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 8                                                                                                                        (پنجم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ

 

 گفتارپیش

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

س  ﴿قال تعالى:  مس ا    َوالشَّم ََ َحا َقَمر   َوضَّح
ا    إ َذا  َوالس ََ َهار   َتََل

ا  إ َذا  َوالنم ََ ، يوما  بعد يوم يرفع (1)﴾َجَلم
اهلل سَّححان  بضلَّل  ومن   عن بصَّائرنا اني املادة، لنعود ونحصَّر أما أراد لنا اهلل عز وج  أص نحصَّر، 

فَّا  نضسَََََّّّّّ  لهم تضلَََََّّّّل  منَّ  تعَّالى و إنعَّامَّا  وأص نرى من آيَّاتَّ  الك ى الت تجلى بهَّا لخلقَّ  معر 
 وإأراما .

از خورشید بیاید، قسم به روز وقتی  م به ماه وقتی بعد، قسنورش قسم به خورشید و)خداوند متعال فرمود: 
ل ماده را می ،  روز به روز خداوند سبحان با فضل و(2)(خورشید را روشن گرداند ش از چشمان ما گ  نتَّ ُزداید، تا م 

ای آیات بزرگی که به واسطه آن بر  خداوند عزوجل برای ما اراده کرده، ببینیم، وطور که همان بازگردیم و
به آنان  کند، وبه واسطه آن خداوند، خودش را برای آنان معرفی می اهده کنیم وآفریدگانش تجلی کرده را مش

 بخشد.َکرم می کند ونعمت وَتفُضل می

 ظهرانينَّا ينيني لنَّا أمَّا قَّال اهلل تعَّالى: ومن تلَّ  اييَّات العميمَّة وجود حجَّة اهلل جَّ  وعَل بني
َ   َيا﴿ َس

َ
تََّاب   أ ك 

ولحنََّا مس ءأح َجا َقدس   الس ح   َرسََََّّّّح مس   يحنَيني  ريا   َلكح ا  َأث  مَّم نتحمس  م  وصَ   أح ضح نَ  تحخس تََّاب   م  ك 
و  الس ضح  َوَيعس

رير  َعن دس  َأث  م قََّ اءأح نَ  جََّ اب   نحور   الل    م  تََّ ني   َوأ  ح  جَّاءنَّا من اهلل نور وأتَّاب ، نعم واهلل قَّد (3)﴾مُّ
ص عليَّ  بَََََََََّّّّّّّّّ )األحَلم( ميَّدانَّا  محني، فلم يكن يَّدور بخلَّد النَّان أص تكوص الرأى أو مَّا يصََََّّّّ لحو

، ويكشََّّع عن حقيقة ل املا بقيط ايم معرفيا  يسََّّنيحني من  الحق وينضى عن  خنيا الحاا  وأدران 
سََََّّّّححان  ولخل  خلقها اهلل الكتماص والخضاء مضادَا أص النضس اإلنسََََّّّّانية َي وعاء لكلمات اهلل  

 جلط قدرت .

سازد، برای ما روشن می که مسائل راما در بین  -جل و عال-یكی از آن آیات بزرگ، وجود حجت خداوند 
ای اهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمده که بسیاری از چیزهایی از  ):فرمود متعال خداوند که طورهمان

ذرد. گُ میدر  (  شما  خطاهای)  بسیاری  از  و  کند،می  بیان  شما  برای  داشتیدکتاب )آسمانی خود( را که پوشیده می
از سوی خداوند  قسم برای ما  ، بله به خدا(4)(گر آمده استنایی و کتابی روشنما از جانب خدا روشقطعا  برای ش

 
 .3 –  1الشمس:  -1
 . 1 –  3شمس:  -2
 . 15المائدة:  -3
 .15مائدة:  -4
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 هاآن خواب یا چیزی که به اصطالح به  رسید که رؤیامردم نمی ذهنبه  کتاب آشكار آمده است، و نور و
و  کندز آن نفی میطن را اُخبث با بدی وو  شودمی آشكار حق آن طریق از که باشد شناختی وسیله گویند،می

وآن این که نفس انسان ظرفی برای کلمات خداوند سبحان   مخفی بوده،  دارد که پنهان ومی  از حقیقتی پرده بر
 .به خاطر همین خداوند بزرگ، او را آفریده است است، و

َلحَ   َقدس ﴿وَخه النضس الوعاء يكوص تلقيها بحسب ت هرَا وإخَلصها   فس
َ
ا َمن أ ََ ا ولع  ،  (1)﴾َزأم

تلقي ألمات اهلل سَّححان    امللكوت، العالم الخي لم يع  اهلل سَّححان  في  ارفة عني، َو دلي  
أننييَّاء ورسَََََّّّّّ  هلل أرم املع ي وتضلََََّّّّلَّ  اءبتَّداء، وأَّخلَّ  َو بيَّاص للنَّان أنهم ألهم مشََََّّّّروع 

 سححان  ولكنهم لألسع حمهم ضيعوا وربهم أغلحوا.

فردی که نفسش را پاک  ) الص آن استبه َحسب پاکی واخریزش در این ظرف  این نفس ظرفی است و
 چشم  یک  اندازهبه  آن  در  که، ریزش کلمات خداوند سبحان در ملكوت است، عاَلمی(2)(شودنموده، رستگار می

و  کند،فضل او داللت می شروع بخشش عطاکننده و آن بر خداوند عصیان نشده است، واز  زدن هم به
فرستادگان خداوند سبحان  ه همه آنان در مشروع پیامبران ومردم مبنی بر این ک چنین  آن بیانی برایهم

 پروردگارشان را به َخشم آوردند. سفانه آنان َبهره خود را از بین بردند وأهستند، ولی مت

اليوم   َخه الدعوة املحارأة أعيد مللكوت اهلل سََّّححان  اعتحاره الخي أضََّّاع  النان باءن مان 
ادة حىت بلغ اينها ايذاص واألعني ف مسَّط لألسَّع وحرمط سَّماع الحق من الحق َكخا   عالم امل

هخا يضتح الحاب لضَلص وفَلص ليشَََّّّك  بناق  الخ ، أو بمل الخ ، فمن دوص واسَََّّّ ة، ومن دوص أص 
الخ  لم تنيناقل  الرجال، ب  َو نزل من عند اهلل سََّّححان  محاةََّّرة   الوعاء الخي أعده اهلل سََّّححان  

 َل  لخل .مح

عتبار ملكوت خداوند بازگشته است، چیزی که مردم آن را به سبب فرو رفتن  امروزه در این دعوت مبارک، ا 
ل آن وارد گوه  در عالم ماده از بین بردند، ب شنیدن   از  سفانه بسته شدند، وأمت  چشمان شده و  ها وشطوری که گ 

ین که درب برای فالنی یا فالنی باز بشود تا به ناقل ن ابدو  حق و بدون واسطه، محروم گشتند، و  حق از خداوند  
این خبری است که افرادی آن را نقل نكردند، بلكه به صورت مستقیم در ظرفی  خبر یا متن خبر شک کنند، و

 سبحان آن را مكانی برای این مسائل قرار داده از سوی خداوند سبحان فرستاده شده است. که خداوند

 
 . 9الشمس:  -1
 . 9شمس:  -2
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دعوة املحارأة ميدان  إثحات الرأيا بوصََّّضها سََّّنييَل  إلهيا  ص القتال   َخه الوليس غريحا  أص يكو
ة للهَّدايَّة ء يمكن نكرانَّ  إء جهَل  أو جحودا ، وء يمر بخلَّد القَّارو أص وصََََّّّّع القتَّال َو دعو 

للعنع، ب  على العكس تماما  َو دعوة حقيقية للسَََََّّّّلم الحقيقي، ألص معق القتال َنا َو القتال 
ع األنا الحجاب الملماني   النضس اإلنسََََّّّّانية الخي يعم  على تشََََّّّّكيكها بنور اهلل الحقيقي م 

مي وليس الم املادي الخي َو عدم قاب  للوجود، أي َو بالننييجة عالم عدسَّححان  وحنيسَّها   َخا الع
حقيقيا  وإص أاص ل  حظ   الوجود فهو بتقوم  بنور اهلل سََّّححان ، وإنما أاص َخا العالم لَلمتحاص 

 ء غري، والعوالم الحقيقية َي تل  العوالم الت تقرتب من النور الحق.

الهی برای هدایت  طریقعنوان یک ه این دعوت مبارک جنگ برای اثبات رؤیا ب دور از ذهن نیست که در
گ به ذهن خواننده ُخطور نكند که معنای جن  لجاجت، و  توان آن را انكار کرد، مگر از روی نادانی واست که نمی

آن همان دعوت حقیقی به اسالم حقیقی است،  و جا، دعوت به عنف است، بلكه کامال  برعكس است،در این
ت که آن یک حجاب چون معنای جنگ در این ظلمانی در نفس انسانی که به نور   جا همان جنگ حقیقی با َمنیَّ

است،  ای که عدم  قابل  وجوددهما کند،آن را در عالم مادی َحبس میو  کندخداوند سبحان تشكیک وارد می
این بهره به واسطه  ودارد  وجود از ایحقیقت نیست، هرچند بهرهو  است عدم که آستیعنی در نتیجه عالمی

عوالم حقیقی عوالمی هستند که  این عالم فقط برای امتحان است، و ت، ونور خداوند سبحان ُاستوار شده اس
 شوند.به نور حق نزدیک می

قرب من عَّالم الَّدنيَّا إلى النور الحق، وَو عَّالم اَّاعَّة، ومَّا يراه فيَّ  العحَّد َو عَّالم أوامللكوت 
فقهَّاء آخر فهو حق من عنَّد الحق ليس فيَّ  تلََََّّّّليَّ  أو تزييع أو خَّداع، ولَّخلَّ  توجهَّط لَّ  سََََّّّّهَّام  

الزمَّاص ومن ينعق بقولهم لنيشََََّّّّكيَّ  النَّان بمَّا يروص من حق   عَّالم امللكوت الَّخي فتحَّ  اهلل 
ويص   )ع(، ليس َخا حسََّّب، وإنما بنيم اليماني)ع(ود ويص ورسََّّول اإلمام املهديسََّّححان  ب أة وج

ى   أص مَّا يََّّ تي من امللكوت َو معرفََّّة إلهيََّّة عميمََّّة تخ ل ملن ير )ع(ورسََََّّّّول اإلمََّّام املهََّّدي
امللكوت ربما عمرا  يضني    الب تل  املعرفة وربما يحصَّ  عليها أو قد ء يحصَّ ، ولكن بعرو  

مللكوت فقد تتلقى في  تل  املعرفة بزمن قيايس جدا  ء يتجاوز اللحمات، وس دل  روح  إلى عالم ا
لمَّاتَّ    األخوة الَّخين وفقهم اهلل سََََّّّّححَّانَّ  أص يتلقوا أعلى ذلَّ  بنقَّ  جوَرة ملكوتيَّة ألحَّد 

َّا األ    )ع(عَّالم امللكوت، وسََََّّّّ نقَّ  لكم تَّ ويَّ  قَّائم آل محمَّد ويمَّانيهم لهَّخه الكلمَّات الت تلقَّا
سََََّّّّ الَّ  إلى قَّائم آل محمَّد  ملكوت اهلل سََََّّّّححَّانَّ  مَّا عجز عمَّا يراد منَّ  فَّ رسَََََّّّّّ الَّخي رأى   

:  )ع(ويمانيهم  قائَل 
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آن چه بنده در آن   عالم اطاعت است، وآن    است، و  ترنزدیک  حق  نور  به  دنیا  عالم  از که  آستملكوت عالمی
به همین خاطر تیرهای  ودر آن گمراهی یا فریب دادن نیست،  بیند همان حقی است که از نزد حق است ومی

 عالم در که حقی در مردم تا است، ُمتوجه آن به گویند،می را هاافرادی که سخنان آن فقهای آخرالزمان و
 )ع(فرستاده امام مهدیو  وصی وجود برکت به خداوند کهد، عالمیبینند، تشكیک وارد کننمی ملكوت

روشن ساخت  -)ع(فرستاده امام  مهدی وصی و- )ع(ییمان باز نموده است فقط این نیست، وهای آن را درب 
چه بسا در به و  بیند،می ملكوت در فرد که چه آن برای است بزرگی الهی شناخت آید،می ملكوت  از چهکه آن
شاید به دست بیاید یا به دست نیاید، ولی با باالرفتن روح او به  آوردن این شناخت، عمر از بین برود، ودست 

 این درک برای گذرد،آورد، در طول زمانی که از چند لحظه هم نمیآن شناخت را به دست میعالم ملكوت، 
سبحان او را ُموفق نموده  خداوند این رؤیای یكی از برادران است که کنم ومی نقل را ملكوتی گوهری مطلب

شد، و ك  را در مورد این  )ع(آنانیمانی  ویل قائم آل محمد وأت است که کلمات او را در عالم ملكوت به دوش ب 
منظور از آن را متوجه نشده و  است دیده سبحان خداوند ملكوت  در برادر اینکه  کلماتی کنم،کلمات نقل می

 فرستاده است، سؤال این گونه است:  )ع(آنان یمانی آل محمد وبه قائم  الش راؤس است و

 الرحيم الرحمن اهلل بسم: ٤٩٠ /]الس ال

 .تسليما   وسلم واملهدين األئمة محمد وآل دمحم على ص    اللهم

 .ولدك من واملهديني ال اَرين آبائ  وعلى علي  ربي صلوات اهلل رسول يابن وموءي سيدي

 لكم   وجهي فوجهط  منها،  الع ة وأخخ  تضسَّريَا عن  عجزت  املنام   رأيا رأيط وموءي، سَّيدي
 لحلد  دراسَّية  بعثة    الزمَلء من  وعةمجم مع أني  سَّيدي يا وجدت:  رأياي من  املقصَّود  ألفهم  سَّيدي
 من معي من فكاص منها،  الخرو   ونريد  لنا تروق ء  وجدناَا  الحلدة  لهخه  وصَّلنا  حني  ولكن أجنيب،
 الحلد،  لهخه أرسََََّّّّلنا ملن  مناسََََّّّّب سََََّّّّنيب  وةََََّّّّر   األمث   ال ريقة  على  بينهم ما    مختلضني  اإلخوة
 .لقوم  موىس اهلل نيب قال بما واولوق واحد قول على أمرأم اجمعوا: لهم أقول نضيس فوجدت

َّ   ؟َّخا حَّالنَّا ملثَّ   املنَّاسََََّّّّب  لقومَّ  موىس اهلل نيب قول  أَّاص فمَّا  بقلََََّّّّيَّة  عَلقَّة  القول  لهَّخا  و
 [.؟املواقع َخه مث    ب  وتنصحين توجهين وبماذا ؟علي  اهلل سَلم املهدي اإلمام

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۹۰سؤال/ 
.یاألئمة والمهدی اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد  ن وسلم تسلیما 

 مهدیین از فرزندانت. پدران پاک و موالی من، ای فرزند رسول الله، درود پروردگار من بر تو و آقا و
برت از آن ناتوان هستم، آقای من، به سمت شما رو  موالی من، رؤیایی دیدم که از تفسیر و آقا و گرفتن ع 

تعدادی از دانشجویان به سمت کشور خارجی برای تحصیل   آقای من، بنده واز رؤیایم را بفهمم:    آوردم تا مقصود
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خواستیم از آن می خورد،جا به درد ما نمیعلم رفتیم، ولی زمانی که به آن شهر رسیدیم متوجه شدیم که آن
 رشه این مناسب برای فردی که به علتشرح  مورد راه صحیح و بیرون برویم، برادرانی که با من بودند در

نگار  داشتند،  اختالف  شدیم  فرستاده سخنی را بگویید که پیامبر خدا   تان را یكی کنید وگفتم: سخن می  آنان  به  ا 
 .موسی به قومش فرمود

موسی به قومش که ُمتناسب با این حال ما بود چیست؟ آیا این سخن با قضیه امام  سخن پیامبر خدا
 کنید؟یی به من مچه نصیحت جایگاهیُمرتبط است؟ درچنین  )ع(مهدی

فجاءه الجواب أايتي مع مَلحمة أني سَّ ترك ذل  الجواب اإللهي يتكلم عن نضسَّ  من دوص 
سََّّححان  أص يكوص   تل  الرأيا و  ت ويلها سََّّنيي  َداية للقارو ملعرفة الحق تعليق سََّّائَل  املولى 

 تي: على الرأيا َو اي )ع(وداعي  والعم  على نصرت ، وجواب اإلمام أحمد الحسن

مورد آن سخن بگوید، بدون اینكه در  خود تا کنممن این پاسخ الهی را رها می صورت آمد، و این پاسخ به
در تاویل آن، راهی برای هدایت خواننده باشد   این رؤیا ودر    که  خواهمسبحان می  خدایاز    بزنم، وَتعلیقی به آن  

مورد رؤیا این چنین   الحسن  در  احمد  سیدکند، پاسخ  برای یاری آن عمل    دعوت کننده آن را بشناسد و  تا حق و
 است:

 الرحيم الرحمن اهلل ]بسم

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

 صَّيحة   تنيحعها حق صَّيحة  وأ   إبليس، صَّيحة  تنيحعها  )ع(ج ائي  صَّيحة أص اهلل  وفق   اعلم
 اإلنس  ةَََّّّيااني من وتسَََّّّمع  باءمتحاص  تمر أص  ءبد الحق  وداعي  الحق  وةبدع تسَََّّّمع  فكما  باا ،
 فهخه  املسَََّّّتقيم،  الصَََّّّرا   عن  الخلق  بها  ويلَََّّّلوا الحق  بها  ي  وا أص  يريدوص  الت  الشَََّّّحهات  والجن
 تقليد  يوجحوص  الخين  لهم،  واملنتصََّّرين  أعوانهم أو املراجع  ةََّّيعة  على  املناسََّّب  الرد ل  تنيني  رأياك
 أص  ل  ينيني  فاهلل  السَّنيي ،  سَّواء عن  وضَّلوا  وسَّامريا    عجَل    ألنضسَّهم  ونصَّحوا  ئهمب َوا  املعصَّوم غري
 َوإ ذس : ﴿ألةََََّّّّحاَهم )ع(موىس  قال  ما َو  الحق عن  اءبتعاد  إلى  يدعون   عندما  عليهم  املناسََََّّّّب  الرد
وىَس  قََّاَل  مَّ     مح م   يََّا ل َقوس مس  َقوس تحمس  إ نمكح مس  َظَلمس كح سَََََّّّّ نضح

َ
مح  أ أح اذ  ات خََّ َ   بَّ  جَّس ع 

مس  إ َلى َفتحوبحواس  الس ئ كح لحواس  بََّار  تح  فََّاقس
مس  َسكح نضح

َ
مس  أ مس  َخريس   َذل كح ندَ  لمكح مس  ع  ئ كح مس  َفَتاَب  بَار  وَ  إ نم ح  َعَليسكح ابح  َح يمح  التموم ح   .5٤الحقرة:  ﴾الرم

 ]بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیی  ن وسلم تسلیما 
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دان که بعد از هر صیحه حقی صیحه    بعد  وآید،  از صیحه جبرئیل، صیحه ابلیس می  خدابه شما توفیق دهد، ب 
از و  باشد امتحانی آن کنار در باید شنوی،دعوت کننده حق را می آید، همان گونه که دعوت حق وباطلی می

با آن مردم را از راه و  بپوشانند، را حق آن واسطه به دخواهنمی که شنویدجن شبهاتی را می شیاطین انسان و
هاست، افرادی که تقلید یاران آن  یاوران و  یا  رؤیای شما پاسخ مناسب به شیعه َمراجع واین    مستقیم دور کنند، و

اه از راه راست گمر   سامری قرار دادند و  برای خودشان گوساله و  معصوم را با هواهای خود واجب کردند، و  از غیر
 کنند،می دعوت  حق از دوری به را شما وقتی آنان به مناسب پاسخ که کندند برای شما بیان میشدند، و خداو

چون موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، شما با )به پرستش( )به َامثال این هاست: )ع(موسی سخن این
 این خودتان را به قتل برسانید، که د، وگرفتن گوساله، بر خود ستم کردید، پس به درگاه آفریننده خود توبه کنی

 . (1)(است مهربان پذیرتوبه شما را پذیرفت، که او توبه (خدا) پس. ستا بهتر شما برای آفریدگارتان نزد( کار)

م   يََّا: ﴿لقومَّ  )ع(موىس قول وأيلَََََّّّّّا   بَّ  واس  َقوس رح ةَ  اذسأح مََّ مس  الل    ن عس َ   إ ذس  َعَليسكح مس  َجعََّ يكح يََّاء  ف  نني 
َ
 أ

مَوَجعَ  لحوأَّا   َلكح م مُّ ا َوآتََّاأح دا   يح ست   َلمس  مَّم حََّ
َ
ن أ امَل نيَ  م  عََّ

 بَّ  تنصََََّّّّحهم ألص ، منَّاسََََّّّّحَّا  ٢٠املَّائَّدة:  ﴾الس
مس  َجَعَ    إ ذس ﴿  )ع(واملهديني  األئمة فيهم  نصَََّّّب  إذ  )ص(محمد اهلل  رسَََّّّول  بوصَََّّّية  وتخأرَم يكح  ف 

يََّاء نني 
َ
م أ لحوأَّا   َوَجَعَلكح  بَّاتحَّاع  وفيكم عليكم ىك ال اهلل  نعمَّة  تشََََّّّّكروا أص فَّاملضرو   ،﴾مُّ

 أنتم  العَّاملني، من أحدا   ي ت   لم ما آتاأم قد فاهلل محمَّد،  الكريم  الرسََََّّّّول  بوصََََّّّّيَّة  واألخخ الحق
 محمَّد وآل محمَّد  وَم سََََّّّّححَّانَّ ،  خلقَّ  خرية َم قَّادة لكم جعَّ  حيَّا األمَّة َّخه   بَّالخصََََّّّّوص

ا﴿ واملهَّديوص األئمَّة م   يََّ واس  َقوس رح ةَ  اذسأح مََّ مس  الل    ن عس َ   إ ذس  َعَليسكح مس  َجعََّ يكح اء ف  يََّ نني 
َ
م أ لحوأَّا   َوَجَعَلكح  مُّ

م ا َوآَتاأح َحدا   يح ست   َلمس  مم
َ
ن أ َعامَل نيَ  م 

 [.﴾الس

زمانی را که موسی به قوم خود  و )یاد کن()به قومش برای آنان مناسب است:  )ع(چنین سخن موسیهم
داد، و شما را پادشاهانی میان شما پیامبرانی قرار    گفت: ای قوم من، نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آن گاه که در

را نصیحت کنید   نتوانید آناآن می با. (2)(داد شما به بود، نداده جهانیان از کس هیچ به که را چهساخت، و آن
اند در آن منصوب شده )ع(را به یادشان بیاورید، وصیتی که امامان ومهدیین )ص(وصیت رسول الله محمد و
میان خود  در ، واجب است که شما و (ار داد وشما را پادشاهانی قرار دادمیان شما پیامبرانی قر  درزمانی که )

شكر نمایید،   )ص(تمسک جستن به وصیت رسول الله حضرت محمد  به میمنت اتباع حق و  نعمت بزرگ خداوند
این امت وقتی که برای   در  خداوند به شما چیزی داده که به فردی از جهانیان نداده است، بخصوص که شما  و

امامان - )ع(َرهبرانی قرار داد که بهترین آفریدگان خداوند سبحان هستند و آنان محمد وآل محمد شما

 
 . 54البقرة:  -1
 . 20المائدة:  -2
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را  میان شما پیامبرانی قرار داد وشما ای قوم، نعمت خداوند بر شما را یاد کنید، وقتی در )هستند،  -ومهدیین
 [.(جهانیان نداده استبه فردی از به شما چیزی داد که  پادشاهانی قرار داد، و

َّا الهَّائَّ  بحق الكرم اإللهي  )ع(فهَّ  تتَّدارك أمَّة تبنيسَََََّّّّّب إلى محمَّد سََََّّّّيَّد الخلق تقصََََّّّّري
وَََّّا َو يقول لهم أمََّّا قََّّال  )ع(العميم إذ تضلََََََّّّّّّ  عليهم بمهور داعي الحق يمََّّاني آل محمََّّد

 لقوم : )ع(موىس

حق بخشش  خود را در کوتاهی بزرگُمنتسب است،  -نات یاشرف کا-آیا ُامتی که به حضرت محمد)ص(  
ل  -یمانی آل محمد)ع( -ظهور دعوت کننده حق با  خداوند که وقتی کند،بزرگ الهی ُجبران می به آنان َتفض 

 :کندبه قومش گفت، خطاب می )ع(موسی که طورنموده است، و اوبه آنان همان

مَّا لم  لوأَّا وآتَّاأم)يَّا قوم اذأروا نعمَّة اهلل عليكم إذ جعَّ  فيكم أننييَّاء وجعلكم م  
، وال ريَّب أص )ع(قَّائم آل محمَّد )ع(، وأحمَّد)ع(قَّائم آل إبراَيم )ع(ي ت أحَّدا  من العَّاملني(، وموىس

 من دوص أص يضقهوا سرَا !! -أما يص لحوص عليها  -املسلمني يرددوص الصَلة اإلبراَيمية 

﴿ 
َ
یكم  أ ذ  َجَعَل ف  َمَة الّله  َعَلیكم  إ  ع   ن 

کُروا  م  اذ  و 
َ
یاء َوَج یا ق یَن نب  َعاَلم  ن ال  َحدا  مِّ

َ
ت  أ ا َلم  یؤ  ُلوکا  َوآَتاکم مَّ موسی   ﴾َعَلكم م 

جالب است که مسلمانان صلوات ابراهیمی را  است، و )ع(قائم آل محمد )ع(است و َاحمد )ع(قائم آل ابراهیم
 !بدانند را آن راز که این بدون  -گویندمی صلوات  اینبه  آنان را نام اینکه  طورهمان-کنندزمزمه می

  املنيشابهات أنقل  َنا للضائدة وللخأرى  )ع(حىت بني سرَا قائم آل محمد اإلمام أحمد الحسن
رس ﴿امتثاء  لقول  تعالى:  صم  َوَذأ  َرى َفإ  أس ن نيَ  َتنَضعح  الخ  م  ح س

 . (1)﴾املس

ان کرده است، من آن را برای فایده یبراز آن را در متشابهات  )ع(احمدالحسن سیداین که قائم آل محمد  تا
متثال خاطر به کنم،تذکر نقل می و ده، چون تذکر): متعال خداوند سخن ا   . (2)(منین فایده داردؤبرای م تذکر ب 

 ل :  )ع(وَخا الس ال وجواب اإلمام أحمد الحسن

 مورد این مطلب است:  در )ع(احمدالحسن سیدپاسخ  این سؤال و

 
 .55الذاریات:  -1
 . 55ذاریات:  -2
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 املعلوم من  إبراَيم،  وآل  إبراَيم  على صَّليط  أما محمد وآل  محمد  على    صَّ   اللهم: 11٧  /]سَّ ال
 على  يصَّلي أص  اهلل من  ال لب  يكوص فكيع  إبراَيم، وآل  إبراَيم من أفلَّ   محمد وآل  محمدا   أص  

 مما أفلََََّّّّ  تكوص أص  املضرو  أليس  ،)ع(إبراَيم وآل  إبراَيم على  صََََّّّّل ى  أمَّا محمَّد وآل  محمَّد
 َيم؟راإب وآل إبراَيم على صل ى

 محمد و  آل إبراهیم" خدایا بر : اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد کما صلیت علی إبراهیم و۱۱۷]سؤال/ 
آل  آل ابراهیم درود فرستادی، مشخص است که محمد وو  ابراهیم بر که طورآل محمد درود بفرست، همان

ور که بر ابراهیم طهمان  که  کنیمت میترند، پس چگونه از خداوند درخواسآل ابراهیم افضل  ابراهیم ومحمد از  
 بفرستد، آیا این گونه نیست که درود بر محمد ودرود  )ع(محمد وآل محمد درود فرستاده بر )ع(آل ابراهیم و

 ؟باید باشد؟ ترفضیلت با )ع(آل ابراهیم آل محمد از درود بر ابراهیم و

 محمد  عن  يضر  أص  وتعالى  ان سَّحح  اهلل من  ال لب تعين محمد  وآل محمد  على  الصََّلة:  الجواب
 وتعالى  سَّححان   اهلل ألص  إبراَيم؛ وآل  إبراَيم  على  بالصََّلة  قرنط  ولخل   قائمهم،  ويمهر  محمد وآل

 .)ع(موىس اهلل نيب وَو قائمهم، وأظهر )ع(إبراَيم وآل إبراَيم فر  عج  

 شوددرخواست می -المتع سبحان و-آل محمد به معنای این است که از خداوند  و محمد: درود بر پاسخ
قائم آنان را آشكار کند، به همین خاطر با درود بر  گشایشی حاصل شود و  آل محمد)ع(و  محمد برای که

تعجیل )ع( آل ابراهیم ابراهیم وَفَرج  متعال در آل ابراهیم همراه شده است، چون خداوند سبحان و ابراهیم و
 .مبر خدا موسی)ع( بودقائم آنان را آشكار کرده است و او پیا نموده و

 يا :  يعين  إبراَيم، وآل  إبراَيم  على  صَََّّّلى  أما محمد  وآل محمد  على  بالصََََّّّلة اهلل من  فال لب
 إسََََّّّّرائي  بنو  وأَّاص ،)ع(موىس وَو  )ع(إبراَيم آل قَّائم أظهرت  أمَّا  )ع(محمَّد آل قَّائم  أظهر اهلل

 ايص[. )ع(املهدي اإلمام املسلموص يبتمر أما )ع(موىس يبتمروص

درود  )ع(آل ابراهیمو  ابراهیم بر که طورهمان )ع(آل محمد محمد و داوند برای درود برت از خدرخواس و
 آل قائم که طوررا آشكار کن، همان )ع(فرستاده شده، به معنای این است که خداوندا، قائم آل محمد

بودند،  )ع(موسی بودند، بنی اسرائیل ُمنتظر )ع(را آشكار نمودی، و ایشان همان حضرت موسی )ع(ابراهیم
 هستند[.  )ع(مهدی امام منتظر مسلمانان االن که طورهمان
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َّ  زمن قَّائم آل محمَّد ووفقنَّا بمنَّ   وفلََََّّّّلَّ   )ع(والحمَّد هلل حمَّدا  أثريا  ايحَّا  أص جعلنَّا من أ
لحق وداعي ، على أص معرفتنا بقدرنا ء بقدره سَّححان  سَّائلني املولى عز وج  أص يتحنينا علينا ملعرفة ا

 ل الثابط ويقحلنا   أَ  وءيت  إن  سميع مجيب دعوة الداعي إذا دعاه.بالقو

 والحمد هلل وحده وحده وحده. 
 ألنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر ( - اللجنة العلمية

 نصارياألستاذ زأي األ
 ََّ ق۱۴۳۲ /رملاص املحارک ةهر/  6

 م ۲۰۱۱ /آب/  6املوافق 

قرار داد،  )ع(ما را اهل زمان قائم آل محمد داوند است، به خاطر این کهستایش بسیار و پاک مخصوص خ
ت و وبا نَّ ماست، نه اندازه دعوت کننده او قرار داد، شناخت ما به ما، به ما توفیق شناخت حق و َفضل خود بر م 
نصرت اهل   ما را در  خواهیم که ما را با سخن ثابت ُاستوار بدارد واندازه خداوند سبحان، از موالی عزوجل میبه

 . .است. -خواندکه او را می زمانی-پاسخ دهنده دعای دعوت کننده  والیتش قبول کند، اوست که شنونده و
 والحمد لله وحده وحده وحده.

 )خداوند در زمین تمكینش دهد( )ع(مهدیهیأت علمی انصار امام 
 استاد زکی انصاری 

 هـ.ق ۱۴۳۲ ماه مبارک رمضان// 6
 2011/آوریل /6
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 الجواب املنري ع  األثري
 لخامس الجزء ا

 های روشنگر بر بستر امواجپاسخ
 پنجمجلد 

 وفي  قسماص:
 که شامل دو بخش است:

 .القسم األول: أجوبة السيد أحمد الحسن)ع(
 محاور:وفي  

 )ع(های سید احمد الحسنبخش اول: پاسخ
 محور است: چهارکه شامل 

 األول: األسئلة العقائدية.
 عقایدی. هایپرسشاول: 

 الثاني: األجوبة الضقهية.
 های فقهی.دوم: پاسخ

 الثالا: األجوبة املتضرقة.
 های متفرقه.سوم: پاسخ

 الرابع: ت وي  الرأى.
 .تعبیر خوابچهارم:  

 .)ع(القسم الثاني: أجوبة أنصار اإلمام املهدي
 )ع(مهدی امام انصار هایبخش دوم: پاسخ
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 ولالقسم األ
العقائدية: األسئلة لاألواملحور 
 السالمعلیه های سید احمد الحسن پاسخ  : اولبـــخـــش 

 ی اعتقادی ها: پرسش اولمحور 

 : فرق بین قرآن و کتاب 403پرسش 

 ؟؟َ  َنال  فرق بني القرآص والكتاب، وإص وجد فما َو :٤٠3الس ال/
 العراق -املرس : محمد املوسوي 

 دارد، اگر فرقی هست، آن فرق چیست؟؟وجود : آیا فرقی بین قرآن و کتاب ۴۰۳سؤال/
 عراق-فرستنده:محمد موسوی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ب القرآص والكتَّاب أأيَّد إنهمَّا يختلضَّاص، أمَّا مَّا َو اءختَل  فهَّخا يحتَّا  أص تحَّدد أي أتَّا 
قرآص تريََّّد أنََّّط و  أي مقََّّام، وعمومََّّا  يمكن أص يكوص نضس املوجود أتََّّاب وقرآص، فهو  وأي

ل  وقرأه.  أتاب نسحة إلى من أتح  وصدر عن ، وَو قرآص نسحة إلى من تلقاه وحصم

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31ذو القعدة/  - أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. د للهوالحم  رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 شود روشن که است اینقطعا  قرآن وکتاب با هم اختالف دارند، اما این که آن اختالف چیست، نیازمند به 
 تواندمی ود،موج قرآن همین کلی صورت به اما است، و در چه َمقامی قرآن کدام و کتاب کدام شما منظور
ت به کسی که آن را نوشته و از او صادر شده کتاب است، و نسبت به کسی که آن را نسب. باشد قرآن و کتاب 

 دریافت کرده و تحصیل نموده و خوانده، قرآن است. 
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 والسالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.
 هـ ۱۴۳۱ذو القعدة/  -  أحمد الحسن

****** 

 یست؟ ات کروای: امام مجهول در 404پرسش 

 الصَلة والسَلم علي  يا بقية اهلل وعلى آبائ  وأَ  بيت  ال ينيني ال اَرين. :٤٠٤الس ال/ 

 الس ال أدناه ورد من األخط األنصارية ااَرة من أمريكا:

حدث عن أةََََّّّّياء تكوص بعده الرتجمة: عن أبي عحد اهلل )عليهما السَََََّّّّلم( أص أمري امل منني)ع(  
قال: ء ي هر   ؟يا أمري امل منني، مىت ي هر اهلل األر  من المَّاملني)ني:  الحسََََّّّّ إلى قيَّام القَّائم فقَّال  

اهلل األر  من المَّاملني حىت يسََََّّّّضَّ  الَّدم الحرام. ثم ذأر أمر بين أميَّة وبين العحَّان   حَّديَّا 
اويَّ ، وقَّال: إذا قَّام القَّائم بخراسََََّّّّاص وغلَّب على أر  أوفَّاص وامللتَّاص، وجَّاز جزيرة بين أَّاواص، 

، وأجَّابتَّ  ايبر والَّديلم، وظهرت لولَّدي رايَّات الرتك متضرقَّات   األق َّار يَلصم بجوقَّام منَّا قَّائ
حكَّايَّة والحرامَّات وأَّانوا بني َنَّات وَنَّات.  إذا خربَّط الحصََََّّّّرة، وقَّام أمري اءمرة، فحكى)ع( 

إذا جهزت األلو ، وصَََّّّضط الصَََّّّضو ، وقت  الكنيو الخرو ، َناك يقوم ايخر، اويلة. ثم قال: 
فر، ثم يقوم القائم امل مول، واإلمام املجهول، ل  الشَّر  والضلَّ ، وَو من  الكاهل   ويثور الثائر، وي

ولدك يا حسَََّّّني، ء ابن مثل ، يمهر بني الرأنني   دريسَََّّّني باليني، يمهر على الثقلني، وء يرتك 
   األر  األدنني، اوبى ملن أدرك زمان  ولحق أوان ، وةهد أيام (.

 ای بقیه الله و بر پدرانت و بر اهل بیت پاکت. ر توند ب: درود و سالم خداو۴۰۴سؤال/ 
 سؤال زیر از سوی خواهر انصاری از آمریكا است:

 گفتند می سخن افتداز امام صادق)ع( که امیر المؤمنین)ع( از اتفاقاتی که بعد از او تا قیام قائم اتفاق می
 کند؟ از ظالمان پاک میمین را زمانی ز)ع( عرض کردند: ای امیر المؤمنین، خداوند چه حسین امام که
 و امیهخته شود. سپس امر بنیری حرام خون که این تا کندمودند: "خداوند زمین را از ظالمان پاک نمیفر

: زمانی که قائم در خراسان قیام کند و بر زمین کوفان فرمودند  و  نمودند،  ذکر  طوالنی  سخنی  در  را  عباسبنی
ا در گیالن قیام نماید، و آبر و دیلم او را اجابت م  از  قائمی  و  کند،  عبور  کاواننیجزیره بو ملتان غلبه نماید، و از  

 جااین بین و اندشده پخش مختلف مناطق و شهرها در که شود آشكار ُترک هایکنند، و برای فرزندانم پرچم
نی نقل کردند. ایشان)ع( حكایت طوال کند، قیام امیران امیر   و شود، تخریب بصره وقتی هستند، جاآن و
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مود: وقتی هزاران هزار نفر تجهیز شوند، و صفوف به صف شوند، و گوسفند نر کشته شود، آنجاست سپس فر
 قیام  هستند  آرزویش در کهقائمی  سپس  گردد،  نابود  کافر  و  کند،  پا  به  آشوب   انگیزکه آخرین به پا خیزد، و فتنه

ه هیچ فرزندی ک حسین ای توست فرزندان از او و تاس فضیلت و شرف دارای است، ناشناخته امام که کند
چون او نیست، میان دو رکن آشكار گردد، در دو جامه پوسیده و کهنه بر جّن و انس پیروز شود و در زمین 

 و کند درک را او زمان  که کسی حال به خوشا نكند، رها( ثمرجایی را بدون کشت و زرع )بیهوده و عاطل و بی
 ."نماید مشاهده را او روزگار و برسد او دوره به

, ووردت   غيحَّة النعمَّاني: ٢35ص 5٢أعَله ن  الروايَّة أَّامَل  أمَّا وردت   بحَّار األنوار:  
 .3٨5ص

و در غیبت  ۲۳۵ص ۵۲ج: بحاراالنوار در که طورمورد باال خود نص روایت به صورت کامل است، همان
 وارد شده است. ۳۸۵نعمانی: ص

ما يمكن أص يخ ني عن َخا األمر أوني مندَشة السيد أحمد)ع(  الس ال: أود أص اعر  من 
من يكوص َو اإلمَّام املجهول. اذأرني   دعَّائَّ  يَّا موءي، جمعنَّا اهلل تحَّط رايتَّ  آمني يَّا رب 

 العاملني.
 أبو َاةم املرس :

آگاه کند،که امامبپرسم که مرا سؤال: اگر امكان دارد، دوست دارم از سید احمد)ع(  مجهول  از این امر 
 در دعایت یاد کن، خداوند ما را زیر پرچمت جمع نماید، آمین یا رب العالمینکیست؟ موالی من، مرا 

 فرستنده: أبو هاشم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

الحمَّد هلل رب العَّاملني، وصََََّّّّلى اهلل على محمَّد وآل محمَّد األئمَّة واملهَّديني وسََََّّّّلم تسََََّّّّليمَّا  
 ثريا .أ

 نح  أ  ةر.وفق  اهلل لك  خري وج

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

 خداوند توفیق هر خیری را به شما بدهد و از هر شری دور نماید.



 21                                                                                             (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

 

 

اتحاع ، وأخا   إن  ليس بمجهول بالبسَّحة ملن يدعوصمحمد بن الحسَّن أأيد اإلمام املهدي)ع(  
فاملراد باإلمام املجهول َو املهدي األول من ولده، فهو مجهول بالبسََََّّّّحة للنان، بالبسََََّّّّحة ملخالضي ،  

فقد ةَََّّّاء اهلل أص ء يلتضط النان إلى حقيقة النصَََّّّوص الدالة علي  سَََّّّواء   التوراة أو اإلنجي  أو 
 .َو وينيني لهم النصوص واملراد منهاالقرآص أو الروايات حىت يمهر 

چنین نسبت به نسبت کسانی که ادعای تبعیت از او را دارند، و هم قطعا  امام مهدی محمد بن حسن)ع( 
به مخالفینش مجهول )و ناشناخته( نیست، پس منظور از امام مجهول مهدی اول از فرزندانش است، و او 

چه در -نصوص دال بر او  وند این بوده که مردم متوجه حقیقتنسبت به مردم ناشناخته است، و خواسته خدا
ها نصوص و منظور آن را روشن نشوند تا این که او ظاهر شد و برای آن -انجیل یا قرآن یا روایات تورات یا 

 نمود.

وأسَََّّّ ل اهلل أص يوفقكم للعم  واإلخَلص   سَََّّّنييل  سَََّّّححان  وتعالى وأص يسَََّّّدد خ اأم. 
  وبرأات .والسَلم عليكم ورحمة اهلل

 ََّ 1٤31دة/ ذو القع - أحمد الحسن

از خداوند خواستارم که توفیق عمل و اخالص در مسیرش را به شما دهد و اشتباه شما را بپوشاند. والسالم 
 علیكم و رحمه الله و برکاته.

 هـ ۱۴۳۱ذو القعدة/  -  أحمد الحسن

****** 

  آیه »و تفسیر   قرآنی انذار دهنده در  آیات : 405پرسش
َّ
َه َیْجَعل ل

ّ
 الل

ْ
وا

ُ
ق ن َتتَّ

َ
 إ

ً
انا

َ
ْرق

ُ
 «ُكْم ف

 الصَلة والسَلم علي  يا بقية اهلل وعلى آبائ  وأَ  بيت  ال ينيني ال اَرين. :٤٠5الس ال/ 

 ما َو تضسري اييات:

 : درود و سالم خداوند بر تو ای بقیه الله و بر پدرانت و بر اهل بیت پاکت۴۰۵سؤال/ 
 چیست؟تفسیر این آیات 
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اهح مح ﴿ نَزلسنََّ
َ
اب  أ تََّ َخا أ  ََّ ي بَ َو خ 

قح الَّم د  صََََََّّّّّ اَرك  مُّ يَن حََّ خ 
ا َوالَّم َلهََّ َرى َوَمنس َحوس مم السقح

ح
َر أ َ يَََّديَّس   َول تحنَّخ  نيس

وصَ  مح مس يحَحاف  ه  مس َعَلى َصََلت  َح وَص ب    َو
نح م  َرة  يح س وَص ب ايخ 

نح م   .(1)﴾يح س

یل( است را تصدیق و انجورات ت) تاندستان بین چهزل نمودیم، آن)و این کتاب مبارکی است که آن را نا
 ایمان آخرت به که کسانی و کنی، انذار را آن حوالی مردم و( شهرها مادر) القری ام آن واسطه به تا نماید،می

 .(2)(کنندمی محافظت نمازشان بر هاآن و دارند ایمان قرآن این به دارند

َمن إ نمَما ﴿ حس َ الرم َر َوَخِش  أس رح َمن  اتمَحَع الخ  نخ 
يمر تح رر َأر  جس

َ
َرةر َوأ ض  هح ب َم س رس

َ يسب  َفنَيش 
الس  .(3)﴾ب 

نذار  توانی)همانا تو کسانی را می کر  از  که  کنی  ا   بترسند،   غیب  یواسطه  به  رحمان  خداوند  از  و  کنند  تبعیت  ذ 
 . (4)(ده بشارت  کریمانه اجری و بخشش به را فرد این پس

 ؟؟  اءحتجا  على املخالضنيمن َو املنخر   َخه اييات، فنحن نسنيشهد بها 

 شاهد عنوان به  مخالفین علیه بر احتجاج در را آیه این از وانیمتانذار دهنده در این آیات کیست، و ما می
 کنیم؟؟  استفاده

ا ﴿مَّا َو تضسََََّّّّري اييَّة:  يُّهََّ
َ
ا أ رس  يَّ  قََّانَّا  َويحَكض  مس فحرس عََّ  لمكح َ َيجس واس الل  واس إَص َتتمقح يَن آَمنح خ 

مس الَّم َعنكح
يم   َعم 

   الس
و السَضلس ح ذح مس َوالل  رس َلكح ض  مس َوَي س  .(5)﴾َسي َئات كح

 قرار  فرقان شما برای کنید پیشه را الهی تقوای اگر آوردید ایمانتفسیر این آیة چیست؟ )ای کسانی که 
 .(6)(است بزرگ فضیلتی صاحب خداوند و آمرزیمرای شما میب و پوشانیممی را تانگناهان و دهیممی

وصَ ﴿وما َو تضسري ايية:  قح مس إ ص َأانحوا َين   َح و
لح
َ
َخا َفاسس  ََ مس  َح ريح  .(٧)﴾َقاَل بَ س َفَعَل ح َأح 

 
 . 92األنعام:  -1
 . 92األنعام:  -2
 . 11یس:  -3
 . 11یس:  -4
 . 29نفال: األ -5
 . 29األنفال:  -6
 . 63األنبیاء:  -7
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 .(1)(گویدمی سخن اگر کنید سؤال او از پس کرد، را کار این شانتفسیر این آیة چیست: )بلكه بت بزرگ

 ؟؟ وي   فعلها أحريَمَو الصدق، ولكن ما َو تء نش    أص قول إبراَيم)ع( 

شان انجام داده، صادقانه است، ولی تاویل اینكه بزرگشكی نداریم در اینكه سخن حضرت ابراهیم)ع( 
 چیست؟؟ 

ئ  يا موءي، جمعنا اهلل تحط رايت  آمني يا سَّامحين على التقصَّري   العم ، اذأرني   دعا
 رب العاملني.

 املرس : أبو َاةم

یاد کن ای موالی من، خداوند ما را زیر پرچَمت جمع را ببخش، و مرا در دعایت  به خاطر کوتاهیم در عمل م
 نماید، آمین یا رب العالمین..

 فرستنده: أبو هاشم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

الحمَّد هلل رب العَّاملني، وصََََّّّّلى اهلل على محمَّد وآل محمَّد األئمَّة واملهَّديني وسََََّّّّلم تسََََّّّّليمَّا  
 أثريا .

، وأيلَّا  حجة اهلل وخليضت    أرضَّ    أ  زماص، فالقرآص حي ء )ص(حمد: املنخر َو م 1  ن
 يموت ولك  زماص منخر.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. الحمد   لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 
 زمین  در  او  خلیفه  و  خدا  حجت  چنین، و هم: ُمنذر )هشدار دهنده( همان حضرت محمد)ص( است۱ج س

 ... است منذری زمان هر برای و میردنمی و است زنده قرآن و باشد،می منذر زمان هر در

مس ﴿: قولَّ  تعَّالى: ٢ن   رس َعنكح انَّا  َويحَكض  قََّ مس فحرس عََّ  لمكح َ َيجس واس الل  واس إَص َتتمقح يَن آَمنح خ 
ا الَّم يُّهََّ

َ
ا أ يَّ 

مس وَ  ي َئات كح يم  سَََََّّّّ َعم 
   الس

و السَضلََََّّّّس ح ذح مس َوالل  رس َلكح ض  تقوى اهلل سََََّّّّححان  وتعالى تكوص ننييجة   ﴾.َي س

 
 . 63األنبیاء:  -1



 24                                                                                                                          (پنجم)جلد  روشنگر بر بسرت امواج    هایاپسخ
 

 

يَُّها ﴿  وتعالى وال ام أ  ما يحح  سََّّححان  وتعالى، ءجتناب العحد أ  ما ء يرضََّّاه سََّّححان
َ
َيا أ

يَن  خ 
َب َعَلى الم ني  َيامح َأَما أح مح الص  َب َعَليسكح ني  واس أح يَن آَمنح خ 

وصَ الم مس َتتمقح مس َلَعلمكح ل كح ن َقحس  .(1)﴾م 

 شما برای کنید پیشه را الهی تقوای اگر آوردید ایمان: فرمودند خداوند متعال: )ای کسانی که ۲ج س
وند صاحب فضیلتی بزرگ است(. خدا  و  آمرزیممی  شما  برای  و  پوشانیممی  را  تانو گناهان  دهیممی  قرار  فرقان

به آن رضایت نداشته و التزام به  یجه اجتناب بنده از هر آن چیزی است که خداوندتقوای خداوند متعال، نت
نوشته شده )واجب شده(   شما  بر  روزه آوردید  ایمانهر آن چیزی که خداوند آن را دوست دارد، )ای کسانی که  

 .(2)اجب شده بود شاید تقوا پیشه کنید(و  شما گذشتگان بر که طوراست همان

تحرأات  وسَََّّّكنات ، فهخا العحد قحا  اهلل سَََّّّححان    أ   ع  اإلنسَََّّّاص مراوَخه التقوى تج
ذاأر هلل سَََّّّححان  وتعالى، فكيع ء يخأره سَََّّّححان  وتعالى ويحنيني  ل  ويحعرف  أ  ما يحتاج  

وَي النور  -للنجاة والخَلص؟! وبالتالي فيكوص املتقي قد امتل  أداة التضريق بني الحق والحاا   
يجتبحَّ ، فننييجَّة التقوى َي درجَّة من  ملتقي يعر  الحق وينيحعَّ  ويعر  الحَّااَّ  ف، فَّا-أو الضرقَّاص  

درجَّات العصََََّّّّمَّة يمن  اهلل بهَّا على من يقَّدم لهَّا ثمنهَّا، وَو مراقحَّة اهلل وذأره على أَّ  حَّال 
 وفع  أ  ما يرضاه واجتناب أ  ما ء يرضاه.

 و هست، وی مراقب وَسَكناتش ات حرک همه در خداوند که شودمی اینو این تقوا موجب توجه انسان به 
 نیاز خالصی و نجات  برای او که چهآن هر و نكند یاد را او خداوند چگونه پس کند،می یاد را خداوند بنده این

 از حق شناخت برای ایشن نكرده و به او نشناساند؟؟ در نتیجه فرد باتقوا صاحب وسیلهرو او برای را دارد
 شناخته   را  باطل  و  کندشناخته و از آن تبعیت میپس فرد باتقوا حق را    -ن استافرق  یا  نور  آن  و-  شودمی  باطل

جتناب  آن از و به هر کس که قیمت  خداوند که است عصمت درجات  از ایدرجه تقوا نتیجه در پس کند،می ا 
دا به آن خ چهجه انسان به خداوند و یاد او در هر حالی و انجام آنتو آن، قیمت و دهد،آن را عرضه کند می

 .باشدمی ندارد رضایت آن به خداوند چهاز آنراضی است و اجتناب 

نيَ ﴿قال تعالى:  تمق  مح
دى  ل لس َح ي    َتابح ءَ َريسَب ف  ك 

 .(3)﴾َذل َ  الس

 . (4): )آن کتابی است که هیچ شكی در آن نیست و هدایتی است برای پرهیزکاران(فرمایدخداوند متعال می

 
 . 183البقرة:  -1
 . 183بقرة:  -2
 . 2البقرة:  -3
 .2بقرة:  -4
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َّدى  للمتق نَّدَم أداة التمي  بني الحق والحَّااَّ  عصََََّّّّمهم اهلل بهَّا من  ني؛ ألص املتقني عنعم َو 
قََّانَّا  ﴿اءلتواء على حجَّة اهلل ومخَّالضتَّ ،  مس فحرس عََّ  لمكح َ َيجس واس الل  واس إَص َتتمقح يَن آَمنح خ 

ا الَّم يُّهََّ
َ
ا أ َّخا ﴾يَّ   ،

َّخه الحيَّا أَّاص مسََََّّّّتمر، فحىت وإص  ة؛ ألنَّ    امتحَّاصالضرقَّاص والنور يحتَّاجَّ  اإلنسَََََّّّّّاص مَّا دام   
م منا  بحجة اهلل   زمان  فربما مات الحجة وابتَله اهلل بحجة ءحق، وربما يلَََّّّ  السَََّّّنيي  إص لم 

 يكن يمل  َخا النور والضرقاص.

 که  دارند باطل از حق شناخت برای ایبله آن هدایتی است برای متقین )پرهیزکاران(؛ زیرا متقیان وسیله
)ای کسانی  است داشته نگه معصوم حجَتش از مخالفت و سرپیچی از را هاآن له،وسی آن واسطه به خداوند

( ، انسان تا زمانی که زندگی دهده کنید خداوند برای شما فرقان قرار میپیش الهی تقوای اگر آوردید ایمانکه 
حجت خدا در  شگی است، حتی اگر او بهور نیازمند است؛ زیرا او در امتحان همیون فرقان این به کندمی

ان داشته باشد زیرا شاید حجت بمیرد و خداوند او را به حجت بعدی امتحان کند، و شاید از مسیر زماَنش ایم
 گمراه شود اگر صاحب این نور و فرقان نباشد.  

ول    ﴿قال تعالى:  وا ب َرسَََّّّح
نح َ َوآم  وا اللم وا اتمقح يَن آَمنح خ 

يَُّها الم
َ
  َيا أ

َلنيس ضس مس أ  َمت    َويَ  يح ست كح ن رمحس َع   م  جس
يم   ور  رمح  ح َغضح مس َواللم رس َلكح ض  وَص ب    َوَي س

شََّّح مس نحورا  َتمس فاإليماص بالرسََّّول أما َو واضََّّح ربما  .(1)﴾لمكح
ء يكوص أافيا  للنجاة، خصَََّّّوصَََّّّا  إذا مات الرسَََّّّول أو الحجة وجاء وصَََّّّي  وفشَََّّّ  اإلنسَََّّّاص   

 سَََّّّححان  وتعالى أص َناك أداة تعصَََّّّم اإلنسَََّّّاص من اللََََّّّلل، معرفت  واءلتحاق ب ، ولهخا بنَي اهلل
يات َو التقوى، وَخه األداة َي النور وَناك ثمن أيلََََّّّّا  لهخه األداة، فثمنها أما َو واضََََّّّّح   اي

 والضرقاص الخي يم  ب  اإلنساص بني الحق والحاا .

 تا آورید ایمان رسوَلش به و کنید شهپی الهی تقوای آوردید ایمان: )ای کسانی که فرمایدخداوند متعال می
و شما را بیامرزد و خداوند روید  راه بدان که دهد قرار نوری شما برای و ببخشد شما به اشرحمت از دوسهم

 کفایت  نجات  برای توانده تنهایی نمیب رسول به ایمان است معلوم که طور. همان(2)آمرزنده مهربان است(
 ایشانید و انسان در شناخت و ُملحق شدن به ا حجت بمیرد و وصی او بیاد، بخصوص زمانی که رسول یبكن

 گمراهی  از  را  انسان  که  دارد  وجود  ایوسیله  جااین  در  که  نمودند  روشن  خداوند  دلیل  همین  به  بخورد،  شكست
 این  و تقواست، است، معلوم ات آی در که طورنیز دارد، و قیمت آن همان قیمتی وسیله این و دارد،می نگه

 .دهدمی تشخیص باطل از را حق آن یان نور و فرقان است که انسان به واسطههم وسیله

 
 .28الحدید:  -1
 .28حدید:  -2
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وََّخه األداة َي عحَّارة عن وحي اهلل سََََّّّّححَّانَّ  وتعَّالى للمتقني، وتعريضهم بَّالحق والحَّااَّ ، 
ف  وأوضََََّّّّح صََََّّّّورة لهخا الوحي يعرفها أ  النان تقريحا  َي الرأى الت يراَا   النان، فاملتقي يحعر 

ااَّ ، فَل يحقى إء أص ي من بَّال يَّب ويعمَّ  بَّ ، والحقيقَّة أص  بَّالرأيَّا اريق الحق واريق الحَّ  اهلل
 املتقي ءبد أص ي من بال يب ويعم  ب ؛ ألص صضة اإليماص بال يب مَلزمة ل .

 و  ها،از باطل برای آن و این وسیله عبارت است از َوحی خداوند متعال بر بندگان باتقوا، و شناساندن حق
 خداوند و بینند،می مردم که است رؤیایی همان شناسندن وحی که همه تقریبا  آن را میای شكل ترینروشن

 در و ماند،می باقی آن به عمل و غیب به ایمان فقط و شناساند،می متقی به رؤیا واسطه به باطل از را حق راه
 زیرا صفت ایمان به غیب ُمالزمه اوست .حقیقت فرد باتقوا باید ایمان به غیب داشته باشد و به آن عمل کند، 

نَي ﴿ تمق  مح
ى ل لس د  َّح يَّ    َب ف  تََّابح ءَ َريَّس ك 

َ  الس ا   َذلَّ  مَّم َلةَ َوم  وَص الصََََّّّّم يمح ب  َويحق  السَ يَّس وَص بَّ 
نح م  يَن يح س خ 

الَّم
وصَ  قح مس يحنض  َح َنا

 .(1)﴾َرَزقس
 ََّ 1٤31ذو القعدة/  - أحمد الحسن 

 اقامه  را  نماز  و  دارند  غیب  به  ایمان  ایتی برای ُمتقین است* کسانی که)آن کتاب هیچ شكی در آن نیست هد
 .(2)(کنندوزی دادیم انفاق میر  هاآن به که چهآن از و کنندمی

 هـ ۱۴۳۱ذو القعدة/  - أحمد الحسن      

****** 

 خدا همه جا موجود است؟ : آیا 406پرسش 

 ؟اص  مك  أ عزوج ()َ  يصح أص نقول إص اهلل  :٤٠6الس ال/ 
 املرس : مسلم عامي

 : آیا صحیح است که بگوییم خداوند در هر مكانی است؟۴۰۶سؤال/ 
 فرستنده: مسلم عامی 

 
 .3 –  2البقرة:  -1
 .2 –  3بقرة:  -2
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 س بمعق أص املكاص يحتوي  سََّّححان  وتعالى،يصََّّح أص نقول إص اهلل   أ  مكاص، ولكن لي
ب  بمعق أص املكاص قائم وموجود ب  سَّححان  وتعالى، فهو سَّححان  من خلق وأوجد املكاص وء زال 

 برأات .سححان  يمد املكاص بالوجود. والسَلم عليكم ورحمة اهلل و
 ََّ 1٤31ذو القعدة/  - أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.د لله و الحم  رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین وسلم تسلیما 

صحیح است که بگوییم خداوند در هر مكانی است، ولی این کالم به معنای این نیست که مكان ُمحتوی 
را خلق و ایجاد و پایدار به اوست، و اوست که مكان    موجود  و  قائم  مكان  که  معناست  این  بلكه به  او شده است،

 ی که خداوند باشد مكان وجود دارد. والسالم علیكم و رحمه الله و برکاته.نموده است و تا زمان
 هـ ۱۴۳۱ذو القعدة/  -  أحمد الحسن

****** 

 نیازمند به دعاها و ذکرها : 407پرسش 

 رجاء من السيد أحمد بن الحسن :٤٠٧الس ال/ 

 صََََّّّّ  على محمد وآل محمد ال ينيني ال اَرين  السَََََّّّّلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات ، اللهم
 األةرا  وعج  فرجهم.

أنا أحد أنصََّّار السََّّيد اليماني بإذص اهلل ومحتا  إلى توصََّّيات عرفانية وسََّّلوأية من السََّّيد، 
 ذأار يويص بها السيد )حضم  اهلل ورعاه(.وبودي لو أانط َناك أدعية أو أوراد وأ

 السيد اليماني.أعاني من مشكلة عسرية وأود أص تنح  ب أة 
 املرس : َاني

 کنم: از سید احمد بن الحسن خواهش می۴۰۷سؤال/ 
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السالم علیكم و رحمه الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد الطیبین الطاهرین االشراف و عجل 
 فرجهم 
فارشات عرفانی و سلوکمن   ذن خداوند، یكی از انصار سید یمانی هستم و نیازمند به س  ی از سید هستم، به ا 

 موده وجود دارد، به بنده ارائه دهید.به آن توصیه ن -حفظه الله-امیدوارم اگر دعا یا ورد یا ذکری که سید 
 یمانی حل شود. سید برکت به امیدوارم که رمباز مشكل سختی رنج می

 فرستنده : هانی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ني وسلم تسليما .علة محمد وآل محمد األئمة واملهدي والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل

وفقكم اهلل لكَّ  خري، َنَّاك أدعيَّة وآيَّات قرآنيَّة وعحَّادات قَّد وجهَّط األنصَََََّّّّّار لقراءتهَّا 
نهم، وَم إص ةَََََّّّّّاء اهلل لن يقصََََّّّّروا   والعمَّ  بهَّا والتقرب إلى اهلل بهَّا، يمكنَّ  أص ت لحهَّا م 

هلل، فَل خري   علم بَل عمَّ ، فعليَّ  أص تحَّدأ إيصََََّّّّالهَّا لَّ ، واعلم أص العمَّ  َو أسََََّّّّان القرب من ا
خري العم  ايص أص توصَََّّّ  الحق إلى النان لتنقخَم من  بنضسَََّّّ  وتصَََّّّلحها بالعم  بما أمر اهلل، و

 خري ل  من التصدق بمال الدنيا. ةحاك إبليس )لعن  اهلل(، فألص يهدي اهلل ب  إنسانا  

تعالى. والسََّلم عليكم ورحمة وفقكم اهلل وسَّددأم ويسَّر أمورأم ملا يرضَّي  سَّححان  و
 اهلل وبرأات .

 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علة محمد و آل محمد األئمة و   المهدیین وسلم تسلیما 

وجود دارند که انصار را بر قرائت و خداوند توفیق هر خیری را به شما بدهد، دعاها و آیات قرآنی و عباداتی 
 و  کنید دریافت را هاآن انصار از توانیدمی که کردم، توجیه هااسطه آنعمل به آن و تقرب به سوی خدا به و 

 خداوند  به تقرب و نزدیكی اساس که بدان و کنند،نمی کوتاهی شما به هاساندن آنر  در الله شاء ان هاآن
 خدا  چهنیست، و بر توست که از خودت شروع کنی و آن را بر آنم بدون عمل  خیری در عل  هیچ  و  است،  عمل
دان دام ابلیس  از را هاامر نموده، اصالح نمایی، و بهترین عمل در این زمان، رساندن حق به مردم تا آن ب 

 بهتر است.انسانی را هدایت کند برای شما از صدقه به مال تمام دنیا  شمانجات دهید، و اگر خداوند بواسطه 
د بدان راضی است آسان گرداند. والسالم خداون  چهخداوند شما را موفق داشته و تسدید کند و امرتان را بر آن

 علیكم و رحمه الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۰الحجة/ ذو  - أحمد الحسن  
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****** 

 سواالتی در مورد معراج و اسراء پیامبر)ص(:  408پرسش 

 الرحيم بسم اهلل الرحمن :٤٠٨الس ال/ 

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات ..

ه  َليسَل  ﴿قال تعالى:  د  َعحس َرى ب  سَََّّّس
َ
ي أ خ 

َحاَص الم حس ي  سَََّّّح خ 
قسذََََّّّ الم

َ
د  األ ج  َسَََّّّس َحَرام  إ َلى املس

د  الس ج  َسَََّّّس َن املس م 
نس  َي ح م  ر 

َل ح ل نح َنا َحوس ريح بَاَرأس يعح الَحص  م  َو السم َح َنا إ نم ح   .(1)﴾ آَيات 

 ؟أيع أاص اإلسراء، َ  بالرو  فقط أم الجسد والرو  -1

 ؟اإلسراء َ  َو متقدم على املعرا  أو مت خر -٢

 ؟املقصود من املسجد الحرام واملسجد األقذما  -3

 ؟ي حول ال أة الت اخت  بها املسجد األقذ، وما املقصود بها والت َ -٤

َخه مجموعة أسََّّئلة سََّّئ  بها اإلخوة األنصََّّار وأاص السََّّائ  ي لب جوابا  من ويص ورسََّّول 
علينا برضاه ورضا ولي ، والسَلم اإلمام املهدي)ع(، علما  إص السائ  من األحمدية. نس ل اهلل أص يمن  

 عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 املرس : حسن الجابري

 حیم: بسم الله الرحمن الر ۴۰۸سؤال/ 
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 السالم علیكم و رحمة الله و برکاته... 
یر داد بنده: )پاک و ُمنزه است کسی کفرمایدخداوند متعال می  سوی به الحرام مسجد از شبی، را اشه س 

 .(2)ست(بینا شنونده او همانا دهیم انشن او به را مانآیات  تا دادیم برکت را اطرافش که االقصی مسجد
 اسراء چگونه بود، آیا فقط با روح بوده یا باجسد و روح بود؟ -۱
 آیا اسراء متقدم و یا متاخر از معراج بود؟ -۲

 
 .1اإلسراء:  -1
 .1اإلسراء:  -2
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 منظور از مسجدالحرام و مسجداالقصی چیست؟ -۳
 منظور از برکت مخصوص به مسجداالقصی و اطراف آن چیست؟ -۴

 ینصار شده و سؤال کننده پاسخ سؤاالت را از وصی و فرستادهاست که از برادران ااین مجموعه سؤاالتی 
خواهم که . از خداوند میخواهد، قابل توجه است که سؤال کننده از فرقه احمدیه استمی)ع( مهدی امام

نت َنهد، والسالم علیكم و رحمة الله و برکاته.رضایت خود و رضایت ولی  اش را بر ما م 
 ابری : حسن ج فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني.

واملعرا  بالرو  والجسَّد املثالي الخي يناسَّب أ  سَّماء، قال  : اإلسَّراء بالرو  والجسَّد معا ،1 
َحَ  ﴿تعالى:  ا َةاء َرأم وَرةر مم ي  صح

َ
 .(1)﴾   أ

 الله الرحمن الرحیمبسم  جواب:
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین.

جسد مثالی که مناسب هر آسمان بود، خداوند متعال  : اسراء با روح و جسد بود، و معراج با روح و۱ج
 .(2)فرمود: )در هر صورتی که اراده نمود ترکیب نمود(

 ص  املعرا  قح  اإلسراء وحص  بعده.أرث من مرة، فقد ح: املعرا  حص  أ٢ 

 : معراج بیشتر از یک بار صورت گرفت، و معراج، قبل و بعد اسراء اتفاق افتاده است.۲ج

َو بيط الرب أو بيط التقرب أو القرباص أو   یالحرام َو الكعحة، واملسَََّّّجد األقصَََّّّ   : املسَََّّّجد3 
 اهلل سليماص َو الخي بناه. َيك  سيلماص)ع(، وسمي َيك  سليماص؛ ألص نيب

: مسجد الحرام همان کعبه است، و مسجداالقصی همان بیت الرب )خانه خدا( یا بیت التقرب )خانه ۳ج
است، و هیكل سلیمان نامیده شد، چون پیغمبر خدا سلیمان همان نزدیكی( یا قربان یا هیكل سلیمان)ع( 

 کسی بود که آن را بنیان کرد.

 
 . 8االنفطار:  -1
 . 8انفطار:  -2
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 .   األر اإللهي النازل على أَ: ال أة َي الضيض ٤ 

 وفقكم اهلل لك  خري، والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن                   

 .شود: برکت همان فیض الهی است که بر اهل زمین نازل می۴ج
 .خداوند توفیق انجام هر خیری بدهد، و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته
 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/  - حسنأحمد ال                   

****** 

 شود؟ دوباره آفریده میدر زمان امام مهدی)ع( امام حسین)ع(: آیا 409پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٠٩الس ال/ 

 اللهم ص  وسلم على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .

الحق ونصَّرت  يا سَّيدي وموءي رأيط نضيس ححان  وتعالى واتحعط  بعد أص توألط على اهلل سَّ 
عنَّد سََََّّّّمَّاع القرآص الكريم غري مَّا أبَّط أسََََّّّّمعَّ ، فمثَل  بعَّد سََََّّّّمَّاعي اليوم من تَلوة القرآص 

 الكريم لسورة يس وجدت نضيس أت م    اييات التالية:

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۰۹سؤال/ 
.األئمة و اللهم صل و سلم علی محمد و آل محمد   المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

بعد از این که بر خداوند توکل نمودم و از حق و یاری نمودن شما تبعیت نمودم، ای سید و موالیم، در هنگام 
هنگام  امروز که این از بعد مثال   و یافتم، نیدمششنیدن قرائت قرآن خودم را خالف آن حالتی که قبال  می

 دم، خود را متفكر در این آیات زیر دیدم:وانخیه یس را متالوت قرآن کریم سور 

يم  ﴿ َي َرم   َ َماَم َو ع 
ي الس ي  َق ح َقاَل َمنس يححس

َ َخلس  .(1)﴾َوَضَرَب َلَنا َمَثَل  َونيَس 

 
 . 78یس:  -1
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َو السخَ ﴿ َح م بََلى َو َلهح ثس لحَق م  صس َيخس
َ
رر َعَلى أ اد 

رسَ  ب قََّ
َ اَوات  َواألس مََّ ي َخَلَق السََََّّّّم خ 

َوَليسَس الَّم
َ
قح أ َعل يمح َلم

    الس
وصح  نس َفَيكح وَل َل ح أح صس َيقح

َ
َراَد َةيسئا  أ

َ
هح إ َذا أ رح مس

َ
 .(1)﴾إ نمَما أ

 که حالی در کندمی زنده را ها)و برای ما مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت چه کسی استخوان
 .(2)(است رفته بین از

آگاه است*   بله  بیافریند؟  را  ایشان  مانند  که  نیست  قادر  آفرید،  را  زمین  و  ها)آیا کسی که آسمان او آفریدگاری 
 . (3)(شودفرمان او هرگاه چیزی را اراده کند، این است که به او بگوید: باش، پس می

   زمن اإلمام املهدي)ع(إص اهلل سََّّححان  وتعالى سََّّو  يعيد خلق الحسََّّني)ع(  نفســ وأقول   
موجود وَو ميط، َخا   قول أيع يكوص اإلمام الحسَّني)ع(الخي ينيني مملوميت ، و  حينها من ي

  زمن ظهوره سَّو    مع العلم أني قد سَّمعط قح  أص أنصَّرك يا سَّيدي وموءي أص اإلمام املهدي)ع(
ب ريقة ما، فه  أنا وأعوذ من ألمة األنا على صََّّحة من َخا القول،   )ع(ينيني مملومية أَ  الحيط

 ؟؟أم على ضَلل، أفيدونا نصرأم اهلل
 املرسلة: أم مص ضى

آفریند تا مظلومیت خود را می  را دوباره در زمان امام مهدی)ع()ع(  حسین  امام  خداوند  که  گویمبا خودم می
موجود خواهد بود در حالی که او مرده   شود که چگونه امام حسین)ع(معلوم کند، ولی در همین حال گفته می

در زمان ظهورش مظلومیت اهل  بودم که امام مهدی)ع(ده شنیاست؟ با این که قبل از ایمان آوردن به شما 
( فایده) افاده ما به گمراهی، بر یا هستم حق بر برداشت این در من آیا کند،را به طریقی روشن می بیت)ع(
 دهد؟؟؟  یاری را شما خداوند بفرمایید

 فرستنده: أم مصطفی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني.وصل، والحمد هلل رب العاملني

تدبر القرآص والتضكر   آيات اهلل واءلتجاء إلى اهلل وأوليائ  لضهم القرآص وملكوت السَََّّّماوات 
، فعليكم بالتدبر والتضكر واءلتجاء  )ع( واألئمة  )ص(وال يب أمور قد حا عليها الرسََّّول محمد

َّخا أص أَّ  فهم عنَّدأم َو حق؛ ألص النضس ولكق، إلى اهلل وإلى أوليَّائَّ  لضهم الحقَّائ ن ء يعين 
 

 . 82 –  81یس:  -1
 . 78یس:  -2
 . 82 –  81یس:  -3
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والهوى والدنيا والشَّي اص قد تسَّنيب لكم خ     فهم الحقيقة، فاملعرفة تحتا  إلى إخَلص هلل 
 سححان  يعصم اإلنساص من ورود الحاا  علي .

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 األئمة و المهدیین.حمد آل مو الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و 

تدبر نمودن در قرآن و تفكر در آیات الهی و پناه بردن به خداوند و اولیائش برای فهم قرآن و ملكوت 
 شما  بر  و  اند،نموده  توصیه  ها)ع( بدانائمه  و  محمد حضرت  خداوند  رسول  که  هستند  اموری  غیب  و  هاآسمان

فهم حقائق، ولی این بدان معنا نیست که هر فهمی در  یائش برایخدا و اولد به تدبر و تفكر و پناه  بردن به با
 شوند،نزد شما همان حق است؛ زیرا هوای نفس و دنیا و شیطان باعث ایجاد خطاء در فهم حقیقت نزد شما می

 ی خداوند متعال دارد تا انسان را از ورود در باطل نگه دارد. برا اخالص به نیاز معرفت و

م ﴿تعالى: حة لقول   أما بالبسََََّّّّ  َلهح ثس لحَق م  صس َيخس
َ
رر َعَلى أ َقاد  رسَ  ب 

َ َماَوات  َواألس ي َخَلَق السََََّّّّم خ 
َوَليسَس الم

َ
أ

يمح  َعل 
قح الس َو السَخَلم َح فهو أيلََََّّّّا  ين حق على الحسََََّّّّني)ع(، ولكن تدبري أيلََََّّّّا  قول  تعالى:   ﴾بََلى َو

م﴿ َلهح ثس لحَق م   لك  خري. اهلل وفقكم )ع(وليس َو نضس أي مث  الحسني)ع(  ﴾َيخس

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن 

 را ایشان مانند که نیست قادر آفرید، را زمین و هاأما به نسبت فرموده خداوند متعال: ﴿ آیا کسی که آسمان
لی در فرموده خداوند متعال: ﴾ و آن نیز بر امام حسین)ع( منطبق است، و   است  آگاه  آفریدگاری  او  بله  بیافریند؟

نیست،  نیز هم تدبر کن که او همان خود امام حسین)ع(را بیافریند ﴾ یعنی مثل حسین)ع(  ﴿ مانند ایشان
 خداوند شما را بر هر خیری موفق دارد.

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۰ ذو الحجة/ -  أحمد الحسن

****** 

 جادو  بین بردن سحر وآیاتی برای از : 410پرسش 

 السَلم عليكم :٤1٠الس ال/ 
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 أخي أحمد الحسن:

أرجو مسََََّّّّاعدتي، عنَّدي بعض من أَلي يحسََََّّّّدوني)أخا(، إخواني بالحيَّط، أقاربي من عائلة 
يخلينا ن لع من الحيط، أي  أمي وعائلة أبي، الوالد نضسَََّّّ  ما يتمق لنا الخري، يعت نا ق ع  أثاث ما 

 أحد يتقدم لنا يرفض.

 : السالم علیكم۴۱۰ /سؤال
 برادرم أحمد الحسن:

 و پدرم و مادرم خویشاوندان و منزل در برادرانم مثل اماز اعضای خانواده بعضی خواهم،از شما کمک می
 و  کنندمی رفتار وسیله یک همانند من با و کنندنمی خیر آرزوی برایم و ورزند،می حسادت من بر پدرم خود
 .کنندد میر  را شودمی قدمپیش ما خواستگاری برای هرکس و شویم رجخا منزل از ما گذارندنمی

اليب بخصوص آيات أقرأَا أ  يوم أو وضح لي أأرث اهلل يع ي  العافية، ممكن تع يين 
تخلي  يعخبنا وتمشَّي  على يشء عن الحسَّد؛ ألن  حىت زوجة الوالد بعد عامل  عم  للوالد )سَّحر(  

اَّالحتَّ  بحق الزَراء أنَّ  ترد علي  ء تخليين انتمر أثري، أيضهَّا واحنَّا مَّا يسَََََّّّّّ ل عنَّا، أخوي 
واإلمام علي)ع(، وبحق الحسََََّّّّن سَََََّّّّلم اهلل علي ، وبحق الحسََََّّّّني غريب   )ص(وبحق النيب محمد

 أربَلء)ع( إن  تساعدني اهلل يعافي  ويساعدك ويرزق  من حسنات .
 ص ََّاملرسلة: 

 بدهید  توضیح بیشتر برایم یا بخوانم را هاهر روز آناست که به من آیاتی یاد بدهید که   این من یخواسته
ند به شما سالمت عطا فرماید، امكان دارد به من چیزی در برابر حسادت بدهید، به خاطر این که همسر خداو

ری که دوست دارد کا هر و کند اذیت را ما پدرمان که شودپدرم برای پدرم کاری کرده )جادو( که سبب می
اء جواب مرا بدهید و نگذارید زهر  حضرت  حق به را شما برادرم نداریم، وی از سؤال جرأت  ام و دهدانجام می

و به حق غریب کربال بیشتر انتظار بكشم و به حق حضرت محمد)ص(  و امام علی و به حق امام حسن)ع( 
ش به هایبه من کمک کنید که خداوند به شما سالمتی دهد و یاری کند و از نیک حضرت امام حسین)ع(

  شما ببخشاید..
 فرستنده: ن هـ

 حمن الرحيمبسم اهلل الر الجواب:

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني.
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للتخل  من الحسَََّّّد والسَََّّّحر خخي بعض الزعضراص وضَََّّّعي    قلي  من املاء على أص يكوص 
َّخا ا ملَّاء سََََّّّّورة الضَّاتحَّة والتوحيَّد والضلق والنَّان لوص السَََََّّّّّائَّ  قريحَّا  إلى األحمر، واقرئي على 

أتيب ب صَّن ةَّجرة نميع على ورقة بيلَّاء بالزعضراص آية الكريس وأهيع  والكافروص، وا
وحمعسَََّّّق وص والقلم وما يسَََّّّ روص ويس وحم وألم وألر وسَََّّّورة الضلق وسَََّّّورة النان، وبعد ذل  

َّخه الورقَّة وضََََّّّّعيهَّا   قليَّ  من املَّاء ) بَّاملَّاء، واجمعي مَّا يضلَََََّّّّّ  من  لرت مَّاء( واغنيسََََّّّّلي  3خَّخي 
إص ةََّّاء اهلل يكوص سََّّنيحا  ب أة آيات اهلل لزوال السََّّحر عن من  ال سََّّ  وألقي    مكاص ااَر، و

َّخا اقرئي )سََََّّّّححَّانَّ  َو اهلل الواحَّد القهَّار( عشََََّّّّرة آء  مرة   أقَّ  من ثَلثَّة أيَّام،  يضعلَّ ، وبعَّد 
وصََََّّّّا  عند الضجر وال روب وأرري دائما  قراءة آية الكريس وسََََّّّّورة الضلق لدفع الحسََََّّّّد وخصََََّّّّ 

 علي .ليوفق  اهلل ملعرفة الحق والسري 

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن    

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین.

که رنگ آب، مایل به  این تا بده قرا آب  را در کمیمقداری زعفران گرفته و آن برای رهایی از حسد و سحر، 
 با تمیز درختی شاخه با و بخوان، را کافرون و ناس و فلق و توحید و فاتحه هایقرمز شود، و بر این آب سوره

م و الم و الر ق و ن و القلم و مایسطرون و یس و ححمعس و کهیعص و الكرسی آیة سفید، ایبرگه بر زعفران،
قرا بده و با آب غسل   -لیتر آب   ۳-د از این، این برگه را در مقداری آب  اس را بنویس، و بعو سوره فلق و سوره ن

 الهی آیات  برکت به کار اینکن، و آب اضافی از غسل را جمع کرده و آن را در مكانی پاک بریز، و ان شاء الله 
د القهار" را الواح الله هو سبحانه" این از بعد و شود،انجام داده میاز بین رفتن سحر از کسی که آن را  موجب

 کن،  قرائت حسد دفع برای را فلق سوره و الكرسی آیةده هزار بار و در کمتر از سه روز قرائت کن، و همیشه 
 حق و سیر در آن موفق دارد. شناخت برای را تو خداوند تا غروب، و( صبح)فجر هنگام خصوص به

 و رحمة الله و برکاته. م علیكمو السال
 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن                                                                      

****** 
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 درخواست دعا برای بهبود نابینایی : 411پرسش 

 ديني.بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم ص  على محمد وآل محمد أءئمة وامله :٤11الس ال/ 

 وبعد.. إلى سيدي وموءي اإلمام أحمد الحسن علي  وعلى آبائ  السَلم.

سَََّّّيدي لدي الب إذا أاص ممكنا . وَو لديم أ  أصَََّّّ ر مين ولدي  عمى أو ضَََّّّعع بصَََّّّر منخ 
م املحارأة بعد ةََّّهر رملََّّاص املحارك، ف نا أالب الصََّّ ر، وإن  ايص قد من  اهلل علي  وآمن بدعوتك

إذا ممكن الدعاء ل  بالشَََّّّضاء أو وجود وصَََّّّض  دواء لشَََّّّضائ ، وأنط (  من سَََّّّيدي أحمد الحسَََّّّن)ع
وآبائ  أَ  الكرم والجود فجودا على َخا املسَّكني بالشَّضاء. ف سَّ ل  بحق أم  الزَراء أص تدعو 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .لنا بالثحات واملمات على َخه الدعوة املحارأة، و
 النمسا -املرس : ابن امل هر 

 : بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد أالئمة و المهدیین.۴۱۱ل/ سؤا
 -بر او و پدرانش صلوات -و بعد... به سید و موالیم سید احمد الحسن 

 ضعف یا و نابینا کودکی از او و  دارم خود از ترکوچکآقای من اگر امكانش هست درخواستی دارم. برادر 
ا بروی منت نهاده و بعد از ماه رمضان به دعوت مبارکه شما ایمان آورده، و من از ن خداال و داشته، بینایی

اگر امكان دارد، درخواست دعا یا دارویی برای شفاء او دارم، و شما و پدرانت اهل آقایم احمد الحسن)ع( 
مسَالت دارم   (شش هستید پس بر این مسكین، با شفاء بخششی نما. از شما به حق مادرت زهرا)عبزرگی و بخ

 که برای ُثبات و مرگ ما بر این دعوت مبارکه دعاء نمایی، والسالم علیكم رحمه الله وبرکاته. 
 النمسا  -فرستنده: ابن المطهر 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني.والحمد هلل رب 

 على التنزي  سَّحع مرات وَو يلَّع أارا  الشَّضاء، وليقرأ آية الكريسأسَّ ل اهلل أص يمن  علي  ب
أصََََّّّّابعَّ  على عيبيَّ  بعَّد صَََََّّّّلة الضجر وألربعني يومَّا ، وأيلََََّّّّا  يقرأ على قَّد  مَّاء سََََّّّّورة الضَّاتحة 

سََّّحعني مرة، ومن ثم ي سََّّ  عيبي  لسََّّحعة أيام بهخا املاء، وء يدع والتوحيد والقدر والضلق والنان  
 إلى مكاص غري ااَر وفق  اهلل. الضاض  من املاء يخَب

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن    
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 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 مد األئمة والمهدیین.والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل مح

رسی بر حسب تنزیل را هفت مرتبه درحالی که از خداوند مسالت دارم تا با شفاء بر او منت نهد. و او آیة الك
ه سور   آبی  ظرف  بر  چنینمش قرارداده بعد از نماز صبح به مدت چهل روز بخواند، و همسرانگشتانش بر دو چش

بار بخواند، و چشمانش را به مدت هفت روز با این آب بشوید، و  فاتحه و توحید و قدر و فلق و ناس را هفتاد
 به مكانی غیر تمیز برود. خداوند شما را موفق دارد. نگذارد که پس مانده آب 

 والسالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  -  أحمد الحسن

****** 

 چه چیزی جبران کرد؟ خداوند شبیه عیسی)ع( را برای مصلوب شدن او با : 412پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤1٢الس ال/ 

 سليما .د األئمة واملهديني وسلم تاللهم ص  على محمد وآل محم

 السَلم والصَلة على يماني آل محمد ورحمة اهلل وبرأات .

سَََّّّيدي، لقد عو   اهلل الحسَََّّّني عن صَََّّّلح  بثَلثة األمور املعروفة، فماذا عو   اهلل سَََّّّححان  
 ؟من صلح  وقتل ةنيي  عيىس املسيح املصلوب)ع( 

 العراق -املرس : عار  

 حمن الرحیم: بسم الله الر ۴۱۲سؤال/ 
.  اللهم صل علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 لی یمانی آل محمد و رحمة الله و برکاته.السالم و الصالة ع
سه امر معروف داد، و خداوند در عوض به صلیب کشیدن آقای من، خداوند عوض شهادت امام حسین)ع(  

 ؟داده است هچ به جای حضرت عیسی)ع( و قتل شبه حضرت عیسی)ع(
 عراق -فرستنده : عارف 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني.والحمد هلل رب العاملني

نمة علي  وء حىت عم  يحسََّّب حقيقة ل ،  اهلل يهب ويع ي، وع اأه دائما  ابتداء وليس ألحد م 
نعم  بحول  وقوت  وتوفيق  وتسَّديده وعصَّمت ، ومع َخا ب  اهلل من فلَّل  يعاملنا َكخا، فنحن 
بضلَّل  سَّححان ، أما بالعدل فليس لنا من األمر من يشء، يوجب لنا األجر ويعت نا محسَّبني، وَخا  

 اللهم إء اءختيار، فمن اختار اهلل نجا، فالصلب فل  من اهلل ونعمة أ ى.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 ی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین.لمین، و صلی الله علو الحمد لله رب العا

 عملی حتی و  نداشته  او بر  منتی کس  هیچ  و  است اول  همیشه  وی  بخشش  و بخشد،می و  دهدخداوند می
 و حول به ما و کند،ندازه حقیقت او باشد، بلكه خداوند با فضَلش با ما این گونه برخورد میا به که ندارد وجود
 نیكوکاران جزء را ما و دهدمی اجر ما به حال این با ولی کنیم،و عصمت او عمل می تسدید و یقتوف و قوت

تیار، و هر کس که خدا را اخ مگر نداریم امر از چیزی هیچ ما عدل، در اما اوست، فضل از این و شمارد،می
 .اوست از گبزر  نعمتی و خدا جانب از فضیلتی شدن مصلوب و کند،اختیار کند نجات پیدا می

أمر عميم ونعمَّة فحَّالبسََََّّّّحَّة ملن يعر  اهلل يعر  أص تضلَََََّّّّّ  اهلل عليَّ  أص يكلضَّ  بعمَّ ، َو 
عميمة تحتا  إلى ةََّّكر َو عاجز عن أدائ ، أما ماذا تضلََّّ  اهلل على املصََّّلوب فقد تضلََّّ  علي  
 اهلل من قح  ومن بعد بنعم أ ى وأعممها َي ما أانط خالصة هلل وعمَل  خالصا  هلل أالصلب

   سنيي  اهلل.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن                

به عمل نموده  مكلف را او که نموده تفضل او بر خداوند که داندو به نسبت کسی که خدا را شناخته، می
اداء آن عاجز است، اما چه چیزی   است، و آن امری بزرگ و نعمتی بزرگ است که نیاز به شكری دارد که وی از

 این نعمت بزرگترین و نمود بخشش و تفضل بزرگ هاییبر مصلوب تفضل نمود؟ و بر وی قبل و بعد با نعمت
 د مصلوب شدن در راه خداست.نهمان خالص عمل این و بود خداوند برای خالص عملش که بود

 والسالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/   -  مد الحسنحأ                
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 های جن و انس درخواست دعا برای محافظت از شر شیطان: 413پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤13الس ال/

 واملهديني وسلم تسليما .اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة 

هلل   أرضَّ ، السََّلم السََّلم عليكم يا أَ  بيط النحوة ومعدص الرسَّالة، السََّلم علي  يا بقية ا
 .علي  وعلى وصي  أحمد الحسن)ع(

سََّّيدي وموءي يماني آل محمد)ع(، أرجو أص تعلمين واألنصََّّار دعاء للحضظ من ةََّّر ةََّّيااني 
رتة بالخات، وأسََََّّّّ ل اهلل تعالى أص يوفق ويسََََّّّّه  لألبناء األنس والجن، فقد أرث عددَم   َخه الض

  لهم   األر .ن اهلل، مك)ع(لقائهم ب بيهم اإلمام املهدي ووصي 

 اللهم ص  على فاامة وأبيها وبعلها وببيها والسر املستودع فيها.
 الكويط -املرس : أبو علي 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۱۳سؤال/
.اللهم صل علی محمد و آل مح  مد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 بقیة الله در زمینش، سالم برشما و بر وسالم علیكم ای أهل بیت نبوت و معدن رسالت، سالم برشما ای 
 صی شما أحمد الحسن)ع(.

آقا و موالیم یمانی آل محمد)ع(، از شما برای خود و انصار تقاضای دعائی برای حفظ از شر شیاطین انس 
 ار  هاآن و گرفته آسان فرزندان بر که خواهمزیرا در این زمان تعدادشان زیاد شده، و از خداوند میو جن دارم، 

 دیدار کنند. -مكن الله لهم فی االرض-اش)ع( و وصیمهدی امام پدرشان با تا دارد موفق
 اللهم صل علی فاطمة و أبیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فیها.

 کویت  -فرستنده: أبو علی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ئمة واملهديني.والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األ
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للحضظ من ةََّّيااني اإلنس والجن ق  عشََّّر مرات بعد صَََّّلة الصََّّحح: )أةََّّهد أص ء إل  إء اهلل، 
 لدا (.وحده ء ةري  ل ، إلها  واحدا  أحدا  فردا  صمدا  لم يتخخ صاححة وء و

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 ألئمة و المهدیین.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد ا

برای حفاظت از شیاطین انس و جن ده بار بعد از نماز صبح بگو: )أشهد أن ال إله إال الله، وحده ال شریک 
(.له، إلها  واحدا  أحدا  فردا  صمدا  لم یتخذ   صاحبة وال ولدا 

ك، وأيَّدنَّا وأيلَََََّّّّّا ادعح بهَّخا الَّدعَّاء: )يَّا عزيز العز   عزه، يَّا عزيز يَّا عزيز يَّا عزيز، أعزنَّا بعز
علنَّا من خيَّار  بنصََََّّّّرك، وابعَّد عنَّا َمزات الشََََّّّّيَّااني، وادفع عنَّا بَّدفعَّ ، وامنع عنَّا بمنعَّ ، واج

 أات .خلق ، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد(. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبر
 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن                   

یا عزیز یا عزیز، أعزنا بعزک، وأیدنا بنصرک، فی عزه، یا عزیز : )یا عزیز العز بخوان را دعاء این چنینو هم
 وابعد عنا همزات الشیاطین، وادفع عنا بدفعک، وامنع عنا بمنعک، واجعلنا من خیار خلقک، یا واحد یا أحد یا

 فرد یا صمد(. والسالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  -  أحمد الحسن

****** 

 شود؟ آیا در هنگام به قدرت رسیدن یمانی توبه برداشته می :  414پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل :٤1٤الس ال/ 

والعن أعَّداءَم بَّاسََََّّّّم محمَّد وآل محمَّد، اللهم صََََّّّّ  على محمَّد وآل محمَّد، وعجَّ  فرجهم، 
 ومنكري فلائلهم واملشككني   مناقحهم.

، أم يسَََّّّلم الراية لممام الحجة)ع(  َ  التوبة ترفع   اسَََّّّنيتحاب األمر للسَََّّّيد اليماني وقح  أص 
 ؟ي لق باب التوبة عند ظهور راية اليماني وء يقح  توبة من أراد التوبة

 النرويج -املرس : أحمد الخاقاني 
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 علیكم و رحمة الله: السالم ۴۱۴سؤال/ 
باسم محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم ومنكری 

 لهم والمشككین فی مناقبهم.فضائ
آیا توبه به هنگام برقراری امر برای سید یمانی وقبل از تسلیم نمودن پرچم به امام حجت علیه السالم 

 پذیرفته  دارد توبه اراده که کسی توبه و شودبه بسته میتو درب  یمانی، رچمپ ظهور هنگام یا شود،برداشته می
 شود؟نمی

 وژ نر -فرستنده: أحمد الخاقانی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني.

 مجالر أو مساحة لل يب؛ التوبة تقح    أ  حال إء عند نزول معجزة  
إلهية قاَرة ء ترتك أيم

إيماص اإلنسََََّّّّاص وتوبت ؛ ألن    ليكوص إيماص اإلنسََََّّّّاص مقحوء  عند اهلل، عندَا ترفع التوبة وء يقح 
سَّ ، إيماص مادي مئة باملئة، أما َو الحال عند نزول عخاب اهلل سَّححان  وتعالى بمن يكخبوص الر

وبة عن أ  الخلق إء إص نزلط آيات ومعجزات قاَرة وةملتهم فَل يكوص َناك زمن ترفع في  الت
نزول آيَّات قَّاَرة على جمَّاعَّة جميعهم، ورفعَّط مسَََََّّّّّاحَّة اإليمَّاص بَّال يَّب عنهم جميعَّا ، أمَّا عنَّد 

معينة فقط فإص التوبة ترفع عنهم فقط، وأخا اييات العامة ممكن أص تكوص قاَرة بالبسَََّّّحة 
لديهم من معلومات ومعرفة مسَّحقة قد وصَّلتهم  م وليس أخل  بالبسَّحة يخرين بحسَّب مالقو

اإليماص بال يب،   من اهلل أحجة عليهم، فاملدار   قحول التوبة من عدم  َو بقاء مسَّاحة ليكوص
 وتكوص التوبة عن غيب وليس عن إعجاز مادي قاَر ء يرتك أي مساحة لل يب.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین.والحمد لله رب 

 غیب  برای مجالی یا صتفر  که الهی قاهر یمعجزه نزول هنگام مگر شودتوبه در هر حالی پذیرفته می
د مقبول باشد، در این هنگام توبه برداشته شده و ایمان و توبه انسان قبول خداون  نزد  انسان  ایمان  تا  گذارد؛نمی

 تكذیب را رسوالن که افرادی احوال که طورمادی است، همان صد در صد ایمانی ایمان، این زیرا شود؛ینم
آیات و  که زمانی مگر شود، برداشته هایدهآفر همه از توبه که دار ند وجود زمانی است، گونه این کنندمی

 آنان  همه از غیب به ایمان جایگاهمعجزات قاهره )مجبور کننده( فرستاده شود و شامل همه آنان شود، و 
 د، شوود، اما زمانی که آیات قاهر فقط بر جماعت معینی فرستاده شود، توبه فقط از آنان برداشته میش  برداشته

 این ممكن است نسبت به گروهی قاهره باشد ولی نسبت به گروه دیگر، قاهر نباشد، به    عمومی  آیات   چنینهم
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آنان رسیده است، مالک در  به حجت عنوان به خداوند سوی از قبلی شناخت و معلومات آنان نزد که خاطر
و به خاطر  باشد، غیب خاطر به بهوت و باشد، غیب به ایمانقبول توبه و عدم آن، باقی ماندن جایگاهی که 

 .ُگذاردمعجزه مادی قاهره نباشد که جایگاهی برای غیب باقی نمی

لسَنا رح ﴿قال تعالى:  رسسَََّّ
َ
ط  َلَقدس أ سََّّس ق 

الس وَم النمانح ب   َ اَص ل َيقح
َتاَب َواملس ك 

مح الس نَزلسَنا َمَعهح
َ
َحي َنات  َوأ

الس َلَنا ب  سََّّح
ي    يَد ف  َحد 

نَزلسَنا الس
َ
ي    َوأ  َقو 

َ َ يسب  إ صم اللم
الس َل ح ب  هح َورحسََََّّّّح رح ح َمن َينصََََّّّّح َلَم اللم عح ل لنمان  َول َيعس يد  َوَمَناف  د  ن  ةَََََّّّّ

س
بَ 

يز    .(1)﴾َعز 

 نازل را میزان و کتاب  هارا با بینات فرستادیم و همراه آن مان: )همانا فرستادگانفرمایدخداوند متعال می
 تا و کردیم نازل را است مردم برای منافعی و شدید سختی آن در که آهن و کنند مقیا قسط بر مردم تا کردیم

 . (2)(است عزت با قوی خداوند همانا کند؟می یاری غیب با را رسولش و او کسی چه بداند خداوند

ويمكن  أيلَّا  أص تقرأ تضصَّيَل  أأرث   أتاب اإلضَّاءات الجزء الثالا، وأيلَّا    تضسَّري آية 
 نس حول َخا األمر وفق  اهلل. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .من سورة يو

 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن                 

 یونس  سوره  از  ایآیه  تفسیر  چنینهم  و  سه  جلد  روشنگری  کتاب  به  بیشتر  توضیح  برای  توانیمی  چنینو هم
 . بدارد موفق را شما خداوند نمایید، مطالعه را است امر این مورد در که

 والسالم علیكم و رحمه الله وبرکاته.
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  -  أحمد الحسن

****** 

 )رمضان( بدون پیشوند قرار دادن )شهر= ماه( صحیح است؟ گفتن : آیا  415پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم ص  على محمد وآل محمد. :٤15الس ال/ 

 د أحمد الحسن أرجوا لهم أ  خري.اإلخوة األعزاء العاملني مع السي
 

 .25الحدید:  -1
 .25حدید:  -2
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 أبط اقرأ   أتاب الجواب املنري الثالا وءحمط وجود جملة )الصَََّّّائم يتم صَََّّّيام    أ 
 يوم من أيام رملاص ...(.

 : بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.۴۱۵سؤال/ 
 .کنممی آرزو را هرخیری برایشان کنندبرادران عزیزی که با سید احمد الحسن همكاری می

 روزهای از روز هر در را اشروزه دارروزه" جمله خواندمجواب روشنگری جلد سه را می کتاب  کههنگامی
 .کردم مالحظه را..." کندمی تمام رمضان

ومَلحمت   قول السَََّّّيد أحمد الحسَََّّّن رملَََّّّاص بدوص إضَََّّّافة ألمة ةَََّّّهر؛ ألنين وجدت 
اء اهلل وحرام علينا أص نقول رملََّّاص أتى ورملََّّاص  اسََّّم من أسََّّمأص رملََّّاص   )ع(بروايات أَ  الحيط

 وآل محمد.ذَب، ف ود منكم التوضيح، ووفقنا اهلل وإياأم بحق محمد 
 فلس ني - AbuMuhaameاملرس : 

 است؛و مالحظه من در کالم سید احمد الحسن است که رمضان را بدون اضافه کلمه "شهر)ماه(" آورده
ند است و بر ما حرام است که بگوییم رمضان خداو  اسماء  از  فتم که رمضان اسمی)ع( یاهل بیتا  روایات   در  زیرا

آمد و رمضان رفت، و دوست دارم توضیحش را از شما طلب کنم، خداوند ما و شما را به حق محمد و آل 
 محمد توفیق دهد. 

 فلسطین - AbuMuhaameفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 مد األئمة واملهديني وسلم تسليما .، وصلى اهلل على محمد وآل محرب العاملنيوالحمد هلل 

وفق  اهلل لك  خري، أيام رملَّاص َي بعينها ةَّهر رملَّاص، فَل فرق بني قول  ةَّهر رملَّاص 
َّاب واملجيء  َّب اهلل؛ ألص الَّخ أو أيَّام رملَََََّّّّّاص، فنحن نقول أيَّام اهلل ولكن ء نقول أتى اهلل وء ذ

الدنيا. والسَلم عليكم ورحمة اهلل بر الضرق وفق  اهلل لك  خري   ايخرة وصضات الحادث، فتد
 وبرأات .

 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن                

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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همان ماه )شهر( رمضان است، و فرقی بین به شما بدهد، روزهای رمضان هر خیری را  خداوند توفیق
یا خدا رفت؛ زیرا رفتن   آمد  خدا  گوییمنمی  و  الله  ایام  گوییمگفتن ماه رمضان یا روزهای رمضان نیست، و ما می

 دنیا توفیق دهد.ت و آخر  در خیر برای را شما خداوند کن تدبر هاو آمدن از صفات حادث است، و در فرق این
 مه الله و برکاته.         والسالم علیكم و رح

 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن        

****** 

ْیَك   معنی آیه ) ...: 416پرسش 
َ
ُصْرُهنَّ ِإل

َ
ْیِر ف َن الطَّ ْرَبَعًة مِّ

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

َ
ال

َ
 ...(ق

 فخخ أربعة من ال ري فصرَن إلي . :٤16الس ال/ 

أحدَم إلى أنها فصَََّّّريَن إلي  بمعق لى أنها ق عهن، وذَب  خَب الجميع إألمة فصَََّّّرَن ي
أحسَََّّّن إليهن وأاعمهن وأسَََّّّقيهن حىت ي لضن ، وأص إحياء املوتى َنا إحياء قلوب، إن  ء تسَََّّّمع  
املوتى وء تسََّّمع الصََّّم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ومن باب لقد أسََّّمعط لو ناديط حيا  ولكن ء حياة 

أص األجسَّاد امليتة ء تحعا سَّوى يوم القيامة  باب إحياء األجسَّاد الت ماتط، حياملن تنادي، ء من 
 ؟؟أو الرجعة، أما القلوب فالكثري منها ميتة بالضع  أما نعلم. والس ال عن املعق الصحيح 
 مصر -املرس : أبو ذر ةوقي 

 .بخوان خودت  سوی به را ها: چهار پرنده گرفته و آن۴۱۶سؤال/ 
د: گویمی مفسرین از یكی و کن، قطعه قطعه را آن که است این" فصرهن" کلمه از منظور گویندهمه می

 منظور و بگیرند، ُالفت تو با تا بده آب  و غذا و کن نیكی هاآن به که معنا این منظور از آن "فصیرهن الیک" به
دا َکران به و وادار شنیدن به را مردگان توانی")تو نمی هاست،دل کردن زنده جار ایند مردگان کردن زنده از  ن 

 زندگی  ولی  واداری،  شنیدن  به  را  او  توانی("  از باب اگر فرد زنده را صدا بزنی، میکنندمی  ُپشت  که  زمانی  دهی
ن اجساد بعد از مرگ نیست، کرد زنده باب  از و ،(است مرده چون) نیست زنیمی صدا را او که فردی برای

 که  طورهمان بیشترشان هادل اما شوند،برانگیخته میقیامت یا رجعت  چون جسدهای مرده، فقط در روز
 است؟؟  صحیح معنای مورد در سؤال اند،بالفعل ُمرده دانیم،می

 مصر -فرستنده: أبو ذر شوقی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 سليما .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم ت

ن ﴿قَّال تعَّالى:  ن قََّاَل بََلى َوَلك  َوَلمس تح سم 
َ
َتى قََّاَل أ َوس َََََََََّّّّّّّّّي املس ي  حس

َع تح ن ي َأيس ر 
َ
يمح َرب  أ  َ  قََّاَل إ بسَرا

َوإ ذس
نم  هح نس  َجحََّ ر م 

عََّ س َعَلى أَّح   َ  ثحمم اجس نم إ َليَّس َح رس   َفصََََّّّّح
ريس َن ال م ة  م  بَعََّ رس

َ
خس أ يب  قََّاَل َفخَّح

نم َقلس َمئ 
ءا  ل َي س زس  ثحمم  جح

يم   يز  َحك   َعز 
َ صم الل 

َ
َلمس أ يا  َواعس عس يَنَ  سَََّّ ت 

س
نم َي  هح عح ، ال يور أانط أربعة والجحال عشََّّرة وفق  (1)﴾ادس

 اهلل لك  خري. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31صضر/  أواخر - أحمد الحسن                                                                       

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

: )و زمانی که ابراهیم گفت: پروردگارا به من نمایان نما که چگونه مردگان را زنده فرمایدخداوند متعال می
 پس : فرمود. خواهمرم ولی برای اطمینان قلب میدا ایمان: کرد عرض ؟نداری نایما آیا: فرمود. کنیمی

 را هاآن سپس ده، قرار کوهی بر را کدام هر از جزئی سپس کن نزدیک خود به را هاآن و بگیر پرنده چهار
دان که خداوند عزیز و با حكمت است( آیندمی تو َسمت به که بخوان و ب 

 کوهده هاه. پرندگان چهار تا و کو(2)
 . بدارد موفق خیری هر بر را تو خداوند. بودند

 والسالم علیكم و رحمت الله و برکاته..
 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/   الحسنأحمد 

****** 

 هایی در مورد توحیدسوال: 417پرسش 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل  :٤1٧الس ال/ 

 ورحمة اهلل وبرأات . السَلم علي  أيها الويص الرسول اإلمام أحمد الحسن اليماني

سَّيدي، روى علي بن إبراَيم، عن أبي ، عن النلَّر بن سَّويد، عن َشَّام بن الحكم، أن  سَّ ل أبا 
مشََّّتق   يا َشََّّام، اهللقال: فقال لي: )  ؟عن أسََّّماء اهلل واةََّّتقاقها، اهلل مما َو مشََّّتقعحد اهلل)ع(  

 
 . 260البقرة:  -1
 . 260بقرة:  -2



 46                                                                                                                          (پنجم)جلد  روشنگر بر بسرت امواج    هایاپسخ
 

 

وص املعق فقد أضر ولم يعحد من إل ، واإلل  يقتيضَّ م لوَا  واءسَّم غري املسَّمى، فمن عحد اءسَّم د
وعحَّد اثبني، ومن عحَّد املعق دوص اءسََََّّّّم فَّخاك  ةََََّّّّيئَّا  َ، ومن عحَّد اهلل اءسََََّّّّم واملعق فقَّد أضر

أاص اءسَّم َو قال: فقلط: زدني، قال: إص هلل تسَّعة وتسَّعني اسَّما  فلو  ؟التوحيد، أفهمط يا َشَّام
هخه األسََََّّّّمَّاء وألهَّا غريه. يا املسََََّّّّمى لكَّاص أ  اسََََّّّّم منهَّا إلهَّا ، ولكن اهلل معق يدل عليَّ  ب

ب، والثوب اسََّّم للملحون، والنار اسََّّم للمحرق، َشََّّام، الخا اسََّّم للم أول، واملاء اسََّّم املشََّّرو
قلط: نعم، قال: أفهمط يا َشََّّام فهما تدفع ب  وتناضََّّ  ب  أعداءنا واملتخخين مع اهلل ج  وعز غريه. 

ا قهرني أحَّد   التوحيَّد حىت قمَّط فقَّال: نضعَّ  اهلل بَّ  وثنيتَّ  يَّا َشَََََّّّّّام. قَّال َشَََََّّّّّام: فهو اهلل مَّ 
 .(1)مقامي َخا(

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۱۷سؤال/ 
 سالم علیكم ای وصی و رسول امام أحمد الحسن الیمانی و رحمة الله و برکاته.

 امام  از ایشانموالیم: علی بن ابراهیم روایت نموده، از پدرش، از نضر بن سوید، از هشام بن حكم، که 
الهی و اشتقاق آن، که الله از چه چیزی مشتق )گرفته( شده، سؤال نمود؟ گفت: حضرت   اسماء  )ع( ازصادق

ه از  هااق آنبه من فرمودند: )هشام بن حكم گوید از حضرت صادق راجع باسماء خدا و اشتق پرسیدم که اللَّ
ارد و نام غیر صاحب چه مشتق است؟ فرمود: یا هشام از »االه« و اله مألوهی )آنكه پرستشش کنند( الزم د

ام و صاحب نام را نام است، کسی که نام را بدون صاحب نام پرستد کافر است و چیزی نپرستیده، و هر که ن
 هشام  ای است، پرستیکه صاحب نام را پرستد نه نام را این یگانهپرستد کافر است و دو چیز پرستیده و هر 

احب نام باشد را نود و نه نام است. اگر هر نامی همان ص. عرض کردم: بیشتر بفرمائید. فرمود: خدا فهمیدی
ر  همه غی  و کنند داللت او بر هانام اینباید هر کدام از نامها معبودی باشند، ولی خدا خود معنائی است که 

 آشامیدنی  برای  است  نامی(  آب)  ماء  کلمه  و  خوردنی  برای  است  خود او باشند، ای هشام کلمه خبز )نان( نامی
 طوری هشام ای سوزنده، برای است نامی( آتش) نار کلمه و پوشیدنی برای ستا نامی( لباس) ثوب  مهکل و

سانی که همراه خدا چیز دیگری پرستند پیروز شوی، ک  و  ما  دشمنان  با  مبارزه  در  و  کنی  دفاع  بتوانی  که  فهمیدی
ام گوید: از زمانی که از آن عرض کردم آری، فرمود: ای هشام خدایت بدان سود دهد و استوارت دارد. هش

 .(2)مجلس برخاستم تا امروز کسی در مباحثه توحید بر من غلبه نكرده است(

نافخة، فليس يحتا  أص يسَّمى نضسَّ ، وعن أبي الحسَّن الرضَّا)ع(: َو نضسَّ  ونضسَّ  َو، قدرت  
ولكنَّ  اختَّار لنضسَََََّّّّّ  أسََََّّّّمَّاء ل ريه يَّدعوه بهَّا؛ ألنَّ  إذا لم يوصََََّّّّع لم يعر ، عن أبي الحسََََّّّّن 

لرضَََّّّا)ع(: )َو نضسَََّّّ  ونضسَََّّّ  َو، قدرت  نافخة، فليس يحتا  أص يسَََّّّمى نضسَََّّّ ، ولكن  اختار ا

 
 . 2ح 87باب معاني األسماء واشتقاقها ص 1الكافي: ج -1
 . 2ح 87باب معانی اسماء واشتقاق آنها ص 1کافی: ج -2



 47                                                                                             (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

 

 

مَّا اختَّار لنضسََََّّّّ  العلي ذا لم يَّدع بَّاسََََّّّّمَّ  لم يعر ، فَّ ول  لنضسََََّّّّ  أسََََّّّّمَّاء ل ريه يَّدعوه بهَّا؛ ألنَّ  إ
العميم؛ ألن  أعلى األةَّياء ألها، فمعناه اهلل، واسَّم  العلي العميم َو أول أسَّمائ ، عَل على أ  

ء، دع باسََّّم  لم يعر ، ف ول ما اختار لنضسََّّ  العلي العميم؛ ألن  أعلى األةََّّياء ألها، فمعناه يش
 .(1)أول أسمائ ، عَل على أ  يشء(اهلل واسم  العلي العميم َو 

ذ است، و نیازی به   نامد  را  خود  که  اینو از ابی الحسن رضا)ع(: او خودش بود و خودش، قدرتش ناف   ندارد،  ب 
 نشود  وصف اگر او زیرا بخوانند؛ را او آن با که کرد اختیار اسمائی دیگران( نیاز)خاطر به خود، برای اما و

خودش، او قدرتش نفوذ داشت پس نیازی نداشت )ع(:) او خودش بود و  رضا  الحسن  ابی  از  شود،نمی  شناخته
 خود نام به او اگر زیرا بخوانند، هانام بآن را او دیگران تا برگزید هائیکه خود را نام ببرد ولی برای خود نام

 همه از برتر او زیرا بود، عظیم علی: برگزید خود برای کهاسمی نخستین و شدنمی شناخته شدنمی خوانده
ه است و اسم او علی عظیم است که اول نام او معنای است، چیز  . (2)برتر از همه چیز است( و اوست هایاللَّ

ةَّار إلي  جدك اإلمام تعرفين التوحيد )حقيقة( الخي أ سَّيدي، أسَّ ل  سَّ ال خاضَّع متخل  أص
 الهمام جعضر بن محمد الصادق )عليهما السَلم(   َخا الحديا الشريع، َخا الس ال األول.

ی من، از شما مسالت دارم که حقیقت توحید که جدتان امام همام جعفر بن محمد صادق)ع(  در این آقا
 بشناسانی، این سؤال اول. حدیث شریف اشاره فرمودند، را به من

والسَّ ال الثاني: وعن أبي الحسَّن الرضَّا)ع(: )َو نضسَّ  ونضسَّ  َو، قدرت  نافخة، فليس يحتا  
ضسََّّ  أسََّّماء ل ريه يدعوه بها؛ ألن  إذا لم يدع باسََّّم  لم يعر ، أص يسََّّمى نضسََّّ ، ولكن  اختار لن

اه اهلل واسَّم  العلي العميم َو ف ول ما اختار لنضسَّ  العلي العميم؛ ألن  أعلى األةَّياء ألها، فمعن
 أول أسمائ ، عَل على أ  يشء(.

ذ داشت پس : )او خودش بود و خودش، او قدرتش نفوفرمایدو سؤال دوم: و أبی الحسن الرضا)ع( می
 او  اگر  زیرا  بخوانند،  هاا به آن نامر   او  دیگران  تا برگزید هائینیازی نداشت که خود را نام ببرد ولی برای خود نام

 برتر  او  زیرا  بود،  عظیم علی: برگزید خود  برای  کهاسمی  نخستین  و  شدنمی  شناخته  شدنمی  خوانده  خود  نام  به
ه او معنای است، چیز همه از  چیز  همه از برتر و اوست هایعلی عظیم است که اول نام او اسم و است اللَّ

 (.است

 
 . 2ح 113ص 1الكافي: ج -1
 . 2ح 113ص 1کافی: ج -2
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َّخا الحَّديَّا بيَّانَّا   َّخا اءسََََّّّّم الشََََّّّّريع معرفَّة  راجيَّا  من املولى اليمَّاني العميم بيَّاص  يعرفين 
 حقيقية.

 این  حقیقی معرفت به  تا نمایند بیان طوری را شریف حدیث ایناز موالیم یمانی بزرگوار درخواست دارم که 
 یف دست پیدا کنم.شر اسم

 ؟والس ال الثالا: سيدي اليماني َ  املعاد جسماني أم روحاني

 والسَلم علي  ورحمة اهلل وبرأات .
 العراق - : عار املرس 

 و سؤال سوم: آقای من یمانی،  آیا معاد جسمانی است یا روحانی؟
 والسالم علیک و رحمة الله و برکاته.

 عراق -رف فرستنده: عا

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

د سََّّي تي جوابها   تضسََّّري سََّّورة التوحيد، وإص ةََّّاء اهلل سََّّيتم نشََّّره    التوحياألسََّّئلة الت
بالشََّّضاء والعافية َو وليي وَو يتولى الصََّّالحني، وأص قريحا  بضلََّّ  اهلل، وأسََّّ ل اهلل أص يمن  علي   

 يصلح جميع أحوال .

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و  آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 انتشارش   الله  شاءان  و  آید،می  توحید  سوره  تفسیر  در  زودی  به  است  توحید  خصوص  در  که  هاییجواب سؤال
نت َنَهد که او عا و شفاء با شما بر که دارم مسالت خداوند از و گیرد،ودی به فضل خداوند انجام میز  به فیت م 

 ، و تمام احواالت شما را اصالح فرماید.کاران استنده نیكو یاری ده و یار من 

نخأر ما مىضَّ من حياتنا فيها. حىت لو أص واعلم أص الدنيا دار بَلء وامتحاص، وَي أيام ء نكاد  
أحَّدا  الَّب منَّ  أص تتكلم عن سََََّّّّنوات ملَََََّّّّّط من حيَّاتَّ  لن تتمكن أص تتحَّدث ألأرث من  

َقاَل َأمس ﴿ت حري أص ء يلتضط لها اإلنسَََّّّاص، سَََّّّاعة أو سَََّّّاعات، فحياة تخ ل بسَََّّّاعة أو سَََّّّاعا
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نَي    ب  رس   َعَدَد سَّ 
َ مس    األس

تستح تسَنا َيوس َلح  وا َلح 
يَن  َقالح لس السَعاد 

َ
مر َفاسَّس 

َض َيوس وس بَعس
َ
 َقل يَل  لموس   ما  أ

مس إ ءم
تستح ح 
َقاَل إ ص لم

وَص  َلمح نتحمس َتعس مس أح نمكح
َ
نمَما خَ   أ

َ
نيستحمس أ َفَحس 

َ
 أ

َ
مس َعَحثا  َوأ َناأح وصَ َلقس َجعح َنا َء تحرس مس إ َليس

 .(1)﴾نمكح

دان که دنیا خانه بالء و امتحان  مان که زندگی از مقداری توانیماست، و آن روزهایی است که ما نمیو ب 
 نیواتذشته سخن بگویی هرگز نمیگ  تو  بر  که  هاییگذشته را یاد کنیم. حتی اگر کسی از شما بخواهد که از سال

 لحظاتی  یا لحظه که ایزندگی است، سزاوار و کنی، صحبت ساعت دو یا ساعت یک از بیشتر آن مورد در
به َسر بردید؟*  زمین در ها)خداوند فرمود: چه مدت به حساب سال نكند، توجه آن به انسان نیست بیش

رنگ اندکی جز:گویند* بپرس َگران حساب  از پس بردیم، سر به روز یک از ایگویند: یک روز یا پاره  نكردید، د 
 . (2)(شوید؟نمی بازگردانده ما نزد به شما  و آفریدیم بیهوده  را شما  که  ایدپنداشته  آیا*  دانستیدمی درستی به  اگر

وفق  اهلل اأنيب آية الكريس بالزعضراص   ورقة واحملها مع ، وأيلَََّّّا  اأنيب سَََّّّورة يس  
رقة   ماء حىت تنح  الكتابة   املاء واغنيسَّ  باملاء وء وسَّورة الواقعة بالزعضراص   ورقة وضَّع الو

َّب إلى مكَّاص نجس بَّ  اجمع املَّاء وارمَّ    مكَّاص اَّاَ ر وأسَََََّّّّّ ل اهلل تمَّام تجعَّ  ال سَََََّّّّّالَّة تَّخ
 فية.العا

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن

 چنین هم  و  کن،  حمل  خود  همراه  به  و  بنویس  ایان بر برگهخداوند شما را توفیق دهد، آیة الكرسی را با زعفر 
 آب  با و کند حل را هانوشته آب  تا بده قرار آبی در را برگه و بنویس ایاقعه را با زعفران در برگهو  و یس سوره
 پاک مكانی در و کن جمع را آب بلكه برود نجسی مكان به آب  باقیمانده( ُغساله) که مده اجازه و کن غسل

 .خواستارم را کامل عافیت خداوند از و  زبری
 والسالم علیكم و رحمة الله وبرکاته.

 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/  -  أحمد الحسن

****** 

 
 . 115 –  112المؤمنون:  -1
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 سخن امام علی)ع( در حدیث )قران در سوره فاتحه است(معنی نقطه در  : 418پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤1٨الس ال/ 

 واملهديني وسلم تسليما . وصلى اهلل على محمد وأل محمد األئمة

 السَلم علي  يا موءي يماني آل محمد وعلى إخوتي أنصار اهلل ورحمة اهلل وبرأات .

القرآص   سََّّورة الضاتحة، والضاتحة   تضسََّّري القرآص الكريم: )أما بعد ... عن أمري امل منني)ع(  
   النيسملة، والنيسملة   الحاء، والحاء   النق ة(.

لحرو    زمن الدولة األموية. فالنان الخين ةر  لهم أمري ق ة وضعط على اومن حيا أص الن
 ؟امل منني أيع فهموا معق النق ة

 اإلمارات -ملرس : الشمري ا

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۱۸سؤال/ 
.  وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 اته.علی إخوتی أنصار الله ورحمة الله وبرکالسالم علیک یا موالی یمانی آل محمد و
رآن در سوره فاتحه، و فاتحه در بسمله و : )قفرمایدأما بعد ... أمیر المؤمنین)ع( در تفسیر قرآن کریم می

 بسمله در حرف باء و باء در نطقه آن است(..
 توضیح  هاآن برای نینالمؤم امیر کهکه نقطه در زمان دولت اموی بر حروف گذاشته شد. مردمی جاو از آن

 میدند؟؟ فه را نقطه معنای چگونه دادمی
 امارات  -فرستنده: شمری 

 حمن الرحيمبسم اهلل الر الجواب:

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

نقط املوضَّوعة فوق النق ة َي األصَّ  الخي تنيشَّك  من  الحرو  وفق  اهلل، وليس فقط ال
 ات .وأسض  الحرو . والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأ

 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن     

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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 چیزی  آن  فقط  نقطه  و  بدهد،  توفیق شما  به  خداوند  شده  لكیتش  هانقطه همان اصل است که حروف از آن
 د نیست. گیر می قرار حرف روی یا زیر  که

 علیكم و رحمه الله و برکاته..  والسالم
 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/   - أحمد الحسن      

****** 

ِهْم معنی آمرزش برای بهشتیان در آیه ) : 419پرسش  بِّ ن رَّ  ( َوَمْغِفَرٌة مِّ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤1٩الس ال/ 

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

يم    ح  َمن  الرم حس   الرم
م  الل  ن  ﴿ب سَّس نسَهار  م 

َ
نر َوأ   آسَّ 

اءر َغريس ن مم نسَهار  م 
َ
يَها أ وَص ف  حتمقح

َد املس ع  ت  وح
ة  الم َجنم

َمَث ح الس
س َاعس  ََبر لممس َيَتَ ريم

نس َعسَََََّّّّ ر مُّ لم ار  م  نسهََّ
َ
ب نَي َوأ ار 

ةر ل لشََََّّّّم
رر لَّمخم

نس َخمس ار  م  نسهََّ
َ
ن أَّح   مَّح ح َوأ ا م  يهََّ مس ف  َضى َوَلهح صَََََّّّّ

مس  َح اَء عََّ مس
َ
َع أ ا َفَق م يمَّ  اء  َحم  وا مََّ قح ار  َوسََََّّّّح

د     النَّم الَّ 
َو خََّ َح مس َأَمنس  ه 

ب  ن رم َرة  م  ض  َمَرات  َوَم س
اييَّة  (1)﴾الثم

مس ﴿لجنة ووعد اهلل للمتقني يخأر فيها  ية تتكلم عن االقرآن ه 
ب  ن رم َرة  م  ض  قصَََّّّود من  ما امل  ﴾َوَم س

َّخه امل ضرة إذا أَّانوا َم   الجنَّة أصَََََّّّّل  والخ َّاب لهم لكونهم متقني إذا دخلوا الجنَّة، فهَّ  
 امل ضرة قح  دخول الجنة أم بعدَا؟  َخا ونس لكم الدعاء سيدي.

 لعراقا -املرس : ابن ال ع 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۱۹سؤال/ 
. اللهم صل علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین  وسلم تسلیما 

یم  )وصف بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده )این است که( در آن نهرهایی  ح  َمن  الرَّ ح  م  الّله  الرَّ
س  ب 

گون نشود، و نهرهایی از شراب که برای نوشندگان است از آبی که نگندد، و نهرهایی از شیر که َمزه اش دگر 
 از آمرزشی( باالتر همه از) هست، برایشان ایآنجا هرگونه میوهلذتی است، و نهرهایی از عسل خالص. و در 

شان داده کسی چنین آیا. )پروردگارشان ( مانند کسی است که جاودانه در آتش است و آبی جوشان به خورد 
 .(2)را از هم می پاشد؟( هایشانروده پس شودمی

 
 . 15محمد:  -1
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 مقصود  گوید،﴿ آمرزشی از پروردگارشان ﴾ سخن می  شده  داده  متقین  به  که  خدا  وعده  و  بهشت  از  قرآن  یآیه
ب خطا که متقین از مقصود شدند بهشت وارد هاگر آنا و هستند؟ بهشت در هاآن اگر چیست مغفرت  این از

بهشت است یا بعد از آن؟ همین و از شما موالیم  تقاضای دعا   به  ورود  از  قبل  مغفرت   آیا  چیست؟  شده  هابه آن
 دارم. 

 عراق -فرستنده: ابن الطف 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

حتم ﴿قَّال تعَّالى:  َد املس عَّ  ت  وح
ة  الم َجنَّم

س َمثََّ ح الس ََبر لممس َيَتَ ريم
ن لم ار  م  نسهََّ

َ
نر َوأ   آسََََّّّّ 

اء َغريس ن مَّم ار  م  نسهََّ
َ
ا أ يهََّ وَص ف  قح

ن أح   الثم  يَها م  مس ف  َضى َوَلهح صَََّّ نس َعسَََّّ ر مُّ نسَهار  م 
َ
ب نَي َوأ ار 

ةر ل لشََّّم
رر لمخم

نس َخمس نسَهار  م 
َ
مح ح َوأ َرة  َاعس ض  َمَرات  َوَم س

مس َأَمنس  ه 
ب  ن رم مس م  َح اء عََّ مس

َ
َع أ يمَّا  َفَق م اء َحم  وا مََّ قح ار  َوسََََّّّّح

د     النَّم الَّ 
َو خََّ َح . املتقوص َم محمَّد وآل ﴾ 

 محمد وةيعتهم، وَم أَ  الجنة وامل ضرة.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

: )وصف بهشتی که به )ُمتقون( پرهیزکاران وعده داده شده )این است که( در آن فرمایدد متعال میخداون
نهرهایی است از آبی که نگندد، و نهرهایی از شیر که َمزه اش دگرگون نشود، و نهرهایی از شراب که برای 

( باالتر همه از) هست، شانبرای اینوشندگان لذتی است، و نهرهایی از عسل خالص. و در آنجا هرگونه میوه 
کسی( مانند کسی است که جاودانه در آتش است و آبی جوشان به  چنین آیا. )پروردگارشان از آمرزشی

شان داده می و (. ُمتقون )پرهیزکاران( محمد و آل محمد)ع( پاشد؟ می هم از را هایشانروده پس شودخورد 
 .اندمغفرت ها اهل بهشت و شان هستند، و آنشیعیان 

وامل ضرة مراتب، وأ  منهم بحسََّّب حال ، فمنهم من تكوص م ضرتهم أص يسََّّرت اهلل ذنوبهم 
ت علي  ذنوبهم من عحاده،  وإسَََّّّاءتهم فيبسَََّّّيها اهلل حىت املَلئكة الكاتنيني وأ  من عر  أو مرم

الجنة الخي ب  ويبسََّّيهم َم أنضسََّّهم ذنوبهم، فَل تكوص ذنوبهم وإسََّّاءتهم سََّّنيحا  لتعكري نعيم 
  ب  عليهم.أنعم اهلل

 ها آن  از  بعضی  مغفرت   دارند،  ایه حسب حال خود مرتبهب  هامغفرت و بخشش مراتبی دارد، و هر یک از آن
 و  دانستندمی  که  نویسنده  فرشتگان  از  حتی را آن  خداوند  و  بپوشاند را شانبدی  و گناهان  خداوند که  است  این



 53                                                                                             (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

 

 

 فراموش را خود گناهان نیز هاآن خود بلكه کند،یمشاهده کرده را دچار فراموشی ما گناهان بندگان را ی
 . شودنمی شده، داده هاآن بر که بهشت هاینعمت تلخی موجب شانگناهان و بدی و کنند،می

، أي  )ص(ومنهم من َم أعلى مقَّامَّا  وم ضرتهم َي الضتح املحني وم ضرة الَّخنَّب الَّخي غضر ملحمَّد
د بيمبََّّط َََّّخا األمر   مواضََََّّّّع أثرية، وقََّّ ، )ص(نََّّا، ولكن بََّّدرجََّّة دوص محمََّّدم ضرة ذنََّّب األ

 ويمكن  وفق  اهلل مراجعت    املنيشابهات.

 برای که است گناهی بخشش و مبین فتح همان اشمغفرت  و دارد باالتری مقام هاو بعضی از آن
)ص(، و محمد از ترپایین ایدرجه)ص( بخشیده شد، یعنی مغفرت گناه انا )منیت(، و اما شخصی با محمد

 . دهد توفیق را شما خداوند کنی مراجعه متشابهات  به توانیمواضع زیادی روشن نمودم، و می امر را در این

ينَّا    ﴿: )ص(قَّال تعَّالى مخَّااحَّا  محمَّدا   ح   مُّ
ا لَََّ  َفتسحَّا  نََّ ا َفَتحس ن  إ نَّم َم م  دم ا َتقََّ ح مََّ َر لَََّ  اللم ض  ل َي س

َ  َوَما َمَت ح عَ  َذنح  مم ن عس َر َويحت  خم
َ
سََّّس َت  َرااا  مُّ َيَ  صََّّ  د  َ  َوَيهس يما  َليس والسَََّّلم عليكم ورحمة اهلل   .(1)﴾َتق 
 وبرأات .

 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن

: )همانا ما برای تو فتح و گشایشی آشكار فرمایدخداوند متعال در خطاب به حضرت محمد)ص( می
را بر تو تمام نموده و تو را به راه حق و و نعمتش  را ببخشد ات خداوند برای تو گناه گذشته و آیندهنمودیم* تا 

 . (2)صراط مستقیم هدایت نماید(
 والسالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

 ََّ ۱۴۳۱ربیع األول/  -   أحمد الحسن                                                                  

****** 

مِ این فرستاده که در آیه )ِإ : 420پرسش 
َ
 أ

ٌ
ُكْم َرُسول

َ
ای امین برای شما هستم(  یٌن : من فرستادهنِّ  ل

 ؟ کیست

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٢٠الس ال/ 

 
 .2 –  1الفتح:  -1
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وذريت    )ص(السَََّّلم عليكم يا آل محمد ورحمة اهلل وبرأات ، السَََّّلم على يماني آل محمد
 ات .ال ينيني ال اَرين ورحمة اهلل وبرأات ، السَلم على أنصارك ورحمة اهلل وبرأ

 سيدي، لقد ورد   القرآص الكريم َخه اييات املحارأات:

يم    ﴿ ول  َأر  مس َرسَّح َح َص َوَجاء َعوس رس َم ف  مس َقوس َلهح ا َقحس   إ ن يَوَلَقدس َفَتنم
َحاَد اللم وا إ َليم ع  دُّ

َ
صس أ
َ
ول   أ مس َرسَّح َلكح

ني   م 
َ
 .(1)﴾أ

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۲۰سؤال/ 
الله و برکاته، السالم علی یمانی آل محمد)ع( وذریته الطیبین الطاهرین   آل محمد و رحمة  السالم علیكم یا

 و رحمة الله و برکاته، السالم علی أنصارک و رحمة الله و برکاته.
 آیات مبارک وارد شده است:آقای من، در قرآن کریم این 

 خدا بندگان که* آمد هاآن برای بزرگوار یاوم فرعون را آزمایش نمودیم و فرستادهق ها)و همانا پیش از آن
 .(2)امین هستم( ایفرستادهد، همانا من برای شما کنی تسلیم من به را

وا   دُّ
َ
صس أ
َ
ول  من َو َخا الرسََََّّّّول، وما حدود عصََََّّّّمت  حىت يقول: ﴿أ مس َرسََََّّّّح   إ ن ي َلكح

َحاَد اللم إ َليم ع 
ني ﴾، وما َي األمانة الت نسَّحها لنضسَّ ، وَ  ي م 

َ
وجد قحلكم رسَّول من اإلمام)ع(، وما َي حدود أ

 والحمد هلل وحده. ؟رسالت ، َ  أانط للحوزة خاصة أم للنان أافة
 إيراص -املرس : الشيخ إياد 

: )که بندگان خدا را به من فرمایدچگونه است بطوری که می این فرستاده کیست، و محدوده عصمت اش
 آیا و چیست، دهدمین هستم(،  و امانتی که به خود نسبت میتسلیم کنید، همانا من برای شما پیامبری ا

 همه برای یا حوزه برای فقط آیا بود، چگونه رسالتش محدوده و بود، امام جانب از ایفرستاده شما از پیش
 .وحده الحمدلله و بود؟ مردم

 إیران  -فرستنده: شیخ إیاد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 مد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .ني، وصلى اهلل على محوالحمد هلل رب العامل
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يم  ﴿قَّال تعَّالى:  ول  َأر  مس َرسََََّّّّح َح اء َص َوجََّ َعوس رس َم ف  مس َقوس َلهح ا َقحس دس َفَتنَّم    َوَلقََّ
َ
صس أ
َ
  إ ن ي أ

حََّاَد اللم وا إ َليم ع  دُّ
ني   م 

َ
ول  أ مس َرسََّّح   إ    َلكح

لحوا َعَلى اللم صس ءم َتعس
َ
نير  َوأ ح  َ اصر مُّ

لس م ب سََّّح
ص    ن ي آت يكح

َ
مس أ َرب ي َوَرب كح  ب 

تح خس َوإ ن ي عح
وص   مح جح وص    َترس

لح   َ
اعس وا ل ي فََّ نح م  مس تح س

صم   َوإ صس لم
َ
ا َربَّم ح أ َدعََّ وَص فََّ مح ر  جس م  مُّ ََ حَءء َقوس َل      ي َليس اد  حََّ ر  ب ع  سََََّّّّس

َ
فََّ 

وَص  َحعح تم م مُّ كس الس   إ نمكح وا  َواتسرح َس َر َر َرقحوصَ َححس ند  مُّ س مس جح  .(1)﴾ إ نمهح

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و   المهدیین و سلم تسلیما 

 برای  واربزرگ ایفرعون را آزمایش نمودیم و فرستاده قوم ها: )و همانا پیش از آنفرمایدخداوند متعال می
 کشیگردن  خدا  بر  کهکنید، همانا من برای شما پیامبری امینم* و این  تسلیم  من  به  را  خدا  بندگان  که*  آمد  هاآن

برم از اینكه می پناه شما پروردگار و خود پروردگار به من همانا و* آوردم ارآشك حجتی شما برای من که نكنید
ناره من از پس ،آوریدسنگسارم کنید* و اگر به من ایمان نمی که اینان  خواند را خود پروردگار پس* گیرید ک 

مردمی گناهكارند* پس )گفتیم( بندگان مرا شبانه حرکت بده، که شما مورد تعقیب خواهید بود* و دریا را آرام 
 .(2)(هستند شدنی غرق سپاهی هاپشت سر بگذار که آن

َّخا واضََََّّّّح من املقَّدمَّة اييَّات تتكلم عن موىس)ع(  صَ  مَ َقوس ﴿و َعوس رس مس ﴿ومن النهَّايَّة  ﴾ف  إ نمهح
ند  مُّ  َرقحوصَ جح  .﴾ س

َن﴾ و از پایان است روشن  مقدمه از این و گویندآیات از حضرت موسی)ع( سخن می َعو  ر  َم ف  و 
َ
ُهم   اش﴿ق نَّ ﴿إ 

وَن﴾. 
ُ
َرق غ   ُجند  م 

بهم،  و  زمن القََّّائم تتعظ)ص( وقََّّد ضََََّّّّربوا مثَل  لعََّّ  النََّّان   زمن رسََََّّّّول اهلل محمََّّد
 أقائم آل محمد.أيلا  قائم وأانوا منيشرين ب  فموىس)ع( 

و این َمَثل و تشبیه را زدند که مردم در زمان رسول خدا محمد)ص( و در زمان قائم از آنان پند گیرند، زیرا 
 موسی)ع( نیز قائم بود و به او نیز همانند قائم آل محمد بشارت داده شده بود. 
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 ﴿قال تعالى: 
َ
يدح أ ر 

نم عَ َونح نَي ص نممح ث  َوار 
مح الس َعَلهح ة  َونَجس ئ مم

َ
مس أ َعَلهح رس   َونَجس

َ وا    األس
ضح ع  تحلََّّس يَن اسََّّس خ 

َلى الم
َخرحوصَ    ا أََّانحوا َيحَّس م مَّم هح نس مََّا م  َح وَد نح َََّامََّاَص َوجح َص َو َعوس رس ي ف  ر 

رس   َونح
َ مس    األس َن َلهح

والسَََََّّّّلم   .(1)﴾َونحَمك 
 ات .حمة اهلل وبرأعليكم ور 

 ََّ 1٤31ربيع األول/   أحمد الحسن

نت شدند  ُمستضعف  زمین در که  کسانی  بر  خواستیم: )و میفرمایدخداوند متعال می را امام   هاآن  و  َنهیم  م 
 شانشان دهیم و به فرعون و هامان و سپاهگردانیم و ایشان را وارثان زمین قرار دهیم* و در زمین تمكین 

 والسالم علیكم و رحمة الله و برکاته. (.2)شان دهیم(ن تندداش حذر آن از که را چیزی
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/   أحمد الحسن

****** 

ْیَر ُمَتَشاِبه  )معنی آیه : 421پرسش 
َ

 َوغ
ً
 : همانند و غیر همانند(ُمْشَتِبها

محمد السََََّّّلم عليكم آل محمد ورحمة اهلل وبرأات ، السََََّّّلم على يماني آل   :٤٢1السَََّّّ ال/
 َرين.  ال ينيني ال اوعلى ذريت

َنا ب    نََحاَت ﴿ورد   القرآص سَََّّّيدي َخه ايية املحارأة:   َرجس
خس
َ
َماء  َماء  َف  َن السَََّّّم نَزَل م 

َ
َي أ خ 

َو الم َح َو
هَ  ع 
ن َالس    م 

َن النمخس  َوم 
حا  رَتَاأ  ا  مُّ نس ح َحح  ر  ح م 

را  نُّخس نس ح َخل  َنا م  َرجس خس
َ
ءر َف  َواص  دَ أح   يَشس نس اتر ان َية  َوَجنم ا ق 

عَّ   َمَر َوَينس
ثس
َ
ه  إ َذا أ  إ ل ى َثَمر 

واس رح ابَّ  ر انمح
نَيشََََََّّّّّ َ مح هَّا  َوَغريس نَيح 

شََََّّّّس اَص مح مَّم يستحوَص َوالرُّ نََّابر َوالزم
عس
َ
نس أ مس م      َذل كح

   إ صم
نحوصَ  م  مر يح س

ها  وَ ﴿. فما معق أو ت وي  َخه الكلمات من ايية:  (3)﴾يَياتر ل َقوس نَيح 
شََّّس نَيشَََّّ مح َ مح  ﴾،اب  ر َغريس

اب  ر فما عق اهلل 
نَيشَََّّ َ مح ها  َوَغريس نَيح 

شََّّس وإص اهلل سََّّححان  أاص يتكلم عن األةََّّجار والنحاتات ويقول مح
 . والحمد هلل وحده.)ص(فيها، َ  عق نضس املوضوع، أم فيها آل محمد

 إيراص -اد املرس : الشيخ إي

پاک  و برکاته، سالم بر یمانی آل محمد و بر فرزندان : السالم علیكم یا آل محمد و رحمة الله۴۲۱سؤال/
 و طاهرت.

 
 . 6 –  5القصص:  -1
 . 5 –  6قصص:  -2
 . 99اإلنعام:  -3



 57                                                                                             (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

 

 

موالی من در قرآن این آیات مبارک آمده است: )و اوست کسی که از آسمان، آبی فرود آورد؛ پس به وسیله 
 بر ُمتراکمی هاینه سبزی خارج ساختیم که از آن، دانهآن از هر گونه گیاه برآوردیم، و از آن )گیاه( جوا

- انار و زیتون و انگور از هاییباغ( نیز) و. هم به نزدیک است هاییخوشه خرما درخت شكوفه از و. ریمآو می
 هاخارج نمودیم. به میوه آن چون ثمر َدَهد و به )طرز( رسیدنش بنگرید. قطعا  در این -انندهم غیر و همانند

یه: ﴿ همانند و غیر همانند ﴾، ل این کلمات از آ. معنی و یا تأوی(1)(هاستنشانه آورندمی ایمان کهمردمی برای
ها   فرمایدمی و کندچیست در حالی که خداوند سبحان از درختان و گیاهان صحبت می َتب 

،  ُمش  ه  َوَغیَر ُمَتَشاب 
یا منظور آن همان آل محمد)ص( هستند. و الحمد  ومنظور خداوند چیست، آیا منظور همان موضوع است،

 لله وحده. 
 إیران  -إیاد  ه: شیخفرستند

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

بينهما ةََّّحها  ولكن ثمرَما إذا نمرت إلى أوراق وأغصََّّاص ةََّّجرتي الزيتوص والرماص فسََّّتجد  
 غري منيشاب .

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.الو   حمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 یمیوه ولی یابیدمی را شباهتی هاهای درخت زیتون و انار نگاه کنید، بین آن زمانی که به شاخه و برگ
  .نیست هم به شبیه هاآن

، فمع أص أوليَّاء اهلل منيشََََّّّّابهوص ولكن أَّخلَّ  فَّإص اهلل يمهر من أوليَّائَّ  علوم يبتضع بهَّا عحَّاده
َّا اهلل منهم ء تكوص منيشَََََّّّّّابهَّة، وأمثَّال فَّ نَّط تجَّد أص اهلل أظهر علومهم والثمَّار  الت يمهر

وأظهر الضق  على لسَََّّّاص الصَََّّّادق جعضر بن الدعاء على لسَََّّّاص زين العابدين علي بن الحسَََّّّني)ع(  
 . والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .(محمد)ع

 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

اولیاء خداوند  که این با و ببرند، سود آن از بندگانش تا کنداوند علومی را از اولیائش ظاهر میخد چنینهم
 دعاء  خداوند  که  یدبینمی  مثال    نیست،  شبیه  نموده  ظاهر  هاآن  از  خداوند  که  هاییشبیه به هم هستند ولی میوه 
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)ع( ظاهر نمود، و فقه را بر زبان صادق جعفر بن محمد)ع(. والسالم ینسح بن علی العابدین زین زبان بر را
 علیكم و رحمة الله و برکاته. 

 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - أحمد الحسن  

****** 

 شوند.محاسبه و خداوند و کسانی که  هالک نمی سواالتی در مورد :  422پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٢٢الس ال/ 

ويمانيهم املوعود أول املهديني وأول امل منني وزينة األولني لى قائم آل محمد السََََّّّلم والصََََّّّلة ع
 وايخرين سيدي وموءي أحمد الحسن)ع(.

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۲۲سؤال/ 
مهدیین و اول مومنین و زینت اولین و آخرین، آقا و سالم و صلوات بر قائم آل محمد و یمانی موعود، اول 

 ن)ع(.موالیم احمد الحس

ا  ﴿بسََََّّّّم اهلل الرحمن الرحيم  ا مََّ هََّ نيََّطس َوَعَليس ا َأسَََََّّّّ ا مََّ ا َلهََّ َعهََّ سََََّّّّس  إ ءم وح
سَََََّّّّّا  ح نَضس ءَ يحَكل عح الل 
را  َأَما َحَملسَت ح َعَلى الم  َنا إ صَّس  َعَليس

م  س نَيطس َربمَنا َوءَ َتحس نَيسََّ لسَنا َما ءَ َااَقَة اأس َنا َربمَنا َوءَ تحَحم  ل  ن َقحس يَن م  خ 
نَط َموس 

َ
َنا أ َحمس رس َلَنا َوارس ض 

ا َواغس عح َعنم ينَ َلَنا ب    َواعس ر  َكاف 
م  الس َقوس

نَا َعَلى الس رس  .(1)﴾ءَنَا َفانصح

 آورد دست به چهآن است نكرده تكلیف اشبسم الله الرحمن الرحیم )خداوند هیچ نفسی را بیش از توانایی
ه بر کسانی که پیش از ما بودند انداختی، ک طورهمان َمَبند زنجیر  ما بر پروردگارا اوست، برعلیه و اوست برای

م کن تو سرور رح ما به و ببخش را ما و درگذر ما از و مكن حمل ما بر نداریم را اشطاقت ما چهپروردگارا آن
 . (2)قوم کافر پیروز گردان(مایی، پس ما را بر 

ع، و  وسَّ ها ضَّمن الدعاء الوارد سَّيدي، صَّدر َخه ايية ينضي التكليع بما َو خار  الوسَّ 
َنا َما ءَ َااَقَة َلَنا ب    ﴿ى:   ايية قول  تعال

لس  ؟؟فما َو مراده تعالى من قول  َخا ﴾َربمَنا َوءَ تحَحم 
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: )پروردگارا شودمی وارد دعاء این وسطش در و کند،را نفی می آقای من، ابتدای آیه تكلیف خارج از توان
 یل مكن(  و منظور خداوند از این کالم چیست؟؟ تحم نداریم، را شانَ تو  که چهبر ما آن

نَا﴿ما تضسَََّّّري قول  تعالى:   -٢
س
  َ خس

َ
وس أ
َ
يَنا أ نَا إ ص نمسَََّّّ 

خس ، وَ  اإلنسَََّّّاص ي اخخ على ﴾َربمَنا ءَ تحَ اخ 
  ؟البسياص

خطاء نمودیم، ما را تفسیر فرموده خداوند متعال که می فرماید: )پروردگارا اگر ما فراموش کردیم یا  -۲
   شود؟مواخذه مكن( ، چیست و آیا انسان به خاطر فراموشی مواخذه می

 عن منصََّّور بن حازم، قال: )قلط ألبي عحد اهلل)ع(: إص  اهلل أج   وأأرم من أص يعر  بخلق ، -3
  ؟من َخا الحدياب  الخلق يعرفوص باهلل، قال: صدقط(. سيدي ما َو مراده)ع( 

دق )ع( عرض کردم خداوند باال و واالتر از آن است که بوسیله م صاازم گوید به اما: منصور ابن ح۳س
 !فرمودند درست گفتی !شوندخلقش شناخته شود بلكه این خلق او هستند که بوسیله او شناخته می

 موالی من )سید احمد الحسن ع( منظور و مفهوم این حدیث از امام صادق)ع( چیست؟

 مري امل منني: )رأت  القلوب بحقائق اإليماص(ا َو املراد من قول أسيدي من ل ض  بني م  -٤

)ع(, قَّال: )جَّاء ح  إلى أمري امل منني)ع(  َّخا الحَّديَّا: عن أبي عحَّد الل  فقَّال: يَّا أمري الوارد   
َّ  رأيَّط ربَّ  حني عحَّدتَّ   ؟   مَّا أبَّط أعحَّد ربَّا  لم أره, قَّال: وأيع رأيتَّ فقَّال: ويلَّ  ؟امل منني، 

 (.اَدة األبصار, ولكن رأت  القلوب بحقائق اإليماصرأ  العيوص   مشقال: ويل  ء تد

 با هاآقای من به بزرگواری خودتان، مقصود این کالم امیر المؤمنین)ع( را برای ما بیان کنید: )قلب -۴
 (.بینندمی را او ایمان حقیقت

رسید و گفت )ع( المؤمنین یرما خدمت: )عالمی فرمایداین حدیث آمده است که: أبی عبد الّله)ع( میدر 
ئی! فرمود: وای بر تو! من آن نیستم که پروردگاری را ای امیر مؤمنان: پروردگارت را هنگام پرستش او دیده

دیدگان هنگام نظر افكندن او را درک   ای؟ فرمود: وای بر توام بپرستم، عرض کرد: چگونه او را دیدهکه ندیده
 اند(.ن او را دیدهها با حقایق ایمانكنند ولی دل
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مح َوإ لَيََّّس   ﴿ -5
كس هَََّّ ح لَََّّ ح السحح  إ ءم َوجس

الََّّ    ءر ََََّّ َو أََّّح ُّ يَشس َح َ  إ ءم 
 آَخَر َء إ لَََّّ

  إ َلهََّّا 
عح َمَع اللم دس َء تَََّّ

وصَ  َجعح اء عنكم أَ  الحيط, سََََّّّّيدي ما املقصََََّّّّود من قول  حسََََّّّّب ما جوج  اهلل اإلمام)ع(    .(1)﴾تحرس
  ؟تعالى من ََلك األةياء رى ما مرادهوبعحارة أخ ؟تعالى َال 

 شود، )با خداوند، الهی دیگر را َمخوان، هیچ الهی غیر او نیست هر چیزی به غیر وجه او هالک می -۵
وجه خداوند همان امام علیه السالم است، با توجه به روایاتی    (2)(گردندمی باز  او  سوی  به  و  اوست  برای  حكم

م آمده است، آقای من، منظور از هالک در کالم خداوند متعال چیست؟ و به که از شما اهل بیت علیه السال
 خداوند از هالکت َاشیاء چیست؟ عبارتی دیگر منظور 

وأرمَّ  بني لي رأيَّ   . سََََّّّّيَّدي بجودك(3))يخر  املهَّدي من قريَّة يقَّال لهَّا أرعَّة( -6
 الشريع   َخا الحديا وما املراد من  وفي . 

 در  را تان. آقای من به بزرگواریتان نظرشریف(4)(شودنام کرعه خارج میایی به  از روست )امام مهدی)ع(    -۶
 .کنید بیان حدیث این مورد

  لي أص أسَّ ل قد ورد   بعض الروايات وصَّع املهدي ب ن  ةَّاب موفق صَّلوات ربي علي ، فه -٧
  ؟موءي عن توضيح َخا الوصع

توضیح  شما از توانموصیف شده است، و آیا میدربعضی روایات واردشده که مهدی به جوانی موفق ت -۷
 این وصف را مسَالت کنم؟ 

سََََّّّّيَّدي، قَّد بقيَّط على إيمَّاني ويقيين بقيَّة بَّ  بقَّايَّا، فَّ رجوك أص تتضلَََََّّّّّ  وتمن علي   -٨
بمسََََّّّّاعدة روحية تكم  بها إيماني وتجع  الحق والحقيقة   قرارة نضيسََََّّّّ مسََََّّّّتقرة ء أحول 

، فهحين ءبتداء أرم  وسََََّّّّالع برك بي يا سََََّّّّيدي, مع  عنها وء أزول بمن  وجودك وحلم  علي  
سََّّارتي على سََّّيدي، سََّّيدي أتراني ما أتيت  إء من حيا ايمال، أم علقط اعتخاري لسََّّوء أدبي وج

ب ارا  ححال  إء حني باعدتين ذنوبي عن دار الوصَّال، فحسس امل ية الت امت ط نضيسَّ من َواَا، 
 وتحا  لها لجرأتها على سيدَا وموءَا.  فواَا  لها ملا سولط لها ظنونها ومناَا،
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 و تفُضل من بر که امیدوارم مانده، آن در هایماندم و یقینم یک پس ماندهآقای من، بر ایمانم باقی  -۸
 که نمایید، ُمستقر َنفسم در را حقیقت و حق و شود کامل آن با ایمانم که کنید روحی کمک مرا و نمایید منت

کن، و ه لطف بخشش و نیكی بر من عطا ب من، آقای ای برندارم، دست آن از من بر شما بخشش و منت با
گریمی آیا من، آقای کنم،می عذرخواهی آقایم بر جسارتم و ادبیبه خاطر بی  شما سمت به آرزوها خاطر به ن 

 بد چه است، کرده دور وصال سرزمین از مرا گناهانم کههنگامی مگر زدم چنگ ریسمانت اطراف به یا آمدم،
 بر وای و است، داده زینت را آن آرزوها و هاگمانسم دارد، وای بر او چون نف که است نفس هوای از َمرکبی

 .وموالیم آقا بر جراتش خاطر به آن

وأرجو من موءي وأبي الرحيم الشََََّّّّضيق الرفيق اليمَّاني أص يَّخأرني عنَّد ربَّ ، وأص يجعلين من  
مي وإسََََّّّّرا  على نضيسََََّّّّ وتقصََََّّّّريي معَّ  ومع أبيَّ  اإلمَّام بَّالَّ  و  دعَّائَّ ، وأص ي ضر لي ظلمي وجر

 يهما السَلم(. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .املهدي )عل

 ولدأم الجاَ 
 العراق -املرس : الشيخ الحلي 

و از موال و پدر مهربانم یمانی خواهش دارم که مرا نزد پروردگارش یاد نماید، و مرا در دعایش بیاد آورد، و 
علیهما السالم( را ببخشد. والسالم رم و اسراف بر نفسم و کوتاهی با ایشان و با پدرش امام مهدی )ستم و ج

 علیكم و رحمة الله و برکاته.
 فرزند جاهل شما 

 عراق  -فرستنده : شیخ حلی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 يني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهد

  ما    ﴿: قال تعالى: ٢-1  ن
م وهح لل  ضح وس تحخس

َ
مس أ كح سََّّ  نضح

َ
 َما    أ

واس دح رس   َوإ ص تححس
َ
َماوات  َوَما    األ السََّّم

ير   ءر َقد  ح َعَلى أح   يَشس بح َمن َيَشاءح َوالل  َن َيَشاءح َويحَعخ  رح مل  ض 
ح َفَي س م ب    الل 

حسكح  .(1)﴾يحَحاس 

 م الله الرحمن الرحیم: بسجواب 
.و الحمد لله رب العالمین، و ص  لی الله علی محمد و آل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 
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 و است خداوند برای است، زمین در چهآن و هادر آسمان چه: ) و آنفرماید: خداوند متعال می۲-۱ج س
 پس  کندمی  محاسبه  را  شما  آن،  واسطه  به  خداوند  ید،نمای  مخفی  یا  و  نموده  آشكار  را  است  تاندرون  چهآن  اگر

 .(1)(تواناست چیزی هر بر خداوند و کنداهد عذاب میبخو  را که هر و بخشدمی بخواهد که هر برای

َخه ايية أما َو واضَّح فيها أص اهلل يحاسَّب على ما يحلَّمر   األنضس، أي إص أضَّمر اإلنسَّاص 
ص بحسََّّب األمر ليس خارجا  عن قدرة اإلنسََّّاص، أي إص اإلنسََّّا  ةََّّرا  يحاسََّّب علي ، فاهلل بنيم أص َخا

ف رت  والقدرة املودعة في  يمكن  أص يكوص خريا  دائما  وء يلَََّّّمر ةَََّّّرا ، فهو يمكن بحسَََّّّب 
ينا ﴾، فَل يكوص للشَّي اص نصَّيب  ح   مُّ

َنا َلَ  َفتسحا  ف رت  أص يكوص ممن فتح اهلل لهم، ﴿إ نما َفَتحس
سََََّّّّاص فإننَّا نجَّده خارجا   وأفعَّال ، ولكن مع أص َخا األمر   حدود قدرة اإلنحقيقي فيَّ  أو   نواياه 

عن سَّعة وااقة أأرث بين آدم، ليس بسَّنيب نق    ف رتهم فرضَّ  اهلل عليهم، ب  بسَّنيب تقصَّري 
َّخه املحَّاسََََّّّّحَّة الت  منهم َم أنضسََََّّّّهم، وبَّالتَّالي فَّاهلل يقول   اييَّة الت أتيَّط بهَّا وفقَّ  اهلل إص 

 النَّان إء بحسَََََّّّّّب لنضس من نوايَّا قَّد رفعَّط عن عَّامَّة النَّان فَل يكلع اهللتكوص على مَّا   ا
وسََََّّّّعهم وااقتهم الت عليها أأرثَم وإص أانوا م منني، وَخا تخضيع عن النان، ويعين أص اهلل 

 يحاسحهم على قدرة َي   الحقيقة دوص قدرتهم الحقيقية املودعة فيهم.

 یعنی  کند،می محاسبه است، پنهان انسان نفس در چه آن هر خداوند است، روشن آیه از که طورهمان
نسان ا  توانایی  دایره  از  مسئله  این  که  نموده  معلوم  خداوند  و  کند،به میمحاس  را  آن  کند  پنهان  را  َشّری  اگرانسان

 شری هیچ و بوده دائمی خیر که تواندخارج نیست، یعنی انسان با توجه به فطرت و توانایی که در اوست، می
)همانا ما برای تو فتح   نمود  فتح  هاآن  برای  خدا  که  باشد  کسانی  از  دتوانمی  فطرتش  واسطه  به  و  نكند،  هاننپ  را

 ولی  داشت، نخواهد افعالش و نیات  در یا و وی در حقیقی یو گشایشی آشكار نمودیم( ، و برای شیطان بهره
 و بینیم،می مردم بیشتر طاقت و توان از رجاخ را این ما اما است انسان قدرت  دایره در مسئله این که این با

، و هاستان قرار داده نیست، بلكه به سبب تقصیر خود آنبرایش خدا که هاآن فطرت در نقص خاطر به این
 خواهد نفس در که هایینیت بر که محاسبه این: فرمایدمی -الله وفقک- آوردی که ایدر آخر خداوند در آیه

 مكلف دارند مردم بیشتر که طاقتی و توان حسب بر مگر  را مردم خداوند و شده، شتهبردا مردم بیشتر از بود
 آنان حقیقت در خداوند که معناست اینرچند که مومن باشند و این تخفیفی برای مردم است، و به ه کندمی

 .است داده آنان وجود در که است قدرتی از ترکم که کندمی محاسبه قدرتی بر را
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َها َما ﴿ قال تعالى: نَيطس َعَليس نَيسََّ أي يحاسَّب اهلل اإلنسَّاص على الشَّر الخي صَّدر من  بالضع    ﴾اأس
وليس فقط نواه، أي إن  سَّححان  يحاسَّب اإلنسَّاص على الشَّر إذا نواه وصَّدر من ، وء يحاسَّح  فقط 

 على أن  نواه ولم يتمكن من إنضاذه، أو إن  فع  ةرا  دوص نية الضع  املسحقة.

﴾ یعنی خداوند انسان را به خاطر شری که از وی صادر شده  : ﴿َعَلیَهاایدرمفخداوند متعال می َما اکَتَسَبت 
 کند یعنی خداوند انسان را نسبت به شری محاسبه می وی، قصد و نیت فقط نه و دهدمورد محاسبه قرار می

 ندارد،   را  آن  انجام  توانایی  ولی  دارد  را  آن  نیت  که  کاری  به  نسبت  و  باشد،  شده  صادر  او  از  و  داشته  را  آن  نیت  که
 لش نیت انجام دادن آن را ندارد..قب ولی دهد انجام کاری که این یا دهد،نمی قرار حساب  مورد

نَا إ ص نم ﴿
خس نَيَسنَيطس َربمَنا ءَ تحَ اخ  َها َما اأس َعَها َلَها َما َأَسنَيطس َوَعَليس سس  إ ءم وح

سا  ح نَضس يَنا ءَ يحَكل عح الل  س 
 
َ
وس أ
َ
نَاأ

س
  َ لسَنا َما ءَ  خس َنا َربمَنا َوءَ تحَحم  ل  ن َقحس يَن م  خ 

را  َأَما َحَملسَت ح َعَلى الم َنا إ صََََّّّّس  َعَليس
م  س َااَقَة َربمَنا َوءَ َتحس

ينَ  ر  َكاف 
م  الس َقوس

نَا َعَلى الس رس ءَنَا َفانصح نَط َموس
َ
َنا أ َحمس رس َلَنا َوارس ض 

ا َواغس عح َعنم  .﴾َلَنا ب    َواعس

ورده به سود او، و آ دست به[ خوبی از] آنچه. کندنمی تكلیف اشند هیچ کس را جز به قدر توانایی﴿ خداو
زیان اوست. پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر،  به آورده دست به[ آنچه ]از بدی

. نهادی بودند ما از پیش که کسانی[ دوش] بر همچنانكه مگذار؛ ما[ پروردگارا، هیچ بار گرانی بر ]دوش
آور؛ سرور ما مكن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت  تحمیل ما بر نداریم آن تاب  آنچه و پروردگارا،

 تویی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کن.﴾.

نَا ﴿فقول  تعالى: 
س
  َ خس

َ
وس أ
َ
يَنا أ نَا إ ص نمسَََّّّ 

خس َنا َما ءَ َااَقَة َلَنا ب    َربمَنا ءَ تحَ اخ 
لس : ينيني أص ﴾... َوءَ تحَحم 

فاملضرو  ب  أص ي لب من اهلل بعمل  وسَّعي ،   -أي اإلنسَّاص   -لك  إنسَّاص وسَّع وقدرة َو حددَا  
 ألوامر اهلل. -أي ترأ  وإغضال   -أص ي ضر ل  تقصريه ونسيان  

ه خطا رفتیم بر ما مگیر ... و آنچه فراموش کردیم یا ب  : ﴿ پروردگارا، اگرفرمایدو فرموده خداوند متعال که می
 انسان  خود  که  است  قدرتی  و  توانایی  انسان  هر  برای  که  کندتاب آن نداریم بر ما تحمیل مكن ﴾، این روشن می

 و کوتاهی خاطر به که بخواهد خداوند از که اوست بر است، نموده مشخص را آن خودش سعی و عمل با
 .نماید بخشش درخواست خدا دستورات  به نسبت -او غفلت و ترک یعنی- او فراموشی

وس ﴿
َ
يَنا أ نَا إ ص نمس 

خس نَاَربمَنا ءَ تحَ اخ 
س
  َ خس

َ
وأيلا  ي لب أص يكوص امتحان  بحدود وسع  وقدرت    ﴾أ

وإص أاص دوص السَّعة والقدرة املودعة   ف رت ، وإص أاص سَّنيب ذل  تقصَّريه َو، فلو ألض  اهلل 
الت َي وبسَََّّّنيب تقصَََّّّريه دوص القدرة الحقيقية املودعة    -ي خار  وسَََّّّع  وقدرت  فوق حدوده أ
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وبالتالي يكوص َخا الدعاء َو غاية الحكمة بالبسَّحة ملن  سَّيضشَّ  ويخسَّر أ  يشء،  -ف رت   
لسَنا َما ءَ َااَقَة َلَنا ﴿خسََّّر ةََّّيئا  وء يريد أص يخسََّّر أ  يشء وَ ءء َم معمم بنو آدم،  َوءَ تحَحم 

نَ ب     َحمس رس َلَنا َوارس ض 
ا َواغس عح َعنم ر   َواعس َكاف 

م  الس َقوس
نَا َعَلى الس رس ءَنَا َفانصح نَط َموس

َ
 .﴾ينَ ا أ

 به  امتحانش که نماید درخواست چنین﴿ پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر ﴾ هم
 و باشد، شده نهاده فطرتش در که قدرتی و توانایی از از رتپایین او توانایی هرچند باشد، قدرتش و توانایی اندازه

تر از حدودش او را تكلیف کند،  همه چیز را یعنی اوست، و اگر خداوند باال خود کوتاهی آن علت چند هر
 نهاده او فطرت در که حقیقی قدرت  از ترچیزی که به خاطر کوتاهی اوست، کم-خارج از توانایی و قدرت او 

 مقداری که فردی نسبت به دعا این نتیجه در دهد،می دست از را چیز همه و خوردمی تشكس -است شده
﴿ و آنچه  است، حكمت نهایت هستند، آدم فررندان بیشتر هاآن که نكند زیان بیشتر خواهدزیان دیده و می

ور ما تویی؛ پس ما را بر تاب آن نداریم بر ما تحمیل مكن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سر 
 گروه کافران پیروز کن﴾. 

فوص ب  َخا َو معق الحديا. : اهلل يحعر   نضس  بخلق ،3  ن  وليس أص خلق  يحعر 

نه اینكه خلقش او را معرفی  ،کند()معرفی میشناساندآفریدگانش می ه وسیله: خداوند خودش را ب۳ج س
 .است حدیث معنای این ،کنند می

، وحجج اهلل َم املعرفوص بََّّاهلل، فََّّاملراد َو أص اهلل َعرم  )ع(يحعَر  بحججََّّ  ا إص اهللأي لو قلنََّّ 
فوا ب . خلق نضس  لحقية   بهم ء أنهم َعرم

شوند، شود و حجج الهی بوسیله خدا معرفی میاین که اگر گفتیم خداوند بوسیله حججش شناخته می  یعنی
ا به بقیه خلقش معرفی کرده )یعنی حجج الهی واسطه مراد این است که خداوند بوسیله حججش خودش ر 

فی کردند )پس بودند برای یادآوری و معرفی خدا به خلقش( نه اینكه آنها )خودشان مستقال( خدا را معر 
 کند(باشد که خودش را بوسیله آنها معرفی میکننده اصلی خود خداوند میمعرفی

لخي واج  خلق  بهم ليعر  ء أنهم من أنضسََََّّّّهم فهم وج  اهلل الخي واج  ب  خلق ، أي إن  َو ا
 و ب نضسهم يحعرفوص باهلل.أ

 با  هاآنه ه وسیلب که است ندخداو یعنی ،روبر شد هایش آفریده با هاآنان وجه الله هستند که به واسطه آن
نه اینكه حجج الهی از پیش خودشان و بوسیله خودشان )مستقال(  شود، شناخته تا شد، رو روبه هایشآفریده
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کند وگرنه خود را معرفی کنند )یعنی آنها صرفا واسطه هستند که خداوند بوسیله آنها خودش را معرفی میخدا  
 .شناختند که فرمود قبل از این که وحی شود ما کنت تدری ما الكتاب و ال االیمان!(آنها هم او جّل و عال نمی

فَّإذا أَّاص األمر أَّخلَّ  أَّانَّط حقيقَّة األمر أنهم ليس لهم من األمر من يشء فهو سََََّّّّححَّانَّ  
 بهم.أراد أص يحعر  فخلقهم وَعرم  بهم وَعرم  نضس  

صورت حقیقت امر این است که چیزی از امر )معرفت پروردگار( برای حجج الهی نیست )یعنی پس در این
حجج الهی را( خلق ای نیستند(. پس خداوند سبحان خواست که شناخته شود پس آنها را )آنها مستقال کاره

 .کرد و آنها را )به خلقش( معرفی کرد و خودش را بواسطه و بوسیله آنها )به خلقش( معرفی کرد

َّخه املعرفَّة وأيع تكوص فسََََّّّّتجَّده ومَّا تقَّدم بتضأ صََََّّّّيَّ  أأرث إص ةََََّّّّاء اهلل   مَّا حقيقَّة 
 أتاب تضسري سورة التوحيد وَو   اريق  للبشر إص ةاء اهلل.

اما حقیقت این معرفت را و این که کیفیتش چیـست، ان ـشاءالله بتفـصیل در کتاب تفـسیر ـسوره توحید که 
 خواهید یافت.، در دست انتشار است

عرفة، وقد تكلمط عنها سَّابقا ، ولكن إص ةَّاء اهلل سَّتجد األمر : رأيت  سَّححان  َي امل٤ن  
أعيد الكَلم َنا خاصَّة أن  مضصََّل    تضسَّري سَّورة التوحيد، وبما أن  سَّيبشَّر قريحا  فَل داعي أص 

 اوي  وفق  اهلل.

 این: دیدن خداوند سبحان همان شناخت است، و در مورد آن قبال  سخن گفتم، ولی ان شاء الله ۴ج س
ه به زودی منتشر ک خاطر این به و یافت، خواهی توحید سوره تفسیر کتاب  در مفصل صورت  به را همسئل

 یق دهد.توف تو به خداوند. است طوالنی چون کنم، تكرار را سخن اجاین که ندارد وجود دلیلی شود،می

َق َمن    ﴿: قال تعالى: 5  ن ع  ور  َفصََّ َخ    الصَُّّ ض 
ح ثحمم َونح اء اللم رس   إ ءم َمن ةََّ

َ َماَوات  َوَمن    األس السَّم
وصَ  رح َيام  َينمح م ق  َح َذا  َرى َفإ 

خس
ح
ي   أ َخ ف   .(1)﴾نحض 
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 زمین  در که هر و هاآسمان در که هر پس شود،: ) و در صور َدمیده میفرمایدمی : خداوند متعال۵ج س
 بر آنان ناگاه به و شودمی دمیده آن در دیگر بار سپس بخواهد؛ خدا که کسی مگر افتد،می در بیهوش است
 .(1)(نگرندمی ایستاده پای

، أرامَّة لهم وأرامَّة الَّخين ء يهلكوص َم من أَّانوا حقَّا  وجَّ  اهلل الَّخي واجَّ  بَّ  خلقَّ 
بنوره سََّّححان  وتعالى، فه ءء ء يهلكوص وء يضنوص   لَلسََّّم األعمم الخي حملوه   قلوبهم النرية

ا ؛ ألنهم اختاروا الحاقي سَّححان  على أنضسَّهم، ف وبى لهم وحسَّن م ب، وَم وفق  اهلل ليسَّوا أبد
يكوص إنسَََََّّّّّاص للكَّ   - )ص(قحَّ  وبعَّد مجيئهم -فَّالحَّاب مضتو   )ص(فقط محمَّد وآل محمَّد

وج  اهلل فَل تقصََّّروا وتلََّّيعوا حمكم، فالحاب مضتو  والضرصََّّة سََّّانحة والخاسََّّر من خسََّّر 
نصَّيح  من َخا الضلَّ  العميم، اوبى ملن اختاروا ويختاروص اهلل سَّححان  على أنضسَّهم، أولئ  َم 

 املتقوص حقا .

آفریدگانش رو به رو  آنان باکه با  ستند که واقعا  وجه الله هستنده کسانی شوند،افرادی که هالک نمی
 خداوند نور واسطه به- شاننورانی هایقلب در را آن کهگردید، به خاطر کرامت آنان و کرامت اسم اعظمی

چون آنان خداوند   روند،نمی  بین  از  اصال    و  شوندحمل کردند، و آنان هستند که هالک نمی   -المتع  و  سبحان
خداوند شما را -به حال آنان و چه بازگشت خوبی! و آنان  ند، خوشاب نمودباقی سبحان را بر خودشان انتخ

درب برای هر انسانی باز  -)ع( هاقبل و بعد از آمدن آن -فقط محمد و آل محمد)ع( نیستند  -توفیق دهد
است تا وجه الله شود، کوتاهی نكنید و َبهره )نصیب( خود را ضایع نكنید، و درب باز است و فرصت خوبی 

 که افرادی حال به خوشا بدهد، دست از بزرگ فضل این از را اشه فردی است که بهرهیان دیدست، و زا
 پرهیزگاران حقیقی هستند. آنان دادند، برتری و اختیار خودشان بر را سبحان خداوند

أسَََََّّّّّ ل اهلل أص يوفقين لخَّدمتكم جميعَّا ، وأص يجعلكم من املتقني الَّخين ء يهلكوص وء 
 حان  وتعالى علوا  أحريا .حقاء من اختاروه سحيموتوص، ب  يحقوص ب

 که دهد قرار پرهیزگارانی ُجزو را شما و نماید، موفق شما همه خدمت برای َمرا که خواهماز خداوند می
انتخاب د سبحان و متعال و بزرگ را خداون که افرادی ماندن باقی با آنان بلكه میرند،نمی و شوندنمی هالک

 . دماننکردند باقی می
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نير   ﴿ م 
َ
امر أ

نَي    َمقََّ تمق 
ح يحوصر إ صم املس اتر َوعح

نَي      َجنَّم ل  اب 
َتقََّ َقر مُّ نَي س نر َوإ سََََّّّّس نَّدح ن سََََّّّّح وَص م    َيلسنَيسََََّّّّح

نير   ورر ع  م ب حح
َح نََّا جس نَي   أَََّخلَّ َ  َوَزوم ن  ةر آم  هََّ ا ب كَّح   فََّاأ  يهََّ وَص ف  عح

َت إ ءم ا  يََّدس َوس
ا املس يهََّ وَص ف  وقح تَََّة َء يََّخح َوس ملس

مس َعَخاَب  َح وَلى َوَوَقا
ح يم     األس َجح 

يمح    الس َعم 
زح الس َو السَضوس َح ب َ  َذل َ   ن رم َل  م  ان َ    َفلََََّّّّس ل سَََََّّّّ نَاهح ب  رس نمَما َيسََََّّّّم َفإ 

رح  مس َيَتَخأم وصَ   وَص َلَعلمهح حح َتق  رس م مُّ بس إ نمهح َتق   .(1)﴾َفارس
 ََّ 1٤31ربيع األول/   أحمد الحسن 

 دیبای و نازک پرنیان  . سارهاچشمه کنار و هارهیزگاران در جایگاهی آسوده )اند(، در بوستاناستی پ) به ر 
َتبر . گردانیممی  همسر  چشمدرشت  حوریان    با  را  هاآن  و(  بود  خواهد)  چنین.  اندابر هم نشسته بر (  و)  پوشندمی  س 

 چشید نخواهند مرگ نخستین،  مرگ   جز آنجا در. طلبندمی خاطر آسوده( بخواهند که) را ایوهمی هر آنجا در
تو. این است همان کامیابی   پروردگار  جانب  از  است  بخششی(  این. )داردمی  نگاه  دوزخ  عذاب  از  را  هاآن(  خدا)  و

را بر زبان تو آسان گردانیدیم، امید که پند پذیرند. پس مراقب باش، زیرا که آنان بزرگ. در حقیقت، ]قرآن[ 
 .(2)هم مراقبند(

 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/   أحمد الحسن  

****** 

هُ معنی آیه ): 423پرسش 
َّ
ن َینُصَرُه الل

َّ
ن ل

َ
نُّ أ

ُ
 ( چیست؟ َمن َکاَن َیظ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني. :٤٢3الس ال/ 

دامكم ومن أنصَّارأم السََّلم علي  سَّيدي ووالدي وولي نعمت، أسَّ ل اهلل أص يجعلين من خ
 وممن رضيتم إيمانهم.

 : بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین.۴۲۳سؤال/ 
الم علیک سیدی و والدی و ولی نعمتی، أسأل الله أن یجعلنی من خدامكم ومن أنصارکم وممن رضیتم الس

 إیمانهم.
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تكم، وأص ص تدعو لي أص اسَّنيشَّهد على ححكم ووءيلي سَّ ال لكن قح  موءي اسَّت ذن    أ
 يجعلين أعم  بما تححوص وت مروص.

 والیت  و محبت راه در تا کنید دعا برایم که خواهممی شما از بپرسم، راآن کهسؤالی دارم ولی قبل از این
 . دهد قرار کنیدمی امر و دارید دوست شما که ایگونه به مرا و شوم، شهید شما

ح ي عن تضسَّريسَّ الي سَّيد َرهح اللم ص لمن َينصَّح
َ
نُّ أ  ايية الكريمة: قال اهلل تعالى: ﴿َمن َأاَص َيمح

نسَيا  ﴾   الدُّ يظح هح َما َي   دح ََبم َأيس  َ
ََ س يحخس رس  َ عس َفلسَينمح مم ل َيقس

َماء ثح  ب َسنَيبر إ َلى السم
دس دح َرة  َفلسَيمس خ 

 .(1)َوايس

 که  کرد: ) هرکس که گمان میفرمایدکریمه است:خداوند متعال می آقای من سؤالم از تفسیر این آیه
 و  کرده قطع را آن آنگاه دهد، قرار آسمان از سببی پس کرد؛ نخواهد شیاری هرگز آخرت  و دنیا در خداوند،

نگرد  .(2)(برد؟ می بین از را او خشم نقشه این آیا که ب 

 اهلل وبرأات . ورحمةليكم وأرجو موءي أء أأوص قد أثقلط عليكم، والسَلم ع
 : أمةاملرس 

 امیدوارم که سبب رنجش خاطر شما نشدم، والسالم علیكم ورحمة الله وبرکاته. 
 فرستنده: أمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 ر بهم لدين .ص يجعل  ممن يبتصري ايخرة والدنيا، وأأس ل اهلل أص يوفق  لخ

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

 به  که دهد قرار کسانی از را شما و دهد، توفیق دنیا و آخرت  خیر انجام بر را شما که خواهماز خداوند می
 .نمایدمی یاری را دین هاآن واسطه

 
 .15الحج:  -1
 . 15حج:  -2
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َماء ثحمم ﴿قال تعالى:  نَيبر إ َلى السَّم  ب سََّ
دس دح َرة  َفلسَيمس خ 

نسَيا َوايس ح    الدُّ
َرهح اللم ص لمن َينصَّح

َ
نُّ أ َمن َأاَص َيمح

يظح  هح َما َي   دح ََبم َأيس  َ
ََ س يحخس رس  َ عس َفلسَينمح  .﴾ل َيقس

 ریسمانی  بكشد  پس  آخرت   و  دنیا  در  خدا  کندنمی  یاریش  هرگز  که  پنداردمی  آنكو: ﴿  فرمایدخداوند متعال می
 ﴾.آوردمی خشم به را آنچه او نیرنگ بردپس ببرد پس بنگرد آیا می آسمان بسوی

اهلل سَّححان  وتعالى يحعا الرسَّ ، وي يدَم بمَلئكت  وجنده   ملكوت  وسَّماوات ، و  َخه 
وص بالرسَّولايية اهلل سَّححان  وتعالى ينيني   أص َناك اريقا  ملعرفة الحق، وأص    للنان الخين يشَّك 

الرسَّول الخي أرسَّ  إليهم حق، وَو أص يجعلوا ال ريق بينهم وبني السَّماوات مضتوحا ، بالتوج  إلى 
نسَيا َوايس ﴿اهلل ملعرفة الحق من عنده سَََّّّححان  وتعالى:   ح    الدُّ

َرهح اللم ص لمن َينصَََّّّح
َ
نُّ أ َرة  َمن َأاَص َيمح خ 

نَيبر   ب سَََََّّّّ
دس دح َماءَفلسَيمس ، عندَا سََََّّّّيتمكن اإلنسََََّّّّاص بضلََََّّّّ  اهلل علي  أص يم  الحق من  ﴾ إ َلى السََََّّّّم

الحاا ، ويسَّت يع أص يرى بوضَّو  اريق الحق ليكوص على بينة من أمره وَو يسَّري إلى الحق مع  
ان وت علي    الحق بالحق، وعندَا سَّيكوص ما يراه   ملكوت السَّماوات سَّنيحا  لخَاب الشَّر الخي

 وجوده باإليماص والخري. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .نضس  لتمتلئ صضحة 
 ََّ 1٤31ربيع األول/   أحمد الحسن 

 هایش آسمان  و  ملكوت   در  خویش  سربازان  و  فرشتگان  با  را  هاآن  و  فرستد،خداوند سبحان فرستادگان را می
 راهی که کندمی بیان کنندمی شک فرستاده در کهی مردمیحان براسب خداوند آیه این در و دهد،می یاری
 است  این  راه  آن  و  است،  حق  شده  فرستاده  هاآن  برای  که  ایفرستاده  که  این  ت حق وجود دارد، بهشناخ  برای

ندارد پ: ﴿ آنكو میدارند  نگه باز او  جانب  از  حق  شناخت  برای خدا سوی  به  توجه، با  را آسمان  و خود  بین  راه  که
سمان ﴾، در این هنگام انسان آ بسوی ریسمانی بكشد پس آخرت و دنیا در خدا کندیاریش نمیه هرگز ک

 گویدمی چهآن  و ببیند را حق راه تواندمی روشنی به و دهد، تشخیص باطل و حق بین خدا، فضل با تواندمی
 این در و کند،رکت میحب حق حصا حق همراه به و حق سوی به  وی که درحالی گویدمی بینه و حجت بر

بیند، سببی خواهد بود برای دور شدن َشری که نفسش را فرا می هاآسمان  ملكوت  در چهآن که است هنگام
 .  وبرکاته الله رحمة و علیكم السالم و. شود پر خیر و ایمان از وجودش یگرفته تا صفحه

 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/   أحمد الحسن  

****** 
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 َوُهَو َحِسیٌر مَّ یه )ُتفسیر آ: 424پرسش 
ً
َبَصُر َخاِسأ

ْ
ْیَك ال

َ
ِلْب ِإل

َ
َتْیِن َینق َبَصَر َکرَّ

ْ
 ( اْرِجِع ال

 ﴿ما تضسَّري  ايية الكريمة:   :٤٢٤السَّ ال/  
 
رح َخاسَّ   َ  السَحصََّ   َينَقل بس إ َليس

َتنيس َر َأرم ع  السَحصََّ ج 
ثحمم ارس

ري   َو َحس  َح  .(1)﴾َو
 العراق -املرس : أدَم ال ائي 

گردان )و بنگر،ولی( چشم ناکام و خسته )از ۴۲۴ل/  سؤا : تفسیر این آیة کریمه چیست: )باز دوباره چشم ب 
 .(2)(گرددیافتن عیب( به سوی تو باز می

 عراق -فرستنده: أدهم طائی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ا .وسلم تسليمواملهديني والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة 

َر ﴿قال تعالى:  ع  السَحصََّ ج 
تر َفارس ن َتَضاوح َمن  م  حس ق  الرم

ا َتَرى    َخلس  مم
َحاقا  َماَواتر ا  َع سََّ حس ي َخَلَق سََّ خ 

الم
ورر   

ن فح ح  َتَرى م 
ري  ََ س َو َحس  َح  َو

َ  السَحَصرح َخاسئا    َينَقل بس إ َليس
َتنيس ع  السَحَصَر َأرم ج 

 .(3)﴾ثحمم ارس

 : بسم الله الرحمن الرحیماب جو 
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 مهربان خدای آفرینش در نبینی( درپی: ﴿آنكه آفرید هفت آسمان تودرتو )یا پیفرمایدخداوند متعال می
پس برگردان دیده را دوبار بازگردد بسویت چشم  (3)را یافشك بینی آیا را دیده بگشای پس (بیشی و کم) تفاوتی

 ( 4)﴾)یا خوار(سرافكنده حالی که آن است کند 

انني بنمام دقيق، وَناك قو  َخه اييات اهلل سَََّّّححان  وتعالى ينيني لعحاده أن  خلق السَََّّّماوات  
يلجهَّا من أنيَّب اهلل لهم ولوجهَّا والعرو  فيهَّا، فَل خلَّ  فيهَّا يسََََّّّّمح ألحد أص  إلهيَّة تحكمهَّا، ل

يدخلها أو أص يسََََّّّّرتق من أخحارَا أو يتوصََََّّّّ  ملا فيها من الحكمة اإللهية ليخدع بها النان، فَل 
 حاده.عالى الساري على أ  ععرو    السماوات إء بسل اص من اهلل وفق قانوص اهلل سححان  وت

 
 . 4 الملك: -1
 . 4الملک:  -2
 . 4 –  3الملك:  -3
 .4 –  3الملک:  -4
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 قانونی  و  نظم  با  را  هاآسمان  که  اوست  که  کندخداوند سبحان و متعال در این آیات، برای بندگانش بیان می
 برای خداوند که کسانی فقط تا کنند،می حكومت نظام برآن که دارد وجود الهی قوانین و است، آفریده دقیق

 عروج کنند و نقصی در آن نیست که شخصی باال  سمت  به آن  در  و  شده  آن  وارد  بتوانند  است  کرده  مقدر  هاآن
ُدزَدد و یا حكمت الهی موجود در آن را وسیله  قرار مردم فریب برای ایبتواند در آن داخل شود یا َاخبار آن را ب 

 .است جاری بندگانش بر که او قانون وفق و خدا از اجازه با مگر کرد ُعروج هاآسمان به تواننمی پس دهد،

س والجن فهناك رصَََّّّد يمنعهم وء يمكنهم أص يلجوا   ملكوت ةَََّّّيااني اإلنأما السَََّّّراق 
مس َعَخاَب ﴿السَََّّّماوات،   نَا َلهح َتدس عس

َ
ني  َوأ َياا  وما  ل لشَََّّّم ا رحجح ََ اب يَح َوَجَعلسَنا َيا ب َمصََََّّّ

نس َماء الدُّ ا السَََّّّم َوَلَقدس َزيمنم
ري   ع  وص ل  نصََّّيب   األخحار القادمة من يدعوص أص الشََّّي اص يمكن أص يك، وَخا رد على  (1)﴾السََّّم

من ملكوت السَََّّّماوات، )بقولهم إص رأى امل منني املتواترة   إرةَََّّّادَم إلى خليضة اهلل يمكن أص  
تكوص من الشََََّّّّي اص(، وبالتالي جعلوا َخا سََََّّّّنيحا  لرد أخحار السََََّّّّماء الت ترد على عحاد اهلل الخين 

العلمَّاء َنَّا يرد على ق َّاع اريق اهلل من رفوا الحق فَّاهلل سََََّّّّححَّانَّ  وتعَّالى يتوجهوص إلى اهلل ليع
 - بمَّا أسََََّّّّنيَّط أيَّديهم  -غري العَّاملني الَّخي وبسََََّّّّنيَّب أنهم محروموص من ملكوت السََََّّّّمَّاوات 

 يحاولوص إص أمكنهم حرماص أ  النان وإضَللهم أيلا  

 در توانندمین و شودمی هاناما برای سارقان شیاطین انس و جن، کمین و مانعی وجود دارد که مانع آ
 شیاطین رانَدن مایه را هاآن و دادیم زینت هایی) و همانا آسمان دنیا را با چراغشوند، وارد هاآسمان ت كومل

، و این آیه پاسخی است بر کسانی که ادعا دارند (2)ایم(کرده آماده دردناک عذابی هاآن برای و دادیم، قرار
 دارد امكان: گویندمی که شانبه کالمکند، ) دریافت هاآسمان ملكوت  از را آینده اخبار تواندشیطان می

و در آخر این توجیه را سببی برای رد  ،(باشد شیطان از خدا، خلیفه سمت به ارشاد در مومنین متواتر رؤیاهای
 بشناسند،  را حق تا نمایندکه به سویش توجه می خدا بندگان بر که اخباری دادند، قرار هانمودن اخبار آسمان

 که دسته آن دهد،ینجا خداوند پاسخ قطع کنندگان مسیر خدا از علمای غیر عاملی را می، در اده استفرودآم
 نیز را مردم تا کنندمی تالش -کردند کسب خود چهآن دلیل به- اندبهرهبی هاآسمان ملكوت  از خود چون

 .را نیز گمراه کنند هاآن و کرده محروم

ما يمكنهم لي روا النان ويمنعوَم من    ولهخا تجدَم يسَََّّّضهوص ملكوت السَََّّّماوات بك 
لتوجَّ  إلى ملكوت السََََّّّّمَّاوات ورأيَّة الحق من عنَّد اهلل، وََّا أنتم ترونهم اليوم يسََََّّّّتميتوص ا

لنيسََََّّّّضيَّ  الرأيَّا والكشََََّّّّع الت َي اريق األننييَّاء وم َّالع وحي اهلل سََََّّّّححَّانَّ ، وإنمَّا بعَّا أَّ  
 

 . 5الملك:  -1
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إنما حاربهم أ  فقهاء اللَلل لريةَّدوا النان إلى اءسَّتماع من ملكوت السَّماوات، و  )ع(ننيياءاأل
 لة تسضي  امللكوت والرأى ويعينهم على ذل  جه  النانعلى مر الت ريخ بمحاو

 گمراه   را  مردم  تا  دهندمی  جلوه  ارزش  کم  را  رؤیا  توانند،ه با هر روشی که میک  بینیمی  را  هابه همین دلیل آن 
 را هاآن امروزه شما و ببینند، خدا جانب از را حق و کنند توجه هاآسمان ملكوت به که شوند هاآن مانع و کرده

ا رؤیا و کشف را کم ارزش جلوه دهند، که این دو راه انبیاء بوده و َمطالع وحی ت کشندمی را خود که بینیدمی
تا مردم را به شنیدن از ملكوت راهنمایی کنند، ولی همه  الهی هستند، و همانا همه انبیاء)ع( مبعوث شدند

 هاردم نیز به آنم  جهل  و  دادند  جلوه  ارزش  کم  را  رؤیا  و  ملكوت   و  جنگیدند  هامراه در طول تاریخ با آنفقهای گ
 .کرد کمک

فَّالنَّان مشََََّّّّ ولوص بَّالَّدنيَّا ويَّ تي األننييَّاء في لحوص منهم اءنشََََّّّّ َّال بَّامللكوت؛ لينمروا   
يمنعونهم من  امللكوت، فيحَّاول فقهَّاء اللَََََّّّّلل أمَّا يضعلوص اليوم أص يحقوا النَّان أمَّا َم، و

ت والرأى الت ولألسََََّّّّع التقَّدم خ وة ليسََََّّّّتمعوا ألمَّات اهلل، وذلَّ  بمحَّاولَّة تسََََّّّّضيَّ  امللكو
يجهلهَّا النَّان مع أنهَّا ال ريق املضتو  ملعرفَّة الحق من اهلل ولسََََّّّّمَّاع ألمَّات اهلل سََََّّّّححَّانَّ ، 

ص ر َخا السََّّنيي  األعمم من سََّّح  املعرفة، والعاثر من تحع فقهاء اللَََّّلل العميا فالخاسََّّر من خسََّّ 
 الخين ء يكادوص يروص أيديهم.

 ملكوت   در  تا  شوند،  مشغول  ملكوت  به  که  خواهندمی  هاآن  از  و  آیندند و انبیاء میهست  دنیا  به  مشغول  مردم  و
 در   هستند  که  طورهمان  را  مردم  تا  کنندمی  تالش  اآلن  که  گونه  همان  کنندمی  تالش  گمراه  فقهای  و  بنگرند،

نوند، و این به واسطه رابش الهی تاکلمات  بردارند قدم جلو به که شوندمی هاآن عمان و دارند، نگه باقی دنیا
 گشوده راهی آن که این با اندجاهل آن به نسبت نیز مردم متاسفانه و رؤیاست، و ملكوت  دادن جلوه ارزشبی

 بزرگ مسیر این که است کسی کار زیان پس است، الهی کلمات شنیدن و خدا جانب از حق شناخت برای
 حتی  که هاییمعرفتی را از دست دهد، گرفتار )و قربانی( کسی است که از فقهای کور و گمراه تبعیت کند آن

 .ببینند را خود دستان توانندنمی

ممن يسََََّّّّتمعوص ألمَّات اهلل سََََّّّّححَّان  وفقكم اهلل لكَّ  خري، وجعلكم من املحصََََّّّّرين و
 ويعونها. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 ََّ 1٤31ربيع األول/  - نأحمد الحس

 درک  و شنودتوفیق دهد، و شما را از بینایان و از کسانی که کلمات الله را می  خیریخداوند شما را برای هر 
 .دهد قرار کند،می
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 برکاته.والسالم علیكم و رحمة الله و 
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  -  أحمد الحسن

****** 

 ؟ سخن گفته استیغه جمع در برخی آیات با ص اوندچرا خد: 425پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٢5الس ال/ 

 وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 السَلم عليكم أبي وإمامي وموءي ورحمة اهلل وبرأات .

ء مَّا أعر  أيع أةََََّّّّكرأم على قحولي ابنَّة لكم سََََّّّّيَّدي وموءي وإمَّامي يَّا يمَّاني آل أو
أص    عزوج (الدعاء لي أص أأوص عند حسََََّّّّن ظنكم، أبي العزيز وأسََََّّّّ ل اهلل محمد، وأسََََّّّّ لكم  

 يوفقنا بلقياأم ويسددأم وينصرأم ويمكن لكم   األر .

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۲۵سؤال/ 
.و صلی الله علی   محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 ای امام و موالی من.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای پدرم و 
دخترتان   عنوان  به  مرا  که  کنم  تشكر  شما  از  چگونه  دانمآقا و موال و امامم ای یمانی آل محمد، در ابتدا نمی

 من  به که خواهمخداوند می از عزیزم پدر باشم، شما وشنامییه خما که کنمپذیرفتید، و از شما طلب دعا می
 نماید. در زمین تمكین شما را یاری و و بدهد شما دیدار توقیق

 بصي ة الجمع، مثال: )عزوج (  أثري من اييات يتكلم اهلل 

ر  ﴿ -
َلة  السَقدس َناهح    َليس

نَزلس
َ
 .(1)﴾إ نما أ

مس    َريسبر ﴿ -
نتح ل    إ ص أح

ثس ن م  وَرةر م   ب سح
تحواس
س
نَا َف  د  َنا َعَلى َعحس

لس ا نَزم مم  .(٢)﴾م 

 
 . 1القدر:  -1
 . 23البقرة:  -2
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مس  ﴿ - نماأح رس   َوَجَعلسنَ َوَلَقدس َمكم
َ
وصَ    األ رح كح ا َتشََََّّّّس يَها َمَعاي َو َقل يَل  مم مس ف 

. وأثري (1)﴾ا َلكح
 من اييات.

 :مانند است گفته سخن جمع یخداوند در بسیاری از آیات با صیغه
 .(2)) همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم( -
 .(3)(بیاورید آن مانند ایسوره سپ دارید، شک نمودیم نازل مانبنده بر که چه) اگر در آن -
 کمی عده ولی دادیم قرار هاگاه منزل ها) و همانا ما شما را در زمین تمكین دادیم و برای شما در آن -
 و آیات زیادی. .(4)(گذارند شكر

 ؟َو ملاذا يتكلم اهلل سححان  وتعالى بصي ة الجمع -إمامنا وموءنا  -الس ال 

ص يعجََّّ  فرجكم ويجعلين من   وبرأََّّاتََّّ ، وأسََََََّّّّّّ ل اهلل أوالسَََََّّّّلم عليكم ورحمََّّة اهلل
 خدامكم وء أعيص لكم أمرا  ارفة عني يا اهلل يا أريم.

 امل رب -املرسلة: سعدية 

 گوید؟چرا خداوند سبحان با صغیه جمع سخن می -ما موالی و امام ای –سؤال 
 خادمان از مرا و نماید ترسریع را شما فرج که خواهمو السالم علیكم و رحمة الله وبرکاته، و از خداوند می

 قرار دهد. یا الله یا کریم. نكند نافرمانی را شما امر زدن هم به چشم یک اندازه به حتی که شما
 مغرب -یة فرستنده: سعد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 سليما .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم ت

 وفق  اهلل لك  خري وسدد خ اك  وجعل   ممن يبتصر بهم اهلل لدين .

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله   علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 
 . 10األعراف:  -1
 . 1قدر:  -2
 . 23بقرة:  -3
 .10اعراف:  -4
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ما را از کسانی قرار دهد که به خداوند شما را بر انجام هر خیری توفیق دهد و خطاهایت را تسدید نماید و ش
 . کندمی یاری را دیَنش هاواسطه آن

أننييائ  ورسََّّل ، اعلمي وفق  اهلل أص هلل عماء  يتضلََّّ  عليهم ويسََّّتخدمهم ألداء رسََّّاءت  إلى  
وما يشَََّّّاء أص يكوص   َخا العالم الجسَََّّّماني، وعمال اهلل من خلق  سَََّّّواء أانوا من املَلئكة أم 

مع أنهم يعملوص بحول  وقوت  وب مره  -  وتعالى يخأرَم ويقرنهم بنضسَّ   من النيشَّر، اهلل سَّححان
 لكثري بالقلي .يم الخي يع ي اأرما  وتضلَل  من عنده سححان  وتعالى عليهم، وألن  الكر -

 برای  و  نموده  تفضل  هاآن  بر  خداوند  که  است  کارگزارانی  خداوند  برای  که  -دهد  توفیق  شما  به  خداوند–بدان  
 استفاده هااز آن -شود محقق جسمانی عالم در خواهدمی چهآن و- فرستادگان و انبیاء به التشسر  رساندن

 و نموده یاد را هاو چه بشر، خداوند سبحان آن باشند فرشتگان چه هستند خلَقش از او کارگزاران و کند،می
 بزرگواری  و  بخشش  خاطر  به  -دکننمی  عمل  امرش  و  قوه  و  حول  با  هااین که آن  با-  کندمی  خود  قرین  را  هاآن
 ی کم را زیاد قرار داده است.جزا که است کریمی او زیرا ها،آن بر وی از

 وبرأات .والسَلم عليكم ورحمة اهلل 
 ََّ 1٤31ربيع األول/   أحمد الحسن  

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۱ربیع األول/  ن أحمد الحس   

****** 

ُهْم االتی در مورد پیامبری که در آِیه )و س:  426پرسش 
َ
وا ِلَنِب ٍّ ل

ُ
ال

َ
 ق

ْ
 آمده است.  (ِإذ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٢6الس ال/ 

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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السَََََّّّّلم على أَ  بيط النحوة ومعدص الرسََََّّّّالة ومهحط الوحي والتنزي ، من أراد اهلل بدأ بكم، 
وىَس ﴿د   ايية الكريمة:  ور  د  مح نس بَعس َرائ يَ  م  ين  إ سََّّس

نس بَ ََم م 
َلمس َتَر إ َلى املس

َ
مس ابسَعاس َلَنا أ ٍّ َلهح وا ل َنيب 

 إ ذس َقالح
    َسني ي   اللم  ...

ا نحَقات  س  .(1)﴾ َمل ك 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۲۶سؤال/ 
.اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و ال  مهدیین وسلم تسلیما 

تنزیل از اراده خداوند است وحی و   -محل هبوط و نزول-سالم بر اهل بیت نبوت و معدن رسالت و مهبط  
:)آیا بزرگان بنی اسرائیل را بعد از موسی ندیدی، زمانی  که شده وارد کریمه آیه در کند،که از شما شروع می

 . (2)﴾بجنگیم خدا راه در تا کن ث عومب ایکه به پیامبرشان گفتند برای ما فرمانده

 ؟اسم  وصضت  وحال  ؟من أاص َخا النيب الكريم -1

 ؟ملاذا لم يخرت اهلل َخا النيب ليكوص َو املل  -٢

 ؟َ  أاص مل  االوت َو مل  عام لحين إسرائي  أم فقط لقيادة الجيو -3

 ؟حجة على َخا النيب املخأور   اييةَ  أاص االوت)ع(  -٤
 العراق -بو يوسع املرس : أ

 این پیامبر بزرگوار که بود؟ اسم و صفت و حالت او چگونه است؟ -۱
 چرا خداوند این پیامبر را به عنوان پادشاه انتخاب نكرد؟؟  -۲
 آیا پادشاهی طالوت یک پادشاهی عمومی برای بنی اسرائیل یا فقط فرماندهی سپاهی بود؟؟  -۳
 ه حجت بود؟آیا طالوت بر پیامبر ذکرشده در آی -۴

 عراق -فرستنده: أبو یوسف 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 : النيب َو نيب اهلل صموئي  )إسماعي ( من ذرية يعقوب)ع(٤ – 3 – ٢ – 1  ن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 .العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما   لله رب  و الحمد

 
 . 246البقرة:  -1
 . 246بقرة:  -2
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 .: پیامبر همان پیامبر خدا صموئیل )اسماعیل( از نسل یعقوب علیه السالم بود۴ – ۳ – ۲ – ۱ج س

أما صََََّّّّضت  وحال ؛ فهو مقارب لحالة إسََََّّّّماعي  بن نيب اهلل إبراَيم)ع(، حيا أانط أم  حنة 
زوجة نيب اهلل إبراَيم)ع(، وقد نخرت  هلل سََّّححان ، وأاص يخدم    )ع(أيلََّّا  أمث  سََّّارة  عقيما  

 ، وقد بعث  اهلل ننييا  لحين إسرائي )ع(بيط اهلل أمث  مريم

 پیرزنی نیز مادرش که ایاما صفت و حالت او، همانند اسماعیل فرزند ابراهیم علیه السالم بود، به گونه
و مادرش او را برای خداوند نذر کرده و همانند مریم)ع( در اهیم نبی)ع(، سر ابر )ع( همساره مثل بود عقیم

 عنوان پیامبر برای بنی اسرائیل برانگیخت، به را او خداوند و کردخانه خدا خدمت می

وأاص   زمان  بنو إسََََّّّّرائي  متمردين على أمر اهلل سََََّّّّححان ، و  آخر أيام حيات  عادوا وتابوا 
عني  عليهم ملكا  ليقاتلوا تحط رايت ، فعنيم االوت ب مر لح، والحوا من  أص يح وظهر فيهم جي  صََّّا

اهلل سََََّّّّححَّانَّ  وتعَّالى، وأَّاص اَّالوت يَّ تمر بَّ مر نيب اهلل إسََََّّّّمَّاعيَّ )ع(، وبعَّد أص انتصََََّّّّر اَّالوت 
، الخي أص يحعني  خليضت  من بعده داود)ع(وجيشَّ  على جالوت وجيشَّ  أمر اهلل نيب اهلل إسَّماعي )ع(  

 الوت.ديا    جيو اأاص جن

، اشزندگی روزهای آخرین در ولی کردند،و در زمانش بنی اسرائیل از امر خداوند سبحان سرپیچی می
 ایفرمانده هاآن برای که کردند طلب او از و آمد، وجود به شانبازگشته و توبه کردند و نسلی صالح در میان

طالوت به امر پیامبر خدا اسماعیل ند، طالوت تعیین شد، و بجنگند، و به امر خداو اشپرچم زیر تا کند تعیین
امر نمود روز شدند، خداوند به اسماعیل نبی)ع( پی جالوت  بر سپاهش و طالوت  که این از بعد و کرد،عمل می

  که داود را به عنوان خلیفه بعد از خود برگزیند، داودی که سربازی در سپاه طالوت بود.

َو املل ، فهو أاص ننييا  وخليضة اهلل   أرضَّ  وَو املل   إسَّماعي )ع(  ما ملاذا لم يكن نيب اهللأ
 املنصب من اهلل

ای در زمین بود و او حاکم منصوب از پادشاه نبود، این است که او پیامبر و خلیفهاما چرا اسماعیل نبی)ع( 
 .جانب خداوند بود
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  ءبد   ذل  الزماص أاص امللت  ويقات  معهم، ألنهم  ولكنهم أرادوا ملكا  يقاتلوص تحط راي
أاص ةيخا  أحريا    السن و    أص يخر  بالجيو ويقات  بنضس ،   حني أص نيب اهلل إسماعي )ع(

 أص يعني عليهم ملكا  ل  القدرة على القتال. آخر أيام حيات ، ولهخا فهم الحوا من  َو)ع(

َجنگند و بهمیها حاکمی ولی آن د ها بجنگد، زیرا در آن زمان بایهمراه آن خواستند که زیر پرچم اش ب 
ّن که در آخرین روزهای   پادشاه با سپاه خارج شود و بجنگد، در حالی که پیامبر خدا اسماعیل)ع( پیرمردی ُمس 

توانایی جنگیدن دارد،  ای کهخواستند که برایشان فرمانده ها از وی)ع(اش بود، و به همین دلیل آنزندگی
 تعیین کند.

كَّ  خري وجعلكم من املحصََََّّّّرين وممن يسََََّّّّتمعوص ألمَّات اهلل سََََّّّّححَّانَّ  اهلل لوفقكم 
 ويعونها.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31جمادى األول/  - أحمد الحسن     

کسانی قرار دهد که کلمات خداوند به شما برای هر خیری توفیق دهد و شما را از بینایان قرار دهد و از 
 .کندمی درک را آن و شنودالهی را می

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۱جمادی األول/  - أحمد الحسن      

****** 
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 املحور الثاني: األجوبة الضقهية 
 محور دوم : سؤاالت فقهی 

 حكم اهدای اسپرم به همسرنازای برادر: 427پرسش 

 سيدي، السَلم عليكم. :٤٢٧الس ال/ 

خي  أو صَََّّّديق  بالتلقيح اءصَََّّّ ناعي لعدم ع بحيامن  الى زوجة أَ  يجوز لشَََّّّخ  أص يني 
 ؟حكم الولد الناتج عن َخه العمليةحصول اإلنجاب عند أخي  أو صديق  وزوجت ، وما 

 املرس : سائ 

 : موالیم سالم علیكم.۴۲۷سؤال/ 
بدهد،   -مصنوعیبه صورت تلقیح  -آیا برای انسان جایز است که اسپرم خود را به همسر  برادرش یا دوستش  

 وجود به گونه این که فرزندی حكم و شوند،نمی فرزند دارای دوستش، همسر یا  برادرش که خاطر اینبه 
 چیست؟ آید،می

 فرستنده: سائل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني.

 َو أص تحم  املرأة بماء رج  غري زوجها.خا عم  غري جائز، والحكم الشرعي: إص َ

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین.و الحمد لله 

 ن که خانمی به واسطه منی غیر از همسرش باردار شود.ایحكم شرعی: این عمل جائز نیست به 

يجَّة مَّا عملتم عن جهَّ  وعَّدم معرفَّة بَّالحكم، فهو حكم  الت تولَّدت نني أمَّا حكم ال ضلَّة
و والدَا وأبناأه إخوتها وأمها َي من حملط بها، وأبناء الشَََّّّحهة، فهي تبسَََّّّب إلى صَََّّّاحب املاء، فه

 من حملط بها يكونوص إخوتها أيلا .
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د آمده حكم ُشبهه اما حكم فرزندی که به خاطر کار شما به خاطر نادانی یا عدم شناخت حكم  به وجو
 او خواهران و رادرانب او، فرزندان و اوست پدر ایشان و شود،می ُمنتسب منی صاحب به فرزند این و باشد،می
این خانم )که فرزند در  فرزندان چنینر بوده است، و همباردا او به که است کسی همان مادرش و باشند،می

م او بوده است( برادران و خواهران او می  . باشندَرح 

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن 

 رحمة الله و برکاته.و السالم علیكم و 
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

****** 

 دخترش نظر پدر در امر ازدواج : 428پرسش 

َلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات ، والصََّلة والسََّلم على   :٤٢٨السَّ ال/   سَّيدنا محمد وآل  السَّ 
 ال ينيني ال اَرين.

لدي مشَّكلة مع أَلي، أء وَي أص ةَّخصَّا  تقدم لخ حت على سَّنة اهلل ورسَّول  لكن  ليس 
من املخَب الجعضري وَو سََّّين، فرفلََّّوه أَلي لهخا السََّّنيب، ولكن قليب م مئن لهخا الشََّّخ  

يعي والسََّّين، فه  والداي ي ألَ  بيط رسََّّول اهلل وَو وأَل  ء يضرقوص بني املخَب الشََّّ غري أن  موال
 !؟أم عليهم النمر   َخا املوضوع ويكوص من نصييب بإذص اهللعلى صواب وأنا الت أتحع عااضت، 

 أتمق أص يرد  على رسالت ب سرع وقط، و لكم جزي  الشكر.
 ةاإلمارات العربي - Some Oneاملرس  : 

ة والسالم علی سیدنا محمد و آله الطیبین : الّسالم علیكم و رحمة الله و برکاته، والصال۴۲۸سؤال/ 
 الطاهرین.

 آمده، من خواستگاری به پیامبرش و خدا ُسّنت بر َبنا فردی که خاطر این به دارم، مشكلی اممن با خانواده
 ولی  اند،من به او پاسخ رّد داده خانواده خاطر، همین به و است، ُسنی و نیست جعفری( شیعه) او مذهب ولی
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باشد، و خانواده او بین میار اهل بیت رسول الله)ص( ددوست او البته دارد، اطمینان فرد این به من قلب
گویند و من دنباله رو احساساتم هستم، مذهب شیعی و سنی تفاوتی قائل نیستند، آیا پدر و مادرم، درست می

 ! شود؟؟صیبم میاوند این شخص نو به خواست خد  ها در مورد این موضوع تجدید َنظر بدهندباید آنآیا این که  
 درخواست دارم که پاسخ نامه مرا خیلی زود بدهید، ُمتشكرم.

 امارات عربی - Some Oneفرستنده : 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 مد األئمة واملهديني.والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل مح

 والدك وفق  اهلل لك  خري. األفل  ل    مس لة الزوا  أص تنيحعي رأي

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 المهدیین.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و 

 شما خداوند کنی، پیروی پدرت  نظر از که است این است تربرای شما بهتر و افضل چهدر مسئله ازدواج آن
 .کند ُموفق خیری( کار) هر انجام برای را

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

****** 

 عزاداری ها حكم قمه زنی در : 429پرسش 

 ؟ما َو رأي السيد أحمد الحسن حول الت حري   العزاء :٤٢٩الس ال/ 

 نمر سید احمد الحسن در مورد َقم  زنی در عزاداری چیسط؟ :۴۲۹س ال/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 تسليما .الحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم 
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 األفل  تجنح  وفقكم اهلل، وإص لم يكن في  ضرر معت  بالجسم.
 أحمد الحسن

 حمن الرحیمجواب: بسم الله الر 
.  الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

فق کند، هر چند این کار ضرر قابل خدا شما را ُمو-َافضل )و بهتر( این  است که از این کار دوری کنید 
 توجهی به جسم نمی زند.

 أحمد الحسن 

****** 

 ا غیر سید ه بسیدحكم ازدواج  : 430پرسش 

لرج  ليس بسَّيد   )ص(َ  زوا  )النكا ( امرأة سَّيدة نسَّحها يرجع لرسَّول اهلل :٤3٠السَّ ال/  
مع بعض املصَّادر  ؟مسَّمو  ب  حسَّب رأي السَّيد أحمد الحسَّن)ع(  )ص(نسَّح  ء يرجع لرسَّول اهلل

 املوثوقة رجاء .

 رسول  به او نسل که ای: برحسب نظر سید احمد الحسن)ع(، آیا رواست که خانم سّیده۴۳۰سؤال/ 
 کنید لطف کند؟ ازدواج گرددبا فردی که سّید نیست و نسلش به رسول الله)ص( بر نمی رسد،)ص( میالله

 . بفرمایید هم را ُمَوثق منابع

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 .وزيج
 أحمد الحسن     

 الرحمن الرحیم جواب: بسم الله
.  الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 جایز است.
 أحمد الحسن      
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****** 

 وضوگرفتن قبل از قرائت قرآن : 431پرسش 

 السَلم عليكم. :٤31الس ال/ 

 ؟راءة القرآصما الدلي  على الوضوء قح  ق
 العراق / الحصرة -اءسنيشراقي املرس : 

 سَلم علیکم. :۴۳۱س ال/ 

 دلی  وضو گرفل قح  از قرائط )و خواندص( قرآص چیسط؟؟
 عراق / بصرة  -فرستنده: استشراقی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

بالبسَََّّّحة لقراءة القرآص ء يشَََّّّرت  فيها الوضَََّّّوء، ويمكن  أص تقرأ القرآص وإص لم تكن على 
 اهارة، ولكن مس أتابة القرآص يشرت  فيها ال هارة.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیم  ا 

 قرآن باشید داشته( وضو و) طهارت که این بدون توانید، نیازی به وضو گرفتن ندارد، و میقرائت قرآن
 .دارد( وضو و) طهارت  به نیاز قرآن نوشته لمس ولی بخوانید،

وصَ ﴿قال تعالى:  رح حَ هم  َيَمسَُّّ ح إ ءم املس
فماَر ايية   منع مس ألضاظ القرآص املكتوبة دوص   ،(1)﴾ءم

 اهارة.
 ََّ 1٤31ذو القعدة/  -  أحمد الحسن

 
 . 79الواقعة:  -1
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و ظاهر آیه ممنوع بودن لمس بدون  ،(1)﴾شدگان: ﴿ دست بدان نسایند جز پاکفرمایدخداوند متعال می
 .باشدطهارت )و وضو( الفاظ مكتوب قرآن، می

 هـ ۱۴۳۱ذو القعدة/  -  أحمد الحسن

****** 

 خمس زمان غیبت کبری : 432پرسش 

 مع مصادر موثوقة رجاء . ؟خمس حَلل للشيعة   زمن ال يحة الك ىال َ  :٤3٢الس ال/ 

 والسَلم.
 املرس : السيد عرفاص أاظمي

: آیا خمس در زمان غیبت کبری برای شیعه حالل است؟ لطف بفرمایید منابع ُمَوثق را نیز ۴۳۲السؤال/ 
 بفرمایید.

 والسالم. 
 فرستنده: سید عرفان کاظمی

 حمن الرحيمبسم اهلل الر الجواب:

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

، أو من أذص لَّ  اإلمَّام)ع(  إء اإلمَّام)ع(ء يحق ألحَّد أص يقحض الخمس الَّخي يخ  اإلمَّام)ع( 
اء  لم يَّ ذص ألحَّد أص يقحض الخمس نيَّابَّة عنَّ ، فَل يحق ملن يَّدعوص الضقَّ  أص يقحلََََّّّّوا مَّ وَو)ع( 

عوص أنَّ  يرضََََّّّّيَّ ، ومَّا أد راَم َم بمَّا فيَّ  خَّاصَََََّّّّّا  بَّاإلمَّام ومن ثم يتصََََّّّّرفوص بَّ  بعَّد ذلَّ  بمَّا يَّد 
 رضاه)ع(؟!

 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.الحمد لله رب ال  عالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 
 . 79واقعة:  -1
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که مخصوص امام است را بگیرد، فقط امام یا فردی که امام به او اجازه داده  ندارد خمسی  هیچ فردی حق
بگیرند، و کسانی ند که به نیابت ایشان خمس را نداد اجازه شخصی هیچ به ایشان و بگیرند، را آن توانندمی

ن، اموال را در جایی نند، حق ندارد مالی که مخصوص امام است را بگیرد، و بعد از آککه ادعای فقاهت می
 !دانند؟؟می را امام خشنودی و رضایت کجا از دانمنمی کنند، استفاده است، راضی امام کنندکه فكر می

 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  -  أحمد الحسن

****** 

 های گمراه چیست؟ یژگی نماز صحیح و گروهو: 433پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤33الس ال/ 

 ديني وسلم تسليما  أثريا .وآل  األئمة وامله وصلى اهلل على محمد

 أخي الححيب، ةكرا ل  الرد على  أسئلت َي:

أيع أريد أص اسََََّّّّ ل إمام زماني وابن عمي السََََّّّّيد أحمد الحسََََّّّّن مكن اهلل ل    األر    -1
صَّضة الصََّلة الصَّحيحة، وما َي ال وائع اللَّالة، وما َي األخ اء الحاصَّلة   الدين الت يجب 

 ؟؟اأص أتجنحه

 يعين أريد وصية من  ةاملة أاملة ألمور دنياي وآخرتي بما أن  إمامي، والسَلم أيها الكرام.
 العربية السعودية -املرس : الحدر 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۳۳سؤال/ 
.و   صلی الله علی محمد و آله األئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 : از اند عبارت  سؤاالتم کنم،االتم تشكر میبرادر عزیزم، بابت جواب دادن به سؤ
در مورد چگونگی  -احمد الحسن "مكن الله له فی االرض" سید– عمویم پسر و زمانم امام از خواهممی -۱

ی گمراه چه افرادی هستند؟ اشتباهاتی که در دین به وجود آمده و باید از آن اهنماز صحیح بپرسم، گروه
 دوری کنم چیستند؟؟  

 ایشان که خاطر این به گیرد، بر در مرا اخروی و دنیوی مسائل تمام که خواهموصیتی می ت دیگر،به عبار 
 .کریمان ای( شما)بر سالم و هستند، امامم

 عربستان -فرستنده: بدر 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفق  اهلل لك  خري وجنح  أ  ةَّر، الصََّلة تجد وصَّضها   أتاب الشَّرائع وَو مبشَّور،  
ال ، وعندَا إص فإص أاص لدي  سََّّ ال   الصَََّّلة لم تجد إجابت    الشََّّرائع يمكن  إرسََّّال سََّّ 

 ةاء اهلل سي تي  الجواب.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیینو الحمد لله رب العالمین، و صلی الله   و سلم تسلیما 

خداوند شما را به انجام هر )کار( خیری موفق نماید و از هر بدی دور کند، توصیف چگونگی نماز را در کتاب 
گر در مورد نماز سؤالی دارید و پاسخ آن را در شرایع ا و است، شده چاپ  کتاب  این ایع خواهید یافت کهشر 

 . شودمی ارسال برایت را آن پاسخ الله شاء ان و بفرستی، را سؤالت توانیدینیافتید م

اهلل أما س ال  عمن ضلوا ال ريق فاعلم زاد اهلل رةدك وَداك إص أ  من تخلع عن خليضة  
د  مع مَلئكة اهلل الساجدين فهو محسوب حتما  على إبليس وجنده الخين رفلوا  ولم يكن قد عح

ا الصََََّّّّادق)ع(: )إص الدين وأصََََّّّّ  الدين َو رج ، وذل  الرج  َو اليقني وَو خليضة اهلل، وقد قاله
َّ  زمَّانَّ ، فمن عرفَّ  ومن جهلَّ  عر  اهلل، ومن أنكره أنكر اهلل ودينَّ ،  اإليمَّاص وَو إمَّام أمتَّ  وأ

جهَّ  اهلل ودينَّ  وحَّدوده وةََََّّّّرايعَّ  ب ري ذلَّ  اإلمَّام أَّخلَّ  جرى بَّ ص معرفَّة الرجَّال دين اهلل 
 .(1)عرفة ثابتة على بصرية يعر  بها دين اهلل ويوص  بها إلى معرفة اهلل(واملعرفة على وجه  م 

دان که هر  ب   کند، ایتهد را شما و بیشتر را شما ُرشد خداوند شدند، گمراه که هاییاما سؤالت در مورد آن
جده نموده فردی که از )فرمان( خلیفه خداوند سرپیچی نماید، و از کسانی که به همراه فرشتگان  خداوند که س
 امام که آیدبه حساب نیاید، قطعا  ُجزو ابلیس و سربازان وی که خلیفه الهی را رد نمودند به حساب آمده می

دین یک مرد است، و آن مرد همان یقین، و آن همان ایمان و وی : )همانا دین و اصل فرماید)ع( میصادق
 خدا  نماید،  انكار  را  او  کس  هر  و  شناخت،  را  اونددخ  شناخت،  را  او  کس  هر  باشد،امام امت و مردم آن زمان می

 دین  و  خداوند  به  نسبت  امام  آن  بدون  باشد،  داشته  نادانی  وی  به  نسبت  که  فردی  هر  و  نموده،  انكار  را  او  دین  و
)و حدود( و شرایع )و احكام( او نادانی دارد، شناخت مردان، دین خداست، و شناخت به همان صورت،   حد  و  او
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 خدا شناخت به آن واسطه به و شود،می شناخته خدا دین آن واسطه به که باشدو با بصیرت می شناخت ثابت
 .(1)(شودمی رسیده

إلى اهلل أما أمر اهلل سََّّححان  وتعالى تنجو وتضلح إص ةََّّاء اهلل، فاعر  خلضاء اهلل وتوج  بهم  
ت سماوات ، وخري العم  وخري املعرفة َي معرفة خليضة اهلل؛ ألنها توصل  إلى معرفة اهلل وملكو

َو َداية النان إلى الحق، فألص يهدي اهلل ب  إنسَََّّّانا  إلى الحق خري ل  من التصَََّّّدق بمال الدنيا 
 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . ري. وفق  اهلل لك  خ

 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  -  أحمد الحسن

 متعال  و  سبحان خداوند که ورطنهما کن، توجه خداوند به هاخلفای الهی را بشناس و به واسطه آن
 چون خداست، خلیفه شناخت شناخت، بهترین و شوید،می رستگار و یافتهنجات  الله شاء ان که داده دستور

ن مردم به سمت حق نمود هدایت  کار،  بهترین و  رساند،می هاآسمان  ملكوت  و  خداوند شناخت  به  را شما  آن،
 بهتر دنیا اموال تمام دادن صدقه از برایت نماید، هدایت را انسانی تو، واسطه به خداوند، اگر که باشد،می

 م علیكم و رحمة الله و برکاته. و را برای انجام هر)کار( خیری موفق نماید، و السالت خداوند است،
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  -  أحمد الحسن

****** 

 مداوا شدن زن نزد پزشک مرد : 434پرسش 

 من الرحيمبسم اهلل الرح :٤3٤الس ال/ 

 السَلم عليكم يا أنصار اهلل ورحمة اهلل وبرأات .

اءختصََََََّّّّّّاص؟؟ مََّّا حكم ذَََّّاب املرأة لل حيََّّب الرجََّّ  إذا لم تكن َنََّّاك امرأة   نضس 
 وفقكم اهلل لنصرة قائم آل محمد)ع(.

 العراق -املرسلة: نرجس 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۳۴سؤال/ 
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 و برکاته. سالم علیكم یا أنصار الله و رحمة الله
موقعی که متخصص زن نباشد، حكم رفتن خانم، نزد پزشک مرد چیست؟ خدا شما را برای یاری قائم آل 

  ُموفق نماید. محمد)ع( 
 عراق -فرستنده: نرجس 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

افق العَل  أمر محرم مث  نمر ال حيب إلى ما ء يجوز النمر ل  من جسََََّّّّد املرأة أو إذا أاص ير
 مس  فَل يجوز إء مع اءض رار.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن     

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.محمد و آل  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی  محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

اگر الزمه درمان، مسئله حرامی مثل نگاه کردن پزشک به چیزی که نگاه به آن جایز نیست، مانند نگاه به 
 باشد، جایز نیست، ولی درصورت اضطرار جایز است. -جسم خانم یا مسح آن 

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/   - سنالح أحمد      

****** 

 سوالی در مورد ازدواج :  435پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤35الس ال/ 

والحمَّد هلل رب العَّاملني، وصََََّّّّلى اهلل على محمَّد وآل محمَّد األئمَّة واملهَّديني وسََََّّّّلم تسََََّّّّليمَّا  
 أثريا .

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۳۵سؤال/ 
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. و الحمد لله رب العالمین، و صلی  الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

أرجو امل ضرة والصَََّّّضح من موءي حجة اهلل علي  وعلى خلق  اإلمام أحمد الحسَََّّّن)ع( ، واعتخر 
 من  موءي عن اإلاالة   َخه الرسالة.

 و  خواهم،می -ن)ع(ساحمد الح سید هایشحجت الله بر من و بر آفریده-آمرزش و بخشش را از موالیم 
 . کنماین نامه از شما عذر خواهی می بودن طوالنی بابت و من، موالی

بَّاملختصََََّّّّر موءي إني أعر  امرأة   الحلَّد املقيم فيَّ ، وَي م لقَّة وذات خلق وتعيو وحيَّدة 
َّخا الحلَّد الضَّاسَََََّّّّّد أَلَّ  بلَّد غربي، أعرفهَّا منَّخ مَّدة اويلَّة والتقيتهَّا اليوم متَّخمرة من   أَلهَّا   

الَّخي تعيشَََََّّّّّ  من وجود الوحوس املضرتسَََََّّّّّة، رققَّط لحَّالهَّا وحَّال العَّديَّد من نسَََََّّّّّاء بلَّدي يو الع
املقيمني َنا وأحسََّّسََّّط من أَلمها أنها تريد الزوا  من ةََّّخ  متقي أما أنها تعر  عقيدتي 
أني ةَََّّّيعي فقط وَي م لقة، والنيط مين الزوا  منها لسَََّّّرتَا وحمايتها مع أنها أأ  مين سَََّّّنا  

لها إص أردت الزوا  مرة ثانية ء أتزو  إء بم منة، وقالط إنها تحتا  م من    قلط، فبالِشََََّّّّء اليسََََّّّّري
لرتجع إلى اهلل، ولم أفاتحها بالدعوة؛ ألنها أمية ء تعلم ةََّّيئا ، فقلط لها إص قدر اهلل وتزوجت  ولم 

َّخه الحيَّاة ة قَّخر ال ت مين وتل مي انتهى أَّ  يشء، فوافقَّط إنهَّا تريَّد الرجوع إلى اهلل وإنهَّا ملَّط 
وتريَّد أص تت هر أمَّا أنهَّا تعلم أني م و  ولي أاضَّال، فقلَّط لهَّا سَََََّّّّّ سََََّّّّتخري اهلل وأرد عليهَّا، 
َّخه املرأة خري لي   آخرتي ودنيَّاي، فخرجَّط الخرية بَّالتوفيق  َّ  أص  فَّاسََََّّّّتخرت اهلل تعَّالى على: 

 والسعادة.

 مطلقه ایشان م،ناسشمی نم،کخالصه )عرض کنم( موالی من، من خانمی را در شهری که زندگی می
 را  ایشان  ند،کمی  زندگی  تنهایی به  فاسدند  آن  مردم  که  غربی شهر  این  در  و  نیكوست، اخالق  صاحب  و  است
القات م  شده  متحمل شاکه از سختی زیادی  که در زندگی  حالتی  در  را  وی  امروز  و  ناسم،شمی زیادی  مدت 

به حال وی  وسایر زنانی وحشی هستند، دلم که مثل حیوانات  اییهنمودم، سختی که به خاطر وجود انسان
 است،  پرهیزگار که فردی با واهدخمی که کردم احساس سخنانش از و سوخت هستند مقیم اجکه در این

قه است، و از من به خاطر حفظ آبروی حمایت از می ایشان و کند، ازدواج داند که بنده شیعه هستم و او ُمَطلَّ
 اگر: گفتم او به است، رتبزرگ من از ی با اختالف کمیاین که از نظر سنازدواج نموده با وی درخواست 

نی ازدواج کنم باموم واهمخمی: گفت ایشان نم،کمی ازدواج مومن خانم با فقط کنم، ازدواج دوباره بخواهم
 زییچ و بوده وادسایشان بیتا به سوی خدا بازگردم، و من هنوز مسئله دعوت را برایش مطرح نكردم، چون 

ر خداوند اگر: گفتم یشانا به اند،دنمی  نباشی،  ُملتزم و نیاوری ایمان اگر ولی کردم ازدواج تو با و نمود ُمقدَّ
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ی خدا سو  به واهدخوم( ایشان موافقت نمود )و گفت:( میشمی جدا تو از من و) ودشمی تمام چیز همه
 من که انددمی او که ورطهمان شود، پاک که واهدخکثافت خسته شده و میبازگردد و از این زندگی پر از 

 نمودم خدا استخاره و داد، خواهم جواب وی به و نمکمی استخاره: گفتم او به دارم، فرزندانی و کردم ازدواج
 ه: آیا این خانم، در آخرت و دنیا برای من خوب است، که استخاره به همراه توفیق و سعادت آمد. ک این به

  َخا الحلد تتم بني الزوجني   املسََََّّّّجد ع  ةََََّّّّاَدين؛   أص اريقة الزوا  يشء آخر موءي َو
 ألص املسجد ألبناء السنة. انتهى.

ه خانم و همسر باید به همراه دو شاهد در مطلب دیگر این که، ازدواج در این شهر بدین صورت است ک
 مسجد حضور پیداکنند، چون مسجد برای افراد سنی است...

أعلم صََََّّّّلى اهلل علي  وعلى آبائ  وأبنائ  ال ينيني وتسََََّّّّديدك؛ ألن    أالب موءي نصََََّّّّح 
 ال اَرين.

 املرس : من اسحانيا

و پدران پاک و فرزندان  شما خدابه هستید، داناتر شما چون خواهم،موالی من نصحیت و تایید شما را می
 پاکت درود فرستد.

 فرستنده: از اسپانیا 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

  رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .مد هللوالح

نكما أنتما أص إذا خار ل  اهلل فالخري فيما يختاره اهلل سََََّّّّححان ، أما العقد وفق  اهلل فيمك
َّدين أو تحعلمَّا عَّددا  من النَّان بعَّد أص تتمَّا العقَّد، أَّ ص تَّدعو  تتمَّا العقَّد بينكمَّا وتحشََََّّّّهَّدا ةَََََّّّّّا

ن تعر  إلى وليمة اعام ليعر  بعض النان بزواجكما، وحىت إص أتممط العقد   املسجد بعض م 
 ما. ة ما، فيمكن  أص تعيد صي ة العقد إص أاص في  خل املخالع ل ر  التوثيق أو لعل

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیی  ن و سلم تسلیما 

اگر خداوند برای شما خیر خواسته و خیر در همان چیزی است که خداوند سبحان خواسته است، اما در 
اجرا نمایید و دو شاهد بگیرید یا این که بعد از اتمام   خودتان  بین  توانیدمی  -خدا به شما توفیق دهد-مورد عقد  
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 اطعامی مراسم به را شناسیدمی که اشخاصی از بعضی که صورت  اینعقد تعدادی از مردم را باخبر کنید به 
 دیگری  علت  یا  سازی  اعتماد  خاطر  به  را  عقد  مراسم  اگر  حتی  و  شوند،  ُمطلع  شما  ازدواج  از  هاآن  تا  کنید  دعوت

 .نمایید تكرار را عقد صیغه توانیدجد مخالفین انجام دادید،  و اگر صیغه عقد مشكلی داشت، میمس در

 ،( املهر  وتَّخأر - أَّخا –قول لَّ  َي: )زوجتَّ  نضيسََََّّّّ بمهر قَّدره ي فيَّ  أص توالعقَّد يكض
 وجود  من ءبَّد فقط بَّ  يسََََّّّّنين قكمَّا، ثَّالَّا ار  لوجود داع وء ،(ال ويج  قحلَّط: )أنَّط وتقول

َّدين ر األمر بتعريع عَّدد من النَّان بَّ نَّ   حَّال ةَََََّّّّّا ه 
َّخا فحعَّد العقَّد أةََََّّّّس العقَّد، فَّإص لم يمكن 

َّا مثَّ  وليمَّة العرن أو اإلعَلص أو أي  تزوجَّط من فَلنَّة، ويمكنَّ  اإلةََََّّّّ  هَّار بَّ ي اريقَّة تختَّار
 رأات .صورة تناسب حالكم. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وب

 ََّ  1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن 

بال فالن مقدار مهریه به ازدواج تو در آوردم بگوید شما به خانم که کنددر عقد کفایت می : )خودم را در ق 
که شخص  بگویید(، ، و شما بگویید: )قبلت التزویج( "ازدواج را قبول نمودم" و نیازی نیستومقدار مهریه را 

بلكه فقط باید دو شاهد هنگام عقد وجود  (1)و شما به او پاسخ دهید بخواهد را موارد این شما از تا باشد سومی
 تعدادی  به  که  صورت  این  نمایید بهداشته باشد، و اگر شاهد وجود نداشت، بعد از عقد باید این مسئله را آشكار  

 که  صورتی هر  به  را  ودننم  آشكار  توانیدفالن خانم ازدواج نمودید، و می با  که  نمایید  رابیان  مسئله این  مردم  از
دهید، مثل مراسم )و ولیمه( عروسی یا کارت دعوت و یا هر صورتی که مناسب احوال  انجام داری دوست

 الله و برکاته. شماست، و السالم علیكم و رحمة
 هـ  ۱۴۳۱أواخر صفر/  - أحمد الحسن  

****** 

 سوالی در مورد نماز شفع و وتر : 436پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤36الس ال/ 

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 
 م(تواند این عبارات را بگویند(. )توضیح مترج)یعنی به عبارت دیگر نیاز به وکیل نیست، بلكه خود خانم و همسر می  - 1



 92                                                                                                                             (پنجم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

 سيدي، السَلم عليكم ورحمة اهلل و برأات . 

 وتر:س الي حول رأعت الشضع وال

 ؟وإذا أاص ء يوجد فما العلة من ذل  ؟َ  ء يوجد فيها قنوت -1

َّا -٢ َّخا الرتتيَّب, والَّدعَّاء امل ؟رأعَّة الوتر مَّا العلَّة من وتر سََََّّّّتحَّب فيهَّا الَّخي رتَّب على 
اسَََّّّت ضار ألربعني م منا , واءسَََّّّت ضار سَََّّّحعني مرة, و قول َخا مقام العائخ ب  من النار سَََّّّحع مرات, 

 رة.والب العضو ثَلث مئة م 

راجي الدعاء لي   ؟ما العلة من َخه األرقام, األربعني, السَََّّّحعني, السَََّّّحعة، والثَلث مائة   الدعاء
 ار.وألخوتي األنص

 العراق -املرس : منخر أحمد 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۳۶سؤال/ 
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 رحمة الله و برکاته.  موالیم، السالم علیكم و
 سؤالم در مورد دور کعت شفع و وتراست:

 لت آن چیست؟آیا در آن قنوتی وجود ندارد؟ و اگر وجود ندارد، ع -۱
 ترتیب که شودمی خوانده آن در که مستحبی دعایی چنیندلیل َتک رکعت بودن نماز وتر چیست؟ هم -۲

، و هفت مرتبه گفتن "هذا مقام مرتبه هفتاد تغفارسا و مومن، چهل برای آمرزش طلب است؛ صورت  بدین آن
 برده است" و سیصد مرتبه طلب آمرزش.العائذ بک من النار" "این جایگاه فردی است که به تو پناه 

 مرتبه در دعا چیست؟ امیدوارم برای من و برادران انصار دعا نمایید. ۳۰۰و  ۷، و ۷۰، ۴۰دلیل این اعداد 
 اقعر  -فرستنده: منذر أحمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

يستحب القنوت   رأعة الوتر قح  الرأوع وبعده وفق  اهلل. والسَلم عليكم ورحمة اهلل 
 وبرأات .

 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن
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 رحمن الرحیمجواب: بسم الله ال
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تس  لیما 

خدا شما را ُموفق نماید. و السالم علیكم -در رکعت وتر، قبل از رکوع و بعد از رکوع، قنوت مستحب است 
 و رحمة الله و برکاته 

 هـ ۱أواخر صفر/  -  أحمد الحسن

****** 

 معامله قسطی جائز است؟ : 437ش پرس 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤3٧الس ال/ 

 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .اللهم ص  على محمد وآل 

السََّلم عليكم سَّيدي وموءي يماني آل محمد ورحم  اهلل وبرأات ، السََّلم عليكم أنصَّار 
 اهلل وأولياءه ورحم  اهلل وبرأات .

ل فرتة زمنيَّة محَّددة أو غري محَّددة(، علمَّا  سََََّّّّا  )تق يع األموال خَلَّ  يجوز التعَّامَّ  بَّاألق
؟ َ  َنال  فرق بني التعام  بهخا القلََّّية بني ؟حاجة املعروفة السََّّعرب خخ محلغ زائد عن محلغ ال

 ؟؟ جزاأم اهلل ألع خري.؟األنصار وغري األنصار 
 العراق -املرس : علي الصالحي 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۳۷سؤال/ 
.  اللهم صل علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

اته آقا و موالیم یمانی آل محمد، سالم علیكم و رحمة الله و برکاته انصار سالم علیكم و رحمة الله و برک
 الله. 

 که اینآیا معامله قسطی جایز است )تقطیع نمودن اموال در مدت زمان محدد و یا غیر محدد(، با توجه به 
 انصار  غیر  و  انصار  بین در  صورت   این  به  کردن  معامله در  آیا  شود؟می  گرفته  کاال  واقعی  قیمت  از  بیشتری  مبلغ

 ا جزای خیر دهد. شم به خداوند هست؟ فرقی
 عراق  -فرستنده: علی صالحی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

املَّاليَّة املرتتحَّة على ةََََّّّّراء يشء معني أخَّخ فَّائَّدة مَّاليَّة ألجَّ  تَّ خري دفع أَّ  أو بعض القيمَّة  
يعت  ربَّا محرم، والربَّا يكوص بني امل منني أو بني م من ومسََََّّّّلم يبتحَّ  حَّب محمَّد وآل محمَّد 

م. والسََّلم عليكم ورحمة اهلل األئمة واملهديني، فَل ربا بني م من وناصَّيب أو بني م من وغري مسَّل
 وبرأات .

 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن

 م الله الرحمن الرحیمجواب: بس
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ید  یک چیز معین ربا  وحرام گرفتن سود مالی، به خاطر تاخیر در دادن همه یا بخشی از قیمت متداول بر خر
تی محمد وآل محمد از ائمه و مهدیین را دارد، خواهد که دوس  است، و ربا بین مومنین یا بین مومن و مسلمانی

 بود، و بین مومن و ناصبی یا بین مومن و غیر مسلمان ربا نیست. و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته..
 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/  -  أحمد الحسن

****** 

یین شده  تع معصوم امام  سمت  از که شرعی وقت  در  عرفه  در تواندحكم فردی که نمی : 438پرسش 
 .حضور پیدا کند

ما حكم من لم يتمكن من الوقو  بعرفة   الوقط الشَّرعي املحدد من اإلمام  :٤3٨السَّ ال/  
ص من الخَاب إلى املعصََََّّّّوم بمعق أص يوم عرفة عند اإلمام الحق بعدَم بيوم واألنصََََّّّّار ء يتمكنو

 عرفة بعد وقوفهم )جماعة الحاا ( بعرفة قح  الوقط الشرعي؟
 العراق -رس : ناصر أحمد امل

یین شده حضور تع  معصوم  امام  سمت  از  که  شرعی  وقت  در  عرفه  در  تواند: حكم فردی که نمی۴۳۸سؤال/  
 در  باطل جماعت وقوف از بعد رصاان و است بعد روز حّق  امام نزد عرفه روز که معنا اینپیدا کند چیست، به 

 بروند؟ه عرف به توانندنمی شرعی وقت از قبل عرفه
 عراق  -فرستنده: ناصر أحمد 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

يوم  املمكن، ومن لم يمكنَّ  الوقو    عرفَّات  يجَّب أداء العحَّادات املضروضَََََّّّّّة   أوقَّاتهَّا بَّ 
يقع   املشََََّّّّعر بعَّد الضجر. وإص لم يمكنَّ  الوقو    عرفَّات و   عرفَّة ولو   الليَّ  يجزيَّ  أص

املشَّعر معا  بسَّنيب صَّد الماملني فهو مصَّدود ويعم  بعم  املصَّدود، وقد بيمبط َخه األمور بالتضصَّي  
حسََّّحها وفقكم اهلل، وإص أاص َناك يشء آخر غري   الشََّّرائع، فيمكنكم مراجعتها والعم  ب

 واضح لكم يمكنكم الس ال.
 ََّ   1٤3٠ذو الحجة/  - مد الحسنأح 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 عرفه روز در تواندوقت خودش انجام شود، و فردی که نمی انجام عبادات واجب در صورت امكان باید در
 به اگر و کند؛ پیدا حضور َمشعر در فجر از بعد که کندحضور پیدا کند هر چند در شب کفایت می عرفات  در

َمصدود  فردی چنین این کند، پیدا حضور هم با مشعر در و عرفات  در تواندنمی -کارانستم شدن مانع خاطر
فصیلی در شرائع بیان نمودم، دود را انجام دهد، و این مسائل را به صورت تست و باید کارهای مص)و ممنوع( ا

 شما برای جا،آن در اگر و -نماید ُموفق را شما خدا-کنید عمل آن َحسب به و نمایید رجوع آن به توانیدمی
 .کنید سؤال آن مورد در توانیدمی بود، واضحی غیر مطلب

 هـ   ۱۴۳۰جة/ الحذو  - أحمد الحسن  

****** 

 زنی با اعتقاد متفاوت سواالتی در مورد ازدواج با  : 439پرسش 

سََََّّّّ الي الضقهي: َ  يحق ألص ي و  الرج  من األنصََََّّّّار امل منني بكم زواجا    :٤3٩السََََّّّّ ال/  
منق عا  من البسَّاء املخالضني أو الكتابية، وَ  يصَّح الزوا  الدائم من املرأة الكتابية أم ء، حيا 

عط بعض الكَلم من الضقهاء اإلخوة األنصار ب ن  ء يح  الزوا  من املرأة غري املعتقدة باعتقادنا سم
األئمَّة واملهَّديني، ولكنين قرأت عكس ذلَّ    جوابكم األخري فيَّ  ألحَّد األخوة بَّ نَّ  يجوز بَّ 
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الزوا  من املسََََّّّّلمَّة لكن األفلَََََّّّّّ  أص تكوص يمَّانيَّة إص صََََّّّّح التعحري نو )أَّخا( م منَّة، فنحن 
 ي بحاجة لكتاب فقهي   الزوا  غري الخي لم يتعاااه أتاب ةرائع اإلسَلم.سيد

 هایا برای مردان انصاری که به شما ایمان دارند جایز است که با خانم: سؤال فقهی: آی۴۳۹سؤال/ 
از تاب ازدواج موقت کنند، و آیا ازدواج دائم با خانم اهل کتاب جایز است یا خیر، چون من ک اهل یا مخالفین

 من ولی نیست، حالل ندارد، اعتقاد مهدیین و امامان به کهتفقهات بعضی انصار شنیدم که ازدواج با خانمی
ان به یكی از برادران برعكس این را شنیدم که ازدواج با خانم مسلمان جایز است ولی بهتر این اخیرت پاسخ در

فقهی در زمینه ازدواج نیازمندیم  و آن بغیر از  است که یمانی باشد، به عبارت دیگر مومن باشد، و ما به کتاب 
 مسائلی که در شرائع باشد. 

َ  يصََّّح الزوا  ب أرث من امرأة دوص أص ي خخ الرج  رضََّّا زوجت  وأريد أص أسََّّ لكم سََّّيدي  
َّخا األمر أم يصََََّّّّح  َّ  للزوجَّة رأي    بهَّخا األمر حيَّا ء يوجَّد امرأة ايص ممكن تقحَّ  بَّخلَّ ، و

وَ  يعت  اإلنسََََّّّّاص عاقا  لوالدي  وقااعا  لرحم  إص   ؟دوص الرجوع لزوجت ةََََّّّّرعا  للرج  أص ي و   
 لدعوة، أم ماذا علي  أص يضع ؟ت أ منهم إص لم ي منوا با

 السويد -املرس : أنصاري 

ت درحالی که مرد رضایت اس صحیح خانم یک از بیشتر با ازدواج آیا که بپرسم خواهمآقای من از شما می
 این  در  خانم  آیا  و  نماید،  قبول  را  مسئله  اینکه    مسئله لحاظ ننماید، چون االن خانمی نیستخانمش را در این  

ین که به همسرش ارجاع نماید؟ و آیا ا  بدون نماید  ازدواج  که  است  جایز مرد  برای یا بدهد، نظر  تواندمی  مسئله
م قطع که وقتی شودمیدعوت ایمان نداشته باشند، عاّق والدین  انسان در صورتی که والدین او به ند و ک َرح 

 بكند؟ باید چه یا بجوید، برائت هااز آن
 سوید - فرستنده: أنصاری 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ة ولكن ء يجوز من الناصَََّّّنيية. ويجوز يجوز أص ي و  امل من من املسَََّّّلمة املخالضة والكتابي
يحعلم زوجتَّ  األولى بزواجَّ  الثَّاني. واألولى بَّامل من أص يححسََََّّّّن ألرحَّامَّ  ويحَّاول  أص ي و  دوص أص

َّدايتهم بكَّ  مَّا أمكنَّ . أمَّا الوالَّداص بَّالخصََََّّّّوص فَلبَّد من اإلحسََََّّّّاص لهمَّا وإص لم ي منَّا، قَّال 
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َك ب ي مََّ ﴿تعَّالى:  ر 
ص تحشََََّّّّس

َ
ََََّداَك َعلى أ ا مََّ َوإ ص جََّ هح عس م  َفََل تح  

لس نسيََّا ا َليسَس لَََّ  بَّ    ع  ا    الَّدُّ مََّ هح حس اح  ا َوصََََََّّّّّ
َملحوصَ  نتحمس َتعس م ب َما أح

ننَي ئحكح
ح
مس َف  كح عح ج  مم إ َليم َمرس

نَاَب إ َليم ثح
َ
يَ  َمنس أ عس َسني  ح 

وفا  َواتم رح  .(1)﴾َمعس

 م الله الرحمن الرحیمجواب: بس
.ی الله علی محمد و آل محمد األو الحمد لله رب العالمین، و صل  ئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

برای مومن جایز است که با خانم مسلمان مخالف و اهل کتاب ازدواج نماید، ولی ازدواج با خانم ناصبی 
ا از ازدواج دوم باخبر کند. و برای مومن بهتر جایز نیست؛ و ازدواج مجدد جایز است، بدون این که خانمش ر 

 اما نماید، تالش هاآن هدایت برای است ممكن که ایبه نزدیكان خود نیكی نماید و به هر وسیله است که
باشند خداوند متعال فرمودند: )و اگر  نداشته ایمان چند هر شود نیكی هاآن به باید مادر، و پدر خصوص در

شریک قائل شوی، از آنان  در مورد چیزهایی که به آن دانش نداری پدر ومادرت تالش نمودند که برای من
ست را پیش بگیر، اطاعت نكن و در دنیا با آنان به خوبی رفتار کن و راه فردی که به سوی من توبه نموده ا

 .(2)(سازممی باخبر دهید،را در مورد کارهایی که انجام میبازگشت شما به سوی من است، شما 

  وبرأات .وفقكم اهلل وسددأم لك  خري، والسَلم عليكم ورحمة اهلل
 ََّ  1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

 خدا شما را بر انجام هر خوبی موفق نماید و به شما کمک کند، و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - الحسن أحمد  

****** 

 دی با محتوای فیلم خارجی فروش سی: 440پرسش 

 رحيمبسم اهلل الرحمن ال :٤٤٠الس ال/ 

 والحمد هلل رب العاملني، وص  اهلل ع  محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 
 . 15لقمان:  -1
 . 15لقمان:  -2



 98                                                                                                                             (پنجم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

 الرحمن الرحیم: بسم الله ۴۴۰سؤال/ 
.  والحمد لله رب العالمین، وصل الله عل محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 و برکاته. سالم علیكم و رحمة الله

أخج  اسَّتحياء  من أص أنادي  والدي؛ ألني ء اسَّتحق  من تقصَّريي العميم   الدعوة إلى اهلل، 
 لكن  رحمت  واسعة، والدي س الي فقهي:

که شما را پدر صدا کنم، چون  بخاطر کوتاهی بزرگ در دعوت نمودن به سوی خدا  کشممیخجالت 
 اوان است، پدرم سؤالم فقهی است:استحقاق این را ندارم ولی مهربانی شما فر 

وجد أحد األخوة األنصََََّّّّار مجموعة من السََََّّّّيديهات أفَلم أجننيية وأتاني بها على أسََََّّّّان أص 
  رأ  لحالي املادي الصََّّعب، فاحرتت   أمرَا نور عيين، ما أفع  بها أبيعها ألنان يشََّّت لوص بها؛ ألن

 ؟فديت  روحي

به افرادی که  را هاآن تا آورده برایم و کرده پیدا را خارجی هایفیلم هاییكی از انصار تعدادی از سی دی
 بنده به ن،م مالی سخت وضعیت خاطر به وی چون بفروشم،( خارجی هایلند )فروش فیلممشغو  کار اینبه

 .شوم فدایتان کنم؟ چكار هااین با ماندم، کار این در چشمانم، نور است، نموده لطف

َلمي الحَّار وأةََََّّّّواقي اهلل بكم وبعلمكم ال زير، وسََََّّّّ  أعتَّخر منكم على اإلاَّالَّة نضعنَّا
إليكم وإلى ال الي ابن ال اليني اإلمام املسَّتحضظ من آل محمد؛ محمد بن الحسَّن عليكم أفلَّ  

 السَلم والتحية.

 ترینید گرداند. گرممستف تانعلم و شما از را ما خداوند خواهم،به خاطر طوالنی شدن از شما عذر می
 .کنمعزیزترین عزیزان امام مستحفظ از آل محمد، محمد بن الحسن تقدیم میا را به و آرزوه هاسالم

والسَََّّلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات ، وعج  اهلل لكم التمكني وعج  لي الشََّّهادة تحط 
 .)ص(لواء محمد وعلي

 املرس : أبو: س م

دت من زیر پرچم محمد د، و شهاحّقق کنو السالم علیكم و رحمة الله و برکاته، خدا تمكین شما را سریع مُ 
 و علی)ع( را سریع محقق کن.

 فرستنده: أبو: ش م
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 أص يرزقكم بيعها، وأسَََّّّ ل اهللوفق  اهلل لك  خري إذا أاص فيها ما يتري الشَََّّّهوة فَل يجوز 
الحَلل ما ي نيكم ب ، وإذا أبط محتاجا  ماديا  فيمكن  التواصَََّّّ  مع إخوت  األنصَََّّّار    من

 بيط املال، وإص ةاء اهلل ء يقصروص بحقوقكم وفقكم اهلل لك  خري.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤31ربيع األول/  - الحسنأحمد  

 الرحمن الرحیم جواب: بسم الله
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

  شدن  برانگیخته باعث که باشد چیزی هاخدا شما را برای انجام هر کار خیری موفق نماید، اگر در آن
 شما  نیازیاعث بیحالل که ب  روزی  شما  به  که  خواهممی  خداوند  از  و  نیست،  جایز  آن  فروش  شود،می  شهوت 

 شاء  ان  و  باشید،  ارتباط  در  المال  بیت  در  برادرانت  با  توانیدشود بدهد، و اگر از جهت مادی نیازمند هستید، می
 . نماید موفق خیری( کار) هر انجام برای را شما خدا کنند،نمی کوتاهی شما حق در الله

 برکاته.و السالم علیكم و رحمة الله و 
 هـ  ۱۴۳۱ألول/ ع اربی  - أحمد الحسن  

****** 

 و هدیه  خمس اموال ذخیره احكام : 441پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . :٤٤1الس ال/ 

سَّيدي وموءي، أود أص أسَّتضسَّر عن الخمس، لدي  بعض املال قمط بادخاره، فحعض من  َدية 
ض لم يمر عليَّ ، معَّايش، فحعلََََّّّّ  قَّد مر عليَّ  الحول والحعوبعض منَّ  من مهري والحعض منَّ  من 

 ؟وَ  يجب استخرا  الخمس من معايش الشهري ؟  الخمسفه  يجب أص استخر  من

 الكويط -املرسلة: فاامة 

 : السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.۴۴۱سؤال/ 
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م، نمود آوری جمع را هامن مقداری مال دارم که آن بپرسم، خمس مورد در خواهمآقا و موالی من، می
 سال  یک  آن،  از بعضی و  باشد،مهریه من و بخشی از آن از حقوق شغلم می دیه وبخشی از آنبخشی از آن ه

 از توانمضی از آن یک سال نگذشته است، آیا واجب است، خمس این اموال را بدهم؟ و آیا میبع و گذشته،
 بدهم؟ خمس خود  ماهیانه حقوق

 ویت ک -فرستنده: فاطمة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

املَّال الضَّائض عن م نَّة السََََّّّّنَّة فيَّ  الخمس، فيخر  خمسَََََّّّّّ  مرة واحَّدة وء يتكرر إخرا  
 الخمس من  لو بقي ألعوام بعد إخرا  خمس .

 الرحمن الرحیمجواب: بسم الله 
.ی الله علی محمد و آل محمد األو الحمد لله رب العالمین، و صل  ئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 کردن  خارج و ودشدر مالی که از مخارج سالیانه زیاد بیاید، خمس واجب است، و خمس یک بار داده می
 اخراج خمس بگذرد. از اهسال چند هر ودشنمی تكرار آن از مجدد خمس

أ  ةَّهر، ب  يحخر  خمس الضائض  أما ما تكسَّنيين  أ  ةَّهر فَل يجب إخرا  خمسَّ   
َّخا اليوم من أَّ  عَّام قومي بَّإخرا  خمس املَّال   نهَّايَّة العَّام ، أي حَّددي لَّ  يومَّا    العَّام، و  

الضائض من مكسََّّب العام، وفقكم اهلل لك  خري وثنيتكم على الحق وجعلكم ممن يبتصََّّر 
 بهم لدين .

 يكم ورحمة اهلل وبرأات .والسَلم عل
 ََّ  1٤31ألول/ ربيع ا - أحمد الحسن

 اضافه مال خمس بلكه نیست، واجب ماه هر در  آن خمس دادن آورید،اما اموالی که ماهیانه به دست می
معنا که در سال، یک روز را تعیین کن، و در این روز از هر سال از مال  این به شود،در پایان سال داده می

ما را برای انجام هر)کار( خیری ُموفق نماید و بر اضافه که در یک سال جمع شده خمس را دربیاورید خدا ش
ه و لال رحمة و علیكم والسالم. دهندحّق ثابت بدارد، و شما را جزو افرادی قرار دهد که دینش را یاری می

 برکاته. 
 هـ   ۱۴۳۱ربیع األول/  -  أحمد الحسن
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****** 

 سوالی در مورد امامت نماز جمعه :  442پرسش 

 لرحيمالرحمن ا بسم اهلل :٤٤٢الس ال/ 

 والصَلة والسَلم على أةر  الخلق محمد وعلى آل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 محمد عليهم وعلي  أفل  الصَلة والسَلم.السَلم علي  يا سيدي ويا موءي يا يماني آل 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۴۲سؤال/ 
.صلوات و سالم بر اشرف خلق محمد و علی آل محمد األ  ئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 .باد هاآقا و موالی من،  یمانی آل محمد، سالم علیكم و بر آل محمد و شما، بهترین درودها و سالم

يشء أالب العخر من اهلل ومنكم؛ ألني أنا العحد املخنب املقصََّّر ء أعر  ماذا أقول سََّّيدي، أول 
مد لقد أصََّّححنا خمسََّّة أةََّّخاص، ويجب واإلنسََّّاص على نضسََّّ  بصََّّرية، نحن   املهجر وهلل الح

علينا صَََّّلة الجمعة واإلخواص يرةََّّحوني أص أأوص الخي يصََّّلي فيهم، ولقد اعتخرت واهلل ةََّّاَد؛ 
ويوجد من َو أأعء مين، فإني ء أعر  ماذا أفعَّ  سََََّّّّيَّدي وموءي، أرجو   تحق ذل ،ألني ء أسََََّّّّ 

 إخحاري، ومن اهلل التوفيق خادمكم بعوص اهلل املخنب املقصر.
 أمريكا -: أبو محمد رس امل

خاطر که من بنده گنه کار و  این به کنم،آقای من، قبل از هر چیز ابتداء از خدا و شما عذر خواهی می
 نفر  پنج  که  شكر  را  خدا  و  هستیم  مهاجر  ما  است،  آگاه  خودش  نفس  بر  انسان  و  گویم،می  چه  نمداُمّقصر، نمی

من   امامت  به  نماز  که  کردند  معرفی  جماعت  امام  عنوان  به  مرا  رانبراد  و  است،  واجب  ما  بر  جمعه  نماز  و  شدیم،
ُمستحّق این کار نیستم، و سخ رّد دادم، خداوند شاهد است، چون من پا شانبرگزار شود ولی به درخواست

 بدهید، را جوابم دارم تقاضا کنم، چكار دانمکسی هست که کفایتش از من بهتر است، آقا و موالی من، نمی
 شماست. گذارخدمت کار گنه فرد این خداوند خواست به و  خداست آن از توفیق

 أمریكا  -فرستنده: أبو محمد 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ار صََََّّّلة الجمعة، وأسَََّّّ ل اهلل أص وفق  اهلل لك  خري توأ  على اهلل وصَََّّّ   بإخوت  األنصَََّّّ 
 كم ويرزقكم خري ايخرة والدنيا.يجع  لكم برأة   عمل

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سل  م تسلیما 

خدا به شما توفیق انجام هر کار خیری را بدهد، به خداوند توکل کن و با برادران انصارت نماز جمعه بخوان، 
 .کند روزیتان دنیا و آخرت  خیر و دهد، َبَرکت شما کار به که خواهمخداوند میو از 

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - أحمد الحسن  

****** 

 سواالتی در مورد فرزند شبهه :  443پرسش 

 بسم اهلل الرحمن اهلل الرحيم :٤٤3الس ال/ 

 .(ع)وموءي اإلمام أحمد الحسن ويص ورسول اإلمام املهديالسَلم عليكم سيدي 

 : بسم الله الرحمن الله الرحیم۴۴۳سؤال/ 
 علیكم آقا و موالیم سید أحمد الحسن وصی و رسول امام مهدی)ع( سالم 

يا محال معرفة اهلل .. سََََّّّّيدي خادم  ابن    ةََََّّّّدة وألم عميق ء يعلم  إء اهلل ومحمد وآل 
ا علمط منكم أص األمر الخي قمط أنا ب  َو حكم الشََََّّّّح  ننييجة ت عي . إمامي أم)ص(محمد

 بحيامين املنوية إلى زوجة أخي، ولم يكن ت عي َخا إء بسنيب أمرين:
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 و خدا جز که برددر سختی و درد زیادی به سر می آقای من، فرزند خادم شماای جایگاه شناخت خداوند 
من اقدام به  که ایمسئله دانستم، شما از که طورهمان من، ماما. دانند)ص( آن را نمیمحمد آل و محمد

 :تبرع اسپرم منی خود به همسر برادرم کردم حكم ُشبهه دارد، و این تبرع من به خاطر دو امر بوده است

األول أما بيبط ل  سَّيدي وَو خو  وعااضت على عائلة أخي من اءنضصَّال والحزص الشَّديد 
األاضال .. عند ذل  تحرأط عااضت ورحمة بهم أص أس ل الشرع   الخي رافق حياتهم بسنيب عدم

َّ  من حقي أص أت ع لهم بعَّد إخحَّار أخي األاحَّاء بَّ نَّ  ء يمكن أص تكوص لَّ  ذريَّة؛ ألص نسََََّّّّحَّة 
عنده صََّّضر .. واسََّّتمر َخا األمر مع أخي فرتة اويلة، فعندما وجدت أمرَم يرثى ل  عند الحيامن 

    وقتَّ  عنَّدي فقهَّاء آخر الزمَّاص؛ ألنَّ  لسََََّّّّوء حمي ولملم ذلَّ  قمَّط أص أسََََّّّّ ل الشََََّّّّرع واملتمثَّ 
قد ظهر، فكبط أبحا عن اإلجابة من فقهاء   )ع(نضيسََََّّّّ لم أعر  أص ويص ورسََََّّّّول اإلمام املهدي

لنَّا ثقَّة بمعرفتَّ  وَو  ا أعيو   بلَّد غربي فوألَّط األمر إلى أحَّد رجَّال الَّدين الَّخيآخر الزمَّاص، وأنَّ 
َّخه القلََََّّّّيَّ  ة؛ ألص أبَّط أعلم لَّ  حظ من علم الَّدين حيَّا أَّاص لَّ  بَّدوره يسَََََّّّّّ ل لنَّا عن حليَّة 

 اجتهاد متجزو حسب تعحرياتهم الحوزية ..

حتی ه برادرم از جدایی و ناراعالقه من نسبت به خانواد و ترس کردم، بیان که طوراول: آقای من همان
 سؤال شرع صاحب از که واداشت مرا امهعاطف حس...بود هاشدید به خاطر فرزند نداشتن که در زندگی آن

 صاحب نمودند مطلع را برادرم پزشكان که این از بعد کنم، بخشش و تبرع هاآن برای دارم حق آیا  که بكنم
مدت زیادی با برادرم بود، وقتی دیدم وی صفر است...این مسئله  چون نسبت اسپرم در نزد    ،شودنمی  فرزندی

ا خود گفتم از صاحب شرع بپرسم، که تمثیل کننده شرع در آن وقت فقهای ب است، گونه این هازندگی آن
مهدی)ع(  امام وفرستاده وصی که دانستمآخرالزمان بودند، چون به خاطر بدبختی و ستم به خودم، نمی

از فقهای آخرالزمان بودم، درحالی که من در یكی از کشورهای  و به دنبال یافتن پاسخ راظهور کرده است، 
 شناختی  خاطر  به  من  و  سپردم(  روحانیت)  دینی  مردان  از  یكی  به  را  مسئله  این  گیریپی  و  کنمغربی زندگی می

 نمود،این قضیه سؤال می  ی ما در مورد حالل بودنبرا  ایشان  و  دم،کر   اعتماد  ایشان  به  داشتم،  او  به  نسبت  که
ت حوزوی ایشان، مجتهد متجزئ تعبیرا حسب به و دارد، دینی علوم از ایبهره ایشان دانستممی چون

 هستند. 

وبدأ اءتصَّال بيين وبني َخا الشَّخ  لكي نتحقق من حلية َخا األمر، واسَّتمر اءتصَّال بيننا 
َّخا األمر حيَّا يقوم َ َّ  فرتة اويلَّة مَّا يقَّارب الشََََّّّّهرين على  و بعر  سََََّّّّ الي على من َم أ

اءختصََّّاص من أَ  الححوث واملراجع، وسََّّ ل أأرث من ةََّّخ  عن َخا األمر .. وأتخأر قول  لي 
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ت نى ونس ل حىت ء يولد لنا ةخ  مث  صدام .. أي ءبد من معرفة حليتها مئة باملئة قال ءبد أص ن
يننا عن اريق الهاتع واسَّتمرت ما  وأنا بدوري لم أسَّتعجل  .. وبعد اءسَّتضسَّارات واألسَّئلة فيما ب

يقَّارب الشََََّّّّهرين واحتمَّال أأرث جَّاء لي بجواب الحليَّة بهَّخا العمَّ  .. بعَّد ذلَّ  توألَّط على اهلل 
  .. وأصَََّّّححط زوجة أخي حام  بعد عناء اوي  أيلَََّّّا  لكي تصَََّّّحح حامَل  ومن ثم أثناء وقمط ب

  رأت رأيا أنها ت خخ سََّّونار الحم  أيلََّّا  أصََّّححط لها متاعب. حىت أنها أي زوجة أخي أثناء الحم
وأانط الت ت خخ السََّّونار امرأة محجحة وقالط لها إن  سََّّو  تمرين بشََّّدة والخي يخلصََّّ  من  

وتقول زوجة أخي فعَل  عندما ذَنيط إلى الدأتورة  ،)ع(ومريم  یدعو النيب عيسََََّّّّ َخه الشََََّّّّدة أص ت
ل ض  بخ ر ولم يصَّ  ل  بعد ذل  وجدت اللَّ ط مرتضع .. وعندما ذَنيط إلى السَّونار قالوا لي إص ا

وأدعو اهلل بهم .. وقد اسَََّّّتجاب اهلل   )ع(ومريم  یالدم واحتمال موت  .. فمللط أتوسَََّّّ  بالنيب عيسَََّّّ 
ال ضلة سَّاملة وإص أانط صَّ رية جدا  ووضَّعط   حاضَّنة   املسَّنيشَّضى ملدة أةَّهر، دعائي ونزلط  

َّخه الرأيَّا من ضََََّّّّمن األسََََّّّّحَّاب الَّخي تجعَّ  عنَّدي اءامئنَّاص للعمَّ  ا لَّخي قمَّط بَّ  من  فكَّانَّط 
 الت ع بالحيامن املنوية.

ت از تا گردید شروع شخص این و من هایو تماس لیَّ  مورد در ما بین تماس و شویم، مطمئن مسئله این ح 
ماه طول کشید، و ایشان سؤال من را به افرادی که اهل تخصص و اهل  2این مسئله مدت زیادی در حدود 

 آورم، و از تعداد زیادی این مسئله را پرسیده بود...و سخنش را به یاد میتحقیق و مراجع بودند عرضه کرده بود
درصد 100معنا که    اینمتولد نشود، به    ما  برای   صدام  مثل  فردی  تا  کنیم  سؤال  و  کنیم  صبر  باید:  گفتمی  که

 طریق  از  ما  بین  که  هاسؤال  و  استفتات  از  بعد  و...کردمنمی  عجله  نیز  من  و  است،  حالل  کار  این  یقین کنیم که
 برای   عمل  این  بودن  حالل  به  بیشتر  احتمال  و  کشید،  طول  بیشتر  یا  ماه  دو  حدود  در  که  شدمی  بدل  و  رد  تلفن

 نیز  زیاد  هایوکل برخدا شروع به انجام این کار نمودیم... همسر برادرم  بعد از تحمل سختیت  از  بعد...  آمد  من
 حامله اثناء  در  برادرم  همسر  که طوری  به  آمد بوجود  نیز  او  برای  ییهاسختی  بودن حامله  اثناء در و  شد،  حامله
جبه بود، و به وی گفت: مح زن یک کردمی سنوگرافی که کسی و کندمی سنوگرافی که دید رؤیایی بودن،

 کردن دعا دهدمی نجات  سختی این از را شما که کسی و شویدشما به زودی با مشكل سختی روبرو می
 خونم  فشار  که  دیدم  رفتم  دکتر  به  آن  از  بعد   وقتی:  گویدمی  برادرم  همسر  و.باشد)ع( میمومری  عیسی  حضرت
احتمال   و  رسدکودک در خطر است، و خون به او نمی  که  گفتند  من  به  رفتم  سنوگرافی  به  کههنگامی  و  باالست

 و...شدم متوسل خدا به اهدارد بمیرد....اینجا بود که به عیسی پیامبر و مریم)ع( متوسل شدم و به واسطه آن
 در ماهی وقت چند و بود، کوچک خیلی چند هر شد، متولد سالم کودک و نمود مستجاب  را دعایم خدا

 کاری این و این رؤیا از جمله دالیلی بود که برای من اطمینان به وجود آورد که ،بود دربیمارستان دستگاهی
 ...تاس بوده درست  کردم منی اسپرم تبرع به اقدام که
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وغريَا من  والرأيا الت أنا ةََّّاَدتها بعد وءدة ال ضلة بضرتة من أني من أنصََّّار اإلمام املهدي)ع(  
َّخه األمور أَّانَّط تجعَّ    قليب اءامئنَّاص للعمَّ  الرأى ا لت بهَّا بشَََََّّّّّارة من آل الحيَّط لي، أَّ  

، )ع( هدينيالخي قمط ب ، ولكن سَّيدي وموءي أحمد الحسَّن علي  وعلى آبائ  األئمة وأبنائ  امل
بعَّد ورود جوابَّ  لي قَّد ت ريت أموري ألهَّا وايص أنَّا   حزص وتعَّب ةَََََّّّّّديَّد ء أعر  مَّاذا أعمَّ  

أأضر عن عملي القحيح ... أردت الخري لي وإلى أخي عنَّد اهلل وإذا أنَّا أعمَّ  عكس ةََََّّّّرع لكي 
 اهلل.

ر از این از رؤیاها و به غی  )ع( هستممهدی  امام  انصار  از  من  که  این  به  دیدم  کودک  والدت   از  بعد  که  رؤیایی  و
اطمینان را در قلبم بوجود آورد که  که خود بشارتی از خاندان اهل بیت برای من است، تمام این مسائل  این 

کاری که انجام دادم درست بوده است، ولی آقا و موالیم احمدالحسن، که بر شما و پدرانت امامان و فرزندان 
ت پاسخ شما تمام امور تغییر کرد و من االن در ناراحتی و سختی زیاد به مهدیین)ع( سالم باد، بعد از دریاف

  خواستم م تا کار قبیحم را بپوشانم.....خوبی را برای خودم و برادرم درنزد خدا میکن  رکا  چه  دانمونمی  برمسر می
 .کنممی عمل خدا شرع عكس بر من اگر

يَّد أص أعر  أمر اهلل بَّ  .. وأَّخلَّ  سََََّّّّيَّدي وموءي بَّاإلضَََََّّّّّافَّة إلى مَّا ذأرتَّ  لَّ  من األمر أر 
 سيدي:

 : چنین هم...  بدانم مورد  این در را  خدا  دستور  خواهمآقا و موالی من عالوه بر مطالبی که عرض نمودم که می
 

َّخه الشََََّّّّحَّ  ونعلم بحقيقَّة  -1 َّ  َو ابن حرام أم ء، وأيع نرفع  مَّا معق حكم الشََََّّّّحَّ ، 
 األمر؟

 برطرف کنیم و حقیقت امر را بدانیم؟ رام است، یا نه، این شبهه را چگونه معنی حكم شبهه چیست، آیا فرزند ح -۱

 ؟ندما تك  وأخل  أاضالي بالحقيقة وأعمام األاضال، أم ءَ  أعلم ال ضلة ع -٢

 کودکانم  عموهای و خودم کودکان چنینآیا وقتی کودک بزرگ شد، او را از این مسئله مطلع کنم، هم -۲
 ندهم؟ انجام را راک این یا( کنم مطلع) را

 ؟ما َو الواجب عليم اتجاه ال ضلة -3

بال این کودک باید -۳  انجام بدهم چیست؟ کاری که در ق 
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 ء تبساني من دعائ  سيدي وموءي أحمد علي  السَلم وأنط ترى حالي وظلم نضيس. -٤
 .دانیستم مرا به خودم می آقا و موالی من، احمد)ع( مرا در دعایت فراموش نكن، در حالی که شما حال من و  -۴

 ؟َ  تقحلين خادم وابن ل  بعد علم  بحالي َخا -5

 کنید؟این که حال مرا دانستی، آیا مرا به عنوان خادم و فرزند خودت قبول میبعد از  -۵

و  الختام أعتخر من  سََََّّّّيدي؛ ألنين سََََّّّّنينيط ل  أيلََََّّّّا  التعب واأللم بسََََّّّّماع خ ي َخا؛ ألص 
 ندخ  السَََّّّرور على قلح  .. وإني بعملي َخا قد أحزنت ، راجيا  أص  ب اعتكم وإااعة ةَََّّّرع اهلل
ي، وأتوسَََّّّ  ل  سَََّّّيدي أص تدعو لي ب ضراص عميم جريرتي وذنيب وأص تسَََّّّامحين يا سَََّّّيدي وموء

 تقحلوني خادم أقح   تراب أقدامكم، وأس ل اهلل أص ينصرأم ويمكنكم من عدوه وعدوأم.

یز سختی و دردی به سبب شنیدن این خبر، برایتان ن  من  چون  م،کندر آخر از شما آقای من عذر خواهی می
 شما  کارم  این  با  من  و..کنیماز شما و اطاعت از شرع خداوند، دل شما را شاد میایجاد نمودم، چون با اطاعت  

 برایم  تا شوممی متوسل شما به من آقای و ببخشید، مرا که امیدوارم من، موالی و آقا نمودم، ناراحت را
 که  خواهممی  خدا  از  و  ببوسم، را شما  هایک قدمخا  که  اینبزرگ مرا ببخشد و قبولم کنید به    گناه  تا  نیددعاک
 .نماید پیروز شما دشمنان و خود دشمنان بر و کند یاری را شما

أسََّّ ل اهلل وأترجاأم أص يكوص الجواب سََّّريعا ؛ ألص أخوأم إص قحلتموه أخا  لكم على أحر 
 لجواب، ولكم مين أ  الشكر واءحرتام.من الجمر   انتمار ا

 املرس : أنصار اهلل

 قبول   برادر  عنوان  به  مرا  اگر  شما،  برادر  چون  برسد،  من  دست  به  سریع  پاسخ  که  امیدوارم  و  خواهماز خدا می
 تشكر از سوی من خدمت شما.  و هادر انتظار جواب شماست، و تمام احترام شدیدا   کنید،

 فرستنده: أنصار الله 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم اب:جوال

 محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على 
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ابن الشََّّحهة يبسََّّب إلى والدي  وَو ليس ابن حرام وفقكم اهلل، فضي الحالة املخأورة يكوص 
 ها.صاحب املاء َو والد ال ضلة وصاححة الحويلة َي األم وترثهما ويرثان

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الل  ه علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
ا ُموفق نماید در این حالت مذکور، ر  شما خدا نیست حرام فرزند و شود،فرزند ُشبهه به والدینش ُمنتسب می

 ارث  به او از هاآن و برد می ارث  به هامادر است و او از آنصاحب آب )و منی( پدر کودک و صاحب تخمک 
 .برندمی

أمَّا إعَلم الحبَّط عنَّدمَّا تتمكن من وعي األمور فهَّخا أمر ءبَّد منَّ  وفقكم اهلل، وَنَّاك أيلََََّّّّا  
أمر مهم، وَو أص أبنَّاء أمهَّا صَََََّّّّّاححَّة الحويلَََََّّّّّة َم أخوتهَّا من األم، وأبنَّاء أبيهَّا صَََََّّّّّاحَّب املَّاء َم 

 ا واجح  تجاَها فهو واجب األب تجاه اببت .أخوتها من األب. أم 

 توفیق را شما خداوند گیرد صورت باید امر این کند، درک را امور توانست کههنگامی اما خبر دادن دختر
دان مادرش صاحب تخمک حكم برادرانش از جهت فرزن که این دارد، وجود مهمی مسئله جااین در و دهد

قبال وی آب )منی( خواهر و برادران پدری او هستند، اما وظیفه شما در  مادر هستند و فرزندان پدرش صاحب  
 . باشدمی دارد دخترش قبال در پدر که ایهمان وظیفه

 وأس ل اهلل أص يوفقكم لخري ايخرة والدنيا، وأص يوفقين ألداء حقوقكم وفقكم اهلل.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

حقوق  اداء برای ومرا کند، ُموفق را شما دنیا و آخرت  خوب  کارهای انجام برای که خواهمو از خداوند می
 شما ُموفق کند خداوند شما را ُموفق نماید. 

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - أحمد الحسن  

****** 



 108                                                                                                                             (پنجم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

 تصفیه شده صرفی های محكم استفاده از آب: 444پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . :٤٤٤الس ال/ 

 والصَلة والسَلم على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

عرفط أص بعض الدول األوربية يعيدوص مياه الصَّر  الصَّحي إلى مياه صَّالح  للشَّرب، فه  َخا 
 قكم اهلل.علما  أص بعض األنصار يعيشوص   تل  الدول وف ؟جائز

 العراق - يميالتماملرس : وصضي 

 : سالم علیكم و رحمة الله و برکاته.۴۴۴سؤال/ 
.  والصالة والسالم علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 آیا کنند،می نوشیدن قابل هایآب  به تبدیل را مصرفی هایآب  اروپایی هایباخبر شدم که بعضی از دولت
 .کند  ُموفق را  شما  خداوند  کنندندگی میز   هاتدول آن  در  انصار از  بعضی  که  این  به توجه با  است؟  یزاج  کار  این

 عراق -فرستنده: وصفی تمیمی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 وء إةكال   استعمال املياه بعد تعديلها.شرب، ثقيلة لتصحح صالحة لليجوز تعدي  املياه ال

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤31ربيع األول/   أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 مشكلی  هاآن  تبدیل  از  بعد  هاآب   این  از  استفاده  و  است،  جایز  نوشیدن،  قابل  هایآب   به  آلوده  هایآب تبدیل  
 .ندارد

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ   ۱۴۳۱ربیع األول/   أحمد الحسن

****** 
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 حكم استفاده از گیاه ماریجوانا : 445پرسش 

 برأات السَلم عليكم ورحمة اهلل و :٤٤5الس ال/ 

أرجو منكم عر  السََّّ ال على   ؟أأ  أو ةََّّرب أو تدخني ننيتة القبب )املاريجوانا(ما حكم  
 السيد أحمد الحسن )حضم  اهلل(. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات 

 اإلمارات -: علي املرس 

 : سالم علیكم و رحمة الله و برکاته۴۴۵سؤال/ 
 را سؤال این که خواهماز شما میی جوانا"چیست؟ حكم خوردن یا نوشیدن یا کشیدن گیاه حشیش"مار 

 عرضه بدارید. -حفظه الله-احمد الحسن سید خدمت
 والسالم علیكم و رحمة الله و برکاته

 امارات -فرستنده: علی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ما .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسلي

خدرة الت تسََََّّّّتخر  من ننيتة القبب ء يجوز أألها أو ةََََّّّّربها أو تدخينها؛ ألنها مادة املادة امل
 مخدرة تسنيب السكر. ولكن يجوز استخدامها   مجال ال ب ألغرا  العَل .

 ََّ  1٤31جمادى األول/   أحمد الحسن    

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.الله علی محمد و الحمد لله رب العالمین، و صلی   و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

کشیدن آن جایز نیست؛ چون ماده  یا نوشیدن یا خوردن آید،ماده ُمخّدری که از گیاه حشیش به دست می
 .شود استفاده آن از  پزشكی َبخش در توانمی درمان، برای ولی. شودُمخّدری است که باعث َمستی می

 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/   أحمد الحسن      

****** 
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 های رحم حكم بستن لوله: 446پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٤6الس ال/ 

ما حكم العقد، أي إزالة وق ع املحايض ببية عدم اإلنجاب إلى األبد إلجهاد املرأة وعدم تحملها 
 أما تزعم.

 العراق -املرس : عحد الرحمن 

 یمالرح: بسم الله الرحمن ۴۴۶سؤال/ 
حكم بستن )لوله(، یعنی از بین بردن و قطع تخمدان به نیت باردار نشدن تا ابد به علت سختی و عدم 

 چیست؟ ،کندادعا میتحمل خانم همان گونه که خودش 
 عراق -فرستنده : عبد الرحمن 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 املهديني.مة واألئوالحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد 

 جائز، ولكن بالبسحة للمرأة امل وجة ءبد من رضا وموافقة الزو .
 ََّ  1٤31جمادى األول/   أحمد الحسن    

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین.

 . آورد دست به را خود همسر موافقت و ترضای باید کرده ازدواج کهجایز است، اما خانمی
 هـ   ۱۴۳۱جمادی األول/    أحمد الحسن

****** 

 احكام طهارت و نماز کسی که سكه مغزی کرده است؟ : 447پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم. :٤٤٧الس ال/ 
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 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 أات .اهلل وبرالسَلم عليكم ورحمة 

 : بسم الله الرحمن الرحیم.۴۴۷سؤال/ 
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 سالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

سََّّ ال حول وضََّّع أبي العحادي.. أصََّّابط الوالد جل ة دماغية أثرت على جهت  اليسََّّرى، فهو ء 
التالي: إلصََّّابت  السََّّابقة  نضيسََّّ أثريا ، فكاصالحال على وضََّّع  اليسََّّت يع الحرأة ف ثر َخا  

بمر  السَََّّّكري فهو أثري التحول قح  إصَََّّّابت  األخرية وعندما أصَََّّّيب َح ط نضسَََّّّيت  إلى أص  
أصَّححنا نسَّتخدم ل  الحضاظات؛ ألن  ء يعلم مىت ينيحول، فعندما يكرث الحول   املثانة ء يسَّت يع 

َّخه الحَّالَّة ء  ىت ينيحول، فوالَّدي فَّاقَّد سََََّّّّلون الَّخي يعلم م تت َّابق مع حَّالَّة املالسََََّّّّي رة عليَّ ، و
لحالة الشعور بوقط التحول تقريحا  تماما ، فما َو تكليض    َخه الحالة؟؟ أَو التيمم، أو الوضوء 

 أما   املسلون، أم ماذا؟

گذاشته سؤال من در مورد حالت عبادت پدرم است، پدرم دچار سكته مغزی شده و بر سمت راست وی اثر 
 شده  این اشاین حالت بر وضع  روانی وی تاثیر بسیاری داشته است، نتیجه و کند حرکت تواندیو ایشان نم

 کههنگامی  و  کنندمی  ادرار  زیاد  وی  اخیر  ابتالی  این  از  قبل  و  قند  بیماری  به  وی  سابق  ابتالی  خاطر  به:  است
ت ر به استفاده از وسایل حفاظپایین آمد بطوری که ما مجبوفسانی وی خیلی  ن  حالت(  مغزی  سكته)  گردید  دچار

 تواندنمی  شود،می  زیاد  مثانه  در  ادرار  که  وقتی  کند،ادرار می  موقعی  چه  داند،کننده برای وی شدیم چون او نمی
ندارد، و پدرم بق تطا کند،می ادرار موقعی چه داندمی که عقلی، حالت با حالت این و کند، پیدا تسلط آن بر

 وضو یا تیمم، چیست؟؟ حالت این در او تكلیف کند،ن ادرار نمودن را درک نمیتقریبا  به صورت کلی زما
 چیست؟؟  او تكلیف کند چنین باید عقلیبی که طورمانه

واألمر ايخر: إص الوالَّد لَّديَّ  مشََََّّّّكلَّة   الصَََََّّّّلة، فهو أثري الخ َّ ، إذ أنَّ  ء يرأز ولربمَّا 
  يبىسََََّّّّ عَّدد الرأعَّات، وأيلَََََّّّّّا  عَّدد ل أثنَّاء صَََََّّّّلتَّ  ويتممهَّا. األمر ايخر إنَّ تكلم مع األاضَّا

ت فلربما سََّّجد مرتني أو ثَلث، وَو ةََّّديد الحسََّّاسََّّية وء يقح  إذا قلنا ل  إن  أخ  ت  السََّّجدا
َّ  بَّالصَََََّّّّلة وأفعَّالهَّا أرجو من اهلل أص   ؟فيهَّا، فمَّا َو تكليضَّ  بَّالصَََََّّّّلة، وأيلَََََّّّّّا  تكليضنَّا تجَّا

يص نسََََّّّّتعمَّ  التيمم لَّ  ألداء نَّا ء نعر  تكليضَّ  وء تكليضنَّا، ونحن ايكوص الرد سََََّّّّريعَّا ؛ ألن
 الصَلة.

 العراق -املرس : أبو علي 
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و  ندارد تمرکز او که خاطر اینمسئله دیگر: پدرم مشكلی در نماز دارد، اشتباهاتش در نماز زیاد است، به 
اد ان تعدایش  که  این  بعدی  قضیه.  رساندچه بسا در وسط نماز با کودکان سخن می گوید و نمازش را به اتمام می

 حساسیت و کند،می سجده بار سه الی دو بسا چه ها،سجده تعداد چنینهم و کند،ات را فراموش میرکع
 چیست،  نماز در او  تكیف  کند،ا را قبول نمیم  سخن  نمودی،  اشتباه  نماز  در که  بگوییم او  به  اگر  و دارد  زیادی

پاسخ سریع داده شود؛ چون ما   که  دارم یدام  خداوند  از  چیست؟ او  کارهای  و  نماز  قبال  در ما  تكلیف  چنین  هم
 .کنیممی تیمم او برای نمازش اداء برای ما االن و دانیم،تكلیف او و تكلیف خود را نمی

 عراق  -: أبو علی فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ا .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم وتسليم

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

   على الحول فهو يت هر من  مع اإلمكاص ويتوض .بالبسحة ملس لة عدم سي رت
 د.گیر پاک )و تطهیر( کند و وضو می در مورد قضیه تسّلط نداشتن بر ادرار، در صورت امكان خودش را از ادرار

بالبسَّحة لكرثة نسَّيان  أو سَّهوه أو حىت فعل  املنا  للصََّلة مث  الكَلم إذا أاص األمر خارجا   
بسََََّّّّنيب أ  السََََّّّّن وضََََّّّّعع اإلدراك فَل يشء علي ، وإص ةََََّّّّاء اهلل تقح  عن إرادت  أ ص يكوص  

حة صََّلت  وتخأريه بالبسَّياص أو صََّلت ، فَل يكلع اهلل نضسَّا  إء وسَّعها، ولسَّتم مكلضني بمراق
 السهو فيها. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 ََّ  1٤31جمادى األول/   أحمد الحسن

حتی کار منافی با نماز مانند سخن، اگر این مسئله با اراده او نباشد مانند   در مورد فراموشی بسیار یا غفلت یا
 نمازش الله شاء ان و نیست، او بر چیزی باشد، درک دنوب ضعیف و سن زیادی خاطر به موارد این این که

 مراقب  که  ندارید  اییف ننموده است، و شما وظیفهتكل  تواناییش  اندازها مگر به  ر   فردی  خداوند  شود،می  قبول
 .کنید یادآوری او به  را نماز در غفلتش یا فراموشی و باشید نمازش

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ   ۱۴۳۱جمادی األول/   لحسن د اأحم 
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 . پرداخت بدهی به شخصی که در قید حیات نیست: 448پرسش 

وبرأات ، أسَََّّّ ل اهلل أص تكوص بخري وعافية أنط السََََّّّلم عليكم ورحمة اهلل   :٤٤٨السَََّّّ ال/  
 ومن تحب.

 داری،  دوست  که را افرادی  و  شما  که  خواهم: سالم علیكم و رحمة الله و برکاته، ازخداوند می۴۴۸سؤال/  
 .باشند عافیت و خوبی در

دينَّار عراقي ألحَّد النَّان، ثم مَّات بَّالحرب آنَّخاك، ولم  1٢٠تقريحَّا  أَّاص لَّدي مَّال  1٩٨٠  عَّام 
َّخا املحلغ، وأيع أدفعَّ  فهو ايص ء أ عر  لَّ  أقَّارب، وء أعر  ايص أيع لي أص أبرو ذمت من 

 قيمة ل .

 أرجو أص ء تبسانا من دعائ  املحارك.
 العراق -املرس : أبو ناظم 

دینار عراقی  پول یكی از مردم نزدم بود، ولی در آن زمان در جنگ از دنیا رفت، ۱۲۰، ۱۹۸۰تقریبا  در سال
خود را از این مبلغ َبری و آزاد کنم، و چگونه  دین چگونه دانمنمی االن و شناسم،کسی از نزدیكانش را نمیو 

 آن، هیچ قیمتی ندارد. آن را بپردازم، در حالی که االن
 امیدوارم که ما را در دعای مبارک خود فراموش نكنید.

 عراق -فرستنده: أبو ناظم 

 مبسم اهلل الرحمن الرحي الجواب:

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم وتسليما .

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. العالمین، و صلیو الحمد لله رب   الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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لم يكن لَّ  ورثَّة أو إنَّ  ء تعرفهم، إذا أَّاص لَّ  ورثَّة تعرفهم فَلبَّد من إع َّائهَّا لهم، وإذا 
َّخا الوقَّط، أي   فتصَََََّّّّّدق بهَّا نيَّابَّة عنَّ  على املحتَّاجني من امل منني، وبَّالبسََََّّّّحَّة للمحلغ فتقيمَّ    

املحلغ   ذاك الوقط أم يعَّادل من عملَّة أخرى مسََََّّّّتقرة أو من الخَب وتقيمَّ    أ ص تنمر إلى 
 َخا الوقط.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤31جمادى األول/   د الحسنأحم    

 ها نآ شما  یا  ندارد، ایبدهید، ولی اگر ورثه  هابه آن  را مال آن باید  شناسید،می  را هااگر وارثینی دارد که آن
 نظر در را موقع همان مبلغ مبلغ، مورد در اما بده، صدقه مومنین نیازمندان به وی از نیابت به شناسید،نمی را

 تعیین  را مقدارش آن اساس بر و طال قیمت یا چیزی چه معادل آن که کن نگاه موقع آن مبلغ به یعنی بگیر،
 . کن

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/   سن لحا أحمد     

****** 

 حكم تراشیدن ریش برای تقیه: 449پرسش 

 حَلقة اللحية تقية، َ  يجوز أم ء؟جاءني س ال من أحد األخوة حول  :٤٤٩الس ال/ 
 املرس : أبو َود

 یا است جایز آیا : یكی از دوستان از من در مورد تراشیدن ریش به صورت تقیه سؤال کرده که۴۴۹سؤال/ 
  خیر؟

 فرستنده: أبو هود

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 واملهديني وسلم وتسليما . والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة
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بَّاملون غري جَّائز حىت وإص أَّاص تقيَّة، أمَّا إذا أَّاص يقصَََََّّّّّد بَّاملكينَّة ويحقى مسََََّّّّمى لحيَّة 
 فيجوز.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31جمادى األول/   أحمد الحسن 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل   محمد األئمة و المهدیین وسلم تسلیما 

ا ماشین ریش ب تراشیدن منظورش اگر اما نیست، جایز باشد ایتراشیدن با تیغ، حتی اگر به صورت تقیه
 .است جایز دارد ریش بگویند که ایگونهتراشی باشد به 

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته. 
 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/   أحمد الحسن  

****** 
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 املحور الثالا: األجوبة املتضرقة 
 محور سوم : جواب های متفرقه 

 چه حكمتی در جهر و اخفات در نماز است؟ : 450پرسش 

 السَلم عليكم. :٤5٠الس ال/

أعتني   صََََّّّلة الصَََّّّحح وأربع رأعات   صََََّّّلة المهر، وما الحكمة من  مة من ر ما الحك
 عدم اإلجهار   صَلة المهر.

سَّيدي وموءي أتمق من  الدعاء لوالدي بالشَّضاء من مر  السَّكري والدعاء لنا واهلل يتحنينا 
 مي.ليضي وأنا لسط متعلم وأعلى مححتكم، إمامي وسيدي وموءي أنا ضايع ما بعر  ما َو تك

 أملانيا -املرس : علي 

 : السالم علیكم۴۵۰سؤال/
چه حكمتی در این که نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر چهار رکعت است، و چه حكمتی در عدم اجهار در 

 نماز ظهر است. 
ا و این که خداوند ما آقا و موالی من از شما تمنای دعاء برای شفاء پدرم از بیماری قند دارم، و دعاء برای م

م  و سوادی دار  تكلیفی چه دانمنمی و امامام و سید و موالیم من راه گم کرده دارد، نگه ثابت تانا بر محبتر 
 ندارم.

 ألمانیا  -فرستنده: علی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

الجهر واإلخضات قد أجحت  سََََّّّّابقا ، وأسََََّّّّ ل اهلل لكم التوفيق نيب الصَََََّّّّلة والسََََّّّّ ال عن سََََّّّّ 
والنيسَََّّّديد، وأص يمن اهلل على والدك بخري ايخرة والدنيا وأص يشَََّّّضي  ويمن علي  بالعافية، وأنط إص 

دك وجعل  ممن ةَََّّّاء اهلل لسَََّّّط بلَََّّّائع ب  الخري أل  قد حزت  بمعرفة الحق وفق  اهلل وسَََّّّد
 أ  حال.ينصر الحق دائما  و  

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31أواخر صضر/  أحمد الحسن
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 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین وسلم تسلیما.

ضای توفیق و تسدید برای شما ر گذشته پاسخ دادم، و از خداوند تقاسؤال از سبب نماز و جهر و اخفات را د
از خداوند خواستارم که بر پدرتان با خیر آخرت و دنیا و شفای وی و با عافیت و سالمتی بر او منت نهد،   دارم، و

تسدید د، بلكه با شناخت حق به همه خیر رسیدید، خداوند شما را توفیق و نیستی شدهو شما ان شاء الله گم
 .کنندمی هد که همیشه و در هر حال حق را یاریکند و شما را از کسانی قرار د

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/   أحمد الحسن

****** 

 درخواست آمرزش : 451پرسش 

الحَّار أحمَّد الَّب امل ضرة من ححيَّب قليب اإلمَّام املهَّدي محمَّد بن الحسََََّّّّن وابنَّ  : ٤51السََََّّّّ ال/
ي الحار ي، السَََّّلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات ، وسَََّّلم الحسََّّن )عليهما السَََّّلم(. سََّّيدي موء

 إلى أبي  وأبنائ  ال اَرين.

: درخواست بخشش از حبیب قلبم امام مهدی محمد بن الحسن و فرزند نیكویش احمدالحسن ۴۵۱سؤال/
رزندان ة الله و برکاته، و سالم  گرم من بر پدر و فعلیه السالم دارم، آقا و موالی من، السالم علیكم و رحم

 پاکت باد. 

خادمكم الحقري )  . غ( ي لب السَّما  وامل ضرة وأنتم أعلم بما صَّدر مين اليوم من إجابة على 
سَََََّّّّّائَّ  بجواب لم اننيحَّ  إليَّ  حىت نحهين أحَّد األخوة األنصَََََّّّّّار حضمهم اهلل، ومنَّخ ذالَّ  الحني وأنَّا 

الخحيثة   نفس را   الدخول ل رفة اءنسنيي  لخدمتكم، خجَل  محتق  وء أست يع  نفس غاضب على  
على مَّا صَََََّّّّّدر منهَّا عن غري مَّا اننيحَّ  إليَّ  األ  األنصَََََّّّّّاري، لكنهَّا أَّانَّط اعن اعبَّط بهَّا على 
حلَّرتكم واهلل بدوص ما اننيح  سَّيدي، أالب من موالي وسَّاداتي الصَّضح وامل ضرة والرضَّا عين ولن 

 عوذ باهلل واست ضره وأتوب إلي .يصدر مين ما صدر أبدا  ما حييط، أ

کاری که امروز از من صادر شده در  به نسبت شما و دارد مغفرت  درخواست شما از( غ.ج) انتخادم کوچک
 کردند،  متوجه  َمرا  -کند  شانخداحفظ–خصوص جواب دادن به سؤالی به آن توجه نداشتم، که یكی از برادران  
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 انسبیک اتاق رداو  شما به خدمت برای توانمودم خشمگینم و نمیآن زمان نسبت به خ از من و داناترهستید
 برادر که اینكته به که خاطر اینکه از نفس خبیثم صادرشده و به  کاری خاطر به کشممی خجالت و شوم،

آقای من، به  کردم، وارد شما محضر به که بود ایطعنه کار، این ولی نكردم، توجه دادند تذکر بدان انصاری
تا ابد  باشند،  خشنود  من از و  ببخشند  َمرا  خواهمقایانم میخدا قسم بدون این که متوجه باشم، از موالهایم و آ
 به و کنممی آمرزش طلب او از و برممی پناه خدا به شود،و تا زمانی که زنده هستم این کار از من صادر نمی

 . کنممی توبه او سوی

قلحكم مما يصََََّّّّدر من املخالضني الجاحدين لحقكم ومما يصََََّّّّدر منا الصََََّّّّضح سََََّّّّاعد اهلل 
 الصضح ساداتي، وأستودعكم اهلل الخي ء تليع ودائع . الصضح 

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 اسحانيا -املرس :   . غ 

 از  که  چهآن  هر  و  دهندخداوند به دل شما نسبت به کاری که مخالفین و انكار کنندگان حق شما انجام می
پرا به خداوندی می شما و نماید، کمک شودمی صادر ما  .بردنمی بین از را خود هایامانت که ارمس 

 و برکاته. اللهو السالم علیكم و رحمة 
 اسبانیا   -فرستنده: ج . غ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.رب العالمی و الحمد لله  ن، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

جزاأم اهلل خريا  ووفقكم لك  خري، وأسَََّّّ ل اهلل أص يوفقين ألداء حقوقكم، وأص ء أأوص 
 اهلل لَلعتخار مما لم تتقصده.مقصرا  معكم، وء داعَي وفق  

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن                                                                       
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 اداء برای َمرا که خواهمخداوند به شما جزای خیر دهد و بر انجام هر خیری توفیق دهد، و از خداوند می
 عذرخواهی  نداشتی  آن  در  قصدی  که  کاری  برای  و  نكنم،  کوتاهی  شما  حق  در  که  این  و  کند،  موفق  شما  حقوق

 .نماید موفق را شما خداوند نیست الزم
 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

 هـ ۱۴۳۱واخر صفر/ أ  - أحمد الحسن                                                                      

****** 

 حكم کار در ارتش: 452پرسش 

 حيمالرحمن الربسم اهلل  :٤5٢الس ال/

 تحي  ايح  إلى سيدي وموءي أحمد)ع(، أما بعد ...

 سيدي وموءي:

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۵۲سؤال/
 درودی پاک به آقا و موالیم احمد علیه السالم، اما بعد...

 آقا و موالی من:

 ؟أنا أعم  بالق اع الحكومي بالجيو َ  ت ذص لي باستمراري بالعم  أم أقدم استقالت -1

موءي أريد التوبة ولكن ما أدري ليو ما أصلي أو أصوم،   يشء يخليين ما أصلي و  يشء   -٢
 يخليين ما أصوم، موءي أحتا  دعاءك جدا  سيدي وموءي إذا   دعاء اقرأه أرجوك أص تع يين إياه.

اء خود را تقدیم عفستا یا دهیدا به من اجازه ادامه کار میآی کنم،من در بخش حكومتی ارتش کار می -۱
 کنم؟ 
 نماز   گذاردنمی  چیزی  یک  گیرم،نمی  روزه  و  خوانمنمی  نماز  چرا  دانمنمی  اما  کنم  توبه  خواهمموالیم، می  -۲

واسطه ب که اگر دارم، نیاز شما دعای به واقعا   من، آقای و موالی بگیرم، روزه گذاردی نمیچیز یک و بخوانم
 .بدهید من به را آن دارم تقاضا خوانمدعا می

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات  خادم  املقصر أبو حسني.
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وأرجو اإلجابة أرجوأم إخواني باللجنة العلمية أص توصََّّلوا سََّّ الي لممام أحمد الحسََّّن)ع( 
 .تكوص من )ع(

 الكويط - املرس : أبو حسني

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته خادم مقصرشما أبو حسین.
احمدالحسن علیه السالم برسانند و امیدوارم که  امام به َمرا سؤال که خواهملمی میدر هیئت ع از برادران

 پاسخ از ایشان باشد.
 کویت  -فرستنده: أبو حسین 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ليس فيَّ  إعَّانَّة لمَّالم على ظلمَّ  وء تقوم   عملَّ  بَّإعَّانَّة الجيو ملَّ  ايص إذا أَّاص ع
 األمريكي فيمكن  اءستمرار لع  اهلل يجع  ل  سنييَل  لنصرة الحق.

 بسم الله الرحمن الرحیمجواب: 
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

حاضر وسیله کمک به ستم ستمكاران نباشد و در کار کمكی به ارتش آمریكا نباشد،  ما در حالاگر کار ش
 یاری حق قرار دهد..  برای ایوسیله را شما خداوند شاید بدهی، ادامه توانیمی

أما الصََّلة والصَّيام فاعلم يرحم  اهلل أص الشَّي اص إنما ةَّ ل  فيكم، ف ريأم من النان قد 
هم عن الوءية، ووصَّيت ل  أص تصَّلي صََّلة اللي  ولو رأعتني تصَّليهما أضوه أنضسَّهم بخروج

ء هَّا تكوص لَّ  حصََََّّّّن من الشََََّّّّي َّاص وتوفقَّ  ألدا   أَّ  ليلَّة فَّإص من برأَّة صَََََّّّّلة الليَّ  أن
الضرو ، وأخل  علي  بقراءة بعض األذأار الت يمكن  أص ترددَا حىت وأنط تسري أو تجلس 

ل: )سَََّّّححان  َو اهلل الواحد القهار( وحاول أص ترددَا   الحيط وَي حصَََّّّن من الشَََّّّي اص، ابدأ بقو
 مرة ومن اهلل التوفيق. 1٠٠٠٠

دان که  مشغولیت شیطان شما هستید، و بقیه افراد با اما در مورد نماز و روزه؛ خداوند شما را رحمت کند، ب 
د، هرچند دو رکعت بیرون رفتن از والیت او را معاف کردند، وصیت من به شما این است که نماز شب  بخوانی

صاری از شیطان و توفیقی برای انجام واجبات  هر شب باشد، و این که از برکت نماز شب این است که برایت ح 
 ذکرها  اینکه بعضی از ذکرها را حتی در راه رفتن یا نشستن در خانه بخوانید،  که  م چنین بر شماست  است، ه
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 ۱۰۰۰۰ را آن کن سعی و" القهار الواحد الله هو سبحانه": کن ذکرشروع این با است، شیطان از گاهی پناه
 مرتبه تكرار کنی، و توفیق از جانب خداوند است.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن 

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/  - أحمد الحسن  

****** 

 ای دیگر غیر از زمینهایی در سیارههآفرید:  453پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤53الس ال/

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات  ...

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۵۳سؤال/
 سالم علیكم و رحمة الله و برکاته ...

سََََّّّّيَّدي وحجت وححييب ونور قليب، ء توجَّد َنَّاك واهلل ألمَّات تع  عن حيب لَّ ، وء أعر  
السََّلم ورحمة اهلل وبرأات ، روحي فداك سَّيدي، أنا اهلل أيع أع  عن ما   نضيسَّ ل  علي   و

وأعوذ بَّاهلل من األنَّا الَّخنَّب والشََََّّّّرك العميم أتشََََّّّّر  واهلل وأتمق واهلل من اهلل العلي العميم أص  
قَّد أقحَّ   وأخَّدم الرتاب الَّخي ت  ه قَّدمَّ  الشََََّّّّريضَّة ال َّاَرة وآل بيتَّ  ال يحوص ال َّاَروص، موءي 

د سوى رضا اهلل ورضاأم يا أاهار يا أرام، موءي سامحين اةتقط لرأياك أثريا , موءي ء أري
أص تكوص راضََّّيا  عين فقط رضََّّا   )ص(على تقصََّّريي وأخ ائي وأتمق من اهلل ومحمد وآل محمد

اهلل ورضاأم والحمد هلل على أ  حال ... موءي عندي س ال واحد فقط وأتمق من سيادتكم 
 علي .الجواب 
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تن َمرا داش دوست میزان هاآن با بتوانم که یابمه خدا قسم کلماتی نمیآقا و حجت و دوست و نور قلبم، ب
سی که نسبت به شما دارم را بیان کنم، درود و رحمت به شما تعبیر نماید، و به خدا قسم نمی دانم چگونه از ح 

 و برمپناه میاز منیت، گناه و شرک بزرگ به خداوند  خداوند و برکات او بر شما، آقایم، جانم فدای شما، من و
دم شریف و آر  که خواهممی قسم بزرگ و بلندمرتبه خداوند به

َ
زوی بوسیدن و خدمت گذاری خاکی باشم که ق

 من،  موالی  هستم،  شما  دیدار  مشتاق  خیلی  موالیم،  اند،پاک شما و اهل بیت پاک شما روی آن خاک راه رفته
 اشتباهاتم  و  کوتاهی  از  موالیم،  خواهم،می  را  شما  خشنودی  و  خداوند  خشنودی  فقط  ان،یمکر  ای  و  پاکان  ای

د باشید فقط خشنودی خدا و خشنودی خشنو من  از  که  خواهموند و محمد و آل محمد)ع( میخدا از  و  درُگذر
 که همخواشما، و حمد در همه حاالت مخصوص خداست... موالیم، فقط یک سؤال دارم و از محضرتان می

 . دهید پاسخ آن به

َّ  َنَّاك أوأَّب غري أوأَّب األر  يوجَّد عليَّ  نَّان أو أي صََََّّّّنع آخر بعَّا فيهم  ن: 
 ؟)ع(واألئمة )ص(أننيياء ومرسلوص ومحمد

 الكويط -املرس : خالد 

سوال: آیا سیاره دیگری غیر از زمین وجود دارد که مردم یا گروه دیگری روی آن باشند که در میان آنان 
 فرستادگان و محمد و امامان)ع( مبعوث شده باشند؟  پیامبران و 

 کویت -فرستنده: خالد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ات   جزاك اهلل خري جزاء املحسََََّّّّبني ووفقكم اهلل لكَّ  خري، يوجَّد أثري جَّدا  من املخلوقَّ 
ينا، وبعلَََّّّها ء الكواأب األخرى، وبعلَََّّّها يمكن أص نراه ب عيبنا األرضَََّّّية إص تواجد بني أيد

 ب عيبنا. يمكن رأيت  لخروج  عن مستوى اللوص والكثافة الت يمكننا إدراأها

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و الم  هدیین و سلم تسلیما 

 هایخداوند به شما بهترین پاداش نیكوکاران عطا کند و شما را برای هر کار خیری موفق نماید، آفریده
  اگر   البته  کنیم،  مشاهده  زمینی  چشمان  با  توانیممی  را  هاآن  از  بعضی  و  دارند،  وجود  دیگر  هایسیاره  در  زیادی

لطتی که بتوانیم با تو نمی را اهآن از بعضی و کنند، پیدا حضور ما میان ان مشاهده کرد، چون رنگ و غ 
 .ندارد وجود درآنان ببینیم مانچشمان



 123                                                                                           (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

 

 

لينخروَم وينيشروَم تماما  أما بعا وبعض َخه املخلوقات مكلضوص ويحعا اهلل فيهم رسَل  
 اهلل رسَل  لمنس والجن   َخه األر . والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 ََّ 1٤31أواخر صضر/   أحمد الحسن 

 و انذار هاآن به تا فرستدمی فرستادگانی آنان میان در خداوند و هستند مكلف هاو بعضی از این آفریده
ی انسان و جن در این زمین. و السالم برا خداوند توسط هاییفرستاده فرستادن مانند دقیقا   دهد، بشارت 

 علیكم و رحمة الله و برکاته. 
 هـ ۱۴۳۱اخر صفر/ و أ   أحمد الحسن  

****** 

 درخواست دعا : 454پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤5٤الس ال/

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

مس ﴿أعوذ بَّاهلل من الشََََّّّّي َّاص الرجيم، بسََََّّّّم اهلل الرحمن الرحيم   هح سَََََّّّّ نسضح
َ
وا أ مس إ ذس َظَلمح هح

نم
َ
َوَلوس أ

ا َ جََّ وا اللم َضرح َت س د  ﴿ .(1)﴾ءحوَك فََّاسََََّّّّس يَّس
َ
َق أ َ يََّدح اللم  َفوس وَص اللم اي عح ا يححََّ مََّ

ونَََّ  إ نم عح اي  يَن يححََّ خ 
مس َفَمن إ صم الَّم يه 

يما    َعم 
را  جس

َ
ي   أ ت  َ َفَسيح س َد َعَليس ح اللم ََ َما َعا َفى ب  وس

َ
س    َوَمنس أ اح َعَلى نَضس نمَما َينكح َكَا َفإ 

 .(٢)﴾نم

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۵۴سؤال/
.  الحمد لله، و صلی الله علی محمد و آله األئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم )و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند، پیش أعوذ 
 با که نیست این جز کنند،ی که با تو بیعت مییقت، کسان(. )در حقخواستندمی آمرزش خدا از و آمدندتو می

 خود زیان به تنها کند، كنیشپیمان که هر پس. است آنان هایدست باالی خدا دست کنند؛می بیعت خدا
بزرگ به او  پاداشی خدا زودی به بماند، وفادار بسته عهد خدا با چهآن بر که هر و شكند،می پیمان

 . (3)(بخشدمی

 
 . 64النساء:  -1
 . 10الفتح:  -2
 . 10فتح:  -3
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ملهدي أحمد, السَََّّلم على ويص حجة اهلل, السَََّّلم على رسََّّول بقية اهلل, السَََّّلم على ا  السَََّّلم
على أول امل منني وزينَّة األولني وايخرين, السَََََّّّّلم على صَََََّّّّّاد ونهر بَّالجنَّة, السَََََّّّّلم على اليمَّاني 

 ... ورحمة اهلل وبرأات . أحمد الحسناملوعود, السَلم علي  يا سيدي وموءي 

ر وصی حجت خداوند، سالم بر فرستاده بقیة الله، سالم بر اولین مومنان سالم ب -احمد-سالم بر مهدی 
وزینت اولین و آخرین، سالم بر صاد و نهری در بهشت، سالم بر یمانی موعود، سالم برشما ای آقا و موالی 

 من احمد الحسن... و رحمت و برکات خداوند بر شما.

 صحة وخري.اهلل بص ةاء السَلم عليكم سيدي وموءي، أحوالكم إ

 خوب و در خیر باشید.  انتآقا وموالی من، سالم برشما، ان شاء الله حال

سَََّّّي دي، أنا وأعوذ باهلل من األنا أحد خدام  وأرثت علي  ذنوبي جئت  مسَََّّّت ضرا  منها أرجو  
وَخا من توفيق اهلل حيا من  علينا   )عزوج (أص تسَََّّّامحين من فلَََّّّلكم ف نتم وسَََّّّيلت إلى اهلل 

 بكم.

 از تا آمدم ماش نزد و شده، زیاد گناهانم و هستم شما خادمان از یكی منیت، از برمای من، من و پناه میقآ
 هستید،  خداوند  نزد  من  وسیله  شما  که  ُگذرید،  در  من  از خودتان  فضل  با  که  امیدورارم  کنم،  آمرزش  طلب  شما

 ت.شما به ما منت َنهاده اس واسطه به که است خداوند توفیق از این و

دي  ة إء بَّاهلل عليَّ   ٩سََََّّّّيَّ  ر، وء حول وء قو  ... التوبَّة، التوبَّة، اغضر لي زلت فَّ نَّا عحَّدك املقصََََّّّّ 
 أتوأ  وإلي  أنيب.

آقایم احمد الحسن ... توبه، توبه، خطایم را ببخش، که من بنده مقصر در حق شما هستم، والحول وال قوة 
 .مگردمی باز او سوی به و کنماال بالله، به او توکل می

 كم الدعاء والثحات معكم   عافية.أس ل

 . کنماز شما درخواست دعا و ثابت قدم ماندن با شما به همراه سالمتی طلب می

 

 



 125                                                                                           (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

 

 

 وفدت على الكريم ب ري زاد      من الحسنات والقلب السليم 

 وحم  الزاد أقحح أ  يشء        إذا أاص الوفود على أريم 

 نه نیكوکاریی و نه سالم است دلم            ای نزد بخشنده آمدمبی توشه
 وقتی بر بخشنده باشد وارد شدنم         اما چه زشت است توشه داشتنم

  أماص اهلل وحضم  سَّيدي وموءي، أسَّ ل اهلل العلي القدير بالتمكني لكم ... وأسَّ ل  الثحات 
 معكم بدعائكم ...... سامحين على اإلاالة.

 ويطالك -الصضار املرس :  محمد 

شما  برای که خواهمآقا و موالی من، در پناه خداوند و محافظت وی باشید، از خداوند بلندمرتبه و توانا می
دارد قدم ثابت َمرا شما دعای با که خواهمتمكین حاصل کند... و از او می  َمرا شدن طوالنی خاطر به... ب 

 .ببخش
 کویت  -:  محمد الصفار فرستنده

 حمن الرحيمبسم اهلل الر الجواب:

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

جزاأم اهلل خريا  ووفقكم اهلل لك  خري وجعلكم اهلل ممن يبتصَََّّّر بهم لدين . والسََََّّّلم 
 عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن

 یمبسم الله الرحمن الرحجواب: 
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

خداوند به شما جزای خیر دهد، و شما را برای انجام هر کار خیری موفق نماید، و خداوند شما را ُجزو 
 وبرکاته.  الله مةورح علیكم والسالم.. دهدافرادی قرار دهد که به واسطه آنان دینش را یاری می

 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/  -  أحمد الحسن

****** 
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 درخواست دعا برای موفقیت : 455پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤55الس ال/

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۵۵سؤال/
.ة والمهدیین وسلم تسلیما  علی محمد وآل محمد األئماللهم صل    کثیرا 

السَََّّلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات ، إني من عشََّّاق اهلل وعاةََّّق محمد وآل محمد واملهدي 
واملهديني واإلمام أحمد الحسن املنصور باهلل، اللهم احضظ اإلمام املهدي وولده السيد أحمد اليماني 

لى املوعود اليماني و أص تص  رسالت حصرا  إم إلى يوم القيامة، وأرجاملنتجب ال اَر، وإني م من به
املنصَّور سََّلم اهلل علي ، وأص يدعو لي دعاء  خاصَّا  وبالتوفيق، وأص ء يزغ اهلل قلوبنا بعد أص َدانا إلى 
َّدانَّا اهلل، وأص تَّدعو لوالَّدي بَّالهَّدايَّة وإني واهلل م من بكم منَّخ أول  َّخا ومَّا أنَّا نهتَّدي لوء أص 

وجزاه خري الجزاء، وأص ء تبسَّونا بالدعاء أقسَّم  عي  األنصَّاري وفق  اهلل  ره دعاني لها السَّيد إسَّمام 
عليكم بالزَراء وأبيها وبعلها وببيها والسََّّر املسََّّتودع فيها واألئمة املعصََّّومني واملهديني، وأقسََّّم  

َّا واعَّخرني على تقصََََّّّّريي بَّالكتَّابَّة لكنكم بَّاب اهلل، والسَََََّّّّلم  عليَّ  بَّ م الحبني ال َّاَرة وولَّد
َّخا املوقع  املنتجحني األاهَّار وأنصََََّّّّاعلى بقيَّة اهلل  ر اهلل ولو أالَّط الكتَّابَّة وةََََّّّّكري ألنصََََّّّّار 

وخادم لكم ولهم وإلى الرتاب الخي تمشََّّوص علي . والسَََّّلم عليكم ورحم  اهلل وبرأات ، وصََّّلى 
حمني ،  اهلل على محمَّد وآل محمَّد األئمَّة واملهَّديني وسََََّّّّلم تسََََّّّّليمَّا  أثريا  برحمتَّ  يَّا ارحم الرا

ر وجعلنَّا من أنصَََََّّّّّارأم بحق آل محمَّد األئمَّة بقيَّط وبقي الليَّ  والنهَّا والسَََََّّّّلم عليكم مَّا
 واملهديني آمني يا رب العاملني.

 العراق -املرس : منتمر األنصاري 

سالم علیكم و رحمة الله وبرکاته، من از عاشقان خداوند و عاشق محمد و آل محمد و مهدی و مهدیین و 
دی و فرزندش سید احمد الیمانی هستم، خداوندا امام مه -اری شده به واسطه خداوندی-سید احمدالحسن 

 دست به فقط امفرد برگزیده و پاک را حفظ کن، و من تا روز قیامت به آنان ایمان دارم، و امیدوارم که نامه
 هدایت  از  بعد  را  نهایماتوفیق، و این که دل  در  مخصوص  دعای  برایم  اینكه  و  برسد،  شده  یاری  و  موعود  یمانی
م، و برای پدرم دعا کند که هدایت شدینمی  هدایت  کرد،نمی  هدایت  را  ما  خداوند  اگر  و  َنلغزاند،  َامر  این  هب  شدن

خداوند او را موفق نماید و بهترین پاداش را -شود، و من به خدا قسم اولین باری که سید اسماعیل انصاری 
 فرزندان  و  شوهرش  و  پدرش  و  زهراء  به  دهممیایمان آوردم، و شما را قسم  مرا دعوت کرد به شما    -به او بدهد
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شته شده و امامان معصوم و مهدیین و شما را به ُام الَبنین پاک و فرزندش قسم گذا ودیعه به آن در که رازی و
 درب  شما ولی کنم،عذر خواهی می شما از نوشتن در کوتاهی از و نكنید، فراموش دعایتان در را ما دهممی

له، و از طوالنی انصارال  بر  چنینهم  و  هستند،  پاک  و  شدند  انتخاب   که  افرادی  الله  بقیة  بر  درود  هستید،  خداوند
 آن   بر  که  خاکی  و  آنان  و  شما  خادم و  کنممی  تشكر سایت  این انصار  از  و  کنم،شدن در نوشتن عذر خواهی می

دم
َ
آل محمد األئمة و المهدیین برکاته، و صلی الله علی محمد و یكم و رحمه الله و عل والسالم گذارید،می ق

 انصار از را ما و  باقیست، روز و شب کهم تسلیما  کثیرا  برحمتک یا ارحم الراحمین، درود بر شما مادامیو سل
 . کن استجابت جهانیان پروردگار ای مهدیین، و امامان محمد آل حق به دهد، قرار شما

 عراق  -انصاری : منتظر فرستنده

 حمن الرحيمبسم اهلل الر الجواب:

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

 جزاأم اهلل خريا  ووفقكم اهلل لك  خري وجعلكم اهلل ممن يبتصر بهم لدين .

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31 أواخر صضر/ - أحمد الحسن 

 حیمجواب: بسم الله الرحمن الر 
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

خداوند به شما جزای خیر دهد، و شما را برای انجام هر کار خیری موفق نماید، و خداوند شما را ُجزو 
 . برکاته و الله مةحر  و علیكم والسالم. دهدرا یاری می افرادی قرار دهد که به واسطه آنان دینش

 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/  - أحمد الحسن  

****** 
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 درخواست دعا :  456پرسش 

موءي وسَّيدي أحمد الحسَّن رسَّول بقية اهلل محمد بن الحسَّن أدام اهلل فلَّل    :٤56السَّ ال/
نسََََّّّّاء العاملني روحي لكم علينا وصََََّّّّ  اهلل عليكما وآبائكما وأمكما فاامة الزَراء سََََّّّّيدة  

 عليكم ورحمة اهلل وبرأات .الضداء، السَلم 

: موال و آقای من، احمد الحسن، فرستاده بقیة الله محمد بن الحسن، خداوند فضل او را بر ما ۴۵۶سؤال/
همیشگی نماید، و درود خداوند بر شما و پدران و مادر شما فاطمه زهراء خانم زنان جهانیان، روحم به فدای 

 شما، سالم علیكم و رحمة الله و برکاته. 

، بعد ي يس من األوضَََّّّاع الت علمط بعد 1٩٧٨سَََّّّيدي، املكاص الصَََّّّحراء ال ربية حوالي سَََّّّنة  
بحثي عن الحقيقة سَََّّّنيحها أحداث اءنقَلب املشَََّّّ وم على رحمة اهلل املرسَََّّّلة من قح  رب العاملني 

يوم السَََّّّقيضة، رأيط رأيا قح  الوع الضجر صَََّّّ  اهلل علي  وآل  ال ينيني ال اَرين األئمة واملهديني  
بب باب بناية صََّّنم أخخ يبشََّّق على مخلوق بشََّّع وَي إني أبط متجها    اريق وحدي وعلى ج

ظنبط أن  إبليس )لعن  اهلل(، فان لق لسََّّاص يهتع ب حد أحد أحد أحد، وارتضعط أصََّّوات من ورائي 
سََّّد ةََّّقوق  وعاد الصََّّنم لحالت  بنضس اءسََّّم وتوحدت أصََّّواتنا وارتضعط مدوية وإذا بالصََّّنم تب

 مل ذص ينادي لصَلة الصحح.ضى املخلوق النيشع واسنييقمط مخعورا  مع ااألولى واخت

، بعد از نا امید شدن از اوضاعی که بعد از تحقیق در مورد ۱۹۷۸آقایم، در مكان صحرای غربی حوالی سال  
 فرستاده  جهانیان  پروردگار  سمت  از  که  خداوندی  رحمت  بر  که  سقیفه  روز  درحقیقتی که سبب آن انقالب ُشومی  

مان و مهدیین باد، قبل از طلوع َفجر رؤیایی دیدم که من به اما از پاکش خاندان و او بر خداوند درود که شد،
 بد  موجودی آن از و شدمی باز داشت کم کم که بود بتی ساختمانی درب  کنار در و رفتم،تنهایی در راهی می

 از صداها و..." احد احد احد احد" گفتن هب شروع زبان و است، لع ابلیس که کردم گمان شدمی خارج قیافیه
م با همین اسم نیز بلند شد و صداهایمان یكی شد و باال گرفت که در این هنگام شكاف بت بسته سر  پشت

آن هنگامی بود شد و بت به حالت اولش برگشت و آن موجود زشت پنهان شد، و با حالت پریشان بیدار شدم و  
 . مدآکه صدای موذن برای نماز صبح می

َّخه الرأيَّا َي من الَّدوافع الت دفعتين لتصََََّّّّديقكم واإليمَّاص بمَّا  موءي وسََََّّّّيَّدي، اعلموا أص 
جئتم بَّ ، سََََّّّّيَّدي فَّادع اهلل لي سََََّّّّيَّدي بَّالتوفيق ويرزقين مودتكم ومححتكم والَّدعوة لكم 
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أات , خادمكم واملقصَََّّّر املخنب وخدمة أنصَََّّّارأم سَََّّّيدي، والسََََّّّلم عليكم ورحمة اهلل وبر
 مست ضر.

 مل ربا -أحمد املرس : 

آوردید  چهاز دالیلی بود که باعث شد شما را تصدیق کنم و به آن یكی رؤیا اینموال و آقای من، بدانید که 
ایمان بیاورم، آقای من، از خداوند برایم توفیق بخواهید، و آقای من خداوند دوستی و محبت و دعوت به شما 

كار که طلب یكم ورحمة الله وبرکاته، خادم شما و مقصر گناهو خدمت انصارتان را روزی من نماید، والسالم عل
 آمرزش دارد.

 مغرب -فرستنده: أحمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بتصر بهم لدين .خريا  ووفقكم اهلل لك  خري وجعلكم اهلل ممن ي جزاأم اهلل

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ری موفق نماید، و خداوند شما را ُجزو جزای خیر دهد، و شما را برای انجام هر کار خی خداوند به شما
 ..برکاته و الله ورحمة علیكم والسالم. دهدرار دهد که به واسطه آنان دینش را یاری میافرادی ق

 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/  -  أحمد الحسن

****** 

 اسالم عشق را حرام کرده است؟ : آیا  457پرسش 

 مام املهدي.السَلم عليكم سيدي وموءي ويص ورسول اإل :٤5٧الس ال/
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عضوا  لهخا السََّّ ال لكين أود اإلجابة عن ؛ ألن  ول د صََّّراع   داخلي، َ  الدين اإلسَََّّلمي حرم 
َّ  يجوز للمرأة أم أنَّ  محرم إني  ؟الحَّب بني املرأة والرجَّ  إذا أَّانَّط نيَّة زوا  وارتحَّا  رسََََّّّّمي، 

 ترجاأم أريد السيد أحمد الحسن يجاوب على س الي.أعتخر لهخا الس ال وأ
 العراق -ة: ال الحة الجامعيةرسلامل

 : سالم علیكم  آقا و موالیم وصی و رسول امام مهدی)ع(.۴۵۷سؤال/
 به  درگیری من درون در چون دهید، پاسخ آن به دارم دوست ولی خواهم،از پرسیدن این سؤال معذرت می

 رسمی ارتباط و ازدواج نیت اگر البته است نموده حرام را مرد و زن بین عشق اسالم دین آیا ست، آورده وجود
احمد  سید خواهممی و کنمیا این کار برای خانم جایز است یا حرام؟ از این سؤال معذرت خواهی میآ باشد،

 .دهد پاسخ سؤالم این الحسن به
 عراق   -فرستنده: دختر دانشجوی در دانشگاه  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 املهديني وسلم تسليما .هلل على محمد وآل محمد األئمة ووالحمد هلل رب العاملني، وصلى ا

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

نونا  للعَلقة العااضية والجبسََََّّّّية بني املرأة والرج  باعتحارَما اهلل سََََّّّّححان  وتعالى ةََََّّّّرع قا
أو اإلةَََّّّهار بعد العقد إص لم   ذأرا  وأنثى، وَو عقد الزوا  الخي يشَََّّّرت  في  الشَََّّّاَداص على العقد

 يكن َناك ةاَداص .. وَخا ليلمن حقوق املرأة وثمرة اءتصال بني األنثى والخأر النيشريني ...

که مذکر و مؤنث ل قانونی برای ارتباط عاطفی و جنسی بین زن و مرد به اعتبار این خداوند سبحان و متعا
ن قرار دادن دو نفر شاهد بر عقد یا اگر دو شاهد نبود، بعد هستند قرار داده و آن همان عقد ازدواج  که شرط آ

 ...کندرا ضمانت میاز عقد آن را علنی کنند... و این مسئله حقوق زن و نتیجه اتصال بین زن و مرد بشری 

 منة لعلكم تلَّعوص أقدامكم على سَّنيي  ويعلم اهلل إني سَّ حاول النصَّح ل  ولك  فتاة م 
 ن لكم حياة ايحة وأريمة.صحيح يلم

دم تا است، مومنی دختر هر و شما برای نصیحت طلب من سعی که داندخداوند می
َ
 راه در را هایتانق

 و زیبایی برای شماست.  ی پاکزندگ کننده تضمین که بگذارید، صحیحی
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و يتعَّدى مسََََّّّّ لة اإلعجَّاب بالشََََّّّّكَّ  أو املمهر أإص ما تسََََّّّّمينَّ  أنط حب فهو   الحقيقَّة ء 
بعض التصَََّّّرفات والكلمات الت معممها غري حقيقية ومتكلضة وبعيدة عن واقع الشَََّّّخصَََّّّية 

 الحقيقية للمرأة أو الرج 

 بعضی یا فرد ظاهر یا شكل پسندیدن جزء نیست چیزی حقیقت در نامیدمی عشق را آن شما چههمانا آن
 حقیقی زن یا مرد به دور است شخصیت از و بوده واقعی غیر رشانشتبی که کلماتی و رفتارها از

ولتعلمي أن  مجرد إعجاب بمماَر بعلَََّّّها غري حقيقي، انمري إلى الواقع الخارجي، فَل أريد  
تَّ  األبحَّاث والَّدراسَََََّّّّّات اءسََََّّّّتقرائيَّة للواقع أص أقول أأرث ممَّا يقولَّ  الواقع الخَّارجي، وممَّا قَّال

ل اسََََّّّّتقراء الواقع الخارجي أص ما يسََََّّّّمى بالحب أو عَلقة الحب بني الخارجي، الت تنيني ومن خَل
والرج  تبتهي بعد الزوا  بضرتة ليسَّط ب ويلة أو بعد املعاةَّرة الزوجية أما   ال رب اليوم،  املرأة

 قليلةوربما   أحسن األحوال ء تتعدى سنوات 

دان که آن  عملی  واقعیت به نیستند، واقعی هاها فقط پسندیدن چیزهای ظاهری  است که بعضی از آنو ب 
 دروس و مباحثات  که چهآن هر و بگویم، گوید،می عملی واقعیت که چیزی آن از بیشتر خواهمنمی کن، نظر

واقعیت عملی آن چه که عشق یا دوستی بین زن و ز خالل بررسی  ا  که  اند،گفته  عینی  واقعیت  برای  استقرایی
 پایان به زناشویی زندگی از بعد یا ازدواج از بعد طوالنی چندان نه مدت  از بعد عالقه این شودمرد نامیده می

 کند.نمی عبور هم سالی چند از حاالت  بهترین در بسا چه و  باشدمی غرب در امروزه که طورهمان رسدمی

َّخه بينمَّا الحَّب  الحقيقي ء يمكن أص يبتهي ليس بعَّد سََََّّّّنوات بَّ  وحىت بعَّد املوت ومضَّارقَّة 
 الدنيا

 دنیا  این از جدایی و مرگ از بعد حتی برود، بین از هاحالی که عشق حقیقی امكان ندارد که بعد از سال در
 رود.نمی بین از

فَّالحَّب الحقيقي والحي والحَّاقي َو حَّب اهلل سََََّّّّححَّانَّ  وتعَّالى؛ ألنَّ  مرتحط بَّالحي الحَّاقي 
الحب الحقيقي،   سَّححان  وتعالى، وبالتالي فك  حب مرتحط بهخا الحب سَّيكوص حيا  بحياة َخا

فحب املرأة قرينها أو حب الزو  قريبت  ألج  اهلل وااعة هلل، وألج  أص قرين  قريحا  من اهلل م يعا  
  سيكوص ححا  حيا  وحقيقيا ؛ هلل

 و زنده سبحان خداوند با چون است؛ متعال و سبحان خداوند عشق همان ماندگار، و زنده و حقیقی عشق
ست داشتن ُمرتبط باشد، با زنده بودن این دوستی دو  این  با  که  داشتن  دوست  هر  رخآ  در  و  است،  مرتبط  ماندگار
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حقیقی باقی خواهد ماند، دوستی زن با شریكش و یا دوست داشتن شوهرش به خاطر خدا و اطاعت از 
 حقیقی و زنده دوستی این و است، خداوند مطیع و خداوند به نزدیكی همراهش که خاطر اینخداست، و به 

 بود؛ هدخوا

الحقيقة نابع من حب اهلل ... ومن بيده القلوب ويقلحها أيع يشََََّّّّاء غري اهلل سََََّّّّححان  ألن    
 وتعالى؟ فهو القادر أص يديم ححا  بني زوجني بين على حح  َو سححان  وتعالى.

 یرتغی  را  آن  و  باشدمی  هانش دلدستا  در  که  کسی  و...  گیردخداوند سرچشمه می  دوستی  از  حقیقت  در  چون
 دوستی  بر  که  را  زوجینی  بین  دوستی  تا  تواناست  او  خواهد؟می  متعال  و  سبحان  خداوند  از  غیر  چگونه  دهد،می

 .نماید دائمی را شده َنهاده بنا متعال و سبحان خداوند

ولهخا حا الرسََََّّّّول امل من أص يتحرى صََََّّّّاححة الدين ويقرتص بها، وأخا حا املرأة أص تتحرى 
أوني أريمة عزيزة م يعة هلل سََّّححان  الكريم الخي ء فق   اهلل صََّّاحب الدين وتقرتص ب ، و

يلَّيع أولياءه ويرحمهم   الدنيا وايخرة، فهو القادر أص يجع  من امل منة الت تتوج  إلي  رغحة ب  
 سححان  وتعالى أص تقرتص بإنساص م من وصاحب دين.

را انتخاب کرده و با وی  دختر مؤمن و به همین خاطر رسول اکرم)ع(، انسان مومن را تشویق نموده که
 توفیق را شما خداوند باشد، او همراه و انتخاب  را مؤمن فرد تا نموده تشویق را زن چنینشریک شود، و هم

 دنیا  در و بردوند سبحان و کریم باش، خداوندی که دوستانش را از بین نمیخدا مطیع و عزت  با و کریم دهد،
 توجه  -تعالی و سبحانه- او به که را مومنی دختر تا است قادر او کند،می نیمهربا و رحمت آنان به آخرت  و

 .نماید دین صاحب و مومن انسان با همراه کرده،

أمَّا العَلقَّات الت تسََََّّّّمى بَّالحَّب قحَّ  عقَّد الزوا  واءقرتاص فهي   الحقيقَّة   أثري من  
رو  بَّامل منَّة الكريمَّة ملضاألحيَّاص تكوص سََََّّّّنيحَّا  ألص تضقَّد املرأة عزتهَّا وأرامتهَّا وعضتهَّا، فَّا

َّخا األمر وتجعَّ  عَّااضتهَّا وححهَّا تتوجَّ  إلى الشََََّّّّخ  امل من الصَََََّّّّّالح الَّخي  العزيزة أص تتجبَّب 
 تقرتص ب  بالعقد الشرعي.

در بیشتر اوقات   حقیقت  در  شود،ازدواج و همراهی، دوست داشتن نامیده می  عقد  از  قبل  که  هاییاما عالقه
فتش  و  کرامت  و  عزت  زن  که  شودعلتی می  انجام  باید  عزیز  و  کریم  و  مومن  دختر  که  کاری  بدهد،  دست  از  را  ع 

با  و شایسته و مومن که کند فردی متوجه را اشدوستی و عاطفه و کند دوری مسئله این از که است این دهد
 عقد شرعی با او همراه شده است. 
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  أص يجع  من تقرتص انواملضرو  أص تجع  امل منة ثقتها باهلل وتتوأ  علي  وت لب من  سحح
ب  إنسََّّانا  مرضََّّيا  عنده حقيقة ، وبالتالي تعيو مع    األيام الت قدرَا اهلل لها   َخه الدنيا حياة 

 أريمة عزيزة يحضها الحب واملودة. 

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

د سبحان بخواهد که انسانی وندختر مومن باید به خداوند اعتماد داشته باشد و به وی توکل نماید و از خدا
 که روزهایی در آخر در و است، رضایت و مقبول مورد نزدش در حقیقی صورت به کندرا که همراهش می

ندگی با عزت و احترام به همراه عشق و مودت با همسرش داشته ز   یک  کرده  ُمقدر  دنیا  این  در  وی  برای  خداوند
 باشد.

 برکاته.و السالم علیكم و رحمة الله و 

َّخه بعض النصََََّّّّوص الت تلخ  مَّا توصََََّّّّ  إليَّ  بعض علمَّاء اءجتمَّاع من خَلل دراسََََّّّّات  و
 استقرائية:

 خالل  از  شناسجامعه  دانشمندان  از  بعضی  که  است  تحقیقاتی  نتیجه  خالصه   که  متونی  از  بعضی  جادر این
 : دهممی قرار را رسیدند بدان مداوم هایبررسی

دا  إلى اسَّتقراء مجموعة قصَّ  حب: م روببسَّوص مسَّنيناألمريكي ويليايقول عالم اءجتماع  
)أص العمر اءفرتايض للحب َو ثَلث سََََّّّّنوات ليس أأرث بعد الزوا (، ويقول: )عندما يصََََّّّّ  الحب 
إلى نهَّايَّة عمره اءفرتايض يصََََّّّّحح نوره خَّافتَّا ، وقَّد يت لَّب مَّا يقرب العَّام حىت يَّدرك ارفَّا  عَلقة 

 شرتأة(.ضها الحياة املالحب َخه الحقيقة الت ت ل

 عشق  هایداستان از ایدانشمند جامعه شناس آمریكایی ویلیام روبنسون به استناد بررسی مجموعه
: )وقتی که عشق به گوید: )عمر احتمالی برای عشق، سه سال و نه بیشتر بعد از ازدواج است(، و میگویدمی

ا  یک سال زمان الزم است تا طرف تقریب  اندازه به و شود؛می رنگکم آن نور رسد،اواخر عمر  احتمالیش می
 مقابل درک نماید که عالقه عشق حقیقتی است که زندگی مشترک از آن غافل گشته است(.

وقال: )أص أيمياء املخ املسََّّي رة على عملية الحب تم  تولد ةََّّحنات وةََّّحنات حب وااقة 
يمكن إاَلقا    ارية فرغط، وءعوااع ملدة ثَلث سَََّّّنوات ثم تتوقع تل  الشَََّّّحنات وأ نها ب 

 إعادة ةحنها، ثم تتحول العَلقة القائمة على الحب إلى عَلقة د ء وإخَلص(.
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: )سیستم مغز که عملیات عشق را بر عهده دارد، تولید انرژی و انرژی عشق و نیروی عواطف گویدوی می
 ماندالی میخ  ریباط  همانند  وییگ  و  شوندمی  متوقف  هاانرژی  آن  سپس  کند،را برای مدت سه سال تولید می

 و خالی دوستی به شده بنا عشق مبنای بر که ارتباطی آن سپس برگرداند، را آن شارژ دیگر بار تواننمی که
 (.شودمی تبدیل رهایی

ال وفيسَّور سَّيندي َازاص من جامعة أورني  ببيويورك أجرى دراسَّة اسَّتقرائية على عينة 
لعَّالم املتقَّدم مختلضَّة على مسََََّّّّتوى ا ثقَّافَّة 3٧يبتموص إلى تلََََّّّّم خمسَََََّّّّّة آء  رجَّ  وامرأة 

واملتخلع، والَّدراسَََََّّّّّة أَّانَّط عحَّارة عن مجموعَّة من اءختحَّارات النضسََََّّّّيَّة والحيولوجيَّة لقيَّان 
مسََََّّّّتوى الحب بني أ  اثبني متحابني، والننييجة أانط: )أن  ء يوجد حب يمكن  اءسََََّّّّتمرار 

ات ة إء ملدة أربع سََََّّّّنومع العَلقة الحميمي  مدى الحياة، حيا أأدت الدراسََََّّّّة أص الحب ء يعيو
 أحد أقذ، ثم يموت بعدَا(.

 ََّ 1٤31أواخر صضر/   أحمد الحسن 

 زن  هزار  پنج  هاآن  تعداد  که  ایعده  بر  ایپروفسور سیندی هازان از دانشگاه کورنیل نیویورک آزمایش زمینه
 عبارت   تحقیق  این  و  داد،  انجام  نیافتهفرهنگ مختلف در جهان در سطح جهان پیشرفته و توسعه  ۳۷و مرد از  

یكدیگر را دوست   که  فردی  دو  هر  بین  عشق  میزان  مقایسه  برای  بیولوژی،  و  روانی  آزمایشات   از  ایمجموعه  از
زندگی استمرار داشته باشد، و این  دارند و نتیجه آن این که: )عشقی وجود ندارد که بتواند در طول مدت

 بعد  سپس کند،می پیدا ادامه سال چهار مدت  نهایت تا فقط عمیق عالقه با دوستی که کندتحقیق تاکید می
 (. رودمی بین از مدت این از

 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/   أحمد الحسن  

****** 

 برای شفا یافتن درخواست دعا : 458پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤5٨الس ال/

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .
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أص يدعو م عليكم ورحمة اهلل وبرأات . التمس من سََّّيدي وموءي أحمد الحسََّّن)ع( سَََّّلال
اهلل بالشَّضاء ل ضلي الصَّ ري والخي لم يتجاوز السَّط سَّبني وقد أصَّاب  مر  السَّكر أعاذأم اهلل 

 سكم بعين  الت ء تنام، صلوات اهلل وسَلم  عليكم أَ  الحيط.من  وحر
 أندا -املرس : خادم بن الجنوب 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۵۸/السؤ
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

ضا دارم که برای کودک کوچكم که تقاسالم علیكم و رحمة الله و برکاته. از آقا و موالیم احمد الحسن)ع( 
دیابت( مبتالء شده است، خداوند شما را از سال نگذشته دعا کند تا شفا یابد، وی به بیماری قند ) ۶سن او از 

رود، درود خداوند و سالم او بر شما چشمانش نمی آن در امان بدارد و شما در پناهگاه او باشید، خواب به
 . بیت)ع(اهل

 کانادا  -ن جنوب فرستنده: خادم ب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 آل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد و

 جزاأم اهلل خريا  ووفقكم اهلل لك  خري وجعلكم اهلل ممن يبتصر بهم لدين .

العافية وفقكم اهلل وسَّددأم. والسََّلم وأسَّ ل اهلل أص يمن على ولدك بما يشَّاء سَّححان  من 
 عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 ََّ 1٤31أواخر صضر/  - أحمد الحسن 

 الرحمن الرحیم سم اللهجواب: ب
.  و الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آل محمد األئمة والمهدیین و سلم تسلیما 

هر کار خیری موفق نماید، و خداوند شما را ُجزو  خداوند به شما جزای خیر دهد، و شما را برای انجام
 .دهدافرادی قرار دهد که به واسطه آنان دینش را یاری می

 و نماید موفق را شما خداوند و بگذارد، منت خواهدمی که عافیتی به فرزندت بر تا خواهماز خداوند می و
 کند. و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.  ُمحكم را شما

 هـ ۱۴۳۱أواخر صفر/  - أحمد الحسن  
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****** 

 درخواست حرز یا دعا :  459پرسش 

 السَلم عليكم ورحم  اهلل :٤5٩الس ال/

الشََََّّّّيخ الضَّاضَََََّّّّّ : بعَّد تحيَّة اإلسَََََّّّّلم.. سََََّّّّمعَّط عنكم الكثري، أنَّا اَّالَّب علم اقرتبَّط من  
)حرز أو دعَّاء الخَّامسَََََّّّّّة واألربعني ولي الَّب لَّديكم أرجو من اهلل العلي القَّدير أص أفوز بَّ ؛ وَو 

تختصَّين ب ( على أص يكوص َخا الحزب لضلَّيلتكم وليس يخ  غريأم من املشَّايخ أو األئمة، 
د أفنيط أأرث من عشَََّّّرين سَََّّّنة من عمري   علوم آل الحيط واألولياء والصَََّّّالحني مع العلم أنين ق

 هلل قصد السنيي .ولكين حىت ايص لم أص  ملحت اي وعلى ا
 مصر -النجار  أمجداملرس : 

 : سالم علیكم ورحمه الله۴۵۹سؤال/
سالگی رسیدم   ۴۵  شیخ فاضل: بعد از تحیت سالم... درباره شما زیاد شنیدم، من دانشجو هستم و به سن

اضای رسیدن به آن را دارم؛ و آن همان )حرز یا و من از شما درخواستی دارم و از خداوند بلند مرتبه و توانا تق
دهید(، و آن این که حرز برای شما باشد و مختص کسی دیگر از شیوخ دعایی است که فقط مختص من قرار  

سال از عمرم را در علوم اهل بیت و اولیاء و شایستگان  بیست زا بیشتر من که این و یا ائمه نباشد، با توجه به
 ُگذراندم، ولی تا االن به هدفم نرسیدم، و راه صحیح از آن خداست.

 مصر - فرستنده: أمجد نجار 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم اب:الجو

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

 وفق  اهلل لك  خري وأيع تص  دوص أص تجد ال ريق؟!

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدی  ین و سلم تسلیما 

 دا پی را راه که حالی در برسی هدف به خواهیخداوند توفیق انجام هر کار خیر به شما دهد، چگونه می
 !نكردی؟
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فإص أبط تريد معرفة ال ريق الخي يوصَََّّّل  حاملا تلَََّّّع قدم  علي  فاذأر اهلل وبإخَلص 
 بهخا الخأر   ثَلثة أيام إص أمكن أو أق :

ناسی و در آن قدم بگذاری، در طول  مدت سه روز یا کمتر در بش رساندمی را شما که راهی خواهیاگر می
 ین ذکر یاد کن:صورت امكان با اخالص خداوند را با ا

  ) ريح َخح 
يمح الس َعل 

ن َي الس
َ
ألع مرة دوص أص تنام وتق عها،  1٠٠٠٠اقرأ سََََّّّّورة النور سََََّّّّحعني مرة، وق : )نَحم 

 ال ريق فإص عرفط ال ريق سََّّتجد نضسََّّ  قد وصََّّلط ملحت اك وفق  اهلل لمخَلص، ليعرف  اهلل
 وفق  اهلل.

عَ ۷۰سوره نور را  ی ال  ن 
َ
أ یُر( مرتبه بخوان، و: )َنبَّ َخب 

یُم ال  خوابی و قطع کنی، مرتبه بگو بدون این که ب ۱۰۰۰۰ل 
 بینیمی  شناختی،  را  راه  اگر  و  کند،  مشخص  برایت  را  راه  خداوند  تا  کند،خداوند شما را برای اخالص موفق می

 .نماید موفق را شما خداوند ای،به هدفت رسیده که

فقط، فعلي  أص تتجرد من أي معرفة سَّابقة   وإياك أص تواج  اهلل وت لب من  الهداية باللسَّاص
 قيها من اهلل أو من أوليائ  الخين أرةد إليهم سححان  وتعالى.لم تست

 را خود که شماست بر کنید،روبرو شوی درحالی که از وی طلب هدایت میمبادا که فقط با زبان با خداوند 
 و متعال به آنان رهنمود کرده، رها کنی.    سبحاند  خداوند یا از اولیائش که خداون  از  که  قبلی  شناخت  گونه  هر  از

قع بني يدي  بدوص أفكار وأحكام مسََّّحقة أما علم  َو سََّّححان  أص تحلق ةََّّعر رأسََّّ  
 بيت ، فالشعر   امللكوت يرمز إلى األفكار وما   عق  اإلنساص.وأنط تتوج  إلى 

بحان به شما یاد داده که س خداوند که طوربین دستان خداوند باید بدون افكار و احكام قبلی باشی، همان
 عقل در چهآن و افكار معنای به ملكوت در موی و روید،موی سرت را بتراشی وقتی که به سوی خانه او می

 .باشدمی است نانسا

تجرد من أي فكر وحكم مسحق، توج  إلى اهلل بإخَلص وستجد نضس  قد عرفط ال ريق 
 لي . ووضعط قدم  علي  ووصلط بضل  اهلل ع

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن
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کن، و خود را خواهی یافت که راه را شناختی از هر فكر و حكم قبلی خود را رها کن، با اخالص به خداوند رو  
 و پا بر آن نهادی و به فضل خداوند بر شما به هدف رسیدی.

 کاته.والسالم علیكم و رحمة الله و بر 
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  -  أحمد الحسن

****** 

 ی امام علی)ع( در حدیث).. و اذا نقس ف  الناقوس..(معنی فرموده : 460پرسش 

 م اهلل الرحمن الرحيمبس :٤6٠الس ال/

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم.

 فقط، وإء فَل.أريد الجواب من الوالد اإلمام)ع( 

 الله الرحمن الرحیم: بسم ۴۶۰سؤال/
 اللهم صل علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم.

 خواهم.میجواب را فقط از امام و پدرم)ع( 

 السَلم على والدي مكلم موىس على ال ور ورحمة اهلل وبرأات .

سََََّّّّيَّدي ء ت يَّ  )أَّخا( علينَّا من خ حَّ  وعلمَّ  املزيَّد املزيَّد حضمكم اهلل وجعلنَّا من  
 قا  وصدقا  اللهم آمني.أنصارأم ح

 کوه طور.سالم و رحمت و برکات خداوند بر پدرم، متكلم موسی در 
 واقعی  انصار  از  را  ما  و  کند  حفظ  را  شما  خداوند  نكنید،  محروم  زیادتان  بسیار  علم  و  هاآقای من ما را از خطبه

 .کن استجابت خدایا دهد، قرار شما راستین و

من إذا صا  ين إمامنا)ع(  لممام أمري امل منني يعسوب الدأود منكم أص تضسر لي أ  الحديا  
ن إلى نهاية حديا اإلمام أل ، والسَََّّلم علي  والدي وإمامي وسََّّيدي الناقون وأنيس الكابو

   َخا العصر. ، لعن اهلل رافعي رأن الحسني)ع(  يا مكلم موىس يا ةنيي  موىس يا ةنيي  عيىس)ع(
 السويد -املرس : أنصاري 
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: "إذا صاح نمایید تفسیر را ما امام و الدین یعسوب  المؤمنین امیر امام حدیث یا همهدوست دارم شم
الناقوس وکبس الكابوس" "وقتی ناقوس به صدا در بیاید و کابوس چیره شود" تا آخر حدیث امام، و سالم بر 

د افرادی که شما ای پدر و امام و آقای من، ای متكلم موسی، ای شبیه موسی، ای شبیه عیسی)ع(، خداون
 ند.کنند لعنت کرا در این زمان باالی نیزه میسر حسین)ع( 

 سوید - فرستنده: أنصاری 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

سَََّّّححان  وتعالى، وإص   وفقكم اهلل لك  خري وسَََّّّددأم وجعلكم ممن يبتصَََّّّر بهم لدين 
لنان ولألنصَََّّّار فسَََّّّ قوم بخل  بضلَََّّّ  اهلل وجي  ألمة لةَََّّّاء اهلل عندما تكوص َناك حاجة لت

، وأس ل اهلل أص يوفقين لخدمتكم بضلل  ومن  سححان  وتعالى.  علي 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و الم  هدیین و سلم تسلیما 

انجام هر کار خیری موفق نماید، و خداوند شما را ُجزو خداوند به شما جزای خیر دهد، و شما را برای 
و ان شاء الله وقتی احتیاجی به بیان سخنی برای   دهد،افرادی قرار دهد که به واسطه آنان دینش را یاری می

 َمرا که خواهمن خواهم کرد، و از خداوند سبحان و متعال میمردم و انصار باشد، به فضل خداوند بر من، بیا
 به شما موفق کند.  کردن خدمت به منتش و فضل با

أما عَلمات المهور وتضاصََّّيلها وفقكم اهلل فحعلََّّها رمز ل    الروايات ل ايات وأغرا ، فَل 
 ، أما ما  يمكننا أص نكشَََّّّع منها إء ما ةَََّّّاء اهلل لنا أشَََّّّض  و  الوقط الخي يشَََّّّاءه سَََّّّححان

 سََََّّّّينجلي لكم واضََََّّّّحا  جليا    ترأناه فلكم أص تضهموه بما يوفقكم اهلل ل ، وإص ةََََّّّّاء اهلل
 حين ، وفقكم اهلل لك  خري. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

ر روایات برای اهداف و د هاآن از بعضی دهد، توفیق را شما خداوند آن، تفاصیل و ظهور هایاما نشانه
 خداوند  که  مقداری  همان  مگر  برداریم پرده  هاآن  از  که  ندارد امكان  ما برای  اند،شده  گذاری  رمز  هاییخواسته

 به  خداوند توفیق با که برشماست کردیم، ترک که را چه آن اما برداریم، پرده آن از بخواهد خود که زمانی در
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 هر انجام برای را شما خداوند شود،در زمانش برای شما روشن و واضح می هالل شاء ان و بفهمید، را آن شما
 .برکاته و الله رحمة و علیكم السالم و. کند موفق خوبی کار

 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - أحمد الحسن  

****** 

 درخواست مشورت برای ازدواج : 461پرسش 

 السَلم عليكم يا سيدي ويا موءي. :٤61الس ال/

ألني أةََّّ ل  بمشََّّاألي الخاصََّّة، لكن اهلل يعلم أم أنا مت لم من َخا أنا آسََّّع الحداية    
املوضََََّّّّوع، مشََََّّّّكلت َي يا سََََّّّّيدي أني ألما أردت الزوا  ووجدت الزوجة املناسََََّّّّحة تحصََََّّّّ  
معرقَلت وتخرب )الزيجة(، وحىت   بعض األمور أحر  مع األنصَّار بسَّنيب َخا املوضَّوع ويقع اللوم 

معي، و  بعض األحياص أجد الزوجة املناسَّحة لكن الخرية )مو  حصَّ  َخا  ملاذا ي عليم لكن ء أعلم
زينة( أو تكوص الخرية جيدة ولكن َي ء تصََََّّّّلح لي زوجة أو أَلي يرفلََََّّّّوص، أو عندما أسََََّّّّعى 

 تحص  َناك عراقي .

 : آقا و موالیم سالم علیكم.۴۶۱سؤال/
 موضوع  این  از  چقدر  که  داندند میولی خداودر ابتدا متاسفم، چون با مشكالت خاص خودم مشغول شدم،  

 پیدا مناسبی شخص و کنممی ازدواج اراده وقت هر که است این من مشكل من، آقای هستم، ناراحت
 موضوع این خاطر به امور بعضی در حتی و خورد،می هم به ازدواج عقد و آیدمی وجود به مشكالتی کنم،می

 افتد،می  اتفاق  من  برای  مسائل  این  چرا  دانمنمی  ولی  کنند،می  شزنسر   َمرا  و  آورم،با انصار کدورتی به وجود می
 آیدمی در خوب  استخاره که این یا و نیست خوب  استخاره اما کنممی پیدا مناسب همسر اوقات  بعضی در و

 تالش موضوع این کنند، و یا وقتی نسبت بهیم رد را آن امخانواده یا و ندارد مرا همسری شایسته آن ولی
 . شودمی ایجاد مشكالتی کنم،یم

وأنا محتار من َخا املوضَّوع و ء أعر  ما أفعل  بني أني ةَّاب وأرغب   الزوا  وبني َخا املوضَّوع 
َّخا الحَّال وأَّ نهَّا لعنَّة تَلحقين أو  الَّخي ء يضَّارقين حىت قحَّ  ء أدخَّ  الَّدعوة املحَّارأَّة، وأنَّا على 

األنصََّّار وَي ببط عمي فرفلََّّوا تزويجي؛ معمولي سََّّحر( أو ما ةََّّاب  ذل ، حىت خ نيط من غري )



 141                                                                                           (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

 

 

ألنصَََََّّّّّار، وَنَّاك الكثري الكثري ... أمَّا ايص أنَّا أتخو  من التقَّدم ألي امرأة خو  من  ألني من ا
 ننييجتها ولكي ء أجر  مشاعرَا، وأما رسالت َخه ف تمق فيها معرفة ما يحص  لي.

 به ایعالقه و جوانم من که این بین دهم، انجام کاری چه دانمضوع سرگردانم، و نمیو من در این مو
 و شوم، وارد مبارک دعوت این در که این از قبل حتی کندنمی رها مرا که موضوعی این بین و دارم، ازدواج

زی شبیه آن، حتی چی یا( امشده  جادو) یا  است،  من  روی  دنباله  که  است  لعنتی  انگار  هستم،  حالت  این  بر  من
 بودنم انصاری خاطر به هاو آنانصار[ خواستگاری کردم و آن دختر عمویم بود،  از غیر از انصار ]خانواده غیر

 هر خواستگاری از االن اما... دارد وجود دیگری بسیار مسائل و بدهند بمن را دخترشان که نكردند قبول
 خاطر  این  به  امنامه  این  اما  نكنم،  داراحساسات او را َجریحه  ات  و  ترسم،می  آن  نتیجه  از  چون  ترسم،می  خانمی

 . بدانم را کارم سرانجام خواهممی که است

واألمر الثاني َو أن  َناك إحدى األنصََََّّّّاريات وجدت لي أنصََََّّّّارية وأنا محتار َ  أتقدم للزوا  
أجَّد غريك أبَّا  لي، فكَّ  مَّا منهَّا، ومَّا َو رأيَّ  أنَّط يَّا أبت، واسََََّّّّمح لي أص أنَّاديَّ  َكَّخا؛ ألني ء 

 يضر  عن  ا أفعَّ . وآسََََّّّّع على اإلاالة.   أماص اهلل ورعايتَّ . اهللأريده منَّ  َو أص ترةََََّّّّدني ماذ
 آمني. )ع( وعن آل محمد

 العراق -املرس : ف ياء 

مسئله دوم این است که یكی از خواهران انصاری برایم دختر انصاری پیداکرده و من سرگردان هستم، آیا 
دهید شما را این گونه صدا بزنم، چون غیر از شما ازدواج با وی اقدام کنم، پدرم نظر شما چیست؟ اجازه ب  برای

کاری انجام دهم؟ و از طوالنی   چه  که  کنید  راهنمایی مرا که  است  این  خواهمندارم، همه چیزی که میپدری 
 محمد)ع( َفرج حاصل کند آمین. شدن متاسفم، در پناه و امنیت خداوند باشید. خداوند برای شما و آل 

 عراق  -فرستنده: فیزیاء 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

أسََََّّّّ ل اهلل أص يوفق  لك  خري، وعلي  قح  أص تقدم على الزوا  أص تصََََّّّّلي رأعتني وتدعو 
اهلل وإلى الحق وتعين  ل  امرأة صَّالحة تحضم  وتكوص ل  عونا    مسَّريت  إلى   اهلل أص ييسَّر

 للثحات على اريق ذات الشوأة.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
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.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
ه اقدام یر به شما بدهد، و بر شماست که قبل از این کخ کار هر دادن انجام توفیق که خواهماز خداوند می

برایت آسان نماید، تا شما را  را ایخداوند بخواه که ازدواج با خانم شایسته به ازدواج، دو رکعت نماز بخوان و از
زرگ یاری ات حفظ کند و در مسیرت بسوی خداوند و به حق یاورت باشد، و شما را در ثابت قدم ماندن در راه ب

 کند.

ةَّضيع  إلى   وتجع  الحسَّني)ع(ام الحسَّني)ع(  واألفلَّ  إص أانط صََّلت  َخه   ضَّريح اإلم 
اهلل سَََّّّححان  وتعالى، ومن ثم بعد أص ييسَََّّّر اهلل ل  امرأة صَََّّّالحة بمن   سَََّّّححان  فصَََّّّ   رأعت 

، وفقَّ  اهلل ةََََّّّّكر هلل بعَّد عقَّد الزوا ، وادعح بعَّدَمَّا فَّإص الَّدعَّاء عنَّد عقَّد الزوا  مجَّاب بَّ ذص اهلل
 ليكم ورحمة اهلل وبرأات .لك  خري ورزق  خري ايخرة والدنيا. والسَلم ع

 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

و بهتر است که نمازت در کنار ضریح امام حسین علیه السالم باشد وحسین علیه السالم را نزد خداوند 
 ایخداوندسبحان با منتش ازدواج یا خانم شایستهسبحان ومتعال شفیع خودت قرار بدهی، وبعداز این که 

 عقد  موقع  دعا  چون  کن،  دعا  آن  از  بعد  و  بخوان،  خداوند  شكر  نماز  رکعت2  عقدازدواج  بعداز  کرد،  آسان  رابرایت
داوند تو را برای انجام هر کار خیری موفق کند وخوبی آخرت ودنیا خ شود،می ُمستجاب   خداوند  اذن  با ازدواج

 ید.والسالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.را نصیبت نما
 هـ  ۱۴۳۱ألول/ ربیع ا - أحمد الحسن  

****** 

 سوالی درمورد تبلیغ و رؤیت یمانی :  462پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤6٢الس ال/

 السَلم علي  سيدي وموءي يماني آل محمد.

الحسََّّن)ع(. أص يجيب بنعم؛ َ  يجوز ألحد من األنصََّّار عندما يسََّّ ل: َ  رأيط السََّّيد أحمد  
 ؟ويقصد أن  رآه بالرأيا مثَل  

 د املرس : إيا
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 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۶۲سؤال/
 آقا و موالیم یمانی آل محمد)ع( سالم علیكم.

ها را دیدید، به آنآیا برای فردی از انصار جایز است، زمانی که از وی سؤال شود: آیا سید احمدالحسن)ع(  
  است؟منظور وی این باشد که مثال  در رؤیا او را دیده پاسخ دهد: بله، و

 اد  فرستنده: إی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

اهلل ل  وفق  اهلل وسََّّددك لك  خري،   الصََّّدق النجاة فقولوا الحقيقة أما َي ومن ةََّّاء 
 اإليماص سي من وفقكم اهلل وسددأم وثنيط خ اأم.

 ت .رحمة اهلل وبرأاوالسَلم عليكم و
 ََّ 1٤31ربيع األول/   الحسنأحمد  

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

یقت را موفق کند و برای انجام هر کار خیری ُمحكم نماید، نجات در راستگویی است، و حقخداوند شما را 
 موفق  را شما خداوند آورد،گویید، هر فردی که خداوند بخواهد ایمان بیاورد ایمان میب هست که طورهمان

 .کند محكم را هایتانقدم و نماید محكم و کند
 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/   أحمد الحسن  

****** 

 ت؟ : آیا خدا همه جا موجود اس463پرسش 

 ؟ءبد من الحيعة علنا  أم ممكن   القلب فقط )تقية( :٤63الس ال/
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وضَََّّّعي   مكاني ء يسَََّّّمح لي أص أعلن عن محايعت، وعندي أسَََّّّرة وأنا أعيلهم وعندي ثَلث 
 بنات أاضال، فماذا أفع ؟؟

 على محمد وآل ومحمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .اللهم ص  

 مشكورين.
 مصر - املرس : باسم

 : آیا باید بیعت علنی باشد یا امكان دارد در قلب )تقیه( باشد؟۴۶۳سؤال/
 هستم  هاآن سرپرست و دارم ایخانواده و کنم، علنی را بیعتم تا دهدمن در جایگاهی هستم که اجازه نمی

 رم، چه کار کنم؟دا دختر دککو سه و
.اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم   تسلیما  کثیرا 

 متشكرم.
 مصر  -فرستنده: باسم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

يسََّّمح ل  باإلعَلص فيمكن  أص تكتم إيمان ، فإص وجدت من تتوسََّّم إذا أاص وضََّّع  ء 
 و حىت إرةاده للقراءة واءستماع من خَلل السح  املتاحة.في  خريا  يمكن  تحلي   أ

 وفقكم اهلل لك  خري وسددأم وثنيط خ اأم على الحق.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن

 بسم الله الرحمن الرحیمجواب: 
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئ  مة و المهدیین و سلم تسلیما 

 فردی   اگر  و  کنید، پنهان  را  تانایمان  توانیدمی  کنید،  علنی  توانیدنمی  که  است  ایاگر وضعیت شما به گونه
 که هاییخواندن و شنیدن طبق راه به را او یا کنید تبلیغ را او یدتوانمی بود، او در خیر امید که نمودید پیدا را

 .کنید راهنمایی دارد امكان برایتان
دارد ثابت حق بر را هایتانخداوند شما را برای انجام هر کار خوبی موفق کند و قدم  . ب 

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  -  أحمد الحسن
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****** 

 درس خواندن یا ازدواج برای دختر مناسب است؟ : 464پرسش 

 رحيمبسم اهلل الرحمن ال :٤6٤الس ال/

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

وعلى جميع األنصََّّار جعلنا اهلل من الثابنيني السَََّّلم علي  سََّّيدي وموءي يماني آل محمد)ع(  
 ةاء.على الوءية إص 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۶۴سؤال/
 .اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما  

 والیت   بر  که  افرادی  از  را  ما  خداوند  شاءالله  ان  انصار،آقا و موالیم یمانی آل محمد)ع( سالم بر شما و تمامی  
دم ثابت

َ
 . دهدقرار بماند ق

 اإلجابة علي  إذا أبط ممن يستحقوص أص تجيب عليهم.سيدي لدي س ال أرجو 

ألنصار ترتك الدراسة خ حتها أحد اوإذا تقدم ل  ؟وس الي: أيهما أفل  للحبط الزوا  أو الدراسة
 ؟وت و  أفل  أم تكم  دراستها

 باشم.  آقای من، سؤالی دارم که امیدوارم به آن پاسخ دهید، اگر ُجزو افرادی باشم که ُمستحق پاسخ به آنان
و سؤالم: کدام یک برای دختر بهتر است، ازدواج یا درس خواندن؟ و اگر یكی از انصار برای خواستگاری 

 آمد، درس را رها کند و ازدواج کند بهتر است یا درسش را تكمیل کند؟او 

وإذا رفلََََّّّّط الزوا  َ  عليها إثم بسََََّّّّنيب رفلََََّّّّها أولياء اهلل وَي ترفض؛ ألنهم ء يقحلوص أص 
وَ  يجوز للرج  أص ي و  من غري   ؟رأة الدراسَََّّّة، وَ  يجوز لها أص ت و  ب ري األنصَََّّّار تكم  امل
 سيدي وأص تدعو لي بما تراه صالحا  لي.جو أنط تجينيين َخا س الي وأر  ؟األنصار 

 العراق -املرسلة: نرجس 

 است، نموده رد کهدرحالیب شده ُمرَتك گناهی خداوند اولیاء کردنو اگر ازدواج را رد نمود، آیا به خاطر رد
 و کند؟ ازدواج رصاان از غیر فردی با است جایز آیا و کند، تكمیل را درسش زن که کنندنمی قبول هاآن چون
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دواج کند؟ این سؤالم است، و امیدوارم که شما آقایم پاسخ دهید، از  انصار غیر با که است جایز مردی برای آیا
 برایم دعا کنید. را هست صالحم به که چهو آن

 عراق -فرستنده: نرجس 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

إذا أاص َناك تعار  بني الزوا  والتعليم فالزوا  أفلَّ  بالبسَّحة للمرأة، ولكن يجوز لها أص 
عليمهَّا إذا أَّانَّط تضلَََََّّّّّ  التعليم، أو أص ت و  وتكمَّ  تعليمهَّا إذا لم ترتك الزوا  وتكمَّ  ت

 يكن َناك تعار  بينهما.

 حیمجواب: بسم الله الرحمن الر 
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

  وی  برای  داندتر است، و اما اگر تعلیم را برتر میاگر بین ازدواج و آموزش تعارضی باشد، ازدواج برای زن به
  بین   هرگاه  کند،  تكمیل  را  تعلیم و  کند  ازدواج  که  این  یا  کند،  تكمیل  را  تعلیم  و  کند  ترک  را  ازدواج  که  است جایز

 ن دو تعارضی نباشد.ای

ت و  مسَََّّّلما  واملرأة امل منة بالحق يجوز أص ت و  م منا  باألئمة واملهديني من أَ  الحق، أو أص 
 مخالضا  ء ينصب عداء  لألئمة أو املهديني.

حق که به ائمه و مهدیین ایمان دارد ازدواج برای زنی که به حق ایمان دارد جایز است تا با مردی از َاهل 
 ا مرد مسلمان  مخالف ولی با ائمه و مهدیین دشمنی ندارد، ازدواج کند.کند، یا این که ب

 كروه بالبسحة للم منة، فخري لها أص تتجبب اءقرتاص ب ري امل من.والزوا  ب ري امل من م 

 با نمودن همراهی از که است بهتر مومن زن ایبر  است، مكروه مومنبه نسبت زن مومن، ازدواج با غیر  
 دوری نماید. مومنرد غیر  م

تنصََّّب عداء  لألئمة أو أما الرج  امل من فيجوز ل  الزوا  من امل منة أو املسََّّلمة املخالضة الت ء  
 املهديني، وأيلا  يجوز ل  الزوا  من الكتابية مسيحية أو يهودية.
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لی با ائمه یا مهدیین دشمنی مومن یا زن مسلمانی که مخالف است و اما مرد مومن، برایش ازدواج با زن 
 .کند ازدواج یهودی یا مسیحی کتاب  اهل زن با تا است جایز مومن مرد برای چنینندارد جایز است، هم

وأسَّ ل اهلل ل  خري ايخرة والدنيا، وأص يتحت  على الحق واءنتصَّار للحق، وأص ييسَّر أمورك ملا  
 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . .يحب ويرىض سححان 

 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

دم  ثابت  حق  یاری  و  حق  بر  را  شما  و  جویمخیر دنیا و آخرت را از خداوند برایت مسئلت می
َ
 کارهایت   و  بدارد،  ق

 .کند آسان خداوند رضای و ات خواسته وقف
 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - ن أحمد الحس 

****** 

 ( َربِّ اْشَرْح ِل  َصْدِريی)سواالت فقهی و معنی آیه:  465پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤65الس ال/

والصََّلة والسََّلم على أةَّر  الخلق محمد وعلى آل  ال ينيني ال اَرين األئمة واملهديني وسَّلم 
 تسليما  أثريا .

ةر َخه الدنيا بحق ء إل  إء   وص بخري وأص يحضم  اهلل من أ أس ل اهلل العلي القدير أص تك
 َو الحي القيوم. سيدي، أنا عندي عدة أسئلة لو سمحط اإلجابة عليها:

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۶۵سؤال/
 سالم و درود بسیار بر اشرف خلق حضرت محمد و بر خاندان پاکش از ائمه و مهدیین باد. 

، و شما را از هر شر این دنیا محافظت کند، به حق ال اله اال سالمتی شما را خواهانماز خداوند بلند مرتبه 
 :دهید پاسخ آن به خواهمهو الحی القیوم. آقای من، سؤاالتی دارم که می
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َّ  يجوز لشََََّّّّخ  أص يعمَّ  بمحَّ  يحَّاع فيَّ  لحم خنزير رغم أنَّ  ء ينييعَّ   السََََّّّّ ال األول: 
 ؟ما َو مجرد عام    املح ملسلمني، وأيلا  املح  ليس ملك  وإن

 و شود،سؤال اول: آیا برای فرد جایز است در محلی کار کند که درآن گوشت خوک خرید و فروش می
 کند؟می کار جانیست و وی فقط در آن مكان آن مالک چنینهم فروشد،نمی مسلمانان به را گوشت

م  بها ينقلوص لحوم غري والسَّ ال الثاني: لو أاص ةَّخ  سَّائق ةَّاحنة و  الشَّرأة الت يع
مع العلم أص الشَّخ  أيلَّا  مجرد سَّائق والشَّاحنة ليسَّط   ؟حَلل أو غريَا، َ  تكوص علي  حرمة

 ملك .

الل یا غیر آن غیر ح هایگوشت کندگر فردی راننده ماشینی باشد و در شرکتی که کار میو سؤال دوم: ا
در ملكیت   ماشین و است راننده فقط فرد این کهاین به توجه با است؟ حرامی وی بر آیا شود،انتقال داده می

 وی نیست.

َّ  يجوز التحَّايَّ  على الحنَّ  غري اإلسَََََّّّّلمي وأخَّخ  َّا إذا والسََََّّّّ ال الثَّالَّا:  قر  منهم وبعَّد
 ؟تمكن من اسرتداد َخا املحلغ سريده لهم وإذا لم يست ع أص يرده

ُپرده گذاری در بانک اگر  آن از بعد و است، جایز آنان از وام نفتگر  و اسالمیغیر هایو سؤال سوم: آیا س 
 برنگرداند؟ را آن نتوانست اگر و برگرداند هاآن به را مبلغ اینتوانست که 

ي ﴿ل الرابع: ما تضسََّّري قول  تعالى:  السََّّ ا ر 
دس َر س ل ي صَََّّ ي   َقاَل َرب  اةََّّس ر  مس

َ
رس ل ي أ لح س   َوَيسََّّ  َواحس

َسان ي 
ن ل  َدة  م  قس وا   عح َقهح ل ي َيضس ل ي  َقوس َس

َ
نس أ يرا  م  ي َوز 

َع  ل   ؟(1)﴾َواجس

گشاده گردان،   را  امپروردگارا، سینه: گفت: تفسیر فرموده خداوند متعال چیست که فرمودند: )سؤال چهارم
 . (2) و کارم را برای من آسان ساز، و از زبانم گره بگشای، )تا( سخنم را بفهمند، و برای من دستیاری از کسانم قرار ده(

 ؟والس ال خامس: ما َو تضسري الخ حة الكوثرية

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 أندا -املرس : محمد السويضي 

 
 . 29 –  25طه:  -1
 . 29 –  25طه:  -2
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 ل پنجم: تفسیر خطبه کوثریه چیست؟وسؤا
 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

 کانادا  -فرستنده: محمد سویفی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 هلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .لعاملني، وصلى اوالحمد هلل رب ا

أألهََّّا، مثََّّ  لحم الخنزير أو لحوم غري مَّخأَّاة يجوز العمََّّ    محََّّ  ينييع لحومَّا  ء يحََّّ  
بصَََّّّورة ةَََّّّرعية، وأخا يجوز العم  أسَََّّّائق ةَََّّّاحنة تحم  لحوما  ء يح  أألها، ولكن ء 

 ةاحنة تحم  الخمر.يجوز أص يعم    بيع الخمر أو أسائق 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األ  ئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ش حالل نیست جایز است، مانند گوشت خوک یا خوردن که هاییکار کردن در محل خرید و فروش گوشت
 که ماشینی راننده عنوان به کردن کار چنینهم ست،اهنشد تزکیه شرعی صورت  به که هاییگوشت
 شراب   فروش  محل  در  که  نیست جایز  لیو   است،  جایز  کندمی  حمل  را نیست  حالل خوردنش که  هاییگوشت

 کند. کار کندنده ماشینی که شراب را حمل میران یا

ينصحوص العداء وبالبسحة للمعامَلت مع الحنوك الت يملكها غري املسلمني أو يملكها نواصب  
أص تودع مَّالَّ  عنَّدَم وتَّ خَّخ فَّائَّدة لَلئمَّة أو املهَّديني فيجوز أص تَّ خَّخ منهم قروضَََََّّّّّا  بضَّائَّدة، أو 

 منهم، حيا ء ربا بني م من وغري مسلم أو بني م من وناصب عداء.

 یا امامان با که نواصبی ملكیت در یا است مسلمانانلكیت غیر م در که هاییو به نسبت معامالت با بانک
 هانآ از و نمایید گذاری سپرده آنان نزد یا بگیرید، سود با هاییوام آنان از تا است جایز دارند دشمنی مهدیین

 مسلمان نیست یا بین مومن و فردی که دشمنی دارد. غیر و مومن بین ربایی چون بگیرید، سود

 .وإص أخخت من أمثال َ ءء قرضا  ولم تتمكن من سداده ء إةكال وفق  اهلل

 و اگر از امثال این افراد وام گرفتی و نتوانستی َپس بدهی، اشكالی ندارد، خداوند شما را موفق کند. 
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ي ﴿: قال تعالى: ٤  ن ر 
دس َر س ل ي صَََّّ ي   َقاَل َرب  اةََّّس ر  مس

َ
رس ل ي أ ان ي   َوَيسََّّ  سَََّّ

ن ل  َدة  م  قس لح س عح    َواحس
ل ي  وا َقوس َقهح يرا  م    َيضس ي َوز 

َع  ل  ل ي نس َواجس َس
َ
 .﴾أ

و کارم را برای من آسان ساز،   گردان،  گشاده  را  ام: )گفت: پروردگارا، سینهفرماید: خداوند متعال می۴ج س
 و از زبانم گره بگشای، )تا( سخنم را بفهمند، و برای من دستیاری از کسانم قرار ده(.

َم  ﴿وقال تعَّالى:  ط  السَقوس
ص  ائس

َ
وىَس أ وَص    امل  نَي  المَّم َوإ ذس نَاَدى َربَُّ  مح َء َيتمقح

َ
َص أ َعوس رس َم ف  َقاَل َرب  إ ن ي   َقوس

بحوص  
ص يحَكخ 

َ
َخا ح أ

َ
ارحوصَ   أ ََ  إ َلى 

رسس  س
َ
ي َوَء َينَ ل قح ل َسان ي َف  ر 

يقح َصدس  .(1)﴾َوَيل 

سوی قوم  هب: )و )یاد کن( هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا در داد که فرمایدوخداوند متعال می
 گردد، می  تنگ  امسینه   و  کنند،  تكذیب  مرا  ترسمستمكار برو: قوم فرعون؛ آیا پروا ندارند؟! گفت: پروردگارا، می

 . (2)(بفرست هارون سوی به پس شود،نمی باز زبانم و

 واضح ب ن  الب من اهلل ايتي:دعاء موىس)ع( 

 :استنموده لبط دعای موسی)ع( واضح است که وی از خداوند موارد زیر را

ي. ر 
َر س ل ي َصدس  اةس

 گردان گشاده را امسینه 

ي. ر  مس
َ
رس ل ي أ  َوَيس 

 وکارم را برای من آسان ساز

َسان ي.
ن ل  َدة  م  قس لح س عح  َواحس

گشای ره ب   و از زبانم گ 

ل ي. وا َقوس َقهح  َيضس

 سخنم را بفهمند

 
 . 13 –  10الشعراء:  -1
 .13 –  10شعراء:  -2
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ل ي. َس
َ
نس أ يرا  م  ي َوز 

َع  ل   َواجس

 قرار ده از کسانمدستیاری و برای من 

الح  )ح  عقدة لسَََّّّان ( ب ن  ليضقهوا ما يقول. وأيلَََّّّا  عل  الح  أص و  اييات عل  موىس)ع( 
 يشر  صدره؛ ألن  يخا  أص يليق صدره وء ين لق لسان .

ر ه ُگشایی از زبانش-علت درخواستش را در این آیات موسی)ع(  ید گوچه میکه آناین کند، بهبیان می -گ 
ترسد که اش ُگشاده شود، چون او میاست که سینهچنین علت درخواستش را بیان کردههمند. همرا بف

  اش  تنگ شود و زبانش به سخن نیاَید.سینه 

الننييجة الواضَََّّّحة؛ إص َناك مشَََّّّكلة   الن ق وإيصَََّّّال املعلومة ل خرين عند موىس)ع(، 
بحعا  ع(ا    رسَََّّّالة موىس)بالخصَََّّّوص، وحلط أليوَخه املشَََّّّكلة حلط جزئيا  عند موىس)ع( 

 أوزير ل  يعين  على إيصال الرسالة. َاروص)ع(

ه دیگران مشكل وجود داشت، و با در سخن گفتن و رساندن معلومات بنتیجه روشن است؛ نزد موسی)ع( 
فرستادن هارون به عنوان وزیر که به وی در امر رساندن رسالت کمک کند این مشكل را بخصوص به صورت 

  حل نمود.، و به صورت کلی در رسالت موسی)ع( موسی)ع( جزئی برای

على  قد تمط وب اية الحكمة، فموىس أراد أص تتحسَّن قدرت فاسَّتجابة اهلل لدعاء موىس)ع( 
ن اهلل قَّدرة موىس)ع( َّاروص أوزير، وقَّد حسََََّّّّ  على التحليغ بقَّدر  تحلي هم، والَّب أص يحعَّا معَّ  

َّاروص)ع(معني، وأتمهَّا بهَّاروص)ع( ، وجعَّ  بعثَّ    غَّايَّة اسََََّّّّتجَّابَّة ل لَّب موىس)ع( ، فحعَّا اهلل 
  تحليغ فرعوص والقوم الَّخين أرسَََََّّّّّ  إليهم الحكمَّة وَو أنَّ  أتم بَّ  حَّ  مشََََّّّّكلَّة موىس)ع( 

وىَس ﴿، موىس)ع( َلَ  َيا مح يَط سح س وت 
ح
 .(1)﴾َقاَل َقدس أ

ت توسط خداوند در نهایت حكمت تحقق یافت، و موسی خواست که قدر و مستجاب شدن دعای موسی)ع(  
را  وزیرش مبعوث کند، و خداوند قدرت موسی)ع( بر تبلیغ  نیكو شود، و درخواست کرد تا هارون را به عنوان

را به خاطر مستجاب کردن   به اتمام رساند، و خداوند هارون)ع(  اندازه معین نیكو کرد، و با هارون)ع(بهبر تبلیغ  
 (یت حكمت قرار داد، وایشان مشكل موسی)عمبعوث کرد، و مبعوث کردن او را در نها درخواست موسی)ع(
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 داده  تو  به  اتای موسی، خواسته  )فرمود:ها فرستاده شده را حل نمود،  که برای آنرا در تبلیغ فرعون و قومی
 . (1)(شد

لم ترفع عنَّدمَّا ق  أَلم فرعوص: وقَّد بنيم تعَّالى أص َنَّاك بقيَّة من الخلَّ    بيَّاص موىس)ع( 
َخا﴿ ََ نس  نَا َخريس  م 
َ
ني  وَ  أ َو َمه 

َح ي  خ 
 .(٢)﴾َء َيَكادح يحني نيح الم

َللی وجود دارد که ُمرتفع نشده، زمانی که سخن فرعون )ع(  موسی  بیان  در  که  کندو خداوند متعال بیان می خ 
 تواندین مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمیا از من که است این)مگر نه کند: را تعریف می

 .(3)؟(برترم ویدگب سخن فصیح

انَّا  ﴿وقَّال تعَّالى   ق  قول موىس)ع(:  ين  ل سَََََّّّّ حح م  فسصَََََّّّّ
َ
َو أ َح َََّارحوصح  ي  خ 

َ
ءا   َوأ دس َي ر   ح َمع 

لَّس رسسََََّّّّ 
َ
فََّ 

بحوص  
ص يحَكخ 

َ
َخا ح أ

َ
ين  إ ن ي أ

قح  .(٤)﴾يحَصد 

است؛  ترح) و برادرم هارون زبانش از من فصیفرماید: میو خداوند متعال در مورد بیان سخن موسی)ع( 
 .  (5)!(کنند تكذیب مرا ترسماو را همراه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند؛ می

ةََََّّّّخصََََّّّّيا  بقي عنده يشء من الخل    الحياص، وَخه مشََََّّّّيئة اهلل ليكوص َخا إذص موىس)ع( 
الخلَّ  سََََّّّّنيحَّا  يتعلَّ  بَّ  املَّدعوص بَّالحَّااَّ  من أمثَّال فرعوص وجنَّده ومن اسََََّّّّتخضهم بَّ نهم أحق من  

م    َقاَل َيا قَ ﴿وحاةاه باا :   موىس وب نهم على الحق وأص موىس)ع( صح    َقوس َعوس رس َليسَس ل ي َونَاَدى ف 
َ
م  أ وس

وَص   رح َفََل تححسصَّ 
َ
ت  أ ن َتحس ي م  ر  َهارح َتجس

نس
َ ه  األس خ  ََ َر َو صَّس  ح م 

لس ني  َوَء َيَكادح   مح َو َمه 
َح ي  خ 

َخا الم ََ نس  نَا َخريس  م 
َ
مس أ
َ
أ

َََلئ َكةح مح   نيح  يحني  
وس َجاء َمَع ح املس

َ
بر أ

ََ ن َذ َرة  م  و  سَََّّّس
َ
َي َعَليس   أ ق 

لس
ح
َء أ ن نَي َفَلوس رَت 

وهح   قس َااعح
َ
َم ح َف  َتَخعم َقوس َفاسَََّّّس

نيَ  ق   َفاس 
ما  مس َأانحوا َقوس  .(6)﴾إ نمهح

این خلل سببی که  چیزی از خلل در بیان باقی ماند، و این خواست خداستبنابراین نزد خود موسی)ع( 
که تر هستند و اینز موسی حقعون و سربازان و مریدانشان وانمود کنند که اباشد برای مدعیان باطل امثال فر 

)حاشاه( باطل است: ) فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: »ای قوم  ها بر حق هستند، و موسی)ع(آن
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 نه  مگر** بینید؟تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمی من! آیا حكومت مصر از آن من نیست، و این نهرها
** برترم؟  بگوید  سخن  فصیح  تواندنمی  هرگز  و  است  پستی  طبقه  و  خانواده  از  که  مردی  این  از  من  که  است  این

 تا) اند( چرا دستبندهای طال به او داده نشده، یا اینكه چرا فرشتگان دوشادوش او نیامدهگویدمی راست اگر)
 فاسق  میقو  آنان  کردند؛  اطاعت  او  از  نتیجه  در  شمرد،  سبک  را  خود  قوم(  فرعون!** )؟(کنند  تأیید  را  گفتارش

 . (1)!(بودند

التضَّط إلى أص خ َّاب فرعوص ديين ء يكَّاد يضرق عن خ َّاب فقهَّاء اللَََََّّّّلل اليوم، فهو يقول 
نسَهارح َتجس ﴿ايتي: 

َ ه  األس خ  ََ َر َو صََََّّّّس  ح م 
لس َليسَس ل ي مح

َ
م  أ وصَ َيا َقوس رح َفََل تححسصََََّّّّ 

َ
ت  أ ن َتحس ي م  : أي إن  يقول ﴾ر 

ر أمور الحكم لي، فلو أَّاص  لقومَّ  انمروا؛ إص اهلل نصََََّّّّرني ومكنين من حكم مصََََّّّّر ويسََََّّّّم
َّخه َي امل َّال َّة الَّديبيَّة األولى عنَّد فرعوص موىس)ع(  َّا لَّ .  َو الحق لكَّاص اهلل مكنَّ  ويسََََّّّّر

 وفقهاء اللَلل   أ  زماص.

اه امروز ندارد، او این سخن را خطاب فقهای گمر  ت کن که فرق چندانی بابه خطاب دینی فرعون دق
﴿ ای قوم من! آیا حكومت مصر از آن من نیست، و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا  ویدگمی

: یعنی او به قومش می گوید: نگاه کنید، خداوند َمرا یاری کرده و حكومت مصر را به من داده، ﴾ینید؟بنمی
اد و کارها را دبرحق بود، خداوند به او تمكین می)ع(  موسی  واگر  ت،ساو امور حكومت را برای من آسان کرده

  رد. این همان مغالطه دینی اول نزد فرعون و فقهای گمراه در هر زمان است.کبرای او آسان می

ادح يحني نيح ﴿
ني  َوَء َيكََّ َو َمه 

َح ي  خ 
َخا الَّم ََّ نس  نََّا َخريس  م 

َ
 ء يكَّاد ينيني، فرعوص يقول إص موىس)ع(  :﴾أ

فلو أاص مع اهلل سََّّححان  وتعالى ألصََّّلح اهلل لسََّّان  بصََّّورة أاملة، ولم يعد َناك خل  عنده   
الن ق. إذص الننييجة؛ فرعوص يعت  نضسَّ  أن  أفلَّ ؛ ألن  أقدر على الحياص وء يوجد خل    لسَّان ، 

َّخه امل َّال َّة الثَّانيَّة، وقَّد تنكحهَّا فقهَّاء اللََََّّّّ  مَّامهم َلل ومن ي حَّ  لهم اليوم، وأَّ ص فرعوص إو
 ومعلمهم، ء يكادوص يضارقوص أقوال  وأفعال .

: فرعون ﴾برترم بگوید سخن فصیح واندت﴿ من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمی
وند زبانش را به واند درست صحبت کند، اگر با خداوند سبحان و متعال بود، خداتنمیمی گوید: موسی)ع( 

للی در سخن گفتن نداشت، پس در نتیجه: فرعون خودش را باالتر کصورت کامل اصالح می رد، و دیگر خ 
للی در زبانش ندارد، و این مغالطه دوم است، و فقهای گمراه و دمی اند، چون در صحبت کردن تواناست و خ 
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ست، و دقیقا  اهنند و گویی فرعون پیشوا و معلم آا هم نوا شدند و سخن فرعون گرفتهافرادی که امروزه با آن
 هند.دشبیه سخنان و کارهای او انجام می

ن نيَ ﴿ رَت 
قس ةح مح َََلئ كَََّّ

اء َمعَََّّ ح املس وس جَََّّ
َ
بر أ

ن َذََََّّ َرة  م  و  سََََّّّّس
َ
َي َعَليََّّس   أ ق 

لس
ح
َء أ : فرعوص قََّّال وفقهَّاء ﴾َفَلوس

 سََّّل  اهلل والخي يرسََّّل  اإلمام املهدياللَََّّلل ومن ينيحعهم اليوم مع  ويشََّّارأون    قول : الخي ير
 ءبد أص ي ني  ويوفر ل  أ  القدرة، من قدرة مالية وقدرة إعجازية يقهرنا بها على اإليماص.

: فرعون این سخن ﴾ندا﴿ چرا دستبندهای طال به او داده نشده، یا اینكه چرا فرشتگان دوشادوش او نیامده
 که  فردی:(  ویندگمی  گونه  این)  دارند  مشارکت  وی  با  سخنش  در  اهرا گفت و فقهای گمراه و پیروان امروز آن

ا را برایش هیاز کند و همه قدرت نرستد باید او را بیفمی)ع( مهدی امام که فردی و رستدفمی خداوند
 فراهم کند، از جمله قدرت مالی و قدرت اعجازی که ما را بر ایمان مجبور کند.

أعاده نضسََََّّّّ  تماما  عوص قال قح  آء  السََََّّّّبني قوء ، َ  تَلحظ ايية بوضََََّّّّو  وأيع أص فر
ن نيَ ﴿فقهاء اللََّلل اليوم   رَت 

قس َََلئ َكةح مح
وس َجاء َمَع ح املس

َ
بر أ

ََ ن َذ َرة  م  و  سَّس
َ
َي َعَليس   أ ق 

لس
ح
َء أ ، معق َخا ﴾َفَلوس

مع  واملَلئكة باملعجز القاَر الواضََّّح إص اهلل    فلي ت  بِشََّّء خار  عن العادة فلي تنا بمعجز، فليتنيط
 مع .

 امروزه  که  گفته سخنی پیش سال هزاران از قبل فرعون چگونه که کنیآیا آیه را به خوبی مالحظه می
: ﴿چرا دستبندهای طال به او داده نشده، یا اینكه چرا کنندمی تكرار دوباره را سخن همین گمراه فقهای

و برای ما معجزه بیاورد، رج از عادت باشد بیاورد ﴾، معنی آن؛ چیزی که خا اندامدهفرشتگان دوشادوش او نی
 با معجزه قاهره روشن باید اثبات کند که خداوند و فرشتگان با او هستند. 

َم يريَّدوص أص يقهروا على اإليمَّاص، فَل تنضعهم عصَََََّّّّّا تحولَّط أفعى؛ ألص َنَّاك أثريين غري 
َم وأمهر منهم، ولكن حرة فهو سََّّاحر، وإص غلحهم فهو أحريموىس يضعلوص َخا، فإذا أانوا سََّّ 

 مكن أص يكوص رسوء  من اهلل.أبدا  ء ي

 ندارد،  فایده  شانبرای  شودمی  افعی  به  تبدیل  که  عصایی  شوند،  آوردن  ایمان  به  مجبور  که  خواهندمی  هاآن
 دهند، واگر ساحرانی باشند، موسی ساحرمیاین کار را انجام  هستند که ون افراد زیادی به غیر از موسی)ع(  چ

ای از رین وماهرترین آنان است، ولی اصال  امكان ندارد که فرستادهتاست، و اگر برآنان غلبه کند، او بزرگ
  سوی خداوند باشد.
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! ولو أَّانَّط تنضعهم ملَّا ؟وء تنضعهم يَّد بيلَََََّّّّّاء تشََََّّّّري لنقَّاء موىس)ع(، وأيع تنضعهم
عاةَََّّّروه وعرفوه قح  أص   أاص خضيا  عليهم وَم قدقاء قلب موىس)ع( احتاجوا لها، وَ  اهارة ون

 يحرَس  وبعد أص أرس .

شان مفید است؟! ای ندارد، وچگونه برایشان فایدهدارد برایدست سفیدی که اشاره به پاکی موسی)ع( 
ان پنهان بود، بر آن ای داشت، به آن نیازی نداشتند، وآیا پاکی و طهارت دل موسی)ع(شان فایدهاگر برای

 شناختند.د او را میاشتند و قبل و بعد از این که فرستاده شوکه با وی معاشرت ددرحالی

وء ينضعهم ني  يتحول إلى اللوص األحمر، فيمكنهم اءحتجا  بسَّهولة أص َخا أمر احيعي أص 
يصََََّّّّحغ الني  بالدم ننييجة معارك دموية حصََََّّّّلط على مجرى الني  قح  أص يصََََّّّّلهم، وبنيسََََّّّّااة 

فالننييجة من أاص يريد التكخيب يعل  أ  يشء ب ي !  ؟بهخا األمريقولوص وما عَلقة موىس)ع(  
يشء، فهم اسَّتححوا العمى واللََّلل على اإلبصَّار والهدى، ولهخا فَل يحتا  فرعوص وفقهاء اللََّلل 

عنَّده خلَّ    إيصَََََّّّّّال  للكثري بَّ  يكضي ألمَّات قليلَّة، يكضي أص يقول فرعوص إص موىس)ع(
النان  ، ليجد فرعوص وفقهاء اللََََّّّلل أأرث لم ي ت  بمعجزة بينة ء لنيس فيها  وىس)ع(الكَلم، وم 

 قد اتحعوَم وب حاء منق ع النمري أما َم دائما  ولألسع.

 این که کنند احتجاج راحتی به توانندمی و ندارد، سودی شانرود نیل که تبدیل به رنگ ُسرخ شد برای
 رنگی خون با برسد هاآن به که این از قبل رود، مسیر در خونین هایبخاطر جنگبیعی که رود نیل  ط مسئله
خواهد تكذیب با این مسئله چیست؟! درنتیجه هر فردی که می)ع( موسی  ارتباط:  گوینداحتی میر   به  و  شود،

ری دادند، به کند، آنان کوری و گمراهی را بر بینایی و هدایت برتکند، به هر چیزی را به هر چیزی ُمرتبط می
کند، کافی است یز زیادی نیاز ندارند، بلكه سخنان اندکی کفایت میهمین خاطر فرعون و فقهای گمراه به چ

معجزه آشكاری که هیچ خللی در رساندن سخن است، و موسی)ع(  که فرعون بگوید: در نزد موسی)ع(
با غبار )و پنهانی( -ها بیشتر مردم از آن یابد کهای در آن نیست نیاورد، و فرعون و فقهای گمراه را میشبهه 

 گونه هستند.اینه همیشه اند، همان گونه که متاسفانتبعیت کرده -ه آن نیستکه شبی

نيَ ﴿ ق  ما  َفاسََََّّّّ  مس َأانحوا َقوس وهح إ نمهح َااعح
َ
َم ح َف  َتَخعم َقوس . ويا ل  من اسََََّّّّتخضا  مرير جع  ﴾َفاسََََّّّّس

 .(1)و  الحلق ةجى(أالنص    فم  ) يقول إن  يحس مرارت  م روسةعليا )ع( 
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ر نتیجه از او اطاعت کردند؛ آنان قومی فاسق بودند ﴾. و چه استخفاف تلخی سبک شمرد، د ﴿ قوم خود را
کند، مانند تیری که در دهانش اش را این گونه احساس میرا به صورتی قرار داد که تلخیاست که علی)ع( 

 .(1) (تحلق خار اس در (است کاشته شده

ى يضلََّّح الضراعنة وفقهاء اللَََّّلل على رأون إن  ألمر مرير حقا ، إن  تجد اهلل سََّّححان  وتعال
وأهم املنحر  وباتحاعهم األَواء د وينيني باالهم ب يديهم وب فعالهم وبنيناقلََّّاتهم وبسََّّلاألةََّّها

َّخا ينيحعهم النَّان، ويعللوص لهم بَّ عَّخار واَيَّة تصََََّّّّرفَّاتهم وأقوالهم  وب لحهم الَّدنيَّا ومع أَّ  
 وسلوأياتهم املنحرفة املحرفة للشريعة.

 .رب العاملنيوالحمد هلل 

 همه چشم جلوی را گمراه فقهای و فراعنه متعال و سبحان خداوند که بینیواقعا  مسئله تلخی است، می
ی از هوا و پیرو  و منحرفشان سلوک و تناقضات  و کارها و خودشان دست به را آنان باطل و کند،می ُمفتضح

 برای پوچ عذرهای با و کنند،می رویدنباله هانآ از مردم هااین همه با ولی کند،هوس و طلب دنیا بیان می
 . کنندمی توجیه هاآن برای شریعت کننده تحریف و منحرف روش و وسخنان رفتار

 و الحمد هلل رب العاملین.

أوصََّّي  وامل منني أص تكونوا محسََّّبني مع أزواجكم وأَلكم وفقكم اهلل، فاإلحسََّّاص مع  
ايخرة والدنيا، وَو يدر الرزق ويدفع الضقر والشََّّر، أسََّّ ل  الزوجة امل منة ييسََّّر األمور ملا في  خري

 َل  ذات بينكم، وفقكم اهلل لك  خري.اهلل لكم خري ايخرة والدنيا وص

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

 و  دهد، توفیق را شما خداوند باشید، نیكوکار تانخانواده و همسران با که کنمشما و مومنین سفارش می
 را  رزق رفتار این و دهد،می سوق دنیا و آخرت  خوبی   آن در که سمتی به را امور مومن، همسر با نیكوکاری

 را خودتان بین اصالح و آخرت  و دنیا خوبی تانبرای خداوند از کند،می دفع را شر و فقر و کندرازیر میس
 . کند موفق خوبی کار هر انجام برای را شما خداوند خواهم،می

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - أحمد الحسن  
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 چند سوال در مورد روایات : 466پرسش 

 السَلم علي  يا حجة اهلل وابن حجت . :٤66الس ال/

يم   ح  َمن  الرم حس   الرم
م  اللم  ب سس

ينيني ال َّاَرين محمَّد وآل محمَّد األئمَّة واملهَّديني ال  الحمَّد هلل رب العَّاملني، اللهم صَََََّّّّّ  على
 أثريا . وسلم تسليما  

السََّلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات  يا أَ  بيط النحوة، ومعدص الرسَّالة، ومختلع املَلئكة، 
 وموضع الحكمة ورحمة اهلل وبرأات .

 : ای حجة الله و فرزند حجتش سالم علیكم.۴۶۶سؤال/
َم  ح  ه  الرَّ

م  اللَّ
س  یم  ب  ح   ن  الرَّ

محمد األئمة و المهدیین الطیبین الطاهرین و سلم الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل 
.  تسلیما  کثیرا 

سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای اهل بیت نبوت، و معدن رسالت، و محل رفت وآمد فرشتگان، 
 و محل حكمت. 

سَّاحة قدسَّ , يا قائم آل راا  املسَّتقيم, وقن رة العحور لالسََّلم على أهع اهلل الحصَّني, وصَّ 
 ا معلم موىس وةنيي  عيىس ودرع األننيياء.محمد .. ي

السَََّّلم عليكم أيها العحد الصََّّالح يا حجة اهلل وابن حجت  وأبو حجج , بكم ألوذ وأسََّّتجري 
 يا ملج  ومَلذ ورحمة يا يماني آل محمد ورحمة اهلل وبرأات .

قائم آل محمد...  تقیم وی، و ُپل عبور به ساحت قدس خداوند، ایمن خداوند، و راه مسسالم بر پناه گاه اَ 
ره پیامبران.  ای معلم موسی و شبیه عیسی و ز 

سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای بنده صالح، ای حجت خداوند و فرزند حجتش و پدر 
ژ و پناهگاه ای آورم،آیم و به شما پناه میمی شما سمت به هایش،حجت  . محمد آل یمانی ای رحمت، و د 
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سََََّّّّيَّدي، نرتقَّب اليوم الَّخي ياغ فيَّ  فجر دولَّة العَّدل اإللهي بخروجَّ  املحَّارك بضَّارغ الصََََّّّّ  
وحىت وعلى أحر من الجمر, والَّخي مهَّد لَّ  األننييَّاء وانتمره األوليَّاء والصَََََّّّّّالحوص منَّخ نحوة آدم)ع( 

ين من  الكوفة لتخااب النيشَّرية ب سَّرَا .. جعل   اليوم .. ونسَّ ل اهلل بحق  أص يرينا يوم اعتَلئ 
َّخا فلَََََّّّّّ  عميم ومنَّة أحرية لسَََََّّّّّط أََل  لهَّا, فح أَّة  اهلل من خَّدامكم بحق آل محمَّد و

 دعائكم لعحد حقري ضعيع مثلي أنالها بإذن  سححان .

 طلوع آن در الهی عدل دولت فجر شما مبارک خروج با که هستیم روزی منتظر صبریآقای من، با بی
ردند و اولیاء و شایستگان از زمان پیامبری آدم)ع( و تا به ک سازی زمینه پیامبران آن برای که روزی... ،کند

 نشان ما به را کوفه منبر بر شما رفتن باال روز که خواهیمامروز منتظر آن هستند... از خداوند به حق شما می
دهد، )ع( خداوند َمرا از خادمان شما قرار  مدمح  آل  حق  به... دهی قرار  خطاب   مورد  را  بشریت  یهمه  تا  دهد،

و این فضیلتی بزرگ و منتی بزرگ است که الیق آن نیستم، و به برکت دعای شما برای بنده حقیر و ضعیفی 
 . شوممثل من، به اذن خداوند سبحان به آن نائل می

ا عما سََّّيدي وابن سََّّيدي،   قليب ول  وةََّّوق عميم لكم .. ء أجد ألمات مناسََّّحة أع  به
 ححان .يجول بصدري لكن اهلل َو العالم س

 در چهآن تا کنمآقا و فرزند آقای من، در قلبم عشق و شوق بزرگی به شماست... کلمات مناسبی پیدا نمی
 .داندمی خودش سبحان خداوند ولی نمایم، بیان را است امسینه 

الكتابة .. لكن سَََّّّيدي يا  من اإلاالة واإلثقال علي  يا حجة اهلل ملا انتهي منیولوء أخشَََّّّ 
َّ  الحيَّط لكم أص  يمَّاني آل  محمَّد صََََّّّّلوات اهلل عليَّ  عنَّدي أسََََّّّّئلَّة ء يجيحهَّا إء مثلَّ  وأنتم أ

 تجيحوا أو تمسكوا حسب الحاجة واملصلحة, ف نط سيدي أولى بي من نضيس.

 ولی ... داشتمنمیای حجت خداوند، اگر ترس از طوالنی شدن و سنگینی بر شما نبود، از نوشتن دست بر
 شما و دهند،)ع( سؤاالتی دارم که به غیر از امثال شما کسی به آن پاسخ نمیمحمد آل یمانی ای من، آقای
 خودم  بر  من  از  آقایم  ای  شما  ندهید،  پاسخ  آن  به  مصلحتی  یا  نیاز  خاطر  به  یا  دهید  پاسخ  توانید)ع( میبیت  اهل
 . تریداولی

سَّوص سَّن  صَّلوات لخي صَّ  أأرث من ألع ومائة وخمأوء : أسَّ ل  بحق الصَّابر الشَّديد الصَّ  ا
اهلل علي  إء ما دعوت اهلل لي أص أأوص مناصَّرا  لكم   خروجكم، حامَل  السََّل  للخود عنكم، 
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مقَّاتَل  من أج  إقامة دولة العَّدل اإللهي .. ف علم أن  ء ترد لكم دعوة .. وأنا وأعوذ باهلل من األنا ء 
 وأ  الضل .سححان  وأنتم أرام وأَ  الضل  أستحق ذل  إء برحمت  ومن  

: شما را به حق  سال طول کشید، درخواست  ۱۱۵۰ از بیشتر که صبری ،"محكمصبر   کننده  صبر"أوال 
 اقامه خاطر به و کنم، حمل سالح شما از حمایت برای باشم، شما یاور تانخروج در تا کنید دعا برایم کنممی

خداوند از منیت، مستحق  به پناه و من و... شودنمی رد شما دعای که انمدمی و... بجنگم الهی عدل دولت
 این نیستم مگر با رحمت و منت خداوند سبحان، و شما کریم و َاهل فضل و همه فضل هستید. 

ثَّانيَّا : أرجو منَّ  يَّا عيحَّة علم اهلل ويَّا من علمَّط أننييَّاء من أولي العزم أص تعلمين مَّا يسََََّّّّلَّ  بي 
بحعض الحقائق لحا الخ ى إلي  سََََّّّّححان  .. فما خاب من  ية وما يعرفين  محاسََََّّّّن األخَلق اإلله

 التج  إليكم يا سادة الخلق والب منكم.

: ای جایگاه علم خداوند و ای کسی که پیامبران اولوا العزم آموزش دادی، از شما تقاضا دارم آن  با چهثانیا 
 حقایق از بعضی با مرا بتواند چهآن و دهید متعلی من به را کنم سیر را الهی اخالق محاسن بتوانم آن کمک

 شما ز وا آوردمی پناه شما به کهشنا کند تا بتوانم خود را به سوی خداوند سبحان نزدیک نمایم ... و کسیآ
 .هاآفریده آقای ای بیند،نمی زیان کندمی درخواست

حَّات حقكم .. أين ليلَّة وفَّاتَّ  الت نحتج بهَّا إلث  )ص(ثَّالثَّا : سََََّّّّ الي حول وصََََّّّّيَّة رسََََّّّّول اهلل
  جدك أبو عحد اهلل الحسَّني )صَّلوات اهلل علي ( إلى أربَلء؛ ألص بعض األخحار أانط حينما خر
تقول إص َناك وصَّية اسَّتودعها الحسَّني )صَّلوات اهلل علي ( عند أم سَّلم   )ع(  الواردة عن أجدادك

( يوم ال ع، ف ين فاامة الك ى )سَََّّلم اهلل عليها)رضََّّواص اهلل عليها(, ووصََّّايا اسََّّتودعها عند 
عند خرو  اإلمام الحسَّني )صَّلوات اهلل علي ( إلى   )ص( املقدسَّة لرسَّول اهلل محمدأانط الوصَّية  

 ؟أربَلء

: سؤالم در مورد وصیت رسول الله)ص( در شب وفاتش است، وصیتی که برای اثبات حق شما به آن  ثالثا 
 بعضی چون بود؟ کجا رفت،می کربال سمت به الحسین عبداللهابو شما جد که زمانی در... کنیماحتجاج می

آن را نزد ُام سلمه قرار  کند که وصیتی وجود داشت که حسین)ع(بیان میت وارده از اجداد شما)ع( روایا از
 محمد  دسهمق  وصیت  و  داد،قرار  هایی بود که آن را نزد فاطمه کبری)ع(داد، و در روز َطف )و عاشورا( وصیت

   به سمت کربال کجا بود؟حسین)ع(  م خروج امام)ص( به هنگاالله رسول



 160                                                                                                                              (پنجم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

رابعَّا : ورد عن آبَّائَّ  )صََََّّّّلوات اهلل عليهم( أنهم قَّالوا: )فَّإذا ظهر السََََّّّّضيَّاني اختضى املهَّدي ثم 
، َ  أص المهور للسََََّّّّضياني َنا يحم  على  )ص(  يخر  من بعد ذل (.. سََََّّّّيدي يا بن رسََََّّّّول اهلل

َرهح ﴿معق ال لحَّة؟؟ مثَّ  قولَّ  تعَّالى:  ه 
ين  ل يحمس

   َعَلى الَّد 
لَّ  ؛ ألص الضرتة الت أَّانَّط تمثَّ  (1)﴾ أح

وجَّدك أمري امل منني  )ص( بَّدايَّة غينيتكم وحرية النَّان سََََّّّّيَّدي والت أخ  بهَّا جَّدك رسََََّّّّول اهلل
وتمكن  من أ  التيارات السََّّياسََّّية الت تنافسََّّ   )صََّّلوات اهلل علي ( َي باللََّّحط فرتة ظهوره

ب  زادوا أنهم لم تعر  األر  نان   )ص(وا اثر أعداء األننيياءعلى مل  لم يجعل  اهلل إء ألَل ، فاتحع
أةَّر منهم .. فسَّ الي: َ  ممكن اءسَّتدءل على أص إذا ظهر السَّضياني الوارد   الخ  على تعيني 

 ؟ةخصية السضياني األول وَو ...

: از پدرانتان)ع( وارد شده که فرمودند: )وقتی سفیانی ظهور کند، مهدی پنهان می  آن  وبعداز ود،شرابعا 
 کرد؟  حمل  غلبه  معنای  بر  توانمی  را  جا(. آقایم ای فرزند رسول الله)ع(، آیا ظهور سفیانی در اینکندمی  خروج
َرُه َعَلی متعال خداوند فرموده مانند ه 

یظ  ﴾: ﴿ل  ه 
ین  کلِّ ) تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند(؛ آقای  (2)الدِّ

مثیل کننده آغاز غیبت شما و سرگردانی مردم و امری که َجد  شما رسول الله)ص( من، چون فاصله زمانی که ت
بر   بدان خبر دادند، آن همان زمان ظهورش و غلبه وی بر همه احزاب سیاسی کهوجدتان امیر المؤمنین)ع(  

منان روی دشکنند، و دنبالهها قرار نداده با هم رقابت میسر ملكی که خداوند جز برای اهلش برای آن
ن امكا آیا: است این سؤالم و... ندید خود به هاشدند، بلكه بیشتر از آن، زمین مردمی بدتر از آن پیامبران)ع(

رد شده ظهور کند بر تعیین شخصیت سفیانی اول دارد استدالل کنیم که منظور از هرگاه سفیانی که در خبر وا
 که خودش ... قرار دهیم...؟

ليلة وفات  ألمري  )ص(  لرسَََّّّول اهلل  ضَََّّّ ، ورد   الوصَََّّّية املقدسَََّّّةخامسَََّّّا : يا حجة اهلل   أر 
امل منني)ع( َخه الضقرة: )يا علي، أنط وصَّيي على أَ  بيت حيهم وميتهم، وعلى نسَّائي فمن ثنيتها 

َّ   لقينيين غَّدا ، ومن َّا   عرصَََََّّّّّة القيَّامَّة(, فسََََّّّّ الي َو:  القتهَّا فَّ نَّا برو منهَّا، لم ترني ولم أر
 ؟على أمري امل منني)ع( القط املرأة الت خرجط

: ای حجت خداوند در زمین، در وصیت مقدس رسول الله)ص( در شب وفاتشان به امیر المؤمنین   خامسا 
 از کدام هر هستید زنانم بر و هام زنده و مرده آناین مقطع وجود دارد: )ای علی، شما وصیم بر اهل بیت )ع(
هستم و در عرضه   مبراء  آن  از  من  و  دادی  طالق  که  را  کدام  هر  و  دید  خواهد  مرا  فردا  داشتی  نگه  ثابت  را  هاآن

 
 . 33التوبة:  -1
 . 33توبة:  -2
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خروج کند طالق (، سؤالم این است: آیا زنی که بر امیر المؤمنین)ع( را او من نه و بیندقیامت نه او مرا می
 داده شد؟ 

ن لَّ    األر  وأص يعجَّ    يوم خروج   و  الختَّام سََََّّّّيَّدي أسََََّّّّ ل اهلل سََََّّّّححَّانَّ  أص يمك 
ليَّ  ويقحلين من خَّدامَّ  ب أَّة دعَّائَّ  لي, ويَّا لَّ  من يوم عميم أص نرى قَّائم آل ويسََََّّّّهَّ  األمر ع

 اهلل علي ( يخااب العالم من مسجد الكوفة.لوات محمد أحمد الحسن )ص

 تان خروج روز و کند حاصل تمكین زمین در شما برای که خواهمآقای من، در پایان از خداوند سبحان می
ند، و چه ک قبول شما خادم عنوان به َمرا شما، دعای برکت به و کند، آسان شما بر را َامر و نماید، ترنزدیک را

طاب قرار روز بزرگی است که ببینیم قائم آل محمد احمدالحسن)ع(  همه جهانیان را از مسجد کوفه مورد خ 
  دهد.می

ن , سَّامحين يا ب)ص(  وأنط أولى بي من نضيسَّ جعلط فداك .. سَّيدي سَّامحين يا بن رسَّول اهلل
كم، فإني واهلل مقصََّّر على تقصََّّريي بحقاالب)ع(, سََّّامحين يا بن اإلمام املهدي)ع(  علي بن أبي 

 بحقكم وأالب العضو والسما  منكم وأنتم أَ  الكرم يا خرية خلق اهلل سححان .

)ص(، از من در ُگذر، ای فرزند علی الله رسول فرزند ای من آقای... تریدفدایتان شوم، شما به نفسم اولی
کوتاهی من در گذر، به خدا قسم من تان از به َحقِّ  از من در گذر، ای فرزند امام مهدی)ع(ن ابی طالب)ع( ب

کنم، و ای بهترین آفریدگان خداوند در حق شما کوتاهی نمودم، و از شما درخواست بخشش و َعفو می
  .سبحان، شما َاهل بخشش هستید

 اهلل خادما  لكم( أص تسََََّّّّلم َخه الرسََََّّّّالة إلى مَلحمة: أالب من إخوتي أنصََََّّّّار اهلل )جعلين  
 )صلوات اهلل علي (.اإلمام أحمد الحسن 

 فنلندا -املرس : زياد 

 امام به را نامه این -دهد قرار آنان خادم َمرا خداوند- خواهممالحظه: از برادران انصار الله خود می
 تحویل دهند.احمدالحسن)ع( 

 فنالند -فرستنده: زیاد 

 الرحمن الرحيماهلل بسم  الجواب:
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 محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على 

وفق  اهلل لك  خري وسََََّّّّدد خ اك ملا في  خري ايخرة والدنيا وجعل  اهلل ممن يبتصََََّّّّر بهم 
ة من القادم، وأص لدين ، وجمعنا اهلل بكم بضلَََّّّل  ومن     الدنيا وايخرة، وأسَََّّّ ل اهلل لكم النجا

  أ  زماص، وإص ةاء اهلل   أصحاب الحسني)ع(وتكوص لكم قدم صدق عند اهلل مع الحسني)ع(  
أنتم بإيمانكم قد أصََّّنيتم الخري أل ، وإنما فقط أعينونا على أنضسََّّكم وأَوائكم يرحمكم 

 اهلل ف بواب السماء مضتوحة فَل تبش لوا عنها وفقكم اهلل.

 رحیمجواب: بسم الله الرحمن ال
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل مح  مد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 آن در دنیا و آخرت  خوبی که چیزی برای را هایتخداوند شما را بر انجام هر کار خوبی موفق نماید، و قدم
ا فضل و منتش ما را ب و کنند،می یاری را دینش که دهد قرار افرادی ُجزو را شما خداوند و کند، محكم است

 و دهد، نجات  هست آمدن درحال چهآن از را شما که خواهمجمع کند، از خداوند میدر دنیا و آخرت با شما 
در هر زمانی قدم استواری داشته باشید،  و یاران حسین)ع(زد خداوند برای شما به همراه حسین)ع( ن اینكه

تان کمک ایها و هواهمه خوبی رسیدید، ولی فقط به ما بر غلبه بر نفستان به هان شاءالله شما با ایمان
 های آسمان باز است، از آن چشم نپوشید، خداوند شما را موفق کند.کنید، خداوند شما را رحمت کند، درب 

أما بالبسََّّحة ملا ذأر   الروايات أو ما يمهر على أر  الواقع، فريحمكم اهلل إص علمط لكم 
 ص أمر إص ةاء اهلل أبين    وقت .نضعا    بيا

ت کند، اگر برایتان  رحم را  شما  خداوند  افتد،ه در واقع اتفاق میچآن  یا  ذکرشده  روایات  در  چهاما در مورد آن
 .کنممی بیان وقتش در را آن شاءالله ان دیدم، ایدر بیان این َامر فایده

الحق. والسََََّّّلم عليكم ورحمة   أسَََّّّ ل اهلل لكم النجاة من عخاب اهلل وأص يوفقكم لنصَََّّّرة
 اهلل وبرأات .

 ََّ 1٤31ربيع األول/  - الحسنأحمد 

 السالم  و. کند موفق حق یاری برای را شما و پیداکنید،  نجات  خداوند عذاب  از که خواهماز خداوند می
 .برکاته و الله رحمة و علیكم

 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  -  أحمد الحسن
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 بیمار برای فرزند درخواست دعا: 467پرسش 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل  :٤6٧الس ال/

السَََّّلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات ، السَََّّلم علي  يا سََّّيدي ويا موءي يا يماني آل محمد 
 علي  وعليهم أفل  الصَلة والسَلم.

سََََّّّّيَّدي أقسََََّّّّم عليَّ  بواحَّد أحَّد وفرد لم يلَّد ولم يولَّد أرجو الَّدعَّاء إلى اضَّ  مريض بمر  
موءي وأرجو املعخرة على علي  بمريض أربَلء أص تدعو لي يا سََََّّّّيدي و  السََََّّّّكري، وأقسََََّّّّمط

جرأتي يا موءي ولكن أعر  ب ص صََّّدور آل محمد أحرية. والحمد هلل رب العاملني، خادمكم إلى 
 آخر نضس إص ةاء اهلل.

 أمريكا -املرس : أبو محمد 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۶۷سؤال/
یمانی آل محمد بر شما و بر آنان بهترین و ای  کاته، سالم بر شما، ای آقایم،  السالم علیكم و رحمة الله و بر 

 .هاسالم و هادرود
 خواهشا  که دهم،می قسم شدهزاده نه و زایدآقایم، شما را به خداوند یگانه و یكتا و تنها، خدایی که نه می

 برایم   که  دهمرا به بیمار کربالء قسم میبرای کودک مبتال به بیماری قندی دعا کنید، و ای آقا و موالیم، شما  
)ع( بزرگ است. و محمد آل هایسینه که دانممی ولی کنم،می خواهی معذرت  جراتم از موالیم و کنید، دعا

 ستم. الحمد لله رب العالمین، ان شاءالله تا آخرین نفس خادم شما ه
 أمریكا  -فرستنده: أبو محمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقكم اهلل لكَّ  خري وجعلكم اهلل ممن يبتصََََّّّّر بهم لَّدينَّ ، وأسَََََّّّّّ ل اهلل أص يمن على 
 َ  امل ضرة. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .مريلكم بما َو أَل  َو أَ  التقوى وأ

 ََّ 1٤31 /األولربيع  - أحمد الحسن 
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 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 دهند،فرادی قرار دهد که دینش را یاری میخداوند شما را بر انجام هرکار خوبی موفق کند، و شما را ُجزو ا
َنهد، منت اوست حق چهآن به شما بیمار هب که خواهممی خداوند از و  آمرزش اهل و تقوی َاهل اوست و ب 

 و برکاته. الله رحمة و علیكم السالم و. است
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - أحمد الحسن  

****** 

 سوالی درمورد روح : 468پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤6٨الس ال/

 للهم صَََََّّّّّ  على محمَّد وآل محمَّد األئمَّة واملهَّدينيوء حول وء قوة إء بَّاهلل العلي العميم، ا
 وسلم تسليما .

السَََّّلم علي  سََّّيدي وموءي إمام أحمد الحسََّّن ورحمة اهلل وبرأات ، صََّّ ك اهلل أبي ال الي 
ن  وأعاننَّا اهلل الخي ء حول وء قوة إء ب    نصََََّّّّرت  على الملم والجور الخي مأل ال  والححر وأعا

 .)ص( يا ابن رسول اهلل

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۶۸/السؤ
و ال حول و ال قوة إال بالله العلی العظیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم 

.  تسلیما 
برکات خداوند بر شما، پدر عزیزم، خداوند به شما در آقا و موالیم امام احمدالحسن)ع(، سالم و رحمت و 

الله)ص(، خداوند به شما و به ما  رسول فرزند ای و دهد، صبر کردهو دریا را ُپربرابر ستم و جوری که بیابان 
 کمک کند، خداوندی که حول و نیرویی برای فردی غیر از او نیست.

  الصَََّّلة على حملة العرس وأ  مل  ورد   الصََّّحيضة السََّّجادية لممام زين العابدين)ع(  
َو َعَلى َمَلئ  مقرب: ) َح ي  خ 

و ح الَّم يَوالرُّ خ 
و ح الَّم ، َوالرُّ ب  جَّح ة  السحح مس َوَعَلى  كََّ ه   َعَليس

َك، َفصََََََّّّّّ   ر  مس
َ
نس أ َو م  َح

َ (. فإلى ماذا يش نس َمَلئ َكت  َحان ي نَي م  وس  ؟ري اإلمام علي بن الحسني)ع(الرم
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 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 اإلمارات -املرسلة: زيبب 

در درود بر حمل کنند گان عرش وهر فرشته نزدیكی آمده است: (  در صحیفه سجادیه امام زین العابدین)ع
های از فرشتگانت روحی که بر فرشتگان حجاب هاست، وروحی که از دستورات توست، بر آنان وبر روحانی    )

 کند؟ به چه چیزی اشاره میدرود بفرست(. امام علی بن الحسین)ع( 
 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

 امارات  -زینب  فرستنده:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

اهلل لكََّّ  خري، َنََّّاك أتََّّاب   الرو  وفيََّّ  تضصََََّّّّيََّّ  أثري من األمور املتعلقََّّة  وفقكم
 أون .بمس لة الرو ، وإص ةاء اهلل عندما يحني وقت  سيبشر وتقر

 وء تبسوني من دعائكم، سددأم اهلل ورزقكم خري ايخرة والدنيا. 

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

را بر انجام هر کار خوبی موفق کند، کتابی در زمینه روح نوشته شده، و در آن تفاصیل بسیاری   د شماخداون
 .خوانیدمی را آن و شودمی ُمنتشر برسد، فرا زمانش وقتی للهااز مسائل متعلق به روح است، و ان شاء

 وبی آخرت و دنیا روزی دهد. خداوند شما را محكم نماید و به شما خ نكنید، فراموش تانو مرا از دعای
 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  -  أحمد الحسن

****** 
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 ه علمیه و تدریس در آن ادامه دادن در حوز : 469پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤6٩الس ال/

مد وعرتت  ال اَرين وب  نسََّّتعني، ول  الحمد أوء  وآخرا ، والصَََّّلة والسَََّّلم على خري خلق  مح
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ابن وبعد.. السََََّّّلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات ، السََََّّّلم على يماني آل محمد، السََََّّّلم على 
 بقية اهلل   أرض  وحجت  على عحاده.

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۶۹سؤال/
 خاندان   و  محمد  حضرت   خلقش  برترین  بر  ددرو  و  سالم  و  اوست  برای  آخر  و  اول  شكر  و  جوییماز وی مدد می

 . باد مهدیین و ائمه از پاکش
)ع(، سالم بر بقیة الله در زمینش و و بعد... سالم علیكم و رحمة الله و برکاته، سالم بر یمانی آل محمد

 حجتش بر بندگانش.

بهى، سيدي، فخرا  لي أص أأنيب إلى مقامكم، من العدم والملمة والعصياص إلى نور الوجود األ
حي أص أخااحكم إلى من تعلقط ب  قلوب امل منني، إلى سََّّر اهلل املكنوص. سََّّيدي، واهلل إني ألسََّّت

 ف رجو جوابها: ولكن ء حيلة لي إء ذل ، ولدي أسئلة

، از سوی فردی که  وجودش عدم و تاریكی و گناه است نویسممی  تانآقایم، برایم مایه افتخار است که برای
 شده،  وی گریبان مومنین هایودش نور وجود با ارزش است، خطاب به کسی که دلبه سوی فردی که وج

 دهم،می  ر  قرا  خطاب   مورد  را  شما  که  کشمکسی که راز پنهان خداست، آقای من به خدا قسم، خجالت می  به
 ؤاالتی دارم که امیدوارم به آن پاسخ دهید:س ندارم، این جز ایچاره ولی

ى ايص   الحوزة ولكن من دوص قناعة كم وفخر لي عميم وأدرن إلأوء : إني ممن آمن بدعوت
دي فيهَّا إلسََََّّّّقَّا    ذلَّ ؛ ألنين سََََّّّّئمَّط من أخَلق ال لحَّة، ولعَّدم وجود العلوم املضيَّدة ووجو

الضر ، وألج  الراتب املشََّّ وم املخل لل لحة، وأخل  ألبعد الشََّّحهة عين   الحوزة و  املن قة، 
 ؟ى أو ءفماذا يشري علي  سيدي، َ  أبق

: من جزء افرادی هستم که به دعوت شما ایمان آوردم و برایم افتخار بزرگی است، و تا االن در حوزه  أوال 
 ایندارد، و به ن وجود آن در که مفیدی علوم و هاآن قانع نیستم، چون از اخالق طلبهمشغول هستم، ولی به 
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 کنم،   دور   منطقه  و  حوزه  در  خودم  از  شبهه  چنینهم  و  ام،  شده  خسته  ها،طلبه   کنندهخوار و  شوم  حقوق  خاطر
  خیر؟ یا بمانم باقی آیا کنید،م به چه چیزی راهنمایم میآقای

أثريا  ما يسََََّّّّ لين النَّان عن األحكَّام وأجيَّب على ما َو املتعَّار    الرسََََّّّّائ  العملية ثانيَّا :  
 ؟م، فما املخر  سيديولكن أخا  أص يكوص ذل  مخالضا  ملا َو موجود   أتاب ةرائع اإلسَل

: بیشتر اوقات مردم در مورد احكام از من سؤال می  رفُمتعا عملیه هایرساله در که چیزی به و کنندثانیا 
شرایع االسالم وجود دارد باشد، آقایم   کتاب  در  چهآن  مخالف این  مبادا  که  ترسممی ولی  دهم،می پاسخ  است

 راه حل چیست؟ 

العقلية وأتهرب من ذل  خوفا  من    ة تدريسََّّهم األصََّّول أو العلومثالثا : ي لب مين بعض ال لح
 ؟مخالضتكم سيدي

: بعضی از طلبه  ترس  خاطربه  بنده و  دهم  آموزش  عقلیه  علوم  و  اصول  هاآن  به که  خواهندمی من  از  هاثالثا 
   کنم؟از آن فرار می شما مخالفت از

دعاء   صَََّّل  آخرتي ودنياي فإص لكم وأخريا  وَو األَم أرجو منكم سََّّيدي يا بن بقية اهلل  
ليكم ورحمة اهلل العميم واملنزلة الرفيعة بحق من اسََّّت منكم سََّّره. والسَََّّلم ععند اهلل الجاه  

 وبرأات .
 العراق -املرس : رو  الحق 

م آقای من، ای فرزند بقیة الله، به حق فردی که شما را بر رازش امین امیدوار  تردر آخر و از همه مهم
یعی دارید، و السالم دعایی در صالح آخرت و دنیای من کنید، شما نزد خداوند آبروی زیاد و منزلت رفشمرده،  

 ة الله و برکاته. علیكم و رحم
 عراق -فرستنده: روح الحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ا .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليم
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وفقكم اهلل لك  خري، اجتبحوا الحاا  وأَل  وعلى اهلل توألوا ولن يلََّّيعكم وَو الرأو  
 الرحيم.

 لله الرحمن الرحیمجواب: بسم ا
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

د، باطل و َاهل آن دوری کنید، و بر خداوند توکل کنی خداوند شما را بر انجام هر کار خوبی موفق کند، از
 .است بخشنده و مهربان او کند،خداوند شما را ضایع نمی

وفق  اهلل اإلنسَّاص يسَّ ل عن عمره فيما أفناه فَل تلَّيع وقت  مع َ ءء ب  اعكع على قراءة 
   بياص الحق والقرآص.ما روي عن أَ  الحيط)ع( 

 خودت   وقت  شود،چه راهی صرف کرده سؤال میانسان در مورد عمرش که در    خداوند شما را موفق کند، از
در بیان حق و قرآن روایت شده بنشین )ع( بیت اهل از که  چهآن خواندن بر بلكه نكن، ضایع افراد این با را

  مطالعه کن.

االب  أما حاجت  املادية فيمكن  أص تتصَّ  باألنصَّار وت خخ من بيط املال راتحا ، باعتحار أن 
مَّاملني. علم ومتضرغ لهَّدايَّة النَّان، وأسَََََّّّّّ ل اهلل أص يجعَّ  فيَّ  برأَّة لَّ  وي نيَّ  بَّالحق عن ال

 كم ورحمة اهلل وبرأات .والسَلم علي
 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

 این از کنی، دریافت را حقوقی المالبیت از و کنی برقرار ارتباط انصار با توانیمی اتاما در مورد نیاز مادی
آن  در که خواهممی خداوند از و نمودی، آزاد مردم هدایت برای را خودت  و هستی علم طالب شما که جهت

 . برکاته و الله رحمة و علیكم السالم و. کند نیازبی گرانبرکتی به شما دهد و شما را به واسطه حق از ستم
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - أحمد الحسن  

****** 

 برای ادامه درس خواندنمشورت  درخواست: 470پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٧٠الس ال/
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بَّاهلل العلي العميم. اللهم صَََََّّّّّ  على محمَّد وآل محمَّد األئمَّة واملهَّديني وء حول وء قوة إء 
 وسلم تسليما .

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 .)ع( آل محمدمكن اهلل ل    األر  وعج  فر  محمد وإلى اإلمام أحمد الحسن)ع( 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۷۰سؤال/
یم. اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم و ال حول و ال قوة إال بالله العلی العظ

.  تسلیما 
 سالم علیكم و رحمة الله و برکاته 

)ع( را د و آل محمدکه خداوند ایشان را در زمین تمكین دهد و َفَرج محمخطاب به امام احمدالحسن)ع( 
 نزدیک کند.

قاق مين.. مألت َخه الدعوة سََََّّّّيدي وموءي، بعد أص عرفين اهلل الحق بمن  وفلََََّّّّل  ء باسََََّّّّتح
جوارحي وصََّّرت ء أفكر إء فيها.. ء أنىسََّّ فلََّّ  اهلل أبدا    إدخالي بهخه الدعوة وأص أرسََّّل  لنا 

تمكين  يا موءي ب سرع وقط، ب  لتخرجنا من الملمات إلى النور.. أس ل اهلل سححان  أص يعج   
 ايص.

لش حق را به من شناساند، نه با استحقاق من... این آقا و موالی من، بعد از این که خداوند با منت و فض
 سبب  به را خداوند فضل. کنمنمی فكر دیگر چیزی به آن به جز که بطوری گرفتهدعوت تمام وجودم را فرا

سوی نور بیرون...  به هاتاریكی از را ما تا فرستاد را شما که این و کنم،میلم در این دعوت را فراموش نادخا
 عجیل کند، بلكه االن اتفاق بیفتد. ت وقت ترینسریع در شما تمكین در تا خواهمموالی من، از خداوند می

محتََّّاجََّّة دعََّّاءك يََّّا والََّّدي العزيز أص ي ضر اهلل لنََّّا تقصََََّّّّرينََّّا   التحليغ بََّّدعوتََّّ  وي ضر لنََّّا 
 انا..خ اي

د کوتاهی ما را در تبلیغ دعوتش ببخشد و اشتباهات ما خداون کهاینپدر عزیزم، به دعای شما نیازمندم به 
 را بپوشاند...
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َّخه الرسََََّّّّالَّة لكي أأمَّ  مسََََّّّّريتي   أص أضََََّّّّع أَّ  مَّا عنَّدي   خَّدمَّة َخه  أرسََََّّّّلَّط لَّ  
اهلل بعد نصََّّع  إص ةََّّاءالدعوة.. فايص أنا والعياذ باهلل من نضيسََّّ   الصََّّع الثاني عشََّّر وسََّّ تخر   

 سنة تقريحا .. 

این نامه را برای شما فرستادم تا راهم را با واگذاشتن هر چیزی که دارم در خدمت این دعوت، کامل نمایم. 
و من و پناه بر خدا از من در حال حاضر، در کالس دوازدهم هستم، و ان شاء الله بعد از تقریبا  یک نیم سال 

  ...رسددرسم به اتمام می

نيط أص أسََّّ ل  يا موءي ما َو املجال الخي تريدني أص أدخ ، أي يشء تريد فمشََّّيئت  َي ف حح
مشََّّيئة اهلل.. وأسََّّ ل اهلل أص يجع  قلوبنا أوعية ملشََّّيئت .. وء يسََّّعين إء أص أتشََّّر  بخدمتكم 

 وأتمرغ بالرتاب الخي ت  ه أقدامكم .. والسَلم عليكم و رحمة اهلل وبرأات .
 راتاإلما -املرسلة: زيبب 

چه چیزی  شوم؟( ایرشته) مقطعی چه وارد داریدای موالی من، دوست دارم که از شما بُپرسم: دوست
 هاییظرف را هایماندل که خواهممی خداوند از و... خداست خواسته همان شما خواسته که خواهید،می

 رفته آن بر  هایتانقدم  که  خاکی  و  باشم  شما  خدمت  در که  نیست توانم  در  و...  دهد قرار  خودش خواست برای
 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.  ...ببوسم را

 امارات  -فرستنده: زینب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 وتعالى. سححان يرضي  وفق  اهلل لك  خري وسدد خ اك ملا 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 خداوند  خشنودی مورد چهآن برای را هایتخداوند شما را برای انجام هر کار خوبی موفق کند، و قدم
 .کند محكم است متعال و سبحان

راسَّت  وفق  اهلل فاألفلَّ  أص يكوص املكاص األقرب إلى عائلت  لتكوني بينهم حة لدبالبسَّ 
سَََََّّّّّدد اهلل خ َّاك، وامل منوص أو امل منَّات يمكنهم أص يخَّدموا دين اهلل وأص يكونوا ممن يحمَّ  
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الرسََّّالة اإللهية للنان مهما أاص اختصََّّاصََّّهم الدنيوي، وأرجو أص ء تبسََّّيين من دعائ  وفق  
 اهلل.

 حمة اهلل وبرأات .يكم ور َلم علوالس
 ََّ 1٤31جمادى األول/  - أحمد الحسن 

 آنان کنار در تا باشد نزدیک ات خداوند شما را موفق کند، در مورد درَست بهتر است که مكان به خانواده
ی کنند، و از کساننند به دین خداوند خدمت  توامی  مومن  زنان  و  مردان  و  کند،  استوار  را  هایتقدم  خداوند  باشی،

 را شما خداوند دارند، که دنیایی توانایی به توجه با کنند،می  حمل مردم سویت الهی را بهباشند که رساال 
 .نكن فراموش دعایت از َمرا کند، موفق

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۱جمادی األول/  - أحمد الحسن  

****** 

 مورد خلقت و جهان چند سوال در  : 471پرسش 

 السَلم عليكم إخواني أنصار اهلل. :٤٧1الس ال/

أود ار  بعض األسََّّئلة للسََّّيد فهو الكريم ابن الكريم. السَََّّلم على آل محمد السَََّّلم على 
 اليماني.

 األسئلة العلمية:

 : برادران أنصار الله سالم علیكم.۴۷۱سؤال/
 آل بر سالم. است بخشنده دزنفر  و بخشنده ایشاندوست دارم بعضی از سؤاالت را از سید)ع( بپرسم، که 

 .یمانی بر سالم محمد،
 سؤاالت علمی:

َ  األر  مسَََّّّ حة أم أروية، وَ  الشَََّّّمس والقمر بنضس الحجم، وَ  َناك ةَََّّّمس  -1
مكاص لي ، وأيلَّا  الضصَّول واحدة وقمر واحد أم عدة منها، وأيع يكوص   مكاص ما نهار و   
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َّا، واملَّد والجزر، وإذا أَّانَّ  ط األر  مسََََّّّّ حَّة فمَّا تضسََََّّّّري األفق حيَّا نراه األربعَّة مَّا تضسََََّّّّري
ا ء نهاية أم ل  حد، وما تضسََََّّّّري رحَلت ال ائرات من جهة إلى أروي، وَ  السََََّّّّ ح ممدود إلى م 

  ؟جهة حول الكرة أما يزعموص أم َخا ليس صحيحا  وء أحد يحلق َناك

آیا خورشید یكی است و ماه  یا زمین مسطح است یا ُکروی، وآیا خورشید و ماه به یک اندازه هستند، وآ -۱
 تفسیر  چنیندر مكانی روز و در مكانی دیگر شب است، هم یكی است، یا چند مورد هستند، چگونه است که

تفسیر افق چیست وقتی ، و اگر زمین مسطح است چیست جزر و مد تفسیر و چیست، گانهچهار هایفصل
ا حدی دارد، و تفسیر سفر هواپیماها از یک ی هشدهکشید نهایتبی تاحدی سطح آیا و بینیم،آن را ُکروی می

 جا آن  در  کس  هیچ  و  نیست  صحیح  این  یا  چیست؟  کنند،می  اذعان  که  طورجهت تا جهت دیگر دور کره همان
  کند؟نمی پرواز

َو يحتوي على أمَل  معَّدنيَّة مثَّ  الحوتَّاسََََّّّّيوم والضلورايَّد َّ  املَّاء الَّخي نشََََّّّّربَّ  اليوم و -٢
 َّ َّا  َّخه العنَّاصََََّّّّر من مكونَّات املَّاء حقَّا  أم أنهَّا تلَََََّّّّّا  إليهَّا وَي سََََّّّّموم  والصََََّّّّوديوم وغري

  ؟لعها ةيااني اإلنس والجن عمدا  ةي انية ي

دیم و غیره است، آیا ند ُپتاسیم و فلوراید و ُس مان  معدنی  َامالح  حاوی خود  که  نوشیمآیا آبی که امروزه می  -۲
 عمد  بطور  که  هستند  شیطانی  هایسم  و  انداضافه شده  این عناصر واقعا از مكونات آب هستند یا این که به آن

  شود؟انسان و جن به آن اضافه می شیاطین توسط

َ  َناك أريات دم بيلَّاء وحمراء وأروموزومات وحيوانات منوية وبويلَّات وجراثيم  -3
وميكروبات وبكترييا وفريوسََّّات، أم أنها ألها أأاذيب وَناك آلية أخرى وحقائق أخرى لهخه 

  ؟ئع الحيوية أو األةكالالوظا

 وجود هاویروس  و باکتری و  هامیكروب  و  هاتخمک  و  هاوزم و اسپرمکروم  و  قرمز  و  سفید  هایآیا گلبول  -۳
و حقایق دیگری برای این وظایف نشاط و یا اشكال سیله دیگر و و هستند؟ دورغ هااین همه یا و دارند
  دارد؟وجود

ر أ ص يكوص ضَّخ وإرسَّال م أم أنها ليسَّط دورة ب  يشء آخَ  َناك دورة دموية   الجسَّ  -٤
   ؟أو ارتضاع مبسوب

آیا یک جریان خونی در جسم وجود دارد یا آن جریان خونی نیست بلكه چیز دیگری همانند پمپاژ و یا  -۴
   دارد؟طح وجودافزایش س
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وينيا اإلرسَََّّّال  َ  التلضزيوص يعم    اءتجاَني بمعق أن  ينيا داخ  املنزل وأيلَََّّّا  يصَََّّّور  -5
  ؟والصورة للمح ة التلضزيونية

 برداریفیلم چنینهم و شودمی پخش منزلی در که معنا بدان کندآیا تلوزیون در دو جهت عمل می -۵
 کند؟تلوزیون  ارسال میایستگاه به را تصویر و شودمی

ويوجد أوأب يسََّّمى نيحريو أو أوأب أأس،  ٢٠1٢َ  سََّّيكوص َناك يشء   عام   -6
  ؟مىت سيمهر ليس من باب التوقيط ولكن من باب الحساب الريايضو

نی زما چه و دارد،وجود ایكس یسیاره یا نیبیرو نام به ایسیاره و بودچیزی خواهد ۲۰۱۲آیا در سال  -۶
 عیین کردن بلكه از باب حساب ریاضی؟ ت وقت باب از نه شود،یمآشكار

ص أحري ذو رام، ومَّاذا عن أم الروبيَّاص )وَو روبيَّاَّ  القحقَّب )سََََّّّّراَّاص الححر( حَلل أم ح -٧
  ؟قشور صدفية(

)و آن روبیان بزرگ که  (1)آیا صدف دریایی )خرچنگ دریایی( حالل یا حرام است، در مورد أم الروبیان  -۷
  ؟(ستهادارای صدفی

َ  يمكن التنق    الزمن أ ص يعود املرء ويمنع قت  الحسَّني)ع(، أو َ  ممكن السَّضر   -٨
  ؟وَ  يمكن أص يضع  ةيئا  أم فقط يراقب ويرى ؟إلى املستقح 

جلوگیری کند، یاسفر )ع( حسین کشتن از و بازگردد فردی که این مانند است،آیا سفر در زمان ممكن -۸
 کند؟می نظاره و نگاه فقط یا داد انجام کاری توانو آیا می دارد؟ امكان آینده به

فإن  يمنع اإليماص باهلل وال ينييات   نسَّاص إذا ترسَّب علي  الضلورايديقال إص َناك علَّوا    اإل  -٩
  ؟وَ  َخا َو سنيب خلط املاء بالضلورايد ؟فه  َخا صحيح 

آن نفوذ کند آن از ایمان به خدا و غیبیات   در  فلوراید  اگر  که  داردوجود  عضوی  انسان  در  که  شودمی  گفته  -۹
 است؟  فلوراید با آب  شدن مخلوط علتاین بهد، آیا این صحیح است؟ و آیا کنجلوگیری می

 
 ای خرچنگ دریائی است. )توضیح مترجم(گونه - 1
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  ؟أيع يمكن إثحات وجود اهلل لشخ  ملحد أو مادي -1٠

  کرد؟ثبات ا مادی یا ملحد فرد ایبر  را خداوند وجود توانچگونه می -۱۰

َ  الحمض النووي يحتوي على أسََّّرار عالم اإلنسََّّاص وحقيقت ، وَ  َو أام  أم ناق ،  -11
  ؟وأيع يمكن ف  الشضرات في  والتعلم من  ؟ وما الخي سنيب الخل  في

 دلیل   و  است،  ناقص  یا  کامل  آیا  و  است،  آن  حقیقت  و  انسان  عالم  رازهای  دارندهبردر  اتمی  یآیا هسته  -۱۱
 کسب کرد؟ آگاهی آن از و کردباز را آن در موجود هایالیه توانلل موجود در آن چیست؟ چگونه میخ  

 ؟املهديوص الخلق ب يديهم )خلق السماء والنيشر وغريَا(و أ )ع( َ  باةر آباأك -1٢

 ولكم الشكر الجزي .
 املرس : مسلم أنصاري

  ؟آفریدند، را(آن غیر دستان خودشان خلقی مانند )آفریدن آسمان و بشر و با  مهدیین)ع( پدران یا آیا -۱۲
 .کنمشما تشكر می از

 فرستنده: مسلم أنصاری 

 الرحيمبسم اهلل الرحمن  الجواب:

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

ور أروية األر  وما يتعلق بالضل  والض ياء والكيمياء وفق  اهلل لك  خري بالبسََََّّّّحة ألم 
أرتأيب بعض العناصَّر أو ما يتعلق بعلم الحياة فهخه أأرثَا أمور تجرينيية ملموسَّة ومرئية، 

 ي ليسط نمريات ليحس ل عنها إص أانط واقعية أم ء.فه

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. المهدیین و آل محمد األئمة و مد وصلی الله علی مح الحمد لله رب العالمین، و و  سلم تسلیما 

 َفَلک  هب  چهآن  و  زمین  بودن  کروی  مانند  اموری  مورد  در  کند،  موفق  خوبی  کار  هر  انجام  برای  راخداوند شما
 همه شناسی، زیست علم به مربوط چهآن یا عنصرها از بعضی ترکیب مانند شیمی، و فیزیک و است مربوط

د، و نظریاتی نیست که در مورد آن بپرسی که واقعی است یا هستن دیدنقابل و ملموس و تجربی امور هااین
 خیر.
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على سَََّّّلوأ  ونضسَََّّّ    أما نسَََّّّب املعادص   جسَََّّّم اإلنسَََّّّاص فنعم َي م ثرة وبشَََّّّك  أحري
 ال ينيية لمنساص. وأيلا  لها ت ثري على انكشا  بعض األمور 

و خوی انسان موثر هستند، و  رفتار بر بزرگ شكل به هاانسان، بله آناما به نسبت معادن موجود در جسم 
 چنین تاثیری بر روشن شدن بعضی از مسائل غیبی برای انسان دارند. هم

َّ  األر  فأمَّا حَّدوث حَّدث على األر   هَّخا أمر قَّد أنَّخرت منَّ  ويضعَّ  اهلل مَّا  ونزول عَّخاب بَّ 
َخا العخاب سََََّّّّنيح  اقرتاب أوأب أو أص يصََََّّّّدم يريد، فل  األمر من قح  ومن بعد، وسََََّّّّواء أاص  

َّخا َو ال وفَّاص الثَّاني الَّخي ربمَّا  األر  ن ك أو أويكَّب أو أي أمر أوني آخر، فهَّخا أمر اهلل و
ف قول ل  ربما يكوص  ٢٠1٢  اهلل ما يشََََّّّّاء، أما موعد عام  يسََََّّّّنيب ََلك معمم أَ  األر ، ويضع

 أقرب من َخا بكثري، وهلل األمر من قح  ومن بعد.

 آن به نسبت که است ایعذابی برای مردم زمین، این مسئله آمدن و زمین بر ایما در مورد حدوث حادثها
 به  عذاب این خواه اوست، اختیار در بعد و قبل از امر و دهد،می انجام بخواهد را چهآن خداوند و دادمانذار

 باشد،  دیگری  آسمانی  امر  یا  کند،  برخورد  ایسیاره  یا  سنگی  شهاب  زمین  با  که  این  یا  سیاره  شدننزدیک  خاطر
 به خواهدمی را چهآن خداوند و میرند،می آن در مردم بیشتر کهاین امر خداوند است و این طوفان دومی و

 بعد و قبل امر و باشد، تربه شما می گویم شاید خیلی از آن نزدیک ۲۰۱۲ سال یوعده اما رساند،می انجام
 . خداست برای

 : السرااص يحرم أأل ، أما الروبياص فيجوز أأل .٧  ن

 : خرچنگ خوردنش حرام است، أما خوردن روبیان جایز است.۷ج س

رسََََّّّّط بَّ  األةََََّّّّجَّار : لو أنَّ  دخلَّط إلى مكَّانني فيهمَّا ةََََّّّّجر، ووجَّدت أحَّدَمَّا قَّد غ1٠  ن
أةَّجار  مسَّتقيمة، والثاني وجدت أص في   املثمرة بصَّور منممة على ةَّك  مجموعات و  أسَّ ر

متنوعة مختل ة مع بعلََّّها وم روسََّّة بصََّّورة عشََّّوائية، ف نط سََّّتحكم على األول أن  بسََّّتاص 
ونممت  قوة عاقلة، وايخر غابة ء يوجد إنسَّاص عاق  قام بنينميم غرن األةَّجار فيها والتحكم 

 باألنواع امل روسة.

که در آن  دیدی هانآ از دریكی و دارد،: اگر شما وارد دو مكان شوی که در آن درخت وجود۱۰ج س
 دومی در و اند،شده کاشته مستقیم خط یک در و ایبه شكل مجموعه و منظم صورت  به داردرختان میوه

 کاشته پراکنده صورتبه و شده مخلوط دیگر بعضی با آنان از بعضی که متنوع درختان آن در که  دیدی
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 دیگری   و  است،عاقلی به آن نظم داده  نیروی  یک  و  است  باغ  آن  که  کنیمی  حكم  اولی  مورد  در  شما  و  اند،شده
 شدهکردن درختان  و تحكم در انواع درختان کاشته منظم در که نداشتهاست که انسان عاقلی وجود جنگلی

 . باشدزده دست

ا معمم املياه العخبة متحرأة، ولو أانط سََََّّّّاأنة ملألتها األر  لتجد فيه وايص انتق  إلى
والعضونة، ولكاص من الصََّّعب اءسََّّتضادة منها إص لم تسََّّتحي ، وأما املياه الت   األوبئة والحشََّّرات

َّا مَّالحَّة ولو  تجمعَّط   تجمعَّات أ ى سَََََّّّّّاأنَّة على األر ، مثَّ  املحي َّات والححَّار، فتجَّد
 واألمرا  ولكانط سنيحا  لهَلك أَ  األر . أانط عخبة مللسط باألوبئة

 بودند حرکتبی اگر و یافت،تحرک خواهیم گوارای هایآب  تریناالن به زمین منتقل شو که در آن بزرگ
 هاییآب  اما نبودند؛ جریان اگر شداستفاده از آن سخت می و شد،می ُپر هاعفونت و حشرات و هایماریب از

 یافت خواهی شور را هاآن دریاها؛ و هااقیانوس مانند اند،شده جمع ساکن صورت به بزرگ هایجایگاه در که
 .شدباعث هالک مردم زمین می و شدمی ُپر دردها و هاودند از بیماریب شیرین و گوارا اگر و

َّ  األر  من اإلةََََّّّّعَّاعَّات  انمر إلى ترأيحَّة ال َل  الجوي، وأيع أتقن بصََََّّّّورة تحمي أ
َّ  األر . انمر وانمر ... الكونيَّة، ولو لم يكن أَّ  خلَّ  ألَلكَّط اإلةََََّّّّعَّاعَّات الكونيَّة أ

وبدقة وبقدر، َ  يوجد إنسَّاص يحرتم عقل  يقول إص َخا أمر عشَّوائي، أم سَّتجد أ  يشء منمم 
َّخا النمَّام الَّدقيق َّخا يكضي ملن   ؟إص َنَّاك قوة حكيمَّة م لقَّة َي الت وضََََّّّّعَّط  أعتقَّد أص 

لى خالق  سََََّّّّححان . والسَََََّّّّلم عليكم ورحمة اهلل يحرتم عقل  وء يريد اءسََََّّّّتمرار   التك  ع
 وبرأات .

 ََّ 1٤31ول/ جمادى األ - أحمد الحسن

 کند، می  حمایت  جوی  پرتوهای  از  رازمین  ساکنان  استوار  صورت به ترکیب پوسته جوی نگاه کن که چگونه به
 منظم  راچیز  همه  که...   کن  هنگا  و  کن  نگاه.  کردندمی  نابود  رازمین  ساکنان  جوی  پرتوهای  نبود  گونه  این  اگر  و
 این  که: بگوید که شودانسانی که به عقلش احترام می گذارد یافت می، آیا یافت خواهی اندازه یک و دقیق و

 است؟آورده وجودبه را دقیق نظام این که داردوجود مطلقی حكیم قدرت  یک کهاین یا است، هدفبی امر
را ان سبح آفریننده به نسبت تكبر خواهدارد و نمیگذ می احترام لشقع به که فردی برای مقدار این فكرکنم

 لیكم و رحمة الله و برکاته.ع السالم و. باشد کافی دهدادامه
 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/  -  أحمد الحسن
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****** 

 منظور از )عزائم الجان( چیست؟ : 472پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٧٢الس ال/

لسَََََّّّّلم ؟ واهلل وليي وَو يتولى الصََََّّّّالحني، وا؟لتَّا لجَّاص( الوارد بَّدعَّاء امَّا املقصََََّّّّود )بعزائم ا
 ختام.

 الكويط -املرس : حسني 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۷۲سؤال/
مقصود )از عزائم الجان( که در دعای تاج آمده چیست؟ خداوند ولی من است و اوست که ولی شایستگان 

 است، و السالم نامه تمام.
 کویت  -فرستنده: حسین 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني.والحمد هلل رب 

ح ﴿عزائم الجاص أو الجن عموما  َي أذأار، ومنها مثَل  آية السَََّّّخرة، قال تعالى:  مح الل  إ صم َربمكح
تمة    رسَ     سََّّ 

َ
َماَوات  َواأل ي َخَلَق السََّّم خ 

س   الم َتَوى َعَلى السَعرس امر ثحمم اسََّّس
يم
َ
يأ شـ  يثا   ُیغ  لححح ح َحث 

َهاَر َي س َ  النم اللميس
َعامَل  
ح َربُّ الس رح َتَحاَرَك الل  مس

َ
ءَ َل ح السَخلسقح َواأل

َ
ه  أ ر  مس

َ
َراتر ب  

َسخم وَم مح َس َوالسَقَمَر َوالنُّجح مس  .(1)﴾نيَ َوالشم
 ََّ 1٤31جمادى األول/  - أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
 آل محمد األئمة والمهدیین. صلی الله علی محمد و لله رب العالمین، والحمد  و

عال مت خداوند است، سخره آیه هامنظور از"عزائم جان" یا بطور کلی جن همان ذکرها هستند، یكی از آن
و زمین را در شش روز سپس پرداخت به  : ﴿همانا پروردگار شما خداوندی است که آفرید آسمانهافرمایدمی

 
 . 54األعراف:  -1
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 به  مسّخرند ستارگان و ماه و مهر و شتاب به است آن پی در که روز به را شب( گیرد فرامی) پوشاندمیعرش 
 .(1)﴾انیانجه پروردگار خداوند است بزرگ امر و آفرینش راست او همانا فرمانش

 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/  -  أحمد الحسن

****** 

 ها ها و کابوسدرمان برخی از بیماری: 473پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٧3الس ال/ 

 والصَلة والسَلم على خري املرسلني محمد وآل  األئمة واملهديني ال ينيني ال اَرين.

 وبعد أص نخص  بالتحية واإلأرام نشكو إلي  الحال.

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۷۳سؤال/ 
   پاکان مهدیین و ائمة و آله و محمد حضرت  گانترین فرستنده و سالم و درود بر خدا به به

 .کنممی شكایت شما به خودم حال از بكنیم، شما تقدیم اکرام و تحیت کهبعد از این

أنا امرأة أعاني من اللََّّ ط والسََّّكر والكولسََّّرتول العالي وآءم حادة   الرأب واملضاصََّّ ، 
أست يع أداء صَلتي  يين ارتجا  أثناء وقو  فَل  أما أني أعاني من ضعع   عصب الساقني فيعرت 

 وقوفا .

 برم،من خانمی هستم که از فشار و بیماری قندی و کلسترول باال و دردهای سخت در زانو و مفاصل رنج می
 و دهدمی دست من به ارتعاشی ایستادن هنگام به که برمن از ضعف در اعصاب پاها هم رنج میم طورهمان

 . نمک ادا ایستاده صورترا به زممان توانم نمی

أما أص األحَلم املزعجة تراودني بشك  مستمر، ف رى نضيس   مكاص تن ضئ في  األضواء 
وأسَّتمر   الصَّرا  فيسَّمعين أبنائي ويحاولوص إيقاظي إء أني أبقى محتنيسَّة   أحَلمي إء أص يمن 

 علي  اهلل واستجيب لنداء أبنائي.

 
 . 54اعراف:  -1
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وری در آن ن هیچ که ینمبمی مكانی در ار خودم ند،کمی اذیت مرا دائما   ناکترس ایهخواب  که ورطهمان
ولی من در خواب   کنند،  بیدار  َمرا  که  نندکمی  سعی  و  نوندشمی  فرزندانم  و  همدنیست، و به فریادزدن ادامه می

 . دهم پاسخ را فرزندانم صدای تا گذارد منت من بر خداوند هکاین مگر انم،مباقی می

اإلمَّام أص تمن علي  بمَّا وَحَّ  اهلل من علم فتعَّالجين. أمَّا أرجو    يَّا سََََّّّّيَّدي نَّائَّب و منَّ فَّ رج
 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . ؟من  الجواب الصريح: َ  لي من عَل  عندك

 الكويط -املرسلة: خادمة أَ  الحيط 

 و  ریگذا منت من به داده شما به خداوند هکعلمی واسطه به واهمخای آقایم و ای نائب امام، از شما می
 السالم  و  ارد؟دوجود  شما  نزد  برایم  درمانی  آیا:  واهمخشما پاسخ صریح می  از  که  ونهگهمان.  نمایید  درمان  َمرا

 .برکاته و الله رحمة و علیكم
 کویت -فرستنده: خادمة أهل البیت 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 األئمة واملهديني.محمد وآل محمد  والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على

وفق  اهلل لك  خري اقرئي آية الكريس قح  النوم سََََّّّّحع مرات، واقرئي آية السََََّّّّخرة سََََّّّّحع 
َتَوى َعَلى ﴿مرات   اليوم، وَي:  امر ثحمم اسَََّّّس

يم
َ
تمة  أ رسَ     سَََّّّ 

َ
َماَوات  َواأل ي َخَلَق السَََّّّم خ 

ح الم مح الل  إ صم َربمكح
س  يح سِشََََّّّّ  ال هَ السَعرس َ  النم ءَ َل ح السَخلسقح لميس

َ
ه  أ ر  مس

َ
َراتر ب  

خم سَََََّّّّ وَم مح َس َوالسَقَمَر َوالنُّجح مس يثا  َوالشََََّّّّم لححح ح َحث 
اَر َي س
َعامَل نيَ 

ح َربُّ الس رح َتَحاَرَك الل  مس
َ
 .﴾َواأل

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31جمادى األول/  - أحمد الحسن

 رحمن الرحیمجواب: بسم الله ال
 لحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین.و ا

 سخره   آیه  و  بخوان،  بارهفت  را  الكرسیز خواب آیةا  قبل  کند،  موفق  خوبی  کار  هر  انجام  برای  را  خداوند شما
آسمانها و زمین را در که آفرید  : )همانا پروردگار شما خداوندی استاست این آن و بخوان، بارهفت روز در را

)فرامی گیرد( شب را به روز که در پی آن است به شتاب و مهر و  پوشاندشش روز سپس پرداخت به عرش می
 (.ماه و ستارگان مسّخرند به فرمانش همانا او راست آفرینش و امر بزرگ است خداوند پروردگار جهانیان
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 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/  -  الحسنأحمد 

****** 

 چند سوال عقائدی: 474پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٧٤الس ال/ 

 لى محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .ماللهم ص  ع

. أرجو اهلل أص يكوص موءي بخري وعَّافيَّة وأسََََّّّّ لَّ  الضر  يل )ع( السَََََّّّّلم على بقيَّة آل محمَّد
 عاجَل  إن  أريم مجيب.َل  عاج )ص( محمد

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۷۴سؤال/ 
.  اللهم صل علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 َفَرج  خداوند از و باشد، سالمتی و خوبی در موالیم که خواهمسالم بر بقیه آل محمد)ع(. از خداوند می
 کریم و پاسخ گوست.  خداوند ،نمکمی)ع( درخواست محمد آل برای زود و زود خیلی

.  سيدي، أس ل اهلل أص ي ضر لي تضري ي   جنح  وأص يتوب علي  من تقصريي   حقكم علي 

 شما حق در من کوتاهی در مرا توبه و ببخشد، کنارش در َمرا روی زیاده که خواهمآقای من، از خداوند می
 .بپذیرد

إنشََّّاء يبيط مالي   أندا، على   خصََّّوص األخواص  تحدث أخونا محمد الصََّّو  إلى عدد من 
غرار ما سََََّّّّحق ب  بعض األخوة   بعض الحلداص ال ربية، يخصََََّّّّ  عائده لبشََََّّّّر الدعوة املحارأة 

 ومساعدة املحتا . وقد ألضين أخي أص أأنيب إليكم   الب اإلجازة.

فت، بر اساس گ سخن داکانا در المالبیت ایجاد مورد در مانبرادر ما محمد صوفی به چند نفر از برادران
کاری که بعضی از برادران در کشورهای غربی انجام دادند، و سود آن برای نشر دعوت مبارک و کمک به 

 . بنویسم اینامه شما به اجازه دریافت برای تا نموده ُمكلف َمرا برادرم و. شودنیازمند اختصاص داده
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 ولدي سيدي بعض األسئلة فيما يلي:

 الت این است:ی از سؤاایم، بعضپدرم و آق

العالم الجسََّّماني َ  في  منيسََّّع للتصََّّحيح والتوبة أم َو تحصََّّي  حاصََّّ  لعالم الخر، و   -1
  ؟الضرضني إلى أي حد َو أخل 

 فرض  دو  هر  در  و  است،  َذّر   عالم  حاصل  تحصیل  یا  داردآیا در عالم جسمانی َمجال تصحیح و توبه وجود  -۱
  است؟ حدی چه تا

إص ابن  سَّرق .. قال: ب  سَّولط لكم أنضسَّكم أمرا ،  ماذا  اهلل يعقوب)ع(  عندما قي  لنيب  -٢
 قصد بقول  وقد أاص   َخا الحدث بشارة رجوع يوسع)ع(؟ 

گفته شد: فرزندت دزدی کرد... فرمود: نفس شما، مسئله را چنین در وقتی به پیامبر خدا یعقوب)ع(  -۲
 بود؟ حادثه بشارت بازگشت یوسف)ع(د، و آیا در این چه بوسخن ایشان نظرتان آراسته است!، منظور از

مس ﴿ -3 َفَها َلهح َة َعرم مح السَجنم لحهح خ    ؟.. التعريع على أي وج  (1)﴾َويحدس

 تعریف به چه وجهی است؟ (2)(کندمی وارد کرده بازگو آنان برای را)و آنها را در بهشت که اوصاف آن -۳

ر  دح ﴿ -٤ نَساصح ب الشم عح اإل 
  َوَأاَص اإل  َوَيدس

السَخريس وء  َعاءهح ب    ؟ما معناَا (3)﴾نَساصح َعجح

 ( 4)!(استبوده  عجول  همیشه  انسان،  و  طلبد؛می  را  هانیكی   که  گونه  آن  کندمی  طلب  را  ها) انسان بدی  -۴
 معنای آن چیست؟

ن ﴿ -5 رر َفَما َل ح م  ةر َوَء نَاص  وم   ؟ام  أم الجه من َو اإلنساص   َخه السورة، َ  الك (5)﴾قح

 
 .6محمد:  -1
 .6محمد:  -2
 . 11اإلسراء:  -3
 .11اسراء:  -4
 . 10الطارق:  -5
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انسان در این سوره کیست، آیا همان انسان کامل است یا   (1))و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست!( -۵
 نادانی است؟

 ولدي مسائ  خاصة:

 َ  البسب التالي صحيح: -1

بن محمد الحاقر )الخي قدم إلى السَّوداص من مكة املشَّرفة( بن )فهو الشَّيخ السَّل اص عحد اهلل 
جميلي بن عمراص َََََََّّّّّّ( بن ةَّهواص الحسَّيين ال٨٨٩املدني )املتوفى باملدينة املنورة   عام السَّيد علي  

ََََََََََّّّّّّّّّ( بن علي نور الَّدين بن ٧6٨بن علي نور الَّدين بن محمَّد وفَّا أبو العحَّان )املتوفى   مصََََّّّّر عَّام 
ن السَََّّّل اص حسَََّّّن األأ  بن اإلمام علي املكي بن السَََّّّيد إبراَيم السَََّّّل اص حسَََّّّني أبو علي ب

بن عمر بن علي     امل رب( بن الزاَد أبي القاسََّّم محمد بن أبي بكر بن إسََّّماعي  الخَيب  )املتوفى
الضايس بن عثماص بن حسَََّّّني األنور بن محمد الحسَََّّّيين بن موىس بن يحيى بن عيىسَََّّّ ابن علي بن 

لتواب بن اإلمام علي الهادي بن محمد الجواد بن اإلمام علي الرضا محمد التقي بن حسن بن جعضر ا
إلمَّام علي زين إلمَّام موىس الكَّاظم بن اإلمَّام جعضر الصَََََّّّّّادق بن اإلمَّام محمَّد الحَّاقر بن ابن ا

 العابدين بن الحسني بن علي بن أبي االب.

 و سؤاالت خاصی دارم: 
 آیا نسب زیر صحیح است: -۱

ی له بن محمد باقر "فردی که از سودان به مكه مشرفه آمد" بن سید علی مدن)و ایشان شیخ سلطان عبد ال
یلی بن عمران بن علی نور الدین ه وفات یافت"( بن شهوان حسینی جم۸۸۹"فردی که در مدینه منوره و سال  

ه وفات یافت" بن علی نور الدین بن سلطان حسین ۷۶۸بن محمد وفا أبو العباس "فردی که در مصر و سال 
مغرب وفات یافت" بن زاهد  و علی بن سلطان حسن أکبر بن إمام علی مكی بن سید إبراهیم "فردی که درأب

ی بن عمر بن علی فاسی بن عثمان بن حسین أنور بن محمد أبی القاسم محمد بن أبی بكر بن إسماعیل ذهب
امام علی هادی حسینی بن موسی بن یحیی بن عیسی ابن علی بن محمد تقی بن حسن بن جعفر تواب بن 

ام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن إمام علی بن محمد جواد بن امام علی رضا بن إمام موسی کاظم بن إم
 علی بن أبی طالب)ع(. زین العابدین بن حسین بن

وَخا البسَّب منقول عن وثيقة السَّيد محمد ال اَر بن األمني العحدءبي يقدر تاريخ أتابتها 
عَّام ولَّدي ن  تلَّ   ٤٠٠وَي منقولَّة عن نسَََََّّّّّب قَّديم أنيَّب قحَّ  أأرث من عَّام  15٠إلى أأرث من 

 
 . 10طارق:  -1
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ة أيلا (. انتهى وأبناء عم الشيخ عحد اهلل وَم عائلة الشريع   فلس ني ارتحلوا من مك  الوثيقة
البسَََّّّب وأسَََّّّ ل ألن  البسَََّّّب الخي يدعي  يالعحداءبي وَم أجدادي، وَناك رواية أخرى تبتهي إلى 

 شهورة.عحد اهلل بن عحان َي امل

سال ۱۵۰یخ نوشتن آن به بیشتر از این نسب از سند سید محمد طاهر بن امین عبدالبی نقل شده که تار
سال نوشته شده است، و نزد من متن آن سند   ۴۰۰  از  بیشتر  از  قبل  که  شده  نقل  قدیمی  نسب  از  آن  و رسدمی

 کوچ  مكه از نیز که هستند فلسطین در شریفی خانواده از هااست، و فرزندان عموی شیخ عبدالله که آن
 و کند،می ادعا راآن عبداالب که است نسبی این چون: کنمل می، و سؤااست رسیده اتمام به نسب نمودند،

 . است مشهور آن و رسدی وجود دارد که به عبدالله بن عباس میدیگر  وایتر  و هستند، من اجداد آنان

أعاني من علة مزمنة فشلط أ  أسحابي   معرفة أصلها وبالتالي معالجتها أس ل  الدعاء   -٢
 أص يشضيين اهلل منها.

نی رنج میم -۲  نتیجه  در و خوردهشكست آن اصل شناخت در من اسباب همه و کشم،ن از علت ُمزم 
 . شفادهد بیماری این از َمرا خداوند که نمایید دعا که خواهممی شما از بفرمایید، رانآ درمان

 تو  والداي على مخَب السَََّّّنة وء أسَََّّّت يع إء أص أدعو لهما ولجدتي الت لها فلَََّّّ  علي   -3
 له ءء الثَلثة.يعلم  اهلل، وأجد   ذات الوقط حرجا    ذل  .. َ  علي  حر    الدعاء بامل ضرة 

 بزرگم مادر برای و هاآن برای توانموالدین من بر مذهب اهل سنت از دنیا رفتند، و کاری جزء دعا نمی -۳
 با آیا... بینممی سختی آن خاطرال و بهدر عین ح و بكنم، داندمی راآن خدا که است گردنمبر او از فضلی که

  رسد؟ می من به ضرری فرد سه این آمرزش برای دعاکردن

َّريَّن وجَّعََّّ  فَّرجَّنََّّا مَّن فَّرجََّّ  عَّلَّيَّكَّم ..  فَّر   اهلل عَّنَّكَّم بَّحَّق آبََّّائَّكَّم الَّ َّيَّنيَّني الَّ ََّّا
وأسَّ لكم موءي دعاءأم الخي ااملا أحتا  إلي ، فادع اهلل لي أص يشَّر  صَّدري وييسَّر أمري وأص 

لَّدعوة إلى وليَّ  وخليضتَّ    أرضََََّّّّ  وأص يوفقين   صََََّّّّلَّة رحمي ودعوتهم إلى الحق على يقحلين   ا
 أأم  ما يريد.

... دهدقرار شمابر خداوند فرج در را ما َفرج و برساند، راخداوند به حق پدران پاک و طاهرتان َفرج شما
ینه َمرا گشاده گرداند و واهید که سخداوند بخ از دارم، نیاز آن به همیشه که خواهممی را دعایتان من، موالی

 حق  به دعوتشان  و  رحممکارم را آسان کند و مرا در دعوت به ولی و خلیفه او در زمین قبول کند، و مرا در صله
 . خواهدمی که صورتی ترینکامل با نماید، موفق
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لوات  وحجت  صَََّّّ ، وأرجو أص تحلغ سََََّّّلمي إلى موءي بقية اهلل(ع)والسََََّّّلم على بقية آل محمد
 علي  وآل  وآبائ  واعتخاري إلي )ع(  من تقصريي وأص يتضل  علي  بدعائ  الشريع املحارك.اهلل 

 املرس : السلماني الخري

سالم بر بقیه آل محمد)ع(، تمنا دارم که سالم مرا به موالیم بقیة الله و حجتش که درود خداوند بر وی و 
 من بر مبارکش و شریف دعای با که این و ام،سبب کوتاهیهی مرا به خاندان و پدرانش برسانید، و عذرخوا

 . نماید َتفضل
 فرستنده: سلمانی ذری 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم وتسليما .

 وفقكم اهلل لك  خري وسدد خ اأم.

 رحیمالله الرحمن الجواب: بسم 
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 . نماید محكم را هایتانقدم و کند موفق خوبی هرکار انجام برای راخداوند شما

: َو أأيد فرصََََّّّّة أخرى وامتحاص آخر، ولكن إص أبط تسََََّّّّ ل عن الننييجة في  فهي 1  ن
جحوروص على تحقيق نضس الننييجَّة، وإنمَّا َم يعيَّدوص نضس يس ألص النَّان م سََََّّّّهَّا   الَّخر، لنض

 التقصري.

 نتیجه  همان آن و پرسی،می آن در نتیجه از اگر ولی است،: قطعا  فرصت دیگر و امتحان دیگری ۱ج س
کوتاهی خود همان    آنان  بلكه  کنند،  تحقق  را  نتیجه  همان  که  هستند  مجبور مردم کهاین  نه است،  ذر  عالم  در
 . کنندمیتكراررا 

ي   ﴿ببيامني  : عندما فقد يعقوب)ع(  ٢  ن را  َفصَََََّّّّ س  َجم  مس
َ
مس أ كح سََََّّّّح نضح

َ
مس أ َلطس َلكح وم َقاَل بَ س سَََََّّّّ

يمح  َعل يمح السَحك 
َو الس َح  إ نَّم ح 

يعَّا  مس َجم  َيين  ب ه  ت 
س
ص يََّ 

َ
ح أ لقَّائهم وَو يقصََََّّّّد األمر األول؛ أمر إ  (1)﴾َعىسَََََّّّّ الل 

فقدان  ابن  الثاني ببيامني سَََّّّنيح  أيلَََّّّا  فعلتهم األولى، وَي فهو علم من اهلل أص   يوسَََّّّع   الجب،

 
 . 83یوسف:  -1
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را  ﴿إلقائهم يوسََّّع   الجب   مس
َ
مس أ كح سََّّح نضح

َ
مس أ َلطس َلكح وم بر َقاَل بَ س سَََّّ يصََّّ    ب َدمر َأخ  وا َعَلى َقم  َوَج أح

َتَعاصح َعَلى مَ  حسس ح املس ي   َوالل  وصَ َفَص س  َجم  ضح  .(1)﴾ا َتص 

وقتی یعقوب)ع( بنیامین را از دست داد: )نفس شما، مسئله را چنین در نظرتان آراسته است! من :  ۲ج س
و   (2)!(است حكیم و دانا او چرااکه گرداند؛باز من به را هاآن همه خداوند امیدوارم زیبا، صبری کنم،صبر می

 و او از سوی خداوند دانست که از  منظورش َامر اول است؛ امر انداختن یوسف)ع( توسط آنان در چاه گود،
  چاه  در یوسف انداختن همان آن و  است، آنان اول کار همان سببش نیز بنیامین دومش فرزند دادن دست

 برایتان  رانفسانی شما این کار یها) و پیراهن او را با خونی دروغین آوردند؛ گفت: »هوسآنان توسط گود
 . (3)(«!طلبممی یاری خداوند از گویید،می چهدر برابر آنهم داشت؛ و خوا جمیل صبر من! آراسته

: بَّالرأيَّا والكشََََّّّّع عرفهَّا لهم، فهم قَّد رأوا الجنَّة ورأوا مقَّامَّاتهم فيهَّا بضلَََََّّّّّ  اهلل 3  ن
 عليهم، وَم   َخه الحياة الدنيا.

با فضل  : با رؤیا و مكاشفه به آنان شناساند، آنان بهشت را دیدند، و جایگاه خودشان را در آن جا۳ج س
 خدا برآنان دیدند، درحالی که آنان در این زندگی دنیا هستند. 

: أي إص اإلنسَََََّّّّّاص يعجَّ  بَّالحكم على مَّا يواجهَّ ، فكم مرة تحكم على أمر أنَّ  لو ٤  ن
  النهاية تجد أص الخري فيما أاص وليس فيما أردت. وأم   أاص بهخه الصََّّورة أفلََّّ ، ولكن 

قيقة َي خَل  ما حكمط، وَكخا. فاإلنسََّّاص بسََّّنيب مرة تحكم على أمر أن  أخا فتجد الح
ة بني الخري والشََّّر ولو أن  ت نى وتوأ  على اهلل عجلت  ربما يقع من  الخ   فَل يم  بسََّّنيب العجل

 ا  ألرةده اهلل وبنيم ل  ما ينضع  وما يصلح حال .والب الهداية من اهلل ملا َو أقرب رةد

 درمورد  بارها بسا چه کند،ه با آن ُمواجه شده شتاب می: یعنی انسان با حكم دادن به چیزی ک۴ج س
 افتاداتفاق چهآن در خیر که بینیمی نهایتدر ولی بود، بهتر باشد شكل اینبه اگر که کنیدمی حكم مسئله

، ولی است گونهاین که نمودی حكم ایمسئله مورد در بارها بسا چه و نمودی، اراده که چیزی نه باشدمی
 بساچه  اشعجله  خاطران بهانس  و  چنین،  این  و  باشد،می  نمودی  حكم  که  چیزی  خالفبر  حقیقت  که  بینیمی

 کردند می صبر ایشان اگر ولی شود، قایل تمییز شر و خیر بین تواندنمی اشعجله سبببه و زندمیسر خطایی

 
 . 18یوسف:  -1
 . 83یوسف:  -2
 . 18یوسف:  -3
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 رااو خداوند قطعا   بخواهد، تاس ترشد نزدیکر  به چهآن به هدایت خداوند از و نمودمی توکل خداوند بر و
 . کردصالح حالش است را برایش معلوم می به و نفع به چهآن و کندمی هدایت

 : َي   أ  إنساص.5  ن

 .ستها: این مسئله در همه انسان۵ج س

 جواب املس لة الخاصة:

: وفقكم اهلل لك  خري بالبسَََّّّحة لبسَََّّّحكم فهو إص ةَََّّّاء اهلل نسَََّّّب ةَََّّّريع ولكن 1  ن
 أن أنط نسَََّّّحا  يبنيسَََّّّب ل  ويضخر النان من بعدك باءننيسَََّّّاب ل ؛ ألن  نصَََّّّرت اهلل وفق  اهلل

 ان    زمن عز في  الناصر للحق.سحح

 جواب سؤاالت خاص:
 است، شریفی نسب اللهشاء ان شما نسب مورد در کند،موفق خوبی کارهر: خداوند شما را برای ۱ج س

 آن به انتساب  به مردم شما از شوند و بعد که به آن ُمنتسب ما شما نسبی باش ا کند، موفق راخداوند شما
 .دادید یاری را سبحان خداوند و است، اندک حق یاران کهزمانی در شما چون کنند، افتخار

حر  عليَّ    الَّدعَّاء لهم وتقول   دعَّائَّ  إص ختم لهم بخري، فَّ نتم ء تعلموص من  : ء 3  ن
أص يعَّدل إلى الحق   ختَّام حيَّاتَّ . وإص أبَّط تريَّد معرفَّة ةَََََّّّّّاء اهلل أص يختم لَّ  بَّالخري فجعَّ  لَّ  

فيها سَّورة يس ثَلث مرات وإذا ةَّاء  حالهم وما آلوا إلي  فصَّم ثَلثة أيام متتالية وأقرأ   أ  يوم
 فسيعرف  حالهم   الرأيا أو فيما يشاء سححان  وتعالى.اهلل 

 دانید نمی  شما  و  شود،  خیره عاقبتشان بهو در دعایت بگوی ک  نیست،  َحرجی  آنانعایت برد  خاطر: به۳ج س
 اگر و برگرداند، حق سویبه را وی اشزندگی پایان در خداوند و است،نموده خیربه خداوند راکسی چه عاقبت

هر روز سوره یس را سه مرتبه  در و بگیر روزه متوالی روز سه بدانی، را عاقبشان و بدانی راآنان حال خواهیمی
 شما به خواهدمی متعال و سبحان خداوند که راهیهر یا رؤیا در راداوند بخواهد حالت آنان بخوان، و اگر خ

 .دهدمینشان

 ويضع  ب  ما َو أَل  َو أَ  التقوى وأَ  امل ضرة.: أس ل اهلل أص يمن علي  ويرحم  ٢  ن

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31جمادى األول/  - أحمد الحسن
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َنهد منت شما به که خواهموند میاز خدا: ۲ج س  آن  اهل که کند رفتاری شما با و کند رحم شما به و ب 
 .است آمرزش اهل و تقوا اهل ایشان چون است،

 السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.و 
 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/  -  أحمد الحسن

****** 
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 املحور الرابع: ت وي  الرأى
 محور چهارم: تأویل رؤیا 

 خوابی در حرم امام حسین )ع(: 475پرسش 

 سَلم الحاري عليكم ورحمت  وبرأات .. :٤٧5الس ال/ 

 أود أص أعر  تضسريأم لحلم حلمت  منخ فرتة ليسط بال ويلة..

وَو: حلمََّّط بََّّ ني   أربَلء مََّّا بني الحرمني على مََّّا أذأر )وأنََّّا   الحقيقََّّة لم أذَََّّب إلى 
يها مر إلى السَّماء والتقط صَّورا .. وأانط السَّماء ليَل  وفأربَلء املقدسَّة   حياتي(، وأبط أن

سََََّّّّحَّاب أبيض أثيع من بينَّ  أبَّط أرى أتَّابَّة )يَّا صََََّّّّاحَّب الزمَّاص أدرأين( عليهَّا.. وأبَّط 
أنمر إليهَّا مرارا .. وأَّانَّط َنَّاك فتَّاتني على مَّا أظن ء أعر  من يكونوا واقضني على مقربَّة مين.. 

رتها.. وأانوا وأ نهم يقولوص لي ب نهم ء يريدوص أص  سَََّّّ لوني فيما إذا أانوا   الصَََّّّور الت صَََّّّو
يكونوا   الصَّورة أو ةَّيئا  من َخا القحي .. فكبط أحاول أص اسَّرتجع الصَّور الت صَّورتها وأةَّر  
لهم ب ني أبط أصَّور السَّماء.. ولم ألتقط صَّورا  لهم.. وأبط ةَّاأة فيما إذا التق ط الكامريا 

 بالخ   صورا  لهم..

 ه و برکاته.علیكم و رحمه الل: سالم ۴۷۵سؤال/ 
 :که است این آن و بدانم را دیدم طوالنی چندان نه مدتی از قبل کهدوست دارم تفسیر خوابی

آید که خواب دیدم در کربال بین الحرمین هستم )و در حقیقت تا به حال در طول زندگیم به کربال یادم می
 ای زیادی بودند که ابره  آسمان در  و  بود  شب...    رفتمگمی عكس و  کردممی  نگاه  آسمان  به داشتم و(  امنرفته

 تماشای محو چنانمان ادرکنی... و همالز صاحب یا: بود این نوشته آن و دیدم،می را اینوشته هادر بین آن
 نزدیكی در و نداشتم شناختی هاان بود، به گمانم که از آنجو  دختر دو آنجا در و...  دیدممی راآن و بودم آن
 که گفتندکه نكند در عكسی که برداشتم ظاهر شده باشند؟ به من می پرسیدند من از...  بودند ایستاده من
 اول  از  را  هاسی که گرفتم ظاهر شوند و از این قبیل ... و سعی بر آن داشتم که عكسعك  در  خواهندنمی  هاآن

 و. نگرفتم عكس هاآن از هرگز و کردممی برداریکنم و برایشان توضیح بدم که من از آسمان عكس مرور
  باشد گرفته عكس هابر آن داشتم که مبادا دوربین به اشتباه از آن شک

وفجَّ ة حَّاص وقَّط صَََََّّّّلة امل رب والعشَََََّّّّّاء.. وأَّانوا الخَّدمَّة يحَّاولوص أص ي لقوا أبواب الحرم 
رم.. وأانط أبوابا  بيلََََّّّّاء.. وأاص الحاب على وةََََّّّّ  أص ي لق علي  فَل أسََََّّّّت يع أص أأوص   الح
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من الحرم و وأ نهَّا ء تريد الصَََََّّّّلة   الحرم.. وأاص َنَّاك عدد قليَّ  جدا    وأانط النَّان تخر 
من النان الخين بقوا   الحرم.. وأاص الحاب على وةَّ  أص ي لق، وإذا بي أقول للخادم: يأقدر أدخ  

 ي ؟وأصلي   الحرم

های حرم که سفید عی بر آن داشتند که در و ناگهان وقت نماز مغرب و عشاء فرا رسید ... و خادمان حرم س
رنگ بودند را ببندند ... و نزدیک بود که در  حرم بر رویم بسته شود و نتوانم وارد حرم شوم. مردم از حرم خارج 

بیاورند ... و تعداد بسیار اندکی از مردم در حرم باقی  جا  به حرم  در  را  نماز  خواستندنمی  هاآن  که  همانا  شدندمی
 بیاورم؟ جا  به را نمازم و  شوم  حرم  وارد  توانمود بسته شود که به خادم گفتم: آیا می... و در  حرم نزدیک بماندند 

وأبط لم أزر اإلمام إلى ايص.. فسَّمح لي فدخلط وأ ص الحاب أغلق من ورائي.. وحينما دخلط 
لى العتحة أبط ملهوفة للزيارة و  ةََّّوق وتوج  وصََّّلط إلى العتحات املقدسََّّة للحرم.. سََّّجدت ع

ألني أبَّط أخَّا  أص يروني الرجَّال وأنَّا سَََََّّّّّاجَّدة وََّخا ء يجوز.. فنزعَّط  سََََّّّّجَّدة سََََّّّّريعَّة؛
ينعالييوأخخت  معي ودخلط الروضَّة.. أعتقد إني أبط أسَّ ل عن مكاص الخاص بالبسَّاء.. ودخلط 
وأاص الحرم فايض.. نان قل  جدا  في .. دخلط الحرم وأبط على وة  أص أجزع باأية صارخة 

 اإلمام الحسني)ع(.. على مصيحة

ا به حال هرگز امام را زیارت نكرده بودم... پس به من اجازه داد و وارد حرم شدم و ناگهان پشت من در  حرم ت
ر وجودم بود خودم را به د  که  خاصی  توجه و شوق  با  و  بودم زیارت یتشنه  شدم  وارد  کهبسته شد ... و هنگامی

به جا آوردم، زیرا ترس از آن   سریعی  یسجدهروی چارچوب در  حرم  عتبات یا چارچوب مقدس حرم رساندم. بر  
ایز نیست... پس کفشم را از پا در آوردم و آن را به ج اینداشتم که مبادا آقایان مرا در حال سجده ببینند که 

 و شدم حرم وارد... بودم گرفته سراغ را هاهمراه خود وارد روضه کردم.... و به گمانم مكان مخصوص خانم
)ع( حسین  امام  مصیبت  خاطر  به  بود  نزدیک  و  شدم  حرم  وارد...  بودند  آن  در  میک  بسیار  مردم...  بود  خالی  حرم

 گریه و فریاد کنم.

لم أأن مصدقة إني وصلط إلى الحسني ودخلط حرم  الشريع.. وأانط األجواء حمراء على 
ء.. على مَّا أعتقَّد إني توجهَّط مَّا أعتقَّد.. وأعتقَّد إني دخلَّط غرفَّة املنحر.. وأَّانَّط حي َّانهَّا حمرا

للَّدعَّاء حينهَّا..   اليوم الثَّاني )  الحلم( أَّاص الحرم مزدحم.. ودخلَّط الحرم مع صَََََّّّّّديقَّة لي   
لحج تدعى )دعاء( وأتصور امرأة أانط معنا أيلا  ء أذأر من ربما أمي.. دخلنا وأنا نصعد أيام ا

. والضتَّاة دعَّاء أَّانَّط تحمَّ  اثنَّاص السََََّّّّلم   الحرم.. وأنَّا أبَّط أحمَّ  معي يقَّدحنيي من الزجَّا .
أيلا .. لكن واحدا  من يالقدحنيي وقع مين وانكسر على عتحات سلم الحرم.. فنزلط على العتحات 
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ي أجمع الزجا  املنثور لكي ء يجر  أرج  املارة على ما أعتقد.. وأبط أسََََّّّّمع صََََّّّّوت امرأة لك
 مية عن فاامة الزَراء سََّلم اهلل أخرى أانط معي أيلَّا    أيام الحج تدعى )أم مرتىضَّ( تقرأ ل
 عليها تنعى اإلمام الحسني روحي ل  الضداء   الحرم الشريع..

 uk -املرسلة: عناية 

ام... آسمان سرخ رنگ رسیده و وارد حرم آن بزرگوار شده)ع( حسین امام مرقد به که کردمنمیهرگز باور 
رسید در ی آنجا رنگی سرخ به خود گرفته بودند و به نظر میام ... تمام دیوارهاگاه شدهبود و به گمانم وارد قتل

بود ... و به همراه یكی از دوستانم که ر خواب( حرم شلوغ آن موقع من رو به دعا ایستاده بودم. در روز دوم )د
 کنم زنی را دیدمدر ایام حج با آن آشنا شده بودم که دعاء نام داشت وارد حرم شدیم و در آن هنگام تصور می

ای های حرم را با هم باال رفتیم ... من دو جام شیشهکه برایم ناشناس بود ولی حدس زدم که مادرم بود. پله
های که در دست داشتم بر روی پلهدعاء نیز دو جام در دست داشت و اما یكی از دو جامیبه همراه داشتم ... 

ی پراکنده شده را جمع کنم که مبادا پای رهگذران هاها پایین آمدم تا تكه شیشهحرم افتاد و شكست ... از پله
شنیدم نام داشت را میچنین صدای زن دیگری که در ایام حج با من بود و مادر مرتضی کند. و همرا زخمی

 خواند.را در حرم آن بزرگوار می کرد و نوحه امام حسین)ع(مداحی می که در حق فاطمه زهرا)ع(

 uk -فرستنده: عنایة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

يمث  الحسَََّّّني   َخا الزماص، وخرو  النان من اللَََّّّريح رغم أنهم أانوا اإلمام الحسَََّّّني)ع(  
أَّانوا على   -ا  وقحَّ  أص يمتحنو -فيَّ  يعين أضرَم بَّ  وخروجهم من الوءيَّة رغم أنهم سَََََّّّّّابقَّا  

الوءية الماَرية، ودخول  إلى اللََّّريح قح  أص ت لق األبواب يعين أن  إص ةََّّاء اهلل ت منني بداعي 
لحق والحسَّني   َخا الزماص، وأسَّ ل اهلل ل  خري ايخرة والدنيا، وأص تكوص رأياك حقا ، َو وليي ا

 وَو يتولى الصالحني. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31ذو القعدة/  - الحسن أحمد  

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل  محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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در خواب بیانگر دیدن حسین این زمان است. و خارج شدن مردم از حرم با وجود دیدن امام حسین)ع( 
ها قبل از اینكه باشد. هر چند که آنشان از دایره والیت میها و خروجنای کفر آنکه داخلش بودند به معآن

بردند و ورود شما به حرم قبل از اینكه درها بر یرند بر والیت ظاهری به سر میزمایش قرار بگمورد امتحان و آ
ین این زمان ایمان ی حق و حسروی تو بسته شود به امید خدا حكایت از این دارد که شما به دعوت کننده

م که خواب طلبخواهی آورد. از خداوند متعال برای شما خیر و برکت دنیا و آخرت را مسئلت دارم و از او می
 شما محقق شود همانا او سرپرستی نیكوکاران را عهده دار است. درود و رحمت خداوند بر شما باد.

 هـ ۱۴۳۱ذو القعدة/  - أحمد الحسن  

****** 

 (ع )امام مهدی  اب دیدنو خ: 476پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . :٤٧6الس ال/ 

 اللهم ص  على محمد وآل محمد.

بك  صََّّراحة متحري على ما حلمت  وأبط مرتعحا  بدرجة أحريه ء توصََّّع، ذاك اليوم إنين  
أبَّط ذَنيَّط   سََََّّّّحَّات عميق حلمَّط   اإلمَّام املهَّدي وأنَّ  يَّدعو النَّان، وقحَّ  ذلَّ  حلمَّط بقتَّ  

لنضس الزأية أمام الرأن   الكعحة وأص النان بادروا بالصرا  والعوي ، وةاَدت اإلمام املهدي ا
 لم أرى وجه .واقضا  ولكنين 

 : السالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.۴۷۶سؤال/ 
 اللهم صل علی محمد و آل محمد.
 قابل  غیر  اندازه  به بودم  ترسیده  ربسیا. امگردان و حیران شدهسر   واقعا  امحقیقت این است از خوابی که دیده

کرد. در حالی که مردم را دعوت میرا دیدم  )ع(  مهدی  امام  خواب . بودم  رفته  عمیقی  خواب   به روز  آن.  توصیف
و پیش از آن خواب قتل نفس زکیه را در مقابل رکن در کعبه دیدم و اینكه مردم شروع به جیغ و داد کردند. و 

 دیدمنمی را ایشان چهره اما بودند، تادهیسارا دیدم که  امام مهدی)ع(

اإلمَّام املهَّدي سَََََّّّّلم اهلل وقمَّط من النوم مضزعَّا ، وأَّاص أمَّامي التلضزيوص وأَّانوا يَّخأروص 
وَخه األحَلم   نضس اليوم واسََََّّّّنييقمط من  علي ، وبعدَا نمط أيلََََّّّّا  وحلمط   اإلمام املهدي)ع(  
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(، َ  تتضلَّ  بتضسَّريك 313دقيقة )  13ثة والنوم وأاص على وقط صََّلة الضجر وأاص الوقط الثال
ا جلسَّط من النوم ةَّاَدت وم قح  مدة وألملي َخا الحلم، مع العلم أص حلمط حلمني   نضس الي

 تحياتي. ؟  التلضزيوص ذأر اإلمام املهدي والتوس  هلل لتعجي  ظهوره الشريع
 ق ر -املرس : علي بن عحد اهلل 

کردند و بعد از یاد میام مهدی)ع( زیون مقابل من  بود که در آن از امو پریشان از خواب بیدار شدم. تلوی 
ها همه در همان روز اتفاق افتاد. از خواب بیدار را دیدم و این خواب  آن نیز خوابیدم. و خواب امام مهدی)ع(

ن کنید این خواب را برای مد. لطف میدقیقه بو 3:13شدم درحالی که وقت نماز صبح رسیده بود و ساعت
شدم از رؤیا را در همان روز قبل دیدم و هر وقت از خواب بیدار می ۲ید که دانتفسیر کنید. با اینكه خود می

 دیدم؟ والسالم.و توسل به خداوند برای تعجیل در فرج ایشان را می تلویزیون یا مهدی)ع(
 قطر  -فرستنده: علی بن عبد الله 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما . رب العاوالحمد هلل

رأياك بشَّارة من اهلل ل  ب ص َخه َي سَّاعة المهور قد حانط، فقد رأيط عند اسَّنييقاظ  من  
أسَََّّّ ل اهلل ل  خري ، و313رأياك باملهدي أص السَََّّّاعة أانط تشَََّّّري إلى العدة الت يمهر فيها وَي  

 م عليكم ورحمة اهلل وبرأات .َو وليي وَو يتولى الصالحني. والسَلايخرة والدنيا، 
 ََّ 1٤31ذو القعدة/  - أحمد الحسن  

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین وسلم تسلیما 

ده باشی ساعتی که ت ظهور فرا رسیده است و اگر دقت کر ا بشارتی از خداوند برایتان، که وقاین خواب شم
دارد. از خداوند تبارک و  ۳۱۳ را دیدی اشاره به تعداد یاران امام مهدی)ع(در آن خواب ظهور امام مهدی)ع( 

سرپرست نیكوکاران است. و السالم طلبم که همانا او ولی من و تعالی خیر و برکت دنیا و آخرت را برایت می
    حمة الله و برکاتهعلیكم و ر 

 هـ ۱۴۳۱ذو القعدة/  -  أحمد الحسن

****** 
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 خواب دیدن وارد شدن به مسجد سنی  : 477پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . :٤٧٧الس ال/ 

 أرجو تضسري َخا الحلم وفقكم اهلل:

ــ وجدت  نة مع اثناص من أصَََّّّدقائي السَََّّّنة، ولكين أبط واقضا  أمام أحد مسَََّّّاجد السَََّّّ  نفس
لرتاب، وفجَّ ة ملحَّط اثنَّاص من أعلََََّّّّاء ال ملَّاص من  أرتَّدي جَلبيَّة ليسََََّّّّط نميضَّة بَّ  فيهَّا يشء من ا

السََََّّّّنَّة يَّدخلوص الجَّامع وأعتقَّد أنهمَّا )فَلص وفَلص(، ويحَّدو أنَّ  أَّانَّط َنَّاك وليمَّة إف َّار فَّدعَّاني 
ثنَّاء التضتيو قَّال لي أحَّد املسََََّّّّ ولني   أصََََّّّّدقَّائي للَّدخول معهم إلى املسََََّّّّجَّد، فَّدخلَّط معهم وأ

لجامع )اأوي الجَلبية(، وفهمط أن  يقصَّد أغسَّ   سَّجد الخين يضنيشَّوص: رجاء  عندما ت تي إلى اامل
الجَلبية أو نمضها من الرتاب، ثم افرتق أصَََّّّدقائي عين، وةَََّّّاَدت الجميع ي أ  ويض ر إء أنا لم 

بني وأَّاص يحمَّ  علحنيني من ال عَّام أحصََََّّّّ  على يشء، ثم خر  صََََّّّّديق آخر غري أصََََّّّّدقَّائي اءث
عاتنيتهم على ترأي وحيدا . وةَّكرا حدَما، وبعد ذل  ةَّاَدت أصَّدقائي السَّابقني وف ع اني أ

 ل .
 العراق -املرس : عدناص الزبيدي 

 : سالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.۴۷۷سؤال/ 
 :کند موفق را شما خداوند کنید، تفسیر را رؤیا این امیدوارم که

ز مساجد اهل سنت ایستادیم، و من پیراهنی پوشیدم دیدم که با دو نفر از دوستان اهل سنتم جلوی یكی ا
ه پاک نیست، بلكه خاکی است، و ناگهان دو نفر از اعضای پارلمان اهل سنت را دیدم که وارد مسجد جامع ک

وستانم َمرا برای ورود به مسجد نم فالنی و فالنی باشند، و انگار ولیمه افطاری بود و دک فكر و شوند،می
الل تفتیش یكی از مسئولین تفتدعوت کردند، با آن یش در مسجد به من گفت: امیدوارم ان وارد شدم  ودر خ 

را بشویی یا آن را  پیراهنت که فهمیدم سخنش از و بزنی، اتو را پیراهنت شوی،که وقتی وارد مسجد جامع می
فطار میخورنار من رفتند، و دیدم که همه میاز خاک پاک کنی، بعد دوستانم از کن  من به ولی کنند،د و ا 

رفتند و مقداری غذا با خود داشتند و یكی  بیرون که دیگرم دوست دو از غیر دیگرم دوست بعد نرسید، چیزی
. کردم سرزنش گذشتنم تنها خاطر رابه آنان و دیدم را اماز آنان به من غذا داد، و بعد از آن دوستان قبلی

 .شما از متشكرم
 عراق  -فرستنده: عدنان زبیدی                                                                                          
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ر  َفلسيَ ﴿ال عام َو العلم الخي يتعلم  اإلنسَََّّّاص، قال تعالى:  
اصح إ َلى َاَعام    نمح نسََََّّّ  

أي إلى  (1)  ﴾ اإلس
  َّ َّ  الحق فيكوص حقَّا ، أو من  أ علمَّ  من أين يَّ خَّخه، فيمكن أص يَّ خَّخ اإلنسَََََّّّّّاص علمَّ  من أ

 الحاا  فيكوص بااَل .

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. ین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلمو الحمد لله رب العالم  تسلیما 

: ﴿ پس بنگرد انسان بسوی فرمایدمی متعال خداوند آموزد،می انسان که استطعام همان علمی
 حق تا بگیرد  حق  اهل  از  را اشعلم  تواندمی انسان  پس  گیرد،یعنی که علمش را از چه کسی می  (2)خوراکش﴾

 .باشد باطل تا بگیرد باطل اهل از یا شود،

املوضَّع الخي تواجدت في  أنط،  إلى املسَّجد معناه: حلَّرا    وحلَّور الشَّخصَّني )فَلص وفَلص(
وَو ليس بنَّاء بَّ  موضََََّّّّع   )اءنرتنَّط(، مسََََّّّّجَّد السََََّّّّنَّة أي مكَّاص ء ي من أَلَّ  بَّإمَّام زمَّانهم 

ا  تراَم   امللكوت سَّنة؛ ألنهم املضرو  عليهم اإليماص ب ، فالشَّيعة الخين يشَّايعوص املراجع أيلَّ 
اعتَّ ، والثوب يمثَّ  مَّا يسََََّّّّرت حَّالَّ  الحقيقي أي مثَّ  اسََََّّّّم ء ي منوص بمن فر  اهلل عليهم اَّ 

  ب  النان   )اءنرتنط(، والخي انتقد ثوب  أي انتقد اسم  املستعار ولم يكن نقده مستعار تواج
وأنط فهمط ما يريد بالحقيقة وَو   محاةَّرا  ب  َو بصَّورة غري محاةَّرة، فضي الرأيا قال ل  اأوي 

 ةخ  تعلمط أنط من  ةيئا  من العلم. تنميض ، والخي أع اك ال عام َو

به مسجد این است که: آن دو شخص در مكانی که تو بودی،  -فالن و فالن-و معنای حضور دو شخص
 به اهلش که  مكانی  یعنی  هاحاضر شدند، و آن ساختمانی نیست بلكه مكانی در اینترنت است، و مسجد سنی

مراه مراجع هستند ه  که  شیعیانی  چنیند، همایمان نیاوردن  -اعت او واجب استاط  هاآن  بر  که-  شانزمان  امام
 و نیاوردند، ایمان کنند، تبعیت او از باید که کسی آن به هاآن زیرا شوند؛در ملكوت به صورت سنی دیده می

آن در  با مردم که است مستعاری اسم مثل یعنی پوشاندمی را تو حقیقی حالت که است چیزی مثال پیراهن
 مستقیم او نقد و کند،می انتقاد تو مستعار نام از کند،می انتقاد لباست از که فردی شوند،مواجه میاینترنت 

 
 . 24عبس:   -1
 . 24عبس:   -2
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 فهمیدی، را حقیقی معنای آن از تو و کن، اتو را لباست: گفت تو به رؤیا در است، مستقیم غیر بلكه نیست،
 ری علم آموختی.ت که از او مقدااس کسی داد، طعام تو به که فردی آن، نمودن پاک همان

ورأيَّاك َي إخحَّار غييب لحَّدث يحصَََََّّّّّ  معَّ    )اءنرتنَّط(. والسَََََّّّّلم عليكم ورحمَّة اهلل 
 وبرأات .

 ََّ  1٤31ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

 .برکاته و الله رحمة و علیكم السالم و. افتداتفاق میو رؤیای شما خبر غیبی است که با شما در اینترنت 
 هـ ۱۴۳۱ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

****** 

 . دهید یاری را  زهراء مردم، ای: زندمی  صدا ،منادی  ن شنید: 478پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٧٨الس ال/ 

 وبرأات .السيد أحمد الحسين )أخا(، السَلم عليكم ورحمة اهلل 

 أرجو منكم تضسري َخا الحلم الخي رأيت    املنام:

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۷۸سؤال/ 
 .برکاته و الله رحمة و علیكم سالم ،(چنیند أحمد الحسنی )اینسیال

 دیدم تفسیر کنید: که را خواب این خواهماز شما می

نحَّدر حَّاد، ورأينيين أتضر  على لقَّد رأيَّط   املنَّام بَّ ني   محق قَّديم وأرضََََّّّّيتَّ  على ةََََّّّّكَّ  م 
َّ  السََََّّّّنَّة وَن يصََََّّّّلني َنَّاك، فسََََّّّّمعَّط منَّاديَّا  ينَّادي أص يَّا قوم ا نصََََّّّّروا الزَراء، نسََََّّّّوه من أ

أيط جمع فرألط باتجاه الحاب وأاص   أعلى املنحدر، ورأيط تلة ترابية عالية فصعدت التلة ور 
يصَّر  أص انصَّروا الزَراء   من النان وأثريا  من أصَّحاب العمامات الحيلَّاء املشَّايخ وأاص الجميع

ه صََََّّّّديقي ويشََََّّّّريوص ب ياديهم إلى صََََّّّّديق لي ب ص يصََََّّّّلي بهم إماما  للجماعة، فرألََََّّّّط باتجا
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ومسََََّّّّكتَّ  من يَّده وقلَّط لَّ  انتمر حىت أتوضَََََّّّّّ ، ورألَََََّّّّّط بَّاتجَّاه املَّاء فرأيَّط أربع جنود يهود 
 ولم أخع منهم وتوض ت، انتهى املنام َنا. مسلحني

می هستم و زمین آن به صورت سراشیبی است، و دیدم که با زنان اهل در رؤیا دیدم که در ساختمان قدی
 دهید،   یاری  را  زهراء  مردم،  ای:  زندمی  صدا  منادی  شنیدم  خوانند،می  نماز  آنجا  در  آنان  و  کنمسنت تفریح می

باالی سرازیری بودم، تپه خاکی بزرگ دیدم و باالی آن تپه رفتم و جمعی از مردم  در و دویدم درب  سمت به
 زهراء  :زدندمی  صدا  همه  و  بودند،  شیخ  و  هستند  سفید  هایرا دیدم و بیشتر افرادی را دیدم که صاحب عمامه

عت با آنان نماز جما امام عنوان به: گفتندمی و کردندمی اشاره من دوست به شانبادستان و کنید، یاری را
 به  و باش، منتظر گیرمبخوان، به سمت دوستم دویدم و او را بادستانم گرفتم و به او گفتم: تا وقتی وضو می

 .شد تمام اینجا خواب  گرفتم، وضو و نترسیدم آنان از و دیدم مسلح یهودی سرباز چهار و دویدم آب  سمت

 جزي  الشكر واءمتناص.أرجو من سيادتكم تضسري منامي َخا ولكم مين 
 أملانيا -املرس : علي لحناني 

 .نمودید منت من به و متشكرم شمابسیار از و کنید تفسیر را خوابم این که خواهماز محضرتان می
 ألمانیا  -فرستنده: علی لبنانی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :وابالج

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

املكَّاص َو موضََََّّّّع   )اءنرتنَّط(، وأونَّ  منحَّدرا  وأونَّ  لتنصََََّّّّر الزَراء ذَنيَّط إلى أعلى 
إللهي، فقَّد أبَّط   املنحَّدر، ينيني لَّ  حَّالَّ  وحَّال املوضََََّّّّع الَّخي أبَّط فيَّ  قحَّ  أص تليب النَّداء ا

دت إلى أعلى التلَّة، منخضض نسََََّّّّحَّة للحَّال الت أقحلَّط عليهَّا، فهي   أعلى املنحَّدر، ومن ثم صََََّّّّعَّ 
وعلو املوضَّع الخي ذَنيط إلي  إةَّارة إلى أن  الحق، فهو موضَّع عالر نسَّحة إلى املوضَّع املنخضض الخي 

 أبط في ، والبسوة من السنة أي ليسوا على وءية الحق

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

مكان در خواب به معنای سایت اینترنتی است، و با توجه به سراشیبی آن مكان، شما به سمت باالی سر 
سایت که تو قبل از ایمان به دعوت   گر موضع شما و آنرفته بودی و این بیانآشیبی برای یاری فاطمه زهرا)ع(  

كان بودی و به طرف باال حرکت کردی. سپس به باالی تپه در آن بودی. و شما در قسمت پایین آن م الهی
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رفتی که بلندی مكان نشانه راه یابی به طرف حق و حقیقت است که آن محل نسبت به محل پایینی که در آن 
 ن اهل سنت که مشاهده کردی به والیت حق اعتقاد ندارند، باشد. و آن زنابودی در سطح باالتری می

ولم ينصر املهدي وي من ب  عند   )ع(واألئمة السابقنيمشايعة علي)ع(    فاإلنساص حىت وإص ادعى
ظهوره يكوص حََّّالََّّ  أنََّّ  مثََّّ  السََََّّّّنََّّة الََّّخين لم ي منوا بعلي)ع(، واملنََّّادي الََّّخي نََّّادى انصََََّّّّروا 

؛ ألص )ع(رة لضاامة الزَراءاملهدي   َخا الزماص َي نصََّّ   أي انصََّّروا املهدي)ع(، فنصََّّرة  )ع(الزَراء
َّا، وأونَّ  أبَّط تريَّد الت هر والصَََََّّّّلة فهو  )ع(ر الزَراءاملهَّدي َو من يَّ خَّخ بثَّ  ممن ظلمو

إةارة إلى إقحال  على نصرة املهدي، والجنود اليهود َم ليسوا يهودا  أي بمعق أص ديانتهم يهودية، 
عوص اإلسَََََّّّّلم أو النيشََََّّّّيع، فهم يحاربوص املهدي أما حارب ب  َم يهود َخا الزماص، وإص أان وا يدم

)ع(، وأون  رأيتهم   اريق  إلى الوضَََّّّوء أي إنهم أرادوا ق ع اريق یيسَََّّّ أسََََّّّلفهم اليهود ع
اهلل علي  ومنع  من نصَّرة املهدي)ع(، بإلقاء الشَّحهات ليصَّدوك عن الحق، أما وضَّوأك فهو يعين 

لجمَّاعة فانمر   اسََََّّّّمَّ  وفقَّ  اهلل لكَّ  خري. والسَََََّّّّلم ال هَّارة، أما أوص صََََّّّّديقَّ  َو إمام ا
 عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن 

ایمان   باشد ولی به امام مهدی)ع(و ائمه)ع(   چرا که هر انسانی که حتی اگر به ظاهر از شیعه امام علی)ع(
وردند. و آن منادی که برای یاری فاطمه زهرا)ع( نیاورد همانند اهل سنت است که به امام علی)ع( ایمان نیا

است چرا که یاری امام مهدی)ع( همان یاری حضرت  ندا کرد، به معنای طلب یاری برای امام مهدی)ع(
گیرد و شما را از ظالمان میمه)ع( است که انتقام حضرت فاط است زیرا خود امام مهدی)ع(فاطمه زهرا)ع( 

است! و اما آن سربازان   بیانگر آمادگی و قدوم شما برای یاری امام مهدی)ع(  که خواستار وضو و طهارت بودی
اسالم و تشیع  ادعای که چند هر زمانند این هاییهودی بلكه نیستند یهود دین از هایهودی که دیدی آن

 شان با حضرت عیسی)ع(طور که گذشتگانهستند همان)ع( مهدی امام با مبارزه حال در هادارند. پس آن
 بر را هدایت راه خواستندمی هاآن یعنی بودند بسته طهارت  و وضو برای را تو راه هامبارزه کردند. و اینكه آن

مهدی)ع( جلوگیری کنند و وضوی شما به معنای طهارت  امام یاری از را تو شبهاتی طرح با و ببندند تو روی
خداوند تو را به هر خیری موفق گرداند. و السالم   بود اما اینكه دوستت که امام جماعت بود به اسم او دقت کن.

 علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

****** 
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 منفجر شدند.خواب دیدن به دو درختی که : 479پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٧٩الس ال/ 

 واملهديني وسلم تسليما . والحمد هلل رب العاملني، اللهم ص   على محمد وآل محمد األئمة

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات ..

قال بإرسََّّال رأانا ل  قح  فرتة سََّّمعط من أحد األنصََّّار وفقهم اهلل أص اإلمام أحمد الحسََّّن)ع(  
 ( فجرا :٢٠٠٩/ 1٠ /1٢هلل علي ... َخه رأية أراني إياَا اهلل سححان  اليوم )سَلم ا

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۷۹سؤال/ 
.  و الحمد لله رب العالمین، اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
دا ایشان را موفق بگرداند( شنیدم که سید احمد الحسن)ع( فرمودند که: مدتی پیش از یكی از انصار )خ

( ۱۲/۱۰/۲۰۰۹ی است که خداوند متعال در صبح روز )رؤیای  نای  و  .بفرستیم  ایشان  نزد  را  خودمان  هایخواب 
 به من نشان داد: 

 جميَل  رأيط أص ةََََّّّّجرتني   أم القيوين )من قة   اإلمارات( قد انضجرتا برأانا  ف ننينيط زرعا  
جدا  وأاص النَّان متعجحني بهَّا، فقلَّط: َنَّا فقط اثبني وأننينيَّط َخا الزرع الخصََََّّّّب املختلع ألوان ، 

أأيد  ؟ء أذأر الرقم باللَََّّّحط( ةَََّّّجرة برأانا  ةَََّّّلوص  1٢)أو  16لعراق اللي انضجر بي   لعد إذا با
 أ  أنواع الزرع موجود بالعراق.

آمدند   در  فشانیدرخت منفجر شدند و به صورت آتش  دو   است  امارات   در  ایدر منطقه ام القیوین که منطقه
عجب همه را بر انگیخت پس با خود گفتم: اینجا که انفجارشان پیدایش باغی بسیار زیبا به همراه داشت که ت

 در که عراق کشور به برسد چه دادند ثمره مختلف هایرنگ با قشنگ مزارع اینقدر فقط دو درخت هست که
اع و انو  با مزارعی و باغ هامدند؟ حتما از آندرآ فشان)عدد را به یاد ندارم( درختی به صورت آتش ۱۶یا  ۱۲ آن

 ...آیدجود میاشكال مختلف به و

أرس  وفدا  إلى َناك أ ص   ذل  املكاص أنزا  أو ما  فما رأيت  َو أص اإلمام أحمد الحسن)ع(  
لكثري من الجتَّا حيَّا أنَّ  تحَّط األر ، فلم ةَََََّّّّّابَّ ، واملكَّاص أَّاص أهضَّا  أظلم فيَّ  الكثري ا

َّاب على أص املكَّاص يحتَّا  إلى جهَّد، و  الرأيَّة أَّاص عنَّدي مر  قلَّب أنَّا وا لسََََّّّّيد أسََََّّّّت ع الَّخ
ءوي )بالحقيقة ء يوجد عندي مر  قلب، وءوي َو اسَََّّّم مسَََّّّتعار ألحد األنصَََّّّار   الحالتوك(، 
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ببتني   صََََّّّّضي باملدرسََََّّّّة وَما  الخي ذَب من ضََََّّّّمن َخا الوفد َوفكنا ممنوعني من الخَاب. و
ليسَّتا من األنصَّار واسَّمهما بشَّرى ويسَّرى. فنيشَّرى اجتهدت أأرث من غريَا وأانط تحاول ح  

تححََّّا بني الجتََّّا )أََّّاص َنََّّالََّّ  الكثري من الجتََّّا والهيََّّاأََّّ  العمميََّّة واحََّّدة فوق  الل ز و
ولكن فقهَّا، فنيشََََّّّّرى حلَّط الكثري منهَّا األخرى(، أَّاص لحَّ  الل ز معَّادلَّة أَّاص يجَّب العمَّ  و

 نسط أيع تكم  وانتهط الرحلة ب ص لم يعر  أحد أشع الل ز.

ا ارسال کردند که گویا آنجا گنجی ا به آنجگروهی ر  پس در آن هنگام دیدم که انگار سید احمد الحسن)ع( 
 بود که باید پیدا کنند! آنجا شبیه به غاری تاریک و در زیر زمین بود و جسدهای زیادی در آنجا بودند. رفتن به 

خواست که در خواب به دلیل داشتن آنجا برای من مقدور نبود زیرا رفتن به آنجا همت و تالش زیادی می
توانستیم به آنجا برویم )من در رسیدن به آنجا را نداشتم پس من و دوستم الوی نمیبیماری قلبی توانایی 

باشد( پس ما از رفتن در پالتاک می مستعار یكی از انصار امام)ع(حقیقت بیماری قلبی نداشتم و الوی، اسم 
دختر بنام  برای جستجو فرستاده بودند دواحمد الحسن)ع( ممنوع شده بودیم. از بین آن گروهی که سید 

نیستند. بشری تالش بسیار زیادی   های من هستند و از پیروان امام)ع(د که از همكالسیبشری و یسری بودن
 هم روی که بود زیادی بسیار اجساد آنجا. )پرداختمی جستجو به جسدها آن بین و کردبرای حل معما می

الش بسیار زیاد ت  خانم  بشری  پس  رفت،  پیش  دبای  آن  اساس  بر  که  داشت  وجود  ایفتاده بود( گویا یک معادلها
هیچ نداشت و باالخره   را  معما  حل  تكمیل  توانایی  و  داشت  مشكل  معادله  این  گیرینتیجه  در  انگار  ولی  کردمی

 کس نتوانست آن معما را حل کند،

تكلم مع بشَََّّّرى وأخ َا أنها نسَََّّّيط جزء بسَََّّّيط من عندَا، لو فاإلمام أحمد الحسَََّّّن)ع( 
ن فوق إلى ملسَّ لة الت اجتهدت فيها أل ، فهز اإلمام أحمد الحسَّن رأسَّ  )باتجاه م عرفت  لحلط ا

 األسض ( وةر  لها أيع املضرو  أاص أص تكم .

الحسن)ع( با بشری حرفی زد و به او فهماند که در حل معما یک چیز ساده را از یاد برده سپس امام احمد 
شان را به سمت پایین سر مبارکند، سپس امام)ع( ک حل را معما توانستمی براحتی دانستکه اگر آن را می

 تكانی داد و برای او چگونگی تكمیل حل مسئله را شرح دادند.

وَي يسََََّّّّرى وقَّالَّط لي عن الرحلَّة: املنمر أَّاص فميع، جتَّا فوق  ثم جَّاءت لي الحبَّط األخرى
أنهم يشَّيلوا  بعلَّها، والريحة فميعة ولكنهم سَّاعدونا )تقصَّد املشَّرفني َناك   املكاص( حيا

الجتَّا ولكن الريحَّة فميعَّة، وأنهَّا رأت أحَّد من أقَّاربهَّا مَّات منَّخ فرتة اسََََّّّّمَّ  علي، وجَّدتَّ  بني 
 مكن أص يكوص َو. انتهى.ريا  يالجتا، قالط إص الجثة تشحه  أث
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 ها سپس آن دختر خانم دیگر که یسری نام داشت پیش من آمد و گفت اجساد زیادی در آنجا بودند که از آن
 منظورش ) بهرحال ولی بود انگیزشگفت ایمنظره کلی طور به شود،بوعی خارج مین و نا مطبوی متعف
 علی او اسم که بستگانش از یكی گویا گفت چنینهم کردند،می کمک ما به اجساد حمل در( آنجا مسئولین

 کنمگمان می بین آن اجساد است. و گفت که آن جسد، بسیار شبیه او بود و در کرده، فوت  قبل مدتی و بود
 د. رؤیا تمام شد.باش او خود که

وحده وحده اللهم صََََّّّّ  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسََََّّّّلم تسََََّّّّليما . والحمد هلل 
 وحده.. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 املرس : .........  

. والحمد لله وح ده وحده وحده.. و اللهم صل علی محمد وآل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
 السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

 فرستنده: .........   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ملختلضَّة أي علم األةََََّّّّجَّار تمثَّ  بعض امل منني وفقهم اهلل، وتضجر األةََََّّّّجَّار وإنحَّاتهَّا الثمَّار ا
 يعلموص النان.يمهر من بعض األنصار الخين يرزقهم اهلل العلم واملعرفة و

 مالجواب: بسم الله الرحمن الرحی
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 یعنی هامیوه روییدن و درختان شكفتن و د،هد توفیق را هادرختان مثال بعضی از مومنان است خداوند آن
 .دانندمی مردم و است نموده هاه خداوند روزی آنک معرفتی و علم شود،می ظاهر انصار بعضی از که علمی

أمَّا بَّالبسََََّّّّحَّة للكهع والل ز وبشََََّّّّرى ويسََََّّّّرى، فهَّخه الرأيَّا تنيني لكم أص تعجيَّ  الضر  
عم  وصَّ أم، واألسَّماء بشَّرى ويسَّرى ب يديكم ويعتمد على عملكم أنتم وإخَلصَّكم   ال

 رأات .املراد بها معق األسماء أي من التنيشري والتيسري. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وب
 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن  
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 دستان در فرج تعجیل که کنداما نسبت به غار و معما و بشری و یسری، پس این رؤیا برای شما روشن می
 یسری و بشری هاینام از منظور و دارد، صبرتان و عمل در شما اخالص و شما عمل به بستگی و شماست

 علیكم و رحمة الله و برکاته. السالم و. آیندژده و آسانی میم و بشارت  از که هاست،نام آن معنای
 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

****** 

 )ع( خواب دیدن زیارت امام حسین: 480پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٨٠الس ال/ 

 وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

بعَّد أص آمبَّطح بَّدعوة اإلمَّام أحمَّد الحسََََّّّّن بَّدأت بنييَّاص الَّدعوة إلى ايخرين من امل منني، و  يوم 
من أيام رملَََّّّاص تكلمط مع أحد األصَََّّّدقاء عن َخه الدعوة من اللي  حىت السَََّّّحور وبعد صََََّّّلة 

   حح تكلمنا قليَل  ثم نمنا، و  اليوم الثاني بعد الض ور قال لي عندما ةَََّّّرعنا   النوم قلطالصَََّّّ 
ي )يا رب أنا ء أعتقد بهخا الشَّخ  املسَّمى أحمد الحسَّن ف رني مناما  حول الحقيقة(، فقال:  نفـس

َّاب إلى  رأيَّط أَّ ني مع أخي وابن عمي وقَّد رأحنَّا سََََّّّّيَّارة أجرة أحرية مع عَّدد من النَّان للَّخ
ع( زيارة الحسَّني)ع(، فقال: عندما وصَّلنا أربَلء وبانط للجميع قحة ومنارة مرقد اإلمام الحسَّني) 

َّخه النق َّة، ف لنيَّط من أحَّد املضنيشََََّّّّني أص   فنزلنَّا للتضتيو أو مَّا ةَََََّّّّّابَّ  ذلَّ  وتَّ خرنَّا قليَل  عنَّد 
َّب لزيَّارة الحسََََّّّّني)ع( ، فقَّال املضنيو: أمَّامَّ  وقَّط اويَّ  حىت تتمكن من الزيَّارة. يرتأنَّا نَّخ

 تهى املنام.ان

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۸۰سؤال/ 
.و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و   المهدیین و سلم تسلیما 

بعد از اینكه به دعوت سید احمد الحسن)ع( ایمان آوردم شروع به بیان این دعوت مبارک به مؤمنین دیگر 
ان از اول شب تا دم سحری مشغول بحث در مورد کردم. در یكی از روزهای ماه مبارک رمضان با یكی از دوست

اره کمی صحبت کردیم و بعد از آن به خواب رفتیم، روز دوم عد از نماز صبح نیز دوبب چنیندعوت بودم و هم
 من  خدایا  که  زدم  حرف  خودم  با  گونهبعد از افطاری دوستم برایم تعریف کرد که: موقعی که به خواب رفتیم این

الحسن نام دارد اعتقاد ندارم، پس یک رؤیایی از حقیقت را به من نشان بده! سپس مد اح که شخص این به
 اشخاص که شدیم بزرگی ایواب دیدم که انگار من و برادرم و پسر عمویم سوار یک ماشین کرایهگفت در خ
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م و گنبد را داشتیم، سپس گفت: وقتی به کربال رسیدی)ع(  حسین امام  زیارت  قصد که  بودند ما همراه  دیگری
بازرسی بود. در آن نقطه تاخیر نمایان شد به یک جایی رسیدیم که انگار آنجا ایست  ی امام حسین)ع(و مناره

برویم. بازرس گفت: وقت  کردیم، از یكی از مسئوالن بازرسی خواستم اجازه دهد که به زیارت امام حسین)ع(
 توانی زیارت کنی. خواب تمام شد.زیادی داری، و می

  لي أسَََّّّحوع قال لي نضس َخا الصَََّّّديق أن  قد رأى   مناما  وَو: إني قد دخلطح علي   حوا  وبعد
الحيط وبعد السَََََّّّّلم جلسََََّّّّنا فت ري املكاص وأصََََّّّّححنا   مكاص رسََََّّّّمي وأنا جالس على أريس 
وأمَّامي اَّاولَّة، وقَّد أَّانَّط َنَّاك مقَّدمَّة برامج من أحَّد القنوات. وقَّال لي صَََََّّّّّديقي   املنَّام أنَّا  

 دمة والقناة التلضزيونية ولكن ايص ء أعرفهما.أعر  َخه املق

ن دوست به من گفت که در مورد من خوابی دیده است که: انگار من وارد تقریبا  بعد از یک هفته دوباره هما
 مكان یک به آنجا ناگهانی طور به پس نشستیم آنجا در هم با پرسیلاحوا و سالم از بعد و شدم او یخانه

آنجا  چنینهم. داشت قرار میز یک من جلوی و بودم نشسته صندلی یک روی من گویا که شد تبدیل رسمی
 تلویزیونی یشبكه و مجری که گفت من به خواب در دوستم. بود تلویزیونی هاییک مجری خانم از شبكه

 .آورمنمی یاد به را هاآن االن ولی بود آشنا برایم

َّخه املقَّدمَّة التلضزيونيَّة تريَّد أص تعمَّ  َّخه األثنَّاء د وبَّدأت  خَّ    معي مقَّابلَّة تلضزيونيَّة، و  
هيَّد الصََََّّّّدر الثَّاني وعلمَّاء من أتحَّاع السََََّّّّيسََََّّّّتَّاني ومن علمَّاء آخرين علينَّا علمَّاء من أتحَّاع الشََََّّّّ 

ليناظروني، فجلسَّوا مقابلي وبيننا ااولة. فقلط: بسَّم اهلل الرحمن الرحيم وصَّلى اهلل على محمد 
قلط سَّتقول واملهديني، ولكن  نفـسيال صَّديقي   وآل محمد األئمة و...... ونمرت   وجوَهم فق

وجوَهم فقاموا ليسَََّّّلموا علي  وأاص أولهم َو سَََّّّيد من أتحاع الصَََّّّدر أسَََّّّتمريط   النمر إلى 
 سلم علي  ومسح على رأيس من خلض  ثم سلموا علي  الحاقوص وخرجوا. انتهى املنام.

 علمایی  و دوم صدر شهید پیروان از ماییلع زمان آن در. بود من با گفتگو یک انجام خواستار مجری این و
دیگر وارد آنجا شدند تا با من مناظره کنند. در مقابل من نشستند و بین ما میزی  ی و علماییسیستان  پیروان  از

 نگاهی  هابود. پس گفتم: بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة و... به سمت آن
ا خیره هبه سمت آن چنانهم من. بگویی( المهدیین و) خواهیمی تو که گفتم خود با: گفت دوستم. کردم

 کرد سالم من به که بود صدر پیروان از سیدی هاآن اول. کنند سالم تو به تا شدند بلند هاشده بودم. پس آن
 . رسید  اتمام به  خواب  جااین  در. شدند  خارج و  کردند سالم  من  به  بقیه  سپس  کشید  دست  سرم  پشت   روی  بر  و
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املنام الثاني وأتمق أص يضسَّره السَّيد أحمد الحسَّن. وصَّلى الرجاء أريد تضسَّري املنامني وخاصَّة 
 اهلل على محمد وال محمد األئمة واملهديني.

 إسحانيا -املرس : عحد الستار 

سن)ع( احمد الح سید که امیدوارم.  دوم خواب  خصوص به کنید، تفسیر را خوابم دو اینخواهش دارم که 
 د وآل محمد األئمه و المهدیین.را برای من تفسیر کند و صل الله علی محمآن

 إسبانیا   -فرستنده: عبد الستار 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

   ليكم وءيتَّ    زمَّانكم، ومعق أص أمَّامَّ فر  اهلل ع أي وءيَّة منزيَّارة اإلمَّام الحسََََّّّّني)ع( 
وقط ل ور أي إن  يت خر إيمان  عن وقط رأياه ولكن  قد تنيني ل  صََّّورة الحسََّّني أي حسََّّني زمان  

 بك  وضو ، فقد رأى القحة واملنارتني أي أص الحجة قد لزمت  وتوضحط األدلة لدي .

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.لله علی محمد و آل محمد لعالمین، و صلی او الحمد لله رب ا  األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

تان بر شما واجب یعنی والیت کسی است که، خداوند متعال والیت آن را در زمانزیارت امام حسین)ع( 
ینكه نمادی کرد، و اینكه وقت زیادی برای ادای زیارت دارد یعنی ایمان آوردن او از زمان رؤیا تأخیر دارد ولی ا

شاهده نمود به معنای دیدن امام زمان خود به وضوح است و اینكه گنبد امام را در خواب م از امام حسین)ع(
 باشد.ها و دالیل والیت و دعوت برای او میهای مرقد را دید بیانگر وضوح تمام حجتدستهو گل حسین)ع(

ددك اهلل ووفقَّ  لكَّ  خري والرأيَّا الثَّانيَّة تحكي إخحَّارا  غينييَّا  لحَّدث يحصَََََّّّّّ  معَّ ، سَََََّّّّّ 
 على الحق ونصرة الحق. والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . وجعل  ممن يتحتوص

 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

 باشد  تو پشتیبان خداوند. افتاد خواهد اتفاق برایت که کندمی ایو خواب دوم حكایت از اخبار غیبی حادثه
استوار بوده و حق را یاری نمایند. و ر دهد که بر حق و تو را از کسانی قرا ر هر خیری موفق گرداندب را تو و

 السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن  
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****** 

 گوید )امام احمدالحسن الیمانی(خواب دیدن که صدایی که به تكرار می: 481پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٨1الس ال/ 

السَََّّّاعة السَََّّّادسَََّّّة صَََّّّحاحا  تقريحا  أي بعد  1٤3٠ من ةَََّّّهر رملَََّّّاص ٢1  صَََّّّحا  اليوم الجمعة  
ةَّروق الشَّمس أبط نائما  وأانط الرأيا إص صَّح التعحري بَل أي صَّورة فقط صَّوت جمي  يتكرر 
يقول لي حرفيا  )اإلمام أحمد الحسََّّن اليماني( وأانط تتكرر، وأبط أةََّّعر براحة وسََّّعادة ء 

حة، وبعدَا عدت لنومي مرة أخرى يقمط وما زلط أةََّّعر بتل  السََّّعادة والراتوصََّّع، وفج ة اسََّّني
ورأيط ةخصا  أو باألحرى رأن ةخ  ومكرر أعين رأسيني منيشابهني ومت ابقني ويلنيس عمامة 
بيلَََّّّاء وينمر لي من ناحية خده اليسَََّّّار ولم أَر جسَََّّّم  وأاص ينمر إلي  بنمرة غري مريحة وإص 

ــ مام أحمد)ع(، ولكنين أبط أعتقد   أحدا  يقول لي إص َخا َو اإل أص َخا الشََََّّّّخ  ليس  ينفـس
اإلمام؛ ألص ةََََّّّّكل  غري مريح ونمرت  أيلََََّّّّا  ليسََََّّّّط أخل ، وبعد ذل  اسََََّّّّنييقمط من منامي  

 واست ضر اهلل لي ولكم.

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۸۱سؤال/ 
وع آفتاب خوابی را صبح تقریبا بعد از طل ۶ساعت  ۱۴۳۰رمضان سال  ۲۱صبح امروز جمعه مصادف با 

 بود  دلنشینی صدای  تنها  فقط  و  ندیدم  تصویری  هیچ  خواب  در  من باشد  صحیح  آن  تعبیر چهچناندیدم، البته  
 در  که.  شداین صدا تكرار می  ()عاحمد الحسن  امام: )گفتمی من به  حرف  حرف صورت   به و شدمی تكرار  که

شدم و من  صیف نبود. ناگهان از خواب بیدارتی و خوشنودی عجیبی داشتم که قابل توراح احساس لحظه
 شبیه  سری دو خواب در که برگشتم خواب  به دوباره آن از بعد. داشتم آرامش و خشنودی احساس چنانهم

م، ندید آن برای جسمی ولی بود سفیدی عمامه یک سر دو این بر که بودند هم مطابق نظر هر از که هم به
صورتش بود. نگاه او به من نگاه نا مطلوبی اه او از جانب چپ نگ هک کردآن شخص نگاه عجیبی به من می

ایشان امام   است! ولی من در درونم اعتقاد داشتم کهاحمد)ع(    امام  همان  این:  گفتبود و شخصی به من می
نیست، زیرا که شكل او عجیب و نامطلوب و نگاه او نیز نامطلوب است. بعد از آن از خواب احمد الحسن)ع( 

 ر شدم! و از خداوند متعال برای خودم و شما طلب مغفرت دارم... بیدا

مَلحمة: الشَََّّّعور باءنشَََّّّرا  والسَََّّّعادة الخي ةَََّّّعرت ب  لم أةَََّّّعر ب  إء ثَلث مرات بحياتي،  
صَّوت باسَّم اإلمام أحمد الحسَّن)ع(، والثاني: قح  عدة سَّنوات األول: اليوم عندما أاص يتكرر ال
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حاحا  بنضس الشََّّعور، والثالثة: قح  خمسََّّة عشََّّر سََّّنة صََّّليط صَََّّلة اللي  وصََّّحوت من نومي صََّّ 
األذاص وأاص صَّوت م ذص جمي  جدا  وأ ن  من  تقريحا  وأاص ةَّهر رملَّاص وأبط أيلَّا  أسَّمع 

أص عليا  ولي اهلل، وعندَا أيقمين والدي الجنة وقد وصََََّّّّ  للشََََّّّّهادة الثالثة، وأاص يقول أةََََّّّّهد  
 ول اهلل. انتهى وثنيتنا اهلل وإياأم.وامل ذص   املسجد ي ذص ويقول أةهد أص محمدا  رس

 الكويط -املرس : أبو الزَراء 

توضیح: آن احساس خوشبختی و خوشحالی که داشتم را در طول عمرم تنها سه بار احساس کردم! اول: 
کرد. دوم: سالها قبل که نماز شب را تكرار میاحمد الحسن)ع(    نام  و  شنیدم  مكرری  صدای  کهامروز هنگامی

سال پیش بود که در ماه مبارک رمضان و صبح که بیدار شدم این احساس را داشتم، سوم: پانزده  را خواندم
دت سوم رسیدم صدای اذان را با لحنی زیبا و دلنشین شنیدم که انگار صدایی از بهشت بود و تا اینكه به شها

ناگهان صدای مؤذن مسجد را شنیدم گفت : أشهد أن علیا  ولی الله ... پدرم مرا برای نماز بیدار کردند و  که می
طلبم که ما کرد ... پایان. از خداوند تعالی میمی  که شهادت دوم یعنی: اشهد أن محمد رسول الله ... را تكرار

 و شما را ثابت قدم نگه دارد.
 کویت   - الزهراءفرستنده: أبو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 سلم تسليما .لى محمد وآل محمد األئمة واملهديني ووالحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل ع

رأياك من اهلل سححان  وتعالى، وَي تمث  الصيحتني اللتني ترافقاص دعوة القائم، وَما صيحة 
 الحق وصيحة الحاا  الت تليها.ج ائي  وصيحة إبليس، أو صيحة 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.علی محمد وآل محمد األئمة و المهدیی و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله  ن و سلم تسلیما 

را به همراه این خواب شما از جانب خداوند حق تعالی است که بیانگر دو صیحه است که ظهور قائم)ع( 
 باشند.و صدای ابلیس ملعون یا همان ندای حق و فریاد باطل می برئیل)ع(ها ندای جدارد و آن

َّ  الحاا  وتحَّخير لَّ  من صََََّّّّيحَّة الحَّااَّ  الفهَّخه رأيَّاك فيهَّا تَّ ييَّد للحق  ت تسََََّّّّمعهَّا من أ
الخين يحاولوص بك  صَّورة امس صَّيحة الحق ومنع اإلنسَّاص من اتحاع صَّيحة الحق بالشَّحهات 

ا سيدَم إبليس ويللوا النان ويحعدوَم عن الحق، فهخه ورسم صورة باالة لداعي الحق لينصرو
حة الحق الت توجه  إلى اتحاع الحق وداعي الحق، الرأيا َي بياص من اهلل ل  أن  تسمع أوء   صي
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ل  الصََّّورة الحقيقية وتمهر ل  داعي  ثم أن  تسََّّمع بعدَا صََّّيحة الحاا  الت تحاول أص تشََّّوه
لتمنع  إص أمكن من اتحاع الحق، فعليكم باتحاع ما    الحق بصورة مشوَة وَمية غري حقيقية،

َّ  الحيَّط حَّة إبليس لحق األولى وتتجنحوص صََََّّّّيوَو أص تسََََّّّّمعوا لصََََّّّّيحَّة ا )ع( وجهكم إليَّ  أ
 والحاا  الثانية، الت تسمعونها على لساص أوليائ  من اإلنس والجن.

 که شنویکه از اهل باطل میاین خواب شما دارای تأییدی از حق و هشداری برای تو از فریاد باطل است 
نند کمردم را از پیروی حق گمراه میا با ابهاماتی زیر سؤال ببرند و  ر   حق  ندای  خواهندمی  نحوی  و  طریق  هر  به

 خود باطل کار این با تا آورند در ترسیم به حقیقت و حق برای باطل ایو با استفاده از شبهات و ابهامات چهره
نمایند. پس  دور حقیقت و حق از را هاآن و کرده گمراه را مردم تا باشند کرده کمكی ابلیس یعنی خود سرور به

 حقیقت  راه  به  را  تو  که  شنویکه ابتدا ندای حق را میاز جانب خداوند متعال برای توست  این خواب یک برهانی  
 برای حق  از  نادرست  یچهره  ترسیم  با  که  شنید  خواهی  را  باطل فریاد  صدای  سپس  کند،می  نزدیک  هدایت  و

عمل کنید )ع(  یتباهل  های. پس شما باید به سفارشکند  جلوگیری  حقیقت  به  رسیدنت  از  تا  شودمی  نمایان  تو
و همیشه تابع صدای اول یعنی همان ندای حق باشید و از پیروی صدای دوم یعنی فریاد باطل که همان 

ا از زبان پیروان ابلیس )جن و انس تابع ابلیس( خواهید صدای ابلیس است دوری جویید که شما صدای باطل ر 
 شنید.

ص تنيحع صََّّيحة الحق وتتنيط على وأسََّّ ل اهلل ل  أص تحقق النصََّّر على نضسََّّ  والشََّّي اص، وأ
هَّالكني بَّاتحَّاع صََََّّّّيحَّة الحَّااَّ ، أعَّاذك اهلل من ذلَّ . فَّاحمَّد اهلل الصََََّّّّرا ، وء تكوص من ال

  الليالي واأليام املحارأة بقحول  واةَََّّّكره الخي أسَََّّّمع  صَََّّّيحة الحق   ةَََّّّهر رملَََّّّاص، و
 صيحة الحق ورفل  لصيحة الحاا ، ل يدك اهلل من فلل  وَو السميع العليم.

 م عليكم ورحمة اهلل وبرأات .سَلوال
 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن

از حق و ثبات بر راه  پیروی در را تو و کند پیروز ابلیس و درونت نفس بر را تو تا طلبمو از خداوند متعال می
خود قرار دهد. مستقیم یاری نماید و با پیروان فریاد باطل از نابود شدگان نباشی و خداوند متعال تو را در پناه 

 و هارا به گوش شما رساند تا در این شب حق ندای رمضان مبارک ماه در که گویمپس خدا را سپاس می
باطل و پیروان آن دوری جویی، از خداوند متعال خواستارم تا از  از زمانهم و باشی حق تابع مبارک روزهای

 فضل و بخششش بر تو بیفزاید که او شنونده و داناست. 
 م علیكم و رحمة الله وبرکاته.سالوال

 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/ - أحمد الحسن
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 (ع ) خواب دیدن ظهور امام مهدی: 482پرسش 

 إمامي وابن إمامي، السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .السيد أحمد الحسن  :٤٨٢الس ال/ 

 واسََّّمكم لقد رأيط رأيا منخ سَََّّّبني عديدة وقح  أص أأمن بدعوتكم وقح  سَََّّّماعي بها حىت
ظهر، ورحط ادعو النان أص ي منوا ب  ع(  الكريم، الرأيا َي أن  وقع   قليب يقينا  أص اإلمام املهدي)

ولكنين نسََََّّّّيط َخا، وبعد إيماني بالدعوة سََََّّّّلمط عليكم بيين وبني اهلل تعالى وتخأرت الرأيا 
رأيتَّ    املنَّام َو ذاتَّ  را  ورحَّط أبكي أثريا ، وفهمَّط أص اهلل يريَّد أص يقول لي إص املهَّدي الَّخي فو

 ؟الخي آمبط وسلمط علي  توا ، فه  َخه الرسالة الت أرادَا اهلل سححان  اليماني)ع(

 .: سید احمد الحسن ای امام من و ای فرزند امامم، سالم علیكم و رحمة الله و برکاته۴۸۲سؤال/ 
 اسم حتی و مبارک دعوت  و بودم، نیاورده ایمان شما دعوت  به کهقبل خوابی دیدم در حالی هاسال
ظهور کرده است. ام مهدی)ع(  ام  که  کردم  پیدا  یقین  قلبم  در  که  بود  گونهاین  خوابم  بودم،  نشنیده  را  تانمبارک

بعدا  آن رؤیا را فراموش کردم. اما بعد از اینكه به دعوت من رفتم تا مردم را دعوت کنم تا به او ایمان بیاورند اما  
د ه شما سالم کردم، خوابم را بیاد آوردم و شروع به گریه کردم، پس فهمیدم که خداونمبارک ایمان آوردم و ب

که در خواب دیدم همان یمانی است که به او سالم   این امام مهدی)ع(متعال خواست به من یاد آوری کند که  
  خواست آن را به من برساند؟د فرستادم! آیا این پیام همان پیام خداوند است که میو درو

لي وأبط بعد رأيت األولى الت سََََّّّّردتها ومن ثم رأيط رسََََّّّّائ  وصََََّّّّلط من اإلمام املهدي)ع(  
لكم رأيَّط أص السََََّّّّمَّاء قَّد فتحَّط بَّ حر  من نور أتنيَّط ء إلَّ  إء اهلل محمَّد رسََََّّّّول اهلل، وقَّد 

 مرتني بوضو  تام جلي   أَل املرتني.ةاَدت َخه الرأيا 

 را السالمعلیه ردم چند باری پیام هایی از جانب امام مهدیسپس بعد از این خوابی که برای شما تعریف ک
 در  و  کردندیدم که پرتوهایی از نور از وسط آسمان عبور مید  مكرر بصورت  بار دو برای جمله  از  کردم،  مشاهده

سول الله( که در دو مرحله به طور وضوح این رؤیا را مشاهده ر  محمد الله، اال اله ال) بود شده نوشته هاآن
 کردم.

وقد أبط قد رأيط أنين   الكعحة رأيط اثبني سََََّّّّود قصََََّّّّار ال ول يدخنوص   الحيط الحرام 
 ٢3وقَّد اردتهم وصََََّّّّليَّط   بَّاان الكعحَّة الشََََّّّّريضَّة، وقَّد رأيَّط ليلَّة القَّدر بعَّد إحيَّائي ليلَّة 
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َّخا الشََََّّّّهر   ةََََّّّّهر رملَََََّّّّّاص أص روحي ئكَّة من نور تنينزل على األوأَّانَّط املَل ر ، ورأيَّط   
تصََّّعدت   السََّّماء فضتحط لي السََّّماء األولى أظن وَخه الرأيا َي بعد إيماني بالدعوة الشََّّريضة 
 وأول مرة أرى السماء وأنا نائم وقليب يخضق وروحي اائرة عالية   السماء حىت إنين رأيط نجوما .

ه شریف و مكرمه دو شخص سیاه پوستی با قدی کوتاه سیگار بکع در که بودم دیده واب خ در چنینهم
 شب،  آن  احیای  از  بعد  قدر  شب  در  و  خواندم،  نماز  کعبه  داخل  در  و  کردم  بیرون  آنجا  از  را  هاپس آن  کشیدندمی

 رؤیایی  رمضان  مبارک  ماه  همین  در  و.  بودند  زمین  به  نزول  حال  در  که  شدند  نمایان  برایم  نور  بصورت   فرشتگانی
 از بعد خوابم این کنمدیدم که روحم در حال پرواز در آسمان بود و آسمان اول برای من باز شد. گمان می را

 در روحم و افتاد تپش به قلبم و دیدممی خواب  در را آسمان بار اولین برای من. باشد مبارک دعوت  به ایمانم
 . دیدم را ستارگان حتی که جایی آمدتا در پرواز به آسمان ارتفاع

وقد أبط أحس   ةََََّّّّهر رملََََّّّّاص  وقد رأيط أيلََََّّّّا    ةََََّّّّهر رملََََّّّّاص تابوت اإلمام علي)ع( 
ب حاسَََّّّيس لم أةَََّّّعر بها قح  َخه الدعوة، وقد أبط رأيط أيلَََّّّا  يوم القيامة وأص السَََّّّماء تم ر 

 عخابا  ومخنحات.

دا کردم و در ماه مبارک رمضان احساس عجیبی پیرا دیدم )ع( علی امام تابوت  رمضان، ماه در چنینهم
چنین روز قیامت را در خواب دیده بودم که گونه احساسی نداشتم، همکه تا به قبل از ایمانم به دعوت این

 آسمان در حال بارش عذاب و شهاب سنگ بود. 

أص تدعو أريد لو سََّّمحتم أص تضسََّّروا الرأيا لي وأص تدعو ألمي وأخوتي بالهداية، وأريد منكم 
إلى مجمع الشَّيااني، وأبط عندما قرأت أتاب رحلة موىس)ع( لي أص يحرسَّين اهلل من َمزات  

الححرين فهمط إلهاما  من اهلل حسََّّب ظين أنين معين ب مر ما، أرجو تضسََّّري الرأى سََّّيدي يماني آل 
 .)ع(محمد

برای هدایت برادرانم و مادرم  ارم تاد  خواهش  چنینهم  کنید،  تفسیر  برایم  را  هااز شما تقاضا دارم این خواب 
 موسی  سفر) کتاب  که. هنگامیدارد نگه بدور شیطان هایرمائید و از خداوند بخواهید که مرا از لغزشدعا بف

 یک من اینكه بیانگر گمانم به که کردم متعال خداوند جانب از الهامی احساس خواندم را( بحرین مجمع به
 ها را برایم تفسیر بفرمایند.این خواب دارم که موالیم یمانی آل محمد)ع(  خواهش دارم، عهده به مسئولیتی

َ  أانوا مكلضني فقط ولدي سََََّّّّ ال وَو الخي فهمت  أن  املسََََّّّّلمني إلى اإلمام الصََََّّّّادق)ع(  
دوص املهديني، وملاذا لم يعتنق الشيعة اإليماص باملهديني دوص امهدين  )ع( باإليماص باءثين عشر إماما  
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أتم أمر املهديني وةََََّّّّضر أمر أولهم)ع(.  وأريد إيلََََّّّّاحا  ملا ؟ا َي مَلبسََََّّّّات َخا األمر)أخا(، وم 
حماأم اهلل سَّيدي وأمد   عمرنا لنصَّرتكم حني خروجكم، وما َو السَّر أص النان مثلي يروا 

 دوص أص يس لوا ذل  وء يعرفوص أن  قد ظهر.رأيا باإلمام املهدي)ع( 

 ن آوردن به دوازده امام)ع(ایماآیا تنها مكلف به زمان امام صادق)ع(  در آخر سؤالی دارم که، مسلمانان تا
در غفلتند و به  ایمان داشته باشند؟ و چرا شیعیان از ایمان به مهدیین)ع( بودند بدون اینكه به مهدیین)ع(

درباره دلیل پوشیده چنین توضیحی  مهدی( در چیست؟ هم  ۱۲امام و    ۱۲ها )آورند؟ و ارتباط آنها روی نمیآن
 خود  پناه  در  را  شما  که  خواهممی متعال خداوند  از.  طلبمرا از شما می  ا)ع(هو اولین آن  ماندن امر مهدیین)ع(

 مثل مردمی اینكه دلیل چنیندهد و به ما عمر طوالنی دهد تا شما را در هنگام خروج یاری نماییم. هم قرار
دانند که یبینند بدون اینكه در مورد او سؤالی کنند، و حتی نممی)ع( مهدی امام از عجیبی هایخواب  بنده

 او ظهور کرده است چیست؟

 وآخر دعوانا أص الحمد هلل وحده وحده وحده على نعمت  إياك سيدي.
 السويد -املرس : عحد اهلل 

 در آخر، خداوند متعال را سپاس گزارم که نعمت وجود شما را به ما بخشید.
 سوید -ه فرستنده: عبد الل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقَّ  اهلل لكَّ  خري، احمَّد اهلل سََََّّّّححَّانَّ  وتعَّالى أص عرفَّ  الحق وأسََََّّّّمعَّ  صََََّّّّيحَّة الحق 
ت  سََّّححان ، ويعونها بضلََّّل  ومن ، ورزق  رأية الحق   ملكوت ، وجعل  ممن يسََّّمعوص ألما

 ويصدقونها.

 الرحیم جواب: بسم الله الرحمن
.  و الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

خداوند در هر کار نیكی تو را پیروز کند. خداوند متعال را شاکرم که شما را با دعوت حق آشنا ساخت و به 
حقیقت در ملكوتش موفق گردانید تان رساند و تو را به رؤیت حق و بخشش او، ندای حق را به گوشفضل و 

 .و تو را از کسانی قرار داد که به ندای حق گوش فرا دهند و کالم او را باور کنند و آن یاری دهند
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رسَّالة جديدة ورأياك فتح السَّماء وأتابة ةَّهادة ء إل  إء اهلل محمد رسَّول اهلل فيها، تعين 
ر  )ص(أرسََّّالة محمد ، واملهدي   )ص(ومنخر أجده محمد ؛ ألص املهدي َو رسََّّول أيلََّّا ، ومنيشََّّ 

، بعَّد أص امسََََّّّّهَّا أَ  الحَّاا  والزيغ، وقد قال رسََََّّّّول اهلل  )ص(  أيلََََّّّّا  يعيَّد سََََّّّّنَّة جده محمَّد
ة . وأَّانَّط بَّدايَّ (1): )إص اإلسَََََّّّّلم بَّدأ غريحَّا  وسََََّّّّيعود غريحَّا  أمَّا بَّدأ ف وبى لل ربَّاء( )ص(محمَّد

ة املهدي، وفق  اهلل لك  ، وعودة اإلسََََّّّلم غريحا  تكوص بدعو  )ص(اإلسََََّّّلم غريحا  بدعوة محمد
 خري.

اما شكافته شدن آسمان در رؤیا و نوشته شدن جمله ال اله اال الله و محمد رسول الله)ص( برای شما بیانگر 
)ص( نند جدش رسول اللههماپیام و دعوتی همانند دعوت حضرت محمد)ص( است، چرا که امام مهدی)ع(  

سنت جدش )ع( مهدی امام چنینب خداوند است. همیک رسول و هشدار دهنده و بشارت دهنده از جان
 باطل  از ایبعد از اینكه اهل باطل این سنت مبارک را با پرده  نماید،را برای جهانیان تكرار می  رسول الله)ص(

ت غریبانه آغاز شد و در آینده به همان ناآشنایی و غربت )ص( فرمودند: )اسالم به صور خدا  رسول.  اندپوشانده
. دین اسالم با دعوت محمد)ص( شروع غریبی داشت و با (2)گشت، پس خوشا به حال غریبان(باز خواهد 

به همان غربت باز خواهد گشت! خداوند متعال تو را برای هر کار خیر موفق آمدن دعوت امام مهدی)ع( 
 بگرداند. 

، ورأياك اءثناص القصَََّّّار والسَََّّّود ويدخنوص، ومن ثم اردتهم وصَََّّّليط أنط   باان الكعحة 
تعين أص النان الخين يسََّّي روص على بيط اهلل َم باا ؛ ألنهم سََّّود قصََّّار، وَخه إةََّّارة إلى أنهم 

، والتدخني يشري )ع(لقصر يشري إلى ضعع إةكالهم وافرتائهم على حق أَ  الحيطباا ، وأيلا  ا
 إلى َمٍّ يصََََّّّّيحهم وي رأ عليهم ننييجة أعمالهم والشََََّّّّر واألذى الخي يصََََّّّّدر عنهم، وإص ةََََّّّّاء اهلل 

 تكوص أنط من أنصار املهدي الخين سي ردوص َ ءء من بيط اهلل، وفق  اهلل.

 داخل  در  و  راندی  آنجا  از  را  هاآن  تو  و  کشیدندمی  سیگار   که  قدکوتاه  پوستخواب شما از آن دو شخص سیاه
 که  چرا هستند باطل اهل از دارند، عهده بر را کعبه  مسئولیت که اشخاصی دهد،می نشان خواندی نماز کعبه

 هاآنهی قد و قامت به ضعف کوتا چنینهم. است باطل اهل نماد این  که هستند قدکوتاه و پوستسیاه هاآن
 به که است این بیانگر ها)ع( اشاره دارد و اما سیگار کشیدن آنبیتاهل حقبه هاآن افترای و دشمنی و

 صادر هاآن از که دیگری اعمال و اذیت و آزار ینتیجه که کندمی نابود را هاآن که شوندمی مبتال مصیبتی

 
 . 201ص  45ح 20کمال الدین وتمام النعمة بـ  -1
 . 201ص  45ح 20کمال الدین وتمام النعمة بـ  -2
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ها را از خانه خدا بیرون خواهید کرد. خواهی بود و آنران امام مهدی)ع( یا جمع از تو که الله شاء ان. شودمی
 خداوند تو را توفیق دهد.

ان، بني الن  يشََّّري إلى علم  وما خلمض )ع(ورأاك األخرى تقريحا  واضََّّحة، وتابوت اإلمام علي)ع(  
 .)ع(وَم أَ  بيط محمد وعلي

( حكایت از علم ایشان و آنچه بین مردم ترک کرد، رؤیای دیگر تو تقریبا  واضح است، و تابوت امام علی)ع
 )ص( و امام علی)ع( هستند.محمد حضرت  بیتاهل همان هاآن که کندمی

من أَل ، َو   وأسَََّّّ ل اهلل أص يوفق  لك  خري، وأص يمن علي  بهداية من أنيب لهم الهداية
 وليي وَو يتولى الصالحني.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - سنأحمد الح

 هدایت  چنینهم و نماید هدایت را تو و کند موفق کاری هر در را تو که خواهمو از خداوند متعال می
خواستارم که او ولی و  شده نوشته هانآ برای خداوند هدایت که تو یخانواده از افرادی برای را خداوندی

 سرپرست من و افراد صالح است. و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  -  أحمد الحسن

****** 

 خواب دیدن زن بارداری به پسری به نام عبدالرحمن : 483پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٨3الس ال/ 

 وأصحاب  املنتجحني.يم وعلى آل  وصلى اهلل على رسولنا الكر

السََّلم عليكم ورحمة اهلل، أتقدم ب لب تضسَّري رأيا رآَا رج  من عائلت، َخا الرج  أانط 
زوجت  حام  )أخا( بولد وأاص سََّّيسََّّمي  عحد الرحمن، و  ليلة وءدت  )أخا( ذل  ال ض  رأى  
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جَّاء عنَّده ةََََّّّّيو   أثنَّاء ال وا أبوه   املنَّام أنَّ  ولَّد لَّ  اضَّ  وَو   يَّده   الكعحَّة ي و  بَّ ، و
 قال: َخا عحد الرحمن، فقالوا: ء َخا محمد. انتهى. ؟يلنيسوص الحيا  قالوا ل : من َخا

 وآخر دعوانا أص الحمد هلل رب العاملني.
 امل رب -املرس : محمد 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۴۸۳سؤال/ 
 مطهرش.  صلوات خداوند بر پیامبر اکرم)ص( و خاندانش و یاران پاک و

سالم علیكم و رحمة الله و برکاته. از شما تقاضا دارم خوابی که یكی از بستگانم دیده است را برایم تفسیر 
م پسر نمایی. این مرد دارای زنی است که مدتی چند باردار شده است و بار او )جنین او( پسر است. آن مرد، اس

د پدرش در خواب دید که، پسری برای او متولد شد و را عبدالرحمن گذاشته است. اما در شب والدت آن نوزا
به همراه او مشغول طواف کعبه بود و در حین طواف چند پیرمرد، با لباس سفید پیش او آمدند و از او پرسیدند: 

 . پایان.است محمد این ه،ن:  گفتند هااین کیست؟! گفت: این عبد الرحمن است، پس آن
 خصوص پروردگار جهانیان است.و آخرین دعای ما، حمد و ستایش م

 مغرب -فرستنده: محمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

هدي، فال ض  َو بشََّّرى من اهلل واسََّّم  محمد َخه الرأيا َي بشََّّرى من اهلل لكم بمهور امل
سَّم    السَّماوات محمد و  األر  أحمد، والكعحة َي قحلة النان إلى اهلل، وَي واملهدي األول ا

تشََََّّّّري إلى خليضَّة اهلل   أَّ  زمَّاص، فخليضَّة اهلل َو القحلَّة الحقيقيَّة إلى اهلل، فقَّد أمر اهلل 
وفقكم اهلل لكَّ  خري. والسَََََّّّّلم عليكم ورحمَّة قحلتهم إلى اهلل. املَلئكَّة أص يتخَّخوا آدم)ع( 

 اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن 

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

است. نوزاد، خود بشارت رت مهدی)ع(  این رؤیا یک بشارتی از جانب خداوند برای شما نسبت به ظهور حض
در آسمان محمد و در زمین احمد است. و کعبه   و محمد بوده، که اسم مهدی اول)ع(از جانب خداست و نام ا

ی حقیقی ی خدا خود قبلهی خدا در هر زمان است، پس خلیفهی مردم به سوی خداست و اشاره به خلیفهقبله
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دهند. از ی خود قرار را قبله داوند فرشتگان را امر کرد که آدم)ع(طور که خباشد، همانبه سوی خدا می
 خداوند برای تو در هر کار نیكی آرزوی موفقیت دارم. و السالم علیكم و رحمة الله .

 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

****** 

 خواب دیدن به آنفوالنزای خوکی : 484پرسش 

املنَّام أتَّابَّة مكتوب إنضلونزة الخنَّازير عمليَّة مضتعلَّة من قحَّ  رأيَّط رأيَّا    :٤٨٤السََََّّّّ ال/ 
َّخه  -أي بجَّانحهَّا   -ألمريكيَّة، ومكتوب )يم( القوات ا الكتَّابَّة السََََّّّّيَّد أحمَّد الحسََََّّّّن، يعين 

الكتابة من السيد، ومن ةضط َخه الرأيا أخخت أدعو اهلل   منامي وأقسم على اهلل بمحمد وأَ  
 وجسمي أل  يختض من أدعو وأبط أدعو بك  صوتي. بيت  أص يمهر لي أحقية َخه الدعوة

 ؟؟َخه الرأيا مع أ  احرتامي ما معق
 العراق -املرس : ال ائب املنتمر 

ملیات نیروهای آمریكایی که در ع از یكی خوکی آنفوالنزای: که دیدم ای: در خواب نوشته۴۸۴سؤال/ 
نوشته از سید احمد الحسن نقل شده است . و بعد از کنار آن نام احمد الحسن نوشته شده بود، یعنی این 

)ص( و اهل بیت محمد حضرت مقام به را خداوند و نمودم کردن دعا به عشرو دیدم را خواب ایناینكه
که تمام جسمم به لرزه در آمده قسم دادم که حقیقت  این دعوت را برای من نمایان سازد، درحالیایشان)ع( 

 مشغول دعا بودم!... با کمال احترام، تعبیر این رؤیا چیست؟؟بود و با صدای بلند 
 عراق -منتظر  غائبفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وأسََّّ ل اهلل أص ينيني وفق  اهلل لك  خري وسََّّدد خ اك وجعل  ممن ي لحوص الحق بإخَلص، 
اجتنَّابَّ ، َو وليي وَو يتولى لَّ  الحق حقَّا  ويرزقَّ  اتحَّاعَّ ، وينيني لَّ  الحَّااَّ  بَّااَل  ويرزقَّ  

 الصالحني.
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 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن    

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآ  ل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

دهد و خطاهای تو را ببخشد و تو را در جمع طالبان مخلص  یاری خداوند شما را در انجام هر کار خیری
 یاری آن از پیروی در را تو و دهد نشان تو به هست که طورحق قرار دهد و از او خواستارم که حق را همان

ب از آن به تو کمک کند. او یاور من است اجتنا در و سازد نمایان تو برای هست که طورهمان را باطل و نماید
 وست شایستگان است. و او د

 و السالم علیكم و رحمة الله وبرکاته.
 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/  -  أحمد الحسن   

****** 

 گوید. خواب دیدن جوانی که أذان می: 485پرسش 

لقَّد رأيَّط رأيَّا وأنَّا   مكَّاص أحري ء أذأره ويوجَّد أنَّان أرث واإلمَّام أحمَّد  :٤٨5السََََّّّّ ال/ 
، وأَّاص اويَّ  القَّامَّة ونحيع وظهره اويَّ  وَو جَّالس، واقع بمكَّاص عَّالر وأنَّا رأيتَّ  من الخلع

وأاص ي ةَّر بيدي  للنان، وقد أةَّر بيدي  نحو ةَّاب وناداه باسَّم  وقال: يا أحمد أذص وأنط م ذني، 
 أذص بالنان.وعندَا صعد أحمد و

 أملانيا -املرس : عاملي 

دم زیادی حضور داشتند : در خواب دیدم که در یک جای وسیع و بزرگی بودم که در آن جا مر ۴۸۵سؤال/ 
توانستم او را از پشت سر، مشاهده کنم  من که  بود  ایستاده  بلندی جای یک  روی  بر السالمکه امام احمد علیه

که قامت بلندی داشتند و جسم نحیف و الغر با کمری کشیده بود و در حالی که آنجا نشسته بودند با دست 
احمد اذان بگو، تو  ای:  گفت و کرد صدا اسم با را او و نمود هاشار  جوانی یک به که کردندبه مردم اشاره می

 م احمد باال رفت و برای مردم اذان گفت.مؤذن من هستی. در آن هنگا
 آلمان -فرستنده: عاملی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 امل ذص َو الخي يعلن ويبشر دعوة الحق، واألذاص َو الدعوة إلى الحق.

 حمة اهلل وبرأات .والسَلم عليكم ور 
 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

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

 .  است حق بسوی دعوت  نماد واذان کندست که دعوت را اعالم و منتشر میمؤذن کسی ا
 علیكم ورحمة الله وبرکاته.والسالم 

 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

****** 

 خواب دیدن خواندن آیه الكرسی : 486پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٨6الس ال/ 

وآل محمَّد األئمَّة واملهَّديني وسََََّّّّلم تسََََّّّّليمَّا   والحمَّد هلل رب العَّاملني، وصََََّّّّلى اهلل على محمَّد
 أثريا .

 الرحیم : بسم الله الرحمن۴۸۶سؤال/ 
.  والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

  الب مين إرسَّال َخا اءسَّتضسَّار عن معق َخه الرأيا ملوءي أحمد)ع(، وَي رأيا لحبط تحلغ من
 تقريحا . 1٢العمر 

 .موالیم احمد الحسن ع بپرسم از را ایساله ۱۲از من درخواست شده که تعبیر خواب یک دختر 
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رأت الدنيا مملمة فشَّرعط   قراءة آية الكريس، وملا بل ط الحي القيوم سَّمعط صَّوتا  جميَل  
 يكم  معها ايية الشريضة فاننيحهط من نومها.

 وءي، والسَلم عليكم جميعا  ورحمة اهلل وبرأات .وسَلمي ملوءي وسَلمي ءبن م 
 العربية اإلمارات -املرسلة: خاأزاد 

 ایهوخواب اینگونه بود که : تمام دنیا را تاریک دیده بود، پس شروع به تالوت آیه کرسی کرد و تا اینكه به
 بیدار خوابش از و کرد،می ت تالو او همراه که شنید را زیبایی صدای ناگهان رسید...(  القیوم الحی)  مبارکه

 و الله رحمة و جمیعا   علیكم والسالم.  باد السالمالیم علیهسرورم و فرزند مو  و موال به درود و  سالم و.  شد
 .برکاته

 امارات عربیة -فرستنده: خاکزاد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وضَََّّلء ، ولم تكن َي تعر  الهدى والنور   َخا المَلم، الدنيا مملمة أي ملسط ظلما  وجورا  
وقراءتهَّا آيَّة الكريس يعين أنهَّا رأت الحق وتقَّدمَّط خ وة إلى اإليمَّاص بَّالحق والهَّدى والنور، 

 ة الكريس.ف عانها اهلل سححان  ب وليائ ؛ وَو الصوت الخي أأم  معها آي

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤3٠الحجة/ ذو  - أحمد الحسن  

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

ظلم و ستم شده است و او راه  اینكه دنیا را به شكل تاریک دیده بیانگر این است که جهان و دنیا پر از
 معناست  اینبه نمود، کرسی آیه تالوت  به شروع اینكه اما.  شناختمیهدایت و روشنایی را در این تاریكی ن

 او به امر این در متعال خداوند پس بردارد، گامی هدایت و ایمان بسوی و ببیند را حقیقت و حق توانست که
راه او کامل نمود هم را کرسی ایهاو فرستاد و این همان صدایی بود کهکمک کرد و اولیای خود را جهت یاری 

 . 
 والسالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.

 هـ ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن  
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 و درجه پنج ستاره و تاج خواب دیدن فرمانده ارتشی : 487پرسش 

 السَلم عليكم. :٤٨٧الس ال/ 

مع من النان وَو يلقي أَازيج )َوسََََّّّّات( وَو برتحة رأيط   الرأيا ضََََّّّّابط جيو وسََََّّّّط تج
 غريحة خمسة نجوم وتا .

 العراق -املرس : علي جمال 

 : السالم علیكم.۴۸۷سؤال/ 
 مینظا یدرجه او!  گفتمی یزله هادر رؤیا یک فرمانده نظامی بین جمعیتی از مردم دیدم که او برای آن

 .بود تاج یک و ستاره پنج که داشت عجیبی
 عراق -تنده: علی جمال فرس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ة ضَََََّّّّّابط جيو تَّ ويلَّ  ملَّ  من املَلئكَّة، وَم املَلئكَّة الَّخين ينصََََّّّّروص املهَّدي إلقَّامَّة دولَّ 
ها تشََّّري إلى الخمسََّّة أصََّّحاب الكسََّّاء اليماني؛ العدل اإللهي، أما الرتحة فالنجوم الخمسََّّة في
مل  املهدي،  -املل  اإللهي   -، والتا  يشََّّري إلى  )ع(وَم محمد وعلي وفاامة والحسََّّن والحسََّّني

أي إص الرتحَّة تشََََّّّّري إلى اليمَّاني وملَّ  املهَّدي وإقَّامَّة حَّاأميَّة اهلل؛ ألص الخمسََََّّّّة صََََّّّّلوات اهلل 
ةََََّّّّضي بعَّد أص ت  ى  )ص(سََََّّّّول محمَّديهم جمعهم الكسَََََّّّّّاء اليمَّاني الَّخي ت  وا بَّ ، والرعل

بالكسَّاء اليماني، وَخا الشَّضاء إةَّارة إلى أص صََّل  الدين اإلسََّلمي املحمدي بعد خراب  يتم  اهلل 
بَّاليمَّاني، فمَّا رأيتَّ  أنَّط   رأيَّاك َو فر  مَلئكَّة اهلل وسََََّّّّكَّاص السََََّّّّمَّاوات بمهور اليمَّاني 

، )ع(هَّار فلَََََّّّّّ  محمَّد وآل محمَّدام وإقَّامَّة دولَّة العَّدل اإللهي وحَّاأميَّة اهلل وإظوالتهيئَّة للقيَّ 
 .)ع(وخصوصا  الخمسة أصحاب الكساء

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن 
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 الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد   األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 دولت  تا دهندمی یاری را السالمعلیه مهدی امام که است فرشتگان از ایی،فرشتهتأویل فرمانده نظام
 فاطمه  و علی  و  محمد)   هاساء یمانی دارد، که آنک اصحاب   به اشاره  ایپنج ستاره  درجه اما  نماید  پا بر  را  عدل

 السالم  علیه  مهدی  خالفت  –  الهی  خالفت  –  به  اشاره  پادشاهی  تاج  و.  هستند(    السالم  علیهم  حسین  و  حسن  و
میت خداوند است. حاک  برپایی  و  السالمعلیه  مهدی  امام  فرمانروایی  و  یمانی  به  اشاره  فرمانده  درجه  یعنی.  است

از قرار گرفتن   بعد چرا که پنج تن علیهم السالم در زیر پوشش )کساء( یمانی جمع شدند و حضرت محمد 
ه به اصالح اسالم محمدی بعد از خرابی و ویرانی توسط یمانی زیر کساء شفا پیدا کرد و این شفا و درمان اشار 

مان خشنودی مالئكه و تمام ساکنان ملكوت نسبت به ظهور ه دیدی خودت  رؤیای در تو که چهدارد. و آن
حاکمیت خداوند و نمایان شدن فضل و برکت محمد یمانی و آمادگی جهت قیام و برپایی حكومت عدل الهی و  

  است. والسالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.السالم به خصوص اهل کساء)ع( و آل محمد علیهم 
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  - أحمد الحسن  

****** 

 )ع(خواب دیدن حضرت زهرا: 488پرسش 

بشََََّّّّهرين رأى رأيا أن  نائم على أريس أخي وَو نائم بنييت  قح  وءدة زوجت     :٤٨٨السََََّّّّ ال/  
وقالط ل : إص اهلل يقرئ  السَََّّلم فنمر إلى قلح  ولم   )ع(باملسََّّنيشََّّضى جبب زوجت  ظهرت الزَراء

يجَّد أفلَََََّّّّّ  منَّ  أص يرزقَّ  مولودا  فيكوص لَّ  ةَََََّّّّّ ص عميم بَّاإلسَََََّّّّلم وقَّائَّد عنَّد ولَّدي اإلمَّام 
دة لها بنضسََََّّّّها ورفعط املولود إلى ، عندَا تقدمط الزَراء إلى زوجت وقامط بعملية الوء)ع(املهدي

 ط بنصع من ةهر ةعحاص.السماء ودعط، ويقول إص َخه الرأيا أان
 أملانيا -املرس : عاملي 

غ شدن همسرش بود، فار از قبل ماه دو رؤیا این : برادرم در خانه خوابیده بود و رؤیایی دید که۴۸۸سؤال/ 
ظاهر شد و برادرم دید که در بیمارستان در کنار همسرش روی تختی خوابیده بود که ناگهان فاطمه زهرا)ع( 

فرستد. او به قلب تو نگاه کرد و بهتر از تو کسی را نیافت، پس فرزندی به تو به تو درود می به او گفت: خداوند
فرمانده خواهدشد، آن هنگام  شت و نزد فرزندم امام مهدی)ع(خواهد داد که شأن و منزلت بزرگی خواهد دا
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طرف آسمان گرفت   به زنم نزدیک شد و در زایمان به همسرم کمک نمود سپس نوزاد را به حضرت فاطمه)ع(
 این خواب در نیمه ماه مبارک شعبان بود.و خداوند متعال را دعا کرد ... برادرم اشاره دارد که 

 انآلم -فرستنده: عاملی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

لكم إص ةَََّّّاء اهلل، فقط املولود ليس ابن  ب  أخوه، أي إص املولود َو أنط وفق  الرأيا واضَََّّّحة  
يهتَّدي إلى وءيَّة اهلل سََََّّّّححَّانَّ  يكوص اهلل لكَّ  خري، وأمَّا معق وءدتَّ  وأنَّ  مولود؛ فهو إص من 

َّدايتَّ  ومعرفتَّ    )ع(أيوم ولَّدتَّ  أمَّ  بَل ذنَّب، وأمَّا أص الزَراء َي القَّابلَّة فهَّخا يعين إنهَّا سََََّّّّنيَّب 
ق إنها رفعت  إلى السََََّّّّماء؛ أي إنها سََََّّّّتكوص سََََّّّّنيحا  لرأيت  ملكوت اهلل سََََّّّّححان ، الحق، ومع

وأيلَََََّّّّّا  املولود َو بشََََّّّّرى فيكوص   الرأيَّا معق أنَّ  تنقَّ  بشََََّّّّرى ألخيَّ  الَّخي رأى أنَّ  ولَّد لَّ  
ي؛ ألن  أخ    الرأيا أص املولود من أنصََّّار املهدي، مولود، و  الرأيا أن  تنق  ل  بشََّّرى ظهور املهد

ا  فلي م  أخوك من فلََّّ  اهلل أص يجع    ذريت  صََّّالحني من أنصََّّار املهديني   املسََّّتقح ، وأيلََّّ 
 وفقكم اهلل لك  خري.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤3٠ذو الحجة/  - أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.د لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة و والحم  المهدیین وسلم تسلیما 

تفسیر این رؤیا ان شاء الله واضح و آشكار است، اما تعبیر نوزاد به معنای فرزند برای برادرت نیست بلكه به 
ن اال تو کهدرحالی ایمعنای برادر اوست، در واقع این نوزاد شما هستی، اما اینكه شما در خواب متولد شده

که هرکسی که به والیت خداوند متعال هدایت شود مانند کسی شود  در دنیا هستی بر این حدیث صدق دارد
این معناست عنوان قابله به بهکه تازه به دنیا آمده و هیچ گناهی مرتكب نشده است و دیدن حضرت زهرا)ع( 

ینكه تو را به طرف آسمان بلند کرد این است که او سبب و ایشان سبب و دلیل هدایت شما به حق است و ا  که
یلی خواهد شد تا تو بتوانی ملكوت آسمان را ببینی، همچنین دیدن نوزاد در خواب یک بشارت است و اینكه دل

شود بیانگر این است که تو بشارتی به او خواهی رساند و این برادرت در خواب دیده که صاحب فرزندی می
 این نوزاد از یاران امام مهدی)ع(  باشد. چرا که او در خواب دیده بود کهمی  هور امام مهدی)ع(بشارت همان ظ
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به او  خواهد بود، پس برادر تو هم به فضل خداوند امیدوار باشد که فرزندی نیكو کار از یاران امام مهدی)ع(
 بدهد. خداوند متعال تو را در امور خیر و نیک موفق نماید.

 م ورحمة الله وبرکاته.والسالم علیك
 هـ  ۱۴۳۰ذو الحجة/  -  أحمد الحسن

****** 

 به قومش گفت.  (ع )خواب دیدن آنچه حضرت موسی: 489پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٤٨٩الس ال/ 

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهدين وسلم تسليما .

آبَّائَّ  ال َّاَرين واملهَّديني من  سََََّّّّيَّدي وموءي يَّا بن رسََََّّّّول اهلل صََََّّّّلوات ربي عليَّ  وعلى 
 .)ع(ولدك

 رحمن الرحیم: بسم الله ال۴۸۹سؤال/ 
.  اللهم صل علی محمد وآل محمد األئمة والمهدین وسلم تسلیما 

موال و سرورم، ای فرزند رسول خدا درود خداوند بر شما و پدران مطهرت و صلوات خداوند بر مهدیین 
 .فرزندانت از السالامعلیهم

َّا وأخَّخ الع ة منهَّا، فوج هَّط وجهي سََََّّّّيَّدي وموءي، رأيَّط رأيَّا   املنَّام عجزت عن تضسََََّّّّري
لكم سََََّّّّيدي ألفهم املقصََََّّّّود من رأياي: وجدت يا سََََّّّّيدي أني مع مجموعة من الزمَلء   بعثة 
َّا ء تروق لنَّا ونريَّد الخرو  منهَّا،  دراسََََّّّّيَّة لحلَّد أجنيب، ولكن حني وصََََّّّّلنَّا لهَّخه الحلَّدة وجَّدنَّا

اإلخوة مختلضني   ما بينهم على ال ريقة األمث  وةََََّّّّر  سََََّّّّنيب مناسََََّّّّب ملن   فكاص من معي من
أقول لهم: اجمعوا أمرأم على قول واحد وقولوا بما قال نيب اهلل  نفـسينا لهخه الحلد، فوجدت أرسَّل

 موىس لقوم .

تا مقصود  موالی من، رؤیایی دیدم که توانایی تفسیر و عبرت گرفتن از آن را نداشتم لذا به شما روی آوردم
 بودیم رفته خارجی کشور یک به که دیدم هایمرؤیا را بفهمم: در خواب خودم را همراه تعدادی از همكالسی

هیم، اما وقتی به آن منطقه رسیدیم انگار منطقه مورد نظر ما نبود، پس تصمیم د  انجام  آموزشی  تحقیق  یک  تا
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 مرور را دلیلی کدام هر که شنیدممی هایمگرفتیم که از آنجا خارج شویم، سپس هنگام خروج، از همكالسی
گشودم و  زبان به لب من لحظه آن در کنند، بیان بود فرستاده آنجا به را ما که شخصی آن برای تا کردندمی

 برای قومش گفت را بگوئیم.)ع( موسی حضرت  که چهگفتم: یک اتفاق نظر داشته باشیم و بگذارید آن

وَ  لهخا القول عَلقة بقلََََّّّّية   ؟فما أاص قول نيب اهلل موىس لقوم  املناسََََّّّّب ملث  حالنا َخا
 ؟وبماذا توجهين وتنصحين ب    مث  َخه املواقع ؟سَلم اهلل علي اإلمام املهدي 

 العربية السعودية -ملرس : يوسع ا

سخن حضرت موسی)ع( به قومش که مناسب با حكایت ما باشد چیست؟ آیا این قول و اقوال ارتباطی با 
 ؟ نصیحت و پند شما برای من چیست ؟داردقضیه امام مهدی)ع( 

 انعربست  -فرستنده: یوسف 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

تنيحعهَّا صََََّّّّيحَّة إبليس، وأَّ  صََََّّّّيحَّة حق تنيحعهَّا اعلم وفقَّ  اهلل أص صََََّّّّيحَّة ج ائيَّ )ع( 
سَّمع من ةَّيااني صَّيحة باا ، فكما تسَّمع بدعوة الحق وداعي الحق ءبد أص تمر باءمتحاص وت

ي  وا بها الحق ويلَّلوا بها الخلق عن الصَّرا  املسَّتقيم،  اإلنس والجن الشَّحهات الت يريدوص أص
فهخه رأياك تنيني ل  الرد املناسََّّب على ةََّّيعة املراجع أو أعوانهم واملنتصََّّرين لهم، الخين يوجحوص 

سَّواء السَّنيي ، فاهلل ينيني تقليد غري املعصَّوم ب َوائهم ونصَّحوا ألنضسَّهم عجَل  وسَّامريا  وضَّلوا عن 
ألةَََّّّحاَهم:  عندما يدعون  إلى اءبتعاد عن الحق َو ما قال  موىس)ع(  ل  أص الرد املناسَََّّّب عليهم

ئ  ﴿  إ َلى بََّار 
َ  َفتحوبحواس جَّس ع 

مح الس أح اذ  ات خََّ مس بَّ 
كح سَََََّّّّ نضح

َ
تحمس أ مس َظَلمس م  إ نمكح مَّ    يََّا َقوس وىَس ل َقوس مس َوإ ذس قََّاَل مح كح

لحواس  تح ئ  َفاقس نَد بَار  مس ع 
مس َخريس  لمكح مس َذل كح َسكح نضح

َ
يمح أ ح  ابح الرم َو التموم َح مس إ نم ح 

مس َفَتاَب َعَليسكح  .(1)﴾كح

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

ملعون را به دنبال  دارم، بدان که ندای جبرئیل)ع(، صدا و دعوت ابلیس از خداوند برای تو آرزوی موفقیت
طور که همان پس کند،دارد، پس در مقابل هر ندای حق یک صدای باطلی وجود دارد که آن را همراهی می

برای امتحان آماده کن چرا که شیاطین جن و انس با طرح شبهاتی از  را خودت  شنوی،دعوت حق را می
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از راه مستقیم گمراه کنند. پس این خواب،  بر این دارند که دعوت حق را بپوشانند و دیگران راباطل سعی 
نند داغیر معصوم را بر دیگران واجب می  از  تقلید  که  کندجواب مناسبی برای طرفداران مراجع تقلید را بیان می

 رؤیا این با متعال خداوند پس نند،کمی دور به هدایت راه از را دیگران سامری، یو با نصب و ساختن گوساله
 کهکالمی با این و کند بیان کنند دور حقیقت و حق راه از را تو که کسانی برای مناسبی جواب  است خواسته
)و حضرت موسی به قوم خود گفت به امثال همین اشخاص در آن زمان داد تناسب دارد:  )ع(  موسی حضرت 

 باز خدا سوی به اکنون کردید، ستم خود نفس به و شدید پرستلهکه: ای قوم، شما از جهالت و نادانی گوسا
ره عمل کفا  بهترین  خداوند  پیشگاه  در  این  کشید  بر  تیغ  یكدیگر  کشتن  به  خود  نادانی  و  جهالت  کیفر  به  و  گردید

 . (1)(است مهربان و پذیرتوبه بسیار خدا که پذیرفت را تانشماست، آنگاه از شما درگذشت و توبه

م  ﴿لقومَّ :  قول موىس)ع( بَّ  وأيلَََََّّّّّا   يََّاء يََّا َقوس نني 
َ
مس أ يكح  َجعَََّ  ف 

مس إ ذس
َة الل   َعَليسكح مََّ  ن عس

واس رح اذسأح
َعامَل نيَ 

ن الس َحدا  م 
َ
ا َلمس يح ست  أ م مم لحوأا  َوآَتاأح م مُّ مناسَََّّّحا  ألص تنصَََّّّحهم ب  وتخأرَم   (٢)﴾َوَجَعَلكح

مس ﴿ )ع(ملهَّدينيإذ نصَََََّّّّّب فيهم األئمَّة وا )ص(بوصََََّّّّيَّة رسََََّّّّول اهلل محمَّد يكح َ  ف   َجعََّ
يََّاء إ ذس نني 

َ
أ

لحوأا   م مُّ ، فاملضرو  أص تشََََّّّّكروا نعمة اهلل الك ى عليكم وفيكم  باتحاع الحق ﴾َوَجَعَلكح
، فاهلل قد آتاأم ما لم ي ت  أحدا  من العاملني، أنتم )ص(واألخخ بوصََََّّّّية الرسََََّّّّول الكريم محمد

 )ع(دة خلق  سححان ، وَم محمد وآل محمبالخصوص   َخه األمة حيا جع  لكم قادة َم خري
لحوأَّا  ﴿األئمَّة واملهَّديوص  م مُّ اء َوَجَعَلكح يََّ نني 

َ
مس أ يكح َ  ف   َجعََّ

مس إ ذس
َة الل   َعَليسكح مََّ  ن عس

واس رح م  اذسأح يََّا َقوس
َعامَل نيَ 

ن الس َحدا  م 
َ
ا َلمس يح ست  أ م مم  .﴾َوآَتاأح

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31صضر/  - أحمد الحسن

)ای قوم، نعمت خدا را به خاطر بیاورید آنگاه در میان شما به قوم خود گفت:  )ع(  موسی  حضرت   چنینو هم
 عطا نداد، جهان اهل از یکپیامبرانی فرستاد و شما را پادشاهی و فرمانروایی داد و به شما آنچه را که به هیچ

 رسول وصیت هاآن وسیلهبه و کنی یادآوری را هاآن انیتو این دو آیه جواب مناسبی است که می (3)(کرد
 پیامبرانی  شما  بین  که)هنگامیو مهدیین را بعد از خود به عنوان جانشین معرفی نمود:  )ص( که ائمه)ع(  خدا

را شكر کنید که نعمت پیروی از فرستاد و به شما فرمانروایی و پادشاهی داد(، و برشما واجب است که خداوند 
ه شما عطا نمود و وصیت رسول خدا)ص( را در بین شما قرار داد، پس خداوند آن چیزی را که به تمام حق را ب

بهترین رهبران و فرماندهان را برای  و هستید امت این جمع در که شما خصوصعالم نداد، به شما داد به
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ند )ای قوم نعمت هست ()ع)ص( و اهل بیت ایشان و مهدییندمحم حضرت ) هاهدایت شما قرار داد و آن
ا کرد و چیزی به شما داد که به عط پادشاهی شما به و داد قرا پیامبرانی شما بین در که بیاورید یادخداوند را به

 تمام جهانیان نداده بود(.
 والسالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.

 هـ ۱۴۳۱صفر/  -  أحمد الحسن

****** 

 شود. ج میخواب دیدن فلجی که از برکه آب خار: 490پرسش 

 رأيا رآَا صديق لي: :٤٩٠الس ال/ 

أنا صََََّّّّاحب الرأيا وأنا   مكاص أنا نتحدث   موضََََّّّّوع َام، وأثناء التحدث أاص أمامنا  
برأَّة خر  منهَّا ةََََّّّّخ  مشََََّّّّلول خر  من ال أَّة وصَََََّّّّّار أمَّامنَّا، أَّاص بَّ  ق عَّة مثَّ  الت 

قدنا في  أن  ولي من  وب على جزأ السَّم  لضظ الجَللة، انحهرنا واعتبالسَّم  ةَّق  مع ظهره مكت
أوليَّاء اهلل، وأَّاص بَّاديَّا  أنين أنَّا أيلََََّّّّا  اعتقَّدت بَّخلَّ  فرححنَّا بَّ  ترحيحَّا  أحريا ، تحَّدثنَّا معَّ ، أثنَّاء 
تحدثنا مع  أنا منيشَََّّّوقني للحديا مع  نبتمر من  أ  ألمة، صَََّّّار يسَََّّّ لنا أسَََّّّئلة، فكاص 

  ولكن بعد ألول وَلة لم يشََّّ  صََّّاحب الرأيا في  ؟ومن نعر   ؟يسََّّ لنا عن أم ةََّّخ  نعر 
وقط ةََّّ  في  أن  يخدعنا ليجرنا ملكيدة، أخخني صََّّاحب الرأيا بعيدا  وحدثين وقال لي: ء تخ ه  
ب ي يشء؛ ألنين أةعر أص   األمر خدعة، وأن  يخدعنا وأن  ليس بولي، وقال لي: ء تضتح ل  قلح  وء 

ا مسَّرور محتهج ب ، وأثناء بنعم، أبط أتكلم مع ذل  الخار  من املاء وأنتصَّدق ، ف جحت  بإيماءة  
مَّا أَّاص صَََََّّّّّاحَّب الرأيَّا يتحَّدث معي أنَّا ويحَّخرني منَّ  وأبَّط أنَّا أَز رأيس وأقول موافق، أوءد 
الشَّيخ الخي ينيحع  صَّاحيب أانوا ب سَّض  الق ار فانشَّ   صَّاحب الرأيا عين وصَّار يجري وراءَم 

 الرأيا.الحا  إلنقاذَم، ثم انتهط 
 فلس ني -املرس : أبو محمد 

 : رؤیایی که دوستم دیده است:۴۹۰سؤال/ 
من و وصاحب رؤیا در یک جایی بودیم که مشغول گفتگو درباره یک موضوع مهمی بودیم، در این حین 

 شباهتی  یک. گرفت قرار ما مقابل در و شد خارج بود فلج که شخصی یک آن از که بود ما کنار در آبی یبرکه
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ن امر ای که بود شده نوشته( الله) جالله لفظ آن روی که بود شكافی او پشت در که داشت ماهی شكل به
 سخن  به شروع خود پس خداست اولیای از شخص اینتعجب و شگفتی ما را بر انگیخت و معتقد شدیم که 

  صحبت هم  او  با  اشتیاق  با  و  کردیم  او  با  گویی  آمد  خوش  یک  ما  پس  دارم  اعتقادی  چنین  نیز  من  که  گفت  و  کرد
دن نمود که چند نفر و چه کسانی کر   سؤال  به  شروع  او  پس.  دادیممی  گوش  خوب   هایشحرف  تمام  به  و  شدیم
 که بود کرده شک او به بعد کمی اما نداشت او به شكی هیچ خواب یبیننده  اول یمرحله در شناسیم؟را می

 به  چیزی: گفت  و  برد دورتر  جایی  به را من  رؤیا  صاحب.  دهد  فریب  را  ما  خواهدمی و  باشدمی او کار  در  نیرنگی
 از که کنم گمان و زندمی گول را ما دارد او و است کار در ایه یک حیلهک کنممی احساس من چون. نگو او

 و خوشحالی با من. چشم: گفتم او به اشاره با من و نكن بازگو او برای را قلبت اسرار گفت سپس! نیست اولیا
اد دمی  هشدار  را  من  رؤیا  صاحب  که  حالی  در  و  کردمیم  صحبت  بود  شده  خارج  برکه  از  که  شخصی  آن  با  شوق

 بودیم  قطار  یک  در  هم  با  که   پیرمردی  یک  فرزندان  که  کردممی  تأیید  را  او  حرف  سر،  یاشاره  با  چنانو من هم
 خودم حال به مرا و کند کمک هاآن به که کردند خود مشغول را رؤیا بیننده دوستم بودند، پایین قسمت در

 .رسدمی پایان به خواب  لحظه این رد که گذاشت
 فلسطین  -فرستنده: أبو محمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

حح  من اهلل سََّّححان ، وواضََّّحة أنها منخرة من ةََّّخ  تبحهروص ب ، أما  وفق  اهلل، رأيا صََّّا
 د َخا الشيخ الخين حاول صاحح  إنقاذَم فهم بعض من ينيحعوص َخا الشيخ ويسمعوص من .أوء

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31صضر/  - أحمد الحسن

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

د تو را موفق بگرداند. خواب دوستت از جانب خداوند متعال است و یک هشداری واضح برای شما خداون
 نجات و کمک در سعی دوستت که شیخی فرزندان اما دهید،نسبت به شخصی که زیاد به آن اهمیت می

 ابع کالم او هستند.ت و شیخ آن پیروان از بعضی داشت هاآن
 ه.والسالم علیكم ورحمة الله وبرکات

 هـ ۱۴۳۱صفر/  -  أحمد الحسن
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****** 

 خواب دیدن ماه گرفتگی و پنهان شدن آن : 491پرسش 

 السَلم على أنصار اهلل ورحمة اهلل وبرأات . :٤٩1الس ال/ 

 تضسريَا:رأيط قح  فرتة رأيا وأرجو 

 : سالم و درود خدا بر انصار الله.۴۹۱سؤال/ 
 را دارم. مدت ها پیش یک خوابی دیدم که تقاضای تفسیر آن

رأيَّط أَّاص الوقَّط أذاص الضجر حسََََّّّّب مَّا أتَّخأر، وسََََّّّّمعَّط صََََّّّّوت األذاص أنَّا وأمي، فخرجنَّا 
أربع   لننمر فرأينَّا القمر وأَّ نَّ  يخسََََّّّّع، فَّاختضى القمر أليَّا  تقريحَّا  وظهرت أربعَّة أقمَّار من

جوانَّب حول القمر املختضي، وفجَّ ة بَّدأت أحس أَّ ص األر  بَّدأت ت لي من تحتنَّا، فقلَّط ألمي: إص 
   تضور، فقالط لي: ء، ء يوجد يشء، وَخا ما أتخأره من الرأيا.األر 

در خواب دیدم که وقت اذان صبح بود، دقیقا  یادم نیست، من و مادرم صدای اذان را شنیدیم. هر دو خارج 
ماه را در حال خسوف دیدیم، پس کم کم ماه به طور کامل پنهان شد و چهار عدد ماه در اطراف ماه  شدیم و

ه شده ظاهر شدند و ناگهان احساس کردم که زمین در زیر پاهایمان داغ شد، به مادرم گفتم: زمین پوشید
 . دارم یاد به رؤیا از که است چیزی این...  نیست چیزی نه،: گفت مادرم جوشد،دارد می

 جزاأم اهلل ألع خري، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .
 العراق -نرجس  املرسلة:

.  خداوند به شما اجر فراوان بدهد. وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 
 عراق -فرستنده: نرجس 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 لرحمن الرحیمجواب: بسم الله ا
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.  والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

واختضاأه واضََََّّّّح، واألقمار األربعة حول  وَو مختضي  األذاص َو دعوة الحق، والقمر َو الويص،
ب َ  األر    أي م منوص يتصََّّلوص ب ، وفوراص األر  َو عخاب من اهلل، إذا لم يحدث الحداء سََّّينزل

َّ  األر  الَّخين ينزل  ويهلَّ  أأرثَم، والعَّخاب ء ينزل إء بعَّد أص يكوص َنَّاك رسََََّّّّول منَّخر أل
وء  َوَما ﴿بهم العخاب، قال تعالى:  َعَا َرسح ب نَي َحىتم نَحس

َعخ  ا مح نم  .(1)﴾أح

ح و روشن اذان در خواب به معنای دعوت حق است و ماه بیانگر وصی است اما پنهان شدن آن، امری واض
 فوران اما و کند،است و ظهور چهار ماه در اطراف آن از اتصال و ارتباط اشخاص مؤمن به وصی حكایت می

 را  هاآن بیشتر و شودمی نازل زمین اهل بر نیفتد اتفاق( تغییر) بداء اگر که است هیال عذاب  معنای به زمین
 ساکنان  برای  ایر اینكه رسول یا هشدار دهنده گم  شودنمی  نازل  وقت  هیچ  الهی  عذاب   و  رساندمی  هالکت  به

: )هیچ وقت عذابی را نازل فرمایدمی خداوند که. باشد داشته وجود شد خواهد نازل هاآن بر عذاب  که زمینی
 .(2)(باشیم فرستاده آنجا به را رسولی آن از قبل مگر ایمنكرده

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31صضر/  - أحمد الحسن

 والسالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۱صفر/  -  أحمد الحسن

****** 

 خمینی)رحمه الله( در حال استغاثه به حضرت زهرا)ع(خواب دیدن امام : 492پرسش 

أبط مايش أنا وصََََّّّّاحب قديم لي سََََّّّّين ودخلنا مكاص فرأينا اإلمام الخميين   :٤٩٢السََََّّّّ ال/  
ويحكي ويسَّت يا بالزَراء ويرس على اللحم برغ ، فقعدت قاعد على أوم لحم بقر ويمعس ب   

 
 . 15اإلسراء:  -1
 .15سراء: ا -2
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غ  وأبكي واسَّت يا بالزَراء، ف ةَّرت بوج  اإلمام وصَّرت أعم  مثل  امعس اللحم وأرس علي  بر
 إلى صاحيب أص يصعد معي فلم يصعد

به یک مكانی بودیم، وارد مكانی  رفتن حال در بود سنی که: من به همراه یک دوست قدیمی۴۹۲سؤال/ 
 و کردمی گریه و رفتنشسته بود و با گوشت ور می گاو گوشت از اییم و امام خمینی را دیدیم که روی تپهشد
پاشید، پس من هم در مقابل او نشستم ها گندم میجست و بر گوشتبرد و یاری میپناه می)ع(  زهرا  حضرت  به

بردم و از او پناه می ضرت زهرا)ع(پاشیدم و به حو همانندش شروع به گریستن کردم و روی گوشت گندم می
 .بیاید ولی او قبول نكردطلبیدم، در آن لحظه به دوستم اشاره کردم که همراه ما یاری می

َّخا اللحم فسَََََّّّّّد فهو ليس إمَّام  فَّاإلمَّام الخميين أع َّاني اَّابَّة )أرة( من اللحم وقَّال لي: إذا 
بها على النان وأقول لهم: إص  وَخا اللحم لن يضسََّّد، وأخخت اابة اللحم وأنا متعجب وصََّّرت أدور 

لي: إص   السَََّّّيد أحمد   السَََّّّيد أحمد َو اإلمام، وصَََّّّرت أتحداَم إص َخا اللحم لن يضسَََّّّد، ثم قال
 )ة لة( ء توجد   جميع العالم ولكنين نسيتها.

 أملانيا -املرس : عاملي 

ردی از گوشت برداشت و به من داد و گفت: اگر این گسپس امام خمینی یک تكه وشت فاسد شد، او ی گ 
شود! پس من با تعجب آن تكه گوشت را گرفتم و بین مردم امام نیست و این گوشت، هرگز خراب و فاسد نمی

این گوشت فاسد بستم که ها شرط میامام است و با آناحمد)ع( گفتم که: سید ها میزدم و به آندور می
یک رازی است که در تمام جهان همانند آن ( احمد)عشود، در آن هنگام به من گفت: در وجود سید نمی

 وجود ندارد ولی من آن را فراموش کردم.
 آلمان -فرستنده: عاملی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ك حقا ، وتراَا تتحقق بضلَّ  اهلل علي  وعلى وفق  اهلل لك  خري، وأسَّ ل اهلل أص يجع  رأيا
النََّّان، وأص يهََّّدي اهلل النََّّان إلى الحق ويعرفهم الحق ويجعلهم ينيحعوص الحق بضلََََّّّّلََّّ  عليهم 

 سححان .

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31صضر/  - أحمد الحسن
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 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی  محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 قرار واقعیت را شما خواب  ایناز خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت دارم، و از خداوند خواستارم که 
 که  طلبمرا در حقیقت ببینی، و از او می خودت رؤیای تحقق دیگران و تو بر خداوند بخش و فضل با و دهد
 .دهد قرار حق پیروان از را شما و کند هدایت حقیقت و حق راه به را مردم

 والسالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.
 هـ ۱۴۳۱صفر/  -  أحمد الحسن

****** 

 خواب دیدن مردن بعد از اتمام دوره لیسانس: 493پرسش 

رأيَّط أص زوجَّة عمي الت توفيَّط إلى رحمَّة اهلل من ةََََّّّّهور رأيتهَّا بعَّد وفَّاتهَّا  :٤٩3السََََّّّّ ال/ 
نَّا وتقول لنَّا بَّالرأيَّا أنهَّا حلمَّط )زوجَّة عمي اهلل يرحمهَّا تقول إنهَّا ةَََََّّّّّافَّط حلم رغم  تتكلم مع

أنهَّا مَّاتَّط(، تقول املرحومَّة إنهَّا حلمَّط أص َنَّاك نَّان تموت بعَّد انتهَّاء الحكَّالوريون وأص الحتول 
ت بعد الحكالوريون، وأ نين بالرأيا   اريقي للصَّع الثالا من الحكالوريون وباقي لي سَّتمو

ا والرابع إلنهَّاء الحكَّالوريون، مع العلم بَّ نين   الحقيقَّة أنهيَّط الحكَّالوريون من  الصََََّّّّع الثَّالَّ 
سََََّّّّنوات اويلة، مع العلم أص زوجة عمي ذأرت بالرأيا ةََََّّّّيئا  غريحا  عجيحا  حيا قالط إص الحتول 

ة مدرسََََّّّّة السََََّّّّادات سََََّّّّتموت بعد الحكالوريون ولم تق  على غريي أن  خريج مدرسََََّّّّة خريج
 .ع  أنا الوحيدة   بلدتي الت أنتمي ملدرسة أَ  الحيط سادات النيشرالسادات؛ ألنين بالض

 الكويط -املرسلة: الحتول محمد 

 یک از و کرددیدم که با ما صحبت می را رفت، دنیا از پیش ها: در خواب زن عمویم که ماه۴۹۳سؤال/ 
 را خوابی یک ولی بود رفته دنیا از او اینكه با: گفتمی عمویم زن) که گفت،می برایمان بود دیده او که خوابی

 دنیا از لیسانس دوره از التحصیلی فارغ از بعد مردم که بودم دیده خواب : گفتمی مرحومه آن!( بود دیده
عد از پایان دوره لیسانس خواهد مرد! و گویا من در خواب در سال سوم دوره لیسانس ب بتول همانا و رفتندمی

 را لیسانس دوره من حقیقت در کهدرحالی بگیرم، را لیسانس تا مانده چهارم الس و سوم سال از بودم و نیمی
ر شد و گفت یادآو  را عجیب و انگیز شگفت چیزی عمویم زن چنینهم. بودم رسانده پایان به پیش هامدت 

 فارغ  هک  نكرد  ایاشاره  من  از  غیر  به  اما  مرد  خواهد لیسانس  از  بعد  سادات   یکه: بتول فارغ التحصیل مدرسه
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 سادات ) بیتاهل مدرسه در که بودم کسی تنها من منطقه اهالی بین که چرا! بود سادات  مدرسه التحصیل
 .هستم عضو( بشر

 کویت  -فرستنده: بتول محمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 اب: بسم الله الرحمن الرحیمجو 
.  والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

ا   مسَََّّّ لة تمام العق  والسَََّّّماء الكلية السَََّّّابعة. فاملَلئكة وفقكم اهلل لك  خري، الرأي
عرفونهََّّا ويمكنكم عنََّّدمََّّا يريََّّدوص أص ينيينوا لكم أمرا  ينيينوه من رموز َََّّخا العََّّالم الت ت

 إدراأها، وأيلا  َي من حعة   نضوسكم فيسه  على املَلئكة إظهارَا لكم.

ام شدن عقل و آسمان کلی هفتم است. فرشتگان خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد، موضوع رؤیا، تم
 توانید می و اسیدشنمی شما که عالم این رمزهای از نمایند، روشن را امری تو برای خواهندمی کههنگامی

 برای آن نمودن ظاهر پس بسته، نقش شما هاینفس در رمز این چنینهم و کنند،می تبیین کنید، درک
 .شودمی آسان فرشتگان

فَّالَّدراسَََََّّّّّة اءبتَّدائيَّة مثَل  ترمز   الَّدين إلى معرفَّة العقَّائَّد والعحَّادات معرفَّة ظَّاَريَّة، أمَّا  
دراسََََّّّّة اءبتدائية فرتمز إلى السََََّّّّماوات السََََّّّّط الدراسََََّّّّة الثانوية أي السََََّّّّط سََََّّّّنوات الت تلي ال

أي  امللكوتية، والت يعر  إليها اإلنسََََّّّّاص ويرتقي فيها بت حيق ما تعلم والعم  ب  ليعر  الحقائق  
َّدة النضس والشََََّّّّي َّاص والَّدنيَّا وزخرفهَّا، وبَّالتَّالي تكوص ننييجَّة العمَّ  َي  العمَّ  بَّالعحَّادات ومجَّا

َّخا تمَّامَّا  أمَّا أبَّط تضعلني بعَّد اءرتقَّاء   السََََّّّّمَّاوات السَََََّّّّّط امللكوتيَّة املثَّ  اليَّة الجزئيَّة، و
وَو أيع تقرأين  -إنهَّائَّ  اءبتَّدائيَّة حيَّا اسََََّّّّتخَّدمَّط   التعليم الثَّانوي مَّا تعلمتيَّ  فيهَّا 

   قراءة الكنيب وح  املسائ  والتعر  على العلوم وتحصي  املعلومات منها. -تكتنيني و

د و عبادات است، اما رمز آموزش ثانوی یا همان پس رمز آموزش ابتدایی در دین مثال  معرفت ظاهری عقای
 آن به انانس که دارد، ملكوتی گانه شش هایشش سال دوم که بعد از درس ابتدایی است، اشاره به آسمان

 یعنی بشناسد، را حقایق تا یابد،می ارتقاء آن در کند،می عمل بدان و داندمی چهد و با تطبیق آنکنمی عروج
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 شش هایآسمان در ارتقای عمل، نتیجه و آن، هایزینت و دنیا و شیطان و نفس با جهاد و عبادات  با عمل
ز انتهای ابتدایی انجام دادی، وقتی ا بعد که بود کاری مانند دقیقا   این و شود،می جزئی و مثالی ملكوتی گانه

 یادگرفتی آن ات مقدم وتحصیل علوم یادگیری و مسائل حل و هاکتاب  خواندن در چهآندر آموزش دومی
 .بنویسی و بخوانی چگونه اینكه. نمودی استفاده

أمَّا   الكليَّة فقَّد أبَّط تتعلمني للت حيق أي أبَّط تتهيسني من خَلل التعلم   الكليَّة 
إلى تعليم ال ري أو إفادة ال ري بما َو عاجز عن فعل ، وَخا األمر م ابق تماما  للمعرفة الت يحصَّلها 

يضعل  من  بعة الكلية؛ ليكونوا مهيسني لمرسَّال الخي َو أيلَّا  م ابق ملا األننيياء   السَّماء السَّا
تخر  من الكلية، أي إص األننيياء أيلََّّا  عندما يحرسََّّلوص يعلموص ال ري أو ينضعونهم بما َم عاجزوص 
عن فعلَّ ، وتعليم األننييَّاء لل ري معرو ، أمَّا نضعهم لل ري فَّ يلَََََّّّّّا  ربمَّا يتوضََََّّّّح لَّ  إص رجعَّط إلى 

 .)ع(ملرسلنيأو السيايس واءجتماعي ل  ول ريه من األننيياء اصادي ليوسع)ع( العم  اءقت

اما در کلیه )دانشكده( در آموزش تطبیق کردن را آموختی، یعنی اینكه در خالل یادگیری در دانشكده که 
ه دقیقا  به دیگران آموختی یا کاری که دیگری از انجام آن ناتوان است را به دیگری آموزش دادی، و این مسئل

رسال  آماده  تا  آورند،آن را به دست میمطابق با شناختی است که پیامبران در آسمان هفتم کلی    چیزی  شوند،  ا 
 به شوند،می فرستاده پیامبران وقتی یعنی دهند،مطابق با کاری که برای خروج از دانشگاه انجام می که

 آموزش  رسانند،می فایده آنان به هستند ناتوان آن انجام از که کاری به نسبت یا دهندمی آموزش دیگران
شن شود، وقتی به کار اقتصادی رو برایت شاید دیگران به آنان منفعت اما است، معروف دیگران به پیامبران

 مراجعه کنی. یا سیاسی و اجتماعی ایشان و بقیه پیامبران فرستاده)ع(یوسف)ع( 

هلل وبتوفيق اهلل ل  من أَ  السََّّماء   وبالبسََّّحة لرأياك بالخصََّّوص؛ فمعناَا أن  بإخَلصََّّ 
لكلية، والرأيا بشَّرى ل  بإتمامها بضلَّ  اهلل علي ، أما املوت فهو بمعناه الحقيقي إص السَّابعة ا

ةَََََّّّّّاء اهلل، أي اءنق َّاع إلى اهلل وايخرة بعَّد معرفَّة الحقيقَّة، قَّال علي)ع(: )إنمَّا أبَّط جَّارا  
 .(1)جاورأم بدني أياما (

اوند به تو از َاهل آسمان هفت خصوص: معنایش این است که با اخالص و توفیق خداما در مورد رؤیایت بال
رگ ان شاء الله به م اما توست، برای بشارتی -تو بر خداوند فضل با–کلی هستی، رؤیا با به اتمام رسیدن آن 

، معنای حقیقی آن است، یعنی قطع شدن )از همه چیز( به سوی خداوند و آخرت بعد از شناخت حقیقت

 
 . 299ص 1الكافي ج -1
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 شما همسایه جسمم کوتاهی مدت  برای که بودم شما برای ایعلی)ع( فرمود: )همانا من یک همسایه
 .(1)(بود

 مر إلى علي بن أبي االب(.: )من أراد أص يرى ميتا  يسري على األر  فلين(ص)وقال محمد

 به  رودمی راه زمین روی که ببیند را ایحضرت محمد)ص( فرمودند: )هر کسی که بخواهد شخص مرده
 (.بنگرد طالب ابی بن علی

 وس وضح ل  املس لة أأرث:

 این مسئله را بیشتر برای شما شرح خواهم داد:

 أوء : األر  = املدرسة اءبتدائية.

أي ما ترين  بالعني وتسََََّّّّمعين  باألذص و .. و .. و .. و ..، َخه ألها ء تتعدى إلى امللكوت بدوص 
عدى علم  َخه األر ، وء تتعدى معرفت  َخه الحياة الدنيا، وإص عم ، ويحقى اإلنسَّاص أرضَّيا  ء يت

إلى  -أ  خري سَّددك اهلل ووفق  إلى   -قرأ ألع ألع أتاب   الدين والعقائد والعحادات، انمري  
لحوصَ ﴿قولَّ  تعَّالى:  اف  مس غََّ َح َرة   خ 

مس َعن  ايس
َح نسيََّا َو َحيََّاة  الَّدُّ

َن الس را  م   َ ا وَص ظََّ َلمح ء املخَّااحوص ، َ ء(٢)﴾َيعس
بهخه ايية لم يكونوا تجارا  ألهتهم التجارة، ب  َم علماء دين مبش لوص بدراسة الدين وتدريس ، 

 فوص ةيئا ، وعلمكم فقط دنيوي ء عَلقة ل  بايخرة.ولكن اهلل يقول لهم أنتم ء تعر

 أول: زمین = مدرسه ابتدایی
 عمل،  بدون  امور  این  یهمه  که  ،..و..و..و. شودمی شنیده  گوش  با  و  شودیعنی اموری که با چشم دیده می

 زمین  سطح  حیطه  از  او  علم  و  بود  خواهد  زمینی  چنانهم  انسان  یعنی  رسید،  نخواهد  ملكوت   عالم  به  وقتهیچ 
 به  -وند تو را موفق بگرداندخدا-.  کند  مطالعه  را عبادات   و  عقاید  و  دینی  کتاب  هزاران  اگر  حتی  رود،نمی فراتر
 کنند می عمل دنیوی ظاهری امور به واقع در ها: )آنفرمایدمی که کن توجه متعال خداوند کالم این

 است، کرده مشغول را ها، مخاطبین این آیه تاجرانی نیستند که تجارت آن (3)(غفلتند در آخرت  از کهدرحالی
 به خداوند ولی تندهس عقایدی مسائل و دین تدریس و یادگیری مشغول که هستند دین عالمان اینها بلكه

 
 . 299ص  1کافی ج -1
 . 7الروم:  -2
 . 7روم:  -3
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 جهان  به ارتباطی هیچ و است مادی و دنیوی تنها شما عمل و. دانیدنمی چیزی هیچ شما: گویدمی هاآن
 !  ندارد آخرت 

فَّاإلنسَََََّّّّّاص إذا علم ءبَّد لَّ  من العمَّ ، والعمَّ  ءبَّد لَّ  من اإلخَلص؛ لريتقي اإلنسَََََّّّّّاص وتكوص 
ا َو الحَّال   اءبتَّدائيَّة ولم تعملي بمَّا معرفتَّ  حقيقيَّة، فَّ نَّط إص تعلمَّط القراءة والكتَّابَّة أمَّ 

بَّ  ربمَّا يكوص  ؟يكنيَّب تعلمت ل دادي معرفَّة، فمَّا َو الضرق بينَّ  وبني األمي الَّخي ء يقرأ وء
األمي أفل  حاء  من  إص أاص مستمعا  جيدا  للمعلم. أليسط الحجارة أفل  من القلوب القاسية 

طس ﴿الت ء تسَّمع   بعض األحياص،   َوة   ثحمم َقسََّ دُّ َقسَّس ةََّ
َ
وس أ
َ
َجاَرة  أ ح 

َي َأالس د  َذل َ  َفه  ن بَعس م م  لحوبحكح قح
اَرة  ملَََّا  جََّ ح 

َن الس نس َوإ صم م  طح م  ح  ا ملَََّا َيهس هََّ
نس َاء َوإ صم م 

نَّس ح املَّس رح ح م  قح َفَيخس قم ا ملَََّا َيشََََّّّّم هََّ نس ارح َوإ صم م  هََّ
نس
َ
نَّس ح األ رح م    َيَتَضجم

ح  َية  الل   َوَما الل 
َملحوصَ َخشس ا َتعس َ اف  ر َعمم  .(1)﴾ ب 

ص در آن اخال باید عمل شرط و کند عمل داندمی چهانسان اگر چیزی بداند بر او واجب است که به آن
 یاد ابتدایی یباشد تا انسان بتواند ارتقاء یابد و شناختش حقیقی باشد، و شما اگر خواندن و نوشتن را در دوره

 که  سوادیبی شخص یک با تو فرق باشی، نداشته زمینه این در شناخت جهت عملی گونه هیچ و گرفتی
گر خوب به حرف معلم گوش دهد خیلی بهتر ا سواد،بی آن ایدش بلكه چیست؟ داندنمی را نوشتن و خواندن

 شما های)سپس دل شنوندنمی که اوقات گاهی نیست سنگی هایاز تو خواهد بود. مگر سنگ بهتر از دل
 بیرون هاییجوی هاسنگ برخی از که چرا آن از ترسخت یا سنگ همانند گردید سخت[ واقعه] ینا از بعد
 از خدا و ریزدمی فرو خدا بیم از هاخی از آنبر  و شودو آب از آن خارج می شكافدمی هاآن از ایپاره و زندمی
 .(2)(نیست غافل کنیدمی چهآن

 ثانيا : امللكوت = املدرسة الثانوية.

سَّ ضَّعها ل    معادءت ليتلَّح أأرث سَّنيب أص املراح  السَّط الثانوية ترمز للسَّماوات السَّط 
 امللكوتية.

 دوم: ملكوت = مدرسه متوسطه
 گانهشش  مراحل  اینرا به شكل معادالتی برایتان شرح خواهم داد که بیشتر برای تو واضح گردد که    هاکه آن

 . است ملكوتی آسمان شش نماد

 
 . 74البقرة:  -1
 . 74بقرة:  -2
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 سماوات. سط سنوات = سط

 شش سال = شش آسمان 

 دة أعلى من األخرى وبعدَا.سط مراح  واحدة أعلى من األخرى وبعدَا = سط سماوات واح

کدام باالتر و بعد از دیگری است = شش آسمانی که هر کدام باالی دیگری و بعد  هر که ایشش مرحله
 از آن قرار گرفته است.

   بعلم سابق لزيادة املعرفة.ت حيق تعليم سابق لزيادة املعرفة = العم

 رای زیاد کردن شناخت.تطبیق آموزش قبلی برای شناخت بیشتر= عمل به علم قبلی ب

لهخا تجدين من ال حيعي أص املَلئكة يرمزوص إلى السماوات السط امللكوتية أو اءرتقاء فيها 
ت تعقب اءبتدائي، ب  ومن أو إنهاء اءرتقاء فيها بالتعليم الثانوي أو السَََّّّنوات السَََّّّط من التعليم ال

يضكم بهَّا، فمن الحكمَّة أص يكوص الحكمَّة الحَّال َّة أص يرمزوا لهَّا بهَّخا الرمز فهم يريَّدوص تعر
 الرمز لها قريحا  منها ليحعر   بها بصورة واضحة.

 هابه همین خاطر بسیار طبیعی است که فرشتگان نمادی از شش آسمان ملكوتی و پیشرفت و ارتقاء در آن
 حتی  بلكه  باشد،می  ابتدایی  مرحله  از  بعد  که  متوسطه،  سال  شش  در  تعلیم  یمرحله  از  بخشی  پایان  یا  و  هستند

 برای را ملكوت  عالم معرفت و شناخت شكل، این هب و صورت  این به فرشتگان تا است حكمت از نماد این
 .سازند نمایان واضحی صورت به شما

 وأيلا  لينيحني مدى القرب الرمزي.

 . شود روشن رمزی نزدیكی مقدار تا چنینهم

اننيحهي إلى أن    الدراسََّّة الثانوية أبط تسََّّتخدمني ايلة الت حصََّّلت عليها   اءبتدائية؛ 
وَي القراءة والكتَّابَّة، ولكن ََّ  أَّانَّط لوحَّدََّا تكضي للنجَّا  واءنتقَّال من مرحلَّة إلى 

، أأيََّّد أنََّّ  أبََّّط مرحلََّّة أعلى، أم أبََّّط تحتََّّاجني إلى الرتأ  وفهم مََّّا تقرأين وتكتنيني
  للضهم، وإء فَل تحصََََّّّّ  املعرفَّة وء يكوص َنَّاك نجَّا  وانتقَّال إلى مرحلَّة تحتَّاجني إلى الرتأ

أعلى من الت أنط فيها، أخل  األمر   ارتقاء السََََّّّّماوات السََََّّّّط امللكوتية، فالعم  بما تعلمت 



 234                                                                                                                             (پنجم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

الت أنط فيها، ب  ءبد سَََّّّابقا  ء يكضي لوحده لَلنتقال إلى مرحلة أعلى أو سَََّّّماء أعلى وأرقى من 
 ، فالعم  دوص إخَلص ء قيمة ل  وء يزيد املعرفة، تماما  أالقراءة بدوص ترأ .من اإلخَلص

توجه کن، تو در هنگام درس خواندن در مقطع متوسطه از ابزاری که در مقطع ابتدایی کسب کردی، استفاده 
 کافی باالتر یپایهابزار برای پیشرفت و ارتقاء تو به ت، اما آیا این اس نوشتن و خواندن همان هاآن که کنیمی

. به تأکید که بود الزم نوشتی،می و خواندیمی که را چهآن فهم برای بیشتری دقت به احتیاج اینكه یا است
از  باالتر مرحله به انتقال و شناخت به دستیابی صورتبه درک و فهم بیشتری نیازمند بودی در غیر این

 ملكوت  عالم  یگانهشش  هایآسمان  در  پیشرفت  و  ارتقاء  بنابراین  نیست،  پذیر  امكان  بودی  آن  در  که  ایمرحله
 و باالتر یوختی به تنهایی برای ارتقاء به مرحلهآم قبال   که چیزی به کردن عمل پس. است گونه همان نیز

اشت چون عمل بدون در عمل اخالص د باید بلكه نیست بودی،کافی آن در که چهآن از باالتر آسمانی
 .ندارد ایاخالص هیچ اعتباری ندارد، همان گونه که خواندن بدون دقت و فهم هیچ ثمره

فمثَل  ربما أبط   يوم ما تمسََّّكني بيدك أتابا  وتقرئني في ، ولكن فكرك مشََّّ ول   
 مشكلة عائلية، فتجدين نضس  بعد غلق الكتاب أ ن  لم تكوني قد فتحتي .

ک کتابی در دست داشته باشی و مشغول خواندن آن باشی ولی فكر و ذهن تو مشغول ال  شاید روزی یمث
ی که گویا اصال  کتاب را باز شو می اینیک مشكل خانوادگی باشد بنابراین در موقع بستن کتاب متوجه 

 . اینكرده

   َلئكَّة لَلرتقَّاءالتضت إلى القرب الرمزي بينهمَّا، وأم َي الحكمَّة بَّال َّة عنَّدمَّا يرمز امل
 السماوات السط بالدراسة الثانوية مثَل .

مالئكه در  ارتقاء که است آمیزحكمت چقدر که ببین و کن دقت هاآن بین رمزی نزدیكی و قرب  اینبه 
 .است شده تشبیه متوسطه تحصیلی یدوره به مثال   گانهشش هایآسمان

 ية السابعة.ت = السماء الكلثالثا : الكلية أو الدراسة العليا   الجامعا

 سوم: دانشكده یا تحصیالت عالی در دانشگاه = آسمان کلی هفتم

والرمز َنا لت ابق اءسََََّّّّم؛ فالسََََّّّّماء السََََّّّّابعة َي سََََّّّّماء ألية، وليسََََّّّّط سََََّّّّماء جزئيات 
ومتنافيات ومَلئمات، وأيلَّا  الدراسَّة العليا بعد التعليم الثانوية تتم   مدرسَّة الشَّائع أنها تسَّمى 

ص أصَََّّّ  اءسَََّّّم غري عربي، املهم أن  اءسَََّّّم املعرو  لهخه املدارن الت وء إةَََّّّكال   أوألية،  
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تخت  بالتعليم العالي، وأيلََّّا  أما بي بط سََّّابقا    مسََّّ لة أص التعليم   الكلية عادة للت حيق 
أص    أر  الواقع، أي أص اإلنسَََّّّاص يقدم إلى الكلية من املجتمع اإلنسَََّّّاني ليتعلم فيها، ويعود بعد  

عل م أو لينضع املجتمع اإلنسََّّاني بما تعلم وعر ، يكم  دراسََّّت    فيها إلى املجتمع الخي قدم من ، ليح
 .أو على األق  نقول أن  قد أصحح مهيئا  لهخا األمر بعد تخرج  من الكلية

جزئیات اشد. آسمان هفتم همان آسمان کلی است و شامل بمی هادر اینجا رمز به دلیل مطابقت بین اسم
 شایع  که طورهمان است متوسطه یدوره از بعد که عالی آموزش چنینمخالف نیست و هم و امور متنافی و

 عربی زبان از اصطالح این اصل اینكه بر ندارد اشكالی چند هر. شودمی نامیده( دانشكده= کلیه) است
 نین چهم است، معروف اسم ینا که اهمیت دارد اینكه درس خواندن در مقاطع باالتر به چهآن نیست،
 یعنی است واقعیت با امری مطابق حقیقت در دانشكده در تعلیم ام،داده شرح گذشته بحث در که طورهمان
ه درس خود را به اینك از بعد و شودمی دانشكده وارد بیشتر یادگیری برای انسانی جامعه یک از انسان اینكه

 دهد یاد دیگران به آموخته که چهآن از تا تخواهدگش باز آمده آن از که ایپایان برساند به سوی همان جامعه
 امر  این آماده التحصیلی فارغ از بعد شخص این که گفت توانمی حداقل یا. برساند سود انسانی مجتمع به و
 .است شده( دیگران به علوم انتقال)

يكوص مهيئَّا  لتعليم غريه، وأَّخا اإلنسَََََّّّّّاص بعَّد أص يرتقي إلى السََََّّّّمَّاء السَََََّّّّّابعَّة الكليَّة 
نافعا  للمجتمع اإلنسَّاني بما ي دي إلى أمال  وصََّلح ، أو لينيحني األمر بوضَّو  أقول: إص   وليكوص

خريجي السََّّماء الكلية السََّّابعة َم أننيياء يمكن أص يرسََّّلوا إلى النان، ويمكن أص ء يرسََّّلوا 
إلنسَََََّّّّّاني، و  أَل للنَّان، ولكن   أَل الحَّالني سََََّّّّيكونوص نَّافعني ومصََََّّّّلحني للمجتمع ا

ص دعَّاة إلى اهلل، نعم َنَّاك فرق أحري بني نيب غري مرسََََّّّّ  ونيب مرسََََّّّّ ، وَخا الحَّالني سََََّّّّيكونو
 يمكن أص ينيحني ل  من قراءة أتاب النحوة الخاتمة.

ه است که انسان بعد از پیشرفت و شناخت و معرفت از عالم آسمان کلی هفتم توانایی این را خواهد گون  این  و
بتواند یک شخص مفیدی برای اصالح جامعه انسانی خود خود را به دیگران منتقل کند تا  داشت که علوم

هستند که ممكن است  پیامبرانیآسمان هفتم همان  همانا فارغ التحصیالن: بگویمباشد. برای توضیح بیشتر 
از جانب خداوند به سوی مردم ارسال شوند و یا ممكن است فرستاده نشوند ولی در دو حالت برای دیگران 

. کنندمی هدایت خدا سوی به را مردم حالت دو در و باشندتمع انسانی مثمر ثمر میمفید هستند و برای مج
 برای که. دارد وجود اندگر از پیامبران که فرستاده نشده دی نوع و شده فرستاده پیامبر بین زیادی تفاوت آری،
 .کنی مراجعه( نبوت ختم) کتاب  به توانیمی تفاوت  این بیشتر درک و فهم
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بما سََّّيتحادر إلى ذَن أي إنسََّّاص؛ وَو َ  أص أ  إنسََّّاص سََّّواء أاص ذأرا  أم ويحقى سََّّ ال ر 
ويرتقي إلى السََََّّّّمَّاء الكليَّة السَََََّّّّّابعَّة أنثى يمكن أص يكوص ننييَّا ، بمعق أص لَّ  مقَّام النحوة 
 ؟ويحص  تل  املعار  الت يسر اهلل لحين آدم تحصيلها

 تواندنی چه مرد و چه زن باشد، آیا میو اما سؤالی که ممكن است به ذهن انسان خطور کند که: هر انسا
 متعال خداوند که را میعلو و کند پیدا ارتقا هفتم کلی آسمان به و باشد داشته نبوت مقام یعنی باشد، پیامبر

 بیاورد؟ دست به نموده، آسان را علوم آن یادگیری

رسَّال فقط، والجواب نعم، فالنحوة ليسَّط مقتصَّرة على الرجال، ب  املقتصَّر على الرجال َو اإل
فحاب اءرتقاء مضتو  للجميع ء فرق بني إنسََََّّّّاص وآخر، فَل فرق بني ذأر وأنثى، وء فرق بني عربي 

فرق بني أبيض وأسََََّّّّود، الحَّاب مضتو  للجميع ضََََّّّّمن قَّانوص: الَّدنيَّا ألهَّا جهَّ  إء وأعجمي، وء 
صَّا ، واإلخَلص مواضَّع العلم، والعلم أل  حجة إء ما عم  ب ، والعم  أل  رياء إء ما أاص مخل

 على خ ر عميم حىت ينمر املرء ما يختم ل .

ختصاص دارد، فقط ارسال از ا  مردان  هب  که  چهآن  و  نیست  مردان  به  محدود  نبوت  آری:  گفت  باید  پاسخ  در
جانب خداست. و درهای ارتقاء و پیشرفت بر روی هر انسانی باز است و تفاوتی بین شخصی با دیگری نیست. 

 هارد و زن،  عرب و غیر عرب، سفید و سیاه وجود ندارد. این باز بودن درها برای همه انسانپس تفاوتی بین م
 یهمه و علم، هاینون: )تمام دنیا جهل و نادانی است مگر جایگاهقا آن و دپذیر می صورت قانونی با مطابق

 باشد،  اخالص  با  نكهای  مگر  است  تظاهر  و  ریا  علم  یهمه  و  شود،  عمل  آن  به  که  چیزی  مگر  است  حجت  علم
 (. برساند پایان به را آن چگونه شخص که است بزرگی بسیار خطر معرض در همیشه اخالص و

 منيساووص   َخا القانوص.الجميع 

 . هستند مساوی قانون این در مردم یهمه

 اوبى ملن يسمعوص ويعوص بتوفيق اهلل لهم.

 . کنندمی اندیشه و گیرندمی پند خداوند لطف به شنوندخوشا به حال کسانی که می

 وفقكم اهلل وسددأم، وأرجو أص تخأروني   دعائكم جزاأم اهلل خريا .

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . 
 ََّ 1٤31صضر/  - أحمد الحسن
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از خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت دارم و از شما تقاضا دارم که در دعاهایتان مرا به یاد بیاورید، 
 در کارهایتان به شما پاداش دهد. والسالم علیكم ورحمة الله وبرکاته. خداوند

 ـه ۱۴۳۱صفر/  -  أحمد الحسن

****** 

 بین شماست.  دراحمد سید گوید: خواب دیدن زنی که می : 494پرسش 

بعَّد أص جَّاءت لي زوجَّة أبي العلويَّة   الرأيَّا وقَّالَّط لي: ملَّاذا أنَّط متحري وتحكي  :٤٩٤السََََّّّّ ال/  
عن السََََّّّّيَّد أحمَّد، فقلَّط: نعم، فقَّالَّط لي العلويَّة: السََََّّّّيَّد أحمَّد موجود بينكم،  َّ  أنَّط بَّاحَّا

َّخه الرأيَّا، ومَّا علي  أص  وفقَّط من  الرأيَّا. ومن حينهَّا أنَّا أبكي وأريَّد أص أعر  مَّا قول السََََّّّّيَّد   
َّا  أفعَّ ، وأيع لي أص أسََََّّّّري   حيَّاتي بعَّد اليوم وأنَّا رجَّ  سََََّّّّيَّاسََََّّّّة ومقحَّ  على انتخَّابَّات وغري

ة والعشََّّرية، وأرجو من السََّّيد أص يشََّّري لي بدلي  أني مع  وأص الرأيا أانط َي ومعرو  لدى الدول
 قد اختارني اهلل أص أأوص من جند اإلمام الحجة عج  اهلل تعالى فرج  الشريع. الدلي 

 مال يا -املرس : سَلم األسدي 

تی و دلیل : در خواب دیدم که زن پدرم که سیده بود پیش من آمد و گفت چرا متحیر هس۴۹۴سؤال/ 
احمد)ع( در بین  سید: گفت منسید احمد هستی؟ گفتم: آری، پس سیده به دنبالبه آیا ؟چیست اتگریه

 که بدانم دارم آرزو و کنمشماست. که در این لحظه از خواب بیدار شدم و من از همان لحظه تا حاال گریه می
واهم بدانم که تكلیف من چیست و باید خمی و دارد؟ خواب  این یدرباره نظری)ع( چهالحسناحمد سید
 و دولت در و دارم روپیش راانتخابات  و هستم سیاسی شخصی من و دهم ادامه را زندگیم چگونه کنم؟ کارچه
 آیا که بدهد بارهاین در ایاشاره منبه تا دارم)ع( خواهشالحسناحمد سید از هستم، معروف امه قبیل

 باشد؟بازان امام حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف انتخاب کردهرس  از  رامن  خداوند  استممكن
 مالزی -ه: سالم اسدی فرستند

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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وتعالى، نحن لم ن ت  إلى َخه الدنيا إء   وفق  اهلل لك  خري وسََّّدد خ اك ملا يرضََّّي  سََّّححان 
 .)ع(ئكةلنخو  اءمتحاص األول الخي خاضت  املَل

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 نیامدیم  دنیا این  در  ما. ببخشد  راو گناهان تو  دکن  موفق  اوست  رضایت  مورد  که  خیری  کارهر  در  راخداوند تو
 ری نمودند.سپ راآن فرشتگان کهامتحانی گذراندن برای مگر

ط  ﴿قال تعالى:  سََّّس ق 
الس وَم النمانح ب   َ اَص ل َيقح

َتاَب َواملس ك 
مح الس نَزلسَنا َمَعهح

َ
َحي َنات  َوأ

الس َلَنا ب  َنا رحسََّّح
لس رسسَََّّ

َ
َلَقدس أ

َحد  
نَزلسَنا الس

َ
ح َوأ َلَم اللم عح ل لنمان  َول َيعس يد  َوَمَناف  د  ن  ةَََََّّّّ

س
ي   بَ  ي   يَد ف   َقو 

َ َ يسب  إ صم اللم
الس َل ح ب  هح َورحسََََّّّّح رح  َمن َينصََََّّّّح

يز     .(1)﴾َعز 

 تا کردیمنازل میزان و کتاب  هاآن با و فرستادیم روشن دلیل با راخداوند متعال فرمود:﴿ ) ما رسوالن خود
 بداند  خداوند  تا  است،  مردم  برای  منافعی  و  شدید  نیروی  آن  از  که  کردیم  نازل  راآهن  و  کنند  عدالت  به  قیام  مردم

 .(2)اپذیر است(نخداوند قوی و شكست ببینند، رااو کهآن بی کندمییاری رارسوالنش و او کسی چه

وممن  فاءمتحاص إذص بنصََّّرة اهلل ورسََّّل ، واوبى ملن يقتحم العقحة ويكوص من السََّّاجدين،
 ينصروص خليضة اهلل   زمانهم.

 شوندمیموفق انجامسر که کسانی حالبه خوشا و است پذیریاری خداوند و رسولش امكانپس امتحان با 
 .دهندمی یاری راخود در خدا یخلیفه و باشندمی کنندگان سجده جمع از و کنندنمیتكبر و

ألص تكوص من جنده، فاعلم أص اهلل يختار من  أما سَّ ال  وفق  اهلل، إص أاص اهلل قد اختارك 
فعلي  وفق  اهلل أص تقرر قرارا  حقيقيا ؛ أن  تختار اهلل سََّّححان  وتعالى وأص تكوص على  يختاره،

 استعداد ألص تقدم أ  يشء هلل والحا  لرضاه سححان .

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن

 
 .25الحدید :  -1
 .25حدید:  -2
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 پس  شدخواهی  او  سربازان  از  که  نمود  انتخاب   راتو  خداوند  اگر:  بگرداند  موفق  راشما، خداوند شمااما سؤال  
م حقیقی و تصمی الهیلطف با که است تو بر پس کندمی انتخاب  خواهدمی را کهآن متعال خداوند که بدان

 تقدیم  خداوند  راه  در  را  داری  هرچه  که  داشتخواهی  را  استعداد  این  و  برگزینی  راواقعی بگیری که خداوند متعال
 .بطلبی رااو رضای تنها و کنی

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - أحمد الحسن  

****** 

 خواب دیدن زن حائض : 495پرسش 

  وأتمق أص الرأيا الت رأيتها أنين من  ؟َ  رأيا الحائض من اهلل أم أضَََّّّ اث أحَلم :٤٩5السَََّّّ ال/  
غلى أمنيَّة أص أنصََََّّّّر حسََََّّّّني الزمَّاص، وأتمق الَّدعَّاء لي الخمسََََّّّّني امرأة تكوص حقيقَّة، فهَّخه أ

بالشَّضاء أنا وزوجي وأص التوفيق ءببت وألوءدي، واببت أَم سَّيدي ادعو لها سَّيدي أص اهلل يع يها 
 الصحة والقوة والثقة بالنضس ويكضيها األمرا  َي وأخواتها ووالديها وأ  األنصار.

 م عليكم ورحمة اهلل وبرأات .والسَل
 الكويط -لة: بتول املرس

 دیدم،   که  رادارم خوابی  آرزو  باشد؟می  صادقه: آیا خواب زن حائض از خداوند است یا خواب غیر۴۹۵سؤال/  
)ع( را یاری نمایم. زمان حسین که است من آرزوی این و باشد واقعیت هستم امام یاران زن پنجاه از من که

رانم دعا کنی. سرورم، پس و دخترم موفقیت برای چنینهم و نماییبرای شفای من و همسرم دعاامیدوارم که 
 هابیماری  و  بدهد  او  به  نفسبه  اعتماد  و  بدنید سالمتی و قدرت خداون  که  کنید  دعا  برایش  است،  تردخترم مهم

 .کند دوربه انصار تمام و والدینش و خواهرانش و او از را
 برکاته.و رحمة الله و و السالم علیكم 

 کویت  -فرستنده: بتول 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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الحائض ممكن أص ترى رأيا صَّادقة من ملكوت السَّماوات، وأسَّ ل اهلل أص يوفقكم جميعا  
 يتولى الصالحني.وليي وَو  لخري ايخرة والدنيا َو

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 خیر بر راز خداوند خواستارم که همه شما ببیند، و اایی صادقه از ملكوت آسمان رؤی تواندزن حائض می
 .کندمی سرپرستی را نیكوکاران او و است من ولی او بدارد موفق دنیا و آخرت 

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  - أحمد الحسن  

****** 

 )ع(خواب دیدن امام مهدی: 496پرسش 

 م ورحم  اهلل وبرأات .السَلم عليك :٤٩6الس ال/ 

أما بعد.. السََّلم على بقية اهلل، السََّلم على محمد وعلي وفاامة والحسَّن والحسَّني والسَّجاد 
والحاقر والصََّّادق والكاظم والرضََّّا والجواد والهادي والعسََّّكري واملهدي املنتمر واإلمام الخلع 

 .سليما  أثريا  الهمام، وص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم ت

 : سالم علیكم و رحمه الله و برکاته.۴۹۶سؤال/ 
اما بعد... سالم بر بقیة الله، سالم و درود بر حضرت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امام سجاد 

م اما و عسكریحسن امام و هادی امام و جواد امام و رضا امام و کاظم امام و صادقو امام باقر و امام جعفر
محمد()ع( و سالم و درود بر محمد و آل محمد ائمه و مهدیین  آل قائم) قدرتمند و دلیر امام و منتظرمهدی

.  و سلم تسلیما  کثیرا 

وسَََََّّّّلمي إلى أنصََََّّّّار اهلل ومحمد وآل محمد األئمة واملهديني أنصََََّّّّار أحمد اليماني املحايع بني 
 الرأن واملقام.
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آل بیتش ائمه و مهدیین که همان یاران احمد  ران حضرت محمد ویا و خداوند انصارو سالم و درود من بر
 .شودمی بیعت اوبا مقام و رکن بین که باشندیمانی می

سََََّّّّيدي وموءي أحمد، ولو أني أالط الرسََََّّّّالة إني أتوج  ب  عند اهلل اةََََّّّّضع لنا عند اهلل وآل 
 الحيط الكرام، س الي: ما َي أسرار مثلا برمودة، واحد.

استم بگویم که من با نام و ذکر تو به درگاه خداوند خو  کردم طوالنی راپیامم هکمالیم احمد، با اینسرور و 
 راز: اول: بنده سؤال اما و. کن شفاعت ما برای مطهر و پاک بیتآل و پروردگارت  نزد پس برممیمتعال پناه

 چیست؟ برمودا مثلث

أبط أدعو  ٢٠٠٩/ 31/1٢ ،1٤31/ محرم/ 1٤املحارك املصَّاد   اثناص:   يومي َخا وَو يوم الخميس  
اهلل وآل الحيََّّط أص ء يخرجين من َََّّخه الََّّدنيََّّا قحََّّ  أص يرىض عنََّّا، وإني أقََّّاتََّّ  مع اإلمََّّام املهََّّدي 

، وأقسََّّم باهلل على ذل  وإني بعد صَََّّلة الصََّّحح أ نما بجيشََّّني أحريين وأتى بقربي )ع(واليماني
 ضرقة الثانية لحان أابيضوأع اني لحان أسود جمي ، وأع ى ال

 بیت  اهل و متعال خداوند باشد،می ۳۱/۱۲/۲۰۰۹و  ۱۴۳۱محرم  ۱۴روز که پنجشنبه مصادف با دوم: ام
)ع( و یمانی)ع( مهدی امام همراه و نروم دنیا از نكنم جلب راخداوند رضای تا که کردم،)ع( را دعا میپیامبر

بزرگ را بین دو لشكر بسیارمخورم، که بعد از نماز صبح خودقسم میخداوند متعال علیه ظالمان بجنگم. بهبر
 گروه دوم لباس سفید دادکه بهدیدم که پیش من آمد و یک لباس سیاه قشنگی به من داد در حالی

وقال: إص الخي يقات  مع اإلمام املهدي لحاسََّّ  أسََّّود َخه، وأانط رأيا اويلة ولكن لم أتخأر إء 
خه رأيا األولى بعد إيماني بدعوة اإلمام لي العميم على ما أقول  ةَََّّّهيد، ليسَََّّّط ََخا منها واهلل الع

أحمَّد املوعود بَّ  عَّدة رأى، ومنهن: منَّخ مَّدة وأَّ نمَّا يَّ تي اإلمَّام املهَّدي )عجَّ  اهلل تعَّالى فرجَّ ( 
ومع  السََََّّّّيد أحمد اليماني، لكن لم أر وجههما أاص اءثناص نور على نور، وأ نما اإلمام املهدي 

َّخا املحَّايع بني الرأن ده اليمين على أتع السََََّّّّيَّد أحمَّد الحسََََّّّّن يلََََّّّّع بيَّ  اليمَّاني ويقول لي: 
 واملقام، َخا أحمد الحسن اليماني)ع(.

 ولی  بود  طوالنی  رؤیا  است،  سیاه  هایبجنگد لباسش همین لباس  که همراه امام مهدی)ع(و گفت: کسی
این  متعال شاهد کالم من است. و عظیم اوندخد و ندارم یادبه دیگری چیز کردمذکر که مواردی این جزبه

های بینم بلكه خواب میاحمد موعود)ع(  امام دعوت به آوردنمخواب اولین خوابی نیست که من بعد از ایمان
یمانی)ع( همراه   الحسنو امام احمد  ها: قبل از مدتی امام مهدی)ع(ی آننمودم که از جملهمتعددی مشاهده



 242                                                                                                                             (پنجم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

)ع( مهدی امام  که  گویا.  بود درخشان  و  نورانی  رتصو  دوون هرچ و  ببینم  را  هاآن  یهرهاو بود ولی نتوانستم چ
ی بین رکن و مقام است، گفت: این بیعت شدهمی  گذاشت ومی)ع(  الحسناحمد  کتف  رویبر  رادست راستش

 است.یمانی)ع(  الحسناحمداین 

واحرتامي إلى أنصَّار السَّيد، وإني واهلل خادم والسََّلم عليكم ورحم  اهلل وبرأات ، وسََّلمي 
وسَََّّلمي وامتناني إلى السََّّيد أحمد، وةََّّكري الدائم أوء  إلى اهلل وآل الحيط الكرام وإلى نعلهم،  

أحمَّد املوعود وولَّده، وادع لي يَّا سََََّّّّيَّدي أص أأوص من أنصَََََّّّّّارأم إلى يوم الَّدين، وأص أتوفق،  
مد، وصَّلي يا ربي على األئمة واملهديني، وةَّكري وسََّلمي ختامي، اللهم صَّ  على محمد وآل مح

 هدي واملهديني حجج اهلل.واةهد أص امل

 خداوند )ع(. قسم بهالحسناحمد  سید  یاران  به  من  احترام  و  سالم  چنینهم.  باد  شماو سالم و درود خداوند بر
 شاکرم، رااحمد)ع( و در مرحله اول خدا سید بر من درود و سالم و دانممی هاآن کفش خادم راخودم من

خواهم برایم گذارم. موالی من از شما میسپاس پدرانش)ع(و )ع( و احمد موعود)ع( بیتاهل از سپس
سازد و در پایان سخن، باز سالم بود و خداوند مرا در این امر موفقکنی که تا روز قیامت از یاران شما خواهمدعا

ین کنم. سالم و درود خداوند بر محمد و آل محمد و صلوات خداوند بر ائمه و مهدیمیفرستم و تشكرو درود می
 . هستند خدا هایحجت دهم که مهدی و مهدیین)ع(و شهادت می

 وةكرا  لكم.أرجو أص تص  رسائلي ب سرع وقط للسيد أحمد)ع( 
 سوريا -املرس : منتمر 

 .سپاس و تشكر)ع( برسد باالحسناحمد سید دست به وقت اسرع در من هایامیدوارم که پیام
 سوریا -فرستنده: منتظر 

 الرحمن الرحيم بسم اهلل الجواب:

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

واءنتصَّار أسَّ ل اهلل أص يجعلكم ممن يبتصَّر بهم لدين ، وأص يوفقكم ويتحتكم على الحق 
 للحق.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31ربيع األول/  - أحمد الحسن
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 : بسم الله الرحمن الرحیمالجواب 
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 و  گرداند  پیروز راخود دین  هاآن  یوسیلهبه  که  دهدقرار  کسانی  جمع  در  رااز خداوند متعال خواستارم که شما
 .گردی حق پیرو و یار و باشی قدمثابت حق بر که کند موفق راتو

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱ربیع األول/  -  أحمد الحسن

****** 

 )ع(خواب دیدن حضرت عیسی: 497پرسش 

 السَلم عليكم. :٤٩٧الس ال/ 

ةَّاَدت منخ بلَّع سَّنوات خلط رأيا   صَّحراء ومجموعة نضر وفرسَّاص وأبط أنتمر مجيء 
وأاص  )ع(عیسـی، ولكن بدا لي   نهاية األمر ب ن  السَّيد املسَّيح على فرسَّ جدي اإلمام علي)ع( 

وع احقا  ملواصََّّضات  املخأورة وحسََّّن , عند رأيت  وقعط سََّّاجدا  على أر  الصََّّحراء محلَل  بالدم 
من على جواده مقحَل  نحوي رافعَّا  إيَّاي من على األر  وأنَّا راأع،  )ع(یوال شََََّّّّيَّاص، فنزل عيسََََّّّّ 

 إلى حسن  وجمال .وقلدني بسيع ودرع وأنا ناظر 

 : السالم علیكم.۴۹۷سؤال/ 
یک صحرا منتظر آمدن جدم  در سواراسب چند و دیگر افراد تعدای همراه من که دیدم رؤیا در قبل هاسال

شده در با مشخصات وصف)ع(  عیسی  حضرت  او  که  شدامام علی)ع( بودم، ولی در نهایت امر برایم مشخص
 هایم خیس شدهکه چشمانم با اشکسجود رفتم و در حالیی زمین صحرا بهرو روایات بود. با دیدن ایشان بر

 زمین از رامن و کرد حرکت من سویمده و بهآداز اسب خود فرو هوش شدم. پس حضرت عیسی)ع(بود بی
 ه و شمشیر داد و من مشغول تماشای زیبایی او بودم. زر  یک من به و بودم رکوع در من که حالی در کرد بلند

َّخه الرأيَّا مع مجموعَّة من  أمَّ  ا الرأيَّا الثَّانيَّة فكَّانَّط لححييب وجَّدي اإلمَّام املهَّدي، بَّدا لي   
جََّّانََّّب ويرتََّّدوص اللحََّّان األبيض النقي والخََّّال  اللوص، نمر إلي  األاضََّّال يحواونََّّ  من أََّّ  

 محنيسما  أاص يحدو لي اوي  القامة، أبيض الوج ، رفيع الجسم، لوص ةعره يمي  إلى اللوص الحين.
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 از  کودکان از گروهی همراهدوم مربوط به محبوب من و جدم امام مهدی)ع( بود، در این رؤیا من به رؤیای
. کرد نگاه منبه لبخندی با. داشتند تنبه پاک و خالص سفید   لباس که بودیمشده جمع وا دور اطراف تمام

 . بود خرمایی مویش رنگ و تنومند او جسم و داشت سفید ایچهره و قد بلند که شدوانمود برایم چنین

م ربهَّا أمَّا الرأيَّا الثَّالثَّة فكبَّط واقضَّا  على مَّاء الححر وقرص الشََََّّّّمس بني عينَّاي ت لع من 
 مشرقة.

 ع کرد. طلو مغرب سمت از قرص دیدگانم مقابل  در و بودمایستاده  دریا  آب رویخواب سومم این بود که: من بر

أانط   )ع(سَّيده نسَّاء العاملني العخراء مريم  أما الرأيا الرابعة فكانط لوالدتي عندما ةَّاَدت
م  ابنها املسيح   املهد، وقالط أمي ححلى بي آنخاك، فجلسط السيدة العخراء عند فراةها وَي تح

 ألمي: سو  تلدين صيب فاسم  عيىس ملدة وقدرَا ثَلثة أيام ثم اسم  محمد، وَكخا حص .

 باردار منبه زمان)ع( را مشاهده کرد و در آنعذراء مریم حضرت  که باشدخواب چهارم مربوط به مادرم می
 فرزندش کهدامن در کنار مادرم نشست در حالی)ع(، آن زن پاک مریم حضرت(. بودم شكمش در من) بود

 سه  مدت برای که  آوردخواهی  دنیابه  راپسری:    گفت  مادرمبه.  کردمی حمل  ای)ع( را در گهوارهمسیح  حضرت
 . افتاد اتفاق امر این و شودمی محمد او اسم سپس بود، دخواه عیسی او اسم روز

يضسَّر لي َخه الرأى؛ ألني أةَّعر ب  أن  من  أرجو من سَّيدي وابن عمي السَّيد أحمد الحسَّن أص 
الصََََّّّّالحني، أنا أثري الت م  بحال  ونصََََّّّّرت  لصََََّّّّاحب زماننا، اللهم إص أاص صََََّّّّادقا  ب ن  اليماني 

ن يقتدوص ب  لنصََّّرة ولي  صََّّاحب العصََّّر والزماص)ع(، فاثنيط خ اه، وأيده بنصََّّرك، واجعلين مم
ا مع السََََّّّّضيَّاني ومجنَّدا  لممَّام املهَّدي، وادع لي بَّ ص أأوص من أول املنَّاصََََّّّّرين هلل ولكم   حربنَّ 

 ولكم والسَلم.
 الصني -املرس : السيد محمد حيدر 

ن تفسیر کند چرا که ها را برای ماین خواب خواستارم کهاز سرورم)ع( و فرزند عمویم سید احمد الحسن)ع( 
سیار امیدوارم. خداوندا؛ او و یاری ایشان به امام زمانمان بکنم او از نیكوکاران است و من بهمیمن احساس

ات را در یاری رساندن به خلیفهاو کمک کن و منرا در یاری رساندن بهباشد مناگر ادعای یمانی بودن او درست
دار. برای من دعا کن که از اولین یاران و سربازان خداوند و امام صاحب العصر و الزمان ثابت قدم نگه 

 السالم.بر علیه سفیانی باشم. و  مهدی)ع(
 چین -فرستنده: سید محمد حیدر 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ى منيشََّّرة ل  إص ةََّّاء اهلل، ب ن  إذا وفق  اهلل لمخَلص ف نط تكوص من أصََّّحاب  الرأيا األول
، لخل  أنط   الرأيا أبط تبتمره )ع(یوَو أيلَّا  ةَّنيي  عيسَّ املهدي الخي َو يمث  اإلمام علي)ع(  

 .وأيلا  رأيت  أن  عيىس)ع(على أن  علي)ع( 

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31األول/ جمادي  - حسنأحمد ال    

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

)ع( مهدی  امام  یاران  از  بدهد  اخالص  و  توفیق  شماخواب اول بشارتی برای شماست که اگر خداوند متعال به
اب منتظر او)ع( خو  در شما ایناست بنابر و شبیه حضرت عیسی)ع(( )ععلی امام نچوخواهی بود که او هم

 )ع( دیدی.عیسی حضرت  هیئت در رابا هیئت امام علی)ع( بودی ولی او
 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.

 هـ ۱۴۳۱جمادی األول/  - أحمد الحسن      

****** 

 خواب دیدن سجده کردن : 498پرسش 

 وبجواري رج  يدعو لي بقوة، بعدَا قال لي: لم ء اسََّّتجيب ل ، أبط سََّّاجدا   :٤٩٨السََّّ ال/  
 عد مسلك  عد إلى اهلل.

 َولندا -املرس : ل ي الهاةمي 

: گفت منبه آن بعداز کرد،می دعا برایم شدت  با که بود مردی کنارم در و کردممی : سجده۴۹۸سؤال/ 
 .گردخداوند باز سویبه بده، تغییر راروشت شود،نمی ُمستجاب  دعایت چرا

 هلند -فرستنده: لؤی الهاشمی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

اهلل ملعرفَّة الحق منَّ  ََّخه رأيَّا منيشََََّّّّرة ومنَّخرة لَّ    نضس الوقَّط، فعليَّ  أص تتوجَّ  إلى 
ا  وأبدا ، وأص تخل  العم  هلل سََّّححان ، وتنصََّّر أولياءه وحجج ؛ ليسََّّتجيب سََّّححان  وتعالى دائم

 ل .

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31جمادي األول/  - أحمد الحسن    

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیمو الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد   ا 

 شناخت   برای  حالهر  در  و  همیشه  باید  پس.  شماست  برای  دهندههشدار  و  دهندهاین خواب همزمان بشارت 
 تو  حجت خدا باشی تا برای اولیاء یاور و یار و باشیداشته اخالص خدا راه در عمل در و ببری پناه خدا به حق

 .کند اجابت
 السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.و 

 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/  -  أحمد الحسن

****** 

 شود.خواب دیدن آسمانی که روشن می : 499پرسش 

سََََّّّّيدي وإمامي، لقد رأيط   عالم الرأيا السََََّّّّماء على َيستها ال حيعية وفج ة   :٤٩٩السََََّّّّ ال/  
 احيعتها عدة مرات.بدأت أ نها مصحا  )ءيط( تيضء وتارة أخرى تعود إلى 

 یک شكلبه ناگهان که دیدم اشرؤیا آسمان را به شكل طبیعی  : سرورم و امامم، در عالم۴۹۹سؤال/ 
 . گشتمیباز خود طبیعی شكلبه دوباره و شدمی نورانی بار چندین که آمددر نورانی چراغ

رة أضَََّّّاءت لي السَََّّّماء وبعدَا ب يام معدودة رأيط مث  َخه الرأية )مشَََّّّابه  لها( ولكن َخه امل
 ؟ء أعلم ملا قلط َي أخل  ؟ي أخل ولم ي ض  نورَا، فقلط   منامي: َ
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. نشد خاموش آن نور دیگر گشت روشن که آسمان باراین ولی دیدم رارؤیا اینچند روز بعد، خوابی شبیه به
 .گفتم را( است گونه همان این) یجمله چرا دانمنمی. است گونههمان این: گفتم خودهب خواب  در پس

 ئمة واملهديني وسلم تسليما .َخا وصلى اهلل على محمد وآل محمد األ
 الكويط -املرس : خالد 

 و صلوات بر محمد و آل محمد امامان  و مهدیین  و سلم تسلیما
 کویت -فرستنده: خالد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

فل  من اهلل علي ، وإص ةاء تكوص فاتحة خري ل  ليعرف  اهلل بضلل  علي   َخه الرأيا َي
 ملكوت  وسماوات  ومَلئكت .

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31جمادي األول/  - أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.لحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و او ا  لمهدیین و سلم تسلیما 

نقطه شروع خیری باشد که خداوند  یک اللهاین خواب از فضل و بخشش خداوند برای شماست و إن شاء
 .سازد آشنا فرشتگان عالم و هاآسمان و ملكوت  عالم با راشما

 ه و برکاته.و السالم علیكم و رحمة الل
 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/  -  أحمد الحسن

****** 
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 دهد. در حالی که برای احمد شهادت می (ص)خواب دیدن پیامبر :500پرسش 

وَي أمَّا يلي: رأيَّط   إحَّدى الليَّالي رأيَّا بعَّد قراءة دعَّاء الرأيَّا عن الويص)ع(  :5٠٠السََََّّّّ ال/ 
وأانط املسََّّافة الضاصََّّلة بيين وبين  َي )رأيط ةََّّخصََّّا  جالسََّّا  أمامي على مكنيب أو ما يشََّّاب   

، فسََّّ لت : َ  أنط محمد رسََّّول  )ص(لشََّّخ  َو رسََّّول اهللنصََّّع مرت، فراودني ةََّّعور ب ص َخا ا
اهلل؟ ف وم  لي برأسَّ : نعم، فسَّ لت  أنا وبعض األخوة آمنا بدعوة السَّيد أحمد الحسَّن: فه  َو من  

بنيسَّامة وخر  من وجه  نور أ ن  ولدك ورسَّول من عندأم؟ ف وم  برأسَّ  ثانية: نعم، وابنيسَّم ا
 نفســيمن ةَََّّّدة اللَََّّّوء وملا فتحتهما وجدت ةَََّّّعاع الشَََّّّمس أو أقوى بكثري، ف غملَََّّّط عيين  

 مسنييقما ، واهلل على ما أقول ةهيد(، أرجو تضسري رأياي بوضو  أأرث وفقكم اهلل.
 العراق -املرس : حسني األسدي 

گونه بود: اینخوابی دیدم که )ع( وصی از نقل به رؤیا دعای قرائت ازبعد ها: شبی از شب۵۰۰سؤال/ 
بود که فاصله بین من و آن شخص بل من روی صندلی یا چیزی شبیه آن نشستهرا دیدم که در مقا)شخصی

است. از او پرسیدم: آیا تو محمد رسول  این شخص رسول خدا)ص(متر بود و من احساس کردم که نیم
ه سؤالم جواب بلی داد. از او پرسیدم: من و بسیاری از برادران به دعوت الله)ص( هستی؟ با اشاره با سر خود ب

 با  دیگرست؟ پس بارشما جانب از ایفرستاده و شما فرزندان از او آیا ایم،سید احمد الحسن)ع( ایمان آورده
 نور یاشعه  چونهم  نوری  لحظه. سپس یک لبخندی زد که در آندادپاسخ  بله  را،سؤالم  جواب   سر  دادنتكان

 دوباره  کههنگامی.  بستم  را  چشمانم  شدید،  رنو  خاطر  به  من  که  درخشید  ایشان  یچهره  از  تر،قوی  یا  و  خورشید
 . )و خداوند بر این کالمم گواه شاهد است(. دیدم بیدار را خودم کردم باز را چشمانم

 .دهد توفیق راشما خداوند. دهید توضیح واضح طوربه راخوابم که دارماز شما خواهش
 عراق -فرستنده: حسین اسدی 

 مبسم اهلل الرحمن الرحي الجواب:

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

وفقَّ  اهلل لكَّ  خري، رأيَّاك بي نَّة وواضََََّّّّحَّة، وفيهَّا بشََََّّّّرى لَّ  وَي أنَّ  رأيَّط رسََََّّّّول اهلل 
فهو إص ةَََََّّّّّاء اهلل من خرية اهلل من خلقَّ ، إص وفق لمخَلص وختم لَّ   )ص(ومن يراه، )ص(محمَّدا  
 بخري.

 م عليكم ورحمة اهلل وبرأات .والسَل
 ََّ 1٤31جمادي األول/  - أحمد الحسن
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 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم ت  سلیما 

شارتی برای توست،که آن ب در و است آشكار و واضح بسیار شما خواب . کند موفق خیر امور در راخداوند تو
 اگر باشدمی خدا خلق بهترین از الله)ص(  را ببیند ان شاءایشان کسهر و ایتو حضرت محمد)ص( را دیده

 .دهد خاتمه خیر به رااو عاقبت و کند موفق اخالص در رااو خداوند
 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته. 

 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/  -  أحمد الحسن

****** 

 . مرا سر بُبر  مخواب دیدن به فرمان خداوند، باید همسر : 501پرسش 

إلى سَّيدي وموءي السَّيد أحمد الحسَّن)ع(, إلى يماني آل محمد صَّلوات اهلل علي   :5٠1السَّ ال/  
 أرواحنا ل  الضداء مين ومن أَلي وأوءدي جميعا .وعلى أَل  وسلم, 

(، به یمانی آل محمد)ع(، درود و سالم خداوند : خطاب به آقا و موالیم سید احمدالحسن)ع۵۰۱سؤال/ 
 دانم فدای شما.فرزن یه و همهخانواد و ما هایروح اش، خانواده و ایشانبر

أذبح زوجت، فخَنيط إلى زوجت وَي معي  سيدي وموءي، لقد ةاَدت رأيا وإذا ب مر من اهلل أص
ني, عندما سَّمعط زوجت بما قلط   الدار وقلط لها إص اهلل قد أمرني ب ص أذبح  وأاص بيدي سَّك

لها على الضور اسَّنيسَّلمط واسَّتلقط وعقضط رأسَّها وأظهرت لي رقحتها، وقالط لي: اذبحين، ولكين 
 قول: ء أست يع أص أذبح .لم أست ع أص اذبحها، وأنا أحم  السكني بيدي أبكي وأ

بح  را  همسرم  که  داددستور  منآقایم و موالیم، رویایی دیدم: خداوند به  ایشان  و  رفتم  همسرم  سمتبه  کنم،  ذ 
بح راتو تا استداده دستور منبه خداوند: گفتم اوبه و بودند، خانهدر من همراه  چاقویی دستانم در و کنم، ذ 

 برای راگردنش و کرد کج راسرش و خوابید زمین روی و شدورا  تسلیمف شنید، را نمسخ این همسرم وقتی بود،
 گریه و بود دستانم در چاقو و کنم، ذبح رااو نتوانستم من ولی کن، ذبح مرا: گفت منبه و نمود،آشكار من
 .کنم ذبح راتو توانمنمی: گفتممی و کردممی
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 ؟الرأيةسيدي وموءي ما َو تضسري َخه 
 املرس : محمد التميمي

 سرور و موالی من تفسیر این خواب چیست؟
 فرستنده: محمد تمیمی

 رحمن الرحيمبسم اهلل ال الجواب:

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

بَّاتحَّاع الحق دائمَّا ، وبَّالعحَّادة واَّاعَّة اهلل الرأيَّا تَّ ويلهَّا َو أنهَّا أمر لَّ  بَّ ص تَّ مر زوجتَّ  
ين قت  األنا واإلخَلص هلل، وأداء ما يمكنها أداأه من املسََََّّّّتححات؛ مث  صَََََّّّّلة اللي ، فخبحها يع

 والهوى وحب الدنيا   نضسها.

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ  1٤31جمادي األول/  - أحمد الحسن 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. و  الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 و عبادتبه و نمایی،امر حق از تبعیتبه راخود همسر دائما   که نموده امر توبه اوتاویل رویا این است که 
 نماز مثل است؛ مقدور ستحبات م از که چهچنین انجام آنهم و نمایی،امر خدا برای اخالص و خدا طاعت
 .نفس در دنیاحب و نفسهوای و منیت شدناو یعنی کشته ذبح پس شب،

 و برکاته.و السالم علیكم و رحمة الله 
 هـ ۱۴۳۱جمادی األول/  - أحمد الحسن  

****** 

 وصی است. )ع(خواب دیدن اینكه سید احمد الحسن: 502پرسش 

رأيط   املنام أن  الويص وبحتط علي ، أريد أص أأوص من  سََّّيدي الضاضََّّ .. إني  :5٠٢السََّّ ال/  
 أتحاع الويص، اخ ني.
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 فاء.والسَلم على محمد وآل محمد وأوصيائ  العرتة الشر
 الححرين -املرس : علي علي 

 شما مورد در و هستی وصی شما که دیدم خواب  در من... ام: موالی کریم و بخشنده۵۰۲سؤال/ 
 یروان وصی باشم، مرا خبر کن. پ از خواهممی من کردم، وجوجست

 و السالم علی محمد و آل محمد و أوصیائه العترة الشرفاء.
 بحرین  -فرستنده: علی علی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم اب:الجو

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

 عرفة الحق واتحاع  دائما ، وأص يجنح  الحاا  واتحاع .أس ل اهلل أص يوفق  مل

 والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . 
 ََّ 1٤31جمادي األول/  - أحمد الحسن

 : بسم الله الرحمن الرحیمجواب 
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 آن از تبعیت و باطل از راارد، و شمادموفق آن از تبعیت و حق شناخت بر راشما که خواستارم خداونداز
 .کنددور

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته. 
 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/  -  أحمد الحسن

****** 

 است.   )ع(امام حسینخواب دیدن : 503پرسش 

 سَلم عليكم. :5٠3الس ال/ 



 252                                                                                                                             (پنجم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

سَّيدي وموءي، رأيط   املنام رجَل  اويَل  ليس لهو مَلمح والنان واقضة حول الرج  بشَّك  
َخا َو الحسََّّني)ع(   نصََّّع دائرة وأنا قادم من بعيد واسََّّمع صََّّوت من السََّّماء يقول لي: اخ  النان

 والنان ء تصدق ما أقول، وسَلم عليكم موءي.
 اسحانيا -املرس : ميثم 

 : سالم علیكم.۵۰۳سؤال/ 
 به مردم و شدنمی دیده او برای واضحی یچهره که دیدم راقامتی بلند مرد خواب سرور و موالی من، در

 من به که شنیدممی آسمان سوییی ازصدا و آمدممی دور از من. بودند شده جمع او دوربه دایرهنیم شكل
 .کردندنمی  باور  گفتممی  که  را  چهاست، ولی مردم آن)ع(  حسین  امام  ایشان  که  بگو  و  بدهخبر  مردمبه:  گفتمی

 .سرورم باد شمادرود خداوند بر
 اسبانیا -فرستنده: میثم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 املهدي.  َخا الزماص َو الحسني)ع( 

 وفق  اهلل لك  خري، والسَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .
 ََّ 1٤31جمادي األول/  - أحمد الحسن

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محم  د و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 است. در این زمان همان مهدی)ع(حسین)ع( 
 .دارد موفق خیری هر بر راخداوند تو

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ  ۱۴۳۱جمادی األول/  -  أحمد الحسن

****** 
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 هد.دکه عباء خود را به زنی می )ع( خواب دیدن حضرت رقیه: 504پرسش 

وأاص )ع(  رأيط   املنام أني ذاَحة إلى بيط يعملوص في  تشابي  عن اإلمام الحسني :5٠٤الس ال/  
، وأاص باب الحيط مضتوحا  وأاص )ع(مكاص في  نسََََّّّّاء فقط، وأانوا يمثلوص دور السََََّّّّيدة رقية

أمام  سََََّّّّاحة فارغة، وبعدين جاءت فتاة ءبسََََّّّّة أسََََّّّّود ب سََََّّّّود حىت وجهها ما محني، فواحدة من  
ر السيدة لبساء قالط: َخه السيدة رقية جاءت، وبعدين وحدة من البساء قالط لي: ملاذا ء تمثلني دوا

ف جحتها: أنا ما أحب النيشَََّّّابي  جسط ألتضر  فقط، وبقيط إلى حد ما السَََّّّيدة رقية أع تين  ؟رقية
وص أانط عحاءتها، أانط العحاءة ثقيلة جدا  حىت آذت رأيس، وقلط: اهلل يسَّاعد السَّيدة رقية ةَّل

 حاملتها.
 العراق -املرسلة: أم علي 

)ع( حسین امام خوانیشبیه مراسم آن در که بودم ایخانهبه رفتن حال: در خواب دیدم که در۵۰۴سؤال/ 
کردند. درب آن خانه میرا بازینقش حضرت رقیه)ع(  داشتند که بود زن فقط مكان آن در و شد،میاجرا 

اش یی باز و خالی بود، سپس یک دختر جوانی با لباس مشكی آمد که حتی چهرهبود و در جلوی منزل فضاباز
است، که آمده. سپس زن دیگری  من گفت: این حضرت رقیه)ع(نمایان نبود. یكی از آن زنان بهواضح و 

خوانی دادم که: من به شبیه او جواب کنی؟ پس بهنمیرا بازی ت رقیه)ع( حضر  نقش تو چرا: گفت منبه
 ولی  داد منبه رایشعبا چنان در آنجا ماندم تا حضرت رقیه)ع(ام تماشا کنم و همای ندارم فقط آمدههعالق
)ع( رقیه حضرت کمکبه خداوند: گفتم خود با. گرفت درد سرم کردم احساس که بودسنگین  قدرآن عباء

 را تحمل کند؟بود سنگینی آنبرسد، چگونه توانسته
 عراق -فرستنده: أم علی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

الرأيا منيشَّرة للت أع تها السَّيدة رقية عحاءتها، وَي إص ةَّاء اهلل   خري ومقام رفيع إص وفقها 
 اهلل لمخَلص وحسن العاقحة.

 برأات .والسَلم عليكم ورحمة اهلل و
 ََّ 1٤31جمادي األول/  - أحمد الحسن    
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 لرحیمجواب: بسم الله الرحمن ا
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 الله که او در یکاو داد، ان شاءرا بهعبای خوداین خواب بشارت برای آن کسی است که حضرت رقیه)ع( 
 و عاقبت خیری دهد.او توفیق اخالص ای قرار بگیرد اگر خداوند بهمرتبهجایگاه و مقام بلند

 و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.
 هـ ۱۴۳۱جمادی األول/  - أحمد الحسن      

****** 
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 القسم الثاني: أجوبة أنصار اإلمام املهدي)ع(
 های  أنصار امام مهدی)ع( قسمت دوم: پاسخ 

 : صاحب یاسین کیست؟ 505 پرسش

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :5٠5الس ال/ 

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

 لرحیم: بسم الله الرحمن ا۵۰۵سؤال/ 
 .والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  

 السَلم علیکم یا أَ  بیط الرحمة و معدص العلم و موضع الرسالة.

 السالم علیكم یا أهل بیت الرحمة ومعدن العلم وموضع الرسالة.

فالسابق إلى موىس يوةع بن نوص, والسابق ، أن  قال: )السحق ثَلثة,  )ص(عن ابن عحان، عن النيب
 ؟لب(. فمن َو صاحب يسإلى عيىس صاحب يس, والسابق إلى محمد علي بن أبي اا

 UAE -املرسلة: زيبب 

بقت گرفتند، سه نفر فرمودند حضرت  که کندابن عباس، از پیامبراکرم)ص(، روایت می : )افرادی که س 
هستند: فردی که به سمت موسی سبقت گرفت یوشع بن نون بود، و فردی که به سمت عیسی سبقت گرفت 

 ت علی بن ابی طالب بود(. صاحب یس کیست؟ صاحب یس بود، و فردی که به محمد سبقت گرف
 UAE -فرستنده: زینب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 إص صاحب ياسني َو ححيب النجار)ع(. )ع(الوارد   روايات أَ  الحيط
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 مام املهدي )مكن اهلل ل    األر (أنصار اإل  - اللجنة العلمية
 ََّ 1٤31ةعحاص الخري/ - الشيخ ناظم العقيلي

 الرحمن الرحیمجواب: بسم الله 
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 . است  نجار حبیب همان یاسین صاحب که این آن چه که در روایات أهل بیت)ع( آمده
 انصار امام مهدی مكن الله له فی االرض -هیئت علمی  

 ه1431الخیرشعبان  - شیخ ناظم عقیلی

****** 

 )ع(خواب دیدن امام کاظم: 506پرسش 

 السَلم على أنصار اهلل. :5٠6الس ال/ 

 وبعَّد رجوعي من الزيَّارة رأيَّط اإلمَّام الكَّاظم)ع(  يوم األربعَّاء املصَََََّّّّّاد  زيَّارة الكَّاظم)ع( 
 ويقول   الصَلة: )اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما (.أاص يصلي 

 العراق -املرس : سلواص الشمري 

 : سالم بر أنصار الله.۵۰۶سؤال/ 
را در عالم رؤیا  و بعد از بازگشت از زیارت، امام کاظم)ع( در روز چهارشنبه مصادف با زیارت امام کاظم)ع( 

 والمهدیین  األئمة محمد وآل محمد علی صل اللهم: )فرمود می نمازش در و خواندمیدیدم که گویی نماز 
 (. تسلیما   وسلم

 عراق   -فرستنده: سلوان شمری 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 أات .وعليكم السَلم ورحمة اهلل وبر
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َّخه نعمَّة من اهلل تعَّالى أص  َّد لكم على رأيَّا محَّارأَّة بَّارك اهلل فيَّ ،  يكوص اهلل َو الشَََََّّّّّا
أحقية عقيدتكم، ويكلمكم   منامكم، فالحمد هلل على فلََّّل  ونسََّّ ل اهلل الثحات والنصََّّر 

 والضر  العاج  لجميع أنصار اهلل تعالى. وأس ل  الدعاء رجاء.
 هدي )مكن اهلل ل    األر (أنصار اإلمام امل- اللجنة العلمية 

 ََّ 1٤31/ ةعحاص الخري - الشيخ ناظم العقيلي

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 وعلیكم السالم ورحمة الله وبرکاته.
ن نعمتی از خداوند است که خداوند بر حقانیت عقیده تان رؤیای مبارکی است، خداوند به شما برکت دهد، ای 

دهد، و در خوابتان با شما سخن بگوید، خداوند را به خاطر فضلیتی که به شما ارزانی کرده شكر گذار شهادت ب
منای دعا از شما ت و بخواه متعال خداوند انصار باشید و از خداوند ثبات قدم و یاری و فرج سریع را برای تمامی

 اریم.د
 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی

 ـه ۱۴۳۱شعبان الخیر/ - شیخ ناظم عقیلی            

****** 

 های جنگجو نظر شما در مورد بن الدن و گروه: 507پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات  :5٠٧الس ال/ 

 واص إء على الماملني.الحمد هلل رب العاملني، والعاقحة للمتقني، وء عد

الحسََّّن اليماني الحصََّّري.. على حسََّّب ما قرأت وعرفط عنكم أما بعد.. من الن ان إلى أحمد  
أنكم اليماني املوعود من آل بيط النحوة وإمام معصوم من اهلل ومحعوث اإلمام املهدي علي  من )أخا( 

أص أعر  رأيكم   الشََّّيخ  السَََّّلم إلى أافة النيشََّّر منخر ومنيشََّّر، وبالبسََّّحة لسََّّ الي َو إني أريد
 قا  أم عمي  أمريكي، أم َو السضياني املخأور   األحاديا.أسامة بن ءدص، َ  َو مجاَد ح

 : السالم علیكم ورحمة الله وبرکاته۵۰۷سؤال/ 
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 الحمد لله رب العالمین، و عاقبت برای متقیان و دشمنی نیست مگر بر ظالمان.
درباره شما فهمیدم، یمانی بصری... بر اساس آن چه مطالعه کردم و (  اما بعد... از نبراس به احمدالحسن)ع

، شما  همان یمانی موعود از اهل بیت، و امام معصوم از جانب خداوند و فرستاده شده از جانب امام مهدی)ع(
 شیخ  وردم  در  را  شما  دیدگاه  خوامسالم به همه بشر بعنوان انذاره و بشارت دهنده هستید اما در مورد سؤالم، می

د فرد این آیا بدانم؟ را الدن بن ُاسامه  در مذکور سفیانی همان یا است، آمریكایی ُمزدور یا است حقی مجاه 
 یث است؟ احاد

وما رأيكم   الجماعات املقاتلة   العالم اإلسَََََّّّّلمي مث  الصََََّّّّومال ودولة العراق اإلسَََََّّّّلمية 
مة تنميم القاعدة. وَ  ال الحاص َم واملقاتلني   الجزائر و  الشََََّّّّيشََََّّّّاص وأشََََّّّّمري. وبصََََّّّّضة عا

 ؟، وَ  َم على الحق أم على باا )ص(الرايات السود املخأورة   أحاديا النيب

نظر شما در مورد گروهک های مبارز در جهان اسالم مانند سومال و دولت عراق اسالمی و جنگجویان در 
های یا  گروه طالبان  همان صاحبان پرچم الجزائر و در چچن و کشمیر، به طور کلی گروه القاعده چیست؟ و آ

 است، وآیا آنان برحق هستند یا باطل؟ )ص(سیاه مذکور در احادیث پیامبر

يَّدور أَلم ع  الضلَََََّّّّّائيَّات وأنيَّب املضكرين و  املنتَّديَّات على زوال أمريكَّا بعَّخاب ربَّاني،  
 ؟َ  أنط مع َخا الرأي أم لدي  قول آخر

 با آمریكا که این بر َمبنی دارد، وجود ها سایت و متفكرین های کتاب  و ایسخنی در شبكه های ماهواره
  ؟رید یا نظر دیگریدا را نظر همین شما آیا رود، می بین از خدایی عذاب 

وأيلََََّّّّا  بعض الحَّاحثني   اإلعجَّاز العلمي   القرآص يقولوص بقرب زوال إسََََّّّّرائيَّ  على يَّد اإلمام 
َّخا ليس أَلمي وء أأمن بَّ ؛ ألنَّ  ء يعلم ٢٠٢٨، ومنهم من يقول ٢٠1٢املهَّدي، منهم من يقول  ، و

 .)عزوج (ال يب إء اهلل 
 امل رب العربي -املرس : الن ان القريِش 

عجاز علمی قرآن به نزدیكی زوال اسرائیل به دست امام مهدی)ع( هم چنین بعضی از م حققین در ا 
و این سخن من نیست و به آن اعتقاد ، ۲۰۲۸گویند: ، بعضی ها می۲۰۱۲گویند: گویند، و بعضی ها میمی

 داند. ندارم، چون غیب را فقط خداوند می
 مغرب عربی -فرستنده: نبراس قریشی 
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 الرحيم سم اهلل الرحمن الجواب:

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

 .وعليكم السَلم ورحمة اهلل وبرأات 

أسََّّامة بن ءدص ضََّّال علي  أص ي من باليماني وباألوصََّّياء من آل محمد، أما تنميم القاعدة فهو 
األنصَّار لتعر  حقيقة الرايات السَّود، وعلى أي تنميم ةَّي اني. ويمكن  أص تقرأ أنيب األخوة  

 حال ليسط َي من ذأرت.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی  محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

 وعلیكم السالم و رحمة الله و برکاته.
ایمان بیاورد، اما گروه القاعده  )ع(ه یمانی و اوصیای آل محمداسامه بن الدن گمراه است و بر اوست که ب

حقیقت پرچم های سیاه را  های برادران انصار را مطالعه کنی تایک گروه شیطانی است. و می توانی کتاب 
 بشناسی، در هر حال چیزی که تو ذکر کردی نیست.

الشي انية، واعلم أص آل    أما أمريكا فمصريَا الزوال وعما قريب تت هر األر  من أ  الدول
 .(1)محمد ء يوقتوص، وقد ورد ما ملمون : )أخب الوقاتوص( 

   األر (أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل   - اللجنة العلمية
 1٤31ََّةعحاص/  األستاذ أبو محمد األنصاري  

دان و شود،میاما مسیر آمریكا زوال و نابودی است و به زودی زمین از همه دولت شیطانی پاک   آل که ب 
؛ افرادی که وقت تعیین ( 2))کذب الوقاتون کنند، و مضمون حدیث است که:وقت تعیین نمی )ص(محمد

 (.هستند دروغگو کنندمی
 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی

 هـ۱۴۳۱شعبان/  -  استاد أبو محمد انصاری

 
 باب کراهیة التوقیت.  1الكافي ج -1
 باب کراهت توقیت.  1کافی ج -2
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 ما چیست؟ اسم ظاهر و باطن ش:  508پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . :5٠٨الس ال/ 

 ؟313وَ  أنا من  ؟ما َو اسمكم الماَر وما َو الحاان
 اليمن -املرس : أحمد علي 

 : سالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.۵۰۸ل/ سؤا
 نفر هستم؟ ۳۱۳نام ظاهر و باطنی شما چیست؟ آیا من جزو 

 یمن  -فرستنده: احمدعلی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

: أحمد وعحد اهلل واملهدي، وَخا َو املهم )ص(ية رسََََّّّّول اهللاسََََّّّّم السََََّّّّيد أما ذأرت  وصََََّّّّ 
وويص من أوصََّّياء رسََّّول اهلل. بالبسََّّحة ل ، فمن خَلل  يمكن  أص تعر  أن  حجة من حجج اهلل 

وقد ذأر السََّّيد أحمد الحسََّّن   أحد أتح  ب ص اسََّّم املهدي األول   األر  )أحمد( و  السََّّماء 
 )محمد(.

 یمجواب: بسم الله الرحمن الرح
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

ایشان را ذکر کردند: احمد و عبدالله و مهدی است، این  )ص(الله رسول وصیت که طوراسم سید همان
های خداوند و وصی   که او حجتی از حجتچیزی است که برای تو مهم است، و از خالل این می توانی بفهمی

مین در یكی از کتاب هایش ذکر کرده که نام مهدی اول در ز  از اوصیاء رسول الله است. و سید احمدالحسن)ع(
 احمد و در آسمان محمد است.

 ( فهو مقام ويمكن ملن يسعى ويعم  بعد أص ي من بحجج اهلل تعالى أص يص  ل .313أما الَّ )
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 هدي )مكن اهلل ل    األر (أنصار اإلمام امل - اللجنة العلمية
 ََّ 1٤31ةعحاص/  - األستاذ أبو محمد األنصاري         

و عمل کند  کند سعی متعال خداوند هایحجت به ایمان از بعد که فردی هر که است مقامی ۳۱۳اما برای 
 می تواند به آن دست پیدا کند.

 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی
 هـ ۱۴۳۱شعبان/  -  اد أبو محمد أنصاریاست 

****** 

 و سوالی درباره انتخابات  )ص(چرایی عدم حضور امام مهدی: 509پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . :5٠٩ل/ الس ا

 تحية ايحة وأاال اهلل بعمرأم إص ةاء اهلل.

اذا لم يمهر أنا حاب  أار  مشَََّّّكلت: أي ةَََّّّخ  أتناقو مع  عن الدعوة يوصَََّّّلين لسَََّّّ ال مل
 ؟؟اإلمام بنضس ، ملاذا أرسل  لنا

 : سالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.۵۰۹سؤال/ 
 الله خداوند عمر شما را طوالنی کند.درود نیكو و ان شاء 

من دوست دارم مشكلم را بیان کنم: با هرشخصی که در مورد دعوت مناقشه نمودم، سؤالی بر من مطرح 
 کند، چرا شما را برای ما فرستاد؟؟خودش ظهور نمی( )عمهدی امام چرا که کنندمی

ك العراق َكَّخا بدوص رئيس؟ وسََََّّّّ ال آخر: ملاذا خ َّ  أص نبتخَّب رئيس للَّدولة العراقيَّة، َ  نرت 
وأنا ء أعر  اإلجابة على َخين السََََّّّّ الني، وء أسََََّّّّت يع إقناعهم، أتمق منكم الرد على أسََََّّّّئلت 

 وأأوص جدا  ةاأرة.
 العراق -موري املرسلة: راوية املع
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رئیس و سؤال دیگر: چرا انتخاب رئیسی برای دولت عراق برای ما اشتباه است، آیا عراق را  این چنین بدون  
 پاسخ که کنمرا قانع کنم، از شما تمنا می هاآن توانم نمی و دانم،َرها کنیم؟ و من پاسخ این دوسؤال را نمی

 و واقعا  متشكرم.  بدهید را سؤاالتم
 عراق   -: راویه معموری فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ألئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .الحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد ا

 وعليكم السَلم ورحمة اهلل وبرأات .

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد  األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

 وعلیكم السالم ورحمة الله وبرکاته. 

يسََّّنيح ن تمردا  على الحق من قح  سََّّائل ، فالواقع ايص َو بالبسََّّحة للسََّّ ال األول: فهو ء ةََّّ  
أرسََّّ  السََّّيد أحمد الحسََّّن، فعلى السََّّائ  أص ي لب الدلي  على َخه الحقيقة أص اإلمام املهدي)ع(  

 واقعة، أما السَّ ال ملاذا لم يمهر اإلمام نضسَّ  وأرسَّ  ابن ، فيكضي أص نعلم أص اإلمام)ع(الخارجية ال
َّ  نعرت  حكيم وعَّالم ومَّا  َّخه َي إرادة اهلل تعَّالى،  يضعلَّ  َو عني الصََََّّّّواب، ثم مَّاذا إص أَّانَّط 

علينَّا أص ننَّاقو الواقع ونتَّ أَّد أنَّ  واقع وحقيقَّة، أمَّا افرتا  واقع من عنَّد أنضسََََّّّّنَّا  ؟على اهلل
السَّ ال بالتالي ملاذا لم يتحقق َخا الواقع الخي افرتضَّناه نحن، فَل أظن  إء من تسَّويَلت الشَّي اص و

 النان عن الحق.ليصر  

 واقع  در و شود،در مورد سؤال اول: و آن بدون شک از آن، تمرد بر حق از جانب سؤال کننده استنباط می
، و بر فرد سؤال کننده است که دلیلی در مورد این را فرستاده است سید احمدالحسن)ع()ع( مهدی امام االن

ا امام خودش ظهور نكرد و فرزندش را فرستاد، حقیقت خارجی که واقع شده طلب کند، اما این سؤال که چر 
 اراده اگر سپس است، صواب عین دهدمی انجام چهکافی است که بدانیم: امام)ع( حكیم و داناست و آن

کار کنیم؟ آیا به خداوند اعتراض کنیم؟ بر ماست که واقعیت را مناقشه کنیم ومطمئن اوند متعال این بوده چه  خد
قیقت است، اما فرض کردن واقعیت در نزد خودمان و بعدسؤال از این که چرا این شویم که آن واقعیت و ح

 مردم  هدخواواقعیتی که ما فرض کردیم تحقق نیفتاده است، فكر کنم آن از وسوسه های شیطانی است که می
 .دارد باز حق از را
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ءحتَلل وفقهاء أما السََََّّّّ ال الثاني: فالجميع يعلم أص حجة اهلل تعالى موجود قح  دخول قوات ا
َّخا، فمَّا أَّاص أحراَم أص يلتضوا حولَّ  إص أَّانوا م منني، وأَّخلَّ  فَّإص  النجع وغريَم يعلموص 

لسََّّيد أحمد الحسََّّن والدعوة أصََّّ  اءنتخاب واختيار النان للحاأم باا  ةََّّرعا ، ومن  يحعر  أص ا
َّخا، ف هَّ  اهلل أعلم الشََََّّّّريضَّة ليس َمَّا من قَّال بح َلص اختيَّار النَّان للحَّاأم بَّ  اهلل تعَّالى قَّال 

 وأحكم أم النان؟

 و داشت وجود احتالل نیروهای ورود از قبل متعال خداوند حجت که داننداما در مورد سؤال دوم: همه می
ر بود باید دور او جمع سزاوا هاآن برای داشتند ایمان اگر دانستند،می را مطلب این هاغیرآن و نجف فقهای

 سید آن از و است، باطل شرعی نظر از مردم توسط حاکم واختیار انتخابات  اصل چنین هم شدند،می
سط مردم تو حاکم انتخاب  بطالن به که نیستند ایشان و شوداحمدالحسن)ع( و دعوت شریفش شناخته می

 مردم؟ یا است تردانا تر و حكیم خداوند آیا و گوید،ه خداوند متعال این را میقایل باشند، بلك

وأثمن ما   َخه الحيَّاة َو الدين أمَّا يعر  امل منوص، والدين أام  ء نق  فيَّ ، فه  إص أَم 
يصََََّّّّح أص نتَّخرع بحجج واَيَّة من قحيَّ  إننَّا ء يمكن أص نرتك بَلدنا من غري حاأم وننينصََََّّّّ  من 

وسََّّححاص اهلل لقد اخت َم اهلل بعد سََّّقو  ديكتاتورية صََّّدام، َ  يسََّّارعوص إلى   ؟تعاليم ديبنا
هم وأَوائهم ويختَّاروص لهم حَّاأمَّا ، أم يتمسََََّّّّكوص بحجَّة اهلل ويَّ بوص إء حكمَّ  اتحَّاع ةََََّّّّهوات

وحكم من أرسَّل ، وفشَّلوا فشََّل  ذريعا ، وما قولهم َ  نرتك العراق دوص حاأم إء تماديا  منهم   
 نهم ألتحاعهم.باالهم وغشا  م 

 است   کامل  دین  و  است،  زندگی  در  که  چیزی  بهاترین  گران  و  ترین  مهم  دین  دانند،می  مومنین  که  طورهمان
نمی توانیم کشورمان را بدون حاکم   ما  که  بیاوریم  واهی  های  دلیل  که  است  صحیح  آیا  نیست،  آن  در  کمبودی  و

، خداوند آنان را بعد از سقوط صدام دیكتاتور سنجید،  َرهاکنیم، و از آموزه های دینمان جداشویم؟ سبحان الله
 َچنگ  خدا  حجت  به  یا  کنندمی  انتخاب   حاکم  خودشان  برای  و  روندآیا دنباله روی شهوات و هوای نفس خود می

ردی که او را فرستاده است می گیرند، و شكست بدی خوردند، و سخن آنان ف حكم و حكمش فقط و زنند می
کم ترک کنیم؟ این سخن برای فرو رفتن در باطل خودشان است و اینكه اتباع خودشان را که عراق را بدون حا

 فریب دهند. 
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َّ  ي حق فيهم تعَّاليم  َّخا الرئيس أو الحَّاأم الَّخي يختَّارونَّ  بَّ ي علم سََََّّّّيحكمهم،  وأخريا  
إذص بالننييجة لن يكوص الحاأم  ؟وأيع واإلسََّلم ء ي حق  سَّوى حجة اهلل   أرضَّ   ؟سََّلماإل

يختارون  سوى نسخة أخرى من ال واغيط، وتكوص الننييجة خسراص الدنيا وايخرة، وَا َي   الخي
 ؟الننييجة أمامنا، فما الخي جنوه من اختيارَم سوى الخسراص املحني

 املهدي )مكن اهلل ل    األر (أنصار اإلمام  - اللجنة العلمية
 ََّ 1٤31ةعحاص/  - األستاذ أبو محمد األنصاري

 آیا کند،می حكومت آنان بر علمی چه براساس کنندمی انتخاب  کهویم: این رئیس یا حاکمیدر آخر می گ
زمین  روی بر خداوند حجت فقط را اسالم که حالی در چگونه، و کند؟می عمل اسالمی های آموزه مطابق

 زیان   نتیجه  و  هاست،  طاغوت  از  دیگر  ایط نمونهفق  کنندمی  انتخاب   کهحاکمی  نتیجه  در  پس  دهد؟تطبیق می
 رسیدند؟  چیزی  چه  به  انتخابشان  از   آشكار  خسران  از  غیر  به  و  ماست،  روبروی  آن  ی  نتیجه  و  است،  آخرت   و  دنیا

 األر (أنصار امام مهدی )مکن اهلل ل  فی  - َیسط علمی
 ََّ ۱۴۳۱ةعحاص/  - استاد أبو محمد انصاری              

****** 

 ازدواج موقت: 510پرسش 

أَلم  أل  غري صَََّّّحيح وغري ثابط عندنا، نحن نعر  أص النيب صَََّّّلى اهلل علي    :51٠السَََّّّ ال/
عة، وسَّلم حرم املتعة   خي ، ونعلم أخل  وألنا يقينا  ب ص األئمة سََّلم اهلل عليهم يحرموص املت

وأماص أقول لكم: عيب عليكم اسََّّتحوا من اهلل ما َخا اءفرتاء على الصََّّحابة )أبو بكر وعمر( 
الدين احرقوا السََََّّّّنة أَلم ء يقحل  عق  لكن َخا دلي  حقدأم عليهم، نسََََّّّّ ل اهلل ابتدعوا   

 لكم السَلمة والهداية.

وحملط ملن يبسَّب  لكن أسَّ لكم:  إذا امرأة تزوجط متعة أأرث من ةَّخ    مدة ةَّهر مثَل  
 ؟الولد

متعه را )ص(مبراپی که دانیم: تمام سخنان شما صحیح نیست و نزد ما ثابت نشده است، ما می۵۱۰سؤال/
کنند، دانیم و یقین داریم که ائمة سالم الله علیهم متعه را حرام میدر روز خیبر حرام کرده است، هم چنین می
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دروغ   -ابوبكر وعمر-ست، از خداوند حیاکنید، چرا بر َصحابه طور به شما می گویم: برای شما زشت اهمان
کند، اما سوزاندند، این سخنی است که عقل آن را قبول نمی می بندید؟ در دین بدعت ایجاد کردند و سنت را

این دلیلی بر کینه توزی شما بر آنان است، از خداوند برای شما سالمت و هدایت را خواستاریم. ولی از شما می 
 رسم: اگر خانمی مثال  در مدت یک ماه بیشتر از یک ازدواج موقت کند و باردار شود، این فرزند برای کیست؟پ

 واب اللجنة السابق:ج

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

َّخا ثَّابَّط   مصَََََّّّّّادر زوا  املتعَّة )الزوا   املنق ع( َو زوا  ةََََّّّّرعي بن  الكتَّاب والسََََّّّّنَّة، و
ا  املتعة فلم ي ت ء من اهلل سححان  وء املسلمني سنة وةيعة وء ينكره إء مكابر، أما تحريم زو

عن َخا العالم وَخا النيشََّّريع قائم، وجاء أبو بكر وَخا   )ص(، وقد رح  رسََّّول اهلل)ص(من رسََّّول 
  بشَََّّّ ن  ألمة واحدة، وملا جاء عمر قام بتحريم متعت الحج والبسَََّّّاء، فه  النيشَََّّّريع قائم ولم يق

 ؟؟ف تم  )ص(عمر أدرك خلَل    ةريعة محمد

 قبلی هیئت علمی: پاسخ
 بسم الله الرحمن الرحیم

 .  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 
اهل سنت -وقت" به نص کتاب و سنت ازدواج شرعی است، و این در منابع مسلمانان  ازدواج متعه "ازدواج م

 از نه و سبحان خداوند سوی از نه متعه تحریم اما کند،نكار میثابت است و فقط فرد لجوج آن را ا  -و شیعه
 بود، برجا پا تشریع این از این جهان رحلت کردند در حالی که )ص(نیامده است، ورسول الله)ص(رسولش نزد

 ار  ها وخانم حج متعه دو آمد عمر وقتی نگفت، هم کلمه یک آن مورد در و بود برجا پا تشریع این و آمد ابوبكر و
َللی دید که آن را تكمیل کرد؟؟   )ص(رام کرد، آیا عمر در شریعت محمدح  خ 

مس...﴿إذا تقولني )نعم( فقَّد أَّخبَّ  القرآص بقولَّ  تعَّالى:  يَنكح مس د  َملَّسطح َلكح أس
َ
َم أ ، وإذا (1)﴾ السَيوس

قلَّط )ء( فهَّخا يعين أص عمر ابتَّدع بدعة   الدين وأ  بدعة ضَََََّّّّللة وأ  ضَََََّّّّللة   النَّار، وَخا 
وءدَم من املتعة؟ َ  تمتعوا أم ء وأسَّماء أ  (ع)الحديا لديكم من الثوابط، ومسَّ لة أوص األئمة
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أمر خاص بهم، فه  من األدب أص نسَََّّّ ل     )ع(َخا سَََّّّ ال يدل على سَََّّّضاَة السَََّّّائ ، فزوا  األئمة
 ؟؟الخصوصيات

دروغ بستی،   (1)کامل کردم...﴾  اگر بگویی بله، به سخن خداوند متعال در قرآن که فرموده: ﴿ امروز دین شما را
و اگر بگویی خیر، این بدین معناست که عمر در دین بدعتی ایجاد کرد و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی 

کردند یا خیر و نام متعه میدر آتش است، و این حدیث نزد شما از مطالب ثابت است، و این سؤال که ائمة)ع( 
ای است مسئله  هت سؤال کننده است، و ازدواج ائمة)ع(سؤال دلیلی بر سفاای آنان چیست؟ این  فرزندان متعه

 که مختص آنان است، آیا از ادب است که درمورد مسائل خصوصی سؤال کنیم؟ 

أما أوص الزوا  ةَّرعيا  فهو ةَّرعي بن  الكتاب والسَّنة، وتحريم عمر ل  بدعة من بدع عمر 
ة، وَو أول من ابتدع حرق بيط ضو  املصََّّلني بالدر الت ء تعد وء تحذََّّ، فهو أول من ابتدع رص صََّّ 

وأَل  في ، وَو وصاحح  أبو بكر أول من ابتدعا حرق السنة النحوية امل هرة، حيا حرق   )ص(النيب
أبو بكر بحسَََََّّّّّب مَّا ذأرت ذلَّ  اببتَّ  عَّائشَََََّّّّّة مَّا يقرب من الخمسََََّّّّمَّائَّة حَّديَّا من أحَّاديَّا 

ص أن  أقرب من تدعو  )ص(النيب  بدعوى الشََََّّّّ  فيها وَو غريب، أيع يشََََّّّّ    حديا  )ص(النيب
 .)ص(النان للنيب

اما این که ازدواج شرعی است، این ازدواج به نص کتاب و سنت شرعی است، و حرام کردن ازدواج موقت 
توسط عمر، جزء بدعت هایی است که عمر به وجود آورده و بدعت های او قابل شمارش نیست، او اولین فردی 

م متصل کرد، او اولین فردی بود که بدعت آتش زدن خانه اسطه تازیانه به هبود که صفوف مسلمانان را به و 
 آتش  که  بودند  افرادی  اولین  ابوبكر  ودوستش   او  و  نمود  ایجاد  را  بودند  آن  در  اشدر حالی که خانواده)ص(پیامبر

 حدیث ۵۰۰ نزدیک: گوید می عایشه دخترش چه آن اساس بر ابوبكر و َنهادند، بدعت را نبوی پاک سنت زدن
را به ادعای شک در آن که آن مایه تعجب است به آتش کشید، چگونه به حدیث   )ص(راز احادیث پیامب

  ؟بود )ص(کنید که وی از نزدیک ترین مردم به پیامبر اکرمکند کسی که ادعا میشک می )ص(پیامب

ها قاع وحرق وصَّريه تَل من الر  )ص(أما عمر فزاد على صَّاحح  وجمع أ  ما روي عن رسَّول اهلل
، وَناك من بدع عمر ما يعجز املحصََََّّّّوص عن )ص(وأعلن أن  يعاقب أ  من يقول قال رسََََّّّّول اهلل

عده ول  أص تراجعي صحاحكم ومصادرأم لرتي ب م عين  صدق ما نقول، َخا لو أبط ت لحني 
 الحق ولسط من الخين استهوتهم لعحة الجاَلية   التنازع والتحاغض والتناحر.
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 اية للجميع، والحمد هلل وحده وحده وحده.ان  الهدنس ل اهلل سحح
 اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر (

 1٤31ََّاألستاذ الدأتور زأي األنصاري، جمادى ايخرة/      
 اليمن  -املرسلة: ريمان الخ يب 

جمع نمود و آن را به  ت شده راروای)ص(اما عمر بیشتر از دوستش عمل کرد، و تمام آن چه که رسول الله
 رسول: بگوید که فردی هر: که کرد اعالم و کشید آتش به را آن و آورد در کاغذها از ایصورت تپه

قاب قرار می)ص(الله  تواندنمی  کسی  که  نمود  ابداع  را هاآن عمر  که  هستند  هایی  بدعت و دهد،فرمود، مورد ع 
ن مراجعه کنید، تا با چشم خودت صدق آن چه خودتا مصادر و صحاح ها کتاب  به توانیمی و بشمارد، را هاآن

که می گوییم را ببینید، این در صورتی است که بدنبال حق باشی، و ُجزو افرادی نیستی که بازی جهالت در 
 تنازع و بغض و دشمنی او را فریب داده است. 

 ه وحده وحده..وحداز خداوند سبحان هدایت را برای همه خواستاریم، والحمد لله 
 (األرض فی له الله  مكن) المهدی  امام نصارا - هیئت علمی

 هـ                                     1431استاد دکتر زکی انصاری، جمادی اآلخرة/
 یمن  -فرستنده: ریماس الخطیب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 األئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا . حمدالحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل م 

اتق  اهلل وء تتقولي على الرسََََّّّّول مَّا ء تعلمني، راجعي أتحكم وتَّ أَّدي قحَّ  أص تتكلمي، 
 وإلي  َخه األحاديا من أصح أتحكم أما تزعموص لتعر  الحقيقة:

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.وآل محمالحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد   د األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

دانی نگو، به کتاب های خودتان مراجعه کنید و قبل چیزی که نمی )ص(تقوای الهی پیشه کن و بر رسول
کنید، طور که گمان میاز سخن گفتن تحقیق کن، و این احادیث از صحیح ترین کتاب های شماست، همان

 تاحقیقت را بشناسی: 
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َّا مع   لحخَّاري:ورد   ا عن عمراص بن الحصََََّّّّني أنَّ  قَّال: )نزلَّط آيَّة املتعَّة   أتَّاب اهلل فضعلنَّا
رسَََّّّول اهلل صَََّّّلى اهلل علي  وسَََّّّلم ولم ينزل قرآص يحرم  ولم ين  عنها حىت مات، قال رج  برأي  ما 

 .(1)ةاء، قال محمد )أي الحخاري(: يقال عمر ريض اهلل عن ( 

)آیه متعه در کتاب خداوند فرستاده شد، و به همراه رسول   می گوید:در بخاری آمده است: عمران بن حصین  
 مردی  بود،  نكرده  نهی  کند  فوت  که  این  تا  آن  از  و  کند،  حرام  را  آن  که  نیامده  قرآن  در  و  دادیمانجام می  )ص(الله

 (.(2)ه شد عمر رض بودگفت: گوید می بخاری محمد گفت، خواست چهآن نظرش با

 ، وَو أصَّح الكنيب بعد القرآص بإجماع من يعتد ب  من علماء الحخاري   صَّحيحَخا ما أخرج  
أَ  السََّّنة، فقد ن  بصََّّريح العحارة الت ء تقح  الت وي  على إباحة املتعة واسََّّتمرار َخه اإلباحة 
َّخا الحَّديَّا ن  على عَّدم نزول قرآص يحرمهَّا، وأنَّ  ن    عَّدم نهي  إلى يوم القيَّامَّة، أمَّا أص 

رفيق األعلى، أما أن  صَّريح أيلَّا    أص املحرم لها َو الخليضة عمر ا حىت التحق بالعنه  )ص(النيب
 بن الخ اب.

 صحیح   قرآن  از  بعد  را  آن  اجماع  به  سنت  اهل  علمای  و  است،  این حدیثی است که بخاری در صحیحش آورده
 بودن  مباح  ینا  و  است  ُمباح  متعه  که  کندقابل تاویل نیست، بیان می  که  صریح  عبارت   با  و  دانند،می  کتاب   ترین

ده نشده است، فرستا  آن برحرمت قرآن  که  دارد  این  به  تصریح حدیث  اینکه  طورهمان  دارد، ادامه قیامت  روز تا
ن آ که طوراز آن نهی نكرده است تا اینكه به ملكوت اعلی رفت، همان )ص(پیامبر که کندو آن تصریح می

 . بود خطاب عمربن هخلیف است کرده حرام را آن که فردی که کندتصریح می

وأما إمام الحديا عند أَ  السَّنة اإلمام مسَّلم، فقد أخر    صَّحيح    باب نكا  املتعة: عن 
ل: أنا ن زو مع رسََّّول اهلل صََّّلى اهلل علي  وسََّّلم إسََّّماعي ، عن قيس، قال: )سََّّمعط عحد اهلل يقو

رأة بالثوب إلى أج ، ليس لنا نسََّّاء، فقلنا: أء نسََّّتخيصََّّ، فنهانا عن ذل  ثم رخ  لنا أص ننكح امل
 إ  ﴿ثم قرأ عحد اهلل:  

واس َتدح مس َوءَ َتعس ح َلكح َح م الل 
َ
َحات  َما أ  َاي 

واس مح واس ءَ تحَحر  يَن آَمنح خ 
يَُّها الم

َ
بُّ َيا أ َ ءَ يحح  صم الل 

ينَ  َتد  حعس
 (.(3)﴾املس

 
 . 71الله وال تلقوا بأیدیكم إلی التهلكة( من کتاب التفسیر من جزئه الثالث صا في سبیل صحیح البخاري، باب قوله تعالی: )وأنفقو  -1
 . 71صحیح بخاری، باب فرموده خداوند: )وأنفقوا فی سبیل الله وال تلقوا بأیدیكم إلی التهلكة( از کتاب تفسیر از جزءسوم ص -2
 . 87المائدة:  -3
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: استاح متعه حدیثی آوردهاما پیشوای حدیث در نزد اهل سنت امام مسلم، وی در صحیح خودش در باب نك
به جنگ می )ص(الله رسول با: "گفت: )از عبدالله شنیدم که میگوید می که کندقیس روایت می از إسماعیل

رفتیم و خانم ها با ما نبودند، عرض کردیم: آیا استمناء کنیم؟ ایشان ما را از این کار باز داشتند، و به ما اجازه 
 اید،آیه را خواند: ﴿ ای کسانی که ایمان آورده اینا لباس نكاح کنیم، بعد عبدالله داد تاخانم را تا مدت معلوم ب

 حّد  از خدا که مگذرید، حّد  از و َمشمارید حرام کرده، حالل شما( استفاده) یبرا خدا که را ایپاکیزه چیزهای
 . (1)رد ﴾دانمی دوست را گذرندگان

أبي نلَََّّّرة، قال: )أبط عند جابر بن عحد  و  رواية أخرى أما   صَََّّّحيح مسَََّّّلم أيلَََّّّا : عن
فعلنَّاَمَّا مع رسََََّّّّول اهلل  اهلل، فَّ تَّاه آت فقَّال: ابن عحَّان وابن الزبري اختلضَّا   املتعتني، فقَّال جَّابر:

 .(٢) صلى اهلل علي  وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما(

عبدالله بودیم، فردی روایت دیگری که نیز در صحیح مسلم آمده است: أبی نضرة می گوید: )نزد جابر بن 
همراه رسول نزد او آمد، گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد دو متعه اختالف کردند، جابر گفت: به 

 (.(3) نرفتیم هاآن بدنبال دیگر و نمود نهی را ما عمر سپس دادیم،انجام می)ص(الله

الزبري ينهي عنها، قال: وأخر  اإلمام مسَََّّّلم أيلَََّّّا : )... أاص ابن عحان ي مر باملتعة، وأاص ابن  
ى اهلل علي  فخأر ذل  لجابر بن عحد اهلل، فقال: على يدي دار الحديا، تمتعنا مع رسَََّّّول اهلل صَََّّّل

وسََََّّّّلم، فلما قام عمر قال: إص اهلل أاص يح  لرسََََّّّّول  ما ةََََّّّّاء بما ةََََّّّّاء، وإص القرآص قد نزل منازل  
َّخه ا لبسََََّّّّاء، فَّإص أوتي برجَّ  نكح امرأة فَّ تموا الحج والعمرة هلل أمَّا أمرأم اهلل، وأبتوا نكَّا  

 .(٤)إلى أج  إء رجمت  بالحجارة(

 کرد،می  نهی  آن  از  زبیر  ابن و  داد)... ابن عباس به متعه دستور می:  استهم چنین امام مسلم حدیثی آورده
 یم،کردمتعه می)ص(الله رسول با دانم،ند، گفت: حدیث را من میگفت عبدالله بن جابر به را مطلب این: گفت

 حج فرستاد، را منازلش قرآن و کرد، حالل خواست را چهآن رسولش برای خداوند: گفت شد بلند عمر وقتی و

 
 .87مائدة:  -1
 الله علیه وسلم وهدیه.نبي صلی باب إهالل ال 4صحیح مسلم ج -2
 باب إهالل النبی صلی الله علیه وسلم وهدیه. 4صحیح مسلم ج -3
 باب حجة النبي صلی الله علیه وسلم. 4صحیح مسلم ج -4
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ردی م اگر  و نكنید، ازدواج ها خانم این با و برسانید، اتمام به داد دستور شما به خداوند که طورهمان را عمره و
 (.(1) کنید َرجم سنگ با را او کرد، موقت ازدواج نزد شما آوردند که با خانمی

 األحاديا من أتحكم:أما بش ص منع عمر وأبي بكر من أتابة السنة وإحراقها فإلي  َخه 

 از  را احَّادیَّا این ا،هامَّا در مورد منع عمر و ابوبکر از نوةََََّّّّل سََََّّّّبَّط و بَّ  آتو  شََََّّّّیَّدص آص
 :وریمآمی برایط ایتاصه تاب

 . (٢)عن رسول اهلل أو أللحقن  ب ر  دون(قال عمر بن الخ اب ألبي َريرة: )لترتأن الحديا  

کنی یا اینكه تو را به سرزمین را ترک می)ص()حدیث از رسول اللهعمر بن الخطاب به أبی هریرة می گوید: 
 (. ( 3) ای که ابوهریره از آن بود( می فرستمدوس )قبیله

 . (٤) أر  قوم ( وقال ل  أيلا : )لترتأن الحديا عن رسول اهلل أو أللحقن  ب ر  الضيح يعين

 یعنی  فرستم،  می  فیح  سرزمین  به  را  تو  اینكه  یا  کنیرا ترک می  )ع(وهم چنین باو گفت: )حدیث از رسول الله
 (. (5) قومش سرزمین

وقَّال يحيى بن جعَّدة : )إص عمر بن الخ َّاب أراد أص يكنيَّب السََََّّّّنَّة، ثم بَّدا لَّ  أص ء يكتحهَّا ثم 
 .(6)ليمح ( أنيب   األمصار من أاص عنده منها يشء ف

، بعد تصمیم گرفت که نباید آن را و یحیی بن جعدة می گوید: )عمربن خطاب خواست که سنت را بنویسد
 (.(7)بنویسد، سپس به شهرها نوشت که هر فردی نزدش چیزی از احادیث است، آن را از بین ببرد 

أيَّدي النَّان  وقَّال القَّاسََََّّّّم بن محمَّد بن أبي بكر: )إص عمر بن الخ َّاب بل َّ  أنَّ  قَّد ظهر  
َّا وأرَهَّا وقَّال: أيهَّا النَّان، إنَّ  قَّد بل ين أنَّ   قَّد ظهرت   أيَّديكم أنيَّب، أنيَّب، فَّاسََََّّّّنينكر

 
 باب حجة النبی صلی الله علیه وسلم. 4صحیح مسلم ج -1
 . 431ین السنة الشریفة: ص، وتدو160ص 8البن کثیر: ج -، والبدایة والنهایة 746رقم  554المحدث الفاضل: ص -2
 . 431، وتدوین السنة الشریفة: ص160ص 8ابن کثیر: ج -، والبدایة والنهایة 746رقم  554محدث لفاضل: ص -3
 . 800ص 3البن شیبة: ج -أخبار المدینة المنورة  -4
 . 800ص 3ابن شیبة: ج -أخبار المدینة المنورة  -5
 (. 29476فصل في روایة الحدیث رقم ) – اء العلمباب في آداب  10کنز العمال ج -6
 (. 29476فصل در روایت حدیث رقم ) – آداب علماء در باب  10کنز العمال ج -7
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فَّ ححهَّا إلى اهلل أعَّدلهَّا وأقومهَّا، فَل يحقني أحَّد عنَّده أتَّابَّا  إء أتَّاني بَّ ، فَّ رى فيَّ  رأيي، فمنوا أنَّ  
ف حرقها بالنار ثم قال: يريد أص ينمر فيها ويقومها على أمر ء يكوص في  اختَل ، ف توه بكتحهم  

 .(٢))مثناة أمثناة أَ  الكتاب( ، و  بعض القول: (1)أمنية أ منية أَ  الكتاب( 

و قاسم بن محمد بن أبی بكرمی گوید: )به عمر بن خطاب خبری رسید که در دستان مردم کتاب هایی 
یی ها کتاب  شما دستان به که درسی خبر من به مردم، ای: گفت و آمد، َبدش آنها از و شد هااست، و منكر آن

 اینكه  مگر نباشد، کتابی نزدش فردی گردانم، استوار و درست را هارسیده است، به خاطر خدا دوست دارم آن
 به را آنان و کند نگاه آن در خواهدمی که کردند گمان آنان و بدهم، را موردش در را نظرم تا بیاورد، براَیم را ان

 سپس  سوزاند،  آتش  در  را  هاهایشان را برایش آوردند و او آن  کتاب   و  نباشد،  آنها  در  فیاختال  که  دهد  قرار  صورتی
، در بعضی از سخنان این گونه آمده است: "کجی همانند کجی اهل (3)"  کتاب   اهل  آرزوی  همانند  آرزوی:  گفت

 ؛(.(4)کتاب" 

، وأانط )ص(هللوصََّّضط عائشََّّة ابنة الخليضة حالت  بقولها: )... جمع أبي الحديا عن رسََّّول ا
خمسَََّّّمائة حديا، فحات ليلت  يتقلب أثريا ، قالط: فلَََّّّمين، فقلط: أتتقلب لشَََّّّكوى أو لِشَََّّّء 

فلمَّا أصََََّّّّحح قَّال: أي ببيَّة، َلمي األحَّاديَّا الت عنَّدك، فجئتَّ  بهَّا، فَّدعَّا بنَّار فَّ حرقهَّا !!  ؟بل َّ 
منتَّ  قَّال: خشََََّّّّيَّط أص أموت وَي عنَّدي فتكوص فيهَّا أحَّاديَّا عن رجَّ  قَّد ائت ؟فقلَّط: لم أحرقتهَّا

 انتهى الن . (5)يكن أما حدثين ف أوص قد نقلط ذل (  ووثقط ولم

حدیث جمع کرد )ص(عایشه دختر حالت خلیفه را با سخنش توصیف نموده است: )... پدرم از رسول الله
حدیث بود، یک شب بسیار ُمنقلب بود و عایشه گفت: مرا در آغوش کشید، به وی گفتم: آیا به خاطر  ۵۰۰و

خاطر مطلبی که به تو رسیده است؟ وقتی شب را به صبح رساند گفت: دخترم،  ان هستی یا بهشكایتی پریش
ها را نزد او آوردم، آتشی خواست و آنها را در آتش سوزاند! گفتم: چرا آن را احادیثی که نزد توست بیاور، آن

 
 . 52تقیید العلم: ص -1
 طبعة لیدن.  140ص 1البن سعد: ج -الطبقات الكبری  -2
 . 52تقیید العلم: ص -3
 چاپ لیدن. 140ص 1ابن سعد: ج -طبقات کبری  -4
 . 370، وتدوین القرآن: ص285ص 10، وکنز العمال: ج5ص 1ج حفاظ:تذکرة ال -5
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مورد اعتماد  فردی باشد که سوزاندی؟  گفت: ترسیدم که بمیرم و آن احادیث نزد من باشد و در آن احادیثی از
 (.  متن پیان یافت (1)(ها را نقل کرده باشمو وثوق من است ولی آن طور که حدیث کردم نباشد و من آن

  أتاب، فحلغ عددَا خمسَّمائة حديا، ثم   )ص(وقال الخَيب: )إص أبا بكر جمع أحاديا النيب
 .(٢)دعا بنار ف حرقها( 

حدیث رسید، بعد  ۵۰۰در کتابی جمع کرد، و تعداد آن به را  )ص(امبرذهبی می گوید: )ابوبكر احادیث پی
 (.(3)آتشی خواست و آن را سوزانید 

روى القاسَََّّّم بن محمد أحد أئمة الزيدية، عن الحاأم، بسَََّّّنده إلى عائشَََّّّة، قالط: )جمع أبي  
الحديا عن رسََََّّّّول اهلل، فكانط خمسََََّّّّمائة حديا فحات ليل  يتقلب، فلما أصََََّّّّحح قال: أي ببية، 

 .(٤)ديا الت عندك، فجئت  بها فدعا بنار ف حرقها( َلمي األحا

حدیث شد و در  ۵۰۰را جمع کرد، و)ص(: )"پدرم حدیث از رسول اللهگفت که کندحاکم از عایشه نقل می
یک شب منقلب شد، وقتی شب را به صبح رساند گفت: دخترم، احادیثی که نزد توست را بیاور، آن را آورد و 

 (؛(. 5به آتش بكشد )ا آن را آتشی خواست ت

أما سََََّّّّ ال : إذا امرأة تزوجط متعة أأرث من ةََََّّّّخ    مدة ةََََّّّّهر مثَل  وحملط ملن يبسََََّّّّب 
 الولد؟

 کند و باردار شود، فرزند برای کیست؟  موقت ازدواج ماه یک مثال مدت  دراما سؤالت: اگر خانمی 

ال، فمن جملة ةََّّرو  خا السََّّ فجواب : لو أن  تعلمني حقيقة زوا  املتعة وةََّّروا  ما سََّّ لت َ
زوا  املتعَّة إنَّ  إذا انقىضََََّّّّ أجلهَّا بعَّد الَّدخول فعَّدتهَّا حيلََََّّّّتَّاص، وإص أَّانَّط ء تحيض ولم تيسس 

 
 . 370، وتدوین القرآن: ص285ص 10، وکنز العمال: ج5ص 1تذکرة الحفاظ: ج -1
 . 39، وعلوم الحدیث: ص5ص 1للذهبي: ج -تذکرة الحفاظ  -2
 . 39، وعلوم الحدیث: ص5ص 1ذهبی: ج -تذکرة الحفاظ  -3
 . 285ص  1، وکنز العمال: ج5ص 1، وتذکرة الحفاظ: ج264، وتدوین السنة الشریفة: ص 30ص 1المتین: جاالعتصام بحبل الله  -4
 . 285ص  1، وکنز العمال: ج5ص 1، وتذکرة الحفاظ: ج264، وتدوین السنة الشریفة: ص 30ص 1االعتصام بحبل الله المتین: ج -5
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فخمسَّة وأربعوص يوما . وتعتد من الوفاة ولو لم يدخ  بها ب ربعة أةَّهر وعشَّرة أيام إص أانط حائَل ، 
 وب بعد األجلني إص أانط حامَل .

 ملهدي )مكن اهلل ل    األر (إلمام اأنصار ا - اللجنة العلمية
 1٤31/ رجب/ ٢٠ - األستاذ أبو محمد األنصاري  

دی، و یكی از پرسی نمی را سؤال این دانستیپاسخش این است: اگر حقیقت ازدواج متعه و شروط آن را می
 نیست،   ویائسه  شودت که عده اش دو حیض بعد از اتمام آمیزش  است، و اما اگر حائض نمیاس  این  شروط متعه

 باردار اگر و است، روز ده و ماه چهار نباشد باردار و باشد نكرده آمیزش اگر وفات وعده. است روز ۴۵ اشعده
 . است مدت  دورترین باشد

 أنصار امام مهدی )مکن اهلل ل  فی األر ( - َیسط علمی
 ۱۴۳۱/ رجب/ ۲۰ - استاد أبو محمد انصاری

****** 

 واج کرده است؟ ازدآیا امام :  511پرسش 

 ؟َ  اإلمام م و  :511الس ال/ 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

 ؟َ  َناك أدلة صحيحة السند تتنيط أص إلمام املهدي عج  اهلل فرج  ل  ذرية

 لو سمحتم أريد أدلة صحيحة من أتنينا. وةكرا .
 السعودية -املرس : أسري 

 است؟: آیا امام ازدواج  کرده ۵۱۱سؤال/ 
 علیكم و رحمة الله و برکاته.سالم 

 آیا دالیل صحیح السندی وجود دارد که ثابت کنند که برای امام مهدی عج فرزندانی است؟ 
 .متشكرم خواهیم،اگر لطف کنید دالیل صحیحی از کتاب هایمان می

 عربستان سعودی  -فرستنده: اسیر 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا . ملني، وصلىالحمد هلل رب العا

 وعليكم السَلم ورحمة اهلل وبرأات .

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة و المهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

 اته. وعلیكم السالم و رحمة الله و برک

 .(1)ما ملمون : )الزوا  سبت فمن اعر  عن سبت فليس مين( )ص(عن رسول اهللورد 

: )ازدواج سنت من است، هرفردی از سنت من روی است آمده مضمون ایناز رسول الله)ص( حدیثی به 
 (.(2)گردان شود از من نیست

مام غيض من فيض أص اإلويمكن  أص تسََََّّّّتدل من الروايات الت سََََّّّّ سََََّّّّردَا علي  ايص وَي 
 م و ، إذ أيع تكوص ل  ذرية دوص زوا ، وإلي  الروايات:

 کرده  ازدواج  امام  که  آنهاست  از  بخشی  این  و  کنی،  استدالل  آورممی  برایت  االن  که  روایاتی  اینو می توانی به
 ت:ه ازدواج کرده باشد؟ برایت روایات زیر اسک این بدون هست نسلی وی برای چگونه پس است،

 الدلي  األول:

روى الشََََّّّّيخ النعمَّاني )تلميَّخ ثقَّة اإلسَََََّّّّلم الكليين(   أتَّاب ال يحَّة، والشََََّّّّيخ ال ويس   
أتاب ال يحة بسََّّندين معت ين: عن املضلََّّ  بن عمر، قال: )سََّّمعط أبا عحد اهلل يقول: إص لصََّّاحب 

علََََّّّّهم َخا األمر غينيتني، أحدَما ت ول حىت يقول بعلََََّّّّهم مات، ويقول بعلََََّّّّهم قت ، ويقول ب
يحقى على أمره من أصََّّحاب  إء نضر يسََّّري ء ي لع على موضََّّع  أحدا  من ولده وء غريه ذَب، حىت ء  

 إء املولى الخي يلي أمره(. 

 دلیل أول:

 
 . 12ص 29جواهر الكالم ج سبیل المثال:وردت بهذا المضمون وبألفاظ مختلفة أحادیث کثیرة انظر علی  -1
 نگاه کنید.  12ص 29: جواهر الكالم جبا این مضمون وبا الفاظ مختلف احادیث زیادی وارد شده است برای مثال به کتاب  -2



 

 275                                                                                        (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 

شیخ نعمانی )دانش آموز موثق اسالم شیخ کلینی( در کتاب غیبت خود، و شیخ طوسی در کتاب غیبت با دو 
فرماید: برای صاحب این امر دو شنیدم که میدق)ع( گوید: )از امام صاسند معتبر از مفضل بن عمر که می 

شود از دنیا رفته است و بعضی غیبت است که یكی از آن ها طوالنی تر از دیگری است. تا آن جا که گفته می
 باقی می مانند و هیچ کس  از یاران حضرت بر امر او ثابت قدم  گویند: کشته شده است، پس فقط عده کمیمی

آگاه نخواهد شد، بجزء غالمیاز فرزندانش و غی  را حضرت  کارهای و امور کهر آن به مكان و امور او مطلع  و 
 (.دهدمی انجام

 الدلي  الثاني:

روى الشََّّيخ ال ويس وجماعة ب سََّّانيد متعددة عن يعقوب بن اللََّّراب األصََّّضهاني: )أن  حج   
خديجة، وفيها عجوز سََََّّّّنة إحدى وثمانوص ومائنيني، فنزل بمكة   سََََّّّّوق اللي  بدار تسََََّّّّمى دار 

وذأر   أخرَا أن  أرسََّّ  إليها  -والقصََّّة اويلة   -أانط واسََّّ ة بني الشََّّيعة وإمام العصََّّر)ع(  
مكتوبا  في  صَََّّّلوات على رسَََّّّول اهلل وباقي األئمة وعلي  صَََّّّلوات اهلل علي ، وأمره إذا دفرتا  وأاص  

 أردت أص تصلي عليهم فصلي عليهم َكخا وَو اوي ، و  موضع من :

 وم:دلیل د
 ۲۸۱ سال در ایشانکه کنندشیخ طوسی و گروهی با اسناد متعدد از یعقوب بن ضراب اصفهانی روایت می

 زنی پیر جا آن در رفتند،که است معروف خدیجه منزل به که منزلی به بازار در و مكه در شبی و رفتند حج به
که در آخر آن  –داستان طوالنی است و  -باشدو شعیان مین واسطه بین امام عصر)ع( ز این و کردمی زندگی
 و بقیه ائمه)ع( الله)ص(برای وی مكتوبی ارسال کردند که در آن صلواتی بر رسول  ایشان)ع( است کهآورده

ایشان امر داده بودکه هرگاه خواستی بر آن ها صلوات بفرستید و این گونه بر آن ها صلوات نوشته بود، و به 
 در یک جای آن آمده است:بفرستید وآن طوالنی است، و 

ر ياللهم أع     نضسَّ  وذريت  وةَّيعت  ورعيت  وخاصَّت  وعامت  وعدوه، وجميع أَ  الدنيا ما تق
ب  عين ي، و  أخره َكخا: ياللهم صََََّّّّ  على محمد املصََََّّّّ ضى، وعلي املرتىضََََّّّّ، وفاامة الزَراء، 

الهدى ومنار التقى   والحسََّّن الرضََّّا، والحسََّّني املصََّّضى، وجميع األوصََّّياء مصََّّابيح الدجى وأعَلم
ومد والعروة الوثقى والحح  املتني والصرا  املستقيم، وص  على ولي  ووءة عهده واألئمة من ولده،  
   أعمارَم وزد   آجالهم، وبل هم أقذ آمالهم دنيا ودينا  وآخرة إن  على أ  يشء قديري(.
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 و دشمنانش و هایشنزدیک ترها و دورتر)خداوندا، در مورد خودش و فرزندانش و پیروانش و زیردستانش و  
رود بفرست بر محمد اید خداوندا، دفرممی آخرش در و کند؛ روشن را چشمش که چه آن جهان، اهل همه

مصطفی، علی مرتضی، فاطمه زهرا، حسن پسندیده، حسین برگزیده و همه جانشینان او، آنان که چراغ های 
 راست  راه  و  ناگسستنی  یرشته  و  استوار  یدستگیره   و  تقوی،  هایمشعل  و  هدایت  هایگر تاریكی و نشانهروشن

والیان عهد او، و پیشوایان از فرزندانش درود فرست، و عمر آنان را  و خودت، ولی بر و. هستند تو سوی به
طوالنی و بر مدت زندگی شان بیفزای و در دین و دنیا و آخرت به آخرین آروزهایشان برسان، حقا که تو برهر 

 ز توانایی(.چی

 الدلي  الثالا:

علي بن ااوون     زيارت  املخصََََّّّّوصََََّّّّة الت تقرأ   يوم الجمعة، ونق  السََََّّّّيد ريض الدين  
أتاب )جمال األسَّحوع(: )صَّلى اهلل علي  وعلى آل بيت  ال ينيني ال اَرين(، و  موضَّع آخر منها: 

َّا قَّال: َّخا يوم الجمعَّة(، و  أخر )صََََّّّّلوات اهلل عليَّ  وعلى آل  )صََََّّّّلوات اهلل عليَّ  وعلى آل بيتَّ  
 بيت  ال اَرين(.

 دلیل سوم:
 در طاووس بن علی الدین سیدرضی که است آمده شود،در زیارت مخصوص که در روز جمعه خوانده می

طاهرتان درود  اهل بیت پاک و : )خداوند بر شما وکنندمی نقل( هفته زیبایی()االسبوع جمال) خود کتاب 
اهل بیت شما، امروز جمعه است( ودر آخرش: )درود  ز آن: )درود خداوند بر شما ودر بخش دیگری ا بفرستد( و

 (.تاناهل بیت پاک خداوند بر شما و

 الدلي  الرابع:

ونَّقََّّ    آخَّر أَّتََّّاب )مَّزار( بَّحََّّار األنَّوار عَّن أَّتََّّاب )مَّجَّمَّوع الََّّدعَّوات( لَّهََّّاروص مَّوىس  
مَّة، وبعَّد ذأر السَََََّّّّلم التلعك ي: )سَََََّّّّلمَّا  وصَََََّّّّلة اويلَّة من رسََََّّّّول اهلل واحَّد واحَّد من األئ

األئمة من ولده   وعلى  ذأر سََّلما  وصََّلة خاصَّة على وءة عهد الحجة)ع(والصََّلة على الحجة)ع(  
ودعَّا لهم، يالسَََََّّّّلم على وءة عهَّده، واألئمَّة من ولَّده، اللهم صَََََّّّّّ  عليهم، وبل هم آمَّالهم، وزد   

انا  وعلى دين  أنصََََّّّّارا ، آجالهم، وأعز نصََََّّّّرَم، وتمم لهم ما أسََََّّّّندت من أمرَم، واجعلنا لهم أعو
أمرك، وخلصََََّّّّاأك   فَّإنهم معَّادص ألمَّاتَّ ، وخزاص علمَّ ، وأرأَّاص توحيَّدك، ودعَّائم دينَّ ، ووءة
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من عحادك، وصََّّضوت  من خلق ، وأولياأك وسَََّّلئ  أوليائ ، وصََّّضوة أوءد أصََّّضيائ ، وبل هم منا 
 أات ي(.التحية والسَلم، واردد علينا منهم السَلم، والسَلم عليهم ورحمة اهلل وبر

 دلیل چهارم:
درود طوالنی از رسول  سالم و  در آخر کتاب مزار بحاراالنوار از کتاب مجموع الدعوات هارون موسی تلعكبری

بر حجت علیه السالم سالم و درود مخصوصی   درود  و  ذکرسالم  از  بعد  کند،می ذکر  -یكی یكی از امامان-الله  
: )سالم بر والیان کندمی دعا آنان برای و کندرزندانش نقل میبر والیان حجت علیه السالم و بر امامان از ف

یا برآنان درود بفرست و آنان را به آرزوهایشان برسان، و َاجل هایشان را زیاد عهدش و امامان از فرزندانش، خدا
 هاآن  چون  بده،  رارق  یارانی  بردینت  و  بده  قرار  هاکن، و یاریشان بده، و امرشان را به اتمام برسان، و ما را یاران آن

 امرت، والیان و دینت هایستون و توحیدت، ارکان و هستند، علمت نگهبانان و هستند تو کلمات هایمعدن
و فرزندان سرپرستان هستند، و برگزیدگان   سرپرستان  و  هستند،  تو  برتر  هایآفریده  و  هستند،  تو  خالص  بندگان  و

را به آنان برسان، و پاسخ سالمشان را از سوی ما بده، درود و  فرزندان برگزیدگانت هستند، و درود و سالم ما
 (.رحمت وبرکات خداوند برآنان

 الدلي  الخامس:

وغريه زيَّارة لَّ  أَّاص   إحَّدى  3٠6نقَّ  السََََّّّّيَّد ابن اَّاوون )رحمَّ  اهلل(   جمَّال األسََََّّّّحوع ص
ورعيت  وخاصََّّت    فقراتها َخا الدعاء بعد صَََّّلة تل  الزيارة: )اللهم أع     نضسََّّ  وذريت  وةََّّيعت 

 (.…وعامت  وعدوه وجميع أَ  الدنيا ما تقر ب  عين ، وتسر ب  نضس  

 نجم:دلیل پ
 هایخشب  از  یكی  در  و  کندو غیر آن زیارتی برای ایشان نقل می  ۳۰۶سیدبن طاوس ره در جمال االسبوع ص

و مردم و خواص و عوام و دشمنش است: )خدایا به او و فرزندان شیعیان    گونه  این  زیارت   این  نماز  از  بعد  دعا  این
 ...(.شودمی خوشحال نفسش و شودو همه اهل دنیا چیزی بده که به واسطه آن چشمش روشن می

 الدلي  السادن:

قصة الجزيرة الخلراء الت نقلها العَلمة املجليس   بحار األنوار، وفيها: )فس لت  عن مرية أَ  
أرضَََََّّّّّا  مزروعَّة، فقَّال: تَّ تي إليهم مريتهم من الجزيرة  ه من أين تَّ تي إليهم، فَّإني ء أرى لهمبلَّد

الخلََََّّّّراء من الححر األبيض، من جزائر أوءد اإلمَّام صَََََّّّّّاحَّب األمر)ع(، فقلَّط لَّ : أم تَّ تيكم 
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 ؟فقَّال: مرتني، وقَّد أتَّط مرة وبقيَّط األخرى، فقلَّط: أم بقي حىت تَّ تيكم ؟مريتكم   السََََّّّّنَّة
 عة أةهر(.قال: أرب

 دلیل ششم:
 من: )است آمده آن در و کننداء )سبز(که عالمه مجلسی آن را در بحاراالنوار نقل میداستان جزیره خضر 

 من که زیرا آید؟می کجا از ایشان روزی: )که پرسیدم و کردم سؤال ایشان از را بلد آن اهل معاش کیفیت
 (.بودم ندیده ایشان برای ایمزرعه

 صاحب  حضرت اوالد هاییای سفید که از جزیره)روزی اهل این بلد از جانب جزیره خضراء و دراو گفت: 
 (.آیدمی است، السالم علیه االمر

 ؟(آیدگفتم: )در هر چند مّدت می
 (.است باقی دیگرش مرتبه آمد، سال اینگفت: )در سال دو مرتبه . یک مرتبه 

 ایشان(؟گفتم: )چقدر باقی است تا وقت آمدن 
 گفت: )چهار ماه(. 

 الدلي  السابع:

د الجلي  علي بن ااوون   أتاب )عم  ةَََّّّهر رملَََّّّاص(: عن أبي قرة دعاء ءبد أص  روى السَََّّّي
َّخا الَّدعَّاء: )وتجعلَّ  وذريتَّ  من  يقرأ   جميع األيَّام لحضظ وجود اإلمَّام الحجَّة)ع(، ومن فقرات 

 األئمة الوارثني(.

 دلیل هفتم:
دعایی که باید در همه روزها طاووس در کتاب ) عمل شهر رمضان( به نقل از أبی قرة  سید بزرگوار علی بن 

)ایشان و فرزندانشان را هایی از این دعا: کند که بخشبرای حفظ وجود امام حجت خوانده شود، را روایت می
 از امامان وارث قرار بده(.

 الدلي  الثامن:

د مر ذأرَا   روايات املهديني، وفيها قال: )فإذا رواية الوصَََّّّية الت رواَا الشَََّّّيخ ال ويس، وق
)ع( املهَّدي اإلمَّام الوفَّاة حلََََّّّّرت إذا أي ،(الخ …رتَّ  الوفَّاة فليسََََّّّّلمهَّا إلى ابنَّ  أول املقربني حلََََّّّّ 

 فليسلمها إلى ابن  أول املهديني.

 دلیل هشتم:
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که در آن حضرت کندکه ذکر آن در روایات مهدیین گفته شده روایت وصیت که شیخ طوسی آن را روایت می
؛(، یعنی الخ …ن را به فرزندش اولین نزدیكان وی ... تسلیم نماید فرمودند: )هرگاه زمان مرگش فرا برسد آ

 .نماید تسلیم مهدیین اولین فرزندش به را آن برسد فرا السالم علیه مهدی امام وفات زمان کههنگامی

 الدلي  التاسع:

 أن  قال ألبي بصََّّري: )أ ني أرى نزولاملروي   مزار محمد بن املشََّّهدي: عن اإلمام الصََّّادق)ع(   
 .(1)(…   مسجد السهلة ب َل  وعيال  القائم)ع(

 دلیل نهم:
: )گویا فرمودند بصیر ابی به ایشاندر مزار محمد بن مشهدی از امام صادق علیه السالم روایت است که 

 (.(2)...  کنممراه خانواده اش در مسجد سهله را مشاهده مینزول حضرت قائم به ه

 الدلي  العاةر:

ليسَّ   مجلد الصََّلة من الححار   أعمال صَّحح يوم الجمعة عن أصَّ  قديم من  نق  العَلمة املج
َناك َو: م لضات قدمائنا دعاءا  اويَل  يقرأ بعد صََََّّّلة الضجر، ومن فقرات الدعاء لممام الحجة)ع(  

  منها )اللهم أن لولي    خلق  وليا  وحافما وقائدا  وناصَّرا  حىت تسَّكن  أرضَّ  اوعا ، وتمتع
 (.…تجعل  وذريت  فيها األئمة الوارثني اويَل ، و

 دلیل دهم:
دمای  مولفات   آزعالمه مجلسی در جلد نماز بحار دراعمال صبح روز جمعه از اصل قدیمی

ُ
 طوالنی  دعای  ما  ق

)خدایا است:  )ع(  حجت  امام  برای  دعا  آن  هایبخش  از  یكی  شود،می  خوانده  صبح  نماز  بعداز  وآن  کند،می  نقل
هایت ولی و نگهدار و فرمانده و یاری گر باش، تا اینكه او را در زمین به آسانی یان آفریدهات در مبرای ولی

 سكونت دهی، و او را در مدت طوالنی بهره من سازی، و او و فرزندانش را از امامان وارث قرار دهی...(.

 الدلي  الحادي عشر:

 
 134المزار: محمد بن المشهدي: ص -1
 134مزار: محمد بن مشهدی: ص -2
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وتسلسل  عاء لصاحب الزماص)ع(    مضاتيح الجناص   الدذأر الشيخ عحان القمي )رحم  اهلل(  
ه وذريتَّ  وأمتَّ   بعَّد دعَّاء العهَّد الشََََّّّّريع. وجَّاء   أحَّدى فقراتَّ : )اللهم أع َّ    نضسََََّّّّ  وأَلَّ  وَولََّد 

 (. وَخا الدعاء يهتم بخأر ولد واحد لممام املهدي)ع(…وجميع رعيت  ما تقرب  عين  وتسَّرب  نضسَّ   
 اما  خاصا .مما يدل على أص لهخا الولد مقوبعده يخأر الخرية 

 دلیل یازدهم:
این دعا بعد از دعای  کند کهنقل می)ع( زمان صاحب امام برای دعایی الجنان مفاتیح در شیخ عباس قمی

عهد آمده است. در جایی از آن آمده است: )خدایا به او و خانواده و فرزندش و فرزندانش و مردمش و همه 
(. و این دعا به ذکر یكی از فرزندان امام وشحال شوداکن که چشمانش نورانی شود و خمردمش چیزی عط

کند این فرزند مقام کند که خود داللت میکند و بعد از آن ذریه )نسل( امام را ذکر میاهتمام میمهدی)ع( 
 .خاصی دارد

 الدلي  الثاني عشر:

واردنَّا  فقَّد أخضنَّا وظلمنَّا …د قيَّامَّ : )  خ حتَّ  بني الرأن واملقَّام عنَّ قول اإلمَّام املهَّدي)ع( 
َّخا إعَلص وبيَّاص من اإلمَّام املهَّدي)ع((1)( …من ديَّارنَّا وأبنَّائنَّا، وب ي علينَّا ودفعنَّا عن حقنَّا    أول  . و

  أَّ  مكَّاص  قيَّامَّ  بَّ نَّ  ارد من داره وأبنَّائَّ  بسََََّّّّنيَّب م َّاردة المَّاملني لَّ ، والححَّا عن آثَّاره)ع(
 وزماص.

 دلیل دوازدهم:
ما  …: )کندمی بیان مقام و رکن بین خود قیام هنگام به که ایدی علیه السالم در خطبهفرموده امام مه

مورد وحشت و ستم قرار گرفتیم و از شهرها و فرزندانمان رانده شدیم و بر ما ستم شد و از حقمان کنار زده 
ایشان از منزل  و این که باشد به در ابتدای قیامش می(. و این اعالن و بیان از طرف امام مهدی)ع( (2)شدیم

لمان، و جست و جوی ایشان در هر مكان و زمان  دانش رانده شده و آن به سبب مطاردت ایشان توسط ظافرزن
 است. 

 الدلي  الثالا عشر:

 
 . 290ص :الغیبة للنعماني  -1
 . 290ص  :غیبت نعمانی -2
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عن أبي الحسَّن الرضَّا: )أ ني برايات من مصَّر مقحَلت، خلَّر مصَّح ات، حىت ت تي الشَّامات، 
ص قح  قيام القائم تهدى . فدءلة َخه الرواية واضََََّّّّحة على أ(1)فتهدى إلى ابن صََََّّّّاحب الوصََََّّّّيات(  

ابن صَّاحب الوصَّيات، وصَّاحب الوصَّيات َو وارث األئمة املعصَّومني وخاتمهم الرايات )أي تحايع( إلى 
وَو املستحضظ ومن انتهط إلي  الوصية وَو اإلمام محمد بن الحسن العسكري صاحب الزماص)ع(  

 . يات أي ابن اإلمام املهدي)ع( من آل محمد. والرواية تن  على أص الرايات تهدى الى ابن صاحب الوص

 دلیل سیزدهم:
 بینم : )گویا پرچم های سبز رنگ را که از مصر رو آورده میفرمایدبی الحسن الرضا علیه السالم که میاز أ

 از قبل که این (. و دلیل این روایت واضح است به(2) کند هدایت ها وصیت صاحب فرزند به و آید بشامات  که
 همان  ها  وصیت  صاحب  و(.  شودمی  بیعت  یعنی)  شوندبه فرزند صاحب وصیت ها هدایت میرچم ها  پ  قائم  قیام

 بن محمد امام همان ایشان و شودمی منتهی وی به وصیت که کسی و هاآن خاتم و معصومین ائمه وارث
مان است و ایشان هستند که از خاندان محمد محفوظ مانده است. و ز صاحب السالم علیه عسكری حسن

 .شودمی  هدایت  السالم  علیه  مهدی  امام  فرزند  یعنی  ها  وصیت  صاحب  فرزند  به  ها  پرچم  که  کندیت بیان میروا

 الدلي  الرابع عشر:

 .)ع(  )دعاء يوم الثالا من ةعحاص( يوم وءدة اإلمام الحسنيورد ذأر ذرية اإلمام املهدي)ع( 

ولد يوم الخميس   إص الحسني)ع(  عن أبي القاسم ابن عَلء الهمداني وأي  اإلمام العسكري)ع(
َخَلوص من ةَّعحاص فصَّم  وأدع بهخا الدعاء: )اللهم إني أسَّ ل  بحق املولود بهخا اليوم ...... قتي  لثَلث 

الع ة، وسَّيد األسَّرة، املمدود بالنصَّرة يوم الكرة، املعو  من قتل   إص األئمة من نسَّل ، والشَّضاء   
درأوا األوتار، ويثَّ روا حىت يَّ   ء من عرتت  بعَّد قائمهم وغينيتَّ ،واألوصََََّّّّيَّاتربتَّ ، والضوز معَّ    أوبتَّ ،  

 .(3)الثار، ويرضوا الجحار، ويكونوا خري أنصار، صلى اهلل عليهم مع اختَل  اللي  والنهار ...(

 دلیل چهاردهم:
 آمده است. ماه شعبان روز والدت امام حسین)ع(  ۳ذکر فرزندان امام مهدی علیه السالم در دعای روز 

 
 . 451ضوعي: صالمعجم المو -1
 . 451معجم موضوعی: ص -2
 . 94ص 53بحار األنوار: ج -3
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در پنج شنبه سوم شعبان به دنیا  گوید: حسین)ع(میالقاسم ابن عال همدانی وکیل امام عسكری)ع( ابو 
 کشته ...  کنم)خدایا از تو به حق مولود این روز درخواست می  آمده است، این روز را روزه بگیر و این دعا را بخوان:

شدنش این است که امامان از نسل   هشتک  عوض  شود،آقای خاندان، فردی که در روز رجعت یاری می و  اشک،
شفاء در تربت ایشان است، و رستگاری با او و بازگشت اوست، و اوصیاء از عترت ایشان بعد از  ایشان هستند، و

قائم آنان و غیبت اوست، تا اینكه آنان را درک کنند و خون خواهی کنند، و خداوند جبار را خوشحال کنند، و 
 (.(1)اوند بر آنان با رفت وآمد شب و روز... خد بهترین یاران شوند، درود

 الدلي  الخامس عشر:

ألسَََّّّحاا  من ذرية القائم: عن املجليسَََّّّ، قال: وجد بخط مد  اإلمام الحسَََّّّن العسَََّّّكري)ع(  
على ظهر الكتَّاب: )قَّد صََََّّّّعَّدنَّا ذرى الحقَّائق بَّ قَّدام النحوة  اإلمَّام أبي محمَّد العسََََّّّّكري)ع(
ة والهداية، ونحن ليوث الوغى، وغياث الندى، وفينا السَّيع لضتووالوءية، وذرنا سَّحع ارائق ب عَلم ا

والقلم   العاج ، ولواء الحمد   ايج ، أسَََّّّحاانا خلضاء الدين القويم، ومصَََّّّابيح األمم، ومضاتيح 
. وَنا أةََّّار اإلمام الحسََّّن العسََّّكري إلى أسََّّحاا  )أسََّّحاانا خلضاء الدين القويم(، (٢)الكرم ...( 

، فتعني أص غري اإلمام املهَّدي)ع(  وجد ابن لممام الحسََََّّّّن العسََََّّّّكري)ع(وء يوالسََََّّّّحط ابن اءبن،  
يكوص َ ءء األسََََّّّّحا  من ذرية اإلمام املهدي وخلضاءه   األمة. وأيلََََّّّّا  َخا الخ  يعلََََّّّّد روايات 

 ذرية اإلمام املهدي الخين يحكموص بعده.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر ( - اللجنة العلمية

 1٤31/ رجب/ ٢٠- ستاذ أبو محمد األنصارياأل     

 دلیل پانزدهم:
 مجلسی: کندامام حسن عسكری علیه السالم اسباط خود را از نسل حضرت قائم علیه السالم را مدح می

 حقیقت هایقّله گمان:) بیبود شده نوشته کتاب  پشت در السالم علیه عسكری حسن امام خط به: گویدمی
 شیران ما. نمودیم روشن فتّوت  هایت فتح کردیم و هفت )طبقه( آسمان را با چراغوالی و نبّوت هایگام با را

کارزار و باران رحمتیم، در این دنیا، شمشیر و قلم و در آن دنیا، پرچم ستایش و دانش به دست ماست، فرزندانمان 
در اینجا به عسكری)ع(  (. امام حسن( 3) ... اندکرامت کلید و هاخلفای دین، هم پیمان یقین، چراغ امت

های ما خلفای دین استوار هستند( نوه فرزند  فرزند است، و فرزندی غیر از امام های خود اشاره دارد، ) نوهنواده
 

 . 94ص 53بحار األنوار: ج -1
 . 168ص  12بشارة اإلسالم: ب، 143ص 2إلزام الناصب ج -2
 . 168ص  12بشارة اإلسالم: ب، 143ص 2إلزام الناصب ج -3
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هستند   ها از نسل امام مهدی)ع(این نوادهشود که  نبود، مشخص می  برای امام حسن عسكری)ع(  مهدی)ع(
مچنین این روایت را روایات فرزندان امام مهدی که بعد از ایشان و آنان خلفای او در میان امت هستند. ه

 کنند. کنند محكم میحكومت می
 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی

 ۱۴۳۱/ رجب/ ۲۰ - استاد أبو محمد أنصاری  

****** 

 )ع(به سیداحمد الحسنتعامل با بدگویان :  512پرسش 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل  :51٢الس ال/ 

 ؟؟أيع أتصر  مع الخي يتكلموص بسوء على السيد أحمد اليماني)ع(
 اسرتاليا -املرس : أمري الدين 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۵۱۲سؤال/ 
 رفتارکنم؟؟  چگونه ویند،گبا افرادی که نسبت به سیداحمد یمانی)ع( سخن بد می

 استرالیا   -فرستنده: امیرالدین 

 الرحمن الرحيم بسم اهلل الجواب:

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

 ورد بهخا الخصوص الحياص التالي للسيد أحمد الحسن)ع(:

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلمالحمد لله رب   تسلیما  کثیرا 

 آمده است: در این مورد بیان ذیل از سیداحمدالحسن)ع( 
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ن/ ما َو حكم من يسَََّّّب نيب أو ويص، ويوجد بعض الجهلة يسَََّّّحوص السَََّّّيد أحمد الحسَََّّّن 
 ويص ورسول اإلمام املهدي)ع(، فكيع يكوص التصر  مع َ ءء؟

سید  به که هستند ادانانن از بعضی چیست، دهدحكم فردی که به پیامبر یا وصی  فحاشی می س/
کنند، برخورد با این افراد چگونه باید فحاشی میاحمدالحسن علیه السالم وصی و فرستاده امام مهدی)ع( 

  باشد؟

عحَّان بن أو من َو   مقَّامهم أَّال  )ع( / حكم من يسََََّّّّب ننييَّا  أو وصََََّّّّيَّا  أو السََََّّّّيَّدة الزَراء
 لسب.َو القت  بعد الت أد من إصراره على ا )ع(وزيببعلي)ع( 

ج/ حكم فردی که به پیامبر یا وصی یا سیده زهراء)ع( یا فردی که در مقام آنان مانند عباس بن علی علیه 
 السالم و زینب)ع(، فحش دهد، قتل بعد از  قطعی شدن بر اصرار وی به فحش دادن است. 

جهلة وص ف نا أعضو عن ، فهو سب بسب أو إعضاء عن ذنب، وقد سب أحد الأما من يسنيين بالخص
 .(1)فقال)ع(: )إص أبط صادقا  غضر اهلل لها، وإص أبط أاذبا  غضر اهلل ل ( )ع(أم أحد املعصومني

 داد  پاسخ باید دشنام با را دشنام و ُگذرم،می فرد این از من دهند،اما فردی که بالخصوص به من فحش می
ش داد، ایشان علیه السالم فرمود: )اگر )ع( فحمعصومین  از  یكی  مادر  به  ها،نادان  از  یكی  گناه،  از  بخشیدن  یا

 (.(2)یامرزدب را تو خداوند گوییمی دروغ اگر و بیامرزد، را او خداوند گوییراست می

األمر   ، وتكرر َخافعضا عن  وأحسن إلي  اإلمام الحسن)ع(وسب أحد الجهلة اإلمام الحسن)ع(  
 فقابل  باإلحساص.مع اإلمام الكاظم)ع( 

به او نیكی نمود، و این  فحش داد و ایشان او را بخشید و امام حسن)ع(امام حسن)ع(  یكی از نادان ها به
 تكرار شد و ایشان به او احسان کرد. مسئله با امام کاظم)ع( 

 وسجية األننيياء واألوصياء وأرجو من اهلل أص أأوص أخل . )ع(فالعضو واإلحساص سجيتهم

 
 . 289ص 46. وبحار األنوار ج337: ابن شهر آشوب: ص3مناقب آل أبي طالب ج -1
 . 289ص 46. وبحار األنوار ج337: ابن شهر آشوب: ص3مناقب آل أبی طالب ج -2
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 است، و امیدوارم که من نیز آن گونه باشم. اوصیاء)ع(  بخشش و احسان اخالق آنان و اخالق پیامبران و

قال الصََّّادق)ع(: )إص   التوراة مكتوبا : يا ابن آدم، اذأرني حني ت لََّّب أذأرك عند غلََّّيب، 
ظلمَّط بمملمَّة فَّار  بَّانتصَََََّّّّّاري لَّ ، فَّإص انتصَََََّّّّّاري لَّ  خري من  فَل أمحقَّ  فيمن أمحق، وإذا

 فهو نعم املولى ونعم النصري. ، وقد رضيط بانتصار اهلل لي(1)انتصارك لنضس (

امام صادق علیه السالم فرمودند: )در تورات نوشته شده است: موقع خشم مرا به یاد بیاور تا موقع خشمم تو 
 خشنود خودت  به نسبت من یاری به کردند، تو به ستمی که زمانی و رسانم،آسیبی نمیرا به یاد بیاورم، و به تو 

(. و نسبت به یاری خداوند به من خشنودم، (2)باشدمی خودت   برای  خودت  یاری  زا  بهتر  تو  برای  من  یاری  باش،
 ایشان بهترین موال و بهترین یاور است.

َّخه الَّدعوة حق  ا ﴿واعلموا أيهَّا اإلخوة إص َ ءء الجهلَّة يعلموص إص  َقَنتسهََّ نَييس ا َواسََََّّّّس وا ب هََّ دح َوَجحََّ
رس َأيسَع أَ  ا  َفانسمح لحو  لسما  َوعح مس ظح هح سََََّّّّح نسضح

َ
ينَ أ د  سََََّّّّ  حضس َحةح املس ، ووجدوا أنضسََََّّّّهم عاجزين تمام (3)﴾اَص َعاق 

َّ  الحيَّطالعجز عن رد أدلتهَّا الَّدام َّة وَي من الثقلني القرآ ومن ملكوت السََََّّّّمَّاوات، فلم  )ع(ص وأ
يجدوا إء زعيق الشَََّّّيااني وَرير الكَلب ردا  ورداء تجلححوا ب  بعد أص أخخ الحسَََّّّد من نضوسَََّّّهم 

 أ  م خخ.

 داشت،  یقین بدان هایشان)و با آنكه دل است حق دعوت این که دانندمی نادانان ایننید که ای برادران بدا
. و خود را ناتوان تر از ناتوان (4)را انكار کردند. پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود( آن تكّبر و ظلم روی از

 از غیر به و باشد،می هاوت آسماندیدند در رد کردن دالیل محكم که از ثقلین قرآن واهل بیت)ع( و از ملك
ز این که حسد دل هایشان را ا بعد پوشاندند را خود آن با و نیافتند ردی سگان زوزه و شیاطین ترس از روپوشی
 گرفت.

 
 . 304ص 2الكافي: ج -1
 . 304ص 2کافی: ج -2
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تََّاَب َوالس ﴿ ك 
يَم الس  َ لَّ    َفقََّدس آَتيسنََّا آَل إ بسَرا

نس َفلََََّّّّس ح م  مح اللم َح اَن َعَلى مََّا آتََّا وَص النَّم دح سََََّّّّح مس َيحس
َ
مَََّة أ كس ح 

يما    َعم 
لسكا  مس مح َح م  س َعَليس ﴿، فمثلهم  (1)﴾َوآَتيسَنا ب  إ صس َتحس

َهاس َذل َ  َأَمَث   السَكلس
حأس ح َيلس وس َترتس

َ
   َيلسَهاس أ

وصَ  رح مس َيَتَضكم َ  َلَعلمهح نََّا فََّاقسصََََّّّّح   السَقصَََََّّّّ بحوا بَّ  يَّات 
يَن أََّخم خ 

م  الَّم َقوس
. ونحن آل محمَّد وآل (٢)﴾ َمثََّ ح الس

لعمَّار بن راَيم ونحن القوم املحسََََّّّّودوص، وأقول لكم مَّا قَّالَّ  اإلمَّام اململوم علي بن أبي اَّالَّب)ع(  إب
: )دع  يا عمار، فإن  على عمد جع  الشَّحهات عاذرا  ياسَّر ملا رآه يكلم أحد الخين أنكروا إمامت )ع(

 .(3)لسق ات (

 خاندان  به ما حقیقت، در ورزند،می به آنان عطا کرده َرشک )بلكه به مردم، برای آنچه خدا از فضل خویش
و مثل آن ها )مثل او همچون سگ است   (4)(بخشیدیم بزرگ ملكی آنان به و دادیم، حكمت و کتاب ابراهیم

گر او را به حال خود واگذاری، باز همین ا و آورد،که اگر به او حمله کنی، دهانش را باز، و زبانش را برون می
! (5)(بیندیشند شاید  کن،  بازگو را داستانها  این  کردند؛ تكذیب  را ما ایات  که  است  هیگرو  مثل  این  کند؛را می  کار

ما خاندان محمد و خاندان ابراهیم هستیم و ما قومی هستیم که به ما حسادت شده است، و به شما سخنی را 
ر با فردی که امامت به عمار بن یاسر فرمود، وقتی دید که عمامی گویم که امام ستمدیده علی بن ابی طالب)ع(  

اکن، او عمدا  شبهات را عذری برای سقوط )ای عمار، او را رهکند سخن می گوید: را انكار می امام علی)ع(
 (.(6)خود قرار داده است

هروا بما يشَّاءوص وليقرتفوا ما   فَل ترَقوا أنضسَّكم مع َ ءء الملمة، فليضرتوا وليكخبوا وليشَّ 
 ملوعد القيامة.َم مقرتفوص، ونعم الحكم اهلل وا

هند معروف کنند خواترا بزنند و آنچه را میخودتان را با این ستمكاران خسته نكنید، بگذارید دروغ ببندند و اف
 .است قیامت وعدگاه و است خوبی حاکم چه خداوند بله بگیرند، را خواهندو آنچه می

ح ﴿  )ع(من بعدي أةََّّد مما لقي آبائي  )ع(وأني لقيط وسََّّ لقى وسََّّيلقى أبنائي ي   َواللم َفصَََّّ س  َجم 
وصَ  ضح َتَعاصح َعَلى َما َتص  حسس  .(٧)﴾املس

 
 . 54النساء:  -1
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)من صبر جمیل  بیننددیدند میمن دیدم و خواهم دید و فرزندانم)ع( بعد از من بدتر از آن چه پدرانم)ع( 
 .!(1)(طلبممی یاری خداوند از گویید،خواهم داشت؛ و در برابر آنچه می

قَّائمنَّا إذا قَّام اسََََّّّّتقحَّ  من جهَّ  النَّان أةََََّّّّد ممَّا اسََََّّّّتقحلَّ  رسََََّّّّول  قَّال أبو عحَّد اهلل)ع(: )إص
ال الجَّاَلية، قلَّط: وأيع ذاكمن   (ص)اهلل أتى النَّان وَم يعحدوص   )ص(قال: إص رسََََّّّّول اهلل  ؟جهَّ 

الحجارة والصََََّّّّخور والعيداص والخشََََّّّّب املنحوتة، وإص قائمنا إذا قام أتى النان وألهم يت ول علي  
قَّال: أمَّا واهلل ليَّدخلن عليهم عَّدلَّ  جو  بيوتهم أمَّا يَّدخَّ  الحر أتَّاب اهلل يحتج عليَّ  بَّ ، ثم 

 .(٢)والقر(

فرماید: )قائم ما چون قیام کند از جهل مردم شدیدتر از آنچه رسول خدا صلی الله علیه و میأبو عبد الله)ع( 
فرمود: کند، عرض کردم: این چگونه ممكن است؟ آله با آن از سوی نادانان جاهلیت روبرو شد برخورد می

های چوبین را وبهای تراشیده و مجسمههمانا رسول خدا درحالی به سوی مردم آمد که آنان سنگ و کلوخ و چ
آید که جملگی کتاب خدا را علیه او تأویل پرستیدند، و قائم ما چون قیام کند در حالی به سوی مردم میمی
به خدا سوگند که موج دادگستری او بدان گونه  نمایند، سپس فرمود: بدانیدکنند و بر او بدان احتجاج میمی

 (.(3)های آنان راه خواهد یافتند تا درون خانهککه گرما و سرما نفوذ می

فالخو  بالحاا  ديدنهم وء حيلة لهم سَّواه بعد أص أصَّابهم الحق   مقاتلهم، فليقتضوا سَّرية 
 )ع(بالزنا، واتهموا مريم  وا زأريا)ع(بالنمر إلى امرأة عارية، واتهمأسَلفهم الخين اتهموا داوود)ع(  

ام بَّاألغنيَّاء بَّالنمر إلى زوجَّة ربيحَّ  زيَّد بن حَّارثَّة، واتهموه بَّاءَتمَّ )ص(بَّالزنَّا، واتهموا محمَّدا  
واإلعرا  والعحون   وجَّ  الضقراء، واتهموه بَّالتهَّاوص   اَّاعَّة اهلل وت حيق الشََََّّّّريعَّة حىت قَّام 

روب مع أن  خا    غمراتها ولم يحلغ العشَّرين، بالجه  بالحم لَّحا  وخ ب بهم، واتهموا عليا )ع(  
 …واتهموه  …واتهموه بشرب الخمر، واتهموه 

 رفتار به ندارند، این جز به ایچاره رسید، هاو زمانی که حق میدانگاه آن هاست،فرورفتن در باطل روش آن
را به زنا متهم  رد، وز کریا)ع(را متهم کردند که به خانمی برهنه نگاه ک)ع( داود  که کسانی  رفتند  خود  گذشتگان

شده اش زید بن  را به نگاه کردن به همسر فرد تربیت )ص(را به زنا متهم کردند، و محمد کردند، و مریم)ع(
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 آنان از و کندحارثه متهم کردند، و او را به توجه به ثروتمندان متهم کردند و اینكه در صورت فقراء بد نگاه می
 خشم  حالت  با  اینكه  تا  کند،ت خداوند و تطبیق شریعت سستی میاطاع  در  که  کردند  ممته  را  او  و  کند،می  دوری

را به جهل در جنگ ها متهم کردند با اینكه در امواج جنگ علی)ع(  و خواند، ایخطبه برایشان و برخواستند
دند، او را متهم به فرو رفته بود با این که هنوز به بیست سالگی نرسیده بود، و او را به نوشیدن شراب متهم کر 

 ... کردند، و او را متهم به ... کردند.

، فلسَََّّّط بدعا  من  )ع(ا ء أخ   سَََّّّرية آبائيفَل يخ ئوص اقتضاء آثار أسََََّّّلفهم )لعنهم اهلل( أم
عح إ ءم َما﴿الرسَََّّّ    ح 

تم
َ
مس إ صس أ

 ب ي َوء ب كح
َع ح ي َما يحضس ر 

دس
َ
سَََّّّح   َوَما أ َن الرُّ  م 

عا   ب دس
بسطح يحوَحى إ َليم َوَما  قح س َما أح

ني   ح  ير  مح خ 
نَا إ ءم نَ

َ
 .(1)﴾أ

 ل    األر ( أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل - اللجنة العلمية
 1٤31/ رجب/ ٢٠ - األستاذ أبو محمد األنصاري    

)ع( مپدران سیره در من که طورهمان کنند،نمی اشتباه( الله لعنهم) شانآنان در دنباله روی سیره گذشتگان 
 دانمبگو: »من پیامبر نوظهوری نیستم؛ و نمی)  نیستم  فرستادگان  به  نسبت  جدیدی  چیزی  من  کنم،اشتباه نمی

 آشكاری دهندهبیم جز و کنم،وی میپیر  شودهد شد؛ من تنها از آنچه بر من وحی میخوا چه شما و من با
 .(2)(نیستم«

 ض( أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األر  - هیئت علمی
 ۱۴۳۱/ رجب/  ۲۰ -  استاد أبو محمد انصاری

****** 

 و مرغ وارداتی   الل و حرام بودن سرکهكم ح ح: 513پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . :513الس ال/ 
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َّ  َو أحَّب أص أعر  رأي السََََّّّّيَّد أحمَّد)ع(    حليَّة أو حرمَّة الخَّ  بنوعيَّ  الحَّامض واملَّدبس، 
لسََََّّّّيد بحلية الدجا  املخبو  بال ازي  والخي تنيبط ذبح  جهات حَلل أو حرام، وأحب أص أعر  رأي ا
 ؟د الصدر، َ  َو حَلل أو حرامديبية مث  مكنيب السيد الشهي

 العراق -املرس : عحد اهلل املخنب 

 : سالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.۵۱۳سؤال/ 
و شیرین بدانم، آیا حالل  سید احمد)ع( را در مورد حلیت یاحرمت سرکه هر دو نوع آن ترش نظر خواهممی

 بدانم، شوداست یا حرام است، و دوست دارم نظر سید را در مورد حالل بودن مرغ هایی که در برزیل ذبح می
  حرام؟ یا است حالل آیا کند،می نظارت  آن بر صدر شهید سید دفتر مانند دینی موسسات  که هایی مرغ

 عراق   -فرستنده: عبدالله مذنب 

 هلل الرحمن الرحيمبسم ا الجواب:

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

 بالبسحة للخ  املصنوع لألأ  ء إةكال في  ما دام غري مسكر.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.لحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمها  دیین وسلم تسلیما  کثیرا 

 . نیست کننده مست کهمادامی البته نیست، آن در اشكالی شده ساخته خوردن برای که ایدر مورد سرکه

الخابح والتوج  وبالبسََََّّّّحة للدجا  املخبو ، إص أاص ذبحا  وفق الشََََّّّّرائط الشََََّّّّرعية من إسَََََّّّّلم  
و حرام. فيجَّب التَّ أَّد من ذلَّ ، للقحلَّة والنيسََََّّّّميَّة وق ع األودا  األربعَّة فهو حَلل ... وإء فه

 وفقكم اهلل لك  خري.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر ( - اللجنة العلمية

 ََّ 1٤31رجب األصب/  - الشيخ ناظم العقيلي    

وفق شرایط شرعی از اسالم  و رو به قبله بودن و بسم الله گفتن و بریدن   و در مورد مرغ ذبح شده، اگر ذبح بر
رگ باشد، حالل است... و گرنه حرام است. و واجب است که در این مورد تحقیق شود، خداوند شما را  چهار

 برای انجام هر کار خوبی موفق کند.
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 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی
 هـ1431رجب األصب/  - ناظم عقیلیشیخ 

****** 

 خطاب به مدعی احمد : 514پرسش 

 مناصحة :51٤الس ال/ 

 إلى املدعي أحمد..

خا  اهلل وء تكخب على النان واعلم أص الكخب على الرسََّّول علي  الصَََّّلة والسَََّّلم مكان  
الدين. وأسََّّ ل اهلل    النار والعياذ باهلل. وإني قد سََّّمعط تَلوت  للقرآص ف يقبط بجهل  وبعدك عن

 لقوم الكافرين.أص يهدي  أو أص ي خخك أخخ عزيز مقتدر. اللهم ء تجعلنا فتنة ل
 السعودية -املرس : املهدي عثماص 

 : نصیحت خطاب به مدعی احمد...۵۱۴سؤال/ 
است، دروغ بندد جای وی در آتش   )ص(از خداوند بترس و به مردم دروغ نگو، و بدان که فردی که بر رسول

حاصل کردم. از خداوند  پناه به خدا، من تالوت قرآن شما را شنیدم و به نادانی و دور بودن شما از دین یقین
 کافر گروه برای ایواهم که تو را هدایت کند یا خداوند باعزت وبا اقتدار عمرت را بگیرد، خدایا ما را فتنه خمی
 . نده قرار

 عربستان سعودی -فرستنده: مهدی عثمان 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

سََّّلني محمد وآل  األئمة واملهديني وسََّّلم الحمد هلل رب العاملني، والصَََّّلة والسَََّّلم على سََّّيد املر
 تسليما .
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أاص الخوار  يتلوص القرآص وتسمع لهم دويا  أدوي النح  ولكن  لم يكن يتجاوز تراقيهم، 
لَّ  تعقلوص، وء من أوليَّائَّ  تقحلوص، حكمَّة بَّال ة واليوم أعَّدتم سََََّّّّبتهم حَّخو النعَّ  بَّالنعَّ  .. فَل لقو

 فما ت ين النخر.

 الرحیمجواب: بسم الله الرحمن 
.  الحمد لله رب العالمین، والصالة والسالم علی سید المرسلین محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 هایشانن از گلوقرآ ولی ،شنیدیمی زنبور صدای همانند را شانخواندن قرآن و خواندندخوارج قرآن می
 ونه کنید،( تعقل میخدا) ایشان سخن به نه... دشومی تكرار مو به مو آنان سنت دقیقا   امروز رفت، نمی باالتر

 . دهدنمی فایده( لجوج افراد برای) انذارها اّما رسیده؛ کمال به که حكمتی پذیرید،می خداوند اولیای از

أَلَّ ، فمَّا ي ين عنَّ  غَّدا  أص تقول: إنَّا وجَّدنَّا آبَّاءنَّا على أمَّة .. أوليَّاء اتق اهلل واعر  الحق تعر  
ما يشَََّّّتهي النان، ومعرفتهم وضَََّّّع اهلل لها قانونا  اعرف  من القرآص والسَََّّّنة اهلل ء ي توص بحسَََّّّب 

 تهتدي.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر ( - اللجنة العلمية

 ََّ 1٤3٠أواخر ذي القعدة/  - األنصارياألستاذ أبو محمد     

برایت فایده ندارد: ما نیاکان خود را از خداوند بترس، حق را بشناس تا اهل حق را بشناسید، فردا این سخن 
 خداوند آنان شناخت برای و آیند،بر آئینی یافتیم،... اولیای خدا به حسب چیزی که مردم دوست دارند نمی

 . شوید هدایت تا بشناس سنت و قرآن از را آن که است داده قرار قانونی
 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی

 هـ ۱۴۳۰أواخر ذی القعدة/  -  أبو محمد أنصاریاستاد 

****** 

 آیا تایید کننده عرب یا وهابیت هستید؟  :515پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات  :515الس ال/ 
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 رسالت َخه أص يوصلها إلى السيد الحسن.إلى من يقرأ 

عرب والتكضرييني، أنا    ظ  َخه الضتنة الت تحدث   العراق وبالخات ضَََّّّد الشَََّّّيعة من قح  ال
 برأيي حلرتكم تكرثوص سواد الخين يقتلوص بالنان األبرياء لسنيب تشيعهم.

َّابيَّة َّ  أنتم م يَّدين )أَّخا( للعرب أو الو إذا أَّاص جوابكم نعم فَّ نَّا لسَََََّّّّّط   ؟سََََّّّّ الي َو: 
 معكم حىت لو صحط دعوتكم.

 أملانيا -املرس : الضراتي 

 : سالم علیكم ورحمة الله وبرکاته۵۱۵سؤال/ 
 .برساند سیدحسن به را آن خواندفردی که نامه مرا می

ا، به از سوی عرب و تكفیری ه شیعه ضد بر خصوص به آمده، وجود به عراق در که ایفتنه این در سایه
 .کردید زیاد کشندنظرم شما نیروهای افرادی که مردم بی گناه را به خاطر شیعه بودنشان می

 چند هر  نیستم  شما  با من  است، بله  تانپاسخ  اگر  کنید؟وهابیت را تایید می  سؤالم این است: آیا شما عرب یا
 . باشد صحیح شما دعوت

 آلمان   -فرستنده: فراتی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 الحمد هلل رب العاملني، والصَلة والسَلم على محمد وآل  األئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .

أاص يليق ب  وأنط تتحسََّّس الضتنة الت تتحدث عنها أص تنيحني أسََّّحابها، سََّّححاص اهلل .. أم  
تضكريك إلى الوجهة الصَّحيحة فتحدث نضسَّ  أص َخه الضتنة وأم أاص ءئقا  ب  أص تنع ع ب

وتسَََّّّارع   الححا عن أدلة َخه الدعوة املحارأة ء يخر  الشَََّّّيعة منها سَََّّّوى قائم آل محمد)ع(  
 يها.وتتحقق منها فالضر  أ  الضر  ف

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.الحمد لله رب العالمین، والصالة والسالم علی محمد وآله األئم  ة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

  که  کنید،می احساس را گوییدمی سخن آن درباره که ایسبحان الله ... چقدر سزاوار شماست وقتی فتنه 
 سخن  خود  با  و  شوید،  متوجه  صحیح  روش  به  بافكرت   که  بود  شما  سزاوار  چقدر  و  شود،  مشخص  آن  اسباب   باید
ل محمد)ع(، و در جست وجوی از دالیل این آ قائم از غیر آورد،نمی بیرون را شیعه کسی فتنه این از که بگو

 دعوت مبارک بشتابید و در مورد آن تحقیق کنید، که تمامی فرج در آن است. 
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إلى الشَّيخ املضيد: )... أن ا غري مهملني ة من اإلمام املهدي)ع(  اقرأ َخا املقت ع من الرسَّالة املوجه
أم، ولوء ذل  لنزل بكم الألواء واصَّ لمكم األعداء ... الخ(. َخه ملراعاتكم، وء ناسَّني لخأر

وذأره الدائم لشََّّيعت    الضقرة من الرسََّّالة الشََّّريضة تن  بوضََّّو  على أص مراعاة اإلمام املهدي)ع(
 الألواء، وعدم تمكن األعداء من إلحاق األذى بهم )واص لمكم األعداء(. َما السنيب   عدم نزول

همال به شیخ مفید نوشته است رابخوان)ع(  مهدی امام  که  یااین فرازی از نامه : )... ما در مراعات شما را ا 
 رسید  می  ماش  به  ها  سختی  نبود  طور  این  اگر  کنیم،نمی  فراموش  را  شما  یاد  و  ،(هستیم  شما  مراقب  و)  کنیمنمی

اعات امام مر  که کند... الخ؛  (. این بخش از نامه شریف به روشنی بیان می ُبردند می بین از را شما دشمنان و
و یاد دائمی ایشان نسبت به شیعه شان علت نیامدن عذاب است، و اینكه دشمنان نمی توانند بر مهدی)ع( 

 را از بین می ُبردند( آنان مسلط شوند و آنان را اذیت کنند )و دشمنان شما 

  أنط يص لمهم األعداء، وتنزل بهم الألواء، وتسض  دماأَم وتبتهب وايص الشيعة أما تعرت 
لم يعد حرماتهم على يد األمريكاص والعصَََّّّب األموية، أ ليس   َخا دلي  على أص اإلمام املهدي)ع(  

ن محدأ حاأمية اهلل يرعاَم ولم يعد يراَم ةََََّّّّيعة ل ؟ نعم، فهم ولألسََََّّّّع الشََََّّّّديد تنصََََّّّّلوا م 
 دخلوا   ديمقرااية أمريكا )محدأ تنصيب النان للحاأم(.والتنصيب اإللهي للحاأم و

 و رسید، آنان به ها سختی و اند، شده مسلط شیعه بر دشمنان کنیداعتراف می که طوردر حال حاضر همان
 این در آیا است، رفته بین از ویُام لشكر و آمریكا دست به هاآن هایحرمت و شود،می ریخته هایشان خون

داند؟ بله، متاسفانه از مبدا مراقب آنان نیست و آنان را شیعه خودش نمی)ع( مهدی امام که نیست دلیلی
حاکمیت خدا و تنصیب الهی برای حاکم دور شدند، و در دمكراسی آمریكایی وارد شدند )اصل تنصیب حاکم 

 توسط مردم(.

؟ وَ  ن لب ؟هم سََّّواد من وصََّّضط أم غرينا ممن اتحع اريقفسََّّححاص اهلل، َ  نحن من يكرث 
َّخه الَّدعوة  إء نجَّاتكم ودعوتكم إلى اءلتضَّا  حول إمَّامكم .. ابحَّا أخي عن الحق وتَّ مَّ  أدلَّة 

 املحارأة لتنجو   الدنيا وايخرة بإذص اهلل.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر ( - اللجنة العلمية

 ََّ 1٤3٠أواخر ذي القعدة/  - األنصاري األستاذ أبو محمد
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کنند؟؟ آیا جزء نجات شما سبحان الله، آیا ما افراد آنان را زیاد کردیم یا غیر ما که از روش آنان پیروی می
 و  کن،  وجو  جست حق  مورد  در برادرم... کنیمنمی  دعوت   امامتان  دور  به  شدن  جمع به  را  شما  و  کنیمطلب نمی

 در دنیا و آخرت نجات پیدا کنید. خدا اذن به تا کن، تامل و دقت مبارک وتدع این دالیل مورد در
 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی

 هـ ۱۴۳۰أواخر ذی القعدة/  -  استاد أبو محمد انصاری

****** 

 برای خالفت بعداز پیامبر نجنگید؟  )ع(چرا امام علی: 516پرسش 

 خَلفة علي أرم اهلل وجه . تساأل حول :516الس ال/ 

باسََّّم اهلل العلي العميم. سََّّ الي َو: ملاذا لم يقات  علي )أرم اهلل وجه ( من أج  الخَلفة بعد 
 ؟؟)ص(وفاة النيب 

 امل رب -املرس : ياسر 

 : سؤالی در مورد خالفت علی کرم الله وجهه۵۱۶سؤال/ 
د از الله وجهه به خاطر خالفت بعبه نام خداوند بزرگ و واال. سؤالم این است: چرا علی کرم 

 نجنگید؟ )ص(پیامبر
 مغرب  -فرستنده: یاسر 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

حنا  من أج  اسََََّّّّرتداد حق  امل تصََََّّّّب لم يكن جاعلم يرحم  اهلل أص عدم قتال اإلمام علي)ع(  
 َو املعرو  بشجاعت  وقوت  واسنينيسال    ذات اهلل سححان .من  وحاةاه من الجَب و

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 
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شده اش به خاطر ترس به خاطر گرفتن حق َغصب خداوند رحمتت کند، بدان که نجنگیدن امام علی)ع( 
بود، و ایشان از ترس بدورند و ایشان به شجاعت و نیرو و خشم به خاطر ذات خداوند سبحان معروف ایشان ن
 است. 

فالشَّجاعة وحدَا ليسَّط َي دائما  السَّنيي  إلى ردع الحاا  وإقامة الحق، فقد يكوص امل من   
 ء .اهلل أمرا  أاص مضعو یقضي غاية الشجاعة واإلقدام ولكن  م مور بالسكوص والسكوت حىت

و شجاعت به تنهایی راه کنارزدن باطل و برپا داشتن حق نیست، و گاهی اوقات مومن در انتهای شجاعت و 
 .دهد انجام را خواهداقدام است ولی ماموربه آرامش و سكوت است، تا این که خداوند کاری که می

سَّيملم وي تصَّب حق  و ... وأمره بالصَّ  إص ب ن     )ص(قد أخ ه الرسَّول محمدفاإلمام علي)ع( 
 .)ص(لم يجد أنصارا  ... لحكمة علمها الرسول محمد

 شود و... وبه شود و حقش غصب میخبر داد که به زودی به وی ستم میبه امام علی)ع( )ص(محمدرسول
 .  دانستمی)ص(ایشان دستور داد که اگر یاری پیدا نكرد، صبرکند... به خاطر حكمتی که محمد رسول

وَو   )ص(للقتال َو امتثال ألمر اهلل تعالى وألمر رسول  الكريمإذص فعدم محادرة اإلمام علي)ع(  
 )ص(ء أما يتوَم  النواصََََّّّّب، ب  إن  لو خالع وصََََّّّّية الرسََََّّّّول محمدمن مناقب اإلمام علي)ع( 

 رسول .لكاص ذل  منقصة وحاةا أمري امل منني ويعسوب الدين من النق  ومخالضة اهلل و

به جنگ به خاطر انجام دادن دستور خداوند متعال و دستور پیامبر بنابراین عدم مبادرت امام علی)ع( 
کنند، بلكه اگر ایشان طور که ناصبی ها توهم میاست، نه همان بود، و آن از مناقب امام علی)ع( )ص(کریم

، و امیرالمومنین و یعسوب ان بودنقص و کمبودی برای ایش  این کردمخالفت می)ص(با وصیت محمد رسول
 )فرمانده( دین از نقص و مخالفت با خداوند و رسولش بدور است. 

َّاروص ويص نيب  َّخا َو نيب اهلل  َّخا من القرآص الكريم، فَّ قول لَّ :  َّدا  لكَلمي  وإص أردت ةََََّّّّا
واستخلض  على بين إسرائي  لم يقات  عندما أض  السامري بين  عندما غاب موىس)ع(اهلل موىس)ع( 

صََّّب ،   حني أص نيب اهلل َاروص لم ت ت )عزوج (إسََّّرائي  واخر  لهم العج  ليلََّّلهم عن عحادة اهلل
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من  الخَلفة فقط ب  لم يحق  السَََّّّامري من الدين ةَََّّّيئا  ولو ظاَرا  حيا أدخ  النان بالكضر باهلل 
 يائ .جهارا  ! إذص فاملحادرة للقتال ليسط َي الح  الناجع دائما  عند اهلل تعالى وعند أول

 وصی  که است هارون خدا پیامبر این: گویم می شما به خواهید،اگر شاهدی از قرآن کریم برای سخنم می
غائب شد و ایشان را جانشین خود در بنی اسرائیل قرار داد، وقتی  است، وقتی موسی)ع()ع(  موسی  خدا  پیامبر

تا آنان را از بندگی خداوند متعال گمراه کند،  ای بیرون آوردسامری بنی اسرائیل را گمراه کرد و برایشان گوساله
-هارون فقط خالفت از ایشان غصب نشد، بلكه سامری از دین چیزی  ایشان نجنگید، در حالی که پیامبر خدا  

باقی نگذاشت، چون مردم را به کفر آشكاری خداوند وارد کرد! بنابراین مبادرت به جنگ همیشه   -حتی ظاهر آن
 نزد اولیایش راه حل اصلی نیست. نزد خداوند متعال و 

ن اهلل ء يعَّد جحنَّا ، فهَّخا القرآص ثم إنَّ  ليس أَّ  مَّا يسََََّّّّمى خوفَّا  فهو جَب، فَّالخو  على دي
بح ﴿خر  من مَّدينَّة فرعوص خَّائضَّا  يرتقَّب: ين  على أص نيب اهلل موىس)ع(  ائ ضَّا  َيرَتَقَّم ا خََّ هََّ نس َفَخَرَ  م 

ا م  المم َقوس
َن الس ين  م   .(1)﴾مل  نيَ َقاَل َرب  نَج 

 این  و  شود،نمی  شمرده  رست  خداوند  دین  بر(  ترس)  خوف  نیست،  ترس  گویندهر چیزی که به آن "خوف" می
از شهر فرعون به صورت ترسان و مراقب بیرون رفت:) موسی )ع( موسی خدا پیامبر که کندمی تصریح قرآن

 .(2)کاران نجات بخش(ستمترسان و نگران از آنجا بیرون رفت گفت: پروردگارا، مرا از گروه 

على  يكن خو  موىس)ع(! أَل وألع أَل ... بَّ  لم ؟جَب وحَّاةَََََّّّّّاهفهَّ  خو  موىس)ع( 
نضسَّ  بما َي َي ... ب  أاص خوفا  على نضسَّ ؛ ألص اهلل ألض  ب داء الرسَّالة، فَلبد أص يحافظ على 

َّخا التكليع اإللهي على أتم وجَّ . وإء فنحن نجَّد األننييَّاء  نضسَََََّّّّّ  ويخَّا  عليهَّا من أجَّ  أداء 
 من أج  الدين اإللهي.واألوصياء ء يرتددوص أبدا    امتثال أمر اهلل تعالى   القتال 

از جهت   ترس بود، حاشاه؟! اصال  و اصال  این طور نیست... بلكه خوف )ترس( موسی)ع(آیا خوف موسی)ع(  
مكلف کرده بود، در نتیجه باید  ترسید، چون خداوند او را به رساندن رسالتشخودش نبود. بلكه برخودش می

بینیم به صورت کامل مواظب خودش باشد. و گرنه ما می  مراقب خودش باشد و به خاطر انجام این تكلیف الهی
 کنند.که پیامبران و اوصیاء اصال  در انجام دستور خداوند متعال در جنگ به خاطر دین الهی تردید نمی

 
 . 21القصص:  -1
 . 21قصص:  -2
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لعلي)ع(   )ص(وعن أَ  بيت  الت تخأر وصَّية الرسَّول  )ص(وأخريا  الروايات عن الرسَّول محمد
     مناسحة أخرى إص ةاء اهلل. وفق  اهلل لك  خري وصَل .بالص  أثرية إص أححنيط أسردَا ل

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر ( - اللجنة العلمية
 ََّ 1٤31محرم الحرام/ - الشيخ ناظم العقيلي

ب  صَّ   را ب  علی)ع(  )ص(و اَ  بینيو    وصَّیط رسَّول)ص(رسَّول و در پایاص روایات از محمد
ورم. آا را میهزیادند، اگر دوسََّّط داةََّّتید اص ةََّّاء اهلل در مناسََّّحات دی ر آصند،  ارا ذ ر  رده

 خداوند تو را برای انجام َر  ار خوب و صَلحی موفق  ند. 
 أنصار إمام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی

 هـ ۱۴۳۱محرم الحرام/  - قیلیشیخ ناظم ع

****** 

 چند سوال از روایات : 517پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :51٧ الس ال/

 اللهم ص  على محمد وآل  األئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .

 السيد الوالد اإلمام الثالا عشر.. السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

أاص قد ةَّرحها بعض األخوة األنصَّار سَّددَم اهلل تعالى فإنين أود أص تجينيين عن األسَّئلة ولو  
 النحع الصا .أحب أص أةرب من 

 : بسم الله الرحمن الرحیم۵۱۷سؤال/ 
.  اللهم صل علی محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

 پدر و سید و امام )... ( سالم علیكم و رحمة الله وبرکاته.
كم مح  را  هایشانقدم  متعال  خداوند–تم پاسخ دهید، هر چند برخی از برادران انصار  دوست دارم که به سؤاال

 آن را شرح دادند، ولی دوست دارم که از چشمه صاف  علم  شما بنوشم.   -کند
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َّا ي : )أَّخلَّ  غيحَّة القَّائم)ع( )ع(أول سََََّّّّ ال َو: عن الحَّديَّا الوارد عنهم فَّإص األمَّة تنكر
َّدى بَّ نَّ   لم يولَّد، وقَّائَّ  يقول إنَّ  ولَّد ومَّات، وقَّائَّ  يكضر بقولَّ  إص حَّادي ل ولهَّاي فمن قَّائَّ  ب ري 

ــيعشََََّّّّرنَّا أَّاص عقيمَّا ، وقَّائَّ  يمرق بقولَّ  إنَّ  يتعَّدى إلى ثَّالَّا عشََََّّّّر فصََََّّّّاعَّدا ، وقَّائَّ    اهلل  یعصـ
 .(1)(ين ق   َيك  غريه بقول : إص رو  القائم)ع( )عزوج (

و غیبت قائم نیز چنین است، زیرا این )رسیده آمده است: ال این است: درحدیثی که از آنان)ع( اولین سؤ
 ایگوینده  و  است،  نشده  متولد  او  گوید  هذیان  به  ایویندهگ  پس  کند،امت به واسطه طول مدتش آن را انكار می

یازدهمین ما ائمه عقیم بوده است، و  که گوید را کفرآمیز کالم این دیگر ایگوینده و است، مرده او: گوید دیگر
دیگر   ایگوینده  و  است،  رسیده  بیشتر  یا  و  سیزده  به  ائمه  تعداد  که  شود  خارج  دین  از  کالم  این  با  دیگر  ایگوینده

 .(2)(گویدمی سخن دیگری جسد در قائم روح گوید و پرداخته تعالی خدای نافرمانی به

منيشََََّّّّاب ، ألنها إص عرضََََّّّّط على املحكم وَي الوصََََّّّّية فضيها يشء من  فما ت وليها؛ ألنها فيها  
 ى األق    فهمنا ألننا غري معصومني.التعار  عل

تاویل آن چیست، چون آن متشابه است، چون اگر به محكم که همان وصیت رسول الله)ص( عرضه شود، 
 تعارضی در آن است، حداقل در فهم ما، چون ما غیر معصوم هستیم. 

الحادي، )أء وإص لخروج  عَلمات عشرة، أولها الوع الكوأب ذي الخنب، ويقارب من  وأخرى:  
ويقع في  َر  ومر  وةََّّ ب، وتل  عَلمات الخصََّّب، ومن العَلمة إلى العَلمة عجب، فإذا انقلََّّط 
العَلمَّات العشََََّّّّرة إذ ذاك يمهر منَّا القمر األزَر، وتمَّط ألمَّة اإلخَلص هلل على التوحيَّد. فقَّام 

وخلضاء الحاا    ل ل  عامر بن أثري فقال: يا أمري امل منني، لقد أخ تنا عن أئمة الكضرإلي  رج  يقا
وإص َخا   )ص(ف خ نا عن أئمة الحق وألسَّنة الصَّدق بعدك، قال: نعم، إن  لعهد عهده إلي  رسَّول اهلل

نمرت   : ملا عر  بي إلى السَّماء)ص(األمر يملك  اثنا عشَّر إماما  تسَّعة من الحسَّني، ولقد قال النيب
أيدت  بعلي ونصََََّّّّرت  بعليي،   إلى سََََّّّّاق العرس فإذ مكتوب علي : يء إل  إء اهلل محمد رسََََّّّّول اهلل

فنوديط: يا محمد، َخه أنوار األئمة من ذريت ،  ؟ورأيط اثين عشََّّر نورا ، فقلط: يا رب، أنوار من َخه
تقيضَََّّّ ديين وتنجز   قال: نعم، أنط اإلمام والخليضة بعدي، ؟قلط: يا رسَََّّّول اهلل، أفَل تسَََّّّميهم لي

  علي زين العَّابَّدين، وبعَّد علي ابنَّ  عَّداتي، و بعَّدك ابنَّاك الحسََََّّّّن والحسََََّّّّني، وبعَّد الحسََََّّّّني ابنَّ 
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محمَّد يَّدعى بَّالحَّاقر، وبعَّد محمَّد ابنَّ  جعضر يَّدعى بَّالصَََََّّّّّادق، وبعَّد جعضر ابنَّ  موىس يَّدعى 
محمد  بالكاظم، وبعد موىس ابن  علي يدعى بالرضََََّّّّا، وبعد علي ابن  محمد يدعى بالزأي، وبعد

من ولد الحسَََّّّني سَََّّّميي وأةَََّّّح  ابن  علي يدعى بالنقي، وبعده ابن  الحسَََّّّن يدعى باألمني، والقائم  
 )ع(املهديني النان بي، يمَلَا قسََّّ ا  وعدء  أما ملسط جورا  وظلما (، ملاذا لم يخأر اإلمام علي)ع( 

 ؟حيا الب من  أص يخأر أئمة الحق

دار که از مجاری، نزدیک خواهد اهد بود: طلوع ستاره دنبالهده عالمت خو و دیگری: )برای خروج مهدی)ع(  
ها بود، و از آن عالمت تا عالمت دیگری شود این اول آن عالمتهایی بپا میآن فتنه و آشوب  شد و بعد از

و کلمه اخالص بر توحید به  گانه خواهد بودآید و ماه نورانی در بین انقضاء این عالئم دهعجائبی به وجود می
 کفر امامان امیرالمومنین، ای: کرد عرض و بلندشد گفتندتمام می رسد(. مردی که به او عامربن کثیر میا

تی بعد از خودت را بفرمایید، فرمود: )بله، این راس هایزبان و حق امامان فرمودی، ما به را باطل وخلفای
 کنند، می  دهیمام از نسل حسین فرمانعهدی است که رسول الله)ص( از من گرفته است، و این امر را دوازده ا

به آسمان برد در ساق عرش نگاه کردم و در آن نوشته شده بود: ال إله إال  فرمود: وقتی خداوند مرا)ص(  پیامبر
ها نورهای الله محمد رسول الله، او را باعلی تایید و یاری دادم، و دوازده نور دیدم، عرض کردم: پروردگارمن، این

الله، آیا آنان را ای رسول  نداداده شد: ای محمد، این نورهای ائمه از فرزندانت هستند، عرض کردم:کیست؟ 
 عملی مرا هایوعده و کنیین مرا َادا مید   هستی، من از بعد وخلیفه امام شما بله،: فرمود َبری؟برایم نام نمی

بعد از فرزندش   و  العابدین،  زین  علی  ندشفرز   حسین  از  بعد  و  است،  حسین  و  حسن  فرزندت   شما  وبعداز  کنی،می
 از بعد و شود،می نامیده صادق که جعفر فرزندش محمد از بعد و یند،گوعلی، فرزندش محمد که به او باقر می

 بعد و شود،می خوانده رضا که علی فرزندش موسی وبعداز شود،به کاظم خوانده می که موسی فرزندش جعفر
 و شود،عداز محمد فرزندش علی که به او نقی گفته میب و شود،می گفته زکی آن به که محمد فرزندش علی از
 به مردم ترینهشبی و من نام هم حسین فرزندان از قائم و شود،می خوانده امین به که حسن فرزندش او از دبع

 (.کندمی داد و عدل از پر را آن است، پرشده جور و ستم از که طورهمان است، من
  ماید؟را ذکر نكرد، چون از ایشان درخواست شد تا ائمه حق را ذکر نچرا امام علی)ع( مهدیین)ع(  

وأيلََّّا  َخا الحديا: )يا محمد، َخه أنوار األئمة من ذريت ، قلط: يا رسََّّول اهلل، أفَل تسََّّميهم 
ــيقََّّال: نعم، أنََّّط اإلمََّّام والخليضََّّة بعََّّدي  ؟لي  ديين وتنجز عََّّداتي، وبعََّّدك ابنََّّاك الحسََََّّّّن تقضـ

محمد والحسََََّّّّني، وبعد الحسََََّّّّني ابن  علي زين العابدين، وبعد علي ابن  محمد يدعى بالحاقر، وبعد  
ابنَّ  جعضر يَّدعى بَّالصَََََّّّّّادق، وبعَّد جعضر ابنَّ  موىس يَّدعى بَّالكَّاظم، وبعَّد موىس ابنَّ  علي يَّدعى 
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بَّالرضَََََّّّّّا، وبعَّد علي ابنَّ  محمَّد يَّدعى بَّالزأي، وبعَّد محمَّد ابنَّ  علي يَّدعى بَّالنقي، وبعَّده ابنَّ  
 سَّن يدعى باألمني، والقائم من ولد الحسَّني سَّميي وأةَّح  النان بي، يمَلَا قسَّ ا  وعدء  أماالح

 ملسط جورا  وظلما (.

هم چنین این حدیث: )ای محمد، این نورهای ائمه از فرزندانت است، عرض کردم: ای رسول الله، آیا آنان 
ین  هستی،  من  از  بعد  خلیفه  و  امام  شما  بله،:  فرمود  َبری؟رابرایم نام می  کنی،و وعده مرا عملی می  دهیمی  َمرا  د 

 علی از بعد و العابدین، زین علی فرزندش حسین از بعد و هستند، حسین و حسن فرزندت  دو شما از بعد و
 جعفر از بعد و شود،می نامیده صادق که جعفر فرزندش محمد از بعد و شود،ه مینامید باقر که محمد فرزندش
 علی از بعد و شود،ز موسی فرزندش علی که رضا نامیده میا بعد شود،ومی نامیده کاظم که موسی فرزندش

از او  بعد و شود،می نامیده نقی به که علی فرزندش محمد از بعد و شود،می نامیده زکی که محمد شفرزند
 است،  من به  مردم  ترین  وشبیه  من نام  هم  حسین  فرزندان  از قائم و  شود،فرزندش حسن که به امین نامیده می

 (.کنده زمین از جور وستم پرشده است، آن را پر از عدل و داد میک طورهمان

وأيلََّّا  َخا الحديا وَو ن : أبو املضلََّّ  الشََّّيحاني، عن جعضر بن محمد الحسََّّيين العلوي، عن 
قلط ل : يا أحمد بن عحد املنعم الصََََّّّّيداوي، عن عمرو بن ةََََّّّّمر، عن جابر، عن أبي جعضر)ع(، قال: )

، قال: ابن رسَّول اهلل، إص قوما  يقولوص: إص اهلل تحارك وتعالى جع  اإلمامة   عقب الحسَّن والحسَّني
حَّ    ﴿أَّخبوا اهلل، أولم يسََََّّّّمعوا اهلل تعَّالى ذأره يقول:      َعق 

ة  يََّ ة  بََّاق  مََّ ا َأل  ، فهَّ  (1)﴾َوَجَعَلهََّ
 )ص(مة َم الخين ن  عليهم رسََََّّّّول اهللثم قال: يا جابر، إص األئ  ؟جعلها إء   عقب الحسََََّّّّني)ع(

جدت أسََّّاميهم مكتوبة على : ملا أسََّّري بي إلى السََّّماء و)ص(باإلمامة، وَم الخين قال رسََّّول اهلل
سََََّّّّاق العرس بَّالنور اثين عشََََّّّّر اسََََّّّّمَّا ، منهم علي وسََََّّّّح َّاه، وعلي ومحمَّد وجعضر وموىس وعلي 

ضوة وال هارة، واهلل ما يدعي  ومحمد وعلي والحسََّّن والحجة القائم، فهخه األئمة من أَ  بيط الصََّّ 
 .(٢)أحد غريَم إء حشره اهلل تحارك وتعالى مع إبليس وجنوده(

این حدیث که: أبو المفضل شیبانی، ازجعفر بن محمد حسینی علوی، ازأحمد بن عبد منعم  و هم چنین
)ع(عرض کردم: ای می گوید: جابرمی گوید: به امام باقرصیداوی،از عمرو بن شمر، ازجابر، از أبی جعفر)ع( 

ن قرار داد، ایشان یحس و حسن درفرزندان را امامت وتعالی تبارک خداوند: گویندفرزند رسول الله، گروهی می
 او فرزندان در باقی ای: ﴿"آن را کلمهفرمایدفرمود: )به خداوند دروغ بستند، آیا نشنیدند که خداوند متعال می
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قرار داد؟ سپس فرمود: ای جابر، ائمه همان افرادی ، و آیا آن را به غیر در فرزندان حسین)ع( (1)"﴾دادیم قرار
)ص( فرمود: الله رسول که هستند افرادی وآنان است، کرده هانصنبه امامت آ هستند که رسول الله)ص(

که دوازده نام بودند، و از های آنان را در ساق عرش با نور نوشته شده دیدم زمانی که مرا به آسمان بردند، نام
آنان علی و دو فرزندش بودند، و علی ومحمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت قائم 

مگر  کندند، و این ائمه از اهل بیت برگزیده و پاک هستند، به خداقسم فردی غیر از آنان آن را ادعا نمیهست
 ..(2)(کندیس و سربازانش محشور میاین که خداوند تبارک و تعالی او را با ابل

فهنََّّا يقول إص مََّّا يََّّدعي أحََّّد غريَم إء حشََََّّّّرَم اهلل مع إبليس، أيع يقََّّال بهم وء يقََّّال 
وخاصََََّّّّة الحديا األخري   ؟؟ ما تضسََََّّّّريأم لهخه األحاديا)ع( والوصََََّّّّية تقول باملهدينيباملهديني

ع إبليس )لعن  اهلل(، أء يوجد فهو م   )ع(حيا يوضََّّحوا أص من يدعي َخا األمر غري َ ءء اءثنا عشََّّر
تناقض بني َخا الحديا والوصَّية، وأيع تجمعوا بني َخا الحديا وغريه من الخين ذأرت ءحقا  

ولم يََّّخأروا غريَم من األنوار وَي أنوار  )ع(؟ حيََّّا ذأروا أنوار األئمََّّة اءثنََّّا عشََََّّّّر)أََّّخا(؟
 ؟ليص لي نارا  ، حيا ذأرَم القرآص حينما أتى موىس)ع( )ع(املهديني

 کند،می محشور ابلیس با را او خداوند که این کند،مگرنمی ادعا آنان از غیر فردی فرمایدکهدر این جا می
 گوید؟)ع( را نگفته است، و وصیت در مورد مهدیین)ع(میمهدیین ولی شودفته می)ع( گآنان نام چطور

غیر از این دوازده)ع(   به  فردی  هر  که  کندیست؟ به خصوص حدیث آخر که بیان میچ  احادیث  این  از  تفسیرشما
این حدیث   نفر ادعای این َامر کند با ابلیس ملعون است، آیا بین این حدیث و وصیت تناقضی است، چگونه بین

را ذکر کردند و بقیه انورها  کنید؟ چون فقط انوار دوازده ائمه)ع(کنم جمع میو بقیه احادیثی که جلوتر نقل می
  آید تا آتشی برگیرد؟می)ع(  موسی  که  زمانی  کندستند را ذکر نكردند،و قرآن آنان را ذکر میکه انوار مهدیین)ع(ه

وَخه األحاديا ذأرَا لي بعض األخوة األنصَََّّّار وقال أريد ةَََّّّرحا  مضصََََّّّل  يمأل الرو  والعق ،  
اءثنا عشََّّر لي إن  يسََّّاوره يشء من الشََّّ  بسََّّنيب َخه األحاديا الت تقول ب ص من يدعي غري َ ءء  

 إن  ء يدعيها أحد غريَم إء حشره اهلل. )ع(، ويقولوا)ع(إماما  
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بعضی از برادران انصار برایم ذکر کردند و ، و این احادیث را کند ُپر را عقل و روح که خواهمشرح ُمفصلی می
 این  از یرغ به فردی هر: گویدمی که احادیثی کنند،به من گفتند: این احادیث حالتی از شک ایجاد می

 . کند)ع(نفر ادعای امامت کنند خداوند آنان را با ابلیس محشور میدوازده

لتضسََََّّّّري أحَّاديَّا آل   سََََّّّّيَّدي ووالَّدي اإلمَّام أحمَّد)ع(، أرجو منكم تَّ ليع أتَّاب بيَّدأم
 ، وخاصة ما يتعلق بالمهور املقدن.)ع(الحيط

تفسیر احادیث اهل بیت)ع( تالیف شود، آقایم و پدرم اما احمد)ع(، امیدوارم که بادستان شما کتابی در مورد 
 به خصوص مسائلی که در مورد ظهور مقدس است.   

لَّب علم(، فَّإنين ء أةََََّّّّحع من  سََََّّّّيَّدي، قَّال أبي علي)ع(: )منهومَّاص ء يشََََّّّّحعَّاص، اَّالَّب مَّال واَّا
علومكم الشََََّّّّريضَّة ومن أتحكم، فهَّ  من مزيَّد املزيَّد، فَّإننَّا نردأم ورود الهيم الع َّاس فهَل 

م الثقي  الدسَّم يا ةَّجرة الزيتوص، وإني أعتقد أص َناك ما يجب أص نعلم  أول رويتم ظم ي بعلمك
 حخلوا علينا منها ومن غريَا.ب ول، فإنين أحس ب ننا نريد املزيد من سماع خ حكم الصوتية، فَل ت

م( من از علوم عل وطالب مال طالب شوند،)دو فرد هستند که سیر نمی فرماید:میآقای من، پدرم علی)ع( 
ود، ای درخت زیتون، ما مانند شترهای شنمی بیشتر و بیشتر آیا ، شومنمی سیر هایتانریف شما و از کتاب ش

شخور شدیم، آیا تشنگی ما  است  چیزهایی  که  دارم  اعتقاد  من  کنید،می  سیراب   تانرا با علم سنگین  تشنه وارد آب 
 خواهیم،می را شما صوتی هایخطبه  شنیدن که کنمن حس میم بدانیم، باید چیزی هر از قبل و آغاز در که
 ندارید.باز  آن از را ما غیر و ما

َّ  يملي اهلل لجميع الخلق ومنهم امل منني واملخل صََََّّّّني الَّخين يريَّدوص أص  لَّدي سََََّّّّ ال حول أنَّ  
: يمَّدَم   ا يَّانهم يعمهوص، وخوار )عزوج (يعحَّدوه من حيَّا أمرَم وَو خليضَّة اهلل، حيَّا يقول 

اهلل فتنَّة لحين إسََََّّّّرائيَّ ، فهَّ  من املمكن أص يزيَّد اهلل من ي من بَّدعوة يعتقَّد  العجَّ  الَّخي جعلَّ 
رسََََّّّّول ويخ ه أنَّ  على حق بَّ نهَّا حق بَّ ص يزيَّده ويكيَّد لَّ  ويمَّده   ا يَّانَّ  ولو بَّدرجَّة أص يَّ تي ال

ولكن َو على بَّااَّ  أخوار العجَّ  واإلمَّداد بَّال  يَّاص ونملي لهم إص أيَّدي متني، فهَّ  ََّخا 
 ؟ممكن من َخا الحاب

از جایی  که مخلصینی و مومنین دهد،می فرصت هادهآفری همه به خداوند آیاسؤالی دارم، در این مورد که 
 آنان: فرمایدمی   که آنجایی خداست، خلیفه همان ایشان و بپرستند، را او خواهندمی اندکه دستور داده شده
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 امكان آیا داد، قرار اسرائیل بنی برای ایفتنه ار  آن خداوند که گوساله صدای و دارد،می نگه شانطغیان در را
َفریبد، و او که خداوند فردی را به دعوتی ایمان دارد که اعتقاد دارد حق است ایمانش را زیاد نماید، و ا داد و را ب 

 باطل در که حالی در ولی است حق او که دهد خبر او به و بیاید رسول که ایرا در طغیانش نگه دارد، تادرجه
،و آیا است استوار من فریب که دهیمنان فرصت میآ به و طغیان، در داشتن نگه و گوساله صدای مانند باشد،

 این از این باب امكان دارد؟

أص من النصََّّارى يشََّّضوص وينالوص أرامات على حسََّّب اعتقادَم اللََّّال     وأيع تضسََّّر لنا
، ورغم ذلََّّ  يرى الحعض منهم )ع(وبعض أَََّّ  العوام ممن ليس على وءيََّّة آل الحيََّّطاملسََََّّّّيح)ع( 

ل ويضسَََّّّر لصَََّّّدق دعواأم، ولكن َ  ممكن أص اهلل   )ص(الرسَََّّّول ونحن رأينا رأيات   ما ي وم
كم إص اهلل سََََّّّّححَّانَّ  يملي لهم إص أيَّده متني ونملي لهم يمَّدنَّا ب  يَّاننَّا من من لق مَّا ذأرت ل

وأيع يضرق اإلنسَََّّّاص بني َخا اإلمداد من اهلل على أسَََّّّان أص اإلنسَََّّّاص يحم  دعوة   ؟ل دادوا إثما  
أنهَّا حق واهلل يمَّده ويزيَّده ضَََََّّّّلء  وأيَّدا ، وآخر يعتقَّد بَّ نَّ  حق مثلنَّا نحن  بَّااَّ  وَو يعتقَّد

، وأيع نم  بني ذلَّ  الكيَّد الربَّاني حيَّا إني )ع(املهَّدينيامل منوص بكم جميعَّا  أقصَََََّّّّّد األئمَّة و
َّ  املخَّالضني الَّخين ء يوالوص العرتة ال َّاَرة ويححوص اهلل ويخَّافونَّ ، أء  )ع(أعتقَّد بوجود أنَّان من أ

 ؟)ع(أص يهديهم اهلل لوءية آل الحيط يبح ي

 پیدا  دست کراماتی به و وندشمی شفا هامسیحی از بعضی که کنیداین مطلب را چگونه برای ما تفسیر می
که بر والیت است، و)هم چنین( بعضی از عوامی)ع( مسیح مورد در آنان اعتقاد حسب بر که این با کنند،می

بینند و ما نیز رؤیاهایی دیدیم که تاویل و را میبعضی از آنان رسول)ص( نیستند، به رغم این  اهل بیت)ع(
ست است ، ولی آیا امكان داد که خداوند ما را با طغیانمان نگه دارد، گونه است که دعوت شما راتفسیر آن این

، و به آنان دهد، و فریب او استوار استطبق منطقی که برایتان ذکر کردم که خداوند سبحان به آنان فرصت می
بر دهد تا گناهشان افزایش پیدا کند؟ انسان چگونه بین این امداد از سوی خدا جدایی بیندازد، فرصت می

شد ولی اعتقاد دارد که آن حق است و خداوند به او فرصت اساس این که انسان دعوت باطلی را بردوش می ک 
مانند ما اعتقاد دارد، چون ما به امامان و  دهد تا گمراهی و فریبش افزایش پیدا کند، و فردی دیگریمی

 از مردمی کنمزیم، چون من فكر میایمان آوردیم، و چگونه بین آن کید خداوندی جدایی بیندا مهدیین)ع(
 آیا ترسند،)ع( را دوست دارند و خداوند را دوست دارند و از او میپاک عترت که افرادی دارند، وجود مخالفین

 تر نیست که خداوند آنان را به والیت اهل بیت)ع(هدایت کند؟ به
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َّخا املَّ ء واملَّد بَّال  يَّاص، وأيع نم  أننَّا على الحق واهلل تعَّ  الى يخ نَّا بَّالرأيَّا إنكم حق وملَّا 
اعخرني سَّيدي فإنين ء أةَّك  بكم والعياذ باهلل؛ ألنين م من ب ص   ؟وأن  ء يمدنا   ا ياننا نعم 

 تارك فيكم ما إص تمسَََّّّكتم بهما لن تلَََّّّلوا بعدي أبدا ، أتاب اهلل وعرتتي قال: )إنين  )ص(النيب
 أَ  بيت(.

گونه تشخیص دهیم که بر حق هستیم، و خداوند متعال این فرصت وباقی ماندن درطغیان برای چیست، چ
 شما از من قایآ دارد؟ن نگه میطغیانما در ما که نباشد گونهاین هستید،و حق بر که دهددر رؤیا به ما خبر می

)ص( فرمود: )من چیزی پیامبر که دارم ایمان چون کنم،نمی شک شما به برخدا پناه کنم،می خواهیمعذرت 
 عترتم و خدا کتاب  شوید،به جا گذاشتم که اگر به آن دو چنگ بزنید، بعد از من هرگز گمراه نمیدر میان شما 

 (.بیتم اهل

َّخا يعين أنَّ  أي  وقَّال: )قربوا لي ألأنيَّب لكم  أتَّابَّا  ء تلََََّّّّلوا بعَّده أبَّدا ( وَي الوصََََّّّّيَّة، و
أبدا  وَو الوصََّّية لن يصََّّيحها التحريع ولن يدعيها مدع، وإء أيع يقول أتاب لن تلََّّلوا بعدي  

يحتم  أ  َخا، وإص أبط مخ ئا  بهخا فقومين وَخا ما قلت  ألحد األخوة األنصَََّّّار حينما عر  
َّخه األحَّاديَّا وأَّانَّط مَّدعَّاة  َّخه األحَّاديَّا وخَّاصَََََّّّّّة الحَّديَّا األخري عليم  لنوع من الريحَّة جراء 

 الخي ذأرت  لكم ورأيط أص أس لكم عن .

ری بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید(. آن وصیت است، و وفرمودند: )برایم بیاورید، تا برایتان نوشتا
 چگونه گرنه و کند،عا نمیرا اد آن( باطلی)مدعی و دهداین بدین معناست که در وصیت تحریفی ُرخ نمی

ا دارد، واگردراین مطلب ر  چیز همه احتمال واین شوید،نمی گمراه هرگز من از بعد که نوشتاری: فرمایدمی
 برمن را احادیث ایندم، به من بگویید واین مطلبی است که به یكی از برادران انصار گفتم، زمانی کهاشتباه کر 

ث و به خصوص حدیث آخری که برایتان ذکر کردم در وی نوعی از شک بود، احادی  این  کننده  ونقل  کرد،  َعرضه
 و خواستم که از شما در این مورد بپرسم.

َّخا ين حق عليَّ  قول   )ص(نيبوملَّاذا يرى بعض النَّان رأيَّا بَّال يقول لَّ  ويهَّديَّ  إلمَّامَّ  دوص غريه، أ
 اهلل )ولو علم اهلل فيهم خريا  ألسمعهم ولو أسمعهم لتولوا(.

گوید و او را به امامش نه فرد دیگری هدایت بینند که به او میرا میچرا بعضی از مردم رؤیای پیامبر)ص( 
 شنوا را آنان دید،می هاخیری﴿ اگرخداوند درآننیست نطباق کند، آیا بر این مطلب سخن خداوند قابل امی
 ﴾. گرداندندمی بر روی کرد،می شنوا را آنان اگر و کردمی
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إلى آخر    )ص(نريد منكم ةَََّّّخصَََّّّيا  أص تكتحوا أتابا  يشَََّّّر  أيضية التعام  من الرسَََّّّول
اليمَّاني، وأيع هَّدي ومع وحول )أَّخا( اإلمَّام املهَّدي األب واءبن )عليهمَّا السَََََّّّّلم(، أي املإمَّام)ع( 

نريد منكم ذل  ء أص يكنيب اإلخوة األنصَََّّّار مع احرتامنا  ؟وملاذا سَََّّّكتوا حينا  وقالوا حينا  آخر
 لهم وتقديرنا لجهدَم.

 السويد -املرس : أنصاري 

)ص( تا امام آخر)ع( در مورد رسول  از  تعامل  چگونگی  آن  در  که  بنویسید  کتابی  که  خواهیماز شخص شما می
و پسر)ع( آمده باشد، یعنی مهدی و یمانی، و چگونه و چرا گاهی اوقات ساکت ماندند و گاهی ی پدر امام مهد 

 شانتالش  و  گذاریمكه برادران انصار بنویسند، با اینكه به آنان احترام میاین  نه  خواهیمسخن گفتند؟ از شما می
 . کنیممی تقدیر را

 سوئد - فرستنده: انصاری 

 رحمن الرحيمبسم اهلل ال الجواب:

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

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات .

فَّإص األمَّة : بَّالبسََََّّّّحَّة إلى الروايَّة الت تسَََََّّّّّ ل عنهَّا وَي: )... أَّخلَّ  غيحَّة القَّائم)ع( 1  ن
ئ  يقول إن  ولد ومات، وقائ  يكضر بقول  تنكرَا )ل ولهَّا(، فمن قائ  ب ري َدى ب ن  لم يولد، وقا

 إص حادي عشََّّرنا أاص عقيما  وقائ  يمرق بقول  إن  يتعدى إلى ثالا عشََّّر فصََّّاعدا ، وقائ  يعيصََّّ 
 (.ين ق   َيك  غريه بقول : إص رو  القائم)ع( )عزوج (اهلل 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله  األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 سالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.
غیبت قائم نیز چنین است، زیرا این و  : در خصوص روایتی که از آن سؤال کردید وآن همان روایت: )۱ج س

 ایگوینده  و  است،  نشده  متولد  او  گوید  هذیان  به  ایویندهگ  پس  کند،امت به واسطه طول مدتش آن را انكار می
یازدهمین ما ائمه عقیم بوده است، و  که گوید را کفرآمیز کالم این دیگر ایگوینده و است، مرده او: گوید دیگر
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دیگر   ایگوینده  و  است،  رسیده  بیشتر  یا  و  سیزده  به  ائمه  تعداد  که  شود  خارج  دین  از  کالم  این  با  دیگر  ایگوینده
 (.گویدمی سخن دیگری جسد در قائم روح گوید و پرداخته تعالی خدای نافرمانی به

 اإلخوة:فإلي  جواب سابق أجنيط ب  أحد 

ب ض النمر عن ضَّعع سَّند َخه الرواية وب ض النمر عن إلزام القوم بما يلزموص ب  أنضسَّهم ...  
: وإمامت  وبقاءه ... فقول )ع(   منصََََّّّّب على الخين ينكروص وجود اإلمام املهدي)ع(فكَلم اإلمام)ع(  

ا عشََّّر فصََّّاعدا  مع ة أن  يتعدى إلى ثالا عشََّّر فصََّّاعدا ...( أي إن  يقول بالثال)... وقائ  يمرق بقول
  ال يحَّة الصََََّّّّ رى أو الك ى، وليس مجرد القول بَّخريَّة وخلضَّاء القول بموت اإلمَّام املهَّدي)ع( 

 .يكونوص خلضاء ل  بعد قيام  املقدن وأولهم يكوص ممهدا  ل )ع( لممام املهدي)ع(

 :امداده برادران از یكی به آن از قبل که مدهجواب آن را به شما می
ز ضعف سند این روایت و با چشم پوشی از ُملزم کردن گروه به آنچه خودشان را به آن ُملزم با چشم پوشی ا

کنند و و امامت و بقایش را انكارمی در مورد افرادی است که وجود امام مهدی)ع(کردند. و سخن امام)ع( 
( یعنی ایشان قائل باش: )وقائل یمرق  فرموده ه سیزدهمی وبیشتر است، بقولة أنه یتعدی إلی ثالث عشر فصاعدا 

رف سخن در مورد  با این سخن که امام مهدی)ع( درغیبت صغری یا کبری از دنیا رفته است، و منظور ص 
ه نیست که بعد از قیام مقدس ایشان خلفاء هستند و اولین آنان زمین فرزندان و خلفای امام مهدی)ع(

   است. سازشان)ع(

، وارتَّداد النَّان وانحرافهم ن غيحَّة اإلمَّام املهَّدي)ع(يتكلم عوالَّدليَّ  على ذلَّ  أص اإلمَّام)ع( 
  ال يحة وتنصََّّيب حجة ثالا عشََّّر بعده، وَخا عن ، فاملمنوع َنا َو القول بموت اإلمام املهدي)ع(  

األر  قسََََّّّّ َّا  وعَّدء  بعَّدمَّا ملسَّط لم يحق إلى أص يمهر ويقوم ليمأل  القول يعين أص اإلمَّام املهَّدي)ع(
  عشََََّّّّرات أو مئَّات الروايَّات، وأمَّا القول بَّ ص َنَّاك أوصََََّّّّيَّاء لممَّام ظلمَّا  وجورا  أمَّا ن قَّط بَّخلَّ 

مع اءعتقَّاد بوجود اإلمَّام املهَّدي وحيَّاتَّ  إلى أص ي سََََّّّّس دولَّة العَّدل اإللهي فهَّخا لم تنضَّ    املهَّدي)ع(
روايات، أي ن قط عشََّّرات الروايات بوجود َخه الرواية ب  نصََّّط وأةََّّارت إلى َخا املعق عشََّّرات ال

، وإص ةََََّّّّسَّط راجع أتَّاب )الرد الحَّاسََََّّّّم على منكري ذريَّة إلمَّام املهَّدي)ع(املهَّديني من ذريَّة ا
 أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي)ع(. (القائم)ع

یشان شوند و از اگوید، و اینكه مردم ُمرتد میسخن می درمورد غیبت امام مهدی)ع(و دلیل  آن این که)ع( 
درغیبت از دنیا رفته و  این سخن است که امام مهدی)ع(جا ممنوع شده ، اینشوند ، چیزی کهُمنحرف می
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تا زمان ظهور و  این معناست که امام مهدی)ع( نصب حجت سیزدهمی بعد از ایشان است، و این سخن به
که از ستم و جور پر شده است، همان  طورماند، تا این که زمین را پر از عدل وداد کند، همانقیام باقی نمی
اوصیایی وجود   اند، اما این سخن که برای امام مهدی)ع(ا صدها روایت در این مورد سخن گفتهگونه که ده ها ی

وجود دارد وزنده است، تا اینكه دولت عدل الهی را تاسیس کند، این مسئله   دارد با این اعتقاد که امام مهدی)ع(
عنی ده ها روایت به وجود ی کند،می هاشار  و تصریح روایت ها ده معنا اینبه  بلكه کند،میرا این روایت َنفی ن

پاسخ کوبنده به منكران فرزندان (کند، اگر خواستی به کتاب اشاره میمهدیین از فرزندان امام مهدی)ع( 
 .است)ع( مهدی امام انصار از شده منتشر های( مراجعه کن که آن یكی از کتاب  قائم)ع(

إلمام املهدي)ع(، أي إنها تتحدث عن إذص، فالرواية تتحدث عن موضَََّّّوع غري موضَََّّّوع أوصَََّّّياء ا
  غينيتَّ  ويعتقَّدوص بَّإمَّام ثَّالَّا عشََََّّّّر، أي إص اءعتقَّاد عقيَّدة الَّخين يقولوص بموت اإلمَّام املهَّدي)ع( 

القول بموت ب  َو اإليماص باألوصََّّياء زائدا     الحاا  ليس َو اإليماص بوجود أوصََّّياء لممام املهدي)ع(
خصَّصَّا  أي موضَّوعا  عن موضَّوع اءعتقاد باألوصَّياء اءثين   غينيت ، وَخا خار  ت  اإلمام املهدي)ع(

  ال يحَّة ؛ ألننَّا نعتقَّد بهم ولكن نعتقَّد بَّإمَّامَّة اإلمَّام املهَّدي)ع( عشََََّّّّر من ذريَّة اإلمَّام املهَّدي)ع(
فنحن ء نقول بموت اإلمام  الك ى وإن  الحجة األصَََّّّ  إلى أص يقوم فيمأل األر  قسَََّّّ ا  وعدء  ...

َّخا من ذاك  غينيتَّ  حىت  املهَّدي)ع( َّخه الروايَّة ... فَّ ين  !! و  الحقيقَّة إص الَّخين ؟ين حق علينَّا 
 يعرتضوص علينا بهخه الرواية َم   غاية الجه  والوَم.

 سخن ایعقیده از یعنی گوید،بنابراین، این روایت از موضوعی غیر از موضوع اوصیاء امام مهدی سخن می
 باطل اعتقاد یعنی دارند، اعتقادبه مرگ امام مهدی در غیبتش هستند و به امام سیزدهمی  قائل که گویدمی

 مهدی  امام  مرگ  بر  عالوه  اوصیاء  به  ایمان  باطل،  سخن  بلكه  نیست،  مهدی  امام  برای  اوصیایی  وجود  به  ایمان
 از گانهدوازده اوصیای به اعتقاد  ضوعمو از موضوعی یعنی تخصصی طور به مورد این و است، درغیبتش

ها اعتقاد داریم اما به امامت امام مهدی علیه السالم بیرون است، چون ما به آن)ع( مهدی امام فرزندان
ایشان حجت اصلی تا این که قیام کند و زمین را پر از عدل و داد کند.   درغیبت کبری هم معتقد هستیم و اینكه

علیه السالم در غیبتش از دنیا رفته است تا این روایت بر ما انطباق یم که امام مهدی این نیستو ما قائل به 
کنند، در انتهای نادانی و وهم کند.این کجا و آن کجا؟!! درحقیقت افرادی که با این روایت به ما اعتراض می

  هستند.
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ول ألها تعين الق ع(  ويدل على ما قلت  أيلََََّّّّا  أص األقاوي  الحاالة الت ذأرَا اإلمام الصََََّّّّادق)
 أو وفات  ... فانمر إلى األقوال الت وردت   الرواية: بعدم وجود اإلمام املهدي)ع(

 همه کند،می ذکر را هاآن السالم علیه صادق امام که باطلی سخنان که این هم چنین دلیل سخن من به
ست.به سخنانی که در روایت ه از دنیا رفته اناست که امام مهدی علیه السالم وجود ندارد یا این کمع  اینبه  هاآن

 آمده دقت کن: 

 أصَل .)فمن قائ  ب ري َدى ب ن  لم يولد(، أي إنهم يقولوص بعدم وءدة اإلمام املهدي)ع( 

  اصال متولد نشده است.)ع( مهدی امام هستند قائل ها)فمن قائل بغیر هدی بأنه لم یولد( یعنی آن

   غينيت .لوص بعدم وجود اإلمام املهدي)ع( وَ ءء أيلا  يقو)وقائ  يقول إن  ولد ومات(، 

  در غیبتش قائلند.)ع( مهدی امام وجود عدم هابه)وقائل یقول إنه ولد ومات(، و هم چنین آن

)وقائ  يكضر بقول  أص حادي عشََََّّّّرنا أاص عقيما (، أي إص اإلمام الحسََََّّّّن العسََََّّّّكري أاص 
   غينيت .نييجة أيلا  عدم وجود اإلمام املهدي)ع( عقيما  ولم ينجب اإلمام املهدي)ع(، والن

(، یعنی امام حسن عسكری)ع(    عقیم است، و امام مهدی)ع( )وقائل یكفر بقوله أن حادی عشرنا کان عقیما 
  به وجود نیامده است، و نتیجه آن نیز عدم  وجود امام مهدی علیه السالم در زمان غیبتش است.

ة تعدت إلى لى ثالا عشَََّّّر فصَََّّّاعدا (، وَنا أيلَََّّّا  يعين أص اإلمام )وقائ  يمرق بقول  أن  يتعدى إ
  غينيتَّ ، فَّالروايَّة ثَّالَّا عشََََّّّّر وَكَّخا، أي الننييجَّة أيلَََََّّّّّا  إنكَّار وجود وإمَّامَّة اإلمَّام املهَّدي)ع(  

   غينيت . ألها منصحة على من ينكروص اإلمام املهدي)ع(

(، و در این  سیزدهم از امامت که معناست بدین نیز جا)وقائل یمرق بقوله أنه یتعدی إلی ثالث عشر فصاعدا 
در غیبتش تیجه آن نیز انكار وجود و امامت امام مهدی)ع( ن یعنی است، رفته تصاعدی صورت  به و گذشته

  کنند.را در غیبتش انكار می است، و تمام مفهوم روایت بر افرادی است که امام مهدی)ع(
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(، وَخا أيلََّّا  يعين أص  ين ق   َيك  غريه  م)ع(بقول  أص رو  القائ  )عزوج (اهلل  یعصـي)وقائ   
رو  القائم حلط أو تن ق   بدص غريه، وَخا القول أيلا  باا ، ويعين أص الحجة غري اإلمام املهدي)ع( 

 أي إص الحجة الخي تن ق رو  القائم ب .

 قائم   روح  که  معنا  این  )وقائل یعصی الله بقوله أن روح القائم علیه السالم ینطق فی هیكل غیره(، واین نیز به
بدین معناست که حجت فردی غیر  و است، باطل نیز سخن این گوید،در بدن دیگری سخن می یا کرده ُحلول

 است، یعنی حجت فردی است که روح قائم در آن سخن می گوید. از امام مهدی)ع( 

َّخه الروايَّة   بعض الكنيَّب جَّاءت بلضظ: )وقَّائَّ  يمرق بقولَّ  أنَّ  يتعَّدى   إلى ثَّالَّا عشََََّّّّر ثم إص 
لم تبتق  من  وتعدت إلى ثالا عشََََّّّّر، وأأيد أص وَخا يعين أص اإلمامة   غيحة القائم)ع(    وما عدا(،

 وأن  مات   غينيت  فهو مارق. الخي يقول ب ص اإلمامة تعدت إلى غري اإلمام املهدي)ع(

 که سخنش این با شود: )وقایلی خارج میاست آمده لفظ این با هاهم چنین این روایت دربعضی از کتاب 
از ایشان منتقل نشده و به (، واین یعنی امامت در غیبت قائم)ع( کندمی گذشت آن وبعداز سیزده از وی

 این که امامت به فردی غیر از امام مهدی)ع(سیزدهمی سرایت کرده است، و بطور قطع فردی که قائل به 
  ون رفته است.منتقل شده و ایشان در غیبتش از دنیا رفته از دین بیر 

  غينيتَّ  وأنَّ  الحجَّة األصََََّّّّ  فقولَّ : )ومَّا عَّدا( أي إص اإلمَّامَّة مَّا زالَّط منواَّة بَّاإلمَّام املهَّدي)ع( 
َّخا ء يعين منع أص يكوص لَّ  نَّائحَّا  أو وصََََّّّّيَّا ؛ ألص القول بَّالويص ء يعين أص  على الخَلئق، واحعَّا  

    ل محمدوصَََّّّيا  للرسَََّّّو  ع(اإلمامة انتقلط أو تعدت من  إلى وصَََّّّي ، فقد أاص علي بن أبي االب)
، )ص( إء بعَّد موت رسََََّّّّول اهللحيَّاتَّ  ولم يقَّ  أحَّد بَّ ص الحجيَّة على الخلق تعَّدت لممَّام علي)ع( 

  حيات ، ولكن َخا ء يعين بتعدي اإلمامة وَكخا الحسَّن والحسَّني فهما أوصَّياء لممام علي)ع(  
فقََّّد أََّّاص  ()عبقيََّّة األئمََّّة ، وَكََّّخاإليهمََّّا، إء من بعََّّد وفََّّاة اإلمََّّام علي)ع( من اإلمََّّام علي)ع(

أوصََّّياأَم موجودين ولكن َخا ء يعين بتعدي اإلمام والحجية من السََّّابق إلى الَلحق، إء من بعد 
 وفاة السابق. واعتقد أص َخا األمر من الواضحات املست نية عن الشر  والتضصي .

ایشان ط به َمنوم مهدی)ع( که امامت در غیبت اما معناست این: )وما عدا( )و بعد از آن( بهاشوفرموده
هاست، و طبعا  این بدین معنا نیست که برای ایشان نائب یا وصی نباشد، است، و ایشان حجت اصلی بر آفریده

اش منقل شده چون سخن به وصی داشتن به معنای این نیست که امامت منتقل شده یا از ایشان به وصی
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 که نشده این به قائل فردی و بود، اشدر زمان زندگی وصی محمد رسول)ص( طالب)ع(ابیبناست، و علی
، و این چنین حسن و حسین در منقل شده مگر بعد از وفات رسول الله)ص()ع( علی امام به مردم بر حجیت

 علیه علی امام از امامت که نیست معنا اینزمان زندگی امام علی علیه السالم اوصیای ایشان بودند، و این به 
)ع(، و این چنین بقیه ائمه)ع( ،اوصیائشان موجود علی امام وفات از بعد مگر شده، منتقل دو آن به السالم

بودند و این بدان معنا نیست که امامت و حجیت از فرد قبلی به فرد بعدی منتقل شده است، مگر بعد از وفات 
  .است نیازفرد قبلی. فكر کنم این مسئله از مسائلی است که روشن است و از شرح و تفصیل بی

إلى وصََََّّّّيَّ  السََََّّّّيَّد أحمَّد فنحن ايص ء نقول بَّ ص اإلمَّامَّة انتقلَّط وتعَّدت من اإلمَّام املهَّدي)ع( 
، بَّ  نقول إص الحجَّة على السََََّّّّيَّد أحمَّد الحسََََّّّّن وعلى أَّ  الخلق َو اإلمَّام املهَّدي الحسََََّّّّن)ع(

الحجة بن الحسَََّّّن)ع(، وأص حجية السَََّّّيد أحمد الحسَََّّّن َي ألن  رسَََّّّول وويص اإلمام املهدي)ع( 
، وأص السََََّّّّيََّّد أحمََّّد الحسََََّّّّن ء يمكن أبََّّدا  أص يخََّّالع أمر أو نهي اإلمََّّام قحلََّّ )ع(ملحعوث من وا

ويَّدعو النَّان إليَّ  املهَّدي)ع(، بَّ  إص السََََّّّّيَّد أحمَّد الحسََََّّّّن صََََّّّّر  بَّ نَّ  نَّاقَّ  عن اإلمَّام املهَّدي)ع( 
 والتمهيد لقيام  املقدن.

ل شده و از ایشان منتق سن)ع(اش سید احمدالحبه وصیاالن ما قائل نیستیم که امامت از امام مهدی)ع( 
ها امام مهدی حجت ابن و همه آفریده گذشته است، بلكه قائل هستیم که حجت بر سید احمدالحسن)ع(

است، و از   این خاطر که وی فرستاده و وصی امام مهدی)ع(است، و حجیت سید احمدالحسن به    الحسن)ع(
با دستور و نهی امام  د احمدالحسن)ع(دارد که سیاند، و این که اصال  امكان نمبعوث شده طرف ایشان)ع(

است، و  تصریح نمودند که وی ناقل از امام مهدی)ع( مخالفت کند، بلكه سید احمدالحسن)ع( مهدی)ع(
  کند.سازی میکند و برای قیام مقدس ایشان مقدمهمردم را به سوی ایشان دعوت می

و  زمن اإلمَّام  )ص(محمَّد زمن الرسََََّّّّولأَّاص وصََََّّّّيَّا  وإمَّامَّا    فمن املعلوم أص الحسََََّّّّني)ع( 
ما معناه: )الحسن والحسني إماماص إص   )ص(، لقول الرسول محمدو  زمن اإلمام الحسن)ع(علي)ع(  

، ولكن القول بَّإمَّامَّة الحسََََّّّّني ء يعين انتقَّال الحجيَّة على الخلق من الرسََََّّّّول (1)قَّامَّا وإص قعَّدا(
إلمام الحسََّّني)ع(، ب  لم تبتق  الحجية إء   إلى ا )ع(محمد أو من اإلمام علي أو من اإلمام الحسََّّن

أنائب ورسََََّّّّول حالتني فقط: إما أص تكوص بعد وفاتهم)ع(، أو عندما يكلع اإلمام الحسََََّّّّني)ع(  
 .أو عن اإلمام الحسن)ع(أو عن اإلمام علي)ع(  )ص(عن الرسول محمد
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و در زمان امام  له)ص(سول الوصی و امام در زمان محمد ر آن چه که معلوم هست این که امام حسین)ع( 
که مضمون آن: )الحسن والحسین   بودند، به خاطر فرموده محمد رسول الله)ص( )ع(علی و در زمان حسن

، )حسن و حسین چه قیام کنند و چه بنشینند امام هستند( اما قائل شدن به امامت (1)إمامان إن قاما وإن قعدا(
رسول الله)ص( یا از امام علی یا از امام حسن به امام ز محمد حسین)ع( به معنای انتقال حجیت بر خلق  ا

، یا زمانی که  امام شود  یا بعد از وفات آنان)ع(نیست، بلكه حجیت در دو حالت فقط منتقل میحسین)ع( 
یا از سوی امام یا از سوی امام علی)ع(  ای از سوی محمد رسول)ص(به عنوان نائب یا فرستادهحسین)ع( 

  ف شود.مكل حسن)ع(

وذل  عند   )ص(قد أاص حجة   زمن الرسول محمدومن املعلوم أيلا  إص علي بن أبي االب)ع(  
َّخا ء يعين  )ص(غيَّاب الرسََََّّّّول َّ  اليمن. ولكن  أو عنَّدمَّا يكلضَّ    أمر معني أَّإرسَََََّّّّّالَّ  إلى أ

بة. أليا ، ب  َي على نحو النياإلى اإلمام علي)ع(    )ص(تعدي أو انتقال الحجية من الرسَََّّّول محمد
 .)ص(تبتق  أليا  إء بعد وفاة الرسول محمد وء

هم چنین چیزی که معلوم هست این که علی بن ابی طالب علیه السالم در زمان محمد رسول)ص( حجت 
ایشان را در مسئله مشخصی مكلف کرده  بود یا در زمانی بود که بود، و این مسئله در زمان غیاب رسول)ص( 

به امام علی )ص(  این معنا نیست که حجیت به صورت کلی از محمدرسول  به  ن. واینبود، مانند ارسالش  به یم
 علیه السالم منتقل شده است، بلكه  آن به صورت نیابی است. وبه صورت کلی بعداز وفات محمدرسول)ص(

 شود.منتقل می

منَّخ قَّد مَّات وانتقلَّط اإلمَّام إلى ولَّده قَّد انقرضَََََّّّّّط  ثم إص الضرقَّة الت قَّالَّط بَّ ص اإلمَّام املهَّدي)ع( 
زمن بعيد، أي إنها تقريحا  بعد ال يحة الصَّ رى محاةَّرة، وقد ن  الشَّيخ ال ويس   أتاب  )ال يحة: 

 ( ب ص َخه الضرقة قد انقرضط وانتهط.٢٢٨ص

لیه السالم از دنیا رفته و امامت به فرزندش منتقل شده، در ت که امام مهدی عاس قائل که ایسپس فرقه
 کتابش  در  طوسی  شیخ صغری،  غیبت  از  بعد  مستقیما    تقریبا   آن  یعنی  است،  شده ُمنقرض دور خیلی هایزمان

 .است رسیده پایان به و شده منقرض فرقه این که کند( تصریح می۲۲۸ص  غیبت)
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َّخه الضرقَّة الت تعتقَّد بموت اإلمَّام قَّد تحقفيكوص أَلم اإلمَّام الصََََّّّّادق)ع(   ق وَو نَّاظر إلى 
بنضي ذرية    عصََّّر ال يحة، وء عَلقة لكَلم اإلمام الصََّّادق)ع(وانتقال اإلمامة إلى ابن     املهدي)ع(

 .أو أوصياء اإلمام املهدي)ع(

از  مهدی)ع(این فرقه است که اعتقاد دارند که امام  محقق شده است و آن ناظر بهو سخن امام صادق)ع( 
نفی فرزندان یا به  دنیا رفته و امامت در عصر غیبت به فرزندش منتقل شده است، و سخن امام صادق)ع(

 ارتباطی ندارد. اوصیای امام مهدی)ع(

 وإلى َخا الحد أعتقد أص األمر أصحح واضحا  أوضو  الشمس   وضح النهار.

 ئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل  األ

 ی روز روشن شده است. و فكر کنم تا این حد مسئله مانند روشنی خورشید در روشن
.  والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

َّ  بيَّط الصََََّّّّضوة ٢  ن وال هَّارة، واهلل مَّا يَّدعيَّ  أحَّد غريَم : قولَّ )ع(: ) ... فهَّخه األئمَّة من أ
 )غرينا( إء حشره اهلل تحارك وتعالى مع إبليس وجنوده...(.

)ع(: )فهذه األئمة من أهل بیت الصفوة والطهارة، والله ما یدعیه أحد غیرهم )غیرنا( اشرموده: ف۲ج س
 إال حشره الله تبارک وتعالی مع إبلیس وجنوده(.

َّخا الحَّديَّا نضي اإل أبَّدا ، مَّامَّة أو الوصَََََّّّّّايَّة عن املهَّديني من ذريَّة اإلمَّام املهَّدي)ع( ء يعين 
 وللتوضيح أذأر عدة نقا :

نیست، برای توضیح به معنای نفی امامت یا وصایت از مهدیین از فرزندان امام مهدی)ع(  این حدیث اصال  
 کنم:چند نكته را ذکر می

 نضي األوصياء غريَم، وخصوصا  إذا ء يعين  )ع(يجب اءلتضات إلى أص ذأر األئمة اءثين عشر -أ
يدل على نضي ما عداه(. ، وأما يقال: )إثحات يشء ء )ع(أانوا منصََََّّّّوصََََّّّّا  عليهم   أَلم األئمة

فقد جاء   أثري من الروايات تضسَّري العرتة بعلي وفاامة والحسَّن والحسَّني، ولكن َخا ء يعين 
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الخين أذَب   )ع(ن آل بيط الرسََََّّّّول محمدليس من العرتة أو ليس م   )ع(أص األئمة من ذرية الحسََََّّّّني
 اهلل عنهم الرجس واهرَم ت هريا .

وازده گانه)ع( به معنای نفی اوصیایی به غیر از آنان نیست، به خصوص باید دقت شود که ذکر ائمه د -الف
 را آن غیر نفی چیزی اثبات: )شودمی گفته که طوروقتی در سخنان ائمه)ع( به آنان تصریح شده باشد، همان

 این به این و اند،(. در بسیاری از روایات آمده که عترت به علی و فاطمه و حسن و حسین تفسیر شدهکندنمی
ه ائمه از فرزندان حسین)ع( از عترت نیستند یا از اهل بیت محمد رسول الله)ص( نیستند، افرادی ک  نیست  معنا

 ت.که خداوند پلیدی را از آنان برده و آنان را پاک نموده اس

قال:   ؟؟ قال: ذريت . فقلط: أَ  بيت )ع(عن أبي بصري، قال: )قلط ألبي عحد اهلل)ع(: من آل محمد
قَّال: امل منوص الَّخين  ؟قَّال: أصََََّّّّحَّاب العحَّاء. فقلَّط: من أمتَّ  ؟األوصََََّّّّيَّاء. فقلَّط: من عرتتَّ  األئمَّة

بهمَّا:   ، املتمسََََّّّّكوص بَّالثقلني اللَّخين أمروا بَّالتمسَََََّّّّّ )عزوجَّ (صَََََّّّّّدقوا بمَّا جَّاء بَّ  من عنَّد اهلل 
، وعرتتَّ  أََّ  بيتَّ  الَّخين أذََّب اهلل عنهم الرجس واهرَم ت هريا ، وَمَّا )عزوجَّ (أتَّاب اهلل 

 .(1)()ع(ص على األمة بعدهالخليضتا

عرض کردم: آل محمد چه کسانی هستند؟ فرمود: فرزندانش، عرض : )به امام صادق)ع(  گویدأبی بصیر می
، عرض کردم: عترتش چه کسانی هستند؟ فرمود: اصحاب کردم: اهل بیت ایشان؟ فرمود: امامان، اوصیاء

که آن چه از نزد خداوند آمده را تصدیق نمودند، عباء، عرض کردم: امتش چه کسانی هستند؟ فرمود: مومنینی  
اند: کتاب خدا و عترتش، اهل زنند، ثقلینی که دستور به چنگ زدن به آن شدهکسانی که به ثقلین چنگ می

ه خداوند از آنان پلیدی را برده و آنان را پاک نموده است، و آن دو خلیفه بعد از وی بر امتش بیت ایشان کسانی ک
 .(2) هستند(

قد ن  على أص العرتة َم أصَّحاب العحاء، وفرق فضي الرواية السَّابقة نجد أص اإلمام الصَّادق)ع(  
َّ  الحيَّطبينهم وبني ايل الت تن حق على أَّ  األئمَّة واألوصََََّّّّيَّاء، بَّ  حىت أنَّ  فسََََّّّّر اي  )ع(ل أو أ

َّ  ا )ع(بَّ نهم األئمَّة األوصََََّّّّيَّاء بَّدوص الن  على فَّاامَّة الزَراء لحيَّط والت َي   مقَّدمَّة ايل وأ
 ؟ليس من أَ  الحيط مثَل   )ع(ق عا ، فه  َخا يعين أص فاامة
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تصریح کرده که عترت همان اصحاب عباء هستند، و بین آنان و )ع(  صادق  امام  قبلی  روایت  در  که  بینیممی
شود، فرق قائل شده است، بلكه حتی اگر ایشان بین آل )خاندان( که بر همه امامان و اوصیاء منطبق می

تفسیر نموده که آنان ائمه اوصیاء هستند بدون این که بر فاطمه زهراء)ع( نص کرده  ا اهل بیت)ع(خاندان ی
)ع( از فاطمه مثال   که معناست این هب این آیا و است، بیت اهل و خاندان مقدمه در قطعا   که ایباشد، فاطمه

 اهل بیت نیست؟ 

صَّحاب العحاء )علي وفاامة والحسَّناص(، ونرجع إلى العرتة الت فسَّرت بالرواية السَّابقة ب نهم أ
 ؟)ع(ونرى َ  إنها بهم فقط، أم إنها تصدق أيلا  على أ  األئمة من ذرية الحسني 

 و گردیم،و فاطمه و حسن و حسین( تفسیر شده بر میبه عترتی که در روایت قبلی به اصحاب عباء )علی 
دق میحسین دانفرزن از ائمه همه بر یا است آنان خصوص در فقط آیا ببینیم  کند؟ )ع( نیز ص 

عن الصادق جعضر بن محمد، عن أبي  محمد بن علي، عن أبي  علي بن الحسني، عن أبي  الحسني 
: إني مخلع فيكم الثقلني: )ص(قَّال: )قَّال رسََََّّّّول اهلل، )ع(بن علي، عن أبيَّ  علي بن أبي اَّالَّب

وضم بني سحابنيي   -حو  أهاتني  أتاب اهلل، وعرتتي أَ  بيت. وإنهما لن يضرتقا حىت يردا علي  ال
قَّال: علي، والحسََََّّّّن  ؟فقَّام إليَّ  جَّابر بن عحَّد اهلل األنصََََّّّّاري، فقَّال: يَّا رسََََّّّّول اهلل، ومن عرتتَّ  -

 .  (1)لى يوم القيامة(والحسني، واألئمة من ولد الحسني إ

لی، از امام صادق جعفر بن محمد، از پدرش محمد بن علی، از پدرش علی بن حسین، از پدرش حسین بن ع
بها فرمود: من در میان شما دو چیز گراناز پدرش علی بن أبی طالب)ع(که فرمودند: )رسول الله)ص( 

شوند تا این که بر حوض نزدم باز گردند، مانند نمی گذارم: کتاب خدا و عترتم اهل بیتم، این دو از هم جدامی
لله انصاری بلند شد و عرض کرد: ای رسول اش را کنار هم قرار داد، جابر بن عبدااین دو و دو انگشت سبابه

 . (2)الله، عترت شما چه افرادی هستند؟ فرمود: علی و حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین تا روز قیامت(

! حيا إص األول فسََّّر العرتة ب صََّّحاب العحاء ؟حد أص يقول إص بني الحديتني تعارضََّّا  فه  يصََّّح أل
 إلى يوم القيامة ! )ع(الحسني والثاني فسرَا بهم وباألئمة من ذرية
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آیا برای فردی درست است که قائل شود که بین این دو حدیث تعارض وجود دارد؟! چون حدیث اول عترت 
 و حدیث دوم آن را به ائمه از فرزندان حسین)ع( تا روز قیامت تفسیرکرده است!  را به اصحاب عباء تفسیر کرده

ب ص تضسَّري العرتة ب صَّحاب العحاء ء يعين اختصَّاصَّها   احعا  ء يصَّح، وسَّي تي الجواب للمعرت ،
َكم وغايات   )ع(ء يعين نضيها عن غريه، ب  إص لكَلم أَ  الحيط  لشـــيءبهم فقط، وإثحات صَََّّّضة  ح 

وإرادات ومناسحات وحاءت وإجمال وتضصي  وظرو  من تقية وابتَلء ومراعاة حال املستمع ومراعاة 
 .لصوص األسرار إء عن أَلها ... الخ

 معنای به عباء اصحاب  به عترت  تفسیر: آیدمی گونه اینطبعا  درست نیست، پاسخ به فرد اعتراض کننده 
ی برا بلكه نیست، غیرش از آن نفی معنای به چیزی برای ویژگی اثبات و نیست، آنان به فقط آن اختصاص

 از  دارد،  ظروفی  و  تفصیل  و  جمالا  و  هاحالت و  هامناسبت و  هااراده  و هاهدف  و  هاسخن اهل بیت)ع( حكمت
 . باشدمی الخ... غیراهلش از اسرار نگهداری خاطر به مراعات  و شنونده حال رعایت و ابتالء و تقیه جمله

 ت)ع( بسیار است. بی اهل سخن در تفصیل و اجمال شواهد و بود مثال عنوان به هااین

 . )ع(م أَ  الحيطَخا أمثال والشواَد أثرية على اإلجمال والتضصي    أَل

أنها من األسَّرار الت تعمد الرسَّول ء يخضى على امل لع على مسَّ لة أوصَّياء اإلمام املهدي)ع(   -ب
إخضاءَا، لحكمة بال ة، والسََّّر ء يمكن أص يخاع   أ  أواص ومكاص   )ع(وأَ  بيت   )ص(محمد

موي  واإلخضاء ةَّارة واللحن والتوإء ملا أاص سَّرا ، ب  إص دعط اللَّرورة إلى اإلملا  إلي  فيلمح إلي  باإل
 ... الخ.

آگاه است پنهان نیست که آن از اسراری است که محمد بر فردی که به مسئله اوصیای امام مهدی)ع(    -ب 
را  راز و دانند،و اهل بیتش)ع( قصد پنهان کردن آن را داشتند، به خاطر حكمتی که خود می )ص(رسول الله

 باشد آن به کردن اشاره به ضرورتی اگر بلكه نیست، راز ردیگ وگرنه کرد، خشپ مكانی و زمان هر در تواننمی
 .شودمی اشاره الخ... و کردن پنهان و اشاره با آن به

َّ  زمَّانهم  َّ  الحيَّط قَّد ذأروا املهَّديني إلقَّامَّة الحجَّة على منكريهم أو على أ ولَّخلَّ  نجَّد أ
تصريح غري املضلو  تارة أخرى؛ ألص زماص ولكن احعا  على نحو اإلةارة والتموي  واإلخضاء تارة، وال

بَّ  لم   اءبتَلء بهم لم يَّ ت حيبئَّخ، وألص األمَّة حيبئَّخ لم ت من بَّاألئمَّة اءثين عشََََّّّّر فكيع ب ريَم،
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تقع ضََََّّّّمن ت من بخَلفَّة أمري امل منني)ع( ! وإذا التضتنَّا إلى أص مسَََََّّّّّ لَّة أوصََََّّّّيَّاء اإلمَّام املهَّدي)ع( 
ر الزماص ف أيد أص يكوص َخا اءمتحاص واءبتَلء مخضيا  اءبتَلء واءمتحاص الخي يتعر  ل  أَ  آخ

نية ويع ي أجوبتها بصورة حىت يصح، وإء ملا أاص ابتَلء واختحارا ، فَل أحد يع ي األسئلة اإلمتحا
 صريحة ء يشوبها ة  أو غمو .

 شاناهل زمان  بر  یا  شانکه اهل بیت)ع( مهدیین را به خاطر اتمام حجت بر منكرین  یابیمبه همین خاطر می
 کردند،می   تصریح  آشكار  غیر صورت   به گاهی  و کردن  پنهان  و  ایماء  و اشاره  صورت  به  طبعا    ولی  کنند،می ذکر

یمان نداشتند، چه برسد به ا ائمه دوازده  به مردم چون و است، نبوده وقت آن در آنان به امتحان زمان چون
این که مسئله اوصیای امام  ان نداشتند، و اگر دقت کنیم بهایمغیر آنان، بلكه به خالفت امیرالمومنین)ع( 

باید این امتحان و بال برای اینكه  در ضمن بال و امتحانی که برای مردم آخرالزمان است، قطعا   مهدی)ع(
کند که سؤاالت امتحانی را بدهد و صحیح باشد پنهان باشد وگرنه بال و امتحان نبود، فردی این کار را نمی

غماضی در آن نباشد.ای آن را به صورت صریح بدهد، که هیچهپاسخ   گونه شک یا ا 

َّ  الحيَّط َّخا اءمتحَّاص قَّد حَّخر منَّ  أ يَّدة وأرةََََّّّّدوا ةََََّّّّيعتهم إلى الحَّخر من    روايَّات عَّد  )ع(و
احتماءت معينة قد تحصَّ ، فإص حصَّلط ء يبح ي إنكارَا، وأذأر بعض الروايات وأترك ةَّرحها 

 للقارو اللحيب:

معینی که حاصل  احتماالت  از را شانتحان اهل بیت)ع(در روایات زیاد بر حذر داشتند و شیعیاناز این ام
 شرحش و کنممی ذکر را روایات  از بعضی و کرد، انكار را آن نباید بیفتد فاقات اگر و داشتند،می برحذر شودمی

 : گذارماننده دانا میخو  برای را

فقَّال: أَّخب  ؟قَّال: )قَّال: قلَّط لَّ : لهَّخا األمر وقَّطعن الضلََََّّّّيَّ  بن يسَََََّّّّّار، عن أبي جعضر)ع(، 
ملَّا خر  وافَّدا  إلى ربَّ  واعَّدَم ثَلثني يومَّا ، فلمَّا زاده اهلل الوقَّاتوص، أَّخب الوقَّاتوص، إص موىس)ع( 

على الثَلثني عشَََّّّرا ، قال ل  قوم : قد أخلضنا موىس، فصَََّّّنعوا ما صَََّّّنعوا، فإذا حدثناأم بحديا 
على خَل  مَّا صَََََّّّّّدق اهلل، وإذا حَّدثنَّاأم بحَّديَّا فجَّاء فجَّاء على مَّا حَّدثنَّاأم بَّ ، فقولوا: 

 .(1)(حدثناأم ب ، فقولوا: صدق اهلل، ت جروا مرتني

: )به آن حضرت عرض کردم: آیا این امر گویدمی و کندفضیل بن یسار از أبی جعفر علیه السالم روایت می
 دروغ  کنندمی  تعیین  وقت  که  انیکس  گویند،می  دروغ  کنندوقت معینی دارد؟ فرمود: »کسانی که وقت معین می
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که به دعوت پروردگار خود بیرون شد به قومش سی روز وعده داد، و هنگامی)ع( موسی همانا گویند،می
که خداوند بر آن سی روز ده روز افزود، قوم او گفتند: موسی با ما خالف وعده کرد، پس کردند آنچه هنگامی

ایم پیش آمد بگوئید: خداوند گفتهبازگو کردیم و طبق آنچه برای شما    کردند، پس هر گاه ما حدیثی را برای شما
ایم پیش آمد باز شما بگوئید، راست فرموده است، و هر گاه حدیثی را برای شما بازگو کردیم و خالف آنچه گفته

 . (1)(خداوند راست فرموده است، که دو بار پاداش داده خواهید شد«

َّب لَّ  ذأرا  عن أبي بصََََّّّّري، عن أبي عحَّد اهلل) ع(، قَّال: )إص اهلل تعَّالى أوحى إلى عمراص أني وا
سََََّّّّويا  محارأا ، ي و األأم  واألبرص ويحيي املوتى بإذص اهلل، وجاعل  رسََََّّّّوء  إلى بين إسََََّّّّرائي ، 

فلما فحدث عمراص امرأت  حنة بخل  وَي أم مريم، فلما حملط أاص حملها بها عند نضسَََّّّها غَلم، 
ها أنثى وليس الخأر أاألنثى، أي ء يكوص الحبط رسَّوء ، يقول اهلل وضَّعتها قالط: رب إني وضَّعت

: واهلل أعلم بما وضَََّّّعط، فلما وَب اهلل تعالى ملريم عيىسَََّّّ أاص َو الخي بشَََّّّر ب  عمراص )عزوج (
 .(٢)ل (ووعده إياه، فإذا قلنا   الرج  منا ةيئا  وأاص   ولده أو ولد ولده فَل تنكروا ذ

خدای تعالی به عمران )پدرم مریم مادر ): فرمایدمی که کندلله علیه السالم روایت میأبی بصیر از أبی عبد ا
ک که به اذن خدا کور مادر زاد و پیس را درمان مبار  و سالم بخشم،وحی کرد که من به تو پسری می ()ععیسی

مسرش حنة که مادر ار دهم، عمران این مطلب را به هکند و مردگان را زنده کند و پیغمبر بنی اسرائیلش قر 
 دید و) زائید را او چون است، پسر حملش که کردمریم است گزارش داد، چون به مریم حامله گشت، فكر می

ود. خدای شرا! »من دختر زائیدم و پسر مانند دختر نیست« یعنی دختر که پیغمبر نمیپروردگا:  گفت(  است  دختر
 مریم به را عیسی تعالی خدای چون سپس است، داناتر زائیده او آنچه به خدا: فرمایدباره او( میعز و جل )در 

دند. پس هر گاه ما درباره بو  کرده  وعده  او  به  و  بود  شده  داده  بشارت   عمران  به  که  بود  پیغمبری  همان  او  بخشید،
 .(3)(شد آن را انكار نكنیدمردی از خاندان خود چیزی گفتیم. و در فرزند یا فرزند زاده او پیدا 

حَّد اهلل)ع(، قَّال: )إذا قلنَّا   رجَّ  قوء ، فلم يكن فيَّ  وأَّاص   ولَّده أو ولَّد ولَّده فَل عن أبي ع
 .(٤)تنكروا ذل ، فإص اهلل تعالى يضع  ما يشاء(
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او باشد، انكار فرماید: )هر گاه درباره مردی سخنی گوئیم و در او نباشد و در فرزند یا نوه  میأبی عبد الله)ع( 
 .(1)کند(ر چه خواهد مینكنید، زیرا خدای تعالی ه

يقول: )قد يقوم الرج  بعدل أو يجور ويبسَّب إلي  عن أبي خديجة، قال: سَّمعط أبا عحد اهلل)ع(  
 .(٢)ولم يكن قام ب ، فيكوص ذل  ابن  أو ابن ابن  من بعده، فهو َو(

ا ستم سنجیده  فرماید: )گاهی انسان با صفت عدالت یکه می  شنیدمبا عبد الله)ع(  أ  از:  گویدأبی خدیجة می
دهند، در صورتی که خودش آن صفت را دارا نیست، بلكه پسرش یا پسر شود و به آن سنجش نسبتش میمی

 . (3)اش گفته شده(باشد، پس او همانست  )که آن صفت دربارهپسرش بعد از او دارای آن صفت می

(: )يَّا أبَّا حمزة، إص الثمَّالي، قَّال: قَّال أبو جعضر وأبو عحَّد اهلل )عليهمَّا السَََََّّّّلمعن أبي حمزة 
حدثناك ب مر أن  يجيء من َاَنا فجاء من َاَنا فإص اهلل يصنع ما يشاء، وإص حدثناك اليوم بحديا 

 .(٤)وحدثناك غدا  بخَلف  فإص اهلل يمحو ما يشاء ويتنيط(

 به  ایفرمودند: )ای ابوحمزه، وقتی در مورد مسئله (ع)فر و أبو عبد الله جع أبو: گویدأبی حمزة ثمالی می
 شما به امروز اگر و دهد،می انجام بخواهد کاری هر خداوند آمد جاآن از ولی آید،می جااین از که گفتیم شما

 .(5)(کندمی اثبات و محو بخواهد چهآن خداوند گفتیم، آن خالف بر فردا و گفتیم حدیثی

  خصَََّّّوص مسَََّّّ لة أليسَََّّّط َخه األخحار وأمثالها توحي بإنخار عن يشء سَََّّّيقع   آخر الزماص و
على اإلةََََّّّّارة إلي  دوص التصََََّّّّريح لحكمة معينة يعلمونها،   )ع(حرص أَ  الحيطاإلمام املهدي)ع(  

َّخا اإلنَّخار عَّخر ملعتَّخر   أص ينمر لَّدين اهلل برأيَّ ، أو أص يريَّد مجيء اإلمَّام املهَّدي)ع( َّ  بعَّد  وفق  و
 ما يضهم أو ما عر  وإء فَل يصدق  وء ي يع أمره؟!

 مسئله  مورد در و کنند،نمی اشاره شودر و امثال آن  هشدار به چیزی که در آخرالزمان واقع میآیا این اخبا
حریص بودند که به آن اشاره کنند بدون این که بدان تصریح نمایند، به خاطر  اهل بیت)ع()ع( مهدی امام

 خداوند  دین  در  تا  ماندمی  باقی  ایاز این انذار عذری برای عذر آورنده  بعد  آیا  دانند،صی که آنان میحكمت مشخ
 

 . 535ص 1کافی: ج -1
 . 535ص 1الكافي: ج -2
 . 535ص 1کافی: ج -3
 . 119ص 4بحار األنوار: ج -4
 . 119ص 4بحار األنوار: ج -5
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 ایشان  هگرن  و  بیاید،  شناسدمی یا  فهمدمی چه)ع( بر اساس آن  مهدی  امام  خواهدمی کهاین  یا  بنگرد، نظرش  با
 ! کند؟نمی اطاعت ایشان دستور از و کندنمی تصدیق را

أص نعرفها مما   وأنها من األسَّرار فبسَّت يعومسَّ لة تعمد إخضاء مسَّ لة أوصَّياء اإلمام املهدي)ع(  
: يَّا أمري امل منني، أخ ني بمَّا يكوص من األحَّداث يلي: عن عحَّد اهلل بن الحَّارث، قَّال: )قلَّط لعلي)ع(

 علي  بعد قائمكم، قال: يا ابن الحارث، ذل  يشء ذأره موأول إلي ، وإص رسََََّّّّول اهلل صََََّّّّلى اهلل
 .(1)وآل  عهد إلي  أص ء أخ  ب  إء الحسن والحسني عليهما السَلم(

و اینكه آن جزو رازهاست، این موضوع را مسئله پنهان کردن عمدی موضوع  اوصیای امام مهدی)ع( 
از عرض کردم:  ای امیر المؤمنین!  گوید: )به علی)ع(توانیم از مطلب زیر بفهمیم: عبد الله بن حارث میمی

زی است که ذکر آن موکول به مرا مطلع گردان. فرمود: ای پسر حارث! این چی  رخدادهای پس از امام قائم)ع(
 .(2)نگویم( )ع(به من سفارش کرده است که آن را جز به حسن و حسین  خود اوست و رسول خدا)ص(

ذلَّ  ترفع : )فعنَّد يَّخأر فيَّ  بعض عَلمَّات قيَّام القَّائم)ع(و  حَّديَّا عن أمري امل منني)ع( 
و أسَّنيط   إيمانها خريا ، ثم التوبة، فَل تقح  توبة وء ينضع نضسَّا  إيمانها لم تكن آمبط من قح  أ

َّخا، فَّإنَّ  عهَّد إلي  ححييب رسََََّّّّول اهلل أص ء أخ  بَّ  غري  )ص(قَّال)ع(: ء تسَََََّّّّّ لوني عمَّا يكوص بعَّد 
 .(3)عرتتي(

کند آمده است: )در این ذکر میو در حدیثی از أمیر المؤمنین)ع(که درآن بعضی عالمات قیام قائم)ع( 
پذیرفته نشود و عملی باال نرود و فردی ایمانش مورد پذیرش نیست، ای هنگام توبه برداشته شود و هیچ توبه

. سپس فرمود: دیگر از من نپرسید که از قبل ایمان آورده باشد یا در ایمانش خیری کسب کرده باشدمگر این
از من پیمان گرفته است که آن را جز به خاندانم  که بعد از آن چه خواهد شد زیرا حبیبم رسول خدا)ص(

 .(4)(نگویم

 
 . 77کمال الدین وتمام النعمة: ص -1
 . 77کمال الدین وتمام النعمة: ص -2
 . 75ص 4الكاشاني: ج للفیض -التفسیر الصافي  -3
 . 75ص  4فیض کاشانی: ج -تفسیر صافی  -4
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أو قحل    بصَّورة واضَّحة إء بعد مقت  اإلمام الحسَّني)ع(ولم يصَّر  بخأر ذرية اإلمام املهدي)ع(  
َّخا مَّا   )ع(نيبَّاملهَّدي  بقليَّ ، فحىت وصََََّّّّيَّة الرسََََّّّّول)ع( لم ترَو علنَّا  إء   زمن اإلمَّام الصََََّّّّادق)ع(، و

 اقتلت  حكمة اهلل تعالى للحضاظ على َخا السر العميم.

یا اندکی )ع( به صورت واضح اشاره نشده مگر بعد از کشته شدن امام حسینع( ذکر فرزندان امام مهدی)
به صورت علنی جزء در زمان امام به مهدیین)ع(  قبل از آن بوده است، و حتی وصیت رسول الله)ص(

  برای ما روایت نشده است، و این حكمت خداست که برای حفظ این راز بزرگ اقتضاء کرده است. صادق)ع(

د بعض الروايات تخأر األوصََّّياء وتعددَم إلى القائم)ع(، وبعلََّّها تكتضي بقولها: فلخل  نج
وَم ذريت ، وَخا من تخ يط اهلل )ع(  )إلى يوم القيامة(، وبعلََََّّّّها تن  على األوصََََّّّّياء بعد القائم

تعالى وحكمت    سَّرت َخه املسَّ لة حىت يحني وقتها وينيينها صَّاححها، ولكي ء يدعيها أحد غري 
إذا قَّام يَّدعو إلى أمر قَّد خضي وضَََََّّّّّ  عنَّ   د ورد   أثري من الروايَّات إص القَّائم)ع(صَََََّّّّّاححهَّا، فقَّ 

 الجمهور، وأن  يدعو إلى أمر جديد على العرب ةديد.

)ع( به حساب قائم تا را هاآن و کنندمی ذکر را اوصیاء که یابیمهمین خاطر بعضی از روایات اوصیاء را میبه 
اشاره )ع( قائم از بعد اوصیای به هاآن از بعضی و اند،فایت کردهک( قیامت زتارو ) سخن به هابعضی و آورد،می

خداوند متعال و حكمت ایشان در پنهانی این مسئله است تا اینكه آنان فرزندانش هستند، و این نقشه دارد نه
سیاری از روایات که وقتش برسد و صاحبش آن را بیان کند، و تا فردی غیر از صاحبش آن را ادعا نكند، در باین

خبر هستند، و ایشان به کند که جمهور از آن بیقیام کند، به امر پنهانی دعوت می  وارد شده که )وقتی قائم)ع(
  کند(.مسئله جدیدی که بر عرب شدید است دعوت می

عن أبي جعضر)ع(، قَّال: )إص قَّائمنَّا إذا قَّام دعَّا النَّان إلى أمر جَّديَّد أمَّا دعَّا إليَّ  رسََََّّّّول 
 .(1)ص اإلسَلم بدأ غريحا  وسيعود غريحا  ف وبى لل رباء(، وإ)ص(اهلل

ه امر نوینی دعوت خواهد نمود همان : )قائم ما چون قیام کند مردم را بفرمایدأبی جعفر علیه السالم می
دعوت فرمود، و اسالم غریبانه آغاز شد و باز همچنان که شروع شده غریب خواهد گونه که رسول خدا)ص( 

 .(2)بحال غریبان(گردید، و خوشا 

 
 . 336غیبة النعماني: ص  -1
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وعن مال  الجهين، قال: قلط ألبي جعضر)ع(: )إن ا نصََّّع صََّّاحب َخا األمر بالصََّّضة الت ليس بها 
فقََّّال: ء واهلل ء يكوص ذلََّّ  أبََّّدا  حىت يكوص َو الََّّخي يحتج عليكم بََّّخلََّّ  أحََّّد من النََّّان. 
 .(1)ويدعوأم إلي (

کنیم که احدی ای وصف میامر را به گونهعرض کردم: )ما صاحب این  مالک جهنی گوید: »به امام باقر)ع(  
خود بر شما بدان احتجاج از مردم بدان گونه نیست، فرمود:نه به خدا قسم ]هرگز[ این نخواهد شد تا آنكه او 

 . (2)کند و شما را به سوی آن بخواند(

 .(3)وعن أبي جعضر)ع(: )... وإنما سمي املهدي مهديا ؛ ألن  يهدي إلى أمر خضي...(

شود،چون به مسئله پنهانی هدایت این خاطر مهدی نامیده می فرماید:)مهدی بهمیر)ع( جعفأبی
 . (4)کند(می

 .(5)الصادق)ع(، قال: )إذا قام القائم جاء ب مر غري الخي أاص(وعن 

 .(6)آورد که قبال  نبوده است(فرماید: )وقتی قائم قیام کند، امری میمیو امام صادق)ع( 

  خ حَّة اويلَّة جَّدا  قَّال: )... ويمهر للنَّان أتَّابَّا  جَّديَّدا  وَو على ع( وعن أمري امل منني)
دي، ومن أنكره غوى، فالوي  أ  الوي  الكافرين صَّعب ةَّديد، يدعو الن َح ان إلى أمر من أقر ب  

 .(٧)ملن أنكره......(

 
 . 337غیبة النعماني: ص  -1
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کافرین سخت کند، و آن بر  فرماید: )کتاب جدیدی آشكار میدر خطبة خیلی طوالنی میو أمیر المؤمنین)ع(  
شود، و هر فردی آن را میکند که هر فردی به آن اقرار کند، هدایت و شدید است، مردم را به امری دعوت می

 .(1)شود، وای و وای بر فردی که او را انكار کند(انكار کند گمراه می

ثرية؛   روايات أومع ذل  نجد أص أَ  الحيط صرحوا بخأر املهديني من ذرية اإلمام املهدي)ع(  
إلةَّارة ما إلقامة الحجة على املنكرين والجاحدين، وأخل  أةَّاروا واملحوا إلى ذل ، ومن موارد ا

 يلي: 

تصریح کردند، )ع( مهدی امام نسل از مهدیین ذکر به زیادی روایات  در بیت اهل که یابیمبا این حال می
به آن به صورت غیر مستقیم اشاره کردند، چنین  برای این که بر منكرین و انكار کنندگان حجت اقامه کنند، هم

  ست:ها اشاره شده مانند موارد زیر امواردی که در آن

  حَّديَّا اويَّ  عن املعرا : )...  )ص(عن أمري امل منني عليَّ  السَََََّّّّلم، عن رسََََّّّّول اهلل •
فنوديط: يا محمد، فقلط: لحي  ربي وسََََّّّّعدي  تحارأط وتعاليط، فنوديط: يا محمد، 

إيَّاي فَّاعحَّد، وعلي  فتوأَّ ، فَّإنَّ  نوري   عحَّادي ورسََََّّّّولي إلى أنَّط عحَّدي وأنَّا ربَّ  فَّ 
خلقَّط جنت، وملن خَّالضَّ  خلقَّط نَّاري، وألوصََََّّّّيَّائ    خلقي وحجت   بريت، ملن تحعَّ 

فنوديط: يا  ؟أوجنيط أرامت، ولشََََّّّّيعت  أوجنيط ثوابي، فقلط: يا رب، ومن أوصََََّّّّيائي
إلى  -بني يدي ربي  وأنا -محمد، )إص( أوصََّّياءك املكتوبوص على سََّّاق العرس، فنمرت  

أ   سَّاق العرس فرأيط اثين عشَّر نورا ،   أ  نور سَّ ر أخلَّر مكتوب علي  اسَّم
ويص من أوصََََّّّّيَّائي، أولهم علي بن أبي اَّالَّب وآخرَم مهَّدي أمت، فقلَّط: يَّا رب، أَ ءء 

فنوديَّط: يَّا محمَّد، َ ءء أوليَّائي وأححَّائي وأصََََّّّّضيَّائي وحججي  ؟أوصََََّّّّيَّائي من بعَّدي
 وصياأك وخلضاأك وخري خلقي بعدك. بعدك على بريت، وَم أ

ــول الله)ص(أمیر المؤمنین)ع(  • المعراج: )فنودیت: )ای محمد! فی حدیث طویل عن  ، عن رسـ
ـــید: ای محـمد تو بـنده من و من پروردـگار توأم،   گفتم: ای پروردـگار من! تـبارـکت و تـعالـیت، ـندا رسـ

تش کن و بر من توکل نما، تو نور من در میان بندگان م وی خلقم و مرا پرـس تاده من به ـس ن و فرـس
یروی کند و آتش من برای  حجت من در بین مردمانی، بهشــت من برای کســی اســت که از تو پ

ــیای تو الزم گردانیدم و ثوابم را برای   ــت که با تو مخالفت کند، و کرامتم را برای اوصـ ــی اسـ کسـ
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تند؟ انی هـس یای من چه کـس تم، گفتم: پروردگارا! اوـص یعیان تو مقرر داـش ید ای محمد!   ـش ندا رـس
ردگارم بودم، به ـساق اوـصیای تو بر ـساق عرش نوـشته ـشده اـست و من، در حالی که در مقابل پرو 

عرش نگریستم و دوازده نور دیدم و در هر نوری سطری سبز بود که نام هر یک از اوصیای من بر  
، گفتم: پروردگارا! آیا  آن نوشته شده بود، اول ایشان علی بن أبی طالب و آخر آنها مهدی امتم بود

ــتـند؟ ـندا آـمد ـکه  ـــیای پس از من هسـ ـــتان و برگزـیدـگان و ای محـمد! آنـها اولـیا آنـها اوصـ و دوسـ
های من بر خالیق پس از تو هسـتند و آنها اوصـیا و خلفای تو و بهترین خلق من پس از تو  حجت

   باشند،می

ص األر  بَّ خرَم من أعَّدائي، وعزتي وجَللي ألظهرص بهم ديين، وألعلني بهم ألمت، وألاهر
ل  الرقاب الصَََّّّعاب، وألرقين      وألملكن  مشَََّّّارق األر  وم اربها، وألسَََّّّخرص ل  الريا ، وألذللن

األسََّّحاب، وألنصََّّرن  بجندي، وألمدن  بمَلئكت حىت يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي، ثم 
 .(1)ألديمن ملك  وألداولن األيام بني أوليائي إلى يوم القيامة(

 زمین   آنها  آخرین  توسط  و  نمایممی  بلند  را  امدینم را چیره و کلمه  ایشانبه عزت و جاللم سوگند که به واسطه  
 و کنممی او مسخر را باد و آورممی در او تملیک به را زمین مغرب  و مشرق و گردانممی پاک دشمنانم از را

نم و با کمی یاریش خود لشكریان با و برممی باال رقیت نردبان بر را او و سازمان سخت را رام او میکشگردن
 را ملكش سپس آورد، گرد توحیدم بر را مردمان و کند آشكار را دعوتم آنكه تا رسانمفرشتگانم به او مدد می

 .(2)امت فرا رسد(قی روز تا دهم قرار خود اولیای اختیار در را روزگار و بخشم تداوم

ودولت ، ومن َم األولياء الخين سََّّيداول اهلل أيام دولة العدل ي)ع(  فحمن سََّّيدوم مل  اإلمام املهد
يموت أو يسَّنيشَّهد بعد مدة قصَّرية   اإللهي بينهم إلى يوم القيامة؟ مع مَلحمة أص اإلمام املهدي)ع(

من ملك ، وأيلََّّا  مع مَلحمة أص اهلل قال: )ثم ألديمن ملك ( وء يخضى أص )ثم( تضيد الع ع مع 
 هلل تعالى القول بمداولة األيام بني األولياء.الرتاخي، ثم ع ع ا

شود، و منظور از اولیایی چه افرادی و دولت ایشان دائمی میی امام مهدی)ع( با چه فردی فرمانده
 که امام مهدی)ع(اینچرخد؟ با توجه به هستند؟که خداوند روزگار دولت عدل الهی بین آنان تا روز قیامت می

که خداوند اینه چنین با توجه برسد، همرود یا به شهادت میاش از دنیا میرماندهیبعد از مدت کوتاهی از ف
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بخشم" و پنهان نیست که )ثم()سپس( عطف با فاصله فرمود: )ثم ألدیمن ملكه( "سپس فرماندهی را تداوم می
 چرخد.میاست که روزگاران بین اولیای ایشان  رساند، بعد خداوند متعال این سخن را آوردهرا می

م على النَّان حجَّة إء أص يكوص قَّائم على أص اهلل ء يقي )ع(ومن املعلوم أص مَّخََّب آل محمَّد
معصََّّوما  ومن ذرية اإلمام الحسََّّني)ع(، إذص ء يمكن أبدا  أص يكوص َ ءء األولياء غري املهديني من 

َا من روايات عند وفات  وغري  )ص(املنصَّوص عليهم   وصَّية الرسَّول محمدذرية اإلمام املهدي)ع(  
 . )ع(أَ  الحيط

خاندان محمد)ع( برای این استوار است که خداوند بر مردم حجتی و چیزی که معلوم است این که مذهب 
این اولیاء باشد، پس اصال  ممكن نیست که )ع( حسین امام نسل از و معصوم وی که این مگر کندرا بر پا نمی

)ص( در شب وفاتش برآنان که در وصیت رسول الله محمد باشند غیر از مهدیین از نسل امام مهدی)ع(
 .اندشده، و غیر از آن در روایات اهل بیت)ع( ذکرشدهمنصوص 

وس ال  عن تضسري سورة القدر:   -رسول الجن الى أمري امل منني)ع(    -وجاء   خ  بيهس   •
ربهم، أتدري  : بإذصإلى الدنيَّا أانط الدنيَّا مملمَّة، فقَّال آدم)ع( )... فلمَّا أص َحط آدم)ع(

إلى ج ائيَّ  يَّا رب بحق محمَّد وعلي إء قَّال: ء، قَّال: أنزل اهلل تعَّالى  ؟أي إذص أَّاص
رددت علي  النور الََّّخي أََّّاص لي، فََّّ َح ََّّ  اهلل تحََّّارك وتعََّّالى إلى الََّّدنيََّّا فكََّّاص آدم 

  الدنيا وعاس فيها أربعمائة يستلئ بنورنا، فلخل  سمى ليلة القدر، فلما بقي آدم)ع(  
قائم يسََّّري بسََّّرية هلل علي  تابوتا  من نور ل  اثنا عشََّّر بابا ، لك  باب ويص  سََّّنة أنزل ا

: يَّا آدم، أول األننييَّاء أنَّط، والثَّاني نو ، )عزوجَّ (األننييَّاء، قَّال: يَّا رب، من َ ءء؟ قَّال اهلل 
والثالا إبراَيم، والرابع موىس، والخامس عيىسَََّّّ، والسَََّّّادن محمد خاتم األننيياء، وأما 

والرابع ابن ، والثاني سََّّام بن نو ، والثالا إسََّّماعي  بن إبراَيم،   األوصََّّياء أولهم ةََّّيا
يوةَََّّّع بن نوص، والخامس ةَََّّّمعوص الصَََّّّضا، والسَََّّّادن علي بن أبي االب)ع(، وآخرَم 
القَّائم من ولَّد محمَّد الَّخي أظهر بَّ  ديين على الَّدين ألَّ  ولو أره املشََََّّّّرأوص، قَّال: 

ر  ﴿تعالى:  فسلم آدم التابوت إلى ةيا وقحض آدم، فلخل  قال اهلل  
َلة  السَقدس َناهح    َليس

نَزلس
َ
إ نما أ

ر  وَ   
لََّةح السقََّدس َراَك مََّا َليس دس

َ
رر   مََّا أ

هس ع  ةَََََّّّّ
لس
َ
نس أ ر  َخريس  م 

لََّةح السقََّدس . وإص نورنَّا أنزلَّ  اهلل إلى (1)﴾َليس
 الدنيا حىت يستلئ بنورنا امل منوص ويعمى الكافروص.
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منین)ع(، و سؤالش از تفسیر سورة قدر آمده است: و در خبر بیهس، رسول جن بسوی أمیر المؤ •
 دانی)ع( به دنیا هبوط نمود، دنیا تاریک بود، آدم)ع(گفت: با اجازه پروردگارشان، آیا میوقتی آدم)

 حق به من، پروردگار ای فرستاد، جبرئیل به متعال خداوند: فرمود خیر،: گفت بود؟ ایاجازه چه
هبوط نمود و آدم را بازگردان، خداوند تبارک و تعالی او را به دنیا  ی، نوری که برایم بوده  عل  و  محمد

)ع( در دنیا باقی ماند و آدم وقتی شد، نامیده قدر شب خاطر همین به گرفت،با نور ما روشنی می
در آن چهار صد سال زندگی کرد، خداوند بر او تابوتی از نور فرستاد که دوازده درب داشت، برای 

 چه  هااین  من،  پروردگار:  کرد  عرض  کند،بران رفتار میپیام  سیره  با  که  است  یهر دربی وصی قائم
 ابراهیم،   سومی  و  نوح،  دومی  و  هستی،  تو  پیامبران  اولین  آدم،  ای:  فرمود  خداوند  هستند؟  کسانی

آنان  اولین اوصیاء اما االنبیاءست، خاتم محمد ششمی و عیسی، پنجمی و موسی، چهارمی و
ومی سام بن نوح، و سومی اسماعیل بن ابراهیم، و چهارمی یوشع بن نون، و فرزندت شیث، و د

)ع( است، و آخرین آنان قائم از فرزندان طالب ابی بن علی ششمی و صفاست، شمعونپنجمی
 را آن مشرکین چند هر کنم،می آشكار هامحمد است، فردی که توسط وی دینم را بر تمام دین

ابوت را به شیث داد و آدم از دنیا رفت، به همین خاطر خداوند متعال بدانند، فرمود: آدم ت ناپسند
آگاهت کرد. شب  قدر از هزار ماه ارجمندتر  فرمود: ﴿ ما در شب قدر نازل کردیم. و از شب قدر، چه 

 کور شوند.نور ما را خداوند به دنیا فرستاد، تا بانور ما مومنین نور بگیرند و کافرین  (1)است﴾

ةح ﴿وأمَّا قولَّ :  َََلئ كََّ
لح املس ومعَّ  تَّابوت من در أبيض لَّ  اثنَّا   )ص(فَّإنَّ  ملَّا بعَّا اهلل محمَّد  (٢)﴾َتَنزم

وأمره عن رب  أص الحق   )ص(عشَّر بابا  في  رق أبيض في  أسَّامي اءثين عشَّر فعرضَّ  على رسَّول اهلل
ن الحسََّّني قال: أنا وأوءدي الحسََّّن والحسََّّني وعلي ب ؟لهم وَم أنوار. قال: ومن َم يا أمري امل منني

بن موىس ومحمَّد بن علي وعلي بن محمد   ومحمَّد بن علي وجعضر بن محمَّد وموىس بن جعضر وعلي
والحسَََّّّن بن علي ومحمد بن الحسَََّّّن صَََّّّاحب الزماص صَََّّّلوات اهلل عليهم أجمعني، وبعدَم أتحاعنا 

 .(3)وةيعتنا املقروص بوءينينا املنكروص لوءية أعدائنا...(

ایشان تابوتی از خداوند وقتی محمد)ص( را مبعوث کرد، با    (4)(شوندده می: )فرشتگان فرستااشاما فرموده
 آن  و  است،  نفر  دوازده  هاینام  آن  در  که  است  سفید  ایُدر سفید بود که برایش دوازده درب بود و در آن صحیفه
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انوارند،  )ص( َعرضه کردند و دستورش از پروردگارش این بود که حق برای آنان است و آنانالله رسول بر را
افرادی هستند؟ فرمود: من و فرزندانم هستیم، حسن و حسین و علی عرض کرد: ای امیرالمومنین، آنان چه 

بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن 
تباع ما هستند، و شیعیان ما که به  محمد و حسن بن علی و محمد بن حسن صاحب الزمان)ع( ، و بعد از آنان ا

 .  (1)(کنندمی انكار را ما دشمنان والیت و کنندرار میوالیت ما اق

فهنَّا سَََََّّّّّ ل بيهس عن الَّخين لهم الحق وَم أنوار والَّخين تنينزل عليهم املَلئكَّة   ليلَّة القَّدر، 
قروص بوءينينَّا وبعَّدَم: )وبعَّدَم أتحَّاعنَّا وةََََّّّّيعتنَّا امل )ع(فكَّاص الجواب أنهم األئمَّة اءثين عشََََّّّّر

 املنكروص لوءية أعدائنا(.

 فرشتگان   که  هستند  کسانی  و  هستند،  انوار  آنان  و  حقند،  صاحب  که  کندی سؤال میافراد  از  بیهس  جاایندر  
)ع( هستند و بعد از آنان این افراد هستند: )و امام دوازده آنان که آمد پاسخ شوند،می نازل هاآن بر قدر شب در

والیت دشمنان ما را انكار  و کنندمی اقرار ما والیت به که ما شیعیان و هستند، ما روهایالهبعد از آنان دنب
 (.کنندمی

ومن املعلوم أص املقصود من الحق َنا َو حق اإلمامة والخَلفة والحجية على الخلق، ومن املعلوم 
، فمن َم )ع(محمدأيلََََّّّّا  أص تنزل املَلئكة   ليلة القدر ء تكوص إء على حجة معصََََّّّّوم من آل 

 غري املهديني من ذرية اإلمام املهدي)ع(. )ع(ألئمة اءثين عشرالخين بهخه الصضة بعد ا

 و هاست،آفریده بر حجیت و خالفت و امامت حق همان جاچیزی که معلوم است مقصود از حق در این
 چه شوند،رستاده میمعصوم از آل محمد)ع( ف حجتی بر فقط قدر شب در فرشتگان که است معلوم چنینهم

 )ع( این ویژگی را دارند، غیر از مهدیین از فرزندان امام مهدی)ع(؟امام دوازده از بعد کسانی

َّ  الحيَّط فكيع يكونوص َم  َّخه الروايَّة موصََََّّّّوفوص بَّ نهم ةََََّّّّيعَّة أل فَّإص قيَّ  إص َ ءء   
 أوصياء؟

  باشند؟   اوصیاء  توانندد، چگونه میه اهل بیت)ع( توصیف شدناگر گفته شود: این افرادی که در روایت به شیع
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أقول: إص لضظ )الشََََّّّّيعة( م خوذ من )املشََََّّّّايعة(، وَو بمعق املتابعة واءقتداء واملناصََََّّّّرة، وَي 
مضهوم مشَََّّّك  أي يصَََّّّدق على مصَََّّّاديق  بالتضاوت وأ  بحسَََّّّح ، وَو صَََّّّضة عميمة بحيا 

يَعت    إَل  وَ ﴿وصع بها نيب اهلل إبراَيم)ع(، قال تعالى:  ن ة   م 
يمَ إ صم  َ  .(٢)،(1)﴾بسَرا

: لفظ شیعه از مشایعت و همراهی گرفته شده، و به معنای همراهی و اقتداء و یاری کردن است، و گویممی
دق می ک است، یعنی بر مصادیقش هر کدام به َحسب خود و با تفاوت ص   بزرگی  صفت  آن  و  کند،مفهومی ُمَشكَّ

)و ابراهیم ُجزو شیعیان فرماید: است، خداوند متعال می به آن توصیف شدهیم)ع( ابراه خدا پیامبر که است
 .(4)  ، (3)اوست(

وَكخا املهديوص وَكخا سَّائر الشَّيعة وأ  ألهم ةَّيعة ألمري امل منني)ع(    )ع(إذص فاألئمة
على منهَّا  وسََََّّّّرية علي بن أبي اَّالَّب)ع(، فهم ةََََّّّّيعَّة لَّ    أعلى مراتَّب   )ع(بحسََََّّّّحَّ ؛ ألص األئمَّة

 صرة.املشايعة واملتابعة واملنا

هستند، هم چنین مهدیین و بقیه شیعیان و هرکدام به َحسب بنابراین همه ائمه)ع( شیعه امیرالمومنین)ع( 
های همراهی در باالترین مرتبههستند، و آنان بر روش و رفتار علی بن ابی طالب)ع(  خودشان، چون ائمه)ع(

 روی و یاری جزو شیعیان او هستند.و دنباله

 صضوا ب نهم قوم من ةيعة آل محمد   غري َخا املورد:ونجد املهديني قد و

 هستند:   )ص(محمد خاندان شیعه از گروهی که شدند توصیف مهدیین یابیمدر موارد دیگر می

عن أبي بصََََّّّّري، قال: قلط للصََََّّّّادق جعضر بن محمد )عليهما السَََََّّّّلم(: )يا ابن رسََََّّّّول اهلل، إني 
نا عشََّّر مهديا ، فقال: إنما قال: اثنا عشََّّر مهديا ، أن  قال: يكوص بعد القائم اثسََّّمعط من أبي )ع(  

 .(5)(ولم يق : إثنا عشر إماما ، ولكنهم قوم من ةيعتنا يدعوص النان إلى مواءتنا ومعرفة حقنا
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: فرمودابو بصیر گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم: )ای فرزند رسول خدا! من از پدر شما شنیدم که می
فرمود: دوازده مهدی گفته است نه دوازده امام آنها قومی اهد بود، امام صادق)ع(  دوازده مهدی خو   قائم  از  پس

 .(1)(خوانندیاز شیعیان ما هستند که مردم را به مواالت و معرفت حق ما م

 )ص(من حيا الضلَّ ، وأص وصَّية الرسَّول محمد  )ع(وء يخضى أص مقام األئمة غري مقام املهديني
إلى اثين عشَّر إماما  واثين عشَّر   )ص(وصَّياء بعد الرسَّول محمدقد أحكمط املسَّ لة، بتقسَّيمها لأل

َّخا ء يعين أص األ  )ع(ئمَّة اءثين عشََََّّّّرمهَّديَّا ، فهنَّا مقَّامَّاص: مقَّام اإلمَّامَّة، ومقَّام الهَّدايَّة، ولكن 
    )ع(ليسَََّّّوا بمهديني، وأخل  ء يعين أص املهديني اءثين عشَََّّّر ليسَََّّّوا ب ئمة، فقد ن  أَ  الحيط

أص املهَّديني من ذريَّة  )ع(ألهم مهَّديوص، وأَّخلَّ  ورد عنهم )ع(ثين عشََََّّّّرروايَّاتهم أص األئمَّة اء
 ألهم أئمة:اإلمام املهدي)ع( 

  وصیت محمد رسول الله)ص( است، ویر از مقام مهدیین)ع( مخفی نماند که مقام ائمه از جهت فضیلت غ
ه امام و دوازده مهدی را به دوازد این مسئله را ُمحكم نموده است، و اوصیای بعد از محمد رسول الله)ص(

 که  نیست معنا این تقسیم نموده است، در این جا دو مقام وجود دارد: مقام امامت و مقام هدایت، و این به
)ع( ائمه نیستند، و اهل  این معنا نیست که مهدیین دوازده گانهمهدیین نیستند، و هم چنین به  )ع( امام دوازده

وارد شده ائمه دوازده گانه)ع( مهدیین هستند، و هم چنین از آنان)ع( ه ک کردند تصریح شانبیت)ع(در روایات 
 امام هستند:  که همه مهدیین از فرزندان امام مهدی)ع(

  أيضية الصَََّّلة على األوصََّّياء: ).... وصََّّ  على ولي ، ووءة عهده، عن اإلمام املهدي)ع(  روي 
أقذَّ آمالهم ]دينا [ دنيا وآخرة، إن  على   واألئمة من ولده، ومد   أعمارَم، وأزد   آجالهم، وبل هم

 .(٢)أ  يشء قدير(

ولیت و والیان عهدش و امامان از  )و بردر چگونگی درود بر اوصیاء روایت شده است:از امام مهدی)ع( 
 آرزوهای  بهترین  به  را  آنان  و  کن،  زیاد  هایشانفرزندانش درود بفرست، و به عمرهایشان مدت ببخش، و در َاجل

 .(3)دنیوی و اخروی آنان برسان، تو بر هرچیزی توانا هستی( و دینی

 
 . 358مال الدین وتمام النعمة: صک -1
 . 280للشیخ الطوسي: ص  -الغیبة   -2
 . 280شیخ الطوسی: ص -غیبت  -3



 

 329                                                                                        (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 

على وءة عهده، واألئمة من    وروي عن اإلمام الرضَََّّّا   الدعاء لصَََّّّاحب األمر)ع(: )... اللهم، صَََّّّ 
بعده، وبل هم آمالهم، وزد   آجالهم، وأعز نصَّرَم، وتمم لهم ما أسَّندت إليهم من أمرك لهم، وثنيط 

عوانا  وعلى دينَّ  أنصََََّّّّارا ، فإنهم معَّادص ألمَّات ، وخزاص علمَّ ، وأرأاص دعائمهم، واجعلنَّا لهم أ
صََََّّّّضوتَّ  من خلقَّ ، وأوليَّاأك توحيَّدك، ودعَّائم دينَّ ، ووءة أمرك، وخَّالصََََّّّّتَّ  من عحَّادك، و

 .(1)وسَلئ  أوليائ ، وصضوة أوءد ننيي ، والسَلم علي  وعليهم ورحمة اهلل وبرأات (

روایت شده است: )خدایا بر والیان عهدش و امامان ما  ر)ع(در دعای برای صاحب االماز امام رضا)ع( 
شان نما، و امرشان را به اتمام برسان، و یاریبعدش درود بفرست، و آنان را به آرزوهایشان برسان، و 

های تو هستند، های کلمههایشان را ثابت کن، و ما را یاور آنان قرار بده، و یاران دینت قرار بده، آنان معدنستون
های دینت، و والیان امرت، و بندگان خالصت، و برگزیدگان و نگهبانان علمت، و ارکان توحیدت، و ستون

های فرزندان پیامبرت هستند، والسالم علیه و علیهم و های اولیایت، و برگزیده، و اولیای تو نوادههایتآفریده
 .(2)رحمة الله و برکاته(

إص نسَََّّّنيتهم أو قرنتهم باألئمة اءثين عشَََّّّر ام املهدي)ع(  ومما تقدم نعر  أص األوصَََّّّياء بعد اإلم 
من   نمرنا إلى األوصَََّّّياء بعد اإلمام املهدي)ع(فهم مهديوص، للتضريق بني مقام اإلمامة والهداية، وإص 

والحجة على أَ  األر  بعد  حيا َم َم، فهم مهديوص وأئمة؛ ألنهم من أوصَََّّّياء الرسَََّّّول محمد
 اإلمام املهدي)ع(. 

را به ائمه دوازده گانه منصوب و مقرون )ع( مهدی امام  از  بعد اوصیای  اگر:  فهمیمکه گذشت می  از مطالبی
ن هستند، به خاطر اینكه بین مقام امامت و هدایت جدایی بیندازیم، و اگر به اوصیای امام کنیم، آنان مهدیی

جزو اوصیای محمد از جهت خودشان نگاه کنیم، و آنان مهدیین و ائمه هستند، چون آنان  مهدی)ع(
 حجت بر مردم زمین هستند. )ص( هستند و بعد از امام مهدی)ع( رسول

اَعة  ﴿ألبي عحد اهلل)ع(: قول اهلل تعالى: عن مضلَّ  بن عمر، قال: )قلط  • بحوا ب السَّم
بَ س َأخم

ريا   ع  اَعة  سَََّّ َب ب السََّّم
َن َأخم نَا مل  َتدس عس

َ
ةََّّهرا ، ، قال لي: إص اهلل خلق السََّّنة اثين عشََّّر  (3)﴾َوأ
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وجع  اللي  اثبت عشرة ساعة، وجع  النهار اثبت عشرة ساعة، ومنا اثنا عشر محدثا ، 
 .(1)(ساعة من تل  الساعاتني)ع( وأاص أمري امل من

عرض کردم: این فرمایش خداوند عز وجل معنایش به امام صادق)ع( )مفضل بن عمر گوید:  •
 که  کسی برای  را آتش  هایند و ما نیز شعله﴿بلكه آن ساعت را دروغ شمرد  فرماید: چیست که می

آن حضرت در پاسخ فرمود: همانا خدای عز و جل سال را   (2)﴾ساختیم  آماده  شمرد  دروغ  را  قیامت
به شكل دوازده ماه آفرید و شب را دوازده ساعت و روز را نیز دوازده ساعت قرار داد، از ما اهل بیت 

ها یكی از آن ساعت)ع(  المؤمنین  امیر  و  کنند،ن حدیث مینیز دوازده نفر آفرید که فرشتگان با آنا
 .(3)(است

ئب، قال: قال أبو عحد اهلل جعضر بن محمد)ع(: )اللي  اثنا عشَّر سَّاعة، والنهار اثنا وعن أبي السَّا
عشَّر سَّاعة، والشَّهور اثنا عشَّر ةَّهرا ، واألئمة اثنا عشَّر إماما ، والنقحاء اثنا عشَّر نقيحا ، وإص عليا  

َب ﴿: )عزوج (ثين عشر ساعة، وَو قول اهلل ساعة من ا َن َأخم نَا مل  َتدس عس
َ
ريا  َوأ اَعة  َسع   .(٤)﴾ب السم

باشد فرموده: )شب دوازده ساعت است و روز نیز دوازده ساعت میاز أبی سائب نقل شده که: امام صادق)ع(  
اند، و علی خود ساعتی از ز دوازده نقیبها نیز دوازده ماه است، و ائمه نیز دوازده امام هستند، و نقباء نیو ماه

 برای را آتش های﴿و ما شعلهفرماید: مان گفتار خداوند عز و جل است که میآن دوازده ساعت است، و آن ه
 . (5)﴾ایمساخته آماده شمارد دروغ را موعود ساعت که کسی

  الرواية األولى: )ع(  واإلةََََّّّّارة إلى املهديني   َاتني الرواينيني واضََََّّّّحة وجلية، فانمر إلى قول 
اثبت عشََّّرة سََّّاعة، ومنا اثنا عشََّّر محدثا ، وأاص   )وجع  اللي  اثبت عشََّّرة سََّّاعة، وجع  النهار 

(، أي إن  سَّاعة من سَّاعات اللي  وأخل  األئمة من بعده سَّاعة من تل  السَّاعات  أمري امل منني)ع(
. بقي أص نعر  من َم الخين إلى اإلمام الحجة محمد بن الحسَََّّّن)ع(؛ ألنهم عاةَََّّّوا   دولة الحاا 

 ملقصود بالنهار؟يمثلوص ساعات النهار اءثين عشر، وما ا
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در روایت اول دقت کن: )و شب )ع(  ایشاناشاره به مهدیین در این دو روایت روشن و واضح است، به فرموده  
یكی  و امیرالمومنین)ع( را دوازده ساعت قرار داد، و روز را دوازده ساعت قرار داد، و از ما دوازده ُمحدث است،

 محمدبن حجت امام تا بعدش ائمه و است شب هایاز این ساعات است(، یعنی ایشان ساعتی از ساعت
زیستند. فقط باید افرادی که دوازده ساعت روز را گونه هستند، چون آنان در دولت باطل مینیز این)ع( الحسن

  یست؟دهند را بشناسیم و اینكه مقصود از روز چتشكیل می

نية توضَّح األمر أأرث، فانمر إلى قول )ع(: )اللي  اثنا عشَّر سَّاعة، والنهار اثنا عشَّر الرواية الثا
سَّاعة ... واألئمة اثنا عشَّر إماما ، والنقحاء اثنا عشَّر نقيحا ، وإص عليا  سَّاعة من اثين عشَّر سَّاعة...( 

  قحال والخين َم   ؟ين عشَََّّّرفمن َم َ ءء النقحاء اءثين عشَََّّّر الخين جاء ذأرَم بعد األئمة اءث
   قحال ساعات اللي  اءثين عشر. )ع(ساعات النهار اءثين عشر،   حني أص األئمة

دقت کن: )شب دوازده ساعت است و روز )ع( ایشان سخن به دهد،روایت دوم مسئله را بیشتر توضیح می
علی یكی از ساعات   )برگزیده( هستند، وها دوازده نقیب  دوازده ساعت است و ائمه دوازده امام هستند، و نقیب

دوازده ساعت است( این دوازده نقیب که ذکر آنان بعد از دوازده امام شده چه کسانی هستند؟ کسانی که مقابل 
 در مقابل  دوازده ساعت شب هستند.  دوازده ساعت روز هستند، درحالی که ائمه)ع(

الرواية الثانية املقصود   قحاء اءثين عشر  من الواضح أص ساعات النهار   الحديتني وأخل  الن
بهم َم املهديوص اءثين عشَّر من ذرية اإلمام املهدي)ع(، وخصَّوصَّا  إذا دعمنا ذل  بالروايات الناصَّة 

أرةَََََّّّّّدونَّا إلى التمعن    )ع(على املهَّديني اءثين عشََََّّّّر وذريَّة اإلمَّام املهَّدي)ع(، فَّإص أََّ  الحيَّط
 أَلمهم:

ت دوم، همان دوازده روای در نقیب دوازده از منظور نچنیهم و حدیث دو رد روز هایواضح است که ساعت
مهدی از فرزندان امام مهدی)ع( هستند، و به خصوص وقتی این مطلب را با روایاتی که بر دوازده مهدیین و از 

 : کردند راهنمایی شانما را به دقت نمودن در سخن پشتیبانی کنیم، واهل بیت)ع(نسل امام مهدی)ع( 

اهلل)ع(: )خ  تدري  خري من عشر تروي ، إص لك  حق حقيقة، ولك  صواب نورا ،  عن أبي عحد  
 .(1)ثم قال: إنا واهلل ء نعد الرج  من ةيعتنا فقيها  حىت يلحن ل  فيعر  اللحن...(
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ه ها نیز دوازده ماباشد و ماهفرمود: )شب دوازده ساعت است و روز نیز دوازده ساعت میامام صادق)ع( 
اند، و علی خود ساعتی از آن دوازده ساعت است، مه نیز دوازده امام هستند، و نقباء نیز دوازده نقیباست، و ائ

 . (1)فرماید:(و آن همان گفتار خداوند عز و جل است که می

يتلََّّح األمر   )ع(ملعرفة اللي  والنهار املرتحط بهم وبدولتهم  )ع(وإذا رجعنا إلى روايات أَ  الحيط
 صورة: ب جلى

)ع( مربوط است مراجعه کنیم شانی به روایات اهل بیت)ع( برای شناخت شب و روز که به آنان و دولتوقت
 : شودمسئله به بهترین صورت روشن می

ا ﴿:  )عزوج (عن أبي بصري، عن أبي عحد اهلل)ع(، قال: )س لت  عن قول اهلل   ََ َحا س  َوضح مس ، ﴾ َوالشم
ا﴿نان دينهم، قلط:  اهلل ب  للأوضَََّّّح   )ص(قال: الشَََّّّمس رسَََّّّول اهلل ََ َقَمر  إ َذا َتََل

قال: ذل   ﴾،َوالس
ا﴿  أمري امل منني)ع(، قلط: ََ ا شََََّّّ يس   إ َذا َي س

، قال: ذل  أئمة الجور الخين اسَََّّّنيحدوا لألمر دوص آل ﴾َواللم
 )ص(أولى ب  منهم، ف شََّّوا دين رسََّّول اهلل  )ص(رسََّّول اهلل  وجلسََّّوا مجلسََّّا  أاص آل رسََّّول اهلل

ا﴿والجور، وَو قول :  بالملم   ََ ا شََّ يس   إ َذا َي س
َهار  ﴿، قال: ي ىشَّ ظلمهم ضَّوء النهار، قلط:  ﴾َواللم

َوالنم
ا ََ يحسََََّّّّ ل عن دين رسََََّّّّول اهلل فيجلى ملن يسََََّّّّ ل ،   )ع(، قال: ذل  اإلمام من ذرية فاامة﴾إ َذا َجَلم

َََّاَوالنم ﴿فحكى اهلل قولَّ :  ار  إ َذا َجَلم سر َومََّ ﴿، وقولَّ : ﴾هََّ َََّاَونَضس ا وم َّا،   ﴾،ا سَََََّّّّ قَّال: خلقهَّا وصََََّّّّور
ا﴿وقولََّّ :  َواََََّّ ا َوَتقس وَرََََّّ ا فحجح لسَهَمهَََّّ

َ
َلَح َمن ﴿أي عرفهََّّا وألهمهََّّا ثم خريَََّّا فََّّاختََّّارت،  ﴾فَََّّ  فس

َ
دس أ قَََّّ

ا ََ ا ا﴿يعق نضس  اهرَا،  ﴾َزأم ََ ا  .(3)أي أغواَا( (٢)﴾َوَقدس َخاَب َمن َدسم

)قسم به : )در مورد فرموده خداوند پرسیدم که فرموده: گویدکند و میروایت میابوبصیر از امام صادق)ع( 
روشن کرده   را شانخورشید و نورش(، فرمود: )خورشید رسول الله)ص( است که به واسطه آن برای مردم دین

 است(، عرض کردم:یرالمومنین)ع( است(، عرض کردم: )قسم به ماه وقتی بعد از آن بیاید(، فرمود: )آن ام
)ص( الله رسول خاندان از غیر به که هستند ستم و جور ائمه هارا بپوشاند( فرمود: )این )و شب زمانی که آن

در امر استبداد کردند، و در مكانی نشستند که خاندان رسول الله)ص( از آنان به آن سزاوارتر است، در نتیجه 
شب زمانی که آن را ستم و جور پوشیدند، و آن سخن خداوند است(، )و قسم به دین رسول الله)ص( را با 

: )و قسم به روز زمانی که آن را روشن کند( کردم عرض ،(پوشاندد( فرمود: )ستم آنان نور روز را میپوشانمی
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 فردی برای و شوداز او پرسیده می است که از دین رسول الله)ص()ع( فاطمه فرزندان ازفرمود: )این امامی 
: )و قسم به روز زمانی که آن را روشن کند( و نمود حكایت را خداوند سخن و کند،می تجلی بپرسد او از که

سخن خداوند: )و قسم به نفس و آنچه او را وسوسه کند( فرمود: آن را آفرید و شكل داد، و سخن خداوند: )و 
خاب اساند و به او الهام نمود، بعد او را ُمخیر کرد و انتکارهای بد و نیكش را به او الهام کرد( )یعنی به او شن

نمود( )فردی که آن را پاک کند رستگار شد( )یعنی نفسش را پاک کرد( )و فردی که او را فریب داد زیان 
 .  (2)()یعنی او را فریب داد (1)نمود(

يس   إ َذا َي سىشََّ ﴿:  )عزوج (عن قول اهلل  وعن محمد بن مسََّّلم، قال: )سََّّ لط أبا جعضر)ع(  
، ﴾ َواللم

يصَّ  أمري امل منني   دولت  الت جرت ل  علي ، وأمري امل منني)ع(   غـشيقال: اللي    َخا املوضَّع فَلص 
َهار  إ َذا َتَجلمى﴿قال:     دولتهم حىت تنقيضََََّّّّ،

منا أَ  الحيط، إذا لنهار َو القائم)ع(  ، قال: ا(3)﴾َوالنم
لمَّ  قَّام غلَّب دولتَّ  الحَّااَّ ، والقرآص ضََََّّّّرب فيَّ  األمثَّال للنَّان وخَّااَّب اهلل ننييَّ  بَّ  ونحن، فليس يع

 .(٤)(غرينا

﴿قسم به شب زمانی که در برگیرد"﴾   درمورد سخن خداوند پرسیدم:: )از امام باقر)ع(  گویدمحمد بن مسلم می
)ع( را در دولتی که برای او، و علیه حضرت جاری شد در امیرالمومنین که است فالنی جافرمود: "شب در این

﴿"و روز وقتی تجلی   ی که به اتمام برسد صبر کرد، عرض کرد:در دولت آنان تا زمانبر گرفت، و امیرالمومنین)ع(  
دولتش بر باطل غلبه پیدا کند، و در ما اهل بیت است، وقتی قیام کند )فرمود: منظور از روز قائم)ع( (5)نماید﴾

هایی برای مردم زده شده است و خداوند به واسطه قرآن پیامبرش و ما را مورد خطاب قرار قرآن ضرب المثل
 . (6)(دانده است، و فردی غیر از ما آن را نمیداد

ألئمة وسََّّاعات اللي  اءثين عشََّّر َنا َم ا  )ص(إذص، فاللي  َو دولة الحاا  بعد الرسََّّول محمد
؛ ألنهم عاةَََّّّوا حياتهم   تل  الدولة. وآخرَم اإلمام املهدي)ع(اءثين عشَََّّّر أولهم أمري امل منني)ع(  

 
 . 10 –  1شمس:  -1
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ولَّة العَّدل اإللهي، وسَََََّّّّّاعَّاتهَّا َم النقحَّاء املهَّديوص اءثنَّا عشََََّّّّر ودوالنهَّار َو دولَّة اإلمَّام املهَّدي)ع( 
 .ي  الحسني بن علي)ع(وآخرَم الخي ء عقب ل  ويخر  عل أولهم )أحمد( ويص اإلمام املهدي)ع(

بنابراین شب همان دولت باطل بعد از محمد رسول الله)ص( است، و منظور از دوازده ساعت شب  همان 
است، چون آنان زندگی خود  و آخرین آنان امام مهدی)ع(ین آنان امیرالمومنین)ع( دوازده امام هستند که اول

و دولت عدل الهی است، و منظور از  امام مهدی)ع( را در آن دولت گذراندند. و منظور از روز همان دولت
نان و آخرین آ های آن همان دوازده نقیب مهدیین هستند، که اولین آنان احمد وصی امام مهدی)ع(ساعت

 . کنداو خروج )و رجعت( می بر کسی که فرزندی ندارد و حسین بن علی)ع(

 إذا قسََّّناه إلى ما عاةََّّ    دولة الحاا  بما أص عمره   دولة العدل قصََّّري جدا  واإلمام املهدي)ع(  
فهو من سََّّاعات اللي  من َخه الجهة، ولكن من جهة أخرى َو النهار نضسََّّ  وسََّّاعات  اءثنا عشَّر 

 املهديوص؛ ألنهم امتداد لحكم  ودولت  وملك  ونهج ، ب  وحىت اسم  )املهدي(.َم أوصياأه 

الهی خیلی کوتاه است هرگاه آن را با مدت زمان در دولت عدل )ع( مهدی امام شریف عمر که جاییو از آن
ر های شب است، ولی از جهت دیگزندگی ایشان در دولت باطل مقایسه کنیم، ایشان از این جهت جزو ساعت

خود ایشان روز است، و دوازده ساعت آن همان اوصیای مهدیین ایشان هستند، چون آنان ادامه حكومت و 
 ستند، حتی نام ایشان )مهدی( است.دولت و فرماندهی و روش ایشان ه

َّخا يبح ي أص ء يوجَّد املهَّدي األول )أحمَّد( أي أول أوصََََّّّّيَّاء اإلمَّام املهَّدي)ع(  ء فَّإص قلَّط: على 
ألن  من سََََّّّّاعات النهار، وسََََّّّّاعات النهار ء تحدأ إء بعد ةََََّّّّروق   يام اإلمام املهدي)ع(يوجد إء بعد ق

 .ةمس اإلمام املهدي)ع(

وجود و اگر بگویید: بر این اساس شایسته است که مهدی اول )احمد( یعنی اولین اوصیای امام مهدی)ع( 
 از بعد روز هایساعت و است، روز های، چون ایشان جزو ساعتنخواهد داشت مگر بعداز قیام امام مهدی)ع(

 شوند.آغاز میخورشید امام مهدی)ع(  تابیدن

َي ساعة الضجر أي من الوع الضجر إلى ةروق  -ةرعا    -لنهار  أقول: إص أول ساعة من ساعات ا
الشَّمس، وَخه السَّاعة   حقيقتها َي برز  بني اللي  والنهار، وخصَّوصَّا  من ناحية اختَل  اللَّوء 

فيصَّح أص تصَّضها ب نها نهار من جهة أنها أول سَّاعات ، ويصَّح أص تصَّضها ب نها لي  من  والملمة فيها،
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لتام فيها، ب  روي ب نها ء من سََّّاعات اللي  وء من سََّّاعات النهار وإنها جهة عدم انكشََّّا  المَلم ا
 من ساعات الجنة:

 تا فجر طلوع زمان از یعنی است، فجر ساعت همان شرعی جهت از روز ساعات از ساعت اولین: گویممی
خلوط اعت در حقیقت برزخ و حد فاصلی بین شب و روز است، به خصوص از جهت مس این و خورشید، طلوع

بودن نور وتاریكی با یكدیگر، در نتیجه از یک جهت صحیح است که آن را توصیف به روز کنیم، چون اولین 
یم، چون تاریكی به صورت کامل از ساعت آن است، و از یک جهت صحیح است که آن را توصیف به شب کن

 آن و روز، هایساعت از نه و است شب هایساعت از نه ساعت اینآن از بین نرفته است، بلكه روایت شده که 
 . است بهشت هایساعت از ساعتی

فقد جاء   حوار عالم النصَّارى مع أبي جعضر)ع(: )... فقال النصَّراني: أسَّ ل  أم تسَّ لين؟ فقال 
: سََّّلين، فقال النصََّّراني: يا معشََّّر النصََّّارى، رج  من أمة محمد يقول: سََّّلين، إص َخا أبو جعضر)ع(
 ؟ئ ، ثم قال: يا عحد اهلل، أخ ني عن سَََّّّاعة ما َي من اللي  وء من النهار أي سَََّّّاعة َيمللئ باملسَََّّّا

فقَّال أبو جعضر)ع(: مَّا بني الوع الضجر إلى الوع الشََََّّّّمس. فقَّال النصََََّّّّراني: فَّإذا لم تكن من 
فقال أبو جعضر)ع(: من سَََّّّاعات الجنة  ؟للي  وء من سَََّّّاعات النهار فمن أي السَََّّّاعات َيسَََّّّاعات ا
 .(1)ق مرضانا...(وفيها تضي

آمده است: )نصرانی عرض کرد: من از تو بپرسم یا تو از من )ع(  باقر  امام  با  مسیحی دانشمند وگویدر گفت
ت: ای گروه نصاری مردی از امت محمد به پرسی؟ فرمود: تو از من بپرس. نصرانی رو به نصاری کرده گفمی

از او بپرسم، سپس عرض کرد: ای بنده خدا بگو: آن گوید: تو از من بپرس! شایسته است چند مسئله من می
دم تا زدن خورشید.  فرمود: ما بین سپیده ساعتی که نه از شب است و نه از روز چه ساعتی است؟ امام باقر)ع(

فرمود:   های روز پس از چه ساعتی است؟ امام)ع(های شب است و نه از ساعتتنصرانی گفت: اگر نه از ساع
 . (2)است، و در آن ساعت است که بیماران ما بهبودی یابند( های بهشتاز ساعت

َّ  الحيَّط محهورا  من الرتابط العجيَّب   أَلمهم ، حيَّا تجَّد )ع(وَنَّا يقع املتَّ مَّ    أَلم أ
 -يمث  أول سَّاعات النهار برزخا  بني دولة الحاا  وبني دولة الحق    الخيأول أوصَّياء اإلمام املهدي)ع(  

واملعاصََّّر ل  وأول   ، فهو أول سََّّاعات النهار من جهة أن  أول ويص لممام املهدي)ع(-والنهار  بني اللي   
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، ومن جهة أخرى تجده ةََََّّّّنييها  بسََََّّّّاعات اللي  من حيا أن  حكام دولة العدل اإللهي بعد أبي )ع(
 ب  ، حيا ما زال ظَلم اللي  لم ينكشََََّّّّع تماما  -النهار   -دولة الملم ممهدا  ألبي     يمهر   نهاية

َّخه الجهَّة ينمر إليَّ  النَّاظر على أنَّ  من -الضجر  -يحَّدأ انكشَََََّّّّّا  الليَّ  تَّدريجيَّا  بَّ   ، فهو من 
سََّّاعات اللي  أو ةََّّنييها  بها ب  َو أقرب إليها من سََّّاعات النهار، وبالتدريج يكوص ةََّّنييها  بسََّّاعات 

 هار حىت ينمر إلي  الناظر على أن  منها ب  أقرب إليها من ساعات اللي .الن

 که وقتی شود،می زده شگفت شانست که فرد متأمل در کالم اهل بیت)ع( از ربط عجیب در سخن اینجا
 دولت بین فاصلی حد و برزخ کند،)ع(که  اولین ساعت روز را تمثیل میمهدی امام اوصیای اولین که بیندمی
اولین ساعت روز از یک جهتی که اولین وصی برای امام   ایشان  و  است،(  روز  و  شب  بین)  حق  دولت  بین  و  لباط

بیند که  هستند، و از جهت دیگر می  و معاصر ایشان و اولین حاکم دولت عدل الهی بعد از پدرش)ع(مهدی)ع(  
ساز پدرش )روز( است، چون  کند، و مقدمهایشان شبیه ساعت شب است، چون در پایان دولت ستم ظهور می

رود، و ایشان از این جهت کامل از بین نرفته است، بلكه شب )فجر( به تدریج از بین میتاریكی شب به صورت  
های  روز به ساعت های شب است یا شبیه آن است، بلكه بیشتر از ساعتشود که جزو ساعتبه او نگاه می

ب است به او شود، تا اینكه از این جهت که جزو ساعت شز میتر است، و به تدریج شبیه ساعت رو شب نزدیک
  تر است.های شب به ساعت روز نزدیکشود، بلكه از ساعتنگاه می

َّخا دليَّ  أو م يَّد على أص أول أوصََََّّّّيَّاء اإلمَّام املهَّدي)ع(  ءبَّد أص يكوص َو املمهَّد لَّ  وءبَّد أص  و
اءرتحا  العجيب لهخا الكَلم مع وصَّية  يكوص موجودا  قح  قيام  املقدن، وء يضوتنا اإلةَّارة إلى

بَََََََّّّّّّّ )وَو أول امل منني( أي أول ليلة وفات  الت وصََّّع بها أول ويص لممام املهدي)ع(    )ص(هللرسََّّول ا
عند ظهوره وأول مصَّدق وناصَّر ل ، وقد تم تضصَّي  ذل    أنيب أخرى   امل منني باإلمام املهدي)ع(

 فَل أعيد.

ساز ایشان باشد و باید قبل از قیام باید مقدمهوصیای امام مهدی)ع( این دلیل یا مویدی است که اولین ا
در شب   این سخن با وصیت رسول الله)ص(  مقدس ایشان وجود داشته باشد، و این اشاره را از دست ندهیم که

ین مومنان توصیف کرده است، وفاتش ارتباط عجیبی دارد، وصیتی که اولین وصی امام مهدی)ع(را به اول
 این تفصیل و ایشان، گرمومنین به امام مهدی)ع( در هنگام ظهور ایشان و اولین تصدیق کننده و یاریاولین 
 . کنمنمی تكرار را آن و دارد وجود دیگر هایکتاب  در مطلب
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ساعات النهار، ب  ونجد أص املهدي األول )أحمد( َو أفل  أوصياء اإلمام املهدي)ع(، أي إن  أفل   
عن أول سََّّاعة من سََّّاعات النهار، أما   أَلم اإلمام   )ع(مع أَلم أَ  الحيطونجد َخا مت ابقا   

حيا وصََّّع سََّّاعة الضجر ب نها من سََّّاعات الجنة بقول : )من سََّّاعات الجنة وفيها تضيق الحاقر)ع(  
 مرضانا(.

است، یعنی ایشان با )ع( مهدی امام اوصیای ترین)احمد( از افضل اول مهدی که بینیمبلكه می
است که او اولین ساعت از ساعات روز است،   بیت)ع(ن ساعت روز است، و این مطابق با سخن اهلتریفضیلت

)ع( وجود دارد و ساعت فجر را به یكی از ساعات بهشت توصیف کرده است، باقر امام سخن در که طورهمان
 .(شوندماران ما در آن خوب میاز ساعات بهشت است، و بی): اشبا این فرموده

ء يضوت اللحيَّب اءننيحَّاه إلى قولَّ )ع(: )وفيهَّا تضيق مرضَََََّّّّّانَّا(، واإلفَّاقَّة من املر  َو وأيلَََََّّّّّا  
الصََّّحة والتماث  للشََّّضاء، فشََّّيعة آل محمد   دولة الملم و  فرتة غياب الحجة وان مار النان   

اب النان من حيا يعلموص أو من الضل واءنحرا  َم مرىض إص لم يكن قد أصَََّّّابهم بعض ما أصَََّّّ 
إيقَّاظَّا  لهم  -أول سََََّّّّاعَّات النهَّار والضجر   -يعلموص، فيكوص ظهور ويص اإلمَّام املهَّدي)ع( حيَّا ء 

وأ   -من نوم ال ضلة، واننيشَََّّّاء  لهم من التي  والحرية، ويحدأوص يحصَََّّّروص الحقائق ةَََّّّيئا  فشَََّّّيئا  
 إلى أص تشرق الشمس فَل يحقى خضاء أبدا . -بحسح  

و بیماران ما در آن خوب )را از دست بدهد: )ع( ایشان نسخ این به توجه نباید خردمند فرد نینچهم
در دولت ستم   ، همان صحت و نماد شفا پیدا کردن شیعه آل محمد)ع(، خوب شدن از بیماری (شوندمی

 چیزی از مقداری اگر. هستند بیمار آنان انحراف، و هااست، و در مدت غیبت حجت و فرورفتن مردم در فتنه
نتیجه ظهور وصی امام مهدی)ع(  در  باشد،  نرسیده  آنان  به  دانند،نمی  یا  دانندجایی که میاز    رسیده  مردم  به  که

)اولین ساعات روز و فجر است(، بیدار نمودن آنان از خواب غفلت، و نجات آنان از سرگردانی و حیرت است و 
 ند و اصال  پنهانی نباشد. ک  طلوع  خورشید  کهاین  تا  کنندمی  حقایق  ندید  به  شروع  کمهرکدام در حد خودشان کم

وروي وصََّّع اإلمام الحاقر لهخه السََّّاعة   جواب  للنصََّّراني بلضظ آخر َكخا: )َي السََّّاعة الت 
بني الوع الضجر إلى الوع الشََََّّّّمس، يهَّدأ فيهَّا املحتلي، ويرقَّد فيهَّا السَََََّّّّّاَر، ويضيق فيهَّا امل مى 
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 لهَّا، وجعلهَّا دليَل  واضََََّّّّحَّا  وحجَّة لَّدنيَّا رغحَّة للراغحني، و  ايخرة للعَّاملنيعليَّ ، جعلهَّا اهلل   ا
 .(1)بال ة على الجاحدين املتك ين التارأني لها ... (

این ساعتی بین )از امام باقر)ع( در توصیف این ساعت در پاسخش به نصرانی به لفظ دیگری آمده است: 
 فردی  و  خوابدمی  نآ  در  سحرخیز  فرد  و  شودمی  آرام  آن  در  دیدهطلوع فجر تا طلوع خورشید است و فرد مصیبت

 آخرت  در  و  دهدمی  قرار  راغبان  برای  رغبتی  دنیا  در  را  آن  خداوند  کند،یم  پیدا  افاقه  آن  در  است  رفته  اغماء  به  که
 و متكّبران و انكارکنندگان بر ایو آن را دلیل روشن و حجت رساننده کردندمی کار آن برای که افرادی برای
 .(2)(است داده قرار آنان کنندگانترک

وعلى َخا اللضظ ء أدري حقيقة  على أي فقرة أعلق: )يهدأ فيها املحتلي(، )ويرقد فيها السَََّّّاَر(، 
للراغحني(، )و  ايخرة للعاملني لها(، )وجعلها )ويضيق فيها امل مى علي (، )جعلها اهلل   الدنيا رغحة 

فَّالكَلم ي ول   الوقو   دليَل  واضََََّّّّحَّا  وحجَّة بَّال َّة على الجَّاحَّدين املتك ين التَّارأني لهَّا(،
 على أسرارَا.

 آرام آن  در  دیدهو فرد مصیبت):  بزنم  تعلیق  َفَقره  این از  یککدام  بر  دانمو بر اساس این لفظ، در حقیقت نمی
،  (کندو فردی که به اغماء رفته است در آن افاقه پیدا می)،  (خوابدو فرد سحرخیز در آن می)،  (شودمی

،  (کردندآخرت برای افرادی که در آن کار می و در)،  (دهدنیا رغبتی برای راغبان قرار میخداوند آن را در د)
سخن   (است  داده  قرار  آنان  کنندگانترک  و  متكبران  و  انكارکنندگان  بر  ایو آن را دلیل روشن و حجت رساننده)

 ...شوددر بیان اسرار آن طوالنی می

ئر سَّاعات النهار ليس   الروايات فقد، ب  ورد ذل  وتضلَّي  أو سَّاعة من سَّاعات النهار على سَّا
ر  َأاَص َمشَّس ﴿حىت   القرآص الكريم، قال تعالى:  َضجس

آَص الس رس ر  إ صم قح َضجس
آَص الس رس ودا  ... َوقح ، وقد روي (3)﴾هح

 أص وقط الضجر يشهده مَلئكة اللي  ومَلئكة النهار.

 
 وما بعدها. 236، دالئل اإلمامة: ص73ص 5مدینة المعاجز: ج -1
 و بعدازآن. 236، دالئل اإلمامة: ص 73ص  5ج مدینة المعاجز:  -2
 . 78اإلسراء:  -3
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در روایات نیست، بلكه حتی در قرآن کریم هم وارد   فضیلت داشتن ساعتی از ساعات روز بر بقیه ساعات فقط
و روایت  ، (1): ﴿ )قرآن فجر را برپا دار؛ چراکه قرآن فجر، مشهود است!(فرمایدشده است، خداوند متعال می

 .کنندشده که فرشتگان شب و فرشتگان روز هنگام فجر را مشاهده می

َقَمر   ﴿وقال تعالى: 
يس   إ ذس   َأَلم َوالس

بََر  َواللم دس
َ
َضَر     أ سَََّّّس

َ
ح  إ َذا أ

حس َ      َوالصَََُّّّّ
َدى السكح حس َها إَل 

يرا    إ نم نَخ 
ر  

َر   ل لسنَيشَََََّّّّ خم
َ
وس َيتََّ 

َ
َم أ دم ص َيَتقََّ

َ
مس أ نكح اء م  َن ةََََََّّّّّ ينََّة    مل   َ نيََّطس َر ا َأسَََََّّّّ سر ب مََّ اَب   أَّح ُّ نَضس حََّ صََََّّّّس

َ
إ ءم أ

ني   َيم 
 .(٢)﴾الس

 که به ماه، و به شب، هنگامی سوگند کنند،می تصّور هانیست که آن ینچن: )اینفرمایدو خداوند متعال می
 همه برای است انذاری و هشدار! است مهم مسائل از آن که بگشاید هچهر  کههنگامی صبح به و کند پشت

 است،  خویش  اعمال  گرو  در  کس  هر  بمانند،  عقب  یا  افتند  پیش  خواهندمی  که  شما  از  که  کسانی  برای  ها،انسان
 .(3)اصحاب یمین«(» رمگ

وءينينا ت خر عن سَّقر، أن  قال: )أ  من تقدم إلى  وروى محمد بن الضلَّي ، عن أبي الحسَّن)ع(  
 .(٤)وأ  من ت خر عن وءينينا تقدم إلى سقر(

هرکسی به سمت والیت ما بیاید، از )ایشان فرمود:  روایت کرده است کهمحمد بن فضیل از ابوالحسن)ع( 
 . (5)(رودسوی آتش جهنم مید و هرکسی از والیت ما دور بماند، بهمانآتش جهنم دور می

ر  ﴿وعن محمد بن الضلََّّي ، عن أبي الحسََّّن املايض)ع(: )... قلط: 
َرى ل لسنَيشَََّّ أس َي إ ءم ذ   َ ؟ ﴾ َوَما 

َ    ﴿قَّال: نعم وءيَّة علي)ع(. قلَّط: 
َدى السكح حَّس ا إَل  هََّ

 ﴿، قَّال: الوءيَّة. قلَّط: ﴾إ نم
َ
مس أ نكح اء م  َن ةََََََّّّّّ ص مل 

رَ  خم
َ
وس َيَت 

َ
َم أ إ ءم  ﴿ر عن سََََّّّّقر، ومن ت خر عنا تقدم إلى سََََّّّّقر.  ؟ قال: من تقدم إلى وءينينا أخ﴾َيَتَقدم

ني   َيم 
َحاَب الس صََََّّّّس

َ
ل نيَ ﴿، قال: َم واهلل ةََََّّّّيعتنا. قلط: ﴾أ حصَََََّّّّ َن املس ؟ قال: إنا لم نتول ويص ﴾َلمس نَ ح م 

 
 .78اسراء:  -1
 .39 –  32المدثر:  -2
 .39 –  32ر: مدث -3
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نيَ ﴿ط:  . قل-وء يصَّلوص عليهم   -محمد واألوصَّياء من بعده   ضَّ  ر 
عس َرة  مح أ 

مس َعن  التمخس ؟ قال: ﴾ َفَما َلهح
َرة  ﴿ءية معرضني. قلط: عن الو أ 

 إ نم ح َتخس
 .(٢)؟ قال: الوءية( (1)﴾َأَلم

کند: )عرض کردم: این جز یادآوری برای بشر روایت میمحمد بن فضیل گوید: از حضرت ابوالحسن)ع( 
کردم: آن یكی از حوادث بزرگ است؟ فرمود: یعنی والیت. رضاست. ع نیست؟ فرمود: آری، والیت علی)ع(

کردم: برای هر کس از شما که بخواهد جلو رود یا عقب افتد؟ فرمود: یعنی کسی که به والیت ما جلو رود عرض
ها به کردم: جز اصحاب یمین؟ فرمود: آناز دوزخ عقب افتد و آنكه از ما عقب کشد، به دوزخ جلو رود. عرض

و اوصیاء  مود: یعنی ما وصی محمد)ص(کردم: ما از نمازگزاران نبودیم؟ فرباشند. عرضیان ما میخدا شیع
 روی تذکر این از که شده چه را هاآن: کردمعرض فرستادند.ها درود نمیپس از او را دوست نداشتیم، و بر آن

 . (4)فرمود: یعنی والیت((3)است؟ یادآوری این نه: کردم عرض. گردانند روی والیت از یعنی: فرمود گردانند؟

ر  ﴿: )..... وقولَّ : )عزوجَّ (  قولَّ  وعن جَّابر، عن أبي جعضر)ع( 
َرى ل لسنَيشَََََّّّّ أس َي إ ءم ذ   َ ا  ، ﴾ َومََّ

رَ ﴿ خم
َ
وس َيَت 

َ
َم أ ص َيَتَقدم

َ
مس أ نكح اء م  َن ةََََّّّ من ةَََّّّاء قح  الحق ، قال: يعين اليوم قح  خرو  القائم)ع(  ﴾مل 
بح  ﴿....     خر عن وتقدم إلي ، ومن ةاء ت ا نحَكخ  نم ين  َوأح

م  الد  َيوس ، قال: يوم الدين خرو  القائم)ع(. ﴾ب 
نيَ ﴿وقول :   ضََّّ  ر 

عس َرة  مح أ 
مس َعن  التمخس يعين بالتخأرة، وايية أمري امل منني صََّّلوات اهلل علي    ﴾ َفَما َلهح
ص ﴿..... ثم قال اهلل تعالى:  

َ
مس أ هح نس ور م  ر   امس

يدح أح ُّ  يحر 
َرة  بَ س َبشم ضا  مُّ حح ل: يريد أ  رج  ، قا﴾يح سَتى صح

َرةَ ﴿من املخالضني أص ينزل علي  أتاب من السماء، ثم قال تعالى:   خ 
َي   (5)﴾َأَلم بَ  َء َيَخافحوَص ايس

 .(6)دولة القائم)ع(...(

ردم است، برای آن تنها تذکری برای م :اشدر مورد فرموده خداوند پرسید: )و فرمودهجابر از امام باقر)ع( 
 خواهدواهد جلو بماند یا عقب بماند. فرمود: یعنی روزی پیش از خروج قائم)ع(، هرکسی میفردی از شما که بخ

: فرمود  کردیم،می  تكذیب  را  دین  روز  و.  بماند  عقب  آن  از  بخواهد  هرکسی  و  برود  آن  سمت  به  و  کند  قبول  را  حق
عنی با تذکر ی.  هستند  گردانتذکر رویند: آنان را چه شده که از  )ع( است، و فرموده خداوقائم  خروج  روز  دین  روز

 برایشان بازشده اینامه  که  خواهدو آیه امیرالمؤمنین)ع(، سپس خداوند متعال فرمود: بلكه هرکدام از آنان می

 
 . 54، 49، 43، 39، 37، 35، 31المدثر:  -1
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 خداوند  سپس  شود،  فرستاده  آنان  برای  آسمان  از  کتابی  که  خواهندمی  مخالفین  افرادی  از  هرکدام:  فرمود  بیاید،
 ( . (2)آن دولت قائم)ع( است  (1) ترسندنمی آخرت  از خیر،: فرمود متعال

ومن ت م  َخه الروايات يتلح ل  عميم ما تنيين  وترةد إلي ، والتضصي  ء يسع  َخا املختصر، 
 ف رجو قحول العخر.

 در و شود،می صمشخ شده راهنمایی آن سویهرکسی که در این روایات بیندیشد، آنچه برایش معلوم و به
 کنید. قبول را خواهییدوارم معذرت ام گنجد، نمی دادن تفصیل مختصر، این

وَو ةََّّنيي  بسََّّاعات اللي ، أو إذص ف ول سََّّاعات النهار َو أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي)ع(  
رز  بني قَّ  إنَّ  برز  بني الليَّ  والنهَّار، أو قَّ  إنَّ  برز  بني دولَّة الكضر ودولَّة العَّدل، أو قَّ  إنَّ  ب

 امة والهداية، فكلها بمعق واحد.مقامي اإلم 

بنابراین اولین ساعات روز همان اولین مهدیین از نسل امام مهدی)ع( است و ایشان شبیه ساعات شب 
 کفر دولت بین فاصلی حد یا برزخ ایشان: بگو یا است، روز و شب بین فاصلی است، یا بگو: ایشان برزخ و حد

 ناست.مع یک به هاایناست، همه  هدایت و امامت مقام بین مانعی و برزخ ایشان: بگو یا است، عدل دولت و

عن محمد بن الحسََّّن بن ميموص، عن أبي َاةََّّم، قال: )قلط ألبي الحسََّّن املايض)ع(: لم جعلط 
الصََّلة الضريلَّة والسَّنة خمسَّني رأعة ء يزاد فيها وء ينق  منها؟ قال: إص سَّاعات اللي  اثبتا 

بني الوع الضجر إلى الوع الشَّمس سَّاعة، وسَّاعات النهار اثبتا عشَّرة سَّاعة،   عة، وفيماعشَّرة سَّا
 .(3)فجع  لك  ساعة رأعتني، وما بني غروب الشمس إلى سقو  القرص غسق(

)ع( گفته: چرا نماز واجب و نافله النقی  علی  امام  به: )کندمحمد بن حسن بن میمون از أبی هاشم روایت می
 برآمدن  تا  دم: شب دوازده ساعت دارد و میانه سپیده فرمود  شوند؟نمی  زیاد  و  کم  و  است  رکعت  هپنجا  روزدر شبانه
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 شدنفرو  از  و  شده  نهاده  نماز  رکعت  دو  ساعتی  هر  برای  و  است؛  ساعت  دوازده  نیز  روز  و  است  ساعتی  نیز  خورشید
 . (1)(است شده گفته غسق آن روشنی شدن نهان تا آفتاب 

وق: حدثنا الحسََّّن بن عحد اهلل بن سََّّعيد العسََّّكري، قال : أخ ني عمي، االصََّّدوقال الشََّّيخ 
قال: أخ نا أبو إسَّحاق، قال: أملى علينا ثعلب: )سَّاعات اللي : ال سَّق، والضحمة، والعشَّوة، والهدأة، 

 والجنح، والهزيع، والضقد، والعقر، والزلضة، والسحرة، والحهرة.

: گفت ابواسحاق که کندعسكری از عموی خود نقل می سعید شیخ صدوق می گوید: حسن بن عبدالله بن
لب برای ما ساعات شب را چنین امال کرد: غسق، فحمه، عشوه، هدأة، جنح، هزیع، فقد، عقر، زلفة، سحرة، ثع

 بهرة .

وسَََََّّّّّاعَّات النهَّار: الراد، والشََََّّّّروق، واملتوع، والرتحَّ ، والَّدلوك، والجنو ، والهجري، والمهرية، 
 .(٢)(واألصي ، وال ض 

 .(3)و ساعات روز را چنین امال کرد: راد، شروق، متوع، ترحل، دلوک، جنوح، هجیر، ظهیرة، اصیل و طفل 

وحىت تسمية أول ساعات النهار بَََّّّ )الراد( لع  لها عَلقة ب ول املهديني، أي إن  الراد لدين اهلل إلى 
 لخ.أصول ، أو الراد على أَ  الحدع واءنحرا  والملم والجور ... ا

نامیدن اولین ساعات روز به )راد( شاید به اولین مهدیین ارتباطی داشته باشد، یعنی ایشان برگرداننده  حتی
 .الخ... کندمی رد را جور و ستم و انحراف و هادین خداوند به اصولش است، یا اهل بدعت

  تعالى ، أما   قول-وأيلَََّّّا  يعين الكهع   -أو يكوص م خوذا  من )الردء( أي املعني والناصَََّّّر  
ءا  ﴿حكَّايَّة عن لسَََََّّّّّاص نيب اهلل موىس)ع(:  دس َي ر   ح َمع 

لَّس رسسََََّّّّ 
َ
انَّا  فََّ  ين  ل سََََََّّّّّ حح م  فسصَََََّّّّ

َ
َو أ َح َََّارحوصح  ي  خ 

َ
َوأ

بحوص  
ص يحَكخ 

َ
َخا ح أ

َ
ين  إ ن ي أ

قح  .(٤)﴾يحَصد 
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 متعال اوندخد فرموده در که طورهمان پناهگاه، یعنی چنینگرفته شده، یعنی یاور و یاری گر، هم یا از )ردء(
است؛ او را همراه من بفرست تا  تر)ع( است:﴿ )و برادرم هارون زبانش از من فصیحموسی خدا پیامبر زبان از و

 . (1)!(کنند تكذیب مرا ترسمیاور من باشد و مرا تصدیق کند؛ می

 ح َمع  ﴿: تعَّالى وقولَّ (: )ردد) مَّادة ٤53 – ٤5٠ص ٤وقَّال الزبيَّدي   تَّا  العرون  
لَّس رسسََََّّّّ 

َ
ءا  فََّ  دس َي ر 

ين  
قح د  فيمن قرأ بَّ  يجوز أص يكوص من اءعتمَّاد، وأص يكوص على اعتقَّاد التثقيَّ    الوقع،   ﴾يحصَََََّّّّ

 بعد تخضيع الهمزة(. 

 عنوان ی گوید: )و فرموده خداوند متعال: )او را بهدر ماده )ردد( م  ۴۵۳  -۴۵۰ص    ۴زبیدی در تاج العروس ج  
آیه را بخواند، جایز است که از اعتماد باشد؛ و به  گونه اینی که ( کسکند تصدیق مرا تا بفرست من پشتیبان

 (.بخواند همزه کردن مخّفف و وقف با را آیه که کهمعنای اعتقاد سنگین است، درصورتی

عن املضلَََّّّ  بن عمر، عن الصَََّّّادق جعضر بن محمد )عليهما السََََّّّلم(، قال: )سَََّّّ لت  عن  •
َتَلى إ بسرَ ﴿: )عزوجَّ (قول اهلل 

نم َوإ ذ  ابس هح َتمم
َ
اتر فََّ  مََّ  ح ب َكل 

يَم َربَُّّ  َ َّخه الكلمَّات (٢)﴾ا  ؟، مَّا 
َّا آدم من ربَّ  فتَّاب اهلل عليَّ  وَو أنَّ  قَّال: يأسَََََّّّّّ لَّ  بحق  قَّال: َي الكلمَّات الت تلقَّا
ي فتَّاب اهلل عليَّ  إنَّ  َو التواب  محمَّد وعلي وفَّاامَّة والحسََََّّّّن والحسََََّّّّني إء تنيَّط علي 

نم ﴿بقول :    )عزوج (يعين  الرحيم. فقلط ل : يا ابن رسَّول اهلل، فما  هح َتمم
َ
؟ قال: يعين ﴾َف 

. قال املضلَّ : فقلط: يا ابن )ع(ف تمهن إلى القائم اثين عشَّر إماما  تسَّعة من ولد الحسَّني
حَّ    ﴿: )عزوجَّ ( خ ني عن قول اهلل رسََََّّّّول اهلل، فَّ      َعق 

يََّة  ة  بََّاق  مََّ ا َأل  ، ( 3) ﴾ َوَجَعَلهََّ
عالى   عقب الحسََّّني إلى يوم القيامة. قال: فقلط قال: يعين بخل  اإلمامة، جعلها اهلل ت

ل : يا ابن رسََّّول اهلل، فكيع صََّّارت اإلمامة   ولد الحسََّّني دوص ولد الحسََّّن )عليهما 
فقال)ع(:   ؟وسَّح اه وسَّيدا ةَّحاب أَ  الجنة  )ص(ولدا رسَّول اهلل  السََّلم( وَما جميعا  

َّاروص أَّانَّا ننييني مرسََََّّّّلني وأخوين، فجعَّ  اهلل  النحوة   صََََّّّّلَّب   )عزوجَّ (إص موىس و
َاروص دوص صََََّّّّلب موىس )عليهما السَََََّّّّلم(، ولم يكن ألحد أص يقول لم فع  اهلل ذل ، 

يقول لم جعل  اهلل   صََََّّّّلب   أرضََََّّّّ  وليس ألحد أص   )عزوج (وإص اإلمامة خَلفة اهلل  
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الحسَََّّّني دوص صَََّّّلب الحسَََّّّن )عليهما السََََّّّلم(؛ ألص اهلل تحارك وتعالى َو الحكيم   
 ﴿ أفعال 

َ
لحوصَ َء يحسس 

َ
مس يحسس  َح َع ح َو ا َيضس  .(٢)( (1)﴾لح َعمم

َتَلی : کردم سؤال سبحان خدای قول این از: )کندمفضل بن عمر گوید: از امام صادق)ع( روایت می ذ  اب  ﴿َوإ 
﴾ ُهنَّ َتمَّ

َ
َمات  َفأ كل  ُه ب  یَم َرب  َراه  ب  ا از ، که این چه کلماتی است؟ فرمود: همان کلماتی است که آدم آن ر ( 3)إ 

 »خداوند: گفتند را هاو ایشان این پذیرفت را اشپروردگارش دریافت کرد و بر زبان جاری نمود و خداوند توبه
خداوند توبه او را پذیرفت که او باز پذیر و بخشنده   و.  بپذیر«  مرا  توبه  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علی  و  محمد  بحق

 
َ
ُهنَّ است. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! مراد از﴿َفأ ﴾ چه بوده است؟ فرمود: فرمود: یعنی آنها را تا  َتمَّ

امام حسین)ع( هستند. مفضل قائم)ع( ذکر کرده و تمام کرد و آنان دوازده امام هستند که نه تن از ایشان از 
َمة  َباق  فرمایدگوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! مرا از معنی این کالم الهی که می ی : ﴿َوَجَعَلَها کل  یة  ف 

﴾ ه  ب  آگاه کنید، فرمود: مقصود از آن امامت است که خدای تعالی آن را تا روز قیامت در نسل حسین)ع( (4)َعق   ،
کردم: ای فرزند رسول خدا! چرا امامت اختصاص به فرزندان حسین)ع( یافت نه فرزندان   گوید: عرض  قرار داد.

و دو سبط او و سید جوانان بهشت هستند؟ فرمود:   حسن)ع(، در حالی که آنها هر دو فرزندان رسول خدا)ص(
قرار داد نه در سالله موسی و هارون دو پیامبر مرسل و دو برادر بودند و خدای تعالی پیامبری را در سالله هارون  

موسی، هیچ یک از آن دو پیامبر را نگفتند: چرا خداوند چنین کرده است؟ و امامت، خالفت حق تعالی در زمین 
چ کس را شایسته نیست که بگوید: چرا آن را در سالله حسین)ع( قرار داده است و نه حسن)ع(، است و هی

ردارش پرسش نشود اما از افعال آنها پرسش شود از کاری زیرا خدای تعالی در جمیع افعالش حكیم است، از ک
ُل عَ   شودمی  بازخواست  و سؤال  آنان  از  و  شود،نمی  بازخواست  کندکه می

َ
أ ُلوَن﴾﴿اَل یس 

َ
أ َعُل َوُهم  یس  ا یف   (. (6)(  (5)مَّ

إلى  الحسََََّّّّني)ع(أوء  بََّّ ص اهلل أتم الكلمََّّات من ذريََّّة فضي َََّّخه الروايََّّة بني أبو عحََّّد اهلل)ع( 
إلى يوم القيَّامَّة، ، ثم أرد    جوابَّ  ايخر بَّ ص اهلل جعَّ  اإلمَّامَّة   عقَّب الحسََََّّّّني)ع( القَّائم)ع(

َّخا أص اهلل تعَّالى جعلهَّا ألمَّة بَّ  الت تمَّط  اقيَّة   عقحَّة أي اإلمَّام بعَّد اإلمَّام املهَّدي)ع(ونضهم من 
َّخا ، أي إمَّامَّة املهَّديني، أو قَّ  مقَّام الهَّدايَّة الَّخي يَّ تي بعَّد مقَّ بَّ )ع( ام الوءيَّة أو اإلمَّامَّة، ويكوص 

محاةَّرة ب  أص عمره الضهم أقرب وأوضَّح إذا تحرر لنا أص القيامة ء تكوص بعد موت اإلمام املهدي)ع(  
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عدل اإللهي قصَََّّّري جدا  أما بينت  الروايات، وسَََّّّيكوص من بعده أئمة وحجج الشَََّّّريع   دولة ال
 ية.يقودوص دولة العدل اإللهي الت وعد اهلل بها النيشر

: خداوند کلمات را در فرزندان حسین)ع( تا روز قائم)ع(  در این روایت امام صادق)ع( بیان کرده است: اوال 
سین)ع( ح  فرزندان  در  قیامت  روز  تا  را  امامت  خداوند:  کندیان میبه اتمام رسانده است، سپس در پاسخ دیگرش ب

کلمه باقی در فرزندان قرار داده است، یعنی در امام  م که خداوند متعال آن رافهمیقرار داده است، و از این می
دایت که یعنی امامت مهدیین، یا بگو: مقام ه رسد،)ع( به اتمام میایشان واسطهبعد از امام مهدی)ع( که به

مشخص شد که  ما برای که زمانی است، ترروشن و ترنزدیک فهم این و آید،بعد از مقام والیت و امامت می
قیامت مستقیم بعد از مرگ امام مهدی)ع( نیست، بلكه عمر ایشان در دولت عدل الهی واقعا  کوتاه است، 

 که را الهی عدل دولت که است هاییحجت و امامان ایشان از بعد و کند،ان میبی را آن روایات که طورهمان
 .کنندمی رهبری است، داده وعده آن به را بشریت خداوند

مرَونة بوجوده   الحياة فقط والخي روي أن  تسَّع  َل يتصَّور أص تكوص دولة اإلمام املهدي)ع(  ف
لم أو تسَََّّّع عشَََّّّرة سَََّّّنة أو ما يقارب ذل ،   حني أص النيشَََّّّرية عاةَََّّّط آء  السَََّّّبني   دولة الم 

 وال اغوت، ب  إص الروايات تضيد أص دولة اإلمام املهدي سنيستمر إلى أزماص مت اولة جدا :

تصور نشود که دولت امام مهدی)ع( مرهون به وجود زندگی شریف ایشان فقط خواهد بود، مدتی که روایت 
 طاغوت   و  ستم  دولت  در  سال  هزاران  بشریت  کهشده نه سال یا نوزده سال یا نزدیک به این مدت است، درحالی

 نی ادامه دارد:طوال خیلی های)ع( تا زمانمهدی امام دولت که کندمی بیان روایات  بلكه کردند، زندگی

َّ  الحق لم يزالوا منَّخ أَّانوا   عن يونس بن ربَّا ، قَّال: سََََّّّّمعَّط أبَّا عحَّد اهلل)ع(  يقول: )إص أ
 .(1)ةدة أما إص ذل  إلى مدة قليلة وعافية اويلة(

همانا اهل حق از آن هنگام که در سختی و شدت )فرمود: میگوید: شنیدم امام صادق)ع( یونس بن رباط 
د پیوسته در آن به سر خواهند برد، هان بدانید این کار تا مدت کوتاهی است، اما به عافیتی طوالنی خواهد انبوده

 . (2)(انجامید.
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( 3٠٩يحكم )إلمام املهدي)ع(  ب  يسََََّّّّتضاد من الروايات أص آخر املهديني اءثين عشََََّّّّر من ذرية ا
 :سنة وبعد ذل  تكوص الرجعة وتحدأ بخرو  اإلمام الحسني)ع(

 کندسال حكومت می ۳۰۹)ع(، مهدی امام فرزندان از مهدیین آخرین که: شودبلكه از روایات استفاده می
 :شود)ع( آغاز میحسین امام خروج با و شودیم واقع رجعت آن از بعد و

َّ  الحيَّط رجَّ  بعَّد قَّال: )سََََّّّّمعَّط أبَّا جعضر)ع( عن جَّابر الجعضي،  يقول: واهلل ليملكن منَّا أ
. قلَّط: وأم يقوم قَّال: بعَّد القَّائم)ع( ؟موتَّ  ثَلثمَّائَّة سََََّّّّنَّة يزداد تسََََّّّّعَّا . قلَّط: مىت يكوص ذلَّ 

ودماء أصََّّحاب ، قال: تسََّّع عشََّّرة سََّّنة ثم يخر  املنتصََّّر في لب بدم الحسََّّني)ع(    ؟القائم   عامل 
 .(1)( سضا فيقت  ويسيب حىت يخر  ال

بیت سیصد سال فرمود: به خدا قسم مردی از ما اهلمیجابر بن یزید جعفی گوید: )شنیدم امام باقر)ع( 
آن حضرت عرض کردم: این کی خواهد شد؟ اضافه نه حتما  و بدون تردید حكومت خواهد کرد، گوید: به به

ماند تا از دنیا برود؟ در عالم باقی می چقدر، به آن حضرت عرض کردم: قائم)ع( فرمود: پس از وفات قائم)ع(
کشد و به اسارت کند، میو یارانش را می  خواهی حسین)ع(کند و خونفرمود: نوزده سال، بعد منتصر خروج می

 . (2)(وج کندگیرد تا اینكه سفاح خر می

ر  بعد يخ، واإلمام الحسَّني)ع( والسَّضا  َو أمري امل منني)ع(وَنا املنتصَّر َو اإلمام الحسَّني)ع( 
، أي إص الرجعة تحدأ بعد نهاية حكم املهدي حكم املهديني اءثين عشََّّر من ذرية اإلمام املهدي)ع(

وص مدة حكم  َو فقط الثاني عشَََّّّر من أوصَََّّّياء اإلمام املهدي)ع(، وَخا املهدي الثاني عشَََّّّر تك
أي ء يكوص ل  ( فلََّل  عن آبائ  املهديني األحد عشَّر، وَخا املهدي الثاني عشَّر يكوص بَل عقب  3٠٩)

 ولد؛ ألص اإلمامة قد انتهط ويحدأ عالم الرجعة وَو عالم يختلع عن عالم حياتنا الدنيوية ايص:

بعد از  است، و امام حسین)ع( المؤمنین)ع(و منظور از سفاح امیر منظور از منتصر در اینجا امام حسین)ع( 
 دوازدهمین حكومت انتهای از بعد رجعت یعنی کند،حكومت دوازده مهدیین از نسل امام مهدی)ع( خروج می

سال است، و  ۳۰۹ فقط حكومتش مدت مهدی دوازدهمین این و باشد،)ع( میمهدی امام اوصیای از مهدی
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این جدا از آبائش یازده مهدیین بوده، و دوازدهمین مهدی بدون فرزند است، یعنی برایش فرزندی نیست، چون 
 ه است، و رجعت عالمی است که با عالم دنیوی اآلن ما تفاوت دارد:امامت به پایان رسیده و رجعت آغاز شد

فقال ل : زة على أبي الحسَََّّّن الرضَََّّّا)ع(  عن الحسَََّّّن بن علي الخزاز، قال: )دخ  علي بن أبي حم
قال: نعم، فقال ل : إني سَََّّّمعط جدك جعضر بن محمد )عليهما السََََّّّلم( يقول: ء يكوص  ؟أنط إمام

، إنمَّا قَّال ليس َكَّخا قَّال جعضر)ع( ؟سََََّّّّيَّط يَّا ةََََّّّّيخ أو تنَّاسََََّّّّيَّطاإلمَّام إء ولَّ  عقَّب. فقَّال: أن
  علي  الحسَّني بن علي )عليهما السََّلم( جعضر)ع(: ء يكوص اإلمام إء ول  عقب إء اإلمام الخي يخر

 .(1)فإن  ء عقب ل . فقال ل : صدقط جعلط فداك َكخا سمعط جدك يقول( 

)ع( وارد شد و به ایشان عرض کرد: شما امام رضا ماما بر حمزه ابی بن علی): گویدحسن بن علی خزاز می
د)ع( شنیدم که امام نیست مگر اینكه حمم بن جعفر جدتان از من: کرد عرض ایشانهستی؟ فرمود:  بله، به 

 نفرمود، گونهفرزند داشته باشد، فرمود: ای شیخ آیا فراموش کردی یا خود را به فراموشی زدی؟ جعفر)ع( این
 و کند،امام نیست مگر اینكه فرزند دارد، مگر امامی که حسین بن علی)ع( بر او خروج می )ع( فرمود:جعفر

 . (2)(فرمود که شنیدم چنینکرد: فدایتان شوم، راست گفتید، از جدتان این عرض ایشان. بهندارد فرزند ایشان

مع اإلمام   ويتلَّح معق ذل  أأرث من خَلل رواية أخرى   محاورة لعلي بن أبي حمزة الح ائين
يرى   أَلم اوي : )... إنا روينا أص اإلمام ء يميضَّ حىت  الرضَّا)ع(، فقال الح ائين لممام الرضَّا)ع(  

َّخاعقحَّ ، قَّال: فقَّال أبو الحسََََّّّّن)ع( َّخا الحَّديَّا غري  قَّال:ء. قَّال: بلى واهلل لقَّد  ؟: أمَّا رويتم   
َّخا لضي الحَّديَّا. قَّال رويتم، إء القَّائم، وأنتم ء تَّدروص مَّا معنَّاه ولم قيَّ . قَّال لَّ  ع لي: بلى واهلل إص 
 .(3)أبو الحسن)ع(: ويل ، أيع اجرتأت على يشء تدع بعل (

)ع( است، رضا امام با حمزه ابی بن علی گفتگوی آن و شود،خالل روایت دیگر بیشتر روشن می این معنا از
 اینكه  مگر رودام از دنیا نمیبطائنی به امام رضا)ع( در سخن طوالنی می گوید: ) ... ما روایت کردیم که ام

نقل کردید؟ عرض کرد: خیر، )ع( فرمود: آیا در این حدیث مطلبی غیر از این ابوالحسن ببیند، را فرزندش
 چه برای اینكه و دانیدفرمود: بله به خدا قسم این روایت را نقل کردید، مگر قائم)ع(؛ و شما معنای آن را نمی
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)ع( فرمود: وای بر ابوالحسن است، حدیث در این قسم خدا به بله: کرد عرض ایشان، علی بهاست شده گفته
 . (1)(ی از آن را ترک کردی؟تو، چگونه به چیزی جرئت کردی که بعض

فَّاننيحَّ  وفقَّ  اهلل إلى قول اإلمَّام الرضَََََّّّّّا)ع(: )وأنتم ء تَّدروص مَّا معنَّاه ولم قيَّ (، فلو أَّاص 
  أعلي بن أبي حمزة الح َّائين الَّخي يمتَّاز املقصََََّّّّود بَّ  َو اإلمَّام املهَّدي ملَّا خضي ذلَّ  على رجَّ 

َّ  الحيَّط لَّب النَّان   ذلَّ  الزمَّاص ،  وأيع يخضى عليَّ  وأغ)ع(بكرثة حضمَّ  وروايتَّ  لحَّديَّا أ
تعر  أص املقصَََّّّود بالقائم َو اإلمام املهدي)ع(، إذص فما دام َخا املعق )ء عقب ل ( قد خضي على علي 

وَو آخر املهديني من   )ع(ص املقصَّود ب  غري اإلمام املهديبن أبي حمزة وغريه من الرواة فَل بد أص يكو
بقول : )وأنتم ء تدروص ملا قي  وما صَّده اإلمام الرضَّا)ع(  ذرية اإلمام املهدي)ع(، وَخا َو األمر الخي ق

 معناه(.

 فته گ  چه برای  اینكه و  دانیدو شما معنای آن را نمی)خدا تو را موفق کند، به فرموده امام رضا)ع( دقت کن:  
 شد،، اگر منظور امام مهدی)ع( بود، این مطلب بر مردی مانند علی بن ابی حمزه بطائنی پنهان نمی  (است  شده

 بیشتر   که)ع( متمایز شده است، چگونه بر او پنهان بود درحالیبیتحفظ و روایت حدیث اهل  زیادی  به  که  فردی
فرزندی ) معنا این کهراین مادامیع( است، بناب)مهدی امام قائم از منظور که دانستندمی زمان آن در مردم
بر علی بن ابی حمزه و بقیه راویان پنهان بود، پس باید منظور از این فرد شخصی غیر از امام مهدی)ع(  (ندارد

)ع( رضا امام منظور که است ایباشد، و این فرد آخرین مهدیین از فرزندان امام مهدی)ع( است. این مسئله
 . (ستا شده گفته چه برای اینكه و دانیدما معنای آن را نمیو ش): اشودهبود، با این فرم

ونرجع إلى مسَََََّّّّّ لَّة: )وجعلهَّا ألمَّة بَّاقيَّة   عقحَّ ( ودءلتهَّا على املهَّديني من ذريَّة اإلمَّام 
 املهدي)ع(، وأذأر رواية أخرى ت يد َخا الضهم:

ن بر مهدیین از فرزندان امام مهدی)ع( و داللت آ (و آن را کلمه باقی در فرزندانش قرار دادیم)به مسئله 
 :کندمی تأیید را فهم این که کنممی ذکر دیگری روایت و گردیم،بازمی

عن َشََّّام بن سََّّالم، قال: )قلط للصََّّادق جعضر بن محمد )عليهما السَََّّلم(: الحسََّّن أفلََّّ  أم 
سَّني   من بعد الحفقال: الحسَّن أفلَّ  من الحسَّني. ]قال:[ قلط: فكيع صَّارت اإلمامة    ؟الحسَّني

فقَّال: إص اهلل تحَّارك وتعَّالى أحب أص يجعَّ  سََََّّّّنَّة موىس وَاروص جارية    ؟عقحَّ  دوص ولد الحسََََّّّّن
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الحسََّّن والحسََّّني )عليهما السَََّّلم(، أء ترى أنهما أانا ةََّّريكني   النحوة أما أاص الحسََّّن 
َّاروص ولم يج )عزوجَّ (والحسََََّّّّني ةََََّّّّريكني   اإلمَّامَّة، وإص اهلل  د علهَّا   ولَّ جعَّ  النحوة   ولَّد 

 ؟، قلط: فه  يكوص إماماص   وقط واحد موىس وإص أاص موىس أفلَّ  من َاروص )عليهما السََّلم(
قال: ء، إء أص يكوص أحدَما صَّامتا  م موما  لصَّاحح ، وايخر نااقا  إماما  لصَّاحح ، ف ما أص يكونا 

ني )عليهما لحسن والحسإمامني نااقني   وقط واحد فَل. قلط: فه  تكوص اإلمامة   أخوين بعد ا
َمة  ﴿:  )عزوج (أما قال اهلل قال: ء، إنما َي جارية   عقب الحسََّّني)ع(    ؟السَََّّلم( َوَجَعَلَها َأل 

ح         َعق 
َية   .(٢)، ثم َي جارية   األعقاب وأعقاب األعقاب إلى يوم القيامة((1)﴾بَاق 

)ع( از ؟ فرمود: حسنگفتم: حسن افضل است یا حسینهشام بن سالم می گوید: )به امام صادق)ع( 
حسین)ع( افضل است. گوید گفتم: پس چگونه است که امامت پس از حسین)ع( در فرزندان وی است و نه 

 )ع(در فرزندان حسن)ع(؟ فرمود: خدای تعالی خواسته است که سنت موسی و هارون را در حسن و حسین
در امامت شریک  )ع(ه حسن و حسینبینی که آن دو در نبوت شریک بودند هم چنان کجاری سازد. آیا نمی

بودند و خدای تعالی نبوت را در فرزندان هارون)ع( قرار داد نه در فرزندان موسی)ع(، گرچه موسی)ع( افضل 
: خیر، مگر آنكه یكی از آن دو مودفر باشند؟ امام دو زماناز هارون)ع( بود، گفتم: آیا ممكن است در یک

 ناطق امام دو زمانو دیگری ناطق و پیشوای وی باشد، اما در یک خاموش باشد و از دیگری پیروی نماید
دو برادر امام باشند فرمود: خیر و امامت در عقب  )ع(حسین و حسن از پس شود، گفتم: آیا میبود نخواهد

﴾جاری است، همچنان که خدای تعا حسین)ع( ه  ب  ی َعق  یة  ف  َمة  َباق  د از آن ، بع(3)لی فرموده است: ﴿َوَجَعَلَها کل 
 .(4)نیز در فرزندان و فرزندان فرزندان او تا روز قیامت جاری است(

 خ  عليَّا )ع(  )عزوجَّ (يقول: )إص اهلل وعن عحَّد العلي بن أعني، قَّال: سََََّّّّمعَّط أبَّا عحَّد اهلل)ع( 
وما يصَّيح  ل ، ف قر الحسَّن والحسَّني ل  بخل ، ثم وصَّيت  للحسَّن وتسَّليم   )ص(بوصَّية رسَّول اهلل

ىت أفىضََّّ األمر إلى الحسََّّني ء ينازع  في  أحد ل  من السََّّابقة مث  مال ، الحسََّّني للحسََّّن ذل  ح
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َتاب  ﴿:  )عزوج (واسَََّّّتحقها علي بن الحسَََّّّني لقول اهلل  ضر    أ  َلى ب َحعس وس
َ
مس أ هح لَََّّّح َحام  بَعس رس

َ
لحواس األ وس

ح
 َوأ

 .(٢)، فَل تكوص بعد علي بن الحسني إء   األعقاب وأعقاب األعقاب( (1)﴾الل   

را به وصیت خداوند عز و جل، علی)ع( )ی بن اعین می گوید: از امام صادق)ع( شنیدم که فرمود: عبدالعل
رسول خدا و باشد یعنی اموال اختصاص دادند و آنچه از آن حضرت به آن جناب رسید مال او می رسول)ص(

نیز به این  )ع(م حسینباشد و امام حسن و امامی از آن علی)ع( ماترک و آثار نبوت جملگی بعد از پیامبر)ص(
ها نیز آن  بوده و امام حسین)ع()ع(  حسن  امام  آن    از  هاوصیت فرمودند که آن  معنا اقرار نمودند، سپس علی)ع(

 حضرت به منتقل امامت و والیت امر کهنمودند، تا وقتی حسن)ع(ای تسلیم امام گونه معارضهرا بدون هیچ
اموال و ودایع مذکور منتقل به آن جناب شد و احدی با حضرتش در   گردید در این هنگام تمام)ع(  الشهداء  سید

منتقل گردید و آن جناب  از آن حضرت اموال به حضرت علی بن الحسین)ع(آن به منازعه برنخاست و پس 
ی کتَ شدن هامستحق آن ض  ف  َبع  َلی ب  و 

َ
ُضُهم  أ َحام  َبع  ر 

َ
ُلوا  األ و 

ُ
﴾د نه دیگری، به دلیل فرموده حق: ﴿َوأ ، و (3)اب  الّله 

 .(4)(ودایع نبوت و امامت صرفا  در فرزندان و فرزندان فرزندان استپس از علی بن الحسین)ع( 

وأعقَّاب األعقَّاب( حيَّا أرر ألمَّة فلنَّا أص نسَََََّّّّّ ل ملَّاذا قَّال اإلمَّام الصَََََّّّّّادق)ع(: )  األعقَّاب 
فَل ني)ع( األعقَّاب مرتَّاص! فَّإص ألمَّة األعقَّاب جمع )عقَّب( وَي تصَََََّّّّّدق على النيسََََّّّّعَّة املعصََََّّّّوم 

يحتَّا  أص تكرر مرة ثَّانيَّة، لكي يصََََّّّّح الكَلم !! فَلبَّد من وجود فَّائَّدة ومعق آخر لكلمَّة 
سَََََّّّّّادة الحَلغَّة ء يتكلموص بكَلم زائَّد )وحَّاةَََََّّّّّاَم( وَم  )ع( )األعقََّّاب( الثََّّانيََّّة؛ ألص األئمََّّة

والضصَََََّّّّّاحَّة، وأمَّا يقولوص: )خري الكَلم مَّا قَّ  ودل(. ومن تَّ مَّ    الروايَّة مع مقَّارنتهَّا بحعض 
سََََّّّّتمر بمرحلتني تختلع أحَّداَمَّا عن لروايَّات يجَّد أص معق ذلَّ  أص اإلمَّامَّة بعَّد الحسََََّّّّني)ع( ا

وأعقاب   األخرى بعض الِشََََّّّّء   الضلََََّّّّ ، َما: مرحلة اإلمامة، ومرحلة الهداية، أي أعقاب األئمة
ألمَّة األعقَّاب مرتني )األعقَّاب ، ولَّخلَّ  أرر اإلمَّام الصَََََّّّّّادق)ع( املهَّديني بعَّد اإلمَّام املهَّدي)ع(

 اب األعقاب(.وأعق

بر ماست که بپرسیم: چرا امام صادق)ع( این سخن را فرمود: )فی األعقاب وأعقاب األعقاب( )در فرزندان 
ست، و کلمه اعقاب جمع عقب است، و آن بر نه و فرزند فرزندان(. چون کلمه اعقاب دو بار تكرار شده ا

دق می  باید درنتیجه! کنم تكرار دوباره که ستنی نیازی شود واضح سخن کهاین برای و کند،معصوم)ع( ص 
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 فرمایند،)ع( با سخن اضافه سخن نمیائمه چون باشد، دومی اعقاب  کلمه برای دیگری معنای و فایده
بهترین سخن کالمی است ): فرمایندمی که طورنهما هستند، فصاحت و بالغت سروران آنان و( حاشاهم)

 یابدن روایت دقت کند و آن را با بعضی از روایات مقایسه کند درمی. هرکسی که در ای(که اندک و رساننده باشد
از حسین)ع( در دو مرحله استمرار دارد و یكی از آنان با دیگری در مقداری   بعد  امامت  که  است  این  آن  معنای  که

از امام فضیلت تفاوت دارند: آن دو مرحله امامت و مرحله هدایت است، یعنی اعقاب ائمه و اعقاب مهدیین بعد  
اب مهدی)ع( هستند، به همین خاطر امام صادق)ع( کلمه اعقاب را دو مرتبه تكرار کرد )األعقاب وأعق

 األعقاب(.

 واأتضي بهخا القدر حول َخا الشاَد.

 ...کنمت میکفای شاهد عنوانبه همین مقدار به

ص عند عن عمرو الحكائي، عن أعب األححار، قال   الخلضاء: )َم اثنا عشََََّّّّر، فإذا أا •
انقلَّائهم وأتى احقة صَّالحة مد اهلل لهم   العمر أخل  وعد اهلل َخه األمة، ثم قرأ: 

ح ﴿ َد اللم ا َوعََّ رس   َأمََّ
َ م    األس هح

َضنم ل  َتخس ات  َلَيسََََّّّّس ال حََّ لحوا الصَََََّّّّّم مس َوَعم  نكح وا م  يَن آَمنح خ 
 الَّم

مس  ه  ل  ن َقحس يَن م  خ 
َلَع الم َتخس نيين إسَّرائي ، وليسَّط بعزيز أص ، قال: وأخل  فع  اهلل ب(1)﴾اسَّس

َ  أَََّّ ﴿تجمع َََّّخه األمََّّة يومََّّا  أو نصََََّّّّع يوم،  نَََّّد َربََّّ   ع 
مََّّا  ا َوإ صم َيوس مََّّم ةر م  نَََّّ ع  سَََََّّّّ

لس
َ
 

وصَ  دُّ  .(3)((٢)﴾َتعح

که درباره خلفا گفت: )آنان دوازده نفرند که وقتی به پایان   کندعمرو بكائی از کعب االحبار نقل می •
 امت این به خداوند کند،می طوالنی را آنان عمر خداوند آمدند، ارسرک ایرسیدند و طبقه شایسته

 کارهای و اند: ﴿ خداوند به کسانی که ایمان آوردهخواند را آیه این سپس است، داده وعده چنین
 که را کسانی که گونهوعده داده که آنان را جانشینان زمین کند، همان اند،داده انجام شایسته

 دشوار و کرد چنینهم اسرائیل، او گفت: خداوند با بنی(4)﴾ بود کرده جانشینان بودند آنان از پیش
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﴿ و همانا یک روز نزد پروردگارت مانند    ،  کند  جمع  یكجا  روز  نصف  یک  یا  و  روز  یک  را  امت  این  که  نیست
 . (2)((1) ﴾ شمرند هزار سال است از آنچه می

اختَل  يسَّري بسَّنده عن عمرو الحكالي، عن واخر  ابن أبي حاتم الرازي   تضسَّريه َخا الخ  ب
ائهم فيجع  مكاص اثين عشََّّر اثنا عشََّّر أعب األححار، قال: )َم اثنا عشََّّر، فإذا أاص عند انقلََّّ 

َّخه األمَّة، فقرأ:  ات  ﴿مثلهم، وأَّخلَّ  وعَّد اهلل  ال حََّ لحوا الصَََََّّّّّم مس َوَعم  نكح وا م  يَن آَمنح خ 
ح الَّم َد اللم َوعََّ

 
َ م    األس هح

َضنم ل  َتخس مس َلَيسََََّّّّس ه  ل  ن َقحس يَن م  خ 
َلَع الَّم َتخس وأَّخلَّ  فعَّ  بنيين إسََََّّّّرائيَّ . قولَّ    ﴾رس   َأمََّا اسََََّّّّس

مس ﴿تعالى:  َتىَض َلهح ي ارس خ 
مح الم يَنهح مس د  َننم َلهح  .(3)(﴾َوَليحَمك 

ابن أبی حاتم رازی در تفسیرش این خبر را با کمكی اختالف آورده که با اسنادش از عمرو بكالی که از کعب 
 نفر، دوازده آن جایبه خداوند برسد پایان به آنان مدت  وقتی هستند، نفر دوازده آنان: )کندنقل میاألحبار 

و )این آیه را( خواند: ﴿ خداوند   است  داده  وعده  چنیناین  را  امت  این  خداوند  و  دهد،می  قرار  آنان  مثل  نفر  دوازده
 به را قبلشان افراد که طورد وعده داده است: همانبه افرادی از شما که ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادن

 خداوند سخن نمود، رفتار چنیناین اسرائیل﴾ و با بنی رساندمی الفتخ به زمین در را آنان رساند، خالفت
 . (4)﴾( بخشد: ﴿ و دینی که از آن خشنود است را برای آنان تمكین میمتعال

َّخا الخ  وإص أَّاص مروي عن أعَّب األححَّار إ َّ  الحيَّطو ، وَو يَّدل   )ع(ء أنَّ  موافق ملَّا روي عن أ
على وجود احقة صَََّّّالحة من الخلضاء بعد اإلمام املهدي)ع(، والخلضاء والحجج  -بلضظ الصَََّّّدوق   -

وبالخصََََّّّّوص من ذرية اإلمام   )ص(على النان ءبد أص يكونوا معصََََّّّّومني، ومن أوصََََّّّّياء الرسََََّّّّول
إلى يوم   ص اإلمَّامَّة   األعقَّاب وأعقَّاب األعقَّاب؛ ألوبَّاألخ  من ذريَّة اإلمَّام املهَّدي)ع(الحسََََّّّّني)ع( 

القيَّامَّة أمَّا نصَََََّّّّّط روايَّات متواترة، إذص فَل يمكن أص يكونوا غري املهَّديني من ذريَّة اإلمَّام 
 .)ع(وبروايات متواترة معق عن أَ  الحيط )ص(املنصوص عليهم بوصية الرسول محمداملهدي)ع( 

آن بر لفظ صدوق )ع( موافق است، و بیتی با روایات اهلهرچند این روایت از کعب االحبار روایت شده، ول
 های)ع( وجود دارند، و خلفا و حجتمهدی امام از بعد خلفا از ایشایسته گروه که کند)روایت اول( داللت می

 نسل  از  خصوص)ع( و بهحسین  امام  نسل  از  خصوصو از اوصیای رسول)ص( و به  باشند،  معصوم  باید  مردم  بر

 
 . 47حج:  -1
 . 475 –  474خصال صدوق: ص  -2
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 متواتر روایات  که طورفرزندان و فرزند فرزندان است، همانباشند، چون امامت تا روز قیامت در  )ع(مهدی امام
)ع( باشند، افرادی مهدی  امام  نسل  از  مهدیین  از  غیر  افرادی  آنان  که  ندارد  امكان  بنابراین.  کندمی  تصریح  آن  به

 آنان تصریح شده است.)ع( به بیتکه با وصیت رسول الله)ص( و روایات متواتر معنوی از اهل

فهو ين  على مجيء اثين عشَّر خليضة بعد األئمة اءثين عشَّر وأنهم وعد  -الرازي   -وأما بلضظ  
 اهلل تعالى.

 آنان کهاین و کند،اما با لفظ رازی )روایت دوم( و آن برآمدن دوازده خلیفه بعد از دوازده ائمه)ع( تصریح می
 .هستند متعال خداوند وعده

تشَّري إلى املهديني من أوصَّياء اإلمام املهدي)ع(، وإء فهي تضي من إيراد األخحار الت  وإلى َنا أأ
أثرية، وأعرضَََََّّّّّط عن ذأر الروايَّات الت تن  على املهَّديني وعلى ذريَّة اإلمَّام املهَّدي)ع(؛ ألنهَّا 
معلومة عند اإلخوة األنصََّّار، وألنها مسََّّ رة ومشََّّروحة   عدة أنيب من إصََّّدارات أنصََّّار اإلمام 

 )ع(.املهدي

 زیاد هاآن وگرنه کنم)ع( کفایت میمهدی امام اوصیای از مهدیین به کنندهیات اشارهتا اینجا به آوردن روا
 در  هادم، چون آنکر   خودداری  کندبر نسل امام مهدی)ع( تصریح می  و  مهدیین  بر  که  روایاتی  ذکر  از  و  هستند،

نوشته و شرح داده شده )ع( مهدی امام انصار کتب از تعدادی در هاآن و است، مشخص انصار برادران نزد
 است.

والت نصََََّّّّهَّا: )... وَم الَّخين   )ع( : وأمَّا الروايَّة الت ربمَّا توَم بَّ نهَّا تتعَّار  مع روايَّات املهَّديني
: ملا أسري بي إلى السماء وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرس بالنور اثين )ص(قال رسول اهلل

وعلي ومحمَّد وعلي والحسََََّّّّن  لي ومحمَّد وجعضر وموىسعشََََّّّّر اسََََّّّّمَّا ، منهم علي وسََََّّّّح َّاه، وع
والحجة القائم، فهخه األئمة من أَ  بيط الصَّضوة وال هارة، واهلل ما يدعي  أحد غرينا إء حشَّره اهلل 

 تحارك وتعالى مع إبليس وجنوده...(.

ز: )... و آنان ج: اما روایتی که پنداشته شده که با روایات مهدیین)ع( در تعارض است، متن آن عبارت است ا
 نور با عرش ساق در را آنان هایی هستند که رسول الله)ص( فرمود: زمانی که مرا به آسمان بردند، نامافراد

مد و جعفر و موسی و علی مح و علی و بودند، فرزندش دو و علی آنان از یكی بود، نام دوازده دیدم، شدهنوشته
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 فردی قسم خدا به هستند، پاک و هبرگزید بیتمه از اهلو محمد و علی محسن و حجت قائم هستند، این ائ
 ...(.کندمی محشور سربازانش و ابلیس با را او وتعالیتبارک خداوند اینكه مگر کندنمی ادعا را آن آنان از غیر

 فالكَلم عنها أالتالي:

 سخن از آن مانند روایت زیر است:

العرس بالنور هم مكتوبة على سَّاق قول )ع(: )... ملا أسَّري بي إلى السَّماء وجدت أسَّامي •
اثين عشَّر اسَّما ، منهم علي وسَّح اه، وعلي ومحمد وجعضر وموىس وعلي ومحمد وعلي 

 والحسن والحجة القائم...(.

 شدهساق عرش با نور نوشته  در را آنان های: )زمانی که مرا به آسمان بردند، ناماشو فرموده •
 علی و موسی و جعفر و ومحمد علی و بودند فرزندش دو و علی آنان از یكی بود، نام دوازده دیدم،

 (.هستند قائم حجت و حسن و علی و محمد و

ب ض النمر عن أي يشء فَّالروايَّة إلى َنَّا ء تختلع عن الروايَّات الت تعَّدد األئمَّة اءثين عشََََّّّّر 
ين ، وقَّد تقَّدم أص َكَّخا روايَّات عنَّدمَّا تتنيَّط األئمَّة اءث )ص(إلى القَّائم على أنهم أوصََََّّّّيَّاء الرسََََّّّّول

 عشر فهخا ء يعين نضي املهديني اءثين عشر، وأما تقدم أص أثحات يشء ء يعين نضي ما عداه. 

که شمارد و اینمیبدون در نظر گرفتن هر چیزی، روایت تا اینجا با روایاتی که دوازده ائمه)ع( را تا قائم)ع( 
 ثابت که زمانی روایاتی، چنیناین کههستند تفاوتی ندارد و قبال  بیان کردیم  ل الله)ص(آنان اوصیای رسو 

شت: اثبات چیزی نفی گذ که طورهمان نیست، مهدیین دوازده نفی معنای به نفرند، دوازده ائمه کنندمی
 .کندمطالب غیر آن را نمی

..(، تقدم أص مقام اإلمامة غري وقول )ع(: )... فهخه األئمة من أَ  بيط الصَََّّّضوة وال هارة. •
ات عَّدد األئمَّة ء يعين نضي عَّدد املهَّديني فَل تعَّار    املقَّام. أي  مقَّام الهَّدايَّة، وإثحَّ 

َّخا نضي املهَّديني أو إص األوصََََّّّّيَّاء  عنَّدمَّا يكوص الكَلم عن األئمَّة وعَّددَم ء يعين 
 والحجج َ ءء ء غريَم. 
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(، بیان شد که مقام امامت غیر از هستند پاک و برگزیده بیت)ع(: )این ائمه از اهلاشفرموده و •
دایت است، و اثبات عدد ائمه به معنای نفی تعداد مهدیین نیست، در نتیجه تعارضی در مقام ه

اینجا نیست؛ یعنی وقتی سخن در مورد ائمه و تعداد آنان است، این به آن معنا نیست که مهدیین 
 .نیستند آنان از غیر و هستند هاآن ا فقطهحجت و اوصیاء یا شوندنفی می

ا يََّّدعيََّّ  أحََّّد غرينََّّا إء حشََََّّّّره اهلل تحََّّارك وتعََّّالى مع إبليس وقولََّّ )ع(: )... واهلل مََّّ  •
وجنوده...(، َكخا وردت   دءئ  اإلمامة الخي نق  عن  العَلمة املجليس: )غرينا( وليس 

املهَّدي)ع( )غريََّا( وء )غريَم(، وأَّخلَّ    إلزام النَّاصَََََّّّّّب ومعجم أحَّاديَّا اإلمَّام 
لححار فقط واملصَّدر الخي ينق  عن  . فهي بلضظ )غريَا(   اوموسَّوعة اإلمام الجواد)ع(

صََََّّّّاحَّب الححَّار، العحَّارة بلضظ )غرينَّا( أمَّا قَّدمَّط عن أتَّاب أضَّايَّة األثر. وعلى َخا 
؛ ألص الكَلم ناظر إلى نضي اإلمامة عن ذرية اإلمام الحسَّن)ع( )ع(فهي ء تنضي املهديني

لحسَّني رواية، وردا  على من يزعم أص اإلمامة تسَّتمر   عقب الحسَّن واأما   صَّدر ال
، وحىت لو عممنا الكَلم فهو   مقام نضي اإلمامة عن غري وء تخت  بعقب الحسني)ع(

، وأما َو معلوم أص املهديني من  )ص(أَ  الصَّضوة وال هارة من أوصَّياء الرسَّول محمد
املنصَّوص عليهم بوصَّيت  ليلة   )ص(دأَ  الصَّضوة وال هارة ومن أوصَّياء الرسَّول محم

َّا من الروايَّا والحجج ت املتواترة معق، وَم من أوصََََّّّّيَّاء اإلمَّام املهَّدي)ع( وفَّاتَّ  و  غري
 على النان بعده.

 خداوند اینكه مگر کند)ع(: )به خدا قسم فردی غیر از آنان آن را ادعا نمیاشو فرموده •
ند(، در کتاب دالئل االمامه که عالمه کمی محشور سربازانش و ابلیس با را او وتعالیتبارک

ده نیز چنین آمده است: )غیرنا( )غیر ما( و نه )غیرها( )غیر آن( و نه مجلسی از آن نقل کر 
و موسوعه )ع(  مهدی  امام  احادیث  معجم  و  الناصب  الزام  کتاب   در  چنین)غیرهم( )غیر آنان(. هم

فظ )غیرها( )غیر آن( فقط در بحار و منبعی که صاحب چنین است. روایت با لنیز این  امام جواد)ع(
طور که از کتاب کفایة االثر بیان کردم؛ رده، عبارت با لفظ )غیرنا( )غیر ما( همانبحار از آن نقل ک

)ع( حسن  امام  نسل  از  امامت  نفی  به  ناظر  سخن  چون  کند،را نفی نمی  بنابراین روایت، مهدیین)ع(
 در امامت کندایت است، و پاسخی است به فردی که گمان میرو  آغاز در که طوراست، همان

اختصاص ندارد. حتی اگر سخن را ادامه دارد و به فرزندان حسین)ع(  )ع(حسین  و  حسن  فرزندان
عمومیت ببخشیم این روایت در مقام نفی امامت از افرادی به غیر از اهل برگزیده و پاکی از 



 

 356                                                                                                                      (پنجم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

ایشان )و در غیر آن در روایات   وفات  شب  وصیت  در  که  کسانی  باشد،می  اوصیای رسول الله)ص(
های بر مردم بعد و حجتان تصریح شده است و آنان اوصیای امام مهدی)ع( متواتر معنوی به آن
 از ایشان هستند.

َّ  الحيَّط  )ع(تعمَّدوا إخضَّاء ذأر مسَََََّّّّّ لَّة املهَّديني  )ع(َّخا فلَََََّّّّل  عن مَّا تقَّدم ذأره من أص أ
أما تقدم  -  ال ري ملضط للنمر بصَّورة جلية ... لحكمة بال ة  واعتمدوا اإلةَّارة والتلميح والن

 .-تضصيل  

 کردن پنهان خواستار عمدی صورت )ع( بهبیتاهل اینكه این مطلب عالوه بر چیزی است که گذشت، به 
 توجه جلب آنان به آشكار صورت )ع( بودند و بر اشاره کردن و کنایه و نص اعتماد کردند تا بهمهدیین مسئله

 صی که تفصیل آن گذشت.مشخ حكمت خاطر به. ودنش

كَلم: ء يدعي  أحد غري َ ءء اءثين عشَّر ...، فهو أيلَّا  ناظر إلى مقام وحىت لو قلنا إص معق ال
َّا أبَّدا ، وعلى أقَّ  تقَّدير  اإلمَّامَّة ء الهَّدايَّة، وإء فمقَّام الهَّدايَّة ثَّابَّط بروايَّات عَّديَّدة ء يمكن رد

إلى محكم ، وء ننيحع املنيشَََّّّاب  فقط، وروايات املهديني   )ع(لحيطءبد أص نرجع منيشَََّّّاب  أَلم أَ  ا
 اثنا عشر مهديا  حجج على الخلق.ومحكمة وواضحة الدءلة ب ص بعد اإلمام املهدي)ع(  صريحة

 مقام به ناظر نیز آن و کنند،اگر بگوییم معنای سخن این است که: فردی غیر از این دوازده فرد ادعا نمی
 حداقل  کرد،  رد  را  آن  انتو ت با روایات بسیاری ثابت است که اصال  نمیهدای  مقام  وگرنه  هدایت،  نه  و  است  امامت

 مهدیین روایات  و نكنیم روی)ع( را به محكم آن برگردانیم و فقط از متشابه دنبالهبیتاهل متشابه کالم باید
های بر دوازده مهدی حجت( )عمهدی امام از بعد کهاین به است روشن داللتشان و هستند محكم و صریح

 خلق هستند. 

َّدي إلى صََََّّّّرا   أنَّ  قَّال:فعن اإلمَّام الرضَََََّّّّّا)ع(  )من رد منيشَََََّّّّّابَّ  القرآص إلى محكمَّ  فقَّد 
: إص   أخحارنا محكما  أمحكم القرآص، ومنيشََََّّّّابها  أمنيشََََّّّّاب  القرآص، مسََََّّّّتقيم، ثم قال)ع(

 .(1)ا(فردوا منيشابهها إلى محكمها وء تنيحعوا منيشابهها دوص محكمها فتللو

داند به راه مستقیم هدایت یافته است، فردی که متشابه قرآن را به محكم آن برگر )فرمود: امام رضا)ع( 
سپس فرمود: در خبرهای ما روایات محكمی مانند محكم قرآن است و روایات متشابهی مانند متشابه قرآن 
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روی نكنید، چون گمراه غیر از محكم( آن دنباله)بهاست، متشابه آن را به محكم آن برگردانید و از متشابه 
 .(1)(شویدمی

وردت  أخي   س ال  وَو )فَل يدعي  أحد غريَم( فلم أجده   يشء من املصادر أما اللضظ الخي أ
أبدا . وَو أيلَّا  ء يعار  املهديني؛ ألن  عائد على مقام اإلمامة، وَخا املقام لَلئمة اءثين عشَّر أما 

 : )يا علي، إص من بعدي اثنا عشر إماما  ومن بعدَم اثنا عشر مهديا (.)ص(وصية الرسولنصط 

 منابع از یکاصال  آن را در هیچ (کندفردی غیر از آنان ادعا آن را نمی)ادرم لفظی که در سؤالت آوردی: بر 
وازده ائمه)ع( د  برای  مقام  این  و  گردد،می  باز  امامت  مقام  به  چون  ندارد،  تعارضی  مهدیین  با  آن  چنینهم.  نیافتم

علی، بعد از من دوازده امام و پس از آنان  : )ایکندبه آن تصریح می طور که وصیت رسول)ص(است، همان
 دوازده مهدی هستند(.

وملخ  القول: إص الرواية   صََّّدد نضي أص تكوص اإلمامة   عقب اإلمام الحسََّّن أو عقب غريه 
، )ع( من عقب الحسََّّني ومن أَ  الحيط  صََّّياء اإلمام املهدي)ع(، وأووتحصََّّرَا   عقب الحسََّّني)ع(  

 .)ع(بنضي إمامة املهدينيفالرواية أصَل  ء عَلقة لها 

یا فرزندان غیر اوست، و آن را فقط خالصه سخن: روایت در َصَدد نفی امامت در فرزندان امام حسن)ع( 
)ع( بیتو از اهل رزندان حسین)ع(از ف کند و اوصیای امام مهدی)ع(می محصور در فرزندان حسین)ع(

 ندارد. ع(هستند، اصال  این روایت ارتباطی به نفی امامت مهدیین)

: قول : )لدي س ال حول أن  َ  يملي اهلل لجميع الخلق ومنهم امل منني واملخلصني الخين 3  ن
هم : يمَّدَم   ا يَّان )عزوجَّ (يريَّدوص أص يعحَّدوه من حيَّا أمرَم وَو خليضَّة اهلل، حيَّا يقول 

من ي من  يعمهوص، وخوار العجَّ  الَّخي جعلَّ  اهلل فتنَّة لحين إسََََّّّّرائيَّ ، فهَّ  من املكن أص يزيَّد اهلل
بَّدعوة يعتقَّد بَّ نهَّا حق بَّ ص يزيَّده ويكيَّد لَّ  ويمَّده   ا يَّانَّ  ولو بَّدرجَّة أص يَّ تي الرسََََّّّّول ويخ ه 

تني، أنَّ  على حق ولكن َو على بَّااَّ  أخوار العجَّ  واإلمَّداد بَّال  يَّاص ونملي لهم أص أيَّدي م 
 (؟فه  َخا ممكن من َخا الحاب
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 یجمله از دهد،می فرصت هاداوند به همه آفریده: سخن شما: )سؤالی دارم، در این مورد که آیا خ۳ج س 
 آنجایی خداست، خلیفه او و بپرستند، را او خواهندمی و شده داده دستور که جایی از که مخلصینی و مؤمنین

 اسرائیلای برای بنیفتنه را آن خداوند که گوساله صدای و دارد،می نگه شانطغیان در را آنان: فرمایدمی که
دعوتی ایمان دارد و معتقد است که آن حق است و اعتقادش را  به که را فردی خداوند دارد امكان آیا ،داد قرار

َفریبد و او را در طغیانش نگه دارد تا درجه  است  برحق  او  که  دهد  خبر  او  به  و  ایدبی  رسول  که  ایزیاد نماید و  او را ب 
 فریب  داریمیم  نگه  طغیان  در  را  آنان  و  طغیان  در  اشتندد، مانند صدای گوساله و نگهباش  باطل  در  وی  اینكه  با

 (دارد؟ امكان مورد، این آیا است، محكم من

 الجواب:

مس ﴿قَّال تعَّالى:  -أ َ َلكح نَيني  ح ل يح يَّدح الل  مس يحر  مس َوَيتحوَب َعَليسكح ل كح ن َقحس يَن م  خ 
َنَن الَّم مس سََََّّّّح َيكح د  َوَيهَّس

يم   ح َعل يم  َحك   .(1)﴾َوالل 

 جواب:
 اندبوده  شما  از  پیش  که  را  کسانی  سنت  و  دهد،  توضیح  شما  برای  خواهد: )خدا میفرمایدداوند متعال میخ  -أ

 .(2)(است حكیم دانای خدا و ببخشاید، شما بر و بنمایاند، شما به

ححس ﴿وقال تعالى:  َ مَلََع املس َلَنا َوإ صم اللم حح مس سح هح
َينم د  يَنا َلَنهس وا ف  دح ََ يَن َجا خ 

ب نيَ َوالم  .(3)﴾س 

 و کنیم،می هدایت هایمانراه به را آنان کنند،:﴿ )افرادی که در مورد ما جهاد میفرمایدخداوند متعال می
 .(4)(است نیكوکاران با خداوند

فاهلل تعالى عند حسَََّّّن ظن عحده امل من وَو أحن علي  من أم  وأبي ، ورحمت  سَََّّّحقط غلَََّّّح ، 
َّ  الحيَّطوحَّاةَََََّّّّّاه أص يلَََََّّّّّ  من اسََََّّّّتهَّداه أو يخيَّب م  : )يَّا دليَّ  )ع(ن رجَّاه، وقَّد ورد   أدعيَّة أ

  سند ل (.املتحريين(، )يا دلي  من ء دلي  ل (، )يا عماد من ء عماد ل (، )يا سند من ء
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متش بر رح و است ترخداوند متعال نزد ُحسن ظن بنده مؤمنش است و ایشان از مادر و پدر به او مهربان
 که فردی یا و نماید گمراه را کند هدایت طلب که کسی که است دور به خداوند از است، گرفتهخشمش سبقت

ای راهنمای )،    (ای راهنمای سرگردانان))ع( آمده است:  بیتاامید کند، در دعاهای اهلن  را  است  امیدوار  او  به
 .(ندارد ای اعتماد فردی که اعتمادی)،  (ندارد گاههتكی که فردی گاهای تكیه)،  (فردی که راهنمایی ندارد

فنحن املخننيني إص تعلق بنا تائ  ويريد معرفة ال ريق فَل نتعمد غشََََّّّّ  وإضَََََّّّّلل ، فكيع باهلل 
ما معناه: )من منكم ي لب من  ابن  خاا  فيع ي  حجرا  .... هلل عيىسََََّّّّ)ع(  تعالى، وأما قال نيب ا

 (.؟فإذا أنتم أنتم الخاائوص ء تضعلوص ذل  فكيع باهلل تعالى

اوند خد به برسد چه کنیم،نمی او گمراهی و فریب در سعی بخواهد، را راه شناخت کارانناهاگر کسی از ما گ
 خواهدکدام یک از شما فرزندش از او نان می)است:  )ع(  عیسی  خدا  پیامبر  سخن  مضمون  که  طورمتعال، همان

 .(کند؟می را کار نای متعال خداوند چگونه نیستید، گونهاکاران اینخط شما وقتی دهد؟می سنگ او به ولی

َّدايتَّ ، بَّ  ء يثق أحَّد بكَلم املعصََََّّّّوم  وإذا قلنَّا خَل  ذلَّ  فَل يحقى أحَّد يثق بَّاهلل تعَّالى و
 وسون النضس لعل  أراد ضَللي وليس َدايت !!ف يلا  ت

ل و هدایت او اعتماد داشته باشد، بلكه فردی به متعا خداوند  به  که  مانداگر خالف این را بگوییم، فردی نمی
 هدایت قصد و دارد مرا گمراهی قصد شاید که شودچار وسوسه مید نفس و کندن معصوم نیز اعتماد نمیسخ
 !است نداشته مرا

نعم، من ترك حجََّّة اهلل المََّّاَر وترك الحق الحني واتحع الهوى واللَََََّّّّلل، فهنََّّا يمكن أص  
يب أو اإلمام الضَلني ... يلََََّّّّلهم اهلل تعالى؛ ألنهم قد أقيمط عليهم الحجة من اهلل تعالى   إتحاع الن

 .ثم ترأوا َخا الحق الواضح واتحعوا الشحهات استجابة للهوى وإبليس وجنده من اإلنس والجن

 اینجا  در کند، رویبله هر فردی که حجت آشكار خدا و حق آشكار را ترک کند و از هوا و گمراهی دنباله
آنان از سوی خداوند متعال در تبعیت از پیامبر یا  امكان دارد خداوند متعال آنان را گمراه کند، چون حجت بر

 و ابلیس و هوس و هوا استجابت خاطر به و کردند ترک را روشن حق این سپس. است شدهفالن امام تمام
 .نمودند تبعیت شبهات  از انسان، و جن از سربازانش
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موىس)ع(   وموضَََّّّوع السَََّّّامري والعج  وبنو إسَََّّّرائي  َو من َخا القحي ؛ ألنهم ترأوا خليضة
املنصََََّّّّب عليهم ونسََََّّّّوا أو تناسََََّّّّوا الحجج وال اَني واملعاجز الت رأوَا ب عينهم من موىس وَاروص 
)عليهمَّا السَََََّّّّلم( واتحعوا السَََََّّّّّامري وعجلَّ ، فهم حيبئَّخ يسََََّّّّتحقوص زيَّادة اإلضَََََّّّّلل؛ ألنهم   

ا حىت قَّد ضََََّّّّلوا بعَّد إقَّامَّة الحجَّة عليهم، وترأوا اَّاعَّة نيب اهلل وخليضتَّ ، بَّ  وخَّالضوحقيقتهم  
ف رتهم وعقلهم، فاهلل تعالى أصََّل  لم يلَّ  بين إسَّرائي  ولن يلَّ  أحدا  أبدا  وحاةَّاه من ذل ، ب  
إص بين إسَََّّّرائي  َم الخي أضَََّّّلوا أنضسَََّّّهم فجاءتهم العقوبة بزيادة ضََََّّّللهم ... فالعقاب من  دنيوي 

 ن  أخروي، أي خزي   الدنيا قح  خزي ايخرة.وم 

خلیفه خدا فردی که برای )ع( موسی آنان چون است، قبیل این از اسرائیلموضوع سامری و گوساله و بنی
هایی که ها و معجزهها و برهانآنان نصب شده بود را ترک کردند، و فراموش کردند، یا خود را نسبت به حجت

، آنان روی کردنداش دنبالهدیدند به فراموشی زدند، و از سامری و گوساله)ع(هارونبا چشمانشان از موسی و 
ها در حقیقت بعد از اقامه حجت بر آنان گمراه شدند و در این هنگام مستحق زیادی گمراهی هستند، چون آن

. اصال  خداوند اش را ترک کردند، بلكه حتی با فطرت و عقلشان مخالفت کردنداطاعت از پیامبر خدا و خلیفه
اسرائیل این بنیكرد و خدا از این مطلب به دور است، بلكه  اسرائیل را گمراه نكرد و ابدا  فردی را گمراه نمتعال بنی

های خدا شان عقوبت برای آنان آمد. برخی از عذاب بودند که خودشان را گمراه کردند و با زیاد شدن گمراهی
 واری در دنیا قبل از خواری آخرت است.دنیوی و برخی اخروی هستند، یعنی خ

إمَّام ، أو أمَّا   زمَّاننَّا عنَّدمَّا يَّ تي ةََََّّّّخ  مرسَََََّّّّل  عن أمَّا عنَّد مجيء نيب عن اهلل تعَّالى أو 
اإلمام املهدي)ع(، فَل يمكن وء يتوقع أص يلَّ  اهلل امل منني عندما يلجئوا إلي  ليهديهم إلى صَّدق 

املنصََََّّّّب عليهم، أم أص الرسََََّّّّول دعاَم إلى   أو أخب َخا، فه  َ ءء املسََََّّّّاأني ترأوا حجة اهلل
الخلق حىت يسََّّتحقوا اإلضَََّّلل، وأيع يقح  العاق  أص يقيس إنكار إمام الزماص وحجة اهلل على  

َ ءء بنيين إسَََّّّرائي  الخين ترأوا ننييني من أننيياء اهلل واتحعوا السَََّّّامري وعحدوا جمادا  ء يلَََّّّر وء 
 ؟!!!!؟ينضع بعد أص رأوا املعاجز ب عينهم

 امام سوی از فردی ما، زمان در طورا هنگام آمدن پیامبر یا امامی از سوی خداوند متعال، یا همانام
 راستیبه را آنان تا برنداو پناه می به که زمانی کند، گمراه را مؤمنین خداوند که ندارد امكان آید،)ع( میمهدی

را ترک کردند، یا  خودشان بر خداوند شدهمنصوب  حجت مسكین، افراد این آیا. کند راهنمایی او بودن دروغ یا
 چگونه شوند؟ گمراهی مستحق تا کرد دعوت مردم بر خداوند حجت و امام كاران به را آنان فرستاده، کهاین

 از و نمودند ترک را خدا پیامبران از پیامبری که کند مقایسه اسرائیلیافراد را با بنی این که کندمی قبول عاقل
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 آنان کهاین از بعد رساند،می نفعی نه و زیان نه که کردند رویدنباله َجمادی از و کردند رویدنباله سامری
 !دیدند؟ چشمانشان با را هامعجزه

 !!!؟وَ  على َخا الحال يحقى عندنا ضاب ة ملعرفة َداية اهلل من وساون الشي اص

 !ماند؟می باقی شیطان هایوسوسه از خداوند هدایت شناخت برای مالکی آیا ، اینبنابر

، ب  َو أضر صريح باهلل تعالى، قال تعالى: فالقول ب ص اهلل يل  أحدا  يلج  إلي  غري صحيح أبدا  
يز  ﴿  َعز 

ي   َلَقو 
َ ه  إ صم اللم ر 

َ َحقم َقدس ، ب  حىت الخين يلَََّّّلوص أنضسَََّّّهم ء ي اخخَم اهلل (1)﴾َما َقَدرحوا اللم
نممََّا َيهس ﴿ء بعَّد أص أقيمَّط عليهم الحجَّة الحَّال َّة من اهلل تعَّالى، قَّال تعَّالى: تعَّالى إ تَََّدى فََّإ 

َس ن  ا تََّدي مم
ب نَي َحىتم نَ 

َعخ  ا مح نم َرى َوَما أح خس
ح
َر أ زس  و 

َرة  رح َواز  َها َوءَ َتز   َعَليس
نمَما َيل  ُّ  َفإ 

س    َوَمن َض م وء  ل َنضس َعَا َرسح  .(٢)﴾حس

 به  آشكار کفر بلكه نیست، صحیح اصال   کند،خداوند فردی را که به او پناه برده را گمراه میاین سخن که 
:﴿ )قدر خدا را چنان که درخور اوست نشناختند. در حقیقت، خداست فرمود  متعال  خداوند  است؛  متعال  خداوند

 مؤاخذه را آنان متعال خداوند کنند،، حتی افرادی که خودشان را گمراه می (3)(است ناپذیرکه نیرومند شكست
:﴿ فرمایدمی متعال خداوند شود؛ امهاق متعال خداوند سوی از آنان بر بالغه حجت کهمگر بعد از این کند،نمی

یراهه رفته است؛ و )هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بیراهه رفته تنها به زیان خود ب
 .(4)(پردازیمبرنینگیزیم، به عذاب نمی پیامبری تا ما و داردبرنمی را دیگری گناه بار ایهیچ بردارنده

لعحاده الكضر واللََََّّّلل وء يرتلَََّّّي ، وإنما النان َم من يعرضَََّّّوص عن ء يريد    )عزوج (فاهلل
 نتدبرَا بت م :اهلل ويحاربون ، وَاك أخي َخه اييات الكريمة الت يجب أص 

، مردم هستند که از خدا دوری نیست  خشنود  آن  از  و  خواهدخداوند عزوجل از بندگانش کفر و گمراهی را نمی
 :کن تدبر کریمه آیات این در دقت با برادرم. دکننمی دشمنی او با و کنندمی
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مس إ صم ﴿قال اهلل تعالى:  َيهح َ َفَبس 
واس الل  وصَ ... نسح قح َضاس 

مح الس َح نَي  ق  َناف 
ح  .(1)﴾املس

حقیقت، این منافقانند که  در. کرد شان: )خدا را فراموش کردند، پس فراموشفرمایدخداوند متعال می
 .(2)(اندفاسق

ح َيسس ﴿ وصَ الل  َمهح مس َيعس َيان ه 
مس    اح س َح دُّ مس َوَيمح  ب ه 

وح ز   .(3)﴾َتهس

 .(4)(شوند سرگردان تا گذاردمی فرو شانطغیان در ار  آنان و کند)خدا ریشخندشان می

ينَ ﴿ ر  َاأ  ح املس ح َخريس ح َوالل  واس َوَمَكَر الل   .(5)﴾َوَمَكرح

 .(6)(است جویانچاره بهترین د،خداون و کرد؛ جویی)و نقشه کشیدند؛ و خداوند چاره

َو ﴿ َح َ َو وَص الل  عح نَي يحَخاد  ق  َناف 
ح ...إ صم املس مس هح عح  .(٧)﴾َخاد 

 . (8)(کرد خواهد نیرنگ آنان با او آنكه حال و کنند)با خدا نیرنگ می

رح ﴿ عح م َوَما َيشس َسهح نضح
َ
وَص إ ءم أ َدعح

وا َوَما َيخس يَن آَمنح خ 
َ َوالم وَص الل  عح  .(٩)﴾وصَ يحَخاد 

 .(10)(فهمندنمی و زنندنمی نیرنگ خویشتن بر جز ولی بازند؛)با خدا و مؤمنان نیرنگ می

مس َفَيسََََّّّّس ﴿ َح َد هَّس وَص إ ءم جح دح يَن ءَ َيجَّ  خ 
َدقََّات  َوالَّم نَي    الصَََََّّّّّم ن  م  ح س

َن املس نَي م  ع  و 
ح م وَص املس زح م 

يَن َيلس خ 
وَص الَّم َخرح

مس  هح نس ح م  َر الل  مس َسخ  هح نس ل يم  م 
َ
مس َعَخاب  أ  .(11)﴾ َوَلهح
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 توانائی مقدار به جز که را کسانی و کنندمی جوییعیب شانکه از مؤمنان اطاعت کار، در صدقات  هایی)آن
 .(1)!(است دردناکی عذاب  هاو برای آن کندمی مسخره را هاآن خدا نمایند،می مسخره ندارند، دسترسی خود

 بياص َخه اييات   الرواية ايتية:   )ع(ولن رت  من معني آل محمد

 :کنیمجهت بیان این آیات از چشمه زالل خاندان محمد)ع( در روایت ذیل استفاده می

علي بن الحسَََّّّن بن علي بن فلَََّّّال، عن أبي ، عن الرضَََّّّا علي بن موىس )عليهما السََََّّّلم(، قال: 
مس ﴿:  )عزوج ()سََََّّّّ لت  عن قول اهلل   هح نس ح م  َر الل  خ  وح ﴿:  )عزوج (هلل  ل ا، وعن قو﴾سَََََّّّّ ز  َتهس ح َيسََََّّّّس الل 

مس  ح ﴿، وعن قولَّ : ﴾ب ه  واس َوَمَكَر الل  مس ﴿، وعن قولَّ : ﴾َوَمَكرح هح عح اد  َو خََّ َح َ َو وَص الل  عح اد  ، فقَّال: ﴾يحخََّ
يجَّازيهم  )عزوجَّ (إص اهلل تحَّارك وتعَّالى ء يسََََّّّّخر وء يسََََّّّّتهزو وء يمكر وء يخَّادع، ولكنَّ   

زاء املكر والخَّديعَّة، تعَّالى اهلل عمَّا يقول المَّاملوص علوا  وج جزاء السََََّّّّخريَّة وجزاء اءسََََّّّّتهزاء،
 .(٢)( أحريا  

از امام )کند و می گوید: روایت میعلی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش، از رضا علی بن موسی)ع( 
را  (، و از سخن خداوند: )خداوند آنانکند)خداوند آنان را مسخره میدر مورد سخن خداوند پرسیدم: )ع( رضا

(، و از سخن خداوند: )آنان حیله کردند و خداوند حیله نمود(، و از سخن خداوند: )خدا را گیردبه استهزاء می
فریب  و  گیردنمی  استهزاء به  و  کندنمی  مسخره تعالی و (، فرمود: خداوند تبارکفریبدمی را آنان  او  و  فریبندمی

 خویش  ناشایست  بندگان  فریب  و  نیرنگ  و  مكر  و  شماریسبک  و  مسخره  قبال  در  اما  کند،نمی  ُخدعه  و  دهدنمی
 . (3)(است  واالتر  و  منزه  گوینداز سخنانی که ستمكاران در مورد او می  خداوند  داشته، کردارشان  مطابق  پاسخی

 ولن لع على مدى رحمة اهلل تعالى بعحاده وحرص  على قلوبهم من العجب والرياء ... الخ:

گریممی هایشانبه بندگان و حرص و عجب و ریای ایشان بر دل رحمت خداوند متعالو به مقدار   .الخ. ن 
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: إص من  (عزوجَّ ): قَّال اهلل )ص(عن أبي عحيَّدة الحَّخاء، عن أبي جعضر)ع(، قَّال: )قَّال رسََََّّّّول اهلل
  عحادي امل منني ملن يجتهد   عحادتي فيقوم من رقاده ولخيخ وسَّاده فيتهجد   الليالي ويتعب نضسَّ 

  بالنعَّان الليلَّة والليلتني نمرا  مين ل  وإبقَّاء عليَّ  فينَّام حىت يصََََّّّّحح ويقوم وَو   عحَّادتي ف ضََََّّّّربَّ 
مَّاقَّط لنضسَََََّّّّّ  زار عليهَّا، ولو أخلي بينَّ  وبني مَّا يريَّد من عحَّادتي لَّدخلَّ  من ذلَّ  العجَّب فيصََََّّّّريه 

حَّادتَّ  حَّد العجَّب إلى الضتنَّة بَّ عمَّالَّ  ورضَََََّّّّّاه عن نضسَََََّّّّّ  حىت يمن أنَّ  قَّد فَّاق العَّابَّدين، وجَّاز   ع
(التقصري   .(1)فينيحاعد مين عند ذل  وَو يمن أن  يتقرب إلي 

فرمود: خداوند فرمود:    رسول الله)ص()کند که حضرت فرمودند:  روایت میأبی عبیدة حذاء از أبی جعفر)ع(  
گذرد، میخیزند و از لذت خوابش شان برمیکنند و از رختخواب بعضی از بندگان من در پرستش من تالش می

کشد، آلودگی میاندازد، و یک شب یا دو شب خواب سختی میند و بدنش را در عبادت من بهکداری میزندهشب
که به شود، درحالیشود و بلند میخوابد تا اینكه صبح میبه خاطر نگاه کردن من به او و باقی گذاشتن او، می

شد و این وارد او مینماید، از این عبادت ُعجب  دادم مرا عبادت خودش خشمگین است، اگر من اجازه می
کنندگان کند از عبادت شد و اینكه از خودش خشنود باشد تا اینكه گمان میُعجب باعث فتنه در کارهایش می

شود، ولی خودش فكر کند و درنتیجه در آن زمان از من دور میشده است و در عبادت از حد کوتاهی عبور می
 . (2)(شودزدیک میکند که به من نمی

َّاص وليَّا  لي  )عزوجَّ (، عن ج ئيَّ ، عن اهلل ص()عن النيب ، قَّال: )قَّال اهلل تحَّارك وتعَّالى: من أ
فقَّد بَّارزني بَّاملحَّاربَّة، ومَّا ترددت   يشء أنَّا فَّاعلَّ  مثَّ  مَّا ترددت   قحض نضس امل من يكره املوت 

نينض  افرتضط علي ، وء يزال عحدي يوأأره مساءت  وء بد ل  من ، وما تقرب إلي عحدي بمث  أداء ما 
لي حىت أحح ، ومىت أححنيت  أبط ل  سمعا  وبصرا  ويدا  وم يدا ، إص دعاني أجحت ، وإص س لين أع يت ، 
وإص من عحادي امل منني ملن يريد الحاب من العحادة ف أض  عن  لئَل يدخل  عجب فيضسََََّّّّده ذل ، وإص 

 ، وإص من عحادي امل منني ملن بالضقر ولو أغنيت  ألفسَّده ذل من عحادي امل منني ملن ء يصَّلح إيمان  إء
ء يصَََّّّلح إيمان  إء بال ناء ولو أفقرت  ألفسَََّّّده ذل ، وإص من عحادي امل منني ملن ء يصَََّّّلح إيمان  إء 
بالسَّقم ولو صَّححط جسَّم  ألفسَّده ذل ، وإص من عحادي امل منني ملن ء يصَّلح إيمان  إء بالصَّحة 

 .(3)وبهم، فإني عليم خحري(ل ، إني أدبر عحادي لعلمي بقلولو أسقمت  ألفسده ذ
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خداوند تبارک وتعالی فرمود: هر فردی به ولی من اهانت ):  کنداز جبرئیل از الله روایت می پیامبر اکرم)ص(
قبض نفس مؤمن   در  شدن  مرّدد  مانند  شومکند، با من به جنگ پرداخته است و در انجام دادن چیزی مرّدد نمی

 مانند چیزی واسطهبه امبنده و برود دنیا از او باید ولی دارم، کراهت وا بدی از من و آیدمرگ بدش می که از
 اینكه تا دهدمی انجام را مستحبات  دائما   امکردم به من نزدیک نشده است و بنده واجب او بر که چیزی انجام

 بخواند  مرا  اگر  شوم،چشم و دست و تأییدکننده او میست بدارم گوش و  دو  را  او  زمانی  هر  و  دارممی  دوست  را  او
من هستند که  مؤمن بندگان از بعضی و کنممی عطا او به کند درخواست من از اگر و دهممی را پاسخش

ا ر  او عجب و نشود، او وارد عجب تا دارم،بازمی آن از را او من ولی نمایند،می را عبادت  از ایدرخواست گونه
 باعث  کنم  نیازبی  را  او  اگر  و  شودمی  نیكو  فقر  با  فقط مانشای  بعضی از بندگان مؤمن من هستند کهفاسد کند و  

 فقیر را او اگر و شودمی نیكو نیازیبی با فقط ایمانشمن هستند که  مؤمن بندگان از بعضی و شودمی او فساد
 اگر و شودمی نیكو بیماری با فقط ایمانش هستند که  من مؤمن بندگان از بعضی و شودمی او فساد باعث کنم

 نیكو   صحت  با  فقط  ایمانش  که  هستند  من  بندگان  از  بعضی  و  شودمی  او  فساد  باعث  ببخشم  صحت  را  جسمش
 آگاهی  آنان  هایدل  به چون کنم،می  تدبیر  را بندگانم  من شود،می او فساد  باعث  کنم  بیمار  را  او  اگر  و  شودمی

 ( 1)(و ُخبره هستم. دانا من دارم،

  حىت صََّّاحب اللَََّّلل إذا توج  هلل بقلب سََّّليم والب من  ب  حىت صََّّاحب الخنوب واملعايص ب
الهداية فهيهات أص يلَّل  اهلل تعالى أو أص ي شَّ  ويري  الحاا  على أن  حق، تعالى اهلل عن ذل  علوا  

 أحريا .

اوند با دل سلیم توجه کند و از او درخواست حتی صاحب گناهان و معاصی و حتی صاحب گمراهی اگر به خد
 نشان او به حق عنوانحال است خداوند متعال او را گمراه کند یا او را فریب دهد و باطل را بههدایت کند، م

 .است دور به آن از واقعا   خداوند دهد،

تعَّالى، والَّخي يضزع إلى ثم إص امل من يرى بعني اهلل تعَّالى أو ءبَّد أص يكوص لَّ  اريقَّا  لَّ  مع اهلل 
ي  ثقت  باهلل تعالى واعتماده علي ، والخي يثق باهلل ويتقي اهلل تعالى عند الشََََّّّّدائد وامللمات فهخا دل

والعيَّاذ  -اهلل يجعَّ  لَّ  فرقَّانَّا  يضرق بَّ  بني الحق والحَّااَّ ، وإء فلنرتك عحَّادة اهلل ونعحَّد األحجَّار 
 .-باهلل 
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ی ردف و باشد متعال خداوند با او برای راهی باید کند،می نگاه عالمت خداوند چشم با مؤمن انسان چنینهم
 فردی  و  است  متعال  خداوند  به  وی  اعتماد  و  تكیه  دلیل  این  برد،می  پناه  خداوند  به  هاکه در زمان شدائد و سختی

رنه وگ  دهد،می  قرار  باطل  از  حق شناخت  برای  فرقانی  برایش خداوند  ترسد،می  او  از  و  دارد  اعتماد  خداوند  به  که
 م، پناه برخدا.تیبپرس را هاعبادت خداوند را باید ترک کنیم و سنگ

مس ﴿قال تعالى:  ي َئات كح مس سَََََّّّّ رس َعنكح َقانا  َويحَكض  مس فحرس َع  لمكح َ َيجس واس الل  واس إَص َتتمقح يَن آَمنح خ 
يَُّها الم

َ
ا أ ي 

   السعَ 
و السَضلس ح ذح مس َوالل  رس َلكح ض  يم  َوَي س  .(1)﴾م 

 جهت ایوسیله شما برای بپرهیزید، خدا از گرا! ایدآورده ایمان : )ای کسانی کهفرمایدخداوند متعال می
د؛ و خداوند صاحب فضل و آمرز می را شما و پوشاند؛می را گناهانتان و دهد؛می قرار باطل از حق ساختن جدا

 . (2)بخشش عظیم است!(

َ َيجس ﴿قال علي بن إبراَيم   تضسَّريه: )قول :  واس الل  واس إَص َتتمقح يَن آَمنح خ 
يَُّها الم

َ
ا أ َقانا  ي  مس فحرس  ﴾َع  لمكح
 .(3)يعين العلم الخي تضرقوص ب  بني الحق والحاا (

 خدا  از اگر! ایدآورده ایمان که کسانی ای: اشعلی بن إبراهیم در تفسیرش می گوید: )قوله: )فرموده
 و حق بین آن با که علمی یعنی. دهدجدا ساختن حق از باطل قرار می جهت ایوسیله شما برای بپرهیزید،

 .(4)( یعنی العلم الذی تفرقون به بین الحق والباطل(شودمی انداخته جدایی باطل

َ  ﴿:  )ص(وعن ابن عحان: )قرأ رسَََّّّول اهلل ق  اللم
َرجا  َوَمن َيتم َع  لم ح َمخس ، قال: من ةَََّّّحهات (5)﴾َيجس

 .(6)الدنيا، ومن غمرات املوت، وةدائد يوم القيامة(

 
 . 29 األنفال: -1
 . 29انفال:  -2
 . 272ص  1تفسیر القمي: ج -3
 . 272ص  1تفسیر قمی: ج  -4
 . 2الطالق:  -5
 . 43ص  10تفسیر مجمع البیان: ج -6
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له)ص( )این آیه را( خواند: ﴿ هر کس تقوای الهی داشته باشد برای او محل و ابن عباس می گوید: )رسول ال
 . (2)(قیامت روز شداید و مرگ، های، فرمود: از شبهات دنیا و از سختی(1).﴾دهدخروجی قرار می

 .(3)وعن اإلمام علي)ع(: )اعلموا أن  من يتق اهلل يجع  ل  مخرجا  من الضل، ونورا  من الملم(

 نوری  و  هابدانید هر فردی تقوای الهی داشته باشد برای او محل خروجی از فتنه):  فرماید( میو امام علی)ع
 .(4)(دهدمی قرار تاریكی از

اهلل بعَّدد أنضَّان الخَلئق، واهلل ء بخَّ  بسََََّّّّاحتَّ ، ومَّا على العحَّد إء أص ي رق الحَّاب وال رق إلى 
  وج  قاصَّدي  وء تزيده أرثة   بإخَلص وخلَّوع وصَّدق، وصَّاحب الدار أريم جواد ء ي لق باب 

 .(عزوج )الع اء إء جودا  وأرما ، واإلنساص على نضس  بصرية وإص ألقى معاذيره، أما قال اهلل

بنده است که درب   بر فقط  نیست،  بخلی خداوند  ساحت  در  هاست،آفریده  اندازهخداوند به  به  رسیدن هایراه
 ایشان  قصد  که  فردی  روی  بر  را  منزلش  درب   بخشنده  و  کریم  هخانرا با اخالص و خضوع و راستی بزند و صاحب

ست، هرچند عذر دانا خودش بر انسان و افزایدمی او کرم و بخشش به فقط بخشش زیادی و بنددنمی را کرده
 .فرمودند خداوند که طوربیاورد، همان

تقادَم وقول : )وأيع تضسر لنا أن  من النصارى يشضوص وينالوص أرامات على حسب اع  -ب
 .()عاللال   املسيح 

 کنند، می  پیدا  دست  کراماتی  به  و  دهندمی  شفا  مسیحیان  که  کنیدسخن شما: )چگونه برای ما تفسیر می  -ب 
 .()عمسیح مورد در گمراهشان اعتقاد برحسب

أقول: ء يمكن أص تجري أرامَّات اهلل تعَّالى ومعجزاتَّ  وآيَّاتَّ  على أيَّدي املنحرفني، وأقول 
ات وآيَّات( ء سََََّّّّحر وء ةََََّّّّعوذة وء مكر اهلل بَّالَّخين ترأوا حجج اهلل وبينَّاتَّ  )أرامَّات ومعجز

 
 . 2طالق:  -1
 . 43ص   10البیان: ج تفسیر مجمع  -2
 . 163ص 8جبحار االنوار:  -3
 .163ص  8بحاراالنوار: ج  -4
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هلل للمح لني أما حصَّ  ملسَّيلمة الكخاب حيا وآيات  ... أخوار عج  بين إسَّرائي ، وء فلَّح ا
 تض    الحرئ ف ار ماأه.

شود، و  : امكان ندارد که کرامات و معجزات و آیات خداوند متعال به دست منحرفین جاریگویممی
 آیات   و  بینات   و  هاات( نه سحر و شعبده و نه مكر خداوند به افرادی که حجتآی  و  معجزات   و  کرامات : )گویممی

 طورهمان باطل، افراد کردن ُمفتضح نه و اسرائیلبنی گوساله صدای مانند باشد، می کردند، ترک را دخداون
 .شد خشک آبش و انداخت دهان آب  چاه در و داد رخ کذاب  مسیلمه برای که

ولو أانط أرامات اهلل ومعجزات  وآيات  تمهر على أيدي املح لني لكاص إضَلل للنان وخلط 
 بالحاا ، تعالى اهلل عن ذل  علوا  أحريا .للحق 

اگر کرامات خدا و معجزات و آیات او به دست افراد باطل آشكار شود، گمراه نمودن و مخلوط نمودن حق با 
 .است باالتر بسیار آن از داوندخ آید،باطل پیش می

 ولنقرأ َخه القصة، فضيها موعمة عميمة:

َّخا التمين وق ع اهلل معَّاذيرَم، قَّالَّط عن اإلمَّام الحسََََّّّّن بن علي)ع(: )ملَّا أَّاعَّ  ط اليهود عن 
: يَّا محمَّد، فَّ نَّط وامل منوص -وقَّد أَّاعوا وعجزوا  )ص(وَم بحلََََّّّّرة رسََََّّّّول اهلل -اَّائضَّة منهم 

بلى.   )ص(قال رسَّول اهلل  ؟علي أخوك ووصَّي  أفلَّلهم وسَّيدَماملخلصَّوص ل  مجاب دعاأأم، و
َّخا أمَّا زعمَّط فقَّ  لعلي يَّدع َّخا، فقَّد أَّاص من قَّالوا: يَّا محمَّد، فَّإص أَّاص  وا اهلل ءبن رئيسََََّّّّنَّا 

الشَّحاب جميَل  ننييَل  وسَّيما  قسَّميا  لحق  برص وجخام وقد صَّار حمى ء يقرب، ومهجورا  ء يعاةَّر، 
 يناول الخا على أسنة الرما .

 :است بزرگ پندی آن در خوانیم،این داستان را می
و دست برداشتند و خداوند عذر آنان را قطع کرد، زمانی که یهود از این آرز )فرماید:  میامام حسن بن علی)ع(  

بودند و ترسیدند و ناتوان شدند، عرض کردند: ای محمد،   که در محضر رسول الله)ص(گروهی از آنان درحالی
 رسول  هاست؟نان مخلص دعایتان مستجاب است، و علی برادر و وصی تو بهترین آنان و آقای آنآیا شما و مؤم

 این  برای بگو علی به کنی،می گمان که است گونهفرمود: بله، عرض کردند: ای محمد، اگر این)ص( الله
شت، و فردی بود که به او و از جوانان زیبا و نیكو بود، مخصوصا  اینكه برص و ُجذام دا  کند،  دعا  ما  رئیس فرزند

 ند.دادمی نان او به سرنیزه با و شد،نمی معاشرت  او با که مهجوری و شدند،نزدیک نمی
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وأصَّحاب  من  إلى منمر فميع   )ص(: ايتوني ب ، ف تي ب ، فنمر رسَّول اهلل)ص(فقال رسَّول اهلل
فإص اهلل يجيح  في . : يا أبا حسَََّّّن، ادع اهلل ل  بالعافية،  )ص(سَََّّّمج قحيح أري ، فقال رسَََّّّول اهلل

وعاد إلى أفلََّّ  ما   فدعا ل  فلما أاص بعد )عند( فراغ  من دعائ  إذا الضىت قد زال عن  أ  مكروه
للضىت: يا فىت، آمن   )ص(أاص علي  من النح  والجمال والوسَّامة والحسَّن   املنمر. فقال رسَّول اهلل

فقال أبوه: يا محمد، ظلمتين وذَنيط  ،-وحسن إيمان     -بالخي أغاث  من بَلئ . قال الضىت: قد آمبط 
.مين بابين، يا ليت  أاص أجخم أبرص أما أاص ولم يدخ    دين   ، فإص ذل  أاص أحب إلي 

رسول الله)ص( فرمود: او را برای من بیاورید، او را آوردند، رسول الله)ص( نگاه کرد و یارانش منظره ترسناک 
ابوالحسن، از خداوند درخواست عافیت برای او کن، خداوند پاسخ )ص( فرمود: ای  الله  رسول  دیدند،و قبیح می

 شد، برطرف او از ناپسندی چیز هر جوان آن ناگهان شد، فارغ دعا از که زمانی کرد، دعا او برای دهد،تو را می
ویی و قشنگی چهره شد، رسول الله)ص( به جوان فرمود: ای جوان، به فردی نیك  و  زیبایی حاالت   بهترین  به  و

رش عرض کرد: که تو را از مصیبتت نجات داد ایمان بیاور، جوان گفت: ایمان آوردم، و ایمانش نیكو شد، پد
 وارد تو دین در و داشت برص و داشت جذام کاشای محمد، به من ستم کردی و پسرم را از من گرفتی، ای

 ئله را بیشتر دوست دارم.مس این من شد،نمی

قد خلصَََّّّ  من َخه ايفة وأوجب ل  نعيم الجنة. قال   )عزوج (: لكن اهلل )ص(قال رسَََّّّول اهلل
وء لصََّّاحح ، إنما جاء وقط عافيت  فعو ، فإص أاص صََّّاحح  َخا أبوه: يا محمد، ما أاص َخا ل   

مجابا    الخري فهو أيلََََّّّّا  مجاب   الشََََّّّّر، فق  ل  يدعو علي  بالجخام وال ص، فإني  -يعين عليا   -
 حني له ءء اللعضاء الخين قد اغرتوا ب  أص زوال  عن ابين لم يكن بدعائ .أعلم أن  ء يصيحين، ليني

فرمود: خداوند او را از این آفت نجات داد و نعمت بهشت را برای او واجب کرده است، پدرش رسول الله)ص(  
د، اگر عرض کرد: ای محمد، این در اختیار تو و همراهت )علی( نبود، زمان عافیت او رسید و عافیت پیدا کر 

: بگو او به شود،می مستجاب  شرش دعای همچنین شود،این همراهت )علی( دعای خیرش مستجاب می
ا برای این ضعیفان که فریب ت رسد،نمی من به ضرری که دارم یقین من بگیرم، برص و جذام که کند دعا برایم

 است.تو را خوردند روشن شود که از بین رفتن آن از فرزندم به دعای او نبوده 

وملَّا ء  : يَّا يهودي، اتق اهلل وتهنَّ  بعَّافيَّة اهلل إيَّاك، وء تتعر  للحَلء)ص(فقَّال رسََََّّّّول اهلل
 ت يق ، وقاب  النعمة بالشكر، فإص من أضرَا سلحها، ومن ةكرَا امرتى مزيدَا.
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رسول الله)ص( فرمود: ای یهودی، از خداوند بترس و درخواست عافیت کن، و در مسیر مصیبت و آنچه در 
 فردی  هر  و  شود،وانت نیست قرار نگیر، و در برابر نعمت شكر کن، هر فردی کفر نعمت کند، از او برداشته میت

 .شودمی بیشتر نماید، نعمت شكر

فقَّال اليهودي: من ةََََّّّّكر نعم اهلل تكَّخيَّب عَّدو اهلل املضرتي عليَّ ، وإنمَّا أريَّد بهَّخا أص أعر  
، وأص الَّخي أصَََََّّّّّابَّ  من خري لم يكن بَّدعَّاء علي ولَّدي أنَّ  ليس ممَّا قلَّط لَّ  وادعيتَّ  قليَّ  وء أثري

 صاحح .

 او به که است خداوند دشمن کردن تكذیب خداوند هایشكر نعمتیهودی عرض کرد: یكی از مصادیق 
تی، و آنچه ادعا کردی اندک نیس  گفتی  او  به  آنچه  که  بفهمانم  فرزندم  به  خواهممی  این  واسطهبه  و  بنددمی  دروغ

 آنچه از خوبی به او رسیده است، با دعای علی همراهت نبود.است و زیاد نیست و 

: يَّا يهودي، َحَّ  قلَّط إص عَّافيَّة ابنَّ  لم يكن بَّدعَّاء علي)ع(، وقَّال )ص(فتنيسََََّّّّم رسََََّّّّول اهلل
عليَّ  بهَّخا الحَلء الَّخي اقرتحتَّ  وإنمَّا صَََََّّّّّاد  دعَّاأه وقَّط مجيء عَّافيتَّ ، أرأيَّط لو دعَّا علي)ع( 

  ، ولكن  صاد  دعاأه وقط بَلئي؟ف صاب ، أتقول إص ما أصابين لم يكن بدعائ

نبوده است، و ه عافیت فرزندت به دعای علی)ع( رسول الله)ص( تبسم کرد و فرمود: ای یهودی، گفتی ک
علیه تو این دعا که به  کنی اگر علی)ع(دعای او اتفاقی و در زمان رسیدن عافیت او مستجاب شد، آیا فكر می

این مصیبتی که به من رسیده است با گویی که ن مصیبت برسد، آیا میتو رسیده است را انجام دهد و به تو ای
 صورت اتفاقی در زمان مصیبت من اتفاق افتاده است؟نبوده است و دعای او بهدعای او 

، واهلل أحكم  قال: ء أقول َخا؛ ألص َخا احتجا  مين على عدو اهلل   دين اهلل واحتجا  من  علي 
 يكوص قد فل عحاده ودعاَم إلى تصديق الكاذبني.من أص يجيب إلى مث  َخا ف

او  از احتجاج و خدا دین در خدا دشمن علیه من از احتجاج این چون: گویمنمیعرض کرد: این مطلب را 
را مورد آزمایش قرار  بندگانش و دهد پاسخ مسئله این مانندبه که است ترعلیه من است، و خداوند با حكمت

 .است نموده دعوت  گویانق دروغدهد و آنان را به تصدی
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ءبن  أهو   دعائ  علي ، ء يضع  اهلل تعالى ما  (  : فهخا   دعاء علي)ع)ص(فقال رسََََّّّّول اهلل
يلنيس ب  على عحاده دين  ويصََّّدق ب  الكاذب علي . فتحري اليهودي ملا ب لط علي  ةََّّحهت ، وقال: يا 

 محمد، ليضع  علي َخا بي إص أبط صادقا .

خداوند متعال کاری برای فرزندت مانند دعای او علیه توست،   رمود: این دعای علی)ع(رسول الله)ص( ف
اش علیه گو بر او تصدیق شود، یهودی زمانی که شبههدهد که بر بندگانش باعث اشتباه شود و دروغانجام نمی

 من انجام بده.گویی این کار را در مورد او باطل شد سرگردان شد، و عرض کرد: ای محمد، اگر راست می

الكافر إء عتوا  وتمردا  وا يانا ، فادع علي  لعلي)ع(: يا أبا حسََّّن، قد أبى   )ص(فقال رسََّّول اهلل
بما اقرت ، وق : اللهم ابتل  بحَلء ابن  من قح ، فقالها ف صََََّّّّاب اليهودي داء ذل  ال َلم مث  ما أاص 

وجعَّ  يصََََّّّّر  ويسََََّّّّت يَّا ويقول: يَّا فيَّ  ال َلم من الجَّخام وال ص، واسََََّّّّتولى عليَّ  األلم والحَلء، 
 محمد، قد عرفط صدق  ف قلين.

فرمود: ای ابو حسن، کافر از روی تمّرد و طغیان و سرپیچی ابا کرد، به آنچه الله)ص( به علی)ع( رسول 
خواهد دعا کن و بگو: خدایا، او را به بالی فرزندش که داشت دچار کن، حضرت آن سخن را گفت و به آن می

و درد و مصیبت بر او ُمستولی جوان رسید، دردی مانند آنچه برای آن جوان از جذام و برص بود،    یهودی درد آن
 خواست و عرض کرد: ای محمد، راستی تو را فهمیدم پس از من درگذر.زد و کمک میشد، و فریاد می

إء : لو علم اهلل صَّدق  لنجاك، ولكن  عالم ب ن  ء تخر  عن َخا الحال  )ص(فقال رسَّول اهلل
 .(1)اة، فإن  الجواد الكريم(ازددت أضرا ، ولو علم أن  إص نجاك آمبط ب  لجاد علي  بالنج

 از تو که داندمی خداوند ولی داد،می نجات  را تو دانست،رسول الله)ص( فرمود: اگر خداوند راستی تو را می
 او به تو دادن نجات  با که دانستیم خداوند اگر و یابد،فرت افزایش میک اینكه مگر آیینمی بیرون حالت این

 . (2)(است کریم و بخشنده او چون نمود،می جود تو به نجات  با آوردی،می ایمان

َّخه القصَََََّّّّّة أص اهلل تعَّالى ء يضعَّ  مَّا يلنيس ويخلط على النَّان دينهم وي يَّد  َّد من  والشَََََّّّّّا
 الكاذبني املضرتين.
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اعث اشتباه شود و باعث از بین رفتن دین آنان و و شاهد این داستان این است که خداوند متعال کاری که ب
 . دهدنمی انجام شود زننده افترا گویاندروغتأیید 

حوائجهم، ولكن َخا من   یقـضينعم قد يسَّتجيب اهلل لدعاء أَ  الحاا  والكضرة وأمثالهم أو 
 باب إع ائهم جزاءَم على ما فعلوا من خري أو إحساص وما لهم   ايخرة من نصيب.

 کند، می  برطرف  را  نیازهایشان  و  کندمستجاب میاهی خداوند دعای اهل باطل و کافران و مانند آنان را  بله گ
 .ندارند ایدادن پاداش کار خوب یا احسان آنان است و در آخرت بهره باب  از این ولی

حدا  : وعزتي وجَللي ء أخر  ع)عزوج (: قال اهلل  )ص(عن أبي عحد اهلل)ع(، قال: )قال رسَّول اهلل
  خ يئة عملها، إما بسَّقم   جسَّده، وإما بلَّيق من الدنيا وأنا أريد أص أرحم  حىت أسَّتو  من  أ

  رزقَّ ، وإمَّا بخو    دنيَّاه، فَّإص بقيَّط عليَّ  بقيَّة ةََََّّّّددت عليَّ  عنَّد املوت. وعزتي وجَللي ء أخر  
زق ، وإما بصََّّحة   عحدا  من الدنيا وأنا أريد أص أعخب  حىت أوفي  أ  حسََّّنة عملها، إما بسََّّعة   ر 

 .(1)يط علي  بقية َونط علي  بها املوت(جسم ، وإما ب من   دنياه، فإص بق

 ایرسول الله)ص( فرمود:خداوند متعال فرمود: قسم به بزرگی و جاللم بنده): فرمایدأبی عبدالله)ع( می
م اشتباهاتی که انجام داده است را رم به او مرحمت کنم تا اینكه تمادا قصد کهدرحالی برم،نمی بیرون دنیا از را

 بماند، باقی او با اگر دنیایش، در ترس با یا و اش،روزی در تنگی با یا جسدش، در بیماری با یا گیرم،از او می
 دارم  قصد  کهرحالید  برم،نمی  بیرون  دنیا  از  را  ایبنده   جاللم  و  بزرگی  به  قسم  و  گیرممی  شدید  او  بر  مرگ  هنگام

 صحت با یا و روزی، در وسعت با یا گیرم،می م تا اینكه تمام کارهای نیكی که انجام داده است راکن عذاب  را او
 .(2)(گیرممی راحت او بر مرگ هنگام ماند، باقی او با اگر دنیایش، در امنیت با یا و جسمش، در

َّ  العوام ممن ليس على وءيَّة آل الحيَّط -  هم ورغم ذلَّ  يرى الحعض من )ع(قولَّ : )وبعض أ
 ويضسر لصدق دعواأم(.، ونحن رأينا رأيات   ماي ول )ص(الرسول

بعضی از آنان رسول  وجودنیستند، با این  )ع(بیتسخن شما: )بعضی از اهل عوام که بر والیت اهل -ج
 وت شماست(.دع تصدیق در آن تفسیر و تأویل که دیدم رؤیاهایی نیز ما و بینند،الله)ص( را می
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وأَ  بيت    املنام ليسَََّّّط مقتصَََّّّرة على أَ  الحق، ولكن ء   )ص(محمد  أقول: رأية الرسَََّّّول
يمكن أص ينيناقض ملكوت اهلل تعالى، فَل يمكن أص يشَّهد اهلل تعالى مثَل  للسَّيد أحمد الحسَّن 
ب ن  صَََّّّاحب الحق وأخل  يشَََّّّهد ألعدائ  ب نهم على الحق، نعم قد تكوص َناك رأى منيشَََّّّابهة 

الحقيقَّة خَل  مَّا فهمَّ  أي إنهَّا غري صََََّّّّريحَّة  لكنهَّا  يضهمهَّا صَََََّّّّّاححهَّا على أنهَّا ت يَّده و
ومحكمَّة، يعين مثَل  أنَّا سََََّّّّمعَّط رأيَّا من أحَّد أتحَّاع الضقهَّاء بَّ نَّ  رأى رأيَّا: أَّ ص أمري امل منني)ع( 
موجودا    مكاص ما وأاص وقط صَََّّلة والنان جاءت إلي  ليصََّّلوا خلض  فلم يقح  وأةََّّار إليهم أص 

 .-أحد مدعي العلم  -املكاص وَو أحد العلماء     ذل يخَحوا ويصلوا خلع ةخ  أاص موجودا  

در خواب، فقط مختص اهل حق نیست، ولی امكان ندارد  بیتش)ع(و اهل: دیدن رسول الله)ص( گویممی
که ملكوت خداوند متعال متناقض شود، امكان ندارد که خداوند متعال مثال  شهادت دهد که سید 

 اوقات گاهی بله هستند؛ حق بر دشمنانش که دهد تشهاد نینچصاحب حق است و هم احمدالحسن)ع(
 فهم  برخالف  حقیقت  در ولی  کندمی  تأیید را  او  که  فهمدمی  آن  از  صاحبش  که  باشد  متشابه رؤیای  است  ممكن
ی دید: رؤیای که شنیدم فقها اتباع از یكی از من مثال   یعنی است، محكم و غیرصریح آن یعنی اوست،

ر یک مكانی بود، و وقت نماز بود و مردم آمدند تا پشت سر ایشان نماز بخوانند ولی ایشان امیرالمؤمنین)ع( د
به آنان اشاره کرد تا بروند و پشت سر آن فردی که در آن مكان بود نماز بخوانند، و او یكی از علماء بود، یكی از 

 مدعیان علم.

َّخه الرأيَّا ت يَّد ذلَّ  أنهَّا ليسََََّّّّط َكَّخا؛ ألص النَّان لو   العَّالم،   حني فضهم صََََّّّّاحَّب الرأيَّا أص 
ملا منعهم وحرمهم منها، والصَلة ترمز للوءية، ولو أانط مستحقة للصَلة خلع أمري امل منني)ع(  

، حقا  فلماذا َو منعزل   صَلت  ولم ي تم ب مري امل منني)ع(   أاص ذل  العالم موالي ألمري امل منني)ع(
يقول لهم أنتم من أتحََّّاع  )ع(، يعين اإلمََّّام علي)ع(يََّّطمتحعََّّة للعلمََّّاء ء ألَََّّ  الحفينيحني أص النََّّان 

، وإء أيع يكوص أمري -واهلل العالم   -العلماء وليس من أتحاعي، فاذَحوا وصَََّّّلوا خلع من اتحعتم  
امل منني موجودا  ويصَََّّّلي   مكاص معني وتعقد صََََّّّلة جماعة بإمامة غريه   نضس املكاص؟! وَو 

نعوذ بَّاهلل من  -أَّاص َ ءء النَّان متقني لكَّاص أمري امل منني إمَّامهم  منني وإمَّام املتقني، فلو أمري امل
 .-اللَلل واإلضَلل 

 مردم  اگر چون نیست، گونهاین کهدرحالی کند،می تأیید را عالم آن رؤیا این برداشت صاحب رؤیا این بود که
کرد، و نماز رمز والیت روم نمیها را منع و مح، ایشان آنبودند)ع(  امیرالمؤمنین  سر  پشت  خواندن  نماز  مستحق

خواند و به بود، چرا جداگانه نماز می است، و اگر آن عالم از دوستداران واقعی امیرالمؤمنین)ع(
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، بیت)ع(کنند و نه از اهلروی میشود که مردم از علماء دنبالهاقتدا نكرد، و مشخص می امیرالمؤمنین)ع(
ز اتباع علماء هستید و از اتباع من نیستید، و بروید و پشت سر فردی )ع(به آنان می گوید: شما ایعنی امام علی

باشند و در یک مكان که پیرو او هستید نماز بخوانید، خداوند داناتر است، وگرنه چگونه امیرالمؤمنین)ع( 
نین ر شود؟! و ایشان امیرالمؤممشخصی نماز بخوانند و نماز جماعتی با امامت غیر ایشان در همان مكان برگزا

 و  گمراهی از برخدا پناه شد،امام آنان می و امام متقیان است، و اگر این افراد ُمّتقی بودند امیرالمؤمنین)ع(
 .نمودن گمراه

: إص َََّّخا العََّّالم وأيلي أو نََّّائيب أو ممثلي أو إنََّّ  الحق ولكن لو قََّّال لهم اإلمََّّام علي)ع(  مثَل 
  أص َخا العالم حق وعادل.اتحعوه لكانط الرأيا محكمة وصريحة  فصلوا خلض  أو 

فرمود: این عالم وکیل من یا نائب من نماینده من است. یا گونه میبه آنان مثال  این  ولی اگر امام علی)ع(
عالم حق و که اینایشان حق است و پشت سرش نماز بخوانید یا از او پیروی کنید، رؤیا محكم و صریح بود به 

 عادل است.

اهلل بهَّا على امل منني األنصَََََّّّّّار فهي إعجَّاز بحَّد ذاتهَّا، فهي بَّاملئَّات إص لم نقَّ   أمَّا الرأى الت َمنم 
بَّايء  ومن مختلع النَّان، بَّ  حىت من أةََََّّّّخَّاص أَّانوا محَّاربني للَّدعوة املحَّارأَّة، بَّ  منهَّا من 

لحسََََّّّّن، ورأى صََََّّّّريحة أةََََّّّّخاص لم يعلموا بالدعوة أي قح  أص يسََََّّّّمعوا بدعوة السََََّّّّيد أحمد ا
حة واإلحكام وء تحتم  الت وي ، فلو جاز لمنسََّّاص أص يشََّّك    ومحكمة ب    غاية الصََّّرا

رأيا أو رأينيني أو عشََّّر أو عشََّّرين ... فكيع يجوز ل  أص يشََّّك    َخا الكم الهائ  من الرأى 
ول اإلمام الصَّادقة باملعصَّومني والت تن  صَّراحة على أص السَّيد أحمد الحسَّن حق وأن  ويص ورسَّ 

الخ، أضََََّّّّع إلى ذلَّ  أص بعض الرأى تحتوي على أرامَّات واخحَّارات  واليمَّاني املوعود ...املهَّدي)ع( 
تحققط   أر  الواقع، وأما يقول الشَََّّّهيد محمد محمد صَََّّّادق الصَََّّّدر )رحم  اهلل( إص َكخا 

 رأى تعت  من قحي  املعجزات.

 دهاص  ها، آناست  معجزه  خودش  حد  در  گذاشته،  نتم  انصار  مؤمنین  بر  آن  واسطهاما رؤیاهایی که خداوند به
 مبارک دعوت  دشمن که افرادی از حتی بلكه است، مختلف مردم سوی از و هزاران، نگوییم اگر رؤیاست،
را احمدالحسن)ع(  سید دعوت  کهاین از قبل یعنی دانستند،نمی را دعوت  جریان که افرادی از بلكه هستند،

است و احتمال تأویل ندارد. برای محكم است بلكه در انتهای صراحت و محكم بودن  بشنوند، و رؤیاها صریح و  
تواند در این تعداد انسان امكان دارد که در یک رؤیا یا دو رؤیا یا ده رؤیا یا بیست رؤیا شک کند. ولی چگونه می
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حق  حمدالحسن)ع(کند که سید ابسیار از رؤیاهای صادقه به معصومین شک نماید، رؤیاهایی که تصریح می
و یمانی موعود است، الخ. عالوه بر این بعضی از رؤیاها  مام مهدی)ع(است و ایشان وصی و فرستاده ا

طور که شهید محمد محمد صادق دربردارنده کرامات و خبرهایی است که در واقع اتفاق افتاده است، همان
 می گوید: این قبیل رؤیاها ازجمله معجزات است. صدر 

َّ  املخَّالضقولَّ  -د  )ع(ني الَّخين ء يوالوص العرتة ال َّاَرة : )حيَّا إني أعتقَّد بوجود أنَّان من أ
َّخا املَّ ء واملَّد بَّال  يَّاص، )ع(ويححوص اهلل ويخَّافونَّ  أء يبح ي أص يهَّديهم اهلل لوءيَّة آل الحيَّط ، وملَّا 

 ننا نعم (.وأيع نم  أننا على الحق واهلل تعالى يخ نا بالرأيا أنكم حق وأن  ء يمدنا   ا يا

را ندارند، و خدا را می از مخالفین هستند که والیت عترت پاک)ع( سخنت: )من اعتقاد دارم که مرد -د
هدایت کند، چرا این  بیت)ع(ترسند، آیا شایسته نیست که خداوند آنان را به والیت اهلدوست دارند و از او می

ا ر حق هستیم و خداوند متعال در رؤیب که دهیم تشخیص چگونه دارد، وجود طغیان در استمرار و داشتننگه
 (.است؟ نداشته نگه هایشبه ما خبر داده که بر حق هستید، و ما را در طغیانمان در نعمت

َّ  الحيَّط  إ ص ﴿ء يححوص اهلل تعَّالى حقيقَّة، قَّال اهلل تعَّالى:  )ص(أقول: الَّخين ء يوالوص أ
قَّح س

 َ وَص الل  حُّ نتحمس تحح  نحوأح مس ذح رس َلكح ض  ح َوَي س مح الل  حسكح ح  ون ي يححس عح ح 
يم  َفاتم ور  رمح  ح َغضح مس َوالل   .(1)﴾بَكح

)ع( را ندارند در حقیقت خداوند متعال را دوست ندارند، خداوند متعال بیت: افرادی که والیت اهلگویممی
 را گناهانتان و بدارد؛ دوست را شما خدا ات! کنید پیروی من از دارید،: )بگو: اگر خدا را دوست میفرمایدمی

 . (2)ه مهربان است(زندآمر  خدا و ببخشد؛

قَّد أمر بمواءة أََّ   )ص(ء يحَّب اهلل تعَّالى، والرسََََّّّّول )ص(فَّالَّخي ء ينيحع الرسََََّّّّول محمَّد
َّ  الحيَّط  )ع(الحيَّط َّ    )ع(ومعَّاداة أعَّدائهم، فَّاملخَّالضني صََََّّّّنعوا العكس حيَّا والوا أعَّداء أ وعَّادوا أ
ايبَّاء واألجَّداد، ومنهم من حيَّا يعلموص أو من حيَّا ء يعلموص، منهم تقليَّدا  واتحَّاعَّا  لَّدين    )ع(الحيَّط

 تعصحا  وحسدا  وحقدا  ... الخ.
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)ص( به والیت الله رسول و ندارد دوست را متعال خداوند کند،فردی که از رسول الله)ص( پیروی نمی
 دشمنان  که)ع( و دشمنی با دشمنان آنان دستور داده است و مخالفین برعكس آن عمل کردند، وقتیبیتاهل
 تقلید خاطر به آنان از بعضی کنند،)ع( دشمنی میبیتدارند و دانسته یا ندانسته با اهل)ع( را دوست بیتاهل

 .الخ کینه و حسد و تعصب خاطر به آنان از بعضی و اجدادشان و پدران دین از پیروی و

وإذا علمنا ب ص اهلل عادل وء يوجد   سَََّّّاحت  ظلم وء بخ ، فنعلم أن  قد أقام الحجة على أ  
ء أاص إجماء  أو تضصَََّّّيَل ، وأما الخين علم اهلل ب نهم ء يسَََّّّتجيحوص وء ي منوص فاألمر الخلق سَََّّّوا

 أوص  لهم التضاصي  أم ء.بيده تعالى سواء 

 هاآفریده  همه  بر  را  حجت  که  فهمیماگر بدانیم که خداوند عادل است و در ساحتش ستم و بخل نیست، می
 آورند،نمی ایمان و دهندنمی پاسخ که داندادی که خداوند میافر  اما است، کرده تمام تفصیلی یا اجمالی خواه

 .خیر یا برساند آنان به را تفاصیل اهدخو می است، متعال خداوند دست به مسئله

نحوصَ ﴿قال تعالى:  م  مس ءَ يح س َح رس مس َلمس تحنخ 
َ
مس أ َتهح نَخرس

َ
أ
َ
مس أ ه   َسَواء  َعَليس

واس يَن َأَضرح خ 
 .(1)﴾إ صم الم

 نترسانی؛ یا بترسانی را آنان که کند: )کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمیفرمایدد متعال میخداون
 .(2)(آورد نخواهند ایمان

نحوصَ ﴿وقال تعالى:  م  مس ءَ يح س َح رس مس َلمس تحنخ 
َ
مس أ َتهح نَخرس

َ
أ
َ
مس أ ه   .(3)﴾َوَسَواء َعَليس

 .(4)!(آورندن کنی یا نكنی، ایمان نمی: )برای آنان یكسان است: چه انذارشافرمایدو می

واهلل سََََّّّّححَّانَّ  إذا أَّاص   علمَّ  أص أحَّدا  اَّالحَّا  للحق بصَََََّّّّّدق فيقينَّا  أنَّ  سََََّّّّيمَّد لَّ  يَّد العوص 
ا...﴿لهدايت ، قال تعالى:  ََ َقَدر   ب 

َية  د  وس
َ
َماء َماء َفَساَلطس أ َن السم نَزَل م 

َ
 .(5)﴾أ

 
 . 6البقرة:  -1
 .6بقرة:  -2
 . 10یس:  -3
 . 10یس:  -4
 .17الرعد:  -5



 

 377                                                                                        (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 

 کند،دراز میحق است، قطعا  دست کمک برای هدایت او  لب  طا  راستیخداوند سبحان اگر بداند که فردی به
 جاری سیالبی هاآن اندازهبه ای:)خداوند از آسمان آبی فرستاد؛ و از هر دّره و رودخانهفرمایدمی متعال خداوند

 .(1)(شد

فضيض اهلل َاا    أ  آص، ولكن القلوب أوعية وخريَا أوعاَا، وأ  ي خخ على قدر وعائ ، 
ةَّيئا ، وخري ما يصَّعد إلى السَّماء اإلخَلص وخري ما ينزل ص الوعاء منكوسَّا  فَل ي خخ  وأما إذا أا

 منها التوفيق.

 و هاستآن ترینظرفیت با هاآن بهترین و است هاییظرف هافیض خداوند پیوسته و دائمی است، ولی دل
 آسمان  به  که  چیزی  بهترین  و  گیردبرعكس باشد، چیزی نمی  ظرف  اگر  اما  گیرد،می  ظرفش  اندازهبه  فردی  هر

 .است توفیق شود،می فرستاده که چیزی بهترین و است اخالص رودیم

و  الحَّديَّا القَّديس: )من تقرب إلي  ةََََّّّّ ا  تقربَّط إليَّ  ذراعَّا ، ومن تقرب مين ذراعَّا  تقربَّط منَّ  
 .(٢)باعا ، ومن أتاني مشيا  أتيت  َرولة(

 تقریبا  )  ذراع  یک  اندازهبه شود،  نزدیک  انگشت  یک  اندازههر فردی به من به)و در حدیث قدسی آمده است:  
 نزدیک او به باع یک اندازهبه شود، نزدیک ذراع یک اندازهبه من به فردی هر و شودمی نزدیک او به( متر نیم
 .(3)(آیمبه سمتش می هروله به بیاید، من سمت به پیاده پای با فردی هر و شوممی

العحَّاد إء بَّدوص سََََّّّّعتهم، فكَّ  يشء أمر النَّان بَّ خَّخه فهم ل: )مَّا أمر وعن أبي عحَّد اهلل)ع(، قَّا
 .(٤)منيسعوص ل ، وما ء ينيسعوص ل  فهو موضوع عنهم، ولكن النان ء خري فيهم(
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شان دستور نداده است، هر چیزی که مردم خداوند به بندگانش بدون وسعت)فرماید: میو أبی عبدالله)ع( 
آنان است و آنچه در وسع آنان است، برایشان قرار داده شده است،  ند، در وسعابه گرفتن آن دستور داده شده

 . (1)(ولی در مردم خیری نیست

وامل من أخَّخ دينَّ  عن اهلل تعَّالى وعن حججَّ  ء عن الرجَّال فهو ء يزول ويعلم أنَّ  على الحق 
شََََََّّّّّ ﴿وغريه على الحَّااَّ ، قَّال تعَّالى:  يٍّ َي س رر لُّج  اتر    بَحس مََّ

لح وس َأمح
َ
قَّ    اهح َموس   أ ن َفوس قَّ    َموس   م  ن َفوس  م 

ح َل ح نحورا   َع   اللم مس َيجس
ا َوَمن لم ََ َرَ  َيَدهح َلمس َيَكدس َيَرا خس

َ
ضر إ َذا أ َق بَعس َها َفوس لََّّح لحَمات  بَعس َحاب  ظح ن  سَََّّ َفَما َل ح م 

ورر 
 .(٢)﴾نُّ

 که داندمی و شودنمی سست مردان، از نه و گیردایش میهمؤمنی که دینش را از خداوند متعال و از حجت
:)همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و فرمودند متعال خداوند هستند، باطل بر او غیر افراد و است حق بر

 بر  یكی  است  هاییپهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری و بر فراز آن ابری تاریک است؛ ظلمت
 او برای نوری خدا که کسی و! ببیند را آن نیست ممكن کند خارج را خود دست هرگاه که گونهگری، آندی فراز
 .(3)نیست!( او برای نوری نداده، قرار

َقامر ﴿ ي انت  يزر ذ   ب َعز 
ح َليسَس اللم

َ
ل  ٍّ أ ن مُّ ح َفَما َل ح م  د  اللم  .(٤)﴾َوَمن َيهس

 مجازات  دارای و توانا خداوند آیا داشت نخواهد ایکننده )و هر کس را خدا هدایت کند، هیچ گمراه
 . (5)!(نیست؟

 والخين من اهلل يسمعوص أَلم اهلل ويعرفوص أَلم اهلل ... أما قال السيد أحمد الحسن)ع(.

احمدالحسن)ع(  سید که طورهمان. شناسندمی و شنوندافرادی که از خداوند هستند، سخن خداوند را می
 فرمود.
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قا  لوالدي  وقااعا  لرحم  إص ت أ منهم إص لم ي منوا بالدعوة، أم ماذا يعت  اإلنساص عا)وَ    -ََََََّّّّّ 
علي  أص يضع ، وَ  يصََََّّّّح أص أسََََّّّّاعد أمي وأخت مايا وأخي وَم ليسََََّّّّوا على عقيدتي، مع العلم أص 
والدتي آمبط بكم دوص إخوتي، فهم   اور الححا وأرجو لهم الهداية حيا قلط لهم سََّّيدي أن  ء 

علي وَ ءء رحمي وء أصَّ  رحم من ق ع رحم رسَّول اهلل ولو أاص أَلي، فه  أب لي سَّوى محمد و
 ، أم ماذا أفع (.)ع(أنا قااع رحم، وَ  يجب أص أود أَلي وَم على غري عقيدتي باألئمة واملهديني

دین و قاطع رحم )اگر والدین شخصی به دعوت ایمان نیاورند و ایشان از آنان برائت بجوید، آیا عاق وال -هـ
نان شده است، یا چه رفتاری باید انجام دهد؟ آیا درست است که مادرم، خواهرم و یا برادرم را یاری دهم، آ

 آورده ایمان شما به خواهرانم و برادران از غیر به مادرم اینكه به توجه با نیستند، من عقیده بر آنان کهدرحالی
ارم، چون آقایم، به آنان گفتم: پدری برایم غیر از برایشان امید هدایت دال تحقیق هستند و ح در آنان است،

)ص( قطع رحم الله رسول رحم با که فردی رحم با و هستند من رحم هامحمد)ص( و علی)ع( نیست و این
 را امانوادهخ که است واجب آیا کردم؟ رحم قطع من آیا. باشند من خانواده هرچند شوم،کرده است متصل نمی

 )ع( نیستند، چه کار کنم؟(.مهدیین و امامان به من عقیده بر آنان کهبدارم، درحالی وستد

ن  ﴿أقول: قَّال اهلل تعَّالى:  م م  وأح جح ر 
ين  َوَلمس يحخس

مس    الَّد 
لحوأح ات  يَن َلمس يحقََّ خ 

 َعن  الَّم
ح مح اللم اأح هََّ َء َينس

وا   سََّّ  ح مس َوتحقس َح ص َتَ ُّو
َ
مس أ أح َيار  بُّ د  َ يحح  مس إ صم اللم ه  نيَ  إ َليس سََّّ    حقس . فالخين ء يحاربوص الدعوة الحقة (1)﴾املس

إلى النََّّان  )ع(ء مََّّانع من برَم ومسََََََّّّّّّاعََّّدتهم ... الخ، بََّّ  على امل من أص ينقََّّ  أخَلق آل محمََّّد
 ء ةينا  عليهم. )ع(ويجسدَا   أقوال  وأفعال  وسكنات ، لكي يكوص زينا  يل محمد

را از نیكی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه اید: )خدا شما فرم: خداوند متعال میگویممی
 دوست  را  پیشگانعدالت  خداوند  که  چرا  کند؛دین با شما پیكار نكردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی

رد ست، الخ؛ بلكه بر فنی آنان به یاری و نیكی از مانعی کنند،افرادی که با دعوت حق دشمنی نمی ،(2)(دارد
مؤمن واجب است که اخالق آل محمد)ع( را به مردم انتقال دهد و آن را در سخنان و کارها و سكناتش به 

 خاندان محمد)ع( باشد، نه مایه زشتی آنان.عمل برساند تا زینت 

وليكن امل من حريصَّا  على َداية أَل  أةَّد الحرص؛ ألص النهاية ةَّديدة وعصَّيحة ملن ء ي من 
مس ﴿، قَّال تعَّالى: -أعَّاذنَّا اهلل تعَّالى  -نم وينيحع الحق، وَي جه كح سَََََّّّّ نضح

َ
وا أ وا قح يَن آَمنح خ 

ا الَّم يُّهََّ
َ
يََّا أ
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 ََّ ودح مس نََّارا  َوقح ل يكح َس
َ
مس َوأ َح َمَر

َ
ا أ َ مََّ وَص اللم صََََّّّّح َداد  َء َيعس ََلظ  ةَََََّّّّّ  ة  غ  ا َمََلئ كََّ هََّ اَرةح َعَليس جََّ ح 

انح َوالس ا النَّم
وصَ  َمرح َعلحوَص َما يح س  .(1)﴾َوَيضس

 مد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل  األئمة واملهديني وسلم تسليما .والح
 كن اهلل ل    األر (أنصار اإلمام املهدي )م -اللجنة العلمية 

 ََّ 1٤31محرم الحرام/  -الشيخ ناظم العقيلي 

 پیروی  حق از و دآور نمی ایمانردی که ف عاقبت چون باشد، حریص بیشتر اشمؤمن باید بر هدایت خانواده
:﴿ )ای کسانی فرمایدمی  متعال خداوند. آن  از  متعال  خداوند  به  پناه  است،  جهنم  آن  و  است  بد  و  شدید  کندنمی
 که آتشی دارید؛نگه هاستسنگ و هاانسان آن هیزم که آتشی از را خویش خانواده و خود ایدمان آوردهایکه 

 فرمان را آنچه و کنندرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمیده شده که خشن و سختگیگمار  آن بر فرشتگانی
 .(2)!(نمایندمی اجرا اندشده داده

.  والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 
 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی

 هـ ۱۴۳۱ /الحراممحرم  - شیخ ناظم عقیلی

****** 

 در علم فقه و قرآن از همه مردم داناتر است؟  )ع(امام مهدی : آیا 518پرسش 

)َ  املهدي سَََّّّيكوص أعلم النان بعلوم الضق  والقرآص، أم أن  قائد للمسَََّّّلمني؟(.  :51٨السَََّّّ ال/  
وَخا ما نحتا    رأيي القول إص املرجع الشََََّّّّيعي غري السََََّّّّين، أو إص َناك مرجعيات خاائة وأخرى 

 ة غري صحيح. والسنيب بسيط؛ ألص اءختَل  منهجي وليس عقائدي.صحيح

داناترین مردم نسبت به علوم فقه و قرآن خواهد بود، یا وی رهبری برای مسلمانان : )آیامهدی ۵۱۸سؤال/ 
است؟(  وآن چه به نظرم بدان احتیاج داریم، این که مرجع شیعی است و نه سنی، یا این که مرجعیات اشتباهی 
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 عقاید در و است روش در اختالف چون است، ساده علت و. است غیرصحیح هاارد و بعضی از صحیحوجود د
 .نیست

َّخا لهَّخا القول إص  ألنَّا نصََََّّّّلي ونصََََّّّّوم ومن زاد فلَّ  أجره وء نعر  أحَّد من العلمَّاء اختلع   
لى املهدي سَّيكوص املرجع الوحيد أو الضقي  الخي سَّيضسَّر لنا القرآص وما خضى من  وتكوص حجة ع

 النان أَلم غري باا . نحن نحتا  لقائد .. فقط ء غري.

ی از کس و اوست، برای پاداشش دهد انجام بیشتر که فردی هر و گیریم می روزه و مخوانیهمه ما نماز می
 ما برای را قرآن که بود خواهد فقیهی یا و مرجع تنها که باشد قائل که این به این در که شناسیمعلما را نمی

 رهبر به فقط ما. نیست باطلی سخن این بود خواهد حجت مردم بر و است مخفی آن از که چه وآن کند رتفسی
 . دیگر چیز نه داریم نیاز

القول إص أعلم النان أوءَم بالخَلفة، غري صََََّّّّحيح. والقول إص اإلمام أو املهدي سََََّّّّيكوص عالم 
 يست يعوا حىت تضسري القرآص. وبعلم  يحكم غري صحيح .. والدلي  إص من سحقوه من أجداده لم

 یک مهدی یا و امام که این و. است صحیح غیر سخن یک هاستمردم به خالفت داناترین آن تریناولی
 حتی  وی  از  قبل  اجداد  که   این  دلیلش...  است  نادرستی  سخن  یک  کندكومت میح  علمش  با  و  بود  خواهد  عالم

 .کنند تفسیر را قرآن نتوانستند

والصَََّّّوفية خوة املجتهدين أص له ءء النان الهام أو ما يسَََّّّمى محدثوص .. سَََّّّمعنا من بعض اإل
لهم اجتهادات، يقول ابن خلدوص إص الضرق بني الساحر أو املنجم وبني الصالح أص األخري يع ى برأة 
من السَّماء، أما املنجم أو السَّاحر يسَّرقها من السَّماء .. و  أَل الحالتني ء قيم  لها. والشَّيااني 

 فوق العحاد.سرق األخحار، وء تدل على أص َناك قوة وراء َخا الكوص.. ورب أانط ت

لهام است یا آن  صوفیه ... شوندث نامیده میمحد  چهاز بعضی از برادران مجتهد شنیدیم که برای این مردم ا 
ر بین فرق: گویدمی خلدون ابن دارند، اجتهاداتی  آسمان از رکتیب آخری فرد که این صالح فرد و ُمَنجم یا ساح 

رقت میساح یا منجم اما دهد،می  شیاطین  و. نیست ارزشی آن برای حالت دو هر در و... کنندر از آسمان س 
 از باالتر پروردگاری و...  باشد جهان این پشت نیرویی یک که کندلت نمیدال و بردند،می سرقت به را خبرها

 .بندگان
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فها لم يكن بقصَََّّّد التقرب هلل مع األسَََّّّع ب  ل لب اختلضط املخاَب الديبية واألدياص، واختَل
الدنيا. النان تقرأ آية الكريس وياسََّّني واملعوذات واألدعية وتتقرب لقحور الصََّّالحني ألمور دنيوي  

وعنَّدمَّا ألقي لم ي لَّب أيوب من اهلل أص يرفع عنَّ  العَّخاب ... ء قيمَّة لهَّا، عنَّدمَّا ابتلى اهلل أيوب)ع( 
م ي لب إبراَيم من املَلئكة الت عرضَََّّّوا علي  أص يسَََّّّاعدوه، وعندما بإبراَيم بالحضرة ليحرقوه ل

قال أَ  مكة ملحمد علي  الصَََّّلة والسَََّّلم اقلب لنا الصََّّضاء ذَب ون من ب  جاءه ج ي  وقال إص 
 أردت أص أقلحها ذَحا  فعلط لكن  رفض.

 نیست،  خداوند به نزدیكی دقص به متأسفانه هاف دارند، و اختالف آنادیان و مذاهب دینی با یكدیگر اختال
ذات و دعا را میطل برای بلكه  نزدیک شایستگان قبور به و خوانندب دنیاست. مردم آیة الكرسی و یاسین و ُمعوَّ
ال ُدچار را به ب ین کارها برای امور دنیوی است و هیچ ارزشی ندارد، وقتی خداوند ایوب)ع( ا همه شوند،می

ای انداختند تا وی نكرد تا عذاب را از او بردارد... و زمانی که ابراهیم را در ُحفرهنمود، ایوب از خداوند درخواست  
را بسوزانند، ابراهیم از فرشتگانی که خدمت او رسیدند نخواست تا به وی کمک کنند، و زمانی که اهل مكه به 

نزد ایشان آمد و عرض طالکن تابه شما ایمان بیاوریم، جبرئیل  گفتند: صفا را برایمان تبدیل به محمد)ص(
 . نپذیرفت ایشان ولی کنم،می تبدیل طال به را آن خواهیکرد: اگر می

الضرق بني الدين اإلسََََّّّلمي والدين اليهودي أص اإلسََََّّّلم مدعوم من املَلئكة، لهخا نحن ء نعلق 
ومعجزات  أانط مدعومة بالجن والشَّيااني وأاص لسَّليماص الصَّور بمجالسَّنا، أما الدين اليهودي  

مملكة بقوه الجن ب مر اهلل، أاص الهد  أص نعر  جميعنا قوة الجن والشَّيااني من ثم نعر  قوة 
املَلئكة ونعر  أص اهلل أقوى منهم، لكن َ ءء الجن والشََّّيااني وأغلحهم أضرة والكثري منهم 

 صر محمد علي  الصَلة والسَلم َربوا إلى غري رجعة.على دين موىس عندما رأوا املَلئكة تن

 در  ما  خاطر  همین  به شود،ق بین دین اسالم و دین یهودی این که اسالم از سوی فرشتگان پشتیبانی میفر 
 برای و کردندن را جن و شیاطین پشتیبانی میآ معجزات  و یهود دین اما کنیم،نمی نصب عكس خود مجالس

روی جن و شیاطین را د با نیروی جن مملكتی بود، هدف این است که همه ما نییمان به دستور خداونسل
بشناسیم، و سپس نیروی فرشتگان را بشناسیم و بدانیم که خداوند از آنان نیرومندتر است، ولی بیشتر این 

را بیشتر آنان به دین موسی هستند، و زمانی که دیدند فرشتگان محمد)ص(  و هستند کافر شیاطین و هاجن
 . کردند فرار بازگردند اینكه بدون دهند،یاری می
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اإليماص باهلل وتوحيده وترك أمور الدنيا وعدم الدعاء ألغرا  دنيوية تحعد اإلنسَّاص عن اهلل، اهلل 
يع ي َ ءء وَ ءء وما أاص ع اء رب  محلََّّورا  )أخا(. أفلََّّ  الدعاء الب رضََّّا اهلل، وأقححها 

 حياة ليحلونا أينا أحسن عمَل .الب الدنيا، اهلل خلق املوت وال

 کند،حیدش و ترک امور دنیا و عدم دعا برای اهداف دنیوی، انسان را از خداوند دور میایمان به خداوند و تو
. و بخشش پروردگارت تمامی ندارد، بهترین دعا کسب رضای خداوند هااین  به  هم  و  دهدمی  آنان  به  هم  خداوند

د که کدام یک از ما بهتر کار دنیاست، خداوند مرگ و زندگی را آفرید تا ما را بیازمایاست، و ناپسندترین آن طلب 
 . کنیممی

لقد فل الجن واإلنس؛ ألن  يريد أص يصَّ ضي خيار النيشَّر، ء فلَّ  لعربي وء عجمي )أخا( وء 
صَََّّلة انيسََّّ وء جين، ب  َي مشََّّيئة اهلل يع يها من يشََّّاء. التوحيد والحنضية َي عامود الدين وال

 اهلل ما   قوم حىت ي ريوا ما   أنضسهم.عحادة ومن صلى لدنياه فهو عحد لدنياه .. لن ي ري 

جن و انس مورد آزمایش قرار گرفتند، چون خواستند که بهترین بشر را انتخاب کنند، فضیلتی برای عرب و 
 و توحید. دهدبخواهد می است که به هر فردی خداوند خواسته اینعجم نیست، و نه انسان و نه جن، بلكه

 خداوند...  دنیاست  بنده  بخواند نماز  دنیایش  برای  فردی  هر  و  است  عبادت   مازن  و  است  دین  ستون  پرستی  یگانه
 .دهند تغییر خودشان آنان اینكه مگر دهد،نمی تغییر را گروهی عاقبت

يضتخر الصَََّّّوفية ب ص الصَََّّّوفية ء ب ن بها، لكنها دنيوية. وبرأتها مسَََّّّروقة من السَََّّّماء .. 
 ؟علمائهم يمشوص على املاء، ما الضائدة

ی بر صوفیه نیست، ولی آنان دنیوی هستند، و برکت آنان از آسمان دزدیده شده است... صوفیه افتخار اشكال
 چیست؟  اشفایده روند،می راه آب  روی علمایشان که کنندمی

حات لخات ، لقد قالها موىس أنا أعلم النان سََّّ الي: أين توحيد اهلل   رسََّّالت ، ما تقوم ب  َو إث
. والخلََّّر ليس أعلم من   األر  وقد صََّّر  بهخا، وقال ما أتيط َخا بعلم )ع(فاخر  اهلل ل  الخلََّّر

ــيءمن عنَّدي. العلم  ليس نهَّايَّة امل َّا  .. والهَّد  منَّ  معرفَّة اهلل .. واإليمَّاص بَّ  والسََََّّّّعَّادة ء  بشـ
وأ  من قرب منها ابتَله اهلل وأبعده عنها وفتن .....   تكوص بالعلم ب  السََََّّّّعادة بمعرفة الحقيقة،
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إء القليََّّ  القليََّّ  .. والنجََّّا  أمر عميم، ويعين أص اهلل سََََّّّّيكوص يََّّده الت يح و بهََّّا  وء ينجح 
 وسمع  وبصره وأ  ما ي لب من اهلل يع ي  ... وبمعق آخر يقحل  اهلل.

 این موسی است، خودت  اثبات  برای ودینم بیان چهسؤالم: توحید خداوند در رسالت شما کجاست، آن
)ع( را برای او بیرون آورد، و خضر داناترین مردم خضر خداوند و هستم مردم زا تراعلم من که گفت را سخن

روی زمین نبود و خودش بدان تصریح کرد، و گفت: و من این مطلب را از روی علم خود نیاوردم. علم به چیزی 
بلكه هدف از آن شناخت خداوند است... و ایمان به آن و سعادت با علم نیست، آخرین مرحله نیست ... و 

 از را او و دهدسعادت با شناخت حقیقی است. هرفردی به آن نزدیک شود خداوند او را مورد آزمایش قرار می
: یعنی  است،  زرگیب  مسئله پیروزی...  شوندندک و اندک پیروز میاط عده  فق  و...  آزمایدمی  را  او  و  کندمی  دور  آن

 خداوند از هرچه و شود،می چشمش و گوشش و زند،می ضربه آن واسطه به که شودمی او دست خداوند
 . کندمی قبول را او خداوند دیگر معنای به و... دهدمی او به خداوند کند درخواست

يتو  اهلل األنضس سَّ الي الثاني: بعيد عن التوحيد .. إص أجنيط علي  ف نط صَّاحب رسَّالة. عندما  
مره عند اهلل لكن أنا أسَّ ل  عن الجسَّد،   منامها ويقحض أرواحها ما الخي يحقى بالجسَّد، الرو  أ

 ما َو الضرق بني امليط والنائم أَلَما بَل رو  فكيع يعيو األول ويموت الثاني بقدرة اهلل.
 السعودية -املرس : عحد اهلل آل حقي  

 در  را  ها.. اگر پاسخ دهید شما صاحب رسالت هستید، زمانی که خداوند نفسسؤال دوم: دور از توحید است.
 ولی  است،  خداوند  نزد  روح  مسئله ماند،می  باقی  جسد  در  چیزی  چه  گیرد،می  را  آنان  هایروح  و  گیردمی اب خو 
و فرد خواب چیست، هر دوی آنان بدون روح هستند، پس  مرده بین فرق کنم،می سؤال شما از جسد از من

 یرد.ممی خداوند قدرت به دومی و کندچگونه فرد اول زندگی می
 عربستان. -بد الله آل حقیل فرستنده: ع

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

َّ  األر  جميعَّا ، واإلمَّام والقَّائَّد ءبَّد أص يكوص أعلم النَّان   اإلمَّام املهَّدي)ع(  -1 إمَّام وقَّائَّد أ
ة الحَلد والعحَّاد ...، فَل يمكن التضريق بني اإلمَّامَّة واألعلميَّة، القرآص والعقَّائَّد والضقَّ  وسََََّّّّيَّاسَََََّّّّّ 

فَّ نَّط عنَّدمَّا تريَّد بنَّاء فَّاإلنسََََّّّّاص ألمَّا أَّاص عَّاملَّا  بمهنَّة مَّا يكوص رجَّاء نجَّاحَّ    مهنتَّ  أأرث، 
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بيط لعيال  يكوص م وى لهم   بقية حياتهم تكوص حريصَّا  على أص تختار أمهر الحنائني بنمرك، 
ص تقنع حىت اضل  الصََََّّّّ ري بحكمت  عندما تختار غري األمهر ويزداد وء أعتقد أن  تسََََّّّّت يع أ

اء.  ال ني بلة عندما ينهار الحيط بسنيب قلة خ ة الحنم

 الرحمن الرحیمجواب: بسم الله 
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

است، و امام و رهبر باید از همه مردم در قرآن و عقاید و فقه و امام مهدی)ع( امام و رهبر همه زمین  -۱
آگاه و هر گاه انسانی میزان  انداخت، جدایی اعلمیت و امامت بین تواننمی و... باشد تراداره شهرها و بندگان 

 خواهیداهد بود، شما وقتی میخو   بیشتر  اشحرفه  در  وی   پیروزی  امیدواری  باشد،  بیشتر  ایحرفه به  اشدانایی
 ماهرترین انتخاب  در نظرت  به آیا باشد، آنان زندگی طول در مناسبی محل  بسازید ساختمانی ات خانواده برای
توانایی قانع کردن حتی کودک کوچكت را نسبت به حكمت خود در  نكنم فكر و د،بو نخواهید حریص بناها

آگاهی بنا خراب شود، کار بدتر  انتخاب بنای غیر ماهر را داشته باشید، و وقتی ساختمان به خاطر کمبود 
 .شودمی

َّخا على مسََََّّّّتوى بيَّط صََََّّّّ ري فكيع بمملكَّة اهلل تعَّالى، مَّا َي الحكمَّة املتوخَّاة عنَّدمَّا 
 !؟لى مل  جاَ  ويرتك أعلم خلق يوألها إ

این درمستوای خانه کوچک، چه برسد به مملكت خداوند متعال، حكمت چیست زمانی که خداوند آن را به 
 دان بدهد و داناترین آفریده هایش را ترک نماید؟! پادشاه نا

وَص ﴿قََّّال اهلل تعََّّالى:   َلمح يَن َيعس خ 
ي الََّّم َتو  لحوا ... قََّّح س ََََّّ س َيسََََّّّّس وس

ح
رح أ َخأم ا َيتَََّّ وَص إ نممَََّّ َلمح يَن َء َيعس خ 

َوالََّّم
َحاب  

لس
َ  .(1)﴾األس

 خردمندانند  تنها  یكسانند؟«  دانندمین  که  کسانی  و  دانند:﴿... )بگو: آیا کسانی که میفرمایدخداوند متعال می
 .(2)(پندپذیرند که

 
 . 9الزمر:  -1
 . 9زمر:  -2
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 ﴿وقال تعالى: 
َ
َحقُّ أ

َ
ي إ َلى السَحق  أ د  َفَمن َيهس

َ
َع ... أ مس َأيس َدى َفَما َلكح ص يحهس

َ
َي إ ءم أ د   َيه 

ن ءم مم
َ
ص يحنيمَحَع أ

وصَ  مح كح  .(1)﴾َتحس

پیروی  مورد است سزاوارتر کندّق رهبری می: ﴿... )پس، آیا کسی که به سوی حفرمایدو خداوند متعال می
 .(2)(کنید؟می داوری چگونه شده، چه را شما شود؟ هدایت آنكه مگر یابدقرار گیرد یا کسی که راه نمی

لم يضسََََّّّّروا القرآص فهو من أغرب ال رائَّب، أيع ء وَم وأمَّا قولَّ  بَّ ص أجَّداد اإلمَّام املهَّدي)ع(  
لهداية األمة، فراجع مثَل  أتاب   )ص(ي خلضهما رسَّول اهللعدل القرآص وترجمان  وأحد الثقلني الخ

 )ع(ا، تجد الكم الهائ  لروايات أَ  الحيطال َاص   تضسََّّري القرآص، وأتاب تضسََّّري القمي، وغريَ
  تضسََََّّّّري القرآص الكريم رغم قلََّّة أعمََّّارَم والملم الََّّخي تعرضََََّّّّوا لََّّ  وأم األفواه من قحََّّ  

َو من سََََّّّّيتم   أَّ  مكَّاص وزمَّاص، واإلمَّام املهَّدي)ع(  ال واغيَّط ومحَّاربتهم ومحَّاربَّة أتحَّاعهم
 .)ع(وأَ  بيت  )ص(الرسول محمد تضسري وت وي  القرآص وي حق  على أر  الواقع أما بشر بخل 

این قرآن را تفسیر نكردند، جزء مطالب عجیب است، چگونه ما این سخن شما که اجداد امام مهدی)ع( 
برای هدایت   قرآن و ترجمان آن و یكی از ثقلین هستند که رسول الله)ص(طور نباشد، درحالی که آنان هم تراز  

 ها"تفسیر قمی" و غیرآن کتاب  و" تفسیرالقرآن فی البرهان" کتاب به مثال برای. گذاشت جای به را هامردم آن
 عمرآنان  که  ینا  رغم  به  یابید،)ع( را در مورد تفسیر قرآن کریم میبیت  اهل  روایات   از  بسیاری  مقدار  کن،  مراجعه

 مبارزه  و آنان  با زهمبار   و بوده آنان  علیه  هاطاغوت   ازسوی  که  مهرسكوت   و  است،  رسیده  آنان  به  ستم  و  بود  کوتاه
و مكانی بوده است، امام مهدی)ع( فردی است که تفسیر و تاویل قرآن را به اتمام  زمان هر در آنان اتباع با

)ص( و اهل بیت)ع( ایشان به آن بشارت الله  رسول  محمد  که  طورنهما  دهد،ال انجام میعم  را  آن  و  رساندمی
 دادند. 

سََّّ ال   3أجاب السََّّيد أحمد الحسََّّن أحد األسََّّئلة املتعلقة بسََّّ ال    أتاب املنيشََّّابهات    -٢
 :11٩رقم

که مربوط به سؤال   ۱۱۹سؤال شماره  ۳در یكی از سؤاالت کتاب متشابهات جسید احمدالحسن)ع(  -۲
 خ داده است:شماست به آن پاس

 
 . 35یونس:  -1
 . 35یونس:  -2
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بليتاص وقسَّماص ب ص قسَّم يحقى   الجسَّد أثناء النوم أو أثناء صََّلة امل من، والقسَّم َ  للرو  قا
 ؟ايخر   السماء

نگام خواب یا هنگام نماز مومن در جسد باقی ه در آن از قسمتی که این آیا برای روح دو قابلیت است، به
 است؟ آسمان در آن دیگر قسم و ماند،می

الحسََّّن أالتالي: )الرو  أالشََّّمس، فإذا صََّّعدت إلى السََّّماء أو واب السََّّيد أحمد  وأاص ج
 توفاَا اهلل   النوم بقي ةعاعها متصَل  بالجسد يدبره( انتهى.

این است: )الروح کالشمس، فإذا صعدت إلی السماء أو توفاها الله فی النوم بقی پاسخ سید احمدالحسن)ع(  
کند یا خداوند آن را در خورشید است، وقتی به آسمان صعود میح مانند شعاعها متصال  بالجسد یدبره(. )رو

 ماند تا آن را اداره کند(. پاسخ به پایان رسید.گیرد، شعاعی از آن متصل به جسد میخواب می

ومنَّ  نعر  أص الرو  عنَّد النوم ء تنق ع نهَّائيَّا  عن الجسَََََّّّّّد، وأمَّا عنَّد املوت فهي تنق ع نهَّائيَّا  
 .ثة َامدةويحقى اإلنساص ج

 صورت  به مرگ موقع اما شود،نمی منقطع جسد از کلی صورت  به خواب  موقع روح: فهمیماز این سخن می
 . شودش میخامو ایُجثه مانند انسان و شودمی منقطع کلی

 وفق  اهلل ملعرفة الحق ونصرت  والثحات علي .
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر ( -اللجنة العلمية 
 ََّ 1٤31محرم الحرام/  -اظم العقيلي الشيخ ن 

  خداوند شما را برای شناخت حق و یاری و ثبات بر آن موفق نماید.
 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی

 هـ ۱۴۳۱محرم الحرام/  - شیخ ناظم عقیلی

****** 
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 مطلب جدیدی نیاوردی. : 519پرسش 

 ورحمت  وبرأات .السَلم عليكم  :51٩الس ال/ 

قح  حوالي ةَّهرين دعاني أحد اإلخوة إلى الححا   دعوة اإلمام أحمد الحسَّن اليماني روحي ل  
الضداء، وةَََّّّجعين ب ص املوضَََّّّوع يسَََّّّتحق القراءة، وغري ذل  َو واجب ةَََّّّرعي على جميع امل منني، 

سَََّّّنيب أص جميع ولقد انشَََّّّددت بايونة األخرية للقراءة والتمحي  والتضكر ولم أصَََّّّ  إلى يشء، ال
األدلة وال اَني والروايات قد قرأنا عنها وقد سَّمعنا بها أثريا  ولم ت ت بِشَّء جديد ما عدى ضَّريح 

، وأيلَّا  ما مدى مصَّداقية َخا القول ف سَّت يع أنا مثَل  أص أقول إص ق َا )ع(موءتنا فاامة الزَراء
ا  حسََّّيا  سََّّمعيا  بصََّّريا  ء نريد بجوار ق  عم الرسََّّول حمزة)ع(، وما يتنيط ذل ، نريد ةََّّيئا  ملموسََّّ 

أَلما  فقط، َخا ء يكضي، ثم على األق  ملاذا ء توجد ولو صَََّّّورة واحد لشَََّّّخ  اإلمام، ما الخي 
َّا الكَلم، فكثريا  من  يمنع من ذلَّ  لو سََََّّّّلمنَّا بَّ نَّ  م َّارد فقَّد تمهر الصََََّّّّورة أةََََّّّّيَّاء ء يمهر

اهلل َ  ب  ةَّح  من العرتة ال اَرة، َ    املسَّلمني آمنوا بالرسَّول ملجرد رأيت ، أرونا صَّورة ل  وفقكم
بََّّ  النور املحمََّّدي، أظن أص اليب ليس بكثري وء بمعجزة مع أني أعلم أص الكثريين الحوا َََّّخا 

 ال لب دوص جدوى، ودمتم.
 السويد -املرس : رزاق الجاروس 

 : سالم علیكم و رحمته و برکاته.۵۱۹سؤال/ 
 -روحم فدایش-ه تحقیق در مورد دعوت امام احمدالحسن یمانی قبل از حدود دو ماه یكی از برادران َمرا ب

 شرعی واجب مومنین همه بر آن از غیر به و دارد، را خواندن ارزش موضوع اینو تشویق کرد، و بیان کرد که 
تفكر نمودم، ولی به چیزی نرسیدم، دلیل این بود که همه دالیل و  و بررسی و مطالعه اخیر مدت  در و است،
وردشان زیادشنیدم، و چیز جدیدی نیاوردی، به غیر از )مشخص م در و کردم مطالعه قبال   را روایات  و اهبرهان

کردن مكان( دفن موالیمان فاطمه زهراء)ع(، هم چنین میزان صدق این سخن چه مقدار است؟ چون مثال  
بات آن چیست؟ یک چیز است، و راه اث -حمزه)ع(-وانم بگویم که قبر ایشان کنار قبر عموی رسول تمن می

ملموس حسی شنیدنی و بینایی است نه فقط کالمی، این کافی نیست، هم چنین حداقل چرا حتی یک عكس 
ن مورد تعقیب هم برای شخصیت امام وجود ندارد؟ دلیل انجام ندادن این کار چیست؟ اگر قبول کنیم ایشا

 به رسول به مسلمانان از بسیاری کند،مین آشكار را آن سخن که دهداست ولی عكس چیزهایی را نشان می
رد دیدن ایشان ایمان آوردند، عكسی از ایشان به ما نشان دهید، خداوند شما را موفق کند، آیا ایشان به مج
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ر کنم درخواست من زیاد نیست و معجزه هم عترت پاک شباهتی دارد، آیا نور محمدی در ایشان است، فك
 شید. با پایدار اند،کرده مكرر را درخواست این هاخیلی دانمنیست، با اینكه می

 سوید –فرستنده : رزاق جاروش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 وعليكم السَلم ورحمة اهلل وبرأات .

بها السَََّّّيد أحمد الحسَََّّّن موجودة وقرأتها، فه  تريد أخي العزيز، تقول إص الروايات الت احتج  
 !؟أص ي تي بروايات غري موجودة مثَل  من السيد أحمد الحسن)ع( 

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد  وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 وعلیكم السالم و رحمة الله و برکاته.
احمدالحسن)ع( با آن احتجاج کرده موجود است و شما آن را مطالعه  سید که روایاتی گویدز، میبرادر عزی

 بیاورد؟! را ندارد وجود که روایاتی مثال   خواهیدکردید، آیا از سید احمدالحسن)ع( می

نط النان ء تصَّدق الروايات املوجودة فكيع سَّتصَّدق بالسَّيد أحمد الحسَّن إذا قال فإذا أا
أخا ... أم   أخا، أو قال اإلمام املهدي)ع(أخا، أو قال اإلمام علي)ع(   )ص(قال رسََّّول اهلل لهم مثَل :

إنهم سََّّيقولوص ل  إننا أصَََّّل  ء نصََّّدق دعوت  فكيع نقح  أَلم  وَو غري موجود   املصََّّادر، 
 نيط أن  صحيح !!فكيع تت

 مثال   وقتی و کندا تصدیق میاحمدالحسن)ع( ر  سید چگونه کنند،و اگر مردم روایات موجود را تصدیق نمی
)ص( این چنین فرمود، یا امام علی)ع( چنین فرمود، یا امام مهدی)ع( چنین فرمود... الله  رسول:  بگوید  آنان  به

در منابع وجود ندارد تصدیق کنیم،  که را سخنت چگونه نداریم، قبول را شما دعوت  اصال   ما: گویندیا آنان می
 !! است صحیح آن که کنیدو چگونه ثابت می
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على اليهود والنصَّارى ب ن  موجود ومخأور ومنيشَّر ب      )ص(أخي .. ألم يحتج الرسَّول محمد
يم ﴿قال تعالى:    ؟أتحهم م 

ح
م األ يب 

وَل النم سََّّح وَص الرم عح ح 
يَن َينيم خ 

َراة    الم مس    التموس َح نَد  ع 
تحوبا  ونَ ح َمكس دح ي َيج  خ 

الم
ينَ  خ 

ي   ... َفالم ج 
نس وصَ  َواإل  ل حح حضس

مح املس َح   َ َلَّئ  وس
ح
َل َمَع ح أ نز 

ح
َي أ خ 

واس النُّوَر الم وهح َواتمَحعح رحوهح َونََصرح  ب    َوَعزم
واس  .(1)﴾آَمنح

آنان موجود و مذکور است   هایصارا احتجاج نكرد که در کتاب برادرم... آیا محمد رسول الله)ص( بر یهود و ن
 کنند؛: )همانها که از فرستاده، پیامبر »امی« پیروی میفرمود  متعال  اوندخد  است؟  شده  داده  بشارت  ایشان  و به

 از و دهد،می دستور معروف به را هاآن یابند؛می است، نزدشان که انجیلی و تورات در را، صفاتش که پیامبری
 سنگین،   بارهای  و  د؛کنمی  تحریم  را  هاناپاکی  و  شمرد،می  حالل  هاکیزه را برای آنپا  چیزهای  دارد؛می  باز  منكر

 از و کردند، یاریش و حمایت و آوردند، ایمان او به که کسانی پس دارد،می بر بود، هاا که بر آنر  زنجیرهایی و
 .( 2)(رستگارانند آنان نمودند، پیروی شده نازل او با که نوری

اص على ف راك قد عكسَّط املسَّ لة، وأرجو أص تبتح  لخل , فإص من أقوى الحجج أص يحتج اإلنسَّ 
 غريه بما يل موص ب  وما موجود وثابط عندَم.

 این   هابرهان  ترینقوی  از  یكی  که  اینبه   کنید،  دقت  آن  به  که  امیدوارم  کردید،  برعكس  را  مسئله  شما  بینممی
 .است ثابت و موجود آنان نزد چهُملزم است و آن آن به که کند احتجاج باچیزی غیرش بر انسان که

 على سَََّّّماع أو قراءة يشء جديد فهخا أتاب املنيشَََّّّابهات مملوء بالجديد، وأما إص أبط مصَََّّّرا  
 ؟َ  تدبرت  أم ء

ن کتاب متشابهات است که ُپر از مسائل جدید اما اگر اصرار داری چیز جدیدی بشنوید یا مطالعه نمایید، ای
 است، آیا در آن تدبر کردید یا خیر؟

د أحمد الحسََّّن والت ترأها فقهاء آخر الزماص وَخه حاأمية اهلل تعالى الت يدعو إليها السََّّي
 وأقروا بمشروع نهاية التاريخ )ديمقرااية أمريكا(.

 
 . 157األعراف:  -1
 . 157اعراف:  -2
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 را آن آخرالزمان فقهای که چیزی و کنددعوت میاین حاکمیت خداست که سید احمدالحسن)ع( به آن 
ُمكراسی آمریكایی-انون آخر تاریخ ق به و کردند ترک  اقرار کردند.  -د 

َّا لكي تصََََّّّّدق ...    )ع(إلى ق  الصََََّّّّديقَّة الزَراءوأمَّا بَّالبسََََّّّّحَّة   فهَّ  تريَّد مثَل  أص تبنيو ق 
نضسَََّّّ ، فه  افر  أن  ليس السَََّّّيد أحمد الحسَََّّّن َو من أخ  بمكاص ق َا ب  اإلمام املهدي)ع(  

 !؟-والعياذ باهلل  -سنيشرت  علي  من أج  تصديق  أص يبنيو ل  الق  

 سید  که کن فرض... کنید باور تا کنید قبر نبش خواهیدمی اما در مورد قبر زهرای صدیقه)ع(؛ آیا مثال  
احمدالحسن)ع( فردی نبود که قبر ایشان را مشخص کرده، بلكه خود امام مهدی)ع( به مكان قبر ایشان خبر 

 برایت قبر را نبش کند؟! پناه برخدا که گذاریدداده است، آیا برای تصدیق ایشان شرط می

َّب إلى وقَّال   )ع(عن ق  الزَراءع( فقَّد أخ  السََََّّّّيَّد أحمَّد الحسََََّّّّن) من يريَّد أص يتَّ أَّد فليَّخ
الق  وليسَّ ل اهلل عنده قلَّاء حوائج  ولريى إجابة اهلل تعالى إص ةَّاء اهلل تعالى. أم إن  ء تتعام  إء 

 !؟بحواس  الخمسة وأ  ما عداَا ء وجود ل 

 ن یقی مورد این در خواهدی میسید احمدالحسن)ع( در مورد قبر زهرا)ع( خبرداده است و فرمود: هر فرد
 تعالی الله شاء وان کند، درخواست خداوند از خود حاجات  برآوردن برای جا درآن و برود قبر نزد به کند حاصل

 آن، از غیر چیزی هر و کنیرفتار می ات . اما شما فقط با حواس پنجگانهبیندمی را متعال خداوند دادن پاسخ
 !ندارد؟ وجود

مع أن  لم ء يتوقع عليها اإليماص، ف نط مكلع باءعتقاد باإلمام املهدي)ع(   وأما الصَََّّّورة فهي
تره أبدا ، ب  ثنيط ل  ذل  من خَلل الروايات الت تقرأَا أنط ايص وأما تقول أنط َي ليسََّّط باألمر 

ل ل  أص َخه ظهر ايص واحتج علي  بتل  الروايات فه  سََََّّّّتقو  الجديد، فافر  أص اإلمام املهدي)ع(
 !؟وايات قد قرأناَا وَي ليسط باألمر الجديدالر

 را ایشاناما عكس ایمان بر آن متوقف نیست، و شما مكلف به اعتقاد به امام مهدی)ع( هستید با اینكه 
 طوریت این مسئله ثابت شده است، و همانبرا  خوانیدمی  حاضر حال  در  که  روایاتی خالل  از  بلكه ندیدید، اصال  

)ع( ظهور کرده و با آن روایات بر شما مهدی  امام  االن  کن  فرض  نیستند،  جدیدی  مسئله اهآن که  گوییدمی  که
 ! نیستند؟ جدیدی مسئله ولی کردیم مطالعه را روایات  این: گوییدمی ایشاناحتجاج نمود، آیا به 
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ح َل ح نحورا  َفمَ ﴿أخي .. قال اهلل تعالى:  َع   اللم مس َيجس
ن نُّو... َوَمن لم  .(1)﴾رر ا َل ح م 

 .(2)برادرم... خداوند متعال فرمود:﴿... )و خدا به هر کس نوری نداده باشد او را هیچ نوری نخواهد بود(

 والسيد أحمد الحسن يقول: االحوا الهداية من اهلل تعالى وليس من أحمد الحسن.

سن درخواست درخواست کنید و از احمدالحفرماید: هدایت را از خداوند متعال سید احمدالحسن)ع( می
 نكنید.

 وأخريا  أس ل اهلل ل  التوفيق ملعرفة الحق ونصرت  والثحات علي  إن  سميع مجيب.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر ( -اللجنة العلمية 

 ََّ 1٤31محرم الحرام/  -الشيخ ناظم العقيلي 

 پاسخ  شنوای او دهد، توفیق آن بر بات ث و آن یاری و حق شناخت ایبر  شما به خواهمدر آخر از خداوند می
 .گوست

 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی
 هـ ۱۴۳۱محرم الحرام/  - شیخ ناظم عقیلی

****** 

 خشم الهی فقط بر عراق است؟ : آیا 520پرسش 

 السَلم عليكم ورحمة اهلل وبرأات . :5٢٠الس ال/ 

 مة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .اللهم ص   على محمد وآل محمد األئ

 
 . 40النور:  -1
  . 40النور:  -2
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وبعد, السَلم علي  أيها السيد الجلي  واملحرتم موءي ومولى أ  مسلم ومسلمة السيد أحمد 
 الحسن.

موءي، أنا عندي س ال وَو يخت  بال لب اإللهي الخي َو على النان ايص بالعراق، َ  العراق 
ألحداث واقعة بالعراق وأرى الدول الحاقية مرفهة ال لَّب، أنا أرى يا موءي أص أأرث افقط علي  َخا  

وأ نهم ليسَّوا مسَّلمني مثلنا، سَّ الي: ملاذا العراق فقط أ  َخه املصَّائب على رأسَّ ؟ َ  َو أثر 
 دعاء اإلمام الحسني)ع(، أم ماذا؟  أرجو الرد على س الي.

ما  إص أبط قصَََّّّرت بكلمة, والسََََّّّلم أةَََّّّكرك جزي  الشَََّّّكر وأعتخر من  وأالب السَََّّّ 
 يكم ورحم  اهلل وبرأات .عل

 أندا -املرسلة: نورة السويضي 

 : سالم علیكم و رحمة الله و برکاته.۵۲۰سؤال/ 
.  اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

 زن مسلمان سید احمدالحسن)ع(. بعد سالم برشما ای سید جلیل و محترم، موالیم و موالی هر مرد و
یم، سؤالی دارم در خصوص خشم خداوند که االن شامل مردم عراق شده است، آیا این خشم فقط بر موال 

 رفاه  در هادولت بقیه بینممی و افتدمی اتفاق عراق در اتفاقات  بیشتر که بینمعراق است، موالیم، من می
 شود؟می وارد برعراق هابتاین مصی تمام فقط چرا: است این سؤالم نیستند، مسلمان ما مانند انگار هستند،

 )ع( است، یا چیز دیگری است؟ امیدوارم که پاسخ سؤالم را بدهید.حسین امام دعای تاثیر تحت آن آیا
 که خواهممی کردم کوتاهی ایکلمه در اگر و کنم،می خواهیمعذرت  شما از و کنم،از شما تشكر بسیار می

 و برکاته. الله  رحمه و علیكم السالم و گذرید، در من از
 کانادا  -فرستنده: نوره سویفی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 وعليكم السَلم ورحمة اهلل وبرأات .

وء  ﴿قال اهلل تعالى:  َعَا َرسح ب نَي َحىتم نَحس
َعخ  ا مح نم  .(1)﴾... َوَما أح

 
 . 15اإلسراء:  -1
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 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 وعلیكم السالم و رحمة الله و برکاته.
 .(1)(بفرستیم ایفرستاده اینكه تا کنیمعذاب نمی: ﴿... )و فرمایدخداوند متعال می

في  وصَّي  ورسَّول  وأخبوه واسَّتهزأوا ب  وةَّردوه وَدروا دم  (  فالعراق قد بعا اإلمام املهدي)ع
وَدموا حسَّينيات  وقتلوا أنصَّاره ومثلوا ب جسَّادَم ال اَرة ةَّر تمثي  والحقية بني مشَّرد عن أَل  

املنافقني الخين فاقوا امللعوص صََََّّّّدام بتج َم وظلمهم، وأنط وعيال  وبني مسََََّّّّجوص يتعر  لعخاب  
بَّ    لعراق فرحَّط بمَّا فعلتَّ  حكومَّة الزوراء بَّ نصَََََّّّّّار اإلمَّام املهَّدي)ع(ايص ترين أص أَّ  النَّان   ا

 .ويحارك بعلهم الحعض ايخر بمناسحة قت  أنصار اإلمام املهدي)ع(

استهزاء گرفتند، و او را  به و کردند تكذیب را او یول فرستاد، را اشامام مهدی)ع( به عراق وصی و فرستاده
 جسدهای و کشتند، را انصارش و کردند، ُمنهدم را او های، و حسینیهَطرد کردند، و خونش را حالل شمردند

 منافقین   که  هستند  زندان  در  یا  و  اند،شده  طرد  شانخانواده  از  آنان  بقیه  و  کردند،  ُمثله  نوع  بدترین  به  را  شانپاک
 همه که بینیدکه با ستم و جورشان از صدام ملعون سبقت جستند، شما االن می آنان کنند،می عذاب را آنان

)ع( انجام دادند خشنود هستند، بلكه  مهدی امام انصار با بغداد حكومت که کاری به نسبت عراق در مردم
 .گویندتبریک میبعضی از آنان به خاطر کشتن انصار امام مهدی)ع( به بعضی دیگر 

َّخا غري أَّا  لكي يحَّدأ العَّخاب اإللهي بَّالعراق وأَلَّ  الَّخين لم ينصََََّّّّروا ننييَّا  و ء إمَّامَّا  بَّ  فهَّ  
 أرثت قحور األولياء   العراق؛ ألنهم ألما ي تيهم إمام يخخلوه ويقتلوه ... الخ.

 امامی  نه  و  دادند  یاری  را  پیامبری  نه  کهمردمی  برسد،  آن  اهل  و  عراق  به  الهی  عذاب   تا  کندآیا این کفایت نمی
 خوار را او آمدی امامی برایشان میه قبرهای اولیاء در عراق افزایش پیداکرده است، چون هر زمانبلك را،

 .الخ...کشتندمی و کردندمی

وأما بقية العالم ف نط ايص ترين ما يصََََّّّّيحهم من أوارث وأمرا  وأزمة مالية وحروب وقَلق  
 ... 
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 را  است رسیده آنان به که مشكالتی و هالی و جنگما مشكالت  و هاوبیماری هالم االن زلزلهاما بقیه عا
 ...نیدکمی مشاهده

وايتي أعمم وأةَََّّّد وَخه مقدمة العخاب ء غري. والعراق إلى ايص لم ينزل ب  العخاب األأ  وأص 
مس م  ﴿َّخا َو العَّخاب األدنى، أمَّا قَّال اهلل تعَّالى:  يَقنمهح خ  َ   َوَلنَّح

أس
َ َخاب  األس عََّ

وَص الس نَى دح دس
َ َخاب  األس عََّ

َن الس
وصَ  عح ج  مس َيرس هح

 .(1)﴾َلَعلم

 عذاب   االن  تا  عراق  و.  نیست  دیگری  چیز  عذاب   مقدمه  از  غیر  به  این  و  است،  شدیدتر  و  تربزرگ  آیدآن چه می
: )به آنان از عذاب نزدیک فرمود  متعال  خداوند  که  طورهمان  است،  ترپایین  عذاب   این  و  نشده  نازل  آن  بر  بزرگ

  .(2)د!(بازگردن شاید چشانیم،)عذاب این دنیا( پیش از عذاب بزرگ )آخرت( می

 نستجري باهلل من غلح  ونس ل  العضو عن ذنوبنا وتقصرينا.

 وفقكم اهلل لك  خري، وأس لكم الدعاء.
  (أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل ل    األر -اللجنة العلمية 

 ََّ 1٤31محرم الحرام/  -الشيخ ناظم العقيلي 

 .خواهیممی وی از را ماناهیکوت و گناهان از گذشت و بریماز خشم خداوند به او پناه می
 خداوند شما را برای انجام هر کار خوبی موفق کند، التماس دعا.

 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی
 هـ ۱۴۳۱محرم الحرام/  - عقیلیشیخ ناظم 

****** 

 چ ون  انساص از نتیج  امتحاص اولو باخ  ةود؟: 5٢1پرسو 

 ورحمة اهلل وبرأات .السَلم عليكم  :5٢1الس ال/ 

 
 . 21السجدة:  -1
 . 21سجدة:  -2
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 اللهم ص   على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  أثريا .

والتوفيق, حلَََّّّرتكم ذأرتم   سَََّّّيدي وموءي يماني آل محمد، أسَََّّّ ل اهلل لكم السَََّّّداد  
أتَّاب الجواب املنري ع  األثري بَّ ص اإلنسَََََّّّّّاص ايص   اءمتحَّاص الثَّاني وَو امتحَّاص الحيَّاة الَّدنيَّا، 

َ  الخي نجح   ؟متحَّاص األول أاص   عالم الخر، أيع يعر  اإلنسََََّّّّاص أن  نجح باءمتحَّاص األولاء
أةََََّّّّكرك وأةََََّّّّكر  ؟ي يماني آل محمدأم ماذا موء  ؟باءمتحاص األول سََََّّّّينجح باءمتحاص الثاني

 وسع صدرك لنا.

 : سالم علیكم ورحمة الله وبرکاته.۵۲۱سؤال/ 
. اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد األئمة  والمهدیین وسلم تسلیما  کثیرا 

 روشنگرانه   هایپاسخ  در  شما  خواهم،آقا و موالیم یمانی آل محمد، از خداوند برای شما پشتیبانی و توفیق می
ت و آن امتحان زندگی دنیاست، امتحان اس دوم امتحان در حاضر حال در انسان که کردید ذکر اینترنت راه از

گونه انسان بفهمد که در امتحان اول پیروز شده است؟ آیا فردی که در امتحان اول در عالم ذر بوده است، چ
 خاطر به  و  متشكرم  شما از  است؟ چگونه  محمد  آل  یمانی موالیم شود؟اول پیروز شده در امتحان دوم پیروز می

 رم. متشك ما برای شما سینه وسعت

كم اهلل من أَّ  سََََّّّّوء يَّا وسََََّّّّ الي الثَّاني: مَّا قولَّ  عن مثلَّا برمودا، ومَّا السََََّّّّر فيَّ ؟ حضم
 موءي، وأرجو من  يا سيدي بالدعاء لي ف نا امرأة مسكينة وحقرية ومليئة بالخنوب.

 استودعكم اهلل سيدي.
 أندا -رة السويضي املرسلة: نو

رمودا چه می گویید و راز آن چیست؟ موالیم خداوند شما را از هر بدی  سؤال دوم این است: در مورد مثلث ب 
 خانم فقیر و حقیر و پر از گناهان هستم. من کنید، دعا برایم که خواهمآقایم از شما میمحافظت کند، 

 آقایم، خدانگهدار شما.
 ادا کان -فرستنده: نوره سویفی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 ورحمة اهلل وبرأات .وعليكم السَلم 
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أخت الضاضََّّلة .. إص اهلل تعالى ء يعزب عن علم  يشء   السََّّموات واألر ، فهو يعلم من ينجح 
خلق  ويعلم من سَّيضشَّ  منهم، وأخل  يعلم أن  من نجح   اءمتحاص األول   اءمتحاص األول من 

 الثاني. وأص َخا اءمتحاص سََّّينجح   اءمتحاص الثاني وأص الخي فشََّّ    اءمتحاص األول سََّّيضشََّّ   
إلقامة الحجة على النان أأرث ... ورغم ذل  فإص الكافرين سََّّي لحوص   ايخرة أص يرجعهم اهلل 

ثالثة لكي يعملوا صََّّالحا ، واهلل تعالى يرد عليهم ب نهم لو ردوا لعادوا إلى أضرَم ويمتحنهم مرة 
 وعصيانهم.

 جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
. الحمد لله رب   العالمین، وصلی الله علی محمد وآله األئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 وعلیكم السالم و رحمة الله و برکاته.
 امتحان   در که  هایشین پنهان نیست، و او آفریدهزم  و هافضیلتم... از علم خداوند چیزی درآسمانخواهر با  

ن امتحا  در  که  فردی  داندمی  چنینهم  و  خورد،می  شكست  آنان  از  کدامیک  داندمی  و  داندمی  را  شدند  پیروز  اول
 شكستدومی در خورده، شكست اول امتحان در که فردی و شود،اول پیروز شده، در امتحان دوم پیروز می

 که خواهندحان برای اقامه بیشتر حجت بر مردم است... و با همه این کافرین در آخرت میامت این و خورد،می
کار شایسته انجام دهند، و خداوند متعال به آنان   تا  کند،  امتحان را آنان  سوم  بار  برای  و داندبازگر  را آنان خداوند

 .گردندمی باز خود سرپیچی و کفر به گشتند، می باز اگر: دهدپاسخ می

خ  ﴿قَّال تعَّالى:  نَينََّا نحَردُّ َوءَ نحكََّ الحواس يََّا َليس ار  َفقََّ
واس َعَلى النَّم ضح ق   وح

َن  َوَلوس َتَرَى إ ذس وَص م  َب بَّ  يََّات  َرب نََّا َونَكح
ح س  نَي املس ن  بحوصَ   م  مس َلَكاذ   ح َوإ نمهح

واس َعنس َا نحهح  مل 
واس واس َلَعادح دُّ ن َقحس ح َوَلوس رح وَص م  ضح  يحخس

ا َأانحواس م مم  .(1)﴾بَ س بََدا َلهح

 کاش: گویندمی که دیدیمی شوند،می عرضه آتش بر که: )و ای کاش هنگامیفرمایدخداوند متعال می
 این از پیش را چهآن بلكه. شدیممی مؤمنان از و کردیمت پروردگارمان را تكذیب نمیآیا و شدیممی بازگردانده

 بودند شده منع آن از چهشده است. و اگر هم بازگردانده شوند قطعا  به آن آشكار آنان برای داشتند،می نهان
 .(2)(دروغگویند آنان و گردندبرمی
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وص  ﴿ال تعَّالى: وقَّ  عح  قََّاَل َرب  ارسج 
تح َوس مح املس َح َد حََّ

َ
اء أ  إ َذا جََّ

طح   َحىتم ا َتَرأَّس يمََّ  ف 
ال حَّا  مََّ ح صََََََّّّّّ عس

َ
َلَعل ي أ

َعثحوصَ  م  يححس  إ َلى َيوس
َز   م بَرس ن َوَرائ ه  َها َوم 

َو َقائ لح َح َمة    إ نمَها َأل 
 .(1)﴾َأَلم

گارا، مرا بازگردانید، شاید پرورد :  گویدیشان فرا رسد، میگ یكی از ا: )تا آنگاه که مر فرمایدو خداوند متعال می
 پشاپیش  و  است  آن  گوینده  او  که  است  سخنی  این  است،  چنین  نه.  دهم  انجام  نیكی  کار  اموانهاده  چهمن در آن

 .(2) (شد خواهند برانگیخته که روزی تا است برزخی آنان

 )عزوجَّ (تَّداء الخلق مَّا اختلع اثنَّاص، إص اهلل وعن أبي جعضر)ع(، قَّال: )لو علم النَّان أيع اب
َّ  اَّاعت، وأن ملحَّا  أجَّاجَّا  أخلق  قحَّ  أص يخلق الخلق قَّال: أن مَّاء عَّخبَّا  أخلق منَّ  جنت وأ
من  ناري وأَ  معصَََّّّيت، ثم أمرَما فام جا، فمن ذل  صَََّّّار يلد امل من الكافر والكافر امل من، 

دا  فإذا َم أالخر يدبوص، فقال ألصَّحاب اليمني: ثم أخخ اينا  من أديم األر  فعرأ  عرأا  ةَّدي
إلى الجنة بسَََّّلم، وقال ألصََّّحاب الشََّّمال: إلى النار وء أبالي، ثم أمر نارا  ف سََّّعرت، فقال ألصََّّحاب 

ا  وسَََّّلما ، الشََّّمال: ادخلوَا، فهابوَا، فقال ألصََّّحاب اليمني: ادخلوَا، فدخلوَا، فقال: أوني برد
ب الشَََّّّمال: يا رب، أقلنا، فقال: قد أقلتكم فادخلوَا، فخَحوا فكانط بردا  وسََََّّّلما ، فقال أصَََّّّحا

َّا، فثم ثنينيَّط ال َّاعَّة واملعصََََّّّّيَّة فَل يسََََّّّّت يع َ ءء أص يكونوا من َ ءء، وء َ ءء من  فهَّابو
 .(3)(َ ءء

آغاز شده است حتی دو نفر هم با یكدیگر  چگونه آفرینش دانستند: )اگر مردم میفرمایدو أبی جعفر)ع( می
افریند فرمود: آب شیرین باش تا بهشتم و اهل اطاعتم را بی را هاداشتند، خداوند قبل از اینكه آفریدهاختالف ن

 این بیافرینم، شور باش تا آتشم و اهل معصیتم را بیافرینم، سپس دستور داد و با یكدیگر َممزوج شدند، به
لی سپس زاید،می مومن کافر و زایدمی افرک مومن خاطر  مخلوط هم با شدت  به را آن و گرفت ینزم روی از گ 
 به سالم با: فرمود یمین اصحاب  به کردند، حرکت به شروعآرامی به که شدند ایهان آنان مانند ذرهناگ کرد،

بایی من و بروید آتش سمت به: فرمود شمال اصحاب  وبه روید، بهشت سمت دستور داد آتشی  سپس ندارم، ا 
صحاب شمال فرمود: وارد آن شوید، از آن ترسیدند، و به اصحاب یمین روشن کنند و آن خروشان شد، به ا

فرمود: وارد آن شوید، وارد آن شدند و فرمود: سرد و به سالمت باش، و آتش سرد و به سالمت شد، اصحاب 
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 399                                                                                        (امس)اجلزء اخلاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 

جا  درگذشتم، وارد آتش شوید، رفتند ولی از آن ترسیدند، از همینشمال گفتند: پروردگارا، از ما درُگذر، فرمود: 
 .(1)بود که اطاعت و معصیت ثابت شد، نه آنان توانستند که از آنان شوند و آنان نیز نتوانستند از آنان شوند(

 وأما بالبسحة إلى س ال  عن مثلا برمودا فالسيد أحمد الحسن لم يق  ةيئا  بخصوص  ايص.

 ك  خري، وأس ل  الدعاء.وفق  اهلل ل
 دي )مكن اهلل ل    األر (أنصار اإلمام امله -اللجنة العلمية 

 ََّ 1٤31محرم الحرام/  -الشيخ ناظم العقيلي 

 اما در مورد مثلث برمودا سید احمدالحسن)ع( در مورد آن االن چیزی نفرموده است.
 مسئلت دعا دارم.خداوند شما را برای هر خیری توفیق دهد، و از شما 

 أنصار امام مهدی )مكن الله له فی األرض(  - هیئت علمی
 هـ ۱۴۳۱محرم الحرام/  - شیخ ناظم عقیلی

****** 
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