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 8                                                                                                                        (ششم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ

 گفتارپیش

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم
 الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  الحمد لّله رب العالمین، و صلی   

لع على  لملج املجموعلة الجلديلدة من أموملة اإلملام أحملد الحسللللن  )ع( لعل  من النلافع لكل  من يع 
أن يلتفت إلى السللل ال والةاية املرموة منإذ إن يي ةي أن يكون السللل ال مدافع رفع مه  والحصلللول 

إلى عم  يقرمإ من اهلل سلل حانإذ وي عدج عن سللاي  النلليعان   على معرفة يسللتعيع املرء ترممتها
 )لعنإ اهلل(ذ م  ويكون لإ حصنا  ي منإ من وساوسإ.

کند، شاید برایش مفید را مطالعه می )ع(های سید احمد الحسنی جدید از پاسخهر کسی که این مجموعه
توجه نماید؛ چرا که شایسته است پرسش با رود، باشد که به پرسش، و هدف نهایی یا غایتی که از آن انتظار می

این انگیزه پرسیده شود که جهلی را برطرف سازد و آدمی را به معرفتی برساند که بتواند آن را به عملی که او را 
 به خدای سبحان نزدیک و از راه شیطان )لعنت الّله( دور بدارد، تبدیل نماید.

وا طل ا  للمعلومةذ ومعلوا أنفسلهم تيتمم على وفق ناك أن  أ    ملا الزمان اعتادوا على أن يسللل
منمومة معرفية وضللللعية قائمة على تقسلللليم املعرفة إلى نمرية وعمليةذ و لن   ملا التقسلللليم 
املفتع  يوحي ملن  النمري لإ خانة معرفية تختلف عن خانة املعرفة العمليةذ ومن ثم ازدادت شللقة 

لفكرية واإلنسلانية من لةة وأدب ومنعق وريه ا من التو م عندما صلار النمري يتعلق مالقالايا ا
العلوم اليت يصلنفها الناس مالنمريةذ وصلار العملي يتعلق م معالجة املواد والخامات والصلناعات وما 

 يجري مجرا ا.

اند که برای کسب اطالعات، سؤال بپرسند و آنها خود، خویشتن را بر اساس نوعی اهل این زمان عادت کرده
نمایند و گویی این کند، تنظیم میختی که معرفت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم میسیستم شنا

نماید که بخش نظری را منزلتی معرفتی است که با جایگاه شناخت پایه و ساختگی چنین میبندی بیتقسیم
ه مسائل فکری عملی متفاوت است. از این رو، این توّهم بیشتر ریشه دوانید؛ به این صورت که بخش نظری، ب

کنند، تعلق پردازی تصنیف میها با نظریهشناسی، ادبیات، منطق و دیگر علومی که انسانو انسانی اعم از واژه
 پردازد.ی عملکرد عناصر و مواد اولیه و صنایع و از این قبیل موارد، مییافت و بخش عملی هم به نحوه
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ع ال قيمة لإ وال اعت ارذ فال قيمة لعلم أو ال شللللأ م أن   ملا التصللللييف املفتع  م سللللاحة الواق
معرفة لفمية ال يتعدى أثر ا إلى الواقع الانلري سلواء األخروي أو الدنيويذ فاللفإ إنا لم تكن لإ 
ثمرة عملية م واقع الناس فال نفع فيإذ فالناس دوما  توامإ معاللها ال عيف م    لحمة تعهنللها 

 أريد فعال  !! مهملج الحقيقة: ال أريد  الما  فقطذ م 

ی عمل هیچ ارزش و اعتباری ندارد. علم یا معرفت  لفظی بندی جعلی، در عرصهتردیدی نیست که این دسته
بها است. واژه و عبارت اگر در واقعیت  مردم، که اندک اثری بر وضعیت اخروی یا دنیوی انسان نداشته باشد، بی

طور پیوسته و در هر لحظه از زندگی خود، با شت. مردم بهی عملی به بار نیاورد، هیچ سودی نخواهد داثمره
 خواهم!!خواهم، عمل میاطرافیان خویش چنین مراوده دارند که: من فقط حرف نمی

نعمذ ال قيمة لأللفاظ إن لم تكن قادرة على صلليارية الحياة دنيوية  انت أو أخروية صلليارية 
مامذ فاإلنسللان يعم  م الحياة ويتحرك عملية يسللعنللعر من خاللها اإلنسللان أنإ يتقدم خعوة لأل

على حسل  معرفتإذ فيكون عملإ  اشلفا  لحقيقة معرفتإذ وال يكون املنان م تقييمإ  و  م 
معلوماتإذ فما قيمة  م معلومات  ائ  ال يرتمم صلاح إ م واقعإ العملي شلهًا  أو رمما يرتمم منإ 

امللا  ولكنلإ لهع علامال ذ ومن ثم يكون النزر الهسللللهذ فيكون ململللأ صللللاحل  الكم املعلوملاتي عل 
 أمرج عج ا  !!

مند سازد که انسان از ای قاعدهآری، واژگان ارزش و بهایی ندارد اگر نتواند حیات دنیوی یا اخروی را به گونه
دارد؛ چرا که آدمی در زندگی براساس معرفت و شناختی طور عملی جلو گام برمیطریق آن احساس نماید که به

ی حقیقت معرفت او است؛ بر همین اساس معیار آید، و عمل او، آشکار کنندهد به جنبش و تکاپو درمیکه دار 
گذاری او مقدار معلوماتش نیست. معلومات فراوان و عظیمی که صاحبش، آن را در میدان عملی  خود، ارزش

این صورت صاحب این همه منعکس نکند و یا چه بسا بسیار نمود کمی داشته باشد، چه ارزشی دارد؟! و به 
ل نیست و از این رو، حال و روزش بسیار عجیب است!! م است ولی عام   معلومات، عال 
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فكم  و عجهلل  أن يكون املرء عللاملللا  وال ييتفع معلمللإذ ملل  يكون علمللإ عليللإ ومللاال  وحجللة 
تعوقإذ والعلم الملي أعنيإ  نا  و العلم الملي يكون سللللا ا  لسللللعادة اإلنسللللان دنيا وآخرةذ ويقرب 

يعل ﴿الع لد من رملإ سلللل حلانلإذ قلال تعلالى:  َزةر َممي عي
لَلإي الِ َزةَ َفلي عي

يلدر الِ َكليمر َمن  َلاَن يرري
عَلدر الِ  إيَليِلإي َيصللللِ

ا 
َأ  ًلي ِوَل

ر
يلْد َوَمِكرر أ دي مَلاْب شلللللَ ِم علَ ًَلاتي َلهر هب وَن السللللَ رر يَن َيِمكر إر َوالَلملي اليفر َيِرَفعلر َو  الَعهلب ر َوالَِعملَ ر الصلللللَ  ر

ورر   .(1)﴾َي ر

م باشد ولی از علمش بهرهچه بسیار شگفت م او َوبال و حجتی ای نبرد و یا حتی علانگیز است که انسان عال 
بر گردنش باشد؛ علمی که در اینجا مورد نظر من است، همان علمی است که سعادت انسان در دنیا و آخرت را 

هر که خواهان فرماید: ﴿گردد. خداوند متعال میبه دنبال دارد و نزدیکی بنده به پروردگار سبحانش را موجب می
رود و کردار نیک است به سوی او باال می، سخنان پاک. خدا استهمگی از آن ، عّزت ( بداند که) عّزت است

پردازند عذابی است سخت و مکرشان نیز از برد و برای آنان که از روی مکر به تبهکاری میکه آن را باال می
 .(2)﴾رودمیان می

 ي إن ق   سلللل النا تتقدم أنفسللللنا  ألنها   )ع(فلنيت إ ونحن نتومإ مالسلللل ال إلى قائم آل محمد
الحلامل  للسلللل الذ و ي من تاللللع مني يلديلإ السلللل الذ و و ينمر إليهلا ق ل  أن ينمر م السلللل ال 

؟     ملج النفع الحاملة للسلل ال ؟فتنكنللف لإ:     ي تحم  السلل ال لرتفع مهال  وتيات عقال  
 ؟!!؟تريد أن تسزتيد  ما  معلوماتيا  حس ذ فيكون  مها العلم ولهع العم  مإ

سؤال کنیم، پرسش را به نفس خویش عرضه  )ع(یم و قبل از آن که از قائم آل محمدلذا باید به هوش باش
دهد؛ ی سؤال است و او است که سؤال را در پیشگاه ایشان قرار میداریم، چرا که این نفس، دربرگیرنده

یا سوال نفس گردد که: آاندازد، و برایش روشن میقبل از آن که در سؤال بنگرد، به آن نفس نگاه می  )ع(ایشان
ی پرسش، فقط سازی جهل و به بار نشاندن عقل است یا خیر؟ آیا این نْفس  دربرگیرنده گر برای برطرفپرسش

 به دنبال آن است که حجم اطالعات خود را افزایش دهد، و هّم و غمش علم است و نه عمل به آن؟!!

ني ريلايلة الرتفقذ ويتحمل  عنلدملا نراج يرتفق منلا نحن السلللللائل )ع(و م  و رحيم قلائم آل محملد
منا سلللوء األدب م السللل ال تارةذ وتارة يتحم  مهلنا م صللليارية السللل الذ فيي هنا ماألولى منلللفقة 
عاليةذ ويتلع ف منا م الثانية عندما يعدل صلليةة السلل الذ أو يعل  من السللائ  أن يحدد مرادج من 

أعمم من إمامة السلل الذ فالةاية  ي السلل الذ وم    نلأ  و ي دمنا ويعلمنا ويهملمنا  ألن الةاية  

 
 . 10فاطر:  -1
 10فاطر:  - 2
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الوصلول إلى اهلل سل حانإذ وال يكون  ملا الوصلول وصلوال  حقيقيا  ما لم ييت إ املرء أن  عليإ أن يتلدب 
 ملدب اهلل س حانإذ وعالمة  ملا األدب تسع ني متعاملإ مع حجة اهلل س حانإ على الخلق.

کنندگان نهایت مدارا و نرمی بینیم ایشان با ما سؤالمی!؛ وقتی )ع(چه رئوف و مهربان است قائم آل محمد
فرماید ادبی ما در پرسش و گاهی اوقات جهل ما در چند و چون پرسیدن را تحمل میکند، و گاهی بیرا پیشه می

ز نماید یا ای سؤال پرسیدن را تصحیح میکند و زمانی که شیوهو با عطوفتی بزرگوارانه، اولی را به ما گوشزد می
آموزاند. در خواهد که منظورش از سؤال را معین و محدود نماید، دومی را با نرمی به ما میسؤال کننده می

گویی نماید؛ زیرا هدف غایی، برتر از پاسخآموزد و پیرایش میکند و میی این موارد، ایشان ما را تربیت میهمه
گاه که آدمی درنیابد که باشد؛ این وصول تا آنبه سؤال است و این غایت، همان وصول به خدای سبحان می

های ی این ادب نیز در چگونگی رفتار او با حجتباید به ادب الهی تربیت شود، حقیقی نخواهد بود و نشانه
 گردد.خدای سبحان بر خلقش هویدا می

 : عليإ )ع(ومواب اإلمام )ع(ونسوق دليال  على ما تقدم س اال  ورد إلى اإلمام أحمد الحسن

 )ع(پرسیده شد و نیز پاسخ ایشان )ع(ی دلیل بر مطلب باال، به سؤالی که از امام احمد الحسندر مقام ارائه
 کنم:اشاره می

: السللالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ..  يف حالكم موالناذ ينللرف  أن ترد ٥٩٧)السلل ال   
 على  ملج األسًلة: 

طور است؟ به من افتخار بدهید ه .. موالی ما! حال شما چه:السالم علیکم و رحمة الّله و برکات۵۹۷پرسش 
 و به این سؤاالت پاسخ دهید:

ملا  ي الصللللالة اليت ال تحتلا  إلى  ؟من  م األنايلاء الثالثلة اللملين و  هم اهلل القلدرة إلحيلاء املوتى
ولم من  و املخلوق الملي أنملر قومإ   ؟أحد املالئكة اسللللمإ الحارمذ فما وهيفتإ ؟وضللللوء وال تيمم

يكن من الجن وال اإلنع؟ من  و شللللوملان؟ من  م األنايلاء الثالثلة اللملين شللللهلدوا لقومهم مي وة 
 محمد؟

 وشكرا  مزيال  وأعتملر على  رثة األسًلة و لي ثقة ماإلمامة الوافية النافية منكم.

دام نماز به باشند؟ کآن سه پیامبری که خداوند به آنان قدرت زنده کردن مردگان عطا نمود، چه کسانی می
وضو و تیمم نیاز ندارد؟ یکی از فرشتگان حارث نام دارد، وظیفه و تکلیف او چیست؟ کدام آفریده است که به 
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قومش هشدار داد در حالی که او نه از جن بود و نه از آدمیان؟ شومان کیست؟ سه پیامبری که برای قوم خود 
 شهادت دادند چه کسانی هستند؟ )ص(به پیامبری محمد

خواهم و من اطمینان دارم که پاسخ وافی و شافی از شما تشکر فراوان، و بابت زیادی سؤاالت عذر می با
 دریافت خواهم نمود.

 الجواب: مسم اهلل الرحمن الرحيم

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

ا  من الكعل  فيهلا علم  ثهذ ومن اإلطالع عليهلا وفقلأ اهلل لكل  خهذ لقلد ننللللرت  ثه
يمكنلأ أن تعر   لملا العلم ومصلللللدرج إن  يلت طلالل  حق. وال أهنلأ تعتقلد أن ال أحلد يعلم أن  
النمللة أنلملرت قومهلاذ و و أمر ململ ور م القرآنذ و ل  تعتقلد أني ال أعلم أن  الصللللالة على املهلت 

 !؟ألمر م  تاب شرائع اإلسالمممكنة دون وضوء أو تيممذ مع أني ن رت  ملا ا

 أسلل اهلل لأ التوفيق م محثأذ وأن يعرفأ اهلل الحق ويسدد خعاك.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ(.

 پاسخ:بسم الّله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

های زیادی منتشر شده که در آنها علوم زیادی درج شده خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! کتاب 
توانی این علم را بشناسی و مصدر و منبع آن را ها میی این کتاب است. شما اگر طالب حق هستی، با مطالعه

ومش هشدار داد در حالی که این قّصه کنم شما بر این باور باشی که کسی نداند مورچه به قبدانی. گمان نمی
دانم نماز بر میت بدون وضو یا تیمم ممکن است، با در قرآن ذکر شده است! آیا شما بر این باوری که بنده نمی

 ام؟!این که این مطلب را در کتاب شرایع االسالم بیان نموده
هایت ق را به شما بشناساند و گاماز خداوند برای شما در جست و جویت توفیق خواهانم و این که خداوند ح

 را استوار سازد.
 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.

ذ ويجعلنلا ممن )ع(نسللللللل اهلل مل  وعال أن ينفعنلا مزاد التقوى اللملي يزودنلا ملإ يملاني آل محملد
ة يرتمم  ملا الععاء اإللهي الكريم عمال  خالصللا  لومهإ سلل حانإذ ونصللرة لوليإ اململوم من منللري 

أرسلإ اهلل س حانإ إلنقان ا وإنا مها تقاملإ مجحود عز نمهج مع وضوح أمرج وميان دالئلإ  النمع 
 م رامعة النهار.
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 ،فرمایدما را به آن تجهیز می)ع( که یمانی آل محمدی تقوا  از خدای عزوجل مسئلت داریم که ما را از توشه
ی الهی را به عملی خالص برای وجه او و یاری رگوارانهمند سازد و ما را جزو کسانی که این بخشش بزبهره

کنند، قرار دهد؛ همان ولّی مظلومی که خداوند سبحان از جنس نوع بشر، رساندن به ولّی مظلومش تبدیل می
اند، نظیر انکار کردهای کمها آن را به گونهبرای رهایی نوع انسان ارسال فرموده است؛ ولی افسوس که انسان

 .که امر او و دالیلش چون روز، روشن استهر چند 

 والحمد هلل أوال  وآخرا  وها را  وماطنا ذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .
 ألنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لإ م األرض( - اللجنة العلمية

 األستان ز ي األنصاري
   ل.ق ۱۴۳3 رمیع االول    11

 سپاس خدای در ابتدا و انتها و آشکار و نهان، و صلوات بر محمد و آل محمد امامان و مهدیین و سلم تسلیما و 
 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(هیأت علمی انصار امام مهدی

 استاد زکی انصاری 
  هـ.ق ۱۴۳3 /ربیع االول / 11
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 الجواب املنه عرب األثه
 لسادس الجزء ا

 روشنگر بر بستر امواجهای پاسخ
 ششمجلد 

 وفيإ قسمان:
 که شامل دو بخش است:

 .القسم األول: أمومة السيد أحمد الحسن)ع(
 وفيإ محاور:

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

 األول: األسًلة العقائدية.
 عقایدی. هایپرسشاول: 

 الفقهية.األسًلة الثاني: 
 فقهی. هایپرسشدوم: 

 املتفرقة.األسًلة الثالث: 
 متفرقه. هایپرسشسوم: 

 الرامع: تلوي  الرؤى.
 .تعبیر خوابچهارم:  

 .)ع(القسم الثاني: أمومة أنصار اإلمام املهدي
 )ع(المهدی امام انصار هایبخش دوم: پاسخ



 15                                                                                         (لسادس)اجلزء ا اجلواب املنری عرب األثری

 

 ولالقسم األ
: األسًلة العقائديةاألولاملحور 
 السالمعلیه های سید احمد الحسن پاسخ  : اولبـــخـــش 

 ی اعتقادی ها: پرسش اولمحور 

 )ص( در قرآن و قرنة و درخت حضرت آدم)ع(حرف مقطعهمعنی : 522پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٢٢الس ال  

 الحمد هلل .. وصلى اهلل على محمد وآلإ األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .

 وفدت على الكريم مةه زاد        من الحسنات والقل  السليم 

 وحم  الزاد أق ف    يشء          إنا  ان الوفود عللى  ريم 

هلل ومميع أنصللارك للتمكني وثات  السللالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ .. ثاتكم ا 
 معكم مرب ة دعائكم.

 بسم الّله الرحمن الرحیم :۵۲۲پرسش 
 و صلوات و درود خداوند بر محمد و آل او ائمه و مهدیین و سلم تسلیما کثیرا.   ستایش از آن خدا است

 نه نیکوکاریی و نه سالم است دلم            ای نزد بخشنده آمدمبی توشه
 وقتی بر بخشنده باشد وارد شدنم         زشت است توشه داشتنماما چه 

 بدارد قدم ثابت رواییخداوند شما و تمام انصارتان را بر فرمان ....السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته 
 !گرداند قدم ثابت شما با نیز مرا تاندعای برکت به و

ة التواصلل  لكي ال يصلل  ه انقعاع .. سلليدي رامع رسللالة سلليدي ومواليذ أ ع  إليأ ميي 
 وال مواب منكم عىس املانع خه.

 س ال:
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ة -1  ؟ما معىن )ص( م القرآنذ و    و نهر م الجن 

م منة  )ع(: )سلعنات  نا شلجرة  نلجرة آدم)ع(م حديث مروي عن نيب اهلل إمرا يم  -٢
 عدن(.

.... نیاید وجود به جدایی تا نویسممی تانسرور و موالیم! به قصد ارتباط برقرار کردن با شما، برای
 !الغیر و است شما سوی از فقط پاسخ و دارم نامه چهار! سرورم

 است؟ بهشت در اینام رودخانه (ص) معنای »ص« در قرآن چیست؟ آیا -۱ سؤال:
 )ع(روایت شده که: »در اینجا درختی مانند درخت آدم  )ع(در حدیثی از پیامبر خدا حضرت ابراهیم  -۲

 در بهشت عدن خواهد رویید«.

 تات معد إننأ م املنتدى  ملج الع ارة ......... أرمو منأ التوضلليفذ ألهع  ملا دلي  على 
مكان التقاء الن هرين )الع د الصللالف(  -والدة شللخيف م آخر الزمان ويتوامد م  ملا املكان  

تإ معروفة و ي إشارة واضحة للل )أحمد الحسن - آدم ... وشجرة   ( مقرينة  نجرة)ع(وقص 
 ملا ملاء عنهم. و ي النللللجرة اليت  (ص)آدم م التفسلللله  ي رمز لعلم محملد وآل محملد

ة عدن. )ع(حرمها اهلل على النيب آدم  م من 

 توضیح را مطلب کنممی خواهش شما از.... نوشتم گفتگو تاالر در را عبارت  این من شما، یبا اجازه
 دو  پیوستن  محل یعنی مکان  این  در  که  آخرالزمان  در شخصی  شدن  متولد بر  نیست  دلیلی  این  آیا.  دهید

آشکار به احمد  ایاشاره این و است؟ معروف آن داستان که آمد، خواهد وجود به ،(صالح عبد) رود
... و در تفسیری که در روایات محمد و آل دارد )ع(ی آدمای برای شجرهبه عنوان قرینه )ع(الحسن
 )ع(آمده، درخت آدم نماد علم آنها است، و این همان درختی بود که خداوند آن را بر آدم نبی )ع(محمد

 در بهشت عدن ممنوع ساخت؟ 

 و ملا  و املوضوع املكتوب م املنتدى:

 شجرة آدم:

 )القرنة و"شجرة آدم" م "قااء القرنة" )شمال ال صرة(:

 :باشدموضوعی که در تاالر گفتگو نوشته شده به شرح زیر می
 (:بصره شمال) قرنه« یدرخت آدم: »قرنه« و »درخت آدم« در »منطقه
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إن  لملج ال قعلة امل لار لةذ حهلث يلتقي دمللة والفراتذ  لانلت تنللللرفلت مزيلارة سلللليلدنلا 
ق . م. حهث قام وصللى مها وقال: "سلعنات  نا شلجرة  نلجرة  ٢٠٠٠سلنة    )ع(إمرا يم الخلي 

 م منة عدن". )ع(آدم

 ابراهیم  ما سید زیارت به که است جایی و گرفته قرار فرات  و دجله برخورد محل در مبارکه یاین بقعه
مشّرف شده است. جایی که حضرت ابراهیم ایستاد، نماز خواند و فرمود: »در   م.ق  ۲۰۰۰  سال  در)  خلیل

 .«در بهشت عدن خواهد رویید )ع(اینجا درختی مانند درخت آدم

يال  م التلاري  ق ل  أن يلتقيلا عنلد "القرنلة"ذ وال أحلد  لان نهرا دمللة والفرات قلد افرتقلا طو
 ما يسلميها ال عيف من    (()عيعلم من زرع "شلجرة آدم"  ملج أو شلجرة إمرا يم الخلي  )النيب

ذ إن ال ت علد  ثها  دارج امللاثللة اليوم ملالقرب من )زقورة  )ع(السللللكلان  نلاذ لعللإ النيب إمرا يم
 الناصرية. لم عن مدينة ني قار أو  ٨٠سومر(ذ 

ند، و ادو رود دجله و فرات قبل از آن که در »قرنه« به هم برسند، زمانی دراز در تاریخ از هم جدا بوده
را که برخی اهالی منطقه آن را به  )ع(خلیل ابراهیم درخت یا آدم« »درخت این کسی چه داندکسی نمی

صورت گرفته باشد زیرا با  )ع(یم نبیاند، کاشته است. شاید این کار توسط خود ابراهاین اسم نامیده
قار یا ناصریه که تا به امروز پابرجا کیلومتری شهر ذی  ۸۰ی ابراهیم در نزدیکی »زیگورات سومر« در  خانه

 ی چندانی ندارد.است، فاصله

 لم شللللملال مر ز  ٧٥ففي اللدلتلا الجنوميلةذ عنلد التقلاء النهرين العميمني م القرنلة )
شلللجرة آدمذ ليي ع من مملر ا نهر املدينة الخالد )شلللط العرب(ذ و ي مدينة ال صلللرة( ترتفع 

شللللجرة مجلملع متهاع إال قليال  هللت سلللللا نلةذ واقفلة على رريم سللللقو  آال  العراقيني 
 لكلنها آخر النهود اآلفلني على حاارة ضارمة م أعماق األرض والتواري .

کیلومتری شمال مرکز شهر بصره(  ۷۵در دلتای جنوبی، در محل تالقی این دو رود بزرگ در قرنه )
 این. است جوشیده( العرب شط) خالد شهر یرودخانه آن، یدرخت آدم رشد یافته، باال آمده و از ریشه

 درخت این عراقی، هزاران افتادن خاک به وجود با. است ماندهباقی حرکتبی که استوار است درختی
 د.دار  ریشه تاریخ و زمین اعماق در که است تمدنی انحطاط شاهد آخرین گویی است؛ پابرجا همچنان
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يقول شللللي  م العسللللعني  ان يصلللللي م املكان: "إن  ملا املكان  ان ماء سللللرمدا ذ ال 
يامسللللة فيإذ لكن النهرين دملة والفرات  انا يلقيان مالعمي والةرين م موقع النللللجرةذ 

 فتجمع طني  ثه حىت ارتفع فصارت اليامسة".

اینجا همیشه آب جاری بوده و خشکی  »در: گویدمی خواند،می نماز آنجا در که اید سالهپیرمرد نو
 این و ریختندمی والیدر کار نبوده است؛ ولی دو رود دجله و فرات در محل قرار گرفتن درخت، گل

 .خشکید« درخت که حدی تا شد بلند و زیاد هاگل

: )سللللعنات  نا شللللجرة )ع(رواية النيب إمرا يممالحمة: الملي يهم  م  ملا املوضللللوع  و 
 نلللجرة آدم عليإ السلللالم م منة عدن(ذ ألهع  ملا دلي  على والدة شلللخيف م آخر الزمان 
تإ معروفإ و ي إشلللارة   ويتوامد م  ملا املكان مكان إلتقاء الن هرين )الع د الصلللالف( وقصللل 

 التفسله  ي رمز لعلم ( مقرينة  نلجرة آدم ... وشلجرة آدم م)ع(واضلحة لللللل )أحمد الحسلن
ة   )ع( ما ماء عنهم. و ي النجرة اليت حرمها اهلل على النيب آدم  )ع(محمد وآل محمد م من 

 عدن.

است: »در اینجا  )ع(توضیح: آنچه در این خصوص برای من اهمیت دارد، همان روایت ابراهیم نبی
لی نیست بر متولد شدن شخصی در بهشت عدن خواهد رویید«. آیا این دلی )ع(درختی مانند درخت آدم

در آخرالزمان که در این مکان یعنی محل پیوستن دو رود )عبد صالح(، به وجود خواهد آمد، که داستان 
 )ع(ی آدمای برای شجره عنوان قرینهبه )ع(احمد الحسنای آشکار به آن معروف است؟ و این اشاره

ها است، و این آمده، درخت آدم نماد علم آن )ع(.... و در تفسیری که در روایات محمد و آل محمددارد
 در بهشت عدن ممنوع ساخت؟ )ع(همان درختی بود که خداوند آن را بر آدم نبی

 والعلم عند اهلل س حانإ وحدج وحدج وحدج.

سللللامح  على اإلطالة ... و ملا من عنللللمنا فيكم ... أنا م شللللوق لرؤيتأ والتواصلللل  
مللإ وسللللالمتللإ لكم وللعللائلللة الكريمللة ولكلل  معكم إن أمكنذ م أمللان اهلل وحف

 أنصار م.

 و علم نزد خدای سبحان است. وحده وحده وحده!
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 و شما دیدن مشتاق من.... هستیم شما انتظار چشم.... ببخشید  مرا کشید دراز به مطلب کهاز این
 یخداوند شما، خانوادهاط برقرار کردن با شما هستم، اگر ممکن باشد. در امان و حفظ خدا! و ارتب

 !بدارد سالمت شمارا انصار تمام و بزرگوارتان

 و ملا رامط املوضوع م املنتدى:
2414=php?t.showthread/com.almahdyoon.vb://http 

 الكويت -املرس : محمد الصفار 

 تاالر گفتگو است:این لینک موضوع در 
2414http://vb.almahdyoon.com/showthread.php?t= 

 کویت  فرستنده: محمد الصفار ـ

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقكم اهلل لك  خهذ الرسلللائ  اليت تصلللل  أحاول إن شلللاء اهلل أن أوفر الوقت الكام 
 ألمي ها مفا  اهلل علَي.

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 فضل  به  تا  آورم  فراهم  کافی  وقت  کنما را بر هر خیری موفق بگرداند! ان شاء الّله سعی میخداوند شم
 .دهم پاسخ رسدمی دستم به که هایینامه به خداوند،

ِ ري ﴿: قال تعالى: 1  س
ي الملب ِرآني ني

 .(1)﴾ص َوالِقر

 .(2)اندرز﴾: ﴿صاد، سوگند به قرآن شریف صاحب فرماید: خدای متعال می۱پاسخ سؤال 

 
 . 1ص:  -1
 .1ص:  -2

http://vb.almahdyoon.com/showthread.php?t=2414
http://vb.almahdyoon.com/showthread.php?t=2414
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)ص(:  و حر  من الحرو  املقععةذ و و ينلللله إلى أحد األئمةذ و ملا أمر مه نتإ سللللامقا ذ 
 .)ع(و و أن     حر  منها ينه إلى أحد املعصومني

 امکرده  بیان را  موضوع  این  تر»ص« یکی از حروف مقطعه است و به یکی از ائمه اشاره دارد. من پیش
 نماید.اشاره می )ع(معصومین از یکی به مقطعه حروف از حرف هر که

و)ص(:  و اسلم نهر م الجنةذ و و نهر ماء الحياة والعلم الملي يحيي القلوب واألرواحذ وإنا 
شلللاء اهلل لإ التجلي والمهور والن ع م  ملا العالم يكون سلللا ا  أيالللا  لحياة األمسلللاد امليتة 

نسلياج مقرب الع د الصلالفذ فكان  ما حصل  لحوت مو  ويوشلع )عليهما السلالم( عندما  
ن ع ماء الحياة أو العلم الملي ههر مقرب الحوت م تلأ اللحمة سلا ا  م حياتإ واتخانج سلايال  

يعر  من خاللها الع د الصلالف الملي  )ع(م ال حر سلرما ذ و انت  ملج  إشلارة وآية أيالا  ملو 
 يحيي القلوب مي ع الحياة ونهر الحياة والعلم.

 زنده   را  ارواح  و  هادل  که  علم  و  حیات   آب  یرودخانه  است؛  بهشت  در  ایص«: نام رودخانههمچنین »
اراده فرماید، سبب حیات  آن برای جوشش و ظهور و تجلی عالم این در خداوند اگر و گرداند،می

نزدیکی که آن را در  هنگامی  )ع(یوشع  و  موسی ماهی  برای  که  طورهمان  شد؛  خواهد نیز  مرده هایبدن
عبد صالح فراموش کردند حاصل شد. تراوش آب حیات یا علم که در آن لحظه در نزدیکی ماهی ظاهر 
شد، حیات ماهی را به دنبال داشت؛ لذا ماهی راه دریا پیش گرفت و در آب، روان شد. همچنین این خود 

شش حیات و رود بود که از طریق آن توانست عبد صالحی که با جو )ع(نشانه و عالمتی برای موسی
 گرداند بشناسد.ها را زنده میحیات و علم، دل

مالخصللوصذ وشللاء   )ع(موضللوح م اإلمام الصللادق -نهر العلم والحياة    -وتجلى  ملا النهر  
ننلللر علم آل محمد ومثإ مني الناسذ فهملا الحر  )ص( ينللله إلى   )ع(اهلل أن يهسلللر من خاللإ

 .)ع(اإلمام الصادق

تجلی و بروز یافت و خدا  )ع(صادق امام در واضح طوربه و خصوصبه ،زندگانی و علم نهراین نهر، 
 منتشر و بین مردم پراکنده گردد. لذا حرف  )ع(چنین اراده فرمود که از طریق آن حضرت، علم آل محمد

 نماید.اشاره می )ع(»ص« به امام صادق



 21                                                                                         (لسادس)اجلزء ا اجلواب املنری عرب األثری

 

ئيمَلة  ﴿والعلم واملعرفلة  ي ثمرة اليقني والصللللرب ملالخصللللوصذ قلال تعلالى: 
َ
ِم أ ِنهر َوَمَعِلنَلا مي

نرونَ  َنا يروقي آَياتي وا مي
نَا مَلَا َصرَبروا َوَ انر ِمري

َ
ل وَن مي  فهملا الحر  ينه إلى الصرب أياا .ذ (1)﴾َيِهدر

از میان آن قوم ﴿: فرمایدمی متعال خدای. است صبر و یقین یثمره خاص طورعلم و معرفت، به
پیشوایانی پدید آوردیم که چون صبوری پیشه کردند و به آیات ما یقین داشتند، به فرمان ما به هدایت 

 . بنابراین، این حرف به صبر نیز اشاره دارد.(2)(مردم پرداختند

 ملا املوضللللوع امل ارك إن شللللاء اهللذ و و من توفيق   : مزاك اهلل خها  على  تامتأ٢  س
 .)ع(اهلل لأ إلخالصأ أيها العه  امل اركذ أسلل اهلل أن يحنرك مع محمد وآل محمد

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل ق 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

 شما به خیر جزای خداوند آوری،می نگارش به را مبارک موضوع این که: بابت این۲پاسخ سؤال 
ن توفیقی است از جانب خدا برای شما به دلیل اخالصی که داری، ای ای و! الّله شاء ان فرماید، عنایت
 محشور فرماید! )ع(محمد آل و محمد با را شما که دارم تقاضا خداوند از! مبارک یپاکیزه

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 میرد؟ داند کجا و چه وقت می آیا سید احمد الحسن می :  523پرسش 

اَعةي ﴿أرمو من حاللللرتكم تفسلللله قولإ تعالى:   :٥٢3السلللل ال    ِلمر السللللَ نَدجر عي إيَن اَّلَلَ عي
ِرَحامي َوَما 

َ
لر الَِةهَِث َوَيِعَلمر َما مي اأِل ِرض   َويرَنزب

َ
يب أ

َ
ل ي نَِفْع مي  َوَما َتِدري

ي نَِفْع َماَنا َتِكسللي ر رَيدا  َتِدري
وتر   ؟؟؟ ؟ذ    السيد أحمد الحسن اليماني يعلم أين ومىت سيموت(3)﴾َتمر

 
 . 24السجدة:  -1
 .24سجده:  -2
 . 34لقمان:  -3
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نزد خدا است.  (1)علم ساعت ﴿: فرمایید تفسیر را آیه این دارم تقاضا عالیاز حضرت  :۵۲۳پرسش 
آگاه است و هیچ هارحم در ازآنچه و بارانداوست که باران می  به  چیز چه فردا که داندنمی کساست 

 داند. آیا سید احمد الحسن یمانی می(2)(مرد  خواهد  زمین  کدام  در  که  داندنمی  کسی  و  آورد  خواهد  دست
 میرد؟؟می وقت چه و کجا

مسلللم اهلل الرحمن الرحيم .. والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد وآل   الجواب:
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

اليمر ﴿وفقلأ اهللذ  لملج اآليلة لهسلللللت مجردة عن مقيلة القرآنذ فيحكمهلا قوللإ تعلالى:  علَ
َحدا   

َ
إي أ رر َعَلى رَيِي ي ول  * الَِةهِ ي َفاَل يرِمهي ن َرسللر ذ فالةه  يعلمإ اهلل سلل حانإ (3)﴾إياَل َمني اِرَتَضللَ مي

 - وتعالى ولكنإ يرعلع رسللللإ وحججإ على خلقإ على ما ينلللاء من الةه ذ  ما مهيت اآلية  
ول  ﴿ -وفقأ اهلل  ن َرسر  .﴾إياَل َمني اِرَتََض مي

 م عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.والسال
  ل ق 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

او ﴿: که خداوند سخن این و نیست، قرآن هایخداوند شما را توفیق دهد! این آیه جدا از دیگر بخش
 خوشنود او از که ای، مگر بر آن فرستادهسازدنمی آشکار کسدانای غیب است و غیب خود را بر هیچ

 خود  هایحجت  و  پیامبران  لکن  و  داندمی  غیب  سبحان  خداوند  فقط.  است  آن  یمحکم کننده    (4)(باشد
 کرده بیان را مطلب این آیه که طورهمان گرداند؛می باخبر بخواهد که غیب از مقدار هر بر را خلقش از

وٍل﴾.دهد توفیقت خداوند است ن ّرس  اّل َمن  اْرَتَضَی م   : ﴿إ 
 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.

 .ق. هـ ۱۴۳۱ األصب  رجب  –احمد الحسن  

 
 تواند اشاره به زمان قیامت کبری یا صغری )اشاره به زمان خروج قائم( باشد. )مترجم(علم الّساعة: می -1
 .34لقمان:  -2
 .27 –  26الجن:  -3
 .27و  26جن:  -4
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  * * * * * * 

 دهد؟می  شهادتخودش  الوهیت بر چگونه خداوند: 524پرسش 

نَإر ﴿ يف ينلهد اهلل على نفسلإ ماإللو ية م اآلية امل ار ة:   :٥٢٤السل ال   
َ
ر أ َد اَّلل  هي

شلَ
يزر الَِحكي  َعزي

َو الِ طي الَ إيَلَإ إيالَ  ر سللللِ قي
الِ  مي

ِلمي َقآئيَما  عي
ِولرواِ الِ

ر
َو َوامِلاََلئيَكةر َوأ ذ علما  أنإ (1)﴾يمر الَ إيَلَإ إيالَ  ر
ال يحتا  أن ينللهد على نفسللإ ماإللو ية  ونإ حاضللر لدى عارفيإذ   و الة  عن الع ادذ و و

. فه   ناك إلها  آخر ريهجذ أم  ناك (٢): )عمهت عني ال تراك(  )ع(ولمللأ يقول الحسللني من علي
 تنزج اهلل عما يصفون. ؟مقام أعلى منإ س حانإ

 العراق -املرس : إياد املوسوي 

الّله شهادت ﴿: دهدمی شهادت خودش  الوهیت بر گونهچ خداوند مبارک یدر این آیه :۵۲۴پرسش 
لم که هیچ خدایی برپاهمچنی و نیست او جز خدایی هیچ که دهدمی  یدارندهن فرشتگان و صاحبان ع 

از  نیاز. با توجه به این که وی بی(3)(است حکیم و پیروزمند که نیست او جز خدایی. نیست او جز عدل
 شناسندبندگان است و او نیاز ندارد که بر خودش به الوهیت گواهی دهد زیرا وی نزد کسانی که او را می

؛ (4)(نبیند  را  تو  که  ای: )کور باد دیدهگویدمی)  علی  بن  حسین  مبنا  همین  بر  و  است  حاضر(  او  به  عارفین)
 چه آن از خداوند شود؟می یافت ـسبحانهاو ـپس آیا خدایی غیر از او وجود دارد؟ یا آیا مقامی برتر از 

 .است منزه کنند،می وصف
 عراق - فرستنده: ایاد الموسوی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 
 . 18آل عمران:  -1
 . 226ص 95دعاء اإلمام الحسین)ع( في یوم عرفة، بحار األنوار:ج -2
 .18آل عمران:  -3
 .266ص  95در روز عرفه، بحار االنوار: ج  دعای امام حسین -4
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 ل قية الخلق تكون مالوحي م الرؤى وفقأ اهللذ شهادة اهلل واملالئكة وع ادج الصالحني
ن ﴿والكنلفذ ألم تقرأ قولإ تعالى:  ة  َفمي

ًَ هب ن سلَ امََأ مي صلَ
َ
ي َوَما أ َن اَّلل  َنة  َفمي ِن َحسلَ امََأ مي صلَ

َ
َما أ

يدا   ي َشهي وال  َوَ َفى مياَّلل  ِرَسِلَناَك ليلَناسي َرسر
َ
َأ َوأ  .(1)﴾نَِفسي

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.و   الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

خداوند شما را توفیق دهد! گواهی خدا و فرشتگان و بندگان صالحش برای سایر مخلوقات، از طریق 
: )هر خیری فرمود  که  اینخوانده  را متعال  خدای  سخن  این آیا.  گیردوحی در رؤیا یا مکاشفه صورت می

که به تو رسد از جانب خدا و هر شری که به تو رسد از جانب خود تو است، تو را به رسالت به سوی مردم 
 . (2)فرستادیم و خدا برای شهادت دادن کافی است﴾

َهدر ﴿وقولإ تعالى:  إي َوامِلَِئيَكةر َينللِ ِلمي نَزَلإر ميعي
َ
نَزَل إيَلِيَأ أ

َ
َما أ َهدر مي

ر َينللِ ني اَّلل  كي
وَن َوَ َفى لَ

يدا   ي َشهي  .(3)﴾مياَّلل 

 و است، کرده نازل خود علم با که هددولی خدا به آن چه بر تو نازل کرد شهادت می﴿و همچنین: 
 .(4)(، و خدا برای شهادت کافی استهنددمی شهادت نیز فرشتگان

ِ  ﴿وقولإ تعالى:  ال  قر ِرسللَ َت مر واِ َلسللِ يَن َ َفرر ملي
ولر الَ ِم َوَيقر يدا  مَهِ ي َومَهَِنكر هي

ي شللَ َ َفى مياَّلل 
َتابي  كي

ِلمر الِ نَدجر عي  .(٥)﴾َوَمِن عي

، بگو: خدا و هر کس که نیستی پیامبر تو که گویندکافران می﴿و همچنین این سخن خداوند متعال: 
آگاهی داشته باشد، برای شهادت میان من و شما کافی است  .(6)(از کتاب 

ها  ﴿وقولإ تعالى:  ها  مَصي جي َخ ي َ ادي ِم إينَإر َ اَن ميعي
يدا  مَهِ ي َومَهَِنكر ي َشهي ِ  َ َفى مياَّلل   .(٧)﴾قر

 
 . 79النساء:  -1
 .79نساء:  -2
 . 166النساء:  -3
 .166نساء:  -4
 .43الرعد:  -5
 .43رعد:  -6
 . 96سراء: اإل  -7
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بگو خدا میان من و شما برای شهادت کافی است، زیرا او به بندگانش ﴿و این سخن خداوند متعال: 
 .(1)(آگاه و بینا است

تدمر اآليات وتدمر  يف ينللهد اهلل ومالئكتإ لرسلللإ عند الناس وعند أقوامهم عندما 
نرواِ ﴿ي عثون؟ ألهع مالرؤى والكنللللفذ ألم تقرأ قولإ تعالى:   ِن آمي

َ
يبنَي أ  إيَلى الَِحَواري

ِوَحهِتر
َ
َوإيِن أ

ونَ  مر ِسلي نََنا مر
َ
ل وليي َقالرَواِ آَمَنا َواِشَهِد مي  يف أوحى اهلل للحوارينيذ ألهع مالرؤى؟    ذ(٢)﴾ميي َوميَرسر

در این آیات تدبر کن و اندیشه نما که چگونه خدا و فرشتگان برای فرستادگان الهی نزد مردم و نزد 
 انجام مکاشفه و رؤیا با کار این آیا. دهدمی گواهی شوند،می مبعوث  ایشان سوی به که گاهآن شان،قوم
و به حوارّیون وحی کردم: به من و به ﴿: فرمود که ایرا نخوانده متعال خدای سخن این آیا شود؟نمی

. خداوند چگونه به (3)(پیامبر من ایمان بیاورید، گفتند: ایمان آوردیم. گواه باش که ما تسلیم هستیم
 حوارّیون وحی کرد؟ آیا از طریق رؤیا نبود؟!

الرؤى والكنلفذ و مللأ إننذ فهو سل حانإ ينلهد ألنايائإ ورسللإ وحججإ عند الناس م
فهو ينللهد لنفسللإ عندما يكلم الناس مالرؤى ويعرفهم مومودج وأنإ مهيمن على    يشء 
سل حانإ وتعالىذ ومثال على شلهادتإ سل حانإ لنفسلإ عند الناس  و عندما يريهم رؤى ملمور  

هم رييايلة وتحلدم معلد فرتة فهو يريد أن يقول له الء النلاس أنإ مومود وأنإ مهيمن ويعلل  من
 التومإ إليإ س حانإ وتعالى.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل ق 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن 

 گواهی   مکاشفه  و  رؤیا  با  مردم،  نزد  هایشبنابراین، خدای سبحان، برای پیامبران، فرستادگان و حجت 
 شناساند می  آنها  به  را  خویش  وجود  و  گویدمی  سخن  مردم  با  رؤیا  طریق  از  که  هنگامی  همچنین.  دهدمی

ن و حاکم چیز هر بر تعالی حق که این و َهیم   گواهی از اینمونه. دهدمی گواهی خودش برای است، م 
 نمایانده مردم، این است که حق تعالی برخی امور غیبی را به آنها میپیشگا در خودش بر سبحان خدای

 
 .96إسراء:  -1
 . 111المائدة:  -2
 .111مائده:  -3
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 و حاکم و دارد وجود او که بگوید مردم این به خواهدمی او. پیوندندمی وقوع به امور آن مدتی از پس و
 .کنند شتاب  حضرتش سوی به و آورند روی او به که خواهدمی آنها از و است مهیمن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب األصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 سالح حرام شد( در روایت یمانی معنی )فروش  : 525پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم .. الحمد هلل رب العاملني :٥٢٥الس ال  

ذ أمعث سالمي إلى اإلمام األعمم محمد من الحسن )ع(إمامي وسيدي اإلمام أحمد الحسن
وإلى وصليإ ورسلولإ راميا  من اهلل أن يصل  سلالمي لكم يا إمامي اإلنع والجانذ  ما أرمو  

منصلر م سلادتي على أعداء اهلل   )ع(أن يفرح قل  الرسلول األ رم محمد وآل محمدمن اهلل  
 وعدو م وإقامة دولة العدل اإللهي.

 بسم الّله الرحمن الرحیم. الحمد لّله رب العالمین  :۵۲۵پرسش 
و به وصی و  الحسن بن محمد اعظم امام به فرستم! سالم می)ع(امام و سرورم، امام احمدالحسن

  همچنین ! جن و انسان امام دو ای برساند، شما به را من سالم که دارم امید خداوند از و او، یفرستاده
را از این جهت که من، شما )ع(و آل محمد )ص(محمد اکرم پیامبر قلب که دارم امید چشم خداوند از

ورزم، الهی اهتمام میرسانم و به برپاسازی دولت عدل  تان یاری میسرورانم را بر دشمنان خدا و دشمنان
 شاد فرماید.

مللا معىن حرم ميع السللللالح م روايللة اليمللاني  ألن املخللالفني يقولون لنللا  لل   و تحريم 
 ؟؟تنريعي أم مولوي أم تكوي 

 اسرتاليا -املرس : أمو مرتَض الرميعي 

 این که پرسندمنظور از حرام بودن فروختن سالح در روایت یمانی چیست؟ زیرا مخالفین از ما می
 است؟ تکوینی یا مولوی تشریعی، حرمت،

 فرستنده: ابومرتضی الربیعی ـ استرالیا 
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 مسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

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

ههور  تكون عنلدذ وإنهلا )ع(حرملة ميع السللللالح على املخلالفني قالللليلة مهَنهلا آل محملد
َم ميع السللالح( م رواية اليماني ميانا  ملن يفقهون )ع(القائم منهم ذ ومهملا يكون  ملا القيد )َحرر

ذ مللن اليملاني  و نفسلللللإ القلائم  ألنهم م أحلاديلث حصللللروا حرملة ال يع محلدم )ع( المهم
سلالحذ إنن تاني موضلوح أن  امل اينة عند خرو  القائمذ واآلن يقولون إنا خر  اليماني حرم ميع ال

: )فإنا خر  اليماني حرم ميع السلللالح على الناس )ع(اليماني  و نفسلللإ القائمذ فاإلمام م قولإ
يريد أن ياني أن اليماني  و نفسللإ القائم الملي يحرم ميع السللالح عند ههورج  (1)و   مسلللم(

ني  و القائم وحجة من  وحصللللول امل اينةذ إضللللافة إلى ما م الرواية من ميان يوضللللف أن اليما
 حجج اهلل  ما مهَيت سامقا .

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

اند نمودهآن را بیان    )ع(محمد  آل  که  است  موضوعی  مخالفین،  به  سالح  فروختن  بودن  حرام  یقضیه
َم بیع السالح« )فروختن  و این موضوع مربوط به هنگام ظهور قائم آنها است. بر این اساس قید »َحر 

 و کنند( در روایت یمانی، شرحی برای کسانی است که سخنان ایشان را درک میکندسالح را حرام می
، حرمت فروش را به وقت ر احادیثد آنها زیرا است؛ قائم همان یمانی، که صورت  این به فهمند؛می

 سالح فروختن کرد، خروج یمانی اگر گویندمی اکنون و اندآشکار شدن هنگام خروج قائم محدود کرده
در سخن خود که  )ع(امام. است قائم همان یمانی، که شودمی روشن وضوح به لذا. شودمی حرام

مردم و بر هر مسلمانی تحریم هنگامی که یمانی خروج کرد، فروختن سالح را بر فرماید: »می
 شدن، آشکار و ظهورش هنگام به که است قائم همان یمانی، که کند روشن خواهد، می(2)«نمایدمی

 مشخص  آن  طی  و  است  آمده  مزبور  روایت  در  که  است  شرحی  بر  عالوه  این،.  یابدمی  حرمت  سالح  فروش
 .امنموده  تبیین  پیشتر  را  موضوع  این  من  و  است،  الهی  هایحجت  از  حجتی  و  قائم  همان  یمانی،  شودمی

و لملج معيف الروايلات اليت تاني أن حرملة ميع السللللالح إنملا تكون عنلد خرو  القلائم وعنلد 
 امل اينة والحرب مهنإ ومني أعدائإ:

 
 . 264غیبة النعملني: ص  -1
 .264غیبت نعمانی: ص  -2
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در ادامه برخی روایاتی که به حرام بودن فروختن سالح، در زمان خروج قائم و به هنگام آشکار شدن 
 :است شده ذکر نماید،گ بین او و دشمنانش اشاره میو وقوع جن

ميي َمِعَفر  
َ
ِلتر ألي ذ َقاَل: )قر َرا ي

ِند  السلللَ اَلَح إيَلى )ع(عِن  ي ِحمي ر السلللب
َ
يِتر أ َلَحَأ اَّلَلرذ إينبي  ر صلللِ

َ
: أ

ِمَر ضللللي 
َ
َ اَّلَلر  َلمَلا اأِل ِن َعَرَف ي

َ
ِم َفَلمَلا أ ِنهر إر مي مييعلر

َ
امي فَلل

 ِل ي النللللَ
َ
َداءي أ علِ

َ
 إيَلى أ

ِحملي ر
َ
لِلتر اَل أ َأ َوقر مَلللي  ملي

قِلتر
إي 
ِم فلَ وَم َوميِعهر ِم َيِع ي الرب َو ر در َونَلا َوعلَ در ِم علَ ِدَفعر ميهي َن اَّلَلَ يلَ إي

ِم فلَ ِ  إيَلِيهي اَل: اِحملي . َفقلَ انَلتي اَّلَلي َنا  لَ
نَ  وب لروا َفَمِن َحَمَ  إيَلى َعدر ْك(الَِحِربر مَهَِنَنا َفاَل َتِحمي ِنري َو مر إي َعَلِيَنا َفهر وَن مي

ينر اَلحا  َيِسَتعي  .(1)ا سي

گفتم: خداوند شما را نیکو دارد! من همواره برای شامیان ابزار  )ع(باقر امام به: گویدهند سراج می
گرفتم  فروختم. وقتی خداوند مذهب اهل بیت را به من شناساند در تنگنا قرار  بردم و به آنها میجنگی می

برایشان اسلحه ببر؛ زیرا فرمود: » )ع(برم. امامو با خود گفتم: دیگر برای دشمنان خدا اسلحه نمی
. سالح به شامیان بفروش. اگر کند، دشمن ما و شما یعنی رومیان را دفع میشامیان  یخداوند به وسیله

ت( هر کس دشمنان ما را با در میان ما و شامیان جنگ درگرفت سالح برای آنان نبرید که )در این صور 
 . (2)سالح نظامی یاری کند مشرک است«

ميي َعِ دي اَّلَلي 
َ
ذ َقاَل: )َدَخِلَنا َعَلى أ يب َرمي ِكر  الَِحالللِ

ميي مَ
َ
: َما   )ع(وَعِن أ َرا ر َفَقاَل َلإر َحَكْم السلللَ

َداَتَها
َ
امي َوأ

وَ  إيَلى النلَ رر يَمِن َيِحمي ر السلب ولي َفَقاَل: اَل    ؟َتَرى في َحابي َرسلر صلِ
َ
َلةي أ َمِنزي مر الَِيِوَم مي

نِتر
َ
َس أ

ِ
مَل

وَ   )ص(اَّلَلي  رر مر السللللب وا إيَلِيهي
لر ِن َتِحمي

َ
ِم أ َم َعَلِيكر ةر َحرر اَينللَ ر للَ تي امِل انللَ َنا  للَ إي

ذ فللَ ة 
ِدنللَ ِم مي  للر إينَكر

اَلَح(  .(3)َوالسب

کم کسی که  )ع(صادق امام بر: گویدمی حضرمی بکرابی وارد شدیم. َحَکم سراج به امام گفت: ح 
مانعی ندارد. شما اینک چون یاران پیامبر برد چیست؟ فرمود: »برای شامیان زین و دیگر ابزار رزمی می

درگرفت، حرام است که برای اگر میان ما و شامیان جنگ  .بریدسر میدر وضعیت صلح به )ص(خدا
 .(4)آنها زین و اسلحه ببرید«

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

 
 . 112ص 5الکافي: ج -1
 .112ص  5کافی: ج  -2
 . 112ص 5الکافي: ج -3
 .112ص  5کافی: ج  -4
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  ل 1٤31  منتصف شع ان - أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته
 .ق. هـ  ۱۴۳۱نیمه شعبان /  -احمد الحسن 

  * * * * * * 

 ؟ کجا بود  ،وقتی پدرش او را ندا دادپسر نوح)ع(  : : 526پرسش 

 س ال عن عمائم األمور: :٥٢٦الس ال  

أثنلاء نلداء أميلإ إليلإ عنلدملا قلال للإ يلا م  ار ل  معنلا وال تكن مع   )ع(أين  لان امن نوح
 ومزا م اهلل خه الجزاء. ؟القوم الكافرين حهث ن رت اآلية النريفة أنإ  ان م معزل

کجا بود وقتی پدرش او را ندا داد که پسرم با ما سوار   )ع(پسر نوح سؤالی از امور بزرگ:  :۵۲۶پرسش 
ای بوده است. خداوند برترین جزا را ی شریف آمده که وی در گوشهاش؟ در آیهشو و با گروه کافران مب
 به شما عنایت فرماید!

علما  سلللليدي وموالي لم يج   أحد على سلللل الي  ملا لحد اآلنذ نفع اهلل مكم اإلسللللالم 
 واملسلمني وأيتام آل محمد عليهم صلوات اهلل ودمتم ساملني.

 العراق -املرس : رشيد األسدي 

ر و موالیم! این را هم بگویم که تاکنون هیچ کس به این سؤال من پاسخ نداده است. خداوند، سرو 
 مند گرداند و همواره سالم باشید.را از شما بهره )ص(اسالم و مسلمین و ایتام آل محمد

 عراق  -فرستنده: رشید االسدی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى 
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وفقكم اهلل لك  خهذ  و لم يكن امنإ من صللل إ م  رمه إ و و امن زومتإذ ولم يكن 
لم يسللللللل  )ع(و لملا  و حلال أملإذ ونوح )ع(م مهتلإذ ولم يكن م منلا  منوح )ع(يعهش مع نوح

ذ أملا امنلإ )ع(ملالكفر ملدعوتلإ )ع(نوحلا   عن زومتلإ ولم يقل  إنهلا من أ لي  ألنهلا  لانلت تجلا ر
ذ )ع(ولم يكن يجلا ر ملالكفر ملدعوة نوح )ع(أو رمه لإ )امن زومتلإ( فكلان يسللللتحي من نوح

ولكن عنلدملا ملاء الفيالللللان وملاء موعلد االفرتاق اختلار مرافقلة أملإ واعرض عن نيب اهلل 
أنإ   )ع( اهلل لنوحف ني  )ع(عنإ ألنإ  ان يمهر التعاطف مع نوح  )ع(فهلأذ وس ال نوح  )ع(نوح

وإن ما  ان يمنعإ من    )ع(لم يكن م منا  صللللادقا  م   ان منافقا  ي عن الكفر مدعوة نوح
   ألنإ رماج.)ع(حياؤج من نوح )ع(الجهر مكفرج منوح

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سل  م تسلیما 

لبی آن حضرت نبود بلکه  خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! پسر نوح در واقع فرزند ص 
 نیز ایمان )ع(نوح به و ردکنمی زندگی او ی فرزندخوانده و فرزند همسر نوح بود. او با نوح و در خانه

 من خاندان از او نگفت و نکرد درخواست همسرش ی درباره نوح. بود ورطنداشت. مادرش نیز همین
مود ولی پسر وی یا همان نور علنی ابراز میطرا به )ع(نوح دعوت  به شاکفرورزی وی زیرا است

رزید. اما هنگامی وکفر نمی  )ع(رد و آشکارا به دعوت نوحکحیا می  )ع(ش پسر همسرش از نوحاناپسری
 )ع(ا مادرش را ترجیح داد و از پیامبر خدا، نوحکه سیل آمد و زمان جدایی فرا رسید، این پسر، همراهی ب

هر و عطوفت  ی درباره )ع(روی گردانید و به این ترتیب به هالکت رسید. درخواست نوح پسرش، از م 
ازد که وی مؤمن واقعی نبوده بلکه سآشکار می )ع(ارد و خداوند برای نوحدیمپسرش با نوح پرده بر

بوده که مانع  )ع(رده است و حیای او از نوحکرا مخفی می )ع(دعوت نوحمنافقی بوده که کفرورزی به 
 او را بزرگ کرده بود. )ع(ده است چرا که نوحشاز علنی شدن کفرورزی او می

أي لم يكن على دين  )ع(فقوللإ تعلالى عنلإ أنلإ  لان م معزل أي م معزل عن دين نوح
نلإ لم يكن يسللللكن معلإذ و و لم   أل)ع(ذ وأياللللا   و  لان م معزل عن مكلان نوح)ع(نوح

  م امل منون مدعوتإ. )ع(  ألن أ   نوح)ع(يكن من أ   نوح

 در یعنی بود ایستاده ایگوشه در وی فرمایدمی که نوح فرزند یاین سخن خدای متعال درباره
نبود. همچنین او از جایگاه نوح نیز کناره  )ع(به این معنا که وی بر دین نوح )ع(نوح دین از ایگوشه

کسانی  )ع(نوح خاندان زیرا شدنمی محسوب  نیز نوح خاندان از وی. کردگرفته بود زیرا با او زندگی نمی
 بودند که به دعوتش ایمان آورده بودند.
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إر وَ ﴿قلال تعلالى:  الي َونَلاَدى نروْح امِنلَ جي لَ
الِ ِم مي َمِو    لَ ي ميهي َي َتِجري ل  يَلا مرَ َ َو ي اَن مي َمِعزي  لَ

يَن   ري َكافي
ن َمَع الِ َم * اِرَ   َمَعَنا َوالَ َتكر َن امِلَاء َقاَل الَ َعاصلللي مر ي مي ي إيَلى َمَ    َيِعصلللي آوي َقاَل سلللَ

نَي  ِةَرقي
ر َن امِل اَن مي ا امِلَِو ر َفكلَ ملَ اَل مَهَِنهر َم َوحلَ ي إيالَ َمن َرحي

ِمري اَّلل 
َ
ِن أ ي * الَِيِوَم مي ِرضر امَِلعي

َ
ا أ يلَ  يلَ َوقي

ِلَقِومي المَ 
يَ  مرِعدا  لب يب َوقي ودي جر

ِمرر َواِسَتَوِت َعَلى الِ
َ
َ األ ييَف امِلَاء َوقرِضي ي َوريي عي ِقلي

َ
ينَي َماءكي َوَيا َسَماء أ املي

َدَك الَِحقب *  ِ ليي َوإيَن َوعلِ
َ
ِن أ نَي  َونَلاَدى نروْح َرملَإر َفقَلاَل َربب إيَن امر ي مي مي ا ي ِحَكمر الِحلَ

َ
نلَت أ

َ
قَلاَل يَلا *  َوأ

َأ  مر عي
َ
ِلْم إينبي أ لِني َما َلهَِع َلَأ ميإي عي

َ
ل اليف  َفاَل َتسلِ َأ إينَإر َعَمْ  رَيِهر صلَ ِ لي

َ
ِن أ وحر إينَإر َلهَِع مي

وَن   نر ن َتكر
َ
أ

نَي   لي َجا ي
َن الِ َلَأ َما * مي

َ
ِسل

َ
ِن أ

َ
 ميَأ أ

ونر عر
َ
ن َقاَل َربب إينبي أ  ر

َ
ِر ليي َوَتِرَحِم ي أ ِلْم َوإيالَ َتِةفي َلهَِع ليي ميإي عي

ين ري َن الَِخاسي  .(1)﴾مب
  ل ق 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

 ای. نوح پسرش را که در گوشهبردکشتی، آنان را در میان امواجی چون کوه می﴿:  فرمایدحق تعالی می
گفت: من بر سر کوهی که مرا از آب  * سوار شو و با کافران مباش!: ای پسر، با ما داد ندا بود ایستاده

، مگر کسی را که بر او نیست خدا فرمان از اینگه دارد، جا خواهم گرفت. گفت: امروز هیچ نگهدارنده
و گفته شد: ای زمین آب خود   *  رحم آورد. ناگهان موج میان آن دو حائل گشت و او از غرق شدگان بود.

آسمان باز ایست. آب فرو شد و کار به پایان آمد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و ندا آمد فرو بر و ای 
نوح، پروردگارش را ندا داد: ای پروردگار من، پسرم از خاندان من بود  * که لعنت بر مردم ستمکاره باد!

ح، او از خاندان گفت: ای نو  *  ، تو هستی.کنندگانحکم  نیرومندترین  و  است  حق  تو  یدر حالی که وعده
آگاهی چیزی از من مخواه! برحذر می را، که از مردم  تو دارمتو نیست، او عملی است ناصالح! از سر نا

آگاهی سر از اگر تو به برمگفت: ای پروردگار من! پناه می * نادان باشی. ، و اگر مرا بخواهم چیزی نا
 .( 2)(ران خواهم بودکانیامرزی و به من رحمت نیاورزی از زیان

 .ق. هـ ۱۴۳۱نیمه شعبان / -احمد الحسن 

  * * * * * * 

 
 . 47 –  42هود:  -1
 . 42-47هود:  -2
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 معنی لهو الحدیث در آیه چیست؟ و آیا لقمان پیامبر بود؟ : 527پرسش 

: السللللالم على أنصلللللار اهلل تعلالىذ للدي  مجموعلة   هة من آيلات القرآن ٥٢٧السلللل ال  
 ذ فلنند م اهلل إال ما أوصلتمو ا إليإ.الكريمذ أود تفسه ا مع رسالة )طل ( إلى السيد 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

سالم بر انصار خدای متعال! من تعداد زیادی از آیات قرآن کریم را در نظر دارم که  :527پرسش 
تفسیر آنها را به دست آورم. شما را به خدا سوگند   )ع(ی »درخواست« به خدمت سیدمایلم با فرستادن نامه

 دهم این نامه را به ایشان برسانید.می
 بسم الّله الرحمن الرحیم

.الّلهم صل علی محمد و آ  ل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

َتتِلَأ آيَلاترنَلا ﴿سلللليلدي ومواليذ منلمل فرتة وأنلا أتفلائل  ملالقرآن تمهر لي اآليلة:  
َ
قَلاَل  َلمَللليَأ أ

َأ الَِيِوَم  ا َو َلمَلللي هَتهلَ یَفَيسللللي ــَ ْنسـ يمي إيالَ َوالَ َتِقَرمرواِ مَلاَل ﴿ذ وعنلدملا أفتف القرآن ثلانيلة: (1)﴾ت  الَِيعي
َدجر  شلر

َ
ََ أ نر َحىَت َيِ لر ِحسلَ

َ
َي أ ذ فما معىن نلأ؟ وإني ألخىشل  ثها  أن يكون مصلهي (٢)﴾ميالَيتي  ي

)و مللأ اليوم تيىس(ذ فلرموك يا إمام ادعو لي أن أ ون معكم فلنصر م على أعدائكم 
ارة !! فاقت  أنا يا إمام  ما   فك  ما أريدج طاعة اهللذ لكن نفيس أمارة مالسوء والدنيا مك 

فعلت مع أنصلللارك املقرمني إليأ. أسلللللأ محق اهلل تعالى أن تدعو ليذ أنا مق لة على موامهة 
أ ل  اللدنيلا إم لارا  ألمل  اللدراسلللللةذ و ل  خوم أن اسللللقط ملاالمتحلانذ فللنلا خعلاءة ودعلائي 

  %1٠٠حق محجوب أملا دعوتكم فمسللللتجلاملة إن شلللللاء اهلل تعلالىذ وملالرريم من يقي  أنكم 
لكن النلأ يعرتي  مني  نيهة وأخرى فال ألاث أنهر نفيسل )معد     ملج ال هنات( أن تنلأ 

 مكمذ وا ا  لها ! ولهملا نسللكم الدعاء مالث ات على واليتكمذ يا فر  اهلل وحجتإ وقائمإ.

اَل ( شود:گیرم و این آیه برایم ظاهر میها است که من با قرآن استخاره میسرور و موالیم! مدت 
َ
ق

نَسی َك اْلَیْوَم ت  ل 
یَتَها َوَکَذَٰ َنا َفَنس  َتْتَك آَیات 

َ
َك أ ل 

، کردیهمچنان که تو آیات ما را فراموش می: گوید) (3) (َکَذَٰ
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وْا )آید: کنم، این آیه میمی ( و هنگامی که برای بار دوم قرآن را بازایامروز خود فراموش گشته َواَل َتْقَرب 
یم  إ   ه  َماَل اْلَیت  د  ش 

َ
َغ أ ی َیْبل  ْحَسن  َحت 

َ
َي أ ي ه  ت 

ال   ب 
به مال یتیم نزدیک مشوید تا ، جز به وجهی نیکوتر) (1)(ال 

ترسم که عاقبتم »و کذلک الیوم معنای آن چیست؟ من بسیار از این می  (گاه که به حد بلوغش برسدآن
شدگانی( باشد. ای امام! تقاضا دارم برایم دعا کنید که با شما باشم و شما را بر تنسی« )امروز از فراموش

تان یاری دهم. من فقط و فقط در پی اطاعت از خدا هستم؛ ولی نفس من »امارة بالسوء« )امر دشمنان
طور که با انصار شوم همانده به بدی( است و دنیا هم پر از مکر و حیله!! ای امام! من کشته میکنن

کنم که برایم دعا فرمایی. من به نزدیک به شما چنین کردند. به حق خدای متعال از شما مسئلت می
در امتحان، ی ترسم این است که مبادا رو شوم ولی همهجهت درس خواندن مجبورم با اهل دنیا روبه

مردود شوم. من خطاکارم و دعایم محجوب، ولی دعای شما ان شاء الّله تعالی مستجاب است. اگر چه 
گیرد و بعد از می درصد یقین دارم که شما بر حق هستید ولی گهگاهی شک و تردید مرا فرا 100من 

تان برای ثابت ماندن بر والیت  ام قربانی کنم! و لذا از شماتمام این دالیل روشن، نفس خودم را نتوانسته
 التماس دعا داریم؛ ای فرج الهی و حجت خدا و قائم او!

 وسامحنا على تقصهنا سيدي م خدمتكمذ عج   اهلل فرمكمذ وأيد م منصرج.

عنلدي آيلات  ثهة أريلد تايلان تفسلللله لاذ فلإن  لانلت تثقل  عليكم فال داعي ل ملاملةذ 
 لى إزعامكم.نعلم أنكم منةولون مدا ذ فسامحونا ع

گزاری به شما دارم، پوزش ما را بپذیر، ای سرورم! خداوند فرج شما را تعجیل بر تقصیری که در خدمت
 نماید و شما را با نصرت خویش تایید فرماید!

گویی آیات زیادی دارم که شرح و تفسیر آنها را خواستارم. اگر بر شما دشوار است، نیازی به پاسخ
 ایم، ما را عفو کنید. شما بسیار پرمشغله هستید. از این که باعث زحمت شما شده دانیم کهنیست؛ ما می

 م  تاب اهلل تعالى:

وا  ﴿. 1 زر مَلَ ا  ر ِلم  َوَيَتخي َةِهي عي ايي ي اَّلَلي مي َ  َعن سلللَ يثي لييرالللي ي َلِهَو الَِحدي رَتي
َن الَناسي َمن َينلللِ َومي

نيْ  هي مَلاْب مب ِم علَ َأ َلهر ًلي وَل
ر
ًلة ووسلللللائل  الرتفيلإ ذ (٢)﴾أ  ل  معنلا لا من يتلداول املسلللللسللللالت اللدنه
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للة؟ فملا املقصللللود ملهو الحلديلث؟ و ل   لان لقملان )رحملإ اهلل( نايلا ذ فملا حكلايتلإ مع   املالللل 
 الفىت وملانا  ان يعمإ؟

 در کتاب خدای متعال آمده است:
و قرآن را به ،  راه خدا گمراه کنندمردم را از ، تا با نادانی، اندبعضی از مردم خریدار سخنان بیهوده)  -1

های . آیا معنای آن، کسی است که سریال1(نصیب اینان عذابی است خوارکننده. گیرندمسخره می
آورد؟ منظور از سخنان بیهوده چیست؟ و آیا لقمان )ره( مبتذل و وسایل سرگرمی گمراه کننده فراهم می
 کرده است؟ه و چرا وی را موعظه میپیامبر بوده است؟ داستان او با آن جوان چه بود

لروَن  ﴿. ٢ إي َيعِلدي  َوملي
الَِحقب وَن ملي در مَلْة َيهلِ

ر
وَ  أ ن َقِومي مر ا  *َومي سللللِ َلاطل 

َ
َرةَ أ مر اِثَييَتِ َعنللللِ َوَقَعِعنَلا ر

اَك الَِحَجَر َفانَ جَ  ب مبَعصلللَ ري
ني اضلللِ

َ
إر أ َقاجر َقِومر َعسلللِ وَ  إيني اسلللِ ِوَحِيَنا إيَلى مر

َ
ا َوأ َمم 

ر
ِنإر اِثَيَتا أ ِت مي سلللَ

مر امِلََن  َنا َعَلِيهي
نَزلِ

َ
مر الَِةَماَم َوأ ِلَنا َعَلِيهي

ِم َوَهلَ َرمَهر نَاس  َمنللللِ
ر
َم  ر ب أ ا َقِد َعلي َرةَ َعِين  ِلَوى َعنللللِ َوالسللللَ

و مر ِم َيِملي هر سللللَ نفر
َ
ن  َلانرواِ أ ونَلا َوَلكي ِم َومَلا َهَلمر ن َطيب َلاتي مَلا َرَزِقنَلا ر لرواِ مي ذ من  لان (٢)﴾نَ  ر

 أو من  م القوم الملين يهدون للحق ؟ وما معىن اآلية املائة والستون ؟

بنی  * کنندنمایند و به عدالت رفتار میگروهی از قوم موسی هستند که مردم را به حق راه می) -2
کردیم که به او وحی ، و چون قوم موسی از او آب خواستند، اسرائیل را به دوازده سبط تقسیم کردیم

و ، و هر گروه آبشخور خویش را بشناخت، از آن سنگ دوازده چشمه روان شد. عصایت را بر سنگ بزن
بخورید از این چیزهای پاکیزه که به شما .  شان مّن و سلوی نازل کردیمشان ساختیم و برایابر را سایبان

(. چه کسانی یا کدام گروه بودند که و آنان به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم کردند،  ایمروزی داده
 نمایند؟ معنای آیه صد و شصت چیست؟ مردم را به حق راه می

 
 . م سورة األحزابذ ما معىن    من:3

َن ﴿ - ِنهر وَن مي رر ا ي مر الاَلئيي ترملَ ِزَواَمكر
َ
َ  أ ا َمعلَ إي َوملَ ن َقِلَ نِيي مي َمِوفلي َ  اَّلَلر ليَرملر   مب ا َمعلَ ملَ

اتيكر  َمهلَ
ر
َو أ ولر الَِحَق َو ر ِم َواَّلَلر َيقر كر ِفَوا ي

َ
ل م ملي

ِم َقِولركر ِم َنليكر مِنَلاء ر
َ
ِم أ يَلاء ر ِدعي

َ
َ  أ ا َمعلَ ِم َوملَ

يلَ   اي ي السللللَ دي ِم مي  *َيهلِ ِخَوانركر ِم فَلإي وا آمَلاء ر ن لَِم َتِعَلمر نلَد اَّلَلي فَلإي  عي
طر ِقسللللَ

َ
َو أ ِم  ر مَلائيهي ِم آلي و ر اِدعر

يني َوَمَوا ِم َو َلاَن اللدب لرومركر َدِت قر ن مَلا َتَعملَ إي َوَلكي م ملي
تر
ِ
ِخعَلل

َ
ا أ يملَ نَلاْح في ِم مر ِم َوَلهَِع َعَلِيكر لييكر

يما    ا َرحي ور  ِم  *اَّلَلر رَيفر هر ِرَحامي مَِعالللر
َ
ِولرو اأِل

ر
ِم َوأ َمَهاترهر

ر
إر أ ِزَوامر

َ
ِم َوأ هي سلللي نفر

َ
ِن أ نَي مي ني رِ مي امِل ِوَلى مي

َ
ب أ الَنيبي

 
 . 6لقمان:  - 1
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ِولَ 
َ
ا  لَ أ وفل  م َمِعرر ِولييَلائيكر

َ
وا إيَلى أ

ن َتِفَعلر
َ
يَن إياَل أ ري امي رهلَ نَي َوامِل ني رِ مي َن امِل تَلابي اَّلَلي مي اَن ى ميَ ِعيف  مي  ي

ورا   َتابي َمِسعر كي
 .(1)﴾َنليَأ مي الِ

مادرتان قرار ، خوانیدتان را که مادران خود میو زنان، )خدا در درون هیچ مردی دو قلب ننهاده است
گویید و سخن حق اینها چیزهایی است که به زبان می. تان نساختتان را فرزنداننداد و فرزندخواندگان

پسرخواندگان را به نام پدرشان بخوانید که نزد خدا .* نمایداز آن خدا است و او است که راه را می
اگر پیش از این خطایی ،  موالی شما باشندبرادران دینی و ،  شناسیدتر است، اگر پدرشان را نمیمنصفانه

پیامبر به .*  مگر آن که به قصد دل انجام داده باشید و خدا آمرزنده و مهربان است،  اید باکی نیستکرده
مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش مادران مؤمنان هستند و در کتاب خدا خویشاوندانی نسبی از 

مگر آن که بخواهید به یکی از دوستان خود نیکی کنید و این ، وارترندمؤمنان و مهاجران به یکدیگر سزا
 .(2)حکم در کتاب خدا مکتوب است(

نَلة  إيَنا َقالللل ﴿ - ِ مي ن  َواَل مر رِ مي اَن ملي ا  لَ ِن   یَوملَ ةر مي َهَ مر الِخي وَن َلهر ن َيكر
َ
ا أ ِمر 

َ
إر أ وللر اَّلَلر َوَرسللللر

وَلإر  ِم َوَمن َيِعيفي اَّلَلَ َوَرسر ِمري ي
َ
هنا  أ  مب ي

 .(3)﴾ َفَقِد َضَ  َضاَلال 

آنها را در آن ، )هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامبرش در کاری حکمی کردند
 . (4)هر که از خدا و پیامبرش نافرمانی کند سخت در گمراهی افتاده است(، کارشان اختیاری باشد

َن ﴿ - مِلنَلا مي خلَ
َ
هسلللل َوإيِن أ وَ  َوعي يَم َومر وح  َوإيمَِرا ي

ن نب نلَأ َومي ِم َومي يثَلاَقهر نَي مي يب امِني َمِرَيَم  یالَناي
ا رَيلييما   يَثاق  م مب ِنهر َخمِلنَا مي

َ
 ذ ما  و  ملا امليثاق الةليإ ؟(٥)﴾َوأ

م و از و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مری، )و آن هنگام که از پیامبران پیمان گرفتیم
 ؟ این پیمان سخت چیست .(6)ی آنها پیمانی سخت گرفتیم(همه
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اةَ ﴿ - نَي الَز للَ اَلةَ َوآتي ِمَن الصللللَ قي
َ
وَلى َوأ

ر
ةي اأِل يللَ لي ا ي َن َواَل َترَبَِمَن َترَببَ  الِجللَ َوَقِرَن مي مريروتيكر

يدر اَّلَلر   وَلإر إينََما يرري ِعَن اَّلَلَ َوَرسر طي
َ
ها  َوأ ِم َتِعهي َر ر ِ َ  الَِ هِتي َويرَعهب

َ
ِمَع أ مر الرب َ  َعنكر مِل ي ذ ( 1) ﴾ليير

 أياا  ؟ )ع(   زومات النيب من أ   ال هت

های خود را آشکار زینت، کردندهای خود بمانید و چنان که در زمان پیشین جاهلیت می)و در خانه
خواهد خدا می، کنید، ای اهل بیت برش اطاعتمکنید و نماز بگزارید و زکات بدهید و از خدا و پیام

نیز جزو اهل  )ص(. آیا همسران پیامبر(2)پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید پاک دارد(
 شوند؟حسوب میم )ع(بیت

يب ﴿ - وَل اَّلَلي َوخَلاَتَم الَناي ن َرسللللر ِم َوَلكي ن ربمَلاليكر د  مب حلَ
َ
مَلا أ

َ
َحمَلْد أ نَي َو َلاَن اَّلَلر مَلا  َلاَن مر

ء  َعلييما    ؟(٤): )يا عليذ أنا وأنت أموا  ملج األمة()ع(ذ فما معىن قولإ(3)﴾ميكر ب يَشِ

او رسول خدا و خاتم پیامبران است و خدا به هر چیزی . پدر هیچ یک از مردان شما نیست، )محمد
من و تو پدران ،  فرمود: )ای علیچیست که    )ص(یامبر. در این صورت، معنای این سخن پ(5)دانا است(
 ؟ (6)این امتیم(

نيَ ﴿م الصافات:  )ع(. ما معىن قول إلياس٤ ِحَسَن الَِخاليقي
َ
وَن مَِعال  َوَتمَلرروَن أ َتِدعر

َ
 .(٧)﴾أ

خوانید و ی صافات چیست:)آیا بعل را به خدایی میدر سوره )ع(معنای سخن حضرت الیاس -4
 .(8)گذارید؟(می بهترین آفرینندگان را وا

َعِ در إينَإر ﴿م ص:   )ع(. ما معىن ما قالإ سل حانإ عن سلليمان٥
َلِيَماَن نيِعَم الِ وَد سلر َوَوَ ِ َنا ليَداور

َواْب  
َ
َض َعَلِيإي   *أ ري ي  إيِن عر اْلَعشــ  َيادر   ب  جي

َناتر الِ افي ِ ري َرمبي   *الصلللَ َ  الَِخِهي َعن ني ِحَ ِاتر حر
َ
َفَقاَل إينبي أ

ابي  حَ  جلَ الِحي ِعنَلاقي   *ىَت َتَواَرِت ملي
َ
وقي َواأِل ا مليالسللللب حل  َق َمسللللِ َلِيمَلاَن  *رردبو َلا َعَلَي َفَعفي َوَلقَلِد َفَتنَلا سللللر
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نَاَب 
َ
ا ثرَم أ د  إي َمسللللَ يلب ِرسللللي لَِقِينَلا َعَلى  ر

َ
ِن   *َوأ َحد  مب

َ
ي ألي ا اَل َييَ ةي ِلكل  ِر ليي َوَ ِ  ليي مر َقاَل َربب ارِيفي

نَت الَِوَ ابر مَعِ 
َ
ي إينََأ أ  .(1)﴾دي

ی »ص« آمده است، که در سوره)ع( یمانمعنای این سخن خدا درباره حضرت سل -5
گاه که به آن * به خدا داشت و روی، ای بودچه نیکو بنده، چیست:)سلیمان را به داوود عطا کردیم

من دوستی این اسبان را با یاد : گفت*  هنگام عصر اسبان تیزرو را که ایستاده بودند به او عرضه کردند
پس به بریدن ، آن اسبان را نزد من بازگردانید*  ی غروب پوشیده شدپروردگارم بگزیدم تا آفتاب در پرده

 بر تخت او جسدی را افکندیم و او روی به خدا آوردما سلیمان را آزمودیم و  *    ها و گردنشان آغاز کردساق
که تو ، مرا بیامرز و مرا ملکی عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد! ای پروردگار من: گفت* 

 . (2)ای(بخشاینده

ِم َعلَ ﴿. ملا معىن  ل  من: ٦ لي اَّلَلر َيِختي ن َينلللللَ مل ا فَلإي ولروَن اِفرَتَى َعَلى اَّلَلي  َلملي ِم َيقر
َ
َأ أ ى َقِل لي

وري 
در مَلاتي الصللللب يْم ملي إر َعلي

إي إينلَ مَلاتلي قب الَِحَق ميَكلي َ  َويرحي َتَجامروا ﴿ذ  (3)﴾َوَيِمفر اَّلَلر الِ َلاطلي يَن اسللللِ َوالَلملي
ونَ  قر ِم يرنفي َما َرَزِقَنا ر ِم َومي وَرى مَهَِنهر ِم شر ِمرر ر

َ
وا الَصاَلةَ َوأ َقامر

َ
ِم َوأ هي

 ؟(٤)﴾ليَرمب

بندد. اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر گویند که بر خدا دروغ میمعنای این آیات چیست: )یا می -6
گذرد ها میگرداند، او به هر چه در دلکند و حق را ثابت مینهد، و خدا با کلمات خود باطل را محو میمی

ی گزارند و کارشان بر پایهیگویند و نماز م. )و آنان که دعوت پروردگارشان را پاسخ می(5)دانا است(
 . (6)کنند(ایم انفاق میمشورت با یکدیگر است و از آن چه به آنها روزی داده

نيْ ﴿. ملا معىن: ٧ وْر مب ي
اَن َلَكفر نسلللللَ  إيَن اإِلي

ِزءا  جي مر ادي ِن عي لَ َر ﴿ذ (٧)﴾َوَمَعلروا لَلإر مي َوإيَنا مرنللللب
َرَب ليلَرِحَمني َمَثال   م ميَما ضلَ َحدر ر

َ
يْم  أ َو َ مي ا  َو ر َود  سلِ إر مر َو مي  *َهَ  َوِمهر ِلَيةي َو ر  مي الِحي

ر
ل َوَمن يرَينلَ

َ
أ

ني   َصامي رَيِهر مر ي  ؟(٨)﴾الِخي
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آدمی به آشکارا ، و برای او از میان بندگانش فرزندی قائل شدند):به چه معنا است آیات  این -7
ی تولد همان چیزی را بدهند که به خدای رحمان نسبت مژدهو چون به یکی از آنها  ، )(1)(ناسپاس است

آیا کسی که به آرایش پرورش یافته و در هنگام *  رویش سیاه گردد و خشم خود فرو خورد، داده است
 .(2)(؟از آن  خدا است، گرددجدال آشکار نمی

تَ ﴿. م األحقا :  ٨ نب َيسللللِ جي
َن الِ ا مب َرِفَنا إيَلِيَأ نََفر  وجر َقالروا َوإيِن صللللَ رر ِرآَن َفَلَما َحاللللَ وَن الِقر عر مي

تروا َفَلمَلا  نصللللي
َ
َي أ ــ  ضـ

 
يَن  ق ري نلملي م مب هي ن مَعِلدي  *َولَِوا إيَلى َقِومي َل مي نزي

ر
تَلامل ا أ ِعنَلا  ي مي وا يَلا َقِوَمنَلا إينلَا سللللَ

قَلالر
يق    َوإيَلى َطري

ي إيَلى الَِحقب َا مَنِيَ َيَدِيإي َيِهدي ا ملب ق  دب صللَ وَ  مر يم   مر َتقي سللِ َي اَّلَلي  * مب وا َداعي ي ر مي
َ
َيا َقِوَمَنا أ

لييم  
َ
مَلاب  أ ِن علَ م مب ِر ر ِم َويرجي وميكر

نر ن نر م مب ِر َلكر إي َيِةفي وا ملي
نر َي اَّلَلي َفَلهَِع  *َوآمي ِ  َداعي َوَمن اَل يرجلي

َأ مي  ًي ِوَل
ر
وليَياء أ

َ
ونيإي أ ن در ِرضي َوَلهَِع َلإر مي

َ
ز  مي اأِل ِعجي ني  ميمر اَلل  مب ي

ذ ما قصلللة   الء الجن ؟ (3)﴾ ضلللَ
 أياا ؟ )ع(وملانا لم يمل روا دعوة عهىس

:)و گروهی از جن را نزد تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند، چون به حضرتش آمده  احقاف  یدر سوره  -8
* گفتند:   بازگشتند خود قوم نزد دهندگانیرسیدند گفتند: گوش فرا دهید، چون به پایان آمد همانند بیم

 و  حق  به و  کندمی تصدیق  را  پیشین  هایای قوم ما، ما کتابی شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، کتاب 
ا را پاسخ گویید و به او ایمان بیاورید تا خدا خد به یکننده* ای قوم ما، این دعوت  نمایدمی راه راست راه

 جواب  کننده* و هر کس که به این دعوت  دارد امان در دردآور عذابی از را شما و بیامرزد را تانگناهان
 آشکاری گمراهی   در و نیست یاوری هیچ خدا جز را او و بگریزد خدای از زمین روی در تواند، نمینگوید
 ( 4)(؟اندنکرده اینیز اشاره)ع( ان چه بوده؟ و چرا به دعوت حضرت عیسیی(. داستان این جنیاست

ِلَم ﴿. ما معىن: ٩ عي
وتروا الِ

ر
يَن أ ملي

َك َقالروا ليلَ ندي ِن عي وا مي عر إيَلِيَأ َحىَت إيَنا َخَرمر َتمي م َمن َيسللللِ ِنهر َومي
مِ  ِ َواء ر

َ
وا أ ِم َواَتَ عر وميهي

لر يَن َطَ َع اَّلَلر َعَلى قر َأ الَلملي ًلي ِوَل
ر
ا أ ؟  ل  يع  أنهم  ثهو (٥)﴾مَلاَنا قَلاَل آنيفل 

 اليسيان؟

 
 .15: زخرف -1
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 دانشمندان  از  روند  بیرون  تو  نزد  از  که  گاه، تا آندهندمعنای این آیه چیست:)بعضی به تو گوش می  -9
هایشان مهر نهاده است و از پی هواهای خود ؟ خدا بر دلگفت: این چه سخنانی بود که میپرسندمی

 ( 1)(؟اندکار(. آیا یعنی آنها بسیار فراموشاندرفته

يَم ﴿. ملا  ي قصللللة ضلللليف إمرا يمذ ومللانا خلا  منهم؟  1٠ ِيفي إيمَِرا ي يلثر ضللللَ تَلاَك حَلدي
َ
 َلِ  أ

نَي   رِكَرمي وَن   *امِل نَكرر اَلْم َقِوْم مب ا َقاَل سلَ اَلم  ِج    *إيِن َدَخلروا َعَلِيإي َفَقالروا سلَ إي َفَجاء ميعي ِ لي
َ
َفَراَغ إيَلى أ

ني    مي ِم قَلاَل  *سللللَ لروَن َفَقَرمَلإر إيَلِيهي  ر
ِ
اَل تَلل

َ
اَلم   * أ

وجر ميةر رر
ة  قَلالروا اَل َتَخِف َومَنللللَ يفلَ ِم خي ِنهر ِوَمَع مي

َ
فَلل

يْم   *َعلييم    وْز َعقي َكِت َوِمَهَها َوَقاَلِت َعجر َرة  َفصللَ ترإر مي صللَ
َ
ِقَ َلتي اِمَرأ

َ
َقالروا َ مَلليَأ َقاَل َرمبأي  *َفل

يمر  َعلي
يمر الِ َو الَِحكي  .(٢)﴾إينَإر  ر

آیا داستان مهمانان گرامی چه بود و چرا او از آنها بیمناک شد؟  ) )ع(یمداستان مهمان ابراه -10
 شما مردمی ، سالم: گفت. سالم: گاه که نزد او آمدند و گفتندآن*  ؟ابراهیم به تو رسیده است

طعام را به نزدشان گذاشت *    ی فربهی آورددر نهان و شتابان نزد کسان خود رفت و گوساله*  ایدناشناخته
و *  و او را به فرزندی دانا مژده دادند، مترس: گفتند، و از آنها بیمناک شد*  ؟خوریدچرا نمی: و گفت

پروردگار تو این چنین گفته : گفتند* من پیرزنی نازایم: زد و گفتصورت خود زنش فریادزنان آمد و بر 
 (.( 3)است و او حکیم و دانا است

ونَ ﴿مليدذ م:  . معىن قول11 عر روسي ِيد  َوإينَا مَل
َ
ل  .(٤)﴾َوالَسَماء مََيِيَناَ ا مي

أید« در این آیه چیست؟ -11  .(5)(و آسمان را به نیرو برافراشتیم و حقا که ما تواناییم) معنای »ب 

واألنصلار الملين حولأذ ق   واهلل يجازيكم خه الجزاء يا مواليذ مل َ سلالمي إلى أميأ 
 .لهم: طومى لكمذ وإننا نة عكمذ نوصيكم مإ 

 والحمد هلل رب العاملني.
 اإلمارات -املرسلة: أم عهىس 
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اطرافت و به انصاری که )ع( سرورم! خداوند به بهترین پاداش شما را جزا دهد! سالم مرا به پدرت 
خوریم، شما را به آنها سفارش تان، ما به شما غبطه میهستند برسان و به آنها بگو: خوشا به حال

 کنیم.می
 و سپاس خداوند جهانیان

 فرستنده: اّم عیسی ـ امارات 

 الجواب: مسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم :پاسخ
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

مَل َلا  ر ﴿ ِلم  َوَيَتخلي َةِهي عي يل ي اَّلَلي مي اي َ  َعن سللللَ يلثي لييراللللي دي ي َلِهَو الِحلَ رَتي
َن النَلاسي َمن َينللللِ وا  َومي زر
نيْ  هي مَلاْب مب ِم علَ َأ َلهر ًلي وَل

ر
: لهو الحلديلث منلإ الةنلاء ومنلإ ملدل أ ل  ال لاطل  مع أ ل  الحق (1)﴾أ

 وإلقائهم الن هات ضد دعوات األناياء واألوصياء.

اند، تا با نادانی مردم را از راه خدا گمراه کنند، و قرآن را به )بعضی از مردم خریدار سخنان بیهوده
. از جمله سخنان بیهوده، غنا و جدل اهل (2)گیرند، نصیب اینان عذابی است خوارکننده(میمسخره 

 های پیامبران و اوصیا است.ضد دعوت  ها برباطل با اهل حق و القای شبهه

لهع من خلفاء اهلل م أرضلللإ ولهع نايا  مرسلللال  من اهلل ولكن لإ مقام الن وة   )ع(ولقمان
 و ان حكيما  توحى لإ الحكمة.

نه یکی از خلفای الهی بر زمینش است و نه پیامبری فرستاده شده از جانب خدا؛ او دارای )ع( لقمان
 شده است.مقام نبوت بوده و حکیمی بوده که حکمت بر او وحی می

 هلل لك  خه وثاتكم على الحق  و وليي و و يتولى الصالحني.وفقكم ا

 
 . 6لقمان:  -1
 . 6: لقمان -2
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند و بر حق استوار و ثابت قدم بدارد! و او یاور من است و او 
 دوست شایستگان است.
 ة الّله و برکاته.و السالم علیکم و رحم

 .ق .هـ  1432محرم الحرام /  – احمد الحسن 

ِه ترتیب آیات تطهیر چگونه است و معنای اهل بیت در ): 528پرسش 
ّ
َبْیِت  ..َرْحَمُت الل

ْ
ْهَل ال

َ
 ( أ

 سيدي أحمد الحسن اليماني .. :٥٢٨الس ال  

آمائأ املعصلومني وأمأ السلالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.. وصللوات اهلل وسلالمإ على  
 الز راء وعليأ وعلى املهديني من معدك. أما معد..

 برکاته و الّله رحمة و علیکم السالم سرورم، احمد الحسن یمانی! :۵۲۸پرسش 
 ....و صلوات و سالم خدا بر پدران معصوم تو و بر مادرت زهرا و بر تو و بر مهدیین  پس از تو باد. اما بعد

ذ وما تفسه اذ )ص(اآلية التاليةذ     ي  ما أنزلت على النيب محمد  : س الي  و عن1س
ِعَن  ﴿ومن املع  مل   ال هت فيها:  َ َفال َتِخالَ اء إيني اَتَقِيَّر َن اليبسلَ َحد  مب

َ
َ َ ل َّر ب َلسلِ اء الَنيبي َيا نيسلَ

ِلَن َقِوال  مَ  إي َمَرْض َوقر ي مي َقِل للي ملي
َقِولي َفَيِعَمَع الللَ

الِ وفللا  مللي َن َوال َترَبَِمَن َترَببَ  * ِعرر َوَقِرَن مي مريروتيكر
يلدر اَّلَلر لي  ا يرري ولَلإر إينَملَ ِعَن اَّلَلَ َوَرسللللر طي

َ
اةَ َوأ نَي الَز لَ الةَ َوآتي ِمَن الصللللَ قي

َ
وَلى َوأ

ر
يَلةي اأِل لي ا ي جلَ

َ  الِ مِل لي يلر
ه ِم َتِعهي َر ر  ِلَ  الَِ هِلتي َويرَعهب

َ
ِمَع أ مر الرب ِن آيَلاتي اَّلَلي * ا  َعنكر َن مي ِرَن مَلا يرِتَلى مي مريروتيكر َواِن ر

ها   يفا  َخ ي ِكَمةي إيَن اَّلَلَ َ اَن َلعي  .(1)﴾َوالِحي

 حضرت  بر صورت  همین به آیه این آیا آید؛می پی در که است ایسؤال اول: سؤال من در مورد آیه
 منظور از اهل بیت در آن چه کسانی هستند؟ نازل شده است؟ تفسیر آن چیست؟ و  )ص(محمد

ای زنان پیامبر، شما همانند دیگر زنان نیستید، اگر از خدا بترسید، پس به نرمی سخن مگویید تا آن ﴿
 و بمانید خود هایو در خانه * مردی که در قلب او مرضی هست به طمع افتد، و سخن پسندیده بگویید

 
 . 34 –  32األحزاب:  -1
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 بدهید  زکات  و  بگزارید  نماز  و  مکنید  آشکار  را  خود  های، زینتدندکر می  جاهلیت  پیشین  زمان  در  که  چنان
 چنان  را شما و کند دور شما از را پلیدی خواهد، ای اهل بیت، خدا میکنید اطاعت پیامبرش و خدا از و

، یاد کنید. به درستی شودمی  خوانده  شما  هایآن چه از آیات خداوند و حکمت در خانه  *  دارد  پاک  باید  که
 .(1)(خداوند لطیف و خبیر استکه 

إر ﴿: من املع  ملل ل  ال هلت م اآليلة التلاليلة: ٢س ي َومََر َلاتلر تر اَّلل  ي َرِحملَ ِمري اَّلل 
َ
ِن أ نَي مي َتِعَج ي

َ
أ

يدْ  يْد َمجي ِ َ  الَِ هِتي إينَإر َحمي
َ
ِم أ  ؟(٢)﴾َعَلِيكر

؟ کنیآیا از فرمان خدا تعجب می﴿سؤال دوم: در این آیه منظور از اهل بیت چه کسانی هستند: 
 . (3)(رحمت و برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی باد، او ستودنی و بزرگوار است

 ؟وما  و نصإ ؟:    حديث الكساء حديث صحيف 3س

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 إلماراتا -املرس : أحمد 

 سؤال سوم: آیا حدیث کسا صحیح است؟ متن آن چیست؟ 
 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.

 فرستنده: احمد ـ امارات 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وآيات ال يقول أحد أنها  ما أنزل إال ما  ذ فلما اختال   ماليسلللل ة لرتته  القرآن سللللورا  
ترته  السللور فقد ثات عند    املسلللمني أن  ناك أ رث من ترته  لها على األق  محسلل  

 م مصلللاحف الصلللحامةذ ويمكنكم مرامعة الكع  اليت تعرضلللت لتاري  القرآن وما روي 
 نلأ.

 
 .32 - 34احزاب:  -1
 . 73هود:  -2
 .73هود:  -3
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 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.والحمد لّله رب   العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 که صورت همان به آنها که نیست مدعی کسی هیچ قرآن، آیات  و هادر خصوص ترتیب نزول سوره
 ثابت مسلمانان یهمه برای قرآن، هایسوره ترتیب اختالف! جاهل مگر است؛ گشته مرتب شده نازل
 این   در.  دارد  وجود  هاسوره  و  آیات  برای  چینش  یک  از  بیش  حداقل  صحابه،  هایآنقر   طبق  و  است  شده

 است،  شده روایت باب این در که چه آن و نوشته قرآن تاریخ موضوع در که کتبی به توانیدمی خصوص
 .نمایید مراجعه

وأمللا ترتهلل  اآليللات و ونللإ لهع  مللا أنزل فتللدمر  للاتني اآليعنيذ و مللا قولللإ تعللالى: 
َنا مَ ﴿  َفإي

را  ر  َوَعنلللِ هر شلللِ
َ
ِرمََعَة أ

َ
َن أ هي سلللي نفر

َ
ل َن مي ِزَواما  َيرَتَمَصلللِ

َ
ِم َوَيمَلرروَن أ نكر يَن يرَتَوَفِوَن مي ملي

َلِةَن َوالَ
يَما َفعَ  ِم في َناَح َعَلِيكر َن َفاَل مر َمَلهر

َ
هْ أ َما َتِعَملروَن َخ ي ر مي

و ي َواَّلل  امِلَِعرر َن مي هي سي نفر
َ
 .(1)﴾ِلَن مي أ

در خصوص چینش آیات و این که ترتیب آنها طبق نزول نیست، در این دو آیه تدبر نما. خدای متعال 
کسانی که از شما بمیرند و زنانی بر جای گذارند، آن زنان باید که چهار ماه و ده روز انتظار ﴿: فرمایدمی

، بر شما گناهی کردند درخور و شایسته کاری خویش ی، اگر دربارهآمد سر به شانبکشند، و چون مدت 
 .(2)(است آگاه کنیدنیست، که خدا به کارهایی که می

 إيَلى الَِحِولي ﴿وقولإ تعالى: 
م َمَتاعا  هي ِزَوامي

َ َية  ألب ِزَواما  َوصلللي
َ
ِم َوَيمَلرروَن أ نكر يَن يرَتَوَفِوَن مي ملي

َوالَ
يْز   َعزي

ر و   َواَّلل  ن َمِعرر َن مي هي سللللي نفر
َ
َ أ ا َفَعِلَن مي ِم مي مللَ اَح َعَلِيكر نللَ ِن َخَرِمَن َفاَل مر إي

رَيِهَ إيِخَرا   فللَ
يمْ   .(3)﴾َحكي

 وصیت   خود  زنان  ی، باید دربارهگذارندمی  جای  بر  زنانی  و  میرند: ﴿مردانی از شما که میفرمایدمیو نیز  
، پس اگر خود خارج شوند، نکنند شانمخارج آنها را به مدت یک سال بدهند و از خانه اخراج که کنند

و خدا غالب و حکیم ، گناهی بر شما نیست،  گیرندمی خود  برای  ایدر مورد تصمیمی که به نحو شایسته
 .(4)(است

 
 . 234البقرة:  -1
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فلاآليتلان املتقلدمتلان نلاسللللخلة وميسللللوخلة و ملا م علدة املرأة املتوفى عنهلا زومهلاذ فكلان 
الحكم م ال للدايلة أن العللدة علام  مللا م الحنيفيللة اإلمرا يميلة ومن ثم نسلللل  الحكم 

رقم    ( ناسلللخة لِية٢3٤فلصللل حت العدة أرمعة أشلللهر وعنلللرة أيامذ والنعيجة أن اآلية رقم )
(ذ أي أن اآلية الناسللللخة م سللللورة ال قرة متقدمة على اآلية امليسللللوخةذ م حني أنأ إنا ٢٤٠)

تلدمرت األمر سللللتعلم مللن امليسللللوك الملد أن يكون متقلدملا  على النلاسلللل  م النزولذ وملالتلالي 
سللهتاني لأ أن اآليعني م سللورة ال قرة لهسللتا مرتاتني محسلل  النزولذ و ملا يكفي للداللة 

أن املصللللحف اللملي مني أيلدينلا ال يمكن أن يقعع مللن آيلاتلإ مميعهلا مرت لة محسللللل  على 
 التنزي .

. است  کرده  وفات   شوهرش  که  است  زنی  یعّده  به  مربوط  آیات   این.  اندمنسوخ  و  ناسخ  مذکور  یدو آیه
 مقرر چنین ابراهیمی حنیف دین در که طورهمان باشد، تمام سال یک عده، که بود این حکم ابتدا در

 ناسخ   ۲۳۴  شماره  یروز گشت. در نتیجه، آیه  ده  و  ماه  چهار  عّده،  و  شد  نسخ  حکم  این  سپس.  است  بوده
 در  شما  اگر  که حالی در  دارد  قرار  منسوخ  آیه از  پیش  بقره،  یسوره  در  ناسخ  یآیه  یعنی  است؛  ۲۴۰  یآیه

 مقدم ناسخ بر باید منسوخ آیات، نزول باب  در که یافت درخواهی دهی، خرج به نظر دقت خصوص این
 همین. اندنشده مرتب نزول طبق بقره یسوره یگردد که این دو آیهمی آشکار شما برای بنابراین. باشد

 تمام  است،  ما  دسترس  در  امروزه  که  قرآنی  شد  مدعی  قطع  طوربه  تواننمی  که  است  کافی  دلیلی  موضوع
 .است شده چینش تنزیل طبق آن آیات

 قدمت  ملج املقدمة لكي يتوضف اآلتي:

ها  ﴿و و أن اآليلة:  ِم َتِعهي َر ر  ِلَ  الَِ هِلتي َويرَعهب
َ
ِمَع أ مر الرب َ  َعنكر مِل لي يلدر اَّلَلر لييلر ا يرري  ﴾إينَملَ

اليت تسللل عنها  ي م الحقيقة لهسلت على ترته  نزولها ولهع  ملا موضلعهاذ وأيالا   ي آية 
ذ فكان يقرأ ا م امهم فال يومد داع لتعميمها )ع(وفاطمة ماهت علي  )ص(قد خصلصلها النيب

 إال العناد واملكامرة. )ص(معد أن خصصها النيب

 از  را پلیدی خواهدای اهل بیت، خدا می﴿: یاین مقدمه را ارائه کردم تا مطلب بعدی روشن شود. آیه
 نزول طبق واقع در ای،که شما در مورد آن سؤال کرده  (دارد پاک باید که چنان را شما و کند دور شما

ی علی و این آیه را به خانه )ص(پیامبر ضمنا  . نیست آن صحیح مکان مکان، این و است نشده مرتب
کرده است. لذا حال که پیامبر آن ی آنها قرائت میتخصیص داده و حضرت، آیه را بر در خانه  )ع(فاطمه

 جویی!بر تعمیم آن وجود ندارد، مگر از سر عناد و ستیزه را تخصیص داده است، دلیلی
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 ِلَ  الَِ هِلتي إينَلإر ﴿أملا قوللإ تعلالى: 
َ
ِم أ إر َعَلِيكر ي َومََر َلاتلر ي َرِحمَلتر اَّلل  ِمري اَّلل 

َ
ِن أ نَي مي َتِعَج ي

َ
قَلالرواِ أ

يدْ  يْد َمجي وزومتإ سللللارة )عليها السللللالم(  ال ما من مهت واحدذ فهي   )ع(ذ فإمرا يم(1)﴾َحمي
 .)ع(امنة عم إمرا يم

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

؟ رحمت و برکات خدا بر شما اهل این خانه کنیگفتند: آیا از فرمان خدا تعجب می﴿ولی این آیه که 
هر دو از یک خانه بودند و ساره، )ع(، ابراهیم و همسرش ساره (2)(رگوار استارزانی باد، او ستودنی و بز

 بود. )ع(دختر عموی ابراهیم
 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.

 . ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 تفسیر حروف مقطعه در قرآن چیست؟ : 529پرسش 

 ؟؟ما  و تفسه أوائ  السور: )حمذ يعذ حم عسق( :٥٢٩الس ال  

 .شكرا  
 العراق -املرسلة: شمع الص اح 

 با تشکر. چیست؟ عسق« حم یس، »حم، هایتفسیر آیات ابتدایی سوره :۵۲۹پرسش 
 فرستنده: شمس الصباح ـ عراق 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 . 73هود:  -1
 .73هود:  -2
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وفقكم اهلل لك  خهذ قد مهَيت م املعنللللامهات معىن الحرو  املقععة م أوائ  السللللورذ  
فلرمو منكم اإلطالع وقراءة ما مكتوب م  تاب املعنلللامهاتذ وأيالللا   ملا سللل ال وموامإ 

 و و م نفع املوضوع يمكنكم االستفادة منإ:

 لرحمن الرحیمبسم الّله ا پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 ابتدای   در  که  ایخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند: در کتاب متشابهات، معنای حروف مقطعه
در این کتاب نوشته شده است را ن چه آ کنممی خواهش شما از. امنموده بیان را است آمده هاسوره

 به است، شده مطرح زمینه همین در که را آن به مربوط پاسخ و پرسش آنجا توانیدمطالعه کنید. می
 :آورید دست

 ؟س  مانا تع  الحرو  املقععة م أوائ  السور 

 است؟ معنا چه به آمده هاسوره ابتدای در که ایسوال: حروف مقطعه

 ملرذ حمذ يع(.   قال تعالى: )المذ ا

 الم، المر، حم، یس«.»: رمایدفپاسخ: خدای تعالی می

األلف: أي فاطمة الز راء )عليها السلالم(ذ واأللف أصل  الحرو  وأولها و و أول ما ننلل معد 
النقعلةذ ومنلإ ترت ل  ملاقي الحرو ذ و و حر  فلاطملة الز راء )عليهلا السللللالم( اليت نقل  

عن اهلل سللل حانإ قولإ فيها: )يا أحمدذ لوالك ملا خلقت األفالكذ ولوال علي ملا    )ص(رسلللول اهلل
. ولهملا قدم حر  الز راء )عليها السللالم( الللللللل )ا( على (1)خلقتأذ ولوال فاطمة ملا خلقتكما(

الللللللل )م(ذ فالتقديم م  ملا املقام ل يان أن )لوال   )ص(الللللللل )ل( وعلى حر  محمد )ع(حر  علي
قتكملا( أي لوال اآلخرة واليت فيهلا املعرفلة الحقيقيلةذ فلوال املعرفلة مللا خلق فلاطملة مللا خل

وني ﴿الخلق فاهلل خلقهم ليعرفوا  در نَع إياَل ليَيِع ر َن َواإِلي جي
 .(٢)﴾َوَما َخَلِقتر الِ

 از   بعد  که  است  چیزی  اولین  و  آنها  نخستین  و  حروف یالف« اصل و پایه» )ع(الف: یعنی فاطمه زهرا
است که ) زهرا فاطمه حرف این، و یابند؛می ترکیب آن از نیز حروف سایر و است، آمده وجود به نقطه

 
 . 334ص 3مستدرك سفینة البحار: ج -1
 .56الذاریات:  -2
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 خلق را هاپیامبر )به نقل از خدای سبحان در مورد او فرموده است: )ای احمد! اگر تو نبودی، آسمان
. ( 1)(نمودما خلق نمی، و اگر فاطمه نبود شما دو تن ر کردم، و اگر علی نبود تو را خلق نمیکردمنمی

م« یعنی » )ص(ا« بر حرف علی یعنی »ل« و بر حرف محمدیعنی » )ع(بنابراین در این مقام، حرف زهرا
(«  پیشی گرفته است؛ یعنی اگر آخرت که نمودمبرای بیان »)اگر فاطمه نبود شما دو تن را خلق نمی

نداشت، مخلوقات آفریده محل تجلی معرفت حقیقی است، وجود نداشت، و اگر معرفت وجود 
 .(2)(جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریدم﴿: بشناسند و بدانند تا آفرید را آنها خداوند شدند؛نمی

ذ وإنا  لان علي هلا ر ال لاب وملاطنلإ فلاطملة )عليهلا السللللالم(ذ فلالتفلت إلى )ع(والالم: لعلي
أن الللل )ا( والللل )ل( إنا مزمتا فهملج صورتهما: )ال( فتكع  الللل )ا( م ماطن الللل )ل(ذ فالللل )ل(  و 
الملا ر املحيط ملالللللللللل )ا(ذ و لملج  ي )ال( الرفيف لحلا ميلة النلاس واليت افتتحلت مهلا  لملة 

اهللذ و ي نفسللللهلا )ال( الثورة الحسللللهنيلة اليت قلاملت على رفيف حلا ميلة التوحيلد ال اللإ إال 
النلاس وإقلاملة حلا ميلة اهللذ فال اللإ إال اهلل أو )ال( الحسللللني ملاطنهلا فلاطملة )الرحملة( وطل  
 لدايلة الملاملنيذ وهلا ر لا علي )القوة( وقتلال الملاملني  ألن الالم  ي ألف معوي ملالقوةذ أي أنلإ 

يدَ ﴿حانإ  ينه إلى قوة اهلل س  َلَنا َلإر الَِحدي
َ
ذ وأياا  ماطنها الللللل )ا(  و الرحمة مامل منني (3)﴾َوأ

وها ر ا الللللل )ل(  و النقمة على الكافرين مالقائمذ وقد عرب عن القائم م معيف الروايات ملنإ 
 علي من أمي طال  أو دامة األرضذ و ي لق  منرتك مني القائم وعلي من أمي طال .

»ا« و  باطن آن. به )ع(در ظاهر، درب است و فاطمه )ع(است، هر چند علی )ع(علیالم: متعلق به 
ال« یعنی »ا« در باطن »: شود»ل« دقت کن؛ اگر این دو با هم ترکیب شوند، شکل آنها این گونه می

نپذیرفتن ل« ظاهر و آشکار است و بر »ا« احاطه دارد. این »ال« به معنی رد و  »  پس  شود؛»ل« نوشته می
 این.  شودال اله اال الّله« نیز با آن آغاز می»  یعنی  توحید  یکلمه  که  است  همان  و  باشدحاکمیت مردم می

 شکل  خدا حاکمیت برپاداری و مردم حاکمیت نپذیرفتن یال« همان انقالب حسینی است که بر پایه»
طمه )رحمت( و طلب هدایت برای که باطن آن فا )ع(ال اله اال الّله« یا »ال« یعنی حسین» پس. گرفت

الم همان الف  پیچیده شده با باشد؛ زیرا ستمگران است و ظاهرش علی )قدرت( و نبرد با ظالمین می
. همچنین باطن (4)(و آهن را برایش نرم کردیم﴿قدرت است، یعنی به قدرت خداوند سبحان اشاره دارد: 
. اندب برای کسانی است که به قائم کفر ورزیدهآن »ا« رحمت برای مؤمنان و ظاهرش »ل« نقمت و عذا
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( زمین یدابة االرض« )جنبنده » یا طالبابی بن علی همان قائم، که شده تعبیر چنین روایات برخی در
 باشد.مشترک می )ع(طالبابی بن علی و قائم بین لقب این و است

( مرة م القرآنذ وامليم  ي قوس الصلعودذ و ي على شلك  واو 1٧وامليم: محمد تكررت )
 مقلومة )    (.

میم« قوس صعود است و به شکل واو برعکس تکرار شده است. »بار در قرآن  ۱۷ )ص(میم: محمد
 .باشد( می)

 .)ع(والراء: الحسن

 است. )ع(راء: حسن

 .)ع(والحاء: الحسني

 است. )ع(حاء: حسین

 .)ع(والسني: اإلمام املهدي

 باشد.می )ع(و سین: حضرت مهدی

 يع: أي أن النهاية )س(  ألن الياء  نا إشارة إلى النهاية.

 یعنی پایان امر »س«، زیرا یاء در اینجا به خاتمه کار اشاره دارد.یس: 

يمث  أصلحاب    )ع(والسلني تكررت خمع مرات على عدد أصلحاب الكسلاء  ألن املهدي
 الكساء الخمسة.

 ی پنج تن آل کساء است. بهترین نماینده   )ع(سین پنج بار تکرار شده، به تعداد اصحاب کساء چرا که مهدی

التوحيلد )ال اللإ إال اهلل( فيهلا ثالثلة حرو ذ  ي: )األلف والالم والهلاء(ذ  وانمر إلى  لملة
وقلد عرفلت األلف والالمذ أملا الهلاء فهي إلث لات الثلاملت  ألنهلا الحر  األول من ) و( االسللللم 
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األعممذ فلالهلاء إلث لات الثلاملت وميلان ومودج ومعرفتلإ وشللللهودجذ والواو ل يلان ريياتلإ وعلدم 
 لنا د الةائ .إدرا إذ فهو س حانإ ا

)ال اله اال الّله( که در آن سه حرف وجود دارد، بنگر این حروف عبارتند از: »الف،  توحید یبه کلمه
الم و هـ«. »الف« و »الم« را شناختی؛ و اما »هـ« به معنای اثبات  ثابت است زیرا اولین حرف از »هو« 

واو« نیز ». باشدهـ« برای اثبات ثابت و بیان وجود و معرفت و شهود آن می» پس. باشداسم اعظم می
 .است غایب شاهد سبحان خدای که چرا باشدبیانگر غیبت او و عدم ادراک او می

ر  اهللذ فمحمد صلللاح  الفتف امل ني   )ص(إننذ فالهاء دلي  النلللهود واملعرفةذ وممحمد عر
ر  اهلل سلللل حلانلإذ و و ملدينلة الكملاالت  )إنلا فتحنلا للأ فتحلا  م هنلا (ذ فهو الهلاء  ألن ملإ عر

 ية.اإلله

، خدا شناخته شده، پس محمد )ص(محمد یبنابراین »هـ« دلیل شهود و معرفت است. به وسیله
( ﴾ پس او »هاء« است زیرا به ایمما برای تو پیروزی نمایانی را مقرر کرده﴿صاحب فتح المبین است: 

 .است الهی کماالت  شهر او و شده شناخته سبحان خدای او یوسیله

 الثالثة )أذ لذ  ل( و ي: )فاطمةذ عليذ محمد(. فالتوحيد مهملج الحرو 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

توحید هم مبتنی بر این حروف سه گانه یعنی »ا«، »ل« و »هـ« است که عبارتند از: »فاطمه، علی و 
 محمد«

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 . ق.هـ ۱۴۳۲محرم الحرام  - الحسن احمد  

  * * * * * * 
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َنْیِن آیا در آیه ):  530پرسش 
ْ
اِنَي اث

َ
َه َمَعَنا ....ث

ّ
 ( ستایشی برا همراه پیامبر)ص( است. ِإنَّ الل

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥3٠الس ال  

ئمة الحمد هلل رب العاملنيذ والصللالة والسللالم على أشللر  الخلق محمد وآلإ العا رين األ 
 واملهديني وسلم تسليما   ثها .

سلللليلدي وموالي قلائم آل محملد ويملانيهمذ السللللالم عليلأ وعلى أ ل  مهتلأ ورحملة اهلل 
 ومر اتإ.

 :بسم الّله الرحمن الرحیم۵۳۰پرسش 
 الحمد لّله رب العالمین

.و الصالة و السالم علی اشرف الخلق محمد و آله الطاهرین االئمة و المهدیین و سلم   تسلیما  کثیرا 
سرور و موالی من! ای قائم آل محمد و یمانی آنها! سالم و رحمت و برکات الهی بر شما و بر اهل 

 بیت شما باد!

ولر ﴿أسللللتميحلأ علملرا  سلللليلديذ ملا معىن قوللإ تعلالى:  اري إيِن َيقر
ا مي الِةلَ ملَ ثَلانيَي اِثَينِيي إيِن  ر

َ َمَعنللَ  إي الَ َتِحَزِن إيَن اَّلل  احي للي . و لل  صللللحيف أن امن أمي قحللافللة  للان مع النيب (1)﴾اليصللللللَ
 ؟؟م الةار  )ص(الكريم

یکی از آن دو هنگامی که در غار بودند به همراهش ﴿عذر مرا پذیرا باش سرورم. معنای این آیه چیست:  
 پیامبر  همراه غار در قحافهو آیا این درست که ابن ابی  (2)(: اندوهگین مباش، خدا با ما است!گفتمی

 بوده است؟  )ص(اکرم

مزاك اهلل عن آل محمد أفالل  الجزاء. وأرمو أن تعملرنا ملا قصللرنا م مي  اهلل وتدعو لنا 
 اهلل أن يثات أقدامنا ويةفر لنا سهًاتنا إنإ على    يشء قدير.

 
 . 40التوبة:  -1
 .40توبه:  -2
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عنایت فرماید. از شما خواهشمندیم بابت کوتاهی در کار خداوند از آل محمد برترین جزا را به شما 
 درگذرد ما گناهان از و بدارد استوار را هایمانخدا، ما را معذور بداری و برای ما دعا نمایی که خداوند گام

 .است توانا چیزی هر بر او که

ورحمة   والحمد هلل الملي  دانا لهملا وما  نا لنهتدي لوال أن  دانا اهللذ والسللالم عليكم
 اهلل ومر اتإ.

 العراق –املرس : حيدر املوسوي 

﴿سپاس خدایی را که ما را به این راه رهبری کرد و اگر ما را رهبری نکرده بود راه خویش را 
 . و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.(1)(یافتیمنمی

 فرستنده: حیدر الموسوی ـ عراق

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

َةاري إيِن يَ ﴿
َما مي الِ واِ َثانيَي اِثَينِيي إيِن  ر يَن َ َفرر ملي

ِخَرَمإر الَ
َ
ر إيِن أ

َرجر اَّلل  وجر َفَقِد نَصلللَ رر ولر إيالَ َتنصلللر قر
َ مَ  إي الَ َتِحَزِن إيَن اَّلل  احي ي َمَة ليصللَ ود  لَِم َتَرِوَ ا َوَمَعَ  َ لي نر َيَدجر ميجر

َ
يَيَتإر َعَلِيإي َوأ كي ر سللَ نَزَل اَّلل 

َ
َعَنا َفل

يمْ  يْز َحكي  َعزي
ر ِلَيا َواَّلل  َي الِعر ي  ي َمةر اَّلل  ِفَلى َوَ لي واِ السب يَن َ َفرر ملي

 .(٢)﴾الَ

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.و الحمد لّله رب العالمین، و صل  ی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

، یکی از آن دو به هنگامی کرد یاریش خدا کردند بیرونش کافران که گاهاگر شما یاریش نکنید، آن﴿
: اندوهگین مباش، خدا با ما است. خدا به دلش آرامش بخشید و گفتکه در غار بودند به همراهش می

، و کالم کافران را پست گردانید، زیرا کالم خدا باال و کرد تاییدش دیدیدا آن را نمیبا لشکرهایی که شم
 .(3)(خداوند پیروزمند و حکیم است

 
 ی اعراف )مترجم(.سوره 43ی آیهاشاره به قسمتی از  -1
 . 40التوبة:  -2
 .40توبه:  -3



 

 52                                                                                                                          (ششم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 ذ)ص( م الةار م  فيها نم واضف ملن رافق النيب  )ص( ملج اآلية لهع فيها مدح ملن رافق النيب
يَيتَلإر َعَليِلإي ﴿فلالسللللكينلة م  لملج الواقعلة نزللت فقط على الرسللللول  كي ر سللللَ نَزَل اَّلل 

َ
ذ ﴾ فَلل

ود  لَِم َتَرِوَ ا﴿واملالئكة منود اهلل نزلوا لتلييد الرسلول فقط  نر َيَدجر ميجر
َ
ذ و ملا يع  إخرا  ﴾َوأ

ني أو امل منني من رمقة اإليمان  ألن السكينة قد نزلت على معيف املسلم  )ص(املرافق للرسول
 )ص(ولم يخصليف الرسلول   )ص(م مواضلع أخرى  ان فيها  ثه من املسللمني مع الرسلول

مهللاذ ومهللملا علمنللا أنللإ لم يكن م الةللار من يسللللتحق التلللييللد مللالسللللكينللة والجنود ريه 
ذ و ملج نصلوص قرآنية تاني لأ  يف أن السلكينة  انت تنزل على الرسلول )ص(الرسلول

يف أن الجنود ينزلون تلللييللدا  للرسللللول وامل منني الللملين معللإ ولم وامل منني الللملين معللإ و 
 :)ص(تخصيف مالرسول

در غار بود، مدح و ثنایی به همراه ندارد، بلکه متضمن   )ص(این آیه نه تنها برای کسی که همراه پیامبر
﴿خدا به دلش  مذمت و نکوهشی آشکار برای او است. در این رویداد، آرامش فقط بر پیامبر نازل شد

و با لشکرهایی که ﴿و فرشتگان که لشکریان خدایند، فقط برای تایید پیامبر نازل گشتند     (آرامش بخشید
 است؛ ایمان یو این به معنای خارج شدن فرد همراه  پیامبر از دایره  (کرد تاییدش دیدیدشما آن را نمی

اند، آرامش بر گروهی از مسلمانان یا بوده )ص(پیامبر همراه بسیاری مسلمانان که دیگر جاهای در زیرا
اختصاص نیافته است. بر این اساس دانستیم که در   )ص(مؤمنان نازل شده و این آرامش فقط به پیامبر

ی آرامش و لشکریان نبوده است. این متون قرآنی ی تایید به وسیلهشایسته )ص(غار، کسی جز پیامبر
اند فرود آمده است و ه آرامش بر پیامبر و مؤمنانی که با آن حضرت بودهدهد که چگونبه شما نشان می

طور انحصاری اند بدون این که بهگشتهچگونه لشکریانی برای تایید پیامبر و مؤمنان همراهش نازل می
 اختصاص داشته باشد. )ص(به پیامبر

ر ِ ﴿ وليإي َوَعَلى امِل يَيَتإر َعَلى َرسللللر كي ر سللللَ نَزَل اَّلل 
َ
يَن ثرَم أ ملي

ودا  لَِم َتَرِوَ ا َوعمَلَب الَ نر نَزَل مر
َ
نَي َوأ ني مي

ينَ  ري َكافي
واِ َوَنليَأ َمَزاء الِ  .(1)﴾َ َفرر

 فرو  دیدیدنمی را آنها که لشکریانی و کرد نازل مؤمنان بر و پیامبرش بر را خویش آرامش خدا گاهآن﴿
 .(2)(کافران، و این است کیفر کرد عذاب را کافران و فرستاد

 
 . 26التوبة:  -1
 .26توبه:  -2
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يَيتَلإر َعَلى ﴿ كي نَزَل اَّلَلر سللللَ
َ
يَلةي فَلل لي ا ي جلَ

يَلَة الِ يَلَة َحمي مر الَِحمي وميهي
لر وا مي قر يَن َ َفرر إيِن َمعَلَ  الَلملي

ِ َلَها َوَ اَن اَّلَلر 
َ
َها َوأ َحَق مي

َ
َمَة الَتِقَوى َوَ انروا أ ِم َ لي لَِزَمهر

َ
نَي َوأ ني رِ مي وليإي َوَعَلى امِل ء  َرسلللر ميكر ب يَشِ

 .(1)﴾َعلييما  

بسپارند، خدا نیز آرامش خود را  -تعصب جاهلی -تعصب به دل که گرفتند تصمیم کافران که گاهآن﴿
 تربر دل پیامبرش و مؤمنان فرو فرستاد و به تقوی الزامشان کرد که آنان به تقوی سزاوارتر و شایسته

 .(2)(است دانا چیزی هر بر خدا و بودند

و م  )ص(تلدمروا  لملا األمر ميلدا : م  لملج املواضللللع مللا  لان  نلاك م منون مع رسللللول اهلل
معيف من  لانوا معلإ )معيف من  لانوا معلإ ولهع  لهم( نزللت عليهم السللللكينلة  ألنهم 
يسلتحقونهاذ فلو  ان الملي م الةار م منا  لكان لزاما  أن تنزل عليإ السلكينة  ما نزلت 

  م مواضع أخرى.على امل منني مع رسول اهلل

مؤمنانی بودند، و این  )ص(پیامبر همراه به ها،در این موضوع به دقت تدبر کنید: در این موقعیت
دادند )برخی از افرادی که همراه حضرت بودند و مؤمنان قسمتی از همراهان آن حضرت را تشکیل می

بود، اگر کسی که در غار بود، مؤمن می اند؛ بنابراینی آنها(، زیرا آنها سزاوار چنین چیزی بودهنه همه
ها بر مؤمنین  همراه  پیامبر طور که در سایر موقعیتآمد؛ همانبایست الزاما  آرامش بر او نیز فرود میمی

 خدا فرود آمده بود.

َ َمَعنَلا﴿أملا إن  لان  نلاك من يعتقلد أن قول الرسللللول ملرافقلإ    و ملدح  ﴾الَ َتِحَزِن إيَن اَّلل 
َماَواتي ﴿للمرافق فهملا شللعط من القولذ فانمر إلى قولإ تعالى:  َن اَّلَلَ َيِعَلمر َما مي السللَ

َ
َلِم َتَر أ

َ
أ

 
َ
ِم َواَل أ هر سلللر ادي َو سلللَ ة  إياَل  ر ِم َواَل َخِمسلللَ هر َو َراميعر ن نَِجَوى َثاَلَثة  إياَل  ر ونر مي ِرضي َما َيكر

َ
ِدنَى َوَما مي اأِل
َأ  ن َنللي ةي إيَن اَّلَلَ مي يَلاملَ قي

لروا َيِوَم الِ ا َعمي م ميملَ هر ًر ا  َلانروا ثرَم يرَي ب ِيَن ملَ
َ
ِم أ َو َمَعهر  إياَل  ر

ِ رَثَ
َ
ميكلر ب  َواَل أ

ء  َعلييمْ  ن  ﴿ذ و لملا ياني للأ أن اهلل مع الكل  سللللواء التفتوا أو لم يلتفتوا (3)﴾يَشِ ِدنَى مي
َ
َواَل أ

 إياَل 
ِ رَثَ

َ
َأ َواَل أ مِ َنللي َو َمَعهر ذ و لملج حقيقلة ثلامتلة يعرفهلا امل منون املوقنون وملالتلالي يع ني أن  ﴾  ر

نلأ النللللخيف م الةار  ان ريافال  ولهملا ن رج الرسللللول مهملج الحقيقة لعلإ يعيهاذ ولكن 
تكملللة اآليللة تاني أنللإ لم يعي  للملج الحقيقللة ولم يلتفللت من ريفلتللإ ولهللملا لم تنزل عليللإ 

 
 . 26الفتح:  -1
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رسلول فقطذ وأيالا  اختيف التلييد مالجنود الرسلول فقطذ م ميان السلكينة م  نزلت على ال
 .)ص(واضف أنإ لم يكن  ناك م من م الةار ريهج

مدحی برای این    (نترس! قطعا  خداوند با ما است﴿اگر کسی گمان برد سخن رسول خدا به همراهش  
آیا ﴿: بنگر  متعال خدای یمودهفر  این  به.  است رانده زبان  بر  یاوه  سخنی  واقع  در  رود،همراه به شمار می

؟ هیچ سه نفر با هم نجوا نکنند مگر آن داندمی  است  زمین  و  هاآسمان  در  که  را چه  هر  خدا  که  بینینمی
که خداوند چهارمین آنها و هیچ پنج نفر نباشند مگر آن که خداوند ششمین آنها است و نه کمتر از این 

نه بیشتر از این مگر آن که خدا با آنها است، سپس همه را در روز هر جا که باشند مگر خدا با آنها است و  
آگاه میاندقیامت به کارهایی که کرده . این برای شما روشن (1)(است آگاه چیز همه بر خدا زیرا کند، 

  همگان با خدا که سازدمی
َ
أ َك َواَل  ن َذل  ْدَنی م 

َ
ْکَثَر است، چه آنها متوجه بشوند و چه متوجه نشوند: ﴿َواَل أ

م﴾. این، حقیقت ثابت شده َو َمَعه  ال  ه   شد روشن بنابراین دانند؛می را آن دار،یقین مؤمنان که است ایإ 
آگاه و غافل غار، در موجود شخص آن که او گوشزد کرد تا شاید آن را  برای را حقیقت این پیامبر و بود نا

 نشده بیدار خود غفلت از و نگرفته فرا را حقیقت این او که سازدمی آشکار آیه یماندهدریابد، ولی باقی
 یوسیله به تایید همچنین. است گشته نازل پیامبر بر فقط بلکه نشد نازل او بر آرامش پس است؛

مؤمن دیگری وجود   )ص(پیامبر  جز  به  غار،  در  تروشنر   بیان  به.  است  بوده  پیامبر  مختص  فقط  لشکریان،
 نداشته است. 

أما وصللللفإ ملنإ صللللاح إ فهملا ال أهن أن عاقال  يعتربج مدحا  معد    ما تقدمذ فالرسلللول 
يْر ﴿صلللللاحل  قوملإ اللملين  فروا ملإ  َو إيالَ نَلملي نَلة  إيِن  ر ن مي م مب هي احي ي ا ميصلللللَ واِ ملَ َوَلِم َيَتَفَكرر

َ
أ

نيْ   .(٢)﴾مب ي

ـ  کنمنمی  گمان  گذشت  پیشتر  که  مطالبی  به  توجه  بااما این توصیف که وی یار و مصاحب پیامبر بوده،ـ 
بودند نیز مصاحبت  کافر او به که خود قوم با پیامبر. آورد شمار به ثنایی و مدح را آن عاقلی فرد هیچ

 آنها یدهنده بیم آشکارا او و نیست دیوانگی از نشانی یارشان در که اندآیا فکر نکرده﴿داشته است: 
 .(3)(؟است
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وقلد عرب  القرآن م ريه موضللللع عن الكلافر مللنلإ صلللللاحل  امل من اللملي  لان ينصللللحلإ: 
َعزب نََفرا  ﴿

َ
نَأ َماال  َوأ ِ رَثر مي

َ
نَا أ

َ
جر أ رر َحاوي

َو ير إي َو ر  .(1)﴾َوَ اَن َلإر َثَمْر َفَقاَل ليَصاحي ي

موقعیت، به کافری اشاره کرده که یار و همدم فردی مؤمن بوده که او را نصیحت قرآن در بیش از یک  
 :است کردهمی
: من به مال، از تو بیشتر و به افراد، گفت کردمی گووحاصل از آن بود، به دوستش که با او گفت﴿

 .(2)(پیروزترم

َ َفِرَت ﴿
َ
جر أ رر اوي حلَ

َو ير إر َو ر احي لر َواَك قَلاَل لَلإر صللللَ ِعفَلة  ثرَم سللللَ
ن نب َم مي

ن ترَراب  ثر ي َخَلقَلَأ مي الَلملي ملي
ال    .(3)﴾َرمر

: آیا بر آن کس که تو را از خاک و سپس از نطفه بیافرید و به گفت کردمی گوودوستش که با او گفت﴿
 .(4)(؟ایصورت مردی، استوار کرد، کافر شده

إي الَ َتِحَزِن ﴿ففي أحسلن األحوال إن لم تكن تلأ النصليحة اليت م الةار   احي ي ولر ليصلَ إيِن َيقر
َ َمَعَنا  هملج اليت م اآليات املتقدمة ماعت ار أن  ال ما نصليحة للصلاح  وتمل ه   ﴾إيَن اَّلل 

ألحوال دليال  للإ ملاهلل ومحلاوللة النزتاعلإ من الةفللة اليت  و فيهلا فلإنهلا لن تكون مللي حلال من ا
 على مدح للصاح  فاال  عن أن تكون منق ة لإ  ما يدعي معاهم.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

یکی از آن دو به هنگامی که در غار ﴿در بهترین حالت، اگر آن نصیحتی که در غار بوده است یعنی: 
مانند نصیحتی باشد که در آیات   (هگین مباش! خدا با ما است!: اندوگفتبودند به همراهش می

شی برای تال و او به خدا یادآوری و همراهش برای نصیحتی دو هر که معنی این به گذشت، الذکرفوق
جدا کردن او از غفلتی که در آن فرو رفته است، باشد، به هر حال هیچ دلیلی بر مدح این همراه نیست، 
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 چنین  ایعده که طورهمان) باشد او برای مباهاتی و فخر یکه بخواهد منقبت و مایهچه برسد به این 
 (.اندکرده گمان

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 . ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام  - احمد الحسن

  * * * * * * 

ْصِل معنای یوم الفصل در ) : 531پرسش 
َ

ف
ْ
ْدَراَك َما َیْوُم ال

َ
 ( َوَما أ

 مسمي اهلل الَرحمن الَرحيم :٥31الس ال  

د وآللإ األئملَة واملهلديني وسلللللم  والحملدر هللي رَب العلاملنيذ الحملدر هللي وصلللللى اهللر على محمل 
 تسليما   ثها .

 السالم عليكم سيدي ومواليذ    عام وأنتم مخه ممناس ة عيد الفعر.

 بسم الّله الرحمن الرحیم  :۵۳۱پرسش 
رب العالمین، الحمد لّله و صلی الّله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیما   و الحمد لّله

.  کثیرا 
 سرور و موالیم! السالم علیکم. به مناسب عید فطر، سال نو بر شما مبارک باد!

ِت  ﴿سلليديذ سلل الي عن آية من سللورة املرسللالت:  سللَ ومر طرمي َنا النبجر َماء  * ... َفإي َوإيَنا السللَ
َمِت   ري

َفِت   * فر َ الر نرسلي جي
َعِت * َوإيَنا الِ قب

ر
سلر ر أ مَلِت * َوإيَنا الرب

ر
 َيِوم  أ

يب
َ
ِدَراَك  * ليَيِومي الَِفصلِ ي  * أل

َ
َوَما أ

ميني... * َما َيِومر الَِفِص ي 
َكملب مل  لبِلمر ًي  .(1)﴾ َوِيْ  َيِوَم

 * شوند خاموش ستارگان که گاه: )... پس آناست مرسالت  سوره از آیاتی یسرورم، سؤال من درباره
 وقتی را شدگانفرستاده که گاهو آن *  گردند پراکنده هاکوه که گاهو آن  *  بشکافد آسمان که گاهو آن
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در آن  *  ز فصل چیست؟و چه دانی که رو  *  برای روز فصل * برای چه روزی معین شود؟ *  شود معین
 .(1)(....کنندگانروز، وای بر تکذیب

سل الي عن يوم الفصل  ..     و إشلارة للخرو  امل اركذ و    و من إحدى العالماتذ و   
مني مكم مني( إشارة للمكمل   ؟ أرمو معد إننكم التوضيف.؟)املكمل 

                                          .أرمو املعملرة ... إلى لقاء فلنا م شوق
 املرس : محمد الصفار

 از یکی آیا و است؟ مبارک خروج به ایاشاره عبارت  این آیا.... است فصل روز یسؤال من درباره
 تکذیب را شما که هستند کسانی( کنندگانتکذیب) »المکذبین« از منظور آیا و باشد؟می هاعالمت

 .دهید توضیح را مطلب کنممی خواهش تان،اجازه با کنند؟می
 امید دیدار، که من در آروزی دیدار شما هستم. به.... خواهممعذرت می

 فرستنده: محمد الصفار

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

قد مل ةوا رسلاالتهم وقد أنملروا أقوامهم وقد حصل  معهم  )ع(فاء اهلل م أرضلإالرسل  أو خل
ما حصلللل  من تكملي  وتنللللريد وقت  ولكن اهلل سلللل حانإ وتعالى وعد م ماالنتصللللار لهم 
ولرسلللللاالتهم ولحقهم املة ونذ و لملا االنتصلللللار لهم يكون م مواضللللع ثالثلةذ  ي: القيلاملة 

و الوقعلات اإللهيلة الثالم وأولهلا القيلاملة الصللللةرى الصللللةرىذ والرمعلةذ والقيلاملة الكربىذ أ
 و ي قيام قائم آل محمد ومعثإ للناس.

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 مواردی با و نمودند انذار را خویش اقوام رساندند، را خود هایپیامبران و خلفای الهی در زمینش پیام
 آنها به سبحان خدای ولی شد؛ آنها نصیب شدن کشته و خانمانیبی و تکذیب جمله از و شدند رو به رو

 سه در آنها پیروزی   این. داد بشارت  را آنها مانده ناکام حق و را شانصرت برای آنها و رسالتن وعده
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 آنها اولین که الهی یگانهسه رویدادهای یا کبری؛ قیامت و رجعت صغری، قیامت: بود خواهد موقعیت
 .باشدمی مردم سوی به او فرستادن و محمد آل قائم قیام همان که است صغری قیامت

نَي  ﴿قال تعالى:  لي رِرسللَ نَا امِل َ ادي َنا ليعي َمتر َ َقِت َ لي ورروَن  * َوَلَقِد سللَ مر امِلَنصللر ِم َلهر نَدنَا وَ * إينَهر إيَن مر
وَن   َةالي ر

مر الِ ني  * َلهر ِم َحىَت حي وَن  * َفَتَوَل َعِنهر رر ِوَ  يرِ صلي ِم َفسلَ ِر ر مِصلي
َ
لروَن  * َوأ َتِعجي َنا َيسلِ َعمَلامي َف ي

َ
*  أ

ينَ  نمَلري
ر ِم َفَساء َصَ احر امِل هي َزَل ميَساَحتي

َنا نَ  .(1)﴾َفإي

 * ایمگرفته  تصمیم  پیش  از  فرستیم،می  رسالت به که  بندگانمان یما درباره﴿: فرمایدخدای متعال می
عاقبتشان را  * پس تا مدتی از آنها روی بگردان * و لشکر ما خود غالبند * که هر آینه آنان خود پیروزند

چون عذاب به ساحتشان فراز آید، این  * ؟طلبندآیا عذاب ما را به شتاب می * ببین، آنها نیز خواهند دید
 .(2)(!داشت خواهند بدی بامداد چه شدگاندادهبیم 

َأ ﴿وقلال تعلالى:  ن َرملب ِت مي َ قلَ ْة سللللَ ملَ يلإي َوَلِوالَ َ لي ليَف في تَلاَب فَلاِختر كي
وَ  الِ ِد آَتهِنَلا مر َوَلقلَ
ي    ري ِنإر مر  مب

ي َشأٍّ ِم َلفي ِم َوإينَهر َ مَهَِنهر  .(3)﴾َلقرِضي

دادیم. در آن کتاب اختالف شد؛ اگر نه حکمی بود که از پیش، از به موسی کتاب ﴿: فرمایدو نیز می
 .(4)(جانب پروردگارت صادر شده بود، میانشان داوری شده بود، و ایشان در آن کتاب سخت در تردیدند

َسمًّى﴿ َمْ  مر
َ
ن َرمبَأ َلَكاَن ليَزاما  َوأ َمْة َسَ َقِت مي  .(٥)﴾َوَلِواَل َ لي

وردگارت پیش از این گفته و زمان را معین کرده بود، عذابشان در این جهان اگر نه سخنی بود که پر ﴿
 . (6)(بودحتمی می
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ن َرملبَأ ﴿ َ قَلِت مي مَلْة سللللَ يلإي َوَلِواَل َ لي ليَف في تَلاَب فَلاِختر كي
وَ  الِ َي َوَلقَلِد آَتهِنَلا مر ــ  ضـ ِم  َلق  مَهَِنهر
ي    ري ِنإر مر  مب

ي َشأٍّ ِم َلفي  .(1)﴾َوإينَهر

کمی بود که از پیش از جانب پروردگارت به ﴿ موسی کتاب دادیم. در آن کتاب اختالف شد؛ اگر نه ح 
 . (2)(صادر شده بود، میانشان داوری شده بود، و ایشان در آن کتاب سخت در تردیدند

ِم َوَلِواَل َ ليملَ ﴿ ِلمر مَِةيلا  مَهَِنهر عي
مر الِ اء ر ا ملَ دي ملَ ن مَعلِ وا إياَل مي

ا َتَفَرقر َأ إيَلى َوملَ ن َرملب ِت مي َ قلَ ْة سللللَ
ي    ري ِنإر مر  مب

ي َشأٍّ ِم َلفي ن مَِعدي ي َتاَب مي كي
ثروا الِ وري

ر
يَن أ ملي

ِم َوإيَن الَ َ مَهَِنهر ى لَقرِضي َسمًّ َم   مب
َ
 .(3)﴾أ

از روی حسد و عداوت فرقه فرقه نشدند، مگر از آن پس که به دانش دست یافتند و اگر پروردگار تو ﴿
، و کسانی که رفترر نکرده بود که آنها را تا زمانی معین مهلت است، بر آنها حکم عذاب میاز پیش مق

 . (4)(اندافتاده تردید به سخت آن یدرباره اندبعد از ایشان وارث کتاب خدا شده

وملنهجهم اإللهي الملي   )ع( ملج اآليات إنا تدمرتها تاني لأ موضللوح أن انتصللار اهلل للرسلل 
دعوا إليإ و و حا مية اهلل م م  إلى أن يقوم القائم الملي  و الكلمة اليت سللل قت من رمأ 

 والملي  و قائد مند اهلل الةال ني والملي  و يوم الفص  األول أي م القيامة الصةرى.

و  )ع(شدگانرستادهف برای خدا پیروزی از منظور که یابیاگر در این آیات بیاندیشی، به وضوح درمی
هستند، همان حاکمیت خدا است که تا زمانی که قائم  کننده به آنبرای راه و رسم الهی آنها که دعوت 

ای است که پروردگار تو از پیش مقرر کرده است؛ او همان افتد؛ او همان کلمهقیام کند به تأخیر می
 ل« یعنی »قیامت صغری« است.فرمانده لشکریان پیروز الهی است؛ او همان »یوم الفصل او 

 ملا ماختصللارذ وإنا تحتامون تفصلليال  أ رث يمكنأ أن تسلللل وأ ون مخدمتكم إن 
 شاء اهلل تعالى.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. وفقكم اهلل وسدد خعا م.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن
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 در تعالی الّله شاء ان و بپرسید توانیدید، میاین به اختصار بود؛ اگر به شرح و تفصیل بیشتری نیاز دار
 .بود خواهم شما خدمت

 !سازد استوار را هایتانخداوند شما را توفیق دهد و گام
 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.

 . ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام  -احمد الحسن 

  * * * * * * 

َه ِعنَدُه  تفسیر ): 532پرسش 
َّ
اَعةِ ِإنَّ الل ُم السَّ

ْ
 ...( ِعل

 السالم عليكم ورحمة اهلل .. :٥3٢الس ال 

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

سلللليدي وإمامي وموالي يا قائم آل محمد عليأ سللللالم اهللذ نرمو تفسلللله  ملج اآلية ولو 
 إمماال .

علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و الّلهم صل  ....السالم علیکم و رحمة الّله :۵۳۲پرسش 
.  سلم تسلیما 

سرور، امام و موالی من، ای قائم آل محمد، سالم خدا بر تو باد! خواهشمندیم این آیات را هرچند به 
 اختصار تفسیر فرمایید.

لر  ﴿ما تفسللله قولإ تعالى:   اَعةي َويرَنزب ِلمر السلللَ نَدجر عي ِرَحامي َوَما إيَن اَّلَلَ عي
َ
الَِةهَِث َوَيِعَلمر َما مي اأِل

هْ  يْم َخ ي  إيَن اَّلَلَ َعلي
وتر ِرض  َتمر

َ
يب أ

َ
ل ي نَِفْع مي  َوَما َتِدري

ي نَِفْع َماَنا َتِكسي ر رَيدا   .(1)﴾َتِدري
 العراق -املرس : حسني التميمي 
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 آن از و باراندست که باران را میعلم زمان »ساعت« تنها نزد خدا است و او ا﴿تفسیر این آیه چیست: 
 داندنمی  کسی  و  آورد  خواهد  دست  به  چیز  چه  فردا  که  داندنمی  کس  هیچ  و  است  آگاه  است  هاچه در رحم

آگاه استمرد خواهد زمین کدام در که  .(1)(. خداوند دانا و 
 فرستنده: حسین التمیمی ـ عراق 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملنيذ وصللى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسللم تسلليما  
  ثها .

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

اَنا إيَن اَّلَلَ ﴿ ي نَِفْع ملَ ِدري
ا تلَ امي َوملَ ِرحلَ

َ
ا مي اأِل لر الَِةهِلَث َوَيِعَلمر ملَ ةي َويرَنزب اعلَ ِلمر السلللللَ نلَدجر عي عي
هْ  يْم َخ ي  إيَن اَّلَلَ َعلي

وتر ِرض  َتمر
َ
يب أ

َ
ل ي نَِفْع مي  َوَما َتِدري

ذ  ملج اآلية ياني فيها اهلل ﴾َتِكسللللي ر رَيدا 
وأن أرزاق الع لاد وحيلاتهم على  لملج األرض ميلدج و و  سلللل حلانلإ وتعلالى أن علم الةهل  عنلدج

يجريها  يف ينلللاء سللل حانإ وتعالى  ألنإ عليم وخ ه مما يصللللف حياة الناس الدنيوية وملا 
فيإ خه آخرتهمذ ولهع أن  ملج أمور تخصللللإ سلللل حانإ وال يمكن أن يرعلع سلللل حانإ معيف 

ملا ينلللللاء من الةهل  سللللواء  ع لادج عليهلاذ مل   و سلللل حلانلإ يمكن أن يعلع معيف ع لادج على
ماألسلللل اب املادية أم الةيايةذ م  ويمكن أن يجع  مليديهم ما ينللللاء من املصللللالف الدنيوية 

 واألخروية ويتصرفون مها محولإ وقوتإ سواء ماألس اب املادية أم مالةياية

 آگاه   است  هارحم  در  چه  آن  از  و  باراندعلم زمان »ساعت« تنها نزد خدا است و او است که باران را می﴿
 خواهد  زمین  کدام  در  که  داندنمی  کسی  و  آورد  خواهد  دست  به  چیز  چه  فردا  که  داندنمی  کس  هیچ  و  است

آگاه استمرد  بندگان رزق و غیب علم یدارنده سبحان خدای که دارد. این آیه بیان می(. خداوند دانا و 
 سازد؛که بخواهد آنها را جاری می گونه هر حضرتش و است او دست به زمین این روی بر آنها زندگی و

 البته .  باشدمی  آگاه  و  دانا  است،  آن  در  شانآخرت   خیر  که  چه آن  و  مردم  دنیوی  زندگی  صالح  به  وی  زیرا
 خداوند، که نیست منتفی امکان این و باشد، سبحان خدای به منحصر فقط امور این که نیست چنین
ند؛ بلکه ممکن است حق تعالی برخی بندگانش را بر آن گردا مطلع اینها از قسمتی بر را بندگانش برخی
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 عوامل یوسیله  به چه و مادی اسباب  طریق از چه سازد، باخبر غیب از فرماید،چه که خود اراده می
 در فرماید،می اراده اخروی و دنیوی مصالح از که چه آن خداوند که دارد وجود امکان این حتی. غیبی
 از چه نمایند، تصرف و دخل مصالح آن در الهی یاین بندگان با حول و قوه تا دهد قرار هاآن اختیار
 .غیبی عوامل یوسیله به چه و مادی اسباب  طریق

فالنعيجة أن اآلية تاني أن ال أحد من الخلق يمكنإ أن يعلم أو يفع  شلهًا  ماسلتقالل عن 
   محول اهلل وقوتإ و و أرحم الراحمني.اهلل س حانإ وتعالى ويمكن أن يعلم ويفع

 سبحان  خدای از مستقل طوربه تواندنمی خالیق از کس هیچ که است آن بیانگر آیه این نتیجه در
الهی، دانشی کسب کند و کاری صورت  یقوه و حول با تواندمی ولی دهد، انجام کاری و بداند چیزی

 دهد؛ که او ارحم الراحمین است.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 . ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام  - احمد الحسن

  * * * * * * 

یَعَبَس  مصداق آیه ) : 533پرسش 
َّ
 ( کیست؟ َوَتَول

 مسم اهللذ والصالة على سيدنا محمد وآلإ. :٥33الس ال  

معد اإلطالع على أريل  التفاسلله املعتربة لم أمد تفسللها  شللافيا  و افيا  ال ينللومإ الري  
 والمن والتقدير لسورة )عاع(ذ لملا نلتمسإ منكم.

 .والسالم
 املةرب -املرس : النرادي ياسر 
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 ه و صلوات بر سید ما محمد و خاندان آن حضرت.بسم اللّ  :۵۳۳پرسش 
 و گمان و شک که ایکننده قانع و کافی تفسیر امنتوانسته معتبر، تفاسیر اغلب یمن پس از مطالعه

 .کنممی تقاضا شما از را آن لذا بیابم؛ »عبس« سوره تفسیر یدرباره باشد نداشته راه آن در حدس
 و السالم

 یاسر ـ مراکش فرستنده: الشرادی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

َعَاَع ﴿وفقكم اهلل لكل  خهذ إن  يلت تقصلللللد من  و اللملي عاع م قوللإ تعلالى: 
ِعَمى * َوَتَولَى 

َ
اءجر اأِل ن ملَ

َ
يلَأ َلَعلَلإر َيَزَ ى * أ ِدري ا يلر ِ َرى * َوملَ إر اللملب ِو يَلمَلَ رر َفَتنَفعلَ

َ
ا َمني  * أ ملَ

َ
أ

َتِةىَن   َدى  * اسللِ نَت َلإر َتصللَ
َ
اَل َيَزَ ى * َفل

َ
َعى * َوَما َعَلِيَأ أ َما َمن َماءَك َيسللِ

َ
َو * َوأ ی َو ر *   َیْخشــَ

نَت َعِنإر َتَلَهى
َ
 (1)﴾َفل

رْش  روی کسی چه آیات  این در بدانی خواهیخداوند شما را بر هر خیری موفق گرداند! شاید می  ت 
و تو چه دانی، شاید که او  * دش آمدچون آن نابینا به نز * روی ترش کرد و سر برگردانید﴿: است کرده

تو روی خود به سوی او  * است توانگر او کهاما آن * یا پند گیرد و پند تو سودمندش افتد * پاکیزه شود
و  * آیدمی تو نزد به دواندوان کهو اما آن * نیست تو یو اگر هم پاک نگردد چیزی بر عهده * کنیمی
 . (2)(پردازیتو از او به دیگری می * ترسدمی

وملاء امن أم  )ص(عاع: فلاللملي عاع  و عثملان من عفلانذ فقلد  لان عنلد رسللللول اهلل
على عثملان وقرملإ يحلادثلإ فعاع عثملان وتولى عنلإ  )ص(مكتوم األعمى فقلدملإ رسللللول اهلل

 * َعَاَع َوَتَولَى ﴿تكربا  على  لملا األعمى  ملا أخرب تعلالى: 
َ
اءجر اأِل ن ملَ

َ
يلَأ * ِعَمى أ ِدري ا يلر َوملَ

ِ َرى* َلَعلَإر َيَزَ ى  ِو َيمَلَ رر َفَتنَفَعإر الملب
َ
 .﴾أ
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 )ص(»عبس« )روی ترش کرد(: کسی که روی ترش کرد عثمان بن عفان بود. وی نزد رسول خدا
با مکتوم نابینا آمد؛ حضرت او را بر عثمان مقدم داشت، نزدیک خود جای داد و حضور داشت که ابن اّم 

طور که خدای کشید و متکبرانه به آن نابینا پشت کرد، همان هماو سخن گفتن آغاز کرد. عثمان روی در
ی متعال خبر داده است: ْن َجاَءه  األْعَمی * ﴿َعَبَس َوَتَول 

َ
ی * أ ک  ه  َیز  یَک َلَعل  ْدر  ر  َفَتْنَفَعه   * َوَما ی  ک  ْو َیذ 

َ
أ

ْکَری﴾. ّ
 الذ 

لعثمان سلللوء فعلتإ وما انعوت عليإ نفسلللإ من التكربذ ملنإ عندما يلتي فيما ثم منَي اهلل 
سللل ق شلللخيف لإ ماج ومكانإ يتصلللدى لإ حىت لو  ان من املعرضلللني عن دعوة رسلللول اهلل 

َتِةىَن  ﴿ودون أن يعل  أحد منإ  ملا:    )ص(واملتكربين على رسلللول اهلل َما َمني اسلللِ
َ
نَت َلإر * أ

َ
َفل

اَل َيَزَ ىَوَما َعَليِ * َتَصَدى 
َ
 .﴾َأ أ

سپس خداوند عمل ناپسند عثمان و تکبری که درونش النه کرده بود را بیان فرمود؛ به این ترتیب که 
 وی  اگر حتی کندبه سوی او می روی عثمان بود، داشته مقامی و جاه گذشته در که آیدوقتی کسی می

تکبر پیشه نموده باشد، بدون  )ص(خدا رسول بر و گردانده روی خدا پیامبر دعوت از که باشد کسانی از
ا َمن  اْسَتْغَنیاین که کسی از او چنین چیزی خواسته باشد:   م 

َ
ی  *  ﴿أ ْنَت َله  َتَصد 

َ
ی﴾.  *  َفأ ک  ال َیز 

َ
 َوَما َعَلْیَک أ

موا  ومنَي اهلل لعثمان من عفان وملن  م مثلإ ويتصلللرفون  تصلللرفإ أن األولى مكم أن تقي 
سلاس طل إ للحق وعلى أسلاس خوفإ من اهلل ال على أسلاس ما إ ومكانتإ وما اإلنسلان على أ

َما َمن َماءَك َيِسَعى ﴿يملأ 
َ
َو َيِخىَش * َوأ نَت َعِنإر َتَلَهى* َو ر

َ
 ﴾َفل

 ساخته  روشن کنند،خداوند برای عثمان بن عفان و کسانی که همانند او هستند و مثل او رفتار می 
 کنند،  ارزشیابی خدا از ترسش میزان براساس و اشجویی حق براساس را انسان است سزاوار که است

ا َمْن َجاَءَک َیْسَعیاست آن مالک که چه آن و منزلتش و مقام براساس نه م 
َ
َو َیْخَشی * : ﴿َوأ ْنَت  * َوه 

َ
َفأ

ی﴾.  َعْنه  َتَله 

مجلع رسللللول فامن أم مكتوم رريم عماج ماء يسللللعى إلى  ملا املجلع امل ارك والملي  و 
ومجلع املسلللللمني فلاملفروض أن تفرح يلا عثملان ملإذ واملفروض أن تقلدملإ أنلت على  )ص(اهلل

مإ. )ص(نفسأ  ألنإ إنسان أعمىذ ال أن تعاع م ومهإ وتتولى عنإ  ألن رسول اهلل  قد 
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 )ص(خدا  رسول مجلس یعنی مبارک  مجلس  این  سوی  به  دواندوان  بود،  نابینا  که  آن  با  مکتومابن اّم 
شدی و او را بر خویشتن مقدم بایست خوشحال میو مجلس مسلمین شتافت، پس تو ای عثمان می

اش او را مقدم داشته بود، در چهره )ص(داشتی، چرا که وی نابینا بود، نه این که چون پیامبر خدامی
 اخم کنی و از او روی برگردانی.

  ملا مختصر ملعىن  ملج اآليات.

 این آیات بود. این معنای مختصری از

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 . ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 کند؟ چگونه خداعزوجل پیامبر)ص( را از مسخره کنندگان کفایت می : 534پرسش 

مسللللم اهلل الرحمن الرحيم .. اللهم صللللل  على محملد وآل محملد األئملة  :٥3٤السلللل ال  
 واملهديني وسلم تسليما .

ئينيَ ﴿يقول اهلل تعلالى م القرآن الكريم:  َتِهزي رسللللِ اَك امِل ذ ملا  و شللللكل  (1)﴾إينَلا َ َفِينلَ
 ما  و واألئمة عانوا منلدة من املسلتهزئني وإلى اليوم و  )ص(الكفي  ناذ علما  أن رسلول اهلل

 واضف من استهزاء الناس ماإلمام الحجة ووصيإ عليهم صلوات اهلل وسالمإ وتحياتإ.

 ؟فه  تم تع يق اآلية أم لم يلت تلويلها معد
 العراق -املرس : أمو يوسف 
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 ....بسم الّله الرحمن الرحیم :۵۳۴پرسش 
.  الّلهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

. »کفایت« در اینجا (1)(داریمبازمی  تو  از  را  کنندگانما مسخره﴿:  فرمایدمتعال در قرآن کریم میخدای  
کنندگان بسیار رنج و ائمه تا به امروز از دست مسخره  )ص(چه صورتی دارد؟ با توجه به این که پیامبر خدا

آشکار است. آیا این آیات عملی ،  )ع(طور که استهزاء مردم به حضرت حجت و وصی اواند. همانکشیده 
 شده یا این که زمان تاویل آنها هنوز فرا نرسیده است؟

 عراق -فرستنده: ابویوسف

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

الرسلالة ووصلولها إلى الناس وإيمان الناس مهاذ  فاج اهلل تلثه م وتلثه اسلتهزائهم على  
نَي  ﴿قال تعالى:  ري ي

رنلللِ ِض َعني امِل ِعري
َ
َما ترِ َمرر َوأ َدِع مي ئينيَ * َفاصلللِ َتِهزي رسلللِ ذ أي  (٢)﴾ إينَا َ َفِيَناَك امِل

أنت ملَ وال تهتم مه الء املعاندين املسللتهزئني فلن يكون ألفعالهم وإلشللكاالتهم السللفيهة 
 الرسالة اإللهية إلى حهث يناء اهلل س حانإ. أثر على وصول

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  والحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

خداوند تاثیر آنها و تاثیر استهزای آنها بر رسالت، رسیدن رسالت به مردم و گرویدن مردم به آن را 
مشرکان  از و بگو بلند و صریح ایبه هر چه مأمور شده﴿: فرمایدکفایت کرده است. حق تعالی می

 گر . یعنی تو ابالغ کن و به این معاندین  مسخره(3)(داریمبازمی  تو  از  را  کنندگانما مسخره  *  رویگردان باش
 که آنجا به الهی رسالت رسیدن بر تواندنمی آنها ینابخردانه ایرادهای و کارها که باش، نداشته توجهی
 .باشد تاثیرگذار است، فرموده اراده سبحان خدای

واهلل سلل حانإ وتعالى يرسلل  مالئكتإ فيث تون امل منني ويدفعون عنهم وسللوسللة إملهع 
واسللتهزاء السللفهاء وإشللكاالتهمذ ورمما شللاء اهلل أن يهلأ معيف   الء السللفهاء أو ياتليهم 

 ينةلهم عن االستهزاء مالدعوة اإللهيةذ ورمما معلهم عربة لةه م والحمد هلل.مما 
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 و بخشندمی استقامت و ثبات  را مؤمنان آنها و داردخداوند سبحان فرشتگان خود را گسیل می
نند. چه بسا خداوند برخی از این گردامی  دور  آنها  از  را  خردانکم  گیریایراد   و  ریشخند  و  ابلیس  یوسوسه

سفیهان را به هالکت برساند یا آنها را به چیزی مبتال سازد که از مسخره کردن دعوت الهی، مشغول و 
 .دهد قرار سایرین برای عبرتی را آنها بسا چه و سازد، شانسرگرم

 رحمة الّله و برکاته.و الحمد لّله. و السالم علیکم و 
 . ق.هـ ۱۴۳۲محرم الحرام  - احمد الحسن  

  * * * * * * 

ُمْؤِمِنیَن تفسیر آیه): 535پرسش 
ْ
ُه َعِن ال

َّ
ْد َرِضَي الل

َ
ق

َ
 (ل

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ :٥3٥الس ال  

َ اَّلَلر عَ ﴿أرمو منكم تفسلله قولإ تعالى: مسللم اهلل الرحمن الرحيم   نَي َلَقِد َرِضي ني رِ مي ني امِل
ِم َفِتحلا   امَهر ثلَ

َ
ِم َوأ َة َعَلِيهي

ينلَ كي نَزَل السللللَ
َ
ل ِم فلَ وميهي

لر ا مي قر َم ملَ َجَرةي َفَعلي َت النللللَ ونَلَأ َتحلِ عر ايي إيِن ير لَ
ي ا    ؟ذ ومن  م امل منني املقصودين م  ملج اآلية﴾َقري

 العراق -املرس : أحمد الواسعي 

 رحمة الّله و برکاتهالسالم علیکم و  :۵۳۵پرسش 
خدا از مؤمنان آن هنگام ﴿: بسم الّله الرحمن الرحیم فرمایید تفسیر را آیه این کنماز شما خواهش می

، پس آرامش را بر گذردکه زیر درخت با تو بیعت کردند خوشنود گشت، و دانست که در دلشان چه می
 ر از مؤمنین در این آیه چه کسانی است؟. منظو(1)(داد شانآنها نازل کرد و به فتحی نزدیک پاداش

 عراق -فرستنده: احمد الواسطی 
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مسلللم اهلل الرحمن الرحيم .. والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد وآل   الجواب:
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 بسم الّله الرحمن الرحیم ... پاسخ:
.  والحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

﴿ َ ِد َرِضي نَزَل َلقللَ
َ
ل ِم فللَ وميهي

لر ا مي قر َم مللَ َجَرةي َفَعلي َت النللللَ َأ َتحللِ ونللَ عر ايي نَي إيِن ير للَ ني رِ مي اَّلَلر َعني امِل
ي ا    َقري

ِم َفِتحا  َثامَهر
َ
ِم َوأ يَنَة َعَلِيهي  .(1)﴾الَسكي

خدا از مؤمنان آن هنگام که زیر درخت با تو بیعت کردند خوشنود گشت، و دانست که در دلشان چه ﴿
 .(2)(داد شان، پس آرامش را بر آنها نازل کرد و به فتحی نزدیک پاداشگذردیم

ِم ﴿ ر َعِنهر َ اَّلل  ان  َرِضي ِحسلللَ إي م مي و ر يَن اَتَ عر ملي
اري َوالَ نصلللَ

َ
يَن َواأل ري رَهامي َن امِل َولروَن مي

َ
وَن األ اميقر َوالسلللَ

ي َتِحَتهَ  ِم َمَنات  َتِجري َعَد َلهر
َ
واِ َعِنإر َوأ يمر َوَرضر  َنليَأ الَِفِوزر الَِعمي

مَدا 
َ
يَها أ يَن في نَِهارر َخاليدي

َ
 .(3)﴾ا األ

، کردند   تبعیت  هاآن  از  نیکی  به  که  آنانی  و  شدند  قدماز آن گروه نخستین از مهاجران و انصار که پیش﴿
 است  جاری نهرها آنها در که هاییبهشت هاخدا خوشنود است و ایشان نیز از خدا خوشنودند، برای آن

 .(4)(، آماده کرده است، این است کامیابی بزرگبود خواهند آنجا در همیشه و

اآليتان أعالج  ال ما م حا مية اهلل وميان رىض اهلل عمن ي ايعون خليفة اهلل م أرضإ  
م زملانهمذ وملدحهم مسللللال   لملا الفعل  امل لارك ولهع  ملا يفهمهلا معيف السللللنلة مصللللورة 

 هما تز ية لك  من حار ال يعة وإن فع  ما فع  معد ا.مقلومة فيعتقدون أن في

 خدا یکمیت الهی و بیان خوشنودی خدا از کسانی است که با خلیفهحا یآیات فوق، هر دو درباره
 گفته  ثنا و مدح مبارک، کار این دلیل به را آنها آیات  این. کنندمی بیعت خودشان زمان در زمینش بر

 ایتزکیه آیه، دو این معتقدند و اندفهمیده وارونه را آنها سنت اهل برخی که نیست گونه این و است،
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کسانی است که در بیعت حاضر شدند، حتی اگر پس از آن، هر کاری انجام دهند، مشابه آن  تمام برای
 چه که بعد از آن انجام دادند!

نَي إيِن يرَ ايي ﴿فقولإ تعالى:  ني رِ مي َ اَّلَلر َعني امِل ِم َلَقِد َرِضي وميهي
لر َم َما مي قر َجَرةي َفَعلي ونََأ َتِحَت النللَ عر

ي ا    َقري
ِم َفِتحا  َثامَهر

َ
ِم َوأ يَنَة َعَلِيهي كي نَزَل السلَ

َ
 و مدح امل ايعني حال م ايعتهم وإن اهلل رِض    ﴾َفل

عنهم مل ايعتهم لخليفتإ م أرضللإ م زمانهمذ فالرضللا منللرو  مال يعة لخليفة اهلل م أرضللإ  
َجَرةي ﴿ )ص(محملد َت النللللَ ونَلَأ َتحلِ عر فرىض اهلل عنهم  ألنهم ملايعوا خليفلة اهلل م   ﴾إيِن ير َلايي

أرضلإ م زمانهمذ فلو أنهم ارتدوا عن  ملا القانون اإللهي و و م ايعة خليفة اهلل م زمانهم فال 
رىض عنهم م  سلهنقل  األمر إلى سلخط اهلل عليهمذ ولهملا فاملفروض على من مقوا أحياء معد 

أن ي حثوا عن خليفلة اهلل وي لايعوج ليلدوم إيملانهم ووفلائهم ملالعهلد وامليثلاق وال  )ص(محملد
َوإيِن َقاَل ﴿يكونوا قد انقل وا على قانون التنصللله  اإللهي اململ ور م القرآن مك  وضلللوح: 

ة   يفلَ ِرضي َخلي
َ
ْ  مي األ اعلي ةي إينبي ملَ

َأ ليِلَماَلئيكلَ ولتنع ق عليهم اآليلة القرآنيلة معلد وفلاة  ذ(1)﴾َرملب
ونََأ ﴿أياا   )ص(محمد عر نَي إيِن يرَ ايي ني رِ مي َ اَّلَلر َعني امِل  .﴾َلَقِد َرِضي

خدا از مؤمنان آن هنگام که زیر درخت با تو بیعت کردند خوشنود گشت، ﴿این سخن خداوند متعال: 
، (داد  شاننازل کرد و به فتحی نزدیک پاداش ، پس آرامش را بر آنهاگذردو دانست که در دلشان چه می

 در اشخلیفه با آنها بیعت خاطر به خداوند که این و است بیعت هنگام در کنندگانمدح و ستایش بیعت
 خدا  یایشان راضی و خوشنود است. این رضایت مشروط به بیعت با خلیفه  از  خودشان،  زمان  در  زمینش

 خودشان زمان در خداوند یخلیفه با آنها زیرا باشد؛( می)ص(محمد حضرت) آنها زمان در زمینش در
 تنها نه برتابند روی شانزمان در خدا یخلیفه  با بیعت یعنی الهی، قانون این از آنها اگر و کردند بیعت

 بنابراین. شوداز آنها راضی نیست بلکه قضیه دگرگون و به خشم و غضب خدای سبحان منجر می خدا
ی الهی درآیند و با جوی خلیفه و زنده ماندند، وظیفه داشتند که به جست  )ص(محمد  از  پس  که  کسانی

او بیعت کنند، تا ایمان آنها و نیز وفایشان به عهد و پیمان استمرار یابد و جزو کسانی نباشند که بر قانون 
تعیین حاکم از سوی خدا که در قرآن به روشنی تمام ذکر شده است پشت پا بزنند و آن را واژگونه سازند: 

و همچنین برای آن که این    (2)(آفرینممی  ای: من در زمین خلیفهو چون پروردگارت به فرشتگان گفت﴿
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خدا از مؤمنان آن هنگام که با ﴿نیز بر آنها منطبق باشد:  )ص(محمد حضرت  وفات  از پس قرآن یآیه
 .(تو بیعت کردند خوشنود گشت

وَن اَّلَلَ يَلدر ﴿قلال تعلالى:  عر ا ير َلايي ونَلَأ إينَملَ عر يَن ير َلايي نَمَلا إيَن الَلملي َث فَلإي
ِم َفَمن نَكلَ يهي يِلدي

َ
اَّلَلي َفِوَق أ

يما   ِمرا  َعمي
َ
يإي أ ِ تي ير َما َعاَ َد َعَلِيإر اَّلَلَ َفسلللَ ِوَفى مي

َ
إي َوَمِن أ ثر َعَلى نَِفسلللي وأق  ما يفهم   .(1)﴾َينكر

اء مجالء من  ملج اآلية أن الرىض م اآلية املتقدمة إنما  و رىض منرو  مال يعة ودوامها والوف 
ا َلَد َعَليِلإر ﴿معهلد اهلل ال ملال يعلة فقط  ِوَفى ميمَلا علَ

َ
إي َوَمِن أ ثر َعَلى نَِفسللللي نَمَلا َينكلر َث فَلإي

َفَمن نَكلَ
يملا   ِمرا  َعمي

َ
يلإي أ ِ تي ير ذ وملالتلالي فال رىض معلق وال رىض أملدي وال رىض دائمذ مل   و ﴾اَّلَلَ َفسللللَ

الوفاء مالعهدذ والمد أن يوصل  عدم نقيف رىض متعلق محدم معني ومنلرو ذ فالمد أن يوصل   
امليثاق و ملا ال يتحقق معد وفاة خليفة اهلل السللللامق إال مايعة الخليفة الالحق ليكون امل ايع 

 أوفى مالعهد ولم ينقيف امليثاق حقا .

، دست خدا کنندمی  بیعت خدا  با  که  نیست  این  جز  کنندآنان که با تو بیعت می﴿:  فرمایدحق تعالی می
، به زیان خود شکسته است و هر که به آن بیعت که با بشکند بیعت که هر و است هایشانی دستباال

. حداقل چیزی که از این آیه به وضوح فهمیده (2)(خدا بسته است وفا کند، او را پاداشی عظیم دهد
 به وفا نیز و آن به بخشیدن استمرار و بیعت به مشروط مزبور، یآیه در خوشنودی که است این شودمی

رف بیعت به فقط نه و است، الهی عهد َما َعاَهَد َعَلْیه  ص  ْوَفی ب 
َ
ه  َوَمْن أ ث  َعَلی َنْفس  َما َینک  ن  َکَث َفإ  : ﴿َفَمن ن 

ا﴾   یم  ا َعظ  ْجر 
َ
یه  أ ْؤت  و به تبع، هیچ خوشنودی  مطلق، ابدی و دائمی در کار نیست بلکه خوشنودی، الّله َفَسی 

باشد، و الزاما  باید به وفای به عهد متصل شود، و حتما  باید به ی معین و مشروط میمتعلق به رویداد
شود مگر ی پیشین خدا، این خوشنودی محقق نمیعدم نقض پیمان اتصال یابد و پس از وفات خلیفه

ی را ی بعدی، تا به این ترتیب، بیعت کننده به عهد خود وفا کرده و میثاق حقیقاز طریق بیعت با خلیفه
 نقض ننموده باشد.

ِولرواِ ﴿قلال تعلالى: 
ر
ِعَمى إينَمَلا َيتَلمَلَ رر أ

َ
َو أ ن َرملبَأ الَِحقب َ َمِن  ر َل إيَليِلَأ مي نزي

ر
نَمَلا أ

َ
َفَمن َيِعَلمر أ

َ
أ

لَِ ابي  
َ
وَن امِلييَثاَق * األ الر نقر ي َوالَ يي وَن ميَعِهدي اَّلل 

يَن يروفر ملي
 * الَ

َ
لروَن َما أ يَن َيصلي ملي

َ  َوالَ ن يروصلَ
َ
إي أ ر مي

َمَر اَّلل 
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ابي   سلللَ وَء الحي ِم َوَيَخافروَن سلللر ِوَن َرمَهر إي * َوَيِخنلللَ يَثاقي ن مَِعدي مي ي مي وَن َعِهَد اَّلل  الللر يَن َينقر ملي
....... َوالَ

مر اللَِعَنةر  َأ َلهر ًي ِوَل
ر
ِرضي أ

َ
وَن مي األ در ن يروَصَ  َويرِفسي

َ
إي أ ر مي

َمَر اَّلل 
َ
وَن َما أ وءر الَداري  َوَيِقَععر ِم سر  .(1)﴾َوَلهر

دگارت بر تو نازل شده حق است، پرور  جانب از چه آن داندآیا کسی که می﴿: فرمایدخدای متعال می
 و کنندکسانی که به عهد خود وفا می * گیرندهمانند کسی است که نابینا است؟ تنها خردمندان پند می

 از و دهندآنان که آن چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده است، پیوند می * شکنندنمی را پیمان خود
.... و آنان که پیمان خدا را پس از استوار * اندبیمناک خدا بازخواست سختی از و ترسندمی پروردگارشان
 فساد زمین در و گسلند، میاست داده فرمان آن پیوستن به خدا که را چه آن و شکنندکردنش می

 . (2)(!باد شاننصیب جهان آن هایبدی و است آنها بر لعنت کنند،می

َ ﴿قولإ تعالى:   ان  َرِضي ِحسللَ إي م مي و ر يَن اَتَ عر ملي
اري َوالَ نصللَ

َ
يَن َواأل ري رَهامي َن امِل َولروَن مي

َ
وَن األ اميقر َوالسللَ

ي  ِم َمنَلات  َتِجري َد َلهر علَ
َ
واِ َعنِلإر َوأ ِم َوَرضللللر ر َعِنهر َأ الَِفِوزر اَّلل   َنللي

مَلدا 
َ
ا أ يهلَ يَن في دي اللي ارر خلَ نِهلَ

َ
ا األ َتِحَتهلَ

يمر  ذ فاملراد )ص(.  ملج اآلية دلي  على اسللللتمرار خالفة اهلل م أرضللللإ معد رسللللول اهلل﴾الَِعمي
مات اع املهامرين واألنصلللار لهع ملشلللخاصلللهم  ألنهم ريه معصلللومنيذ وال ملفعالهم مميعها ذ 

مملموم أشلد الملم ويج  امتنامإذ  ع ادة معالهم لألصلنام ق    فل يد أن من أفعالهم ما  و
اإليملانذ  وشللللرب معاللللهم للخمر معلد اإليملانذ وملالتلالي املراد  نلا ات لاعهم م أ م أمر أسلللل َ 

 )ص(و و إيملانهم ممحملد  -السللللامقون األولون املهلامرين واألنصللللار   -عليهم  لملج األسللللملاء  
 م أرضإذ فهم ممدوحون ملحاظ فعلهم و و اإليمان ماعت ارج حجة اهلل م زمانهم وخليفة اهلل

محجة اهلل م زمانهم وس قهم ل يمان مإ ولهع لهم فا  على من يرخلق معد م  ألن س قهم 
 و مقلارنلة ملل ل  زملانهم  ألن  -ملاعت لار م سللللامقني   -إنملا يكون على أ ل  زملانهمذ فملدحهم  

هلم ملن تلخروا عنهمذ م  قول يخالف تفالليلهم على من يرخلق معد م من القرون معلقا   و 
العلدل اإللهي وفعرة اإلنسلللللان اليت فعر عليهلا وت  للإ دائملا  وأملدا  أن يكون من خهة الخلق 
ويتقلدم على من سلللل قوجذ ومن الع يعي أنلأ تقول عن شللللخصللللني مومودين م زمن النيب 

ذ ولكن ريه ()صوآمنلا ملإ واحلد تلو اآلخر أن  فالن سلللل ق فالن ل يملان ممحملد )ص(محملد
لقللا م زمللانني مختلفني أن فالن سلللل ق فالن ل يمللان  صللللحيف أن تقول عن شللللخصللللني خر

  ألن أحلد ملا تقلدم على اآلخر م الومود م  لملا العلالمذ سللللواء  لان أحلد ملا م )ص(ممحملد

 
 .25 –  19الرعد:  -1
 .19-25رعد:  -2
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ذ ونلأ ألن الس ق املمدوح إنما يكون عن )ص(زمن الرسول أو أن  ال ما متلخران عن زمنإ
 مالعم  واإلخالص على اآلخرين ولهع مجرد تقدم زم .منافسة وتقدم 

 نیکی  به که آنان و شدند قدماز آن گروه نخستین از مهاجرین و انصار که پیش﴿: فرمایدهمچنین می
ی از  هاآن در که هایی، خدا خوشنود است و ایشان نیز از خدا خوشنودند، برایشان بهشترفتند آنان پ 

. این آیه بر (1)(نهرها جاری است و همیشه در آنجا خواهند بود آماده کرده است، این است کامیابی بزرگ
داللت دارد. منظور از پیروی مهاجرین و انصار،  )ص(استمرار خالفت خدا بر زمینش پس از رسول الّله

طور آنها نیست زیرا به  ی کارهایخود شخص آنها نیست زیرا ایشان معصوم نیستند؛ همچنین مراد، همه
یقین، برخی از اعمال و کردارهای آنها بسیار بسیار مذموم و دوری جستن از آنها الزامی است؛ مثال  برخی 

کردند. لذا در پرستیدند و گروهی بعد از ایمان آوردن شرب خمر میاز آنها قبل از ایمان آوردن بت می
ی دریافت این اسامی. ترین چیزی است که ایشان را شایستهاینجا مراد از پیروی از آنها، پیروی از مهم

وَن  ق  اب 
وَن  الس  ل  و 

َ
َن  األ یَن  م  ر  َهاج  نَصار   اْلم 

َ
بوده، به  )ص(محمد به شانـ کرده است، که همان گرویدنَواأل

 ی خدا در زمینش بوده است. آنها به خاطراین اعتبار که آن حضرت، حجت خدا در زمان آنها و خلیفه
کردارشان یعنی به جهت ایمان آوردن به حجت الهی در زمانشان و سبقت جستن در گرویدن به او مورد 

ندارند، زیرا پیشی گرفتن  برتریشوند فضل و اند؛ این عده بر کسانی که پس از آنها آفریده میستایش
شان در قیاس با اهل یقدمبه اعتبار پیششدن آنها  آنها بر اهل زمان خودشان مصداق دارد و لذا مدح

شوند، ها پس از آنها خلق میزمان خودشان است؛ چرا که برتری دادن مطلق آنها بر کسانی که قرن
ستمی است به متاخران نسبت به آنها. حتی این کالمی است که با عدل الهی و فطرت انسان که بر آن 

طور دائم و ابدی دهد که بهرا به آنها میآفریده شده است سر ناسازگاری دارد و )به ناروا( این شایستگی 
ی دو نفر که در زمان جزو برترین خالیق باشند و بر اسالف خود، برتری یابند. طبیعی است که شما درباره

اند و یکی پس از دیگری ایمان آورده، بگویی فالنی در ایمان آوردن به بوده )ص(حضرت محمد
ی دو نفر که در دو زمان مختلف درست نیست که دربارهبر آن یکی سبقت جسته است، ولی    )ص(محمد

بر آن دیگری پیش افتاده است؛ زیرا  )ص(اند بگوئی فالنی در گرویدن به حضرت محمدبه وجود آمده
یکی از این دو، بر آن یکی در پدیدار شدن در این عالم سبقت گرفته است؛ چه یکی از این دو در زمان 

پس از زمان آن حضرت آمده باشند. پیشی گرفتن از آن دو مورد ستایش بوده   پیامبر بوده باشد و یا هر دو
ورزیدن نسبت به دیگران بوده و نه این که  اساس رقابت و پیشی گرفتن در عمل و اخالصاست که بر

 صرفا  به خاطر تقدم زمانی باشد.

 
 .100توبه:  -1
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ان  ﴿ومالتالي فاملراد من قولإ تعالى:   ِحسللللَ إي م مي و ر يَن اَتَ عر ملي
واِ َعِنإر َوالَ ِم َوَرضللللر ر َعِنهر َ اَّلل   َرِضي

يمر  َأ الَِفِوزر الَِعمي  َنللي
مَلدا 

َ
ا أ يهلَ يَن في دي اللي ارر خلَ نِهلَ

َ
ا األ ي َتِحَتهلَ ِم َمنَلات  َتِجري َد َلهر علَ

َ
 و ات لاعهم م  ﴾َوأ

اإليملان مخليفلة اهلل م  ل  زملانذ فلاللملين ات عو م ملإحسللللان  م  ل  أنلاس ي منون مخليفلة 
مانهم وينصللرونإ إلى يوم القيامةذ وأياللا   م لهم فالللهم محسلل  سلل قهم وعملهم اهلل م ز

وإخالصلهم فهملج الصلفة )السلامقني( ال تيتهيذ م  وال تيتهي أيالا  صلفة الهجرة والنصلرة إلى 
يوم القيلاملةذ فلالتلامعني لهسللللوا نفر م القرن األول أو الثلاني أو الثلاللثذ مل  التلامعني  م الفرقلة 

 يوم القيامة.النامية إلى 

، خدا خوشنود است و ایشان نیز از خدا رفتند شانو آنان که به نیکی از پی﴿: یبنابراین منظور از آیه
 کرده آماده بود خواهند آنجا در همیشه و است جاری نهرها آنها در که هاییخوشنودند، برایشان بهشت

. زمان هر در خدا ی، عبارت است از پیروی آنها در گرویدن به خلیفه (بزرگ کامیابی است این است،
 ایمان زمانشان در الهی یخلیفه به که هستند هاییانسان تمام رفتند، شانپی از نیکی به که کسانی

 دارند  که  اخالصی  و  کردار  و  گرفتن  پیشی  اساس  بر  نیز  آنها  و!  قیامت  روز  تا  کنند،می  یاری  را  او  و  آورندمی
قون« )پیشی گرفتگان( انتهایی ندارد، حتی صفت »الساب صفت این لذا. برخوردارند فضیلت از

 یا  دوم  اول،  قرن  در  نفر  چند به  فقط  »تابعین«. است  انتها»مهاجرت« و یاری رساندن نیز تا روز قیامت بی
 .قیامت روز تا هستند،( ناجیه یفرقه) یافتگاننجات  گروه تابعین بلکه شودنمی گفته سوم

وأمللا القول ملللنهم نفر معني محصللللور مقرن أو قرنني أو ثالثللة فهو هلم وإمحللا  لحق 
 .امل منني م األزمنة املتلخرةذ الملين رمما يكونون أفا  من األوائ  مإخالصهم

 شود،اما این ادعا که تابعین تنها به چند تن مشخص و محدود به قرن اول، دوم یا سوم اطالق می
 از  دارند، که  اخالصی خاطر به بسا چه  که  کسانی  است؛  متاّخر هایزمان  مؤمنان    حق  در  حافاج  و  ظلم

 .باشند تربافضیلت و برتر نیز اول هایدسته

فالسلامقون األولون من املهامرين واألنصلار صلفة للمخلصلني امل منني مخليفة اهلل م    
 قإ وعملإ وإخالصللإذ و م من آمنوا مإ و   لإ فالللإ محسلل  سلل   )ص(زمانذ فهم مع محمد

 أياا ذ و كملا فاألمر مستمر ولك  زمان سامقون أولون مهامرون وأنصار. )ع(مع علي

 ی خلیفه به مخلصانه که است کسانی صفت شدند، قدمپیش که انصار و مهاجرین از نخستین گروه
همان کسانی که به آن هستند؛ یعنی جزو )ص( محمد همراه اینها لذا. آورندزمان ایمان می هر در خدا
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شود. اینها با قدمی، عمل و اخالصش تعیین میحضرت گرویدند. برتری هر کس براساس میزان پیش
وَن چنان استمرار دارد، و هر زمانی دارای  نیز هستند، و این موضوع هم  حضرت علی)ع( ل  و 

َ
وَن األ ق  اب 

﴿الس 
 ﴾ نَصار 

َ
یَن َواأل ر  َهاج  َن اْلم   است.م 

 ليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.والسالم ع
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 . ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 آیا صحت دارد که فقط چهار زن به کمال رسیدند؟ : 536پرسش 

إلى سيدي وامن إمامي السيد اإلمام أحمد الحسن حفمإ اهلل وسدد خعاج..   :٥3٦الس ال   
 السالم عليكم يا آل مهت رسول اهلل ومعدن العلم ومن ع الرحمة.

 هایشکه خداوند حفظش کند و گام)ع(به سرورم و فرزند امامم، سید امام احمد الحسن  :۵۳۶پرسش  
 علم و منبع رحمت! معدن و خدا یامبرپ خاندان ای شما بر سالم.... !سازد استوار را

سليديذ مًتأ مسل ال لعاملا حه فكري وأخمل م  الوقت الكثه والجهد فلم أصل  إلى 
مواب ولم أصلل  املعىنذ أال و و يا سلليدي: ملانا فقط  م  من اليسللاء أرمع !!! السلليدة مريمذ 
والسللليدة آسلللياذ والسللليدة خديجةذ والسللليدة العا رة املعممة موالتي الز راء صللللوات رمي  

 عليها.

 تالش  و  وقت  و  شده  سرگردان  آن  در  اماندیشه  است  هامدت   که  امشی به سوی شما آمدهسرورم! با پرس
 چهار فقط چرا: سرورم. امنرسیده معنایش به و نیافته دست پاسخی به ولی است گرفته من از بسیاری

 معظمه  یطاهره  یسیده آسیه، سیده خدیجه و سیده   مریم،  سیده:  اندرسیده   کمال  باالی  مراحل  به  زن
 )ع(؟زهرا موالیم
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 ال سلللليدي أخربت  وأنت امنها وح ه ها منللللك  علمي وعقائدي حىت ارمع ألصللللحامي 
 ؟؟فرحا  مسرورا  ماإلمامة إئع  من مصدر العلم وامن النيب األعمم صلوات رمي عليإ

 که پاسخی با تا گردان مطلع مرا عقیدتی و علمی ایسرورم! شما که پسر و حبیب او هستی، به گونه
 آمده است، خوشحال و شادمان نزد اصحابم برگردم. )ص(اعظم پیامبر پسر از و علم منبع از

أنتمرك سلللليلدي و لي شللللوقلا  للقلائلأ وخلدمتلأ والفوز منللللر  الجهلاد تحلت رايتلأ.. 
حفمكم وسلللللدد م ورعلا م وأيلد م رب األرملاب ومسللللال  األسلللل لابذ ودمتم معنلايلة 

 .الرحمن الرحيم محتج ني
 الخليج -اإلمام املرس : السيد 

منتظرت هستم، سرورم! و بسیار مشتاقم به مالقات با شما و خدمت نمودن به شما و فائز شدن به 
 محافظت دهد، توفیق فرماید، حفظ را شما االسباب  مسبب و االرباب رب.... شرف جهاد زیر پرچم شما

 .باشید امان در و پوشیده الرحیم، الرحمن عنایت با همواره و! کند تایید و نماید
 فرستنده: سید امام ـ خلیج

مسلللم اهلل الرحمن الرحيم .. والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد وآل   الجواب:
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

مسللة أنإ  م  من اليساء فقط أرمعة ريه صحيحةذ والصحيف أن لك  إنسان محس  
سللل حانإ وتعالى سلللواء  ان  ملا اإلنسلللان رمال  أو امرأةذ أما    علمإ وإخالصلللإ مقاما  عند اهلل

فال  إنسلان معني وأنإ أفال  من    الناس الملين سل قوج أو أفال  أ   زمانإ أو حىت أفال  
 .من    الناس فهملا ال يثات إال  منيف اهلل س حانإ وتعالى عليإ عن طريق رسلإ

 ....بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.و الحمد    لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

موضوع انحصار به کمال رسیدن زنان به چهار نفر درست نیست. صحیح آن است که هر انسان طبق 
علم و اخالصش، جایگاهی نزد خدای سبحان دارد؛ چه این انسان مرد باشد، چه زن! اما این که برتر 

 است خود زمان اهل برترین یا برتر خود از پیش هایاندن یک انسان معین و این که او از تمام انسانخو 
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 سوی از سبحان خدای نص طریق از فقط و فقط دارد، برتری هاانسان تمام به نسبت حتی یا و
 .گرددمی ثابت فرستادگانش

 عن اهلل سلل حانإ عالم نقال    )ص(وقد ثات أن فاطمة سلليدة نسللاء العاملني ومإخ ار الرسللول
الةيوبذ وقد ثات أن ملريم وآلسلليا ولخديجة فاللال  ومقاما  عند اهللذ ولكن األمر ال يقتصللر 
على   الء مل   نلاك الكثه من اليسلللللاء من لهن  فاللللل  ومقلام عنلد اهللذ مل  و نلاك من  ي 

أفاللل  نسلللاء العاملني معد أمها فاطمة  )ع(أفاللل  من   الءذ فزيي  )عليها السلللالم( ميت علي
 )عليها السالم(.

ثابت شده است که  ها،به نقل از خداوند سبحان و دانای غیب)ص( پیامبر خبررسانی طریق از
سرور زنان عالمیان )دو جهان( است. همچنین ثابت شده است که مریم، آسیه و خدیجه،  )ع(فاطمه

شود بلکه زنان بسیاری وجود فقط به همین عده منحصر نمیفضل و مقامی نزد خداوند دارند ولی قضیه  
دارند که نزد خدا مقام و منزلت واالیی دارند. حتی بانویی هست که از این عده برتر و باالتر است: 

 برترین زنان جهانیان است. )ع(پس از مادرش فاطمه )ع(دختر علی )ع(زینب

رمعة ريه دقيقذ واعلم أن ال اب فكالمأ عن  ون من لإ فا  من اليساء فقط   الء األ
 مفتوح إلى يوم القيامة لك  امرأة لتكون من خهة نساء العاملني معملها وإخالصها.

این سخن شما که زنان بافضیلت فقط همین چهار نفرند، چندان دقیق نیست، و شما بدان که باب 
 عالم دو زنان برترین جزو توانندب شاناخالص و عمل با تا است گشوده قیامت روز تا هابه روی تمام زن

 .شوند

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 . ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام  - احمد الحسن

  * * * * * * 
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 کردن قصر درمورد وصی حضرت سلمان)آصف( و علم ایشان و جابجا  : 537پرسش 

السللالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.. والصللالة والسللالم على خه الخلق  :٥3٧السلل ال   
 محمد وعلى آل يع واألئمة املهديني وسلم تسليما .

إلى اإلمام أحمد الحسللن واألنصللارذ اهلل ينللهد واملالئكة وأنتم أعلم مما  و عليإ اآلن من  
ومياناتكم وحججكمذ ولكن أسللرد موضللع لي لكي يعمًن اليقني من قراءة  ت كم  

 قليب:

 ....السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته :۵۳۷پرسش 
.  و درود و سالم بر برترین خلق خدا محمد و بر خاندان او االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 خواندن   با  کسی  چه  که  دداناتری  شما  و  دهندبه امام احمد الحسن و انصار! خدا و فرشتگان شهادت می
 دلم تا سازممی مطرح را موضوعی ولی است، یقین بر اکنون شما، هایاستدالل و هاخطبه ها،کتاب 

 :یابد اطمینان

آصللللف من مرخيلاذ نريلد من اإلملام أن ياني لنلا الحجلة   )ع(أوال : قصللللة وزير النيب سللللليملان
 ان.علينا  ألنإ عالم آل مهت ومقية اهلل ال شأ فقط لالطمًن

خواهیم حجت است. از امام می )ع(نبی سلیمان وزیر برخیا، بن آصف داستان یاولین سؤال درباره
م آل بیت و بقیة الّله است؛ نه از روی شک بلکه فقط برای  بر ما را برایمان تببین فرماید؛ زیرا وی عال 

 اطمینان یافتن!

 آصف من مرخيا م حني أتى مالعرش ملقهع؟ )ع(: ما  ي قصة وزير النيب سليمان1س

 هنگامی که تخت بلقیس را آورد چیست؟ )ع(ـ داستان آصف بن برخیا، وزیر سلیمان نبی ۱سؤال 

 ؟)ع(: ما  و االسم الصحيف الملي تعرفونإ لوزير النيب سليمان٢س

 شناسید چیست؟ می )ع(ـ نام صحیحی که برای وزیر سلیمان نبی ۲سؤال 

 ؟الكتاب الملي أخمل العلم منإ  ما سرد م القرآن الكريم : ما  و اسم3س
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 چیست؟  ــاست آمده قرآن در که طورهمان –ـ نام کتابی که وی از آن علم آموخت  ۳سؤال 

 ؟: ما  و العلم الملي أخملج من الكتاب٤س

 ـ علمی که او از کتاب اخذ کرد چه بود؟ ۴سؤال 

إنا  لان دعلاء أو ممللة  ؟أن ر ؟ملانا :  ل  أتى آصللللف ملالعرش عن طريق اللدعلاءذ أو٥س
 ؟ثانية أرمو المل ر

 به داد؟ انجام را کار این دیگری طریق از یا آورد دعا یـ آیا آصف، تخت بقلیس را به وسیله ۵سؤال 
 .دارید بیان را آن کنممی خواهش است، بوده دیگری یجمله یا دعا اگر. نمایید اشاره آن

 ؟العرش من مكان إلى مكان: اشرح حالة انتقال ٦س

 ـ چگونگی انتقال تخت از جایی به جای دیگر را شرح دهید. ۶سؤال 

وزاد م اهلل من علملإ الللدني  وأفلاض نور م واألنوار أنصلللللار م اللملي ال ينعف  ولو 
  رج املنر ون.

 حتی اند؛بتاب شود،خداوند از علم لدنی، شما را فزونی دهد و نور شما و انصارتان را که خاموش نمی
 !نیاید خوش را مشرکان اگر

أرمو من األنصار إرسال أسًليت إلى اإلمام املعصوم وأن يتوس  عندج مالدعاء لي ممهر قل  
 مالتوفيق وإت اع خلفاء اهلل وال يعة ورؤية العلعة ال هية.

 عمان -املرس : أمو الرضا 

 قلب صمیم از که کنند خواهش او از و برسانند معصوم امام به را هایمسؤال کنماز انصار تقاضا می
 موفق زیبا طلعت دیدن و بیعت به و نمایم پیروی الهی خلفای از و یابم توفیق که این به کند دعا مرا

 .گردم
 فرستنده: ابورضا ـ عمان
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 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ن َيِرَتَد إيَلِيَأ َطِرفرَأ فَ ﴿
َ
إي َقِ َ  أ يَأ مي نَا آتي

َ
َتابي أ كي

َن الِ ِلْم مب نَدجر عي ي عي ملي
ا  َقاَل الَ ر  ِسَتقي َلَما َرآجر مر

إي َومَ  رر ليَنِفسي نََما َيِنكر رر َوَمن َشَكَر َفإي ِ فر
َ
ِم أ

َ
رر أ ِشكر

َ
أ
َ
ن َفِا ي َرمبي ليَيِ لرَونيي أ نَدجر َقاَل َ مَلا مي ن  عي

يمْ  ٌّ َ ري َن َرمبي رَي ي  .(1)﴾َ َفَر َفإي

چشم بر هم زنی آن را نزد تو : من پیش از آن که گفت داشت ایو آن کس که از علم کتاب بهره﴿
. چون آن را نزد خود دید گفت: این بخشش پروردگار من است، تا مرا بیازماید که سپاسگزارم یا آورممی

 کریم و نیازکافر نعمت، پس هر که سپاس گوید برای خود گفته و هر که کفران ورزد پروردگار من بی
 .(2)(است

ذ وأملا  يفيلة مل لإ للعرش )ع(سللللليملان و و آصللللفوفقلأ اهلل لكل  خهذ  و و  
ف الرفع وقد شلرحتإ ومه نتإذ و و مينلور م الكع  ويمكنأ قراءتهاذ ومالتالي فلهع  ناك 
زملان أو مكلان ي ثر على عمليلة النقل   ألن  ل  ملا م األمر  و تحلديلد مكلاني االنتقلال ومن  

ني م آن واحلدذ وم حلال الرفع لهع ثم رفع العرش من مكلان وإعلادتلإ من الرفع م املكلان الثلا
  ناك زمان وال مكان ومالتالي فلهع  ناك حر ة يلزم منها تلخر النق .

ی آوردن تخت بوده است. نحوه  )ع(، وصی سلیمان)ع(خدا شما را بر هر خیری موفق بدارد! او آصف
ها منتشر شده است و اب ام و این مطلب در کتی رفع بوده است که بنده قبال  آن را شرح دادهبه وسیله
ی جایی اثرگذار نبوده است زیرا همهتوانی آن را مطالعه کنی. بنابراین زمان یا مکان بر فرآیند جابهشما می

ی انتقال و سپس برداشتن )رفع نمودن( تخت از یک مکان و ماجرا عبارت است از تعیین دو نقطه
باشد. در رفع، نه زمان در کار است و نه لحظه میبازگرداندن آن از حالت رفع در مکان دوم، در همان 

 جایی منجر شود، وجود ندارد.مکان؛ بنابراین در اینجا حرکتی که به بروز تأخیر در فرآیند جابه

 
 . 40النمل:  -1
 .40نمل:  -2
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وأملا ملا  و العلم من الكتلاب فهو لهع ألفلاظ وال معلان مل   ي حقلائق تمهر وتتجلى م 
لى و   إنسلان محسل إذ فكما ترى صلفحة ومود اإلنسلان عندما يخليف هلل سل حانإ وتعا

تَلابي ﴿ و يشء من الكتلاب   )ع(أن ملا تجلى م آصللللف كي
َن الِ ِلْم مب نلَدجر عي ي عي أملا ملا    ﴾ذقَلاَل الَلملي

 فهو الكتاب  لإ حىت أص حوا  م  تاب اهلل س حانإ. (ع)تجلى م محمد وآل محمد

معنی نبوده بلکه حقایقی بوده است که و اما این که علم کتاب چه بوده است، این علم صرفا  لفظ و 
 هر یابد؛شه کرده است، ظهور و تجلی میپی اخالص سبحان خدای برای که انسانی وجود یدر صفحه

 تجلی آصف برای که چه آن کنی،می مالحظه خود شما که طورهمان! خودش حال حسب بر انسانی
؛ اما آن چه که برای محمد (گفت  داشت  ایبهرهو آن کس که از علم کتاب ﴿:  بود  کتاب  از  چیزی  یافت،

 اند.ای که اینها خود، کتاب خداوند سبحان گشته تجلی یافته، تمامی کتاب است به گونه)ع(و آل محمد

ِم ﴿قال تعالى:  يدا  مَهِ ي َومَهَِنكر هي
ي شلللَ ِ  َ َفى مياَّلل  ال  قر ِرسلللَ َت مر واِ َلسلللِ يَن َ َفرر ملي

ولر الَ َوَيقر
نَدجر  َتابي َوَمِن عي كي

ِلمر الِ  و   )ع(ذ وقد مني  اهلل موضللللوح أن عليا  )ع(فهملا النللللا د  و علي  ذ(1)﴾ عي
وا ﴿ تلاب اهلل و ل  يشء محفلللل فيلإذ قلال تعلالى:  ا قَلَدمر ي امِلَِوَتى َونَِكعلر ر ملَ ِحيي

إينَلا نَِحنر نر
ني   ء  أِحَصهَِناجر مي إيَمام  مر ي َ  يَشِ ِم َو ر  .(٢)﴾َوآَثاَر ر

. بگو: خدا و هر کس که از کتاب، نیستی پیامبر تو که گویندکافران می﴿: فرمایدخدای متعال می
است و  )ع(. این شاهد، علی(3)(آگاهی داشته باشد، برای شهادت دادن میان من و شما کافی است

ده است. همان کتاب خدا است و همه چیز در او به شماره آم )ع(خداوند به وضوح بیان فرموده که علی
 که را اثری هر و اندکرده این از پیش که را کاری هر و کنیمما مردگان را زنده می﴿ فرماید:حق تعالی می

 .(4)(ایمکرده شماره مبین امامی در را چیزی هر و نویسیم، میاندآورده پدید

اهلل و و فلاعلم وفقلأ اهلل أن  لملا الكتلاب من مهلة  و تجلي اهلل م الخلق و و صللللورة 
اإلنسللللان الكام  و و محمد وآل محمدذ ولو أنكم تقرؤون ما  تات م الكع  فإن شللللاء 
اهلل توفقون ملعرفة إمامة  ملج األسللللًلة و ثه ريه ا وفقكم اهلل وسللللدد خعا م ملعرفة 

 الحق.

 
 .43الرعد:  -1
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

خلق و همان صورت خدا و همان  خداوند توفیقت دهد! بدان، این کتاب از جهتی، تجلی خدا در
ام را بخوانید به ها نوشتهاست. اگر آن چه که در کتاب  )ع(انسان کامل و همان محمد و آل محمد

های فراوان دیگری را بیابید و دریابید. خداوند شما را توانید پاسخ این سؤاالت و پرسشخواست خدا می
 گرداند!هایتان را در شناخت حق استوار توفیق دهد و گام

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.

 ملا معيف ما مومود م  تاب )مع الع د الصلللالف( عن الرفع و و مينلللور م موقع أنصلللار  
 ويمكنأ قراءتإ: )ع(اإلمام املهدي

 در که باشد« در مورد رفع می)ع(مطلب زیر، برخی از مطالب موجود در کتاب »در محضر عبد صالح
 توانی آن را بخوانی:منتشر شده است و می )ع(مهدی امام انصار سایت

 )معىن الرفع(:

ى من السل ال الملي تقدم حهث  وأما مخصلوص الرفع وميان معناجذ و و األمر الثاني الملي ت ق 
فيإذ وقلت: إننا ال نوفق م ميان الرفعذ أو ال أق  ريه واضللف ميدا  عند   )ع(سللللت الع د الصللالف 

 معانا.

 )معنی رفع(:
پرسیده بودم   )ع(اما رفع و بیان معنای آن، دومین موضوعی بود که من در سؤال پیشین از عبد صالح

و عرض کردم: ما در شرح موضوع رفع، موفق نیستیم و یا حداقل این قضیه برای برخی از ما کامال  
 روشن نیست.

مل  م : )ملاليسلللل لة للرفع أععيلأ مثلاال ذ ولكن  ل  تعر  التفلاضللللل  والتكلا)ع(فللملام 
 ألن املثال يعتمد عليإ نوعا  ما(. ؟الرياضيات

 در   انتگرال  و  دیفرانسیل  حساب   با  آیا  زنم،، مثالی برایتان میپاسخ دادند: »در خصوص رفع  )ع(ایشان
 «.دارد ارتباط موضوع، این با نوعی به مثال این آوری؟می در سر آن از و آشنایی ریاضیات
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 فقلت: ما أعر  نلأ.

 .دانمکردم: چیزی در این خصوص نمیعرض 

 ؟: )الحمد هللذ تعر  املستقيمذ تعر  )ريه متنا ي( مانا تع  م الرياضيات)ع(فقال

 معناست؟  چه به ریاضیات  در »نامتناهی« و »خط« مفهوم دانیفرمودند: »الحمد لّله. آیا می

لديأ عصلللا على    حالذ سللللحاول أن أمعلإ م أمسلللط صلللورة ممكنةذ افرض أنأ 
ضللللعها عموديةذ أعلى موضللللع فيها  و نفع إنسللللان  ماذ أو أعلى مقام لمللأ اإلنسللللانذ وأوطل 

 موضع فيها  و الجسدذ ولكن أرمو أن تلتفت أنإ مثال ولهع الواقع  ما  و.

 کنممی فرض. نمایم بیان ممکن صورت ترینساده به را موضوع این کنمبه هر حال من سعی می
باالترین جای عصا، نفس یک انسان یا  بده قرار عمودی صورت  به را عصا ینا. داری عصایی شما

 که باشی داشته دقت امیدوارم البته. است جسم معادل نیز آن جای ترینباالترین مقام او است و پایین
 .است آن از غیر چیزی واقعیت و است مثال یک این،

م  ملج العصللللا إلى شللللرائف م ن نأذ ولكن   لكي تكون الحالة أفالللل  ما  اآلنذ قسلللل 
لكي   ؟يكون المد أن تكون  ملج النرائف أصةر ما يمكنذ اآلن انمر للنرائف  م عدد ا

م طول العصلا على طول النلريحةذ فإنا  ان مثال  طول العصلا   ذ  1تعر  نلأ المد من أن تقسل 
أصللةر رقم يعرب  عن   ؟وطول النللريحة أصللةر ما يمكنذ    تعر  أصللةر رقم  م يسللاوي

دذ  و لهع صللفرا  ولكنإ أقرب ما يكون إلى الصللفرذ ومما أن  األعداد ريه متنا يةذ فهو ومو
ال يمكن حصلرج ولكن يمكن تصلورجذ فهو لهع واحدا  مالعنلرة  ألن واحدا  ماملائة أصلةرذ 
و كملا واحد ماأللف أصلةرذ و كملا يمكنأ إضلافة أصلفار إلى ما ال نهاية  ألن األعداد ريه 

 صورنا للنعيجة من خالل نعيجة التقسيم على صفر.متنا يةذ فيكون ت

 ممکن  وجه  بهترین  به  وضعیت  که  این  برای  ولی  کن  تقسیم  هاییاکنون در ذهنت این عصا را به بخش
 .باشد کوچک دارد، امکان که جایی تا هابخش این باید باشد،

 را عصا طول باید مطلب این دانستن برای دارد؟ وجود کوچک هایحال ببین چه تعداد از این بخش
 ممکن مقدار ترینو طول هر قسمت را کوچک ۱ اگر طول عصا را مثال   کنی؛ تقسیم بخش هر طول بر
 »موجودیت«  بیانگر  عدد  ترینکوچک  کنی؟  تصور  را  ممکن  عدد  ترینکوچک  توانیمی  آیا  بگیریم،  نظر  در
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 محدود)  اندنامتناهی  اعداد،  که  آنجا  از.  باشدمی  صفر  به  عدد  تریننزدیک  ولی  نیست  صفر  عدد  این.  است
 دهم  یک(  ما  بحث  مورد)  عدد  این.  است  شدنی  آنها،  نمودن  تصور  ولی  شمرد  را  آنها  توانینم  لذا  ،(نیست
 توانیمی ترتیب این به. است ترکوچک هم آن از هزارم یک است؛ ترکوچک آن از صدم یک زیرا نیست

 آیددست می به که اینتیجه  از ما تصور بنابراین. اندنامتناهی اعداد که چرا کنی اضافه صفر نهایتبی تا
 .صفر بر یک عدد تقسیم نتیجه با است برابر

فنعيجة تقسلليم طول العصللا على صللفر يسللاوي ما ال نهايةذ ريه متنا يذ ومما أن  الرقم 
دب  ي الَ لهع صللللفرا  ملل  قريلل  منللإ تكون النعيجللة  مللا قللال تعللالى: ﴿َوإين َتعللر َت اَّلل   نيِعمللَ

واِ
وَ ا﴾ يع  ممكن العدذ من مهة اإلمكان ممكن العد ولكن م الواقع    يمكن  ترِحصلر

وَ ا﴾. ؟عدج ي الَ ترِحصر واِ نيِعَمَت اَّلل  دب  الذ ﴿َوإين َتعر

 صفر عدد این که آنجا از و نامتناهی، و نهایتبر این اساس تقسیم طول عصا بر صفر برابر است با بی
و اگر بخواهید ﴿: فرموده متعال خدای که است همان نتیجه است، آن به نزدیک مقداری بلکه نیست

؛ یعنی قابل شمارش است؛ به دیگر سخن از لحاظ  (1)(توانید، نمیکنید شمارش را خدا هایکه نعمت
اگر بخواهید که   و﴿!  خیر  آورد؟  شماره  به  را  آن توانامکان پذیری، قابل شمارش است ولی در واقع آیا می

 .(توانیدنمی کنید، شمارش را خدا هاینعمت

اآلنذ  ملج اآلية أياللا  تاني  لأ معنا اذ رمما سللامقا  سللللت نفسللأ:  يف ال تعد نعم اهلل 
 م  و عدد النعمذ   ؟علي   يف ال أحصليهاذ مع أنها محسل  الما ر معدودةذ ألهع  مللأ

فليكن أي رقم فإنإ معدودذ ولكن تاني  لأ ملانا  ي ريه قاملة ل حصلاءذ أو أن  إحصلاء ا ريه 
ممكن م الواقع  ألنهلا م الحقيقلة مفلاضللللة على  ل  ومود اإلنسللللانذ على  ل  تجليلاتلإذ 

 قد وضللللحت م املثال أن   ملا ريه   ؟وتجليات اإلنسللللان إن أردت عد ا    يمكنأ إحصللللاؤ ا
 (.؟ممكنذ     ملا واضف اآلن

 است   ممکن  طور  چه:  پرسیدیاکنون معنای این آیه نیز برای شما روشن شد. شاید قبال  از خودت می
در حالی که به حسب ظاهر،   آورم؟  شماره  به  را  آنها  نتوانم  من  و  نباشد  شمارش  قابل  من  بر  خدا  هاینعمت

 حال هر به باشد که تعداد هر است؟ قدر چه هاعمتن تعداد نیست؟ طور این آیا. معدودند هااین نعمت
 واقع در یا باشندمی شمارش غیرقابل آنها چرا که شد واضح شما برای اکنون ولی است شمارش قابل

 
 .18نحل:  -1
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 او تجلیات یر تمام وجود انسان و همهب الهی هاینعمت حقیقت در زیرا. است ناممکن آنها شمارش
 توضیح برایت مثال، در آوری؟ شماره به را انسان تجلیات  توانیمی بخواهی، اگر آیا. است شده افاضه

 شد؟« روشن موضوع اکنون آیا. است ناشدنی کار این که دادم

 فقلت: نعم. 

 عرض کردم: بله.

 : )ال تق : "نعم" إن  ان  ناك يشء م هم(. )ع(فقال

 ، نگو بله!«.فرمود: »اگر چیزی مبهم است )ع(ایشان

وفعال   ان  ناك أمر م هم ريه واضلفذ أوضلحتإ م سل الي فقلت:    أن  تجليات اإلنسلان 
 تع  حاالتإ املختلفة اليت يمر  مها  القيام والجلوس و.. و...

البته یک موضوع مبهم و غیرواضح وجود داشت که من آن را در سؤالم بیان کردم و عرض کردم: آیا 
 مختلف او از قبیل ایستادن، نشستن و غیره است؟منظور از تجّلیات انسان، حاالت 

ريد لإ أن  )ع(فقال
ر
: )الذ اآلن أضللللرب لأ مثاال  آخر: لنفرض أن  اإلنسللللان ع ارة عن ضللللوء أ

يصلل  إلى مكانذ وفتحت أنت مصللدر الاللوء م مكان  ماذ فانتقال الاللوء من املصللدر ومن  
ماتجاج الهد ذ  ملج  يحصل  متجليإ خعوة خعوة  ؟مكانإ إلى املكان اآلخر  يف يحصل 

 ي تجليلات اإلنسلللللانذ وم الحقيقلة أنهلا ملاقيلة  خعوات  -خعوات الحر لة   -الخعوات 
 دائما  ومتجددة دائما   ألن املصدر دائم الاثذ ولو انقعع الاث لف  اإلنسان وعاد عدما .

از یک : فرض کنیم که انسان عبارت است زنمفرمود: »خیر! برای شما مثال دیگری می )ع(ایشان
 از نور انتقال. ای. شما منبع نور را در یک جایی روشن کردهبرسد جایی به نور این خواهمنور که من می

 به نور گام به گام تابش و تجّلی طریق از شود؟، به مکانی دیگر چگونه انجام میخودش جایگاه و منبع
در حقیقت این تجلیات مانند ت. اس انسان تجلیات همان( حرکت هایگام) هاگام این. هدف سمت

 انتشار حال در همواره منبع، زیرا باشند،می شدن نو و تجدید حال در دائما   و هستند همیشه ها،گام
 .گرددمی باز عدم به و رفته فنا به انسان شود، قطع انتشار این اگر. است
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مرئي م اآلنذ لو أرمعتللأ  م خعوة إلى الوراء ال يتةه فيللأ يشءذ فقط تكون ريه 
العالم الجسللمانيذ وسلليكون لديأ مسللد أ رث نورانية وريه مثق  مالملمةذ  ملا  و الرفع 
و و مراتل . لو أردتلأ أن تعود أقلدملأ  م خعوة فتكون تررى وتحتلا  ملا يحتلا  أ ل  نللأ 

 العالم الجسماني مما ي قيهم فيإذ فاملرفوع  و م الناس ولهع فيهم.

 جسمانی،  عالم  در  شما  فقط  کند،قب برگردانم، چیزی در شما تغییر نمیاکنون اگر شما را چند گام به ع
، سنگین نشده است، برخوردار خواهی شد. این همان تاریکی با که ترنورانی بدنی از و شویمی نامرئی

»رفع و درجات آن« است. اگر از شما بخواهم که چند گام به جلو بروی، مرئی خواهی شد و به آنچه اهل 
جسمانی برای بقا نیاز دارند، شما هم نیاز پیدا خواهی کرد. »رفع شده« بین مردم است ولی در  این عالم

 . (1)آنها نیست

وألن  اإلنسلللان ع ارة عن ومود تجلياتإ اليت عدد ا قري  من ال متنا يذ فإن  النعم اإللهية 
سللل حانإ وتعالىذ فهو عليإ ال تعدذ فاإلنسلللان )فعرة اإلنسلللان( قري  من الالمتنا ي و و اهلل 

م وصلف حال اإلنسلان: "تحسل  نفسلأ مرما  صلةها  وفيأ   )ع(صلورة الال وتذ ولملا قال علي
 انعوى العالم األ رب". قد أتع تأ رمما أو أزعجتأ فاعملرني(.

  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

نامتناهی است و از آنجا که از آنجا که انسان عبارت است از وجود  تجلیات او که تعداد آن نزدیک به 
 به  نزدیک( انسان فطرت) انسان لذا است، شمارش قابل غیر شده، داده انسان بر که الهی هاینعمت

در  )ع(علی که روست همین از. است باشد،می الهوت  صورت  و سبحان خدای همان که نامتناهی
؟ و حال آن که جهانی کوچکی و خرد جرمی تو کنی)آیا گمان می توصیف وضعیت انسان فرموده:

 شاید شما را خسته یا اذیت کردم، مرا ببخش«. (2)(است نهفته تو وجود در تربزرگ
 . ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام  - احمد الحسن

 

ی پند و عبرت شـما هسـتم و فردا از شـما .... من دیروز همراه شـما بودم و امروز مایهپس از آن که ضـربت خورد فرمود: »  حضـرت امیرالمؤمنین -1
از آن همه تالش و خاموش پس از آن همه روح، ساکن پس .... چند روزی با بدنم در کنار ـشما زیستم، و به زودی از من جز جسدی بیجدا خواهم ـشد

ی پند و اندرز ـشما گردد، که از هر منطق رـسایی و از  ها و اندام من، مایهحرکتی دـست و پا و چـشم گفتار، باقی نخواهد ماند. پس باید ـسکوت من، و بی
 .6حدیث  299صفحه  1« کافی: جلد  ....هر سخن موثری عبرت انگیزتر است

 552صفحه  1به اعیان الشیعه: جلد مراجعه نمایید  -2
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  * * * * * * 

 هست؟ آیا برای خدای سبحان باطنی :  538پرسش 

مسلم اهلل الرحمن الرحيم .. والصلالة والسلالم على سليدنا محمد وعلى آلإ  :٥3٨السل ال   
 العياني العا رين.

أما معد .. السليد اإلمام أحمد الحسلن اليمانيذ لدي  معيف األسلًلة وأرمو منكم اإلمامة 
 عليها.

 ....بسم الّله الرحمن الرحیم :۵۳۸پرسش 
 طاهر او. درود و سالم بر سرورمان محمد و بر خاندان طیب و

 .دهید  پاسخ  را  آنها  کنماحمد الحسن یمانی، چند سؤال دارم و از شما خواهش می  امام  سید....  اما بعد

وسيدنا   )ع(واإلمام علي  )ص(أوال : أريد لو سمحتم التعريف الصريف ممن  م سيدنا محمد
اتوا أو رياموا سللمان الفار  م السلماء واألرضذ وما  ي صللتهم الحقيقية ماهلل تعالىذ و   م 

 ؟أو يشء آخر

: لطف کنید تعریف روشنی از سید ما محمد و جناب سلمان فارسی در آسمان   )ع(و امام علی  )ص(اوال 
اند اند، غایب شدهو زمین بیان دارید و بفرمایید ارتباط حقیقی آنها با خدای متعال چیست؟ آیا اینها مرده

 یا چیز دیگری؟

فاطمة الز راء م الحقيقةذ وما سلللر مقامها الرفيعذ وما  و السلللر ثانيا : من  ي السللليدة  
 ؟املستودع فيهاذ وما  ي صلتها مالسيدة مريم العملراء إن ومدت

: سیده فاطمه در حقیقت کیست؟ راز مقام رفیع او چیست؟ سّر نهاده شده در او  )ع(زهرا یثانیا 
 جود داشته باشد، کدام است؟چیست؟ و ارتباط او با سیده مریم عذراء، اگر ارتباطی و
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ثلالثلا : من  م م الحقيقلة األسلللليلاد التلاليني: املقلداد من األسللللودذ وأمو نر الةفلاريذ وع لد 
الرحمن من رواحلةذ وعثملان من ممعونذ وقنرب من  لادانذ و م  ملا تعلمون أصللللحلاب اإلمام 

 ؟)ع(علي

: این بزرگواران در حقیقت چه کسانی هستند: مقداد بن اسود ، ابوذر غفاری، عبدالرحمن بن ثالثا 
 )ع(علی حضرت  یاران دانید،می خود که طوررواحه، عثمان بن مظعون، قنبر بن کادان، و اینها همان

 هستند؟ 

و ناك سلل ال سلليدي يثه ا تمامي  ثها ذ و و    السلليد املسلليف أ رب وأقرب إلى اهلل 
يعملب ويقت  مالعريقة اليت   ع()من موالنا الحسلني حىت ينقملج اهلل من الصلل  ويرتك الحسلني

يقول: )أنا والهداة من أ   مهيت   )ع(تنقلها القصلليفذ وخصللوصللا  أني سللمعت قوال  ل مام علي
سللللر اهلل املكنون وأوليللاؤج املقرمون  لنللا واحللد فال تفرقوا فينللا فتهلكواذ ونحن اآليللات 

 ؟ذ فما سر الجواب لو سمحتم(1)والحج  وومإ اهلل(

به خدا  )ع(از موالی ما حسین )ع(سیار مهم است این است که آیا سید مسیحو سؤالی که برایم ب
تر و نزد او از جایگاه برتری برخوردار است؟! چرا که خداوند مسیح را از صلیب رهایی بخشید ولی مقرب 

توجه شود، زجر بکشد و کشته شود. خصوصا  با  ها نقل میای که در داستانبه شیوه  )ع(اجازه داد حسین
سّر  )من و راهنمایان از اهل بیت من،فرماید: ام که میشنیده )ع(به این که من کالمی از امام علی

پنهان خداوند و اولیای مقرب او هستیم. ما همگی یکی هستیم پس بین ما فرق نگذارید که هالک 
 اسخ چیست؟ (. لطفا  بفرمایید سّر پهستیم الّله وجه و ها، حجاب هاخواهید شد، و ما نشانه

أي   )ع(رامعلا : إن  لان النيب واألئملة روحي فلدا م  م وملإ اهلل  ملا روي عن اإلملام علي
أنهم من إ الما ر ونورج م األرض وقد رأو م الناسذ فلم خر سليدنا مو  صلاعقا  عندما قال 

 ؟رمي أرني ومهأ

: اگر همان ـ وجه   روحم فدایشان بادــ  روایت شده است، پیامبر و ائمه )ع(علی  حضرت   از  که  طوررابعا 
اند، پس چرا سید ی ظاهری خدا و نور او در زمین هستند و مردم آنها را دیدهالّله باشند یعنی آنها جنبه

 وقتی گفت پروردگارم خود را بنمای تا در وجه تو نظر کنم، بیهوش افتاد؟ )ع(ما موسی

 
 . 167، عیون الحکم والمواعظ: ص257مشارق أنوار الیقین: ص -1
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 ؟ة )عليهم السالم(  م ها رجوأخها  ما  و ماطن اهلل الحقيقي إن  ان النيب واألئم

 ظاهر خدا هستند، باطن حقیقی خدا چیست؟ )ع(و سؤال آخر این که اگر پیامبر و ائمه

وأعتلملر يلا سلللليلدي على اإلطلاللة ولكن  لملج األسللللًللة تحهني ملدا  ولن أملد أنجل  وأقلدر 
وتعلمون منكم على اإلملاملة الواضللللحلة عنهلا مملا أنكم  ملا قلتم خليفلة اهلل م األرض 

طرق السللللملاء واألرض .. وأرمو من اهلل أن تكون  لداييت على يلديلأ وأن أ ون من أت لاعلأ 
 املخلصني إن  يت الحق من عند اهلل.

 سرگردان و متحیر مرا واقعا   سؤاالت این ولی خواهمسرورم! از این که مطلب به درازا کشید عذر می
 ام؛ند پاسخی روشن به آنها بدهد نیافتهبتوا  که  شما  از  تواناتر  و(  ترگرامی)  ترنجیب  کسی  من  و  است  کرده

 را زمین و آسمان هایراه و هستید زمین در خدا جانشین ایدفرموده خود که طورهمان شما زیرا
 مخلص  پیروان جزء مرا و کند هدایت شما یوسیله به مرا که دارم درخواست خداوند از.... شناسیدمی

 !باشید خدا جانب از حقی اگر گرداند، شما

 وشكرا ذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 سوريا -املرس : أيهم مخيرب 

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.، با تشکر
 فرستنده: ایهم مخیبر ـ سوریه 

وآل   مسلللم اهلل الرحمن الرحيم .. والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد  الجواب:
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 ....بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

وفقأ اهلل لك  خه وسلدد خعاك ملعرفة الحق ومتامعتإذ أرمو منأ قراءة الكع  اليت 
ملعرفة الحق ولتعر  إمامة معيف ما سلللللتذ ومعد أن تقرأ متمعن وتدمر يمكنأ أن   تاتها  

 تسلل وسل ون مخدمتأ إلمامة أي س ال إن شاء اهلل.
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 از! سازد استوار آن از پیروی و حق شناخت بر را هایتانخداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد و گام
ا پاسخ برخی از سؤاالتی ب  تا  بخوانی  امنگاشته  حق  معرفت  یزمینه  در  که  را  هاییکتاب   کنممی  تقاضا  شما

 مطرح را هایتپرسش توانیمی خواندی، تأمل و تدبر با را آنها که آن از پس. گردی آشنا ایکه پرسیده 
 .بود خواهم شما به خدمت یآماده سؤالی هر به گوییپاسخ برای خدا خواست به من و کنی

تسللللللهاذ مث  قولأ إن هلل ماطن تعالى اهلل علوا    ها  أن  ومعيف أسللللًلتأ ال يصللللف أن 
يكون للإ ملاطن أو هلا ر مل   و سلللل حلانلإ الملا ر ال لاطن واألول واآلخر وقلد تجلى م الخلق 

 والخلق قائمون مإ س حانإ. والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 است«؛ باطنی را متعال »خدای که سخنت این مثل بپرسی؛ که نیست درست هایتبرخی از سؤال
ا( از این که باطن یا ظاهر داشته باشد بلکه او  است واالتر و برتر سبحان خدای یر  ا َکب  وًّ ل  )َوَتَعاَلی الّله ع 

 .اندظاهر و باطن و اول و آخر است، در خلق تجلی یافته است و خلق به او قائم
 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.

 . ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام  - احمد الحسن
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 املحور الثاني: األسًلة الفقهية 
 های فقهی پرسش  محور دوم: 

 حد و حدود روابط جنسی میان زن و شهر : 539پرسش 

    ناك حدود معينة للعالقة الجيسلية مني الزومنيذ يع     تومد أمور   :٥3٩السل ال   
 ؟محرمة ال يمكن أن يمارسها الزومان

:آیا در روابط جنسی میان زن و شوهر، حدود مشخصی وجود دارد، یعنی آیا موارد حرامی ۵۳۹پرسش  
 دهند؟ انجام را آنها توانندوجود دارد که زوجین نمی

 رحمن الرحيممسم اهلل ال الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

االسللللتمتلاع مكل  مزء من مسلللللد قرينلإ مللي مزء من  يجوز لكل  من الزو  والزوملة 
مسلللدج وم أي وقت وم أي مكان إنا تراضللليا على نلأ عدا ما ن رنا حرمتإ و و االتصلللال 
الجييسل مهنهما ق ال  م أيام الحييفذ ووطل الزومة م الدمر من ريه رضلا اذ فلرمو أن ال تع عوا 

هلا األ واء واآلراءذ ومحلاوللة من يلدعون قيودا  وحلدودا  للعالقلة الجيسلللليلة مني الزومني وضللللعت
 الفقإ حم  الناس ممن لهم ميول ميسية مختلفة على ما يرونإ  م.

 خود مقابل طرف بدن از متناظر بخش   هر با مکان هر و زمان هر در توانندهر یک از زن و شوهر می
مواردی که پیشتر حرمت آنها را اشند؛ به جز ب راضی امر این بر دو هر اگر ببرند، لذت  و کنند جوییکام

بیان نمودیم که عبارت است از حرام بودن ارتباط جنسی در ایام حیض و این که شوهر بخواهد بدون 
ر دخول کند. من از شما خواهش می ب   دنبال به زوجین، بین جنسی روابط در کنمرضایت همسرش در د 

 که چه آن از فقه مدعیان سوی از که هاییتالش ا شده است وبن آراء و اهواء براساس که بندهایی و قید
 .نروید اند،نموده بنا جنسی امیال مورد در خود بینش براساس
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ومن أعمم املسللللتح لات اليت يتقرب مهلا إلى اهلل سلللل حلانلإ وتعلالى  و إشلللل لاع الةريزة 
لهع   الجيسية للقرين )الزو  أو الزومة( قرمة إلى اهلل تعالى ولتحصني فرمإذ وأمر  ملا األمر

ملق  من أمر الع ادات  الصللللالة والصللللومذ فقط يحتا  الزومان إلى النيةذ ف دل أن يمارس 
الجيع مع قرينإ إلشلل اع رري تإ فقط ينوي أنإ ينلل ع حامة قرينإ ويحصللن فرمإ قرمة إلى 

 اهللذ و كملا يحص  الزو  والزومة على أمر مفا  اهلل عليهما.

 فرج،   نمودن  حفظ  برای  و  خدا  به  شدن  نزدیک  نیت  با  (شوهر  و  زن)  همسران  جنسی  یارضای غریزه
 از کمتر کار این پاداش. جست تقرب  سبحان خدای به آن با توانمی که است مستحباتی بزرگترین از

با هدف  یک هر که این جای به. دارد نیاز زوجین نیت   به فقط نیست، روزه و نماز مانند عبادات  ثواب 
شباع میل و هوس خود، با شریکش ارتباط جنسی داشته باشد، فقط چنین نیت کند که نیاز شریکش  ا 
را برآورده سازد و فرج او را با نیت »قربة الی الّله« )نزدیکی به خداوند( حفظ نماید. به این ترتیب زن و 

 .گیرندشوهر به فضل و َکَرمی که خداوند بر این دو دارد، پاداش و ثواب می

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 احمد الحسن 

  * * * * * * 

 حکم عمل به قوانین کشورها : 540پرسش 

اإلمام املفدى أحمد الحسللللن سللللددك اهلل .. السللللالم عليكم ورحمة اهلل   :٥٤٠السلللل ال 
 ومر اتإ.

 السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.  ..امام مفدی احمدالحسن خداوند شما را توفیق دهد!:۵۴۰پرسش
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للدي  معيف األسللللًللة الفقهيلة حول معيف ملا ناتلى ملإ م  لملج ال الد أمريكلاذ راميلة منلأ 
 ي  النكر واالمتنان:إماميت ولكم مز

من در مورد برخی موضوعاتی که در کشور آمریکا به آن مبتال هستیم چند سؤال فقهی دارم، و از شما 
 :شما از بسیار تشکر با دهید، پاسخ آنها به کنمخواهش می

تقدم الحكومة  نا مسلللاعدات مالية وسلللكن ملمر رمزي ملن ال يحصللل  على عم ذ  -1
العمل  ملدون علم الحكوملة وملدون إمالريهلا  ألنهلا سللللتقعع عنلا املسلللللاعلدات فهل  يجوز لنلا 

  ؟حينهاذ ومهملا يكون لدينا مساعدات وعم  )تحت العاولة(

 کمک و مالی هاید، مساعدت اننکرده پیدا کار که کسانی برای سمبلیک، طوردر اینجا دولت به -۱
 جریان در را آنها که این بدون و دولت اطالع نبدو است جایز ما بر آیا. کندمی ارائه مسکن هایهزینه

 در زیرا نماییم؟ استفاده هاکمک از هم و کارکنیم هم ترتیب این به و کنیم کار دهیم، قرار ماناشتغال
 .کنندمی قطع ما از را هاکمک این صورت، این غیر

امتيلازات أخرى ومعرق  ل  يحق لنلا التحلايل  على أنمملة  لملج اللدوللة للحصللللول على  -٢
  ؟مختلفة

 امتیازاتی  مختلف،  هایشیوه  کارگیری  به  با  و  دولت  این  هایسازمان  برخی  فریفتن  با  توانیمآیا ما می  ۲
 آوریم؟ دست به

  ؟   يجوز لنا العم  مايع أوراق اليانصه  اليت ت اع  نا -3

 فروش به را آنها و کنیم کار شودمی فروخته اینجا در که کشیقرعه هایبرگه با توانیمآیا ما می ۳
 برسانیم؟

 ناك معيف ال اللائع اليت تمنع الحكومة ميعها إال إلى مجموعة معينة من الناس وم  -٤
 ؟مناطق معينة  ألنها تكون معفية من الالرائ ذ م حال حصلولنا عليها    يحق لنا ميعها 

 مالية وأحيانا مالسجن. مع العلم أن الحكومة تعاق  على  ملا الفع  مةرامات 

در اینجا یک سری کاالهایی وجود دارد که دولت فروش آنها را فقط به گروه مشخصی از مردم و یا  ۴
برای مناطقی معین، منحصر کرده زیرا این کاالها از مالیات معاف است. اگر ما این کاالها را به دست 
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 مالی هایتوجه به این که دولت، این کار را با جریمه بیاوریم، آیا این حق را داریم که آنها را بفروشیم؟ با
 .کندمی مجازات  زندان با بعضا   و

ننللعر من خالل إماماتأ على  ملا املوقع أنها مسللددة وتصلله  الواقع فمن  ملا املنعلق  -٥
 أريد أن أسللأ عمن تومه  إليإ ألزداد من معرفة حقأ.

 أشكرك مدا  على وقتأ ومزاك خها .
 أمريكا -املرسلة: أم  

 با و است استوار و درست هاپاسخ این که ایمدریافته سایت این در شما هایـ ما از طریق پاسخ ۵
 است،  نموده جلب را توجهم که کسی عنوان به شما از خواهممخوانی دارد، با این دیدگاه میه واقعیت

 .گردد زیاد( برایم) تانحق معرفت تا کنم تقاضا
 !دهد خیر جزای را شما خداوند متشکرم، بسیار ایدگذاشته من اختیار در را تاناین که وقتاز 

 فرستنده: امل ـ آمریکا 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 ي ريه محرتمة من مهة النللللرع فيجوز مخالفتها ال يج  االلزتام مالقوانني الوضللللعية و
والعمل  مخالفهلاذ فقط القوانني م دوللة العلدل اإللهي يجل  االلزتام مهلا وال يجوز مخلالفتهلا  

 ألنها قوانني شرعية يحاس  ويعاق  اإلنسان م اآلخرة إن خالفها.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

 اسخ: بسم الّله الرحمن الرحیمپ
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

التزام به قوانین وضع شده واجب نیست و این قوانین از نظر شرعی ارزش و احترامی ندارد، بنابراین 
قوانین  دولت عدل الهی الزم است و مخالفت   اعات مر   فقط.  است  جایز  آن  خالفمخالفت با آن و عمل بر

 مورد آخرت  در کند، مخالفت آنها با انسان اگر که است شرعی قوانین   اینها زیرا باشدبا آنها جایز نمی
 .گیردمی قرار مواخذه و محاسبه
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 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

  تعهدات زوجین: 541پرسش 

 أرمو من سيادتكم إععائي: :٥٤1الس ال  

 وام ات الزومة تجاج زومها. -1

 وام ات الزو  تجاج زومتإ. -٢

 ونلأ مالنقا ذ وأرمو أن تكون واضحة وحس  النرع فقط.

 ولكم م     النكر الجزي .
 اإلمارات -املرس : حسني الري 

 : کنند مرحمت من به کنمسرورانم خواهش میاز  :۵۴۱پرسش 
 وظایف و تکالیف زن نسبت به همسرش. -۱
 وظایف و تکالیف شوهر نسبت به همسرش. -۲

 .باشد شرع بر مبتنی فقط و واضح پاسخ، مندملطفا نکات مهم را بفرمایید و خواهش
 و من از شما بسیار متشکر و ممنونم.

 فرستنده: حسین الری ـ امارات 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم ب:الجوا

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

وفقكم اهلل لكل  خهذ يوملد تفصلللليل  لحقوق الزو  والزوملة م  تلاب النكلاح من  
 شرائع اإلسالمذ وسيقوم إخوتكم األنصار مينرج م االنرتنت إن شاء اهلل.

 يكم ورحمة اهلل ومر اتإ.والسالم عل
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  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

تفاصیل حقوق زن و خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! در کتاب نکاح در شرایع االسالم 
 شوهر بیان شده است. به خواست خدا برادران انصار شما، این کتاب را در اینترنت منتشر خواهند کرد.

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 آیا ازدواج موقت از طریق اینترنت درست است؟ : 542پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.. :٥٤٢الس ال  

لقد اطلعت على األسلًلة الفقهية ومنها الزوا  امل قت لهسلت  ناك معلومات شلافية عنإذ 
 ؟أيج  أن يكون معقد زوا  يع  شا دين يوقعون على العقدذ أو ممكن يكون شفهي

 السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته :۵۴۲پرسش 
ولی اطالعات کافی در این خصوص   امکرده  مطالعه  را  موقت  ازدواج  جمله  از  و  فقهی  هایمن پرسش

وجود ندارد. آیا ازدواج موقت باید با عقد ازدواج باشد، یعنی الزم است دو شاهد عقد را امضا کنند؟ یا 
 کرد؟ برگزار شفاهی طوربه را آن شودمی

 ؟   يصف عرب االنرتنهتذ    يصف منرو  عدم املعاشرة

آیا ازدواج موقت از طریق اینترنت درست است؟ آیا )این نوع ازدواج( با شرط عدم نزدیکی صحیح 
 باشد؟می

أتمىن الرد ملسللرع وقت  ألنإ أنا مزتو  معريقإ أخرى و ي مني النللخصللني فقطذ واهلل  و 
 النا د على الزوا  لم يكن  ناك شا دان ولم أمع ال يت مسوء  ألنها مكر.
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 مرحمتإ.لهحمنا اهلل 
 الكويت -املرس : س ي 

 دو خودمان حضور در فقط یعنی دیگری روش به من زیرا دهید پاسخ وقت اسرع در کنمخواهش می
 به  نسبت بدی قصد و است نبوده کار در شاهد دو و بوده ما ازدواج شاهد خدا فقط و ام،کرده ازدواج نفر

 .است باکره او زیرا ندارم دختر
 مشمول رحمت خویش قرار دهد.خداوند ما را 

 فرستنده: س ی ـ کویت  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد   االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

وفقكم اهللذ يومد تفصللي  م  تاب النكاح من شللرائع اإلسللالم سللهينللرج إخوتكم 
 األنصار على ش كة االنرتنت وفقهم اهلل.

خداوند شما را توفیق دهد! شرح تفضیلی در کتاب نکاح در شرایع االسالم که توسط برادران انصار 
 در اینترنت منتشر خواهد شد، خواهد آمد.شما که خداوند توفیقشان دهد، 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 



 

 97                                                                                        (لسادس)اجلزء ا اجلواب املنری عرب األثری
 چند سوال در مورد شک، خمس، صله رحم و اجتهاد : 543پرسش 

 السالم عليكم .. أرمو إيصال  ملج الرسالة إلى أحمد الحسن. :٥٤3الس ال  

 أسًليت:

 السالم علیکم...  :۵۴۳پرسش 
 :من هایپرسش احمد الحسن برسانید. به را نامه این کنمخواهش می

. ما عال  النلللأ وضلللعف اليقني حىت مع توفر األدلة ممسلللللة الواليةذ أو ممعىن أشلللم  1
  ؟الصحيفذ فاألمر  لإ م   على المن فكيف يحص  اليقنيممسللة ات اع العريق 

ی آن چیست؟ ادله فراوانی هنگام به حتی والیت موضوع یـ راه درمان شک و ضعف یقین درباره ۱
 و شک یپایه بر کامل طوربه موضوع زیرا درست، راه از پیروی موضوع یدرباره تر،یا به عبارت کامل

 آورد؟ دست به یقین تواناست، پس چگونه می استوار ظن

. ما حكم الفتاة اليت ال يخمع أميها و ي ال تعم  ومصللللروفها على أميها ولكن لديها ٢
  ؟أريراض  ثهة استرعملت وترر ت وريه ا لم يستعم  قطذ    يسقط الخمع عنها

 پدرش یعهده بر مخارجش و کندنمی کار او خود و دهدـ حکم دختری که پدرش خمس نمی ۲
 و شده رها خود حال به و گرفته قرار استفاده مورد که دارد زیادی وسایل دختر این چیست؟ باشدمی

 است؟  ساقط خمس وسایل این از آیا است؛ نشده استفاده گاههیچ که دارد وسایلی همچنین

.    تسللقط صلللة الرحم لو  انت خعرا  محهث إن ال يت لو وصلللت رحم أميها تةالل  3
األم ريالللل لا  شلللللديلدا  فهي ال توافق على نللأ وتتعور املنلللللا ل  وتلحق ملاألب املرييف وقلد 

  ؟يكون خعرا  على حياتإ فهو ال يتحم  الصراك واملنا  

 اگر که صورتی به شود؟می ساقط باشد، داشته دنبال به خطری رحم یـ آیا در صورتی که صله ۳
رش که با این کار موافق نیست به شدت خشمگین ماد کند، آمد و رفت پدرش خویشاوندان با دختر

 است ممکن حتی و رسدمی اذیت و آزار بیمارش پدر به و آیدمی وجود به مشکالتی نتیجه در و شودمی
 .کند تحمل را مشکالت  و جنجال و جار تواندنمی پدر زیرا باشد داشته دنبال به او زندگی برای خطری
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  ؟مرأي من اإلمام املهدي.    أنت تفيت مامتهادك أم ٤

فتوا صادر   )ع(مهدی  حضرت   از  شده  گرفته  رأی  براساس  یا  دهیدـ آیا شما به اجتهاد خودتان فتوا می  ۴
 نمایید؟می

. قرأت م املحاورة مني املسللليحية وأحمد الحسلللن عن اإلمام أمي معفر أن لك  قرن من  ٥
 و إليهم رسلللولذ فه     القرون اليت  ملج األمة رسلللوال  من آل محمد يخر  إلى القرن الملي  
 - املرسللللللة: ز راء                              ؟مالللللت معلد ريي لة القلائم الكربى  لان  نلاك رسللللل 

 السعودية

 )ع(احمد الحسن، خواندم که از امام ابوجعفر محمد باقر با مسیحی زن یک بین وگوییـ در گفت ۵
امت، رسولی از خاندان محمد در میان آن نسل وجود  نقل شده است که برای هر قرن و نسلی از این

کند. آیا برای تمام قرونی که پس از غیبت کبرای دارد که فرستاده شده به سوی آنها است و ظهور می
 اند؟قائم گذشته است، رسوالنی فرستاده شده

 فرستنده: زهرا ـ عربستان سعودی

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 عاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب ال

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

: اليقني يحصللللل  ملاإلخالص هلل سلللل حلانلإ وتعلالىذ فيعر  الع لد الحق والصللللرا  1  س
ِ  َ َفى ﴿املسلتقيم من اهلل الملي عرض نفسلإ شلا دا  ملن يعل  شلهادتإ سل حانإ وتعالى   قر

ها   ها  مَصي جي َخ ي َ ادي ِم إينَإر َ اَن ميعي
يدا  مَهِ ي َومَهَِنكر ي َشهي  .(1)﴾مياَّلل 

 راه  و  حق  بنده،  آن  طی  و  آیدین از طریق اخالص برای خدای سبحان به دست میـ یق  ۱پاسخ سؤال  
 را تعالی و سبحان او شهادت که کسی برای شاهدی را خود که شناسدمی خدایی طریق از را مستقیم
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بگو خدا میان من و شما برای شهادت کافی است، زیرا او به بندگانش ﴿ده است. دا قرار کند،می طلب
 .(1)(بینا استآگاه و 

: ماليسل ة ملث   ملج الحالة فتالع لها يوما  معينا  م    سلنة تحاسل  نفسلها فيإ ٢  س
فما مقي عند ا من مكسلل  م  ملا اليوم تقوم متخمهسللإذ فمثال  إنا  ان عند ا مال م  ملا 

 اليوم تخمسإ وإنا  ان عند ا يشء ريه مستخدم أياا  تخمسإ. 

موردی، این دختر باید روزی مشخص در طول سال تعیین کند و  ـ در خصوص چنین ۲پاسخ سؤال 
 در اگر مثال   نماید؛ محاسبه را آن خمس و حساب  را است ماندهدر آن روز آن چه که از درآمدهایش باقی

 محاسبه  را آن خمس نیز دارد اینشده استفاده چیز اگر و بدهد را آن خمس باشد، داشته مالی روز، آن
 .نماید

 مر الوالدين وام  وال يسقط وي دى ماملمكن.: 3  س

ويج  اإلنفاق على الزومة واألمناء واآلماءذ وأما صللة مقية األرحام سلواء ماملال أو الكلمة 
 فهي مستح ة وريه وام ة.

 .شود ادا باید المقدورحتی و گرددـ نیکی به والدین واجب است و ساقط نمی ۳پاسخ سؤال 
ی رحم با دیگر ارحام چه با مال باشد و چه به جداد واجب است ولی صلهانفاق بر زن، فرزندان و ا

 .باشدنمی واجب و است مستحب گفتار، یوسیله

: نحن آل محمد ال نجتهد م أمور الدين وفقأ اهللذ م   و علم تفالل  مإ اهلل علينا ٤  س
 وأرينانا مإ عن مقية خلقإ.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - الحسنأحمد 

 علمی  این  بلکه  کنیمـ خداوند شما را توفیق دهد! ما آل محمد، در امور دین اجتهاد نمی  ۴پاسخ سؤال  
 .است ساخته نیازبی مردمان دیگر از را ما آن، با و فرموده تفضل ما به خداوند که است

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
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 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 چند سوال در مورد احکام تعامل با حکومت غیر شرعی : 544پرسش 

مسلم اهلل الرحمن الرحيم .. الحمد هللذ وصللى اهلل على محمد وآلإ العياني  :٥٤٤السل ال   
 العا رين األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .

امللحة مدا  حهث إنها مخصلللوص  ثه من  سللليدي أحمد الحسلللنذ لدي  معيف األسلللًلة  
 املعامالت الحياتية املستمرة.

 بسم الّله الرحمن الرحیم...  :۵۴۴پرسش 
.  الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 مسائل   برخی  زندگی،  جریان موالی من، احمد الحسن! در خصوص بسیاری از ارتباطات معمول و در
 .باشدمی مطرح من برای ضروری و مبرم

: سلليديذ نحن ن من أن    سلللعان ريه الملي ينصلل إ اهلل فهو سلللعان مائر الوام  1س
الكفر ملإذ لكننلا سلللليلدي نحتلا  احتيلاملا  ضللللروريلا  إلى معرفلة حلدود التعلامل  مع الحلا م 

اق الرسمية اليت تالزمها  ثه من اإلقرارات الجائر م املعامالت املختلفةذ مث  استخرا  األور 
اليت  ي ممثلاملة إملا اسللللتعلداد لق ول الرموع إلى املحلا م اليت تحكم مةه شللللرع اهللذ وإملا 
موافقللة على الكون واحللد من منود الللدولللةذ والجللدير مللالللمل ر سلللليللدي أن تلللأ األوراق 

ملاذ فلاسللللتخرا  الكثهة واملختلفلة  ي م  ثه من األحيلان وسلللليللة لتحقيق مصلللللحلة 
ال عاقة يسلللمف لأ ماسلللتخرا  مواز السلللفرذ ومعاقة التموينذ وأيالللا  فهي إن لم يحملها 
املواطن فلإنلإ سللللو  يتعرض للسللللجن أو الةراملة امللاليلةذ أو على األقل  اإل لانلةذ ولكن توملد 
أشللللياء  ي مصللللالف ولكن فقد ا لن ي دي إلى ما ي دي فقدان ال عاقة    عاقة التموين 

ن فقدانها سللياللعرك لنللراء املواد التموييية ملسللعار عاليةذ ومثال  عقد الهاتف فهو مثال ذ فإ
يمكن االسللتةناء عنإ ولكن املرء يحتا  إليإذ ويمكن االسللتعاضللة عنإ مالهاتف املحمول 
ولكنلإ أ رث  لفلةذ و لملللأ عقلد الكهرملاءذ وأيالللللا  سلللليلدي  نلاك  ثه من العقود 
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نلة الحلا م الجلائرذ فللرمو منلأ سلللليلدي وموالي أن  تسللللتلزم دفع م لَ ملالي ملآللإ إلى خزا
 تتفا  على خادمأ الجا   وأن تفر  عنا مالجواب املفص .

موالی من! ما ایمان داریم به این که هر حاکم و سلطانی، جائر و کفر ورزیدن به او واجب  – ۱سؤال 
از داریم که حدود تعامل است مگر آن حاکمی که خداوند او را نصب کرده باشد. ولی سرورم، ما بسیار نی

با حاکم جائر در تعامالت مختلف را بدانیم؛ نظیر دریافت اوراق رسمی که برای منعقد ساختن بسیاری از 
 برای  موافقت  تا  شوندمی  اداره  خداوند  شرع  از  غیر  به  که  محاکمی  به  رجوع  از  باشدقراردادها، ضروری می

 در و متنوع و بسیار اوراق گونه این است ذکر شایان! سرورم. دولت سرباز یک عنوان به عضویت
 دریافت با شما مثال عنوان به. باشدمی منفعتی به رسیدن یوارد وسیلهم اغلب در و مختلف هایزمینه
 به ملی کارت  شهروندی اگر. آورید دست به( کوپن) کاالبرگ و کنید تهیه سفر بلیط توانیدمی ملی کارت 
 حداقل یا شود واقع مالی یجریمه پرداخت یا شدن زندانی معرض در است ممکن باشد، نداشته همراه

 یت قرار گیرد. چیزهایی هست که منفعتی به دنبال دارند ولی فقدان آنها ضرری به اندازهاهان مورد
 یمتق  به  را  اساسی  کاالهای  مجبورید  شما  نباشد،  اگر  که  کاالبرگ  مثل  ندارد،  همراه  به  ملی  کارت   فقدان
د ولی انسان کر  پوشی چشم تلفن قرارداد از توانمی مثال، عنوان به همچنین کنید؛ خریداری تریگران

. دارددرپی باالتری هزینه ولی کرد عوض همراه تلفن با را آن توانمی چند هر کند،به آن نیاز پیدا می
 به را پولم کار آخر در باید من که هست زیادی قراردادهای! سرورم. است طورهمین نیز برق قرارداد
 با و کنی لطف جاهلت خادم به کنممی خواهش شما از! موالیم و سرور. کنم واریز جائر حاکم یخزانه
 .بخشی رهایی را ما مفصل جواب 

: ملانا لو أدى علدم االلتحلاق إلى الجهش إلى املنع من السللللفر إلى اللدول األوروميلة أو ٢س
ملاإلمكلان لتفلادي دللأ االلتحلاق ملالجهش اللملي ال يتوقع م األملد القريل  دخوللإ ريه لاذ فهل  

م حرب مع أي علدوذ ملى توملد أقسللللام من م سللللسللللات اللدوللة تعمل  ضللللمن العمل  امليلداني 
 الداخليذ فلرمو منأ سيدي أن تفص  لنا تلأ املسائ  مالتفصي .

اروپایی یا دیگر کشورها شود چه حکمی   ـ اگر نپیوستن به ارتش باعث منع سفر به کشورهای  ۲سؤال  
 هیچ  با  جنگ  وارد  نزدیک  یآینده  در  رودمی  احتمال  که  ارتشی  به  رفتن  طفره  و  زیرکی  با  تواندارد؟ آیا می

 داخلی میدانی کار که دارد وجود دولتی مؤسسات  و نهادها از مختلفی انواع پیوست؟ نشود، دشمنی
 .دهید شرح ما برای تفصیل با را مسائل این که کنماهش میخو  شما از سرورم،. دهندمی انجام
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: األرض اليت يسللليعر عليها الحا م الجائر  ي أرض م حكم املةصلللومة على حد 3س
علميذ والسلللل ال:  ل  العقود اليت يفرضللللهلا الحلا م الجلائر لنيل  مصلللللحلة ملا  ي من نتلا  

سللط عليهاذ    تلأ العقود  ي اسلعثمارج من املال الملي اسلتخرمإ من األرض املةصلومة اليت ت
عقود حقيقيلة تجري عليهلا أحكلام العقودذ أم أنهلا ال تصلللللف أن تكون عقود  ألنلإ لهع 

 ؟صاح  املال الملي اسعثمرج من األرض اليت اريتص ها

ـ زمینی که حاکم جائر بر آن سیطره دارد، زمینی است که از نظر علمی در حکم غصبی  ۳سؤال 
 کندقراردادهایی است که حاکم جائر برای رسیدن به منفعت و هدفی وضع می  ت:اس  این  سؤال  باشد،می
 را قراردادها این آیا آید،می دست به حاکم تملک تحت غصبی زمین یمصادره طریق از آن پول که
 این  شایستگی  که  این  یا  گرفت؟  نظر  در  است  جاری  آن  بر  قرارداد  احکام  که حقیقی  قراردادهایی  توانمی

 باشد؟رد که آنها را قرارداد بخوانیم، زیرا او صاحب واقعی زمینی که مصادره شده است، نمیندا را

: يا سللليديذ أنا عرض علي  عم  ممر ز لخدمات العل ةذ ونلأ املر ز من شللللنإ أن  ٤س
يسلتق      ما يريد العل ة أو ريه م من الناسذ ويقوم مع اعتإ على الكم يوترذ ومن ثم 

أو ريهجذ واألشلياء املخوفة اليت يخىشل من طل إ ط اعتها  ي مثال  املواد اليت  إخرامإ على ورق
تتحلدم عن النمريلات الةرميلةذ وأيالللللا  تعميم الفراعنلة القلدملاءذ فهل  يمكن العمل  م 

 ؟مر ز  هملا أم الذ وإنا  ان يمكن فما الاوامط

پیشنهاد شده و این مرکز  دانشجویان به رسانیـ ای سرورم! به من کاری در مرکز خدمات  ۴سؤال 
 و کندمی تایپ رایانه با پذیرد،کارش این است که هر چه که دانشجویان و دیگر مردم بخواهند را می

 آوری  دلهره  چیزهای  تایپ  است  ممکن.  گیردمی  خروجی  دیگر  چیزهای  یا  کاغذ  یبرگه  روی  را  آن  سپس
 مانند موضوعاتی همچنین و کند،ث میحب غربی نظریات یدرباره که موضوعاتی مانند شود؛ خواسته
 با است پذیرامکان اگر و خیر؟ یا است پذیرامکان مرکزی چنین در کار آیا! باستان یفراعنه از تمجید

 ضوابط؟ و شرایط کدام

أدعو اهلل محق ملدك محملد ومحق أملأ فلاطملة ومحق آملائلأ مميعلا  أن يفر  عنلأذ وأن 
يجعلنا أنصللارا  صللالحني لأ وألميأ عليكم سللالم اهلل ورحمتإ يجع  النصللر حليفأذ وأن 

 ومر اتإ أمد اآلمدين.
 مصر -املرس : ع د اهلل 
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شما )ع(و به حق تمام پدرانت  )ع(و به حق مادرت فاطمه  )ص(از خدا مسئلت دارم به حق جّدت محمد
تو و پدرت قرار دهد. علیکم  یرا فرج عطا فرماید و پیروزی را قرین شما گرداند و ما را از انصار شایسته

 السالم و رحمة الّله و برکاته تا انتهای روزگار!
 فرستنده: عبدالّله ـ مصر

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.و الحمد لّله ر   ب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

: ال إشكال م استخرا  األوراق اليت تعتمد إلث ات معيف األمور أو املنافع من الدولة 1  س
وإن  انت دولة ريه شللللرعيةذ وال إشللللكال م االنتفاع منها ولكن ال يج  احرتام القوانني 

 تاعها.الوضعية اليت 

ـ دریافت اوراقی که برای انجام برخی امور و یا دریافت منافع دولتی الزم است، اشکالی   ۱پاسخ سؤال  
ندارد حتی اگر دولت غیرشرعی باشد. همچنین منتفع شدن از آنها نیز فاقد اشکال است اما قوانین وضع 

 .نیست االحترام واجب کندشده که دولت آنها را وضع می

عدم االلتحاق يسللا  لأ أنى  وضللررا  فال إشللكال م التحاقأ مالجهش   : إنا  ان٢  س
إن لم يكن الجهش ي اشلر عم  هلم م اشلر للناس أو يقوم محماية الماملني وتهسله قيامهم 

 مالملم.

ـ اگر ثبت نام نکردن و نپیوستن شما به ارتش، اذیت و زیانی برای شما به بار آورد  ۲پاسخ سؤال 
یا از  و نباشد مردم بر ستمکارانه عملی عامل ارتش که شرطی به است، اشکالپیوستن به ارتش بی

 .نکند تسهیل را آنها یستمکاران حمایت و اعمال ظالمانه

: ملاليسلللل لة للم من يمكنلإ االسللللتفلادة من تللأ العقود ولكن ال يجل  عليلإ 3  س
 احرتامها وااللزتام معنفيمل ما فيها.
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اجرای  به التزام و آنها به احترام ولی کند استفاده قراردادها این از دتوانـ فرد مؤمن می ۳پاسخ سؤال 
 آنچه در قرارداد آمده است بر او واجب نیست.

: ال إشلللكال م  كملا عم ذ وال إشلللكال م ط اعة ال حوم اليت يقوم مها العل ة ٤  س
 إال إن  انت محوثا  تهد  للععن م املقدسات الدييية والنريعة أو االستهزاء مها. 

 دهندمی انجام دانشجویان که هاییاین کار اشکالی ندارد. همچنین چاپ پژوهش ۴پاسخ سؤال 
ت شریع و دینی مقدسات کردن مسخره یا و تخریب هدف با هاپژوهش که نای مگر است، اشکالبی

 صورت گرفته باشد.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 مورد کثیر السفر سوالی در :545پرسش 

 السالم عليكم سماحة السيد. :٥٤٥الس ال  

 :جناب سید السالم علیکم.۵۴۵پرسش 

أنا وهيفيت السللفرذ أي أعم  سللواق قعار وأنتق  مني عدة مدنذ أقعع م األسلل وع الواحد 
ر أم أتم الصللللالة ٢٧٠٠حوالي   وشللللكرا    ؟ يلو مرتذ    إنا ن ات إلى  ملج املدن للزيارة أقصلللل 
 لكم.

 السعودية -رس : عدنان الفرحان امل
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 یک در. کنممی آمد و رفت مختلف شهرهای بین و هستم قطار یمن کارم سفر است یعنی راننده
 تمام را نمازم بروم، شهرها این به بازدید و دیدار برای اگر. پیمایممی مسافت کیلومتر ۲۷۰۰ حدود هفته

 ا تشکر از شما.ب شکسته؟ یا بخوانم
 فرستنده: عدنان الفرحان ـ عربستان سعودی

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیی  ن و سلم تسلیما 

مهَيت م  تاب النلللرائع أن    من  ان سلللفرج أ رث من حالللرج فهو يتم ويصلللوم م 
 السفر سواء  ان سفرج للعم  أم لةهج.

در کتاب شرایع بیان داشتم که هر کس که مدت سفرش بیش از حضور در وطنش باشد، باید در سفر، 
 ی کار باشد و یا برای غیر آن.نماز را تمام بخواند و روزه بگیرد، چه سفر او برا

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن 

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱/  ألصبرجب   - احمد الحسن

  * * * * * * 
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 سواالتی در مورد برخی احکام حج :  546پرسش 

مسللللم اهلل الرحمن الرحيم .. اللهم صللللل  على محملد وآل محملد األئملة  :٥٤٦السلللل ال  
 واملهديني وسلم تسليما .

.   ..  بسم الّله الرحمن الرحیم  :۵۴۶پرسش  الّلهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 السالم على يماني آل محمد ورحمة اهلل ومر اتإ.

 الّله و برکاته. سالم بر یمانی آل محمد و رحمة

سيدي ومواليذ ن ات إلى العمرة و انت  ي املرة األولى ولم أن   للحج من ق  ذ و ان 
اإلحرام ق   الوصللول للسللعودية م العائرة ميية نملر ل حرام للعمرة املفردة الوام ةذ و  عت 

 مجدة ومن  ناك ن ات مالسيارة إلى مكة.

ره رفتم و قبل از آن حج نرفته بودم. احرام، قبل از رسیدن به سرور و موالیم! من برای اولین بار به عم
 به جده در هواپیما. واجبه یمفرده یعربستان و در داخل هواپیما انجام شد، به نیت نذر احرام عمره

 شست و از آنجا با ماشین به مکه رفتم.ن زمین

 ؟دية عليهاالس ال  و: إن السيارة  انت مسقفة و يت وقتها محرمذ فه   ناك 

 شود؟سؤال من: ماشین مسقف بود و من در آن هنگام محرم بودم؛ آیا دیه واجب می

 ؟ مالعائرة قدموا وم ة و ي رز مع دما  وال أدري إنا  ان الدما  مملموحا  نمحا  إسللالميا  
 ؟وما  و حكم أ   الدما  املومود م املعاعم ممكة واملدينة املنورة

 است  شده  اسالمی  ذبح مرغ  این آیا که دانستمبرنج با مرغ بود آوردند و من نمی در هواپیما غذایی که شامل 
 دارد؟  حکمی چه است موجود منوره  یمدینه  و مکه هایرستوران  در  که مرغی  خوردن ضمنا  . خیر یا

علما  أن أريل  اململموح مسللتورد من الخار  ويكت ون عليإ نمحا  إسللالميا ذ حىت إنا سللللت 
 ؟املععم يقول إنإ نمف إسالميذ فما حكمإال ائع م 



 

 107                                                                                        (لسادس)اجلزء ا اجلواب املنری عرب األثری

 از  اگر حتی. اسالمی ذبح نویسندمی آن بر و شودمی وارد خارج از هاشدهبا توجه به این که اغلب ذبح
 گوید این ذبح اسالمی شده است. حکم آن چیست؟می بپرسم رستوران در فروشنده

ذ )ع( وأئملة ال قيع وفلاطملة  )ص(ن الت معلد العمرة إلى امللدينلة لزيلارة رسللللول اهلل محملد
معد الحجز مالفندق واالريعسللال و ان   )ص(ومداية وصللولي ن ات م اشللرة لزيارة رسللول اهلل

الوقلت ق ل  صللللالة املةرب مقليل ذ فقلدموا م املسللللجلد للمومودين إفعلارا  و ي سلللل ع تمرات 
 وال يمكن  رد اذ ولكن معد ا خعر   )ص(وعصله وأ لت منها ميية ضليافة من رسلول اهلل

 ؟م الي أن املائدة  انت للنواص  والو اميةذ ما  و الحكم النرعي

به مدینه رفتم. وقتی آنجا   ی بقیع و فاطمه)ع(و ائمهپس از عمره برای زیارت پیامبر خدا محمد)ص(  
رفتم. آن موقع کمی قبل از  رسیدم، پس از رزرو هتل و غسل کردن، مستقیم به زیارت پیامبر خدا)ص(

بود. برای افراد حاضر در مسجد افطاری آوردند که عبارت بود از هفت خرما و آب میوه. وقت نماز مغرب 
توانستم آنها را رد کنم. است از آنها خوردم و نمی)ص(  من به نیت این که اینها پذیرایی از طرف پیامبر خدا

 آن چیست؟ها است. حکم شرعی ها و وهابیولی پس از آن به ذهنم آمد که این سفره متعلق ناصبی

 والسالم عليكم ورحمة اهلل.

 اللهم ص  على فاطمة وأميها ومعلها ومييها والسر املستودع فيها.
 الكويت -املرس : أمو علي 

 و السالم علیکم و رحمة الّله.
 خداوندا! بر فاطمه، پدرش، شوهرش، فرزندانش و سّری که در آن نهاده شده، صلوات بفرست!

 کویتفرستنده: ابوعلی ـ  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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عن اضلللعرار  ما لو  انت وسللليلة النق  املتوفرة  ي فقط السللليارة التملي  إنا  ان 
 املسقفة فال إشكال فيإ. 

 خودروی فقط موجود ینقلیه یزیر سایه رفتن، اگر از روی اضطرار باشد مثال  به این دلیل که وسیله
  ندارد؛ اشکالی باشد، مسقف

يمكنإ االنتقال مهما وأحد ما أما لو  ان عن اختيار يع  مثال   انت تومد سللليارتان 
مدون سللللقف واألخرى مسللللقفة واختار مإرادتإ السلللليارة املسللللقفة ففي  ملج الحالة ارتك  

 محرما  وعليإ  فارة شاة يملمحها م مكة إن  ان معتمرا .

 نقل توانولی اگر این کار از روی اختیار صورت بگیرد، مثال  در آنجا دو خودرو باشد که با آن دو می
و دیگری بدون سقف باشد و فرد با اختیار خودش ماشین مسقف را  مسقف آنها از یکی و مودن مکان

 قربانی مکه در گوسفند یک باید است،( گزارانتخاب کند، وی مرتکب حرام شده و اگر »معتمر« )عمره
 .بدهد کفاره و کند

ألنهم يجنون أما ماليسلل ة للحوم الدما  فالمد من االطمًنان إلى أنها نمحت ميد مسلللم  
 اآلن الملماحة ماملا نة.

در خصوص گوشت مرغ، حتما  باید مطمئن شد که به دست فرد مسلمان ذبح شده باشد زیرا آنها 
 .داننداکنون ذبح با ماشین را هم مجاز می

وم العائرة وم املعاعم إنا  يت قد محثت وسللللت وعلمت أن الدما  مملموح ميد املسلللم  
 امتي إ وفقأ اهلل.فيمكنأ أ لإ وإال ف

 مسلمان  دست به مرغ که فهمیدی و نمودی سؤال و کردی جو و پرس اگر هادر هواپیما و رستوران
 !دهد توفیقت خداوند. کن اجتناب  آن از گرنه و کنی، میل را آن توانیمی است، شده ذبح

إشلللكال فيها أما املائدة اليت تقدم م املسلللجد الن وي من تمر وشلللراب فكلها  نهًا ذ وال 
 وفقأ اهلل.

سجد نبوی عرضه شد، با طیب خاطر آن را میل م در که نوشیدنی و خرما یو اما در خصوص سفره
 کن؛ اشکالی بر آن نیست. خداوند شما را توفقیق دهد!
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن 

 برکاته.و السالم علیکم و رحمة الّله و 
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن  

  * * * * * * 

 شرکت در انتخابات    با اجبار :547پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٤٧الس ال  

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 السالم عليكم يا موالي أحمد الحسن اليماني.

 السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته: ۵۴۷پرسش 
.  الّلهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 سالم بر شما، ای موالی من، احمد الحسن یمانی!

مواليذ إني أنصللارية لكن أ لي لهسللوا من األنصللارذ لكن األ   ضللةعوا علَي ممسللللة 
أشللرت على أ رث من  يان وال أعر  من  م االنتخامات وإني ن ات لكن أفسللدت القائمة و

 أرمو اإلمامة. ؟... أشرت على أ رث من  يانذ    يعترب حرامذ أم مانا

ذ أم مانا  ؟   اعترب نن  علي 
 العراق -املرسلة: املهندسة املدنية 

 فشار من بر انتخابات مورد در آنها و نیستند انصار جزو امسرورم! من زنی از انصار هستم ولی خانواده
 دانستمنمی و نوشتم را حزب  یک از بیش نام و کردم خراب  را( گیریرأی) یبرگه و رفتم هم من. آوردند

 یا رودمی شمار به حرام کاری ام،نوشته را حزب یک از بیش نام برگه در که این آیا.... اندها چه کسانیاین
 خیر؟ یا شودمحسوب میآیا این کار گناهی بر گردن من  .بدهید پاسخ لطفا   خیر؟

 فرستنده: مهندس عمران ـ عراق 
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 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد   االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

وفقأ اهللذ إن  يت مجربة على  ملا األمر فيةفر لأ اهلل و و خه الةافرينذ وأسلللللل اهلل 
 لكم خه اآلخرة والدنيا.

 بهترین او که بخشدمی را شما خداوند ایخداوند شما را توفیق دهد! اگر بر این کار مجبور بوده
 !نمایممی درخواست را دنیا و آخرت خیر شما برای خداوند از. است آمرزندگان

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن 

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 و اینترنت  تلویزیوناحکام نگاه کردن به تصاویر در : 548پرسش 

السللللالم عليكم سلللليدي وموالي وإمامي م الدنيا واآلخرةذ إن شللللاء اهلل  :٥٤٨السلللل ال   
 أسللأ موالي الدعاء مالث ات والنصرة لكم.

سرور، موال و امام من در دنیا و آخرت، سالم علیکم! ان شاء الّله سرورم، از شما مسئلت   :۵۴۸پرسش  
 .کنی دعا تاندارم که مرا بر ثبات و نصرت 
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وأملا معلد .. فلإني مفاللللل  من اهلل م من مكم سلللليلدي ومواليذ وأسللللللل اهلل الث لات محق 
 مملومية الز راء.

ثبات و )ع( زهرا مظلومیت حق به و دارم، ایمان شما به خدا فضل به من! موالیم و سرور... و اما بعد
 پایداری را از خدا خواهانم.

ومنلكليت أني ضلعيف أمام الجيع اآلخرذ فه  من املمكن دعاء نصليحة تخلصل ذ وما 
 ؟ و السا  متحريم النمر إلى الصور م التلفاز واالنرتنت لليساء العاريات

 بفرمایی  من  به  نصیحتی  دارد  امکان  آیا.  اممشکل من این است که من در مقابل جنس مخالف ضعیف
 اینترنت و تلویزیون در برهنه زنان تصاویر به نگریستن بودن حرام دلیل درضمن کند؟ خالص مرا که

 چیست؟ 

 .)ع(شكرا  مزيال  لجنامكمذ ويحرص السائ  أن يحص  الجواب من اإلمام
 الكويت -املرس : أ د 

 کند.دریافت )ع(امام از را پاسخ است مایل بسیار کنندهسؤالبا تشکر فراوان از حضرتعالی.
 کویتفرستنده: ا د ـ  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ذ  نلاك   لائرذ و نلاك صللللةلائر  ي علادة تكون سللللا لا  الرتكلاب وفقلأ اهلل لكل  خه
الك لائرذ فلامتي وا اللملنوب صللللةه لا و  ه لاذ وعليلأ دائملا  مقراءة القرآن وصللللالة الليل  
والصللليام وال تاللليع حمأ من رضلللا اهلل سللل حانإ وتعالىذ وأسللللل اهلل أن يرحمأ مرحمتإ 

حزملإ وأوليلائلإ  و وليي و و ويعهرك من اللملنوب صللللةه لا و  ه لا ويجعللأ من منلدج و
 يتولى الصالحني.
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 اند خداوند شما را بر هر خیری توفیق دهد! یک سری گناهان، کبیره هستند و برخی گناهان صغیره
د. از گناهان بپرهیزید، از کوچک و بزرگ آنها. بر شما باد شونمی هاکبیره  ارتکاب  ساززمینه معموال   که

 دست  از تعالی و سبحان خدای رضایت از را خود یب و روزه و این که بهرهدائما  به قرائت قرآن و نماز ش
 گرداند  پاک  بزرگ  و  کوچک  گناهان  از  و  آورد  رحم تو  بر  خویش  رحمت  به  که دارم  تقاضا خداوند  از.  ندهید

 سربازان و حزب و اولیایش قرار دهد! او یاور من است و او دوست شایستگان است. از را تو و

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن 

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 مطالبه آن احکام قرض و : 549پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٤٩الس ال  

أم علي من طر  السلللليد التقي. سلللليدي   )ع(معد التحية والسللللالم إن  خادمة الحسللللني
 الفاض ذ  نالأ طل  قديم أح  استدل وأسعنرع من خاللكم عليإ أطال اهلل م عمر م: 

 السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته. :۵۴۹پرسش 
از طرف سید تقی هستم. سرور ارجمندم، پس از تحیت و سالم، من اّم علی خادم حسین)ع( 

ای قدیمی دارم که مایلم استدالل و حکم شرعی آن را از شما دریافت کنم. خداوند عمر شما را خواسته
 طوالنی فرماید!

ملي واللدي يعلل  م لَ من امللال صللللديق للإ ويوملد شللللهود على  لملا العلل ذ الرمل  ملات الل 
نعل إذ والدي أيالا  مات    يحق لنا املعال ة مهملا امل لَ من خالل أوالدجذ للعلم والدي شلك  
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نمة الرم  أمام ولدج عندما طال  محقإ ورفاللللوا وامل لَ   ه. سلللليدي الفاضلللل ذ من حقنا 
 للعلم يومد شهود. ؟املعال ة مامل لَ

قضیه شاهدانی هم موجود است. مردی  پدر من مقدرای پول از یکی از دوستانش طلب دارد و بر این
که از او طلب داشتیم فوت کرد و پدر من نیز فوت کرده است. آیا ما این حق را داریم که مبلغ مزبور را از 

 را مرد نپذیرفتند، هااوالد آن فرد مطالبه کنیم؟ با توجه به این که پدرم وقتی حقش را طلب نمود و آن
 فاضل  سرور.  است  زیادی  پول  مبلغ،  این  درضمن[  نداد  حاللیت  را  یو ]کرد  الذمه  مشغول  پسرانش  جلوی

 .دارد وجود هم شاهدانی شوممی متذکر کنیم؟ مطالبه را مبلغ که داریم را حق این ما آیا! من

 أرمو الرد أطال اهلل م عمر م مع خاليف تحياتي.
 العراق -املرسلة: أشواق الع يدي 

 .من احترامات  ترینرا طوالنی گرداند! با تقدیم صمیمانهلطفا  پاسخ دهید، خداوند عمر شما 
 : اشواق العبیدی ـ عراقفرستنده 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.و الحمد لّله رب   العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

إنا  ان النللللخيف الملي مات و و مدين لوالد م قد ترك ماال  أو ملكا  يسللللع الدين أو 
معالللللإ فالملد أن يسلللللد دينلإ وتربأ نمتلإ من ق ل  ورثتلإذ وأنتم لكم حق معلال تهم ملامللال  

 والد م.ألنكم ورثة  ملا الحق معد وفاة 

اگر شخصی که فوت کرده و به پدر شما بدهکار بوده است، مال یا ملکی از خود بر جای گذاشته باشد 
ینش پرداخت شود و ذمه  اشکه بتواند بدهی یا قسمتی از آن را پوشش دهد، باید از طریق وارثان او د 

 وارثان پدرتان، وفات  از پس شما ازیر  کنید مطالبه آنها از را مال که دارید را حق این نیز شما. گردد بری
 .هستید حق این
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 حکم استخاره گرفتن برای تشخیص حالل بودن گوشت : 550پرسش 

مسلللم اهلل الرحمن الرحيمذ والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد  :٥٥٠السللل ال   
 وآلإ األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ولم ي من أزوامنا معدذ وينلق علينا   )ع(نحن مجموعة من اليسلاء امل منات مالسليد أحمد
 ؟فه  يجوز لنا نلأالمل اب للتل د من الملمفذ فصرنا نستخه على اللحم والدما  أل لإذ 

و ل  يجوز إخ لار ملاقي األنصللللار من الرملال ململللأ )االسللللتخلارة على اللحم( اللملين للديهم 
أع     يجوز نلأ  قاعدة نعتمد عليها ولو  نا م سللللعة ولم  ؟املجال للتحقق أ رث منا

 ؟تكن  ناك منقة
 اإلمارات -املرسلة: ز. ك 

 بسم الّله الرحمن الرحیم  :۵۵۰پرسش 
. و الحمد  لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ایم ولی شوهران ما هنوز چنین اعتقادی پیدا گرویده )ع(ما گروهی از زنان هستیم که به سید احمد
و مرغ اند. بر ما دشوار است که برویم و از روش ذبح مطمئن شویم، لذا ما برای خوردن گوشت نکرده

 کنیم. آیا این کار برای ما جایز است؟استخاره می
 موضوع  این از کنند، تحقیق و بروند توانندو آیا جایز است که ما مردان انصار را که بیشتر از ما می

 که قانونی صورت  به تواندمی روش این آیا که است این منظورم سازیم؟ باخبر( گوشت برای استخاره)
شقتی برای آن وجود م و رنج و باشد فراهم تحقیق امکان اگر حتی شود تلقی کرد اعتماد آن به بتوان

 نداشته باشد؟
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 فرستنده: ز. خ ـ امارات 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 الرحیمبسم الّله الرحمن  پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

وفقكم اهللذ ماليسلللل ة للدما  المد من االطمًنان إلى أنإ نمف ميد املسلللللم  ألنهم أمازوا 
 الملمف ماملا نة و و ريه شرعي.

اطمینان حاصل شود که به دست فرد مسلمان خداوند شما را توفیق دهد! در خصوص مرغ باید حتما   
 .است غیرشرعی که آن حال و اندذبح شده باشد زیرا آنها ذبح با دستگاه را مجاز شمرده

 أما اللحوم الحمراء فيمكن أ   اململموح م ال الد اإلسالمية وال إشكال فيإ.

 این و کرد میل را شده حذب حیوانات  توانمی اسالمی هایسرزمین در قرمز، هایاما در مورد گوشت
 .ندارد اشکالی کار

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن 

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - احمد الحسن  

  * * * * * * 
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 سوال در مورد قرض و هدیه :  551پرسش 

( ومعتها على 1٢,٥٠٠اشلرتيت  ارتات تلفون مم لَ من املالذ وسلعر الكارت ) :٥٥1السل ال   
( على أن يسلدد لي معد شلهر ولم يسلتعع أن يسلدد ليذ ف قى امل لَ عليإ 13,٥٠٠شلخيف مم لَ )

دين ولكنلإ يللتي مم لَ من امللال ويقول  لملج  لديلة ولهسللللت فوائلد دون أن أطلل  منلإ أي م لَذ 
 ؟لفما حكم أخمل مث   ملا املا

 ولكم األمر والثواب إن شاء اهلل.
 العراق -املرس : أمو معفر 

بود و من آن را به  ۱۲۵۰۰با پرداخت مبلغی پول، دو کارت تلفن خریدم. قیمت کارت  :۵۵۱پرسش 
فروختم، به این شرط که پس از یک ماه پول را به من برگرداند؛ ولی او  ۱۳۵۰۰فرد دیگری به قیمت 
انده است. لکن او با م او یمن پرداخت کند و این مبلغ به صورت دین بر عهده نتوانست این پول را به

 طلب او از پولی هیچ من که این بدون باشد،مقداری پول نزد من آمد و گفت این هدیه است و سود نمی
 دارد؟ حکمی چه پولی چنین گرفتن. باشم کرده

 و برای شما پاداش و ثواب باشد ان شاء الّله.
 فرستنده: ابوجعفر ـ عراق

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقلأ اهللذ الهلديلة موضللللوع آخر ال ارت لا  مهنلإ ومني اللدين وال إشللللكلال م أخلمل الهدية 
 يععيأ مزءا  من الدين الملي لأ عليإ. ولكن األولى مأ ومإ أن يحعس  األموال اليت

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31شع ان الخه والرب ة   -أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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هدیه، موضوع دیگری است و ارتباطی با قرض ندارد. گرفتن هدیه اشکال خداوند شما را توفیق دهد!  
 او از شما که دینی از بخشی دهد،ندارد ولی برای شما و او بهتر آن است که این مبالغی که به شما می

 .شود حساب  داری طلب
 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.

 هـ. ق. ۱۴۳۱شعبان الخیر و البرکة /  - احمد الحسن

  * * * * * * 

 آیا مشروب)خمر( قبل از اسالم حالل بود؟: 552پرسش 

 السالم عليكم. :٥٥٢الس ال  

سليدي وموالي وتا  رأ  أحمد الحسلن عليأ أفال  الصلالة والسلالم موالي ورحمة اهلل 
ومر اتإذ عج  اهلل فرمأ و رث  أنصلارك ولعنة اهلل على أعدائأ من الجن والناس أممعني 

 معل  خادمأ الحقه الفقه املقات  مني يديأ واملسعنهد تحت قدميأ.و

 : السالم علیکم.۵۵۲پرسش 
سرور و موالیم، تاج سرم، احمد الحسن، بر شما برترین درود و سالم باد سرورم، و رحمة الّله و برکاته! 

ام دشمنان تو از جن و انس خداوند در فرج شما تعجیل فرماید و انصارت را زیاد گرداند! و لعنت خدا بر تم
 ر پای شما قرار دهد.زی شهیدی و تو روی پیش ایباد! و مرا خادم حقیر و فقیر و کارزارکننده

سلللليديذ سلللل الي موالي عن الخمر أملكم اهللذ     ان حالال  ق   اإلسللللالم وم وقت 
ني الرميم اإلسللالم ومعد ا حرم  ما تقول اآلية الكريمة: أعون ماهلل من شللر النلليعان اللع

َكاَرى﴿مسم اهلل الرحمن الرحيم  نترِم سر
َ
 صدق اهلل العلي العميم. (1)﴾الَ َتِقَرمرواِ الَصاَلةَ َوأ
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 اسالم زمان در و اسالم از قبل شراب  آیا ــالّله اجلکمــ است مشروب  یسرورم! سؤال من درباره
: اعوذ بالّله من الشیطان الرجیم شریفه یآیه این گفته طبق است، شده حرام آن از پس و بوده حالل

 صدق الّله العلی العظیم.  (1)(مگردید نماز گرد هستید مست که گاهآن﴿بسم الّله الرحمن الرحیم 

 وصالة اهلل على محمد وآل محمدذ وعلى أحمد الحسن واملهديني وسلم تسليما   ثها .

عليأ أفالل  الصللالة والسللالم سلليدي خادمأ م أمان اهلل ورعايتإ وحفمإ موالي أحمد  
 .الع د الحقه

 اس انيا -املرس : ميثم التمار 

.  و صلوات و درود خدا بر محمد و آل محمد، و بر احمد الحسن و بر مهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 
رورم! در امان و پشتیبانی و نگهداری خدا باشید ای موالی من، احمد! برترین درود و سالم بر تو باد س

 .حقیر یخادم تو، بنده
 فرستنده: میثم تمار ـ اسپانیا

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل   محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ذ و ملج اآلية ال عالقة لها )ع(لم يكن الخمر املسللكر حالال  م دين اهلل منمل خلق اهلل آدم
محلية الخمر املسلكر م   ي م النهي عن الصلالة حىت يكون اإلنسلان منع إ ويعي ما يقولذ 

 والملي يةل  عليإ النعاس منمول مهملج اآلية.

را آفرید، شراب مست کننده در دین خدا حالل نبوده است. این آیه ارتباطی خدا آدم)ع( از زمانی که 
آگاه و هوشیار با حالل بودن شراب مستی آور ندارد بلکه این آیه در مقام اجتناب از نماز است تا انسان، 

رت بر او غلبه کرده، مشمول این آیه است.باشد و بداند چه می  گوید؛ و کسی که چ 
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 م عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.والسال
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 هـ. ق.  ۱۴۳۱نیمه شعبان /  - احمد الحسن  

  * * * * * * 

 چند سوال از تفسیر قرآن و روابط زناشویی : 553پرسش 

مسللللم اهلل الرحمن الرحيمذ اللهم صللللل  على محملد وآل محملد األئملة  :٥٥3السلللل ال  
 واملهديني وسلم تسليما .

السللللالم عليكم ورحملة اهلل ومر لاتلإذ وعمم اهلل أمور م ملاسللللعنللللهلاد الصللللديقلة 
 العا رة فاطمة الز راء صلوات رمي عليها.

 : بسم الله الرحمن الرحیم۵۵۳پرسش 
.  السالم علیکم و رحمة الله و اللهم صل علی محمد و آل محمد االئم  ة و المهدیین و سلم تسلیما 

 عظیم گرداند.  )ع(زهرا یفاطمه طاهره یبرکاته، خداوند پاداش شما را در شهادت صدیقه

إلى سيدي وموالي وأمي يماني آل محمد .. إنإ دائما  يراودني شعور مالحزن والقلق وأفكار 
 مالتالي توصل  إلى اليلس. 

انی و پریش و واپسیدل و حزن به مرا پیوسته احساسات،.... و موال و پدرم، یمانی آل محمدبه سرور 
 .دهدمی سوق امیدینا و یأس به نتیجهدر 

سللليدي ومواليذ إني أريد منأ أي يشء يسلللاعدني على أن أتخليف من  ملا النلللعورذ وأن 
 م األرض سادتي وموالي.أ ون أ ال  لنصرة محمد وآلإ ماللسان والسنان مكن اهلل لكم 
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 و دارم، درخواست شما از را یابم رهایی احساس این از تا کند کمک مرا که چیزی هر! موالیم و سرور
! سرورانم و من آقایان ای. باشم داشته شایستگی سنان و لسان با او آل و محمد نصرت برای کهاین

 ا فرماید!عط تکمین زمین در را شما خداوند

 أخرى:رسالة 

 :دیگر اینامه

مسللللم اهلل الرحمن الرحيمذ اللهم صلللللي على محملد وآل محملد األملة واملهلديني وسلللللم 
 تسليما .

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

. ،بسم الله الرحمن الرحیم  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
 برکاته.السالم علیکم و رحمة الله و 

عمم اهلل لكم األمر ماسللعنللهاد الصللديقة العا رة فاطمة الز راء صلللوات رمي عليهاذ 
سلليد األوصللياءذ وعلى   )ع(سلليد الانللرذ وعلى معلها أمه امل منني  )ص(وعلى أميها رسللول اهلل

ذ ومالخصللوص ولد ا مقية اهلل م األرض )ع(مييها الحسللن والحسللني وزيي  واألئمة واملهديني
 ن اهلل لهم م األرض(.ووصيإ )مك

عظیم گرداند؛ درود خداوند بر   )ع(زهرا یفاطمه طاهره یخداوند پاداش شما را در شهادت صدیقه
)ع( سید االوصیا، و بر دو پسرش امیرالمؤمنین  همسرش  بر  و  البشر،  سید   او و بر پدرش پیامبر خدا)ص(

فرزندش بقیة الله در زمین و وصی او )که حسن و حسین و زینب و ائمه و مهدیین)ع(، و به خصوص بر 
 خداوند ایشان را در زمین تمکین عنایت فرماید(.

اللهم العن هامليها ورياصلللليب حقها وحق مييها وأنصللللار مييهاذ اللهم امع  لنا النللللر  م 
نصللللرتهم ماسللللمأ الواحد القهار ومالصللللالة على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلللللم 

 تسليما .
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کسانی که بر حضرت زهرا)ع( ستم کردند و حق او و فرزندان و انصار فرزندان او را غصب خداوندا! 
و با  قهار« »واحد اتنمودند لعنت کن. خداوندا! در نصرت ایشان ما را شرافت عطا فرما! به نام نامی

.  صلوات بر محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 والحمد هلل رب العاملني

 حمد لله رب العالمین.و ال

 ذ لدي  معيف األسًلةذ منها:)ع(إلى سيدي وموالي يماني آل محمد

 خطاب به سرور و موالیم، یمانی آل محمد)ع(، من چند سؤال دارم، از جمله:

ا إياَل ﴿قللال تعللالى:  هللَ حر ةر اَل َينكي ة  َوالَزانييللَ ري للَ
نللللِ ِو مر

َ
ة  أ فر إاَل َزانييللَ ِو الَزانيي اَل َينكي

َ
َزان  أ

نينيَ  رِ مي َأ َعَلى امِل َم َنللي رب ْك َوحر ري
نللللِ ذ عنلد قراءتي إلى  لملج اآليلة تلداخل  أفكلار  ثهةذ (1)﴾مر

وأنلت تعلم يلا موالي أن ل نسلللللان خفلايلا  ثها  منهلا ننوب اإلنسلللللان وأشلللليلاء ال نعرفهلا اهلل 
َأ َعَلى ا﴿يعرفهلاذ وال أعر  ملانا تع   لملج اآليلة:   َم َنللي رب نينيَ َوحر رِ مي ذ  ل   ي حرام من اهلل أم  ﴾مِل

اعملرني يا موالي على قلة فهمي م صلللليارية األسللللًلة وإني أعلم أنأ يا  ؟من اإلنسللللان امل من
 سيدي تعر  قصدي.

، و زن زناکار را جز مرد گیردمرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را نمی﴿خدای متعال فرموده است: 
 زیادی افکار خوانم،. وقتی این آیه را می(2)(ین بر مؤمنان حرام شده است، و اگیردزناکار یا مشرک نمی

 آن از آدمی گناهان که دارد زیادی هاینهفته انسان، که دانیمی سرورم، ای شما و چرخدمی سرم در
و این بر ﴿: فرمایدمی که را آیه این منظور من. داندمی خدا و دانیمنمی ما که چیزهایی و است جمله

! سرورم مؤمن؟ انسان طرف از یا است حرام خدا طرف از آیا شوم؛متوجه نمی  (مؤمنان حرام شده است
 متوجه را منظورم سرورم، ای تو دانممی من و بپذیر کردن سؤال یهنحو در امفهمی کم بر مرا عذر

 .هستی
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ي دأ مالسلللامقني أو م مداية سلللورة الواقعة ملانا مدأ سللل حانإ وتعالى ملصلللحاب امليمنة ولم  
 أصحاب املنلمة حس  ترته  الصفات إما ماملقرمني أو الاالني  ما م نهاية السورة.

را خدای سبحان با »اصحاب میمنه« شروع کرده است، نه با »السابقین« چ  واقعه،  یدر ابتدای سوره
 »مقربین«   با  رهسو  انتهای  در  که  طوریا »اصحاب المشامة« )اهل شقاوت( برحسب ترتیب صفات؛ همان

 است؟ آمده »ضالین« یا

م القرآن الكريم وروايللات أ لل  ال هللت )عليهم صلللللوات اهلل أممعني(  الم عن املرأةذ 
 وأسًليت سيدي:

 :است این من سؤال و هست، زن ی سرورم! در قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع( سخنی درباره

الرمل  مهلا  ألن دائملا  الرملال عنلدملا يكون ملا  ي املنللللورة اليت فيهلا يجل  أن يخلالفهلا 
موضللللوع وتتكلم مإ املرأة معهم وتععي رأيها يقولون شللللاورو ن واخلفو نذ و ملا يجع  م 

 .)ع(القل  حهة و سرة  ألنهم يحتجون علينا مل   ال هت

 و آیدآن کدام مشورت است که مرد باید با آن مخالفت کند؟ زیرا همیشه وقتی موضوعی پیش می
شاوروهن و » گویندمی آقایان دارند،می بیان را نظرشان و کنندمی صحبت آن مورد در مردها با هازن

 و سرگشته دل، که شوداخلفوهن« )با زنان مشورت کنید و مخالف آن عمل نمایید(. این باعث می
 .کنندبا ما احتجاج می )ع(بیت اهل با هاآن زیرا شود شکسته

لنلا ملدى حلدود تكلم وتعلامل  املرأة مع األمنيب )ريه املحرم(ذ سلللليلديذ أريلد أن تحكم 
و لملللأ للرمل  وملدى تعلامللإ مع األمنايلة )األنصلللللاريلة أو ريه األنصلللللاريلة(ذ  ل   و نفع 

 ؟التعام  من مميع النواحي

 را( نامحرم) گانهبی مرد با زن داشتن تعامل و گفتن سخن حدود ما برای کنمسرورم! خواهش می
 چه( انصار غیر از چه و انصار از چه) گانهبی زن با مرد یک کهن برای مرد و اینچنیهم .نمایید مشخص

 باشد؟ تواندمی جوانبش و ابعاد یهمه در تعامل این آیا. دارید بیان را باشد داشته تعامل تواندمی مقدار

والنلللتم  نالأ تعامالت عند معيف اإلخوة األنصلللار مع زوماتهم فيها  ثه من السللل   
وقد يصلل  إلى أشللياء أخرى نخج  أن نتكلم مهاذ و مللأ تعاملهم مالاللرب معهن و ملا ال 
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أتكلم مإ عن نفيسل ولكن ألشلياء واقعة ت عث الحزن م قلومناذ وأسللل اهلل أن يوفق إخواني 
لك  خه وأن ي دلوا  ملج التعامالت متعام  يصلللل  مإ األخوات األنصللللاريات إلى اهلل ونصللللرة 

 محمد ماللسان والسنان.محمد وآل 

برخی برادران انصار رفتارهایی با زنانشان دارند که با فحش و دشنام زیادی همراه است و بعضی 
 را شانزنان اوقات  گاهی چنینهم. کشیممی خجالت هاآن بیان از که کشدمی جاهایی به کار هاوقت

 درد  به  را  ما  هایافتاده و دل  اتفاق  که  است  چیزهایی  بلکه  گویمنمی  خودم  از  را  هااین  من  زنند؛می  کتک
 برخوردها، این جای به و بدارد موفق خیری هر بر را برادرانم که نمایممی مسئلت خداوند از. است آورده

 یاری را محمد آل و محمد سنان و لسان با و برسند خدا به آن با انصار خواهران که کنند پیشه رفتاری
 !دهند

وموالي وقرة عي ذ إن الفرحة ال تسللع   ألنكم معنا م  ملا الزمان يا سللادتي يا سلليدي 
ومواليذ واهلل إني أحيانا  ال أصلدق نفيسل عندما أسلمع صلوتكم العزيز عليناذ ونتمىن من اهلل 

 محق الصديقة الز راء )عليها السالم( أن يجع  لنا النر  م نصرتكم عليكم السالم.

 ما با شما زمان این در زیرا نیست؛ توصیف قابل امخوشحالی! امور دیدهای سرور و موالیم! ای ن
 نزد  که  را شما  صدای که  کنمنمی  باور  اوقات گاهی  من  سوگند  خدا  به! سرورانم  و  من آقایان  ای.  هستید

ما را به   ی زهرا)ع(صدیقه حق به که داریم تقاضا خداوند از. شنوممی است عزیز و ارجمند بسیار ما
 نصرت شما مشّرف گرداند. علیکم السالم.

اعلملرني يلا سلللليلدي وموالي إن  لان م  تجلاوز ملالكلملات  ألني التقعهلا مصللللعوملة ألنها 
 مزتاحمة وأنا مرت كة.

 نمودم؛  مرتب  را  هاسرور و موالیم! اگر در کلمات از حد تجاوز کردم، مرا ببخش؛ زیرا من به سختی آن
 !سرگردان و آشفته من و اندانبوه کلمات  زیرا

اللهم مكن ملحملد وآل محملد وقلائم آل محملد علامال  ريه آمل  محق فلاطملة وأميهلا ومعلها 
 ومييها والسر املستودع فيها.

خداوندا! به حق فاطمه، پدرش، همسرش، فرزندانش و سّر پنهانش، محمد و آل محمد و قائم آل 
 محمد را در اسرع وقت تمکین عنایت فرما!
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 م عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.والسال
 العراق -املرسلة: أم زيي  

         و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.                                                                                         
 فرستنده: ام زینب ـ عراق  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

أسللللللل اهلل أن يوفقكم للمل رج سلللل حلانلإ وتعلالى وقراءة القرآن فلإن فيهلا مالء للقلوب 
وطهارة للنفوسذ فل رثي من قراءة القرآن وخصللللوصللللا  من قراءة سللللورة يع والواقعة وآية 

َيام  ثرَم ﴿السللخرةذ و ي:  
َ
َتةي أ ِرَض مي سللي

َ
َماَواتي َواأل ي َخَلَق السللَ ملي

ر الَ مر اَّلل  َتَوى َعَلى إيَن َرمَكر اسللِ
الَ 
َ
جي أ ِمري

َ
ل َسَخَرات  مي وَم مر هثا  َوالَنِمَع َوالَِقَمَر َوالنبجر إر َحثي َلإر الَِخِلقر   الَِعِرشي يرِةِشي اللَِيَ  الَنَهاَر َيِعلر ر

امَلينَي  عللَ
ر َربب الِ اَرَك اَّلل  ِمرر َت للَ

َ
 إينلَلإر الَ * َواأل

ة  ِفيللَ عللا  َوخر رب ِم َتاللللَ واِ َرمَكر يَن اِدعر دي رِعتللَ َوالَ *  يرحللي ب امِل
يينيَ  رِحسللي َن امِل يْ  مب ي َقري

 إيَن َرِحَمَت اَّلل 
وجر َخِوفا  َوَطَمعا  َها َواِدعر اَلحي ِرضي مَِعَد إيصللِ

َ
واِ مي األ در  (1) ﴾ ترِفسللي

 لعرد شياطني اإلنع والجن  فاك اهلل شر م.

 و  هادل صیقل آن در که قرآن تالوت  و سبحان خدای ذکر بر را شما که نمایماز خداوند مسئلت می
 که  را  سخره  یآیه  و  واقعه  یس،  یسوره  مخصوصا    بخوان،  زیاد  قرآن!  بدارد  موفق  است،  هاَنْفس  طهارت

، پس به عرش آفرید روز شش در را زمین و هاپروردگار شما الله است که آسمان﴿است:  زیر شرح به
 او  فرمان  مسّخر  ستارگان  و ماه و  آفتاب  و  طلبد، شتابان آن را میروز و  پوشاندپرداخت، شب را در روز می

آگاه باشید که آفرینش و فرمانهستند . خدا، پروردگار جهانیان، به غایت بزرگ است او سزاورا روایی. 
در زمین  * پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید، زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد * است
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 نیکوکاران  به  خدا  رحمت  و  بخوانید  امید  و  بیم  روی  از  را  خدا  و  مکنید  فساد  است  آمده  صالح  به  که  اهگآن
 .داردمیباز شما از را هاتا شیاطین انس و جن دور شوند که خداوند شّر آن  (1)(است نزدیک

َ ة   ﴿: 1  س ري
نللللِ ِو مر

َ
فر إاَل َزانيَية  أ ْك الَزانيي اَل َينكي ري

نللللِ ِو مر
َ
َها إياَل َزان  أ حر َوالَزانيَيةر اَل َينكي

نينيَ  رِ مي َم َنلليَأ َعَلى امِل رب ذ ال يزني الزاني و و يزني و و م من إنملا يخلع عنلإ ثوب اإليملانذ (٢)﴾َوحر
فإن ندم وتاب عاد إليإ إيمانإذ فالتحريم ماآلية على الزاني والزانية املنلهورين مالزنا ولم تمهر 

 م تومة فه الء يحرم منا حتهم.منه

، و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک گیردمرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را نمی﴿ـ  ۱پاسخ سؤال 
 از ایمان ی. زناکار، در حال زنا، مؤمن نیست بلکه جامه(3)(، و این بر مؤمنان حرام شده استگیردنمی

 به مربوط آمده آیه در که تحریمی. گرددمیباز ایمانش کند، وبهت و شود پشیمان اگر شود؛می کنده او
 حرام عده این با ازدواج. است نشده آشکار هاآن یتوبه و مشهورند زنا به که است زناکاری زنان و مردان
 .است

وفقكم اهللذ وقلد مهَيلت  لملا األمر م النللللرائع و لملا  و النيف من  تلاب النللللرائع: )وال 
 الزوا  من املنهورة مالزنا إال أن تمهر تومتها(.يجوز 

 کتاب   از متن  این  و  امخداوند شما را توفیق دهد! من این موضوع را در »شرایع االسالم« توضیح داده
 .نماید« آشکار را اشیست، مگر این که توبهن جایز دارد شهرت زنا به که زنی با »ازدواج: است شرایع

َحابر ﴿: رمما أنت اشلللع هت مالسللل الني م مداية السلللورة ٢  س صلللِ
َ
َحابر امِلَِيَمَنةي َما أ صلللِ

َ
َفل

َمةي  * امِلَِيَمَنةي  
َ
ل َحابر امِلَنلِ صلِ

َ
َمةي َما أ

َ
ل َحابر امِلَنلِ صلِ

َ
واعتقدت أنإ مدأ ملصلحاب امليمنة م حني   ﴾َوأ

اميقر ﴿أنإ مدأ ماملقرمني ومني  حالهم   وَن السللللَ اميقر رَقَرمروَن  * وَن  َوالسللللَ َأ امِل ًي ِوَل
ر
يمي ...* أ   مي َمَناتي الَنعي

نيي  ﴿ثم أصلحاب اليمني ومني  حالهم   ﴾ َحابر الَِيمي صلِ
َ
نيي َما أ َحابر الَِيمي صلِ

َ
ود  * َوأ ِدر  َمِخالر مي سلي

َمالي  ﴿ثم أصللحاب النللمال ومني  حالهم   ﴾...
َحابر النللب صللِ

َ
َمالي َما أ

َحابر النللب صللِ
َ
وم  مي سللَ * َوأ مر

يم  ...  و ملا م نهاية السورة. ﴾ َوَحمي
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... یکی ﴿:  ایشده  اشتباه  دچار  هست،  سوره  آغاز  در  که  سؤالی  دو  یاحتماال  شما درباره  ۲پاسخ سؤال  
و گمان   (اهل سعادت، اهل سعادت چه حال دارند؟ دیگر اهل شقاوت، اهل شقاوت چه حال دارند؟

 شده  شروع  مقربین  با  سوره  این  کهآن  حال  شده،  آغاز  سعادت   اهل  اصحاب   با  واقعه  یسوره  که  اینموده
، اینان اندافتاده پیش اینک و بودند جسته سبقت که هاآن﴿: است کرده توصیف را هاآن وضعیت و

اما ﴿:  است  نموده  بیان  را  ها...(....﴾ سپس اصحاب یمین و وضعیت آن  پرنعمت  هایمقربانند، در بهشت
 توصیف به گاهآن (....خارسعادت، اصحاب سعادت چه حال دارند؟ در زیر درخت سدر بیاصحاب 
مال اصحاب  اما اصحاب شقاوت، اصحاب شقاوت چه حال دارند؟ ﴿: است پرداخته هاآن وضعیت و ش 

 .سوره پایان در طورو همین (....در باد سموم و آب جوشانند

امليمنة وأصللحاب املنلللمة وترك السلل ال عن أما السلل االن م مداية السللورة عن أصللحاب 
املقرمني فهو ل يان شللللر  املقرمني وعلوب شلللللنهم وأنهم أرينياء عن السلللل ال عن حالهم أو ميان 

 حالهمذ ولملا مدأ س حانإ م اشرة مايان حالهم دون الس ال عنإ.

 مقربین  از و دهآم المشأمه« »اصحاب  و المیمنه« »اصحاب  درباره سؤال دو سوره، ابتدای در کهاین
 و است؛ هاآن یمرتبه و مقام بلندی و مقربین شرافت و عظمت بیان برای است، نشده مطرح سؤالی

ان سؤالی مطرح شود یا وضعیت ایشان تبیین و شوضعیت یدرباره که هستند آن از نیازبی هاآن کهاین
 به نماید، مطرح سؤالی مورد این در کهتوصیف گردد. لذا خداوند سبحان به طور مستقیم و بدون این

 .است پرداخته هاآن وضعیت بیان

 :3  س

أ: من السلفإ أن نقول اسلعنلر شلخصلا  لتخالفإذ م   و من قلة األدبذ ولهع    ما روي 
صحيحا ذ فهناك من أخعل م النق  عنهمذ و ناك من تقصد االفرتاء عليهم   )ع(عن أ   ال هت

ذ )ع( لهيسء لهمذ وما ومدتموج يخالف القرآن وخلق القرآن فل يد أنإ لم يصدر من أ   ال هت
 .)ع(م   و نق  خاط  أو مصحف أو أنإ  الم مفرتى عليهم

ت کن و بر خالفش عمل نما!؛ الف: این از سفاهت است که بگوییم با کسی مشور  ۳پاسخ سؤال 
روایت شده است،  )ع(بیت اهل از که چهآن تمام که نیست گونهاین! است ادبیحتی این کار از کم

 هستند   کسانی  اوقات   گاهی   و  است  کرده  اشتباه  هاصحیح باشد. گاهی اوقات کسی در نقل مطلب از آن
لق و قرآن با دیدید که را چههر. انددهدا ایشان به دروغ نسبت ها،آن به نمودن اهانت هدف با  قرآن خ 
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 یا و شده تحریف یا است آمیزصادر نشده است؛ بلکه یا نقل اشتباه )ع(بیت اهل از قطعا   است، مخالف
 .است گشته منتسب بزرگواران این به دروغ به که است کالمی

لسللللا  صللللحيف  ب: الكالم مني املرأة والرم  مائزذ ولكن املفروض أن يكون الكالم  
 ومق ولذ  العم  واإلرشادذ وال يكون  الما  ع ثيا  وألم  الكالم فقط.

ب: سخن گفتن بین زن و مرد جایز است ولی باید کالم برای غرضی درست و مقبول باشد مانند کار 
 .باشد شدن کالمهم برای صرفا   و شوخی و هودگیبی روی از نباید گوویا راهنمایی کردن و این گفت

 : الزو  والزومة  ما شللخصللان اقرتنا معقدذ فل يد أنهما لهسللا شللخصللا  واحدا ذ م   ما 
اثنلان وملالتلالي الملد أن يكون مهنهملا اختال  وافرتاق م أمور  ثهةذ و لملا يحتلا  للصللللرب 
وتحم     واحد منهما لِخرذ والمد من املودة والرحمة مني الزومني لعسلتمر حياتهما معا ذ  

الصلدام مهنهما  و م شلر على فنل  أحد ما أو فنللهما االمتماعي معا ذ ولهملا حث  اهلل وإال ف
س حانإ وتعالى أن يتدخ  معيف أفراد املجتمع القري  منهما و م أ لإ وأ لها إلرشاد الزومني 

َما ﴿ونصلحهما وح  املنلا   اليت سلاات الخال  مهنهماذ قال تعالى:  هي َقاَق مَهِني ِفترِم شلي َوإيِن خي
 َ ا إيَن اَّلل  ملَ ر مَهَِنهر قي اَّلل 

اَلحلا  يرَوفب يلَدا إيصللللِ ا إين يرري هلَ ِ لي
َ
ِن أ إي َوَحَكملا  مب ِ للي

َ
ِن أ   َلاَن فَلامَِعثرواِ َحَكملا  مب

ها    .(1)﴾َعلييما  َخ ي

 تأکید  بنابراین  اند؛گشته  یکدیگر  مصاحب  و  همسر  عقد،  یج: زن و شوهر دو نفر هستند که به وسیله
 از بسیاری در تفاوت  و اختالف وجود طبیعی طور به و نفرند دو بلکه نیستند نفر یک اینان هک شودمی

تحمل کند )و نسبت به  را دیگری یک هر کهاین و دارد نیاز صبر به این و است، حتمی هاآن بین موارد،
 هم با هااو شکیبایی ورزد(. بین زوجین باید مهر و محبت و مهربانی برقرار باشد تا زندگی مشترک آن

 هر  یا  یک،  اجتماعی  شکست  و  ناتوانی  از  اینشانه  دو،  این  بین  کشمکش  و  اصطکاک  وگرنه  یابد  استمرار
تی که به اختالف و ناسازگاری بین مشکال حل برای سبحان خدای اساس همین بر. است هاآن دوی

 که جامعه افراد برخی که است کرده تشویق دو، این توجیه و ارشاد برای نیز و شودزن و شوهر منجر می
. نمایند  وساطت  و  مداخله  موضوع  در  زن،  یخانواده  و  شوهر  یخانواده  یعنی  دارند،  قرابت  ایشان  به  نسبت
آگاه شدید، داوری از خانوادهاگر از ا﴿: فرمایدمی متعال خدای  داوری و مرد یختالف میان زن و شوی 
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 خدا که آوردمی پدید موافقت شان، خدا میانباشد اصالح قصد را دو آن اگر برگزینید زن یخانواده از
 .(1)(است آگاه و دانا

حالة أما اسللللتخدام الزو  الاللللرب مع الزومة فهو محرم وريه مائز إال م الينللللوزذ و ملج  
خاصة و ي امتناع الزومة عن فراش الزوميةذ وال يجوز أن يكون الارب مربحا ذ وقد مع  

 اهلل لها مث   ملا و و حرمة امتناع الزو  عن فراش الزومية.

 این باشد؛نمی جایز »نشوز« در جز و حرام است کاری بزند، کتک را همسرش بخواهد مرد کهاین
 برای  خداوند.  باشد  شدید  نباید  هم  ضربه.  شودمی  معنا  خوابگیهم  از  زن  امتناع  به  که  است  خاصی  حالت

 . زن با خوابگیزن نیز نظیر همین )حق( را قرار داده که عبارت است از حرام بودن امتناع شوهر از هم

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   -أحمد الحسن

 رحمة الله و برکاته.و السالم علیکم و 
 هـ.ق. ۱۴۳۱نیمه شعبان /  - الحسناحمد

  * * * * * * 

 سکونت در خانه دولتی :  554پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٥٤الس ال  

أسلكن م شلقة تامعة للدولةذ اشلرتيتها مم لَ مع دفع مدل إيجار للدولةذ علما  أن النلقة 
 ملج عائدة إلى اإلدارة املحلية واشرتيتها من امرأة  انت موهفة م اإلدارة املحليةذ وخصصت 
لهلا مللمر إداري من ق ل  دائرتهلاذ علملا  أن أنلاسلللللا  ق ل  أن تخصلللليف لهلملج املرأة املوهفلة  لانوا 

ني فيها أي ومدو ا فاررية فسلللكنوا فيهاذ وعندما خصلللصلللت لهملج املوهفة خرموا سلللا ن
 ؟  الء الناس مةه رضا مذ وأنا أسلل ما  و اإلمراء الملي أعملإ شرعا  
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 سددنا اهلل ورزقنا اهلل طاعتإ ونهج منهامإ الصالف.
 العراق -املرس : أمو نور 

 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته ۵۵۴پرسش 
 به پول مقداری پرداخت با من. کنمدر یک واحد آپارتمانی که متعلق به دولت است زندگی میمن 

 محلی  سازمان  به  مربوط  آپارتمان  این  شوممی  متذکر.  امکرده  خریداری  را  خانه  این  بهااجاره  جای  به  دولت
 مزبور سازمان طرف از خانه این. امست، خریدها بوده سازمان این کارمند که خانمی از را آن من و است

 یابد، اختصاص کارمند خانم این به خانه کهاین از قبل است گفتنی. بود یافته اختصاص خانم این به
 خانم  به  خانه  کههنگامی  و  گزیدند  سکنی  آن  در  و  دیدند  خالی  را  آن  یعنی  اندداشته  سکونت  آن  در  افرادی

 است این من سؤال. کردند تخلیه را خانه باشند راضی کهاد بدون اینافر  این یافت، اختصاص مزبور
 چیست؟ بدهم انجام باید شرعا   من که کاری

 . نماید مانخداوند ما را تسدید نماید و اطاعتش و راه صالحش را روزی
 فرستنده: ابو نور ـ عراق  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 النقة لأذ ولأ السكن فيهاذ ولهع عليأ يشءذ وفقأ اهلل.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   -أحمد الحسن

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

 شما  یشوی و چیزی هم بر عهده ساکن آن در توانیواحد مسکونی متعلق به شما است و شما می
 !دهد توفیق را شما خداوند. نیست

                 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق. ۱۴۳۱نیمه شعبان /  - الحسناحمد

  * * * * * * 
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 حکم حج برای کسی که خمس بر اموالش واجب است. : 555پرسش 

السللللالم عليكم.. للدي  م لَ من امللال يكفي  للقيلام ملالحج الوامل  وإنا  :٥٥٥السلللل ال  
 ؟خمستإ لم أتمكن من القيام مالحجذ ما الحكمذ    أخمع أم ال

 وشكرا  لكم.
 السعودية -املرس : عدنان 

 .... السالم علیکم  :۵۵۵پرسش 
 توانمنمی بدهم، را آن خمس اگر ولی کنددارم که برای انجام حج واجب مرا کفایت می مقداری پول

 خیر؟ یا بدهم خمس: چیست حکم. بگزارم حج
 با تشکر از شما.                                               

 فرستنده: عدنان ـ عربستان سعودی

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ان   للحج وفقلأ اهلل وتق ل  عمللأذ والخمع  و حق لحجلة اهلل على خلقلإ ولإ أن يررب  
نمتلأ منلإذ فللسللللللل اهلل أن يتق ل  منلأ حجلأ وطلاعتلأذ وأرمو منكم اللدعلاء إلخوتكم 

 وخصوصا  الملين م سجون الماملني.

 سدد اهلل خعا مذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان    أحمد الحسن

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

 خداوند شما را توفیق دهد و عملت را قبول نماید! خمس عبارت است از حق حجت خدابه حج برو، 
 طاعت  و  حج  که  نمایممی  مسئلت  خداوند  از.  گرداند  َبری  آن  از  را  ات ذمه  تواندبر خلقش، و او است که می

 گران ستم هایزندان در که هاییآن ویژه به تانبرادران برای کنممی خواهش شما از و بپذیرد، را تو
 اند، دعا کنیمحبوس

 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. ان را استوار سازدتهایخداوند گام 
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 هـ.ق. ۱۴۳۱نیمه شعبان /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 حجاب زنی که با حجاب شده است؟ حکم مشاهده تصاویر بی : 556پرسش 

إنا  انت املرأة محج ة منمل عنلللرين سلللنةذ و ان لديها شلللريط فيديو  :٥٥٦السللل ال   
لحفل  زوامهلاذ و لان الزوا  ق ل  الحجلابذ  ل  يجوز أن يتفر  األمنيب أو أي رمل  على  لملا 
النلللريطذ أو    يجوز أي رم  ريري  أن ينلللا د صلللور املرأة مدون حجاب قديمة أ رث من  

 اهلل ونحن لكم من النا رين.عنرين سنة و ي اآلن محج ة ؟ أفيدونا آمر م 
 أملانيا -املرس : محمد حكيم 

اگر زنی به مدت بیست سال محجبه باشد و یک نوار ویدیویی از جشن ازدواجش داشته     :۵۵۶پرسش  
باشد، و ازدواج او قبل از محجبه شدنش صورت گرفته باشد، آیا یک مرد نامحرم یا هر مرد دیگری 

حجاب را که های قدیمی زن بیتواند عکسد؟ یا آیا هر مرد نامحرمی میتواند این نوار را تماشا کنمی
مند سازید. خداوند مربوط به بیست سال پیش است و وی اکنون محجبه شده، نگاه کند؟ ما را بهره

 اجرتان دهد و ما از شما متشکریم.
 فرستنده: محمد حکیم ـ آلمان 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

صللللور أو أفالمذ ال يجوز أن ينللللا د ا رم  أمنيبذ واألفالللل  لها أن تحاول إتال   كملا  
 وفقكم اهلل لك  خه.
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. ببرد بین از را هاجایز نیست مرد نامحرم آن را ببیند، و برای آن خانم بهتر است این تصاویر و فیلم
 !گرداند موفق خیری هر بر را شما خداوند

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

               رحمة الله و برکاته.و السالم علیکم و 
 هـ.ق. ۱۴۳۱نیمه شعبان /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 نمازبرای بهترین زمان مناسب : 557پرسش 

 ؟ما  ي األوقات اليت يتم مها الصالة ليال  لةرض استجامة الدعاء :٥٥٧الس ال  
 العراق -املرس : شو ت الزميدي 

 اوقات نماز در شب با هدف استجابت دعا چه زمانی است؟  :۵۵۷پرسش 
 فرستنده: شوکت الزبیدی ـ عراق 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 اللي . أفا  األوقات  ي معد انتصا  اللي ذ وأفا  وقت  و الجزء األخه من

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
  .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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 .باشدپایانی شب میبهترین اوقات پس از نیمه شب است و برترین وقت، قسمت 
 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 سوالی در روابط جنسی زوجین :  558پرسش 

 السالم عليكم .. أرمو إماميت :٥٥٨الس ال  

 ؟أوال :    يجوز مماع الزومة من الدمر

 .... : السالم علیکم۵۵۸پرسش 
 خواهشمندم پاسخ دهید.

ر جایز است؟ ب   اول: آیا نزدیکی با زن از د 

وثانيا : عن الخمعذ أنا أعم  م معيف األعمال الخاصللة ورزقها على يكاد يكفي  قوت  
عائليتذ و ان عندي قععة أرض اشللرتيتها عندما  انت األراِض رخيصللة مدا  ومعتها  ملج 

عي املاديذ ولكن أياللللا  املح  مدخولإ األيام وفتحت مح  ل يع األحملية  ي أحسللللن وضلللل 
علما  أن  أسلللكن ماإليجار ومدخولي من عملي الحر  ؟قلي ذ سللل الي:    يومد عليإ خمع

ذ   ومحلي يكلاد يكفي مصللللروم العلائلي  ألني أسللللكن دوللة خليجيلة و ل  يشء ريلال 
 اإليجارذ دراسة أطفاليذ تنقليذ العال ذ    يشء.

 الكويت -املرس : ق س 

 دست به کار این از که درآمدی و کنمورد خمس است. من در بخش خصوصی کار میدوم: در م
 وقتی  که  داشتم  زمینی  قطعه  من.  کندمی  کفایت  امخانواده  مخارج  برای  تقریبا    که  است  قدری  به  آورممی

 فروشی کفش یمغازه و امفروخته را آن وقته چند این و خریدم را آن بود ارزان خیلی زمین قیمت
 مغازه این آیا: است این سؤالم. است کم نیز جابهتر شود، ولی درآمد این اممالی وضعیت تا امبازکرده
 تقریبا    دارم،  که  فروشگاهی  و  است  آزاد  کار  از  درآمدم  و  هستم  مستأجر  من  که  این  به  توجه  با  دارد؟  خمس
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 جااین  و  کنممی  زندگی  خلیج  کشورهای  از  یکی  در  من  زیرا  کند؛می  کفایت  امخانواده  مخارج  و  خرج  برای
 .                  چیزهمه و درمان ذهابم، و ایاب  هایم،بچه تحصیل اجاره، است، گران چیز همه

 : ق س ـ کویتفرستنده 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد أالئمة 

يومد تفصلللي  عما سلللللت م  تاب شلللرائع اإلسلللالم و و مينلللور م موقع أنصلللار اإلمام 
ذ وماليس ة للعالقة مني الزومني قد مهنتها م مواب على س ال سامق وسلنقلإ لكم )ع(املهدي

 رمما ينفعكم إن شاء اهلل:

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

 االمام انصار سایت در که است موجود االسالم شرایع کتاب  در ای،پرسیده که چهتفصیل آن
منتشر شده است. در خصوص روابط بین زن و شوهر، من در پرسش قبلی این موضوع را   )ع(المهدی

 :باشد سودمند شما برای اللهشاءان بسا چه تا آورممی را آن نیز جاتشریح کردم و این
 )مسم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

يجوز لكل  من الزو  والزوملة االسللللتمتلاع مكل  مزء من مسلللللد قرينلإ مللي مزء من  
مسللدج وم أي وقت وم أي مكان إنا تراضلليا على نلأذ عدا ما ن رنا حرمتإ و و االتصللال 

فلرمو أن ال تع عوا  مهنهما ق ال  م أيام الحييفذ ووطل الزومة م الدمر من ريه رضلا اذ الجنـسي
قيودا  وحلدودا  للعالقلة الجيسلللليلة مني الزومني وضللللعتهلا األ واء واآلراءذ ومحلاوللة من يلدعون 

 الفقإ حم  الناس ممن لهم ميول ميسية مختلفة على ما يرونإ  م.

 خود مقابل طرف بدن از متناظر بخش   هر با مکان هر و زمان هر در توانندهر یک از زن و شوهر می
 را هاآن حرمت پیشتر که مواردی جز به باشند؛ راضی امر این بر دو هر اگر ببرند، لذت  و کنند جوییکام

ل  حیض ایام در جنسی ارتباط بودن حرام از است عبارت  که نمودیم بیان ب 
 
 بخواهد شوهر کهاین ودر ق
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ر دخول کند. من از شما خواهش می ب   به  زوجین، بین جنسی روابط در کنمبدون رضایت همسرش در د 
 فقه مدعیان سوی از که هاییتالش و است شده بنا آراء و نفس هوای براساس که بندهایی و قید دنبال

 .نروید اند،نموده بنا جنسی امیال مورد در خود بینش براساس که چهآن از

زة ومن أعمم املسللللتح لات اليت يتقرب مهلا إلى اهلل سلللل حلانلإ وتعلالى  و إشلللل لاع الةري 
الجيسية للقرين )الزو  أو الزومة( قرمة إلى اهلل تعالى ولتحصني فرمإذ وأمر  ملا األمر لهع 
ملق  من أمر الع ادات  الصللللالة والصللللومذ فقط يحتا  الزومان إلى النيةذ ف دل أن يمارس 
الجيع مع قرينإ إلشلل اع رري تإ فقط ينوي أنإ ينلل ع حامة قرينإ ويحصللن فرمإ قرمة إلى 

 ا يحص  الزو  والزومة على أمر مفا  اهلل عليهما.اهللذ و كمل

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ(.

 فرج،   نمودن  حفظ  برای  و  خدا  به  شدن  نزدیک  نیت  با(  شوهر  و  زن)  همسران  جنسی  یارضای غریزه
 از ترکم کار این پاداش. جست تقرب  سبحان خدای به آن با توانمی که است مستحباتی بزرگترین از

 اشباع   هدف  با  یکهر  کهاین  جای  به.  دارد  نیاز  زوجین  نیت    به  فقط  نیست،  روزه  و  نماز  مانند  عبادات   ثواب 
 برآورده  را  شریکش  نیاز  که  کند  نیت  چنین  فقط  باشد،  داشته  جنسی  ارتباط  شریکش  با  خود،  هوس  و  میل
فرج او را با نیت »قربة الی الله« )نزدیکی به خداوند( حفظ نماید. به این ترتیب زن و شوهر به  و سازد

 .گیرندفضل و َکَرمی که خداوند بر این دو دارد، پاداش و ثواب می
 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته«

عليلأ أملا ملاليسلللل لة لحلاللأ اللملي تصللللفلإ وإنلأ ال يوملد عنلدك فلائيف فعنلد  لملا ال يجل  
الخمعذ وخه للأ ولزيلادة رزقلأ أن تجعل  للأ يوملا  ثلامتلا  م  ل  سللللنلة وتخمع أي ملال  

 فائيف عندك م نلأ اليومذ وفقأ اهلل وسدد خعاك.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن  

 این در نداری، مخارجت بر مازاد شما کهاین و ای،کرده بیان را آن که تاناما در خصوص وضعیت
برای افزایش رزقت این است که در هر سال،  نیز و شما برای بهتر. نیست واجب شما بر خمس صورت

 موفق  را  شما  خداوند.  بدهی  را  خمسش  داری  که  ایروز ثابتی را در نظر بگیری و در آن روز هر مال اضافه
 !سازد استوار را هایتگام و بدارد
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 کم و رحمة الله و برکاته.و السالم علی
 .ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام /  -  الحسناحمد

  * * * * * * 

 سکونت داشتن در زمین شبهه : 559پرسش 

وعلى امنإ اإلمام أحمد   )ع(أمعث سالمي إلى اإلمام الحجة امن الحسن املهدي  :٥٥٩الس ال   
 .)ع(الحسن

 السالم عليكمذ ومعد..

عليهلا يوملد مهلا شلللل هلة ولم نكن نعر  نللأ إال حينملا أردنلا إن األرض اليت نسللللكن 
اسلللتصلللدار وثيقة ملكية للمنزل من مكع  التوثيقذ وقد أخربونا ملن األرض مسلللجلة م 
مكع  التوثيق ماسلللم شلللخيفذ فيكون ممللأ مهتنا ومهت مارنا قععة أرض واحدةذ وقالوا 

ل وأنهم سلللو  يصلللدرون لنا ملن  ناك خعل حصللل  من وزارة اإلسلللكان و م يتحملون الخع
الوثيقةذ مع العلم أننا لم نكن ندري ملن األرض مسلجلة ماسلم أحد ولكنها ريه موثقة ولم 

 ؟يخربنا أحد ممللأ وقد ميينا عليها ونحن نسكنهاذ فما  و الحكم مزا م اهلل ألف خه
 ال حرين -املرس : حسن 

سالم   )ع(الحسناحمد و بر پسرش امام  )ع(: به امام حجت بن الحسن المهدی۵۵۹پرسش 
 ....بعد و علیکم السالم. فرستممی

 خانه دفتر از منزل برای خواستیم که وقتی تا و دارد ایشبهه کنیم،زمینی که ما روی آن زندگی می
 خانهبه اسم یک نفر در دفتر زمین این که گفتند ما به. نبودیم باخبر موضوع این از بگیریم، ملکی سند
 به هاآن. رودمی حساب به زمین یک مان،همسایه یخانه و ما یخانه اساس این بر و است شده ثبت

 را سند و دارند برعهده را اشتباه این مسئولیت هاآن و است داده رخ اشتباهی مسکن وزارت  در گفتند ما
ستیم این زمین قبال  به نام کسی ثبت شده است ولی داننمی ما که شوممی متذکر. کرد خواهند صادر

سند ندارد، و کسی این موضوع را به ما خبر نداده بود. ما در آن، خانه ساختیم و اآلن در آن زندگی 
 !                            بدهد شما به خیر پاداش هزار خداوند چیست؟ آن حکم. کنیممی

 فرستنده: حسن ـ بحرین       
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 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

مما أنإ لهع خعل م وأنهم سللهتحملون خعل م فال إشللكال م سللكنكم مهملج الدار 
 كم اهلل وسدد خعا م ملا يرضيإ س حانإ.إن شاء اهللذ وفق

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن  

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

 شد،  خواهند دارعهده را شانها مسئولیت اشتباه آن و است نبوده ماش طرف از اشتباه این که جااز آن
 بر را تانهایگام و دهد توفیق را شما خداوند. اللهشاءان است، اشکال فاقد خانه این در شما سکونت

 !سازد استوار است، او رضایت مورد که چهنآ
                   و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام /  - الحسناحمد

  * * * * * * 

 های أخذ شده در دوران نظام سابق پرداخت وام : 560پرسش 

أنلا موهف حكومي م العهلد ال لائلدذ اسللللتولهلت على م لَ لحلاميت إليلإ م  :٥٦٠السلللل ال  
حينها من الدائرةذ فه  يجوز أن أدفع عنإ صدقة وأخمع امل لَ املت قي ألتمكن من التصر  

 ؟مإ م أمور خاصة
 العراق -املرس : امل من ماهلل 

نیازی که داشتم مقداری  : من در رژیم سابق، کارمند دولت بودم. در آن زمان به خاطر۵۶۰پرسش
 یماندهپول از آن سازمان متصرف شدم. آیا جایز است که مقداری از آن مبلغ را صدقه بدهم و خمس باقی

 کنم؟ تصرف خاصی کارهای برای پول این در بتوانم تا بدهم نیز را پول
 فرستنده: المؤمن بالله ـ عراق 
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 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

إنا  ان الملي أخملتإ م حينها  و مقدر حامتأذ وقد سلددت مإ حامتأ فال يشء عليأذ 
فون فيما ال فاألموال  ي أموال اإلمام واملسلللمنيذ ودولة العاريوت ال تملأ شللهًا  م   م يتصللر

 يحق لهم التصر  فيإ.

 ای،کرده برطرف آن با را خود نیاز شما، و بود نیازت یاندازه به ایاگر پولی که در آن زمان گرفته 
 طاغوت دولت و است مسلمین و امام به متعلق واقع در اموال، که چرا نیست؛ شما یعهده بر چیزی
 . کنندرف داشته باشند، استفاده میتص آن در توانندنمی که چیزی از هاآن بلکه نیست مالک را چیزی

أملا إنا  لان امل لَ اللملي أخلملتلإ  و م لَ   ه فوق احتيلاملأ وال يزال عنلدك فلائيف منلإ 
ان ماال  أو أشلياء  نات قيمة   هة فيج  عليأ عند ا دفع املت قي منإ للفقراء  ألن سلواء  

 املال  و ل مام واملسلمني فال يحق ألحد االسعيالء عليإ إال مقدر ما يسد مإ حامتإ.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن  

 یماندهاقیب هنوز و بوده شما نیازهای از بیش که است زیادی پول ای،ولی اگر این مبلغی که گرفته
 الزم شما بر صورت  این در بها،گران اشیاء صورت  به چه و باشد مال صورت  به چه است، شما نزد آن

 در را آن ندارد حق کسی و است مسلمین و امام مال مال، زیرا بدهی فقرا به را آن یماندهباقی که است
 .نیازش رفع مقدار به مگر بگیرد خود اختیار

 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام /  -  لحسنااحمد

  * * * * * * 
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 سواالتی در مورد حدود اختیارات زن در مقابل پدر و همسر :  561پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٦1الس ال  

سلماحة السليد أحمد الحسلنذ لقد أرسللت رسلالة سلامقة ولكنها على ما أهن لم تكن 
 واضحة.

موضللوعي أن  أعر  فتاة قد تعرضللت لتحرش مييسلل عندما  انت م الثانية عنللر من  
عمر لاذ و لان التحرش من خلالهلا ولم يتعلدى التحرش إال مالمسلللللات مسلللليعلةذ ولقلد علم 
األ ل  مملا مرى وقرر أب الفتلاة منع الفتلاة من رؤيلة خلالهلا أو حىت أن تتواملد م مكلان تواملدج 
وال تراج وإن  لانلت مصللللح لة األم واأل ل  واألقرملاءذ وقلد منع حىت األطفلال من التواملد م 

 ؟مكان توامدج وإن لم يرا مذ فه  يحق لإ نلأ

 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته۵۶۱پرسش 
موضوع  .است  نبوده  واضح  مطلب  گمانم  به  ولی  ام  فرستاده  ای، من قبال  نامهالحسنب سید احمدجنا

ی دوازده ساله بود مورد آزار و اذیت جنسی قرار وقت که شناسممن از این قرار است که من دختری را می
 دختر  یخانواده .نبود  کار  در  ساده  هایگرفت. این آزار از طرف دایی او صورت گرفت و چیزی جز تماس

 در اشدایی با دختر که کرد قدغن حتی و ممنوع را اشدایی با او دیدار دختر، پدر و شدند باخبر ماجرا از
 خانواده   و  مادر  همراهی  با  اگر  حتی  ببیند  را  اشور دستور داد که دختر نباید داییطاین  و  باشند  مکان  یک

 را کودکان او اگر حتی باشند، هست دایی که جایی در نباید کودکان که گفته حتی وی. باشد نزدیکان و
 دارد؟ حقی چنین او آیا. نبیند

و و يرى أن الحل  الوحيلد اللملي يرىض ملإ  و القتل  أو الحرقذ مع العلم أن خلال الفتلاة قلد 
اعتلملر وطلل  السللللملاح وقلال أنلإ تلاب توملة نصللللوحلاذ ولم يقتنع أمو الفتلاة متومتلإ وال يزال يود 
قتلإذ ومع العلم أياللللا  أن الفتاة اآلن قد دخلت سللللن الواحد والعنللللرون وقررت أن تجع  اهلل 
سلللل حلانلإ وتعلالى الحلا م مهنهلا ومني خلالهلا وال تود أن يتلدخل  أي شللللخيف سللللواء  لان من  

 ؟الوالدان أو األ  ذ فه   ملا حق من حقوقها

 دختر دایی کهیا بسوزاند، و حال آن تنها راه حلی که پدر به آن رضایت دارد این است که او را بکشد
 و نشده قانع دختر پدر ولی است کرده َنصوح یتوبه گفته و نموده بخشش طلب و کرده خواهیعذر

خدای سبحان  که است گفته و شده ساله یک و بیست اکنون دختر این. است او قتل خواستار کماکان
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 قضیه این در اشخانواده یا والدین از کسهیچ ندارد دوست و دهدمی قرار حاکم اشرا بین او و دایی
 دارد؟ حقی چنین دختر آیا. کنند دخالت

وقد  ان  ملا القرار م ييا  على اللجوء إلى اهلل مالدعاء والصالة وإلى أن ارتاحت الفتاة ملنام 
قلد رأتلإ ولكنهلا قععلت وعلدا  لنفسللللهلا وهلل مللن ال تخرب  لملا املنلام ألي شللللخيف مهملا  لان. 

 ؟و ل  يجوز قتل  الخلال   ؟ي تريلد أن يكون الحلا م مهنهملا اهلل فقطذ فهل   لملا من حقهلافه
وريه ا   )ع(مع العلم أن الخال قد أعلن تومتإ وقد وفق معد ا ألداء العمرة وزيارة اإلمام الحسلني

 من األما ن املقدسة.

 خوابی یواسطه به دختر این و است، شده گرفته نماز و دعا به آوردن پناه اساس بر گیریتصمیم این
 تعریف کسبا خودش و با خدا عهد کرده است که این خواب را برای هیچ  ولی کرد پیدا آرامش دید که

 دارد؟ حقی چنین او آیا باشد، حاکم خدا فقط دو آن بین خواهدمی دختر! باشد خواهدمی کههر نکند،
 و  عمره ادای به آن از پس و نموده اظهار را اشتوبه دایی که این به توجه با است؟ جایز دایی کشتن آیا
 و زیارت دیگر اماکن مقدسه توفیق پیدا کرده است.  )ع(رت امام حسینزیا

سلللماحة السللليد أحمد الحسلللنذ أرمو أن أحصللل  على إمامة ملسلللرع وقت ممكن وأن 
 تكون اإلمامة شاملة لجميع تفاصي  األسًلة اململ ورة. شكرا .

و نیز امید دارم که  کنم دریافت ممکن زمان ترین، امیدوارم پاسخ را در سریعالحسنجناب سید احمد
 پاسخ، تمام تفاصیل سؤاالت مذکور را در بر بگیرد. با تشکر.

املوضللللوع الثاني: أود أن أسلللللل    يج  على الزومة أن تعيع زومها م    يشء ومدون 
مقتنعة وريه راضلية مهنما يمتنع الزو  منلاورتإ أو مدون أن يععيها أي سلا  مقنع و ي ريه 

 ؟عن سماع رأيها

 کند،  اطاعت شوهرش از امور یموضوع دوم: دوست دارم بپرسم آیا بر زن واجب است که در همه
 حال و بدهد، زنش به ایکننده  قانع دلیل هیچ مرد کهاین بدون یا بخواهد مشورت  او از کهاین بدون

 کند؟می اجتناب  او نظر و رأی شنیدن از شوهر و نیست، راضی و است نشده متقاعد زن کهآن
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وسل ال آخر: ما  و العمر الملي يمكن للفتاة أن تتخمل قراراتها منفسلها مع مراعاة شلرو  
 ؟الدين

ّنی که در آن یک دختر می  تنهایی   به  دینی  شرایط  گرفتننظردر  به  را  هایشتصمیم  تواندسؤال پایانی: س 
 است؟ سّنی چه کند، اتخاذ

 آسفة على اإلطالة وأنا محامة إلى الرد السريع.

 وشكرا ذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 املرسلة: م . م 

 .تشکر با. دارم نیاز سریع پاسخ به من. متاسفم کشید درازا به مطلب کهاز این
   و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.                                  

 فرستنده: م . م   

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

يحق لألب أن يمنع  لملا اإلنسلللللان من االقرتاب من علائلتلإ معلد أن تاني للإ أنلإ قلد فعل   لملا 
قتلإ. و ملا النللللخيف إن  ان قد تاب حقا  وصللللدقا  الفع  النلللليعاني ولكن ال يحق لألب  

 يتوب اهلل عليإ واهلل ريفور رحيمذ ولكن ي قى لألب حق منعإ من االنفراد ماناتإ أو ملمنائإ.

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

 از را او دارد حق است، زده دست شیطانی کار چنین به فرد این که شد روشن پدر برای کهپس از آن
ا  توبه حقیقت و واقعا   اگر شخص این. ندارد را او کشتن حق پدر اما، بدارد؛ باز اشخانواده به شدن نزدیک

 باقی پدر برای حق این اما. است بخشاینده و آمرزنده خدا که پذیردمی را او یکرده باشد، خداوند توبه
 .کند جلوگیری پسرانش یا دختران با فردی چنین شدن تنها از که ماندمی

 وفقكم اهلل وسدد خعا م.
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ويمكنلأ قراءة  تلاب النللللرائع وقلد مهيلت فيلإ ملا  و الوامل  على الزوملة تجلاج زومهلاذ 
أنصلار اإلمام  وأيالا  مىت يكون للفتاة الحق م الوالية على نفسلهاذ والكتاب مينلور م موقع

ذ وإنا لم يع ني لكم يشء معد القراءة يمكنكم السلللل ال وأ ون مخدمتكم إن )ع(املهدي
 شاء اهلل.

 وفقكم اهلل وسدد خعا مذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن    

 !سازد استوار را تانهایخداوند شما را توفیق دهد و گام
 ام؛کرده  بیان  را  دارد  عهده  بر  شوهر  قبال  در  زن  که  واجباتی  آن  در  من.  بخوانی  را  شرایع  کتاب  توانیمی

 امام انصار سایت در کتاب این. شودمی دارا را خودش بر والیت حق زمانی چه دختر کهو نیز این
 کنید   سؤال  توانیدمی  ماند،  مبهم  تانمنتشر شده است. اگر پس از خواندن کتاب چیزی برای   )ع(مهدی

 .هستم شما خدمت در اللهشاءان من و
 توار سازد! اس را تانهایخداوند شما را توفیق دهد و گام

 .و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته
 .ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام /  - لحسنااحمد

 * * *  * * * 

 ، آرایش و خالکوبی  به نوزاد و خدمت به شوهرحکم درخواست هزینه شیردهی : 562پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٦٢الس ال  

والصللالة والسللالم على أشللر  الخلق محمد وعلى آلإ العياني العا رين األئمة واملهديني 
 وسلم تسليما   ثها .

ومر للاتللإ يمللاني آل محمللد موالي ومولى  لل  مسلللللم السللللالم عليكم ورحمللإ اهلل 
 ومسلمة. سيدي ومواليذ أسلل اهلل العلي القدير أن تكون ملحسن حال.

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۵۶۲پرسش 
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درود و سالم بر برترین خالیق، محمد و بر خاندان طیب و طاهر او، االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  
.  کثیرا 

 علیکم و رحمة الله و برکاته. السالم 
 یمرتبهیمانی آل محمد، موالی من و موالی هر مرد و زن مسلمان. سرور و موالیم! از خدای بلند

 .باشید حال بهترین در شما که کنمت میمسئل قادر

مواليذ عندي سل ال ماليسل ة لرضلاعة العف ذ    يجوز للمرأة أن تعل  من زومها ثمن 
 ؟رضاعإ امنها

 را  خودش فرزند به دادن شیر مزد تواندمی زن آیا. دارم کودک به دادن شیر ی، سؤالی دربارهسرورم
 کند؟  مطالبه شوهرش از

والسل ال الثاني: مانا مخصلوص خدمة املرأة لزومها م ال هتذ     ي مجربة ووام  عليها 
 ؟خدمتإ

 به  خدمت  و  است مجبور  کار  این  بر زن آیا.  است  منزل در شوهرش  به  زن  خدمت  یسؤال دوم درباره
 باشد؟می واجب او بر شوهر

والسل ال الثالث: مخصلوص تزين املرأة لحام ها  ناك تزين لحام  يسلمى )الوشلم(ذ    
يجوز للمرأة أن تفعل  نللأ و لملا الوشللللم يكون صلللل َ على الحلامل  ولكن يكون تحلت  

يكون الصلللل َ تحلت   الجللد لكن يععي لون للحلامل ذ مع العلم  و ال يمنع الوضللللوء  ألنلإ
 ؟الجلدذ    يجوز استعمالإ أم ال

هست که به نام  آرایشی. آرایندمی آن با را خود ابروهای هازن که است آرایشی یسؤال سوم درباره
 گذاشته  ابرو بر که است رنگی کوبی،خال این  کند؟ چنین که است جایز زن برای آیا. کوبی«»خال

 چون نیست وضو مانع کوبیخال کهاین به توجه با. دهدمی رنگ ابرو به ولی است پوست زیر شود،می
 خیر؟  یا است جایز آن بردن کار به آیا است، پوست زیر در رنگی
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أعتملر لكم وأسللللتةفر اهلل إن  يت أطلت عليكم ماألسللللًلةذ أسلللللل اهلل أن يوفقكم 
نحمي حجلإ اهلل لكل  خه ويث تكم و ل  من يعمل  مع يملاني آل محملد ويجعلنلا دروع 

 على أرضإ محق نلأ الالع املكسور.

 م حفإ اهلل ورعايتإ يا إخوة اإليمان.
  ندا -املرسلة: ن. ي 

 طوالنی شما بر را مطلب هاسؤال این با اگر کنممی آمرزش طلب خدا از و خواهماز شما پوزش می
 محمد  آل  یمانی  با  که  کسهر  و  اشم  و  بدارد  موفق  خیری  هر  بر  را  شما  که  دارم  مسئلت  خداوند  از.  نمودم

که از حجت خدا بر زمینش محافظت و پاسداری   دهد  قرار  هاییزره  را  ما  و  گرداند،  قدم  ثابت  را  کندمی  کار
 ! شده شکسته پهلوی آن حق به! کنندمی

 در امان و حفظ خداوند، ای برادر ایمانی!                          
 فرستنده: ن. ی ـ کنیا            

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ا يلحقهللا من حقوق الزومللة وفقكم اهلل لكلل  خهذ مللاليسلللل للة ألحكللام الزوا  وملل 
ووام اتها وما يتعلق ماألوالد والرضلللاع وريه ا قد ن رتها م  تاب النلللرائع ويمكنكم 
قراءة ومعرفة الحكم موضلللوحذ و و مينلللور و ملا معيف ما مكتوب م النلللرائع مخصللوص 

 الرضاع:

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

که از حقوق و تکالیف زن به آن مربوط   چهخداوند شما را بر هر خیری توفیق دهد! احکام ازدواج و آن
 و امکرده بیان شرایع کتاب در را است مربوط آن غیر و دادن شیر و فرزندان به که چهآن نیز و شود،می

 هایقسمت برخی و شده منتشر کتاب  این. یابیدر و بخوانی( آن در) وضوح به را حکم توانیدمی شما
 صورت زیر است: به دادن شیر یدرباره شرایع در مکتوب 
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)وأما الرضاع: فال يج  على األم إرضاع الولدذ ولها املعال ة ملمرة إرضاعإذ ولإ اسعًجار ا 
أمرة الرضلللاع إنا لم يكن للولد مالذ وألمإ أن ترضلللعإ   إنا  انت مائنا . ويج  على األب مملل

منفسللللهلا أو مةه لاذ ولهلا األمرة. وللمولى إم لار أمتلإ على الرضللللاع. ونهلايلة الرضللللاع حوالنذ 
ويجوز االقتصار على أحد وعنرين شهرا ذ واألفا  أن ال ينقصإ عن نلأ. ويجوز الزيادة عن 

 دفع أمرة ما زاد عن حولني.الحولني شهرا  وشهرين. وال يج  على الوالد 

 را دادن شیر اجرت تواند»و اما رضاع )شیر دادن(: شیر دادن فرزند، بر مادر واجب نیست و او می
. بر پدر واجب است که کند اجاره را او تواند)طالق( بائن گرفته باشد، شوهر می زن اگر و کند مطالبه

نداشته باشد؛ مادرش این حق را دارد که خودش یا زنی دیگر اجرت شیر دادن را بدهد، اگر فرزند مالی 
 مجبور دادن شیر بر را کنیزش تواندبه فرزند شیر دهد، و برای او مزد این کار محفوظ است. مالک می

. پایان شیرخوارگی دو سال است و جایز است که بر بیست و یک ماه بسنده شود. بهتر آن است که کند
ز است که بر دو سال، یک ماه یا دو ماه بیافزاید. بر پدر واجب نیست که اجرت از این مدت نکاهد. جای

 . بپردازد را است سال دو از بیش که چهآن

واألم أحق مإرضللاعإ إنا طلات ما يعل  ريه ا. ولو طلات زيادة  ان لألب نزعإ وتسللليمإ 
ذ وإن لم ترض فلألب إلى ريه ا. ولو تربعت أمناية مإرضللاعإ فرضللهت األم مالتربع فهي أحق مإ
 تسليمإ إلى املتربعة. ويستح : أن يرضع الصيب ملنب أمإذ فهو أفا (.

، به شیر دادن سزاوارتر است. اگر کند طلب را نماینداگر مادر همان اجرتی که دیگران درخواست می
دیگری بسپارد. اگر مادر اجرت بیشتری بطلبد، پدر این حق را دارد که او را برکنار کند و فرزند را به زن 

شود که رایگان به او شیر دهد،  راضی نیز مادر و دهد شیر را فرزند داوطلبانه و رایگان به گانهیک زن بی
مادر به فرزند سزاوارتر است. اگر مادر راضی نشود، پدر این حق را دارد که فرزند را به زن داوطلب بسپارد. 

 این برتر است«. مستحب است که طفل، شیر مادرش را بخورد، که

أملا تزيني املرأة لحلام هلا ملالوشللللم فهو ملائزذ وفقكم اهلل وسلللللدد خعلا م. والسللللالم 
 عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 استوار  را  تانهایکند. خداوند شما را توفیق دهد و گام  آرایش  کوبیجایز است زن ابروی خود را با خال
                                                                           سالم علیکم و رحمة الله و برکاته.! و السازد

 .ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام /  - احمد الحسن
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  * * * * * * 

 اعمال عبادی کسی که غسل توبه نکرده باشد.: 563پرسش 

مسللللم اهلل الرحمن الرحيمذ اللهم صللللل  على محملد وآل محملد األئملة  :٥٦3السلللل ال  
 واملهديني.

ا أنلا وزومي ال يعلة للو  األول واملهلدي األول  السللللالم عليكم ورحملة اهلل.. لقلد أعلنل 
من  ملا النللهر التاسللع سللاتمرب يع  ق   أرمعة  ٢1السلليد أحمد الحسللن سللالم اهلل عليإ يوم  

  ألننلا لم نكن نعلم أنلإ ٢٥لتوملة إال أمع ملالليل  يع  فجر يوم أيلامذ لكننلا لم نقم مةسللللل  ا
يجل  علينلا ريسلللل  التوملة حىت قلال لنلا نللأ معيف اإلخوة م ال لالتوكذ فهل  يجل  علينلا إعلادة 

 ؟الصلوات اليت قمنا مها خالل  ملج األرمعة أيام

 مزا م اهلل خها .
 السويد -املرسلة: أم أردالن 

 من الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین.بسم الله الرح  :۵۶۳پرسش 
 .... السالم علیکم و رحمة الله

من و شوهرم در روز بیست و یکم این ماه )نهم سپتامبر(، یعنی چهار روز قبل، بیعت خود را با وصی 
 ۲۵اعالن کردیم، ولی غسل توبه را تا دیشب یعنی صبح روز  )ع(الحسناول و مهدی اول سید احمد

ان در پالتاک این برادر  از بعضی کهاین تا است، واجب ما بر توبه غسل که دانستیمانجام ندادیم زیرا نمی
 کنیم؟  اعاده ایم،موضوع را به ما گفتند. آیا بر ما واجب است نمازهایی را که در این چهار روز به جا آورده

 ! دهد خیر جزای شما به وندخدا
 فرستنده: ام اردالن ـ سوئد    

مسلللم اهلل الرحمن الرحيم .. والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد وآل   الجواب:
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .



 

 147                                                                                        (لسادس)اجلزء ا اجلواب املنری عرب األثری

وفقكم اهلل وسلللللدد خعلا مذ وأسلللللال اهلل لكم دوام اإليملان والث لات على الحقذ وأن 
اآلخرة والدنياذ وال إشلللكال م صلللالتكم وع ادتكم ق   ريسللل  التومة وال  يرزقكم خه

 يج  عليكم إعادتهاذ وفقكم اهلل لك  خه. والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن    

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

 برای را حق بر ثبات و ایمان دوام خداوند از و! سازد استوار را هایتانخداوند شما را توفیق دهد و گام
 غسل از قبل شما عبادات  و نماز. گرداند شما روزی را دنیا و آخرت  خیر کهاین و نمایم،می مسئلت شما
 ا بر هر خیری موفق بدارد!ر  شما خداوند. نیست واجب شما بر نیز آن تکرار و است اشکال بدون توبه
 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 

 .ق.هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام / - احمد الحسن  

  * * * * * * 

 حکم پرداخت خمس برای غیر معصوم و تعامل با اهل کتاب : 564پرسش 

السلللالم عليكم سللليدي ومواليذ أتمىن لأ املوفقية مإنن خالقي وخالقأ  :٥٦٤السللل ال   
 ومحق آمائأ وأمدادك العمماء.

 أما معد .. فلنا عندي س االن:

: سرورم و موالیم! سالم علیکم. به اذن خالق من و خالق خودت و به حق پدران و اجداد ۵۶۴پرسش  
 . کنممی آرزو توفیق شما برای ات،بلند مرتبه
 ال دارم:سؤ دو.... اما بعد

 ؟الس ال األول:    يجوز إععاء الخمع إلى املرمعية الحاليةذ وما رأيكم مها

 سؤال اول: آیا دادن خمس به مراجع فعلی جایز است، و شما در این خصوص چه نظری دارید؟
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ًلة أو املنلدائهنيذ فهل   م أنلاس أ ل   تلاب أو ع لدة اهلل  وحلدجذ وملا الثلاني: ملا رأيلأ ملالصللللام
 ؟(ع)علمأ عنهم من أمدادك وآمائأ

 العراق -املرس : إمرا يم املوسوي 

 یگانه  خدای بندگان  یا کتاب   اهل  هاآن  آیا  چیست؟  مندائیان  یا  صابئین  یسؤال دوم: نظر شما درباره
 چیست؟ داری هادر مورد آن )ع(پدرانت و اجداد از شما که علمی و هستند،

  عراق –فرستنده: ابراهیم موسوی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقكم اهلل لكل  خهذ الخمع ال يجوز دفعلإ إال للمعصللللوم أو من ينصلللل لإ  و لق يف 
ي     يشء ويمكنأ أن تقرأ ا ليع ني الخمع عنإذ و ناك رسللالة م الخمع فيها تفصلل 

 لأ الحق و ي مينورة م موقع االنرتنت.

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

معصوم یا کسی که او خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! پرداخت خمس جایز نیست مگر به 
 قید  آن در چیزیهر تفصیل که هست خمس یدرباره ایرساله. کندبرای دریافت خمس منصوب می

ر شده منتش  اینترنتی  سایت  در  کتاب   این.  گردد  روشن  شما  برای  حق  تا  بخوانی  را  آن  توانیمی.  است  شده
 است.

واملسلللليحيونذ و ناك أحكام فقهية فيما يخيف وأ   الكتاب م زماننا  ملا  م اليهود  
التعام  معهم من مهة العهارة والزوا  تجد ا م  تاب شلللرائع اإلسلللالم املينلللورذ وأيالللا  

 تجد ا م  ع  األسًلة الفقهية و ي مينورة أياا  م موقع االنرتنت.

 و طهارت  نظر از هااهل کتاب در زمان ما عبارتند از یهود و مسیحیان. در خصوص تعامل با این
. یابیمی را هاآن اسالم« »شرایع یشده منتشر کتاب  در که دارد وجود فقهی احکام سرییک ازدواج،

 این توانیمی اندشده  منتشر اینترنتی سایت در نیز هاآن که فقهی« »سؤاالت  هایکتاب  در چنینهم
 .بیابی را مطلب
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 وليي و و يتولى الصالحني.أسلل اهلل لأ التوفيق ملعرفة الحق ونصرتإ  و 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن    

توفیق در شناخت حق و نصرت آن را برای شما از خدا مسئلت دارم! او یاور من است و او دوست 
 شایستگان است.

 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲ /محرم الحرام -  لحسنااحمد

  * * * * * *
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 املحور الثالث: أسًلة متفرقة
 مسائل متفرقه  محور سوم:

 ای که برای من اتفاق افتاد؟ چه رازی در پس حادثه : 565پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٦٥الس ال  

سللليدنا الكريم الفاضللل ذ الع د الفقه من ضلللحايا النمام و رب من ق   السلللقو  إلى 
 ولندا وال يعر  عن دعوتكمذ واآلن علمت نسلل اهلل أن يرزقنا ات اع الحقذ وقرأت عن الفَّ 
وما مرى م العراق من دعوات  ثهة للمهدوية أريد منكم أن توضف ما حدم لي م  ولنداذ 

م اصلللعدام وتكسلللرت مميع أعالللاء مسلللمي تقري ا  ولم تسلللقط من  أنا تعرضلللت إلى حاد
ورأيت أثناء اإلريماء سلللليدتي فاطمة   ؟قعرة دم وال م النللللارعذ ما السللللر وراء نلأ مالبســـي

 والسيدة العا رة مريم العملراءذ ومعد أيام رمعت روحي وأنا حي أرزقذ واسمي عماد ....

 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.۵۶۵پرسش 
 هلند  به رژیم سقوط از قبل که هستم رژیم قربانیان از فقیر ایسرور کریم و فاضل ما! اینجانب بنده

 را  حق از پیروی که دارم مسئلت خدا از و دانستم اکنون. دانستمنمی شما دعوت  از چیزی و ردمک فرار
 داشته جریان عراق در که مهدویت فراوان هایدعوت  از چهآن و هافتنه یگرداند. من درباره ما روزی
. دهید توضیح افتاده اتفاق برایم هلند در که را چهآن کنممی خواهش شما از. امخوانده مطالبی است

وی ر  خون قطره یک ولی شکست بدنم اعضای یهمه تقریبا   و شدم رانندگی تصادف یک دچار من
 یو سیده )ع(فاطمه سرورم بودم، هوشبی وقتی چیست؟ آن راز. نچکید خیابان روی یا هایملباس

. خورمرا دیدم. پس از چند روز روحم برگشت و من اکنون زنده هستم و روزی می )ع(عذراء مریم طاهره
 ....است عماد من اسم

إن  يلت على حق نسللللللل اهلل أن يرزقنلا ات لاع الحقذ وأثنلاء ريرميت رأيلت أسللللرارا   ثهة 
ثاتع  عن االنحرا  وعدم االنجرا  وراء النللللهوات والدنياذ وأنا من حفمة أمزاء من  تاب 

 ذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.اهلل

 أرمو الرد على رساليت.
  ولندا -املرس : السويعدي 
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اگر بر حق هستی، از خدا مسئلت داریم که پیروی از حق را روزی ما گرداند. در غربت اسرار زیادی 
 کتاب از هاییقسمت من. بازداشت دنیا و هادیدم که مرا از انحراف و از کشیده شدن به سمت شهوت 

 .برکاته و الله رحمة و علیکم السالم و. هستم حافظ را خدا
 .                               دهید جواب  امنامه به کنمخواهش می

 فرستنده: السویعدی ـ هلند     

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

وفقلأ اهلل لكل  خهذ وأسللللللل اهلل أن يتم للأ العلافيلة ويرزقلأ علافيلة اللدنيلا واآلخرةذ 
لحجلارةذ ويريأ الحق حقلا  ويرزقأ ات لاعإذ ويريأ وال اط  وينجيلأ من نار وقود ا النلاس وا

 ماطال  ويرزقأ امتنامإ.

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! و از خداوند مسئلت دارم که عافیت را بر شما تمام گرداند 
 و ند،برها هستند هاو عافیت دنیا و آخرت را قسمتت کند و شما را از آتشی که هیزم آن مردمان و سنگ

 دوری و بنماید تو به کامل طور به را باطل و گرداند ات روزی را آن از پیروی و بنمایاند تو به کامال   را حق
 .نماید اتروزی را آن از

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

         و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق.  ۱۴۳۱رجب األصب /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 
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 درخواست دعا برای تفقه در دین : 566پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٦٦الس ال  

 السالم على من رايتإ أ دى الراياتذ والسالم على َمِن من خالفإ  وى ومن ت عإ نجا.

 أمامكم  ما ها ري.مايعتكم وأعلم أنكم تعلمون ما م قليبذ ف اط  معلوم 

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۵۶۶پرسش 
 مخالفت  او  با  کسبر کسی که هر  سالم  و  است،  هاپرچم  ترینسالم بر کسی که پرچمش هدایت کننده

 .یافت نجات  نمود پیروی او از کسهر و کرد سقوط ورزید
 روی پیش من باطن و دانید،می است دلم در که را چهآن شما که دانممن با شما بیعت کردم و می

 .است چنین ظاهرم که طورهمان است، آشکار شما

وأنا م ملد ريري  ال أمد من إخوة لي أسللو مهم وأحوال الد ر تصله   مسلهام مصلائ ها فما 
إن أنجو من مصله ة وأحمد اهلل على    حال إال وأتع  مصله ة أشلد منهاذ ال ولد لي وزومة 

 لي.ريه موالية وال مال 

 مرا هایشمصیبت تیر با روزگار. بگیرم انس هامن در کشوری غریب هستم و برادرانی ندارم که با آن
 که آن مگر گویم،نمی شکر حال هر بر را خدا و کنممصیبتی نجات پیدا نمی از من و سازدمی گرفتار

 منالی و مال نه و فرزندی نه و باشد امحامی که زنی نه. آیدمی سراغم به آن از ترشدید و بدتر مصیبتی
 . دارم

فللقف على ملاب دار م  ملا وقفلت ق ل  أشللللهر راميلا  عفو مذ ودعواتكم لي مزوملة 
 صالحة وولد من صليب يكون مواليا  لكم تقر مإ عي ذ فاملوت ال مد أن يالقي  ولو معد حني. 

 امید  به  نیز  و  ایستادم،  شما  بخشش  و  عفو  امید  به  پیش  ماه  چند  که  طورهمان  ایستم،بر درگاه شما می
به او  چشمم و باشد شما داردوست که من صلب از فرزندی و شایسته زنی کهاین به برایم شما دعاهای

 . چندی از پس ولو کرد، خواهد مالقات  مرا مرگ حال هر به. گردد امروشن شود روزی
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لسانا  وموارح وعمال  داعيا  لكم رمائي دعواتكم لي ملن أتفقإ أ رث م دي  وأن أ ون 
م  ملج األرضذ فلنتم أ   الكرم ولهع الصللدود من ط عكم وال رد السللائ  من شلليمكمذ 

 ولوال العنهد لكانت الؤ م نعم.

 باشم  عملی و اعضا و زبان و بیاموزم بیشتر را دینم مسائل که کنید دعا برایم کنماز شما خواهش می
ندن از برگردا روی و هستید کرم و جود اهل شما. باشد شما سوی به کننده دعوت  سرزمین این در که

طبیعت شما نیست و رد سائل از خلق و خوی شما نیست و اگر تشهد نبود، »نه« شما همیشه »آری« 
 .(1)بود

 أنتمر رد م على أحر من الجمر.

 با شکیبایی تمام منتظر پاسخ شما هستم.

 لكم إن شاء اهلل.والسالم من قل  مح  لكم ومناصر 

وأدعو لي أن يكون مللاط   مللا ريذ وأن يقللمل  اهلل م قليب نور العلم فلهع العلم 
مالتعلم وال أريد علما  من ريه مذ فعل  العلم من ريه م مسللللاو إلنكار مذ وحاشللللا أن  

 اختار الملمة والجهالة معد أن فتف اهلل مصهتي منور الحق.

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ
 أمريكا -املرس : رعد 

قلبم بیندازد، چرا که علم با  در را علم نور خدا کهبرایم دعا کن که باطنم مانند ظاهرم باشد، و این
 است  برابر شما  غیر  از علم  طلب  زیرا خواهمنمی شما  علم  از غیر  علمی  من و  شود،فراگیری حاصل نمی

 حق  نور  به  مرا  بصیرت   خداوند  کهآن  از  پس  برگزینم،  را  جاهالن  و  گرانستم  که  مباد  هرگز  و  شما،  انکار  با
 .است گشوده

 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 
  آمریکا –فرستنده: رعد 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
 

 به تعبیر فرزدق در مدح امام سجاد)ع( -1
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 والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

اهلل لكل  خهذ وأسللللللل اهلل أن يمن  عليلأ مملا  و أ للإ سلللل حلانلإذ  و أ ل  التقوى وفقلأ  
 وأ   املةفرةذ و و الجواد الواسعذ و و الكريم الملي ال يزيدج  رثة الععاء إال  رما  ومودا .

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحع

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

 است  آن  اهل  او  چهآن  به  که  نمایمخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! و از خداوند مسئلت می
 او و بیکران یهانعمت یگذارد. »)اوست سزاوار تقوی و سزاوار آمرزش، و اوست بخشنده منت شما بر

 («.نیفزاید او بر کرم و جود جز بسیارش بخشش که است کریمی
              و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 هـ.ق.  ۱۴۳۱رجب األصب /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 اعالن بیعت به سید احمد الحسن)ع(: 567پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٦٧الس ال  

ــيأنا  ذ  يت سلللل  اململ   املالكي وو امي ات ع األل اني وريهجذ وصللللوم والقرآنيون تونسـ
تنلليعت واسللع صللرت والحمد هلل رب العاملني ورأيت م منامي   ٢٠٠3والفرأنهني ) ملا(ذ وسللنة  

 .)ع(واإلمام علي (ص)النيب محمد

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۵۶۷پرسش 
 چنین تونسی هستم و قبال  سنی مذهب مالکی و وهابی و از پیروان البانی و غیر او و هممن یک 

ب العالمین، ر  لله الحمد و شدم بیدار و شیعه ۲۰۰۳ سال در. بودم سایرین و فرأنیین و قرآنیون و صوفی
 را دیدم. )ع(و امام علی  )ص(و در خواب حضرت محمد
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وألول مرة م  )ع(عن إمام اسللللمإ أحمد الحسللللنسللللمعت   ٢٠٠٩ديسللللمرب   ٢٤ويوم الخمهع  
معد صلللالة املةرب دخ  قليب ولحمي ودمي ومايعتإ أمام   ٢٠٠٩ديسلللمرب    ٢٥حياتي ويوم الجمعة  

 الناس م ريرفة أنصار اإلمام املهدي والحمد هلل.

 :)ع(واآلن أقول ل مام أحمد الحسن

مطالبی به   )ع(الحسنمامی به اسم احمدبرای اولین بار در عمرم، از ا  ۲۰۰۹دسامبر    ۲۴روز پنجشنبه  
پس از نماز مغرب وارد دل و گوشت و خونم شد و جلوی  ۲۰۰۹دسامبر  ۲۵گوشم خورد، و روز جمعه 

 با او بیعت کردم، و الحمد لله. )ع(المهدی امام انصار گوی  ومردم در تاالر گفت
 :گویممی  )ع(الحسناکنون به امام احمد

 م .. الحمد هلل الملي  دانا لهملا وما  نا لنهتدي لوال أن  دانا اهلل. مسم اهلل الرحمن الرحي

ِم ﴿قلال تعلالى:  وميهي
لر َم مَلا مي قر َجَرةي َفَعلي َت النللللَ ونَلَأ َتحلِ عر نَي إيِن ير َلايي ني رِ مي َ اَّلَلر َعني امِل ِد َرِضي َلقلَ

ي ا    َقري
ِم َفِتحا  َثامَهر

َ
ِم َوأ يَنَة َعَلِيهي نَزَل الَسكي

َ
 .(1)﴾َفل

... »)سپاس خدایی را که ما را به این راه هدایت کرد و اگر ما را رهبری نکرده بسم الله الرحمن الرحیم
 (« یافتیمبود هدایت نمی

، و گشت خشنود کردند بیعت تو با درخت زیر که هنگام: »)خدا از مؤمنان آنفرمایدخدای متعال می
 پاداششان نزدیک فتحی به و کرد نازل هابر آن، پس آرامش را گذردمی چه شاندانست که در دل

 .(2)(«داد

السلالم على محمد املصلعفى وأ   مهتإ الكرام صللوات اهلل عليهم أممعنيذ السلالم على 
سلليدي وموالي اإلمام أحمد الحسللن وأوالدج املهديني وأ   مهتإ العا رين صلللوات اهلل عليهم 

 أممعني.

 .)ع(الحسنميعيت لسيدي وموالي اإلمام أحمد من 

 .)ع(و  ورسول اإلمام املهدي )ع(أشهد أن اإلمام املهدي أحمد الحسن
 تونع -املرس : خالد 

 
 . 18الفتح:  -1
 .18فتح:  -1
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. سالم بر سرور و موالیم، امام )ع(و اهل بیت کرام آن حضرت )ص(سالم بر محمد مصطفی
 .)ع(و فرزندان مهدیین او و اهل بیت طاهرینش الحسناحمد

 است.  )ع(بیعت من برای سرور و موالیم امام احمد بن الحسن
 است. )ع(مهدی امام ی، وصی و فرستاده )ع(الحسناحمد مهدی امام که دهمشهادت می

 فرستنده: خالد _ تونس  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقكم اهلل لكل  خهذ ومن كم    شللللرذ ومعل  عاق تكم إلى خهذ مزا م اهلل 
خها  عن محمد وآل محمد أن نصللللرتم الحق م زمن ق   فيإ الناصللللرذ وأسلللللل اهلل أن يوفق  

 لخدمتكمذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31 - الحسنأحمد 

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

. کند خیر به ختم را تانخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! و از هر شری دور بدارد و عاقبت
 حق است، اندک گر،یاری که زمانی در که بدهد شما به خیر زایج محمد آل و محمد سوی از خداوند

 !گرداند موفق شما به کردن خدمت در مرا که دارم مسئلت خداوند از و کردید، یاری را
                             و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۱ - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 درخواست دعا: 568پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٦٨الس ال  
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والحمد هلل رب العاملنيذ وصلللللى اهلل وسلللللم على سلللليدنا محمد وعلى آلإ األئمة واملهديني 
 العا رين وسلم تسليما   ثها .

السللالم عليكم يا نور اهللذ السللالم عليكم يا  هف اهلل الحصللنيذ السللالم عليكم يا 
الم عليكم سليدي ومواليذ السلالم على أمهنا الفاضل  املح  ألمنائإ صلرا  اهلل املسلتقيمذ السل 

 ورحمة اهلل تعالى ومر اتإ.

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۵۶۸پرسش 
و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین الطاهرین و سلم 

.  تسلیما  کثیرا 
شما ای غار حصن الهی! سالم بر شما ای صراط مستقیم الهی!  سالم بر شما ای نور خدا! سالم بر

 الله رحمة و داردمی دوست را فرزندانش که مانسالم بر شما ای سرور و موالیم! سالم بر پدر فاضل
 .برکاته و تعالی

أمي العزيزذ أعتملر منكم  ثها  وأسللللللكم الدعاء موالي وسلللليدي يا قائم آل محمد يا 
 .صرا  اهلل املستقيم

 آل قائم ای! موالیم و سرور ای دارم، دعا التماس شما از و خواهمپدر عزیزم! از شما بسیار عذر می
 !الهی مستقیم صراط ای و محمد

لقد طل  من عندي أحد األنصللار اسللمإ خالد ويعهش مفرنسللا  و وعائلتإ زومتإ وميتإ ... 
رأيتكم م رؤيا وقد ق لت  امنة لكمذ وامييإ .... أن أرس  لكم  ملج الرسالة معدما علم أن   

 يقول:

 فرانسه در.... پسرش دو و.... دخترش و همسر اش،یکی از انصار به نام خالد که خودش و خانواده
من درخواست کرد این نامه را برای شما  از ام،دیده را شما خواب  در من فهمید وقتی کنند،می زندگی

 :گویدبفرستم و دخترش به خاطر شما مرا قبول کرد. او می

 مسم اهلل الرحمن الرحيم

اسلللمي خالد وأ رج اسلللمي  ألنإ اسلللم خالد من الوليدذ لم أ ن أعر  من أ   ال هت إال 
 .)ع(علي والحسن والحسني
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 ر ت    الصللللحامة   )ص(أ   مهت محمدمنمل أن عَرف  اهلل األئمة اإلث  عنللللر من 
 .)ع(وتربأت منهم إال من نصروا عليا  

 بسم الله الرحمن الرحیم 
اسم خالد بن ولید است. من از اهل بیت جز علی  زیرا آید،اسم من خالد است و من از اسمم بدم می

 .شناختمکس دیگری را نمی )ع(و حسن و حسین
را به من شناساند، من از تمام صحابه  )ص(محمد بیت اهل از گانهدوازده یاز وقتی که خداوند ائمه

 را یاری دادند. )ع(علی که کسانی مگر جستم بیزاری هاآن یمتنفر شدم و از همه

و ان نلأ يوم  )ع(تعرفت على اإلمام أحمد الحسللللن ٢٠٠٩من شللللهر ديسللللمرب   ٢٤م يوم  
 الخمهع والحمد هلل.

 .)ع(تومهت إلى اهلل مك  قليب ومايعت إمامي أحمديوم الجمعة معد صالة املةرب 

آشنا شدم و این ماجرا در روز پنجشنبه اتفاق افتاد،   الحسنبا امام احمد  ۲۰۰۹از ماه دسامبر    ۲۴در روز  
 .للهو الحمد

  بیعت نمودم. )ع(روز جمعه بعد از نماز مغرب با تمام قلبم رو به خدا کردم و با امامم احمد

إ يح كم  ثها  أ رث من أي يشءذ ويسلللللم عليكم  ثها  ويعلل  يقول أيالللللا : إنل 
 منكم الدعاء لإ ولعائلتإ  ألنهم يعانون معيف املنا  . والحمد هلل رب العاملني.

 از  و رساندمی سالم  شما  به  بسیار.  چیزیهر  از  بیشتر  دارد،  دوست  بسیار را شما:  گویدمی  چنیناو هم
 الحمد  و گریبانند، به دست مشکالتی با هاآن زیرا کنید، دعا اشخانواده و خود برای که خواهدمی شما

 . العالمین رب  لله

أن يمن   )عزوم (حفمكم اهلل ورعا م وسللدد م ونصللر م أمي العزيزذ وأسلللل اهلل
 علي  ملقيا م موالي.

 الصالة والسالم عليكم موالي وعلى آمائكم العا رين وآل مهتكم.
 باملةر -املرسلة: سعدية 
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خداوند شما را حفظ و پشتیبانی فرماید و توفیق دهد و پیروز گرداند، ای پدر عزیزم! از خداوند مسئلت 
 دارم که مالقات با سرورم را بر من منت گذارد.

 درود و سالم بر سرورم و بر پدران طاهرین و اهل بیت شما باد.   
 فرستنده: سعدیه ـ مغرب     

يم .. والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد وآل مسلللم اهلل الرحمن الرح  الجواب:
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

وفقكم اهلل لكل  خهذ ومن كم    شللللرذ ومعل  عاق تكم إلى خهذ مزا م اهلل 
خها  عن محمد وآل محمد أن نصللللرتم الحق م زمن ق   فيإ الناصللللرذ وأسلللللل اهلل أن يوفق  

 لخدمتكم.

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

! کند خیر به ختم را تانخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! و از هر شری دور بدارد و عاقبت
 را  حق است اندک گریاری که زمانی در که بدهد شما به خیر جزای محمد آل و محمد سوی از خداوند

 ردن به شما موفق گرداند.ک خدمت در مرا که دارم مسئلت خداوند از و کردید، یاری

 ذ وفقأ اهلل لك  خه.)ع(أما ماليس ة السم خالد فهو اسم أحد األناياء السامقني

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل   1٤31 - أحمد الحسن

 است. خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد! )ع(اما اسم خالد، نام یکی از پیامبران گذشتهو 
                               و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۱ - لحسنااحمد

  * * * * * * 
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 نامه به سید احمد الحسن)ع( اعالم یاری و یاوری : 569پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٦٩الس ال  

الحملد هلل رب العلاملنيذ ملاللأ املللأذ مجري الفللأذ مسللللخر الريلاحذ فلالق اإلصلللل لاحذ ديلان 
 الدينذ رب العاملني. اللهم ص ب على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .

كذ إلى موالي وسللليدي امن من الع د اململن  العا  املقصلللر املنلللفق على نفسلللإ من الهال
 رسول اهلل أحمد الحسن و  ورسول اإلمام املهدي صلوات اهلل عليإ وعلى آمائإ.

 بسم الله الرحمن الرحیم   :۵۶۹پرسش 
، ن  ّله  رب  اْلعاَلمی   ل 

، َدّیان  الْدی َاْلَحْمد  ق  اإلْصباح  ، فال  یاح  َسّخر  الر  ، م  ْلک  ْجر ي اْلف  ، م  ْلک  ، مال ک  اْلم  ن 
ن    رب  اْلعاَلمی 

 کشتی  یکننده حمد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است؛ مالک سلطنت، روان
سّخر ،(وجود)  جهانیان پروردگار و جزا روز فرمایحکم صبح، یسپیده یشکافنده  بادها، یکننده م 

 . اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا  
 موالیم و سرور به است ناکطاکار مقصر که بر نفس خویش از هالک شدن بیمخ کارگنه یاز بنده

که صلوات خداوند بر او و پدرانش  )ع(مهدی امام یوصی و فرستاده الحسناحمد خدا، رسول فرزند
 باد(.

فيها رسللول لقد آميت مأ  ألن اهلل شللهد لأ عن طريق الرؤيا اليت رآ ا الكثهون ينللهد  
أو فاطمة الز راء )عليها السلللالم(ذ و ملج الرسلللالة تحم  عرِض نفيسللل   )ع(اهلل أو أحد األئمة

لنصللللرتأ وخدمتأ فلرمو أن تق ل  ولو أن  ال أرى نفيسلللل اسللللتحق أن أ ون م صللللفو  
 خدمأ يا موالي.

 مصر -املرس : ع د اهلل 

 شهادت  تو بر انددیده را آن که بسیاری هاییخواب  یوسیله به خداوند زیرا ام؛من به تو ایمان آورده
 این. دهندگواهی می )ع(زهرا ییا فاطمه )ع(یا یکی از ائمه )ص(خدا پیامبر هاآن در که است، داده
 این  من چندهر بپذیری؛ مرا امیدوارم. شما به خدمت و نصرت برای است من جان و آبرو حامل نامه

 !                                                                       سرورم ای باشم، تو خادمان صفوف در که بینمشایستگی را در خودم نمی
 فرستنده: عبدالله ـ مصر    
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مسلللم اهلل الرحمن الرحيم .. والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد وآل   الجواب:
 واملهديني وسلم تسليما . محمد األئمة

وفقكم اهلل لكل  خهذ ومن كم    شللللرذ ومعل  عاق تكم إلى خهذ مزا م اهلل 
خها  عن محمد وآل محمد أن نصللللرتم الحق م زمن ق   فيإ الناصللللرذ وأسلللللل اهلل أن يوفق  

 لخدمتكمذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل  1٤31 - أحمد الحسن    

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم 
  .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

! کند خیر به ختم را تانخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند، و از هر شری دور بدارد و عاقبت
 اندک گرد که در زمانی که یاریجزای خیر به شما بده )ع(و آل محمد  )ص(محمد سوی از خداوند

 .گرداند موفق شما به کردن خدمت در مرا که دارم مسئلت خداوند از و کردید، یاری را حق است
                                    و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 

 .ق.هـ  ۱۴۳۱ - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 مادرش درخواست دعا برای : 570پرسش 

مسللللم اهلل الرحمن الرحيم .. اللهم صللللل ب على محملد وآل محملد األئملة  :٥٧٠السلللل ال  
 واملهديني وسلم تسليما .

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

ق   فرتة من الزمن تقارب األسللل وع أو أ رث أرسللللت رسلللالة إلى سللليدي وموالي قائم آل 
املرياللللةذ راميلا  من اهلل أن يمن عليهلا موالي محملد رسللللالة شللللكوت لإ فيهلا حال والدتي 

 مدعائإ. )ع(القائم

اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و  : بسم الله الرحمن الرحیم... ۵۷۰پرسش 
 .  سلم تسلیما 
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 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 از   آن در  و  فرستادم  محمد آل قائم  موالیم  و سرور  به  ایچند وقت پیش تقریبا  یک هفته یا بیشتر، نامه

 بر او منت گذارد و برایش دعا کند. )ع(قائم موالیم دارم، امید خداوند از. کردم شکوه بیمارم مادر حال

فيلا إخوتي الكرام م اللجنلة العلميلة وفقكم اهلل لكل  خه على ملا تقلدمونلإ من مهلد 
أسلللل اهلل تعالى أن تكون الرسللالة قد وصلللت إليإذ   )ع(م إيصللال الرسللائ  إلى اإلمام اململوم

وإن  انت لم تصل  لحد اآلن أسلللكم ماهلل أن تسلرعوا م إيصلالها فإن حال أمي يسلوء يوما   
معد آخرذ وأرمو منكم أيالا  أيها األنصلار األطهار أن تدعوا لها مالنلفاء العام  وفقكم اهلل 

 .لك  خه. والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ
 العراق -املرس : محمد األنصاري 

برسانید،    )ع(مظلوم  امام  به  را  هانامه  تا  کنیدمی  تالش  کهاین  از  علمی،  هیأت  در  امای برادران گرامی
خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! از خدا مسئلت دارم که نامه به دستش رسیده باشد، و اگر هم 

. شوددر رساندن نامه عجله کنید که حال مادرم روز به روز بدتر میتا اآلن نرسیده، شما را به خدا، 
و دعا کنید. خداوند شما را بر هر خیری ا  عاجل  شفای  برای  که  دارم  تقاضا  پاک  انصار  ای  شما  از  چنینهم

 موفق بگرداند! 
 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.                                                  

 فرستنده: محمد االنصاری ـ عراق 

مسلللم اهلل الرحمن الرحيم .. والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد وآل   الجواب:
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 العافية وحسن العاق ةذ  و وليي و و يتولى الصالحني.أسلل اهلل لأ ولوالدتأ 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن 

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



 163                                                                                               ( لسادس)اجلزء ااجلواب املنری عرب األثری  

 

 دوست   او  و  است  من یاور  او. نمایما و مادرت عافیت و حسن عاقبت را مسئلت میاز خداوند برای شم
 .است شایستگان

                                 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق.  ۱۴۳۱رجب األصب /  - الحسناحمد

  * * * * * * 

 دعا برای رزق و روزی : 571پرسش 

السللالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ .. أشللكو من قلة م الرزق وسللعة  :٥٧1السلل ال   
) لملا( العهشذ فللريلد من سلللليلدي وموالي أن يعلم  دعلاء إن دعوت ملإ فتف اهلل علي  من حهلث 

 احعس  وال احعس .
 الكويت -املرس : يوسف 

 .... : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته۵۷۱پرسش 
 که  بیاموزد  دعایی  مرا خواهم( زندگی شکایت دارم. از سرور و موالیم میاز کمی رزق و گشایش )فالن

 .بگشاید را روزی درهای من بر برمنمی گمان و برممی گمان که جایی از خداوند بخوانم، را دعا آن اگر
 فرستنده: یوسف ـ کویت

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

عليأ مصللالة اللي ذ فمن مر تها أنها تسللا  سللعة الرزق إن شللاء اهللذ وأياللا   رر ألف  
 مرة )يا رزاق يا  ريم( م ر عة الوتر وأنت قائم ق   السجود.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن 

 الله الرحمن الرحیم  بسم  پاسخ:
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  .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
. اللهشاءان شودبر شما باد به نماز شب، که از جمله برکات آن این است که باعث وسعت رزق می

 »یا رزاق یا کریم« را تکرار نما. بار هزار سجده، از قبل ای،ایستاده که حالی در وتر رکعت در چنینهم
         و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 هـ.ق.  ۱۴۳۱رجب األصب /  - الحسناحمد

  * * * * * * 

 درخواست دعا برای ازدواج : 572پرسش 

قيل  لي إن معي أنثى من الجن يهوديلة تمنع ع  الزوا  و ي ترافق  دائما   :٥٧٢السلللل ال   
: شلللا دت مرة املخدة  ــيو ثها  ما ترع   ليال  عندما أ ون ما مني اليقمة والنومذ مثال   تمش

تحلت رأ ذ وريه نللأذ علملا  أن  ملا زللت علازملا  وأنلا على أمواب األرمعنيذ واللدتي تلدعى ...ذ  
 .1٩٧1ا من مواليد والدي ...ذ أن

 ؟   من مساعدة رماء
 ل نان -املرس : عماد 

به من گفته شده که با من یک جّن موّنث یهودی همراه است که از ازدواج من جلوگیری  :۵۷۲پرسش  
 ترسانده مرا هستم، بیداری و خواب  بین وقتی زیادی، هایشب و است من همراه همیشه او. کندمی

 من شوممی یادآور. دیگر موارد چنینهم و است افتاده راه به سرم زیر بالش دیدم بار یک مثال   است؛
 .هستم ۱۹۷۱ متولد من.... پدرم و دارد نام.... مادرم. هستم سالگی ۴۰ یهنوز مجرد و در آستانه

                                                    ؟کنید کمک مرا شودآیا می
 فرستنده: عماد ـ لبنان   

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 ملدة أرمعني يوما  اقرأ سورة يع    ليلة ق   النوم.
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 عندما تاع رأسأ على الوسادة ق   أن تنام. اقرأ آية الكر 

 ان ر اهلل م    يوم ألف مرة  مهملا المل ر: )س حانإ  و اهلل الواحد القهار(.

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

 .بخوان خواب  از قبل شب ره را یس یچهل روز سوره
 .بخوان را الکرسی آیت گذاری،وقتی قبل از خواب سرت را بر بالش می

 هر روز هزار بار با این ذکر خدا را یاد کن: »سبحانه هو الله الواحد القهار«.

أيالا  ا ع  م ورقة مالزعفران سلورة الفاتحة وآية الكر  وأول عنلر آيات من سلورة 
الكتامة مقلي  من املاء واريعسلللل  مإ ولكن اممع املاء م إناء وارمإ م  الصللللافاتذ ومن ثم ح   

أرض نميفلة وال تجعللإ يلمل ل  مع ميلاج ريه نميفلةذ وإن شلللللاء اهلل سللللعنفعلأ  لملج األعملالذ 
 وفقأ اهلل.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن 

 کاغذ  روی بر زعفران با را صافات  یسوره اول یآیه ده و الکرسی آیت و فاتحه یسوره چنینهم
 در و کن جمع ظرف یک در را آب  ولی نما، غسل آن با و کن حل آب  کمی با را هانوشته سپس و بنویس

ی شما مفید خواهد برا  کارها  این  خدا  خواست  به.  برود  جایک  ناپاک  هایآب   با  که  نگذار  و  بریز  پاکی  زمین
 !دهد تانخداوند توفیقبود، 

               و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق.  ۱۴۳۱رجب األصب /  - الحسناحمد

  * * * * * * 

 حجاب )حرز( برای شفا یافتن: 573پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٧3الس ال  
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يرسللل  لي حجاب للمح ة   )ع(الحسلللنأتمىن من اهلل سللل حانإ وتعالى ومن اليماني أحمد 
والنللللفاءذ حجاب ضللللد إملهع ومنودجذ حجاب م عملي مع اليهود والنصللللارى وأ   السللللنة 

 والو امية.

 1٦سلو  تزتو  يوم    )ع(وم الختام أقول لكم: امييت  مللأ عرفت اليماني أحمد الحسلن
أن يدعو لنا الخه   )ع(ذ وأتمىن من اهلل سلللل حانإ وتعالى ومن اليماني أحمد الحسللللن٢٠1٠أمري   

 واملح ة مني مييت وزومها ومارك اهلل فيكم.

 و و م قليب. )ع(وإني واهلل إني أح  اليماني أحمد الحسن
 املرس : امن علي

 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.۵۷۳پرسش 
 برایم شفا و محبت برای حجابی که نمایممسئلت می )ع(یمانی الحسناز خداوند سبحان و از احمد

و در  .هاوهابی و هاسنت و نصارا و یهود با کارم در حجابی لشکریانش، و ابلیس ضد حجابی بفرستد؛
 ازدواج ۲۰۱۰ آوریل ۱۶ در او. شناسدرا می )ع(الحسناحمد یمانی نیز دخترم: گویمپایان به شما می

تقاضا دارم برای ما دعا کند که خیر و محبت بین   )ع(الحسنیمانی احمد  از  و  سبحان  خداوند از.  کندمی
را  )ع(الحسنبه خدا سوگند من یمانی احمد دخترم و شوهرش برقرار باشد. خداوند به شما برکت دهد!

 دوست دارم و او در قلب من جای دارد.
 فرستنده: ابن علی  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ى محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل عل

خهذ  لكل  وفقكم اهلل لكل  خهذ وأتم  اهلل لكم أمور م مخه وعلافيلةذ وفقلأ اهلل
أفال  حجاب  و قراءة القرآن  فداوم على قراءة سلورة يع م اللي  ق   أن تنامذ و ملا قراءة 

 أ وفقأ اهلل وسددك.سورة الواقعة وسورة النور معد الصالة الوام ة ما أمكن

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31شع ان الخه والرب ة   - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
  .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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شما را به خیر و عافیت ختم نماید! خداوند شما را بر هر خداوند شما را توفیق دهد، و خداوند امور 
 یسوره قرائت بر بخوابی کهخیری موفق بگرداند! بهترین حجاب، تالوت قرآن است؛ شب قبل از این

 قرائت را نور یهسور  و واقعه یسوره ات توانایی حد در واجب نماز از پس چنینهم. نما مداومت »یس«
 !بدارد قدم ثابت و دهد توفیق را شما خداوند. کن

                                و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق. ۱۴۳۱شعبان خیر و برکت /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 سردرد بهبودی بهترین راه برای دور ماندن از شیطان و : 574پرسش 

 ..)ع(سيدي اإلمام أحمد الحسن :٥٧٤الس ال  

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

 أنا أعر  العرمية قليال  أريد أن أعر  أ رث عن الحقيقة.

 ؟ما  ي أفا  وسيلة للحماية من نزريات النيعان -1

 ؟الصداعما  و أفا  دعاء للنفاء من   -٢
 truthisfromallahاملرس : 

 ....)ع(الحسن: سرورم امام احمد۵۷۴پرسش 
  .  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 
 .بیاورم در سر بیشتر حقیقت، از خواهممی و دانممن کمی زبان عربی می

 چیست؟ شیطان هایای محافظت در برابر وسوسهبهترین وسیله بر  -۱
            چیست؟ دردبهترین دعا برای شفا یافتن از سر -۲

 truthisfromallahفرستنده:   
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 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 ملج الدنيا  ي لالمتحانذ وللتخليف من النليعان المد ل نسلان من املداومة وفقكم اهللذ 
 على ن ر اهلل على    حال   قراءة القرآن مث  سورة يع وسورة الصافات.

وللنللفاء من الصللداع توضللع اليد اليمىن على مكان األلم وتقرأ سللورة الفاتحة سلل عني 
 مرة.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31شع ان الخه والرب ة   - سنأحمد الح

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

خداوند شما را توفیق دهد! این دنیا، سرایی برای امتحان است و برای رهایی از شیطان، انسان باید 
 .صافات یسوره و یس یر ذکر خدا مداومت کند؛ از طریق تالوت قرآن مثل سورهدر همه حال ب

 .خوانیمی را فاتحه یسوره بار هفتاد و گذاریبرای شفا از سردرد، دست راست را بر مکان درد می
          و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 

 هـ.ق. ۱۴۳۱شعبان خیر و برکت /  - لحسنااحمد

* * *   * * * 

 یو چند سوال در مورد تقیه و رؤیای یوحنا قرض رب: 575پرسش 

السلللالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإذ السلللالم عليكم سللليدي وموالي  :٥٧٥السللل ال   
 يماني آل محمد.

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

أسلللًليت وأرمو أن تزيدني من علمأ سللليدي ومواليذ أشلللكرك على تفاللللأ مالرد ع   
 الفياض يا قرة عني الز راء.
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 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. ۵۷۵پرسش 
 سالم علیکم، سرور و موالیم، یمانی آل محمد!

 .  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 
 کنممی  خواهش  و  متشکرم،  شما  از  دهیمی  پاسخ  سؤاالتم  به  و  کنیمی  لطف  کهسرور و موالیم! از این

 . )ع(زهرا یدیده نور ای بیافزایی، من بر ات برکتپر علم از

سلللليلديذ  ل  يمكن اللدعوة إليلأ م تقيلة أي أن ننكر على النلاس أننلا من أت لاعلأ  -1
 ؟وندعو م ألمرك على ساي  التمل ه واإلخ ار 

 ما که صورت  این به یعنی کرد؟، دعوت  شما سوی به را دیگران قیهت حالت در توانسرورم! آیا می -۱
خبار،  و  تذکر قالب  در  و  هستیم  شما  پیروان از  که  کنیم  انکار  مردم  بین  امر شما دعوت کنیم؟  به را هاآن  ا 

سلللليديذ م رؤيا يوحنا أن النلللليوك األرمعة والعنللللرين يسللللجدون للخرو  اململموحذ   -٢
وملا معىن  لملا  ؟األول للخرو  و و املهلدي األول أيالللللا ذ و م أنتمفكيف يسللللجلد املهلدي 

 ؟ يف نرفع التناقيف الما ري رمما ؟السجود

 کنند؛ سرورم! در خواب یوحنا آمده است که بیست و چهار شیخ، بر گوسفند سربریده سجده می -۲
 شما هاآن و است، اول مهدی نیز او که حالی در کندمی سجده گوسفند برای اول مهدی چگونه حال

 کنیم؟ برطرف چگونه را اندک ظاهری تناقض این چیست؟ سجود این معنای هستید؟

سلليديذ    يجوز أخمل قرض من منوك الدولةذ و   يح  لنا أموالهم حهث أنإ ممزو   -3
 ؟ممال الدولة والنواص  وريه م

 با کهاین به توجه با هاآن والام آیا و است؟ جایز المللی بین هایسرورم! آیا وام گرفتن از بانک -۳
 باشد؟می حالل ما بر است، مخلوط دیگران و نواصب و دولت مال

و ل  أنلا ململ ور م أنصللللارك أو  ؟سلللليلديذ  ال أخربت  عن أمر يقرم  إليلأ وإلى اهلل -٤
 ؟مانر مي وأعون ماهلل من  لمة أنا

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

 أزعجت سماحتكم يا موالي يا امن رسول اهلل.أرمو العفو إنا 
 املرس : مسلم أنصاري
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 آیا و کنی؟نمی باخبر کند،سرورم! آیا مرا به امری که مرا به سوی شما و به سوی خدا نزدیک می -۴
 هستم؟ بشارت مورد یا شما انصار جزو_ من کلمه از خدا به برممی پناه و_  من

 برکاته.و السالم علیکم و رحمة الله و 
 !خدا رسول پسر ای ببخش، مرا کنممی خواهش دادم، زحمت عالیسرورم اگر به حضرت 

 فرستنده: مسلم انصاری  

 مسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

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

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

 : نعمذ يمكن وفقكم اهلل ملن  و ماعر للتقية.1  س

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

 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 !دهد توفیق را شما خداوند. تواندآری، کسی که به تقیه مجبور شده است، می ۱پاسخ سؤال 

للمهدي قد مهَيت معناج سللامقا  وتجدج أياللا  م  تاب   )ع(: سللجود الرسللول واألئمة٢  س
 تفسه سورة التوحيد وفقأ اهلل.

 در  را مطلب این شما و ام)ع( بر مهدی را قبال  بیان کردهائمه و پیامبر یمعنای سجده ۲پاسخ سؤال 
 !دهد توفیقتان خداوند. بیابی توانیمی توحید یسوره تفسیر کتاب 

 أما ما يخيف رؤيا يوحنا فهي رؤيا مرمزة.

 .است گونهرمز رویایی آن پس است، یوحنا رویای خصوص در چهاما آن

: وفقلأ اهلل القرض الرموي حرام وال يجوز أخملجذ أما إنا  ان القرض ريه رموي فال 3  س
 إشكال فيإ.
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 اگر   ولی  باشد،وند شما را توفیق دهد! قرض ربایی حرام است و گرفتن آن جایز نمیخدا  ۳پاسخ سؤال  
 .ندارد اشکالی باشد، ربایی غیر قرض

ومني امل من والناصليب ال يومد رماذ فعليأ أن تنلخيف ال نأ ومالأ ال نأ و    و ناصل  
وعلى أسلللللاس  لملا علداء لألئملة أو املهلديني أو شلللليعتهم أم  و  لافر أم مسلللللم أو م منذ 

 العنخييف يمكنأ أخمل القرض الرموي أو عدم أخملج.

بین مؤمن و ناصبی ربا وجود ندارد. شما باید بانک و مالک بانک را بشناسی که آیا وی، ناصب و 
مؤمن است. براساس این تشخیص  یا مسلمان یا کافر یا و است هاآن یدشمن ائمه یا مهدیین یا شیعه

 .نمایی اقدام او از ربوی قرض دریافت عدم یا فتدریا به نسبت توانیمی

: وفقأ اهللذ  ملج الدنيا  ي دنيا امتحان فال تلمن حىت يختم لأ مخه وعلى سالمة ٤  س 
 من الدين الملي يح إ اهلل ويرضاج.

خداوند شما را توفیق دهد! این دنیا، دنیای امتحان است. شما تا زمانی که عاقبتت  ۴پاسخ سؤال 
 ایمن باشد، نشده ختم است خوشنود آن به و دارد دوست را آن خداوند که دینی سالمت رب و خیربه

 .مباش

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31شع ان الخه والرب ة   - أحمد الحسن

      و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق. ۱۴۳۱شعبان خیر و برکت /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 ای با محتوایی رؤیا نامه : 576پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٧٦الس ال  
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 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .

 :بسم الله الرحمن الرحیم۵۷۶پرسش 
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

سلليديذ أرسلللت لأ رسللالة تحوي رؤياي وأنا أنتمر ردك الكريمذ وتكررت الرؤيا معي  
أععاني إيا ا العجوز م الرؤياذ  ما أن  قرأت اسللمي واسللم مديييت مع تةيه م الحرو  اليت  

و ملا مما أسلعدنيذ ولكن يا سليدي ما زاد د نليت أن  ألاع خاتما  م   )ع(م رواية اإلمام علي
يدي اليم  م ال نصلللر تعرض إلى ضلللرمة وقد مدأ يعنلللك  داخ  الفيف شلللك  اننلللعارذ 

أحر  لكلمة لم تتاف معدذ واألحر  لهست و   يوم تتاف معاملإذ وقد مدت على شك   
 ماستقامة واحدةذ و ي: )ا م د ل  ل ي(.

. هستم  شما  یبزرگوارانه  پاسخ  منتظر  و  است  من  خواب   حاوی  که  فرستممی  شما  برای  ایسرورم، نامه
د در خواب به من داده است. پیرمر   آن  که  هاییواژه  و  کلمات   در  تغییراتی  با  ولی  شده  تکرار  برایم  خواب  این

خواندم و این از جمله چیزهایی است   )ع(همچنین من اسم خودم و اسم شهرم را در روایات حضرت علی
که بر وحشت من افزوده این است که من  که باعث خوشحالی من شده است. ولی ای سرورم، آنچه

 تکه دو دارد آن نگین و شده وارد ایدست راستم داشتم که به آن ضربه )1(انگشتری در انگشت بنصر
 هنوز  که آیدمی در ایکلمه حروف شکل به دارد و شودمی آشکار بیشتر هایشنشانه هرروز و شودمی

 .باشدته و شبیه »ا م د ل هـ ی« مینبس نقش مشخصی صورتبه حروف این. نیست واضح

أنتمر ردك سلللليدي وتفسللللهك لهملج املعجزة اليت أسلللللل اهلل أن تكتم  وأن تكون من  
 أس اب نصرتأ وأن أ ون من خدمأ املقرمني.

 کامل دارم مسئلت خداوند از که ایخ و تفسیر شما بر این معجزه هستم؛ معجزهسرورم! منتظر پاس
 .گیرم قرار شما مقربین یزمره در نیز من و باشد شما نصرت  عوامل از و شود

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .
 السعودية -املرس : إمرا يم 

 
 اندازند )مترجم(.انگشت حلقه )بنصر(: انگشت چهارم هر دست که معموال  انگشتری ازدواج را در آن می - 1
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.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 
 عربستان سعودی -فرستنده: ابراهیم                                                                         

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

نفسلللأ و واك والدنيا والنللليعانذ وأن أسللللل اهلل أن يوفقأ ويسلللددك وينصلللرك على  
 يجع  اهلل عاق تأ إلى خه اآلخرة والدنياذ  و وليي و و يتولى الصالحني.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31شع ان الخه والرب ة   - أحمد الحسن

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

 هوست  و هوا بر و نفست بر را شما و گرداند قدمثابت و بدارد موفق را شما که نمایماز خدا مسئلت می
بت شما را در آخرت و دنیا خیر بگرداند! او یاور من است و او دوست عاق  و  گرداند  پیروز  شیطان  و  دنیا  بر  و

 شایستگان است.
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 هـ.ق. ۱۴۳۱شعبان خیر و برکت /  - الحسناحمد

  * * * * * * 

 کی از انصار ای از ینامه : 577پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٧٧الس ال  

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

 وقائمهمذ سالم من اهلل عليأ ورحمتإ ومر اتإ. )ع(محمدسيدي وموالي يا يماني آل 
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أقف م حالرتأ سليدي مقل  منكسلر وعني اريرورقت مالدمع ألعزيأ ماسلعنلهاد أمأ 
ال تول العا رة فاطمة الز راء عليها من اهلل آال  السلللالمذ وعزاء متواصللل  لسللليدي وموالي 

العلا رين سللللالم اهلل عليهم   أميلأ الحجلة من الحسللللن عليلإ سللللالم اهللذ وإلى آملائلأ العياني
ن لكم م أرضلإ وينصلر م على  أممعنيذ وأتوسل  إلى اهلل أن يعج  لكم الفر  وأن يمك 

 عدو م وعدوج إن اهلل سميع مجه .

 بسم الله الرحمن الرحیم :۵۷۷پرسش 
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 !باد  تو  بر  خداوند  جانب  از  برکات   و  رحمت  و  سالم!  هاو قائم آن  )ع(یمانی آل محمدسرور و موالیم ای  
 مادرت   شهادت   بر  را  شما  تا  ایستممی  شما  محضر  در  آلودسروم با دلی شکسته و چشمی گریان و اشک

 و سرور برای دارتسلیت و تعزیت گویم و همچنین بر سوگواری ادامه  )ع(زهرا یفاطمه یطاهره بتول
 را فرج که شوم. به خدا متوسل می)ع(و بر پدران طیب و طاهرت  )ع(الحسن بن حجت پدرت  موالیم،

 دشمنان و تاندشمنان بر را شما و دهد فرمانروایی و تمکین زمینش در را شما و گرداند مقدر شما برای
 .است کنندهاجابت و شنوا خداوند همانا. گرداند پیروز خودش

وقلائمهمذ م فنلائلأ الزللت أح و ومن ح لأ  )ع(يلا يملاني آل محملدسلللليلدي وموالي وأمي 
أرضلعذ  تات لأ رسلائ  ثم طويتها مرتددا  مني خو  واسلتحياء حياء ع د آمق مسلود  الومإ 
وريلارق م دنع نفسلللللإ مملمي وهلميت أملام العهر والنور  للإذ  للنلإ املحلالذ وخو  أن  

ناك الحيلاء ملاءت  لملج الحرو  الخجلى يكون  لملا مفلاء وقللة حيلاءذ وملا مني  لملا الخو  و
 لتعرق اآلن مامأذ فلرموك سيدي ال ترد ا فلنت  ريم امن  رام وال ترد سائال  على مامأ.

 و  هستم  شما برای  شدن  فنا  عاشق  پیوسته!  هاو قائم آن  )ع(سرور و موال و پدرم، ای یمانی آل محمد
 بین من چراکه پیچیدم هم در را هاآن سپس نوشتم، هایینامه شما برای. هستم زنده شما محبت با

 برابر در ظلمتم و ظلم دلیل به و گریخته خود ارباب  از که روسیاه ایندهب حیای سرگردانم؛ حیا و خوف
 و جفا کار، این کهاین از ترس و است نشدنی گویی و گشته غرق خود نفس پستی در نور، و پاکی تمامی

. بکوبم  را  شما  درب   اکنون  تا  آمد  من  یشرمسارانه  کلمات   این  حیا،  آن  و  خوف  این  بینما  باشد،  حیاییکم
 .رانینمی  درگاهت  از  را  سائل  و  هستی  کرم  اهل  فرزند  و  کریم  تو  که  نکن  رد  را  آن  سرورم،  کنمواهش میخ
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سلللليللدي وموالي وأمي وح هيبذ مللمل الح طيف نورك رضللللهللَت لي الوقو  تكرمللا  منللأ 
ق  مخدمتأذ وسللمقى إن شلاء رمي خادما  عند عتاتأذ فلنت من أحيهتإ وأطعمتإ ميدك فتصلد 

نَي. قي رَتَصدب ي امِل َ َيِجزي  على مسكينأ مما شئت من  رمأذ َوَتَصَدِق َعَلِيَنآ إيَن اَّلل 

سرورم، موال، پدر و محبوبم! از آن هنگام که طیف نورت درخشیدن گرفت، از سر اکرام از جانب 
 تو  آستان بر باشد، پروردگارم خواست اگر و گشتی راضی را درگاهت بر گزاریدت برایم خدمتخو

 که هرگونه پس باشدمی دستت به روزی و زندگانی که هستی کسی تو. ماند خواهم باقی گزارخدمت
 .(1)(دارد  دوست  را  دهندگانو به ما صدقه بده، زیرا خدا صدقه﴿  فرما؛  تصدق  مسکینت  بر  باشدرمت میک

والحملد هلل وحلدج اللملي من  علينلا ملأ ورزقنلا من ريه اسللللتحقلاق معرفتلأ ونصللللرتلأ إن 
ر.  ق لت ذ امنأ الصةه وع دك املقص 

 مالد الةرمة -املرس : أمو مهدي 

لیاقت شناخت و یاری تو را  کهدرحالی و نهاد منت ما بر تو یو الحمد لله وحده! کسی که به وسیله
 !تو کارگنه یبنده و کوچک فرزند! فرمایی قبول اگر نمود ماننداشتیم، روزی

 بالد غربت  -فرستنده: ابومهدی                                                                             

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 أسلل اهلل أن يوفقأ ويسددك وينصرك نصرا  عزيزا ذ  و وليي و و يتولى الصالحني.

وفقكم اهللذ ط تم وطهرتم موالية اهلل وأوليائإذ ومعاعة اهلل وطاعة أوليائإذ أسلللللل اهلل 
 ياذ وأن يجع  لكم من أمر م يسرا .أن يختم لكم مخه اآلخرة والدن

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31شع ان الخه والرب ة   - أحمد الحسن

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

 
 ی یوسف )مترجم(.سوره 88ی اشاره به بخشی از آیه - 1
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! نماید یاری ارجمند نصرتی به و گرداند قدمثابت و دهد توفیق را شما که نمایماز خداوند مسئلت می
 . است شایستگان دوست او و است من یاور او

. ایدخداوند شما را توفیق دهد! با والیت خدا و اولیایش و با طاعت خدا و طاعت اولیایش طیب و پاکیزه
 .کند آسان را کارتان خدا و گرداند ختم آخرت  و دنیا خیر به را شما امر که دارم مسئلت خداوند از

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق. ۱۴۳۱شعبان خیر و برکت /  - لحسنااحمد                                                        

  * * * * * * 

 بیت)ع(خواندن سوره فاتحه و هدای آن به پیامبر)ص( و اهل  : 578پرسش 

مسللللم اهلل الرحمن الرحيم.. اللهم صللللل  على محملد وآل محملد األئملة  :٥٧٨السلللل ال  
 واملهديني وسلم تسليما .

السللللالم عليكم ورحملة اهللذ السللللالم عليلأ أيهلا العلا رذ السللللالم عليلأ أيهلا اململومذ 
 السالم عليأ أيها النريد العريدذ والسالم على آمائأ وأمنائأ األئمة األطهار.

 ...: بسم الله الرحمن الرحیم۵۷۸ش پرس
. السالم علیکم و رحمة الله و   اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 برکاته.
 و پدران بر سالم و! شدهسالم بر تو ای پاکیزه! سالم بر تو ای مظلوم! سالم بر تو ای آواره و رانده 

 !اطهار یائمه تو پسران

سلللليدي ومواليذ معلنا اهلل من خدامأ وأنصللللارك مإننإ تعالىذ نعتملر من اهلل ومنأ عن 
 التقصهذ أرمو أن تق لوا منا  ملا االعتملار.

إخوتي أنلإ ال يصللللف قراءة الفلاتحلة وطلل  الرحملة على أرواح  سلللليلديذ لقلد لفتوا نمري
واألئمللة األطهللار  ألنهم  م أ لل  الرحمللةذ ونحن من نرتمى الرحمللة من اهلل  )ص(الرسللللول

م   )ع(سلل حانإ ومنهم صلللوات اهلل عليهمذ فمانا يقول سلليدي وموالي وإمامي أحمد الحسللن
 وأعتملر عن تقصهي سيدي. ؟ ملا األمر
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 عا ر ورحمة اهلل ومر اتإ.السالم على ال
 فنلندا -املرسلة: تمارا  مراد 

 شما از و خدا از. دهد قرار تو انصار و خادمان جزو را ما اش،سرور و موالیم! خداوند با اذن بلندمرتبه
 .بپذیرید ما از را طلبیپوزش این امیدوارم کنیم،می عذرخواهی کوتاهی و سستی بابت

 ارواح  برای رحمت طلب و فاتحه یسوره قرائت که اندبه این جلب کردهسرورم! برادرانم نظرم را 
 جانب   از  که  هستیم  ما  این  و  اندرحمت  اهل  خود  هاصحیح نیست زیرا آن  )ع(اطهار  یو ائمه  )ص(پیامبر
! در این )ع(الحسناحمد امامم و موال سرور،. داریم امید را رحمت ها،آن سوی از و سبحان خدای

 !سرورم خواهم،می عذر تقصیرم، و کوتاهی بابت فرماید؟خصوص چه می
 د.سالم و رحمت و برکات خدا بر طاهر با

 فنالند -فرستنده: تمارا مراد                                                                                  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 .)ع(يجوز قراءة سورة الفاتحة وإ داء ثواب قرائتها إلى الرسول واألئمة

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. 
  ل 1٤31منتصف شع ان   - الحسنأحمد 

 بسم الله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.  و الحمد لله رب العالم  ین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

هدای و فاتحه یقرائت سوره  جایز است. )ع(و ائمه )ص(پیامبر به آن قرائت ثواب ا 
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ ۱۴۳۱/  شعبان نیمه - لحسنااحمد

  * * * * * * 
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 دعا و ذکر گفتندلیل خمیازه کشیدن هنگام : 579پرسش 

مسللللم اهلل الرحمن الرحيم .. اللهم صللللل ب على محملد وآل محملد األئملة  :٥٧٩السلللل ال  
 واملهديني وسلم تسليما .

السللللالم عليكم يا قائم آل محمدذ سلللل الي  و: ملانا اإلنسللللان عندما يقوم مالعسللللايف أو 
االسللتةفار ي دأ يعثاءب وتدمع عيناجذ وأياللا  عندما نسللمع األن ار أو االسللتةفار وخصللوصللا   

 ؟ن ر م تدمع أعيينا أو عندما نخنع
 اسرتاليا -املرسلة: أحالم 

 ...: بسم الله الرحمن الرحیم۵۷۹پرسش 
 .  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

( گفتن اللهسبحان) گوییانسان به سراغ تسبیح سالم بر تو ای قائم آل محمد! سؤال من: چرا وقتی
 و ریزد؛اشک می چشمانش از و کندمی درهدهن به شروع رود،می استغفار خصوصا   و استغفار و اذکار یا

 خشوع کههنگامی یا شودمی باراناشک مانچشمان شنویممی را شما ذکر کههنگامی همچنین
                                 ؟ورزیممی

 استرالیا    -فرستنده: احالم 

مسلللم اهلل الرحمن الرحيم .. والحمد هلل رب العاملنيذ وصللللى اهلل على محمد وآل   الجواب:
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

م وفقأ اهللذ ماليسلل ة للتثاؤب فهو من الملمة اليت م اإلنسللان أو النلليعان والنللر الملي  
صللفحة ومودجذ فعندما يحاصللر المالم مالنور يلجل شللياطني اإلنع والجن من خالل الملمة 
اليت م صللللفحة ومود اإلنسللللان إلى تخملي  اإلنسللللان عن ن ر اهللذ و ملا مالتلثه عليإ وعلى 
مسلللدج مالتثاؤب والكسللل  وريه ا من الصلللفات اليت تجع  اإلنسلللان يلجل إلى الراحة وترك 

منهلا فعليكم ملاإلصللللرار على اللمل ر وعلدم ترك النور واللمل ر حىت  ن ر اهللذ وللتخليف 
ييلس النللياطني أخزا م اهللذ ولكم م  ملا األمر ثواب فهو محارمة للنللياطني ومند إملهع 

 أخزا م اهلل. والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن
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 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم... 
.  و ا  لحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 در که شّری و شیطان یا دارد، وجود انسان در که ظلمتی از دره،خداوند شما را توفیق دهد! دهن
 جن  و  انس  شیاطین  شود،می  محاصره  نور  با  ظلمت  کههنگامی.  شودمی  ناشی  اوست  وجودی  یصفحه

ا خد ذکر از را انسان تا شوندمی کار به دست است، انسان وجودی یصفحه  در که ظلمتی طریق از
 شود می باعث که صفاتی دیگر و حالیبی دره،دهن صورت بازدارند، و این موضوع بر او و بر بدنش، به

 اصرار  ذکر  بر  باید  هااین  از  خالصی  برای.  گذاردمی  تأثیر  شود،  متوسل  خدا  ذکر  ترک  و  استراحت  به  انسان
مأیوس شوند. شما در این امر  سازد، خوارشان خداوند که شیاطین تا نکنید رها را ذکر و نور و بورزید

 . باشدمی – دارد خوارشان خداوند که –پاداش دارید چراکه این کار، جنگ با شیاطین و لشکر ابلیس 
          والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۱نیمه شعبان /  -  لحسنااحمد                                                                

  * * * * * * 

 نیازدارم که اندوهم کم شود.: 580پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٨٠الس ال  

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

تسلعر م قليب أثر ما أصلام  من مالءذ والحمد هلل على أ ع  لأ يا سليدي وموالي والنار  
 مالئإذ فما رأيت إال مميال .

 بسم الله الرحمن الرحیم   :۵۸۰پرسش 
 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 

 آتش  ام،شده گرفتارش  که  بالیی خاطر  به  که  نویسمسرور و موالیم! در حالی این نامه را برای شما می
 !ندیدم چیزی زیبایی جز که بالیش بر را خدا سپاس. کشدمی زبانه دلم در

ذ م  يا سللليدي ومواليذ أشلللكوك ما مرى لي ع   شلللكواي ومعرفتأ ماألمر تهون علي 
من شللللهر ملارس الفلائلت  لان عقلد قرآنيذ ومعلد  لملا التلاري  مللسلللل وع تم طالقيذ  ٢1تلاري  
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السلل  والتجريف و انت أدليت   والسللا  أني متمسللكة مدعوتكم رريم أني لم أنتهج منها 
 ما تفاللتم مهاذ لكنإ شلعر مالعجز أمام األدلة فآثر العالق على ال قاء معيذ أشلعر مجرح 
عميق م قليبذ فقلد  نللللم  راميتذ و لا  و اآلن مع واللدتلإ يجومون مني النلاس يخربونهم 

طائفة تنوي   ملما  ملني سللاات السللهسللتانيذ واتهموا أخيت مالجنونذ ووصلل  إلى مسللامعنا أن 
 الهجوم على منزلنا  ألننا نينر الدعوة.

 مرا ماجرا، از شما یافتن اطالع و کنمآقا و موالی من! از آنچه بر من گذشت به شما شکایت می
ماه مارس گذشته تاریخ عقد ازدواج من بود و یک هفته بعد از این تاریخ، طالق من  ۲۱دهد!  می آرامش

بود که من متمسک به دعوت شما هستم و هرچند که من به سراغ فحش صورت گرفت. دلیلش هم آن  
یل، دال  مقابل در او ولی بودید، فرموده شما که بود چیزهایی همان نیز من دالیل و امو بدزبانی نرفته

احساس عجز و ناتوانی کرد و لذا طالق را بر ماندن با من ترجیح داد. من در دلم زخمی عمیق احساس 
 و چرخندمی مردم بین مادرش، همراه به او اکنون. است شده شکسته هم در من متکرا و کنممی

اهرم را نیز به خو  و امداده فحش سیستانی به من که گویندمی هاآن به دروغ به و کنندمی وآمدرفت
 ما  زیرا  بیاورند،  هجوم  مانخانه به  دارند  قصد  ایعده  که  است  رسیده  ما  گوش  به. انددیوانگی متهم کرده

 .ایمکرده منتشر را دعوت

ذ  يلا سلللليلدي ومواليذ أنلا تلائهلة وال أعلم ملا أحتلاملإ محقذ لك  أرمو منلأ أن ترد علي 
أحتا  ملا يخفف من حزنيذ أرشللدني يا مواليذ وادعو لي أن يلخمل اهلل محقيذ أرموك ال تردني 

 خائ ة يا سيدي.

 شما از ولی دارم نیاز چیزی چه به دانمنمی حقیقتا   و امای سرور و موالیم! سرگشته و حیران مانده
 مرا سرورم. دارم احتیاج کند کم را امغصه و غم که چیزی به. بدهی مرا پاسخ که کنممی خواهش

 ناامید نکنی، سرورم.  مرا  کنممی  خواهش  شما  از.  بگیرد  را  حقم  خداوند  که  کن  دعا  برایم  و  فرما  راهنمایی

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 الكويت -املرسلة: أنصارية 

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 کویت-فرستنده: یک بانوی انصاری                                                                       
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 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

ياللللر م إن تمسللللكتم ملالحق وإن حلارمكم أ ل  األرض وفقكم اهلل لكل  خهذ ملا 
! فه  م فاطمة )عليها السللللالم( وما مرى لها قدوة ؟مميعا ذ ألسللللتم تقولون إنكم شلللليعة

؟ وواهلل لًن صربتم وعااتم ؟لكمذ و   م زيي  )عليها السالم( وما مرى لها قدوة لكم
 يرى عدو م إال النر م الدنيا على دينكم مالنواممل لرتون الخه  لإ م الدنيا واآلخرةذ وال

واآلخرةذ وسللليخزيهم اهلل وسللليخسلللرون الدنيا واآلخرةذ إن موعد م الصللل ف ألهع الصللل ف 
 ؟؟مقري 

 اگر   حتی  رسدخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! اگر به حق تمسک جویید، زیانی به شما نمی
)ع( و آنچه که برای او فاطمه  در  آیا!  هستید؟ شیعه  که گوییدنمی آیا  بجنگند؟ شما  با  زمین  مردم  یهمه

پیش آمد، الگویی برای شما نیست؟! و آیا در زینب)ع( و آنچه که برای او پیش آمد، الگویی برای شما 
 یهمه زنید، چنگ محکم تاننیست؟! به خدا سوگند اگر صبر پیشه کنید و با چنگ و دندان به دین

 را  هاد آنخداون و  دید  نخواهد  آخرت   و  دنیا  در شر  جز  شما  دشمن  و  بود  خواهید  شاهد  را  آخرت و  دنیا  خیر
، آیا صبح است صبحگاه هاآن یوعده﴿. بود خواهند زیانکار آخرت، و دنیا در و کرد خواهد ذلیل و خوار

 .(1)(نزدیک نیست؟!

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

 .والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
 .ق.هـ ۱۴۳۱نیمه شعبان / -  لحسنااحمد

 
 )مترجم(. ی هودسوره 81ی قسمتی از آیه - 1
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  * * * * * * 

 درخواست دعا برای شفا یافتن :  582پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٨٢الس ال  

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

 الرحمن الرحیم : بسم الله ۵۸۲پرسش 
 .  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 السالم على السيد اليماني.

سليديذ لدي  سل ال يتعلق معرض حاليت وحالة زوميت على متخصلصلة م العلم الروحاني 
زوميت وقف  لكي وفأ األعمالذ فقالت لنا أن  ناك رمعا  مهننا وأن نلتي مقمييصلللل وقمييف  
أفيدونا يرحمكم   ؟تفأ الرمط ونرزق مولدذ فه  نفع  نلأذ و    ملا صحيفذ وما عال  نلأ

  اهلل.

 امور در متخصص زن یک به را آن که است همسرم و خودم وضعیت یسرورم! سؤال من درباره
و باید پیراهن خودم و پیراهن همسرم   اندبسته   را  ما  بین  گفت  ما  به او. امکرده عرضه  رمزگشایی  و  معنوی

را به همراه یک قفل نزد او ببریم تا این بستگی را باز کند تا فرزندی روزی  ما شود. آیا این کار را انجام 
 رحمت را شما خداوند سازید، باخبر را ما لطفا   چیست؟ آن یدهیم؟ و آیا این درست است؟ و راه چاره

 .کند

 شكرا .
 اسرتاليا -املرس : أنصاري 

 با تشکر.
 استرالیا - فرستنده: انصاری                                                                                  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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 والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم 
 .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 وفقكم اهلل لك  خهذ اعم   ملج األعمال:

 خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! این کارها را انجام بده:

ونتني ملالزعفران على ورقلة ا عل  سللللورة الفلاتحلة وآيلة الكر  واإلخالص واملع -1
ميالللاءذ ثم ح   الكتامة م خمسلللة لرتات ماءذ ثم اريعسللل  منصلللف املاء ولتةعسللل  زومتأ 
منصللللف امللاء ال لاقيذ تملاملا   ةسللللل  الجنلاملة والجمعلةذ وامللاء اللملي يتقلاطر اممعلإ وألقلإ م 

 مكان نميفذ وال ترت إ يمل   مع ماء الحمام إلى مكان ريه نميف.

. بنویس  سفید کاغذ  یبرگه  یک  بر  زعفران  با  را  معوذتین و  اخالص  و  الکرسیآیت  و  فاتحه  یسوره  -۱
 آب  دیگر ینیمه با همسرت و نما غسل آب  نصف با سپس. بکن حل آب  لیتر پنج در را نوشته سپس
 مکان یک در را آن و کن جمع چکدو غسل جمعه. آبی را که می جنابت غسل مانند دقیقا   کند؛ غسل
 .برود ناپاک جایی به حمام آب با که نگذار و بریز پاکیزه

 اقرأ أنت وزومتأ  ملج األن ار: -٢

 عنرة اآلال  مرة )س حانإ  و اهلل الواحد القهار(. -أ

 قراءة سورة النور )س عني مرة(. -ب

ِرَض مي ﴿وقراءة آية السللخرة سلل عني مرةذ و ي: 
َ
َماَواتي َواأل ي َخَلَق السللَ ملي

ر الَ مر اَّلل  إيَن َرمَكر
ِمَع َوالَِقَمَر َوال هثا  َوالنللَ إر َحثي َتَوى َعَلى الَِعِرشي يرِةِشللي اللَِيَ  الَنَهاَر َيِعلر ر َيام  ثرَم اسللِ

َ
َتةي أ وَم سللي نبجر

ِمرر 
َ
الَ َلإر الَِخِلقر َواأل

َ
جي أ ِمري

َ
ل َخَرات  مي سلللَ َعامَلينَي    مر

ر َربب الِ  إينَإر * َتَ اَرَك اَّلل 
ِفَية  عا  َوخر رب ِم َتالللَ واِ َرمَكر اِدعر

يَن   رِعَتدي ي * الَ يرحي ب امِل  إيَن َرِحَمَت اَّلل 
وجر َخِوفا  َوَطَمعا  َها َواِدعر اَلحي ِرضي مَِعَد إيصللللِ

َ
واِ مي األ در َوالَ ترِفسللللي

يينيَ  رِحسي َن امِل يْ  مب  .(1)﴾َقري

 
 .56 –  54األعراف:  -1
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قراءة سلورة يع معد صلالة الفجرذ وقراءة سلورة الواقعة معد صلالة املةربذ ملدة أرمعني  - 
 يوما .

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

 خودت و همسرت این اذکار را بخوانید: -۲
 الف( ده هزار بار ﴿سبحانه هو الله الواحد القهار﴾.

 )هفتاد بار(. نور یب( قرائت سوره
، آفرید روز شش در را زمین و هاپروردگار شما الله است که آسمان﴿: سخره یو هفتاد بار قرائت آیه

 ستارگان و ماه و آفتاب  و طلبد، شتابان آن را میروز و پوشاندپس به عرش پرداخت، شب را در روز می
آگاه باشید که آفرینش و هستند او فرمان مسّخر فرمانروایی سزاوار اوست. خدا، پروردگار جهانیان، . 

 * پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید، زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد  *  رگ استبز  غایتبه
در زمین آنگاه که به صالح آمده است فساد مکنید و خدا را از روی بیم و امید بخوانید و رحمت خدا به 

 .(1)(استنیکوکاران نزدیک 
 .روز چهل مدت  به مغرب، نماز از بعد واقعه یسوره قرائت و صبح نماز از بعد یس یج( قرائت سوره

              والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ ۱۴۳۱نیمه شعبان /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 کنم؟  خواندم را ترک آیا مسجدی که در آن خطبه می :  583پرسش 

 السالم عليكم آل ال هت ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٨3الس ال  

 اللهم ص ب على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .

 : سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آل البیت باد. ۵۸۳پرسش 

 
 .56تا  54اعراف:  - 1
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. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما    کثیرا 

سليدي اإلمام يا امن النيب صللى اهلل عليكم وسللمذ املوضلوع: آميت مدعوتكم امل ار ة 
 وأمايعكم وأعا د م على االت اع والنصرة.

 شما با و ام، موضوع: من به دعوت مبارک شما ایمان آورده)ص(سرورم! ای امام، ای پسر پیامبر
 .بندممی پیمان و عهد شما با شما، به رساندنییار  و پیروی بر و کنممی بیعت

سلللليديذ أنا أعم  خعه  مسللللجد ممنعقة م مصللللر  ي قلعة للو امية املجسللللمةذ وأنا 
 ؟    أترك املسلجد الملي أخع  فيإ  ؟أشلعري العقيدة ق   مواالتي وات اعي لكمذ مانا أفع 

علما  ملن الو امية سللللهسللللتولون على املسللللجد ويينللللرون الفسللللاد مني الناسذ خاصللللة أن لي  
 اهرات وحوارات معهم و لها انتصارات على  ملا الفكر التجسيمي.من

از پایگاه وهابیون است. من  اینمونه که هستم مسجدی خطیب مصر در ایسرورم! من در منطقه
قبل از مواالت و پیروی از شما، اشعری مذهب بودم؛ حال چه کنم؟ آیا مسجدی که در آن خطبه 

 منتشر مردم بین را فساد و شد خواهند مسلط مسجد بر وهابیون کهاین به توجه با کنم؟ رها را خوانممی
 پیروزی به هااین یهمه و امداشته گووه و گفتر مناظ هاآن با من کهاین به توجه با خصوصا   سازند؛می

 .است شده منجر غلّوگرایانه فکر این بر

 اللهم انصر محمد وآل محمد.

 خداوندا! محمد و آل محمد را نصرت عطا فرما!

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 مصر -املرس : محمد األشعري 

                             والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 مصر  -فرستنده: محمد االشعری                                                                          

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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 والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

مقلائلأ خعي لا  م املسللللجلد دفع لفسللللاد وفتنلة الو لاميلة فلامَق فيلإذ وفقلأ اهلل إنا  لان م 
 وسدد خعاك ملا فيإ خه آخرتأ ودنياك.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

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

 در است، هاوهابی یفتنه و فساد دفع برای عاملی مسجد، در خطیب عنواناگر باقی ماندن شما به
 !گرداند  قدمثابت  است،  آن  در  تو  دنیای  و  آخرت   خیر  که  آنچه  به  و  دهد  توفیق  را  شما  خداوند.  بمان  مسجد

 ه.برکاتوالسالم علیکم و رحمة الله و 
 .ق.هـ  ۱۴۳۱نیمه شعبان /  - لحسنااحمد                                                                  

  * * * * * * 

 راه اطمئنان قلبی به دعوت شما : 584پرسش 

السليد أحمد الحسلن .. من خالل ال حث الملي قمت مإ لالسلتدالل عليكم  :٥٨٤السل ال   
وملدت أن اإلشلللللارة  لانلت واضللللحلة إلى شللللخصلللليلة مالزملة ل ملام  )ع(مروايلات أ ل  ال هلت

يعربون عنهلا ملاملهلدي واملنصللللور والوزير واملولى اللملي يلي أمرجذ وإني م من مكل   )ع(املهلدي
 ى نلأ من ساي ذ أرشدونا يرحمكم اهلل.نلأ ولكن ي قى االطمًنان القليب فه  إل

 )ع( بیتاهل روایات به شما که استداللی در کاوو ... من با کند)ع(الحسن: سید احمد۵۸۴پرسش 
که از او به مهدی و منصور و وزیر و مولی که  )ع(مهدی امام همراه شخصیت به که دریافتم اید،داشته

 مؤمن  هااین  یهمه  به  من.  است  شده  اشاره  روشنی)المولی الذی یلی امره( به  گیردامر او را بر عهده می
اطمینان قلبی، همچنان به حال خود باقی است. آیا برای رسیدن به آن راهی وجود  عدم ولی هستم

 وند شما را رحمت کند!دارد؟ ما را راهنمایی کنید، خدا
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السلللليلد أحملد الحسللللن ..  ل  اللملي مًتم ملإ من األدللة الروائيلة على ث وت حجيتكم 
وومود م واإلشارة إليكم م مامون الروايات صحيف إن شاء اهللذ ولكن ي قى القلق من  

 ؟املتلقي مما فيهم السائ  يشءذ فكيف الساي  إلى االطمًنان القليب

 . ومر اتإوالسالم عليكم ورحمة اهلل
 العراق -املرس : صادق 

 در که ایشارها و وجودتان و حجیت اثبات  برای که روایی ی... تمام آن ادله)ع(الحسنسید احمد
 از اضطراب  و نگرانی مقداری ولی است صحیح اللهشاءان ایدآورده است، شده شما به روایات  مضمون

 دارد؟ وجود قلبی اطمینان برای راهی چه است؛ مانده باقی دلم در شود،می استنباط هاآن از آنچه
  .والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

 عراق -فرستنده: صادق                                                                                     

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

واالطمًنان فزتود وارتح  إلى اهلل وأسللللللإ   وفقأ اهلل لك  خهذ إن  يت تعل  اليقني
فيجي أ سلل حانإذ وما أخف الزاد على القلوب العا رة و و اإلخالص لإ سلل حانإذ وما أقصللر 
طريق الرحيل  إليلإ اللملي ال يحتلا  إال  النيلة فقطذ فهو ال ي علد عن خلقلإ سلللل حلانلإ وتعلالىذ 

اَن َونَِعَلمر َما ترَوسللِ ﴿ نسللَ يدي َوَلَقِد َخَلِقَنا اإِلي ِن َحِ  ي الَِوري ِقَربر إيَلِيإي مي
َ
إر َونَِحنر أ إي نَِفسللر سر مي ذ وما (1)﴾وي

 أيسر أن تسللإ و و ال تعنامإ عليإ األصوات وال تزيدج  رثة الععاء إال  رما  ومودا .

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و الم  هدیین و سلم تسلیما 

 سوی خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! اگر در طلب یقین و اطمینان هستی، توشه برگیر و به
 همان  که- توشه این چقدر. کندمی اجابت را تو که کن مسئلت او از و نما مهاجرت  سبحان خدای

ه ب که مهاجرت، راه است کوتاه چه و است سبک طاهر قلوب بر -است سبحان خدای برای اخالص
 هایما آدمی را آفریده و از وسوسه﴿چیزی جز نیت نیاز ندارد؛ چراکه خداوند متعال از خلقش دور نیست:  

 
 . 16ق:  -1
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. و چه آسان است که از او درخواست نمایی ( 1)(تریم، زیرا از رگ گردن به او نزدیکهستیم آگاه او نفس
 مشتبه نگردد و بخشش بسیارش جز جود و کرم بر او نیفزاید.و او کسی است که صداها بر حضرتش 

   يصلللع  عليأ أن تسلللجد وال ترفع رأسلللأ حىت تسلللمع مواب رمأ لتنجو م اآلخرة 
و ل  يصللللعل  عليلأ أن تصللللوم ثالثلة أيلام وتتاللللرع م ليلاليهلا إلى اهلل أن يجي لأ  ؟واللدنيلا

 ؟ويعرفأ الحق

بر شما دشوار است که سجده کنی و سر برنداری تا  خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! آیا
 روزه روز سه که است دشوار شما بر آیا یابی؟ نجات دنیا و آخرت  در تا بشنوی را پروردگارت پاسخ کهاین

 بشناساند؟ شما به را حق و گوید پاسخ را شما تا کنی تضرع خدا درگاه به هایششب در و بگیری

 إلى اهلل وستجدج  هفا  حصهنا  ال يايع من لجل إليإ.وفقأ اهلل لك  خهذ الجل 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

 یابیخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! به خدا پناه ببر، که او را غاری محکم و نفوذناپذیر می
 .ندگردانمی ضایع را ببرد پناه او به که کسی که

 .والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
 .ق.هـ ۱۴۳۱نیمه شعبان /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 قبله حقیقی : 585پرسش 

أنا حفيد اإلمام النللي  منتصللر من حيدر من  اشللم من آل النعيميذ مدي  :٥٨٥السلل ال   
 لل م مازان السعوديةذ و ان من علماء ممل   آل ال هت ولكنإ 13٨٨اإلمام منتصر توم عام  

تحول تقية إلى اململ   السلللفي مسللا  دعوة النللي  ع د اهلل القرعاوي وطالمإ م مازان وقد 
 

 .16ق:  - 1
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ملاء وأوني م سللللايل  اهللذ املهم معلد وفلاتلإ وملدنلا مخط يلدج أحرقوا  ت لإ و عل  أملدادج العل
وصللية مكتومة قال فيها: )اعلموا ملن زمن يماني آل محمد قد أوشللأذ فإن سللمعتم مدعوتإ 
فحولوا ق لتكم م الصللللالة إلى حهلث  انذ اللهم محق آل أمو محتحلت وآل مرماد عليلأ أن  

 تنصر ع ادك وأن تمكن لهم م األرض(.

 امام پدربزرگم. هستم النعیمی آل از هاشم بن حیدر بن منتصر شیخ امام ین نوه: م۵۸۵پرسش 
مذهب آل البیت بود ولی به  علمای از وی. یافت وفات  سعودی جازان در. ق.هـ ۱۳۸۸ سال در منتصر

خاطر دعوت شیخ عبدالله القرعاوی و شاگردان او در جازان، از روی تقیه به مذهب سلفی روی آورد. 
 وفاتش، از پس هرحالبه. دید آزارها خدا راه در وی و زدند آتش را عالمش اجداد و او هایکتاب  هاآن

و در آن گفته بود: »بدانید زمان یمانی آل  بود نوشته خودش خطدست به که دیدیم مکتوبی وصیت  
 باشد او که هرجایی به را نمازتان ینزدیک شده است. پس اگر دعوت او را شنیدید قبله )ص(محمد

 هاابومحتحت و آل جرماد بر تو دارند، بندگانت را نصرت بخش و آن آل که حقی به! خداوندا. برگردانید
  .کن« عطا فرمانروایی زمین در را

 ؟مانا يج  علينا فعلإ اآلن معد أن سمعنا مدعوتكم

أرمو أن تفيدنيذ مانا يقصللد مدي متحوي  ق لة الصللالةذ و    ملا الفع  موافق للحق أم 
 ؟وما معىن آل أمو محتحت وآل مرماد وما منزلتهم ؟ال

أرمو اإلفادة فنحن نجه  اململ    ثها  لتحولنا إلى اململ   السللفي قسلرا   ما ن رت 
 .لكم

 السعودية -املرس : منتصر الحسن 

 کنیم؟ چه باید ایم،شنیده را شما دعوت  کهاکنون
 موافق  کار  این  آیا  و  چیست  نماز  یقبله  برگرداندن  از  من  جد  منظور  گردانی،  مطلع  مرا  کنمخواهش می

  است؟ چگونه هاآن منزلت و چیست جرماد آل و ابومحتحت آل معنی و خیر؟ یا است حق
 عربستان سعودی  -فرستنده: منتصر الحسن                                                               

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 الحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآلإ األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .
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 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
. الحمد   لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

أسلللللل اهلل لكم الهداية ومعرفة الحق وات اعإذ وأما سلللل الأ عن ق لة الصللللالة فالق لة 
الحقيقيلة  و حجلة اهلل م  ل  زملانذ واتخلانج ق للة مللن تع علإ وتعمل  معلإذ ويمكنلأ أن  

وقع أنصللللار اإلمام املهلدي لتتعر  على العقيلدة الحقذ وفقكم اهلل ملا يحل  تقرأ الكعل  م م 
 ويرىض.

 یقبله یاز خداوند برای شما هدایت و شناخت و پیروی حق را مسئلت دارم! و اما سؤال شما درباره
 ی کن پیروی او از کهاین یعنی او گرفتن   قبله و است زمان هر در خدا حجت همان حقیقت در قبله نماز،

 ی )ع( را مطالعه کنی تا با عقیدهمهدی امام انصار سایت هایکتاب  توانیمی شما. نمایی عمل او با و
 ه که دوست دارد و از آن خوشنود است توفیق دهد!آنچ به را شما خداوند. گردی آشنا حق

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 نذرسوالی در مورد :  586پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٨٦الس ال  

وعلى آلإ العياني العا رين واملهدي واملهديني   )ص(: والصالة والسالم على ناينا محمد1س
 من ولدج وسلم تسليما .

إني الع لد املسللللكني عنلدي نلملر  يلت أنلملرج م  ل  زيلارة أي أنمف نميحلة لكي أخلدم 
الزوار م زمن صللللدام اللعنيذ وأما مالععام وأشللللرتي مثمن الملميحة ما تحتامإ لكفاية الزوار 
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فراش ومواد ريلملائيلةذ ف علد القول وأصلللل ف أ رث النلاس من يقوم مهلملج الخلدملة تر لت  لملا 
أععي اللملميحلة و ي حق اإلملام إلى أصللللحلامهلاذ أو ت قى عنلدي  الِشللللء فةهت نهيتذ إملا أن

الملميحة وامنها م شلللهر رمالللان وأوزعإ على الفقراءذ فمانا يكون رأي سللليدي وموالي مهملا 
أم ت قى عندي و   سللنة أنمف امنها م شللهر رماللان وأوزع لحم امنها على الفقراء  ؟الشــيء

 ؟ ملا

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۵۸۶پرسش 
و  )ع(و بر خاندان طیب و طاهر او و بر مهدی )ص(: درود و سالم بر پیامبرمان محمد۱سؤال 

. )ع(مهدیین  از فرزندان او، و سلم تسلیما 
 زیارت  هر در ملعون صدام زمان در بودم کرده نذر که صورت  این به دارم نذری مسکین، یمن بنده

 و رختخواب   از  زوار  مایحتاج  قربانی پول  با  یا  و بپزم غذا آن با یا کنم،  ذبح  زّوار به خدمت برای  قربانی  یک
 انجام را رسانیخدمات  این مردم اغلب کهاکنون گو،وفتگ این از پس. کنم خریداری را غذایی مواد
 بر امام حق این و- بدهم قربانی یا کهاین به امداده تغییر راآن و امکرده ترک را نیت این دهند،می

 فقرا بین را آن رمضان ماه در تا دارم نگه خودم پیش را اشبچه و قربانی کهاین یا ،-است اصحابش
 را اشبچه سال هر و دارم نگه را آن کهرور و موالیم در این خصوص چیست؟ یا اینس نظر. کنم قسمت

 کنم؟ تقسیم فقرا بین را اشبچه گوشت و کنم ذبح رمضان ماه در

 مسم اهلل الرحمن الرحيم

إني )س.ع(ذ حائر م أمري أطل  من سللماحتكم وما كم عند اهلل أن تدعو لي أن  : ٢س
يرزق  اهلل معف  تقر مإ عي ذ فقد هلم  الناس وأ لي فلرمو من سلللماحتكم من معد إنن 
رمي أنا سلللمعت عن معامز م وأسلللرار م أن تكون لي معجزة و ي إنجاب طف ذ ولكم 

 من اهلل األمر والتوفيق.
 العراق -أمه املرس : أمو 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 خواهش   دارید  خدا نزد  که  مقامی از  و حضرتعالی از. ام: من »س.ع«، در کارم سرگردان شده۲سؤال  

 امخانواده و مردم. گردد روشن آن به چشمم تا کند من روزی فرزندی خداوند که کنید دعا برایم کنممی
 هامعجزه  از  کهاین  به  توجه  با  پروردگارم  یاجازه  از  بعد  کنم،می  تقاضا  جنابعالی  از  پس  اند،کرده  ظلم  من  به
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 از و شوم فرزندی صاحب من و بدهد رخ من برای ایمعجزه امیدوارم ام،شنیده چیزهایی شما اسرار و
 . باشد توفیق و اجر شما برای خدا

 عراق -فرستنده: ابو امیر                                                                                    

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

: وفقلأ اهللذ إنا  يلت م  ل  علام تنلملر نلملرا  منفصللللال   فيمكنلأ أن تةه م النلملر 1 
سللللواء ريَهت الوقلت أم الكيفيلة أم أي يشء آخر يتعلق ملالنلملرذ أملا إن الجلديلد  ملا تنلللللاءذ 

 يلت نلملرت نلملرا  مكيفيلة معينلة ووقلت ثلاملت من  ل  علام  فعليلأ أن تفي ملإ محسللللل  ملا  
 نملرت.

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

 نذر در توانیمی ای،کرده نذر ای: خداوند شما را توفیق دهد! اگر در هر سال نذر جداگانه۱جواب 
 اگر  ولی  نذر؛  به  متعلق    دیگر    چیز  هر  یا  کیفیت یا  زمان در  چه  دهی،  تغییر  خواهیمی که  طور هر  جدیدت

 چیزی همان طبق کنی، وفا نذرت  به باید ای،داشته سال هر برای ثابت وقت و معین کیفیت با نذری
 .ایکرده نذر که

 : أسلل اهلل أن يرزقأ صالحا ذ و و أرحم الراحمني.٢ 

 .است الراحمینحمار  او. گرداند شما روزی صالح فرزندی که نمایم: از خداوند مسئلت می۲جواب 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 علیکم و رحمة الله و برکاته. والسالم
 .ق.هـ ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد                                                                  

  * * * * * * 



 193                                                                                               ( لسادس)اجلزء ااجلواب املنری عرب األثری  

 

 شکایت زنی از رفتار همسرش :  587پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٨٧الس ال  

 ومر اتإ.السالم عليكم ورحمإ اهلل 

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۵۸۷پرسش 
 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

أقسلم عليأ ملميأ محمد من الحسلن العسلكري سلالم اهلل عليإ وعج  اهلل خرومكما 
  الء  م أنصارك مسا  أخالقهم إننا ناتعد عن الحقذ وزومي اآلن يحارمنا متصرفاتإ ويقول 

عليكمذ وقلد ترك ترميلة األوالد واملسلللل وليلة وأنلا ملا أراج ملتهني ملاللدنيلا خليف لقهلت الحجلة 
ويقولون يكفي إنا آمنلاذ فهل   ملا صللللحيفذ  ي  لملة  و قائلهلاذ فلين األخالق املحملدية ال 
أرى سللللوى السللللل  والةلط والتجمعلات مهنهم على النلاسذ  ل   لملج اللدعوة ت لَ  كلملا فللقل  

 ؟منكلة يهددناذ فه   ملا صحيف 

که سالم خدا بر او باد و خداوند خروج )ع( العسکری الحسن بن محمد پدرت  به دهمرا سوگند میتو 
شوند ما از حق دور شویم. شوهرم شما را تعجیل فرماید؛ انصار شما به دلیل اخالقی که دارند باعث می

را مالقات کردم. گوید دیگر تمام شد، حجت  بر شما اکنون با کارهایش با ما سر جنگ و دعوا دارد و می
که ما ایمان گوید همین بینم و میاو تربیت اوالد و مسئولیت را رها کرده و توجهی به امور دنیا در او نمی

گوید، پس کجاست اخالق ایم کافی است. آیا این درست است؟ این سخنی است که او میآورده
بینم. آیا این هم بنشینند، نمیکه علیه مردم دور کاری و اینمحمدی؟ من چیزی جز فحش و اشتباه

 کند؟ آیا این درست است؟ترین مشکلی است که ما را تهدید میشود، کوچکگونه تبلیغ میدعوت که این

مىت تللتون وتععونلا األملان واالسللللتقرارذ مىت نرى طلعتكم ال هيلةذ فهل  وامل  عليلإ أن  
 .أملَ ملخالق رديًةذ فإن املقام  سو  يهرب

ی می دهید؟ چه زمان چهره دلربای شما را خواهیم دید؟ آیا بر و امنیت و آرامش به ما میآیید شما ک 
 کند.او واجب است که با اخالق َپست تبلیغ کند؟ چراکه طرف مقابل فرار می
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وأقول أنا من أنصللللار اإلمام أرمو أن تاينوا لي وأرمو أن ت عثوا وصللللايا لهمذ أقسللللم عليأ 
 ترما م ومنتمرة أن تتكفلونا من الملم الملي نعهنإ.محا ميإ اهلل الرد السريع لي أ

 سفارش هاآن به شما کنم)ع( خواهشمندم برایم روشن کنید و خواهش میامام انصار از گویممن می
 منتظریم  و  داریم  شما  به  امید  چشم.  بدهید  سریع  مرا  پاسخ  دهممی  سوگند  خدا  حاکمیت  به  را  شما.  کنید

 .نمایید دفع ما از را کنیممی زندگی آن در که ظلمی تا

 .والسالم عليكم ورحمإ اهلل ومر اتإ
 املرسلة: ز . ر  

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 فرستنده: ز.ر

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم 
  .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

أسللل اهلل أن يصللف أحوال مميع امل منني وامل منات ملا فيإ خه آخرتهم ودنيا مذ وإنما ماء 
من يقول إنإ من شللليعة األناياء واألوصلللياء إلصلللالح الناس وننلللر الخلق العه  مني الناسذ و

 محمد وآل محمد فعليإ أن يتخلق ملخالقهم ويحسن مع عائلتإ ومع الناس.

از خداوند مسئلت دارم که حال تمام مؤمنین و مؤمنات را به آنچه که خیر آخرت و دنیایشان در آن 
. اندآمدهدم مر  بیناست نیکو گرداند! پیامبران و اوصیاء)ع( برای اصالح مردم و گسترش اخالق خوش

ها آراسته گردد و با هستم، باید به اخالق آن)ع( محمد آل و محمد شیعیان از من گویدمی که کسی
 رفتاری پیشه کند.اش و مردم خوشخانواده

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن
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 .والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
 .ق.هـ ۱۴۳۲/  لحرامامحرم -  لحسنااحمد                                                                  

  * * * * * * 

 درخواست نصیحت برای ازدواج : 588پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٨٨الس ال  

العاملني والحمد هلل رب العاملنيذ والصللالة والسللالم على أشللر  خلق اهلل أممعني ح ه  إلإ 
 أمي القاسم محمدذ اللهم ص ب على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 بسم الله الرحمن الرحیم   :۵۸۸پرسش 
حبیب اله العالمین ابی القاسم  و الحمد لله رب العالمین، و درود و سالم بر برترین خلق خدا

 .  محمد)ص(، اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ذ  ملا تعلم أنلا أعمل  ملالجهش و نلاك أمور ملالجهش )ع(أملا معلد ... سلللليلدي وموالي أحملد
ا اإلنن عن الزوا ذ أي إنا أردت الزوا  يج  علي  أن آخمل إنن من االستخ ارات لكي أتزو ذ و مل

إنا  ان من ريه  ويعية شلل إ مسللتحي ذ وخصللوصللا  إنا  انت عراقية أو إيرانية أو  ثه 
 نفسـيسللنة وأريد الزوا  لحفإ  ٢1من الجيسللياتذ  ما تعلم سلليدي وموالي أنا اآلن عمري  

 والعيان ماهلل منهاذ وتر ت أمر زوامي ميدك.

و در ارتش در  کنممی کار ارتش در من دانیمی که طوراحمد)ع(! همان موالیم، و سرور... اما بعد
مورد ازدواج قوانینی وجود دارد؛ یعنی اگر بخواهم همسری انتخاب کنم باید از سازمان اطالعات اجازه 

 عراقی، اگر ویژهبگیرم تا بتوانم ازدواج کنم. اگر زن مورد نظر کویتی نباشد، تقریبا  غیرممکن است به
 سال ۲۱ اکنون من دانیمی که طورهمان موالیم، و سرور. باشد دیگر کشورهای از خیلی از یا رانیای

 .امکرده  واگذار  شما  به  را  ازدواجم  مسئله  من.  کنم  ازدواج  -خدا  بر  پناه-  خودم  حفظ  برای  خواهممی  و  دارم

 والدعاء لي مالتوفيق.موالي وأسلل اهلل أني لم أثق  عليأ مكالمي  ملا وأرمو مسامحيت 
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 عفو  مرا کنممی خواهش شما از و نباشم گرانبار شما بر سخنم، این با که خواهمسرورم! از خدا می
 فیق داشته باشم.تو که نمایید دعا برایم و کنید

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 الكويت -املرس : ش ع 

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 کویت -فرستنده: ش ع 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

اهلل أن يوفقأ ملا يرضيإ س حانإ وتعالىذ  و وليي و و يتولى الصالحنيذ نعم وفقأ  أسلل
اهللذ تو ل  على اهلل وال إشللللكلال م الجيسلللليلة أو القوميلةذ فلإنا  لان زواملأ من ريه 
الكويعيللة ريه ممكن فزتو  من  ويعيللة وفقللأ اهللذ واحرص على اختيللار نات الللدين 

مل منلة م مللدك فلاحرص أن تقرتن ممن ترمو إيملانهلا العفيفلة اليت تحفملأذ وإن لم تجلد ا
 و دايتها إلى الحقذ واهلل أرحم الراحمنيذ وأسال اهلل أن ي ارك فيأ ولأ.

از خداوند سبحان مسئلت دارم که شما را به آنچه که مورد رضایت اوست توفیق دهد. او یاور من است 
 قومیت  یا نژاد به کهخدا توکل نما و بدان و او دوست شایستگان است. آری! خداوند توفیقت دهد! بر

نتخاب کن، ا کویتی همسر یک نیست، ممکن کویتی غیر زن با شما ازدواج اگر. نیست وارد اشکالی
 در مؤمنی زن اگر. برگزینی کند، حفظ را تو که عفتبا و دارخداوند توفیقت دهد و بکوش یک زن دین

 امیدوار حق سویبه او شدگیهدایت و ایمان به که کنی ازدواج زنی با نما سعی نیافتی، خودت  کشور
 برای شما برکت نهد. و شما در که دارم مسئلت خداوند از و است الراحمینارحم خداوند. باشی
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

       والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 درخواست دعا برای گشایش روزی و شفا یافتن: 589پرسش 

 أريد معرفة دعاء من القرآن مق ول عند اهلل لسعة الرزق وآخر للنفاء. :٥٨٩الس ال  
 مهوت -املرسلة: فاطمة 

 دیگر  دعای یک و رزق افزایش برای است مقبول خدا نزد کهقرآن از دعایی خواهم: می۵۸۹پرسش 
 .آورم دست به شفا برای

 بیروت   -: فاطمه فرستنده

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

اقرئي  لملج اآليلات م  ل  يوم وليللة ألف مرة واعملي مهلا  أي اتقي اهلل لزيلادة الرزقذ وإن 
َوَمن َيَتقي اَّلَلَ َيِجَع  لَإر ﴿شلللاء اهلل يزيد رزقأ ويوسلللع اهلل رزقأ مفاللللإ سللل حانإ وتعالى:  

جي َقِد * َمِخَرما   ِمري
َ
َر أ إر إيَن اَّلَلَ مَالي َو َحسللِ ر ِن َحهِثر اَل َيِحَعسللي ر َوَمن َيَتَوَ ِ  َعَلى اَّلَلي َفهر ِقإر مي َوَيِرزر

ء  َقِدرا    .(1)﴾َمَعَ  اَّلَلر ليكر ب يَشِ
 

 .3 –  2الطالق:  -1
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 و نما پیشه تقوا رزق افزایش برای یعنی کن؛ عمل هااین آیات را هرروز و شب هزار بار بخوان و به آن
: دهدمی توسعه را شما روزی و رزق خودش فضل به سبحان خداوند و شودمی زیاد شما رزق اللهشاءان

و از جایی که گمانش را ندارد   *  و هر کس از خدا بترسد، برای او راهی برای بیرون شدن قرار خواهد داد﴿
 هر  و رساندخدا کار خود را به اجرا می، خدا او را کافی است. کند  توکل خدا بر  که  هر  و  دهدمی اشروزی

 .(1)(است داده قرار ایاندازه را چیز

وللنللفاء أقرئي  ملا الدعاء دائما  ومحاللور قل : )يا من اسللمإ دواءذ ون رج شللفاءذ يا من  
يجع  النللفاء فيما ينللاء من األشللياءذ صلل   على محمد وآل محمدذ وامع  شللفاء )وتمل ر 

تكلم أي تقول شللللفائي( من  ملا الداءذ ماسللللمأ  ملا "يا اهلل االسللللم إن  ان ريهك أو ياء امل
 عنر مرات"ذ "يا رب عنر مرات"ذ "يا أرحم الراحمني عنر مرات"(.

  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

من  یا شفاء، وذکره دواء، اسمه من برای شفا گرفتن، این دعا را همیشه با حضور قلب بخوان: »یا
شفاء )اسم شخص مورد  واجعل ،)ع(محمد وآل محمد علی صّل  األشیاء، من یشاء فیما الشفاء یجعل

ده مرتبه«  الراحمین، أرحم »یا ده مرتبه«، رب، الله، ده مرتبه«،»یا هذا« »یا باسمك الداء، هذا نظر( من
، درود فرست دهد)ای که نامش دوا و ذکرش شفا است ای که شفا را در هر چیزی که بخواهد قرار می

، و از این درد، شفای )اگر مربوط به کسی غیر از شما است، اسم او را بیاور و )ع(محمد و آل محمد بر
یا از یاء متکلم استفاده کن یعنی بگو شفای من( را مقدر بدار، به این نام تو »یا الله، ده مرتبه«، »یا رب، 

    ده مرتبه «(. الراحمین،ده مرتبه «، »یا ارحم
 .ق.هـ ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد                                                                    

  * * * * * * 

 
 .3و  2طالق:  - 1
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 درخواست دعا برای درمان حدیث نفس و سخن گفتن سریع : 590پرسش 

أقسللم على اإلدارة مراية أمي الفالل  الع اس أن يوصلللوا رسللاليت إلى السلليد  :٥٩٠السلل ال   
 أحمد الحسن.

 السالم على السيد أحمد الحسن ورحمة اهلل ومر اتإ.

إني من النليعة املوالني ومصلاب ممرضلني أتع اني منلدةذ األول: حديث النفع أو الخيال أو 
 ما يسمى أحالم اليقمة.

 سید  به مرا یکه نامه )ع(العباس ابوالفضل پرچم حق به دهممی : سازمان را سوگند۵۹۰پرسش 
 برسانند. )ع(الحسناحمد

 و رحمة الله و برکاته. )ع(الحسنسالم بر سید احمد
 حدیث  اولی اند،کرده خسته شدت به مرا که اممن از شیعیان موالی هستم و گرفتار دو بیماری شده

 .باشدمی شود،می نامیده پردازیخیال که آنچه یا خیال حدیث یا نفس

والثلاني  و: إني أتحلدم مسللللرعلة ومعريقلة يصللللعل  على املقلامل  فهمي فيهلاذ و لملا املرض 
الثاني يحرم   ثها  و ز شلخصلهيتذ وأرمو من سلماحإ السليد أن يدعو لي اهلل وأن أشلفى  

مة عليأ أن تدعو على يدج ملنن اهللذ واهلل فقد تعات من مرِض  ملاذ أقسلللم عليأ محق اإلما
 لي مالنفاء.

 العراق -املرس : ال احث عن الحق 

 این.  خوردبرمی  مشکل  به آن  فهم در  مقابل طرف  کهطوریبه  کنمدومی، من تند و سریع صحبت می
 که  خواهممی  سید  جناب   از.  است  ریخته  هم  به  مرا  شخصیت  و  کرده  زدهخجالت خیلی  مرا  دوم،  بیماری

 را شما. امشده خسته اممن بخواند تا به دست او به اذن خدا شفا یابم. به خدا از این بیماری برای را خدا
 .کنی دعا شفایم برای که دهممی سوگند داری که امامتی حق به

 عراق - حق کننده جو  و فرستنده: جست

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على 
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إ سل حانإ وتعالىذ  وفقأ اهلل لك  خهذ وأسللل اهلل أن ينلفيأ من    داء مفاللإ ومن 
وأرمو منأ أن تقرأ سورة التوحيد ثالم مرات    ليلة ق   أن تنامذ وأن تقرأ آية الكر ذ 

مر ﴿وأن تقرأ  لملج اآليلات م  ل  يوم وليللة:  ِرَض مي إيَن َرمَكر
َ
اَواتي َواأل ملَ ي َخَلَق السللللَ ر الَلملي  اَّلل 

ِمَع َوالَِقَمَر َوال هثا  َوالنللَ إر َحثي َتَوى َعَلى الَِعِرشي يرِةِشللي اللَِيَ  الَنَهاَر َيِعلر ر َيام  ثرَم اسللِ
َ
َتةي أ وَم سللي نبجر

ر  ِمرر َتَ اَرَك اَّلل 
َ
الَ َلإر الَِخِلقر َواأل

َ
جي أ ِمري

َ
ل َخَرات  مي سلللَ َعامَلينَي  مر

 إينَإر *  َربب الِ
ِفَية  عا  َوخر رب ِم َتالللَ واِ َرمَكر اِدعر

يَن   رِعَتدي ي * الَ يرحي ب امِل  إيَن َرِحَمَت اَّلل 
وجر َخِوفا  َوَطَمعا  َها َواِدعر اَلحي ِرضي مَِعَد إيصللللِ

َ
واِ مي األ در َوالَ ترِفسللللي

يينيَ  رِحسي َن امِل يْ  مب  .(1)﴾َقري

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم 
  .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 هر از اشگذاریخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! و از خدا مسئلت دارم که به فضل و منت
 بار سه را توحید یسوره خواب  از قبل شب هر که کنممی خواهش شما از. بدهد شفا را شما بیماری

پروردگار شما الله است که ﴿: بخوان شب و هرروز نیز را آیات این. را الکرسیبخوانی، و همچنین آیت
، شتابان آن روز  و  پوشاند، پس به عرش پرداخت، شب را در روز میآفرید  روز  شش  در  را  زمین  و  هاآسمان

آگاه باشید که آفرینش و فرمانروایی سزاوار و آفتاب و ماه و ستارگان    طلبدرا می مسّخر فرمان او هستند. 
پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید، زیرا او  * است بزرگ غایتاوست. خدا، پروردگار جهانیان، به
در زمین آنگاه که به صالح آمده است فساد مکنید و خدا را از روی  * متجاوزان سرکش را دوست ندارد

 .(2)(بیم و امید بخوانید و رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

اسللمإ دواءذ ون رج شللفاءذ يا  وأياللا  للنللفاء أقرأ  ملا الدعاء دائما  ومحاللور قل : )يا من
من يجع  النلفاء فيما ينلاء من األشلياءذ صل   على محمد وآل محمدذ وامع  شلفاء )وتمل ر 
االسللللم إن  ان ريهك أو ياء املتكلم أي تقول شللللفائي( من  ملا الداءذ ماسللللمأ  ملا "يا اهلل 

 عنر مرات"ذ "يا رب عنر مرات"ذ "يا أرحم الراحمني عنر مرات"(.

 كم ورحمة اهلل ومر اتإ.والسالم علي
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 
 .56 –  54األعراف:  -1
 .56تا  54اعراف:  - 2
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من  یا شفاء، وذکره دواء، اسمه من همچنین برای شفا این دعا را همیشه و با حضور قلب بخوان: یا
شفاء )اسم شخص مورد  واجعل ،)ع(محمد وآل محمد علی صّل  األشیاء، من یشاء فیما الشفاء یجعل

الراحمین، ده مرتبه«  أرحم »یا رب، ده مرتبه«، »یا الله، ده مرتبه«، هذا »یا باسمك الداء، هذا نظر( من
، درود فرست دهد)ای که نامش دوا و ذکرش شفا است ای که شفا را در هر چیزی که بخواهد قرار می

ر و ، و از این درد، شفای )اگر مربوط به کسی غیر از شما است، اسم او را بیاو )ع(بر محمد و آل محمد
یا از یاء متکلم استفاده کن یعنی بگو شفای من( را مقدر بدار، به این نام تو »یا الله ده، مرتبه«، »یا رب، 

 ده مرتبه«(. الراحمین،ده مرتبه«، »یا ارحم
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 درخواست آیاتی از قرآن برای افزایش روزی: 591پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٩1الس ال  

سلللليلدي الكريمذ أريلد آيلات من القرآن تجلل  الرزق  ألنلإ رزقي تلد ور م اآلونلة األخهةذ 
 وعلمت أن لديأ علم الكتابذ فلرمو مساعدتيذ وعيد م ارك عليأ مع أطه  املىن.

 وديةالسع -املرس : خالد 

 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.۵۹۱پرسش 
 من و است شده کم اما  روزیاخیر  چون خواهم،سرور بزرگوارم! آیاتی از قرآن برای جلب رزق می

 برترین با مبارک شما بر عید. کنی کمکم کنممی خواهش شما از داری؛ کتاب  علم شما که امدانسته
 !آرزوها

 عربستان سعودی -فرستنده: خالد 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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اقرأ  ملج اآليات م    يوم وليلة ألف مرة  واعم  مها واتق اهلل لزيادة الرزقذ وإن شاء اهلل 
*  َوَمن َيَتقي اَّلَلَ َيِجَع  لَإر َمِخَرما  ﴿تعالى:  يزيد رزقأ ويوسللع اهلل رزقأ مفالللإ سلل حانإ و

جي َقِد مَ  ِمري
َ
َر أ إر إيَن اَّلَلَ مَالي َو َحسللِ ر ِن َحهِثر اَل َيِحَعسللي ر َوَمن َيَتَوَ ِ  َعَلى اَّلَلي َفهر ِقإر مي َعَ  اَّلَلر َوَيِرزر

ء  َقِدرا    .(1)﴾ليكر ب يَشِ
 ل  1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

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

ا عمل کن؛ یعنی برای افزایش رزق تقوا پیشه نما و هاین آیات را هرروز و شب هزار بار بخوان و به آن
: دهدمی توسعه را شما روزی و رزق خودش فضل به سبحان خداوند و شودمی زیاد شما رزق اللهشاءان

و از جایی که گمانش را ندارد   *  و هر کس از خدا بترسد، برای او راهی برای بیرون شدن قرار خواهد داد﴿
 هر  و رساند، خدا او را کافی است. خدا کار خود را به اجرا میکند  توکل خدا بر  که  هر  و  دهدمی اشروزی

 .(2)(است داده قرار ایاندازه را چیز
 .ق.هـ ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد    

  * * * * * * 

 چند سوال در مورد شب غدر : 592پرسش 

 ؟نهاية آية الكر   و العلي العميم أم خالدون -1 :٥٩٢الس ال  

 ؟اسمها حميدة )ع(   أم السيد -٢

 .٢٤علما   نالأ روايتان م الرب ان تدل على  ؟٢3أو  ٢٤ليلة القدر     -3

 ؟َمن املقصود مآخرنا عهىس م رواية العو  مالةي ة -٤

 ؟   الخامنًي مصداق الخرساني -٥

 ؟   يجوز الصالة م املسجد وصالة مقلدة الفقهاء قائمة -٦
 

 .3 –  2الطالق:  -1
 .3و  2طالق:  - 2
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 ؟ما حكم دما  الهدى املجمد والسمأ املجمد -٧

 ؟يمل ر مالرواياتذ ما معنا ا )ص(السواد م القمر أنإ محمد -٨

   يجوز العنلللاميإ وحالللور مجالع الحسلللهنية اليت يقيمها مقلدة الفقهاء والمل اب   -٩
 ؟معهم م الزيارة واالشرتاك معهم مصندوق دعم الفقراء واأليتام واألرام 

 ؟   لك  أناس مر ذ أو مدعإ -1٠

لوفلاةذ  ل  ملات على مللة األئملة واللدي توم وردد النللللهلادة الرامعلة على لسلللللانلإ ق ل  ا -11
 ؟)ع(واملهديني

 ؟)ع(معالم الرؤيا أو ملقائإ ملميإ )ع(علم أنإ معصوم وامن اإلمام )ع(   السيد -1٢

ال تراج العني ويراج القل  ملن تععى صلللللة   )ع(نعيجة ال عد عن األنصللللار واإلمام أحمد  -13
 ؟)ع(اإلمام

 العراق -املرس : علي العراقي 

 : ۵۹۲پرسش 
 ﴿هو العلی العظیم﴾ است یا ﴿خالدون﴾؟ الکرسیپایان آیت -۱
 ، حمیده است؟ )ع(آیا اسم مادر سید -۲
 که  هست برهان در روایت دو کهشب قدر بیست و چهارم است یا بیست و سوم؟ با توجه به این -۳

 .است چهارم و بیست قدر شب دهدمی نشان
 ین ما عیسی است« چه کسی است؟در روایت طوسی در کتاب غیبت، منظور از »آخر -۴
 است؟ خراسانی مصداق ایآیا خامنه -۵
 باشد؟آیا نماز در مسجدی که نماز مقلدین فقها در آن برقرار است جایز می -۶
 حکم مرغ قربانی منجمد و ماهی منجمد چیست؟  -۷
 است؟ امعن چه به این باشد؛می )ص(در روایات آمده این سیاهی که در ماه است، حضرت محمد -۸
به  هاآن با رفتن نیز و شودآیا تعزیه و حضور در مجالس حسینی که توسط مقلدین فقها برگزار می -۹

 است؟ جایز زنانزیارت و شرکت کردن با ایشان در صندوق کمک به فقرا و ایتام و بیوه
 است؟  بدعت یک این یا دارند طالع و برج مردم یآیا همه -۱۰
 آیا. ساخت جاری زبان بر را چهارگانه هایوفات یافت که پیش از وفات، شهادت پدرم در حالی  -۱۱

 فوت کرده است؟ )ع(مهدیین و ائمه آیین بر
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 با دیدار یاست یا به وسیله )ع(از طریق رؤیا فهمیده که معصوم و پسر امام )ع(آیا سید -۱۲
 ؟)ع(پدرش
 یصله  بیند،می را او قلب و بیندا نمیکه چشم او ر  )ع(به خاطر دوری از انصار و امام احمد -۱۳

 را به چه کسی باید داد؟ )ع(امام
 عراق   -فرستنده: علی العراقی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 رماان.ليلة القدر  ي ليلة الثالث والعنرون من شهر 

 ووالدك مما أنإ ردد النهادة الحق فهو م من إن شاء اهلل توم على الحق.

وفقلأ اهلل يمكنلأ اإلطالع على الكعل  والخعلاملات لتعر   ل  ملا تريلد معرفتلإ عن 
 الدعوةذ سدد اهلل خعاك ملا يرضيإ س حانإ.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 اسخ: بسم الله الرحمن الرحیمپ
  .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 شب قدر، شب بیست و سوم از ماه رمضان است.
 .است کرده وفات  حق بر و مؤمن اللهشاءپدر شما از آنجا که شهادت حق را به زبان آورده، ان

 که  دعوت  یر چیزی دربارهه از ها،خطبه و هاکتاب  طریق از توانیا توفیق دهد! میخداوند شما ر 
 استوار  اوست، رضایت مورد که آنچه در را هایتانگام سبحان خداوند. شوی مطلع بدانی، خواهیمی

 !سازد
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  -  لحسنااحمد                                                                   

  * * * * * * 
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 سوال در مورد جن و تاثیر بر انسان :  593پرسش 

 السالم عليكم. :٥٩3الس ال  

 ؟   القط األسود من الجنذ و يف التخليف منإ

 ؟امل من   يجوز تحاه الجن 

 ؟   ل ان المل ر يجملب نوع من الجن

 ؟   يمكن للجن أن يمع اإلنسان ويلاسإ وي نيإ ويقتلإ

 ؟   الجن ممكن أن يعنك  ويلتي ماليقمة على شك  نوع من أنواع الحيوانات

 ؟ما  و أفا  حرز من الجن

 وشكرا .
 الكويت -املرس : علي ع د الكريم 

 :۵۹۳پرسش 
 السالم علیکم. 

 ؟شد خالص آن از توانمی چگونه و است؟ جن از سیاه یآیا گربه
 آیا احضار جن مؤمن مجاز است؟ 

 است؟ جن از نوعی کنندهآیا صمغ کندر، جذب 
 بکشد؟ و نماید آزار بیندازد، اشتباه به را او کند، لمس را انسان تواندآیا جن می
 شود؟ ظاهر حیوانات از یکی صورت به یداریب در و دهد شکل تغییر تواندآیا جن می

رز برای در امان ماندن از جن چیست؟ با تشکر.  بهترین ح 
 کویت  -فرستنده: علی عبدالکریم 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

يمع  معيف الحيوانلات ويومههلا مزئيلا  ويحر هلا مزئيلا  ملاالتجلاج اللملي الجن يمكن أن 
يريدجذ تماما   ما يمع اإلنسللان ويصلله إ مزئيا ذ مفقدان السلليعرة على سلللو إ و المإ 
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ن مخليفة اهلل م زمانأذ ومالقرآن الكريمذ  وتصللللرفاتإذ وأفالللل  حرز من الجن  و التحصلللل 
ديثا  قدسللليا  مرويا ذ أو حىت ما صلللف من التوراة ومكالم اهلل سللل حانإ وتعالى حىت لو  ان ح

 واإلنجي .

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

که خودش محدود و اندک، به سمت و سویی    طوربه  را  هاآن  و  کند  لمس  را  حیوانات   برخی  تواندجن می
 او با و کند لمس اندکی را انسان جزئی طوربه تواندمی که طورهمان دقیقا   وادارد، حرکت به خواهدمی

 پناه و تحصن جن، از حرز برترین. نیست او سلوک و کالم و رفتار بر سیطره به قادر ولی نماید برخورد
خدای سبحان است، حتی اگر یک حدیث ه قرآن کریم و به سخن ب زمانت، در خدا یخلیفه به بردن

 قدسی روایت شده باشد، یا حتی مطالب صحیح از تورات و انجیل.

وتحالللله الجن ممكن ومائز إن  ان لةرض رامف وشللللرعيذ ولكن يج  أن تعلم أن  
اللجلن أريللل لهلم يلكللململونذ وأنلهلم ملوملودون ملللعللداد  ل لهة م  لل  ملكللانذ ويلملكلن أن  

لى أنهم يمكن مسللللهوللة أن ي نون من يقوم يخلدعون من يحاللللر م ماسللللاطلةذ إضللللافلة إ
 متحاه م  ألنإ عادة يكون مصاب مداء األنا فيكون ضعيفا  مدا  أمامهم.

 وأنا م ل نسان منإ النفيس و و معرو  للك ذ ومنإ األمراض الجسدية.

 ها احضار جن ممکن و جایز است، اگر برای غرض راجح و شرعی باشد؛ ولی باید بدانی که اغلب جن
 را هاآن که کسانی توانندمی آسانیبه و دارند حضور مکانی هر در زیاد تعداد به جنیان و گویندمی وغدر 

 اقدام هاآن احضار به که کسی توانندمی سادگیبه هادهند. عالوه بر این، جن فریب کنندمی احضار
 . اندضعیف  بسیار  اجنه  برابر در  و  هستند  منّیت بیماری گرفتار  افراد  این  معموال    زیرا برسانند آزار  را کندمی

 هایریبیما دیگری و آشناست همه برای که است روحی یکی رسانند،اذیتی که اجنه به انسان می
 .است جسمی

ومسلللة أن الجن يقت  اإلنسلان مصلورة م اشلرة ريه صلحيحةذ فهو لهع لإ سللعة لفع  
نفسليا  ويجعلإ ي ني نفسلإذ ورمما أيالا  ي ني  ملاذ ولكن يمكن أن يمع اإلنسلان وي نيإ  

ريهجذ ويمكن أن يعسلا  ل نسلان ملمراض مسلدية معرق  ثهةذ منها مثال  نق  الجراثيم 
إلى طعامإ وشلرامإ وتنفسلإذ ون ر اسلم اهلل عند األ   والنلرب وم    حال يدفع شلر م 

 إن شاء اهلل.
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شد مستقیم طوراین موضوع که جن، انسانی را به  برای قدرتی و تسلط اجنه زیرا نیست صحیح بک 
 وضعیت  در را  او و  دهند  آزار  روحی لحاظ  از  را  او  و  کنند  لمس  را  انسان  توانندمی  ولی  ندارند  کار  این  انجام

 به را انسان مختلف هایشرو با تواندمی جن. دهند قرار دیگری به رساندن آزار بساچه و خودآزاری
. فرد تنفس و نوشیدنی غذا، به میکروب  دادن انتقال طریق از مثال   سازد؛ مبتال جسمانی هایبیماری

 !اللهشاءان سازد،می برطرف را هاآن شر حال، همه در و نوشیدن خوردن، هنگام به خدا نام ذکر

 وفقكم اهلل وسدد خعا مذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن  

 ! سازد استوار را هایتانخداوند شما را توفیق دهد و گام
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 درخواست دعا برای شفا یافتن:  594پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٩٤الس ال  

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

 سيدي وموالي اليمانيذ السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

سلليدي أيها الكريم امن الكرماءذ لدي  طل  أطل إ منأ سلليدي وأنا على يقني ملنأ لن 
تردني  ألنكم أ   ال هت ال تردون طال  حامة أمدا ذ وحاميت سليدي أن تدعو لي مالنلفاء من  

 عو لي محسن العاق ة حفمأ اهلل لنا من    مكروج.مرِضذ وأن تد

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 اسرتاليا -املرسلة: ل ك 

. ۵۹۴پرسش   : اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 
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 سرور و موالیم، یمانی! السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 
 مرا که مطمئنم و کنممی تقاضا سرورم شما، از که دارم درخواستی! هاسرورم! ای کریم فرزند کریم

. سرورم! حاجت من این است که برایم کنیدنمی رد  را  نیازمند  گاههیچ   )ع(بیتاهل  شما  زیرا  کنی؛نمی  رد
 ما برای مکروهی هر از را شما خداوند. کنی دعا عاقبت حسن به برایم و یابم شفا امیماریدعا کنی از ب

 !فرماید حفظ
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 استرالیا    -فرستنده: ل ک 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقأ اهلل لك  خهذ أسللللل اهلل أن يمن  عليأ مما  و أ لإذ وأن يمن  عليأ مالنلللفاء مىت 
 يناء و يفما يناءذ و و أرحم الراحمني.

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

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! از خداوند مسئلت دارم به آنچه که اهل و شایسته آن است 
بر شما مّنت گذارد، و بر شما به شفا مّنت نهد، هرگاه که اراده کند و هرگونه که اراده فرماید و او 

 لراحمین است.اارحم

ا من اسللمإ دواءذ ون رج شللفاءذ يا من  وللنللفاء اقرئي  ملا الدعاء دائما  ومحاللور قل : )ي
يجع  النلللفاء فيما ينلللاء من األشلللياءذ صللل ب على محمد وآل محمد وامع  شلللفاء )وتمل ر 
االسللللم إن  ان ريهك أو ياء املتكلم أي تقول شللللفائي( من  ملا الداءذ ماسللللمأ  ملا "يا اهلل 

 عنر مرات"ذ "يا رب عنر مرات"ذ "يا أرحم الراحمني عنر مرات"(.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - لحسنأحمد ا 

 من یجعل یا شفاء، وذکره دواء، اسمه من برای شفا این دعا را همیشه و با حضور قلب بخوان: »یا
 شفاء )اسم شخص مورد نظر( من واجعل محمد، وآل محمد علی صّل  األشیاء، من یشاء فیما الشفاء

الراحمین، ده مرتبه« )ای که  أرحم »یا مرتبه«،رب، ده  »یا الله، ده مرتبه«، هذا »یا باسمك الداء، هذا
، درود فرست بر محمد دهدنامش دوا و ذکرش شفا است ای که شفا را در هر چیزی که بخواهد قرار می
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و آل محمد، و از این درد، شفای )اگر مربوط به کسی غیر از شما است، اسم او را بیاور و یا از یاء متکلم 
من( را مقدر بدار، به این نام تو »یا الله، ده مرتبه«، »یا رب، ده مرتبه«، »یا استفاده کن یعنی بگو شفای 

      ده مرتبه«(. الراحمین،ارحم
 .ق.هـ ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  -  لحسنااحمد                                                                  

  * * * * * * 

 شناخت حق درخواست دعا برای  : 595پرسش 

 السالم على من ات ع الهدى. :٥٩٥الس ال  

إلى السللليد أحمد الحسلللن.. سللليدي املوقرذ تعات  ثها  ومعثت رسلللالة لكم ولم أتوفق  
 لرد م الكريمذ أرموك سيدي إن  يت إماما  ومعصوما  فدعاؤك ال يرد إن شاء اهلل.

منني وقلائلد الةر أقسللللم عليلأ محق سلللليلدة اليسلللللاء وميلت خه خلق اهلل وزوملة أمه امل 
املحجلني على من أمي طال  عليهم الصلالة والسلالم أن تدعو لي ملعرفة الحق وات اعإ فلهع لي  

 ح  آخر.

 .ولكم مزي  شكري وامتناني
 نيوزلندا -املرسلة: أسي  

 («.نهد قدم هدایت پی از که کس»)سالم بر آن  :۵۹۵پرسش 
 پاسخ از ولی فرستادم شما برای ایارجمندم! با مشقت بسیار نامه... سرور )ع(الحسنبه سید احمد

 دعای چراکه هستی، معصوم و امام که سرورم کنممی خواهش شما از. ماندم نصیببی شما یکریمانه
 . اللهشاءان شود،نمی رد شما

فید رویان و پیشوای س )ع(شما را به حق سرور زنان و دختر بهترین خلق خدا و همسر امیرالمؤمنین
 آن  از پیروی و حق به نسبت کردن پیدا معرفت جهت به برایم که دهمسوگند می )ع(طالبعلی بن ابی

 .ندارم دیگری حل راه من که نمایی دعا
  بسیار از شما متشکر و ممنونم.

 نیوزیلند -فرستنده: اسیل 
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 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

أسللللللل اهلل أن يوفقكم ويسلللللدد م ملعرفلة الحق والث لات عليلإذ  و وليي و و يتولى 
 الصالحني.

! دهد  توفیق  آن  بر ماندن  استوار و  حق  شناخت  بر  و بدارد  موفق  را  شما  که نمایماز خداوند مسئلت می
 .است شایستگان دوست او و است من یاور او

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 جائز است که نماز اعرابی را بخوانم تا از شما بشوم؟ : 596پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٩٦الس ال  

وأ لي ومالي والنللا د الةائ  سلل حانإ على ما أقول شللهيدذ أشللهد  نفسـي سلليديذ فداك  
 واآلخرة.أنأ سيدي وموالي وإمامي م الدنيا 

 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.۵۹۶پرسش 
 شهادت . است گواه گویمسرورم! جان و خانواده و مالم فدای تو باد! شاهد غایب سبحان بر آنچه می

 .آخرت  و دنیا در هستی من امام و موال و سرور تو که دهممی
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اإلعراميذ ومتوفيق منإ ذ قرأت م  تاب النللرائع عن صللالة  )ص(سلليدي يا من رسللول اهلل
سلللل حلانلإ معلد ملدة قرأت تفصلللليل   لملج الصللللالة م مفلاتيف الجنلان و لملا ملا فهمتلإ: إعرامي 

مسلا    )ص(أنإ ال يسلتعيع حالور صلالة الجمعة مع الرسلول  )ص(اشلتكى إلى رسلول اهلل
 ملج الصللالةذ عج  اهلل فرمأ يا سلليدي وموالي ومعلنا من    )ص(معد املكان فعلمإ الرسللول

لكم م الدنيا واآلخرة و الكاش الصامت مني يديكمذ و الحجر م يمينأ   السامدين
تلقيلإ حهلث تنلللللاءذ ومعلنلا ممن يرضلللليكمذ وأن يعجل  لنلا ملقلائكم ومفلارقلة أعلدائكم 

 .)ع(محقكم يا ومإ اهلل

 الهی  توفیق  با  و  خواندم  مطلبی  اعرابی  نماز  ی! در کتاب شرایع درباره)ص(سرورم، ای پسر رسول خدا
 مردی:  است  صورت   این  به  فهمیدم  من  آنچه.  خواندم  الجنانمفاتیح  در  را  نماز  این  تفصیل  مدتی،  از  پس

 با جمعه نماز در تواندنمی راه دوری دلیل به وی کهشکایت برد از این )ص(خدا پیامبر به نشینانادیهب از
یم! خداوند فرج شما را تعجیل این نماز را به او یاد داد. سرور و موال   )ص(حاضر شود و پیامبر  )ص(پیامبر

 پیشگاه  در  صداد خاموش و بیگوسفن  همچنین  و  آخرت   و  دنیا در  شما  بر  کنندگانفرماید و ما را از سجده
 مورد  که  کسانی  از  را  ما.  بیندازی  را  آن  بخواهی  کجاهر  که  شما  دست  در  سنگی  همچنین.  دهد  قرار  شما

! دهد  قرار  کنندمی  دوری  دشمنانتان  از  و  مالقات   را  شما  که  کسانی  از  را  ما.  دهد  قرار  هستند  شما  رضایت
 .)ع(خدا وجه ای! شما حق به

 ؟فه  يا سيدي يجوز لي أن أصلي صالة اإلعرامي يوم الجمعة وتكون  من صلى معأ

 وا شوقا  لأ يا موالي.
 الكويت -املرس : خالد 

اعرابی را بخوانم و مثل کسی باشم که با شما نماز سرورم! آیا برای من جایز است که روز جمعه نماز 
 خوانده است؟

 وه که چقدر مشتاق شما هستم، ای سرورم!
 کویت   -فرستنده: خالد 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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 الرحمن الرحیم پاسخ: بسم الله 
 .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

وفقكم اهلل وسللدد خعا م ملا يرضلليإذ إن شللاء اهلل أنتم معنا ما دمتم م منني عارفني 
 مالحق مخلصني هللذ  و وليي و و يتولى الصالحني.

 شما  اللهشاءن را در آنچه مورد رضایتش است، استوار سازد. انهایتاخداوند شما را توفیق دهد و گام
 شایستگان  دوست  او  و است  من  یاور  او.  باشید  لله مخلص و  حق  به عارف  مؤمن،  کهوقتی تا  هستید  ما  با

 . است

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 الله و برکاتهوالسالم علیکم و رحمة 
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 آل محمد)ع(علم یمانی چند سوال برای آزمودن : 597پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٥٩٧الس ال  

  يف حالكم موالنا ينرف  أن ترد على  ملج األسًلة:

 ؟القدرة إلحياء املوتىمن  م األناياء الثالثة الملين و  هم اهلل 

 ؟ما  ي الصالة اليت ال تحتا  إلى وضوء وال تيمم

 ؟أحد املالئكة اسمإ الحارمذ فما وهيفتإ

 ؟من  و املخلوق الملي أنملر قومإ ولم يكن من الجن وال اإلنع

 ؟من  و شومان



 213                                                                                               ( لسادس)اجلزء ااجلواب املنری عرب األثری  

 

 ؟)ص(من  م األناياء الثالثة الملين شهدوا لقومهم مي وة محمد

وأعتلملر على  رثة األسللللًللة و لي ثقلة ملاإلملاملة الوافيلة النلللللافيلة وشللللكرا  مزيال  
 منكم.

 السعودية -املرس : محمد العلي 

 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته۵۹۷پرسش 
 موالی ما! حال شما چطور است؟ به من افتخار دهید و به این سؤاالت پاسخ دهید:

 باشند؟ ن مردگان عطا نمود، چه کسانی میآن سه پیامبری که خداوند به آنان قدرت زنده کرد
 کدام نماز به وضو و تیمم نیاز ندارد؟

 یکی از فرشتگان حارث نام دارد، وظیفه و تکلیف او چیست؟ 
 آدمیان؟ از نه و بود جن از نه او کهکدام آفریده است که به قومش هشدار داد درحالی

 شومان کیست؟
 شهادت دادند چه کسانی هستند؟ )ص(محمدسه پیامبری که برای قوم خود به پیامبری 

 از  شافی و وافی پاسخ که دارم اطمینان من و خواهمبا تشکر فراوان، و بابت زیادی سؤاالت عذر می
 .نمود خواهم دریافت شما

 سعودی -فرستنده: محمد العلی  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقلأ اهلل لكل  خهذ لقلد ننللللرت  ثها  من الكعل  فيهلا علم  ثهذ ومن اإلطالع 
عليها يمكنأ أن تعر   ملا العلم ومصلدرج إن  يت طال  حق. وال أهنأ تعتقد أن ال أحد 

ال أعلم أن الصللللالة يعلم أن النمللة أنلملرت قومهلاذ و و أمر ململ ور م القرآنذ و ل  تعتقلد أني 
على املهت ممكنة دون وضلوء أو تيممذ مع أني ن رت  ملا األمر م  تاب شلرائع اإلسلالم؟!ذ 

 أسلل اهلل لأ التوفيق م محثأذ وأن يعرفأ اهلل الحق ويسدد خعاك.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 
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 حیمپاسخ: بسم الله الرحمن الر 
  .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 زیادی علوم هاآن در که شده منتشر زیادی هایخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! کتاب 
 و بشناسی را علم این توانیها میکتاب  این یمطالعه با هستی، حق طالب اگر شما. است شده درج

 هشدار قومش به مورچه نداند کسی که باشی باور این بر شما کنمنمی گمان. بدانی را آن منبع و مصدر
 بدون میت بر نماز دانمنمی من که باوری این بر تو آیا! است شده ذکر قرآن در قّصه این کهدرحالی داد

 ! ام؟نموده مطلب را در کتاب شرایع االسالم بیان این کهاین با است، ممکن تیمم یا وضو
 و بشناساند شما به را حق خداوند کهاین و خواهانم توفیق وجویتاز خداوند برای شما در جست

 . سازد استوار را هایتگام
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم  - لحسنااحمد

  * * * * * * 
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 املحور الرامع: تلوي  الرؤى
 تعبیر خواب  محور چهارم: 

 زیارت نجف و خریدن پارچه  )خواب دیدن(رؤیا: 598پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٩٨الس ال  

 وعلى آلإ وصح إ أممعني. )ص(الصالة والسالم على أمي القاسم محمد

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۵۹۸پرسش 
 و بر جمیع خاندان و اصحاب او. )ص(درود و سالم بر ابوالقاسم محمد

أما معد .. م يوم من أيام شلللهر محرم الحرام لهملا العام وأقسلللم على نلأ أني شلللا دت م 
منامي و لن  نا   إلى الزيارة م النجف األشللللر  وم السللللوق املسللللقف ل يع األقمنللللةذ 

ماشلللا  من أحد املحالتذ ولجمال األلوان وععر خاص م املح  مل   لرؤية و لن  أشلللرتي ق
 تلاب م إحلدى رفو  املحل  و للنلإ  تلاب اهلل تعلالى القرآن الكريم ولكن مكتوب 
عليإ اإلمام أحمد من الحسلن من مهة الحفإذ وقد سلللت صلاح  املح  من يكون أحمد من 

واليوم أ علل  لكم وأرمو منكم أن  الحسللللن فلم يج  ذ ولك  علق م مللالي االسللللمذ 
 ؟تفتوني أو تساعدوني ما معىن  ملج الرؤيا

 والسالم عليكم. 
 اسكتلندا -املرس : أمو أحمد 

 نجف  در  گویی  که  دیدم  خواب   در خورممی قسم  امسال،  الحراممحرم  ماه روزهای  از یکی  در... اما بعد
 ایپارچه  هامغازه از  یکی از  گویی.  بودم پارچه  فروش  یسرپوشیده  بازار  یک  در  و  رفتممی زیارت   به  اشرف

 مغازه، هایطاقچه از یکی در تا کشاند  مغازه از ایوشهگ به مرا خاص عطری و هارنگ زیبایی. خریدم
 به الحسن، بن احمد امام بود شده نوشته آن بر ولی بود کریم قرآن خدا کتاب گویی و ببینم را کتابی
 ذهنم   در  اسم  این  ولی  نداد  را  پاسخم  وی  کیست،  الحسن  بن  احمد  پرسیدم  مغازه  صاحب  از.  حفظ  جهت
 کنید  کمکم یا بدهید نظر من کار در که کنممی خواهش شما از و نویسممی شما برای امروز. شد حک

  چیست؟ رؤیا این معنی که
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 والسالم علیکم.
 اسکاتلند - حمدافرستنده: ابو 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

من فاللل  اهلل عليأ أن مني  وفقأ اهلل لك  خه م الدنيا واآلخرةذ رؤياك واضلللحة و ي 
 لأ الحق مهملا الوضوح الملي ال لاع فيإ.

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

این از فضل خداوند شما را بر هر خیری در دنیا و آخرت موفق بگرداند! رؤیای شما واضح است و 
 خداوند بر شما است که حق را به این روشنی که شبهه و ابهامی در آن نیست به شما شناسانده است.

والقملاش م امللكوت  و ل لاس التقوىذ ول لاس أ ل  الجنلانذ معللأ اهلل من خهة أ ل  
ي ﴿الجنانذ قال تعالى:   يرَواري

ِم ليَ اسللللا  نَزلَِنا َعَلِيكر
َ
 َوليَ اسر َيا مَ ي آَدَم َقِد أ

ينللللا  ِم َوري
ِوَءاتيكر سللللَ

ونَ  ِم َيمَلَ رر ي َلَعلَهر ِن آَياتي اَّلل  والقرآن  و رمز للحجة وخليفة اهلل   ذ(1)﴾الَتِقَوَى َنليَأ َخِهْ َنليَأ مي
 م    زمانذ فهو القرآن الناطق وترممان القرآن.

ا را از برترین اهل بهشت قرار پارچه در ملکوت همان لباس تقوا و لباس اهل بهشت است. خداوند شم
و  بپوشد را شرمگاهتان تا فرستادیم ایای فرزندان آدم برای شما جامه﴿: فرمایددهد! خدای متعال می

، باشد که است خدا آیات از یکی این و است بهتر ایجامه هر از پرهیزگاری یجامه و زینت ینیز جامه
 .باشدخلیفه الهی در هر زمان است که او قرآن ناطق و ترجمان قرآن می. قرآن نماد حجت و  (2)(پند گیرید

ورؤياك تمث   دخولأ ملوقع األنصار م االنرتنتذ فهو يمث   زيارة أمه امل منني  ألنإ يعرفأ 
ذ و و محل  أقمنلللللة  ألن منلإ يللخلمل أ ل  اإليملان والتقوى ل لاس التقوى )ع(مللمه امل منني علي

وللمعلادذ والععور  ي الكالم العهل ذ والقرآن الكريم  و خليفلة اهلل واألمن ليوم القيلاملة 

 
 . 26األعراف:  -1
 .26اعراف:  - 1
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وسهة خليفة اهلل والتعريف مإذ ولم يعرفأ صاح  املح  ممن  و أحمد الحسن  ألنإ م وقت 
 .)ع(دخولأ لم يكن اسم أحمد الحسن ونس إ مينورا   امال  حىت علي من أمي طال 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - الحسن أحمد

و رؤیای شما تمثیلی از وارد شدنتان در سایت انصار در اینترنت است و این مشابه زیارت 
 یمغازه همان او و سازدآشنا می )ع(باشد زیرا شما را با امیرالمؤمنین علیمی )ع(امیرالمؤمنین

 عطرها.  گیرندمی  معاد  و  قیامت  روز  برای  ایمنی  و  تقوا  لباس  او  از  تقوا  و  ایمان  اهل  زیرا  است؛  فروشیپارچه
 به نسبت شناخت و خدا یخلیفه یسیره و خدا یخلیفه همان کریم قرآن و است نکو و طیب کالم نیز
 الحسناحمد از اسمی شما، ورود هنگام به زیرا کیست الحسنمداح که نگفت شما به دارمغازه. است او

 منتشر شده است. )ع(طالبابی بن علی تا کامل طوربه او َنَسب کهدرحالی نبود
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 برخی از علما بعد از مردن آنهامشاهده رؤیای : 599پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٥٩٩الس ال  

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

السللللالم على موالي محملد ووصلللليلإ أحملد وعلى آملائهم العياني العلا رين ورحملة اهلل 
 ومر اتإ.

 ؟س الي األول:  و ما سا  رؤياي مالعلماء معد موتهم

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۵۹۹پرسش 
.  و الحمد لله رب   العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 و بر پدران طیب و طاهرش و رحمة الله و برکاته. )ع(و وصی او احمد )ص(سالم بر موالیم محمد
 بینم؟می خواب  در را هاسؤال اول من: چرا من پس از مرگ علما، آن



 

 218                                                                                                                          (ششم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

فاتإ والنور يسلللعع من م هنإ وخديإ ولم أسلللتعع أيام من و 3رأيت السللليد الخمي  معد  
 تنخيصإ إال من حام يإذ و ان معإ معمم آخر و ما م مداية طريق.

 ساطع هایشگونه و پیشانی از نور کهسید خمینی را سه روز پس از وفاتش در خواب دیدم، در حالی
 دو این و بود هم دیگری معمم یک او همراه. ابروهایش طریق از مگر بشناسم را او نتوانستم من و بود
 .داشتند قرار راه اول در

ورأيت ميت الهدى أخت الصللدر وشللعر ا مينللور والمسللة يشء ينلل إ الكفن وقالت لي 
 عمرك من عمري أو عمري من عمركذ ال أن ر ميدا .

 کرده تن به کفن شبیه چیزی و بود شده آشفته موهایش که دیدم خواب  در را صدر خواهر الهدیبنت
 .آورمنمی خاطر به خوب است، تو عمر از من عمر یا است من عمر از تو عمر گفت من به او. بود

ورأيلت ملاقر الحكيم معلد تفجهج ملالسلللللا  م ريرفلة النللللهلداء العلملاءذ و للنلإ ريالم على 
متكل ومجان إ النلللهيد الصلللدر الثاني النلللاي  و و منحن على الحكيمذ و لنإ يمدحإذ 

م عسلللم امعسلللامة التلميمل حني يمدحإ أسلللتانج والنور يسلللعع من رأس الصللدر والسللليد ماقر  
 الناي  حلقاتذ و ان متكل السيد الصدر أعلى من متكل السيد ماقر.

 ایباقر حکیم را پس از منفجر شدنش دیدم که در اتاق علمای شهید شده نشسته و گویی او پسر بچه
 او از گویی و بود شده خم حکیم بر او و داشت قرار ردپیرم دوم صدر شهید کنارش در بود، بالش روی بر

مچون لبخند شاگردی که استادش از او ستایش ه بود، خندان باقر سید و کردمی تمجید و تعریف
 سید بالش از باالتر صدر سید بالش و شدمی ساطع پیرمرد صدر سر از حلقهحلقه صورت به نور و کندمی
 .بود باقر

محمد رضللا النللهازي على نفع  يئتإ اليت ننللرت م االنرتنت و و متوفى ورأيت السلليد  
واقفا  وعليإ  فن لونإ أخالر مزرق فهوزي لونإ ممي  مدا  وم رق تإ سللسللة فالة معلق 

 مها قف    ه نوعا  ما وشهًني آخرين ال أن ر ما.

 فوت کهدم و او درحالیسید محمدرضا شیرازی را به همان هیئتی که در اینترنت منتشر شده است دی
بسیار زیبا بود و در  رنگش که بود او بر ایفیروزه آبی به مایل سبز رنگ به کفنی و بود ایستاده بود کرده
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 هاآن  که  بود  هم دیگر  چیز دو  و بود  شده  آویزان آن  از  بزرگ  قفل جورگردنش زنجیری از نقره بود که یک
 .کنمنمی بیان را

َماء ﴿وأخها   ملج املرة الثالثة أو أ رث أسللمع م املنام  ملج اآليات النللريفة:   تيي السللَ
ِ
َيِوَم َتل

ني   َخان  مب ي ی * ميدر لييْم  َیْغشــَ
َ
نروَن * الَناَس َ مَلا َعمَلاْب أ ِ مي ِف َعَنا الَِعمَلاَب إينَا مر ...... إينَا * َرمََنا اِ نللي

و الَِعمَلابي َقلييال    فر ونَ َ اشلي ِم َعائيدر ذ و مللأ سلمعت آيات مداية سلورة األناياء وأواخر (1)﴾إينَكر
َقاَ ا....﴿سلورة النلمع:   شلِ

َ
ذ ومعالها  ان منفع طريقة قراءتكم.     ي (٢)﴾إيني انَ َعَث أ

 ؟ أنا خائفة سيدي أرمو م الدعاء لنا محسن العاق ة.؟تخص 
 اإلمارات -املرسلة: زيي  

روزی که آسمان ﴿: شنومسومین بار یا بیشتر است که در خواب این آیات شریفه را میو باالخره برای 
ای پروردگار   *  دردآور  است  عذابی  این  و  پوشد  فرو  خود  در  را  مردم  یو آن دود همه  *  به آشکارا دود بیاورد

 آیین  به باز شما و ریمدا... عذاب را اندکی برمی* ایمآورده ایمان ما کهما، این عذاب را از ما دور گردآن
آنگاه که ﴿: شنیدم را شمس یسوره اواخر و انبیاء یو نیز آیات آغاز سوره  ( 3)(گردیدبازمی خویش

 هستم؟ من آیه منظور آیا. بود شما قرائت طریق همان به هاو برخی از آن (4)(... برخاست ترینشانشقی
 !کنید دعا ما عاقبت حسن برای کنممی خواهش شما از. ترسممی من! سرورم

 امارات   -فرستنده: زینب 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

الرؤى ماألشلخاص معالها املراد منهم األسلماء فقطذ فالسليد الخمي  الملي رأيتإ لهع  و 
الخمي  )رحمإ اهلل( إنما  ي تعريف من اهلل لأ مالقادم إلصلالح األمة معد وفاة السليد السليد  

)رحمإ اهلل( من خالل شللخيف تعرفينإ و و السلليد الخمي ذ فاملراد  و اسللم السلليد الخمي  
 فقط و و )روح اهلل(.

 
 .15 –  10الدخان:  -1
 . 12الشمس:  -2
 .15تا  10دخان:  - 3
 .12شمس:  - 4
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 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.   و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و  آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 آقای همان ای،بعضا  منظور از خواب دیدن اشخاص، فقط اسامی است. آقای خمینی که شما دیده
برای اصالح امور  نیست بلکه شناساندن کسی به شما است که پس از وفات سید  )رحمه الله(خمینی

گیرد که او همان آقای شناسی صورت میصی که او را میگذارد، و این کار از طریق شخامت پا پیش می
 .است الله«و او »روح )رحمه الله(است. پس مراد، فقط اسم آقای خمینی )رحمه الله(خمینی

وميت الهدى اليت رأيتها أيالا  ال يمكن أن تكون ميت الهدى العلوية أخت السليد محمد 
)و لملج  ي الع لارة الصللللحيحلة( تع  أنهلا ملاقر )رحمهملا اهلل(  ألن قولهلا للأ عمرك من عمري  

اليت منها  -  )ع(و م آل محمد -من آل محمد ولهسللت إنسللانة عاديةذ م   ي من أرواح الحياة  
 حياة وموت مقية الخلق.

نیست  )رحمه الله(محمدباقر سید  خواهر  الهدیبنت  علویه  قطعا    ای،دیده  خواب  در  که  نیز  الهدیبنت
که عمر تو از عمر من است )و این همان عبارت صحیح است( به این مبنی بر اینزیرا سخن او به شما 

 همان   که  الحیات   ارواح  از  او  بلکه  باشد،بوده است و انسانی عادی نمی  )ع(معناست که وی از آل محمد
 .هاستآن از خالیق سایر مرگ و زندگی که کسانی باشد؛می هستند، )ع(محمد آل

محمد ماقر الحكيم والسلليد الصللدر )رحمهما اهلل( إن شللاء اهلل تكون ورؤياك مالسلليد 
 رم  ولم ينكرا الدعوة. 13خها  لهما و ما ماتا على الوالية إن شاء اهلل وق   ميان 

الله برای این دو خیر شاءای انرا در خواب دیده )رحمه الله(صدر سید و حکیم محمدباقر سید کهاین
 اند و دعوت را رد و انکار ننمودند.الله بر والیت وفات کردهشاءرجب و ان  ۱۳ی  بیانیهاست. این دو، قبل از  

ومحمد رضا النهازي رؤياك فيإ ريه ميدة ماليس ة لإذ فالسلسلة والقف  تع  السجنذ 
 أعانك اهلل من سجن اآلخرة.

یر و قفل به معنای نیست، چراکه زنج خوب  او برای ای،دیده شیرازی محمدرضا یخوابی که درباره
 زندان است، خداوند شما را از زندان آخرت نگاه دارد!
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أما ما تسلللمعينإ فهو إنملار مقدوم العملاب إلى أ   األرضذ أسللللل اهلل لأ ولك  األنصلللار 
 العافية والنجاة وحسن العاق ة.

. از سوی اهل زمین استبه عذاب  آمدن یاما آنچه که به گوش شما رسیده است، هشداری درباره
 .نمایممی مسئلت انصار یخداوند عافیت و نجات و حسن عاقبت را برای شما و همه

َقاَ ا﴿أما آية:   شلللِ
َ
وخاتمتإ   )ع(فألن سلللهة املهدي سلللتكون  سلللهة علي  ﴾إيني انَ َعَث أ

 .)ع( خاتمة علي

عاقبت  )ع( وعلی یهمانند سیره ی مهدی)ع(، سیره(برخاست شانترینآنگاه که شقی﴿ یو اما آیه
 او نیز همچون عاقبت علی)ع( خواهد بود.

 وفقأ اهلل لك  خه.

 خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند!

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

                                                   والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنامداح

  * * * * * * 

 مباحثه با مردم در مورد دعوت مبارک رؤیای : 600پرسش 

رأيت أننا مالسلون م قاعة   هة ونحن أنصلار نحاور معيف الناسذ و انت  :٦٠٠السل ال   
القاعة   هة وفيها ناس نحاور للدعوةذ ثم خرمنا ون ات أنا وشللللخيف  ان يقود سلللليارة  
وأنلا ملالع مجلان لإ ون  نلا إلى منعقلة ريفيلة سلللل حلان اهلل من مملالذ و لانلت املنعقلة تعل   
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سلللله م طريق ترامي وفجللة خرموا رملال يحملون على نهر عرييف مملوء ملامللاءذ ثم  نلا ن
سلالح من مسلتان وماء إلي  شلخيف يحم  سلالح معل  أنمر ماملنمار السلالح إلى مهتني تع   
على نهر ومهتني مناء قديمذ وقال لي: من  نا يمهر إمامكم أحمد الحسلللن ونحن  نا نيتمرج 

أحلد م: نحن )الجهلة الفالنيلة( يمهر ونقتللإذ لم أرد عليهم و نلا على حلملر منهمذ وقلال لي 
 نا نيتمرج لنقتلإ عندما يمهرذ وقلت للسلللائق: صلللف مان ا ذ ووقفنا على مسلللافة منهم وأنا 
أنمر إليهمذ فجلة دخلوا الاسللللتان وسلللل حان اهلل    األرض خاللللرة ومميلة مدا  إال  ملج 

نت السلاعة الاسلتان  لنها م الخريف أو يامسلة اليت دخلوا فيهاذ واسلعيقمت من نومي و ا
 ؟ههرا ذ وفقكم اهلل ما معىن  ملج الرؤيا ٢حوالي 

 العراق -املرس : الةائ  املنتمر 

 گوو: در خواب دیدم که ما در سالن بزرگی نشسته بودیم و ما انصار با برخی مردم گفت۶۰۰پرسش 
. گفتیممی سخن هاآن با دعوت  یو ما درباره بودند مردم از گروهی آن در و بود بزرگ سالن،. کردیممی

 نشستم، کنارش من و داشت عهده بر را خودرو رانندگی که نفر یک با من و آمدیم بیرون آنجا از سپس
 بر مشرف منطقه، آن. افتادیم راه به بود زیبا بسیار اللهسبحان که روستایی یمنطقه یک سمت به

 که مرد چند ناگهان که کردیمخاکی حرکت میمه، ما در یک راه ادا در. بود آب پر و عریض ایرودخانه
 دوربین با من داد اجازه و آمد من سراغ به مسلح فرد یک. آمدند بیرون باغ از داشتند خود با اسلحه
 شما  امام:  گفت  من  به.  قدیمی  یخانه  دو  بیندازم؛  نگاهی  بود  رودخانه  بر  مشرف  که  ایخانه  دو  به  اسلحه

 من. بکشیمش ما و شود ظاهر او تا هستیم منتظرش اینجا ما و شوداز اینجا ظاهر می )ع(الحسناحمد
)گروه فالنی( اینجا  ما: گفت من به هاآن از یکی. ترسیدیممی هاآن از ما و ندادم پاسخی هاآن به

فاصله از منتظرش هستیم تا وقتی ظاهر شد او را بکشیم. من به راننده گفتم: کنار بایست. ما با مقداری  
 بسیار  زمین یهمه اللهسبحان و شدند باغ داخل ناگهان. کردممی نگاه هاآن به من و ایستادیم هاآن

ز خواب ا. بود خشک و پاییزی آنجا گویی شدند؛ داخل آن در که باغی این مگر بود شده زیبا و سرسبز
       معنای این رؤیا چیست؟ظهر بود. خداوند شما را توفیق دهد!  ۲بیدار شدم و ساعت حدود 

 عراق  -فرستنده: غائب منتظر 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .
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وفقأ اهلل لك  خهذ وأسلل اهلل أن يكون م رؤياك خه لأ ومنرى من اهلل منصر دينإ 
 حق وإن  رج الكافرون واملنافقون.وإههار ال

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

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

بگرداند! و از خداوند مسئلت دارم که در خوابت، خیری برای شما خداوند شما را بر هر خیری موفق 
 و بشارتی از جانب خدا برای پیروزی دینش و اظهار حق باشد، اگرچه کافران و منافقان را ناخوش آید.

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 پدرم عادل امام است.  اینکه رؤیای : 601پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦٠1الس ال  

ذ السلالم على أميت اإلمام أحمد الحسلن يماني )ع(السلالم على أميت اإلمام محمد من الحسلن
 .)ع(آل محمد

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۶۰۱پرسش 
 یمانی آل محمد)ع(. الحسنسالم بر پدرم امام محمد بن الحسن)ع(، سالم بر پدرم امام احمد

 اللهم ص   على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما . 

.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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مللن  واقف أملام واللدي و و املمثل   1٤3٢صللللفر  ٢٥رأيلت م منلامي فجر يوم األرمعلاء املوافق 
ام( ولهع ممثال  و لنإ صللللاح  شللللر ة   هة ويريد عادل إمام )م الرؤيا اسللللمإ عادل إم 

السللللفر إلى مكان معيدذ وإن سللللفرج حسلللل  ما أن ر يكون ملدة طويلةذ فقال لي: سللللو  
تكون أنت املسلل ول على النللر ةذ و ان مرتاحا  ومعمًنا  لألمرذ و لنإ واثق م ذ فقلت 

نلأ ولكنإ أصر  على أمرج   لإ مامعسامة: إن  واهلل ال أستعيع نلأذ وتوسلت مإ أن يعفي  من
ماطمًنان تام فق لت األمرذ وعند ا اسللتدرت وشللا دت م اشللرة أحد املمثلني مع عادل إمام م 

  ٦٠٠٠٠٠٠إحدى املسرحيات و و شخيف أقرع )أنزع(ذ فكان  ملا النخيف يتكلم عن الرقم إما  
حىت يق  العدد ال أتمل ر مالا طذ وأراد  ملا النخيف أن يحمل  الصفر األخه للرقم   ٦٠٠٠٠٠أو 

و لان أمرج مري لا  و و يعلم نللأذ و لان ملالقرب منلإ علدد من األشللللخلاص و للنلإ يريلد 
االحتيلال عليهمذ فقلال: إن رفعلت الصللللفر يقل  العلدد و ملا لهع ممنللللكللةذ ثم معلد نلأ أراد 

حهث ونعيجة  ٥٠٠٠ألف حس ما أن ر ونلأ ليق  العدد إلى   ٥٠٠٠٠حمل  الصفر األخه من الرقم  
ملا وقفت مومهإ وأمرتإ ملن يرمع عن أمرج و لن لي السلعة عليإذ فانتهى رريما  عنإذ لفعلإ  

 والحمد هلل رب العاملني.
 العراق -املرس : محمد األنصاري 

( در خواب دیدم که گویی من پیش روی ۱۳۸۹بهمن  ۱۰) ۱۴۳۲صفر  ۲۵در سحر روز چهارشنبه 
بود )در خواب اسمش عادل امام بود( ولی نماینده نبود و پدرم ایستاده بودم و پدرم نماینده »عادل امام« 

 هست، یادم که آنجا تا و کند سفر دوردستی جایبه خواستگویی او صاحب شرکت بزرگی بود و می
 وی. شد خواهی شرکت مدیر و مسئول شما: گفت من به او. کشیدمی طول زیادی زمانمدت  سفرش

: گفتم  او  به  لبخند  با  من.  داشت  اعتماد من  به  گویی  و  بود مطمئن و خاطرآسوده  قضیه  این  خصوص در
 آرامش  کمال  در  او  ولی  کند  معافم  کار  این  از  که  کردم  التماس  او  به  و  آیمبرنمی  کار  این  پس  از  من  خدا  به
بالفاصله ، بر کارش اصرار ورزید و من سرانجام موضوع را پذیرفتم. در آن هنگام برگشتم و اطمینان و

 یک درباره داشت و بود کچل شخص این. هاستصحنه از یکی در امام عادل با هادیدم یکی از نماینده
است خو می فرد این. کردمی صحبت ندارم خاطر به دقیقا   اآلن و بود ۶۰۰۰۰۰ یا ۶۰۰۰۰۰۰ که عدد

. دانستاین را میآخرین صفر عدد را حذف کند تا عدد کوچک شود. کار وی مشکوک بود و خودش هم  
 صفر  اگر: گفت وی. کند برداریکاله هاآن از خواستمی وی گویی و بودند دیگری افراد او نزدیکی در
د از این قضیه بع دارم، یاد به که آنجا تا سپس. نیست مشکلی این و شودمی کوچک عدد برداری را

 کارش   این  دلیل  به  من.  دهد  کاهش  ۵۰۰۰  به  را  عدد  تا  بردارد  نیز  را  ۵۰۰۰۰  عدد  صفر  آخرین  خواستمی
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 برخالف او. داشتم قدرتی و تسلط او بر من گویی و بردارد دست کارش از گفتم وی به و شدم رویارو او با
     . العالمین رب  لله الحمد و. کشید دست کار آن از میلش

 عراق  - فرستنده: محمد انصاری 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقأ اهلل لك  خهذ وأسلل اهلل أن يكون م رؤياك خه لأ ومنرى من اهلل منصر دينإ 
 الرؤيلا إن وإههلار الحق وإن  رج الكلافرون واملنلافقونذ واعلم أن األشللللخلاص اللملين ترا م م

لم يكن لهم موضلع فهو االسلم فقطذ أي أن املراد منهم  و االسلم فقطذ فاملالئكة يلخملون 
صورا  لها أسماء مناس ة من صفحة ومودك ومما  و منع ع م نا رتأ إليصال ما يريدون 

 إيصالإ لأ.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

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

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! و از خداوند مسئلت دارم که در خوابت، خیری برای شما 
رچه کافران و منافقان را ناخوش آید. و بشارتی از جانب خدا برای پیروزی دینش و اظهار حق باشد، اگ

 منظور  یعنی  نیستند بیش نامی  صرفا    باشند،  نداشته موضعی  اگر  بینی،بدان، اشخاصی که در خواب می
 آنچه و ات وجودی یصفحه با متناسب اسامی، این برای تصاویری فرشتگان است؛ اسم فقط هاآن از

 شما به خواهندمی که را آنچه طریق این از تا دهندشما نقش بسته است ترتیب می یحافظه بر که
 . برسانند

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق.  ۱۴۳۱رجب ألصب /  - لحسنااحمد

  * * * * * * 
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 است.  علت آمدن عذاب، تکذیب فرستاده امام مهدی)ع(رؤیای  : 602پرسش 

 السالم عليكم يا سادتي ورحمة اهلل ومر اتإ. :٦٠٢الس ال  

مسلللم اهلل الرحمن الرحيم .. الحمد هلل رب العاملنيذ والصلللالة والسلللالم على سللليد الخلق 
 محمد وآلإ األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .

 ای سرورانم! السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.   :۶۰۲پرسش 
د لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و بسم الله الرحمن الرحیم الحم

   .  المهدیین و سلم تسلیما 

و للني عنلد مملاعلة لت ليةهم مللمر العلملابذ و يلت  ٢٠1٠  ٠٢  13رأيلت معلد فجر األمع 
والكفر مدعوتإ السللللا  لنزول العملاب   )ع(أقول لهم: إن الرسللللول الملي أرسلللللإ اإلمام املهدي

ة ال أعرفهمذ و للان لهم ميوتللا  قري للة من معيفذ فجللاءت م  للملج األثنللاء اإللهيذ والجمللاعلل 
حنللللرات   هة الحجم نسللللايا  أ رب من حجم الكف وتدخ  من    مكان م ال يوت 
وم النللللوارعذ و للانللت نات لون م  دا نذ فقلللت للنللاس:  للملا العللملاب قللد نزل  ألن  للملج 

قد نزل العملاب ودخلت    حيواناتهم الحنلللرات تتوامد ق   العملاب مفرتة قصلللهة مدا  .. ل
الئملة ماملنزل الملي دخلتإ الحنرات منك  مهولذ ومن ضمن ما رأيت مقرة تحاشهت ضرمهاذ 
وم  لملج األثنلاء حلاوللت الهرب إلى ال هلت املجلاور فلإنا متللأ الحيوانلات قلد مألت أر لان  ل  

ملا  و لكنلإ م لاليذ األملا ن فحلاوللت الهرب من املكلان اللملي أنلا فيلإ إلى مكلان ال أدري 
ــيفرأيلت سلللليلارات ) ( على النلللللارع العلام فلدخل  م قليب أنلإ ال يمكن أن يق ل  أحلد أن  تکسـ

يوصللللل ذ لكن أحلد م وافق من أول مرة سللللللتلإذ وق ل  أن أر ل  معلإ ن الت إلى مقلال يايع  
العملاب الفوا إ والخالروات فاشلرتيت شلهًا  ال أتمل رج وحدثت أناسلا  على النلارع مِشلء عن 

 فر ات مع السائق وريادرت املكان والحمد هلل وحدج وحدج وحدج.

 موضوع  خواستمپس از سحر در خواب دیدم که گویی نزد گروهی هستم که می ۱۳/۲/۲۰۱۰دیروز 
است و  فرستاده ای)ع( فرستادهمهدی امام: گفتممی هاآن به. برسانم و کنم تبلیغ هاآن به را عذاب

 داشتند  هاییخانه.  شناختم، باعث نزول عذاب الهی شده است. من این افراد را نمیکفرورزی به دعوت او
 جاهمه  از  و  آمدند  بود  تربزرگ  دست  کف  از  که  بزرگی  نسبتا    حشرات   حال  همین  در.  بود  نزدیک  هم  به  که
بودند. به مردم گفتم: این عذاب است  تیره ایقهوه رنگ به هاآن. شدند وارد هاخیابان در و هاخانه در
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. شد نازل عذاب ... شوندمی پیدا حشرات  این عذاب، از قبل کمی بسیار یکه نازل شده، زیرا به فاصله
 جمله  از. گرفتند پناه بودند، شده وارد آن به ترسناکی شکل به حشرات  که ایخانه در حیواناتشان تمام

 کناری یذاشت کسی او را بزند. در همین اثنا سعی کردم به خانهگنمی که بود گاوی دیدم که چیزهایی
 فرار  جایی به هستم آن در که جایی از آمدم درصدد لذا اندکرده پر را جاهمه حیوانات  دیدم ولی بگریزم،

 خطور  گونهاین  دلم  به  و دیدم  هاییتاکسی  اصلی  خیابان  در.  بود ذهنم  در  ولی  کجاست  دانمنمی  که  کنم
 خواستم، او از که اول بار همان هاامکان ندارد کسی قبول کند که مرا برساند ولی یکی از آن که دکر 

 و رفتم فروختمی سبزیجات   و  میوه  که  بقالی  یک به بشوم، ماشین  سوار  او  با کهآن  از  قبل.  کرد  موافقت
. گفتم عذاب  یارهدرب چیزی بودند خیابان در که مردمی به و خریدم او از ندارم یاد به اآلن که چیزی

 .وحده وحده وحده لله الحمد و. کردم ترک را آنجا و شدم ماشین سوار

 ؟)ع(ما  و تلوي  الرؤيا سيدي قائم آل محمد
 فنلندا -املرس : زياد الج وري 

  تعبیر این خواب چیست؟ )ع(سرورم، ای قائم آل محمد
 فنالند -فرستنده: زیاد الجبوری 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

رؤياك مانلرة لأ أنأ إن شلاء اهلل سلتكون من النامني من عملاب وفقأ اهلل لك  خهذ 
اهلل سلللل حانإ وتعالى م  ملج الدنياذ وأسلللللل اهلل لأ أن تكون مع محمد وآل محمد م الدنيا 

 واآلخرة.

 در  شما  اللهشاءان  کهخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! خوابت، بشارتی برای شماست بر این
 که  دارم  مسئلت  خداوند از.  یابندمی  نجات  سبحان  خدای  عذاب  از  که  هستی  کسانی  یهزمر   در دنیا  این

 )ع( باشی.محمد آل و محمد با آخرت و دنیا در شما



 

 228                                                                                                                          (ششم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 بیند.شخصی که خود را در سلف دانشگاه می رؤیای  : 603پرسش 

مسلم اهلل الرحمن الرحيم .. السلالم عليكم يا حجة اهلل م األرضذ السلالم  :٦٠3السل ال   
 .)ع(على أنصار إمامنا وح ه نا وو  إمامنا املهدي

 ... : بسم الله الرحمن الرحیم۶۰۳پرسش 
 سالم بر تو ای حجت خدا بر زمین، سالم بر انصار امام ما و حبیب ما و وصی امام ما مهدی)ع(.

 أعلم إن  ان لإ تفسه أو الذ وال أعلم إن  ان شهًا  من النيعان أم ال.حلمي  ان واهلل  
 ت یا نه.اس  بوده  شیطان سوی از چیزی خواب این دانمنمی  و نه یا دارد تفسیر من خواب دانمبه خدا نمی 

من املعرو  أن  )وأعون ملاهلل من األنلا( أخلا  من  ل  يشء حىت م األحالمذ ولكن م  لملا 
 ن خائفة رريم مناعتإ.الحلم لم أ 

 اما   خواب،  در حتی  دارم واهمه  و  ترس  چیز( از همهمنیت از  خدا به  برممعروف است که من )و پناه می
 .نترسیدم من ولی بود وحشتناک هرچند خواب  این

يرأيت  م مععم الجامعة اليت أدرس فيهاذ وأخملت صلح  واأل   الكام  ولم انع إ  نفـس
ملا م الصللللحن من طعامذ املهم وصلللللت لنصللللف املععم آلخمل قععة من الخ  و يت أحاول 
قععها مالسللكني ومالةلط قععت إصلل عي النللا د األيسللرذ ولك   يت م شللدة الهدوءذ 
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فمي تحت اللسلان ورمعت ماقي اإلصل ع ون ات وأخملت الجزء املقعوع من األصل ع ووضلعتإ م 
إلى مع   املععم وسللللت املومودين أن يجل وا لي صللحنا  فيإ معقم ووضللعت من فمي الجزء 
املقعوع م التعقيم ووضلعت أيالا  الجزء ال اقي من اإلصل ع و يت انتمر اإلسلعا  والجميع 

  ان خائفا  إال أنا  يت مرتاحة.

 اهلل ومر اتإ.والسالم عليكم ورحمة 

 ولی  گرفتم  کامل  غذای  با  را بشقابم.  دیدم  خوانمخودم را در غذاخوری دانشگاهی که در آن درس می
. بگیرم نان تکه یک تا رسیدم غذاخوری وسط به هرحالغذایی که در بشقاب بود نشدم. به متوجه

 بسیار  وجودبااین ولی بریدم را چپم دست یسبابه انگشت اشتباه به ولی ببرم چاقو با را نان خواستممی
 انگشت   یقیماندهبا  و  گذاشتم  زبانم  زیر  دهان  در  را  آن  و  گرفتم  را  انگشت  یشده  بریده  قسمت.  بودم  آرام

 یماده آن در که بشقابی خواستم آنجا در حاضر افراد از و رفتم غذاخوری یآشپزخانه به و بستم را
 یماده در و آوردم بیرون دهانم از را شدهبریده قسمت آن. بیاورند برایم است کنندهضدعفونی
ماده گذاشتم. من منتظر آمبوالنس   آن  در  نیز  را  انگشت  یماندهباقی  قسمت.  دادم  قرار  کنندهضدعفونی

 بودم. همه ترسیده بودند ولی من راحت و آرام بودم.
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

الحجللة الللدعللاء لي ليثاللت اهلل أقللدامي على العريق املسللللتقيم رمللاء خللاص من اإلمللام 
 والهداية ونصرة اإلمام ليوم الدين.

 فنلندا -املرسلة: خادمة أ   ال هت 

 و هدایت و مستقیم راه بر را هایماز امام حجت درخواست ویژه دارم که برایم دعا کند که خداوند گام
   . داردب استوار و ثابت الدینیوم برای امام، نصرت

 فنالند - لبیتااهل  یفرستنده: خادمه

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

رؤياك إن شلاء اهلل مانلرةذ وفيها خه لأذ فالجامعة أو الكلية م الرؤيا ترمز إلى سلماء 
سلامعة الكليةذ وإن شلاء اهلل تكونني م طريق  مال العق  ويحنلرك اهلل العق  السلماء ال
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. أما اإلصل ع فهو يمث  م الرؤيا األقرماء والناس القرياني من اإلنسلانذ )ع(مع األناياء واملرسللني
وقععلإ يع  االختال  معلإ أو قعع العالقلة ملإ لسللللال  مثل  أن يكون شللللخصلللللا  ريه م من  

نلللفى يع  محاولة إصلللالحإ. وأسللللل اهلل لكم التوفيق وحسلللن مالحقذ والمل اب إلى املسلللع
 العاق ة.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

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

 در دانشکده یا دانشگاه! دارد همراه به خیر شما برای و است دهندهبشارت  اللهشاءانخواب شما 
 و هستید عقل کمال راه در شما خدا خواست به. دارد اشاره کلی هفتم آسمان یا عقل آسمان به خواب

 نزدیک  هایانسان  و  خویشان  یبا انبیاء و مرسلین محشور فرماید. در رؤیا انگشت، نشانه   را شما  خداوند
 مثال   علتی، خاطر به او با رابطه قطع یا شخص آن با اختالف یعنی نیز آن شدن بریده و است انسان به
. از خداوند وا اصالح برای تالش یعنی نیز بیمارستان به رفتن. ندارد ایمان حق به وی که دلیل این به

 !نمایمبرای شما توفیق و حسن عاقبت مسئلت می
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 ای که ُمرده نیست و پنهانی که پنهان نیست.کسی که ُمرده رؤیای  : 604پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦٠٤الس ال  

السلالم عليكم .. عندما علمت ملمر السليد أحمد الحسلن ونمت حلمت  ملا الحلم حسل  
 ما أتمل ر وأستةفر اهلل من الزيادة والنقصان:
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عنلد نلافلملة ريرفيت  لان  نلاك أمرذ  للن من  نلاك مهلت ولهع ممهلتذ ومخفي ولهع 
ة مللا  يلت من هلا و يلت أشللللعر مخفيذ فيلإ طلاقلة قويلة  للن  نلا أمر عميمذ أشللللعر محرار 

 مالخو  و يت أن ر اهلل  ثها .

  ناك أياا  تكملة لكن أ تفي مهملا القدر  ألنإ يصع  علي  وصف الرؤيا.
 السعودية -املرسلة: ز راء 

 ... : بسم الله الرحمن الرحیم.  السالم علیکم۶۰۴پرسش 
ن خواب را دیدم طبق آنچه که به یاد آشنا شدم و خوابیدم، ای )ع(الحسنوقتی با ماجرای سید احمد

 : کنممی بخشش طلب خداوند از آن، زیادی و کمی از و آورممی
 مخفی نبود، مرده ولی بود مرده که بود کسی آنجا گویی. بود داده رخ ماجرایی اتاقم یدر کنار پنجره

 وقتی. بود جریان در بزرگی یواقعه اینجا گویی داشت، وجود زیادی نیروی او در نبود، مخفی ولی بود
 گفتم.می خدا ذکر بسیار و داشتم ترس احساس من. کردممی حس را گرما بودم او کنار

     .است  دشوار برایم  خواب توصیف  زیرا  کنممی  اکتفا  مقدار  همین  به  ولی  دارد  نیز  ایاین خواب تتمه
 عربستان سعودی   -فرستنده: زهرا 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

أسللل اهلل لأ التوفيق ومعرفة الحق ونصلرتإذ أما رؤياك فهي م  ملج الدعوة الحقة وميان 
ت أي أنإ دخ  إلى  ملا العالم فيما مَضلللل وقت  وفارق حال صللللاح هاذ و ونإ مهت ولهع ممه

ذ وأما  ٤و ي مومودة م املعنلامهات   )ع(ی ملا العالمذ ويمكنأ مرامعة قالية شلايإ عهسل 
 ونلإ لهع ممهلت أي أنلإ اآلن م  لملا الوقلت مومود م  لملا العلالمذ أملا  ونلإ مخفيلا  ولهع 

د السللنة والنلليعة عن الرسللول محمد مخفي أي أن  قاللية املهدي األول مومودة مالروايات عن
وقلد نقلتهلا الكعل ذ ولكن رريم  لملا فهو أمر   )ص(وم وصلللليلة رسللللول اهلل )ع(وآل محملد

تقري ا  خفي على عامة الناس  ألن منلهًة اهلل أن يمهر  ملا األمر عندما يحالر صلاح إذ أما  
الحقيقيلةذ ون ر العلاقلة اليت فيلإ فهي نور اهللذ والحرارة اليت تحسللللهنهلا فهي حرارة الحيلاة  

 اهلل ياني لأ أن رؤياك  ي وحي من اهلل س حانإ لأ.

 وفقأ اهللذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن
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 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.   و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 این  یما دربارهش رؤیای! نمایماز خداوند برای شما توفیق و شناخت حق و یاری آن را مسئلت می
 گذشته   در  وی  یعنی  نبوده مرده  ولی  بوده  مرده  او  کهاین.  است  آن  صاحب  وضعیت  بیان  و  راستین دعوت 

 شبیه ماجرای به توانیمی. است گفته ترک را دنیا این و رسیده قتل به سپس و شده عالم این وارد
 است نبوده مرده وی کهکتاب »متشابهات« موجود است مراجعه نمایی؛ اما این ۴که در جلد  )ع(عیسی

 به نبود مخفی حالدرعین و بود مخفی کهاین. دارد وجود عالم این در حاضر حال در و اکنون او یعنی
نقل  )ع(محمد آل و محمد حضرت  از که سنی و شیعه روایات  در اول مهدی یقضیه که است معنا این

 بر  تقریبا    حالعین   در  ولی  است  شده  نقل  هاموجود است، در کتاب   )ص(شده و نیز در وصیت پیامبر خدا
 گرداند  ظاهر  را  موضوع  این  هنگامی  که  است  آن  بر  الهی  مشیت  زیرا  است؛  پوشیده  و  مخفی  مردم  عموم

 همان   ایکرده  احساس  شما  که  حرارتی  و  خدا  نور  همان  است  آن  در  که  نیرویی.  گردد  حاضر  صاحبش  که
 جانب از وحیی شما خواب  که دهدمی نشان شما به نیز خدا ذکر. است واقعی حیات  گرمای و حرارت 
 .باشدمی شما برای سبحان خدای

 خداوند شما را توفیق دهد! 
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ ۱۴۳۱/  ألصب  رجب - الحسناحمد

  * * * * * * 

 ( یا أیها المزملدهد )شنیدن صدایی که ندا می رؤیای : 605پرسش 

الصللالة والسللالم عليأ يا موالي يا من رسللول اهلل وعلى آمائأ واملهديني من   :٦٠٥السلل ال   
 ولدك صلوات اهلل عليهم أممعني.

سليدي وموالي يا من رسلول اهللذ ن ات م أحد الليالي إلى النوم و لي أ  على املخالفني 
  لكمذ وخلدت إلى النوم و ان علي  ريعاء قد ريعهت نصف مسدي مإ من التع ذ وفزعت من
النوم وأنا أسللللمع صللللوت م أنني يقول: يا أيها املزم ذ قم اللي  إال قليال ذ نصللللفإ أو انقيف منإ 

. ذ أو زد عليإ ورت  القرآن ترتيال   قليال 
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ــيولقد  تمت م   ملج الرؤيا وآلهت أن ال أحدم مها أحدا  سلللواك يا سللليديذ فمنكم   نفس
 ؟نلخمل وإليكم نردذ ف ما تنصح  ومما تومه 

 الحجاز -وسف املرس : ي

: درود و سالم بر تو ای سرورم، ای پسر رسول خدا و بر پدرانت و بر مهدیین از ۶۰۵پرسش 
 .)ع(فرزندانت

 شما  مخالفین برای و بخوابم که رفتم ها! در یکی از شب)ص(سرور و موالیم، ای پسر رسول خدا
 خستگی   شدت   از  که  بود  رواندازی  رویم  بر  گویی  و  رفتم  فرو  عمیقی  خواب   در.  بودم  ناراحت  و  متأسف  خیلی
یدم که شنمی گوشم در صدایی و شدم بیدار خواب از زدهوحشت. بودم پوشانده آن با را بدنم نصف

﴾.گفتمی ، اوزد علیه و رتل القران ترتیال  ، نصفه او انقص منه قلیال   : ﴿یا ایها المزمل، قم الیل اال قلیال 
 ای شما با مگر گذارمنمی میان در کسکردم و با خود گفتم آن را با هیچاین خواب را در دلم پنهان 

 دارید؟ برایم اینصیحت و نکته چه. گوییمپاسخ شما به و آموزیممی شما از ما که سرورم،
 حجاز   -فرستنده: یوسف 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ألئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد ا

 م رسلل  من األناياء السللامقنيذ ول عاللهم مقام الن وةذ وقد مهَيت   )ع(أنصللار اإلمام املهدي
 ملا األمر م  تلاب الن وة الخلاتملةذ وفقلأ اهلل. ورؤياك  ي دعوة من اهلل لأ لتتع لد م معيف 

كوتإ سل حانإذ وفقأ اهلل اللي  ما أمكنأذ ليعلعأ اهلل على ما ينلاء اطالعأ عليإ م مل
لك  خهذ وإن أمكنأ فصللل ب صلللالة ناشلللًة اللي ذ وتجد ا عند األنصلللار وفقهم اهللذ فقد 

  تاتها لهم ق   سنوات و ي مومودة م األعمال الع ادية.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

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

 این. اندنبوت  مقام دارای ها، فرستادگانی از انبیاء پیشین هستند و برخی از آن)ع(انصار امام مهدی
 شما  از  خدا  دعوت   ا،شم  خواب!  دهد  توفیق  را  شما  خداوند  ام،نموده  تشریح  خاتم  نبوت  کتاب  در  را  مطلب
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ه ک آنچه بر را شما سبحان خداوند تا توانی،می که مقداری هر به است، شب از بخشی در تعبد برای
 اگر! بگرداند موفق خیری هر بر را شما خداوند. گرداند مطلع دهد، اطالع ملکوتش یدرباره خواهدمی
. یابیمی  دهد،  توفیقشان  خداوند  که  انصار  نزد  را  آن  چگونگی  شما  و  بخوان  را  الیل«  ناشئة  »نماز  توانیمی
در قسمت اعمال عبادی موجود   مطلب  این  و  امنوشته  مطلبی  هاآن  برای  مورد  این  در  قبل  سال  چند  من

 است.
     والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 شود.های برق روش می با کابل گذرگاهی که رؤیای : 606پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦٠٦الس ال  

الحمد هلل رب العاملنيذ اللهم صلل   على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلللم تسللليما  
  ثها .

رأيت م منامي أنإ يومد ممرذ و ملا املمر محاصللللر مجانانيذ و   مان  ينلللل إ الحائط 
الحائط( أسللالك  هرمائية يي ثق منها الاللوء  ثه على شللك  زنقةذ وعلى    مان  )

  ٤1أو  ٤٠و 3٩ويخو ذ وإنا مرمل  طويل  القلاملة ويحمل  ميلديلإ اليمىن محفملة وعمرج ملا مني 
ذ وأخملني من يدي فقال لي: انعلق من  ناذ يع  )ع(سللللنةذ أقول م منامي إنإ أحمد الحسللللن

 يت أمد أثر املارين سللللاملني من    مني  لي العريق السللللليم والنجاة من الاللللوءذ وم انعالقي
 الاوءذ ومعد ا اسعيقمت.

 ومكن لإ م األرض ووفق أنصارج يا أرحم الرحمني. )ع(اللهم انصر وليأ أحمد الحسن
 املةرب -املرس : أحمد 

 :بسم الله الرحمن الرحیم ۶۰۶پرسش 
. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیی  ن و سلم تسلیما  کثیرا 
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در خوابم دیدم که گذرگاهی وجود داشت و این گذرگاه از دو طرف محصور بود. هر طرف شبیه دیوار 
 از که داشت وجود برق های)دیوار( نیز سیم طرف هر بر و باریک، و تنگ یبود، به شکل یک کوچه

 و بود گرفته راستش دست به کیفی که را قد بلند مردی ناگهان. شداد و ترسناکی پخش میزی نور هاآن
است. او دست مرا  )ع(الحسناحمد این گفتم خواب در. دیدم نمودمی ساله ۴۱ یا ۴۰ ،۳۹ نیز سنش

گرفت و گفت: از اینجا برو؛ یعنی راه امن و مناسب و رهایی از نور را برایم مشخص کرد. در مسیر  رفتنم، 
 .شدم بیدار آن از پس و دیدممی را بودند کرده عبور نور از سالمتردپای کسانی که به

را نصرت عطا فرما و او را در زمین تمکین بده و انصار او را  )ع(الحسنخداوندا! ولی خودت احمد
           .الراحمینموفق گردان، یا ارحم

 مراکش   -فرستنده: احمد 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

رؤياك  ي مانلللرة لأ من اهلل سللل حانإ وتعالى محسلللن العاق ة إن شلللاء اهلل وتث هت منإ 
سلللل حانإ وتعالى لأذ وميان أنأ على الحق وعلى الصللللرا  املسللللتقيمذ فاحمد اهلل سلللل حانإ 

 وتعالى أن من  عليأ مهملا الفا  العميم.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

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

ن از سوی او رؤیای شما بشارتی از جانب خدای سبحان مبنی بر حسن عاقبت شما و استوار داشت
 پس. هستی مستقیم صراط بر و حق بر شما که مطلب این بیان و اللهشاءسبحان و تعالی است، ان

 .است نهاده منت تو بر را عظیم فضل این که کن حمد را تعالی و سبحان خدای
                                    والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنااحمد

  * * * * * * 
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 نماز جماعت و قبله سمت شرق بود.رؤیای : 607پرسش 

 ..)ع(إلى سيدي وموالي اإلمام أحمد الحسن :٦٠٧الس ال  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم

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

السلالم على سليدي وموالي اإلمام املهديذ السلالم عليأ يا سليدي وموالي قائم آل محمد 
 ورحمة اهلل ومر اتإ.

 سيدي ومواليذ أنق  لأ رؤيا إلحدى األخوات األنصاريات:

 ...)ع(الحسن: به سرور و موالیم، امام احمد۶۰۷پرسش 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

  .  الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
و رحمة  )ص(، سالم بر تو ای سرور و موالیم، قائم آل محمد)ع(سالم بر سرور و موالیم امام مهدی

 الله و برکاته.
 :نمکانصار را برای شما نقل میسرور و موالیم! خواب یکی از خواهران 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم

إلى سليدي وموالي نخري ونخهتي م آخرتي ودنياي قرة عني الرسلول واألخمل مثار الز راء 
ال تول وسللللالللة العياني وثمرة األئملة املنتج ني أمو القلادة املهلديني سلللليلدي وموالي قلائم آل  

سللليدي وموالي السلللالم عليكم ورحمة اهلل محمد عليهم وعليإ أفاللل  الصلللالة العسلللليمذ 
 ومر اتإ.

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 یو انتقام گیرنده  )ص(پیامبر  روشنیچشم  آخرت،  و  دنیا  در  ندارم  و  دار  یخدمت سرور و موالیم، همه

 آل  قائم  موالیم،  و  آقایم.  پادشاه  مهدیین  پدر  و  منتجبین  یائمه  یمیوه  پاکان،  ی، سالله)ع(بتول  زهرای
و موالیم، سالم بر شما و رحمت خداوند و  آقا! باد صلوات  و سالم باالترین او بر و ها، بر آن)ع(محمد

 برکات او بر شما!
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سليديذ رأيت م املنام  لنا م صلالة مماعة وتراصلت الصلفو ذ و انت الق لة مائلة إلى 
مام الجماعة يتوسلط النلرقذ و انت الصلفو  قرامة العنلر صلفو  أو أ رث مقلي ذ و ان إ

الصللللف األول للمصلللللنيذ و ان م    صللللف من مهة الهسللللار نسللللاء ولم يكن وقوفهن 
منلللك  مسلللتقيم م  مائ  على شلللك   اللذ و ان إمام الجماعة  و النلللهيد سللليد ع د 
اإلمام )رحمإ اهلل(ذ و انت الصلالة وام ة أي أرمع ر عاتذ و يت أنا م منتصلف الصلفو  

ف زوميذ ومما ال يخفى عليكم  و ما   مصلرا  الحقذ فلقام سليد مع اليسلاء ومعي م الصل 
ع د اإلمام )رحمإ اهلل( وصلللى ر عتني  املتنيذ وم الر عة الثالثة سللكت السلليد ع د 

ذ و ان م )ع(اإلمام )رحمإ اهلل( وأتم  الصلللالة سللليدي وموالي قائم آل محمد أحمد الحسلللن
لما سلللمع وعر  أن السللليد سلللو  يتم منتصلللف الصلللفو  أي الصلللف الملي أنا وزومي فيإذ ف

الصالة قعع صالتإ مما أثار ضجة مني املصلني قائال :  يت أصلي خلف السيد ع د اإلمام ولم 
قليال    )ع(أ ن أعلم أن أحمد الحسلللن  و الملي سلللهتم الصلللالةذ م  ملج األثناء التفت السللليد

مقي مكانإ فارريا  ونحن مدون قعع الصالة  ما إني التفت إليإ أياا  ثم ترك زومي الصالة و
 أتممنا الصالة.

 مایل  کمی  قبله  و  شد  پیوسته  هم  به  هاسرورم! در خواب دیدم که گویا من در نماز جماعت بودم و صف
 نمازگزاران  اول  صف  وسط  در  جماعت  امام.  بود  بیشتر  کمی  یا  صف  ده  حدود  هاصف  تعداد  و  بود  مشرق  به

 خمیده   بلکه  نبود  مستقیم  طوربه  هاادن آنایست  ولی  داشتند  قرار  زنان  صف  هر  چپ  سمت  در.  داشت  قرار
بود و نماز هم نماز واجب یعنی  )رحمه الله(عبداالمام سید شهید جماعت، امام. بود دایرهنیم شکل به و

 بر. بود من همراه صف در نیز شوهرم و بودم ایستاده زنان با هانماز چهار رکعتی بود. من در وسط صف
نماز را شروع کرد  )رحمه الله(جاهل است. سید عبداالمام حق راه به نسبت وی که نیست پوشیده شما

ساکت شد و سرور و موالیم، قائم آل  )رحمه الله(و دو رکعت کامل خواند، در رکعت سوم سید عبداالمام
 آن  در رمشوه  و من که  صفی  همان  یعنی  هانماز را تمام کرد. وی در وسط صف  )ع(الحسناحمدمحمد  
نماز را تمام خواهد کرد، نمازش را قطع کرد  )ع(ه سیدک فهمید و شنید وقتی شوهرم. داشت قرار بودیم،

گفت: من پشت سر سید عبداالمام و این کار او باعث شد جنجالی بین نمازگزاران به وجود آید. او می
است که نماز را تمام خواهد کرد. در همین احوال  )ع(الحسناحمددانستم این خواندم و نمینماز می

. کردم او سویبه رو کمی نیز من. کرد توجه او سویند، کمی بهقطع ک را نمازش کهبدون این )ع(سید
 .بردیم پایان به را نماز ما و ماند خالی او جای و کرد ترک را نماز شوهرم سپس
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والحمد هلل رب العاملنيذ نسللللللكم الدعاء يا ماب اهلل امللتي منإذ والصللللالة والسللللالم على 
 .محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  

و الحمد لله رب العالمین. ای درگاه خدا که از آن درآیند ما از شما التماس دعا داریم، و درود و سالم 
 .  بر محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ .. والحمد هلل رب العاملني.
 العراق -املرس : محمد 

 العالمین  رب  لله الحمد و... علیکم و رحمة الله و برکاتهوالسالم 
 عراق  -فرستنده: محمد 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

الرؤيا مانرة لأ ومنملرة لزومأذ نسلل اهلل لإ حسن العاق ةذ والصالة  ي والية ولي اهلل 
 والعم  معإ ومني يديإذ وفقكم اهلل للعم  مالحق مع الحق.

 عاقبت حسن او برای ندخداو از. است هشداردهنده شوهرت  برای و دهندهاین رؤیا برای شما بشارت 
 حق با کار به را شما خداوند. اوست پیشگاه در و او با کار و خدا ولی والیت همان نماز،. داریم مسئلت

 موفق بدارد. حق همراه

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنااحمد
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 شود.دیوار اتاقی دارای دو روزنه که نور از آن خارج می رؤیای : 608پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦٠٨الس ال  

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

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۶۰۸پرسش 
.  علیاللهم صل   محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 لانلت ميعيت ليللة الجمعلةذ وم منلامي رأيلت أن ملدار ريرفلة نومي الجلانل  املعل   على 
النللللارع فتف فيإ فتحتانذ رأيت منإ نور النهار ولم أر إحدى مرات  السللللرير الخاص مي و ي 

الفتحلةذ ولكن  لان داخلي شللللعور ملالخو  من أنلإ قلد يكون قلد اليت  لانلت تمنع ههور 
تسلللللل  أحلد الف ان من النلللللارع لل هلت من خالل  لملج الفتحلة ولكن ال يوملد تلل يلد على 

 توامد فلر ماملنزل.

بیعت من در شب جمعه صورت گرفت و در خواب دیدم که در دیوار اتاق خوابم که مشرف بر خیابان 
 مخصوص  که  را  خوابمتخت  هایتشک  از  یکی  ولی  دیدمنور روز را از آن می  است، دو شکاف باز شد و من

ونم احساس در   در  من  ولی.  کردمی  جلوگیری  شکاف  شدن  باز  از  که  بود  چیزی  همان  این  و  ندیدم  بود  من
 ولی باشد، کرده رخنه خانه به خیابان از موش یک سوراخ، این طریق از نکند کهاین از کردمترس می

 .شودنمی پیدا موش منزل در یقین و قطع طوربه

 أرمو من سيادتكم التفسه.

 از حضرتعالی تفسیر خواب را تقاضا دارم.

وصللللى اهلل على محمد وآلإ األئمة واملهديني وسللللم تسلللليما   ثها  .. والسلللالم عليكم 
 ورحمة اهلل ومر اتإ.

 مصر -املرس : ع د اهلل 
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      .برکاته  و  الله  رحمة  و  علیکم  والسالم...  االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیراو صل الله علی محمد و آله  
 مصر   -فرستنده: عبدالله 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

رؤيلاك مانللللرة للأذ و ي تث هلت للأ من اهلل على الحقذ ومعىن فتحتلان رأيلت منهملا النور 
 أي موضعني فيهما  دىذ ويمثالن دعوة الحق وأنت تدخ  فيهما وترى منهما نور الحقذ 

 دو. است خداوند سوی از حق بر شما داشتن استوار معنای به و است دهندهبشارت رؤیا برای شما 
 حق  دعوت   نماد  دو،  این  و  دارد وجود  هدایت  هاآن  در  که  مکانی  دو  یعنی  ای،دیده  نور  هاآن  از  که  شکاف

 . کنیمی مشاهده را حق نور هاآن از و شویمی داخل هادر آن تو که است

فلر من النارع إلى مهتأ من خالل  ملج الفتحة فإن شاء اهلل يجن أ أما خوفأ من دخول  
 اهلل    ما يار مأ ومما تملأ مالتو   عليإ س حانإ وتعالىذ وفقأ اهلل لك  خه.

 که  معناست این به شود ات خانه وارد خیابان از سوراخ این طریق از موش کهاما ترس شما از این
 نگاه دور رساند،شماست زیان می تملک در که آنچه به و شما به که چههر از را شما خداوند اللهشاءان
 !بگرداند موفق خیری هر بر را شما خداوند. سبحان خدای بر توکل با دارد،می

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنااحمد
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 مسجد رسول الله)ص( رؤیای : 609پرسش 

مسللللم اهلل الرحمن الرحيم .. اللهم صللللل  على محملد وآل محملد األئملة  :٦٠٩السلللل ال  
 واملهديني وسلم تسليما .

 وعلى أولياء اهلل وحججإ. )ع(السالم على يماني آل محمد أحمد الحسن

 ... الرحمن الرحیم: بسم الله ۶۰۹پرسش 
 .  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 .الهی هایسالم بر یمانی آل محمد احمدالحسن)ع( و بر اولیای خدا و حجت

 )ص(اليوم ومعد صللالة الفجر ن ات للنوم فرأيت أني  يت م مسللجد رسللول اهلل محمد
م داخلإ ولم يخعر م الي أني م املسللجدذ  أتمشـی نورة( و يت  )املسللجد الن وي م املدينة امل

وعندما وصللللت إلى ال وامة للخرو  أدر ت أني م املسلللجد الن وي فالتفت م اشلللرة للسلللالم 
والصلالة عليإ و ان  ناك شلخيف ير يف ماتجا ي من معيد وعرفت   )ص(على رسلول اهلل

حي أم الذ و لل   و قزم أو الذ أنللإ مللاء ألنييت وال أتللمل ر  يف  للانللت  يئتللإ  لل   و ملت
فلالحقيقلة ال أتلمل ر  يئتلإذ املهم أنلإ اتجلإ نحوي إليلملائي فلامتعلدت عنلإذ وملاءني مرة أخرى 

ولك  تخلصللللت منلإ ال أعر    )ص(محلاوال  أنييت ومنعي من زيلارة الرسللللول األ رم محملد
 . يف ون ات من فوري إلى ضريف الرسول

و در خواب دیدم در مسجد پیامبر خدا حضرت محمد)ص(  امروز بعد از نماز صبح رفتم که بخوابم
رفتم و حضور ذهن نداشتم که در مسجد ی منوره( هستم. در داخل مسجد راه می)مسجد نبوی در مدینه

قرار دارم. وقتی به در خروجی رسیدم، دریافتم که در مسجد نبوی هستم بنابراین همان لحظه بر پیامبر 
 فهمیدم  من  و  دوید. آنجا یک نفر بود که از دوردست داشت به سمتم میسالم و درود فرستادم  خدا)ص(

 آیا و نه یا داشت ریش آیا دانمنمی و آورمنمی یاد به را او ظاهری شکل. است آمده کردنم اذیت برای که
مرا اذیت کند ورم. خالصه او به سمتم آمد تا  آنمی  یاد  به  را  او  یقیافه و  ظاهر  واقع  در. خیر یا بود  قدکوتاه

ولی از او دور شدم. او یک بار دیگر به سراغم آمد به این قصد که مرا بیازارد و نگذارد رسول اکرم حضرت 
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)ص( پیامبر  ضریح  سمت  به  فورا  .  شدم  خالص  دستش  از  چگونه  دانممحمد)ص( را زیارت کنم ولی نمی
 رفتم.

القرب وأصلللل حوا املومودين و ان  ناك معيف من الناس عندج فتقدمت حىت وصلللللت إلى  
على يسللاري ويمي  وأنا )وأعون ماهلل من األنا( م وسللعهمذ ونمرت فإنا مرم  نائم وومهإ م 
اتجاج الاللريفذ فخعر م الي أنإ لهع النيب م  شللخيف آخر ولكنإ اسللتعدل ونام على ههرج 

ميمة ذ و لان أمييف اللون ونو لحيلة مياللللاء وللإ  ي لة ع)ص(فعرفلت أنلإ رسللللول اهلل محملد
فاسللتخرمت الهاتف من مييب لةرض أن ألتقط لإ صللورة فصللورتإ أول مرة ولكن لم تكن 
الصلللورة ميدة فصلللورتإ صلللورة أخرى ولكن أيالللا  لم تكن ميدة فحاولت أن أصلللورج مرة 
أخرى ففتف صلللوات اهلل عليإ عيييإ وال أدري ما الملي حدم ولكن فهمت ملني صللورتإ أ رث  

إلى مييبذ وخاطات الرسلللول وامتدأت الكالم ممل ر اسلللم من مرة فيكفي وأعدت التلفون  
اليماني فقلت لإ: )أحمد الحسلن(ذ فلمام  صللوات اهلل وسلالمإ عليإ منفع الكلمة: )أحمد 

 .الحسن(

در آنجا چند نفری پیش ضریح بودند و من جلو رفتم تا به قبر رسیدم. افراد حاضر در آنجا، در سمت 
 و کردم نگاه. گرفتم جای ها( در وسط آنمنیت از خدا به برمو پناه میچپ و راستم قرار گرفتند و من )

)ص( نیست بلکه فرد پیامبر او که آمد ذهنم به. بود ضریح سمت به صورتش که دیدم را ایخفته مرد
ولی او بدنش را صاف کرد و بر پشتش خوابید و من فهمیدم که او پیامبر خدا حضرت  استدیگری

ید بود و ریش سفیدی هم داشت و دارای هیبت و عظمت بود. تلفن را از جیبم محمد)ص( است. او سف
در آوردم تا از او عکس بگیرم. برای بار اول عکس گرفتم ولی عکس خوب در نیامد. یک بار دیگر عکس 
گرفتم ولی این بار هم خوب در نیامد. خواستم عکس بعدی را بگیرم ولی ایشان)ص( چشمانش را باز 

 تلفن. است کافی دیگر و امگرفته ایشان از عکس یک از بیش که فهمیدم ولی گفت چه انمدکرد و نمی
سخنم را با آوردن اسم یمانی شروع کردم و به  )ص( را مخاطب قرار دادم وپیامبر و برگرداندم جیبم به را

 »احمدالحسن«.او گفتم: »احمدالحسن«. ایشان)ص( با همان عبارت به من جواب داد: 

ومعد نلأ سلللتإ:    يجوز أن أدعو ماسلم اليماني مثال  أقول: )يا أحمد الحسلن(ذ فكانت 
إمامتإ لي لهع ملللللل يجوز أو ال يجوز م   انت أمامتإ: )يج (ذ فسلللتإ عن مقام اإلمام أحمد 

ــی فللملام  ولك  طلالت منلإ أن يكرر علي   ألني خنللللهلت أن  )ع(الحسللللن اإلملاملةذ  أنسـ
مجواب منللامإ ولكن ملسلللوب آخر أياللا  نسللهتإذ ولكن الجواب  ان والعلم عند   فلمام 
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اهلل  كلملا: )ال يمكن ملوغ نللأ(ذ  كلملا والعلم عنلد اهللذ ومعلد لا مرى حلديلث مه  ومهنلإ 
عن عالم الرؤى ال أتمل ر تفاصللي  الحديث ولكن مالنهاية تاللايق الرسللول روحي لإ الفداء 

 واسعيقمت من النوم و انت الساعة السادسة والرمع ص احا .ال أدري ملاناذ انتهت الرؤيا 

سپس از ایشان پرسیدم: آیا جایز است که با اسم یمانی دعا کنم، مثال  بگویم: »یا احمدالحسن«. 
جایز نیست نبود بلکه پاسخ ایشان این بود: »واجب است«. من  یا است جایز صورت پاسخ ایشان به

از ایشان سؤال کردم و حضرت پاسخ مرا داد ولی من از او خواستم  )ع(احمدالحسن امام مقام یدرباره
 به ولی مشابه پاسخی دوباره ایشان. کنم فراموش را پاسخ ترسیدمکه دوباره برایم تکرار کند، زیرا می

( داند)دقیقش را خداوند می  بود  چنین جواب   این ولی.  امکه آن را هم فراموش کرده  داد  دیگری  یشیوه
م است(. پس از آن، گفت مضمون این به چیزی یافت« دست آن به توان»نمی  در گوییو)خداوند عال 
 کار،  آخر در ولی آورمنمی یاد به را هاصحبت  این جزئیات  من که داد روی او و من بین رؤیا عالم

. شدم  بیدار  خواب  از  و  شد  تمام رؤیا.  شد  تنگدل و  ناراحت  چرا دانمکه جانم فدایش باد نمی  )ص(امبرپی
 .بود صبح ربع و شش ساعت

أرمو من اهلل أن يةفر لي إنا  يت أخعلت م النق  ويةفر لي نسليان التفاصلي  واإللحاح 
 م األسًلة. )ص(على رسول اهلل

 باشم برده یاد از را آن جزئیات  اگر و ببخشد مرا خداوند باشم امیدوارم اگر در بیان خواب اشتباه کرده
 ام نیز مرا عفو فرماید.داشته)ص( خدا پیامبر بر سؤاالت در که اصراری خاطر به نیز و

 .)ص(مالحمة:  يت أدرك ملني م عالم امللكوت عندما وصلت إلى الرسول محمد

 .هستم ملکوت عالم در که دانستمتذکر: من وقتی به پیامبر حضرت محمد)ص( رسیدم می

  جري. 1٤31رميع األول  ٢3مذ  ٢٠1٠  3  ٩تاري  الرؤيا 

 .هجری ۱۴۳۱ االولربیع ۲۳م،   ۹/۳/۲۰۱۰تاریخ خواب: 

 اللهم ص  على فاطمة وأميها ومعلها ومييها والسر املستودع فيها.
 الكويت -املرس : أمو علي 
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 !بفرست صلوات  و درود اشهمسرش، فرزندانش و سّر پوشیده، پدرش، )ع(خداوندا! بر فاطمه
 کویت  -فرستنده: ابوعلی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ليلأ مرؤيلة وفقلأ اهلل لكل  خه ورزقلأ خه اآلخرة واللدنيلاذ والحملد هلل اللملي مَن ع
 ذ  و وليي و و يتولى الصالحني.)ص(الرسول األ رم محمد

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن

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

را بر هر خیری موفق بگرداند و خیر آخرت و دنیا را روزی شما نماید! و سپاس خدایی را  خداوند شما
 بر شما منت گذارد. او یاور من است و او دوست شایستگان است.  )ص(که به دیدن پیامبر اکرم محمد

      والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق. ۱۴۳۱رجب ألصب /  -احمدالحسن                                                          

  * * * * * * 

 سید)ع( بر روی تپه شنی نشتن  رؤیای : 610پرسش 

وأنلا ملايش  )ع(رأيلت م علالم الرؤيلا: وعلدوني األنصلللللار أن يللخلملوني للسلللليلد :٦1٠السلللل ال  
وصلرت أفكر  يف أصل ذ    )ع(معهمذ ضلعنا عن معيف مع ضلعنا صلرت أريد أن أوصل  للسليد

يجلع على تلة رم  وأمامإ م ىن   )ع(ففكرت أعتمد على نفيس وفعال  وصلت وومدت السيد
يتعمر مديدذ فجئت أنا من وراء السليد فجلسلت وراء السليد ووضلعت يدي على رق ة السليدذ 

ع رأسللإ على يدي وامعسللم ليذ ومهملج اللحمة وصلللوا األنصللار الثالثة فالسلليد مال علي  ووضلل 
ولفت نمري على   )ع(وعج وا  يف وصللللت لعند السللليد لحاليذ و م ماؤوا من أمام السللليد
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ومإ السليد على ) رسلة( خدج  انت محلوقة منلدةذ فكانت ميالاء منلك    ه لفعت 
 .انع ا ي وومهإ  ان أسمر

 راه هام: انصار به من قول دادند که مرا نزد سید)ع( ببرند. من با آن: در عالم رؤیا دید۶۱۰پرسش 
)ع( برسیم و داشتم فکر سید  به  تا  بودیم  شده  راهی  که  کردندمی  ایجاد  مشکالتی  ما  برای  برخی.  رفتممی
)ع( سید  و  رسیدم  هرحال(؛ بهبروم  تنهایی)به  کنم  اعتماد  خودم  به  که  کردم  فکر.  برسم  چطور  که  کردممی

اختمانی است که در حال بازسازی است. من از س جلویش و نشسته شنی یرا دیدم که بر روی یک تپه
به  گذاشتم. سید)ع( پشت سر سید)ع( آمدم و پشت سر سید)ع( نشستم و دستم را بر گردن سید)ع( 

ار رسیدند سمت من برگشت و سرش را بر دستانم گذاشت و به من لبخند زد. در این لحظه سه تن از انص
)ع( آمدند. سید رویبهرو از هاآن کهام، و حال آنو تعجب کردند که من چطور اآلن پیش سید)ع( آمده

 را توجهم و بود سفید بسیار بود، موکم شدت به که شد معطوف اش)ع( حواسم به گونهسید یدر چهره
 .بود گندمگون اشچهره. نمود جلب

ل نان أعرفإ و ان السيد م يدج يشء صةه مث  ال ياةذ فمنهنا مع السيد م مكان م  
فكلان ينلللله متللأ ال يالللللة على تالل الرمل  فيلملومهلاذ فكرر لا على علدة تالل ف لحملة 

  يت أفكر أن السيد مال ال ياة ما ميقدر يعم  يشء

 در غمر)ع( چیز کوچکی مثل تخمسید. رفتیم راه شناسم)ع( در جایی در لبنان که آنجا را میسید با
 چند  با  را  کار  این.  کردمی  ذوب   را  هاآن  و  کردمی  اشاره  شنی  هایتپه  به  مرغدستش گرفته بود. با آن تخم

 . دهد انجام کاری چنین تواندنمی مرغ)ع( بدون تخمسید که کردم فکر لحظه یک. داد انجام تپه

و لنإ فهم ما  يت أفكر فيإذ فلععاني ال ياللللة رما ا علي    )ع(فالتفت علي  السلللليد
 وراح ينه ميدج على التالل فملومهاذ والحمد هلل رب العاملني.

 أملانيا -املرس : عاملي 

 کرد پرت  طرفمو به داد من به را مرغتخم ام؛متوجهم شد و گویی فهمید که به چه فکر کرده )ع(سید
 .العالمین رب  لله الحمد و. کرد ذوب  را هاآن و کرد اشاره هاتپه به دستش با رفت و

 آلمان   -فرستنده: عاملی 
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 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

أسلللللل اهلل أن يوفقأ ملا فيإ خه آخرتأ ودنياكذ وأن يسللللددك ويوفقأ وينصللللرك على 
 القوم الماملني.

 شما  و  بدارد  موفق  است، آن  در  دنیایت  و  آخرت   خیر که  آنچه  به  را  شما  که  نمایماز خداوند مسئلت می
 .بخشد نصرت ستمکار قوم بر و کند عطا تسدید و توفیق را

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31م  األص    -أحمد الحسن 

         والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق. ۱۴۳۱رجب ألصب /  -احمدالحسن 

  * * * * * * 

 نوشتن دعای صباح رؤیای : 611پرسش 

 السالم عليأ يا من رسول اهلل ورحمة اهلل ومر اتإ. :٦11الس ال  

خادمكم املسكني يهديكم السالم ويهديكم نفسإ   ااعة مزماةذ ويقول وقل إ 
مفعم متوحيد اهلل والعسللللليم لكم: لقد مسللللنا وأ لنا الاللللر فتصللللدق علينا إن اهلل يجزي 

 املتصدقني.

 برکاته.: سالم بر تو ای پسر رسول خدا و رحمة الله و ۶۱۱پرسش 
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 تقدیم شما به ناچیز ایسرمایه عنوانبه را خودش و رساندخدمتگزار خاکسارتان به شما سالم می
ما و ﴿: گویدمی است، شما پیشگاه در شدن تسلیم و الهی توحید از ماالمال دلش کهدرحالی و داردمی

 . (1)(دارد دوست را دهندگان، بر ما صدقه بده زیرا خدا صدقهایمرسنگی افتادهگ به مانکسان

سلللليلديذ أرمو التفاللللل  علي  متفسلللله رؤيلا زوميت حهلث رأت م املنلام أنهلا تكعل  دعلاء 
 الص اح على ومهي مع القراءة.

 بر که دید خواب  در وی. فرمایید تفسیر را همسرم خواب و کنید لطف من به کنمسرورم، خواهش می
 .کردمی قرائت را آن کهدرحالی نویسدمی را صباح دعای صورتم

 و   من املمكن للمرأة أن ترى رؤى صادقة إن  انت نائمة و ي مجن ة أو حائيف.
 العراق -املرس : املوسوي 

ب یا حائض می ن   ببیند؟  صادقه رؤیای باشد،آیا ممکن است زن وقتی خواب است و ج 
 عراق  -فرستنده: موسوی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 حمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .وال

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

رؤيا ا  ي خه لأ امل منة يمكن أن ترى رؤيا صللللادقة وإن  انت مجن ة أو حائاللللا ذ و
 ولها إن شاء اهللذ أسلل اهلل لكم خه اآلخرة والدنياذ  و وليي و و يتولى الصالحني.

 
 ی یوسف )مترجم(.سوره 88ی برگرفته از آیه - 1
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ممکن است زن مؤمن، رؤیای صادقه ببیند حتی اگر جنب یا حائض باشد، و این خوابی که او دیده 
 مسئلت را دنیا و آخرت  خیر شما برای خداوند از. اللهشاءاست برای شما و برای خودش خیر است، ان

 است و او دوست شایستگان است.  من یاور او. دارم

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31رم  األص    - أحمد الحسن 

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  ألصب رجب  - لحسنااحمد

  * * * * * * 

 وارد شدن به بارگاه امام حسین)ع(  رؤیای: 612پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦1٢الس ال  

الحملد هلل اللملي  لدانلا لهلملا وملا  نلا لنهتلدي لوال أن  لدانلا اهللذ والصللللالة والسللللالم على 
 محمد األمني وأ   مهتإ العا رين األئمة واملهديني.

مهتأ وأوالدك املهديني وقائمهم وعلى أ     )ع(السالم على سيدي وموالي يماني آل محمد
 املنتج ني ورحمة اهلل ومر اتإ.

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۶۱۲پرسش 
 الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا الله

 یافتیمسپاس خدایی را که ما را به این راه رهبری کرد و اگر ما را رهبری نکرده بود راه خویش نمی
 مد امین و بر خاندان طیب و طاهر او، ائمه و مهدیین.درود و سالم بر مح 

 تو  ییت تو و فرزندان برگزیدهباهل بر و هاو قائم آن )ع(سالم بر سرور و موالیم یمانی آل محمد
 .برکاته و الله رحمة و مهدیین،
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ومعي   )ع(سليديذ رأيت رؤيا  لني دخلت إلى ضلريف سليدي وموالي أمي ع د اهلل الحسلني
أوالدي و م ثالثللة علي وأحمللد وع للاس وامييت فللاطمللةذ و نللاك نللاس  ثهون م الاللللريف 

ذ ومعد )ع(العا رذ ثم تفرق الناس ومقهت أنا م الالريف العا ر وأنا أتكلم مع اإلمام الحسلني
و و مسلتلقي   )ع(قلي  فتف ماب الالريف العا ر ثم فتف القرب النلريف ورأيت اإلمام الحسلني

ولكن أتلمل ر أنلإ قلال لي    )ع(وأخر  يلدج وتكلم معي وال أتلمل ر  ل   الم اإلملامم القرب  
ملا معنلاج إنلإ  لم  مخصللللوص أوالدي وإن معر لة سللللو  تحلدم وإن وللدي ع لاس سللللو  
ينللارك فيها أو يقت  فيها ال أتمل ر مالالل طذ ثم خرمت وأنا أر يف فرحة وأقول للناس: 

ذ )ع(لدي ع اس ألخربج مكالم اإلمام الحسنيقد تكلم معي وأصيف على و  )ع(اإلمام الحسني
 .)ع(صار ياحأ وفرح مكالم اإلمام )ع(وعندما أخربتإ مكالم اإلمام

شدم و فرزندانم  )ع(الحسین عبداللهسرورم! در خواب دیدم که گویی وارد ضریح سرور و موالیم ابی
 یادی در ضریح مطهر بودند.که سه نفر هستند علی، احمد و عباس و دخترم فاطمه با من بودند. مردم ز

م. کردصحبت می )ع(سپس مردم متفرق شدند و من در ضریح مطهر باقی ماندم و با امام حسین
را دیدم که در قبر به   )ع(کمی بعد درب ضریح مطهر باز شد. سپس قبر شریف باز شد و من، امام حسین

را به  )ع(امام سخنان یهمه. کرد گووپشت خوابیده بود. آن حضرت دستش را بیرون آورد و با من گفت
ی فرزندانم با من سخن یاد ندارم ولی در خاطرم هست که به من چیزی به این معنا گفت که ایشان درباره

 دقیقا   شود،می کشته آن در یا کندمی شرکت آن در عباس پسرم و شد خواهد پا به جنگی کهگفت و این
با من  )ع(حسین امام: گفتممی مردم به و دویدممی خوشحالی از و آمدم بیرون سپس. ندارم خاطر به

را به او اطالع دهم.  )ع(ای امام حسینهحرف تا زدمحرف زد و با صدای بلند پسرم عباس را صدا می
 شاد و خوشحال شد. )ع(امام هایرا به او گفتم شروع به خندیدن کرد و از حرف )ع(وقتی سخنان امام

سلليديذ فإنا سللمحت أن ت ول الرؤياذ مع العلم أن  اآلن لدي  ولد واحد و و  ملج  ي الرؤيا  
علي وأنا والحمد هلل حام  اآلن ونتمىن أنا وزومي أن يرزقنا اهلل ولد ونسلميإ أحمد ويكونون 

ذ وأترماك سللليدي مكرمأ أن تدعو لنا لهزقنا اهلل نرية صلللالحة م منة )ع(فداء للمهديني 
 لتاييف ومو نا أمام الز راء )عليها السالم(.وناصرة ملحمد وآل محمد 

 این  گرفتن نظر در با. کنید تأویل برایم را خواب دانیداین خواب من بود سرورم. لطفا  اگر صالح می
 شوهرم  و  خودم  و  هستم  حامله  خدا  شکر  اآلن  من  و  است  علی  او  نام  و  دارم  پسر  یک  اآلن  من  که  مطلب

شوند. سرورم! به   )ع(و را احمد بگذاریم و فدوی مهدیینا  اسم  و  کند  مانروزی  فرزندی  خداوند  امیدواریم
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 آل  و  محمد  یاریگر و  مؤمن و  صالح  یلطف و کرم شما چشم امید دارم که برای ما دعا کنی خداوند ذریه
  روسفید باشیم. )ع(زهرا پیش تا گرداند مانروزی )ع(محمد

عنلأ ومكنلأ م القريل  العلامل  محق الز راء واعلملرني سلللليلدي على اإلطلاللة وفر  اهلل 
 ونسللأ عفوك عن التقصه فإنأ  ريم من أوالد الكرام.

 شما  زود  زودیشما تعجیل نماید و به  فرج در  خداوند! سرورم  بدار معذورم  کشید  طول  مطلب کهاز این
داریم که شما کریم و از اوالد )ع(. بابت تقصیر و کوتاهی، عفو شما را مسئلت  زهرا  حق  به  دهد،  تمکین  را

 کرام هستید.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 العراق -املرسلة: أم علي 

                 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 عراق -: ام علی فرستنده

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 د األئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محم

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

وفقكم اهلل لكل  خهذ أسلللللل اهلل أن يمن  عليكم مخه اآلخرة واللدنيلاذ وإن شللللاء اهلل 
 كمذ واهلل ولي التوفيق.تكون رؤياك فيها خه  ثه ل

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! از خداوند مسئلت دارم که به خیر آخرت و دنیا بر شما منت 
 ی)خداوند دهنده  التوفیق«  ولی  اللهشما است. »و  برای  فراوانی  خیر  متضمن  شما  خواب   اللهشاءنهد و ان

 (.است توفیق
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 ومر اتإ.والسالم عليكم ورحمة اهلل 
  ل 1٤31رم  األص    -أحمد الحسن 

        والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 هـ.ق. ۱۴۳۱رجب ألصب /  -احمدالحسن 

  * * * * * * 

   خوابیدن زیر درخترؤیای : 613پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٦13الس ال  

مسيعةذ وقرأت ل مام م املوقع وسمعت تسجيالت ومعد.. أنا متامع م روم األنصار من فرتة  
ماسللمإذ وارتحت م دئيا  ملا يدعو إليإذ ولكن منللكليت أن  سلل  ال أؤمن ماإلمامة أسللاسللا  

 ورريم نلأ أتوامد م الروم ماستمرار عىس أن يمهر لي اهلل الحق إن لم أ ن عليإ.

 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.۶۱۳پرسش 
 مطالبی سایت در و هستم پیگیر انصار گویوگفت تاالر در که است مختصری وقت چند من... و بعد

 آرامش  کندمی  دعوت  آن  به  وی  آنچه  به  واقع  در  شنیدم  را  ایشان  صوتی  هایفایل  و  خواندم  امام  یدرباره
 حالبا اینی هستم و اصوال  به امامت اعتقادی ندارم ولی سنّ  من که است این مشکلم ولی کردم، پیدا

 .نباشم آن بر که اگر گرداند، ظاهر برایم را حق خدا که شاید دارم حضور تاالر در مرتب طوربه

نصللح  أحد اإلخوة ماالسللتخارة عندما سللمع تملمملمي م أمر الدعوةذ فاريعسلللت وصلللهت 
 .وسللت اهلل أن يدل  على الحق ونمت وأنا أسمع تسجي  ل مام أحمد الحسن

برادران وقتی تردید و دودلی مرا در خصوص دعوت شنید به من نصیحت کرد که استخاره یکی از 
 صدای  کهکنم. من غسل کردم، نماز خواندم و از خداوند خواستم مرا بر حق داللت کند و خوابیدم درحالی

 )ع( در گوشم بود.الحسناحمد امام نوارهای
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مي يمتلد من الجهتنيذ وأتى وحلملت أني نلائم تحلت شللللجرة والنللللجرة مجلانل  طريق ترا
رم  عجوز نقنإ تقرتب من األرض وثيامإ مهلهلة و لنإ أتى من املاِض يتعكز على عكاز 
:  ملا لهع وقت مناسللل  للنوم اسلللعيقإ  أطول منإ ملع مجواري و مع م أنني ملعف قائال 

اسلمع من   يا إمرا يمذ فاسلعيقمت مفزوعا  ونمرت إليإ فازداد خومذ فقال: ال تفزع وال تسلللذ
عجوز عمرج يوازي عمر الكثهين ولم يتحلدم سللللوى مع القليلني و و يتحلدم معلأ اآلن 

 .فاسمع واحفإ وافهم فلن أعيد ما سلقول

این درخت کنار یک راه خاکی که به دو طرف کشیده شده بود   و  امدر رؤیا دیدم که زیر درختی خوابیده
 گذشته از گویی که او. آمد بود بدبافت لباسش و بود زمین به نزدیک اشقرار داشت. پیرمردی که چانه

 در آهسته مهربانی، با و نشست کنارم پیرمرد. بود زده تکیه بود خودش از بلندتر که عصایی به بود، آمده
زمان مناسبی برای خوابیدن نیست، بیدار شو، ای ابراهیم. من با وحشت از خواب  اآلن: گفت گوشم

بیدار شدم و به او نگاه کردم و ترسم بیشتر شد. او گفت: وحشت نکن و سؤالی نپرس، از پیری سخن 
 تو  با  اکنون  او  است،  گفته  سخن  اندکی  یبشنو که عمرش برابر با عمر بسیاری دیگر است و فقط با عده

 .کنمنمی تکرار بگویم را آنچه من زیرا بفهم و بسپار خاطر به و بشنو پس گوید،می سخن

اتجإ شللرقا  سللتجد قرية صللةهة وفقهةذ أ لها مسللعاء طي ون أملةهم أن النللمع نافملة 
صللللةهة ملدا  من مهنم فتحلت على األرض وعليهم الرحيل  فمن رفيف الرحيل  معلأ فال تلف  

أنت ومن معأ ماتجاج النلللرق وسلللتجدون قرية أخرى أ لها   عليإ م نلأذ واسلللتمر م السللله
أ رث سللعة وأ رث ريلمة فاحملروا منهم وال تلحوا عليهم م الرحي  معكم وواصلللوا السلله 
شللللرقلا  أنتم ومن ت عكم من القريلة الثلانيلة إلى أن تصلللللوا إلى القريلة الثلالثلة فلافعلوا  ملا 

وأ رث ريلمةذ إلى أن تصل  إلى القرية فعلتمذ و   قرية تجدونها تجدون أ لها أ رث سلعة 
السلللامعة فالتفوا من حولها وال ينمرو م أ لهاذ وسلللتجدون خلف القرية شلللجرة مث   ملج 
النللللجرة اليت تملنلا اآلن يلا إمرا يمذ ورقهلا أ رث خاللللرةذ وشللللكلهلا أ رث نمرةذ وثمر ا 

عنلد أ رث وفرةذ وهلهلا يمتلد أملامهلا يمل  ملاقي األرضذ قلد نلتقي تحلت تللأ النللللجرة 
وصللولكم وقد ال نلتقيذ ناموا تحت تلأ النللجرة مث  نومتأ  ملجذ وعند شللروق النللمع 
سلللهوا م ه  تلأ النلللجرة فإن شلللمسلللكم لن تةرب حىت يلنن اهلل مةه نلأذ ثم مد يدج 
وقعف ورقة من النللللجرةذ ومد مهلا إلي  ومددت يدي وأخملتهلا منلإ و ان مكتوب مهلا حر  

فقلال: أخربتلأ أال تسلللللللذ  ؟ون !! فقللت: ملانا افعل  مهلاواحلد رأيتلإ موضللللوح و لان حر  الن
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وتر   وانصللللر ذ حلاوللت اللحلاق ملإ لكنلإ اختفىذ  لان حلملا  مميال  ومريحلا  رريم أني لم 
 أفهم يشء.

 به . اندطینت خوش و ساده مردمش که یابیمی فقیری و کوچک روستای آنجا در، برو شرق سمت به
 کوچ باید هاآن و شده باز زمین بر که است جهنم از کوچک بسیار ایروزنه خورشید که کن ابالغ هاآن

نند. هر کس که از مهاجرت با تو سر باز زد بر او اصرار نکن. با کسانی که همراهت هستند، به طی ک
مسیر به سمت مشرق ادامه بده. در آنجا روستای دیگری خواهید یافت که مردمانش در رفاه بیشتری 

ید. شما و کسانی نورز اصرار خودتان با مهاجرت  بر را هاآن و گزینید دوری هاآن از. ترندهستند و خشن 
. برسید سوم روستای به تا دهید، ادامه مشرق سمت به حرکت به اند،که از روستای دوم همراهت شده

 و برخوردارند بیشتری رفاه از مردمش بینیدمی برسید که روستایی هر به. کنید تکرار را خود قبلی کار
ور کنید و مردم آن روستا نباید شما را ببینند. عب  آن  کنار  از.  رسیدمی  هفتم  روستای  به  کهاین  تا.  ترندخشن

 سرسبزتر  برگش  که  یابیدای ابراهیم، در پشت روستا درختی مثل همین درختی که بر ما سایه افکنده می
 زمین  باقی  بر  و  یابدمی  امتداد  آن  جلوی  در  اشسایه  و  دارد  بیشتری  یمیوه  و  است  ترنماخوش  ظاهرش  و

ید، ممکن است زیر آن درخت با یکدیگر مالقات کنیم و شاید هم با یکدیگر رسید وقتی. افکندمی سایه
 در آفتاب طلوع هنگام به و بخوابید، درخت آن زیر ای،خوابیده اآلن که طورمالقات نکنیم. همین

 آن از غیر چیزی به خدا کهاین تا کندنمی غروب  شما خورشید چراکه بیافتید راه به تدرخ آن یسایه
 را دستم من. گرفت من سوید. وی سپس دستش را دراز کرد و برگی از درخت کند و آن را بهده اجازه

 نوشته دیدممی را آن وضوحبه من که حرف یک آن روی بر. گرفتم او از را برگ و کردم دراز او سویبه
کن. او مرا رها ن  سؤال  که  بودم  گفته  تو  به:  گفت  کنم؟  چه  این  با:  گفتم  او  به!  بود:  »نون«  حرف  آن  و  بود

 هرچند  بود، بخشکرد و رفت. من سعی کردم به او برسم ولی وی پنهان شد. این خواب، زیبا و آرامش
 .نفهمیدم آن از چیزی من

اإلمام فلشلار علَي ممراسللتكمذ أسللل اهلل إن  نتم على الحق سلللت أحد اإلخوة أنصلار  
 أن يدل  عليإ.

از یکی از برادران انصار امام)ع( پرسیدم و او پیشنهاد کرد که برای شما نامه بفرستم. از خداوند مسئلت 
 دارم اگر بر حق هستید، مرا به آن راه بنمایید.

 إال لكم حفمكم اهلل. أتمىن الرد سريعا ذ علما  ملني لم أق  الحر 
 السعودية -املرس : إمرا يم ع د اهلل 
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. امکرده نقل شما برای فقط را سخن این من که شومامیدوارم سریعا  پاسخ بدهید. ضمنا  متذکر می
          !فرماید حفظ را شما خداوند

 عربستان سعودی -فرستنده: ابراهیم عبدالله 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

أسللل اهلل لأ التوفيق وحسلن العاق ةذ م  ملج رؤيا النلجرة اليت أنت نائم تحتها إشلارة إلى 
شللللجرة محمد وآل ما  يت تسللللمع ق   أن تنامذ أي إنها النللللجرة امل ار ة م القرآن و ي  

ذ والنللللخيف الملي رأيتإ متقي وولي من أولياء اهلل  ألن اللحية م الرؤيا تنلللله إلى )ع(محمد
الدينذ وأمرك ماالسلعيقاظ من النوم أي أن تنصلر الحق وتسلعيقإ من ريفلة الدنيا واالننلةال 

اهأ من  مها ومع أ لهاذ والعم  الملي ومهأ لإ إن شللاء اهلل توفق لإ مالهمة والجد معد اسللعيق
وَن  ﴿الةفلةذ والورقة اليت فيها حر  نون تنله إلى قولإ تعالى:   رر عر َقَلمي َوَما َيسلِ

نَت * ن َوالِ
َ
َما أ

ون  
ِعَمةي َرمبَأ ميَمِجنر ني  .(1)﴾مي

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31شع ان الخه والرب ة   - أحمد الحسن

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

این رؤیا، درختی که شما زیر آن  در! نمایماز خداوند برای شما توفیق و حسن عاقبت مسئلت می
 است قرآن در که مبارکه یشجره آن یعنی ای،شنیده خواب  از قبل که آنچه به است اشاره ای،خوابیده

 ای ولی و باتقوا انسان یک ای،دیده که شخصی. باشدمی)ع(و آل محمد )ص(محمد درخت همان که
 خواب  از که است داده دستور را تو کهارد.  ایند اشاره دین به محاسن، رؤیا در زیرا است الهی اولیای از

 و شوی، بیدار آن اهل و دنیا به گشتن مشغول و دنیا غفلت از و دهی نصرت  را حق یعنی شوی، بیدار
 که این از پس یابی؛می توفیق آن انجام به جدیت و بلندهمتی با اللهشاءان است سپرده شما به که کاری

ی! برگی که حرف نون بر آن نوشته شده بود، اشاره به این سخن خدای شد  هوشیار و بیدار خواب  از
 . (2)(که تو به فضل پروردگارت، دیوانه نیستی  * نویسندنون، سوگند به قلم و آنچه می﴿متعال دارد: 

 
 .2 –  1القلم:  -1
 .2و  1قلم:  - 2
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 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۱/  البرکة و الخیر نشعبا - لحسنااحمد                                               

  * * * * * * 

 گاوها و گوسفندهایی سربریده و جاری شدن خون آنها مانند رودهارؤیای  : 614پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم: ٦1٤الس ال  

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

 السالم عليكم ورحمة اهلل.

العصللللر والزمان الحجة من الحسللللن صلللللوات اهلل عليإ وعلى آمائإ وأمنائإ نعزي صللللاح  
األطهارذ نعزي سلليدي وموالي أحمد الحسللن على مصللاب سلليدتنا اململومةذ إنا هلل وإنا إليإ 

 رامعون.

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۶۱۴پرسش 
.ال  سالم علیکم و رحمة الله.اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

که سالم و صلوات خداوند بر او، پدرانش و فرزندان  )ع(به صاحب عصر و زمان حجت بن الحسن
یت تعز و تسلیت مانمظلومه یسیده هایبابت مصیبت )ع(احمدالحسنپاکش باد و به سرور و موالیم 

 .راجعون الیه انا و لله انا. گوییممی

من ق   أ رث من عنللر سلليني  يت أسللكن مةداد ورأيت م منامي و لني م منعقيت 
وحيلدة ومململةذ واألمقلار واألرينلام ململموحلة ودمهلا مثل  األنهلار م النللللوارعذ وير يف خلفي 
شلاب من املنعقة أشلقر وعينان زرقاوان ويحاول اللحاق ميذ و لما أر يف ماتجاج أمد آخر  

ذ والنلللوارع  لها دم من األرينام واألمقار اململموحةذ وتعات النلللارع مةلق وأدخ  شلللارع ثاني
 ثها   ثها ذ ومعلد لا سللللمعلت صللللوتلا  من السللللملاء قلال لي: ان يب خلف فلاطملةذ ورأيلت أم  
صلاح يت واقفة و ي اسلمها فاطمةذ فمل ات خلفها و ي فتحت نراعيها لحماييتذ حينها  ملا 
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 يت ال يسللتعيع الوصللول أمدا  و ان النللاب توقف و لنإ م حامز شللفا  مهنإ ومني أم صللاح
 يقف أمتارا  معيدا  عنا.

 ام،زندگی یمنطقه در گویی دیدم خواب  در و کردممن بیش از ده سال قبل در بغداد زندگی می
 جاری  هاانه در خیابانرودخ  مثل  شانخون  و  بودند  شده  ذبح  گوسفندها  و  گاوها.  بودم  تاریکی  در  وتنهاتک
 را  خود خواستمی و دویدمی سرم پشت داشت رنگآبی چشمانی که بور موی با جوان یک آنجا در. بود
. شدممی  دوم  خیابان  وارد   و  است  بسته  خیابان  آخر  دیدممی  دویدم،می  که  طرف  هر  به  من.  برساند  من  به

شده بود. خیلی خیلی خسته شده بودم. پس از  ذبح گاوهای و گوسفندها خون از مملؤ هاخیابان یهمه
آن صدایی از آسمان شنیدم که به من گفت: )ای زن( برو پشت سر فاطمه. در خواب مادر دوستم را که 
اسمش فاطمه بود دیدم. من پشت سرش رفتم و او بازوانش را برای محافظت از من باز کرد. در همین 

 کند عبور آن از توانستف میان او و مادر دوستم بود که نمیهنگام این جوان ایستاد و گویی مانعی شفا
 .شد متوقف دورتر متر چندین و

الرؤيا األخرى م نفع األيام  يت  لني نائمة وسلمعت صلوتا  من السلماء يقول لي: أنت 
 نائمة م حان فاطمةذ وومدت نفيس مةمورة م حان نفع املرأة.

خوابیده بودم و صدایی از آسمان شنیدم که به من گفت:   خواب دیگری در همان ایام دیدم. گویی من
 ان زن یافتم. هم آغوش در گرفته پناه را خودم من. ایتو در آغوش فاطمه خوابیده

سلليدي ومواليذ أعتملر عن اإلطالةذ لكن معد سللماعي مالدعوة والتحاقي مها والحمد هلل 
أن تق لوني من األنصارذ لك  لم وأدعوك روحي لأ الفداء    )ع(أدعو اهلل وأدعو صاح  الزمان

ذ رأوا َم رؤيلا ق ل  التحلاقي ملاللدعوة ولك  لم أرذ  ل  )ع(  أر رؤيلا معلد التحلاقي ملاألئملة األطهلار 
 أحع أن األئمة روحي لهم الفداء زعالنني علي  وال يزوروني. ؟لإ معىن

 آن  به و شنیدم را دعوت  کهوقتی از ولی خواهممی عذر کشید طول مطلب کهسرور و موالیم! از این
و از شما که روحم فدای شما باد، التماس دعا دارم  )ع(الزمانصاحب و خدا از للهالحمد شدم، ملحق

 به کهاین از قبل. امدیگر خوابی ندیده )ع(اطهار یکه مرا جزو انصار بپذیرید؛ اما پس از پیوستن به ائمه
 کنممی  احساس  دارد؟  معنایی  این  آیا  ام،ندیده  خودم  ولی  انددیده  بیخوا  ام  درباره  دیگران  بپیوندم،  دعوت

 آیند.ها باشد، از من دلخورند و به دیدن من نمیکه روحم فدای آن )ع(ائمه
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م الختامذ أعتملر منأ سليدي وموالي على اإلطالة وأعتملر من اهلل سل حانإ عن التقصلهذ 
ك مرحمتللإ ويفر  عنللأ وعن إخوتي  وأدعو اهلل سلللل حللانللإ التمكني لللأ م األرض وريمر

 .)ص( األسرىذ ويسكنأ مسكن ح ه أ ومدك رسول اهلل

 السالم عليكم ورحمة اهلل.
 فلندا -املرسلة: ت . ر 

 از کوتاهی و تقصیر بابت و طلبمسرور و موالیم! در پایان، از طول کشیدن مطلب از شما پوزش می
 در  و  دهد  تمکین  زمین  در  را  شما  که  خواهمیم  سبحان  خداوند  از  و  کنممی  مغفرت  طلب  سبحان  خدای
 دوست  منزل  در  را  شما  و  آورد،  وجود  به  گشایشی  اسیرم  برادران  و  شما  کار  در  و  سازد  غرقه  خویش  رحمت

 سکونت دهد.  )ص(خدا پیامبر جدت  و
 السالم علیکم و رحمة الله

 فنالند -فرستنده: ت.ر 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

األمقلار واألرينلام امللملموحلة  ي ملا ترينلإ ورأيتلإ يحصلللل  م العراق م السللللنوات السللللامقةذ 
رؤيا م وقتها ون امأ م حالللن فاطمة )عليها السلللالم(  و التحاقأ مالدين اإللهي الحقذ فال

 ميان ملا يحص  لأ م املستق   وقد حص  لأ مفا  اهلل عليأ.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

 در  گذشته هایسال که ایدیده و بینیمی شما که است چیزی همان شدهگاوها و گوسفندان ذبح
یعنی پیوستن شما به دین حق الهی. رؤیا در زمان  )ع(فاطمه آغوش به رفتنت و است؛ داده روی عراق
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د، این دار  شما بر خداوند که فضلی به و دهد،خودش بیانگر چیزی است که در آینده برای شما روی می
 رویداد برای شما اتفاق افتاده است. 

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ ۱۴۳۱/  شعبان نیمه - لحسنااحمد

 
  * * * * * * 

 رؤیای سفر به همراه سید)ع( به شهری با پای پیاده : 615پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦1٥الس ال  

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

ائم آل السللللالم عليكم ورحملة اهلل ومر لاتلإذ يلا معلدن العلمذ وموضللللع الرسلللللاللةذ يلا قل 
ــي يا سللليدي وموالي وأميذ أعتملر موالي عن إزعامأذ أسلللللأ أن ال ترت     )ع(محمد  لنفس

 أمدا  واهلل أنا مرتع ة مدا  من أن أخمللكم.

 بسم الله الرحمن الرحیم   :۶۱۵پرسش 
 .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 
 آزردگی  باعث  که، ای سرور و موال و پدرم، از این)ع(ای معدن علم و جایگاه رسالت، ای قائم آل محمد

 .وامگذاری  خودم  حال  به  مرا  هرگز  که  کنممی  خواهش  شما  از.  من  موالی  خواهم،می  عذر  شوممی  شما

 يف أتخليف من هلميت إال منورك مواليذ  مواليذ أرموك ال ترت   لنفيسلللل يلا نورذ و
 اللهم امعل  معأ دائما  أمدا  وال أخمللأ أمدا  حىت ينقعع النفع يا رمي.

 یابم رهایی امتاریکی از چگونه و! نور ای. مکن رها خودم حال به مرا کنمسرورم! از تو خواهش می
 نفسم تا نسازد جدا شما از هرگز و دهد قرار شما با ابد تا دائم طوربه مرا خداوند! سرورم ای تو نور به مگر
 !من پروردگار ای بیاید، بند
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 موالي وأميذ رأيت ق   مدة  ملج الرؤيا:

رأيت أني  لني مسللافرة معأ أمي إلى مكان مدينة أخرى منلليا ذ و انت ت عد أرمعني 
ذ و انت نفسـي  يلو مرت منهاذ وأنا ق   أن أسلافر ن ات إلى مكان أشلرتي منإ ورق ألسلرت  

ألوان األوراق مللالربتقللالي واألصللللفرذ و للان األصللللفر  ثهة والجميع يمكنهم شللللراء لا 
ــي أسللللرت والربتقالية نادرةذ وأنا أردت  مالربتقاليذ فال أعلم  يف اسللللتععت أن أمرر مع   نفسـ

 الورق األصفر ورق مرتقالي أياا  ولم تالحم  ال ائعة.

 کیلومتر  ۴۰ شهر این. کردمدر رؤیا دیدم گویی من با شما پدرم، به شهر دیگری پیاده مسافرت می
 رنگ. بپوشانم آن با را خودم تا بخرم کاغذ تا رفتم جایی به کنم سفر کهاین از قبل من و داشت فاصله

 پرتقالی رنگ ولی بخرند را هاآن توانستندمی همه و بود زیاد زرد رنگ. بود زرد و پرتقالی رنگ به کاغذها
 نیز و زرد کاغذ با توانستم چطور دانمم را با رنگ پرتقالی بپوشانم. نمیخود خواستممی من و بود کمیاب 

 .ندید مرا فروشنده خانم و کنم عبور پرتقالی کاغذ با

ومعلد لا رأيلت أننلا م العريق و يلت ألاع ملا هلت سلللللاخن  لاللملي يرلاع م النللللتلاء 
وساترني لكن م رملي  يت أرتدي سروال يص  ملنتصف ساقي و ان ضيق معيف الِشء 

ذ وقلت لي أمي م وسلط العريق: ألم أق  لأ أن تسلرتي  نفـسي و ان لهع عندي  يف أسلرت 
 كلملاذ وملدأت أمكي وأقول للأ أن تسلللللامح  وانحنهلت على يلدك أق لهلا نفسلللللأ أو يشء 

 وتر ت  روحي فداك و   يشء فداكذ و انت تفوح منها رائحة املسأ مميلة مدا .

 زمستان در که هاسپس در خواب دیدم که ما در راه بودیم و من یک ژاکت خیلی گرم مثل همان
 رسیدمی  پایم  ساق  نصف  به  که  شلواری  پایم  به  ولی  بود  شاندهپو  مرا  ژاکت  این.  بودم  کرده  تن  به  پوشندمی

 به  راه وسط  در  پدرم  شما.  نداشتم  اختیار  در  بپوشانم  را  خودم  آن  با  که  چیزی و  داشتم  بود تنگ  مقداری  و
 گفتما به تو نگفتم خودت را بپوشان، یا چیزی شبیه آن. من شروع به گریه کردم و به شما میآی:  گفتی  من
 و  کردی ترک مرا باد، فدایتان چیزهمه و جانم که شما و بوسیدم را شما دست و شدم خم. ببخش مرا

 .شدمی پخش آن از مشک خوش بسیار بوی

معلد نللأ وصلللللنلا إلى امللدينلة األخرى ومعلد نللأ أرمكلت عنلدي األحلدامذ و يلت ترتلدي 
 مل اب فافاض وتةعي رأسأ و ان لونإ م .
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حوادث در نزد من به هم ریخت و شما عبایی گشاد رسیدیم و بعد از آن و بعد از آن به  شهر دیگر 
 ای بود.پوشیده بودی و رنگ آن قهوه

 والسالم عليكم وعلى أ   مهتأ العياني العا رين ورحمة اهلل ومر اتإ.
 ielhassaniاملرس : 

  سالم بر شما و بر خاندان طیب و طاهر تو و رحمة الله و برکاته.
 ielhassaniفرستنده: 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

أ اهلل لكل  خهذ املالمع تنلللله إلى تقوى اإلنسللللان ومدى التجلائإ إلى اهلل وع لادتإ وفقل 
ينا  ﴿وتو لإ عليإ س حانإ وتعالىذ   ِم َوري

ي َسِوَءاتيكر  يرَواري
ِم ليَ اسا  نَزلَِنا َعَلِيكر

َ
َيا مَ ي آَدَم َقِد أ

ي َلَعلَ  ِن آَياتي اَّلل  ونَ َوليَ اسر الَتِقَوَى َنليَأ َخِهْ َنليَأ مي ِم َيمَلَ رر  .(1)﴾هر

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! لباس، به تقوای آدمی و مقدار پناه آوردن او به خدا و 
فرستادیم تا  ایای فرزندان آدم برای شما جامه﴿عبادت و توکل او بر خدای سبحان اشاره دارد. 

 از یکی این و است بهتر ایجامه هر از پرهیزگاری یجامه و زینت ی، و نیز جامهبپوشد را گاهتانشرم
 . (2)(، باشد که پند گیریداست خدا آیات

ورؤياك فيها إرشلللاد لأ أن تلجًي إلى اهلل سللل حانإ وتعالى مالع ادة واإلخالص واريتنمي 
 األيام امل ار ة م شع ان ورماانذ وفقأ اهلل لك  خه.

 
 . 26األعراف:  -1
 .26اعراف:  - 2
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 و بری پناه سبحان خدای به اخالص، و عبادت با هکاین خواب شما اندرزی برای شما است به این
 !بگرداند موفق خیری هر بر را شما خداوند. شماری مغتنم را رمضان و شعبان مبارک ایام

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

                                       والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۱نیمه شعبان /  - احمدالحسن                                                                

****** 

 رؤیای شخصی خود را در مسجد یهود ببیند.: 616پرسش 

 السالم عليكم :٦1٦الس ال  

تفسلهاتكم للرؤى اطملنيت إليكم وودت سليد أحمد حفمكم اهللذ معد اطالعي على  
 لو تفسروا  ملج الرؤيا عسا ا تكون فاتحة خه:

 : السالم علیکم ۶۱۶پرسش 
 شما به کردم، مطالعه را رؤیاها بر شما تفسیرهای کهسید احمد خداوند شما را حفظ کند. پس از آن

 .باشد خیری یگشاینده که شاید نمایید تفسیر را رؤیا این که نمودم اطمینان

ــي رأيلت  م مسللللجلد يملكلإ يهود يتع لدون فيلإ ويسللللهونلإ  مع لد لهم لكنهم  نفسـ
يسلمحون للمسللمني مالصلالة فيإذ  ما أن  رأيت نفيسل أصللي فيإ الجمعة وخع  الخعه  
لكن معد أن انتهى وصللللينا دخلوا املحراب وألقوا خع ة محالللور حاخام يتحدثون فيها عن 

مال لد أي املةربذ والحاخام يمهر  رامات أمام الناس لكن ال أحد يصلدقإ مملومية اليهود  
سللوى أت اعإذ ثم خرمت من املسللجد فرأيت عاملني مسلللمني يصلللحون معيف موان إ فخر  
اليهود وقاتلو م قتال حرب اسللللتعملت فيإ السلللليو  والخيول ورمعوا للمسللللجد يحتفلون 

 مانتصار م.
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ان این یهودی. دیدم کردندمی عبادت آن در هاودیان بود و آنخودم را در مسجدی که متعلق به یه
 نماز آن در دادندمی اجازه مسلمانان به حالمسجد را تبدیل به معبدی برای خود کرده بودند ولی با این

 که این  از  پس  ولی  خواندمی  خطبه  هم  سخنران  و  خواندممی  جمعه  نماز  آنجا  در  که  دیدم  را  خودم.  بخوانند
 آن در که خواندند خاخام حضور با ایبهخط و شدند محراب وارد هاآن خواندیم، نماز و شد تمام کارمان

 کردمی ظاهر مردم برای کراماتی خاخام. گفتند سخن مراکش، یعنی کشور این در یهود مظلومیت از
 بعضی  که  دیدم  و  شدم  خارج  مسجد  از  سپس.  کردندنمی  تصدیق  و  تأیید  را  او  پیروانش  جزبه  کسهیچ  ولی

 با سختی جنگ و آمدند بیرون هایهودی. کنندتعمیر می را مسجد از هاییقسمت مسلمان کارگزاران از
 شانپیروزی  تا  برگشتند  مسجد  به  یهودیان.  شد  گرفته  کار  به  سوارکاران  و  شمشیرها  آن  در  که  کردند  هاآن
 .بگیرند جشن را

 للسيد أحمد الحسن ويفسر ا لي. ملج  ي الرؤيا وأتمىن أن تص  
 املةرب -املرس : محمد أمو مهاء 

   احمدالحسن برسانید تا او برایم تفسیر کند. سید به را آن کنماین خواب من بود و خواهش می
 مراکش  - فرستنده: محمد ابوبهاء 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 حمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل م 

وفقلأ اهلل لكل  خهذ اليهود ال يصللللل ون الجمعلة  ملا  و األمر م رؤيلاكذ و لملا أنلت 
تعلمإذ فاملراد ماليهود م  ملا الزمان  م معيف املسلللللمني سللللنة وشلللليعة ومالخصللللوص معيف 

ذ فلما ع()  ألن اليهود  انوا ييتمرون عهىسللل )ع(النللليعة أشللل اج اليهود م زمن معث عهىسللل 
ذ فلما ماء م )ع(ذ واملسلللللمون ومالخصللللوص النلللليعة ييتمرون املهدي)ع(ماء م  فروا مإ

أوصوا مإ وسموج ووصفوج ووصفوا زمانإذ  )ع(  واألئمة  )ص(  اليوم  فروا مإ رريم أن رسول اهلل
 حث وا املسلمني على اإليمان مإ ونصرتإ. )ع(واألئمة )ص(ورريم أن رسول اهلل

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

 شما خواب  در که گونهآن خوانندخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! یهودیان جمعه نماز نمی
 شیعه و سنی مسلمانان از گروهی زمان، این در یهود از منظور. دانیمی را مطلب این شما و ،است بوده
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هستند زیرا یهودیان، منتظر  )ع(شبیه به یهود در زمان بعثت حضرت عیسی شیعیان خصوصبه و
 )ع(مهدی منتظر شیعیان، خصوصبودند ولی وقتی آمد به او کفر ورزیدند. مسلمانان و به )ع(عیسی

نسبت   )ع(و ائمه    )ص(خدا  پیامبر  که  وجودبااین  شدند،  کافر  او  به  آمد  سویشانهستند ولی وقتی امروز به
 )ص(خدا  پیامبر  که  وجودی  با  و  اند؛به او سفارش کرده، او را نام برده و خودش و روزگارش را توصیف کرده

 .اندمسلمانان را به گرویدن به او و یاری کردنش تشویق نموده )ع(و ائمه

وملاليسلللل لة للقتلال ملالسلللليو  واألسلللللحلةذ فهو إشللللارة إلى املنلاهرة والكالم العقلائلديذ 
واملسلللللمون م الرؤيلا إشللللارة إلى أ ل  الحق من أت لاع اللدين اإللهي الحق و م الفرقلة النلامية 

 الملين يع عون حجة اهلل م زمانهم.

ت و مباحثات عقیدتی. در مناظرا به دارد ایدر خصوص نبرد با شمشیرها و تسلیحات جنگی، اشاره
)گروه  ناجیه« ی»فرقه که الهی حق دین پیروان از حق اهل به است ایاین رؤیا، مسلمانان اشاره

 .کنند( هستند و از حجت خدا در زمانشان پیروی مییافتهنجات 

والرؤيلا  ي حلدم يحصللللل  أملاملأ ومني يلديلأ وأنلت فقط تحتلا  لالنع لاج قليال  لتمنجذ 
 فالرؤيا  ي إخ ار ريييب من اهلل لأذ وفقأ اهلل.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤31منتصف شع ان   - أحمد الحسن

 کمی مقدار به فقط شما و افتداین رؤیا در واقع رویدادهایی است که جلو و پیش روی شما اتفاق می
خبار رؤیا این. بشناسی و دهی تمییز را آن تا داری نیاز دقت و توجه . شماست برای خدا جانب از غیبی ا 

 !دهد توفیقت خداوند
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق. هـ ۱۴۳۱نیمه شعبان /  -احمدالحسن                                                           

  * * * * * * 
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 خواند.خارج از شهر خود قرآن می رؤیای شخصی که خود را در : 617پرسش 

رأيت م املنام أني اقرأ م القرآن م أرض خار  املدينةذ وإنا مإ يمهر مريق م  :٦1٧السل ال   
السللللماء فخفت  ألنإ  ان ريه ط يعي ومهولذ ومعد لحمات مدأت خعو  الربق تتحول إلى 

 هلت وأصللللحلاب  لملات وقرأت منهلا اسللللم النيب محملد وعلي وفلاطملة والكثه من آل ال
الرسللللولذ حىت إن منهم عمر وأمو مكر ومالل والكثهذ فقد ملئت السللللماء ماألسللللماء وفجلة 

 أيقمت  أمي من النوم.

 در   نوری  ناگهان  که  خواندم: در خواب دیدم که در زمینی واقع در خارج از شهر، قرآن می۶۱۷پرسش  
 تبدیل نورانی خطوط بعد لحظاتی .بود خوفناک و غیرطبیعی چیزی چون ترسیدم من. درخشید آسمان

 )ع(و بسیاری از آل البیت )ع(و فاطمه )ع(و علی )ص(محمد حضرت اسم هاآن از من. شد کلماتی به
را توانستم بخوانم. حتی در آن اسم عمر و ابوبکر و بالل و افراد زیاد دیگری هم  )ص(و اصحاب پیامبر

 بود. این اسامی آسمان را پر کرده بود. ناگهان مادرم مرا از خواب بیدار کرد.

 فما تفسه  ملج الرؤيا مزا م اهلل خها ذ علما  أن  ملج الرؤيا حدثت يوم االثيني.
 العراق -املرسلة: نور 

 دوشنبه  روز  در  شومن رؤیا چیست، خداوند به شما جزای خیر عطا فرماید! در ضمن متذکر میتفسیر ای
        .امدیده را خواب  این

 عراق -فرستنده: نور 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 و ومود رسلللالة مديدة من السلللماء و ي منلللامهة تماما  لرسلللالة الرسلللول معىن الرؤيا  
 وللرساالت اإللهية السامقة و ملج  ي رسالة املهدي. )ص(محمد

 بسم الله الرحمن الرحیم  پاسخ:
 .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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معنای وجود رسالت و پیامی جدید از آسمان است، که کامال  مشابه رسالت حضرت این رؤیا به 
 است. )ع(مهدی رسالت   این و باشد،و رساالت الهی پیشین می )ص(محمد

ومعىن الربيق أي نور  داية من السماء أي رسالة إلهيةذ واألسماء  م ع ارة عن األشخاص 
الرسللللاالت   ما  ان مع رسللللول اهلل  الملين يكونون فيهاذ و ي رسللللالة  سللللامقاتها من

أصللللحلاب وأ ل  مهلت ومنهم من آمن ملإ ومنهم من يخلفلإ ومنهم من نلافق معلدج أو   )ص(محملد
أثناء رسللللالتإذ  ملا م رسللللالة املهديذ فكما  ان مع مو  سللللامريذ ومع عهىسلللل يهوناذ 

 يومد شلايإ السلامري وأعوانإذ و ملا مع املهدي يكون  ناك سلامري   )ص(فكملا مع محمد
.  وأعوانإذ سنة اهلل ولن تجد لسنة اهلل ت ديال 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

نور هم به معنای نور هدایت از آسمان یعنی پیام و رسالت الهی است. اسامی هم عبارت از کسانی 
 با  که  طورهمان. است  آن  از  ترپیش  هایاست که در آن رسالت هستند. این رسالت همانند دیگر رسالت

او  به که بودند کسانی هاآن یبودند و از زمره )ع(بیتاصحاب و اهل)ص( محمد حضرت خدا پیامبر
ایمان آوردند و کسانی که با حضرت مخالفت ورزیدند و برخی نیز پس از او یا به هنگام رسالتش، نفاق 

سامری بود، و  )ع(طور که با موسیگونه است. هماننیز همین )ع(پیشه نمودند، در مورد رسالت مهدی
نیز کسانی  )ع(مهدی نیز شبیه سامری و یاران او بودند. با  )ص(یهودا، با حضرت محمد )ع(با عیسی

 .(1)(سنت خداوند است و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت﴿همچون سامری و یاران او هستند، 
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 

  * * * * * * 

 
 ی احزاب )مترجم(.سوره 62ی اشاره به آیه - 1
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 چسبیده  دو اژدهای رؤیای : 618پرسش 

سليديذ أنا رأيت م املنام أحد أقرمائي امن عم والدي و لني أقف معإ وقرمنا  :٦1٨السل ال   
ثع لانني متالصللللقني معلا  أحلد ملا يتقلدم رأسلللللإ عن اآلخر إلى األملامذ و للني أعلملإ مللن ال 
يمسلللكهما مهملج العريقة فيج  أن يلخمل الحيعة والحملرذ وإنا مإ يفامً  ويقملفهما علَي 

اإلمهام وتر ت ثق ني م اإلمهام وأثر الدم فوق الثق ني مكان وقامت إحدا ما معيف إصللل عي 
 ؟أسنان الثع انذ فما تفسه ا وفقكم اهلل

 العراق -املرس : عامر العامري 

را دیدم و گویی با او ایستاده   -پسر عموی پدرم-: سرورم! من در خواب، یکی از نزدیکانم  ۶۱۸پرسش  
ز ا و گرفتمی جلو را سرش هابودند به ما نزدیک شدند. یکی از آنبودم و دو اژدها که به هم چسبیده 

 از باید و شوندنمی داشته نگه صورت این به دو این که دانستممی من گویی و گرفتآن یکی پیشی می
 هاآن از یکی. انداخت من روی را اژدها دو این و کرد غافلگیر مرا ناگهان. بود حذر بر و گرفت پناه هاآن

آورد و باالی این دو سوراخ  وجود به انگشتم در سوراخ دو و گرفت گاز مرا شست انگشت از هاییقسمت
 که جای دندان دو اژدها بود، رد خون باقی مانده بود. تفسیر آن چیست؟ خداوند توفیقتان دهد!

 عراق -فرستنده: عامر العامری 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

  أنلإ يسللللال  للأ أنىذ و لملا العلدو يللتيلأ عن طريق  ملا الثع لان علدوذ ومملا أنلإ للدريلأ فيع
 النخيف الملي رأيتإ م الرؤيا.

 دشمن  این.  شوداژدها، دشمن است و از آنجا که او تو را نیش زده است یعنی باعث اذیت و آزار شما می
 .آیدمی شما سراغ به ایدیده خواب  در که شخصی طریق از
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 ومر اتإ.والسالم عليكم ورحمة اهلل 
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 

  * * * * * * 

 شو( بیدار خوابت :) ازگویدرؤیای کسی که به من می : 619پرسش 

 مساء الخه :٦1٩الس ال  

توقفت أمام رم  قال لي: )اصللللحي من  حلمت ق   شللللهرين ملني أسلللله م طريق وفجلة  
سلللل لاتلأ يلا ديملا(ذ و زني من  تفيذ علملا  أن أ لي  لهم من السللللنلة ولكن أنلا ال أقتنع 

 مالدياناتذ فسللت صديقة لي فقالت  ملا تحملير لأ من العريق الملي تسهين عليإ.

 یک مقابل ناگهان و رفتمدو ماه قبل در خواب دیدم که در مسیری راه می .خیربهشب  :۶۱۹پرسش 
 متذکر.  داد  تکان  مرا و  گرفت  را  بازویم  او.  ایستادم  دیما« ای  شو  بیدار  خوابت  »از:  گفتمی من  به  که  مرد
 دوستانم  از  یکی  از.  شومد ولی من با ادیان، قانع و مجاب نمیهستن  سنی  من  یخانواده  تمام  که  شوممی

 . پیماییمی را آن که راهی خصوص در تو برای است هشداری این گفت او و پرسیدم

وتردد علَي الحلم مرتان و   مرة يحم  لي رسلللالة ويقول احمليها وملةيذ وأقعع أمامإ  
الرسللالة ولكن أصللحو من نومي فزعإ. اآلن مدأت أقرأ القرآن واقتنع ملنإ معجزة إلهية فك  

 آية تجعل  أمكي أ رث من اآلية اليت ق لها.

د این را بگیر و گویمی و آوردتکرار شد و در هر دفعه )آن مرد( پیامی برایم میاین خواب دو بار برایم 
 شروع  اکنون. شوممی بیدار خواب  از وحشت با او ترس از و کنمابالغ کن. من پیام را جلوی او پاره می

 به  قبلی  یآیه  از  بیشتر  مرا آیه  هر  و  است  الهی  یمعجزه یک  این  که  امشده قانع  و  امکرده  قرآن  قرائت  به
 .داردمی وا گریه
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ولكن م صلللل لاح  لملا اليوم رأيلت وأنلا م القمر ففزعلت فللمسللللكلت امرأة مميللة ميلدي 
وقلدملت لي أنلاسللللا ذ فقلاللت لي:   الء قوملأذ   الء قوملأذ   الء قوملأذ فلاننللللري الرسللللالة 

 ؟مهنهم.    يدل نلأ على أنإ سيكون لي شلن مع املهدي
 السعودية -املرسلة: ديما 

ولی صبح امروز خودم را در ماه دیدم، وحشت کردم و هراسان شدم. زن زیبایی دستم را گرفت و چند 
 هستند،   تو  قوم  هااین  هستند،  تو  قوم  هااین  هستند،  تو  قوم  هانفر را به من معرفی کرد و به من گفت: این

           ارتباطی دارم؟ )ع(مهدی با من کهاین بر است دلیلی این آیا. کن منتشر هااین بین را پیام
 عربستان سعودی -فرستنده: دیما 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

 دعوة القمر  و الو  املهلدي من آل محملدذ ومعىن رؤيلاك  نعم أن يكون للأ شللللللن م
املهلدي والت ليَ عنهلاذ  ملا إنا اخرتت أنت  ملا األمرذ فالرؤيا منللللرى لأ وتحرييف من اهلل لأ 

 على العم  م ساي  اهلل وم طريق املهدي.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

است، و معنای رؤیای شما این است که آری، شما را با  )ع(از آل محمد )ع(ماه، همان وصی مهدی
و تبلیغ آن کاری است. این در صورتی است که شما این امر را انتخاب کنی. این خواب   )ع(دعوت مهدی

 )ع(شویق و ترغیبی از سوی خدا برای شما جهت عمل در راه خدا و در راه مهدیبشارتی برای شما و ت
 است.

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 
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  * * * * * * 

 کند.رؤیای کسی که در آب شنا می : 620پرسش 

 أرى نفيس دائما  أس ف م ماءذ تارة ماء محر وتارة م حوض س احة. :٦٢٠الس ال  
 العراق -املرسلة: ز راء األسدي 

 اوقات  گاهی و دریا آب  در گاهی هستم، شنا مشغول آب در دائما   که بینم: خودم را می۶۲۰پرسش 
  .استخر در

 عراق -فرستنده: زهرا اسدی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 الس احة م املاء الصام النقي ومراحة يع  قراءة وتعلم العلم اإللهي الحق.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن    

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

 شنا کردن در آب پاکیزه و خالص و با آسودگی، یعنی قرائت و فراگیری علم حق الهی.
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 

  * * * * * * 
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 .شود:رؤیای مکان تاریکی که ناگهان روش می : 621پرسش 

 .)ع(السالم على اإلمام وآل ال هت :٦٢1الس ال  

مر ﴿سلللليلديذ رؤيلاي  لانلت معلد أن صلللللهلت ر عتني م الليل  وقرأت اآليلة:  ا َولييبكر إينَملَ
ر... نور وسللللمعلت قلائل  يقول:  لملا اإلملام ذ رأيلت فيهلا أني م مكلان مملم وفجللة ههر (1)﴾اَّلل 

فلات عيلإذ فحلاوللت اللحلاق ملإ لكن  لان يلمل ل  معيلدا  ع ذ لك  رريم التعل   يلت أحلاول 
 ؟وأنادي وفجلة توقف عند روضة خاراء وامعسمذ ثم اسعيقمت ... ما تفسه نلأ

 اليمن -املرسلة: منال 

 )ع(: سالم بر امام و آل البیت۶۲۱پرسش 
جز این نیست که دوست ﴿ت کردم: قرائ را آیه این و خواندم شب نماز رکعت دو کهسرورم! پس از آن

، رؤیایی دیدم. در خواب دیدم که در جای تاریکی بودم. ناگهان نوری ظاهر شد و (2)(...شما خداست
 ی: این امام است، از او پیروی کن. خواستم به او ملحق شوم ولی او با فاصلهگفتشنیدم کسی می

 باغ  یک  کنار  ناگهان او.  دادممی  ندا  را  او  و  کردممی  تالش  خستگی،  وجود با  من  و  رفتمی  من از  زیادی
    چیست؟ آن تفسیر... شدم بیدار خواب  از سپس. زد لبخند و ایستاد سرسبز

 یمن  -فرستنده: منال 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

الرؤيا واضلللحة وفقأ اهلل لك  خه  و ي أنأ وصللللت إلى املهدي من آل محمد الملي  و 
نور م هلملة  لملج اللدنيلاذ والروضلللللة الخاللللراء  ي الكعل  والعلم اللملي يمهرج املهلديذ و و 

الكع  والعلمذ وفقأ اهلل  ماليسل ة لأ يمث  املوقع االلكرتوني الملي دخلت فيإ وومدت فيإ
 وسددك لك  خه. والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 

 . 55المائدة:  -1
 .55مائده:  - 2
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 .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
که  )ع(از آل محمد )ع(بگرداند! رؤیا واضح است؛ شما به مهدیخداوند شما را بر هر خیری موفق 

آشکار  )ع(مهدی که است علمی و هاکتاب  هم سرسبز باغ. اینوری است در ظلمات این دنیا رسیده
 علم   و  کتب  و  ایشده  آن  وارد  که  الکترونیکی  سایت  همان  از  است  عبارت   شما  خصوص  در  که  سازد،می

 . خداوند شما را به هر خیری توفیق دهد و تسدید فرماید! اییافته آن در را
  والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 

  * * * * * * 

 کرده است.رؤیای سید احمدالحسن)ع( که پرچمی بلند می : 622پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦٢٢الس ال  

 السالم عليأ سيدي وموالي ورحمة اهلل ومر اتإ.

 )ع( أود تفسلله رؤيا رأيتها وأنا م منللهد املقدسللة: م ال داية  ان اإلمام أحمد الحسللن
يحم  ميدج راية مكتوب مداخلها )يا من ال يرع د أحد سلواج(ذ و ان مجان إ أرمع من األنصلار 

هلا )يلا لثلارات الحسللللني(ذ و لان يخر  من ومو هم نور قوي  يحملون رايلات مكتوب ملداخل
ملدا ذ و لان خلفهم ملاقي األنصلللللار مع األنصلللللاريلات يحملون رايلات مكتوب ملداخلهلا ) و(ذ 
و نا نمِشل والناس من حولنا تنمر إلينا إلى أن وصللنا إلى الصلحراء فجاء أمامنا رم  ق يف 

 هت الرؤيا.الومإ  ان رياض  و و معمم ولم أعر  من يكونذ انت

 وشكرا .
 الكويت -املرسلة: الز راء 

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۶۲۲پرسش 
 سرور و موالیم، السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 )ع( احمدالحسن امام ابتدا در: اممایلم تفسیر خوابی را بدانم که وقتی در مشهد مقدس بودم دیده
عبد احد سواه« )ای کسی که جز او کس  پرچمی در دستش داشت که روی آن نوشته شده بود »یا من الی 
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 لثارات »یا رویشان که هایی(. کنار او نیز چهار تن از انصار بودند که پرچمشوددیگری پرستش نمی
 بسیار نور یک افراد این یچهره از. کردند)ای خونخواهان حسین( نوشته شده بود حمل می الحسین«

 که  هاییپرچم نیز هاآن که بودند انصار زنان همچنین و انصار باقی ها،این سر پشت. شدمی خارج قوی
 تا کردندمی تماشا را ما مان،اطراف مردم و رفتیممی راه ما. کردندو« نوشته بود حمل می»ه داخلش در

 بود، کسی چه دانمنمی ولی بود عصبانی و داشت عمامه که روزشت مرد یک. رسیدیم بیابان به کهاین
 .شد تمام رؤیا. آمد ما جلوی

               با تشکر.
 کویت  -فرستنده: زهرا 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

خهذ رؤياك واضلحة ملنكم األنصلار تمث لون الحق وتنلهدون أسللل اهلل أن يوفقأ لك   
 للحق إن شاء اهللذ وتوامهون الدمال أخزاج اهللذ والملي يلتي ماسم الدين ويلاع العمامة.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن  

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمی  ن، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

از خداوند مسئلت دارم که شما را بر هر خیری موفق بگرداند! رؤیای شما واضح است؛ شما انصار، 
که خداوند خوارش کند، رویارو  دجال با و الله،شاءان دهیدبیانگر حق هستید و بر حق گواهی می

 .کندمی سر به عمامه و آیدمی دین اسم به که است کسی او. شویدمی
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 

  * * * * * * 
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 کند.ابلیس که دست خود را در سینه شخصی فرو می رؤیای : 623پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦٢3الس ال  

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

 سيدي ومواليذ السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

أنا من أنصللار م وتامعني لكم مفالل  اهلل ورحمتإ. يا مواليذ أنتم نور اهلل م أرضللإ من  
أصلللالب النور و المكم نورذ أريد منكم  الما  ليعمًن مإ قليب ويِضلللء درمي إن شلللاء 

 اهلل.

 بسم الله الرحمن الرحیم  :۶۲۳ پرسش
 .  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 سرور و موالیم! السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
من به فضل و رحمت خداوند، جزو انصار و پیروان شما هستم. ای موالی من! شما نور خدا در زمینش 

 و گیرد آرام آن به دلم که خواهممی سخنی شما از است، نور تانید و سخنان هستید، از اصالب نور
 .گردد نورانی دلم اللهشاءان

سل الي الثاني: إني رأيت م عالم الرؤيا ق   أن أسللم مدعوتكم ملني  يت مسلتلقية على 
 ان سللرير على منيب اليمنيذ فجلة أحسللسللت ملن إملهع )لعنإ اهلل( واقف خلفي ولكن ما 

ماسلتعاعيت أن أراجذ دخ  يدج م صلدري من الخلف وأخرمها من األمام منلك   يت أحع 
يلدج اللعنيذ  لانلت م يلدج ورقلة يللمرني مللن أقرأ الورقلةذ  يلت أرفيف منلللللدة لكنلإ  لان 
يالةط علي  منلدة و يلمرني مرارا  وتكرارا ذ و   مرة  يت أرفيف أن أقرأ الورقة ثم مدأت 

ن الكريمذ فجلة أخر  يدج ون       ملا وأنا لم أر ومهإذ    تفالتم مقراءة آيات من القرآ
 ؟علي  متفسه  ملج الرؤيا

 راستم پهلوی به تخت روی که دیدم رؤیا عالم در شوم، شما دعوت  تسلیم کهسؤال دوم: قبل از آن
 من ولی است ایستاده سرم پشت کند، لعنتش خدا که ابلیس کردم احساس ناگهان. بودم کشیده دراز
 دست کهطوریبه آورد، بیرون جلو از و کرد امسینه وارد پشت از را دستش وی. ببینم را او توانستمنمی

 من. بخوانم را برگه آن که دادمی دستور من به و بود ایبرگه دستش در. کردملعین را حس می آن
 من دفعههر. داد دستور من به بارچند و چندین و آورد فشار من به خیلی او ولی کردم مخالفت شدت به
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و ناگهان او دستش  کردم کریم قرآن از آیاتی خواندن به شروع سپس. بخوانم را برگه که کردمنمی قبول
 بیان را رؤیا این تفسیر کنیدمی لطف آیا. ندیدم را اشچهره من هااین یرا بیرون آورد و رفت و با همه

 نمایید؟

 الدعاء مث ات قليب ونرييت على دين محمد وآل محمد  ما ترضون.مواليذ أسللكم 

 .)ع(لو سمحتم أريد مواب من اإلمام

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

 اللهم ص   على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .
 اإلمارات -املرسلة: ناصرة آل محمد 

التماس دعا  )ع(و آل محمد )ص(ماندن قلبم و فرزندان بر دین  محمدسرورم! از شما برای ثابت 
 را به من بدهید. )ع(امام جواب  و کنید لطف. دارید رضایت آن به شما که طوردارم، آن

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 امارات – صره آل محمد فرستنده: نا

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

أسللل اهلل أن يوفقأ لك  خهذ الرؤيا واضلحة و ي أن  إملهع أخزاج اهلل حاول إمعادك عن 
سة م  مواسعة مندج من اإلنع أخزا م اهلل الحق ومنعأ من ات اع الحقذ لهع فقط مالوسو

الملين يحاولون إضللللالل الناس ويحاولون إمعاد م عن دعوة الحق مالنلللل هات واإلشللللكاالت 
 )ص(ال اطلةذ ولكنأ قرأت الحق وعلم الحق و و العلم م  ملج الدعوة ووصلللية رسلللول اهلل

وحصلن يحصلنأ من إملهع   وقد أراك اهلل م الرؤيا أنإ قرآن أي مث  القرآن ممعىن أنإ  دى لأ
 ومندج من اإلنع والجن وش هاتهمذ وفقأ اهلل وسدد خعاك.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن
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 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم   تسلیما 

خداوند -از خداوند مسئلت دارم که شما را بر هر خیری موفق بگرداند! رؤیای شما واضح است؛ ابلیس  
 بلکه  کردن  وسوسه  با  فقطسعی کرده است تو را از حق دور کند و از پیروی حق باز بدارد، نه  -خوارش کند

 اندمردم کردن گمراه دنبال به کهکسانی همان ؛-کند خوارشان خداوند - هالشکرش از انسان طریق از
 علم و را حق شما ولی کنند؛ دور حق دعوت از را هاآن باطل، اشکاالت و شبهات القای با کوشندمی و

. خداوند در است موجود خدا پیامبر وصیت و دعوت این در که است علمی همان این و خواندی را حق
نظیر قرآن، به این معنا که هدایتی برای شماست و دژی رؤیا به شما نشان داد که او قرآن است یعنی 

 را شما خداوند. نمایدمی محافظت هااست که شما را از ابلیس و ارتش انس و جن او و از شبهات آن
 !نماید تسدید و دهد توفیق

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 

  * * * * * * 

 رؤیای شخصی  که بیمار است.: 624پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ. :٦٢٤الس ال  

 األستان الفاض ذ لدي  رؤيا ومحتا  لتفسه شام مزا م اهلل خه.

حلملت مللني مرييف وال أسللللتعيع الكالم وال التحركذ ف علد لا أخلملوني أصلللللدقلائي إلى 
لسلللت مصلللالة االنتمار وانتمرت  ثها ذ ومعد ا قالوا: الع ه  وعندما وصللللت إلى مكان م

تفالللل  اصللللعد للعامق الثانيذ وعندما صللللعدت ومدت الد تور و و أسللللمر الومإ ملتحي 
والمع دشللداشللة ولم تكن عيادة ط ه  وإنما  انت صللالة   هة ويومد فيها مقام ألحد 

 الصالحني

 : السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.۶۲۴پرسش 
 شما جزای خیر دهد!  به  خداوند.  دارم  نیاز  کنندهرجمند، رؤیایی دارم و به تفسیری درست و قانعاستاد ا
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 پزشک  نزد  مرا  دوستانم  آن  از  بعد.  بخورم  تکان  و  بزنم  حرف  توانمخواب دیدم گویی بیمار هستم و نمی
 به برو بفرما: گفتند سپس. شدم منتظر خیلی و نشستم انتظار سالن در رسیدم جاآن به وقتی و بردند
 دشداشه و بود دارریش و داشت گونمگند ایچهره که دیدم را دکتری رفتم باال وقتی. دوم یطبقه

 جاآن در صالحین از یکی و بود بزرگی سالن بلکه نبود درمانگاه جاآن. بود کرده تن به( عربی لباس)
 .داشت جایگاهی

ومعد دقائق خر  من املقام حصللللان أمييف فتفاملت وسللللللت الع ه ذ قال:  ملا الحصللللان 
وتتعافى من   وتمشـــي  ان ماملقامذ ومعد ا قال الع ه : سللللو  أضللللرمأ إمرة لكي تتكلم  

املرضذ فللنلا قللت: إني أخلا  من اإلمرةذ فتاسللللم وقلال: سللللو  أععيلأ ح وملا ذ وأنلا  يلت ال 
 ومعد ا تكلمت ومنهت ون ات إلى ال هت المشيأستعيع الكالم وال 

 وی. کردم سؤال پزشک از و خوردم جا من. آمد بیرون جایگاه آن از سفید اسب یک بعد دقیقه چند
 بتوانی  تا  زنمار داشته است. سپس پزشک گفت: یک آمپول به شما میقر   جایگاه  این  در  اسب  این:  گفت
: گفت و کرد تبسمی. ترسممی آمپول از من: گفتم. کنی پیدا بهبودی مرض از و بروی راه و بزنی حرف

 رفتم  راه  و  زدم  حرف  آن،  از  بعد  و بروم راه نه  و بگویم  سخنی  توانستممی  نه  من. داد خواهم قرص  شما  به
 عزیمت کردم. خانه به و

قلالوا:  ؟وم العريق تلمل رت أصلللللدقلائي فرمعلت وقللت لهم:  م  ي معلاينلة الع هل 
  ألن املعرو   نا مالسللللويد أق  يشء خمسللللمائةذ ومعد ا ن ات خمسللللني  رونإذ فتفاملت

 والحمد هلل رب العاملني.
 السويد -املرس : حسني املوسوي 

گفتند: پنجاه کرون.  شد؟  چقدر  پزشک  معاینه:  گفتم  هادر راه به یاد دوستانم افتادم و برگشتم و به آن
 حداقل پانصد کرون است و پس از آن رفتم.تعجب کردم چون در اینجا )سوئد( معروف است که 

 الحمد لله رب العالمین. 
 سوئد  -فرستنده: حسین موسوی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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 والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

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

وفقلأ اهلل لكل  خهذ معىن أنلأ مرييف أي مرييف روحيلا   أي أنلأ لم تكن على الهلدىذ 
وأصللللدقاؤك أخملوك للع هل  أي شللللخيف عَرفأ مدعوة الحق دعوة املهلديذ والدواء  و العلم 

 و موقع من مواقع اللدعوة أو ريرفلة )ال لالتوك(ذ  واملعرفلةذ واملسللللعنللللفى أو املقلام اللملي رأيتلإ
والحصلللان  و إنسلللانذ ونعيجة الرؤيا أنأ شلللفهت أي أنأ إن شلللاء اهلل تهتدي إلى دعوة الحق 

 وتنصر املهديذ وفقأ اهلل وسدد خعاك.

 بیماری  به که است این هستی بیمار شما کهخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! معنای این
ا با ر  شما کهکسی یعنی پزشک نزد را شما دوستانت و اینبوده هدایت بر شما یعنی هستی، ردچا روحی

 بیمارستان.  است  معرفت  و  علم  همان  نیز  دارو.  انددعوت حق یعنی دعوت مهدی)ع( آشنا کرده بود، برده
 )پالتاک( است. گووگفت تاالر دعوت  هایسایت جمله از سایتی نیز ایدیده که جایگاهی یا

ه به دعوت حق اللشاءان شما که است این اییافته شفا شما که رؤیا یاسب نیز انسان است. نتیجه 
 !سازد استوار را هایتانگام و دهد توفیق را شما خداوند. دهی)ع( را نصرت میمهدی و شویهدایت می

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢الحرام  محرم  - أحمد الحسن

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 

  * * * * * * 

 گذارد.اش را روی سرش می رؤیای شخصی که عمامه : 625پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦٢٥الس ال  
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 وصلى اهلل على خه خلقإ محمد وآلإ العياني العا رين.

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۶۲۵پرسش 
 و درود خدا بر برترین خالیق محمد)ص( و بر خاندان طیب و طاهر او.

م يوم من األيلام صلللللهلت قليل  من صللللالة الليل  وقرأت سللللورة ال قرة ودعوت ملدعلاء اإلمام 
ذ ثم صللهت نافلة الفجر والصل ف ون ات للنوم وإنا مي أرى م منامي شلخصلا  يالع )ع(الحسلن

 فقال لي: نعم أنا املهدي ؟امتإ على رأسإ ويحوق رق تإذ فسللتإ: أأنت املهديعم

)ع( را نیز خواندم، سپس حسن امام دعای و بقره یروزی از روزها کمی از نماز شب را خواندم و سوره
 گذاشتمی  سرش  بر  را  اشعمامه  که  دیدم  را  شخصی  خواب   در.  خوابیدم  و  آوردم  جابه  را  صبح  نماز  و  نافله

 )ع( هستی؟ به من گفت: آری من مهدی)ع( هستم.مهدی  تو  آیا:  پرسیدم  او  از.  پوشاندمی  را  گردنش  که

ثم قال ليذ اشلللهدذ فنلللهدت على الفورذ وتقدم فجلع أمامي وملسلللت وراءج أتلو سلللورة 
ن  ال قرةذ وأثناء تالوتي اشلع هت علي  معيف اآليات فوقفت عند ا أ رر ا ولم ا تد إليها إلى أ

التفت إلي  اإلمام سللالم اهلل عليإ من مهة الهسللار التفاتة قصللهة فاسللتحاللرت اآليةذ و ناك 
 فقت من مناميذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

سپس گفت: شهادت بده. من نیز فورا  شهادت دادم. او جلو رفت و جلوی من نشست و من پشت سر 
 توقف جاآن من و کردم شک آیات  برخی مورد در تالوت  حین در. خواندممی را بقره یاو نشستم و سوره

کمی از سمت چپ به من التفات   )ع(امام  کهاین  تا.  نفهمیدم  را  درستش  ولی  کردم  تکرار  را  آیه  و  کردممی
 نمود و من آیه را به یاد آوردم. از خواب بیدار شدم. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.  

مالتفسه مازا م اهلل ع  خها ذ والصالة والسالم على ناينا نيب الرحمة وعلى آلإ وافوني  
 العياني العا رين األئمة واملهديني.

لطفا  تفسیر را برایم بفرستید. خداوند از جانب من جزای خیر به شما دهد! و درود و سالم بر پیامبرمان، 
 ین!پیامبر رحمت و بر آل طیب و طاهر او، ائمه و مهدی

 والسالم.
 املةرب -املرس : أمو ع د الج ار 
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 والسالم.
 مراکش  -فرستنده: ابو عبدالجبار 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

وفقأ اهلل لك  خهذ أسلللل اهلل لأ خه الخه رضللاج سلل حانإ والجنةذ وأن يجن أ اهلل 
 شر النر سخعإ والنار.

 نمایمخداوند در هر کار خیری توفیقت دهد! از خداوند سبحان برایت طلب بهترین خیر و بهشت می
 .نماید دور تو از را آتش و خشم شرها، شرترین و

معىن رؤياك أنأ تهتدي إلى الحق مفاللل  اهلل عليأ وتكون من أنصلللار املهدي إن شلللاء 
اهللذ وأملا اآليلات من سللللورة ال قرة اليت اشللللع هلت عليلأ فهي آيلة الكر ذ وأسللللللل اهلل أن  

 يوفقأ ويسدد خعاك.

 انصار از و شویل خداوند بر تو، شما به حق هدایت میمعنای رؤیای شما این است که به فض
 الکرسیآیت داشتی، شک هاآن مورد در که بقره یسوره آیات  آن اما الله؛شاءی انگرد)ع( میمهدی

 !سازد استوار را هایتگام و بدارد موفق را شما که دارم مسئلت خداوند از. است بوده

 ومر اتإ.والسالم عليكم ورحمة اهلل 
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 
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 نشینند.می سید)ع( رؤیای شخصی که پدرش و انصار روی سفره غذا  : 626پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم: ٦٢٦الس ال  

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

 سيدي وموالي يماني آل محمدذ السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

 : بسم الله الرحمن الرحیم ۶۲۶پرسش 
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 علیکم و رحمة الله و برکاته.! السالم )ع(سرور و موالیم یمانی آل محمد

ق ل  أشللللهر انتقل  إلى رحملة اهلل الواللد )رحملإ اهلل(ذ و و على فراش املوت طرحلت عليلإ 
الدعوة امل ار ة و انت حالتإ سلهًة مدا  لكنإ رريم نلأ  ان يسلتمع لي ويقول:  ملا  و 

يومني انتق  الحقذ  ملا  و الحقذ والحمد هلل آمن مدعوة الحق واريعسللل  ريسللل  التومةذ ومعد  
إلى رحمة اهللذ ومعد وفاتإ أصللل حنا نراج م عالم الرؤيا  ثها ذ منها: رأيت أننا مالسلللني على 

سل اال    )ع(والوالد ومجموعة من األنصلارذ سللل الوالد اإلمام أحمد  )ع(سلفرة طعام السليد أحمد
ا ع   ملا : العيان ماهلل لهع  ما فهمت م  أوحى رمأ إلى الج   فقال لإ  )ع(فقال السلليد

و ملاذ فقال الوالد: سليدناذ أنت م   اهلل وأنا م   علي امن أمي طال ذ فالحأ األنصلار وقال 
الوالد: سليدناذ تتصلور م   علي من أمي طال  مهننا وأنا ال أنصلرجذ واهلل  ملا لن يكونذ و ان 

 .)ع(مج   علي )ع(يقصد السيد أحمد

وست. وقتی او در حال احتضار بود من دعوت به رحمت ایزدی پی  )رحمه الله(چند ماه پیش پدرم
گفت: این کرد و میمبارک را بر او مطرح نمودم و او هرچند حال بسیار بدی داشت ولی به من گوش می

همان حق است، این همان حق است. شکر خدا او به دعوت حق ایمان آورد و غسل توبه نمود. پس از 
ی دیدم. از جمله: دیدم بر سفرهدر عالم رؤیا زیاد او را میدو روز به رحمت ایزدی پیوست. پس از وفاتش 

سؤالی پرسید.   )ع(احمد  امام  از  پدرم.  هستند  هم  انصار  از  تن  چند  و  پدرم  و  امنشسته  )ع(احمدغذای سید  
)جبل( وحی فرمود  کوه به تو پروردگار بلکه نیست فهمیدی شما که گونهگفت: پناه بر خدا! آن )ع(سید

و به او گفت چنین و چنان بنویس. پدرم گفت: آقای ما! تو کوه خدا هستی و من کوه 
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بین   )ع(طالبابیبنعلی  کوه  کنی. انصار خندیدند و پدرم گفت: آقای ما! گمان می)ع(طالبابیبنعلی
 )ع(نظورش تشبیه سید احمدما باشد و من او را یاری نرسانم، به خدا سوگند هرگز چنین نخواهد بود؛ و م

 بود. )ع(به کوه علی

ممكن تفسلللر لنا الرؤيا حفمكم اهلل ومعلنا من خدامكم وأنصلللار م محق محمد 
 وآل محمد؟

آیا امکان دارد این رؤیا را برای ما تفسیر بفرمایید؟ خداوند شما را حفظ فرماید و ما را از خادمان و 
 .)ع(ل محمدو آ )ص(محمد حق به دهد قرار شما گرانیاری

وم رؤيلا أخرى رأيلت  للني أزور قرب الواللد ولكن قرب الواللد  للنلإ مزار ومقلام النلاس 
تزورجذ و انت امرأة تكع  طل ها وترميإ على القرب وم نفيسل أقول إن اسلتجامة العل   ملا 

ذ و لان عمي مجلانل  القرب ي كي ويقول: آني اشلللللون ميلإ. و لان )ع(مفاللللل  اإلملام أحملد
 وت.خايف من امل

 و مقام گویی ایشان قبر و کنمدر رؤیایی دیگر، خواب دیدم که گویی من قبر پدرم را زیارت می
 روی بر  را آن  و  نوشتمی  را حاجتش  که  بود  نیز زن  یک.  کنندمی  زیارت را  آن  مردم که  است  گاهیزیارت 

است. عمویم   )ع(احمد  امام  برکت  و  فضل  به  حاجت  این  شدن  مستجاب:  گفتم  خودم  با.  انداختمی  قبر
 .ترسیدمی مرگ از او کهدرحالی شود؛می چگونه من وضع: گفتمی و کردکنار قبر بود؛ گریه می

معملرة إلى ولي اهلل أطلنا عليكم تفال  علينا وتصلدق علينا مالدعاء واملةفرة مزاك اهلل 
 األئمة واملهديني.خه الجزاءذ وحنرنا معكم محق محمد وآل مهتإ العياني العا رين 

 مغفرت و دعا با و کن لطف ما بر لطفا  . دادیم طول شما بر را مطلب که خواهماز ولی خدا معذرت می
طیب و طاهر او، ائمه  بیتآل و محمد حق به و نماید عطا پاداش برترین را شما خداوند بده؛ صدقه را ما

 و مهدیین)ع( ما را با شما محشور فرماید.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 املرس :  الل السويفي
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 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 فرستنده: هالل السویفی

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

وفقلأ اهلل لكل  خهذ والحملد هلل الملي مَن على أميلأ منعملة اإليملان وتوفاج وختم لإ على 
م إن شلللاء اهلل ملنإ م خه وإلى خه مفاللل  اهلل ومفاللل  إيمانإ خهذ والرؤيا  ي مانلللرة لك

 مالحق وماملهديذ والحمد هلل رب العاملني.

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند و سپاس خدایی را که به نعمت ایمان بر پدرت منت گذاشت  
 َکَرم  به  او  کهشماست به این  برای  تیبشار   رؤیا  این  اللهشاءو او را میراند و عاقبتش را ختم به خیر نمود. ان

و الحمد لله رب است، خیر سوی)پدرت( به حق و مهدی)ع(، در خیر و به او گرویدن لطف به و خدا
 العالمین. 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن    

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 

  * * * * * * 
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 رؤیای استمتاع از یک بانو : 627پرسش 

سلليديذ رأيت م املنام أني اسللتمتع ملخت أحد من السللادة املعروفني و ان  :٦٢٧السلل ال   
 السيد واقف معناذ ما تفسهك ملا حدم أرمو من اإلمام اليماني أن يفسر الحلم.

 وفقأ اهلل.
 املرس : مصعفى

 سید   آن  و  کردممی  جویی: سرورم! در خواب دیدم که از خواهر یکی از سادات معروف کام۶۲۷پرسش  
. کند تفسیر را خواب کنممی تقاضا یمانی امام از چیست؟ رویداد این بر شما تفسیر. بود ایستاده ام با

   !دهد توفیق را شما خداوند
 فرستنده: مصطفی

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

اهلل لخه اآلخرة واللدنيلاذ  لملج الرؤيلا تللويلهلا أنلأ تيتفع منفعلة ملاديلة من مهلة  لملا وفقلأ 
 السيد.

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

ین رؤیا آن است که شما از طرف این سید، به خداوند شما را بر خیر آخرت و دنیا موفق بدارد! تأویل ا
 . رسییک منفعت مادی می

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
 .ق.هـ  ۱۴۳۲/  لحرامامحرم   -احمدالحسن 
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 من احمد الحسن هستم  :گفتشد؛ شخصی که می می رؤیایی که تکرار : 628پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ :٦٢٨الس ال  

معد متامعيت لربنامج  لمة سلواء مع األسلتان ع د العال واألك أمو زيي  وأنا أرى شلخصلا  م 
ألن  منامي معدة طرق ومنفع الومإذ و و يقول لي: أنا اإلمام أحمد الحسللنذ وأنا ال أصللدقإ  

 ؟ال أعر  ومهإذ فمانا أفع  ماهلل عليكم
 العراق -املرس : أمو عمر الكردي 

 : السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته۶۲۸پرسش 
زینب دنبال کردم، در خواب  ابو برادر و عبدالعال استاد با را سواء« ی»کلمه یبرنامه کهپس از این

 امام من: گفتمی من به او که دیدم سانیک یچهره با ولی مختلف هایشخصی را به روش
 کنم؟ چه خدا به را شما. شناختمنمی را صورتش زیرا کردمهستم. من حرفش را باور نمی الحسناحمد

 ی ـ عراقالکرد عمر فرستنده: ابو  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقأ اهللذ  ملج الرؤيا من رحمة اهلل مأذ و ي ضوء  داية ملع لأ فاملفروض مأ أن تتقدم 
خعوة إلى الحق اللملي ههر للأذ ليتفاللللل  اهلل عليلأ ويزيلدك  لدىذ  و وليي و و يتولى 

 الصالحني.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 ل  1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 پاسخ:بسم الّله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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خداوند شما را توفیق دهد! این رؤیا رحمت الهی بر شما و نور هدایتی است که برای شما درخشیدن 
 خداوند  تا  برداری  است  شده  آشکار  شما  برای  که  حقی  سمت  به  جلو  به  گامی  که  است  شما  بر.  استگرفته 

 هدایتت بیفزاید. او یاور من است و او دوست شایستگان است. به و کند تفضل شما بر
 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.

 .ق. هـ  ۱۴۳۲/  الحرام محرم -لحسنااحمد

  * * * * * * 

 رؤیای باالرفتن از نردبان چوبی : 629پرسش 

يمي  :٦٢٩السلللل ال   مي اهللي الَرِحمني الَرحي امَلينَي ﴿ميسللللِ علَ
ي َربب الِ در َّلل  يمي * الَِحملِ *  الَرِحمني الَرحي

يني   نير  * َماليأي َيِومي الدب َتعي در وإيَياَك نَسلِ يَم  * إيَياَك نَِع ر سلَتقي
ر َراَ  امل نَا الصلب نَعمَت * ا دي

َ
يَن أ ملي

َراَ  الَ صلي
ِم رَيهي  ِم َوالَ الَاالبنيَ َعَليهي وبي َعَليهي  صدق اهلل العلي العميم. ﴾املَةار

یم   ۶۲۹پرسش   ح  ْحَمن  الر  ْسم  الّله الر  ستایش خدا را که پروردگار   *  مهربان  یبه نام خدای بخشاینده﴿: ب 
 و پرستیمتنها تو را می * )روز دین( جزا روز روایآن فرمان * مهربان یآن بخشاینده * جهانیان است

، نه ایراه کسانی که ایشان را نعمت داده * ما را به راه راست هدایت فرما * جوییممی یاری تو از تنها
 .مرتبهصدق الّله العلي العظیم. راست گفت خدای بلند (راهانگم نه و هاآن بر گرفتگانخشم

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

لعلم ملاللدعوة اليملانيلة امل لار لةذ علملا  مللن  لانلت  نلاك خالفلات مه   لان املنلام ق ل  ا
 ومني زوميت تقري ا  يوميا .

  السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 تقریبا   من که ومشاین خواب را قبل از آشنا شدن با دعوت مبارک یمانی دیدم و درضمن متذکر می

 :داشتم اختالف و مشاجره همسرم با روز هر
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رأت زوميت ماملنام ملنها تصللعد السلللم و ان السلللم من خنلل  لونإ م  و ان يكاد أن  
يسلقطذ و يت أنا فوق قععة أرض مسلعحة م الفالاء و   مسلدي ال يمهر فيإ شلهًا   
عدا يدي اليمىن وقدماي فقط من أسللفلهاذ و يت أناديها لتصللعد فكانت مرتددة تصللعد أو  

ى ملون األسلللود وماألسلللف  أمييفذ وتنلللهر مالحلم ملنها تريد أن  تنزلذ و ان ثيامها من األعل
تصللعد ولكن  ناك أصللوات تمهر حواليها تقول لها ال تمل يب أو ال تصللعديذ ومعاللهم يقول 

 .ال تسمعني  المإ وتصعدين

 ایقهوه رنگ و بود چوب  جنس از باننرده و رفتمی باال بانرا دیدم که از نرده همسرمدر خواب 
 جایهیچ و بودم فضا در مسطح زمین یتکه  یک باالی من. بیفتد زمین به که بود زدیکن و داشت،

 بود دلدو او ولی باال برو که دادم. من زنم را ندا میپاهایم کف فقط و راستم دست مگر نبود پیدا بدنم
 بود  مشخص خواب  در. بود رنگ سفید پایین از و سیاه رنگ به باال از او لباس. بیاید پایین یا برود باال که
 از برخی. نرو باال یا نرو گفتمی او به که آمدمی اطرافش از صداهایی ولی برود باال خواستمی وی که
 تند به حرفش گوش نکن و برو باالگفمی هاآن

و انت تنللعر ملن  ناك أشللخاص مجانيبذ و انت تنللعر ملن   الء األشللخاص تعرفهم 
و لما  انت تصلعد خعوة واحدج ترى الخعوة السلامقة قد سلقعت ميدا  و م من اليسلاءذ 

 .وال يمكنها النزولذ و يت أنا أشجعها ملن تصعد

 این  وی  که  داشت  را  احساس  این  نیز  و  هستند،  من  کنار  افرادی  که  کردمی  احساس  گونهاین  همسرم
 اش قبلی یپله که دیدمی رفت،می باال پله یک وقتهر. شناسدمی خوبی به بودند، زنان از که را افراد

 .برود باال که کردماو را تشویق می من. برود پایین تواندنمی و است کرده سقوط

وعندما اقرتمت مالوصللللول لألعلى  اد الدر  أن ينهار فرمهت ح ال  ألمسللللكها مالح  ذ 
ت فقالت علما  ملني أردت أن ارمط الح    ألنها تلخرت و انت  ناك صوت امرأة واحدة صرخ

لي: ال ترمط الح   مالسلم وتمل   لكي تصعد مراحتهاذ ثم مسكت الح   فصعدت الح   
 قليال  ثم أفقت من النوم.

 با را او تا انداختم ریسمانی من. بریزد فرو پلکان که بود نزدیک برسد، نوک به که بود نزدیک وقتی
 به زنی یک صدای جاآن. بود کشیده طول کارش او زیرا ببندم طناب  با خواستممی چون بگیرم، طناب 
 سپس. برود باال آسانی به شاید برو و نبند بانرا به نرده طناب : گفت من به زنانفریاد که رسیدمی گوش

 .شدم بیدار خواب  از آن از پس. آمد باال طناب  از کمی و آویخت طناب به( همسرم)
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الحلم خها ذ وأعون ملاهلل من  وللأ مزيل  النللللكر واالحرتام وإن شلللللاء اهلل يكون  لملا 
  لمة األنا ع  وعن زوميت ومن شر النفع األمارة مالسوء.

خواب خیر باشد. از طرف خودم و از طرف زنم  این الّلهشاءبا تقدیم تشکر و احترام فراوان به شما و ان
 (.بالسوء یاماره) هابدی به کننده امر نفس شر از و من یکلمه از برمپناه می

 يأ السالم ورحمة اهلل ومر اتإ.وعل

 وال حول وال قوة إال ماهلل العلي العميم.
 الكويت -املرس : أحمد 

 .العظیم العلی بالّله اال قوهال و حولو علیکم السالم و رحمة الّله و برکاته. و ال
 کویت  –فرستنده: احمد 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

أنهلا وفقكم اهلل لكل  خهذ  ي رؤيلا مانللللرة لهلا من اهلل مللنلأ عرفلت طريق الحق و
تع عأ مارتقاء السللللم ومعرفة الحقذ ولكن  ناك شلللياطني من اإلنع والجن تحاول منعها 
أثناء ارتقائها ومعرفتها الحقذ أسللل اهلل لكم معرفة الحق وأن يزيد م اهلل من فاللإذ وأن 

 يصلف حالكم ملا فيإ خه اآلخرة والدنياذ  و وليي و و يتولى الصالحني.

 کهی موفق بگرداند! این خواب بشارتی از جانب خدا برای او است به اینخداوند شما را بر هر خیر 
 جااین ولی کند؛می پیروی شما از حق، معرفت و باننرده از رفتن باال در او و ایا راه حق را شناختهشم

. بازدارند  را  وی  یابد،می  معرفت  حق  به  و  رودمی  باال  او  وقتی  خواهندمی  که  هستند  جن  و  انس  از  شیاطینی
َکَرمش بر شما بیفزاید و حال شما را  به که این و دارم مسئلت را حق به یابیمعرفت شما برای خداوند از

 .است شایستگان دوست او و است من یاور او. گرداند نکو است آن در دنیا و آخرت  خیر که چهبه آن
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢الحرام  محرم  - أحمد الحسن    

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 .ق. هـ  ۱۴۳۲/  الحرام   محرم -لحسنااحمد 

  * * * * * * 

   رؤیای چند عدد تخم مرغ : 630پرسش 

 السالم عليكم وعلى    من ات ع الهدى. :٦3٠الس ال  

 سالم بر شما و سالم بر هر کس که از پی هدایت قدم نهد.:۶۳۰پرسش 

معلد .. فقلد رأيلت م املنلام أنلإ عنلدي فقلاسلللللة ومهلا الكثه الكثه من مييف اللدملا ذ أملا 
و ناك مياة واحدة ضخمة و  هة مدا  قد وضعتها م أول ر  م الفقاسة لوحد ا و يت 

أن  ملج ال ياللة أنا وضللعتها منمل زمن معيد فلصلل حت تكرب حىت أصلل حت  -م الحلم   -أعلم 
 .مهملا الحجم الاخم

 مرغ  تخم زیادی بسیار بسیار تعداد آن در و دارم کشیجوجه ماشین یک که دیدم خواب  در.... اما بعد
 خواب  در. بود گرفته قرار ماشین اول ردیف در تنهایی به و بود بزرگی و درشت بسیار مرغ تخم. دارد قرار
 این به تا بود کرده شدن بزرگ به شروع و امگذاشته جام مرغ را زمانی طوالنی آنتخ این که دانستممی

 .بود رسیده بزرگ یاندازه

وأنا أنمر إليها وإن  ي تفقع ويخر  منها صللللوص منمرج رائع وممي  وشلللل إ لي  لنإ 
صلوص ديأ ولهع دمامةذ وأعج   مدا  وأمسلكتإ وصلرت أدور مإ حول الفقاسلةذ وعند ا 

 أتاني شاب وقال لي:     ملا التع  و ملا الجهد على صوص واحد؟

 شبیه  و شد خارج داشت نیکو و زیبا صورتی که ایجوجه آن از و شکست که کردممی نگاه آن به من
او را برداشتم و شروع  نمود؛ حالمخوش بسیار. نبود مرغ جوجه و بود خروس جوجه یک گویی بود؛ من
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به گردش دور ماشین نمودم. جوانی به طرفم آمد و به من گفت: این تالش و شادی برای فقط یک 
 جوجه؟

اسلتلت قليال  ومعد ا نمرت إلى الفقاسلة وإنا مميع ال ييف يفقع ومدأت الصليصلان مث  
ع أن  ما يقولون تنعف نعف داخ  الفقاسللللة ومدأت تقفز و لها نفع النللللك ذ ال أسللللتعي

أحيصللل لها عددا  أعداد ا   هة مدا  فامعسلللمت وفرحت مدا  وقلت للنلللاب: تعال وانمر إلى 
 الصيصان.

 به تبدیل و شکستند هاکمی ایستادم و بعد به ماشین نگاه کردم و در این هنگام تمام تخم مرغ
بودند. تعداد و همه به یک شکل    کردند  خیزوجست  و  حرکت  به  شروع  ماشین  داخل  که  شدند  هاییجوجه

 ها جوجه به و بیا: گفتم جوان به و شدم خوشحال بسیار. بودند زیاد بسیار بشمارم، توانستمنمی را هاآن
 .کن نگاه

ال أعر  ما تفسلله ا ! علما  ملني ال أملأ فقاسللة ولهع عندي دما  وال صلليصللانذ وإنما 
  ان عندي دما  وصيصان ق   سنوات.

 ندارم نیز جوجه و مرغ و ندارم کشیجوجه ماشین من که شوممی متذکر! چیست آن تفسیر دانمنمی
 .داشتم جوجه و مرغ قبل هاسال فقط و

أرمو منكم إن  ان تفسله ا سلهًا  أن تكت وا م اإلمامة ال تخف واتق اهللذ وإن  ان 
 تفسه ا ميدا  فا ت إ من معد أمرك سيدي.

 اگر  و نماپیشه  خدا تقوای و نترس بنویسید، هادر پاسخاز شما تقاضا دارم که اگر تفسیر آن بد است 
 .بنویسید را آن موالیم، شما یاجازه از بعد است خوب  آن تفسیر

 وأرمو من اهلل أن يوفقنا وإيا م ملا فيإ الخه.
 ال حرين -املرس : خالد 

 .نیز را شما چنینخیر است، ما را توفیق دهد و هم چهاز خداوند مسألت دارم در آن
 فرستنده: خالد ــ بحرین
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 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.و الحمد لّله رب العالمین، و صلی   الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

وفقأ اهلل لك  خهذ  ملج الرؤيا  ي مانللللرة لأ إن شللللاء اهللذ وأسلللللل اهلل لأ حسللللن 
العلاق لة وأن يهلديلأ إلى الحق وإلى ات لاع الحقذ وأن ي لارك فيلأ ويجعللأ  لاديلا  لةهك من  

 الناس إلى الحقذ  و وليي و و يتولى الصالحني.

 برای  خداوند  از.  الّلهشاءخداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! این رؤیا بشارتی است برای شما ان
 دهد تانبرکت و فرماید هدایت حق از پیروی و حق به را شما کهاین و دارم مسئلت را عاقبت حسن شما

 .است شایستگان دوست او و است من یاور او. گرداند حق سوی به هاانسان دیگر گرهدایت را شما و

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن  

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 .ق. هـ  ۱۴۳۲محرم الحرام /   -احمد الحسن

  * * * * * * 

 تشعش نور از مسجدرؤیای : 631پرسش 

سلنة  لنإ م ماب مسلجد خر   1٢شلقيقي حاليا  من األنصلار رأى رؤيا ق     :٦31السل ال   
منإ نور فلضلللاء املسلللجد وخر  من منافمل املسلللجد النورذ فاند ش وقال: ما  ملاذ وماء لإ الرد: 
أنتم من آل يعذ ومعد فرتة تكرر املنام مصوت أن قلتأ أنت وآية النفاءذ فما  و تع ه الرؤياذ 

سللللنلة عن عمومتنلاذ فملا  و تع ه ا أيد م  1٠٠من مملر الرامع ما يقلارب  علملا  نحن منقععني  
 اهلل منصرج.

 العراق -املرس : علي العراقي 
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سال پیش خواب دید؛ گویی وی جلوی درب مسجد   ۱۲برادر من که فعال  از انصار است      :۶۳۱پرسش  
 وی. شدمی خارج مسجد هایپنجره از نور. است کرده روشن را مسجد و آمده بیرون جابوده و نور از آن

 بعد وقت چند. هستید یس آل از شما: که آمد جواب  او پاسخ در چیست، این: گفت و کرد تعجب بسیار
 از ما شوممی یادآور چیست؟ رؤیا تعبیر. هستی شفا یین خواب به صورتی تکرار شد که گویی شما، آیها

 خداوند  چیست؟  آن  تعبیر.  ایمشده  جدا  بستگانمانهم  از  پیش  سال  ۱۰۰  به  نزدیک  چهارم(  جّد )  یریشه
 !فرماید تأیید خود نصرت به را شما

 فرستنده: علی عراقی ـ عراق 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

لكم خه اآلخرة واللدنيلاذ آل يع تنع ق م آخر وفقكم اهلل لكل  خهذ وأسللللللل اهلل 
الزمان على من ينصلرون دعوة الحق  و م أصلحاب املهديذ أسللل اهلل ألخيأ الخه وأن يوفقإ 

 ل خالص وأن يجعلإ ممن يهدي مهم خلقإذ  و وليي و و يتولى الصالحني.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن  

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! از خداوند برای شما خیر آخرت و دنیا را تقاضا دارم. آل 
که اصحاب مهدی هستند.   شودمی  منطبق  کنند،می  یاری  را  حق  دعوت   که  کسانی  بر  الزمانیس در آخر

 را او و بدارد موفق ورزیاخالص بر را او خدا کهاین و نمایماز خداوند برای برادر شما خیر مسئلت می
 .است  شایستگان دوست او  و  است من یاور  او.  نمایدمی  هدایت  را خلق  هاآن  با  که  دهد  قرار  کسانی  جزو

 رحمة الّله و برکاته.و السالم علیکم و 
 .ق. هـ  ۱۴۳۲/  الحرام محرم   -لحسنااحمد 

  * * * * * * 
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 رؤیای نماز خواندن با گروهی از مردم : 632پرسش 

م املنام و لني أصللي مع حنلد من الناس ولك  وصللت ولم أمد مكانا ذ   :٦3٢السل ال   
فدفعت أحد الحاضرين ووقفت ثم زاحم  آخرذ ومني الناس عمي و و شي  حوزوي وفجلة مدأ 
النللخيف املكرب ل مام الصللالة ال يمل ر أو يكرب ألعمال الصللالة ومدأ الناس يتخ عون وأنا 

أثناء الصللالة لكي يصلللوا صللالة صللحيحة دون مدوىذ   أحاول أن أن ههم من خالل التك ه
 و لن الصالة قرب مسر واملكان أش إ مجسر مدينة السماوةذ أفيدونا أثامكم اهلل.

 رسیدم،  که هنگامی ولی خواندمدر خواب دیدم گویی به همراه گروهی از مردم نماز می :۶۳۲پرسش 
. سپس یک نفر دیگر جایم را تنگ کرد. ایستادم و دادم هل را حاضر افراد از یکی من. نکردم پیدا جایی

عمویم که یک شیخ حوزوی است بین مردم بود. ناگهان فرد مکبر نماز را برای امام شروع کرد بدون 
 نماز داخل در کردممی سعی من. شدند آشفته مردم. کند بیان را نماز اعمال تکبیر   یا بگوید ذکر کهاین

 یک  نزدیک  نماز  گویی.  نداشت  ایدرست نماز بخوانند ولی فایده  تا  کنم  متوجه  را  هاآن  تکبیر  یوسیله  به
 !دهد پاداش را شما خداوند گردانید، مطلع را ما لطفا  . است سماوه شهر پل شبیه مکان این و بود پل

املوضلوع الثاني: وأرمو اإلمامة الصلريحة عليإذ و و ما رأي السليد حفمإ اهلل مسليد علي 
السلللهسلللتاني ومحمد سلللعيد الحكيم ومنللله ال ا سلللتاني وأحمد وعلي ال ةدادي   الء 

 ؟حصرا  

 ودمتم للممل  .
 العراق -املرس : أمه 

 کند،   حفظش  خداوند  که  سید  نظر.  بدهید  آن  به  روشنی  و  صریح  پاسخ  کنمموضوع دوم: خواهش می
 بغدادی علی و احمد پاکستانی، بشیر حکیم، سعید محمد سیستانی، علی سید یبارهدر خاص طوربه

 چیست؟ 
 برای مذهب، پاینده باشید.

 فرستنده: امیر ـ عراق 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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 والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ن مع فقهاء آخر الزمان  وفقأ اهللذ  ملج الرؤيا صلللريحة و ي تاني لأ حقيقة الصلللالة اآل
و ي أن صللللالتهم لهع فيهلا تك ه أو ن رذ أي أن صللللالتهم ملاطللة وال يق لهلا اهلل  ألنهم 
ملتوون على خليفة اهللذ و ونأ مدأت تي ههم فإن شلاء اهلل يتفال  اهلل عليأ ويهديأ إلى 

 الحق وات اع دعوة الحق وتكون من الدعاة إلى الحق.

 حیمپاسخ:بسم الّله الرحمن الر 
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

خداوند شما را توفیق دهد! این رؤیا صریح است و واقعیت نماز  کنونی با فقهای آخرالزمان را به شما 
 و است باطل نمازشان یعنی ندارد، وجود ذکر و تکبیر از چیزی ها،از آننم در که این و دهد؛نشان می

 به کردی شروع شما کهاین اند؛برگردانده روی خدا یخلیفه از هاآن زیرا کندنمی قبول را آن خداوند
 و حق به را شما و فرمایدمی تفضل شما بر خداوند الّلهشاءان که است معنا این به هاآن ساختن متوجه

 .شویمی حق سوی به کنندگاندعوت  از شما و کندپیروی از دعوت حق، هدایت می

وأملا من سللللللللت عنهم فجميعهم ملدعوون ل يملان مهلملج اللدعوة و ي دعوة الحق وامللتوي 
 .)ع(عليها فهو من أ   النار  ما قال اإلمام ال اقر

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢  محرم الحرام - أحمد الحسن 

 دعوت این به که اندشده فراخوان افراد این یهمه ای،کرده سؤال هاآن یاما کسانی که شما درباره
»کسی که از آن روی فرموده است،  )ع(باقر امام که طورهمان و بیاورند ایمان است حق دعوت  که

 برگرداند، اهل آتش است«.
 برکاته.و السالم علیکم و رحمة الّله و 

 .ق. هـ  ۱۴۳۲الحرام /  محرم -لحسنااحمد

  * * * * * * 
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 رؤیای امام علی)ع( که بر سر ضربه خورده: 633پرسش 

مالللروب على رأسلللإ وعن يمينإ ويسلللارج  )ع(رأيت م املنام أن اإلمام علي :٦33السللل ال   
 اإلمامان الحسن والحسني و و ماسأ رأسإ وقال لي: إن  ملا ال يهم .

 العراق -املرس : سالم اإلمرا يمي 

ضربه خورده است. در سمت راست و چپ او امام   )ع(در خواب دیدم که به سر امام علی  :۶۳۳پرسش  
سرش را گرفته بود و به من گفت: چنین چیزی برایم مهم قرار داشتند. حضرت    )ع(حسن و امام حسین

 نیست.
 فرستنده: سالم ابراهیمی ـ عراق  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

وتعريفلا  للأ ملالحقذ فلاملراد م الرؤيلا  و اإلملام إن شللللاء اهلل تكون رؤيتلأ خها  للأ وميلانلا  
م  ملا الزمان أي و  اإلمام املهدي أو املهدي األولذ وماروب على رأسإ أمر قد مه نتإ   )ع(علي

م خعاب الحج ق   سللنواتذ ويمكنأ مرامعة الخعاب واسللتماعإذ وفقأ اهلل لك  خه 
 وملعرفة الحق ونصرتإ.

 د،مرا رؤیا در. نمایدمی تعریف و تبیین شما برای را حق و است خیر شما برای تانرؤیای الّلهشاءان
 است، دیده ضربه او سر کهمهدی اول. این یا مهدی امام وصی یعنی است، زمان این در علی امام

 سخنرانی به توانیدمی شما. امکرده بیان را آن حج سخنرانی در پیش سال چند من که است موضوعی
 آن نصرت  و حق شناخت به و بدارد موفق خیری هر بر را شما خداوند. دهید گوش را آن و کنید مراجعه
 !دهد توفیق
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 مر اتإ.والسالم عليكم ورحمة اهلل و
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن 

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 .ق. هـ  ۱۴۳۲/  الحرام   محرم -لحسنااحمد 

  * * * * * * 

 رؤیای گروهی از مردم که سیاهپوش هستند: 634پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦3٤الس ال  

للعاملني رسلول اهلل أمي القاسلم محمد والحمد هلل رب العاملنيذ والصلالة على امل عوم رحمة  
 وعلى آلإ العياني العا رين.

 بسم الّله الرحمن الرحیم، و الحمد لّله رب العالمین  :۶۳۴پرسش 
 و الصالة علی المبعوث رحمة للعالمین رسول الّله ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین.

مكلان قلد تجمع فيلإ رملال يرتلدون السللللواد ومعهم منلمل فرتة رأيلت م علالم الرؤيلا مللني م 
نسللاء يرتدين الحجاب على أحسللن ما يرى اإلنسللان املسلللمذ ومعد ا حاللر سلليد مهه  ومعإ 
حرملإ وعليهلا من الهي لة والوقلار ملا ينلللللد النلاهرذ فتكلم معنلا السلللليلد ثم قلال: انمروا 

ذ فصلللعدنا العائرةذ خلفكمذ فإنا معائرة سلللوداء مهي ة و  هةذ وقال لنا السللليد: اصلللعدوا
طارت العائرة وأخمل السليد ينلرح لنا مواصلفات العائرةذ ومعد قلي  اقرتمت منا ثالم طائرات 

 عرفنا نحن الر اب أنها إسرائيلية

 و  داشتند حضور جاآن در پوشم که مردانی سیاهبود جایی در من که دیدم رؤیا عالم در پیش هامدت 
 یک  سپس.  داشتند  حجاب   ببیند، تواندمی  مسلمان  فرد  یک که  وجهی  بهترین  به که  بودند  زنانی هاآن  با

 او به شدنمی که داشتند وقاری و هیبت چنانآن او آمد؛ بودند او با نیز عیالش و اهل که هیبتبا سید
 هواپیمای یک با بارهرد و سپس گفت: به پشت سر خود نگاه کنید. یکک صحبت ما با سید. شد خیره
 کرد  پرواز  هواپیما.  شدیم  هواپیما  سوار  ما.  شوید  سوار:  گفت  ما  به  سید.  شدیم  مواجه  ترسناک  و  بزرگ  سیاه
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 ما و شد نزدیک ما به هواپیما سه بعد کمی. دادن شرح ما برای را هواپیما هایویژگی کرد شروع سید و
 .هستند اسرائیلی هاران فهمیدیم که آنمساف

تصللله نا إن شلللاء اهللذ معد ا أطلقت علينا العائرات صلللواري  فقال السللليد: ال تخافوا لن 
لكن لم تصللللانلاذ ومعلد لا اختفلت العلائرات و  عنلا ممكلان  للنلإ الجنلةذ عيون وينلاميع 
ومراع ومسللللا نذ فإنا مإنسللللان يلقي لي  مية  ائلة من األسللللماك وقال لي: خمل  ي لأذ 

 لابذ فتف ال لاب ثم انتهلت ومعلد لا ن الت ملنزلي اللملي عرفتلإ لكن ال أعر   يف طرقلت ال
 الرؤيا.

. نخورد  ما  به  ولی  زدند  موشک  ما  به  هواپیماها  این.  خورندنمی  ما  به  الّلهشاءان  نترسید،:  گفت  ما  به  سید
 پرآب هایجوی و سارهاچشمه:  آمدیم  فرود  بود بهشت انگار  که  جایی  در  ما  و  شدند  ناپدید  هواپیماها  بعد

: گفت  من  به  و  ریخت  برایم  ماهی  زیادی  مقدار  و  آمد  من  نزد  کسی  ناگهان.  هاهگااقامت  و  سرسبز  مراتع  و
. زدم در چطوری نفهمیدم ولی رفتم شناختممی را آن که امخانه به سپس. است شما برای هااین بگیر

 .رسید پایان به من خواب و شد باز در

النلاس شللللارد الفكر منتمر الفر ذ قلد حلدثلت لي علدة حوادم رييايلة معلت  منزوي عن 
آخر األحلدام  لان م رمالللللان وملالتحلديلد أواخر األيلام حلدم يشء  ز  يلاني وقلد أخربت  
معيف امل منني م  رمالء عن ملا حلدم فعلملت منهم مللن الحلادثلة حلدثلت مع ريهي  لملللأذ 

يلت للملللأ ومعلد التو ل  على اهلل والصللللالة على رسللللول اهلل وآل مهتلإ العياني العلا رين نو 
 مراسلتكمذ والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

 خاطریک سری حوادث غیبی برای من اتفاق افتاده است که باعث شده از مردم منزوی گردم و آشفته
 روزهای  در  خاص  طور  که در ماه رمضان و به  بود  چیزی  حادثه،  آخرین.  ببرم  سر  به  فرج  انتظار  در  و  شوم
 تعدادی  اطالع  به  را  حادثه  این.  لرزاند  را  وجودم  یهمه  که  افتاد  اتفاق  یزیچ.  آمد  پیش  برایم  ماه  این  آخر

 پس  لذا.  است  افتاده  اتفاق  نیز  دیگران  برای  حادثه  این  که  فهمیدم  هاآن  از  و  رساندم،  کربال  در  مؤمنین  از
درود فرستادن بر پیامبر خدا و بر اهل بیت طیب و طاهرش، نیت کردم که به شما نامه  و خدا بر توکل از

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته. بنویسم.
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 ؟فه  تستعيعون أن تخربوني عن الحدم األخه ليعمًن قليب
 السويد -املرس : خلدون ال اقر 

 گیرد؟ آرام دلم تا کنید مطلع اخیر رویداد( تفسیر) از مرا توانیدآیا می
 فرستنده: خلدون باقر ـ سوئد

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئم  ة و المهدیین و سلم تسلیما 

وفقلأ اهلل لكل  خهذ م  لملج الرؤيلا يانللللرك اهلل ممهور الحق وههور مهلدي آل محملدذ 
و و يدعوك إلى الحق أسلللللل اهلل لأ االلتحاق مدعوة الحق وأن تنصللللر الحقذ والعائرة تمث  

اهلل ولكن  الفر  و ي إن شللللاء اهلل تصلللل  إلى الهد  رريم محاوالت أعداء اهلل أن يعفًوا نور 
 اهلل سهتم نورج و و أرحم الراحمني.

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! این رؤیا بشارتی الهی برای شما در ظهور حق و ظهور 
 دعوت  به که دارم مسئلت شما برای خداوند از. خواندمهدی آل محمد است. او شما را به حق فرا می

 رغم علی.  رسدمی  مقصد  به  هواپیما  الّلهشاءا نماد فرج است و انرا یاری دهی. هواپیم  حق  و  بپیوندی  حق
 کمال به را خود نور خداوند کنند، خاموش را خدا نور کوشندمی که خدا دشمنان هایتالش وجود

 .است الراحمین ارحم او و رساندمی

فلاإليملان الملد أن  وأملا طل لأ مللا يقهرك على إت لاع الحق فهو ريه صللللحيف وفقلأ اهللذ 
يكون فيلإ يشء من الةهل  وقلد قلدم اهلل للأ دليال  رييايلا  ملالرؤيلاذ فعليلأ أن تتقلدم خعوة إلى 
الحق لنيدك اهلل من فاللللإ ويمن  عليأ مما تعمًن مإذ وال يمكن أن تلةى مسلللاحة الةه  

ملا ال يفرق عن امتداء   ألن عند ا يكون تصللللديقا  ماديا  مًة ماملائة و ملا قهر على اإليمانذ و 
 إيمان فرعون عندما ماءت املعجزة القا رة ولم يق   اهلل إيمانإ.
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  نیست،   صحیح  این  کند،  مجبور  و  ملزم  حق  از  پیروی  بر  را  شما  که  ایکرده  چیزی  درخواست  کهاما این
با رؤیا یک  خداوند پیشتر و باشد، همراه غیب از مقداری با باید الزاما   ایمان زیرا دهد؛ توفیقت خداوند

دلیل غیبی به شما ارائه کرده است. شما باید گامی به سمت حق برداری تا خداوند به َکَرم خود بر شما 
 غیبی امتحان شودنمی ابتدا همان از. نهد مّنت شما بر گیردمی آرام آن به دلت که چهبیفزاید و به آن

ادی خواهد شد و این اجبار به ایمان آوردن م  صد در صد(  ایمان)  پذیرفتن  صورت این  در  زیرا  گردد  منتفی
 را او ایمان خداوند و آمد قاهره یمعجزه که گاهاست، و چنین چیزی تفاوتی با ایمان فرعون ندارد، آن

 .نپذیرفت

جر مَِةيلا  َوعلَ ﴿قلال تعلالى:  ودر نر ِرَعِونر َومر ِم في ِتَ َعهر
َ
َرائييلَ  الَِ ِحَر فَلل اَوِزنَلا ميَا ي إيسللللِ ِدوا  َحىَت إيَنا َوملَ

نيَ  مي لي رسللللِ َن امِل نَاِ مي
َ
َرائييَ  َوأ و إيسللللِ

إي مَنر ي آَمَيِت مي ملي
نَإر ال إيليَإ إيالَ الَ

َ
ِدَرَ إر الَِةَرقر َقاَل آَميتر أ

َ
آآلَن َوَقِد *   أ

يَن   دي رِفسلي َن امِل يَت مي هَِت َقِ  ر َو ر َ * َعصلَ وَن ملي َ َدنيَأ ليَتكر يَأ مي ها  َفالَِيِوَم نرَنجب  َوإيَن َ ثي
ِن َخِلَفَأ آَية 

لرونَ  َنا َلَةافي َن الَناسي َعِن آَياتي  .(1)﴾مب

ما بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم. فرعون و لشکریانش به قصد ستم و ﴿: فرمایدخدای متعال می
 کهجز آن، گفت: ایمان آوردم که هیچ خداوندی  شد. چون فرعون غرق میپرداختند  شانتعدی به تعقیب

 از پیش تو کهآیا اکنون؟! در حالی * ، و من از تسلیم شدگانمنیست اندآورده ایمان آن به اسرائیل بنی
 تو از پس برای تا افکنیمامروز جسم تو را به بلندی می * !بودی مفسدان از و کردیمی عصیان این

 .(2)(غافلنددم از آیات ما مر  از بسیاری که، و حال آنباشی عبرتی

ويمكنأ قراءة تفسله  ملج اآليات م  تاب تفسله آية من سلورة يونعذ و و مينلور م 
 موقع أنصار اإلمام املهدي  لع  اهلل ينفعأ مهاذ وفقأ اهلل وسدد خعاك ملا يرضيإ س حانإ.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن  

 سایت  در  کتاب   این.  بخوانی  یونس«  یسوره  از  ایآیه  »تفسیر  کتاب   در  را  آیات   این  تفسیر  توانیشما می
مند سازد. خداوند شما را توفیق منتشر شده است، شاید خداوند شما را به آن بهره  )ع(المهدی  امام  انصار

 چه که مورد رضایت او است، استوار سازد!هایت را به آندهد و گام

 
 . 92 –  90یونس:  -1
 .92تا  90یونس:  -1
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 لیکم و رحمة الّله و برکاته.و السالم ع
 .ق. هـ  ۱۴۳۲/  الحرام محرم -لحسنااحمد

  * * * * * * 

 رؤیای همراه شدن با سید احمدالحسن)ع(: 635پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦3٥الس ال  

 اللهم ص   على محمد وآل محمد وعج  فرمهم يا  ريم.

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ..

 : بسم الّله الرحمن الرحیم۶۳۵پرسش 
 الّلهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و عجل فرجهم یا کریم.

 ....السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته

ذ وعندما أرشللدني و داية من اهلل )ع(خائفة ومحتارة م أمر السلليد أحمد الحسللن يت  
لي أن أصلللل  إلى حقيقة األمر وحقيقة املوضللللوع أحد من أنصللللار م معل  أتعلع إلى األمر 
عند ا  ر ت الدنيا مما رحاتذ و انت لي عالقة   هة مني العلماء  يت أح  أن اسللتمع 

ــية األمر احتارت إلى أقوالهمذ وعندما عرفت حقيق وضللللللت العريق وأحسللللسللللت أني   نفسـ
يوصللل  إلى حقيقة األمرذ   )ع(ضللائعة م  ملا الكون الفميعذ ولكن تمسللكي مل   ال هت

وعند ا  انت نهيت أني أصلللوم معد رمالللان وأصللللي صلللالة االسلللتةاثة ولك  ماءني خو   
لو  نفســيني   ه فجعلت أفكاري ال تتوقف ومعلت أفكر م أمر السللليد و يت خائفة م

 لان أ لي يعلمون لقتلوني  ألنلإ عنلد م إني أتمرد على العلملاءذ ومعللت أفكلاري تراوح  
و يف لي مللن أتزو  شللللخيف و و مع العلملاء ولكن يعوق حر يت مع السلللليلدذ فلاحتلارت 

ذ  نفسيمك  العرق ولم أ ن أريد شهًا  سوى أن أص  إلى حقيقة املوضوع وأن تعمًن  نفسي
رؤيلا مللني أ لي م مهلة ورأيلت السلللليلد أحملد الحسللللن ولم أَر ومهلإ وعنلد لا نملتذ ورأيلت م ال

ومعإ مماعة  ثهة و ان مع أ لي ناس ما أعرفهم وما منتهمذ و يت م الوسلللط و يت 
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خلائفلة خوفلا    ها  مني أ لي ومني أن التحق ملالسلللليلدذ وعنلد لا من معلد الخو  رأيلت اإلملام 
رج حاليا  رياب عن نا رتي فاطملنت نفيس املهدي )عج  اهلل فرمإ( تكلم مكالم لم أتمل 

ذ وعندما ن ات )ع(اطمًنانا    ها ذ وعرفت ملني على حق ون ات مع السلللليد أحمد الحسللللن
معهم تمنهلت أن أ لي معي ولكن لم يكونوا معي و يلت خلائفلة عليهم ولكن اطمللنلت 

 نفيس عندما  يت مع أنصار السيد.

که مرا ارشاد کرد و هدایتی از ترسان و سرگردان بودم، و هنگامی )ع(الحسنمن در امر سید احمد
ز انصار شما مرا بر جانب خدا به من رسید، باعث شد که به حقیقت امر و واقعیت موضوع برسم. یکی ا

اش بر من تنگ شد. من ارتباط زیادی با علما داشتم ی فراخیگاه زمین با همهاین امر مطلع گردانید و آن
که واقعیت امر را دریافتم، روحم سرگردان شد ها گوش کنم. هنگامیمند بودم که به سخنان آنو عالقه

ام؛ ولی تمسک من به اهل بیت مرا به ار، گم شدهو راه را گم کردم و حس کردم که در این هستی  نابک
هنگام نیت کرده بودم که پس از رمضان روزه بگیرم و نماز استغاثه بخوانم ولی ترس حقیقت رساند. در آن

کردم و پیش ایستاد. من در امر سید فکر میهای من از حرکت بازبزرگی به سراغم آمد و افکار و اندیشه
ها این کار را سرپیچی از علما کشتند، زیرا آندانستند، مرا میام میاگر خانواده  ترسیدم، چرا کهخود می

آورند. افکارم در حرکت و چرخش بود که چطور با کسی که با علما است ازدواج کنم در به حساب می
جوره سرگردان بودم و چیزی هم سازد. من از نظر نفسانی همهکه حرکت من با سید را کند میحالی

حال خوابیدم و در رؤیا دیدم که که به حقیقت موضوع برسم و دلم آرام گیرد. در آنخواستم جز اینمین
 یعده  او  همراه و  ندیدم را اشرا دیدم ولی چهره الحسناحمدام در یک طرف بودند و سید  گویی خانواده

 من . دادمنمی  تشخیص  هم  از  و  شناختمنمی را  هاافراد زیادی بودند که آن  نیز  امخانواده  با.  بودند زیادی
 از  پس. شوم  ملحق  سید  به کهاین  و  امخانواده میان  انتخاب  بین  ترسیدممی بسیار  و  داشتم قرار  وسط  در

ام پاک شده است. را دیدم که کالمی بر زبان راند که اکنون به یاد ندارم و از حافظه  )ع(مهدی  امام  ترس،
رهسپار شدم. )ع( الحسناحمدستم که من بر حق هستم، و با سید آرام شدم و دانمن بسیار دل

 و نبودند من با هاآن ولی بودند من با امخانواده کاشای که کردم آرزو افتادم، راه به هاآن با کههنگامی
 طمینان یافت. ا و آرامش دلم شدم، همراه سید انصار با وقتی اما ترسیدممی هاآن از من

علما  ملني لم أصللللوم ثالثة أيام وال صلللللهت صللللالة االسللللتةاثة مفاطمة الز راء مالحمة:  
 )عليها السالم(.

 را نیز به جا نیاوردم.  )ع(زهرا  فاطمه  به  استغاثه  نماز  و  نگرفتم  روزه  را  روز  سه  من  که  شومتذکر: یادآور می
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 ؟اهلل فرمإ(   اآلن أنا أص حت من أنصار م أو مواليكم مع اإلمام املهدي )عج  

 هستم؟  )ع(آیا اکنون من از انصار و موالی شما و با امام مهدی 

أسلللل اهلل أن يرزق  معال  من أنصللار صللاح  العصللر والزمان ونرية صللالحة تنصللر اإلمام 
املهللدي )عجلل  اهلل فرملإ( وأن يث ع  على الحق ملا أحيهت  وأحي حيللاة محمللد وآل محملد 

 وأموت ممات محمد وآل محمد.

خداوند مسئلت دارم که مرا شوهری از انصار صاحب عصر و زمان و نیز فرزندانی شایسته که امام از 
مد و آل مح زندگی بر و امزنده که مادام بدارد ثابت حق بر مرا و گرداند امرا یاری کنند، روزی)ع(مهدی 

 بمیرم.  )ع(محمد زندگی کنم و بر ممات محمد و آل محمد

نصل  إلى حقيقة املوضلوع ويث ع  مع أنصلار اإلمام املهدي )عج  اهلل نسللل اهلل الهداية أن 
فرمإ(ذ نسللللللكم الدعاء أمانةذ ودمتم مرعاية مقية اهلل األعمم الحجة من الحسللللن املهدي 

 املنتمر )عج  اهلل فرمإ(.
 ال حرين  -املرسلة: حزن فاطمة 

ثابت قدم  )ع(مهدی امام انصار با مرا و برسیم موضوع حقیقت به که طلبیم،از خداوند هدایت می
 )ع(بدارد. دعای امانت را از شما مسئلت دارم. همواره در پناه بقیة الّله االعظم حجت بن الحسن المهدی

 محفوظ باشید. 

 فرستنده: حزن فاطمه ـ بحرین  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 مة واملهديني وسلم تسليما .والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئ

وفقلأ اهلل لكل  خهذ والحملد هلل اللملي مَن عليلأ مهلملج الرؤيلاذ ورزقلأ اإليملان ملالحق 
وات اع الحق م زمن عز فيإ من ينصلللرون الحقذ أسللللل اهلل أن يزيدك من فاللللإ وأن يث تأ 

 على الحقذ  و وليي و و يتولى الصالحني.
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! سپاس خدایی را که با این رؤیا بر شما منت نهاد، و ایمان 
 مسئلت  خداوند  از.  گردانید  شما  روزی  شمارند،  اندک  حق  گرانیروی از حق را در زمانی که یاریبه حق و پ

اور من است و او دوست شایستگان ی  او.  بدارد  ثابت  حق  بر  را  شما  و  بیفزاید  شما  بر  خودش  َکَرم  از  که  دارم
 است.

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 .ق. هـ  ۱۴۳۲/  الحرام محرم   -الحسناحمد 

  * * * * * * 

 رؤیای سفره امام حسین)ع(: 636پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦3٦الس ال  

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 )ع(سلفرة اإلمام الحسلنيأريد تفسله رؤياي سليدي وإن شلاء اهلل خه: حلمت أن  أحالر  
و لان املكلان مزدحم ملدا  من النلاس ويوملد الكثه من امللل والت ومن مهنهلا اللقيملات 
والرز واللحم املنللللوي وال علاطلا والكثه الكثهذ وعنلدملا قلدموا لي األ ل  يلدي لم تللخلمل  
سلللوى لحمة منلللويةذ و لن أخيت اتصللللت مي لعسللللل  عن مكاني فقلتر لها إن  مسلللفرة 

 وموالي أما ع د اهللذ ومعد ا ملستر من نوميذ والحمد هلل رب العاملني.سيدي 

 ؟فما  و تفسه رؤياي سيدي

 تحياتي واحرتامي لنخصكم.
 السعودية -املرسلة: ع ه 
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 : بسم الّله الرحمن الرحیم السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.۶۳۶پرسش 
.الّلهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیی  ن و سلم تسلیما 

 امام یسفره سر من که دیدم خواب : است خیر که الّلهشاءسرورم! تفسیر رؤیایم را تقاضا دارم و ان
های زیادی جا مکان بسیار شلوغی بود و مردم زیادی حضور داشتند. خوراکیهستم و آن )ع(حسین

زمینی و خیلی چیزهای بریانی، سیبجا وجود داشت که لقیمات )نوعی شیرینی عربی(، برنج، گوشت  آن
فراوان دیگر بود. وقتی خوراکی برایم آوردند، دستم فقط گوشت بریانی را گرفت و گویی خواهرم به من 

هستم. پس  )ع(ی سرور و موالیم اباعبدالّلهجو کند. به او گفتم: من سر سفرهوزنگ زد تا از جایم پرس
 از آن از خوابم بیدار شدم.

 ه رب العالمین.و الحمد للّ  
 سرورم! تفسیر رؤیایم چیست؟

 با تقدیم تحیت و احترام به شخص شما.
 فرستنده: عبیر ـ عربستان سعودی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

أي إنلأ  )ع(أي علم أ ل  ال هلت )ع(ملام الحسللللنيالععلام  و العلم واملعرفلةذ وسللللفرة اإل
تنللللار ني م ننللللر العلم اللملي ملاء ملإ املهلدي األولذ والحسللللني م  لملا الزملان  و من يمثل  

.  نهًا  لأ مهملج الرؤيا وأسللللل اهلل لأ الث ات )ع(ذ و و املهدي األول من آل محمد)ع(الحسلللني
 على الحق.

 ومر اتإ.والسالم عليكم ورحمة اهلل 
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن    

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

؛ یعنی شما در نشر )ع(یعنی علم اهل بیت )ع(حسین امام یغذا، همان علم و معرفت است و سفره
در این زمان همان کسی است که نماد  )ع(حسین. جوییعلمی که مهدی اول آورده است شرکت می

باشد. این رؤیا بر شما گوارا باد! و از خداوند ثبات بر می )ع(است و او مهدی اول از آل محمد  )ع(حسین
 نمایم.حق را برای شما مسئلت می
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 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 .ق. هـ  ۱۴۳۲/  الحرام محرم   -سنالحاحمد 

  * * * * * * 

 و بلیت سفر و  کعبه رؤیای زیارت اهل بیت)ع( : 637پرسش 

ذ دخلت زرت ضللريف ما  يت )ع(م الرؤيا ..  يت أريد أن أزور أ   ال هت  :٦3٧السلل ال   
أعرفلإ من  وذ فسللللللللت وأنلا أطو  أحلد املومودين فقلال لي: تزورين وال تعرفني من  و؟! ال ال 
أعر ذ فقال لي:  ملا ضلللريف السللليدة فاطمة الز راء )عليها السلللالم(ذ زرت وأ ملت الزيارة 
ء وخرمت خارما  و ان ال يومد سللليا  للصلللحنذ و انوا ناس المسلللني مالمع سلللود نسلللا

ورملال يع خون أ ل  للزوارذ وقلالوا لي: إنا  لانلت للديلأي طلل  حلاملة اطليب حلامتلأذ وقمت 
 ؟أخو  الكدر وطل  حامةذ ما  و تفسه ا ولكم ألف تحية

را زیارت کنم. وارد شدم و ضریح  کسی را که  )ع(بیت اهل خواستممی.... در رؤیا  :۶۳۷پرسش 
کردم، از یکی از حاضران پرسیدم، او به من گفت: طواف میکه  دانستم کیست زیارت کردم. در حالینمی

ی زهرا شناسم. به من گفت: این ضریح سیده فاطمهشناسی؟! نه نمیکنی ولی او را نمیزیارت می
 نداشت دیوار و حصار صحن، ولی آمدم بیرون جااست. زیارت کردم و زیارت را تکمیل نمودم و از آن)ع(

. پختندمی  غذا  زائرین  برای  که  بودند  مردانی  نیز  و  داشتند  تن  به  سیاه  هایلباس  که  بودند  جاآن  افرادی  و
طلب کردم.  را حاجتم و برخاستم اندوهگین. بخواه را حاجتت داری، حاجتی اگر: گفتند من به هاآن

  تفسیر آن چیست؟ هزار درود بر شما!

ذ ٢3امل ار ة م آخر ليلة القدر ليلة  م شللهر رماللان  ملج السللنة أديت أعمال ليلة القدر  
الرؤيلا ..  للنلإ واقفلة م مكلان علام و لان  للنلإ يوملد منلاسلللل لة أو توزيع موائز على النلاس 
وسمعت صوت رم  لم أَر ومهإ نادى ماسمي مصوت عال وقال لي ملنأ فزتي متكت أو معاقة 

 سفر إلى مهت اهلل الحرام حجة وعمرةذ وإلى  نا انتهت الرؤيا.

 در گویی.... اه رمضان امسال اعمال شب مبارک قدر شب بیست و سوم را به جا آوردم. در رؤیادر م
بود. صدای  برقرار مردم بین جوایز توزیع یبرنامه یا مناسبتی گویی و بودم ایستاده عمومی مکان یک
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 یا حواله ماش: گفت و کرد صدا اسمم به مرا بلند صدای با که شنیدم دیدم،نمی را اشمردی که چهره
 .شد تمام خواب  جااین تا. ایشده برنده را الحرام الّله بیت یعمره و حج به سفر بلیط

الرؤيا الثانية: م رماللللان السللللنة اليت ماللللت  لني واقفة م ماب وأمامي ثالثة درمات 
  لنإ أريد أنزل أدخ  إلى الكع ة النريفة مع الناس اليت  انت تعو . وانتهت الرؤيا.

 ومزاك اهلل خها  سيدي وحفمأ.
 اسرتاليا -املرسلة: منرى 

رؤیای دوم: در رمضان امسال که گذشت، گویی من دم در ایستاده بودم و جلویم سه پله بود که انگار 
 .یافت  خاتمه  رؤیا.  شوم  شریف  یکعبه  وارد  کردند،می  طواف  که  مردمی  همراه  به  و  بروم  پایین  خواستممی

 خداوند جزای خیر به شما دهد و شما را محافظت فرماید.سرورم! 
 فرستنده: بشری ـ استرالیا  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

السللللالم(  ي تعريف للأ مللن وفقلأ اهلل لكل  خهذ رؤيلاك األولى مزيلارة فلاطملة )عليهلا 
َ  موضللعإذ و ملا أمر قد مهَنتإ  ري ضللريف فاطمة الز راء )عليها السللالم( قد  نللف للناس وعر
ق   سللنواتذ وقد مهيت مكان ضللريف فاطمة الز راء )عليها السللالمذ و ونأ زرت القرب إن 

ماءت مإ  ملج   شاء اهلل  و منرى خه لأذ وإن شاء اهلل توفقني لنصرة الحق وات اع الحق الملي
 الدعوة وفقأ اهلل.

 پاسخ:بسم الّله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

، این مطلب )ع(خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! رؤیای اولی شما در خصوص زیارت فاطمه  
برای مردم آشکار شده و موضع آن شناخته شده است. )ع(زهرا  یفاطمه  ضریح  که  ندشناسارا به شما می

 کهرا مشخص ساختم. این)ع(  زهرا  یمن این موضوع را چند سال قبل بیان نمودم و مکان ضریح فاطمه
 و حق نصرت  به شما خدا خواست به و است شما برای خیری بشارت  الّلهشاءان ای،کرده زیارت  را قبر
 !دهد توفیقت خداوند. گردیموفق می است آورده را آن دعوت  این که حقی از یپیرو 
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ورؤياك الثانية ملنأ فزت م عاقة سللللفر للحج تع  إن شللللاء اهلل منللللرى لأ مات اع  ملج 
 الدعوة و ي دعوة الحقذ فالحج  و ات اع خليفة اهلل م أرضإ.

در  شما برای است بشارتی الّلهشاءان شدی، برنده حج سفر بلیط شما کهرؤیای دوم شما مبنی بر این
 .زمینش در خدا یپیروی از این دعوت که همان دعوت حق است؛ چرا که حج یعنی پیروی از خلیفه

وأملا رؤيلاك أنلأ تريلدين دخول الكع لة فمعنلا لا أنلأ تريلدين اإليملان مخليفلة اهلل م 
 و اآلن الملي يدعو م إلى الحق وات اع ذ و)ع(أرضلإ فهو الكع ة الحقيقية  ما منَي األئمة

 الحقذ أسلل اهلل لكم ات اع الحق ونصرتإ والث ات على الحق.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن  

 به خواهیدمی شما که است مفهوم این به شوی، کعبه وارد خواستیاما رؤیای شما که در آن می
 او. انداین مطلب را تبیین نموده)ع(ائمه و است؛ حقیقی یکعبه او که بگروی زمینش در خدا یخلیفه
 یاری و حق از پیروی خداوند از. خواندمی را شما حق از پیروی و حق به که است کسی همان اکنون

 .دارم مسئلت شما برای را حق بر ثبات  و آن رساندن
 الّله و برکاته.و السالم علیکم و رحمة 

 .ق. هـ  ۱۴۳۲/  الحرام   محرم -لحسنااحمد 

  * * * * * * 

 رؤیای پیامبرانی در کویت : 638پرسش 

 السالم عليكم سيدي وموالي اإلمام أحمد الحسن. :٦3٨الس ال  

 اللهم ص  على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 للللللللل أني ملالع ومعي أخوي وعمي وقللت لهم: إن  1٤31  1٠  1٤رأيلت يوم الخمهع املوافق 
أرض دوللة الكويلت ال يوملد فيهلا أنايلاءذ فاللللحكوا علي  وقلالوا: أريلل  األنايلاء م دوللة 

 ؟الكويتذ ما تفسه نلأ
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 منكورين على تفالكم سيدي وموالي.
 السعودية -املرس : عدنان 

 .الحسن: سالم بر سرور و موالیم، امام احمد۶۳۸پرسش 
.اللّ   هم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 در: گفتم هاآن به و امنشسته عمویم و برادر با که دیدم ۱۴/۱۰/۱۴۳۱ با مصادف شنبهدر روز پنج
د. تفسیر هستن کویت  در  پیامبران  اغلب:  گفتند  و  خندیدند  من به  هاآن.  ندارد  وجود  پیامبری  کویت  کشور

 آن چیست؟
 سرور و موالیم، از لطف شما متشکریم.

 فرستنده: عدنان ـ عربستان سعودی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
 والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

م معيف ذ وإن شاء اهلل يكون فيه)ع(معىن الرؤيا أن الكويت فيها من أنصار اإلمام املهدي
 أصحاب اإلمام املهديذ واهلل ولي التوفيقذ  و وليي و و يتولى الصالحني.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
  ل 1٤3٢محرم الحرام   - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم   تسلیما 

ها برخی، الّله از بین آنشاءوجود دارد و ان )ع(معنای رؤیا این است که در کویت، انصار امام مهدی
 هستند. )ع(اصحاب امام مهدی
 («. »)او یاور من است و او دوست شایستگان است(«.است توفیق ی»)خداوند دهنده

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 .ق. هـ  ۱۴۳۲/  الحرام   ممحر  -لحسنااحمد 

 
  * * * * * *
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 )ع(أمومة أنصار اإلمام املهدي: القسم الثاني
 ی)ع( های انصار امام مهد پاسخ : بخش دوم

 است؟  هنگامفرج چه  :639پرسش 

 مسم اهلل االعمم :٦3٩الس ال  

 السالم عليكم .. السالم على السيد أحمد الحسن.

 !!!؟س الي  و: مىت الفر 
 العراق -املرس : حسني التميمي 

 بسم الّله االعظم :۶۳۹پرسش 
 .الحسناحمد سید بر سالم... السالم علیکم

 ! است؟ هنگامسؤال من: فرج چه
 فرستنده: حسین التمیمی ـ عراق 

مسللم اهلل الرحمن الرحيم .. الحمد هلل رب العاملنيذ وصلللى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 وعليكم السالم ورحمة اهلل ومر اتإ.

: )أما  )ع(ملن سلللإ عن  رثة النليعةذ فقال اإلمام  )ع(سل الأ  ملا أخي أماب عنإ اإلمام الصلادق
 .(1)لو  ملت العدة املوصوفة ثالثمائة وماعة عنر  ان الملي تريدون...(

پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم... الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و 
. و علیکم السالم و رحمة الّله و برکاته.  المهدیین و سلم تسلیما 

 
 . 211غیبة النعماني: ص  -1
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 جواب  بود،کرده سؤال شیعه بودندر پاسخ به کسی که از فراوان )ع(صادق امام راشمابرادرم، این سؤال 
 چه)یاران( تعیین شده یعنی سیصد و اندی نفر تکمیل شود، آن  ی: )هنگامی که عدهفرمود  )ع(امام.  استداده

 . (1)...()فرج و ظهور( محقق خواهد شد دارید دوست

مواصللللفات شلللليعتهم الحقذ ومنإ نفهم أن  الفر  الملي  م ميان  )ع(ويسللللتعرد اإلمام الصللللادق
تيتمرج الانللرية  و ما تمال العدة والعدد الناصللرذ و ملا اال تمال لهع ا تماال  ماديا  حسلل  
ملل  األ م من اال تمللال املللادي  و اال تمللال الروحي واملعرم ممعىن أن  عللدة أولًللأ العللدد  ي 

راد اهلل سلللل حلانلإ وململللأ تكون  لملج األملة اليت  ي معرفتهم ملالتوحيلد والعمل  ملإ على وفق ملا أ
عالملة حصللللول الفر   ي من يحقق الةلايلة اإللهيلة من الخلق و ي أن يكون اإلنسلللللان صللللورة  
تعكع أخالق رمللإ سلللل حللانللإذ ومن أملل   للملا الهللد  العميم  للان معللث األنايللاء واملرسلللللني 

 .)ع(واألوصياء

 والحمد هلل وحدج وحدج وحدج.
 ألنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لإ م األرض( -اللجنة العلمية

  ل ق1٤31  رميع األول  ٢٦ - األستان ز ي األنصاري

 منتظر  بشریت  که  فرجی  یابیممیدر  آن  از  ما  و  پردازدشیعیان حقیقی می  هایبه بیان ویژگی  )ع(امام صادق
 ترمهم  بلکه  نیست  مادی  شدن، فقط کاملشدنتکمیل  این  و گردد، با تکمیل عده و یاران محقق میاست  آن
؛ به این معنا که آمادگی آن افراد همان معرفت و شناخت است  معرفتی  و  روحی  شدن، کاملمادی  شدنکامل  از

. بر این اساس، باشد، میاستفرموده  اراده  سبحان  خدای  که  چیزی  طبق  آن  به  عمل  و  توحید  به  نسبت  هاآن
 بخشند می تحقق راواقع کسانی هستند که غایت الهی در خلق، در است فرج شدنامتی که عالمت حاصل

؛ بعثت پیامبران، گرداندمی منعکس راسبحانش خدای اخالق که باشد تصویری انسان که صورت این به
 .وحده وحده وحده لّله. و الحمداستبودهمرسلین و اوصیاء برای رسیدن به این هدف عظیم

 )خداوند در زمین تمکینش دهد( - )ع(هیأت علمی انصار امام مهدی
 هـ. ق.  ۱۴۳۱/ربیع االول/۲۶ - استاد زکی االنصاری                

  * * * * * * 
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 بنابرچه دلیلی شما یمانی هستید؟ : 640پرسش 

 سالم من اهلل العزيز الحكيم. :٦٤٠الس ال  

التمادي على معيف ومعد .. فقد  رث الحديث عن حالرتكم من فًة النل اب وقد وصل  مهم 
 من أعالم اململ   الملين  م من يفتوننا مما نعجز عن تلويلإ.

ولم أمد أي من العلماء أو الخع اء من أتى ممل ر مذ فلنا شلاب م عصلر العوملة وعصلر الفَّ 
أريلد من اهلل أن ينجي  ويعصللللم  منهلا ممحملد وآل محملدذ ولسلللللت معلالم حىت أز ي أحلد على 

 أحد.

ملعروفللة أنللإ أول رقللاب تقعف  ي رقللاب العلمللاء ولهع مميعهم  ألنهللا لو ولكن من األمور ا
خلهلت خرملتذ ولكن ملا إث لاتلأ على أنلإ أنلت اليملاني املهلدي اللملي ن ر م وصلللليلة الرسللللول 

 ؟ذ وما  و إعجازكذ وما أنت مق   عليإ)ص(محمد

 والسالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ.
 الكويت -املرس : أحمد مهنا 

 : سالم من الّله العزیز الحکیم.۶۴۰پرسش 
 که کسانی مذهب بزرگان برخی از زمان گذشت با و گویندمی سخن بسیار عالیحضرت  از جوانان... و بعد

ا خطیبی که ی عالم من. ناتوانیم آن تاویل و تفسیر از ما که دارندمیبیان چیزهایی کنندمیصادر فتوا ما برای
 از و کنممیزندگی هافتنه عصر و شدنجهانی عصر در که هستم جوانی من... یابمذکری از شما بگوید، نمی

 بتوانم تا نیستم عال م من کند؛ حفظ و دهدمرا از آن نجات  )ع(و آل محمد )ص(محمد به خواهممی خداوند
 اولین که است این داردوجود که معروفی موارد جملهاز ولی. دهمبرتری و کنمتزکیه دیگری کس بر راکسی
 اما.  شودمیفاسد  نپذیرد،  که  کسی  زیرا.  هاآن  یهمه  نه  البته  و  است علما  گردن شود،می قطع  که  هاییگردن

 )ص(محمد  حضرت  وصیت  در  که  هستی  مهدی  یمانی  همان  تو  که  داردلیلی برای اثبات این مطلب وجودد چه
 است؟رویکرد شما چگونهی شما چیست؟ و است؟ و معجزهذکر شده

 و السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته.
 فرستنده: احمد مهنا ـ کویت 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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الحملد هلل على مالئلإ وعلى عميم نعملائلإذ وصلللللى اهلل على محملد وآل محملد األئملة واملهلديني 
 وسلم تسليما   ثها .

ورد م رواية الوصللية املقدسللة ما يلي: )... يا أما الحسللنذ أحاللر صللحيفة ودواةذ فلملى رسللول 
وصلهتإ حىت انتهى إلى  ملا املوضلعذ فقال: يا عليذ إنإ سليكون معدي إثنا عنلر إماما  ومن   )ص(اهلل

ولهسلمها  معد م إثنا عنر مهديا ذ فلنت يا علي أول اإلث  عنر إماما  ... وساق الحديث إلى أن قال:
ذ فمللأ إثنا عنلللر إماما ذ ثم يكون من  )ع(إلى امنإ م ح م د املسلللتحفإ من آل محمد )ع(الحسلللن

معدج إثنا عنللر مهديا ذ فإنا حاللرتإ الوفاة فلهسلللمها إلى امنإ أول املهديني لإ ثالثة أسللامي اسللم 
 .(1)( اسمي واسم أمي و و ع د اهلل وأحمدذ واالسم الثالث املهديذ و و أول امل منني

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
الحمد لّله علی بالئه و علی عظیم نعمائه و صل الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 

.  تسلیما  کثیرا 
را وصیتش  )ص(خدا. و پیامبرکنحاضر  دواتی  و  صحیفه  الحسن: »... یا ابااستدر روایت مقدس چنین آمده

ه دوازد هاآن از پس و بود: یا علی پس از من دوازده امام خواهندجا رسید که فرمودبه اینامال فرمود تا 
 که  جاآن تا دهدمی...« و سپس حدیث را ادامههستند، یا علی تو نخستین دوازده امام هستی )ع(مهدی
ایشان دوازده امام کند و تسیلم )ع(، محمد، مستحفظ از آل محمدفرزندش به راآن )ع(: و حسنفرمود

 فرزندش  به را. پس اگر وقت وفاتش رسید، خالفتباشدبعد از او می )ع(مهدی باشند و سپس دوازدهمی
، نامی مانند نام من و نام پدرم که عبدالّله و احمد است، و نام سوم دارد  نام  سه  که  کندنخستین مهدیین تسیلم

 .(2)«باشدمی گانآورندهمهدی است و او اولین ایمان

و و وصلللليلإ و و أول امل منني ملإذ و ونلإ أول امل منني ملإ  )ع(أحملد إنن  و امن اإلملام املهلدي
 .313يقتِض أن يكون مومودا  م زمن المهورذ وإيمانإ ماإلمام املهدي يس ق األصحاب الل 

ین که احمد اولین گان به او است. اآورندهو وصی او و اولین ایمان )ع(بنابراین احمد همان پسر امام مهدی
 )ع(آورنده به او است مستلزم آن است که وی در زمان ظهور، حضورش موجود و ایمان او به امام مهدیایمان

 اصحاب او باشد. ۳۱۳قبل از ایمان 
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ذ قال: )خرو  السلللفياني واليماني والخراسلللاني م سلللنة واحدةذ م شلللهر )ع(وعن اإلمام ال اقر
 نمام الخرز يع ع معالإ معالا ذ فيكون ال لس من    ومإذ وي  ملن  واحدذ م يوم واحد  نمام  

نلاوا مذ ولهع م الرايلات رايلة أ لدى من رايلة اليملانيذ  ي رايلة  لدى  ألنلإ يلدعو إلى صلللللاح كم. 
فإنا خر  اليماني حرم ميع السلللالح على الناسذ و   مسللللمذ وإنا خر  اليماني فانهيف إليإذ فإن 

ملسلللللم أن يلتوي عليلإذ فمن فعل  نللأ فهو من أ ل  النلار  ألنلإ يلدعو إلى رايتلإ رايلة  لدىذ وال يحل  
 .(1)الحقذ وإلى طريق مستقيم(

خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک است که فرمود: »نقل شده )ع(از امام باقر
  و  ترس بنگری که سوبه هر. آمدخواهند دیگری از پس یکی تسبیح های؛ درست مانند دانهبودروز خواهد

 تریافته. پرچمی از پرچم یمانی هدایتافتددر ها. وای به حال کسی که با آنبودخواهد اضطراب  و وحشت
، کردی خروجیمان که. هنگامیکندمی دعوت  تانصاحب به را. پرچم هدایت، همان است زیرا او مردمنیست

 کهچرا پاخیزبه او سویبه کردخروج یمانی که. هنگامیشودمیحرامفروختن سالح بر مردم و بر هر مسلمانی 
 آتش اهل  از  کند  چنین که  کس. هرنیست، جایزمسلمان  برای  آن  از  گردانیروی و است  هدایت  پرچم او پرچم
 . (2)«کندمیقیم دعوت مست راهبه و خواندمیفرا حقبه یمانی که چرا است

 تلم  ما يلي:

ملسلللم أن يلتوي عليإ فمن فع  نلأ فهو من أ   النار(: و ملا يع  أن  اليماني صللاح  )ال يح   
واليلة إلهيلةذ فال يكون شللللخيف حجلة على النلاس محهلث إن  إعراضللللهم عنلإ يلدخلهم مهنم وإن 
صلوا وصاموا إال إنا  ان من خلفاء اهلل م أرضإ و م أصحاب الوالية اإللهية من األناياء واملرسلني 

 واملهديني. واألئمة

 در این مطلب تامل کن:
«. این به معنی آن است  آتش  اهل  از  کند  چنین  که  کس، جایز نیست. هرمسلمان  برای آن  از  گردانی»روی 

 گردانیروی که ایگونه به باشد حجت مردم بر شخصی شوداست که یمانی، صاحب والیت الهی است. نمی
، مگر این که آن شخص از جانشینان بگیرند  روزه  و  بخوانند  نماز  اگر  حتی  کندوارد  جهنم  به  را، ایشاناو  از  هاآن

 باشند.می )ع(خدا بر زمینش باشد؛ اینها اصحاب والیت الهی از انبیاء و فرستادگان و ائمه و مهدیین
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ذ قلال: )إن  اهلل ال يسللللتحيي أن يعلملب أملة دانلت ملإملام لهع من اهلل وإن )ع(فعن أمي ع لد اهلل
لهلا مرة تقيلةذ وإن  اهلل لهسللللتحيي أن يعلملب أملة دانلت ملإملام من اهلل وإن  لانلت م  لانلت م أعملا

 . وروايات أخرى م نفع الصفحة من الكام.(1)أعمالها هاملة مسهًة(

 که راامتی کندخداوند شرم ندارد عذاب است که فرمود: »نقل شده )ع(از ابوعبدالّله امام جعفر صادق
، و خداوند شرم دارد باشد پاکیزه و نیکو ها، حتی اگر کارهای آننیست خدا جانب زا که اندگرویده امامیبه

 کارانهگنه  و گرانهستم هااست، حتی اگر کارهای آن خدا جانب از که اندگرویده امامیبه که راعذاب کند امتی
 .دارددر همان صفحه از کتاب کافی روایات دیگری در همین معنا وجود (2)«باشد

 فعاملا  انت معصية اليماني توم  النار إنن  و إمام عادل من اهلل تعالى.

 متعال، یعنی او امامی عادل از جانب خداوندباشدداشته دنبالبه را، آتشیمانی به نسبت فرمانیمادام که نا
 .است

لحق وإلى طريق مسللتقيم(: والدعوة إلى الحق والعريق املسللتقيم أو الصللرا  )ألنإ يدعو إلى ا
دخل  النلاس م ملاطل  أو يخرمهم من حقذ أي إنلإ  املسللللتقيم تع  أن   لملا النللللخيف ال يخعلل فيلر
معصلللوم منصلللوص العصلللمةذ ومهملا املعىن يصللل ف لهملا القيد أو الحد فائدة م تحديد شلللخصلللية 

ر لهملا الكالم )يدعو إلى الحق وإلى طريق مسلللتقيم( فإنإ يجع  اليمانيذ أما افرتاض أي معىن آخ
  ملا الكالم منهم مال فائدة فال يكون قيدا  وال حدا  لنخصية اليماني وحاشا م من نلأ.

 یا مستقیم«. فراخواندن به حق و راهکندمی دعوت مستقیم راه به و خواند»زیرا او به حق فرامی
 درآورد باطل به رامردم آن با تا زندنمیاست که از این شخص خطا و اشتباهی سر، به این معنا مستقیمصراط

؛ و به این معنا، این قید یا است؛ یعنی وی معصوم و بر عصمت او نص وارد شدهگرداند خارج حق از یا
. در نظر گرفتن هر معنای دیگری برای این است قبول قابل یمانی شخصیت شدنمحدودیت، در مشخص

، صورت   این  در  زیرا  کندمی  فایدهبی  را«، این کالمکندمی  دعوت   مستقیم  راهبه  و  خواند»او به حق فرامیسخن  
 !است دوربه هاآن ساحت از این و ماندنمیبرای شخصیت یمانی، حد و قیدی باقی
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َتاما    ِعَنا  ي مي وا َيا َقِوَمَنا إينَا سللللَ
وَ  وي  د  ملا ما ورد م القرآن الكريم: ﴿َقالر ن مَِعدي مر َل مي نزي

ر
أ

يم    َتقي سللللِ يق  مب  َوإيَلى َطري
ي إيَلى الَِحقب دي َا مَنِيَ يَلَديِلإي َيهلِ قلا  مللب دب صللللَ وا ميإي * مر

نر َي اَّلَلي َوآمي وا َداعي ي ر مي
َ
يَلا َقِوَمنَلا أ

﴾ لييم 
َ
ِن َعمَلاب  أ م مب ِر ر ِم َويرجي وميكر

نر ن نر م مب ِر َلكر  .(1)َيِةفي

، شدهگفتند: ای قوم ما، ما کتابی شنیدیم که بعد از موسی نازل﴿: انداین معنا تاکید ورزیدهآیات قرآن بر 
 را خدابه کنندهای قوم ما، این دعوت  * نمایدمیراه راستراه و حقبه و کندمیتصدیق راپیشین  هایکتاب 
 . (2)(دارد امان در آوردرد عذابی از راشما و بیامرزد را تانگناهان خدا تا بیاوریدایمان او به و گویید پاسخ

واآلن تاني لنا أن  اليماني حجة منصلللوص العصلللمةذ والحجج تعرفنا مهم رواية الوصلللية آنفة 
المل ر و م األئمة اإلثنا عنلر واملهديون اإلثنا عنلرذ واليماني ممهد ل مام املهديذ فيتعني  ونإ 

 الحقيقة تجد ا م  ع  األنصار حفمهم اهلل.ولدج أحمدذ وثمة مرا ني أخرى على  ملج 

(، و باشد)دارای نص می باشدمی منصوص او عصمت که است حجتی یمانی که شداکنون بر ما روشن
 و امام  دوازده  هاآن  که  شوندمی  شناسانده  و  معرفی ماشد، بهذکر  پیشتر  که  وصیت  روایت  یوسیله  به  هاحجت
است. این مطلب که وی فرزندش، احمد است و نیز  )ع(مهدی امام سازیمانی زمینه، و هستند مهدی دوازده

 .بیابی_ کند حفظشان خداوند_ انصار هایکتاب  در توانیمی رابرخی دالیل دیگر بر این حقیقت

 و اليماني و و و  اإلمام املهدي ورسلللولإذ  )ع(ولكي تعمًن إلى أن  السللليد أحمد الحسلللن
 تلم    ملج الرواية:

 امام یهمان یمانی و همان وصی و فرستاده )ع(الحسناحمد سید که شوی مطمئن کهبرای این 
 است، به این روایت دقت کن:  )ع(مهدی

: )م حديث طوي  أنإ حاللر م ال صللرة م مجلع عميم )ع(عن محمد من الفالل ذ عن الرضللا
إلى الجلاثليق  )ع(الرضلللللا فيلإ مملاعلة من العلملاء وفيلإ ملاثليق النصلللللارى ورأس الجلالوتذ فلالتفلت

: )ع( . قلال: لو دل اإلنجيل  على نللأ مللا محلدنلاجذ فقلال)ص(وقلال:  ل  دل اإلنجيل  على ن وة محملد
أخربني عن السلكتة اليت لكم م السلفر الثالث. فقال الجاثليق: اسلم من أسلماء اهلل ال يجوز لنا 

ملا ملاء م  )ع(ن ن ر اإلملام: فلإن أقررتلأ أنلإ اسللللم محملد ... )ومعلد أ)ع(أن نمهرج. قلال الرضلللللا
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: واهلل لقد أتى مما ال -أي الجاثليق ورأس الجالوت -(ذ قاال  )ص(اإلنجي  والتوراة من ن ر للرسلول
عليهملا  یيمكننلا ردج وال دفعلإ إال مجحود اإلنجيل  والتوراة والزمورذ وقلد منللللر ملإ مو  وعهسلللل 

السلالم مميعا ذ ولكن لم يتقرر عندنا مالصلحة أنإ محمد  ملاذ فلما اسلمإ محمد فال يصلف لنا أن  
: احتججتم مالنلللأذ فه  معث )ع(نقر لكم مي وتإ ونحن شلللا ون أنإ محمد م. فقال الرضلللا
 .(1)فلحجموا عن موامإ ... ال ( ؟اهلل من ق   أو من معدذ من آدم إلى يومنا  ملا نايا  اسمإ محمد

در بصره در مجلس  )ع(حضرت است که: »در حدیثی طوالنی روایت کرده )ع(محمد بن فضل از امام رضا
رو به جاثلیق  )ع(. امام رضاشد، حاضربودندها جاثلیق انصاری و راس جالوت بزرگی از علما که در میان آن

 منکر  ما آوردمییق گفت: اگر داللت؟ جاثلاستداللتی نیاورده  )ص(کردند و فرمود: آیا انجیل بر نبوت محمد
. جاثلیق گفت: نامی از دهخبر مرا دانی. حضرت فرمود: از السکته در سفر سوم که شما میشدیمنمی آن
گرفتم که فرمود: اگر از شما اقرار )ع(. امام رضاکنیمآشکار راآن نیست جایز ما برای و باشدمی خدا هاینام
 )ص(رسول حضرت  یدرباره تورات  و انجیل در که را چهآن )ع(پس از آن که امام... و ، نام محمد استاین

_ گفتند: به خدا سوگند او چیزهایی بر ما عرضه کرد که ـجالوت  راس و جاثلیق یعنی، آن دو _آمده بیان نمود
 )ع(موسی و عیسی، زبور و تورات  و انجیل رد و انکار با مگر نداشت وجود آن به دادنامکان رد کردن یا پاسخ

کنیم که این محمد شما همان محمد مذکور در توانیم به صحت آن اقرارکردند ولی ما نمیهمگی به او اقرار
. »حضرت است  محمد  همان  شما  محمد  این  که  داریمشک  و  کنیم  اقرار  گونه  این  توانیم؛ ما نمیها استکتاب 

 راتا این لحظه پیامبری )ع(خداوند از قبل یا بعد، از آدمفرمودند: با شک و تردید بر من احتجاج کردید. آیا 
 .(2)... الخ«؟ پس در پاسخ درماندندباشد محمد نامش که استکرده مبعوث 

 ومإ االستدالل مهملج الرواية:

يحتج على ماثليق النصارى ورأس الجالوت اليهودي ملن  ن وة الرسول الكريم   )ع(اإلمام الرضا
إ إلى إث اتها أن  اسلللمإ النلللريف قد ورد م  ت همذ ويمل ر لهم املواضلللع ثامتةذ ودليل  )ص(محمد

ذ والقوم يقرون لإ ملن  ورود نيب اسللللمإ محمد يلتي م آخر الزمان أمر ال )ص(اليت ن ر فيها اسللللمإ
يسللللعهم إنكلارج إال مجحود اإلنجيل  والتوراة والزمور. ولكنهم مع إقرار م  لملا ينللللكون م أن   

ذ أي إنهم يق لون املفهوم ولكنهم ينلكون م املصلداقذ فهم )ص( اإلسلالميكون املقصلود  و نيب
 ملجرد أن  اسمإ محمد. )ص(يقولون إنهم ال يسعهم اإلقرار مي وة محمد رسول اهلل
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 :روایت این به استداللوجه 
ثابت   )ص(اکرم حضرت محمدبر جاثلیق نصاری و راس جالوت یهودی بر این که نبوت پیامبر  )ع(امام رضا 

 خود هایبر اثباتش این است که نام شریف پیامبر در کتاب  )ع(کند و دلیل آن حضرتاست محاجه میشده
ها نیز دارد. آنها بیان میاست را برای آندر آن آمده )ص(پیامبر اسم که جاهایی حضرت  و استآمده هاآن

آید، موضوعی است که قادر به الزمان میکنند که درج پیامبری به اسم محمد که در آخرمینزد حضرت اقرار
ها با وجود چنین اقرار و اعترافی، در انکار آن نیستند مگر این که انجیل، تورات و زبور را رد کنند. لیکن آن

 ولی پذیرندمی رامفهوم ها؛ یعنی آندارندمیاست شک و تردید روا )ص(این که مقصود، همان پیامبر اسالم
 حضرت  خداپیامبر اسم که دلیل این به صرفا   توانندنمی گویندمی ها؛ آنورزندان می، شک و گممصداق در

 .کنند، »محمد« است، به او اقرار)ص(محمد

مقوللإ: )احتججتم ملالنلللللأ(ذ أي إنكم ال تملكون حجلة  )ع(و نلا يجي هم اإلملام الرضلللللا
إيجلاميلةذ وإنملا حجتكم  ي حجلة سللللل يلةذ ثم يقعع عليهم  لملج الحجلة السللللل يلة مقوللإ: )فه  

(ذ فيحجمون عن مواملإ ؟معلث اهلل من ق ل  أو من معلدذ من آدم إلى يومنلا  لملا نايلا  اسللللملإ محملد
 وتنقعع شكو هم الوا ية.

دهد، یعنی شما را میهاعبارت »با شک و تردید بر من احتجاج کردید« پاسخ آن با )ع(در اینجا امام رضا
سازد، با اثر میرا نیز بر ایشان بیدلیل ایجابی ندارید و دلیل شما صرفا  سلبی است. سپس همین دلیل سلبی 

 که استمبعوث کردهتا این لحظه، پیامبری را  )ع(آیا خداوند از قبل یا بعد، از آدماین سخن خود که فرمود: »
 .شودمی آب بر نقش شانواهی شبهات و مانندمیدر جواب  از ها؟« و آنباشد محمد نامش

إلى يومكم  ملاذ      )ع(مع ارة أخرى يقول لهم اسلتقرأوا التاري  من زمن آدم  )ع(اإلمام الرضلا
فال  -ولن تجلدوا   -تجلدون فيلإ رمال  اسللللملإ محملد ادعى أنلإ م عوم من اهلل تعلالىذ فلإنا لم تجلدوا 

  و النيب املقصود الملي ن رتإ  ت كم. )ص(محييف لكم من اإلقرار ملن ناينا

کنید؛ آیا در آن مردی تا امروز بررسی )ع(را از زمان آدمگوید تاریخها میبه عبارتی دیگر به آن )ع(امام رضا
_و قطعا  است؟ پس اگر نیافتید شدهباشد از جانب خدای متعال مبعوث یابید که ادعا کردهبه اسم محمد می

های شما همان پیامبر مقصود است که در کتاب   )ص(کنید پیامبر ماای ندارید جز این که اقرارچاره_  یابیدنمی
 است.ذکر او به میان آمده
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ومع يعلة الحلال الملد أن نتلمل ر دوملا  أن  ن ر رسللللول اهلل م  عل  األديلان اإللهيلة السللللامقة 
  النيف عليإ والوصلية مإذ فنحن مإزاء احتجا  مالوصلية على ن وة الرسلول محمدذ  ان على سلاي

وطريق اإلث ات على صللدق املدعي وأنإ  و املع ذ  و اسللتقراء التاري  الملي ينللهد معدم ومود مدع 
للوصلللية سلللوى صلللاح ها. ولهع  ملا حسللل ذ م  يمكننا إضلللافة مرعد  مهم آخر السلللتدالل اإلمام 

 ام  وصللللحيف ال يلتيإ   )ع(نتوضللللحإ معد أن نعلم أن  احتجا  اإلمام الرضللللاذ و و ما )ع(الرضللللا
 ال اط  من مني يديإ وال من خلفإذ فهو احتجا  رم  ال ينعق عن الهوى إن  و إال وحي يوحى.

، بر سبیل سابق الهی ادیان کتب در خدارسول نام آمدن که شویممتذکر راطبیعتا  ما باید همواره این نکته
 )ص(ازای احتجاج به وصیت بر پیامبری  حضرت محمد. ما بهاستبودهاوبه  نمودنن حضرت و وصیتنص بر آ

 دهد، تکیه بر تاریخ است که شهادت میاست نظرمورد هدف همان که کنندهو روش اثبات برای درستی ادعا
عد توانیممی عالوه. بهنداردوجود دیگری مدعی وصیت صاحب از غیر به امام  استداللبه دیگری مهم ب 

کامل و صحیح   )ع(دانیم احتجاج امام رضایابیم، زیرا میمیکنیم؛ موردی که به روشنی از آن دراضافه  )ع(رضا
سر، باطل به آن راه ندارد؛ چرا که این احتجاج از آن  مردی روی و نه از پشتای است که نه از پیشو به گونه

 شود، نیست.میگوید جز وحی که )از مبدأ اعلی( به او القاءچه میو آنگوید است که سخن از روی هوا نمی

قائلني:   )ع(إنا علمنا  ملاذ نعسللللاءل اآلن: مانا لو أن  الجاثليق ورأس الجالوت أماما اإلمام الرضللللا
نعمذ لم يسللل ق ألحد أن ادعى أنإ املع  مما ورد م  تاناذ ولكن  ملا ال يمنع أن يلتي شلللخيف م 

 م ليدعي نلأ.قام  األيا

: اگر جاثلیق و راس جالوت در پاسخ به امام که  کنیممیمطرح را، این پرسشدانستیم  راحال که این مطلب
های ما شده در کتاب باشد که او همان شخص ذکرندارد کسی ادعا کردهگفتند: »آری«، سابقهمی )ع(رضا

 کند.را ادعاند آنشود که شخصی در روزگار بعدی بتوانمیباشد، ولی این مانع

  ؟)ع(أقول:     ان مث   ملا الجواب املفرتض يسقط استدالل الرضا

 کرد؟نتیجه میاثر و بیرا بی )ع(: آیا این پاسخ احتمالی، استدالل امام رضاگویممن می

 ام  وصلحيفذ وال ينلأ مهملا إال ما   محقيقة   )ع(قلنا فيما تقدم أن  احتجا  اإلمام الرضلا
 ذ ومحقيقة اإلمامة.)ع(اإلمام الرضا
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دارد مگر آن نمیکامل و صحیح است و در این قضیه کسی شک روا  )ع(پیشتر گفتیم که احتجاج امام رضا
 و به حقیقت امامت جاهل باشد. )ع(که به حقیقت امام رضا

يمكننا أن نتصللللور فهما  الحتجامإذ  و   )ع(احتجا  اإلمامومن منعلق  ملا اإليمان مصللللحة  
يريد أن يقرر حقيقة  ي أن  الوصللية ال يمكن أن يدعيها ريه صللاح ها أمدا ذ ومهملا التصللور  )ع(أنإ

ذ م  إنإ لن ينللك  م )ع(نعلم أن  الجواب املفرتض ال ينللك  نقاللا  على اسللتدالل اإلمام الرضللا
 الفارغ ريه املسعند على حجة حقيقية إيجامية. الحقيقة سوى استمرار ملنعق النأ

توانیم درکی از احتجاج آن حضرت دارد، می  )ع(از چنین دیدگاهی که اعتقاد تام به درستی احتجاج امام رضا
را فقط و فقط نماید که وصیترا بیاناست این حقیقتخواستهدست آوریم به این صورت که حضرت میبه

دانیم که جواب احتمالی )فوق( ند و نه کس دیگر؛ و بر اساس این انگاره، میتواند ادعا کصاحب آن می
مستند پایه و غیری منطق تردید بیکند بلکه در واقع چیزی نیست جز ادامهنمیرا نقض  )ع(استدالل امام رضا

 بر دلیل حقیقی ایجابی.

ياءذ م  النيف اإللهي والحق أن  العقول السللليمة تدرك الاللرورة املحتمة من حفإ وصللايا األنا
عليهم من تالع  املزورين ومدعي ال اط ذ إن أن  افرتاض إمكانية أن ييتح  مزور وصللللايا األناياء 
والحجج أو النيف اإللهي عليهم سليفتف ال اب على مصلراعيإ لدخول النلأ واسلتفحالإ م العقول 

أمدا  ملن يدعي أنإ نيب أو والقلوبذ فال يسلللع إنسلللان معد تحقق افرتاض االنتحال ال اط  أن يعمًن  
 و ذ وسعسقط الحجة األولى واألقوى اليت يحتجون مهاذ و ملا خال  الفرض.

 م ٢٠1٠  ٤  ٥ - أمو محمد األنصاري

 نص حتی و کند،میدرک راپیامبران وصایای حفظ قطعی ضرورت  سلیم هایواقعیت آن است که عقل
 این  داشتنوجود فرض زیرا بماند؛ محفوظ دروغین مدعیان و جاعالن کاریدست از باید ها،هی  وارد بر آنال

 و شک ورود یدروازه بزند، جا راخود بتواند هاآن بر الهی نص یا هاحجت و انبیاء اوصیای جاعل که امکان
_ دروغین هویت جعل فرض تحقق از پس_ گاهآن و کندمیباز کامل طوربه راهاقلب و هاعقل در آن خطر

 آن  ترتیب این به و یابداطمینان هستم وصی یا نبی من استشده مدعی که کسی به تواندنمی هرگز انسان
 .است فرض خالف این و شود،میساقط جویندمی احتجاج آن به که ترمستحکم  و نخستین حجت

 م ۵/۴/۲۰۱۰ - ابومحمد انصاری 
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 داند؟ پیامبر)ص( غیب می آیا : 641پرسش 

 ؟   الرسول عليإ الصالة والسالم يعلم الةه  :٦٤1الس ال  
 الكويت -املرس : أمو ع د العزيز 

 داند؟غیب می )ص(: آیا پیامبر۶۴۱پرسش 
 فرستنده: ابوعبدالعزیز ـ کویت 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 وآلإ األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .الحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد 

 :1٧٢ص ٨ورد م صحيف مسلم  

)"وحدث " يعقوب من إمرا يم الدورقي وحجا  من النللاعر مميعا ذ عن أمي عاصللمذ قال حجا ذ 
حلدثنلا أمو علاصللللمذ أخربنلا عزرة من ثلاملتذ أخربنلا عل لاء من أحمرذ حلدث  أمو زيلد )يع  عمرو من 

ا رسللللول اهلل )صلللللى اهلل عليإ وسلللللم( الفجر وصللللعد املنربذ فخع نا حىت أخع (ذ قال: صلللللى من
حالرت المهرذ فنزل فصللى ثم صلعد املنرب فخع نا حىت حالرت العصلرذ ثم نزل فصللىذ ثم صلعد 

 املنرب فخع نا حىت ريرمت النمع فلخربنا مما  ان ومما  و  ائن فلعلمنا أحفمنا(. انتهى

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
. و  الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 :استآمده ۱۷۲، ص ۸در صحیح مسلم، ج 
با ما نماز صبح خواند و بعد به منبر رفت و خطبه خواند  )ص(پیامبر: گویدمی( خطاب بن عمر یعنی) زیدابو

رسید. عصر فراخواند سپس به منبر رفت و برای ما خطبه خواند تا زمانیر آمد و نمازظهر شد. از منبر به زتا وقت
داد خواند. سپس به باالی منبر رفت و برای ما خطبه خواند تا خورشید غروب کرد. او خبرآمد و نمازسپس پایین

... تا ترین ما استناترین ما حافظافتاد، پس داچه را که اتفاق خواهداست و آنچه را که اتفاق افتادهبه ما آن
 انتها.
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)"وحدثنا" عثمان من أمي شلله ة وإسللحاق من إمرا يمذ قال عثمان: حدثنا وقال إسللحاق: أخربنا 
مريرذ عن األعمشذ عن شللللقيقذ عن حمليفةذ قال: قام فينا رسللللول اهلل )صلللللى اهلل عليإ وسلللللم( 

عة إال حدم مإذ حفمإ من حفمإ ونسلليإ مقاما  ما ترك شللهًا  يكون م مقامإ نلأ إلى قيام السللا
من نسليإذ قد علمإ أصلحامي   الء وأنإ ليكون منإ الِشلء قد نسلهتإ فلراج فان رج  ما يمل ر 

 الرم  ومإ الرم  إنا رياب عنإ ثم إنا رآج عرفإ(.

داد. خبرافتاد  چه که تا روز قیامت اتفاق خواهدپا خواست و از آندر میان ما به  )ص(پیامبر:  استحذیفه گفته
را دانستند و نمودند. گروهی از اصحاب ما آنرا فراموشخاطر سپردند و برخی آنکردند و بهرا حفظبعضی آن

را ی مرد دیگریطور که مردی چهرهآورم، همانمییادرا ببینم بهرا فراموش کردم. اما اگر آنچیزهایی از آن
 شناسد.آورد و میمییادباشد، وقتی ببیند، به که از او دور شده

َحدا  ﴿ولكن  ملا ال يخر  عن قولإ تعالى: 
َ
إي أ رر َعَلى رَيِي ي  ی إياَل َمني اِرَتالللَ * َعاليمر الَِةهِ ي َفاَل يرِمهي

ول   ن َرسر  ذ فعلمإ مالةه  مإههار من اهلل لإ.(1)﴾مي
 اللجنة العلمية  أنصار اإلمام املهدي       

  ل 1٤31شوال    1٥ - أمو محمد األنصاري

 بر  رااو دانای غیب است و غیب خود﴿: گرداندنمی خارج متعال  خداوند  سخن حدود از  راولی این مطلب آن
 یوسیله و علم او از غیب، به ،( 2)(، مگر بر آن پیامبری که از او خوشنود باشدسازدنمیآشکار کس هیچ

 .باشدمی او برای از خداوند سازیآشکار

 )ع( هیأت علمی انصار امام مهدی      
 ه. ق ۱۴۳۱/شوال/۵ - ابومحمد انصاری 

 
  * * * * * * 

 
 .27 –  26الجن:  -1
 .27و  26جن:  -2
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 نظر شما در مورد صحابه و ازدواج موقت و عزای امام حسین)ع( چیست؟ : 642پرسش 

 :٦٤٢الس ال  

ما قولكم م الصلللحامة الملين رِض اهلل عنهم وانتق  الرسلللول صللللى اهلل عليإ وسللللم إلى  -1
  ؟األعلى و و راض عنهم )أمو مكر وعمر وعثمان وعلي رِض اهلل عنهم(الرفيق 

 :۶۴۲پرسش 
ها « چیست؟  کسانی که خداوند از آن )ع(علی و عثمان عمر، »ابوبکر، صحابه این ینظر شما درباره -۱

 بود.ها راضیشد که از آنراضی گشت و پیامبر در حالی به رفیق اعلی منتقل
  ؟ي اتخذتها الشیعة ذریعة للتوصل إلی انتهاك أعراض الناسما حکم المتعة الت -2
 چیست؟  اند،دادهقرار مردم ناموس یپرده دریدن برای دستاویزی راحکم متعه که شیعه آن -۲
  ؟ما حکم إسالة الدماء في عاشوراء وفي الشریعة اإلسالمیة، معلوم أّن الحزن غیر مرغوب فیه -3
 نوع  این که استعاشورا و در شریعت اسالمی چیست؟ با توجه به این که واضححکم خون ریختن در  -۳
 .نیست پسندیده حزن
سیدنا الحسن وسیدنا الحسین إخوان ولدا علي رضي الله عنه وابنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ولکل   -4

ماعة المسلمین وأصلح بین منهما موقف عظیم، سیدنا الحسن وّحد الله به األمة اإلسالمیة وجمع الله به ج
فئتیهم، وسیدنا الحسین رضي الله عنه موقفه کذلك عظیم ومعروف، فلماذا تتجدد األحزان لموقفه وینسی 

  ؟أمر سیدنا الحسن وهو أراه أولی باالحتفال به رضي الله عنه
هستند و   )ع(زهرایو پسران فاطمه )ع(، هر دو برادر و فرزندان علی)ع(سید ما حسن و سید ما حسین  -۴

 بخشید  وحدت   را  اسالمیامت  )ع(ی سید ما حسنوسیلهگیری سترگی دارند. خداوند بهیک از این دو موضعهر
 )ع( حسین ما سید گیریموضع. کردبرقرار آشتی هاآن جماعات  بین و آوردگرد رامسلمین جماعت او با خدا و

 )ع(شود و امر سید ما حسنگیری او، مرتب حزن و اندوه میموضعاست ولی چرا برای نیز عظیم و شایسته
 ی برپایی جشن و شادمانی است.گردد؟ و حال آن که به نظر من این کار وی شایستهمیفراموش

                                                                        ؟لماذا ال تکون وصیتك للشیعة أن یتوحدوا في صالة في مسجد واحد المسلمون کلهم سنة وشیعة -5
 المرسل: صقر البراري

 هستند  شیعه و سنی همگی که مسلمانان مسجد در نماز در که کنینمیچرا به شیعیان سفارش  -۵
 یابند؟ حضور پارچهیک

 فرستنده: صقر البراری 
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مسللم اهلل الرحمن الرحيم .. الحمد هلل رب العاملنيذ وصلللى اهلل على محمد وآلإ األئمة   الجواب:
 واملهديني وسلم تسليما   ثها .

الصلحامة املرِض عنهم واملوصلوفون ماإليمان نرتىض عليهمذ ولكن علينا أن نحقق م     -1
ليت روا ا ال خاري وريهج صلحامي     و ممن رِض اهلل عنهم ومن امل مننيذ ولع  أحاديث الحوض ا

 سا ا   افيا  لجعلنا نقلق من  ملج الجهةذ وإليأ معاها: 

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 مورد در باید ما ولی هستند نیز ما تایید مورد اند،موصوف ایمان به که عنهآن دسته از صحابی مرضی -۱
ودند. خوشن و راضی او از مؤمنین و خدا که است کسانی جمله از او آیا ببینیم و کنیمتحقیق اصحاب  تک تک

 خصوص این در ما که باشد این بر کافی دلیلی اند،شاید احادیث حوض که بخاری و دیگران روایت کرده
 :کنممی ارائه شما به راهاآن از برخی. باشیمنگران

ط عة -م دار الفكر للع اعة والينللر والتوزيع  1٩٨1 - 1٤٠1ال خاري   -ورد م صللحيف ال خاري 
 :1٩٢ - 1٩1ص ٥ماألوفست عن ط عة دار الع اعة العامرة مإستان ول  

)ملاب  و يلت عليهم شللللهيلدا  ملا دملت فيهم فلملا توفيع   يلت أنلت الرقهل  عليهم وأنلت على 
يشء شلهيد: حدثنا أمو الوليدذ حدثنا شلع ةذ أخربنا املةهة من النعمانذ قال: سلمعت سلعيد من     

م هذ عن امن ع اس رِض اهلل تعالى عنهماذ قال: خع  رسلول اهلل صللى اهلل عليإ وسللم فقال: يا 
وعلدا  أيهلا النلاسذ إنكم محنللللورون إلى اهلل حفلاة عراة ريرال ذ ثم قلال:  ملا ملدأنلا أول خلق نعيلدج 

علينا إنا  نا فاعلنيذ إلى آخر اآليةذ ثم قال: أال وأن  أول الخالئق يكىسلل يوم القيامة إمرا يمذ أال 
وأنإ يجاء مرمال من أميت في خمل مهم نات النلللمال فلقول يا رب أصللليحامي فيقال إنأ ال تدري ما  

م فلما توفيع  أحدثوا معدكذ فلقول  ما قال الع د الصللللالف و يت عليهم شللللهيدا  ما دمت فيه
  يت أنت الرقه  عليهمذ فيقال: إن    الء لم يزالوا مرتدين على أعقامهم منمل فارقتهم(.

و  ۱۹۱صفحه  ۵م، انتشارات دار الفکر چاپ استانبول جلد  ۱۹۸۱/  ۱۴۰۱در صحیح بخاری )بخاری 
 :است( آمده۱۹۲

: ﴿و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت  انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء باب 
 در نشدهختنه و عریان و برهنهای مردم، همانا شما پاای خواند و فرمود: »خطبه  )ص(شهید﴾: پیامبر خدا

 بار نخستین  که. سپس فرمود )این آیه را تالوت نمود(: »)و چنانشویدمیحاضر خداپیشگاه در قیامت
( کردخواهیم چنان ما و است ما یعهده بر برآوردنش که است ای. این وعدهگیریمسر، آفرینش ازبیافریدیم
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. بدانید به است )ع(ابراهیم شودمی... تا آخر آیه«.. سپس فرمود: »نخستین کسی که روز قیامت پوشانده
. در جوابم اصحابم خدایا گویم. من میبرندمی جهنم طرفبه راهاآن که شوندمیزودی مردانی از امتم آورده

 که گویممی را. در این هنگام من سخنیکردندایجاد هاییبدعت چه تو از بعد آنان دانی: تو نمیشودمیگفته 
 میرانیدی  مرا  چون  و  بودمشانعقیده  نگهبان  بودم( گفت: »)و من تا در میانشان)ع()عیسی  خدا  صالح  یبنده

ه اعقاب خود یعنی زمان جاهلی ب  همواره  تو  از  بعد  ها: آنشودمیخطاب («. و  گشتی  شانعقیده  نگهبان  خود  تو
 .گشتندمیبر

: )ملاب  قوللإ إن تعلملمهم فلإنهم ع لادك وإن تةفر لهم فلإنلأ أنلت 1٩٢ص ٥وم صللللحيف ال خلاري  
العزيز الحكيم: حلدثنلا محملد من  ثهذ حلدثنلا سللللفيلانذ حلدثنلا املةهة امن النعملانذ قلال: حدث  

ذ عن امن ع اسذ عن النيب صلللى اهلل عليإ وسلللمذ قال: إنكم محنللورونذ وإن  ناسللا  سللعيد من م ه
ي خمل مهم نات النلللمال فلقول  ما قال الع د الصلللالف و يت عليهم شلللهيدا  ما دمت فيهم إلى 

 قولإ العزيز الحكيم(.

فإنك أنت  إن تعذبهم فإنهم عبادك و إن تغفر لهم» آیه: باب : استآمده ۱۹۲ص  ۵در صحیح بخاری ج 
مال  طرف  به  راایعده  و  شویدمیشما محشورفرمود: »  )ص(العزیز الحکیم«: پیامبر . برند)یعنی جهنم( می  ش 

 ...«.( گفت: و کنت علیهم)ع()عیسی خدا صالح یبنده که گویممی رامن سخنی

علينا: حدثنا : )ماب   ما مدأنا أول خلق نعيدج وعدا   ٢٤٠ص ٥ال خاري   -وم صلحيف ال خاري  
سللليمان من حربذ حدثنا شللع ةذ عن املةهة من النعمان شللي  من النخعذ عن سللعيد من م هذ عن 
امن ع اس رِض اهلل عنهماذ قال: خع  النيب صللللى اهلل عليإ وسللللم فقال: إنكم محنلللورون إلى 

 أول من يكىسلللل اهلل حفاة عراة ريرال   ما مدأنا أول خلق نعيدج وعدا  علينا إنا  نا فاعلنيذ ثم إن  
يوم القيامة إمرا يمذ أال أنإ يجاء مرمال من أميت في خمل مهم نات النلمالذ فلقول: يا ربذ أصلحاميذ  
فيقال: ال تدري ما أحدثوا معدكذ فلقول  ما قال الع د الصللللالف: و يت عليهم شللللهيدا  ما دمت 

 ارقتهم(.إلى قولإ شهيدذ فيقال: إن    الء لم يزالوا مرتدين على أعقامهم منمل ف

 )ص(کما بدانا اول خلق نعیده وعدا  علینا«: پیامبر»: باب: استآمده ۲۴۰ص  ۵در صحیح بخاری ج 
. شویدمیحاضر خداپیشگاه در قیامت در نشدهختنه  و عریان و برهنههمانا شما پاای خواند و فرمود: »خطبه

 ای. این وعدهگیریمسر، آفرینش ازیافریدیمب بار)و چنان که نخستین »(: نمودتالوت  راسپس فرمود )این آیه
(... تا آخر آیه«.. سپس فرمود: »نخستین کسی کردخواهیم  چنان ما  و  است  ما  یعهده بر  برآوردنش  که  است
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 راهاآن که شوندمیآورده امتم از مردانی زودی. بدانید بهاست )ع(ابراهیم شودمیکه روز قیامت پوشانده
 چه تو از بعد آنان دانی: تو نمیشودمی. در جوابم گفتهاصحابم خدایا گویم. من میبرندمی جهنم طرفبه

( گفت: »)و )ع()عیسی خدا صالح یبنده که گویممی را. در این هنگام من سخنیکردند ایجاد هاییبدعت
(«. و گشتی شانعقیده  نگهبان خود تو میرانیدی مرا چون و بودمشانعقیده نگهبان بودممن تا در میانشان

 «.گشتندمیبر جاهلی زمان یعنی خود اعقاب  به همواره تو از بعد ها: آنشودمیخطاب 

: )ملاب  م الحوض وقول اهلل تعلالى إنلا أععينلاك ٢٠٦ص ٧ال خلاري   -وم صللللحيف ال خلاري 
 تلقوني على الحوض.الكوثر: وقال ع د اهلل من زيد: قال النيب صلى اهلل عليإ وسلم: اصربوا حىت 

حدثنا يحيى من حمادذ حدثنا أمو عوانةذ عن سلليمانذ عن شلقيقذ عن ع د اهللذ عن النيب صللى 
 اهلل عليإ وسلم: أنا فرطكم على الحوض.

وحدث  عمرو من عليذ حدثنا محمد من معفرذ حدثنا شع ةذ عن املةهةذ قال: سمعت أما وائ ذ 
صلللللى اهلل عليلإ وسلللللمذ قلال: أنلا فرطكم على الحوضذ  عن ع لد اهلل رِض اهلل عنلإذ عن النيب

ولهفعن رملال منكم ثم ليختلجن دوني فللقول يلا رب أصللللحلامي فيقلال إنلأ ال تلدري ملا أحلدثوا 
 معدك(. 

 انا اعطیناک الکوثر«:»: یآیه و حوض یدرباره: باب : استآمده ۲۰۶ص  ۷و در صحیح بخاری ج 
 صبر پیشه کنید تا مرا در کنار حوض مالقات کنید. فرمود: » )ص(پیامبر

 من پیشاپیش شما در حوض هستم. 
: خدایا اینها گویممی من و کنندمی جدا من از رامن پیشاپیش شما در حوض هستم و بخشی از شما

 «.گذاشتند هاییبدعت چه تو از بعد هااین که دانی: تو نمیآید. جواب میهستند من یصحابه

لوا أن تنصلللفوا أنفسلللكم وتسلللللوا عن الدلي ذ فاملتعة شلللرع اهلل تعالى وقد نزل فيها حاو  -٢
ذ حىت قال فيها عمر مرأيإ ولهع عمر رسلللوال  وال حجة من حجج )ص(قرآن ولم يمنعها رسلللول اهلل

 اهللذ و اك اقرأ ما م  ت أ فلعلأ رياف : 

 و فرمود تشریع متعال خدای راید. متعهکن پرسش دلیل، از و دهید خرجبکوشید که خودتان انصاف به -۲
 اظهار   آن  یدرباره  خودش  رایبه  عمر  که  گاهآن  تا  نداشتاز آن باز  )ص(خدارسول  و  نمودنازل  قرآن  آن  تایید  در

های شما است بگیر چه را که در کتاب است و نه حجتی از حجج الهی. بیا آن (ص)پیامبر نه عمر کرد؛ نظر
 بری.سر میغفلت بهبسا شما در که چه



 

 325                                                                                          (سادس)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

ورد م ال خلاريذ عن عمران من الحصللللني أنلإ قلال: )نزللت آيلة املتعلة م  تلاب اهلل ففعلنلا لا مع  
رسللول اهلل صلللى اهلل عليإ وسلللم ولم ينزل قرآن يحرمإ ولم ينإ عنها حىت ماتذ قال رم  مرأيإ ما  

أخرمإ ال خاري م صلللحيحإذ .  ملا ما (1)شلللاءذ قال محمد )أي ال خاري(: يقال عمر رِض اهلل عنإ(
و و أصللف الكع  معد القرآن مإمماع من يعتد مإ من علماء أ   السللنةذ فقد نيف  مصللريف الع ارة 
اليت ال تق   التلوي  على إماحة املتعة واستمرار  ملج اإلماحة إلى يوم القيامةذ  ما أن   ملا الحديث 

عنهللا حىت التحق مللالرفيق  )ص(نيبنيف  على عللدم نزول قرآن يحرمهللاذ وأنللإ نيف  م عللدم نهي ال
 األعلىذ  ما أنإ صريف أياا  م أن  املحرم لها  و الخليفة عمر من الخعاب.

 رسول با همواره ما و شدنازل خدا کتاب  در متعه ی»آیه: استدر بخاری از عمران بن حصین نقل شده
ننمود تا این که از آن نهی )ص(خدارسولنشد و کردیم و قرآن در حرمت آن نازلمیبه آن عمل )ص(الّله

شود میگوید: گفتهداد. محمد )یعنی بخاری( میبود نظرخواَهشچه که دلیافت. مردی به آنوفات 
اجماع گروه قابل اعتنایی از   به  و  است. این روایتی است که بخاری در صحیح خود نقل کرده(2)است«بودهعمر

 روشن  کامال   عبارتی  با  کتاب   این  در. است  قرآن  از  پس هاکتاب   ترینستدر   بخاری  صحیح  سنت،علمای اهل
 مزبور  حدیث  که  این  کما  است؛گفته   سخن  قیامت  روز تا  آن  استمرار  و  متعه  بودنمجاز  از  نیست،  بردارتأویل  که
به رفیق اعلی تا زمانی که  )ص(پیامبر که این بر داردتاکید نیز و داردصراحت آن حرمت در قرآن نزول عدم بر

 است.بودهی آن، خلیفه عمر بن خطاب دارد بر این که حرام کنندهنفرمود؛ و نیز صراحتپیوست، از آن نهی

وأما إمام الحديث عند أ   السنة اإلمام مسلمذ فقد أخر  م صحيحإ م ماب نكاح املتعة عن 
 صللى اهلل عليإ وسللم إسلماعي ذ عن قهعذ قال: )سلمعت ع د اهلل يقول:  نا نةزو مع رسلول اهلل

فنهانا عن نلأذ ثم رخيف لنا أن ننكف املرأة مالثوب إلى أم ذ   ؟نستخصي لهع لنا نساءذ فقلنا أال  
ثم قرأ ع لد اهلل: "يلا أيهلا اللملين آمنوا ال تحرموا طي لات ملا أحل  اهلل لكم وال تعتلدوا إن اهلل ال يحل  

 .(3)املعتدين"(

 »با : استآورده رامسلم نیز در صحیح خود در باب نکاح متعه این روایتامام  حدیث نزد اهل سنت، امام 
را اخته داشتیم و زنان با ما نبودند. عرض کردیم ای رسول خدا آیا خودای شرکتدر غزوه )ص(خدا پیامبر

گاه موقت کنیم. آنداد تا با مهریه قرار دادن لباسی، ازدواجفرمود و به ما اجازهرا از این کار منع کنیم؟ پیامبر ما

 
 . 71من کتاب التفسیر من جزئه الثالث ص -بأیدیکم إلی التهلکة( صحیح البخاري، باب قوله تعالی: )وأنفقوا في سبیل الله وال تلقوا  -1
َکة  صحیح بخاری: باب قوله تعالی » -2 ْهل  َلی الت  ْم إ 

یک  ْید 
َ
أ وْا ب 

ْلق  یل  الّله  َواَل ت  ي َسب  وْا ف  ق  نف 
َ
 .71از کتاب تفسیر از جزء سوم صفحه  -« َوأ

 .  130ص 4صحیح مسلم:ج -3
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 حالل شمابر خدا که را ای، چیزهای پاکیزهایدای کسانی که ایمان آوردهکرد: »)را قرائتعبدالّله این آیه
 . (1)(ندارددوست را کنندگانتجاوز خدا که مگذرید حد از و مکنید حرام استکرده

) يت عند مامر من ع د وم رواية أخرى  ما م صلللحيف مسللللم أيالللا  عن أمي نالللرةذ قال: 
اهللذ فللتلاج آت فقلال: امن ع لاس وامن الزمه اختلفلا م املتعتنيذ فقلال ملامر: فعلنلا ملا مع رسللللول اهلل 

 .(٢)صلى اهلل عليإ وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما(

: گفت و آمد کسی. بودمدر روایتی دیگر در صحیح مسلم از ابی نضره که گفت: »... نزد جابر بن عبدالّله
جا آوردیم هر دو را به )ص(بر گفت: با رسول خداجا. اندکرده اختالف هم با متعه دو در زبیر ابن و عباس ابن

 . (3)جا نیاوردیم«سپس عمر آن دو را نهی کرد و ما هم دیگر پس از آن به

وأخر  اإلمام مسللم أيالا : )...  ان امن ع اس يلمر ماملتعةذ و ان امن الزمه ينهي عنهاذ قال: 
فمل ر نلأ لجامر من ع د اهللذ فقال: على يدي دار الحديثذ تمتعنا مع رسللول اهلل صلللى اهلل عليإ 

زل منازلإ وسللللم فلما قام عمر قال: إن  اهلل  ان يح  لرسلللولإ ما شلللاء مما شلللاءذ وإن  القرآن قد ن
نكلاح  لملج اليسلللللاءذ فلإن أوتي مرمل  نكف  (٤)فللتموا الحج والعمرة هلل  ملا أمر م اهللذ وأمتوا 

 .(٥)امرأة إلى أم  إال رممتإ مالحجارة(

 نزد. کردمینهی آن از زبیر ابن و دانستمی حالل رامتعه عباس ابن.... »: گویدمی مسلم امام چنینهم
دست من است. ما در عهد رسول  در حدیث جریان گفت جابر. شدم جویا رامساله و رفتم عبدالّله بن جابر
چه را خواست بر رسولش رسید عمر گفت: خداوند آنکردیم اما چون وقت خالفت عمر فرامتعه می )ص(خدا

دهید و ازدواج با انجاماست را آن گونه که خدا دستور دادهرا دارد. حج و عمرهحالل کرد و قرآن نیز جای خود
 . (6)کنم«میرا سنگسار را ازدواج موقت کرده باشد، اورا نزد من بیاورند که زنیرا قطعی کنید. اگر مردیاین زنان

 

 
 

 .130ص  4صحیح مسلم: ج  -1
 . 59ص 4صحیح مسلم:ج -2
 .59ص  4صحیح مسلم: ج  -3
 هکذا وردت في المصدر.  -4
 .  38ص 4صحیح مسلم: ج -5
 .38ص  4صحیح مسلم: ج  -6
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 فاتقوا اهلل وال تتكلموا مدين اهلل مةه علم.

 .مگویید سخن خدا دین در علم بدون و کنید پیشه الهیتقوای

ر امل منني -3  مدين اهلل وحا مية اهلل تعالى اليت تعاول عليها من تعاول مةه عاشللوراء ترمل  
 ومإ حق. 

 به و تاختند آن به باشند، داشته حق که این بدون برخی که راعاشورا دین خدا و حاکمیت خدای متعال -۳
 .کندمییادآوری مؤمنین برای نمودند، تعرض آن

عزاء الحسلللني  و عزاء الحسلللن وعلي ورسلللول اهللذ م     األناياء واملرسللللني  ألن   دفإ  -٤
 التمل ه مدين اهلل ومملومية خلفاء اهلل. 

، و بلکه عزاداری برای )ص(الّلهو رسول)ع(همان عزاداری برای حسن و علی  )ع(عزاداری برای حسین  -۴
 .است الهییادآوری دین خدا و مظلومیت خلفایاست، زیرا هدف آن  )ع(تمام پیامبران و مرسلین

  د  اإلمام  و ممع اإلنسانية مرمتها على دين التوحيد الخاليف. -٥
 اللجنة العلمية  أنصار اإلمام املهدي

  ل ق1٤31  شوال  1٥ - أمو محمد األنصاري

 .استخالصانه توحید دین گرد آن وجودی ابعاد یهمه با انسانیت آوردنهدف امام، گرد -۵
 )ع( هیأت علمی انصار امام مهدی      

 ه.ق ۱۴۳۱/شوال/۱۵ - ابومحمد انصاری 

  * * * * * * 
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 در قرآن )ع( ائمه یخاصه  والیت: 643پرسش 

معلد التحيلة .. أرمو منكم التكرم ملاإلملاملة على  لملا السلللل الذ و و: مللانا لم  :٦٤3السلللل ال  
ح اهلل س حانإ وتعالى م القرآن الكريم مموضوع الوالية الخاصة ماألئمة سالم اهلل عليهم  ؟يصر 

 چرا: دهیدپاسخ سؤال این به نمایید،لطف کنممیشما خواهش از... : پس از تحیت۶۴۳پرسش 
 است؟را به صراحت بیان نفرموده )ع(ائمه یخاصه والیت موضوع کریم قرآن در سبحانخداوند

ولرإر ...﴿أما مخصلوص اآليات اليت نسلمعها دائما ذ مث :   ر َوَرسلر مر اَّلل  ذ فهملج تعترب (1)﴾إينََما َولييبكر
عليكم الكتاب من املعنلامهات ولهسلت املحكمات من اآليات واليت قال اهلل فيها: ) و الملي أنزل 

 . (٢)منإ آيات محكمات وأخر معنامهات(

:)جز این نیست که دوست شما خدا است مثل  خوردمی  مانگوش  به  مرتب  طورولی در خصوص آیاتی که به
 در  خداوند که  آیاتی  همان  رود؛این تعابیر جزو متشبهات است و از آیات محکم به شمار نمی  ،(3)(…و رسول او

 .(4): »هو الذی انزل علیکم الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات«استفرموده هاآن مورد

إي ﴿وقال م  وعال:  يلي وي
ِ
َةاء َتل ِتَنةي َوامِتي في

َةاء الِ ِنإر امِتي امََإ مي وَن َما َتنللَ عر  َفَيَع ي
َْ ِم َزِي وميهي

لر يَن م قر ملي
َما الَ

َ
َفل
ر  يَلإر إيالَ اَّلل  وي

ِ
 .(٥)﴾َوَما َيِعَلمر َتل

 به میل و جویی، به سبب فتنه است باطل به میل دلشان در که ها: )آناستفرموده تعالیحق چنینهم
 .(6)(داندنمی خدای جز را، در حالی که تأویل آنکنندمیپیروی متشابهات  از تأویل

 ؟الس ال الثاني: ما  و الحكم على من أنكر الوالية سواء  ان مسلما  أم ريه مسلم
 اهلل لكم.وشكر 

 السعودية -املرس : قيص الس ع 

 
 . 55المائدة:  -1
مُّ هکذا أوردها السائل، واآلیة هي:  -2

 
ن  أ ْحَکَماٌت ه  ْنه  آَیاٌت مُّ َتاَب م  نَزَل َعَلْیَك اْلک 

َ
َي أ ذ 

َو ال  َهاٌت( آل عمران: )ه  َتَشاب  َخر  م 
 
َتاب  َوأ  . 7اْلک 

 .55مائده:  -3
ها ام اند، این آیهها محکماترا بر تو نازل کرد بعضـــی از آیهاو اســـت که این کتاب)صـــورت زیر اســـت: را آورده و درســـت آیه بهکننده این گونه آیهســـؤال -4

 . (اندها متشابهاتاند و بعضی آیهالکتاب
 . 7آل عمران:  -5
 .7آل عمران:  -6
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 مسلمان؟غیر چه و باشد مسلمان وی چه چیست، کندانکار راسؤال دوم: حکم کسی که والیت
 با تشکر از شما.

 سعودی عربستان –فرستنده: قصی السبع  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 األئمة واملهديني وسلم تسليما .الحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد آلإ 

 )ص(م القرآن على نحو العمومذ وقد شللللرح نلأ رسللللول اهلل  )ع(لقد صللللَرح اهلل موالية األئمة
 و امل ني  للقرآنذ ومللا مهَنللإ ال يكون معنلللللامهللا  ملل   )ص(ومهَنللإ للنللاسذ ومن املعلوم أن  الرسللللول

َأ ﴿ملحلكلمللا ذ قللال اهلل تلعللاللى:  ا إيلَليللِ
نلَزلِلنللَ

َ
ِم ... َوأ ِم َولَلعَللَلهلر َل إيلَليِلهلي

ا نلرزب اسي مللَ للنللَ َ للي اَلنيب تلر  ِلَر للي
الللملب

ونَ   .(1)﴾َيَتَفَكرر

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

را شرح داده و برای خدا )نیز آناست و پیامبرتصریح نموده  )ع(ائمه  والیت  بر  عمومی  طورخداوند در قرآن به
چه که آن حضرت شارح و بیانگر قرآن است و آن )ص(است؛ و واضح است که پیامبرمردم تبیین فرموده

 را)... و بر تو قرآنفرماید:متعال میدارد »متشابه« نیست بلکه جزو »محکمات« است. خدایمیبیان
 .(2)(بیندیشند که باشد و کنی بیان شانبرای استشده نازل مردم برای را چهنآ تا کردیمنازل

حىت منَي للناس من  م أولياء م والحجة عليهمذ و و تفسلللله   )ص(فلم يتوَ  الرسللللول محمد
 ﴿لقولإ تعالى: 

َ
ِوليي األ

ر
وَل َوأ واِ الَرسر يعر طي

َ
َ َوأ واِ اَّلل  يعر طي

َ
واِ أ يَن آَمنر ملي

يبَها الَ
َ
مِ َيا أ نكر  .(3)﴾ِمري مي

ساخت که چه کسانی اولیا که برای مردم آشکاروفات نیافت مگر پس از آن  )ص(پیامبر خدا حضرت محمد
، از خدا ایدای کسانی که ایمان آوردهها هستند؛ و این همان تفسیر این سخن خداوند است: )و حجت بر آن

 .(4)(بریدفرمان خویش االمراطاعت کنید و از رسول و اولی

 
 . 44النحل:  -1
 .44نحل:  -2
 . 59النساء:  -3
 .59نساء:  -4
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اَلةَ َويرِ تروَن الَزَ اةَ ﴿وقولإ تعالى:  وَن الصلللَ يمر يَن يرقي ملي
واِ الَ يَن آَمنر ملي

ولرإر َوالَ ر َوَرسلللر مر اَّلل  إينََما َولييبكر
ونَ  عر ِم َرا ي  .(1)﴾َو ر

 در که انچنهم و خوانندمیو نیز: )جز این نیست که دوست شما خدا است و رسول او و مؤمنانی که نماز
 .(2)(کنندمیانفاق اندرکوع 

ِوليي ﴿وقوللإ تعلالى: 
ر
ولي َوإيَلى أ وجر إيَلى الَرسللللر إي َوَلِو َردب  ملي

واِ َناعر
َ
وي الَِخِو ي أ

َ
ِمني أ

َ
َن األ ِمْر مب

َ
ِم أ اء ر َوإيَنا ملَ

ِم َوَلِوالَ   ِنهر ونَإر مي عر َعن ي يَن َيسلِ ملي
َمإر الَ ِم َلَعلي ِنهر ِمري مي

َ
ِيَعاَن إيالَ األ ِم َوَرِحَمترإر الََتَ ِعترمر النلَ ي َعَلِيكر َفالِ ر اَّلل 

 .(3)﴾َقلييال  

 کهآن  حال  و  کنندمیفاش  جاهمه  در  را، آنرسد  ها: )و چون خبری، چه ایمنی و چه ترس به آنیو نیز آیه
 رحمت و فضل اگر و یافتندمیدر انآن از را، حقیقت امرکردندمی رجوع شاناالمراولی و پیامبر به آن در اگر
 .( 4)(کردید، همگان از شیطان پیروی میاندکی جز نبود، خدا

ح )ع(وال يومد أحد من الصلحامة واليتإ  والية اهلل ورسلولإ ريه علي من أمي طال  ذ فقد صلر 
 واليتلإذ منهلا: حلديلث الثقلني املنللللهور الثلاملتذ  )ع(م مواقف علدة مللن  واليلة علي  )ص(الرسللللول

 ومنها: ما قالإ للصحامي مريدةذ وإليأ نصإ:

 بن علی جزبه باشد،داشته )ص(پیامبر و خدا والیت یپایهدر میان صحابه هیچ کس نیست که والیتی هم
مانند والیت او است، از جمله   )ع(نموده که والیت علیدر مواقف متعددی تصریح  )ص(؛ و پیامبر)ع(طالبابی

ی صحابی فرمود و متن چه که به بریدهاست آنچنین از آن جملهی ثقلین. همشدهدر حدیث مشهور و ثابت
 نمایم:میرا به شما ارایهآن

عن مريلدة أنلإ قلال: )خرملت مع علي رِض اهلل عنلإ إلى اليمن فرأيلت منلإ مفوةذ فقلدملت على 
وسلللمذ فمل رت عليا ذ فتنقصللتإذ فجع  رسللول اهلل صلللى اهلل عليإ وسلللم النيب صلللى اهلل عليإ  

قال: ملى يا رسللول اهللذ قال: من    ؟يتةه ومهإذ فقال: يا مريدة ! ألسللت أولى مامل منني من أنفسللهم
  يت موالج فعلي موالج(.

 
 . 55المائدة:  -1
 .55نساء:  -2
 . 83النساء:  -3
 .83نساء:  -4
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که بر پیامبر . هنگامیبودم و از او رفتاری ناگوار مشاهده کردمدر سفر یمن همراه  )ع(علی  با:  گویدبریده می
: فرمود  و  شددگرگون    )ص(پیامبر  یچهره  دیدم  نمودم،  جویییاد و از او عیب  )ع(شدم و از علیوارد  )ص(خدا

 )ص()ای بریده! آیا من نسبت به مؤمنان از خود آنان برتر نیستم؟( گفتم: چرا ای رسول خدا. پیامبر خدا
 است(. هر کس من موالی اویم، علی موالی اوفرمود: )

و ملا الحديث صلححإ علماء العامة واقتصلر على تصلحيف األل انيذ حهث صلححإ م السللسللة 
 ذ وقال عنإ: )و ملا إسناد صحيف على شر  النيخني(.1٧٥٠تحت رقم  33٦ص ٤الصحيحة  

 الصحیحه سلسلة  در  وی.  کنممی  بسنده  البانی  تصحیح  بر  من  و  اندشمرده  صحیح   راعلمای عامه این حدیث  
 سند   این  با  حدیث  »این:  استگفته  آن  یدرباره  و  دانستهصحیح  راروایت  این  ۱۷۵۰  یشماره  زیر  ۳۳۶  ص  ۴  ج
 .است« صحیح شیخین شرط به

فال يخدعكم املتلولون واملرتامون ملن  والية علي  نا  ي النصللرة أو املح ة أو ما شللامإ نلأذ م  
لى ملامل منني من أنفسللللهم(. ثم قلال: )من  يلت موالج فعلي مهنهلا مقوللإ: )ألسللللت أو  )ص(الرسللللول

 ذ و ي أنإ أولى مامل منني من أنفسهم.)ص(موالج(ذ أي أن  والية علي  والية الرسول محمد

 والكالم طوي  مدا  م  ملا املوضوع يلتي م وقتإ إن شاء اهلل تعالى.
 ض(ألنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لإ م األر -اللجنة العلمية

  ل 1٤3٢نهاية ني الحجة   - الني  ناهم العقيلي

 یا محبت یا او یاری همان جادر این )ع(علی والیت که این به ندهندفریب ران شماشکاکا و گرانتأویل
 برتر آنان خود از مؤمنان: )آیا من نسبت بهعبارت  با راآن )ص(حضرت  که چرا است دست این از مواردی
، علی موالی او است(؛ یعنی اویم موالی من کس:)هرفرمود نیز آن از پس و استنموده(«  تبیین نیستم

ها سزاوارتر است. است و او از خود مؤمنین نسبت به آن )ص(مانند والیت حضرت محمد )ع(والیت علی
 آمد.متعال در جای خودش خواهدخواست خدایسخن در این باب بسیار طوالنی است و به

 )خداوند در زمین تمکینش دهد( - )ع(انصار امام مهدیهیأت علمی 
 هـ ۱۴۳۲آخر ذی الحجه/- شیخ ناظم العقیلی

  * * * * * * 
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 چند سوال در مورد حضرت زهرا)س( و دشمنانش : 644پرسش 

 :٦٤٤الس ال  

 ؟   مملومية الز راء حقيقيةذ ومن قتلها -1

 ؟أين دفيت )عليها السالم( -٢

 ؟األئمة أوالد م ماسم الخلفاءملانا سمى  -3

 ؟اميتإ لعمر )ع(ملانا زو   علي -٤

 ؟أرمو التفصي   ألني حياتي الدييية ومصه ا متوقف على إماماتأ سيدنا

 الكويت -املرس : ناي  النمري 

 :۶۴۴پرسش 
 است؟ را کشتهدارد؟ چه کسی اوواقعیت  )ع(آیا مظلومیت زهرا -۱
 است؟شدهکجا دفن  )ع(او -۲
 اند؟کرده گذارینام خلفا نام به رافرزندان خود )ع(چرا ائمه -۳
 آورد؟را به ازدواج عمر دردخترش  )ع(چرا علی -۴

 موکول  شما هایپاسخ به آن سرانجام و من دینی زندگی زیرا بدهیدجواب  مفصل طوربه کنممیخواهش
 .ما آقای است،

 فرستنده: نبیل الشمری ـ کویت  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم ب:الجوا

 الحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد آلإ األئمة واملهديني وسلم تسليما .

مملومية الز راء )عليها السلالم( حقيقيةذ و ان من أسل اب وفاتها ما مرى عليها من أنى م 
سلقط منهنهاذ وأخرموا 

ر
حرق مامها و رسلر ضللعها وأ

ر
مكتوفا  لكي   )ع(اإلمام عليا  مهتها عندما أ

 ي ايع أما مكر من أمي قحافة مالقوة واإلم ار.

 پاسخ:
 بسم الّله الرحمن الرحیم 

.  و الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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اش بر او رفت؛ بود که در خانهارهاییدارد و از جمله اسباب و عوامل وفات وی، آز   حقیقت  )ع(مظلومیت زهرا
را دست   )ع(اش سقط گشت و امام علیشد، جنینشد، پهلویش شکستهاش به آتش کشیده گاه که در  خانهآن

 آوردند تا با زور و اجبار، با ابوبکر بن ابی قحافه بیعت کند.بسته بیرون

مر حىت وفاتها سللللالم اهلل وقد مقهت الز راء )عليها السللللالم( رياضلللل ة ومهامرة ألمي مكر وع
 عليهاذ و ملا ما رواج ال خاري م صحيحإ:

گرفت، سالم خدا بر او باد! می  ها کنارهبود و از آنتا زمان وفاتش نسبت به ابوبکر و عمر خشمگین  )ع(زهرا
 است:این روایتی است که بخاری در صحیح خود آورده

اس )عليهما السللللالم( أتيا أما مكر : )عن عائنللللة: إن  فاطمة والع 3ص ٨صللللحيف ال خاري  
يلتمسللان مهاثهما من رسللول اهلل صلللى اهلل عليإ وسلللم و ما حييًمل يعل ان أرضلليهما من فدك 
وسلهمهما من خيربذ فقال لهما أمو مكر: سلمعت رسلول اهلل صللى اهلل عليإ وسللم يقول ال نورم ما  

واهلل ال ادع أمرا  رأيت رسلول اهلل   تر نا صلدقةذ إنما يل   آل محمد من  ملا املالذ قال أمو مكر:
 صلى اهلل عليإ وسلم يصنعإ فيإ إال صنعتإ. قال: فهجرتإ فاطمة فلم تكلمإ حىت ماتت(.

 که   راو عباس نزد ابوبکر آمدند و ارثی  )ع(فاطمه:  گفت  که  شده: »از عایشه نقل۳ص    ۸صحیح بخاری، ج  
 رادر فدک و سهم خیبر آن حضرت  )ص(مین پیامبربود طلب کردند. آن دو، زباقی مانده )ص(خدا رسول از

گذاریم گذاریم، آنچه میشنیدم که فرمود: ما ارث نمی )ص(خدا رسول از من گفت هاآن به ابوبکر. خواستند
کنم کاری را که خدا قسم رها نمیکنند. ابوبکر گفت: بهمیاز این مال استفاده )ع(است. آل محمدصدقه
از ابوبکر دوری گزید و هرگز  )ع(را انجام دهم. راوی گوید: فاطمهداد جز این که همانانجام )ص(خدارسول

 نکرد تا از دنیا رفت«.با او صحبت

أنإ قال محق فاطمة )عليها السللللالم(: )فاطمة ماللللعة م  فمن   )ص(وقد صللللف عن الرسللللول
 .(1)أريا ها أرياا (

 
 . 210باب مناقب قرابة رسول الله ص 4رواه البخاري في صحیحه: ج -1
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 کس، هراست  من تن یفاطمه پارهفرمود: »  )ع(حق فاطمهدر   )ص(پیامبر  که  استشده  ثابت کهدر حالی
 . (1)«استآورده خشم به مرا آورد خشم به را او

 .(٢))فاطمة ماعة م  ي ني  ما آنا ا( 

 .(3)«کندمی، مرا آزردهبیازارد را او چه، آناست من تن ی»فاطمه پاره

 .(٤))إن  اهلل يةا  لةا أ ويرىض لرضاك(

 .(5)، راضی«تو رضای خاطربه و شودمی خشمگین تو خشم خاطر»خداوند به

 وقد دفيت الز راء )عليها السالم( م ال قيع مع أملها وريياها ومملوميتها.

 شد.با درد و خشم و مظلومیتش در بقیع به خاک سپرده )ع(زهرا

ج معد أميهم وخلفاؤ  )ص(وأما سا  تسمية أمنائها مللللل )الخلفاء(ذ فألنهم أوصياء الرسول محمد
ذ و لملا ثلاملت م أحلاديلث صللللحيحلة  ثهة روا لا علملاء أمنلاء العلاملةذ منهلا )ع(علي من أمي طلالل 

 حديث الثقلني:

ها اوصیای پیامبر خدا حضرت نام »خلفا« این است که آنبه )ع(زهرا حضرت فرزندان گذاریاما دلیل نام
ستند و این موضوع در روایات صحیح ه )ع(طالبو جانشینانش پس از پدرشان علی بن ابی )ص(محمد

 : است ثقلین حدیث روایات این یاست. از جملهاند ثابت شدهبسیاری که علمای عامه روایت کرده

عن زيد من أرقمذ قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليإ وسلم: )إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
ملإ لن تالللللوا معلديم أحلد ملا أعمم من اآلخرذ  تلاب اهلل ح ل  مملدود من السللللملاء إلى األرض 

 
 است.آورده 210الله« ص باب »مناقب قرابة رسول  4آن را بخاری در صحیحش جلد  -1
 . 141باب فضائل فاطمة ص 7رواه مسلم في صحیحه: ج -2
 است.آورده 141باب »فضائل فاطمه« ص  7آن را مسلم در صحیحش جلد  -3
مجمع الزوائد: ، والهیثمي في 182ح 108ص 1، والطبراني في المعجم الکبیر: ج154 –  153ص 3رواه الحاکم النیسابوري في المستدرك وصححه: ج -4
 . 34238ح 111ص  12، وقال عنه: رواه الطبراني وإسناده حسن، والمتقي الهندي في کنز العمال: ج203ص 9ج
ــحـحه: ج  -5 ـــتدرک و صـ ــابوری، مسـ و  203ص  9؛ هیثمی، مجمع الزواـئد: ج 182ح  108ص  1؛ طبرانی، معجم کبیر: ج 154و  153ص  3ـحاکم نیشـ

 .34238ح  111ص  12است؛ متقی هندی، کنز العمال: ج ا سند حسن روایت کردهاست: طبرانی بی آن گفتهدرباره
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. والعرتة (1)وعرتتي أ ل  مهيت ولن يتفرقلا حىت يردا علَي الحوض فلانمروا  يف تخلفوني فيهملا(
 م علي وفاطمة ونريتهماذ  ما  و م ني م حديث الكساء الصحيف املنهور. نا  

، هرگز جویید تمسک آن به شما که مادام که گذارممن در میان شما چیزی میفرمود:) )ص(پیامبر خدا
 زمین  به آسمان از شدهکشیده ای؛ کتاب خدا رشتهاست دیگری از بزرگتر هاگمراه نخواهید شد؛ یکی از آن

 وارد من بر حوض سر بر تا شوند. این دو هرگز از هم جدا نمیهستند من بیت اهل که عترت  دیگری و است
 است هاو عترت در اینجا علی، فاطمه و فرزندان آن  (2)(کنیدمی رفتار چگونه ها. ببینید بعد از من با آنشوند

 .استشده بیان کساء مشهور و صحیح حدیث در که طورهمان

عن الثقلني: )ولن يتفرقلا حىت يردا علَي الحوض(ذ أي إنهملا   )ص(للأ  و قول النيبوملا ي  لد ن
ر العرتة  ماقيان مرتافقان إلى يوم القيامة ويج  التمسلللأ مكليهما ال ملحد ما فقطذ فالملي فسللل 

يج  عليإ اآلن أن يحاللر لنا أحد نسللاء النيب م  ملا الزمان لكي نتمسللأ مهاذ   )ص(ميسللاء النيب
ذ مل  أن  اللملين اقتلدوا )ص(و لملا واضللللف ال عالنذ مل  لم يقل  أحلد موموب التمسلللللأ ميسلللللاء النيب

معائنللللة م حرب الجم  ضلللللوا وحارموا إمام زمانهم وخسللللروا الدنيا واآلخرةذ والحديث طوي  ال 
 يسع ن رج  نا.

و این دو هرگز )ی ثقلین است که فرمود: درباره )ص(پیامبر سخن ورزد،می تاکید معنا این بر که چهو آن
قیامت و  روز تا هستند هم همراه و هم با ها. یعنی آن(شوند وارد من بر حوض سر بر تا شونداز هم جدا نمی

تفسیر   )ص(پیامبر  زنان  به  را  عترت   که  کسی.  هاآن  از  یکی  به  فقط  نه  جست،  تمسک  هانیز باید به هر دوی آن
است، اکنون باید برای ما یکی از زنان پیامبر را در این زمان بیاورد تا ما به او تمسک جوییم که البته کرده

واجب است؛ و  )ص(است که تمسک به زنان پیامبربطالن این مطلب واضح است. بلکه هیچ کس نگفته
کردند، به بیراهه رفتند و با امام زمان خود جنگیدند و در دنیا و آخرت   کسانی که در جنگ جمل به عایشه اقتدا

 جزو زیانکاران شدند. سخن در این باب بسیار است و این مقام را گنجایش آن نیست.

 
برقم  173ص 1، وقال عنه: )هذا حدیث حسن غریب(، ورواه المتقي الهندي في کنز العمال: ج3876ح  329 –  328ص 5رواه الترمذي في صحیحه: ج -1

  3باختالف یسیر، وصححه األلباني في صحیح سنن الترمذي: ج  240برقم  108 –  107، ورواه عبد بن حمید بن نصر الکّسي في منتخب مسنده: ص873
 . 3788برقم  544 –  543ص

ص  1اسـت: »این حدیث حسـن غریب اسـت«؛ متقی هندی در کنز العمل: ج ی آن گفتهو درباره  3876ح   329و   328ص  5ترمذی در صـحیحش: ج  -2
ی در منت873ـشماره   173 با اختالف اندک؛ البانی در ـصحیح ـسنن ترمذی ـصحت   240ـشماره  108و   107خب مـسندش: ص ؛ عبد بن حمید بن نـصر الکـسّ

 .3788شماره  544و  543ص  3آن را تایید نموده: ج 
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اميتإ لعمر فهي قاللية لم تثاتذ وعلى فرض ث وتها فهي ال عالقة   )ع(وأما مسللللة تزويج علي
 .)ص(مها معد رسول اهلل لها ممسللة الخالفة ومن  و األحق

است و به فرض دخترش را به ازدواج عمر در آورده، موضوعی است که ثابت نشده  )ع(اما این قضیه که علی
نسبت به دختر  )ص(ترین فرد پس از رسول خدای خالفت و این که شایستههم اگر ثابت شود، به مسئله

 چه کسی است، ارتباطی ندارد. )ع(علی

 نايأ املصعفى وعرتتإ أ   مهتإ العياني العا رين. داك اهلل لنصرة 

 والحمد هلل وحدج.
 ألنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لإ م األرض( -اللجنة العلمية

  ل 1٤3٢نهاية ني الحجة   - الني  ناهم العقيلي

 فرماید.خداوند شما را برای یاری پیامبر مصطفی و عترت او اهل بیت طیب و طاهرینش هدایت 
 و الحمد لّله وحده.

 )خداوند در زمین تمکینش دهد( - )ع(هیأت علمی انصار امام مهدی
 هـ ۱۴۳۲آخر ذی الحجه/- شیخ ناظم العقیلی

  * * * * * * 

 دلیل دشنام به عائشه سوالی در مورد آیة الکرسی و :  645پرسش 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم :٦٤٥الس ال  

 س النيذ وإنا تم اإلمامة عليهم منك  مقنع فسو  أؤمن ملنأ املهدي املنتمر.أوال : لدي  

 : بسم الّله الرحمن الرحیم۶۴۵پرسش 
: من دو سؤال دارم، و اگر پاسخ قانع کننده  منتظر  مهدی شما که آورممی ایمان شد،داده هاآن به ایاوال 

 .هستی
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دة على اآليلة الكريملة: )وملا مهنهملا وملا السلللل ال األول:  و م آيلة الكر ذ حهلث قملت ملالزيلا
تحت الرثى ..... ال (. و   تعرت  أن   ملا تحريف للقرآن الكريم وأن  التحريف يكون إما مالزيادة 

 ؟أو النقصان

)و ما بینهما و  ایکرده اضافه را بخشی کریم یسؤال اول مربوط به آیت الکرسی است؛ که شما به این آیه
خ(. آیا شما اقرار داری به این که چنین کاری تحریف قرآن کریم است و تحریف یا به ما تحت الثری.... ال

 زیادت است یا به نقصان؟

والسلل ال الثاني:  و السلل  م سلليدتنا عائنللة أم امل منني رِض اهلل عنهاذ وتكفه ا  ي وأمو 
وتعالى م القرآنذ والقرآن مكر وعثمان وعمر وريه م من الصحامة وس هاذ وقد مرئها اهلل س حانإ  

 و مرمعكم م العقيدة والنللريعة اليت تع عونهاذ فكيف تخالفون ما ماء مإ اهلل م  تامإ و و 
 ؟ما يمد م مالنريعة والديانة اليت أنتم عليها

 وشكرا .
 األردن -املرس : أحمد خالد محمود حرحنة  

 صحابه  دیگر  و  عمر  عثمان،  ابوبکر،  و  او  تکفیر  نیز  و  المؤمنین  اّم   عایشه  ما  یسؤال دوم مربوط به سّب سیده
 شریعتی  و  عقیده  در.  استساخته  مبرا  را  او  قرآن  در  سبحان  خداوند  که  آن  حال  و  است  عایشه  به  گوییدشنام  و

 است، آورده  کتابش  در  خدا  که  چهآن  با  که  استن منبع شما است. پس حال چگونهقرآ  کنید،می  پیروی  آن  از  که
 کند؟نمی هدایت هستید، آن بر شما که دیانتی و شریعت به قرآن که حالی در ایدبرداشته مخالفت سر

 با تشکر
 اردن –فرستنده: احمد خالد محمود حرحشه   

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .الحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآلإ األئمة واملهديني وسلم تسليما  

الملي   )ع(لم يزد أو ينقيف من القرآن شهًا ذ م   ملا ثامت عن أ   ال هت )ع(السيد أحمد الحسن
: )إني تلارك فيكم خليفتني  تلاب اهلل ح ل  مملدود ملا مني السللللملاء )ص(قلال عنهم الرسللللول
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وعرتتي أ لل  مهيتذ وإنهمللا لن يتفرقللا حىت يردا علي   -أو مللا مني السللللمللاء إلى األرض  -واألرض 
 .(1)الحوض(

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

است، و این موضوع نزد اهل به قرآن چیزی اضافه نکرده و چیزی از آن کم ننموده )ع(سید احمد الحسن
من در میان شما چیزی ها فرمود: »ی آندرباره )ص(که پیامبراست؛ همان اهل بیتی ثابت شده )ع(بیت
است؛  دیگری از بزرگتر ها؛ مادام که شما به این دو دست یازید هرگز گمراه نخواهید شد؛ یکی از آنگذارممی

. این دو هرگز هستند  من  بیت  اهل  که  عترت   دیگری  و  است  زمین  به  آسمان  از  شدهکشیده  ایکتاب خدا رشته
 .(2)«شوند وارد من بر حوض سر بر تا شوندهم جدا نمیاز 

فلالعرتة  م علدل القرآن والقرآن معهم ال يفلارقونلإ وال يفلارقهمذ و لملج اآليلة ملاءت عنهم  كملا 
و ي قراءة عنهمذ  ما أن   ناك قراءات مق ولة عند املسلللللمني تزيد أو  -أقصللللد آية الكر    -

 ض أحد.تنقيف حروفا  أو  لمات ومع نلأ لم يعرت 

دل )همتا( است و قرآن با آن  تارک هاآن نه و گویدمی ترک را هاآن قرآن نه است؛ هاعترت، همان ع 
. استشده اخذ هاآن از که است قرائتی این و آمده ایشان از صورت  همین به( الکرسی آیت) آیه این. اندقرآن
 یا حروف ها،قرائت این در که حالی در استشدهپذیرفته  مسلمانان برای که دارد وجود هاییقرائت که این کما

 .کندعتراض نمیا کسی حال این با و شود،می زیاد و کم کلماتی

وأملا مسللللللللة الزيلادة أو النقيصلللللة م القرآن فهي ثلامتلة عنلد مذ ومن ملا صللللف عنلد م من  
 الروايات:

 صحیحی   روایاتی  جمله  از.  استبرای شما ثابت شدهاما زیادت یا نقصان در قرآن کریم، موضوعی است که  
 :دارید شما که

عن مجلاللة التميميذ قلال: )وملد عمر من الخعلاب رِض اهلل عنلإ مصللللحفلا  م حجر ريالم للإذ  -1
فيلإ: النيب أولى ملامل منني من أنفسللللهمذ و و أب لهمذ وأزواملإ أمهلاتهمذ فقلال: احككهلا يلا ريالمذ 

مصحف أمي من  ع ذ فانعلق عمر إلى أمي من  ع  قال: شةل   فقال: واهلل ال أحكهاذ و ي م
 

  .182ص 5مسند أحمد: ج -1
 .182ص  5مسند احمد: ج  -2
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القرآن وشللةلأ الصللفق م األسللواق إن يعرض رحاك علي  عنقأ م اب امن العجماء(. و ملا الحديث 
ذ وقال عنإ: )إسلنادج ٢٥٤ص  ٦صلححإ ال وصلهي م اتحا  الخهة املهرة مزوائد املسلانيد العنلرة:  

ذ 1٤3ص ٤أيالا  امن حجر العسلقالني م املعال  العالية:  صلحيف على شلر  ال خاري(ذ وصلححإ  
 وقال عنإ: )إسنادج صحيف على شر  ال خاري(. 

 پیامبر : بودآمده آن در که یافت غالمش آغوش در قرآنی الخطاب  بن »عمر: گویدمی تمیمی یبحاله -۱
 :گفت او به عمر. هستند مؤمنان مادران زنانش و است، هاآن پدر او و است سزاوارتر خودشان از مؤمنان به

 کعب  بن  ابی  مصحف  در  این  و  کنم،ای غالم آن را )از مصحف( حذف کن. گفت: به خدا سوگند حذفش نمی
. «!بازار در معامله را تو و داشته مشغول قرآن مرا: گفت( عمر به او) و رفت کعب بن ابی سراغ به عمر. است

 و شمرده صحیح را حدیث این ۲۵۴ ص ۶ ج العشره المسانید بزوائد المهره الخیره اتحاف در البوصیری
یت به شرط بخاری صحیح است«. ابن حجر عسقالنی هم در المطالب روا »سند: استگفته آن یدرباره

 صحیح بخاری شرط به روایت »سند: استگفته  چنین اشآن را صحیح شمرده و درباره ۱۴۳ص  ۴العالیه ج 
 .است«

حيحلإ عن عمر من الخعلاب أنلإ قلال: )... فكلان مملا أنزل اهلل آيلة وأخر  ال خلاري م صلللل  -٢
الرممذ فقرأنا ا وعقلنا ا ووعينا اذ رمم رسللول اهلل صلللى اهلل عليإ وسلللم ورممنا معدجذ فلخىشلل  
أن طال مالناس زمان أن يقول قائ : واهلل ما نجد آية الرمم م  تاب اهللذ فياللللوا مرتك فريالللة 

 تاب اهلل حق على من زنى إنا أحصلن من الرمال واليسلاء إنا قامت ال هنةذ  أنزلها اهللذ والرمم م
ا  نلا نقرأ فيملا نقرأ من  تلاب اهلل: أن ال ترري وا عن آملائكمذ  أو  لان الح ل  أو االعرتا ذ ثم إنل 

 فإنإ  فر مكم أن ترري وا عن آمائكمذ أو إن  فرا  مكم أن ترري وا عن آمائكم ...(. 

 کرده،  نازل  خداوند  که  آیاتی  از  یکی...  »:  گفت  که  کندز عمر بن الخطاب نقل میبخاری در صحیحش ا  -۲
رجم را جاری کرد و ما  )ص(خدا رسول. شدیم آن به بندم است. ما آن را خواندیم و درک کردیم و پایرج آیه

نیز پس از او آن را عمل کردیم و رجم کردیم، و ترس آن را دارم که اگر زمان به درازا بکشد، کسی بگوید: به 
است، گمراه شوند. رجم ایم، و با ترک واجبی که خدا نازل کردهی رجم را در کتاب خدا نیافتهخدا سوگند ما آیه

شدن یا اعتراف مردی که زنا کند و محصن باشد؛ البته با قیام بینه یا حاملهدر کتاب خدا حق است، بر هر زن یا  
مبادا از پدران خود روی بگردانید، زیرا این کفر ﴿بود: خواندیم این آیهزناکننده. یکی از آیاتی که در قرآن می

 «. (....است که از پدران خود روی بگردانید
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األشلللعري إلى قراء أ   ال صلللرةذ فدخ  عليإ وأخر  مسللللم م صلللحيحإ: )معث أمو مو   -3
ثالثمائة رم  قد قرءوا القرآنذ فقال: أنتم خيار أ   ال صللرة وقراؤ مذ فاتلوجذ وال يعولن عليكم 
األمد فتقسلو قلومكمذ  ما قسلت قلوب من  ان ق لكمذ وإنا  نا نقرأ سلورة  نا ننل هها 

نها: لو  ان المن آدم واديان من مال المتةى م العول والندة مرباءة فلنسهتهاذ ريه أني قد حفمت م 
واديلا  ثلالثلا ذ وال يمأل مو  امن آدم إال الرتاب.  نلا نقرأ سللللورة  نلا ننلللل ههلا ملإحلدى املسلللل حلات 
فللنسللللهتهلاذ ريه أني حفملت منهلا: يلا أيهلا اللملين آمنوا لم تقولون ملاال تفعلون فتكعل  شللللهلادة م 

 أعناقكم فعسللون عنها يوم القيامة(.

 و آورد گرد بودند مرد سیصد حدود که را بصره قاریان اشعری »ابوموسی: گویدمسلم در صحیحش می -۳
دا زمان بر شما به درازا کشد مبا.  کنید  تالوت   را  قرآن.  هستید  بصره  اهل  قاریان  و  برگزیدگان  شما:  گفت  آنان  به

 همواره  ما.  گرفت  قساوت   را  بودند  شما  از  پیش  که  کسانی  هایقلب  که  طورهمان  گیرد،  قساوت   را  هایتانو قلب
 شما ولی کردیممی قرائت دانستیممی شبیه برائت یسوره به داشتن شدت  و بودنطوالنی در که را ایسوره

 پی در بود،اگر آدمی را دو دشت پر از مال﴿از آن سوره این آیه را به یاد دارم:  تنها و سپردید، فراموشی به را آن
 یکی  شبیه را آن که کردیممی قرائت را ای. ما سوره(کندمیپر خاک تنها را آدمی درون و رفت؛می سوم دشت

ای ﴿به خاطر دارم:  را آیه این سوره آن از تنها و اید،کرده فراموش را آن شما و دانستیممسبّحات می از
 روز به و شود نوشته گواهی تانگردن بر تا آوریدمی زبان بر بندیدنمی کار به که را چهآن چرا! آورندگانایمان

 .(گیرید قرار بازخواست مورد آن یدرباره قیامت

وعن املسللللور من مخرمة: )قال عمر لع د الرحمن من عو : أما علمت أنا  نا نقرأ: "ما دوا  -٤
نللأ يلا أمه   م اهلل حق مهلادج م آخر الزملان  ملا ملا لدتم م أوللإ"ذ قلال: فقلال ع لد الرحمن: ومىت

 . (1)قال: إنا  ان منو أمية األمراء ومنو املةهة الوزراء( ؟امل منني

 قرائت گونه این ما ایاز مسور بن مخرمه: »عمر به عبدالرحمان بن عوف گفت: آیا ندانسته -۴
ابتدا :)در راه خداوند جهاد کنید آن گونه که در آخر الزمان حق جهادش است همان گونه که در کردیممی

 که  هنگامی: گفت عمر است؟ زمانی چهجهاد کردید(.. عبدالرحمان گفت: ای امیرالمؤمنین، این آخرالزمان
 .(2)ن و بنی مغیره، وزیران باشند«حاکما امیه، بنی

 
 ، وقال عنه: )هذا إسناد صحیح(. 596ص 2أخرجه ابن کثیر في مسند الفاروق: ج -1
 است: سندش صحیح است.اش گفتهو درباره 596ص  2در مسند فاروق: ج  ابن کثیر -2
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عن املسللللور من مخرمة ذ قال: قال عمر لع د الرحمن من عو : )ألم نجد فيما أنزل علينا: أن  -٥
 . (1)فإنا لم نجد اذ قال: أسقط فيما أسقط من القرآن( ؟مرة ما دوا  ما ما دتم أول

: نبود صورت  این به ایاز مسور بن مخرمه که گفت: عمر به عبدالرحمان بن عوف گفت: »آیا قبال  آیه -۵
ان جاهدوا کما جاهدتم اول مره«؟ ما که آن را پیدا نکردیم. عبدالرحمان گفت: جزو آیاتی است که از قرآن »

 . (2)است«هحذف شد

! و للملج مصللللللادر م ؟أم ريه مللا )ص(اهلل أم الرسللللول ؟فمن يللا ترى أسللللقط  للملج اآليللات
 وصحاحكم ال مصادرنا.

یا کسانی غیر از این دو؟! و اینها  )ص(پیامبر یا خدا است؟به نظر شما چه کسی این آیات را حذف کرده
 منابع و صّحاح شما است، نه منابع ما!

السلللل  والنللللتم فنحن ال نق   مإ وال نرضللللاجذ ولكن ناني  الحق وأ   الحق أما ماليسلللل ة إلى  
 مالدلي  النرعي األخالقي.

 وفقأ اهلل لك  خه.
 ألنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لإ م األرض( -اللجنة العلمية

  ل 1٤3٢محرم الحرام   - الني  ناهم العقيلي

 دلیل با را حق اهل و حق اما موافقیم، آن با نه و یریمپذدر خصوص سب و دشنام نیز ما این کار را نه می
 .سازیممی روشن و داریممی بیان اخالقی شرعی

 خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند!
 )خداوند در زمین تمکینش دهد( - )ع(هیأت علمی انصار امام مهدی
 ه.ق ۱۴۳۲محرم الحرام / - شیخ ناظم العقیلی

 
: )رجاله ثقات رجال الشیخین(. 9ص 12للطحاوي: ج -، ومشکل اآلثار 4741ح 567ص  2کنز العمال: ج -1  ، وعلق علیه شعیب االرنؤوط قائال 
ــکل االثار طحاوی: ج 4741ح  567ص   2کنز العمال: ج  -2 ــعیب االر  9ص   12؛ مش ــیخین نؤوط چنین به آن تعلیق زدهو ش ــت: رجال آن ثقه رجال ش اس

 است.
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 کیست؟   احمد الحسن: 646پرسش 

أرمو التوضليف: من  و أحمد الحسلنذ و يف نصل  نفسلإ إماما  م  ملا الزمانذ  :٦٤٦السل ال   
 ؟؟و يف يدعي أنإ اليماني و لنا نعلم أن  اليماني يخر  معد الصيحة

 ل نان -املرسلة: ميت الرسول 

: احمد الحسن کیست و او چگونه در این زمان خود را به بدهید توضیح کنمخواهش می :۶۴۶پرسش 
 بعد یمانی دانیممی ما یهمه که آن حال و است یمانی که شده مدعی چطور و است؟امام نصب کردهعنوان 

 کند؟می خروج صیحه از
 لبنان –فرستنده: بنت الرسول  

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

الحملد هلل على مالئلإ وعلى عميم نعملائلإذ وصلللللى اهلل على محملد وآل محملد األئملة واملهلديني 
 تسليما   ثها . وسلم

 بسم الّله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.  الحمد لّله علی بالئه و علی عظیم نعمائه، و صل الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 

 و اليماني املوعودذ واليماني يدعو ل مام املهدي  ما وردذ فهو إنن رسول منإ  ما   )ع(السيد
 أنإ وصيإ.

  ملا على اإلممالذ أما تفصيلإ فكما يلي:

است، کند که )در روایات( وارد شدههمان یمانی موعود است، و یمانی به امام مهدی دعوت می )ع(سید
 م وصی او.ی حضرت است و هبنابراین او، هم فرستاده

 :است زیر صورت  به آن تفصیل اما و بودخالصه طوراین به
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ورد م رواية الوصللية املقدسللة ما يلي: )... يا أما الحسللنذ أحاللر صللحيفة ودواة. فلملى رسللول 
اهلل  وصلللهتإ حىت انتهى إلى  ملا املوضلللعذ فقال: يا عليذ إنإ سللليكون معدي إثنا عنلللر إماما  ومن 

مهديا ذ فلنت يا علي أول اإلث  عنر إماما  ... وساق الحديث إلى أن قال: ولهسلمها معد م إثنا عنر  
فمللأ إثنا عنر إماما ذ ثم يكون من معدج   )ع(إلى امنإ م ح م د املستحفإ من آل محمد  )ع(الحسن

 إثنا عنر مهديا ذ فإنا حارتإ الوفاة فلهسلمها إلى امنإ أول املهديني لإ ثالثة أسامي اسم  اسمي
 واسم أمي و و ع د اهلل وأحمدذ واالسم الثالث املهديذ و و أول امل منني(.

وصیتش   )ص(: »... یا اباالحسن صحیفه و دواتی حاضر کن. و پیامبر خدااستدر روایت مقدس چنین آمده
 دوازده هاآن از پس و بود: یا علی پس از من دوازده امام خواهندرا امال فرمود تا به این جا رسید که فرمود

: فرمود  که  آنجا  تا  دهد...« و سپس حدیث را ادامه می، یا علی تو نخستین دوازده امام هستیهستند  )ع(مهدی
باشند و تسیلم کند و ایشان دوازده امام می )ع(، محمد، مستحفظ از آل محمدآن را به فرزندش )ع(»و حسن

فاتش رسید، خالفت را به فرزندش نخستین مهدیین . پس اگر وقت وباشدبعد از او می)ع(سپس دوازده مهدی
تسیلم کند که سه نام دارد، نامی مانند نام من و نام پدرم که عبدالّله و احمد است، و نام سوم مهدی است و 

 .(1)«باشدمی آورندهاو اولین ایمان

مل منني ملإ ذ و و وصلللليلإذ و و أول امل منني ملإذ و ونلإ أول ا)ع(أحملد إنن  و امن اإلملام املهلدي
 .313يقتِض أن يكون مومودا  م زمن المهورذ وإيمانإ ماإلمام املهدي يس ق األصحاب الل 

آورنده به او است. این که احمد اولین و وصی او و اولین ایمان )ع(بنابراین احمد همان پسر امام مهدی
و ایمان او به امام مهدی  آورنده به او است مستلزم آن است که وی در زمان ظهور، حضورش موجودایمان

 اصحاب او باشد. ۳۱۳قبل از ایمان 

ذ قال: )خرو  السلللفياني واليماني والخراسلللاني م سلللنة واحدةذ م شلللهر )ع(وعن اإلمام ال اقر
واحدذ م يوم واحد  نمام  نمام الخرز يع ع معالإ معالا ذ فيكون ال لس من    ومإذ وي  ملن  
نلاوا مذ ولهع م الرايلات رايلة أ لدى من رايلة اليملانيذ  ي رايلة  لدى  ألنلإ يلدعو إلى صلللللاح كم. 

ع السلللالح على الناسذ و   مسللللمذ وإنا خر  اليماني فانهيف إليإذ فإن فإنا خر  اليماني حرم مي

 
 .150غیبت طوسی: ص  -1
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رايتلإ رايلة  لدىذ وال يحل  ملسلللللم أن يلتوي عليلإذ فمن فعل  نللأ فهو من أ ل  النلار  ألنلإ يلدعو إلى 
 .(1)الحقذ وإلى طريق مستقيم(

سال و یک ماه و یک خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک است که فرمود: »نقل شده )ع(از امام باقر
. به هر سو که بنگری ترس و آمد خواهند دیگری از پس یکی تسبیح های؛ درست مانند دانهبودروز خواهد

. نیست  ترگر. پرچمی از پرچم یمانی هدایتدرافتد  ها. وای به حال کسی که با آنبودوحشت و اضطراب خواهد
. هنگامی که یمانی خروج کرد، فروختن کندمی  دعوت   نتاپرچم هدایت، همان است زیرا او مردم را به صاحب

 پرچم  که  چرا  پاخیز د. هنگامی که یمانی خروج کرد به سوی او بهشوسالح بر مردم و بر هر مسلمانی حرام می
، جایز نیست. هر کس که چنین کند از اهل آتش است مسلمان  برای  آن  از  گردانیروی  و  است  هدایت  پرچم  او

 .(2)«کندمی دعوت  مستقیم راه به و خواندمیچرا که یمانی به حق فرا 

 تلم  ما يلي:

)ال يح  ملسلللم أن يلتوي عليإ فمن فع  نلأ فهو من أ   النار(: و ملا يع  أن  اليماني صللاح  
إن  إعراضللللهم عنلإ يلدخلهم مهنم وإن  واليلة إلهيلةذ فال يكون شللللخيف حجلة على النلاس محهلث

صلوا وصاموا إال إنا  ان من خلفاء اهلل م أرضإ و م أصحاب الوالية اإللهية من األناياء واملرسلني 
 واألئمة واملهديني.

 در این مطلب تأمل کن:
آن »رویگردانی از آن برای مسلمان، جایز نیست. هر کس که چنین کند از اهل آتش است«. این به معنی  

 رویگردانی که ایگونه به باشد حجت مردم بر شخصی شوداست که یمانی، صاحب والیت الهی است. نمی
کند حتی اگر نماز بخوانند و روزه بگیرند، مگر این که آن شخص از جانشینان   وارد  جهنم  به  را  ایشان  او،  از  هاآن

 .باشندخدا بر زمینش باشد؛ اینان اصحاب والیت الهی از انبیاء و فرستادگان و ائمه و مهدیین می

ذ قلال: )إن  اهلل ال يسللللتحيي أن يعلملب أملة دانلت ملإملام لهع من اهلل وإن )ع(فعن أمي ع لد اهلل
ملالهلا مرة تقيلةذ وإن  اهلل لهسللللتحيي أن يعلملب أملة دانلت ملإملام من اهلل وإن  لانلت م  لانلت م أع

 . وروايات أخرى م نفع الصفحة من الكام.(3)أعمالها هاملة مسهًة(
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خداوند شرم ندارد عذاب کند امتی را که به است که فرمود: »نقل شده )ع(از ابوعبدالّله امام جعفر صادق
، و خداوند شرم دارد عذاب باشد  پاکیزه  و  نیکو  ها، حتی اگر کارهای آننیست  خدا  جانب  از  که  اندامامی گرویده

 گنهکارانه  و ستمگرانه ها، حتی اگر کارهای آناست خدا جانب از که اندکند امتی را که به امامی گرویده
 دارد.. در همان صفحه از کتاب کافی روایات دیگری در همین معنا وجود (1)«باشد

 فعاملا  انت معصية اليماني توم  النار إنن  و إمام عادل من اهلل تعالى.

مادام که نافرمانی نسبت به یمانی، آتش را به دنبال داشته باشد، یعنی او امامی عادل از جانب خداوند 
 متعال است.

الصللرا   )ألنإ يدعو إلى الحق وإلى طريق مسللتقيم(: والدعوة إلى الحق والعريق املسللتقيم أو
دخل  النلاس م ملاطل  أو يخرمهم من حقذ أي إنلإ  املسللللتقيم تع  أن   لملا النللللخيف ال يخعلل فيلر
معصلللوم منصلللوص العصلللمةذ ومهملا املعىن يصللل ف لهملا القيد أو الحد فائدة م تحديد شلللخصلللية 
اليمانيذ أما افرتاض أي معىن آخر لهملا الكالم )يدعو إلى الحق وإلى طريق مسلللتقيم( فإنإ يجع  

 ا الكالم منهم مال فائدة فال يكون قيدا  وال حدا  لنخصية اليماني وحاشا م من نلأ. مل

«. فراخواندن به حق و راه مستقیم یا صراط کندمی دعوت  مستقیم راه به و خواند»زیرا او به حق فرا می
 از یا درآورد باطل به را مردم آن با تا زندمستقیم، به این معنا است که از این شخص خطا و اشتباهی سرنمی

 محدودیت،  یا قید این معنا، این به و است؛شده وارد نص او عصمت بر و معصوم وی یعنی گرداند؛ خارج حق
)او به  سخن این برای دیگری معنای هر گرفتن نظر در. است قبول قابل یمانی شخصیت شدن مشخص در

 برای صورت، این در زیرا کندمی فایدهکالم را بی(، این کندمی دعوت  مستقیم راه به و خواندحق فرامی
 !است دور به هاآن ساحت از این و ماندنمی باقی قیدی و حد یمانی، شخصیت

وَ   ن مَِعدي مر َل مي نزي
ر
َتاما  أ ِعَنا  ي مي وا َيا َقِوَمَنا إينَا سللللَ

وي  د  ملا ما ورد م القرآن الكريم: ﴿َقالر
يم    َتقي سللللِ يق  مب  َوإيَلى َطري

ي إيَلى الَِحقب دي َا مَنِيَ يَلَديِلإي َيهلِ قلا  مللب دب صللللَ وا ميإي * مر
نر َي اَّلَلي َوآمي وا َداعي ي ر مي

َ
يَلا َقِوَمنَلا أ

﴾َيةِ  لييم 
َ
ِن َعمَلاب  أ م مب ِر ر ِم َويرجي وميكر

نر ن نر م مب ِر َلكر  .(٢)في
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گفتند: ای قوم ما، ما کتابی شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، ﴿: اندآیات قرآن بر این معنا تاکید ورزیده
 خدا به نندهک ای قوم ما، این دعوت  * نمایدمی راه راست راه و حق به و کندمی تصدیق را پیشین هایکتاب 

 .(1)(دارد امان بیامرزد و شما را از عذابی دردآور در را تانگناهان خدا تا بیاورید ایمان او به و گویید پاسخ را

واآلن تاني لنا أن  اليماني حجة منصلللوص العصلللمةذ والحجج تعرفنا مهم رواية الوصلللية آنفة 
واليماني ممهد ل مام املهديذ فيتعني  ونإ المل ر و م األئمة اإلثنا عنلر واملهديون اإلثنا عنلرذ 

 ولدج أحمدذ وثمة مرا ني أخرى على  ملج الحقيقة تجد ا م  ع  األنصار حفمهم اهلل.

 و ،(باشدمی نص دارای) باشداکنون بر ما روشن شد که یمانی حجتی است که عصمت او منصوص می
 امام دوازده هاآن که شوندمی شناسانده و معرفی ما به شد، ذکر پیشتر که وصیت روایت یوسیله به هاحجت

احمد است و نیز  فرزندش، وی که مطلب این. است مهدی امام سازنی زمینهیما و هستند، مهدی دوازده و
 .بیابی ـکند شانحفظ خداوندـ انصار هایکتاب  در توانیبرخی دالیل دیگر بر این حقیقت را می

 و اليماني و و و  اإلمام املهدي ورسلللولإذ  )ع(أحمد الحسلللنولكي تعمًن إلى أن  السللليد  
 تلم    ملج الرواية:

ی امام مهدی همان یمانی و همان وصی و فرستاده  )ع(برای این که مطمئن شوی که سید احمد الحسن 
 است، به این روایت دقت کن: 

: )م حديث طوي  أنإ حاللر م ال صللرة م مجلع عميم )ع(عن محمد من الفالل ذ عن الرضللا
إلى الجلاثليق  )ع(فيلإ مملاعلة من العلملاء وفيلإ ملاثليق النصلللللارى ورأس الجلالوتذ فلالتفلت الرضلللللا

: )ع( . قلال: لو دل اإلنجيل  على نللأ مللا محلدنلاجذ فقلال)ص( وة محملدوقلال:  ل  دل اإلنجيل  على ن
أخربني عن السلكتة اليت لكم م السلفر الثالث. فقال الجاثليق: اسلم من أسلماء اهلل ال يجوز لنا 

 .أن نمهرج

حضرت در بصره در مجلس است که: »در حدیثی طوالنی روایت کردهمحمد بن فضل از امام رضا)ع( 
رو به جاثلیق ، حاضر شد. امام رضا)ع( بودندجالوت  رأس و انصاری جاثلیق هاکه در میان آن بزرگی از علما

 منکر  ما  آورد؟ جاثلیق گفت: اگر داللت میاستداللتی نیاورده  کردند و فرمود: آیا انجیل بر نبوت محمد)ص(
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جاثلیق گفت: نامی از  .ده خبر مرا دانی. حضرت فرمود: از السکته در سفر سوم که شما میشدیمنمی آن
 .کنیم آشکار را آن نیست جایز ما برای و باشدمی خدا هاینام

ملا ملاء م اإلنجيل   )ع(: فلإن أقررتلأ أنلإ اسللللم محملد ... )ومعلد أن ن ر اإلملام)ع(قلال الرضلللللا
يمكننا : واهلل لقد أتى مما ال  -أي الجاثليق ورأس الجالوت -(ذ قاال  )ص(والتوراة من ن ر للرسول

ردج وال دفعإ إال مجحود اإلنجي  والتوراة والزمورذ وقد منر مإ مو  وعهىس عليهما السالم مميعا ذ 
ولكن لم يتقرر عندنا مالصحة أنإ محمد  ملاذ فلما اسمإ محمد فال يصف لنا أن نقر لكم مي وتإ 

 ونحن شا ون أنإ محمد م.

چه را آن... )و پس از آن که امام)ع( ن، نام محمد است: اگر از شما اقرار گرفتم که ایفرمودامام رضا)ع( 
گفتند:  ـ جالوت   رأس  و  جاثلیق  یعنی–( آن دو  آمده بیان نمود  ی حضرت رسول)ص(که در انجیل و تورات درباره

به خدا سوگند او چیزهایی بر ما عرضه کرد که امکان رد کردن یا پاسخ دادن به آن وجود نداشت مگر با انکار 
توانیم به صحت آن اقرار همگی به او اقرار کردند ولی ما نمیانجیل و تورات و زبور، موسی و عیسی)ع(  و رد

 داریم  شک  و  کنیم  اقرار  گونه  این  توانیم؛ ما نمیها استکنیم که این محمد شما همان محمد مذکور در کتاب 
 .است محمد همان شما محمد این که

مالنأذ فه  معث اهلل من ق   أو من معدذ من آدم إلى يومنا  ملا نايا  : احتججتم  )ع(فقال الرضا
 .(1)فلحجموا عن موامإ ... ال ( ؟اسمإ محمد

حضرت فرمودند: با شک و تردید بر من احتجاج کردید. آیا خداوند از قبل یا بعد، از آدم تا این لحظه پیامبری 
 .(2).... الخ«درماندند؟ پس در پاسخ باشد محمد نامش که استرا مبعوث کرده

 ومإ االستدالل مهملج الرواية:

يحتج على ماثليق النصارى ورأس الجالوت اليهودي ملن  ن وة الرسول الكريم   )ع(اإلمام الرضا
ثامتةذ ودليلإ إلى إث اتها أن  اسلللمإ النلللريف قد ورد م  ت همذ ويمل ر لهم املواضلللع   )ص(محمد

ن لإ ملن  ورود نيب اسللللمإ محمد يلتي م آخر الزمان أمر ال ذ والقوم يقرو)ص(اليت ن ر فيها اسللللمإ
يسللللعهم إنكلارج إال مجحود اإلنجيل  والتوراة والزمور. ولكنهم مع إقرار م  لملا ينللللكون م أن   
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ذ أي إنهم يق لون املفهوم ولكنهم ينلكون م املصلداقذ فهم )ص(يكون املقصلود  و نيب اإلسلالم
 ملجرد أن  اسمإ محمد. )ص(ة محمد رسول اهلليقولون إنهم ال يسعهم اإلقرار مي و

 :روایت این به استداللوجه
 )ص(بر جاثلیق نصاری و راس جالوت یهودی بر این که نبوت پیامبر اکرم حضرت محمد )ع(امام رضا 

های خود کند و دلیل آن حضرت بر اثباتش این است که نام شریف پیامبر در کتاب است محاجه میثابت شده
ها نیز دارد. آنها بیان میاست را برای آندر آن آمده )ص(است و حضرت جاهایی که اسم پیامبرها آمدهآن

آید، موضوعی است که قادر به کنند که درج پیامبری به اسم محمد که در آخرالزمان مینزد حضرت اقرار می
ها با وجود چنین اقرار و اعترافی، در کن آنانکار آن نیستند مگر این که انجیل، تورات و زبور را رد کنند. لی

پذیرند ولی ها مفهوم را میدارند؛ یعنی آناست شک و تردید روا می )ص(این که مقصود، همان پیامبر اسالم
توانند صرفا  به این دلیل که اسم پیامبر خدا حضرت گویند نمیها میورزند؛ آندر مصداق، شک و گمان می

 ، به او اقرار کنند.، »محمد« است)ص(محمد

مقوللإ: )احتججتم ملالنلللللأ(ذ أي إنكم ال تملكون حجلة  )ع(و نلا يجي هم اإلملام الرضلللللا
إيجلاميلةذ وإنملا حجتكم  ي حجلة سللللل يلةذ ثم يقعع عليهم  لملج الحجلة السللللل يلة مقوللإ: )فه  

 (ذ فيحجمون عن مواملإ ؟معلث اهلل من ق ل  أو من معلدذ من آدم إلى يومنلا  لملا نايلا  اسللللملإ محملد
 وتنقعع شكو هم الوا ية.

دهد یعنی شما ها را میبا عبارت »با شک و تردید بر من احتجاج کردید« پاسخ آن )ع(در اینجا امام رضا
سازد، با اثر میدلیل ایجابی ندارید و دلیل شما صرفا  سلبی است. سپس همین دلیل سلبی را نیز بر ایشان بی

است که قبل یا بعد، از آدم تا این لحظه، پیامبری را مبعوث کردهاین سخن خود که فرمود: »آیا خداوند از 
 شود.شان نقش بر آب میمانند و شبهات واهیمیها از جواب درنامش محمد باشد؟« و آن

إلى يومكم  ملاذ      )ع(مع ارة أخرى يقول لهم اسلتقرأوا التاري  من زمن آدم  )ع(اإلمام الرضلا
فال  -ولن تجلدوا   -ى أنلإ م عوم من اهلل تعلالىذ فلإنا لم تجلدوا تجلدون فيلإ رمال  اسللللملإ محملد ادع
  و النيب املقصود الملي ن رتإ  ت كم. )ص(محييف لكم من اإلقرار ملن ناينا

تا امروز بررسی کنید؛ آیا در آن مردی   )ع(گوید تاریخ را از زمان آدمها میبه عبارتی دیگر به آن  )ع(امام رضا
و قطعا  ــاست؟ پس اگر نیافتید دعا کرده باشد از جانب خدای متعال مبعوث شدهیابید که ابه اسم محمد می

های شما همان پیامبر مقصود است که در کتاب   )ص(ای ندارید جز این که اقرار کنید پیامبر مایابیدـ چارهنمی
 است.ذکر او به میان آمده



 

 349                                                                                          (سادس)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 عل  األديلان اإللهيلة السللللامقة  ومع يعلة الحلال الملد أن نتلمل ر دوملا  أن  ن ر رسللللول اهلل م
 ان على سلاي  النيف عليإ والوصلية مإذ فنحن مإزاء احتجا  مالوصلية على ن وة الرسلول محمدذ 
وطريق اإلث ات على صللدق املدعي وأنإ  و املع ذ  و اسللتقراء التاري  الملي ينللهد معدم ومود مدع 

هم آخر السلللتدالل اإلمام للوصلللية سلللوى صلللاح ها. ولهع  ملا حسللل ذ م  يمكننا إضلللافة مرعد  م 
 ام  وصللللحيف ال يلتيإ   )ع(ذ و و ما نتوضللللحإ معد أن نعلم أن  احتجا  اإلمام الرضللللا)ع(الرضللللا

 ال اط  من مني يديإ وال من خلفإذ فهو احتجا  رم  ال ينعق عن الهوى إن  و إال وحي يوحى.

در کتب ادیان الهی سابق، بر سبیل  طبیعتا  ما باید همواره این نکته را متذکر شویم که آمدن نام رسول خدا
 محمد حضرت  پیامبری   بر وصیت به احتجاج ازای به ما. است بودهنص بر آن حضرت و وصیت نمودن به او

 دهده شهادت میک  است  تاریخ  بر  تکیه  است،  نظر  مورد  هدف  همان  که  کننده  ادعا  درستی  برای  اثبات  روش  و
عد توانیممی عالوه به. ندارد وجود دیگری مدعی وصیت صاحب از غیر به  امام استداللبه دیگری مهم ب 

کامل و  )ع(دانیم احتجاج امام رضایابیم، زیرا میاضافه کنیم؛ موردی که به روشنی از آن درمی )ع(رضا
احتجاج از ای است که نه از پیش روی و نه از پشت سر، باطل به آن راه ندارد؛ چرا که این صحیح و به گونه

شود، گوید جز وحیی که )از مبدأ اعلی( به او القاء میگوید و آنچه میآن  مردی است که سخن از روی هوا نمی
 نیست.

قائلني:   )ع(إنا علمنا  ملاذ نعسللللاءل اآلن: مانا لو أن  الجاثليق ورأس الجالوت أماما اإلمام الرضللللا
 تاناذ ولكن  ملا ال يمنع أن يلتي شلللخيف م   نعمذ لم يسللل ق ألحد أن ادعى أنإ املع  مما ورد م

 قام  األيام ليدعي نلأ.

 به  پاسخ در جالوت راس و جاثلیق اگر: که کنیمحال که این مطلب را دانستیم، این پرسش را مطرح می
های گفتند: »آری«، سابقه ندارد کسی ادعا کرده باشد که او همان شخص ذکر شده در کتاب می  )ع(رضا  امام

 شود که شخصی در روزگار بعدی بتواند آن را ادعا کند.ولی این مانع نمی ما باشد

  ؟)ع(أقول:     ان مث   ملا الجواب املفرتض يسقط استدالل الرضا

 کرد؟نتیجه میاثر و بیرا بی )ع(رضا امام استدالل احتمالی، پاسخ این آیا: گویممن می

 ام  وصلحيفذ وال ينلأ مهملا إال ما   محقيقة   )ع(قلنا فيما تقدم أن  احتجا  اإلمام الرضلا
 ذ ومحقيقة اإلمامة.)ع(اإلمام الرضا
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دارد مگر آن کامل و صحیح است و در این قضیه کسی شک روا نمی  )ع(پیشتر گفتیم که احتجاج امام رضا
 و به حقیقت امامت جاهل باشد. )ع(که به حقیقت امام رضا

يمكننا أن نتصللللور فهما  الحتجامإذ  و   )ع(مامومن منعلق  ملا اإليمان مصللللحة احتجا  اإل
يريد أن يقرر حقيقة  ي أن  الوصللية ال يمكن أن يدعيها ريه صللاح ها أمدا ذ ومهملا التصللور  )ع(أنإ

ذ م  إنإ لن ينللك  م )ع(نعلم أن  الجواب املفرتض ال ينللك  نقاللا  على اسللتدالل اإلمام الرضللا
  املسعند على حجة حقيقية إيجامية.الحقيقة سوى استمرار ملنعق النأ الفارغ ريه

توانیم درکی از احتجاج آن حضرت دارد، می  )ع(از چنین دیدگاهی که اعتقاد تام به درستی احتجاج امام رضا
است این حقیقت را بیان نماید که وصیت را فقط و فقط خواستهبه دست آوریم به این صورت که حضرت می

دانیم که جواب احتمالی )فوق( دیگر؛ و بر اساس این انگاره، می تواند ادعا کند و نه کسصاحب آن می
پایه و غیرمستند ی منطق تردید بیکند بلکه در واقع چیزی نیست جز ادامهرا نقض نمی  )ع(استدالل امام رضا

 بر دلیل حقیقی ایجابی.

يف اإللهي والحق أن  العقول السللليمة تدرك الاللرورة املحتمة من حفإ وصللايا األناياءذ م  الن
عليهم من تالع  املزورين ومدعي ال اط ذ إن أن  افرتاض إمكانية أن ييتح  مزور وصللللايا األناياء 
والحجج أو النيف اإللهي عليهم سليفتف ال اب على مصلراعيإ لدخول النلأ واسلتفحالإ م العقول 

دعي أنإ نيب أو والقلوبذ فال يسلللع إنسلللان معد تحقق افرتاض االنتحال ال اط  أن يعمًن أمدا  ملن ي
 و ذ وسعسقط الحجة األولى واألقوى اليت يحتجون مهاذ و ملا خال  الفرض.

 نص حتی و کند،می درک را پیامبران وصایای حفظ قطعی ضرورت  سلیم هایواقعیت آن است که عقل
مدعیان دروغین محفوظ بماند؛ زیرا فرض وجود داشتن این  و جاعالن کاریدست از باید ها،آن بر وارد الهی  

 و شک ورود یدروازه بزند، جا را خود بتواند هاآن بر الهی نص یا هاامکان که جاعل اوصیای انبیاء و حجت
 –دروغین هویت جعل فرض تحقق از پس– گاهآن و کندبازمی کامل طوربه را هاقلب و هاعقل در آن خطر

 آن ترتیب این به و یابد اطمینان هستم وصی یا نبی من استشده مدعی که کسی به تواندنمی هرگز انسان
 .است فرض خالف این و شود،می ساقط جویندمی احتجاج آن به که ترمستحکم  و نخستین حجت

 وإليأ  ملج الروايات:
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إنلإ قلال: )... يخر  رمل  ق ل  املهلدي من أ ل  مهتلإ من املنللللرق يحمل   )ع(وعن أمه امل منني
ذ ( 1) السلللليف على عاتقإ ثمانية أشللللهر يقت  ويقت  ويتومإ إلى مهت املقدس فال ي لةإ حىت يموت(

 إنن يخر  رم  من أ   مهت املهدي ق   اإلمام.

 و بر شما باد این روایات:
قبل از از مهدی، مردی از اهل بیتش از مشرق خارج است که فرمود: ».... نقل شده )ع(از امیرالمؤمنین

 حرکت المقدس بیت سمت به و کشدمی و کشد، میگیردمی دوش بر ماه هشت مدت را شمشیر و شودمی
ج . بنابراین مردی از اهل بیت مهدی، قبل از امام خرو(2)«بمیرد که این مگر رسد، و به آنجا نمیکندمی
 .کندمی

فقلال: إنلإ ي لايع مني الر ن  -ون ر املهلدي  - )ص(عن حلمليفلةذ قلال: )سللللمعلت رسللللول اهلل
 ذ قارن  ملج الرواية مرواية الوصية.(3)واملقامذ اسمإ أحمد وع د اهلل واملهديذ فهملج أسماؤج ثالثتها(

با او بین رکن و فرمود: »میی مهدی شنیدم که درباره )ع(خدا پیامبر از: گفت که استاز حذیفه نقل شده
. این روایت را با (4)«است او های، نامش احمد و عبدالّله و مهدی است و این هر سه نامشودمقام بیعت می

 روایت وصیت مقارنه کن.

أما الخرو  فهو الحر ة املسلللللحة اليت المد أن تسلللل قها دعوة ليحي من حي عن مهنة ويهلأ 
 من  لأ عن مهنة.

 با شودمی هالک که هر تا بگیرد، صورت  آن از قبل باید دعوت، و استیک حرکت مسلحانهالبته خروج، 
 .ماند زنده دلیلی با ماندمی زنده که هر و شود هالک دلیلی

واعلمي أن  الخرو  ق   الصليحة ال معد اذ فاليماني يخر  ليقات  السلفيانيذ والسلفياني يخر  
 الصيحة.م رم  أي ق   رماان الملي تحدم فيإ 

 
وفي روایة السید ابن طاووس .  589ص  14، کنز العمال: ج119ص  3، معجم أحادیث اإلمام المهدي)ع(: ج198کتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزي: ص  -1

 : ).. بأهل الشرق ..(. 139في المالحم والفتن: ص 
ـــید بن ـطاووس در 589ص  14؛ کنز العـمال: ج 119ص  3؛ معجم اـحادـیث اـمام مـهدی ): ج 198کـتاب الفتن لنعیم بن حـماد مروزی: ص  -2 ؛ در رواـیت سـ

 ....(.: )... بأهل الشرق139مالحم و الفتن: ص 
 .  453ص 1، معجم أحادیث اإلمام المهدي)ع(: ج291ص 52، بحار األنوار: ج1149، الخرائج والجرائح للراوندي: ص454غیبة الطوسي: ص  -3
 .453ص  1: ج ؛ معجم احادیث امام مهدی291ص  52؛ بحار االنوار: ج 1149؛ خرائج و جرائح راوندی: ص 454غیبت طوسی: ص  -4
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 ماه   در  سفیانی  و  بجنگد، سفیانی  با تا  کندمی  خروج یمانی  آن؛  از  بعد  نه  است،بدان که خروج قبل از صیحه
 .گرددر آن هنگام حادث مید صیحه که رمضان از قبل یعنی کندمی خروج رجب

 وأ رث من  ملا فإن  الصيحة رمما وقع فيها ال داء ولم تحدم.

 صیحه بداء حاصل شود و اتفاق نیفتد.عالوه بر این، چه بسا در 

 :٥٤٢محمد من الحسن الصفار ص -ورد م مصائر الدرمات 

حلدثنلا محملد من عهىسللللذ عن محملد من سللللنلانذ عن عملار من مروانذ عن ضللللريعذ قلال: )أمو 
قال: قلت: انتهى  ؟: أرأيت إن لم يكن الصللللوت الملي قلنا لكم أن يكون ما أنت صللللانع)ع(معفر

 ركذ قال: فقال:  و واهلل العسليم وإال فالملمفذ وأ وى ميدج إلى حلقإ(.فيإ واهلل إلى أم 
  ٢٠1٠  ٤  ٥ - أمو محمد األنصاري

 :استآمده ۵۴۲ ص الصفار حسن بن محمد یدر بصائر الدرجات نوشته
 حادث  شوداگر صدایی که به شما گفتیم حادث میفرمود: » )ع(ضریس گفت: ابوجعفر امام محمد باقر 

به »: فرمود: گفت. گردانم؟ گفت: گفتم: به خدا سوگند آن را به فرمان تو منتهی میکنیتو چه می، نگشت
 خدا سوگند این همان تسلیم است و گرنه ذبح« و با دستش به گلویش اشاره فرمود«.

 ۵/۴/۲۰۱۰ - ابومحمد انصاری 

  * * * * * * 

 )رحمه الله( سوالی در مورد زرارة: 647پرسش 

  يت أتجول م معيف املنتديات. :٦٤٧الس ال  

وقرأت  الما  من أحد املةارمة تفعر لإ قليب وسلا  لي حر  م نقاشلاتي معهم فه  صلحيف ما  
 وأنقلإ منصإ ألن  سلرد  عليهم:  ؟قي  حول زرارة
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 قلبم   که  خواندم  مطلبی  هامراکشی  از  یکی  از.  بودمگذار  و  گشت  مشغول  گوودر تاالرهای گفت  :۶۴۷پرسش  
 شودمی  گفته  زراره  یاداشت. آیا آنچه که دربارهو   هاآن  با  شدید  هاییکشمکش  و  مباحثات  به  مرا  و  آورد  درد  به  را

 :داد خواهم پاسخ هاآن به هاهمین با زیرا آورممی را متنش عین من است؟ صحیح

سللاسللن"  ان قال النللي  العو : )إن زرارة من أسللرة نصللرانيةذ وإن مدج "سلليسللن وقي   -1
 . (1)را  ا  نصرانيا ذ و ان أموج ع دا  روميا  لرم  من م  شه ان(

 یک ( »سبسن« شدهگفته و »سنسن«) جدش و بودنصرانی ایخانواده از زراره: استشیخ طوسی گفته -۱
 .(2)استکردهمی کار شیبان بنی برای که بوده رومی یبرده پدرش. استبوده نصرانی راهب

 

وزرارة  و الملي قال: )سللللللت أما ع لد اهلل عن العنللللهلد .. إلى أن قال: فلملا خرمت ضللللرطت م 
 . (3)لحيتإ وقلت: ال يفلف أمدا (

 شدم خارج وقتی: گفت که آنجا تا.... پرسیدم ابوعبدالّله از تشهد مورد »در: استزراره کسی است که گفته
 .(4)شود«نمی رستگار هرگز: گفتم و( معده باد) زدم« »ضرطه ریشش در

وقال زرارة أياللللا : )واهلل لو حدثت مك  ما سللللمعتإ من أمي ع د اهلل النتفخت ن ور الرمال 
 .(٥)على الخن (

ام بر زبان بیاورم، شنیده )ع(صادق امام از که را چهآن تمام اگر سوگند خدا »به: است گفته زراره چنینهم
 .(6)آویخته خواهند شد«مردان قوی نیز به دار 

 
 . 104الفهرست: ص  -1
 .104ست: ص الفهر  - 2
 . 142رجال الکشي: ص  -3
 .142رجال کشی: ص  -4
 . 123رجال الکشي: ص  -5
 .123رجال کشی: ص  -6



 

 354                                                                                                                       (ششم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

عن امن مسلللكانذ قال: سلللمعت زرارة يقول: )رحم اهلل أما معفرذ وأما معفر فإن م قليب عليإ 
 .(1)قال: حملإ على  ملا أن  أما ع د اهلل أخر  مخازيإ( ؟لفتة. فقلت لإ: وما حم  زرارة على  ملا

را، و اما جعفر، در دلم نسبت به او  ابوجعفر کند رحمت خدا: گفتمی زراره شنیدم گویدابن مسکان می
»لفتة« )کدورتی( است. به او گفتم: چه چیز باعث شده زراره چنین بگوید؟ گفت: به خاطر این که ابوعبدالّله 

 .(2)استکرده برمال را هایشزشتی

 أقوال أمو ع د اهلل رِض اهلل عنإ م زرارة:

 :زراره یسخنان ابوعبدالّله درباره

 . (3)قال أمو ع د اهلل فيإ: )لعن اهلل زرارة(ولهملا  -٢

 .(4)را« زراره کند لعنت »خدا: گفت او یو به همین دلیل ابوعبدالّله درباره -۲

وقلال أمو ع لد اهلل أيالللللا : )اللهم لو لم تكن مهنم إال سللللكرملة لوسللللعهلا آل أعني من  -3
 سيسن(.

 خاندان که کوچکی ظرف مگر نیاوردی وجود به را جهنم! »خداوندا: استگفته  ابوعبدالّله چنینهم -۳
 .کنند« بزرگش سنن بن اعین

 .(٥)وقال أمو ع د اهلل: )لعن اهلل مريدا ذ لعن اهلل زرارة( -٤

 .(6)ابوعبدالّله گفت: »خدا لعنت کرد برید را، خدا لعنت کند زراره را« -۴

 .(٧)اهلل(وقال أياا : )ال يموت زرارة إال تائها  عليإ لعنة  -٥

 
 . 131رجال الکشي: ص  -1
 .131رجال کشی: ص  -2
 . 133المصدر السابق: ص -3
 .133رجال کشی: ص  -4
 134المصدر السابق: ص -5
 .134رجال کشی: ص  -6
 . 134المصدر السابق: ص -7
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 .(1)«!باد او بر خدا لعنت حیران، و سرگردان مگر میردنمی »زراره: استگفته  چنینو هم -۵
وقال أمو ع د اهلل أياا : ) ملا زرارة من أعنيذ  ملا واهلل من الملين وصفهم اهلل تعالى م  تامإ   -٦

ِن َعَم   َفَجَعِلَناجر َ َ اء  َمنثرورا  ﴿العزيز:  لرواِ مي ِمَنا إيَلى َما َعمي  .(3)((٢)﴾َوَقدي

 در متعال خداوند که است کسانی جزو او الّله و است، اعین بن زراره »این: استو نیز ابوعبدالّله گفته -۶
 باد بر خاک ذرات  چون را همه و پردازیم اندو به اعمالی که کرده﴿: استکرده توصیف را هاآن عزیزش کتاب 
 .(5)((4)دهیم

وقال: )إن  قوما  يعارون اإليمان عاريةذ ثم يسللللل ونإذ فيقال لهم يوم القيامة املعارونذ أما إن   -٧
 .(٦)زرارة من أعني ملنهم(

 هاآن به قیامت روز در و دهندمی پس را آن سپس گیرندمی عاریت را ایمان »قومی: استو گفته -۷
 .(7)ت«اس هاآن از اعین بن زراره یقینا  . شودمی گفته »معارون«

متعج ا ذ قال:  ؟وقال أيالا : )إن مرض فال تعدجذ وإن مات فال تنلهد منازتإ. فقي  لإ: زرارة  -٨
نعمذ زرارة شر من اليهود والنصارىذ ومن قال إن  اهلل ثالث ثالثةذ إن اهلل قد نكع زرارةذ وقال: إن  

 .(٨)زرارة قد شأ م إماميت فاستو  تإ من رمي(

 او به. نخوانید نماز اشجنازه بر بمیرد، اگر و نکنید درمانش شود، بیمار »اگر: استگفته  چنینهم -۸
 خداوند گفته، که است کسی و است شریرتر نصارا و یهود از زراره آری،: گفت تعجب با زراره؟: دشگفته 

 بخشش  طلب  من  خدای  از  پس  کرد،  شک  من  امامت  در  زراره:  گفت  و.  کند  ذلیل  را  زراره  خداوند  است،گانهسه
 .(9)نمود«

 
 .134کشی: ص رجال  -1
 . 23الفرقان:  -2
 . 136رجال الکشي: ص  -3
 .23فرقان:  -4
 .136رجال کشی: ص  -5
 . 141رجال الکشي: ص  -6
 .141رجال کشی: ص  -7
 . 138رجال الکشي: ص  -8
 .138رجال کشی: ص  -9
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اهللذ و و الملي قال ملنإ فإنا  ان زرارة من أسلللرة نصلللرانية و ان قد شلللأ م إمامة أمي ع د  
 ؟؟ضر  م لحية أمي ع د اهللذ وقال عنإ ال يفلف أمدا ذ فما الملي نتوقع أن يقدمإ لدين اإلسالم

 است   همانی  او  و  باشد،  داشته  شک  ابوعبدالّله  امامت  در  و  استبوده  نصرانی  یحال اگر زراره از یک خانواده
 توقع  دیگر پس شود،نمی رستگار هرگز که استگفته اشدربارهه در ریش ابوعبدالّله ضرطه زده، و گفت که

 !بدارد؟ عرضه اسالم دین به خدمتی چه او داریم

إن  صلحاح النليعة طافحة ملحاديث زرارةذ و و م مر ز الصلدارة مني الرواةذ و و الملي  ملب 
ذ ومن رامع صحاح على أ   ال هت وأدخ  م اإلسالم مدعا  ما أدخ  مثلها أحد  ما قال أمو ع د اهلل

 النيعة ومد مصداق  ملا الكالمذ ومثلإ مريد حىت إن  أما ع د اهلل لعنهما.

صّحاح شیعه پر است از احادیث زراره، و او در صدر راویان قرار دارد. او کسی است که بر اهل بیت دروغ 
 ابوعبدالّله   است؛نیاورده  اسالم  در  هاییهمانند او چنین بدعت  کسی  که  نمود  وارد  هاییبست و در اسالم بدعت

 و مثل و یابدمی را سخن این مصداق کند، رجوع شیعه صحاح به کس هر. استکرده اشاره مطلب این به نیز
 .استنموده لعن را دو این ابوعبدالّله که است »برید« او نظیر

واألسلللًلة اليت نعرحها مني أحالللان    شللليعي وا م مصلللحة ممل  إذ أو معاند على صلللدق 
 عقيدتإ:

 عدم  بر دلیل یا او مذهب موارد مهمترین از که دهیممی قرار شیعیان تمام دامان در ما که هاییپرسش
 :است او یعقیده صدق

  يف يدعي النيعي مح ة آل ال هت و و يلخمل دينإ من رم  ضر  م لحية أمي ع د اهلل؟

 ابوعبدالّله ریش  در  که  گیردرا از کسی میچطور شیعه ادعای محبت آل البیت دارد و حال آن که دین خود 
 است؟زده ضرطه

 ؟ يف يلخمل النيعة دينهم من رم  شأ م إمامة أمي ع د اهلل رِض اهلل عنإ

 است؟کرده شک ابوعبدالّله امامت در که گیردچگونه شیعه دین خود را از مردی می
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على أمي ع د اهلل    يف ي كي النلليعة وياللرمون أنفسللهم ويخرمون دمائهم مليديهم حزنا  
 ؟و م يلخملون دينهم من رم  شأ م إمامة أمي ع د اهلل رِض اهلل عنإ

 خون بدن از خودشان دست به و نندزمی را خود و ریندگچگونه شیعیان در حزن و اندوه ابوعبدالّله می
 شک   ابوعبدالّله  امامت  در  که  نندکاز مردی اخذ می  را  خود  دین  دیگر،  سوی  از  که  آن  حال  و  ازندسمی  جاری
 ست؟اکرده

 ؟ يف يلخمل النيعة دينهم من رم  لعنإ أما ع د اهلل

 است؟کرده لعنت را او ابوعبدالّله که گیرندچگونه شیعیان دین خود را از مردی می

 ؟ يف يلخمل النيعة دينهم من أمناء الر  ان
 السعودية -املرس : حسني القال  

 کنند؟ می اخذ مسیحی هایفرزندان راهبچگونه شیعیان دین خود را از 
 سعودی  عربستان –فرستنده: حسین القالف 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 الحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآلإ األئمة واملهديني وسلم تسليما .

األحاديث اليت يرويهاذ وإليأ ذ وقد أمرنا األئمة ملخمل  )ع(زرارة من أوثق وأعدل أصللللحاب األئمة
 معيف الروايات:

 پاسخ: بسم الّله الرحمن الرحیم
.  الحمد لّله رب العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 است است و ائمه ما را به اخذ احادیثی که او روایت کرده)ع(ائمه اصحاب  ترینعادل و ترینزراره از واثق
 اند. این شما و این برخی از این روایات:دستور داده

 :1٤٤ - 1٤3ص ٢٧وسائ  النيعة )آل ال هت(   
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يقول: )أح  الناس إلي  أحياءا    )ع(عن أمي الع اس الفا  من ع د امللأذ قال: سمعت أما ع د اهلل
أحل  النلاس إلي   وأمواتلا  أرمعلة: مريلد من معلاويلة العجليذ وزرارةذ ومحملد من مسلللللمذ واألحولذ و م

 أحياءا  وأمواتا (.

: از ابی العباس فضل بن عبدالملک: شنیدم ابا عبدالّله ۱۴۴-۱۴۳ص  ۲۷وسائل الشیعه )آل البیت( ج 
 زراره و  العجلی  معاویه  بن  برید: آیندمی  حساب   به  من  نزد مردم ترینچهار نفر هستند که محبوب »: فرمایدمی
 «.هستند من نزد مردم ترین. اینها چه زنده باشند و چه مرده محبوب اعین و محمد بن مسلم و االحول بن

قلال للفييف من املختلار م حلديلث: فلإنا أردت حلديثنلا  )ع(وعن املفاللللل  من عمر: )إن  أملا ع لد اهلل
 فعليأ مهملا الجالعذ وأومل إلى رم  من أصحامإذ فسللت أصحامنا عنإذ فقالوا: زرارة من أعني(.

 خواهیگر سخن ما را میدر حدیثی به فیض بن مختار فرمود: »ا  )ع(»ابوعبدالّله:  گویدمفضل بن عمر می
 کردند،  جو و پرس او یه مردی از اصحابش اشاره فرمود. اصحاب ما درباره« و بشخص این بر باد تو بر پس

 .است« اعین بن زراره او: گفتند

: )رحم اهلل زرارة من أعنيذ لوال )ع(وعن إمرا يم من ع لد الحميلد وريهجذ قلالوا: قلال أمو ع لد اهلل
 (.)ع(زرارة ونمراؤج الندرست أحاديث أمي

خدا رحمت کند زراره بن اعین را! اگر زراره و فرمود: » )ع(یرین: ابوعبدالّلهاز ابراهیم ابن عبد الحمید و سا
 «.بودمندرس و ضایع شده )ع(امثال او نبودند، احادیث پدرم

يقول: )ما أمد أحدا  أحيى ن رناذ وأحاديث   )ع(وعن سليمان من خالدذ قال: سمعت أما ع د اهلل
إال زرارةذ وأمو مصللله لهث املراديذ ومحمد من مسللللمذ ومريد من معاوية العجليذ ولوال   الء  )ع(أمي

على حالل اهلل وحرامللإذ و م  )ع(مللا  للان أحللد يسللللعن ط  للملاذ   الء حفللاظ الللدين وأمنللاء أمي
 السامقون إلينا م الدنياذ والسامقون إلينا م اآلخرة(.

را احیا نکرد به جز زراره   )ع(کسی ذکر ما و احادیث پدرمفرمود: »  )ع(از سلیمان بن خالد: شنیدم ابوعبدالّله
و ابوبصیر لیث مرادی و محمد بن مسلم و برید بن معاویه عجلی. اگر اینان نبودند هرگز کسی این )احادیث( 

به سوی گیران  بر حالل و حرام خدایند. آنان سبقت   )ع(نمود. اینان حافظان دین و امینان پدرمرا استنباط نمی
 «.ما در دنیا و آخرتند
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يقول: )زرارةذ وأمو مصللللهذ ومحملد من  )ع(وعن أمي ع يلدة الحلملاءذ قلال: سللللمعلت أملا ع لد اهلل 
وَن ﴿مسلمذ ومريدذ من الملين قال اهلل تعالى:  وَن الَساميقر رَقَرمرونَ * َوالَساميقر َأ امِل ًي ِوَل

ر
 (.(1)﴾أ

زراره و ابوبصیر و محمد بن مسلم از کسانی فرماید: »می )ع(ابوعبدالّلهاز عبیده بن حّذاء که گفت: شنیدم 
، اندافتاده پیش اینک و بودندجسته سبقت که هاآن﴿: استفرموده هاآن یهستند که خداوند متعال درباره

 .(2)(اینان مقربانند

عليهم من العواريهلت أعلداء وأملا روايلات اللملم لزرارة وأمثلاللإ فهي محموللة على التقيلة للحفلاظ 
اللملين  لانوا يقتلون أو يسللللجنون أو ينللللردون  ل  من  لان من خلاصلللللة أ ل   )ع(آل محملد

ح األئملة)ع(ال هلت ململللأ ومه نوا الةرض من لعنهم ونمهم ل عيف أصللللحلامهم الثقلات   )ع(ذ وقلد صللللر 
 األث ات.

 وفقأ اهلل لك  خه وفالح.
 هلل لإ م األرض(ألنصار اإلمام املهدي )مكن ا -اللجنة العلمية

  ل 1٤3٢محرم الحرام   - الني  ناهم العقيلي

 آل دشمنان طاغوتیان شّر  از هاآن حفظ هدف با و استاما روایات در ذّم زراره و امثال او، محمول بر تقیه
بود   )ع(است؛ یعنی از همان کسانی که هر فردی که از مقربان و نزدیکان اهل البیتصورت گرفته  )ع(محمد

اند و غرض از لعن به این مطلب تصریح نموده)ع(ساختند. ائمهافکندند یا آواره میکشتند و به زندان میمیرا 
 اند.اند را تبیین فرمودهو مذمتی که برای برخی از اصحاب ثقه و مورد اعتماد خود به کار برده

 خداوند شما را به هر خیر و فالحی موفق بدارد!
 )خداوند در زمین تمکینش دهد( - )ع(یهیأت علمی انصار امام مهد 

 ه.ق ۱۴۳۲محرم الحرام / - شیخ ناظم العقیلی

  * * * * * * 

 
 .11 –  10الواقعة:  -1
 .11و  10واقعه:  -2
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 سوالی در مورد مهدیین)ع(: 648 پرسش

 السالم عليكم ورحمة اهلل ومر اتإ :٦٤٨الس ال  

و ان ق   أن اسللل سل الي أود أن أقول أني سلمعت مهملج الدعوة مديدا ذ وأنا مازلت أمحث فيهاذ  
 نلاك  ثه من األسللللًللة اليت  لانلت تلدور م ملالي ق ل  أن أسللللمع مهلملجذ ومعلد أن اطلعلت على  ملج 

 الدعوة حلت معيف اإلشكاالت اليت  انت عنديذ مثال  من  م اإلثنا عنر مهديا ؟

 : السالم علیکم و رحمة الّله و برکاته۶۴۸پرسش 
 مورد  در  همچنان و  اممن به تازگی این دعوت را شنیدهقبل از این که سؤالم را مطرح کنم، مایلم بگویم که 

 و داشتم ذهن در زیادی سؤاالت  بخورد، گوشم به اینها که این از قبل. هستم بررسی و تحقیق مشغول آن
 چه مهدی دوازده که این مثل شد، حل داشتم که اشکالتی برخی یافتم، اطالع دعوت  این بر که آن از پس

 .هستند کسانی

 عندي س ال حول رواية يسعنك  مها املخالفون على الدعوةذ و ي  ملج الرواية:ولكن 

: )... وقائ  يمرق مقولإ أنإ يتعدى إلى ثالثة عنللر وصللاعدا ذ وقائ  يعيصلل )ع(عن أمي ع د اهلل
 مقولإ: إن  روح القائم ينعق م  يك  ريهج(. )عزوم (اهلل

 سالم عليكم.أرمو من سماحتكم أن توضحوا لنا  ملج الرواية. وال
 أسرتاليا -املرس : علي الحس  

 :است این روایت. دارم سؤالی گیرندمی اشکال آن یوسیله به دعوت  مخالفان که روایتی یاما درباره
:»... )و گروهی سرکش خواهند شد زیرا اعتقاد به امامت را به سیزده نفر و )ع(از ابا عبدالّله امام صادق 

: روح امام قائم در پیکر گویندمی و کنندبرخی هم نافرمانی خدای عزوجل می. و دهندبیشتر سرایت می
 («.گویدمی سخن و استشخص دیگری وارد شده

 .دهید شرح ما برای را روایت این کنماز حضرتعالی خواهش می
 و السالم علیکم.

 استرالیا –فرستنده: علی الحسنی 

 مسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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 الحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآلإ األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 وعليكم السالم ورحمة اهلل ومر اتإ.

  ملا نيف أحد األمومة  تاتإ سامقا  ألحد اإلخوة حول  ملج الرواية:

 بسم الّله الرحمن الرحیم پاسخ:
. الحمد لّله رب العالمین، و صلی  الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 و علیکم السالم و رحمة الّله و برکاته.
 : امنوشته  برادران از یکی برای قبال   روایت این یدرباره که است هاییمتن زیر نّص یکی از پاسخ

القوم مملا  أخي العزيز ... مةيف النمر عن ضللللعف سللللنلد  لملج الروايلة ومةيف النمر عن إلزام
 )ع( منصللللل  على اللملين ينكرون ومود اإلملام املهلدي )ع(يلزمون ملإ أنفسللللهم ... فكالم اإلملام

: )... وقائ  يمرق مقولة أنإ يتعدى إلى ثالث عنر فصاعدا ...( أي إنإ يقول )ع(وإمامتإ ومقاءج. فقولإ
م الةي ة الصةرى أو الكربىذ ولهع مجرد   )ع(مالثالث عنر فصاعدا  مع القول مموت اإلمام املهدي

يكونون خلفلاء للإ معلد قيلاملإ املقلدس وأولهم يكون ممهلدا    )ع(القول ململريلة وخلفلاء ل ملام املهلدي
 .)ع(لإ

)الزام نمودن قوم به  »الزام« یقاعده از نظر قطع با و روایت این سند ضعف از نظر قطع با.... برادر عزیزم
و  )ع(متوجه کسانی است که وجود امام مهدی )ع(.....:( کالم امامنمایندملزم میآنچه خودشان را به آن 

... و گروهی سرکش خواهند شد زیرا اعتقاد به شوند. این سخن حضرت که: »امامت و بقای او را منکر می
 دهد،ایت می....« یعنی وی امامت را به سیزده نفر و بیشتر سر دهندامامت را به سیزده نفر و بیشتر سرایت می

ی فرزندان و در غیبت صغری یا کبری است؛ اینجا سخن درباره  )ع(مهدی امام فوت   به  معتقد حال  عین  در  و
ساز ها، زمینه باشند که اولین آننیست که جانشینان او بعد از قیام مقدسش می )ع(جانشینان امام مهدی

 است. )ع(او

وارتلداد النلاس وانحرافهم  )ع(يتكلم عن ريي لة اإلملام املهلدي )ع(واللدليل  على نللأ أن  اإلملام
م الةي ة وتنصله  حجة ثالث عنلر معدجذ و ملا   )ع(عنإذ فاملمنوع  نا  و القول مموت اإلمام املهدي

لم ي َق إلى أن يمهر ويقوم ليمأل األرض قسلللعا  وعدال  معدما ملئت   )ع(القول يع  أن  اإلمام املهدي
 نعقت ممللأ عنرات أو مًات الروايات. هلما  ومورا   ما
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و ارتداد و انحراف مردم از او  )ع(ی غیبت امام مهدیدرباره )ع(دلیل بر این سخن آن است که حضرت 
در غیبت و حجت  )ع(چه در اینجا ممنوع است، قائل شدن به مرگ امام مهدیگوید؛ پس آنسخن می

تا آن هنگام که ظاهر شود و زمین را پس از  )ع(مهدی سیزدهم  پس از او است. این سخن یعنی این که امام
آکنده ها و ماند؛ و این موضوعی است که دهاست، از عدل و داد پر کند، باقی میشده آن که از ظلم و جور 

 صدها روایت آن را بیان است.

إلى أن   مع االعتقلاد مومود اإلملام املهلدي وحيلاتلإ )ع(وأملا القول مللن  نلاك أوصلللليلاء ل ملام املهلدي
ي سلللع دولة العدل اإللهي فهملا لم تنفإ  ملج الروايةذ م  نصلللت وأشلللارت إلى  ملا املعىن عنلللرات 

ذ وإن شللللئت رامع  )ع(الرواياتذ أي نعقت عنللللرات الروايات مومود املهديني من نرية اإلمام املهدي
 .()ع( أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي)ع( تاب )الرد الحاسم على منكري نرية القائم

گاه که اوصیائی دارد، در کنار اعتقاد به وجود و حیات امام مهدی تا آن )ع(عقیده به این که امام مهدی
ها روایات، به ها باشد؛ بلکه دهکند، عقایدی نیست که این روایت نافی آنگذاری میدولت عدل الهی را پایه

است. سخن گفته  )ع(مهدیین از نسل امام مهدیها روایت از وجود این معنا تنصیص و اشاره دارد، یعنی ده
« از انتشارات انصار امام )ع(توانی به کتاب »الرد الحاسم علی منکري ذریة القائماگر تمایل داشته باشی می

  مراجعه نمایی. )ع(المهدی

ذ أي إنها تتحدم عن )ع(إننذ فالرواية تتحدم عن موضللوع ريه موضللوع أوصللياء اإلمام املهدي
م ريياتلإ ويعتقلدون ملإملام ثلاللث عنللللرذ أي إن  االعتقلاد   )ع(ملين يقولون مموت اإلملام املهلديعقيلدة الل 

ذ مل   و اإليملان ملاألوصلللليلاء زائلدا  القول )ع(ال لاطل  لهع  و اإليملان مومود أوصلللليلاء ل ملام املهلدي
صلياء م ريياتإذ و ملا خار  تخصلصلا  أي موضلوعا  عن موضلوع االعتقاد ماألو   )ع(مموت اإلمام املهدي

م  )ع(  ألننلا نعتقلد مهم ولكن نعتقلد ملإملاملة اإلملام املهلدي)ع(اإلث  عنللللر من نريلة اإلملام املهلدي
الةي لة الكربى وأنلإ الحجلة األصللللل  إلى أن يقوم فيمل  األرض قسللللعلا  وعلدال  ... فنحن ال نقول 

!! وم ؟م ريياتللإ حىت تنع ق علينللا  للملج الروايللة ... فلللين  للملا من ناك )ع(مموت اإلمللام املهللدي
 الحقيقة أن  الملين يعرتضون علينا مهملج الرواية  م م رياية الجه  والو م.

کند؛ یعنی این صحبت می )ع(مهدی امام اوصیای موضوع از غیر موضوعی یبنابراین روایت مزبور درباره
در زمان غیبتش اعتقاد دارند و در عین حال به امام  )ع(ه مرگ امام مهدیی کسانی است که بروایت درباره

نیست بلکه   )ع(سیزدهم معتقدند؛ به عبارت دیگر، آن اعتقاد باطل، ایمان به وجود اوصیایی برای امام مهدی
. این در زمان غیبتش را باور دارد )ع(ای باطل است که هم به اوصیا ایمان دارد و هم مرگ امام مهدیعقیده
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ی خارج است تخصص  طوربه  ــ)ع(گانه از فرزندان امام مهدیی اعتقاد به اوصیای دوازدهیعنی قضیه–از بحث  
در غیبت کبری معتقدیم و این که او  )ع(مهدی امام امامت به حال عین در ولی داریم اعتقاد هازیرا ما به آن

در  )ع(دل و داد پر سازد... لذا ما به مرگ امام مهدیگاه که قیام کند و زمین را از عحجت اصلی است تا آن
زمان غیبتش معتقد نیستیم تا این روایت بر ما منطبق باشد.... این کجا و آن کجا؟!! در واقع کسانی که با این 

 اند.شوند در نهایت نادانی و توهمروایات با ما رویارو می

 لها تع  القول   )ع(ال اطلة اليت ن ر ا اإلمام الصللادقويدل على ما قلتإ أياللا  أن  األقاوي   
 أو وفاتإ ... فانمر إلى األقوال اليت وردت م الرواية: )ع(معدم ومود اإلمام املهدي

ها را ی آنهمه  )ع(صادق  امام  که  است  باطلی  و پایهبی   سخنان  گفتم،  شما  برای  که  چهدلیل دیگری بر آن
یا وفات او داللت دارد... به گفتارهایی که  )ع(ی عدم وجود امام مهدیدهاست که جملگی به عقیذکر نموده

 است بنگرید:در روایت آمده

. )ع()فمن قائ  مةه  دى ملنإ لم يولد(ذ أي إنهم يقولون معدم والدة اإلمام املهدي  أصال 

 )ع(مهدی امام  والدت   عدم  به  اصوال    ها( ؛ یعنی آناستنشده  متولد  او  گویندمی  نیافتگان)بعضی از هدایت
 اعتقاد دارند.

 م ريياتإ. )ع()وقائ  يقول أنإ ولد ومات(ذ و  الء أياا  يقولون معدم ومود اإلمام املهدي

 )ع(( ؛ اینها نیز معتقد به عدم وجود امام مهدیاسترفته  دنیا  از  ولی  شده  متولد  او:  گویند)و برخی دیگر می
 در غیبتش هستند.

مقولإ أن  حادي عنلللرنا  ان عقيما (ذ أي إن  اإلمام الحسلللن العسلللكري  ان )وقائ  يكفر  
 م ريياتإ. )ع(ذ والنعيجة أياا  عدم ومود اإلمام املهدي)ع(عقيما  ولم ينج  اإلماَم املهدي

(« ؛ یعنی امام استبوده  عقیم  ما،  از  نفر  یازدهمین  گویندمی  که  این  دلیل  به  شوند،»)و گروهی هم کافر می
است، که این نتیجه نیز عدم وجود امام را به دنیا نیاورده )ع(مهدی امام و بودهعقیم )ع(سکریحسن ع

 شود.در دوران غیبتش می )ع(مهدی
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)وقائ  يمرق مقولإ أنإ يتعدى إلى ثالث عنللر فصللاعدا (ذ و نا أياللا  يع  أن  اإلمامة تعدت إلى 
م ريياتإذ فالرواية   )ع(وإمامة اإلمام املهديثالث عنللللر و كملاذ أي النعيجة أياللللا  إنكار ومود  

 م ريياتإ. )ع( لها منص ة على من ينكرون اإلمام املهدي

(« ؛ اینجا نیز دهند»)و گروهی سرکش خواهند شد زیرا اعتقاد به امامت را به سیزده نفر و بیشتر سرایت می
در زمان  )ع(مهدی امامت و وجود ارانک نتیجه، که استشده یعنی اساسا  امامت به سیزده و بیشتر کشیده

را در دوران غیبتش انکار  )ع(طور کامل متوجه کسانی است که امام مهدیغیبت او است. این روایت به
 کنند.می

ينعق م  يك  ريهج(ذ و ملا أياا  يع  أن    )ع(مقولإ أن  روح القائم  )عزوم ()وقائ  يعيص اهلل
و للملا القول أيالللللا  مللاطلل  ويع  أن  الحجللة ريه اإلمللام روح القللائم حلللت أو تنعق م مللدن ريهجذ 

 ذ أي إن  الحجة  و الملي تنعق روح القائم مإ.)ع(املهدي

: روح امام قائم در پیکر شخص دیگری وارد گویندمی و کنند»)و برخی هم نافرمانی خدای عزوجل می
 سخن  یا استحلول کرده (« ؛ و این نیز یعنی روح قائم در بدن شخص دیگریگویدمی سخن و استشده
باشد یعنی می )ع(مهدی امام از غیر کسی حجت، که است معنا آن به و بودهباطل نیز عقیده این. گویدمی

 گوید.ی او سخن میحجت، همان کسی است که روح قائم به وسیله

ثالث عنللر ثم إن   ملج الرواية م معيف الكع  ماءت ملفإ: )وقائ  يمرق مقولإ أنإ يتعدى إلى 
لم تيتق  منإ وتعدت إلى ثالث عنلرذ وأ يد أن     )ع(وما عدا(ذ و ملا يع  أن  اإلمامة م ريي ة القائم

 وأنإ مات م ريياتإ فهو مارق. )ع(الملي يقول ملن  اإلمامة تعدت إلى ريه اإلمام املهدي

ش خواهند شد زیرا اعتقاد : )و گروهی سرکاستعالوه بر این در برخی کتب، روایت مزبور با این عبارت آمده
به بعد  )ع(( ؛ و مفهومش آن است که امامت در زمان قائمدهندبه امامت را به سیزده نفر و بیشتر سرایت می

یابد و قطعا  کسی که معتقد باشد که امامت به غیر از امام شود و به سیزدهمی جریان نمیاز او منتقل نمی
 ش فوت کرده، »مارق« )از دین خارج( است.تسری یافته و آن حضرت در غیبت )ع(مهدی

م ريياتإذ وإنإ الحجة األصلل    )ع(فقولإ: )وما عدا( أي إن  اإلمامة ما زالت منوطة ماإلمام املهدي
على الخالئقذ وط عا   ملا ال يع  أن ال يكون لإ نائ  أو و   ألن  القول مالو  ال يع  أن  اإلمامة 

م   )ص(وصلللليا  للرسللللول محمد  )ع(قد  ان علي من أمي طال انتقلت أو تعدت منإ إلى وصلللليإذ ف
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ذ )ص( ذ إال معلد موت رسللللول اهلل)ع(حيلاتلإ ولم يقل  أحلد مللن  الحجيلة على الخلق تعلدت ل ملام علي
م حياتإذ ولكن  ملا ال يع  تعدي اإلمامة   )ع(و كملا الحسن والحسني فهما أوصياء ل مام علي

فقلد  لان  )ع( ذ و كلملا مقيلة األئملة)ع(د وفلاة اإلملام عليإليهملاذ إال من معل  )ع(من اإلملام علي
أوصللللياؤ م مومودين ولكن  ملا ال يع  تعدي اإلمامة والحجية من السللللامق إلى الالحقذ إال من  

 معد وفاة السامق. واعتقد أن   ملا األمر من الواضحات املستةنية عن النرح والتفصي .

او در غیبت او است و  )ع(این سخن حضرت که »و ما عدا« یعنی امامت کماکان متعلق به امام مهدی
حجت اصلی بر خالیق است و طبیعتا  این به آن معنا نیست که حضرت نایب یا وصی ندارد زیرا اعتقاد به 

 )ع(است. علی بن ابی طالبداشتن وصی به این معنا نیست که امامت به وصی او منتقل شده یا سرایت یافته
 )ع(خلق به امام علی بودن بربود و هیچ کس نگفت که حجتوصی او )ص(در زمان حیات حضرت محمد

ها است. ایننیز همین گونه )ع(. در مورد حسن و حسین)ص(است، مگر بعد از وفات پیامبر خداتسری یافته
به این  )ع(بودند لیکن این به آن معنی نیست که امامت از امام علیدر زمان حیات او )ع(اوصیای امام علی

اند بودهها موجوداند. اوصیای آننیز همین گونه)ع(ائمه  یبقیه  )ع(است، مگر پس از وفات امام علیدو رسیده
ولی این، بر منتقل شدن امامت و حجیت از قبلی به بعدی داللت ندارد مگر پس از وفات قبلی. به گمانم این 

 باشد.نیاز میقضیه جزو موارد روشنی است که از شرح و بسط بی

إلى وصلللليلإ السلللليلد أحملد  )ع(من اإلملام املهلديفنحن اآلن ال نقول مللن  اإلملاملة انتقللت وتعلدت 
ذ مل  نقول إن  الحجلة على السلللليلد أحملد الحسللللن وعلى  ل  الخلق  و اإلملام املهلدي )ع(الحسللللن

 )ع(ذ وأن  حجية السللليد أحمد الحسلللن  ي ألنإ رسلللول وو  اإلمام املهدي)ع(الحجة من الحسلللن
 أن يخلالف أمر أو نهي اإلملام ذ وإن  السلللليلد أحملد الحسللللن ال يمكن أملدا  )ع(وامل عوم من ق للإ

ويلدعو النلاس إليلإ   )ع(ذ مل  إن  السلللليلد أحملد الحسللللن صللللَرح مللنلإ نلاقل  عن اإلملام املهلدي)ع(املهلدي
 والتمهيد لقيامإ املقدس.

 بلکه  استاحمد الحسن انتقال یافتهاش سید به وصی )ع(مهدی امام از امامت اکنون که گوییمما نمی
باشد، و می )ع(احمد الحسن و بر تمام خالیق همان امام مهدی حجت بن الحسن سید بر حجت گوییممی

و مبعوث از سوی آن  )ع(احمد الحسن از آن جهت است که وی فرستاده و وصی امام مهدیحجیت سید 
مخالفت ورزد، بلکه  )ع(احمد الحسن با امر و نهی امام مهدیگاه امکان ندارد که سید حضرت است و هیچ

کند و مردم را به سوی آن نقل می )ع(مهدی امام از وی که استالحسن به صراحت بیان داشته احمدسید 
 نماید.سازی قیام مقدس او، دعوت میحضرت و برای زمینه
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وم زمن اإلملام  )ص( لان وصلللليلا  وإملاملا  م زمن الرسللللول محملد )ع(فمن املعلوم أن  الحسللللني
ما معناج: )الحسلن والحسلني إمامان    )ص(رسلول محمدذ لقول ال)ع(وم زمن اإلمام الحسلن  )ع(علي

ذ ولكن القول مإمامة الحسللني ال يع  انتقال الحجية على الخلق من الرسللول (1)إن قاما وإن قعدا(
ذ م  لم تيتق  الحجية إال م )ع(إلى اإلمام الحسلني )ع(محمد أو من اإلمام علي أو من اإلمام الحسلن

 نائ  ورسللول   )ع(ذ أو عندما يركل ف اإلمام الحسللني)ع(معد وفاتهمحالتني فقط  إما أن تكون 
 .)ع(أو عن اإلمام الحسن )ع(أو عن اإلمام علي )ص(عن الرسول محمد

 )ع( و در زمان امام حسن )ع(و در زمان امام علی )ص(در زمان حضرت محمد )ع(واضح است که حسین
، قیام کنند یا قعود اندحسن و حسین هر دو امامکه: )به این معنا   )ص(بود، طبق فرمایش پیامبروصی و امام  

 )ص(به این معنا نیست که حجیت بر خلق از حضرت محمد )ع(؛ اما اقرار به امامت حسین (2))صلح( کنند(
است، چرا که اصوال  حجیت فقط در دو انتقال یافته )ع(به امام حسین )ع(یا از امام حسن )ع(یا از امام علی

به عنوان جانشین و فرستاده از  )ع(شود: یا پس از وفات ایشان یا هنگامی که امام حسینمنتقل میحالت 
 شود.مکلف می )ع(یا امام حسن )ع(یا امام علی )ص(سوی حضرت محمد

ونلأ   )ص(قد  ان حجة م زمن الرسللللول محمد  )ع(ومن املعلوم أياللللا  أن  علي من أمي طال 
يكلفلإ م أمر معني  لإرسللللاللإ إلى أ ل  اليمنذ ولكن  لملا ال أو عنلدملا   )ص(عنلد رييلاب الرسللللول

 ليلا ذ مل   ي على نحو  )ع(إلى اإلملام علي  )ص(يع  تعلدي أو انتقلال الحجيلة من الرسللللول محملد
 .)ص(النيامةذ وال تيتق   ليا  إال معد وفاة الرسول محمد

است و این موضوع در غیاب بوده  حجت  )ص(در زمان حضرت محمد  )ع(یطالبروشن است که علی بن اب
روی  –مانند ارسال به سوی مردم یمن–فرموده پیامبر یا هنگامی که ایشان وی را به کار معینی تکلیف می

 )ع(یبه امام عل )ص(طور کامل از حضرت محمداست، ولی این، داللت بر آن ندارد که حجیت به دادهمی
طور کامل انتقال نیافت مگر است و حجیت بهبوده  ت نیابت و جانشینیاست، بلکه این کار به صور انتقال یافته

  . )ص(پس از وفات حضرت محمد

قد مات وانتقلت اإلمامة إلى ولدج قد انقرضلت منمل   )ع(ثم إن  الفرقة اليت قالت ملن  اإلمام املهدي
زمن معيدذ أي إنها تقري ا  معد الةي ة الصةرى م اشرةذ وقد نيف الني  العو  م  تامإ )الةي ة 

 ( ملن   ملج الفرقة قد انقرضت وانتهت.٢٨٨ص 
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است، مدت شده فوت کرده و امامت به فرزند او منتقل )ع(مهدی امام گویندعالوه بر این، گروهی که می
اند؛ یعنی تقریبا  بالفاصله پس از غیبت صغری. شیخ طوسی در کتاب زمان مدیدی است که منقرض گشته 

 است.« خاطر نشان کرده که این فرقه منقرض شده و کارش به پایان رسیده۲۲۸»غیبت: ص 

إلملام قلد تحقق و و نلاهر لهلملج الفرقلة اليت تعتقلد مموت ا )ع(فيكون  الم اإلملام الصلللللادق
منفي نرية   )ع(وانتقال اإلمامة إلى امنإ م عصلر الةي ةذ وال عالقة لكالم اإلمام الصلادق  )ع(املهدي

 .)ع(أو أوصياء اإلمام املهدي

 است که به مرگ امام مهدی)ع(تحقق یافته و سخن ایشان ناظر به این فرقهبنابراین کالم امام صادق)ع( 
ارتباطی با نفی یا رد فرزندان  اند؛ سخن امام صادق)ع(بودهیبت معتقدو انتقال امامت به فرزندش در دوران غ

 ندارد.)ع( یا اوصیای امام مهدی

 وإلى  ملا الحد أعتقد أن  األمر أص ف واضحا   وضوح النمع م رائعة السماء.

 .ستاتا اینجا فکر کنم قضیه مثل روز روشن شده

 لإ األئمة واملهديني وسلم تسليما   ثها .                                                                                     والحمد هلل رب العاملنيذ وصلى اهلل على محمد وآ
 ألنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لإ م األرض( -اللجنة العلمية

  ل 1٤3٢محرم الحرام   - الني  ناهم العقيلي

.و الحمد لّله رب   العالمین، و صلی الّله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا 
 )خداوند در زمین تمکینش دهد( - )ع(هیأت علمی انصار امام مهدی
 ه.ق ۱۴۳۲محرم الحرام / - شیخ ناظم العقیلی

 


