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 تقدیم

 (تقدیم)اإلهداء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ِة ... الزَّ إلى  ِة امْلَْرِضيَّ ِضيَّ ِة  الـرَّ ِقيَّ ِة النَّ ديَقِة الْـَمْعُصوَمِة ... التَِّقيَّ ِة  الَْبُتوِل الـّطاِهَرِة ... الـصِّ ِكيَّ
َها ... امْلَْمُنوَعِة ِاْرَثَها  الرَّشيَدِة  امْلَْظلُوَمةِ   امْلَْقُهوَرِة ... امْلَْغُصوبَِة َحقَّ

 ا ... امْلَْظلُوِم بَْعلَُها ... امْلَْقُتوِل َوَلُدها ِضْلَعهَ  امْلَْكُسوَرةِ 

 فاِطَمَة الزهراء 

َدِة النِّساِء يف األولني واآلخرين    ََحبيَبِة امْلُْصَطفى ... َوَقريَنِة امْلُْرَتىض ... َوَسيِّ

ْهِد ... َوُتّفاَحةِ  َرِة االْ َْوِلياِء ... َحليَفِة الَْوَرِع َوالزُّ  ِس َوالُْخْلدِ الِفْرَدوْ  َوُمَبشِّ

 املقصر 

 أبو زين األنصاري

 هجرية  1428الخامس عشر من جمادى األول 

 بسم الله الرحمن الرحیم
ی ی مظلومهی رشیدهی مرضیه.... زکیهی راضیه ی نقیهی معصومه.... تقیهبه بتول طاهره.... صدیقه

پهلویش شکست.... شوهرش مظلوم واقع مقهوره.... کسی که حقش غصب شد.... از ارثش محروم شد.... 
 شد.... فرزندش شهید شد

 )ع(ی زهرافاطمه
 ی مصطفی.... هم دم مرتضی.... سرور زنان، از اولین تا آخرینحبیبه 

 ی انبیا.... قرین زهد و پرهیزگاری.... سیب بهشت جاویدانبشارت دهنده
 ی تقصیرکاربنده

 ابو زین انصاری
(١)هجری قمری ١٤٢٨پانزدهم جمادی االول 

 
 هجری شمسی )مترجم(. ١٣٨٦خرداد  ١١ - ١
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 ( گفتارپیش ) تقديم
 پیشگفتار 

 الحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل عى محمد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليما  

 أّما بعد ..

 المهدیین و سلم تسلیماً الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و 
 و اما بعد.... 

بح املتاحة من أجح تبليس الناس وإيصـــال  )ع(كانت ســـاة األنبياء واملرســـلني   انتهاج شـــّا الســـُ
ــعو   ا اـلنين ال يســ الـهداـية إلى أكع ـعدد ممكنت لتعم الـهداـية ملن طـل  الحق ـبةخ و نـية، وأمـّ

ســـماعهم بصـــوت الحق، قال تعالى: َْوَلْو َعِلَم أملعرفة الحق ونصـــرته ف  يلتفتو  حا لو َخَرقت 
ْعِرُضوَ ﴾ ُهم مُّ ْسَمَعُهْم َلَتَولَّواْ وَّ

َ
 .(1)اّلّلُ ِفيِهْم َخْاا  ألْسَمَعُهْم َوَلْو أ

های ممکن برای تبلیغ رسالت ی راهی انبیا و فرستادگان به این صورت بوده است که از همهروش و سیره
کردند تا هدایت شامل حال کسی که با خلوص نّیتش خواهان مان، استفاده میو هدایت هر چه بیشتر مرد

حق و حقیقت باشد، بگردد؛ ولی کسانی هستند که هیچ اهتمامی برای شناخت حق و یاری دادن آن ندارند 
ن فرماید: » و اگر خدا خیری در آناهایشان با ندای حق از هم ِبدرد! خداوند متعال میی گوشحتی اگر پرده

گشتند و رویگردان ساخت و حتی اگر هم آنها را شنوا ساخته بود باز هم برمییافت، شنوایشان میمی
 .(٢)شدند«می

ــول اإلمام املـهدي   ــن رســ ـــيد أحـمد الحســ ة على كح الـعالم، قام الســ  )ع( ومن أجح إقامة الحجـّ
ــلته، ومعرفة ــّ  لكح العالم مراسـ ــ لة عع اإلن؛نتت ليىسـ قيمة ما جاء به من    باإلجابة على األسـ

 .)ع(يدلح على صدق اتصاله به  )ع(علم من اإلمام املهدي 

گویی به شروع به پاسخ  )ع(ی امام مهدیی عاَلم، سید احمد الحسن، فرستادهی حّجت بر همهبرای اقامه
سواالت مطرح شده از طریق اینترنت نمود تا رسالت ایشان برای تمام مردم آشکار شود و جایگاه و ارزش 

گواهی  )ع(آورده است بر صدق و درستی اتصال ایشان با امام )ع(ای که ایشان از جانب امام مهدیعلمی
 دهد.

 
 . ٢٣األنفال:  -١
 . ٢٣انفال:  - ٢
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تشــابه من القرآ ت ألّ  هنين األمرين كليهما وتم ال؛كزي على األســ لة العقائدية وتفســا ما 
ــومني   ــات األئمة املعصـ ، وال يمكن ألحد أ  يّدعي معرفتهما عن طريق  غا الع؛ة )ع(من مختصـ

 الطاهرة.

های عقایدی و تفسیر آیات متشابه قرآن صورت پذیرفت؛ چرا که پاسخ به تأکید و تمرکز خاصی بر پرسش
باشد و کسی توان ادعای این علم را جز از طریق ارتباط می )ع(ی معصومینهای ائمهاین دو مورد از ویژگی

 ندارد. )ص(با عترت پاک پیامبر

إلى  -يف احتجاجه على زنديق، ســهله عن آيات مىشــابهة من القرآ ، فهجابه  )ع(عن أما املؤمنني  
ِطيُعواْ : )وقد جعح اهلل للعلم أه  ، وفرض على العباد طاعتهم بقوله:    -  )ع(أ  قال  

َ
ِطيُعواْ اّلّلَ َوأ

َ
ْأ

ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمهُ 
َ
ْوِلي األ

ُ
وِل َوِإَلى أ ســُ وُ  ِإَلى الرَّ ْمِر ِمنُكْم﴾، وبقوله: َْوَلْو َردُّ

َ
ْوِلي األ

ُ
وَل َوأ ســُ  الَِّنيَن الرَّ

اِدِقنَي﴾، و َىنِبُطونَهُ ِمْنُهْم﴾، وبقوله: ْاتَُّقواْ اّلّلَ َوُكونُواْ َمَع الصـَّ ِويَلهُ ِإالَّ َيسـْ
ْ
بقوله: َْوَما َيْعَلُم َته

ا﴾، والبيوت هي بيوت العلم اـلني  بَْواِبـهَ
َ
ُتواْ الُْبُيوَت ِمْن أ

ْ
ه: َْوأ ُخوَ  يِف الِْعْلِم﴾، وبقوـل ــِ اســ اّلّلُ َوالرَّ

اسـتودع عند األوصـياء، وأبوابها أوصـيا،هم، فكح عمح يجري على غا أيدي األصـفياء وعهودهم 
م وســننهم ومعالم دينهم، مردود غا مقبول، وأهله بمحح كفر وإ  شــملهم وحدودهم وشــرائعه

م ك مه ث ثة أقسـام: فجعح قسـما  منه يعرفه العالم والجاهح،  صـفة اإليما  ....، ثم إّ  اهلل قسـّ
ه وصــ  تميزي ، ممن شــرل اهلل صــدر  ل ســ م،  وقســما  ال يعرفه إالّ من صــفا ،هنه، ولطّ حســّ

ــما  ال يعلمه إ ــخو  يف العلم. وإنّما فعح ،ل  ت ل   يدعي أهح الباطح وقسـ الّ اهلل وم ئكته والراسـ
من علم الكتاب ما لم يجعله اهلل لهم، وليقودهم االضطرار  )و(املستولني على مااث رسول اهلل  

 . (1)إلى االئتمام بمن ولّي أمرهم، فاستكعوا عن طاعته. الحديث(

بر کافری آمده است که از او در مورد آیات متشابهی از قرآن سؤال کرد و  )ع(در احتجاج امیر المؤمنین
پاسخش را داد تا این که فرمود: »خداوند برای ِعلم، اهلی قرار داد و با این سخن خود اطاعت از آنها  )ع(امام

ی االمرتان «  و را بر بندگان واجب فرمود: » از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و همچنین از اول
کردند، حقیقت امر را از آنان االمرشان رجوع می با این سخن خود: » و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و الو

گویان باشید «  و همچنین با این آیه » در حالی یافتند «  و همچنین » از خدا بترسید و همراه با راستدرمی
اند «  و با این سخن » و از درها به ن که قدم در دانش استوار کردهداند و آناکه تأویل آن را جز خداوند نمی

ی آنها های علم است که به اوصیا سپرده شد و درهای آن نیز اوصیاها، خانهها درآیید «  و منظور از خانهخانه
ها و معالم باشند؛ بنابراین هر عملی که از مسیری غیر از این برگزیدگان و والیت و حدود و شرایع و سنتمی

باشند حتی اگر صفت دین آنها انجام نشود، مردود و غیر قابل قابل قبول است و اهل آن در جایگاه کفر می
 

 . ١٧٧ص ١، جامع أحادیث الشیعة: ج١٩٤ص ٧٢، وسائل الشیعة )آل البیت(: ج٣٧٠ –  ٣٥٨ص ١االحتجاج: ج -١
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ایمان بر آنها اطالق گردد....  سپس خداوند کالم خود را به سه دسته تقسیم نمود: قسمتی از آن را طوری 
دیگر از آن را  جز کسی که ذهن خود را پاک کرده و قرار داد که عاِلم و جاهل از آن اطالع دارند، و قسمتی 

شان را برای قبول حّسش را لطیف و انتخابش را صحیح نگه داشته باشد، همان کسانی که خداوند سینه 
کند و قسمتی دیگر که غیر از خدا و مالئکه و استواران در علم، کسی دیگر از آن اسالم گشود، درک نمی

فقط به این جهت این تقسیمات را ایجاد نمود تا اهل باطلی که بر میراث  اطالع ندارد. خداوند متعال
مسّلط شدند نتوانند ادعای چنین علمی را نمایند؛ خداوند این علم را در آنها قرار نداد، تا مجبور  )ص(پیامبر

 .(١)گردان شدند، رو کنند«شوند به سوی ولّی امرشان که با تکّبر از اطاعتش روی

، (و)يؤكد على أّ  مىشـــابه القرآ  ال يعلمه إالّ األوصـــياء من آل محمد   )ع(ملؤمنني فهنا أما ا
ًـا  على أّ  هنا العلم هو  بقوله: )وقـسما  ال يعلمه إالّ اهلل وم ئكته والراـسخو  يف العلم(، وأكد أي

اء من آل محـمد  ـــي اطـح ، بقوـله: )وإنّـما فـعح ،ـل ت ل   ـيدعي أـهح البـ )و(اـلدلـيح يف معرـفة األوصــ
من علم الكتاب ما لم يجعله اهلل لهم(، أي: إّ  اهلل تعالى   )و(املســــتولني على مااث رســــول اهلل 

جعح املىشابه يف القرآ  لكي تتم به معرفة الحجة من آل محمدت ألنّه ال يستطيع أحد معرفة هنا 
ـــياء ـــياء، ـفة  ـجا،ا ـبه وأفحموا الجميع، دل ،ـل  على أنّهم األوصــ الحق اـلنين يج   العلم إالّ األوصــ

 طاعتهم واالمتثال ألمرهم.

با این سخن خود »و قسمتی دیگر که غیر از خدا و مالئکه و استواران در  )ع(در این حدیث امیر مؤمنین
آیات متشابه قرآن  )ع(فرماید که کسی جر اوصیا از آل محمدعلم، کسی دیگر از آن اطالع ندارد« تأکید می

ن سخن خود »خداوند متعال فقط از این رو این تقسیمات را ایجاد نمود تا اهل داند و همچنین با ایرا نمی
مسّلط شدند نتوانند ادعای چنین علمی را نمایند؛ خداوند این علم را در آنها  )ص(باطلی که بر میراث پیامبر

عبارت دیگر خداوند باشد. به  می  )ع(نماید که این علم، دلیل بر شناخت اوصیا از آل محمدقرار نداد«  تأکید می
کامل  )ع(ی آن، شناخت حّجت آل محمدمتعال آیات متشابه را به این دلیل در قرآن قرار داد تا به واسطه

گردد؛ چرا که کسی جز اوصیا توانایی شناخت این علم را ندارد. بنابراین هنگامی که با این علم بیایند و آن را 
باشند؛ کسانی که اطاعتشان و است بر اینکه آنها اوصیای حق می به تمام مردم ارایه نمایند، این خود دلیلی

 گردن نهادن به امرشان واجب است.

 
 . ١٧٧ص   ١؛  جامع احادیث شیعه: ج   ١٩٤ص   ٧٢؛  وسایل الشیعه آل البیت: ج   ٣٧٠تا  ٣٥٨ص  ١احتجاج: ج  - ١
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قـال فيهـا: )دعوا عنكم مـا ال ينتفع بـه، أخعوني أّيهـا النفر  )ع(ويف محـاججـة ألبي عبـد اهلل 
ألكم علم بناـس  القرآ  من منـسوخه، ومحكمه من مىـشابهه، الني يف مثله ضـح من ضـح وهل  

 . (1)لهم: من ههنا أوتيتم( )ع(ن هل  من هن  االمة ؟ فقالوا له: بعًه، فهّما كّله ف . فقال م 

ای نیست را از چنین روایت شده است: »چیزی که در آن بهره )ع(ای از ابو عبد الله امام صادقدر محاّجه
شناسید؟ خود دور کنید. ای جماعت، به من بگویید آیا ناسخ قرآن از منسوخش و محکمش از متشابهش را می

گردد«. در جواب به ایشان شونده، هالک میشونده، گمراه و هالکها از این اّمت،  گمراههایی که با آنهمان
به آنها فرمود: »گمراهی  )ع(دانیم(. امامی این علم دسترسی نداریم )اما بعضی از آن را میبه همه گفتند:

 .(٢)شما از همین جا آغاز شد«

، فمن جاء بنل  العلم )ع(إ،  ال يعلم محكم القرآ  من مىشـــابهه غا األوصـــياء من آل محمد  
، وبالخصــوو إ،ا تحّدى الجميع )ع(صــياء  كا  دليله على أنّه من األوصــياء، أو متصــ   بهحد األو

 وأفحمهم عن الرد عليه.

. پس هر )ع(دهد مگر اوصیا از آل محمدبنابراین کسی آیات محکم قرآن را از متشابهش تشخیص نمی
متصل است؛ به ویژه  )ع(است یا به یکی از اوصیا )ع(شود بر اینکه او از اوصیاکس با این علم بیاید دلیلی می

 اند.گویی ناتوانرا به تحّدی و مبارزه بطلبد با همه مناظره کرده و به آنها بفهماند که در پاسخاگر همگان 

قد أصــدر أربعة أجزاء من كتاب  )ع(وها هو الســيد أحمد الحســن رســول ووم اإلمام املهدي  
ــ لة  ــابهات، وتحّدى كح العلماء بالرد عليه ولم يرد أحد لحد اآل . ثم بادر ل جابة على أســ املىشــ
طاليب الحق من كح العالم من املسـلمني واليهود والنصـارىت ليقيم بنل  الحجة على الجميع، وال 

 يبقى عنر ملعتنر.

است که چهار جلد کتاب متشابهات را  )ع(و وصّی امام مهدی اکنون این، سید احمد الحسن، فرستاده
گویی بر آن فراخواند و تا کنون کسی به آن پاسخی ارایه نداده است. ی علما را به پاسخمنتشر نمود و همه

های جویندگان حق و حقیقت از سراسر عالم اعم از مسلمان، یهودی و گویی به پرسشسپس اقدام به پاسخ
 جویان باقی نگذارد.ای برای بهانها حّجت بر همه کامل شود و بهانهمسیحی نمود ت

 
 . ٣٤٩تحف العقول البن شعبة الحراني: ص  -١
 . ٣٤٩ی حرانی: ص تحف العقول ابن شعبه - ٢
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ــول اإلـمام املـهدي   ــن وم ورســ ـــيد أحـمد الحســ ـمنّيـلة  )ع(فتـجد يف ـهنا الكـتاب أجوـبة الســ
ــتفتــاءات الخطيــة املوجهــة لــه، ولعموم الفــائــدة ولكي يّطلع الجميع على علم آل  بــهجوبــة االســ

ــرها يف هنا الك  )و(محمد ــدر منه الجزء األول، أرتهينا نشـ تاب )الجواب املنا عع األثا(، وقد صـ
 وهنا هو الجزء الثاني.

همراه با مسایل   )ع(ی امام مهدیهای کافی و وافِی سید احمد الحسن، وصی و فرستادهدر این کتاب پاسخ
دم و اطالع مند شدن عموم مر خّطی که پاسخشان از ایشان درخواست شده است را خواهید یافت و برای بهره

های روشنگر بر بستر امواج( نمودیم اقدام به نشر آن در این کتاب )پاسخ )ع(یافتن همگان بر علم آل محمد
 اکنون در پیشگاه شما است.تر منتشر شد و جلد دّوم آن همکه جلد اول آن پیش

اـئه األئـمة   ـــي ــطفى وعلى أوصــ ــلى اهلل على محـمد املصــ واملـهديني، والحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ
 وسيعلم النين ظلموا آل محمد أي منقل  ينقلبو  والعاقبة للمتقني.

 هـ . ق 1428/ ،ي القعدة/ 14 - الشي  ناظم العقيلي

و حمد و سپاس تنها سزاوار پروردگار عالمیان است، و سالم و صلوات خداوند بر محمد مصطفی و بر 
محمد، ِسَتم روا داشتند به زودی خواهند دانست که به  اوصیای ایشان ائمه و مهدیین باد و کسانی که به آل

 گاه باز خواهند گشت و عاقبت، از آِن پرهیزگاران است.کدامین بازگشت
(١)ق.هـ  ١٤٢٨ذی القعده  ١٤ - شیخ ناظم عقیلی

 
 هـ ش )مترجم(.  ١٣٨٦آذر  ٣ - ١
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 )ع(السيد أحمد الحسن  أجوبة

 )ع(سید احمد الحسن هایپاسخ

 ونًع هن  األجوبة الشريفة يف أقسام أربعة :

 های شریف را به چهار محور تقسیم نمودیم:که این پاسخ

 القسم األول: تفسا آيات من القرآ  الحكيم.

 محور اول: تفسیر آیاتی از قرآن حکیم.

 : األس لة العقائدية.القسم الثاني

 عقایدی. هایپرسش محور دوم:

 : تفسا الر،ى.القسم الثالث

 .تفسیر رؤیا محور سوم:

 : األس لة الفقهية والشرعية.القسم الرابع

 .رعیش و فقهی هایپرسش محور چهارم:



 16                                                                                                                     (دوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 تفسا آيات من القرآ  الحكيم: القسم األّول
 تفسیر آیاتی از قرآن حکیم  مــحـوراول: 

«: آیه۵۲پرسش 
ً
 قریبا

ً
 ی »لقد صدق الله و رسوله الرؤیا.... فتحا

ــؤال/   ْ،يا ِبالَْحقِّ َلَتْدُخلُنَّ   :۵۲الســ وَلهُ الرُّ ــُ ُ َرســ َدَق اّللَّ ــَ ــا اآلية الكريمة: َْلَقْد صــ ما هو تفســ
ِريَن ال َتَخاُفوَ  َفَعِلَم َما َلْم تَ  ُكْم َوُمَقصـــِّ ُ آِمِننَي ُمَحلِِّقنَي ُرُ،وســـَ اَء اّللَّ ِجَد الَْحَراَم ِإْ  شـــَ ْعَلُموا امْلَســـْ

 . (1)َفْتحا  َقِريبا ﴾ َفَجَعَح ِمْن ُدوِ  َ،ِلَ  
 املرسح: إبراهيم رغيح

ْؤَیا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللُه ی کریم چیست؟ »تفسیر این آیه َلَقْد َصَدَق اللُه َرُسوَلُه الرُّ
ِریَن اَل َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما لَ  ِقیَن ُرُؤوَسُکْم َوُمَقصِّ ِریًباآِمِنیَن ُمَحلِّ

َ
)خداوند  (٢)«ْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا ق

رؤیای پیامبرش را به صدق پیوست که گفته بود: اگر خدا بخواهد، ایمن، گروهی سر تراشیده و گروهی موی 
جز آن، دانستید و  دانست که شما نمیشوید. او چیزها میهیچ بیمی به مسجدالحرام داخل میکوتاه کرده، بی

 در همین نزدیکی فتحی نصیب شما نمود(.
 رغیل  ابراهیم  :فرستنده

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 وسلم تسليما .  األئمة واملهديني

ــبـحاـنه وتـعالى، وهي تتحقق إ  شـــــاء اهلل  ولو بـعد حني، وـما ـهن  اآلـية تبنّي أّ  الر،ـيا من اهلل ســ
يكفر بها إالّ الظاملو . وقد تحّقق ما وعد اهلل رسوله بالر،يا ففتحت مكة ولو بعد حني، وفتحت 

، وهنا هو زما  تحّقق هن  (3)خيع وهي الفت  القري . والقرآ  حي ويجري مجري الشــمس والقمر
 اآلية مّرة أخرى إ  شاء اهلل.

 
 . ٢٧الفتح: -١
 . ٢٧فتح:  - ٢
نَت ُمنِذٌر َوِلُکلِّ َقْوٍم َهاٍد( إذ  )ع(یر، قال: کنت یومًا من األیام عند أبي جعفر عن عبد الرحیم القص -٣

َ
َما أ فقال: )یا عبد الرحیم، قلت: لبیك، قال: قول الله )ِإنَّ

: أنا المنذر وعلي الهادي، من الهادي الیوم ؟ قال: فسکت طویاًل ثم رفعت رأسي فقلت: جعلت فداك هي فیکم توارثونها رجل فرجل حتی )ص(قال رسول الله  
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لله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة والحمد بسم الله الرحمن الرحیم،پاسخ:
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

باشد و اگر خداوند اراده کند محقق دهد که رؤیا از جانب خداوند سبحان و متعال میاین آیه نشان می
د هر آنچه در باشد. خداونخواهد شد، حتی اگر بعد از مدت زمانی چند باشد و کسی جز ظالم به رؤیا کافر نمی

ـ فتح شد و هر چند پس از گذشت مدت زمانیاین رؤیا به رسول خود وعده داده بود را تحقق بخشید و مّکه ـ
باشد. قرآن، زنده و همچون خورشید و ماه در حرکت ی خیبر نیز فتح گردید که همان فتح نزدیک میقلعه

 باشد.ی شریف میی این آیهی ما، هنگام تحّقق دوبارهو انشاء لله زمانه (١)است

. وقد بينته يف أكرث )ص(أّما يف الباطن، فالفت  القري  هو الفت  املبني الني حصــح لرســول اهلل  
 من موضع يف الفاتحة واملىشابهات فراجع.

حاصل شد و در چندین مورد  ص()اما در باطن، فتح نزدیک همان فتح مبینی است که برای رسول خدا
 ی فاتحه« و »متشابهات« بیان کردم؛ به آن مراجعه کنید.این موضوع را در کتاب »تفسیر سوره

ه على خلـقه.  ــعي إلى اهلل بولي اهلل وحجـت وطريق الفت  املبني مفتول لكـح إنســـــا  يرـيد الســ
لقني، أي: ال يكو  لهم فكر فاملســجد الحرام هو ولي اهلل ويدخله املؤمنو  إ  شــاء اهلل آمنني مح

أو رأي مع قوله، بح يســلموا له تســليما . أّما املقصــّرو  فهم دو  هن  املرتبة. والشــعر يمثح أفكار 
 .اإلنسا  وآراء ، فحلقه أو تقصا  يعين الىسليم ملن حلق أو قصر من أجله

حّجتش بر خلقش، سیر نماید، راه فتح مبین برای هر انسانی که بخواهد به سوی خدا با هدایت ولّی خدا و 
الحرام همان ولّی خدا است و ان شاء الله مؤمنان با امنّیت کامل و سرهای تراشیده وارد آن  باز است؛ مسجد

شوند؛ یعنی هیچ گونه فکر و رأیی نسبت به کالم ولّی خدا نخواهند داشت و به طور کامل تسلیم او خواهند می
تر از این مرتبه قرار دارند. موی سر، تمثیلی از افکار و آرای انسان است؛ یینای پابود. اما مقّصرین، در مرتبه

 
ألقوام ماتوا الهادي، قال: صدقت یا عبد الرحیم، إّن القرآن حي ال یموت، واآلیة حیة ال تموت، فلو کانت اآلیة إذا نزلت في ا  – جعلت فداك    -انتهت إلیك، فأنت  

: ) إّن القرآن حي لم یمت، وإّنه یجري )ع(ماتت اآلیة، لمات القرآن ولکن هي جاریة في الباقین کما جرت في الماضین. وقال عبد الرحیم: قال أبو عبد الله 
 . )المعلق(. ٤٠٣ص ٥٣کما یجري اللیل والنهار، وکما یجري الشمس والقمر، ویجري علی آخرنا کما یجري علی أولنا( بحار األنوار: ج

َنما َاْنَت ی سخن خداوند »« گفتم: لبیک. دربارهای عبد الرحیم بودم. فرمود: »  از عبد الرحیم قصیر روایت شده است که گفت: روزی از روزها نزد ابوجعفر  - ١ اَّ
فرمود: من ترساننده و علی، هادی است.  )ص(آنگاه که رسول اللهفرمود: »( ای و برای هر قومی هدایتگری هستفقط تو ترساننده« )ُمْنِذُر َو ِلُکلِّ َقوم هاد

؟ عبد الرحیم گفت: سکوتی طوالنی کردم. سپس سر را بلند کردم و گفتم: جانم فدایت! در میان شما است که از مردی به مردی امروز هادی چه کسی است
میرد و  ای است که نمیای عبد الرحیم، درست گفتی. قرآن زندهفرمود: » روز هدایتگری. امامبه ارث بردید تا به شما رسید. پس شما که جانم فدایت باد، ام

میرد؛ ولی قرآن در میان آیندگان جاری است همان ای در مورد قومی نازل شده باشد، با مرگ آنان، قرآن هم میمیرد. پس اگر آیهای است که نمیآیه )نیز( زنده
میرد و تا شب و روز جریان دارد، در جریان ای است که نمیقرآن زندهفرمود: » «. عبدالرحیم ادامه داد: ابو عبد اللهداشته استگونه که در گذشتگان جریان 

 . ٤٠٣ص  ٣٥«. بحار االنوار: ج گذرد همان گونه که بر اولین ما گذشتاست همان طور که خورشید و ماه در جریان هستند و قرآن، بر آخرین ما می
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پس تراشیدن و کوتاه کردن آن یعنی تسلیم شدن و اطاعت کردن از کسی که به خاطر او فکر و نظر خودش 
 را تراشیده یا کوتاه کرده است.

****** 

 ی »و حملناه علی ذات ألواح و دسر« : آیه۵۳پرسش 

لَْواٍل َوُدُسرٍ ْما هو تفسا اآلية الكريمة:  :۵۳ السؤال/ 
َ
 ؟  ﴾َوَحَمْلَناُ  َعَلى َ،اِت أ

 املرسح: إبراهيم رغيح

 ی کریمه چیست؟ تفسیر این آیه
 ها داشت سوار کردیم «.ها و میخ» و او را بر آن کشتی که تخته

 فرستنده: ابراهیم رغیل  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 اللول هو الخش ، والدسر املساما، هنا بحس  الظاهر.

 پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین 

 تسلیمًا.سّلمو
 باشد.ها میها و الُدُسر به معنی میخاز نظر معنای لفظی، الواح به معنی تخته چوب 

 .(1)قال: )... نحن الدسر ...( )و(وعن رسول اهلل محمد 

 
 . ٣٣٣ص  ٢٦ار: جالبح  -١
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 .(١)ها هستیم ....«نقل شده است که فرمود : ».... ما آن میخ )ص(از رسول خدا حضرت محمد

لَْواٍل َوُدُسٍر ﴿وقال تعالى: 
َ
ْعُيِنَنا َوَحَمْلَناُ  َعَلى َ،اِت أ

َ
 .(2)﴾…َتْجِري ِبه

ها داشت سوار کردیم * زیر نظر ما روان ها و میخفرماید: » و او را بر آن کشتی که تختهخداوند متعال می
 .(٣)شد....«

د ـبهعينـنا، أي: آل وصـــــاحـ  الوالـية اإللهـية وحجـة اهلل على خلـقه هو عني اهلل يف أرضـــــه، ـفاملرا
 .)ص( محمد

ی والیت الهی و حّجت خدا بر خلق همان »عین الله« ) چشم خدا( بر روی زمینش است و مراد از دارنده
 باشند.می )ع(»أعیننا« )دیدگاِن ما( آل محمد

****** 

 : سخن خداوند متعال: »إلیالف قریش....« ۵۴پرسش 

ي ِف ُقَرْيٍش  ﴿ما تفسـا السـورة الكريمة:   :۵۴السـؤال/   ِّ   إِلِ ْي َتاِء َوالصـَّ  ِإي ِفِهْم ِرْحَلَة الشـِّ
ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف  َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَنا الَْبيِْت 

َ
 ؟  (4)﴾الَِّني أ

 املرسح: إبراهيم رغيح

ائتالف قریش * ائتالفشان در سفر زمستانی و تابستانی * پس ی کریم چیست: » برای تفسیر این سوره
 . ( ٥)باید پروردگار این خانه را بپرستند * کسی که به هنگام گرسنگی طعامشان داد و از بیم در امانشان داشت «

 فرستنده: ابراهیم رغیل  

 
 . ٣٣٣ص  ٢٦بحار االنوار: ج  - ١
 . ١٤ –  ١٣القمر:  -٢
 . ١٤و  ١٣قمر:  - ٣
 . ٤ –  ١قریش:  -٤
 .٤تا  ١قریش:  - ٥
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ر كفار قريش يف زمن رســول اهلل   بنعمة اهلل ســبحانه وتعالى عليهم،   )ص(هن  الســورة ُتنكِّ
هم يف الوالية اإللهية وينصــرونه، ويعبدو  اهلل حق عبادته، بعد دخول  )ص(لعلهم يؤمنو  برســوله  

واإليـما  بحـجة اهلل على خلـقه، وهي أيًـــــا  يف ـهنا الزـما  تـخاـط  قريشـــــا  أم القرى ومكـة ـهنا 
ــو  يف نعـمة وفًـــــح اإلـمام املـهدي )ع(، وهم مع ـهنا  الزـما ، وهم العلـماء غا الـعاملني اـلنين يعيشــ

 .)ص( محمد يعادو  رسوله إليهم وال ينصرونه، بح هم ال يؤمنو  بوصية رسول اهلل

 پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین 

 تسلیمًا.وسّلم
شود، شاید که به به نعمت خداوند متعال یادآور می )ص(این سوره، کّفار قریش را در زمان رسول خدا

و یاری دهند و پس از وارد شدن به والیت الهی و ایمان به حّجت ایمان آورده، او را نصرت   )ص(ی اوفرستاده
خداوند بر مخلوقاتش،  خداوند را آن گونه که شایسته است، عبادت کنند. در زمان ما نیز قریش، اّم القری و 

 )ع(دهد؛ آنها علمای غیرعامل هستند که در نعمت و فضل امام مهدیی این زمان را مورد خطاب قرار میمکه
کنند و به سویشان، عداوت و دشمنی پیشه می )ع(ی امام مهدیکنند و در عین حال با فرستادهدگی میزن

 آورند.نیز ایمان نمی )ص(کنند و حتی به وصّیت رسول خدا حضرت محمداش نمییاری

****** 

 ی »و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس....« آیه  :۵۵پرسش 

ــؤال/   ــال عن اآلية:   :۵۵السـ ــىيًـ نُْؤِمُن َكَما آَمَن  ﴿اسـ
َ
اُس َقالُوا أ َوِإَ،ا ِقيَح َلُهْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّ

َفَهاُء َوَلِكْن ال َيْعَلُمو َ  ال ِإنَُّهْم ُهُم السُّ
َ
َفَهاُء أ  . (1)﴾السُّ

 املرسح: إبراهيم رغيح

 
 . ١٣البقرة:   -١
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ه شود شما نیز همانند مردمان ایمان بیاورید، و چون به آنان گفت لطفًا در مورد این آیه روشنگری فرمایید:»
آگاه باشید، آنان خود، بیگویند: آیا ما نیز هماننِد بیمی خردانند در حالی که خردان ایمان بیاوریم؟! 

 . (١)دانند«نمی
 فرستنده: ابراهیم رغیل  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 .(2)هؤالء هم العلماء غا العاملني ومّدعو العلم من الجّهال والسفهاء

محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 .(٣)باشندآنها علمای غیرعامل و مدعیان علم هستند که از جاهالن و سفیهان می
 

 . ١٣بقره:  - ١
ووصفوا  (ص)في الذین اعترضوا علی وصي الرسول محمد  (ع)، وهذه اآلیة فسرها األئمة )ص(دمن المعلوم أن األمر یعود کما بدأ، کما قال الرسول محم -٢

ویصفون الذین آمنوا به بالسفهاء والسذج الذین ال یتمتعون   (ع)الذین آمنوا به بالسفهاء، فهي الیوم تنطبق علی الذین یعترضون علی وصي اإلمام المهدي 
یعتبرون أنفسهم حکماء ألّباء، فهؤالء کهؤالء؛ ألن القرآن حي ال یموت ینطبق علی آخر  )ع(بشيء من العلم، وإنهم في تکذیبهم لوصي اإلمام المهدي 

 ، کما تقّدم بیانه.(ع)األوصیاء کما انطبق علی أولهم 
: )وإذا قیل لهؤالء الناکثین البیعة، قال لهم خیار المؤمنین کسلمان والمقداد وعمار وأبي ذر: آمنوا برسول الله وبعلي الذي وقفه )ع(بن جعفر    عن اإلمام موسی

ن الناس المؤمنون کسلمان  موقفه وأقامه مقامه، وأناط مصالح الدین والدنیا کلها به، فآمنوا بهذا النبي وسلموا لهذا اإلمام وسلموا له ظاهرة وباطنة، کما آم
یذکرون لمن یفضون والمقداد وأبي ذر وعمار، قالوا في الجواب لمن یفضون إلیه، ال لهؤالء المؤمنین؛ ألنهم ال یجسرون علی مکاشفتهم بهذا الجواب، ولکنهم  

ر علیهم واثقون بهم، یقولون لهم: )أنؤمن کما آمن إلیهم من أهلیهم الذین یثقون بهم من المنافقین ومن المستضعفین، أو من المؤمنین الذین هم بالست
ل أمر محمد السفهاء( یعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا علیًا خالص ودهم ومحض طاعتهم، وکشفوا رؤوسهم بمواالة أولیائه ومعاداة أعدائه، حتی إن اضمح 

ال )ص(تعرض ألعداء محمد ، أي فهم بهذا ال)ص(طحطحهم أعداؤه وأهلکم سائر الملوك والمخالفین لمحمد  (ص)
َ
جاهلون سفهاء، قال الله عزوجل: )أ

َفَهاء( االخفاء العقول واآلراء، الذین لم ینظروا في أمر محمد حق النظر فیعرفوا نبوته، ویعرفوا به صحة ما ناط ُهْم ُهُم السُّ من أمر الدین والدینا، حتی  )ع(ه بعلي ِإنَّ
وا خائفین من محمد وذویه ومن مخالفیهم، وال یؤمنون أن ینقلب فیهلکون معه، فهم السفهاء حیث ال یسلم لهم بقوا لترکهم تأمل حجج الله جاهلین، وصار 

ومعاداة أعدائهم  )ع(بنفاقهم هذا ال محبة محمد والمؤمنین وال محبة الیهود وسائر الکافرین؛ ألنهم به وبهم یظهرون لمحمد من مواالته ومواالة أخیه علي 
والنواصب کما یظهرون لهم من معاداة محمد وعلي )علیهما السالم(، ومعاداة أعدائهم وبهذا یقدرون أن نفاقهم معهم کنفاقهم مع محمد  الیهود والنصاری

 . )المعلق(.  ١٤٧ص ٧٣وعلي، ولکن ال یعلمون أن األمر لیس کذلك، فإن الله یطلع نبیه علی أسرارهم فیخسأهم ویلعنهم ویسقطهم( بحار األنوار: ج
ول اکرم - ٣ ت. ائمه )ص(همان طور که رـس ده بود، باز خواهد گـش روع ـش ی  )ع(فرمودند این امر به همان صـورت که ـش انی که علیه وـص این آیه را در مورد کـس

 )ع( بر وـصّی امام مهدیاعتراض کردند و  کـسانی که به ایـشان  ایمان آوردند را ـسفیه خواندند، تفـسیر فرمودند و امروزه نیز این آیه بر کـسانی که  )ع(رـسول خدا
میرد و بر  ای اســت که هرگز نمیباشــند چرا که قرآن زندهگردد؛ این افراد همچون آن افراد میپندارند، اطالق میکنند و خود را عاقل و حکیم میاعتراض می

 منطبق بود. )ع(گردد همان گونه که بر اولین آنهاآخرین اوصیا منطبق می
زمانی که برتریِن مؤمنان همانند سلمان، مقداد، ابوذر و عّمار به این عهدشکنان گفتند: به رسول خدا و قل شده است که فرمود: »ن )ع(از امام موسی بن جعفر

پیامبر ایمان  نمود؛ به این به علی ایمان بیاورید که پیامبر او را در جایگاه خودش برانگیخت و مقام خودش را به او داد و تمام مصالح دین و دنیا را به او واگذار
ها به کسانی که پشت پرده آوری و تسلیم امر این امام گردید و در ظاهر و باطن او را اطاعت کنید، هماننِد افراد باایمانی چون سلمان، مقداد، ابوذر و عّمار، آن

کیشان خود یعنی منافقین و مستضعفینی که  د؛ بلکه به هم گویی آشکارا به این افراد باایمان را نداشتنموافقشان بودند پاسخ گفتند چرا که جرأت و جسارت پاسخ
َفَهاء: »بودند ولی آنها به ایشان اعتماد داشتند، گفتند )ع(به آنها اعتماد داشتند و یا به مؤمنینی که در خفا با امام آیا ایمان بیاوریم « )أنؤمُن َکَما آَمن السُّ

جانبه بود؛ همان کسانی  منظورشان سلمان و یارانش بود که فقط علی را اطاعت کردند و اطاعتشان فراگیر و همه و ؟!( خردان ایمان آوردندگونه که بیهمان 
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 : سخن خداوند متعال »و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه....«۵۶پرسش 

لَْزْمَناُ  َطاِئَرُ  يِف ﴿ما تفســا قوله تعالى:  :۵۶الســؤال/  
َ
اٍ  أ ُعُنِقِه َونُْخِرُج َلهُ َيْوَم الِْقَياَمِة َوُكحَّ ِإنْســَ

 ؟ (1)﴾ِكَتابا  َيْلَقاُ  َمنُْشورا  
 املرسح: إبراهيم رغيح

ایم تفسیر این سخن خداوند متعال چیست؟ » کردار نیک و بد هر انسانی را چون طوقی به گردنش آویخته
 .(٢)بنگرد«ای گشاده بیرون آوریم تا در آن و در روز قیامت برای او نامه

 فرستنده: ابراهیم رغیل  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

أي والية اإلنســا  وعمله من الحســنات والســي ات، فة،ا كا  اإلنســا  مواليا  لولي اهلل وحجته 
ًـا  وفيه حسـناته وسـي اته، وإ،ا كا  ال يوالي ولي اهلل وحجته على على خلقه، يكو  كتابه   أبي

 
رنگ شد و دشمنانش آنها را از بین بردند و سایر ُامرا و کم  )ص(که برای دوستی با اولیایش و دشمنی با دشمنانش سر تراشیدند، تا هنگامی که امر محمد

قرار گرفتند و  )ص(ها را به هالکت رساندند؛ به عبارت دیگر آنها خود سفیه و نادان بودند که به این ترتیب مورد تعرض دشمنان محمدآن )ص(مخالفین محمد
َفَهاء: »فرمایدخداوند عزوجل می ُهْم ُهُم السُّ ال ِإنَّ

َ
مد آن گونه که شایسته ها و کوته فکرهایی که در امر مح ناقص عقل(  اندآگاه باشید که آنها، خود، سفیهان« )أ

از امر دین و دنیا واگذار کرده بود را درک کنند و در شناخت و تأمل در   )ع(است ننگریستند تا نبّوتش را بشناسند تا به این ترتیب صّحت و درستی آنچه به علی
آورند تا هالک گردند؛ آری، ان باقی ماندند،  ایمان نمی های الهی تا آنجا جاهل باقی ماندند که از محمد و همدم ایشان و همچنین از مخالفانشان، ترسحجت

آورند و نه دوستی یهود و سایر شوند، نه محبت و دوستی محمد و مؤمنان را به دست میشان تسلیم امرشان نمیاند چرا که با این نفاقآنها خود، نادان و سفیه
نمایند ها را اظهار میها و ناصبی ها و مسیحی و دشمنی دشمنانشان از یهودی )ع(برادرش علی و )ص(کّفار را؛ زیرا آنها به او و ایشان، موالی و دوستی محمد

کنند همان گونه که نسبت به دارند و با آنها نیز نفاق پیشه می و دشمنی با دشمنانشان را ابراز می cو در عین حال به آنها نیز دشمنی نسبت به محمد و علی
نماید و آنها را مورد لعن و دانند واقِع امر چیز دیگری است؛ چرا که خداوند پیامبر خود را از اسرار آنها مطلع میحالی که نمی محمد و علی منافق هستند. در 

 . ١٤٧ص  ٧٣«. بحار االنوار: ج کنددهد و نابودشان مینکوهش  قرار می
 .  ١٣اإلسراء:  -١
 .١٣إسراء:  - ٢
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ــودا  ويلقى يف الـنار وال يكلـمه  خلـقه، أو يوالي أـعداء اهلل من امـلدعني املبطلني، يكو  كـتاـبه أســ
وا ِفيَها َوال ُتَكلُِّمو ِ ﴿،(1)اهلل

ُ
 .(2)﴾َقاَل اْخَسه

المین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب الع
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

روی ولّی خدا و حّجت او بر ها؛ اگر انسان دنبالهیعنی والیت انسان و اعمال و کردار او از خوبی ها و بدی
اند و ی اعمالش سفید خواهد بود، در حالی که اعمال نیک و بد وی در کتابش رقم خوردهخلقش باشد، نامه

اگر انسان از ولّی خدا و حّجت خدا بر خلقش پیروی نکند یا دشمنان خدا که مدعیان باطل هستند را پیروی 
؛ خداوند ٣نموده باشد، کتابش سیاه است، در آتش افکنده خواهد شد و خداوند با او سخن نخواهد گفت

 .(٤)فرماید: » در آتش گم شوید و با من سخن مگویید«می

الى:  ال تـع ا ﴿وـق َ  ـمَ وَل ـِ
ُ
ا  َقِلي   أ ِه َثَمـن َ؛ُوَ  بـِ ــْ اِب َوَيشــ ُ ِمَن الِْكتـَ نَْزَل اّللَّ

َ
ا أ ِنيَن َيْكُتُموَ  ـمَ ِإ َّ الَـّ

يِهْم َوَلُهْم َعَناب   ُ َيْوَم الِْقَياَمِة َوال ُيَزكِّ اَر َوال ُيَكلُِّمُهُم اّللَّ ُكلُوَ  يِف بُُطوِنِهْم ِإالَّ النَّ
ْ
  َيه

َ
 . (5)﴾ِليم  أ

دارند تا بهای اندکی بستانند، فرماید: »آنان که کتابی را که خدا نازل کرده است پنهان میو همچنین می
سازند، خداوند در روز قیامت با آنها سخن نگوید و پاکشان نسازد و های خود را جز از آتش انباشته نمیشکم
 .(٦)ی آنها عذابی دردآور است«بهره

وَلِ َ  ال َخ َق َلُهْم يِف اآْلِخَرِة َوال ﴿وقال تعالى: 
ُ
ْيَماِنِهْم َثَمنا  َقِلي   أ

َ
ِ َوأ َ؛ُوَ  ِبَعْهِد اّللَّ ِإ َّ الَِّنيَن َيشــــْ

ِليم  
َ
يِهْم َوَلُهْم َعَناب  أ ُ َوال َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوال ُيَزكِّ  . (7)﴾ُيَكلُِّمُهُم اّللَّ

 
في حدیث قال: ) ... إلی أن قال: وتأملت فیه مولد قائمنا وغیبته وإبطاؤه وطول عمره وبلوی المؤمنین )به من بعده( في ذلك الزمان،   )ع(عن اإلمام الصادق   -١

ْلَزْمَناُه َطآِئَرُه  ِإنَس وتولد الشکوك في قلوبهم من طول غیبته، وارتداد أکثرهم عن دینهم، وخلعهم ربقة اإلسالم من أعناقهم، التي قال الله تقدس ذکره: )َوُکلَّ 
َ
اٍن أ

 . ٢١٩ص ١٥ِفي ُعُنِقِه( یعني الوالیة ...( بحار األنوار: ج
ْلَزْمَناُه َطآِئَرُه ِفي ُعُنِقِه( یعني الوالیة(. )المعلق(.  ٦١٨ص ٦وفي مستدرك سفینة البحار للشیخ علي النمازي: ج

َ
 ، قال: )تفسیر قوله تعالی: )َوُکلَّ ِإنَساٍن أ

 . ٠٨١المؤمنون:  -٢
در والدت قائم ما و غیبتش و طول عمرش و بلوای مؤمنان )بعد از ایشـان( در آن روایت شـده اسـت که فرمود: ».... تا اینجا که فرمود:   )ع(از امام صـادق - ٣

ــّر در دل ــترین آنها از دینزمان و به وجود آمدن ش ــتن بیش ــتن طوهای آنها به دلیل طوالنی بودن غیبتش و برگش ــان و واگذاش ــالم از گردنش ــان ق اس هایش
ــتیم، ـکه ـخداوـند متـعال می اـیدنگرسـ ه: »فرـم اُه ـطاِئره في ُعنـقَ ل انســـاٍن الَزمـن یعنی ( ایم کردار نـیک و ـبد هر انســـانی را چون طوقی ـبه گردنش آویخـته« )ـکُ

 .٢١٩ص  ١٥....«. بحار االنوار: ج والیت
 « یعنی والیت«.ُکل انساٍن الَزمناُه طاِئره في ُعنَقهاست: »تفسیر این سخن خداوند »آمده  ٦١٨ص  ٦و در مستدرک سفینة البحار علی نمازی ج 

 . ١٠٨مؤمنون:  - ٤
 . ١٧٤البقرة:  -٥
 . ١٧٤بقره:  - ٦
 . ٧٧آل عمران:  -٧
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فروشند در آخرت نصیبی این سخن خداوند: » کسانی که عهد خدا و سوگندهای خود را به بهایی اندک می  و
سازد و نگرد و نه آنان را پاکیزه میگوید و نه به آنان میندارند و خداوند در روز قیامت نه با آنان سخن می

 .(١)برایشان عذابی است دردآور «

****** 

 الله والفتح....« : »اذا جاء نصر ۵۷پرسش 

ِ َوالَْفْتُ   ﴿  ما تفســا الســورة: :۵۷الســؤال/   ُر اّللَّ ِ  ِإَ،ا َجاَء نَصــْ اَس َيْدُخلُوَ  يِف ِديِن اّللَّ ْيَت النَّ
َ
َوَرأ

ْفَواجا  
َ
ابا   أ ْ  ِبَحْمِد َربَِّ  َواْسَتْغِفْرُ  ِإنَّهُ َكاَ  َتوَّ  ؟ (2)﴾َفَسبِّ

 املرسح: إبراهيم رغيح

تفسیر این سوره چیست؟ » چون یاری خدا و پیروزی فراز آید * و مردم را ببینی که فوج فوج به دین خدا 
 . (٣)پذیر است «او بسیار توبه آیند * پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه کهدرمی

 فرستنده: ابراهیم رغیل  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــابهات   ــع يف الفاتحة ويف املىشـ لعفو ، وكنا التوبة وطل  ا(4)الفت  املبني بيّنته يف أكرث من موضـ
ْدنَى﴿واملغفرة عن النن  املرافق لصــفحة وجود املخلوق وإ  كا  يف مرتبة  

َ
ْو أ

َ
نْيِ أ ، وهنا ﴾َقاَب َقْوســَ

ِإَ،ا ﴿هو األنا والظلمة اليت البد أ  تحتويها صــــفحة املخلوق مهما كا  مقامه. فالســــورة هكنا:  
ِ َوالَْفْتُ   ابا   َجاَء نَْصُر اّللَّ ْ  ِبَحْمِد َربَِّ  َواْسَتْغِفْرُ  ِإنَّهُ َكاَ  َتوَّ  .﴾َفَسبِّ

 
 . ٧٧آل عمران:  - ١
 . ٣ –  ١النصر:  -٢
 .٣تا  ١نصر:  - ٣
. وفي الجزء الثالث:  ٤٨،وص٤٧ص ٢. وفي الجزء الثاني من المتشابهات: ط٢١و ١٧، وص ٣ص ٢ط ١ذکر السید أحمد الحسن ذلك في المتشابهات: ج -٤

 . وغیرها من الموارد. )المعلق(. ١٠٣ص ٢ط
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لله علی محمد و آل محمد االئمة وصلی ا پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

، اما توبه و طلب (١)ی فاتحه و کتاب متشابهات بیان کردمفتح مبین را در چندین مورد در کتاب تفسیر سوره
باشد، هر چند که مخلوق ی وجود مخلوق میبخشایش و مغفرت، از گناهی است که همیشه همراه با صفحه 

ْدَنیی »مرتبهدر 
َ
ْو أ

َ
ْوَسْیِن أ

َ
اَب ق

َ
تر( باشد. این گناه، همان منّیت و ظلمتی است ی دو کمان یا کم« )فاصلهق

باشد: » چون ی وجود مخلوق در هر مقامی که قرار دارد، باشد. پس این سوره چنین میکه باید در صفحه
پذیر گوی و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبهیاری خدا و پیروزی فراز آید * پس به ستایش پروردگارت تسبیح 

 است «.

ْفَواجا  ﴿أّما قوله تعالى:  
َ
ِ أ اَس َيْدُخلُوَ  يِف ِديِن اّللَّ ْيَت النَّ

َ
فهي يف هنا العالم الجســـماني تتعلق  ﴾َوَرأ

بالناس، فهم التائبو ، وهم املســـتغفرو  عن ،ن  التقصـــا مع ولي اهلل وحجته على عباد . وأيًـــا  
وٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع ﴿ي اهلل يحمد اهلل ويســتغفر لهم ودونما اســتغفار  ال يغفر لهم  ول ْلَنا ِمْن َرســُ ْرســَ

َ
َوَما أ

  َ َتْغَفُروا اّللَّ ــْ ُهْم َجاُءوَف َفاسـ ــَ نُْفسـ
َ
نَُّهْم ِإْ، َظَلُموا أ

َ
ِ َوَلْو أ وُل ِبِةْ،ِ  اّللَّ ــُ سـ َتْغَفَر َلُهُم الرَّ ــْ َ   َواسـ َلَوَجُدوا اّللَّ

 . (2)﴾ابا  َرِحيما  َتوَّ 

آیند «  در این عالم جسمانی، اما این سخن خداوند متعال » و مردم را ببینی که فوج فوج به دین خدا درمی
کنندگان و استغفارکنندگان از گناِه کوتاهی در حق ولّی خدا و حّجت او بر باشد؛ توبهمتعلق به مردم می

کند که بدون طلب بخشایش ولّی برای آنها طلب بخشایش میبندگانش. ولّی خدا نیز خداوند را ستایش و 
ای را نفرستادیم جز آنکه دیگران به امر خدا باید مطیع فرمان او آمرزد: »هیچ فرستادهخدا، خداوند آنها را نمی

ن شوند و اگر هنگامی که مرتکب گناهی شدند نزد تو آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پیامبر برایشا
 .(٣)یافتند«پذیر و مهربان میآمرزش خواسته بود، خداوند را توبه

ولوال نصــر اهلل وتهييد  ال يتحقق الفت  املبني للرســول، ومع الفت  املبني البد أ  يتحّقق الفت  يف 
 هنا العالم، ويدخح الناس يف دين اهلل أفواجا .

مبین برای فرستاده محقق نخواهد شد و به همراه فتح و اگر یاری خدا و تأیید خداوند متعال نباشد، فتح 
 شوند.مبین، الزمًا فتح و گشایش در این عالم محّقق خواهد شد و مردم گروه گروه وارد دین خدا می

 
 اند.و در موارد دیگر، ذکر فرموده   ١٠٣وم ص  و در جلد س  ٤٨و    ٤٧و در جلد دوم متشابهات ص    ٢١و    ١٧و ص    ٣ص    ١سید احمد الحسن در متشابهات ج    - ١
 .  ٦٤النساء:  -٢
 . ٦٤نسا:  - ٣
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 خامدین«۵۸پرسش 
ً
 : سخن خداوند متعال »و کم قصمنا من قریة کانت ظالمة.... حصیدا

نَا بَْعَدَها َقْوما  َوَكمْ ﴿ما تفســا قوله تعالى:  :۵۸الســؤال/  
ْ
ه نْشــَ

َ
ْمَنا ِمْن َقْرَيٍة َكانَْت َظامِلَة  َوأ  َقصــَ

وَ    آَخِريَن  ــُ َنا ِإَ،ا ُهْم ِمْنَها َيْرُكًـ ــَ سـ
ْ
وا بَه ــُّ َحسـ

َ
ا أ ْتِرْفُتْم ِفيِه  َفَلمَّ

ُ
وا َواْرِجُعوا ِإَلى َما أ ــُ ال َتْرُكًـ

لُوَ  
َ
ه اِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتســـــْ الُوا يَـ  َوَمســـــَ امِلِنَي قـَ

ا ـظَ ا ِإنَـّا ُكنَـّ َ  َدْعَواُهْم َحاَّ  ا َوْيَلنـَ ْت ِتلـْ ا َزالـَ َفـمَ
 . (1)﴾َجَعْلَناُهْم َحِصيدا  َخاِمِدينَ 

 املرسح: إبراهيم رغيح

تفسیر این سخن خداوند متعال چیست؟ »و چه بسیار مردم ستمکاری که هالک کردیم و به جایشان مردمی 
گریختند * مگریزید! به ناز و تنّعم و کردند به ناگاه از آنجا میعذاب ما را حس میدیگر بیافریدیم * چون 

ایم * و همواره سخنشان های خویش بازگردید، تا بازخواست شوید * گفتند: وای بر ما، ما ستمکاره بودهخانه
 .(٢)گشته گردانیدیم«همین بود، تا همه را چون ِکشته، درویده و آتش خاموش

 : ابراهیم رغیل  فرستنده

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

هنا العناب الني يرافق إرســال املرســلني إلى الناس، وينزل بههح القرى بعد تكنيبهم املرسـلني، 
دو  أ  يلتفتوا ويّتعظوا بمن كا  قبلهم. ونفس ويهتي السكا  الجدد، وتتكّرر نفس القصص  

ه ينزل بـها الـعناب هي الشـــ  هنـّ ء يتكّرر مع الـقائم )ع(، ولـعح أهم القرى اليت ،كرت يف الرواـيات ـب
 بغداد.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 
 . ١٥ –  ١١األنبیاء:  -١
 . ١٥تا  ١١انبیا:  - ٢
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ها عذابی است که همراه با ارسال فرستادگان بر مردم بوده است و پس از اینکه مردم سرزمیناین 
شود؛ ساکنان جدید خواهند آمد و این داستان همچنان تکرار کنند، بر آنها نازل میفرستادگان را تکذیب می

نیز  )ع(. این رویداد با قائمشان عبرت بیاموزندخواهد شد، بدون اینکه پند گیرند و متوجه شوند و از گذشتگان
های معصومین نام برده شده و عذاب بر آنها نازل تریِن این شهرها که در روایتشود و چه بسا مهمتکرار می

 شود، شهر بغداد باشد.می

اليت ،كرت إنّها ال يرى منها الرســــوم من شــــّدة الخراب الني يلحقها بالرايات  (1)راجع الروايات  
ــوو يف الـقائم، قال اإلمام الباقر  اليت تهتيـها من كح مكـا  وبالف . ويف تهويح هن  اآليات بالخصــ

وَ   ﴿يف قول اهلل عز وجح: )ع(  َنا ِإَ،ا ُهْم ِمْنَها َيْرُكًــُ ســَ
ْ
وا بَه َحســُّ

َ
ا أ وا َواْرِجُعوا ِإَلى  َفَلمَّ ال َتْرُكًــُ

لُو َ 
َ
ه اِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتسـْ ْتِرْفُتْم ِفيِه َوَمسـَ

ُ
مية بالشـام ﴾َما أ

ُ
، قال )ع(: )إ،ا قام القائم وبعث إلى بين أ

ــلبــا   ــروا فيعلقو  يف أعنــاقهم الصــ فهربوا إلى الروم فيقول لهم الروم: ال نــدخلكم حا تىنصــ
تهم أصــحاب القائم طلبوا األما  والصــل ، فيقول: أصــحاب القائم ال فيدخلونهم، فة،ا نزل بحًــر

ا. قــال )ع(: فيــدفعونهم إليهم، فــنلــ  قولــه تعــالى:  ال ﴿ نفعــح حا تــدفعوا إلينــا من قبلكم منــّ
لُو َ 

َ
ه اِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتـسْ ْتِرْفُتْم ِفيِه َوَمـسَ

ُ
وا َواْرِجُعوا ِإَلى َما أ ًـُ لكنوز . قال )ع(: يـسهلهم ا﴾َتْرُك

امِلِنَي ﴿وهو أعلم بـها. ـقال )ع(: فيقولو : 
ا ـظَ ا ِإنَـّا ُكنَـّ ا َوْيَلنـَ اُهْم  يـَ َ  َدْعَواُهْم َحاَّ َجَعْلنـَ ْت ِتلـْ ا َزالـَ َفـمَ

 .(2)بالسيّ(  ﴾َحِصيدا  َخاِمِدينَ 

 
، أنه قال في خطبة: )الزوراء وما أدراك ما الزوراء، أرض ذات أثل یشید فیها البنیان وتکثر فیها السکان ویکون فیها محاذم )ع(عن علي بن أبي طالب  -١

وزراء مراء الفسقة والوخزان، یتخذها ولد العباس موطنًا ولزخرفهم مسکنًا، تکون لهم دار لهو ولعب یکون بها الجور الجائر والخوف المخیف واألئمة الفجرة واأل
ساء منهم بالنساء فعند الخونة، تخدمهم أبناء فارس والروم ال یأتمرون بمعروف إذا عرفوه وال یتناهون عن منکر إذا أنکروه، )یکتفي( الرجال منهم بالرجال والن

لمجان المطوقة بأسهم الحدید جرد مرد ذلك الغم العمیم والبکاء الطویل والویل والعویل ألهل الزوراء من سطوات الترك، وهم قوم صغار الحدق وجوههم کا
 .  ١٥ص  ١...( قواعد األحکام للعالمة الحلي: ج
في خبر طویل، قال: )... ثم یظهر السفیاني ویسیر جیشه إلی العراق فیخربه ویخرب الزوراء وترکهما جماء ویخرب  )ع(وعن المفضل بن عمر، عن الصادق 

للحسن بن سلیمان الحلي:   - وجیش السفیاني یومئذ ثلثمائة الف رجل ...( مختصر بصائر الدرجات   )ع(الکوفة والمدینة وتروث بغالهم في مسجد رسول الله
 . ١٨٥ص

لمفضل بن عمر، قال المفضل: یا سیدي، کیف تکون دار الفاسقین في ذلك الوقت؟ قال: )في لعنة الله وسخطه، تخربها الفتن وتترکها جماء  وکذلك عن ا
نزلن بها من والله لیفالویل لها ولمن بها کل الویل من الرایات الصفر ورایات المغرب ومن یجلب الجزیرة ومن الرایات التي تسیر إلیها من کل قریب أو بعید، 

طوفان أهلها إال  صنوف العذاب ما نزل بسایر االمم المتمردة من أول الدهر إلی آخره، ولینزلن بها من العذاب ماال عین رأت وال أذن سمعت بمثله وال یکون
أهلها في الدنیا حتی یقال إنها هي الدنیا وإن دورها  بالسیف، فالویل لمن اتخذ بها مسکنًا، فان المقیم بها یبقی بشقائه والخارج منها برحمة الله والله لیبقي من 

راء علی الله وعلی رسوله وقصورها هي الجنة وإن بناتها هن الحور العین وإن ولدانها هم الولدان، ولیظنن إن الله لم یقسم رزق العباد إال بها ولیظهرن من االفت
لفجور وأکل السحت وسفك الدماء ما ال یکون في الدنیا کلها إال دونه، ثم لیخربها الله تعالی والحکم بغیر کتاب الله ومن شهادات الزور وشرب الخمور وا  (ص)

 . ١٨٨للحسن بن سلیمان الحلي: ص -بتلك الفتن وتلك الرایات حتی لو مر علینا مار لقال ههنا کانت الزوراء ...( مختصر بصائر الدرجات 
، لما رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء، فقال للناس: إنها الزوراء، فسیروا  )ع(إن أمیر المؤمنین  ، قال: ))ع(وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین 

 . )المعلق(.  ٤٢٩ص ٣للمیرزا النوري: ج -وجنبوا عنها، فإن الخسف أسرع إلیها من الوتد في النخالة ...( مستدرك الوسائل 
 . ٥١ص ٨الکافي: ج -٢



 28                                                                                                                     (دوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

هایی ها و فتنهریهایی که بر اثر شدت درگیها و ویرانیگویند از شدت خرابیکه می  (١)به روایاتی مراجعه کنید
ماند، مراجعه آورند،  حتی آثاری از این شهر باقی نمیهایی است که از هر سو به آن حجوم میکه همراه با پرچم
کردند به ناگاه از در مورد تأویل این سخنان خداوند عزوجل » چون عذاب ما را حس می )ع(نمایید. امام باقر

های خویش بازگردید، تا بازخواست شوید «  به خصوص در تنّعم و خانهگریختند * مگریزید! به ناز و آنجا می
فرمودند: »هنگامی که قائم قیام کند و فرستادگانی برای بنی امیه در شام خواهد فرستاد. آنها  )ع(زمان قائم
کنند و می دهیم مگر اینکه نصرانی شوید. قبولگویند: به شما پناه نمی  گریزند و رومیان به آنها میبه روم می

کنند. رسند، )رومیان( از آنها امان و صلح طلب میآویزند. وقتی یاران قائم به آنها میصلیب به گردن می
تان را به ما بازگردانید. گویند: چنین نخواهد بود مگر اینکه پناهندگان روی آورده به آئینفرستادگان قائم می

اَل َتْرُکُضوا َواْرِجُعوا ِإَلی َما ن سخن خداوند متعال خواهد بود »دهند و این تأویل ایرومیان آنها را تحویل می
ُلوَن 

َ
ُکْم ُتْسأ ْتِرْفُتْم ِفیِه َوَمَساِکِنُکْم َلَعلَّ

ُ
پرسد در حالی که خودش به ها از آنها میفرمود: در مورد گنج  )ع(«. امامأ

ا َظاِلِمیَن د گفت: »فرمود: آنگاه با زور شمشیر سخن خواهن )ع(تر است. سپس امامآن عالم ا ُکنَّ  * َیا َوْیَلَنا ِإنَّ
ی َجَعْلَناُهْم َحِصیًدا َخاِمِدیَن  ْلَك َدْعَواُهْم َحتَّ  . (٢)««َفَما َزاَلت تِّ

 
گذرای  دانید از زورا! ـسرزمین وـسیعی اـست که در آنجا بناهای محکم پایهزورا، و چه مینقل ـشده اـست که فرمود: » )ع(طالب ای از علی ابن ابیدر خطبه - ١

های خویش کنند. بنی عباس آنجا را مقّر حکومت خود و پایگاه ثروتاندوزان در آن اقامت میگزینند و رؤسـا و ثروتشـود، مردم بسـیاری در آن سـکنی میمی
تمکاران و کانون ترسدهند. زورا برای آنها خانهمیقرار  تم ـس ت. آنجا مرکز ـس ق و های دهشـتی لهو و لعب اـس ت، جای پیشـوایان گنهکار و امیران فاـس زا اـس

د و اگر منکری ببینند، کنند. اگر معروفی بشــناســند به آن امر نمی کننپیشــه. جمعی از فرزندان فارس و روم آنان را خدمت میکار و جنایتروایان خیانتفرمان
گیر مردم زورا  های طوالنی و شرور و بدبختی دامنکنند. مردانشان به مردان و زنانشان به زنان اکتفا کنند. در چنین شرایطی اندوه عمومی و گریهاش نمینهی
.... «. هایـشان زره آهنین اـستر طوق ـشده و لباسهایـشان مانند ـسپـشان کوچک و ـصورتی چـشم گردند؛ ملتی که حدقهها میـشود، و گرفتار هجوم ترکمی

 .١٥ص  ١قواعد االحکام عالمه حلی: ج 
کند و ســپاهیانش به ســوی عراق حرکت ســپس ســفیانی ظهور میدر خبری طوالنی نقل شــده اســت که فرمود: »....   )ع(از مفضــل بن عمر از امام صــادق

ســرگین   )ص(کند و اســبانشــان در مســجد رســول خداکند و کوفه و مدینه را ویران میا خاک یکســان میســازد و  زورا را خراب و بکنند. آن جا را ویران میمی
 .١٨٥....« مختصر بصائر الدرجات حسن بن سلیمان حلی: ص اندازند. لشکر سفیانی در آن روز، سیصد هزار نفر خواهد بودمی

ت که گفت: آقای من، در آن زم ده اـس قین چگونه خواهد بود؟ فرمود: »ان خانههمچنین از مفضـل بن عمر نقا ـش م و لعنت خداوند! فتنهی فاـس ها آن در خـش
هایی  آیند و پرچم های مغرب و آنها که از جزیره میهای زرد و پرچم را ویران و با خاک یکـسان می کنند. وای برای آن و هر کس که در آن ـساکن باـشد، از پرچم 

ها خواهد آمد. به خدا قـسم از انواع عذاب بر آنها نازل ـشود که هیچ امتی از گذـشتگان تا آیندگان ندیده و عذابی بر آنها  که از هر ـسو، از دور و نزدیک به ـسوی آن
گیرد شـمشـیر خواهد بود. وای بر کسـانی که در آن نازل شـود که هیچ چشـمی ندیده و هیچ گوشـی به مانندش را نشـنیده اسـت. طوفانی که مردِم آن را فرا می

اند. به خدا ـسوگند اهالی آن باقی خواهند ماند  کننده در آن با ـشقاوت خود مانده و خارج ـشدگان از آن، با رحمت خدا خارج ـشدهنند؛ چرا که  اقامتمـسکن گزی
فقط در آن تقســیم کرده کنند که خداوند تمام ارزاق را  اند. گمان میها و قصــرهایش بهشــت و زنانش حورالعین و جوانانش جوانان بهشــتیتا اینکه گویند خانه

ریزی  دهند و گواهی دروغین و شرب خمر و فجور و خوردن حرام و خونبندند و حکم به خالف کتاب خدا میمی  )ص(است. در آن افتراها به خدا و رسول خدا
ــپس خداوند متعال با  آن فتنه ــد. س ــی از آنجا گذر کند، اب میها زورا را خر ها و پرچم کنند. از دنیا چیزی نماند مگر اینکه در آن باش کند تا حدی که وقتی کس

 .١٨٨«. مختصر بصائر الدرجات: ص بگوید زمانی اینجا  زورا بود
ی خوارج بازگـشت گذرش به زورا افتاد و به مردم از واقعه  )ع(پس از این که امیرمؤمناننقل ـشده اـست که فرمود: »  )ع(از ابو جعفر محمد بن علی بن الحـسین

....«. مسـتدرک الوسـایل میرزای  تر از رفتن میخ آهنین در کاه اتفاق خواهد افتادزورا اسـت، بروید و از  آن دوری کنید، چرا که خسـف در آن سـریعفرمود: این  
 .٤٢٩ص  ٣نوری: ج 

 . ٥١ص  ٨کافی: ج  - ٢
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....« : آیه۵۹پرسش 
ً
 قریبا

ً
 ی »انا انذرناکم عذابا

ــؤال/  ــا قوـله تـعالى:  :۵۹الســ َناـبا  ﴿ـما تفســ نـَْنْرنـَاُكْم ـعَ
َ
َداُ  ِإنَـّا أ ْت يـَ مـَ دَّ ا قـَ َقِريـبا  َيْوَم َيْنُظُر امْلَْرُء مـَ

 ؟  (1)﴾َوَيُقوُل الَْكاِفُر َيا َلْيَىيِن ُكنُْت ُتَرابا  
 املرسح: إبراهيم رغيح

ترسانیم: روزی که آدمی هر چه را پیشاپیش فرستاده تفسیر این آیه چیست؟ » ما شما را از عذابی نزدیک می
 .(٢)بودم «گوید: ای کاش من خاک مینگرد و کافر میاست می

 فرستنده: ابراهیم رغیل 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ـــماوات، وـهنا ـما أظهر  اهلل  وّد مع الظلم يف ملكوت الســ ــْ ـيد اإلنســـــا  َتْبيّا مع الـعدل وَتســ
الى مع مو  )ع(  ه وتـع ــبحـاـن ا ســ دنـي اة اـل اِظِرينَ ﴿يف ـهن  الحـي اُء ِللنَـّ ــَ ِةَ،ا ِهَي بَْيًـــ َدُ  فـَ . ( 3) ﴾ َونََزَع يـَ

اَء ِمْن َغْاِ ﴿ ًـَ ُمْم َيَدَف ِإَلى َجَناِحَ  َتْخُرْج بَْي ْخَرى َواـضْ
ُ
وٍء آَية  أ ْدِخْح َيَدَف يِف َجْيِبَ  َتْخُرْج ﴿.(4)﴾ـسُ

َ
َوأ

ِقنيَ  ِع آَياٍت ِإَلى ِفْرَعْوَ  َوَقْوِمِه ِإنَُّهْم َكانُوا َقْوما  َفاسـِ وٍء يِف ِتسـْ اَء ِمْن َغْاِ سـُ ًـَ لُْ  َيَدَف يِف ﴿.  (5)﴾بَْي اسـْ
مُ  وٍء َواضـــْ اَء ِمْن َغْاِ ســـُ ْهِ  َفَناِنَ  بُْرَهانَاِ  ِمْن َربَِّ  ِإَلى َجْيِبَ  َتْخُرْج بَْيًـــَ ْم ِإَلْيَ  َجَناَحَ  ِمَن الرَّ

ِقنيَ  ِ  ِإنَُّهْم َكانُوا َقْوما  َفاســِ . والجنال والجي  م صــق للصــدر، وهو موضــع اتصــال (6)﴾ِفْرَعْوَ  َوَمََلِ
س يف يد  لايهم رول اإلنســــا  بجســــد ، أي: كهنّه يخرج ما يف روحه من عدل وقدس وطهارة للنا

 حاله.

 
 .  ٤٠النبأ:  -١
 . ٤٠نبأ:  - ٢
 .  ٣٣، و الشعراء: ١٠٨األعراف:  -٣
 . ٢٢طـه: -٤
 . ١٢النمل:  -٥
 . ٣٢القصص:  -٦
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پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

ردد و این همان چیزی است که گا با عدالت، سفید و با ظلم، سیاه میهدست انسان در ملکوت آسمان
ظاهر نمود: » و دستش را بیرون آورد،   )ع(عالم جسمانِی دنیا با حضرت موسیخداوند سبحان و متعال در این  

یچ عیبی، سفید بیرون ه، » دست خویش در بغل کن، بی  (١)یدند سفید و درخشان بود «ددر نظر آنان که می
هیچ آسیبی، سفید بیرون آید. با ُنه نشانه نزد  ، » دستت را در گریبانت ببر تا بی  (٢)آید، این هم آیتی دیگر «

، » دست خود در گریبانت ببر تا بیرون آید سفید   (٣)رند «گفرعون و قومش برو که مردمی فاسق و عصیان
ای تو برای هتیچ آسیبی، و تا از وحشت بیارامی دست خود در بغل کن. این دو از جانب پروردگارت حجهبی

. »جناح« )بغل( و »َجیب« )گریبان( چسبیده به سینه (٤)فرعون و مهتران او است، که آنان مردمی نافرمانند «
اشد؛ یعنی گویا آنچه از عدالت و قدسیت و پاکی است از بکه محل اتصال روح انسان به بدن او است، می

 .ند تا وضعیتش را به آنها نشان دهدکروح خود خارج می

د الكـافرين  دة عـن اء اهلل، وبعـي د أولـي د اهلل وعـن ة عـن ام اهلل قريـب دا  ﴿وأـي هُ بَِعـي َونََراُ   ِإنَُّهْم َيَرْونـَ
ا   اـمة الكعى(6)،(5)﴾َقِريـب ام الـقائم ويوم الرجـعة ويوم القـي ، وعـندـها يرى اإلنســـــا  (7) . وهي يوم قـي

، ويرو  ما لم (8)ويرى الناس ما يف يد كح إنســا  من عدل أو ظلم عندما تتكشــّ الحقائق لهم  
ا ـبالوالـية لولي اهلل وحجـته  يكونوا يروـنه، عـندـها يـندم املبطلو  الظـاملو ، ويقولو : ـيا ليىـنا ج ـن

 
 .٣٣؛  شعرا:   ١٠٨اهراف:  - ١
 . ٢٢طه:  - ٢
 . ١٢نمل:  - ٣
 . ٣٢قصص:  - ٤
 . ٧المعارج:  -٥
برؤیته، ومن تبعه علی دعوته، وارحم استکانتنا بعده، اللهم اکشف هذه الغمة عن األمة  (ص): )... اللهم وسر نبیك محمدًا )ع(وجاء في الدعاء عنهم   -٦

،  ٩٦ص ٣٥ر األنوار: جبحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم یرونه بعیدًا ونراه قریبًا، العجل العجل یا موالي یا صاحب الزمان، برحمتك یا أرحم الراحمین ...( بحا
 وأغلب کتب األدعیة. )المعلق(. 

 . )المعلق(.  ٥٠ص ١٥یقول: )أیام الله  ثالثة یوم یقوم القائم ویوم الکرة ویوم القیامة( بحار األنوار: ج )ع(عن أبي جعفر  -٧
في الدنیا کانت  ولذلك تری أن الله تعالی یوم القیامة الکبری ُیظهر الکافرین والمنافقین علی حقیقتهم السوداء المظلمة فتکون وجوههم سوداء کالحة وإن -٨

ل الظالمین، ففي عالم بیضاء ناعمة، ویظهر المؤمنون بالوالیة بوجوه بیضاء نیرة، وإن کانوا في هذه الدنیا بوجوه مغبرة من العناء والبالء واالستضعاف من قب
 الملکوت کل یظهر علی حقیقته وباطنه. 

مبیضة وجوههم، ویحشر أعداء علي یوم القیامة وجوههم مسودة ظامئین( ثم قرأ:  قال: )یحشر یوم القیامة شیعة علي رواءًا مرویین )ع(عن جعفر بن محمد 
 .  ١٩٤ص ٧)َیْوَم َتْبَیضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه(. بحار األنوار: ج

قال: إن الله تعالی إذا بعث الناس یوم القیامة  - )ع(وعنده نفر من أصحابه وفیهم علي بن أبي طالب  -قال  (ص)قال: )إن رسول الله  )ع(وعن أبي جعفر 
من نور یتاللؤ، فیؤتون بنوق   -والله    -یخرج قوم من قبورهم بیاض وجوههم کبیاض الثلج، علیهم ثیاب بیاضها کبیاض اللبن، وعلیهم نعال من ذهب، شراکها  

لذهب، فیرکبونها حتی ینتهوا إلی الجنان، والناس یحاسبون ویغتمون و یهتمون من نور علیها رحال الذهب قد وشحت بالزبرجد والیاقوت، أزمة نوقهم سالسل ا
: من هم یا رسول الله ؟ قال: هم شیعتك وأنت إمامهم، وهو قول الله تعالی: )َیْوَم َنْحُشُر )ع(وهم یأکلون ویشربون، فقال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

ْحَمِن َوْفدًا( ِقیَن ِإَلی الرَّ  . )المعلق(.  ١٩٤ص ٧بحار األنوار: ج اْلُمتَّ
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ا َلْيَىيِن ُكنـُْت ُتَراـبا   …﴿على خلـقه  هو صـــــاـح  الوالـية الكعى، وهو بي ـطاـل  )ع( . وعلي ابن أ(1)﴾يـَ
 .(2)أبو تراب 

باشند: » ایشان آن روز را دور ایام الله از دید خداوند و اولیای خداوند نزدیک، و از دید کافران دور می
 ( ٥) ریباشند: روز قیام قائم، روز رجعت و روز قیامت کبو سه روز می  (٤) ،    (٣) بینیم «بینند * و ما نزدیکش میمی

بینند؛ اینکه عادل بوده است و یا ظالم؛ اش دارد را میو آن زمان انسان و مردم، هر کسی هر آنچه در چنته
دیدند. آن هنگام است گاه نمیو چیزهایی خواهند دید که هیچ  (٦)گرددآن هنگام که حقایق برایشان آشکار می

لّی الله و حّجت او بر خلقش را گردن گویند: ای کاش والیت و که ظالماِن اهل باطل پشیمان شده، می
  ( ٨)تراب ی والیت کبری و همان ابوهمان دارنده )ع(. حضرت علی(٧)نهادیم » ای کاش خاک بودم....«می

 است.

 
 .٤٠النبأ: من اآلیة -١
أبا تراب ؟ قال: ألنه صاحب األرض وحجة الله علی أهلها بعده وبه  )ع(علیًا  (ص)قال: قلت لعبدالله بن عباس: لم کنی رسول الله  ،عن عبایة ابن ربعي -٢

کان یوم القیامة ورأی الکافر ما أعد الله تبارك وتعالی لشیعة علي من الثواب والزلفی والکرامة  یقول: إنه إذا (ص)بقاؤها والیه سکونها، ولقد سمعت رسول الله 
 . ١٥٦ص ١وذلك قول الله عزوجل: )َوَیُقوُل اْلَکاِفُر َیا َلْیَتِني ُکنُت ُتَرابًا( علل الشرائع للشیخ الصدوق: ج -یعني من شیعة علي  -قال: یا لیتني کنت ترابا 

َمْت َیَداُه َوَیُقوُل اْلَکاِفُر َیا َلْیَتِني ُکنُت ُتَرابًا( یعني ع)ع(الله  وعن أبي عبد   . ١٩٤ص  ٧لویًا أتوالی أبا تراب( بحار األنوار: ج، قال: )قوله تعالی: )َیْوَم َینُظُر اْلَمْرُء َما َقدَّ
 )المعلق(. 

 . ٧و٦معارج:  - ٣
ــت: »  )ع(در دعا از اهل بیت - ٤ ــاد کن، و  )ص(خداوندا! پیامبر خود محمدآمده اس ــت، ش ــان در دعوتش تبعّیت کرده اس را به دیدارش و هر کس که از ایش

ها را از این اّمت با حـضور ایـشان برطرف کن و ظهور او را برای ما تعجیل فرما که ها و غم زندگی ما را بعد از ایـشان مورد رحمت خود قرار بده. خداوندا! دـشواری
ــریعبینند و ما نزدیکش میدور می آنها آن را ــاحب الزمان، برحمتک یا ارحم الراحمینبینیم، به زودی و هر چه س «. بحار االنوار: ج  تر، ای موالی من، ای ص

 های دعا.و بیشتر کتاب ٩٦ص  ٣٥
 .٥٠ص  ١٥«. بحار االنوار: ج ت و روز قیامت کبریایام الله سه روز هستند: روز قیام قائم، روز رجعفرماید: »روایت شده است که می )ع(از ابو جعفر - ٥
هایشـان سـیاه و گرفته و کند و صـورتاز همین رو اسـت که خداوند متعال در روز قیامت کبری منافقین و کافران را با حقیقت سـیاه و تاریکشـان ظاهر می - ٦

ــند و مؤمنان بهعبوس می ــادمان بوده باش ــفید و ش ــد هر چند که در این دنیا س ــکار میوالیت را با چهره باش ــفید و نورانی آش ــازد هر چند که در دنیا های س س
ار های آنها از شــدت ظلم و بیداد و اســتضــعاف از ســوی ظالمان، افســرده و نازیبا بوده باشــد. در عالم ملکوت هر کســی با حقیقت و باطن خودش آشــک چهره

 گردد.می
های زیبا و لطیف و ســفید در حالی که ســیرآب هســتند، ظاهر و در روز قیامت با چهره  )ع(عیان علیشــیروایت شــده اســت که فرمود: » )ع(از جعفر بن محمد

هایی سفید و روزی که چهره« )َیْوَم َتْبَیُضّ ُوُجوٌه َو َتْسَوُدّ ُوُجوهٌ : »شوند. سپس این آیه را خواندلب ظاهر میهایی ـسیاه و زشت، و تشنهبا چهره  )ع(دـشمنان علی
  ١٩٤ص  ٧(«. بحار االنوار : ج گردندسیاه میهایی چهره

ت که فرمود:  » )ع(از ابو جعفر ول اللهروایت ـشده اـس حابه نزد رـس نیز در بین آنها بود. فرمود: خداوند متعال وقتی مردم را    )ع(بودند و علی )ص(چند نفر از ـص
یر اـست و کفشبرف و نورانی خارج میهایی ـسفید مثل  کند، قومی از گورهایـشان با چهرهدر روز قیامت مبعوث می های ـشوند، ـسفیدی لباس هایـشان مثل ـش

های طال و زبرجد و یاقوت قرار  درخشـد، سـوار بر شـترانی نورانی که بر آنها کرسـیزرین به پا دارندو به خدا سـوگند بندهای کفشـشـان از شـدت نورانی بودن می
خورند و تا وارد بهشـت شـوند. مردم در حال پس دادن حسـاب و کتاب هسـتند در حالی که آنها می  دارد و افسـارشـان با زنجیر طال بسـته شـده اسـت، هسـتند

باـشی. های تو هـستند و تو امام آنها میفرمود: آنان، ـشیعه  )ص(پرـسید: آنها چه کـسانی هـستند ای رـسول خدا؟ رـسول الله )ع(آـشامند. علی بن ابی طالبمی
حمَن َوفداَیوَم » این ـسخن خداوند متعال اـست که َر الُمَتقیَن إلی الَرّ («. بحار االنوار: ج  روزی که پرهیزگاران را گروه گروه در حـضور رحمن محـشور کنیم « ) َنحـشُ

 .١٩٤ص  ٧
 .٤٠ی نبأ: قسمتی از آیه  - ٧
ــول خداعبایة بن ربعی می - ٨ ــیدم: چرا رس ــاحب زمین و حّجت خدا بر  ؟ داد تراب لقب ابو )ع(به علی )ص(گوید: از عبد الله بن عباس پرس گفت: »چون ص
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 ی »انی انا ربک فاخلع نعلیک....«: آیه۶۰پرسش 

ــؤال/  ِس ﴿ورد يف القرا  الكريم ـهن  اآلـية:  :۶۰الســ دَّ الَْواِد امْلـُقَ َ  بـِ
َ  ِإنَـّ اْخَلْع نَْعَليـْ َ  فـَ ا َربُـّ نـَ

َ
ِإنِّي أ

ى  ما املقصود بهن  اآلية ؟ ﴾ُطو 
 املرسح: فاضح

افزارت را بیرون کن که اینک در وادی در قرآن کریم این آیه آمده است: » من پروردگار تو هستم. پای
 . منظور از این آیه چیست؟(١)ُطوی هستی «مقدِس 

 فرستنده: فاضل 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ِس طُ ﴿قال تعالى:  نَا َربَُّ  َفاْخَلْع نَْعَلْيَ  ِإنََّ  ِبالَْواِد امْلَُقدَّ
َ
 .(2)﴾وى  ِإنِّي أ

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

افزارت را بیرون کن که اینک در وادی مقدِس ُطوی فرماید: » من پروردگار تو هستم. پایخداوند متعال می
 .(٣)هستی «

 
وقتی روز قیامت بر پا شود و کافر بیند آنچه فرمودند: شنیدم که می  )ص(باـشد. از رـسول اللهاـست. با او زمین باقی  و ـساکن می )ص(اهل آن بعد از رـسول الله

یعیان علی نات و کرامتاز ثواب  )ع(را برای ـش ود، میها فراهم میها و حـس یعیان علیگوید: ای ـش بودم و این، همان   )ع(کاش من هم خاک بودم؛ یعنی از ـش
 . ١٥٦ص  ١««. علل الشرایع شیخ صدوق: ج َو َیقوُل یا َلیَتني ُکنُت ُتراباً : »سخن خداوند متعال است

تراب   یعنی علوی و موالی ابو« ُل الکاِفُر یا لیَتني ُکنُت ُتراباً َیوَم َینُظُر الَمرُء ما َقَدَمت َیداُه َو َیقو : »این ـسخن خداوند متعالروایت ـشده اـست: »  )ع(از امام ـصادق
 .١٩٤ص  ٧«. بحار االنوار: ج بودن

 . ١٢طه:  - ١
 . ١٢طـه: -٢
 . ١٢طه:  - ٣
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إنســا  يقيها، ولكنه أيًــا  ُيبّط  من ســرعة ســا . ولم ُيِرد ســبحانه وتعالى النعح يف رجح أي 
فقط النعلني املاديني اللتني تبّط ا  من سـرعة سـا  )ع( للوصـول إلى الشـجرة اليت ُكلم منها، بح 
ــا  كا  ســــبحانه يريد من مو  )ع( أ  ينزع من نفســــه كح ما يعيقها يف ســــاها إلى اهلل  أيًــ

حانه يريد من مو  )ع( أ  ينزع حّبه ملا ـسوى اهلل، وأ  ينزع خوفه مما ـسوى ـسبحانه، فكا  ـسب
اهلل. ف  يقي نفســه بالخوف والحنر، بح باهلل ســبحانه وتعالى، ويكو  حّبه ألي إنســا  باهلل ومن 

 .(1) خ ل حّبه هلل سبحانه وتعالى

کاهد. منظور خداوند یر او نیز میکند ولی در عین حال از سرعت ِس کفش )نعل( از پای انسان محافظت می
برای رسیدن به درختی که از آنجا با وی   )ع(سبحان و متعال فقط یک جفت کفش مادی که از سرعت سیر او

خواست هر چه از سرعت ِسیرش به خداوند   )ع(صحبت شد، نبود بلکه عالوه بر آن، خداوند سبحان از موسی
خواست که حب و دوستی غیر خدا را به  )ع(سبحان از موسی کاهد را از خودش دور کند. خداوندسبحان می

کناری نهد و هر ترسی از غیر خدا را از دلش بیرون کند؛ هیچ ترس و خوفی جز خداوند سبحان و متعال نداشته 
اش به هر انسانی فقط از طریق خدا و از خالل حب و دوستی خداوند سبحان و متعال باشد و حب و دوستی

 .(٢)باشد

ـــفات العلـماء غا الـعاملني، فقلوبهم مليـ ة بالخوف  -كفرعو    -وف من الطواغـيت  والخ من صــ
َمَثُح الَِّنيَن ﴿من الطاغوت، أو كما يســميهم اهلل ســبحانه يف القرآ  الكريم بالحما، قال تعالى: 

ْوَراةَ ثُمَّ َلْم َيْحِملُوَها َكَمَثِح الِْحَماِر  لُوا التَّ  .(4)،(3) ﴾…ُحمِّ

 
کمال الدین وتمام قال الشیخ الصدوق )رحمه الله(: وروي في قوله عزوجل: )َفاْخَلْع َنْعَلْیَك( أي خوفیك: خوفك من ضیاع أهلك وخوفك من فرعون.  -١

 . ١٥١النعمة: ص 
انه قال في حدیث طول: )... إن موسی ناجی ربه بالواد المقدس فقال: یا رب إني قد أخلصت لك المحبة مني، وغسلت قلبي عمن  )ع(وعن اإلمام المهدي 

لبك إن کانت محبتك لي خالصة، وقلبك من المیل إلی من  فقال الله تعالی: )َفاْخَلْع َنْعَلْیَك( أي أنزع حب أهلك من ق -و کان شدید الحب ألهله  -سواك 
 . )المعلق(.  ٤٦٠سواي مغسواًل( کمال الدین وتمام النعمة: ص

( روایت شده است که یعنی: َترست را؛ هر ترسی را چه افزارت را بیرون بیاورپای« )َفاخَلع َنعلیکگوید: »در این سخن خداوند عزوجل »می  ٦شیخ صدوق - ٢
   ٤٦٠و   ١٥١ات و چه ترس از فرعون را از خود دور کن«. کمل الدین و تمام النعمه: ص تباه شدن خانواده

خداوندا! من در محبت به با پروردگارش در وادی مقدس مناجات کرد و گفت:    )ع(موسیدر حدیثی طوالنی نقل شده است که فرمود: »....   )ع(از امام مهدی
یعنی اگر محبت تو  «  إخَلع َنعَلیک: »بـسیار خانواده دوـست بود؛ بنابراین خداوند فرمود  )ع(ام. موـسیتو اخالص ورزیدم و دلم را از هر چه غیر از تو اـست، ـشـسته

ات را از دل بیرون جای ندارد، دوستی و موّدت خانواده ای و جز من کس دیگری در دلتنـسبت به من با اخالص بوده و اگر دلت را نـسبت به غیر از من ـشـسته
 .٤٦٠«. کمال الدین و تمتم النعمة: ص کن

 . ٥الجمعة:  -٣
ْوَراَة ُثمَّ َلْم َیْحِمُلوَها َکَمَثِل اْلِحَماِر َیْح   (ص)قال الرسول محمد   -٤ ُلوا التَّ ِذیَن ُحمِّ ْسَفارًا(. یا ابن مسعود، یأتي في حدیث طویل: )... ویقول الله تعالی: )َمَثُل الَّ

َ
ِمُل أ

أکلته الذئب. یا ابن مسعود،  علی الناس زمان الصابر علی دینه مثل القابض علی الجمرة بکفه. یقول )یقال( لذلك الزمان إن کان في ذلك الزمان ذئبًا وإال 
لله، یدخلهم نار علماؤهم وفقهاؤهم خونة، فجرة، أال إنهم أشرار خلق الله وکذلك أتباعهم ومن یأتیهم ویأخذ منهم ویحبهم ویجالسهم ویشاورهم أشرار خلق ا

 . ٩٨ص ٤٧جهنم )ُصمٌّ ُبْکٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َیْرِجُعوَن( بحار األنوار: ج
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هایشان ماالمال از ترس طاغوتیان است  عمل است؛ کسانی که قلب ز طاغوتیانی مانند فرعون از صفات علمای بی ترس ا 
فرماید: » َمَثل کسانی »خران« نامیده است. خداوند متعال مییا همان گونه که خداوند سبحان در قرآن آنها را با نام  

 .(٢) ،(١)کنند َمَثل آن خراست ....«که تورات بر آنها تحمیل گشته است ولی به آن عمل نمی

ْصَواِت َلَصْوُت الَْحِماِ ﴿وقال تعالى: 
َ
نَْكَر اأْل

َ
 .(3)﴾ِإ َّ أ

 .(٤)فرماید: » که بدترین آوازها، بانگ خران است «خداوند متعال می

نَُّهْم ُحُمر  ُمْسَىْنِفَرة  ﴿وقال تعالى: 
َ
 .(6) ،(5)﴾َكه

 
ْوَراَة ُثمَّ َلْم َیْحِمُلوَها َکَمَثِل اْلِحَماِر َیْح ٣٦٦ص ٢وقال علي بن إبراهیم القمي في تفسیرة: ج ُلوا التَّ ِذیَن ُحمِّ ِمُل : )ثم ضرب مثال في بنی إسرائیل فقال: )َمَثُل الَّ

ْسَفارًا( قال: الحمار یحمل الکتب وال یعلم ما فیها وال یعمل بها، کذلك بنو إسرائیل
َ
 قد حملوا مثل الحمار ال یعلمون ما فیه وال یعملون به(.  أ

: )قال ابن عباس: األسفار الکتب واحدها سفر؛ ألنها تکشف عن المعنی باظهار حاله، یقال: سفر  ٥ص ١٠وقال الشیخ الطوسي )رحمه الله( في التبیان: ج
لهم بالحمار؛ ألن الحمار الذي یحمل کتب الحکمة علی ظهره ال یدري بما فیها، الرجل عن عمامته إذا کشف، وسفرت المرأة عن وجهها وهي سافرة، وإنما مث

ا المثل الحقًا  وال یحس بها کمثل من یحفظ الکتاب وال یعمل به، وعلی هذا من تال القرآن ولم یفهم معناه وأعرض عن ذلك إعراض من ال یحتاج إلیه کان هذ
 ه فلیس من أهل هذا المثل(.)المعلق(. به. وإن من حفظه وهو طالب لمعناه وقد تقدم حفظ

 . ٥جمعه:  - ١
ــرت محمد - ٢ ــول خدا حض ْوَراَة ُثمَّ َلْم َیْحِمُلوَها َکَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل : »فرمایدخداوند متعال میدر حدیثی طوالنی فرمود: »....   )ص(رس ُلوا التَّ ِذیَن ُحمِّ َمَثُل الَّ

ْسَفاراً 
َ
ای ابن مسعود، بر مردم (.  کندهایی را حمل میکنند َمَثل آن خر است که کتاببر آنها تحمیل گشته است ولی به آن عمل نمیَمَثل کسانی که تورات « )أ

ید که هر کس در دین خود بردبار باـشد همچون کـسی اـست که زغال گداخته تش گرفته باـشد. و فرمود: در آن زمان اگر کـسی زمانی خواهد رـس ای را کف دـس
آگاه باش که آنها ـشریرترین خلق خدا هـستندگرگ  و همچنین   نباـشد، گرگان او را خواهند خورد. ای ابن مـسعود، علما و فقهای آن زمان فاجر و خائن هـستند. 

نیز ـشریرترین خلق خدا هستند کنند و آنها را  دوـست داـشته باـشند و با آنها همنـشینی و مـشورت کنند پیروان آنها و کـسانی که به آنها رجوع  و از آنها دریافت می
 .٩٨ص  ٤٧«. بحار االنوار: ج سازدوارد جهنم می( کر و کور و الل، در حالی که بازگشتی ندارند« )ُصمٌّ ُبْکٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َیْرِجُعوَن » و خداوند آنها را

ْوَراَة ُثمَّ َلْم َیْحِمُلوَها َکَمَثِل فرماید: »اـست و می  گوید: »مثالی برای بنی اـسرائیل آوردهمی  ٣٦٦ص   ٢علی بن ابراهیم قمی در تفـسیرش ج  ُلوا التَّ ِذیَن ُحمِّ َمَثُل الَّ
َفاراً  ســْ

َ
( گفت: کندهایی را حمل میکنند َمَثل آن خر اســت که کتابَمَثل کســانی که تورات بر آنها تحمیل گشــته اســت ولی به آن عمل نمی« )اْلِحَماِر َیْحِمُل أ

ها را همچون حمار بر دوش کشیدند در اسرائیل کتابکند همان گونه که بنیداند  و به آن عمل نمیکشد ولی محتوای آنها را نمیبر دوش میها را خر، کتاب
 کردند«.دانستند و به آن عمل نمیحالی که از محتوای آنها چیزی نمی

فر« میـسفار، کتابگوید: أگفته اـست: » ابن عباس می ٥ص   ١٠در تبیان ج  ٦همچنین ـشیخ طوـسی باـشد؛ چون با اظهار وـضعیت، ها هـستند و واحد آن »ـسِ
شـود: »سـفر الرجل عن عمامته اذا کشـف« )آن مرد عمامه خود را برداشـت یعنی سـر را مکشـوف نمود( و »سـفرت المرأة عن  دارد. گفته میاز معنا پرده برمی

های حکمت را بر  اند؛ چرا که خر در حالی کتابرت نمود(. آنها به حمار َمَثل زده شــدهوجهها و هی ســافرت« )آن زن پرده از صــورتش برداشــت و کشــف صــو
کند. به همین ترتیب کسی که قرآن را بخواند و داند درست مانند کسی که کتابی را از َبر است ولی به آن عمل نمیکشد که از محتوایشان چیزی نمیدوش می

ن طوری بگذرد که انگار به درک آن نیاز نداشــته باشــد، همانند حمار اســت ولی این َمَثل بر آن کس که قرآن را حفظ از محتوای آن چیزی نفهمد و و از فهم آ
 کرده و در پِی معنای آن و عمل به آنچه حفظ کرده است باشد، صادق نیست«.

 . ١٩لقمان:  -٣
 . ١٩لقمان:  - ٤
 . ٥٠المدثر: -٥
ُهْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرٌة( في حدیثه  )ع(ال ینفکون عن تشبیه العلماء غیر العاملین بالحمیر، فهنا نجد اإلمام الصادق  )ع(نجد أن األئمة  -٦ نَّ

َ
یطلق قوله تعالی: )َکأ

فهذه صفة من لم یعرف الله حیث قال: )...  )ع(مع یونس علی العلماء الذین خالفوه وعارضوه وکان قطاع طریق دون اإلمامة الحقة، المتمثلة باإلمام الصادق 
لصحیح فعندنا حق معرفته ولم یحبه حق محبته، فال یغرنك صالتهم وصیامهم وروایاتهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. ثم قال: یا یونس، إذا أردت العلم ا

ینص علی أن علة صحة علوم األئمة  )ع(لصادق . وهنا اإلمام ا٤٠٤ص ٦٣أهل البیت، فإنا ورثناه و أوتینا شرع الحکمة وفصل الخطاب( بحار األنوار: ج
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 .(٢) ،(١)اند «گورخرانی رمیدهو همچنین: » گویی 
: )ألنّها كانت من ﴾َفاْخَلْع نَْعَلْيَ  ﴿ورد عن الصادق )ع( يف تفسا هنا الخطاب اإللهي ملو  )ع(: 

ـــفة، وهي الخوف من الطـاغوت على (3)جـلد حـمار ميـّت(  ، فلم يرد الصـــــادق )ع( إالّ بـيا  ـهن  الصــ
ــفات العلماء غا  ــادق)ع( يريد أّ  يف قل   (4)  العاملنيالنفس وهي من صــ أو الحما، ولم يكن الصــ

 مو  خوف من الطاغوت بعد دخوله ساحة القدس اإللهي.

؛ َفأخلع َنعَلیکنقل شده است: » )ع(در خصوص تفسیر این خطاب الهی به موسی )ع(از حضرت صادق
بیان این صفت نبوده است؛ ترس از چیزی جز   )ع(و منظور امام صادق  (٥)چون از پوست خر مرده بوده است«

این نبود  )ع(باشد و منظور امام صادقیا همان خران می (٦)عملها در نْفس، که از صفات علمای بیطاغوت 
 ترسی از فرعون در دل خود داشت! )ع(که بعد از وارد شدنش به ساحت قدسی الهی، موسی

ال َتَخاُف َدَركا  ﴿حة القدس اإللهية،  فاهلل ســبحانه وتعالى يقول ملو  )ع(: أنت وصــلت إلى ســا
ت ألّ  الني يدافع عن  هو اهلل، فهنت اآل  يف ســـاحة قدســـه، الوادي املقدس طوى، ولم ﴾وال َتْخشـــَ 

يكن يف قل  مو  )ع( بعد أ  وصـح إلى سـاحة القدس اإللهي أي خوف من الطواغيت، ولكْن يف 
لكح إنسا  يريد الوصول إلى الساحة املقّدسة هنا الخطاب اإللهي تعليم من اهلل سبحانه وتعالى  

 
بصفة )ورثة  )ع(دون غیرهم من الناس، وهذا یدل علی اختصاص أهل البیت  )ص(وتفضیلهم علی غیرهم؛ ألنهم ورثوا ذلك العلم عن جدهم رسول الله 

 األنبیاء(، وإن کل من وصف نفسه بذلك غیرهم فهو سارق ما لیس له کائنًا من کان. )المعلق(. 
 .٥٠مدثر:  - ١
ــه علمای بی )ع(ی اطهاریابیم که ائمهدرمی - ٢ ــبیه میهمیش ــادقعمل را به خران  تش ــخن خداوند  را می )ع(کنند. در اینجا امام ص بینیم که در مورد این س

ــَتنِفرهمتـعال » َنُهم ُحُمٌر ُمسـ
َ
أ نمودـند در ـحالی ـکه کردـند و ـبه او اعتراض میمـخالـفت می( در ـحدیثی ـبا یونس در مورد علـمایی ـکه ـبا او اـندگویی خران رمـیده« )کـَ

ـشناـسند و آن این ـصفت بر هر کس که خدا را آن گونه که حق ـشناختنش اـست نمیفرماید: »....اند میی حق جا زدهآنها راهزنانی هـستند و خود را جای ائمه
«. سپس هستند«  ُحُمٌر ُمسَتنِفره»شان تو را فریب ندهد؛ چرا که آنها ا و روایات و علومی آنهگردد. نماز و روزهدارد، اطالق میگونه که الیقش اـست دوست نمی

«. ما وارث آن هـستیم و به ما تـشریع حکمت و فـصل خطاب داده ـشده اـستاـست.   )ع(ای یونس، اگر علم ـصحیح را خواـسته باـشی، نزد ما اهل بیتفرمود: »
ــا٤٠٤ص  ٦٣بـحار االنوار: ج  فرـماـید؛ چرا ـکه آنـها آن علوم را از ـجد  دلـیل عـلت وارـثت علوم ائـمه و برتری آنـها بر دیگران را بـیان می )ع(دق. در اینـجا اـمام صـ

ــرت محمد ــان حض ــول خدا به ارث برده )ص(بزرگوارش ــتن اهل بیترس ــاص داش ــفت یعنی »وارث انبیا«   )ع(اند و نه کس دیگر و این دلیل بر اختص به این ص
 این صفت توصیف کند، دزد و سارق است، در هر لباس و منصبی که باشد! باشد و هر کس خود را بهمی

 . ٦٦ص ١علل الشرائع: ج -٣
ُوا ٣٦٦ص ٢قال علي بن إبراهیم القمي في تفسیره: ج -٤ اِس َفَتَمنَّ ِه ِمن ُدوِن النَّ ْوِلَیاء ِللَّ

َ
ُکْم أ نَّ

َ
ِذیَن َهاُدوا ِإن َزَعْمُتْم أ َها الَّ یُّ

َ
اْلَمْوَت ِإن ُکنُتْم : )قوله: )ُقْل َیا أ

ُوا اْلَمْوَت( الخطاب وإن توجه ظاهرًا إلی ١٢٥ص ٦َصاِدِقیَن( قال: إن في التوراة مکتوب أولیاء الله یتمنون الموت(. وقال المجلسي في البحار: ج : )َفَتَمنَّ
 الیهود لکنه تعریض عام لکل من یدعي والیة الله ویکره الموت(. )المعلق(. 

 .٦٦ص  ١علل الشرایع: ج  - ٥
ــیرش ج  - ٦ ــخن خداوند متـعال » ٣٦٦ص  ٢علی بن ابراهیم قمی در تفسـ ُکم اولـیاًء لـله ِمن دوِن الـناَس َفَتَمّنوا در مورد این سـ ـها الذیَن هادُو إن َزَعمُتم إنَّ یا ایُّ

!( گو هـستید دا هـستید، نه مردِم دیگر، پس تمّنای مرگ کنید، اگر که راـستپندارید که ـشما دوـستان خبگو: ای قوم یهود، اگر می« )الموَت إن ُکنُتم ـصاِدقین
« نوشــته َفَتَمّنوا الموَت در مورد » ١٢٥ص   ٦کنند«. مجلســی در بحار االنوار ج گوید: »در تورات نوشــته شــده اســت که اولیای خداوند درخواســت مرگ میمی

کنند ولی از مرگ بدشــان  ا در خصــوص تمام کســانی اســت که ادعای والیت و دوســتی خدا را میاســت: »این گفتار اگر چه در ظاهر خطاب به یهود اســت ام
 آید«.می
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)الوادي املقّدس طوى(، أّ  عليه أوال  وليكو  أه   أ  يلج هن  الســاحة املقّدســة، أ  ينزع من قلبه 
ه وتـعالى الـقادر على  ــبحـاـن الخوف من الطواغـيت كفرعو ، ويوقن أ  اـلني ـيدافع عـنه هو اهلل ســ

 .كح يشء، يف مقابح من ال يقدرو  على يشء

فرماید: تو به ساحت قدس الهی رسیدی » مترس که بر تو دست یابند خداوند سبحان و متعال به موسی می
کند، خداوند است. تو اکنون در ساحت قدس الهی و بیم به دل راه مده «  چرا که کسی که از تو دفاع می

ونه خوف و ترسی از هستی، وادی مقدس طوی و موسی بعد از اینکه به ساحت قدس الهی رسید، هیچ گ
طاغوت نداشت. در این خطاب الهی درس و تعلیمی از سوی خداوند سبحان و متعال برای هر انسانی که 

ی اول باید شایستگی ورود بخواهد وارد ساحت قدس الهی شود )الوادی المقدس طوی( وجود دارد؛ در وهله
ن را از دل خود بیرون کند و به این یقین به این ساحت مقدس را داشته باشد، ترس طاغوتیانی مانند فرعو

کند، خداوند سبحان و متعال است که بر همه چیز توانا است، آن هم در برابر برسد که کسی که از او دفاع می
 کسانی که هیچ قدرتی بر هیچ چیزی ندارند.

ــوى اهلل ــاحة القدس، أ  ينزع من قلبه الخوف مما  ســ  فاملطلوب من مو  )ع( اآل  وهو يلج ســ
 ولو كا  مثقال ،رة، ثم أ  يمَل قلبه خوفا  من اهلل سبحانه وتعالى.

که وارد ساحت قدسی شده خواسته شده است این است که ترس از غیر خدا را  )ع(آنچه از حضرت موسی
ی کوچکی باشد، از خودش دور کند و سپس قلبش را فقط از ترِس خداوند سبحان و ی ذرهحتی اگر به اندازه

 متعال لبریز نماید.

ا قول مو  )ع(:  ْ  َيْقُتلُو ِ ﴿أمــّ
َ
اُف أ خــَ

َ
ه ، فقــد أراد مو  )ع( الخوف على (1)﴾َوَلُهْم َعَليَّ َ،نــْ   فــَ

الرسالة اإللهية وليس على نفسه، فهو يخاف أ  يقتلو  قبح أ  يتم تبليس الرسالة اإللهية املكلّ 
ه:  الى بقوـل ه اهلل تـع ا، فلمـا أجـاـب َتِمُعو َ ﴿بـه ــْ ا َمَعُكْم ُمســ ا ِإنَـّ اِتنـَ تـي ا بـِ اْ،َهـبَ

، ،هـ  مو  (2)﴾َك َّ فـَ
بالرسـالة وبّلس بين إسـرائيح وأتم تبليس الرسـالة بفًـح اهلل القادر على مسـرعا  إلى الطاغية، وأبلغه  

 كح يشء.

 )ع(، موسی  (٣)ترسم که مرا بکشند «» و بر من به گناهی ادعایی دارند، می  )ع(اما در مورد این سخن موسی
که قبل از  اش بوده است بیم داشت و نه بر جان خویشتن؛ او ترس از آن داشتاز رسالت الهی که بر عهده

ی وی بود به پایان برساند، کشته شود، ولی هنگامی که ندای خداند متعال را اینکه رسالت الهی که بر عهده
 

 . ١٤الشعراء:  -١
 . ١٥الشعراء:  -٢
 .١٤شعرا:  - ٣
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،  (١)دهیم «در پاسخ شنید » گفت: هرگز. آیات مرا هر دو نزد آنها ببرید، ما نیز با شما هستیم وگوش فرامی
موسی به سرعت نزد طاغوت زمانش رفت و رسالت را به او و بنی اسرائیل ابالغ کرد و به فضل خداوند قادر بر 

 همه چیز، تبلیغ رسالتش را به پایان رسانید. 

****** 

 ی »و ذلک و من یعظم شعائر الله....«: آیه۶۱پرسش 

ِ َفِةنََّها ِمن َتْقَوى الُْقلُوِب ﴿ما تفـسا اآلية الكريمة:   :۶۱الـسؤال/   َعاِئَر اّللَّ ْم ـشَ ما   ﴾َ،ِلَ  َوَمن ُيَعظِّ
 مع  شعائر اهلل ؟

 املرسح: زيد صفاء

شمارند کارشان نشان پرهیزگاری ی کریمه چیست؟ » آری، کسانی که شعایر خدا را بزرگ میتفسیر این آیه
 »شعائر الله« )شعایر خداوند( چیست؟ هایشان باشد «  معنی دل

 فرستنده: زید صفا

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

هلل شـعائر اهلل هي األدلة على اهلل سـبحانه وتعالى، ومنها الصـفا واملروةت ألّ  بينهما تجّلت قدرة ا 
الي لجميع الـناس، ف براهيم وـهاجر بعني زمزم، وآلدم وحواء )ع(آلدم وحواء وإبراهيم وـهاجر الـت ، وـب

اء ـهنين الجبلني آدم وحواء جرت  التـق ا وحواء على جـبح املروة، وـب ـــف عـندـما نزل آدم على جـبح الصــ
 الحياة اإلنسانية على هن  األرض، كما جرت عني زمزم فيما بعد.

رحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله ال
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

ی آنها، صفا و مروه است؛ چرا که در شعایر خدا همان دالیل خداوند سبحان و  متعال هستند که از جمله
برای تمامی مردم تجّلی یافت. برای و در نهایت  )ع(بین آنها قدرت خداوند برای آدم و حوا و ابراهیم و هاجر

 
 .١٥شعرا:  - ١
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ی زمزم تجّلی یافت و برای آدم و حوا وقتی آدم بر روی کوه صفا قرار گرفت و حوا بر ابراهیم و هاجر با چشمه
روی کوه مروه و با آمیختن این دو کوه آدم و حوا حیات انسانی بر روی این زمین جریان یافت، همان گونه که 

 شد.ی زمزم جاری بعدها چشمه

ــعائر   ــا ، ومن شـ ــعائر اهلل، ويف تعظيمها تعظيم لقدرة اهلل يف قل  اإلنسـ ففي الحج تعظيم لشـ
ــياء   ــلني واألوصـ ــعر الحرام وآثار األنبياء واملرسـ ــهم )ع(اهلل جبح عرفات واملشـ أعظم  )ع(، وهم أنفسـ
 شعائر اهلل، ففي ،كرهم تعظيما  ألعظم شعائر اهلل سبحانه وتعالى.

شود. داشت، به قدرت خداوند در قلب انسان تعظیم میشود و با این بزرگبزرگ داشته می  در حج، شعایر خدا
باشد که خوِد آنها می )ع(از جمله شعایر خداوند، کوه عرفات و مشعر الحرام و آثار انبیا و فرستادگان و اوصیا

داوند سبحان و متعال تعظیم و ترین شعایر خترین شعایر الهی هستند و با ذکرشان بزرگ)انبیا و اوصیا( بزرگ
 شوند.داشت میبزرگ

 وسميت شعائرت ألّ  اإلنسا  املؤمن يسىشعر قدرة اهلل اليت تجّلت من خ لها يف قلبه.

 کند.شوند؛ چرا که انسان مؤمن از طریق آنها قدرت خداوند را در قلبش احساس میاینها  شعایر نامیده می

****** 

 ربک الی النحل....« و »ثم کلی من کل الثمرات.... لقوم یتفکرون«: آیات »و اوحی ۶۲پرسش 

ــؤال/   ا ﴿قال تعالى:   :۶۲السـ َجِر َوِممَّ ــَّ ا َوِمَن الشـ ِ  اتَِّخِني ِمَن الِْجَباِل بُُيوت 
َ
ْحِح أ ْوَحى َربَُّ  ِإَلى النَّ

َ
َوأ

و َ  َمَراِت  ﴿.  (1)﴾َيْعِرشـــُ َراب  ثُمَّ ُكِلي ِمن ُكحِّ الثَّ ُبَح َربِِّ  ُ،لُ   َيْخُرُج ِمن بُُطوِنَها شـــَ لُِكي ســـُ َفاســـْ
ُرو َ  اِس ِإ َّ يِف َ،ِلَ  آلَية  لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ لَْوانُهُ ِفيِه ِشَفاء ِللنَّ

َ
ّ  أ ْخَتِل  . (2)﴾مُّ

ــلني واألئـمة األطـهار وتحـدـيدا   اء واملرســ ـما مع  اآلـية الكريـمة، وـما ارتـباح النحـح مع األنبـي
 السيد)ع( ؟

 املرسح : إبراهيم رغيح

 
 . ٦٨النحل:  -١
 . ٦٩النحل:  -٢
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ها و درختان و در بناهایی که فرماید: » پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد: از کوهخداوند متعال می
ای بخور و از روی خشوع به راه پروردگارت برو. از شکم و » آنگاه از هر ثمره  (١)هایی برگزین «سازند خانهمی

 ای است «.آید که شفای مردم در آن است و صاحبان اندیشه را در این، نشانهاو شرابی رنگارنگ بیرون می
ید احمد ، به خصوص با س)ع(ی اطهارمعنای آیه کریم و ارتباط زنبور عسل با انبیا و فرستادگان و ائمه

 چیست؟ )ع(الحسن
 فرستنده: ابراهیم رغیل  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

الغـةت  ح كـح يشء بمقـدار وتقـدير وحكمـة ـب ــي ـا  عبثـا ، ـب ه وتعـالى شــ ــبحـاـن لم يخلق اهلل ســ
خلق اهلل، فيعرف من خ ل هنا التفكر الحقيقة، وكم حّث سبحانه الناس ليتفكر اإلنسا  يف  

ا ﴿على التفكر يف خلـقه لعلهم يهـتدو  إلى الحق  ْرِض َومـَ
َ
اَواِت َواأْل مـَ ــَّ َوَلْم َيْنُظُروا يِف َمَلُكوِت الســ

َ
أ

ــَ  ْ  َعســ
َ
ٍء َوأ ُ ِمْن يَشْ َجلُُهْم َفبِ  یَخَلَق اّللَّ

َ
ْ  َيُكوَ  َقِد اْقَ؛ََب أ

َ
يِّ َحِديٍث بَْعَدُ  ُيْؤِمُنو َ أ

َ
ُهَو الَِّني ﴿.  (2)﴾ه

 ُ اَب َما َخَلَق اّللَّ ِننَي َوالِْحســَ َرُ  َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد الســِّ َياء  َوالَْقَمَر نُورا  َوَقدَّ ْمَس ضــِ  َ،ِلَ  ِإالَّ َجَعَح الشــَّ
ُح اآْلياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُمو َ   .(3)﴾ِبالَْحقِّ ُيَفصِّ

اسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پ
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

خداوند سبحان و متعال هیچ چیز را بیهوده نیافریده است؛ بلکه هر چیز را با تدبیر و تقدیر و حکمت بالغه و 
از پِی این تفکر، به حقیقت برسد. چقدر خداوند انسان را به رسا خلق کرده تا انسان در خلقت خدا تفکر کند و 

ها و زمین و آنچه نماید تا از این طریق به حق هدایت شود: » آیا در ملکوت آسمانتفکر در خلقتش ترغیب می
اندیشند؟ و شاید که مرگشان نزدیک باشد؛ و بعد از این )قرآن( کدام سخن را باور خداوند آفریده است، نمی

. »او آن کسی است که خورشید را فروغ بخشید و ماه را منّور ساخت و برایش منازلی معین کرد تا از (٤)ند «دار 
آگاه شوید. خدا همهشماِر سال دانند ی اینها را جز به حق نیافرید، و آیات را برای مردمی که میها و حساب 

 .(٥)کند«به تفصیل بیان می

 
 . ٦٨نحل:  - ١
 . ١٨٥األعراف:  -٢
 . ٥یونس:  -٣
 .١٨٥اعراف:  - ٤
 .٥یونس:  - ٥
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ن خ لها الحق، فهو يجمع العســـح من األشـــجار، ويف العســـح ويف النحح آيات يعرف اإلنســـا  م 
ـشفاء لَلجـساد، وكنا األنبياء واألوـصياء وـشيعتهم يجمعو  العلم من الـشجرة الطيبة املباركة، 

 ويف العلم شفاء األروال.

ز تواند از طریق آنها حق را بشناسد. زنبور، عسل را اهایی وجود دارد که انسان میدر زنبور عسل نشانه
ها وجود دارد. انبیا و اوصیا و شیعیان آنها هم آورد و در عسل شفایی برای جسمها به وجود میدرختان و گل

 کنند و در این علم، شفای ارواح وجود دارد.ی مبارک جمع آوری میی طیبهعلم را از شجره

ــوبهـا، ففي البـدايـة تتكو  يف اململكـ  ة وكـنا فـةّ  مملكـة النحـح تهلـ  إ  فقـدت يعســ
ــا  غا ملق  فتخدع  مجموعة ملكات كا،بة تماما  كحال العلماء غا العاملني، فهي تنتج بيًــ
ــمحـح  ــا اململكـة اله ف بعـد أ  تًــ بـاقي النحـح بهـنا اإلنتـاج الكـا،ب الواهمت ليكو  مصــ

 تدريجيا . 

د از مردن ملکه، رود. در ابتدا و بعهمچنین مملکت زنبورها وقتی ملکه ی خود را از دست بدهند، از بین می
ها تخم عمل. این ملکهآیند درست مانند عالمان بیی دروغین به وجود میدر اجتماع زنبورها تعدادی ملکه 

دهند و در نهایت، کشور گذاری دروغین فریب میگذارند و با آن زنبورها را با این تخمغیر قابل بارور شدن می
 شود.زنبورها به نابودی کشیده می

ــوبـها تكو  أكرث من واحـدة، وهي ال تتفق على وامللكـات  الكـا،ـبة يف مملكـة فـقدت يعســ
حركة واحدة منسـقة للخلية، كما أّ  كح واحدة منها تحيط نفسـها بحاشـية من النحح بعد 

 خداعه بهنّها ملكة حقيقية، وهكنا تنقسم اململكة بسب  امللكات الكا،بة.

باشند و دهند بیشتر از یکی میی واقعی خود را از دست میهای کاذب در مملکتی که َسرور و ملکهملکه
ی حقیقی دهند و خود را ملکهها را فریب میریزی کندو با هم اتفاق نظر ندارند و پس از اینکه زنبوردر برنامه

خوانند و به این صورت مملکت زنبورها با د فرامیدهند، هر کدام از آنها تعدادی از زنبورها را گرد خونشان می
 گردد. های دروغین،تجزیه میوجود ملکه

تماما  لو تىبعت حال امللكات الكا،بة يف مملكة النحح، لوجدته مشـابها  إلى حٍد كبا حال  
أ   العلماء غا العاملني، النين يهتو  بعلم فاسـد بعد شـربهم من آجن، ويسـببو  إنقسـام األّمة بعد  

 تفقد نبيها وإمامها. 
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های دروغین در کشور زنبورها انجام دهید خواهید دید که شباهت بسیار  اگر تحقیقات کاملی در مورد ملکه
آیند و پس از نوشانیدن این آب گندیده عمل دارد؛ کسانی که با علمی فاسد مینزدیکی با وضعیت علمای بی

 شوند.ام خود میی اّمت پس از فقدان پیامبر یا امسبب تفرقه

ــحية والفداء، فعندما يهاجم عدو مملكة النحح فةّ  النحح يهاجم  وهناف آية يف النحح للتًـ
العدو للدفاع عن اململكة وعن اليعسوب وباقي النحح، وكح نحلة تلدغ العدو فةنّها تفقد حياتها 

ــحـية بنفســـــه دو  تردد من أـجح اململكـة، ويف ـهنا آـية   حتـما ، ومع ،ـل  ـفالنـحح ُيـقدم على التًــ
 ودرس يف االبتعاد عن األنا.

ی دیگری از ایثار و فداکاری وجود دارد. هنگامی که دشمنی به مملکت زنبورها )کندو( در زنبور، آیه و نشانه
کند. هر زنبوری ی خود و سایر زنبورها به دشمن حمله میکند، هر زنبوری برای دفاع از کندو و ملکهحمله می

دهد و با این وجود، برای دفاع از ملکه، زنبور اش را از دست میزند، به طور قطع زندگیکه دشمن را نیش ب
شود، بدون هیچ شک و تردیدی؛ در این، عمل نشانه و درسی در دوری قدم میبرای قربانی کردن خویش پیش

 باشد.از منّیت می

ــر حـاوـلت أ  ألء ـل  الطريق قلي  ، لتىبع بنفســـــ  حـال  النحـح ومملكـتهت يف ـهنا املختصــ
لتلمس مدى الىشـابه بينه وبني أهح الدين، سـواء منهم الصـادق واملخدوع والكا،ب، فتعرف عندها 

 .(1)أّ  اهلل يكلم الناس بكح يشء، بالحجر والشجر والحيوا  

ی زنبورها و با این مختصر تعریف، سعی کردم راه را کمی برایت روشن کنم، تا خودت شخصًا درباره
گو، ن تحقیق کنی تا میزان تشابه موجود بین آنها و اهل دین را بیشتر لمس کنی، چه افراد راستشاکندوی 

گوید: گو و به این ترتیب خواهی فهمید که خداوند با هر چیزی با مردم سخن میخورده و چه دروغچه فریب
 .(٢)با سنگ، درخت و حیوان

  
 

ْحِل( قال: )نحن النحل  )ع(ولذلك تجد أهل البیت یشبهون أنفسهم وشیعتهم الصادقون بالنحل، عن أبي عبد الله  -١ َك ِإَلی النَّ ْوَحی َربُّ
َ
في قوله تعالی: )َوأ

ِخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُیوتًا( أمرنا أن نتخذ من العرب شیعة، )وَ  ِن اتَّ
َ
ا َیْعِرُشوَن( من الموالي، والشراب الذي أوحی الله إلیه: )أ َجِر( یقول: من العجم )َوِممَّ ِمَن الشَّ

 . )المعلق(.  ١١٠ص ٤٢المختلف ألوانه: العلم الذي یخرج منا إلیکم( بحار األنوار: ج
یعیان راـست - ٢ بیه میاز همین رو اـست که اهل بیت خود و ـش در مورد این ـسخن خداوند   )ع(بو عبداللهکنند. از اگوی خود را به زنبور عـسل و کندوی آنها تـش

إن » ما همان زنبورهایی هستیم که خداوند به آنها وحی کرد( نقل شده است که فرمود: »و خداوند به زنبور عسل وحی کرد« )َو اوَحی َرُبَک الی الَنحلمتعال »
ــیعه را برگزینیم به ما امر کرد (. هایی برگزینها خانهاز کوه« )إَتخذی ِمن الِجباِل ِبیوتاً  َجر، »که از عرب، ش ــَ َو » از عجم نیزفرماید: ( میو از درخت« )َو ِمن الش

راَب الُمخَتِلف الوانه، »و همچنین از موالی(  کنندو از آنچه بنا می« )ِمما َیعِرشـون «. گردد علمی اسـت که از ما برای شـما خارج می( و شـراب رنگارنگ« )َو الشـَ
 .١١٠ص  ٤٢بحار االنوار: ج 
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 حرف.... الخسران المبین«: »و من الناس من یعبد الله علی ۶۳پرسش 

ــؤال/  ِه َوِإْ  ﴿ـقال تـعالى:  :۶۳الســ  بـِ
َّ 
َ
ه هُ َخْا  اْطـمَ ابـَ صـــــَ

َ
ِةْ  أ َ َعَلى َحْرٍف فـَ ُد اّللَّ اِس َمن َيْعبـُ َوِمَن النَـّ

َراُ  امْلُِبنيُ  ــْ نَْيا َواآْلِخَرةَ َ،ِلَ  ُهَو الُْخســ َر الدُّ ــِ ابَْتهُ ِفْتَنة  انَقَلَ  َعَلى َوْجِهِه َخســ ــَ صــ
َ
، ما مع  اآلية (1)﴾أ

 الكريمة ؟
 املرسح : إبراهيم رغيح

پرستد. اگر خیری به او رسد فرماید: » و از میان مردم کسی است که خدا را با تردید میخداند متعال می
. ( ٢)دلش به آن آرام گیرد و اگر آزمایشی پیش آید رخ برتابد، در دنیا و آخرت زیان بیند و این، زیان آشکار است«

 ی کریمه چیست؟  معنی این آیه
 فرستنده: ابراهیم رغیل  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

م رج   ويؤخر األخرى،  ــا مع الحق وهو ال يعرف الحق، فتجـد  يـقدِّ ـهن  اآلـية نزـلت فيمن يســ
على شـ  من أمر  يجد يف الفتنة أو الشـبهة عا،را ت ليتخلى عن الحق أو ربما ليقّ ضـد . فهو  فهو

عي أنّه يّىبعه، ولو كا  إيمانه  غا مستعد أ  يًحي بماله أو نفسه أو سمعته ألجح الحق الني يدَّ
 ي يؤمن به.حقيقيا  لزادته الفتنة إيمانا  مع إيمانه ولقّدم قب   ماله ونفسه يف سبيح الحق الن

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

شناسد؛ بنابراین چنین کنند اما حق را نمیاین آیه در حق کسانی نازل شده است که در مسیر حق حرکت می
برد و فتنه یا گردد، در حالی که در شک و تردید به سر میدارد و به عقب بازمیشخصی یک قدم به جلو برمی

نماید. چنین شخصی آمادگی ندارد   گیریدهد و چه بسا بر ضد حق نیز موضعای را غذر خویش قرار میشبهه 
که با مال و جان و اعتبار خویش در راه حقی که ادعای تبعیت از آن را دارد، فداکاری کند که اگر ایمان او 

 
 .١١الحج:  -١
 .١١حج:  - ٢
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افزود و با رضایت، مال و جانش را در راه حقی که به آن ایمان دارد، حقیقی بود، فتنه و آزمایش به ایمانش می
 کرد. تقدیم می

يكو  اإليمـا  خـاليـا  من أي طلـ  للمنفعـة الـدنيويـة، بـح والبـد للمؤمن أ  يكو   ف  بـد أ 
،  (1)مســتعدا  الســتقبال أي ضــرر دنيوي يكو  نىيجة إليمانه، فة  املؤمن لو كا  على قمة جبح  

ـــياء  لقيا اهلل ـله من يؤ،ـيه ليؤجر بـهنا ويرتفع مـقاـمه، ـبح إّ  أكرث الـناس ب ء  هم األنبـياء واألوصــ
 .(2)ألمثح فاألمثح ثم ا

بنابراین باید ایمان انسان خالی از هر گونه طلب سود و منفعت دنیوی باشد و حتی فرد مؤمن باید آمادگی 
ی شود را داشته باشد. فرد مؤمن اگر بر روی قلهی ایمانش حاصل میهر گونه ضرر و زیان دنیوی که در نتیجه

و اذیت برساند بر وی مسّلط خواهد کرد تا اجر و مزدی برایش باشد و خداوند کسی را که به او آزار   (٣)کوه باشد
شان به نسبت شوند انبیا و اوصیا و پس از آنها پیروانمقامش ارتقا یابد. کسانی که مبتال به بیشترین بالها می

 .(٤)باشندنزدیکیشان به آنها می

ــ ، ف  بد أ  يكو  اإليما   ــوبا  باملادة أو الشــ كما البد أ  يكو  اإليما  أقح ما يكو  مشــ
ـبالغـي  نقـيا  من الشــــ ، ـفاإليـما  ـباآلـية امـلادـية الـقاهرة اليت ال تؤول ال ُيقـبح، ولوكـا  ُيقـبح لُقـبح 

ْتَبَعُهْم ِفْرعَ ﴿إيـما  فرعو  
َ
ه رائـيَح الَْبْحَر فـَ ــْ ا ِبَبيِن ِإســ اَوْزنـَ هُ َوـجَ ْدَركـَ

َ
ْدوا  َحاَّ ِإَ،ا أ ا  َوـعَ ْوُ  َوُجُنوُدُ  بَْغـي

ِلِمنيَ  ــْ ا ِمَن امْلُســ نـَ
َ
َح َوأ رائـي ــْ ِه بَُنو ِإســ ْت بـِ

ِني آَمنـَ َه ِإالَّ الَـّ هُ ال ِإلـَ نَـّ
َ
ُت أ اَل آَمنـْ ، فهو يعلن إيـماـنه (5)﴾الَْغَرُق قـَ

 ال يقبح هنا اإليما  الخالي من  وإســـ مه بعد أ  ملس جدار املاء الني كا  آية ال تؤول، ولكن اهلل
ِدينَ ﴿الغي ت ألّ  اهلل هو الغي  املطلق   ــِ يَْت َقْبُح َوُكنَْت ِمَن امْلُْفســ ــَ ــا  لُقبح (6)﴾آآْلَ  َوَقْد َعصــ . وأيًــ

 
: )مازلت أنا ومن کان قبلي من النبیین والمؤمنین مبتلین بمن یؤذینا، ولو کان المؤمن علی رأس جبل لقیض الله عز وجل له من یؤذیه )ص(قال رسول الله   -١

 . )المعلق(.٤٥ص ١لیأجره علی ذلك(علل الشرائع: ج
 . )المعلق(. ٦٩ص ١١الناس بالء األنبیاء صلوات الله علیهم ثم الذین یلونهم، ثم األمثل فاألمثل( بحار األنوار: ج، قال: )إن أشد )ع(عن أبي عبد الله  -٢
ی کوهی  ایم و اگر مؤمن بر روی قله اند بودهکرده من و انبیای قبل از من و مؤمنین همواره مبتال به کسانی که ما را اذیت و آزار می فرمود: »  )ص(رسول خدا  - ٣
 . ٤٥ص  ١«. علل الشرایع: ج کند تا به این ترتیب اجری نصیبش شودشد خداوند عزوجل کسی که به او اذیت و آزار برساند را بر وی  مسّلط میبا
آنها و پس از آنها پیروان ها و بالها، انبیا که ـسالم خداوند بر آنها باد و ـسپس اوـصیای ـشدیدترین مردِم مبتال به ـسختینقل ـشده اـست: » )ع(از ابو عبدالله - ٤

 .٦٩ص  ١١«. بحار االنوار: ج و همانندان آنها هستند
 . ٩٠یونس:  -٥
 . ٩١یونس:  -٦
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 . ( 2) ،(1)﴾و َ ُقْح َيْوَم الَْفْتِ  ال َيْنَفُع الَِّنيَن َكَفُروا ِإيَمانُُهْم َوال ُهْم ُيْنَظرُ ﴿إيما  النين كفروا يوم الفت   

ترین مقدار ممکن به مادیات یا شک و تردید آمیخته باشد، ایمان به غیب باید همان گونه که ایمان باید کم
ای قهری و اجبارآمیز حاصل شود، اعتباری ندارد و کاماًل خالی از شک و تردید باشد و ایمانی که بر اثر نشانه

شد: »ما انی قابل قبول بود، ایمان فرعون پذیرفته میمورد قبول واقع نخواهد شد که اگر چنین ایم
اسرائیل را از دریا گذرانیدیم. فرعون و لشکریانش به قصد ستم و تعدی به تعقیبشان پرداختند. تا آن هنگام  بنی

اند، که غرق شدن را درک نمود، گفت: ایمان آوردم که هیچ خداوندی جز آن که بنی اسرائیل به آن ایمان آورده
ای قاهر و غیر قابل تأویل بود ی آب را که آیه؛ فرعون پس از اینکه دیواره (٣)ت و من ازتسلیم شدگانم«نیس

کند، ولی خداوند چنین ایمانی را که محلی از غیب در آن لمس کرد، ایمان و اسالم آوردنش را اعالن می
ون؟! در حالی که تو پیش از این، پذیرد در حالی که خداوند، غیب مطلق است: » آیا اکنوجود ندارد، نمی

ورزند، مورد و به همین صورت، ایمان کسانی که به روز فتح کفر می  (٤)کردی و از مفسدان بودی!«عصیان می
شود: » بگو: در روز فتح و پیروزی، ایمان آوردن کافران سودشان نرساند و آنها را مهلتشان قبول واقع نمی

 . (٦)،(٥)ندهند «

 يكو  كـما أّ  الشــــ  إ،ا تغلـغح يف ســــاـحة اإليـما  نفى اإليـما ، ف  ـبد أ  يعـمح املؤمن أ  ال
ــمعوا بالحقيقة أو رأوها، بح البد أ  يكو  ممن اكتووا بها، بح وخا الخا للمؤمن  فقط ممن سـ

 
 . ٢٩السجدة:  -١
  : ألي علة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقر بتوحیده ؟ قال: )ألنه آمن عند رؤیة البأس، واإلیمان )ع(عن إبراهیم بن محمد الهمداني، قال: قلت للرضا  -٢

َسَنا َقاُلوا آَمنَّ 
ْ
ْوا َبأ

َ
ا َرأ ا ِبِه ُمْشرِِکیَن * عند رویة البأس غیر مقبول، وذلك حکم الله تعالی ذکره في السلف والخلف، قال الله عزوجل: )َفَلمَّ ِه َوْحَدُه َوَکَفْرَنا ِبَما ُکنَّ ا ِباللَّ

َسَنا( و
ْ
ْوا َبأ

َ
ا َرأ ْو َکَسَبْت َفَلْم َیُك َینَفُعُهْم ِإیَماُنُهْم َلمَّ

َ
َك اَل َینَفُع َنْفسًا ِإیَماُنَها َلْم َتُکْن آَمَنْت ِمن َقْبُل أ ِتي َبْعُض آَیاِت َربِّ

ْ
ِفي ِإیَماِنَها َخْیرًا( وهکذا  قال عزوجل: )َیْوَم َیأ

ِذي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئیَل  ُه ال ِإِلـَه ِإالَّ الَّ نَّ
َ
َنْا ِمَن اْلُمْسِلِمیَن( فقیل له: )آآلَْن َوَقْد َعَصْیَت َقْبُل َوُکْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدیَن...( بحار فرعون لما أدرکه الغرق قال: )آَمنُت أ

َ
 َوأ

 . )المعلق(.٢٣ص ٦األنوار: ج
 . ٩٠یونس:  - ٣
 . ٩١یونس:  - ٤
 .٢٩سجده:  - ٥
گفتم: چرا خداوند متعال فرعون را غرق کرد در حالی که ایمان آورد و به وحدانیتش  )ع(از ابراهیم بن محمد همدانی نقل شده است که گفت: به امام رضا - ٦

ــت و در زیرا پس از دیدن عذاب قطعی ایمان آورد و چنین ایمانی مورد قبول واقع نمیاقرار نمود؟ فرمود: » ــته بوده اس گردد و این حکم خداوند متعال در گذش
رِکیَن : »یدفرماآینده خواهد بود. خداوند عزوجّل می ا ِبِه ُمشـْ ا ِباللِه َوْحَدُه َو َکَفْرنا ِبما ُکَنّ نا قاُلوا آَمَنّ سـَ

ْ
ْوا َبأ

َ
ا َرأ نا *  َفَلَمّ سـَ

ْ
ْوا َبأ

َ
ا َرأ و چون « )َفَلْم َیُک َیْنَفُعُهْم إیماُنُهْم َلَمّ

ــریک خدا قرار دا ــدیم * اما هنگامی که عذاب ما را دیدند دیگر عذاب ما را دیدند، گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و به آن چیزهایی که شـ ده بودیم کافر شـ
ید ودی نبخـش ان ـس ان برایـش َبْت ِفي ِإیَمانِ : »فرمایدو نیز می(  ایمانـش ْو َکـسَ

َ
ا ِإیَماُنَها َلْم َتُکْن آَمَنْت ِمن َقْبُل أ َك اَل َینَفُع َنْفـسً ِتي َبْعُض آَیاِت َرِبّ

ْ
روزی  ) «َها َخْیًراَیْوَم َیأ

  های پروردگارت آشـکار شـود، ایمان کسـی که پیش از آن ایمان نیاورده یا به هنگام ایمان کار نیکی انجام نداده اسـت، برای او سـودی نخواهدی نشـانهکه برخ
ه ال اله اال الّذی اَمَنت بِه َبنوا اـسرائیَل َو انَ : »و به همین ـصورت، وقتی فرعون غرق ـشدن را درک نمود، گفت(  داـشت ایمان آوردم که « )ا ِمن الُمـسِلمینآَمنُت اَنّ

یَت َقبل َو ُکنَت ِمن  : »و در جواب به او گفته شــد( اند، نیســت و من ازتســلیم شــدگانم هیچ خداوندی جز آن که بنی اســرائیل به آن ایمان آورده أألَن َو َقد َعصــَ
 .٢٣ص  ٦!(«. بحار االنوار: ج ن بودیکردی و از مفسداآیا اکنون؟! در حالی که تو پیش از این، عصیان می« )الُمفِسدین

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikyY-JkOvKAhWBApoKHeuTDVMQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tadabbor.org%2F%3Fpage%3Dquran%26SID%3D40%26AID%3D84&usg=AFQjCNFLqmTuSiWusQoQJ8Mo_giloqoMnw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikyY-JkOvKAhWBApoKHeuTDVMQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tadabbor.org%2F%3Fpage%3Dquran%26SID%3D40%26AID%3D84&usg=AFQjCNFLqmTuSiWusQoQJ8Mo_giloqoMnw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikyY-JkOvKAhWBApoKHeuTDVMQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tadabbor.org%2F%3Fpage%3Dquran%26SID%3D40%26AID%3D84&usg=AFQjCNFLqmTuSiWusQoQJ8Mo_giloqoMnw
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ــه الحقيقـة وحـاكي  ــب  املؤمن هو نفســـ أ  يكو  ممن اح؛قوا تمـامـا  بنـار الحقيقـة حا يصــ
 الحقيقة.

ش کند تا جزو کسانی برد، باید مؤمن تالاز آنجا که وقتی شک وارد ساحت ایمان شود، ایمان را از بین می
شوند؛ که فقط حقیقت را شنیدند یا صرفًا آن را دیدند، نباشد؛ بلکه باید از کسانی باشد که با حقیقت پخته می

ی کنندهحتی باالترین خیر مؤمن در آن است که به طور کامل در آتش حقیقت بسوزد تا خوِد حقیقت و حکایت
 حقیقت شود.

****** 

 رسی چیست؟: راز آیت الک64پرسش 

 ماهو سّر آية الكريس، وهح لها ع قة وثيقة بالتوحيد واإلمامة ؟ :۶۴السؤال/ 
 املرسح: إبراهيم رغيح

 راز آیت الکرسی چیست و آیا ارتباط تنگاتنگی با توحید و امامت دارد؟
 فرستنده: ابراهیم رغیل  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ت على محمـد  ُنُ  ﴿: )و(هـن  هي آيـة الكريس كمـا نزـل خـُ
ْ
ه َه ِإالَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّوُم ال تـَ ُ ال ِإلـَ اّللَّ

َنة  َوال نَْوم  َلهُ َما يِف  َهاَدِة ُهَو ســِ َى َعاِلُم الَْغيِْ  َوالشــَّ ْرِض َوَما بَيَْنُهَما َوَما َتْحَت الرثَّ
َ
َماَواِت َوَما يِف اأْل الســَّ

ا َخْلَفُهْم  ِديِهْم َوـمَ يـْ
َ
ا بَنْيَ أ ِه َيْعَلُم ـمَ ِةْ،نـِ  بـِ

َدُ  ِإالَّ َفُع ِعنـْ ــْ ِني َيشــ ِحيُم َمْن َ،ا الَـّ ْحَمُن الرَّ َوال ُيِحيُطوَ  الرَّ
 ْ ــَ ْرَض َوال َيُؤوُدُ  ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعلِ ِبشــ

َ
َماَواِت َواأْل ــَّ هُ الســ يُّ ــِ َع ُكْرســ ــِ اَء َوســ ــَ يُّ ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما شــ

 .(2)،(1)﴾الَْعِظيمُ 
 

 . ٢٥٥البقرة: -١
وذکروا في ثواب قرائتها فضاًل عظیمًا، وقد ذکرها الشیخ عباس القمي في مفاتیح الجنان، وقد تم  )ع(وقد رویت أیة الکرسي علی التنـزیل عن أهل البیت  -٢

کما هي بدون حذف أو  )ع(حذفها في بعض الطبعات الحدیثة، وهذا تصرف غیر مشروع في مؤلفات العلماء الذین حرصوا علی أن یوصلوا روایات أهل البیت 
 تحریف.
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پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 یمًا.تسلوالمهدیین وسّلم

باشد: »الله خدایی است که هیچ خدایی نازل شد به شرح زیر می )ص(آیت الکرسی که به حضرت محمد
گیرد و نه خواب سنگین. از آِن او است هر آنچه جز او نیست. زنده و پاینده است. نه خواب سبک او را فرا می

ن است. چه کسی جز به اذن او در نزد او تر از آها و زمین و هر آنچه بین آنها است و هر چه پاییندر آسمان
داند و به علم او جز آنچه خود خواهد شفاعت کند؟ آنچه را که پیش رو و آنچه را که پشت سرشان است می

ها و زمین را در بردارد. نگهداری آنها بر او دشوار نیست. او بلند پایه و احاطه نتواند یافت؟ کرسی او آسمان
 .(٢) ،(١)بزرگ است«

ـ  ّرـها أّ  فيـها ،كر الحقيـقة )هو(، وال هوت )اهلل(، وـباب ال هوت )الرحمن الرحيم(، وفيـها وـســ
بـيا  اخت ف الحقيـقة عن ال هوت يف مـقام املعرـفة واتـحادهـما يف الحقيـقة، وبـيا  أّ  ال هوت )اهلل( 

وم ال يكو  هو تجّلي للحقيقة وصــفة للحقيقة، وبيا  أّ  هنا التجّلي هو لحاجة الخلق له )فالقي
حقيقة إالّ بمن يقوم عليه(. وفيها بيا  أّ  الحي الحقيقي هو سبحانه ومن سوا  حياتهم من حياته 

 وقائمة بحياته.

باشد و در آن، بیان ی الهوت )الرحمن الرحیم( میو راز آن در ذکر حقیقت )هو( و الهوت )الله( و دروازه
شان در حقیقت است، و بیان اینکه  ، و اتحاد و یگانگیاختالف حقیقت از الهوت در مقام معرفت و شناخت

 
ُخُذُه ِسَنٌة َوال َنْوٌم )ع(أ أبو الحسن الرضا عن الحسین بن خالد، أنه قر 

ْ
وُم ال َتأ ُه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّ ْرِض َوَما  -أي نعاس  -: )اللَّ

َ
َماَواِت َوَما ِفي اأْل َلُه َما ِفي السَّ

ْحَمُن  َهاَدِة ُهَو الرَّ َری َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشَّ ْیِدیِهْم َوَما َخْلَفُهْم...( بحار األ َبْیَنُهَما َوَما َتْحَت الثَّ
َ
ِذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه َیْعَلُم َما َبْیَن أ ِحیُم َمْن َذا الَّ ص  ٩٨نوار: جالرَّ

٢٦٣ . 
الله، لیس من یوم : )إن آیة الکرسي في لوح من زمرد أخضر، مکتوب بمداد مخصوص ب)ص(وعن الحسن بن علي )علیهما السالم(، قال: قال رسول الله 

ذلك الله القدیر  جمعة إال صك ذلك اللوح جبهة إسرافیل، فإذا صك جبهته سبح، فقال: سبحان من ال ینبغي التسبیح إال له، وال العبادة والخضوع إال لوجهه،
قدسوا، فال یبقی ملك مقرب، وال نبي مرسل، إال الواحد العزیز، فإذا سبح سبح جمیع من في السموات من ملك، وهللوا فإذا سمع أهل السماء الدنیا تسبیحهم 

 . )المعلق(. ١١٦ص ٦دعا لقارئ آیة الکرسي علی التنزیل( مستدرك الوسائل للمیرزا النوري: ج
 . ٢٥٥بقره:  - ١
دنش( از اهل بیت - ٢ ی علی تنزیل )طبق نازل ـش ت و در ثواب خواندن آن فضـل عظیمی ذکر کرده  )ع(آیت الکرـس ده اـس یخ عباس قمی آن را  روایت ـش اند. ـش

ــت اما در چا  ــبت به تألیفات علمایی که تالش کردههای بعدی مفاتیح آن را حذف کردهدر مفاتیح الجنان آورده اس ــروع نس ــت نامش ــّرفی اس اند  اند و این تص
 ون هیچ حذف و تحریفی به مردم برسانند.را همان گونه که هست بد )ع(روایات اهل بیت

ا ن امام الرـض ت که ابو الحـس ده اـس ین بن خالد نقل ـش َنٌة َواَل َنْوٌم ــــ این گونه قرائت فرمود: » )ع(از حـس ُخُذُه ـسِ
ْ
وُم اَل َتأ یعنی چرت و  اللُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّ

َماَواِت َوَما فِ خواب ُه َما ِفي الـسَّ ــ لَّ َفُع ِعنْ ــ ِذي َیـشْ حیُم َمن َذا الَّ حمُن الرَّ هاَدة ُهَو الرَّ ری عاَلم الغیِب َوالـشَ ْرِض َو ما بیَنُهما َو ما َتحَت الثَّ
َ
َدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه َیْعَلُم َما َبْیَن ي األ

ْیِدیِهْم َوَما َخْلَفُهْم 
َ
 .٢٦٣ص  ٩٨....«. بحار االنوار: ج أ

فرمود: آیت الکرـسی در لوحی از زمّرد ـسبز با مداد مخـصوص خدا نوـشته ـشده اـست و در  )ع(رـسول خداروایت ـشده اـست که فرمود: »  cاز امام حـسن بن علی
رافیل نمودار می انی اـس انیهر روز جمعه آن لوح بر پیـش ود و چون بر پیـش بیح میـش ود، تـس بیح فقط از  گوید؛ میاش نمودار ـش ی که تـس ت آن کـس گوید: منّزه اـس

های ملکوتی  گوید تمام اهل آســمانی او اســت و عبادت و اطاعت فقط برای وجه او اســت. او اســت خداوند قادِر یکتاِی عزیز؛ و هنگامی که او تســبیح میبرا
ماند مگر اینکه  لی نمیگویند و هنگامی که اهل آـسمان دنیا تـسبیح آنها را بـشنوند، او را تقدیس گویند و هیچ ملک مقّرب و هیچ پیامبر مرـسَ تـسبیح و تهلیل می

 .١١٦ص  ٦«. مستدرک الوسایل میرزای نوری: ج ی آیت الکرسی علی التنزیل دعا می کندبرای خواننده
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الهوت )الله( تجّلی و صفت حقیقت است و بیان اینکه این تجّلی به جهت نیاز خلق به او است چرا که قّیوم 
ی حقیقی، ی کسی که به آن قیام کند، و در آن بیان شده است که زندهحقیقتی نخواهد داشت مگر به واسطه

 باشد.ست و حیات و زندگانی هر چه به غیر او است، از حیات او و قائم به او میخداوند سبحان ا

 وتفصيح أكرث تجد  يف تفسا سورة التوحيد يصدر بعد حني إ  شاء اهلل.

 .(١)ی توحید که انشاء الله منتشر خواهد شد، خواهید یافتتر را در کتاب تفسیر سورهتوضیحات مفصل

****** 

 مطهرة....« : 65پرسش 
ً
 »رسول من الله یتلو ُصُحفا

بسم اهلل الرحمن الرحيم، سيدي وموالي رسول ووم ويماني اإلمام املهدي السيد   :۶۵السؤال/  
 عليكم ورحمة اهلل وبركاته. أحمد الحسن، الس م

َرة  ﴿ قال تعالى: َطهَّ ِ َيْتلُو ُصُحفا  مُّ َن اّللَّ َمة   َرُسول  مِّ  .(2)﴾ِفيَها ُكىُ   َقيِّ

ـهح ـتدل ـهن  اآلـية املـباركـة على وجود أكرث من كـتاب داـخح القرآ  الكريم ؟ أرجو اإلـجاـبة 
 بوضول. وس م اهلل علي  ورحمته وبركاته.

 املرسح : ميثم برزا 

سید احمد الحسن،  )ع(الی من، فرستاده و وصی و یمانی امام مهدیبسم الله الرحمن الرحیم، آقا و مو 
 سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.

یَمه *َرسوٌل ِمن اللِه َیتلوا ُصُحفًا ُمَطَهره فرماید: »خداوند متعال می
َ
ای از جانب )فرستاده (٣)«فیَها َکَتٌب ق

 هایی است راست و درست(.خواند * در آنها کتاب های پاک را میخدا که صحیفه
کند؟ خواهشمندم پاسخی ی مبارک بر وجود بیش از یک کتاب در داخل قرآن کریم داللت میآیا این آیه

 واضح بدهید. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 فرستنده: میثم برزان 

 
 این کتاب اکنون منتشر و به فارسی نیز ترجمه شده است )مترجم(. - ١
 . ٣ –  ٢البینة:  -٢
 . ٣و  ٢بینه:  - ٣
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   اب:الجو بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ُرو َ  يِف ِكَتاٍب َمْكُنوٍ   ِإنَّهُ َلُقْرآ   َكِريم   ﴿قال تعالى:  هُ ِإالَّ امْلَُطهَّ ، فلو كا  املراد (1)  ﴾ال َيَمســُّ
هو األلفاظ فقط املوجودة عند كح الناس ملا قال تعالى:   ﴾ِإنَّهُ َلُقْرآ   َكِريم  ﴿بالقرآ  يف هن  اآليات:  

اٍب َمْكُنو ٍ ﴿ ه ليس فقط محفوظـا  يف  ﴾يِف ِكتـَ ا . ثم إنـّ ومع  مكنو  هنـا أي محفوظـا  ومخزوـن
ُرو َ ﴿كتاب، بح هنا الكتاب   هُ ِإالَّ امْلَُطهَّ َمة  ﴿. فهن  الـــــــ  ﴾ال َيَمســـُّ اليت تســـهل عنها، ال   ﴾ُكىُ   َقيِّ

ُرو َ ﴿يمّسها  َرة  ﴿ت ألنّها يف ﴾ِإالَّ امْلَُطهَّ  .(2)﴾ُصُحفا  ُمَطهَّ

لرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله ا
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

قدر * در کتابی مکنون * که جز پاکان بر آن فرماید: » هر آینه، این قرآنی است گرامیخداوند متعال می
ُه َلُقرآٌن . اگر منظور از قرآن در این آیات »(٣)دست نیازند « ها و کلمات موجود در بین « فقط همان لفظ َکریٌم ِإنَّ

کُنونفرماید »تمام مردم باشد، خداوند می داشته « در اینجا یعنی محفوظ و نگهمکنون« و معنای »في ِکتاٍب مَّ
شدگان بر آن دست نیازند «. پس شده. پس آن، نه تنها در کتاب محفوض است بلکه این کتاب را » جز پاك

 این »
َ
َمةٌ ُکُتٌب ق ُصُحفًا کنید هیچ کس به آن دسترسی ندارد » جز پاکیزگان «  چرا که در »« که از آن سؤال مییِّ

َرةً   « قرار دارند.ُمَطهَّ

َرة  ِفيـها ُكىـُ   ﴿عن برـيد العجلي، ـقال: ســـــهـلت أـبا جعفر )ع( عن قول اهلل تـعالى:  ُحـفا  ُمَطهَّ ــُ صــ
َمة    .(4)كنب( ، قال: )هو حديثنا يف صحّ مطهرة من ال﴾َقيِّ

هایی های پاک * در آنها کتاب در مورد » صحیفه )ع(از برید عجلی نقل شده است که گفت: از ابو جعفر
هایی از دروغ، پاکیزه و است راست و درست «  پرسیدم. فرمود: »گفتار ما است که در ُصُحف و کتاب 

  .(٥)مطهرند«

 
 .٧٩ –  ٧٧الواقعة:  -١
 . ٢البینة:  -٢
 . ٧٩تا  ٧٧واقعه:  - ٣
 . ٥١٦بصائرالدرجات: ص -٤
 . ٥١٦بصائر الدرجات: ص  - ٥
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ه عّز وجـح:  اِب ﴿وعن جـابر، عن أبي جعفر )ع(، يف قوـل ِح الِْكـت هـْ
َ
ِنيَن َكَفُروا ِمْن أ  ،﴾ َلْم َيُكِن الَـّ

ِرِكنَي ﴿قال: )هم مكنبو الشــيعةت ألّ  الكتاب هو اآليات وأهح الكتاب الشــيعة، وقوله:   َوامْلُشــْ
نيَ  ِتَيُهُم الَْبيَِّنةُ ﴿يعين املرج ة،   ﴾ُمْنَفكِّ

ْ
ِ ﴿، قال: يتًـــ  لهم الحق. وقوله:  ﴾َحاَّ َته ول  ِمَن اّللَّ ــُ  ﴾ َرسـ

َرة  ﴿، )و(يعين محـمدا   ُحـفا  ُمَطهَّ ــُ    ـيدل على أولي األمر من بـعد ، وهم األئـمة  يعين ﴾َيْتلُوا صــ
ه:  ــحّ املطهرة. وقوـل ة  ﴿وهم الصــ مـَ ه:  ﴾ِفيهـا ُكىـُ   َقيِّ َق ﴿أي: عنـدهم الحق املبني. وقوـل َومـا َتَفرَّ

وُتوا الِْكـتاَب 
ُ
ِنيَن أ ــيـعة، وقوـله:  ﴾الَـّ ةُ ﴿يعين مكـنبو الشــ ِد ـما ـجاَءْتُهُم الَْبيِّنـَ أي بـعد ـما    ﴾ِإالَّ ِمْن بَعـْ

ينَ ﴿هم الحق،  جاء نَي َلهُ الدِّ َ ُمْخِلصـــِ ِمُروا هؤالء األصـــناف ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اّللَّ
ُ
واإلخ و: اإليما    ﴾َوما أ

 .(1).......(  )ع(واألئمة  )و(باهلل وبرسوله 

در مورد این سخن خداوند متعال » کافران اهل کتاب دست برندارند «  نقل شده  )ع(از جابر از ابو جعفر
است که فرمود: »آنها، تکذیب کنندگان شیعه هستند؛ زیرا کتاب، همان آیات و اهل کتاب، شیعیان هستند 

ید «  ی منحرف(، » تا برایشان برهانی روشن بیاو این فرمایش » و مشکرین جدا شده «  یعنی مرجئه )طایفه
َیْتُلوا ، »)ص(« یعنی حضرت محمدَرسوٌل ِمن اللهفرمود: حق برای آنها واضح گردد و این سخن خداوند »

َرةً  هستند که همان  )ع(کند و آنها ائمه« یعنی اولو االمر و جانشینان بعد از خود را معرفی میُصُحفًا ُمَطهَّ
َرة» ّیمه»باشند و این سخن خداوند متعال « میُصُحٌف ُمَطهَّ

َ
« یعنی حقِّ آشکار، نزد آنها است و فیَها ُکُتٌب ق

این سخن » و کسانی که کتاب به ایشان داده شد، متفرق نشدند «  یعنی تکذیب کنندگان شیعه، و این سخن 
َنة» دادند « یعنی بعد از اینکه حق برای آنها هویدا گشت، » و آنان را جز این فرمان نااّل ِمن َبعِد ما جاَءتُهم الَبیِّ

 )ص( ورزند «  و اخالص یعنی ایمان به خدا و به رسول خداکه خدا را بپرستند در حالی که در دین او اخالص می
 . (٢)....«)ع(و ائمه

****** 

 ی »و امرهم شوری بینهم«: آیه66پرسش 

 ، وهح تىناقا مع حاكمية اهلل ؟(3)﴾وأمرهم شورى بينهم﴿: ما تفسا :66السؤال/ 
 املرسح: زيد صفاء

 
 . ٣٦٩ص ٢٣بحاراألنوار: ج -١
 . ٣٦٩ص  ٢٣بحار االنوار: ج  - ٢
 . ٣٨الشوری:  -٣
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 چیست و آیا با حاکمّیت خداوند تناقض دارد؟  (١)ی مشورت با یکدیگر است «» و کارشان بر پایه تفسیر
 فرستنده: زید صفا

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ة:  اُهْم ﴿هـن  اآلـي ا َرَزْقنـَ وَرى بَيَْنُهْم َوِممـَّ ــُ ْمُرُهْم شــ
َ
ــَّ ةَ َوأ اُموا الصــ قـَ

َ
ابُوا ِلَربِِّهْم َوأ َتجـَ ــْ ِنيَن اســ َوالَـّ

، فلو كـانـت يف الحكم والحـاكم )و(ويف حيـاة محمـد  )و(، نزلـت على محمـد (2) ﴾ُيْنِفُقو َ 
ــلمني أ  يختــاروا غا محمــد  ــبو  عليهم لل ولو كــانــت يف الحكم  )و(لكــا  للمســ وينصــ

املســلمني يف األمر قبح أ  يعلن تنصــي  علي بن أبي طال  )ع( بعد   )و(والحاكم لشــاور محمد  
ر رسـول اهلل يف غدير خم لل ولو كانت حا يف تنصـي  أما على جيش يخرج لقتال الكفار لشـاو

املـسلمني قبح أ  ينـص  أـسامة بن زيد، بح كا  كثا منهم غا راـضني بهنا التنـصي ، فلما،ا لم 
ــامة بن زيد إ،ا كا  مهمورا  بهخن  ــن أسـ ــغر سـ ــهم على صـ ــورتهم واع؛اضـ ــول اهلل مشـ يقبح رسـ

 يخالّ القرآ  وحاشا  ؟؟لللل  )و(مشورتهم يف أمور الحكم ؟؟لل أترا  

لرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله ا
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 

ی مشورت با یکدیگر ی » و آنان که دعوت پروردگارشان را پاسخ گفتند و نماز گزاردند و کارشان بر پایهآیه
 )ص(و در زمان حیات ایشان )ص(بر حضرت محمد  (٣)کنند «ایم انفاق میاست و از آنچه به آنها روزی داده

 )ص(داشتند که غیر از محمدنازل شد. اگر در خصوص حکومت و تعیین حاکم بود مسلمانان این امکان را می
کس دیگری را برگزینند و او را بر خودشان منصوب و حاکم کنند!! اگر در خصوص حکومت و حاکم بود 

کرد!! حتی در غدیر خم با آنان مشورت می )ع(مؤمنان تن امیرقبل از تنصیب و گماش )ص(حضرت محمد
قبل از تعیین اسامة بن  )ص(اگر در خصوص تعیین امیری برای لشکر جهت نبرد با کافران بود رسول خدا

ی زیادی از آنها با تنصیب اسامه مخالف بودند. اگر حضرت کرد؛ در حالی که عدهزید با آنان مشورت می
حکومتی مأمور به مشورت با آنها بود، پس چرا مشورت و اعتراض آنها را در کم بودن سن   در امور  )ص(محمد

 کند؟! در حالی که هرگر چنیین نیست!خالف قرآن عمل می )ص(اسامه نپذیرفت؟! آیا حضرت محمد

 
 .٣٨شوری:  - ١
  .٣٨الشوری:  -٢
 .٣٨شوری:  - ٣
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 عرف قدر نفسه وسمع حّقا  فه،عن.
 
 إّ  للقرآ  أهله فرحم اهلل امرأ

خداوند بیامرزد کسی که قدر خویش را بداند و حق را بشنود و مطیع آن  برای قرآن، اهلی وجود دارد؛ پس
 باشد!

****** 

 : »هو الذی انشأکم من نفس واحدة....« ، »و ما من دابة ف  االرض.... کتاب مبین«67پرسش 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة  ﴿ما تفســا اآليىني:   :67الســؤال/   ُكم مِّ
َ
ه نشــَ

َ
َتْوَدع  َقْد َوُهَو الَِّنَي أ َتَقرو َوُمســْ َفُمســْ

اِت ِلَقْوٍم َيْفَقُهو َ  ا اآليـَ ْلنـَ ــَّ ا ﴿، (1)﴾َفصــ هـَ َتَقرَّ ــْ ا َوَيْعَلُم ُمســ ْرِض ِإالَّ َعَلى اّلّلِ ِرْزُقهـَ
َ
ٍة يِف األ ا ِمن َدآبَـّ َومـَ

ِبنيٍ   ؟ (2)﴾َوُمْسَتْوَدَعَها ُكحو يِف ِكَتاٍب مُّ
 املرسح: عباس طاهر

چیست؟ » و او است خداوندی که شما را از یک تن بیافرید. سپس شما را قرارگاهی است  تفسیر این دو آیه
ای روی و » هیچ جنبنده   (٣)ایم «فهمند به تفصیل بیان کردهجایی است. آیات را برای آنان که میو و دیعت

همه در کتابی مبین داند؛ زیرا ی خدا است، و موضع و مکانش را میاش بر عهدهزمین نیست جز آنکه روزی
 .(٤)آمده است «

 فرستنده: عباس طاهر  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ُة ﴿قال تعالى:  ْفُس امْلُْطَمِ نَّ يَُّتَها النَّ
َ
ة  اْرِجِعي ِإَلى َربِِّ   َيا أ  .(5)﴾َراِضَية  َمْرِضيَّ

 
 . ٩٨االنعام:  -١
 . ٦هود:  -٢
 . ٩٨انعام:  - ٣
 . ٦هود:  - ٤
 . ٢٨ –  ٢٧الفجر:  -٥
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پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 .(١)فرماید: » ای روح آرامش یافته! * خوشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد «خداوند متعال می

اء  ه، وهـن  هي نفوس األنبـي ــتقرت ـب اســ ا اإليمـا  ـف ــكن وقر فيـه والنفس املطم ـنة هي اليت ســ
ًـطربة،  واألوصـياء وأولياء اهلل النين آمنوا بهم ونصـروهم. ويف مقابح النفوس املطم نة النفوس امل
وهي نفوس املؤمنني النين يتخلح إيمانهم يشء من الشـــ  ولو كا  قلي  ، وهن  النفوس ســـكن 

اإليما  ولكّنه لم يقر فيهات لبقاء الشـــ  فيها، فاإليما  مســـتودع فيها، فهّما أ  يبقى فيها   فيها
اإليما  بفًــــح اهلل، وأّما أ  يزداد الشــــ  والظلمة فيها حا يخرج منها اإليما  والنور، فتم ــــ 

اُ  مَ ﴿مظلمة مًــطربة ال قرار لها، وهكنا نفوس   يٍّ َيْغشــَ ْوج  ِمْن َفْوِقِه َمْوج   َكُظلَُماٍت يِف بَْحٍر لُجِّ
 ُ ْخَرَج َيَدُ  َلْم َيَكْد َيَراَها َوَمْن َلْم َيْجَعِح اّللَّ

َ
َها َفْوَق بَْعٍا ِإَ،ا أ َحاب  ُظلَُمات  بَْعًــُ  َلهُ نُورا  ِمْن َفْوِقِه ســَ

 .(2)﴾َفَما َلهُ ِمْن نُورٍ 

ه و با آن آرامش یافته است. این نفس مطمئنه، همان نفسی است که در آن ایمان ساکن شده و قرار گرفت
ایمان آوردند و آنها را یاری  )ع(های انبیا و اوصیا، و اولیای الهی یعنی کسانی که به ایشانها، نفسنفس

 باشد.دادند، می
های مؤمنینی که درون آنها های مضطربه )ناآرام( قرار دارد؛ نفسهای مطمئنه، نفسدر مقابِل نفس

ها ایمان ساکن شده است اما مستقر نیست؛ چرا که شود. در این نفسکم، وارد می ای از شک هر چندپاره
ها وارد شده است اما یا به فضل خداوند این ایمان ای از شک درون آنها باقی است. ایمان به این نفسپاره

نها خارج شود، که در گذارد تا جایی که ایمان و نور از آماند و یا شک و ظلمت در آنها رو به فزونی میباقی می
 است هایییا همانند تاریکيها »مانند، بدون آرام و قرار. این نفسهای تاریکی باقی میاین صورت در ناآرامی

هایی برفراز وجش فرو پوشد و بر فراز آن موجی دیگر و بر فرازش ابری است تیره، تاریکيم که ژرف دریایی در
بیرون آرد، آن را نتواند دید و آن که خدا راهش را به نوری روشن نکرده یکدیگر، آن گونه که اگر دست خود 
 .(٣)«باشد، هیچ نوری فرا راه خویش نیابد

 
 . ٢٨و  ٢٧فجر:  - ١
 . ٤٠النور:  -٢
 . ٤٠نور:  - ٣
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ْلَنا ﴿وبهنا تبنّي أّ  قوله تعالى:  َتْوَدع  َقْد َفصــَّ َتَقرو َوُمســْ ُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َفُمســْ
َ
ه نْشــَ

َ
َوُهَو الَِّني أ

 ، أي: اإليما  مستقر ومستودع.(1)﴾و َ اآْلياِت ِلَقْوٍم َيْفَقهُ 

به این ترتیب روشن شد که این سخن خداوند متعال » و او است خداوندی که شما را از یک تن بیافرید. 
  ( ٢)ایم«فهمند به تفصیل بیان کردهجایی است. آیات را برای آنان که میسپس شما را قرارگاهی است و و دیعت

 دیعه نهاده شده.یعنی ایمان پایدار و به و

َتْوَدَعَها ُكحو يِف ﴿أّما قوله تعالى:   َها َوُمســْ َتَقرَّ ِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمســْ ْرِض ِإالَّ َعَلى اّللَّ
َ
َوَما ِمْن َدابٍَّة يِف اأْل

ــ (  3)﴾ِكَتاٍب ُمِبنيٍ  َها َوُمْسَتْوَدَعَها﴿فهراد بــ النفوس، فعلى املؤمن أ  يكرث من الدعاء كي   ﴾ُمْسَتَقرَّ
 يكو  إيمانه مستقرا  لتكو  نفسه مطم نة.

ی خدا است، اش بر عهدهای روی زمین نیست جز آنکه روزیاما در این سخن خداوند متعال » هیچ جنبنده
َها عال از »، منظور خداوند مت (٤)داند؛ زیرا همه در کتابی مبین آمده است «و موضع و مکانش را می ُمْسَتَقرَّ

 ها است. هر انسان مؤمن باید بسیار دعا کند تا ایمانش مستقر شود تا نفسش مطمئنه گردد.« نْفسَوُمْسَتْوَدَعَها

َمْرَتَنا 
َ
ْمِرَف َوأ

َ
َمْرَتَنا ِبَطاَعِة ُواَلِة أ

َ
يف دعاء يوم الغدير الني ورد عن الصــــادق )ع( قال: )... َربََّنا ِإنََّ  أ

  ْ
َ
ْمِر ِمْنُكْم َوُقْلَت اتَُّقوا اأ

َ
وِلي اأْل

ُ
وَل َوأ ــُ ســ ِطيُعوا الرَّ

َ
َ َوأ ِطيُعوا اّللَّ

َ
اِدِقنَي، َفُقْلَت أ ــَّ َ نَُكوَ  َمَع الصــ ّللَّ

ِقنَي   دِّ ِلِمنَي ُمصـَ َنا ُمسـْ ْقَداَمَنا َوَتَوفَّ
َ
َطْعَنا َربََّنا َفَثبِّْت أ

َ
ِمْعَنا َوأ اِدِقنَي، َفسـَ ْوِلَياِئَ ، َواَل َوُكونُوا َمَع الصـَّ

َ
أِل

 
َ
اُب، اللَُّهمَّ ِإنِّي أ نَْت الَْوهَّ

َ
لَُ  ِبالَْحقِّ الَِّني ُتِزغْ ُقلُوبََنا بَْعَد ِإْ، َهَدْيَىَنا َوَهْ  َلَنا ِمْن َلُدنَْ  َرْحَمة  ِإنََّ  أ

َ
ه ــْ ســ

 
َ
َعامَلِنَي َجِميعا  أ

ْلَتُهْم َعَلى الْ ــَّ ْكَرْمَتَنا ِفيِه، َجَعْلَتهُ ِعْنَدُهْم َوِبالَِّني َفًـ
َ
ْ  ُتَباِرَف َلَنا يِف َيْوِمَنا َهَنا الَِّني أ
َتوْ  ــْ بَدا ، َواَل َتْجَعَلهُ ُمســ

َ
لَُبَناُ  أ ــْ َتَقّرا  َواَل َتســ ــْ ْ  ُتِتمَّ َعَلْيَنا ِنْعَمَتَ  َوَتْجَعَلهُ ِعْنَدنَا ُمســ

َ
َدعا  َفِةنََّ  ُقْلَت َوأ

َتْوَدع  َفاْجَعْلهُ  َتَقرو َوُمسـْ َتَقّرا  َواَل َتْجَعْلهُ  َفُمسـْ وٍر  ُمسـْ َر ِديِنَ  َمَع َوِليٍّ َهاٍد َمْنصـُ َتْوَدعا ، َواْرُزْقَنا نَصـْ ُمسـْ
يِقنَي يِف َسِبيِلَ  َوَعَلى نُْصَرِة ِدينِ  َ  َواْجَعْلَنا َمَعهُ َوَتْحَت َراَيِتِه ُشَهَداَء ِصدِّ ْهِح بَيِْت نَِبيِّ

َ
 .(5)َ ( ِمْن أ

پروردگارا! ما را به اطاعت از والیان امرت امر کردی ....  نقل شده است:    )ع(از امام صادق  در دعای روز غدیر
گویان باشیم و فرمودی از خدا و رسول خدا و اولو االمرتان اطاعت کنید و به ما امر فرمودی همیشه با راست

های ما را پروردگارا! قدمگویان باشید. شنیدیم و اطاعت کردیم. و فرمودی تقوی پیشه کنید و همراه راست

 
 . ٩٨األنعام:  -١
 . ٩٨انعام:  - ٢
 . ٦هود:  -٣
 . ٦هود:  - ٤
 .     ١٤٧ص ٧األحکام: جتهذیب  -٥
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های ما را پس از اینکه ات بستان، و قلبی اولیایپایدار و ثابت نگهدار و جان ما را مسلمان و گواهی کننده
ای. پروردگارا! تو را به حقی هدایت کردی گمراه مکن و از رحمت خود بر ما تصّدق فرما که تو بسیار بخشاینده

به فضل و به آنچه بر تمام عالمیان برتریشان دادی، استدعا داریم که در این روز  که آن را نزد آنها قرار دادی و
که برکت خود را بر ما نازل کنی و نعمتت را بر ما تمام کنی و ایمان را نزد ما مستقر فرمایی و هیچ گاه آن را از 

قرار بده و آن را مستودع  ما نگیری و آن را مستودع قرار نده که شما فرمودی مستقر و مستودع، آن را مستقر
مان فرما وما را با او و زیر پرچم او قرار مده و نصرت دینت را با ولّی هادی و منصور از اهل بیت نبی خود روزی

 (١)بده شهدا و مصدقین راهت و بر نصرت دینت قرار

نَي َعَلى النُّ  ِبيِّ َ َخَلَق النَّ ِبي الَْحَسِن )ع(، َقاَل: )ِإ َّ اّللَّ
َ
نِْبَياَء، َوَخَلَق امْلُْؤِمِننَي وَعْن أ

َ
ِة َفَ  َيُكونُوَ  ِإالَّ أ ُبوَّ

اءَ  ــَ َمهُ َلُهْم َوِإْ  شـ اَء َتمَّ ــَ َعاَر َقْوما  ِإيَمانا  َفِةْ  شـ
َ
يَماِ  َفَ  َيُكونُوَ  ِإالَّ ُمْؤِمِننَي، َوأ َلَبُهْم ِإيَّاُ ،   َعَلى اإْلِ ــَ سـ

َتَقرو  ا َكَنَب َعَلْيَنا   َقاَل: َوِفيِهْم َجَرْت: َفُمسـْ َتْوَدعا  ِإيَمانُهُ َفَلمَّ َتْوَدع . َوَقاَل ِلي: ِإ َّ ُفَ نا  َكاَ  ُمسـْ َوُمسـْ
 .(2)ُسِلَ  ِإيَمانُهُ َ،ِلَ (

نقل شده است که فرمود: »خداوند انبیا را بر نبّوت خلق کرد آنها و جز نبی نخواهند شد  )ع(از ابو الحسن
رد و جز مؤمن چیز دیگری نخواهند شد و قومی را به ایمان آراسته کرد که اگر و مؤمنان را بر ایمان خلق ک

بخواهد آن را برایشان کامل کند و اگر نخواهد آن را از آنها سلب خواهد کرد. فرمود: و در آنها جاری شد: 
مانش مستقر و مستودع. به من فرمود: فالنی ایمانش مستودع است؛ پس آن هنگام که بر ما دروغ گفت، ای

 .(٣)از او گرفته شد«

بـَدا ، وَ 
َ
وَ  أ دُّ ِتِهْم َفَ  َيْرتـَ نَي َعَلى نُُبوَّ ِبيِّ َح النَّ َ َجبـَ اَل: )ِإ َّ اّللَّ ِ )ع(، قـَ ِد اّللَّ ِبي َعبـْ

َ
اَء وَعْن أ يـَ ــِ ْوصــ

َ
َح اأْل َجبـَ

يَماِ  َفَ  َيْرَتدُّ  بَدا ، َوَجَبَح بَْعَا امْلُْؤِمِننَي َعَلى اإْلِ
َ
وَ  أ اَياُهْم َفَ  َيْرَتدُّ ــَ ِعَا َعَلى َوصـ

ُ
بَدا ، َوِمْنُهْم َمْن أ

َ
وَ  أ

يَماِ (  َعاِء َماَت َعَلى اإْلِ َل َّ يِف الدُّ
َ
يَماَ  َعاِريَّة  َفِةَ،ا ُهَو َدَعا َوأ  .(4)اإْلِ

شوند و اوصیا را شان سرشت و هیچ گاه از نبّوت مرتد نمیفرمود: »خداوند انبیا را بر نبّوت  )ع(ابو عبد الله
یابند و بعضی از مؤمنان را با ایمان سرشت و هیچ گاه از آن و هیچ گاه از آن ارتداد نمی شان سرشتبر وصّیت

 
 .١٤٧ص  ٧تهذیب االحکام: ج  - ١
 .  ٤١٨ص ٢الکافي: ج -٢
 . ٤١٨ص  ٢کافی: ج  - ٣
 . ٤١٩ص ٢الکافي: ج -٤
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مرتد نخواهند کرد و به بعضی ایمان را به امانت سپرد که اگر دعا کنند و بر دعا کردن پافشاری کنند، بر ایمان 
 .(١)خواهند مرد«

مســجد دار معاوية، فجاء فســلم)ع(،  وعن الزبنطي، قال: وعدنا أبو الحســن الرضــا )ع( ليلة إلى
ــوله   ، وأبى اهلل فقال: )إ  الناس قد جهدوا على إطفاء نور اهلل حني قبا اهلل تبارف وتعالى رســ

ْ  ُيِتمَّ نُوَرُ ، وقد جهد علي بن أبي حمزة على إطفاء نور اهلل حني مىض أبو الحسن )ع( 
َ
فهبى اهلل ِإالَّ أ

ْ  ُيِتمَّ نُوَرُ ، وقـ 
َ
د ـهداكم اهلل ألمر جهـله الـناس ـفاحـمدوا اهلل على ـما من عليكم ـبه، إ  جعفرا  ِإالَّ أ

َتْوَدع ، فاملســتقر ما ثبت من اإليما ، واملســتودع املعار وقد هداكم  َتَقرو َوُمســْ )ع( كا  يقول َفُمســْ
 .(2)اهلل ألمر جهله الناس فاحمدوا اهلل على ما من عليكم به( 

ی معاویه با ما وعده گذاشت. وقتی آمد در مسجد خانه  )ع(ابو الحسن رضا  از بیزنطی نقل شده است: شبی
را قبض روح نمود، مردم سعی نمودند   )ص(سالم کرد و فرمود: »پس از اینکه خداوند تبارک و تعالی پیامبرش

 که نور خدا را حاموش کنند و خداوند نخواست که نورش خاموش گردد و آن را روشن نگه داشت. علی بن ابی
تالش کرد تا نور خدا را خاموش کند ولی خداوند نخواست که نورش  )ع(حمزه هم پس از شهادت ابو الحسن

خاموش شود و آن را روشن نگه داشت. خداوند شما را به امری که مردم در آن نادانی کردند هدایت نمود، پس 
فُمسَتَقٌر َو » فرمودند:می )ع(فرخدای را حمد و سپاس گویید به مّنتی که بر شما ارزانی داشت که امام جع

«؛ مستقر یعنی آنچه از ایمان ثابت بماند و مستودع همان استعاره یا امانت است و خداوند شما را به ُمسَتوِدٌع 
امری هدایت کرد که مردم در آن جاهل ماندند پس حمد و سپاس خدا را بر این مّنت که بر شما ارزانی داشت، 

 .(٣)به جا آورید«

ــا، عن أبي جعفر )ع(، قال: )قلت:  َتَقرو ﴿وعن أبي بصـ ــْ ُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َفُمسـ
َ
ه ــَ نْشـ

َ
ُهَو الَِّني أ

. قال: ما يقول أهح بلدف الني أنت فيه ؟ قال: قلت: يقولو  مستقر يف الرحم ومستودع ﴾َوُمْسَتْوَدع  
 ينزع منه أبدا ، واملســـتودع الني يف الصـــل . فقال: كنبوا، املســـتقر ما اســـتقر اإليما  يف قلبه ف 

 .(4) يستودع اإليما  زمانا  ثم يسلبه، وقد كا  الزبا منهم(

کند؛ گفت: در مورد این آیه سوال کردم » و او است خداوندی که شما را از نقل می )ع(ابو بصیر از ابو جعفر
گویند؟« »اهل شهر شما چه میجایی است « فرمود: یک تن بیافرید. سپس شما را قرارگاهی است و ودیعت

 
 . ٤١٩ص  ٢کافی: ج  - ١
 .      ٢٦٢ص ٤٩بحاراألنوار: ج -٢
 . ٢٦٢ص  ٤٩بحار االنوار: ج  - ٣
 . ٣٧١تفسیرالعیاشي: ص -٤
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گویند. گویند مستقر، آنچه در رحم زنان، و مستودع آنچه در پشت مردان قرار دارد. فرمود: »دروغ میگفتم: می
مستقر آنکه ایمان در قلبش قرار دارد و هیچ گاه از او گرفته نخواهد شد و مستودع ایمانی که مدتی در قلب 

 .(١)باشد«زبیر بن عوام از آن گروه میباشد و سپس از آن گرفته شود که 

****** 

: سخن خداوند متعال: »لهم البشری فی الحیات الدنیا« ، »و لقد کذبت رسل من 68پرسش 
 قبلک....«

ــؤال/   ــلم  :68السـ ــح اللهم على محمد وآله األئمة واملهديني وسـ ــم اهلل الرحمن الرحيم، وصـ  بسـ
 وبركاتهتسليما ، الس م عليكم ورحمة اهلل 

َرى﴿يف قوـله تـعالى:  ــْ ِ   َلُهُم الْبُشــ اِت اّللَّ ِدـيَح ِلَكِلمـَ ا َويِف اآْلِخَرِة ال َتبـْ نْيـَ اِة اـلدُّ َ،لـَِ  ُهَو الَْفْوُز  يِف الَْحيـَ
بَْت ﴿، وقوله تعالى: (2)﴾الَْعِظيمُ  وُ،وا َحاَّ  َوَلَقْد ُكنِّ

ُ
بُوا َوأ َعُوا َعَلى َما ُكنِّ ح  ِمْن َقْبِلَ  َفصـَ َتاُهمْ ُرسـُ

َ
  أ

 ِ َل ِلَكِلَماِت اّللَّ  . (3)﴾امْلُْرَسِلنيَ  َوَلَقْد َجاَءَف ِمْن نََبهِ  نَْصُرنَا َوال ُمَبدِّ

ُقْح َلْو َكاَ  ْأع   و كلمات ربي يف قوله تعالى:  ما الفرق أو الرابط بني كلمات ربي يف اآليىني
اتِ  َدادا  ِلَكِلـمَ َد الَْبحْ  الَْبْحُر ـمِ اَربِّي َلَنـفِ اُت َربِّي َوَلْو ِجْ نـَ َد َكِلـمَ ْ  َتْنـفَ

َ
َح أ َددا   ُر َقبـْ ِه ـمَ ؟ ـما   (4)﴾ِبِمْثلـِ

ــود بـهن  الكلـمات اليت ال تنـفن ؟ ـهح هي ر،ـيات أم النبوءات وحجـية اهلل على الخلق أم هي  املقصــ
 يشء آخر ؟

 املرسح: حيدر األنصاري

تسلیمًا، السالم علیکم محمد االئمة والمهدیین وسّلمبسم الله الرحمن الرحیم، وصلی الله علی محمد و آل  
 و رحمة الله و برکاته.

در این سخن خداوند متعال» بشارت است ایشان را در دنیا و آخرت. کلمات خدا را تبدیلی نیست. این است 
؛ ولی آنها بر و این سخن خداوند متعال: »و پیامبرانی که پیش از تو بودند نیز تکذیب شدند   (٥)کامیابی بزرگ «

 
 . ٣٧١تفسیر عیاشی: ص  - ١
 . ٦٤یونس:  -٢
 . ٣٤األنعام:  -٣
 . ١٠٩الکهف:  -٤
 . ٦٤یونس:  - ٥
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ای نیست و هر آینه تکذیب و آزارشان، صبر کردند تا پیروزی ما برایشان فرارسید و سخنان خدا را تغییر دهنده
ی فوق و « در دو آیهکلمات رّبی، تفاوت یا ارتباط بین » (١)ای از اخبار پیامبران بر تو نازل شده است«پاره

اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من، مرّکب شود، دریا به  ی زیر چیست؟ » بگو:« در آیهکلمات رّبی»
. (٢)رسد پیش از آنکه کلمات پروردگار من به پایان رسیده باشد، هر چند دریای دیگری به آن بپیوندیم«پایان می

حجیت شوند، چیست؟ آیا اینها رؤیاهایی صادقه یا اخبار غیبی و مقصود از این کلماتی که هیچ گاه تمام نمی
 باشد؟خدا بر خلق است و یا چیز دیگر می

 فرستنده: حیدر انصاری 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليماَ.

ــّ يف اليقـظة. ويف ا ــواء كـا  ـبالر،ى يف املـنام، أو الكشــ آليىني: كلـمات اهلل هي وحي اهلل، ســ
ِ  َلُهُم الْبُْشَرى﴿ نَْيا َويِف اآْلِخَرِة ال َتْبِديَح ِلَكِلَماِت اّللَّ  .(4)،(3)﴾َ،ِلَ  ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ  يِف الَْحَياِة الدُّ

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.وسّلموالمهدیین 

 کلمات خداوند همان وحی خداوند است، چه در رؤیای صادقه در خواب باشد و چه در مکاشفه در بیداری.
در این دو آیه: » بشارت است ایشان را در دنیا و آخرت. کلمات خدا را تبدیلی نیست. این است کامیابی 

 ( ٦)،(٥)بزرگ«
 

 . ٣٤انعام:  - ١
 . ١٠٩کهف:  - ٢
 . ٦٤یونس:  -٣
ْنَیا َوِفي اآلِخَرِة( واإلمام یبشرهم بقیام القائم وبظه في حدیث: )ع(عن أبي جعفر  -٤ وره وبقتل  )... إلی أن قال: ثم جزاهم فقال: )َلُهُم اْلُبْشَری ِفي اْلَحیاِة الدُّ

 . ٤٢٩ص ١علی الحوض(. الکافي: ج -الصادقین  )ص( -أعدائهم وبالنجاة في اآلخرة والورود علی محمد 
التي وصفها الرسول والسؤال هنا کیف یبشر اإلمام الناس في هذا الزمان وهو غائب عن األنظار ؟؟ ال یمکن أن یوجد جواب غیر الرؤیا في المنام، هذه الرؤیا 

 یامة.بأنها وحي ومن أجزاء النبوة، ونص علی أن الشیطان ال  یمکن أن یتمثل به في الرؤیا وال بأحد من أوصیاءه الی یوم الق )ص(
ْنَیا(، قال: هي الرؤیا الحسنة یری المؤمن فیبشر بها  )ص(، قال: )قال رجل لرسول الله )ع(عن أبي جعفر  : في قول الله عز وجل: )َلُهُم اْلُبْشَری ِفي اْلَحیاِة الدُّ

 . ٩٠ص ٨في دنیاه( الکافي: ج 
ُقوَن * َلُهُم اْلُبْشَری ِفي  رجل من أهل البادیة له حشم وجمال فقال: یا رسول )ص(و: أتی رسول الله  ِذیَن آَمُنوْا َوَکاُنوْا َیتَّ الله أخبرني عن قول الله عزوجل: )الَّ

ْنَیا( فهي الرؤیا الحسنة  ْنَیا َوِفي اآلِخَرِة(، فقال: )أما قوله تعالی: )َلُهُم اْلُبْشَری ِفي اْلَحیاِة الدُّ وأما قول الله عز وجل:  یراها المؤمن فیبشر بها في دنیاه، اْلَحیاِة الدُّ
. فهذه هي ١٣٣ص  ١)َوِفي اآلِخَرِة( فإنها بشارة المؤمن عند الموت یبشر بها عند موته إن الله قد غفر لك ولمن یحملك إلی قبرك( من ال یحضره الفقیه: ج

عاملین، البعیدین عن ملکوت السماوات، وکما یقال: من کلمات الله تعالی التي ال تبدیل لها، هذه هي کلمات الله التي یستهزء بها علماء آخر الزمان الغیر 
.  )ع( مرسلین واألئمة جهل شیئًا عاداه، وألنهم ال بشری لهم من الله تعالی، نعم یبشرهم الله تعالی عند موتهم بجهنم ومرافقة الشیاطین وأعداء األنبیاء وال

 )المعلق(. 
 . ٦٤یونس:  - ٥
ْنَیا َوِفي اآلِخَرةِ : »فرمایددهد و میسـپس پاداشـشـان می:  تا آنجا که فرموددر حدیثی آمده اسـت: »....   )ع(از ابو جعفر - ٦ َری ِفي اْلَحیاِة الدُّ و امام  « َلُهُم اْلُبشـْ
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بَْت ﴿وقوله تعالى:  ح  مِ  َوَلَقْد ُكنِّ َتاُهمْ ُرسـُ
َ
وُ،وا َحاَّ أ

ُ
بُوا َوأ َعُوا َعَلى َما ُكنِّ ُرنَا َوال  ْن َقْبِلَ  َفصـَ نَصـْ

ِ َوَلَقْد َجاَءَف ِمْن نََبهِ  َل ِلَكِلَماِت اّللَّ  (1)﴾امْلُْرَسِلنيَ  ُمَبدِّ

پیروزی ما  و »و پیامبرانی که پیش از تو بودند نیز تکذیب شدند؛ ولی آنها بر تکذیب و آزارشان، صبر کردند تا
ای از اخبار پیامبران بر تو نازل شده ای نیست و هر آینه پارهبرایشان فرارسید و سخنان خدا را تغییر دهنده

 (٢)است«

ــر  ــح واملؤمنني معهم بالنصـ ــرى ملؤمن أو وعدا  للرسـ بيا  أّ  هن  الكلمات اإللهية إ،ا كانت بشـ
ــن الـعاقـبة فهي وـعد إلهي يتحقق وال يىـبدل،  ِ ال ﴿وحســ اِت اّللَّ َح ِلَكِلـمَ ِدـي ه ﴾َتبـْ ، وكـنا ال أحـد ـل

ِ ﴿القـدرة على تبـديـح وعـد اهلل وتغيا   اِت اّللَّ َل ِلَكِلمـَ دِّ ، كمـا أّ  كلمـات اهلل على مّر ﴾َوال ُمبـَ
العصـــور واألزما  ثابتة وموجودة، فاهلل يقول للناس: ال يخدعكم العلماء غا العاملني فتنخدعوا 

 الر،ى والكشّ من الشيطا ت ألّ  هن  هي كلمات اهلل، وال تبديح وال مبدل بقولهم، إ،ا قالوا: إ ّ 
لكلمات اهلل. ولكن هؤالء العلماء غا العاملني ـسموا كلمات اهلل بكلمات الـشيطا ت ألنّهم هم 
ــيطـا  وكلـماـته، وـهن  الكلـمات اإللهـية ال تنـفد، فهي  ـــياطني وال يعرفو  إالّ الشــ ــهم شــ أنفســ

وال يحدها عددت ألنّها تصدر عن علم اهلل، وعلم اهلل سبحانه غامحدود، فما موجودة يف كح زما  
يمكن أ  يصـــدر منها ال يحد بعدد، أي ال ينفدت ألنّه ما يمكن أ  يصـــدر عن اهلل ســـبحانه، وما 

 يمكن أ  يصدر عن اهلل غا متناهي.

فرستادگان و مؤمنین و حسن   ای برایبیان شده است که این کلمات الهی اگر بشارتی برای مؤمن یا وعده
ای الهی است که محقق خواهد شد و در آن هیچ تغییر و تبدیلی صورت نخواهد عاقبت یا پیروزی باشد، وعده

 
ص  ١«. کافی: ج دهدبه آنها میبر حوض را ــ  صادقینــ  )ص(بشارت به قیام قائم و به ظهورش و کشتار دشمنان آنها و نجات در آخرت و وارد شدن بر محمد

٤٢٩. 
ؤالی مطرح می ارت میدر اینجا ـس ت چگونه به مردم این زمان بـش ود؛ اینکه در این زمان که امام غایب اـس خی نخواهد بود مگر در رؤیا و این  ـش دهد؟ هیچ پاـس

ول خدا ت که رـس یطان هیچ گاه در مایند و به صـراحت بیان میفرآن را به عنوان وحی و جزئی از اجزای نبّوت توصـیف می )ص(همان رؤیایی اـس فرماید که ـش
 تواند به او یا اوصیای او متمثل شود، تا روز قیامت!رؤیا نمی

سـوال کرد. رسـول « َلُهم الُبشـری في الَحَیاة الُدنیا»  در مورد این سـخن خداوند عزوجل )ص(مردی از رسـول خدانقل شـده اسـت که فرمود: » )ع(از ابو جعفر
 .٩٠ص  ٨«. کافی: ج شودبیند و با آن به او بشارت داده میفرمود: رؤیای حسنه است که مؤمن آن را می )ص(خدا

ِذیَن آَمُنوْا  آمد و پرـسید: ای رـسول خدا، مرا از این ـسخن خداوند عزوجل باخبر نما: » )ص(نـشین که دارای مال و منال و جمال بود نزد رـسول اللهمردی بادیه الَّ
ُقوَن  َوَکاُنوْا یَ  ْنَیا َوِفي اآلِخَرةِ  *تَّ َری ِفي اْلَحیاِة الدُّ کردند * بشـارت اسـت ایشـان را در دنیا و آخرت. کلمات کسـانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری می« )َلُهُم اْلُبشـْ

ــت کامیابی بزرگ ــت. این اس ــخن خداوند متعالفرمود: » )ص((. پیامبر خداخدا را تبدیلی نیس ْنَیا َوِفي اآلِخَرةِ َلهُ »  اما این س َری ِفي اْلَحیاِة الدُّ ــْ همان « ُم اْلُبش
« بشارت مؤمن هنگام مرگ است که و في االخَرةـشود و اما این ـسخن »بیند و با آن بـشارتی به او در دنیایش داده میرؤیای حـسنه اـست که مؤمن در خواب می

ص  ١«. من ال یحـضره الفقیه: ج کنند گذـشت و ـشما را بخـشید تو و کـسانی که تو را حمل می  دهد که خداوند از گناهانخداوند هنگام مرگش به او بـشارت می
١٣٣. 

 . ٣٤األنعام:  -١
 . ٣٤انعام:  - ٢
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ال ی خدا را نخواهد داشت »« و همچنین هیچ کسی قدرت تغییر و تبدیل وعدهال َتبدیَل ِلَکِلمات اللهگرفت »
باشد. ت خداوند در طول زمان و تمام عصرها ثابت و پایدار و موجود می«. به عالوه کلماُمبدَل ِلکِلمات الله

عمل بگویند رؤیا و مکاشفه از شیطان است شما را فریب فرماید: اگر علمای بیبنابراین خداوند به مردم می
الُمَبّدَل   ندهند و فریب کالم آنان را نخورید؛ چرا که رؤیا و مکاشفه همان کلمات خداوند هستند و »ال َتبدیل و

ای برای کلمات الهی وجود ندارد(. اما این علمای ِلَکِلمات الله« )و هیچ تبدیل و تغییری و هیچ تغییر دهنده
نامند، چون خودشان، شیاطین هستند و هیچ کس را جز شیطان عمل کلمات خداوند را کلمات شیطان میبی

نی نیستند و همیشه و در هر زمان وجود دارند و شناسند. این کلمات الهی هیچ گاه تمام شدو سخنانش نمی
باشند؛ چرا که سرمنشأشان علم خداوند است و علم خداوند، حد و مرزی ندارد و هر با عدد قابل شمارش نمی

پذیرد؛ چرا که هر چه از خداوند سبحان صادر شود، یعنی پایان نمیچه از علم خداوند باشد به عدد شماره نمی
 خداوند صادر شود، نامتناهی است. شود و هر آنچه از

****** 

«: آیه69پرسش 
ً
 ی »و اعبدوا الله و ال تشرکوا به شیئا.... مختااًل فخورا

ا َوِبالَْواِلَدْينِ ﴿قال تعالى:   :6٩الســـؤال/   يْ   ــَ ِرُكواْ ِبِه شـ ــْ ان ا َوِبِني الُْقْربَى  َواْعُبُدواْ اّلّلَ َوالَ ُتشـ ــَ ِإْحسـ
اِكنِي َوالَْجاِر ِ،ي ِبيِح َوَما َوالَْيَتاَمى َوامْلَسـَ اِحِ  ِبالَجنِ  َوابِْن السـَّ َمَلَكْت  الُْقْربَى َوالَْجاِر الُْجنُِ  َوالصـَّ

ا ْيَمانُُكْم ِإ َّ اّلّلَ الَ ُيِح ُّ َمن َكاَ  ُمْخَتاال  َفُخور 
َ
 .(1)﴾أ

 ما،ا تعين هن  اآلية الكريمة والس م ؟
 إبراهيم رغيحاملرسح: 

فرماید: »خدای را بپرستید و هیچ چیز شریک او مسازید و با پدر و مادر و خویشاوندان و خداوند متعال می
ی بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی ی خویشاوند و همسایهیتیمان و بینوایان و همسایه

 .(٢)دوست ندارد«کنید؛ هر آینه خداوند متکّبران و فخر فروشان را 
 ی کریم چیست؟ والسالم.معنی این آیه

 فرستنده: ابراهیم رغیل  

 
 . ٣٦النساء:  -١
 . ٣٦نسا:  - ٢
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

يْ ا  ﴿ ِرُكواْ ِبِه شـَ الخ و يف عبادة اهلل سـبحانه، بطاعة خليفته : املراد هنا ا﴾َواْعُبُدواْ اّلّلَ َوالَ ُتشـْ
الني اســتخلفه على خلقه، وتجن  طريق إبليس لعنه اهلل يف رفا الســجود لخليفة اهلل، فةّ  اهلل 
ــركا  وتابعا  إلبليس لعنه  ــبحانه ال من حيث يريد العبد، وإالّ كا  مشــ يعبد من حيث يريد هو ســ

 .(1) اهلل

لحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،وا
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

مراد از این کلمات اخالص در عبادت خداوند سبحان، از طریق اطاعت   «:َواْعُبُدوْا اللَه َواَل ُتْشرُِکوْا ِبِه َشْیًئا»
راه ابلیس لعنت الله که از سجده بر ای که جانشین خود بر خلقش نموده است و دوری کردن از از خلیفه

خواهد باید پرستیده شود نه باشد. خداوند آنگونه که خوِد سبحان و متعالش میی خدا امتناع نمود، میخلیفه
 .(٢)آنگونه که بنده بخواهد، که در این صورت، مشرک و پیرو ابلیس که لعنت خدا بر او باد، خواهد بود

 واإلمام علي )ع( هما الوالدا . )و(: الرسول محمد﴾ن اِإْحَسا َوِبالَْواِلَدْينِ ﴿

 باشند.والدین و پدران اّمت می )ع(و امام علی )ص(«: رسول خدا حضرت محمدَوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا»

ــول اهلل محمــد  ــال رســ ة فلعن اهلل من  )و(ق ــت أبوا هــن  األمــّ ــا وأن ــا علي ... أن لعلي )ع(: )ي
 .(4)،(3)عّقنا...(

 
َما ُهَو ِإلٌه َواِحٌد" یعني بذلك وال تتخذوا إمامین، إنما هو إمام واحد( ب )ع(عن أبي بصیر، قال: سمعت أبا عبد الله  -1 ِخُذوْا ِإلـَهْیِن اْثَنْیِن ِإنَّ حار یقول: ) "اَل َتتَّ

 . )المعلق(. ٣٥٧ص ٣٢األنوار: ج
ْیِن فرمود: » می )ع(از ابو بصیر نقل شده است که گفت: شنیدم ابا عبد الله - 2 ها

اِحدٌ َلا تاتَِّخذُوا إِلاَٰ هٌ وا ا هُوا إِلاَٰ دو خدا را مپرستید و جز  « )اْثناْیِن إِنَّما

 . ٣٥٧ص  ٣٢«. بحار االنوار: ج منظور این است که از دو امام پیروی نکنید که امام، یکی است( این نیست که او خدای یکتا است
 . ٦ص ٣٦بحار االنوار: ج -3
 )ص(الله  رسول، في قوله تعالی: )َواْعُبُدوْا الّلَه َواَل ُتْشرُِکوْا ِبِه َشْیئًا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانًا( قال: )إن )ع(عن جعفر بن محمد بن سعید، باسناده عن الصادق  -4

 . )المعلق(. ٢٦٩ص ٣٢هما الوالدان، )َوِبِذي اْلُقْرَبی( قال: الحسن والحسین )علیهما السالم( (. بحار األنوار: ج )ع(وعلي بن أبي طالب 
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فرمود: »ای علی... من و تو پدران این اّمت هستیم؛ پس لعنت خدا بر  )ع(به امام علی )ص(رسول خدا
شان کنیم )حق فرزندیمان را به

ّ
 ( ٢).(١)جا نیاورند(....«کسانی که عاق

 : هم آل محمد وبالخصوو الحسن والحسني.﴾َوِبِني الُْقْربَى﴿

 باشند.می )ع(ه خصوص حسن وحسینو ب )ع(«: آنها آل محمدَوِبِذي اْلُقْرَبی»

نا  ﴿قال تعالى:  َنة  نَِزْد َلهُ ِفيَها ُحسـْ ْف َحسـَ ةَ يِف الُْقْربَى َوَمْن َيْقَ؛ِ ْجرا  ِإالَّ امْلََودَّ
َ
لُُكْم َعَلْيِه أ

َ
ه سـْ

َ
 ُقْح ال أ
َ َغُفور  َشُكور    .(3) ﴾ِإ َّ اّللَّ

کنم مگر دوست داشتن خویشاوندان شما طلب نمی  فرماید: » بگو:بر این رسالت مزدی ازخداوند متعال می
 .(٤)افزاییم که خداوند آمرزنده و شکرپذیر است «اش میو هر که کار نیکی کند به نیکویی

اِكنيِ ﴿ ــَ اَمى َوامْلَســـ ه فيهم ﴾َوالَْيتـَ ه اـلني ال نظا ـل ــكني هو (5): واليىيم هو الفرد يف قوـم . واملســ
ًـطر إلى اهلل، وآل محمد هم  ًـرعو  إليه ـسبحانه امل اليتامى ف  نظا لهم، وهم مـساكني اهلل املت

 .(6) يف كح زما  ومكا  وحال

و مسکین یعنی  (٧)«: یتیم یعنی کسی که در قوم خودش نظیری ندارد و تنها استَواْلَیَتاَمی َواْلَمَساِکیِن »
ا که نظیری برای آنها وجود کسی که فقط به خدای متعال روی آورده است. آل محمد، همه یتیم هستند چر 

 
 .٦ص  ٣٦بحار االنوار: ج  - 1
اِلداْیِن  ی این سخن خداوند متعال »درباره  )ع(از جعفر بن محمد بن سعید با سند خودش از امام صادق - 2 بِاْلوا ْیئًا وا َلا تُْشِرُكواْ بِِه شا اْعبُدُواْ هللاا وا وا

بِِذي اْلقُْرباى« فرمود: حسن و  » ن اّمت هستند وپدران ای  )ع(و علی بن ابی طالب )ص(رسول خدا« نقل شده است که فرمود: »إِْحساانًا وا

 .٢٦٩ص   ٣٢«. بحار االنوار: ج باشندمی)علیهما السالم(  حسین
 .٢٣الشوری: من اآلیة -٣
 .٢٣ی شوری: بخشی از آیه - ٤
َلْم َیِجْدَك َیِتیمًا َفآَوی( قال: )إنما سمي یتیمًا؛ ألنه لم یکن له نظیر علی وجه األرض من   ،عن عبایة بن ربعي، عن ابن عباس -٥

َ
قال: سئل عن قول الله: )أ

َلْم َیِجْدَك َیِتیمًا( أي وحیدًا ال نظیر لك... (. بحار األنوار: ج
َ
 . ١٤١ص ٦١األولین واآلخرین، فقال عزوجل: ممتنًا علیه نعمه: )أ

َلْم َیِجْدَك َیِتیمًا َفآَوی( قال: )الیتیم الذي ال مثل له، ولذلك سمیت الدرة: الیتیمة؛ ألوقال علي بن إ
َ
نه ال مثل لها( بحار براهیم القمي )رحمه الله(: ثم قال: )أ

 . ١٤٢ص ٦١األنوار: ج
ْدَراَك َما اْلَعَقَبةُ  )ع(وعن أبي جعفر 

َ
( یقول: )ما  أعلمك، وکل شئ في القرآن )ما أدراك( فهو ما أعلمك )َیِتیمًا َذا َمْقَرَبٍة( في حدیث: )... َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة * َوَما أ

ْو ِمْسِکینًا َذا َمْتَرَبٍة( یعني أمیر المؤمنین )ص(یعني رسول الله 
َ
 . )المعلق(. ٢٨٢ص ٤٢مترب بالعلم(. بحار األنوار: ج )ع(، والمقربة: قرباه )أ

ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبی  )ع(عن أبیه، قال: سألت أبا جعفر  ،عن عمرو بن أبي المقدام -٦ ِه َوِللرَّ ْهِل اْلُقَری َفِللَّ
َ
ُه َعَلی َرُسوِلِه ِمْن أ َفاء اللَّ

َ
ا أ عن قول الله عزوجل: )مَّ

ِبیِل( فقال أبو جعفر  لله وللرسول فهو لنا ونحن ذوا القربی ونحن المساکین ال تذهب : )هذه اآلیة نزلت فینا خاصة، فما کان )ع(َواْلَیَتاَمی َواْلَمَساِکیِن َواْبِن السَّ
 . )المعلق(. ٢٥٨ص ٣٢أبدًا، ونحن أبناء السبیل فال یعرف سبیل إال بنا، واألمر کله لنا( بحار األنوار: ج )ص(مسکنتنا من رسول الله 

َلْم َیِجْدَك َیِتیمًا َفآَوید متعال»از عبایة بن ربعی از ابن عباس نقل شده است که گفت: در مورد این سخن خداون - ٧
َ
آیا خداوند تو را یتیم نیافت، پس پناهت « )أ

ت. بنابراین خداوند ؟( پرسیده شد. گفت: »فقط به این دلیل یتیم نامیده شد که بر روی زمین از اولین تا آخرین، هیچ نظیر و مانندی برای او وجود نداشته اسنداد
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باشند چرا که آنها در هر حالت و در هر مکان و زمان به سوی ندارد و آل محمد، مسکینان خداوند نیز می
 .(١)آورندخداوند سبحان روی می

َدْيِن ﴿ـقال تـعالى:  الَْوالـِ َ َوبـِ
ُدوَ  ِإالَّ اّللَّ رائـيَح ال َتْعبـُ ــْ اَق بَيِن ِإســ ا ِميثـَ ْننـَ ـخَ

َ
ا  َوِ،ي الُْقْربَى َوِإْ، أ اـن ِإْحســـــَ

نا  َ ــْ اِس ُحسـ اِكنِي َوُقولُوا ِللنَّ ــَ ــرائيح وغاهم من العباد، (2)﴾َوالَْيَتاَمى َوامْلَسـ خن على بين اسـ
ُ
. وامليثاق أ

ــا  الوالدا  و،و القربى واليتامى  على مواالة ولي اهلل وحجته وخليفته ســـبحانه. ففي هن  اآلية أيًـ
 .)و(واملهديو  من آل محمد )ع(ي )ع( واألئمة وعل )و(واملساكني هم محمد

اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و فرماید: » آن هنگام را که از بنیخداوند متعال می
عهد و میثاقی که از و . (٣)« ًمادر خویشاوندان و یتیمان و مسکینان نیکی کنید و با مردمان سخن نیک گویید

باشد. اسرائیل و دیگر بندگان گرفته شد، پیروی از ولّی خدا و حّجت او و جانشین او سبحان و متعال میبنی 
و ائمه و مهدیین از   )ع(و علی  )ص(در این آیه نیز والدین و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، حضرت محمد

 باشند.می )ع(آل محمد

اَس َعَلى ﴿ـقال تـعالى:  ُدوَ  النَـّ ْم َيْحســـــُ
َ
اَب أ ا آَل ِإبَْراِهيَم الِْكتـَ ْد آَتيْنـَ ِه َفـقَ لـِ ــْ ُ ِمْن َفًــ اُهُم اّللَّ ا آتـَ ـمَ

 ، والناس يف هن  اآلية هم محمد وآل محمد.(4)﴾َوالِْحْكَمَة َوآَتيَْناُهْم ُمْلكا  َعِظيما  

 
َلْم َیِجْدَك َیِتیماً فرماید: »ارزانی داشت می هایش را بر او عزوجل که نعمت 

َ
 . ١٤١ص  ٦١« یعنی تنها هستی و نظیر و همانندی نداری«. بحار االنوار: ج أ

َلْم َیِجْدَك َیِتیمًا َفآَویگوید: »سپس فرمود: »می  ٦علی بن ابراهیم قمی
َ
شود که  نامیده میرو یتیمه این« یتیم، کسی است که همانند و نظیری ندارد؛ گوهر ازأ

 . ١٤٢ص ٦١همانندی ندارد)الدّره الیتیمه(«. بحاراالنوار: ج
ْدَراك َما اْلَعَقَبة *َفاَل ِاْقَتَحَم اْلَعَقَبة در حدیثی طوالنی نقل شده است که فرمود: ».... » )ع(از ابو جعفر

َ
و از آن گذرگاه سخت عبور نکرد * و تو چه دانی « )َوَما أ

ْدَراَك » فرماید: چه کسی به تو یاد داد در حالی که همه چیز در قرآن استمی؟( که گذرگاه سخت چیست
َ
 و او همه چیز را به تو آموخت( دانیو تو چه می« )َما أ

یعنی  ( نشینمسکینی خاک  یا« )أْو ِمْسِکیًنا َذا َمْتَرَبٍة »نزدیکش نمود و « المقربه»و  )ص(یعنی رسول خدا( یتیمی که خویشاوند است« )َیِتیًما َذا َمْقَرَبٍة »
 .٢٨٢ص  ٤٢«. بحار االنوار: ج باشدخاکی که به علم آغشته می )ع(امیرالمؤمنین

ْهِل  در مورد این ـسخن خداوند عزوجل پرـسیدم: »  )ع(از عمر بن ابو مقدام از پدرش نقل ـشده اـست که گفت: از ابا جعفر - ١
َ
وِلِه ِمْن أ َفاء اللُه َعَلی َرـسُ

َ
ا أ اْلُقَری  مَّ

ِبیِل  ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبی َواْلَیَتاَمی َواْلَمَساِکیِن َواْبِن السَّ ِه َوِللرَّ ها نصیب پیامبرش کرده است از آِن خدا است و از آِن پیامبر و آن غنیمتی که خدا از مردم قریه« )َفِللَّ
ول خدافرمود: » ()ع(. ابو جعفرخویشـاوندان و یتیمان و مسـکینان و مسـافران در راه مانده د و هر چه برای خدا و رـس بود،   )ص(این آیه در خصـوص ما نازل ـش

  دور نخواهد شـد. ما )ص(برای ما نیز هسـت. ما »ذی القربی« )خویشـاوندان( هسـتیم و ما مسـاکین هسـتیم و َمسـَکَنت )نیازمندی( ما هیچ گاه از رسـول خدا
 .٢٥٨ص  ٣٢«. بحار االنوار: ج ی ما شناخته نخواهد شد و تمامی امور از آِن ما استجز به وسیله)در راه ماندگان( هستیم که هیچ راهی « ابناء سبیل»
 . ٨٣البقرة:  -٢
 . ٨٣بقره:  - ٣
 . ٥٤النساء:  -٤
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داشته  فرماید: » یا بر مردم به خاطر نعمتی که خداوند از فضل خویش به آنان ارزانیخداوند متعال می
شان روایی بزرگ ارزانیبرند؟ در حالی که ما به خاندان ابراهیم، کتاب و حکمت دادیم و فرماناست، حسد می

 هستند. )ع(« )مردم( همان محمد و آل محمدالناسو در این آیه، »  (١)داشتیم «

اِس ُحْسنا  َ﴿  أي: أحسن ما يقال. ﴾َوُقولُوا ِللنَّ

 شود را نیکو بدار.گویید «: یعنی هر چه گفته می» و با مردم به نیکویی سخن 

ِبيِح َوَما َوالَْجاِر ِ،ي﴿ ــَّ اِحِ  ِبالَجنِ  َوابِْن السـ ــَّ ْيَمانُُكمْ  الُْقْربَى َوالَْجاِر الُْجنُِ  َوالصـ
َ
أي:    ﴾َمَلَكْت أ

قولوا للنــاس وفيهم مــا تحبو  أ  يقــال لكم وفيكم، وعــاملوهم بمــا تحبو  أ  يعــاملوكم، 
اِس ُحْسنا  ﴿  . ﴾َوُقولُوا ِللنَّ

ی بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید «: ی خویشاوند و همسایه» و همسایه
ی خودتان بگویند، بگویید و آن گونه که ودتان و دربارهی آنها آنچه دوست دارید به خیعنی به مردم و درباره

 دوست دارید با شما رفتار شود، با آنها رفتار نمایید، » و با مردم به نیکویی سخن گویید «.

ا﴿ اال  َفُخور  اَ  ُمْختـَ أي: إّ  اهلل ال يـح  من كـا  ـتابـعا  إلبليس )لعـنه اهلل(  ﴾ِإ َّ اّلّلَ الَ ُيـحِ ُّ َمن كـَ
ة لخليفـته  يف تكع  على آدم )ع(، واهلل يـح  النفوس الطيـبة املـباركـة الســـــاـجدة املطيـعة املحبـّ

ــبحـاـنه  ُ َغُفور   ﴿ســ ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُ،نُوبَُكْم َواّللَّ اتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اّللَّ َ فـَ وَ  اّللَّ ْح ِإْ  ُكْنُتْم ُتِحبُّ قـُ
 .(2)﴾َرِحيم  

روشان را دوست ندارد «: یعنی خداوند کسی که در تکّبر ابلیس )لعنت » هر آینه خداوند متکّبران و فخر ف
ی مطیِع کننده های پاِک مبارِک سجدهدارد و خداوند جان، از او پیروی کند را دوست نمی)ع(الله( بر آدم

نیز  دارید، از من پیروی کنید تا اودارد: » بگو : اگر خدا را دوست میی خود را دوست میداِر خلیفهدوست
 . (٣)ی مهربان است «شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد، که خداوند آمرزنده

****** 

 
 . ٥٤نسا:  - ١
  .٣١آل عمران:  -٢
 . ٣١آل عمران:  - ٣
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 : سخن خداوند متعال: »عم یتساءلون.... ثم کال سیعلمون«۷۰پرسش 

اَءلُوَ    اهلل الرحمن الرحيم   بـسم﴿ما املقـصود بـسورة النبه ؟ قوله تعالى:  :۷۰الـسؤال/    َعمَّ َيَىـسَ
َبِه الَْعِظيِم   َيْعَلُموَ    الَِّني ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَ    َعِن النَّ َيْعَلُمو َ  َك َّ ســَ صــدق اهلل   (1)﴾ثُمَّ َك َّ ســَ

 العظيم.

 ؟ ﴾سيعلمو  ك  سيعلمو  ثم ك ﴿ما املقصود بقوله تعالى: 
 املرسح: ميساء جعفر السعدي

پرسند؟ * از آن خبر بزرگ ی مهربان، از چه چیز میی نبأ چیست؟ » به نام خدای بخشایندهسورهمقصود از  
 .(٢)کنند * آری، به زودی خواهند دانست * باز هم آری، به زودی خواهند دانست «* که در آن اختالف می

 « چیست؟ َکالَّ َسَیْعَلُموَن، ُثمَّ َکالَّ َسَیْعَلُموَن منظور خداوند از »
 فرستنده: میسا جعفر سعدی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

اَءلُوَ  ﴿ ــَ ِه الَْعِظيِم  َعمَّ َيَىســـ ـبَ ِه ُمْخَتِلُفوَ   َعِن النَّ ِني ُهْم ِفـي َيْعَلُموَ   الَـّ ــَ  َّ ثُمَّ كَ  َك َّ ســ
 .(3)  ﴾َسَيْعَلُمو َ 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

کنند پرسند؟ * از آن خبر بزرگ * که در آن اختالف میی مهربان، از چه چیز می» به نام خدای بخشاینده
 .(٤)خواهند دانست * باز هم آری، به زودی خواهند دانست «* آری، به زودی 

ة تتكّرر يف كح زما  يبعث فيه خليفة من خلفاء اهلل يف أرضــه وســمائه، فهي قصــة  هن  قصــّ
، أو كما سما  تعالى   - )و(من األنبياء واألوصياء املرسلني    -اخت ف الخلق يف حجة اهلل عليهم  

 
 .٥ –  ١النبأ:  -١
 .٥تا  ١بأ: ن
 .٥ –  ١النبأ:  -٣
 .٥تا  ١بأ: ن
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ِه الَْعِظيمِ ﴿:  بـَ ــبـحاـنه النيب آدم )ع(، اختلّ فـيه امل ئكـة بني ، (1)﴾النَّ ـفهّول خليـفة من خلـفاء اهلل ســ
مطيع ألمر اهلل يف قبول خليفته والســجود له وهم امل ئكة، وبني عاٍو ألمر اهلل ورافا لخليفته 

، الني كا  بحـس  طاعته الـسابقة من امل ئكة وبحس  (2)ومتكّع عليه وهو إبليس )لعنه اهلل(
 .(3)جن أصله من ال

شود، ای از خلفای خداوند متعال برای اهل زمین و آسمان  فرستاده میاین داستان در هر زمانی که خلیفه
ی خداوند از انبیا و اوصیا و فرستادگان گردد. این قضیه همان اختالف داشتن خلق نسبت به خلیفهتکرار می

َبأِ باشد یا همان گونه که خداوند متعال آن را »می . اولین جانشین از ٤« )خبر بزرگ( نامیده استاْلَعِظیِم  النَّ

 
فقال: یا محمد، هذا األمر بعدك لنا أم لمن ؟ قال: یا صخر، األمر  )ص(عن علي بن أبي طالب، قال: )أقبل صخر بن حرب حتی جلس إلی رسول الله  -١

ِذي ُهْم ِفیِه  َبِإ اْلَعِظیِم * الَّ  ُمْخَتِلُفوَن( منهم المصدق بوالیته وخالفته، بعدي لمن هو بمنزلة هارون من موسی. قال: فانزل الله تعالی: )َعمَّ َیَتَساءُلوَن * َعِن النَّ
قال: کال، ورد هو علیهم سیعلمون خالفته بعدك انها حق، ثم کال سیعلمون، ویقول: یعرفون والیته وخالفته إذ یسألون عنها في  ومنهم المکذب بهما، ثم 

میت من ربك وما قبورهم فال یبقی میت في شرق وال غرب وال في بر وال في بحر إال ومنکر ونکیر یسأالنه عن الوالیة ألمیر المؤمنین بعد الموت یقوالن لل
 .٢٧٦ص  ٢البن شهر آشوب: ج -ینك ومن نبیك ومن إمامك(مناقب آل أبي طالب د

وُتوا اْلِعْلَم( وقوله تعالی: )ُقْل )ع(وعن سدیر، عن أبي عبد الله 
ُ
ِذیَن أ َناٌت ِفي ُصُدوِر الَّ نُتْم ، قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالی: )َبْل ُهَو آَیاٌت َبیِّ

َ
 َعِظیٌم * أ

ٌ
 ُهَو َنَبأ

 .  ٢٠٣ص ٣٢ُه ُمْعِرُضوَن( قال: )الذین أوتوا العلم األئمة، والنبأ اإلمامة(بحار األنوار: جَعنْ 
َبِإ اْلَعِظیِم( قال: )النبأ العظیم الوالیة. وسألته عن قوله: )ُهَناِلَك الْ )ع(وعن عبد الله بن کثیر، عن أبي عبد الله   ِه وَ ، في قوله تعالی: )َعمَّ َیَتَساءُلوَن * َعِن النَّ اَلَیُة ِللَّ

(، قال: والیة أمیر المؤمنین   . ٣٥٢ص ٤٢( بحار األنوار: ج)ع(اْلَحقِّ
ِذي ُهْم ِفیِه ُمْخَتِلُفوَن( قال: )قال أمیر المؤمنین)ع(وعن أبي الحسن الرضا  َبِإ اْلَعِظیِم * الَّ : مالله نبأ أعظم مني  )ع( ، في قوله تعالی: )َعمَّ َیَتَساءُلوَن * َعِن النَّ

. ٥٠٩ص  ٩للشیخ علي النمازي: ج  -ما لله آیة أکبر مني، وقد عرض فضلي علی األمم الماضیة علی اختالف ألسنتها فلم تقر بفضلي(  مستدرك سفینة البحار  و
 )المعلق(. 

مر إبلیس بالسجود آلدم فقال: یا رب وعزتك إن أعفیتني من السجود آلدم ألعبدنك عبادة ما ،)ع(عن الصادق  -٢
ُ
عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل  قال: )أ

 . )المعلق(.  ٢٦٢ص ٢جالله: إني أحب أن أطاع من حیث أرید( بحار األنوار: ج
قال: سألته عن إبلیس أکان من المالئکة ؟ وهل کان یلي من أمر السماء شیئًا؟ قال: )لم یکن من المالئکة،  )ع(عن جمیل بن دراج، عن أبي عبد الله  -٣

مر بالسجود کان مولم یکن یلي من ا
ُ
نه الذي لسماء شیئًا، کان من الجن وکان مع المالئکة، وکانت المالئکة تراه أنه منها، وکان الله یعلم أنه لیس منها، فلما أ

 . )المعلق(. ١١٩ص ١١کان( بحار األنوار: ج
نشست و گفت: ای محمد، این امر )خالفت( بعد   )ص(اللهصخر فرزند حرب آمد و در پیشگاه رسول نقل شده است که فرمود: » )ع(از علی بن ابی طالب - ٤

فرمود: ای ـصخر، این امر بعد از من از آِن کـسی اـست که نـسبت به من به ماننِد هارون برای موـسی  )ص(از ـشما برای ما اـست یا برای کس دیگر؟ رـسول خدا
ــد. علی اَءُلوَن : »پس ـخداوـند متـعال ـنازل فرمود: فرمود )ع(ـباشـ ــَ ِأ اْلَعِظیِم  *َعمَّ َیَتسـ بـَ ِذي ُهْم ِفـیِه ُمْخَتِلُفوَن  *َعِن النَّ ی والـیت و ـکه گروهی، ـتأیـید کنـنده« الَـّ
که (  خواهند فهمید« )سـیعلمون» ی آنها نازل شـد کهکه درباره(، هرگز« )کال: »کنند. سـپس فرمودهسـتند و گروهی دیگر آن را تکذیب می )ع(خالفت علی

ــتبـعد ا ــیعلمون، »ز تو خالفت او حق اسـ فرماید: حق والیت و خالفت او را خواهند فهمید در حالی که در گور و می(  هرگز، قطـعا خواهند فهمید« )ثم کال سـ
ی نکیر و ه دو فرشـتهماند مگر اینک ای چه در شـرق و چه در غرب زمین و بیابان و دریا نمیشـود و هیچ مردهخود  از آنها در مورد خالفت و والیت او سـؤال می

«. مناقب آل ابی  پرـسند: خدای تو کیـست؟ دینت چیـست؟ پیغمبرت کیـست؟ امامت کیـست؟ مؤمنان خواهند پرـسید. از مرده می منکر از او در مورد والیت امیر
 .٢٧٦ص  ٢طالب ابن شهر آشوب: ج 
دیر صـدفی از ابو عبدالله ت: درباره )ع(ـس خن خداوند تبارک و تعالی»روایت کرده اـس وُتوا اْلِعْلَم ی این ـس

ُ
ِذیَن أ ُدوِر اَلّ َناٌت ِفي صـُ بلکه قرآن آیاتی  « )َبْل ُهَو آَیاٌت َبِیّ

وَن قُ ( و این ســخن »ی اهل دانش جای دارداســت روشــن که در ســینه نُتْم َعْنُه ُمْعِرضــُ
َ
 َعِظیٌم * أ

ٌ
بگو: این خبری بزرگ اســت * که شــما از آن روی  ) «ْل ُهَو َنَبأ

 .٢٠٣ص  ٣٢«. بحار االنوار: ج باشدکسانی که علم به آنها داده شده است، ائمه و خبر، امامت میفرمود: » )ع(( پرسیدم. ایشانگردانیدبرمی
اَءُلوَن  ی این ـسخن خداوند متعال »: از ابو عبد الله دربارهاز عبدالله بن کثیر روایت ـشده اـست َبِأ اْلَعِظیِم  *َعمَّ َیَتـسَ خبر عظیم، همان « پرـسیدم. فرمود: »َعِن النَّ

ِه اْلَحِقّ ی این ســخن »«. و دربارهوالیت اســت «. بحار االنوار: ج  )ع(المؤمنین والیت امیر( پرســیدم، فرمود: »این والیت حّق خداوند اســت« )ُهَناِلَك اْلَواَلَیُة ِلَلّ
 .٣٥٢ص  ٤٢

اَءُلوَن  در مورد این ســخن خداوند متعال » )ع(از ابو الحســن رضــا َبِأ اْلَعِظیِم  *َعمَّ َیَتســَ ِذي ُهْم ِفیِه ُمْخَتِلُفوَن   *َعِن النَّ امیر « نقل شــده اســت که فرمود: »الَّ

http://www.zalaal.net/book/70/alhadi_35.html
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اش بود که در سجده و اطاعت از امر خداوند بر قبول کردن خلیفه )ع(جانشینان خداوند متعال، حضرت آدم
و سجده بر او، اختالف پیش آمد؛ بین مالئکه که فرمان را پذیرفتند با نافرماِن فرمان الهی یعنی کسی که 

سی ، اختالف به وجود آمد. ابلی(١)اش را نپذیرفت و بر او تکّبر ورزید که همان ابلیس )لعنت الله( بودخلیفه
 .(٢)آمد، اما اصلش از جن بود)لعنت الله( که به دلیل عبادات پیشینش از مالئکه به حساب می

ه يف التكع على خليـفة اهلل  ابعوـن ــ لهم وجعلهم يـت ةضــ ه اهلل( بين آدم ـب د إبليس )لعـن وقـد توعـّ
ابع للم ئكـة يف  ــمو  يف كـح زـما  بني مـت اس ينقســ ةّ  الـن ه يف كـح زـما ، وهكـنا ـف ــبحـاـن ســ

ــيعلم من  طـاع تهم لخليفـة اهلل، وبني متـابع إلبليس )لعنـه اهلل( يف التكّع على خليفـة اهلل. وســ
يَّ  ﴿ـتابعوا إبليس لعـنه اهلل يف التكّع على خلـفاء اهلل أي منقـل  ينقلبو  

َ
ِنيَن َظَلُموا أ َيْعَلُم الَـّ ــَ َوســ

 .(3)﴾ُمْنَقَلٍ  َيْنَقِلُبو َ 

گمراه کردن و کشانیدن آنها به پیروی از خودش در تکّبر ورزیدن بر ی ابلیس که لعنت خدا بر او باد، وعده
شوند: ی خداوند سبحان در هر زمان را داده است. به این ترتیب در هر زمان، مردم به دو گروه تقسیم میخلیفه

ّبر و ای دیگر تابع ابلیس )لعنت الله( در تکای پیرو مالئکه در اطاعت از جانشین خداوند سبحان و عدهعده
شوند و آنان که در تکّبر ورزیدن بر خلفای الهی پیرو ابلیس که لعنت خدا بر ی خدا میبزرگی ورزیدن بر خلیفه

کاران به زودی گاه، بازخواهند گشت: » و ستمشوند، به زودی خواهند فهمید که به کدامین بازگشتاو باد، می
 .(٤)خواهند دانست که به چه مکانی باز خواهند گشت «

 أي يف القيامة الصغرى )قيام القائم(. ﴾َك َّ َسَيْعَلُمو َ ﴿

 «: یعنی در قیامت صغری )قیام قائم(.َکالَّ َسَیْعَلُموَن »

 
وگند خبری عظیم   )ع(المؤمنین انهتر از من فرمود: به خدا ـس وگند، آیه و نـش یلت و برتری من بر امتای بزرگوجود ندارد و به خدا ـس ت.  فـض های تر از من نیـس

 .٥٠٩ص  ٩شیخ علی نمازی: ج  -ی بحار «. مستدرک سفینههایی که داشتند، عرضه شد و به فضل و برتری من اقرار ننمودندپیشین با اختالف زبان
دهم که اگر مرا از این فرمان معاف ابلیس به سـجده بر آدم امر شـد. گفت: خداوندا، به عّزتت قسـمت میرمود: »نقل شـده اسـت که ف  )ع(از امام صـادق - ١

ــت دارم آن گوـنه ـکه کنی، تو را ـبه گوـنه ــد. ـخداوـند ـجّل جالـله ـبه او فرمود: من دوسـ ای عـبادت کنم ـکه هیچ مخلوقی هرگز تو را آن گوـنه عـبادت نکرده ـباشـ
 .٢٦٢ص  ٢. بحار االنوار: ج «خواهم عبادت شوممی

یدم: آیا ابلیس از مالئکه اـست؟ و آیا او از امر و اخبار آـسمان چیزی می )ع(از جمیل بن دّراج نقل ـشده اـست: از ابو عبد الله - ٢ از مالئکه  داند؟ فرمود: »پرـس
ـــمان چیزی نمی ــت و از اخـبار آسـ ی آنـها  داند که او در زمرهدیدند در حالی که خداوند میو را از خود میداند. او از جّنـیان و همراه با مالئـکه بود. مالئـکه انیسـ

 .١١٩ص  ١١«. بحار االنوار: ج باشد. وقتی امر به سجده شد، آنچه اتفاق افتاد، از او سر زدنمی
 . ٢٢٧الشعراء:  -٣
 . ٢٢٧شعرا:  - ٤
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َيْعَلُمو َ ﴿ ــَ ازا  ﴿أي يف القـياـمة الكعى، والـعاقـبة للمتقني    ﴾ثُمَّ َك َّ ســ ، اـلنين (1)﴾ِإ َّ ِلْلُمتَِّقنَي َمـفَ
آمنوا بخلفاء اهلل وأطاعوهم وســاروا على صــراطهم املســتقيم، النين عرفوا اهلل بخليفته. وكيّ 

ِه الَْعِظيمِ ﴿ال يكو  خليفـة اهلل هو  بـَ اب معرفـة اهلل، وكيّ ال تكو  خ فـة اهلل  ﴾النَّ ؟ل وهو ـب
ــت عن محمد وآل محمد ــما، )ع(هي النبه العظيم ؟ل وقد تمخًــ ــ ،   ، وهم وجه اهلل وأســ الحســ

النبـه العظيم من نبـه وخع  ــمى ـب وظهور اهلل يف فـارا  وبهم ُعِرَف اهلل، فـهي نبـه أو خع أحق أ  يســ
تهسـيس قانو  معرفة اهلل، ومن نبه تهسـيس قانو  معرفة خليفة اهلل، ومن نبه تهسـيس خ فة اهلل 

 اهلل ؟لل )ظهور اهلل يف فارا (، أو اهلل يف الخلق أو صورة )و(اليت سىتمخا عن محمد

«: یعنی در قیامت کبری، خواهند فهمید و عاقبت نیک از آِن تقوی پیشگان است. » ُثمَّ َکالَّ َسَیْعَلُموَن »
؛ کسانی که به خلفای خدا ایمان آوردند و آنان را اطاعت (٢)پرهیزگاران را جایی است در امان از هر آسیب « 

ی انی که خدا را با جانشینش شناختند. پس چطور خلیفهکردند و به صراط مستقیم آنها شتافتند؛ همان کس
َبِأ اْلَعِظیِم خدا همان » ی شناخت خداوند متعال است و چطور خالفت الهی « نباشد؟! در حالی که او دروازهالنَّ

َبِأ اْلَعِظیِم همان خبر بزرگ » نشأت گرفته است و ایشان  )ع(« نباشد؟! در حالی که از محمد و آل محمدالنَّ
های نیکو( و ظهور خدا در فاران هستند و با آنها خدا شناخته شد. پس ان وجه الله و اسماء الحسنی )نامهم

ی خداوند و خبر خالفت کدامین خبری غیر از خبر بنیان نهادن قانون شناخت خداوند و قانون شناخت خلیفه
تر گیرد، شایستهیعنی ظهور الله در فاران یا الله در خلق یا صورت خداوند سرچشمه می  )ص(الهی که از محمد

 است که خبر عظیم خوانده شود؟!!

ه يعلم ويكو  ممن  ه العظيم، وفـيه ،كرى مـلدكر وععة ملعتع، لعـل ويف القرآ  ـهنا البـيا  للنـب
ــجـدو ، وال يبقى على جهلـه وتكع ، فيكو  ممن ُينـنرو  َك َّ ﴿ بقولـه تعـالى:  يعلمو  ويســ

َيْعَلُموَ    َيْعَلُمو َ  ســــَ وَ  ........ َو ﴿، وبقوله تعالى:  ﴾ثُمَّ َك َّ ســــَ  َعِظيم  انُْتْم َعْنهُ ُمْعِرضــــُ
 
ُقْح ُهَو نََبه

ُ  بَْعَد ِحنيٍ 
َ
 .(3)﴾َلَتْعَلُمنَّ نََبه

جویان کنندگان و درسی برای عبرت این بیان در قرآن مربوط به خبر عظیم است و در آن یادی برای یاد 
کنند، تا از جهل و تکبر خارج شوند و از دانند و سجده میاست، شاید که درک کنند و از کسانی باشند که می

« نباشند و همچنین با ُثمَّ َکالَّ َسَیْعَلُموَن  * َکالَّ َسَیْعَلُموَن کسانی که قرآن این گونه آنها را انذار فرموده است »

 
 . ٣١النبأ:  -١
 . ٣١نبأ:  - ٢
 . ٨٨ –  ٦٨ص:  -٣
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گردانید.... و پس از چند صباحی خداوند متعال: » بگو: این است همان خبر عظیمی که از آن روی  این سخن
 .(١)خبرش را خواهید دانست «

****** 

 : سخن خداوند متعال »مرج البحرین یلتقیان....« ۷۱پرسش 

ــؤال/  ـــيدي وموالي ورحـمة اهلل  :۷۱الســ ــ م عليكم ســ ــن، الســ إلى اإلـمام الحق أحـمد الحســ
 وبركاته

بَيَْنُهَما  َمَرَج الَْبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِ   ﴿ما املقصود باآلية الكريمة: بسم اهلل الرحمن الرحيم    :سؤالي
بَا ِ  بَْرَزخ  الَّ َيْبِغَياِ   يِّ آاَلء َربُِّكَما ُتَكنِّ

َ
 .﴾َفِبه

 (  ؟۲۱ -۲۰ -۱۹لرحمن اآليات )سورة ا

ــا اآلـيات ) ــيغة  ( ؟۲۱(، ومـلا،ا ـهنا التكرار الشــــدـيد ـباآلـية )۲۰  -۱۹أرجو تفســ ومـلا،ا ـجاءت بصــ
  التثنية ؟ وملا،ا تسّمى هن  السورة يف الكى  بعروس  القرا  ؟

 عليكم بما صعتم فنعم عقىب الدار. س م
 املرسح: عماد العلي

 سالم بر شما آقا و موالی من و رحمت و برکات خداوند بر شما باد!به امام حق، احمد الحسن، 
دو دریا را پیش راند تا به هم بسم الله الرحمن الرحیم، ی کریم چیست؟ »سؤال من: مقصود از این آیه 

های پروردگارتان را انکار رسیدند * میانشان حجابی است تا به هم َدر نشوند * پس کدام یک از نعمت
 .۲۱و  ۲۰و  ۱۹ی الرحمن، آیات . سورهکنید؟«می

ی دوگانه را بیان فرمایید؟ و چرا با صیغه  ۲۱ی  خواهشمندم تفسیر این آیات و علت تکرار شدن بسیار زیاد آیه
 آمده و به چه علت این سوره، عروس قرآن نامیده شده است؟ 

 سالم بر شما برای صبرتان و سرای باقی، چه نیکور سرایی است!
 فرستنده: عماد علی 

 

 
 . ٨٨تا  ٦٨ص:  - ١
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

الى:  ال تـع اِ  ﴿ـق ْحَمُن ....... َمَرَج الَْبْحَرْيِن َيْلَتِقيـَ ا ِ  الرَّ ا بَْرَزخ  ال َيْبِغيـَ و أي: إّ  الرحمن ه ﴾بَيَْنُهمـَ
 .(1)﴾بَيَْنُهَما بَْرَزخ  ال َيْبِغَيا ِ  َمَرَج الَْبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِ  ﴿الني 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

تا به هم رسیدند * میانشان حجابی است تا به فرماید: » رحمن.... دو دریا را پیش راند خداوند متعال می
ای روان کرد که با هم برخورد کنند و میان هم َدر نشوند «  یعنی: این »رحمن« است که » دو دریا را به گونه

 . (٢)آن دو حجابی قرار داد که به هم تجاوز نکنند «
  

ـًـ  لهية. وبيّنت: إّ  هنا الباب يف أكرث من موضــع: إّ  الرحمن هو باب النات اإل یوقد بيّنت فيما م
ــورة ال هوت يف الخلق أو وـجه اهلل )اهلل يف  تجّلى يف الخلق بـباب ـمديـنة العلم، وـمديـنة العلم أو صــ

 الخلق( هو محمد، وبابه علي وفاطمة )الرحمن الرحيم يف الخلق(.

کردم که این دروازه در خلق، تر در جاهای مختلف بیان کردم که رحمان، دروازه ذات الهی است و بیان  پیش
شود و شهر علم یا صورت الهوت در خلق یا وجه الله )خدای در خلق( حضرت با درِب شهر علم متجّلی می

 باشند.)الرحمن الرحیم در خلق( می )ع(ی او علی و فاطمهاست و دروازه )ص(محمد

م، فاملرج هو الحقح األخًر الواسع. ع وعظَّ  ومرج: أي وسَّ

 باشد.ی توسعه داد و عظیم کرد. مرج، سرزمین یا باغ وسیع و سرسبز نیز می»مرج« یعن

ــ م(،  مـما تـقّدم تبنّي أّ  البحرين هـما: الرحمن الرحيم يف الخلق، أي علي وـفاطـمة )عيلهـما الســ
 .(3)ومن التقائهما خرج اللؤلؤ واملرجا ، أي : الحسن والحسني )عليهما الس م( 

 
 .٢٠ –  ١٩الرحمن:  -١
 . ٢٠و  ١٩الرحمن:  - ٢
یقول في قوله عزوجل: )َمَرَج اْلَبْحَرْیِن َیْلَتِقَیاِن * َبْیَنُهَما َبْرَزٌخ ال َیْبِغَیاِن( قال: )علي وفاطمة   )ع(عن یحیی بن سعید القطان، قال: سمعت أبا عبد الله  -3

ْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن( الحسن والحسین )علیهما السالم( ( الخصال للشیخ )علیهما السالم( بحران من العلم، ع  میقان، ال یبغی أحدهما علی صاحبه. )َیْخُرُج ِمْنُهَما اللُّ
 . )المعلق(. ٦٥الصدوق: ص
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م، روشن شد که: دو دریا )البحرین( همان رحمان و رحیم در خلق یا علی و تر بیان کرداز آنچه پیش
 .(١)خارج شدند )ع(باشند که از پیوند و رویارویی آنها لؤلؤ و مرجان یعنی حسن و حسینمی )ع(فاطمه

ـ  ًـــ ــم یوقد بيـّنت فيـما م ه أولى بـها. وكنا اســ ــم الرحمن ال يختص بهمور الدنـيا ولكنـّ : إّ  اســ
بهمور اآلخرة ولكنه أولى بها. وهنا املائز أو العزخ يف األولوية قد جعله ســبحانه   الرحيم ال يختص

بني باطن باب النات اإللهية )الرحيم( وظاهر باب النات اإللهية )الرحمن(، ويف الخلق جعله محمدا  
ا ، أي إّ  أولوـية اطمـة( وظـاهر  )علي( ف  يبغـي ابهـا )ـف اطن ـب همر اهلل بني ـب ة العلم( ـب كـح  )ـمديـن

ــر األنبياء  منهـما ـثابـتة ـله. وـهنا بنّي لكـح من يعرف. وكـما ورد يف الرواـيات: إّ  علـيا  )ع( أولى بنصــ
ــيعتـها وإدخالهم الجنة  )ع(، وفاطـمة  (2)واملؤمنني يف الدنـيا بة،  اهلل وبحوله وقوته  أولى بالتـقاح شــ

 .(3)بة،  اهلل يف اآلخرة 

رحمان، فقط به امور دنیوی اختصاص ندارد بلکه به آن اولویت دارد و به همین تر بیان کردم که اسم  و پیش
صورت، اسم رحیم فقط به امور اخروی اختصاص ندارد بلکه به آن اولویت دارد و این جدا کننده یا برزخ در 

قرار داده ی ذات الهی )رحمان( ی ذات الهی )رحیم( و ظاهر دروازهاولویت را خداوند سبحان در باطن دروازه
و ظاهر   )ع(ی شهر فاطمه)شهر علم( به امر خداوند، بین باطن دروازه  )ص(است. در خلق نیز حضرت محمد

« یعنی اولویت هر کدام برای خودش محفوظ است و این موضوع الیبغیانقرار دارد و »  )ع(ی شهر علیدروازه
 

ْلَبْحَرْیِن َیْلَتِقَیاِن * َبْیَنُهَما َبْرَزٌخ ال مَرَج ادر مورد این سخن خداوند عز و جّل » )ع(از یحیی بن سعید قطان نقل شده است که گفت: شنیدم ابا عبد الله - ١
ْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن . »دو دریای عمیق علم هستند که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند  cعلی و فاطمهفرمود: »« می َیْبِغَیاِن  از آنها مروارید و مرجان « )َیْخُرُج ِمْنُهَما الُلّ

 . ٦٥«. خصال شیخ صدوق: ص باشندمی  cحسن و حسین ( شودخارج می
 . )المعلق(. ١٧ص ٢للسید هاشم البحراني: ج -: )یا علی إن الله أید بك النبیین سرًا، وأیدني بك جهرًا( حلیة األبرار )ع(قال لعلي  )ص(عنه  -٢
فاطمة سیدة إمائي، قائمة بین یدي ترتعد فرائصها من   في حدیث: )... ویقول الله عز وجل لمالئکته: یا مالئکتي، انظروا إلی أمتي  )ص(عن الرسول محمد   -٣

 . ١٧٥خیفتي، وقد أقبلت بقلبها علی عبادتي، أشهدکم أني قد أمنت شیعتها من النار ...(. األمالي للشیخ الصدوق: ص
اطمة( ؟ قال: سمیت في االرض  في حدیث طویل: )...، قلت: حبیبي جبرئیل، ولم سمیت في السماء )المنصورة( وفي األرض )ف )ص(وعن الرسول محمد 

ِه َینُصُر    )فاطمة(؛ ألنها فطمت شیعتها من النار وفطم أعداءها عن حبها، وهي في السماء )المنصورة( وذلك قول الله عزوجل: )ََیْوَمِئٍذ َیْفَرُح  اْلُمْؤِمُنوَن* ِبَنْصِر اللَّ
 .  ٣٩٦َمن َیَشاُء( یعني نصر فاطمة لمحبیها( معاني األخبار: ص

في حدیث طویل: )... ثم ینادي مناد: یا أهل الجمع غضوا أبصارکم وطأطئوا رؤوسکم لتجوز فاطمة  )ع(، عن الرسول)ع(، عن آباءه )ع(جعفر الصادق  وعن
ك یحملونها علی بنت محمد. فیفعلون ذلك، وتجوز فاطمة وبین یدیها مائة ألف ملك وعن یمینها مثلهم، وعن شمالها مثلهم، ومن خلفها مثلهم، ومائة ألف مل

قدري في هذا  أجنحتهم، حتی إذا صارت إلی باب الجنة ألقی الله عز وجل في قلبها أن تلتفت. فیقال لها: ما التفاتك ؟ فتقول: أي رب إني أحب أن تریني
: فإنها لتلتقط شیعتها ومحبیها کما  )ع( الیوم. فیقول الله: ارجعي یا فاطمة، فانظري من أحبك وأحب ذریتك، فخذي بیده وأدخلیه الجنة. قال جعفر بن محمد

ها أن یلتفتوا. یلتقط الطیر الحب الجید من بین الحب الردئ، حتی إذا صارت هي وشیعتها ومحبوها علی باب الجنة ألقی الله عز وجل في قلوب شیعتها ومحبی
ي هذا الیوم. فیقال لهم: ارجعوا، فانظروا من أحبکم في حب فاطمة أو سلم فیقال لهم: ما التفاتکم وقد أمرتم إلی الجنة ؟ فیقولون: إلهنا نحب أن نری قدرنا ف

ه: فوالله ما یبقی علیکم في حبها أو صافحکم، أو رد عنکم ] غیبة [ فیه، أو سقی جرعة ماء، فخذوا بیده، فادخلوه الجنة. قال جعفر بن محمد صلوات الله علی
ًة َفَنُکوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن(. ثم ق یومئذ في إال کافر أو منافق في والیتنا، فعندها نَّ َلَنا َکرَّ

َ
ال جعفر بن محمد یقولون: )َفَما َلَنا ِمن َشاِفِعیَن * َواَل َصِدیٍق َحِمیٍم * َفَلْو أ

وم. فیقال: لله الواحد القهار ولمحمد )صلوات الله علیه(: کذبوا )ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ]وإنهم لکاذبون[ کما قال تعالی. ثم ینادي مناد: لمن الکرم الی
 . )المعلق(. ٦٣ص  ٣للقاضي النعمان المغربي: ج  -وعلي وفاطمة والحسن والحسین( شرح األخبار 
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به اذن خداوند و   )ع(یات آمده است: علیبرای هر جویای معرفت، هویدا و آشکار است؛ همان گونه که در روا
در انتخاب شیعیان  )ع(و فاطمه (١)تر استخواست و قّوت او در یاری رسانیدن به انبیا و مؤمنین در دنیا مقدم

 .(٢)تر استخود و وارد کردن آنها به بهشت با خواست و اذن خداوند در آخرت، مقّدم

َ ﴿وقــال تعــالى:  هُ َعَلى املــْ اَ  َعْرشــــــُ كمــا بيّنــت يف  )و(، والعرش األعظم هو محمــد(3)﴾اءِ َوكــَ
. واملاء هو البحرا  )علي وفاطمة عليهما الســ م(، فمحمد هو حامح العرش األعظم (4)املىشــابهات  

 )القرآ (، ثم بعد ،ل  هو العرش األعظم )القرآ (. 

 

مود«. حلیة ری فررسول خدا)ص( به علی)ع( فرمود: »ای علی، خداوند متعال به صورت پنهان انبیا را را با تو  تأیید نمود و به صورت آشکار من را با تو یا - 1
 . ١٧ص  ٢االبرار سید هاشم بحرانی: ج 

ی من فرماید: ای فرشتگان من به بندهاش میخداوند سبحان به مالئکهدر حدیثی طوالنی روایت شده است: »....  )ص(از رسول الله حضرت محمد - 2
باشد و با قلبش به عبادت من آمده است. پس شما را من لرزان میفاطمه نگاه کنید، در پیشگاه من به عبادت مشغول است و در حالی که اعضایش از خوف 

 . ١٧٥....«. امالی شیخ صدوق: ص کنم گیرم که امنیت شیعیان او را از جهنم تضمین می شاهد می
و در زمین فاطمه نامیده    گفتم: حبیب من ای جبرئیل، چرا فاطمه در آـسمان منـصورهدر حدیثی طوالنی روایت ـشده اـست که فرمود: »....   )ص(از رـسول الله

دند تِی او محروم ـش منانش از مودت و دوـس یعیانش را از آتش دوزخ امان داد و دـش د که ـش د؟ جبرئیل گفت: از این رو در زمین فاطمه نامیده ـش مان  ـش و در آـس
روزی که مؤمنان شادمان شدند * با یاری خدا که هر « )ِه َینُصُر َمن َیَشاءُ ِبَنْصِر الل *َیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن : »فرمایدمنـصوره نامیده ـشد چون خداوند عزوجل می

 .٣٩٦«. معانی االخبار: ص دارانشیعنی یاری دادن فاطمه به دوست( دهدکه را بخواهد یاری می
دهد: ای جماعت، ـسرهای  نادی ندا میـسپس مدر حدیثی طوالنی نقل ـشده اـست که فرمود: »....   )ص(از رـسول خدا )ع(از پدرانش )ع(از امام جعفر ـصادق

صــد هزار کند در حالی که پیشــاپیش او یكدهند و فاطمه عبور میخود را پایین بیندازید و چشــمانتان را ببندید تا فاطمه عبور کند. پس آنها فرمان را انجام می
ـصد هزار فرـشته نیز همین تعداد فرـشته همراه او هـستند و یکفرـشته و در ـسمت چپش به همین تعداد و ـسمت راـست او همین تعداد فرـشته و از پـشت ـسرش 

ــان الهام میهای خود حمل میاو را بر بال ــد خداوند در قلب ایش ــت برس ــود: درنگ تو  نمایند که درنگ نماید. به او گفته میکنند. هنگامی که به درب بهش ش
فرماید: ای فاطمه، برگرد و ببین چه کســی تو و ن روز به من نشــان دهی. و خداوند میگوید: پروردگارا، دوســت دارم قدر و منزلتم را در ایبرای چیســت؟ می

کند همان دارانش را جدا میاز میان جمع، شـیعیان و دوسـتفرمود:   )ع(امام جعفر بن محمدفرزندانت را دوسـت می دارد، دسـتش را بگیر و وارد بهشـت کن. 
تآلود برمیهای خاکهای خوب را از میان دانهگونه که پرنده دانه یعیانش و دوـس ند که خداوند در دل ی بهشـت میدارانش به دروازهچیند؛ تا اینکه او و ـش رـس

ــت ــیعیان و دوس ــوید؟! میکند که توقف کنند. گفته میدارانش الهام میش ــت ش ــده بود وارد بهش ــما امر ش ــود: چرا توقف نمودید در حالی که به ش گویند ش
شــود: برگردید ببینید چه کســی به جهت دوســتی با فاطمه به شــما نگاه کرد یا به  مان را ببینیم. به آنها گفته میر این روز، قدر و منزلتخواهیم دپروردگارا، می

. جعفر بن محمد  ماییدـشما ـسالمی داد یا مـصافحه نمود و یا غیبتی را از ـشما دور نمود یا جرعه آبی در دوـستی او به ـشما داد؛ دـستـشان را بگیرید و وارد بهـشت ن
َفَما َلَنا ِمن  : »به خدا ســوگند در آن روز کســی جز کافران یا منافقان والیت ما باقی نخواهد ماند، که خواهند گفتکه ســالم و صــلوات خداوند بر او باد فرمود:  

ًة َفَنُکوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن   *َواَل َصِدیٍق َحِمیٍم  *َشاِفِعیَن   نَّ َلَنا َکرَّ
َ
ای نیست * و ما را دوست مهربانی نیست * کاش بار دیگر به  کننده و اکنون ما را شفاعت« )َفَلْو أ

ــلوات خداوند بر او باد، فرمود:  دنیا بازگردیم تا از مؤمنان گردیم  ــپس جعفر بن محمد که صـ وا : »فرمایدداوند میگویند و همان گونه که خدروغ می(. سـ َوَلْو ُرُدّ
ُه  ا ُنُهوا َعنـْ اُدوا ِلـمَ اِذُبوَن [َلعـَ ُهْم َلکـَ ــان کرده بودـند ـبازمی« )]َوِإَنّ ــپس (. گردـند، ایـنان دروغگوـیانـنداگر آنـها را ـبه دنـیا ـبازگردانـند ـباز هم ـبه هـمان ـکارـها ـکه منعشـ سـ

رح اخبار ش«. اـست  )ع(: از آِن خداوند واحد قهار و از آِن محمد و علی و فاطمه و حـسن و حـسینـشوددهد: امروز کرامت از آِن کیـست؟ گفته میمنادی ندا می
 .٦٣ص  ٣قاضی نعمان مغربی: ج 

 . ٧هود:  -٣
 . ١١٠ص ٢ط ٣المتشابهات: ج -٤
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و همان طور که در متشابهات بیان کردم عرش   (١)فرماید: » و عرش او بر آب بود «خداوند متعال می
(؛ پس حضرت محمد )ع(و آب، همان دو دریا است )علی و فاطمه (٢)باشدمی )ص(اعظم، حضرت محمد

 باشد.ی عرش اعظم  )قرآن( است و به عبارت دیگر، او خود عرش اعظم )قرآن( می)ص( حمل کننده

 
َ
لـُْت أ

َ
ه اَل: ســـــَ ، قـَ يِّ قِّ : َعْن َداُوَد الرَّ حَّ ِ َعزَّ َوجـَ ِ )ع( َعْن َقْوِل اّللَّ ِد اّللَّ اءِ ﴿بـَا َعبـْ هُ َعَلى املـْ . ﴾ َوكـاَ  َعْرشـــــُ

َنبُوا، َمنْ  اَل: كـَ هُ. َفقـَ بُّ َفْوقـَ َاِء َوالرَّ اَ  َعَلى املـْ ا َيُقولُوَ  ؟ ُقلـُْت: َيُقولُوَ  ِإ َّ الَْعْرَش كـَ اَل: مـَ َنا َفقـَ  َزَعَم هـَ
َ مَ  َ اّللَّ اَّ ْ َفَقْد صـَ  َّ الشـَّ

َ
َفِة امْلَْخلُوِق َوَلِزَمهُ أ َفهُ ِبصـِ ْقَوى  َيْحِملُهُ   الَِّني  ءَ ْحُموال  َوَوصـَ

َ
ْ ِلي ِمْنهُ  أ . ُقْلُت: بَنيِّ

ْو ِجنو 
َ
اء  أ ـمَ ــَ ْو ســ

َ
ْرض  أ

َ
ْ  َيُكوَ  أ

َ
َح أ َاَء َقبـْ هُ امـلْ هُ َوِعْلـمَ َح ِدينـَ َ َحمَـّ اَل: ِإ َّ اّللَّ َداَف. َفـقَ ُت فـِ

 ُجِعلـْ
َ
ْو  أ

َ
ْو ِإنْس  أ

ْ  َيْخلَُق الَْخْلَق نَرَثَُهْم بَنْيَ َيَدْيِه َفَقاَل َلُهْم: َمْن َربُُّكمْ 
َ
ُ أ َراَد اّللَّ

َ
ا أ ، َفَلمَّ ْو َقَمر 

َ
ُل َمْن نََطَق َشْمس  أ وَّ

َ
 ؟ َفه

 ِ وُل اّللَّ ــُ ِمُا امْلُْؤِمِننَي )ع(  )و(َرســ
َ
ِ َوأ َلَواُت اّللَّ ــَ ُة صــ ِئمـَّ

َ
َلُهُم الِْعْلَم َواأْل ا، َفَحمَّ َت َربُّنـَ نـْ

َ
الُوا: أ َعَلْيِهْم َفـقَ

َمَناِئي يِف َخْلِقي َوُهُم امْلَْسُ ولُوَ ،
ُ
يَن، ثُمَّ َقاَل ِلْلَمَ ِئَكِة: َهُؤاَلِء َحَمَلُة ِدييِن َوِعْلِمي َوأ ثُمَّ َقاَل ِلَبيِن  َوالدِّ

ِة َولِ  ــَّ بُوِبي الرُّ ــِ ِ ب
وا ّلِلَّ ِقرُّ

َ
ُ آَدَم: أ اَل اّللَّ ــَ ا. َفق ــَ ْقَرْرن

َ
ا أ ــَ الُوا: نََعْم َربَّن ــَ ِة، َفق ــَ اع ِة َوالطــَّ ــَ الَْواَلي ــِ َفِر ب

َهُؤاَلِء النَّ
ا َعْن ـهنا ـغاِفِلنيَ  دا  ِإنَـّا ُكنَـّ ْ  اَل َيُقولُوا ـغَ

َ
ْدنـَا َعَلى أ ـهِ

ــَ ُة: شــ الـَِت امْلََ ِئكـَ ُدوا. َفقـَ ـهَ ــْ ِة: اشــ ْو ِلْلَمَ ِئكـَ
َ
. أ

ا َداُوُد  َتُقولُوا ِإنَّمـا َح امْلُْبِطلُوَ . يـَ َفُتْهِلُكنـا ِبمـا َفعـَ
َ
ِدِهْم أ ة  ِمْن بَعـْ يَـّ ا ُ،رِّ ُح َوُكنَـّ ا ِمْن َقبـْ اُ،ـن َرَف آـب ــْ شــ

َ
أ

َدة  َعَلْيِهْم يِف امْلِيَثاقِ   .(3)( َواَلَيىَُنا ُمَؤكَّ

َوَکاَن َعْرُشُه عزوجل »  ی این سخن خداونددرباره  )ع(از داوود رقی روایت شده است که گفت: از ابا عبدالله
گویند عرش بر روی آب بود و خداوند بر باالی گویند؟« گفتم: می« پرسیدم. فرمود: »دیگران چه میَعَلی اْلَماءِ 

گویند. هر که چنین خیالی داشته باشد، خداوند را سوار بر چیزی نموده و او آن است. امام فرمود: »دروغ می
تر کند، قویوصیف نموده است و در این صورت، باید چیزی که او را حمل میرا با صفتی از صفات مخلوقات ت

از او باشد«. گفتم: جانم فدایت، آیه را برایم تبیین فرما. فرمود: »خداوند متعال دین و علم خود را بر آب قرار 
اراده فرمود تا  داد، قبل از اینکه زمین، آسمان، جن، انسان، آفتاب یا ماه موجود باشد. هنگامی که خداوند

خلق را بیافریند آنها را در پیشگاهش پراکنده ساخت و به آنها فرمود: پروردگار شما کیست؟ اولین کسی که به 
و ائمه که سالم و صلوات خدا بر ایشان باد، بودند. گفتند:  )ع(المؤمنین و امیر )ص(سخن درآمد رسول خدا

آنها قرار داد. سپس به فرشتگان فرمود: اینان حامالن دین تو پروردگار ما هستی. پس علم و دین را بر دوش 
اند. سپس به بنی آدم فرمود: برای خداوند به ربوبیت من و علم من و امینان من در خلق هستند و آنها مسؤول

ان و برای این افراد به والیت و اطاعت اقرار کنید. گفتند: آری پروردگارا، ما اقرار کردیم. سپس خداوند به فرشتگ
دهیم که فردا نگویند ما از این موضوع غافل بودیم یا بگویند فرمود: گواهی دهید. فرشتگان گفتند: گواهی می

 
 . ٧هود:  - ١
 . ١١٠ص  ٢چا   ٣متشابهات: ج  - ٢
 . ١٣٢ص ١الکافي: ج -٣
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تر مشرک بودند و ما نسل بعد از آنها هستیم؛ آیا ما را به دلیل عملکرد باطالن ایشان، هالك پدران ما پیش
 . (١)د شده است«کنی؟ ای داوود، والیت ما در عهد و میثاق بر آنها تأکیمی

ه تعـالى:  ا قوـل ا ِ ﴿أمـّ بـَ نِّ ا ُتكـَ يِّ آالِء َربُِّكمـَ
َ
ه ه، أي نعمـه الكعى الظـاهرة (2)﴾َفبـِ ــبحـاـن : آال،  ســ

البيّنــة، وال توجــد نعمــة أعظم من تجليــه للخلق بــالــنات اإللهيــة )اهلل( ليعرفو ، ومن ثم نعمتــه 
ــتحقو  الكعى ـبه  جـعح ـباب اـلنات اإللهـية )الرحمن الرحيم(، ول وال ،ـل  مـلا عرفوا، فهم ال يســ

َ ﴿املعرـفة إالّ ـبالرحـمة   بـَدا  َوَلِكنَّ اّللَّ
َ
ٍد أ حـَ

َ
ا َزَكى ِمْنُكْم ِمْن أ هُ مـَ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمتـُ ُح اّللَّ َوَلْوال َفًــــْ

ِميع  َعِليم   ــَ ُ سـ اُء َواّللَّ ــَ ي َمْن َيشـ ، )ع( مد، ومن ثم نعمته الكعى يف الخلق بمحمد وآل مح(3)﴾ُيَزكِّ
وأربعة عشــــر ه ال  يف   )ع(وبهم ُعرف اهلل وهم أربعة عشــــر قمرا  هم: محمد وعلي وفاطمة واألئمة

يِّ ﴿املهديني، فهن  آال،  سـبحانه يف التوحيد ومعرفته سـبحانه إحدى وث ثو  وكنا هن  اآلية:  
َ
َفِبه

بَا ِ  ــؤلو  هم اإلنس والجن، فهم املكلفو    ﴾آالِء َربُِّكَما ُتَكنِّ تكّررت إحدى وث ثني مّرة، واملســ
 . (4)بتصديق خلفاء اهلل سبحانه ال تكنيبهم 

: »آالء« (٥) کنید؟!«های پروردگارتان را تکذیب میما این سخن خداوند متعال » پس کدام یک از نعمتا
تر از تجّلی ذات الهی ها( خداوند سبحان همان نعمت ظاهر و آشکار او است و کدامین نعمتی بزرگ)نعمت

الهی )الرحمن الرحیم ( را قرار داد؛ ی ذات  )الله( در خلق است تا خلق او را بشناسند؟ نعمت بزرگ او که دروازه
شناخت و آنها استحقاق شناخت و معرفت را ندارند مگر از سِر لطف و که اگر اینچنین نبودند، کسی او را نمی

 
 . ١٣٢ص  ١کافی: ج  - ١
 - ٧٥-٧٣- ٧١-٦٩-٦٧-٦٥-٦٣-٦١- ٥٩- ٥٧-٥٥-٥٣-٥١- ٤٩- ٤٧- ٤٥- ٤٢-٤٠-٣٨-٣٦- ٣٤- ٣٢-٣٠-٢٨-٢٥-٢٣- ٢١-١٨-١٦-١٣الرحمن:  -٢

٧٧ . 
 . ٢١النور:  -٣
َباِن( أي بأي نعمتي تکذبان ؟ بمحمد أم بعلي ؟ فیهما )ع(عن داود الرقي، عن أبي عبد الله  -٤ ُکَما ُتَکذِّ يِّ آاَلء َربِّ

َ
أنعمت علی العباد(  ، قال: )قوله تعالی: )َفِبأ

 .٥٩ص  ٤٢بحار األنوار: ج
  - ؟ مستدرك سفینة البحار   )ع(أو حب فاطمة  )ع(وعن مناقب ابن شهرآشوب:في حدیث: )فبأي آالء ربکما تکذبان یا معشر الجن واإلنس بوالیة أمیر المؤمنین  

 . ١٧٢ص ١للشیخ علي النمازي: ج
هذه اآلیة: )َفاْذُکُروْا آالء الّلِه( قال: )أتدري ما آالء الله ؟ قلت: ال، قال: هي أعظم نعم الله علی خلقه، وهي  )ع(وعن أبي یوسف البزاز، قال: تال أبو عبد الله 

 . ٥٩ص  ٤٢والیتنا( بحار األنوار: ج
اعتهم وعدم تکذیبهم وکل هؤالء قد أمر الله تعالی بتصدیقهم وط )ص(وعلي وفاطمة وذریتهما من األئمة والمهدیین )ص(فآآلء الله تعالی هم محمد 

 في الحدیث اآلتي:  )ع(ومعصیتهم. والی هذا المعنی أشار اإلمام الصادق 
َباِن(  )ع(عن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله  ُکَما ُتَکذِّ يِّ آاَلء َربِّ

َ
یقول: )یستحب أن یقرء في دبر الغداة یوم الجمعة الرحمن کلها ثم کلما قلت: )َفِبأ

 . ٣٠٦ص  ٩٨من آالئك رب أکذب( بحار األنوار: جقلت: ال بشيء 
، ثالثة في التوحید وأربعة عشر في النبوة واإلمامة وأربعة عشر في الهدایة بعد اإلمام )ع(فمن فعل ذلك فقد أقر بالتوحید والنبوة والوالیة لألئمة والمهدیین 

َباِن(  في سورة الرحمن. اللهم اجعلنا من الذین ال یکذبون بشيء ، فیکون العدد واحد وثالثون، وهو عدد تکرار قوله تعالی: ))ع(المهدي  ُکَما ُتَکذِّ يِّ آاَلء َربِّ
َ
َفِبأ

 منها ومن المسلمین لها برحمتك یا أرحم الراحمین. )المعلق(. 
، ٧٥، ٧٣، ٧١، ٦٩، ٦٧، ٦٥، ٦٣ ،٦١، ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٥٣، ٥١، ٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٢، ٤٠، ٣٨، ٣٦، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٨، ١٦، ١٣الرحمن:  - ٥

٧٧ . 
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بود، هیچ یک از شما هرگز روی رحمت الهی » و اگر فضل و رحمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است نمی
. از همین رو (١)سازد و خداوند شنوا و دانا است «که بخواهد پاکیزه می دید ولی خدا هر کس راپاکی نمی

شود. آنها چهارده باشند و با آنها، خداوند شناخته میمی  )ع(ترین نعمت خدا در خلق، محمد و آل محمدبزرگ
باشند. اینها و چهارده هالل در مهدیین، می )ع(و علی و فاطمه و ائمه )ص(قمر )ماه( شامل محمد

باشند و از همین رو این های خداوند سبحان در توحید و شناخت خداوند سبحان با سی و یک مرتبه مینعمت
َباِن آیه » ُکَما ُتَکذِّ يِّ آاَلء َربِّ

َ
« سی و یک بار تکرار و از انس و جن پرسش شده است و آنها مکّلف به تأیید و َفِبأ

 .(٢)تصدیق ایشان هستند، نه تکذیبشان

****** 

  

 
 . ٢١نور:  - ١
َباِن : »این سخن خداوند متعالفرمود: » )ع(از داوود رقی روایت شده است که ابو عبد الله - ٢ ُکَما ُتَکذِّ يِّ آاَلء َربِّ

َ
کنید؟ یعنی کدامین نعمت مرا تکذیب می« َفِبأ

 . ٥٩ص  ٤٢«. بحار االنوار: ج بندگان ارزانی داشتم هایی است که بر محمد یا علی را؟ آنها نعمت
َباِن »در مناقب ابن شهر آشوب در حدیثی طوالنی آمده است: »  ُکَما ُتَکذِّ يِّ آاَلء َربِّ

َ
«. ؟ را  )ع(یا محبت فاطمه  )ع(ای گروه جن و انس؟ والیت امیر المؤمنین «  َفِبأ

 . ١٧٢ص  ١شیخ علی نمازی: ج  -مستدرک سفینه بحار 
های دانی نعمت آیا می( و فرمود: »های خداوند را به یاد آوریدنعمت« )َفاْذُکُروْا آالء اللِه این آیه را قرائت فرمود: »  )ع(وسف بزاز نقل شده است: ابو عبد اللهاز ابو ی

 . ٥٩ص  ٤٢االنوار: ج «. بحار ترین نعمت خدا بر خلقش است؛ یعنی والیت مااین بزرگ ؟« گفتم: نه. فرمود: »خداوند چیست
باشند و خداوند متعال فرمان به تأیید و تصدیق و اطاعت از ایشان می  )ع(و علی و فاطمه و فرزندانشان از ائمه و مهدیون  )ص(های خداوند محمدبنابراین نعمت

 فرماید.به این مضمون اشاره می ()عآید، امام صادقنموده و از تکذیب و نافرمانی از آنها نهی فرموده است. در حدیثی که در ادامه می
يِّ » ی الرحمن خوانده شود و هر گاه بگوییمستحب است که هر جمعه شب سورهفرماید: »می )ع(از حماد بن عثمان نقل شده است: شنیدم ابا عبد الله

َ
َفِبأ

َباِن  ُکَما ُتَکذِّ  . ٣٠٦ص  ٩٨. بحار االنوار: ج «کنم های پروردگارم را تکذیب نمیبگو: هیچ نعمتی از نعمت « آاَلء َربِّ
اقرار نموده است؛ سه بار به توحید، چهارده بار به نبّوت و امامت و چهارده بار به هدایت بعد از  )ع(کسی که چنین کند به توحید و نبّوت و والیت ائمه و مهدیون

يِّ  های »شود سی و یک مرتبه و این همان تعداد تکرار شدنکه می  )ع(امام مهدی
َ
َباِن َفِبأ ُکَما ُتَکذِّ باشد. خداوندا، ما را از کسانی ی الرحمن می « در سورهآاَلء َربِّ

 که چیزی از آنها را تکذیب نمی کنند قرار ده و ار کسانی که تسلیم ایشان هستند. برحمتک یا ارحم الراحمین!
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 ی »ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا....« : آیه۷۲پرسش 

َطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمْنُهْم َظاِلم  ﴿ما تفســا هن  اآلية:   :۷۲الســؤال/   ْوَرْثَنا الِْكَتاَب الَِّنيَن اصــْ
َ
ثُمَّ أ

 ِ اِت ِبِةْ،ِ  اّللَّ ُح الَْكِباُ ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصد  َوِمْنُهْم َساِبق  ِبالَْخْاَ ًْ  ؟( 1)﴾َ،ِلَ  ُهَو الَْف
 املرسح: حسن علي

ِذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد تفسیر این آیه چیست؟ » ْوَرْثَنا اْلِکَتاَب الَّ
َ
ُثمَّ أ
)سپس کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیده   (٢)«َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَکِبیُر َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْیَراِت ِبِإْذِن اللِه  

بودیم به میراث دادیم. بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند و بعضی به فرمان خدا در 
 کارهای نیک پیشی گرفتند؛ و این است بخشایش بزرگ(.

 فرستنده: حسن علی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد بـســـ   الجواب: م اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

أوال : االصــطفاء يعين االختيار، والني اختار هنا هو اهلل ســبحانه وتعالى، بح ويف االصــطفاء مع  
ـــماء النيب آخر غا االختـيار، وهو الفًـــــح على من اختا من بينهم وـلنا كـا  م  ــهر أســ ن بني أشــ

 هو املصطفى. )و(محمد

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

کند خدای سبحان و متعال اول: »اصطفا« یعنی برگزیدن و انتخاب کردن،  و کسی که در اینجا انتخاب می
داشتن شخصی که از میان  باشد. در اصطفا معنی دیگر غیر از برگزیدن نیز نهفته است؛ فضیلت و برتریمی

 شود. ، مصطفی دیده می)ص(های معروف حضرت محمدشود و از همین رو در بین نامجمع، برگزیده می

 
 . ٣٢فاطر:  -١
 . ٣٢فاطر:  - ٢
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ّ  لهؤالء املصـــطفني، وهو أنّهم عباد اهلل، وهو فًـــح عظيم له م ب  شـــ ، ويف اآلية أيًـــا  وصـــ
 )و(أنّه عبد اهلل، وهنا االســم لرســول اهلل  )و(فهنت تجد أّ  خا ما تشــهد به لرســول اهلل محمد

 .(1)يف سورة النجم  )و()عبد( ورد يف القرآ  ويف موضع مدل عظيم لرسول اهلل محمد

بدون شک در این آیه توصیفی برای انتخاب شدگان وجود دارد؛ اینکه آنها همه بندگان خدا هستند که 
کنید که بهترین شهادتی که برای حضرت گردد. مالحظه میفضیلتی بزرگ برای آنها محسوب می

یعنی  )ص(ی خدا( و این اسم رسول اللهگویی »عبد الله« )بندهشود این است که میداده می )ص(محمد
ی نجم آمده در سوره )ص(»عبد« در قرآن به عنوان مدح و ستایشی بزرگ و عظیم در شأن حضرت محمد

 .(٢)است

 ثم إّ  هؤالء العباد املصطفني أورثوا الكتاب، وورثة الكتاب هم األنبياء واألوصياء ال غاهم.

 باشند.سپس این بندگان برگزیده شده،کتاب را به ارث بردند و وارثان کتاب، کسی جز انبیا و اوصیا نمی

أنّهم عباد اهلل حقا ، والـشاهد لهم اهلل أنهم فهنا تجد أوـصافا  ال تنطبق إالّ على نيب أو وم، وهي 
 مصطفو ، والني اصطفاهم اهلل، إنّهم ورثة الكتاب والني أورثهم اهلل سبحانه.

شود و نه بر کسی دیگر؛ اینکه آنها بینیم که فقط بر نبی یا وصی اطالق میپس در اینجا توصیفاتی را می
اند، خوِد خداوند است و کسی هم که آنها را برگزیده زیدهبندگان حقیقی خدا هستند و شاهد اینکه آنها برگ

اند  و کسی هم که به آنها ارث داده است، خداوند سبحان باشد؛ آنها کتاب را به ارث بردهاست، خداوند می
 باشد.می

 ويبقى إنّهم ث ث مرات :

 
ْجِم ِإَذا َهَوی * َما َضلَّ َصاِحُبُکْم َوَما َغَوی * َوَما َینِطُق َعِن اْلَهَوی * ِإْن ُهَو ِإالَّ   -١ ٍة َفاْسَتَوی * َوُهَو   وهو قوله تعالی: )َوالنَّ َمُه َشِدیُد اْلُقَوی * ُذو ِمرَّ َوْحٌي ُیوَحی * َعلَّ

ی * فَ  ْعَلی * ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّ
َ
ُفِق اأْل

ُ
ی  ِباأْل

َ
ْوَحی * َما َکَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأ

َ
ْوَحی ِإَلی َعْبِدِه َما أ

َ
ْدَنی * َفأ

َ
ْو أ

َ
َفُتَماُروَنُه َعَلی َما َیَری    *َکاَن َقاَب َقْوَسْیِن أ

َ
ْخَری  *أ

ُ
ِعنَد *َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة أ

َوی  *ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهی 
ْ
ُة اْلَمأ ِه اْلُکْبَری( النجم:  *ْدَرَة َما َیْغَشی * َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغی ِإْذ َیْغَشی السِّ  *ِعنَدَها َجنَّ ی ِمْن آَیاِت َربِّ

َ
 . )المعلق(.١٨ –  ١َلَقْد َرأ

ْجِم ِإَذا َهَوی این سخن خداوند متعال: » - ٢ َمُه َشِدیُد اْلُقَوی  * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحی  *َوَما َینِطُق َعِن اْلَهَوی  *َما َضلَّ َصاِحُبُکْم َوَما َغَوی  *َوالنَّ ٍة  *َعلَّ ُذو ِمرَّ
ْعَلی  *َفاْسَتَوی 

َ
ُفِق اأْل

ُ
ی  *َوُهَو ِباأْل ْدَنی  *ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّ

َ
ْو أ

َ
ی  *َفَکاَن َقاَب َقْوَسْیِن أ

َ
ْوَحی َما َکَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأ

َ
ْوَحی ِإَلی َعْبِدِه َما أ

َ
َفُتَماُروَنُه َعَلی َما َیَری * َفأ

َ
َوَلَقْد َرآُه  *أ

ْخَری 
ُ
َوی  *ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهی  *َنْزَلًة أ

ْ
ُة اْلَمأ ْدَرَة َما َیْغَشی  *ِعنَدَها َجنَّ ِه اْلُکْبَری *ُر َوَما َطَغی َما َزاَغ اْلَبَص  *ِإْذ َیْغَشی السِّ ی ِمْن آَیاِت َربِّ

َ
قسم به آن ستاره « )َلَقْد َرأ

شود * او را گوید * نیست این سخن جز آنچه وحی میچون فرود آمد * که یار شما نه گمراه شد و نه به راه کج رفته است * و سخن از روی هوی و هوس نمی 
ی بلند آسمان بود * سپس نزدیک شد و بسیار نزدیک شد صاحب  نیرویی که استیال یافت * در حالی که او به کناره  ی بس نیرومند تعلیم داده است * آن فرشته

کنید؟ بینید با او جدال میتر * و خدا به بنده خود هر چه باید وحی کند، وحی نمود * دل آنچه را دید دروغ نشمرد * آیا در آنچه می* تا به قدر دو کمان، یا نزدیک
پوشید * چشم خطا نکرد و از حد در  المنتهی * که آرامگاه بهشت، نزد آن درخت است * وقتی که سدر را چیزی در خود می  سدرة* او را دیگر بار هم بدید * نزد 

 .١٨تا  ١(. نجم: ای از آیات بزرگ پروردگارش را بدیدنگذشت * هر آینه پاره
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 سابق بالخاات. -3مقتصد،  -2ظالم لنفسه،  -1

 وند:شآنها به سه گروه تقسیم می
 ها(.گرفته در خیرات )نیکیپیشی – ٣گر مقتصد یا حساب  – ٢ظالم به نفس خود  – ١ 

 .)ع(دوالسابق بالخاات: هم فقط محمد وآل محم

 باشند.می )ع(و آل محمد )ص(ها، فقط محمدگرفته در نیکیپیشی

 .)ع(األئمة من ولد إبراهيمواملقتصد: هم نول  وإبراهيم )عليهما الس م(، واألنبياء واملرسلو  

 هستند.  )ع(ی فرستاده شده از فرزندان ابراهیمو انبیا و ائمه )ع(مقتصد، نوح و ابراهیم

 .(1))ع( النين سبقوا إبراهيم ومن ،رية إبراهيم  )ع(وظالم لنفسه: هم باقي األنبياء واملرسلني

 
، والکالم في هذا الجانب یختلف نسبیًا )ع(ومحمد واألوصیاء من عترته  )ع(ه اآلیة في األنبیاء والمرسلین هنا کالم السید أحمد الحسن حول انطباق هذ -١

واإلقرار الکامل  )ع(، وکال الجانبین یدور حول معرفة فضل أهل البیت )ع(خاصة، أي بغض النظر عن األنبیاء والمرسلین  )ص(عّما لو کان في ذریة الرسول 
 لهم، أي معرفة اإلمام والتسلیم له، کما في الروایة اآلتیة:

ِذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظا  )ع(عن سالم قال: سألت أبا جعفر   ْوَرْثَنا اْلِکَتاَب الَّ
َ
ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْیَراِت عن قول الله عز وجل: )ُثمَّ أ َنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ ِلٌم لِّ

ِه( قال: )السابق بالخیرات: اإلمام، والمقتصد: العارف لإلمام، والظالم لنفسه: الذي ال یعرف اإلمام( الکافي: ج  . ٢١٤ص ١ِبِإْذِن اللَّ
ال یدخل الجنة، بینما وصفت هذه  )ع(؛ ألن الذي یموت علی غیر والیة أهل البیت )ع(لبیت واعلم أن الظالم لنفسه لیس هو الخارج عن طاعة ووالیة أهل ا

، وإنما الظلم هنا هو اآلیة األصناف الثالثة بأنهم مصطفون، ومن أهل الجنة في اآلیات التي تلیها، ومن المعلم أن الله تعالی ال یصطفي من کان من أهل النار
 اعة واالقرار والتسلیم. التقصیر في المعرفة أو في الط

 في الخبر اآلتي:   )ع(وهذا ما نص علیه اإلمام الرضا 
ْوَرْثَنا اْلِکَتاَب  )ع(في مناظرة بین اإلمام الرضا 

َ
وبین علماء بعض الطوائف في مجلس المأمون العباسي: )... فقال المأمون: أخبروني عن معنی هذه اآلیة )ُثمَّ أ

ِذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن عِ  : ال أقول کما قالوا، ولکني  )ع(َباِدَنا(. فقالت العلماء: أراد الله عز وجل بذلك األمة کلها. فقال المأمون: ما تقول یا أبا الحسن ؟ فقال الرضا  الَّ
نت بأجمعها في الجنة، لقول الله تبارك : إنه لو أراد األمة لکا)ع(أقول: أراد الله العترة الطاهرة. فقال المأمون: وکیف عنی العترة من دون األمة ؟ فقال له الرضا  

ِه َذِلَك ُهَو  ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْیَراِت ِبِإْذِن اللَّ َنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ اُت َعْدٍن َیْدُخُلوَنَها وتعالی: )َفِمْنُهْم َظاِلٌم لِّ اْلَفْضُل اْلَکِبیُر( ثم جمعهم کلهم في الجنة فقال: )َجنَّ
ْوَن  َساِوَر ِمن َذَهٍب( فصارت الوراثة للعترة الطاهرة ال لغیرهم( األمالي للشیخ الصدوق: ص  ُیَحلَّ

َ
 . ٦١٥ِفیَها ِمْن أ

بذلك، کما  )ص(واإلقرار لهم، کما أمتحن أمة محمد  )ع(ومن المعلوم أن الله تعالی أن الله تعالی امتحن األمم السابقة واألنبیاء والمرسلین بوالیة أهل البیت 
 : )ع(روایة األتیة عن أمیر المؤمنین في ال

ِذي ُهْم ِفیِه ُمْخَتِلُفوَن( قال: )قال أمیر المؤمنین  )ع(عن أبي الحسن الرضا  َبِإ اْلَعِظیِم * الَّ : مالله نبأ أعظم مني وما )ع(في قوله تعالی: )َعمَّ َیَتَساءُلوَن * َعِن النَّ
أکبر مني، وقد عرض فضلي علی األمم الماض  . ٥٠٩ص ٩للشیخ علي النمازي: ج -یة علی اختالف ألسنتها فلم تقر بفضلي(  مستدرك سفینة البحار لله آیة 

محمد وآل وکان تفاضل األنبیاء بعضهم علی بعض باإلقرار بفضل محمد وآل محمد وکل بحسبة، بل إن أولي العزم وصفوا بذلك لعزمهم علی اإلقرار بفضل 
 ، کما في الروایة اآلتیة:)ع(محمد 

األئمة من بعده، فترك ولم یکن في قول الله عزوجل: )َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلی آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزمًا( قال: )عهدنا إلیه في محمد و  )ع(ن أبي جعفر ع
بعده والمهدي وسیرته وأجمع عزمهم علی أن ذلك کذلك واإلقرار له عزم أنهم هکذا وإنما سمي أولوا العزم أولي العزم؛ ألنه عهد إلیهم في محمد واألوصیاء من  

 . ٤١٦ص ١به( الکافي: ج
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بودند و چه  )ع(هستند؛ چه کسانی که پیش از ابراهیم )ع(کننده به نفس خود، سایر انبیا و فرستادگانظلم
 . (١))ع(فرزندان ایشان از

 
؛ ألنهم سبقوا الجمیع في اإلقرار )ع(، فالسابق بالخیرات هم محمد وآل محمد )ع(واألئمة  )ع(فکالم السید أحمد الحسن هنا عن مراتب األنبیاء والمرسلین 

ُکْم(، والمقتصد هم األئمة من األنبیاء والمرسلین  بالله تعالی واستجابة دعاءه عندما خاطب َلْسُت ِبَربِّ
َ
، وهذه المرتبة ال ینالها الظالمون ـ بهذا )ع(الخلق بقوله: )أ

ُهنَّ َتَلی ِإبْ المعنی ـ ولذلك تجد أن الله تعالی أجاب إبراهیم عندما سأل عن اإلمامة في ذریته، بأنها ال ینالها الظالمون، قال تعالی: )َوِإِذ ابْ  َتمَّ
َ
ُه ِبَکِلَماٍت َفأ َراِهیَم َربُّ

اِلِمیَن(. والظالم لنفسه هم  ِتي َقاَل ال َیَناُل َعْهِدي الظَّ یَّ اِس ِإَمامًا َقاَل َوِمْن ُذرِّ ي َجاِعُلَك ِللنَّ الذین قصروا في غیر معصیة، وکل   )ع(بقیة االنبیاء والمرسلینَقاَل ِإنِّ
 أخبر الله تعالی ومن المصطفین أي الذین اختارهم الله تعالی لإلمامة أو الرسالة أو النبوة. )المعلق(. األصناف الثالثة في الجنة کما 

باشد و اگر سخن فقط این سخن سید احمد الحسن)ع( در مورد انطباق این آیه بر انبیا و فرستادگان)ع( و حضرت محمد)ص( و اوصیا از عترت طاهره می -١
داـشت. به عبارت دیگر، ـصرف نظر از انبیا و مرـسلین)ع(، هر دو محور حول ـشناخت فـضیلت اهل بیت)ع( و بود، تفاوت میخدا)ع( میدر باب فرزندان رـسول 

 آید:چرخد؛ یعنی شناخت امام و تسلیم شدن در مقابل او، همان گونه که در روایت بعدی میاقرار کامل به آن می
ِذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنْ عزوجل »مورد این سخن خداوند  از سالم نقل شده است: از ابا جعفر)ع( در   ْوَرْثَنا اْلِکَتاَب الَّ

َ
ُهْم  ُثمَّ أ

ها( امام است و مقتصد، آنکه امام را شناخت و گیرنده در نیکیالخیرات )پیشی سابق ب« سوال نمودم. فرمود: »َساِبٌق ِباْلَخْیَراِت ِبِإْذِن اللِه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَکِبیُر 
 . ٢١٤ص  ١«. کافی: ج ظالم به نفس خویش، کسی که امام را نشناسد

ا برود، وارد باید توجه داشت که ظالم به نفس خود، از والیت و اطاعت اهل بیت)ع( خارج نشده است؛ چرا که کسی که بر والیت غیر از اهل بیت)ع( از دنی
باشند و واضح است که خداوند کسی از بهشت نخواهد شد و از آنجا که این آیه، این سه گروه را انتخاب شده توصیف نموده است، پس جزو اهل بهشت می

 شد.باکند. ظلم در اینجا به معنی کوتاهی در شناخت یا کوتاهی در اطاعت و اقرار و تسلیم شدن، میاهل جهنم را انتخاب نمی
 آید:در ادامه متنی از امام رضا)ع( که در این خصوص نقل شده است، می

ُثمَّ ای بین امام رضا)ع( و برخی از علمای سایر طوایف در مجلس مأمون عباسی صورت گرفت:.... مأمون گفت: معنای این آیه را به من بگویید »در مناظره 
ِذیَن اْصَطَفْیَنا مِ  ْوَرْثَنا اْلِکَتاَب الَّ

َ
گویید؟ امام باشد. مأمون گفت : ای ابا الحسن، چه می«. علما گفتند: مقصود خداوند از این آیه، تمام اّمت می ْن ِعَباِدَناأ

طاهره «. مأمون گفت: چگونه مقصود عترت  گویم: خداوند عترت طاهره را قصد نموده استگویند، نیست، بلکه می آنها مینظر من آن گونه که  رضا)ع( فرمود: »
َفِمْنُهْم َظاِلٌم » ی آنها در بهشت وارد شوند؛ اما خداوند پس از این سخن خودبود، باید همهاگر مقصود کل اّمت میباشد و نه اّمت؟! امام رضا)ع( فرمود: »می

بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند و بعضی به فرمان خدا « )ُل اْلَکِبیُر ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْیَراِت ِبِإْذِن اللِه َذِلَك ُهَو اْلَفْض 
َساِوَر : »هر سه گروه را در بهشت جای داده و فرموده است( در کارهای نیک پیشی گرفتند؛ و این است بخشایش بزرگ

َ
ْوَن ِفیَها ِمْن أ اُت َعْدٍن َیْدُخُلوَنَها ُیَحَلّ َجَنّ

وارثان مختص عترت طاهره  از همین رو،(؛ آرایندشانشوند در آنجا به دستنبدهای زر می ی آنها است داخل می هایی که جایگاه جاودانهبه بهشت « )ٍب ِمن َذَه 
 . ٦١٥«. امالی شیخ صدوق: ص اند نه غیر ایشانگردیده

والیت اهل بیت)ع( و اقرار به آن امتحان نمود، همان گونه که اّمت  های پیشین و انبیا و فرستادگان را باآن گونه که مشخص است خداوند متعال ملت
 محمد)ص( را به آن امتحان نمود؛ همان طور که در روایت آتی از امیر المؤمنین)ع( نقل شده است: 

َبِأ اْلَعِظیِم  *َعمَّ َیَتَساَءُلوَن ی »خصوص آیهاز ابو الحسن امام رضار در  ِذي ُهْم ِفیِه ُمْخَتِلُفوَن  *َعِن النَّ پرسند؟ * از آن خبر بزرگ * که در آن از چه چیز می« )الَّ
تر از من نزد خدا نیست.  ای بزرگ تر از من و آیهفرمود: به خدا سوگند، خبری عظیم )ع( امیر المؤمنین علی( روایت شده است که فرمود: »کننداختالف می

 . ٥٠٩ص    ٩«. مستدرک سفینه بحار شیخ نمازی: ج  هایشان عرضه نمود و به فضل من اقرار نکردندهای پیشین با وجود اختالف زباند فضل مرا بر امتخداون
ان بوده است. شای که برخی انبیا نسبت به برخی دیگر داشتند بر حسب اقرار آنها به فضل و برتی محمد)ص( و آل محمد)ع( هر کدام مطابق با وضعیت برتری

اند؛ همان طور که در روایت بعدی حتی انبیای اولو العزم)ع( به جهت عظم آنها در اقرار به فضیلت و برتری محمد و آل محمد)ع( با این صفت، توصیف شده
 آمده است:

و ما پیش از این با آدم پیمان بستیم ولی فراموش « )َو َلْم َنِجْد َلُه َعْزماً   َو َلَقْد َعِهْدنا ِإلي آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَي از ابو جعفر)ع( در خصوص این سخن خداوند متعال »
بود که فراموش کرد و عزم و )ع( ی بعد از اوو ائمه)ص( عهد ما بر او نسبت به محمد( روایت شده است که فرمود: »قدم نیافتیم کرد و او را استوار و ثابت

و )ع( و اوصیای بعد از او)ص( ت و اولو العزم فقط به این جهت اولو العزم نامیده شدند که خداوند عهد محمداستواری در اینکه آنها چنین هستند، نداش
 . ٤١٦ص  ١«. کافی: ج شان را در این خصوص و اقرار به آن جمع نمودو روش و سیرت او را گرفت و تمام عزم و تالش)ع( مهدی

ها، محمد)ص( و آل محمد)ع( گیرنده در نیکیباشد؛ پس پیشی ی مراتب انبیا و مرسلین و ائمه)ع( میدربارهپس سخن سید احمد الحسن)ع( در اینجا 
ُکم باشند؛ چرا که در اقرار به خداوند متعال و اجابت ندای او وقتی تمامی مخلوقات را در عالم ذر مورد خطاب قرار داد که »می آیا من پروردگار شما « )أَلسُت ِبربِّ

ای است که ظالمان )به معنی خاصی( به آن نایل نخواهند باشند و این مرتبهرو امامان از انبیا و مرسلین)ع( می ( از سایرین پیشی گرفتند. مقتصد یا میانه؟ نیستم 
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يَّ ﴿قال تـعالى:   اِس ِإَماما  َقاَل َوِمْن ُ،رِّ ُهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعلـَُ  ِللنَـّ َتمَّ
َ
اٍت َفه يِت َوِإِ، ابَْتَلى ِإبَْراِهيَم َربُّهُ ِبَكِلمـَ

امِلِنيَ 
 .(1)﴾َقاَل ال َيَناُل َعْهِدي الظَّ

فرماید: » و چون پروردگار ابراهیم او را به کاری چند بیازمود و ابراهیم آن کارها را به خداوند متعال می
تمامی به انجام رسانید، خدا گفت: من تو را پیشوای مردم گردانیدم. گفت: فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من 

 .(٢)کاران را دربرنگیرد «ستم

األنبياء، وظلم األنبياء ليس بمعصــــية، بح هو تقصــــاا  يف أداء العمح نســــبة إلى أي الظاملو  من 
لن يكو  أداء  )و( ، فنفس العمـح إ،ا كّلّ بـه يونس )ع( ومحمـد)ع(غا  من األنبيـاء األئمـة

، فهنا التقصـــا من يونس هو ظلم، ســـّب  له أ  ال )و(  يونس )ع( له بنفس مســـتوى أداء محمد
 (3).)و(، وسّب  له أ  ال يكو  بمرتبة محمد)و( لد إبراهيميكو  من األئمة من و

باشد بلکه تقصیر و کوتاهی در انجام وظایف در یعنی ظالمان از میان انبیا و ظلم انبیا، گناه و معصیت نمی
تکلیف  )ص(و به حضرت محمد  )ع(باشد؛  اگر انجام یک کار به یونسمقایسه با انبیای به امامت رسیده، می

دهد، نخواهد بود. انجام می  )ص(به مانند آن گونه که حضرت محمد  )ع(ی یونسی انجام وظیفهحوهشود، ن
شود که شود، و همین باعث میظلم به خودش محسوب می )ع(این کوتاهی در انجام وظیفه از سوی یونس

شود که در سطح قرار نگیرد و همچنین باعث می )ع(جزو انبیای به امامت رسیده از فرزندان حضرت ابراهیم
 .(٤)قرار نگیرد )ص(حضرت محمد

 
رسند. شود که ظالمان به آن نمیکند،  این گونه پاسخ داده میبینیم وقتی ابراهیم)ع( از امامت در نسل و فرزندان خود سوال میشد؛ از همین رو است که می

یَّ فرماید: »خداوند متعال می اِس ِإَمامًا َقاَل َوِمن ُذِرّ ي َجاِعُلَك ِللَنّ ُهَنّ َقاَل ِإِنّ َتَمّ
َ
ُه ِبَکِلَماٍت َفأ اِلِمیَن َوِإِذ اْبَتَلی ِإْبَراِهیَم َرُبّ و چون پروردگار « )ِتي َقاَل اَل َیَناُل َعْهِدي الَظّ

هم؟ گفت: به کاری چند بیازمود و ابراهیم آن کارها را به تمامی به انجام رسانید، خدا گفت: من تو را پیشوای مردم گردانیدم. گفت: فرزندانم را ابراهیم او را 
شود، یت محسوب نمی باشند؛ کسانی که در چیزی که گناه و معصکننده بر خویشتن، سایر انبیا و فرستادگان)ع( می ( و ظلم کاران را دربرنگیردپیمان من ستم 
دهد و از برگزیدگان هستند؛ یعنی کسانی که خداوند برای امامت ها در بهشت جای دارند؛ همان گونه که خداوند خبر می ی این گروهاند. هر سهکوتاهی داشته 

 یا رسالت یا نبّوت برگزیده است.
 . ١٢٤البقرة:  -١
 . ١٢٤بقره:  - ٢
: )إن الله عرض والیتي علی أهل السماوات وعلی أهل األرض، أقربها من أقر، وأنکرها من أنکر، أنکرها یونس )ع(مؤمنین  عن حبة العرني، قال: قال أمیر ال -٣

 .  ٣٥ص ٢للسید هاشم البحراني: ج -فحبسه الله في بطن الحوت حتی أقر بها( مدینة المعاجز
في حدیث بینهما: )... أتدري ما قصة أیوب وسبب تغیر نعمة الله علیه ؟ قال: الله أعلم وأنت یا أمیر المؤمنین.  )ع(لسلمان المحمدي  )ع(وقال أمیر المؤمنین 

مته أنا ؟ قال: لما کان عند االنبعاث للمنطق شك ]أیوب في ملکي[ وبکی فقال: هذا خطب جلیل وأمر جسیم. قال الله عزوجل: یا أیوب أتشك في صورة أق
لبالء، فوهبته له وصفحت عنه بالتسلیم علیه بإمرة المؤمنین فأنت تقول: خطب جلیل وأمر جسیم ؟ فوعزتي الذیقنك من عذابي أو تتوب إلي قد ابتلیت آدم با

 . )المعلق(. ٣٢ص ٢للسید هاشم البحراني: ج -بالطاعة ألمیر المؤمنین. )ثم أدرکته السعادة بي(( مدینة المعاجز
ای ای اقرار کردند و عدهها و بر اهل زمین عرضه نمود؛ عدهخداوند والیت مرا بر اهل آسمان فرمود: » )ع(ست: امیر مؤمنانی عرنی روایت شده ااز حبه - ٤

 . ٣٥ص  ٢سید هاشم بحرانی: ج  -«. مدینة المعاجز منکر شد؛ پس خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد تا اقرار نمود )ع(منکر شدند. یونس
؟«. سلمان گفت: خداوند نعمت خداوند بر او چه بود  دانی داستان ایوب و علت تغییرآیا می گویی با سلمان محمدی به او فرمود: »....  در گفت   )ع(امیر المؤمنان
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 .(1)إقرأ املىشابهات إ،ا أردت تفصي   أكرث لهن  اآلية 

 .( ٢)تری در خصوص این آیه هستید، کتاب متشابهات را مطالعه نماییددر صورتی که مایل به تفصیالت بیش

****** 

 یدی الله....« ی »یا أیها الذین آمنوا ال تقدموا بین : آیه۷۳پرسش 

ُموا ﴿ما هو تفســا اآلية الكريمة من ســورة الحجرات:   :۷۳الســؤال/   يَُّها الَِّنيَن آَمُنوا اَل ُتَقدِّ
َ
يا أ

َ َسِميع  َعِليم   َ ِإ َّ اّللَّ ِ َوَرُسوِلِه َواتَُّقوا اّللَّ  .﴾بَنْيَ َيَدِي اّللَّ
 املرسح: أم رغد

اید، بر خدا و بر پیامبرش حجرات چیست؟ » ای کسانی که ایمان آوردهی ی کریمه از سورهتفسیر این آیه
 پیشی مگیرید و از خدا بترسید، که خدا شنوا و دانا است «.

 فرستنده: اّم رغد 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ِميع  ﴿تعـالى: قولـه  ــَ َ ســ َ ِإ َّ اّللَّ ِه َواتَُّقوا اّللَّ ولـِ ــُ ِ َوَرســ َدِي اّللَّ ُموا بَنْيَ يـَ دِّ ِنيَن آَمُنوا ال ُتقـَ ا الَـّ يُّهـَ
َ
ا أ يـَ

ــول اهلل(3)﴾َعِليم   ـــله لكم رســ ــبحـاـنه وتـعالى، اـلني أوصــ  )و( ، أي: كونوا مـتابعني ألمر اهلل ســ
عشــر إماما  واالثين عشــر مهديا ، وال تقّدموا آراءكم   االثين  )ع(بوصــيته بطاعة أولي األمر آل محمد

ــبحـاـنه وتـعالى، وخـافوا اهلل وأطيعوا أمر  وال تكونوا مـتابعني إلبليس  وأهواءكم على أمر اهلل ســ

 
سخنی بزرگ وقتی حقیقت من برای ایوب گفته شد، ایوب در پادشاهی من شک کرد و به گریه افتاد و گفت: این  تر است و شما ای امیر مؤمنان. فرمود: »آگاه

نمایم، تردید داری؟! من آدم را آزمودم، ولی او را بخشیدم و با تسلیم و امری است بس عظیم! خداوند فرمود: ای ایوب، آیا تو در تصویری که من به تو ارایه می
چشانم تا اینکه در تو را آنچنان عذابی می  گویی: سخنی بزرگ و امری است بس عظیم؟! به عزتم سوگند،المؤمنین از او درگذشتم و حال تو می شدنش به امیر
 . ٣٢ص  ٢سید هاشم بحرانی: ج  -(«. مدینة المعاجز المؤمنین به سوی من توبه کنی. )سپس او از طریق من به سعادت رسید اطاعت از امیر

 ، وما بعدها. )المعلق(.١٨ص ١ط ٤المتشابهات: ج -١
 و صفحات بعد از آن. ١٨ص  ١چا   ٤متشابهات: ج  - ٢
 .١الحجرات:  -٣
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)لعنه اهلل(، الني تمّرد على أمر اهلل بطاعة خليفته ســــبحانه، وتقّدم على خليفة اهلل ولم يســــجد 
 د باغوائكم واض لكم عن الصراح املستقيم.مع الساجدين بهمر اهلل، وتوعّ 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

اید، بر خدا و بر پیامبرش پیشی مگیرید و از خدا بترسید، سخن خداوند متعال: » ای کسانی که ایمان آورده
؛ یعنی از فرمان خداوند سبحان و متعال پیروی کنید؛ همان فرمانی که رسول  (١)شنوا و دانا است «که خدا 

یعنی دوازده امام و  )ع(با وصّیتش به شما رسانید و با آن شما را به اطاعت از اولو االمر آل محمد )ص(الله
دوازده مهدی، سفارش کرد و نظرات و هواهای خود را بر فرمان خداوند سبحان و متعال مقّدم ندارید؛ از خدا 
بترسید و مطیع امر او باشید و از پیروان ابلیس که لعنت خدا بر او باد، نباشید؛ کسی که از دستور خداوند 

ی خداوند قرار داد و بر او سجده نکرد و خود را مقّدم بر خلیفهاش سرپیچی نمود سبحان در اطاعت از خلیفه
 و شما را به انحراف و گمراهی از صراط مستقیم وعده داد.

****** 

 : سخن خداوند متعال: »انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس....« ۷۴پرسش 

رحمة اهلل الســ م عليكم وبســم اهلل الرحمن الرحيم، الســيد أحمد الحســن )ع(  :۷۴الســؤال/  
 لي صـديقة سـنية وقد طرحت عليَّ بعا االشـكاالت اليت حاتين، وهي يف قوله تعالى:   وبركاته:

َرُكْم َتْطِهاا  ﴿ ْهَح الَْبيِْت َوُيَطهِّ
َ
ْجَس أ ُ ِلُيْنِهَ  َعنُكُم الرِّ  .﴾ ِإنََّما ُيِريُد اّللَّ

الجبر ؟ وقد فّسر اإلمام الباقر أو الصادق هل أّن اإلرادة هنا تکوینیة ؟ وإذا کانت کذلك هل تستلزم القول ب
 الرجس هنا بالشك فهل أّن التطهیر من الشك یعني العصمة ؟

 المرسل: شیماء حسن علي 

 ، السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.)ع(بسم الله الرحمن الرحیم. سید احمد الحسن
مانم؛ در خصوص این یران میکند که من حدوستی سّنی دارم و برخی اشکاالت را برای من مطرح می

خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید، پاک سخن خداوند متعال که » ای اهل بیت، خدا می
 گرداند «.

 
 .١حجرات:  - ١
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آید؟ در ی جبر پیش میی تکوینی وجود دارد؟ و اگر چنین باشد، آیا ملزم شدن به مقولهآیا در اینجا اراده
اند؛ آیا پاک شدن از شک، به »رجس« را به شک تفسیر فرموده )ع(یا امام صادق )ع(این خصوص امام باقر

 باشد؟ معنی عصمت می
 فرستنده: شیما حسن علی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــبحانه وتعالى:   ــبحانه وتعالى، اليت قال عنها ســ ْ  ﴿نعم هي إرادة اهلل ســ
َ
يْ ا  أ ــَ َراَد شــ

َ
ْمُرُ  ِإَ،ا أ

َ
ِإنََّما أ

َ  ﴿حّقق ـهن  اإلرادة اإللهـية يف ـهن  اآلـية: ، ولكن ت(1)﴾َيُقوَل لـَهُ ُكْن َفَيُكو ُ  ْنهـِ ُ ِليـُ ا ُيِرـيُد اّللَّ ِإنَّمـَ
َرُكْم َتْطِهاا   ِت َوُيَطهِّ َح الَْبيـْ ـهْ

َ
ْجَس أ ، ال يكو  ـبالقهر واالجـبار على الطـاـعة وترف (2)﴾َعْنُكُم الرِّ

اعتصـامهم  املعصـية، بح بكشـّ الحقائق لهم بعد اخ صـهم له ـسبحانه وتعالى، وبعصـمتهم بعد
ــب  يراها جيفة تىنازعها ك ب،  ــا  وأصـ ــفت حقيقة الدنيا إلنسـ ــبحانه وتعالى. فة،ا كشـ به سـ

، كيّ ُيقبح عليها ؟لل وهنا مثح ربما يوض  ل  العصمة ومعناها: (3)وعراق خنزير يف يد مجنوم  
ــاملا  من عرثات الطريق البد له أ  ي ــا  أعمى يريد عبور الطريق ســ ــىنجد )فة،ا كا  هناف إنســ ســ

ِلم للبصـا معصـم يد ، ليهخن البصـا بمعصـمه ويعينه على عبور  بةنسـا  بصـا، ثم البد له أ  ُيسـّ
الطريق بسـ مة. وهنا يف هنا املثح يكو  األعمى معتصـم بالبصـا، فاألعمى يف هنا املثح معصـوم، 

هلل ليهخن بهيديهم ، هم النين اسىنجدوا با)ع(  ويكو  البصا عاصما  لَلعمى(. واألنبياء واألوصياء
. ولو أّ  عبدا  يف املشــرق أو يف املغرب (4)  إلى بر األما ، وهم النين مّدوا أيديهم هلل ليهخن بمعاصــمهم

فعح كما فعلوا واعتصم باهلل لعصمه اهلل، ولكنَّ كثاا  من الناس قّصروا يف اللجوء إلى اهلل ومد 
ويرو  الطريق بوـضول. واهلل ـسبحانه وتعالى يد  أيديهم إليه ـسبحانه، بح هم يّدعو  أنّهم يعرفو   

 
 . ٨٢یـس:  -١
 .٣٣األحزاب: من اآلیة  -٢
. والظاهر أن العراق هو العظم الذي نزع ٥٢ص  ٤: )والله لدنیاکم هذه أهون في عیني من عراق خنزیر في ید مجذوم( نهج البالغة: ج)ع(قال اإلمام علي  -٣

 اللحم. )المعلق(. عنه 
قال: )اإلمام منا ال یکون إال معصومًا، ولیست العصمة في ظاهر الخلقة فیعرف بها، فلذلك ال یکون إال منصوصًا. فقیل له: یابن  )ع(عن علي بن الحسین  -٤

القیامة، واإلمام یهدي إلی القرآن والقرآن یهدي إلی رسول الله فما معنی المعصوم ؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله، وحبل الله هو القرآن ال یفترقان إلی یوم 
ْقَوُم( ( بحار األنوار: ج

َ
ِتي ِهَي أ  . ١٩٤ص ٥٢اإلمام، وذلك قول الله عز وجل: )ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِیْهِدي ِللَّ

عن ذلك فقال: )المعصوم   )ع(ل: سألت أبا عبد الله وعن الحسین األشقر، قال: قلت لهشام بن الحکم: ما معنی قولکم: إن اإلمام ال یکون إال معصومًا، قا
ْستَ   . )المعلق(. ١٩٤ص ٥٢ِقیٍم( ( بحار األنوار: جهو الممتنع بالله من جمیع محارم الله، وقد قال الله تبارك وتعالی: )َوَمن َیْعَتِصم ِبالّلِه َفَقْد ُهِدَي ِإَلی ِصَراٍط مُّ
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ح هو خـالقهم ولكن  ة، ـب دوام، فليس بينـه وبني أحـد منهم قراـب ممـدودة للنـاس جمعيهم وعلى اـل
 .(1)أيدي الناس وبةرادتهم مقبوضة عنه سبحانه 

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

فرماید: » چون بخواهد چیزی آری، این اراده و خواست خداوند سبحان و متعال است که در موردش می
؛ اما تحقق این خواست الهی   (٢)شود «گوید: موجود شو، پس موجود میرا بیافریند، فرمانش این است که می

به    (٣)خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید، پاک گرداند «در این آیه » ای اهل بیت، خدا می
ی قهر و اجبار بر اطاعت و ترک معصیت نیست بلکه با کشف حقایق بر آنها پس از خالص شدنشان وسیله

؛ با عصمت آنها پس از تمّسک جستن به خداوند سبحان و متعال؛ که باشدبرای خداوند سبحان و متعال می
ای از سگان ای ببیند که گلهاگر خداوند حقیقت دنیا را برای انسانی کشف کند و انسان دنیا را همانند الشه

 ( ٤) خیزند و آن را همچون استخوان بدون گوشت خوکی در دست یک فرد جزامی ببیندبرایش به رقابت برمی
تواند به آن روی آورد؟!! این هم مثالی دیگر تا شاید بتواند عصمت و معنای آن را برای شما توضیخ نه میچگو

های راهی عبور کند، باید از فرد بینایی کمک بگیرد. دهد: »اگر فرد نابینایی بخواهد به سالمت از لغزش
از عصمت بینا کمک گیرد و فرد بینا او را کمک الجرم باید این فرد نابینا تسلیم فرد بینا و به او معتصم شود، تا  

شود و شود؛ پس نابینا معصوم میکند تا به سالمت از راه، عبور کند. در این مثال، نابینا، معتصم به بینا می
طلبند تا هستند که از خداوند یاری و کمک می  )ع(گردد«. انبیا و اوصیا کسانیدهنده به نابینا میبینا عصمت
ا بگیرد و به سرای امن رهنمون سازد؛ آنها کسانی هستند که دستان خود را به سوی خداوند دراز دست آنها ر 

اند را انجام دهد ای در مشرق یا مغرب زمین آنچه آنها انجام دادهو اگر بنده (٥)کنند تا آنان را معصوم بداردمی
واهد نمود(؛ ولی بیشتر مردم در پناه و به خداوند معتصم گردد، خداوند او را نگاه خواهد داشت )معصوم خ

کنند که راه را کنند و حتی ادعا میهایشان به سوی او کوتاهی میجستن به خداوند متعال و دراز کردن دست
 

له، یدني الله إلیه، ومن تقرب إلیه شبرًا، تقرب إلیه ذراعًا، ومن تقرب إلیه ذراعًا، تقرب إلیه باعًا، ومن أتاه مشیًا، ، أنه قال: )إذا ادني العبد من ال)ص( عن -١
کان غائبًا عنه(  جاءه هرولة، ومن ذکره في مال، ذکره في مال أشرف، ومن شکره شکره في مقام أسنی، وإذا أراد بعبد خیرًا، فتح عیني قلبه، فیشاهد بها ما

 . )المعلق(. ٢٩٧ص  ٥للمیرزا النوري: ج -مستدرك الوسائل 
 . ٨٢یس:  - ٢
 .٣٣ی احزاب: بخشی از آیه - ٣
«. تر اسـتارزشبه خدا سـوگند که این دنیای شـما در نظر من از اسـتخوان خوکی که در دسـت یک جذامی قرار گرفته باشـد، بیفرماید: »می  )ع(امام علی - ٤

 .٥٢ص  ٤نهج البالغه: ج 
امام از ما باید معـصوم باـشد و عـصمت در ظاهر خلقت نیـست که ـشناخته ـشود؛ از همین رو معـصوم باید  روایت ـشده اـست که فرمود: »  )ع(از علی بن حـسین - ٥

د ته باـش ول خداوصـّیت داـش د: ای فرزند رـس ت، رمعنای معصـوم چیسـت؟ فرمود: » (ع)«. به ایشـان گفته ـش یسـمان کسـی که به ریسـمان خدا چنگ زده و اـس
کند و قرآن به سوی امام، و این سخن خداوند عزوجل است خداوند همان قرآن اـست و آن دو تا قیامت از هم جدا نخواهند ـشد؛ امام به ـسوی قرآن هدایت می

ْقَوُم : »فرمایدکه می
َ
ِتي ِهَي أ  .١٩٤ص  ٥٢(«. بحار االنوار: ج نمایدراه می هاترین آیینبه درستی که این قرآن به درست« )ِإَنّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِیْهِدي ِلَلّ

دهد؟ گفت: این موضوع را از ابا عبد از حسین بن اشقر روایت شده است: به هشام بن حکم گفتم: این سخن شما که »امام باید معصوم باشد« چه معنایی می
ِإَنّ َهــــَذا اْلُقْرآَن  : »فرمایدها منع شده باشد، که خداوند تبارک و تعالی میحراممعصوم کسی است که توسط خداوند از تمامی پرسش نمودم. فرمود: » )ع(الله

ْقَوُم 
َ
ِتي ِهَي أ  .١٩٤ص  ٥٢(«. بحار االنوار: ج نمایدها راه میترین آیینبه درستی که این قرآن به درست« )ِیْهِدي ِلَلّ
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ی بینند! در حالی که دست خداوند متعال همیشه و به سوی همهشناسند و میبه طور واضح و آشکار می
چ یک از مردم، هیچ گونه قرابت و خویشاوندی وجود ندارد بلکه او خالق مردم کشیده شده است و بین او و هی
 . (١)ی خودشان از درگاه الهی بسته شده استایشان است ولی دست مردم با اراده

****** 

 ی »یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول....« : آیه۷۵پرسش 

الســ م عليكم ورحمة اهلل أحمد الحســن )ع( بســم اهلل الرحمن الرحيم، الســيد   :۷۵الســؤال/  
  وبركاته

يَُّها ﴿لي صـديقة سـنّية وقد طرحت عليَّ بعا االشـكاالت اليت حّاتين، وهي يف قوله تعالى:  
َ
َيا أ

ِة   ْمِر ِمنُكْم فـَ
َ
ْوِلي األ

ُ
وَل َوأ ــُ ســ ِطيُعواْ الرَّ

َ
ِطيُعواْ اّلّلَ َوأ

َ
ِنيَن آَمُنواْ أ وُ  ِإَلى اّلّلِ الَـّ ٍء َفُردُّ اَزْعُتْم يِف يَشْ َتنـَ

ِوي   
ْ
ه ُن تـَ ــَ ْحســ

َ
َ  َخْا  َوأ اّلّلِ َوالَْيْوِم اآلِخِر َ،لـِ وِل ِإ  ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَ  بـِ ــُ ســ ، مـلا،ا لم ـيهمر ـبالرّد إلى ﴾َوالرَّ

 أولي األمر إ  كانوا هنا معصومني ؟
 املرسح: شيماء حسن علي

 ، السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.)ع(الرحیم. سید احمد الحسنبسم الله الرحمن 
مانم؛ در خصوص این کند که من حیران میدوستی سّنی دارم و برخی اشکاالت را برای من مطرح می

 سخن خداوند متعال که »
َ
ْوِلي األ

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوْا الرَّ

َ
ِطیُعوْا اللَه َوأ

َ
ِذیَن آَمُنوْا أ َها الَّ یُّ

َ
ْمِر ِمنُکْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َیا أ

وِ 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ُسوِل ِإن ُکنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللِه َواْلَیْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوأ وُه ِإَلی اللِه َوالرَّ « )ای کسانی که ایمان یالً َشْيٍء َفُردُّ

چون در امری اختالف کردید، اگر به خدا االمرتان فرمان برید و   اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و الوآورده
و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر رجوع کنید در این، خیر شما است و سرانجامی بهتر دارد(. اگر 

 معصومی وجود دارد چرا رجوع به اولو االمر را فرمان نداده است؟
 فرستنده: شیما حسن علی 

 
اوند به او نزدیک خواهد شـــد. هر کس وجبی به او نزدیک شـــود خداوند یک ذراع به او اگر بنده به خدا نزدیک شـــود، خدفرماید: »می )ص(رســـول خدا - ١

زنان به ـسوی خدا برود، خداوند به  ـشود و هر کس قدمی قامت دو دـست به او نزدیک میـشود و هر کس ذراعی به او نزدیک ـشود، خداوند به اندازهنزدیک می
تر او را یاد خواهد کرد و هر کس او را ـشکر گوید، خداوند او را  را در جمعی یاد کند، خداوند در جمعی ـشریف ـصورت َهروله به ـسوی او خواهد آمد و هر کس خدا

گشاید تا آنچه از چشمانش به دور بود است را مشاهده ای خیری اراده فرماید، چشمان قلبش را میدر مقامی بلندتر شکر خواهد کرد، که اگر خداوند برای بنده
 .٢٩٧ص  ٥الوسایل میرزای نوری: ج  «. مستدرککند
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد    الجواب: هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

ــورة ـقال تـعالى: ْمر  ﴿ بـعد ـهن  اآلـية ـبتـيات يف نفس الســ
َ
اَءُهْم أ ِه َوِإَ،ا جـَ َ،اُعوا بـِ

َ
ِو الَْخْوِف أ

َ
ْمِن أ

َ
 ِمَن اأْل

ْمِر ِمْنُهمْ 
َ
وِلي اأْل

ُ
وِل َوِإَلى أ سـُ وُ  ِإَلى الرَّ ِ َعَلْيُكْم   َوَلْو َردُّ ُح اّللَّ ًـْ َىْنِبُطونَهُ ِمْنُهْم َوَلْوال َف َلَعِلَمهُ الَِّنيَن َيسـْ

اَ  ِإالَّ َقِلي    ْيطـَ ــَّ هُ اَلتََّبْعُتُم الشــ ولي األمر(1)﴾َوَرْحَمتـُ
ُ
الرد إلى أ ويف هـنا  )ع( ، ويف هـن  اآليـة أمر اهلل ـب

 كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيد.

فرماید: »و چون خبری، چه ایمنی و چه ترس چند آیه بعد از این آیه در همین سوره، خداوند متعال می  -  ۱ 
کردند، االمرشان رجوع می امبر و الوکنند و حال آنکه اگر در آن به پیبه آنها رسد، آن را در همه جا فاش می

یافتند و اگر فضل و رحمت خدا نبود، جز اندکی، همگان از شیطان پیروی حقیقت امر را از آنان درمی
داده است و برای کسی که گوش  )ع(. در این آیه خداوند متعال فرمان به رجوع به اولی االمر(٢)کردید«می

 کافی است.شنوا دارد و از شاهدان باشد، همین 

ت ألنّهم االمتداد لدعوته اإللهية وإالّ ملاتت هن  )ع( من بعد  يعين الرّد إليهم )و(  الرد إلى الرسول
ِ َوالَْيْوِم اآْلِخرِ ﴿اآلية:   وِل ِإْ  ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَ  ِباّللَّ سـُ ِ َوالرَّ وُ  ِإَلى اّللَّ ٍء َفُردُّ  َ،ِلَ  َخْا  َفِةْ  َتَناَزْعُتْم يِف يَشْ

ِوي   
ْ
ُن َته ْحســَ

َ
ولم يكن هناف حاكم يحكم بهمر اهلل يرد إليه عند  )و(  بموت رســول اهلل  (3)﴾َوأ

 التنازع، فينتفي عندها الرّد إلى الرسول والى اهلل سبحانه.

ی همان دعوت ؛ چرا که آنها، ادامه)ع(یعنی بعد از او، مراجعه به ایشان )ص(مراجعه به رسول خدا - ۲ 
اگر حاکمی نباشد که در هنگامی منازعاتی به او  )ص(هستند و در غیر این صورت، با وفات رسول خداالهی 

ُسوِل ِإن ُمرد: »رجوع شود تا به حکم خدا عمل کند، این آیه نیز می وُه ِإَلی اللِه َوالرَّ َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
ِویالً ُکنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللِه َواْلَیْوِم اآل 

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
)و چون در امری اختالف کردید، اگر به خدا و روز  (٤)«ِخِر َذِلَك َخْیٌر َوأ

 
 . ٨٣النساء:  -١
 . ٨٣نسا:  - ٢
 . ٥٩النساء: من اآلیة  -٣
 .٥٩ی نسا: بخشی از آیه - ٤
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قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر رجوع کنید در این، خیر شما است و سرانجامی بهتر دارد(؛ در این صورت، 
 گردید.مراجعه به رسول و خداوند سبحان نیز منتفی می

وتعالى من أ  ُيًــيع عباد ، فلما،ا يًــع لهم من يرجعو  إليه عند تنازعهم يف   حاشــا  ســبحانه
زمن ثم يهملهم يف آخر، وهح هنا هو  العدل اإللهي يف نظرهم ؟لل وإ  قالوا نرجع إلى القرآ  وســّنة 

ــول من بعد ، فقد لّجوا يف العناد واملكابرة، أولم يكن قبح نزول هن  اآلية قرآ  منزل  )و(  الرسـ
ــنّ  ــولوسـ ــبحانه باالكتفاء بها، بح إّ  لكح حادث حديثا ، ولكح )و(ة للرسـ ، فلما،ا لم يهمر سـ

ولو األمر آل محمد
ُ
األئمة واملهديو  النين أمر اهلل  )ع(  مستجد حكما  من اهلل يعلمه رسول اهلل وأ

ة النبوـية اليت عـندهم وال )و( بـطاعتهم ؟ وإ  ـقالوا إّ  بـعد محـمد ــنـّ  تـنازع تم اـلدين ـبالقرآ  والســ
 .)و( بعد 

ای از از ساحت خداوندی بسی به دور است که بندگان خود را گمراه کند؛ چگونه ممکن است در برهه - ۳ 
زمان، هنگام منازعه، شخصی را برای رجوع کردن به او در میان آنها قرار دهد و در زمان دیگری، آنها را بدون 

به قرآن و  )ص(عدل الهی است؟! و اگر بگویند بعد از رسول اللهکننده رها کند؟! آیا از نظر آنها، این  هدایت
اند؛ آیا قبل از نزول این آیه، قرآن نازل نشده و سری فرو رفتهکنیم قطعًا در عناد و خیرهسنت او مراجعه می

سّنتی وجود نداشت؟! پس چرا خدای سبحان صرفًا اکتفا به مراجعه به این دو ننموده است؟! بلکه برای هر 
و اولو االمر از  )ص(ای سخنی و برای هر رخدادی، حکمی از جانب خداوند وجود دارد که رسول خداحادثه

دانند. یا شاید که خداوند امر به اطاعت از آنها کرده است آن را می )ع(یعنی ائمه و مهدیونی )ع(آل محمد
شد و دیگر هیچ نزاعی بعد از او  دین با قرآن و سنت نبوی که نزد آنها است کامل )ص(بگویند بعد از محمد

 وجود ندارد!

فهنّا ال أنقلهم إلى تنازعهم يف األحكام منن م ات السـنني، فهنا يحلح و،اف يحّرم نفس الشـء، 
ًـا  يف مسـهلة خلق القرآ  املعروفة. لكن أريد طرل مصـيبة اليوم اليت  ًـهم بع بح كّفر أئمتهم بع

 )و(   الكبا الني اف؛ت عائشــة على رســول اهلل هم فيها مختلفو ، وهي مصــيبة تحليح إرضــاع
أنّه جوز ، وحاـشا  ـصلوات اهلل عليه وعلى آله من هنا الفـساد الني اف؛ته عائـشة بنت أبي بكر ولم 
تعمح به معها إالّ حفصـــة بنت عمر، ولم يرتدعا عندما ضـــرب اهلل لهما مث   امرأتي نول)ع( ولوح 

َت لُوٍح َكانََتا ﴿انا   )ع(، ولم يزدهما هنا املثح إالّ طغي
َ
َت نُوٍل َواْمَرأ

َ
ُ َمَث   ِللَِّنيَن َكَفُروا اْمَرأ َضَرَب اّللَّ
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يـْ ا  َوِقـيَح اْدُخ  ــَ ِ شــ ا ِمَن اّللَّ ا َعْنُهمـَ ا َفَلْم ُيْغِنيـَ اُهمـَ انَتـَ اِلَحنْيِ َفخـَ ــَ اِدنَا صــ َدْيِن ِمْن ِعبـَ َت َعبـْ اَر َمَع   َتحـْ النَـّ
اِخِلنيَ   . والطامة الكعى أنّهم يعتعو  هنا الحديث صحيحا  وروا  البخاري ومسلم.(1)﴾الدَّ

ی واحد را یکی، برم که یک مسألهها سال گذشته نمیهایشان در احکام الهی در صدمن آنها را به نزاع
ی مخلوق و شناخته شدهی معروف  کند، و حتی پیشوایان آنها همدیگر را در مسالهحالل و دیگری حرامش می

گیر آنها است را مطرح کنم؛ مصیبت خواهم مصیبتی که امروز گریبانکردند؛ ولی میبودن قرآن، تکفیر می
نسبت داد؛  )ص(حالل دانستن شیر دادن به فرد بزرگ سال که عایشه جایز بودنش را به دروغ به رسول خدا

م پروردگارم بر او وخاندانش باد، بسی به دور است؛ در حالی که چنین فسادی از رسول خدا که صلوات و سال
فسادی که عایشه دختر ابو بکر آن را به دروغ به وی نسبت داد و تنها کسی که به آن عمل کرد، حفصه دختر 

را برای آنها آورد، این مثل آنها را از هیچ کاری  )ع(و زن لوط )ع(عمر بود و هنگامی که خداوند َمَثل زن نوح
آورد که و جز طغیان و سرکشی به آن دو نیفزود: »خدا برای کافران َمَثل زن نوح و زن لوط را می باز نداشت

هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت ورزیدند و آنها نتوانستند چیزی از زنان خود 
ی بزرگ این است که و فاجعه  (٢)درآیید«در مقابل خداوند باز دارند و به آن دو گفته شد: با دیگران به آتش 

 اند.دانند و بخاری و مسلم نیز آن را روایت کردهآنها این حدیث را صحیح می

 وإلي  نص هن  املصيبة، فقد أفا رئيس قسم الحديث يف جامعة األزهر بجواز إرضاع الكبا:

انشگاه االزهِر مصر جواز شیر دادن ی حدیث دکنم که اخیرًا رئیس دایرهاین مصیبت را برای شما نقل می
 سال را صادر نموده است:بزرگ

)حيث أفا د. عّزت عطية رئيس قســـم الحديث بكلية أصـــول الدين بجامعة األزهر، أنّه يجوز 
املحّرمة، إ،ا كا  وجودهما يف غرفة  للمرأة العاملة أ  تقوم بةرضـــاع زميلها يف العمح منعا  للخلوة

 .أحدهما( بابها إالّ بواسطةمغلقة ال يفت  

ی اصول دیِن دانشگاه االزهر فتوا داد که اگر ی حدیث در دانشکده»آنجا که دکتر عزت عطیه رئیس دایره
ی یکی از آن دو دِر اتاق بتواند باز شود، زن زن کارمند با همکار مرد در اتاقی بسته باشند که فقط به واسطه

 گام خلوت کردن با او حرامی حاصل نشود«.تواند به همکارش شیر دهد تا هنمی

 
 . ١٠التحریم:  -١
 .١٠تحریم:  - ٢
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ــ ع العربية. نت   أ  إرضاع الكبا يكو  خمس رضعات وهو يبي   الخلوة وال  )وأكد عطية لـــ
أمام من أرضــعته،  يحّرم الزواج، وإ  املرأة يف العمح يمكنها أ  تخلع الحجاب أو تكشــّ شــعرها

ا ويكى  يف ال  .أرضعت ف نا   عقد أّ  ف نةمطالبا  توثيق هنا اإلرضاع كتابة ورسمي 

سال باید پنج بار باشد تا خلوت را مباح کند که شیر دادن به بزرگی العربیه تأکید می»دکتر عطیه به شبکه 
تواند حجاب خود را در حضور آن مرد همکارش کند ولی مانع از ازدواج نخواهد شد. در این صورت، آن زن می

برهنه سازد به شرط اینکه این موضوع به طور رسمی و مکتوب ثبت گردد و در کنار بگذارد و موی سرش را 
 داد ذکر شود که فالن زن، فالن مرد را شیر داد. قرار

ًـو مجلس الشـع  خلّ اهلل: إ  الخطه يف هنا املوضـوع  ويف تصـريحات لــــــ عالعربية. نت  قال ع
الختلـفت املســــهـلة، لكّنـها أثات  أنـّه لم يتم تـناوـله بطريـقة علمـية أو أكـاديمـية، فلو ـحدث ،ـل 

 الفاحشة. إع ميا  بطريقة ساخرة كهّ  هناف من يحبو  أ  تشيع

ی منفی ی العربیه یک عضو فراکسیون مجلس »ملت پشت سر خدا« گفت: نکتههای شبکهنوشتدر پی
آکادمیک درباره العه نشد که ی آن مطکه در این موضوع وجود دارد این بود که هیچ گاه به صورت علمی و 

کرد ولی در مورد آن تبلیغات تمسخرآمیزی صورت گرفت که گویی اگر صورت گرفته بود، مسأله فرق می
 خواهند فحشا را بین مردم گسترش دهند.کسانی وجود دارند که می

ــ مية، ــبق ملجمع البحوث اإلسـ ــكر الوكيح األسـ ــيد عسـ ــي  السـ وهي أعلى هي ة  إالّ إّ  الشـ
الرأي مؤكدا  إنّه خروج  نائ  عن جماعة اإلخوا  املســــلمني بالعملا ، رفا هنافقهية باألزهر، وال

ومطالبا  بالتصــدي لنل ت ألنّه يسـهم  على إجماع علماء األمة وال يجوز القياس على حالة خاصــة،
 يف نشر الر،يلة بني املسلمني.

می فقهی در دانشگاه اما شیخ سید عسکر وکیل پیشین مجمع تحقیقات اسالمی که باالترین هیئت عل
باشد، این موضوع را رد کرد و آن را خارج االزهر است و نایب رئیس جماعت اخوان المسلمین در مجلس می
توان از قیاس استفاده کرد و تقاضای منع از اجماع علمای عاّمه دانست و اینکه برای یک حالت خاص نمی

 دانست.در بین مسلمین میآن را نمود؛ چرا که آن را باعث گسترش رذایل و فساد 

ني  ــم الحزب الحـاكم اـل ةســ ــّرل لجريـدة عالوطين اليوم  النـاطقـة ـب وكـا  د. عّزت عطيـة صــ
أعًــا،  على مجلس الشــع ، إّ  إرضــاع الكبا عيًــع ح ا ملشــكلة الخلوةت أل  حماية  يهيمن

ا  ب األعراض ــريـعة، ويبين عليهـا كثا من األحكـام. مطـالـب ة للشــ ــيـل ــد األصــ توثيق من املـقاصـــ
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كتابة ورســميا ، ويكى  يف العقد أّ  ف نة أرضــعت ف نا  ونشــهد اهلل على ،ل  ونحن  اإلرضــاع
 .الشاهدين . ثم كّرر ،ل  يف لقاء مع قناة النيح الثقافية التابعة للدولة من

گوی حزب حاکم که اکثریت ی وطن امروز )الوطنی الیوم( با عنوان سخندکتر عزت عطیه در روزنامه
سال، راه حلی برای مشکل خلوت کند: »شیر دادن به بزرگی مجلس را در اختیار دارند، تصریح میاعضا

کردن زن و مرد است؛ چرا که حمایت از ناموس و شرف مردم از مقاصد اصلی شریعت است و بسیاری از احکام 
رسمی، مکتوب شود و  گذاری شده است. با تأکید بر این مطلب که این شیر دادن به طوربا همین هدف پایه

دهیم« گیریم و ما نیز بر آن گواهی میدر قرارداد قید گردد که فالن زن، فالن مرد را شیر داد و خدا را گواه می
 ی فرهنگی نیل، تکرار نمود.ای در شبکهو بعدها این مطلب را در برنامه

أخت الـسيدة  يرـضع منوأـضاف أّ  الـسيدة حفـصة اليت بعثت ابن أخيها ـسالم بن عبداهلل بن عمر  
تدخله الســيدة  عائشــة حا يدخح عليها، فرضــع ث ث مّرات وتعبت ولم يتم خمس رضــعات فلم

 عائشة وماتت قبح أ  يحدث ،ل (.

اش سالم بن عبد الله بن عمر را به حضور عایشه فرستاد که از وی اضافه نمود که سیده حفصه برادر زاده
ر خلوت با او باشد؛ که سالم سه بار  از خواهر عایشه شیر خورد و خواهر خواهر عایشه شیر بخورد تا بتواند د

عایشه خسته و رنجور شد و پنج بار به اتمام نرسید؛ بنابراین سیده عایشه بر او وارد نشد و او قبل از انجام این 
 عمل، ُمرد«.

أي أحد االط ع ( ويستطيع  2007/  5هنا بعا ما ورد يف وسائح اإلع م حول هن  الفتوى يف شهر )
 على الفتوى والجدل حولها يف وسائح اإلع م ويف شبكة اإلن؛نت.

میالدی اعالم شد و  ٢٠٠٧/  ٥های جمعی در مورد این فتوا در ماه ای از چیزی بود که رسانهاین گوشه
 رسانی و اینترنت به تحقیق بپردازید.های اطالعتوانید در خصوص این فتوی در شبکهمی

لى ما يقول الشــي  الســيد عســكر الوكيح األســبق ملجمع البحوث اإلســ مية: )... وانظري إ
ومطالبا  بالتصــدي لنل ت ألنّه يســهم يف نشــر الر،يلة بني املســلمني(، وكهنّه لم يلتفت إلى أّ  هنا 

 )و(   الني يســهم يف نشــر الر،يلة بني املســلمني، ورد يف البخاري ومســلم ومن اف؛ته على الرســول
ة، ولكّنه هح يسـتطيع أ  يقول إّ  ما قامت به عائشـة بنت أبي بكر وحفصـة بنت عمر هي عائشـ 

 كما هو مروي يف البخاري ومسلم )يسهم يف نشر الر،يلة بني املسلمني(.
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گوید، دقت کنید: ».... تقاضای منع به آنچه شیخ سید عسکر وکیل پیشین مجمع تحقیقات اسالمی می
ث گسترش رذایل و فساد در بین مسلمین دانست«. گویی متوجه نیست که آنچه آن را نمود؛ چرا که آن را باع

 )ص(باعث گسترش فساد و رذایل است، در صحیح مسلم و بخاری آمده و کسی که آن را به دروغ به رسول خدا
تواند بگوید آنچه در صحیح مسلم و بخاری روایت شده و باشد. اما آیا این شیخ مینسبت داده، عایشه می

توسط عایشه دختر ابو بکر و حفصه دختر عمر اجرا شده است، باعث گسترش فساد و رذایل بین مسلمانان 
 باشد؟!می

ــيـبة، ولكّنهم يعتعونهـ  ــيـبة وأـنا اعتعـها مصــ ا مســــهـلة خ فـية وهم على كـح ـحال ـهن  املصــ
ة لعلـها تفا نزاع القوم. ـفة  ـقاـلت إلى  ــنيـّ متـنازعو  فيـها، إلى من يرّدونـها ؟ل فلتفتهم األـخت الســ
اهلل وتعين بنل  القرآ ت ألنّه ال يوجد بني القوم نيب وال وم وإلى الرســــول، وتعين بنل  الســــنة أو 

د د. عّزت عطية رئيس قسم الحديث الحديث الني روا  كح من البخاري ومسلم، فةنّها بنل  تؤي
بكلية أصول الدين بجامعة األزهر يف فتوا ت ألّ  القوم لم يجدوا يف القرآ  ما يحّرم إرضاع الكبا 
ووجدوا يف البخاري ومسلم ما يجوز إرضاع الكبا ووجدوا أّ  عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت 

 .(1)عمر عملتا بحديث إرضاع الكبا املف؛ى 

ی مورد اختالف؛ حال دانم ولی آنها آن را یک مسئلهحال، این مصیبت است. من آن را مصیبت می به هر
در این مورد به چه کسی باید رجوع کنند؟ این خواهر سّنی به آنها فتوا دهد تا شاید نزاع قوم را برطرف نماید! 

بین مردم نه پیغمبری وجود دارد و کنیم، منظورش قرآن خواهد بود، چرا که در اگر بگوید به خدا مراجعت می
که مسلم  )ص(یا حدیث رسول خدا )ص(یعنی سنت رسول خدا )ص(ای، و اگر بگوید به رسول خدانه وصی

ی اصول دین ی حدیث دانشکدهاند با این گفته فتوای دکتر عزت عطیه رئیس دایرهو بخاری روایت کرده
سال پیدا در قرآن چیزی در جهت منع شیر دادن بزرگ دانشگاه االزهر را تأیید کرده است؛ چرا که مردم

اند که عایشه دختر ابو بکر و حفصه دختر اند و دیدهاند و حتی جواز آن را در صحیح مسلم و بخاری یافتهنکرده
 . (٢)اندعمر به این حدیث دروغین عمل کرده

م أو الًــــغط على عطية كما أّ  القوم يىشــــاورو  يف الرجوع إلى العملا  املصــــري ليحح نزاعه
 لي؛اجع عن فتوا  بالقّوة فارجو أ  تستعجح يف إفتائهم إلى من يرجعو  للل

 
، فمن أراد التفصیل فعلیه مراجعة الکتاب. )ع(لقد تم الرد علی هذه البدعة بالتفصیل في کتاب )بدعة رضاع الکبیر ...(. أحد أصدارات أنصار اإلمام المهدي    -١

 )المعلق(. 
 توانید به آن مراجعه نمایید.ده شده است؛ میبه تفصیل دا  )ع(سال« از انتشارات انصار امام مهدیپاسخ علیه این بدعت در کتاب »بدعت شیر دادن به بزرگ  - ٢



 91                                                                                         ( ثان )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

شان حل شود یا بر عطیه فشار کنند تا نزاعاین مردمی که با رجوع به مجلس مصر با یکدیگر مشورت می
خره به چه کسی باید رجوع کنم در فتوا دادنشان عجله کنند که باال بیاورند تا از فتوایش برگردد خواهش می

 کنند؟!! 

وأنا انتظر جواب األخت الســنّية صــاحبة اإلشــكاالت املنكورة، وأرجو أ  تكو  منصــفة يف 
 ألبي ،ر. )و(الجواب إ  كانت تطل  الحق، وا،كرها بقول رسول اهلل

واقعًا  کند و خواهش دارم اگرمن منتظر پاسخ این خواهر سنی هستم که این گونه اشکاالت را مطرح می
به ابوذر  )ص(طالب حق و حقیقت است، در پاسخش انصاف به خرج دهد و او را به یاد این سخن رسول خدا

 اندازم:می

: )قح الحق يا أبا ،ر وقد قلت الحق وما أبقى لي )و(قال أبو ،ر الغفاري: قال لي حبييب رـسول اهلل
 الحق من خليح(.

به من فرمود: »ای ابوذر، حق را بگو؛ من حق را گفتم و هیچ  )ص(ابوذر غفاری گفت: حبیبم رسول خدا
 دوستی را برایم باقی نگذاشت«. 

بَا َجْعَفٍر )ع(  -4
َ
لُْت أ

َ
ه ــَ ، َقاَل ســ : َعْن بَُرْيٍد الِْعْجِليِّ ِ َعزَّ َوَجحَّ ْ  ُتَؤدُّوا ﴿َعْن َقْوِل اّللَّ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ َيه ِإ َّ اّللَّ

اِت ِإلى  ـماـن
َ
ْدلِ اأْل الْـعَ ْ  َتْحُكُموا بـِ

َ
اِس أ ا َو ِإ،ا َحَكْمُتْم بَنْيَ النَـّ ْهِلـه

َ
ُل ﴾أ وَّ

َ
َي اأْل ْ  ُيَؤدِّ

َ
ا َعَ  أ انـَ اَل: )ِإيَـّ . قـَ

ْ  َتْحُكُموا ِبالْ 
َ
اِس أ َ َل. َوِإ،ا َحَكْمُتْم بَنْيَ النَّ َماِم الَِّني بَْعَدُ  الُْكىَُ  َوالِْعْلَم َوالســـِّ الَِّني   َعْدِل،ِإَلى اإْلِ

 
َ
وِلي اأْل

ُ
وَل َوأ ــُ ســ ِطيُعوا الرَّ

َ
َ َوأ ِطيُعوا اّللَّ

َ
ا الَـِّنيَن آَمُنوا أ يُّـهَ

َ
اِس: ـيا أ اَل ِللنَـّ يـِْديُكْم. ثُمَّ قـَ

َ
ْمِر ِمْنُكْم،  يِف أ

ِةْ  ِخفْ  ا، فـَ اَعِتنـَ ِة ِبطـَ امـَ َمَر َجِميَع امْلُْؤِمِننَي ِإَلى َيْوِم الِْقيـَ
َ
ة  أ اصـــــَّ انـَا َعَ  ـخَ وُ  ِإَلى ِإيَـّ ْمٍر َفُردُّ

َ
اُزـعا  يِف أ ُتْم َتنـَ

حَّ ِبطَـ  ُ َعزَّ َوجـَ ُمُرُهُم اّللَّ
ْ
ه َّ يـَ ْت َوَكْي َنا نََزلـَ ْمِر ِمْنُكْم، كـَ

َ
وِلي اأْل

ُ
وِل َوِإَلى أ ــُ ســ ِ َوِإَلى الرَّ ِة ُواَلِة اّللَّ اـعَ

 
ْ
ُص يِف ُمَناَزَعِتِهْم، ِإنََّما ِقيَح َ،ِلَ  ِلْلَمه ْمِر َوُيَرخِّ

َ
وَل اأْل سـُ ِطيُعوا الرَّ

َ
َ َوأ ِطيُعوا اّللَّ

َ
ُموِريَن الَِّنيَن ِقيَح َلُهْم أ

ْمِر ِمْنُكْم(
َ
وِلي اأْل

ُ
 . يف هن  الرواية بيا  لنزول اآلية من اهلل سبحانه وتعالى.(1)َوأ

 در مورد این سخن خداوند عزوجل سوال کردم: » )ع(از ُبرید عجلی روایت شده است: از ابا جعفر - ۴
ن بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید صاحبانشا  به را  هاامانت  که  دهدند به شما فرمان میخداو

ها و علم و سالح را فرمود: »منظور، ما هستیم که امام پیشین باید کتاب  )ع(.«. ایشانبه عدل داوری کنید
به عدالت حکم کنید« یعنی به آنچه در به امام بعد از خود تحویل دهد »و چون میان مردم به داوری نشینید 

 
 . ٢٧٦ص ١الکافي: ج -١
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اید! خدا را اطاعت کنید فرماید: »ای کسانی که ایمان آوردهدستان شما است. سپس خدای تعالی به مردم می
ی مؤمنان را تا روز قیامت و رسول و والیان امر از خودتان را اطاعت کنید« این مخصوص ما است، خدا همه

ت »و چون از نزاع و اختالف در امری ترسیدید، آن را به خدا و رسول و اولو به اطاعت از ما امر فرموده اس
االمرتان ارجاع دهید« این گونه نازل شده است و چگونه ممکن است خدای عزوجل به اطاعت از والیان امر 

ادن باید هایشان، آنها را بر کنار دارد؟!! جز این نیست که ارجاع دفرمان دهد در حالی که در نزاع و اختالف
. (١)به مأمورینی باشد که در موردشان گفته شده است »خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را و اولو االمرتان را««

 در این روایت، بیانی بر شأن نزول این آیه از سوی خداوند سبحان و متعال وجود دارد.

****** 

 و هو العزیز الحکیم«.: سخن خداوند متعال »هو الله الذی ال اله اال هو.... ۷۶پرسش 

ــؤال/   ــر:   :۷۶السـ ــورة الحشـ َهاَدِة ُهَو ﴿قال تعالى يف سـ ــَّ ُ الَِّني اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم الَْغيِْ  َوالشـ ُهَو اّللَّ
ِحيُم  ْحَمُن الرَّ ارُ  الرَّ َ ُم امْلُْؤِمُن امْلَُهْيِمُن الَْعِزيُز الَْجبـَّ ــَّ وُس الســ دُّ ُ  الْقـُ  ُهَو امْلـَلِ

َه ِإالَّ ِني اَل ِإلـَ ُ الَـّ  ُهَو اّللَّ
ْبَحا َ  ُ سـُ ِرُكوَ   امْلَُتَكعِّ ا ُيشـْ ِ َعمَّ ُ  َلهُ   اّللَّ بِّ َ  ُيسـَ َماء الُْحسـْ سـْ

َ
ُر َلهُ اأْل وِّ ُ الَْخاِلُق الَْباِرُئ امْلُصـَ ُهَو اّللَّ

ْرِض َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ 
َ
َماَواِت َواأْل  .(2)﴾َما يِف السَّ

 : ما هو تفسا هن  اآليات الكريمة ؟1س

لحسـ  يف الث ث آيات الكريمة عددها أربعة عشـر ما ع قة هن  : األـسماء، أي أـسماء اهلل ا2س
 األسماء باملعصومني األربعة عشر ؟

 : وهح هن  األسماء هي انعكاس صفات اهلل يف املعصومني ؟3س
 املرسح: إبراهيم رغيح

ان و فرماید: »او است خدایی یگانه، هیچ خدایی جز او نیست، دانای نهی حشر خداوند متعال میدر سوره
روا است، آشکار و بخشاینده و مهربان است * او است خدای یگانه که هیچ خدای دیگری جز او نیست، فرمان

جبروت است و  پاک است ، عاری از هر عیب است، ایمنی بخش است، نگهبان است، پیروزمند است، با

 
 . ٢٧٦ص  ١کافی: ج  - ١
 . ٢٤ –  ٢٢الحشر:  -٢
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بخش که آفریدگار است، صورت   دهند منّزه است * او است خداییبزرگوار، و از هر چه برای او شریک قرار می
گوی او هستند و او پیروزمند و ها و زمین است تسبیحهای نیکو از آِن او است، هر چه در آسماناست، اسم

 .(١)حکیم است«
 : تفسیر این آیات کریم چیست؟  ۱سوال 
ها با ی این نامباشد. رابطهی کریم، چهارده تا میها یا َاسما نیکوی خداوند در این سه آیه: نام۲سوال 

 چهارده معصوم چیست؟ 
 باشد؟ می )ع(ها انعکاس صفات خداوند در معصومین: آیا این نام۳سوال 

 فرستنده: ابراهیم رغیل  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب ا  الجواب: لعاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ِحيمُ ﴿ ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ ُ الَِّني اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم الَْغيِْ  َوالشــَّ ُ الَِّني اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ﴿،  ﴾ُهَو اّللَّ ُهَو اّللَّ
 ُ َ ُم امْل وُس السـَّ ِرُكو َ امْلَِلُ  الُْقدُّ ا ُيشـْ ِ َعمَّ ْبَحاَ  اّللَّ ُ ـسُ اُر امْلَُتَكعِّ ُ ﴿،  ﴾ْؤِمُن امْلَُهْيِمُن الَْعِزيُز الَْجبَّ ُهَو اّللَّ

ْرِض َوُهَو الَْعزِ 
َ
َماَواِت َواأْل ُ  َلهُ َما يِف السَّ ْسَماء الُْحْسَ  ُيَسبِّ

َ
ُر َلهُ اأْل  . ﴾ يُز الَْحِكيمُ الَْخاِلُق الَْباِرُئ امْلَُصوِّ

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 » او است خدایی یگانه، هیچ خدایی جز او نیست، دانای نهان و آشکار و بخشاینده و مهربان است «.
روا است، پاک است ، عاری از هر عیب فرمان»او است خدای یگانه که هیچ خدای دیگری جز او نیست، 

است، ایمنی بخش است، نگهبان است، پیروزمند است، با جبروت است و بزرگوار، و از هر چه برای او شریک 
 دهند منزه است«.قرار می

ها های نیکو از آِن او است، هر چه در آسمانبخش است، اسم» او است خدایی که آفریدگار است، صورت  
 گوی او هستند و او پیروزمند و حکیم است «.ن است تسبیحو زمی

أوال : يج  معرفة أّ  األلوهية وصـّ له سـبحانه وتعالى، فمن َعَبَد اهلل فهو مشـرف يف مرتبة ما،  
ِ ِإالَّ َوُهْم ُمْشِرُكو َ ﴿قال تعالى:  ْكرَثُُهْم ِباّللَّ

َ
 .(2)﴾َوَما ُيْؤِمُن أ

 
 . ٢٤تا  ٢٢حشر:  - ١
 . ١٠٦یوسف:  -٢
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ی برای خداوند سبحان و متعال است و هر کسی که الله را عبادت کند، اول: باید بدانیم که الوهیت، صفت
 . (١)فرماید: » و بیشترشان به خدا ایمان نیاورند مگر با شرک «باشد. خداوند متعال میای، مشرک میدر مرتبه

فهنا الشرف وإ  كا  ال يخرج صاحبه عن اإليما  باهلل، ولكنه نقص عظيم يف معرفة املعبود 
وتعالى، الني يعرف باألسماء والصفات، ولكن ال تدل عليه األسماء والصفات داللة تاّمة،  سبحانه  

فهي واقعة يف طريق معرفته سبحانه وتعالى، وليست هي هو سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى 
بد تجّلى بها وباالسـم األعظم األعظم )اهلل( الني يجمعها، لُيعرف وُيعبد هو سـبحانه وتعالى ال لتع 

ــح إلى تمام  ــفات لم يصـ ــماء والصـ ــبحانه على األسـ َر معرفته سـ ــَ هي، فبها ُيعرف وُيعبد، فمن َقصـ
التوحيد الني ال يكو  إالّ بتمام اإلخ و له ســبحانه وتعالى، بح إّ  من عبد النات ســيجد نفسـه 

ِ ِإالَّ ﴿يف النهاية من هؤالء املشركني  ْكرَثُُهْم ِباّللَّ
َ
 . (3)،(2)﴾َوُهْم ُمْشِرُكو َ َوَما ُيْؤِمُن أ

کند ولی نقصی عظیم در شناخت و معرفت معبود سبحان این شرک اگرچه صاحبش را از ایمان خارج نمی
ها داللت کامل بر ها و صفتشود، در حالی که نامها شناخته میها و صفتباشد؛ همان که با نامو متعال می

خداوند سبحان و متعال قرار دارند و »هو« سبحان و متعال  ها در مسیر شناختایشان ندارد؛ این اسم
ی ی همهها و با اسم اعظم اعظم )الله( که دربرگیرندهها و صفتباشند؛ »هو« سبحان و متعال با این اسمنمی

ها ها و اسامی پرستیده شوند؛ پس با نامصفات است، متجّلی شد تا شناخته و پرستیده شود نه اینکه این نام

 
 . ١٠٦یوسف:  - ١
 . ١٠٦یوسف:  -٢
أو العالمة وترك  فمن أراد کمال التوحید فعلیه التوجه إلی الحقیقة، أما األسماء أو الصفات فهي دالئل وعالمات تدل علیه ویعرف بها، فمن انشغل بالدلیل -٣

عجب بلحن الجرس ودقة من تدل علیه، ال یکون توجهه حقیقیًا نحو المعنی المدلول علیه بهذه الدالئل والعالمات، ومثله مثل الذي سمع جرس الباب 
ُ
وأ

ن من نغماته وانشغل عن الذي یدل علیه الجرس وهو وجود شخص في الباب ینتظر أن یفتح له، فمن انشغل بالصفات وقصر نظره علیها فقد حجب نفسه ع
اآلثار؛ ألنه هو المظهر لها وهو الظاهر الذي تدل علیه هذه الصفات )أي حقیقته سبحانه(، فالبد أن یصل اإلنسان إلی تجاوز مرحلة االستدالل علی الله تعالی ب

في دعاء عرفة: )... إلهي ترددي في اآلثار یوجب بعد المزار فاجمعني علیك بخدمة توصلني إلیك، کیف یستدل علیك   )ع(ال یغیب،کما قال اإلمام الحسین 
ر لك، متی غبت حتی تحتاج إلی دلیل یدل علیك، ومتی بعدت حتی بما هو في وجوده مفتقر إلیك أیکون لغیرك من الظهور ما لیس لك حتی یکون هو المظه

آلثار فأرجعني تکون اآلثار هي التي توصل إلیك، عمیت عین ال تراك علیها رقیبًا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصیبًا إلهي أمرت بالرجوع إلی ا
دخلت إلیك منها، مصون السر عن النظر إلیها، ومرفوع الهمة عن االعتماد علیها، إنك علی إلیك بکسوة األنوار، وهدایة االستبصار حتی أرجع إلیك منها کما 

 . ٢٢٥ص ٥٩کل شئ قدیر( بحار األنوار: ج
السر  : )إلهي أمرت بالرجوع إلی اآلثار فأرجعني إلیك بکسوة األنوار، وهدایة االستبصار حتی أرجع إلیك منها کما دخلت إلیك منها، مصون )ع( فتأمل في قوله 

یبین بأن اإلنسان حتی إذا کان البد له من الرجوع إلی  )ع(عن النظر إلیها، ومرفوع الهمة عن االعتماد علیها، إنك علی کل شئ قدیر( وهنا اإلمام الحسین 
علیها، وأن یکون مرفوع الهمة عن  اآلثار والصفات، فالبد له أیضُا أن یسعی إلی أن یکون مصون السریرة والباطن عن النظر لها واالنشغال بها وقصر النظر

ان أن یخرج من اآلثار کما االعتماد علیها من دون الله تعالی، لماذا؛ ألنها توجب بعد المزار عن الله تعالی، وکثرة الحجب بین العبد وربه، والبد أن یجهد اإلنس
: )حتی أرجع إلیك منها کما دخلت إلیك منها(، سالم علیك  )ع(الحسین  دخل فیها، من دون أن تؤثر علیه أو یعتمد علیها وینشغل بها کما في دعاء اإلمام

 فأرجع نفسه مطمئنة راضیة مرضیة، کما في الروایة اآلتیة:  )ع(موالي یوم ولدت ویوم استشهدت ویوم تبعث حیًا، وقد استجاب الله تعالی لدعاء الحسین 
کم ونوافلکم، فإنها سورة الحسین وارغبوا فیها رحمکم الله، فقال له أبو أسامة وکان حاضر المجلس: أنه قال: )اقرؤا سورة الفجر في فرائض  )ع(عن أبي عبد الله  

ْرِضیَّ   )ع(کیف صارت هذه السورة للحسین   ِك َراِضَیًة مَّ ُة * اْرِجِعي ِإَلی َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ یَّ
َ
اْدُخِلي ِفي ِعَباِدي  ًة * فَ خاصة ؟ فقال: أال تسمع إلی قوله تعالی: )َیا أ

ِتي( إنما یعني الحسین بن علي صلوات الله علیهما، فهو ذو النفس المطمئنة الراضیة المرضیة ....( بحار األنوار: ج  . )المعلق(.  ٩٣ص ٤٢* َواْدُخِلي َجنَّ
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ها محدود کند هرگز به تمام ها و صفتشود و هر کس شناخت و معرفتش را به این اسماخته و پرستیده میشن
توان به آن رسید مگر با نهایت اخالص برای او سبحان و متعال، در توحید نخواهد رسید؛ توحیدی که نمی

اهد دید: » و بیشترشان به خدا حالی که هر کس که ذات را عبادت کند در نهایت خود را از همین مشرکین خو 
 .(٢)،( ١)ایمان نیاورند مگر با شرک «

 
 . ١٠٦یوسف:  - ١
کنند تا به این وـسیله ـشناخته هایی هـستند که به خدا داللت میها دالیل و عالمتها و ـصفتکـسی که خواـستار کمال توحید اـست به حقیقت توجه کند. نام - ٢

وی او داللت دارند را رها کند، توجه او به واقع به آن معنایی که این  ود و آنکه به ـس غول ـش ی که به دلیل یا عالمت مـش ود. کـس اره  دالیل و عالمتـش ها به آن اـش
ا به او داللت کنند، نخواهد بود. َمَثل چنین کـسی مانند کـسی اـست که به ـصدا در آمدن زنگ خانه را بـشنود و از این ـصدا لذت ببرد اما از کـسی که این ـصدمی
ها مـشغول ـشود و بـصیرت خود را ـصرفا بر آنها متمرکز کند، تکند، غافل ـشود؛ یعنی کـسی که پـشت در ایـستاده اـست تا در باز ـشود. بنابراین کـسی که به ـصفمی

ناخت خدا و کنند )یعنی حقیقت او ـسبحان( در حجاب قرار داده اـست. بنابراین انـسان باید از مرحلهخویـشتن را از کـسی که این ـصفت ها به او داللت می ی ـش
 فرماید: در دعای عرفه می  )ع(، و  ظاهری است که غایب نیست؛ همان طور که امام حسیناستدالل بر خداوند متعال با آثارش عبور کند؛ چرا که او مظهر آثار

دي في اآلثاِر ُیوِجُب ُبعَد الَمزاِر، فاجَمْعني َعَلیَك ِبِخدَمٍة ُتوِصُلني إَلیَك، َکیَف ُیسَتَدلُّ َعَلیَك ِبما َك ُهَو في ُوجوِدِه ُمفَتِقٌر إَلیَك؟! أَیکوُن ِلَغیِر   إلهي َتَردُّ
هوِر ما َلیَس َلَك حّتی َیکوَن ُهَوالُمظِهَر َلَك؟! متی ِغبَت حّتی َتحتاَج إلی َدلیٍل َیُدلُّ َعَلیَك؟! َوَمتي َبعُ  تي ُتوِصُل  ِمَن الظُّ ْدَت َحّتي َتُکوَن اآلْثاُر ِهي الَّ

ْنواِر ِاَلْیَك؟ َعِمَیْت َعْیٌن ال َتراَك َعَلْیها َرقیبًا، َوَخِسَرْت َصْفَقُة َعْبٍد   ُجوِع ِاَلي ااْلثاِر، َفْارِجْعني الیك ِبِکسَوِة ااْلَ َلْم َتْجَعْل َلُه ِمْن ُحِبَك َنصیبًا! ِالهي َاَمْرَت ِبالرُّ
َظِر ِاَلیْ  رِّ َعِن النَّ ْستْبصاِر َحّتي َاْرجَع ِاَلْیَك ِمْنها، َکما َدَخْلُت ِاَلْیَك ِمْنها َمُصوَن السِّ َك َعلي ُکلِّ َشي ها َوَمرْ َوِهداَیِة ااْلِ ْعِتماِد َعَلْیها، ِانَّ ِة َعِن ااْلِ ٍء ُفوَع اْلِهمَّ

 َقدیُر.

ات توجه کنم، راه وصول و شهودت از من دور گردد، پس مرا خدمتی فرما که به وصال و  .... معبود من! چون به یکایک آثار برای شناسایی 
ود محتاج تو هستند بر وجود تو استدالل کنم؟ آیا موجودی غیر از تو ظهوری دارد که شهود جمالت زود رساند. چگونه من به آثاری که در وجود خ

ایی کند؟! و مال تو نباشد و بتواند مظهر تو و سبب ظاهر شدن تو باشد؟ تو ِکی از نظرها پنهان بودی تا به دلیل و برهان محتاج باشی که به تو راهنم
ای که از محبت تو بیند، کور است و زیان دیده قلب آن بندهای که تو را همراه خود نمی به تو برساند؟! دیده ِکی از ما دور بودی تا آثار و مخلوقات ما را

به سوی ای ندارد. خدای من! فرمان دادی تا به سوی آثار بازگردم؛ پس مرا در کسوت انوار و هدایت بینش به سوی خود بازگردان تا اینکه از آثار بهره
ور که در آنها داخل شدم در حالی که سریر و قلبم از توجه به آن مصون و همتم از اینکه به آن تکیه کند، برداشته شده باشد که تو  تو بازگردم همان ط
 ( ٢٢٥ص  ٥٩)بحار االنوار: ج بر هر چیز توانایی. 

کـسوت انوار و هدایت بینش به ـسوی خود بازگردان تا اینکه از  خدای من! فرمان دادی تا به ـسوی آثار بازگردم؛ پس مرا در توجه نمایید: » )ع(به این ـسخن امام
ریر و قلبم از توجه به آن مصـون و هّمتم از اینکه به آن تکیه کند دم در حالی که ـس وی تو بازگردم همان طور که در آنها داخل ـش د  آثار به ـس ده باـش ته ـش ، برداـش

کند که اگر حتی الزم باـشد که انـسان برای ـشناخت و معرفت حق به آثار و ـصفات مراجعه  ان میبا این ـسخن خود بی  )ع(«. امام حـسینکه تو بر هر چیز توانایی
و به خداوند متعال کند باید تالش کند تا باطن و سـریرش را از نگاه کردن و مشـغول شـدن و کوتاه کردن نگاهش به آنها مصـون دارد تا همتش را از آنها بردارد 

ــد؛ چرا که آنها زیارت ــدن حجابایی به غیر از خداوند متعال میهگاهبرس ــوند و باعث زیاد ش آید، همان گردند؛ بنابراین الزم میها بین بنده و پروردگارش میش
 )ع( ام حسـینمان گونه که امطور که بنده به آثار وارد شـده اسـت، از آنها خارج گردد بدون اینکه از آنها اثر پذیرد و به آنها اعتماد کند و به آنها مشـغول گردد، ه

«. ســـالم بر تو ای موالی من، روزی که متولد شـــدی و روزی که به  تا اینکه از آثار به ســـوی تو بازگردم همان طور که در آنها داخل شـــدمفرماید: »در دعا می
ـشود، او را راـضی  ت بعدی دیده میرا اجابت فرمود و همان طور که در روای  )ع(ـشهادت رـسیدی و روزی که زنده مبعوث ـشوی. خداوند متعال دعای امام حـسین

 و مرضی به سوی خدش بازگردانید.
اســت و به آن راغب    )ع(ی امام حســینی فجر را در نمازهای واجب و مســتحب بخوانید چرا که ســورهســورهروایت شــده اســت که فرمود: » )ع(از ابو عبد الله

آیا این سـخن  گشـت؟ فرمود: »  )ع(به حضـرت گفت: چگونه این سـوره از آِن امام حسـین«. ابو اسـامه که در مجلس حاضـر بود باشـید، خداوند شـما را بیامرزد
ــنیده ة  »  ایخداوند متعال را نشـ فُس الُمطَمِئَنّ ُتها الَنّ َیّ

َ
ــیة   *َیا أ ــیًة َمرضـ َک راضـ تی *َفادخلی ِفی ِعبادی   *ِإرجعی ِإلی رِبّ ای نْفس آرامش یافته! * « )َوادخلی َجَنّ

ندیده به  نود و پـس وی پروردگارت بازگرد * و در زمرهخوـش ت من َدرآیـس و * و به بهـش ین بن علی(؟ ی بندگان من داخل ـش ت؛   cمنظور از این آیه فقط حـس او اـس
 .٩٣ص  ٤٢...«. بحار االنوار: ج ی مرضیه استی راضیهدارای نفس مطمئنه



 96                                                                                                                     (دوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

ــما الـغاـئ  )هو(، والحقيـقة هي  ويف اآلـيات أع   بـيا   لـهن  الحقيـقة، ـفالحقيـقة عع عنـها بًــ
االســـم األعظم األعظم األعظم الني يج  أ  يتوّجه إليه العابد يف عبادته. فالســـجود هلل، ولكن 

 .(1)ية( ِقبلة للكنه والحقيقة وليس اسم اهلل هو الحقيقة اهلل )النات اإلله

شود؛ و در آیات ذکر شده، بیانی از این حقیقت وجود دارد؛ حقیقتی که با ضمیر غایب )هو( به آن اشاره می
کننده باید در عبادتش متوجه او باشد؛ پس سجده حقیقتی که همان اسم اعظم اعظم اعظم است که عبادت 

ای برای ُکنه و حقیقت است و اسم الله همان حقیقت، ت، در حالی که الله )ذات الهی( قبلهاز آِن او اس
 .(٢)باشدنمی

 يف اآليات الث ث تجد:

﴿ ُ ُ ﴿، ﴾ُهَو اّللَّ ُ ﴿، ﴾ُهَو اّللَّ ــبـحاـنه وتـعالى ـباـلنات اإللهية ﴾ُهَو اّللَّ َّ هو ســ ــِ ، ففي كـح اآلـيات ُوصــ
وظهر للخلق بالنات اإللهية )اهلل(. ولكن النات اإللهية )اهلل( )اهلل(، أو أنّه ســبحانه وتعالى تجّلى  

َهاَدِة ﴿يف كح مّرة وصــفت بهســماء تختلّ عن األخرى:   ُ الَِّني اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم الَْغيِْ  َوالشــَّ ُهَو اّللَّ
ِحيمُ  ْحَمُن الرَّ )هو(، فهو الـشاهد . يف هن  اآلية فتحت كلمة التوحيد بــــــ )هو( وختمت بــــــ ﴾ُهَو الرَّ

الغائ  ســبحانه يوصــّ بـــــــ )اهلل(، واهلل يوصــل  إلى معرفة الحقيقة، وإنّها هو ســبحانه الشــاهد 
 الغائ .

ها، »هو« سبحان و متعال ی آیهبینیم: »هو الله«، »هو الله«، »هو الله«؛ بنابراین در همهدر هر سه آیه می
عبارت دیگر او سبحان و متعال با ذات الهی )الله( بر خلق متجّلی شود؛ به با ذات الهی )الله( توصیف می

ِذي هایی که با دیگری فرق دارد، توصیف شده است: »شده است؛ ولی هر بار ذات الهی )الله( با اسم ُهَو اللُه الَّ
ِحیُم  ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ شود و با ی توحید با )هو( شروع میین آیه، کلمه«. در ااَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشَّ

شود. الله شما را به شناخت پذیرد، او سبحان و متعال شاهد غایب است که با »الله« توصیف می)هو( پایان می
 باشد.حقیقت خواهد رسانید در حالی که »هو« سبحان و متعال، شاهد غایب می

د من األلّ إلى اليـ  ة تبنّي التوحـي ة وهـن  اآلـي نات اإللهـي اـل ه وتعـالى تجّلى ـب ــبحـاـن املعبود ســ اء، ـف
ه وتـعالى. فَل  حقيـقة وهوـية كـح مخلوق هي  ــبحـاـن اـلنات اإللهـية ُيعرف وُيعـبد هو ســ )اهلل(، وـب

 الظلمة والنقص، فقد واجه سبحانه وتعالى خلقه بالكمال املطلق )اهلل، النات اإللهية(.

 
 . )المعلق(. ٨٦وص  ٨٠وص  ٦٩ص ٢ط ٢الحسن، وکتاب المتشابهات: جومن شاء التفصیل فعلیه بمراجعة تفسیر سورة الفاتحة للسید أحمد  -١
و   ٦٩ص    ٢چا     ٢ی سید احمد الحسن و همچنین کتاب متشابهات ج  ی فاتحهتواند به کتاب تفسیر سورهکسی که خوستار توضیحات بیشتری است می  - ٢

 مراجعه نماید. ٨٦و  ٨٠
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کند؛ معبود سبحان و متعال با ذات الهی )الله( تجّلی یافت و او این آیه، توحید را از الف تا یاء آن بیان می
ی مخلوقات، ظلمت شود. از آنجا که حقیقت و هویت همهسبحان و متعال با ذات الهی شناخته و پرستش می

 شود )الله، ذات الهی(.رو می به و تاریکی و نقص است، خداوند سبحان و متعال با آنها با کمال مطلق رو

َهاَدةِ َعالِ ﴿ ــَّ ــّ وإ  كا  للنات اإللهية )اهلل(، ولكن له ع قة بمعرفة ﴾ ُم الَْغيِْ  َوالشـ : هنا الوصـ
ــ )هو( ســبحانه الشــاهد الغائ ، والهاء داللة على الشــهود، والواو داللة على  الكنه والحقيقة فـــــ

 الغيبة.

َهاَدةِ » ی شدیدی با شناخت حقیقت است، ولی رابطه«: اگرچه این صفت برای ذات الهی َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشَّ
 نماید.و ُکنه دارد؛ »هو« سبحان و متعال شاهد غایب است، »هاء« داللت بر شهود و »واو« داللت به غیب می

ِحيمُ ﴿ ْحَمُن الرَّ ــ ويف أكرث من مّرة أّ  الرحمن الرحيم هو بـاب الـنات ﴾ُهَو الرَّ : بيَّنـت فيمـا مىضــ
ــيح   ، ولوال(1)اإللهية )اهلل( ــتطاع أحد من الخلق تحصـ ــبحانه جعح باب النات الرحمة، ملا اسـ أنّه سـ

 الكمال والوصول إلى املعرفة والعبادة.

ِحیُم » ْحَمُن الرَّ ی ذات الهی )الله( تر در موارد متعددی بیان کردم که الرحمن الرحیم دروازه«: پیشُهَو الرَّ
داد، هیچ یک از مخلوقات هرگز ذات رحمت را قرار نمیی و اگر خداوند سبحان و متعال دروازه (٢)می باشد

 آورد.توانایی به دست آوردن کمال و رسیدن به معرفت و پرستش را به دست نمی

ِةنَّهُ ﴿ـقال تـعالى:   اِ  فـَ ْيطـَ ــَّ اِ  َوَمْن َيىَِّبْع ُخُطَواِت الشــ ْيطـَ ــَّ ا الَـِّنيَن آَمُنوا ال َتىَِّبُعوا ُخُطَواِت الشــ يُّـهَ
َ
ا أ يـَ

مُ 
ْ
اِء َوامْلُْنَكِر  َيه ــَ بَدا  ُر ِبالَْفْحشـ

َ
َحٍد أ

َ
ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتهُ َما َزَكى ِمْنُكْم ِمْن أ ُح اّللَّ ــْ َوَلِكنَّ  َوَلْوال َفًـ

ِميع  َعِليم   ــَ ُ ســ اُء َواّللَّ ــَ ي َمْن َيشــ َ ُيَزكِّ ــ  هنا(3)﴾اّللَّ َعاِلُم ﴿أ  نلتفت إلى قوله تعالى:  . ومن املناســ
ِحيمُ  ْحَمُن الرَّ اَدِة ُهَو الرَّ هـَ ــَّ ِ  َوالشــ ــهـادة الرحمن الرحيم(، فهو )ولم يقـح:  ﴾الَْغيـْ عـالم الغـي  والشــ

نات  اب اـل ةّ  ـب نات اإللهـية )اهلل(، وكـنا ـف اـل ه ـب ه تجّلى لخلـق الى يف ـهن  اآلـية بنيَّ أنـّ ه وتـع ــبحـاـن ســ
نـها، فهو تجّلى أيًــــا  ـبالـباب ـبح إّ  مواجـهة الخلق تكو  بـباب اـلنات اإللهـية )الرحمن الرحيم( م 
َ  ﴿اإللهية )الرحمن الرحيم(،   َماُء الُْحســـْ ســـْ

َ
ّيا  َما َتْدُعوا َفَلهُ اأْل

َ
ْحَمَن أ ِو اْدُعوا الرَّ

َ
َ أ ، ( 4) ﴾ُقِح اْدُعوا اّللَّ

 
 ، وغیرها من الموارد. )المعلق(.٨٢وص  ٦١وص  ٥٢ص  ٢ط ٢، وج٩ص ٢ط ١في تفسیر سورة الفاتحة، وفي المتشابهات: ج -١
 و سایر موارد. ٨٢و  ٦١و  ٥٢ص  ٢چا   ٢و ج  ٩ص  ٢چا   ١ی فاتحه و کتاب متشابهات ج در تفسیر سوره - ٢
 . ٢١النور:  -٣
 . ١١٠اإلسراء:  -٤
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لهية )اهلل(، وتجّلى أيًـــا  بباب فهو ســـبحانه وتعالى أراد بيا  أنّه ســـبحانه وتعالى تجّلى بالنات اإل
ُ ﴿النات اإللهية )الرحمن الرحيم(ت ولنا قال تعالى:  ِحيمُ ﴿، وقال تعالى: ﴾ُهَو اّللَّ ْحَمُن الرَّ  .﴾ُهَو الرَّ

اید، پا جاِی پاِی شیطان مگذارید و هر که پا بر جای فرماید: »ای کسانی که ایمان آوردهخداوند متعال می
دهد و اگر فضل و رحمتی که خدا بر شما ند که او فقط به فحشا و منکر فرمان میپای شیطان گذارد، بدا
دید ولی خدا هر کس را که بخواهد پاکیزه بود، هیچ یک از شما هرگز روِی پاکی نمیارزانی داشته است نمی

َعاِلُم ه نماییم: ». شایسته است در اینجا به این سخن خداوند متعال توج(١)سازد و خداوند شنوا و دانا است«می
ِحیُم  ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ حیُم«؛ در این آیه اْلَغْیِب َوالشَّ حَمُن الرَّ َهاَدِة الرَّ « و نفرموده است »َعاَلُم الَغیِب َو الشَّ

خداوند سبحان و متعال بیان فرموده است که او با ذات الهی )الله( بر خلقش تجّلی نمود و همینطور از آنجا 
ی ذات الهی »الرحمن الرحیم« جزئی از آن است، او همچنین با این دروازه تجّلی نمود و حتی دروازهکه 

گیرد: » بگو: چه الله را بخوانید چه ی ذات الهی »الرحمن الرحیم« صورت میمواجهه خلق از طریق دروازه
خواهد ابراین خداوند سبحان و متعال می. بن(٢)های نیکو از آِن او است «رحمان را، هر کدام را که بخوانید، نام

ی ذات الهی )الرحمن بیان فرماید که او سبحان و متعال با ذات الهی )الله( تجّلی نمود و همچنین با دروازه
ِحیُم « و »ُهَو اللهُ فرماید: »الرحیم(. از همین رو می ْحَمُن الرَّ  «.ُهَو الرَّ

ُ الَِّني اَل ِإَلَه ﴿ ْبَحاَ  ُهَو اّللَّ ُ ســــُ اُر امْلَُتَكعِّ َ ُم امْلُْؤِمُن امْلَُهْيِمُن الَْعِزيُز الَْجبَّ وُس الســــَّ ِإالَّ ُهَو امْلَِلُ  الُْقدُّ
ا ُيْشِرُكو َ  ِ َعمَّ  .﴾اّللَّ

َ ُم امْلُْؤِمُن امْلَُهْيِمُن الَْعزِ ع ــَّ وُس الســ ْبَحاَ  ُهَو اهلُل الَِّني اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو امْلَِلُ  الُْقدُّ ــُ ُ ســ اُر امْلَُتَكعِّ يُز الَْجبَّ
ا ُيْشِرُكو َ    : اهلِل َعمَّ

ُ الَِّني اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ ﴿يف هن  اآلية األســماء بعد قوله تعالى:   ثمانية أســماء، والحقيقة أنّها  ﴾ُهَو اّللَّ
لواحد القهار  فقد جميعا  مرتبطة بالباب، باب النات اإللهية باطنه وظاهر ، أي: الرحمن الرحيم وا

، وبيَّنت أّ  باب النات اإللهية له (بســم اهلل الواحد القهار )بيَّنت فيما مىضــ أّ  بســملة ســورة التوبة  
 ظاهر وباطن.

ِذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ در این آیه بعد از این سخن خداوند متعال » ی « هشت نام وجود دارد و درواقع همهُهَو اللُه الَّ
ی ذات الهی یا همان الرحمن الرحیم و باشند؛ با ظاهر و باطن دروازهی ذات الهی مرتبط میهآنها با درواز 

 
 . ٢١نور:  - ١
 .١١٠إسراء:  - ٢
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ی توبه در واقع »بسم الله الواحد القهار« است و بیان نمودم تر بیان نمودم که بسمله سورهالواحد القهار. پیش
 ی ذات الهی، ظاهری دارد و باطنی.دروازه

هُ ﴿ـقال تـعالى:  َنابُ  بـَاب  بـَاِطنـُ ِه الْعـَ اِهُرُ  ِمْن ِقَبلـِ ُة َوـظَ ْحمـَ ، وإّ  الـباطن هو الرحمن الرحيم (1)﴾ِفـيِه الرَّ
 .(2)يشمح املوحدين الداخلني، والظاهر هو الواحد القهار يشمح الكافرين النين رفًوا الدخول 

؛ باطنش همان  (٣)فرماید: »دری باشد که درون آن رحمت باشد و بیرون آن عذاب «خداوند متعال می
شود و ظاهرش الواحد القهار است که کافرانی الرحمن الرحیم است که موحدین وارد شده به آن را شامل می

 . (٤)گیردمیکه از وارد شدن امتناع کردند را دربر

واآل  نعود إلى اآلية فنجد أّ  األســــماء الثمانية منقســــمة بالىســــاوي بني باطن الباب وظاهر ، 
 فاألربعة األولى مرتبطة بباطن الباب الرحمن الرحيم، واألربعة األخاة مرتبطة بظاهر الباب.

گانه به دو قسمت مساوی بین باطن و ظاهر های هشتکنیم که نامگردیم و مالحظه میحال به آیه برمی
بعدی با ظاهر دروازه، مرتبط ی الرحمن الرحیم و چهار نام اند؛ چهار نام اول با باطن دروازهدروازه تقسیم شده

 باشد. می

ُ الَِّني اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو امْلَِلُ  ﴿ ــم اإللهي )املل (﴾ُهَو اّللَّ ال تخفى على النين يع؛فو   : أهمية هنا االسـ
ــيم الجنة والنار،  ــم هو قسـ ــو  حاكمية الناس، فهم يعلمو  أّ  هنا االسـ بحاكمية اهلل ويرفًـ

ــم يف الخلق دخـح الجـنة، ومن لم يع؛ف كـا  ممن ـتابع إبليس )لعـنه من اع؛ف بتجّلي ـهنا اال ســ
ــم يف الخلق، وإبليس كـا  ممن كفر ـبه وـتابـعه  اهلل(، فحجـة اهلل على خلـقه هو تجّلي ـهنا االســ
ــم هنا يف هن  اآلية من آيات  أكرث بين آدم يف هنا الكفر وعدم االع؛اف بحاكمية اهلل. فهنا االسـ

 
 .١٣الحدید: من اآلیة  -١
)الرحمن الرحیم(؛ ألن الرحمة في اآلخرة ال تشمل الکافرین والمنافقین، فیکون هنا الکالم في اآلخرة، فیکون ظاهر الباب هو )الواحد القهار( والباطن هو  -٢

لمنافقین وکل شيء، المواجه لهم هو القوة والقهر والعذاب )الواحد القهار(، وأما في الحیاة الدنیا فظاهر الباب هو )الرحمن( والذي یشمل حتی الکافرین وا
 ٢ط  ١منین في الدنیا واآلخرة. ومن أراد التفصیل فعلیه بمراجعة تفسیر سورة الفاتحة، وکتاب المتشابهات: جوباطن الباب هو )الرحیم( والذي یختص بالمؤ

 ...  للسید أحمد الحسن الیماني الموعود. )المعلق(.  ١٣ص
 .١٣ی حدیدی: بخشی از آیه - ٣
ــت که ظاهر دروازه »الواحد القهار« و باطن آن »الر  - ٤ ــحبت از آخرت اس ــامل حال کافران و حمن الرحیم« میدر اینجا ص ــد؛ چرا که در آخرت، رحمت ش باش

لرحمن« است که شامل منافقان نخواهد شد و مواجهه با آنها با قدرت و قهر و عذاب )الواحد القهار( صورت خواهد گرفت. اما در زندگی این دنیا ظاهر دروازه »ا
وازه »الرحیم« اســت که در دنیا و آخرت به مؤمنان اختصــاص دارد. کســانی که خواســتار توضــیح  باشــد و باطن در همه حتی کافران و منافقان و همه چیز می

 و ... مراجعه نمایند. ١٣ص  ٢چا   ١ی فاتحه و کتاب متشابهات ج توانند به تفسیر سورهتر هستند میبیش
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ُ الَـِّني اَل ِإلـََه ِإالَّ ُهوَ ﴿د قوـله تـعالى: أمـهات التوحـيد، ـبح وبعـ  ـيدل على ـمدى ارتـباح ـحاكمـية  ﴾ُهَو اّللَّ
 اهلل ومل  اهلل بالتوحيد، ويبني أ  املع؛ف بها موحد والكافر بها مشرف.

ِذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك » کمّیت خدا «: اهمیت این اسم الهی )الملک( برای کسانی که به حاُهَو اللُه الَّ
ی بهشت و کننده  دانند که این نام تقسیمپذیرند پوشیده نیست. آنها میاعتراف دارند و حاکمّیت مردم را نمی

شود و هر کس اعتراف نکند از دوزخ است. هر کس به تجّلی این نام در خلق اعتراف کند وارد بهشت می
ت خدا بر خلقش، تجّلی این نام در خلق است و اند. حّج کسانی خواهد بود که پیرو ابلیس )لعنت الله( شده

ابلیس از کسانی بود که به این موضوع کفر ورزید و بسیاری از بنی آدم در این ُکفر و عدم اعتراف به حاکمّیت 
باشد و حتی بعد از این سخن خداوند های اصلی توحید میخداوند از او پیروی نمودند. این نام در این آیه از آیه

ِذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ ُه متعال: » دهد که اعتراف « بر حاکمّیت و ملک خدا با توحید داللت دارد و نشان میَو اللُه الَّ
 باشد.کننده به آن، موّحد و کافر به آن، مشرک می

ُ  َلهُ َما يِف ال﴿ بِّ َ  ُيسـَ َماء الُْحسـْ سـْ
َ
ُر َلهُ اأْل وِّ ُ الَْخاِلُق الَْباِرُئ امْلُصـَ ْرِض َوُهَو الَْعِزيُز ُهَو اّللَّ

َ
َماَواِت َواأْل سـَّ

 .﴾الَْحِكيمُ 

ْرِض وَ ع
َ
َماَواِت َواأْل ُ  َلهُ َما يِف السـَّ بِّ َ  ُيسـَ َماء الُْحسـْ سـْ

َ
ُر َلهُ اأْل وِّ ُهَو الَْعِزيُز ُهَو اهلُل الَْخاِلُق الَْباِرُئ امْلُصـَ

  :الَْحِكيمُ 

البارئ، املصور. وهن  األسماء هي صفات للنات اإللهية )اهلل(، يف هن  اآلية ث ثة أسماء: الخالق،  
ـــماء أّ  األربـعة األولى ُتبنيِّ كـمال اـلنات اإللهـية، واألربـعة  والفرق بينـها وبني ســـــابـقاتـها من األســ
ـــماء فهي ُتبنّي عـطاء  ا ـهن  األســ ــبـحاـنه، أمـّ الـثانـية بيَّـنت هيمـنة وقهر اـلنات اإللهـية )اهلل( لغا  ســ

 سبحانه على غا . وفيا اهلل

باشند. های ذات الهی )الله( میها، صفتدر این آیه سه نام آمده است: خالق، البارئ و المصّور و این اسم
ی اول کمال ذات الهی و چهار نام های چهارگانهی قبل در این است که نامهای آیهتفاوت این سه نام یا نام

گانه بخشش و عطا و فیض خدای های سهکنند اما این نامن میبعدی تسلط و هیمنه و قهر ذات الهی را بیا
 دهند.سبحان را بر غیر نشان می

****** 
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«: آیه۷۷پرسش 
ً
 ی »و اذکر فی الکتاب مریم.... تحتک سریا

 بسم اهلل الرحما  الرحيم، والحمد هلل رب العاملني. :۷۷السؤال/ 

 مدينة الرفاعي وليست خاصة بي:هن  مجموعة أس لة من أخوتي أنصار اهلل يف 

ْرِقّيا  ﴿قال تعالى:  ــَ ْهِلَها َمَكانا  شـ
َ
َفاتََّخَنْت ِمن ُدوِنِهْم  َواْ،ُكْر يِف الِْكَتاِب َمْرَيَم ِإِ، انَىَبَنْت ِمْن أ

ِوّيا   را  ـسَ َح َلَها بَـشَ ْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثَّ ْرـسَ
َ
ُعو،ُ  ِحَجابا  َفه

َ
ْحَمن ِمنَ  ِإ  ُكنَت َتِقّيا    َقاَلْت ِإنِّي أ   ِبالرَّ

َهَ  َلِ  ُغَ ما  َزِكّيا  
َ
وُل َربِِّ  أِل نَا َرسـُ

َ
ر  َوَلْم  َقاَل ِإنََّما أ يِن بَشـَ سـْ نَّى َيُكوُ  ِلي ُغَ م  َوَلْم َيْمسـَ

َ
َقاَلْت أ

ُف بَِغّيا  
َ
ّيا  َقاَل َكَنِلِ  َقاَل َربُِّ  ُهَو َعَليَّ َهنيِّ  َوِلَنْجعَ  أ ًـِ ْق ْمرا  مَّ

َ
ا َوَكاَ  أ نَّ اِس َوَرْحَمة  مِّ   َلهُ آَية  ِللنَّ

ّيا   ْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَىيِن ِمتُّ َقْبَح َهَنا  َفَحَمَلْتهُ َفانَىَبَنْت ِبِه َمَكانا  َقصــــِ َجاءَها امْلََخاُض ِإَلى ِجْنِع النَّ
َ
َفه

نِسّيا   الَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَح َربُِّ  َتْحَتِ  َسِرّيا  َفَناَداَها ِمن تَ   َوُكنُت نَْسيا  مَّ
َ
 .(1)﴾ْحِتَها أ

 بسم الله الرحمن الرحیم، و الحمد لله رب العالمین.
 باشد:ای از سؤاالت از طرف برادران انصار در شهر است رفاعی و فقط از جانب من نمیمجموعه

کن، آنگاه که از خاندان خویش به مکانی رو به سوی رماید: »در این کتاب مریم را یاد فخداوند متعال می
بر آمدن آفتاب، دوری گزید * میان خود و آنان حجابی کشید. ما روح خود را نزدش فرستادیم و چون انسانی 

رم اگر، پرهیزگار باشی * گفت: من فقط بکامل، بر او نمودار شد * مریم گفت: از تو به خدای رحمان پناه می
دگار تو هستم تا تو را پسری پاکیزه ببخشم * گفت: چگونه مرا فرزندی باشد، حال آنکه هیچ پرور  ی فرستاده

م * گفت: پروردگار تو اینچنین گفته است: این برای من ابشری مرا لمس نکرده است و من بدکاره هم نبوده
این امری است که به هیم و  دآسان است. ما آن پسر را برای مردم آیتی و بخشایشی از سوی خودمان قرار می

آن حکم رانده شده است * پس به او آبستن شد و او را با خود به مکانی دور افتاده برد * درد زاییدن، او را به 
درخت خرمایی کشانید. گفت: ای کاش پیش از این مرده و از یادها فراموش شده بودم * کودک  ی سوی تنه

 .(٢)از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت«از زیر او ندا داد: ناراحت مباش، پروردگارت 

 ؟ ۱۷: ما هو الحجاب الني اتخنته مريم يف اآلية 1س

 برگرفت، چه حجابی بود؟  ١٧ی : حجابی که حضرت مریم در آیه۱سوال 

 
 .٢٤ –  ١٦مریم:  -١
 .٢٤تا  ١٦مریم:  - ٢
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 : من هو روحنا الوارد يف اآلية، وملا،ا تمّثح لها بشرا  بالنات لتطم ن فقط أم هو لسب  آخر ؟2س

که در آیه آمده است، کیست و چرا مانند انسان ظاهر شد؟ آیا فقط برای اینکه اطمینان : »روح ما«  ۲سوال  
 و آرامش یابد، یا سبب دیگری داشت؟ 

: كيّ يـه  لـها ـهح عن طريق الزواج أو نف ، وـهح النف  ـمادي أو روحي، وـماهي كيفـية 3س
 بيعية ؟الحمح وما هي مّدة الحمح وكيفية عدم اكىشاف الحمح وهح الحمح بصورة ط

: چگونه به وی بخشیده شد؟ آیا از طریق ازدواج یا نفخه؟ آیا نفخه مادی بود و یا روحانی؟ کیفیت ۳سوال 
بارداری چگونه بود و مدت زمان بارداری چقدر بود؟ چگونه بارداری آشکار نشده بود؟ آیا بارداری به صورت 

 طبیعی بوده است؟ 

َح ﴿: 4س تُّ َقبـْ ا َلْيَىيِن مـِ الـَْت يـَ َنا .... اآلـيةقـَ ـهح من ألم املـخاض أم خوـفا ت ألنّـها وـلدـته من غا أب،   ﴾ هـَ
 أم ألسباب أخرى ؟

ْبَل َهَذا: »۴سوال 
َ
اَلْت َیا َلْیَتِني ِمتُّ ق

َ
....« )ای کاش پیش از این مرده بودم....(؛ آیا از درد زایمان بود یا از ق

 ی داشت؟ ترس اینکه بدون پدر او را زاییده بود، و یا علت دیگر 

 م حظة: هن  األس لة موجهة من شي  حمود الكناني إلى السيد )ع(.
 املرسح: إبراهيم رغيح

 مطرح شده است. )ع(ها از طرف شیخ حمود کنانی برای سیدتوجه: این سؤال
 فرستنده: ابراهیم رغیل  

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

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم
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 يث كانت تصلي منفردة عن الناس.كا  محراب العبادة ح )ع(: حجاب مريم1ج

 خواند.  محراب عبادت بود؛ چرا که تنها و دور از مردم نماز می )ع(: حجاب مریم۱جواب سوال 

ــرا  فهحد 2ج ــهلون  عن الرول ، أّما تمّثله بشـ ــيح الك م يف الرول يف كتاب عيسـ ــيهتي تفصـ : سـ
 أسبابه االطم نا .

پرسند( خواهد ی روح میسئلونک عن الروح« )از تو درباره: تفاصیل این مطلب در کتاب »ی۲جواب سوال 
 های ظاهر شدن وی به صورت انسان به جهت اطمینان بخشیدنش بوده است. آمد. اما یکی از علت

: النف  هو إيصال النطفة النفسية املتعلقة بالنفس إلى رحم مريم، وهي غا النطفة املادية، 3ج
ح هي نطفة لطيفة منها تىشـــكح صـــورة االنســـا ، ويمكن أ   وال يحتاج إيصـــالها إلى الزواج، ب

 تدخح من أي مكا ، من الفم، األنّ، البطن، فهي ليست مادية ليعارض ولوجها املادة.

. این نطفه )ع(ی نفسانی متعلق به نفس به رحم مریم: نفخه )دمیدن( یعنی رسانیدن نطفه۳جواب سوال 
ای لطیف است، صورت انسان ازی به ازدواج ندارد. این نطفه، نطفهی مادی است و رسانیدن آن نیغیر از نطفه
ی مادی تواند از هر مکانی وارد شود؛ از طریق دهان، بینی یا شکم. این نطفه، نطفهدهد و میرا شکل می

 نیست که تعارضی ایجاد کند و ماده از آن جلوگیری نماید.

ـ  ه )ع( يختلّیعيـســ عن آدم )ع( الـني ُخلق من غا أب وأم.  )ع( ولـد من أم ومن غا أب، أي إنـّ
ــماني من خلية كاملة أوجدها اهلل يف رحم مريم  یفعيـســـ   )ع(  )ع( خلقه اهلل يف هنا العالم الجســ

وبالصــورة الطبيعية، أي إنّها بويًــة وجاءت من املبيا، ولكّنها امتازت بهنّها كاملة وال تحتاج 
ــية، وقد ب ــال بنطفة نفسـ ــع. والرول جاء بهن  التلقي . فقط تحتاج االتصـ يّنتها يف أكرث من موضـ

 النطفة النفسية وأوصلها  إلى االتصال بالخلية الكاملة اليت ُخلق منها عيىس )ع(.

که بدون پدر و مادر   )ع(فقط از مادر و بدون پدر متولد شد؛ به عبارت دیگر خلقت او با خلقت آدم  )ع(عیسی
ا در این عالم جسمانی از سلول تخم کامل که در رحم ر  )ع(باشد. خداوند عیسیمتولد شد، متفاوت می

آید با این تفاوت که این دان میقرار داد و به صورت طبیعی خلق نمود؛ یعنی از تخمکی که از تخم )ع(مریم
شد. من این مطلب را در ی نفسانی متصل میسلول کامل بود و نیازی به تلقیح نداشت و فقط باید به نطفه

به وجود  )ع(ی نفسانی را آورد و آن را به سلول تخمی که از آن عیسیام. روح، این نطفهمودهچند مورد بیان ن
 آمد، متصل نمود.
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فالحالة الطبيعية أّ  النطفة املادية الجســــمانية متصــــلة بالنطفة النفســــية، والنفس تلحق 
)ع( فلم یعيـســـ النطفة النفســــية وتتصــــح بها عند الشــــهر الرابع من الحمح تقريبا . أّما يف حالة  

تكن هناف نطفة جســمانيةت ولنا جاء الرول بالنطفة النفســية ليوصــلها بالبويًــة املتكاملة 
)اليت ال تحتاج التلقي (ت ليىســــّ  بعد ،ل  للنفس املتعلقة بهن  النطفة النفســــية االتصــــال بها، 

 وبالتالي االتصال بهنا الجسم املخلوق الجديد.

ی نفسانی ملحق باشد و نفس به نطفهی نفسانی متصل مینی به نطفهی مادی جسمابه طور طبیعی، نطفه
ی جسمانی وجود نداشت؛ نطفه )ع(گردد. اما در مورد عیسیو تقریبًا در ماه چهارم بارداری به آن متصل می

ی نفسانی را آورد تا به سلول تخم متصل نماید )سلول تخمی که نیازی به تلقیح به همین جهت روح، نطفه
پذیر گردد و در نهایت با ی نفسانی بود، امکانت( تا پس از آن، اتصال به نفسی که متعلق به این نطفهنداش

 متصل شدن به این جسم، مخلوق جدید شکل گیرد.

ومّدة الحمح تســــعة أشــــهر، ولكن اهلل جعله حم   خفيفا ، فلم يكن ظاهرا  بوضــــول ليمزي  
ت من محرابها ومكا  عبادتها وخلوتها باهلل ســــبحانه الناس إالّ يف الســــاعات األخاةت ولنا خرج

 .(1)﴾َفَحَمَلْتهُ َفانَْىَبَنْت ِبِه َمَكانا  َقِصّيا  ﴿

های پایانی، برای مردم ای سبک قرار داد و جز در ساعتمدت بارداری نه ماه است اما خداوند آن را بارداری
عبادتش و خلوتش با خداوند سبحان خارج شد: » پس چیزی آشکار نبود؛ به همین دلیل از محرابش و مکان  

 . (٢)باردار شد و او را به مکانی دور افتاده برد «

: مريم بعد كح هن  املسـاة مع اهلل والغي  واإلعجاز، هح يمكن لعاقح أ  يقول: إنّها تخاف 4ج
ــّور من يجهــح الحقيقــة أنّهــا تخــاف النــاس ال تبــالي  بهم، وال من النــاس ؟ ثم هــا هي اليت يتصــ

ـ  ــه عليهم، وهم يهاجمونها بقّوة   یبك مهم، بح وتهتي بعيـســ َتْت ِبِه ﴿)ع( وبكح هدوء لتعرضــ
َ
َفه

ا   يـْ ا  َفِريـّ ــَ ْد ِجشـِْت شــ ا َمْرَيُم َلـقَ الُوا يـَ هُ قـَ ا َتْحِملـُ ا   َقْوَمـهَ ْوٍء َومـَ ــَ  ســ
َ
بُوِف اْمَرأ

َ
اَ  أ ا كـَ اُروَ  مـَ َت هـَ خـْ

ُ
ا أ يـَ

ِ  بَِغّيا   مُّ
ُ
َّ نَُكلُِّم ﴿، وهي ال تكّلّ نفســـها عناء الرّد عليهم  (3)﴾َكانَْت أ اَرْت ِإَلْيِه َقالُوا َكْي ــَ شـ

َ
َفه

 .(4)﴾َمْن َكاَ  يِف امْلَْهِد َصِبّيا  

 
 . ٢٢مریم:  -١
 .٢٢مریم:  - ٢
 .٢٨ –  ٢٧مریم:  -٣
 .٢٩مریم:  -٤
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تواند : پس از این همه سیر و سلوک به همراه خداوند و غیب و اعجاز، آیا هیچ عاقلی می۴جواب سوال 
ترسید داند که او نه از مردم میتنها تصور کسی است که چیزی از حقیقت نمیبگوید: مریم از مردم ترسید؟ این  

اش را آورد تا به آنها عرضه )ع(داد؛ او با کمال تأّنی و آرامش عیسیو نه به آنها و نه به سخنانشان اهمیتی می
د قوم خود آورد. گفتند: ور شده بودند: » کودک را برداشت و نزنماید، در حالی که آنها با تمام قوا به وی حمله

 ( ١)ای! * ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره!«ای مریم! کاری قبیح و ناپسند کرده
دهد: » به فرزند اشاره کرد. گفتند: چگونه با حتی به خودش زحمت پاسخ دادن به آنها را نیز نمی )ع(و مریم

 . (٢)کودکی که در گهواره است سخن گوییم؟!«

ادتهـا ومحرابهـا  )ع( إ،  مريم لم تكن خـائفـة، ولكّنهـا خرجـت من بـيت اهلل ومن مكـا  عـب
ّيا  َفَحَمَلْتهُ فَ ﴿وخلوتها مع اهلل بســب  هنا الحمح   ، واآل  هي تلد هنا املولود ﴾انَْىَبَنْت ِبِه َمَكانا  َقصــِ

ْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَىيِن ِمتُّ َقْبَح َهَنا َوُكنُْت نَْسيا  َمنِْسّيا  ﴿ َجاَءَها امْلََخاُض ِإَلى ِجْنِع النَّ
َ
 .(3)﴾َفه

خلوتش با خدای خودش   ترسید؛ ولی به خاطر همین بارداری از محراب و محل عبادت ونمی  )ع(پس مریم
خارج شده بود » پس باردار شد و او را به مکانی دور افتاده برد «  و حاال او این نوزاد را به دنیا آورده بود » درد 

ی درخت خرمایی کشانید. گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و از یادها فراموش زاییدن او را به سوی تنه
 . (٤)شده بودم «

ا إ،  هي اآل  أ ا اـلني طـامـل ا، ولن تعود إلى محرابـه ادتـه ــتحرم لَلـبد من مكـا  عـب ا ســ يقـنت أنّـه
ّيا  ﴿تجّلت لها فيه آيات اهللت ولنا   يا  َمنْسـِ فطمهنها بهنه مل   ﴾َقاَلْت َيا َلْيَىيِن ِمتُّ َقْبَح َهَنا َوُكنُْت نَسـْ

ـــغال ب؛بيـته ـطاـعة وعـبادة هلل  ــرائـيح، وإ  يف والدـته الفرج ويف االنشــ الَّ ﴿بين إســ
َ
ا أ ا ِمْن َتْحِتـهَ اَداهـَ َفنـَ

 .(5)﴾َتْحَزِني َقْد َجَعَح َربُِّ  َتْحَتِ  َسِرّيا  

ش که آیات الهی مطمئن بود که تا ابد از مکان عبادتش محروم خواهد شد و به محراب  )ع(اکنون دیگر مریم
برایش متجّلی شده بود، دیگر باز نخواهد گشت. از همین رو » گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و از 

اسرائیل است و در والدتش یادها فراموش شده بودم «. اما خداوند به او اطمینان داد که این نوزاد پادشاه بنی

 
 .٢٨و  ٢٧مریم:  - ١
 .٢٩مریم:  - ٢
 .٢٣مریم:  -٣
 .٢٣مریم:  - ٤
 .٢٤مریم:  -٥
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باشد: » کودک از زیر او او، طاعت و عبادت خداوند میفرج و گشایشی برای مردم، و سرگرم شدن به تربیت 
 . (١)ندا داد: ناراحت مباش، پروردگارت از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت «

ــي  حمود الكناني حفظه اهلل من  ــ مي الكثا إلى العزيز أبي علي الشــ هنا وأرجو أ  تبّلس ســ
يته وجميع املؤمنني هو وليي وهو يتولّى كح ســــوء، وأســــهل اهلل أ  يوفقين ويرزقين االلتقاء به ور،

 الصالحني.

بود و خواهشمندم سالم گرم مرا را به عزیزم ابو علی شیخ حمود الکنانی که خداوند  )ع(این داستان مریم
از هر شّر و بدی در امانش دارد، برسانی. از خداوند متعال مسئلت دارم که توفیق زیارت و دیدارم با او و تمامی 

 گر صالحان.نصیبم فرماید. او یاور من است و یاری مؤمنان را

******

 
 .٢٤مریم:  - ١



 

 العقائديةاألس لة : القسم الثاني
 عقایدی هایدوم: پرسش مــحـور

 : ِجفر سفید و ِجفر ُسرخ و کلیدهایشان ۷۸پرسش 

إّ  لديهم الجفر األحمر واألسـود واألبيا  )ع(  السـ م عليكم. ورد عن أهح البيت :۷۸السـؤال/  
 وملا،ا سميت بهن  األلوا  ؟ فما مفاتي  تل  األجفار ؟ واألحمر

 املرسح: هاشم العراقي

روایت شده است که جفر سرخ، سیاه، سفید و قرمز نزد آنها است. کلید این  )ع(سالم علیکم. از اهل بیت
 اند؟ها نامیده شدهها چیست؟ و چرا به این رنگجفر

 فرستنده: هاشم عراقی  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 ملهديني وسلم تسليما .األئمة وا

ــال الجفر هو  قــال اإلمــام مو  بن جعفر )ع(: )لم ينظر يف الجفر إالّ نيب أو وم نيب(، فمفت
 .(2)، واألبيا نسبة إلى التقية، واألحمر نسبة إلى القتح والدم (1)خ فة اهلل يف أرضه 

محمد و آل محمد االئمة بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی پاسخ:
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 
، قال: )علي ابني أکبر ولدي وأسمعهم لقولي وأطوعهم ألمري ینظر معي في کتاب الجفر والجامعة ولیس ینظر فیه إال نبي أو  )ع(عن أبي الحسن الکاظم  -١

 . )المعلق(. ٢٠ص ٤٩نبي( بحار األنوار: جوصي 
قال: قال لي: )یا رفید، کیف أنت إذا رأیت أصحاب القائم قد ضربوا فساطیطهم في مسجد الکوفة، ثم   )ع(عن رفید مولی أبي هبیرة، عن أبي عبد الله -٢

في   )ع( لب أخرج المثال الجدید، علی العرب شدید. قال: قلت: جعلت فداك ما هو ؟ قال: الذبح، قال: قلت: بأي شيء یسیر فیهم بما سار علي بن أبي طا
إن علیًا سار بما في الجفر األبیض، وهو الکف، وهو یعلم أنه سیظهر علی شیعته من بعده وإن القائم یسیر بما في الجفر األحمر  أهل السواد ؟ قال: ال یا رفید، 

 . ٣١٨ص ٢٥وهو الذبح، وهو یعلم أنه ال یظهر علی شیعته( بحار األنوار: ج
علی شیعتهم وعلی الدین المحمدي لساروا بالجفر األحمر، ولکن بسبب   )ع(مة  وهنا قال السید أحمد الحسن عن الجفر األبیض بأنه التقیة؛ ألن لوال خوف األئ

إلی التقیة وشرعوا في نشر تعالیم الدین من خالل األحادیث واألدعیة والزیارات وغیرها من وسائل نشر علوم الدین   )ع(قلة الناصر ودولة الظالمین التجأ األئمة  
فیسیر بالجفر األحمر وهو قتل واستئصال الظالمین والمنافقین؛ ألنه یعلم بأن دولة الظلم قد انتهت وإن  )ع(اإللهي المحمدي األصیل. وأما اإلمام المهدي 

 بالمنافقین. )المعلق(.  )ع(یتسلط علیهم أحد من الظالمین بعده، فال یخشی أن تؤخذ الثارات منهم بسبب ما فعله اإلمام المهدي  شیعته ال
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افکند«. کلید جفر، خالفت فرماید: »کسی جز نبی یا وصی در جفر نظر نمیمی )ع(امام موسی بن جعفر
 . (٢)ریزی دارد. جفر سفید اشاره به تقیه و جفر سرخ اشاره به قتل و خون(١)خدا در زمینش است

****** 

 از ان خورد. )ع(آدم: درختی که ۷۹پرسش 

ورد في القرآن العظیم إّن آدم )ع( قد أکل من الشجرة، وفّسرها کثیرون بأّنها شجرة التفاح  :۷۹السؤال/ 
 أو الحنطة ما هو رأیکم أنتم ؟ جزاکم اإلمام المهدي خیر الجزاء.

 المرسل: فاضل 

آن درخت را به درخت سیب یا از آن درخت خورد. بسیاری از مفسران  )ع(در قرآن عظیم آمده است که آدم
 ها را به شما بدهد.بهترین پاداش )ع(اند، نظر شما چیست؟ امام مهدیگندم تفسیر نموده

 فرستنده: فاضل  

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

 .(3)يوجد جواب حول الشجرة اليت أكح منها آدم )ع( يف املىشابهات فهرجو املراجعة 

 
همراه ترین آنها به فرمان من است و هایم و مطیعترین فرزندم و شنواترین به گفتهعلی پسرم، بزرگروایت شده است: » )ع(از ابو الحسن امام موسی کاظم  - ١

 .٢٠ص  ٤٩«. بحار االنوار: ج تواند در جفر بنگردکند و جز پیامبر یا وصّی پیامبر، کس دیگری نمیمن در کتاب جفر و جامعه نگاه می
بزرگ خود را در های ای رفید، چه حالی خواهید داشت اگر ببینی اصحاب قائم خیمهکند: به من فرمود: »نقل می  )ع(رفید غالم ابو هبیره از ابو عبد الله - ٢

قتل و  «. پرسیدم: آن چیز جدید چیست؟ فرمود: »کند که بر عرب شدید خواهد بودکنند. سپس آن حضرت چیز جدید را خارج میمسجد کوفه نصب می
خیر، ای رفید، علی ابن ابی : »با اهل عراق انجام داد؟ فرمود )ع(کند؟ آیا به همان روشی که علی ابن ابی طالب«.گفتم: به چه سیرتی با آنها رفتار می کشتار
دانست بعد از او بر شیعه مسّلط خواهند شد اما قائم به روش جفر سرخ که ی جفر سفید عمل نمود که دست نگه داشتن بود چرا که او می به سیره  )ع(طالب

 . ٣١٨ص  ٢٥حار االنوار: ج «. بداند پس از او بر شیعیانش مسّلط نخواهند شدکند چرا که میباشد عمل میهمان قتل و کشار می 
بر شیعیانشان و بر دین محمدی نبود با جفر سرخ با آنها رفتار  )ع(فرماید که جفر سفید همان تقیه است؛ چرا که اگر ترس ائمهمی )ع(سید احمد الحسن

ها و سایر وسایل نشر علوم را با احادیث، ادعیه، زیارتبه تقیه پناه بردند و تعالیم دین  )ع(کردند ولی به سبب کم بودن یاران و وجود حکومت ظالمان، ائمهمی
کند؛ چرا که کن کردن ظالمان و منافقان است، با آنها رفتار میبا جفر سرخ که همان قتل و ریشه )ع(دین الهی اصیل محمدی، تشریع نمودند. اما امام مهدی

ترسد که منافقان به سبب آنچه امام شیعیانش مسّلط نخواهد شد. به همین جهت نمی داند دولت ظلم به پایان رسیده است و بعد از ایشان هیچ ظالمی برمی
 جویی برخیزند.با آنها انجام داده است، به انتقام )ع(مهدی

 ، للسید أحمد الحسن الیماني الموعود.  )المعلق(. ٧ –  ٤ص ٢ط ١یوجد تفصیل الجواب في کتاب المتشابهات: ج -٣
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آل محمد االئمة  پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

باشد. لطفا به آن مراجعه از آن خورد در کتاب متشابهات موجود می )ع(پاسِخ مربوط به درختی که آدم
 . (١)نمایید

****** 

 از این سخن چیست؟ »منم اول و آخر« )ع(: منظور علی۸۰پرسش 

 ورد يف خطبة ل مام علي )ع( أنّه هو األول واآلخر ما املقصود منها ؟ :۸۰السؤال 
 املرسح: فاضح

 اول و آخر است؛ منظور چیست؟  )ع(فرماید حضرت وارد شده است که می )ع(ای از امام علیدر خطبه
 فرستنده: فاضل 

ــلى اهلل على محمد  الجواب: وآل محمد  بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ا اآلخر( ا األول وأـن ، ومع (2)ال أظن أّ  من يقرأ املىشـــــابـهات بتمّعن ال يفهم مع  قول علي )ع( )أـن
 ،ل  فةنّه يوجد توضي  أكرث يف تفسا سورة التوحيد وسينشر قريبا  إ  شاء اهلل.

الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 
 باشد.موجود می  ٧تا ٤ص ٢چا   ١تر در کتاب متشابهات سید احمد الحسن یمانی موعود ج تفصیل بیش  - ١
 راجع بدایة الجزء األول من المتشابهات. )المعلق(.  -٢
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انا األول و انا » )ع(کنم کسی که متشابهات را با دقت خوانده باشد معنی این سخن امام علیفکر نمی
ی توحید که تاب تفسیر سوره؛ با این وجود توضیحات بیشتر در ک(١)« )منم اول و منم آخر( را درک نکنداآلخر

 ، خواهد آمد.(٢)انشاء الله به زودی منتشر خواهد شد

****** 

 : ناسخ و منسوخ چیست؟۸۱پرسش 

 ما هو الناس  واملنسوخ ؟ :۸۱السؤال/ 
 املرسح: زيد صفاء

 ناسخ و منسوخ چیست؟
 فرستنده: زید صفاء 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــوـخة هي ـما ترف العـمح بـها بـعد أ  نزل حكم ـجدـيد يف آـيات ـجدـيدة وهي اآلـيات  اآلـيات املنســ
 .(3) عنها زوجها الناسخة. ومثال الناس  واملنسوخ اآليات اليت ،كرت عّدة املرأة املتوفى

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 
 به ابتدای کتاب متشابهات جلد اول مراجعه نمایید. - ١
 اکنون منتشر و به فارسی نیز برگردان شده است.این کتاب هم  - ٢
َتاعًا ِإَلی اْلَحْوِل َغْیَر ِإْخَراٍج (فقد أنزل في عدة المتوفی عنها زوجها،قوله تعالی:  -٣ ْزَواِجِهم مَّ

َ ًة ألِّ ْزَواجًا َوِصیَّ
َ
ْوَن ِمنُکْم َوَیَذُروَن أ ِذیَن ُیَتَوفَّ َفِإْن َخَرْجَن َفاَل ُجَناَح  َوالَّ

نُفِسِهنَّ ِمن مَّ 
َ
ْوَن ِمنُکْم َوَیَذُروَن ٢٤٠ْعُروٍف َوالّلُه َعِزیٌز َحِکیٌم( البقرة: َعَلْیُکْم ِفي َما َفَعْلَن ِفَي أ ِذیَن ُیَتَوفَّ . ثم نسخة إلی أربعة أشهر وعشرة أیام بقوله تعالی: )َوالَّ

َجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح  
َ
ْشُهٍر َوَعْشرًا َفِإَذا َبَلْغَن أ

َ
ْرَبَعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
ْصَن ِبأ ْزَواجًا َیَتَربَّ

َ
نُفِسِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر( البقرة:  أ

َ
. والغریب أن ٢٣٤َعَلْیُکْم ِفیَما َفَعْلَن ِفي أ

رتیب خة إذا کان تاآلیة الناسخة جائت قبل اآلیة المنسوخة حسب ترتیب القرآن الموجود!!!! والمفروض أن تکون أواًل اآلیة المنسوخة ثم بعدها اآلیة الناس
 اآلیات حسب النـزول، والله العالم. )المعلق(. 
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آیات منسوخ، آیاتی هستند که بعد از اینکه حکم جدیدی در آیات جدید آمد، عمل به آنها ترک شده است؛  
  ( ١)ی زنی که شوهرش بمیردثال ناسخ و منسوخ آیاتی هستند که حکم ُعّدهنامند. ماین آیات جدید را ناسخ می

 اند.را بیان کرده

 : زکریا و لوط به چه معنی است؟۸۲پرسش 

 ما أصح ومع  كلمة زكريا وكنل  الحال لكلمة لوح ؟ :۸۲السؤال/ 
 املرسح: حيدر طاهر

 ی لوط چیست؟ ی زکریا  و همچنین کلمهاصل و معنای کلمه
 ند : حیدر طاهر فرسى

ســـُ ح الســـيد ســـابقا ، هح أّ  اســـم نيب اهلل لوح اشـــتق من الفاحشـــة، أم أّ  الفاحشـــة   الجواب:
 اشتقت من اسم نيب اهلل لوح فهجاب السيد بما يلي:

ی زشت معروف از کلمه )ع(پرسیده شد که آیا اسم پیامبر خدا لوط )ع(تر این سوال از سیدپیشپاسخ:
مشتق شده است؟! و سید به صورتی که در زیر آمده   )ع(ی زشت از اسم پیامبر خدا لوطبرگرفته شده و یا کلمه
 است، پاسخ فرمودند:

 ويمكن للسائح االستفادة من نفس الجواب إ،ا كا  طالبا  للحق.

 
َتاًعا ِإَلی اْلَحْوِل باشد: »این سخن خداوند متعال در مورد حکم زنی که شوهرش فوت شده باشد، می - ١ ْزَواِجِهم مَّ

َ ًة ألِّ ْزَواًجا َوِصیَّ
َ
ْوَن ِمنُکْم َوَیَذُروَن أ ِذیَن ُیَتَوفَّ َوالَّ

ْعُروٍف َواللُه َعِزیٌز َحِکیٌم  َغْیَر ِإْخَراٍج َفِإْن  نُفِسِهنَّ ِمن مَّ
َ
گذارند باید میرند و زنانی بر جای می )و مردانی از شما که می « َخَرْجَن َفاَل ُجَناَح َعَلْیُکْم ِفي َما َفَعْلَن ِفَي أ

شان نکنند. پس اگر خود خارج شوند، در مورد تصمیمی که به ی آنها را به مدت یک سال تأمین کنند و از خانه اخراجی زنان خود وصیت کنند که هزینه درباره
(. سپس خداوند این حکم را نسخ نمود و ُعّده را به مدت چهار ٢٤٠( )بقره: گیرند گناهی بر شما نیست و خدا عزیز و حکیم استای برای خود مینحو شایسته

وْ ماه و ده روز با این سخن خود تغیر داد: » ِذیَن ُیَتَوفَّ َجَلُهنَّ َفالَ َوالَّ
َ
ْشُهٍر َوَعْشًرا َفِإَذا َبَلْغَن أ

َ
ْرَبَعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
ْصَن ِبأ ْزَواًجا َیَتَربَّ

َ
 ُجَناَح َعَلْیُکْم ِفیَما َفَعْلَن َن ِمنُکْم َوَیَذُروَن أ

نُفِسِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر 
َ
و زنانی بر جای گذارند، آن زنان باید چهار ماه و ده روز انتظار کشند، و چون مدتشان و کسانی که از شما بمیرند « )ِفي أ

آگاه استی خویشتن کاری شایسته و درخور کنند، بر شما گناهی نیست، که خدا به کارهایی که میبه سر آمد، اگر درباره (. جای تعجب  ٢٣٤( )بقره: کنید 
ی ی منسوخ بیاد و سپس بعد از آن، آیه ی منسوخ آمده است!!! به طور طبیعی ابتدا باید آیهی ناسخ قبل از آیه ، آیهاینجا است که با توجه به قرآن موجود فعلی 

 ناسخ، اگر ترتیب آیات بر حسب ترتیب نزول آنها باشد؛ و خداوند داناتر است.
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 مند گردد.بهرهتواند از این پاسخ کننده طالب حق و حقیقت باشد می اگر پرسش

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

 جواب: 

ــلی اهلل علی محمـدوآل محمـد األئمـه  ــم اهلل الرحمن الرحیم،والحمـداهلل رب العـاملین،وصــ بســ
 سلم تسلیما.وواملهدیین

لوح )ع( من الفاحشـة، ولم تشـتق الفاحشـة من اسـم نيب اهلل لوح)ع(، لم يشـتق اسـم نيب اهلل  
ــء  وكلمة الح يف اللغة العربية ال تعين الفاحشـــة، وإنما هي مســـتعارة لها، ف ح أي: حّرف الشـ

ــديدا   ، وهنا موجود حا يف القرآ ، فكلمة إف  تعين القل ت ولهنا يف القرآ  (1)  وعركه عركا  شــ
ــمـيت ـمديـنة لوح  املؤتفكـاتت ألنّـها قلـبت رأســـــا  على عـق ، ويف مكـا  آخر تـجد القرآ  )ع(بـ  ســ

 يسمي البهتا  باإلف ت ألنّه )أي البهتا ( يمثح قلبا  للحقيقة. 

ی زشت نیز از نام پیامبر ی زشت مشتق نشده و همچنین آن کلمهاز کلمه  )ع(اسم پیامبر خدا حضرت لوط
زبان عربی به معنی فاحشه نیست بلکه این معنی فقط  ی الط دربرگرفته نشده است.کلمه )ع(خدا لوط

و این معنا حتی در قرآن   (٢)باشد؛ الط به معنی شئ را حرکت دادن و جنباندن شدید استای از آن میاستعاره
باشد؛ از همین رو در قرآن شهر لوط ی ِافک به معنی دگرگون یا واژگون کردن مینیز وجود دارد. کلمه

کنیم که »المؤتفکات« نامیده شده است؛ زیرا )در اثر عذاب الهی( زیر و رو شد. در جای دیگری مالحظه می
 باشد.ان تمثیلی از واژگون کردن واقعیت میقرآن ُبهتان را ِافک نامیده است؛ چرا که ُبهت

 وزكريا تعين التقي.

 و کلمه زکریا به معنی پرهیزگار است. 

****** 

 
یلیط. یقال: هو ألوط بقلبي وألیط، وإنی ألجد له في قلبی لوطًا  جاء في صحاح الجوهري، في مادة )لوط(: ) ]لوط[ الکسائي: الط الشئ بقلبي یلوط و -١

استلطتم دم هذا ولیطًا، یعنی الحب الالزق بالقلب. وهذا أمر ال یلتاط بصفری، أي ال یلصق بقلبي. ویقال: استالطوه، أي ألزقوه بأنفسهم. وفی الحدیث: )
 . )المعلق(. ١١٥٨ص  ٣وطینته. واللوط: الرداء. یقال: لبس لوطیه( الصحاح: ج الرجل( أي استوجبتم. ولطت الحوض بالطین لوطًا، أي ملطته به

باشد که به جهت مناسبت نداشتن با های مختلف زبان عربی می این پاورقی در مورد ریشه و معانی کلمات و عبارات مشتق از لوط با توجه به فرهنگ  - ٢
مراجعه نمایند.   ١ی  ره پاورقی شما  ٦١توانند به اصل کتاب عربی »الجواب المنیز عبر االثیر« صفحه  مندان می ی فارسی زبان، ترجمه نشده است. عالقهخواننده

 )مترجم(
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 چیست؟ ۱۳: راز عدد ۸۳پرسش 

(، وملا،ا يعتع  أغل  الناس وخاصــة الغرب رقما  مشــؤوما  ، وهح ۱۳ما ســر الرقم )  :۸۳الســؤال/  
ــر أي املـهدي األول .. ؟ مع العلم أنّي اآل  على العكس من الـناس  ـلنـل  ارتـباح ـباإلـمام الـثاـلث عشــ

 اعتع  رقم حظ.
 املرسح: إبراهيم رغيح

دانند؟ آیا ارتباطی با امام سیزدم ها آن را نحس و شوم میچیست؟ و چرا مردم و مخصوصًا غربی  ۱۳راز عدد  
 دانم.ُیمن میدی خوشیعنی مهدی اول دارد؟ با توجه به اینکه هم اکنون بر خالف دیگران من آن را عد

 فرستنده: ابراهیم رغیل 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــائمهم يف قولــه تعــالى:  ا ِبُكْم َلِ ْن َلْم َتنَْتهُ ﴿الجواب على تطاهم وتشــــ نــَ ْ ا َتَطاَّ الُوا ِإنــَّ وا قــَ
ِليم  

َ
َناب  أ ا عـَ نَُّكْم ِمنـَّ ــَّ نُْتْم َقْوم   َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمســ

َ
ْح أ ْرُتْم بـَ ِإْ  ُ،كِّ

َ
اِئُرُكْم َمَعُكْم أ الُوا طـَ قـَ

ِرُفو َ  ــْ ْح ﴿، ويف قوـله تـعالى: (1)﴾ُمســ ِ بـَ َد اّللَّ اِئُرُكْم ِعنـْ اَل طـَ َ  قـَ َ  َوِبَمْن َمـعَ ا بـِ
نـَ ْ الُوا اطَّاَّ نُْتْم َقْوم  قـَ

َ
أ

الى: (2)﴾ُتْفَتُنو َ  ه تـع اـية تشـــــائمهم وتطاهم يف قوـل ِةَ،ا ُهْم ﴿، ونـه َدة  فـَ ة  َواحـِ ْيحـَ ــَ ْت ِإالَّ صــ انـَ ِإْ  كـَ
ِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا ِبِه َيْسَتْهِزئُو َ  َخاِمُدوَ  

ْ
 .(3)﴾َيا َحْسَرة  َعَلى الِْعَباِد َما َيه

الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

پاسخ به فال بد و شوم بودنشان در این سخن خداوند متعال آمده است: »گفتند: ما شما را به فال بد 
سخت خواهد رسید * گفتند:  ایایم. اگر بس نکنید سنگسارتان خواهیم کرد و شما را از ما شکنجهگرفته 

  ( ٤) گویید؟ نه، بلکه شما مردمی اسرافکار هستید«شومِی شما با خود شما است. آیا اگر اندرزتان دهند، چنین می
ایم. گفت: فال نیک و بد شما نزد و در این سخن خداوند متعال: » گفتند: ما تو را و یارانت را به فال بد گرفته

 
 . ١٩ –  ١٨یـس:  -١
 .  ٤٧النمل:  -٢
 . ٣٠ –  ٢٩یـس:  -٣
 . ١٩و  ١٨یس:  -  ٤
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و نهایِت، فال بد و بد شگونی آنها در این سخن   ( ١)خورده هستید « مردمی فریبخدا است؛ بلکه اینک شما 
باشد: » جز یک بانگ سهمناک نبود که ناگاه همه بر جای خود سرد شدند * ای دریغ بر این خداوند می

 .(٢)اش گرفتند!«ای به سوی آنها نیامد مگر آنکه به سخره بندگان! هیچ فرستاده

****** 

 : چرا مقام امامت، باالتر از نبّوت است؟۸۴پرسش 

 منها ؟ ملا،ا اإلمامة أسمى من النبّوة أو أعلى مرتبة :۸۴السؤال/ 
 املرسح: إبراهيم رغيح

 تر از نبّوت است؟چرا امامت باالتر و یا بلند مرتبه
 فرستنده: ابراهیم رغیل 

ــل  الجواب: ى اهلل على محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما . 

ــّرف  ــفلية بة،  اهلل، وقيادة جند اهلل فيها، والتصـ اإلمامة هي الهيمنة على العوالم العلوية والسـ
ــيح  ــا  إماما  دو  أ  يكو  له مقام النبّوة قب   )وتفصـ فيها بة،  اهلل، وال يمكن أ  يكو  اإلنسـ

 .(3)لنبّوة الخاتمة يصدر قريبا  إ  شاء اهلل( أكرث تجد  يف كتاب ا

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

امامت یعنی تسلط بر عوالم باال و پائین )عوالم علیا و سفلی( به إذن خداوند و رهبری سربازان خدا و تصرف 
ممکن است که کسی بدون اینکه مقام نبّوت را کسب کند، به مقام  ی خداوند، و غیردر آنها به اذن و اجازه

 
 . ٤٧نمل:  - ١
 . ٣٠و  ٢٩یس:  - ٢
 معلق(. لکان جواب السید أحمد الحسن قبل أن یصدر کتاب النبوة الخاتمة، وقد صدر هذا الکتاب قبل عدة أشهر فمن أراد التفصیل فعلیه مراجعته. )ا -٣
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توانید در کتاب »نبّوت خاتم« که انشاء الله به زودی منتشر خواهد امامت نایل شود. توضیحات بیشتر را می
 . (١)شد، مطالعه نمایید

****** 

 گر چیست؟نیروهای اشغال : تکلیف ما در برابر ۸۵پرسش 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم، الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۸۵السؤال/ 

واليت ســوف تحصــح واليت تحاف ضــد العراقيني الشــرفاء  ن حظ كثاا  من األمور اليت حصــلت
ــول اهلل محـمد ـــلت  ،)و(اـلنين آمنوا برســ وكـناـل  آمنوا بولي اهلل علي )ع(ت ـلنـل  أقول إ،ا حصــ

اهلل عليهم وبني األخوة النين ينىسبو  إلى التيار الصدري،  عركة بني االحت ل األمريكي لعنةم 
ما هو تكليفنا تجا  هنا املوقّ، أنبقى الصــدر، أو جيش املهدي )ع(  أو لنقح أتباع الســيد مقتدى

 باملال والس ل واألنفس ؟ ولكم جزيح الشكر. صامتني أم ننصر أخوتنا
 ول عطي  التميمياملرسح: حسني مدل

 بسم الله الرحمن الرحیم، سالم علیکم و رحمت الله و برکاته
های ایم که رخ داده است یا در آینده رخ خواهد داد؛ اتفاقاتی که علیه عراقیاتفاقاتی بسیاری را دیده

ایمان دارند، رخ   )ع(و همچنین به ولّی خداوند علی )ص(مندی که برای رسول خدا حضرت محمدشرافت
گران آمریکایی که لعنت خداوند بر آنها باد، با برادران منتسب به جریان داده است. حال اگر نبردی بین اشغال

صورت بگیرد، تکلیف ما در این مواجهه  )ع(صدری یا به عبارت دیگر پیروان سید مقتدا صدر یا سپاه المهدی
ر این درگیری با مال و سالح و جان، یاری دهیم؟ بسیار از شما چیست؟آیا ساکت بمانیم یا برادران خود را د

 سپاسگزارم.  
 فرستنده: حسین مداول عطیب التمیمی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 
 این کتاب در حال حاضر منتشر و به فارسی نیز ترجمه شده است. )مترجم( - ١
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ا  وعلى كح حال وبكح ما يمكن، ويوجد كتاب يج  مجاهدة قوات االحت ل الكافرة دائم
 .(1)عالجهاد باب الجنة  فيه تفصيح ويمكن  االط ع عليه 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

پذیر باشد، واجب بوده تی به هر شکلی که امکانگِر کافر همیشه و در هر حالمجاهدت علیه قوای اشغال 
توانید به آن مراجعه و هست. در کتاب »جهاد درب بهشت« این موضوع به طور مفصل ذکر شده است که می

 . (٢)نمایید

****** 

 : مرده در عالم برزخ.۸۶پرسش 

 سعادة السفا املح؛م، تحياتي وس مي :۸۶السؤال

ــة ــؤالي عن العزخ، كيفية معيشــ امليت يف العزخ، وهح يلتقي بغا  ويزور األموات واألحياء،   ســ
 وهح يهكلو  الطعام واملاء، وما،ا عن الخاات اليت نؤديها لهم ؟ مع الشكر الكثا.

 املرسح: جورج بطرس

 ی محترم، سالم و عرض ادب دارم.خدمت فرستاده

 
ت المحتلة اعلم أن أول من أعلن الجهاد ضد االحتالل األمریکي هو السید أحمد الحسن، في بیان خاص في العاشر من محرم للسنة األولی من دخول القوا  -١

دیدة بسبب هذا البیان من قبل قوات االحتالل وعمالئهم وعلماء السوء، ووصل األمر إلی السجن والتعذیب، وقد  للعراق، وقد واجه السید هو وأصحابه معاناة ش
سید أحمد من قبضة سلمت الشرطة الالعراقیة الذین وزعوا البیان سلموهم إلی القوات المحتلة، ولکن من کان مع الله کان الله معه، فقد أخرج الله أصحاب ال

 . )المعلق(.العمالء والخونة بالعار والشنار في الدنیا واآلخرة، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون والعاقبة للمتقین والحمد لله رب العالمین االحتالل، وباء
گر به عراق  ای اـشغالای خاص در دهم محرم اولین ـسال ورود نیروهگر آمریکایی را طی اطالعیهباید توجه داـشت اولین کـسی که جهاد علیه قوای اـشغال - ٢

گر و عامالن آنها و های زیادی از ســوی قوای اشــغالصــادر کرد، ســید احمد الحســن بود، و به ســبب همین اعالمیه ســید احمد الحســن و یارانش دشــواری
نیه را دســـتگیر کرد و به قوای  کردار متحمل شـــدند تا جایی که کار به زندان و شـــکنجه نیز رســـید. پلیس عراق عامالن توزیع این بیاهمچنین علمای زشـــت

نان را در دنیا و گر تحویل داد؛ اما هر کس با خدا باشــد، خدا هم با او خواهد بود. خداوند یاران ســید احمدا لحســن را از زندان آزاد نمود و عامالن و خائاشــغال
ـــیاه و ـناـکام نمود. » ٍب َینقَ آخرت رو سـ يَّ ُمنَقلـَ

َ
ِذیَن َظَلُموا أ َیْعَلُم الَـّ ــَ ِه َرِب اْلـعاَلمیَن َوسـ ُد ِللـَّ ــانی ـکه ظلم کرده« )ِلُبوَن، والـعاقـبة للمّتقین، وَاْلَحـمْ اـند ـبه زودی و کسـ

 (.گاه باز خواهند گشت، و عاقبت از آِن پرهیزگاران است، و حمد و ستایش مخصوص پروردگار عالمیان استخواهند دانست که به کدامین بازگشت
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عالم برزخ چگونه خواهدبود؟ آیا با دیگران ی برزخ می باشد؛ معیشت و زندگی مرده در سؤال من درباره
دهیم خورد؟ و خیراتی که برایشان انجام میکند؟ آیا غذا و آب میدیدار دارد و مردگان و زندگان را مالقات می

 باشد؟با تشکر فراوان.چگونه می
 فرستنده: جورج پطرس

ــلى اهلل  الجواب:  على محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

الناس أصــناف ولكح صــنّ منهم برزخهم، فليس حال األنبياء واألوصــياء وأولياء اهلل ســبحانه 
ــائر الكّفار كحال أئمة الكفر  ــائر املؤمنني النين تقع منهم املعام، وليس حال ســ كحال ســ

)ع(، وفرعو  الــني حــارب نيب اهلل مو  )ع( والفســــــاد كنمرود الــني حــارب نيب اهلل إبراهيم 
 وكحنانيا وقيافا علماء اليهود غا العاملني النين حاربوا نيب اهلل عيىس )ع(.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم
شوند و هر صنف و گروه، برزخ خود را دارد. وضعیت انبیا و اوصیا و یهای مختلفی تقسیم ممردم به گروه

باشد. همچنین وضعیت ی مؤمنینی که گناهانی از آنها سر زده است، نمیاولیای خداوند متعال همانند بقیه
و به نبرد برخاست  )ع(سایر کافران مانند پیشوایان کفر و فساد مثل نمرود که با پیامبر خدا حضرت ابراهیم

عمل یهود که با پیامبر خدا جنگید و مانند حنانیا و قیافا، علمای بی  )ع(فرعون که با پیامبر خدا حضرت موسی
 مبارزه کردند، نخواهد بود. )ع(حضرت عیسی

ــ   ــربو  ما يناسـ ويمكن أ  يزور امليت يف العزخ األحياء واألموات به،  اهلل، وهم يهكلو  ويشـ
السـابق، واملؤمنو  منهم ينتفعو  بالخاات اليت يؤديها لهم املؤمنو    عاملهم الني نزلوا فيه وعملهم

 يف هن  الحياة الدنيا، وأنا شخصيا  زرت قع والدي قبح سنوات وكلمين من القع وسمعت صوته.

ی خداوند،  زندگان و سایر مردگان را مالقات کند. آنها در آنجا تواند در عالم برزخ با اذن و اجازهمرده می
اند. مؤمنان متوّفی از آشامند اما متناسب با اعمال پیشینشان و عالمی که به آن وارد شدهخورند و میمی

گردند. من خودم قبر پدرم را مند میدهند بهرهخیراتی که مؤمنان زنده در زندگانی دنیوی برای آنها انجام می
 ن صدای او را شنیدم.چند سال قبل زیارت کردم و او از داخل قبر با من صحبت کرد و م

 وكثا من األحياء يرو  األموات يزورونهم يف الر،يا، أي: يف املنام.
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 کنند.به عالوه بسیاری از زندگان، مردگان را در عالم رؤیا و خواب مالقات می

أّما األنبياء واألوصــياء يف العزخ، فهم يســتمّرو  يف العمح بما يكلفهم به اهلل، ولهم أعمال وآثار 
 .(1)نا العالم ويف غا  يف ه

اما انبیا و اوصیا در عالم برزخ، آنها در حال اجرای اعمال و وظایفی که خداوند مکّلفشان نموده است، 
 . (٢)گذارندباشند. آنها وظایفی دارند و آثاری در این دنیا و غیر از آن، بر جای میمی

****** 

 کندنمی : جز نبی یا وصی در جفر نگاه ۸۷پرسش 

 الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۸۷السؤال 

ــؤال ليت ـبهّ  الجفر لم ينظر فـيه إالّ نيب أو وم من خ ل ـحدـيث ملوالـنا اإلـمام  لـقد أجبتم يف ســ
مو  بن جعفر )عليهما الســــ م(. وإّ  مفاتيحه هو خ فة اهلل عز وجح، واألبيا منه هو التقية، 

 واألحمر منه هو الدم والقتح.

 
في خطبة له، قال فیها: )... أیها الناس خذوها عن خاتم  )ع(: عن أمیر المؤمنین )ع(وقد جاء هذا المعنی في روایات کثیرة من کالم العترة الطاهرة  -١

أکثر الحق فیما تنکر )ص(النبیین ون واعذروا من ال حجة ، إنه یموت من مات منا ولیس بمیت، ویبلی من بلي منا ولیس ببال، فال تقولوا بما ال تعرفون. فإن 
 . ١٥٤ص ١لکم علیه. وأنا هو ...( نهج البالغة: ج

حدث نفسي فرعاني فقال: )مالك تحدث نفسك تشتهی أن تری أبا جعفر    )ع(وعن عمار بن مروان، عن سماعة، قال: دخلت علی أبي عبد الله  
ُ
؟ قلت: )ع(وأنا أ

 . ٢٩٥لمحمد بن الحسن الصفار: ص -الدرجات  ( بصائر)ع(نعم. قال: قم فادخل البیت. فإذا هو أبو جعفر 
إذا رأیتموه ؟ قالوا: نعم. قال: فارفعوا الستر.   )ع(فسألوه. قال: )تعرفون أمیر المؤمنین    )ع(بعد قتل أمیر المؤمنین    )ع(وإن قومًا من الشیعة أتوا الحسن بن علي  

 - : یموت من مات منا ولیس بمیت ویبقی من بقی منا حجة علیکم( بصائر الدرجات )ع(ین ال ینکرونه. وقال أمیر المؤمن  )ع(فرفعوه، فإذا هم بأمیر المؤمنین 
 . )المعلق(. ٢٩٥لمحمد بن الحسن الصفار: ص

ای مردم از خاتم ای روایت شده است که فرمود: »....در خطبه )ع(المؤمنین وارد شده است: از امیر )ع(این معنی در روایات بسیاری از عترت طاهره - ٢
میرد آنکه از ما بمیرد اما مرده نیست، و فرسوده خواهد شد آنکه از ما فرسوده شود در حالی که فرسوده نیست، پس عبرت گیرید و بدانید که می )ص(النبیین

«. نهج شناسید و بر آنکه حجتی ندارید معذور بدارید و آن شخص، من هستم زی است که شما نمی دانید بر زبان نرانید؛ چرا که بیشتر حق در آن چیآنچه را نمی
 . ١٥٤ص  ١البالغه: ج 

برای چه با خودت کردم. متوجه من شد و فرمود: »داخل شدم در حالی که با خودم صحبت می   )ع(از عّمار بن مروان از سماعه روایت شده است: بر ابو عبد الله
آنجا بود. بصائر  )ع(«. و چون چنین کردم، ابو جعفربرخیز و داخل خانه شو؟« گفتم: آری. فرمود: »را ببینی )ع(؟ آیا دوست داری ابا جعفرکنیصحبت می 

 . ٢٥٧محمد بن حسن صفار: ص  -الدرجات 
را ببینید،  )ع(اگر امیر المؤمنینرمود: »رفتند و از او درخواست نمودند. ف )ع(نزد حسن بن علی  )ع(گروهی از شیعیان پس از شهادت امیر المؤمنین

فرمود:    )ع(را دیدند و نتوانستند او را انکار کنند. امیرالمؤمنین  )ع(«. وقتی پرده را برداشتند، امیرالمؤمنینآن پرده را بردارید؟« گفتند: آری. فرمود: »شناسیدمی
 . ٢٩٥محمد بن حسن صفار: ص  -«. بصائر الدرجات شما حّجت استبُمرد آنکه از ما مرد ولی مرده نیست و آنکه از ما باقی ماند، بر »
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 مشمولني يف الحديث الشريّ أم ال ؟  )ع(سؤال: هح كح األنبياء واألوصياء 

 سؤال: هح هنا الحديث يدل على التقييد والحصر يف النظر للجفر ؟ 

ــخـاو خـارج دائرة األنبـياء  ــا لـعدم النظر يف الجفر من قـبح أشــ ــؤال: ـهح ـهنا الحـدـيث يشــ ســ
؟ فة،ا كا  الجواب بالنفي فمن هم هؤالء األشخاو ؟ مؤه تهم ؟ صفاتهم ؟ أين   )ع(واألوصياء

 وكيّ نظروا للجفر ؟

إّ  القرآ  الكريم ال يمســـــه إالّ املطهرو . فـهح ـهنا ينطبق على الجفر ؟ علـما  ـبهّ  الجفر ليس 
 مثح كتاب القرآ  الكريم ؟

ــن وألخوته وا ــخص أحمد الحســ ــ م عليكم ورحمة اهلل أرجو اإلجابة. وتحية طيبة لشــ لســ
وبركاته. ال ضا من أ  تكو  لنا أدوار متنوعة طاملا هدفنا واحد هو العمح يف خدمة موالنا اإلمام 

 املهدي )عج( والتمهيد لظهور  ونصرته. جزاكم اهلل خا جزاء املحسنني. 
 املرسح: هاشم العراقي

 سالم علیکم و رحمت الله و برکاته
کسی جز   )ع(پاسخ دادید، با این مضمون که با توجه به حدیث امام موسی کاظمتر به یک سؤال من پیش

باشد و جفر سفید تقّیه و جفر سرخ نگرد و کلیدهایش خالفت خداوند عزوجّل مینبی یا وصی در جفر نمی
 خون و کشتار است.

  مشمول این حدیث شریف هستند یا خیر؟ )ع(: آیا تمام انبیا و اوصیا١سؤال 
  آیا این حدیث داللت بر مقّید بودن و وجوِد انحصار در نگاه کردن در جفر است؟  :٢سؤال 
توانند در جفر نظر بیفکنند؟  ی انبیا و اوصیا نمینماید که افراد خارج از دایره: آیا این حدیث اشاره می٣سؤال

نه در جفر اگر پاسخ منفی باشد این اشخاص چه کسانی هستند و صفات و خصوصیات آنها چیست و چگو
 کنند؟نظر می

ُروَن قرآن کریم را » ُه ِإاَلّ اْلُمَطَهّ کنند(؛ آیا این آیه بر جفر منطبق است؟با «  )جز پاکان آن را لمس نمیال َیَمُسّ
 توجه به اینکه که جفر مانند قرآن کریم نیست؟

رحمة الله و برکاته.   امیدوارم پاسخ دهید. درود پاک برای شخص احمد الحسن و برادرانش والسالم علیکم و
مان یکی است یعنی خدمت به موالیمان امام های متنوعی خواهیم داشت؛ مادام که هدفشک دورانبی

 سازی برای ظهور  و یاری ایشان. خداوند به شما برترین پاداش نیکوکاران را عطا فرماید!و زمینه )ع(مهدی
 فرستنده: هاشم عراقی
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

رسح إليها من األحكام وهي موجودة 1ج
ُ
: كح ُمرَسح البد أ  يعرف كح ما تحتاجه األمة اليت أ

 يف الجفر.

ی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصل
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم
ای باید احکام مورد نیاز امتی که به سویش فرستاده شده است را بداند؛ این : هر فرستاده١جواب سوال 

 باشد.احکام در جفر موجود می

ح إ2ج ــور ـباملُرســـــَ ليـها من : النظر إلى كـح ـما تحـتاـجه األـمة من العلم املوجود يف الجفر محصــ
 األنبياء واألوصياء.

: نگاه کردم به هر آنچه از علمی که در جفر وجود دارد و مورد نیاز امتی است که به سویشان ٢جواب سوال  
 باشد.ی به سویشان میشده ارسال انجام شده، مخصوص و منحصر به نبی یا وصّی فرستاده

جفر والجفر من بركة الســماء : يوجد أشــخاو يمكن أ  يطلعهم اهلل على يشء مما يف ال3ج
ْرِض ْالـنازـلة، ـقال تـعالى: 

َ
اِء َواأْل ـمَ ــَّ اٍت ِمَن الســ ا َعَلْيِهْم بََركـَ َح الُْقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحنـَ هـْ

َ
 َّ أ

َ
َوَلْو أ

َخْننَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبو َ 
َ
بُوا َفه  ، ويف اآلية وصفهم.(1)﴾َوَلِكْن َكنَّ

ای از آنچه در جفر وجود دارد، کنند تا خداوند به گوشهبعضی از افراد این امکان را پیدا می: ٣جواب سوال 
ها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه کرده بودند، فرماید: » اگر مردم قریهآنها را مطلع سازد. خداوند متعال می

تکذیب کردند؛ ما نیز به کیفر کردارشان گشودیم، ولی )فرستادگان( را  برکاتی از آسمان و زمین را به رویشان می
 . این آیه در وصف آنها آمده است.(٢)شان کردیم «مؤاخذه

ُرو َ ﴿ : املس يف اآلية املنكورة:4ج هُ ِإالَّ امْلَُطهَّ  يعين املعرفة. (3)﴾ال َيَمسُّ

 
 . ٩٦ألعراف: ا -١
 .٩٦اعراف:  - ٢
 . ٧٩الواقعة:  -٣
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ُه ِإالَّ : »لمس کردن« در این آیه»٤جواب سوال  ُروَن الَّ َیَمسُّ  یعنی شناخت و معرفت. (١)«اْلُمَطهَّ

هُ ﴿فكح ما تحتاج إليه األمة ال يعرفه  ُرو َ ﴿إال املرسلو  إليها  ﴾ال َيَمسُّ  .(2)﴾امْلَُطهَّ

ُروَن شدگان به سویشان )پس هر آنچه اّمت به آن احتیاج دارند را کسی جز فرستاده الَّ دانند )( نمیاْلُمَطهَّ
هُ   .(٣)(َیَمسُّ

****** 

 
 . ٧٩واقعه:  - ١
یا معاویة، إن عمر بن الخطاب أرسلني في إمرته  : )...)ع(وقد وردت روایات بهذا المعنی منها ما ورد في محاججة ابن عباس مع معاویة في فضل آل محمد -٢

إني أرید أن أکتب القرآن في مصحف فابعث إلینا ما کتبت من القرآن فقال: تضرب والله عنقي قبل أن تصل إلیه. قلت: ولم ؟ قال:    )ع(إلی علي بن أبي طالب  
ُروَن( یعني ال یناله کله ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ ْوَرْثَنا اْلِکَتاَب  إن الله یقول: )الَّ َیَمسُّ

َ
إال المطهرون إیانا نحن عنی الذین أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهیرًا، وقال: )ُثمَّ أ

ِذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا( فنحن الذین اصطفانا الله من عباده ونحن صفوة الله ولنا ضرب األمثال وعلینا نزل الوحي. فغ الب ضب عمر وقال: إن ابن أبي طالَّ
به. فمن قال یا معاویة: یحسب أنه لیس عند أحد علم غیره فمن کان یقرأ من القرآن شیئًا فلیأتنا به. فکان إذا جاء رجل بقرآن یقرءه ومعه آخر کتبه وإال لم یکت

 . ٢٧٠ص ٣٣انه ضاع من القرآن شيء فقد کذب هو عند أهله مجموع ....( بحار األنوار: ج
لعمر: )هیهات لیس إلی ذلك سبیل، إنما جئت به إلی أبي بکر لتقوم الحجة علیکم، وال تقولوا یوم القیامة: إنا کنا عن هذا  ع()وفي روایة قال اإلمام علي 

م القائم قال: نعم إذا قاغافلین، أو تقولوا: ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي ال یمسه إال المطهرون واألوصیاء من ولدي، قال عمر: فهل إلظهاره وقت معلوم. ف
. ١٢٦ص ٣للشیخ علي الکوراني العاملي: ج )ع(من ولدي یظهره ویحمل الناس علیه، فتجري السنة به، صلوات الله علیه( معجم أحادیث اإلمام المهدي 

 )المعلق(. 
ت شده است: ».... ای معاویه! در روای )ع(ی ابن عباس با معاویه در فضل آل محمدروایاتی در این مضمون روایت شده است؛ از جمله آنچه در محاجه - ٣

ای آوری و ثبت کنم، پس هرآنچه از قرآن نوشتهخواهیم قرآن را جمعفرستاد که: من می )ع(زمان خالفت عمر بن خطاب، عمر مرا نزد علی بن ابی طالب
ُه : »فرمایدخداوند می«. گفتم: »برای چه؟!« فرمود: »به خدا سوگند اگر گردنم زده شود این کار را انجام نخواهم دادفرمود: » )ع(برایم بفرست. علی الَّ َیَمسُّ

ُروَن  ی آن دسترسی داشته باشد و منظور، ما هستیم؛ کسانی که خداوند از هر پلیدی به دورشان داشته تواند به همهشدگان نمیی کسی جز پاکیعن«  ِإالَّ اْلُمَطهَّ
ِذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا: »فرمایدشان داشته است و می و کامال پاکیزه  ْوَرْثَنا اْلِکَتاَب اَلّ

َ
ما همان (؛ مان به میراث دادیم برگزیده سپس کتاب را به بندگان« )ُثَمّ أ

«. عمر خشمگین شد و گفت: ابن ها زده و بر ما وحی نازل شده استکسانی هستیم که خداوند از میان بندگانش برگزید، ما برگزیدگان خداییم و برای ما مثال 
خواند و کند برای ما بیاورد. اگر کسی چیزی از قرآن می ئت می کند علم نزد کس دیگر غیر از او نیست؟! پس هر کس از قرآن چیزی قراابی طالب فکر می 

گوید، کند، آن را بنویسید وگرنه، ننویسید. ابن عباس گفت: ای معاویه، اگر کسی بگوید بخشی از قرآن مفقود شده است، دروغ می کس دیگری هم تأیید می 
 . ٢٧٠ص  ٣٣باشد....«. بحار االنوار: ج تمام آن نزد اهلش می 

هرگز به آن دست نخواهید یافت؛ من آن را نزد ابو بکر آوردم تا صرفًا حّجت بر شما تمام باشد و روز قیامت نگویید ما به عمر فرمود: »  )ع(وایتی، امام علیدر ر 
«. عمر گفت: باشندا از فرزندانم مییازد و آنها، اوصیازآن غافل بودیم یا بگویید آن را برای ما نیاوردی. به قرآنی که نزد من است کسی جز پاکیزگان دست نمی

آری، هنگامی که قائم از فرزندان من قیام کند، آن را ظاهر خواهد نمود و مردم را مطیع  فرمود: » )ع(آیا برای اظهار و رؤیت آن وقت معلومی است؟ امام علی
 . ١٢٦ص  ٣علی کورانی عاملی: ج شیخ  )ع(«.  معجم احادیث امام مهدیرا جاری خواهد  ساخت )ص(کند و سنت رسول خداآن می
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 در مورد کتاب قاضی السماء چیست؟ )ع(: نظر سید الحمد الحسن۸۸پرسش 

السـ م عليكم ورحمة اهلل ... وّزع قبح أيام يف مدينة البصـرة كتاب إسـمه قال   :۸۸السـؤال  
 ما رأي سماحة السيد بهنا الكتاب ؟ ولكم األجر والثواب. السماء،

 املرسح: رحيم العراقي

له و برکاته.... چندی قبل در بصره کتابی به نام »قاضی السماء« )قاضی آسمان( سالم علیکم و رحمت ال
 توزیع شد. نظر جناب سید احمدا لحسن در خصوص این کتاب چیست؟ خداوند اجر و ثواب نصیبتان کند!

 فرستنده: رحیم عراقی

ــلى اهلل على محمد   الجواب: وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

يف هنا الكتاب ينكر الكات  أبي محمد بن الحسـن املهدي )ع( روحي فدا . وبهسـلوب وضـيع 
، وإنكارها بقوله: إنّها ضعيفة السند. والعلماء )ع(وهو الىشكي  بالروايات الواردة عن أهح البيت

  خداع الناس إلبعادهم عن الحق.غا العاملني يستخدمو  نفس هنا األسلوب الوضيع يف

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 سلیمًا.توالمهدیین وسّلم

که جانم فدایش باد را منکر شده است؛ آن هم   )ع(در این کتاب، نویسنده، پدرم محمد بن الحسن المهدی
نقل شده؛ با این گفته که: سندشان    )ع(با روشی پست و حقیر و با ایجاد شک و تردید در روایاتی که از اهل بیت

مایه برای فریب دادن مردم و دور کردنشان از حق و عمل نیز از همین روش بیضعیف است. علمای بی
 کنند.حقیقت، استفاده می

****** 
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 : دعای رؤیت یکی از معصومین ۸۹پرسش 

 أريد ِ،كرا  أقوله يمكنين من ر،ية أحد املعصومني يخعني يف عالم املنام أّ  أحمد  :۸۹السؤال/  
 )عج(. الحسن هو اليماني املوعود، وهو وم ورسول الحجة املنتظر

ها الســـيد أحمد فهح يمكن أ  يشـــافي... لدي طفلة عمرها ث ث ســـنوات وقد ولدت منغولية  
ــن بة،  اهلل كما كا  يفعح نيب اهلل ــتطاع فهنا أ،من به من هن   الحسـ ــ )ع(، إ  اسـ وروحه عيىسـ

 أقول شهيد. والس م ختام اللحظة، واهلل على ما
 املرسح: ماز  حميد أحمد

اطالع خواهم تا این امکان را به من بدهد که یکی از معصومین را در عالم خواب ببینم و به من دعایی می
 باشد.می )ع(ی حّجت منتظردهدکه احمد الحسن، یمانی موعود و وصی و فرستاده

به اذن خداوند او دختری دارم سه ساله که ُمنگول به دنیا آمده است.... آیا ممکن است سید احمد الحسن 
دهد من از همین . اگر سید بتواند دخترم را شفا )ع(را شفا دهد، درست مانند پیامبر خدا و روح خدا عیسی

 گویم گواه است. والسالم.لحظه به او ایمان خواهم آورد و خدا بر آنچه می
 فرستنده: مازن حمیداحمد 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 توا ويرسلو .يوجد دعاء لدى األنصار أرجو أ  يلتف

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 چنین دعایی را انصار دارند؛ امیدوارم التفات نمایند و برای شما ارسال کنند.

 .(1)كا  عيىس )ع( يقول ملن يسهلونه: )خن على قدر إيمان (

 
 ١٩التاسع: )وقد رکز نبي الله عیسی علی هذه في الذین شفاهم بإذن الله تعالی، بأن النتیجة تکون علی قدر اإلیمان، فقد جاء في إنجیل متی اإلصحاح  -١

ألنها قالت في نفسها إن مسست ثوبه  ٢١ومست هدب ثوبه.  وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائه ٢٠فقام یسوع وتبعه هو وتالمیذه. 
وفیما  ٢٧( وکذلك جاء في نفس اإلصحاح: )٢٣فالتفت یسوع وأبصرها فقال ثقي یا ابنة. إیمانك قد شفاك. فشفیت المرأة من تلك الساعة.  ٢٢فقط شفیت. 
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 .(١)«فیض ببر ایمانت یبه اندازهفرمود: »به کسانی که از او حاجتی می خواستند می )ع(عیسی

****** 

 : چگونه از انصار شما باشم؟ ۹۰پرسش 

 الس م على وم اإلمام املهدي، سيدنا أحمد الحسن وعلى آبائه األطهار. :۹۰السؤال/ 

إنين مؤمن بــ  بعــد أ  اطلعــت على كــح مــا يحتويــه موقعكم وآمنــت، واهلل واإلمــام املهــدي 
 يشهدو  على إيماني ب .

ا لن أطـل   ــارف أـن ــارف، علمين كيّ أكو  من أنصـــ د  مـن  أ  أكو  من أنصـــ ا أرـي كـح ـم
لتقي ب  شـــخصـــيا ، ولكن علمين عم   يجعلين أتواصـــح مع  حا لو تواصـــح املســـتحيح يف أ  ا

روحي، و عمح يجعلين أكو  من أنصـارف وأسـ ل  بجدف الحسـني أ  تدعو لي بهنا الدعاءت ألنين 
 مؤمن بهنّ  مستجاب الدعوة أتوسح إلي  قح: 

ــفي عّزام العبـيدي من كـح مرض و ب ء يـعاني مـنه، واحفـظه من كـح األ ـعداء، وثبـته اللهم اشــ
على الصــراح املســتقيم، وبّيا وجهه، وحح عقدة من لســانه، واشــرل صــدر ، وثبته على الهداية 

 واغفر له ما تقّدم من ،نبه. 

ــح معـ  ولو على األـقح  ــؤالني يف أ  تعلمين عم   يجعلين أتواصـــ ة على الســ أتمّ  أ  أجـد إجـاـب
لي بـهنا ـلدـعاء، وتنطـقه بلســـــاـن   تواصـــــح روحي، وعـمح يجعلين من أنصـــــارف، وأتم  أ  ـتدعو

الشــريّ الني ليس بني نطق  وبني االســتجابة حجاب، يابن حجاب اهلل ووجه اهلل ووم خليفة 
 اهلل على أرضه ل  ميّن الس م.

 
ولما جاء إلی البیت تقدم إلیه األعمیان. فقال لهما یسوع أتؤمنان أني أقدر أن أفعل   ٢٨یسوع مجتاز من هناك تبعه أعمیان یصرخان ویقوالن ارحمنا یا ابن داود.  

 فانفتحت أعینهما(.   ٣٠حینئذ لمس أعینهما قائال بحسب إیمانکما لیکن لکما.  ٢٠هذا . قاال له نعم یا سید. 
ی ایمان و یقین آنها است. در انجیل فرمود که نتیجه همیشه به اندازهداد، تأکید می در مورد کسانی که به اذن خدا شفا می  )ع(پیامبر خدا حضرت عیسی - ١

 استحاضه مرض به سال دوازده مدت زنی که اینک و ٢٠شد  روانه او عقب از برخاسته، خود شاگردان اتفاق عیسی به پس ١٩متی اصحاح نهم آمده است: »
 بر نظر برگشت، عیسی  ٢٢یابم  شفا آینه هر کنم، لمس را فقط ردایش بود: اگر گفته خود با زیرا ٢١نمود،   لمس را ردای او دامن آمده، او عقب از ،بود مبتال

  ٢٧اصحاح آمده است: »«. همچنین در همین  ٢٣شفا یافت     زن ساعت، آن داد، و در شفا را تو ایمانت که زیرا باش جمع خاطر گفت: ای دختر، وی انداخت و
 نزد کور دو آن درآمد، خانه به چون و ٢٨کن!  ترحم ما بر داوود! گفتند: ای پسرمی  افتاده، او عقب در فریادکنان کور دو رفت،می مکان آن عیسی از چون و
 گفت: بر کرده، لمس را ایشان چشمان ساعت، در ٢٩بزرگوار بر این کار توانایی دارم؟ گفتندش: آری، ای  که دارید ایمان گفت: آیا به ایشان آمدند. عیسی او

 «.شد باز ساعت، چشمانشان در ٣٠شما اعطا شود.  به ایمانتان وفق
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إّ  التاري  يعيد نفسه، ولن أتخّلى عن  ياحفيد الحسني، واللهم ثبتنا على والئنا لسيدنا أحمد الحسن  
 بحق محمد وآل محمد.

ورقم املوبايح مفصـــولت ألنّي لم أســـدد الفاتورة، ولكن إ،ا اســـتلمت الرات  ســـوف اســـدد ربما تريد أ  
والحمد هلل على نعمة تتصح بي. وأنا من قبيلة عربية يف الحجاز تشيعت يف عصر اإلمام محمد الجواد )ع(  

 الوالية.
  املرسح: خادم  عزام العبيدي

سـيد أحمد الحسـن اسـتحلفكم بالعباس أ  تصـح هن  إ،ا كا  مسـتلم الرسـالة أحد أنصـار ال
الرســالة إلى ســيدنا أحمد الحســن وأ  يرد عليها هو شــخصــيا ، أو أحد ينقح رّد  لي، وإ  لم تصــح 

 الرسالة له فخصامنا عند سيدتنا الزهراء يوم الحساب.

 آقا و سرور ما سید احمدا لحسن و همچنین بر پدران پاک ایشان! )ع(سالم و درود بر وصّی امام مهدی
من مؤمن به شما هستم؛ پس از اینکه بر آنچه در سایت شما بوده مطلع شدم و به شما ایمان آوردم، و 

 بر ایمان من به شما، گواه هستند. )ع(خداوند و امام مهدی
اشم؛ پس به من بیاموز که چگونه از انصار شما خواهم این است که از انصار شما بی آنچه از شما میهمه

باشم. من خواهان چیزهای غیرممکن مثل دیدار با شما نیستم ولی چیزی به من بیاموزید تا بتوانم با شما در 
ی انصار شما قرار دهد. از شما به جّدت ارتباط باشم، حتی اگر این ارتباط، روحی باشد و عملی که مرا در زمره

گونه مرا دعا نمایید؛ چرا که ایمان دارم که شما مستجاب الدعوه هستید؛ دارم که این تقاضا )ع(حسین
 بفرمایید:

برد شفا ده و از تمامی دشمنان ها و بالهایی که از آن رنج میخداوندا! عَزام العبیدی را از تمام بیماری
اش را گشاده ره زبانانش را باز و سینهقدم بدار. رویش را سفید، و گمحفوظش بدار و او را بر صراط مستقیم ثابت

 فرما و بر هدایت ثابت قدمش بدار و گناهان پیشین او را بیامرز.
ی مرا اجابت فرمایی و به من عملی بیاموزی تا با شما در ارتباط  باشم حتی اگر ارتباط امیدوارم دو خواسته

د. امیدوارم مرا با این دعا مورد لطف خویش روحی باشد و همچنین عملی که مرا از انصار و یاران شما قرار ده
قرار دهید؛ با کالم شریفتان؛ کالمی که بین ادا شدنش و استجابتش، حجابی نیست! ای فرزند حجاب خدا 

 ی خدا بر روی زمینش، درود من بر تو باد!و وجه خدا و وصّی خلیفه
. خداوندا! به حق محمد )ع(ی حسینهمانم، ای نوادتاریخ تکرار شد و هرگز از نصرت و یاری شما بازنمی

 قدم نگهدار؛ والیت سید احمد الحسن!آل محمد، ما را بر این والیت ثابت
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باشد اما حقوق که گرفتم هزینه را پرداخت خواهم کرد، موبایلم به علت عدم پرداخت هزینه، فعاًل قطع می
 )ع(ستم که در زمان امام محمد جوادای عرب در حجاز هشاید بخواهید با من تماس بگیرید. من از قبیله

 شیعه شدند؛ شکر خداوند بر نعمت والیت که نصیب ما فرمود!
دهم ی این نامه، یکی از انصار سید احمد الحسن باشد شما را به ابوالفضل عباس سوگند میاگر گیرنده  

رف ایشان، پاسخم را که این نامه را به دست سید احمد الحسن برسانید و ایشان شخصًا یا کس دیگری از ط
 شکایت خواهم برد. )ع(ی زهرابدهد، که اگر این نامه به دست سید نرسد از شما به بانوی دو عالم فاطمه

 فرستنده: عزام العبیدی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

وطهرت بوالية الحق إ  شــــاء اهلل. وأرجو من  ومن كح األنصــــار حفظهم اهلل من كح طبت  
ــ ة اللـيح واـلدـعاء فيـها والبكـاء بني ـيدي رب رحيم، ـفة  ـباب ملكوت  ــوء أ  ال تغفلوا عن صــ ســ

اليوم مفتول، فطوبى ملن يؤ،  السماوات الني كا  يفت  لخاصة أنبياء اهلل ورسله كةبراهيم )ع(  
 )ع(.ل لاوا ما رأى إبراهيم لهم يف الدخو

 سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.
ها شاء الله که با والیت حق، پاک و طاهر شدید. از شما و از تمامی انصار خدا که خداوند از جمیع بدی ان

کنم که هرگز از نماز شب و دعا در آن و گریه و زاری در پیشگاه پروردگار رحیم مصونشان دارد درخواست می
تر فقط برای انبیای خاص خداوند و فرستادگانی همچون ها که پیشغافل نشوند. درهای ملکوت آسمان

شود تا بنگرند ی ورود داده میشد، اکنون باز است. خوش به حال کسانی که به آنها اجازهباز می )ع(ابراهیم
 نگریست. )ع(به آنچه ابراهیم

ر قليح العمح كثا   ــّ ــله ومّنه أ  يجي  وأنا املنن  املقصــ ــهل اهلل بفًــ الزلح قد دعوت ل ، وأســ
 دعائي ويعطي  سؤل  وخا اآلخرة والدنيا.
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عمل با خطاهای بسیار برایت دعا کردم و از خدای متعال مسئلت دارم که به مّنت من گناهکاِر تقصیرکار کم
 را نصیبت فرماید! و فضل خویش دعایم را اجابت فرماید و آنچه درخواست نمودی و خیر دنیا و آخرت

****** 

 : آیا در تورات و انجیل، تحریف وجود دارد؟۹۱پرسش 

الســ م عليكم، هح تؤمنو  بهّ  التوراة واإلنجيح املوجودا  حاليا  هما حقيقيا  أم  :۹۱الســؤال/  
 فيهما يشء من الزتوير والتحريّ، أو أنّهما محّرفا  أرجو اإلجابة بوضول.

 املرسح: عادل املوحد

باشند، حقیقی هستند  علیکم. آیا شما اعتقاد دارید که انجیل و توراتی که در حال حاضر موجود می سالم
 باشند؟ امیدوارم به وضوح پاسخ دهید. یا چیزی از تزویر و تحریف در آنها وجود دارد یا تحریف شده می

 فرستنده: عادل موحد

ــلى اهلل على محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العامل  الجواب: ني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 التوراة واإلنجيح املوجودا  حاليا  فيهما يشء من التحريّ.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 برکاته.سالم علیکم و رحمت الله و 
 در تورات و انجیل امروزی، چیزی از تحریف وجود دارد.

****** 
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 : تحریف در کتاب مقدس. ۹۲پرسش 

الـس م عليكم، أـشكركم الـشكر الجزيح على اهتمامكم وجوابكم، وأريد  :۹۲الـسؤال/  
التواصـــح معكم من أجح الوصـــول للحقيقة واليت ا،من بها، واليت هي: إّ  التحريّ الني قامت به 

مل ات السنني، ومن بعدها الكنائس العوتستانىية واملدعومة  كنائس الكاثوليكية والبابواتال
ة واليت ال تؤمن ـبالـثالوث، وإنّـما اهلل هو  ــيحـية الحـقّ ــهيونـية الـعاملـية من أـجح طمس املســ من الصــ

والني وبعد أ  أّدى واجبه رفعه إليه ليتّوجه ملكا ،  - املســي   -الواحد األحد والني أرســح يســوع 
ــ على األدـيا  الـباطـلة ويتم قصــــد اهلل، واـلني هو أ    ــوف يقيم الـعدل بـعد أ  يقألــ عن قرـي  ســ

 يعيش البشر يف الجّنة، واليت أخرجنا منها بسب  خطي ة آدم وحواء.

أرجو التواصــــح وإ  كـاـنت ـلديكم معلوـمات عن أين التحريّ يف الكـتاب املـقّدست ألنـنا ـلدينا 
 عن املوجود لدى كح الكنائس.كتاب مقّدس يختلّ تماما  

 املرسح: عادل املوحد

سالم علیکم. از توجه و پاسخ شما بسیار متشکرم. مایلم برای رسیدن به حقیقتی که به آن ایمان دارم، با 
ها که صدها سال پیش آغاز نمودند و پس شما در ارتباط باشم. اینکه: تحریفی که کلیساهای کاتولیک و پا  

شدند ادامه دادند؛ با ی پروتستان و کسانی که از طرف صهیونیست بین الملل حمایت میاز آن نیز کلیساها
هدف از بین بردن بردن مسیحیت حقیقی؛ مسیحیتی که به تثلیث معتقد نبود و به خداوند واحد و َاحد که 

فرا خواند تا  ُیسوع )عیسی مسیح( را فرستاد اعتقاد داشت؛ عیسایی که بعد از انجام رسالتش، او را نزد خود
دارد، پس از اینکه بر تمام ادیان باطل سیطره ای نزدیک عدل را بر پا میپادشاه گرداند؛ کسی که در آینده

رساند؛ اینکه نوع انسان در بهشتی که به سبب خطایی که آدم و حوا از ی خداوند را به پایان مییابد و ارادهمی
 آن اخراج شدند، سکنی گزیند.

امید دارم  ارتباط ما پابرجا باشد و اگر اطالعاتی در خصوص تحریفات کتاب مقدس دارید بیان فرمایید؛ 
 باشد. های موجود در کلیساها متفاوت میچرا که ما کتاب مقدسی داریم که به طور کامل با کتاب 

 فرستنده: عادل الموحد

ــلى اهلل على محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني  الجواب: ، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما . 

 أرسح ما لدي . أّما أنا فقد بيَّنت وسهبنّي الحق إ  شاء اهلل.
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پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 مایید. من حق را روشن نمودم و در آینده نیز انشاء الله روشن خواهم نمود.هر سوالی دارید ارسال ن

 أنا الرسول املعّزي ألنبياء اهلل ورسله والني وعد به عيىس )ع(.

 اش را داده است:وعده  )ع(ی انبیا و فرستادگان هستم؛ کسی که عیسیدهنده ی عزت من همان فرستاده

مال للني أرســــلين، وليس أحد منكم يســــهلين أين تمألــــ، )ع(: )وأّما اآل  فهنا  یقال عيـســـ 
 ولكن ألني قلت لكم هنا قد مَل الحز  قلوبكم.

، ولكن إ  املعّزيلكن أقول لكم الحق أنّه خا لكم أ  انطلقت ألنه إ  لم أنطلق ال يهتيكم 
رسله إليكم، وما جاء ،اف يبكت العالم على خطي ة، وعلى بر، وعلى دينونة.

ُ
 ،هبت أ

ــ )ألني ،اه  إلى أبي وال ترونين أيًا (، أمّ  ــ )ألنهم ال يؤمنو  بي(، وأّما على بر: فـ ا على خطي ة: فـ
 وأّما على دينونة: فـ )ألّ  رئيس هنا العالم( قد دين.

ًـا  ألقول لكم، ولكن ال تـستطيعو  أ  تحتملوا اآل ، وأّما ما جاء ،اف  إّ  لي أمور كثاة أي
لى جميع الحقت ألنّه ال يتكلم من نفـسه، بح كح ما يـسمع يتكلم )رول الحق( فهو يرـشدكم إ

 .(1)به( 

 ٦ رویمی کجا به نپرسد من از شما کسی از و روممی خود یفرستنده نزد اآلن اّما ٥فرمود: » )ع(عیسی
 من رفتن که گویممی راست شما به من و ٧است  شده غم ُپر از شما دل گفتم، شما به را این چون ولیکن

 ٨ فرستممی شما نزد را او بروم اگر آمد. اما نخواهد شما نزد هندهدتسّلی نروم اگر زیرا بهتر است؛ برای شما
 ایمان من آنها به زیرا گناه؛ بر اما ٩نمود  خواهد ملزم داوری و عدالت و گناه بر را جهان آید، او چون و

 داوری، بر و اّما ١١دید  نخواهید مرا دیگر و روممی خود پدر نزد که سبب آن عدالت، از بر و اما ١٠د آورننمی
 .(٢)«است شده حکم جهان این رئیس بر که آن رو از

 
 إنجیل یوحنا اإلصحاح السادس عشر.   -١
 انجیل یوحنا اصحاح شانزدهم. - ٢
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ولی  ١٣ندارید  را شانتحّمل طاقت بگویم، ولی اآلن شما که به دارم نیز چیزهای دیگر بسیار و ١٢»
 تّکلم خود از که زیرا کرد خواهد هدایت جمیِع راستی به را شما راستی بیاید، روِح  یعنی او هنگامی که

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

****** 

 : چه موقع فهمیدید که شما یمانی هستی؟۹۳پرسش 

ــؤال/   ــم اهلل الرحمن الرحيم، :۹۳السـ ــيا   بسـ ــخصـ ــن شـ ــيد أحمد الحسـ أرجو الرّد من قبح السـ
 اهلل خاا . جزاكم

واضــحة  الفاضــح، لقد علمت مؤخرا  بدعوتكم الشــريفة، وقمت باالســتخارة فكانتســيدي  
ــّ ــريـحة بـهداـية دعوتكم واألمر ـباتـباعـها، ومن وقتـها ـفةّ  قليب يهوى إليكم وآســ ألنّي لم  وصــ

اهلل  ألتحق بخــدمتكمت أل  بحثي مــا زال قــائم للتــهكــد، و،لــ  لكرثة املــدعني، وقــد دعوت
ــام فلم أوفق ــيــدي أ  تــدعو اهلل ليهــديين لر،يتكم يف املن ــ ، فــهرجو منكم ســ ــنل ويوفقين  ل

 لر،يتكم.

ًـها، وانتظر الرّد للقـسم  ـسيدي الفاـضح، كا  لدي عّدة اـستفـسارات أجابين األنـصار هنا عن بع
  اآلخر، ولدي اآل  بعا األس لة أرجو منكم إيًاحها:

مرا بدهد. خداوند به شما پاداش نیکو بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم شخص سید احمد الحسن پاسخ 
 عطا فرماید!

آقای بزرگوار من، دعوت شریف شما را به تازگی شنیدم و استخاره کردم و نتیجه بسیار واضح و صریح بود؛ 
هدایت به دعوت و فرمان به پیروی از شما. از همان هنگام، قلبم به سوی شما متمایل شد و بسیار متأسفم 

ام؛ زیرا به جهت بسیار بودن مدعیان، تحقیقات من هنوز با جدّیت ادامه یاب نشدهکه به خدمت شما شرف
دارد . دعا نمودم تا خداوند دیدار با شما را نصیبم کند ولی تا کنون موفق نشدم. آقای من، امیدوارم از خداوند 

 بخواهی مرا هدایت کند و دیدار شما را نصیبم فرماید.
ی سواالتم اشتم که برخی از آنها را انصار، پاسخ گفتند و منتظر پاسخ  بقیههایی دآقای بزگوار من! سؤال

 هایی هم دارم که امیدوارم شما توضیح بفرمایید:هستم. پرسش

 
 انجیل یوحنا اصحاح شانزدهم. - ١
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 ما كا  علمكم بهنّكم اليماني )ع( ؟

  هستید؟ )ع(از چه زمان دانستید که شما یمانی - ۱ 

 لطل  علوم أم ما،ا ؟ والحوزة ؟ هحسب  ،هابكم للدراسة يف املدارس والجامعة 

علت رفتن شما برای تحصیل به مدرسه، دانشگاه وحوزه چه بود؟ آیا برای کسب علم بود یا علت دیگری   -  ۲
 داشت؟ 

 بني الشعوب ؟ هح لديكم معرفة بجميع العلوم واللغات املتداولة اآل 

  ط هستید؟    ها مسلّ های رایج ملتها و گویشآیا به تمام علوم و زبان - ۳

التعني  والصـل ، وقد رأى   يف)ع(  یلقد علمت من أحد األنصـار أنّكم تقبلتم دور نيب اهلل عيسـ 
الـحالي ؟ أو أرجعكم  املتـحّدث معي آـثار ،ـل  على ـيدكم الكريـمة، فـهح تم ،ـل  بجســــدكم

 اهلل تعالى إلى ،ل  الزما  وقمتم بالدور ومن ثم أعادكم ؟

را در پذیرفتن شکنجه و کشیده   )ع(ی پیامبر خدا عیسیطالع داد که شما وظیفهیکی از انصار به من ا  -  ۴
ل کردید و می گوید که آثار آن را بر روی دستان مبارک شما دیده است. آیا این عمل بر روی شدن به صلیب، تقبُّ

دید و و سپس جسد فعلی شما صورت گرفته است؟ یا خداوند شما را به آن زمان برده، شما انجام وظیفه نمو
  شما را بازگردانید؟

كـانـت من آيـات اهلل تعـالى أ  يميـت بعا خلقـه ويحيهم بعـد مـّدة من الزمن كمـا يف  لقـد
الكهّ، فهح حـصح العكس، أي يرجعهم إلى زما  متهخر ومع من ؟ وإ،ا كا  الجواب  أـصحاب

 ال فلما،ا ؟

میراند و پس از زمانی، آنان را ق خود را میدر بعضی از آیاِت خداونِد متعال آمده است که بعضی از خل - ۵
تر ببرد شود؟ یعنی  کسانی را به زمان پیشکند، مانند اصحاب کهف. آیا عکس این عمل نیز انجام میزنده می

 و به همراه چه کسی؟ و اگر جواب خیر است، چرا؟
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العام ويف طواف هنا   آـسّ إلطاليت عليكم، ولكن لدي اـستفـسار أنّه أثناء طوايف بالبيت الحرام
ــقط براز الطا على كتفي يف ــاء ســ األولى، وعلى رايس يف  عمرة التمتع، وكـنلـ  طواف النســـ

 الثانية، فهح لهنا األمر مع   معني ؟

يعلمين دعاء  يســتجيبه اهلل من الحقراء أمثالي، اململوئني باملعام  وأرجو من الســيد الفاضــح أ 
ــهيـ  ح الرزق، وأرجو أ  ـتدعو لي ـبنـل  ولـهداييت لطريق والكـبائر للـهداـية، ولقًـــــاء اـلدين وتســ

ــا  فكـهنّمـا أحيى النـاس  الحقت ألنـّ  كريم من أبنـاء كرام ودعـائكم ال يرد ومن أحيى نفســـ
 ورحمة اهلل وبركاته. جميعا ، والس م عليكم

 المرسل: أحمد کریم الحیالي 

م: امسال هنگام طوافم در خواهم؛ اما پرسش دیگری هم دار از اینکه سخنم طوالنی شد، معذرت می
ای بر روی کتفم افتاد ی پرندهی اول فضلهی تمتع و همچنین طواف نسا، در مرتبهی خدا در طواف عمرهخانه

 ی دوم، بر روی سرم سقوط کرد. آیا این اتفاق معنی خاصی دارد؟و در مرتبه
هدایت، قضای دین و تسهیل در قدر تقاضا دارم به من دعایی برای آمرزش گناهان، توفیق از سید گران

روزی بیاموزد که خداوند سبحان، آن را از افراد حقیری چون من قبول و اجابت فرماید. از شما تقاضا دارم برای 
الذکر و هدایتم به راه راست دعا فرمایید؛ چرا که شما کریم و از فرزندان کریمان هستی و دعای منظور فوق

ها را نجات داده است. والسالم ی انسانکسی یک نفر را نجات دهد، گویی همهشود؛ اگر  شما بازگردانیده نمی
 علیکم و رحمت الله و برکاته.

 فرستنده: احمد کریم الحیالی

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

يَماُ  َوَلِكْن ﴿  قال تعالى: ْمِرنَا َما ُكنَْت َتْدِري َما الِْكَتاُب َوال اأْلِ
َ
ْوَحْيَنا ِإَلْيَ  ُروحا  ِمْن أ

َ
َوَكَنِلَ  أ

 .(1)﴾ِدي ِبِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّ  َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍح ُمْسَتِقيمٍ َجَعْلَناُ  نُورا  نَهْ 

ِ )ع(  بَا َعْبِد اّللَّ
َ
لُْت أ

َ
ه ِبي َحْمَزةَ، َقاَل: ســَ

َ
ْم يِف َعْن أ

َ
َجاِل أ ْفَواِ  الرِّ

َ
ُهَو ِعْلم  َيَتَعلَُّمهُ الَْعاِلُم ِمْن أ

َ
َعِن الِْعْلِم أ

ِ الِْكَتاِب ِعنْ  ِمْعَت َقْوَل اّللَّ َما ـسَ
َ
ْوَجُ ، أ

َ
ْعَظُم ِمْن َ،ِلَ  َوأ

َ
ْمُر أ

َ
 َدُكْم َتْقَرُءونَهُ َفَتْعَلُموَ  ِمْنهُ ؟ َقاَل: )اأْل

 : حَّ يـما ُ ﴿َعزَّ َوجـَ ا الِْكـتاُب َواَل اإْلِ ْدِري مـَ ْمِرـنا ـما ُكنـَْت تـَ
َ
َ  ُروـحا  ِمْن أ ْوَحْيـنا ِإَليـْ

َ
َ  أ نلـِ اَل: ﴾َوكـَ  . ثُمَّ قـَ

 
 . ٥٢الشوری:  -١
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يَّ يَشْ 
َ
ْصَحابُُكمْ   َيُقوُل   ءٍ أ

َ
يَماُ  ؟  ا  َهِن ِ  يِف   أ نَّهُ َكاَ  يِف َحاٍل اَل َيْدِري َما الِْكَتاُب َواَل اإْلِ

َ
وَ  أ ُيِقرُّ

َ
آْلَيِة، أ

ا الْ  ْدِري ـمَ اٍل اَل يـَ اَ  يِف حـَ ْد كـَ اَل ِلي: بََلى، ـقَ ا َيُقولُوَ . َفـقَ َداَف ـمَ ُت ـفِ
ْدِري ُجِعلـْ

َ
ُت: اَل أ اُب َواَل َفُقلـْ ِكتـَ

ا ِه َعلََّم ِبـهَ ا ِإَليـْ اـهَ ْوحـَ
َ
ا أ اِب، َفَلـمَّ وَل الَّيِت ُ،ِكَر يِف الِْكتـَ اَلى الرُّ ُ َتـعَ َث اّللَّ اُ  َحاَّ بَـعَ يـمَ الِْعْلَم َوالَْفْهَم،  اإْلِ

ْعَطاَها َعْبدا  عَ 
َ
ُ َتَعاَلى َمْن َشاَء َفِةَ،ا أ وُل الَّيِت ُيْعِطيَها اّللَّ  .(1)لََّمهُ الَْفْهَم( َوِهَي الرُّ

از علم پرسیدم: آیا همان علمی است که عاِلم آن  )ع(از ابو حمزه روایت شده است که گفت: از ابا عبدالله
آگاه میگیرد یا در کتاب نزد شما است و آن را میرا از زبان مردان فرامی شوید؟ فرمود: »این خوانید و از آن 

ْوَحْیَنا ِإَلْیَك ُروحًا ِمْن ای: »ت. آیا این سخن خداوند متعال را نشنیدهموضوع برتر و باالتر از اینها اس
َ
َوَکَذِلَك أ

یَماُن  ْمِرَنا َما ُکْنَت َتْدِري َما اْلِکَتاُب َوال اأْلِ
َ
)و اینچنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی  (٢)«أ

گویند؟ دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است(«. سپس فرمود: »یاران شما در مورد این آیه چه میکه تو نمی
دانست کتاب چیست و ایمان کدام است؟« گفتم: جانم خواندند که در آن موقع )پیامبر( نمیآیا این طور می

دانست کتاب چیست و ایمان کدام گویند«. فرمود: »آری، در وضعیتی بود که نمیدانم چه میدایت، نمیبه ف
است، تا اینکه خداوند متعال روحی که در کتاب ذکر شده است را فرستاد و وقتی آن را به او وحی کرد آنگاه 

فرماید که اگر که بخواهد عطا می علم و فهم را با آن به او آموخت. این روحی است که خداوند متعال به هر
 .(٣)ای عطا فرماید، فهم را به او آموخته است«آن را به بنده

ا ـباألجســـــاد  اني، وحجبـن ا اهلل إلى ـهنا الـعالم اـلدنيوي الظلـماني ل متحـا  الـث نحن بين آدم أنزلـن
ــبق وكـنا فـيه. ويف ـعا ا فـيه من االمتـحا  األول يف ـعالم اـلنر اـلني ســ لم اـلنر تـحّدد وأنســــاـنا ـما كنـّ

حال كح مّنا فهشـقى األشـقياء من قصـر نظر  على نفسـه فلم يَر إالّ األنا، والفائز بالسـباق صـلوات 
 اهلل عليه وعلى آله َمن قصر نظر  على ربّه ولم يلتفت إلى نفسه ملا تجّلى لنا اهلل سبحانه.

تاریک و ظالمانی فرو فرستاد و حجابی از خداوند ما فرزندان آدم را برای امتحان دوم به این عالم دینوی 
مان داد. در ـ بر ما گذشت را فراموشیکه در آنجا بودیمجسد بر ما کشید و آنچه در امتحان اول در عالم ذر ـ

ها، کسی بود که نگاهش فقط به خودش تریِن بدبختعالم ذر وضعیت هر کدام از ما مشخص گردید؛ بدبخت
دید و پیروز مسابقه حضرت محمد )سالم و صلوات خداوند بر او خاندانش نمی  بود و کس دیگری جز خودش را

باد( بود که نگاهش را فقط به پروردگارش دوخت و به خویشتن هیچ التفات نداشت تا اینکه خداوند سبحان 
 برای ما متجّلی و آشکار شد.

 
 . ٢٧٣ص ١الکافي: ج -١
 .٥٢شوری:  - ٢
 . ٢٧٣ص  ١کافی: ج  - ٣
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َن َربُـَّ  ِمْن بَيِن آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهمْ ﴿ـقال تـعالى:  ـخَ
َ
ُت َوِإْ، أ َلســـــْ

َ
ِهْم أ ــِ نُْفســ

َ
َدُهْم َعَلى أ ـهَ ــْ شــ

َ
يََّتُهْم َوأ  ُ،رِّ

اِفِلنيَ  َنا ـغَ ا َعْن ـهَ ا ُكنَـّ ِة ِإنَـّ اـمَ ْ  َتُقولُوا َيْوَم الِْقيـَ
َ
ا أ ْدنـَ ـهِ

ــَ الُوا بََلى شــ ، وبني ـهنين املـقامني (1)﴾ِبَربُِّكْم قـَ
اني إالّ ليحتج اهلل ع لى الـناس ول   يقول أحـد لم ترـت  بقـية بين آدم. ولم يكن ـهنا االمتحـا  الـث

نُعط فرصة ثانية، ولم يكن هنا االمتحا  الثاني إالّ لكرم اهلل سبحانه وتعالى، وسيكو  هناف 
امتـحا  ـثاـلث ملن محا اإليـما  محًــــا  وملن محا الكفر محًــــا ت ألّ  ثواب أولـياء اهلل عظيم 

 ،جتهم هي هيوعقاب أعداء اهلل شديد فيدخلو  امتحانا  ثالثا  لبيا  أّ  نىي

فرماید: » و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را برخودشان گواه خداوند متعال می
دهیم تا در روز قیامت نگویید ما از آن گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری. گواهی می

ین دو مقام، جای گرفتند. این امتحان دوم جز برای این نیست که . سایر فرزندان آدم بین ا(٢)خبر بودیم «بی
خداوند با مردم اتمام حّجت نماید تا کسی نگوید به من فرصتی دیگر داده نشد. این امتحان دوم جز از سِر 
لطف و َکَرم خداوند سبحان و متعال، نبود. امتحان سومی نیز برای کسانی که ایمان محض دارند و کسانی 

اند، وجود خواهد داشت؛ از آنجا که پاداش اولیای خداوند بسیار عظیم و ِعقاب ور شدهکفر محظ غوطهکه در 
ی هر کس به او نشان باشد، به امتحان سومی وارد خواهند شد تا نتیجهو کیفر دشمنانش نیز بسیار شدید می

 داده شود:

انُوا ُيْخُفوَ  ِمْن ﴿ ا كـَ َدا َلُهْم ـمَ ْح بـَ اِ،بُو َ بـَ هُ َوِإنَُّهْم َلكـَ َا نُُهوا َعنـْ اُدوا مـلِ وا َلـعَ ُح َوَلْو ُردُّ ، ولتتم (3)﴾َقبـْ
حجة اهلل على الخلق بتفًـيح أوليائه واالنتقام من أعدائه )النين محًـوا اإليما  والنين محًـوا 

ح أحـد ِلَم أعطـيت هؤالء ـهنا املـقام العظيم، وِلَم ـعنـبت هؤالء ـهنا ا لـعناب اـلني لم الكفر(، ف  يـقُ
ه أحـدا  من الـعاملني؟؟ وهم مع تكّرر الفرو اليت أعطـاهم اهلل ومع أّ  اهلل أـعاد امتحـانهم لن  ّنـب تـع

ــيقولو :  ح ســ ْح ِإَلى ُخُروٍج ِمْن  ﴿يكتفوا ـب ا َفهـَ ُننُوِبـنَ ا بـِ
اْعَ؛َْفـنَ ا اْثَنَتنْيِ فـَ ْحَييَْتـنَ

َ
ا اْثَنَتنْيِ َوأ ـنَ َمتَّ

َ
ا أ َربَّـنَ

ِبيحٍ  ْرَتيِن ِإَلى ﴿واهلل حّنر الناس أ  تكو  عاقبتهم بعد املوت الندم، وهنا القول:  ، (4)  ﴾ســَ خَّ
َ
َربِّ َلْوال أ

اِلِحنيَ  ُكْن ِمَن الصَّ
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٍح َقِريٍ  َفه

َ
 .(5)﴾أ

از هم داشتند اکنون برایشان آشکار شد. اگر آنها به دنیا بازگردانند ب» نه، آنچه را که پیش از این پوشیده می 
و حّجت خداوند بر خلقش با   (٦)اند «گردند، اینان دروغگویانبه همان کارها که منعشان کرده بودند بازمی

 
 . ١٧٢ألعراف:  -١
 .١٧٢اعراف:  - ٢
 . ٢٨األنعام:  -٣
 . ١١غافر:  -٤
 . ١٠المنافقون:  -٥
 . ٢٨انعام:  - ٦
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برتری دادن اولیایش و انتقام از دشمنانش، کامل گردد؛ کسانی که ایمان محض دارند و کسانی که در کفر 
ی عظیمی عطا کردی و کسان دیگری رتبهورند؛ تا کسی نگویید که چرا به کسی چنین مقام و ممحض غوطه

را آن چنان عذاب نمودی که احدی از عالمیان را آن گونه عذاب نکردی؟؟ با اینکه خداوند فرصت دیگر به 
گویند: ای پروردگار اینان عطا فرمود و با اینکه خداوند امتحانشان را تکرار نمود، دست برنداشتند و گفتند: » می

ایم. آیا بیرون شدن را راهی نیدی و دو بار زنده ساختی. پس ما به گناهانمان اعتراف کردهما، ما را دو بار میرا
دارد از اینکه عاقبتشان بعد از مرگ، پشیمانی باشد؛ با این سخن خود: و خداوند مردم را برحذر می   (١) هست؟«

  (٢)کنم و از شایستگان باشم؟« » ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندکی به تاخیر نینداختی تا تأیید و تصدیق

ـفهرجو أ  تكو  ـقد فهـمت أّ  والدة اإلنســــا  يف ـهنا الـعالم ال تعين أول خلـقه، ـبح ـغاـية ـما تعنيه 
ـــماني ل متحـا  الـثاني، وبـعد أ  أنســـــا  اهلل االمتحـا  األول  أنّـها أول دخوـله إلى ـهنا الـعالم الجســ

 ونىيجته فيه.

انسان در این عالم به معنی ابتدای خلقت او نیست بلکه نهایت چیزی  امیداوارم متوجه شده باشی که تولد
باشد؛ پس از اینکه رساند این است که ابتدای ورودش به این عالم جسمانی برای امتحان دوم میکه می

 اش را از یادش برده است.خداوند امتحان اول و نتیجه 

ْرنَا بَيَْنُكُم امْلَْوَت ﴿قال تعالى:  ُبوِقنَي  نَْحُن َقدَّ َ ُكْم  *َوَما نَْحُن ِبَمسـْ ْمَثاَلُكْم َونُنْشـِ
َ
َل أ ْ  نَُبدِّ

َ
َعَلى أ

ا ال َتْعَلُموَ   ُرو َ  *يِف ـمَ َنكَّ وَلى َفَلْوال تـَ
ُ
ةَ اأْل

َ
ه ْد َعِلْمُتُم النَّشـــــْ ، أي: على أ  نحييكم يف حـياة (3)﴾َوَلـقَ

ــابقـة  اة ســـ ح أنتم كنتم يف حـي د، ـب دة ويف عـالم جـدـي ح وال يـتنكر جـدـي فلمـا،ا ال تـتنكرو ، ـب
 اإلنسا  إالّ بمشي ة اهلل وإرادته سبحانه.

همتاییم * از اینکه به جای شما قومی فرماید: » ما مرگ را بر شما مقّدر ساختیم و بیخداوند متعال می
آگاهید؛ خبرید از نو بیافرینیم * شما از آفرینش همانند شما بیاوریم و شما را به صورتی که از آن بی نخست 

؛ یعنی بر اینکه دوباره شما را در یک زندگانی جدید و عالمی جدید، حیات ببخشیم  (٤)چرا به یادش نیاورید؟«
آورد آورید؟ بلکه انسان چیزی را به یاد نمیاید، پس چرا به یادش نمیو حتی شما در گذشته نیز زندگانی داشته

 ی خداوند سبحان. مگر به خواست و اراده

 
 . ١١غافر:  - ١
 . ١٠منافقون:  - ٢
 .٦٢ –  ٦٠الواقعة:  -٣
 . ٦٢تا  ٦٠واقعه:  - ٤
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ًـها من خ ل أ ظن يف هنا الك م جوابا  لكح أسـ لت  إ  تدبّرته، وكمثال سـهجيب  على بع
 هنا الك م: 

هایت را با هایت باشد؛ به عنوان مثال پاسخ برخی پرسشکنم در آنچه گفته شد پاسخ تمام سوالفکر می
 دهم:جمالت زیر، می

ولد، ولم أعلم يف هنا الع
ُ
 الم الجسماني حا ،كرنّي وعّرفين اهلل(.)إعلم إنّي اليماني قبح أ  أ

ام و در این عالم جسمانی از این موضوع اطالع نداشتم »بدان که من قبل از اینکه متولد شوم، یمانی بوده
آگاهم نمود«.  تا خداوند مرا یادآوری و 

ــماني كما تعّلم األنبياء كا  )ع(  یمن قبلي، فعيـســـ   )ع()تعّلمت بعا علوم هنا العالم الجســ
 (.ّجارا ، وتعّلم النجارة من يوسّ النجار ن

نجار بود و نجاری را از  )ع(»برخی از علوم این عالم جسمانی را همانند انبیای پیشین، آموختم؛ عیسی
 یوسف نجار آموخت«.

 )أعلم الكثا، ولكيّن ال أعلم شي ا  حا ينّكرني اهلل بما موجود يف صفحة وجودي(.

ی وجودم وجود دارد را دانم تا اینکه خداوند آنچه در صفحهعین حال، چیزی نمیدانم ولی در »بسیار می
 به یادم آورد«.

وأ،كرف أيًا  أّ  العلم ليس يف السماء فينزل إليكم وال يف األرض فيخرج إليكم، ولكنه يف 
ُ ِبكُ ﴿الصدور فاستفهم اهلل يفهم   ُ َواّللَّ َ َوُيَعلُِّمُكُم اّللَّ ٍء َعِليم  َواتَُّقوا اّللَّ  .(1)﴾حِّ يَشْ

شوم که علم در آسمان نیست تا به سوی شما پایین آید و در زمین نیز نیست که همچنین به شما متذکر می
ها است؛ بنابراین از خداوند بخواه تا به تو بفهماند: » از خداوند بترسید تا برایتان خارج شود، بلکه درون سینه

آگاه است «خدا شما را تعلیم دهد و او بر هم  .(٢)ه چیز 

 
 . ٢٨٢البقرة:  -١
 . ٢٨٢بقره:  - ٢
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أنت وأنا وكح إنسا  نحن جميعا  محتاجو  أ  نعود إلى اهلل ليخعنا من نحن ومن أين أتينا وإلى 
 أين نحن ،اهبو .

ها، همگی نیازمند بازگشت به خداوند هستیم تا ما را باخبر سازد که چه کسی هستیم، من، شما و تمام انسان
 رفت. ایم و به کجا خواهیماز کجا آمده

واعلم أّ  أي إنسا  لن تحصح له الطمهنينة إالّ إ،ا أجابه اهلل وعرف الحق من اهلل، عندها ال يبالي 
إ  وقع على املوت أو وقع املوت علـيه، عـندـها لن تكو  الحـياة أـح  إلـيه من املوت وال املوت أـح  إلـيه 

ــيـ ة إالّ  ــيكو  حبيـبه اهلل، ولن تكو  ـله إرادة وال مشــ ــيـ ة حبيـبه من الحـياة، ـبح ســ  إرادة ومشــ
ــلّي  ــهر الليح الوقت الني ينام فيه الناست ليخلو بحبيبه الني ال ينام، عندما يصـ ــيسـ ــبحانه. سـ سـ

ِمُعوا ﴿ويقرأ القرآ  يعلم يقينا  أّ  حبيبه يسـمعه ويصـغي إليهت لنا سـتفيا عينا  بالدموع  َوِإَ،ا سـَ
ْعُيَنُهْم َتفِ 

َ
وِل َتَرى أ ــُ ســ نِْزَل ِإَلى الرَّ

ُ
ا أ اْكُتْبَنا مـَ ا فـَ ا آَمنَـّ ا َعَرُفوا ِمَن الَْحقِّ َيُقولُوَ  َربَّنـَ ْمِع ِممَـّ يُا ِمَن اـلدَّ

اِهِدينَ   .(1)﴾َمَع الشَّ

آگاه باش که هیچ انسانی به آرامش نمی رسد مگر اینکه خداوند پاسخش دهد و حق را از طریق بدان و 
که مرگ به سراغش بیاید یا او سراغ مرگ برود، نه کند خداوند بشناسد؛ دراین صورت، دیگر برایش فرقی نمی

ای برایش باقی نخواهد دهد و نه مرگ را به زندگانی، دیگر هیچ خواست و ارادهزندگی را به مرگ ترجیح می
برند، بیدار ی دوستش، خداوند سبحان. آن هنگام که مردم در خواب به سر میماند مگر خواست و اراده

کند اطمینان خواند یا قرآن قرائت میخوابد، خلوت کند. وقتی نماز میی که هرگز نمیخواهد بود؛ تا با دوست
بار خواهد شد: » چون آنچه را که نماید؛ پس چشمانش اشکشنود و به او توجه میدارد که دوستش او را می

گویند: ای پروردگار می  شود.بار میاند چشمانشان اشکایم بشنوند، از آنچه از حق شناختهبر پیامبر نازل کرده
 . (٢)ی شاهدان بنویس «ما، ایمان آوردیم، ما را نیز در زمره

أّما ما حصــح ل  يف البيت الحرام فاعلم أّ  الحمام معروف بهنّه ينقح الرســائح وســقوح يشء منه 
علي  يعين سـتهتي  رسـالة، وكو  ما حصـح يف بيت اهلل يعين أّ  الرسـالة من اهلل، وأسـهل اهلل أ   
يوفق  إلى الحق بعد أ  طلبته، وأ  يؤتي  يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة هو وليي وهو يتولّى 

 الصالحني.

 
 . ٨٣المائدة: - ١
 .٨٣مائده:  - ٢
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بر است و سقوط کردن ی خدا برایت اتفاق افتاد: معروف است که کبوتر، نامهاما در مورد آنچه در خانه
ی خدا رخ داد یعنی پیام و نامه از خانهچیزی از او بر تو یعنی خبری به تو خواهد رسید و چون این حادثه در 

خواهم، بعد از اینکه حق را طلب کردی، تو را بر آن توفیق عطا فرماید و باشد. از خداوند میسوی خداوند می
 دار صالحین.در دنیا و آخرت نیکی را نصیبت فرماید. او یاور من است و دوست

هنا الدعاء بعدها وهو دعاء زين العابدين وطلبت دعاء للهداية والرزق فهوصــــي  بصــــ ة الليح، و
َواُت ِعَباِدَ   صـْ

َ
ت أ

َ
نَاِمَ،، َو َهَدأ

َ
َماِئَ،، َو نَاَمت ُعیْو  أ علي ابن الحسـني )ع(: )ِإَلِهْی َغاَرت نُُجْوُم سـَ

َها، َو احْ  اســُ بَْوابَها، َو َطاَف َعَلْیَها ُحرَّ
َ
نَْعاِمَ،، َو َغلََّقِت املُلُْوُ  َعَلْیَها أ

َ
لُُهم َحاَجة َو أ

َ
ن َیســه َتَجُبوا َعمَّ

ــَ  َغلَُ، شـ ــْ َنة  َو اَل نَْوم، َو اَلَیشـ ــِ ْوم، اَل َتهُخُنَ  سـ نَْت َیا ِإَلِهی َحیو َقیُّ
َ
ْو َینَْتِجع ِمْنُهْم َفاِئَدةت َو أ

َ
یء َعْن أ

ات، َو  َ، َغْیر ُمَغلَّقـَ ات، َوَخَزاِئنـُ اَ  ُمَفتَّحـَ َ، مِلَن َدعـَ ائـِ مـَ ــَ بَْواُب ســ
َ
یء أ ــَ َ، َغْیُر شــ بَواُب َرْحَمتـِ

َ
أ

ِرْیم، الَـِّن   ََ ـنَت ِإَلِهی ال
َ
ا َغْیُر َمْحُظْوَرات، بـَْح ِهیَ  َمـبُنْواَلت. أ ـهَ ََ َل

َ
ه َمْحُجْوبـَات، َو َفَوائـُِدَ  مِلَن ســـــَ

َراَدَ ، اَل َو عِ 
َ
َحٍد ِمْنُهم أ

َ
َلَ،، َو اَل َتْحَتِج  َعْن أ

َ
ه اِئ   ِمْن املُْؤِمِنْین ســـَ ِتَ، َو َجَ ِلَ،، اَل اَلَتُرّد ســـَ زَّ

َحد  َغْیَرَ ، َوَقْد َتَراِنی َو ُوُقْوِفی، َو ُ،لَّ َمَقاِمی بَْیَن یَ 
َ
ْیَها أ ــِ ُل َحَواِئَجُهم ُدْونََ،، َو اَلَیْقًـ ِدْیَ، َتْخزَتِ

ْمُر آِخَرِتی 
َ
ِلع َعَلی َما ِفی َقْلِبی، َو َما َیْصلُُ  ِبِه أ  َوُدنَیا .و َتْعَلُم َسِرْیَرِتی، َو َتطَّ

کنم و دعای زیر را که از زین دعایی برای هدایت و روزی درخواست نمودی، تو را به نماز شب سفارش می
باشد، بعد از آن قرائت نما: )خدای من! ستارگان آسمانت فرو رفته، و می )ع(العابدین علی بن الحسین

های خلقت فرو خفته، و صداهای بندگان و چهارپایانت خاموش شده، و پادشاهان درها را به روی خود دیده
د یا ، و خود را از کسی که حاجتی از آنان خواهبسته در حالی که نگهبانان در گرد آن درها به حفاظت مشغول

گیرد و نه ای که نه خواب تو را فرا میاند، و تنها تو ای خدای من، زنده و پایندهاحسانی طلبد پنهان داشته
کنندگان باز است، و خزاینت بسته  ُچرت، و هیچ چیز تو را از چیز دیگر سرگرم نسازد، درهای آسمانت برای دعا

رای آن کس که از تو درخواست کند ممنوع نیست  های تو بنیست، و درهای رحمتت پوشیده نیست، و احسان
ای از بلکه همه مبذول و در دسترس است. خدای من، تو همان کریمی هستی که هیچ درخواست کننده

مؤمنان را که به تو روی آورد از بارگاهت دور نسازی، و از هیچ کدام از آنها که قصد تو را کرده خود را پوشیده 
های آنان در پیشگاهت به تعویق نیفتد، و کسی جز تو ت سوگند که نیازها و خواستهنداری، نه، به عزت و جالل

دانی، و بینی، و راز درونیم را میبه بر آوردنش دست نیازد. تو من و ایستادنم و خواریم را در پیشگاه خودت می
آگاهی.  از آنچه در دل دارم و از آنچه صالح کار دنیا و آخرتم به آن بسته است 

ِنی اللَّ  َغصـَّ
َ
ِنی َمطَمِعی َو َمشـَرِبی َو أ صـَ ُهمَّ إْ  َ،َکْرُت املَْوت َو َهْول املطَلع َو الُوُقْوف بَْیَن َیَدْیَ، نَغَّ

َّ َیَناُم الَعاِقُح َو َمَلُ، املَْوِت ِفی َطَواِرِق اللَّیْ  اد ، َو َمَنَعِنی ُرَقاِد ، َکْی ْقَلَقِنی َعن وســَ
َ
ِح َو بَِرْیِقی، َو أ
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ُ  قَ َطوا اِر، َوَیْطلـِ ـهَ النَّ ِح َو اَلبـِ اللَّیـْ اُم، اَل بـِ ُ، املَْوِت اَلَینـَ ُح َو َملـَ اقـِ اُم الـعَ َّ َینـَ ْح َکْی ار؟ل بـَ ـهَ ْبَا رق النَّ
اَعاِت؟ل و ِفی آنَاِء السَّ

َ
 ُرْوِحِه ِبالَبَیاِت أ

لَُ، الّرْولَ یســجد بعد هنا الدعاء و یلصــق خد  بال؛اب و یقول  )ع(و کا )
َ
ســه

َ
اَحَة ِعْنَد   (: أ َو الرَّ

لَْقاَ .(.
َ
ی ِحْین َ أ  املَْوِت، َو الَعْفَو َعنِّ

خداوندا، یاد مرگ و ترس از حوادِث پس از آن و ایستادن در پیشگاهت طعام و شراب را ناگوارم ساخته، و 
که از ورود  آب دهانم را گلوگیرم نموده، و از بسترم برکنده، و از خوابم بازداشته است. چگونه بخوابد آن کس

ی مرگ، هراسد، بلکه چگونه عاقل به خواب رود حال آنکه فرشته روز می ی مرگ در پیشامدهای شبانهفرشته 
 کند.ی لحظات دنبال میشب و روز خواب ندارد و روح او را در شبانگاهان و در همه

اند:( گفته خاک گذاشته، می  اند و رخسار مبارک خود را برکردهبعد از خواندن این دعا سجده می  )ع()و امام
 رحمت و راحتی به وقت مرگ و آمرزشم را به وقت دیدارت از تو خواستارم.

****** 

 : فرق بین َرب و اله.۹۴پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني. :۹۴السؤال/ 

ــن )ع(  ــيـد أحمـد الحســ ا  مفردة )اهلل( أو يورد الســ ه(، فمـا الفرق يف مفردة )الرب(، وأحيـاـن )اإلـل
 واإلله أو اهلل ؟ املعنيني، أي: مع  الرب

ــ م عليكم ورحمة اهلل  ــيد الوم )ع(  والسـ وبركاته، وأرجو أ  ال أكو  قد أثقلت على السـ
 باألس لة.

 املرسح: إبراهيم رغيح

 بسم الله الرحمن الرحیم، والحمدالله رب العالمین
نماید. تفاوت از عبارت »َرب« و در جایی از عبارت »الله« یا »اله« استفاده می  )ع(در جایی سید احمد الحسن

 معنایی سه عبارت در چیست؟ یعنی معنی رب، اله و الله.
ها موجبات زحمت سید احمد والسالم علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم با مطرح نمودن این پرسش

 را فراهم نکرده باشم. )ع(الحسن
 ابراهیم رغیل  فرستنده:
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــد.  اإلله: هو الكامح الني يؤله إليه لســـّد النقص وتحصـــيح الكمال، يعين ُيَتَوجه إليه وُيقصـ
واأللوهية والربوبية غا مختصــة به ســبحانه، بح والرّب: هو الني يســّد نقص غا  ويكمح غا . 

املختص به سبحانه هو األلوهية املطلقة والربوبية املطلقة. والفرق واض  بني الربوبية عموما  واليت 
تـشمح حا األب، فيقال عنه: رب األـسرةت باعتبار أنّه يربّي أبناء  ويكملهم، وبني الربوبية املطلقة 

الني ال يفتقر إلى غا ، فهي منحصــرة به ســبحانه، وكنا األلوهية، بح إّ  اليت ال تشــمح إالّ الغين  
اهلل ســـبحانه وتعالى خلق اإلنســـا  ليكو  خليفته الكامح، وهو ال يكو  كنل  إالّ إ،ا تحّلى 

 : )أحىص أسماء اهلل( (.)و(بكح صفات األلوهية وتجّلت فيه )أي كما ورد عن رسول اهلل

یم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرح
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

شود؛ یعنی به او توجه اله، موجود کاملی است که برای رفع نقص و به دست آوردن کماالت به او رو می
رساند. الوهیت می  شود. َرب، کسی است که نقص دیگری را برطرف و دیگری را به تکاملشود و قصد او میمی

و ربوبیت فقط مختص خداوند سبحان نیست، بلکه آنچه مخصوص به او سبحان و متعال است، الوهیت 
شود، باشد؛ و تفاوت آن با ربوبیت به معنای عاِم آن که حتی پدر را نیز شامل میمطلق و ربوبیت مطلق می

دهد شود؛ چرا که فرزندانش را پرورش میگفته می  واضح و آشکار است: به پدر، رّب خانواده )پروردگار خانواده(
نیازی که به غیر خودش رساند. در مقابل، ربوبیت مطلق قرار دارد که هیچ چیز مگر آن بیو آنها را به کمال می

باشد. در مورد الوهیت شود. چنین خصوصیتی منحصر به خداوند سبحان میشود را شامل میمحتاج نمی
ال است. خداوند سبحان و متعال انسان را آفرید تا جانشین تمام عیار او باشد و او چنین نیز وضع به همین منو 

شود مگر اینکه به تمام صفات الهی آراسته گردد و این صفات در او تجّلی یابند ) و یا همان طور که از نمی
 .های خداوند را تحصیل کند((« )نامأحصی اسماء اللهروایت شده است: » )ص(رسول خدا

هنا باختصـار، ويوجد تفصـيح يف تفسـا سـورة التوحيد سـتقر،  يف املسـتقبح إ  شـاء اهلل، وأنا 
ــرف به  أجيبها، ومن نعم اهلل عليَّ أ    ــ لت ، بح أتشــ خادم للمؤمنني ول  وال يثقح عليَّ إجابة أســ

ــ ـلة إ  كـاـنت بنـية القرـبة إلى اهلل، تعين أّ  املؤمن مهتم ـبديـنه و ه إلى أجيبـها، وكرثة األســ متوجـّ
 اهلل، وأنا جشت لهنا ليتوّجه الناس إلى اهلل.

ی توحید در آینده آنچه ارایه شد، توضیحات مختصری بود و تفاصیل آن را انشاء الله در کتاب تفسیر سوره
کند، های شما بر من هیچ سنگینی نمیخواهی خواند. من خادم مؤمنین و شما هستم و پاسخ دادن به پرسش

باشد. بسیار های الهی بر من میگردد و همچنین از نعمتگویی شرافتی برای من محسوب میخبلکه این پاس
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کننده نسبت به دینش و  ی اهتمام سؤالهایت اگر با نّیت نزدیک شدن به خداوند باشد نشانهبودن سؤال
 ام که مردم را متوجه خداوند نمایم.اش به خداوند است و من برای این آمدهتوجه

 أ  تعنرني وتقيح عرثتي إ  كنت قّصرت مع  يف يشء. وأرجو

 امیدوارم مرا ببخشی و از خطایم درگذری اگر در مورد شما کوتاهی و تقصیری مرتکب شده باشم.

****** 

س: سوالی درباره ۹۵پرسش 
ْ

 ی روح و نف

 بسـم اهلل الرحمن الرحيم، السـيد أحمد الحسـن )ع(، السـ م عليكم ورحمة اهلل :۹۵السـؤال/  
 وبركاته

ارتباح تدبا، فما  إ،ا كانت األنفس يف نهاية الســماء الدنيا وبداية األولى وترتبط بالجســد -1
 مع  نزع النفس من الجسد عند املوت ؟

 تختلّ عنها؟ هح أّ  النفس هي الرول ما -2
أنّـها ـتابـعة للنفس ف؛ـحح  طّ املوجودة يف ـعالم اـلنر هي ـهن  النطّ امـلادـية، ومع ـهح أّ  الن -3

 برحيلها؟
 نعيش فيها ؟ هح أّ  األرضني السبع تحت هن  األرض اليت -4

 املرسح: ميثم برزا 

 ، سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.)ع(بسم الله الرحمن الرحیم. سید احمدالحسن
دار های آسمان دنیا و در ابتدا آسمان اول قرار گرفته و تدبیر کردن جسد را عهدهها در انتاگر نفس - ١

 باشد؟باشند، پس هنگام مرگ، َنَزع و جدا شدن نفس از جسد به چه معنی می
  آیا نفس همان روح است و هیچ تفاوتی با آن ندارد؟ - ٢
باشند و با دی هستند و تابع نفس میهای ماهایی که در عالم ذر وجود دارند، همان نطفهآیا نطفه - ٣

 کنند؟ حرکت کردن آن، حرکت می
 کنیم، قرار گرفته است؟ گانه زیِر همین زمینی که در آن زندگی میهای هفتآیا زمین - ٤

 فرستنده: میثم برزان
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 املهديني وسلم تسليما .األئمة و

: نعم، املفروض أـنه ال يوجـد نزع  للنفس، ـبح فقط أمرـها ـبالرجوع إلى ـبارئـها وخروج النطـفة 1ج
تبعا  لنل  )واملقصود ليس النطفة املنوية، بح النطفة اليت نزلت من عالم النر وخلق منها االنسا ( 

ُة  ﴿ناس عليها:  هنا إ،ا كا  اإلنســــا  على الفطرة األولى اليت فطر اهلل ال ْفُس امْلُْطَمِ نَّ يَُّتَها النَّ
َ
  َيا أ

ة    .(1)﴾اْرِجِعي ِإَلى َربِِّ  َراِضَية  ْرِضيَّ

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

است که َنَزع یا جدا شدنی برای نفس وجود ندارد، بلکه فقط : بله، آنچه مسلم است این ١ جواب سوال
ی حاصل از منی باشد و خارج شدن نطفه تابع آن است )و مقصود همان نطفهبازگشت به پروردگارش می

گردد(. این برای هنگامی شود و انسان از آن خلق میای است که از عالم ذر نازل مینیست؛ بلکه آن نطفه
همان فطرتی که خداوند مردم را بر اساس آن خلق کرده است، باشد: » ای نْفس آرامش است که انسان بر 

 .(٢)یافته! * خوشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد «

لكن الحاصـح أّ  أكرث الناس قد اشـتغلت أنفسـهم بعشـق هنا العالم الجسـماني، وامتدت من 
الجســماني، فكيّ يمكن أ  تفصــح هن  األنفس عن أنفســهم جنور ارتبطت بهوتاد هنا العالم  

ــدودة بقوة بـهوتـاد هـنا العـالم  ــمـاني إالّ بتقطيع هـن  الجـنور، أو الحبـال املشـــ هـنا العـالم الجســ
ـــب  تقطيع ـهن  الـجنور وـهن  الحـبال(ت وـلنا أيًــــا  ال  ـــمانيت وـلنا تكو  اآلم املوت )أي بســ الجســ

 حصح موت املتعلق بالدنيا إالّ بها.توجد شفاعة للخ و من اآلم املوتت ألنّه ال ي

های این عالم جسمانی های خود را به سرگرمیشود این است که بیشتر مردم نفساما آنچه حاصل می
هایی به این عالم جسمانی محکم یابد که با میخهایی امتداد میهای آنها ریشهدارند و از نفسمشغول می

د خود را از این عالم جسمانی جدا کنند مگر با قطع کردن این تواننها میگردد. حال چطور این نفسمی
اند؛ به این هایی به این عالم جسمانی محکم شدهتر با میخها؛ یا همان بندهایی که با شدت هر چه تمامریشه

ها و بندها(؛ گیرند )یعنی به علت بریدن و قطع کردن این ریشههای مرگ شکل میصورت، دردها و سختی
های مرگ، هیچ شفاعتی وجود ندارد، چرا که مرگ بینیم که برای خالصی از دردها و رنجن رو میاز همی

 ها.دهد مگر همراه با این دردها و رنجشخصی که به این دنیا تعلق دارد رخ نمی

 
 . ٢٨ –  ٢٧الفجر:  -١
 . ٢٨و  ٢٧فجر:  - ٢
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ا﴿قال تـعالى:  فـَ ــَ ا شــ ُح ِمْنـهَ يـْ ا  َوال ُيْقبـَ ــَ َعة  َوال ُيْؤَخُن ِمْنَها َواتَُّقوا َيْوما  ال َتْجِزي نَْفس  َعْن نَْفٍس شــ
 .(1)﴾َعْدل  َوال ُهْم ُيْنَصُرو َ 

فرماید: » و بترسید از روزی که هیچ کس، دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی از کسی خداوند متعال می
 .(٢)پذیرفته نگردد و از کسی عوضی دریافت نشود و هیچ یاری نشوند «

ا  ال ﴿ ة  َوال ُهْم َواتَُّقوا َيْوـم اـعَ ـفَ ــَ ا شــ ْدل  َوال َتْنَفُعـهَ ا ـعَ ُح ِمْنـهَ ا  َوال ُيْقبـَ يـْ  ــَ َتْجِزي نَْفس  َعْن نَْفٍس شــ
 .(3)﴾ُيْنَصُرو َ 

ای پذیرفته نشود و شفاعت سودشان » و بترسید از روزی که هیچ کس دیگری را به کار نیاید و هیچ فدیه
 . (٤)نکند و هیچ یاری نشوند «

ا ا﴿ يُّـهَ
َ
ا أ ة  يـَ اـعَ ـفَ ــَ ِتَي َيْوم  ال بَْيع  ِفـيِه َوال ُخلَـّة  َوال شــ

ْ
ه ْ  يـَ

َ
ِح أ اُكْم ِمْن َقبـْ ا َرَزْقنـَ نِْفُقوا ِممَـّ

َ
 لَـِّنيَن آَمُنوا أ
امِلُو َ  ، فهنا اليوم الني تكو  الشــفاعة فيه ممتنعة هو يوم املوت، فهنت إ،ا (5)﴾َوالَْكاِفُروَ  ُهُم الظَّ

ه ال ّدم تعلم أنـّ ه الـبد من قطع ـهن  الجـنور ليحصـــــح املوت   فهـمت ـما تـق ات ألنـّ اـعة هـن ـــف مع  للشــ
  والخ و من هنا العالم الجسماني، وهنا القطع يرافقه األلم حتما . 

اید، پیش از آنکه آن روزی فرا رسد که در آن، نه خرید و فروشی باشد و نه » ای کسانی که ایمان آورده
؛ روز مرگ  (٦)اند «ایم انفاق کنید و کافران، خود، ستمکاراندادهدوستی و شفاعتی، از آنچه به شما روزی 

همان، روزی است که در آن شفاعت منع شده است. اگر آنچه گفته شد را درک کرده باشی، متوجه خواهی 
ای جز قطع شد که در چنین موقعیتی اصال شفاعت هیچ معنایی ندارد؛ چرا که برای کامل شدن مرگ، چاره

هایی ها و رهایی از این عالم جسمانی وجود ندارد و این بریدن، الَجَرم همراه با دردها و سختییشهکردن این ر
 خواهد بود.

: ســيهتي جواب هنا الســؤال وغا  عن هن  املســهلة يف كتاب عيســهلون  عن الرول  إ  شــاء   2ج
 اهلل.

 
 . ٤٨البقرة:  -١
 . ٤٨بقره:  - ٢
  .١٢٣البقرة:  -٣
 . ١٢٣بقره:  - ٤
 . ٢٥٤البقرة:  -٥
 . ٢٥٤بقره:  - ٦
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اب »یسئلونک عن الروح« )از تو : پاسخ این سؤال و سواالتی از این دست انشاء الله در کت۲جواب سوال 
 پرسند( خواهد آمد.ی روح میدرباره

 .1: تبنيَّ الجواب يف ج3ج

 گفته شد. ۱: در پاسخ سوال ۳جواب سوال 

ــني األخرى تحـت األرض ليس هو فوق وتحـت 4ج ـــماوات فوق األرض أو أّ  األرضــ : مع  أّ  الســ
ــني األخرى هي أدنى  مرتبة يف الخلق من األرض، أي: إنّها أكرث ظلمة مكاني، بح معنا  أّ  األرضــ

 من األرض.

های دیگری که زیر این  زمین قرار دارند، باال و های باالی زمین یا زمین: منظور از آسمان٤جواب سوال 
تر از این زمین های دیگر از نظر خلقت در مرتبه ای پایینپایین مکانی نیست، بلکه به این معنی است که زمین 

 ر دارند؛ یعنی ظلمت و تاریکی بیشتری نسبت به این زمین دارند.قرا

****** 

 : شبیه عیسای به صلیب کشیده شده.۹۶پرسش 

ــؤال/   ــن )ع(   :۹۶السـ ــيد أحمد الحسـ ــ م عليكم السـ ــول ووم ويماني اإلمام املهدي، السـ رسـ
 ورحمة اهلل وبركاته

شـبيه عيىسـ املصـلوب الني هو املهدي املىشـابهات الجزء الرابع بخصـوو   حول ما ورد يف كتاب
فاملعلوم إّ  وجود املهدي األول يف ،ل  الزمن كا  بنحو النور أو الحقيقة، فهح  األول من األوـصياء،

املـهدي األول كجســــد أم كرول حلـّت يف جســــد معني ؟ وـهح أّ  املـهدي األول اآل  يعيش يف  نزل
 الجسد فهح يمكن أ  تحح الرول بهكرث الجسد الني صل  به ؟ وإ،ا كا  حّح بغا هنا  نفس

مرنا من
ُ
 جسد ؟ وعنرا  إ  كا  يف سؤالي إساءة يف األدب أمام وم من أوصياء آل محمد النين أ

 ورحمة اهلل بالىـسليم لهم، فهنا من األنـصار، وهن  األـس لة تواجهين عند التبليس. والـس م عليكم
 وبركاته.

 املرسح: ميثم برزا 
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 ، سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.)ع(، فرستاده و وصی و یمانی امام مهدی()عسید احمد الحسن
باشد که در کتاب متشابهات جلد چهارم بیان شد و به ، که مهدی اول از اوصیا می)ع(در مورد شبیه عیسی

است؟ آیا واقع وجود داشته  صلیب کشیده شد: وجود مهدی اول در آن زمان، به صورتی از نور بوده یا به
مهدی اول در قالب یک جسد نازل شد یا به صورت روحی بود که در جسدی حلول نمود؟ و آیا اکنون مهدی 

کند؟ و اگر در جسدی غیر از آن حلول نموده باشد اول در همان جسدی که به صلیب کشیده شد زندگی می
ر دارم اگر در سؤالم در برابر وصی آیا امکان دارد که یک روح در چند جسد حلول نماید؟ در نهایت عذر تقصی

ی ادب نموده باشم؛ همان کسانی که فرمان به تسلیم شدن در برابر ایشان اسائه )ع(از اوصیای آل محمد
شوم. والسالم داده شده است. من از انصار هستم و گاهی اوقات در تبلیغ نمودن با این سؤاالت مواجه می

 علیکم و رحمت الله و برکاته.
 : میثم برزانفرستنده

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ـــماني  ــكـح يف ـهنا الـعالم الجســ النطـفة املتعّلـقة ـبالنفس ال تىـبدل، ولكّنـها يمكن أ  تىشــ
تغا وتىبّدل مع الزمن، فصـورت  وأنت طفح ، أال ترى أّ  صـورت  الجسـمانية ت(1)بهكرث من صـورة 

ــورـت  وأـنت شـــــاب  ــغا ليســـــت تـماـما  كصــ ْح ُهْم يِف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق ﴿صــ ِل بـَ وَّ
َ
الَْخْلِق اأْل ا بـِ

َفَعِيينـَ
َ
أ

ِدـيدٍ  ــودة هي الـنازـلة من ـعالم اـلنر، وليس النطـفة املنوـية، ـبح هي تتعلق بـها (2)﴾جـَ ، والنطـفة املقصــ
 كتعلق النفس بها.

:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

تواند با بیش از یک صورت تشکیل کند ولی در این عالم جسمانی میی متعلق به نفس تغییر نمینطفه
شود؟! شکل و صورت جسمانی شما تغییر و تبدیل حاصل میبینی که با تغییر زمان در صورت  . آیا نمی(٣)گردد

باشد: » آیا ما از آفرینش نخستین شما هنگامی که کودکی خردسال هستید با شکل آن در جوانی متفاوت می
ای که در اینجا مورد نظر ما است، . نطفه(٤)« ٍاندعاجز شده بودیم؟ نه، بلکه آنها از آفرینش تازه در شّک 

 
 ل لهذا الموضوع. )المعلق(. سیصدر کتاب حول هذا الموضوع قریبًا إن شاء الله تعالی بعنوان »الیماني وشبیه عیسی« تجد فیه التفصی  -١
 . ١٥ق:  -٢
 توانید به کتاب »یمانی و شبیه عیسی« مراجعه نمایید.برای توضیحات بیشتر می  - ٣
 . ١٥ق:  - ٤
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ی حاصل از منی نیست بلکه متصل به آن است همان طور شود و نطفهکه از عالم ذر نازل می ای استنطفه
 که نفس به آن تعلق دارد.

ــرورـيا  أ  تتعلق النطـفة الـنازـلة من ـعالم اـلنر ـبالنطـفة املنوـية ليوـجد اإلنســــا  يف هنا  وليس ضــ
بنطفة منوية، بح هي )ع(، فلم تتعلق   یالعالم الجســماني، كما ترى هنا بوضــول يف نطفة عيـسـ 

 مباشرة. )ع(نفخت إلى رحم مريم

ی حاصل از منی متصل باشد تا انسانی در این ی پایین آمده از عالم ذر به نطفهحتمًا الزم نیست که نطفه
ی حاصل شود؛ که به نطفهدیده می )ع(ی عیسیعالم جسمانی به وجود آید. این وضعیت به وضوح در نطفه

 دمیده شد. )ع(که به طور مستقیم در رحم مریماز منی متصل نبود بل

فيمكن أ  يتجســد اإلنســا  يف هنا العالم الجســماني قبح أ  يدخح إليه ل متحا  )أي قبح أ  
يولد فيه(، وكنا يمكن بعد أ  ينتهي امتحانه )أي بعد موته(، فكم من ميت بعثه اهلل بعد موته  

ي هي، أّما الصورة الجسمانية فربما نفسها أو والقرآ  شاهد على ،ل . والنفس هي هي والنطفة ه
 يىبّدل بعًها أو كلها.

همچنین این امکان وجود دارد که انسان قبل از ورود به این عالم جسمانی برای امتحان )یعنی قبل از 
اینکه در آن متولد شود(، دارای جسد شود و همچنین پس از پایان یافتن امتحانش نیز )یعنی بعد از مرگش(. 

دهد. بسیار مردگانی که پس از مرگشان، خداوند مبعوثشان داشته است و قرآن بر این موضوع گواهی می چه
تواند همان باشد یه به طور جزئی پس نفس، همان نفس است و نطفه، همان نطفه، امام صورت جسمانی، می

 یا کلی، متفاوت باشد.

ال تعين أول خلـقه، ـبح تعين أول دخوـله إلى اـلني يـج  أ  تفهـمه: إّ  والدة اإلنســــا  يف ـهنا الـعالم 
ـــماني ل متـحا . ـفاإلنســــا  مخلوق قـبح ،ـل ، ـبح وجرى علـيه االمتـحا  األول يف  ـهنا الـعالم الجســ

 عالم النر، وهنا الني نحن فيه هو االمتحا  الثاني.

خلقتش نیست، بلکه آنچه الزم است درک نمایی این است که والدت انسان در این عالم به معنی ابتدای 
باشد. انسان قبل از آن خلق شده و حتی امتحان ابتدای ورودش به این عالم جسمانی برای امتحان شدن می

 باشد.کنیم، امتحان دوم میاول در عالم ذر بر او جاری شده است و آنچه ما اکنون در آن زندگی می

****** 
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 و انصار ایشان. )ع(: زمان حکومت حّجت۹۷پرسش 

 بسمه تعالى، والس م عليكم :۹۷السؤال 

 عندي بعا األس لة لسماحتكم بخصوو إمامنا املنتظر )ع(. 

ة وهي )1س ــوو الرواـيات اليت تخص بف؛ة حكم الحـجّ ــنوات أو 7: بخصــ ــنوات أو   ٩ســ  11ســ
ســنة(، ومن هنا املنطلق ســماحة الســيد ومن حيث لقائكم باإلمام هح يمكن أ  تحّدد لنا كم 

 م اإلمام ؟هي ف؛ة حك

 فرد، وما،ا عن بقية املؤمنني النين يف العالم أجمع؟   313: وبخصوو أنصار الحجة وعددهم  2س

 ؟: وهح يمكن معرفة الف؛ة املتبقية لظهور الحجة )ع( 3س

 : وماهي الع مات املتبقية لظهور الحجة ؟4س
 املرسح: س ف

 بسمه تعالی، و السالم علیکم.
 دارم: )ع(ص امام منتظراز حضرتعالی سواالتی در خصو

باشند؛ سال( می  ۱۱سال یا    ۹سال،    ۷اند )را تعین کرده  )ع(: روایاتی که مدت زمان حکومت حّجت۱سوال  
ها و همچنین ارتباطی که شما با امام دارید، آیا ممکن است مدت زمان جناب سید، با توجه به این روایت

 را برای ما مشخص فرمایید؟ )ع(حکومت امام
باشد، وضعیت سایر مؤمنین در این عالم نفر می ۳۱۳: در خصوص انصار حّجت که تعدادشان ۲سوال 

 چگونه خواهد بود؟
  : آیا ممکن است مدت زمان باقیمانده تا ظهور امام مشخص شود؟۳سوال 
 اند؟کدام )ع(های باقیمانده تا ظهور حّجت: نشانه۴سوال 

 فرستنده: س  ک 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الر  الجواب: حيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .



 148                                                                                                                     (دوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

: االخت ف يف الرواـيات يف توقـيت ف؛ة حكم اإلـمام املـهدي )ع(ت ألنّـها مّرة املراد حكم اإلـمام 1ج
ا الروايــة ا ليت تعــد ف؛ة املهــدي )ع(، ومّرة حكم املهــدي األول، ومّرة حكم املهــدي الثــاني، وأمــّ

 الحكم بهنّها م ات السنني فهي ناظرة إلى ف؛ة حكم املهديني.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم
به این دلیل است  )ع(ها در خصوص زمان حکومت امام مهدی: اختالف موجود بین روایت۱جواب سوال 

و یک بار مدت حکومت مهدی اول و بار دیگر مدت زمان  )ع(یک بار منظور، زمان حکومت امام مهدی
باشد و منظور از روایتی که زمان حکومت را چند صد سال بیان کرده است، مدت حکومت مهدی دوم می

  باشد.  ی مهدیین میزمان حکومت همه

بح ( هم خاـصة أـصحاب اإلمام املهدي )ع(، وليـسوا كح املؤمنني به وال كح قادته،  ۳۱۳: الــــــ )2ج
 إّ  النىيجة هي إيما  امل يني وانبساح دولة الحق واملعرفة والعدل على كح بقعة يف هن  األرض.

ی فرماندهان را ی مؤمنان و حتی همهباشند و همهمی )ع(نفر اصحاب خاص امام ۳۱۳: ۲جواب سوال 
دولت حق و معرفت و عدل   پا شدن و گسترش ها نفر و برگیرد؛ حتی در نهایت، ایمان آوردن میلیوننمی بر در

 باشد.بر روی تمام نقاط زمین می
: القيام وظهور األمر الحق على الظاملني موجود يف القرآ  بكح وضــولت ولشــّدة ج ء الوقت 3ج

ْخِفيَها ِلُتْجَزى ُكحُّ نَْفٍس ِبَما ْاملعلوم وظهور  يف القرآ  ال ُيرى وال ُيعرف  
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة آِتَية  أ ِإ َّ الســَّ

َعى ، أي: إ  ســاعة قيام القائم ظاهرة وليســت خفية. أّما إ  كنت تطل  ميّن التوقيت فهنا (1)﴾َتســْ
 .(2)ال أوقت

: قیام و ظهوِر امِر حق علیه ظالمان به وضوح در قرآن آمده است و به دلیل اهمیت بسیار ۳جواب سوال 
شود: » آن ساعت، آمدنی است؛ زیاد آن، وقت مشخص و زمان ظهور ایشان نه دیده و نه شناخته می

؛ به عبارت دیگر   (٣)خواهم زمان آن را پنهان دارم تا هر کس در برابر عملی که انجام داده است سزا ببیند «می
 . (٤)کنمخواهید، تعیین وقت نمیساعت قیام آشکار است و پنهان نیست، اما اگر از من تعیین وقت می

 
 . ١٥طه:  -١
 . ٣٦٨ص  ١فقال: )کذب الوقاتون، إنا أهل بیت ال نوقت( الکافي: ج)ع(قال: سألته عن القائم  )ع(عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله   -٢
 . ١٥طه:  - ٣
کنند، کسانی که زمان تعین می « )کذب الوّقاتون، اّنا أهل بیت ال نوقتپرسیدم، فرمود: »  )ع(در مورد قائم  )ع(از ابو بصیر نقل شده است: از ابو عبد الله - ٤

 . ٣٦٨ص  ١(. کافی: ج کنیم گو هستند. ما اهل بیتی هستیم که زمان آن را تعیین نمی دروغ
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 م.ی معصوم در قرآن کری: ائمه۹۸پرسش 

القرآ ، هح هنا صــحي  ؟ وإ  كا   جاء ،كرهم يف  )ع(يقال إّ  األئمة املعصــومني  :۹۸الســؤال  
 ،كروا فيها ؟ صحيحا  هح من املمكن إرسال أحد اآليات القرآنية اليت

 املرسح: ميساء جعفر السعدي

اند،  آیا این موضوع صّحت دارد؟ و اگر درست باشد، در قرآن یاد شده )ع(ی معصومشود که ائمهگفته می
 اند را بیان فرمایید؟ در آن ذکر شده )ع(آیا ممکن است یکی از آیات قرآن که ائمه

 فرستنده: میسا جعفر السعدی

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 مة واملهديني وسلم تسليما .األئ

 :)ع(هن  آيات ُ،كر فيها األئمة

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 اند:در آنها ذکر شده )ع(آیات زیر، آیاتی هستند که ائمه

مِّ ﴿
ُ
 .(2)، (1)﴾الِْكَتاِب َلَدْيَنا َلَعِليو َحِكيم  َوِإنَّهُ يِف أ

 .(٤) ،(٣)آمیز «» و آن در اّم الکتاب است در نزد ما؛ کتابی ارجمند و حکمت

 
 .٤الزخرف:  -١
مِّ اْلِکَتاِب َلَدْیَنا َلَعِليٌّ َحِکیٌم( قال: )هو أمیر المؤمنین( بحار األ )ع(عن أبي عبد الله  -٢

ُ
ُه ِفي أ .  ٢١٠ص ٣٢نوار: جوقد سأله سائل عن قول الله عزوجل: )َوِإنَّ

 )المعلق(. 
 .٤زخرف:  - ٣
مِّ اْلِکَتاِب َلَدْیَنا َلَعِليٌّ َحِکیٌم »در خصوص این سخن خداوند متعال  )ع(شخصی از ابو عبد الله - ٤

ُ
ُه ِفي أ و آن در اّم الکتاب است در نزد ما؛ کتابی ارجمند « )َوِإنَّ

 . ٢١٠ص  ٢٣«. بحار االنوار: ج است )ع(این کتاب، امیر مؤمنانسوال کرد. فرمود: » (آمیزو حکمت
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 .(2)، (1)﴾َقاَل َهَنا ِصَراُح َعَلٍي ُمْسَتِقيم  ﴿

 .(٤) ،(٣)شود «» گفت: این راهی است که به من منتهی می

 .(6)، (5)﴾ِمْن َرْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَ  ِصْدٍق َعِلّيا  َوَوَهْبَنا َلُهْم ﴿

 .( ٨)،(٧)ی بلند دادیم «» و رحمت خویش را به آنها ارزانی داشتیم و به آنها سخن نیکو و آوازه

ْوَحْيَنا ِإَلْيِهْم ِفْعَح  ﴿
َ
ْمِرنَا َوأ

َ
ة  َيْهُدوَ  ِبه ِئمَّ

َ
َكاِة َوَكانُوا َوَجَعْلَناُهْم أ اِت َوِإَقاَم الصـــَّ ِة َوِإيَتاَء الزَّ الَْخْاَ

 .(٩)﴾َلَنا َعاِبِدينَ 

کردند، و انجام دادن کارهای نیک و بر پای داشتن » و همه را پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت می
 .(١٠)ی ما بودند «نماز و دادن زکات را به آنها وحی کردیم و همه پرستنده

َّا َصَعُوا َوَكانُوا ِبتياِتَنا ُيوِقُنو َ وَ ﴿ ْمِرنَا مَل
َ
ة  َيْهُدوَ  ِبه ِئمَّ

َ
 .(11)﴾َجَعْلَنا ِمْنُهْم أ

» از میان آنان، پیشوایانی پدید آوردیم که چون صبوری پیشه کردند و به آیات ما یقین داشتند، با فرمان ما 
 . (١٢)به هدایت مردم پرداختند «

 
  .٤١الحجر: -١
هو والله المیزان  )ع(، قال: سألته عن قول الله عزوجل: )َهَذا ِصَراٌط َعَلّي ُمْسَتِقیٌم( قال: )هو والله علي )ع(عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله  -٢

 . )المعلق(. ٦٨للحسن بن سلیمان الحلي: ص -والصراط المستقیم( مختصر بصائر الدرجات 
 . ٤١حجر:  - ٣
گفت: این راهی « )َقاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقیٌم در خصوص این سخن خداوند عزوجل »  )ع(ی ثمالی روایت شده است که گفت: از ابو عبد اللهاز ابو حمزه  - ٤

- بصائر الدرجات «. مختصر است. به خدا سوگند، او میزان و صراط مستقیم است )ع(به خدا قسم، علیپرسیدم، فرمود: » (شوداست که به من منتهی می 
 . ٦٨حسن بن سلیمان حلی: ص 

 .٥٠مریم:  -٥
 . )المعلق(. ٥٩ص ٦٣( بحار األنوار: ج)ع(: ) )َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّیًا(، یعني علیًا أمیر المؤمنین )ع(عن أبي بصیر، عن الصادق  -٦
 .٥٠مریم:  - ٧
ادر مورد »  )ع(از ابو بصیر از امام صادق - ٨ «. بحار االنوار: باشدمی  )ع(منظور، امیر المرمنین علی« نقل شده است که فرمود: »َو َجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلیًّ

 . ٥٩ص ٦٣ج 
  .٧٣االنبیاء:  -٩

 . ٧٣انبیا:  - ١٠
  .٢٤السجدة:  -١١
 .٢٤سجده:  - ١٢
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َكاةَ َوُهْم َراِكُعو َ ِإنََّما  ﴿ ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّنيَن آَمُنوا الَِّنيَن ُيِقيُموَ  الصَّ ةَ َوُيْؤُتوَ  الزَّ  . ( 1) ﴾َوِليُُّكُم اّللَّ

خوانند و همچنان که در ی او و مؤمنانی که نماز می» جز این نیست که ولّی شما خداوند است و فرستاده
 . (٢)کنند «اند انفاق میرکوع 

ِ َلْو ُيِطيُعُكْم ﴿هن  آية فيها ،كر علي )ع( وأعدائه )لعنهم اهلل(:  و  َّ ِفيُكْم َرُسوَل اّللَّ
َ
َواْعَلُموا أ

هُ يِف ُقلُوِبُكْم َوَكرَّ َ  ــَ اَ  َوَزيَّن ــَ يم َ  ِإَلْيُكُم اأْلِ ــَّ َ َحب ْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اّللَّ
َ
ِإَلْيُكُم  يِف َكِثٍا ِمَن اأْل

اِشُدو َ الُْكْفَر وَ  وَلِ َ  ُهُم الرَّ
ُ
 .(3)﴾الُْفُسوَق َوالِْعْصَياَ  أ

و دشمنانش )که خداوند لعنتشان کند( آمده است: »و بدانید  )ع(ای است که در آن ذکر علیاین هم آیه
افتید؛ ولی خداوند ی خدا در میان شما است. اگر در بسیاری از امور از شما فرمان ببرد به رنج میکه فرستاده

هاتان بیاراست و کفر و فسق و عصیان را در نظرتان مکروه گردانید؛ یمان را محبوب شما ساخت و آن را در دلا
 .(٤)اند«اینان، همان راه یافتگان

****** 

 دانست که پیامبر است؟قبل از وحی، می )ص(: آیا پیامبر۹۹پرسش 

ــؤال/   ــ م عليكم ورحمة اهلل  :۹۹السـ ــن السـ ــيد أحمد الحسـ ــم اهلل الرحمن الرحيم، السـ  بسـ
 وبركاته

اهلل حا  لم يكن يعلم أنّه رســول مرســح من  )و(تدل بعا اآليات الشــريفة على أّ  الرســول
ْمِرنَا َما ُكنَت َتْدِري ﴿أتا  الوحي، مثح قوله تعالى: 

َ
ْن أ ْوَحْيَنا ِإَلْيَ  ُروحا  مِّ

َ
َما الِْكَتاُب َواَل َوَكَنِلَ  أ

يَما ُ  ااّل  َفَهَدى﴿، وقوله تعالى: (5)﴾اإْلِ الروايات على أّ  الرســول كا   ، بينما تدل بعا﴾َوَوَجَدَف ضــَ
اليت مـثح رواـية والدة أما املومنني )ع(  يعلم بنبوـته قـبح بعثـته، وإنـّه كـا  يحفظ القرآ  قـبح نزوـله

إلى آخرها.   ﴾قد أفل  املومنو  ...﴿املؤمنني، أي: بدايتها   ورةقرأ حني والدته س)ع(  تنص على أّ  عليا   

 
 . ٥٥المائدة:  -١
 .٥٥مائده:  - ٢
 .٧الحجرات:  -٣
 .٧حجرات:  - ٤
 . ٥٢الشوری:  -٥
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ــول قال له: قد أفلحوا ــتقيم  وإّ  الرسـ بواليت  يا علي. رغم أّ  والدة علي قبح البعثة، فكيّ يسـ
 السابقة ؟ والس م عليكم سيدي ورحمة اهلل ويركاته. هنا مع اآليات الشريفة

 املرسح  ميثم برزا  خلّ املوسوي

 الله الرحمن الرحیم، سید احمد الحسن، سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.بسم 
دانست پیامبر خداوند است تا اینکه وحی نمی )ص(بعضی از آیات شریف داللت بر این دارد که رسول الله

دانستی نمیبر وی نازل شد، ماننِد این آیه: »و اینچنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو  
کتاب چیست و ایمان کدام است؛ ولی ما آن را نوری ساختیم تا هر یک از بندگانمان را که بخواهیم با آن 

و این سخن خداوند: » و تو را گمراه یافت، پس هدایت فرمود«    (١)نمایی«هدایت کنیم و تو به راه راست راه می
آگاه بود و قرآن را قبل از   ؛ حال آنکه برخی روایات داللت دارد بر اینکه رسول خدا قبل از بعثتش به نبّوت خود 

ی در حین والدت، سوره )ع(گوید علیکه می )ع(نازل شدنش حفظ بود مانند روایت والدت امیر المؤمنین
مؤمنون را قرائت نمود؛ یعنی از ابتدای آن » به درستی که مؤمنان رستگار شدند ...« تا انتهایش و رسول 

 )ع(و فرمود: »مؤمنان با والیت تو رستگار شدند، ای علی!«؛ با توجه به اینکه که والدت علیبه ا )ص(خدا
 شود؟ قبل از بعثت بوده است. این روایات چگونه با آیات قرآن جمع می

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما باد، آقا و موالی من.
 فرستنده: میثم برزان خلف الموسوی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد بســــم اهلل ا  الجواب: لرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

يَماُ  َوَلِكْن ﴿قال تعالى:   ْمِرنَا َما ُكنَْت َتْدِري َما الِْكَتاُب َوال اأْلِ
َ
ْوَحْيَنا ِإَلْيَ  ُروحا  ِمْن أ

َ
َوَكَنِلَ  أ

 .(2)﴾ِبِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّ  َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍح ُمْسَتِقيمٍ َجَعْلَناُ  نُورا  نَْهِدي 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 
 .٥٢شوری:  - ١
 . ٥٢الشوری:  -٢
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دانستی تو وحی کردیم در حالی که تو نمی  فرماید: »و اینچنین روحی از امر خودمان را بهخداوند متعال می
کتاب چیست و ایمان کدام است؛ ولی ما آن را نوری ساختیم تا هر یک از بندگانمان را که بخواهیم با آن 

 .(١)نمایی«هدایت کنیم و تو به راه راست راه می

ِ )ع(  بَا َعْبِد اّللَّ
َ
لُْت أ

َ
ه ِبي َحْمَزةَ، َقاَل: ســَ

َ
ْم يِف َعِن الِْعْلمِ َعْن أ

َ
َجاِل أ ْفَواِ  الرِّ

َ
ُهَو ِعْلم  َيَتَعلَُّمهُ الَْعاِلُم ِمْن أ

َ
 أ

ِمْعَت   َما ـسَ
َ
ْوَجُ ، أ

َ
ْعَظُم ِمْن َ،ِلَ  َوأ

َ
ْمُر أ

َ
ِ الِْكَتاِب ِعْنَدُكْم َتْقَرُءونَهُ َفَتْعَلُموَ  ِمْنهُ ؟ َقاَل: )اأْل َقْوَل اّللَّ

 : حَّ َ   ﴿َعزَّ َوجـَ نلـِ يـما ُ َوكـَ ا الِْكـتاُب َواَل اإْلِ ْدِري مـَ ْمِرـنا ـما ُكنـَْت تـَ
َ
َ  ُروـحا  ِمْن أ ْوَحْيـنا ِإَليـْ

َ
اَل: ﴾أ . ثُمَّ قـَ

يَّ يَشْ 
َ
ْصَحابُُكمْ   َيُقوُل   ءٍ أ

َ
و َ   اآْلَيِة،  َهِن ِ  يِف   أ ُيِقرُّ

َ
نَّهُ   أ

َ
يَما ُ   َواَل   الِْكَتابُ  َما َيْدِري  اَل   َحالٍ  يِف   َكا َ  أ   ؟  اإْلِ

ُت:  اُب َواَل َفُقلـْ ا الِْكتـَ ْدِري ـمَ اٍل اَل يـَ اَ  يِف حـَ ْد كـَ اَل ِلي: بََلى، ـقَ ا َيُقولُوَ . َفـقَ َداَف ـمَ ُت ـفِ
ْدِري ُجِعلـْ

َ
اَل أ

ا  ِه َعلََّم ِبهـَ ا ِإَليـْ اـهَ ْوحـَ
َ
ا أ اِب َفَلمـَّ وَل الَّيِت ُ،ِكَر يِف الِْكتـَ اَلى الرُّ ُ َتـعَ َث اّللَّ اُ  َحاَّ بَـعَ يمـَ الَْفْهَم، الِْعْلَم وَ اإْلِ

هُ الَْفْهَم(  دا  َعلَّمـَ ا َعـبْ اهـَ ْعطـَ
َ
ِةَ،ا أ اَء فـَ ــَ اَلى َمْن شـــ ُ َتعـَ ا اّللَّ وُل الَّيِت ُيْعِطيهـَ اد (2)َوِهَي الرُّ . هـنا هو االعتـق

 .(3) الصحي ، وقد بيّنته فيما مىض

می است که عاِلم آن از علم پرسیدم: آیا همان عل )ع(از ابو حمزه روایت شده است که گفت: از ابا عبدالله
آگاه میگیرد یا در کتاب نزد شما است و آن را میرا از زبان مردان فرامی شوید؟ فرمود: »این خوانید و از آن 

ای: » و اینچنین روحی از امر خودمان موضوع برتر و باالتر از اینها است. آیا این سخن خداوند متعال را نشنیده
. سپس فرمود: »یاران (٤)دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است«تو نمیرا به تو وحی کردیم در حالی که 

دانست کتاب چیست خواندند که در آن موقع )پیامبر( نمیگویند؟ آیا این طور میشما در مورد این آیه چه می
که گویند«. فرمود: »آری، در وضعیتی بود دانم چه میو ایمان کدام است؟« گفتم: جانم به فدایت، نمی

دانست کتاب چیست و ایمان کدام است، تا اینکه خداوند متعال روحی که در کتاب ذکر شده است را نمی
فرستاد و وقتی آن را به او وحی کرد آنگاه علم و فهم را با آن به او آموخت. این روحی است که خداوند متعال 

. این همان (٥)اید، فهم را به او آموخته است«ای عطا فرمفرماید که اگر آن را به بندهبه هر که بخواهد عطا می
 . (٦)امتر آن را بیان نمودهاعتقاد صحیح است و پیش

 
 .٥٢شوری:  - ١
 . ٢٧٣ص  ١الکافي: ج -٢
 . )المعلق(. ١٣٩ص ٢ط ٣بّینه السید أحمد الحسن في المتشابهات: ج -٣
 .٥٢شوری:  - ٤
 . ٢٧٣ص  ١کافی: ج  - ٥
 . ١٣٩ص  ٢چا   ٣رجوع شود به کتاب متشابهات جلد  - ٦
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 : سواالتی در مورد اسالم، قرآن و سایر موارد.۱۰۰پرسش 

 الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۱۰۰السؤال/ 

ا يف أقرب فرصــةت أّما بعد، فهن  مجموعة من األســ لة اليت نرجو من ســماحتكم الجواب عليه
ألجح النـشر يف مقالة عن دعوة ـسماحتكم وجماعة أنـصار املهدي )ع(، وقد أبدت عدد من الجرائد 
ــر  ــنطن بوســــــت، ونيوزويــ  رغبتهم بنشــ األمريكيــة املعروفــة،كــالنيويورف تــايمز، والواشــ

 ودمتم.  (1)املوضوع
 ملتحدةالواليات ا -نيويورف  -  صحفي مستقح -املرسح زياد قاسم الزبيدي 

 سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای ای از سؤاالت که امیدواریم حضرتعالی در اسرع وقت پاسخ دهید تا در قالب مقالهو اما بعد، مجموعه

ی معروف آمریکایی مانند منتشر گردد. چندین روزنامه )ع(در خصوص دعوت شما و جماعت انصار مهدی
 . پایدار باشید.(٢)اندنیویورک تایمز، واشنگتن پست و نیوزویک تمایل خود را برای انتشار این موضوع کرده

 ایاالت متحده  -نیویورک   -نگار مستقل روزنامه-فرستنده: زیاد قاسم الزبیدی

 بسماحتكم بصورة مختصرة لجمهور غربي.: نرجو منكم التعريّ 1س

 : از شما تقاضا داریم به طور مختصر خود را برای مردم  غرب معرفی کنید.۱سوال 

ــيت  ــرة يف جنوب العراق، وأكملـت دراســ ــمي هو أحمـد، كنـت أعيش يف مـدينـة البصــ ج: إســ
األشرف   األكاديمية وحصلت على شهادة بكلوريوس يف الهندسة املدنية، ثم انتقلت إلى النجّ

ـــية واملنهج  ــكـنت فيـها لغرض دراســـــة العلوم اـلدينـية، وبـعد اط عي على الحلـقات اـلدراســ وســ
ـــبة لي أو بحســــ  رأيي(، كـما  اـلدرايس يف حوزة النجّ وـجدت أّ  الـتدريس مـتدٍ  )ال أـقح ـبالنســ
ــول الفقه ــفة وأصــ ــو  اللغة العربية واملنطق والفلســ  وجدت أّ  يف املنهج خل   كباا ، فهم يدرســ
وعلم الك م )العقائد( والفقه )األحكام الشـرعية(، ولكّنهم أبدا  ال يدرسـو  القرآ  الكريم أو 

 
 وقد نشرت هذه األسئلة وأجوبتها في الصحف األجنبیة المذکورة في السؤال )نیویورك تایمز، وواشنطن بوست، ونیوزویك(. )المعلق(.  -١
  
 شد، چا  شده است )نیویورک تایمز، واشنگتن پست و نیوزویک(. های معروف که در متن سوال به آنها اشاره ها در روزنامهاین مجموعه سؤال و جواب - ٢
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ــول محمد ــريفة )أحاديث الرسـ ــنة الشـ ــو  األخ ق )ع(واألئمة   )و(السـ (، وكنا فةنّهم ال يدرسـ
 اإللهية اليت يج  أ  يتحّلى بها املؤمن.

کردم. تحصیالت دانشگاهی خود را با زندگی میجواب: اسمم احمد است و در شهر بصره در جنوب عراق 
مدرک لیسانس مهندسی عمران به پایان رسانیدم. سپس به نجف نقل مکان کردم و در آنجا با هدف تحصیل 

ی نجف، دیدم های درس و اطالع از روش تدریس در حوزهعلوم دینی ساکن شدم. پس از شرکت در کالس
است )حداقل برای من یا به نظر من(. فهمیدم که نقص بزرگی در  محتواارزش و بیکه تدریس در آنجا کم

روش آنها وجود دارد؛ آنها زبان عربی، منطق و فلفسه، اصول فقه، علم کالم )عقاید( و فقه )احکام شرعی( 
کنند، ولی به هیچ عنوان قرآن کریم و همچنین سّنت شریف )احادیث پیامبر خدا حضرت را تدریس می

کنند؛ اخالقی دهند و همینطور اخالق الهی را نیز تدریس نمی( را مورد مطالعه قرار نمی)ع(و ائمه )ص(محمد
 که هر مؤمنی باید به آن آراسته گردد.

دو  االســـتعانة بهحد، فقط كنت معهم   یولنا قّررت االعزتال يف داري ودراســـة علومهم بنفـســ 
 وأواصح بعًهم ويواصلوني.

م را برگزیدم و بدون اینکه از کسی کمک بخواهم، علوم آنها را خودم به تنهایی انشینی در خانهبنابراین گوشه
 کردند.خواندم؛ فقط با آنها در ارتباط بودم و با برخی از آنها مراوده داشتم و برخی از آنها نیز با من رفت و آمد می

ـــب  التحـاقي ـبالحوزة العلمـية يف النجّ، فهو أنّي رأـيت ر،ـيا ـباإلـمام امل ا ســ ـهدي )ع(، وأمرني أـمّ
ــح لي، وحدث بالفعح  ــيحصــ فيها أ  أ،ه  إلى الحوزة العلمية يف النجّ، وأخعني يف الر،يا بما ســ

 كح ما أخعني به يف الر،يا.

را در خواب دیدم و به من دستور داد  )ع(ی نجف این بود که امام مهدیی علمیه اما علت رفتنم به حوزه
ای به دست خواهم آورد و هر آنچه ی نجف بروم و در خواب به من خبر داد که چه نتیجهی علمیهکه به حوزه

 در رؤیا به من اطالع داده شد بود، همه به واقعیت پیوست.

 : ما هي األهداف الرئيسية لدعوتكم ؟2س

  : اهداف اصلی دعوت شما چیست؟۲سوال 

نول وإبراهيم ومو  وعيىســــ ومحمد، أ  ينىشــــر التوحيد   )ع(ج: هدف الدعوة هو هدف األنبياء
 الحقيقي الني يرضا  اهلل وأ  تمَل األرض قسطا  وعدال  بعد أ  ملشت ظلما  وجورا . 
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باشد؛ اینکه توحید ، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد می)ع(جواب: هدف این دعوت همان هدف انبیا
قعی که مورد رضایت خداوند است منتشر شود و زمین از قسط و عدل ُپر شود بعد از اینکه از ظلم و جور وا

 آکنده شده است.

 : ما بدأتم بالدعوة وأين وما،ا كانت الظروف آنناف ؟3س

 : دعوت را چه موقع و از کجا شروع کردید و امکانات شما چه بود؟۳سوال 

ــكـح   ۱۹۹۹ج: اـلدعوة ـبدأت يف نـهاـية ـعام  م يف النجّ يف الحوزة العلمـية، وـبدأت ـباالنىشــــار وبشــ
علين قبح ســقوح الطاغية بعشــرة أشــهر تقريبا ، وحاول الطاغية صــدام اعتقالي وقتلي، ولكن 

 .(1)اهلل وبفًله ومّنه عليَّ حفظين 

یبًا ده ماه ی علمیه شروع و انتشار علنی آن تقرم در نجف در حوزه ۱۹۹۹جواب: این دعوت در اواخر سال 
قبل از سقوط صدام صغیانگر آغاز شد. صدام طغیانگر اقدام به دستگیری و کشتن من نمود که خداوند متعال 

 .(٢)با فضل و مّنت خویش مرا حفاظت فرمود

 
، بل وصفوه بأنه منهم أي من ذریتهم، وفي بعض الروایات من )ع(وقد أشار أهل البیت إلی هذا الوقت بالتحدید، وهو وقت ظهور الممهد لإلمام المهدي  -١

 بالخصوص. )ع(ذریة اإلمام المهدي 
فرجًا أبدًا ما دام لولد بني فالن ملك حتی ینقرض ملکهم. فإذا انقرض  )ص(، قال: )یا أبا محمد، لیس تری أمة محمد)ع(عن أبي بصیر، عن اإلمام الصادق 

برجل منا أهل البیت یشیر )یسیر( بالتقی، ویعمل بالهدی، وال یأخذ في حکمه الرشا. والله إني ألعرفه باسمه واسم أبیه. ثم  )ص(ملکهم أتاح الله ألمة محمد
ر الظهور للکوراني: نا الغلیظ القصرة، ذو الخال والشامتین، القائد العادل، الحافظ لما استودع، یملؤها عداًل وقسطًا کما مألها الفجار ظلمًا وجورًا( عصیأتی

 . ٢٠٨ص
السید أحمد الحسن رسواًل عنه إلی  )ع(ي ودولة بني فالن هي دولة بني أمیة المتمثلة بدولة صدام )لعنه الله( وفعاًل في نهایة انقراضها أرسل اإلمام المهد 

، والله العالم. )ع(ي الناس کافة، ولم تنتشر دعوته ویتاح لها االنتشار إال بعد انقراض حکم صدام )لعنه الله(، ثم تذکر الروایة بعد ذلك ظهور اإلمام المهد 
 )المعلق(. 

، و حتی او را از خودشان یعنی از نسل  خودشان توصیف نمودند )ع(ساز مهدیاند؛ زمان ظهور زمینه به طور دقیق به این زمان اشاره فرموده )ع(اهل بیت - ٢
 اند.ذکر فرموده  )ع(و در برخی روایات به طور مشخص از نسل امام مهدی

تا هنگامی که برای فرزندان بنی فالن حکومت وجود داشته   )ص(، اّمت محمدای ابا محمدروایت شده است که فرمود: » )ع(از ابو بصیر از امام صادق
گاه فرج را نخواهد دید، مگر اینکه حکومتشان منقرض گردد. هنگامی که حکومت ایشان منقرض شود، خداوند با مردی اهل بیت زمینه را برای باشد، هیچ
گیرد. به خدا قسم او را با نام و نام پدرش کند و در حکومتش رشوه نمیا هدایت عمل میفراهم خواهد نمود. مردی که با تقوا حرکت و ب )ص(اّمت محمد

آید، آن کننده از آنچه به او سپرده شده است، می  شناسم. سپس آن درشت هیکل کوتاه که دارای خال و دو عالمت است، همان فرمانده عادل، حفاظتمی
آکنده کردهکند همان گونه که فاجرا پر از قسط و عدل می  . ٢٠٨«. عصر ظهور کورانی: ص اندران و بدکاران از ظلم و ستم 

سید احمد الحسن  )ع(دولت بنی فالن همان دولت بنی امیه است که در صدام )لعنت الله( متمّثل شده بود و در حال حاضر و در پایان آن دولت، امام مهدی
د و دعوت ایشان منتشر نشد و زمینه برایش فراهم نگردید مگر پس از انقراض حکومت صدام که ی خود برای عموم مردم ارسال فرمورا به عنوان فرستاده

 نماید؛ و خداوند داناتر است.را بیان می )ع(لعنت خدا بر او باد. سپس در ادامه، این روایت ظهور امام مهدی
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: ،كرتم أنّكم درـستم يف الحوزة العلمية يف النجّ، فمن كا  العلماء النين درـسوكم؟ 4س
 وهح أكملتم الدراسة ؟

ی نجف درس خواندید؛ علمایی که به شما درس دادند چه کسانی بودند ی علمیه گفتید در حوزه: ۴سوال 
 و آیا درس خود را به پایان رساندید؟

ــة يف  )و(ج: كنــت يف الحوزة العلميــة يف النجّ وبني علمــائهــا كمــا كـانـت مريم املقــّدســـ
 الهيكح وبني علماء اليهود.

در هیکل و  )ع(در بین علمایش بودم همان طور که مریم مقدسی نجف و ی علمیهجواب: من در حوزه
 در بین علمای یهود بود.

 : ما هي الخطوات اليت اتبعتموها يف إص ل الحوزة العلمية وهح نجحت؟5س

 ی علمیه انجام دادید و آیا در این اصالحات موفق بودید؟: چه اقداماتی در اصالح حوزه۵سوال 

الحوزة العلمية كانت يف بداية الدعوة وقبح أ  تصــب  علنية، وكانت ج: محاوليت اإلصــ ل يف 
 ت؛كز على ث ثة محاور هي:

ی علمیه در شروع دعوت و قبل از انتشار علنی آن صورت گرفت. های من برای اصالح حوزهجواب: تالش
 این اصالحات بر سه محور متمرکز شده بود:

 تني:اإلص ل العلمي: وقد استخدمت فيه وسيل -1

 اصالحات علمی: که برای انجام آن، از دو ابزار استفاده نمودم: -۱

األولى: هي كتابة كتاب اسـمه عالطريق إلى اهلل ، وقد أثر تهثاا  جيدا ، وتهثر به الشـي  محمد 
اليعقوبي وكا  معجبا  به ويريد إعادة نشـــر ، كما نقح لي بعا الشـــيوخ والســـادة من أتباعه يف 

 حينها. 

شتن کتابی به نام »سرگردانی یا مسیر به سوی خدا« که تأثیر بسیار خوبی بر جای گذاشت. شیخ اول: نو
ی شدیدی نشان داد و آن گونه که بعضی از شیوخ و محمد یعقوبی تحت تأثیر آن قرار گفت و به آن عالقه

 سادات پیرو او به من اطالع دادند خواستار چا  و توزیع مجدد آن شد.
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ح العلمي املوجود، وكـا  يعينين والثـانيـة: هي ا ــة الطلبـة والعلمـاء حول الخـل لك م ومنـاقشـــ
 بنل  من كانوا يؤمنو  بي، وبعا من كانوا متهثرين بك مي والحق الني كنت أقوله.

ها و علما در خصوص نقایص علمی موجود. برخی از کسانی که به من ایمان وگو با طلبهدوم: بحث و گفت
 گفتم قرار گرفتند.مینه یاری نمودند و برخی دیگر تحت تأثیر سخن من و حقی که میداشتند، مرا در این ز

اإلصــ ل العملي: وهو يتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأضــرب ل  مثاال  على ،ل    -2
ــلمو  مجمعو   ــدام بىنجيس القرآ ، عـندما كتـبه بدمه النجس واملســ هو عـندما قام الـطاغـية صــ

دم  اتخـا، العلمـاء موقفـا  على األـقح على أّ  اـل ــه، طـالـبت يف حينهـا ـب نجس، والقرآ  يحرم تنجيســـ
ــهم أعّز عـندهم من القرآ ، ولو كـانوا  التقـية فكـاـنت نفوســ ـبةصـــــدار بـيا ، ولكّنهم اعـتنروا ـب
يؤمنو  أ : ال قّوة إالّ باهللت التخنوا موقفا  وتيّقنوا أّ  اهلل ســــيدافع عنهم. وأنا شــــخصــــيا  اتخنت 

، وكنت اسـىنكر هنا الفعح الخبيث من الطاغية صـدام، وقلت مّرات متعددة ويف خطيب يف موقفا  
املجـالس: إّ  صـــــّدام كـى  موـته بـيد  عـندـما كـى  القرآ  ـبدـمه النجس. وـبدل أ  يعينوني ـبدأوا 
يبتعدو  عيّن وطردني أحدهم بطريقة مؤدبة لل ألنّه كا  يخاف أّ  صـــداما  إ،ا أخنني ليعدمين أ   

 معيت ألنّه سمع ك مي على الطاغية صدام لل  يعدمه

زنم: هنگامی که باشد. مثالی میی امر به معروف و نهی از منکر میاصالحات عملی: که در زمینه -۲
صدام سرکش اقدام به نجس کردن قرآن نمود و وقتی با خون نجسش قرآن را نوشت در حالی که تمام 

است و حرام است که قرآن نجس شود، از علمای نجف درخواست مسلمانان اتفاق نظر دارند که خون نجس 
هایشان ای، اعالم موضع نمایند؛ ولی آنها تقیه را بهانه کردند در حالی که جانکردم که حداقل با صدور بیانیه

برایشان از قرآن عزیزتر بود. اگر ایمان داشتند که هیچ قوت و نیرویی نیست مگر از طریق خداوند متعال، 
گیری نمودم داشتند که خداوند از آنها دفاع خواهد نمود. من شخصًا موضعکردند و یقین میگیری میموضع

و از این عمل خبیث صدام اعالم انزجار نمودم و بارها در سخنانم در مجالس گفتم که صدام آن هنگام که 
ینکه مرا یاری دهند، از من قرآن را با خونش نجس نمود، مرگش را با دست خودش امضا نمود. آنها به جای ا

ترسید که اگر صدام مرا دستگیر کند، مرا کناره گرفتند و یکی از آنها محترمانه مرا از خود راند!! چرا که می
 اعدام و او را هم همراه من اعدام نماید؛ چون او سخن من را در مورد صدام طغیانگر شنیده بود!!

 ي( لم أجد أي استجابة منهم.على كح حال يف هنا املجال )اإلص ل العمل

 به هر حال در این زمینه )اصالح عملی( پاسخ مثبتی از سوی آنها دریافت نکردم.
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اإلصـــ ل املالي: وهو يتعلق بةنفاق أموال الصـــدقات على الفقراء. وهنا كا  آخر املطاف قبح  -3
من نصـروني، قليح أ  تصـب  الدعوة علنية، ووجدت فيه كثاين جّدا  من طلبة الحوزة العلمية م 

ــهم كـانوا يـعانو  من التميزي يف العطـاء امـلالي  جـدا  منهم ألجـح الفقراء، واألكرث ألنّهم هم أنفســ
 الني كا  يمارس يف الحوزة العلمية.

باشد. این آخرین حرکت قبل از علنی  ی انفاق اموال صدقات به فقرا میاصالحات مالی: که در زمینه -۳
ی علمیه مرا یاری دادند؛ تعداد بسیار کمی از آنها از های حوزهینه بسیاری از طلبهشدن دعوت بود. در این زم

بابت فقرا و تعداد زیادی به خاطر خودشان بود که از چگونگی مصرف اموال که در حوزه رایج بود، در رنج و 
 سختی بودند.

لبة الحوزة ويف هنا املجال تحققت نتائج يســاة بعد أ  خًــت بنف ــ أو بعا أنصــاري من ط
العلمية مفاوـضات مريرة مع املرجعيات الدينية يف النجّ، ومن هن  املرجعيات الـسيد الـسيـستاني، 

 والسيد محمد سعيد الحكيم، والشي  محمد إسحاق الفياض.

ی علمیه در این زمینه نتایج ضعیفی حاصل شد آن هم پس از اینکه خودم یا بعضی از انصارم از طالب حوزه
ی را با مراجع دینی نجف انجام دادیم؛ مراجعی نظیر  سید سیستانی، سید محمد سعید حکیم های تلخبحث

 و شیخ محمد اسحاق فیاض.

وكا  أكرثهم اســـتجابة باللســـا  والقول هو الشـــي  اليعقوبي، ولم يجادل، بح اع؛ف بالخطه 
ر  أحد املؤمنني بي يف حينها بـســ  ــ ل املالي، عندما ،كَّ ــة أما املؤمنني وقال نحن نحتاج ل صـ ياسـ

 علي)ع( املالية. 

از میان آنها، شیخ محمد یعقوبی کسی بود که بیشترین تأیید زبانی و کالمی را از ما نمود؛ او جدال و دشمنی 
نکرد و حتی به خطا نیز اعتراف نمود و پس از اینکه یکی از مؤمنین به من او را به یاد سیاست مالی امیر 

 داخت، ابراز داشت که ما به اصالحات مالی نیاز داریم.ان )ع(المؤمنین حضرت علی

ــاة ولم يكن القوم يرـيدو   وعلى كـح ـحال ـفالنـتائج الفورـية يف كـح ـهن  املـحاور كـاـنت يســ
 .(1)السا خطوات إلى األمام 

 
اد المالي في الحوزة العلمیة في النجف األشرف التي قادها السید أحمد الحسن، وواکبت  کنت معاصرًا لهذه الفترة والثورة ضد الفس  –وأعوذ بالله من األنا    –وأنا    -١

 بعض تفاصیلها. )المعلق(. 
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ی این موارد بسیار ضعیف بود و آنها تمایلی برای حرکت در مسیر به هر حال نتایج به دست آمده در همه
 .( ١)از خود نشان ندادند )ع(امام

: كيّ كــانــت ع قتكم ببعا املراجع املعروفني يف النجّ وغا النجّ ؟ ومــا،ا عن 6س
 اآل ؟

 ی شما با مراجع معروف در نجف و سایر جاها چگونه بود؟ و در حال حاضر چگونه است؟: رابطه۶سوال 

ا اآل  فمعظمهم يطـالبو  ـباعتـقال ا  ج: كـاـنت ال ـبهس بـها، أـمّ ــهم علـن ي أو قتلي، وـقد أفا بعًــ
 .(2)بهدر دمي، كالحائري يف إيرا 

خواهند و بعضی از آنها فتوای جواب: مشکلی نداشتم و در حال حاضر، بیشتر آنها دستگیری و قتل مرا می
 . (٣)مهدور الدم بودنم را نیز داده اند، مانند حائری در ایران

 
ی نجف اشرف بودم که سید احمد الحسن آن را رهبری ی علیمهزمان با این دوران و قیام ضد فساد مالی در حوزهبرم به خدا از منّیت( هم )پناه میمن  - ١

 کردم. برخی جزئیات آن را همراهی می کرد و می
ا أدلته ولم کل الذین کذبوا السید أحمد الحسن، کذبوه بال دلیل أو برهان، بل بمحض الهوی والتعصب، فهم لم یسمعوا الرجل ولم یلتقوا به ولم یناقشو  -٢

ُبوْا یحیطوا بها علمًا ورغم ذلك کذبوه ألول وهله، فهل أطلعهم الله تعالی علی الغیب؟!! وقد   ذم الله تعالی هؤالء وأمثالهم في القرآن الکریم، قال تعالی: )َبْل َکذَّ
ِذیَن ِمن َقْبِلِهْم َفانُظْر َکْیَف کَ  َب الَّ ِویُلُه َکَذِلَك َکذَّ

ْ
ِتِهْم َتأ

ْ
ا َیأ اِلِمیَن( یونس: ِبَما َلْم ُیِحیُطوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّ َة اللَّ ٣٩اَن َعاِقَبُة الظَّ ِذیَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن  . فهي: )ُسنَّ ِه ِفي الَّ

ِه َتْبِدیاًل( األحزاب:   ِة اللَّ ْبُتْم َوَفِریق٦٢َتِجَد ِلُسنَّ نُفُسُکُم اْسَتْکَبْرُتْم َفَفِریقًا َکذَّ
َ
َما َجاءُکْم َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهَوی أ َفُکلَّ

َ
 . فهم ال یرون ٨٧ًا َتْقُتُلوَن( البقرة:  . قال تعالی: )... أ

اقة والجمل، وقد  الحق إال في أنفسهم، بل کل واحد منهم یری نفسه هو الحق الوحید علی هذه األرض، مستأنسًا بالذین یحیطونه من الذین ال یفرقون بین الن
ًا(. فقد جاءهم السید أحمد أمنوا مکر الله وعقابه، وهذه هي صفة علماء بني إسرائیل الذین حاربوا نبي الله موسی وعیسی ومحمد )صلوات الله علیهم جمیع

باالسم والصفة والبلد، وشهد الله تعالی في ملکوت السماوات بصدقة،    )ع(واألئمة  )ص(الحسن بدلیل القرآن والسنة وأدلة األنبیاء والمرسلین، وقد ذکره الرسول
بشر فقهاء تحت ظل  )ص(وقعًا من الذین وصفهم رسول اللهورغم ذلك لم یصدقوه وکذبوه، بل لم یستمعوا الیه أصاًل. ولکن هذا الموقف لیس مستغربًا ومت

: )سیأتي علی الناس زمان ال یبقی من القرآن إال رسمه ومن اإلسالم إال اسمه، یسمعون به وهم أبعد )ص(، قال رسول الله)ع(عن  أمیر المؤمنین  السماء.
.  ٣٠٨ص   ٨هاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإلیهم تعود( الکافي: جالناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدی، فقهاء ذلك الزمان شر فق

محمد أي منقلب ینقلبون  والذین تضافرت الروایات علی أنهم سیکونون غرضًا لسیف ابن فاطمة )علیها السالم(، فانا لله وإنا إلیه راجعون وسیعلم الذین ظلموا آل  
 والعاقبة للمتقین. )المعلق(.  

 ی که سید احمدالحسن را تکذیب کردند، او را بدون هیچ دلیل و برهانی و صرفًا از روی تعصب و هوای نفس، تکذیب کردند. آنها به سخنان اوتمام کسان - ٣
همان ابتدا تکذیب  ی دالیل با او نبود چرا که علم آن را در اختیار نداشتند و با این وجود او را ازنمودند و حاضر به بحث و ارایهدادند و توجه نمیگوش نمی

ُبوْا ِبَما َلْم فرماید: »کردند. آیا خداوند آنان را از غیب مطلع ساخته بود؟ خداوند متعال اینان و نظایر آنها را در قرآن کریم مذّمت نموده است و میمی َبْل َکذَّ
ِذیَن  َب الَّ ِویُلُه َکَذِلَك َکذَّ

ْ
ِتِهْم َتأ

ْ
ا َیأ اِلِمیَن ُیِحیُطوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّ بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نیافته و « )ِمن َقْبِلِهْم َفانُظْر َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة الظَّ
 خبر بودند. کسانی که پیش از آنان بودند نیز )پیامبران را( چنین به دروغ نسبت دادند پس بنگر که عاقبت کار ستمکاران چگونه بودههنوز از تأویل آن بی 

ِة اللِه َتْبِدیالً ( و همچنین »٣٩( )یونس:است ِذیَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَّ َة اللِه ِفي الَّ این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در  « )ُسنَّ
ْبُتْم َوَفِریقًا َتْقُتُلوَن فرماید: »... ( و همچنین می ٦٢( )احزاب: سنت خدا تغییری نخواهی یافت نُفُسُکُم اْسَتْکَبْرُتْم َفَفِریقًا َکذَّ

َ
َما َجاءُکْم َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهَوی أ َفُکلَّ

َ
« أ

(. آنها  ٨٧( )بقره: گو خواندید و گروهی را کشتیدوغای آمد و چیزهایی آورد که مورد پسند نفس شما نبود سرکشی کردید، گروهی را در و هر گاه فرستاده )....
گیرند که بین شتر نر و داند و با کسانی انس و الفت می بینند مگر در وجود خودشان و حتی هر کدام از آنها خود را تنها حِق موجود بر این زمین میحق را نمی

نند. این همان خصوصیات علمای بنی اسرائیل است که با پیامبران خدا حضرت موسی، بیبینند و از مکر و عقاب خدا خود را ایمن میشتر ماده فرقی نمی 
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 : هح كانت هناف محاوالت لنظام صدام مل حقتكم ؟ يرجى ،كرها باختصار.7س 

هایی از سوی نظام صدام برای دستگیری و تعقیب شما صورت گرفت؟ لطفًا به طور : آیا تالش۷سوال 
 مختصر بیان نمایید.

إع   ج: نعم، واعتـقح بعا من كـا  ـله ع ـقة بي وإ  لم يكن من املؤمنني بي، ـبح اعتقلوا بـعد 
الدعوة عددا  من طلبة الحوزة وإ  لم تكن لهم ع قة بي، فقط كانوا يحققو  معهم يف محاولة 

 منهم للوصول لي واعتقالي، والحمد هلل الني أخزى صدام وجند  وردهم خائبني.

جواب: بله. حتی بعضی از کسانی که با من ارتباط داشتند و از مؤمنین به من نبودند و همچنین پس از 
ها تحقیق الن دعوت، تعدادی از طالب حوزه که ارتباطی با من نداشتند نیز دستگیر شدند. آنها از این طلبهاع

کردند تا به من دسترسی پیدا کنند و حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که صدام و سربازانش را می
 خوار و ناکام نمود.

ــدام ؟ واالح8س ــقطـت نظـام صـــ ت ل األمريكي والعمليـة : مـا هو رأيكم بـالحرب اليت أســ
 السياسية الحالية ؟

گری : نظر شما در مورد جنگی که موجب سقوط صدام شد چیست؟ همچنین در مورد اشغال۸سوال 
 آمریکا و سیاست فعلی عراق؟

 
ی انبیا و و ادله )ص(شان باد، به جنگ برخاستند. سید احمد الحسن دالیل قرآنی و سنت رسول خداعیسی و محمد که سالم و صلوات خداوند بر همه

ها به درستی ایشان  اند و خداوند متعال در ملکوت آسمانخصوصیات و محل سکونت ذکر کرده  او را با نام و )ع(و ائمه )ص(مرسلین را آورد. رسول خدا
گیری از کسانی که  دهد؛ با این حال آنها او را تصدیق نکردند بلکه تکذیبش نمودند و اصال به سخنانش گوش ندادند. این نوع برخورد و موضعشهادت می 

 فرماید، بعید نیست. سقف آسمان توصیف می  آنها را شرورترین فقهای زیر )ص(رسول خدا
ماند. زمانی بر مردم خواهد رسید که از قرآن جز خطش و از اسالم جز اسمش باقی نمی فرمود: » )ص(نقل شده است که رسول خدا )ع(از امیر المؤمنین 

ت است. فقها آن زمان شروترین فقهایی هستند که آسمان بر نامند ولی دورترین مردم از آن هستند. مسجدهایشان آباد اما خالی از هدایخود را به آن می
کنند که هدف  ها به اتفاق بیان می (؛ کسانی که روایت ٣٠٨ص  ٨«. )کافی: ج گرددشود و به آنها بازمیایشان سایه افکنده است. فتنه از آنها خارج می

گردیم( و کسانی که به آل محمد ستم روا داشتند به زودی خداییم و به سوی او بازمی خواهند بود. انا لله و انا الیه راجعون )همه از )ع(شمشیر فرزند فاطمه
 گاه باز خواهند گشت و حسن عاقبت از آِن پرهیزگاران است.خواهند فهمید که به کدامین بازگشت
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، فصــدام طاغية (1)  ج: يف الحديث القديس عن اهلل ســبحانه: )الظالم ســيّ أنتقم به وأنتقم منه(
ــبحانه ونال جزاء  من اهلل ب ــي  اهلل سـ ــي  الناس فهنا ال أ،من به، بح أ،من بىنصـ ــيّ، أّما تنصـ السـ

 .(2)وإ  كر  الناس )ع(وتعالى لَلنبياء واألوصياء

گیرم و از جواب: در حدیث قدسی از خداوند سبحان آمده است: »ظالم شمشیری است که با آن انتقام می
صدام، طغیان کرد و جزایش از جانب خداوند با شمشیر بود. اما انتخابات توسط   (٣)او نیز انتقام خواهم گرفت«

توسط خداوند سبحان ایمان دارم؛   )ع(مردم، من اعتقادی به آن ندارم، بلکه به انتخاب و انتصاب انبیا و اوصیا
 .(٤)هر چند که مردم را خوش نیاید

 
قال: )إن الله  )ع(زیاد، عن الصادق، عن أبیهوفي کتاب عقاب األعمال للصدوق عن أبیه، عن عبد الله بن جعفر، عن هرون بن مسلم، عن مسعدة بن  -١

ب، أعمالهم أشد تعالی أنزل کتابًا علی نبي من األنبیاء، وفیه: أنه یکون خلق من خلقي یلحسون الدنیا بالدین یلبسون مسوك الضأن علی قلوب کقلوب الذئا
فبعزتي حلفت ألبعثن علیهم فتنة تطأ في  مرارة من الصبر، وألسنتهم أحلی من العسل، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجیف، أفبي یغترون أم إیاي یخادعون ؟

من أعدائي خطامها حتی تبلغ أطراف األرض تترك الحلیم حیرانًا، یضل فیها رأي ذي الرأي وحکمة الحکیم، ألبسهم شیعًا وأذیق بعضهم بأس بعض، انتقم 
 . ٣٢٧للحر العاملي: ص -بأعدائي ثم أعذبهم جمیعًا وال أبالي( الجواهر السنیة 

رض من ة أئمة الحق وهي أنهم ال یتبعون هوی أنفسهم وال هوی الناس، بل یأمرون بأمر الله وال یتعدونه إلی ما سواه، ولو تظاهر علیهم أهل األ وهذه صف -٢
أهوائهم وإن خالفت  اإلنس والجن، فهم ال یرون إال الله تعالی، بینما تجد أئمة الضالل من العلماء غیر العاملین احرص ما یکونون علی إرضاء الناس وإتباع 

 .)ع(القرآن والسنة، وهذا هو الفارق بین الحق والباطل، کما في الروایة عن اإلمام الصادق 
قال: قرأت في کتاب أبي: )األئمة في کتاب الله إمامان: إمام هدی، وإمام ضالل، فأما أئمة الهدی فیقدمون أمر الله قبل أمرهم، وحکم  )ع(عن أبي عبد الله 

 ٤٢نوار: جکمهم، وأما أئمة الضالل فإنهم یقدمون أمرهم قبل أمر الله. وحکمهم قبل  حکم الله إتباعًا ألهوائهم وخالفًا لما في الکتاب( بحار األالله قبل ح
 . ١٥٦ص

ألنهم ال یأمرون بأمر الله تعالی وال  فاسألوا هؤالء الذین جوزوا أو أوجبوا االنتخابات علی الناس، هل الله أمرهم بذلك أم رسوله ؟!! فهم أئمة یدعون إلی النار؛
ُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْیَها یحکمون بحکم الله تعالی في کتابه المجید. وإن قالوا: بأن الله أمرهم بذلك، فإلیهم الجواب من الله تعالی، قال تعالی: )َوِإَذا َفعَ 

َمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ اللّ 
َ
َتُقوُلوَن َعَلی الّلِه َما اَل َتْعَلُموَن( األعراف: آَباءَنا َوالّلُه أ

َ
ُمُر ِباْلَفْحَشاء أ

ْ
 . فقد جاء في تفسیر أهل البیت عن هذه اآلیة الروایة اآلتیة: ٢٨َه اَل َیأ

ُمُر عن قول الله عزوجل: )َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلواْ  - )ع(یعني أبا عبد الله  -عن محمد بن مصنور، قال: سألته 
ْ
َمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ الّلَه اَل َیأ

َ
 َوَجْدَنا َعَلْیَها آَباءَنا َوالّلُه أ

َتُقوُلوَن َعَلی الّلِه َما اَل َتْعَلُموَن( قال: فقال: )هل رأیت أحدًا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر أو  
َ
شيء من هذه المحارم ؟ فقلت: ال، قال: فما هذه ِباْلَفْحَشاء أ

بقوم لم یأمرهم الله باالیتمام  الفاحشة التي یدعون أن الله أمرهم بها ؟ قلت: الله أعلم و ولیه، قال: فإن هذا في أولیاء أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم باالیتمام
 . ٣٧٣ص ١، الکافي: ج١٣١النعماني: صبهم، فرد الله ذلك علیهم وأخبر أنهم قد قالوا علیه الکذب وسمی ذلك منهم فاحشة( الغیبة لمحمد بن ابراهیم 

حشاء والمنکر، فکیف یدعون أن الله أوجب علی الناس انتخاب هؤالء لسیاسة البالد والعباد وهم عبارة عن فاحشة تمشي علی األرض، فأن الله ال یأمر بالف
 إلی رشاد فدنا. )المعلق(. والیماني الموعود، ورحم الله من دعي    )ع(والوحید الذي حارب ذلك ولم یخضع له هو السید أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المهدي  

  
روایت شده است که  )ع(از پدرش )ع(در کتاب »عقاب االعمال« صدوق از پدرش، از عبد الله بن جعفر از هارون بن مسلم از مسعدة بن زیاد از امام صادق - ٣

ی بندگانی از مخلوقات من خواهند آمد که دنیا را به واسطه خداوند متعال کتابی بر پیامبری از انبیایش نازل کرد که در آن نوشته شده بود: به زودی،فرمود: »
تر هایشان شیرینهای گرگ است. کردارشان تلخ تر از صبر )نوعی گیاه( است در حالی که زبانپوشند که چون دلهایی می لیسند، لباس میش بر دل دین می

ای بر آنان انگیزم که فریبند؟! به عّزتم سوگند، فتنه شوند، یا مرا میا به من غّره میشان از جسد متعفن ُمردار بد بو تر است. آیاز عسل. کردارهای باطنی 
تأثیر. شود و حکمت حکیم بیماند، نظر صاحب نظر در آن گم می گیرد و بردبار در آن حیران میرود تا آن که همه جای زمین را فرامیافساْرگسیخته پیش می 

دهم و هیچ ابایی نخواهم گیرم و سپس همگی را عذاب میبه جان بعضی دیگر بیندازم، از دشمنانم با دشمنانم انتقام میآنها را گروه گروه کنم و بعضی را 
 . ٣٢٧«. جواهر السنیه حر عاملی: ص داشت

کنند و از آن به چیز عمل می ی حق است که آنها نه تابع هوای نفس خود هستند و نه هوای نفس مردم، بلکه فقط به امر خدا این از خصوصیات ائمه - ٤
بینند. در حالی که پیشوایان کنند حتی اگر تمام اهل زمین از انس و جن علیه آنها به پا خیزند؛ چرا که آنها جز خداوند هیچ کس را نمی دیگری عدول نمی



 163                                                                                         ( ثان )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

 ا هي ع قتكم بالحكومة ؟: االنتخابات والحكومة هح شاركتم بها بهي شكح ؟ وم ٩س

ی شما با دولت چطور کنید؟ رابطه: آیا شما به شکل خاصی در انتخابات و حکومت مشارکت می۹سوال 
 است؟

ج: لم نشــــارف بهي شــــكح يف االنتخابات أو الحكومة، وكح ف؛ة من الزمن تقوم الحكومة 
ا  تم إغ ق املكـى  الـخاو بـهدم أـحد دور العـبادة الـخاصــــة ـباألنصــــار وـباعتـقال ـعدد منهم، وأخا

باألنصـــار يف النجّ واعتقال عشـــرات األنصـــار يف النجّ قبح أحداث الزركة، وكا  من ضـــمن 
األنـصار املعتقلني الـسيد حـسن الحمامي، وهو من كبار علماء النجّ، ونجح املرجع الديين الراحح 

 السيد محمد علي الحمامي.

ها اقدام به تخریب کنیم و هر از گاهی حکومتیکت نمیجواب: به هیچ شکلی در انتخابات و حکومت شر 
کنند و اخیرا قبل از حوادث زرگه اقدام به بستن مکتب مسجدهای خاص انصار و بازداشت تعدادی از آنها می

اند؛ از جمله انصاری که دستگیر شدند سید حسن حمامی ها تن از انصار نمودهانصار در نجف و دستگیری ده
 باشد. علمای نجف و فرزند مرجع دینی مرحوم سید محمد علی حمامی، میکه از  بزرگان 

 
کنند حتی اگر با قرآن و سنت مخالفت داشته ها پیروی میهای آنورزند و از خواستهبینیم که برای راضی کردن مردم حرص میعمل را میگمراهی از علمای بی

 باشد.ی بین حق و باطل مینقل شده است، این همان جدا کننده )ع(باشد. همان طور که در روایتی از امام صادق
ی هدایت امر خدا را دی و امام گمراهی؛ ائمه در کتاب پدرم خواندم: در کتاب خدا ائمه دو نوع هستند: امام ها روایت شده است که فرمود: »  )ع(از ابو عبد الله

ی ضاللت و گمراهی در راستای پیروی از هوای نفس خویش و مخالفت با آنچه در کتاب دارند. اما ائمهبر امر خویش و حکم خدا را بر حکم خویش مقدم می
 . ١٥٦ص  ٤٢نوار: ج «. بحار االدارندخدا هست، امر خود را بر امر خدا و حکم خود را بر حکم خدا مقدم می

دانند بپرسید: آیا خداوند و یا رسول خدا به آنها چنین دستوری داده است؟ آنها امامانی هستند که به  از این کسانی که انتخابات را برای مردم جایز یا واجب می 
شان از سوی یند خداوند چنین فرمانی به آنها داده است، پاسخکنند. اگر بگوخوانند؛ چرا که آنها به امر خدا و به حکم  او در قرآن مجید عمل نمیدوزخ فرامی

ُمُر ِبالْ » خداوند متعال چنین خواهد بود: 
ْ
َمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ اللَه اَل َیأ

َ
َتُقوُلوَن َعَلی اللِه َما اَل تَ َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْیَها آَباءَنا َواللُه أ

َ
چون کار  « )ْعَلُموَن َفْحَشاء أ

آگاهی ندارید کاری فرمان نمی ایم و خداوند ما را به آن فرمان داده است. بگو: خدا به زشت زشتی کنند، گویند: پدران خود را نیز چنین یافته  دهد! آیا آنچه از آن 
 کند: در خصوص این آیه را بیان می )ع((. روایت زیر، تفسیر اهل بیت٢٨؟!( )اعراف: دهیدبه خداوند نسبت می 

َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْیَها آَباءَنا َواللُه »در مورد این سخن خداوند متعال سوال کردم:  )ع(از محمد بن منصور روایت شده است که گفت: از ابا عبد الله
ُمُر ِبالْ 

ْ
َمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ اللَه اَل َیأ

َ
َتُقوُلوَن َعَلی اللِه َما اَل َتْعَلُموَن أ

َ
ایی که بگوید خدا مرا به نوشیدن شراب و انجام زنا و آیا تا به حال کسی را دیده، فرمود: »«َفْحَشاء أ

؟« مان داده است، چیستکنند خدا آنان را به انجام آن فرپس این عمل زشتی که ادعا می ؟« گفتم: خیر. فرمود: »اعمال حرامی از این دست امر کرده است
کنند که خدا آنها را به سرپرستی قومی گذاشته و در حالی که آنها  این آیه در مورد ائمه جور و ستم است. آنها ادعا می گفتم: خدا و ولّی او داناتر است. فرمود: »

«. غیبت ابراهیم بن محمد نعمانی: نامداحشه )عمل زشت( می دهد و این عمل آنها را فشان را میرا به سرپرستی منصوب نکرده است و خداوند اینگونه جواب
 . ٣٧٣ص  ١؛ کافی: ج  ١٣١ص 

ای هستند که  ها و بندگان واجب کرده است در حالی که آنها همان فاحشهی کشور کنند که خداوند بر مردم انتخاب اینان را برای ادارهچگونه اینان ادعا می
دهد و تنها کسی که علیه این موضوع قیام کرده و سر تعظیم در برابرش فرود نیاورده است سید  ن به فحشا و منکر نمی رود. خدا هرگز فرماروی زمین راه می

 باشد. خدا رحمت کند کسی را که به رشد دعوت کند و تعالی یابد.و یمانی موعود می )ع(ی امام مهدیاحمد الحسن وصی و فرستاده 
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: ما ع قتكم باألحزاب والحركات السـياـسية املتواجدة على السـاحة العراقية ؟ املجلس 10س
 األعلى ؟ الدعوة ؟ التيار الصدري ؟ الفًيلة ؟ وغاها ؟

اق مانند مجلس اعلی، الدعوه، جنبش های سیاسی موجود در عر ی شما به احزاب و حرکت: رابطه۱۰سوال
 صدری، فضیله و سایرین چگونه است؟

 ج: هم مدعوو  كغاهم من الناس إلى اإليما  بهن  الدعوة.

 اند.    جواب: آنها هم همانند  سایر مردم  به ایمان آوردن به این دعوت فراخوانده شده

 : هح لكم أتباع يف دول أخرى ؟11س

 کشورهای دیگر نیز پیروانی دارید؟: آیا در ۱۱سوال 

ــر، املغرب، نجد  ـــتا ، الكويت، قطر، البحرين، اإلمارات العربـية، مصــ ج: نعم يف إيرا ، باكســ
والحجاز )الجزيرة العربية(، لبنا ، الصـــني، اســـ؛اليا، كندا، انكل؛ا، الســـويد، الواليات املتحدة 

 األمريكية، ودول أخرى.

ی عربی، مصر، مغرب، نجد و حجاز جواب: بله؛ در ایران، پاکستان، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده
ی آمریکا و ی عربستان(، لبنان، چین، استرالیا، کانادا، انگلستان، سوئد، ایاالت متحده)شبهه جزیره

 کشورهای دیگر، انصار وجود دارند.   

ملســي  وديانات أخرى ؟ يرجى ،كر كيّ حصــح : ســمعت أّ  لكم أتباع من الســّنة وا12س
 ،ل  وإ  كا  هناف أمثلة.

کنم چگونگی آن را ام که پیروانی از مسیح، اهل سنت و سایر ادیان دارید. خواهش می: شنیده۱۲سوال 
 بفرمایید؛ و در صورت امکان مثالی ذکر کنید.

نين يف الخـارج و ــار اـل األنصـــ ائهم ـب ـــب  التـق دعوة، أو إنّهم ج: معظم هؤالء آمنوا بســ بيّنوا لهم اـل
ديهم دلي   غيبيـا ، وهـن   تمنوا أو إّ  ـل اطلعوا على موقع اإلن؛ـنت، وكثا منهم رأوا ر،ى يف املنـام ـف

 كمثال رسالة شخص مسيحي من مصر آمن بالدعوة وأرسلها إلى األخوة األنصار عع اإلن؛نت:
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اند، ی که در خارج هستند و دعوت را برایشان تبیین نمودهرو شدن با انصار بهجواب: بیشتر این افراد بر اثر رو
اند و ایمان آوردند یا دلیل غیبی ایمان آوردند و یا از طریق سایت اینترنتی باخبر شدند. بسیاری از آنها رؤیا دیده

ه باشد که به این دعوت ایمان آورده و نامی یک شخص مسیحی از مصر میدیگری دارند. به عنوان این نامه
 را از طریق اینترنت به برادران انصار ارسال نموده است:

 اإلسم: عمانوئيح روفائيح. البلد: مصر.

عاما  من األســقّ   ۳۲۲نص الرســالة: )فخامة املندوب عن املنقن، لدي رســالة إلي  كتبت قبح 
ــم  ــتطيع حـح ألغـازهـا لكن اســ ــرخيس ميخـا املعمـدا  محفوظـة ومختومـة رغم إني لم اســ ســ

 ها واض  أرجو إب غي بالعنوا  املناس  مع اح؛اماتي(.فخامتكم في
 .۷۱عمانوئيح. العمر: 

 نام: عمانوئیل رافائل. کشور: مصر.
سال   ٣٢٢ای برای شما دارم که  ی )دین( ارسال شده از سوی نجات دهنده! نامهمتن نامه: »ای سبزکننده

ام است. با اینکه من راز آن را نفهیمدهقبل توسط اسقف سرکیس میخا المعمدان امضا و تا کنون حفظ شده 
 شود. امیدوارم نشانی مناسب را به من اعالم فرمایید. با احترام«.ولی اسم بزگوار شما به وضوح در آن دیده می

 ساله ٧١ -عمانوئل

 : ما رأيكم بما يسّمى املقاومة وغاها، وما،ا عن العنّ الطائفي والتهجا؟13س

ای و مقاومت و سایر موارد چیست؟ همچنین در خصوص خشونت طایفه: نظر شما در خصوص ۱۳سوال 
 بیرون راندن دیگران؟

ــواق  ــمي قتح الناس يف الطرقات واملدارس والجامعات واألســ ج: هح يوجد عاقح يح؛م عقله يســ
 مقاومة ؟لل

ها، مدارس، جواب: آیا هیچ عاقلی که به عقل خودش احترام بگذارد وجود دارد که بگوید کشتار مردم در راه
 و بازارها را مقاومت نام نهد؟!!ها دانشگاه
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: ملا،ا أتهمت بعا الجهات السياسية حركتكم بهنّها كانت خلّ أحداث الزركة ؟ ما 14س
 هي دوافعهم ؟

ی اند که شما در پشت پردههای سیاسی حرکت شما را به این متهم نموده: چرا بعضی جنبش۱۴سوال 
 ی آنها چیست؟هحوادث زرگه هستید؟ انگیز

ج: هم عندما قاموا بهدم دور العبادة الخاصــــة باألنصــــار يف كرب ء والنجّ وإغ ق املكى  يف 
النجّ، منعوا وسـائح اإلع م من التصـوير أو نقح الحدث، فلما حدثت فتنة الزركة ونقلت بعا 

غطية على جرائمهم وـسائح اإلع م األحداث من الهدم وإغ ق املكى  واعتقال األنـصار، حاولوا الت
بتحميح األنصــار أحداث الزركةت ليقولوا إّ  األنصــار يســتحقو  ما فعلنا بهم قبح ،ل . والحمد 
هلل انكشـفت الحقيقة واتًـحت جرائمهم، ولكن مع ،ل  فالحكومة إلى اليوم تقوم باعتقال 

 .(1)بعا األنصار وإلى اليوم املكى  مغلق يف النجّ وال يسمحو  لَلنصار بفتحه 

جواب: وقتی آنها اقدام به ویران کردن مسجدهای انصار در کربال و نجف و بستن مکتب دعوت در نجف 
ی زرگه اتفاق افتاد، رسانی منع کردند و هنگامی که فتنههای جمعی را از تصویربرداری یا اطالعکردند، رسانه

نصار را گزارش کردند و تالش کردند ها حوادث مربوط به تخریب و بستن و مکتب و دستگیری ابعضی از رسانه
ی زرگه مرتبط سازند؛ تا بگویند که انصار استحقاق های خود بگذارند و آنها را به حادثهتا سرپوشی بر جنایت

چنین برخوردهایی را دارند. به حمد خداوند که حقیقت هویدا شد و جنایات و جرایم آنها آشکار گردید؛ اما با این 
دهد و تا امروز دفتر دعوت در نجف بسته حکومت عراق به دستگیر کردن انصار ادامه میحال، تا به امروز، 
 .(٢)دهندی بازکردن آن را نمیشده است و اجازه

: يّتهم البعا املجلس األعلى ومنظـمة بدر وحا النـظام اإليراني بمـحاولة قمع الحركات 15س 
 الشيعية املناوئة، مارأيكم ؟

 
ح، أوصلتهم هذه هي الحریة التي یدعونها والدیمقراطیة الشیطانیة التي یتبجحون بها، أوصلتهم إلی هدم بیوت الله واالعتداء علی أناس عزل من السال -١

ان وال وجود أصاًل، نعم دیمقراطیتهم إلی أن یحجروا علی عقول الناس وعلی عقائدهم، أوصلتهم دیمقراطیتهم إلی العمل بمبدأ الطواغیت  فال رأي لك وال کی
اهة التي ستجرکم هذه هي مهزلة آخر الزمان وأبطالها علماء السوء الذین یبررون أعمال الطواغیت ویصفونها بالشرعیة، فهل من عاقل ینقذ نفسه من هذه المت

 . )المعلق(.)ع(إلی الوقوف في خندق السفیاني ضد اإلمام المهدي 
های خدا و تجاوز به زنند! آنها را به سوی ویران کردن خانههستند و همان دموکراسی شیطانی است که از آن َدم میاین همان آزادی است که مدعیش  - ٢

ها و عقاید مردم را خوار و سبک شمارند. این دموکراسی آنها به جایی رساند که در دهد. این دموکراسی آنها را به جایی رساند که عقلسالح سوق می مردم بی
الزمان و باطل کردنش توسط   ها اقتدا کنند تا جایی که دیگر شما نه نظری داری و کیانی و نه اصاًل موجودیتی! آری، این همان طنز تلخ آخراغوتعمل به ط
مراهی که فرجامش عملی است تا اعمال طاغوتیان را تبرئه کنند و آنها را با شریعت خدا توجیه کنند. آیا عاقلی وجود دارد که خودش را از این گعلمای بی

 است، نجات دهد؟!! )ع(ایستادن در صف سفیانی علیه امام مهدی



 167                                                                                         ( ثان )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

کنند که سعی در سرکوبی حرکات ها مجلس اعلی، سپاه بدر و حتی نظام ایران را متهم میبعضی:  ۱۵سوال  
 شیعیان طرفدار شما دارند، نظر شما در این مورد چیست؟

ج: بالنســبة لهنا املجلس وتفرعاته أنا أ،كر ل  حادثة ليكو  الحديث موثقا ، ففي شــهر ،ي 
مؤتمر يف النجّ وطال  بعا وك ء املراجع يف هنا الحجة السـابق أي قبح شـهرين تقريبا ، عقد  

املؤتمر بمحـارـبة ـهن  اـلدعوة. وـقد نـقح ـهنا الك م على الفًـــــائـيات، وبـعد أـيام من ـهن  املطـالـبة 
 قامت السلطات الجائرة يف النجّ بمهاجمة األنصار واعتقالهم وإغ ق املكى .

کنم تا گفتار من با سند و شما تعریف می ای را برایهایش حادثهجواب: در خصوص این مجلس و حرکت
ی گذشته یا تقریبًا دو ماه قبل، یک گرد همایی در نجف تشکیل شد و بعضی الحجه  مدرک باشد. در ماه ذی

ای های ماهوارهاز وکالی مراجع در این گردهمایی خواستار مبارزه با این دعوت شدند. این موضوع در شبکه 
روز از این درخواست، حکومت ظالم در نجف اقدام به حمله به انصار و دستگیر   منتشر شد و بعد از گذشت چند

 کردنشان و بستن مکتب نمودند.

عي البعا إّ  عاملهدوية  يقومو  بهعمال ضالّة ومنحرفة، فما جوابكم على ،ل  ؟16س  : يدَّ

کنند. کننده می ها مدعی هستند که »مهدویت« اقدام به انجام اعمال منحرف و گمراه: بعضی۱۶سوال 
 پاسخ شما چیست؟ 

ج: إ  كنت تقـصد باملهدوية أنـصار اإلمام املهدي )ع(، فهنا ـشخـصيا  لم أَر منهم إالّ خاا ، وكثا 
منهم ُعباد نُســاف ُيحيو  الليح بالصــ ة والنهار بالصــيام وال يعصــو  اهلل وال يرتكبو  الفواحش 

ــلـهويـهمرو  بـاملعروف وينهو  عن املنكر ويؤمنو  بـ  جميعـا ، وبـالكىـ   )ع(اهلل وبـهنبيـائـه ورســ
ـــماوـية اليت جـاء بـها األنبـياء )القرآ  والتوراة واإلنجـيح(، وـبامل ئكـة وـبالغـي  وـبالقـيامتني  )ع(الســ

الصـــغرى والكعى، فة  كا  هنا عند الناس ضـــ ال  وانحرافا  فكيّ يكو  الهدى والصـــراح 
ــتقيم ؟لل ثم إّ  معظمهم كانوا من أتباع ال ــهم كانوا من فيلق بدر ومن حزب املســ علماء وبعًــ

الدعوة ومن التيار الصدري ومنهم علماء معروفو ، ثم تبنّي لهم الحق فاتبعو ، فهح ملجرد دخولهم 
إلى الحق وبالدليح الني يرـضا  اهلل يـستحقو  الىـشها بهم بالكنب والبهتا  والزور، وأـضرب ل  

ه أنا شـــخصـــيا ، فقبح عّدة أشـــهر ويف قناة الكوثر مثاال  من هنا الزور والكنب الني تعّرضـــت ل
ًـافوا الشـي  علي الكوراني، وكانت الحلقة  ًـائية اإليرانية ويف برنامج عاملهدي املوعود  اسـت الف
ــي  علي  ــمن ما قاله الشـ ــورة الدعوة، ومن ضـ ــويه صـ ــة للحديث عيّن وتشـ كلها تقريبا  مخصـــصـ
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ــن يقول: إنـّه زّوج أخـته ل ـمام املـهدي(، وهو يعلم يقيـنا  أنّي لم أـقح ـهنا  الكوراني )إّ  أحـمد الحســ
ه والعـماـمة اليت  ــنـّ ــتحي من الكـنب وقول الزور رغم كع ســ ه يكـنب، ولكـنه ال يســ ويعلم أنـّ

 .(1)يًعها على رأسه

است، من به شخصه جز خیر و خوبی از آنها  )ع(جواب: اگر منظور شما از مهدویت، انصار امام مهدی
کنند، داری میایستند، روز را روزهکنند، شب را به نماز میندیدم. بسیاری از آنها عابدینی هستند که امساک می

کنند، به خدا و به دهند، امر به معروف و نهی از منکر میکنند، عمل زشتی انجام نمیخدا را معصیت نمی
اند )قرآن، آورده  )ع(های آسمانی که پیامبرانایمان دارند  و همینطور به کتاب   )ع(ستادگانشی انبیا و فر همه

تورات و انجیل( و به مالئکه و غیب و به دو قیامت صغری و کبری ایمان دارند. اگر این کارها از نظر مردم 
ز این انصار از پیروان گمراهی و انحراف است پس هدایت و صراط مستقیم کدام است؟!! به عالوه بسیاری ا

شود که چون علما، سپاه بدر، حزب دعوت، جنبش صدری بودند و در میان آنها از علمای معروف نیز دیده می
حق برای آنها آشکار شد، آن را دنبال کردند. آیا به محض این که وارد این دعوت حق شدند و به راهی که خدا 

کنند؟! در خصوص این دروغ و بهتان و افترا را پیدا میبه آن راضی است درآمدند، استحقاق این همه 
ی ها قبل و در شبکهآورم که خودم شخصًا به آن متهم شدم: ماهکاری و بهتان برای شما مثالی میفریب

ی ای به نام »مهدی موعود« شیخ علی کورانی را دعوت کرده بودند و تقریبًا همهایرانی الکوثر و در برنامه
بحث در مورد من و تخریب وجاهت دعوت اختصاص داده بودند. از جمله چیزهایی که شیخ علی  برنامه را به

در آورده است« در  )ع(کورانی گفت این بود که: »احمد الحسن گفته است: خواهرش را به عقد امام مهدی
ولی بر خالف گوید داند که دروغ میام و خودش میداند که من چنین چیزی را نگفتهحالی که او خودش می

 . (٢)گذارد، از دروغ بستن و افترا زدن هیچ شرم و حیایی نداردای که بر سر میکهولت سنی که دارد و عمامه

 

أبا ذر، إن  نعم الشیخ علي الکوراني ال یستحي من قول الکذب، وهو یتکلم بکل ما یسمع من غیر تروي وتأکد، وقال الرسول محمد)ص( ألبي ذر: )..... یا -1
ولیعلم ما یقول. یا أبا ذر، اترك فضول الکالم، وحسبك من الکالم ما تبلغ به حاجتك. یا أبا ذر، کفی بالمرء  الله عز وجل عند لسان کل قائل فلیتق الله أمرء

 . ٨٥ص ٤٧کذبًا أن یحدث بکل ما یسمع. یا أبا ذر، ما من شيء أحق بطول السجن، من اللسان ...( بحار األنوار: ج
ق أهل الشام بأن علیًا ال یصلي )وحاشاه(، فهذا یقول فهال تترکوا سالح معاویة في محاربة علي بن أبي  طالب )ع( سالح الکذب واالفتراء والبهتان، حتی صدَّ

ال تستحوا من هذه بأن السید أحمد الحسن زوج أخته لإلمام وذاك یقول بأنه ساحر، وآخر یقول بأنه یمتلك ویسخر الجن، وآخر یقول بأنه عمیل إلسرائیل !!! أ
 ، أال تکفوا عن الضحك علی البسطاء من الناس بهکذا تفاهات ال تمت إلی الواقع بصلة، أما آن لکم أن ترجعوا إلی عقولکم ورشدکم وتقتدوااألسالیب الرخیصة

أکاذیبکم وبهتانکم واستهزائکم وتکذیبکم من غیر علم، تد نکم علماء عون أبأهل البیت)ع( وبأخالقهم وسیرتهم العطرة والتي أنتم منها براء وهي بریئة من 
مجیب.  وتسلکون طریق السفهاء، فإن کنتم علماء کما تدعون، فهذا هو السید أحمد الحسن قد تحداکم علمیًا فهل من مجیب..فهل من مجیب .. فهل من 

 )المعلق(. 
کند. رسول خدا حضرت ن، بیان میکند و هر چه بشنود را بدون هیچ تحقیقی در رابطه با صحت و سقم آآری، شیخ علی کورانی از دروغ گفتن شرم نمی - 2

گوید. ای ابوذر، از ای هست، پس باید تقوای الهی پیشه کند و بداند چه می.... ای ابوذر، خداوند عزوجل نزد زبان هر گویندهبه ابوذر فرمود: » )ص(محمد
گو بدونش کفایت شنود را تعریف کند، برای دروغان هر چه میکند، بسنده کن. ای ابوذر، همینکه انسزیادی کالم پرهیز کن و به آنچه نیازت را برآورده می 

 . ٨٥ص  ٤٧«. بحار االنوار: ج کند. ای ابوذر، هیچ چیز بیشتر از زبان مستحق حبس شدن نیستمی
خواند )که نماز نمی  )ع(که علیکنید؟! سالح دروغ، افترا و بهتان؛ تا آنجا که اهل شام باورشان شد را رها نمی )ع(آیا سالح معاویه علیه علی بن ابی طالب

 گوید او جادوگر و ساحر است. دیگری میدرآورده است. آن یکی می  )ع(گوید سید احمد الحسن خواهرش را به عقد امام مهدیهرگز چنین نیست(. یکی می
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: هناف عّدة حركات تدعي املهدوية كجماعة الحـسين واملرـسومي وجند الـسماء وغاهم 17س
 فهح هناف ما يجمعهم ؟

سماء و نظایر آن ادعای مهدویت دارند. آیا عاملی هایی مانند حسنی، مرسومی، جند ال: جنبش۱۷سوال 
 وجود دارد که آنها را متحد کند؟

ج: هم كغاهم من الـناس ـمدعوو  ل يـما  بـهن  اـلدعوة، وـقد التحق جـماـعة من أتـباع محمود 
 الصرخي الحسين بهن  الدعوة بعد أّ  تبنّي لهم الحق.

این دعوت فرا خوانده شدند. برخی از پیروان محمود  جواب: آنها نیز مانند سایر مردم به ایمان آوردن به
 صرخی حسنی بعد از اینکه حقانیت این دعوت را مشاهده کردند، ایمان آوردند.

أّما وجود هن  الحركات مع وجود الحق فهو كوجود الســامري وبلعم بن باعورا مع رســول اهلل 
، فهؤالء )و( محمدمو  )ع(، وكوجود مســــيلمة الكّناب واألســــود وســــجال مع رســــول اهلل

 .)ع(جميعا  كانوا سبي   من ُسبح الشيطا  إلض ل الناس عن الحق املتمثح باألوصياء والرسح

ها با وجود حق، هماننِد وجود داشتن سامری و بلعم بن باعورا با وجود پیامبر اما وجود داشتن این حرکت
کذاب و اسود و سجاح با وجود رسول خدا   یباشد، و هماننِد وجود داشتن مسیلمه می  )ع(خدا حضرت موسی

های شیطان برای گمراه کردن مردم از حّق متمّثل ی اینها راهی از راهباشد. همهمی )ص(حضرت محمد
 باشند.می )ع(شده در اوصیا و پیامبران

 : ما هو رأيكم بالسيد السيستاني ؟18س

 : نظر شما در مورد سید سیستانی چیست؟ ۱۸سوال 

مدعو كغا  من الناس ل يما  بهن  الدعوة، وقد آمن كثا من مقلديه بهن  الدعوة بعد ج: هو 
 أ  تبنّي لهم الحق.

 
کنید؟! آیا از ریشخند کردن آور حیا نمی شرمی اسرائیل است. آیا از این روش زشت و نشاندهگوید عامل و دستکند. کس دیگری میگوید جن تسخیر می

  )ع(های خود بازگردید و به اهل بیتدارید؟! آیا وقتش نرسیده است که به عقل دل با این اکاذیبی که به هیچ وجه واقعیت ندارند، دست بر نمیمردم ساده 
این اخالق نیز از این همه دروغ و بهتان و مسخره کردن و تکذیب شما از اقتدا و به اخالق و روش آنها عمل کنید؟!؛ اخالقی که شما از آن به دور هستید و 

کنید عالم هستید، این سید احمد اید. اگر آن گونه که ادعا میکنید عاِلم هستید در حالی که راه نادانان را در پیش گرفتهروی نادانی، به دور است. ادعا می
 ؛ آیا اجابت کننده ای هست؟.... آیا اجابت کننده ای هست؟.... آیا اجابت کننده ای هست؟ خواندی علمی فرامیالحسن که شما را به مبارزه
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جواب: او نیز همانند سایر مردم به ایمان آوردن به این دعوت فرا خوانده شده است. بسیاری از مقلدین او 
 پس از اینکه حقانیت این دعوت را شناختند، ایمان آوردند.

 ا القصة وراء أختياركم لنجمة داود كرمز للحركة ؟: م 1٩س

 ی داوود به عنوان نماد حرکت شما چیست؟: ماجرای انتخاب ستاره۱۹سوال 

ج: هي اختيار اهلل وليس اختياري، والنجمة الســداســية هي نجمة داود )ع(، وهو نيب مرســح من 
 .(1) اهلل ونحن ورثة األنبياء

باشد. او پیامبر فرستاده می  )ع(ی داوودی شش پر، ستارهانتخاب من. ستارهجواب: به انتخاب خدا بود و نه  
 .(٢)شده از سوی خداوند است و ما وارث پیامبران هستیم

 : هح قام أتباعكم بحمح الس ل ولو للدفاع عن النفس ؟20س

 کنند، حتی به عنوان دفاع از خود؟: آیا پیروان شما با خود سالح حمل می۲۰س 

آل  ك ، رغم أّ  القوات التابعة للحكومة العراقية قامت باقتحام وهدم دور عبادتهم ج: لحد ا
 يف النجّ وكرب ء، وأغلقت املكى  يف النجّ واعتقلت والزالت تعتقح منهم.

 
ودرعه،  )ع(، وتستعمل للحفظ والنصر علی األعداء، وهي نجمة نبي الله داود )ع(وقد وردت النجمة السداسیة في الکثیر من العوذ واألحراز عن أهل البیت -١

ویمانیه السید أحمد  )ع(ومن بعده عترته الطاهرة وهي اآلن نجمة المنتصر اإلمام المهدي  )ص(وهي من مواریث األنبیاء المقدسة، التي ورثها الرسول محمد
دعی شیئًا ملکه واختص به، فهذا الحسن، وأما یهود الیوم فهم سراق لهذه النجمة المقدسة، وکل طاغوت مّیال إلی نسبة المقدسات إلی نفسه، فهل کل من ا

أکبر( شعارًا ووضعها في علمه، فهل من أجل ذلك تکون قد اختصت به، ونحذفها من صلواتنا؟!!!  صدام قد اتخذ من کلمة )الله 
وهل القدس قدسهم أم قدسنا ؟  وینسبها لیهود الیوم )إسرائیل(، فهل نبي الله داود داودهم أم داودنا ؟ )ع(فکم هو مغفل من یتبرأ من نجمة نبي الله داود 

 فمالکم کیف تحکمون. )المعلق(. 
شود و به منظور محافظت و یاری در برابر دشمنان از آن استفاده  دیده می  )ع( ی شش پر در بسیاری از حرزها و تعویذهای وارد شده از اهل بیتستاره  - ٢

وارثش شد و بعد از ایشان،  )ص(گردد؛ میراثی که رسول خداز میراث مقدس انبیا محسوب میباشد و او زره او می )ع(ی داوود نبیگردد. این ستاره، ستارهمی
باشد. اما امروزه، یهود این ستاره را به سرقت برده اش سید احمد الحسن میو یمانی )ع(بخش امام مهدیی یاریعترت طاهرش و در حال حاضر نیز ستاره

ی »الله شود؟! صدام کلمهآِن او باشد. آیا هر کس که ادعای چیزی را کند، مالک و صاحب آن شناخته می  است و هر طاغوتی دوست دارد که مقدسات از
 یابد؟ و ما باید آن را از نمازهایمان حذف کنیم؟!اکبر« را شعار خود و بر پرچمش قرار داد، آیا به این دلیل به او تعلق می

، داوود آنها است یا داوود )ع(داند. آیا پیامبر خدا، داوود جوید و آن را به یهود منتسب می برائت می )ع(نبی ی داوودچقدر غافل و نادان است کسی که از ستاره
 رانید؟!ما؟! آیا قدس از آِن آنها است یا از آِن ما؟! شما را چه شده است، چگونه ُحکم می
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های گاهجواب: تا حاال، خیر؛ با توجه به اینکه نیروهای پیرو حکومت عراق اقدام به تصرف و  ویرانی عبادت 
ها جف و کربال نمودند و دفتر آنها را در نجف بستند و تعدادی را بازداشت نمودند و این دستگیر کردنآنها در ن

 همچنان ادامه دارد.        

 : كيّ تمولو  نشاطاتكم ومطبوعاتكم وغاها ؟21س

 کنید؟ها و.... را از کجا تأمین میهای تبلیغ، چا  نشریه: هزینه۲۱سوال 

 ار، فعددهم ليس بقليح يف داخح العراق وخارج العراق والحمد هلل.ج : من تّععات األنص

              های انصار، که تعداد آنها در داخل و خارج عراق کم نیست؛والحمد لله.                                                             جواب: از مساعدت 

 : أين ي؛ّكز أنصاركم ؟22س

 باشند؟     شما در کجاها متمرکز می : انصار۲۲سوال 

 ج: يف العراق وبعا دول الخليج وإيرا .

 جواب: در عراق و بعضی کشورهای خلیج و ایران.

: ما هي الخطوات املقبلة ؟ هح تخشــو  األعتقال أو االغتيال من قبح الحكومة العراقية 23س
 أو األحزاب األخرى ؟

دستگیر شدن و قتل و ترور توسط حکومت عراق و یا احزاب  : اقدامات آتی شما چیست؟ آیا از۲۳سوال 
 دیگر، بیم ندارید؟

ج: يف فًــــائـية العراقـية )وهي قـناة إع مـية تمولـها الحكوـمة العراقـية وتنـقح رأي الحكومة 
وـتدافع عنـها(، ويف برـنامج إخـباري )وبـعد أـيام من أـحداث الزركـة وبـعد أ  تبنّي أ  ال ع ـقة لي بـها( 

نيا  بشـخص، وأفا هنا الشـخص بوجوب قتلي، ولم يسـىنكر مقّدم العنامج أو القناة اتصـلوا تلفو
ـــحا   ــريـحا  واضــ الـتابـعة للحكوـمة ـهنا الك م، وـهنا ـيدل على رضـــــاهم ـبه وأظن أّ  يف ـهنا تصــ

 بنواياهم. 
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ای عراق )کانال رسمی حکومت عراق که نظر حکومت را اعالم و از آن دفاع جواب: در کانال ماهواره
ی زرگه و بعد از اینکه آشکار شد که من هیچ ارتباطی ی خبری )چند روز پس از حادثهکند( در یک برنامهمی

با این حادثه ندارم( طی تماس تلفنی با شخصی، این شخص فتوای قتل مرا داد و مدیر برنامه یا شبکه که تابع 
ن، به معنای رضایت آنها نسبت به این حکومت است، نسبت به این سخن هیچ واکنشی از خود نشان نداد و ای

 گفته است و به نظر من از نیات آنها به وضوح پرده برمی دارد.

 : أين سماحتكم اآل  ؟24س

 : شما اآلن در کجا هستید؟  ۲۴سوال 

 ج: يف العراق.

 جواب: در عراق هستم.

 : أي يشء آخر ترغبو  بالتحّدث عنه ؟25س

 مطلب دیگری صحبت کنید؟ : مایلید در خصوص چه ۲۵سوال 

 ج:  أود أ  أخاط  الشع  املسيحي يف أمريكا والغرب:

 جواب: مایلم ملت مسیحی را در آمریکا و غرب مخاطب قرار دهم:

)ع( هح قرأتم يف اإلنجيح قول عيىس )ع(: )وأّما اآل  فهنا مال للني  یأنتم يا من تنتظرو  عيس
ــهلين أين  ــلين، وليس أحـد منكم يســـ ــ أرســ ولكن ألنّي قلـت لكم هـنا قـد مَل الحز   ،يتمـض

هتيكم املعّزي، قلوبكم.  ه إ  لم أنطلق ال ـي ه خا لكم أ  أنطلقت ألنـّ لكن أقول لكم الحق أنـّ
ــلــه إليكم رســ

ُ
، وما جــاء ،اف يبكــت العــالم على خطي ــة، وعلى بر، وعلى ولكن إ  ،هبــت أ

 دينونة.

 ی فرستنده نزد اآلن اّما ٥اید؟ »ر انجیل نخواندهرا د )ع(هستید آیا گفتار عیسی )ع(شما که منتظر عیسی
غم  از شما دل گفتم، شما به را این چون ولیکن ٦ی رو می کجا به نپرسد من از شما کسی از و روممی خود

 نزد دهندهتسّلی نروم اگر زیرا بهتر است؛ برای شما من رفتن که گویممی راست شما به من و  ٧است   شده ُپر
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 داوری و عدالت و گناه بر را جهان آید، او چون و ٨ فرستممی شما نزد را او بروم اگر آمد. اما نخواهد شما
  ٩نمود  خواهد ملزم

ــ )ألنّي ،اه  إلى أبي وال ترونين أيًا (،  ــ )ألنّهم ال يؤمنو  بي(، وأّما على بر: فـ أّما على خطي ة: فـ
 العالم( قد دين.وأّما على دينونة: فـ )أل  رئيس هنا 

 دیگر و روممی خود پدر نزد که سبب آن عدالت، از بر و اما ١٠ آورندنمی ایمان من آنها به زیرا گناه؛ بر اما
  ١٢ است شده حکم جهان این رئیس بر که آن رو از داوری، بر و اّما ١١دید  نخواهید مرا

ًـا  ألقول لكم، ولكن ال تـستطيعو  أ  تحتملوا اآل ، وأّما  ما جاء ،اف إّ  لي أمور كثاة أي
ت ألنّه ال يتكّلم من نفـسه، بح كح ما يـسمع يتكلّم )رول الحق( فهو يرـشدكم إلى جميع الحق

 .(1)به(

ولی هنگامی  ١٣ندارید  را شانتحّمل طاقت بگویم، ولی اآلن شما که به دارم نیز چیزهای دیگر بسیار و
فقط  بلکه کندنمی تّکلم خود از که زیرا کرد خواهد هدایت راستی جمیع به را شما آید، راستی روِح  یعنی او که
 .(٢)«خواهد گفت سخن است شنیده آنچه به

هنا الرســول املعّزي ألنبياء اهلل يبشــر بي يف اإلنجيح الني تع؛فو  به وتقرونه، ف)ع(  یفهنا عيـسـ 
 ورسله، إ  كنتم تبحثو  عن الحق فهنا هو الحق قد جاء.

خوانید. کنید و آن را مینماید آن هم در انجیلی که به آن اعتراف میاست که به من اشاره می  )ع(این عیسی
وجوی حق هستید، ی انبیای خداوند و فرستادگانش هستم. اگر در جستدهنده ی تسلیمن، همان فرستاده

 حق آمد!

****** 

 
 اإلصحاح السادس عشر.  -إنجیل یوحنا  -١

 
 
 انجیل یوحنا اصحاح شانزدهم. - ٢
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 :  از اسالم، قرآن و سایر موارد. ۱۰۱پرسش 

 األس لة اليت أوجهها إلى السيد  أحمد الحسن حفظه اهلل. :۱۰۱السؤال/ 
أوال : أعرف  بنف  املتواضعة، أسكن يف جزيرة أوال )البحرين(، وأنا من العجم )أو أوالد العجم 

 سنة. ۳۰شاء اهلل ناصر ( عمري كما يف الرواية أنّهم من أنصار املهدي، وأتمّ  أ  أكو  إ  

 سؤاالتی از سید احمد الحسن که خداوند محفوظش بدارد!
باشم کنم؛ در جزیره آوال در بحرین ساکن هستم و از عجم میی حقیر، را معرفی میاواًل، خودم، این بنده

و امیدوارم که باشند می )ع()یا همان فرزندان عجم که در روایت هم گفته شده است که انصار امام مهدی
 سال سن دارم. ۳۰ی ایشان باشم( و دهندهانشاء الله یاری

اإلســـ م: لدي إشـــكال يتعلق باألخ ق اإلســـ مية واليت حاتين فع  ، وأتمّ  أ  تســـتطيع أ  
 تجي  حيث أراف من املختصني وهلل الحمد.

ام و و من در آن حیران ماندهشود اسالم: اشکالی برایم مطرح شده است که به اخالق اسالمی مربوط می
 بینیم؛ ولله الحمد.امیدوارم شما بتوانی پاسخم را بدهی چرا که شما را از متخصصین در این حوزه می

،  ولكن يوجد فيها ما )ع(واألئمة من أهح البيت  )و(هناف بعا الصـفات اليت حث عليها النيب
يناقًــها وبالتالي تصــب  عملية التحّلي باملنظومة األخ قية اإلســ مية صــعبة الفهم فًــ   عن 

 التطبيق ، وكنل  االقتناع الفطري بها. 

اند ولی در آنها به آن توصیه نموده )ع(ی اهل بیتو ائمه )ص(بعضی از صفات هستند که پیامبر خدا
فهمیدن چگونگی عمل کردن در جهت آراسته شدن به این مجموعه اخالقیات دشوار تناقضاتی وجود دارد و 

 شان نیز چنین خواهد بود.نماید چه برسد به تطبیق آنها و به همین ترتیب پذیرش فکریمی

ة، ولكن يف نفس الوـقت ـيدعو إلى بغا  ــفـقة واملحبـّ ــ م ـيدعوـنا إلى الرحـمة والشــ : اإلســ مث  
ــ م ـيدعو إلى الىســـــام  واح؛ام املـخالفني والتـحاور معهم الـعام أو الكـافر والتّع  ي مـنه. واإلســ

ن الغرور،  دعو إلى نـب ــ م ـي الهم وقتلهم. اإلســ همر بقـت ه ـي ة، ولكنـّ ـــن الحكمـة واملوعظـة الحســ ـب
ا  واحـدلل وكـنـل  ير   ــيـ  ا  شــ ــيـ  الـتدقيق الشــ ه ـب ا الفرقت ألنـّ ه يـمدل عّزة النفس، فـم ولكنـّ

ــ م يرفا الحمـية والتعصـــــ ، للنفس أ  ـتنل هلل فكيّ تكو   النفس عزيزة حينـها ؟ اإلســ
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ـــها يف اآلخرة  ه ال يرفًــ ــهوات يف اـلدنـيا ولكنـّ ــ م يرفا الشــ ه يؤـيد الوالـية والغاة. اإلســ ولكنـّ
ــع القوانني ويـهمر  بـةتبـاع  ه يًــ ــور والخمور(، وأخاا  الـدعوة إلى الحريـة، ولكنـّ )الحور والقصــ

ــادق ال مع  واألئمة املطلقة. وكنل     )و(النيب ــلم ويجعله غا صـ ــب  نفاق املسـ أرى إّ  القرآ  يسـ
 نفسه وال مع اآلخرين. 

کند و در عین حال به دشمنی با کافر یا به عنوان مثال: اسالم ما را به رحمت و مودت و دوستی دعوت می
وگو با و گفتنماید. اسالم به گذشت و تسامح و احترام به مخالفین عصیانگر و دوری جستن از آنها امر می

شان کند ولی از سوی دیگر فرمان به جهاد با آنها و ُکشتنی حسنه دعوت میایشان با حکمت و موعظه
ستاید. چه تفاوتی وجود کند که غرور را رها کنیم اما در عین حال عزت نفس را میدهد. اسالم دعوت میمی

همچنین به خوار و ذلیل بودن در برابر خدا دارد؟ اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید که هر دو، یکی هستند! 
تواند عزیز باشد؟! اسالم تعصب و حمّیت را رد، ولی والیت و غیرت دهد؛ حال چگونه این نفس میرضایت می
های داند اما در آخرت، چنین نیست )حور العین، کاخرانی در دنیا را ناپسند مینماید. اسالم شهوت را تأیید می

کند و به پیروی مطلق از کند ولی قوانین سختی وضع میدر نهایت، دعوت به آزادگی می ها(.مجلل و شراب 
شود و او را بینیم که قرآن سبب نفاق مسلمان میدهد. به این ترتیب، میفرمان می )ع(و ائمه )ص(پیامبر

 کند که با خویشتن و دیگران صادق نیست!تبدیل به کسی می

بالوـصّ الخيالي لعناب جهنم يف القرآ  حيث ال أدري ـسب  هنا   أّما إـشكالي اآلخر: فهو يتعلق
ــه. أنا أفهم بهّ  ال؛هي  مفيد، ولكن  ــا  أ  يعشـ التخويّ واإلرهاب والرع  الني يريد اهلل ل نسـ
أرجو أ  تتهّمح يف بعا اآليات واليت يشــ  اإلنســا  أنّها من خالق رحيم بمخلوقه مثح: )ســهرهقه 

)يف ســلســلة ،رعها ســبعو  ،رعا  فغلو (، )الخلود يف جهنم(، )جزء عم(، صــعودا(، )خنو  فغّلو (،  
 )األهوال(، )عناب القع(، )الوجو  العاملة الناصبة(، )الزقوم والًري ( و و و.. غاهال

فهمم که علت این ترساندن باشد. من نمیاشکال دیگر: مربوط به توصیف خیالی عذاب جهنم در قرآن می
دانم ترساندن مفید است خواهد انسان در آن زندگی کند، چیست! من میداوند میو رعب و وحشتی که خ

کند که اینها از سوی خالق رحیم به ولی لطفا در بعضی از آیات تأمل داشته باشید؛ آیاتی که انسان تردید می
فغّلوه«  اندازیمش(، »خذوهمخلوقش باشند؛ به عنوان مثال: »سأرهقه صعودا« )او را به مشقت بسیار می

)بگیرید و زنجیرش کنید(، »فی سلسة ذرعها سبعون ذرعًا فغّلوه« )او را با زنجیری که هفتاد ذراع طول دارد 
ها(، »عذاب به زنجیر بکشید(، »الخلود فی جهنم« )جاودانگی در جهنم(، »جزء عم«، »االهوال« )ترس

 لزقوم و الضریح« و.... و.... و....سایر موارد.هایی غبارآلود(، »االقبر« ، »الوجوه العامله الناصبه« )صورت 
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ونسـاء    )و(إشـكال ثالث: أال وهو وجود فقرات يف القرآ  تتحّدث عن األمور الشـخصـية للنيب
ـــها، وقصـــــة تحريـمه للمـغافا وزواـجه من زوـجة زـيد، واـلنين  وعـماـته وـخاالـته وامرأة وهـبت نفســ

لحياة  الشـخصـية لرسـول اهلل .. نعم، رسـول اهلل ينادونه من وراء الحجرات ووو.. ملا،ا التكلم عن ا
 فهو رسول من اهلل ليهدي البشر ويعود إلى اهلل. أرجو التهمح هنا.

هایش و و زنانش و عمه )ص(هایی در قرآن که در خصوص امور شخصی پیامبراشکال سوم: وجود بخش
توسط ایشان، ازدواج ایشان  (١)فیرهایش و زنی که خودش را به پیامبر بخشید و ماجرای حرام کردن مغاخاله

کردند و.... و.... و.... برای چه باید از زندگی شخصی ها با او صحبت میبا زن زید و کسانی که از ورای اتاق
ای است برای هدایت بشر و به سوی خدا فرستاده )ص(گفته شود.... بله، رسول الله )ص(رسول خدا

 گردد. امیدوارم در اینجا تأمل شود.بازمی

: تطّرق  أّما اإلشــــكال الرابع: فهو وجود ألفاظ وأوصــــاف يف القرآ  تشــــم ز منها النفوس، مث  
َنْت َفْرَجَها َوَمْرَيَم ابَْنَت ِعْمَراَ  الَّيِت  ﴿القرآ  إلى مـسهلة الحيا. واـستخدام كلمة فرج املرأة  ْحـصَ

َ
 ﴾أ

 تخيح إنّي أصّ جّدت  أو أّم  به  أقول: أم  اليت أحصنت فرجها لل

شود؛ مثاًل قرآن به اشکال چهارم: وجود داشتن برخی الفاظ و اوصاف در قرآن که انسان از آنها بیزار می
ْحَصَنْت َفْرَجَهاَوَمْرَیَم اْبَنَت عِ کند: »ی حیض رفته و از عبارت فرج زن استفاده میسمت مسأله

َ
ِتي أ « ْمَراَن الَّ

)و مریم دختر عمران که فرجش را )از حرام( حفظ نمود(. تصورش را بکنید که من مادر بزرگ یا مادر شما را 
 اینگونه توصیف کنم: »مادر تو که فرجش را پاک نگه داشت«!!

: ا للواح فهو شنو، يف اإلشكال الخامس: هو وجود عقوبات خيالية ألمور وأخطاء بسيطة مث  
ــب  له هن  الرغبة  ــب  هرمونات أنثوية خلقها اهلل يف الرجح، وهي تســ ــا ، نعم ولكّنه بســ اإلنســ
الشـــا،ة، فهي رغبة ويريد أ  يشـــبعها، ســـواء كا  مخنثا  يح  أ  يفعح به أم فاع  ، فلما،ا هنا 

 التًخيم يف العقوبة والىشنيع الني أسس له القرآ .

شتن کیفرهای سخت برای کارها و خطاهای ساده؛ مثاًل: لواط که معصیتی است اشکال پنجم: وجود دا
ای است که خداوند آن را در مرد های زنانهزند. بله درست است، اما علت بروز آن هورمونکه از انسان سرمی

ان نیاز شود. این یک تمایل است و انسآلود میخلق نموده است و همین، علت به وجود آمدن این تمایل گناه

 
باشد و در گذشته آن را به همراه عسل مصرف گیرد و غذای مورد پسند زنبور عسل میمغافیر نوعی گیاه است که با خوردن آن دهان انسان بوی بد می - ١

 کردند )مترجم(.می
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ی آن دارد که برطرفش نماید، حال چه این فرد خنثی و نیازمند به انجام آن روی خودش و یا انجام دهنده
 باشد. حال برای چه قرآن اینچنین این عمل را زشت شمرده و مجازات سختی را تعیین نموده است؟!

 عظيم لل أتســـاءل ملا،ا املثال الثاني: حرمة الزواج من زوجات الرســـول من بعد  وإّ  ،ل  عند اهلل
 عظيم ؟ل وملا،ا حرام أص   ل؟

باشد و اینکه این عمل از دید خداوند عملی مثال دوم: حرام بودن ازدواج با زنان پیامبر بعد از ایشان می
 اید چرا عظیم؟! و اصاًل چرا حرام؟!باشد!! آیا تا به حال از خود سؤال کردهبسیار عظیم می

ار يف الحرب فاإلنســا  بطبيعته يخاف القتح وإ،ا حدث أّ  هرب من املواجهة يف املثال الثالث: الفر
وسـط الحرب الشـرسـة واختب  فهنا يش ال ي م عليه )كن منصـفا (، ولكن نجد إّ  القرآ  يجرم 

 هنا الفار املسكني الخائّ.

یش بیاید، در وسط ترسد و اگر پمثال سوم: فرار کردن در نبرد. انسان به طور طبیعی از کشته شدن می
کند )انصاف داشته گریزد و این رفتاری است که کسی آن را سرزنش نمیی نبرد، از رویارویی با آن میمعرکه

 داند.ی ترسیده را مجرم میبینیم که قرآن این افراد فراری بیچارهباشید(؛ ولی ما می

اهلل(، أنا تؤ،يين زوجيت ليح ونهار، ولكن املثال الرابع: إيناء النيب عقوبته اللعن )الطرد من رحمة  
ال زلت أحبها، أو مث   الدعاء للعن الظاملني. أنا ال أســتطيع أ  أدعو من قليب لشــخص به  يلعنه اهلل، 

 فهنا يخالّ الفطر  بح أدعو بالهداية.

شب و روز باشد. من  مثال چهارم: مجازات آزار رساندن به رسول خدا، لعنت )خارج شدن از رحمت خدا( می
توانم دارم. یا مثاًل دعا برای لعن کردن ظالمان؛ من نمیدهم اما همچنان او را دوست میهمسرم را آزار می

از ته دل شخصی را نفرین و دعا کنم که خداوند او را لعنت نماید، این مخالف فطرت است؛ بلکه برای هدایتش 
 کنم.دعا می

يقول بهنّه لن يـستطيع الجن واألنس أ  يهتوا بمثح هنا   اإلـشكال الـسادس واألخا: هو أّ  القرآ 
ــبه القرآ ، وأنا  ــور اليت أتى بها بعا الناس وهي تشــ ــورة من الســ القرآ ، ولكن نجد إّ  هناف ســ
شخصيا  أستطيع أ  آتي بش يشبه القرآ  بكح بساطة، بح هناف من خط  البلغاء ما هو أفًح 

 غة ل مام علي )ع(، فكيّ تحّلو  لنا هنا اإلشكاالت ؟ب غة من القرآ ، بح وحا يف نهج الب 
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هایی توانند مانند این قرآن را بیاورند. ما سورهاشکال ششم و پایانی: در قرآن آمده است که جن و انس نمی
توانم به سادگی چیزی باشد. من خودم شخصًا میاند و شبیه به قرآن میبینیم که برخی از مردم گفتهرا می

باشند؛ شود که از نظر بالغت و شیوایی برتر از قرآن میهایی از بلیغان دیده میآن بیاورم . حتی خطبهشبیه قر 
 کنید؟البالغه! چگونه این اشکاالت را برای ما رفع می در نهج )ع(حتی سخنان امام علی

ــخيـفة، ولكن أـنا حـقا  أبحـث عن الحق ويهمين ـجّدا  معرـفة  ــ ليت ربـما تكو  ســ أعرف إّ  أســ
لحقيـقة، وال أنكر ـبهنـّ  ـقد أتـيت ـبهمور عق نـية، وـحالـيا  أـنا مؤمن بـها كبط   التقلـيد الـحالي، ا

ة  ات املنقوـل ــ  الرواـي ام حســـ ة اإلـم ــول، وإمكـا  ر،ـي الظن واالجتهـاد البـاطـح واألصــ والحكم ـب
 والنرية كنل . فجزاف اهلل خاا  فقد تعّلمت من  الكثا.

 املرسح: حسن علي

ی حق هستم و شناخت حقیقت برایم های من گستاخانه جلوه کند، ولی من جویندهشاید سؤالدانم که  می
اید و در حال حاضر به آنها ایمان دارم؛ مثل کنم که شما اموری عقالنی را آوردهبسیار مهم است. من انکار نمی

ل، و امکان دیدن امام اساس ظن و گمان، اجتهاد باطل و علم اصو  باطل بودن تقلید امروزی، حکم دادن بر
ها نقل شده است. خداوند به شما خیر و برکت عطا فرماید. من چیزهای و همچنین فرزندان ایشان در روایت

 زیادی از شما آموختم. 
 فرستنده: حسن علی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 وسلم تسليما .األئمة واملهديني 

 جواب اإلشكال األول حول األخ ق يف اإلس م:

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 جواب اشکال اول در خصوص اخالق در اسالم: 

ــ م فقط فـيه اآلتي،  ـــله عن اهلل اـلدين اإللهي عموـما  وليس اإلســ وهو ـما ـجاء ـبه أنبـياء اهلل ورســ
 سبحانه وتعالى:
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بغا املعصـية والكفر، وليس بغا العام والكافر، فالبغا ليس لنفس اإلنـسا  ولكن ملا 
 تحّلى به  من صفة. والعام والكافر نفسه لو سمع حاله من غا  ألبغا هنا الحال. 

سالم، آمده و اینها چیزهایی است که انبیای الهی و موارد زیر به طور کلی در دین الهی و نه فقط در ا
 اند: فرستادگان از سوی خداوند سبحان و متعال، آورده

کار و کافر؛ بنابراین دشمنی و کراهت نسبت به خود انسان کراهت و انزجار از گناه و کفر، و نه دشمنی با گناه
کار و کافر وضعیت خودش را از دد. اگر گناهگر نیست بلکه دشمنی با صفتی است که انسان به آن آراسته می

 نماید.کس دیگری بشنود، از این وضعیت ابراز انزجار و دوری می

وهنا مثال: أرسح اهلل جعائيح )ع( إلى فرعو  )لعنه اهلل( وبهي ة رجح فقّدم شكوى إلى فرعو  
ا، ثم إّ  ـهنا العـبد أخـ  دا  ـفهعطـا  أمواال  يـتاجر بـه ه يمـل  عـب ا: إنـّ ادـه ــتولى عليـها مـف ن األموال واســ

وعادى سـيد ، واسـتخدم هن  األموال ضـد سـيد . فما جزاء هنا العبد اآلبق الظالم. فقال له فرعو : 
 جزا،  أ  يغرق يف بحر القلزم.

را به در قالب یک مرد نزد فرعون )لعنت الله( فرستاد. شکایتی تقدیم  )ع(آورم: خداوند جبرئیلمثالی می
ای است و اموالی به او داده است تا تجارت کند. این بنده اموال ضمون که او مالک بندهفرعون کرد با این م

را برده و از آِن خود کرده و با اربابش دشمنی ورزیده و این اموال را علیه سرورش به کار گرفته است. سزای 
 شود.ی ظالم متمّرد چیست؟ فرعون گفت: سزایش این است که در دریای قلزم غرق این بنده

ا  بـهنا الجزاء لـهنا العـبد اآلبق الظـالم، فكـى   اـب عـندـها ســـــهـله جعائـيح )ع( أ  يكـى  ـله كـت
ــه  فرعو : جزاء العـبد اآلبق الـظالم أنـّه يغرق يف بحر القلزم، فـجازا  اهلل بـما حكم ـبه هو على نفســ

 .(1) وأغرقه يف البحر

ی ظالم متمرد را مکتوب نماید. فرعون نوشت: از او درخواست نمود که مجازات این بنده  )ع(سپس جبرئیل
ی متمرد ظالم این است که در دریای قلزم غرق شود. خداوند فرعون را به آنچه برای مجازات جزای این بنده

 .(٢)خودش نوشته بود، مجازات کرد و او را در دریای قلزم غرق نمود

 
 . )المعلق(. ١٣٣ –  ١٣٢ص ١٣نص القصة تجده في بحار األنوار: ج -١
 بیابید.  ١٣٣و  ١٣٢ص  ١٣نوار: ج توانید در بحار االمتن این داستان را می - ٢
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ــه بحول ثم أنا  ــهل  من هو اهلل ؟ أليس الني خلق  وأوجدف من العدم، وكح نفس تىنفســ أســ
اهلل وقوته، ونفســـ  اليت بني جنبي  قائمة باهلل فلو رفع عنها حوله وقوته ونور  ســـبحانه وتعالى 

 لعادت عدما  وال شي ا .

و نیستی خلق کرد و کنم: خدا کیست؟ مگر او همان کسی نیست که تو را از عدم حال من از تو سؤال می
سی که می ََ کشی با خواست و به قدرت خداوند است و نْفسی که در کالبدت داری با به وجود آورد؟ هر َنَف

قدرت خدا برپا است و اگر خداوند سبحان و متعال خواست، قدرت و نور خودش را از آن بردارد به همان عدم 
 و نیستی بازخواهی گشت.

ــب ــا  عزيزا  بني يدي اهلل وأمام اهلل فالعّزة ال تكو  إالّ به سـ حانه وتعالى، فكيّ يكو  اإلنسـ
ه عزيزا   ه، لتكو  بعّزـت ه أو علـي ه يمتنع مـن ــبحـاـن ه أم بعّزة غا  ؟ل دلين على عزيز غا  ســ أفبعّزـت
ممتنـعا  على اهلل ؟ل وإ  كـا  بعّزـته أفعضـــــا  أم رغـما  عـنه ؟ل وال يرغـمه إالّ من كـا  أكع مـنه، 

اهلل يشء، وأّما برضــا  فهو ال ير  ممن ســوا  إالّ أ  يكونوا عبيدا  له، والعبودية  وليس أكع من
 هي الخًوع والتنلح والخدمة. وال أحد ممن يدينو  باألديا  اإللهية ينكر عبوديته هلل سبحانه. 

و پس هیچ عزتی بدون خدای سبحان و متعال نخواهد بود. چگونه انسان در پیشگاه خداوند و در حضور ا
عزیز باشد؟ آیا با عزت او است یا با به عزت کسی دیگر؟ عزتمندی غیر از خدای سبحان به من نشان بده که 
به خدا نیاز نداشته یا در مقابل او باشد که بتواند به عزت خویش و نه عزت خداوند، عزیر باشد! و اگر با او عزیز 

تواند از او روی گرداند مگر اینکه بزرگتر و؟! و کسی نمیگردانیدن از اباشد، آیا با رضایت او خواهد بود یا روی
از او باشد در حالی که هیچ چیزی بزرگتر از خداوند نیست! اما با رضایتش، خداوند از کسی راضی نخواهد بود 

ی حقیر او باشد و بندگی یعنی خضوع و خواری و خدمت به او و هیچ یک از کسانی که آراسته مگر اینکه بنده
 های الهی هستند، منکر عبودیتش برای خداوند سبحان نیست.به دین

ــهوات الطبيعـية بطريق  ـــباع الشــ ــهوات: ـفهين وـجدت أّ  اـلدين اإللهي عموـما  يحرم إشــ ا الشــ أمـّ
 صحي  يرضا  اهلل.

ایی که دین الهی به طور کلی ارضای شهوات طبیعی به روش درست و صحیح اما شهوات: در کجا دیده
 باشد را حرام کرده باشد؟!ی میکه خدا از آن راض

ا الزـهد يف اـلدنـيا: فهو ال يعين تحريم ـما أـحح اهلل، ـبح يعين االكتـفاء ـبالقلـيح والكـفافت لعـلح  أمـّ
ال يختلّ إثنا  على أنّها ممدوحة، منها املواســــاة ملن ال يجدو  إالّ القليح، وإقتصــــار شــــغح الرول 
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ــروري، وكثا من ال عـلح اليت تجـعح اإلنســـــا  املؤمن يرتقي يف ـبالجســـــد وـحاـجاـته على ـما هو ضــ
ــّ له الحقيقة ويعرف  ــماواتت لتحليه باألخ ق الطيبة الكريمة، وبالتالي تكشـ ملكوت السـ

 الحقيقة. 

اما زهد در دنیا: به معنای حرام کردن حالل خدا نیست، بلکه به معنی قناعت به کم و مقدار کافی است. 
دردی با باشند: همته باشند که این موارد، خصوصیاتی پسندیده میشاید که هیچ دو نفری اختالف نظر نداش

کنند، کم کردن مشغول شدن روح به جسد و نیازهایش مگر در موارد ضروری کسانی که روزی کمی پیدا می
دهد. انسان باید به ها قرار میهای دیگر که انسان مؤمن را در مسیر حرکت در ملکوت آسمانو بسیاری علت

 اک و کریم آراسته گردد تا حقیقت برایش کشف شود و حقیقت را بشناسد.اخالق پ

 أّما اآلخرة: فهي دار عرف أهلها الحقيقة وكح  بحسبه.

 شناسند؛ هر یک بر حسب شناختش و معرفتش. اما آخرت: جایی است که اهلش حقیقت را می

ــ م والـدين اإللهي عمومـا  ليس عبثيـا ، وال يىنـاقا  مع الرحمـة، إقرأ كتـاب والقتـال يف اإلســ
 عالجهاد باب الجنة  لتتوض  ل  الصورة أكرث.

جنگ و نبرد در اسالم و به طور کلی در دین الهی، کاری عبث و بیهوده نیست و با رحمت نیز در تناقض 
 باشد. کتاب »جهاد درب بهشت« را مطالعه کن تا برایت روشن گردد.نمی

ــياء وطاعتهمت ألنّهموالحرية ال تناقا اتباع األنبياء، واأل ــاء اهلل،   )ع(وصـ ــا،و  إالّ ما يشـ ال يشـ
 فطاعتهم طاعة اهلل ومعصيتهم هي معصية اهلل.

نیست و آنها چیزی جز خواست خداوند  )ع(اما آزادی: در تناقض با پیروی از انبیا و اوصیا و اطاعت از آنها
 باشد.نی از آنها نافرمانی از خداوند میاطاعت از خدا و نافرما )ع(خواهند. بنابراین اطاعت از آنهارا نمی

ــابـهات لتعلم أّ  الـعناب يف جهنم هو  ــكـال  حول جهنم أو الـعناب، فهرجو أ  تقرأ املىشــ أّما إشــ
، وبقية اإلشــكاالت كّلها موجود (1)فقط كشــّ الغطاء عن اإلنســا  لاى اختيار  لهن  الدنيا  

 بتمّعن. لها جواب فيما ُكِىَ  من ُكىُ  فهرجو من  القراءة

 
 ، وما بعدها. )المعلق(.١٢٧ص ١ط ٤، وکذلك: ج٤٤ –  ٤٣ص ٢ط ٢تجد تفصیل هذا الموضوع في المتشابهات: ج -١
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اما اشکال تو در مورد جهنم یا عذاب، امیدوارم کتاب متشابهات را بخوانی تا بدانی عذاب در جهنم فقط 
. پاسخ سایر اشکاالت (١) کنار رفتن حجاب از مقابل انسان است تا ماهیت واقعی اختیارش در این دنیا را ببیند

 دارد؛ امیدوارم با دقت و تأّنی مطالعه نمایی. ها نوشته شده است وجود شما همگی در مطالبی که در کتاب 

****** 

 : اسماعیلیه.۱۰۲پرسش 

 اإلسماعيلية::  ۱۰۲السؤال/ 

ملا،ا كى  اإلمام الـصادق: إـسماعيح يـشهد أ  ال اله إالّ اهلل على كفنه ل أال يدل ،ل  على أنّه  -1
كا  يقصـد أ  يشـا إلى إّ  إسـماعيح لن يمت وهو حي، وهو اإلمام من بعدي ل ومن ثم تسـلسـلت 

ولنا اإلمامة يف أبناء إســــماعيح وليس الكاظم، فالكاظم كا  درعا  ل مام وهو إمام مســــتودعت 
ــتوت علـيه ل وكـناـل  مـما يزيدني  ـقال الصــــادق حســــ  ـما ينـقح عـنه: إّ  مو  لبس اـلدرع ـفاســ
قناعة هو أنّه عندما تويف اإلمام الصــــادق أوى إلى خمســــة لل ومنهم مو . فكيّ يمكنه أ   

ْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَملَُ  ﴿يوم إلى خمسة 
َ
 .﴾َلِ ْن أ

دهد ال اله اال الله! آیا این اسماعیل نوشت: اسماعیل گواهی می بر روی کفن )ع(چرا امام صادق  - ۱
شود که امام قصد دارد اشاره نماید: اسماعیل نمرده و زنده است و امام بعد از او موضوع دلیل بر این نمی

باشد؟! و از همین رو امامت در فرزندان اسماعیل ادامه یافت و نه در کاظم. بنابراین کاظم فقط سپری می
فرمود: موسی زره را  )ع(شود امام صادقرای امام و امامی عاریتی بود. و از همین رو طبق آنچه نقل میب

هنگام وفاتش به پنج نفر  )ع(تر نمود این مطلب بود که امام صادقی او بود! و آنچه مرا قانعپوشیده و اندازه
 ه پنج نفر وصّیت کند در حالی که:تواند بی آنها بود. چگونه او میوصّیت نمود!! که موسی از جمله

 » اگر شریک بیاوری )شرک پیشه کنی( اعمالت نابود خواهد شد «. 

والقول بهنّه أراد أ  يحمي الكاظم من القتح ال يدخح العقحت ألّ  املنصــور ليس ســا،جا  إلى هن  
 الدرجة ل بح إّ  إظهار موت إســــماعيح بجنازة وهمية )بهنا الشــــكح الغري  حيث كشــــّ عن 
ــحابه وللناس(، أقول: هن  الطريقة هي أقوى عندي للحفظ على حياة اإلمام الني ربما  وجهه ألصــ

 كا  إسماعيح من القتح.
 

 و بعد از آن.١٢٧ص  ١چا   ٤و همچنین ج  ٤٤و  ٤٣ص  ٢چا   ٢شرح و تفصیل این موضوع در متشابهات: ج  - ١
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خواست جلوی کشته شدن کاظم را بگیرد با عقل سازگار نیست؛ چرا که منصور تا این این گفته که او می
کردن مرگ اسماعیل )به این صورت عجیب  اندازه نادان و ابله نبود. بلکه در خصوص این جدیت در آشکار

تری برای گویم: به نظر من این روش، روش مطمئنکه صورتش را برای اصحاب و مردم آشکار نمود( می
 باشد.حفظ زندگی امام بعدی یعنی اسماعیل می

اإلســـماعيلية يقولو  بوجود إمام حي من ،رية إســـماعيح إلى اآل ، وهو يف دور الســـ؛، ولهم   -2
  ت للقرآ  واألحاديث ينسبونها إلى األئمة. وهم يرفًو  األصول والقياس واالجتهاد والظن.تهوي

اسماعیلیه باور دارند که تا زمان فعلی، امامی زنده از نسل اسماعیل وجود دارد که در دوران غیبت به  - ۲
دهند. آنها اصول، ئمه نسبت میبرد. آنها تأویل و تفسیرهایی  از قرآن دارند و همچنین احادیثی که به اسر می

 قیاس، اجتهاد و ظن و گمان را قبول ندارند. 

البهائية: ينقح عنهم بهنّه ال يوجد إبن للحسـن للعسـكري، وإّ  جعفر الكّناب هو صـادق، وقد 
كّنب الســـفراء األربعةت لكي يســـتولوا على الخمس، وادعوا أ  للعســـكري إبن لل واملهدي قد 

ا  وهو خرج وهو بهـاء اهلل، و اب اإليـق اب جـدـيد ودين جـدـيد كمـا يف الرواـية. ولهم كـت أتى بكـت
 وحي من اهلل. ما رّدف عليهم ؟

 املرسح: حسن علي

گویند حسن عسگری فرزندی ندارد و جعفر کذاب، راستگو است و شود که میبهائیه: از بهائیان نقل می
ا کردند که حسن عسگری فرزندی دارد!! بهائیان گفتند تا برخمس تسلط یابند و آنها ادعُنّواب اربعه دروغ می

گویند مهدی خروج کرد؛ او همان بهاء الله است و کتاب جدید و دین جدیدی آورد؛ همان طور که در روایات می
 آمده است. آنها کتابی به نام ایقان دارند که وحی از جانب خداوند است. در این خصوص چه پاسخی دارید؟ 

 فرستنده: حسن علی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   جواب:ال بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

، وكنا )ع( الواردة عن اإلمام الصادق )ع( واألئمة  )و(يف اإلسماعيلية: أظن أّ  وصية رسول اهلل
ــرات الرواـيات الواردة عن األئـمة كـافـية يف اـلدالـلة على إـماـمة اإلـمام مو  بن جعفر )ع(،    )ع(عشــ
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وأرجو من  اإللتفات إلى أّ  اهلل لم ي؛ف خلقه دو  أ  يًــع لهم قانونا  ملعرفة الحّجة املنصــّ  منه 
ــبحـانـه وتعـالى، ومنـن اليوم األول الـني خلق فيـه حجتـه، وهو آدم )ع( فجعـح: )النص، العلم،  ســ

ســيصــدر قريبا  إ،ا  2قســم  3قانو  ملعرفة الخليفة. أقرأ اإلضــاءات: جحاكمية اهلل( هي الدليح وال
 .(1)أردت التفصيح 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

نقل شده است  )ع(و ائمه )ع(که از امام صادق )ص(کنم وصّیت رسول خدادر مورد اسماعیلیه، گمان می
داللت کافی داشته باشد و  )ع(برای امامت امام موسی کاظم )ع(ها روایت وارد شده از ائمهو همچنین ده

امیدوارم توجه داشته باشید که خداوند َخلقش را بدون قانونی برای شناخت حّجت منصوب از طرف خودش 
را خلق نمورد، این قانون را وضع نمود؛ یعنی:  )ع(آدمترک نکرده است، از همان روز اولی که حجتش یعنی 

باشد. اگر خواهان »وصّیت، علم و دعوت به حاکمّیت خداوند«؛ اینها قانون شناخت جانشین خداوند می
شود ای نزدیک منتشر میکه انشاء الله در آینده  ۲قسمت    ۳ها جلد  تفاصیل بیشتری هستی، کتاب روشنگری

 .(٢)را مطالعه کن

هـائيـة: الرد عليهم وعلى كـح مبطـح هو بقـانو  اهلل ملعرفـة الحجـة الوارد يف القرآ . ثم هم الب
يرجعو  يف األصـح إلى علي محمد الباب، وهنا الني سـّمى نفسـه البهاء أحد ت منته، والباب إدعى 

ر بالني يهتي بعد ، واسـتغح هنا التلمي ن التبشـا أنّه باب اإلمام املهدي )ع( ولم ينكر ، ولكّنه بَشـّ
 ودعا إلى نفسه، كما أنّه يف نفس الوقت إدعى أخو هنا البهاء بهنّه هو املبشر به.

بهائیه: پاسخ آنها و هر اهل باطل دیگری با قانون شناخت حّجت که در قرآن آمده است خواهد بود. آنها 
ان او بود. باب مدعی گردند و کسی که خودش را »بها« نامید یکی از شاگرددر اصل به علی محمد باب برمی

آید بشارت داد؛ این است و امام را انکار نکرد. او به کسی که بعد از خودش می  )ع(ی امام مهدیبود که دروازه
شاگرد از این فرصت استفاده کرد و بشارت را به خودش نسبت داد؛ حتی در همان هنگام برادر این بها نیز 

 اده شده است!ادعا کرد که او همان کسی است که بشارتش د

****** 

 
 ، والکتاب قد صدر منذ عّدة أشهر. )المعلق(.٢قسم  ٣ب قبل أن یصدر کتاب االضاءات: جکتب السید أحمد الحسن هذا الجوا -١
 این پاسخ را سید احمد الحسن قبل از انتشار این کتاب نوشته بود. این کتاب منتشر و به فارسی نیز ترجمه شده است. - ٢
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 ی فاضل المرسومی. : درباره۱۰۳پرسش 

اإلمام الرباني، قرأت ك م فاضـــح عبد الحســـني ووجدته مطابقا  لعقلي وفطرتي  :۱۰۳الســـؤال/  
وخصـوصـا  العهد وامليثاق والعبادة وعلح األشـياء وو.... غاها. ال أدري ما تعليقكم على هنا األمر، 

 وهح هو صادق وما تفسا هنا األمر إ،  ؟ 
 عبد الوهاب البصري

خواندم و آنها را مطابق با عقل و فطرتم دیدم و به خصوص عهد،   امام ربانی، سخنان فاضل عبد الحسین را
دانم نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا او میثاق، عبادت، علت اشیاء و.... و.... و.... سایر موارد. نمی

 راستگو است و تفسیر این موضوع چیست؟ 
 فرستنده: عبدالوهاب البصری  

 ی عبد الوهاب البصری. : درباره۱۰۴پرسش 

هناف شخص يف البحرين يتصح باإلمام املهدي منن حوالي عشرين سنة وله أتباع،   :۱۰۴السؤال/  
ــادق ؟ وهح تعرفونه أو أخعكم عنه  ــخص صــ ـــمه عـبد الوهاب، فـهح هنا الشــ وعـندهم علم، واســ

 اإلمام املهدي ؟
 املرسح: حسن علي

تباط دارد و پیروانی دارد و آنها در بحرین شخصی وجود دارد که حدود بیست سال است که با امام مهدی ار 
شناسید و امام مهدی پرچمی نیز دارند. نامش عبدالوهاب است. آیا این شخص راستگو است؟ آیا شما او را می

 از او چیزی به شما گفته است؟ 
 فرستنده: حسن علی 

ــلى اهلل على محمد وآل محم   الجواب: د بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 بالنسبة لفاضح املرسومي: 

ــول  ــ  لجميع من يؤمن ـبالرواـيات اليت وردت عن رســ نحن يف زمن الظهور املـقّدس كـما هو واضــ
ــح أو )ع( واألئمة  )و(اهلل ــرت بفاضــ ، واليت تحققت وتتحّقق يوما  بعد آخر. فهح وجدت رواية بَشــ

، هح هم منكورو  (1)؟ل   )و(ف   أو ف   ممن يّدعو ، هح هم منكورو  يف وصـــية رســـول اهلل
 ؟ل )ع(؟ل هح هم منكورو  يف األدعية الواردة عن األئمة )ع(يف روايات األئمة

 در خصوو فاضح املرسومی:

ایمان دارند، واضح   )ع(و ائمه  )ص(ی کسانی که به روایات وارد شده از رسول خداهمان طور که برای همه
هایی که روز هایی که واقع شده است و چه آنبریم؛ چه روایتو آشکار است، ما در زمان ظهور مقدس به سر می

شود که به فاضل یا فالن کس یا فالنی که مدعی باشد. آیا روایتی پیدا میبه روز در حال محقق شدن می
ذکری از  )ع(آیا در روایات ائمه (٢)اند؟ذکر شده )ص(هستند، بشارتی داده باشد؟ آیا آنها در وصّیت رسول الله

 یادی به میان آمده است؟  )ع(ارد شده از ائمهی و آنها به میان آمده است؟ آیا از آنها در ادعیه

 
 التي نص فیها علی الحجج الی یوم القیامة.   )ص(منصوصًا علیه بوصیة رسول الله  في روایات کثیرة بأن الحجة علی الخلق البد أن یکون  )ع(قد صرح األئمة  -١

: بم یعرف صاحب هذا االمر ؟ قال: )بالسکینة والوقار والعلم والوصیة( بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن )ع(عن الحرث بن المغیرة، قال: قلت ألبي عبد الله 
 . ٥٠٩الصفار: ص

، انه قال: )... یعرف صاحب هذا األمر بثالث خصال ال تکون في غیره: هو أولی الناس بالذین قبله وهو وصیه، وعنده سالح رسول  )ع(وعن أبي عبد الله 
 . ٣٧٩ص  ١ووصیته وذلك عندي، ال أنازع فیه ...( الکافي: ج )ص(الله

، والیك نص الوصیة: ... عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبیه )ص(وصیة رسول اللهفال یمکن ألحد أن یکون حجة علی الخلق إال أن یکون مذکورًا في 
في اللیلة التي کانت فیها   )ص(، قال: )قال رسول الله)ع(الباقر، عن أبیه ذي الثفنات سید العابدین، عن أبیه الحسین الزکي الشهید، عن أبیه أمیر المؤمنین

وصیته حتی انتهي إلی هذا الموضع فقال: یا علي انه سیکون بعدي إثنا عشر إمامًا  )ص(صحیفة ودواة  فأمال رسول الله: یا أبا الحسن أحضر )ع( وفاته لعلي 
أل کبر والفاروق األعظم ومن بعدهم إثنا عشر مهدیًا، فأنت یا علي أول األثني عشر إمام سّماك الله تعالی في سمائه علیًا المرتضی وأمیر المؤمنین والصدیق ا

ًَ ومن  والم طلقتها فأنا أمون والمهدي، فال تصح هذه األسماء ألحد غیرك، یا علي أنت وصیي علی أهل بیتي حّیهم ومیتهم وعلی نسائي فمن ثبتها لقیتني غدًا
لوصول، فإذا حضرته الوفاة  برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة القیامة، وأنت خلیفتي علی أمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسّلمها إلی ابني الحسن البر ا

الوفاة فلیسّلمها إلی ابنه فلیسّلمها إلی ابني الحسین الشهید الزکي المقتول، فإذا حضرته الوفاة فلیسّلمها إلی ابنه سید العابدین ذي الثفنات علي، فإذا حضرته 
فلیسّلمها إلی ابنه موسی الکاظم، فإذا حضرته الوفاة فلیسّلمها إلی ابنه   محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فلیسّلمها إلی ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة

الوفاة فلیسّلمها إلی ابنه   علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فلیسّلمها إلی ابنه محمد الثقة التقي، فإذا حضرته الوفاة فلیسّلمها إلی ابنه علي الناصح، فإذا حضرته
یسّلمها إلی ابنه محمد المستحفظ من آل محمد، فذلك إثنا عشر إمامًا ثم یکون من بعده إثناعشر مهدیًا، فإذا حضرته الحسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فل

وهو أول المؤمنین(  الوفاة فلیسّلمها إلی ابنه أول المقربین )المهدیین( له ثالثة أسامي أسم کاسمي وأسم أبي، وهو عبد الله وأحمد واالسم الثالث المهدي،
 ، وغیرها من المصادر الموثوقة والمعتمدة. )المعلق(. ١٠٨ –  ١٠٧ة الطوسي: صالغیب

های خداوند تا روز قیامت  ذکر شده باشد؛ وصّیتی که در آن حجت  )ص(اند که حّجت بر خلق باید در وصّیت رسول اللهدر روایاتشان تصریح کرده )ع(ائمه - ٢
 اند.آمده
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 عبد الوهاب البصري: 

 .(1)هو مدعو كغا  ل يما  بهن  الدعوة، وإالّ فمثله كمثح بلعم بن باعوراء 

 عبد الوهاب البصری:
او نیز مانند دیگران به این دعوت فرا خوانده شده است؛ در صورتی که اجابت نکند، َمَثل او َمَثل بلعم بن 

 .(٢)باعورا خواهد بود

 
«. بصائر با سکینه و وقار و علم و وصّیتشود؟ فرمود: »پرسیدم: صاحب این امر با چه چیز شناخته می  )ع(با عبد اللهاز حدیث بن مغیره روایت شده است: از ا

 .٥٠٩الدرجات  محمد بن حسن صفار: ص 
ترین مردم به کسی نخواهد بود: او اولی شود که در غیر از او صاحب این امر با سه خصوصّیت شناخته می روایت شده است که فرمود: »....  )ع(از ابو عبد الله

 ١«. کافی: ج ای ندارمباشد و در آن با کسی منازعهو وصّیت نزد او است وآن نزد، من می )ص(باشد، سالح رسول خداکه قبل از بوده است و وصی او می 
 . ٣٧٩ص 

 ین هم متن وصّیت: ذکری از او نباشد. ا )ص(امکان ندارد کسی حّجت بر خلق باشد و در وصّیت رسول الله
روایت شده است که  )ع(امیرالمؤمنیناز ابو عبدالله جعفر بن محمد، از پدرش باقر، از پدرش ذی الثفنات زین العابدین، از پدرش حسین زکی شهید، از پدرش 

وصیتش را امال فرمود تا به این  )ص(فرمود: یا اباالحسن، صحیفه و دواتی حاضر کن. پیامبر خدا در شبی که وفاتش بود به علي )ص(پیامبر خدافرمود: »
د تو را در آسمان، جا رسید که فرمود: یا علی پس از من دوازده امام خواهند بود و پس از آنها دوازده مهدی، و تو ای علی، نخستیِن دوازده امامی که خداون

و صّدیق اکبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدی نامید و این اسامی جز بر تو شایستگی ندارد. ای علی! تو وصّی من بر اهل بیتم علی مرتضی و امیرالمؤمنین 
ی ایشان و نیز وصی بر زنانم هستی، هر یك را که تو به همسری من باقی گذاری، فردای قیامت مرا دیدار کند و هر یك را که تو طالق چه زنده و چه مرده

ه وفاتت  ، من از وی بیزارم و مرا نخواهد دید و من نیز او را در صحرای محشر نخواهم دید. تو پس از من، خلیفه و جانشین من بر امتم هستی. هرگابدهی
مقتول بسپارد و  رسید، خالفت را به فرزندم حسن واگذار کن که نیکوکار و متصل به حق است. هرگاه وفاتش رسد، باید خالفت را به پسرم حسین پاک و شهید 

های فراوان( بسپارد و وقتی وفاتش رسید، خالفت را به  ها بر اثر سجدهالعابدین، ذی الثفنات )دارای پینه هرگاه وفاتش رسد، باید خالفت را به پسرش زین
فت را به پسرش موسی کاظم بسپارد و  پسرش محمد باقر بسپارد و وقتی وفات او رسید، خالفت را به پسرش، جعفر صادق بسپارد و وقتی وفاتش رسید، خال

ید، خالفت را وقتی وفات او رسید، خالفت را به پسرش علی رضا بسپارد و وقتی وفات او رسید، خالفت را به پسرش محمد ثقه تقی بسپارد و چون وفات او رس
تش رسید، خالفت را به پسرش محمد که حافظ دین به پسرش علی ناصح بسپارد و چون وفاتش رسید، خالفت را به پسرش حسن فاضل بسپارد و چون وفا

رسد، باید امر خالفت را به پسرش، اولین  است بسپارد. اینان، دوازده امامند و پس از آنان دوازده مهدی هستند. پس هرگاه وفات مهدی )ع(آل محمد
م عبد الله و احمد و اسم سوم مهدی است که او، اولین مؤمنان  مقربین )اولین مهدیین( بسپارد که برای او سه نام است: اسمی مانند اسم من و اسم پدر 

 و سایر منابع موثق و قابل اعتماد.  ١٠٨و  ١٠٧«. غیبت طوسی: ص است

ی  ، أنه قال: )أعطي بلعم بن باعورا االسم األعظم، وکان یدعو به فیستجیب له فمال إلی فرعون، فلما مرَّ فرعون في طلب موس )ع(عن أبي الحسن الرضا  -١
ها فأنطقها وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادع الله علی موسی وأصحابه لیحبسه علینا، فرکب حمارته لیمر في طلب موسی فامتنعت علیه حمارته، فأقبل یضرب

وانسلخ االسم من لسانه، الله عز وجل فقالت: ویلك علی ماذا تضربني؟ أترید أن أجيء معك لتدعو علی نبي الله وقوم مؤمنین ؟ فلم یزل یضربها حتی قتلها، 
ْیَطاُن َفَکاَن ِمَن اْلَغاِویَن * َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلـکِ  ْتَبَعُه الشَّ

َ
َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َکَمَثِل اْلَکْلِب ِإن َتْحِمْل َعَلْیِه َیْلَهْث وهو قوله: "َفانَسَلَخ ِمْنَها َفأ ْرِض َواتَّ

َ
ْخَلَد ِإَلی األ

َ
ُه أ ْو نَّ

َ
 أ

 . ٣٧٧ص ١٣َتْتُرْکُه َیْلَهث" وهو مثل ضربه( بحار األنوار: ج
: )أتدري ما مثل المغیرة بن سعید ؟ قال: قلت: ال، قال: مثله مثل بلعم الذي أوتي االسم األعظم الذي قال الله:   )ع(وعن سلیمان اللبان، قال: قال أبو جعفر  

ْیَطاُن َفَکاَن ِمَن اْلَغاِویَن"( بحار األنوار: ج ْتَبَعُه الشَّ
َ
 . )المعلق(. ٣٧٩ص ١٣"آَتْیَناُه آَیاِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها َفأ

 
 
شد؛ اما به سمت فرعون کرد و مستجاب میبه بلعم بن باعورا، اسم اعظم داده شد. با آن دعا می روایت شده است که فرمود: » )ع(م رضااز ابو الحسن اما - ٢
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 : معنی »و صل الهم بیننا و بینه و صلة....«۱۰۵پرسش 

)وـصح اللهم بيننا وبينه وـصلة تؤدي إلى مرافقة ـسلفه(، هح كلمة يف دعاء الندبة:   :۱۰۵الـسؤال/  
 سلفه هنا تعود على السيد أحمد الحسن )ع(، جعلنا اهلل من مواليه التائبني ؟

 املرسح: عباس طاهر

ي ِإَلی ُمَراَفَقِة َسَلِفِه ی ندبه آمده است: »در دعا ُهَمّ َبْیَنَنا َو َبْیَنُه ُوْصَلًة ُتَؤِدّ « )خداوندا، بین ما و بین َو ِصِل الَلّ
 )ع( ی »َسَلف« به سید احمد الحسناو وصلتی قرار ده و وصلتی که ما را به َسَلف او برساند(. آیا کلمه

 کنندگان قرار ده!گردد؟ خداوند ما را از توبهبازمی
 فرستنده: عباس طاهر 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــول واألئـمة واملـهديو ، واـلني ـيدعو بـهنا اـلدـعاء يحـتاج الجتياز  ــلّ هم أـهح بيـته، أي: الرســ الســ
ــو  اـلني ن يع؛ف ـبةـمامتهم، ـفاملـهديو  هم العقـبة اآلتـية اليت يبتلى بـها، أي: الحجج اآلتو  ال امـلاضــ

ــلة  ــح اللهم بيننا وبينه وصـ النين يحتاج الداعي أ  يوفقه اهلل التباعهم واملكث تحت ظلهم )وصـ
 تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يهخن بحجزتهم، ويمكث يف ظلهم(.

حمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل م
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 
بلعم بن  نها برسیم.تمایل پیدا کرد. وقتی فرعون به دنبال موسی و یارانش افتاد، فرعون به بلعم گفت: خدا را دعا کن تا موسی و یارانش محبوس شوند تا به آ

گشود و او گفت:  باعورا خرش را سوار شد تا به دنبال موسی برود. خرش از راه رفتن امتناع ورزید. شروع به شالق زدنش نمود. خداوند عزوجل زبان حمار را 
زد تا خر بُمرد. آنگاه اسم اعظم از زبانش گرفته خواهی با تو بیایم تا پیامبر خدا و قوم مؤمنان را نفرین کنی؟! او را آن قدر کتک زنی؟ میوای بر تو! چرا مرا می

ْیَطاُن َفَکاَن ِمْن اْلَغاِویَن : »فرمایدشد. این سخن خداوند متعال است که می  ْتَبَعُه الشَّ
َ
َبَع َهَواُه  *َفانَسَلَخ ِمْنَها َفأ ْرِض َواتَّ

َ
ْخَلَد ِإَلی اأْل

َ
ُه أ َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِکنَّ

ْو َتْتُرْکُه َیْلَهْث َفَم 
َ
ی گمراهان درآمد *  اگر خواسته اش افتاد و در زمرهو او از آن علم عاری گشت و شیطان در پی « )َثُلُه َکَمَثِل اْلَکْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْیِه َیْلَهْث أ

از پی هوای خویش رفت. َمَثل او چون مثل آن سگ است که اگر به بردیم، ولی او در زمین بماند و بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم به آسمانش می
 . ٣٧٧ص  ١٣«. بحار االنوار: ج و او مصداق همین مثل است( او حمله کنی زبان از دهان بیرون آرد و اگر رهایش کنی باز هم زبان از دهان بیرون آرد

َمثل او، َمَثل بلعم بن باعورا  ؟« گفتم: خیر. فرمود: »َمَثل مغیرة بن ســعید چیســتدانی  میفرمود: » )ع(از ســلیمان البان نقل شــده اســت که گفت: ابو جعفر
ْیَطاُن َفَکاَن ِمْن اْلَغاِویَن : »فرمایداـست؛ کـسی که اـسم اعظم داـشت و خداوند در مورد او می ْتَبَعُه الـشَّ

َ
َلَخ ِمْنَها َفأ آیات خود را به او داده بودیم،  « )اَتیناُه آیاِتَنا َفانـسَ

 .٣٧٩ص ١٣(«. بحار االنوار: ج ی گمراهان درآمداش افتاد و در زمرهاو از آن علم عاری گشت و شیطان در پیو 
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، کسی که با این دعا، نیایش کند، )ع(و ائمه و مهدیون )ص(باشند؛ یعنی رسول اللهَسَلف، اهل بیت می
های های آینده نه حجتشود، عبور کند؛ یعنی همان حجتای که بعدها به آن مبتلی میباید از آن گردنه

هایی هستند که دعا کننده به توفیق الهی برای شد؛ مهدیین همان حجت باپیشین که معتِرف به امامتشان می
ي ِإَلی ُمَراَفَقِة شان نیاز دارد.»یپیروی از آنها و ثابت ماندن در زیر سایه ُهَمّ َبْیَنَنا َو َبْیَنُه ُوْصَلًة ُتَؤِدّ َو ِصِل الَلّ
ْن َیأُخُذ ِبُحْجَزِتِهْم، َوَیْم  ِهْم َسَلِفِه، َواْجَعْلنا ِمَمّ « )خداوندا، بین ما و بین او وصلتی قرار ده و وصلتی ُکُث في ِظِلّ

 مانند(.شان باقی میگیرند و زیر سایهکه ما را به َسَلف او برساند و ما را از کسانی قرار ده که دامنشان را می

****** 

 دهد؟: آیا پروردگار گروهی از مخلوقاتش را بر دیگران برتری می۱۰۶پرسش 

ــؤال/   ــدقني على  :۱۰۶السـ ــح الرب مجموعة من خلقه املصـ أال نحن جميعا  خلق اهلل ؟ فهح يفًـ
 مجموعة أخرى ؟

 بهنا االسم: جورج بوش املرسح: شخص أمريكي وقع بعد السؤال

ی خود را بر دیگران ای از خلِق از پیش تعیین شدهی ما خلق خدا نیستیم؟! آیا خداوند مجموعهآیا همه
 د؟دهبرتری می

 فرستنده: شخصی از آمریکا که بعد از این سؤال خود را جورج بوش معرفی کرد

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

طر ال ُيفرق بني مكـا  إّ  رحـمة اهلل تنزل كـما ينزل املطر ف  ُيفرق اهلل بني خلـقه، كـما أّ  امل
وآخر عند نزوله، ولكن الني يهتي بوعائه ويًــعه باتجا  الســماء يمتل  وعا، ، والني يًــع وعاء  
مقلوبا  سـيجد يف النهاية أّ  وعاء  فارغ ، والني يهتي بوعاء أكع سـيكو  نصـيبه أكع. أّما الني 

ًـعه تحت السـماء فهو لن يحصـح على يشءت ألنّ  ه لم يكن يريد أ  يحصـح على لم يهِت بوعائه لي
 يشء.
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پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

شود، درست مانند باران که شود و خداوند فرقی بین بندگانش قائل نمیرحمت خداوند چون باران نازل می
آورد و آن را رو به آسمان دهد. کسی که ظرفش را با خود میرا بر جای دیگر ترجیح نمیهنگام باریدن، جایی 

بیند. گذارد، در نهایت ظرفش را خالی میدهد، ظرفش پر خواهد شد و آن کسی که ظرفش را وارونه میقرار می
ا خودش نیاورد تری خواهد داشت؛ اما آن کسی که ظرفی بی بیشتری بیاورد، بهرهآن کسی که ظرف بزرگ

 خواهد چیزی نصیبش شود!تا زیر آسمان قرار دهد، چیزی نصیبش نخواهد شد؛ چرا که اصاًل نمی

****** 

 ها صلح در عراق برقرار خواهد شد؟ نشینی آمریکایی : آیا با عقب ۱۰۷پرسش 

 إ،ا أعطت أماكا وعدا  خطيا  باإلنســـحاب مع التهكيد على أنّهم ليســـوا بحاجة :۱۰۷الســـؤال/  
 إلى النفط فهح سيحح الس م ؟ أنا ضد االحت ل الفظيع وضد املجنو  بوش.

 املرسح: راسيح من أمريكا

نشینی نیروهایش شود با تأکید بر اینکه آنها به نفت احتیاج ندارند، آیا صلح اگر آمریکا کتبًا متعهد به عقب
 برقرار خواهد شد؟ من مخالف اشغالگری و بوش دیوانه هستم.  

 فرستنده: راسل از امریکا

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة 
 م تسلیمًا.والمهدیین وسل

إ،ا أطـاع الـناس يف ـهن  األرض اهلل اـلني خلقهم، وأقروا مـل  وـقانو  اهلل وعملوا الخا وتركوا 
الـشر عندها ـسيحح األمن والـس م. وبوش وصـدام وبن الد  وأـشباههم كلهم عملوا ويعملو  إرادة 

ـــحاب الجيش األمريكي ــر الظلم والجور والفســــاد. وانســ ــيـطا  يف ـهن  األرض من نشــ أمر    الشــ
ضــروري والبد أ  يحصــح بغا النظر إ  كا  ســيعقبه الســ م أو غا ، والجيش األمريكي لم 
ــتعـمح  ــ م، فنحن ال نعرف يف ـهن  األرض إلى اآل  أـحدا  اســ ولن يكو  يف يوم من األـيام داعـية ســ
، القنابح النووية وأباد شـعوبا  بهكملها غا الجيش األمريكي، وإ،ا كا  هناف عاقح يح؛م عقله 
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ــ ل  ــيقول إّ  الخطر الحقيقي الـني يهـدد أهـح األرض هو امت ف الجيش األمريكي للســ فســ
ًـ  ًـمن أ  ال يسـتعمله الجيش األمريكي يف املسـتقبح،  یالنوويت ألنّه اسـتعمله فيما م وال أحد ي

 وإ،ا كانت الدول اليت تمتلكه ومنها أمريكا ال تريد استعماله ملا،ا ال تتخّلى عنه.

ه الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الل
 سلیمًا.توالمهدیین وسّلم

شان کرده است را اطاعت کنند و به حاکمّیت خداوند و قانون الهی اگر مردم در این زمین خدایی که خلق
صلح برقرار خواهد شد. بوش، صدام، بن الدن اقرار کنند و به نیکی عمل، و از شّر دوری کنند، در این صورت  

ی شیطان در جهت گسترش ظلم و جور و فساد عمل کرده و و نظایرشان همگی بر روی این زمین طبق اراده
نشینی نیروهای آمریکایی ضروری و الزم است و باید انجام شود چه به دنبال آن صلحی باشد کنند. عقبمی

گاه چه در گذشته، چه حال و چه آینده خواستار صلح نبودند و نیستند  و من   یا نباشد. نیروهای آمریکایی هیچ
ترین های اتمی استفاده کند و مردمان را به فجیعتا به امروز کسی جز نیروهای آمریکایی ندیدم که از سالح

ت که شکل قتل عام نماید. اگر فرد عاقلی وجود داشته باشد که به عقل خودش احترام بگذارد، خواهد گف
کند، در اختیار داشتن سالح اتمی توسط آمریکا است؛ چرا که در خطر واقعی که مردم زمین را تهدید می

گذشته استفاده نموده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده نیز استفاده نکند و اگر کشورهایی که 
 برند؟!کنند، چرا آن را از بین نمیخواهند از آن استفاده دارای سالح اتمی هستند از جمله آمریکا، نمی

ثم أي عاقح يح؛م عقله، يســـتطيع أ  يرى بوضـــول أّ  الشـــر والشـــيطا  اليوم يتمثح بالجيش 
ــة األمريكية  ــياســ ــنيعة الســ ــا    صــ ــيطا (، وهو أيًــ االمريكي وبىنظيم القاعدة )قاعدة الشــ

ف؛ة االحت ل الســـوفييت فهمريكا هي اليت دعمت أســـامة بن الد  والقتلة املجرمني النين معه يف 
 ألفغانستا  وكانت النىيجة أ  انقل  السحر على الساحر.

تواند به وضوح ببیند که امروزه شّر و شیطان در آمریکا و گذارد، میهر فرد عاقلی که به عقلش احترام می
است؛ های آمریکا ای که حاصل سیاستی شیطان( نمایان است؛ القاعدهایجاد القاعده )همان قاعده

آمریکایی که از اسامه بن الدن و قاتلین و مجرمین همراه با او در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر 
 شوروی پشتیبانی کرد  و نتیجه این شد که سحر بر ساحر غلبه کرد. 

لص وأنا أعتقد أنّه لن يحح الســـ م واألمن يف العراق ما لم يهتِد أهح العراق إلى الحق، ويتم التخ 
ــيطا ( وأ،نابها من القتلة  ــكح كامح من الجيش األمريكي وأ،نابه والقاعدة )قاعدة الشــ وبشــ

 املجرمني.
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ها به حق هدایت نشوند و به طور کامل از نیروهای آمرکایی و پیروان به اعتقاد من تا هنگامی که عراقی
جرمش رهایی نیابند، صلح و امنیت ی شیطان( و پیروان قاتل و می آن و همچنین القاعده )این قاعدهفرومایه

 در عراق برقرار نخواهد شد.

****** 

 ی عمویش است«، چیست؟ُکنیه: معنی: »هم۱۰۸پرسش 

 سيدي وموالي وحبييب ما مع  الرواية )املكّ  بعمه( ؟ وما مع  )أمت( ؟ :۱۰۸ السؤال/
 املرسح: يعقوب الجابري

ی عمویش است( چیست؟ همچنین معنی کنیه آقا، موال و حبیب من! معنی این روایت »المکنی بعّمه«)هم
 »َاِمت«؟

 فرستنده: یعقوب جابری

ــلى اهلل على محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل ر   الجواب: ب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــّ ورد يف أكرث من رواـية عنهم ــّ )ع(ـهنا الوصــ ، وـهنا يعين الـتهكـيد على أهمـية ـهنا الوصــ
 .)ع(منهم

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.ّلموالمهدیین وس

نقل شده است و این به معنی تأکید آنها بر اهمیت این صفت   )ع(این توصیف در چندین روایت از اهل بیت
 باشد. می

 وهن  بعا الروايات:

الخشــاب، قال: قلت للحســني بن علي )ع(: أنت صــاح  هنا األمر ؟ قال: )ال، ولكن  یعن عيـسـ 
 .(1)، يًع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر(املكّ  بعّمهصاح  األمر الطريد الشريد، املوتور بهبيه، 

 
 .  ١١٥، اإلمامة والتبصرة البن بابویه القمي: ص ٣١٨کمال الدین وتمام النعمة للشیخ الصدوق: ص  -١



 193                                                                                         ( ثان )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

 باشند: ها به شرح زیر میبعضی از این روایت
گفتم: آیا شما صاحب این امر هستید؟ فرمود:  )ع(از عیسی خشاب نقل شده است: به حسین بن علی

خانمان که خون پدرش ستانیده نشده و ملّقب به عمویش است. هشت »خیر، صاحب این امر، آن فراری و بی
 .(١)کند«ماه شمشیرش را بر دوشش حمل می

م( عن عبد األعلى بن حصـني الثعليب، عن أبيه، قال: لقيت أبا جعفر محمد بن علي )عليهما السـ  
ًـ  لي لقا،ف أم ال، فاعهد إلي   یيف حج أو عمرة، فقلت له: كعت سـيّن ودق عظمي فلسـت أدري يق

عهدا  وأخعني ما الفرج ؟ فقال: )إّ  الشـريد الطريد الفريد الوحيد، املفرد من أهله، املوتور بوالد ، 
 .(2) ، هو صاح  الرايات، واسمه اسم نيب(املكّ  بعّمه

را در حج  )ع(حصین ثعلبی از پدرش روایت شده است که گفت: ابا جعفر محمد بن علیاز عبد االعلی بن 
دانم بار دیگر شما را هایم فرسوده گشته است و نمییا عمره دیدم. به ایشان گفتم: سّنم زیاد شده و استخوان

ی خواهم دید یا نه. عهدی به من بدهید و به من خبر دهید که فرج ِکی خواهد بود؟ فرمود: »آن فراری آواره
ها ی عمویش؛ او همان صاحب پرچمکنیه نشده، هم همتای تنها، از اهلش به دور، خون پدرش ستانیدهبی

 . (٣)است و اسمش، اسم پیامبر خواهد بود«

ــاح  هنا األمر هو  ــ م(، أنّه قال: )صـ عن أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي )عليهما السـ
 .(4)، املفرد من أهله، اسمه اسم نيب( املكّ  بعّمهالطريد الشريد املوتور بهبيه، 

روایت شده است که فرمود: »صاحب این امر آن فراری آواره که   )ع(و جارود از ابو جعفر محمد بن علیاز اب
 .(٥)خون پدرش بازخواست نشده، ملّقب به عمویش و از خانواده به دور و اسمش اسم پیامبر است«

 (.واملراد من الكنية هنا، أي: أبو ف  . وعّمه املقصود يف الرواية العباس بن علي )ع

 باشد.می )ع(ها عباس بن علیمنظور از کنیه یعنی ابو فالن و منظور از عمویش در این روایت

 
 . ١١٥؛  امامت و تبصره ابن بابویه قمی: ص   ٣١٨کمال الدین و تمام النعمة شیخ صدوق: ص  - ١
 . ١٧٨کتاب الغیبة لمحمد بن ابراهیم النعماني: ص -٢
 . ١٧٨: ص غیبت محمد بن ابراهیم نعمانی - ٣
 . ١٧٩کتاب الغیبة لمحمد بن ابراهیم النعماني: ص -٤
 . ١٧٩غیبت محمد بن ابراهیم نعمانی: ص  - ٥
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نظرهم إلى الوـلد األهم، أي: املـهدي أو الحـجة  )ع(والـناس ـعادة تكيّن الرـجح بوـلد  األكع، وهم
طبها يف الني يعقبه، أي: الني يهتي بعد . وتفســــا هن  الكنية عن أما املؤمنني )ع( يف خطبة خ

الكوفة ونقلها الشـــيعة والســـنة قال )ع( : )بســـم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل بديع الســـموات 
ــبعني بعاا   ــا ـفاتحـة الكـتاب ســ ـــشت ألوقرت من تفســ ق َوالُْقْرآِ  ﴿وـفاطرـها ...... ثم ـقال: لو شــ

، ـسبحا  نت إمام الناسيا أبا العباس أ....... ـسبحا  القديم، يفت  الكتاب ويقرأ الجواب،    ﴾امْلَِجيدِ 
من يحيي األرض بعد موتها وترد الواليات إلى بيوتها. يا منصـــور تقدم إلى بناء الصـــور ،ل  تقدير 

 .(1)العزيز العليم( 

باشد ترین فرزند میبر مهم )ع(به طور عادی مردم مرد را به فرزند بزرگش نسبت می دهند ولی نظر ائمه
در   )ع(آید. تفسیر این کنیه از امیرمؤمنان علییعنی مهدی یا حجتی که پس او است، یا کسی که بعد از او می

اند، چنین است: »بسم الله الرحمن الرحیم، ای که در کوفه ایراد فرمود و شیعه و سنی آن را نقل نمودهخطبه
ی ها است.... سپس فرمود: اگر بخواهم از تفسیر سورهی آسمانآورندهحمد و ستایش مخصوص خداوند پدید  

« )ق، قسم به قرآن مجید(.... ق، والُقرآِن اْلَمجیَد کنم »ی هفتاد بار شتر تفسیر میفاتحة الکتاب به اندازه
، پاک هستی ای ابا العباس تو امام مردمخواند، کند و پاسخ را میپاک و منزه است آن قدیم، کتاب را باز می

هاشان بازگردانید ای منصور، ها را به خانهو منزه است خدایی که زمین را پس از مردنش زنده ساخت و  والیت
 .(٢)برای ساختن صور پا پیش بگذار که این، تقدیر عزیز علیم است«

ل تعالى: وأمتت كا  شــعار املســلمني يف بدر يعرفو  به بعًــهم، واألمت: تعين االرتفاع واالنخفاض، قا
ْمتا  ﴿

َ
، واملراد منها يف الشـــعار تســـوية االرتفاع باالنخفاض واســـتقامة الطريق  (3)﴾ال َتَرى ِفيَها ِعَوجا  َوال أ

ةـماـتة الـباطـح وإـقاـمة الحق، وتحريا  للمؤمنني إلـماـتة   بموت الـباطـح وإـقاـمة الحق. وأـمت دـعاء إلى اهلل ـب
 الباطح وإقامة الحق. 

شناختند. َاِمت به معنی باال و پایین کردن مسلمانان در جنگ بدر بود و همدیگر را با آن میَاِمت، شعار 
و منظور از آن در این   (٤)بینی «فرماید: » هیچ کجی و پستی و بلندی در آن نمیاست. خداوند متعال می

باشد. َاِمت، دعایی کردن حق می  شعار، هموار کردن بلندی با پستی و باز کردن راه با از بین بردن باطل و بر پا
به سوی خداوند برای از بین بردن باطل و بر پا کردن حق، و تحریک مؤمنان برای از بین بردن باطل و بر پا 

 باشد.داشتن حق می

 
 . ٢٠٩ص ٢للشیخ علي الیزدي الحائري: ج -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -١
 .٢٠٩ص  ٢شیخ علی یزدی حائری: ج  -الزام الناصب در اثبات حّجت غایب  - ٢
 . ١٠٧طـه:  -٣
 . ١٠٧طه:  - ٤
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ويف جلوس الصـ ة بعد السـجود تقيم رجل  اليمني على اليسـار، ومع  هنا الجلوس: اللهم أقم 
 الحق وأمت الباطح.

دهی و این نوع نشستن به این معنی است نشستن نماز بعد از سجده، پای چپ را زیر پای راست قرار میدر  
 که: خداوندا، حق را به پا دار و باطل را از بین ببر.

****** 

 گفت. : گفتند: شنیدیم جوانی از آنها سخن می۱۰۹پرسش 

فظهرت لي ســـورة   اســـتخرت بالقرآ  الكريم بخصـــوو الســـيد أحمد الحســـن :۱۰۹  /الســـؤال
امِلِنَي  ﴿األنبياء:  

ِمْعَنا َفا  َيْنُكُرُهْم ُيَقاُل َلهُ ِإبَْراِهيمُ  *َقالُوا َمن َفَعَح َهَنا ِبتِلَهِتَنا ِإنَّهُ مَلَِن الظَّ ، ﴾ َقالُوا ســَ
 ، مع الشكر الجزيح.(1) وكانت االستخارة مّرتا  على التوالي

 املرسح: أم رغد

ی انبیا برایم آمد: » گفتند: چه کس با الحسن با قرآن کریم استخاره کردم و سورهدر مورد سید احمد 
ایم که جوانی به نام ابراهیم، از خدایان ما چنین کرده است؟ هر آینه او از ستمکاران است *  گفتند: شنیده

  . با تشکر فراوان.(٢)گفته است «  و دو بار پشت سر هم همین استخاره آمدآنها سخن می
 فرستنده: ام رغد

 
علی الیمن فقال وهو یوصیني: یا علي، ما حار من استخار، وال ندم من استشار ...(  )ص( قال: )بعثني رسول الله )ع(عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  -١

 . ١٣األمالي للشیخ الطوسي: ص
 . ١٥٩ص ٤٧ترکه استخارة الله وسخطه بما قضی الله( بحار األنوار: ج : )من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما قضی الله ومن شقوة ابن آدم)ص(وقال

 .  ٦٣ص ٨، قال: )من استخار الله راضیا بما صنع خار الله له حتمًا( وسائل الشیعة )آل البیت(: ج)ع(وعن أبي عبد الله 
 . ٨١ص ٨، یقول: )ما استخار الله عبد مؤمن إال خار له وإن وقع ما یکره( وسائل الشیعة )آل البیت(: ج)ع(وعن أبي عبد الله 

ین، واستخر الله فوالله ما استخار الله مسلم إال خار الله له البتة( مصباح المتهجد للشیخ الطوسي:  : )صل رکعت)ع(وعن عمر بن حریث، قال: قال أبو عبد الله  
 . ٥٣٣ص

ت که فرمود: »  )ع(از امیر المؤمنان علی بن ابی طالب - ٢ ده اـس ول اللهروایت ـش فارش می  )ص(رـس تاد و  در حالی که به من ـس نمود، فرمود: مرا به یمن فرـس
 .١٣«. امالی شیخ صدوق: صماند و هرکه مشورت کند پیشیمان نخواهد شدره کند در حیرت نمیای علی، هرکه استخا

ــعادتفرمود: »  )ص(پیامبر ــتخارهاز س ــم مندی فرزند آدم، اس ــتخاره و خش ــای او، و از بدبختی فرزند آدم، ترک گفتن اس ــایتش به قض اش از درگاه الهی و رض
 .١٥٩ص  ٤٧وار: ج «. بحار االنباشدگرفتنش بر قضای الهی می

«. وســایل کندکســی که به آنچه مورد رضــای خداوند اســت، اســتخاره بگیرد، حتما خداوند خیر نصــیبش میروایت شــده اســت که فرمود: » )ع(از ابو عبد الله
 .٦٣ص  ٨الشیعه آل البیت: ج 

 .٨١ص  ٨«. وسایل الشیعه آل البیت: ج بخواهد، حتی اگر او را خوش نیاید کند مگر اینکه خداوند خیرش رامؤمن از خداوند استخاره نمیابو عبد الله)ع( فرمود: »
ــده اســـت: ابو عبد الله ــتخاره  فرمود: » )ع(از عمر بن حریث روایت شـ ــوگند، مؤمن از خداوند اسـ ــتخاره بگیر. به خدا سـ دو رکعت نماز بخوان و از خداوند اسـ

 .٥٣٣مصباح المجتهد شیخ طوسی: ص «. گیرد مگر اینکه خداوند خیرش را بخواهدنمی
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

امِلِنَي  ﴿أّما بالنسبة لقوله تعالى:  
ْنُكُرُهْم َقالُوا َسِمْعَنا َفا  يَ  َقالُوا َمْن َفَعَح َهَنا ِبتِلَهِتَنا ِإنَّهُ مَلَِن الظَّ

، فةّ  العلماء غا العاملني هم االمتداد الطبيعي لَلصـــنام اليت تعبد من دو  اهلل، (1)﴾ُيَقاُل َلهُ ِإبَْراِهيمُ 
 األئمة واملهديو  هم االمتداد الطبيعي ألبيهم إبراهيم )ع( ودعوته إلى الحق. )ع(وآل محمد

الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

در خصوص این سخن خداوند متعال: » گفتند: چه کس با خدایان ما چنین کرده است؟ هر آینه او از 
، علمای  (٢)ست «گفته اایم که جوانی به نام ابراهیم، از آنها سخن میستمکاران است *  گفتند: شنیده 

ائمه و مهدیون،  )ع(شوند و آل محمدهایی هستند که به جای خدا پرستش میی طبیعی بتعمل ادامهبی
 باشند.و دعوت ایشان به سوی حق می )ع(همان امتداد طبیعی پدرشان ابراهیم

****** 

 گذارند یا نه؟! : آیا انبیا ارث می۱۱۰پرسش 

بسـم اهلل الرحمن الرحيم، السـيد أحمد الحسـن )ع(، السـ م عليكم ورحمة اهلل  :۱۱۰السـؤال/  
 وبركاته

 لي صديقة سنّية وقد طرحت عليَّ بعا اإلشكاالت اليت حاتين وهي:

ــادق )ع(  ما مفاد  إّ  األنبياء ال يورثو  فكيّ نقول إّ  هن  الرواية توجد عندنا روايات عن الصـ
 موضوعة.

 علياملرسح: شيماء حسن 

 ، سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.)ع(بسم الله الرحمن الرحیم، سید احمد الحسن
 دوستی سّنی دارم که برای من بعضی شبهات را مطرح کرده که مرا حیران نموده است؛ از جمله: 

 
 . ٦٠ –  ٥٩األنبیاء:  -١
 . ٦٠و  ٥٩انبیا:  - ٢
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گذارند؛ حال ما چگونه داریم که مضمون آنها چنین است که انبیا ارثی به جا نمی )ع(روایاتی از امام صادق
 ها موضوعیت دارد؟ گوییم که این روایتمی

 فرستنده: شیما حسن علی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

ــب  ما، أ  يكو  يشء  من   )ع(األنبياء ــح لسـ ال همَّ لهم يف الدنيا وجمع تراثها، ولكن ربما حصـ
ــي ـ  نا فهم يف الغـاـل  ال ي؛كو  لورثتهم شــ ا يف حوزتهمت وـل دنـي ا، فهم ال تراث اـل دنـي ا  من تراث اـل

 يورثو ، أي: إنّهم ال يهتمو  بجمع يشء من تراث الدنيا لورثتهم.

کنند، اما ممکن است به علتی، چیزی از میراث به دنیا اهتمامی ندارند و میراث آن را جمع نمی  )ع(انبیا  -  ١
گذارند و آنها برای وارثان خود باقی نمی  دنیا در اختیار آنان باشد؛ از همین رو، معمواًل آنها چیزی از میراث دنیا

 شان ندارند.آوری مال دنیا برای وارثانارثی ندارند؛ یعنی اهتمامی به جمع

من العلم والحكمة وخ فة اهلل يف أرضــه ملن يخلفهم من أوصــيائهم،   )ع(إّ  ما يورثونه األنبياء
 كباا  عند املقارنة.ال ي؛ف ملا يورثونه من تراث الدنيا لورثتهم قيمة مهما كا  

گذارند، علم و حکمت و خالفت خدا بر روی زمینش است و شان به ارث میبرای وصّی  )ع(آنچه انبیا - ٢
 ی آنها هیچ ارزشی ندارد هر چند با ارزش و بزرگ به نظر برسد.هر آنچه از مال دنیا باقی گذارند، در نظر ورثه

؟ فة  لم   )ع(، وال ترثه ابنته فاطمة)و(حمدا  ثم هح يصــ  يف قًــية فدف أ  يرث املســلمو  م 
عندهم، فبهي آية من كتاب اهلل وبهي رواية   )و(ألبيها محمد  )ع(تصـ  وراثة فاطمة بنت محمد

؟ وكيّ ـصححوا وراثة عائـشة   )و(ـصححوا وراثتهم بهجمعهم لرـسول اهلل  )و(عن رـسول اهلل
وعمر فيها ، وتمنع دفن الحسن بن   ، وجعلوا من حقها أ  تسم  بدفن أبيها)و(لحجرة رسول اهلل

ــول اهلل حصـــــة فيـها  )ع(فيـها ؟ ـفة  كـاـنت الحجرة تورث، فلـفاطـمة )و(ـفاطـمة )ع( بـنت رســ
ــن )ع( حصـــــة من أـمه ـفاطـمة ، فكيّ منعـته وـبهي حق منعـته ـعائشـــــة أ  ـيدفن يف )ع(وللحســ

 ملكه؟ل
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برند در حالی که ارث می )ص(حال، آیا این درست است که در ماجرای فدک، مسلمانان از محمد - ٣
 )ص( از پدرش حضرت محمد  )ص(ارثی از ایشان نبرد؟! اگر ارث بردن فاطمه دختر محمد  )ع(دخترش فاطمه

شان از ارث بردن همگی )ص(از نظر آنها صحیح نباشد، با کدام آیه از کتاب خدا و کدام روایت از رسول الله
دانند؟ را درست می  )ص(ی رسول اللهن عایشه از خانهدانند؟!! چگونه ارث بردرا صحیح می  )ص(رسول خدا

و حق او دانستند که اجازه بدهد پدرش و عمر در آنجا دفن گردند؟! و در عین حال مانع دفن شدن حسن فرزند 
از آن سهمی   )ع(شود، پس فاطمهدر آن بشوند؟!  اگر خانه به ارث برده می  )ص(دختر رسول خدا  )ع(فاطمه

سهم خواهد داشت. چگونه مانعش شدند و با چه حقی عایشه   )ع(از طرف مادرش فاطمه  نیز  )ع(دارد و حسن
 مانع شد تا امام در ملک خودش دفن شود؟!!

ٍء ِإ َّ ﴿قال تعالى:  وِتيَنا ِمْن ُكحِّ يَشْ
ُ
ْاِ َوأ

اُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّ يَُّها النَّ
َ
َلْيَماُ  َداُوَد َوَقاَل َيا أ ــُ َوَوِرَث سـ

ُح امْلُِبنيُ  ًْ  .(1)﴾َهَنا َلُهَو الَْف

فرماید: » و داوود برای سلیمان ارث گذاشت و گفت: ای مردم، به ما زبان مرغان خداوند متعال می - ٤
 .(٢)آموختند و از هر نعمتی ارزانی داشتند و این نعمتی است آشکار «

ِتي َعاِقرا  َفَهْ  ِلي ِمْن  َوِإنِّي ِخْفُت امْلََواِليَ ﴿وقال تعالى يف قصة زكريا )ع(:  
َ
ِمْن َوَرائي َوَكانَِت اْمَرأ

 .(3)﴾َيِرثُيِن َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلهُ َربِّ َرِضّيا   َلُدنَْ  َوِلّيا  

فرماید: »من پس از مرگ خویش، از خویشاوندانم بیمناکم و زنم نازا خداوند متعال می )ع(در ماجرای زکریا
بر خاندان یعقوب باشد و او را، ای پروردگار بر من و میراث است. مرا از جانب خود فرزندی عطا فرما * که میراث 

 . (٤)من، شایسته و پسندیده گردان «

ــليـما  من داود ؟ وـما،ا ورث يحيى من زكرـيا عليهم فـما،ا أراد اهلل بـهن  اآلـيات ؟ ـما،ا ورث  ســ
 الس م ؟

 )ع(خداوند از این آیات چه منظوری دارد؟ سلیمان از داوود چه چیزی به ارث برد؟ و یحیی چه چیزی از زکریا
 به ارث برد؟

 
 . ١٦النمل:  -١
 . ١٦نمل:  - ٢
 . ٦ –  ٥مریم:  -٣
 .٦و  ٥مریم:  - ٤
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ــليـما  ويحيى ــرائـيح ورثوا تراث داود وزكريا دو  ســ ولُوا ﴿؟ل واهلل يقول:    )ع(فـهح أّ  بين إســ
ُ
َوأ

ٍء َعِليم  ا َ ِبُكحِّ يَشْ ِ ِإ َّ اّللَّ ْوَلى ِبَبْعٍا يِف ِكَتاِب اّللَّ
َ
ُهْم أ ًُ ْرَحاِم بَْع

َ
 .(1)﴾أْل

به ارث بردند؟ در  )ع(آیا هر آنچه داوود و زکریا به ارث گذاشتند را بنی اسرائیل به جای سلیمان و یحیی
به یکدیگر سزاوارترند و خدا بر هر چیزی دانا فرماید: » به حکم کتاب خدا، خویشاوندان حالی که خداوند می

 .(٢)است «

ــوا  صـ ــه فقط ال غا. إ،  كيّ تقمَّ وإ  قالوا: إنّها النبوة والعلم والحكمة وخ فة اهلل يف أرضـ
؟ وقد ورث هن  الخ فة   )ع(من فاطمة  )و(الخ فة دو  الحسن والحسني وهما ولدي رسول اهلل
ــ )ع(من داود )ع(، وهو ولد  من مريم ُ ﴿، واهلل يقول:  )ع(اإللهية عيىسـ َها ِمْن بَْعٍا َواّللَّ ــُ يَّة  بَْعًـ ُ،رِّ

 .(3)﴾َسِميع  َعِليم  

اگر بگویند که ارث  فقط نبّوت، علم، حکمت و جانشینی خداوند در زمینش است و نه چیز دیگر، پس 
از طرف  )ص(به یغما بردند در حالی که آنها فرزندان رسول خدا )ع(حسن و حسین چگونه خالفت را از

به ارث برد در حالی که او فرزند داوود از طرف  )ع(از داوود )ع(هستند؟! این وراثت الهی را عیسی )ع(فاطمه
خداوند شنوا و دانا فرماید: » فرزندانی بودند، برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده، و  بود و خداوند می  )ع(مریم

 .(٤)است «

ة من ،رية إبراهيم )ع(  ــّ ــم خاصـ ــوها دو  علي )ع( ؟ وقد تيقنوا أنّها يف ولد هاشـ وكيّ تقمصـ
ِلِه َفَقْد ﴿إ  كانوا مؤمنني   )و(بعد أ  بعث محمد ــْ ُ ِمْن َفًــ اَس َعَلى َما آَتاُهُم اّللَّ ُدوَ  النَّ ــُ ْم َيْحســ

َ
أ

 .(5)﴾ِإبَْراِهيَم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة َوآَتيَْناُهْم ُمْلكا  َعِظيما  آَتيَْنا آَل 

بر تن کردند؟! در حالی که آنها یقین داشتند که خالفت مختص   )ع(ی خالفت را به جای علیچگونه جامه
ردم به خاطر باشد، اگر ایمان داشتند» یا بر ممی  )ص(بعد از بعثت محمد  )ع(ی ابراهیمفرزندان هاشم از ذریه

برند؟ در حالی که ما به خاندان ابراهیم، نعمتی که خداوند از فضل خویش به آنان ارزانی داشته است، حسد می
 .(٦)شان داشتیم «روایی بزرگ ارزانیکتاب و حکمت دادیم و فرمان

 
 . ٧٥األنفال:  -١
 . ٧٥انفال:  - ٢
 . ٣٤آل عمران:  -٣
 . ٣٤آل عمران:  - ٤
 . ٥٤النساء:  -٥
 . ٥٤نسا:  - ٦
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وكيّ تقمصــــوها دو  علي )ع( وهو أعلمهم وأحكمهم، إ  كا  فيهم من يحمح شــــي ا  من 
 لحكمة ؟العلم وا

تر بود؟! اگر که در بین شان داناتر و حکیمبر تن نمودند در حالی که از همه )ع(چطور آن را به جای علی
 بود!!شد که اندک چیزی از علم و حکمت در وجودش میآنها کسی پیدا می

  الوراثة يَورِّثو  ويوَرثو ، وكيفما فّسروا هن  )ع(على كح حال فةّ  اهلل سبحانه بنيَّ أّ  األنبياء
 .)ع(وبط   اغتصابهم لحق فاطمة )ع(تبنّي بط   تنحيتهم لعلي والحسن والحسني

برند و به هر شکلی گذارند و ارث میارث به جا می )ع(فرماید که انبیابه هر حال خداوند سبحان بیان می
و همچنین غصب نمودن حق   )ع(که این وراثت را تفسیر کنند، آشکارا کنار گذاشتن علی و حسن و حسین

 کند.توسط آنها را باطل می )ع(فاطمه

****** 

 شدند؟! : چرا شیعه بعد از وفات هر امام سرگردان می۱۱۱پرسش 

بسـم اهلل الرحمن الرحيم، السـيد أحمد الحسـن )ع(، السـ م عليكم ورحمة اهلل  :۱۱۱السـؤال/  
  وبركاته

 اإلشكاالت اليت حاتين، وهي:لي صديقة سنّية وقد طرحت عليَّ بعا 

محّدد أنّه التاســع من ولد الحســني ملا،ا ظن بعا الشــيعة املقّربني أنّه اإلمام إ،ا كا  القائم )ع( 
)ع(، وإ،ا كانت هناف قائمة محددة من رســول اهلل والزهراء بهســماء األئمة، ملا،ا يتحّا الكاظم  

 )ع(؟ مات ولم يومن بةمامة اإلمام الكاظم الشيعة بعد وفاة كح إمام حا إّ  زرارة بن أعني 
 املرسح: شيماء حسن علي

 ، سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.)ع(بسم الله الرحمن الرحیم، سید احمد الحسن
اگر دقیقا مشخص  دوستی سّنی دارم که برای من بعضی شبهات را مطرح کرده که مرا حیران نموده است؛

های مقّرب و نزدیک است پس چرا بعضی از شیعه  )ع(های امام حسیننهمین فرزند از نواده  )ع(است که قائم
با  )ع(و حضرت زهرا )ص(است؟ و اگر ائمه از طرف رسول خدا )ع(گمان کردند که قائم، امام موسی کاظم
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که حتی  شده است تا جاییاند، چرا شیعه پس از وفات هر امام حیران و سرگردان میذکر نام مشخص شده
 ایمان نداشت؟! )ع(زرارة بن اعین در حالی وفات یافت که به امامت امام موسی کاظم

 فرستنده: شیما حسن علی  

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ـــهادة اإلـمام  قـبح اإلـجاـبة يجـ  أ  تعلمي أّ  زرارة بن أعني كـا  مريًـــــا  بمرض املوت قـبح شــ
ــه، ومات مؤمنا  مواليا   ــهرين ثم مات بمرضـ ــادق )ع( أياما  لم تجز الشـ ــادق )ع(، ولبث بعد الصـ الصـ

 .(1)ولم يكفر بةمامة الكاظم )ع( )ع(ألهح البيت

محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

ای بود که زرارة بن اعین در بستر بیماری )ع(قبل از پاسخ گفتن باید بدانی که قبل از شهادت امام صادق
رسید و در حالی وفات زنده بود به دو ماه نمی  )ع(منجر به فوتش شد و روزهایی که پس از شهادت امام صادق

 .(٢)کافر نبود )ع(بود و به امامت امام کاظم )ع(دار اهل بیتکرد که دوست

أّما كفر الناس باألنبياء واألوصــــياء رغم ،كر من ســــبقهم لهم، فهو ليس من مختصــــات من 
ــايعة األئمة ــبيح كثا من بين آدم يف متابعة إبليس )لعنه اهلل( يف التكع )ع(ادعى مشـ ، بح هنا سـ

ــبـحاـنه وتـعالى:  ِة ﴿على حـجة اهلل وخليفـته ســ ا ِلْلَم ِئكـَ ْرنـَاُكْم ثُمَّ ُقْلنـَ وَّ ــَ اُكْم ثُمَّ صــ ْد َخَلْقنـَ َوَلقـَ
اِجِدينَ   .(3)﴾اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َلْم َيُكْن ِمَن السَّ

 
: یا ابن رسول الله أخبرني عن )ع(قال: )قلت للرضا  -رضي الله عنه  -: عن إبراهیم بن محمد الهمداني )ع(والدلیل علی ذلك ما روي عن اإلمام الرضا  -١

)علیهما السالم( ؟ فقال:  ؟ فقال: نعم، فقلت له: فلم بعث ابنه عبیدًا لیتعرف الخبر إلی من أوصی الصادق جعفر بن محمد  )ع(زرارة هل کان یعرف حق أبیك 
هل یجوز له أن یرفع التقیة في إظهار أمره ونص أبیه علیه وأنه لما أبطأ عنه  )ع(ونص أبیه علیه وإنما بعث ابنه لیتعرف من أبي  )ع(إن زرارة کان یعرف أمر أبي 

: اللهم إن إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر فلم یحب أن یقدم علی ذلك دون أمره فرفع المصحف، وقال  )ع(ابنه طولب بإظهار قوله في أبي  
 . ٧٥بن محمد )علیهما السالم( ( کمال الدین وتمام النعمة: ص

گفتم: ای فرزند رـسول   )ع(گوید: به امام رـضانقل ـشده اـست که می ٠توـسط ابراهیم بن محمد همدانی )ع(ـشاهد بر این مطلب روایتی اـست که از امام رـضا - ٢
ــی  )ع(«. گفتم: پس چرا فرزندش عبید را فرســتاد تا بفهمد امام صــادقبلهدانســت؟ فرمود: »را می )ع(خدا، از زراره به من خبر بده؛ آیا حّق پدرت به چه کس

باشـد و پدرش این موضـوع را به صـراحت فرموده اسـت اما پسـرش را فقط به این دلیل می )ع(دانسـت که وصـی، پدرمزراره میوصـّیت کرده اسـت؟ فرمود: »
تاد تا از پدرم رش از آوردن  )ع(فرـس کار کند؟ و هنگامی که پـس ت تقیه را کنار بگذارد و امامت او و وصـّیت پدرش بر او را آـش ب تکلیف کند که آیا او مجاز اـس کـس

آن را اظهار کند. بنابراین قرآن را   )ع(ابراز نماید. اما او مایل نبود بدون فرمانی از جانب پدرم )ع(ی پدرمظرش را دربارهخبر تأخیر نمود مردم از او خواسـتند که ن
 .٧٥«. کمال الدین و تمام النعمة: ص برداشت و گفت: خدایا امام من کسی است که این کتاِب تو امامتش را از فرزندان جعفر صادق ثابت کند

 . ١١األعراف:  -٣
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های پیشینیان، مردم به انبیا و اوصیا کفر ورزیدند و این خصیصه، صرفًا از خصوصیات رغم گفتهعلی
در پیروی از ابلیس   )ع(ی زیادی از فرزندان آدمباشد بلکه این راه و روش عدهنمی  )ع(ی امامیمدعیان شیعیه

باشد: » و شما را بیافریدیم، و صورت ی)لعنت الله( در تکّبر بر حّجت خدا و جانشین او سبحان و متعال م
بخشیدیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید. همه، جز ابلیس، سجده کردند و او در شماِر 

 .(١)کنندگان نبود«سجده

ــوا امـلديـنة  )و(ألم يـُنكر محـمد ــســ ــفـته، ـبح إّ  اليهود أســ ـــمه وصــ يف التوراة واإلنجـيح وـباســ
ا يعلمو  أنّها موضـع هجرته، ومع هنا كفر به معظم اليهود والنصـارى املباركة النتظار ، وكانو

)ع( يف التوراة باســـمه وصـــفته، ومع هنا كفر به یإالّ القليح ممن وفوا بعهد اهلل. ألم ُينكر عيـســ 
حمح شـعارها العلماء غا العاملني يف كح   )ع(معظم اليهود. إّ  مسـهلة الكفر باألنبياء واألوصـياء

 عبيدهم النين يرفًو  أ  يكونوا أحرارا .زما ، وتابعهم 

ی مبارک را برای با نام و صفت در تورات و انجیل ذکر نشده بود؟! حتی یهودیان، مدینه )ص(آیا محمد
باشد! با این وجود، بیشتر یهودیان و دانستند که مدینه محل هجرت او میانتظار او بنا کرده بودند و می

با نام و صفات  )ع(تعداد بسیار کمی که به عهد خدا وفادار ماندند. آیا عیسی مسیحیان به او کافر شدند، مگر
 )ع(در تورات ذکر نشده است؟! و با این وجود بیشتر یهودیان به او کافر شدند. جلودارهای کفر به انبیا و اوصیا

آزاد بودن را  باشند کهاند و پیروان آنها بندگان حقیرشان میعمل بودهدر هر زمان و مکان، علمای بی
 پذیرند.نمی

وعشــرات الروايات الدالة على املهديني اإلثين عشــر   )و(وأنا أنصــح  بقراءة وصــية رســول اهلل
ــفته، فلما،ا كفر به علماء آخر الزما  ؟ فحجج العلماء غا  ــمه وصـ وعلى أولهم وهو منكور باسـ
ـــية على علي بن حمزة البطـائين عـندـما أنكر  ــتعصــ الـعاملني اليوم ـهح تعتـقدين أنّـها كـاـنت مســ

ـمام مو  بن جعفر)ع(، وإنـّه الـقائم، ولم يكن هنا إـماـمة اإلـمام الرضــــا )ع( وادعى الوقوف عـند اإل
 اإلدعاء إالّ لح  الدنيا وح  الرئاسة الباطلة من علي بن حمزة البطائين وأشباهه.

گانه و اولین آنها که با نام و ها روایت که بر مهدیون دوازدهو ده )ص(من تو را به خواندن وصّیت رسول خدا
باشند؟! آیا شما معتقد هستی س چرا علمای آخر الزمان به او کافر میکنم؛ پصفت داللت دارند توصیه می

را  )ع(ی بطائنی پذیرفتنی است؛ هنگامی که امامت امام رضاعمل امثال علی بن حمزهکه دالیل علمای بی

 
 .١١اعراف:  - ١
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باشد؛ در حالی که چنین ادعایی صورت توقف نمود که او همان قائم می )ع(منکر شد و بر امام موسی کاظم
 ی بطائنی و نظایرش!گیرد مگر از سِر حّب دنیا و حّب ریاست باطل از افرادی چون علی بن حمزهنمی

اليت وردت يف مصــادر الســّنة، منها حديث الغدير   )و(ثم هناف كثا من الروايات عن الرســول
الني أمر به رســـول اهلل املســـلمني بمبايعة علي )ع(، وبايعه أبو بكر وعمر، ومنها حديث الوصـــية 

 )و(شيعة علي )ع(، ومع هنا لم يؤمن السّنة أّ  عليا  )ع( هو وم رسول اهلل  )و(وأحاديث مدحه
، وتهولوا املولى بهنّه الناصــر ال غا، وإنّهم هم شــيعة علي )و(وخليفة اهلل ســبحانه بعد رســول اهلل

عليا  )ع( من رسـول ال غا ....، وتهولوا حديث: إّ    )و(املمدوحو ، وإّ  الوصـية تخص  املااث وَدينه
 كهارو  )ع( من مو  )ع( ...، وتهولوا ...، وتهولوا. )و(اهلل

های معتبر منابع اهل سنت آمده است، از جمله حدیث غدیر که در کتاب   )ص(روایات بسیاری از رسول الله
له، حدیث وصّیت فرمان داد و ابوبکر و عمر نیز با او بیعت کردند. و از جم  )ع(در آن رسول خدا به بیعت با علی

ها به اینکه را مدح و ستایش نموده است؛ با این حال سّنی )ع(شیعیان علی )ص(و احادیثی که حضرت 
است، ایمان نیاوردند و  )ص(ی خداوند سبحان بعد از رسول خداو خلیفه )ص(وصّی رسول خدا )ع(علی
ودند و نه چیز دیگری! و مدعی تأویل نم )ص(ی رسول خدادهندهی »مولی« را فقط به ناصر و یاریکلمه

ی علی ستایش شده هستند و وصّیت فقط در خصوص میراث و دیون آن شدند که خودشان شیعه
برای   )ع(مثل هارون )ص(نسبت به رسول خدا  )ع(بوده است و نه چیز دیگر.... و حدیث  »علی  )ص(حضرت
 ند.است« را تأویل کردند و.... تأویل کردند و.... تأویل کرد )ع(موسی

سـيدة نسـاء العاملني( ثم ال يجدو    )ع(: )إّ  فاطمة)و(ثم هم يصـححو  ما ورد عن رسـول اهلل
ــحي  عمـح عمر وجمـاعـة من املنـافقني يف الهجوم على بيـت فـاطمـة ، حا إنّهم )ع(حرجـا  يف تصــ

ـــعارهم بـما فعـله عمر من الهجوم على دار ـفاطـمة ، وـهن  )و(فـلنة كـبد محـمد  )ع(يفتخرو  ـبهشــ
 افظ إبراهيم املعروف بشاعر النيح:أبيات لح

 بملقيـها  وقولـه لعلـي قالـها عـمر        أكرم بسامعها أعظم

 حرقُت دارف ال أبقي علي  بـها       إ  لـم تبايع و بنت املصطفى فيها

 ما كا  غا أبي حفص يفو  بـها        أمام فـارس عدنـا  وحامـيها

دانند و در عین سرور زنان دو عالم است« را صحیح می  )ع(که »فاطمه  )ص(حدیث وارد شده از رسول خدا
را  )ص(ی رسول خداجگر گوشه )ع(ی فاطمهحال از اینکه عمل عمر و همراهان منافق او در حمله به خانه

 باشد:صحیح بدانند، هیچ شرم و حیایی ندارند. ابیات زیر از حافظ ابراهیم معروف به شاعر نیل می
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 بزرگ است اشاش کریم و گویندههمان که شنونده  که عمر به علی گفتو آن سخنی 
 که بیعت نکنی، هرچند دختر مصطفی در آن باشد ات را آتش زدم تا بر این نمانیکه خانه

 ( ١)نظیر عدنان و حامی آنهادر برابر دالور بی غیر از پدر حفصه کسی را نتواند چنین بگوید

ت ألنّه بيت )ع(ت يف هنا، ما كا  أحد يجر، على حرق بيت فاطمةوأنا أقول لحافظ إبراهيم صدق
 ، إالّ عمر أبو حفصة، وصدقت ياحافظ إبراهيم عندما وصفت عمر يف صدر بيت :)و(محمد

 قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها                بنعمة اهلل حصنا من أعاديها

ی راست گفتی، هیچ کس جرأت آتش زدن خانهگویم که تو در این مورد و من به حافظ ابراهیم می
توانست! و راست گفتی ای بود و فقط عمر پدر حفصه می )ص(ی محمدرا نداشت چرا که خانه )ع(فاطمه

 حافظ ابراهیم، هنگامی که عمر را در اولین بیت شعرت این گونه توصیف نمودی:

 (٢)گری برای دشمنانبه لطف و نعمت خدا، سن    ترین دشمنان او بودی و شدیتو دشمن

، ولكن ما كا  عمر حصــنا  )و(فهنت صــادق يف هنا، فقد كا  عمر أعدى أعداء رســول اهلل
من أعاديها ؟ هح عندما فر يف أحد وهو يصـــرخ باملســـلمني ويخّنلهم عن نصـــرة رســـول اهلل، وترف 

ــول اهلل ليهود وهو يجنب وعليا  )ع( يف أرض املعركة ؟ أم ملا رجع عن فت  خيع خوفا  من ا  )و(رســ
وعصـرها خلّ )و(أصـحابه ؟ أم أنّ  ترا  حصـنا  من أعاديها ملا هجم على بيت فاطمة بنت محمد

الباب وأســقط جنينها وضــربها، وأراد حرق دارها ؟؟ نحن لم نســمع أّ  عمر بارز الفرســا  أو قتح 
 )و(حمدالشــجعا  من كفار قريش وغاهم، ولكننا ســمعنا وأيقنا أّ  عمر قتح فاطمة بنت م 

ــن )ع(، واهلل تعالى يقول: ةَ يِف الُْقْربَى﴿  وجنينها املحسـ ْجرا  ِإالَّ امْلََودَّ
َ
لُُكْم َعَلْيِه أ

َ
ه ــْ سـ

َ
، فهح (3)﴾ُقْح ال أ

ــول اهلل : )إّ  املفت  ملقى حجته )و(من ـعاـقح فينـقن نفســــه من الـنار. وال أقول إالّ كـما ـقال رســ
 حا تلقيه فتنته يف النار(.

بود ولی ِکی عمر  )ص(ترین دشمنان رسول خدااین گفته، صادق هستی؛ چرا که عمر، دشمنو تو در 
سنگری برای دشمنان او بود؟ آیا آنگاه که در جنگ احد پا به فرار گذاشت در حالی که بر مسلمانان فریاد 

 
 اکــرم بـسـامعها اعـظـم بـلـقـیـهـا  وقـولـه لـعلـی قـالـهـا عـمر  - ١

 ان لم تبایع و بنت المصطفی فیها حرقت دارک ال ابـقی علیـک به
 امـام فـارس عـدنـان وحـامـیـها ما کان غیر ابی حفص یفوه بها

 بنعمه الله حصنًا من اعادیها  قدکنت اعدی اعادیها فصرت لها - ٢
 . ٢٣الشوری:  -٣
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را ترک کرد  ()صخواند؟! و رسول خدافرامی )ص(کشید و آنها را به تنها گذاشتن و رها کردن رسول خدامی
ی نبرد بود؟! یا موقعی که ترسان از یهود از فتح خیبر بازگشت در حالی ی معرکهدر میانه )ع(در حالی که علی

 )ع(ی فاطمهدانی چرا که به خانهخواند؟! یا او را سنگری برای دشمنانش میکه همراهیان خود را ترسو می
اش را به آتش و جنینش را ساقط نمود و خواست که خانه  حمله کرد و او را پشت در فشار داد  )ص(دختر محمد

ایم که عمر با شجاعان جنگیده باشد و دالورانی از کفار قریش و سایرین را به قتل بکشد؟! ما هرگز نشنیده
و همچنین جنینش  )ص(دختر محمد )ع(ایم و یقین داریم که عمر، فاطمهرسانده باشد، ولی شنیده

فرماید: » بگو: بر این رسالت مزدی از شما یده است؛ در حالی که خداوند متعال میرا به قتل رسان  )ع(محسن
. آیا عاقلی هست که خویشتن را از آتش نجات دهد؟! من (١)کنم مگر دوست داشتن خویشاوندان «طلب نمی

اش او را به آتش ماند تا فتنه جو با حّجت و دلیلش میفرمود که: »فتنه )ص(گویم جز آنچه رسول خدانمی
 بیندازد«.

وإ  كانت صـــاحبة اإلشـــكاالت تطل  الحق، فهنا قانو  معرفة الحجة من القرآ  الكريم، 
ــلني ج ــاءات من دعوات املرسـ ــرل له كتبته يف كتاب إضـ ــم الثاني، والكتاب   3وهنا نص شـ القسـ

 منشور ويمكنها قراءته.

ی اگر کسی که این اشکاالت را مطرح نموده است خواهان حق باشد، این قانون شناخت حّجت و خلیفه
ام؛ این قسمت دوم نوشته ٣های فرستادگان جلد ها از دعوت خدا از قرآن کریم است که در کتاب روشنگری

 توانید آن را مطالعه نمایید.کتاب در حال حاضر منتشر شده است و می

 إضاءة

 گریروشن

هُ َحاَّ ِحنيٍ ﴿ ُوا اآْلياِت َلَيْسُجُننَّ
َ
 .(2)﴾ثُمَّ بََدا َلُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأ

 .(٣)« ها که دیده بودند، تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفکنندسپس بعد از آن نشانه »

 
 .٢٣شوری:  - ١
 . ٣٥یوسف:  -٢
 . ٣٥یوسف:  - ٣
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ُّ ِمْن َقْبُح ِبالَْبيَِّناِت َفَما ِزلُْتْم يِف ﴿ ا َجاَءُكْم ِبِه َحاَّ ِإَ،ا َهَلَ  ُقْلُتْم َلْن َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيوُس َش ٍّ ِممَّ
ُ َمْن ُهَو ُمْسِرف  ُمْرَتاب   حُّ اّللَّ ًِ ُ ِمْن بَْعِدِ  َرُسوال  َكَنِلَ  ُي  .(1)﴾َيْبَعَث اّللَّ

 بودید. چونو یوسف پیش از این دالیل روشن برایتان آورد و شما از آنچه آورده بود، همچنان در شک می»
کار یوسف درگذشت گفتید: خدا پس از او دیگر پیامبری مبعوث نخواهد کرد. خداوند این گونه اسراف

 .(٢)«سازدآورنده را گمراه میشک

اآليات اليت رافقت يوســّ )ع( بة،  اهلل لم تكن عصــا تتحول أفعى، ولم تكن يدا  تشــع نورا ، 
، وكانت توفيقا  وتســديدا  إلهيا   (ولم تكن بحرا  ينشــق، بح كانت قميصــا  أظهر حق يوســّ)ع

ملســاة يوســّ )ع(. فمن هم وكم هم النين يرو  أّ  القميص الني تمّزق بح َتمّزقه بالنات كا  
آية، وأين هم النين يرو  توفيق وتســديد اهلل ليوســّ )ع(، ليعرفوا أنّه مرســح من اهلل ســبحانه، 

ـ  ــّ ورآـها أولـ   اـلنين رافقوا مـســ ــّ)ع(تـل  اآلـيات رافـقت يوســ ، ولكّنهم لم يروـها  اة يوســ
هُ َحاَّ ِحنيٍ ﴿كتيات، وكا  أ  قرروا:  ُوا اآْلياِت َلَيْسُجُننَّ

َ
 .﴾ِمْن بَْعِد َما َرأ

بود، عصایی نبود که تبدیل به اژدها شود و دستی نبود  )ع(هایی که به اذن خدا، همراه یوسفآیات و نشانه
را آشکار نمود و توفیق و  )ع(که بدرخشد و دریایی نبود که شکافته شود؛ بلکه پیراهنی بود که حّق یوسف

را دیدند، چه کسانی و چند  )ع(بود. کسانی که پاره شدن پیراهن یوسف )ع(هدایتی الهی برای مسیر یوسف
فقط پاره شدن پیراهن، به خودی خود، یک نشانه است؟ کجایند کسانی که توفیق و هدایت نفر بودند؟؛ بلکه 

ی آن بفهمند که او رسولی از سوی خدای سبحان است؟ این بینند تا به وسیلهمی )ع(الهی را برای یوسف
ند ولی این حوادث بودند، آنها را دید  )ع(بود و کسانی که همراه و مالزم یوسف  )ع(ها همراه یوسفآیات و نشانه

ها که دیده بودند، سپس بعد از آن نشانه »را آیه و نشانه به حساب نیاوردند و چنان شد که تصمیم گرفتند: 
 .(٣)« تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفکنند

هُ حَ ﴿) يف قوـله:عن أبي جعفر )ع(  ُجُننَـّ ــْ ُوا اآْلـياِت َلَيســ
َ
ِد ـما َرأ ، ـفاآلـيات ﴾اَّ ِحنيٍ ثُمَّ بـَدا َلُهْم ِمْن بَعـْ

شهادة الصيب والقميص املخّرق من دبر واسىباقهما الباب حا سمع مجا،بتها إّيا  على الباب، فلما 
ْجَن َفَتياِ ، يقول: عبدا  للمل  أحدهما  عصاها فلم تزل مّلحة بزوجها حا حبسه، َوَدَخَح َمَعهُ السِّ

 .(4)نام هو الخباز(خباز، واآلخر صاح  الشراب، والني كنب ولم ير امل

 
 . ٣٤غافر:  -١
 . ٣٤غافر:  - ٢
 . ٣٥یوسف:  - ٣
 . ٣٤٤ص ٢تفسیرالقمي: ج -٤
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ی ِحیٍن ی: »در باره )ع(امام باقر ُه َحَتّ ُوْا اآلَیاِت َلَیْسُجُنَنّ
َ
ن َبْعِد َما َرأ ها، شهادت « فرمود: »نشانهُثَمّ َبَدا َلُهم ِمّ

ی آن دو به طرف در بود تا آنجا که شوهر آن زن در پشت دادن کودک و پیراهنی که از پشت پاره شده و مسابقه
از آن زن سرپیچی نمود، آن زن  )ع(شد. اما هنگامی که یوسف )ع(ی همسرش به یوسفتوجه عالقهدر، م

ْجَن َفَتَیاَن مرتب به شوهرش اصرار کرد تا یوسف را به زندان بیفکند: » « )و دو جوان همراه او َوَدَخَل َمَعُه الِسّ
کار پادشاه بودند که یکی از آنها نانوا و دیگری ادامه داد: آنها، دو خدمت )ع(به زندان داخل شدند(. امام

 .(١)نکه دروغ گفت و رویایی ندیده بود، نانوا بود«خانه بود. آمسوول شراب 

ــّ )ع(، ـبح ـما ـجاء ـبه كـح األنبـياء  ــاة يوســ لم تكن ـهن  اآلـيات هي كـح ـما رافق دعوة ومســ
املرســلني كدليح على الدعوة اإللهية اليت كلفوا بها، جاء به يوســّ )ع( فهو )ع( لم يكن شــا،ا  

حِ ﴿  على رســاالتهم:وعن طريقهم الواحد للداللة    )ع(عن املرســلني ســُ ، ( 2) ﴾ُقْح َما ُكنُْت ِبْدعا  ِمَن الرُّ
 طريقهم املبني: )الوصية أو النص، العلم والحكمة، راية البيعة هلل أواملل  هلل أو حاكمية اهلل(.

 )ع( ، بود بلکه هرآنچه انبیای مرسل)ع(ی آن چیزی نبود که همراه دعوت و مسیر یوسفها، همهاین نشانه
نیز با خود آورد و او جدای از سایر  )ع(لیل بر دعوت الهی که بر آن مکّلف بودند، آوردند را یوسفبه عنوان د 

فرستادگان و راه یکسان آنها برای داللت بر رسالتشان، نبود: » بگو: من از میان دیگر پیامبران بدعتی تازه 
. راه آنها، آشکار است: »نّص یا وصّیت، علم وحکمت، پرچم بیعت برای خدا است یا پادشاهی از (٣)نیستم «

 آِن خدا است یا حاکمّیت مخصوص خدا است«. 

ُّ ِمْن َقْبُح ِبالَْبيَِّناتِ ﴿هن  اآليات الث ث البيّنة جاء بها يوســّ )ع(:  ، وقبح ﴾َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيوســُ
ــّ )ع( نحـتاج إلى معرـفة ـما تمثـله ـهن  األمور الث ـثة يف أ  نعرف كيّ وما وأين جـ  اء بـها يوســ

 خط الدعوة اإللهية عموما :

. (٤)آورد: » و یوسف پیش از این دالیل روشن برایتان آورد « )ع(ی آشکاری است که یوسفاینها سه نشانه
گانه در ی که تمثیل این موارد سهاین دالیل را آورد، باید چیز  )ع(پیش از آنکه بدانیم چگونه، کجا و ِکی یوسف

 خط سیر عمومی دعوت الهی است را بشناسیم:

 
 . ٣٤٤ص  ٤تفسیر قمی: ج  - ١
 . ٩االحقاف:  -٢
 .٩احقاف:  - ٣
 . ٣٤غافر:  - ٤
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َبَس َعَلْيُكْم ِنَعَمهُ ﴿قال تعالى:  ــْ ســ
َ
ْرِض َوأ

َ
َماَواِت َوَما يِف اأْل ــَّ َر َلُكْم َما يِف الســ خَّ َ ســــَ  َّ اّللَّ

َ
َلْم َتَرْوا أ

َ
أ

اِدُل يِف  اِس َمْن ُيجـَ ة  َوِمَن النَـّ اِطنـَ اِهَرة  َوبـَ اٍب ُمِنٍا  ظـَ دى  َوال ِكتـَ ِ ِبَغْاِ ِعْلٍم َوال هـُ َوِإَ،ا ِقيـَح َلُهُم  اّللَّ
ْيَطاُ  َيْدُعوهُ  َوَلْو َكاَ  الشـَّ

َ
ُ َقالُوا بَْح نَىَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا أ نَْزَل اّللَّ

َ
ِعِا اتَِّبُعوا َما أ ْم ِإَلى َعَناِب الـسَّ

  َُمورِ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجه
ُ
ِ َعاِقَبُة اأْل ِ َوُهَو ُمْحِسن  َفَقِد اْسَتْمَسَ  ِبالُْعْرَوِة الُْوْثَقى َوِإَلى اّللَّ  .(1)﴾هُ ِإَلى اّللَّ

ها و زمین است، مسّخر شما گردانید و اید که خداوند هرآنچه در آسمانفرماید: »آیا ندیدهخدای متعال می
ای از مردم، بی هیچ دانشی یا راهنمایی تمامی بر شما ارزانی داشت؟ و پارههای آشکار و پنهانش را به نعمت

کنند * و چون به آنها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است متابعت ی خدا جدال میو کتابی روشن، درباره
ان آنها را به عذاب کنیم؛ اگرچه شیطایم، متابعت میکنید، گویند: نه، ما از آیینی که پدران خود را بر آن یافته

آتش فراخوانده باشد * هر که روی خویش را به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد هر آینه به ریسمانی محکم 
 .(٢)«ی کارها به سوی خدا استچنگ زده است، و پایان همه

ـــها، فمـنن اليوم األول  دعوة الحق ال يمكن أ  تكو  وحـدـها دو  وجود دعوات ـباطـلة تـعارضــ
فيه نيب يوم ملن بعد  بهمر اهلل ـسبحانه وجدنا مدعيا  مبط   يعارض دعوة الحق، فتدم الني كا   

)ع( أول أنبيــاء اهلل مبعثــا  يوم لهــابيــح )ع(، ويقوم قــابيــح بمعــارضـــــة دعوة الحق، وادعــاء حق 
ــح يف تحديد وم آدم )ع( لم يقبح به قابيح كتية دالة  الخ فة، وحا القربا  الني كا  الفيصــ

ه دو  تردد أو خوف من اهلل على  هـابيـح وم آدم، وأقـدم قـابيـح على تهـديـد هـابيـح الوم ثم قتـل
 سبحانه.

امکان ندارد دعوت حق یگانه و تنها باشد؛ بدون وجود هیچ دعوت باطلی که با آن در تعارض باشد! از 
مدعی باطلی را  همان روز اول که پیامبری به فرمان خدای سبحان، بر جانشین پس از خود وصّیت نمود،

اولین نبی از انبیای مبعوث شده از جانب خدا بود که به  )ع(کند. آدمیابیم که با دعوت حق مخالف میمی
ای وصّیت کرد و قابیل به مخالفت با دعوت حق پرداخت و ادعای حق خالفت نمود و حتی قربانی  )ع(هابیل

به   )ع(ای برای خالفت و جانشینی هابیلن نشانهکرد، به عنوارا که جانشین آدم را به طور کامل مشخص می
هیچ تردید یا ترسی از خدای ، نپذیرفت. قابیل به تهدید هابیِل وصی، اقدام نمود و سپس، بی)ع(جای آدم

 سبحان، او را به قتل رسانید: 

َح ﴿ انـا  َفُتُقبـِّ ا ُقْربـَ بـَ الَْحقِّ ِإْ، َقرَّ يَنْ آَدَم بـِ
 ابْ

َ
ه ُح َعَلْيِهْم نَبـَ اَل  َواتـْ ْح ِمَن اآْلَخِر قـَ ا َوَلْم ُيَتَقبـَّ ِدِهمـَ حـَ

َ
ِمْن أ

ُ ِمَن امْلُتَِّقنَي   ُح اّللَّ َ  َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَّ ْقُتَلنَّ
َ
ٍط َيِدَي ِإلَْيَ   أَل نَا ِبَباســــِ

َ
ْطَت ِإَليَّ َيَدَف ِلَتْقُتَليِن َما أ َلِ ْن بَســــَ

 
 .٢ –  ٢٠لقمان:  -١
 . ٢٢تا  ٢٠لقمان:  - ٢
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َ َربَّ الْعَ  َخاُف اّللَّ
َ
ْقُتَلَ  ِإنِّي أ

َ
اِر َوَ،ِلَ   امَلِنَي  أِل ْصَحاِب النَّ

َ
ْ  َتُبوَء بِةْثِمي َوِإْثِمَ  َفَتُكوَ  ِمْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
ِإنِّي أ

امِلِنَي 
ْصَبَ  ِمَن الَْخاِسِرينَ  َجَزاُء الظَّ

َ
ِخيِه َفَقَتَلهُ َفه

َ
َعْت َلهُ نَْفُسهُ َقْتَح أ  .(1)﴾َفَطوَّ

ای آوردند، از یکیشان پذیرفته شد و از برایشان بخوان، آنگاه که قربانی»و به حق، داستان دو پسر آدم را 
پذیرد * اگر تو بر من دست کشم. گفت: خدا قربانی پرهیزگاران را میدیگری پذیرفته نگردید. گفت: تو را می

ترسم ت، میدراز کنی تا مرا بکشی، من بر تو دست نگشایم که تو را بکشم؛ من از خدا که پروردگار جهانیان اس
خواهم که هم گناه مرا به گردن گیری و هم گناه خود را تا از دوزخیان گردی که این است پاداش * می
 . (٢)«کاران گردیدکاران * نْفَسش او را به کشتن برادرش ترغیب کرد؛ پس او را کشت و از زیانستم

ــد  أخوته، ــّ )ع( ملا حسـ ــح مع يوسـ ــياء وهنا حصـ فكما أّ  اهلل   ()عبح وجرى مع كح األوصـ
ــله كنا فةّ  إبليس )لعنه اهلل( يختار من جند  من يعارض دعوة  ــطفي رســ ــبحانه وتعالى يصــ ســ
الحق. فاهلل ســبحانه وتعالى يختار هابيح )ع(، وإبليس )لعنه اهلل( يختار قابيح ليعارض داعي اهلل، 

ارضـوا داعي الحق ، وإبليس يختار مسـيلمة وسـجال واألسـود وغاهم ليع(و)واهلل يختار محمدا  
 .)و(محمدا  

هم رخ داد؛ آن هنگام که برادرانش به او حسادت ورزیدند. این ماجرا با  )ع(و همین داستان برای یوسف
گزیند، ، نیز اتفاق افتاده است. همان گونه که خدای سبحان ومتعال، فرستادگانش را برمی)ع(ی اوصیاهمه

 کند تا با دعوت حق مخالفت ورزند.ش را انتخاب میابلیس )که لعنت خدا بر او باد( هم سربازان
گزیند کند و ابلیس )که لعنت خدا بر او باد(، قابیل را برمیرا انتخاب می  )ع(خدای سبحان ومتعال، هابیل

گزیند و ابلیس، مسیلمه و سجاح و اسود و سایرین را را برمی )ص(تا با دعوت حق معارضه کند. خدا محمد
 مخالفت کنند. )ص(ی به حق یعنی محمدبا دعوت کننده کند تا انتخاب می

بحجة وجود أكرث من دعوة يف الساحة،   )و(وهنا أوجه السؤال: هح يعنر من ترف إتباع محمد
ــا  إلى جهنم، تماما   ــتطيع تميزي املحق من املبطح ؟ل والحق أنّه ال يعنر ويكو  مصــ وإنّه ال يســ

 كهول   النين اتبعوا من ادعوا النبّوة أو الرسالة كنبا  وزورا .

بهانه که در میدان، بیش را رها کند، به این  )ص(کنم: آیا عذر کسی که پیروی محمدسوالی را مطرح می
 شود؟از یک دعوت وجود دارد و او قادر نیست که حق را از باطل تشخیص دهد، پذیرفته می

 
 .٣٠ –  ٢٧المائدة:  -١
 .٣٠تا  ٢٧مائده:  - ٢
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شود و بازگشت او به طور کامل به سوی آتش است؛ درست مانند حقیقت آن است که این بهانه پذیرفته نمی
 کسانی که به دروغ و باطل، پیرو مدعیان نبّوت و رسالت شدند.

هح أّ  اهلل سبحانه وتعالى وضع قانونا  يعرف به داعي الحق يف كح زما ، وهو حجة اهلل على ثم  
عباد  وخليفة اهلل يف أرـضه، وطاعته طاعة اهلل ومعـصيته معـصية اهلل، واإليما  به والىـسليم له هو 

 ى اهلل ؟؟اإليما  باهلل والىسليم هلل، والكفر به واإللتواء عليه هو الكفر باهلل واإللتواء عل

ی حق در هر زمان شناخته ی آن دعوت کنندهآیا خدای سبحان و متعال قانونی قرار نداد که به وسیله
ی خدا در زمینش است و طاعت از او، طاعت خدا و سرپیچی شود؟ کسی که حّجت خدا بر بندگانش و خلیفه

برابرش، ایمان به خدا و تسلیم در برابر خدا است، و از او، سرپیچی از خداوند است، و ایمان به او و تسلیم در 
 کفر به او و سرپیچی از او، کفر به خدا و سرپیچی از خدا است!

ر كـح  ــبـحاـنه وتـعالى( وهو الحكيم املطلق وـقدَّ أم أّ  اهلل ترف الحـبح على الـغارب )ـحاشـــــا  ســ
ــن تقدير :   ٍء ِعْنَدُ  ِبِمْقَدارٍ ﴿يشء فهحســ ٍة يِف ﴿، وهو  (1)﴾َوُكحُّ يَشْ َعاِلِم الَْغيِْ  ال َيْعُزُب َعْنهُ ِمْثَقاُل َ،رَّ

ْكَعُ ِإالَّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 
َ
ْصَغُر ِمْن َ،ِلَ  َوال أ

َ
ْرِض َوال أ

َ
َماَواِت َوال يِف اأْل  .(2)﴾السَّ

 کند( در یا اینکه خداوند ریسمان را بر کوهان شتر رها کرد )که هرگز خدای سبحان و متعال چنین نمی
حالی که او حکیم مطلق است و هر چیز را مقّدر فرمود، و چه نیکو است تقدیر او: » و هر چیز را نزد او مقداری 

ها تر از آن، در آسمانتر از آن و یا بزرگای، یا کوچک؛ و او: » آن دانای غیب که به قدر ذره (٣)« معین است
 .(٤)« شوندآشکار ثبت می و زمین از خدا پنهان نیست، مگر اینکه همه در کتابی

ـ  ًـــ ــه يف كح   یفالنىيجة أّ  مقت ــع قانو  ملعرفة خليفة اهلل يف أرضــ الحكمة اإللهية هو وضــ
ــبحانه خليفة  له يف  ــع منن اليوم األول الني جعح فيه اهلل سـ زما ، والبد أ  يكو  هنا القانو  وضـ
أرضــه. ف  يمكن أ  يكو  هنا القانو  طارئا  يف إحدى رســاالت الســماء املتهخرة عن اليوم األول، 

اليوم األول، وال أقح أّ  القدر املتيقن للجميع هو وجود إبليس كمكلّ منن  لوجود مكلفني منن
اليوم األول، واملكلّ يحتاج هنا القانو  ملعرفة صــاح  الحق اإللهي، وإالّ فةنّه ســيعتنر عن اتباع 

 
 .٨الرعد:  -١
 . ٣سـبأ:   -٢
 .٨رعد:  - ٣
 . ٣سبأ:  - ٤
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ديـه قـانو  إلهي ملعرفـة هـنا  ــتطيع التميزي، وال يوجـد ـل ه لم يكن يســ هنـّ ــاحـ  الحق اإللهي ـب صـــ
 نص  من قبح اهلل سبحانه وتعالى.الخليفة امل

ی خدا در زمینش، در هر پس نتیجه آن است که مقتضای حکمت الهی، وضع قانونی برای شناخت خلیفه
دهد، وضع شده باشد و الجرم باید این قانون از همان روز اول که خداوند در زمینش خلیفه قرار میزمان می

هایی که متاخر از روز اول بوده باشد، وضع شده باشد چرا که افراد لتتواند این قانون در یکی از رساباشد و نمی
اند و حداقل همه اتفاق نظر دارند که از روز اول، ابلیس به عنوان یک فرد مکّلف از همان ابتدا وجود داشته 

این باشد؛ در غیر مکّلف وجود داشته است و مکّلف، نیازمند به این قانون برای شناخت صاحب حق الهی می
توانسته است صاحب حق الهی را تشخیص بدهد و قانونی برای شناخت آورد که نمیصورت عذر و بهانه می

 ی منتصب از جانب خدای سبحان و متعال، نداشته است.این خلیفه

ــه هو: إّ  اهلل  والقدر املتيقن للجميع حول تاري  اليوم األول الني جعح فيه اهلل خليفة له يف أرضــ
ــر امل ئكة نص على آدم، ــه بمحًـ وإبليس. بعد أ  خلق اهلل آدم )ع( علمه   )ع(وإنّه خليفته يف أرضـ

 األسماء كّلها، ثم أمر اهلل من كا  يعبد  يف ،ل  الوقت امل ئكة وإبليس بالسجود آلدم.

 اش را در زمینش قرار داد، به یقین همه اتفاق نظر دارند که:از همان روز اولی که خداوند خلیفه
 ی او در زمینش است.خلیفه )ع(اوند در محضر مالئکه و ابلیس، نص صریح دارد که آدمخد - ١
 بعد از اینکه آدم را خلق نمود، تمام اسماء را به او یاد داد. - ٢
کردند از مالئکه و ابلیس، دستور داد بر بعد از آن، خداوند به تمام کسانی که آن موقع او را عبادت می - ٣

 آدم سجده کنند.

ُد ﴿ال تـعالى: قـ  ا َمْن ُيْفســــِ ُح ِفيـهَ َتْجعـَ
َ
الُوا أ ة  قـَ ْرِض َخِليـفَ

َ
ح  يِف اأْل اـعِ ِة ِإنِّي جـَ اَل َرـبَُّ  ِلْلَم ِئكـَ َوِإْ، قـَ

ْعَلُم َما ال َتْعَلُمو َ 
َ
ُس َلَ  َقاَل ِإنِّي أ ُ  ِبَحْمِدَف َونَُقدِّ َماَء َونَْحُن نَُسبِّ  .(1)﴾ِفيَها َوَيْسِفُ  الدِّ

دهم، گفتند: ای قرار میفرماید: »و چون پروردگارت به مالئکه گفت: من در زمین خلیفهمتعال میخداوند  
گوییم و ها بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح میدهی که در آنجا فساد کند و خونآیا کسی را قرار می

ها را به آدم بیاموخت. سپس ی اسمدانید * و همهدانم، شما نمیکنیم؟ گفت: آنچه من میتو را تقدیس می
 .(٢)ها خبر دهید«گویید مرا به این نامآنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می

 
 . ٣٠البقرة:  -١
 . ٣١و  ٣٠بقره : -٢
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اِء َهُؤالِء ِإْ  ُكنْ ﴿ مـَ ــْ ســ
َ
ه نِْبُ وِني بـِ

َ
اَل أ ِة َفقـَ ُهْم َعَلى امْلَ ِئكـَ ــَ ا ثُمَّ َعَرضــ اَء ُكلَّـهَ مـَ ــْ ســ

َ
ُتْم َوَعلََّم آَدَم اأْل

 .(1)﴾نيَ َصاِدقِ 

 من به گوییدو همه نامها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت اگر راست می» 
 دهید« خبر ایشان نامهای از

ْيُتهُ َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلهُ َساِجِدينَ ﴿  .(2)﴾َفِةَ،ا َسوَّ

 .(٣)خود در آن دمیدم، در برابر اوبه سجده بیفتید «» چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح 

ِه ﴿ ْمِر َربِـّ
َ
َق َعْن أ ــَ اَ  ِمَن الِْجنِّ َفَفســ ُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس كـَ جـَ ــَ ُدوا آِلَدَم َفســ جـُ ــْ ِة اســ ا ِلْلَم ِئكـَ َوِإْ، ُقْلنـَ

ْوِلَياَء ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم 
َ
يََّتهُ أ َفَتتَِّخُنونَهُ َوُ،رِّ

َ
امِلِنَي بََدال  أ

 .(5)، (4)﴾َعُدوو ِبشَْس ِللظَّ

»و آنگاه که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از 
گیرید، حال آنکه آنها دشمن فرمان پروردگارش سربرتافت. آیا شیطان و فرزندانش را به جای من به دوستی می

 .(٧) ،(٦)د چیزی را به جای خدا برگزیدند«شمایند؟ ظالمان ب

ة الحجـة على الـناس وخليـفة اهلل يف  الى ملعرـف ه وتـع ــبحـاـن انو  اهلل ســ ة هي ـق هـن  األمور الث ـث
ه وتـعالى ملعرـفة خليفـته مـنن اليوم األول،  ــبحـاـن ه اهلل ســ ــنـّ أرضـــــه، وـهن  األمور الث ـثة ـقانو  ســ

ِ يِف الَِّنيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُح ﴿  الدنيا وقيام السـاعة:وسـتمألـ هن  السـّنة اإللهية إلى انقًـاء   َة اّللَّ نَّ سـُ
ِ َتْبِدي    ِة اّللَّ ِ َتْبِدي   ﴿، (8)﴾َوَلْن َتِجَد ِلُسنَّ ِة اّللَّ ِ الَّيِت َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُح َوَلْن َتِجَد ِلُسنَّ َة اّللَّ  .(٩)﴾ُسنَّ

 
 . ٣١البقرة:  -١
 . ٢٩الحجر:  -٢
 . ٢٩حجر: -٣
 . ٥٠الکهف: -٤
ومن رفضها وهو إبلیس )لعنه الله(، فالذین  )ع(اآلیة الکریمة هي نص یبین حاکمیة الله ویبین من قبلها وهم المالئکةهنا فقط أرید لفت االنتباه أن هذه  -٥

تَ  یَّ ِخُذوَنُه َوُذرِّ َفَتتَّ
َ
ْوِلَیاَء ِمْن دُ یرفضون حاکمیة الله الیوم ینطبق علیهم آخر اآلیة أي إنهم اتخذوا إبلیس وذریته أولیاء من دون الله )أ

َ
وِني َوُهْم َلُکْم َعُدوٌّ ِبْئَس ُه أ

اِلِمیَن َبَداًل( )من السید(.   ِللظَّ
 . ٥٠کهف: -٦
و همچنین کسی که از آن  )ع(ی کریم، متنی است که حاکمّیت خداوند را بیان، و کسانی که آن را پذیرفتند یعنی مالئکهباید توجه داشت که این آیه - ٧

گردد؛ یعنی آنها کسانی هستند پذیرند انتهای آیه منطبق می کند. بر کسانی که امروز حاکمّیت خداوند را نمیسرپیچی نمود یعنی ابلیس )لعنت الله( را معرفی می 
یَّ گیرند: »که ابلیس و فرزندانش را به جای خداوند به دوستی می  ِخُذوَنُه َوُذِرّ َفَتَتّ

َ
اِلِمیَن َبَدالأ ْوِلَیاء ِمن ُدوِني َوُهْم َلُکْم َعُدٌوّ ِبْئَس ِللَظّ

َ
آیا شیطان و فرزندانش « )َتُه أ

 ( )از سّید(.گیرید، حال آنکه آنها دشمن شمایند؟ ظالمان بدچیزی را به جای خدا برگزیدندرا به جای من به دوستی می 
 . ٦٢األحزاب:  -٨
 . ٢٣الفتح:  -٩
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ی خداوند سبحان و متعال برای شناخت حّجت خدا بر مردم یا خلیفهگانه، همان قانون خداوند  این موارد سه
اش از همان روز گانه، قانون و سنت خداوند سبحان که برای شناخت خلیفهدر زمینش است. این موارد سه

اول بوده است، ادامه دارد و تا پایان دنیا و برپا شدن ساعت، باقی خواهد ماند. » این سنت خداوندی است که 
. » این سنت خدا است که از پیش چنین (١)میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت «در 

 .(٢)بوده است و در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت «

ــاطة   -كما أنّه  ــفينة أو أي يشء فيه عمال  -وببســ ــنعا  أو مزرعة أو ســ ــا  يمل  مصــ أي إنســ
خصــا  منهم يرأســهم، والبد أ  ينص عليه باإلســم وإالّ ســتعم يعملو  له فيه، البد أ  يعنّي لهم ـشـ 

ــلهم، والـبد أ  ـيهمرهم بـطاعـته ليحقق ـما يرجو، وإالّ  الفو ، كـما الـبد أ  يكو  أعلمهم وأفًــ
ز  فة  قّصر هنا اإلنسا  يف أي من هن  األمور الث ثة فسيجان  الحكمة إلى السفه. فكيّ ُيَجوِّ

 األمور الث ثة وهو الحكيم املطلق ؟ل الناس على اهلل ترف أي من هن 

مثالی برای نزدیک کردن بیشتر: اگر شخصی شرکت تولیدی یا مزرعه و یا کشتی داشته باشد که در آن 
کنند، باید کسی را از میان آنها انتخاب کند تا مسؤول و رئیس آنها باشد و کارگرانی باشند که برای او کار می

آید؛ فرد منتخب باید داناتر و برتر از سایرین باشد و الجرم وگرنه گرفتاری پیش می باید او را به اسم معرفی کند
آنها را به اطاعت از این فرد امر کند تا همه فرمان او را اطاعت کنند تا آنچه مورد انتظار است، حاصل شود. 

گردد. حال چگونه یگانه کوتاهی کند، حکمت او تبدیل به سفاهت ماگر این شخص در یکی از این موارد سه
گانه کوتاهی کرده باشد، در حالی که او حکیم اند که خداوند در یکی از این موارد سهاست که مردم جایز شمرده

 مطلق است!

من التفصــيح نجد أّ  النص اإللهي على آدم )ع( تحول  بشـ ءوإ،ا تعرضــنا إلى هنا القانو  اإللهي  
إلى الوصــية، لعلة وجود الخليفة الســابق فهو ينص على من بعد  بهمر اهلل ســبحانه وتعالى، وهنا 

ــه، قـال تعـالى:  ــمن واجبـه كخليفـة هلل يف أرضـــ اِت ِإَلى ﴿من ضــ انـَ مـَ
َ
وا اأْل ْ  ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
ه َ يـَ ِإ َّ اّللَّ

ْهِلَها
َ
 .(3)﴾أ

، با وجود )ع(بینیم که این نص صریح الهی بر آدماگر با اندکی تفصیل به این قانون الهی بنگریم، مي
ی قبلی، تبدیل به وصیت شده است؛ این خلیفه بر نفر بعد از خودش به امر خداوند سبحان و متعال خلیفه

 
 . ٦٢احزاب: -١
 . ٢٣فتح: -٢
 . ٥٨النساء:  -٣
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فرماید: » خدا به شما عال میباشد. خداوند متی خدا در زمینش میکند و این از وظایف خلیفهوصیت می
 .(١)ها را به صاحبانشان بازگردانید «دهد که امانتفرمان می

أّما تعليم اهلل ســــبحانه آلدم األســــماء فاملراد منه معرفته بحقيقة األســــماء اإللهية وتحليه بها 
فهم وتجّليها فيهت ليكو  خليفة اهلل يف أرضـه، وهو عليه السـ م أنبه امل ئكة بهسـمائهم،   أي: عرَّ

ف آدم كح األســماء اإللهية وبحســ   بحقيقة األســماء اإللهية اليت ُخلقوا منها، فاهلل ســبحانه عرَّ
ــماء اليت ُخلق منها، وبهنا  ــم أو األسـ مقامه )ع(، أّما امل ئكة فلم يكن كح منهم يعرف إالّ االسـ

 ثبىت حجية آدم )ع( عليهم بالعلم والحكمة.

سط خداوند؛ مراد از آن، شناخت او از حقیقت اسمای الهی و آراسته شدنش به اما تعلیم اسماء به آدم تو
مالئکه را از اسماء باخبر ساخت،   )ع(ی خداوند در زمینش گردد. اوباشد تا او، خلیفهآنها و تجّلی آنها در او می

، )ع(وجه به مقام آدمها خلق شده بودند را نشان داد. خداوند با تیعنی: به آنها حقیقت اسمای الهی که از آن
هایی که از آن خلق شده بودند، چیز دیگری ی اسمای الهی را به او شناساند؛ اما مالئکه جز اسم یا اسمهمه
 بر آنها از روی علم و حکمت، ثابت گردید. )ع(دانستند و از این رو، حّجت بودن آدمنمی

ــبـحاـنه   ــجود واألمر الـثاـلث: يف ـهنا الـقانو  اإللهي هو أمر اهلل ســ وتـعالى للم ئكـة وإبليس ـبالســ
 آلدم.

 بود. )ع(مورد سوم در این قانون الهی، دستور خداوند سبحان به سجده کردن مالئکه و ابلیس به آدم

وهنا األمر هو بمثابة ممارســــة عملية للخليفة ليقوم بدور  كمســــتخلّ، وممارســــة عملية 
ــبـحاـنه )امل ئكـة( ليقوموا ـبدورهم كعـمال وم  تعلمني عـند ـهنا الخليـفة )آدم )ع((. لعـمال اهلل ســ

وهنا األمر ثبَّت أّ  حاكمية اهلل ومل  اهلل يف أرضـه يتحقق من خ ل طاعة خليفة اهلل يف أرضـه.  
ــلني ومنهم محمــد كــانوا يحملو  هــن  الرايــة )البيعــة هلل أو  )و(وهكــنا فــةّ  جميع املرســ

ة الـناس وال يقبلو  بحـاكمـية اهلل ـحاكمـية اهلل أو املـل  هلل(، ويواجهو  اـلنين يقّرو  ـحاكميـ 
وملكه ســبحانه وتعالى. وهم دائما  مّتهمو  بســب  هن  املطالبة وهن  املواجهة، فعيىســ)ع( قيح 

ــرائـيح ليس إالّ، وقـيح عن محـمد ه جـاء ليطـل  مـل  بين إســ ه إنـّ ه )و(عـن ار ولكنـّ ة وال ـن : )ال جنـّ
 ، وقيح عن علي )ع( إنّه حريص على املل .املل (، أي: إّ  محمدا  جاء ليطل  املل  له وألهح بيته

 
 . ٥٨نسا:  -١
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این دستور به معنی اقدام عملی برای خلیفه بود تا نقش خودش را به عنوان جانشین اجرا نماید و همچنین 
شان را به عنوان کارگزاران و شاگردان در پیشگاه اقدام عملی برای کارگزاران خدای سبحان )مالئکه( تا وظیفه

 به اجرا رسانند.(، )ع(این خلیفه )آدم
ی او در زمینش کند که حاکمیت و پادشاهی خداوند در زمینش از طریق اطاعت خلیفهاین مورد، ثابت می

 گردد.محقق می
کنند: »بیعت این پرچم را با خود حمل می )ص(به این ترتیب، تمام فرستادگان و از جمله حضرت محمد

دانند و خدا است« و با کسانی که حاکمیت را از آِن مردم می برای خدا یا حاکمّیت برای خدا یا سلطنت از آِن 
شوند. آنها )فرستادگان( همواره به کنند، مواجه میحاکمیت و پادشاهی خداوند سبحان و متعال را قبول نمی

گفتند که آمده است   )ع(شوند؛ مثال در مورد حضرت عیسیشان، متهم میشان و این مواجهدلیل این خواسته
گفتند: »نه بهشتی در  )ص(دشاهی بنی اسرائیل را مطالبه کند و نه چیز دیگر، و در مورد حضرت محمدتا پا

آمده است تا سلطنت را برای خود و  )ص(خواهد«؛ یعنی محمدکار است و نه آتش، تنها پادشاهی را می
 اشد.بنیز گفته شد که او بر حکومت حریص می )ع(اش بخواهد و در مورد حضرت علیخانواده

ـ  ــو  عن اـلدنـيا   )و(أو محـمد یوالحقيـقة أنـّه من ـتابع أحوال عيـســ أو علي )ع( يـجد أنّهم معرضــ
وزخرفها وما فيها من مال أو جا ، لكن هنا هو أمر اهلل لهم به  يطالبوا بملكه ســبحانه وتعالى، 

لهت  ثم هم يعلمو  أّ  الناس لن ُيســلموهم املل ، بح ســيتعرضــو  لهم بالســخرية واالســتهزاء وا 
)ع( ُيلبســونه تاجا  من الشــوف، وهم يســخرو  منه   یومحاولة القتح أو الســجن. فهنا شــبيه عيـسـ 

ويجر من دار  والسـيوف   )ع(قبح صـلبه. وعلي )ع( ُيكسـر باب دار  ويكسـر ضـلع زوجته الزهراء
مشــرعة بوجهه. ومو  بن جعفر )ع( الني حدد فدكا  بهنّها املل  وخ فة اهلل يف أرضــه يســجن 

 املوت، ومع هنا فةّ  كثاا  من الجهلة جعلوا ما تشـابه عليهم من مطالبة صـاح  الحق بمل  حا
اهلل ســبحانه وتعالى عا،را  لســقطتهم، وهم يصــرخو  بوجه صــاح  الحق اإللهي أنّه جاء ليطل  

أصـــ  ، وهو املل  ليس إالّ، والحق أنّه لو كا  خليفة اهلل يف أرضـــه طالبا  للدنيا أو املل  ملا طال  به  
ــتهزاء والتعريا ـبه على أنـّه   ــبـبا  النتـهاف حرمـته واالســ ــتكو  حتـما  ســ يعلم أّ  ـهن  املـطالـبة ســ

 طال  دنيا.

بیند را دنبال کرده باشد، می )ع(یا علی )ص(و محمد )ع(ولی در حقیقت هر کس احوال حضرت عیسی
گردانند؛ ولی این دستور خداوند برای رویهایش و هرآنچه از مال و مقام در آن است، که آنها از دنیا و زینت

دانند که مردم این حکومت را به آنها تسلیم آنها است، که حکومت او سبحان و متعال را مطالبه نمایند. آنها می
شوند. شبیه کنند بلکه با تمسخر و استهزا و هتک حرمت و اقدام به زندان افکندن و قتل با آنها مواجه مینمی

کنند و اش میگذارند در حالی که قبل از به صلیب کشیدنش، مسخرهجی از خار بر سرش میرا تا )ع(عیسی
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اش شکنند، او را از خانهرا می )ع(شکنند، پهلوی همسرش حضرت زهرااش را می، درب خانه)ع(امام علی
گذاری وقتی فدک را عالمت )ع(گیرند. حضرت موسی بن جعفرکشند و شمشیرها را به طرفش میبیرون می

شود و با وجود کند که این پادشاهی  و حاکمیت خداوند در زمینش است، تا هنگام وفاتش زندانی میمی
ها را برای خود دلیل ی حق حاکمّیت خداوند سبحان و متعال، شبههی اینها بیشتر جاهالن از مطالبههمه

آورند که او فقط برای گرفتن یاد برمیدهند تا سقوط کنند در حالی که رو در روی صاحب حق الهی فرقرار می
ی خدا در زمینش فقط به دنبال دنیا یا حکومت حکومت آمده است نه چیز دیگر. حق این است که اگر خلیفه

داند این مطالبه به طور قطع سبب هتک حرمت او و مورد استهزا کند چون میباشد، اصاًل آن را مطالبه نمی
 جهت اینکه او طالب دنیا است! قرار گرفتنش خواهد شد آن هم به

ولـ   اـلنين 
ُ
ا  آخر يعرـفه كـح الـناس، ولكّنهم يتـغافلو  وهو طريق كـح أ ـــل  طريـق ثم لســ

ا  ــلوا إلى املـل  اـلدنيوي ـبالخـداع والزتوير أو القـتح وال؛ويع. فعلي )ع( يطـاـل  ـباملـل  ويقول: أـن وصــ
ح إلى املل  الدنيوي أبو بكر بن أبي  وم محمد وأنا خليفة اهلل يف أرضه، ويف املقابح ،اف الني وص

قحافة يقول: أقيلوني فلسـت بخاكم. فهح أّ  عليا  طال  دنيا ؟ أو إّ  ابن أبي قحافة زاهد باملل  
ألجح املل  الدنيوي ؟ل   )و(الدنيوي، وهو الني أنكر حق الوم )ع( وتنّكر لوصــية رســول اهلل

 مالكم كيّ تحكمو  ؟؟لل

ورزند؛ روش شناسند اما از آن غفلت میی مردم آن را میگیرد که همهش میی دیگری را پیسپس طریقه
ی حکومت مطالبه )ع(تمام کسانی که با خدعه و تزویر یا قتل و ارعاب به حکومت دنیوی رسیدند. امام علی

ی خدا در زمینش هستم و در مقابل، کسی که و خلیفه  )ص(فرماید که من وصّی حضرت محمدکند و میمی
 گوید: »مرا رها کنید که من بهتر از شما نیستم«.رسد یعنی ابوبکر پسر ابی قحافه، ميبه حکومت دنیوی مي

 )ع( به ملک دنیوی؟! در حالی که او منکر حق وصّی   طالب دنیا بود یا ابن ابی قحافه، زاهد  )ع(آیا امام علی
 کنید؟!شود؟ چگونه حکم میشد آن هم برای حکومت دنیوی!! شما را چه می )ص(و منکر وصیت پیامبر

وأّكدوا عليها، بح ويف أصــع  الظروف، نجد   )ع(والوصــية بالخصــوو جاء بها كح األوصــياء
ــني )ع( يف كرب ء يقول لهم ابحثوا يف األر  ميّن:  )و(ض ال تـجدو  من هو أقرب إلى محـمدالحســ

ة والنص اإللهي:  ـــي د )ع( على الوصــ ا أكـّ د على هـن  األرض( هـن ــبط محمـد الوحـي ا ســ ة  ﴿)أـن يَـّ ُ،رِّ
ِميع  َعِليم   ُ ســَ َها ِمْن بَْعٍا َواّللَّ ، فالنين يفهمو  هن  اآلية يعرفو  أّ  الحســني )ع( أراد أّ   (1)﴾بَْعًــُ

 ت ألنّه الوحيد من هن  النرية املستخَلفة.الوصاية محصورة به )ع(

 
 . ٣٤آل عمران:  -١
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ها؛ آن را آوردند و بر آن تأکید نمودند حتی در خطیرترین موقعیت )ع(ی اوصیادر خصوص وصّیت، همه
را  )ص(تر از من به حضرت محمدگوید که تمام دنیا را بگردید، نزدیکدر کربال به آنها می )ع(امام حسین

بر وصیت و نّص الهی تأکید  )ع(محمد بر روی زمین هستم(. اینجا اوی نخواهید یافت )من تنها نوه
. کسانی که مفهوم این آیه را (١)فرماید: » فرزندانی، برخی از نسل برخی دیگر، و خداوند شنوا و دانا است «می

مانده از گوید که وصیت فقط مختص به او است چرا که او تنها باقیمی )ع(دانند که حسینکنند میدرک می
 باشد.ی خالفت، میی شایسهاین ذریه

 واآل  نعود إلى يوسّ لنجد:

َحاِديِث ﴿الوصـية: يف قول يعقوب )ع( ليوـسّ )ع(: 
َ
ِويِح اأْل

ْ
َوَكَنِلَ  َيْجَتِبيَ  َربَُّ  َوُيَعلُِّمَ  ِمْن َته

َحاَق ِإ َّ َربََّ  َعِليم  َوُيِتمُّ ِنْعَمَتهُ  بََوْيَ  ِمْن َقْبُح ِإبَْراِهيَم َوِإســْ
َ
َها َعَلى أ َتمَّ

َ
  َعَلْيَ  َوَعَلى آِل َيْعُقوَب َكَما أ

 .(2)﴾َحِكيم  

 بینیم که:و می )ع(گردیم به داستان یوسفحال بازمی
 وصیت:  - ۱

ها را به تو گزیند و تأویل خواب را برمی: »و به این گونه پروردگارت تو )ع(به یوسف )ع(در سخن یعقوب 
آموزد و همچنان که نعمت خود را پیش از این بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، بر تو و خاندان می

 .(٣)کند، که پروردگارت دانا و حکیم است«یعقوب هم تمام می

ـــيه، وإنـّه امـتداد ـلدعوة إبراهيم ــّ )ع( وصــ ــول، ويف قول  فيعقوب يبنّي أّ  يوســ )ع( وبكـح وضــ
ٍء َ،ِلَ  ﴿يوسّ )ع(:  ِ ِمْن يَشْ ْ  نُْشِرَف ِباّللَّ

َ
َواتََّبْعُت ِملََّة آبَائي ِإبَْراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَ  َلَنا أ
ُكُرو َ  ــْ اِس ال َيشــ ْكرَثَ النَـّ

َ
اِس َوَلِكنَّ أ ا َوَعَلى النَـّ ِ َعَلْينـَ ِح اّللَّ ــّ )ع( يؤكـد   (4)﴾ِمْن َفًـــــْ ، فيوســ

 .)ع(وإنّه الخط الطبيعي الستمرار دعوتهم )ع(انىسابه إلى األنبياء

 باشد.می )ع(وصّیش و او استمرار دعوت ابراهیم )ع(کندکه یوسفبا وضوح کامل، روشن می )ع(یعقوب 
: » من پیرو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و ما را نسزد که هیچ چیز )ع(و در سخن یوسف

را شریک خدا قرار دهیم، این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است ولی بیشتر مردم 

 
 . ٣٤آل عمران:  -١
 . ٦یوسف:  -٢
 . ٦یوسف: -٣
 . ٣٨یوسف:  -٤
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سیر طبیعی استمرار دعوت گردد و او، خط و تأکید دارد که َنَسب او به انبیا بازمی )ع(، یوسف (١)اند «ناسپاس
 آنها است.

ا ﴿العلم: يف قوـله:  ا َ،ِلُكـمَ ِتَيُكـمَ
ْ
ه ْ  يـَ

َ
َح أ ِه َقبـْ ِويلـِ

ْ
ه ا ِبتـَ ُتُكـمَ

ْ
ه ِه ِإالَّ نَبَـّ انـِ ام  ُتْرَزقـَ ا َطعـَ ِتيُكـمَ

ْ
ه اَل ال يـَ قـَ

ِ َوُهْم بِـ  اّللَّ َة َقْوٍم ال ُيْؤِمُنوَ  بـِ ُت ِملَـّ ا َعلََّميِن َربِّي ِإنِّي َتَركـْ اِفُرو َ ِممـَّ ه: (2)﴾اآْلِخَرِة ُهْم كـَ .. ﴿. ويف قوـل
ُكلُوَ   

ْ
ا َته نُْبِلِه ِإالَّ َقِلي   ِممَّ ْدُتْم َفَنُروُ  يِف ـسُ با  َفَما َحـصَ

َ
ِننَي َدأ ْبَع ـسِ ِتي ِمْن بَْعِد َ،ِلَ   َتْزَرُعوَ  ـسَ

ْ
ثُمَّ َيه

ْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِلي ُكْلَن َما َقدَّ
ْ
َداد  َيه ــِ ْبع  شـ ــَ ُنوَ  سـ ــِ ا ُتْحصـ ِتي ِمْن بَْعِد َ،ِلَ  َعام  ِفيِه ُيَغاُث     ِممَّ

ْ
ثُمَّ َيه

اُس َوِفيِه َيْعِصُرو َ  ْرِض ِإنِّي َحِفيظ  َعِليم  ﴿. ويف قوله: (3)﴾النَّ
َ
 .(4)﴾َقاَل اْجَعْليِن َعَلى َخَزاِئِن اأْل

 علم: - ۲
هنوز نیاورده باشند که پیش از آن، شما را از تعبیر آن ی شما را : »گفت: طعام روزانه)ع(ی یوسفدر گفته

ها چنان که پروردگارم به من آموخته است، خبر دهم. من آیین مردمی را که به خدای یکتا ایمان ندارند خواب 
 . (٥)ام«و به روز قیامت کافرند، ترک کرده

خورید، با خوشه ز اندکی که میدروید، جهفت سال پی در پی بکارید و هر چه می»...  و همچنین سخن او:
اید بخورند مگر آید و در آن هفت سال، آنچه برایشان اندوختهانبار کنید * از آن پس، هفت سال سخت می

ها را یکه مردمان را باران دهند و در آن سال افشردن دارید * پس از آن سالی آیداندکی که نگه می
 .(٦)فشرند«می

 .(٧)گفت: مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانایم «و در این سخن او: » 

اُر  ﴿البيعة هلل: يف قوله:  ُ الَْواِحُد الَْقهَّ ِم اّللَّ
َ
ُقوَ  َخْا  أ ْربَاب  ُمَتَفرِّ

َ
أ
َ
ْجِن أ اِحيَبِ الســـِّ َما َتْعُبُدوَ   َيا صـــَ

نُْتْم َوآبَ 
َ
ْيُتُموَها أ مَّ َماء  ســَ ســْ

َ
الَّ ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ أ

َ
َمَر أ

َ
ِ أ ْلَطاٍ  ِإِ  الُْحْكُم ِإالَّ ّلِلَّ ُ ِبَها ِمْن ســُ نَْزَل اّللَّ

َ
اُ،ُكْم َما أ

اِس ال َيْعَلُمو َ  ْكرَثَ النَّ
َ
ُم َوَلِكنَّ أ يُن الَْقيِّ  .(8)﴾َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُ  َ،ِلَ  الدِّ

 بیعت از آِن خدا است: - ۳

 
 . ٣٨یوسف: -١
 . ٣٧یوسف:  -٢
 .  ٤٩ –  ٤٧یوسف:  -٣
 . ٥٥یوسف:  -٤
 . ٣٧یوسف: -٥
 . ٤٩-٤٧یوسف:  -٦
 . ٥٥یوسف:  -٧
 . ٤٠ –  ٣٩یوسف:  -٨
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زندانی، آیا خدایان متعدد بهتر است یا الله، آن خداوند یکتای غالب بر هم: »ای دو )ع(ی یوسفدر گفته
هایی هایی( را که خود و پدرانتان آنها را به نامهایی )بتپرستید سوای خدای یکتا را مگر اسمهمگان؟ * نمی

اده است که اید که خدا حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده است. حکمی جز حکم خدا نیست که فرمان دخوانده
 .(١)دانند«جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمی

****** 

 إضاءة

بعد أ  عرفنا وجود قانو  إلهي ملعرفة خليفة اهلل يف أرضــه، وهو منكور يف القرآ  الكريم، بح 
ًـا  جاء به، نحتاج أ  )ع( وجاء به كح األنبياء واملرسـلني ننتفع ونعمح بهنا القانو  ، ويوسـّ )ع( أي

ــّ آل محـمد (ت ألّ  من ال يعـمح بـهنا الـقانو  يكو  )ع(اإللهي يف زمن الظهور املـقّدس )زمن يوســ
 من أتباع إبليس )لعنه اهلل( كما تبنّي.

 روشنگری
آگاهی یافتیم ـپس از اینکه از وجود داشتن قانونی الهی برای شناخت خلیفه  قانونی ی خداوند در زمینش 

این قانون را با خود آوردند،ـ   )ع(از جمله یوسف  )ع(ر قرآن کریم گفته شده است و تمام انبیا و فرستادگانکه د
( به )ع(حال باید از این قانون بهره گیریم و این قانون الهی را در زمان ظهور مقدس )زمان یوسف آل محمد

یان گردید، از پیروان ابلیس که لعنت کار گیریم؛ چرا که کسی که به این قانون عمل نکند، همان طور که ب
 خدا بر او باد، خواهد شد.

)ع( يؤكد على أّ  األنبياء الســـابقني من بين إســـرائيح قد  یوأنت تجد حا يف اإلنجيح أّ  عيـســ 
ــا  رفع راية البيعة هلل وطال   ــوا به، وكنا جاء بالعلم والحكمة، وأيًـ روا به وأوصـ ــّ ،كرو  وبشـ

روا به بمل  اهلل وحاكميته، ومحم د أيًــا  أكد هنا األمر وبنيَّ أّ  األنبياء الســابقني ،كرو  وبشــّ
ه ـمنكور يف التوراة واإلنجـيح، وجـاء ه، وإنـّ ــوا ـب ِلم الكـتاب والحكـمة، ورفع راـية  )و(وأوصــ لُيعَّ

 البيعة هلل وطال  بمل  اهلل وحاكميته سبحانه وتعالى يف أرضه.

اسرایئل او را ذکر  کند که انبیای پیشیِن بنی ید میتأک )ع(بینیم که حضرت عیسیحتی در انجیل می
اند. او علم و حکمت آورد و همچنین پرچم البیعت لله )بیعت از آِن اند و به او بشارت داده و وصّیت نمودهکرده

نیز بر این موضوع   )ص(خداوند است( را برافراشت  و خواهان سلطنت و حاکمّیت خداوند بود. حضرت محمد

 
 . ٤٠-٣٩یوسف:  -١
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اند؛ اند و به او بشارت داده و وصّیت نمودهماید و بیان می دارد که انبیای پیشین او را ذکر کردهفرتأکید می
در تورات و انجیل ذکر شده است و آمده است تا کتاب و حکمت بیاموزد، پرچم البیعت لله  )ص(اینکه ایشان

 باشد.میرا برافراشت و خواستار سلطنت و حاکمّیت خداوند سبحان و متعال در زمینش 

أكـدوا بـها ـهنا الـقانو  اإللهي لكي ال  )ع(، وتوجـد أكرث من رواـية عنهم)ع(وكـنا آل محـمد
عو  أنّهم شـيعتهم اختاروا يف آخر الزما  الكفر بروايتهم  ًـح شـيعتهم. ولكن لَلسـّ من يدَّ ي
ــلوهم وخلطوا عليهم الحق  واإلعراض عنـها وعن القرآ  الكريم، وإتـباع العلـماء غا الـعاملني ـفهضــ

البـاطـح، فلم يعـد عنـدهم قـانو  ملعرفـة الحجـة من اهلل  وخليفـة اهلل، مع أّ  هـنا القـانو  اإللهي ـب
ملعرـفة الحـجة من اهلل وخليـفة اهلل والوم اـلني يمتحن ـبه الـناس موجود يف القرآ  الكريم، وـقد 
ــيعة آل محمد وعامة أصـــحاب األديا  اإللهية يلتفتو  إلى  عو  أنّهم شـ ــول، لعح من يدَّ بيَّنته بوضـ

 هنا القانو  فينقنو  أنفسهم من النار.

اند وجود دارد که بر این قانون الهی تأکید فرموده  )ع(اند و چندین روایت از آنهانیز چنین بوده  )ع(ل محمدآ
بینیم که در آخر الزمان، کسانی که ادعای تشیع دارند تا شیعیانشان گمراه نگردند. ولی با کمال تاسف می

کنند؛ آنها عمل را پیروی میتابند و علمای بیرمیشوند و از آنها و قرآن کریم روی بهای آنها را منکر میروایت
تنند طوری که دیگر قانونی برای شناخت حّجت و جانشین کنند و حق و باطل را در هم مینیز گمراهشان می

ماند؛ با وجود اینکه این قانون شناخت حّجت از سوی خداوند و جانشین خداوند و خداوند برایشان باقی نمی
تر به وضوح آن را بیان نمودم؛ تا شاید کسانی شوند، در قرآن وجود دارد و پیشن آزموده میوصی که مردم با آ

را دارند و به طور کلی پیروان ادیان الهی متوجه این قانون بشوند و  )ع(که ادعای شیعه بودن آل محمد
 خویشتن را از آتش برهانند.

ـــله اـلني ـيهتي يف آخر الزـما  أ،ا ـجاء ألنبـياء ا (1)إ،ا  فصــــاـح  الحق اإللهي الوم املعّزي  هلل ورســ
 بهن  األمور الث ثة وهي:

 
: )وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلني، ولیس أحد منکم یسألني أین تمضي، ولکن ألني قلت لکم هذا قد مأل الحزن قلوبکم. لکن أقول لکم )ع(قال عیسی  ١- 

رسله إلیکم ومتی جاء ذاك یبکت العالم علی خطیئة
ُ
، وعلی بر، وعلی دینونة. الحق انه خیر لکم أن انطلق ألنه إن لم انطلق ال یأتیکم المعزي، ولکن إن ذهبت أ

ذا العالم( قد دین. إن لي أما علی خطیئة: فـ )ألنهم ال یؤمنون بي(، وأما علی بر: فـ )ألني ذاهب إلی أبي وال ترونني أیضًا(، وأما علی دینونة: فـ )ألن رئیس ه
ح الحق( فهو یرشدکم إلی جمیع الحق ألنه ال یتکلم من نفسه، بل أمور کثیرة أیضًا ألقول لکم، ولکن ال تستطیعون أن تحتملوا اآلن، وأما متی جاء ذاك )رو

 کل ما یسمع یتکلم به( إنجیل یوحنا اإلصحاح السادس عشر. )من السید(. 
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آید، این الزمان می که در آخر (١)ی انبیای خداوند و فرستادگانشدهندهبنابراین، صاحب حق الهی و عّزت 
 گانه را با خود خواهد آورد:موارد سه

الصــفة واملســكن، كما كانت أوصــوا به ونصــوا عليه باالســم و  )ع(الوصــية: أي إّ  املاضــيني
باســمه وبصــفته أنّه راك  الجمح، وبمســكنه   )ع(الوصــية بالرســول محمد من األنبياء املاضــيني

ــفته  ــمه وصــ فارا ، أي مكة وما حولها )عرفات(، والروايات الدالة على الوم يف آخر الزما  باســ
 ومسكنه كثاة.

با اسم، صفت و محل سکونت به صراحت بیان اند و او را به او وصیت کرده )ع(وصیت: یعنی گذشتگان
به او با نام و صفتش که سوار بر شتر است  )ع(اند؛ همان طور که در مورد پیامبر اسالم، انبیای پیشینداشته

باشد، وصّیت کرده بودند. روایات مربوط به و محل سکونتش در فاران یعنی مکه و اطرافش )عرفات( می
پ آخر الزمان با اسم و   باشند.صفت و مسکن، بسیار میوصِیّ

ــول اهلل ــا  بالعلم والحكمة: كما جاء رســ محمد بالعلم والحكمة، قال تعالى:   )ع(وجاء أيًــ
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب ﴿ وال  ِمْنُهْم َيْتلُو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ نَي َرســـُ يِّ مِّ

ُ
َوالِْحْكَمَة   ُهَو الَِّني بََعَث يِف اأْل

 .(2)﴾َوِإْ  َكانُوا ِمْن َقْبُح َلِفي َض ٍل ُمِبنيٍ 

علم و حکمت آورد. خداوند   )ص(آورد: همان گونه که پیامبر خدا حضرت محمدهمچنین علم و حکمت می
کتاب، پیامبری از خودشان مبعوث داشت تا آیاتش را فرماید: » او است خدایی که میان مردمی بیمتعال می

 .(٣)نها بخواند و کتاب و حکمتشان بیاموزد اگر چه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند «بر آ

ــول هو محـمد بن عـبد اهلل املرســـــح يف األوليني من ـهن  األـمة، ثم يقول تـعالى:  )و(وـهنا الرســ
َّا َيْلَحُقوا ِبِهْم َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ ﴿  .(4)﴾َوآَخِريَن ِمْنُهْم مَل

 
غم  از شما دل گفتم، شما به را این چون ولیکن ٦روی می کجا به نپرسد من از شما کسی از و روممی ی خودفرستنده نزد اآلن اّما ٥» فرمود: )ع(عیسی - ١

 شما نزد را او بروم اگر آمد. اما نخواهد شما نزد دهندهتسّلی نروم اگر زیرا بهتر است؛ برای شما من رفتن که گویم می راست شما به من و ٧است  شده ُپر
 سبب آن عدالت، از بر و اما ١٠آورند نمی ایمان من آنها به زیرا گناه؛ بر اما ٩نمود  خواهد ملزم داوری و عدالت و گناه بر را جهان آید، او چون و ٨فرستم می
 که به دارم نیز چیزهای دیگر بسیار و ١٢ است شده حکم  جهان این رئیس بر که آن رو از داوری، بر و اّما ١١دید  نخواهید مرا دیگر و روممی خود پدر نزد که

 تّکلم  خود از که زیرا کرد خواهد هدایت راستی جمیع به را شما آید، راستی روِح  یعنی او ولی هنگامی که ١٣ندارید  شان راتحّمل  طاقت بگویم، ولی اآلن شما
 «. انجیل یوحنا: اصحاح شانزدهم. سخن خواهد گفت است شنیده آنچه فقط به بلکه کندنمی

 . ٢الجمعة:  -٢
 . ٢جمعه:  - ٣
 . ٣الجمعة:  -٤
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های این اّمت فرستاده شد. سپس است که به سوی اولین )ص(بر، همان محمد بن عبد اللهو این پیام
 .(١)اند و او پیروزمنِد حکیم است «فرماید: » و بر گروهی دیگر که هنوز به آنها نپیوستهمی

ـــله هو اإلمام   ــول يف اآلخرين هو املـهدي األول من ولد اإلمام املـهدي )ع(، ومرســ املهدي وهنا الرســ
ًـا  يعلمهم الكتاب والحكمة مما جاء به رسـول اهلل محمد يف   )و(. وكا  اسـمه)و()ع(، وأي

ــول اهلل  ــورة لرسـ ــماء محمد. فهو صـ ــمه يف األرض أحمد ويف السـ ــماء أحمد، واملهدي األول اسـ السـ
. ف بـد من وجود )و(، ويعـاني كمـا عـانى محمـد)و(، ويبعـث كمـا بعـث محمـد)و(محمـد

ــول اهلل محـمدقريش وحلـفائـها،   ، فقط )و(وأم القرى والهجرة وامـلديـنة، وكـح ـما رافق دعوة رســ
ول  .

ُ
 املصاديق والوجو  تىبدل، إنّما هي وهم كتل  وأ

اش امام است که ارسال کننده )ع(این فرستاده برای گروهی دیگر، همان مهدی اول از نسل امام مهدی
آورد را تعلیم  )ص(باشد. همچنین او به آنها کتاب و حکمتی که رسول خدا حضرت محمدمی )ع(مهدی

دهد؛ پیامبری که اسمش در آسمان احمد است و مهدی اول، نامش در زمین احمد و در آسمان محمد می
شود همان گونه که حضرت باشد و مبعوث میمی )ص(باشد. او صورتی از رسول خدا حضرت محمدمی

اذیت و آزار دید. پس حتمًا  )ص(بیند همان گونه که حضرت محمدمبعوث شد و اذیت و آزار می )ص(محمد
القرا و هجرت و مدینه، و تمام آنچه به همراه دعوت  پیمانان آنها نیز وجود دارند، و همچنین اّم قریش و هم

رنه این رخدادها و افراد، کند وگها تغییر میها و شکلبود نیز خواهد بود، فقط مصداق )ص(حضرت محمد
 نظیر همان رخدادها و افراد خواهند بود.

د أ  يتحقق يف الواقع املـعاش  اـلث: وهو املطـالـبة بحـاكمـية اهلل واملـل  اإللهي: ف ـب ا األمر الـث أـمّ
بشـــكح يتوضـــّ  فيه صـــاح  الحق اإللهي وحكمته وعلمه ومعرفته بعاقبة األمور، والحمد هلل 

ــبـحا ــح اهلل ســ ولـ   العلـماء غا الـعاملني دعوا إلى حاكمـية الناس تم هنا بفًــ
ُ
نه وتـعالى فكـح أ

واالنتخابات وشـــورى وســـقيفة آخر الزما  إالّ الوم، بفًـــح من اهلل عليه لم يرَض إالّ حاكمية 
ه، ولم يحـد عن الطريق اـلني بيَّـنه محـمد وآل محـمد ــبحـاـن ا العلـماء غا )ع(اهلل ومـل  اهلل ســ . أـمّ

وحادوا عن جادة الصـــواب، وتبنيَّ بفًـــح خطة إلهية محكمة: أّ  رافع راية  العاملني فقد خرجوا
 )البيعة هلل( هو فقط الوم. )و(رسول اهلل محمد

ی باشد: باید در زندگی روزمرهاما موضوع سوم، همان خواستار شدن حاکمیت خداوند و سلطنت الهی می
عاقبت امور به طور واضح و آشکار تأثیرگذار ما به شکلی که صاحب حق الهی و حکمت و علم و معرفتش به 

 
 . ٣جمعه:  - ١
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باشد، نمایان گردد. خداوند سبحان و متعال را شکر که با فضل و مّنتش، همه چیز را به تمامی به انتها رسانید؛ 
کنند، مگر وصی، ی آخر الزمان دعوت میعمل به حاکمیت مردم، انتخابات،  شوری و سقیفهتمام علمای بی

ه چیزی جز حاکمّیت خداوند و سلطنت الهی رضایت نداد و از راهی که محمد و آل که به فضل خداوند ب
عم، از مسیر درست خارج شدند و تعدی نمودند و به فضل تبیین نمودند، تعدی نکرد؛ اما علمای بی  )ع(محمد
یت )البع )ص(ی پرچم رسول خدا حضرت محمدی محکم الهی بر مردم آشکار شد که: تنها برافرازندهنقشه

 باشد.لله( فقط وصی می

ــوا  فهم قد رفعوا راية االنتخابات وحاكمية الناس، وهي بيعة يف أعناقهم للطاغوت  أّما من ســ
وبمل  إرادتهم، بح وهم قد دعوا الناس لها وانخدع الناس بسـب  جهلهم بالعقيدة اليت يرضـاها اهلل 

ــبـحاـنه وتـعالى، مع أّ  أـهح البـيت ــني يف ـقد بيَّنوا ـهنا األمر  )ع(ســ ــول وج ء، ودم الحســ بكـح وضــ
ــاهـد على ،لـ ، وإ  كـانـت فـاطمـة الزهراء ملـا نّحى القوم الوم عليـا  )ع(  )ع(كرب ء خا شـــ

، ثم احتلبوا ط ع القـع  دـما  (1)ـخاطبتهم ـقائـلة: )أـما لعمر إلـه  لـقد لقـحت فنظرة ريثـما ننتجوا 
لو  غ  ما أســـس األولو ، ثم طيبوا عن عبيطا  وزعافا  ممقرا ، هنال  يخســـر املبطلو  ويعرف التا

أنفســـكم  أنفســـا ، واطمهنوا للفتنة جهشـــا  وأبشـــروا بســـيّ صـــارم وهرج شـــامح واســـىبداد من  
ــرتي لكم وأنى بكم وقـد عميـت  ــيـدا . فيـا حســ الظـاملني، يـدع في كم زهيـدا  وزرعكم حصــ

 .(2)عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهو ( 

ت مردم را برافراشتند و این بیعتی برای طاغوت است که با رضایت کامل، سایرین پرچم انتخابات و حاکمی
ای که اند و به جهت جهل مردم نسبت به عقیدهبر گردن خویش دارند؛ حتی مردم را به این سو دعوت کرده

وع این موض  )ع(اند؛ با وجود اینکه اهل بیتباشد، مردم را فریب دادهمورد رضایت خداوند سبحان و متعال می
اند و خون امام حسین در کربال بهترین گواه و شاهد بر این ادعا است. وقتی را به طور کامل روشن کرده

دهد بیند، آنها را مورد خطاب قرار میرا پایمال شده می )ع(حق وصی پیامبر حضرت علی )ع(ی زهرافاطمه
 فرماید:و می

ْت َفَنِظَرة   ْد َلِقحـَ َ  َلـقَ ا َلَعْمُر ِإَلـهِ ا نَنَتجواأـمَ ا   (3)َرْيَثـمَ اـف ا  َعِبيطـا  َو ُ،ـعَ ِ  َدـم ثُمَّ اْحَتَلُبوا ِطَ َع الَْقـعْ
نُْفـسِ 

َ
لُوَ  ثُمَّ ِطيُبوا َعْن أ وَّ

َ
نَّ اأْل ُر امْلُْبِطلُوَ  َو ُيْعَرُف التَّالُوَ  ِغ َّ َما ـسَ نُْفـسا  َو ُمْمِقرا  ُهَناِلَ  َيْخـسَ

َ
ُكْم أ

ُروا ِبســَ  بْشــِ
َ
شــا  َو أ

ْ
ِمُنوا ِلْلِفْتَنِة َجه

ْ
امِلِنَي َيَدُع َفْيَ ُكْم َطه

ِىْبَداٍد ِمَن الظَّ اِمٍح َو اســْ اِرٍم َو َهْرٍج شــَ ٍّ صــَ ْي

 
 في بعض المصادر )تنتج(.  -١
 . ٣٥٥معاني األخبار للشیخ الصدوق: ص -٢
 در برخی منابع »ُتْنَتُج« گفته شده است.  - ٣
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ْت ُقلُوبُُكْم َعَلْيُكْم  ــَ ْد َعِمي ــَ نَّى ِبُكْم َو ق
َ
َرَتى َلُكْم َو أ ــْ ا َحســ ــَ ــدا  َفي ي ــِ ــدا  َو َزْرَعُكْم َحصــ َزِهي

نُْتْم َلها كاِرُهو َ 
َ
نُْلِزُمُكُموها َو أ

َ
 (1).أ

ی آنان باردار شد، در انتظار باشید که تا چه اندازه نتیجه خواهد داد، سپس آن دم قسم که فتنه به جان خو
را نظیر یک قدح پر از خون تازه و زهر ُکشنده کردند، در آن موقع است که اهل باطل دچار خسارت خواهند 

ئن باشید که گرفتار فتنه  گذار پیشینیان را خواهند شناخت، سپس از دنیای خود درگذرید و مطمشد و بنیان
ای عمومی و استبدادی از ستمکاران خواهید شد، مژده باد شما را به شمشیری برنده و ظلمی قوی و به فتنه

شوید؟ برد، واحسرتا بر شما! به کجا هدایت مینماید، آنگاه هستی شما را به یغما میکه اندکی شما را واگذار می
توانیم شما را ملزم و مجبور نماییم، در حالی که شما از راه د شد، آیا ما میدر صورتی که هدایت از شما ناپدی

 راست بیزارید!؟

 فهم اليوم علموا بهنفسهم غّ  ما َسّنوا واحتلبوا ط ع القع  دما  عبيطا .

شده را های پایمالاند و قدح بزرگ خونو امروز، آنها خودشان به عاقبت آنچه بنیان نهادند نزدیک شده
 شیدند.دو

فهح هنا الحال الني أنتم فيه عناب من اهلل سبحانه أم ال ؟ل يف قرارة أنفسكم تقّرو  أنّه عناب 
من اهلل، ولكن تخافو  أ  تقّروا بهلسنتكم ل ِّ  يقال لكم فهنا أحمد الحسن مرسح من اإلمام 

ِبنَي َحاَّ ﴿ املهدي )ع(، وهن  رسالة إلهية، واهلل يقول: ا ُمَعنِّ  .﴾ نَْبَعَث َرُسوال  َوَما ُكنَّ

گویید آیا این وضعیتی که شما امروز در آن گرفتار شدید، عذابی از جانب خداوند نیست؟! در خلوت خود می
ترسید به زبان اقرار کنید تا مبادا به شما بگویند که این احمد الحسن، فرستاده که عذابی الهی است ولی می

فرماید: » و ما هیچ رسالتی الهی است در حالی که خداوند می و این رسالت، )ع(شده از سوی امام مهدی
 ای بر آنها مبعوث کنیم «.دهیم مگر اینکه فرستادهقومی را عذاب نمی

ا املعجزة املـاديـة فهي ال يمكن أ  تكو  وحـدهـا طريقـا  إليمـا  النـاس، بـح اهلل ال ير   أمـّ
عو  بـعد أ  رأى معجزة ـمادـية ـقاهرة ال بهكـنا إيـما  ـمادي محا، ولو كـا  ُيقـبح لُقـبح إيـما  فر

نَّهُ ال ِإَلَه ِإالَّ ﴿تؤّول، وهي انشـقاق البحر، ورأى كح شـق كالطود العظيم وملسـه بيد ، فقال:  
َ
آَمنُْت أ

 
 . ٣٥٥معنای اخبار شیخ صدوق: ص  - ١
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ِلِمنيَ  ــْ ا ِمَن امْلُســ نـَ
َ
َح َوأ رائـي ــْ ِه بَُنو ِإســ ْت بـِ

ِني آَمنـَ ْد آآلَ  ﴿ . ولكن اهلل ال ير  هـنا اإليمـا :(1)﴾الَـّ َوقـَ
 .(2) ﴾َعَصيَْت َقْبُح َوُكنَت ِمَن امْلُْفِسِدينَ 

تواند راه ایمان آوردن مردم باشد و حتی خداوند نیز به چنین ایمان مادی ی مادی، به تنهایی نمیاما معجزه
ی شد، به طور قطع ایمان فرعون پس از مشاهدهشود. اگر چنین ایمانی پذیرفته میمحضی راضی نمی

ی شکافتن دریا و او دید شد؛ همان معجزهدی قاهر که غیر قابل تأویل بود، مورد قبول واقع میی مامعجزه
که هر پاره، چون کوهی عظیم شد و آن را با دستانش لمس نمود و گفت: » ایمان آوردم که هیچ خداوندی 

ولی خداوند چنین ایمانی را ؛  (٣)اند، نیست و من از تسلیم شدگانم «جز آنکه بنی اسرائیل به آن ایمان آورده
 .(٤)کردی و از مفسدان بودی!«کند: » آیا اکنون؟ در حالی که تو پیش از این، عصیان میقبول نمی

ة  ﴿  وـقد ترف اهلل ـبد  فرعو  آـية للـناس ليتفكروا: َ  آيـَ َدنـَِ  ِلَتُكوَ  مِلَْن َخْلفـَ ـيَ  ِببـَ الَْيْوَم نَُنجِّ فـَ
اِس   .(5)﴾ َعْن آَياِتَنا َلَغاِفلُو َ َوِإ َّ َكِثاا  ِمَن النَّ

ای برای مردم باشد و تفکر کنند: » امروز، بدن تو را حفظ و خداوند بدن فرعون را باقی گذاشت تا آیه
 . (٦)اند «مانند عبرتی باشی، و حال آنکه بسیاری از مردم از آیات ما غافلکنیم تا برای آنان که پس از تو میمی

اِفلُو َ ﴿ولكن قلـيح من انتفعوا بـهن  اآلـية و  ا َلغـَ اِتنـَ اِس َعْن آيـَ كـما أّ  املعجزة ال  ﴾َكِثاا  ِمَن النَـّ
ا  ُ أجعوا علـيه بـما يرو   ا  قهريـّ اـن ا  إيـم يمكن أ  تكو  لكـح من يطلبـها، وإالّ آلمن الـناس جميـع

ـ  ــ ـما  لَلمر الواقع وليس من ـقدرة ـقاهرة ال ـطاـقة لهم على مواجهتـها، ولن يكو  ـهنا إالّ اـســ ىســ
إسـ ما  وتسـليما  للغي ، واهلل سـبحانه هو الغي ، ولعح من تّدبر يف معجزات األنبياء يجدها جميعا  
ــرات  ــب  أفعى يف زمن فيه عشـ ــا اليت تصـ ــر يف زمانهم، فمو  يهتي بالعصـ ــابهة ملا انىشـ جاءت مشـ

ليشـفي املر  يف زمن انىشـر  يلقو  عصـيهم فة،ا هي أفعى كما يخيح للناس، وكنا عيىسـ جاء
يهتي بالقرآ  لقوم اشــــتهروا بالك م والشــــعر، فاألمر وما فيه أنّها جاءت   )و(فيه الط ، ومحمد

 .(7)﴾َوَلْو َجَعْلَناُ  َمَلكا  َلَجَعْلَناُ  َرُج   َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما َيْلِبُسو َ ﴿كنل  للبس، قال تعالى: 

 
 . ٩٠یونس: -١
 . ٩١یونس:  -٢
 . ٩٠یونس:  - ٣
 . ٩١یونس:  - ٤
 . ٩٢یونس:  -٥
 . ٩٢یونس:  - ٦
 . ٩األنعام:  -٧
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اِس َعْن آَیاِتَنا َلَغاِفُلوَن نفع بردند و »ی کمی از این آیه  عده اند(. « )بسیاری از مردم از آیات ما غافلَکِثیرًا ِمَن النَّ
ی مردم ایمان این گونه نیست که معجزه برای هر کسی که خواهانش باشد، رخ دهد؛ در این صورت همه

و تاب و توان مقابله با آن را ندارند. چنین بینند آوردند؛ ایمانی قهری از سر اجبار به دلیل آن قدرتی که میمی
باشد و اسالم و تسلیم شدن به وضعیتی چیزی جز تسلیم شدن در برابر اتفاقی که به وقوع پیوسته است، نمی

ی گردد؛ در حالی که خداوند، همان غیب است. اگر کمی تدبر کنید خواهید دید که همهغیب محسوب نمی
آورد که تبدیل به عصایی می  )ع(باشد؛ موسیشان گسترش داشته بود، میزمانمعجزات انبیا مشابه آنچه در 

کردند. انداختند و مردم آنها را به صورت افعی تصور میها نفر عصاهایشان را میشود، در زمانی که دهمار می
برای قرآن را  )ص(دهد و حضرت محمددر زمانی که طب گسترش یافته بود، بیماران را شفا می )ع(عیسی

آورد که به کالم و شعرگویی شهره بودند. بنابراین معجزه و آنچه در آن است با مقداری شبهه همراه قومی می
گزیدیم باز هم او را به صورت مردی فرماید: »و اگر او را از میان فرشتگان برمیاست. خداوند متعال می

 . (١)نهادیم «میاند بر جای فرستادیم و این خلط و اشتباه که پدید آوردهمی

وـما ـهنا اللبس واملشــــابـهة إالّ لتكو  هـناف مســــاـحة لـتهول املـتهولني، اـلنين ال يؤمنو  ـبالغـي ، 
ولتبقى مســـاحة ل يما  بالغي ، وإالّ فاإليما  املادي املحا ليس إيمانا  وال إســـ ما  وال يقبله اهلل، 

 .(2)﴾َكَفُروا ِإيَمانُُهْم َوال ُهْم ُيْنَظُرو َ  ُقْح َيْوَم الَْفْتِ  ال َيْنَفُع الَِّنينَ ﴿قال تعالى: 

کنندگان، نیست؛ همان کسانی که این شبهه و پوشیدگی جز به جهت باقی ماندن میدانی برای تأویل تأویل
آورند، و تا میدانی برای ایمان به غیب باقی بماند؛ وگرنه ایمان مادی محض، نه ایمان است به غیب ایمان نمی

فرماید: » بگو: در روز فتح و پیروزی، ایمان باشد. خداوند متعال میو نه مورد قبول خداوند میو نه اسالم 
 .(٣)آوردن کافران سودشان نرساند و آنها را مهلتشان ندهند «

ـــياء، وكّلـما كـا   ـفاإليـما  الكـاـمح هو اإليـما  ـبالغـي  ـماـئة ـبامـلاـئة وهو إيـما  األنبـياء واألوصــ
و إشــارة أو كرامة أو معجزة مادية كا  أدنى وأقح، حا إ،ا كانت املعجزة اإليما  مشــوبا  بتية أ

ــ م  ــ م، كـما لم يقـبح إيـما  وإســ ة وال يمكن ـتهويلـها، عـندـها ال يقـبح اإليـما  واإلســ ـقاهرة وـتامـّ
 فرعو ت ألّ  هكنا إيما  هو إيما  مادي مائة باملائة.

باشد. هر چه ایمان به آیه یمان انبیا و اوصیا میایمان کامل، ایمان صد در صدی به غیب است، که همان ا
تری دارد. اگر معجزه، تر و مقام پایینای پایینای مادی آلوده شده باشد، درجهیا اشاره یا کرامت یا معجزه

 
 .٩انعام:  - ١
 . ٢٩السجدة:  -٢
 .٢٩سجده:  - ٣
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کننده و غیر قابل تأویل باشد، در این هنگام ایمان آوردن و تسلیم شدن پذیرفته نخواهد شد همان قاهر، تمام
ایمان آوردن و تسلیم شدن فرعون پذیرفته نشد؛ چرا که چنین ایمان آوردنی، ایمانی صد در صد مادی   گونه که

 است.

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقو َ ﴿واهلل وصّ املؤمنني بهنّهم:   .(1)﴾الَِّنيَن ُيْؤِمُنوَ  ِبالَْغيِْ  َوُيِقيُموَ  الصَّ ةَ َوِممَّ

دارند، و آورند و نماز را به پا میفرماید: » آنان که به غیب ایمان میتوصیف میخداوند مؤمنان را این گونه 
 . (٢)کنند «ایم انفاق میاز آنچه روزیشان داده

اَعِة ُمْشِفُقو َ ﴿  .(3)﴾الَِّنيَن َيْخَشْوَ  َربَُّهْم ِبالَْغيِْ  َوُهْم ِمَن السَّ

 . (٤)اند «و از روز قیامت هراسناکترسند » آنان که از طریق غیب از پروردگار خویش می

ى ِلنَ ﴿ ى َفِةنََّما َيزَتَكَّ َقاُموا الصــَّ ةَ َوَمْن َتَزكَّ
َ
ْوَ  َربَُّهْم ِبالَْغيِْ  َوأ ِه َوِإَلى ِإنََّما ُتْنِنُر الَِّنيَن َيْخشــَ ْفســِ

ِ امْلَِصاُ   .(5)﴾اّللَّ

گزارند، و هر که پاک شود اند و نماز میپروردگارشان، نادیده، بیمناکترسانی که از » تو فقط کسانی را می
 . (٦)برای خود پاک شده و سرانجام همه به سوی خدا است «

ْجٍر َكِريمٍ ﴿
َ
ْرُ  ِبَمْغِفَرٍة َوأ ْحَمَن ِبالَْغيِْ  َفَبشِّ ْكَر َوَخِشَ الرَّ  .(7)﴾ِإنََّما ُتْنِنُر َمِن اتََّبَع النِّ

دهی که از قرآن پیروی کند و از خدای رحمان در نهان، بترسد. چنین کس را به کسی را بیم می» تو فقط 
 .(٨)آمرزش و پاداشی کریمانه مژده بده «

ْحَمَن ِبالَْغيِْ  َوَجاَء ِبَقْلٍ  ُمِنيٍ  ﴿  .(٩)﴾َمْن َخِشَ الرَّ
 

 .  ٣البقرة:  -١
 .٣بقره:  - ٢
 . ٤٩االنبیاء:  -٣
 . ٤٩انبیا:  - ٤
 .١٨فاطر: من اآلیة  -٥
 .١٨ی فاطر: بخشی از آیه - ٦
 . ١١ّیـس: -٧
 . ١١یس:  - ٨
 . ٣٣ّق:  -٩
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 . (١)اند «آمدهکار ترسند و با دلی توبه» آنهایی را که در نهان از خدای رحمان می

ِط وَ ﴿ اُس ِبالِْقسـْ نَْزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوامْلِزَياَ  ِلَيُقوَم النَّ
َ
َلَنا ِبالَْبيَِّناِت َوأ ْلَنا ُرسـُ ْرسـَ

َ
نَْزلَْنا الَْحِديَد َلَقْد أ

َ
أ

ُ َمْن َيْنُصُرُ   اِس َوِلَيْعَلَم اّللَّ س  َشِديد  َوَمَناِفُع ِللنَّ
ْ
َ َقِويو َعِزيز  ِفيِه بَه  .(2)﴾َوُرُسَلهُ ِبالَْغيِْ  ِإ َّ اّللَّ

های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم عدالت را »ما فرستادگانمان را با دلیل
کسی به   به پا دارند و آهن را که در آن نیرویی سخت و منافعی برای مردم است فرو فرستادیم، تا خدا بداند چه

 . (٣)کند؛ که خدا توانا و پیروزمند است«نادیده، او و فستادگانش را یاری می

ْجر  َكِبا  ﴿
َ
 .(4)﴾ِإ َّ الَِّنيَن َيْخَشْوَ  َربَُّهْم ِبالَْغيِْ  َلُهْم َمْغِفَرة  َوأ

 والحمد هلل رب العاملني

 .(٥)راوان است «ترسند، آمرزش و مزد ف» برای کسانی که نادیده از پروردگارشان می
 والحمد لله رب العالمین

****** 

 ای از ابو محمد الجبوری. : نامه۱۱۲پرسش 

ــؤال/   ــ م على محمد  :۱۱۲السـ ــ ة والسـ ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، والصـ بسـ
 واألئمة واملهديني وسلم تسليما .

املظلوم املهتًـم، إلى نهر طالوت الني ابتليت به وبعد: إلى أبي وموالي، إلى الركن الشـديد، إلى 
ة محمـد ة أخرجـت للنـاس إلى من تفتخر بهم )و(أمـّ ــحـابـه األفـنا، الـنين هم خا أمـّ ، وإلى أصــ

ه  الى عليكم ورحـمة مـن ــ م من اهلل تـع ا، ســ اطنـه ا وـب أركـا  امـلديـنة امللكوتـية والـباب ظـاهرـه
 وبركات.

 
 . ٣٣ق:  - ١
 .٢٥الحدید:  -٢
 .٢٥حدید:  - ٣
 . ١٢الملك:  -٤
 . ١٢ملک:  - ٥
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ــا   ــط وأحقر إنســ ــدرت من أبســ ــعة اليت صــ ــالة املتواضــ على وجه هن    یمشـــ مؤّدى هن  الرســ
ــوـله ــيـطة، أال وهي )البيـعة( إلى أبي وـها أـنا أقولـها أو قلتـها أـمام اهلل تـعالى وأـمام رســ وأما  )ع(البســ

ــيدي أأقول فرحة لقاءت ألنّها املّرة األولى)ع(املومنني واألئمة واملهديني ــعري ياسـ ليت يخط ا . ليت شـ
هم عيين  ا أنظر ـب بـها قلمي لكم ـهن  الكلـمات وا  لـها من كلـمات، أم هي ســـــاـعة حز  وأ  وأـن

 كيّ يخنل  الورى.

أقول: ياهارو  ما تظن من أّمة قد قّدســــت عجلها وأصــــب  خوار  هو الرب األعلى إنّا هلل وإنّا إليه 
   بقري .راجعو ، بسم اهلل الرحمن الرحيم، إّ  موعدهم الصب  أليس الصب

أّما ســــادتي األنصــــار فهقول صــــع ا يا بين عموميت إنّهم يرونه بعيدا  ونرا  قريبا ، وســــيعلم النين 
ــ م عليكم ورحـمة اهلل تـعالى  ظلموا آل محـمد أي منقـل  ينقلبو ، والـعاقـبة للمتقني. ـهنا والســ

 وبركاته.
 أبو أحمد الجبوري  - املرسح: العبد الحقا املقصر

الرحیم،الحمدلله رب العالمین،وصلوة والسالم علی محمد و االئمة والمهدیین  بسم الله الرحمن
 تسلیمًا.وسّلم

به پدرم و موالیم، به رکن محکم و استوار، به مظلومی که حقش پایمال شده، به رود طالوت که اّمت 
نظیرش که بهترین اّمت در میان مردم هستند؛ کسانی که شوند و به یاران بیبا او آزموده می )ص(محمد

کنند. درود و رحمت و برکات خداوند متعال بر های شهر آسمانی و باب ظاهر و باطنش به آنها افتخار میپایه
 شما باد!

ها که روی این زمین راه حقیرتریِن انسان  ترین وای که از طرف سادهنامهی متواضعانه ـی این نامهفرستنده 
گویم و در حضور خداوند متعال و کند؛ من چنین میـ بیعت با پدرش را اعالم میرود نوشته شده استمی

دانم چه بگویم ای آقای من؛ آیا بگویم ام. نمینیز گفته  )ع(و امیر المؤمنین و ائمه و مهدیین )ص(پیامبرش
آید، ای است که قلمم برای نوشتن این کلمات به حرکت درمیرا که این، اولین مرتبه که از دیدار خوشحالم؟! چ

بینم که ی اندوه و ناراحتی است چرا که با چشمان خود میو آه از این کلمات! و یا اینکه این لحظه، لحظه
 کنند! چگونه حق شما را پایمال می

پرستند و صدای پوچ »من پروردگار شان را میگوسالهبینی که این اّمت گویم: ای هارون زمان! آیا نمیمی
ِإنَّ گردیم! »ی شما هستم« آن بلند شده است؟! و حال آنکه همه از خداییم و به سوی او بازمیبلند مرتبه

َلْیس الصْبُح ِبَقِریٍب 
َ
 هنگام است. آیا صبح، نزدیک نیست؟!(گاهشان صبح« )وعدهَمْوِعَدُهُم الصْبُح أ
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بینند هایم، که آنها آن را دور می، صبر پیشه کنید! ای عمو زاده)ع(ان من، انصار امام مهدیاما ای سرور 
بینیم و کسانی که به آل محمد ظلم نمودند به زودی خواهند فهمید که به کدامین در حالی که ما نزدیکش می

 کم و رحمت الله و برکاته.گاه باز خواهند گشت و عاقبت خیر از آِن پرهیزگاران است. والسالم علیبازگشت
 ابو احمد الجبوری -ی حقیر و تقصیرکار فرستنده: بنده 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــهل اهلل أ  يوفق  وجميع املؤمن ــ م ورحمة اهلل وبركاته، أسـ ني واملؤمنات لكح وعليكم السـ
،ل   النين آمنوا 

ُ
ــالحني، وطوبى ل  ولكح أ ــر هو وليي وهو يتولى الصـ خا، ويجنبكم كح شـ

اليت ال تخط  صـاحبها عع القرو ت   )و(وتيقنوا أنّها رمية محمد  )و(وعملوا بوصـية رسـول اهلل
الى:  ه وتـع ــبحـاـن ة اهلل ســ َ ﴿ألنّهـا رمـي َت َوَلِكنَّ اّللَّ َت ِإْ، َرَميـْ ا َرَميـْ هُ بَ ء  َوـمَ  َرَمى َوِلُيْبِلَي امْلُْؤِمِننَي ِمنـْ

َ َسِميع  َعِليم    .(1)﴾َحَسنا  ِإ َّ اّللَّ

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

ی مردان و عال توفیِق شما و جمیع خیرها را برای همهو علیکم السالم و رحمت الله و برکاته. از خدای مت
زمان مؤمن خواستارم و اینکه هرگونه شّری را از شما دور نماید؛ او یاور من است و او دوستدار نیکوکاران. خوشا 

ایمان آوردند و عمل نمودند و یقین پیدا کردند که  )ص(به حال شما و تمام کسانی که به وصّیت رسول خدا
ها پیش رها نموده و خطا اش قرنکنندهباشد که پرتاب می  )ص(ی حضرت محمدت، پیکان رها شدهاین وصیّ 

انداختی، نکرده است؛ چرا که تیری است که خداوند سبحان و متعال رهایش نموده است: » و آنگاه که تیر می
ارزانی دارد. هر آینه خداوند شنوا انداخت، تا به مؤمنان، نعمتی کرامند انداختی، خدا بود که تیر میتو تیر نمی

 .(٢)و دانا است «

 واعلم أّ  اهلل هو الناكر قبح ،كر الناكرين.

آگاه باش که خداوند ذاکر کننده  ای است.کننده اش پیش از هر ذکرو بدان و 

 
 .١٧اآلیةاألنفال:  من  -١
 . ١٧ی انفال: قسمتی از آیه - ٢
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د اهلل )ع(: )جـاء رجـح إلى النيب ــوى  )و(عن أبي عـب ــهل اهلل عمـا ســ ــول اهلل، يســـ ا رســ ال: ـي فـق
الفريًة ؟ فقال: ال. قال: فو الني بعث  بالحق ال تقربت إلى اهلل بشء سواها. قال: وِلَم ؟ قال: ألّ  

ونزل جعائيح )ع(، فقال: يا محمد، رب  يقرئ  الســـ م   )و(اهلل قب  خلقيت. قال: فهمســـ  النيب
ــ م، وقـ  ــول اهلل ويقول: إقرأ عـبدي ف ـنا  الســ ح ـله أـما تر  أ  أبعـث  ـغدا  يف اآلمنني. فـقال: ـيا رســ

وـقد ،كرني اهلل عـند  ـقال: نعم. ـقال: فو اـلني بعـث  ـبالحق ال بقي يشء يتقرب ـبه إلى اهلل عـند  إالّ 
 .(1)تقربت به(

آیا   آمد و گفت: ای رسول خدا،   )ص(روایت شده است که فرمود: »مردی نزد رسول خدا )ع(از ابو عبد الله
خداوند به غیر از واجبات از چیزی سؤال خواهد نمود؟ فرمود: »خیر«. مرد گفت: قسم به آن کسی که شما 
را به حق مبعوث کرد، جز با آن با چیز دیگری به خدا نزدیک نشدم. فرمود: »چرا؟!« گفت: زیرا خداوند خلقت 

گفت: »ای محمد، پروردگارت به تو  نازل شد و )ع(قدری مکث کرد. جبرئیل )ص(مرا زشت آفرید. رسول خدا
ی من، فالنی، سالم برسان و به او بگو که آیا راضی نیستی بعدًا تو را با فرماید: به بندهدهد و میسالم می

آورندگان مبعوث کنم؟!« مرد گفت: ای رسول خدا، آیا خداوند مرا ذکر فرمود؟! فرمود: »آری«. مرد  ایمان
 .(٢)به خداوند فروگزار نکردم مگر اینه با آن به او نزدیکی جستم« گفت: چیزی را برای نزدیک شدن

فانتفعوا من ،كر اهلل لكم فلوال ،كر  لكم ملا اهتديتم. وأنصـ  نف ـ أوال  ثم أنصـح  بما 
 .(3)كح إنسا : )ابن آدم، أفعح الخا ودع الشر، فة،ا أنت جواد قاصد( )و(نص  به رسول اهلل

ی اول، خودم و سپس شما شدید . در وهلهمند شوید که اگر یاد او نبود، شما هدایت نمیاز یاد خداوند بهره
الخیر و دع ابن آدم، أفعل کنم که: »به هر انسانی نصیحت فرمود، نصیحت می )ص(را به آنچه رسول خدا

« )ای فرزند آدم، نیکویی پیشه کن و از بدی بر حذر باش که در این صورت، در الشر، فإذا أنت جواد قاصد
 .( ٤)صراط مستقیم خواهی بود(

****** 

 
 . ٤٦٣ص ٢علل الشرائع: ج -١
 . ٤٦٣ص  ٢علل الشرایع: ج  - ٢
ه الوصول إلیه بما أوتي من قوة وال ینحرف عن هدفه یمینًا وال -٣  شمااًل. )المعلق(.  الجواد القاصد: هو الذي یرکض باتجاه واحد واضعًا هدفه نصب عینیه وهمَّ
دهد و تمام سعی و تالشش این است که  شود و همواره هدفش را مد نظر قرار میجواد قاصد: یعنی کسی که در جهت و سمت و سویی خاص متمرکز می  - ٤

 با تمام قوایش به آن برسد و به چپ و راست منحرف نگردد.
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 ی روح القدس، دعوت عیسی و پیروان ادیان: درباره۱۱۳پرسش 

الني ال شــري  له  الواحد األوحد  الســ م عليكم أّيها األخ العزيز: الدعاء إلى اهلل :۱۱۳الســؤال/  
 أ  يرشدني طريق الصواب.

ا لفهم  كتـابنـا املقـّدس ــاعـدـن ني الزال لحـد اآل  معنـا يســـ ا إّ  املعني هو الرول القـدس اـل يخعـن
ــيحـية واليهودـية  ــطـهاد من قـبح املســ كلـمة اهلل، ويســـــاـعدـنا أ  نبقى أمـناء هلل رغم كـح االضــ

أ  يعرفوا اهلل الحق، اهلل هو الني أعطى البشـر الحياة، وهو واإلسـ م اليت بعا متبعيها ال يريدو   
الوحيد الني من حقه أ  يـس؛دها إليه، ونحن نتعّرض للقتح من أتباع الديانات الث ثة. وـسؤالنا إ،ا 
كانوا يؤمنو  باهلل الســ م، فلما،ا هنا القتح ؟ ونشــر دياناتهم مع أنبيائهم بالقتح والســيّ على 

بعثه اهلل إلى األرض من أجح الســ م، واملدعني املســيحية اليوم بعيدين كح عكس املســي  الني  
 أرجو دوام املراسلة.  البعد عن الس م يف املال والحاضر ؟

 املرسح: عادل املوحد

کنم تا مرا همتایی که شریکی ندارد دعا میی بیبرادر عزیزم، سالم و درود بر شما. به درگاه خداوند یگانه
 ت هدایت فرماید.به راه راس

رسان )معین( همان روح القدسی است که همچنان با ما است و ما کتاب مقدس ما، به ما خبر داد که یاری
های وارد شده رغم تمام ظلم و ستم کند علیدهد و به ما کمک میی خداوند، یاری میرا در فهمیدن کلمه

باشند، شان خواهان شناختن خدای حق نمیاناز سوی مسیحیت، یهودیت و آن اسالمی که بعضی از پیروان
امینان خداوند باقی بمانیم. خداوند همان کسی است که به نوع بشر زندگانی عطا فرموده و تنها کسی است 

گانه پس گیرد؛ در حالی که ما در معرض قتل و کشتار از سوی پیروان این ادیان سهتواند این زندگی را بازکه می
این است که اگر آنها به تسلیم شدن در برابر خداوند ایمان دارند، این قتل و کشتار برای  باشیم. سؤال مامی

چیست؟ و این نوع منتشر نمودن ادیان خود به نام انبیایشان با شمشیر، درست بر عکس عیسی که خداوند او 
چه در گذشته و چه   را برای برقرار نمودن صلح و دوستی به زمین ارسال فرمود در حالی که مدعیان مسیحیت

 امروز، از این صلح و دوستی بسیار به دورند. امیدوارم مکاتبات ادامه داشته باشد.
 فرستنده: عادل موحد

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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ــتعينو  بــاهلل وبــةخ و وتجّرد عن األنــا، نعم، رول القــدس معني ونعم امل عني، ولكن ملن يســ
ــكني الـجاـهح كـنت دائـما  أقول من أراد  ــبـحاـنه وتـعالى. وأـنا العـبد املســ ليعرفوا الحق من الحق ســ

 الحق فليسهل اهلل وليعرف من اهلل.

االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

رسان؛ ولی برای کسانی که با اخالص و دوری از رسان است و البته بهترین یاریبله، روح القدس، یاری
ی مسکین جاهل منّیت، از خداوند یاری جویند تا حق را از جانب حق سبحان و متعال، بشناسند، و مِن بنده 

 باید از خدا بخواهد و از سوی او بشناسد. خواهدگویم: هر که حق را میهمیشه می

أّما بالنســـبة للقتال من أجح نشـــر الدين اإللهي الحق يف كح زما ، فهو ما صـــدر من أنبياء اهلل 
، وأمرهم هو أمر اهللت ألنّهم بهمر اهلل يعملو ، وال يتصـرفو  وفق أهوائهم أو آرائهم، بح ال )ع(ورسـله

 سـبحانه وتعالى. وأنت كمسـيحي أال تؤمن أّ  مو  وهارو  يريدو  وال يشـا،و  إالّ ما يشـاء اهلل
ويوشـعا  وداود وسـليما  )عليهم سـ م اهلل( أنبياء مرسـلو  من اهلل سـبحانه ؟ فاقرأ التاري  والعهد 
ــر اـلدين  الـقديم ل؛ى أّ  اهلل أمرهم بقـتال الكـافرين وفت  األرض املـقّدســـــة وبـناء الهيكـح ونشــ

م عيىسـ )ع( ألم يقح من أراد أ  يىبعين فليحمح صـليبه معه ؟ ما،ا تعتقد اإللهي الحق يف حينها. ث
أنّه أراد بهنا ؟ هح يمكن أنّ  تعتقد أنّه أراد أّ  من يىبعه ويىبع الحق الني جاء به من اهلل سبحانه 
ــلبوـنه، أم أّ  ـهن  الكلـمات: )من أراد أ  يىبعين  ــلم للكـافرين ـبه وـبالحق فيقتلوـنه ويصــ ــىســ يســ

 .(1)ليبه معه( كانت تعين الثورة على الكفر والظلم والطغيا  ؟ فليحمح ص

اما در خصوص پیکار برای انتشار دین حق الهی در هر زمان، این عملی است که توسط انبیا و 
کنند صورت گرفته است و فرمان آنها، فرمان خداوند است؛ چرا که آنها به فرمان الهی عمل می  )ع(فرستادگان

ای ندارند جز آنچه خواهند و ارادهکنند و حتی نمیو طبق هوا و هوس و نظر خودشان دخل و تصرف نمی
ارون، یوشع، داوود عنوان یک مسیحی، آیا ایمان نداری که موسی، هخداوند سبحان و متعال بخواهد. شما به

 
: )ال تظنوا أني جئت أللقي سالمًا علی األرض * ما جئت أللقي سالما وهاك اسمع ما ورد في اإلنجیل علی لسان المسیح )إنجیل متی اإلصحاح التاسع( -١

أکثر مني فال یستحقني *   بل سیفًا * فإني جئت ألفرق اإلنسان ضد أبیه واالبنة ضد أمها والکنة ضد حماتها * وأعداء اإلنسان أهل بیته * من أحب أبا أو أما 
أکثر مني فال یستحقني * ومن  ال یأخذ صلیبه ویتبعني فال یستحقني * من وجد حیاته یضیعها * ومن أضاع حیاته من أجلي یجدها * من ومن أحب ابنا أو ابنة 

خالي من التوحید یقبلکم یقبلني ومن یقبلني یقبل الذي أرسلني( نعم، کل األنبیاء کان هدفهم نشر التوحید علی وجه األرض بشتی السبل، ال لنشر السالم ال
لما لم  )ع( د والعدل بالسلم کان بها، وإن لم ینتشر إال بالحرب والقتل یبادرون إلیه إن وجدوا ناصرًا، ولکن بعض األنبیاء کعیسیوالعدل، فإن انشر التوحی

ارض علیها ل هو أمر عینصرهم إال القلیل المستضعف، لجأوا إلی التقیة وترك القتال، ولیعلم السائل أن ترك القتال والسلم لیس هو سیرة األنبیاء الحقیقیة، ب
 . )ع(ه داود بسبب قلة الناصر والمعین، ولذلك نجد أن األنبیاء الذین وجدوا العدة والعدد لقتال الکافرین بادروا إلی ذلك بکل قوة وإصرار کنبي الل

حذاء، فهل أعوزکم شئ ؟  قالوا: ال. وقال عیسی أیضًا ألصحابه قبل أن یأتي الیهود للقبض علیه: )... وقال لهم: حین أرسلتکم بال کیس دراهم وال مزود وال 
 (. * فقال لهم: أما اآلن فمن کان عنده کیس دراهم فلیأخذه. وکذلك من کان عنده مزود. ومن لم یکن عنده سیف فلیبع رداءه ویشتره(. )المعلق
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باشند؟! تاریخ و عهد قدیم را بخوان تا ببینی انبیای فرستاده شده از سوی خداوند سبحان می )ع(و سلیمان
خدا به آنها به نبرد با با کافران و فتح سرزمین مقدس و ساختن هیکل و انتشار دین الهی در زمان خودشان را 

رو من باشد، صلیبش را با خودش حمل کند؟! اهد دنبالهخو نگفت که هر کس می )ع(داده است. آیا عیسی
توانی اینگونه تصور کنی که منظور او این بوده که هر به اعتقاد شما او از این سخن چه قصدی داشت؟ آیا می

خواهد از او و از حقی که از سوی خداوند سبحان آورده است، پیروی کند، حق را تسلیم کافران کند تا که می
خواهد از من پیروی کند، باید شند و به صلیب بِکشند؟!! یا منظور او از این سخن که »هر کسی میاو را بکُ 

 (١)باشد؟!صلیبش را با خودش حمل کند« قیام علیه کفر و ظلم و عصیانگری می

ـ  )ع( لم يقاتح بالفعح أئمة الكفر والًــ ل والطغيا  ســواء علماء اليهود غا  یأّما كو  عيـس
املني أم  ـ الـع ّدة والـعدد، ولم يكن مع عيـســ اج إلى الـع ال يحـت ّدة وال  یالروـما ، فَل  القـت )ع( ال الـع

العدد، فمن هم النين آمنوا به وكم هم النين كانوا مسـتعدين أ  يفدونه بحياتهم ؟لل أج  هنا 
ــؤال لتجد أّ  عيـســـ  ــبحانه لافعه إليه. ألم يطل   یالســ )ع( لم يكن يمل  إالّ اللجوء إلى اهلل ســ

ــر فهح   یعيـســ  ــرائ ( لقيصـ عو  اإليما  به االمتناع عن دفع الجزية )الًـ )ع( من النين كانوا يدَّ
امتنعوا؟ل وإ،ا كانوا يخنلونه بهنا فخنالنهم له يف القتال أبني وأوض . يج  أ  تنظر بموضوعية 

نين قاتلوا )ع( لم يقاتح أعداء اهلل بالسـيّ ال يعين أّ  األنبياء ال ی، فكو  عيسـ )ع(لدعوات األنبياء
أعداء اهلل بالســيّ باطح وحاشــاهم عليهم صــلوات اهلل وســ مه. أنا قلت يف أكرث من موضــع فيما 

 :(2)كتبت سابقا  

به نبرد برنخواست؛ چه پیشوایان  )ع(غیر از پیشوایان کفر و گمراهی و سرکشی، کس دیگری با عیسی
ای هیچ ِعّده و ُعّده   )ع(عمل یا رومیان. جنگ و نبرد به ِعّده و ُعّده نیاز دارد در حالی به همراه عیسیعلمای بی

 
 *ام که صلح بر زمین بگسترانم مبرید آمدهگمان گوش جان به آنچه از زبان مسیح در انجیل جاری شده است، بسپارید )انجیل متی: اصحاح نهم(: » - ١

 *و دشمنان انسان، اهل بیت او هستند  *ام انسان را از پدر، دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر جدا سازم آمده *ام صلح به پا کنم بلکه شمشیر نیامده
و  *تر از من دوست داشته باشد، لیاقت مرا ندارد و هر که فرزندان پسر و دختر را بیش *تر از من دوست داشته باشد، لیاقت مرا ندارد هر که پدر و مادر را بیش

و هر که زندگیش را به خاطر من از دست  *اش را یافت، از دستش خواهد داد هر که زندگی *هر که صلیبش را بر ندارد و به دنبال من بیاید، لیاقت مرا ندارد 
 «.هر که بر شما بوسه زند مرا بوسیده است و آنکه بر من بوسه زند کسی که مرا فرستاده است را بوسیده *داد آن را خواهد یافت 

دون عدل و توحید! اگر انتشار توحید و آری، هدف تمام انبیای خداوند هر کدام به روشی، گستردن توحید بر روی زمین بوده است، نه انتشار صلح و دوستی ب
باشند به کنند ولی اگر راهی جز جنگ و کشتار وجود نداشته باشد، در صورتی که یار و یاوری داشتهپذیر باشد، این گونه عمل میعدل با صلح و دوستی امکان

گرفتند. اندکی از مستضعفین، راه تقیه و به کنار نهادن جنگ را پیش می که یار و یاوری نداشتند مگر  )ع(کنند. ولی برخی از پیامبران مثل عیسیآن اقدام می
یاور آنها به این پرسش کننده باید توجه داشته باشد که روش واقعی انبیا کنار گذاشتن پیکار و آوردن صلح و دوستی نبوده است بلکه به جهت کم بودن یار و 

 خواستند.یافتند با تمام نیرو علیه کافران به نبرد برمی که یار و یاورانی می  )ع(مانند داوودبینیم انبیایی اند و از همین رو میعمل مجبور شده
ی درهم و بدون توشه و بدون کفش و به آنها گفت: وقتی شما را بدون کیسه فرماید: ».... قبل از اینکه یهودیان او را دستگیر کنند به یارانش می )ع(عیسی

ای دارد نیز همینطور. هر کس  ی درهم دارد آن را بردارد و هر که توشهبه آنها گفت: اآلن هر که کیسه  *ید؟ گفتند: خیر فرستادم، آیا محتاج چیزی شد
 «.شمشیر ندارد ردایش را بفروشد و شمشیر بخرد

 راجع کتابي العجل، واضاءات من دعوات المرسلین، للسید أحمد الحسن. )المعلق(. -٢
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نبود و آن کسانی هم که به او ایمان آورده بودند، چه کسانی بودند و چقدر آماده بودند که زندگی خودشان را 
ای جز پناه بردن چاره )ع(پاسخ این سوال را پیدا کن، در این صورت خواهی دید که عیسیفدای او نمایند؟! 

از کسانی که ادعای امان آوردن به  )ع(به خداوند سبحان نداشت تا او را به سوی خودش باال ببرد. آیا عیسی
ها خودداری نمودند؟!! ها( به قیصر خودداری کنند؟! آیا آناو را داشتند نخواست که از پرداخت مالیات )سکه

تر و آنان او را در چنین فرمانی تنها گذاشتند؛ پس یاری ندادنش در جنگ و نبرد از سوی آنها بسیار واضح
با شمشیر   )ع(به دقت نظر بیفکنی؛ اینکه عیسی  )ع(های فرستادگانی دعوت باشد. باید در مقولهآشکارتر می

نیست که انبیای الهی که در برابر دشمنان خداوند قیام مسلحانه در برابر دشمنان خدا َنایستاد به این معنی 
های شان باد. من در نوشتهنمودند، بر باطل بودند؛ که هرگز چنین نیست، سالم و صلوات خداوند بر همه

 :(١)امپیشین، بارها گفته

ع  إلى اهلل ـسبحانه وتعالى لها خـصوـصيات وظروف محيطة بها جعلتها من أصـ   یإّ  دعوة عيسـ 
الدعوات اإللهية، فعيىس )ع( لم يواجه قوما  يعبدو  أصناما  من حجارة، ولم يواجه قوما  يكفرو  
عو  أنّهم موـحدو  ويؤمنو  ـباهلل وـبهنبـياـئه، واـجه علـماء اليهود غا الـعاملني  ـباهلل، ـبح واـجه قوـما  ـيدَّ

، ويف نفس )ع(لني السـابقنيالنين كانوا يظهرو  الصـ ل ويوهمو  الناس أنّهم ورثة األنبياء املرسـ 
ـ  )ع( ـجاء ليواـجه هؤالء  یالوـقت ـيداهنو  الروـما  الوثنيني اـلنين يحتلو  األرض املـقدســـــة. عيـســ

ــالحني الـنين يمثلو  مو  )ع(  ــعـ  يعتعهم علمـاء الـدين الصـــ ــلني بينمـا الشــ ــالني املًــ الًـــ
ــ . فلم يكن ســـبيح  لفًـــحهم وبيا  فســـادهم وضـــ لهم إالّ زهد عي)ع(واألنبياء )ع( ومهســـاة   یـس

عو  تمثيلها.  الصل  اليت بينت وأظهرت قسوة قلوبهم وبعدهم عن الرحمة اإللهية اليت كانوا يدَّ

ای داشت که آن ها و شرایط محیطی ویژهبه سوی خداوند سبحان و متعال، خصوصیت )ع(دعوت عیسی
های سنگی را پرستش بتبا مردمی که  )ع(دهد. عیسیهای الهی قرار میترین دعوت ی مشکلرا در رده

رو رو نشد و همچنین با قومی که کافر به خداوند باشند نیز مواجه نگردید، بلکه با مردمی روبهکردند، روبهمی
گری عمل یهود که ادعای اصالحشد که ادعای توحید و ایمان به خدا و انبیای او را داشتند، با علمای بی

باشند و در می )ع(ی پیشینشدهبودند که آنها وارثان انبیای فرستاده داشتند و مردم را اینگونه متوّهم کرده
آمد تا  )ع(کردند. عیسیپرست که سرزمین مقدس را اشغال کرده بودند، سازش میعین حال، با رومیان بت

 ع()گری که تمثیلی از موسیکننده مواجه شود. علمایی که مردم، آنان را علمای اصالحبا این گمراهاِن گمراه
دانستند و هیچ راهی برای رسوا کردن و بیان فساد و گمراهی آنان نبود جز زهد و بودند، می )ع(و انبیا

 
 ی سید احمد الحسن مراجعه نمایید.های فرستادگان نوشته هایی از دعوتی گوساله و روشنگریبه کتاب فتنه  - ١
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و درد و رنج به صلیب کشیده شدن که قساوت قلب آنها و دور بودنشان از رحمت الهی  )ع(پرهیزگاری عیسی
 مورد ادعایش را واضح و آشکار نمود.

وإ،ا أردت التوســـع يف هن  املســـهلة فارجع إلى قراءة كتاب: عالجهاد ،  )ع(هنا فيما يخص األنبياء
 باب الجنة .

باشید به باشد و اگر خواهان توضیحات بیشتری در خصوص این مساله میمی )ع(این در خصوص انبیا
 کتاب »جهاد درب بهشت« مراجعه نمایید.

ــي وا بنور نيب أو وم وـبالـتالي   ــتًــ ا ـباقي الـناس اـلنين لم يســ ملؤوا األرض ظلـما  وجورا  فهم أمـّ
صـــنيعة الشـــيطا  وعمال الشـــيطا ، ولنا تجدهم يســـتميتو  للحفاظ على مملكة الشـــيطا  
ه، ـفاـلني يعرف الحقيـقة اليت يرضـــــاـها اهلل يعلم أّ    ــر يف ـهن  األرض وكـح منهم بطريقـت والشــ

ـــية واالمعاطورـية العثـمانـية اليت عي أنّـها االمعاطورـية األموـية واالمعاطورـية العـباســ  كـاـنت ـتدَّ
ــيطا  ليس إالّ، وال ع قة لها   )و(تمثح محمدا   ــيطانية ومثلت الشــ ــ م، ما هي إالّ دول شــ واإلســ

واإلســ م، إالّ بقدر ما يحقق مصــلحة حّكامها الطغاة الفراعنة )لعنهم اهلل(، تماما    )و(بمحمد
ــيـطا ( والقتـلة املجرمني  املنظمني تـحت لوائـها، كـهمريكـا وبوش اليوم وكـالـقاـعدة )ـقاـعدة الشــ

 لواء الشيطا  )لعنه اهلل(.

کنند و در نتیجه زمین را پر از ظالم و ستم اما سایر مردمی که با نور نبی یا وصی راه خود را روشن نمی
بینی که آنها برای حفظ حکومت نمایند، اینان محصول شیطان و عامالن او هستند. از همین رو میمی

کنند، هر کدام به طریقی. هر کس آن حقیقتی که مورد رضای زمین تالش میشیطان و شر بر روی این 
داند که امپراطوری اموی و امپراطوری عباسی و امپراطوری عثمانی که شناسد، میباشد را میخداوند می

د انهایی از شیطان بودههای شیطانی و تمثیلاند، همگی دولتو اسالم را داشته  )ص(ادعای تمثیلی از محمد
و اسالم نداشتند مگر به آن اندازه که به مصلحت حکومت طاغوتِی   )ص(و هیچ گونه ارتباطی با حضرت محمد

ی شان )که خداوند همه را لعنت کند( بوده است. همگی درست مانند آمریکا، بوش و القاعده )قاعدهفرعونی
همان پرچم شیطان که لعنت خدا بر باشند؛ اند میشیطان( و قاتالن مجرمی که زیر پرچمشان سازمان یافته

 او باد.

****** 
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 : پرسشی در خصوص عصمت و معصومین.۱۱۴پرسش 

هح كح املعصــومني أئمة ؟ هح العصــمة محصــورة باألئمة فقط، أم بةســتطاعة  :۱۱۴الســؤال/  
كح البشــر ؟ هح جميع األنبياء واملرســلني أئمة ؟ هح بةمكا  أي شــخص أ  يصــح إلى مكانة 

يف معرفة اهلل ؟ هح يرتقي اإلنســا  بعمله كســلما  املحمدي، ويىســافح بعمله   )و(النيب محمد
 كهبي له ؟ وأين محح توفيق اهلل من هنا ؟

 طاهر، عدنا  مهدي، عماد خليح، املرسح: أسعد أنور، عباس

باشد؟ یا هر کسی توانایی احراز چنین ها، امام هستند؟ آیا عصمت فقط در امامان میی معصومآیا همه
تواند به جایگاه حضرت ی انبیا و فرستادگان امام هستند؟ آیا هر کسی میصوصیتی را دارا است؟ آیا همهخ

تواند مانند سلمان ارتقا داشته یابد؟ و یا با در شناخت خداوند برسد؟ آیا انسان با عمل خویش می )ص(محمد
 عمل خویش به اسفل السافلین مانند ابو لهب برسد؟ و محل توفیق الهی در این موارد کجا است؟ 

 فرستندگان: اسعد انور، عباس طاهر، عدنان مهدی و عماد خلیل 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

خا ما يصــعد من األرض إلى الســماء اإلخ و، وخا ما ينزل من الســماء إلى األرض التوفيق، 
على قدر إخ و اإلنسـا  يوفقه اهلل سـبحانه. واإلنسـا  مفطور على االرتقاء إلى أعلى ما يمكن ف

ــا  إالّ بالعمح واإلخ و، والباب  ــانا  على إنسـ ــبحانه إنسـ ــح اهلل سـ أ  يرتقي له املخلوق، ولم يفًـ
ـسح مفتول إلى أ  تقوم الـساعة لكح إنـسا  أ  يرتقي بالعمح واإلخ و إلى أعلى مقام، وكح مر

معصــــوم ومن ســــواهم يمكن أ  يعتصــــموا باهلل عن محارم اهلل، وليس جميع األنبياء املرســــلو  
 .(1)أئمة

 
ال یعدو عن هشام بن سالم ودرست بن أبی منصور الواسطي، عنهما )علیهما السالم( قال: )األنبیاء والمرسلون علی أربع طبقات، فنبي منبأ في نفسه  -١

لنوم ویسمع الصوت وال یعاین في الیقظة ولم یبعث إلی أحد وعلیه إمام مثل ما کان إبراهیم علی لوط، ونبي یری في منامه ویسمع الصوت غیرها، ونبي یری في ا
ْو َیِزیُدوَن( قال: یزیدون

َ
ْلٍف أ

َ
ْرَسْلَناُه ِإَلی ِمَئِة أ

َ
لفا، ونبي یری في نومه ویسمع الصوت ثلثین أ ویعاین الملك وقد أرسل إلی طائفة قلوا أو کثروا کما قال الله: )َوأ

اِس ِإَمامًا  ي َجاِعُلَك ِللنَّ ِتي( بأنه یکون في ولده  ویعاین في الیقظة وهو إمام مثل أولي العزم وقد کان إبراهیم نبیًا ولیس بإمام حتی قال الله: )ِإنِّ یَّ َقاَل َوِمن ُذرِّ
اِلِمیَن( أي من   . ٣٩٣لمحمد بن الحسن الصفار: ص -عبد صنمًا أو وثنًا( بصائر الدرجات کلهم، )َقاَل اَل َیَناُل َعْهِدي الظَّ

یقول: )إن الله تبارك وتعالی اتخذ إبراهیم عبدًا قبل أن یتخذه نبیًا، وإن الله اتخذه نبیًا قبل أن یتخذه رسواًل، وإن   )ع(عن زید الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله  
اِس ِإَمامًا( قال: فمن عظمها ف الله اتخذه رسواًل قبل أن یتخذه خلیالً  ي َجاِعُلَك ِللنَّ ي ، وإن الله اتخذه خلیاًل قبل أن یجعله إمامًا، فلما جمع له االشیاء قال: )ِإنِّ

اِلِمیَن( قال: ال یکون السفیه إمام التقي( الکافي: ج ِتي َقاَل اَل َیَناُل َعْهِدي الظَّ یَّ  . ١٧٥ص  ١عین إبراهیم قال: )َوِمن ُذرِّ
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پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

و بهترین چیزی که از آسمان به زمین نازل رود اخالص، بهترین چیزی که از زمین به آسمان باال می
فرماید. فطرت انسان ی اخالصش توفیق عطا میشود، توفیق الهی است. خداوند سبحان به انسان اندازهمی

پذیر است، خلق شده و خداوند سبحان هیچ انسانی را بر برای ارتقا به باالترین حدی که برای مخلوق امکان
ی ارتقا تا برپایی ساعت برای هر کسی باز است تا مگر با عمل و اخالص. دروازهشمارد انسان دیگر برتر نمی

توانند از حرام ی فرستادگان، معصوم هستند و سایرین میبا عمل و اخالص به باالترین درجات برسد. همه
 .             (١) ی انبیا و فرستادگان، امام نیستندالهی به خداوند تمسک جویند. همه

****** 

 : علت خواندن نماز ُوَتیر.۱۱۵پرسش 

 ؟ ما علة ص ة الوتاة بعد ص ة العشاء :۱۱۵السؤال/ 
 املرسح: عدنا  مهدي

 علت خواندن نماز وتیر بعد از نماز عشا چیست؟
 فرستنده: عدنان مهدی

 
ای که شوند: نبیانبیا و فرستادگان به چهار طبقه تقسیم میروایت شده است که فرمودند: » cاز هشام بن سالم از درست بن ابو منصور واسطی از دو ائمه - ١

سوی کسی فرستاده نشده در  بیند و به شنود و در بیداری چیزی نمیبیند و صدا میای که خواب میگیرد و نه به صورت دیگر، و نبیفقط در نفس خود خبر می 
ای کوچک یا بزرگ بیند و به سوی طایفهشنود و فرشته را میبیند و صدا میای که در خواب میحالی که امامی بر او حّجت است مانند ابراهیم بر لوط،  و نبی

وْ : »فرمایدشود، همان گونه که خداوند میارسال می
َ
ْلٍف أ

َ
ْرَسْلَناُه ِإَلی ِمْاَئِة أ

َ
یعنی افزون بر سی  ( و او را به رسالت بر صد هزار نفر و بیشتر فرستادیم « )َیِزیُدوَن  َوأ

بیند و او امام و تمثیلی از اولو العزم است، مانند ابراهیم که نبی بود و امام نبود تا اینکه شنود و در بیداری میبیند و صدا میای که خواب میهزار، و چهارم نبی
ِتي: »خداوند فرمود یَّ اِس ِإَماًما َقاَل َوِمن ُذرِّ ي َجاِعُلَك ِللنَّ ی فرزندانم را نیز.  یعنی آیا همه( دهم. گفت: و از فرزندان من هم من تو را امام بر مردم قرار می« )ِإنِّ

اِلِمیَن : » فرمود  . ٣٩٣جات محمد بن حسن صفار: ص («. بصائر الدر رسدگفت: عهد و پیمان من به ظالمان نمی« )َقاَل اَل َیَناُل َعْهِدي الظَّ
ی خود خواند قبل از اینکه نبی باشد و او خداوند تبارک و تعالی ابراهیم را بندهفرماید: »شنیدم که می  )ع(از زید شحام نقل شده است که گفت: از ابا عبد الله

ي : »ها را در او جمع کرد، فرمودی ایننکه به امامت برساند. آنگاه که همهرا نبی و رسول خواند قبل از اینکه خلیل خود سازد و او را خلیل خود خواند قبل از ای ِإنِّ
اِس ِإَماًما اِلِمیَن : »و از دیدن عظمت آن، ابراهیم گفت( دهم من تو را امام بر مردم قرار می« )َجاِعُلَك ِللنَّ ِتي َقاَل اَل َیَناُل َعْهِدي الظَّ یَّ گفت: و از « )َقاَل َوِمن ُذرِّ

 .١٧٥ص  ١«. کافی: ج یعنی فرمود: سفیه، امام تقی نخواهد شد( رسدان من هم. گفت: عهد و پیمان من به ظالمان نمیفرزند
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــَ َعَلْيَها ﴿قال تعالى:  ُ  الَّيِت َقىضــ ــِ نُْفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَّيِت َلْم َتُمْت يِف َمَناِمَها َفُيْمســ
َ
ُ َيَتَوفَّى اأْل اّللَّ

ُرو َ امْلَْوَت َوُيْرســِ  ّمى  ِإ َّ يِف َ،ِلَ  آَلياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ َجٍح ُمســَ
َ
ْخَرى ِإَلى أ

ُ
، فة،ا مات اإلنســا  يف (1)﴾ُح اأْل

نومه وقد صـلى الوتاة قبح أ  ينام، كتبت له صـ ة الليح يف تل  الليلة، مع أنّه لم يصـلها. هن  هي 
 .(2)ه علة ص ة الوتاة لتكى  له ص ة الليح إ،ا مات يف نوم 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

گیرد، و نیز جان کسانی را که در خواب ها را به هنگام مردنشان میفرماید: »خدا جانخداوند متعال می
دارد و دیگران را تا زمانی که معّین نها رانده شده است را نگه میهایی را که حکم مرگ بر آاند. جانخود نمرده

 .(٣)اندیشند«ها است برای آنهایی که میفرستد. در این، عبرت است باز می

 
 . ٤٢الزمر: -١
اآلخرة. قال: نعم، ، قال: )من کان یؤمن بالله والیوم اآلخر فال یبیتن إال بوتر. قال: قلت: یعنی الرکعتین بعد العشاء )ع(عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله  -٢

  )ص( ل اللهإنهما برکعة فمن صالهما ثم حدث به حدث الموت مات علی وتر، فان لم یحدث به حدث الموت یصلی الوتر في آخر اللیل. فقلت له: هل صلی رسو 
اللیلة أو ال، وغیره ال یعلم، فمن أجل ذلك  کان یأتیه الوحي وکان یعلم أنه هل یموت في هذه  )ص(هاتین الرکعتین ؟ قال: ال. قلت: ولم ؟ قال: ألن رسول الله

 . ٣٣١ –  ٣٣٠ص ٢لم یصلهما وأمر بهما(علل الشرائع: ج
واألئمة بعد تضییعها وأدائها بعد صالة العشاء خوفًا من مفاجئة  )ص(والظاهر أن أهم ما في صالة اللیل هي الوتر، وهي تمثل صالة اللیل، ولذلك أمر الرسول

ال یصلیها؛ ألنه یعلم اللیلة التي یموت فیها، کما في الروایة السابقة، ولذلك أیضًا یجزي من أدرکه  )ص(مؤمن منها، وکان الرسولالموت في اللیل فیحرم ال
 الوقت أن یقتصر علی صالة الوتر فقط، کما في الروایة اآلتیة:

ی أن یفجأه الصبح أیبدء بالوتر أو یصلي الصالة علی وجهها حتی قال: سألته عن الرجل یقوم من آخر اللیل وهو یخش )ع(عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 
 . ٤٤٩ص ٣یکون الوتر آخر ذلك ؟ قال: )بل یبدء بالوتر، وقال: أنا کنت فاعال ذلك( الکافي: ج

 . ٤٦٨ص ٢حد( علل الشرائع: جانه قال: )صالة اللیل مثنی مثنی فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة إن الله تعالی یحب الوتر؛ ألنه وا )ص(وروي عن رسول الله
ه، کما في الروایات وکذلك ورد الترکیز علی أداء صالة الوتر وعدم الترخیص في ترکه من بین صالة اللیل، والترکیز علی قضاءه إن فات، وإن الدعاء مستجاب فی

 اآلتیة: 
 . ٤٧٧ص ٢لظهر وبعد المغرب( الکافي: ج: )یستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر وبعد الفجر وبعد ا)ع(عن أبي عبد الله 

أمر بالوتر، وأن علیًا صلوات الله علیه کان یشدد فیه وال یرخص في ترکه وقال:   )ص(وعن جعفر بن محمد صلوات الله علیه، عن أبیه، عن آبائه: )أن رسول الله
 . ٢٠٣ص ١لنعمان المغربي: جمن أصبح ولم یوتر فلیوتر إذا أصبح، یعنی یقضیه إذا فاته( دعائم اإلسالم للقاضي ا

ُجوِم  ْحُه َوِإْدَباَر النُّ ْیِل َفَسبِّ (، قال: )هو الوتر من آخر اللیل( دعائم وعن أبی عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله علیه، أنه قال في قول الله عزوجل: )َوِمَن اللَّ
 .  )المعلق(. ٢٠٤ص  ١للقاضي النعمان المغربي: ج -االسالم 

 . ٤٢زمر:  - ٣
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اگر انسان نماز وتیر را قبل از از خوابیدن بخواند و در خواب بمیرد، برایش در آن شب، نماز شب نوشته 
نخوانده است. علت خواندن نماز وتیر همین است که اگر کسی این نماز را بخواند شود با اینکه نماز شب می

 .(١)و شب بمیرد نماز شب برای او نوشته شود

****** 

                                                                      

 
« گفتم: یعنی دو خوابدهر کس که به خدا و روز جزا داشته ایمان دارد، شب را بدون وتر نمی روایت شده است که فرمود: »  )ع(از ابو بصیر از امام صادق - ١

سراغش آمد، با نماز وتر مرده است و اگر شوند. هر که آن را خواند و خوابید و مرگ به آری، که یک رکعت محسوب می رکعت بعد از نماز عشا. فرمود: »
«. گفتم: چرا؟ خیرخواند؟« فرمود: »این دو رکعت را می )ص(«. به ایشان گفتم: آیا رسول خداخواندی مرگ به سراغش نیامد وتر را در آخر شب می حادثه

داند. به خیر و کس دیگری غیر از ایشان چنین چیزی را نمیرود یا دانست که آن شب از دنیا می شد و میوحی نازل می )ص(زیرا به رسول خدافرمود: »
 . ٣٣١و  ٣٣٠ص  ٢«. علل الشرایع: ج فرمودخواند ولی به دیگران توصیه میهمین علت او این دو رکعت را نمی

به ادای آن پس از  )ع(و ائمه )ص(باشد. به همین علت رسول خداترین نماز شب، نماز وتر است که تمثیلی از نماز شب میآن گونه که مشخص است مهم 
نمودند، همان گونه که در روایت پیشین گفته شد و همان طور که در  نماز عشا از ترس روی دادن مرگ در شب و محروم شدن مؤمن از آن، به آن توصیه می 

 بینیم، در صورت کم بودن زمان در نماز شب، فقط به خواندن نماز وتر بسنده نماید:روایت بعدی می
پرسیدیم: اگر کسی شب هنگام بیدار و از این بیم داشته باشد که به نماز صبح وارد شود، آیا فقط نماز وتر  )ع(محمد بن مسلم نقل شده است: از ابو جعفراز 

 ٣«. کافی: ج مل می کنم من خودم این گونه ع« و فرمود: »با وتر شروع کندرا بخواند یا نماز شب را همان گونه که هست بخواند تا به وتر برسد؟ فرمود: »
 . ٤٤٩ص 

نای فرا رسیدن صبح قرار گرفتی، با یک رکعت وتر نماز شب به صورت دو رکعت دو رکعت است و اگر در تنگ روایت شده است که فرمود: » )ص(از رسول خدا
 . ٤٦٨ص  ٢«. علل الشرایع: ج تمام کن؛ چون خداوند وتر را دوست دارد چرا که خودش یگانه است

ر ادای نماز وتر و عدم ترک آن در نماز شب تأکید شده است و اگر از دست رفت، بر قضای آن تأکید شده است و همان طور که در حدیث بعدی همچنین ب
 شود: خواهیم دید، دعا در آن مستجاب می

 . ٤٧٧ص  ٢«. کافی: ج ز ظهر و بعد از مغربشود. در نماز وتر، بعد از فجر، بعد ادعا در چهار جا مستجاب می روایت شده است: » )ع(از ابو عبد الله
ُجودِ در مورد این سخن خداوند متعال: » )ع(از ابو عبدالله جعفر بن محمد ْدَباَر الُسّ

َ
ْحُه َوأ ْیِل َفَسِبّ ای از شب، و به هنگام ناپدید و تسبیح گوی در پاره« )َوِمَن الَلّ

 . ٢٠٤ص  ١قاضی نعمان مغربی: ج  -«. دعائم االسالم باشدوتر آخر شب می همان نماز ( روایت شده است که فرمود: »شدن ستارگان



 

 

 تفسيــر الــر،ى: القسم الثالث
 تفسیر رؤیا  سوم:محــور

 : رؤیا در مورد بسته بودن پاها و فرو رفتن در آب.۱۱۶پرسش 

ــؤال/   أخي رأى ر،يا بهنّه رآني يف املنام وأنا مقيد من رج ي ومعلق من يد واحدة وينزلو   :۱۱۶السـ
الوا ألخي  اء، وإنّهم ـق ــمي يف امـل ه ـماء حا غط جســ اء، والحوض من املرمر وفـي بي إلى حوض من امـل

 سنفعح ب  مثح هنا، أي مثلي.
 املرسح: إبراهيم رغيح

کنند. او است و از یک دست آویزانم و مرا داخل حوض فرو می برادرم در رؤیا مرا دید که پاهایم بسته شده
ور شد. آنها به برادرم گفتند: دیده است که حوض از سنگ مرمر و در آن آب بود تا اینکه جسم من در آب غوطه

 همانند این کار را با تو انجام خواهیم داد؛ یعنی مثل من.
 رغیل    ابرهیم فرستنده: 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

قيد األرجح أي منع اإلنـسا  من التنقح، وهو بالنـسبة للجـسد مكاني، أّما بالنـسبة للرول فليس 
وهو يف الر،ـيا يعين تثبـيت كـنـل ، ـبح هو الحركـة من الحق إلى الـباـطح، أو من الـباـطح إلى الحق. 

ــبة للرول  ــة يف هنا العالم، وهو بالنسـ ــد من النجاسـ اتجا  حركة الرول، أّما املاء فهو يطهر الجسـ
يمـثح الطـهارة. فتقيـيد رجلـي  وغطســــ  يف امـلاء يعين تثبـيت اتـجا  حركـة روـح  نحو الطـهارة 

 اليت تتحقق بالوالية لولي اهلل وحجة اهلل على خلقه.

ه الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الل
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم
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بسته شدن پاها به معنی جلوگیری از جا به جا شدن انسان است و این موضوع در مورد جسد به مکان 
به باطل یا از باطل به سوی حق شود؛ اما در مورد روح این گونه نیست، بلکه به معنی حرکت از حق  مربوط می

باشد. اما آب، در این عالم، باشد و در رؤیا بسته شدن پاها به معنی ثابت نگه داشتن مسیر حرکت روح میمی
باشد. بستن پاهای شما و فرو بردنت کند و در مورد روح، تمثیلی از طهارت میجسد را از نجاست پاکیزه می

وح شما به سوی طهارتی است که با والیت ولّی خدا و حّجت خدا بر در آب به معنی تثبیت مسیر حرکت ر 
 گردد.خلقش، محّقق می

****** 

 : رؤیا در مورد تولد نوزادی با صورتی نورانی و به نام احمد.۱۱۷پرسش 

ــؤال/  ــرق، وكـهني قـلت لهم إني  :۱۱۷الســ رأـيت يف املـنام أّ  وـلد لي طـفح ـله نور، يعين وجـهه مشــ
ــن( أي: إني قـلت: أـمامهم أحـمد، ويف قليب قـلت: أحـمد  ــمـيه أحـمد، ثم يف قليب قـلت )الحســ ســـــهســ

 الحسن، فما مع  هن  الر،يا ؟

 أريد رد السيد أحمد الحسن شخصّيا  على هن  الر،يا.
 املرسح: إبراهيم رغيح

ای نورانی به دنیا آمد، یعنی صورتی درخشان داشت و گویا به اطرافیانم خواب دیدم که برای من بچه در 
گفتم که او را احمد خواهم نامید و بعد در قلبم گفتم »الحسن«؛ یعنی در حضور آنها گفتم احمد و در قلبم 

 گفتم احمد الحسن. معنای این رؤیا چیست؟ 
 در خصوص این رؤیا پاسخ دهد. خواهم سید احمد الحسن شخصاً می

 فرستنده: ابراهیم رغیل 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــقيـق  هي الـهداـية إلى الوالـية  ــرى من اهلل، ومع  ر،ـياف ور،ـيا شــ ا يعين البشــ املولود يف الر،ـي
 ارة اليت ت زمها.والطه
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پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

باشد و معنی رؤیای شما و رؤیای برادرت به معنی هدایت به مولود در رؤیا به معنی بشارتی از جانب خدا می
 باشد.مالزمش میسوی ولّی خدا و طهارتی است که 

****** 

 ی پول.: رؤیا در خصوص لشکر سوارکارن و به دست آوردن کیسه۱۱۸پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، الس م عليكم :۱۱۸السؤال/ 

ا  كباا  من الفرســـــا  يتـقّدمهم ـفارس ،و طلـعة بهـية يحملو  الراـيات الحمراء،  رأـيت موكـب
ــلوا إلى  والـناس واقـفة على ـجانيب الطريق تهتّ وتـنادي ـهنا موكـ  اإلـمام املـهدي )عج(، ومـلا وصــ
املكا  الني أقّ أنا فيه توقّ املوك  والتفت الفارس ،و الطلعة البهية والنور الساطع باتجاهي 
ــم وأخرج كيس من حزامه ورما  إلّي وانطلق، وعندما فتحت ،ل  الكيس وجدت بداخله  وابىســ

... أرجو من سـماحة السـيد اليماني تفسـا دراهم ،ات إطار ،هيب ويف داخلها صـورة اإلمام علي )ع( 
 الر،يا والنص  لنا. والس م عليكم ورحمه اهلل وبركاته

 املرسح: أحمد عبداهلل مسلم البدري

 الله الحمن الرحیم، سالم علیکم. بسم
های قرمز حمل لشکر بزرگی از سوارکاران را دیدم که سوارکاری خوش چهره جلودارشان بود و پرچم

است. وقتی  )ع(دادند که این لشکر امام مهدیکردند. مردم در دو طرف مسیر آنها ایستاده بودند و ندا میمی
چهره و نورانی به من نگاهی و تبسمی ر توقف کرد و  سوارکار خوشبه جایی که من ایستاده بودم رسیدند، لشک

ای درآورد و به سوی من انداخت و رفت. هنگامی که آن کیسه را باز کردم داخل آن کرد و از کمربندش کیسه
ضرب شده بود، دیدم.... از حضرت سید یمانی خواهش  )ع(هایی از طال که روی آن صورت امام علیدرهم

 یای من را تفسیر و ما را نصیحتی فرمایند. والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته.دارم که رؤ
 فرستنده: احمد عبدالله مسلم بدری
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــح عليه اإل ــا  يف هن  الدنيا املال يحصـ ــماوات يهخن اإلنسـ ــا  مقابح العمح، ويف ملكوت السـ نسـ
ــح عليها الرائي،  ــنات اليت حصـ ــا إلى الحسـ األجر على طاعته وعبادته، فهن  الدراهم يف الر،يا تشـ

 فيها تشا إلى أنّها مقابح إتباع الوالية اإللهية الحق.وصورة اإلمام علي )ع( 

عالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب ال
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

ها آورد؛ اما در ملکوت آسماندر این دنیا، پول به معنی اجرتی است که انسان در مقابل کار به دست می
بیننده به آنها دست ها اشاره دارد به حسناتی دارد که  گیرد و این درهمانسان در برابر اطاعت و عبادت، مزد می

 اشاره به پیروی از والیت حق الهی دارد. )ع(یافته است و تصویر امام علی

****** 

 : رؤیا در خصوص بلند شدن کعبه از جایگاهش. ۱۱۹پرسش 

يف ليلة عرفة رأيت يف منامي إّ  الكعبة املشــرفة قد رفعت من مكانها ووضــعت  :۱۱۹الســؤال/  
نين يطوفو  يلفو  ويتصادمو  فيما بينهم بطريقة عشوائية وهي بني جبلني يف األعلى، والناس ال

 تنظر إلى الكعبة بلهفة وشوق، وإ،ا بهاتّ يقول حا النظر إلى الكعبة محّرم إالّ على املؤمنني. 
 املرسح: حيدر طاهر

داده   ی شریف از جایش بلند شد و در بلندای دو کوه در باال دست قراردر شب عرفه در خوابم دیدم که کعبه 
کردند. کردند به طور تصادفی با یکدیگر برخورد و با حیرت و اشتیاق به کعبه نگاه میشد و مردمی که طواف می

 ناگاه منادی ندا داد، تا رسید به اینجا که نگاه کردن به کعبه حرام شد مگر برای مؤمنان.
 فرستنده: حیدر طاهر 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد  بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب  الجواب: العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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ــ تهم، وهي يف الر،يــا تعين حجــة اهلل على خلقــه وخليفتــه  الكعبــة هي قبلــة النــاس يف صــ
ـــلة إلى اهلل ــبحـاـنه، وـبه يعرف اهلل وهو القبـلة املوصــ ، ورفـعه يعين ابتـعاد  عن الـناس أو غيبـته (1)ســ

 .(2) : )إّ  اهلل إ،ا كر  لنا جوار قوم نزعنا من بني أظهرهم()ع(عن األئمة عنهم، ويف الرواية

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

خلقش و جانشین خداوند گر حّجت خدا بر ی مردم در نمازشان است و در رؤیا نشانکعبه، همان قبله 
و باال رفتن آن  ٣ی رسیدن به خداوند استشود و او قبلهباشد؛ خداوند با او شناخته میسبحان و متعال می

جواری آمده است: »اگر خداوند هم )ع(یعنی دور شدنش از مردم، یا غیبت او از آنها است. در روایتی از ائمه
 .(٤)خواهد برداشت« آنها قومی را برای ما نپسندد ما را از میان 

****** 

 : رؤیای روز قیامت.۱۲۰پرسش 

ــؤال/   رأيت ر،يا يف يوم القيامة قبح يومني وهي: وديا  من نار، وديا  ا ســـ م عليكم، أن :۱۲۰السـ
ــجيج، وكـح واـحد يخـتار طريق، وأـنا  جمر، ودـيا  ــغاة والـناس ضــ ـــل  صــ من حيواـنات، ويف ســ

ا ـهن  ا  وجـماـعة ععـن ــلـن ــطربو  الودـيا  ووصــ ة الجـبح، وأـنا ســـــهـلت من هؤالء الـناس املًــ إلى قـمّ

 
  بالکعبة أو القبلة: )ع(وصف أهل البیت )ع(، وعن األئمة)ص(وقد روي عن الرسول محمد -١

البن   -المشهورة، النظر إلیها فریضة( نهج اإلیمان  کمثل الکعبة المسورة أو    -أو قال في هذه األمة    -: مثل علي فیکم  )ص(عن أبي ذر، قال: )قال رسول الله
 . ٥٦٩جبر: ص 

 . ٧٥ص ٢: )نحن کعبة الله، ونحن قبلة الله( الصراط المستقیم  لعلي بن یونس العاملي: ج)ع(وعن الصادق 
 : )ع(وقال الشاعر في مدح أمیر المؤمنین علي 

 والحـل  هو القبلة الوسطی یری الوفد حولها      لها حرم اللـه المهـیمن
 وآیــتـه الکـــبری وحــجتـه التـي         أقیمت علی من کان هنا له عقـل 

 . ٩٠ص ٥٢بحار األنوار: ج -٢
 اند:به کعبه یا قبله توصیف شده )ع(در روایت آمده است که اهل بیت )ع(و ائمه )ص(از رسول خدا حضرت محمد - ٣

ی شناخته شده است، که نگاه کردن به آن همانند کعبه ـ یا فرمود در این امتـ  علی در میان شما َمَثلفرمود: » )ص(از ابوذر روایت شده است: رسول خدا
 . ٥٦٩ابن جبر: ص  -«. نهج االیمان باشدفریضه و عبادت می 

 .٧٥ص  ٢عاملی: ج علی بن یونس  -«. صراط مستقیم ی خدا هستیم ی خدا هستیم، ما قبله ما کعبه روایت شده است: » )ع(و از امام صادق
 ی شعِر عربی(گفته است: )ترجمه )ع(و شاعر در مدح امیر المؤمنین علی

 که حرمت خداوند مهیمن و حالل شدن از او است  ی َدرمیان است که ِگرداگرد اوینداو همان قبله 
 لی   را   بداند   صاحب عقل است   هر   کس   قیمت   ع ی      بزرگ      او      حجتی      است     کهو     همان      نشانه

 .٩٠ص  ٥٢بحار االنوار: ج  - ٤
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رهي . فقال لي رجح أال تعرفني ملا،ا  املتحّاو  النين ال يعرف كح أحد منهم إلى أين ،اه ، منظر
 ؟ قلت له: ال. قال: هنا يوم القيامة، فخفت. قال لي: نحن ععنا هن  املسافات ولم يبَق إالّ القليح.

 .(1)الحسن )ع(  ؟ وشكرا ، تحيات إلى السيد أحمد ما،ا يعين هنا الحلم
 املرسح: حوراء الخفاجي

سالم علیکم. دو روز پیش در رؤیا، روز قیامت را دیدم که شرحش چنین بود: دّیان )داور( از آتش، دّیان از 
گزید. من و گروهی برمیزغال گداخته و دّیان از حیوانات، راهی باریک بود و مردم در هیاهو، و هر کسی راهی  

ی کوهی رسیدیم. از وضعیت این مردم سرگردان و پریشان که هیچ ها عبور کردیم و به قّلهاز این دّیان
دانی چه روند سوال کردم. جای ترسناکی بود . مردی به من گفت: آیا میدانستند به کجا میشان نمیکدام

یامت است. ترسیدم. به من گفت که ما مسافت زیادی را طی اتفاقی افتاده است؟ گفتم: خیر. گفت: این روز ق
 ایم و چیز زیادی باقی نمانده است.کرده

 .)ع(معنی این رؤیا چیست؟  با تشکر، و سالم فراوان به سید احمد الحسن
 فرستنده: حورا خفاجی

ــلى اهلل على محمد وآل م   الجواب: حمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

هن  هي أيام القيامة الصــغرى، وهن  الر،يا بشــرى ل  من اهلل بهنّ  تســاين على طريق الحق، 
وصــعودف إلى الجبح يعين إلى ملكوت الســماوات، وعبورف وديا  النار يعين نجات  من الًــ ل. 

 واهلل املوفق.

العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة  پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

این روزها، اّیام قیامت صغری است و این رؤیا بشارتی برای شما است مبنی بر اینکه شما بر مسیر حق 
ها و عبور کردن شما و دّیان از آتش کنید و صعود شما از کوه یعنی باال رفتن شما در ملکوت آسمانحرکت می

رسان است.یعنی نجات یافتن شما از گمراهی. خداوند توفیق

 
رسلت هذه الرؤیا باللهجة العامیة وبصورة ربما غیر مفهومة لبعض الناس، فقمنا بصیاغتها بصورة أوضح من دون تغییر المعنی. )المعلق(.  -١

ُ
 أ



 

 األس لة الفقهية: عالراب القسم
 هی و شرعی فق  هایچهارم: پرسش محــور

 ها جایز است؟: آیا دریافت اجرت در برابر عبادت۱۲۱پرسش 

 هح يجوز أخن األجرة مقابح الحج نيابة عن امليت أم هي كالصوم والص ة ال تجوز؟  :۱۲۱السؤال/ 
 املرسح: حسني اله لي

 آیا دریافت ُاجرت در برابر حج به نیابت از متوّفی جایز است یا مانند نماز و روزه جایز نیست؟ 
 فرستنده: حسین هاللی 

 بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین الجواب:
 یجوز.

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 جایز است.

****** 

 ازدواج موقت.: حکم ۱۲۲پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۱۲۲السؤال/ 

ــوو الزواج املؤـقت، وـهح يجوز نطـقه مع املحرم لتحلـيح الك م فقط أي   ـما هو الحكم بخصــ
عدم الزواج فع   إ،ا كا  هناف خصــوصــية لهنا الشــخص وال يمكن االرتباح. والغرض منه هو 

 رام جزاكم اهلل خا الجزاء.عدم الوقوع بالح

 بسم الله الرحمن الرحیم، اسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
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حکم ازدواج موقت چیست؟ آیا صحبت کردن با شخصی فقط با وجود محرم جایز است )تا صحبت کردن 
حالل محسوب گردد( یعنی اگر به دلیل وجود خصوصیت خاصی در این شخص و عدم امکان ارتباط، اگر 

عال ازدواجی صورت نگرفته باشد. هدف از این سؤال فقط عدم ارتکاب فعل حرام است. خداوند به شما ف
 بهترین پاداش ها را عطا فرماید.

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني

 الزواج املؤقت جائز.

 .(1) إلشهار، ويكفي أحدهمايش؛ح يف الزواج املؤقت والدائم اإلشهاد )شاهدا  عدال ( أو ا -1

 أقح مّدة لعقد الزواج املؤقت هي ستة أشهر. -2

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 

أن  )ع(علی وجوب اإلشهاد في زواج المتعة، وکذلك نصوا علی شروط کثیرة یجب توفرها في زواج المتعة، بل ورد عن اإلمام الصادق  )ع(وقد نص األئمة -١
  للمتعة سبعون شرطًا، کما في الروایة اآلتیة:

طلق، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في   قال: قلت: یا موالي فالمتعة، قال: )المتعة حالل -في حدیث طویل  -  )ع(عن المفضل بن عمر، عن الصادق 
ْکَننُتْم ِفي

َ
أ ْو 

َ
َساء أ ْضُتم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النِّ ُکْم َسَتْذُکُروَنُهنَّ َوَلـِکن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّراً   النساء المزوجات بالولي والشهود: )َواَل ُجَناَح َعَلْیُکْم ِفیَما َعرَّ نَّ

َ
نُفِسُکْم َعِلَم الّلُه أ

َ
 أ

ْعُروفًا( أي: مشهودًا، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود، وإنما احتیج إلی الولي والشه ن َتُقوُلوْا َقْواًل مَّ
َ
ود في النکاح، لیثبت النسل، ویصح النسب،  ِإالَّ أ

َساء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإن ِطْبَن َلُکْم َعن  ِریئًا(. وجعل الطالق في النساء المزوجات غیر جائز، ویستحق المیراث، وقوله: )َوآُتوْا النَّ ْنُه َنْفسًا َفُکُلوُه َهِنیئًا مَّ َشْيٍء مِّ
ْم َیُکوَنا رَ إال بشاهدین ذوي عدل من المسلمین، وقال في سائر الشهادات علی الدماء والفروج األموال واألمالك: )َواْسَتْشِهُدوْا َشِهیَدْیِن من   َجاِلُکْم َفِإن لَّ ُجَلْیِن رِّ

َهَداء( ..... إلی أن قال المفضل بن عمر: ن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ َتاِن ِممَّ
َ
 َفَرُجٌل َواْمَرأ

دي، فاعرض علیك قال المفضل: یا موالي، فما شرائط المتعة ؟ قال: )یا مفضل، لها سبعون شرطًا، من خالف منها شرطًا واحدًا ظلم نفسه(. قال: قلت: یا سی
 یها. ما علمته منکم ف

ق : )قل یا مفضل علی انك قد علمت الفرق بین المزوجة والمتعة بها مما تلوته علیك، قال المزوجة لها صداق ونحلة والمتمتعة أجرة فهذا فر )ع(قال الصادق 
وال مشهورة بفساد، وال مجنونة، وأن بینهما. قال المفضل: نعم یا موالي قد علمت ذلك. فقال: قل یا مفضل، قال: یا موالي، قد أمرتمونا أن ال نتمتع ببغیة، 

واحدة من الثالث، ندعو المتمتع بها إلی الفاحشة، فان أجابت فقد حرم االستمتاع بها، وان نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة ؟ فان شغلت ب
ر سفاح، أجاًل معلومًا بأجرة معلومة، وهي ساعة أو یوم أو یومان أو شهر ، نکاحًا غی)ع(فال تحل له، وان خلت فیقول لها: متعیني نفسك علی کتاب الله وسنة نبیه

أکثر، واألجرة ما تراضیا علیه، من حلقة خاتم، أو شسع نعل، أو شق تمرة، إلی فوق ذلك من الدراهم  ، أو عرض ترضی به، أو شهران أو سنة، أو ما دون ذلك، أو 
ِریئًا(. ورجع القول فان وهبت حل له کالصداق الموهوب من النساء المز ْنُه َنْفسًا َفُکُلوُه َهِنیئًا مَّ وجات، الذین قال الله تعالی فیهن: )َفِإن ِطْبَن َلُکْم َعن َشْيٍء مِّ

حیضًا واحدًا ًا، أو مإلی تمام الخطبة، ثم یقول لها: علی أن ال ترثیني وال أرثك، وعلی أن الماء لي أضعه منك حیث أشاء، وعلیك االستبراء خمسة وأربعین یوم
رویناه عنکم من ما کان من عدد األیام، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانیة وعقدت النکاح به، فان أحببت وأحبت هي االستزادة في األجل زدتما. وفیه ما 

لها، فعلیها ما تقول من اإلخبار عن نفسها، قولکم: ) لئن أخرجنا فرجًا من حرام إلی حالل، أحب إلینا من ترکه علی الحرام( ومن قولکم: )فإذا کانت تعقل قو 
: )فلواله ما زنی إال شقي أو شقیة؛ ألنه کان للمسلمین غناء في المتعة عن الزنی(، وروینا عنکم أنکم قلتم: )إن الفرق )ع(وال جناح علیك( وقول أمیر المؤمنین  

اِس َمن ُیْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَیاِة  بین الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن یعزل عن المتعة، ولیس للزوج أن یعزل عن الزوجة؛ ألن الله تعالی یقول: )َوِمَن النَّ
ْرِض ِلُیْفِسَد 

َ
ی َسَعی ِفي األ َلدُّ اْلِخَصاِم * َوِإَذا َتَولَّ

َ
ْنَیا َوُیْشِهُد الّلَه َعَلی َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو أ ْسَل َوالّلُه اَل ُیِحبُّ الَفَساَد(. واتی في کتاب الکفارات  ِفِیَها َوُیْهِلَك اْلَحْرَث َواالدُّ لنَّ

، فان وضعه في  عنکم: )انه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدیة النطفة عشرة دنانیر کفارة، وان من شرط المتعة أن الماء له یضعه حیث یشاء من المتمتع بها
، ٤٢٣، الهدایة الکبری للحسین بن حمدان الخصیبي: ص٤٧٧ –  ٤٧٤ص  ٤١لمیرزا النوري: جالرحم فخلق منه ولد کان ال حقا بأبیه( مستدرك الوسائل ل

 . ٢٦ص ٣٥، بحار األنوار: ج١٦٩ص ٤٢للمحقق البحراني: ج -الحدائق الناضرة 
علیه بمراجعة المطوالت من کتب  ال یسعني اآلن استقصائها، فمن أراد اإلحاطة ف )ع(وهناك شروط کثیرة غیر ما تقدم ذکرها اإلمام الصادق وغیره من األئمة

 الحدیث. )المعلق(.
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 ازدواج موقت، جایز است.
در ازدواج موقت و دایم حضور شهود )دو شاهد عادل( یا ِاشهار )علنی کردن( شرط است و محقق  - ۱

 .(١)کندشرط، کفایت میشدن یکی از این دو 

 
روایت  )ع(اند و همچنین شرایط بسیاری که در ازدواج متعه باید برآورده گردد.  از امام صادقبر وجود شهود در ُمتِعه )ازدواج موقت( تأکید فرموده  )ع(ائمه - ١

 شده است که ازدواج موقت هفتاد شرط دارد؛ همان طور که در روایت زیر آمده است:
متعه )ازدواج موقت( حالل است و شاهد  در حدیثی طوالنی روایت شده است: گفتم: ای موالی من، اما متعه. فرمود: » )ع(از مفضل بن عمر از امام صادق

ْو : »باشداید در حضور سرپرست و شهود ازدواج کنند، می بر آن سخن خداوند متعال در مورد زنانی که ب
َ
َساء أ ْضُتم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النِّ َواَل ُجَناَح َعَلْیُکْم ِفیَما َعرَّ

ن َتُقولُ 
َ
ا ِإالَّ أ ُکْم َسَتْذُکُروَنُهنَّ َوَلـِکن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسرًّ نَّ

َ
نُفِسُکْم َعِلَم الّلُه أ

َ
ْکَننُتْم ِفي أ

َ
ْعُروًفاوْا أ ی و اگر به کنایت از آن زنان خواستگاری کنید یا اندیشه« )َقْواًل مَّ

داند که از آنها به زودی یاد خواهید کرد. ولی در نهان با آنان وعده منهید، مگر آنکه به وجهی نیکو خود در دل نهان دارید، گناهی بر شما نیست؛ زیرا خدا می
یعنی در حضور سرپرست او و شهود باشد. وجود سرپرست و شهود در ازدواج فقط به این دلیل مورد نیاز است که نسل  یعنی مشهود، و قول نیکو ( سخن گویید

ْنُه َنْفًسا َفکُ : »ثابت و َنَسب صحیح و ارث مشخص گردد؛ و این سخن خداوند متعال َساء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإن ِطْبَن َلُکْم َعن َشْيٍء مِّ ِریًئاَوآُتوْا النَّ و  « )ُلوُه َهِنیًئا مَّ
طالق زنان در ازدواج ( . ای از آن را به رضایت به شما بخشیدند، بگیرید که خوش و گوارایتان خواهد بودمهر زنان را به طیب خاطر به آنها بدهید و اگر پاره

جا کردن اموال و امالک فرموده  ها و جابهموارد مانند خونجایز نیست مگر با وجود دو شاهد عادل مسلمان. خداوند متعال در مورد وجود شهود در سایر 
ُضون ِمن الُشَهداء: »است ن َترَّ َتان َممِّ

َ
و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود، « )َواسَتشِهدوا َشِهیدین ِمن ِرجاَلُکم فأن َلم َیُکونا َرجِلین َفَرُجل َوامَرأ

ای مفضل، (« ....تا اینکه مفضل بن عمر گفت: موالی من شرایط ازدواج موقت چیست؟ فرمود: »ید شهادت بدهندیک مرد و دو زن که به آنها رضایت ده
 «.متعه هفتاد شرط دارد؛ اگر کسی به یکی از شروط آن عمل نکند، به خودش ظلم کرده است

 مفضل گفت: گفتم: آقای من، آیا آنچه از شما در مورد ازدواج موقت آموختم را بگویم؟ 
دانی؛ در ازدواج دایم، مهریه وجود دارد و به ازدواج بگو ای مفضل. با توجه به آنچه به تو گفتم، تو فرق ازدواج موقت با دایم را میفرمود: » )ع(مام صادقا

«. مفضل گفت:  ی مفضل، بگوا«. مفضل گفت: بله موالی من، آن را فهمیدم. امام دوباره فرمود: »گیرد؛ فرق آنها در همین استموقت، فقط ُاجرت تعلق می 
اش کنیم را به فحشا دعوت کنیم، اگر خواهیم متعهای موالی من، امر فرمودی که با مشهور به فساد و زن مجنون و زن زناکار متعه نکنید. شخصی که می

برد؟ اگر یکی از این سه شرط را داشت، متعه در ُعده به سر میشود. از او بپرسیم که آیا شوهر دارد یا خیر و آیا باردار است یا  گیری از او حرام میاجابت کند بهره
ی من کن، ازدواجی به دور از زنا، با مدت معلوم خودت را متعه  )ص(شود در غیر این صورت، به او بگوید: با توجه به کتاب خدا و سنت رسولشبا او حالل نمی 

ا یک ماه یا دو ماه و یا یک سال یا کمتر و یا بیشتر باشد و اجرت، هر چه به آن راضی گردد، با تواند یک ساعت یا یک روز یا دو روز یو اجرت معلوم؛ مدت می
ی خرما یا هر مقدار پول، هر چه باالتر باشد یا چیزی بگوید که به آن راضی باشد و چنانچه بدون اجرت راضی شود، مانند انگشتری یا بند کفشی یا یک دانه

ِریًئافرماید: »است، حالل است. خداوند متعال میاش را بخشیده زنی که مهریه ْنُه َنْفًسا َفُکُلوُه َهِنیًئا مَّ ای از آن را به و اگر پاره« )فِإن ِطْبَن َلُکْم َعن َشْيٍء مِّ
ین شرط که از من ارث نخواهی ( و تمام خطبه )صیغه( را بخواند. سپس به آن زن بگوید: به ارضایت به شما بخشیدند، بگیرید که خوش و گوارایتان خواهد بود

کنم و بر تو است که چهل و پنج روز یا یک نوبت قاعدگی خود را نگهداری. اگر گفت بله قبول ام را هر جا بخواهم خالی میبرم و منی برد و من از تو ارث نمی
اگر  کنیم: »، در این خصوص این سخن را از شما روایت میدارم، دوباره تکرار کند و عقد صحیح است و اگر دو طرف تمایل داشتید که زمان را اضافه کنید

و اگر متوجه سخن خودش « و همچنین این سخن شما: »فرجی را از حرام به حالل خارج سازیم برای ما بسیار بهتر است از اینکه آن را بر حرام ترک کنیم 
کند؛ جز زن یا مرد بدبخت زنا نمی: »)ع( « و این سخن امیر المؤمنینباکی نیست  گوید باشد، و بر شمای خود میهست، بر او واجب است که متوجه آنچه درباره

فرق بین ازدواج دایم و موقت در این است که در ازدواج کنیم که فرمودید: »«، و نیز از شما روایت میچرا که با وجود متعه، دیگر مسلمان نیازی به زنا ندارد
اِس َمن : »فرمایدتواند هر جای زنش خالی کند. خداوند متعال میخالی کند ولی در ازدواج دایم مرد نمیتواند منی را هر جایی موقت، شخص می َوِمَن النَّ

َلدُّ اْلِخَصاِم  
َ
ْنَیا َوُیْشِهُد اللَه َعَلٰی َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو أ    *ُیْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَیاِة الدُّ

َ
ٰی َسَعٰی ِفي اأْل ْسَل، َواللُه اَل ُیِحبُّ اْلَفَسادَ َوِإَذا َتَولَّ « ْرِض ِلُیْفِسَد ِفیَها َوُیْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّ

دارد، در حالی که  ی زندگی این دنیا به شگفت میگیرد و تو را سخنش دربارهدر این دنیا کسی از مردم هست که خدا را به درست بودن اعتقاد خویش گواه می)
(«. در  داردها را نابود سازد، در حالی که خداوند فساد را دوست نمی * چون از نزد تو بازگردد، در زمین فساد کند و کشتزارها و نسل توزترین دشمنان است کینه 

عه این است که ای را در رحم نریزد، باید ده دینار کّفاره دهد، در حالی که از شرایط متهر کسی در ازدواج دایم نطفهها از شما روایت شده است: » کتاب کّفاره 
«. مستدرک الوسایل ای به دنیا آورد، بچه متعلق به پدر خواهد بودآب منی را هر جای متعه شده که بخواهد، بریزد؛ ولی اگر آن را در رحم قرار دهد و از آن بچه

؛ بحار  ١٦٩ص  ٤٢بحرانی: ج  محقق -؛ حدائق الناضره  ٤٢٣حسین بن حمدان حصیبی: ص  -؛ هدایت کبری  ٤٧٧تا  ٤٧٤ص  ٤١میرزای نوری: ج 
 .٢٦ص  ٣٥االنوار: ج 

کنیم. هر  اند و به علت اختصار آنها را ذکر نمیفرموده )ع(و سایر ائمه )ع(شرایط بسیار دیگری در این خصوص غیر از آنچه ذکر شد وجود دارد که امام صادق
 کس خواهان مطالب بیشتری در این خصوص است به کتب حدیث مراجعه نماید.
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 ترین مدت برای ازدواج موقت، شش ماه است.کم - ۲

 وك م املرأة مع الرجال ليس حراما  وال يحتاج تحليله إلى الزواج.

 وگوی زن با مردان حرام نیست و حالل شدنش نیازی به ازدواج ندارد.گفت

****** 

 شود.است، پذیرفته میی کسی که با آمریکا سازش کرده : آیا توبه ۱۲۳پرسش 

 الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۱۲۳السؤال/ 

أنا مهندس،كنت أعمح يف شـركة أمريكية متخصـصـة مدنية يف بناء املدارس واملسـىشـفيات 
يف العراق، وكنت ممن أحسـن الظن باألمريكا  وبهنّهم خلصـونا من حكم صـدام وكنت أهاد  

ــني األمريكيني وأعتعه م أصـــــدـقاء لي، لكنين اآل  ـندـمت ـندـما  شـــــدـيدا  على وأـجالس املهـندســ
 مجالسيت ومخالطيت ومهادنيت لهم.

اليت تعتعو  فيها أّ  أمريكا هي الدجال، وإنّها فتنة، سؤالي هو:  اآل  وبعد قرائيت لخطاباتكم
 هح تقبح التوبة ممن هادنوا وساروا يف الرك  األمريكي ؟

وج اإلمام )ع( ؟ أم أّ  اإلمام ســـيبادر إلى اجتثاثهم وقتلهم توبتهم اآل  إ،ا تابوا قبح خر هح تقبح
 حا لو تابوا ؟ أي إّ  الني وقع يف فتنة الدجال ال تقبح منه التوبة ؟

 أجيبونا .. جزاكم اهلل خا جزاء املحسنني

 سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.
ها ساخت مدارس و بیمارستانمن یک مهندس هستم و در یک شرکت خصوصی آمریکایی شهرسازی در 

بین بودم؛ چرا که آنها ما را از حکومت صدام نجات داده بودند. ها خوشدر عراق مشغول به کار و به آمریکایی
دانستم؛ اما اکنون بسیار پشیمانم من با آنها و با مهندسان آنها حشر و نشر داشتم و آنها را دوستان خودم می

 ام.اختالط و سازش داشتهکه با آنها نشست و برخاست و 
ی اید، پرسشی دارم: آیا توبهاکنون، پس از اینکه گفتارهای شما را خواندم که آمریکا را دجال و فتنه خوانده

 اند، مورد قبول است؟ها سازش کرده و در رکاب آنها بودهکسانی که با آمریکایی
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کن کردن شود؟ یا اینکه امام اقدام به ریشهرفته میشان پذیتوبه کنند، توبه  )ع(آیا اگر آنها قبل از خروج امام
ی دجال گرفتار شده کند، حتی اگر توبه کرده باشند؟ یا به عبارت دیگر، کسی که در فتنهو کشتار آنها می

 شود؟اش پذیرفته میباشد، آیا توبه
 لطفًا پاسخ دهید.... خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما بدهد!

ــلى اهلل على محمد وآل محمد بـســـ   الجواب: م اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــهم إ،ا ـتابوا وآمنوا ـفةّ  اهلل يقـبح توبتهم وإيـمانهم. واعلم أّ  أـح  الخلق إلى  األمريكـا  أنفســ
ِهْم ال َتْقَنُطوا ُقْح َيا ِعَبادِ ﴿اهلل الشــاب التائ  من النن . ويف قوله تعالى:   نُْفســِ

َ
َرُفوا َعَلى أ ســْ

َ
َي الَِّنيَن أ

ِحيمُ  نُوَب َجِميعا  ِإنَّهُ ُهَو الَْغُفوُر الرَّ َ َيْغِفُر النُّ ِ ِإ َّ اّللَّ . كفاية ملن تاب وآمن فاستهنّ (1)﴾ِمْن َرْحَمِة اّللَّ
وَلىَوَلْْلِخَرةُ َخْا  لَ ﴿ العمح يف طاعة اهلل، واعمح ما يرضيه سبحانه:

ُ
 .(2)﴾َ  ِمَن اأْل

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

شان را قبول خواهد کرد و بدان که عزیزترین ها هم توبه کنند و ایمان بیاورند، خداوند توبهاگر خود آمریکایی
فرماید: » بگو: ای بندگان من که به زیان خویش کننده است. خداوند متعال میتوبه خلق نزد خدا، جوان

آمرزد؛ او آمرزنده و مهربان ی گناهان را میاید، از رحمت خدا مأیوس مشوید زیرا خدا همهاسراف کرده
آنچه مورد  . همین که شخص، توبه کند و ایمان آورد و شروع به عمل در طاعت از خداوند سبحان و(٣)است«

 .(٤)کند: » هر آینه آخرت برای تو بهتر از دنیا است «رضای او است بنماید، برایش کفایت می

 وا،كر اهلل، فةّ  يف ،كر  ج ء القلوب وطهارتها. 

 ها است.همیشه خدا را یاد کن که در یاد او صفا و پاکی قلب
ْو ﴿

َ
ة  أ نُوَب َوالَِّنيَن ِإَ،ا َفَعلُوا َفاِحشـَ َتْغَفُروا ِلُننُوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر النُّ َ َفاسـْ ُهْم َ،َكُروا اّللَّ نُْفسـَ

َ
َظَلُموا أ

وا َعَلى َما َفَعلُوا َوُهْم َيْعَلُمو َ  ُ َوَلْم ُيِصرُّ  .(5)﴾ِإالَّ اّللَّ

 
 . ٥٣الزمر:  -١
  .٤الضحی:  -٢
 . ٥٣زمر:  - ٣
 . ٤ضحی:  - ٤
  .١٣آل عمران:  -٥
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ناهان کنند و برای گ»و کسانی که چون مرتکب کاری زشت شوند یا به خود ستمی کنند، خدا را یاد می
آگاهند در آنچه خویش آمرزش می خواهند و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد؟ و چون )به زشتی گناه( 

 .(١)کردند پای نفشرند«می

****** 

 : حکم پوشیدن شلوار و چادر.۱۲۴پرسش 

ــؤال/  ــرعي الرتـداء البنطلو  مع حجـاب الرأس، :۱۲۴الســ وكـنلـ  الحكم  مـا الحكم الشــ
 إلس مية ؟الشرعي للعباءة ا

 املرسح: عدنا  مهدي

 طور حکم شرعی چادر چیست؟ حکم شرعی پوشیدن شلوار همراه با حفظ حجاب موی سر، و همین
 فرستنده: عدنان مهدی

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــ؛ا   ــ؛ ـما ـعدا ،ـل  ســ ــ؛ الوجـه أو الكفني أو الـقدمني، ويجـ  عليـها ســ ال يجـ  على املرأة ســ
ــّ ما تحتها، والبنطل ــيقة تصــ و  مث   إ،ا كانت حقيقيا ، أي أ  ال تكو  امل بس خفيفة أو ضــ

املرأة ترتدي فوقه جّبة أو سـ؛ة تمتد إلى الركبىني، وما ظهر منه لم يكن ضـيقا  يصـّ ما تحته 
ا إ،ا كـا  البنطلو   ــ؛ا  للمرأة. أـمّ ــكـال فـيه، ـبح ربـما يكو  يف بعا األحـيا  أكرث ســ ف  إشــ

ــرعيا ، ترتديه املرأة وال يشء فوقه وهي ترتدي حجاب الرأس، فهنا غا صـــحي  وال   يعتع حجابا  شـ
 بح إّ  التهت  بارتداء البنطلو  بهن  الطريقة أعظم من كشّ الشعر والرأس.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 
 . ١٣٥آل عمران:  - ١
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ی اعضا باید به طور کامل پوشانیده و بقیه  های پا بر زن واجب نیستپوشانیدن صورت، دو کف دست و پنجه
شود؛ جنس پوشش نباید نازک و به قدری تنگ باشد که زیرش را نمایان سازد. اما در خصوص شلوار، در 
صورتی که از روی آن مانتو یا کتی بپوشد که تا زانو را بپوشاند، اشکالی ندارد، آن هم در صورتی که تنگ نباشد 

نمایان سازد؛ اما اگر زنی شلوار  بپوشد و مانتو یا کتی روی آن نباشد و حجاب سرش   تا هر آنچه زیرش است را
شود؛ حتی هتک حرمت پوشیدن شلوار به این صورت، را حفظ کند، اشکال دارد و حجاب شرعی محسوب نمی
 از نمایان ساختن مو و کشف حجاب سر، بیشتر است.

****** 

 : زمان نماز جمعه بعد از اذان.125پرسش 

 حا نهاية ركعيت الجمعة ؟ كم هي مّدة ص ة الجمعة من بدء األ،ا  :۱۲۵السؤال/ 
 املرسح: صبال مهدي

 انتهای دو رکعت نماز جمعه چقدر است؟   شروع اذان تا جمعه از مدت نماز
 فرستنده: صباح مهدی

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ال يشــ؛ح مّدة، ولكن يعتع أ  تكو  كافية للخطبىني والركعتني، كما يســتح  ل مام 
 التخفيّ يف تمام فيتجن  اإلطناب املمح واإلختصار املخح.

حمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الر 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

مدت زمان معینی برای آن  شرط نشده است؛ اما زمان باید برای خواندن دو خطبه و دو رکعت کافی باشد. مستحب 
 دنی که اختالل ایجاد کند، بپرهیزد. آور و همچنین مختصر کر است امام کوتاه کند و از طوالنی کردن کسالت

****** 
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 : استفاده از دستگاه برای جلوگیری از بارداری.126پرسش 

هح يجوز لي أ  اســتخدم اللول  الني هو يمنعين من الحمح، وهح يجوز لواضــعه  :۱۲۶الســؤال/  
 يكو  رج   ؟ لي أ 

 قرار دادن آن توسط مرد، مجاز است؟آیا استفاده از دستگاه جلوگیری از بارداری جایز است. آیا 
ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ

 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 يجوز استخدامه بموافقة الزوج، وال يجوز أ  يًعه رجح.

له علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی ال
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 استفاده از آن با موافقت همسر جایز است و قرار دادن آن توسط مرد مجاز نیست.

****** 

 رسد. : کسی که دعوت به او نمی127پرسش 

ًـيقة، وما ،ن  من لم  وهح يكفي إع نكم بهنّكم أول املهديني :۱۲۷الـسؤال/   بهن  الـصورة ال
 األرضية مث   ؟ صح اإلع   إليه باعتبار  من القط  اآلخر للكرةي

 املرسح: سعاد مجيد عبد النيب

آیا این اعالن شما به عنوان مهدی اول به این صورت محدود و ضعیف کافی است و گناه کسی که دعوت 
 کند، چیست؟ی زمین زندگی میرسد به این دلیل که مثاًل در قطب کرهبه او نمی

 فرستنده: سعاد مجید عبدالنبی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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كيّ علميت أّ  اإلع   عن الدعوة بصـورة ضـيقة ؟ل يوجد أنصـار اآل  يف كثا من دول العالم 
   بصـــورة ضـــيقة ؟ يوجد أنصـــار يف إيرا  ودول الخليج ودول فكيّ علموا وآمنوا إ  كا  اإلع

املغرب العربي ومصـــر وأمريكا وأملانيا واســـ؛اليا وكندا والســـويد وبريطانيا والصـــني وغاها من  
َولَْو ﴿دول العالم. أّما من لم تصــح إليه الدعوة فعىســ أ  يكو  الســب  خاا ، وإالّ فةنّه تعالى يقول:  

ْسَمَعُهْم َلَتَولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضو َ َعِلَم 
َ
ُ ِفيِهْم َخْاا  أَلْسَمَعُهْم َوَلْو أ  .(1)﴾اّللَّ

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 سلیمًا.توالمهدیین وسّلم

سا است؟ اکنون در بسیاری از کشورهای جهان شما چطور متوجه شدید که اعالن این دعوت محدود و نار 
انصار وجود دارند، اگر این اعالن محدود و ناکافی بود، اینان چگونه با خبر شدند و ایمان آوردند؟ در کشورهای 

های مغرب عربی، مصر، آمریکا، آلمان، استرالیا، کانادا، سوئد، بریتانیا، چین و ی خلیج، دولتایران، حاشیه
انصار وجود دارند. اما کسی که این دعوت به او نرسد، انشاء الله که سببش خیر باشد و در غیر سایر کشورها 

ساخت و یافت، شنوایشان میاین صورت این سخن خداوند متعال خواهد بود: » و اگر خدا خیری در آنان می
 . (٢)شدند «گشتند و رویگردان میحتی اگر هم آنها را شنوا ساخته بود باز هم برمی

****** 

 : حکم ماء الشعیر128پرسش 

بخصـوو ماء الشـعا هح هو محلح أم محرم بالنسـبة للمريا، وهح به شـروح يف   :۱۲۸السـؤال/  
 حال حليته ؟

 املرسح: فاطمة علي

 در خصوص ماء الشعیر، آیا برای بیمار حالل است یا حرام؟ و آیا برای حالل بودنش شروطی وجود دارد؟ 
 فرستنده: فاطمه علی 

 
  .٢٣األنفال:  -١

 
 
 . ٢٣انفال:  - ٢
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ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

شــرب مائه. أّما إ،ا اختمر الشــعا ف  يجوز شــرب مائه حا وإ    إ،ا لم يتم تخما الشــعا يجوز
كا   للع ج )أي إنّه يجوز نقع الشــعا واســتخ و مائه بعصــر  أو بطريقة أخرى ولكن قبح أ   

 تظهر عليه حالة التخمر(.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.مهدیین وسّلموال

اگر آب جو تخمیر نشده باشد، خوردنش جایز است، اما اگر تخمیر شود، نوشیدن آن حتی برای فرد بیمار 
نیز جایز نیست )به عبارت دیگر، امکان استخراج و استفاده از آب جو با استفاده از فشردن یا با هر روش 

 . دیگری وجود دارد ولی باید قبل از ظاهر شدن حالت تخمیر در آن صورت گیرد(

****** 

 ای و جواهرآالت و خارج شدن از منزل با آن. : حکم پوشیدن جوراب شیشه129پرسش 

بالنسـبة للبس الجوارب الشـفافة ح ل أم حرام، ولبس النه  والخروج به جائز أم  :۱۲۹السـؤال/  
 وثبتكم اهلل على الطريق املستقيم طريق األئمة واملهديني. ال ؟

 املرسح: فاطمة علي

راب شفاف، آیا حرام است یا حالل؟ همچنین پوشیدن زیور آالت و خارج شدن از منزل با آن، پوشیدن جو
 قدم بدارد!حالل است یا حرام؟ خداوند شما را بر راه راست، راه ائمه و مهدیین ثابت

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 هديني وسلم تسليما .األئمة وامل

ــ؛ا  حقيقـيا ،  فلبس  ــ؛ ـما ـعداهـما ســ يجوز أ  يظهر وـجه وكـفا وـقدـما املرأة، ويـج  عليـها ســ
الجوارب ليس واجبا  على املرأة. ويجوز لبس النه  للمرأة وهو مستح ، ولكن يحرم إظهار  أمام  
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لزيـنة فيجوز لبســـــه وإظـهار  أـمام الرـجال إالّ الزوج واملـحارم، إالّ ـخاتم الزواج اـلني هو عرـفا  ال يـعد ل
 الرجال.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

ی پا و صورت زن جایز است و اشکال ندارد و بر او واجب است که سایر ظاهر کردن دو کف دست و پنجه 
آالت برای زن جایز و  مل بپوشاند. پوشیدن جوراب برای زن واجب نیست. استفاده از زیوراعضا را به طور کا

حتی مستحب است؛ اما آشکار نمودنشان برای مردان دیگر حرام است مگر برای شوهر یا افراد محرم؛ به غیر 
تواند آن را به دست کند و در شود؛ بنابراین میی ازدواج که از نظر ُعرفی، جواهر آالت محسوب نمیاز حلقه

 برابر سایر مردان آشکار نماید. 

****** 

 ی عمر، خدمات درمانی و حوادث. : بیمه130ش پرس

ماهي األحكام الشــرعية للتهمني على الحياة أو التهمني ضــد األمراض أو الحوادث  :۱۳۰الســؤال/  
 أو السرقة وكح ما هو له ع قة بالتهمني ؟

 املرسح: صبال مهدي

ت و به طور کلی ی حوادث و سرقی خدمات درمانی و بیمهی عمر، بیمهاحکام شرعی در خصوص بیمه
 شود، چیست؟هر چیزی که به بیمه مربوط می

 فرستنده: صباح مهدی 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــركـة الـتهمني )املَؤِمن( من أـحد الـجانبني، وجهة  الـتهمني: هو عـقد ـجائز بني جـهة تكو  ـعادة شــ
 ن( من الجان  اآلخر.أخرى تكو  عادة شخصا  أو أشخاصا  أو شركة )املَؤَمن له أو املستهمِ 



 258                                                                                                                     (دوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

گر( و از سوی دیگر با شخص، کننده )بیمه نامه: قرار دادی است که از یک سو بین شرکت بیمهبیمه
 گردد. گزار( منعقد میبیمهشونده یا اشخاص یا شرکت دیگری )بیمه

ويتعـهد فـيه املَؤِمن للمَؤَمن ـله ـبه  ـيدفع ـله أو لورثـته مبلـغا  من امـلال عـند ـحدوث ـطارئ معني على 
 يشء معني يخصه يف مّدة معينة يف مقابح أ  يدفع املَؤَمن له مبلغا  معينا  من املال يف مّدة معينة.

گردد که در صورت بروز حادثه بر چیزی معین در مدتی معین هد میگزار متعگر به بیمهدر این قرار داد، بیمه
 اش پرداخت نماید.جبران خسارت کند و پول معینی را در مدت معین به او یا ورثه

 مسائح:

ة  امتنع عن اـلدفع  ّدة املعيـنة، وإالّ ـف ه بموجـ  العـقد ويف امـل ه ـبدفع املبلس املتعني علـي يلزتم املؤمن ـل
لعقد وإعادة نصــّ املبلس الني دفعه املؤمن له، إ  كا  قد دفع جزءا  من املبلس كا  للمَؤِمن فســ  ا

 املتعني عليه دفعه.

باشد و در غیر این گزار ملزم به پرداخت مبلغ معین شده، طبق قرار داد و در مدت معین شده میبیمه - ١
اهد کرد و اگر بخشی از مبلغ گر از پرداخت خسارت پیش آمده، امتناع و قرار داد را فسخ خو صورت، بیمه

 گزار پرداخت نماید.گر پرداخت شده باشد، نصف این مبلغ را به بیمهگزار به بیمهنامه توسط بیمهبیمه

إ  تلكه املؤمن له يف الدفع، كا  املَؤِمن مخاا  يف إمهاله أو الفـس  وإعادة نصـّ املبلس الني دفعه 
 املبلس املتعني عليه دفعه.املؤمن له، إ  كا  قد دفع جزءا  من 

گر در مهلت دادن به او یا فسخ قرار داد و بازگرداندن گزار در پرداخت مبلغ مقرر، تعّلل کند، بیمهاگر بیمه  -  ٢
گزار چیزی از مبلغ را باشد؛ اگر که بیمهگزار به او پرداخت کرده است، مختار مینصف مبـلغی کـه بـیمه

 پرداخت کرده باشد.

ــ؛ح  ــاح اليت دفعها املؤمن له إ،ا أخح بالعقد أو  إ،ا اشـ ــي ا  من )املبالس( األقسـ املَؤِمن أ  ال يعيد شـ
 تلكه يف الدفع وفس  املَؤِمن العقد تبعا  لنل ، يص  الشرح.
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مانده در قرار داد تعلل یا گزار در پرداخت اقساط ویا مبلغ باقیگر شرط کند که چنانچه بیمهاگر بیمه - ٣
گزار گر چیزی از مبلغ پرداخت شده را به بیمهگر قرار داد را فسخ نماید و بیمهبه َتَبع آن، بیمه امتناع کند و

 پرداخت ننماید، این شرط صحیح است.

ــح املَؤِمن عن  ــ  العقد بىنصـ ــارة املَؤَمن له عند حدوثها وال ينفسـ يج  أ  يلزتم املَؤِمن بجع خسـ
 الدفع بح يجع على الدفع.

گزار را جبران خسارت نماید و در صورت عدم پرداخت این مبلغ ید در صورت بروز حادثه بیمهگر بابیمه - ٤
 گردد بلکه او باید جبران خسارت نماید.گر، قرارداد فسخ نمیاز سوی بیمه

يج  أ  يكو  املؤمن قادرا  على جع خســارة املؤمن له املفروضــة يف العقد ابتداء ، فة  تبنيَّ بعد 
ن ،ل  ابتداء  كا  للمؤمن له حق الفس  واستعادة ما دفع من املال. وكنا إ  طرأت العقد عجز  ع

 القدرة بعد أ  كا  عاجزا  ابتداء .

گر قبل از انعقاد قرارداد توانایی جبران خسارت را داشته باشد و چنانچه پس از عقد قرار داد باید بیمه - ٥
باشد گزار این حق محفوظ میباشد، برای بیمهالی نمیگر قادر به پرداخت خسارت احتممشخص شود که بیمه

که قرارداد را فسخ و مبلغ پرداخت شده از سوی او بازگردانیده شود؛ حتی اگر پس از مشخص شدن ابتدایی 
 گر از پرداخت خسارت، توانایی پرداخت خسارت در او ایجاد شود.ناتوانی بیمه

را  ابتداء ، كا  للمَؤَمن له حق الفس  واستعادة نصّ إ،ا طرأ العجز على املَؤِمن بعد أ  كا  قاد
 ما دفع من املال.

گر توانایی جبران خسارت را داشته باشد و بعدا نتوانی از پرداخت بر او عارض شود، اگر در ابتدا بیمه - ٦
 گر را دارد.گزار حق فسخ قرارداد و باز پس گرفتن نصف مبلغ پرداخت شده به بیمهبیمه

املَؤِمن أ  ال يعيد نصـــّ املال إ،ا طرأ عليه العجز عن جع الخســـارة واختار املؤمن له  إ،ا اشـــ؛ح 
 فس  العقد، ال يص  الشرح.

گزار حق فسخ قرارداد را ندارد گر شرط کند که در صورت بروز ناتوانی از پرداخت خسارت، بیمهاگر بیمه  -  ٧
 ن شرطی صحیح نیست.و نصف مبلغ پرداخت شده به او باز گردانیده نشود، چنی
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 إ،ا اش؛ح املؤمن له استعادة كح ما دفع إ،ا طرأ العجز على املَؤمِ ِ  يص  الشرح.

گر شرط کند که در صورت بروز ناتوانی از پرداخت خسارت، کل مبلغ پرداخت شده را بازگرداند، اگر بیمه  -  ٨
 شرط صحیح است.

****** 

 های دولتی. : خانه در زمین131پرسش 

وليسـت ملكا  ألحد، مع العلم إنّها ال تؤثر على  لقد بنيت بيتا      يف أرض تابعة للدولة  :131السـؤال/  
فما حكم هنا البيت ؟ والسـ م  من الجاا  قبح البناء سـوق أو مدرسـة أو شـارع مع أخن املوافقة

 عليكم

ه اینکه زمین متعلق به های دولتی که متعلق به شخص خاصی نیست، ساختم؛ با علم بای در زمینخانه
 ها هم اجازه گرفتم. حکم این خانه چیست؟بازار، مدرسه یا  خیابان نیست و قبل از احداث از همسایه

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ا مـل  ل ـمام املـهد ــرف، وليس األرض إمـّ ــلمني املؤمنني ـبالحق، ول ـمام حق التصــ ي )ع( أو للمســ
لدولة الطاغوت أي حق شـرعي يف التصـرف فيها. فيحق لكح مؤمن بالحق أ  يسـكن ويبين دارا  
له إ،ا كا  ال يمتل  دارا  يـسكن فيها، وال يعتد بدولة الطاغوت أو من يواليها من الـسفهاء النين 

ا لهم صـــدام أو الطواغيت من أمثاله شـــرعية، واألرض اليت يه،  اإلمام يعتعو  األرض اليت ملََّكه
 .(1) ألوليائه التصرف فيها غا شرعية لل

 
فقلت له: ِلَم رد علیك أبي عبد الله  )ع(تلك السنة مااًل فرده أبو عبد الله  )ع(عن عمر بن یزید قال: رأیت مسمعًا بالمدینة وقد کان حمل إلی أبي عبد الله  -١

مائة ألف درهم وقد جئتك بخمسها  المال الذي حملته إلیه ؟ قال: فقال لي: إني قلت له حین حملت إلیه المال: إني کنت ولیت البحرین الغوص فأصبت أربع
وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالی في أموالنا، فقال: )أو ما لنا من األرض وما أخرج الله منها   ،بثمانین ألف درهم وکرهت أن أحبسها عنك

له: وأنا أحمل إلیك المال کله ؟ فقال: )یا أبا سیار، قد طیبناه لك  إال الخمس یا أبا سیار ؟ إن األرض کلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا(، فقلت
األرض في وأحللناك منه فضم إلیك مالك، وکل ما في أیدي شیعتنا من األرض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان في أیدیهم ویترك 

علیهم حتی یقوم قائمنا، فیأخذ األرض من أیدیهم ویخرجهم صغرة(. قال عمر بن یزید:  أیدیهم، وأما ما کان في أیدي غیرهم فإن کسبهم من األرض حرام
 . ٤٠٨ص١فقال لي أبوسیار: ما أری أحدًا من أصحاب الضیاع وال ممن یلي األعمال یأکل حالاًل غیري إال من طیبوا له ذلك. الکافي: ج

 المقام لالطالة. )المعلق(.  وهناك روایات کثیرة بهذا المعنی ترکت التعرض لها لعدم مناسبة
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پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 )ع(باشد و حق تصرفش از آِن اماماست و یا متعلق به مؤمنیِن به حق می )ع(زمین، یا ملک امام مهدی
است و حکومت طاغوت هیچ گونه حق شرعِی دخل و تصرف در آن را ندارد. حّق هر مؤمِن به حّقی است  که 

ای نداشته باشد و در این خصوص دولت یا پیروان سفیه آن ای بنا کند و در آن ساکن شود، اگر خانهخانه
هایی نظیر او به آنها داده است، کنند امالکی که صدام یا طاغوت میتی ندارند؛ همان کسانی که تصور میاه

 !!(١)دهد، غیر شرعی استی تصرف میشرعی، و در عوض، زمینی که امام به یارانش اجازه

****** 

 ام؟ کمکم کنید.: آیا گناهی مرتکب شده132پرسش 

  الس م عليكم :132السؤال/ 

 جو منكم يا أخواني أ  تعرض رساليت على السيد أحمد الحسن.أر 

أنا دائما  حزينة  هح اهلل يحاســبين على هنا الشــء هح أنا ارتكبت خطي ة، )أنا ........( ســؤالي
واحد أتمّ  أ    أرجوكم ســاعدوني أريد أ  أرتال حا لو يوم ومهمومة ودائمة البكاء ال يفارقين،

 بالرّد أسالكم الدعاء.ال تتهخروا عليَّ 

 سالم علیکم.
 ام به دست سید احمدالحسن برسد.برادران، امیدوارم نامه

 
آن را به او پس  )ع(برد و ابو عبد اللهبرده بود با خود می )ع(از عمر بن یزید نقل شده است: مسمع را در مدینه دیدم که مال آن سال را که برای ابو عبد الله - ١

مالی که برایش برده بودی را از تو نگرفت؟! به من گفت: وقتی مال را نزد امام بردم به او گفتم: در بحرین غّواصی  )ع(داده بود. به او گفتم: چرا ابو عبد الله
م و خوش نداشتم پیش خودم نگه دارم؛ آن را به کردم و مبلغ چهار صد هزار درهم کسب کردم و خمس آن را که بالغ بر هشتاد هزار درهم بود محاسبه کرد

آیا فقط خمس آنچه در زمین است و از آن خارج دهم که حقی است که خداوند تبارک و تعالی از اموال شما برای ما قرار داده است. امام فرمود: »شما می 
ی مال را برای شما «. به او گفتم: آیا همهگردد ملک ما استخارج می ی زمین و هر آنچه از آنشود متعلق به ما است، ای ابا سیار؟ ای ابا سیار، همهمی

حالل   ای ابا سیار، آن را برای تو پاک و مطّهر و برایت حاللش نمودیم. مالت را بردار. و هر آنچه در اختیار شیعیان ما از زمین و غیره است،بیاورم؟ فرمود: »
خواهد کرد و هر آنچه در اختیار شیعیان ما است برای آنها باقی خواهد گذارد. اما هر آنچه در اختیار غیر از  شده است تا قائم ما قیام کند که او در آن تصرف
اند برایشان حرام است تا قائم ما قیام کند که زمین را از آنها باز پس خواهد گرفت و آنها را خوارشان خواهد شیعیان ما است، هر چه از زمین به دست آورده 

ها یا کسانی که با کارشنان روزی ی صاحبان باغبن یزیدگفت: ابو سیار به من گفت: به غیر از من و کسانی که برایشان حالل شده است، همه «. عمرساخت
 . ٤٠٨ص ١خورند. کافی: جخورند، همه حرام میمی

 آوردنشان صرف نظر کردم. در این خصوص روایات بسیاری آمده است که به جهت جلوگیری از طوالنی شدن مطلب از 
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کند؟ ام؟ آیا خداوند مرا به خاطر چنین چیزی مواخذه می)من....( سؤالم این است که آیا گناهی مرتکب شده
خواهم به آرامش می کند. از شما چشم یاری دارم.من همیشه نگران و مضطرب هستم و گریه رهایم نمی

 ی یک روز باشد. تقاضا دارم پاسخ مرا به تأخیر نیندازید. دعایم کنید.برسم حتی اگر به اندازه

ــلى اهلل على محمد وآل محمد  الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

العظيم وبه نســـتعني. إّ  اهلل ســـبحانه غفار الننوب ســـتار العيوب، ال حول وال قّوة إالّ باهلل العلي  
ــ حا  ــ امل ئكة الكاتبني ما كتبوا، بح وُين ـ ــتغفرين التائبني حا ُين ـ فهو يغفر ،نوب املسـ

فلو كنِت مننبة فةّ  اهلل يقبح  (1)األرض اليت أ،ن  عليها التائ  ما ارتك  عليها من معصـية اهلل  
، بح إّ  من أح  الخلق إلى اهلل الشاب التائ  من النن . وإ  لم (2)فر للمستغفرين  توبة التائبني ويغ

تكوني ـفةّ  اهلل يـجازي الـظاملني واملظلومني كـح بـما ظلم وبـما وقع علـيه من الظلم. ف  تـخايف أ   
ــيطـا  وـيهـخنف يف دـهالزي بعـيدة عن  يحيّ علـي  اهلل، وأكرثي من ،كر اهلل، وال يخـدـع  الشــ

 طاعة اهلل كاالنتحار أو أي يشء ال ُيرل اهلل. واعلمي أّ  بنكر اهلل تطم ن القلوب.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 .تسلیماً والمهدیین وسّلم

 الحول وال قوة إال باالله العلی العظیم و به نستعین. 
ها است. او گناهان استغفار کنندگان توبه کننده ی عیبی گناهان و پوشانندهبخشاینده خداوند سبحان،

اند فراموشی دهد و حتی زمینی که توبه کننده بر روی آن بخشاید تا فرشتگان نویسنده را به آنچه نوشته را می
ی توبه کنندگان را د توبه. اگر شما )زن( گناهکار باشی، خداون(٣)دهدمعصیت کرده است را نیز فراموشی می

ترین خلق در نظر خدا، جوان توبه کننده از گناهش و حتی محبوب  (٤)آمرزدپذیرد و استغفار کنندگان را میمی
دهد، به خاطر ظلمی که کرده کنندگان نباشی، خداوند ظالمین و مظلومین را جزا میباشد؛ اما اگر از توبهمی

 
یقول: )إذا تاب العبد توبة نصوحًا أحبه الله فستر علیه في الدنیا واآلخرة، فقلت: وکیف یستر علیه ؟ قال:   )ع(عن معاویة ابن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله   -١

األرض اکتمي ما کان یعمل علیك من الذنوب، فیلقی الله حین ینسي ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب ویوحي إلی جوارحه اکتمي علیه ذنوبه، ویوحي إلی بقاع 
 .)المعلق(. ٤٣٠ص  ٢یلقاه ولیس شيء یشهد علیه بشيء من الذنوب(.الکافي: ج

.  ٣١٣للشیخ الطبرسي: ص   -، أنه قال: )التائب من الذنب کمن ال ذنب له، والمقیم علی الذنب وهو یستغفر کالمستهزئ( مکارم األخالق)ع(عن الصادق    -٢
 )المعلق(.  

دارد ی خالص و َنّصوح کند، خداوند او را دوست میای توبهاگر بنده فرمود: »الله شنیدم که می)ع(از معاویة بن وهب روایت شده است که گفت: از ابا عبد    - ٣
دهد و به اند، فراموش میای را که گناهانش را نوشته فرشته دو دارد؟ فرمود: » «. پرسیدم: چگونه او را پوشیده میداردو در دنیا و آخرت عیب او را پوشیده می

کند که هر چه بر روی تو از گناهان قبیح انجام داده است را پوشیده بدار، هنگام کند که گناهانش را کتمان کنند وبه زمین وحی می اعضا و جوارحش وحی می
 . ٤٣٠ص ٢«. کافی: ج ناهان او را شهادت دهد، وجود نداشته باشدهای گکند که چیزی که بدیدیدار، خداوند را در حالی مالقات می

کننده از گناه همانند کسی است که اصاًل گناهی نداشته است، و کسی که از گناه طلب بخشش کرده  توبهروایت شده است که فرمود: » )ع(از امام صادق - ٤
   «.کندباشد و انجام آن را ادامه دهد همانند کسی است که مسخره می
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و به خاطر ظلمی که بر او واقع شده است. نترس از اینکه خداوند تو را نبخشاید، و از ذکر خدا غافل مشو. 
های تاریک و دور از اطاعت خدا مانند خود کشی یا هر آنچه خدا از آن شیطان تو را فریب ندهد و تو را به راه

 رسند.ها به اطمینان میراضی نباشد، نبرد و بدان که فقط با یاد خدا قلب

****** 

 های حاوی آیات قرآن مجاز است؟: آیا سوزاندن ورق133پرسش 

ــؤال/  ــمـلة أو آـية قرآنـية حـفاـظا  عليـها من  ـهح يجوز حرق :133الســ األوراق كـى  عليـها البســ
 الدنس ليس إالّ ؟

 املرسح: ميساء جعفر السعدي

شان آیات قرآن یا بسم الله نوشته شده است فقط به جهت محافظت آنان هایی که بر رویآیا سوزانیدن ورق
 از نجس نشدن، جایز است؟ 

 فرستنده: میسا جعفر سعدی 

    

ــلى اهلل على محمد وآل محمد ب  الجواب: ســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 ال يجوز حرق أوراق مكتوب فيها القرآ  أو البسملة ويجوز إلقا،ها يف املاء الطاهر.

ل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آ
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

توان آنها را در شان آیات قرآن یا بسم الله نوشته شده باشد، جایز نیست و میسوزانیدن کاغذهایی که روی
 آب پاک مانند رودخانه ریخت.                

****** 
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 : درخواست دعا.134پرسش 

 الس م على اإلمام أحمد الحسن، والس م على أخوتي األنصار  :134السؤال/ 

وأطل  من الســيد )ع( أ  يدعو لي لتيســيا أموري   -النرويج   -أنا من األنصــار وأعيش يف أوروبا  
 هنا.

 اللهم احفظ السيد أحمد الحسن )ع( واألنصار.
 املرسح: عباس كاظم

 .سالم بر امام احمد الحسن و سالم بر برادران انصار
کنم برای آسان شدن تقاضا می )ع(کنم، از سیدمن از انصار هستم و در اروپا در کشور نروژ زندگی می

 کارهایم مرا دعا فرمایند.
 و انصا را در پناه خود محفوظ بدار! )ع(خداوندا! سید احمد الحسن

 فرستنده: عباس کاظم 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، و  الجواب: صــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

أســهل اهلل أ  يجنب  مفاســدهم ويوفق  لطاعته وتجن  معاصــيه، ويرزق  يف اآلخرة حســنة 
 ويف الدنيا حسنة، وأرجو أ  ال تنساني أنت أيًا  من الدعاء.

محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

اش را خواهم که تو را از مفاسد آنها حفظ و توفیق طاعت از او و دوری از نافرمانیاز خداوند متعال می
نصیبت فرماید و در آخرت و در دنیا روزِی نیک عطایت فرماید و از شما نیز تقاضا دارم مرا در دعاهایتان 

 فراموش نکنید.

****** 
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 : آیا جایز است در وضو دست چپ دو بار شسته شود؟135پرسش 

هح يجوز غسـح اليد اليسـرى عند الوضـوء غسـلتني، كما هو الحال يف اليد اليم   :135السـؤال/  
 حيث إّ  ،ل  سيؤدي إلى مس  الرأس والرجلني بماء مستح  ؟

 املرسح: عباس طاهر

د؟ همان طور که برای دست راست چنین است؛ تا به این آیا جایز است در وضو دست چپ دو بار شسته شو
 صورت مسح سر و پاها با آب مستحبی صورت گیرد.

 فرستنده: عباس طاهر 

ــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب: بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

االكتفاء بغرفة واحدة وبغســلة واحدة للوجه ولليدين. وهنا كا  وضــوء األفًــح يف الوضــوء 
وعلي )ع(، وتعدد الغرفات اليت يفيًــها على العًــو املغســول قبح إتمام غســله ال تعين   )و(محمد

ًـو املغسـول تكو  بعد تمام غسـله، وتسـتح  إلسـباغ الوضـوء  تعّدد الغسـح، والغسـلة الثانية للع
ًـر باملـس ،  إ  كا  يحتمح عدم  ًـو املغـسول من أول غـسلة، وهي ال ت وـصول املاء لبعا أجزاء الع

 فيجوز غسح اليد اليسرى مرتني ثم إتمام الوضوء بمس  الرأس والقدمني.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم
ها، به یک مشت آب بسنده شود؛ که این روش، همان وضو وضو برای شستن صورت و دستبهتر است در  

باشد. تعدد ریختن آب بر روی عضو شسته شده در وضو می )ع(و حضرت علی )ص(گرفتن حضرت محمد
آید که ی دوم شستن زمانی به حساب میباشد و مرتبهقبل از پایان شستنش به معنی تعدد شستن آن نمی

ی اول شستن عضو، آب به برخی اجزای رود در مرتبهی اول پایان یافته باشد. اگر احتمال میتبه شستن مر 
رساند و جایز است که دست چپ دو بار ی عضو، مستحب است و ضرری به مسح نمیآن نرسد، شستن دوباره

 شسته شود و سپس به مسح سر و پاها اقدام گردد.

****** 
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 : برجستگی روی پاها. 136پرسش 

 هح قبيت الرجح هي أعلى ما يف القدم، أم القبىني على جانيب القدم ؟ :136السؤال/ 
 املرسح: عباس طاهر

 ی پا است، یا برجستگی دو طرف پا )کعبین(؟آیا برجستگی روی پا، باالترین نقطه
 فرستنده: عباس طاهر 

ــلى اهلل ع  الجواب: لى محمد وآل محمد بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 القبتا  أعلى ما يف القدمني.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 باشند.ی پا میبرجستگی دو طرف پا )کعبین( بلندترین نقطه

****** 

 : هک کردن مراکز اینترنتی.137پرسش 

ــؤال/   ــم اهلل الرحمن الرحيم :137الســ ــحِّ على محمد وآل محمد األئمة واملهديني ،  بســ اللهم صــ
 وسلم تسليما .

 سيدي يماني آل محمد، الس م عليكم و رحمة اهلل و بركاته

ــافر منظوـمات  ــرت يف األـيام األخاة ـظاهرة التـحاـيح على ســ بحـيث  -مراكز األن؛ـنت   -إنىشــ
يمكن للمسـتخدم أ  يتصـح على شـبكة األن؛نت بدو  أ  يدفع اشـ؛اف لصـاح  املركز، حيث 
يـستخدم نوع من العامج تمكنه من الدخول للـشبكة بواـسطة عنوا  أحد املـش؛كني الفعليني 

ســّمى العملية بالعامية )التجطيح على اإلن؛نت(، فما حكم الشــخص الني لصــاح  املركز و ت
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ـــح  خـطا  مـجاـنا . علـما  إّ  أغـل  املراكز ليســـــت حكومـية وإنّـما ـتابـعة  يقوم بـهن  العملـية ويســ
 ألشخاو معينني من عاّمة الناس.

 اللهم احفظ سيدي وموالي أحمد الحسن وثبتنا على واليته يا اهلل.
 سم خليحاملرسح: محمد قا

 بسم الله الرحمن الرحیم، الهم صلی علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین وسلم تسلیما.
 سید یمانی آل محمد، سالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 

ای هک کرد های مختلف ِسرورهای اینترنتی را به گونهتوان به روشامروزه در بسیاری از نقاط جهان می
ی اینترنت را به دست آورد؛ به این پرداخت هزینه به صاحبش، کاربر توانایی متصل شدن به شبکهکه بدون 

افزار امکان وارد شدن به شبکه با استفاده از مشخصات یکی از مشترکان فعلی صورت که با استفاده از یک نرم
شود. حکم شخصی که چنین باشد. این عمل اصطالحًا هک کردن اینترنتی نامیده میپذیر میمرکز، امکان

عملی انجام دهد و خط مجانی به دست آورد، چیست؟ با تو به اینکه بیشتر این مراکز حکومتی نیستند و متعلق 
 باشند.به اشخاص خاصی از عموم مردم می

 فرستنده: محمد قاسم جلیل 

ــلى اهلل على محمد  الجواب: وآل محمد  بســــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــ
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 .(1)ال يجوز، إالّ إ  كا  صاح  املال ينص  العداء لَلئمة واملهديني فعندها يكو  غا مح؛م املال

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

نیست مگر اینکه صاحب شبکه دشمنی با ائمه و مهدیین داشته باشد؛ در این صورت مال او محترم جایز 
 . (٢)نیست

 
: )ما تقول في قتل الناصب ؟ قال: حالل الدم أتقي علیك فان قدرت أن تقلب علیه حائطًا أو تغرقه في ماء لکي )ع(عن ابن فرقد قال: قلت ألبي عبد الله  -١

 . ٢٣١ص ٧٢ال یشهد به علیك فافعل، قلت: فما تری في ماله ؟ قال: توه ما قدرت علیه( بحار األنوار: ج
 . )المعلق(. ١٩٤ص ٣٩، قال: )خذ مال الناصب حیث وجدت وابعث إلینا بالخمس( بحار األنوار: ج()عوعن أبي عبد الله 

خون او حالل است و اگر بتوانی او  گفتم: نظر شما در خصوص کشتن دشمن اهل بیت چیست؟ فرمود: » )ع(از ابن فرقد نقل شده است: به ابو عبد الله - ٢
«. توانی از او ببرهر آنچه می«. گفتم: مال او چطور؟ فرمود: »غرق کنی تا کسی علیه تو شهادت ندهد، این کار را انجام بدهرا در ِجرز دیوار قرار دهی یا در آب 

 . ٢٣١ص ٧٢بحار االنوار: ج 
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 ی خمس. : سواالتی درباره138پرسش 

 يرجى تفًلكم بةرسال الردود على األستفسارات املتعلقة بالخمس. :138السؤال/ 
 املرسح: صبال مهدي

 در خصوص خمس را مبذول فرمایید: خواهشمندم لطف فرمایید و پاسخ این سواالت 
 فرستنده: صباح مهدی

س: على من يج  الخمس، وهح يج  على الفقراء واملســاكني، ومن هم الفقراء واملســاكني يف 
 زماننا هنا ؟

گیرد؟ آیا بر فقیران و مسکینان نیز واجب است؟ فقرا و مسکینان زمان سوال: به چه کسی خمس تعلق می
 ما چه کسانی هستند؟

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

يج  على كح مكلّ، كالصــوم والصــ ة، واملوارد واألحوال اليت يج  فيها الخمس موجودة 
 يف كتاب الشرائع.

العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

شود هایی که خمس در آنها واجب میبر هر فرد مکّلفی واجب است، همانند نماز و روزه. موارد و وضعیت
 باشد.در کتاب شرایع االسالم موجود می

ــمح جميع مقتن ــابقا ، وهح الخمس يشـ ــخص لم يخمس سـ ــرة س: كيّ يخمس شـ يات األسـ
 املنزلية واألجهزة الكهربائية وامل بس وغاها( ؟ املستخدمة وغا املستخدمة )اآلثاث واألدوات

 
 . ١٩٤ص  ٣٩ار االنوار: ج «. بح هر جا مال ناصبی )دشمن اهل بیت( را یافتی، بردار و خمسش را به ما بدهروایت شده است که فرمود: » )ع(و از ابو عبد الله
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-سوال: چگونه شخصی که تا کنون خمس نداده است، خمس دهد؟ آیا خمس شامل تمامی اموال و دارایی
ات منزل، وسایل برقی، لباس گردد؟ )اثاث و تجهیزهای خانواده، اعم از استفاده شده و استفاده نشده می

 و....(.

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

ال يج  الخمس يف دار الســـكن وما تحويه من أثاث مســـتعمح، وال الســـيارة الخاصـــة، ويعفى 
ــح مال عمله بقدر ما يدر ع ــح منه كنل  من أصـ ــنة، أي إ،ا كا  لديه معمح ويحصـ ليه مؤنة سـ

ــنـته فقط، فاملعـمح ليس علـيه خمس. أّما إ،ا كا  الوارد يزيد، فيخمس من   واردا  يكفـيه ملؤنة ســ
ــنته ) ــنة، أي إ،ا كانت مؤنة سـ ــبة الزيادة عن مؤنة السـ ــح بقدر نسـ ( فهو 4( ووارد املعمح )2األصـ

ــكنه   ــح )املعمح(. وأرض دار ســ ــّ األصــ ليس فيها خمس وما عداها من األرض اليت يخمس نصــ
يملكها يخمس، وكح ما يملكه من مال يخمســه عدا ما ،كر. هنا إجمال وتوجد أمور أخرى 

 فيها الخمس. 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

گیرد و آن ساکن است و اثاث مورد استفاده در آن و ماشین شخصی خمس تعلق  نمیای که در به خانه
کند؛ مثال اگر شخصی کارگاه تولیدی داشته همچنین به اصل مالی که نیاز یک سال شخص را تأمین می

ا اگر گیرد؛ امی او باشد، به آن خمس تعلق نمیی مخارج یک سال خانوادهباشد و درآمد کارگاه فقط به اندازه
اش، خمس تعلق درآمد آن بیش از مصرف یک سالش باشد به اصل مال به نسبت اضافه درآمد ساالنه

واحد باشد، خمس نصف اصل  ٤واحد باشد و درآمدش  ٢اش ی ساالنهگیرد؛ به عنوان مثال اگر هزینهمی
که غیر از آن داشته  اش خمس ندارد و به هر زمینیی مسکونیپردازد. زمین خانهمالش )کارگاهش( را می

گیرد و اگر مال اضافی دیگری بیش از آنچه ذکر شد داشته باشد، به آن خمس تعلق باشد، خمس تعلق می
 گیرد. آنچه بیان شد به اختصار بود و موارد بیشتری نیز در این زمینه وجود دارد.می

ــكنـية ملن ليس ـله دار  ــراء قطـعة أرض ســ ــكن  س: ـما حكم املبلس اـلني يجمع لغرض شــ ســ
 مل ؟ مع أنّه ال يوجد أي فائا عن املؤونة السنوية غا هنا املبلس ؟

آوری شده جهت خرید زمین مسکونی برای کسی که مسکن نداشته باشد چیست؟ سوال: حکم مبلغ جمع
 ای غیر از این مبلغ ندارد؟ ی ساالنهبا توجه به اینکه این شخص هیچ گونه درآمد اضافه



 270                                                                                                                     (دوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

ــم اهلل الرحمن ا ــلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة ج: بسـ لرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصـ
 واملهديني وسلم تسليما .

یخمس إذا کان لم یخمس فیما سبق، وإذا کان الشخص ممن یؤدون الخمس لصاحبه الشرعي ال یخمس 
 المبلغ المذکور، إاّل إذا حضر موعد رأس سنته الخمسیة ولم یشتِر به دارًا للسکن.

بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة پاسخ:
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

در صورتی که خمس آن را نداده باشد باید خمسش را بدهد. اگر شخصی خمس مالش را به صاحب شرعی 
الی خمس تمام شود و با پول خود گیرد. در صورتی که سال مآن داده باشد، به مبلغ مذکور خمس تعلق نمی

 مسکن نخریده باشد، باید خمسش را بدهد.

س: موظّ حصـح على مكاف ة سـنوية من الشـركة اليت يعمح بها، هح يوج  ،ل  تخميس 
ــنـة  ــت مهـا أو عنـد حلول الســ هـن  املكـاف ـة ؟ ويف حـالـة الوجوب هـح يتم التخميس حـال اســ

خدامها لسـد مؤونته السـنوية هح عليها خمس ؟  الخمسـية؟ وإ،ا كانت هن  املكاف ة يريد اسـت
 وهح يجري ،ل  على الهدية الغا نقدية ؟

کند. آیا به این پاداش سوال: کارمندی از شرکتی که در آن مشغول به کار است، پاداش ساالنه دریافت می
قع رسیدن گیرد؟ و در صورت واجب بودن خمس، آیا هنگام دریافت آن، خمسش را بدهد یا موخمس تعلق می

گیرد؟ سال مالِی خمس؟ و اگر بخواهد این پاداش را برای مصرف ساالنه هزینه کند، آیا به آن خمس تعلق می
 نقدی هم صادق است؟ و آیا این حکم برای هدایا غیر

ــلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصـ ج: بسـ
 ليما .واملهديني وسلم تس

املكاف ة يخمس ما بقي منها عند حلول ـسنته الخمـسية، وكنا الحال يف الهدية غا النقدية 
 يخمسها يف رأس السنة إ  لم يستخدمها.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

گیرد و همچنین به هدایای غیر نقدی نیز ش پس از رسیدن سال مالی خمس تعلق میی پاداماندهبه باقی
 گیرد.اگر مصرف نکرده باشد در سر رسید سال مالِی خمس، خمس تعلق می
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ــتخــدمهــا املرأة ؟ ومــا خمس الــنهــ  والفًــــــة  س: هــح يجــ  الخمس على الحلي اليت تســ
 الغا مستخدم، وما هو نصابه ؟ املكنوز

ای ی ذخیره شدهگیرد؟ خمس طال و نقرهکند خمس تعلق میبه جواهراتی که زن استفاده میسوال: آیا 
 شود چه مقدار و حد نصابش چقدر است؟که استفاده نمی

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

فًــة وغاهما( اليت تســخدمها املرأة للزينة ليس فيها الخمس، وإ،ا كانت ال الحلي )النه  وال
 تستخدمها ففيها الخمس. وال يعتع النصاب يف الخمس بح يف الزكاة.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

کند خمس ندارد و اگر از آن نقره و نظایر آن(که زن به عنوان زینت خودش استفاده می جواهراتی )طال،
گیرد. حد نصاب در خمس وجود ندارد بلکه چنین چیزی در زکات مطرح استفاده نکند به آن خمس تعلق می

 شود.                                         می

 هح يوج  الخمس ؟ ب أطفاله الغا مكلفنيس: املبالس اليت يودعها االنسا  يف حسا

کند، انداز در بانک ذخیره میسوال: آیا به مبالغی که شخص برای فرزندان خود به عنوان حساب پس
 گیرد؟ خمس تعلق می

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

الطـفح ال يـج  علـيه الخمس، ولكـنه يف ـماـله، فيـج  على الولي إخراج الخمس من ـمال الطـفح 
 غا البالس، وإالّ فهو يخرج خمس ماله إ،ا بلس.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

گیرد. بر سرپرست کودکان نابالغ واجب است که  واجب نیست اما به مال آنها تعلق میخمس بر کودکان 
 خمس اموالشان را خارج کند؛ در غیر این صورت هرگاه کودک بالغ شود، باید خودش خمسش را بدهد.
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س: هح الخمس يجزي عن الزكاة إ،ا كا  الشـخص ال يمل  نصـاب النقدين أو الغ ت األربع، 
 كاة وما هي شروطها ؟وما تج  الز

کند، اگر شخص به مقدار حد نصاب نقدینگی و یا سوال: آیا پرداخت خمس، پرداخت زکات را ساقط می
 گردد و شرایط آن چیست؟                                  غالت چهارگانه نداشته باشد. چه موقع زکات  واجب می

ــم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب ال ــلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة ج: بسـ عاملني، وصـ
 واملهديني وسلم تسليما .

 تفصيح أكرث عن الخمس والزكاة ،كرته يف الشرائع، أرجو من األخوة نشر  وإيصاله لكم.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

ام. امیدوارم برادران آن را منتشر کنند و به شما توضیحات بیشتر در مورد خمس و زکات را در شرایع گفته
        .برسانند

 س: ما حكم الخمس يف رأس املال للشراكة يف عمح تجاري ؟

 های تجاری چیست؟ سوال: حکم خمس در رأس مال شراکتی در فعالیت

ــم اهلل الرحمن الرحيم، والحم ــلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة ج: بسـ د هلل رب العاملني، وصـ
 واملهديني وسلم تسليما .

 الجواب موجود فيما تقّدم من األجوبة.

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین،وصلی الله علی محمد و آل محمد االئمة 
 تسلیمًا.والمهدیین وسّلم

 های قبـلی داده شـده است.جـواب پاسخ ایـن سـؤال در 
****** 

 

 



 

 أجوبة أألس لة الخطية
 ویسندست  هایپاسخ به پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :والحمد هلل رب العاملني

ولتتم الفائدة أضــفنا لهن  الطبعة من الجواب املنا، أجوبة األســ لة الخطية املرســلة إلى الســيد 
 هـ . ق 1427أحمد الحسن )ع(، 

 والحمد لله رب العالمین
های های روشنگر بخشی به نام پاسخ به پرسشتر، در این جلد از کتاب پاسخمندی هر چه بیشجهت بهره

 .ق.هـ ١٤٢٧ایم. نویسی که به سید احمد الحسن ارسال شده است را اضافه نمودهدست

 علم القرآن« : سخن خداوند متعال: »الرحمن،139پرسش 

ْحَمُن ﴿قال تعالى:  :13٩السؤال/  نَساَ   َعلََّم الُْقْرآَ   الرَّ  .(1)﴾َعلََّمهُ الَْبَيا َ  َخَلَق اإْلِ

ْحَمنُ ﴿كيّ يكو    كشـــّ له الحجاب، والحجاب هو   )و(علَّم القرآ ، والرســـول محمد  ﴾الرَّ
القرآ ، وهح الرحمن هو الني خلق اإلنسا  ؟ واإلنسا  كلمة عاّمة أو خاصة ؟ وإ  كانت خاصة، 

 فمن املقصود بهنا الخلق ؟ وما هو البيا  الني علمه الرحمن للقرآ  ؟
 النجّ األشرف -حميد أبو أنور 

ْحَمن فرماید: »خداوند متعال می َم اْلُقْرآَن  *الرَّ نَساَن  *َعلَّ َمُه اْلَبَیاَن  *َخَلَق اإْلِ )خدای رحمان * قرآن  (٢)«َعلَّ
 را تعلیم داد * انسان را بیافرید * به او گفتن آموخت(.

ْحَمنچگونه » حجاب برداشته شد و  )ص(« قرآن را یاد داد در حالی که برای رسول خدا حضرت محمدالرَّ
ْحَمن» حجاب همان قرآن است؟! آیا ی عام است « کسی است که انسان را خلق نموده است؟ انسان کلمهالرَّ

 
 .٤ –  ١الرحمن:  -١
 .٤تا  ١الرحمن:  - ٢
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ْحَمنی خاص است منظور از این »خلق شدن« چیست؟ و کدام »بیان« را »یا خاص؟ و اگر کلمه « به قـرآن الرَّ
 آمـوخت؟

 نجف اشرف -حمید ابو انور 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني. الجواب:

لتعلم أّ  املىشــــابه له معاٍ  كثاة ولكح مع    1إقرأ مع  املحكم واملىشــــابه يف املىشــــابهات: ج
 أكرث من مصداق يف الخارج.

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
بخوان تا بدانی که متشابه معانی زیادی دارد و هر معنی   ١د  معنی محکم و متشابه را در کتاب متشابهات جل 

 باشد.دارای بیش از یک مصداق خارجی می

ــورة الرحمن:  ات من ســ ا اآلـي ْحَمُن ﴿أـمّ ة )اهلل( اـلني ﴾َعلََّم الُْقْرآ َ  الرَّ نات اإللهـي اب اـل ، إعلم أّ  ـب
ب املواـجه للخلق ومـنه يـفاض يـفاض مـنه على الخلق هو الرحمن الرحيم، ـبح والرحمن هو ـظاهر الـبا

الى، والقرآ : محمـد ه وتـع ــبحـاـن اب اهلل ســ الرحمن ـب القرآ  وإ  كـا  حجـاب )و(على الخلق، ـف ، ـف
 واحدا . )و(احتوا  وتجّلى به، فهصب  القرآ  ومحمد )و(النور ولكن محمدا  

ْحَمن ی الرحمن »اما آیات سوره َم اْلُقْرآَن  *الرَّ له( که از طریق آن فیض بر خلق ی ذات الهی )ال«: دروازهَعلَّ
شود و از طریق آن بر گردد، »الرحمن الرحیم« است؛ رحمن، ظاهر دروازه است که با خلق مواجه میافاضه می

. اگرچه )ص(ی الله سبحان و متعال است و قرآن، حضرت محمدگردد. پس رحمن، دروازهخلق افاضه می
آن را احاطه کرد و آن را متجّلی نمود؛ در نتیجه قرآن و ی  همه  )ص(قرآن حجاِب نور است ولی حضرت محمد

 یکی شدند. )ص(محمد

ا َ ﴿ نســَ اإلنســا  علي بن أبي طال  )ع(، فالرحمن ســبحانه وتعالى خلق اإلنســا  )عليا (   ﴾َخَلَق اإْلِ
 .)و(ُخلق من نور محمدمن القرآ ، فعلي )ع( 

نَساَن » باشد. پس رحمن سبحان و متعال، انسان می )ع(ب«: منظور از انسان، علی بن ابی طالَخَلَق اإْلِ
 آفریده شده است. )ص()علی( را از قرآن خلق نمود؛ پس علی از نور محمد
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ا َ ﴿ هُ الَْبيـَ ــمـاء القرآ ، واملراد منـه القرآ  يف مرتبـة أدنى دو  مرتبـة ﴾َعلَّمـَ ــم من أســ ، والبيـا  اســ
ــبـحاـنه علَّم اإلنســـــا  )علـيا ( )و(محـمد البـيا  )القرآ ( من القرآ  )محـمد(.  ومـقاـمه، ـفالرحمن ســ

 .(1)والبيا  هو تجّلي القرآ  يف مرتبة أدنى، فالبيا  من القرآ  بح هو القرآ  
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

َمُه اْلَبَیاَن » تر از مرتبه و پایین«: بیان، اسمی از اسامی قرآن است و مراد از آن، قرآن در مرتبه و مقامی َعلَّ
باشد. پس رحمِن سبحان، به انسان )علی( بیان )قرآن( را از قرآن )محمد( یاد می )ص(مقام حضرت محمد

 . (٢)باشدتر است؛ پس بیان از قرآن، بلکه خوِد قرآن میای پایینداد . بیان، همان تجّلی قرآن در مرتبه
 )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 
َم اْلُقْرآَن"، فقال: إن الله عز وجل علم محمدًا القرآن. )ع(عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا  -١ ْحَمُن * َعلَّ ، قال: سألته عن قول الله عز وجل: )"الرَّ

َمُه اْلَبَیاَن"، قال: ذلك علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین  نَساَن * َعلَّ  -لدرجات ، علمه بیان کل شيء مما یحتاج إلیه الناس( مختصر بصائر ا)ع(قلت: "َخَلَق اإْلِ
 . ٥٧للحسن بن سلیمان الحلي: ص

 . ٢١٤ص١: )أنا القرآن الناطق( ینابیع المودة لذوي القربی للقندوزي: ج)ع(ومن المعلوم أن محمدًا وأهل بیته هم القرآن، کما قال اإلمام علي 
 علیه، کما في الحدیث اآلتي: کل علمه واستودعه  )ص(بابه، وقد علمه الرسول )ع(هو القرآن، وهو مدینة العلم، وعلي  )ص(فمحمد

: )أتاني جبرئیل بدرنوك من الجنة فجلست علیه، فلما صرت بین یدي ربي کلمني وناجاني فما علمت شیئًا إال علمته )ص( عن ابن عباس، قال: قال رسول الله
 . ١٤٩ص ٨٣بیني وبین أمتي بعدي( بحار األنوار: جعلیًا، فهو باب مدینة علمي، ثم دعاه إلیه فقال: یا علي سلمك سلمي وحربك حربي، وأنت العلم فیما 

 فالله سبحانه علم محمدًا القرآن حتی صار هو القرآن، وعلم علیًا بمحمد )القرآن(.)المعلق(. 
ْحَمن در مورد این سخن خداوند عزوجل » )ع(از حسین بن خالد نقل شده است که گفت: از ابو الحسن امام رضا - ٢ َم اْلُقْرآَن  *الرَّ « سوال کردم. فرمود:  َعلَّ
نَساَن  «. گفتم:»خداوند عزوجل قرآن را به محمد آموخت» َمُه اْلَبَیاَن   *َخَلَق اإْلِ است که خداوند بیان همه   )ع(همان علی بن ابی طالب امیرمؤمنان«. فرمود: » َعلَّ

 . ٥٧حسن بن سلیمان حلی: ص  -ائر الدرجات «. مختصر البصچیز را هر آنچه مردم به آن احتیاج دارند به او آموخت
من قران ناطق ) َانا الُقرآَن الناطقفرمود: » )ع(، قرآن هستند؛ همان گونه که امام علی)ع(و اهل بیت او )ص(آنچه مشخص است این است که حضرت محمد

 . ٢١٤ص ١قندوزی: ج  -(«. ینابیع المودة لذوی القربی هستم 
تمام علمش را به او آموخت و نزد او به ودیعه نها؛ همان طور که در حدیث بعد آمده  )ص(ی آن. رسول خدادروازه )ع(قرآن و شهر علم است و علی )ص(محمد
 است: 

با من سخن گفت و  فرشی از بهشت برایم آورد. بر آن نشستم و چون نزد پروردگارم رسیدم )ع(جبرئیلفرمود: » )ص(از ابن عباس روایت شده است: رسول الله
ای علی، صلح تو، صلح من و . سپس برای او دعا کرد و فرمود: ی شهر علم من استچیزی به من نیاموخت مگر آنکه آن را به علی آموختم؛ پس او دروازه
 . ١٤٩ص  ٨٣«. بحار االنوار: ج باشیجنگ تو، جنگ من است و تو پرچم بین من و اّمت من بعد از من می

 آموخت تا او خوِد قرآن شد و علی را با محمد )قرآن( تعلیم داد. )ص(ان، قرآن را به محمدپس خداوند سبح 
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 رجب ایمان آورده است. ۱۳ی کسی که بعد از : قضای نماز و روزه۱۴۰پرسش 

رج ، إ،ا كانوا مطلوبني قًــــاء صــــيام  13ما حكم النين آمنوا بالدعوة من بعد   :140الســــؤال/  
 شهر حس  ما جاء يف البيا  املنكور ؟

 البصرة -الشي  جهاد األسدي 

ی یک ماه را بدهکار باشد طبق رجب به دعوت ایمان آورده است اگر قضای روزه۱۳حکم کسی که بعد از 
 چیست؟  ی مذکور آمده است، آنچه در بیانیه

 بصره -شیخ جهاد اسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني. الجواب:

 يقأل.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 باید قضایش را به جا آورد.

 ع()ی امام مهدیوصی و فرستاده  -سید احمد الحسن

****** 

 ی قدر.: قرائت »بکل امر« در سوره۱۴۱پرسش 

ْمٍر(﴿ُيشكح بعًهم على   :141السؤال/  
َ
وُل ِفيَها ِبِةْ،ِ  َربِِّهم )بُكحِّ أ ُل امْلََ ِئَكُة َوالرُّ إنّها )من    ﴾َتَنزَّ

 كح أمر(، فهح هي قراءة أم من اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرض( ؟
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ْمٍر(ها در قرائت »بعضی
َ
ِهم )بُکلِّ أ وُح ِفیَها ِبِإْذِن َربِّ ُل اْلَماَلِئَکُة َوالرُّ « )در آن شب، فرشتگان و روح به َتَنزَّ

ْمٍر«. گیرند و میشوند( اشکال میی کارها نازل میفرمان پروردگارشان برای انجام دادن همه
َ
ن ُکلِّ أ گویند »مِّ

 باشد؟ آیا این قرائت اصلی از امام مهدی که خداوند در زمین تمکینش دهد، می

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني. الجواب:
وإ،ا   ،)ع(واألئمة من بعد   )و(القراءة الصـــحيحة هي )بكح أمر(، هكنا قرأها الرســـول محمد

كا  الناس ال يع؛ضــو  على القراءات الســبع مع أنّها مختلفة يف كثا من املواضــع اليت يتغّا فيها 
املع  بتغا القراءة مع أ  الُقراء الـسبعة أناس غا معـصومني، فاألولى بالناس قبول القراءة اليت وردت 

، فراجع الروايات، واقرأ )ع(نهموهم املعصــومو  املطهرو ، وقراءة )بكح أمر( وردت ع  )ع(عن األئمة
(1)وال تعبه بً ل من ضح، فةّ  أكرث الناس ال يعقلو   )و(كما قرأ محمد

 . 
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ْمرٍ قرائت درست »

َ
این گونه  )ع(ی بعد از ایشانو ائمه )ص(محمدباشد و رسول خدا حضرت « میبُکلِّ أ

گانه که در بسیاری جاها با تغییر قرائت در آنها معنی هم تغییر های هفتخواندند. اگر مردم نسبت به قرائتمی
باشند، هیچ اعتراضی ندارند، پس قبول کردن قرائتی گانه نیز معصوم نمیکند و عالوه بر آن قاریان هفتمی

معصوم و پاک  )ع(روایت شده است باید برایشان اولویت باالتری داشته باشد؛ چرا که آنها )ع(که از ائمه
 )ص(روایت شده است. به روایات رجوع کن و آن گونه که حضرت محمد  )ع(« از آنهابکل أمرباشند. قرائت »می

 .     (٢)دکننهای گمراهی پیروی نکن که بیشتر مردم تعقل نمیقرائت کرده است، بخوان و از راه
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

 
وُح یقول: )..... وما من بیت من بیوت األئمة منا إال وفیه معراج المالئکة لقول الله عز وجل: )ت )ع(عن السکوني، قال: سمعت أبا جعفر  -١ ُل اْلَماَلِئَکُة َوالرُّ َنزَّ ََ

ْمرٍ ِفیَها ِبِإذْ 
َ
ِهم بُکلِّ أ ،  ٤٤٩ص  ٢للسید هاشم البحراني: ج  -* َساَلٌم(. قال: قلت: من کل أمر ؟ قال: بکل أمر. فقلت: هذا التنـزیل ؟ قال: نعم( مدینة المعاجز  ِن َربِّ

 . ٩٧ص ٥٢بحار األنوار: ج
ْلِف َشْهٍر" هو سلطان بني أمیة، وقال: لیلة من إمام عدل خیر من ألف شهر من ملك بني )ع(وعن أبي بصیر، عن أبي عبد الله 

َ
ْن أ ، قال: قوله عز وجل: )"َخْیٌر مِّ

ِهمأمیة، وقال: "  وُح ِفیَها ِبِإْذِن َربِّ ُل اْلَماَلِئَکُة َوالرُّ ْمٍر َساَلٌم"( ب )ع(" أي من عند ربهم علی محمد وآل محمدَتَنزَّ
َ
 . )المعلق(. ٩٦ص ٥٢حار األنوار: ج"بُکلِّ أ

های ما ائمه نیست مگر اینک در آن محل عروج مالئکه باشد و طبق ای از خانههیچ خانهفرماید: ».... می )ع(از سکونی روایت شده است: شنیدم ابا جعفر - ٢
هِ : »ی خداوند عزوجلفرموده  وُح ِفیَها ِبِإْذِن َربِّ ُل اْلَماَلِئَکُة َوالرُّ ْمٍر َتَنزَّ

َ
«. گفتم: آیا به این صورت نازل شد؟ بکل امر««. گفتم: من کل امر؟ فرمود: »َسالٌم  *م بُکلِّ أ

 . ٩٧ص  ٥٢؛  بحار االنوار: ج   ٤٤٩ص  ٢مدینة المعاجز سید هاشم بحرانی: ج «. آریفرمود: »
( مدت حکم امویان بهتر از هزار ماه« )َخیٌرِمن ألِف َشهر» خداوند عزوجلمنظور از این سخن فرمود: » )ع(از ابو بصیر روایت شده است که ابو عبد الله

ِهم« و فرمود »یک شب از امام عادل بهتر از هزار ماه از حکومت بنی امیه استباشد« و فرمود: »می وُح ِفیَها ِبِإْذِن َربِّ ُل اْلَماَلِئَکُة َوالرُّ یعنی از سوی ؛ َتَنزَّ
ْمٍر َسالٌم ؛ )ع(محمدپروردگارشان  بر محمد و آل 

َ
 .٩٦ص  ٥٢«. بحار االنوار: ج بُکلِّ أ



 278                                                                                                                    (دوم)جلد  بسرت امواج    های روشنگر براپسخ
 

 : اطاعت از کسی که امام منصوب کرده است.۱۴۲پرسش 

 ورسوله، الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاتهسيدي وم اإلمام املهدي )ع(  :142السؤال/ 

ــوو الطاعة   ــار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرض( بخصـ ــاءل كثا من أنصـ ــبه يىسـ ملن نصـ
اإلمام املهدي )ع(، أو من نصــبه رســول اإلمام املهدي )ع(، هح هي طاعة مطلقة أم مقيدة ؟ حا وإ  
ـــية هلل تـعالى ل فـهح نطيع يـماني الوم أو يـماني يـمانـيه ؟ ب  نـقاش أو  كـاـنت ـبالـظاهر فيـها معصــ

 استفسار ؟

 سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.، )ع(ی امام مهدیآقای من، سید احمد الحسن، وصی و فرستاده
بسیاری از انصار امام مهدی که خداوند در زمین تمکینش دهد، در خصوص اطاعت از فرد منصوب از طرف 

سوال دارند؛ آیا این اطاعت، مطلق است یا قیدی دارد؟ و  )ع(ی امام مهدییا از طرف فرستاده )ع(امام مهدی
ل باشد چطور؟! آیا در این صورت نیز باید از یمانِی وصی یا یمانِی اگر به ظاهر در آن معصیت خداوند متعا

 وجو؟منصوب از طرف یمانی اطاعت کنیم؟ آن هم بدون تحقیق و جست

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 الطاعة يف طاعة اهلل، ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق.

د من طاعة القيادة املنصــبة للجماعة املؤمنة اإللهية، واهلل العاصــم ضــمن هنا القانو  اإللهي الب
 للجميع إ  شاء اهلل.

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 جه جایز نیست.اطاعت مخلوق در اطاعت از خداوند است، و اطاعت از مخلوق در معصیت خدا به هیچ و

باشد. انشاء االجرا می با توجه به این قانون الهی، اطاعت از رهبر نصب شده برای جماعت مؤمن الهی الزم
 ی همه باشد.دارندهالله خداوند حافظ و نگه

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 ی تطهیر.در آیه )ص(: شامل شدن همسران پیامبر۱۴۳پرسش 

يدخلن يف اآلية، أم أنّهم فقط   )و(هح أّ  أزواج النيب  )ع(يف آية التطها ألهح البيت :143الســؤال/  
 ؟ جزاكم اهلل خا الجزاء.)ع(علي وفاطمة والحسن والحسني واألئمة واملهديني

 النجّ االشرف -الشي  ظافر األنصاري 

شود؟ یا فقط منظور را نیز شامل می  )ص(باشد، زنان پیامبرمی  )ع(ی تطهیر که مخصوص اهل بیتآیا در آیه
 هستند؟ خداوند برترین پاداش را به شما عطا فرماید.  )ع(علی، فاطمه، حسن، حسین، ائمه و مهدیون

 نجف اشرف -فرستنده: شیخ ظافر انصاری

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

ِه ﴿سبحانه وتعالى مفتول لكح إنسا  ليكو  ممن  باب اإلخ و هلل َعاَم َعَلى ُحبِّ َوُيْطِعُموَ  الطَّ
اا   ــِ ســ

َ
ِكينـا  َوَيِىيمـا  َوأ ــْ ُكورا   ِمســ ــُ ُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل شــ ِ اَل نُِرـي ِه اّللَّ ا نُْطِعُمُكْم ِلَوجـْ ،  (1) ﴾ِإنَّمـَ

َراـبا  َطُهورا   …﴿ويكو  مع اـلنين  ــَ اُهْم َربُُّهْم شــ ـقَ ــَ ــراب اـلني يطهر القلوب فيجـعح (2)﴾ســ ، ـهنا الشــ
...ِلُيْنِهَ  َعنُكُم ﴿اإلنسـا  منا أهح البيت، فة،ا سـقي اإلنسـا  من هنا الشـراب الطهور طهر تطهاا   

َرُكْم َتْطِهاا   ْجَس ... َوُيَطهِّ  .(3)﴾الرِّ

 لله رب العالمین.پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمد
ی کسانی بشود که: » و ی اخالص برای خدای سبحان و متعال برای هر انسانی باز است تا از زمرهدروازه

* جز این نیست که شما را فقط  خورانندطعام را در حالی که خود دوستش دارند به مسکین و یتیم و اسیر می
و همچنین از کسانی باشد که   (٤)خواهیم و نه سپاسی «کنیم و از شما نه پاداشی میبرای وجه خدا اطعام می

کند و انسان ها را پاک می؛ این شرابی است که قلب (٥)».... و پروردگارشان از شرابی پاکیزه سیرابشان سازد «

 
 . ٩ –  ٨اإلنسان:  -١
 . ٢١اإلنسان:  -٢
 .  ٣٣االحزاب:  -٣
 . ٩و  ٨انسان:  - ٤
 . ٢١انسان:  - ٥
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تا  شود: »....سازد. اگر انسان  از این شراب طاهر و پاک کننده بنوشد، کامال تطهیر میرا از ما اهل بیت می
 .(١)و شما را کامال پاکیزه گرداند «.... آلودگی را از شما بزداید

ــرب لها مث   امرأة نول وامرأة لوح )ع(فمنهن خديجة  )و(أّما أزواج النيب محمد  ، ومنهن من ضــ
 )عليهما الس م(.

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

از آنها است و همچنین در میان آنها زنانی هستند که   )ع(خدیجه،  )ص(اما در مورد همسران حضرت محمد
 را برایشان آورده است. )ع(و لوط )ع(در قرآن َمَثل زن نوح

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 )ع(: خلق شدن بهشت از نور حسین۱۴۴پرسش 

يســــعى للدخول إلى خلقت الجنة من نور الحســــني )ع(، وإّ  اإلمام الحســــني )ع(  :۱۴۴الســــؤال/  
 )ع(( يف الجزء )وهي الجنة( ؟الجنة، فكيّ يدخح الكح )الحسني 

کند تا به آن وارد شود؛ چگونه ُکل )امام حسین( تالش می  )ع(خلق شد و امام حسین  )ع(بهشت از نور حسین
 شود؟وارد جزء )بهشت( می

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني. الجواب:

 هنا السؤال خاط ت ألنّه ال يعين خلق الجنة من نور الحسني )ع( أّ  الجنة جزء من الحسني)ع(.

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.

 
 .٣٣احزاب:  - ١



 281                                                                                         ( ثان )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

ت دلیل بر این نیست که خلق شده اس )ع(این سؤال اساسًا اشتباه است؛ زیرا اینکه بهشت از نور حسین
 باشد. )ع(بهشت جزئی از امام حسین

ًـــ   )و(فمحمد ــبحانه وتعالى، فبمقت ــؤال: هح   یخلق من نور اهلل سـ ــهل هنا السـ تفكا من سـ
 .(1)جزءا  من اهلل سبحانه وتعالى ؟ل  )و(يكو  محمد

 )ص(آیا محمداز نور خداوند سبحان و متعال آفریده شده است، حال طبق نظر سؤال کننده،  )ص(محمد
 ؟! (٢)باشدجزئی از خداوند سبحان و متعال می
 

عالم الملك هي نفسها تمامًا في عالم الملکوت والعقل هذا السؤال ناتج من قصر النظر علی قوانین المادة )األجسام(، وتوهم أن قوانین الجزئیة والکلیة في  -١
المثالیات واللطافة،   والجبروت والالهوت، وهذا وهم؛ ألن لکل عالم قوانین خاصة به، فعالم الملك هو عالم األجسام والمادیات الکثیفة، وعالم الملکوت هو علم 

 حقائق وأنوار متداخلة بعضها في بعض فال تحیز لبعضها عن اآلخر.وعالم العقل هو عالم النور والحقیقة بال جسمیة وال مثالیة، بل 
في عالم الملکوت جسده ملکوتي لطیف، ولکن إذا أراد أن یظهر في عالم الدنیا المادي یأتي علی شکل دحیة الکلبي أحد أصحاب رسول  )ع(فمثاًل جبرائیل 

ع إلی جسمه الملکوتي؛ ألنه ال وجود للمادیات في عالم الملکوت، ولکل عالم قوانینه الخاصة أو علی شکل طیر ... الخ، وعندما یرجع إلی الملکوت یرج  )ص(الله
 ، )ع(وفاطمة والحسن والحسین )ع(وعلي  )ص(فقد روي أن الله تعالی خلق السماوات واألرض من نور محمد  به.

ي فخلق منه العرش فالعرش من نوري، ونوري من نور الله، ونوري أفضل من ، أنه قال: )... فلما أراد الله تعالی أن ینشئ خلقه فتق نور )ص(عن الرسول محمد
نتي فخلق منه العرش، ثم فتق نور أخي علي فخلق منه المالئکة، فالمالئکة من نور علي، ونور علي من نور الله، وعلي أفضل من المالئکة، ثم فتق نور اب

ونور ابنتي فاطمة من نور الله، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات واألرض، ثم فتق نور ولدي الحسن   السماوات واألرض فالسماوات واألرض من نور ابنتي فاطمة،
الحسین  فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن، ونور الحسن من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر، ثم فتق نور ولدي 

نة والحور العین من نور ولدي الحسین، ونور ولدي الحسین من نور الله، وولدي الحسین أفضل من الجنة والحور العین ...( فخلق منه الجنة والحور العین، فالج 
 . ١٠ص ٥١بحار األنوار: ج

أن تدخل السماوات واألرض؛ ألن السماوات واألرض جزء من   )ع(فعلی فرض السؤال أن ال یمکن لفاطمة )ع(فإن الله خلق السماوات واألرض من نور فاطمة
 !!! )ع(نور فاطمة

 العلویة.والواقع أنها عاشت علی األرض وماتت ودفنت فیها، إذن فالسؤال خاطئ من أساسه، لتوهم أن قوانین عالم المادة هي نفسها قوانین العوالم 
من جهات معینة، فالمرآة أو عدسة العین أو الکامیرا جزء صغیر جدًا ال یکاد یذکر من هذا العالم،  بل حتی في قوانین عالم المادة یمکن للجزء أن یحتوي الکل

 (. ولکن بإمکان المرآة أو العین أو الکامیرا أن تحتوي العالم بأسره من حیث الصورة، فسبحان من ال ُیسأل عما یفعل وهم ُیسألون. )المعلق
باشد و این توهم که قوانین جزئی و کلی در عالم ُملک همان قوانین موجود در عالم و نظر به قوانین ماده )اجسام( می ی محدود کردن دیداین سؤال نتیجه - ٢

د متراکم ملکوت، عقل، جبروت و الهوت است؛ که این، توهمی بیش نیست؛ چرا که هر عاَلمی قوانین خاص به خود را دارد: عالم ملک، عالم اجسام و موا
باشد و عالم عقل، عالم نور و حقیقت بدون هیچ جسم و مثالی است، بلکه آنجا برخی حقایق در برخی دیگر در هم ها و لطافت میوت عالم مثال است، عالم ملک 

 اند و یکی از دیگری جدا نیست. تنیده 
ی کلبی که یکی از ا ظاهر شود به شکل دحیه درعالم ملکوت، جسدی لطیف و ملکوتی دارد، ولی اگر بخواهد در عالم مادی دنی )ع(به عنوان مثال جبرئیل

گردد؛ چرا که در گردد به جسم ملکوتی خود بازمیآید و هنگامی که به عالم ملکوت برمیاست و یا به شکل پرنده و یا چیز دیگر می )ص(ی رسول خداصحابه
 ملکوت، جایی برای مادیات وجود ندارد و قوانین هر عاَلمی، خاّص خودش است. 

 خلق نمود. )ع(و فاطمه  و حسن و حسین  )ع(و علی )ص(ها و زمین را از نور محمدر که در روایات آمده است خداوند متعال آسمان همان طو
 وقتی خداوند متعال اراده فرمود تا خلقش را ایجاد کند نور مرا شکافت و از آن، عرش را آفرید؛ پس عرش ازروایت شده است که فرمود: ».... )ص(از رسول خدا

از نور علی و نور علی نور من و نور من از نور خداوند است و نور من برتر از  عرش است. سپس نور برادرم علی را گشود و مالئکه را از آن خلق کرد؛ پس مالئکه 
ها و زمین از نور دخترم فاطمه و نور مانها و زمین را خلق کرد؛ پس آسباشد. سپس نور دخترم را گشود و از آن، آسماناز نور خدا است و علی از مالئکه برتر می

ها و زمین برتر است. سپس نور فرزندم حسن را گشود و از آن خورشید و ماه را آفرید؛ پس خورشید و ماه از نور حسن و فاطمه از نور خدا است و فاطمه از آسمان
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ــني )ع(  ا يف ـعالم والحســ ـــمانـية )يف األولى( والجـنات املـثالـية امللكوتـية، أمـّ ات الجســ ـيدـخح الجنـّ
ــني   ــابعة العقلية الكلية( فالحسـ ــماء السـ ــابهات: )ع( النور )السـ ، ۴، ۳، ۲، ۱هو الجّنة. راجع املىشـ

 الصورة أكرث.وأسهل اهلل أ  تتوض  ل  
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

شود، اما در عالم نور های مثالی ملکوتی میوارد بهشت جسمانی )در آسمان اول( و بهشت )ع(حسین
مراجعه  ٤و  ٣، ٢، ١، همان بهشت است. به کتاب متشابهات جلد)ع()آسمان هفتم عقل کلی(، امام حسین

 تر گردد. کنید. از خداوند مسئلت دارم که موضوع برای شما روشن
 )ع(ی امام مهدیستاده وصی و فر  - سید احمد الحسن

****** 

 شناسد؟ را نمی )ع(و علی )ص(نور محمد )ع(: آیا ابراهیم۱۴۵پرسش 

يف اشـىبا  إ،ا كا  الشـمس والقمر محمدا  وعليا ، فهح وقع سـيدنا النيب إبراهيم )ع(  :145السـؤال/  
 ؟وعلي )ع(  )و(آخر بهنّه لم يعرفهم بهنّهم محمد

مرتکب شد   )ع(باشند، آیا اشتباهی که سید ما ابراهیممی  )ع(و علی  )ص(اگر خورشید و ماه، حضرت محمد
 هستند، بود؟ )ع(و علی )ص(به دلیل عدم شناخت او از اینکه آنها محمد

 
ین را گشود و از آن بهشت و حور العین را آفرید؛ پس بهشت و حور العین از نور حسن از نور خدا است و حسن از خورشید و ماه برتر است. سپس نور فرزندم حس

 . ١٠ص ٥١....«. بحار االنوار: ج نور حسین و نور حسین از نور خدا است و حسین از بهشت و حور العین برتر است
ها و ها و زمین شود چرا که آسمانتواند وارد آسماننمی  )ع(ها و زمین را از نور فاطمه خلق کرده است؛ پس طبق فرض سوال حضرت فاطمهخداوند آسمان

 باشند!!! می )ع(زمین جزئی از ایشان
روی زمین زندگی کرد و فوت نمود و در آن دفن شد. بنابراین، سوال از پایه و اساس اشتباه است چرا که از این توهم ناشی شده که  )ع(اما در عالم واقع، فاطمه

 ن عوالم باالیی است. قوانین عالم ماده همان قوانی
تواند از جهاتی کل را دربرگیرد؛ آینه یا عدسی چشم یا دوربین جزئی بسیار کوچک است که در مقابل این عالم چیزی حتی طبق قوانین عالم ماده نیز جزء می

شود در  کند پرسیده نمیدربرگیرد. پس منّزه است آن کسی که از آنچه میشوند، اما این امکان وجود دارد که آینه یا چشم یا دوربین تصویر عالم را محسوب نمی
 حالی که خوشان مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

فه اهلل بهم   .(1)لم يعرفهم حا عرَّ
 اإلمام املهدي )ع(وم ورسول  - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 .(٢)آنها را نشناخت تا این که خداوند متعال آنها را به او شناساند

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 بماند؟ : آیا کسی که منتظر ایمان آوردن به دعوت است، بر تقلید باقی ۱۴۶پرسش 

ــؤال/   ما حكم من بقي ينتظر ليؤمن بالدعوة املباركة ؟ هح يبقى على التقليد، وعلى   :۱۴۶الســ
 من ؟ أم يحتاح ؟ ما حكمه الشرعي ؟

حکم کسی که منتظر مانده است تا به این دعوت مبارک ایمان آورد چیست؟ آیا بر تقلید باقی بماند؟ و بر چه 
 یست؟کسی؟ آیا احتیاط کند؟ حکم شرعی او چ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 مواالة ولي اهلل عمود الدين، إ  قبلت قبح ما سواها، وإ  رّدت رّد ما سواها.

 وهو يسمع واعيته، كيّ ينتظر أ  تقبح منه ص ة أو صوم.فمن لم ينصر الحسني )ع( 
 )ع(وم ورسول اإلمام املهدي  - السيد أحمد الحسن

 
 لمعرفة تفاصیل هذا الموضوع راجع بدایة الجزء األول من کتاب المتشابهات. )المعلق(.  -١
 ابهات مراجعه نمایید.برای فهم تفاصیل بیشتر این موضوع به ابتدای جلد اول کتاب متش - ٢
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 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
مواالت و پیروی از ولّی خدا، ستون دین است. اگر پذیرفته شود سایر اعمال نیز پذیرفته خواهند شد و اگر 

 پذیرفته نشود، سایر اعمال نیز پذیرفته نخواهند شد.
اش نود، چگونه انتظار دارد که نماز و روزهشنشتابد در حالی که ندای او را می )ع(هر کس به یاری حسین

 مورد قبول واقع شود؟!
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 ی »ما ننسخ من آیة او ننسها«: معنی »ننسها« در آیه۱۴۷پرسش 

ِت ﴿قال تعالى:  :۱۴۷السـؤال/  
ْ
َها نَه ْو نُنْسـِ

َ
ْ  ِمْن آَيٍة أ َ َعَلى َما نَنْسـَ  َّ اّللَّ

َ
َلْم َتْعَلْم أ

َ
ْو ِمْثِلَها أ

َ
ِبَخْاٍ ِمْنَها أ

ٍء َقِدير    ، ما مع  )ننسها( يف اآلية أع   ؟ وما كيفية نسيانها ؟(1)﴾ُكحِّ يَشْ
 نصركم اهلل بنصر .

انند آن را کنیم مگر آنکه بهتر از آن یا همای را منسوخ یا فراموش نمیفرماید: » هیچ آیهخداوند متعال می
 . (٢)دانی که خداوند بر هر چیزی توانا است؟«آوریم. آیا نمیمی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

ُ  َسُنْقِرئَُ  َف  َتنىَْس ﴿قال تعالى:   .(3)﴾ِإالَّ َما َشاَء اّللَّ

 العالمین.پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب 
 .(٤)فرماید: » زودا که برای تو بخوانیم، مباد که فراموش کنی *  مگر آنچه خدا بخواهد «خداوند متعال می

 
 . ١٠٦البقرة:  -١
 . ١٠٦بقره:  - ٢
 . ٧ –  ٦االعلی:  -٣
 . ٧و  ٦اعلی:  - ٤
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 )و(أي: إالّ ما شاء اهلل أ  ينسي ، أي يف هنا العالم الجسماني. وتل  اآليات اليت لم يتلها الرسول 
وعودته إلى الحقيقة،   )و(يف هنا العالم الجسـماني على الناس كا  لها أثر يف ارتقاء نفس الرسـول

آيات هي خا للمؤمنني لينصــرهم اهلل بنصــر ، فهن  اآليات البديلة   )و(وبالتالي اســتقبال الرســول
ــر اإللهي، فهي كتـل  اآلـيات )مثلـها( من جـهة الـهداـية  ولكّنـها  هي خطوة إلى األـمام ـباتـجا  النصــ

 أقرب إلى ظهور أمر اهلل ونصر دين اهلل )خا منها(.

دهد؛ یعنی در این عالم جسمانی. آن آیاتی که رسول آنچه خدا بخواهد تو را فراموشی می یعنی فقط هر
و دعوت ایشان به  )ص(در این عالم جسمانی بر مردم نخواند، اثری در ارتقای نفس رسول اکرم )ص(خدا

که برای مؤمنین بهتر بود؛ برای آنکه خداوند  )ص(دنبال آن دریافت آیاتی توسط رسول خداحقیقت دارد و به 
آنها را با یاری خودش یاری کند. این آیاِت جایگزین، قدمی به جلو برای یاری و پیروزی الهی است؛ اینها از نظر 

تر و پیروزی دین خداوند نزدیک  هدایت کردن مانند همان آیات )ِمثلها( هستند ولی به ظهور امر خداوند و یاری
 هستند )خیٌر منها = بهتر از آنها(.

، فاإلمام الني يهتي هو كاإلمام الني قبله من جهة الهداية، )و(وكنا كح إمام فهو آية ملحمد
ــر دين اهلل وظهور دين الحق  اتجـا  الفرج ونصــ ه خطوة إلى األـمام ـب ا(ت ألنـّ وهو خا لكم )خا منـه

 .(1)على الدين كّله 
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 
ه عز وجل ال عن شاهویه بن عبد الله الجالب، قال: کتب إلي أبو الحسن في کتاب: )أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر وقلقت لذلك فال تغتم فإن الل -١

َیٍة یبین لهم ما یتقون، وصاحبك بعدي أبو محمد ابني وعنده ما تحتاجون إلیه، یقدم ما یشاء الله ویؤخر ما یشاء الله، )َما َننَسْخ ِمْن آیضل قومًا بعد إذ هداهم حتی 
ْو ِمْثِلَها( قد کتبت بما فیه بیان وقناع لذي عقل یقظان( الکافي: ج

َ
ْنَها أ ِت ِبَخْیٍر مِّ

ْ
ْو ُننِسَها َنأ

َ
 . ٣٢٨ص ١أ

نَّ الّلَه َعَلَی ُکلِّ َشْيءٍ  قوله عز وجل:
َ
َلْم َتْعَلْم أ

َ
ْو ِمْثِلَها أ

َ
ْنَها أ ِت ِبَخْیٍر مِّ

ْ
ْو ُننِسَها َنأ

َ
ن )َما َننَسْخ ِمْن آَیٍة أ ْرِض َوَما َلُکم مِّ

َ
َماَواِت َواأل نَّ الّلَه َلُه ُمْلُك السَّ

َ
َلْم َتْعَلْم أ

َ
 َقِدیٌر * أ

  - وقد تلي  -: )ما ننسخ من آیة بأن نرفع حکمها أو ننسها بأن نرفع رسمها )ع( : قال محمد بن علي بن موسی الرضا )ع(یٍر(، قال اإلمام ُدوِن الّلِه ِمن َوِليٍّ َواَل َنِص 
ُه( أن ینسیك فرفع عن قلبك ذکره ن منها، یعني بخیر لکم فهذه  أت بخیروعن القلوب حفظها وعن قلبك یا محمد کما قال: )َسُنْقِرُؤَك َفاَل َتنَسی * ِإالَّ َما َشاء اللَّ

في ذلك مصالحکم( بحار الثانیة أعظم لثوابکم وأجل لصالحکم من اآلیة األولی المنسوخة أو مثلها أي مثلها في الصالح لکم؛ ألنا ال ننسخ وال نبدل إال وغرضنا  
 .١٠٤ص ٤األنوار: ج

حکم ومنافعکم لتؤمنوا ویتوفر علیکم الثواب بالتصدیق بها، فهو یفعل ما یشاء مما فیه وقال محمد بن علي الباقر: )ومما قدر الله علیه النسخ والتنـزیل لمصال
ا أخر وال مؤخر لما صالحکم والخیرة لکم، ثم قال: ألم تعلم یا محمد أن الله له ملك السموات واألرض، فهو یملکهما بقدرته ویصرفهما تحت مشیئته ال مقدم لم

والجاحدین نسخ الشرائع من دون الله سوی الله تعالی من ولي یلي مصالحکم إن لم  )ص(یا معشر الیهود والمکذبین بمحمدقدم، ثم قال الله تعالی: وما لکم 
 .)المعلق(. ١٠٤ص ٤یدلکم ربکم للمصالح، وال نصیر ینصرکم من الله یدفع عنکم عذابه( بحار األنوار: ج
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آید از نظر هدایتگری درست مانند است؛ امامی که می )ص(ای برای محمدبه همین ترتیب هر امامی، آیه
امام قبلی است در حالی که برای شما بهتر است )خیر منها(؛ چرا که قدمی رو به جلو در جهت گشایش و یاری 

 . (١)باشددین الهی و ظهور دین حق بر تمامی ادیان می
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : چگونه فرزندن آدم زیاد شدند؟ ۱۴۸پرسش 

ــؤال/  د آدم النيب )ع(  :۱۴۸الســ ه يقول:كيّ تكـاثر وـل ــبحـاـن  ؟ هـح زوجوا بحوٍر عني، واهلل ســ
ن نَّْفٍس َواِحَدةٍ ﴿  ، والحور ليست من نفس بين آدم، فكيّ بداية التناسح اآلدمي ؟﴾َخَلَقُكم مِّ

 البصرة -مختار يوسّ 

 
چه کسی   )ع(خواستی بپرسی که بعد از پدرم، جعفرای برایم نوشت: »در نامه )ع(از شاهویه بن عبد الله جالب نقل شده است که گفت: ابو الحسن رضا - ١

اید نسبت به آن تقوا کند تا اینکه آنچه بجانشین است و در دل نگرانی داشتی؛  اندوهگین نباش که خداوند عزوجل هیچ قومی را بعد از هدایتشان گمراه نمی
چه بخواهد پیش  پیشه کنند را برایشان تبیین نماید.  پس از من صاحب شما ابو محمد، پسرم خواهد بود. هرآنچه شما نیاز داشته باشید نزد او هست. خدا هر

ْنهَ : »اندازد و هر چه بخواهد به تاخیرمی ِت ِبَخْیٍر ِمّ
ْ
ْو ُننِسَها َنأ

َ
ْو ِمْثِلَهاَما َننَسْخ ِمْن آَیٍة أ

َ
کنیم مگر آنکه بهتر از آن یا ای را منسوخ یا فراموش نمیهیچ آیه« )ا أ

 . ٣٢٨ص  ١«. کافی: ج آنچه الزم بود و کفایتی برای عقل های بیدار بود را برایت نوشتم ( آوریم همانند آن را می
نَّ اللَه َعَلٰی ُکِلّ َشْيٍء ی این سخن خداوند متعال: »درباره

َ
َلْم َتْعَلْم أ

َ
ْو ِمْثِلَها أ

َ
ْنَها أ ِت ِبَخْیٍر ِمّ

ْ
ْو ُننِسَها َنأ

َ
َماَواِت  *َقِدیٌر َما َننَسْخ ِمْن آَیٍة أ نَّ اللَه َلُه ُمْلُك السَّ

َ
َلْم َتْعَلْم أ

َ
أ

ْرِض 
َ
ن َلُکم  َوَما َواأْل دانی که آوریم. آیا نمیکنیم مگر آنکه بهتر از آن یا همانند آن را میای را منسوخ یا فراموش نمی هیچ آیه) «َنِصیرٍ  َواَل  َوِلٍيّ  ِمن اللِه  ُدوِن  ِمّ

 )ع(؟( امامها و زمین متعلق به خداوند است و شما را جز او، هیچ یاری و یاوری نیستدانی که فرمانروایی آسمانخداوند بر هر چیزی توانا است؟ * آیا نمی
داریم و داریم یا فراموشش می کنیم یعنی رسمش را برمیشود یعنی حکم آن را برمیای که نسخ میفرمود: آیه  )ع(د بن علی بن موسی الرضامحمفرمود: »

هایی که حفظشان  یعنی از قلب ( بخواهدزودا که برای تو بخوانیم، مباد که فراموش کنی *  مگر آنچه خدا ) ١«ِإالَّ َما َشاء اللهُ  *َسُنْقِرُؤَك َفاَل َتنَسی »: فرمایدمی
شود و از آن بهتر را خواهیم آورد، یعنی برای شما بهتر است و این دهد و یادش از قلبت برداشته می کنند و از قلب تو ای محمد، که تو را فراموشی می می

است یا »نظیر آن« یعنی مثل آن در اصالح دین شما؛ چرا که ما  ی قبلِی منسوخ شده بهتردومی، ثوابش برای شما بیشتر و صالحیتش برای شما نسبت به آیه
 . ١٠٤ص  ٤«. بحار االنوار: ج کنیم مگر اینکه هدفمان مصلحت شما باشدکنیم و تغییر و تبدیلی ایجاد نمینسخ نمی

ن است که ایمان بیاورید و با تصدیقش، ثواب به شما تقدیر الهی بر نسخ و نازل نمودن در جهت مصالح و منافع شما برای آفرمود: » )ع(امام محد بن علی باقر
ها و دانی که فرمانروایی آسمان رساند خیر و صالح شما وجود دارد. سپس فرمود: ای محمد، آیا نمیفرماید و به انجام میداده شود و در هرآنچه او اراده می

اندازد و مؤّخر را نماید، ُمقّدم را به تاخیر نمیاش در آن دخل و تصرف میواست و ارادهی آنها است و با خزمین متعلق به خداوند است؟ او با قدرتش صاحب همه 
کنید تا و ای کسانی که تالش می  )ص(کنندگان محمدفرماید: شما را چه شده است ای گروه یهودیان و ای تکذیباندازد. سپس خداوند متعال میپیش نمی 

تان را برای شما خواهد آورد؟ و در برابر تان راهبری نکند چه کسی مصالحنمایید، اگر پروردگارتان شما را به مصالحشرایع را بدون خواست خداوند متعال نسخ 
 . ١٠٤ص  ٤«. بحار االنوار: ج خداوند هیچ یار و یاوری نخواهید داشت تا عذابش را از شما دفع نماید
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چگونه زیاد شدند؟ آیا با حور العین ازدواج کردند در حالی که خداوند  )ع(آدمفرزندان پیامبر خدا حضرت 
ًس واِحَدةٍ فرماید: »سبحان می ن َنفِّ قناُکم مِّ « )شما را از یک نْفس بیافریدیم( و حور العین از نفس پیامبر خدا َخلَّ
 نیست؛ پس شروع نسل آدمی چگونه بود؟ )ع(حضرت آدم

  بصره -فرستنده: مختاریوسف  

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني

 الجواب موجود يف املىشابهات الجزء الرابع فراجع.

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 توانید به آن رجوع نمایید. پاسخ در کتاب متشابهات جلد چهارم موجود است؛ می 

ا ـما ورد يف  ــ ل زوـجة أمـّ الرواـياتت إّ  ـهابـيح زوج بحوراء، وـقابـيح تزوج جنـية، فهو إشـــــارة إلى صــ
ًـا  إشـارة إلى أّ  زوجة قابيح طالحة ونفسـها مىسـافلة  هابيح وارتقائها الروحي مع الحور العني، وأي

 مع الجن الطال  وحالهم من السفه والجهح.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

ای طبق آنچه در روایات آمده آن است، هابیل با حور العین و قابیل با یک جّن ازدواج نمود، و این اشارهاما 
ای است به اینکه زن قابیل باشد و همچنین اشارهبه صالح بودن زن هابیل و ارتقای روحی او به حور العین می

 ار تنزل نمود.بدکردار بود و نفسش از نظر سفاحت و نادانی مانند یک جن بد کرد
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 دانند.: حکم مردم و بستگانی که از این دعوت چیزی نمی۱۴۹پرسش 

ــؤال/   ــيـحة  :۱۴۹الســ عو  إنّهم لم يعرفوا عن اـلدعوة، )رغم صــ ـمة واألرـحام اـلنين ـيدَّ
ُ
ـما حكم األ

ــماعهم فردا  فردا  ؟ أم أ  ّعموم التبليس يفي  ــدارات، فهح نحن ملزمو  بةســ الحق( والتبليغات واإلصــ
 ويعئ النّمة ؟

 النجّ األشرف  - السيد حسن محمد علي الحمامي

دانند آنهم با وجود ندای حق و تبلیغات و ند از این دعوت چیزی نمیکنحکم مردم و نزدیکانی که ادعا می
انتشارات صورت گرفته، چیست؟ آیا ما ملزم به ابالغ به تک تک آنها هستیم یا اینکه تبلیغ عمومی کفایت 

 شود؟کند و با این کار تکلیفمان  انجام میمی
 نجّ -فرسىند : سید حسن محمد علی حمامی

 الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملنيبسم اهلل  الجواب:

ــيح، بح يكفي اإلجمال  يج  على املؤمن تبليس كح من يمكن تبليغه، ولكن ال يج  التفصــ
 قد بعث رسوال  اسمه ف  .كقول: إ  ّاإلمام املهدي )ع( 

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 العالمین.پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب 
بر مؤمن واجب است هر آنکه بتواند را تبلیغ کند ولی توضیح و تفصیلش بر او واجب نیست؛ بلکه گفتن 

 ای به نام فالنی فرستاده است.فرستاده )ع(کند مثل: امام مهدیاجمالی هم کفایت می
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 : »و محوت االغیار....« )ع(اغیار در دعای امام حسین: معنی ۱۵۰پرسش 

من دعاء اإلمام الحسـني )ع( يوم عرفة: )يا من اسـتوى برحمانيته فصـار العرش غيبا   :۱۵۰السـؤال/  
يف ،اتـه، محقـت اآلثـار بـاآلثـار، ومحوت األغيـار بمحيطـات أف ف األنوار(، مـا مع  األغيـار بـدعـاء 

 ؟موالي الحسني )ع( 

ِتِه َفَصاَر اْلَعْرُش َغْیبًا ِفي َذاِتِه َمَحْقَت اآلَْثاَر در روز عرفه: » )ع(مام حسیندر دعای ا َیا َمِن اْسَتَوی ِبَرْحَماِنیَّ
ْنَوارِ 

َ
ْفالِك اأْل

َ
ْغَیاَر ِبُمِحیَطاِت أ

َ
« )ای آن که به رحمانیتش استواری یافت و عرش در ذاتش ِباآلَْثاِر َو َمَحْوَت اأْل

ی ی اغیار را با احاطهی آثار زایل گشت و همهات( پنهان شد. با ظهور آثارت، همهپروردگاری  )در مقابل عظمت
 های انوار، محو نمودی( معنی »اغیار« چیست؟فلک

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

ــ   )و(يبنّي حال الرســـول محمداإلمام الحســـني )ع(  فحة وجود  يف آ   عند الفت  ورفع األنا من ـص
 ف  يبقى إالّ اهلل الواحد القهار.

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ی را در هنگام فتح از بین رفتن منّیت از صفحه )ص(وضعیت رسول حضرت خدا محمد )ع(امام حسین

 ماند.نمیای که جز خدای یکتای قهار چیز دیگری باقی کند؛ در لحظهبیان می وجودش

ــار العرش غيـبا  يف النات اإللهـية، فلم يبَق إالّ اهلل  و)األغـيار( هـنا ظلـمة األنا اليت بمحوها بالنور صــ
 الواحد القهار.

»اغیار« همان ظلمت و تاریکِی منّیت است که با از بین رفتن آن با نور، عرش در ذات الهی ناپدید شد و جز 
 اند.خداوند یکتای قهار چیز دیگری باقی نم

 .(1)ولتتوض  ل  الصورة أكرث راجع تفسا الفاتحة واملىشابهات 
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 
 راجع المتشابهات الجزء األول وغیره.  -١
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 .(١)ی فاتحه و متشابهات مراجعه نماییدبرای روشن شدن بیشتر به کتاب تفسیر سوره
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 از چه زمانی خلق شد؟ : جن ۱۵۱پرسش 

ــؤال/   ــابقة أم خلقوا مع خلق النيب آدم)ع(  :۱۵۱الســ ؟ ما بدأ خلق الجن؟ وهح هم من العوالم الســ
ــح؟ حياتهموما هي  ــر من؟ وهح منهم أنبياء ورســ ؟  امتحانات وب ءات وهح يمّر عليهم ما يمّر على البشــ

 ؟ )ع(األولياء أم نصروهموهح شاركوا البشر بالحركات والحروب، بمع  حاربوا األنبياء و
 البصرة -مختار يوسّ 

خلق شدند؟   )ع(زمان با حضرت آدمآفرینش جن از چه زمانی آغاز شد؟ آیا آنها از عوالم پیشین هستند یا هم
ها بر بشر ها و آزمایشزندگی آنها چگونه است؟ آیا انبیا و فرستادگانی از آنها وجود دارد؟ و هر آنچه از ابتالء

 )ع(ها با بشر مشارکت دارند؛ یعنی در جنگ با انبیا و اوصیاها و جنگگذرد؟ آیا در حرکتبر آنها نیز میگذرد،  می
 ؟ )ع(یا یاری دادن آنها

 بصره  -فرستنده: مختار یوسف  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

ُنوٍ   ﴿ قال تعالى: اٍل ِمْن َحَمٍه َمســْ ْلصــَ َوالَْجا َّ َخَلْقَناُ  ِمْن َقْبُح ِمْن نَاِر  َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلنســا  ِمْن صــَ
ُمومِ   .(2)﴾السَّ

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.

 
 ها مراجعه نمایید.به کتاب متشابهات جلد اول و سایر کتاب - ١
 .٢٧ –  ٢٦الحجر:  -٢
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ن را پیش از آن، از آتش فرماید: » ما آدمی را از گل خشک، از لجن بویناک آفریدیم * و جخداوند متعال می
 . (١)دود آفریده بودیم «ی بیسوزنده

، واإليمـا  )ع(فـالجن ُخلقوا قبـح خلق آدم )ع(، والجن مكّلفو  ومـهمورو  بطـاعـة أنبيـاء بين آدم
بهم وتصـديقهم ونصـرتهم، وال يوجد من الجن أنبياء مرـسلو ، بح الحجة عليهم هو الحجة من بين 

  .آدم، فهو إمام اإلنس والجا

خلق شدند و جنیان مکّلف به اطاعت و ایمان آوردن و تأیید و یاری دادن انبیا و اوصیا از  )ع(اجنه قبل از آدم
 )ع(هستند. در جنیان انبیای مرسل وجود ندارد، بلکه حّجت بر آنها همان حّجت از فرزندان آدم )ع(بنی آدم

 باشد؛ همان کسی که امام انس و جن است.می

ـــياء، ـقال تـعالى:  ـــياء، ومنهم من ـحارب األنبـياء واألوصــ ــر األنبـياء واألوصــ َوِإْ، ﴿ومن الجن من نصــ
َ َولَّ  ا ُقألـِ ُتوا َفَلمَّ نْصـِ

َ
ُروُ  َقالُوا أ ا َحًـَ َتِمُعوَ  الُْقْرآَ  َفَلمَّ َرْفَنا ِإَلْيَ  نََفرا  ِمَن الِْجنِّ َيسـْ ا ِإَلى َقْوِمِهْم وْ صـَ

قا  مِلَا بَنْيَ َيَدْيِه َيْهِدي ِإَلى الْ  ُمْنِنِريَن   دِّ ــَ نِْزَل ِمْن بَْعِد ُموَ  ُمصـ
ُ
ِمْعَنا ِكَتابا  أ ــَ َحقِّ َقالُوا َيا َقْوَمَنا ِإنَّا سـ

 .(2)﴾َوِإَلى َطِريٍق ُمْسَتِقيمٍ 

فرماید: »و آن انبیا و اوصیا جنگیدند. خداوند متعال میبرخی از اجنه انبیا و اوصیا را یاری دادند و برخی با 
هنگام که گروهی از جنیان را نزد تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند؛ چون به حضرتش رسیدند گفتند: گوش فرا 

 دهندگانی نزد قوم خود بازگشتند * گفتند: ای قوم ما، ما کتابی شنیدیم که دهید. چون به پایان آمد، همانند بیم
 .(٣)نماید«کند و به حق و راه راست راه میهای پیشین را تصدیق میبعد از موسی نازل شده است، کتاب 

 من قبح.بعد أ  كانوا مؤمنني بمو  )ع(  )و(فهؤالء الجن آمنوا بمحمد

 ایمان آورده بودند. )ع(ایمان آوردند بعد از اینکه به موسی )ص(این گروه از اجنه به حضرت محمد

 
 . ٢٧و  ٢٦حجر:  - ١
 . ٣٠ –  ٢٩األحقاف:  -٢
 . ٣٠و  ٢٩احقاف:  - ٣
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ُطو َ ﴿ويف ســورة الجن قال تعالى على لســا  بعا الجن:   ا الَْقاســِ ِلُموَ  َوِمنَّ ا امْلُســْ نَّا ِمنَّ
َ
. ومن (1)﴾َوأ

 الجن من يعيش على األرض اليت نعيش عليها، ومنهم من يعيش يف األرضيني السفلية.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

اند و بعضی از حق به فرماید: » و بعضی از ما مسلماناز زبان برخی جنیان میی جن خداوند متعال  در سوره
 تر.های پایینکنند و برخی در زمینکنیم، زندگی می. برخی از جنیان روی همین زمینی که ما زندگی می(٢)دور «

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 ها.به تنهایی در برابر آسمان: گفته شدن زمین ۱۵۲پرسش 

ــؤال/  الجمع وـتنكر األرض مفردة ل ونعلم إّ   :۱۵۲الســ ـــماوات ـب نكر الســ يف القرآ  الكريم تـُ
 السماوات سبع واألرضيني سبع. ما سر ،ل  وملا،ا ؟

 البصرة -مختار يوسّ 

دانیم که که ما می شوند اما زمین به تنهایی! در حالیی جمع یاد میها با صیغهدر قرآن کریم از آسمان
 ها هفت تا و زمین نیز هفت تا است. سّر این موضوع چیست؟                                       آسمان

 بصره -فرستنده: مختار یوسف  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

وأقح نورا ، فة،ا علمت: )إّ  اهلل ال ينظر األرـضو  الـست املتبقية هي دو  هن  األرض وأكرث ظلمة  
، فكيّ بما هو دونه ؟ل فة،ا كا  هناف )و(إلى عالم األجســـام منن خلقه( كما قال رســـول اهلل

 
 . ١٤الجـن:  -١
 . ١٤جن:  - ٢
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يشء ليس له اعتبار عندف )الدنيا ال تســـاوي عند اهلل جنال بعوضـــة( وأردت ،كر  وكا  اإلجمال 
 كافيا ، ال أعتقد إنّ  سىنتقح إلى التفصيح.

 بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.پاسخ:
های دیگر، غیر از این زمین هستند و تاریکی آنها بیشتر و نورشان کمتر است. با توجه به این سخن زمین

: »خداوند از زمانی که عاَلم اجسام را خلق نمود به آن نظر ننموده است« وضعیت آنچه در )ص(رسول خدا
ین زمین است، چگونه است؟ و حال آنکه که در آنجا هیچ چیزی که برای شما ارزش و تر از اای پایینمرتبه

ای ارزش ندارد«. این فقط یک ی بال پشهاعتباری دارا باشد، وجود نداشته باشد: »در نظر خداوند دنیا به اندازه
 اشته باشی.کنم شما به تفصیل بیشتری نیاز دکند و فکر نمییادآوری بود و به اختصار، کفایت می

والقرآ  طريق هداية ل نسـا  لاتقي إلى األعلى ال ليىسـافح، فالسـماوات طريق االرتقاءت ولنا ينكرها   
 .(1)القرآ  بالتفصيح، أّما األرضو  طريق الىسافح املنهي عن سلوكه ف  يحتاج إلى تفصيله

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

باشند و از همین ها راه ارتقا میهدایت انسان برای ارتقا به عوالم باالیی است نه پایینی؛ پس آسمانقرآن راه  
 . (٢)ها راه پسرفِت نهی شده است و نیازی به تفصیل نداردکند؛ اما زمینرو، قرآن از آن به تفصیل یاد می

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 
أکثر بکثیر من قصص الفراعنة والطواغیت، -١ أکثر بکثیر   وکذلك نجد أن الله تعالی قد فصل قصص األنبیاء والصالحین  وکذلك فصل في وصف الجنة والنعیم 

  من وصف النار والجحیم. )المعلق(.
نماید و به همین های فراعنه و طاغوتیان بیان میهای انبیا و صالحین را با تفاصیل بسیار بیشتری از داستانبینیم خداوند داستان از همین رو است که می - ٢

 نماید.یشتر از جهنم و جحیم بیان میصورت تفاصیل بهشت و نعیم را بسیار ب
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 ها!توکل به خدا و در عین حال عمل کردن با سبب :۱۵۳پرسش 

ثمة إشـكالية نعانيها، طرفاها التوكح على اهلل من جهة، والتعامح مع األسـباب  :۱۵۳السـؤال/  
 من جهة أخرى. ما القول الفصح فيها ؟

 البصرة  -عبد الرزاق هاشم 

ها عمل کنیم! سخن شما شویم؛ از یک طرف به خدا توکل و از طرف دیگر با سببرو میما با اشکالی روبه
 در این خصوص چیست؟

 بصره  -فرستنده: عبدالرزاق هاشم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

ال يوجد تعارض بني التوكح على اهلل وهو مسـب  األسـباب وبني العمح باألسـباب. فعلى املؤمن أ   
 يرى اهلل مسب  األسباب قبح السب  ومعه وبعد ت ألنّه ال قّوة إالّ باهلل.

 ه الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.پاسخ:بسم الل
بین توکل به خدا که مسّبب اسباب است و تعامل با اسباب، تعارضی وجود ندارد. مؤمن باید خداوند مسّبِب 

 اسباب را قبل از سبب، به همراه آن و بعد از آن ببیند؛ چرا که ال حول و ال قّوت ااّل بالله.

ـــباب، فكـنّ  ب من قال أنا متوكح على اهلل وهو ال يعـمحت أل  اهلل يهمر  وهنا الـعالم هو عالم األســ
ِه َوِإلَْيِه ﴿ـبالعـمح، ـقال تـعالى:  ا َوُكلُوا ِمْن ِرْزقـِ اِكِبـهَ وا يِف َمنـَ ــُ اْمشــ ْرَض َ،لُوال  فـَ

َ
َح َلُكُم اأْل ُهَو الَـِّني َجعـَ

 .(1)﴾النُُّشورُ 

 
 . ١٥الملك:  -١
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گو است؛ کردم و عملی انجام ندهد، دروغ  این عالم، جملگی عالم اسباب است. کسی که بگوید به خدا توکل
چرا که خداوند فرمان به عمل کردن داده و فرموده است: » او کسی است که زمین را رام شما گردانید؛ پس بر 

 .(١)های آن ِسیر کنید و از روزی خدا بخورید و بازگشت به سوی او است «راه

مناكبها، أي اعملوا باألـسباب اليت ،للتها لكم والحمد هلل فاهلل ـسبحانه وتعالى يقول امـشوا يف 
 وحد .

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

ایم عمل هایش سیر کنید« یعنی با اسبابی که برای شما آماده کردهفرماید »بر راهخداوند سبحان و متعال می
 کنید. والحمد لله وحده.  

 )ع(امام مهدی یفرستاده وصی و  - سید احمد الحسن

****** 

 : سخن خداوند متعال: »الم تری الی الذی حاّج ابراهیم....«۱۵۴پرسش 

ُ امْلُْلَ  ِإْ، َقاَل ِإبَْراِهيُم َربَِّي  ﴿قال تعالى:   :۱۵۴الســؤال/   ْ  آَتاُ  اّللَّ
َ
َلْم َتَر ِإَلى الَِّني َحاجَّ ِإبَْراِهيَم يِف َربِِّه أ

َ
أ

ِت ِبَها مِ الَِّني ُيْحِيي وَ 
ْ
ِرِق َفه ــْ ْمِس ِمَن امْلَش ِتي ِبالشــَّ

ْ
َ َيه ِميُت َقاَل ِإبَْراِهيُم َفِة َّ اّللَّ

ُ
ْحِيي َوأ

ُ
نَا أ

َ
َن ُيِميُت َقاَل أ

امِلِنيَ 
ِدي الَْقْوَم الظـَّ ُ ال َيـهْ ِني َكَفَر َواّللَّ َت الَـّ ــا اآلـية أع   ؟ من اـلني (2)﴾امْلَْغِرِب َفُبـهِ . ـما مع  تفســ

 حاج إبراهيم، هح هو الني كفر أم غا ، ومن هو غا  ؟
 الحي -واسط  -شع   حسن 

 
 . ١٥ملک:  - ١
 . ٢٥٨البقرة:  -٢
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فرماید: »آیا آن کسی را که خدا به او پادشاهی ارزانی کرده بود را ندیدی که با ابراهیم خداوند متعال می
میراند. او گفت: میکند و کرد؟ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار من زنده میی پروردگارش محاّجه میدرباره

آورد، تو آن را از مغرب برآور. میرانم. ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشرق برمیکنم و میمن نیز زنده می
. تفسیر این آیه چیست؟ کسی که با ابراهیم (١)کند«آن کافر حیران شد؛ چرا که خداوند ستمکاران را هدایت نمی

 ان شخص کافر بود یا کس دیگری؟ و اگر کس دیگری بود، چه کسی؟محاجه نمود، چه کسی بود؟ آیا هم
 واسط  -فرستنده: شعالن حسن 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

هو نمرود )لعنه اهلل(، والني بُهت هو كح كافر برسـاالت السـماء، نمرود الني جادل إبراهيم )ع( 
عو  أنّهم شيعة ويحاربو  وم اإلمام املهديوغا نمرود،كبعا الشيعة أو من ي ويكفرو  )ع(  دَّ

بهنّهم ثمود لعنهم اهلل وأخزاهم )ع( برسـاالت السـماء وحجج األنبياء واألوصـياء، وقد وصـفهم الباقر  
وأســكنهم يف قعر الجحيم مع أصــحاب الســقيفة األولىت ألنّهم أصــحاب الســقيفة الثانية، علماء 

ــاملني ا ــا  غا الع عوا وأحلوا وحرموا آخر الزم ــرَّ ــدين اإللهي وشــ ــاس وحرفوا ال ــنين خــدعوا الن ل
 .(2)بههوائهم

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
زده شد، تمام کسانی بهت)لعنت الله( بود و آن کس که حیران و  نمرود مجادله کرد )ع(کسی که با ابراهیم

شود؛ درست مانند برخی کسانی های آسمانی کافر بودند، چه نمرود و چه غیر از نمرود، را شامل میکه به رسالت
ها های آسمانی و حجتخیزند و به رسالتبه نبرد برمی  )ع(که ادعای شیعه بودن دارند ولی با وصّی امام مهدی

فرماید، که لعنت آنها را به مانند قوم ثمود توصیف می )ع(شوند. امام باقرمیکافر  )ع(خداوند از انبیا و اوصیا
ی نخستین همنشین نماید؛ چرا خداوند بر آنها باد و خداوند خوارشان گرداند و در قعر جهنم با اصحاب سقیفه

 
 . ٢٥٨بقره:  - ١
ا َثُموُد   )ع(عن الفضل بن العباس، عن أبي عبد الله  -٢ مَّ

َ
َبْت َثُموُد ِبَطْغَواَها"، قال: ثمود رهط من الشیعة، فإن الله سبحانه یقول: "َوأ أنه قال: ).... وقوله: "َکذَّ

َخَذْتُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِن" فهو السیف إذا قام القائم 
َ
وا اْلَعَمی َعَلی اْلُهَدی َفأ ِه "،هو النبي ، وقو )ع( َفَهَدْیَناُهْم َفاْسَتَحبُّ :  )ص( له  تعالی: "َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اللَّ

ُبوُه َفَعَقُروَه  ِه َوُسْقَیاَها"، قال: الناقة اإلمام الذي فهمهم عن الله، )وسقیاها( أي عنده مستقی العلم "َفَکذَّ اَها" قال: في "َناَقَة اللَّ ُهم ِبَذنِبِهْم َفَسوَّ ا َفَدْمَدَم َعَلْیِهْم َربُّ
 . )المعلق(. ٧٢ص ٤٢ة "َواَل َیَخاُف ُعْقَباَها"، قال: ال یخاف من مثلها إذا رجع( بحار األنوار: جالرجع
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ن الهی را عمل که مردم را فریفتند و دیی دوم هستند؛ همان علمای آخرالزمان بیکه آنها اصحاب سقیفه
 .  (١)های خود، حرام و حالل نمودندگزاری کردند و طبق هوا و هوستحریف نمودند و تشریع و قانون

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : سخن خداوند متعال: »و هو الذی فی السماء اله و فی االرض اله«.۱۵۵پرسش 

ْرِض ِإَله  َوُهَو الَْحِكيُم الَْعِليمُ   َوُهوَ ﴿قال تعالى:   :۱۵۵السؤال/  
َ
َماِء ِإَله  َويِف اأْل ق (2)﴾الَِّني يِف السَّ ، ِلَم فرَّ

 بني إله السماء وإله األرض، وإنّه سبحانه إله واحد للسماء واألرض ؟ 
 البصرة -مختار يوسّ 

ِذي ِفي  ی خداوند متعال: »در این فرموده ْرِض ِإَلٌه َوُهَو اْلَحِکیُم اْلَعِلیُم َوُهَو الَّ
َ
َماِء ِإَلٌه َوِفي اأْل )او کسی   (٣)«السَّ

است که در آسمان اله است و در زمین اله است و او، حکیم و دانا است( . چرا بین اله آسمان و اله زمین فرق 
 باشد؟زمین میگذاشته شده است در حالی که او سبحان و متعال، اله یکتا هم در آسمان و هم در 

 بصره -فرستنده: مختار یوسف  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:
 

َبْت َثُموُد ِبَطْغَواَهادر مورد این سخن خداوند متعال » )ع(از فضل بن عباس از ابا عبد الله - ١ ( روایت شده است که قوم ثمود از روی سرکشی تکذیب کردند« )َکذَّ
َخَذْتُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِن : »فرمایدثمود، جمعـی از شیـعه هستـند؛ چرا که خداوند سبحان میفرمود: »

َ
وا اْلَعَمی َعَلی اْلُهَدی َفأ ا َثُموُد َفَهَدْیَناُهْم َفاْسَتَحبُّ مَّ

َ
« َوأ

ـ آنها را عذاب خوار کنندهدادند صاعقه ـاشتند تا آنکه به خاطر اعمالی که انجام میداما قوم ثمود، هدایتشان کردیم و آنها کوری را از هدایت بیشتر دوست می )
نبی  (، پس رسول خدا به آنها گفت« )َفقال َلُهّم َرُسول الله: »است هنگامی که قیام کند و در این سخن خداوند متعال )ع(که همان شمشیر قائم (، گرفت فرو

ناقه )شتر( امامی است که از خدا به آنها ( پیامبر خدا به آنها گفت که ماده شتر خداوند است؛ پس او سیرابشان نمود« )یاهاناقة الله َوُسقو » باشدمی )ص(مکرم
اَه » ی علم نزد او استیعنی سرچشمه ( و سیرابشان نمود « )َوُسقیاها. »آموخت ُهم ِبَذنِبْم َفَسوَّ ُبوُه فَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْیِهْم َربُّ تکذیبش کردند و شتر را ِپی « )اَفَکذَّ

(  ی خویش بیمناک نشدو از سرانجام کرده « )َواَل َیخاُف ُعقَباَها» و در رجعت(. کردند. پس پروردگارشان به سبب گناهشان بر آنها خشم گرفت و نابودشان کرد
 . ٧٢ص  ٤٢«. بحار االنوار: ج یعنی در هنگام رجعت، از چنین چیزی هراسی ندارد

 . ٨٤الزخرف:  -٢
 .٨٤زخرف:  - ٣
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ـــماء واألرض، مـقاـبح من ـقالوا إّ  األلوهـية  ه وتـعالى يف الســ ــبحـاـن أي: إّ  األلوهـية املطلـقة هلل ســ
، كما )ع(أو الحجج  املطلقة هلل سـبحانه وتعالى يف السـماء واأللوهية املطلقة يف األرض لعيىسـ )ع( 

ض، أي: إّ  لهم ، حيث قال من يدعي الرجوع واالنىسـاب إليهم إنّهم إله األر )ع(حصـح يف عهد األئمة  
 األلوهية املطلقة يف األرض.

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
یعنی اولوهیت مطلق در آسمان و زمین فقط از آِن خداوند سبحان و متعال است در پاسخ به کسانی که گفتند 

 )ع(لق در زمین از آِن عیسیکه الوهیت مطلق در آسمان از آِن خدای سبحان و متعال است ولی الوهیت مط
نیز چنین اتفاقی افتاد و کسانی که ادعای رجوع و انتساب به  )ع(باشند. در زمان ائمهمی )ع(هایا ُحجت

 دانستند. )ع(را داشتند آنها را اله در زمین خواندند یعنی الوهیت مطلق را در زمین از آِن آنها )ع(ایشان

. راجع ما روا  الشــي  الكليين يف الكايف )ع(من هنا القول يف أحاديث رويت عنهم  )ع(وقد تع،وا
 .(1)عن الصادق )ع( 

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

در احادیثی که از آنها روایت شده است، از این سخن برائت جستند. به آنچه شیخ کلینی از امام  )ع(ائمه
 . (٢)ی روایت نموده است، رجوع نماییددر کتاب کاف )ع(صادق

 وصي ورسول اإلمام المهدي )ع( - السید أحمد الحسن

****** 

 
َماء ِإَلهٌ  -١ ِذي ِفي السَّ ْرِض ِإَلٌه" فلم أدر بما عن هشام بن الحکم قال: قال أبو شاکر الدیصاني: إن في القرآن آیة هي قولنا، قلت: ماهي ؟ فقال: "َوُهَو الَّ

َ
 َوِفي اأْل

فقال: )هذا کالم زندیق خبیث، إذا رجعت إلیه فقل له: ما اسمك بالکوفة ؟ فانه یقول فالن فقل له: ما اسمك بالبصرة   )ع(اجبه، فحججت فخبرت أبا عبد الله 
فقدمت فأتیت أبا شاکر ؟ فإنه یقول: فالن، فقل: کذلك الله ربنا، في السماء إله، وفي األرض إله، وفي البحار إله، وفي القفار إله، وفي کل مکان إله(، قال: 

 . )المعلق(. ١٢٨ص ١خبرته، فقال: هذه نقلت من الحجاز. الکافي: جفأ
َماِء ِإَلٌه َوِفي ای هست که همان سخن ما است؟ گفتم کدام است؟ گفت: »از هشام بن حکم روایت شده است: ابو شاکر گفت: در قرآن آیه  - ٢ ِذي ِفي السَّ َوُهَو الَّ

ْرِض ِإَلٌه َوُهَو اْلَحِکیُم اْلَعِلیُم 
َ
دانستم چگونه پاسخش را بدهم. در (. نمی او کسی است که در آسمان اله است و در زمین اله است و او، حکیم و دانا است«  )اأْل

گوید: این کالم یک زندیق خبیث است. اگر به سوی او بازگشتی به او بگو: اسم تو در کوفه چیست؟ می پرسیدم. فرمود: » )ع(سالی که حج کردم از ابا عبد الله
ین نیز اله است، در نی. دوباره به او بگو: اسم تو در بصره چیست؟ خواهد گفت: فالنی. بگو: خداوند، پروردگار ما نیز چنین است؛ در آسمان اله است و در زمفال

 . ١٢٨ص  ١«. کافی: ج دریاها اله است و در صحراها نیز اله است و در هر جای دیگری اله است
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 ی »و اذا النفوس زوجت«: آیه۱۵۶پرسش 

َجْت ﴿ قال تعالى: :۱۵۶السؤال/  ُفوُس ُزوِّ  .(1)﴾َوِإَ،ا النُّ

 ما المقصود )بالتزویج( للنفوس في هذه اآلیة الکریمة ؟
َجْت فرماید: »میخداوند متعال  ُفوُس ُزوِّ ها قرین گردند(. منظور از »زوج شدن« )و چون نْفس (٢)«َوِإَذا النُّ

 ها چیست؟نفس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

اق  ة أو بنقا العهـد وامليـث الوالـي الظلمـة أو النور، تزوج ـب دهـا:(3)تزوج كـح نفس ـب ْت ﴿  ، وعـن َعِلمـَ
َرتْ  ْحًــَ

َ
، أحًــرت العدل أو أحًــرت الظلم، أحًــرت النور معها أو الظلمة، أحًــرت (4)﴾نَْفس  َما أ

 الوالية أو نقا العهد وامليثاق.
 املهدي )ع(وم ورسول اإلمام  - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
َعِلَمْت ی »؛ و در آیه( ٥)هر نْفسی با ظلمت یا نور تلفیق شده است؛ تلفیق شدن با والیت یا با نقض عهد و میثاق

ْحَضَرْت 
َ
است یا ظلم با خود )هر نْفسی بداند که چه حاضر آورده است( یعنی آیا عدل حاضر کرده  (٦)«َنْفٌس َما أ

 آورده است، با خودش نور آورده است یا تاریکی، والیت را با خود به همراه دارد یا شکستن عهد و میثاق.
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

 
 . ٧التکویر:  -١
 .٧تکویر:  - ٢
َجْت( قال: )والذي نفسي بیده لو أن رجاًل عبد الله بین الرکن والمق -٣ ُفوُس ُزوِّ ام حتی تلتقي ترقوتاه لحشره الله  عن محمد بن علي ابن الحنفیة أنه قرأ: )َوِإَذا النُّ

معهم، ومن أحب ووالی أعدائهم وظالمیهم حشر معم في  حشرالبیت )ع( . والمحبة من الوالیة، فمن أحب ووالی أهل ٣٦٦ص ٤٢مع من یحب( بحار األنوار: ج
 السعیر. )المعلق(. 

 . ١٤التکویر:  -٤
َجْت از محمد بن علی بن حنیفه روایت شده است که این آیه را قرائت نمود » - ٥ ُفوُس ُزوِّ ( و گفت:  »سوگند به آن کس که ها قرین گردندو چون نْفس« )َوِإَذا النُّ

فرماید« دارد محشور میاگر کسی خداوند را در بین رکن و مقام عبادت کند تا جانش باال بیاید، خداوند او را باکسی که دوستش می  جانم در دست او است
ور را دوست داشته باشد و آنها را پیروی کند، با آنها محش )ع(باشد؛ پس کسی که اهل بیت(. محبت و دوست داشتن از والیت می ٣٦٦ص  ٤٢)بحار االنوار: ج 

 گردد و کسی که دشمنانشان را دوست داشته باشد و از آنها پیروی کند، با آنها در آتش محشور خواهد شد.می
 .١٤تکویر:  - ٦
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 : معنی ماه و خورشید و سجده کردن در این آیه: »و من آیاته اللیل و النهار«۱۵۷پرسش 

ْمِس َوال ِلْلَقَمِر ﴿قال تعالى:   :۱۵۷السؤال/   ْمُس َوالَْقَمُر ال َتْسُجُدوا ِللشَّ َهاُر َوالشَّ َوِمْن آَياِتِه اللَّْيُح َوالنَّ
ِ الَِّني َخَلَقُهنَّ ِإْ  ُكْنُتْم ِإيَّاُ  َتْعُبُدو َ   .(1)﴾َواْسُجُدوا ّلِلَّ

 ا  لهما حا ينهى عنه ؟ما الشمس والقمر ؟ وما السجود املنهي عنه، وهح كا  هناف سجود
 البصرة -أبو مصطفى 

های او شب و روز و آفتاب و ماه است. به آفتاب و ماه سجده نکنید،  فرماید: » و از نشانهخداوند متعال می
. منظور از خورشید و ماه چیست؟ در (٢)پرستید «به خدای یکتا که آنها را آفریده است سجده کنید، اگر او را می

 کردنی برای آنها وجود داشته و از آن نهی شده است؟ که از آن نهی شده، آیا سجدهخصوص سجودی 
 بصره  -فرستنده: مصطفی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملنيابو  الجواب:

ظاهر اآلية بنّي وال يحتاج إلى بيا ، وهناف من يعتقد أو اعتقد بهلوهية مطلقة للشـــمس والقمر، 
وعليا  )ع(، وقصـة إبراهيم يف القرآ  قد   )و(  اهلل ووصـيه يف كح زما ، وخصـوصـا  محمدا  أي حجة  

، فاملنهي عنه السـجود لهما باعتبار أّ  لهما ألوهية مطلقة، واملراد هو اعتبارهما (3)بيّنتها فيما ـسبق  
 .(4)قبلة هلل سبحانه وتعالى، أي بهم يعرف اهلل 

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ه یا همان حّجت ظاهر این آیه روشن است و نیازی به توضیحات ندارد. کسانی به الوهیت مطلق خورشید و ما

اعتقاد داشته یا دارند. داستان  )ع(و علی )ص(خدا و وصی او در هر زمانی و به خصوص به حضرت محمد

 
 . ٣٧فصلت:  -١
 . ٣٧فصلت:  - ٢
 في بدایة الجزء األول من المتشابهات، فراجع. -٣
له، ونحن انه قال: )نحن والة أمر الله وخزنة علم الله وعیبة وحي الله وأهل دین الله، وعلینا نزل کتاب الله وبنا عبد الله ولوالنا ما عرف ال  )ع(عن أبي عبد الله    -٢

 .  ٨١لمحمد بن الحسن الصفار: ص -ورثة نبي الله وعترته( بصائر الدرجات 
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. بنابراین آنچه نهی شده است سجده به آنها به عنوان اینکه (١)تر بیان نمودمدر قرآن را پیش  )ع(حضرت ابراهیم
ی خداوند سبحان و متعال هستند، یعنی با که آنها قبله  باشد و منظور این استآنها الوهیت مطلق هستند، می

 . ( ٢)شودآنها خداوند شناخته می

ًـ لة يف األمم الغابرة إلى االعتقاد بهلوهية هن  الـشمس والقمر يف  أّما املجـسمة فقد ،هبت بهم ال
شـمس هو هنا العالم الجسـماني، وأصـح هنا االنحراف هو ،اف األمر يف ملكوت السـماوات، أي إّ  ال

 وعلي )ع(. )و( حجة اهلل والقمر هو وصيه، أو بالخصوو محمد
 وم ورسول اإلمام املهدي)ع( - السيد أحمد الحسن

های به گور رفته برده است؛ به اعتقاد اما قائلین به تجسم خداوند )مجّسمه(، گمراهی آنها را به سوی امت
جسمانی! اصل این انحراف همان موضوع در ملکوت الوهیت داشتن همین خورشید و ماه در این عالم 

و  )ص(باشد؛ یعنی خورشید، حّجت خدا و ماه وصی او است، به خصوص در مورد حضرت محمدها میآسمان
 .)ع(علی

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : در مورد عقل.۱۵۸پرسش 

ــؤال/   ــار نظر :۱۵۸الســ ــيع بني األخوة األنصــ ة تزدري العقح تماما  دو  تميزي بينه وبني الدليح تشــ
 العقلي املزعوم.

 ما القول الفصح يف هن  املسهلة ؟
 البصرة  -عبد الرزاق هاشم 

 
 مراجعه کنید به ابتدای جلد اول کتاب متشابهات.  - ١
ما والیان امر خدا و خازنان علم خدا و صندوق وحی خدا و اهل دین خدا هستیم. کتاب خدا بر ما نازل شد و روایت شده است که فرمود: » )ع(از ابو عبد الله - ٢

 . ١٨محمد بن حسن صفار: ص -الدرجات «. بصائر شد. ما وارث نبی خدا و عترت او هستیم ی ما پرستیده شد و اگر ما نبودیم، خدا شناخته نمیخدا به وسیله
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کند بدون اینکه هیچ تمایزی در بین برادران انصار، دیدگاهی شایع شده است که عقل را به طور کامل رد می
 اساس، قائل شود.پایه و بین عقل و دلیل عقلی بی

 ی این موضوع چیست؟ فصل الخطاب درباره
 بصره  -فرستنده: عبدالرزاق هاشم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

ــماء  ـــماء الســــابـعة هي ســ ـبالعـقح يعرف حـجة اهلل، وـبالعـقح يعرف اهلل، وـبالعـقح يعـبد اهلل، والســ
 .)و(اب العقول، والعقح األول هو محمدالعقح، واألنبياء واألوصياء هم أصح

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
شود. با عقل، خدای شود. با عقل، خدای سبحان شناخته میی عقل، حّجت خدا شناخته میبه وسیله

هستند و عقل اول،  ها  شود و آسمان هفتم، آسمان عقل است و انبیا و اوصیا صاحبان عقلسبحان عبادت می
 باشد.می )ص(حضرت محمد

ًـعها اإلنسـا  لقانو  اهلل سـبحانه وتعالى  أّما ما موجود عند كح الناس فهو صـورة للعقح، إ  أخ
وصــح بها إلى الحق وأوصــلته إلى اتباع حجة اهلل والســجود مع الســاجدين. وإ  أخًــعها للشــيطا  

إلنســا  يف ظلمات بعًــها فوق بعا إ،ا اخرج )لعنه اهلل( أمســت الشــيطنة النكراء اليت تزدري با
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع(  - السيد أحمد الحسن                               ، والحمد هلل وحد .(1)يد  لم يكد يراها 

 
تکامل اإلنسان لألسف الشدید أن البعض من أعداء السید أحمد الحسن أخذوا یهرجون بأن السید أحمد الحسن یلغي دور العقل کلیًا، وال یری له أي دور في  -١

لتشریع وإصدار األحکام بدون االعتماد علی القرآن والسنة، ووضع العقل  ورقیه وسموه، وهؤالء أساءوا فهمًا فأساءوا إجابة، فإن السید أحمد لغی دور العقل في ا
طاهرة، قال تعالی: )َوَما  میزانًا للثقلین بحیث ما وافق العقل قبله القوم وما خالف عقولهم الناقصة رفضوه وضربوا به عرض الجدار، وهذا مخالف للقرآن والسنة ال

ن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیالً  وِتیُتم مِّ
ُ
ْعَلُم ِبَم أ

َ
ْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبیِلِه َوُهَو أ

َ
َك ُهَو أ َن اْلِعْلِم ِإنَّ َربَّ ِن اْهَتَدی(، وقال تعالی: )َوَفْوَق ُکلِّ ِذي ِعْلٍم (، وقال تعالی: )َذِلَك َمْبَلُغُهم مِّ

ُکْم وَ  ن َتْکَرُهوْا َشْیئًا َوُهَو َخْیٌر لَّ
َ
ن َتکْ َعِلیٌم(، وقال تعالی: )َوَعَسی أ

َ
نُتْم اَل َتْعَلُموَن(، وقال تعالی: )ََعَسی أ

َ
ُکْم َوالّلُه َیْعَلُم َوأ وْا َشْیئًا َوُهَو َشرٌّ لَّ ن ُتِحبُّ

َ
َرُهوْا َشْیئًا َعَسی أ

ْنَیا َوُهْم َعِن  َن اْلَحَیاِة الدُّ اُه َذِلَك َوَیْجَعَل الّلُه ِفیِه َخْیرًا َکِثیرًا(، وقال تعالی: )َیْعَلُموَن َظاِهرًا مِّ الَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّ
َ
َمَر أ

َ
 اآلِْخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن(، وقال تعالی: )ِإِن اْلُحْکُم ِإالَّ ِلّلِه أ

اِس اَل َیْعَلُموَن(، والکالم طویل لیس هنا محله. ْکَثَر النَّ
َ
أ ُم َوَلـِکنَّ  یُن اْلَقیِّ  الدِّ

کلیًا، وإنما منع أن یستخدم في التشریع والحکم من دون االعتماد علی القرآن والسنة، أو یعتمد علیه في تأسیس  والمهم إن السید أحمد الحسن لم یلِغ العقل
العقل ال یمکن أن یمیز قواعد عقلیة الستنباط األحکام الشرعیة، وإال فبدون العقل ال یمکن ألحد أن یمیز بین األسود واألبیض وال بین األحمر واألصفر، وبدون  

وبین باطل معاویة بن أبي سفیان )لعنه الله(، وال یستطیع کذلك أن یمیز بین حکمة الله تعالی وحکمة رسله وأولیائه وبین شیطنة    )ع(ان بین حق اإلمام علي  اإلنس
 وسفه وسفسطة إبلیس وأولیائه من اإلنس والجن.

مخترعًا للحق؛ ألنه ناقص غیر محیط بکل ما یصلح أو یفسد البالد والعباد، فربما  إذن فالعقل ممیز یهتدی به إلی التمییز الحق والباطل، ولکن لیس مشرعًا أو 
 توهم شیئًا بأنه األصلح ثم یتبین أنه األفسد.

 وقد وردت روایات کثیرة تمدح العقل والقالء وتذم الجهل والجهالء:
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ادته ودینه وفضله ؟ فقال: کیف عقله ؟ قلت: ال أدري، فقال: إن الثواب : )فالن من عب )ع(عن محمد بن سلیمان الدیلمي، عن أبیه قال: قلت ألبي عبد الله 

ن المالئکة مر به فقال: علی قدر العقل، إن رجاًل من بني إسرائیل کان یعبد الله في جزیرة من جزائز البحر، خضراء نضرة، کثیرة الشجر ظاهرة الماء وإن ملکًا م
ی[ ذلك، فاستقله الملك، فأوحی الله ]تعالی[ إلیه: أن اصحبه فأتاه الملك في صوره إنسي فقال له: من أنت ؟ قال: یا رب أرني ثواب عبدك هذا، فأراه الله ]تعال

، وما یصلح إال للعبادة، أنا رجل عابد بلغني مکانك وعبادتك في هذا المکان فأتیتك ألعبد الله معك، فکان معه یومه ذلك فلما أصبح قال له الملك: إن مکانك لنزه
ش یضیع، فقال له ]ذلك[ ال له العابد: إن لمکاننا هذا عیبًا فقال له: وما هو ؟ قال: لیس لربنا بهیمة فلو کان له حمار رعیناه في هذا الموضع، فإن هذا الحشیفق

 . ١١ص ١قدر عقله(. الکافي: جالملك: وما لربك حمار ؟ فقال: لو کان له حمار ما کان یضیع مثل هذا الحشیش، فأوحی الله إلی الملك: إنما أثیبه علی 
: )ما قسم الله للعباد شیئًا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، وال بعث الله )ص(  وقال رسول الله

نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدین، وما أدی العبد فرائض نبیًا وال رسواًل حتی یستکمل العقل، ویکون عقله أفضل من جمیع عقول أمته، وما یضمر النبي في 
ْلَباِب"( الکافي: الله حتی عقل عنه، وال بلغ جمیع العابدین في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقالء هم أولو األلباب، الذین قال الله تعالی: "َوَما  

َ
ْوُلوْا األ

ُ
ُر ِإالَّ أ کَّ َیذَّ

 .١٢/ ص  ١ج 
 لعقل وما هي آثاره ونتائجه، هل أن کل من یسمی انسانًا فهو عاقل ؟ هل العاقل من کان أبصر الناس بأمور الدنیا وزخرفها من تجارة وجاهبقي أن نعرف ماهو ا

، فهل هو في منظار  العربو..و.. الخ ؟ أم أن للعاقل عن آل محمد مفهومًا آخر یختلف عن ما هو مشهور بین أبناء الدنیا ؟ فإن معاویة بن أبي سفیان کان من دهاة  
 : )ع( من العقالء أم من الجهالء ؟ تعال معي واسمع ما یقرره لنا خیر األوصیاء )ع(علي بن أبي طالب 

قال:  )قلت له: ما العقل ؟ قال: ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، قال: قلت: فالذي کان في معاویة ؟ فقال: تلك النکراء ! تلك  )ع(روي عن أبي عبد الله 
 . ١١ص  ١الشیطنة، وهي شبیهة بالعقل، ولیست بالعقل( الکافي: ج

النکراء والشیطنة والتي هي شبیهة بالعقل ولیست من العقل، وفي میزان   لیس عاقاًل، بل ما عنده هو )ع(إذن فمعاویة داهیة العرب في میزان أمیر المؤمنین 
بالعقل کجورج قسیم النار والجنة أن من لم یعبد الرحمن ویکتسب الجنان فلیس بعاقل، نعم ال یمکن أن یوصف الشیطان بالعقل وکذلك ال یمکن وصف أتباعه 

آخرتهم وعمروا دنیاهم، بل في الحقیقة أنهم خربوا حتی دنیاهم التعیسة الرخیصة التي بنیت علی  بوش والنواصب وأذنابهم ومن رضي بأفعالهم؛ ألنهم خربوا 
کالطواغیت وعلماء السوء غیر  )ع( جماجم ودماء األبریاء من البشر، وکذلك ال یمکن أن یوصف بالعقل کل من حارب األنبیاء والمرسلین واألوصیاء والصالحین

 لون ما ال یفعلون، والذین هم في کل زمان دروعًا وآلة إعالمیة للطواغیت والسالطین. العاملین المترفین الذین یقو 
عرف من الیعلم ما وما دام أن العاقل هو الذي یعبد الرحمن ویکسب الجنان بعقله، فمن أین لعامة البشر من معرفته ؟ بل دون ذلك خرط القتاد، نعم من أین ی

عاقل الذي یکسب الجنان بعقلة ؟ ولذلك انحصر اختیار الخلیفة بید الله تعالی الذي یعلم خائنة األعین وما تخفي یکسب غدًا وفي ألرض یموت من معرفة ال
الحقیقي ال یعرف إال الله   الصدور؛ ألنه ال یمکن أن یکون القائد والمشرع للبشر شیطانًا أو بهیمة ولو نسبیًا، فتعین التشریع والقیادة بالعاقل الحقیقي والعاقل

شرعوا األحکام عالی، فال یمکن أن یکون إال بتعیین إلهي. وال یمکن ألصحاب العقول الناقصة الذین ال یعرف هل هم من أهل النار أم من أهل الجنة، أن یت
فالنتیجة مجهولة وال یعرفها  والقوانین بعقولهم التي ال یعرف هل هي من النکراء والشیطنة أم هي من العقل الممدوح عند الله تعالی والذي تکتسب به الجنان،

ن الحنیف، الذي هو نتاج إال الله تعالی ومن أعلمه الله بها، وایکال زمام الدین اإللهي بید أشخاص مجهولي الحقیقة والنهایة یعتبر مجازفة ال تغتفر بهذا الدی
نفسك یا من تسمي نفسك عاقاًل أن الشخص الذي یشرع لك صومك  ، فهل ترضی ل)ع( تضحیات وعناء ودماء األنبیاء والمرسلین واألئمة والشهداء والصالحین

ن یطلب الدنیا بالدین وصالتك وحجك وزکاتك وأنت مقتد به، تراه غدًا في یوم القیامة من أهل لنار یعالج األغالل مع الشیاطین والطواغیت والمنافقین؛ ألنه کا
من تتبعه لیس من هذا الصنف؛ ألنه ال یعلم ما في القلوب إال عالم الغیوب، وکم کشف لنا الواقع وکان همه الجاه والمنصب وکثرة األتباع، وال أظنك تقول أن 

علیها، فال تماري  والتاریخ أشخاص کانوا من الذین یّدعون الدین والمعرفة، وتبین أنهم شیاطین ومردة، أرجو إن کان کالمي ینسجم مع فطرتك التي فطرك الله
 فالحق أحق أن یتبع، وشعار الصالحین )العار وال النار( بینما شعار الطالحین )النار وال العار(، فاختر ما أنت صانع. وال یأخذك التعصب األعمی،

للعقالء وما هي صفاتهم والی أین یقودهم العقل الصحیح، وأین تترکز همتهم ورغبتهم وسعیهم، لتعلم أن من ال  )ع(ثم تعال معي لنسمع وصف اإلمام الکاظم 
بل ربما یکون هو یتصف بصفاتهم فلیس من العقالء، والذین عنده هو شبیه العقل ولیس العقل نفسه، بل ربما تکون النکراء والشیطنة التي کانت عند معاویة، 

 و من یتعلم الشیطان منه. الشیطان نفسه أ
ن انه قال: )یا هشام، الصبر علی الوحدة عالمة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنیا والراغبین فیها، ورغب فیما عند الله، وکا )ع(عن اإلمام الکاظم 

نصب الحق لطاعة الله، وال نجاة إال بالطاعة، والطاعة بالعلم والعلم   الله انسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العیلة، ومعزه من غیر عشیرة. یا هشام،
یر العمل من أهل الهوی بالتعلم، والتعلم بالعقل یعتقد، وال علم إال من عالم رباني، ومعرفة العلم بالعقل. یا هشام، قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف، وکث 

من الدنیا مع الحکمة، ولم یرض بالدون من الحکمة مع الدنیا، فلذلك ربحت تجارتهم. یا هشام، إن العقالء  والجهل مردود. یا هشام، إن العاقل رضي بالدون
أنها ال تنال إال بالمشقة ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب، وترك الدنیا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض. یا هشام، إن العاقل نظر إلی الدنیا وإلی أهلها فعلم 

ا أن الدنیا طالبة مطلوبة اآلخرة فعلم أنها ال تنال إال بالمشقة ، فطلب بالمشقة أبقاهما. یا هشام، إن العقالء زهدوا في الدنیا ورغبوا في اآلخرة؛ ألنهم علمو   ونظر إلی
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باشد که اگر انسان آن رابرای قانون خدای سبحان و متعال مطیع  ای از عقل می اما آنچه نزد مردم هست، سایه 
ی عقل او را به پیروی از از حّجت خدا و سجده کردن همراه با رداند، با آن به حق خواهد رسید و آن سایهگ

رساند؛ ولی اگر آن را مطیع شیطان )لعنت الله( کند، او را به لمس کردن شیطنت زشتی که انسان  کنندگان می سجده 
یی که بعضی بر بعضی دیگر قرار دارند طوری که اگر دستش  هاکند، وادار خواهد نمود؛ تاریکی ها خوار میرا در تاریکی 

 )ع( یامام مهد  فرستاده و یوص - حمد الحسناسید                                          . . والحمد لله وحده (١) را خارج کند آن را نخواهد دید

 
یه الموت، فیفسد علیه دنیاه وآخرته. یا هشام، واآلخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب اآلخرة طلبته الدنیا حتی یستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنیا طلبته اآلخرة فیأت

ما یکفیه، ومن قنع  من أراد الغنی بال مال، وراحة القلب من الحسد، والسالمة في الدین فلیتضرع إلی الله عز وجل في مسألته بأن یکمل عقله، فمن عقل قنع ب
 . ١٧ص ١جبما یکفیه استغني، ومن لم یقنع بما یکفیه لم یدرك الغني أبدًا( الکافي: 

لیعلموا: أن لقد أطلت الکالم في هذا الموضوع ألهمیته، وألن أعداء السید أحمد الحسن حاولوا ویحاولون لبس األمر علی الناس وخداعهم واستحمارهم، و 
العقل هو األمان بالغیب واالعتماد علی  أجهل الجهالء من ال یتبع أعلم العلماء ویطلب التسدید في صغیر األمور وکبیرها منه وهو الله تبارك وتعالی، فالعقل کل 

إلنس والجن محمد الله وحده والوحشة من الناس، والجهل کل الجهل هو االعتماد علی النفس واالغترار بها، والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی معلمي ا
 وآله األئمة والمهدیین. )المعلق(. 

کند و هیچ نقشی برای آن کنند که سید احمد الحسن نقش عقل را به طور کامل رد میسن اینگونه تبلیغ میتأسف بعضی از دشمنان سید احمد الح کمال    با  - 1
باشد؛ اینها کسانی هستند که بد فهمیدند و بد هم پاسخ گفتند. سید احمد الحسن نقش عقل را درتشریع و صدور  در تکامل انسان و ارتقا و تعالیش قایل نمی 

شان باشد، مردم قبولش ای که هر چه موافق عقلاند به گونهقرآن و سنت رد کرده است؛ کسانی که عقل را میزانی برای ثقلین قرار داده احکام بدون اعتماد بر 
فرماید: یباشد. خداوند متعال مکوبند که این در تضاد با قرآن و سنت پاک میکنند و به دیوار میشان باشد، ردش میهای ناقصکنند و هر چه مخالف عقل می

ن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیالً » وِتیُتم مِّ
ُ
ْعَلُم ِبَمِن اْهَتَدی( و همچنین »از علم جز کمی به شما ندادیم « )َوَما أ

َ
ْعَلُم ِبَمن َضَلّ َعن َسِبیِلِه َوُهَو أ

َ
َك ُهَو أ َن اْلِعْلِم ِإَنّ َرَبّ « َذِلَك َمْبَلُغُهم ِمّ

برتر ) «َفوَق کُلّ َذی ِعلٍم َعلیم فرماید: »( و می افتد داناتر استشود یا به راه هدایت میو به آن که از طریق او گمراه مینهایت دانششان همین است. پروردگار ت)
ن فرماید: »همچنین خداوند متعال می ( و از هر صاحب علمی است 

َ
ُکْم َوَعَسی أ ن َتْکَرُهوْا َشْیًئا َوُهَو َخْیٌر لَّ

َ
نُتْم اَل َعَسی أ

َ
ُکْم َواللُه َیْعَلُم َوأ وْا َشْیًئا َوُهَو َشرٌّ لَّ ُتِحبُّ

َعَسی  ( و »دانیدداند و شما نمیچه بسا چیزی را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد؛ خدا می « )َتْعَلُموَن 
ن َتْکَرُهوْا َشْیئًا َوَیْجَعَل 

َ
َیْعَلُموَن َظاِهرًا »(  و آید در حالی که خدا خیر کثیری در آن نهاده باشدچه بسا چیزهایی که شما را از آن خوش نمی« )اللُه ِفیِه َخْیرًا َکِثیراً  أ

ْنَیا َوُهْم َعِن اآلِْخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن  َن اْلَحَیاِة الدُّ آگاهند و از آخرت بی« )مِّ اُه َذِلَك فرماید: »( و میخبرندآنان به ظاهر زندگی دنیا  الَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّ
َ
َمَر أ

َ
ِإِن اْلُحْکُم ِإالَّ ِلّلِه أ

اِس اَل َیْعَلُموَن  ْکَثَر النَّ
َ
أ ُم َوَلـِکنَّ  یُن اْلَقیِّ شتر مردم  حکمی جز حکم خدا نیست. فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار ولی بی« )الدِّ

 (. سخن در این مقوله بسیار است که این مجال را یارای بیانش نیست. دانندنمی
ن و سنت، یا به کار آنچه مهم است این است که سید احمد الحسن عقل را به طور کلی رد نکرده است بلکه استفاده از آن را در تشریع احکام بدون اعتماد بر قرآ

تواند سفید را از سیاه و سرخ را از زرد تشخیص لی جهت استنباط احکام شرعی منع نموده است؛ وگرنه بدون عقل کسی نمی ریزی قواعد عقبردن آن برای پایه
و باطل بودن معاویة بن ابو سفیان که لعنت خدا بر او باد، نیست و به همین ترتیب، بدون عقل  )ع(دهد. بدون عقل انسان قادر به تشخیص حقانیت امام علی

 باشد.  گری ابلیس و اولیایش از جن و انس، نمیر به تشخیص حکمت خداوند متعال و حکمت فرستادگان و اولیایش از شیطنت و نادانی و سفسطه انسان قاد
اسد شدن ی حق؛ چرا که ناقص است و به تمام آنچه باعث اصالح یا فکننده و ایجاد کنندهپس عقل میزانی است که برای تشخیص حق از باطل، اما نه تشریع

 ای بوده است. کشورها و بندگان است احاطه ندارد؛ چه بسا متوهم شود که چیزی به صالح است و بعدها مشخص گردد که َمفسده 
 کند: روایات بسیاری وارد شده است که عقل و عاقالن را مدح و جهل و جاهالن را نکوهش می 

عقلش چگونه مقدار عبادت و دین و فضیلت فالن کس را گفتم؟ فرمود: » )ع(ابو عبد الله از محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش نقل شده است که گفت: به
ای سر کرد. جزیرهای از جزایر دریا خدا را عبادت می ی عقل است. مردی از بنی اسرائیل در جزیرهمیزان پاداش به اندازه: »دانم. فرمود ؟« گفتم: نمیاست

ات را به من نشان بده. خداوند ای از فرشتگان از آنجا گذشت و گفت: خداوندا، پاداش این بندهدریایی بسیار زیبا. فرشته سبز و تماشایی با درختان بسیار و 
یک انسان به سوی متعال آن را به او نشان داد. پاداش او به نظر آن فرشته کم آمد. پس خداوند متعال به فرشته وحی فرمود: با او دوستی کن. ملک به صورت 

ام تا به همراه تو عبادت کنم. آمد. به او گفت: تو کی هستی؟ فرشته جواب داد: من مردی عابد هستم که جایگاه و عبادت تو مرا به اینجا کشانیده است. آمدهاو 
است. عابد به او گفت: این مکان  یک روز را با او گذرانید تا اینکه صبح شد. فرشته به مرد عابد گفت: جای شما خیلی با صفا و بسیار برای عبادت کردن مناسب
ها چرانیدیم در حالی که این علفیک عیب دارد. گفت: عیبش چیست؟ گفت: پروردگار ما در اینجا حیوانی ندارد؛ اگر االغی در اینجا داشت ما او را در اینجا می
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شد. خداوند به فرشته وحی ها این گونه تلف نمی الغی داشت این علفشوند. فرشته به او گفت: پروردگارت چه نیازی به االغ دارد؟ گفت: اگر ابیهوده تلف می 

 . ١١ص  ١«. کافی: ج دهم ی عقلش به او پاداش میفرمود: من به اندازه
تر از به خداوند چیزی برتر از عقل را بین بندگان قسمت نکرد؛ خوابیدن عاقل بهتر از شب زنده داری جاهل و بر جای ماندن عاقل بر فرمود: » )ص(رسول خدا

های تمام امتش بشود. هر آنچه ای را نفرستاد مگر اینکه عقلش کامل گردد و عقل او برتر از عقلراه افتادن جاهل است. خداوند هیچ پیامبر و هیچ فرستاده 
ی ه درکشان کند و فضیلت عبادت همه پیامبر در نفس خود مخفی نگه دارد از اجتهاد مجتهدین برتر است. بنده هیچگاه فرایض خدا را به جا نیاورد مگر اینک 

ْلَباِب : »فرمایدعابدین به جایگاه عاقالن نرسد، و عاقالن، همان اولو الباب هستند که خداوند در مورد آنها می
َ
ْوُلوْا األ

ُ
ُر ِإالَّ أ کَّ و جز خردمندان پند « )َوَما َیذَّ

 . ١٢ص  ١(«. کافی: ج نپذیرند
گردد؟ آیا عاقل کسی است که نسبت به شود عاقل محسوب می ر و نتایجش کدام است؛ آیا هر کسی که انسان نامیده میحال باید ببینیم که عقل چیست و آثا

دنیا هایش از تجارت و جاه و مقام و .... بصیرترین و داناترین باشد؟ یا اینکه در نظر آل محمد عاقل، مفهوم دیگری دارد که با آنچه در نظر امور دنیوی و زینت
از  )ع(باشد، حال آیا او در مقایسه با حضرت علی بن ابی طالبباشد؟ معاویة بن ابو سفیان از تیزهوشان عرب مین شناخته شده است، متفاوت می دوستا 

 بسپار:  )ع(شود یا از جاهالن؟ با من همراه شو و گوش دل به بیان بهترین اوصیاعاقالن محسوب می
«. پرسیدم: و آنچه آیدشود و با آن بهشت به دست می اش رحمان عبادت می آنچه به وسیله: عقل چیست؟ فرمود: »روایت نمود: پرسیدم )ع(از ابا عبد الله

 . ١١ص  ١«.  کافی: ج گرددآن تیزهوشی است! شیطنت است و شبیه به عقل است و عقل محسوب نمی معاویه داشت چطور؟ فرمود: »
آید بلکه آنچه داشت تیزهوشی و شیطنت و چیزی شبیه عقل بود و نه خود عقل. عاقل به حساب نمی  )ع(ؤمنینبنابراین مکار عرب یعنی معاویه در میزان امیرالم

گردد. آری هیچ راهی برای متصف ی بهشت و جهنم، کسی که رحمن را عبادت نکند و بهشت را به دست نیاورد، عاقل محسوب نمیدر میزان قسمت کننده 
روهایشان که به اعمال و کردار آنها رضایت دادند؛ چرا ها و دنباله ها و ناصبی رد و همین طور پیروانش مانند جورج بوشنمودن شیطان به صفت عقل وجود ندا

یران گناه بنا شده است وهای مردم بیها و خون بهای خود را نیز که بر جمجمه که آنها، آخرت خود را خراب و دنیایشان را آباد نمودند و حتی آنها دنیای پست و کم 
توان به صفت عقل توصیف نمود؛ کسانی مانند اند و به همین صورت کسانی را که با انبیا و اولیا و اوصیا و صالحین و فرستادگان به نبرد برخاستند نمینموده 

 اند.ِی طاغوتیان و سالطین بوده کنند؛ همان کسانی که همواره سپر و ابزار توجیهگویند عمل نمیطلبی که به آنچه میعملی راحتطاغوتیان و علمای بی
توانند چنین شخصی را بشناسند؟ چرا که جز آن، مشت ی مردم چگونه میکند، پس عامهتا زمانی که عاقل کسی است که رحمان را عبادت و بهشت را کسب می

تواند شناخت نسبت به آن کسی که با است، چگونه میداند فردا چه به دست خواهد آورد و در این زمین مردنی کردن خار و خاشاک است. آری، کسی که نمی
آگاه است و از کند؟ به همین دلیل است که انتخاب خلیفه به دست خداوند انجام میکند، پیدا می عقلش بهشت را کسب می  شود؛ همان کسی که از پلک زدنی 

کند هر چند به طور نسبی از جنس شیطان یا حیوان باشد؛ گذاری میو قانون ها است اطالع دارد؛ چرا که امکان ندارد کسی که برای بشر تشریعآنچه در سینه
نخواهد شد. پس تشریع و رهبری باید توسط عاقل حقیقی انجام شود، کسی که جز خداوند متعال چیزی را نشناسد؛ و چنین شخصی جز با تعیین الهی برگزیده 

های ناقص خود که معلوم نیست  پذیر نیست که احکام و قوانین را با عقلستند و یا بهشت، امکانهای ناقص که معلوم نیست از اهل آتش هبرای صاحبان عقل
شود، وضع کنند. بنابراین نتیجه نامشخص است مگر باشد و یا از عقل ستایش شده در نظر خداوند متعال که با آن بهشت کسب می تیزهوشی و شیطنت می 

خته باشد. سپردن زمام دین الهی به دست اشخاصی که نسبت به حقیقت و پایان کار جهل دارند، عمل خطیری است برای خداوند و کسی که خداوند به او آمو
 )ع( های انبیا و فرستادگان و ائمه و شهدا و صالحینی از خود گذشتگی و تالش و خونکه در دین حنیف قابل اغماض و بخشش نیست؛ دینی که نتیجه 

کند را فردا در جهنم در بین شیاطین نامی، آیا راضی هستی که کسی که نماز و روزه و حج و زکات و شما را تشریع می عاقل می  باشد. پس ای کسی که خود رامی
ی که کنم بگویفکر نمی و طاغوتیان و منافقین زنجیر شده ببینی؛ چرا که او دنیا را با دین طلبیده و تمام هّم و غمش، جاه و مقام افزایش پیروانش بوده است و 

آگاهی ندارد؛ چه بسیار افرادی بودند که مدعی دین و شناخت بودند ولی  ها از اسرار قلب شود؛ چرا که جز دانای غیبرو آنها از این دسته محسوب نمی دنباله  ها 
فطرتی که خداوند شما را بر آن سرشته است، اند. خواهشی که از شما دارم این است که اگر سخن من با  تاریخ برای ما آشکار نمود که شیاطینی متمّرد بیش نبوده 

آری، آتش  خوانی دارد، مجادله نکن و تعصب کورت نکند که برای تو پیروی کردن از حق، سزاوارتر است و شعار صالحین این بوده است که »بدنامی ظاهریهم 
 خواهی برای خودت بسازی.؛ پس انتخاب کن آنچه مینه« در حالی که شعار  افراد بدکردار چنین بوده است که »آتش آری، بدنامی ظاهری نه«

برد و هّمت و رغبت و  شان چیست و عقل صحیح، آنها را تا به کجا میبرای عاقالن را بشنویم؛ اینکه صفات )ع(حال با من همراه باش تا توصیف امام کاظم 
آید و آنچه او دارد، شبیه عقل است و شود، از عقالن به حساب نمیمیشان بر چه چیزی متمرکز شده است تا بدانی آن کسی که به این صفات توصیف نسعی 

 باشد و حتی شاید تیزهوشی و شیطنت معاویه را داشته باشد و حتی شاید خود شیطان و کسی که از شیطان آموخته است، باشد.خود عقل نمی 
ی قدرت عقل است؛ پس هر کس که از خدا عقل گیرد از اهل دنیا و راغبین به ای هشام، صبر بر تنهایی نشانه روایت شده است که فرمود: » )ع(از امام کاظم 

نیاز خواهد کرد، و بدون اش او را بیآن جدا شود و به آنچه نزد خدا است رغبت نماید، در تنهایی، خداوند مونس و یار و یاورش خواهد بود، و در میان خانواده
برای طاعت خدا ایجاد شد، و هیچ راه نجاتی وجود ندارد مگر در اطاعت، و اطاعت با علم و علم با فراگیری و عشیره، او را عزیز خواهد نمود. ای هشام، حق 
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 ی بیمار.: قضای نماز و روزه159پرسش 

ــؤال/   ــ ة، واآل  هو يف غا عافيةت   :۱۵۹السـ ــيام كثا، أيام كا  يف عافية وكنا الصـ مطلوب صـ
 ألخن  العقاقا كع ج، فما حكم القًاء أو الكفارة ؟

 النجّ االشرف -محمد منديح لطيّ العابدي 

های زیادی برای قضا کردن دارم؛ از روزهایی که در سالمت بودم و همچنین نمازهای بسیار. اکنون روزه
 ی آنها چیست؟ مارم و در حال درمان. حکم قضا و کّفارهبی

 نجف اشرف  -محمد مندیل لطیف العبادی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

املريا الني يف ،مته قًــاء صــ ة وصــيام أيام كا  يف عافية، إ،ا كا  يرجو الشــفاء من مرضــه 
وُيكّفر، وإ،ا كا  ُيكّفر بةطعام مسـاكني فيج  عليه املبادرة حا ي؛بص حا يشـفى ويقألـ  

قبح الشـفاء باطعام املسـاكني، وإ،ا كا  مرضـه مزمنا  وال يسـتطيع الصـيام فيدفع الفدية املعلومة 
 كغم( من الطعام. ¾  عن كح يوم )

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.

 
شود ، و هیچ علمی نیست مگر از عالم ربانی و هیچ شناختی نیست مگر با عقل. ای هشام، عمل کِم عالم به چندین فراگیری و یاد گرفتن با عقل حاصل می

و زیادی عمل از اهل هوی و هوس و جهل، پذیرفتنی نیست. ای هشام، عاقل از سِر حکمت به کِم دنیا راضی است و به خاطر دنیا به کِم  گرددبرابر پذیرفته می
های دنیا را ترک گفته اند پس در مورد گناهان چطور؟ در دهد و از همین رو است که تجارتشان سودمند است. ای هشام، عاقالن آلودگیحکمت رضایت نمی

شود و به آخرت نگاه کرد و حالی که ترک دنیا فضیلتی است اما ترک گناهان واجبات. ای هشام، عاقل به دنیا نگاه کرد و فهمید که جز با مشقت حاصل نمی 
در آخرت رغبت نمودند؛ چرا  ماند را برگزید. ای هشام، عاقالن زهد دنیا را برگزیدند وشود، پس با رنج و مشقت آنکه باقی میفهمید که جز با مشقت حاصل نمی 

مند از آن بهره که دانستند که دنیا طالب مطلوب است و آخرت طالب و مطلوب؛ پس هر کس آخرت را طلب کند دنیا نیز او را طلب خواهد کرد تا اینکه رزقش را
نیازی را بدون مال و تش تباه شود. ای هشام، هر کس که بی شود و هر کس دنیا را طلب کرد آخرت نیز او را طلب کند تا اینکه مرگ به سراغش آید و دنیا و آخر 

ه کفایتش کند آسایش قلب را از حسد و سالمت در دین را بخواهد باید نزد خداوند عزوجل تضّرع کند تا عقلش را کامل نماید، که هرآنکه عاقل شود به آنچ 
«. نیازی را نخواهد دیدو هر کس به آنچه کفایتش کند قناعت نکند هرگز روی بی  گرددنیاز می کند و هر کس به آنچه کفایتش کند قانع شود بیقناعت می 
 . ١٧ص  ١کافی: ج 

کنند تا مردم را به شبهه بیندازند و آنها را فریب سخن را در این باب به جهت اهمیتش طوالنی کردم؛ چرا که  دشمنان سید احمد الحسن تالش کردند  و می
ترین کند و او ترین و بزرگترین ُعلما پیروی نکند و از او طلب برآوردن کوچکها کسی است که از عالم ترین جاهل بدانند که جاهلدهند و تحمیق نمایند. 

 ی جهل همان اعتماد بری عقل، همان ایمان به غیب و تنها اعتماد بر خدا و دوری از مردم است و جهل و همه خداوند تبارک و تعالی است. پس عقل و همه
 باشد. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی معلمی اإلنس و الجن محمد وآل محمد االئمة و المهدیین.نفس و مغرور شدن به آن می
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ی روزهای سالمتی بر گردن دارد، اگر امید به بهبودی دارد، پس از بهبود یافتن بیماری که قضای نماز و روزه
خواهد با إطعام مسکینان کّفاره دهد بر او واجب است که حتی قبل از آن را قضا کند و کّفاره بدهد و اگر می

تواند قضای روزه را به جای آورد مزمن است و نمی بهبود یافتن، اقدام به اطعام مسکینان نماید. اگر بیماری او
𝟑ی مشخص که برابر با فدیه

𝟒
 باشد، بدهد.کیلوگرم طعام به ازای هر روز می 

 أّما الص ة فيقًيها بما يتمّكن من جلوس أو غا  بحس  ما يسم  حاله أو مرضه.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

اش تواند قضا کند؛ نشسته یا به هر وضعیتی که حالش یا مریضی، به هر صورت که میاما در خصوص نماز
 دهد.اجاز می

 )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : حکم بخار آب انگور در حال جوشیدن.160پرسش 

 جس ؟ما حكم العصا العنيب عند الغلي ولم ينه  ثلثا  ؟ هح بخار  ن :160السؤال/ 
 البصرة -الشي  جهاد االسدي 

 حکم آب انگور در حال جوشاندن که یک سومش تبخیر نشده باشد، چیست؟ آیا بخارش نجس است؟ 
 بصره  -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 بخار  طاهر.
 املهدي )ع(وم ورسول اإلمام  - السيد أحمد الحسن
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 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 بخارش پاک است.

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : آشامیدن خون حیوان ذبح شده به جهت معالجه. 161پرسش 

 هح يجوز شرب الدم من النبيحة املنكاة لغرض الع ج ؟ :161السؤال/ 
 البصرة -الشي  جهاد األسدي 

 ی شرعی به جهت معالجه جایز است؟آیا آشامیدن خون حیوان ذبح شده
 بصره  -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 ال يجوز.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 جایز نیست.

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 : حکم فقاع )آب جو(. 162پرسش 

: املســكر وأحكامه، فما هو   36،كرتم باملســهلة الثامنة يف شــرائع اإلســ م و :162الســؤال/  
 الفقاع ؟

 البصرة -الشي  جهاد االسدي 

              کتاب شرایع اسالم، مست کننده و احکام آن را بیان فرمودید؛ فقاع چیست؟                                                            ٣٦ی در صفحه
 بصره  -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 شراب ُيتخن من الشعا.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 شود.نوشیدنی که از جو گرفته می

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - الحسنسید احمد 

****** 

 : حکم کسی که در یکی از تکبیرها اشتباه کند ۱۶۳پرسش 

ما هو حكم من أخطه يف إحدى التكباات الستة من بعد تكباة اإلحرام لفظا ،   :163السؤال/  
 أو نطق بها ولم يخرج أحد حروف كلمة: اهلل أكع ؟

 البصرة -الشي  جهاد االسدي 
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ی بعد از تکبیرة االحرام، خطای لفظی کند، یا بگوید ولی یکی گانهحکم کسی که در یکی از تکبیرهای شش
 »الله اکبر« ادا نشود، چیست؟ ی از حروف کلمه

 بصره  -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 إ،ا كا  يعلم أنّه قرأها بشكح خاط  يعيدها.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 کند، باید دوباره بگوید.گر بداند که به صورت خطا قرائت میا

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 تربت قبر است یا اطراف آن )ع(: تربت حسین۱۶۴پرسش 

)ع( هح مطلق ال؛اب، أم خصـــوصـــية قع اإلمام الحســـنيتربة اإلمام الحســـني )ع(  :164الســـؤال/  
،ل  من باب جواز الصــ ة عليها، وهناف من يعمح ترب للصــ ة وهو غا ملزتم بالصــ ة، والحائر ؟ 

 وقيح إنّهم يهخنونها من شواط  األنهر .. ما حكم ،ل  ؟

است یا خاک اطراف آن؟ این سؤال از  )ع(آیا خاک کربال است، یا فقط خاک قبر امام )ع(تربت امام حسین
سازند ولی ا که در آنجا برخی کسانی هستند که ُمهر تربت برای نماز میباب جایز بودن نماز روی آن است؛ چر 

 کنند.... حکم آن چیست؟شود که خاک آن را از رودخانه ها تهیه میخودشان التزامی به نماز ندارند و گفته می

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:
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ًـري   للسـجود على تربة اإلمام الحسـني )ع( ًـح عظيم، ويجوز أخن ال؛بة الحسـينية ما بني ال ف
ــواط  األنهر وغاهـا من البقـاع الطـاهرة، ومـا بعـد  ــخني من كـح الجهـات من شــ املقـّدس وفرســ

ًـري  املقّدس عظم  11الفرسـخني ) كم( ال يعتع تربة حسـينية. وكلما كانت ال؛بة أقرب إلى ال
 فًلها.

 م املهدي )ع(وم ورسول اإلما - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
فضیلت بسیار دارد و جایز است که خاک آن را از ضریح امام به شعاع دو  )ع(سجده بر تربت امام حسین

کیلومتر( دیگر تربت  ۱۱فرسخ از هر جهت از بستر نهرها یا هر جای دیگر، برداشت نمود و بعد از دو فرسخ )
 تر باشد، فضیلتش بیشتر است.شود و هرچه این خاک به ضریح مقدس نزدیکی محسوب نمیحسین

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : مشخص نمودن بسمله۱۶۵پرسش 

هح يج  أ  تنوي البسـملة للسـورة بعد الفاتحة، أم يجوز النطق بالبسـملة مع عدم  :165السـؤال/  
 السورة، ومن ثم اختيار السورة اليت يريد قراءتها ؟ اليقني بتحديد

 البصرة -الشي  جهاد األسدي 

مشخص کردن  توانیم بسمله را بدونی بعد از فاتحه را با نیت بخوانیم یا میآیا واجب است که بسمله سوره
 خواهیم بخوانیم را انتخاب نماییم؟ای که میسوره قرائت کنیم و پس از آن سوره

 بصره  -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 البسملة مرتبطة بالسورة ولكح سورة بسملتها فيج  أ  يحدد السورة ثم يقرأ بسملتها.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 الرحیم،والحمدلله رب العالمین.پاسخ:بسم الله الرحمن 
ای بسمله خودش را دارد. واجب است که ابتدا سوره را مشخص نماید بسمله با سوره ارتباط دارد و هر سوره

 و سپس بسمله را بخواند.
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : بستن کراوات۱۶۶پرسش 

 العنق ؟ما هو حكم لبس ربطة  :166السؤال/ 
 البصرة -الشي  جهاد األسدي

 حکم پوشیدن کروات چیست؟
 بصره   -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 يجوز.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 است.جایز 

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن
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 ی عصر بعد از زوال : به جا آوردن نافله۱۶۷پرسش 

إ،ا مّر ســاعة ونصــّ يف الشــتاء من بعد أداء صــ ة الظهر، هح يجوز لي أ  أصــلي  :167الســؤال/  
 نوافح العصر قبح ص ة العصر ؟ وما هي النية هح تكو  أداءا  أم ما،ا ؟

 البصرة -الشي  جهاد األسدي 

باشم که قبل از نماز در یک روز زمستانی اگر یک ساعت و نیم از به جا آوردن نماز ظهر بگذرد، آیا مجاز می
 اش را بخوانم؟ با چه نّیتی، ادا یا چیز دیگر؟عصر، نافله

 بصره   -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 

 رب العاملنيبسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل  الجواب:

 األفًح تقديم الفريًة إ،ا مّر وقت النافلة، وتصلي النافلة بعدها أداء.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 رده شود.اگر وقت نافله گذشته باشد، بهتر است ابتدا واجب خوانده شود و بعد، نافله به جا آو 

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : گفتن »اعظم« به جای »اعلی« در سجده۱۶۸پرسش 

 هح يجوز يف ،كر السجود )سبحا  ربي األعظم( بدل )األعلى( ؟ :168السؤال/ 
 البصرة -الشي  جهاد األسدي 
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 االعلی«، »سبحان ربی االعظم« گفت؟توان به جای »سبحان ربی آیا در ذکر سجده می
 بصره   -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:
 .يجوز

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 جایز است.

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : خرید و فروش مجسمه و ساختنش۱۶۹پرسش 

 ما حكم شراء وصنع وبيع واقتناء الدمى ؟ )تل  اليت تكو  على هي ة حيوا (. :16٩السؤال/ 
 البصرة -الشي  جهاد األسدي 

 های حیوانات(حکم خرید و فروش و ساختن مجسمه چیست؟ )مجسمه
 بصره   -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

يجوز شـــراء وبيع واقتناء وصـــنع الدمى والتماثيح اليت تكو  على هي ة حيوا ، لكّنه مكرو . 
هنا إ،ا لم يكن فيها ما يحرم كةظهار عورة وإثارة شــهوة، أو تكو  مما يتخن للعبادة والســجود 

 لها من دو  اهلل أو السجود لها كقبلة.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن



 315                                                                                         ( ثان )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
باشد، اگر در آنها حرامی داری و ساختن مجسمه و تصاویر حیوانات جایز، ولی مکروه میخرید و فروش و نگه

نمایان ساختن عورت و تحریک شهوت یا استفاده از آن برای عبادت و سجده کردن وجود نداشته باشد؛ مانند 
 به جای خداوند یا سجده کردن به آن به عنوان قبله.

 )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

 : حکم سر راهی و ازدواج نمودنش۱۷۰پرسش 

ة تزويجه، مشـكلة نسـبته ألب ( سـنة، مشـكل21ابن  لقيط كع عند اناس من ) :170السـؤال/  
األسرة، مشكلة إخبار زوجته من عدم إخبارها، علما  أنّه ال يصوم وال يصلي، وهو يعلم بحاله، علما  

 بهنّه لم يرتك  جرما  أو معصية، فما حكمه ؟

این سالگی رسید. آیا در ازدواج کردنش و نسبت دادن او به پدر  ٢١ای به سن ای سر راهی نزد خانوادهبچه
اش اشکالی وجود دارد؟ با توجه به اینکه او خانواده و اطالع دادن یا عدم اطالع دادن موضوع به همسر آینده

آگاه است و همین طور تا کنون مرتکب جرم و یا معصیتی خواند و روزه نمینماز نمی گیرد و از وضعیت خودش 
 نشده است؟

 ب العاملنيبسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل ر  الجواب :

اللقيط ال يحكم بهنّه ابن زنا إالّ إ،ا علم أنّه ابن زنا بدليح ـشرعي ـصحي ، وبالتالي فاللقيط يعتع 
إنسانا  مجهول األب والنس ، وال يجوز أ  ينسبه إنسا  إلى نفسه، ولو فعح ال يص ، بح هو إ،ا كا  

أنّه مجهول النـس  ال على أنّه ابن   مؤمنا  فهخوكم يف الدين، ويج  على املجتمع املؤمن معاملته على
ه على  نات فيجـ  حثـّ اـل ــخص ـب ا حـال ـهنا الشــ ا ، وأـمّ ا يرتكـ  إثـم ه ابن زـن ه على أنـّ امـل ا، فمن يـع زـن
ــوم، وقبح ،ل  حّثه على اإليما  ومواالة ولي اهلل، والبحث له عن زوجة تر  بحاله  ــ ة والصــ الصــ

 كونه مجهول النس ، واهلل املوفق.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - نالسيد أحمد الحس
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 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
زاده بودن نیست مگر اینکه با دلیل شرعی صحیح ثابت شود و در نهایت چنین سِر راهی بودن به معنی حرام

او را به  شود و پدر و نسب نامشخص دارد و جایز نیست کسیشخصی، انسان مجهول الَنَسب محسوب می
شود و باشد. اگر او مؤمن باشد برادر دینی شما محسوب میخودش منسوب کند و اگر چنین کند، صحیح نمی

زاده و هر که با ی مؤمن واجب است که با او به عنوان مجهول النسب معامله کنند نه به عنوان حرامبر جامعه
اما در مورد این شخص به خصوص، باید او را به نماز زاده معامله کند مرتکب گناه شده است. او به عنوان حرام

و روزه ترغیب نمود،  و قبل از آن، به ایمان و پیروی از ولّی خدا. در خصوص همسرش، باید به مجهول النسب 
 رسان است.بودن او رضایت دهد. خداوند توفیق

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 کودکان تلقیح مصنوعی: ۱۷۱پرسش 

ما حكم أطفال األنابي  ملن ال تكو  له ،رية باألمر الطبيعي بســـ  أمراض عند  :171الســـؤال/  
 األبوين أو أحدهما إالّ بهنا الطريق ؟

حکم کودکان تلقیح مصنوعی برای کسانی که به سبب بیماری پدر و مادر و یا یکی از آنها به طور طبیعی 
 ؟شوند، چیستدار نمیبچه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 يجوز أخن بويًة من الزوجة وتلقيحها من الزوج وزرعها يف رحم الزوجة صاحبة البويًة.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 زن و تلقیح آن با همسرش و کاشتن آن در رحم زن مذکور جایز است.برداشتن تخم از تخمدان 

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن
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 : کاشت تخم در رحم زن.۱۷۲پرسش 

ًـة امرأة ملقحة من حيمن زوجها يف رحم آخر أو رحم صـناعي،  :172السـؤال/   هح يجوز زرع بوي
 والرحم اآلخر من محارم الزوج أو من غا محارمه ؟ و،ل  بس  عجز رحم الزوجة أو بعدمه ؟

آیا برداشتن تخم از زنی که با همسرش لقاح یافته است و کاشتن آن در رحم زن دیگر یا در رحم مصنوعی و 
ری از محارم همسر یا غیر از محارم او، مجاز است؟ به جهت ناتوانی رحم همسر مرد یا به دلیل نداشتن یا زن دیگ

 رحم.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

يجوز زرع بويًــة امرأة ملقحة من حيمن زوجها يف رحمها هي، وال يجوز زرع البويًــة يف رحم 
 نت املرأة األخرى زوجة ثانية للرجح.امرأة أخرى حا وإ  كا

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
برداشتن نطفه از زن و تلقیح آن با همسرش و کاشت مجدد در رحم همان زن جایز است؛ اما کاشتن آن در 

 دوم آن مرد باشد، جایز نیست.  رحم زن دیگر حتی اگر آن زن، همسر
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 سازی انسان: شبیه۱۷۳پرسش 

 ما حكم االسىنساخ البشري لرحم أو غا رحم ؟ :173السؤال/ 

 سازی انسان در رحم و غیر رحم چیست؟ حکم شبیه
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 عاملنيبسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب ال الجواب:

ــة من الزوجة أو من   يجوز أخن خلية من الزوج وزرعها يف رحم زوجته، ويجوز أ  تكو  البويًــ
 أي امرأة أخرى يف حال كو  نواتها تسىبدل بنواة الخلية املهخو،ة من الزوج.

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 .پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین
ای از یک مرد و کاشتن آن در رحم همسرش جایز است. همچنین جایز است که سلول تخم برداشتن نطفه

ی گرفته شده از همسر ی نطفهی آن با  هستهاز همسر و یا زن دیگری برداشته شود مشروط بر اینکه هسته 
 آن زن، جایگزین شود.

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : استمنا174پرسش 

ــؤال/  لفحص حـيامن الرـجح وملعرـفة ـما فـيه من ـقابلـية اإلنجـاب ويتـعّنر علـيه ،ـل  عن  :۱۷۴الســ
 طريق زوجته ؟ل هح يجوز فحص املين بطريقة أخرى غا الزوجة ؟

 برای اخذ نمونه از مردی برای مشخص کردن قابلیت باروری در او، اگر او انجام این عمل از طرق همسرش
 توان این عمل را انجام داد؟را نپذیرد، آیا به روش دیگر غیر از همسرش می

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 االستمناء حرام إ،ا كا  بواسطة جسم اإلنسا  نفسه، ويجوز بواسطة جسم الزوجة.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 لله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.پاسخ:بسم ا
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 ی جسم همسرش باشد، مجاز است.استمنا با استفاده از جسم خود انسان حرام و اگر به واسطه
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : نزدیکی قبل از ازدواج.۱۷۵پرسش 

ــؤال/   ــتمتع بها بدو  عقد، ثم عقد عليها باملنقطع )زواج مؤقت(،  :۱۷۵السـ كانت له )خليلة( يسـ
 ثم تزّوجها زواجا  دائميا ، فما الحكم بنل  ؟

کرد. سپس با وی عقد موقت و پس از آن عقد شخصی دوست دختری داشت که بدون عقد با او نزدیکی می
 دایم جاری کرد، حکمش چیست؟ 

 لرحيم، والحمد هلل رب العاملنيبسم اهلل الرحمن ا الجواب:

إ،ا كا  وط ها بالزنا )أي قبح العقد( وهي ،ات بعح )مزتوجة( أو ،ات عّدة، حرمت على الزاني بعد 
 ط قها أو انقًاء عّدتها، أّما إ،ا كانت غا ،ات بعح، وال ،ات عّدة، فيجوز له أ  يزتوجها.

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ای بوده که هنوز اگر نزدیکی آنها زنا بوده باشد )یعنی قبل از عقد( و زن دارای شوهر بوده باشد یا مطّلقه

شود. اما اگر زن شوهر نداشته باشد و در ُعده اش تمام نشده باشد، آن زن بر مرد زناکار حرام میروزهای ُعّده
 تواند با او ازدواج نماید.ز نبوده باشد، آن مرد مینی

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 : ازدواج دایم با زن پس از ازدواج موقت۱۷۶پرسش 

ــؤال/   تزوج امرأة زواجا  منقطعا  بدو  إدخال وأثناء املّدة تزوجها بعقد دائم، فما الحكم  :۱۷۶السـ
 الشرعي ؟

ا زنی ازدواج موقت کرد ولی با او نزدیکی نکرد. سپس عقد دایم با وی جاری ساخت. حکم شرعی شخصی ب
 آن چیست؟ 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 يجوز، وزواجه الدائم صحي .
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 الرحیم،والحمدلله رب العالمین.پاسخ:بسم الله الرحمن 
 باشد.ازدواج و عقد دایم جایز می

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : حکم انگشتر۱۷۷پرسش 

ــؤال/   ــ ة ؟ وما حكمه  :۱۷۷الســ ــه بالصــ لقطة )محبس عقيق( لم أعرف به، هح يجوز أ  ألبســ
 الشرعي ؟

 النجّ األشرف -قاسم عبد الكاظم 

شناسم. آیا جایز است در نماز از آن استفاده  نمایم؟ حکم انگشتری عقیق پیدا کردم که صاحبش را نمی
 اش چیست؟شرعی

 نجف اشرف -فرستنده: قاسم عبد الله کاظم 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

ف به فة  لم تجد صاحبه فاألفًح أ  تتصدق بثمنه، ثم ا  لبسه يف الص ة وغاها.َعرِّ
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ی قیمتش صدقه بدهی سپس در نماز وجو کن. اگر صاحبش را نیافتی بهتر است به اندازهصاحبش را جست

 و سایر موارد از آن استفاده نمایی.
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - حسنسید احمد ال

****** 

 : اختالط و نگاه کردن در حین کار۱۷۸پرسش 

شــخص ُيداوم بدائرة صــحية ومعه نســاء موظفات كثاات، ما حكم االخت ح  :۱۷۸الســؤال/  
 أثناء الدوام ؟ وما حكم النظر ؟

ی بهداشت مشغول به کار است و  زنان زیادی با او همکار هستند. حکم اختالط و نگاه شخصی در اداره
 کردن به آنها در حین کار چیست؟ 

 هلل رب العاملنيبسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد  الجواب:

تواجد رجال ونســاء يف كح مكا  ألجح القيام بعمح )جائز شــرعا ( يجوز، وعلى املؤمن واملؤمنة 
ــودا  )وبريبة أو تلن،(  القيام بواج  األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أّما النظر فة،ا لم يكن مقصـ

 فهو جائز.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن
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 :بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.پاسخ
باشد و بر هر مرد و زن مؤمن واجب گرد آمدن زنان و مردان در هر جا برای انجام کار، از نظر شرعی جایز می

 است که امر به معروف و نهی از منکر کند. نگاه کردن اگر به قصد سوء ظن یا لذت بردن نباشد، جایز است.
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : خوردن مغز استخوان حیوان حالل۱۷۹پرسش 

ســـيدي رســـول ووم اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف االرض(: ســـ م اهلل عليكم  :۱۷۹الســـؤال/  
 ورحمة اهلل وبركاته

بخصـوو )م  العظام( للحيوا  املحلح األكح واملنّكى، يىسـاءل بعا أنصـار اإلمام املهدي )ع( 
ــار  كم هح يجوز أكح م  العظام لهنا الحيوا  ؟ أفتونا مهجورين، ندعو  تعالى أ  يجعلنا من أنصــ

 الثابىني على عهدكم.
 که خداوند در زمین تمکینش دهد، سالم علیکم و رحمت الله و برکاته.  )ع(آقای من، فرستاده و وصی امام مهدی

پرسند که در خصوص مغز استخوان حیوان حالل گوشت ذبح شده می )ع(بعضی از انصار امام مهدی 
کنیم که ما را از خوردنش حالل است یا خیر؟ ما را روشن فرمایید، اجرتان با خدا. خداوند متعال را دعا می

 استواران در عهد و پیمانت قرار دهد.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:
 يجوز.

 م ورسول اإلمام املهدي )ع( - د أحمد الحسنالسي

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 جایز است.

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن
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 : چگونگی َنحر و ذبح کردن حیوان۱۸۰پرسش 

 يىساءل أحد أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف االرض(:  :۱۸۰السؤال/ 

ـس م اهلل عليكم ـسيدي، بخـصوو التنكية، وكيفية ،ب  الحيوا  أو نحر ، واألوداج األربعة 
وقطع الرأس للحيوا  وحليتــه وحرمتــه ؟ أفتونــا مــهجورين )مكن اهلل لكم يف األرض وثبتنــا يف 

 نصرتكم(.

 پرسد:یکی از انصار امام مهدی که خداوند در زمین تمکینش دهد، می
های چهارگانه و د بر شما! در مورد تذکیه و چگونگی ذبح و نحر حیوان و قطع رگآقای من، سالم خداون

 بریدن سر آن و حرام و حالل بودنش، ما را روشن نمایید. اجرتان با خدا!
 خداوند شما را در زمین تمکین دهد و ما را در یاری دادن شما ثابت قدم فرماید. 

  رب العاملنيبسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل الجواب:

يج  يف النب  قطع األوداج األربعة: ) الحلقوم والبلعوم والشــــريا  والوريد( اليت يف الرقبة، ويحرم 
ــوكي، ولكن إ،ا قطـعه ال تحرم اـلنبيـحة. والنحر وهو للجـمح ـخاصـــــة يكو   قطع النـخاع الشــ

،بحه حا يموت بةدخال ســـكني أو ســـيّ يف لبته مّرة أو مّرتني أو أكرث، وال يجوز قطع رأســـه أو 
 منحورا .

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
های چهارگانه واجب است )نای، مری، شاهرگ و سیاهرگ( که در گردن قرار دارند در ذبح کردن، بریدن رگ

شود. نحر کردن مخصوص شده حرام نمی قطع شود، حیوان ذبحالنخاع حرام است، اما اگر   و قطع کردن بصل
کنند و قطع کردن ی حیوان وارد میشتر است به این صورت که یک یا دو بار و یا بیشتر چاقو یا شمشیر در سینه

 سر تا زمانی که با نحر کردن نمرده باشد، جایز نیست.
 )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن
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 کند؟ی مغرب کفایت می ی شب به جای نافله: آیا ناشئه۱۸۱پرسش 

 هح ناش ة الليح ُتجزي عن نافلة املغرب ؟ :۱۸۱السؤال/ 
 البصرة -الشي  جهاد األسدي 

 کند؟ی مغرب کفایت میی شب به جای نافلهآیا ناشئه
 بصره  -فرستنده: شیخ جهاد اسدی  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 ُيصلي نافلة املغرب بهي ة ناش ة الليح فيحصح ثواب ناش ة الليح إ  شاء اهلل. 
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 ی شب را دارد؛ انشاء الله.وانده شود، ثواب ناشئهی شب خی مغرب به شکل ناشئه اگر نافله

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 های ظهر بعد از زوال : به جا آوردن نافله۱۸۲پرسش 

هح يجوز اإلتيا  بنوافح الظهر بعد مرور نصـــّ ســـاعة من الزوال ؟ وهح اكتفي   :۱۸۲الســـؤال/  
 أم أداءا  ؟بها يف هن  الحالة قًاءا  

 البصرة -الشي  جهاد األسدي 
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های ظهر، نیم ساعت بعد از زوال جایز است؟ و آیا در این صورت، با نّیت قضا خوانده آیا به جا آوردن نافله
 شود یا َادا )به جا آوردن(؟

 بصره  -فرستنده: شیخ جهاد اسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 يجوز، ولكن األفًح أ  يهتي بالفريًة ثم بالنافلة أداء إ،ا مّر بعد الزوال نصّ ساعة.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
از زوال گذشته باشد، بهتر است که ابتدا فریضه را به جا آورده، سپس نافله جایز است اما چنانچه نیم ساعت  

 را بخواند.
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  -  سید احمد الحسن

****** 

 ی زنان توسط مرد در صورت کمبود کادر زن: معالجه۱۸۳پرسش 

ات بحروق يف الجسـم أعمح يف مسـىشـفى، ويف ردهة الجراحية، وتهتينا نسـاء  مصـاب  :۱۸۳السـؤال/  
دخول الحمام مع زوجها أو أمها أو  إصابات، وقد تحتاج املريًة هكناوال يوجد كادر نسوي ملعالجة  

 محارمها، و،ل  إلزالة الجلد املح؛ق وهم ال يستطيعو  عمح ،ل  إالّ بمساعدتنا، فما الحكم؟
 الديوانية -أبو نبه 

شوند و در های بدنی آورده میمن در بیمارستانی در بخش جراحی مشغول به کار هستم و زنانی با سوختگی
ها وجود ندارد. برای کندن پوست سوخته شده الزم است که بیمار ی این بیماریکادر، نیروی زن برای معالجه
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توانند این کار آنها بدون کمک ما نمی هایش حمام برده شود و متاسفانهبه همراه شوهر، مادر یا یکی از محرم
 را انجام دهند. حکم این عمل را بیان فرمایید؟

 دیوانیه  -فرستنده: ابو نبأ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

يج  على املسـلمني توفا الكادر النسـوي الطيب ملعالجة النسـاء، بح يج  توفا املكا  املناـس  
 جة النساء بعّز وكرامة، ويتفّرع عن هنا أمور كثاة، منها:ملعال

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ی زنان کادر طبی زن فراهم کنند، و حتی واجب است برای بر مسلمین واجب است که برای معالجه

کرامت انجام شود و در این خصوص، امور ی زنان مکان خاصی نیز فراهم گردد تا معالجه با عزت و معالجه
 فرعی بسیار زیادی نیز وجود دارد:

 يج  أ  يتصّدى عدد كاٍف من النساء لسّد النقص يف كح االختصاصات الطبية.

 باید برای رفع تمامی نیازهای پزشکی تعداد کافی پرسنل زن به کار گرفته شوند. -

ــاء فرزا  حقيقيا ، أ ــيم يج  فرز أماكن معالجة النسـ ــوية أو بتقسـ ــفيات نسـ ــىشـ ــاء مسـ ّما بةنشـ
 املسىشفيات.

ی زنان یا ی زنان به طور کامل جدا باشند، چه با ساختن بیمارستان ویژهالزم است مراکز معالجه -
 بندی بیمارستان.بخش

بالنســـبة لحالة األخ أبي نبه يجوز معالجة حروق النســـاء مع االضـــطرار من قبح املختصـــني من  
ــلمات يف   الرجال، ويتحّمح ــلمني واملســ ر من املســ ــّ اإلثم والخطي ة حكومة الطاغوت وكح مقصــ

 السعي لتوفا الطريقة الصحيحة ملعالجة النساء.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن
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ی سوختگی زنان اما در خصوص وضعیتی که برادر ابو نبأ در آن قرار دارد، در صورت وجود اضطرار معالجه
ی حکومت طاغوت و همچنین تمام مسلمین تقصیرکار مردان بالمانع است و گناه و خطای آن بر عهدهتوسط 

 باشد.اند، میی زنان نکردهکه در اقدام به ایجاد بستر مناسب برای معالجه
 )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 های بیگانه: پوست وارداتی از سرزمین۱۸۴پرسش 

الجلد املســـتورد من ب د أجنبية )غا مســـلمة( ويعمح منه ألبســـة من جاكيت   :۱۸۴لســـؤال/  ا
ــ ة، وغاـها ؟ حـيث ال نعلم  ـــها يف الصــ ـــلة( أو غاـها كـاألـحنـية واألحزـمة، ـما حكم لبســ )قمصــ

 بتنكيتها وطهارتها. هدانا اهلل تعالى بكم نحو الخا والحق واإلحسا .

هایی مثل ژاکت، کت، کفش، مسلمان( که از آنها لباس های بیگانه )غیرهای وارداتی از کشورپوست
شان در نماز و سایر موارد چیست؟ چرا که ما از صّحت ذبح شدن و پاک سازند، حکم پوشیدنکمربند و.... می

 ی شما به خیر و حق و نیکی هدایت فرماید.بودنشان اطالع نداریم. خداوند ما را به وسیله

 يم، والحمد هلل رب العاملنيبسم اهلل الرحمن الرح الجواب:

 ال يحكم بتنكيتها وال طهارتها إالّ إ،ا حصح العلم بتنكيتها تنكية شرعية. 
 اإلمام املهدي )ع( ورسولوم  - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
شان اطمینان حاصل ز صّحت ذبح شرعیتوان در مورد تذکیه و پاکی آنها اظهار نظر کرد مگر اینکه انمی

 گردد.
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن
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 : خوردن شیر حیوانی که سقط کرده است۱۸۵پرسش 

لو حصــح إســقاح لجنني الحيوا  اللبو  من املحلح لحمه، هح يجوز شــرب الحلي   :۱۸۵الســؤال/  
ه غا مكتـمح  ة تحرم ،ـل ، ـبادـعاء أنـّ ــتعـماـله ؟ حـيث هـناف أـمّ ــقط، أو اســ املتوـلد مع الجنني الســ

 التكوين ؟
 املسي  -بابح  -الشي  سلما  

دن شیر این حیوان جایز است؟ اگر حیوان حالل گوشت سقط جنین کند، آیا با وجود این سقط جنین، خور 
 دانند. ها با این ادعا که مراحل تکوینش کامل نشده است، آن را حرام میبعضی

 مسیب  -بابل  -شیخ سلمان 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 يجوز استعمال الحلي  يف الحالة املنكورة.
 اإلمام املهدي )ع(وم ورسول  - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 در حالت ذکر شده خوردن و استفاده از آن شیر، جایز است.

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 : نزدیکی بدون پرتاب کردن منی۱۸۶پرسش 

املين نىيجة عملية جراحية، وعندما أمارس   عندي حالة صـحية، هي قطع يف أنبوب :۱۸۶السـؤال/  
الحالة الجنسـية ال يحصـح عندي قنف، لكن فقط يحصـح إنزال إلى الخصـيتني، فما حكم ،ل  

 من وجوب الغسح من عدمه، ،ل  أثناء الجماع أو االحت م ؟

ممارست ی دفع منی در آلَتم قطع گردید به طوری که هنگام ی عملیات جراحی پیشگیری، لوله در نتیجه
گیرد. هنگام نزدیکی یا احتالم، ها صورت میگیرد و فقط انزال منی به بیضهجنسی پرتاب منی صورت نمی

 حکم واجب بودن یا نبودن غسل، چگونه است؟

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

يـج  أ  يكو  هـناف فتور يـج  علـي  الغســـــح يف كلـتا الـحالتني، ولكن يف ـحال غا الجـماع  
 وشهوة ليج  الغسح علي .

 ورسول اإلمام املهدي )ع( وم - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
در صورت نزدیکی، در هر دو حالت، غسل بر شما واجب است اما در حالت غیرجماع اگر سستی و شهوت 

 گردد.شما واجب میوجود داشتـه باشد، غسل بر 
 )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 کند، با وجود فاصله بین دو نماز: آیا یک اذان برای نمازهای ظهر و عصر کفایت می ۱۸۷پرسش 

ــؤال/  ــ ة عـق  بنواـفح وأدعـية و،كر اهلل،  :۱۸۷الســ ــلـيت الظهر ـبت،ا  وإـقاـمة، وبـعد الصــ لو صــ
ًـابطة فطالت املّدة حا صـ   ة العصـر، هح آ،ا  الظهر يكفي أم آتي بت،ا  آخر للعصـر ؟ وما هي ال

 الحكمية يف ،ل  ؟ )ثبتنا اهلل تعالى على واليتكم وص تكم(.

ها را به جا آورم و به دعا و یاد خدا مشغول شدم به اگر نماز ظهر را با اذان و اقامه خواندم و بعد از نماز نافله
کند یا باید برای نماز عصر اذان دیگری ول بکشد، آیا همان اذان ظهر کفایت میطوری که تا نماز عصر ط

 بگویم؟ حکم کلی آن چیست؟ خداوند متعال ما را به والیت و نماز با شما ثابت قدم فرماید.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 األول.إ،ا لم تفارق موضع سجودف فل  أ  تكتفي باآل،ا  
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 کند.اگر محل سجده را ترک نکرده باشید همان اذان اول کفایت می

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 جلوگیری از بارداریها و لوازم : روش۱۸۸پرسش 

ملنع الحمح هناف مختلّ العمليات، منها الربط بالعملية الجراحية، ومنها بحبوب   :۱۸۸السؤال/  
املـانع واللولـ ، مـا حكم العمليـات أو األدويـة إ  أدت إلى منع الحمـح كليـا  أو ملـّدة معينـة ؟ ومـا 

 ة ؟حكم إسقاح الجنني بس  التخّوف من العيلة وهموم ال؛بية والفاق
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ها با عمل جراحی، خوردن قرص و های مختلفی برای جلوگیری از بارداری وجود دارد مانند بستن لولهروش
ها یا استفاده از این ابزارها برای جلوگیری کامل یا موقت از استفاده از دستگاه آی یو دی، حکم این روش

و مشکالت تربیتی و تنگدستی بارداری، چیست؟ همچنین حکم سقط جنین به علت عدم توانایی معیشت 
 چیست؟ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

يجوز استعمال الطرق اليت تمنع الحمح واملنكورة يف السؤال )الربط، األدوية، اللول (، وال يجوز 
 إسقاح الجنني بعد التلقي .

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ها، قرص و دستگاه( جایز های جلوگیری از بارداری که در سوال ذکر شده است )بستن لولهاستفاده از روش

 باشد.است ولی سقط جنین بعد از تلقیح، جایز نمی
 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 یاد گفتن تشهد در نمازهای واجب: ز۱۸۹پرسش 

قبح دخولي يف دعوة الحق، كنت أتشـــهد بني كح ركعتني، غا الىشـــهد األخا   :۱۸۹الســـؤال/  
والســــ م، فللصــــب  تشــــهدين، وللمغرب ث ث تشــــهدات، وللرباعيات أربعة تشــــهدات، فهح أعيد 

 صلواتي السابقة ؟ وما هو حكمها الشرعي ؟

 (.)ع(، وعلى شهادة الهداية للمهديني)ع( شهادة الوالية لَلئمة)ثبتنا اهلل تعالى على 
 النجّ األشرف -أبو أحمد 
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خواندم. در نماز صبح قبل از وارد شدنم به دعوت، عالوه بر تشهد و سالم آخر، بین هر دو رکعت تشهد می
های پیشینم را قضا کنم؟ خواندم. آیا نماز دو تشهد، مغرب سه تشهد و نمازهای چهار رکعتی را با چهار تشهد می

 حکم شرعی آن چیست؟
 ثابت قدم فرماید. )ع(و همچنین بر هدایت مهدیون )ع(خداوند ما را بر شهادت بر والیت ائمه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 ال تعيد ص ت .
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.پاسخ:بسم الله 
 نمازهایت را اعاده نکن.

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : آیا خواهر مادر پدر یا مادرش، محرم است۱۹۰پرسش 

ــؤال/  ة على ابن  :۱۹۰الســ ة( اليت هي أخـت لَلم )من أبيهـا(، أي من غا أمهـا، هـح هي محلـل )الخـاـل
أختها أع   ؟ وكنا )الخال( هح يحح على ابنة أخته من أبيه فقط ؟ ،ل  واقع يف مناطقنا ســيدي 

 الوم )ع(. أيدف اهلل تعالى بتهييد .

اش حالل است؟ و همچنین دایی بر زاده آیا ازدواج خاله یعنی خواهر مادر فقط از جانب پدرش، با خواهر
اش اگر فقط از طرف پدرش باشد، حالل است؟ آقای وصّی من، این چیزی است که در برخی از خواهر زاده

 مناطق ما رایج است. خداوند متعال با تأییداتش شما را یاری فرماید.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:
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 املحارم سواء كانت أختا  لَلم من أمها أو أبيها أو كليهما، وكنا الخال.الخالة من 
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 باشد.می خاله از محارم است چه از پدر و چه از مادر و یا از هر دوی آنها باشد و دایی نیز به همین صورت

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 جهد: مایعی که از زن هنگام شهوت بیرون می۱۹۱پرسش 

هح أّ  إفرازات املرأة عند تهيج شـهوتها من غا الجماع يوج  عليها الغسـح للصـ ة   :۱۹۱السـؤال/  
 ؟ أم تكتفي بالوضوء وتطها الثياب للص ة وغاها ؟

گردد؟ یا تعویض یعی که بر اثر تحریک شهوت بدون جماع و نزدیکی از زن خارج شود، موجب غسل میآیا ما
 کند؟لباس و تجدید وضو برای نماز و سایر موارد کفایت می

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 يج  عليها الغسح.
 املهدي )ع(وم ورسول اإلمام  - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 واجب است غسل نماید.

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 : شیر، پنیر و ماهی وارداتی ۱۹۲پرسش 

  :۱۹۲السؤال/ 

 الجنب املستورد من ب د الغرب، ما حكمه الشرعي وما حكم طهارته ؟ -1

ي  املســــتورد من ب د الغرب، منه جاف ومنه ســــائح، هح هو طاهر، حيث نحتمح تمســــه الحل  -2
 أيدي غا مسلمني ؟

ــتعماله  -3 ــتورد من ب د الكفر واإللحاد، هح يحكم بتنكيته ؟ وهح يجوز اسـ ــم  املسـ السـ
 كعلّ للحيوانات الداجنة ؟ وهح يجوز أكله، وال نعلم هح فيه فلس أم أملس الجلد ؟

 ی و پاک بودن پنیر وارداتی از کشورهای غربی چیست؟حکم شرع - ۱
رود دست غیرمسلمان آن را شیر وارداتی از کشورهای غربی چه خشک و چه مایع آن که احتمال می - ۲

 گردد؟لمس نموده باشد، آیا پاک محسوب می
استفاده از آن به عنوان خوراک ماهی وارداتی از کشورهای کفر و الحاد، آیا حکم تذکیه شده را دارد؟ و آیا    -  ۳

 دانیم پولک دارند یا نه؟ پرندگان جایز است؟ آیا خوردنشان جایز است با توجه به اینکه نمی
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 طاهر ويجوز أكله، إالّ إ،ا حصح العلم بنجاسته. -1

 ، إالّ إ،ا حصح العلم بنجاسته.طاهر ويجوز استعمال الجاف والسائح منه -2

إ،ا علمت أّ  فيه فلســا  فيجوز اســتعماله لَلكحت ألّ  تنكية الســم  هي أخن  حيا  من املاء  -3
سـواء كا  اآلخن مسـلما  أم غا مسـلم، وهنا السـم  املسـتورد يصـطاد بالشـباف واآلت الصـيد فهو 

 منّكى وإ  كا  الصياد غا مسلم.
 ورسول اإلمام املهدي )ع(وم  - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 پاک است و خوردن آن جایز، مگر اینکه از نجس بودنش یقین داشته باشیم.  - ۱
پاک است و خوردن آن به صورت خشک یا مایع جایز است مگر اینکه از نجس بودنش یقین داشته  - ۲

 باشیم. 
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اگر بدانید فلس یا پولک دارد خوردنش جایز است؛ چرا که برای تذکیه شدن ماهی باید زنده از آب گرفته   -  ۳
شوند، مذکی یا ادوات صید ماهی صید می  ها وارداتی که با تورشود چه صیاد مسلمان باشد یا نباشد و این ماهی

 شوند حتی اگر صیاد مسلمان نباشد.محسوب می
 )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : آیا سوزانیدن قرآن کریم جایز است؟۱۹۳پرسش 

ــؤال/   ــماء اهلل )جح  :۱۹۳السـ هح يجوز إحراق القرآ  الكريم أو غا  من الكى  اليت تحتوي أسـ
بحجة تهرأ الكتاب وتقادم أوراقه ؟ أم أّ  هناف يشء  )ع(  ج له(، أو أـسماء النيب وأهح بيته الكرام

 ؟)ع( آخر غا اإلحراق، إلكرام أسماء اهلل وأسماء آله الطاهرين
 نجّ األشرفال  - السيد حسن محمد علي الحمامي

و یا اهل بیت  )ص(هایی که اسامی خداوند )جل جالله( و یا اسامی پیامبرآیا آتش زدن قران کریم و کتاب 
ها یا نامنظم بودن صفحات آنها، جایز است؟ باشند به دلیل وجود داشتن اشکاالتی در کتاب را دارا می  )ع(ایشان

 روش دیگری غیر از سوزانیدن وجود دارد؟  )ع(ت طاهریا به جهت اکرام اسامی خداوند همچنین اسامی اهل بی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 ال يجوز اإلحراق وتلقى يف ماء طاهر كاألنهار والبحاات.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 توان آتش زد و باید در آب پاک مانند روخانه یا دریاچه انداخته شود.ینم

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن
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 : آیا اذان و اقامه بر کودکان واجب است؟۱۹۴پرسش 

 :۱۹۴السؤال/ 

 هح يج  اآل،ا  واإلقامة لطفح دو  سن التكليّ لص ته، وهي نوافح عليه؟ -أ

الشــهادتني يف اآل،ا  واإلقامة واجبة أم مســتحبة ؟ وهح اآل،ا  واإلقامة واج  على كح هح   -ب
مصــــلي بعينه، أم واجبها كفائي إ  جاء بها أحد تســــقط عن األخرين، أم أنّها مســــتحبة ؟ أفتونا 

 مهجورين جزيتم خا جزاء املحسنني.
 واسط -ناطق بادي 

سن تکلیف نرسیده واجب است در حالی نمازهایش مستحبی آیا اذان و اقامه برای کودکی که به  -الف 
 باشد؟می

شهادتین در اذان و اقامه واجب است یا مستحب؟ آیا اذان و اقامه بر هر نمازخوانی واجب عینی است  -ب 
باشند؟ ما را باشد که اگر یکی اذان و اقامه بگویید از دیگران ساقط گردد؟ یا مستحب مییا واجب کفایی می

 نمایید. برترین پاداش نیکوکاران نصیب شما باد!روشن 
 واسط -ناطق بادی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 ولكن ال يقتدي به املتنفح إالّ بت،ا  وإقامة. ،تص  ص ة الصيب وا  لم يهِت باآل،ا  واإلقامة -أ

ـــهادة -ب ــول اآل،ا  امـلنكورة واجـبة، ومنـها الشــ ـــيح املوارد اليت يجوز عـندـها كـح فصــ . وتفصــ
 االكتفاء بت،ا  وإقامة املؤمنني موجودة يف كتاب الشرائع، فراجع.

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
اقامه نگوید، نمازش صحیح است، اما   کودکی که هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد اگر برای نماز اذان و  -الف  

 توان به او اقتدا کرد مگر اینکه اذان و اقامه را بگوید.در نماز نافله نمی
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توانند به های اذان واجب است از جمله شهادتین. مواردی که در آنها مؤمنین میگفتن تمام قسمت -ب 
 به آن مراجعه شود.اذان و اقامه اکتفاکنند در کتاب شرایع اسالم آورده شده است؛ 

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : گوشت و مرغ معامله شده به روش اسالمی۱۹۵پرسش 

لحوم تهتينا من ب د املســلمني املختلفة املناه  والغا مؤمنة بالوالية لولي اهلل )ع(  :۱۹۵الســؤال/  
ــ مـية، وـقد عرفـنا إنّـها ـتنب  بمجـازر  ــرعـية اإلســ ودـجاج مكتوب علـيه ـمنبول على الطريـقة الشــ
ــا بها إلى  ــريط الحامح يســ ــها، والشــ ــخمة حيث يعلق فيها الدجاج، والعامح يقطعها من رأســ ضــ

 ندري هح توّجه نحو القبلة وبشــــرائط النب  الشــــرعية، حيث يهتي ببعا الصــــناديق املنظفات. ال
 دجاج غا منبول )أي برأسها(، وقد نسيها العامح ؟ ما حكمها سيدي الوم ؟

 النجّ األشرف  - السيد حسن محمد علي الحمامي

شود که بر روی وارد میغیرمؤمن به والیت ولّی خدا گوشت و مرغ   از کشورهای مسلمان با مذاهب مختلف و
های بزرگ در دانیم در کشتارگاه آن نوشته شده است ذبح شده به صورت شرعی اسالمی؛ در حالی که ما می

ها ها آنها را به سمت تمیزکننده کنند و تسمه نقالهها آویزان هستند و کارگران سرهایشان را جدا میحالی که مرغ
که آیا رو به قبله و با شرایط ذبح شرعی ذبح شده اند یا خیر! حتی در برخی دانیم اند. ما نمیبرند تهیه شدهمی

شود. آقای اند سرهایشان را جدا کنند دیده میهای ذبح نشده که کارگران فراموش کردهها، مرغبندیبسته
 وصّی من، حکم اینها چیست؟

 نجف اشرف -ی مفرستنده: سید حسن محمد علی حما

 من الرحيم، والحمد هلل رب العاملنيبسم اهلل الرح الجواب:



 338                                                                                                                    (دوم)جلد  بسرت امواج    های روشنگر براپسخ
 

ــا   ــوت اإلنســ ــمـية على كـح ،بيـحة بصــ يـج  توجـيه مـقاديم اـلنبيـحة إلى القبـلة. ويـج  الىســ
ــر عملـية اـلنب ، ويجـ  قطع األوداج األربـعة، ويحرم التنخيع، ولكن ال تحرم  ــلم اـلني يـباشــ املســ

لشـروح يف املجازر ف  يجوز أكح النبيحة إالّ إ،ا كا  الناب  مسـتخفا  بالحكم. إ،ا لم تراع هن  ا
ــلمني، وإ،ا روعـيت يجوز أكـح اللحوم اليت تنتجـها وإ   اللحوم اليت تنتجـها وإ  كـاـنت يف ب د املســ

 كانت يف ب د غا املسلمني.
 ورسول اإلمام املهدي )ع( وم - الحسنالسيد أحمد 

 الرحیم،والحمدلله رب العالمین. پاسخ:بسم الله الرحمن
کننده، ذبح شود. واجب است حیوان رو به قبله با ذکر بسمله برای هر حیوان توسط شخص مسلمان ذبح

انگاری نماید، حیوان کننده سهلهای چهارگانه واجب است و نباید حیوان خفه شود ولی اگر ذبحبریدن رگ
باشد ا رعایت نشود، خوردن گوشت تولید شده توسط آنها جایز نمیهشود. اگر این شرایط در کشتارگاهحرام نمی

های تولیدی جایز حتی اگر در کشورهای مسلمان ذبح شده باشد، اما اگر شرایط رعایت شوند، خوردن گوشت
 است حتی اگر در کشورهای غیرمسلمان صورت گیرد.

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : حکم الکل صنعتی۱۹۶پرسش 

ما حكم اإلســباتو العراقي أو األجنيب ؟ و،ل  املســتخدم بصــبس األخشــاب. وما   :۱۹۶الســؤال/  
 حكم طهارته أو نجاسته ؟ حيث يسّمى كحول معدوم.

 النجّ األشرف  - السيد حسن محمد علي الحمامي

رود. حکم پاک یا وب به کار میآمیزی چحکم الکل صنعتی عراقی یا خارجی چیست؟ الکلی که برای رنگ
 شود.نجس بودنش چیست؟ الکلی که به نام الک الکل خوانده می

 شرفانجف  - سید حسن محمد علي حمامي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 .(1)كح كحول طاهر إالّ إ،ا كا  معتادا  استخدامه من أهح املعصية للسكر 
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 .(٢)شودها پاک  هستند مگر الکلی که عرفًا برای گناه مست شدن استفاده میتمام الکل

 )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - احمد الحسنسید 

****** 

 نشینی با مرتد و همکاری با او: هم۱۹۷پرسش 

ناس ارتدوا عن القًية بعد إيمانهم، ما الحكم الشرعي من مجالستهم   :۱۹۷السؤال/  
ُ
أعمح مع أ

 والعمح معهم ومصافحتهم، علما  إنّهم لم يعلنوا معاداتنا؟
 الديوانية -أبو نبه 

 
ألولیة عن مواد اوذلك ألن المدار مدار النیة، فالذي ُیعمل لغیر السکر ال یکون نجسًا؛ ألن الکحول المعدة للسکرغالبًا تختلف طریقة تحضیرها ونوعیة ال -١

کحول لمصنعة للسکر وبین الکحول المعدة لغیر السکر، من نسبة التنقیة مثاًل وجودة المواد المخمرة واألواني المستخدمة اثناء التخمیر، وبهذا یکون فارق بین ال
الطهارة، فالذي ینوي تصنیع الکحول للسکر  الخمور المصنعة لالستخدامات المحللة، فال یمکن أن یقاس أحدهما علی اآلخر، أو اتحادهما بحکم النجاسة أو

ع بنیة استخدامه للسکر غالبًا یتخذ طریقة معینة تختلف نسبیًا عما لو نوی تصنیع الکحول لغیر السکر، وبغض النظر عن کل التفاصیل، المائز هو النیة فالذي یصن
 یکون نجسًا، والذي یصنع لالستخدام المحلل یکون طاهرًا. )المعلق(.

ی تولید و همچنین مواد گردد. الکلی که برای کاربردی غیر از مست شدن تهیه شده باشد، نجس نیست؛ چرا که نحوها که موضوع به نیت بازمیچر  - 2
مان استفاده باشد؛ مثاًل در مقدار مواد مخمر و زشود، متفاوت می شود از الکلی که برای سایر مصارف تهیه می ی الکلی که به قصد مست شدن ساخته می اولیه 

شود تفاوت وجود دارد و این شود با الکلی که برای مصارف حالل تولید می ی تخمیر. از همین رو بین الکلی که با هدف مست شدن ساخته میاز آنها در پروسه
مست کننده تولید کند معموال روش  کند تا الکلباشد. کسی که نیت می باشند و حکم پاک یا نجس بودنشان نیز یکسان نمیدو قابل قیاس با یکدیگر نمی

ی این تفاصیل، نیت مهم است؛ آن گیرد. عالوه بر همه شود، متفاوت است، در پیش می معینی که با روش تولید الکل با مصارف غیر مست کنندگی تولید می
 شود، پاک است. شود، نجس و آن که با هدف مصرف حالل تولید میکنندگی تولید میکه با هدف مست 
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دهند؛ حکم کنم که بعد از ایمان آوردن به دعوت، از آن مرتد شدند اما دشمنی  نشان نمیبا کسانی کار می
 همکاری و دست دادن با آنها چیست؟نشینی و هم

 دیوانیه  -فرستنده: ابو نبأ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 إ،ا لم يكونوا معلنني العداء فيجوز مجالستهم والعمح معهم ومصافحتهم.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 والحمدلله رب العالمین.پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،
 نشینی و کارکردن و مصافحه به آنان اشکالی ندارد.دهند هماگر دشمنی نشان نمی

 )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : باقی ماندن زن با همسرش که ایمان ندارد۱۹۸پرسش 

قد آمنت بدعوة اليماني املوعود )س م اهلل عليه(، وأّما زوجي فلم يؤمن، وأنّه مرتاب،   :۱۹۸السؤال/  
ولي منه ولدا  اثنا ، ويطل  ميّن طف   آخر، وأرى أنّه ليس أه   ألنج  له ،رية، فما واجيب الشـرعي 

 بنل  ؟ وهح أبقى معه ألعيش حياتي أم أطل  االنفصال طاعة ل مام )ع(؟
 النجّ األشرف -أم مو  

برد. از ام اما شوهرم ایمان نیاورده است و در شک و تردید به سر میایمان آورده )ع(به دعوت یمانی موعود
بینم ارزش ندارد که فرزند سومی از او داشته خواهد در حالی که میاو دو پسر دارم و از من فرزند سومی هم می

ندگی با او را ادامه دهم یا خواهان جدایی از او در جهت  باشم. واجب شرعی من در این خصوص چیست؟ آیا ز 
 باشم؟ )ع(اطاعت از امام

 نجف اشرف -اّم موسی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 إ،ا لم يكن ناص  العداء لَلئمة واملهديني أو لشيعتهم يجوز البقاء معه.
 املهدي )ع(وم ورسول اإلمام  - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 و شیعیان آنها دشمنی نداشته باشد، زندگی با وی جایز است. )ع(ی اطهار و مهدّیوناگر با ائمه

  )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : حضور بیمار در نماز جمعه۱۹۹پرسش 

ــؤال/   ــا  قلبيا  يعيقين عن الحركة الكثاة وعن أي جهد، هح يجوز أ     :۱۹۹الســ أشــــكو مرضــ
أودي صــ ة الظهر نهار يوم الجمعة، حيث يصــيبين اإلجهاد بالحًــور لصــ ة الجمعة املباركة ؟ 

 سببا  شرعيا  يعئ ،ميت أمام اهلل سبحانه ؟وهح هنا سيدي الوم )ع( 
 النجّ األشرف -حامد رشيد 

توانم به برم که حرکت زیاد و هر تالش و کوششی را برایم دشوار کرده است. آیا میرنج میاز بیماری قلبی 
جای حضور در نماز جمعه، نماز ظهر روز جمعه را به جا آورم چرا که حضور در نماز مبارک جمعه برایم بسیار 

 بری نماید؟ ام را نزد خداوند متعالسببی شرعی است که ذمه )ع(دشوار است؟ و آیا آقای وصی من
 نجف اشرف -حامد رشید 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:
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ال تج  الجمعة على املريا الني يمنعه مرضــه من الحًــور إلى صــ ة الجمعة، وكح إنســا  
ًـور إلى صـ ة الجمعة بسـب  املرض وهو  بصـا بنفسـه، وهو يحدد حاله إ،ا كا  غا قادر على الح

 معنور، ويصلي الظهر إ،ا تبنّي له أّ  مرضه يعيقه عن الحًور إلى ص ة الجمعة.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
از وضعیت   اش مانع حضورش در نماز جمعه باشد، واجب نیست و هر انسانینماز جمعه بر بیماری که بیماری

آگاه است. او خودش وضعیتش را معین می اش توانایی حضور در نماز جمعه کند؛ اگر به علت بیماریخودش 
شود، نماز ظهر اش مانع حضورش در نماز جمعه میرا داشته باشد، معذور است و اگر مشخص شود که بیماری

 آورد.را به جا می
  )ع(مهدیی امام وصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : برخی احکام ازدواج موقت۲۰۰پرسش 

إمرأة تزوجت زواجا  منقطعا  وقد حملت من زوجها بحمح، تويف عنها الزوج أثناء مّدة  :۲۰۰السؤال/  
ـهنا الزواج، ـما حكم الزوـجة وحكم حقوقـها، وـما حكم الطـفح املتوـلد منهـما ؟ وـما هي حقوـقه 

 الشرعية ؟

مده و از همسرش باردار شده است. در ایام ازدواج موقت، مرد متوفی شد. حکم زنی به عقد موقت مردی درآ
 این زن وحقوق او چیست؟ حکم نوزادی که از او متولد شده و حقوق شرعی او کدام است؟ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

كتاب الشـرائع، وهو يف الطباعة  تفصـيح الزواج املنقطع وشـروطة سـتجد  إ  شـاء اهلل تعالى يف
 وقيد اإلنجاز اآل .



 343                                                                                         ( ثان )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

أّما الزوجة ف  ترث الزوج يف الزواج املنقطع، وأّما الطفح فهو ابن شــرعي للزوج، وله كح الحقوق 
 الشرعية من مااث وحمح أسم أبيه وغاها من الحقوق اليت تثبت ل بن الشرعي.

 ع(وم ورسول اإلمام املهدي ) - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
تفاصیل ازدواج موقت و شرایط آن را انشاء الله در کتاب شرایع اسالم خواهی دید؛ این کتاب اکنون زیر چا  

 باشد.می
برد ولی کودک، فرزند شرعِی مرد است و تمام حقوق شرعی اما زن در ازدواج موقت از همسرش ارث نمی

 باشد.ارث بردن و داشتن اسم پدر و سایر حقوق فرزند شرعی را دارا می مانند
  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : نماز انسان کر و الل۲۰۱پرسش 

كيّ يصــلي الصــم البكم صــ ة الجمعة املباركة وهم ال يفهمو  وال يســمعو   :۲۰۱الســؤال/  
ــور فقط  ــارات املفهمة، أم يكفي الحًـ الخطبة ؟ وهح يحتاجو  إلى من يعرفهم بالخطبة باإلشـ

 ويسقط التكليّ الشرعي؟
 واسط -عنا  فرحا  سلما  

فهمند؟ آیا باید کسی با شنوند و نمیرا نمیها ها چگونه نماز جمعه را به جا آورند در حالی که خطبهکر و الل
 نماید؟ ها را به آنها بفهماند؟یـا ِصرف حضور آنها کفایت و تکلیف شرعی را ساقط میزبان اشاره خطبه

 واسط -فرستنده: عد نان فرحان سلمان 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 شارات أفًح، ولكّنه ليس بواج .وجود من ي؛جم الخطبة لهم باال
 وم ورسول االمام املهدي )ع(  - أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 ها را با زبان اشاره به آنها بفهماند ولی واجب نیست.بهتر است کسی خطبه

  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 های خارجیام گرفتن با بهره از بانک: و ۲۰۲پرسش 

ــؤال/   ــارف وبنوف أجنبية، ولكّنها ربوّية حيث ُتقرض الناس أمواال   :۲۰۲الســ هنا يف العراق، مصــ
 وبفائدة )ربما قليلة( فما حكمها الشرعي ؟ وللمًطر هح يحق له االق؛اض منها ؟

 ثبتنا اهلل على نصرتكم والسا على هداكم.
 البصرة -سيد إسماعيح 

دهند، به این صورت که مردم از آنها بهره می های  خارجی وجود دارند که وام باها و صرافیدر عراق بانک
کنند. حکم شرعی آن چیست؟ و آیا کسی که نیاز مبرم دارد، ی اندک( دریافت میهایی با بهره )هر چند بهرهوام
 تواند از آنها وام بگیرد؟می

 ا و مسیر به سوی شما ثابت قدم فرماید.                                         خداوند ما را در یاری دادن شم
 بصره  -فرستنده: سید اسماعیل 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:
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ــلمني أو النواصـــــ  يجوز  ــلم. ـفة،ا كـاـنت البنوف ملكـا  لغا املســ ــلم وغا املســ ال رـبا بني املســ
 ها مع وجود الفائدة.االق؛اض من

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ها )دشمنان های متعلق به غیرمسلمان یا ناصبیبین مسلمان و غیرمسلمان ربا وجود ندارد. اگر آن بانک

 اهل بیت( باشند وام گرفتن با بهره از آنها جایز است. 
  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : تبدیل لفظ مهدی به نامش در اذان۲۰۳پرسش 

ــؤال/  ــم املـهدي )ع(  :۲۰۳الســ ؟ وـهح يجوز األمر ـهح يجوز إـبدال لفظ املـهدي يف اآل،ا  ـبنكر اســ
 )ع( ؟نفسه مع علي وأما املؤمنني 

ذکر شود؟ و همین طور برای ذکر نام علی و امیر  )ع(توان در اذان به جای لفظ مهدی نام مهدیآیا می
 ؟)ع(المؤمنین

 العاملني بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب الجواب:

 يجوز، ولكن األفًح ترف ،ل  اآل .

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 جایز است ولی در حال حاضر انجام ندادن آن بهتر است.

  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 : جدا کننده در نماز جماعت۲۰۴پرسش 

ــؤال/   ـــخاـمة رـجح، ـهح تـعد األعـمدة املو :۲۰۴الســ جودة يف امـلدرســــة وهي من الكونكرـيت وبًــ
 فاص   بني املصلني يف الجماعة ؟

 اندازند؟  های بتونی در مدارس که هرکدام به کلفتی یک انسان است بین نمازگزاران جماعت فاصله میآیا ستون

. وحالها يف املدرسة إ،ا كانت ال تمنع من ر،ية اإلمام أو ر،ية من يرى اإلمام ال تعد فا  الجواب: ص  
 ال تعد فاص  .

شود و قرار بیند نشود فاصله محسوب نمیاگر ستون مانع دیدن امام یا دیدن کسی که امام را می پاسخ:
 شود.گرفتن آنها در مدرسه فاصله محسوب نمی

****** 

 : فراموش کردن امام جماعت در قرائت سوره بعد از فاتحه. ۲۰۵پرسش 

إ،ا ن ـ اإلمام أو ـسهى عن قراءة الـسورة بعد الفاتحة ودخح يف الركوع فما وظيفة  :۲۰۵الـسؤال/  
 املهموم ؟

 البصرة -الشي  حبي  السعيدي 

انگاری نماید و به رکوع برود، اگر امام جماعت خواندن سوره بعد از فاتحه را فراموش کند یا در آن سهل
 ی مأموم چیست؟ وظیفه

 بصره  -ی شیخ حبیب سعید 

 يركع معه وال يشء عليه. الجواب:
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:با او به رکوع برود و بر او اشکالی وارد نیست.
  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن
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 : سقط جنین به خاطر ناقص الخلقه بودنش. ۲۰۶پرسش 

لـسادس، وبفحـصها بالـسونار تبنّي أّ  الحمح يحتمح أ  يخرج مـشّو  حامح بـشهرها ا :۲۰۶الـسؤال/  
ـــقاطـه بحجـة ـعدم  ــتعـمال الحبوب والعـقاقا. فـهح يجوز إســ ـــب  اســ ا ، بســ الخلـقة أو ـناقص عقلـي

 اكتمال خلقته ؟

زنی شش ماهه حامله است و با معاینات سونوگرافی مشخص گردید که به علت مصرف قرص و دارو، احتمال 
کودک ناقص الخلقه یا ناقص العقل به دنیا بیاید. آیا به دلیل ناقص الخلقه بودن کودک، سقط جنین رود که  می

 جایز است؟
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 ال يجوز إالّ إ،ا كا  يف بقائه خطرا  على حياة األم.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 جایز نیست مگر اینکه باقی ماندن آن خطری برای زندگی مادر محسوب شود.
  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 کیلومتری نماز جمعه واجب است؟ 20 ی : آیا از فاصله۲۰۷پرسش 

الجمعة موانع من أنهار وبحاات وال تحصــــح وســــائط عبور، وإ  بيين وبني صــــ ة   :۲۰۷الســــؤال/  
كيلو م؛، فهح تج  عليَّ صــ ة الجمعة أم أّ  (  ۲۰،هبت راكبا  أو ماشــيا  أقطع مســافة أكرث من )

 الظهر تفي بها وتعوض عنها ؟ 
 الزبيدية   –عدنا  فرحا  سلما  / واسط 
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ای برای عبور از آنها رودخانه و دریاچه وجود دارد و به وسیلهبین من و مکان نماز جمعه موانعی از قبیل 
کیلومتر راه طی کنم. آیا نماز جمعه بر من  ۲۰دسترسی ندارم و اگر بخواهم پیاده طی مسیر کنم باید بیش از 

 گردد؟کند و عوض آن محسوب میواجب است یا نماز ظهر به جای آن کفایت می
 زبیدیه  -اسط و  -فرستنده: عدنان فرحان سلمان 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

ًـورف ( ۲۰إ،ا كا  بين  وبني صـ ة الجمعة ) ًـور وإ  كا  ح كيلو م؛ا ، ف  يج  علي  الح
 خاا  ل  إ،ا توفّرت وسائط النقح والعبور، واعلم أّ  األجر على قدر املشقة.

 م املهدي )ع(وم ورسول اإلما - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
کیلومتر فاصله باشد حضورتان واجب نیست هر چند اگر وسایل عبور و مرور  ۲۰اگر بین شما و نماز جمعه 

 برایتان فراهم باشد، حضورتان بهتر است. بدان که اجر و ثواب متناسب با مشقت و سختی خواهد بود. 
  )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - الحسن سید احمد

****** 

 : سوال در مورد خمس۲۰۸پرسش 

ألّ يف ســيارة، وهي تابعة إلى أهلي، علما  أنّي اســتخدم الســيارة (  ۲۱۵عندي مبلس )  :۲۰۸الســؤال/  
ــموله  ــ بـها حوائجهم، فـما حكم  املبلس من حـيث شــ ــائق( فهقألــ ـــية )كســ ــخصــ ألغرال الشــ

 بالخمس؟
 الجبوريستار 
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باشد، سهم دارم؛ با توجه به اینکه من به عنوان ام میهزار در ماشینی که متعلق به خانواده ۲۱۵من مبلغ 
کنم. آیا به این مبلغ خمس راننده از این ماشین برای کارهای شخصی خودم و رفع نیازهای آنها استفاده می

 گیرد؟ تعلق می
 ستار جبوری 

 لحمد هلل رب العاملنيبسم اهلل الرحمن الرحيم، وا الجواب:

 إ،ا لم يكن لدي  سيارة أخرى، فاملبلس املنكور غا مشمول بالخمس.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
 گیرد.اگر ماشینی دیگری نداشته باشی به این مبلغ خمس تعلق نمی

  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 بندی رویش انجام شده است.: وضوی عضوی که عملیات جراحی شکسته۲۰۹پرسش 

جريت له عملية جراحة الكســور، وبقيت ســاقه معلقة، وســاقه الثانية  :۲۰۹الســؤال/  
ُ
شــخص أ

لقة ؟ هح طليقة، ما حكمه بمســــ  ظاهر القدم عند الوضــــوء حيث ال تصــــح يد  إلى الســــاق املع
 يكتفي بمس  واحدة، أم يىيمم ؟

بندی انجام  شده است و پایش باید آویزان بماند و پای دوم او آزاد بر روی شخصی عمل جرای شکسته 
باشد. اگر در هنگام وضو گرفتن دستش به روی پای آویزان شده برای انجام مسح پا نرسد، حکمش چیست؟ می

 آیا به مسح یک پا اکتفا کند و یا تیمم نماید؟      
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 ن الرحيم، والحمد هلل رب العاملنيبسم اهلل الرحم الجواب:

يىيمم إ،ا عجز عن الوـضوء، ويف هن  الحالة فهو عاجز عن مـس  إحدى القدمني املوجودة فيكو  
 حكمه التيمم.

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

                                                                                              

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
تواند وضو بگیرد، تیمم کند. در مورد این سوال، این شخص از مسح یک پا ناتوان است، پس حکمش اگر نمی

 باشد. تیمم می
  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 داند. ها را نمیزندانی که وقت: نماز خواندن ۲۱۰پرسش 

 املحبوس الني ال يعلم بهوقات الص ة، وال يعرف لي   من نهار، كيّ يؤدي فرائًه؟   :۲۱۰السؤال/  
 البصرة -مختار يوسّ 

دهد، نمازهای واجبش را چگونه به خبر است و شب را از روز تشخیص نمیفرد زندانی که از اوقات نماز بی
 جا آورد؟ 

 بصره  -فرستنده: مختار یوسف  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

ه بحس  الظن إ،ا كا  يستطيع تحصيح ظن أو احتمال بدخول الوقت فهنّه يعمح ويؤدي فرائً
ـــيح حا االحتـمال ـفةنـّه يوّزع الفرائا  ــتطيع تحصــ ـــله، وإ،ا لم يكن يســ أو االحتـمال اـلني حصــ
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الخمسـة على مّدة اسـىيقاضـه فيكو  عمله هكنا: عند إسـىيقاضـه من النوم يصـلي الفجر، وقبح 
 أ  ينام يصلي املغرب والعشاء، وبينهما )أي بني الفجر واملغرب( يصلي الظهر والعصر.

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - يد أحمد الحسنالس

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
اگر با حدس و گمان بتواند وارد شدن به وقت نماز را تشخیص دهد با همان ظن و گمان یا احتمالی که 

اش را در مدت بیدار گانهپنجتواند داشته باشد نمازهای دهد، نماز بگزارد و اگر حتی احتمالی هم نمیمی
ماندنش تقسیم کند به این ترتیب که: هنگام بیدار شدن از خواب نماز صبح را به جا آورد، قبل از خوابیدن نماز 

 مغرب و عشا را و بین این دو )یعنی بین صبح و مغرب( نماز ظهر و عصر را بخواند.
  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : دریافت اجرت در برابر نماز خواندن.۲۱۱پرسش 

اآلف فقط، عن بدل اسـى جار الصـ ة عن والد  ( ۱۰أعطاني أحد املؤمنني مبلغا  قدر  )  :۲۱۱السـؤال/  
 املتويف. فما حكم هن  األمانة ؟ 

 النجّ األشرف -حبي  خريبط علي 

اش، به من داده است. حکم این امانت هشدهزار به عنوان اجرت نماز پدر فوت  ۱۰یکی از مؤمنان مبلغ 
 چیست؟ 

 نجف اشرف -فرستنده: حبیب خریبط علی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:
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أخن األجرة مقابح الصـ ة والصـيام نيابة عن امليت باطح، حيث ال توجد نية قربة إلى اهلل سـبحانه 
لوال األجرة ملا صلى وملا صام نيابة عن هنا امليت، فص ته وصيامه قربة يف هكنا ص ة أو صيام، فهو  

ًـاء ما يف ،مة الوالدين، أو كا   للمال ال هلل ـسبحانه، وإ،ا لم يوجد اإلبن األكع الني يج  عليه ق
موجودا  ولم يســتطيع قًــاء ما يف ،متهما ولم يوجد متعع ألداء ما يف ،ّمة امليت من صــ ة وصــيام، 

ق عن امليت عن كح يوم صـيام بُمد من الطعام، وعن صـ ة اليوم والليلة بُمد من الطعام، فهنا يتصـدّ 
 املبلس يعمح به بحس  ما تقّدم من التفصيح، والحمد هلل.

 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ای ر نماز خواندن یا روزه گرفتن به نیابت از مرده باطل است چرا که در چنین نماز و روزهدریافت اجرت در براب

ای باشد؛ چرا که اگر اجرتی نباشد برای این متوفی نمازی خوانده و روزهنیت نزدیک شدن به خداوند سبحان نمی
شود نه با نیت نزدیکی به خداوند. یای با نیت نزدیکی به مال انجام مشد؛ بنابراین چنین نماز و روزهگرفته نمی

ی والدینش است بر او واجب باشد، نداشته باشد و یا پسری دارد اگر مرده پسر بزرگی که قضای آنچه بر ذمه
ی این متوفی را شان است را نداشته باشد و داوطلبی هم یافت نشود که ذمهولی توانایی قضای آنچه بر ذمه

روز نیز یک مد طعام صدقه بدهد و با این یک ُمد طعام  و به جای نماز یک شبانهبری کند، به جای هر روز روزه  
 تر گفته شده است عمل نماید. والحمد لله.اساس تفصیلی که پیش مال بر

  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 

 : حکم امتی که کتاب خدا را فروختند.۲۱۲پرسش 

ــؤال/  ت بيـدهـا  :۲۱۲الســ اعـت كتـاب اهلل تعـالى )القرآ  الكريم( وكتـب ة اليت ـب مـا حكم األمـّ
املتمثلة بشـخص اإلمام  )ع(  كتابا  جعلو  دسـتورا  لهم بدل دسـتور املسـلمني، وباعت الع؛ة الطاهرة

ــن )ع(، وبايـعت غا  من الـناس النين ال يحكمو  بحكم اهلل، هح ُتلحق باألّمة  الحـجة بن الحســ



 353                                                                                         ( ثان )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

، هح توـصّ بالكفر أم بالظلم والفـسوق، وهح تـسىتاب ؟ وهح يحمح )و(  ى رـسول اهللاملنقلبة عل
 وزرها علماء الخيانة والظ لة ؟ل

 النجّ األشرف  - السيد حسن محمد علي الحمامي

حکم امتی که کتاب خداوند متعال یعنی قرآن کریم را فروختند و با دستان خود کتابی نوشتند و آن را قانونی 
ُمتمّثل   )ع(که در امام حّجت بن الحسن  )ع(ون اصلی مسلمین برگزیدند چیست؟ امتی که اهل بیتبه جای قان

کنند را خریدار شدند! آیا این اّمت به امتی شده بودند را فروختند و کسانی از مردم که به حکم خداوند حکم نمی
شان شوند یا به فسق و فجور؟ آیا توبهاند؟ آیا آنها به کفر توصیف میایستادند بازگشته  )ص(که مقابل رسول خدا

 پذیرفته خواهد شد؟ آیا گناه آنها را علمای خائن و گمراهی بر دوش خواهند کشید؟!
 نجف اشرف  -فرستنده: سید حسن محمد علی حمامی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 أبي طال  )ع(، و،ه  إلى السقيفة والشورى.  توصّ بما يوصّ به من ترف أما املؤمنني علي بن
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
را ترک گفتند و به سقیفه و  )ع(وصف آنها وصف همان کسانی است که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب

 .شوری پیوستند
  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 : مصرف کردن عطرهای خارجی و عراقی۲۱۳پرسش 

ــؤال/   ــتخدم فيها الكحول  :213السـ ــتعمال العطور األجنبية والعراقية، واليت يسـ ما حكم إسـ
 )املثيلي أو األثيلي( من حيث طهارتها أو نجاستها يف الص ة ويف غا الص ة ؟

 النجّ األشرف  - السيد حسن محمد علي الحمامي

ک( هستند از جهت حکم استفاده از عطرهای خارجی و عراقی که دارای درصدی الکل )اتیلیک یا متیلی 
 پاک یا نجس بودنشان در نماز و سایر موارد چیست؟

 نجف اشرف  -فرستنده: سید حسن محمد علی حمامی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني  الجواب:

طاهرة، إالّ إ،ا كا  الكحول املسـتخدم فيها هو من الكحول الني يسـتخدم عند أهح املعصـية 
ّ  الكحول النجس هو الكحول املستخدم للسكر فقط، أّما باقي أنواع الكحول للسكر، أي: إ

 فهي طاهرة وإ  كانت مسكرة يف حال تناولها أو اسىنشقها إنسا .
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.
ه شده در آن از نوع الکلی باشد که اهل گناه برای مست شدن استفاده پاک است مگر اینکه الکل استفاد 
کنند؛ به عبارت دیگر الکل نجس فقط الکلی است که صرفًا برای مست شدن مورد استفاده قرار گیرد، اما می

 کننده باشد. سایر انواع الکل، پاک است حتی اگر در صورت خوردن یا استنشاق آن مست
  )ع(امام مهدی یوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

****** 
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 : سقط کردن جنینی که به چهار ماهگی نرسیده است.۲۱۴پرسش 

ــؤال/   ــهر من العمر، حيث لم تلجه  :214السـ ــقاح الجنني الني لم يكتمح أربعة أشـ هح يجوز إسـ
 الرول ؟ و،ل  لظروف املعيشة الصعبة، وأّ  الحمح هنا قد غل  على أهله حيث يستعملو  مانع.

آیا سقط کردن جنینی که به چهار ماهگی نرسیده باشد جایز است؟ چرا که هنوز روح در او دمیده نشده است. 
شود و این بارداری با وجود جلوگیری از بارداری بر با توجه به اینکه این عمل به دلیل تنگی معیشت انجام می

 خالف میل خانواده صورت گرفته است.       

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني الجواب:

 ال يجوز، إالّ إ،ا كا  يف بقائه خطر  على حياة األم.
 وم ورسول اإلمام املهدي )ع( - السيد أحمد الحسن

 بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین.پاسخ:
 سقط کردنش جایز نیست مگر اینکه بقای او برای زنده ماندن مادر خطری داشته باشد.                       

  )ع(ی امام مهدیوصی و فرستاده  - سید احمد الحسن

 

 و آخر دعوانا أ  الحمد هلل رب العاملني، وصلی اهلل على سيدنا محّمد وآله وسلم تسليما
****** 


