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 الجواب املنري عرب األثري
 لخامس الجزء ا

 های روشنگر بر بستر امواجپاسخ
 جلد پنجم

 وفيه قسمان:
 كه شامل دو بخش است:

 (.السالم عليه) املهدي اإلمام ورسول ويص القسم األول: أجوبة السيد أحمد الحسن
 وفيه محاور:

 )ع(وصی و فرستاده امام مهدی های سید احمد الحسنبخش اول: پاسخ
 محور است: پنجكه شامل 

 والتفسري القرآنية األسئلة: األول
 قرآنی و تفسیر هایپرسشاول: 

 األسئلة العقائديةالثاني: 
 های عقایدیپرسشدوم: 

 الفقهية األسئلةالثالث: 
 یفقه یهاپرسش: سوم

 املتفرقة األسئلة: الرابع
 های متفرقهپرسشچهارم: 

  الخامس: تأویل الرؤی
 پنجم: تعبیر رؤیا

 (السالم عليه) املهدي اإلمامأنصار القسم األول: أجوبة 
 انصار امام مهدی)ع(های : پاسخدومبخش 



 گفتارپیش

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

 ..أما بعد

 لقد عرفنا خليفة اهلل يف أرضه بسبل وطرق كثرية كان أهمها: 

 ترین آنها عبارتنداز:های بسیاری شناختیم كه مهمها و روشخداوند در زمینش را با راه  خلیفههمانا كه  

ول هو الطريق الذي َعرفت به املالئكة سيدنا وأبانا النيب أدم )عليه السالم(, وهو الطريق األ
النص؛ َفقدد نَص اهلل سددددبحدانده على آدم )عليده السددددالم( وأنده خليفتده يف أرضدددده؛ ففي محكم 

ًة قَدال و﴿القرآن الكريم:   ْرِل َخِليفدَ
َ
لا يِف اأْل اعدِ ِة ِإنجي جدَ ا َمْن َوِإْذ قَداَل َربَدَ  ِلْلَماَلِئكدَ َتْجعَدل  ِفيهدَ

َ
ا أ

ا َ   ْعَلم  مددَ
َ
اَل ِإنجي أ َ  قددَ م  لددَ دج ِدَ  َون قددَ س  ِبَحمددْ بج اَء َونَْحن  ن سددددَ مددَ فددِ   الدددج ا َوَيسددددْ د  ِفيهددَ ي ْفسددددددِ

ونَ   [.٣٠]البقرة:﴾َتْعَلم 

ر و پدرمان حضرت آدمراه اول: همان راهی است كه به واسطه را شناختند؛  )ع(ی آن، فرشتگان، سرو 
خلیفه و جانشینش در زمینش   )ع(فرماید كه آدمان نص و تصریح الهی. خداوند سبحان تصریح میهم
و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین ی محكم قرآن كریم فرموده است: ﴿باشد. در آیهمی

ریزد و حال آنكه ها بدهی كه در آنجا فساد كند و خوندهم. گفتند: آیا كسی را قرار میای قرار میخلیفه
 . (1)﴾دانیددانم، شما نمیكنیم؟ گفت: آنچه من میگوییم و تو را تقدیس میما به ستایش تو تسبیح می

فبالنص اإللهي عرفنا خليفة اهلل يف أرضدده, فاهلل سددبحانه وتعالى هو الذي ي عنيي خليفته يف 
اإللهي بوصدثته املقدسدة   أرضده، حثث أوصدل لنا رسدول  اهلل محمد )صدلى اهلل عليه وآله( النص

مي خلفاء اهلل يف أرضدده من األن ياء واملرسددلني باألوصددياء, فالسددابق يويص  ليلة وفاته, لذل  سدد 
 بالالحق, وهذا أول الطريق ملعرفتنا بالويص أحمد الحسن )عليه السالم(.

خداوند سبحان ی خداوند در زمینش را شناختیم. بنابراین  ی تصریح و تأكید الهی، خلیفهپس به واسطه
طور كه رسول خدا حضرت نماید؛ هماناش در زمین را تعیین میو متعال، كسی است كه خلیفه

ی وصیت مقدس در شب وفاتش به ما رسانیده است. از همین متن و تصریح الهی را به وسیله  )ص(محمد
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شوند؛ قبلی به اوصیا نامیده میرو پیامبران و فرستادگان كه ُخلفا و جانشینان خداوند در زمین هستند، 
 ـ بود.)ع(احمدالحسنكند. این اولین راه شناخت ما نسبت به وصی ـبعدی وصیت می

وأما الطريق الثاني الذي عرفنا به خليفة اهلل يف أرضدده، فهو سددالن األن ياء واألوصددياء، وهو 
لسددالم(، من كالمه العلم والحكمة، وقد عرفنا سدديدنا اليماني املوعود أحمد الحسددن )عليه ا

ومؤلفاته وأجوبته على متشدددابه القران والحديث الشدددري , ومن معالجته للمشددداكل واألمور 
الواقعددة بدده، فعلى اإلنسدددددان أن يتجرد عن الهوو واألنددا, وأن يقرأ ويبحددث ويدددقق، ليتبني لدده 

ة حكمدة الويص وعلمده )عليده السددددالم(، فبدالعلم احتا اهلل سددددبحدانده على املالئكدة يف خالفد 
سيدنا آدم )عليه السالم(, فهو خري دليل على خليفة اهلل يف أرضه، بعد النص والوصية؛ قال اهلل 

ْم َعَلى ﴿تعدالى يف محكم كتدابده ومني  خطدابده:  ه  ا ث مَّ َعَرضددددَ لَّهدَ اَء ك  مدَ سددددْ
َ
َدَم اأْل

َ
َوَعلََّم آ

ْنت   َ ِء ِإْن ك  ْسَماِء َهؤ 
َ
وِني ِبأ نِْ ئ 

َ
 [.٣١]البقرة:﴾ْم َصاِدِقنيَ امْلاََلِئَكِة َفَقاَل أ

شناسیم، سَلح پیامبران و اوصیا ی آن خلیفه و جانشین خداوند در زمینش را میراه دوم: كه به واسطه
هایش را از سخنان، تألیفات و پاسخ  )ع(است، یعنی؛ همان علم و حكمت. ما، یمانی موعود احمدالحسن

عَلج مشكَلت و حل مسایلی كه به ایشان عرضه به متشابه قرآن و احادیث شریف شناختیم؛ از طریق 
ت جدا شود، و مطالعه و جستمی جو و دقت نماید، تا حكمت و وشود. بر انسان است كه از هوی و منیَّ

ی علم بود كه خداونِد سبحان در مورد جانشینی حضرت برایش روشن شود. به واسطه )ع(علم وصی
ص و وصیت، علم بهترین دلیل و راهنما بر خلیفه و جانشین بر فرشتگان استدالل نمود و پس از ن  )ع(آدم

ها را و تمام نام﴿فرماید:  باشد. خداوند متعال در محكم كتابش و ِخطاب بلندش میخداوند در زمینش می
های این گویید مرا به نامبه آدم بیاموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه كرد و گفت: اگر راست می

 . (1)﴾ چیزها خبر دهید

والطريق الثالث الذي عرفنا به خليفة اهلل يف أرضدددده، هو الراية )البيعة هلل(، أو املل  هلل، أو 
وا ِ ََدَم ﴿األمر بطداعتده من قبدل الخدالق جدل جاللده، قدال اهلل تعدالى:  د  جد  ِة اسددددْ ْلنَدا ِلْلَماَلِئكدَ ِإْذ ق 

َتْكرَبَ َوَكاَن مِ  بَى َواسددددْ
َ
وا ِإ َّ ِإبِْلثَس أ َجد  [ فاملكلفون مأمورون ٣4]البقرة:﴾َن الَْكاِفِرينَ َفسددددَ

 بطاعِة خليفِة اهلل وا ئتمار بأمره )عليه السالم(؛
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ی آن جانشین خداوند در زمینش را شناختیم، پرچم »البیعة لله« یا »الُملک لله« راه سوم: كه به واسطه
ی جل جَلله ن از سوی آفریننده باشد؛ یا همان فرمان به اطاعت از ایشا)سلطنت برای خداوند است( می

و چون به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده كنید، همه سجده كردند جز ﴿فرماید: است. خداوند متعال می
فین، مأمور به اطاعت از خلیفه [34]البقرة:﴾ابلیس، كه سر باز زد و برتری جست و او از كافران بود . ُمكلَّ

 باشند؛دستورات او میو جانشین خداوند و گردن نهادن به 

ألنده خليفدة اهلل، فدالندام   تحتدا  إلى أكه من هدذه ا ليدات الثال  ملعرفدة خليفتده يف 
أرضدده, وقد اجتمعت يف خليفة اهلل الويص أحمد الحسددن )عليه السددالم(، ور م ذل  فهو مؤيد 

ديندا من كتداب بدييدات منهدا املعجزات والرؤو الآ رآهدا املؤمنون و ريهدا من الدد  ت؛ ومدا بدأيد 
كريم )الجزء السدددددابع من الجواب املنري عرب األثري(؛ يددل ويشددددري إلى علم آل محمدد )عليهم 
السددددالم( وحكمتهم اليمانية, وهو السددددالن العلمي الذي أقام به الويص أحمد الحسددددن )عليه 

هدي السددددالم( الحجة على كل العالم؛ ليعرن النام قيمة ما جاء به من علم من أبيه اإلمام امل
محمد املسددددتحف  من آل محمد )عليهم السددددالم(, وكان ترك) اإلمام )عليه السددددالم( على 
العقائد وتفسدددري متشدددابهات القرآن الكريم؛ فهي من مختصدددات األئمة املعصدددومني )عليهم 
عي معرفتهما إ  عن طريق العرة الطاهرة )عليهم  الصددددالة والسددددالم(؛ و  يمكن ألحد أن يدَّ

 السالم(

او، خلیفه و جانشین خداوند است. مردم برای شناختن جانشین خداوند در زمینش به بیش از  چرا كه
ـ گرد آمده است. )ع(وصی، احمدالحسن ی خداوند ـاین سه ابزار نیاز ندارند و این سه مورد، در خلیفه

زات و رؤیاهایی هستند ی آنها، معجهایی نیز تأیید شده است؛ از جملهعَلوه بر این، ایشان با آیات و نشانه
های روشنگرانه، جلد ها. كتاب عظیم »پاسخها و راهنماییبینند، و همچنین سایر داللتكه مؤمنان می

كند. و حكمت یمانی ایشان راهنمایی و اشاره می )ع(هفتم« كه پیش روی ما قرار دارد، به علم آل محمد
م ارائه فرموده،  ـ )ع(احمدالحسناین، همان سَلِح علمی است كه وصیـ  آن را به عنوان حجت بر تمام عال 

ـ آورده )ع(ی آل محمدمحمد، حفظ شدهـ  )ع(تا مردم ارزش علمی را كه ایشان از سوی پدرش امام مهدی
بر مسایل اعتقادی و تفسیر متشابهات قرآن كریم است؛ چرا كه این  )ع(است، بدانند. تأكید و تمركز امام

باشد و امكان ندارد كسی مامان معصوم كه سَلم و صلوات بر ایشان باد، میمورد، جزو ِاختصاصات ا
 .)ع(مدعی شناخت آن باشد، مگر از طریق عترت پاک



   

وَن يِف الِْعْلمِ ﴿قدال تعدالى:  خ  اسددددِ ِويلَده  ِإ َّ ا َّ  َوالرَّ
ْ
، وقدد أمرندا اهلل تعدالى بقولده: ﴾َومَدا َيْعَلم  تَدأ

بْ ﴿
َ
ي وَت ِمْن أ ت وا الْب 

ْ
، وهذه البيوت هي بيوت العلم الذي اسدت وِدع عند األوصدياء )عليهم ﴾َواِبَهاَوأ

السددددالم(، وأبواب البيوت هم أوصدددديداء النيب محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده(, فكدل األعمدال 
وا عتقادات والعهود الحدود والشدرائع والسدنن ومعالم الدين تجري على أيدي األصدفياء من آل 

وهم األوصددياء املذكورون بوصددية رسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله( محمد )عليهم السددالم(،  
 وعهده املعهود وميثاقه الثقيل الغلي .

. خداوند ﴾دانندو تأویل آن را جز خداوند و راسخان در علم، كس دیگری نمی﴿فرماید:  خداوند متعال می
ها، ؛ منظور از این خانه ﴾ها، واردشان شویدخانههای و از درب ﴿متعال با سخنش به ما امر فرموده است: 

ها نیز همان اوصیای حضرت های خانههای علم است كه نزد اوصیا به امانت گذاشته شده و درب خانه
تباشند. همهمی )ص(محمد های دین، به ها و آموزهی كارها، اعتقادات، عهدها، حدود، شرایع، سنَّ

 )ص(شود. آنان، همان اوصیایی هستند كه در وصیت رسول خدامیاجرا   )ع(دست برگزیدگاِن آل محمد
 اند.و عهِد گرفته شده و میثاق محكم و سنگینش ذكر شده

عرفنا أحمد الحسددددن )عليه السددددالم( بعلومه الربانية, حثث جعله  اهلل سددددبحانه للعلم أهاًل 
ن القرآن وفرل على العبداد طداعتده وطداعدة آبدائده األئمدة الطداهرين )عليهم السددددالم(،  وقدد صددددري

ْمِر ﴿الكريم بدذلد  يف قولده تعدالى: 
َ
وِلي اأْل

 
وَل َوأ سدددد  وا الرَّ ِطيع 

َ
َ َوأ وا ا َّ ِطيع 

َ
وا أ َمن 

َ
ا الدَِّذيَن آ َيهدَ

َ
يَدا أ

مْ  ؛ فقدد رددندا أمرندا إلى الرسددددول والى أولي األمر مندا, فعلمندا أنهم الدذين يسددددتنبطونده ﴾ِمْنك 
نكون مع الصدددددادقني؛ والصدددددادقون هم أهدل البثدت )عليهم منهم؟ وقدد أمرندا اهلل بدالتقوو وأن 

َ ﴿السددددالم( من األئمدة واملهدديني؛ أوصدددديداء الرسددددول محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده(؛  وا ا َّ اتَّق 
اِدِقنيَ  ون وا َمَع الصَّ  .﴾َوك 

انی )ع(احمدالحسن ر اش شناختیم؛ چرا كه خداوند سبحان اهلی برای علم قرار داد و برا با علوم ربَّ
را واجب فرمود. قرآن كریم با این سخن  )ع(بندگان، اطاعت از او و اطاعت از پدراِن امام و پاک ایشان

اید! از خداوند اطاعت كنید، و ای كسانی كه ایمان آورده﴿فرماید:  خداوند متعال به این مطلب تصریح می
احبان امرمان بازگردانیدیم. آیا امر خود را به رسول و ص .﴾ از رسول و از صاحبان امرتان اطاعت كنید

گویان یابند؟ خداوند ما را به تقوا و اینكه با راستدانستیم كه آنان همان كسانی هستند كه آن را در می
همان اوصیای رسول  )ع(گویان، همان امامان و مهدیین از اهل بیتباشیم، فرمان داده است و راست

 .  ﴾پیشه كنید و با راست گویان باشیدتقوای الهی ﴿: باشندمی )ص(خدا حضرت محمد



أيها القارئ الكريم؛   يسدددتطيع أحد معرفة علم متشدددابه القرآن الكريم إ  األوصدددياء  
)عليهم السددددالم(، وقدد جداء السدددديدد الويص أحمدد الحسددددن )عليده السددددالم( بهدذا العلم وأفحم 

لسددالم( الذين يج  الجميع, فكان د لة واضددحة على أنه الويص الحق من آل محمد )عليهم ا
طاعتهم وا متثال ألمرهم )عليهم السدالم(، وها هو السديد أحمد الحسدن )عليه السدالم( رسدول 
وويص اإلمام املهدي )عليه السالم(، قد أجاب على أسئلة طاليب الحق من كل الديانات, فأجاب 

ي بقي ملعتذر عذراً,  املسددلمني واليهود والنصددارو واملالحدة, فأقام على النام الحجة البالغة, ولم
َوق ْل ﴿ث تنا اهلل سدبحانه على و ية خليفته وطاعته واألخذ بأوامره وا نتهاء بزواجره ونواهيه  

اللهم زدنا من علومه وحكمته اليمانية وانفعنا بها ووفقنا لنشددددرها والتبلي    ﴾َربج ِزْدِني ِعْلًما
 بها )فزكاة العلم نشره(. 

تواند علم متشابه قرآن كریم را بداند؛ علمی كه  وصی نمی )ع(جز اوصیاخواننده بزرگوار! هیچ كسی 
ـ با خود آورده و همه را به خاموشی كشانیده است. این موضوع، داللت آشكاری )ع(سید احمدالحسنـ

و گردن نهادن به  )ع(باشد؛ كسانی كه اطاعت از آنانمی )ع(است بر اینكه ایشان وصیَّ حق از آل محمد
است كه به  )ع(فرستاده و جانشین امام مهدی )ع(دستوراتشان واجب است. این سید احمدالحسن

طلبان از تمامی ادیان پاسخ داده است. او به مسلمانان، یهود، نصارا و ملحدان، های تمامی حقپرسش
كسی باقی نگذاشته است.  همه و همه پاسخ گفته و دلیل رسا را برای مردم آورده و هیچ عذری برای

واهیش ثابت خداوند سبحان ما را بر والیت خلیفه اش و اطاعت از او و گرفتن دستورات و بازداشتن از ن 
اش بر ما بیفزای و ما ﴾. خداوندا! از علوم و حكمت یمانیو بگو: پروردگارا! بر علم من بیفزای﴿قدم ِبدارد!  

 باشد.شار و رسانیدن آن توفیق عطا فرما؛ كه زكات علم، انتشار آن میمند گردان و ما را در انترا از آن بهره

وصددددلى اهلل على محمددد وال محمددد الطي ني الطدداهرين األئمددة  ،والحمددد هلل رب العدداملني
 واملهديني وسلم تسليماً. 

 السيد حسن املوسوي الحمامي
 هد١4٣7جمادي األولى/   ٣٠النج  ا شرن/ 

 .  والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وال محمد الطیبین الطاهرین اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 
 سیدحسن موسوی حمامی 

 هـ.ق  ۱۴۳۷جمادی االول ۳۰-نجف اشرف 



   

ولالقسم األ  
األسئلة القرآنية والتفسري: األولاملحور 

 السَلمعلیه های سید احمد الحسن پاسخ  : اولبـــخـــش 

 های قرآنی و تفسیرپرسش : اولمحور 

ذیَن....﴿ یآیه   :۶۴۹پرسش 
َّ
وُب ال

ُ
ل

ُ
ْت ق زَّ

َ
ِكَر اللُه َوْحَدُه اْشَمأ

ُ
 ﴾َو ِإذا ذ

وَن ِباْ ِخَرِة ﴿اشددرن آية:   :۶۴۹السددؤال/   ل وب  الَِّذيَن َ  ي ْؤِمن  ْت ق  زَّ
َ
َمأ ِكَر ا َّ  َوْحَده  اشددْ َوِإَذا ذ 

ونَ  ْم َيْسَتْ ِشر  وِنِه ِإَذا ه  ِكَر الَِّذيَن ِمن د   .﴾َوِإَذا ذ 
Taha- العراق/ السليمانية 

اند، نفرت گیرد، و چون های آن كسان كه به قیامت ایمان نیاوردهچون تنها خدا را یاد كنند، دل﴿ی  آیه
 را شرح دهید. ﴾نام دیگری جز او برده شود، شادمان شوند

Taha  ـ عراق ـ سلیمانیه 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ِكَر  ﴿ وَن ِباْ ِخَرِة َوِإَذا ذ  ل وب  الَِّذيَن َ  ي ْؤِمن  ْت ق  زَّ
َ
مَدأ ِكَر ا َّ  َوْحَده  اشددددْ وِنِه َوِإَذا ذ  الَِّذيَن ِمن د 

ونَ  ْم َيْسَتْ ِشر   [.45]الزمر: ﴾ِإَذا ه 

 بسم الله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

گیرد، و چون نام اند، نفرت های آن كسان كه به قیامت ایمان نیاوردهچون تنها خدا را یاد كنند، دل﴿
 . (1)دیگری جز او برده شود، شادمان شوند﴾
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 ؟السؤال هنا هل هنا  أحد يشمئز إذا ذكر اهلل وحده

 پرسش اینجا است: آیا كسی وجود دارد كه وقتی تنها خداوند یاد شود، بیزار گردد؟

امللحددون   يشددددمئزون ألنهم أصدددداًل   يعتقددون بوجوده لثشددددمئزوا منده، املشددددركون   
يشددمئزون ألنهم يعتقدون بأنه اهلل فكي  يشددمئزون من ذكر اهلل إضددافة إلى أنهم يؤمنون 

 با خرة ظاهراً.

شوند؛ چرا كه اصَل  به وجود خداوند اعتقادی ندارند تا از او بیزار شوند. مشركان بیزار ُملحدان بیزار نمی
خداوند بیزار شوند؟ به عَلوه آنها به شوند؛ چرا كه اعتقاد دارند او خداوند است؛ پس چطور از یاد نمی

 ظاهر، به آخرت نیز ایمان دارند.

إذن املراد من ذكر اهلل هو ذكر خليفدة اهلل يف أرضددددده أو وجده اهلل أو اهلل يف الخلق، واملراد 
 با خرة هو الغث .

له در خلق است ی او در زمین یا وجه خداوند یا همان البنابراین منظور از یاد خداوند )الله(، یاد خلیفه
 باشد.و منظور از آخرت نیز، غیب می

فمن يكفرون بخليفة اهلل يف أرضه يف كل زمان هم من تشمئز قلوبهم عند ذكره وحده 
أمددامهم؛ ألنهم   يؤمنون بددالغثدد  )ا خرة( ويطلبون أن يقهروا على اإليمددان بخليفددة اهلل 

هم يسدددت شدددرون إن ذكر علماؤهم بمعجزة مادية قاهرة   تبقي أي مسددداحة للغث  يف حني أن
 ري العاملني الذين يحاربون خليفة اهلل يف زمانهم ويطلبون املعجزة املادية القاهرة الآ   تبقي 
أي مسدددداحدة للغثد  أو ا خرة، فدالدذي   يؤمن بدالغثد  والدذين   يوجدد يف إيمدانهم مسدددداحدة من 

  فكي  يؤمن بهدا من يطلد  أن الغثد    يؤمنون بدا خرة يف حقيقدة أمرهم؛ ألني ا خرة  ثد 
يكون إيمدانده مرتكزاً على معجزة مداديدة ظداهرة مداديداً مئدة بداملئدة؛ بحثدث تنفي أي مسددددداحدة 

 من الغث  يف اإليمان.

ورزند، كسانی هستند كه وقتی بنابراین كسانی كه در هر زمان به جانشین خداوند در زمینش ُكفر می
شوند؛ چرا كه آنها به غیب )آخرت( ایمان ندارند و بیزاز می آید،در حضورشان تنها یاد او به میان می

كننده( كه هیچ مجالی برای غیب یا آخرت باقی  ی مادی قاهر )مجبوركنند با معجزهدرخواست می
عملشان یاد شوند، حالی كه اگر علمای بی گذارد، به ایمان به جانشین خداوند مجبور شوند؛ درنمی



   

ی مادی قاهری جنگند و معجزهی خداوند در زمانشان میشوند؛ كسانی كه با خلیفهشادمان می
گذارد. كسی كه به غیب ایمان ندارد و نمایند كه هیچ مجالی برای غیب یا آخرت باقی نمیدرخواست می

شد، در حقیقت، به آخرت ایمان ندارند؛ چرا كه آخرت، كسانی كه در ایمانشان، جایگاهی برای غیب نبا
ی مادی ظاهری باشد، به كند ایمانش صدر در صد مبتنی بر معجزهغیب است. كسی كه درخواست می

 آورد؟ طوری كه هر جایگاهی را برای حضور غیب در ایمان از بین ببرد، چگونه به آخرت )غیب( ایمان می

صددلى اهلل عليه وآله( والذي هو خليفة اهلل يف أرضدده الذين إذن ففي زمن رسددول اهلل محمد )
كفروا كانوا يشمئزون من ذكره ولكنهم يست شرون إن ذكر سادتهم ومألهم وعلمائهم 

  ري العاملني سواء كانوا أحنافاً أم يهوداً أم نصارو.

ـ نش بودكسی كه خلیفه و جانشین خداوند در زمیـ )ص(بنابراین در زمان رسول خدا حضرت محمد
عملشان جستند ولی اگر یاد سروران، بزرگان و علمای بیآمد بیزاری میكافران وقتی یاد او به میان می

 شدند؛ چه احناف و چه یهود یا نصارا.آمد، شادمان میبه میان می

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

 و برکاته والسالم علیکم ورحمة اهلل
 ـه ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام 

****** 

رین ﴿: آیا این سخن حق تعالی ۶۵۰پرسش 
َ

ُمْنظ
ْ
َك ِمَن ال  ِإنَّ

َ
 كند؟ بر وجود بیش از یک منظر داللت می ﴾قال

بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآل محمد األئمة واملهديني  :۶۵۰السؤال/  
 وسلم تسليماً. السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ا بعد أرجوا أن تسدددمس لي بسدددؤال سددديدي لقد  اسدددأل اهلل أن تكونوا يا أهل البثت بخري؛ أمي
َ  ِمَن امل نَرِرينَ ﴿فهمدت من هدذه ا يدة الكريمدة: [. فهمدت من املنررين ١5األعران: ]﴾قَداَل ِإندَّ



أن هنا  أكه من واحد من املنررين، ففهمت أيضدددداً أن إيليا النيب والخضددددر عليهم السددددالم 
واإلمدام محمدد بن الحسددددن العسددددكري مكن اهلل لده يف األرل من املنررين. فدأرجوا مند  

التمكني سددديدي ومو ي وحبثيب وتا  رأن أن تسدددددني، أسدددأل اهلل أن يعجل ل  النصدددرة و
وجعلين حجرة بأيديكم لضدرب أعداء اهلل و  يفارق بثين وبثنكم ح  ألقاه ونسدأل  سديدي 
الددعداء بدالثبدات والفوز معكم يدا آل محمدد، والحمدد هلل وحدده وحدده وحدده والسددددالم عليكم 

     ورحمة اهلل وبركاته.                                                                       
 العراق -إحسان علي مهدي الحلفي 

 بسم الله الرحمن الرحیم. 
. سَلم علیكم ورحمة الله وبركاته.  اللهم صل علی محمد وآل محمد االئمة والمهدیین و سلم تسلیما 

خواهم كه شما ای اهل بیت، به سَلمت باشید. اما بعد.... امیدوارم پرسش مرا پاسخ از خداوند می
رین﴾ چنین  ،( 1﴾)یافتگانی گفت: تو از مهلت﴿ی كریم ر این آیهگویید. آقای من! د از عبارت ﴿اْلُمْنظ 

 )ع(شده وجود دارد. همچنین فهمیدم كه ایلیای نبی و خضر داده استنباط كردم كه بیش از یک مهلت
شدگان داده و همچنین امام محمد بن الحسن العسكری كه خداوند در زمین تمكینش دهد نیز از مهلت

خواهم در یاری و باشند. آقا، موال، حبیبم و تاج سرم! امیدوارم مرا یاری و اصَلح نمایی. از خداوند میمی
تمكین شما تعجیل فرماید، و مرا برای در هم كوبیدن دشمنان خداوند سنگی در دستان شما قرار دهد، 

شما سرورم تقاضا دارم برای ثابت قدم و میان من و شما جدایی نیندازد، تا آن هنگام كه با او دیدار كنم. از  
 ماندن و رستگاری با شما ای آل محمد، دعا فرمایی.

 والحمدلله وحده وحده وحده، والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 احسان علی مهدی حلفی ـ عراق  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وال 

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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نعم وفقكم اهلل، هنددا  منررون  ري إبلثس لعندده اهلل، وأسددددددأل اهلل أن يوفقكم لخري 
وأن يختم لكم بخري هو وليي وهو يتولى الصدددددالحني. ا خرة والددنيدا وأن يسددددددد خطداكم 
  والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

شدگانی غیر از ابلیس )لعنت خداوند بر او( نیز وجود دارند. از  داده آری، خداوند توفیقتان دهد. مهلت
هایتان را استوار، و عاقبت به خیر كند. او كنم شما را بر خیر آخرت و دنیا موفق، گامخداوند درخواست می

 سرپرست من است و سرپرسِت شایستگان. 
 والسَلم علیكم ورحمة الله وبركاته.

 ه ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام 

****** 

ا﴿ی : تفسیر آیه ۶۵۱پرسش   َجِنیًّ
ً
ْیِك ُرَطبا

َ
ِة ُتساِقْط َعل

َ
ل

ْ
خ ِع النَّ

ْ
ْیِك ِبِجذ

َ
ي ِإل  ﴾ َو ُهزِّ

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصدلى اهلل على محمد وآل   :۶۵۱السدؤال/
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

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

من سدورة  25ن يا مو ي ما هو تفسدري ا ية  السدالم علي  يا ولي اهلل يا إمامي أحمد الحسد 
ْخَلِة ت َساِقْط َعَلْيِ  ر َطًبا َجِنيًّا﴾ ي ِإَلْيِ  ِبِجْذِع النَّ زج  ؟مريم، بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ ﴿َوه 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.                                                       
 اسراليا  -املرسل: نجمة الجدي 



ی سوره  25یدرود و سَلم بر تو ای ولیَّ خداوند، ای امام من، احمدالحسن، ای موالی من! تفسیر آیه
چیده برایت و نخل را به سوی خودت تكان بده تا خرمای تازه﴿مریم چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم 

 ؟﴾فروریزد
 رحمة الله و بركاته.والسَلم علیكم و

 فرستنده: نجمه الجدی ـ استرالیا  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم   تسلیما 

اً   ْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَتيِن ِمَت  *﴿َفَحَمَلْته  َفانَتَبَذْت ِبِه َمَكاناً َقِصيي َجاءَها امْلََخال  ِإَلى ِجْذِع النَّ
َ
َفأ

اً  يي نسددددِ ياً مَّ نت  نَسددددْ ِريي  *َقْبَل َهَذا َوك   َّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربَِ  َتْحَتِ  سددددَ
َ
 *اً َفَناَداَها ِمن َتْحِتَها أ
اً  اِقْط َعَلْيِ  ر َطباً َجِنيي ْخَلِة ت سدددَ ي ِإَلْيِ  ِبِجْذِع النَّ زج ا َتَرِينَّ  *َوه  ي َعْيناً َفَِّمَّ َرِبي َوَقرج ِلي َواشدددْ َفك 

اً   يي َكلجَم الَْيْوَم ِإنسدِ
 
ْوماً َفَلْن أ ْحَمِن صدَ وِلي ِإنجي نََذْرت  ِللرَّ َحداً َفق 

َ
ِر أ َتْت بِ  *ِمَن الَْ شدَ

َ
ِه َقْوَمَها َتْحِمل ه  َفأ

اً   ثْئاً َفِريي َمِ   *َقال وا َيا َمْرَيم  َلَقْد ِجئِْت شددددَ
 
ْوءم َوَما َكانَْت أ  سددددَ

َ
ب وِ  اْمَرأ

َ
ْخَت َهار وَن َما َكاَن أ

 
َيا أ

اً  اً  *بَِغيدي ِ يدي ِد صددددَ اَن يِف امْلَهدْ اَرْت ِإَليْدِه قَدال وا َكْيَ  ن َكلجم  َمن كدَ شدددددَ
َ
ِ آتَداِنَي قَداَل ِإنج  *فَدأ ي َعبْدد  ا َّ

اً  اً  *الِْكَتاَب َوَجَعَليِن نَِ يي ْمت  َحيي َكاِة َما د  اَلِة َوالزَّ اِني ِبالصدَّ ْوصدَ
َ
نت  َوأ ْيَن َما ك 

َ
َباَركاً أ َوَجَعَليِن م 

اً  * ِقيدي اراً شددددَ َدِتي َوَلْم َيْجَعْليِن َجبدَّ  ِبَوالدِ
اً دتَ  *َوبَري لدِ اَلم  َعَليَّ َيْوَم و  ث  َوالسددددَّ بْعدَ

 
وت  َوَيْوَم أ م 

َ
 َوَيْوَم أ

اً﴾]مريم:   [. ٣٣-22َحيي

ی درخت ﴿پس به او آبستن شد و او را با خود به مكانی دورافتاده برد * درد زاییدن او را به سوی تنه
خرمایی كشانید. گفت: ای كاش پیش از این مرده و از یادها فراموش شده بودم * از زیر او ندا داد: ناراحت 

ش، پروردگارت از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت * و نخل را به سوی خودت تكان بده تا خرمای مبا
چیده برایت فرو ریزد * پس ای زن، بخور و بیاشام و شادمان باش و اگر از آدمیان كسی را دیدی، تازه

ک را برداشت و گویم * كود ام و امروز با هیچ بشری سخن نمیبگوی: برای خدای رحمان روزه نذر كرده
ای! * ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی نزد قوم خود آورد. گفتند: ای مریم! كاری قبیح و ناپسند كرده

بود و نه مادرت زنی بدكاره! * به فرزند اشاره كرد. گفتند: چگونه با كودكی كه در گهواره است سخن 



   

مرا پیامبر گردانیده است * و هر جا كه  ی خدایم، به من كتاب داده وگوییم؟! * كودک گفت: من بنده
ام به نماز و زكات وصیت كرده است * و نیز نیكی كردن به مادرم، و مرا جبار باشم مرا بركت داده و تا زنده

میرم و روزی كه دیگر بار زنده و شقی نساخته است * سَلم بر من، روزی كه زاده شدم و روزی كه می
 [ 33-22]مریم: شوم﴾.برانگیخته می

مريم )عليها السالم( امرأة واملرأة عادة يصع  عليها أن تهز شجرة صغرية فكي  بالنخلة 
ها فضاًل عن املرأة  ؟وهي شجرة جذعها متني ويصع  على الرجل هزي

یک زن است و به طور عادی برای یک زن تكان دادن درخت كوچكی دشوار است، چه برسد   )ع(مریم
ای محكم دارد! تكان دادن آن برای یک مرد هم كاری است دشوار، چه به درخت خرما؛ درختی كه تنه

 برسد به یک زن!

بهدا وأضدددد  إلى هدذا أني مريم حدديثدة و دة وبدالتدالي فهي مجهددة وتحتدا  للراحدة وأن يهتم  
 ريهدا ويعدد لهدا مدا تحتدا  من طعدام؛ ولهدذا نجدد الندام عدادة ترحم املرأة حدديثدة الو دة فيدأتي 
بعض أقاربها من النسداء ويلون احتياجاتها، فكي  يرحم النام نسداءهم و  يرحم اهلل مريم 

 !؟املنقطعة إليه بالعبادة فيكليفها بهزي جذع النخلة

وده و در نتیجه در سختی بود و به آسایش و راحتی نیاز داشت به عَلوه، مریم به تازگی وضع حمل نم
بینیم و اینكه شخص دیگری به او توجه كند و غذایی را كه نیاز دارد، برایش فراهم نماید. از همین رو می

هاِی ورزند و برخی از خانمكه به طور معمول مردم به زنی كه به تازگی وضع حمل نموده، مهربانی می
هایشان مهربانی شود كه مردم به زنكنند. حال، چطور میهایش را برطرف مییند و نیازآنزدیكش می

كند؟! به كسی كه با عبادت كردن برای او از همه چیز كنند، ولی خداوند به مریم لطف و مهربانی نمیمی
ف میبریده بود؟! و او را به تكان دادن تنه  كند؟!ی خرما موظَّ

نزل اهلل الرط  من النخلة ألي س   يس به اهلل، وملاذا لم يستمر ألم يكن باإلمكان أن ي  
ما كان يحصددددل مع مريم سددددابقاً عندما كانت يف بثت العبادة وكان طعامها يأتيها دون أي 

 عمل وهي ا ن مجهدة بدنياً ونفسياً ويف أشد الحاجة أن يأتيها طعامها دون أن تعمل؟!!!

آورد، خرما را از درخت فرود آورد؟ چرا ای كه به وجود میوسیله  آیا امكان نداشت خداوند با هر سبب و
كرد و غذایش بدون اینكه كاری كند، نزدش ی عبادت با مریم رفتار میتر در خانهبه همان صورت كه پیش



برد و به اینكه غذایش آمد، ادامه نداد، در حالی كه اكنون، از نظر بدنی و نفسانی در سختی به سر میمی
 هیچ كاری برایش آماده باشد، بسیار نیازمندتربود؟! بدون

الحقيقدة إني سدددد د  أمر اهلل ملريم أن تهزي جدذع النخلدة هو أنهدا خرجدت من بثدت العبدادة 
وا نقطاع إلى اهلل إلى دنيا النام فعليها أن تبذل جهداً لتحصددل على طعامها، وعليها أن تبذل 

الم(، وعليهدا أن تبدذل جهدداً لتحداف  على )عليده السدددد یجهدداً للحفداع على خليفدة اهلل عثسدددد 
نفسددها، عليها ا ن أن تعمل باألسددباب، هذه هي الرسددالة الآ وصددلت ملريم )عليها السددالم( بهزي 

 جذع النخلة.

ـ این بود كه او از ی درخت خرما را تكان دهدكه تنهدر حقیقت علت دستور دادن خداوند به مریم ـ
او چیز، به خاطر خداوند بیرون آمده و به سوی دنیای مردم رفته بود، و بر ی عبادت و بریدن از همه خانه

 )ع(او بود كه برای محافظت از جانشین خداوند عیسیدست آوردن غذایش تَلشی كند و بر  بود كه برای به
او بود كه برای محافظت از خویشتن تَلشی نماید. او اكنون باید از تَلشی به خرج دهد و همچنین بر 

سباب و وسیله ی خرما را تكان رسیده بود تا تنه )ع(ها استفاده كند. این همان رسالتی بود كه به مریم ا 
 دهد.

ا مسددددألدة هدل هي بدذلدت جهدداً يف هزي الجدذع؟ وملداذا لم يرحمهدا اهلل ويدأتيهدا بدالطعدام كمدا  أمدي
م تحتا كانت سدددابقاً؟ فجوابها بسددديط؛ وهو أن نعرن كي  هزيت مريم جذع النخلة فهي ل

هدا بقوتهدا بدل هي بمجرد أن امتثلدت ألمر اهلل ووضددددعدت يددهدا على جدذع النخلدة بددأت  أن تهزي
ة وتسدددداقط الرطد ، وكدان هدذا األمر يف  دايدة الحكمدة، فهو إضددددافدة إلى مدا  النخلدة ته  بقوي
م قد حصددل بهذه الصددورة ليكون سددلسدداً مقبو ً و  تفاجأ وتخان مريم )عليها السددالم(  تقدي

نََّها نتيجة هذ
َ
ا َرآَها َتْهَ َ َكأ اَ  َفَلمَّ لِْق َعصدَ

َ
ا الحد  كما حصدل مع مو  )عليه السدالم(؛ ﴿َوأ

وَ  َ  َتَخْ  ِإنجي َ  َيَخان  َلَديَّ امْل ْرَسل وَن﴾]النمل:   ْ  َيا م  ْدِبراً َوَلْم ي َعقج لِْق ١٠َجانٌّ َولَّى م 
َ
ْن أ

َ
[، ﴿َوأ

ا َتْهَ َ  ا َرآهدَ اَ  َفَلمدَّ َ  ِمَن  َعصدددددَ ْل َوَ  َتَخْ  ِإندَّ ْقبدِ
َ
وَ  أ ْ  يَدا م  ْدِبراً َوَلْم ي َعقدج انٌّ َولَّى مد  ا جدَ نَّهدَ

َ
أ  كدَ

 [، ٣١اْ ِمِننَي﴾]القصص: 

ی درخت تَلشی نمود؟ و چرا خداوند بر او رحم نیاورد و اما این مسئله كه آیا او برای تكان دادن تنه
ی ش فراهم نكرد؟ پاسخش ساده است؛ باید بفهمیم مریم چگونه تنهتر از آن، غذایش را برایمانند پیش

درخت خرما را تكان داد. الزم نبود او آن را با نیروی خودش تكان دهد، بلكه به محض اینكه به فرمان 



   

ی درخت خرما نهاد، درخت خرما به شدت شروع به تكان خوردن نمود الهی گردن نهاد و دستش را بر تنه
تر بیان كردیم، این واقعه به خت؛ و این موضوع، در نهایت حكمت بود. عَلوه بر آنچه پیشو خرما فرو ری

رخ  )ع(قبول اتفاق افتد و آن گونه كه برای موسی ای قابلاین شكل صورت پذیرفت تا به صورت ساده
د ماری عصایت را بیفكن. چون دیدش كه همانن﴿شوكه نشود و نترسد:  )ع(داد، بر اثر این اتفاق مریم 

جنبد، گریزان بازگشت و به عقب ننگریست. ای موسی، مترس كه فرستادگان نباید در حضور من می
جنبد، گریزان بازگشت و به و عصایت را بینداز. چون دیدش كه همانند ماری می﴿ ،[10:النمل]﴾بترسند

 [31]القصص: .﴾عقب ننگریست. ای موسی، پیش آی و مترس كه تو در امان هستی 

ة دون معرفتهدا  فلو أني مريم )عليهدا السددددالم( جلسدددددت بقرب نخلدة واه ت هدذه النخلدة بقوي
ا لو حصدددددل األمر كمدا بثنده اهلل تعدالى فلن يكون مفداجئداً،   فهي أكيدد تفداجو وتخدان، أمدي
فمريم ا مرت أن تهزي جذع النخلة ولثس فقط تضددددع يدها على النخلة فاهلل لم يقل لها ضددددعي 

 النخلة؛ يد  على النخلة واه ت

خورد، نشست و این درخت بدون اینكه او بداند، به شدت تكان مینزدیک درخت خرما می  )ع(اگر مریم  
ترسید. اما اگر مسئله همان گونه كه خداوند متعال برایش بیان فرمود انجام شد و میقطعا  او شوكه می

تش را بر ی خرما را تكان دهد و نه فقط دسشود. به مریم دستور داده شد تنهشود، او دیگر شوكه نمی
 خورد؛درخت خرما بگذارد. خداوند به او نفرمود دستت را بر درخت خرما بگذار و درخت خودش تكان می

ألني هدذا أيضددددداً سدددديكون فيده مفداجئدة لهدا وربمدا خدافدت، ولكنده قدال لهدا هزي إليد  
د فمسددددكت النخلة بيديها وهي تعلم أنها تريد أن تهزي النخلة وأني النخلة سددددته  ألني اهلل أرا

 هذا، وبهذا فهي لن تفاجأ باه از النخلة ولن تخان أبداً؛

شد؛ خداوند به او فرمود: درخت را چرا كه این موضوع نیز باعث شوكه شدن او و چه بسا ترسیدنش می
خواهد درخِت خرما را تكان دهد و درخت دانست كه میتكان بده. لذا او درخت را با دستانش گرفت و می

خورد؛ چرا كه خداوند این طور اراده فرموده بود. در نتیجه ایشان با تكان خوردن درخت خرما تكان خواهد  
 ترسد؛شود و به هیچ وجه نمیخرما شوكه نمی

ألنها على علم تام بما تريد أن تفعل وما يريد اهلل أن يحصدددل، وبهذا فسددد   اه از النخلة 
اً يزيد اطمئنانها ولثس خوفها سدددديكون معروفاً عند مريم وأنه من اهلل، وبهذا سدددديكون أمر



ة ا لهية الآ كانت تحيط بمريم )عليها السدددالم( ملريم )عليها  بل ويكون أيضددداً إظهاراً للقوي
السدددالم(، فتعرن مريم )عليها السدددالم( أني هنا  مالئكة تحيطها وتحرسدددها وتحفرها من  

 كيد الذين سيقولون ﴿َيا َمْرَيم  َلَقْد ِجئِْت َشثْئاً َفِريياً﴾

آگاهی كامل دارد. خواهد انجام دهد و آنچه خداوند میچرا كه او به كاری كه می خواهد عملی شود، 
باشد. در نتیجه نتیجه علت تكان خوردن درخت خرما برای مریم معلوم بود و اینكه از سوی خداوند می در

ی نیرو و قدرت الهی است هداد و نه ترسش را؛ و حتی آشكار كنندعاملی شد كه اطمینان او را افزایش می
فهمد كه در آنجا فرشتگانی می )ع(نتیجه مریم  احاطه دارد. در )ع(بر مریم   )ع(ی مریم كه به واسطه

گویند ﴿ای كنند و او را از مكر و فریب كسانی كه میحضور دارند كه بر او احاطه دارند و از او نگاهبانی می
 نمایند.حافظت میای!﴾ ممریم! كاری قبیح و ناپسند كرده

وبهدذا كدان هدذا الحدد  )هزي اليد  بجدذع النخلدة( حجراً إلهيداً حقق أموراً كدان يريددهدا 
اهلل، فعرفدت مريم )عليهدا السددددالم( عنددمدا ا مرت بهزي الجدذع أن عليهدا من هدذا اليوم أن تعتمدد 

ا مريم األسدددباب وتعمل باألسدددباب لربية وتنشدددئة خليفة اهلل ح  يحني وقت بعثه، ولم تفاج
)عليها السدالم( باه از جذع النخلة كما تفاجا مو  )عليه السدالم( باه از العصدا ملا تحولت 

 أفعى

شود كه ی درخت خرما را به طرف خودت تكان بده﴾  سنگی الهی میبه این ترتیب این اتفاق ﴿تنه
ی درخت خرما را شد تنه دستور داده )ع(سازد. وقتی به مریم ی خداوند را محقق میكارهای مورد اراده

ی خداوند تا هنگامی كه زمان برانگیخته شدنش تكان دهد، دانست كه از امروز برای تربیت و رشد خلیفه
 اساس آنها عمل نماید. فرا رسد، باید به اسباب تكیه و بر

فمريم )عليهدا السددددالم( كداندت متعبدة ومرهقدة من الو دة فعداملهدا اهلل بغدايدة الرحمدة ولم 
ن تفاجأ ح  باه از جذع النخلة، وعلمت مريم )عليها السدددالم( من اه از جذع النخلة يشدددأ أ

ة  ه، بل وهزته بقوي ة هزيت جذع النخلة الذي يصدددع  هزي ة عريمة تحيطها؛ هذه القوي أني هنا  قوي
وقويت  النفســ وأسددقطت منه الرط  بكل يسددر، وبهذا أزداد اطمئنان مريم )عليها السددالم(  

 مواجهة من سيقولون ﴿َيا َمْرَيم  َلَقْد ِجئِْت َشثْئاً َفِريياً﴾،عزيمتها على 

كه با تكان خوردن عصا هنگامی كه به مار  )ع(ی خرما هماننِد موسیبا تكان خوردن تنه )ع(مریم 
نتیجه خداوند با او در نهایت  در اثر وضع حمل در رنج و سختی بود. در )ع(تبدیل شد، شوكه نشد. مریم 



   

ی درخت خرمایی هم شوكه رأفت و مهربانی رفتار نمود و خواستش این نبود كه حتی با تكان خوردن تنه
نجا نیروی بزرگی هست كه بر او احاطه دارد؛ ی خرما دانست كه آنیز از تكان خوردن تنه )ع(شود و مریم  
دنش دشوار است، تكان داد و حتی آن را به شدت تكان داد ی درخت خرمایی را كه تكان دااین نیرو تنه

را افزایش داد و  )ع(و در نهایت به آسانی خرما از آن فرو افتاد و به این وسیله اطمینان نفسانی مریم 
 ای!﴾ راسخ شد.ای مریم! كاری قبیح و ناپسند كرده﴿گویند ی او برای رویارویی با كسانی كه میاراده

إلى من كانوا ينتررونه والذين يفرل أنيهم ينصددرونه، هي لم تأتي به إلى  فجاءت باملولود
اليهود املعدانددين، بدل جداءت بده إلى من كدانوا ينتررون و دتده سدددددابقداً وتفداجدأوا بدأني املولود أنثى 

 وهي مريم )عليها السالم(

دادند. او این یاری میاو مولودی را برای كسانی كه منتظرش بودند، آورد؛ همان كسانی كه باید او را 
تر تر، منتظر والدتش بودند و پیشیهودیان معاند نیاورد، بلكه او را برای كسانی برد كه پیش برایمولود را 

 بود، جا خورده بودند.  )ع(از اینكه این مولود، دختر یعنی مریم 

ون و دتده ا ن جداءتهم مريم بداملولود الدذي ينتررونده ويرقبون و دتده، بدل وكدانوا ينترر
من والددي مريم بدالخصددددول؛ أي لم يحصدددددل أي تغيري كبري فقط بددل أن يكون املولود هو 
مريم أصددددبس املولود املنترر هو ابن مريم )عليده السددددالم(، فكداندت كلمداتهم املوجهدة ملريم 

ثْئاً )عليها السدالم( هي أقذر ما يمكن أن تتهم به امرأة وهو الفاحشدة ﴿َيا َمْرَيم  َلَقْد ِجئِْت شدَ 
 )عليه السالم( يشء مفرو ! أي ابن حرام ! یَفِريياً﴾ أي أني عثس

كشیدند. حتی آنان به اكنون مریم، مولودی را برایشان آورد كه منتظرش بودند و انتظار والدتش را می
طور خاص منتظر والدت او از سوی والدین مریم بودند؛ به عبارت دیگر تغییر بزرگی ایجاد نشده بود؛ فقط 

بود. سخنانی كه متوجه مریم  )ع(به جای اینكه مولود همان مریم باشد، مولوِد مورد انتظار، فرزند مریم 
گری: نمودند، پلیدترین سخنانی بود كه امكان داشت زنی با آنها مورد اتهام قرار بگیرد؛ یعنی فاحشه )ع(

زاده ناپسندی است! یعنی حرام چیز زشت و )ع(ای!﴾ ؛ یعنی عیسی﴿ای مریم! كاری قبیح و ناپسند كرده
 است!

هددذه هي كلمددات املؤمنني املنتررين الددذين كددانوا يعتقدددون أني املخلص املنترر لهم 
سدديكون من والدي مريم )عليها السددالم( بالخصددول !! فماذا كان ممكناً أن تنترر مريم 



يكل وأتباعهم )عليها السدددالم( من القسدددم ا خر من اليهود الذين كانوا عبارة عن علماء اله
وهم كدانوا قبدل هدذا الحدد  يمقتون مريم )عليهدا السددددالم( ويربصددددون بهدا الددوائر فكداندت 
املعجزة الآ  بدد منهدا لتنجو مريم )عليهدا السددددالم( من كيددهم، وهي كالم الصدددديب يف املهدد 

 فشاء اهلل أن يؤمن عدد ممن حصلت هذه املعجزة أمامهم

بخِش آنان كه تظر بیان كردند؛ كسانی كه اعتقاد داشتند رهاییاین همان سخنانی است كه مؤمنان من
از گروه دیگری از  )ع(باشد!! حال، مریم می )ع(منتظرش بودند، به طور قطع و یقین از والدین مریم 

توانست داشته باشد؛ كسانی كه عبارت بودند از علمای هیكل و پیروانشان؛ در حالی یهود چه انتظاری می
آمدهای ناگواری برایش انتظار پیشكینه به دل داشتند و چشم )ع(ن رخداد، آنها از مریم كه پیش از ای

از ِكید و فریب آنان رها  )ع(ای كه گریزی از آن نیست وجود داشته باشد، تا مریم بودند. پس باید معجزه
كسانی كه این شود؛ یعنی همان سخن گفتن كودک در گهواره. خداوند چنین اراده فرمود كه تعدادی از 

 معجزه پیش رویشان اتفاق افتاد، ایمان آورند.

آمنوا ألنهم يؤمنون بدالغثد  ولم يؤمن من كدانوا يريددون معجزة قداهرة فقدالوا هدذا سددددحر 
وقالوا نطق على لسدددانه شددديطان من الجن وقالوا أوهام، وهكذا لم يعدموا حجة ليكفروا به 

)عليده السددددالم( إلى حدالتده الطبيعيدة  یثسدددد عكمدا هو حدال أكه الندام دائمداً لألسدددد ، وعداد 
كصديب ليدخل دنيا ا متحان ويحقق نتيجته يف ا متحان عن اسدتحقاق ولتتحقق عدالة اهلل 

ــيما حصددددل من نطقه يف املهد كما   فنســـ  حاله يف الذر ملا حج  بالجسددددد، وأخذت مريم  نسـ
 )عليه السالم( وابتعدت عنهم لربيه وتحاف  عليه ح  يبعثه اهلل ويؤدي رسالته یعثس

خواستند، ایمان ی چیره و قاهر میآنها ایمان آوردند، چرا كه به غیب ایمان داشتند و كسانی كه معجزه
وهام و راند؛ و گفتند: انیاوردند؛ گفتند: این جادو است؛ و گفتند: شیطانی از جن، بر زبانش سخن می

گونه كه متأسفانه خیاالت است. به این ترتیب هر حجت و دلیلی را محو كردند تا به آن كافر شوند؛ همان
نیز مانند یک كودک به وضعیت طبیعی خودش  )ع(باشد. عیسیتر مردمان این چنین میوضعیت بیش

لی سازد و عدالت خداوند بازگشت تا وارد دنیای امتحان شود و هدفش را در امتحان از روی استحقاق، عم
طور كه برد؛ همانرا به انجام برساند. بنابراین آنچه از سخن گفتنش در گهواره حاصل شده بود را از یاد 

م ذر آن هنگام كه در حجاب جسد قرار گرفت، از یاد برد. مریم، عیسی را  )ع(وضعیت خودش را در عال 
او محافظت نمود، تا اینكه خداوند او را مبعوث نماید و  برداشت و برای تربیت كردنش از آنان دور شد و از

 رسالتش را به انجام برساند؛



   

وأيضددددداً يف نفس الوقدت فدَّني هدذه الحدادثدة جعلدت ا نتردار يسددددتمر بني املؤمنني وإن كدان 
)عليه السددالم( وجد من كانوا ينتررونه وتهيؤوا يف  ي ته الآ  عثسددیعددهم قلياًل فلما بعث 

 دته إلى بعثه فقاموا معه ونصروا دين اهلل. استمرت من و 

و در عین حال، این اتفاق، انتظار را بین مؤمنان ادامه داد؛ هر چند كه تعدادشان اندک بود. هنگامی 
سازی نمودند؛ مبعوث شد، كسانی كه منتظرش بودند، یافت شدند و در غیبتش زمینه  )ع(كه عیسی 

 ه داشت. آنان با او به پا خاستند و دین خدا را یاری نمودند.غیبتی كه از والدت تا مبعوث شدنش ادام

 َكاَن  
َ
بَا َجْعَفرم )عليه السددددالم(: )أ

َ
لْت  أ

َ
أ ابْن  َمْرَيَم )عليه  عثسددددیعن يزيد الكنان َقاَل سددددَ

اَل: كَداَن َيْوَمئِدذم  هْدِل َزمَدانِدِه َفقدَ
َ
ِ َعَلى أ َة ا َّ جدَّ ِد ح  ِ َ رْيَ السددددالم( ِحنَي َتَكلََّم يِف امْلَهدْ َة ا َّ جدَّ اً ح   نَِ يدي

با ا. َوَجَعَليِن م  ِ آتاِنَي الِْكتاَب َوَجَعَليِن نَِ يًّ َمع  ِلَقْوِلِه ِحنَي َقاَل ِإنجي َعْبد  ا َّ َما َتسدْ
َ
لم أ ْرسدَ ْيَن م 

َ
َركاً أ

: َفَكاَن َيوْ  ْلت  ا. ق  ْمت  َحيًّ الِة َوالزَّكاِة ما د  ْوصاِني ِبالصَّ
َ
نْت  َوأ ِ َعَلى َزَكِريَّا يِف ما ك  ًة ِ َّ جَّ َمِئذم ح 

َو يِف امْلَْهدِ   ِتْلَ  الَْحاِل َوه 

پرسیدم: آیا عیسی بن مریم هنگامی   )ع(از یزید كناسی روایت شده است كه گفت: از ابا جعفر امام باقر
ِل  كه در گهواره سخن گفت، حجت خدا بر اهل زمانش بود؟ فرمود: »او آن زمان پیغمبر و حجت غیرمرس 

ی خدایم. خدا فرماید: »من بندهشوی كه می)فرستاده نشده( خدا بود. مگر از این سخن او متوجه نمی
ه باشم پر بركتم قرار داده و تا زنده باشم مرا به نماز و زكات به من كتاب داده و پیغمبرم ساخته و هر جا ك

سفارش كرده است«. عرض كردم: آیا در آن زمان و در همان حالی كه در گهواره بود، حجت خدا بر زكریا 
 بود؟

ِ مِلَْرَيَم ِحنَي تَ  عثسددددیَفقَداَل: كَداَن  اِم َوَرْحمَدًة ِمَن ا َّ اِل آيَدًة ِللندَّ ا يِف ِتلْدَ  الْحدَ َ َعْنهدَ َكلََّم َفَعربَّ
ْت َله   َمَت َفَلْم َيَتَكلَّْم َح َّ َمضدددَ ِمَع َكاَلَمه  يِف ِتْلَ  الَْحاِل ث مَّ صدددَ ًة َعَلى َمْن سدددَ جَّ اً ح  َوَكاَن نَِ يي

ْمِت  اِم بَْعَد صددددَ ِ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى النَّ َة ِ َّ جَّ َنَتاِن َوَكاَن َزَكِريَّا الْح  َنَتنْيِ  عثسددددیسددددَ  ث مَّ َماَت ِبسددددَ
َمع  ِلَقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ  َما َتسددددْ

َ
ِغريا أ يِبٌّ صددددَ َو صددددَ ه  َيْحَيى الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة َوه  يا   َزَكِريَّا َفَوِرَثه  ابْن 

ا بََلَ    ا َفَلمَّ ِ يًّ ْكَم صدددَ ةم َوآَتثْناه  الْح  وَّ ِذ الِْكتاَب ِبق  ِننيَ   عثسدددیَيْحيى خ  ْبَع سدددِ  )عليه السدددالم( سدددَ
اَن  ْوَحى ا َّ  َتعَداَلى ِإَليْدِه َفكدَ

َ
الَدِة ِحنَي أ سدددددَ ِة َوالرج وَّ َة َعَلى َيْحَيى َوَعَلى  عثسددددیَتَكلََّم بِدالَنب  جدَّ الْح 

اِم م   ِ َعَلى الندَّ ةم ِ َّ جدَّ داً ِبَغرْيِ ح  الِددم َيْومداً َواحدِ بَدا خدَ
َ
ْرل  يَدا أ

َ
ْجَمِعنَي َوَلثَْس َتْبَقى اأْل

َ
اِم أ َيْوَم  نْدذ  الندَّ

ْرَل.
َ
ْسَكَنه  اأْل

َ
 َخَلَق ا َّ  آَدَم )عليه السالم( َوأ



فرمود: »عیسی در آن حالت آیتی برای مردم و رحمتی از سوی خدا برای مریم بود؛ آن هنگام كه سخن 
گفت و از او دفاع نمود. او پیغمبر و حجتی بود بر هر كس كه سخنش را در آن حالت شنید. سپس سكوت 

وجل بر مردم پس از سكوت عیسی نمود و تا  وقتی دو ساله شد، سخنی بر زبان نراند، و حجت خدای عزَّ
تا دو سال زكریا بود. سپس زكریا درگذشت و پسرش یحیی، كتاب و حكمت را از او به ارث برد، در حالی 

وجل را نشنیده  ت بگیر ای كه: »ای یحیی كتاب را با قكه كودكی خردسال بود. آیا این سخن خداوند عزَّ وَّ
و ما حكم نبوت را در كودكی به او دادیم«. چون عیسی هفت ساله شد و خداوند متعال به او وحی فرستاد، 

ی مردم حجت شد. ای ابا خالد! از روزی كه خدا از نبوت و رسالت خود سخن گفت، و بر یحیی و بر همه
 ِت خدا بر مردم نمانده است«. زمین حتی یک روز بدون حج را آفرید و در زمینش ساكن ساخت، )ع(آدم

ِة يِف  مدَّ
 
ولِدِه َعَلى هَدِذِه اأْل ِ َوَرسدددد  ًة ِمَن ا َّ جدَّ  كَداَن َعِليٌّ )عليده السددددالم( ح 

َ
ِعلْدت  فِدَداَ  أ : ج  لْدت  َفق 

َبه  َعَلماً وَ  اِم َونَصددددَ َقاَمه  ِللنَّ
َ
ِ )صددددلى اهلل عليه وآله( َفَقاَل: نََعْم َيْوَم أ وِل ا َّ ْم ِإَلى َحَياِة َرسدددد  َدَعاه 

اِم يِف َحيَداِة  ة  َعِليا )عليده السددددالم( َواِجبَدًة َعَلى الندَّ : َوكَدانَدْت طَداعدَ لْدت  ْم ِبطَداَعتِدِه. ق  َمَره 
َ
َوَ َيتِدِه َوأ

ِ )صلى اهلل عليه وآله(َوبَْعَد َوَفاِتهِ  وِل ا َّ  َرس 

رف خدا و رسولش بر این از ط )ص(در زمان حیات رسول خدا )ع(عرض كردم: فدایت شوم. آیا علی
ت حجت بود؟ فرمود: »آری، روزی كه پیغمبر او را برای مردم به پا داشت و برای پیشوایی منصوبش  امَّ

 )ع( ساخت و آنها را به والیتش فراخواند و به اطاعتش دستور داد«. عرض كردم: بنابراین اطاعت از علی
 ود؟بر مردم واجب ب )ص(در زمان حیات و پس از وفات پیغمبر

اَعة   ِ )صدلى اهلل عليه وآله( َوَكانَِت الطَّ وِل ا َّ َمَت َفَلْم َيَتَكلَّْم َمَع َرسد  ه  صدَ َفَقاَل: نََعْم َوَلِكنَّ
ِ )صدلى  وِل ا َّ ِتِه َوَعَلى َعِليا )عليه السدالم( يِف َحَياِة َرسد  مَّ

 
ِ )صدلى اهلل عليه وآله( َعَلى أ وِل ا َّ ِلَرسد 

لجِهْم ِلَعِليا )عليه السدالم( بَْعَد اهلل عليه وآله( وَ  اِم ك  وِلِه َعَلى النَّ ِ َوِمْن َرسد  اَعة  ِمَن ا َّ َكانَِت الطَّ
ِ )صلى اهلل عليه وآله( َوَكاَن َعِليٌّ )عليه السالم( َحِكيماً َعامِلاً(  وِل ا َّ  .(١)َوَفاِة َرس 

 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن
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گفت. در زمان حیات خاموش بود و سخن نمی )ص(در زمان رسول خدا فرمود: »آری، ولی
ت و بر علی )ص(اطاعت از پیغمبر )ص(پیغمبر اطاعت  )ص(واجب و پس از وفات آن حضرت  )ع(بر امَّ
 ( 1)حكیمی عالم بود«. )ع(ی مردم واجب بود، و علیاز جانب خدا و رسولش بر همه )ع(از علی

 ه  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی  

****** 

ْخَت هاُروَن....﴿چرا مریم در سخن حق تعالی  : ۶۵۲پرسش 
ُ
 خطاب شده؟  ﴾یا أ

ِ   :۶۵۲السددددؤال/ مدَ
 
انَدْت أ ا كدَ ْوءم َومدَ  سددددَ

َ
ب وِ  اْمَرأ

َ
اَن أ ا كدَ ار وَن مدَ َت هدَ خدْ

 
قدال تعدالى: ﴿يَدا أ

اً﴾]مريم:   [.28بَِغيي
 .[28]مریم: مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدكاره!﴾ فرماید:﴿ای خواهر هارون! نه پدرت خداوند متعال می 

السدؤال هو ملاذا يخاطبون السديدة مريم )عليها السدالم( بهذا الخطاب ويقولون لها يا أخت 
 )هارون( وهي مريم )عليها السالم( لثس لها أخ اسمه هارون؟

و را »ای خواهر را با این سخن مورد خطاب قرار دادند و ا )ع(پرسش این است كه چرا حضرت مریم 
 برادری به نام هارون نداشت؟  )ع(هارون« خواندند در حالی كه مریم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله  علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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مرادهم تشددد يهها بمريم أخت مو  )عليه السدددالم( وهارون )عليه السدددالم( حثث إني مريم 
 أخت هارون صالحة ومقدسة عندهم.

است؛ چرا كه مریم خواهر هارون از نظر آنها  )ع(منظورشان تشبیه او به مریم، خواهر موسی و هارون
 ه و پاک بود.شایست

ا ملداذا قدالوا أخدت هدارون ولم يقولوا أخدت مو )عليده السددددالم(؛ وذلد  ألني هدارون األكرب  وأمدي
فتنسددددد  لده، وقدد ذكرت مريم أخدت هدارون ومو  )عليهمدا السددددالم( يف القرآن قدال تعدالى: 

وَن  ﴿ ر  ع  ْم   َيشددْ  م َوه 
ن  َرْت ِبِه َعْن ج  يِه َفَبصدد  ْخِتِه ق صددج

 
َع ِمْن َقْبل   *َوَقاَلْت أِل ْمَنا َعَلْيِه امْلََراضددِ َوَحرَّ

ونَ  ْم َله  نَاِصح  ْم َوه  ل ونَه  َلك  ْهِل بَثْتم َيْكف 
َ
ْم َعَلى أ لَك  د 

َ
 [١2-١١]القصص: ﴾َفَقاَلْت َهْل أ

تر بود و به این دلیل بود كه هارون، بزرگ  )ع(اما اینكه چرا گفتند خواهر هارون و نگفتند خواهر موسی  
است در قرآن ذكر  )ع(شود. مریمی كه خواهر هارون و موسیتر( منسوب میخواهر به او )برادر بزرگ
آنكه آنان دریابند از دور بر او فرماید: ﴿و به خواهر او گفت: از پی او برو؛ و زن بی شده. خداوند متعال می

خواهید شما را ی دایگان را از پیش بر او حرام كرده بودیم. آن زن گفت: آیا مینگریست * پستان همهمی
 .[12-11]القصص: ﴾خواهش باشند؟ای راهنمایی كنم كه او را برایتان نگه دارند و نیکبه خانواده

ه، وكانت مر يم مؤمنة بمو  )عليه السدالم( وشدجاعة، كانت السد   يف عودة مو  ألمي
نصددددرتده وهداجرت معده وتحملدت الكثري من األذو من بين إسددددرائيدل يف التيده مع مو  )عليده 
السدالم( وهارون )عليه السدالم( وماتت يف التيه قبل هارون )عليه السدالم(، وهي أكرب من مو  

 وهارون )عليهما السالم(.
 أحمد الحسن

ایمان داشت و شجاع بود. وی موسی   )ع(ی بازگشت موسی نزد مادرش بود و مریم به موسی  او وسیله
 )ع(های بسیاری از بنی اسرائیل در سرگردانی به همراه موسی و هارونرا یاری داد و با او هجرت كرد و آزار

ل شد و پیش از هارون   تر بود.بزرگ )ع(روندر سرگردانی از دنیا رفت. او از موسی و ها )ع(ُمتحمَّ
 احمدالحسن 

****** 



   

وا...﴿یمعنی نفوذ كردن درآیه :۶۵۳پرسش 
ُ

ذ
ُ

اْنف
َ
وا... ف

ُ
ذ

ُ
ْن َتْنف

َ
ْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم أ ِ

ْ
ِجنِّ َو اْل

ْ
 ﴾ یا َمْعَشَر ال

..السدددالم عليكم .السدددالم علي  سددديدي ومو ي قائم آل محمد ويمانيهم  :۶۵۳السدددؤال/
 أخوتي أنصار اهلل ورحمة اهلل وبركاته. 

آقای من و قائم و یمانی آل محمد، سَلم و درود بر شما.... سَلم بر شما برادران انصار اللِه من، و 
 رحمت و بركات خداوند بر شما!

قال اهلل سددددبحدانه وتعدالى يف محكم كتدابه العزيز: )يا أيهدا الذين آمنوا ان اسددددتطعتم ان 
 فذوا من أقطار السماوات واألرل فانفذوا و  تنفذون إ  بسلطان(.تن

توانید فرماید: ﴿ای گروه جنیان و آدمیان، اگر میخداوند سبحان و متعال در محكِم كتاِب عزیزش می
ها و زمین به بیرون نفوذ كنید، نفوذ كنید؛ ولی بیرون نتوانید رفت مگر با داشتن های آسمانكه از كرانه

 ی﴾.قدرت

 ما معىن النفوذ وكي  يكون؟ وما هو السلطان؟                           
 العراق/ البصرة -املرسل: أبو حيدر 

 معنای نفوذ كردن چیست و چگونه است؟ و »سلطان« )نیرو و توان( چیست؟
 فرستنده: ابوحیدر ـ عراق ـ بصره 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ن﴿ا ية هي هكذا:  
َ
َتَطْعت ْم أ نِس ِإِن اسددْ َر الِْجنج َواإْلِ َماَواِت  َيا َمْعشددَ ْقَطاِر السددَّ

َ
وا ِمْن أ ذ  َتنف 

ْلطَدانم  وَن ِإ َّ ِبسدددد  ذ  وا َ  َتنفد  ذ  ْرِل فَدانفد 
َ
[: أي إن اسددددتطعتم النفوذ من خالل ٣٣]الرحمن: ﴾َواأْل



حدود السدددماوات واألرل )أي الكون الجسدددماني(، فلن تنفذوا إلى سدددلطان  ري سدددلطان اهلل 
(، واسدددتعمال فحثث ما انتقلتم سدددتكونون يف سدددلطان اهلل   ْلَطانم وَن ِإ َّ ِبسددد  ذ  سدددبحانه )َ  َتنف 

كلمدة )تنفدذوا( يعين أني حددود األكوان إنمدا هي حددود قدابلدة للنفوذ منهدا، ولكن   تتوهموا 
 أني ما بعد هذه األقطار والحدود يشء آخر  ري سلطان اهلل ومل  اهلل سبحانه وتعالى

ها و زمین به های آسمانتوانید كه از كرانه، اگر میآیه این چنین است: ﴿ای گروه جنیان و آدمیان
؛ یعنی اگر  [33]الرحمن: بیرون نفوذ كنید، نفوذ كنید؛ ولی بیرون نتوانید رفت مگر با داشتن قدرتی﴾

م جسمانی( نفوذ كنید؛ كه نمیحدود آسمانتوانید، از  می توانید با قدرت و نیرویی غیر ها و زمین )یعنی عال 
ی سلطنت و نیروی خداوند سبحان هستید داوند نفوذ كنید. هر جا كه منتقل شوید، در قبضهاز نیروی خ

ْنُفُذوا﴾ )نفوذ و رخنه كنید( به این معنا است كه  ﴾. استفاده از عبارت ﴿ت  ْنُفُذون  ِإالَّ ِبُسْلطان  حدود و ﴿ال ت 
ها و مرزها، چیز ه ورای این كرانهباشند؛ ولی مپندارید كهایی نفوذپذیر میها، كرانههای هستیكرانه

 روایی خداوند سبحان و متعال وجود دارد.دیگری غیر از سلطنت و فرمان

بَداِن  ﴿قدال تعدالى:  ذج مَدا ت كدَ يج آَ ء َربجك 
َ
اما َفاَل  *َفبِدأ ارم َون حدَ

ن ندَّ َواعا مج مَدا شدددد  ل  َعَلْيك  ي ْرسدددددَ
َرانِ  َما﴿[:  ٣5-٣4]الرحمن:  ﴾َتنَتصدِ ل  َعَلْيك  : مبنية للمجهول؛ والسد   أن مرسدل النار ﴾ي ْرسدَ

والددخدان هو نفس هدذه األقطدار أو الحددود أي إنهدا متولددة ذاتيداً أي إني حددود هدذه األكوان أو 
 منها مليئة بالنار )الطاقة( والنحام )الدخان( أقطارها القابلة للنفاذ

ای كنید؟ * بر شما شعلههای پروردگارتان را انكار میفرماید: ﴿پس كدام یک از نعمتخداوند متعال می
. [35-34]الرحمن: آتش(؛ پس با او مقابله نتوانید كرد﴾دود فرستاده شود، یا مس گداخته )دوِد بیبی

ْیُكما﴾ ) ل  ُل ع  ی بر شما فرستاده شود(: فعل، مبنی بر مجهول است و دلیل آن این است كه فرستنده﴿ُیْرس 
 باشند؛ها و مرزها میآتش و مس، خود این كرانه

وهدذا يعين أني حددود هدذه األكوان السددددمداوات واألرل لثسدددددت سددددداكندة بدل متحركدة 
وحرارة  مضدددطربة ونتيجة طبيعية  ضدددطرابها أن تحصدددل اصدددطدامات وانفجارات تولد ناراً 

ودخدانداً، والنتيجدة الطبيعيدة لهدذا هو تكث  هدذه الطداقدات وبدالتدالي ممكن أن تتكون املدادة 
الجسمانية كما نعرفها يف عاملنا أو صور أخرو يف عالم آخر تس   عرقلة ومنع النفاذ وبالتالي 

 ﴿َفاَل َتنَتِصَراِن﴾.
 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن



   

ها كه قابل ها یا كرانهپذیرد؛ یعنی مرزهای این هستیخود به خودی صورت مییعنی این عمل به طور 
حدود باشند، از آتش )انرژی( و مس گداخته )دود( پر شده است؛ به این معنی كه مرزها و نفوذ كردن می

ی طبیعی باشد. نتیجه ها و زمین، ساكن نیست، بلكه در حركت و نوسان میهای آسماناین هستی
دهد؛ و آورد، رخ میهایی كه آتش، حرارت و دود به وجود میها و انفجاراین است كه برخوردنوسان 

ی جسمانی ها و در نتیجه امكان شكل گرفتن مادهی طبیعی این واقعه، متراكم شدن این انرژینتیجه 
آید كه های دیگری در كیهانی دیگر، به وجود میشناسیم یا صورت مان میبه شكلی كه ما در كیهان

ی ایجاد می ِصران﴾ )مقابله نتوانید كرد(. گردد و دركند و مانع از نفوذ میسدَّ ْنت  َل ت   نتیجه ﴿ف 
 ه  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 

 َعْن َمْوِعَدة  ﴿در  ﴾موعدة﴿پدر ابراهیم كیست؟ منظور از  :۶۵۴پرسش 
َّ
بیِه ِإال

َ
 یست؟چ ﴾َو ما كاَن اْسِتْغفاُر ِإْبراهیَم ِِل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :۶۵۴السؤال/

ِبيِه ِإ  َعْن َمْوِعَدةم َوَعَدَها ِإيَّاه   
َ
ِتْغَفار  ِإبَْراِهيَم أل بالنسددددبة لاية الكريمة: ﴿َوَما َكاَن اسددددْ

 ِمْنه ﴾]التوبة: 
َ
ِ َترَبَّأ وٌّ ِ َّ نَّه  َعد 

َ
َ َله  أ ا َتَ نيَّ  [.۱۴۴َفَلمَّ

 هل كان آزر والداً إلبراهيم )عليه السالم(؟ وما هي أل )موعدة(؟ 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.                                                          
 اإلمارات -املرسل: زين  

 بسم الله الرحمن الرحیم
ای كه به او داده بود مگر به خاطر وعدهآمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود  ﴿ی كریم  در مورد آیه

  .[۱۴۴]التوبة: ﴾و چون برای او آشكار شد كه پدرش دشمن خداوند است، از او بیزاری جست
 بود؟ و آن ﴿موعدة﴾ )وعده( چه بود؟ )ع(آیا آزر، پدر ابراهیم

 والسَلم علیكم ورحمة الله و بركاته
 فرستنده: زینب ـ امارات  



 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

تارن ولثس آزر، وتسددمية الجد لألم باألب أمر طبيعي؛  اسددم والد إبراهيم )عليه السددالم( هو
اً  ْرِني َمِليي َ  َواْهج  َمنَّ ْرج 

َ
نَت َعْن آِلَهِآ َيا ِإبْراِهيم  َلِئن لَّْم َتنَتِه أَل

َ
َراِ  ا أ

َ
اَلما َعَلْيَ   *﴿َقاَل أ َقاَل سددَ

اً﴾]مريم:   َتْغِفر  َلَ  َربجي ِإنَّه  َكاَن ِبي َحِفيي سدْ
َ
أ ده إبراهيم )عليه السدالم( أن يسدتغفر [ وع47-46سدَ

له، ووفى إبراهيم )عليه السددالم( بوعده وأسددتغفر  زر، ولكن ملا مات على ضدداللة علم أنه عدو 
 ِمْنه ﴾.

َ
ِ َترَبَّأ وٌّ ِ َّ نَّه  َعد 

َ
َ َله  أ ا َتَ نيَّ  اهلل ولم يستغفر له بعد موته ﴿َفَلمَّ

 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

 نامیدن پدربزرِگ مادری به پدر، كامَل  طبیعی است: ﴿گفت:»تارح« بود و نه »آزر« و    )ع(نام پدر ابراهیم  
ایستی سنگسارت می كنم و اكنون زمانی دراز از من ای ابراهیم، آیا از خدایان من بیزار هستی؟ اگر باز ن 

هم خواست؛ زیرا او بر من مهربان دور باش * گفت: تو را سَلمت باد. از پروردگارم برایت آمرزش خوا
به   )ع(كند و ابراهیم  به او وعده داد كه برایش درخواست آمرزش می  )ع(ابراهیم    .[47-46]مریم:  است﴾
اش وفا نمود و برای آزر آمرزش طلبید؛ ولی هنگامی كه او بر گمراهی از دنیا رفت، دانست كه او وعده

و چون برای او آشكار شد كه پدرش ﴿آمرزش نكرد: دشمن خداوند است و پس از مرگش برایش طلب 
 ﴾. دشمن خداوند است، از او بیزاری جست 

 ه  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 

ِإْن ُكْنَت ف  ﴿: مخاطب این آیه كیست؟ ۶۵۵پرسش 
َ

َرُؤَن.... ف
ْ

ذیَن َیق
َّ
ْسَئِل ال

َ
ْیَك ف

َ
نا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
ا أ  ﴾َشكٍّ ِممَّ

 اهلل الرحمن الرحيمبسم  :۶۵۵السؤال/

 من املخاط  يف هذه ا يات الكريمة من سورة يونس:



   

وَن الِْكَتاَب ِمن َقْبِلَ  َلَقْد َجاَءَ   ِل الَِّذيَن َيْقَرؤ 
َ
أ نَزلَْنا ِإَلْيَ  َفاسددْ

َ
ا أ مَّ نَت يِف شددَ ا مج ﴿َفَِّن ك 

يَن... َو َ  ونَنَّ ِمَن امْل ْمَرِ بدجَ  َفاَل َتك  وَن ِمَن الَْحَق ِمن رَّ ِ َفَتك  ب واْ بِدييَداِت ا َّ ونَنَّ ِمَن الدَِّذيَن كَدذَّ َتك 
ونَنَّ ِمَن امْل ْشِرِكنيَ  يِن َحِنيًفا َو َ َتك  ِقْم َوْجَهَ  ِللدج

َ
ْن أ

َ
ِ َما .الَْخاِسِريَن... َوأ وِن ا َّ .. َو َ َتْدع  ِمن د 

َرَ  َفَِّن َفَعْلَت َفَِّنََّ   َ  َو َ َيضد  امِلِنيَ  َ َينَفع 
َن الرَّ َ  َله  . ِإًذا مج را َفاَل َكاشدِ َ  ا َّ  ِبضد  سدْ . َوِإن َيْمسدَ

ِحي ور  الرَّ َو الَْغف  َو َوِإن ي ِرْدَ  ِبَخرْيم َفاَل َرادَّ ِلَفْضِلِه ي ِصث   ِبِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوه   .﴾. .م  ِإ َّ ه 

                                                والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.        
 اإلمارات -املرسل: زين  

 بسم الله الرحمن الرحیم
 ی یونس كیست؟ مخاطب در این آیات كریم از سوره

خوانند ایم در تردید هستی، از آنهایی كه كتاب آسمانی پیش از تو را می﴿اگر در آنچه بر تو نازل كرده
نچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است؛ پس زنهار كه در شماِر بپرس. هر آینه حق است آ

تردیدكنندگان باشی.... و از كسانی كه آیات ما را دروغ پنداشتند مباش، كه از زیانكاران خواهی بود.... و 
رساند و نه به دین حنیف روی آور و از مشركان مباش.... و به جای خدا، چیزی را كه نه سودی به تو می

ی ستمكارانی.... و اگر خدا به تو زیانی زیانی، مخوان؛ كه اگر چنین كنی، در آن صورت قطعا  از جمله
ای كننده ای جز او نیست، و اگر برای تو خیری بخواهد، فضل و بخشش او را ردَّ كنندهبرساند، آن را برطرف

 .ی مهربان است....﴾رساند، و او آمرزندهنیست؛ آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد می
 والسَلم علیكم ورحمة الله و بركاته

  فرستنده: زینب ـ امارات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی   الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 



املخاط  هو رسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله( واألئمة وكل مكل  أخلص هلل واسددتقبل 
وحي اهلل، وإمكدان الوقوع املدذكور يف ا يدات   يعين الوقوع، فدالرسددددول هو إنسدددددان مكلي  

  وعصمه.وممتحن بهذه الدنيا ولكنه أخلص هلل فوفقه اهلل
 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

فی است كه برای خداوند اخَلص ورزیده و پذیرای وحی )ص(مخاطب، رسول خدا  ، امامان و هر مكلَّ
باشد. فرستاده خداوند شده است، و امكان وقوع ذكر شده در این آیات به معنای واقع شدن آن نمی

ف و مورد آزمایش توسط   باشد؛ ولی برای خداوند، اخَلص ورزیده و خداوند این دنیا می)رسول( انسانی مكلَّ
 نیز به او توفیق عطا فرموده و او را معصوم نموده است.

 ه  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 

س  ﴿: معنی »نسیء« در ۶۵۶پرسش  َما النَّ رِ ِإنَّ
ْ

ُكف
ْ
 ﴾...ُء ِزیاَدٌة ِف  ال

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :۶۵۶السؤال/

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ــيءمدا معىن  ا   النسـ ة مدا حرم اهلل يف ا يدة الكريمدة: ﴿ِإنَّمدَ يءُ وليواطئوا عددي ــِ سـ ِزيَداَدةا يِف  الن َّ
َم ا َّ   ةَ َما َحرَّ َواِطؤ واْ ِعدَّ ونَه  َعاًما لجي  م  واْ ي ِحلَونَه  َعاًما َوي َحرج َل ِبِه الَِّذيَن َكَفر  ْفِر ي ضددددَ ِحلَواْ الْك   َفي 

ْعَماِلِهْم َوا َّ   َ َيْهِدي الَْقْوَم الَْكاِفرِ 
َ
وء  أ ْم س  يجَن َله  َم ا َّ  ز   [.٣7يَن..﴾]التوبة: َما َحرَّ

ی شریف حرام هایی كه خداوند در آیهء« )به تأخیر انداختن( و موافق ساختن با شمارهمعنای »نسی
های حرام، فقط افزونی در كفر است و موجب گمراهی كافران؛ داند، چیست؟ ﴿به تأخیر افكندن ماهمی

ا آن شمار كه خدا حرام كرده است توافق آنان یک سال آن ماه را حَلل می شمردند و یک سال حرام، تا ب
شمارند. كردار ناپسندشان در نظرشان آراسته گردیده و یابند؛ پس آنچه را كه خدا حرام كرده، حَلل می

 . [37]التوبة: ﴾كندخداوند كافران را هدایت نمی



   

           والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                                              
 ا مارات  -املرسل: زين  

 و السَلم علیكم و رحمة الله و بركاته
  فرستنده: زینب ـ امارات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

ــيء أي التدأخري؛ وهم كدانوا يف الجداهليدة يؤخرون األشددددهر الحرم ويغريون مواعيددهدا  النسـ
 بأهوائهم.

 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

های حرام را به تأخیر ها در جاهلیت، ماهباشد و آنمعنای »به تأخیر افكندن« می»نسیء« به 
 دادند.های خود تغییر میهایش را با نظرات و خواستهافكندند و زمانمی

 ه  1433احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 

 َهد: تفسیر آیه ۶۵۷پرسش 
ْ
 َبْعَد ِإذ

ً
ْوما

َ
ُهْم...﴾ی: ﴿َو ما كاَن اللُه ِلُیِضلَّ ق

َ
َن ل ی ُیَبیِّ  اُهْم َحتَّ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :۶۵۷السؤال/

ا  م مَّ َ َله  ْم َح َّ ي َ نيج لَّ َقْوًما بَْعَد ِإْذ َهَداه  ما تفسددددري ا ية الكريمة؟﴿َوَما َكاَن ا َّ  ِلي ضددددِ
ءم َعِليما﴾]التوبة:  لج يَشْ َ ِبك  وَن ِإنَّ ا َّ  [.١55َيتَّق 



 كم ورحمة اهلل وبركاته                                                        والسالم علي
 ا مارات -املرسل: زين  

 بسم الله الرحمن الرحیم
خواهد، تا برایشان و خداوند قومی را كه هدایت كرده است گمراه نمی﴿ی كریم چیست؟ تفسیر این آیه

 .[155]التوبة: ﴾بپرهیزند، كه خدا بر هر چیزی دانا استروشن كند از چه چیز باید 
 و السَلم علیكم و رحمة الله و بركاته

 فرستنده: زینب ـ امارات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

لَّ قَ  اَن ا ي  ِلي ضدددددِ ا كدَ ءم ﴿َومدَ لج يَشْ َ ِبكد  وَن ِإنَّ ا ي ا َيتَّق  م مدَّ َ َله  ْم َح َّ ي َ نيج َداه  َد ِإْذ هدَ ْومداً بَعدْ
 [.١55َعِليما﴾]التوبة: 

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

خواهد، تا برایشان روشن كند از چه چیز باید ه هدایت كرده است گمراه نمیو خداوند قومی را ك﴿
 .[155]التوبة: ﴾بپرهیزند، كه خدا بر هر چیزی دانا است

ْم﴾: اهلل هدو خلقه منذ أول يوم بأن عنيي خليفة  لَّ َقْوماً بَْعَد ِإْذ َهَداه  ﴿َوَما َكاَن ا ي  ِلي ضددِ
صددده لهم ليتقوا اهلل بطاعة خليفته يف له يف أرضددده وأوحى لهم تعيني خليفت ه يف أرضددده وشدددخي

أرضدددده، فما كان اهلل ليضدددديع النام بعد أن هداهم منذ اليوم األول، بل يف كل زمان ي ني لهم 
وَن﴾ ا َيتَّق  م مَّ َ َله   س يل التقوو ﴿َح َّ ي َ نيج

را از همان روز اول با  خواهد﴾ : خداوند مخلوقاتش﴿و خداوند قومی را كه هدایت كرده است گمراه نمی
اش در زمینش را به آنان وحی نمود و او را اش در زمینش هدایت و تعیین خلیفهتعیین جانشین و خلیفه

برایشان مشخص فرمود، تا با اطاعت از جانشینش در زمینش، تقوای الهی پیشه كنند. بنابراین شایسته 
ها هَلک و نابود كند؛ بلكه در هر هدایت فرمود، آنكه از همان روز اول مردم را  نیست خداوند پس از این

 دارد: ﴿تا برایشان روشن كند از چه چیز باید بپرهیزند﴾.زمان، راه پرهیز و تقوا را برایشان بیان می



   

فيبعث اهلل فيهم خليفة له يف أرضده وينص عليه من خالل وصدية الخليفة السدابق، وأيضداً 
ِهيداً بَثيِْن يوحي اهلل لعباده املكلفني ويشدددخص له ِ شدددَ ْل َكَفى ِبا ي م خليفته يف أرضددده؛ ﴿ق 

رياً﴾]اإلسددددراء:   ْم ِإندَّه  كَداَن ِبِعبَداِدِه َخِبرياً بَصددددِ [، أي يشددددهدد عندد املكلفني لخليفتده 96َوبَثَْنك 
وَن﴾. ا َيتَّق  م مَّ َ َله   ويعرفهم به بالوحي بالرؤيا يف النوم واليقرة ﴿َح َّ ي َ نيج
 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

كند و از طریق وصیِت جانشیِن پیشین، بر او تصریح اش را در زمینش میانشان مبعوث میخداوند خلیفه
فش وحی میفرماید. هممی اش در زمینش را برایشان مشخص كند و خلیفهچنین خداوند به بندگان مكلَّ
آگاه و بینا استبگو شهادت خدا میان من و شما كافی است؛ زیر ﴿گرداند: می ]اْلسراء: ﴾ا او به بندگانش 
ی رؤیا در خواب و دهد و او را با وحی به آنان به وسیلهاش نزد مكلفین گواهی می؛ یعنی برای خلیفه[96

 ﴾.تا برایشان روشن كند از چه چیز باید بپرهیزند﴿كند: بیداری معرفی می
 ه  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 

ُنوا﴿: یعنی آیه م  :۶۵۸پرسش  َتَبیَّ
َ

 ﴾ِإْن جاَءُكْم فاِسٌق ِبَنَبإ  ف

بسم اهلل الرحمن الرحيم سيدي ويص ورسول اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف   :۶۵۸السؤال/
ا رل( أصدددبس لدي فهم عن ا ية املباركة ﴿إذا جاءكم فاسدددق بنبأ فت ينوا﴾ بأني النبأ هو 
الو ية اإللهية، كون أني النبأ العريم هو أمري املؤمنني )عليه السالم( وهو ولي اهلل، وأني الفاسق 

حجدة أو الخليفدة أو املرسدددددل حثدث إني قومهم نعتوهم بدذلد  كمدا ذكر بدالقرآن كندايدة عن ال
كقولهم عن النيب )صددددلى اهلل عليده وآلده(كداذب ومعلم ومجنون ال........( أفيضددددوا عليندا 

 بنوركم. ودعواتكم لنا بالتوفيق.                 
 العراق/ البصرة -املرسل: أستاذ شاكر 

ی امام مهدی كه خداوند در زمین تمكینش دهد! بسم الله الرحمن الرحیم. آقای من! وصی و فرستاده
كه نباء، همان ؛ این ﴾اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق كنید﴿ی مبارک دارم: بنده فهمی از این آیه

خداوند است، او ولیَّ  كهو این )ع(كه منظور از خبر بزرگ همان امیرالمؤمنین والیت الهی است. این



ها را باشد؛ از این جهت كه قومشان، آنباشد و منظور از فاسق كنایه از حجت یا خلیفه یا فرستاده میمی
گو، گفتند: دروغكه می )ص(نمایند؛ همانند سخن آنان در مورد پیامبر با این ویژگی توصیف می

 .. است..دیده، دیوانه وآموزش
 عراق ـ بصره   فرستنده: استاد شاكر ـ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

التفكري   یوسددد خطاكم لكل خري، ا ية ت نيي لننسدان العاقل أن مقتضد  وفقكم اهلل
السدليم وامل ن هو أن ينرر إلى ما قيل ولثس إلى من قال، فالفاسدق والكاذب والضدال يمكن 

 أن ينقل الحقيقة كما أني املؤمن الصادق ممكن أن يشتبه وينقل بصورة  ري صحيحة. 

تان را بر هر خیری استوار سازد. این آیه برای انسان عاقل روشن هایخداوند شما را توفیق دهد و گام
كند كه مقتضای تفكر سالم و نیكو این است كه شخص به مطلبی كه گفته شده گوش فرا دهد و نه می

گو و گمراه، امكان دارد حقیقت را نقل كند؛ به شخصی كه سخن را بیان كرده است. شخص فاسق، دروغ
 گو، در اشتباه افتد و به صورتی غیرصحیح نقل كند. رد كه یک فرد مؤمِن راستطور كه امكان داهمان

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

 و السَلم علیكم و رحمة الله و بركاته
 ه  1433احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 



   

َمجیِد *... هذا َشْ  ﴿: تفسیر آیات:  ۶۵۹پرسش 
ْ
ْرآِن ال

ُ
ق

ْ
 ﴾ٌء َعجیب ق َو ال

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صدل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني   :۶۵۹السدؤال/
 وسلم تسليماً.

.  بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

الم علي  يا سددديدي ومو ي ورحمة اهلل وبركاته قال اهلل يف محكم كتابه العزيز: السددد 
ْرآِن امْلَِجيددِد  اَل  *﴿بسددددم اهلل الرحمن الرحيم: ق َوالْق  ْم َفقددَ ْنه  نددِذرا مج ْم م  اءه  ن جددَ

َ
وا أ ْل َعِجب  بددَ

﴾ ]ق:  ءا َعِجث ا وَن َهَذا يَشْ .. . [. ما تفسددري ق والقرآن املجيد، وما هو ال ددء العجث 2-١الَْكاِفر 
 مع دعائكم لنا بالثبات على نصرتكم.

 العراق/ البصرة -املرسل: زينه الرايض 

اب محكم و عزیزش   د در كـت داوـن اد. ـخ ا ـب ـــم د بر شـ داوـن ات ـخ ت و برـك ا و موالی من! درود و رحـم آـق
ـشكوه * كه در ـشگفت ـشدند  ی مهربان. قاف، ـسوگند به این قرآِن بابه نام خدای بخـشاینده﴿فرماید: می

ان خودشــــان بیماز این ه از مـی دهـك د: این چیزی اســــتدهـن افران گفتـن د و ـك ــویشــــان آـم ه سـ  ای ـب
ــوگند به قرآِن با .[2-1]ق:﴾عجیب ــیر ﴿قاف، س .. به .شــكوه﴾ چیســت؟ و آن چیز عجیب چیســت؟ تفس

 همراه دعای شما برای ثبات قدم ما بر یاری شما.
  فرستنده: زینه الراضی ـ عراق ـ بصره

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ملهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة وا

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

ْرآِن امْلَِجيددِد  ءا  *﴿ق َوالْق  َذا يَشْ وَن هددَ اِفر  اَل الْكددَ ْم َفقددَ ْنه  نددِذرا مج ْم م  اءه  ن جددَ
َ
وا أ ْل َعِجب  بددَ

﴾]ق:   [.2-١َعِجث ا



ای دهندهكه از میان خودشان بیمشكوه * كه در شگفت شدند از این قاف، سوگند به این قرآِن با﴿
 [2-1]ق: .﴾سویشان آمد و كافران گفتند: این چیزی است عجیب 

ْرآِن الحرون املق طعدة بثندت أنهدا تشددددري إلى خلفداء اهلل يف أرضددددده فيكون معىن ﴿ق َوالْق 
امْلَِجيِد﴾: أي خليفة اهلل والعلم، أو الرسدول والرسدالة، أو النيب والنبوة، أو العرة والقرآن، اللذان 
وىص بهما رسددددول اهلل )صددددلى اهلل عليه وآله(، كل هذه األقوال يصدددددق عليها أنها ق والقرآن. 

القرآن بأنيه مجيد ألنه رسدالة إلهية فمجده من مجد مرسدله سدبحانه، وعلم خلفاء اهلل ووصد  
 هو علم مجيد ألنه منسوب ملعلمهم اهلل سبحانه وتعالى. 

قاف، ﴿تر بیان كردم كه حروف مقطعه اشاره به خلفای خداوند در زمینش دارد؛ بنابراین معنایپیش
ت و یا عترت شود: خلچنین می  ﴾سوگند به قرآن با شكوه یفه خداوند و علم، یا رسول و رسالت، یا نبی و نبوَّ

صدق  ﴾قاف، سوگند به قرآن﴿به آن دو وصیت نمود. تمامی این موارد بر  )ص(خدا  و قرآن؛ كه رسول
ای الهی است كند. قرآن را با صفت ﴿مجید﴾ )عظیم و باشكوه( توصیف نموده؛ چرا كه قرآن فرستادهمی

باشد. علم جانشینان خداوند ـ میاشفرستنده شكوه آن از مجد و شكوه خداوند سبحان ـ  و بنابراین مجد و
م آن  باشد. ها كه خداوند سبحان و متعال است، منسوب مینیز علم باشكوه است؛ چرا كه به معلَّ

ا عج  من يكفرون بخلفاء اهلل فهو أنيهم   يقبلون خلفاء اهلل؛ ألنهم   يأتون بصددددفات  أمي
تقهرهم على اإليمدان فهم يعتربون مجيء إنسدددددان   يتيصدددد  بصددددفدات خدارقدة للعدادة  معجزة

كرسددول أمراً عجيباً وبالتالي فيعتربون خلفاء اهلل مجرد نام كغريهم و  فضددل لهم عليهم 
و  قيمة لقولهم أنهم رسددددل اهلل، ولثس ضددددرورياً أن يقول من يكفرون بخلفاء اهلل هذا يشء 

قولون هذا دائماً بمواجهتهم للمرسدددل فهم يطلبون أن يأتي املرسددل عجث  بألسدددنتهم بل هم ي
 بصفات خارقة للعادة وإ  فهو لثس مرساًل عند هؤ ء املنكوسني؛

پذیرند؛ ورزند از این رو است كه آنان خلفای خداوند را نمیكه به خلفای خداوند كفر میاما تعجب كسانی
آورند. این افراد آمدن انسانی ها را مجبور به ایمان كند، نمیآن  ای كهگونههای معجزهها ویژگیچرا كه آن

دانند و شود، به عنوان فرستاده، چیزی عجیب میای توصیف نمیالعادههای خارقرا كه با ویژگی
پندارند و فضیلتی برای آنان نسبت به نتیجه جانشینان خداوند را ِصرفا  مردمانی مانند سایرین می در

شوند. ها كه فرستادگان خداوند هستند، ارزشی قایل نمیشوند و برای این سخن آنر نمیخودشان متصو
ورزند، این مسئله را كه »این چیزی عجیب است« بر كه به خلفای خداوند كفر میالبته الزم نیست كسانی

خواهند نان میكنند. آها این موضوع را همیشه در رویارویی با فرستاده بیان میزبان بیاورند؛ بلكه آن



   

شدگان، او فرستاده هایی خارج از روال عادی بیاید؛ در غیر این صورت از نظر این وارونهفرستاده با ویژگی
 باشد؛نمی

وبدالتدالي فهم  یألنهم يعتربونده إنسدددددانداً كبقيدة الندام يدأكدل ويشددددرب ويمرل وينسدددد 
 وإن رافقتدده بعض يعجبون أن يكون خليفددة اهلل أو اإلمددام بهددذه الصددددفددات و  يقبلوندده ح 

املعجزات الآ يتأولها الراملون كعصددا مو  الآ قالوا عنها سددحر وأني مو  سدداحر أقدر من 
السددددحرة فهم   يقبلون أي معجزة تدأتي مع املرسدددددل ويقصددددهدا لهم من رآهدا وآمن بهدا، بدل هم 

 يقرحون أن يكون املرسل متصفاً بصفات معجزة تقهرهم على اإليمان

شود، نوشد، بیمار میخورد، میشمارند كه میها برمیی انساناو را انسانی همانند بقیهها، چرا كه آن
ب می كه خلیفه و جانشین خداوند یا امام چنین شوند از ایننسیان و فراموشی دارد و در نتیجه متعجَّ

ها را تأویل ان آنكار پذیرند، حتی اگر برخی از معجزاتی كه ستمها او را نمیهایی داشته باشد. آنویژگی
تر گری تواناكنند، همراهش باشد؛ مانند عصای موسی كه در موردش گفتند: سحر است و موسی جادومی

ای كه با فرستاده بیاید و آنچه را كه كسی دیده و به آن ایمان آورده را برایشان ها هر معجزهگران. آناز جادو
صف گونههای معجزهكنند كه فرستاده باید به ویژگیتصور میبلكه آنان    پذیرند؛كند، نمیتعریف می ای ُمتَّ

 ها را مجبور به ایمان كند.باشد كه آن

وهم يف الحقيقيدة مجرد كداذبني   يطلبون اإليمدان وإ  لكفتهم املعجزات الآ حصددددلدت 
ه   يحقق لهم ر بداتهم  ويقصددددهدا عليهم الندام بدل هم يطلبون تكدذيد  املرسدددددل فبمدا أندي

جزات يقرحونها تقهرهم على اإليمان فهو كاذب، وبما أنيه  ري متصددد  بصدددفات معجزة بمع
 تقهر كل من يراه على اإليمان فهو كاذب

باشند وگرنه معجزاتی كه به انجام گویانی هستند كه در طلب ایمان نمیها فقط دروغدر حقیقت آن
ها خواستار تكذیب فرستاده كند. حتی آنت میها را كفاینمایند، آنرسیده است و مردم برایشان تعریف می

میال كند ها را مجبور به پذیرش ایمان میشان را در برآوردن معجزاتی كه آنهستند؛ چرا كه او تصورات و ا 
صف به ویژگیگو میسازد؛ لذا او را دروغآورده نمیبر هایی نیست كه هر شمارند؛ به این دلیل كه او متَّ

 دانند.گو میرا مجبور به ایمان كند؛ او را دروغ كه او را ببیندكسی



هذا هو حالهم مع رسدددل اهلل ومع الرسدددول محمد )صدددلى اهلل عليه وآله( ومع األئمة )عليهم 
السددددالم( وكما هو حال املنكوسددددني مع املهدي األول اليوم فهم   يقبلون أن يكون الحجة 

مؤيد برون القدم وبثنه وبني اهلل عمود من    كما وصدفه اإلمام الرضدا )عليه السدالم(: )إني اإلمام
نور يرو فيده أعمدال العبداد وكلمدا احتدا  إليده لدد لدة اطلع عليده وي سددددطده فيعلم ويقبض عنده 
فال يعلم، واإلمددام يولددد ويلددد ويصددددس ويمرل ويددأكددل ويشددددرب ويبول ويتغو  وينكس 

ار ويحشددر ويفرن ويحزن ويضددح  ويبكي ويحيى ويموت ويقرب ويز ويسددهو یوينسدد  وينام
ويوق  ويعرل ويسدأل ويثاب ويكرم ويشدفع، ود لته يف خصدلتني يف العلم واسدتجابة الدعوة 
وكدل مدا أخرب بده من الحواد  الآ تحدد  قبدل كونهدا فدذلد  بعهدد معهود إليده من رسددددول اهلل 
 )صلى اهلل عليه وآله( توارثه وعن آبائه عنه )عليهم السالم( ويكون ذل  مما عهد إليه جربائيل

 (١)...(.)عليه السالم( من عالم الغيوب عز وجل

طور باشد؛ همانمی )ع(و ائمه )ص(ها با فرستادگان خداوند و با حضرت محمد این حال و وضع آن
پذیرند كه حجت همان طوری ها نمیچنین است. آنكه امروز حاِل افراد وارونه شده با مهدی اول این

القدس تأیید شده و بین او و خداوند، ستونی از ه است: »امام با روحتوصیف فرمود )ع(باشد كه امام رضا 
بیند و هر زمانی كه به راهنمایی نیازمند باشد، خداوند او را به آن نور است. كارهای بندگان را در آن می

مام، شود كه نداند. اكند و باعث میدهد تا او بداند، و آن را اندک مینماید و آن را گسترش میآگاه می
كند، ازدواج نوشد، بول و غائط میخورد، میشود، میشود، بیمار میزاید، خوب میشود، میزاده می

شود، شود، اندوهگین میخوابد، نسیان و فراموشی دارد، سهو و اشتباه دارد، خوشحال میكند، میمی
شود و در شود، محشور مییشود، زیارت ممیرد، وارد قبر میشود، میكند، زنده میخندد، گریه میمی

شود، مورد شود، به او پاداش داده میشود، از او پرسش میگیرد و عرضه میموقف )قیامت( قرار می
ی او در دو ویژگی است: در علم و در ُمستجاب شدن دعا. هر شود. نشانهگیرد و شفیع میِكرامت قرار می

از ایشان گرفته  )ص(است كه از سوی رسول خدا دهد، براساس عهدی ای كه پیش از آن خبر میحادثه
از عَلم الغیوب  )ع(به ارث برده و این جزو مواردی است كه جبرئیل  )ع(شده و آن را از او و از پدرانش

وجل برای او عهد گرفته است....«  . (2)عزَّ

هم تمدامداً كدَّبلثس إمدامهم الحقيقي الدذي تعبدده أرواحهم الخبثثدة   يريددون أن يكون 
حجدة اهلل إنسدددددان منهم بدل   يقبلون إ  اهلل حجدة عليهم فهم بطلبداتهم يقولون   نقبدل أن 
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يكون أي إنسدددددان حجدة عليندا،   نريدد حجدة إ  اهلل تمدامداً كقول إبلثس، بثنمدا خليفدة اهلل 
ويسهو ويأكل ويشرب ومن يأكل ويشرب  بد أن تخر  منه السموم  یينس  إنسان واإلنسان

ومن يأكل  بد أن ينام، والحجة إنسدان وله وزن معني فال يمكن أن تتكسدر الصدخور تحت 
عليهدا،  یعليهدا و  يمكن أن   يؤثر وزنه يف األرل الرخوة كلمدا مشدددد  یأقدامه كلمدا مشدددد 

والحجة له جسدددم مادي والجسدددم املادي  بد أن يكون له ظل فال يمكن أن يكون الحجة 
 دائماً بال ظل، والحجة أو خليفة اهلل إنسان يعمل ويتعلم كي  يمارم عمله؛

پرستد و كه ارواح خبیثشان او را میـ هستند؛ كسیشانامام واقعیها به طور كامل همانند ابلیس ـآن
ها فقط خداوند را به عنوان حجت بر ند كه حجت خداوند انسانی از میان آنان باشد؛ بلكه آنخواهنمی

پذیریم كه هیچ انسانی حجت بر ما باشد، ما گویند: ما نمیهایشان میها با درخواستپذیرند. آنخود می
اوند یک انسان كه خلیفه و جانشین خدخواهیم؛ درست مانند سخن ابلیس. حال آنحجتی جز خداوند نمی

نوشد و هر كس كه بخورد خورد و میاست، و نوع انسان، نسیان و فراموشی دارد، سهو و اشتباه دارد، می
خورد، باید بخوابد. حجت، انسان است و وزن كه میو بنوشد، باید سموم از او خارج شود و هر كسی

رود، زیر پایش بشكند و خرد یمشخصی دارد؛ بنابراین ممكن نیست هر بار كه روی سطوح سخت راه م
شود؛ و امكان ندارد با راه رفتن روی زمین نرم، وزنش در آن تأثیر نگذارد. حجت، جسمی مادی دارد و 

ی ای دارد و امكان ندارد حجت، همواره بدون سایه باشد. حجت یا خلیفهجسم مادی به طور قطع سایه
 بیند.دادن كارش، آموزش میكند و برای انجام خداوند، انسانی است كه كار می

النجدارة ومحمدد التجدارة وتعلم محمدد  عثسددددیومرة يتعلم من  ريه من الندام كمدا تعلم 
ة يعلمده اهلل مدا   َيعَلمده الندام ولكنهم   يريددون هدذا، بدل  حفر الخنددق من سددددلمدان؛ ومري

إ ي اهلل يريددون من حجدة اهلل أن يعلم كدل يشء، يريددونده علم   جهدل فيده، وهدذا   يكون 
 سبحانه

، تجارت آموخت، و )ص(، نجاری و محمد)ع(طور كه عیسیآموزد؛ همانیک بار از سایر مردم می
ها سازد؛ ولی آنداند، باخبر میمحمد، حفر خندق را از سلمان آموخت. بار دیگر خداوند او را از آنچه نمی

ز را بداند. علمی را كه نادانی در آن خواهند كه همه چیخواهند، بلكه از حجت خداوند میاین را نمی
 باشد.باشد، خواستارند؛ چنین چیزی جز در خداوند سبحان نمینمی

يريدون أن يمل  حجة اهلل أموا ً طائلة تأتيه من السدددماء و  يحتا  ما يف األرل أو العمل 
هِ  م بهدا دين اهلل ﴿َونَداَدو ِفْرَعْون  يِف َقْومدِ َلثَْس ِلي فيهدا أو الخمس والصددددددقدات ليقوي

َ
 قَداَل يَدا َقْوِم أ



وَن   ر  َفاَل ت ْبصددددِ
َ
نَْهار  َتْجِري ِمن َتْحِآ أ

َ
َر َوَهِذِه اأْل ْل   ِمصددددْ َو َمِهنيا َوَ   *م  ْن َهَذا الَِّذي ه  نَا َخرْيا مج

َ
ْم أ

َ
أ

َ  *َيَكاد  ي ِ ني    ْو َجاء َمَعه  امْل
َ
ن َذَه م أ ِوَرةا مج سدْ

َ
لِْقَي َعَلْيِه أ

 
ِننَي َفَلْوَ  أ ْقَرِ َتَخ َّ َقْوَمه   *اَلِئَكة  م  َفاسدْ

ِقنَي  اسددددِ ان وا َقْومداً فدَ ْم كدَ وه  ِإنَّه  اع  طدَ
َ
أ ْجَمِعنَي  *فدَ

َ
ْم أ اه  ْ َرْقندَ

َ
أ ْم فدَ ا ِمْنه  ونَدا انَتَقْمندَ ف  ا آسددددَ  *َفَلمدَّ

ْم َسَلفاً َوَمَثاًل ِلْاِخِريَن﴾]الزخرن:   [.56-5١َفَجَعْلَناه 

ت خداوند اموال بسیاری داشته باشد كه از آسمان به سویش بیاید و به آنچه در خواهند حجها میآن
ی آن، دین خداوند را استوار نماید زمین است، یا به كار كردن در آن یا خمس و صدقات تا به واسطه

زیر نیازمند نباشد: ﴿فرعون در میان مردمش ندا داد: ای قوم من، آیا پادشاهی مصر و این جویباران كه از  
بینید؟ * آیا من بهترم یا این مرد خواِر ذلیل كه درست پای من جاری هستند از آِن من نیستند؟ آیا نمی

هایش دستبندهای طَل نیست؟ و چرا گروهی از فرشتگان همراهش سخن گفتن نتواند؟ * چرا بر دست
دمی تبهكار بودند * چون ما ها از او اطاعت كردند، كه مر اند؟ * پس قوم خود را گمراه ساخت و آننیامده

ها انتقام گرفتیم و همگان را غرقه ساختیم * آنان را در شماِر گذشتگان و عبرتی را به خشم آوردند، از آن
 [56-51]الزخرف: .﴾برای آیندگان گردانیدیم

تجددون يف كدل قول يقولده هؤ ء وكدل طلد  يطلبونده دلياًل على أنهم أتبداع إبلثس فهو 
كي  يكون آدم خليفة اهلل وهو من طني ولثس له صددددفات معجزة قاهرة كان يقول عجث   

﴾]ل:   ارم َوَخَلْقتَده  ِمن ِطنيم
نْده  َخَلْقَتيِن ِمن ندَّ نَدا َخرْيا مج

َ
[ وهم يرددون 76لغريه على اإليمدان ﴿قَداَل أ

 قوله بألفاع أخرو فتجدهم يقولون:

ها بینید دلیلی براین است كه آنند، میكنرانند و هر درخواستی كه میدر هر سخنی كه بر زبان می
گفت این عجیب است! چگونه آدم خلیفه و جانشین خداوند است در حالی پیروان ابلیس هستند؛ او می

گفت: ﴿ای ندارد كه دیگران را مجبور به ایمان آوردن نماید: گونههای معجزهباشد و ویژگیكه از ِگل می
كنند. ها سخن او را با الفاظ مختلفی تكرار میآن .(1)﴾ای و او را از ِگل من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده

 گویند:بینی كه میمی

 عجث  كي  يكون خليفة اهلل مثلنا وله ظل؟!!!

 ی خداوند مانند ما باشد و سایه داشته باشد؟!!!شود كه خلیفهعجیب است! چگونه می
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عجثد  كي  يكون خليفدة اهلل مثلندا وجسددددمده لده وزن محددود و  يؤثر بدالحجر دائمداً 
 كلما مىش على الحجر؟!!! 

ی خداوند مانند ما است و جسمش، وزن مشخصی دارد و هر بار كه بر عجیب است! چگونه خلیفه
 گذارد؟!!!رود، روی سنگ تأثیر نمیروی سنگ راه می

بقية النام وله وزن محدد ويؤثر يف األرل الرخوة  عجث  وكي  يكون خليفة اهلل مثل
 كغريه؟!!!

ی خداوند همانند سایر مردم است و وزن مشخصی دارد و مانند دیگران عجیب است! چگونه خلیفه 
 گذارد؟!!!هایش در زمین نرم تأثیر میقدم

 
َ
وا أ ن وهكذا يسدطرون سدفاهاتهم يف كل زمان ليكونوا مصدداق قوله تعالى: ﴿بَْل َعِجب 

﴾]ق:  ءا َعِجث ا وَن َهَذا يَشْ ْم َفَقاَل الَْكاِفر  ْنه  نِذرا مج ْم م   [؛2َجاءه 

ِنگارند تا مصداق این سخن خداوند متعال باشند: ﴿كه های خود را در هر زمانی میاین چنین حماقت
ی است ای سویشان آمد و كافران گفتند: این چیزدهندهكه از میان خودشان بیمدر شگفت شدند از این

  [2]ق: ﴾عجیب 

لتكون نتيجتهم املخزية مع األمم الآ سددبقتهم يف اتباع خطوات إبلثس ومنها إبلثس يف 
اِر  ن الِْجنج َواإِلنِس يِف النَّ م مج َممم َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلك 

 
ل واْ يِف أ تكذي  ومحاربة الرسددل ﴿َقاَل اْدخ 

ْخَتهَ 
 
ةا لََّعَنْت أ مَّ

 
لََّما َدَخَلْت أ ْم َربََّنا َهددددددؤ  ء ك  و َه 

 
ْم أل ْخَراه 

 
واْ ِفيَها َجِميعاً َقاَلْت أ اَرك  ا َح َّ ِإَذا ادَّ

وَن﴾]األعران:  لا ِضْع ا َوَلدِكن  َّ َتْعَلم  اِر َقاَل ِلك  َن النَّ َضلَونَا َفيِتِهْم َعَذاباً ِضْعفاً مج
َ
 [. ٣8أ

ابلیس، و روش ابلیس در تكذیب و جنگ با فرستادگان، های  شان در پیروی از گامی خواركنندهتا نتیجه
ت هایی از جن و انس كه پیش از شما همراه با مردمانی باشد كه پیش از آنان بودند: ﴿گوید: به میان امَّ

ت همكیش خود را لعنت كند تا چون بوده تی كه به آتش داخل شود امَّ اند، در آتش داخل شوید. هر امَّ
اند گویند: پروردگارا، هایی كه پیشوا بودهی گروهاند دربارههایی كه پیرو بودهگروه  جا گرد آیند،همگی در آن

اینان ما را گمراه كردند، دو چندان در آتش عذابشان كن. گوید: عذاب همه دو چندان است، ولی شما 
 .[38]اِلعراف: ﴾دانیدنمی



 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣ني/ جمادي الثا - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم ورحمة الله وبركاته
 ه  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 

تاِن ﴿: فرق بین جنتین در آیات ۶۶۰پرسش  ِه َجنَّ تاِن ﴿و  ﴾َو ِلَمْن خاَف َمقاَم َربِّ  ﴾َو ِمْن ُدوِنِهما َجنَّ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۶۶۰السؤال/

الخلق محمد وعلى آل بثته الطي ني الطاهرين األئمة واملهديني والصدالة والسدالم على سديد 
 وسلم تسليماً كثرياً.

 بسم الله الرحمن الرحیم.
ب او، امامان و مهدیین، و  سَلم و صلوات بر سرور مخلوقات، حضرت محمد و بر خاندان پاک و طیَّ

. م تسلیما   سلَّ

ركاته، ندعوا من اهلل الباري السدالم علي  سديدي ومو ي يا قائم آل محمد ورحمة اهلل وب
عز وجدل يدا مو ي بدالتمكني لد  وان يجعلندا من الثدابتني معد  وجميع األنصدددددار، والحمدد هلل 
الدذي هدداندا لهدذا ومدا كندا نهتددي لو  أن هدداندا اهلل، هدذه نعمدة من اهلل أن يعرفندا بد  يدا مو ي 

 ادعوا لنا بالثبات ولجميع األنصار.

وجل سَلم بر تو ای آقا و موال ی من، قائم آل محمد و رحمت و بركات خداوند. موالی من! از خداوند عزَّ
های با شما قرار دهد. و ی انصار را از ثابت قدمخواهیم كه شما را تمكین حاصل فرماید و ما و همهمی

 سپاس و ستایش تنها از آِن خداوندی است كه ما را به این موضوع هدایت نمود كه اگر خداوند هدایتمان
شدیم. این نعمتی است از سوی خداوند كه شما را شناختیم، ای موالی من! برای نمود، هدایت نمینمی

 ی انصار دعا كنید تا ثابت قدم بمانیم.ما و برای همه



   

تَداِن ﴿سددددؤالي هو قدال تعدالى:  بَداِن  *َومِلَْن خَداَن َمقَداَم َربدجِه َجنَّ ذج مَدا ت كدَ يج آَ ء َربجك 
َ
ا َذَواتدَ  *َفبِدأ

ْفَنانم 
َ
بَاِن  *أ َما ت َكذج يج آَ ء َربجك 

َ
 [.5٠-46]الرحمن: ﴾ِفيِهَما َعْيَناِن َتْجِرَيانِ  *َفِبأ

فرماید: ﴿هر كس را كه از ایستادن به پیشگاه پروردگارش ترسیده باشد، پرسش من: خداوند متعال می
اند * كنید؟ * آن دو پر از درختانهای پروردگارتان را انكار میدو بهشت است * پس كدام یک از نعمت

]الرحمن: ﴾كنید؟ * در آن دو، دو چشمه جاری استهای پروردگارتان را انكار میپس كدام یک از نعمت
46-50] . 

اِن ﴿وقددال تعددالى يف نفس السددددورة:  تددَ ا َجنَّ وِنِهمددَ اِن  *َوِمن د  بددَ ذج ا ت كددَ مددَ يج آَ ء َربجك 
َ
أ  *َفبددِ

َتاِن  ْدَهامَّ بَاِن  *م  َما ت َكذج يج آَ ء َربجك 
َ
اَخَتانِ  *َفِبأ  [.66-62]الرحمن: ﴾ِفيِهَما َعْيَناِن نَضَّ

های ها دو بهشت دیگر است * پس كدام یک از نعمتفرماید: ﴿و جز آنو حق تعالی در همان سوره می
های پروردگارتان را متكنید؟ * از شدت سبزی متمایل به سیاهی * كدام یک از نعپروردگارتان را انكار می

 . [66-62]الرحمن: ی همواره جوشنده هست﴾كنید؟ * در آن دو، دو چشمهانكار می

 (؟ 62.46ما الفرق بني الجنتان املذكورتان يف ا يتان )

 اند، چیست؟ذكر شده 62و  46هایتفاوت بین دو بهشتی كه در آیه

انِ ﴿ويف ا يددة:  ِريددَ جددْ اِن تددَ نددَ يددْ ا عددَ مددَ يددهددِ اِن ﴿[، وا يددة: 5٠ن: ]الددرحددمدد ﴾فددِ نددَ يددْ ا عددَ مددَ يددهددِ فددِ
اَخَتانِ  اختان؟66]الرحمن: ﴾نَضَّ  [، ما معىن تجريان ونضي

ی همواره ی ﴿در آن دو، دو چشمهو آیه  [50]الرحمن: ی ﴿در آن دو، دو چشمه جاری است﴾در آیه
  ی جاری« و »دو چشمه همواره جوشنده« چیست؟، معنای »دو چشمه[66]الرحمن: جوشنده هست﴾

وادعوا من اهلل يددا سدددديدددي أن يقر أعيننددا بددالنرر إلى و يتدد  وتمكيندد  يف األرل وأن 
 يجعلنا من خدام ، ادعو لي يا مو ي وألطفالي بالتوفيق ولجميع األنصار. 

خواهم تا چشمان ما را با نگاه كردن به شما و تمكین دادن شما در زمین نورانی آقای من! از خداوند می
ی انصار دعا جزو خادمان شما قرار دهد. موالی من! برای توفیق من و كودكانم و همه فرماید و ما را

 فرمایید.



 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

الفرق بني الجنتني يف ا يتني هو فرق مرات  ومقامات وعطاء، فهذه ا ية ﴿َومِلَْن َخاَن َمَقاَم 
َتانِ  َتانِ تتكلم عن مقام أعلى من ا ي ﴾َربجِه َجنَّ وِنِهَما َجنَّ  .﴾ة ﴿َوِمن د 

هر كس را ﴿ی بین دو بهشت در این دو آیه، از منظر مرتبه و جایگاه و بخشش، تفاوت وجود دارد. آیه
و جز ﴿از جایگاهی باالتر از این آیه   ﴾كه از ایستادن به پیشگاه پروردگارش ترسیده باشد، دو بهشت است

 گوید.سخن می ﴾ها دو بهشت دیگر استآن

نَساِن  ن لَّثَْس ِلْنِ
َ
ا الفرق بني )تجريان ونضاختان( فهو يف العطاء فلكل إنسان سعيه ﴿َوأ أمي

نَّ َسْعَيه  َسْوَن ي َرو  *ِإ َّ َما َسَعى 
َ
ْوَفى﴾]النجم:  *َوأ

َ
 [4١-٣9ث مَّ ي ْجَزاه  الَْجَزاء اأْل

ْجِریان« )دو چشمه  تاِن« )دو چشمه ی جاری( و »ن  اما تفاوت بین »ت  اخ  ی همواره جوشان( در میزان بخشش  ضَّ
اند نیست؟ * و  كه: برای مردم پاداشی جز آنچه خود كرده باشد: » و این ی هر انسانی، از تَلشش می است؛ بهره 

 [41- 39]النجم: زود است كه كوشش او در نظر آید * سپس به او پاداشی تمام دهند «.

تفيض وتجري حولهدا ويفيض عطداؤهدا عن حداجدة محيطهدا  فدالعني الجداريدة هي العني الآ
خدذ منده فهو   يكداد يتغري و  ينفدد، وهدذا يعين أني هؤ ء 

 
ل عطداًء مهمدا أ القريد  وهي بهدذا تمثدي

 قوم   يقتصر خريهم يف ا خرة على أنفسهم

ِز ای است كه سرازیر شده و در اطرافش در جریان است و بخشش آن از نیای جاری، چشمهچشمه
گر است كه هر زمان از آن گرفته شود، های نزدیكش نیز بیشتر است. چنین تمثیلی بخششی را جلوهكناره

شان در ها گروهی هستند كه خوبیرسد. این به آن معنا است كه اینكند و به پایان نمیاصَل  تغییر نمی
 آخرت فقط به خودشان اختصاص ندارد؛



   

ا بل ممكن أن يجري ويسددع  ريهم أي إ نهم يمكن أن يشددفعوا ويقبل اهلل شددفاعتهم، أمي
النضددددداختدان فتمثالن العطداء األقدل من السدددددابق واملحددد بقددر معني ولكنده كدان ملن حولده 

رب وينضس من بني الصخور ببطء.  كاملاء الذي يتحر  ويتسي

انند شفاعت كنند تو توانند جریان یابند و غیر از خودشان را نیز در بر گیرند؛ به عبارت دیگر میبلكه می
تاِن« )دو چشمه اخ  ضَّ تر از ی جوشنده( تمثیلی از بخشش كمو خداوند نیز شفاعت آنان را بپذیرد. اما »ن 

كند؛ كه دورش هستند، كفایت میباشد؛ ولی فقط برای كسانیای مشخص میمیزان پیشین و به اندازه
 نماید. می ها عبوركند و به آرامی از بین سنگمانند آبی كه حركت می

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

 و السَلم علیكم و رحمة الله و بركاته
 ه  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 

ْرُض...﴿: معنی سخن حق تعالی: ۶۶۱پرسش 
َ ْ
ماواُت َو اِل  ﴾خاِلدیَن فیها ما داَمِت السَّ

ة وانقطاع؟ ألني اهلل يقول: ﴿َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت يا   :۶۶۱السؤال/ مو ي، للجنة والنار مدي
ْرل  ِإ َّ َما َشاَء َربََ ﴾، وإلى أين مصري أهل الجنة والنار بعد ذل ؟

َ
َماَوات  َواأْل  السَّ

ها و زمین و تا آسمان﴿فرماید: موالی من! آیا بهشت و آتش را مدت و پایانی است؟ چرا كه خداوند می
پس از آن، سرنوشت اهل بهشت و  .﴾جا جاودانه بمانند، مگر آنچه پروردگارت بخواهد باقی هستند در آن

 آتش چه خواهد بود؟ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:



ملني، وصددددلى اهلل على محمددد وآل محمددد األئمددة واملهددديني وسددددلم والحمددد هلل رب العددا
 تسليما ًكثرياً.

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

ِذيَن هندا  آيدات كثرية ومحكمدة وواضددددحدة أني الخلود يف الجندة أبددي قدال  تعدالى: ﴿َوالدَّ
بًَدا َوْعدَ 

َ
نَْهار  َخاِلِديَن ِفيَها أ

َ
اتم َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْل ْم َجنَّ ْدِخل ه  ن  اِلَحاِت سدددَ وا َوَعِمل وا الصدددَّ َمن 

َ
ِ آ  ا َّ

ِ ِقياًل﴾]النساء:  ْصَدق  ِمَن ا َّ
َ
ا َوَمْن أ  [،١22َحقًّ

و  ﴿فرماید: ودانگی در بهشت، ابدی است. خداوند متعال میآیاِت بسیار و ُمحكم و روشنی وجود دارد كه جا
هایی درآوریم كه در آن نهرها روان است، و  اند به بهشتاند و كارهای نیكو انجام داده كسانی را كه ایمان آورده 

 .[122]النساء: تر است؟﴾ی بر حق خداوند است، و چه كسی از او راستگوی اند. وعده جا جاویدان در آن 

وَله  َفَِّنَّ َله    وكذا  َ َوَرسد  األمر بالنسدبة للنار فالخلود فيها أبدي قال تعالى: ﴿َوَمْن َيْعِص ا َّ
بًَداً﴾]الجن: 

َ
َم َخاِلِديَن ِفيَها أ  [2٣نَاَر َجَهنَّ

فرماید: ﴿و هركه خدا چنین است؛ جاودانگی در آن، ابدی است. خداوند متعال میدر مورد آتش نیز این
 [ 23]الجن: نافرمانی كند، نصیب او آتش جهنم است كه همواره در آن خواهند بود﴾ و پیامبرش را

هذا بحسد  ا سدتحقاق والعدل، ولكن األمر هلل سدبحانه وتعالى أو ً وآخراً، وهو سدبحانه 
محسددن واملل  ملكه بما فيه وله أن يفعل فيه ما يشدداء ولثس ألحد أن يسددأله إن أراد أن يعفو 

قبدل الشددددفداعدة فيهم فيخرجهم من جهنم الآ دخلوهدا بداسددددتحقداق، ولده عن بعض عبداده أو ي
 أيضاً أن يرفع درجات بعض عباده يف الجنان فيتغري نوع خلودهم يف الجنان نتيجة لذل .

 أحمد الحسن

اساس ِاستحقاق و عدالت است؛ ولی اول و آخر كار برای خداوند سبحان و متعال است. خداوند  این بر
روایِی او است. برای او است كه هر چه روایی با هر آنچه در آن است، فرمانست و فرمانسبحان نیكوكار ا

بخواهد در آن انجام دهد. اگر بخواهد برخی از بندگانش را بیامرزد یا شفاعت را در مورد آنان بپذیرد و آنان 
ز او را ندارد. را از جهنمی كه با استحقاق خودشان واردش شدند، بیرون بیاورد، احدی حق پرسش ا



   

ی آن، نوع ها افزایش دهد و در نتیجه تواند، درجات برخی از بندگانش را در بهشتچنین او میهم
 ها تغییر نماید.ها در بهشتجاودانگی آن

 احمدالحسن 

****** 

ْرآَن ِلَتْشقی ﴿ تفسیر آیات:  : ۶۶۲پرسش 
ُ

ق
ْ
ْیَك ال

َ
نا َعل

ْ
ْنَزل

َ
 ﴾...طه * ما أ

أرجوا تفسدددري ا يات الكريمة من سدددورة طه، وما الحكمة من مخاطبة   :۶۶۲السدددؤال/
اهلل سددددبحانه وتعالى رسددددول اهلل )صددددلى اهلل عليه وآله( يف سددددورة طه باسددددم طه )أي بهذين 

 الحرفني(؟ 

توسط  )ص(ی طه را تفسیر فرمایید. حكمت از خطاب قرار دادن رسول خدا امیدوارم آیات كریم سوره
 ی طه با نام »طه« چیست؟ )یعنی با این دو حرف(. خداوند سبحان و متعال در سوره

َقى   *﴿طه   ْرآَن ِلَتشدْ نَزلَْنا َعَلْيَ  الْق 
َ
َن َيْخىشدَ  *َما أ ْرَل  *ِإ َّ َتْذِكَرةً ملج

َ
ْن َخَلَق اأْل مَّ َتنِزياًل مج

َلى  َماَواِت الْع  ْحَمن  َعَلى الَْعْرِش اْسَتَوو﴾]طه:  *َوالسَّ  [.5-١الرَّ
 ا مارات -املرسل: محمد الشمري 

ترسد * كه می ایم تا به مشقت درافتی * تنها هشداری است برای آنطه * قرآن را بر تو نازل نكرده﴿
های بلند را آفریده است * خدای رحمان كه بر عرش استیَل كه زمین و آسمانای از جانب كسیشدهنازل

 .(1)دارد﴾
 فرستنده: محمد شمری ـ امارات  

 

 

 
 .5تا  1طه:  -1



 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

ليماً والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسدد 
 كثرياً. 

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

هذه ا يات نزلت على الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف وقت كان الرسول محمد )صلى اهلل 
سبحانه وتعالى؛ وألنيه َعِلم أني املعرفة الحقيقية يف درم  عليه وآله( يشتد يف عبادته شكراً هلل

 األنا مقابله هو سبحانه

به خاطر شكر  )ص(ی خدا هنگامی نازل شد كه حضرت محمد فرستاده )ص(این آیات بر رسول خدا 
دانست كه شناخت حقیقی در از داد؛ چرا كه او میخداوند سبحان و متعال در عبادت به خود سختی می

 باشد.بین بردن »أنا = خود« كه در مقابل »هو = او« سبحان قرار دارد، می

وهذه معركة   تنتهي طاملا نحن موجودون فأشدددتد )صدددلى اهلل عليه وآله( على كل يشء 
ردحداً من الوقدت يقوم الليدل يف  یألندا، ومنهدا بددنده )صددددلى اهلل عليده وآلده( ح  أنديه قضدددد متعلق بدا

ة التع  وح  أحمرت عيناه من سددهر  الصددالة والدعاء ح  يعجز عن القيام على رجليه من شدددي
الليل وكان أكه األوقات يغفو لحرات يف موضددع سددجوده ومع هذا كان يعات  نفسدده ويرو 

 ه ويرو أنيه يداري أناه مقابل ربيه.أنيه  ري شاكر لربي 

نسبت به هر چیزی كه به  )ص(این پیكاری است كه تا زمانی كه ما وجود داریم، پایانی ندارد؛ ایشان 
بود كه زمانی زیادی را اختصاص  )ص(، بدن ایشان ی آنگرفت؛ از جمله»من« متعلق بود، سخت می

جا كه از شدت خستگی از ایستادن روی پاهایش نیز ناتوان ا آنكرد، تداد و شب را به نماز و دعا ِطی میمی
اش به داری سرخ شده بود و بیشتر اوقات، لحظاتی را در مكان سجده زنده و چشمانش از شدت شب

نمود و نظرش این بود كه از شكرگزاران پروردگارش رفت و با این حال خودش را سرزنش میخواب می
 كند.كه در مقابل پروردگارش با »انا =خود« خویشتن مدارا می دیدباشد و این گونه مینمی

يف هدذا الررن نزلدت هدذه ا يدات، ومنده تعرن مراد اهلل سددددبحدانده وتعدالى فكلمدة طده هي 
طاهر، ويمكن  أن تقرأها كذل  يف القرآن، وأعتقد أني وصدددفه )صدددلى اهلل عليه وآله( بطاهر 



   

َمن  ريه يسدتحق هذا ا سدم  ؟فمن يفعل ما تقدم مناسد  جداً مع حاله )صدلى اهلل عليه وآله(،
من اهلل سددبحانه على الحقيقة الآ يحملها؟ من يسددتحق أن يخاطبه اهلل رطاهرر  ري محمد 
)صدلى اهلل عليه وآله( الذي سدحق أناه ودرسدها وأجهد بدنه ح  النهاية يف عبادة ربيه ح  عاتبه 

ْرآَن ِلَتْشَقى﴾؟ *ه اهلل وطل  منه أن يرفق ببدنه بقوله تعالى: ﴿ط نَزلَْنا َعَلْيَ  الْق 
َ
 َما أ

 أحمد الحسن

شود. ها، منظور خداوند سبحان و متعال دانسته میدر چنین شرایطی، این آیات نازل شد و از خَلل آن
گونه قرائت نمایی. معتقدم توصیف توانید آن را در قرآن اینی »طه« همان »طاهر« )پاک( است و میكلمه

. چه كسی كارهایی كه مناسبت دارد )ص(به طاهر و پاک، حقیقتا  با حال و وضعیت ایشان  )ص(ایشان 
كند، لیاقت این دهد؟ چه كسی غیر از او با توجه به حقیقتی كه حملش میتر گفته شد را انجام میپیش

این لیاقت را دارد كه خداوند او را  )ص(اسم را از سوی خداوند سبحان، دارد؟ چه كسی غیر از محمد 
پذیر بود جا كه امكاند كرد و بدنش را تا آنكه منیتش را لگدكوب و نابو»طاهر« ِخطاب قرار دهد؛ كسی

در عبادت پروردگارش به سختی درانداخت؛ تا جایی كه خداوند او را مورد عتاب قرار داد و با این سخنش 
 ﴾.ایم تا به مشقت درافتیطه * قرآن را بر تو نازل نكرده﴿از او درخواست كرد كه با بدنش مدارا كند: 

 احمدالحسن 

****** 

وَن ﴿ی : معنی آیه ۶۶۳پرسش 
ُ

ف
ُ
ل

ْ
ْرِض َیخ

َ ْ
ِئَكًة ِفی اِل

َ
ال َنا ِمنُكم َمَّ

ْ
َجَعل

َ
ْو َنَشاء ل

َ
 ﴾َو ل

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. :۶۶۳السؤال/ 

 اللهم صلج على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.

 السَلم علیكم و رحمة الله و بركاته
 .ی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا  اللهم صلِّ عل

ونَ ﴿ ْرِل َيْخل ف 
َ
ًة يِف اأْل اَلِئكدَ م مَّ اء  َلَجَعْلنَدا ِمنك  ، مدا معىن هدذا ا يدة، وهدل لهدا ﴾َوَلْو نَشدددددَ

 عالقة بأصحاب املهدي )عليه السالم( أو املهديني؟



 ﴾.در روی زمین جانشینی كنند دادیم تاخواستیم از بین شما فرشتگانی قرار میاگر می﴿
 ، ارتباطی دارد؟)ع(یا مهدیین )ع(معنای این آیه چیست و آیا با یاران مهدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً.

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

َدوَن  ﴿ َ  ِمْنه  َيصدِ ِرَب ابْن  َمْرَيَم َمَثاًل ِإَذا َقْوم  َّا ضد  َرب وه  َل  *َومَل َو َما ضدَ ْم ه 
َ
َنا َخرْيا أ آِلَهت 

َ
َ  َوَقال وا أ

وَن  م  ْم َقْوما َخصددددِ َراِئيدَل   *ِإ َّ جَدَد ً بَدْل ه  نَْعْمنَدا َعَليْدِه َوَجَعْلنَداه  َمَثاًل لجَبيِن ِإسددددْ
َ
َو ِإ َّ َعبْددا أ َوَلْو  *ِإْن ه 

وَن   ْرِل َيْخل ف 
َ
اَلِئَكًة يِف اأْل م مَّ اء َلَجَعْلَنا ِمنك  اَعِة َفاَل َتْمَر   *نَشدددَ وِن َوِإنَّه  َلِعْلما لجلسدددَّ نَّ ِبَها َواتَِّبع 

 [.6١ - 57]الزخرن: ﴾َهَذا ِصَرا ا َمْسَتِقيما 

دارند * و )در شود، قوم تو از آن مثال، بازمی﴿وقتی فرزند مریم، به عنوان ِمثالی برای قوم تو زده می
ها قومی ه آنگویند، بلكها این سخن را برای ُمجادله میآیا خدای ما بهتر است یا او؟ آن گویند:پاسخ( می
ای است كه به او نعمت دادیم، و او را ِمثالی برای كنند. * فرزند مریم، بندهدشمنی می )با تو( هستند كه 

دادیم كه در زمین خَلفت ای قرار میخواستیم، از میان شما مَلئكهبنی اسرائیل قرار دادیم * و اگر می
)قیامت صغری(، به آن شک نكنید، و از من  كنند، * و این قراردادن الهی، علمی است برای ساعت

 .[61 - 57]الزخرف: روی كنید كه این است راه مستقیم﴾دنباله

قريش والعرب كدانوا يجدادلون بمغدالطدة يصدددديغونهدا على أنهدا سددددؤال يطلبون جوابده من 
 عثسیمحمد )صلى اهلل عليه وآله(، وسؤالهم يقارن بني ألوهية أصنامهم الآ يدعونها وألوهية  

 )عليه السالم( عثسیالآ يدعيها املسيحيون ل

كردند و این مجادله را در قالب سؤالی كه پاسخ آن میآمیز، ُمجادله قریش و عرب، به صورتی مغالطه
ت )خدا بودن( نمودند. پرسش آنكردند، مطرح میرا از محمد)ص( درخواست می ها قیاسی بود بین ُالوهیَّ

 شان بود و خدا بودن عیسی)ع( كه مسیحیان برای عیسی)ع( مدعی هستندشان كه مخاطبهایبت



   

يه وآله( الذي ينكر عليهم تأليه األصدددنام أيضددداً   يقر يف حني أني املسدددؤول )صدددلى اهلل عل
 )عليه السالم( املطلقة عثسیبألوهية 

كند، خدا بودن ها را انكار میطور كه خدا بودن بتدر حالی كه شخص سؤال شونده)ص(، همان
 شود؛مطلق عیسی)ع( را نیز منكر می

 وخليفدة من خلفداء اهلل يف )عليده السددددالم( إنسدددددان وعبدد من عبداد اهلل عثسددددیبدل يقول إني 
أرضددده، ولهذا وصددد  اهلل حالهم بأنهم مجادلون، ألن السدددؤال مبين على فرل  ري صدددحيس و  

 يقره و  يقول به املسؤول

باشد. ای از خلفای خدا در زمینش میای از بندگان خدا و خلیفهگوید عیسی)ع( انسان و بندهحتی می
لها را ببه همین جهت خداوند حالت آن د  ها، بر مبنای كننده« توصیف نموده است؛ زیرا سؤال آنه »ج 

 كند و نه آن را قبول دارد.فرضی غیرصحیح بنا شده است و سؤال شونده، نه به آن اقرار می

وهدذا األسددددلوب يسددددتخددمده أئمدة الكفر دائمداً عنددمدا يجددون أني أدلدة الددعوة اإللهيدة قدد 
على مغالطة وفرل  ري صدددحيس   يقره و  يقول به أخذت بأعناقهم فيصددديغون سدددؤا ً مبنياً 

املسدددؤول لثشدددكلوا على الدعوة اإللهية ويطلبون جواباً ملغالطتهم وسدددؤالهم الخاطو واملبين 
 على الخطأ

بینند، دالیل دعوت كنند؛ وقتی میاین روشی است كه پیشوایان كفر به طور مرتب از آن استفاده می
كنند كه شخص آمیز مطرح میت، سؤالی مبنی بر فرضی غیرصحیح و مغالطهها را ُملزم نموده اسالهی آن

ها پاسخی كند، و نه آن را قبول دارد، تا بر دعوت الهی اشكال بگیرند. آنسؤال شونده، نه به آن اقرار می
 گذاری شده است.خواهند كه بر یک مبنای غلط پایهبرای مغالطه و سؤال اشتباه خود می

يكون يف بيدان أني السددددؤال مبين على فرل خداطو ليتضددددس أنهم مجرد وهؤ ء جوابهم 
ونَ ﴿مجادلني كما وصفهم القرآن:  ْم َقْوما َخِصم   .﴾َما َضَرب وه  َلَ  ِإ َّ َجَد ً بَْل ه 

ها گذاری شده، تا روشن شود كه آنپاسخ این افراد به این صورت است كه سؤال، بر فرضی اشتباه پایه
ها این سخن را آن﴿ها را این گونه توصیف فرموده است: طور كه قرآن آنند، همانفقط قصد جدال دار 

 ﴾.جویند ها قومی ستیزهگویند جز برای جدل بلكه آننمی



ْرِل ﴿ومن ثم انتقدل النص اإللهي إلى القول: 
َ
ًة يِف اأْل اَلِئكدَ م مَّ ا ِمنك  اء َلَجَعْلندَ َوَلْو نَشدددددَ

ونَ   -كداملالئكدة معصددددومني أنقيداء أطهدار  -منكم خلفداء  : أي لو نشددددداء لجعلندا﴾َيْخل ف 
يخلفون اهلل سددددبحانه وتعالى بعد محمد )صددددلى اهلل عليه وآله(، ويخلفون محمداً )صددددلى اهلل 
عليه وآله( بعد انتقاله إلى املأل األعلى، ويخل  بعضدهم بعضداً، كما أنه سدبحانه جعل قبل هذا 

 أرضه )عليه السالم( عبد اهلل خليفة هلل يف عثسی

خواستیم، از میان شما به همین دلیل است كه متن الهی به این سخن منتقل شده است: ﴿و اگر می
خواستیم از میان شما خلفایی قرار دادیم كه در زمین خَلفت كنند﴾؛ یعنی اگر میای قرار میمَلئكه

جانشین خدای سبحان و ، )ص(دادیم، كه مثل فرشتگان، معصوم و پاک هستند، تا پس از محمدمی
علی، جانشین او گردند؛ بعضی از آن )ص(متعال شوند و پس از انتقال محمد ها جانشین بعضی به مأل ا 

ی خدا در زمین را خلیفهخدا بنده  )ع(دیگر شوند، همان گونه كه خدای سبحان، قبل از این هم عیسی
 قرار داد.

َلَجَعْلَنا ﴿، ثم قال: ﴾َوَجَعْلَناه  ﴿:  )عليه السددددالم( عثسددددیفاهلل سددددبحانه وتعالى قال عن 
م َراِئيَل  ﴿والجعل فيهما واحد،    ﴾ِمنك  نَْعْمَنا َعَلْيِه َوَجَعْلَناه  َمَثاًل لجَبيِن ِإسددْ

َ
َو ِإ َّ َعْبدا أ َوَلْو  *ِإْن ه 

م اء َلَجَعْلَنا ِمنك   )عليه السددددالم( مثا ً وقدوة وقائداً يقتدي به بنو  عثسددددیأي جعل   ﴾....نَشددددَ
إسرائيل ويتبعونه، ولو شاء اهلل لجعل منكم خلفاء يف هذه األمة تقتدون بهم وتتعلمون منهم 

 .﴾َمَثاًل لجَبيِن ِإْسَراِئيَل ﴿ )عليه السالم( عثسیوتتخذونهم مثا ً يحتذو به كما جعل اهلل 

اُه﴾ »او را قرار داد  )ع(خدای سبحان و متعال، در مورد عیسی ْلن  ع  ج  یم«، سپس فرمود: فرموده است: ﴿و 
عل« )قرار دادن( در هر دو یكسان است.   ا ِمنُكم﴾ »از میان شما قرار دادیم«. عبارت »ج  ْلن  ع  ج  ای او بنده﴿﴿ل 

خواستیم، از میان شما است كه به او نعمت دادیم و او را مثالی برای بنی اسرائیل قرار دادیم * و اگر می
نوان مثال، الگو و رهبری قرار داده شده است تا بنی اسرائیل به به ع )ع(؛ یعنی عیسی ﴾دادیم....قرار می

ت قرار میاو اقتدا و از او پیروی كنند و اگر خداوند می داد تا به خواست از میان شما، خلفایی در این امَّ
وید، ها شها را به عنوان مثالی برای خود برگیرید تا ِمثل آنها بیاموزید و آنها ِاقتدا كنید و از آنآن

 ﴾.مثالی برای بنی اسرائیل﴿را )الگویی( قرار داد:   )ع(طور كه خداوند، عیسیهمان



   

ون أنفسدهم مفسدري القرآن، ويقولون   ینقـضي وحقيقة أني العج     املراد هنا  إنَّ ممن يسدمي
، فلو كان يمكن أن تقل  املعاني بهذه الصدددورة القبيحة بَّضدددافة ألفاع (١)هو ربد ً منكمر  

 معىن الكالم تماماً بحثث يقل  النفي إيجاباً واإليجاب نفياً، ملا بقي للكالم معىنتغري 

ر قرآن میواقعا  تعجب از كسانی جا، گویند منظور از ﴿منكم﴾ )از شما( در ایننامند و میكه خود را ُمفسَّ
این شكل قبیح، وارونه  اگر قرار باشد، معانی )آیات( به (2)است، پایان ندارد. ﴿بدال  منكم﴾ )به جای شما(

شود و به این گونه كلماتی را اضافه كنیم تا معنی جمله را به كلی تغییر دهد و »منفی« تبدیل به »مثبت« 
 ماند.و »مثبت« تبدیل به »منفی« شود، دیگر  برای جمَلت، معنایی باقی نمی

 معىن فكي  لعدداقددل أن يقول إني معىن )منكم( هو )بددد ً منكم(، هددذا كمن يقول إني 
 !!!؟)نعم( هو ) (، ومعىن ) ( هو )نعم(

تواند بگوید معنای ﴿منكم﴾ )از شما(، ﴿بدال  منكم﴾ )به جای شما( است؟! این چگونه شخص عاقلی می
 درست مثل این است كه كسی بگوید: معنای »بله«، »نه« است و معنای »نه«، »بله« است!!!

 
 هذه بعض أقوال المفسرین: -1

 من الشیعة:  
لو نشاء  الطبرسي: ])ولو نشاء لجعلنا منكم( أي بدال  منكم معاشر بني آدم )مَلئكة في اِلرض یخلفون( بني آدم أي یكونون خلفاء منهم. والمعنی: 

 . 90ص 9أهلكناكم، وجعلنا المَلئكة بدلكم سكان اِلرض، یعمرونها، ویعبدون الله[ مجمع البیان: ج
الله سبحانه محتاج لعبودیتهم، وأنه یصر علیها، فإنه تعالی یقول في اآلیة التالیة: "ولو نشاء لجعلنا منكم مَلئكة في  مكارم الشیرازي: ]ولئَل یتوهموا أن

 . 81ص  16اِلرض یخلفون" مَلئكة تخضع ِلوامر الله، وال تعرف عمَل  إال طاعته وعبادته[ اِلمثل: ج
 ومن السنة:  

 .  115ص 25َلئكة في اِلرض یخلفون قال: یعمرون اِلرض بدال  منكم[ جامع البیان: جالطبري: ]... عن مجاهد، قوله: لجعلنا منكم م
 . 143ص  4ابن كثیر: ]وقوله عز وجل "ولو نشاء لجعلنا منكم" أي بدلكم "مَلئكة في اِلرض یخلفون"[ تفسیر ابن كثیر: ج

 سخنان برخی از مفسرین: -2
 شیعه: 

برسی: ﴿و لو نشاء لجعلنا منكم﴾ )اگر  یعنی به جای شما، گروه بنی آدم ﴿مَلئكة فی اِلرض یخلفون﴾   دادیم( خواستیم، از میان شما قرار می میط 
ها را هَلک خواستیم، آنباشد: »اگر میها شوند، و معنای آیه به این صورت می)فرشتگانی كه در زمین خَلفت كنند( در میان بنی آدم، تا جانشینان آن 

 ( 90ص  9دادیم، تا آن را آباد كنند و خدا را بپرستند«. )مجمع البیان: ج جای شما، ساكنان زمین قرار می كردیم و فرشتگان را بهمی
فرماید: ﴿و لو نشاء ی بعدی میآن اصرار دارد. خداوند متعال در آیه  ها نیازمند است و خداوند برها فكر نكنند، خداوند به پرستش آنمكارم شیرازی: تا آن

دادیم تا در زمین خَلفت كنند( فرشتگانی كه فرمان خدا را خواستیم از میان شما، فرشتگانی قرار میَلئكة فی اِلرض یخلفون﴾ )اگر میلجعلنا منكم م
 ( 81ص  16شناسند. )اِلمثل )تفسیر نمونه(: ج پذیرند، و كاری جز اطاعت و پرستش خدا نمیمی

ت:   اهل سنَّ
دادیم تا در زمین خَلفت  خواستیم از میان شما، فرشتگانی قرار می كم مَلئكة فی اِلرض یخلفون﴾ )اگر می گوید: ﴿لجعلنا منطبری: .... ُمجاهد، می 

 ( 115ص  25گوید: زمین را به جای شما آباد كنند. )جامع البیان: ج كنند( می 
وجل: ﴿و لو نشاء لجعلنا منكم﴾ )اگر می دیم( یعنی به جای شما ﴿مَلئكة فی اِلرض یخلفون﴾ داخواستیم از میان شما قرار میابن كثیر: سخن خدای عزَّ

 ( 143ص 4كثیر:ج (. )تفسیرابندر زمنی خالفت کنند   )فرشتگانی كه



ه من املالئكة لسد  ، كمشدابهتهم يف الطاعة أو يف حني أني عدَّ فرد من الجن أو اإلنس بأن
نقاء وطهارة باطنه أو  رتقائه معهم يف السددددماوات، قد ذكر يف القرآن، فاهلل قد عدَّ إبلثس من  

 املالئكة ألنه كان قبل أن يعيص وبحس  ارتقائه يف السماوات ي حس  من املالئكة: 

یان یا یک   انسان به عنوان یكی از فرشتگان، دلیلی دارد، مثَل در حالی كه به حساب آوردن فردی از جنَّ
ها. در قرآن، ها در آسمانها در اطاعت، پاكیزگی، طهارت باطن یا ارتقا به همراه آندر مشابهت با آن

خداوند، ابلیس را به عنوان یكی از فرشتگان یاد كرده است، به این دلیل كه ابلیس پیش از سرپیچی، و 
حسوب میمانبه سبب ارتقایش در آس  شد:ها، از فرشتگان م 

بَى﴿
َ
وا ِإ َّ ِإبِْلثَس أ وا ِ َدَم َفَسَجد  د  ْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسج   [.١١6]طه: ﴾َوِإْذ ق 

ر باز زد﴾﴿و زمانی كه به فرشتگان گفتیم، به آدم سجده كنید، آن   [116]طه:ها سجده كردند مگر ابلیس كه س 

ةِ ﴿ ا ِلْلَماَلِئكددَ ْلنددَ اَن ِمَن َوِإْذ ق  َتْكرَبَ َوكددَ بَى َواسددددْ
َ
واْ ِإ َّ ِإبِْلثَس أ د  جددَ واْ  َدَم َفسددددَ د  جدد   اسددددْ

 [.٣4]البقرة: ﴾الَْكاِفِرينَ 

زد و  باز و زمانی كه به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده كنید، همگی سجده كردند مگر ابلیس كه سر﴿
 .[34]البقرة: ﴾تكبر ورزید و از كافران بود

والجعل يف ا يات املتقدمة هو نفسدده الجعل األول  دم )عليه السددالم( خليفة اهلل يف أرضدده 
ا ﴿ د  ِفيهدَ ا َمن ي ْفسدددددِ ل  ِفيهدَ َتْجعدَ

َ
ال واْ أ ًة قدَ ْرِل َخِليفدَ

َ
لا يِف األ اعدِ ِة ِإنجي جدَ اَل َربَدَ  ِلْلَماَلِئكدَ َوِإْذ قدَ

س  ِبَحْمِد َ  َماء َونَْحن  ن َسبج ونَ َوَيْسِف   الدج ْعَلم  َما  َ َتْعَلم 
َ
م  َلَ  َقاَل ِإنجي أ  [٣٠]البقرة: ﴾ َون َقدج

ی خدا در ﴿جعل﴾ )قرار دادن( درآیات قبلی، همان ﴿جعل﴾ )قرار دادن( اول آدم)ع( به عنوان خلیفه 
دهم، ای قرار میزمینش است: ﴿و هنگامی كه پروردگارت به فرشتگان فرمود:  من در زمین، خلیفه

ریزد، در ها را میكند و خوندهی كه در زمین فساد میان( عرض كردند: آیا كسی را قرار می)فرشتگ
دانم كه كنیم. )خداوند( فرمود: من چیزی میگوییم و تو را تقدیس میحالی كه ما تو را حمد و تسبیح می

 [30]البقرة: دانید﴾شما نمی



   

ود  ِإنَّا َجَعْلَناَ  َخِليَفًة ﴿وهو نفسددده جعل اهلل لداود )عليه السدددالم( خليفة يف األرل  َيا َداو 
ِ ِإنَّ الَِّذيَن يَ  ِ يِل ا َّ لََّ  َعن سدددَ اِم ِبالَْحقج َوَ  َتتَِّبِع الَْهَوو َفي ضدددِ م بَنْيَ النَّ ْرِل َفاْحك 

َ
لَوَن يِف اأْل ضدددِ

مْ  ِ َله  وا َيْوَم الِْحَساِب  َعن َسِ يِل ا َّ  [.26]ل: ﴾َعَذابا َشِديدا ِبَما نَس 

ای در زمین است: ﴿ای توسط خداوند، به عنوان خلیفه  )ع(و این مانند همان ﴿جعل﴾ )قرار دادن( داوود
ای در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم، به حق، حكمرانی كن، و از هوا داوود! ما تو را به عنوان خلیفه

كنند ها را( از راه خداوند گمراه میكه )انساندارد. كسانیپیروی نكن كه تو را از راه خدا بازمی)ی نفس( 
 [26]ص: .دارند( به جهت فراموش كردن روز حساب، برایشان عذابی شدید است﴾)و باز می

فلو رت نا ا يات وقرأناها بالتوالي سددنجد أني القرآن ينص بوضددون على أني أمر ا سددتخالن 
.... َوِإْذ قَداَل َربَدَ  ﴿أ بديدم )عليده السددددالم( وهو مسددددتمر بعدد محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده(بدد

ْرِل َخِليفَدةً 
َ
لا يِف األ ِة ِإنجي جَداعدِ م بنَْيَ .ِلْلَماَلِئكدَ ْرِل فَداْحك 

َ
ود  ِإندَّا َجَعْلنَداَ  َخِليفَدًة يِف اأْل ..... يَدا َداو 

اِم ِبالَْحقج  وَ .النَّ َراِئيَل  ....... ِإْن ه  نَْعْمَنا َعَلْيِه َوَجَعْلَناه  َمَثاًل لجَبيِن ِإسدْ
َ
اء َلَجَعْلَنا .ِإ َّ َعْبدا أ ...... َوَلْو نَشدَ

ونَ  ْرِل َيْخل ف 
َ
اَلِئَكًة يِف اأْل م مَّ  .﴾ِمنك 

فهمیم كه قرآن به روشنی تأكید دارد كه اگر آیات را كنار هم قرار دهیم و پشت سر هم بخوانیم، می
ادامه دارد ﴿... و زمانی كه پروردگارت به  )ص(آغاز شد و تا محمد )ع(ی تعیین جانشین، از آدمهمسئل

دهم.... ای داوود ما تو را در زمین، خلیفه قرار دادیم، ای قرار میفرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه
به او نعمت دادیم و او  ای است كهپس در میان مردم، به حق، حكمرانی كن.... )فرزند مریم(، فقط بنده

 دادیم كهخواستیم، از میان شما فرشتگانی را قرار میو اگر می را مثالی برای بنی اسرائیل قرار دادیم....
 ﴾.در زمین خَلفت كنند

وقد شاء سبحانه وتعالى وفعل ما أراد وجعل مالئكة يف األرل يخلفون بعد محمد )صلى 
بقاً قبل محمد )صدددلى اهلل عليه وآله(، وهؤ ء هم آل سدددا عثسدددیاهلل عليه وآله( كما أنه جعل 

 .(١)محمد )عليهم السالم( األئمة واملهديون
 

ِمیُر اْلُمْؤمِ  -18روی الكلیني: ]  -1
 
ل  أ ْقب 

 
اِلسا  ِإْذ أ ْوم  ج  ات  ی  ه )صلی الله علیه وآله( ذ  ُسوُل اللَّ ا ر  ْین  : ب  ال  ِصیر  ق  ِبي ب 

 
ْن أ ُسوُل  ِنین  .. ع  ه ر  ال  ل  ق  )علیه السَلم( ف 

تِ  مَّ
ُ
اِئُف ِمْن أ و  ُقول  ِفیك  ط  ْن ت 

 
ْوال  أ م  ول  ْری  ی اْبِن م  ها  ِمْن ِعیس  ب  ه )صلی الله علیه وآله(: ِإنَّ ِفیك  ش  ْوال   اللَّ ُقْلُت ِفیك  ق  م  ل  ْری  ی اْبِن م  ی ِفي ِعیس  ار  ص  ِت النَّ ال  ا ق  ي م 

أل    ُمرُّ ِبم  اال  ت  ْعر 
 
ِضب  اِل غ  : ف  ال  ، ق  ة  ك  ر  ِلك  اْلب  ِمُسون  ِبذ  ْلت  ْیك  ی  م  د  ْحِت ق  اب  ِمْن ت  ر  ُذوا التُّ خ 

 
اِس ِإالَّ أ اُلوا: ِمن  النَّ ق  ُهْم ف  ع  ْیش  م  ة  ِمْن ُقر  ة  وِعدَّ ُة ْبُن ُشْعب  اِن واْلُمِغیر  ِبیَّ

َل  ِإالَّ  ث  ه م  مِّ ْضِرب  اِلْبِن ع  ْن ی 
 
ِضي  أ ا ر  َل  م  ث  م  م  ْری  ا ُضِرب  اْبُن م  مَّ : )ول  ال  ق  ه )صلی الله علیه وآله( ف  ِبیِّ ی ن  ل  ه ع  ل  اللَّ ْنز 

 
أ م  ف  ْری  ی اْبن  م  ون   ِعیس  ِصدُّ ْوُمك  ِمْنه ی   ِإذا ق 

ِصُمون  إِ  ْوم  خ  ْل ُهْم ق  ال  ب  د  ك  ِإالَّ ج  ُبوه ل  ر  ْم ُهو  ما ض 
 
ْیر  أ ُتنا خ  ْعِني وقاُلوا أآِله  ْلنا ِمْنُكْم( ی  ع  ج  شاُء ل  ْو ن  ِني ِإْسراِئیل  ول  َل  ِلب  ث  ْلناه م  ع  ْیه وج  ل  ْمنا ع  ْنع 

 
ْبد  أ ْن ُهو  ِإالَّ ع 

: )اللَّ  ال  ق  و اْلِفْهِريُّ ف  ْمر  اِرُث ْبُن ع  ِضب  اْلح  غ  : ف  ال  ( ق  ْخُلُفون  ْرِض ی 
 
ة  ِفي اِل َلِئك  : )م  اِشم  ِني ه  اِشم  ُهمَّ إِ ِمْن ب  ِني ه  نَّ ب 

 
( أ قَّ ِمْن ِعْنِدك  ْن كان  هذا ُهو  اْلح 



خداوند سبحان و متعال ارداه فرمود و آنچه را اراده نمود، به انجام رسانید و فرشتگانی در زمین قرار داد 
قرار داده  )ص(ز محمدرا پیش ا )ع(گونه كه عیسیدر زمین خَلفت كنند، همان )ص(تا پس از محمد

 ( 1)هستند، امامان و مهدیین. )ع(ها، همان آل محمد)فرشته( بود، و این

َرا ا ﴿أتم سددددبحدانده بقولده:  (2)لهدذا  َذا صددددِ وِن هدَ ا َواتَِّبع  ِة َفاَل َتْمَر نَّ ِبهدَ اعدَ ه  َلِعْلما لجلسدددددَّ َوِإندَّ
 :﴾َمْسَتِقيما 

رساند: ﴿و این جعل )قرار دادن( الهی، این گونه به پایان می، خداوند سبحان سخنش را (3)از این رو
 )قیامت صغری(، به آن شک نكنید، از من پیروی كنید، این راه مستقیم است﴾ ِعلمی است برای ساعت

م﴿أي إني هذا الجعل اإللهي   والذي نقل بنص وصددية محمد )صددلى اهلل  -  ﴾َلَجَعْلَنا ِمنك 
ِعلما يعرن بده دين اهلل الحق إلى يوم القيدامدة، أي كمدا  - (4)عليده وآلده( الوحيددة ليلدة وفداتده 

 
ْنز  

 
أ ( ف  ِلیم 

 
ذاب  أ ِو اْئِتنا ِبع 

 
ماِء أ ة  ِمن  السَّ ْینا ِحجار  ل  ْمِطْر ع 

 
أ ْقل  )ف  ْعد  ِهر  ْقَل  ب  ُثون  ِهر  ار  و  ت  ُة: )وما كی  ِذه اآلی  ْت ه  ل  ز  اِرِث ون  ة  اْلح  ال  ق  ْیه م  ل  ه ع  ْنت  ل  اللَّ

 
ُهْم وأ ب  ذِّ ان  الله ِلُیع 

ْلت   ح  ا ر  ا ُتْبت  وِإمَّ ْمر و ِإمَّ ا اْبن  ع  ه: ی  ال  ل  ( ُثمَّ ق  ْغِفُرون  ْست  ُهْم وُهْم ی  ب  ذِّ ْد ِفیِهْم وما كان  الله ُمع  ق  ْیك  ف  د  ا ِفي ی  ْیئا  ِممَّ ْیش  ش  اِئِر ُقر  ُل ِلس  ْجع  ْل ت  ُد ب  مَّ ا ُمح  : ی  ال  ق  ف 
ْت  ب  ه  ِلك  إِ ذ  يَّ ذ  ِلك  ِإل  ْیس  ذ  ِبيُّ )صلی الله علیه وآله(: ل  ه النَّ ال  ل  ق  ِم ف  ج  ِب واْلع  ر  ِة اْلع  ْكُرم  اِشم  ِبم  ُنو ه  اِبُعِني   ب  ا ُیت  ْلِبي م  ُد ق  مَّ ا ُمح  : ی  ال  ق  ی ف  ال  ع  ك  وت  ار  ب  ه ت  ی اللَّ ل 

ا بِ  ع  د  ْنك  ف  ُل ع  ْرح 
 
ِكْن أ ِة ول  ْوب  ی التَّ ل  ه ......[ الكافي: جع  ت  ام  ْت ه  خ  ض  ر  ة  ف  ل  ْند  ْته ج  ت 

 
ِة أ ِدین  ْهِر اْلم  ار  ِبظ  ا ص  مَّ ل  ا ف  ه  ِكب  ر  ِته ف  اِحل   . 57ص  8ر 

  گوید: یک روز رسول الله)عزوجل(نشسته بودند كه امیرالمؤمنین)ع( آمد. رسول الله)عزوجل(به ایشان ... ابو بصیر می -18كند: كلینی روایت می  -1
ت من در مورد تو سخنانی كه نصاری در مورد عیسی بن مریم)ع( گفته بودند ، فرمود: »تو به عیسی بن مریم)ع( شباهتی داری. اگر گروهی از امَّ

بُرک برگیرند« )راوی( میگفتند، درمورد تو سخنی مینمی گوید: دو گفتم كه هر وقت از جلوی گروهی از مردم عبور كنی، خاک زیر پاهایت را به عنوان ت 
عرابی و ُمغیره بن ُشعبه و گروهی از قریش كه با عمویش راضی نشد كه مثالی كمتر از عیسی بن  ها بودند، خشمگین شدند و گفتند: برای پسرآن ا 

ثالی برای قوم تو   پیامبرش)عزوجل()این آیه را( مریم)ع( بزند. خداوند بر شود، قوم تو، از آن مثال زده میفرستاد و فرمود: »وقتی فرزند مریم، به عنوان م 
دشمنی   )با تو( ها قومی هستند كهگویند؟ بلكه آنها این سخن را برای مجادله میآیا خدای ما بهتر است یا او. آن  گویند:می )در پاسخ( دارند، وبازمی

هاشم(  خواستیم، از شما )یعنی از بنی ائیل قرار دادیم، و اگر میای است كه به او نعمت دادیم، و او را مثالی برای بنی اسر كنند. او )فرزند مریم( بندهمی
از جانب تو  گوید: »حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و گفت: خدایا اگر این حق ودادیم كه در زمین خَلفت كنند«. )راوی( میفرشتگانی قرار می

برند( سنگی از آسمان بر ما ِببار یا برای ما عذابی دردناک بیاور خدا«. ارث می  هاشم مانند پادشاهی، پس از پادشاهی دیگر )حكومت را( بهاست )یعنی بنی 
هُ  ان  اللَّ ا ك  نت  ِفیِهْم و  م 

 
ُهْم و  أ ب  ذِّ ُه ِلُیع  ان  اللَّ ا ك  ﴾ )خدا آنخداوند پاسخ سخن حارث را فرستاد و این آیه فرستاده شد: ﴿و  م  ْغِفُرون  ْست  ُهْم و  ُهْم ی  ب  ذِّ تا ها را  ُمع 

كند(. سپس، پیامبر )عزوجل(به او ها را عذاب نمیكنند، آنكند، و خداوند تا زمانی كه درخواست آمرزش میها هستی، عذاب نمیزمانی كه بین آن
تو است. دهی كه )اختیار آن( در دستان ی قریش چیزی قرار میفرمود: »ای ابن عمرو، یا توبه كن یا برو« گفت: »ای محمد )عزوجل(، برای بقیه

برند«. پیامبر )عزوجل(به او فرمود: »این به اختیار من نیست، این مربوط به خدای تبارک و تعالی است«. گفت:  هاشم، كرامت عرب و عجم را میبنی 
نشود، ولی از نزد تو می»ای محمد، دلم به توبه راضی نمی ركب خود را گرفت و سوار آن شد. وقتی پشت مدینه رسید، ج  و سر او را دله آمد روم«. م 

 ( 57ص  8شكست... . )كافی: ج 
 هذا تعلیل لكون المقصود بالمَلئكة في اآلیة )ولو نشاء لجعلنا منكم مَلئكة( هم آل محمد )علیهم السَلم(. -2
میان شما افرادی مثل فرشته  خواستیم، از)اگر می  به این دلیل منظور از فرشتگان در آیه، آل محمد)ع( هستند: ﴿ولو نشاء لجعلنا منكم مَلئكة﴾ -3

 دادیم(.قرار می
 سیأتي ذكرها.  -4



   

َوِإنَّه  َلِعْلما ﴿وصددددفه رسددددول اهلل )صددددلى اهلل عليه وآله( بأنه كتاب عاصددددم من الضددددالل أبداً  
اَعةِ   (١)﴾لجلسَّ

ا ِمنُكم﴾ )قرار دادن( یعنی این ﴿جعل﴾ ْلن  ع  ج  با متن وصیت  كه تنها دهیم()از میان شما قرار می   الهی ﴿ل 
ی آن، دین حق خداوند، تا روز ، علمی است كه به واسطه(2)محمد)ص( در شب وفاتش نقل شده است

بازدارنده از گمراهی تا ابد«  آن را به »نوشتارِ  )ص(شود، یعنی همانگونه كه رسول اللهقیامت شناخته می
هُ  ِإن َّ ِة﴾ )و این جعل )و قرار دادن( الهی، علمی است برای ساعت( توصیف كرده است ﴿و  اع  لس َّ ِعْلم  ِلَّ  .(3)ل 

واهلل يقول هو كذل  فال تشددكوا بأنه عاصددم لكم من ا نحران والضددالل عند سدداعة 
القيامة الصدغرو وظهور من يحتا بهذا النص، فمن يحتا بهذا النص فهو صداحبه وإ  ملا صدسَّ 

م من الضددددالل ملن تمسدددد  به، فلو لم يكن محفوظاً من اهلل أن أن يوصدددد  النص بأنه عاصدددد 

 
بد الله إنَّ ارتباط اآلیة بآل محمد اِلوصیاء )بل وفي المهدي منهم بالخصوص( أمر أكدته روایات الفریقین؛ ]عن زرارة بن أعین، قال: سألت أبا ع -1

اع   ِعْلم  ِللسَّ ه ل  ِة(، قال: عنی بذلك أمیر المؤمنین )علیه السَلم(. وقال: قال رسول الله )صلی الله علیه وآله(: یا )علیه السَلم( عن قول الله عز وجل: )وِإنَّ
 . 897ص 4علي، أنت علم هذه اِلمة، فمن اتبعك نجا، ومن تخلف عنك هلك وهوی[ البرهان: ج

نْ  ْل ی  (، قال: هي ساعة القائم )علیه و]عن زرارة بن أعین، قال: سألت أبا جعفر )علیه السَلم( عن قول الله عز وجل: )ه  ة  ْغت  ُهْم ب  ِتی 
ْ
أ ْن ت 

 
ة  أ اع  ُظُرون  ِإالَّ السَّ

 . 571ص 2السَلم( تأتیهم بغتة[ تأویل اآلیات الظاهرة: ج
فإذ أذهبت أتاها   وأخرج الحاكم ]عن جابر رضي الله عنه قال قال: رسول الله )صلی الله علیه وآله( "وإنه لعلم للساعة" فقال: النجوم أمان ِلهل السماء

السناد ولم ما یوعدون، وأنا أمان ِلصحابي ما كنت فإذا ذهبت أتاهم ما یوعدون، وأهل بیتي أمان ِلمتي فإذا ذهب أهل بیتي أتاهم ما یوعدون. صحیح ا
 . 448ص 2یخرجاه[ المستدرك: ج

 . 383ص 5[ فیض القدیر: جوقال المناوي: ]قال مقاتل في )وإنه لعلم للساعة( إنه المهدي یكون في آخر الزمان
 این موضوع )در آینده( خواهد آمد. -2
ت( به آن تأكید دارد؛ زراره بن ارتباط این آیه به آل محمد)ع( اوصیا )به خصوص مهدی)ع(( مسئله -3 ای است كه روایات هر دو گروه )شیعه و اهل سنَّ

وجل پرسیدم: »اعین می «.  منظور ایشان امیرالمؤمنین)ع( است«. فرمود: »این علمی برای ساعت استگوید: از امام صادق)ع( در مورد سخن خدای عزَّ
ت هستی،  ای علی:  رسول الله)ع( فرمود)امام صادق)ع(( فرمود: » م این امَّ ل  هر فردی از تو سرپیچی ،  یابدنجات می،  هر فردی از تو دنباله روی كند،  تو ع 

 . 897ص  4: برهان: ج «رودشود و از بین میهَلک می، نماید
وجل پرسیدم: »زراره می : »این ساعت قائم)ع( « فرمودآیا منتظر ساعت هستند كه به یک باره بیایدگوید: از امام باقر)ع( در مورد این سخن خدای عزَّ

 . 571ص  2« : تأویل آیات ظاهره: ج آیداست كه به یک باره می

وقتی  ،  امان هستند(  مایه، )ها برای اهل آسمانستاره «. فرمود: »علمی برای ساعت است  اینفرمود: »)عزوجل(كند كه رسول الله  حاكم از جابر نقل می
آنچه به آن وعده داده شده بودند ، وقتی بروم، امانم  مایه() برای یارانم، و من تا زمانی كه هستم  آیدآنچه به آن وعده داده شده بودند برایشان می، بروند

ت من هستند (ایهم)آید و اهل بیت)ع( من برایشان می . مستدرک: «آیدآنچه به آن وعده داده شده بودند برایشان می ، وقتی اهل بیت من بروند، امان امَّ
 . 488ص  2ج 

 . 383ص  5گوید: او مهدی آخرالزمان)ع( است. فیض القدیر: ج « میو این علمی برای ساعت استی »آیه گوید: مقاتل در موردمناوی می 



لكان وصددفه بأنه عاصددم من الضددالل كذباً  (١)يدعيه الكاذبون املبطلون ح  يدعيه صدداحبه  
وإ راًء للمكلفني باتباع الباطل، وهذا أمر   يصددر من العالم الصدادق القادر الحكيم املطلق 

 سبحانه.

صیت این گونه است، پس شکَّ نكنید كه هنگام ساعت قیامت صغری و فرماید كه این وخداوند می
دارد. هر كند، این وصیت شما را از انحراف و گمراهی، بازمیكه با این نص احتجاج میظهور كسی

آن است، وگرنه توصیف نص به این كه هر كس كه به آن  كه به این نص احتجاج نمود، صاحبكسی
گوهای باطل، نتوانند دارد، اشتباه است؛ اگر از سوی خداوند از این كه دروغبازمیچنگ بزند را از گمراهی  

این توصیف كه  (2)كه صاحب آن، وصیت را مدعی شود، مورد حفاظت نباشد،این آن را ادعا كنند، تا
ف برای پیروی از باطل محسوب می لَّ شود وصیت، بازدارنده از گمراهی است، دروغ و فریب دادن افراد ُمك 

 شود.گوی توانای حكیم مطلق، صادر نمیدانای راست و این موردی است كه از

َفاَل ﴿إذن، فال تشدددكوا أنها سددداعة القيامة الصدددغرو عندما يرفع هذا الكتاب صددداحبه  
 ﴾َر نَّ ِبَهاَتمْ 

رسیده  آن را آورد، شک نكنید كه ساعت قیامت صغری فرا )وصیت( پس وقتی صاحب این نوشتار
ا﴾ )به آن شک نكنید(. ُرن َّ ِبه  ْمت  َل  ت   است: ﴿ف 

 فمن يرفع هذا الكتاب فهو صاحبه

 كه این نوشتار را بیاورد، صاحب آن استهر كسی

 نحران اتبعوا محمدداً )صددددلى اهلل عليده وآلده( فدَّذا كنتم تريددون النجداة من الضددددالل وا
بقبول وصدثته الآ أوصداها ليلة وفاته والآ فيها العلم الذي يكفيكم للنجاة أبداً، وفيها علم 

 
یدعیه صاحبه( یوضح أنَّ الحفظ االلهي للنص غایته تتحقق باحتجاج صاحبه به وكشفه له، وأي ادعاء له بعد ذلك من قبل غیره یعتبر  قید )حتی  -1

أنه من اكتشف  ادعاء سفیه وال قیمة له، إذ لو كان النص له الهتدی إلیه قبل أن یهدیه إلیه من كشفه، وسیكون حاله تماما  كحال من یأتي الیوم ویزعم 
 النظریة النسبیة، وأقل ما یقال عنه إنه مجنون وسفیه !! 

ی احتجاج صاحب آن و آشكار شدن  كند كه غرض محافظت خداوند از نص، به واسطهكه صاحب آن، مدعی وصیت شود« روشن می این»تا قید  -2
كه كه به كسی ؛ زیرا اگر نص برای او بود، پیش از اینارزش استشود، و هر ادعایی پس از آن، از سوی دیگران، ادعایی سفیهانه و بیآن، ُمحقق می

آید و فكر كرد. وضعیت چنین شخصی مثل كسی است كه امروز میهدایت می )شخص مدعی دوم( وصیت را آشكار كرده است، هدایت كند، به او
 ه چنین شخصی دیوانه و نادان است! شود این است كی نسبیت را كشف كرده است؛ كمترین چیزی كه در مورد او گفته می كند نظریهمی



   

السدداعة ومعرفة الحق عند القيام، وتشددخيص املدعي عندما يرفع هذا الكتاب املوصددون بأنه 
 . (١)عاصم من الضالل

با پذیرفتن وصیتش كه در  )ص(خواهید از گمراهی و انحراف نجات پیدا كنید، از محمدمیپس اگر 
شود؛ وصیتی كه علمی در آن است كه باعث نجات شما تا ابد می نوشت، پیروی كنید؛ شب وفاتش آن را

 تشخیص مدعی، هنگامی كه این چنینشناخت حقَّ به هنگام قیام وجود دارد، و هم در آن علِم ساعت و
 (2)نوشتاِر بازدارنده از گمراهی را بیاورد.

َتِقيما ﴿ َرا ا َمسدْ وِن َهَذا صدِ أي اتبعوا محمداً )صدلى اهلل عليه وآله( يف نصده من اهلل   ﴾َواتَِّبع 
 على من يخلفونه من بعده.

در وصیتش كه از جانب خداوند است   )ص(یعنی از محمد  ﴾،از من پیروی كنید، این راه مستقیم است﴿
 شوند، پیروی كنید.كه پس او جانشین او میانیبه كس

والوصددددية كتاب كتبه رسددددول اهلل )صددددلى اهلل عليه وآله( يف آخر لحرات حياته امتثا ً 
َدْيِن ﴿لقولده تعدالى:  ة  ِلْلَوالدِ يدَّ م  امْلَْوت  ِإن َتَرَ  َخرْياً الَْوصددددِ َدك  حدَ

َ
َر أ ْم ِإَذا َحضددددَ َ  َعَلْيك  تدِ ك 

 َ اً َعَلى امْل تَِّقنيَ َواألْقَرِبنَي ِبامْل وِن َحقي  [١8٠]البقرة: ﴾ْعر 

اش به پیروی از سخن وصیت، نوشتاری است كه رسول الله)ص( آن را در آخرین لحظات زندگی
خداوند، نوشته است: ﴿هنگامی كه وفاتتان برسد، بر شما واجب است، اگر خیر )و خوبی( به جای 

 ( 3)نیكو كنید، )وصیت كردن( حقی است بر پرهیزگاران﴾گذاشتید، به والدین و نزدیكان، وصیت 

ؤكد يف آخر لحرات حياته؛ ألنه نيب 
 
ووصددفه بأنه عاصددم من الضددالل ملن تمسدد  به أبداً، وأ

 يوحى له فما يقوله يف آخر لحرات حياته هو خالصة رسالته وما يحف  الدين بعده

زند، تا ابد، بازدارنده از گمراهی توصیف   و )رسول الله)ص(( این وصیت را برای هر كس كه به آن چنگ
جا كه ایشان پیامبری است كه به او وحی اش؛ از آنكنم، در آخرین لحظات زندگیكند. تأكید میمی

 
ن آل محمد )علیهم السَلم( في روایاتهم أنَّ صاحب اِلمر یعرف باحتجاجه بالوصیة، ]عن الحارث بن المغیرة النصري، قال: قلت ِلبي عب -1 د الله بیَّ

 . 200دوق: ص للص -)علیه السَلم(: بم یعرف صاحب هذا اِلمر؟ قال: بالسكینة والوقار والعلم والوصیة[ الخصال 
گوید: به امام صادق)ع( حارث بن مغیره نصری می.  شوداند كه صاحب اِلمر با احتجاج به وصیت شناخته میآل محمد)ع( در روایات خود روشن كرده  -2

 . 200«. خصال صدوق: ص با آرامش و سنگینی و علم و وصیتشود؟ فرمود: »عرض كردم: صاحب اِلمر چگونه شناخته می
 180بقره:  -3



ای برای حفظ دین پس ی رسالتش و وسیلهگوید، چكیدهاش میشود، آنچه در آخرین لحظات زندگیمی
 باشد.از خودش می

ع كبده مهتماً أشدددد فما بال  إذا كان مع شددد  دة مرضددده وأوجاع السدددم الآ كانت تقطي
ا هتمام أن يكت  هذا الكتاب ويصدددفه بأنه عاصدددم من الضدددالل، فهذا الكتاب من األهمية 
بمكدان بحثدث إني اهلل سددددبحدانده وتعدالى الدذي كدان يرحم محمدداً )صددددلى اهلل عليده وآلده( إلى 

نَزلْنَدا  *طده ﴿دنده فيخداطبده بقولده: درجدة أنده يشددددفق عليده من كهة العبدادة الآ تتعد  بد 
َ
ا أ مدَ

َقى ْرآَن ِلَتشدْ نجده سدبحانه مع شددة رحمته بمحمد )صدلى اهلل عليه وآله( وإشدفاقه   ﴾َعَلْيَ  الْق 
عليه يكل  محمداً )صدددلى اهلل عليه وآله( يف آخر لحرات حياته أن يملي كتاباً ويصدددفه بأنه 

يعانيه محمد )صددلى اهلل عليه وآله( من  عاصددم من الضددالل على رؤوم األشددهاد ر م ما كان
 .(١)آ م السم الذي كان يسري يف بدنه ويقطع كبده

كنید، وقتی كه ایشان، با شدت بیماریش و درد سم كه كبدش را قطعه قطعه كرده حال چه فكر می
توصیف نمود تا این نوشتار را بنویسد و آن را به »وصیت بازدارنده از گمراهی« است، بسیار تَلش می

كند تا رحم می )ص(كند. اهمیت این نوشتار به حدی است كه خداوند سبحان و متعال كه به محمدمی
طه، * ما این قرآن ﴿كند: اندازد، به او خطاب میای كه از زیادی عبادتی كه بدنش را به سختی میاندازه

سبحان با این شدت رحمتی كه به بینیم خدای كه میبا این ﴾،را نفرستادیم تا خود را به سختی بیندازی
دارد و نسبت به ایشان مهربان است، ولی در آخرین لحظات زندگی ایشان، به او دستور  روا )ص(محمد

دهد تا نوشتاری بنویسد و آن را جلوی همه این گونه توصیف نماید: »نوشتار بازدارنده ازگمراهی«؛ با می
، دردهای بسیاری  مَّ متحمل شده است و سم در بدنش جریان دارد و كبد او را قطعه وجود این كه از س 

 ( 2)قطعه نموده است.

 
ِبيَّ )صلی الله علیه وآ - 3روی الكلیني: ] -1 ُة النَّ ُهوِدیَّ ِت اْلی  مَّ : س  ال  ه )علیه السَلم( ق  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
ْن أ اِح ع  دَّ ِن اْبِن اْلق  ِبيُّ )صلی  ... ع  ان  النَّ اع  وك  له( ِفي ِذر 

ِرك  ِلُقْربِ  ه اْلو  ْكر  ِتف  وی  اع  واْلك  ر  اِل[ الكافي: جالله علیه وآله( ُیِحبُّ الذِّ ب  ا ِمن  اْلم   .  315ص 6ه 
 نقتلها، وأخرج البخاري: ].. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه ان یهودیة أتت النبي صلی الله علیه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها فقیل: أال

 . 141ص 3جقال: ال، قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلی الله علیه وسلم[ صحیح البخاري: 
. ومثله العَلمة الحلي 456قال الشیخ المفید عن النبي )صلی الله علیه وآله(: )وقبض بالمدینة مسموما  یوم االثنین للیلتین بقیتا من صفر( المقنعة: ص 

 . 887ص 2في المنتهی: ج
)گوشت( بازو و )عزوجل(پیامبر  .داد( گوشت بره ی) سم در بازو)عزوجل(یک زن یهودی به پیامبر كند: امام صادق)ع( فرمود: »كلینی روایت می -2

 . 315ص  6« : كافی: ج داشتكتف را دوست داشت و باالی ران را به خاطر نزدیكی به محل ِادرار، دوست نمی 



   

وهذه بعض النصدول الآ وصد  فيها الرسدول محمد )صدلى اهلل عليه وآله( كتاب الوصدية 
 بأنه عاصم من الضالل ويف آخر لحرات حياته

در آخرین لحظات  هایی است كه رسول )الله( محمد)ص(، نوشتاِر وصیتها بعضی از روایتاین
 كند.اش را به بازدارنده از گمراهی توصیف میزندگی

ففي يوم الخمثس أراد كتابته لكل األمة وأراد أن يشدددهد عليه عامة النام ولكن منعه 
، فطردهم (١)جمداعدة وطعنوا يف قواه العقليدة وقدالوا إنده يهجر )أي يهدذي و  يعرن مدا يقول( 

وبقي رسددددول اهلل بعدد يوم الخمثس إلى يوم وفداتده ا ثنني، فكتد  يف الليلدة الآ كداندت فيهدا 
وأمالها على علي )عليه السددالم( وشددهدها بعض الصددحابة الذين كانوا يؤيدون  وفاته وصددثته

 كتابتها يوم الخمثس:

ت بنویسد و میخواست وصیت را برای همهشنبه میدر روز پنج ی مردم را بر آن خواست همهی امَّ
ایشان هذیان شاهد بگیرد، ولی گروهی او را بازداشتند و در قوای عقَلنی ایشان طعنه زدند و گفتند: 

 ها را طرد نمود وآن)ص(پیامبر ( 2)گوید(.فهمد، چه میگوید و نمیگوید )یعنی هذیان میمی

 

همی 0گوید: .... انس بن مالکبخاری می آورد. از آن خورد. آن زن را آورند. به او گفته  صلی الله علیه و سلم ی مسمومی نزد پیامبر گوید: زنی یهودی، برَّ
 . 141ص3بخاری:ج : صحیح« ...،خیر( فرمود:»صلی الله علیه و سلم شد: آیا او را بكشیم. )پیامبر 

و   456دنیا رفتند، روز دوشنبه، دو شب از )ماه( صفر باقی مانده بود : المقنعه: ص  گوید: در مدینه، مسموم ازمی )عزوجل(شیخ مفید در مورد پیامبر 
 آورده است.  887ص  2عَلمه حلی نظیر آن را در المنتهی ج 

 قال ابن اِلثیر عن )هجر(: ]أي اختلف كَلمه بسبب المرض، علی سبیل االستفهام، أي هل تغیر كَلمه واختلط ِلجل ما به من المرض؟ وهذا -1
، فیكون إما من الفحش أو الهذیان. والقائل كان عمر، وال یظن به ذلك[ النهایة في غریب الحدیث وا  5ِلثر: جأحسن ما یقال فیه، وال یجعل إخبارا 

 . وال یخفی أنَّ الكلمة بصورة اْلخبار وردت في صحیح مسلم وغیره. 246ص
لذین أراد أن یكتب له رسول الله علی وجهین؛ أحدهما: أراد أن ینص علی الخلیفة من  ه(: ]اتفق العلماء في ا 597قال عبد الرحمن ابن الجوزي )ت: 

تبه في حالة غلبة  بعده، والثاني: أن یكتب كتابا  في اِلحكام یرتفع معه الخَلف، واِلول أظهر. وقوله: "حسبكم كتاب الله": وإنما خاف عمر أن یكون ما یك 
، تحقیق علي حسین 315ص 2نوا أنه قاله مع االفاقة لبادروا إلیه[ كشف المشكل من حدیث الصحیحین: جالمرض الذي ال یعقل معها القول ولو تیق

 البواب.
گوید: یعنی به خاطر بیماری، سخنانش دچار اختَلف شد، البته )این جمله( سؤالی است، یعنی: آیا سخنانش تغییر  ابن اثیر در معنای »هجر« می  -2

توان گفت. این جمله خبری نیست، چون در این دچار تناقض شده است؟ این بهترین معنایی است كه در مورد این میكرده است و به خاطر بیماری 
 5توان )از او( چنین معنایی را انتظار داشت. )النهایه فی غریب الحدیث و االثر: ج ی سخن، عمر بود، و نمیشود. گویندهصورت، ُفحش یا هذیان می

 ه این جمله در صحیح مسلم و غیر آن، به صورت )جمله( خبری است.(. پوشیده نیست ك246ص
خواست بنویسد، اتفاق نظر دارند كه یكی از این دو صورت است: هـ(: علما درمورد مطلبی كه رسول الله می  591گوید )تولد:عبدالرحمن بن جوزی می

حكام بنویسد كه به واسطهمی ی پس از خودش را تعیین كند. دوم: ایشان خواست، خلیفهاول: ایشان می  ی آن اختَلف از خواست نوشتاری در )باب( ا 
ترسید، آنچه در حالت بیماری نوشته  بین برود؛ كه مورد اول بهتر است. سخن عمر كه گفت: »كتاب خدا برای ما كافی است« به این دلیل است كه او می

كرد )و از رسول الله فرماید، به آن ُمبادرت میایشان درحالت هوشیاری این سخن را میدانستند شود، مطلبی باشد كه عاقَلنه نباشد ولی اگر می می
 ، تحقیق علی حسین البواب(.  315ص  2خواست كه آن را بنویسد(. )كشف المشكل من حدیث الصحیحین: ج می



شنبه تا روز وفاتش كه دوشنبه بود، زنده بودند. در شبی كه وفاتشان بود، از پنج پس )ص(اللهرسول
شنبه تأیید  ن را در پنجامَل نمود و بعضی از صحابه را كه نوشتن آ )ع(وصیتش را نوشت و برای علی

 نمودند، شاهد بر آن گرفت:

 :يف كت  السنة

عن ابن عبام، قال: )يوم الخمثس وما يوم الخمثس، اشددددتد برسددددول اهلل صددددلى اهلل عليه 
وسدددلم وجعه فقال: ائتوني اكت  لكم كتاباً لن تضدددلوا بعده أبداً، فتنازعوا، و  ينبغي عند 

أهجر، اسدددتفهموه، فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني فالذي أنا فيه  ؟نيب نزاع، فقالوا ما شدددأنه
خري ممدا تددعونين إليده، وأوصددددداهم بثال  قدال: أخرجوا املشددددركني من جزيرة العرب، وأج)وا 

 .(١)الوفد بنحو ما كنت أج)هم وسكت عن الثالثة أو قال فنسثتها(

ت:دركتاب   های اهل سنَّ
ای! درد به رسول الله صلی الله علیه و سلم شنبه چه روز پنج  ه وشنبگوید: »روز پنجابن عباس می

ای بنویسم كه بعد از آن هرگز فشارآورد، )و( فرمود: »برای من )قلم و كاغذی( بیاورید تا برای شما مسئله
ا چه ها( دعوا كردند و نزد پیامبر نزاع جایز نیست. گفتند: پیامبر صلی الله علیه و سلم ر گمراه نشوید«. )آن

گوید؟! به صورت سؤالی پرسیدند. )پیامبر صلی الله علیه و سلم( فرمود: »من را شود، آیا هذیان میمی
ها كنید. حالتی كه من در آن هستم، بهتر است از آنچه شما مرا به آن می خوانید. شما را به سه مطلب ر 

های رون نمایید، از هیأت ی عربستان( بیكنم: مشركین را از جزیرة العرب )شبه جزیرهوصیت می
....«، گفت: سومی را نگفت، یا من فراموش كردم، پذیرایی نمایید وطور كه من پذیرایی میبیگانگان همان

 ( 2)كردم.«

عن ابن عبام، قال: )يوم الخمثس وما يوم الخمثس، ثم جعل تسيل دموعه ح  رؤيت على 
اهلل عليه وآله وسددددلم: ائتوني بالكت  خديه كأنها نرام اللؤلؤ، قال: قال رسددددول اهلل صددددلى  

والددواة، أو اللون والددواة، أكتد  لكم كتدابداً لن تضددددلوا بعدده أبدداً، فقدالوا: إني رسددددول اهلل 
 .  (٣)يهجر(
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ای كه هایش جاری شد به گونهای! سپس اشکشنبهشنبه و چه پنجگوید: »روز پنجابن عباس می
یخت. )ابن عباس( گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: رهای مروارید میهایش مثل دانهبرگونه

»كتف و دواتی )یا لوح و دواتی( برای من بیاورید تا برای شما نوشتاری بنویسم كه بعد از آن گمراه نشوید«، 
 ( 1)گوید.«گفتند: رسول الله هذیان می

 :يف كت  الشيعة

سدمعت علياً )عليه السدالم( بعد ما   عن سدليم بن قثس الهاللي، قال: )سدمعت سدلمان يقول:
قال ذل  الرجل )عمر( ما قال و ضد  رسدول اهلل )صدلى اهلل عليه وآله( ودفع الكت : أ  نسدأل 
رسددددول اهلل )صددددلى اهلل عليه وآله( عن الذي كان أراد أن يكتبه يف الكت  مما لو كتبه لم 

 .(2)يضل أحد ولم يختل  اثنان......( 

 های شیعه:دركتاب 
كه آن مرد شنیدم، پس از این )ع(گفت: از علیگوید: »از سلمان شنیدم كه میسلیم بن قیس می

در مورد   )ص(خشمگین شد و كتف را انداخت: آیا از رسول الله  )ص()عمر(  آن جمله را گفت و رسول الله
شد مینوشت هیچ كس گمراه نخواست در كتف بنویسد، سؤال نكنیم؟! چیزی كه اگر میچیزی كه می

  (3)كردند...!«و دو حتی نفر هم اختَلف نمی

عن سددددليم بن قثس الهاللي، قال اإلمام علي )عليه السددددالم( لطلحة: )ألسددددت قد شددددهدت 
رسدول اهلل )صدلى اهلل عليه وآله( حني دعا بالكت  ليكت  فيها ما  تضدل األمة و  تختل ، 

 .(4)......( .هلل )صلى اهلل عليه وآله(فقال صاحب  ما قال: رإني نيب اهلل يهجرر فغض  رسول ا

فرمود: »ای طلحه! آیا شاهد نبودی زمانی كه رسول  )ع(گوید: امام علیسلیم بن قیس هَللی می
ت، گمراه نشوند و با هم اختَلف نداشته باشند،  )ص(الله كتف خواست تا در آن چیزی بنویسد كه امَّ

ذیان م  ( 5)خشمگین شدند...« )ص(گوید. رسول اللهیدوست تو آن مطلب را گفت: پیامبر خدا ه 
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عن سدددليم بن قثس إني علياً )عليه السدددالم( قال لطلحة يف حديث طويل عند ذكر تفاخر 
املهاجرين واألنصددار بمناقبهم وفضددائلهم: )يا طلحة، أ لثس قد شددهدت رسددول اهلل )صددلى اهلل 

األمة بعده و  تختل  فقال صدداحب  عليه وآله( حني دعانا بالكت  ليكت  فيها ما   تضددل 
قال: بلى قد   ؟ما قال إني رسدددول اهلل يهجر فغضددد  رسدددول اهلل )صدددلى اهلل عليه وآله( وتركها

 .(١)شهدته(

فاُخر مهاجرین و انصار نسبت به  )ع(گوید: علیسلیم بن قیس می در حدیثی طوالنی كه در آن ذكر ت 
نبودی، هنگامی   )ص(د: »ای طلحه! آیا شاهد رسول اللهفرمایها است، به طلحه میمناقب و فضایل آن

ت گمراه نشوند و اختَلف نكنند، ولی  كه از ما كتف خواست تا در آن چیزی بنویسد كه باعث می شود امَّ
خشمگین  )ص(گوید. رسول اللههذیان می )ص(دوست تو آن سخن خود را گفت، )گفت:( رسول الله

 (2)شد و آن )نوشته( را ترک كرد«، )طلحه( گفت: بله شاهد بودم.(

ويف كتاب الغيبة للطون نقل النص الوحيد املروي للكتاب العاصددددم من الضددددالل الذي 
أراد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( كتابته كما ث ت يف أصس كت  السنة البخاري ومسلم، 

 )صلى اهلل عليه وآله( هم آل محمد )عليهم السالم(: ومن نقل الوصية عن الرسول محمد

دركتاب غیبت طوسی، تنها متنی كه از نوشتار بازدارنده از گمراهی روایت شده است، وجود دارد؛ همان 
ت، ترین كتاب خواست آن را بنویسد؛ نوشتاری كه در صحیحمی  )ص(نوشتاری كه رسول الله های اهل سنَّ

 ، نقل فرمودند:)ص(وصیت را از محمد رسول )الله(   )ع(ارد. آل محمدمثل ُبخاری و مسلم، وجود د

عن أبي عبدد اهلل جعفر بن محمدد، عن أبيده البداقر، عن أبيده ذي الثفندات سدددديدد العدابدين، عن 
أبيه الحسدني الزكي الشدهيد، عن أبيه أمري املؤمنني )عليه السدالم(، قال: )قال رسدول اهلل )صدلى 

لعلي )عليه السددالم(: يا أبا الحسددن، أحضددر  -ليلة الآ كانت فيها وفاته  يف ال -اهلل عليه وآله(  
صدحيفة ودواة. فأمال رسدول اهلل )صدلى اهلل عليه وآله( وصدثته ح  انتهى إلى هذا املوضدع، فقال: 
يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً، فأنت يا علي أول ا ثين 

سدددما  اهلل تعالى يف سدددمائه: علياً املرتريددد، وأمري املؤمنني، والصدددديق األكرب، عشدددر إماماً، 
والفاروق األعرم، واملأمون، واملهدي، فال تصدددس هذه األسدددماء ألحد  ري . يا علي، أنت وصددديي 
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على أهل بثآ حيهم وميتهم، وعلى نسدائي؛ فمن ث تها لقيتين  داً، ومن طلقتها فأنا برئ منها، 
أرهدا يف عرصددددة القيدامدة، وأندت خليفآ على أمآ من بعددي، فدَّذا حضددددرتد  الوفداة لم ترني ولم 

فسدلمها إلى ابين الحسدن الرب الوصدول، فَّذا حضدرته الوفاة فلثسدلمها إلى ابين الحسدني الشدهيد 
الزكي املقتول، فَّذا حضدددرته الوفاة فلثسدددلمها إلى ابنه سددديد العابدين ذي الثفنات علي، فَّذا 

سددلمها إلى ابنه محمد الباقر، فَّذا حضددرته الوفاة فلثسددلمها إلى ابنه جعفر حضددرته الوفاة فلث
الصدادق، فَّذا حضدرته الوفاة فلثسدلمها إلى ابنه مو  الكاظم، فَّذا حضدرته الوفاة فلثسدلمها 
إلى ابنه علي الرضددا، فَّذا حضددرته الوفاة فلثسددلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي، فَّذا حضددرته 

ى ابنه علي الناصدس، فَّذا حضدرته الوفاة فلثسدلمها إلى ابنه الحسدن الفاضدل، الوفاة فلثسدلمها إل
فَّذا حضدرته الوفاة فلثسدلمها إلى ابنه محمد املسدتحف  من آل محمد )عليهم السدالم(. فذل  
اثنا عشددر إماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشددر مهدياً، فَّذا حضددرته الوفاة فلثسددلمها إلى ابنه 

صدادر أول املهديني(، له ثالثة أسدامي: اسدم كاسدمي واسدم أبي وهو عبد اهلل أول املقربني )ويف م 
 .(١)وأحمد، وا سم الثالث: املهدي، هو أول املؤمنني(

 )ع(از پدرش سید الشهدا )ع(از پدرش زین العابدین )ع(از پدرش باقر )ع(از ابا عبدالله جعفر بن محمد
شد كه آن حضرت در همان شبی كه شب رحلتش بود   روایت  )ص(از رسول خدا  )ع(مؤمنان از پدرش امیر

وصیت خود را امَل   )ص(فرمود: »ای ابا الحسن كاغذ و دواتی بیاور« و حضرت رسول اكرم )ع(به علی
باشند و بعد »ای علی ! بعد از من دوازده امام می نوشت تا به اینجا رسید كه فرمود:می )ع(فرمود و علی

لین دوازده امام میها دوازده مهدی از آن باشی. خدای تعالی تو را در آسمان، هستند. پس تو ای علی اوَّ
ها برای غیر تو مؤمنان، صدیق اكبر، فاروق اعظم، مأمون و مهدی نامید و این نام علی مرتضی، امیر

نم شایسته نیست. ای علی! تو وصیَّ من بر خاندانم هستی چه زنده باشند و چه مرده،  و نیز وصی بر زنا
كند و هر یك را كه تو هستی، هر یك را كه تو به همسری من باقی گذاری فردای قیامت مرا دیدار می

طَلق دهی من از وی بیزارم و مرا نخواهد دید و من نیز او را در صحرای محشر نخواهم دید؛ و تو پس از 
تم هستی.  هرگاه وفاتت رسید )خَلفت( را به ف رزندم حسن واگذار كن، كه من خلیفه و جانشین من بر امَّ

رَّ وصول است. چون او وفاتش رسید آن )خَلفت( را به فرزندم حسین زكیَّ شهید مقتول بسپارد.  (2)او ب 
فنات علی بسپارد. چون   (3)چون هنگام وفات حسین رسید آن )خَلفت( را به فرزندش سید العابدین ذی الثَّ

العلم بسپارد، و چون وفات او رسد آن را به فرزندش هنگام وفات او برسد آن را به فرزندش محمد باقر 

 
 الشیخ الطوسي رحمه الله. -كتاب الغیبة  -1
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فنات می   گفتند )مترجم(. الثَّ



جعفر صادق واگذار كند و چون وفات او فرا رسد، آن را به فرزندش موسی كاظم بسپارد، و چون وفات او 
فرا رسد آن را به فرزندش علی رضا بسپارد؛ و چون وفات او فرا رسد آن را به فرزندش محمد تقی واگذارد، 

رسد آن را به فرزندش علی ناصح بسپارد؛ و چون وفات او رسد آن را به فرزندش و چون هنگام وفات او 
د است،  )ع(حسن فاضل واگذارد، و چون وفات او برسد آن را به فرزندش محمد كه مستحفظ از آل محمَّ

باشند. پس وقتی كه وفات او رسید آن ها دوازده مهدی میكند. ایشان دوازده امامند. بعد از آنتسلیم می
 سپارد؛ و برای او سه نام است: یك نامشرا به فرزندش كه نخستین مقربین )نخستین مهدیین( است می

م او مهدی است و مانند نام من، و نام دیگرش نام پدر من است و آن ها عبد الله و احمد هستند، و نام سوَّ
لین مؤمنان است«.  (1)او اوَّ

جعل من املحال أن يدعيه مبطل، ومن يقول ووص  الرسول له بأنه عاصم من الضالل أبداً ي
إني ادعداءه من املبطلني ممكن فهو يتهم اهلل سددددبحدانده بدالعجز عن حف  كتداب وصددددفده بدأنده 
عاصددم من الضددالل ملن تمسدد  به، أو يتهم اهلل بالكذب؛ ألنه وصدد  الكتاب بأنه عاصددم من 

وصددفه بوصدد    ينطبق الضددالل أبداً، ومن ثم لم يكن كذل  !! أو يتهم اهلل بالجهل؛ ألنه  
عليه جاهاًل بحاله، وحاشدددداه سددددبحانه من هذه األوصددددان وتعالى اهلل عما يقول الجاهلون علواً 

 كبرياً.

این وصیت را به )وصیت( بازدارنده از گمراهی تا ابد، توصیف نموده است، محال   )ص(كه رسول اللهاین
د: ادعای وصیت از سوی )مدعیان( است كه شخص باطلی بتواند ادعای وصیت كند. هر كس كه بگوی

كند كه آن را برای هر باطل، امكان دارد، خدای سبحان را به ناتوانی از محافظت از نوشتاری متهم می
كند، چون خداوند گویی متهم میداند! یا خدا را به دروغكس كه بدان چنگ زند، بازدارنده از گمراهی می

و اگر شخص )باطلی( بتواند ادعای   ،گمراهی تا ابد، توصیف كرده استاین نوشتار را به نوشتار بازدارنده از  
وصیت كند، دیگر این نوشتار دیگر بازدارنده از گمراهی نخواهد بود!! و یا خدا را به نادانی متهم كرده 
است؛ چون خدا وصیت را به صفتی توصیف كرده است كه بر آن منطبق نیست و خدا نسبت به آن نادان 

تر از آنچه این جاهَلن ها به دور است و خداوند، خیلی بلند مرتبهی سبحان، این خصوصیتاست! از خدا
(. گویند، میمی  باشد )تعالی الله عما یقول الجاهلون علوا  كبیرا 

الذي وصددفه بأنه  -فالبد أن يحف  العالم القادر الصددادق الحكيم املطلق سددبحانه النص  
ادعاء املبطلني له ح  يدعيه صدداحبه ويتحقق الغرل من  -عاصددم من الضددالل ملن تمسدد  به 
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منه، وإ  لكان جاهاًل أو عاجزاً أو كاذباً مخادعاً ومغرياً للمتمسددددكني بقوله باتباع الباطل. 
ومحال أن يكون اهلل سدددبحانه جاهاًل أو عاجزاً؛ ألنه عالم وقادر مطلق، ويسدددتحيل أن يصددددر 

وحكيم، و  يمكن وصددفه بالكذب، وإ  ملا  من الحق سددبحانه وتعالى الكذب؛ ألنه صددادق
 أمكن الركون إلى قوله يف يشء و  نتقض الدين.

گوِی حكیِم مطلِق سبحان، باید متنی )نص( كه آن را به بازدارنده از درنتیجه، داناِی تواناِی راست
راد باطل گمراهی بودن، برای هر كس كه به آن چنگ بزند، توصیف كرده است، از ادعا نمودن توسط اف

كه صاحب )اصلی( آن، مدعی آن شود و هدف از این متن، محقق شود؛ وگرنه خداوند، بازدارد، تا این
كه با توجه به سخن او )به وصیت( چنگ زدند را به كار است و كسانیگوی فریبنادان، ناتوان یا دروغ

ان باشد، چون او دانا و توانای پیروی از باطل، ِكشانده است. محال است كه خدای سبحان، نادان یا ناتو 
ر بزند، چون او راست گو و حكیم مطلق است، و محال است كه از حضرت حق سبحان و تعالی، دروغ س 

ای به سخنش اعتماد توان در هیچ مسئلهگو بودن توصیف كرد، وگرنه نمیتوان او را به دروغاست، و نمی
 رود.كرد، و دین از بین می

 -يف أرضده على من بعده مع وصدفه بأنه عاصدم من الضدالل ملن تمسد  به  ونص خليفة اهلل  
 بدد أن يكون محفوظداً من اهلل أن يددعيده الكداذبون املبطلون ح  يددعيده  -(١)نصددددداً إلهيداً 

صدداحبه وإ  فسدديكون كذباً وإ راًء للمكلفني باتباع الباطل، وهذا أمر   يصدددر من العالم 
 سبحانه.الصادق القادر الحكيم املطلق 

ی خدا در زمین نسبت به شخص پس از خودش كه آن را به بازدارنده از گمراهی این متن كه خلیفه
باید از سوی خداوند،   (2)كه به آن چنگ بزنند، توصیف نموده است و متنی الهی است،ی كسانیبرای همه

)اصلی(، آن را ادعا كند، گو و باطل، محافظت شود، تا این كه صاحب از ادعا نمودن توسط افراد دروغ
 

روایة الكافي  إنَّ نص النبي )صلی الله علیه وآله( علی من یخلفه إنما هو بأمر الله سبحانه، وقد تقدم قوله )صلی الله علیه وآله( للحارث بن عمرو في -1
ْنِط  ا ی  م  ی[، والله تعالی یقول عن نبیه: )و  ال  ع  ك  وت  ار  ب  ه ت  ی اللَّ ِلك  ِإل  ، ذ  يَّ ِلك  ِإل  ْیس  ذ  ی( ]النجم:  المتقدمة: ]ل  ْحي  ُیوح  ی * ِإْن ُهو  ِإالَّ و  و  ِن اْله  [، وروی 4-3ُق ع 

ا ُیوِص  -2الكلیني: ] ْون  اْلُموِصي  ِمنَّ ر  ُقوُل: أت  ه )علیه السَلم( ی  ْبِد اللَّ ا ع  ب 
 
ِمْعُت أ : س  ال  ِث ق  ْشع 

 
ْمِرو ْبِن اِل ْن ع  ْهد  ... ع  ِكْن ع  ه ول  ْن ُیِریُد ال  واللَّ ی م  ه ي ِإل  ِمن  اللَّ

اِحِبه[ الكافي: ج  ی ص  ْمُر ِإل 
 
ِهي  اِل ْنت  ی ی  تَّ ُجل  ح  ر  ُجل  ف  ُسوِله )صلی الله علیه وآله( ِلر   .  278ص 1ور 

به )عزوجل(شود، فقط به دستور خدای سبحان است. در روایت پیشین كه از كافی نقل شد سخن پیامبركه جانشین او میبر كسی )عزوجل(متن پیامبر  -2
یحارث بن عمرو: » ال  ع  ك  وت  ار  ب  ی الله ت  ِلك  ِإل  ، ذ  يَّ ِلك  ِإل  ْیس  ذ  (. خداوند در مورد این مسئله به اختیار من نیست، این به اختیار خدای تبارک وتعالی است « )ل 

ی  ﴿فرماید:  پیامبرش می  و  ِن اْله  ْنِطُق ع  ا ی  م  ی*  و  ْحی ُیوح  (. رسدگوید، بلكه سخنان او وحی است كه به او میهوس سخن نمی  از روی هوا و)   ﴾ِإْن ُهو  ِإالَّ و 
ْبِد الله -2كند:  كلینی روایت می  ا ع  ب 

 
ِمْعُت أ ِث كه گفت: »س  ْشع 

 
ْمِرو ْبِن اِل ُقوُل: » )ع(.... از ع  ْهد  ی  ِكْن ع  ْن ُیِریُد ال  والله ول  ی م  ا ُیوِصی ِإل  ْون  اْلُموِصی ِمنَّ ر  أت 

اِحِبهِمن  الله  ی ص  ْمُر ِإل 
 
ِهی اِل ْنت  ی ی  تَّ ُجل  ح  ر  ُجل  ف  ُسوِله)عزوجل(ِلر  به هر  ، كندكنید كسی از ما كه وصیت می آیا فكر می فرماید: »می )ع(« )امام صادقور 

«( )كافی: صاحبش برسد  كه امر بهتا این،  است)عزوجل(به خدا قسم نه! این عهدی از خدا و پیامبرش؟!  كندوصیت می   داردكس كه خودش دوست می 
 (. 287ص  1ج 



فین محسوب می شود، و این )چنین وگرنه به سبب امكان پیروی از )مدعی( باطل، دروغ و فریب برای مكلَّ
 شود. گوِی تواناِی حكیِم مطلِق سبحان صادر نمیمتنی( از داناِی راست

هنا وأنا  فلو قال ل  إنسددان عالم بالغث  وميل األمور: إذا كنت تريد شددرب املاء فاشددرب من
قثت يف ذل  املوضددع سددماً فماذا  الضددامن أن  لن تسددقى السددم أبداً من هذا املوضددع، ثم إن  سدد 

هو إما جاهل، وإما كاذب من األسدام، أو عجز عن الضدمان، أو اخل  وعده،  ؟يكون الضدامن
فهدل يمكن أن يقبدل من يؤمن بداهلل أن يصدددد  اهلل بدالجهدل أو بدالكدذب أو العجز أو خل  

 تعالى اهلل عن ذل  علواً كبرياً.! ؟الوعد

جا خواهی آب بنوشی، از ایناگر انسانی كه دانای به غیب و فرجام امور است، به تو بگوید: اگر می
جا سم بنوشی، آن شخص جا سم نباشد؛ سپس شما آنكنم كه هیچ وقت در اینبنوش و من تضمین می

گو است یا از است، یا از پایه و  اساس دروغ كننده، چگونه شخصیتی خواهد بود؟ او یا نادان ضمانت
تواند خدا را به كه به خدا ایمان دارد میضمانت كردن ناتوان است و یا ُخلف وعده نموده است! آیا كسی

گویی، ناتوانی یا ُخلف وعده توصیف كند؟! خدا از این موارد، خیلی باالتر است )تعالی الله نادانی، دروغ
 (.عن ذلک علوا  كبیرا  

ل اهلل يف القرآن وفيمدا روي عنهم )عليهم السددددالم( بحف  النص اإللهي من أن  وقدد تكفدي
َولَْو ﴿يدعيه أهل الباطل، فأهل الباطل مصددددروفون عن ادعائه، فاألمر ممتنع كما قال تعالى: 

َقاِويِل 
َ
َل َعَلْيَنا بَْعَض اأْل َخْذنَا ِمْنه  ِبالَْيِمنِي  *َتَقوَّ

َ
 [.46 - 44]الحاقة: ﴾َنا ِمْنه  الَْوِتنيَ ث مَّ َلَقَطعْ  *أَل

وارد شده است، حفاظت از متن الهی را بر عهده گرفته  )ع(خداوند، در قرآن و روایاتی كه ازاهل بیت
كه اهل باطل نتوانند آن را ادعا نمایند. اهل باطل از ادعای نص، به دور هستند؛ این رخدادی است، تا این

اگر او بعضی از سخنان )دروغ( را به ما ﴿خدای متعال فرموده است: طور كه غیرممكن است، همان
 [46 - 44]الحاقة: .﴾زنیمگیریم، سپس رگ گردنش را مینسبت دهد، با قدرت از او می

ل على اهلل موجود دائماً ولم يحصدل أن منعه اهلل، ولثس ضدرورياً أن ي هل  اهلل  ومطلق التقوي
املتقولني مبداشددددرة، بدل أنده سددددبحدانده أمهلهم ح  حني، وهدذا يعرفده كدل من تتبع الددعوات 
الرداهرة البطالن كددعوة مسدددديلمدة، فدأكيدد لثس املراد يف ا يدة مطلق التقول على اهلل، بدل 

ول على اهلل بدادعداء القول اإللهي الدذي تقدام بده الحجدة، عنددهدا يتحتم أن يتددخدل اهلل املراد التق



   

ليددافع عن القول اإللهي الدذي تقدام بده الحجدة، وهو النص اإللهي الدذي يوصددددلده خليفدة اهلل 
لتشددخيص من بعده واملوصددون بأنه عاصددم من الضددالل؛ حثث أني عدم تدخله سددبحانه مخال  

)عليه السدالم( بالرسدول محمد )صدلى اهلل  عثسدیول أو النص: وصدية  للحكمة، ومثال هذا الق
 . (١)عليه وآله(، ووصية الرسول محمد )صلى اهلل عليه وآله( باألئمة واملهديني )عليهم السالم(

ل﴾ )دروغ بستن( به خدا، همیشه بوده، ولی خداوند از آن جلوگیری نكرده است، و ضروری نیست  وَّ ﴿تقَّ
دهد، و ها فرصتی میها را هَلک كند؛ بلكه خداوند سبحان، به آناز »گفتن«، سریعا  آنكه خداوند، بعد 

كنند )مانند دعوت هایی كه باطل بودنشان روشن است را دنبال میكه دعوت این موضوع برای كسانی
ل ل﴾ )گفتن( نیست، بلكه منظور از ﴿تقوَّ ﴾ )و دروغ ُمسیلمه(، مشخص است. قطعا  منظور در آیه، صرفا  ﴿تقوَّ

ل﴾ است كه شخص ادعای سخن الهی بكند كه بوسیله آن اقامه حجت  بستن( بر خداوند، موردی از ﴿تقوَّ
شود، تا از سخن الهی كه بوسیله آن اقامه حجت جا است كه قطعا  خداوند وارد )كار( میشود. اینمی
ی است كه خلیفهمی رساند تا جانشین پس از یی خدا آن را )به مردم( مشود، حمایت كند، و این نصَّ

خودش شناخته شود، و آن را به بازدارنده از گمراهی بودن، توصیف نموده است. عدم دخالت خدای 
، مخالف حكمت است؛ مثال این سخن یا نص: وصیت عیسی به  )ع(سبحان به جهت حمایت از نصَّ

 (2)باشد.یم )ع(، به امامان و مهدیین)ص(و وصیت محمد رسول الله)ص(محمد رسول الله 

فدا يدة يف بيدان أني هدذا التقول ممتنع، وبدالتدالي فدالنص محفوع لصددددداحبده و  يددعيده  ريه، 
وتوجد روايات ت  نيج أني ا ية يف النص اإللهي على خلفاء اهلل بالخصدول، فهو نص إلهي  بد أن 
 يحفره اهلل ح  يصددددل إلى صدددداحبه، فهو نص إلهي محفوع من أي تدخل يؤثر عليه سددددواء

 -أو مراحدل  -كدان هدذا التددخدل يف مرحلدة نقلده إلى الخليفدة الدذي سدددديوصددددلده، أم يف مرحلدة 
 . (٣)وصوله إلى الخليفة الذي سيدعيه

 
حمد لذا وصفها رسول الله )صلی الله علیه وآله( بأنها كتاب عاصم من الضَلل لمن تمسك بها، وعدَّ الحق سبحانه وصیة عیسی )علیه السَلم( بم -1

ال  ِعیس   ِإْذ ق  ْین   )صلی الله علیه وآله( بینة إلهیة من بین البینات التي جاء بها، قال تعالی: )و  ا ب  م  قا  لِّ دِّ ص  ْیُكم مُّ ِه ِإل  ُسوُل اللَّ ي ر  اِئیل  ِإنِّ ِني ِإْسر  ا ب  م  ی  ْری  ی اْبُن م 
اُلو  اِت ق  ن  یِّ اءُهم ِباْلب  ا ج  مَّ ل  ُد ف  ْحم 

 
ْعِدي اْسُمُه أ ِتي ِمن ب 

ْ
أ ُسول  ی  را  ِبر  شِّ ُمب  اِة و  ْور  يَّ ِمن  التَّ د  ( ]الصف: ی  ِبین  ا ِسْحر  مُّ ذ  نة إلهیة لو أمكن 6ا ه  [، وال تكون الوصیة بیَّ

 ادعاؤها من قبل مدع  مبطل. 
این وصیت را به نوشتار بازدانده از گمراهی برای هر كس كه به آن چنگ بزند، توصیف كرده است. حق تعالی،  )عزوجل(به همین دلیل رسول الله  -2

و زمانی كه عیسی بن مریم به ﴿فرماید: ه است، به شمار آورده. خدای متعال می را دلیل روشنی از دالیلی كه آورد)عزوجل(وصیت عیسی)ع( به محمد 
و به شما بشارت ،  كنم پیش از من است را تصدیق می( و)  شما هستم، و آنچه از تورات  ی خدا به سویبنی اسرائیل فرمود: ای بنی اسرائیل، من فرستاده 

( . درصورتی كه 6. )صف: ﴾این سحری آشكار است: وقتی دالیل روشن را آورد گفتند. او احمد استنام ( كه، )دهم آید را میپیامبری كه پس از من می
 مدعی باطلی بتواند ادعای وصیت كند، وصیت دلیل روشنی از سوی خدا نخواهد بود. 

له( من قبل الله إلی عیسی )علیه السَلم(،  أما حفظ النص في مرحلة نقله إلی الخلیفة الذي سیوصله، فمثاله نقل الوصیة بمحمد )صلی الله علیه وآ -3
الخلیفة  أو نقل الوصیة بعلي وولده الطاهرین )علیهم السَلم( من قبل الله إلی محمد )صلی الله علیه وآله(، وأما حفظ النص علی مستوی وصوله إلی



ل« )ادعا(، ممتنع )غیرممكن( است و در نتیجه »متن« برای صاحبش آیه بیان می دارد كه این نوع »تقوَّ
كند، كند. روایاتی وجود دارد كه روشن میا ادعا نمیگیرد است و كسی غیر از او آن ر مورد حفاظت قرار می

این آیه، اختصاصا  مربوط به نص الهی بر خلفای الهی است. این نص الهی است كه خداوند باید از آن 
محافظت كند، تا به صاحب آن برسد، و این نصی است الهی كه از هر دخالتی كه روی آن تأثیر بگذارد، 

رسد، ای باشد كه وصیت به او میی انتقال این وصیت به خلیفهدر مرحلهمحفوظ است، چه این دخالت 
 . (1)كندای كه آن را ادعا مییا در مرحله یا مراحل رسیدن به خلیفه

وهنا  روايات بثَّنت هذه الحقيقة، وهي أني التقول يف هذه ا ية هو بخصدول النص اإللهي: 
بِ 
َ
ْيِل، َعْن أ ضددددَ ِد بِْن الْف  َحمَّ : َعْن م  ِ َعزَّ َوَجلَّ لْت ه  َعْن َقْوِل ا َّ

َ
أ ِن )عليه السددددالم( َقاَل: )سددددَ ي الَْحسددددَ

ِمرِي امْل ْؤِمِننَي )عليده 
َ
وا َوَ يَدَة أ ْطِفئ  وَن ِلي  ْفواِهِهْمر، قَداَل: ي ِريدد 

َ
ِ بِدأ ا ن وَر ا َّ ْطِفؤ  وَن ِلي  السددددالم( ري ِريدد 
ِتمَ  : رَوا َّ  م  ت  لدْ ْفَواِهِهْم. ق 

َ
أ ةِ  بدِ امدَ مدَ ِتَم اإْلِ اَل: َوا َّ  م  ولم .ن وِرِهر، قدَ ه  َلَقْول  َرسدددد  ه : رِإندَّ : َقْولد  ت  لدْ .... ق 

َو ِبَقْوِل شاعِ  : رَوما ه  ْلت  ِ يِف َوَ َيِة َعِليا )عليه السالم(. َقاَل: ق  ر، َقاَل: َيْعيِن َجرْبَِئيَل َعِن ا َّ رم َكِريمم
ا نَْزَل ا َّ  َقِلياًل مدا ت ْؤِمن وَنر، قدَ

َ
َذا يِف َعِليا فَدأ َمَره  ا َّ  ِبهدَ

َ
ا أ ِه َومدَ ابا َعَلى َربدج ذَّ داً كدَ َحمدَّ ال وا ِإنَّ م  َل: قدَ

دا بَ  َحمدَّ َل َعَلْيندا م  عدامَلِنَي. َوَلْو َتَقوَّ
اَل: ِإنَّ َوَ يَدَة َعِليا َتْنِزيدلا ِمْن َربج الْ ْرآنداً، َفقدَ قداِويدلِ بِدَذلِدَ  ق 

َ
. ْعَض اأْل

َخْذنا ِمْنه  ِبالَْيِمنِي. ث مَّ َلَقَطْعنا ِمْنه  الَْوِتنَي( 
َ
 .(2)أَل

ل« در این آیه، مربوط به نص الهی روایاتی وجود دارد كه این حقیقت را روشن می كنند: این كه »تقوَّ
وجل پرسیدم: »میروایت می  )ع(الحسن است: محمد بن فضیل از ابو خواهند كند: »از سخن خداوند عزَّ

هایشان را با دهان  )ع(خواهند والیت امیرالمؤمنینهایشان خاموش كنند«. فرمود: »مینور خدا را با دهان
كند...«. كند. فرمود: »خدا نور امامت را كامل میخاموش كنند«. عرض كردم: و خدا نور خود را كامل می

﴾ )قرآن سخن فرستادهعرض كردم ِریم  ُسول  ك  ْوُل ر  ق  ُه ل  ای كریم است(. فرمود: »یعنی : سخن خداوند: ﴿ِإنَّ
ِلیَل  «. )راوی( می)ع(جبرئیل، از سوی خدا، در مورد والیت علی

 
ْوِل شاِعر  ق ا ُهو  ِبق  گوید: عرض كردم: ﴿و  م 

 
( إلی اْلمام علي )علیه السَلم(، أو یمر بعدة مراحل كما في الذي سیدعیه فهو قد یمر بمرحلة واحدة كما في وصول وصیة رسول الله )صلی الله علیه وآله

حاالت وصولها إلی المهدي اِلول )أحمد( أو وصول وصیة عیسی بمحمد إلی محمد )صلی الله علیه وآله(. والحفظ اْللهي للنص موجود في جمیع تلك ال
 والمراحل.

  از سوی خدا به عیسی)ع( )عزوجل(رسد ، مثل انتقال وصیت به محمد  صیت به او میای كه وی انتقال این وصیت به خلیفه اما حفظ نص، در مرحله  -1
كند، ای كه آن را ادعا میی رسیدن به خلیفهباشد. اما حفظ نص، در مرحله، می، یا انتقال وصیت به علی و فرزندان پاكش)ع( ، از سوی خدا به محمد  

كند مثل رسیدن به ، و گاهی از مراحل متعددی عبور می ، به امام علی)ع()عزوجل(سول الله كند، مثل رساندن وصیت ر گاهی یک مرحله را ِطی می
ی این حاالت و مراحل برقرار ، و حفاظت نص الهی در همه )عزوجل(، به محمد مهدی اول )احمد( یا رسیدن وصیت عیسی)ع( نسبت به محمد 
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﴾ )سخن شاعر نیست، تعداد كمی ایمان می ا ُتْؤِمُنون  رند(. فرمود: »گفتند: محمد به پروردگارش دروغ آو مَّ
بندد و خداوند او را به این موضوع در مورد علی، امر نكرده است، به همین دلیل خداوند )این آیه از( می

قرآن را فرستاد«. فرمود: »والیت علی، از سوی پروردگار جهانیان است و اگر محمد بعضی از این سخنان 
 . (1)زنیم«گیریم، سپس رگ قلبش را میراست )و باقدرت( از او می را به ما ببندد، با دست

كما أني اإلمام الصدادق )عليه السدالم( يقول: )إني هذا األمر   يدعيه  ري صداحبه إ  ترب اهلل 
 .(2)عمره( 

كه عمرش كند، مگر اینفرماید: »این امر را جز صاحبش ادعا نمیمی )ع(طور كه امام صادقهمان
 (3)شود.«میكوتاه 

فاملبطل مصدددرون عن ادعاء الوصدددية اإللهية املوصدددوفة بأنها تعصدددم من تمسددد  بها من 
الضددددالل، أو أني ادعداءه لهدا مقرون بهالكده قبدل أن يرهر هدذا ا دعداء للندام، حثدث أني إمهدالده مع  
ادعائه الوصدية يرت  عليه إما جهل وإما عجز أو كذب من وعد املتمسدكني به بعدم الضدالل، 

َخْذنَا ِمْنه  ِبالَْيِمنِي  ﴿وهذه أمور محالة بالنسدبة للحق املطلق سدبحانه، ولهذا قال تعالى: 
َ
ث مَّ  *أل

 وقال الصادق )عليه السالم(: )ترب اهلل عمره(.﴾. َلَقَطْعَنا ِمْنه  الَْوِتنيَ 

صف به این شده است، كه هر  ادعای وصیت الهی از سوی شخص باطل ممتنع است. وصیتی كه ُمتَّ
شود، پیش از شود؛ یا ادعای شخص باطل، باعث هَلک شدن او میكس كه به آن چنگ زند گمراه نمی

نادانی،  كه این ادعا را برای مردم، ظاهر كند، زیرا فرصت دادن به او تا وصیت را مدعی شود، دلیل براین
ی عدم گمراهی به خاطر چنگ زدن به  وصیت را كه وعدهگویی كسی است كه به كسانیناتوانی یا دروغ
باشد و این مواردی است كه برای حقِّ مطلِق سبحان محال است، و به همین دلیل خدای داده است، می

و امام   ﴾زنیمبش را میگیریم، سپس رگ قلبا دست راست )و باقدرت( از او می﴿متعال فرموده است: 
 كند.«فرمود: »خدا عمر او راكوتاه می )ع(صادق

وللتوضدددديس أكه أقول: إني ا ية تطابق ا سددددتد ل العقلي السددددابق وهو أني ا دعاء ممتنع 
قَداِويدِل ﴿ولثس ممكنداً، فدَّن قولده تعدالى: 

َ
َل َعَلْينَدا بَْعَض اأْل ْذنَدا ِمنْده  بِدالَْيمِ  *َوَلْو َتَقوَّ خدَ

َ
ث مَّ  *نِي أَل
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، (١)، معنداه أني الهال  ممتنع  متنداع التقول أي أنده لو كدان متقو ً لهلد  ﴾َلَقَطْعنَدا ِمنْده  الَْوِتنيَ 
وا يدة تتكلم مع من   يؤمنون بمحمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( والقرآن، وبدالتدالي فدا حتجدا  

ن بهذا، بل ا حتجا  هو بمضمون بالكالم يف ا ية لثس بها كونها كالم اهلل؛ ألنهم   يؤمنو
ا يدة، أي احتجدا  بمدا هو ثدابدت عنددهم عقاًل وهو أني النص اإللهي املوصددددون بدأنده عداصددددم من 
الضدددالل ملن تمسددد  به   يمكن أن يدعيه  ري صددداحبه؛ ألن القول بأنه يمكن أن يدعيه  ري 

 صاحبه يلزم منه نس  الجهل أو العجز أو الكذب هلل سبحانه وتعالى. 

كه ادعا )ی باشد؛ اینگویم: آیه، منطبق بر استدالل عقلی یاد شده پیشین میرای توضیح بیشتر میب
و اگر )محمد( بعضی از ﴿باشد. سخن خداوند متعال: وصیت( محال است و )به هیچ وجه( ممكن نمی

به این    ﴾زنیمیگیریم، سپس رگ قلبش را ماین سخنان را به ما ببندد، با دست راست )و باقدرت( از او می
ل كند« )ادعا كند(،  معنا است كه هَلک نمودن )توسط خداوند( غیرقابل اجتناب است؛ یعنی اگر او »تقوَّ

و قرآن ایمان ندارند، بنابراین احتجاج   )ص(مخاطب این آیه كسانی هستند كه به محمد  (2)شود.هَلک می
ها به خداوند ایمان باشد، چون آنست، نمینمودن به این سخن، در آیه، به این دلیل كه سخن خداوند ا

ها ثابت ندارند، بلكه احتجاج به مضمون آیه است، یعنی احتجاج به مطلبی كه از جهت عقلی برای آن
زند، كه به آن چنگ میشده است؛ یعنی این كه نص الهی كه به بازدارنده از گمراهی بودن آن برای كسی

تواند مدعی داشته باشد؛ زیرا اگر بگوییم كسی غیر از آن نمی اشاره شده است، غیر از صاحب )اصلی(
شود به خدای سبحان و متعال  نسبت نادانی، ناتوانی صاحب )اصلی( آن بتواند آن را ادعا كند، الزم می

 گویی داده شود.یا دروغ

 أن يحصل ادعاء النص اإللهي التشخييص املوصون  -عقاًل وقرآناً وروايًة    -إذن فال يمكن  
بأنه عاصدددم من الضدددالل ملن تمسددد  به، أي أني النص محفوع من ا دعاء ح  يدعيه صددداحبه 
 ليتحقق الغرل من النص وهو منع الضالل عن املكل  املتمس  به كما وعده اهلل سبحانه.

بنابراین، از جهت عقلی، قرآنی و روایی، امكان ندارد كه كسی بتواند نص الهی تشخیصی را ادعاكند؛ 
صف به این شده است كه برای هر كس كه به آن چنگ بزند، بازدارنده از گمراهی باشد؛ )نصی كه ( ُمتَّ

كه صاحبش آن را ادعا كند و هدف كه كسی بتواند آن را ادعا كند، حفظ شده است تا اینیعنی نص، از این
 

مْ   -1 ْكر 
 
ني ِل ْو ِجْئت  ل، تقول: ل  وَّ

 
ْجل اْمِتناِع اِل

 
، وهو الْمِتناِع الثاني ِمن أ [ لسان العرب: جقال ابن منظور: ]قال الجوهري: )لو( حرف تمن  .  470ص  15ُتك 

ل )ت ل. واِلول في اآلیة هو التقوَّ ل علینا ..( والثاني هو الهَلك )ِلخذنا منه بالیمین ..(، و)لو( تفید أنَّ الهَلك ممتنع ِلجل امتناع التقوَّ  قوَّ
ی )آرزو( است، و معنایش این است كه )جملهگوید: جوهری میابن منظور می -2 منَّ ی( اول  ی( دوم به خاطر نشدنی بودن )جملهگوید: »لو« حرف ت 

ل﴿ی( اول در آیه، كنم«. )جملهگویی: »اگر نزد من بیایی، تو را ِاكرام میافتد، میاتفاق نمی ی( دوم است، »اگر بر ما سخنانی ببندد« و )جمله ﴾تقوَّ
ل﴿افتد، زیرا جا به این معنا است كه هَلک نمودن اتفاق نمی گیریم« و »لو« )اگر( در اینهَلک نمودن است، »باقدرت او را می  دهد.  رخ نمی ﴾تقوَّ



   

فینی است كه به وصیت چنگ زده اند؛ از نص، محقق شود، كه همان جلوگیری از گمراه شدن مكلَّ
 طور كه خدای سبحان به آن وعده داده است.همان

 وللتوضيس والتفصيل أكه أقول: 

 گویم:برای توضیح و تفصیل بیشتر می

 إني مدعي املنص  اإللهي:

 مدعی منصب وجایگاه الهی:

إما أن يكون مدعياً للنص التشخييص املوصون بأنه عاصم من الضالل ملن تمس   •
و  يمكن أن يكون كداذبداً أو مبطاًل؛ ألن هدذا النص  بدد بده، فهدذا املددعي محق 

من حفردده من ادعدداء الكدداذبني واملبطلني، وإ  فسدددديكون اهلل قددد أمر النددام 
بالتمسدد  بما يمكن أن يضددلهم، ور م هذا قال عنه بأنه عاصددم من الضددالل أبداً، 

 وهذا كذب يستحيل أن يصدر من اهلل.

كه كه متصف به  بازدارنده از گمراهی بودن برای كسی * یا این شخص، مدعی نص تشخیصی است
گو یا باطل حق است و امكان ندارد دروغ باشد، كه در این صورت این مدعی بربه وصیت چنگ زند، می

گویان و افراد باطل در امان باشد، وگرنه خداوند مردم را به چیزی باشد؛ زیرا كه نصَّ باید از ادعای دروغ
ممكن است گمراهشان كند، و در عین حال گفته است كه وصیت، بازدارنده از  دستور داده است كه

 گمراهی است، و این دروغی است كه غیرممكن است از خداوند صادر شود.

وإمدا أن يكون مددعيداً للمنصددددد  اإللهي ولكنده  ري مددعم للنص التشددددخييصدددد  •
ون ادعاؤه املوصون بأنه عاصم من الضالل ملن تمس  به، وهكذا مدعي: إما أن يك

فيده شددددبهدة على بعض املكلفني لجهلهم ببعض األمور، وهدذا ربمدا يم دددد اهلل بده 
ا يدة ويهلكده رحمدة بدالعبداد وإن كدان بعدد ادعدائده بفرة من الزمن ر م أنده   حجدة 
و  عدذر ملن يتبعده. وإمدا أنده   يحتمدل أن يشددددتبده بده أحدد إ  إن كدان طدالبداً للبداطدل 

يصددد كما بثنت، ومع هذا تصددددر منه سدددفاهات فيتبع شدددخصددداً بدون نص تشدددخي



كثرية ويجعل اهلل باطله واضحاً وبثيناً للنام، وهذا   داعي أن تطبيق عليه ا ية بل 
 ربما أمهل فرة طويلة من الزمن فهو ير  ملن يطلبون الباطل بسفاهة.

به این  كه این شخص، مدعی جایگاه الهی است ولی مدعی نص تشخیصی، نصی كه متصف* یا این
چنین مدعی، یا باشد. اینشود، نمیكه به آن چنگ زند، باعث عدم گمراهی میشده است كه برای كسی

ها نسبت به برخی امور نادان كه آندر ادعایش برای بعضی از مكلفین، شبهه وجود دارد، به دلیل این
ای بفرستد ی )عذاب و( آیههستند، و چه بسا خداوند به خاطر مهربانی نسبت به بندگان، بر چنین شخص

كه این چنین و او را هَلک كند، هر چند این هَلكت پس از گذشت مدتی از ادعای او باشد؛ با توجه به این
كنند نیز عذری ندارند. یا روی میكه از او دنبالهشخصی دلیل و حجتی برای ادعای خود ندارد و كسانی

كه چنین كسی خودش دنبال و گمراه شود، مگر اینی )ادعای( اكه ممكن نیست كسی به واسطهاین
روی كند؛ با این حال طور كه گفتیم از شخصی بدون داشتن نص تشخیصی دنباله باطل باشد، و همان

شود، و خداوند ادعای باطل او را برای مردم، روشن و مسایل باطل زیادی از او )مدعی باطل( صادر می
ندارد تا این آیه بر او تطبیق كند و شاید مدت زیادی از زمان  كند. این چنین شخصی، دلیلیواضح می

ها شود تا كسانی  خردی از او پیروی نمایند.كه دنبال باطل هستند، با بیسپری شود و این شخصی ر 

وهذا تقري  ليتوضددس األمر أكه: نفرل أني هنا  ثال  دوائر؛ بيضدداء، ورمادية، وسددوداء. 
ن يدخل لها كاذب، وبالتالي فكل من دخلها فهو مدعم صددادق فالدائرة البيضدداء محمية من أ

َقاِويِل  ﴿ويج  تصدددديقه، فا ية:  
َ
َل َعَلْيَنا بَْعَض اأْل َخْذنَا ِمْنه  ِبالَْيِمنِي   *َوَلْو َتَقوَّ

َ
ث مَّ َلَقَطْعَنا  *أَل

 واجبة التطبيق يف هذه الدائرة. ﴾ِمْنه  الَْوِتنيَ 

بیشتر: فرض كنیم سه دایره داریم: سفید، خاكستری، سیاه. مثالی برای نزدیک كردن و توضیح 
گویی كه وارد آن شود، مدعی راستگو در امان است، درنتیجه هر كسیی سفید از ورود افراد دروغدایره

و اگر محمد بعضی از این سخنان را به ما ببندد، با دست ﴿ی: است و واجب است او را تصدیق كنیم. آیه
 بر این دایره قابل تطبیق است. ﴾زنیمگیریم، سپس رگ قلبش را میاز او میراست )و باقدرت( 

والرمداديدة  ري محميدة من أن يددخدل لهدا الكداذب، فال يصددددس ا عتمداد على من كدان فيهدا 
وتصدددديقه، ور م هذا فيمكن أن تحمى بعض األحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد 

يف هذه الدائرة، فا ية ممكنة التطبيق على هذه الدائرة ر م أنهم   عذر لهم باتباع من كان  
 ولثس واجبة التطبيق.



   

مان نیست و اعتماد و تأیید هر كسیی خاكستری از ورود افراد دروغدایره كه در داخل آن است، گو در ا 
كه این گو حمایت شود. بعد ازباشد؛ زیرا این امكان وجود دارد كه بعضی اوقات از افراد دروغصحیح نمی

كه عذری برای گو( وارد دایره شد، )این حمایت( به دلیل رحمت بر بندگان است به رغم این)فرد دروغ
تواند بر )افراد( این دایره تطبیق كه در این دایره هستند، وجود ندارد. این آیه میها برای پیروی از كسانیآن

 آور نیست.كند و تطبیق آن واجب و الزام

ء  ري محمية من أن يدخل لها الكاذب، بل هي دائرة الكاذبني وواضددددحة والثالثة سددددودا
بأنها دائرة الكاذبني، فال داعي لحمايتها أصدداًل من الكاذبني   قبل دخولهم و  بعد دخولهم، 

 فا ية لثس موضعها هذه الدائرة.

باشد و كامَل  واضح میگویان ی دروغگو در امان نیست و بلكه دایرهی سوم، از ورود افراد دروغدایره
گویان نیست، گویان است؛ اصَل  دلیلی برای محافظت از این دایره از دروغی دروغاست كه این دایره، دایره

 باشد.ها و مصداق آیه، این دایره نمیها و نه پس از ورود آننه پیش از ورود آن

خييصدد املوصددون بأنه عاصددم فالبد إذن من ا نتباه إلى أني كالمنا يف منع ادعاء النص التشدد 
من الضدالل ولثس يف ادعاء املنصد  اإللهي عموماً، فادعاء املنصد  اإللهي أو النبوة أو خالفة اهلل 
يف أرضده باطاًل بسدفاهة ودون ا حتجا  بالوصدية )النص التشدخييصد( حصدل كثرياً وربما بقي 

ادعى أنه نيب يف حياة رسول   حياً من ادعى باطاًل فرة من الزمن، ومثال لهؤ ء مسيلمة الكذاب
اهلل محمد )صلى اهلل عليه وآله( وبقي مسيلمة حياً بعد موت رسول اهلل محمد )صلى اهلل عليه 
وآله(، فا دعاء بدون شددددهادة اهلل ونص اهلل وبدون الوصددددية   قيمة له وهو ادعاء سددددفيه، فمن 

 يصدق هكذا مدعم مبطل   عذر له أمام اهلل.

جه داشت كه سخن ما در مورد غیرممكن بودن ادعای نص تشخیصی است؛ نصی در نتیجه، باید تو
كه به بازدارنده از گمراهی، توصیف شده است؛ ولی ادعای جایگاه الهی داشتن به طور كلی، ممنوع 
نیست. ادعای جایگاه الهی یا پیامبری یا خَلفت الهی در زمین، باطل و سفیهانه است و بدون احتجاج 

كه ادعای باطل كند، مدت زمانی هم شخیصی( بسیار اتفاق افتاده است و چه بسا كسیبه وصیت )نص ت
ادعای پیامبری نمود و  )ص(ی كذاب است كه در زمان رسول اللهزنده بماند. مثال این افراد، مسیلمه 

نیز زنده بود. ادعای بدون شهادت خدا و نص خدا و   )ص(مسیلمه پس از وفات رسول الله حضرت محمد
ای ندارد و ادعایی سفیهانه است و هر كس كه این مدعی باطل را تصدیق كند، عذری ن وصیت، فایدهبدو

حضر خداوند ندارد.  در م 



  

إذن، فدداملقصددددود لثس منع أهددل البدداطددل من ا دعدداء مطلقدداً، بددل منعهم من ادعدداء النص 
 للنام التشخييص املوصون بأنه عاصم ملن تمس  به من الضالل وهو وصية خليفة اهلل

بنابراین، منظور، ممتنع بودن ادعای اهل باطل به صورت مطلق نیست، بلكه منظور ممتنع بودن 
زند، كه به آن چنگ میادعای »نص تشخیصی« است، نصی كه به بازدارنده از گمراهی برای كسی

 ی خدا برای مردم است.توصیف شده است كه همان وصیت خلیفه

وهدذا املنع الدذي أث تنداه عقاًل وأكدد عليده النص القرآني والروائي يؤكدده أيضددددداً الواقع، 
فمرور مئدات السددددنني على النص دون أن يددعيده أحدد كدانم إلثبدات هدذه الحقيقدة، فقدد مري على 

)عليه السالم(مئات السنني ولم يدِعها  ري محمد )صلى   عثسیوصايا األن ياء يف التوراة ووصية  
 ليه وآله( وأوصيائه من بعده، كما ولم يدِع وصية النيب  ري األئمة )عليهم السالم(اهلل ع

كند. این موضوع این ممتنع بودن را به صورت عقلی ثابت نمودیم و نص قرآنی و روایی نیز آن را تأیید می
ند، برای اثبات كه كسی آن را ادعا ككند؛ گذشِت صدها سال بر این نص، بدون اینرا واقعیت نیز تأیید می

های پیامبران در تورات و از وصیت عیسی)ع( صدها سال گذشته است این حقیقت كافی است! از وصیت
طور كه وصیت پیامبر)ص(  اند؛ همانو كسی غیر از محمد)ص( و اوصیای پس از او، آن را ادعا نكرده

 را غیر از امامان)ع( كسی ادعا نكرده است.

يده السددددالم( بهدذا الواقع على الجداثليق فبعدد أن بنيي النص من وقدد احتا اإلمدام الرضدددددا )عل
األن ياء السدابقني على الرسدول محمد )صدلى اهلل عليه وآله( من التوراة واإلنجيل احتا الجاثليق 
بأني النصدددول يمكن أن تنطبق على أكه من شدددخص، فكان احتجا  اإلمام الرضدددا )عليه 

 ادعى الوصايا املبطلونالسالم( على الجاثليق أنه لم يحصل أن 

امام رضا)ع( این واقعیت را بر جاثلیق احتجاج كرده است. بعد از این كه از تورات و انجیل، نص از 
)الله( )ص(را بیان نمود، جاثلیق اینگونه احتجاج كرد كه ادعای  پیامبران پیشین بر حضرت محمد رسول

، احتجاج امام رضا)ع( بر جاثلیق این بود كه پذیر باشدتر از یک شخصی امكانتواند بر بیشها مینص
 وصایا را افراد باطل ادعا نكردند



   

وهذا هو النص موضددددع الفائدة قال الجاثليق: )......... ولكن لم يتقرر عندنا بالصددددحة أنه 
محمددد هددذا، فددأمددا اسددددمدده محمددد فال يصددددس لنددا أن نقر لكم بنبوتدده ونحن شددددداكون أنده 

يه السالم(: راحتججتم بالش ، فهل بعث اهلل من قبل أو من ........ فقال الرضا )عل.محمدكم
وتجددونده يف يشء من الكتد  الآ أنزلهدا على  ؟بعدد من آدم إلى يومندا هدذا ن يداً اسددددمده محمدد

 .(١)ر فأحجموا عن جوابه(؟جميع األن ياء  ري محمد

كه این شخص،   ولی برای ما ثابت نشده است »...این نص، برای تشخیص مدعی است. جاثلیق گفت:  
توانیم به پیامبر بودن او اقرار است، نمی )ص(است. به ِصرف این كه نام او محمد )ص(همان محمد

فرمود: »به شک   )ع(شما باشد...«. )امام( رضا  )ص(ما شک داریم كه این شخص، همان محمد كنیم، و
كه نامش محمد باشد، برانگیخت؟   احتجاج كردید! آیا خدا پیش یا پس از آن، از زمان آدم تا امروز، پیامبری

 )ص(ی پیامبران فرستاده شد، غیر از محمدهایی كه بر همهی كتاب در حالی كه او را در همه
 ( 2)از پاسخ بازماندند. ها()آن بینید؟!«می

 عثسددددیفداحتجدا  األوصدددديداء السددددابقني بهدذا النص حجدة على من يؤمن بهم، وقدد احتا  
)عليه السدالم( احتا بنص األن ياء السدابقني عليه ر م   عثسدیومحمد صدلوات اهلل عليهما به، ف

)عليه  عثسددددیعدم مباشددددرتهم له، ومحمد )صددددلى اهلل عليه وآله( كما يف القرآن احتا بنص  
ابْن   عثسددیَوِإْذ َقاَل ﴿)عليه السددالم( عليه، قال تعالى:    عثسددیاء قبل السددالم( عليه ونص األن ي

َ شج  ْوَراِة َوم  َا بَنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّ قاً ملج م َمَصدج ِ ِإَلْيك  ول  ا َّ ِتي َمْرَيَم َيا بَيِن ِإْسَراِئيَل ِإنجي َرس 
ْ
ولم َيأ راً ِبَرس 

ا جَ  ْحَمد  َفَلمَّ
َ
ه  أ م ِبالَْبثجَناِت َقال وا َهَذا ِسْحرا َمِبنيا ِمن بَْعِدي اْسم   [.6]الص : ﴾اءه 

 و )ع(ها ایمان دارند، حجت است. عیسیكه به آناحتجاج اوصیای پیشین به این نص، بر كسانی
كه به نص پیامبران پیشین احتجاج نمود، با توجه به این)ع(به آن احتجاج كردند. عیسی )ص(محمد 

و  )ع(به نص عیسی )ص(طور كه در قرآن ذكر شده است، محمدنبود. همانها بَلفاصله پس از آن
و زمانی ﴿به او احتجاج كرده است. خدای متعال فرمود:  )ع(طور به نص پیامبران پیش از عیسیهمین 

كه عیسی بن مریم فرمود: ای بنی اسرائیل، من رسول خدا به سوی شما هستم، و توراتی كه پیش روی 
دهم. وقتی است، بشارت می آید و نامش احمدكنم، و به پیامبری كه بعد از من میمیمن است را تصدیق  

 [6]الصف:  .دالیل روشن را آورد، گفتند: این سحری آشكار است.﴾
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ْم يِف ﴿ ونَده  َمْكت وبداً ِعندَده  د  ِذي َيجدِ يَّ الدَّ مج
 
يِبَّ األ وَل النَّ سدددد  وَن الرَّ ِذيَن َيتَِّبع  ْوَراِة َواإِلنِْجيدِل الدَّ التَّ

م  َعَلْيِهم  الَْخَبيِئَث وَ  َباِت َوي َحرج يج م  الطَّ ْم َعِن امْل نَكِر َوي ِحَل َله  وِن َوَيْنَهاه  م ِبامْلَْعر  ه  ر  م 
ْ
ْم َيأ ع  َعْنه  َيضدَ

ر   واْ ِبِه َوَعزَّ ْ اَلَل الَِّآ َكانَْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمن 
َ
ْم َواأل َره  نِزَل ِإصددددْ

 
واْ الَنوَر الَِّذَي أ وه  َواتََّبع  ر  وه  َونَصددددَ

ونَ  م  امْل ْفِلح  ْوَلدِئَ  ه 
 
 [.١57]األعران: ﴾َمَعه  أ

كه )نام( او را كه در تورات و كنند، همان كسیكه از پیامبر اهل ام القری )مكه( تبعیت میكسانی﴿
داشت، داد و از )انجام( منكر بازمیدستور می ها را به )انجام( معروفانجیل نوشته شده است، دیدند، آن

كند و بارهای تكالیف سنگین و زنجیرها  ها حرام میكند و خبائث را برآنها حَلل میها را برای آنپاكی
یاری نمودند و از نوری كه با او  كه ایمان آوردند و از او حمایت كردند و او رادارد. كسانیها برمیرا از آن

 [157]اِلعراف: اند.﴾.ها همان رستگارانتبعیت كردند، آن فرستاده شد،

ملدا  -وحداشددددداه  -واهلل بنيَّ يف القرآن أني ادعداء محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( لو كدان بداطاًل 
تركه يدعيه؛ ألن اهلل متكفل بحف  النص وصونه من ادعاء املبطلني، أو يمكن أن نقول إني 

 اهلل متكفل بصرفهم عن النص

طور نیست( خدا او در قرآن بیان كرده است كه اگر ادعای محمد)ص( باطل بود )كه هرگز این خداوند
ی حفظ نص و نگه داشتن از ادعای اهل باطل را بر كرد، زیرا خداوند وظیفهرا با ادعا نمودنش رها نمی

 ازدارد.ها را از )ادعای( نص بتوان اینگونه گفت كه خداوند وظیفه دارد آنعهده دارد، یا می

وَن  ﴿ ر  م  ِبَما ت ْبصدِ ْقسدِ
 
وَن   *َفاَل أ ر  ولم َكِريمم   *َوَما َ  ت ْبصدِ اِعرم  *ِإنَّه  َلَقْول  َرسد  َو ِبَقْوِل شدَ َوَما ه 

وَن  ا ت ْؤِمن  وَن  *َقِلياًل مدَ ر  َذكَّ ا تدَ اِهنم َقِلياًل مدَ امَلِنَي  *َوَ  ِبَقْوِل كدَ ن رَّبج الْعدَ َل َوَلْو َتقَ  *َتنِزيدلا مج وَّ
قَداِويدِل  

َ
خَدْذنَدا ِمنْده  بِدالَْيِمنِي   *َعَلْينَدا بَْعَض اأْل

َ
حَددم َعنْده   *ث مَّ َلَقَطْعنَدا ِمنْده  الَْوِتنَي  *أَل

َ
ْن أ م مج َفمَدا ِمنك 

اِجِزيَن  تَِّقنَي  *حددَ ْذِكَرةا لجْلم  ه  َلتددَ ِبنَي  *َوِإنددَّ ذج م َمكددَ نَّ ِمنك 
َ
ا َلَنْعَلم  أ ه   *َوِإنددَّ َرةا َعَلى َوِإنددَّ  َلَحسددددْ

ْس ِباْسِم َربجَ  الَْعِريمِ  *َوِإنَّه  َلَحَق الَْيِقنِي  *الَْكاِفِريَن   [.52 - ٣8]الحاقة: ﴾َفَسبج

ای كریم است * و سخن شاعر نیست، بینید * این سخن فرستادهبینید * و آنچه نمی﴿قسم به آنچه می
كنند * از جانب پروردگار جهانیان ، تعداد اندكی یاد میآورند * و سخن كاهن نیستتعداد اندكی ایمان می

فرستاده شده است * و اگر محمد بعضی از این سخنان را به ما ببندد * با دست راست )و با قدرت( از او 
تواند از آن بازدارد * و این تذكری برای زنیم * و هیچ یک از شما نمیگیریم * سپس رگ قلبش را میمی



   

كنید * و این حسرتی برای كافرین است * و دانیم كه بعضی از شما تكذیب می* و می پرهیزگاران است
 [52 - 38]الحاقة: .حقی آشكار است * پروردگار بزرگت را ستایش كن﴾

وها هو كتاب الوصدية الذي كتبه الرسدول محمد )صدلى اهلل عليه وآله( ليلة وفاته موجود 
مندذ أكه من أل  عدام يف الكتد ، ويسددددتطيع أي إنسدددددان أن يقرأه ويطلع عليده ولكن لم 
يتمكن مبطدل من ادعدائده مع كهتهم، فداهلل صددددرن عنده كدل مددعم كداذب، حثدث ادعى 

ولكن أبددداً لم يتمكن أحدددهم من خرق حجدداب اهلل كثريون النبوة واإلمددامددة واملهدددويددة 
املضدددروب على هذا الكتاب فيدعيه، وهذا الواقع يؤكد ما بثَّنته فيما تقدم من أني وصددد  هذا 
الكتاب بأنه عاصددددم من الضددددالل بذاته يعين أنه   يدعيه  ري صدددداحبه الذي ذكره الرسددددول 

 احبه. محمد )صلى اهلل عليه وآله(، ومن يدعيه فهو صادق وهو ص

آن را در شب وفاتش نوشته است و از هزاران سال پیش،   )ص(این، وصیتی است كه  محمد رسول الله
آگاه شود، ولی برای افراد باطل ادعای  تواندباشد. هر كسی میها موجود میدر كتاب  آن را بخواند و از آن 

)ادعای به(  گویی را ازدعی دروغها زیاد هستند. خداوند هر مكه آناین پذیر نبوده است، باآن امكان
اند، ولی هیچ وقت كه تعداد زیادی ادعای پیامبری، امامت و مهدویت نمودهوصیت بازداشته است. با این

این وصیت وجود دارد، از بین ببرند، و  را كه بر ها چنین امكانی وجود نداشت كه حجاب خدابرای آن
كه توصیف این نوشتار به كند؛ اینتر گفتم تأكید میپیش ادعای وصیت كنند. این واقعیت، مطلبی را كه

آن  )اصلی( از صاحب كه در ذات خودش، بازدارنده از گمراهی است، به این معنا است كه كسی غیراین
كه نتیجه هر كسی آن را ذكر كرده است. در)ص(كه محمد رسول )الله( تواند آن را ادعا كند؛ كسینمی

 باشد.آن می )اصلی( صاحب گو وادعای وصیت كند، راست

وهدذا كدانم كددليدل تدام وحجدة قدائمدة على أحقيدة هدذه الددعوة، فمن أراد الحق ومعرفدة 
أحقيدة هدذه الددعوة تكفيده الوصدددديدة وادعدائي أني املدذكور فيهدا، وهندا  أدلدة كثرية  ريهدا، 

من اهلل مباشددددرة كالعلم بدين اهلل وبحقائق الخلق، وا نفراد براية البيعة هلل، وأيضدددداً النص  
و ريها من سدبل شدهادة اهلل عند خلقه لخلفائه يف أرضده، فكما شدهد   (١)بالوحي لعباده بالرؤيا

للمالئكدة بخالفدة آدم )عليده السددددالم( بدالوحي فقدد شددددهدد اهلل عندد عددد كبري من الندام 
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يف املتفرقني بحثث يمتنع تواطؤهم على الكذب بأني أحمد الحسدن حق وخليفة من خلفاء اهلل  
ِ َشِهيداً ﴿، وقد قال تعالى: (١)أرضه  و ً َوَكَفى ِبا ي اِم َرس  ْرَسْلَناَ  ِللنَّ

َ
 [.79]النساء: ﴾َوأ

این مطلب به عنوان دلیلی كامل و حجتی بر حقانیت این دعوت، كافی است. هر كسی حق را 
كه من ادعا ند، و اینكخواهد حق بودن این دعوت را بشناسد، وصیت برای او كفایت میخواهد، و میمی

كردم كه در آن ذكر شدم! دالیل زیاد دیگری نیز وجود دارد، مانند علم به دین خدا و حقایق آفرینش، و 
ک بودن در برافراشتن پرچم »البیعه لله« )بیعت فقط از آِن خدا است( و هم چنین نص )تایید( ِانفراد و ت 

های شهادت خدا نزد مردم، ی راهو بقیه (2)ن در رؤیامستقیم از جانب خداوند، با وحی نمودن به بندگا
ی وحی شهادت دادند. به واسطه  )ع(طور كه فرشتگان به خَلفت آدمبرای خلفای الهی در زمین، همان

ق و ُجدای از هم به گونه ها بر دروغ محال است، دستی آنای كه همخداوند برای بسیاری از مردم ُمتفرَّ
و ﴿فرماید: . خداوند متعال می(3)ی خدا در زمینش است، حق و خلیفه)ع(شهادت داده كه احمدالحسن

 [79]النساء: ﴾.یم و خداوند به عنوان شاهد كافی استای برای مردم فرستادتو را به عنوان فرستاده

وَن َوَكَفى ﴿وقال تعالى:  َهد  نَزَله  ِبِعْلِمِه َوامْلَاِئَكة  َيشدْ
َ
نَزَل ِإَلْيَ  أ

َ
َهد  ِبَما أ لَّددددددِكِن ا ي  َيشدْ

ِ َشِهيداً   [.١66]النساء: ﴾ِبا ي

دهد، با علم خود آن را فرستاده ، شهادت میولی خداوند به آنچه بر تو فرستاد﴿فرماید:  خداوند متعال می
 [166]النساء: ﴾.دهند و خدا به عنوان شاهد كافی استاست و فرشتگان شهادت می

وأيضداً بالنسدبة للمسدلمني السدنة فقد حثهم رسدول اهلل )صدلى اهلل عليه وآله( على نصدرة 
، وقدد (4)السددددندة املهددي وأسددددمداه )خليفدة اهلل املهددي( كمدا يف الروايدات الصددددحيحدة يف كتد 

جئتهم واسمي يواطو اسم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( )أحمد(، واسم أبي يواطو اسم أب 

 
صوتا  وكتابة، وهم من بلدان وخلفیات وقومیات مختلفة، وضمت المواقع وقد قص أنصار اْلمام المهدي )علیه السَلم( رؤاهم التي شهد الله لهم فیها    -1

 الرسمیة للدعوة الیمانیة المباركة الكثیر من تلك الشهادات. 
 (. 211« )كنز الفوائد: ص گویددر حكم سخنی است كه پروردگار با او می، رؤیای مؤمن» ابوالفتح كراجكی روایت می كند: علی)ع( فرمود:  -2
ها ُجدای از ها شهادت داده است، به صورت صوتی و مكتوب، تعریف نمودند، در حالی كه آنرؤیاهای خود را كه خداوند در آن  مام مهدی)ع(انصار ا  -3

 ها وجود دارد. باشند. در سایت رسمی دعوت مبارک یمانی بسیاری از این شهادتهم و دركشورها و اقوام مختلف می 
، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم "یقتتل عند كنزكم ثَلثة. كلهم ابن خلیفة. ثم ال یصیر إلی واحد منهم. ثم أخرج ابن ماجة: ].. عن ثوبان -4

 علی الثلج. فإنه خلیفة  تطلع الرایات السود من قبل المشرق. فیقتلونكم قتَل  لم یقتله قوم". ثم ذكر شیئا  ال أحفظه. فقال: "فإذا رأیتموه فبایعوه ولو حبوا  
 . 1367ص 2الله، المهدي"[ سنن ابن ماجة: ج



   

ت الروايات والرسدددول )صدددلى اهلل عليه وآله( قال: )أنا ابن   (١)رسدددول اهلل )إسدددماعيل( كما نصدددي
املوصددون بأنه عاصددم من  التشـخیصـي ، وقد جئتكم بالنص  (2)الذبيحني عبد اهلل وإسددماعيل( 

 الضالل ملن تمس  به، وجئت بالعلم، وا نفراد براية البيعة هلل. 

ت، رسول اللههم ها را به یاری مهدی تشویق نموده است و او آن )ص(چنین برای مسلمانان اهل سنَّ
ت آمده استطور كه در روایات صحیح كتاب ی الله المهدی« نامید، همانرا »خلیفه من   (3).های اهل سنَّ

)احمد( است و نام پدرم شبیه نام پدر رسول الله   )ص(ها آمدم در حالی كه نامم شبیه نام رسول اللهنزد آن
فرمود: »من )ص(و رسول )الله(  (4)طور كه در روایات به آن اشاره شده است)اسماعیل( است، همان

برای شما نص تشخیصی آوردم كه با این خصوصیت  (5)فرزند دو قربانی هستم، عبدالله و اسماعیل«.
ن چنگ بزند، بازدارنده از گمراهی است. با علم آمدم، و منفرد وصف شده است كه برای هر كس كه به آ

 و ت ک بودن در برافراشتن پرچم »البیعه لله«.

فداتقوا اهلل يدا أمدة محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( وأذعنوا للحق واتبعوا خليفدة اهلل املهددي 
آمنوا بوصدددية الذي دعاكم رسدددول اهلل )صدددلى اهلل عليه وآله( لنصدددرته ولو زحفاً على الثلا، و

 ن يكم الوحيدة لتنجوا يف الدنيا وا خرة.
 أحمد الحسن

 
ل من أهل أخرج الحاكم: ].. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي )صلی الله علیه وآله( أنه قال: ال تذهب اِلیام واللیالي حتی یملك رج -1

[ المستدرك: جبیتي یواطئ اسمه اسمي واسم أبیه أبی فیمأل اِلرض قسطا  وعدال  كما ملئت جورا  وظلم  . 442ص 4ا 
.  164ص  9؛ نیل اِلوطار للشوكاني: ج 559ص 2؛ المستدرك للحاكم: ج189ص  1؛ عیون أخبار الرضا )علیه السَلم(: ج56الخصال للصدوق: ص  -2

 وال یشك مسلم في أنَّ النبي )صلی الله علیه وآله( من ولد إسماعیل ولیس من ولد إسحاق كما یدعیه الیهود. 
و  ها فرزند خلیفه هستندی آنمیرند كه همه سه فرد می ، نزد گنج شمافرمود: » صلی الله علیه و سلم گوید:.... ثوبان گفت: رسول الله یابن ماجه م -3

د «. بعنجنگیدند (اینگونه)ای كه با گروهی به گونه، جنگندو با شما می آیدهای سیاه از سوی مشرق میسپس پرچم . رسدنمی( خَلفت)به هیچ كدام 
، ی خدازیرا ایشان خلیفه ، هاچند سینه خیز بر روی برف هر، با او بیعت كنید، وقتی او را دیدیدمطلبی را ذكر نمود كه در ذهنم نیست، سپس گفت: »

شیخین، صحیح «. در زوائد: سند این حدیث صحیح و رجالش ثقه هستند. حاكم در مستدرک نیز آن را روایت نموده و گفته است: با شرط مهدی است
 (. 1367ص  2است. )سنن ابن ماجه: ج 

، روایی برسدی من به فرمانكه مردی از خانوادهگذرد تا اینها نمیشب  روزها وفرمود: »)عزوجل(: پیامبر 0گوید:.... از عبدالله ابن مسعود حاكم می -4
« )المستدرک: ج  جور پر شده است طور كه از ظلم وهمان ، كنددل و داد میزمین را پر از ع، نام او شبیه نام من است و نام پدرش شبیه نام پدر من است

 (. 442ص  4
كند . مسلمان تردید نمی164ص  9؛ نیل اِلوطار شوكاني: ج559ص  2؛ مستدرك حاكم: ج189ص  1؛  عیون اخبار رضا)ع( ج56خصال صدوق: ص  -5

 كنند، فرزند اسحاق نیست. می كه پیامبر )عزوجل(فرزند اسماعیل است و آن گونه یهودیان كه ادعا



ت محمد ی خدا، مهدی تبعیت كنید؛ ! از خدا بترسید و به حق اعتراف كنید و از خلیفه)ص(ای امَّ
ها( شما را به یاری او خوانده است هرچند سینه خیز بر روی برف )و یخ )ص(كه رسول اللههمان كسی

 كنید. ی پیامبرتان ایمان آورید تا در دنیا و آخرت نجات پیدابه وصیت یگانهبسوی او بشتابید. 
 احمدالحسن 

****** 

 معنی احیا، وفات، رفع و نسخ وارد شده در قرآن كریم  :۶۶۴پرسش 

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني, وصدلى اهلل على خري خلقه   :۶۶۴السدؤال/  
  األئمة واملهديني وسلم تسليماً.محمد وآل محمد 

.  بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد االئمة والمهدیین و سلم تسلیما 

السدددالم على اليماني املوعود والقائم املنصدددور, واملهدي األول يوسددد  آل محمد ورحمة اهلل 
 وبركاته.

 محمد.  ده، قائِم منصور و مهدی اول یوسف آلسَلم و رحمت خداوند و بركات او بر یمانی وعده داده ش

سيدي أعذرني لتطفلي وتجاوزي, أنا العبد الحقري الذي قد أخلقت وجهه الذنوب وأنهكته 
املعايص أسددددأل اهلل أن يرزقين رؤيت  وصددددحبت  ونصددددرت  والشددددهادة بني يدي  وأن يرزقين 

 لياًل لكم.شفاعتكم يف األخرة وأن يعرن بثين وبثنكم وأن يجعلين خادماً ذ

ی حقیری هستم كه گناهان صورتش ام از شما عذرخواهم؛ بندهآقای من! از اخَلق كودكانه و سرپیچی
كنم كه دیدن، همراهی، یاری دادن و را سیاه و معاصی از خود غافلش نموده. از خداوند درخواست می

من و شما را به یكدیگر  ام گرداند وشهادت در پیشگاه شما و همچنین شفاعت شما را در آخرت روزی
 گذاری ذلیل برای شما قرار دهد.بشناساند و مرا خدمت



   

سددديدي لدي بعض األسدددئلة إذا سدددمس وقت , أرجو التفضدددل بقراءتها واإلجابة على ما هو 
 مقبول منها, وأعتذر يف املقدمة لشدة جهلي وكهة  فلآ.

م بزرگواری نمایید و آن را مطالعه كنید و هایی دارم. امیدوار تان اجازه دهد، پرسشآقای من! اگر وقت
 باشد، پاسخ دهید. پیشاپیش از شدت نادانی و زیادی غفلتم عذرخواهم.تان میآنچه را كه مورد پذیرش

ْحِيدددددددددي امْلَْوَتى بِدَِّْذِن ﴿ابن مريم )عليده السددددالم(:  عثسددددی/ قدال تعدالى متحددثداً عن ١م
 
َوأ

 ِ املقصود باملوتى هو أحياء النام بعد موتهم, كأخراجهم من القبور، . هل  .[49]آل عمران:  ﴾ا ي
 ؟أو املقصود هو أحياء النفوم امليته ببعث األيمان فيها

آیا  (1)﴾گردانمی خداوند زنده میو مرده را با اجازه﴿فرماید: می )ع(: حق تعالی از زبان عیسی 1سؤال 
ها؟ یا باشد؟ مانند بیرون آوردن آنها از قبرشان میرگمنظور از مردگان همان زنده كردن مردم پس از م

 باشد؟های مرده با برانگیختن ایمان در آنها میمنظور زنده كردن جان

َ  ِإَليَّ  عثسدددیِإْذ َقاَل ا ي  َيا ﴿/ قال تعالى: 2م َتَوفجيَ  َوَراِفع  [. هنا ما 55]آل عمران:  ﴾ِإنجي م 
ابن مريم )عليه السدالم(, وإن  عثسدیاملقصدود بالوفاة هل يعين املوت, فَّن كان كذل  فأين قرب 

كان  ري ذل  فأين هو ا ن, وهل إني نزوله يكون بالشددخص أو بالشددخصددية, وما املقصددود من  
 علماً أني ا ية لم تذكره.رفعه, هل هو رفع الدرجة أو  ريه.. وما معىن رفعه إلى السماء املتداول 

آنگاه كه خداوند گفت: ای عیسی، من تو را برگرفته، به سوی خود ﴿فرماید:  : خداوند متعال می2سؤال  
باشد؟ اگر چنین است، قبر عیسی منظور از »وفات« در اینجا چیست؟ آیا به معنی مرگ می  .(2)﴾برمباال می

اكنون او كجا است و آیا فرود آمدن او با شخص خودش گونه نیست، كجا است و اگر این )ع(بن مریم 
باشد یا با شخصیتش؟ منظور از »رفع شدن« ایشان چیست؟ آیا باال بردن درجه است یا چیزی می

 دیگر؟.... معنای باال بردن او به همین آسمان متداول چیست؟ با توجه به اینكه آیه آن را ذكر نكرده است. 

ْو ِمْثِلَهاَما نَنسددددَ ﴿/ قال تعالى: ٣م
َ
ْنَها أ ِت ِبَخرْيم مج

ْ
َها نَأ ْو ن نسددددِ

َ
[. ما ١٠6]البقرة:  ﴾ْ. ِمْن آَيةم أ

معىن النسد.؟ وهل املقصدود به نسد. شدريعة اإلسدالم ملا سدبقها من الشدرائع؟ أم نسد. آيات القرآن 

 
 . 49آل عمران:  -1
 . 55آل عمران:  -2



فَّن كان املعىن الثاني فهل يعين إن ا يات املنسددددوخة يبطل العمل بها؟ فما   ؟بعضددددها لبعض
 ئدة وجودها, وملاذا كان النس. أساساً؟فا

كنیم مگر آنكه بهتر از آن یا ای را منسوخ یا ترک نمیهیچ آیه﴿فرماید: : خداوند متعال می3سؤال 
. معنای »نسخ« چیست؟ آیا منظور از آن، نسخ شرایع پیشین توسط [106]البقرة:  ﴾آوریمهمانند آن را می

آیات قرآن توسط برخی دیگر؟ اگر معنای دوم مورد نظر است، آیا به شریعت اسَلم است؟ یا نسخ برخی از  
ی وجود آنها چیست و اساسا  نسخ باشد؟ فایدهاین معنا است كه عمل كردن به آیات نسخ شده باطل می

 باشد؟كردن برای چه می

مَدْت ﴿/ قدال تعدالى: 4م دج م ِبَبْعضم لَّهد  ه  اَم بَْعضددددَ ِ الندَّ َلَواتا َوَلْوَ  َدْفع  ا َّ َواِمع  َوِبَيعا َوصددددَ صددددَ
ِ َكِثرياً  م  ا َّ اِجد  ي ْذَكر  ِفيَها اسددْ .. ما املراد من ا ية الكريمة, وهل يج  .[4٠]الحا:  ﴾َوَمسددَ

 على املسلمني الدفاع عن أماكن العبادة لألديان األخرو؟

یگر دفع نكرده بود، ی بعضی دو اگر خداوند بعضی را به وسیله﴿فرماید: : خداوند متعال می4پرسش 
شود ویران ها و مسجدهایی كه نام خدا به فراوانی در آن برده میِدیرها و كلیساها و كنشت

ی شریف چیست؟ و آیا دفاع از اماكن عبادت ادیان دیگر بر ... منظور از آیه.[40]الحج: ﴾گردیدمی
 مسلمانان واجب است؟ 

تخريي, فأن كان قهري أ  يتنافى مع   / هل وجود التصدور لدو األنسدان وجود قهري أم5م
 األمر بالخشوع, وإن كان تخيرييا فماذا يج  على األنسان يف اختيار التصور املناس ؟

ای جبری است یا اختیاری. اگر جبری باشد، آیا : آیا وجود داشتن تصور برای انسان، مسئله5پرسش 
 تخاب تصور مناسب، چه چیزی واجب است؟باشد؟ و اگر اختیاری است، در انمنافی دستور به خشوع می

/ ورد يف بعض الكتد  أسددددبداب لنزول ا يدات, فهدل يعين ذلد  أني ا يدة متوق  نزولهدا 6م
على ذلد  السدددد د ؟ بحثدث لو لم يكن موجوداً مدا نزلدت ا يدة, فدأن كدان  ري ذلد  فكي  

؟ سدددديكون نزول ا يات, هل بصدددديغتها الحالية أم بالفال أخرو متضددددمنة لنفس الحكم 
وبعبارة أخرو هل إني ا ية قبل نزولها يشء وعندما يراد تنزيلها تنزل بحسدد  الحال الذي يراد 

 منها؟                                                                           
 العراق/ كربالء املقدسة -املرسل: سلمان األنصاري 



   

زول آیات آمده. آیا این به آن معنا است كه نزول آیه بستگی ها، اسباب و شأن ن: در برخی كتاب 6پرسش  
طور شد. اگر اینداشت، آیه نازل نمیباشد؟ به طوری كه اگر این اسباب وجود نمیبه این سبب و دلیل می

باشد. آیا به همان شكل فعلی آن است یا با الفاظ دیگری كه همین حكم را نیست، نزول آیات چگونه می
شد؟ به عبارت دیگر آیا پیش از نازل شدن آیه چیزی بوده و هنگامی كه نزول آن د، انجام میگیر در بر می
 شود؟شود، بر اساس وضعیتی كه در آن قصد صورت گرفته است، نازل میقصد می

 فرستنده: سلمان انصاری ـ عراق ـ كربَلی مقدس  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

/ يحيي األنفس واألجسددددداد بمشددددثئدة اهلل وإرادتده، وعنددمدا تكون هندا  حكمدة ١  م
ا إحياء وفائدة مرتبة،  فأكيد أنه يحيي األنفس باإليمان بالحق، وهذا هو اإلحياء الحقيقي، أمي

)عليه السالم(   عثسیبعض املوتى بمعىن عودة أنفسهم ألجسادهم بعد مفارقتها فأيضاً تحقق ل
 بمشثئة اهلل وبحوله وقوته سبحانه، ووفق حكمة وفائدة من هذا اإلحياء.

كند؛ البته اگر حكمت و ی خداوند زنده میها را با خواست و ارادهها و بدن: او نفس1پاسخ پرسش 
نده كردن حقیقی كند و این همان ز ها را با ایمان به حق زنده میای در آن باشد. به طور قطع او نفسفایده

هایشان پس از جدا شدن از های آنان به جسداست. اما زنده كردن برخی مردگان به معنای بازگشت نفس
؛ با خواست، اراده و نیروی خداوند سبحان و بر اساس حكمت و اینكه این زنده )ع(آنها نیز برای عیسی 

 ای در بر داشته باشد محقق شد.كردن، فایده

السددالم( مرفوع، ومعىن الرفع وتفصدديله قد بثينته ألحد املؤمنني، وهو   )عليه عثسددی/ 2  م
 منشور يف كتاب، ويمكن  قراءته. 



مرفوع است. معنای رفع و تفصیل آن را برای یكی از مؤمنان بیان نمودم و  )ع(: عیسی2پاسخ پرسش  
 (1)توانی آن را مطالعه كنی.در كتابی منتشر شده است و می

/ النسد. يشدمل الشدرائع السدابقة وأيضداً يشدمل الشدريعة الآ جاء بها الرسدول )صدلى ٣  م
ملنسددددوخة أو العمل بها، هو أن الحكمة: اهلل عليه وآله( والقرآن، وأما فائدة املنسددددوخ أو ا ية ا

العمدل بهدا قبدل نزول النداسدددد. لهدا، مثال ان تكون لتقيدة أو امتحدان الندام أو التددر  معهم يف 
 معرفة الحق وتحمله.

شود كه رسول خدا : نسخ كردن شامل شرایع پیشین و همچنین شامل شریعتی می3پاسخ پرسش 
شده یا عمل به آن، در  ی منسوخی منسوخ یا آیه. اما فایدهباشدآن را آورده و همچنین قرآن، می )ص(

اش؛ مثَل  اینكه برای تقیه باشد یا كننده باشد: عمل به آن پیش از نزول نسخحكمتی كه در بر دارد می
 برای آزمایش مردم یا همراهی با آنان در شناخت حق و تحمل آن. 

   القراءة إن شاء اهلل./ هذه ا ية قد بثينتها يف املتشابهات فيمكن4  م

 توانی آن را مطالعه كنی. الله میشاء: این آیه را در كتاب متشابهات بیان نمودم و ان4پاسخ پرسش 

ا نفسددده وما 5  م / اإلنسدددان مختار والصدددور الآ ترتسدددم يف ذهنه مصددددرها أحد ثالثة؛ إمي
جندده من األوليداء يفكر بده هو قبدل هدذا التصددددور، أو الشدددديطدان وجندده، أو اهلل سددددبحدانده و

واملالئكدة، أي يمكن اختصدددددار األمر بني ثالثدة؛ اهلل، والنفس، والشدددديطدان، فداملطلوب من 
اإلنسدددددان أن يخلص هلل ويجعدل تفكريه دائمداً يف اهلل ومدا يريدده اهلل ليكون مدا يف نفسددددده هو 

نقيداً من  ذكر اهلل وأوليدائده ومدا يريدد اهلل وأوليداؤه وبقددر إخالل اإلنسدددددان يكون مدا يرد عليده
 هوو النفس والدنيا والشيطان.

شود، یكی از سه مورد : انسان اختیار دارد و منبع تصویری كه در ذهنش رسم می5پاسخ پرسش 
باشد، یا از سوی شیطان باشد: یا از سوی )نفس( خودش و آنچه پیش از این تصور در فكرش بوده، میمی

توانیم یا و فرشتگانی است كه سربازان او هستند. یعنی میو سربازانش، و یا از جانب خداوند سبحان و اول
مسئله را در سه مورد خَلصه كنیم: خداوند، نفس و شیطان. آنچه كه از انسان خواسته شده این است كه 

رش را همیشه برای خداوند و آنچه او می خواهد، قرار دهد؛ تا آنچه برای خداوند اخَلص ورزد و تفكَّ
 

 ـ فصل سوم: مسایل مربوط به اعتقادات ـ معنای رفع )مترجم(. gی صالح كتاب همگام با بنده -1



   

خواهند، باشد. به میزان اخَلِص انسان ند، اولیای او و آنچه خداوند و اولیایش میدرونش است، یاد خداو
 شود. گذرد، از هوای نفس، دنیا و شیطان پاک میآنچه بر او می

/ القرآن يف العوالم العلويدة أكيدد أنده يشء آخر ألني العوالم العلويدة لثسدددددت عوالم 6  م 
جسددددمدداني وبددالتددالي فال يمكندد  تقييددد القرآن ألفدداع، األلفدداع هي جزء من هددذا العددالم ال

بداأللفداع، بدل  دايدة مدا يف األمر أن هدذا العدالم الجسددددمداني لت رهر فيده املعىن تحتدا  إلى اللف ؛ 
ولهدذا كداندت األلفداع هي الآ أظهرت معداني وحقدائق القرآن يف هدذا العدالم وأظهرتهدا بقددر هدذا 

 العالم الجسماني.

به طور قطع قرآن چیزی دیگر است؛ چرا كه عوالم علیا، عوالم الفاظ  : در عوالم علیا،6پاسخ پرسش 
باشد و در نتیجه امكان ندارد بتوان قرآن را در قید و بند الفاظ نیستند. الفاظ جزئی از این عالم جسمانی می

محدود كرد. بلكه در این خصوص حداكثر به این صورت است كه برای اینكه در این عالم جسمانی معنا 
باشد؛ از همین رو الفاظ چیزی هستند كه معانی و حقایق قرآن را در این عالم كار شود، به لفظ نیاز میآش

 نمایند.ی )ظرفیت( این عالم جسمانی، آن را آشكار میكنند، و به اندازهآشكار می

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 علیكم ورحمة الله و بركاتهوالسَلم 
 ه  ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر 

****** 

 ﴿و  ﴾و تخشی الناس....﴿: آیا بین آیات ۶۶۵پرسش 
ً
 تعارضی هست؟  ﴾ال یخشون احدا

بسددددم اهلل الرحمن الرحيم، نحمدد اهلل على عريم هددايتده وسددددعدة رحمتده  :665السددددؤال/
ومنذرين وهادين، ليهل  من هل   وإظهار حججه بحكمته، ابتعثهم رسددداًل وأئمة م شدددرين

على بثنة ويحيى من حي على بثنة وأشددهد أن   إله إ ي اهلل، إلهاً أحداً صددمداً، وأن محمداً عبده 



الدذي انتجبده وأنزل إليده الكتداب وأوحى إليده منده قرآنداً عربيداً  ري ذي عو ، دعداندا بده إلى النجداة، 
)عليهم السددددالم(، فدأوضددددس اهلل لندا بهم دينده  ثم خل  فيندا كتداب اهلل فدأبلا بده عن حجا اهلل

وفتس بهم يندابيع علمده، يهددون بدالحق، اللهم صدددددل على كلمتد  العليدا محمدد وآلده الطي ني 
 ..الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را به خاطر بزرگی هدایتش و وسعت رحمتش و آشكار كردن 
دهنده، به عنوان فرستادگان و امامانی بشارت كنیم. آنان را هایش با حكمتش، ستایش میحجت

شود، با دلیل هَلک شود و كسی كه زنده كننده مبعوث فرمود، تا آن كه هَلک میدهنده و هدایتبیم
نیاز. و اینكه دهم كه هیچ خدایی جز الله نیست؛ خدایی یگانه و بیماند، با دلیل زنده بماند. گواهی میمی

او را برگزیده است و كتاب را بر او فرستاد و از آن بر او قرآِن عربی كه هیچ باشد كه اش میمحمد بنده
ی آن، به سوی نجات دعوت نمود، سپس كتاب خداوند را كژی در آن نیست، وحی نمود. ما را به واسطه

ی آنها را آشكار نمود. خداوند به واسطه )ع(های خداوندی آن حجتدر بین ما باقی گذاشت و به واسطه
ی كنند. خداوندا! بر كلمههای حكمت را گشود. آنها به حق هدایت میینش را بر ما آشكار نمود و چشمهد

ت محمد و خاندان پاک و پاكیزه رتر   اش درود فرست....ب 

 سلسلة أسئلة العرائم

 السيد أحمد الحسن، األخوة أنصار السيد أحمد الحسن:

 سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 های عظایم و بزرگمسئلهسلسله 
 سید احمدالحسن، برادران انصار سید احمدالحسن:

 سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته

من بني أهم ا ليدات الآ يعرن بهدا حجدة اهلل سددددؤالده يف عردائم األمور, و  شددددد  أني علوم 
 القرآن   تضدداهيها عريمة كون أن القرآن مخرب ملا كان وما سدديكون وما هو كائن شددر  
ال ام القدارئ بقصدددددد القدائدل عز وجدل, و بتعداد الندام عن لسدددددان القرآن وإمدامتده بداألسدددددالثد  
األعجمية )سددده  اللغة( من جهة التفسدددري والت ني ظهر ا ختالن واملعارضدددة مع تل  العلوم 
فجاءت التفاسدددري حاكية عن اختالن عريم وكثري.. وألني من سدددمة النتا  اإلنسددداني كما 

تالن والتعارل أصدبحت حكومة القرآن على األثر والنتاجات اإلنسدانية لبيان أقر القرآن ا خ



   

فبها يرد املدعي ويتبع من أشددددار اهلل إليه با تباع  .صددددحة املصدددددر من عدمه حكومة واقعة
 والطاعة وا نقياد، فال وجود باب ملعرفة الحجا إ ي باهلل وما توفيقي إ ي باهلل.

ی مسایل شود، پرسش از او دربارهاش شناخته میت خداوند به واسطهترین ابزارهایی كه حجاز مهم
بدیل است؛ چرا كه قرآن از گذشته و آینده و در باشد. شكی نیست كه عظمت علوم قرآن، بیبزرگ می

وجل. به جهت دور بودن مردم از دهد؛ به شرط ملتزم بودن خواننده به منظور گویندهحال خبر می ی عزَّ
های بیگانه )قواعد دست و پا گیر زبان( در تفسیر و بیان، اختَلف و ز بین بردن آن با اسلوب زبان قرآن و ا

تعارض با این علوم ایجاد شده است تفسیرها حكایت از اختَلفات بزرگ و بسیار دارند... و به این جهت كه 
بر مسایل و كارهای  كند، اختَلف و تعارض است، حكم قرآنطور كه قرآن بیان میتأثیر كار انسان همان

ی آن است كه مدعی انسانی برای بیان صحیح یا اشتباه بودن منبع آن، حكمی واقعی است. به واسطه
شود. پس برداری از او اشاره فرموده، پیروی میشود و كسی كه خداوند به پیروی و اطاعت و فرمانرد می

ی خداوند و هیچ توفیقی حاصل طههای الهی وجود ندارد مگر به واسهیچ بابی برای شناخت حجت
 ی خداوند.شود مگر به واسطهنمی

ْ  َعَلْيَ  َزْوَجَ  َواتَِّق ﴿السدددؤال األول:   ْمسدددِ
َ
نَْعْمَت َعَلْيِه أ

َ
نَْعَم ا َّ  َعَلْيِه َوأ

َ
ول  ِللَِّذي أ ...َوِإْذ َتق 

ْبِديِه َوَتْخشدَ  َ  َما ا َّ  م  َ َوت ْخِفي يِف نَْفسدِ ا  یا َّ ا َقضدَ النَّ اه  َفَلمَّ ن َتْخشدَ
َ
َحَق أ

َ
ْنَها   یَم َوا َّ  أ َزْيدا مج

نَّ وَ  ْوا ِمْنه  ْدِعيَداِئِهْم ِإَذا َقضددددَ
َ
ْزَواِ  أ

َ
وَن َعَلى امْل ْؤِمِننَي َحَر ا يِف أ ا ِلَكْي   َيك  ْجنَداَكهدَ َطًرا َوَطًرا َزوَّ

و  ِ َمْفع  ْمر  ا َّ
َ
 [.٣7]األحزاب: ﴾َوَكاَن أ

... و هنگامی كه تو به آن مرد كه خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز نعمتش داده «پرسش اول: 
بودی، گفتی: همسرت را برای خود نگه دار و از خدای بترس، در حالی كه در دل خود آنچه را كه خدای 

او بترسی، پس ترسیدی، حال آنكه خدا سزاوارتر بود كه از  آشكار ساخت مخفی داشته بودی و از مردم می
ش درآوردیم تا مؤمنان را در زناشویی با زنان فرزند  چون زید از آن زن حاجت خویش بگزارد، به همسری توا 
خواندگان خود، اگر حاجت خویش از او بگزارده باشند، منعی نباشد و حكم خداوند شدنی 

 [37]اِلحزاب: .است﴾

ِ َوَيْخشدَ ﴿ ا ِت ا َّ وَن ِرسدَ ثًبا الَِّذيَن ي َبلجغ  ِ َحسدِ َ َوَكَفى ِبا َّ َحًدا ِإ َّ ا َّ
َ
ْوَن أ ا  *ْونَه  َو  َيْخشدَ مَّ

ءم  لج يَشْ اَن ا َّ  ِبكد  نَي َوكدَ ِ يي اَتَم النَّ ِ َوخدَ وَل ا َّ ْم َوَلِكن رَّسدددد  اِلك  ن رججدَ دم مج حدَ
َ
بَدا أ

َ
دا أ َحمدَّ اَن م   كدَ

 [.4٠-٣9]األحزاب: ﴾َعِليًما



ترسند و از هیچ كس جز خداوند بیم ندارند، خدا كنند و از او میرا ابَلغ می های خدا﴿كسانی كه پیام
برای حسابرسی كافی است * محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ بلكه او رسول خدا و خاتم پیامبران 

 [40-39]اِلحزاب: .»است، و خداوند به هر چیزی دانا است

ن َتْخَشاه ﴾، 
َ
َحَق أ

َ
اَم َوا َّ  أ السؤال: يف املورد األول يؤكد القرآن أني املخاط  ﴿َوَتْخىَش النَّ

ًدا﴾ فمدا هو قول  حدَ
َ
ْوَن أ ويف الثداني ينفي وقوعده البتدة يف تلد  الخشدددديدة بلحداع ﴿َو  َيْخشددددَ

                                                               السيد أحمد الحسن بما قد يذه  البعض إلى وجود بعض التعارل يف املوردين؟؟
 / شعبان ١5العراق  -املرسل: األمني 

ل قرآن تأكید می ترسیدی، حال آنكه خدا سزاوارتر و از مردم می﴿كند كه مخاطب پرسش: در مورد اوَّ
كند. نفی می   ﴾یچ كس بیم ندارندو از ه﴿در حالی كه در دومی وقوع چنین ترسی را با     ﴾بود كه از او بترسی

ها در خصوص وجود داشتن مقداری تعارض در این دو مورد سخن سید احمدالحسن در مورد نظر بعضی
 چیست؟ 

 شعبان  15فرستنده: امین ـ عراق ـ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

سددلم تسددليماً والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني و
 كثرياً. 

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
 . كثیرا   والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  

النام على   یعليه قد تغري يف املوردين؛ ففي األول يخشددد   ی  تعارل، فالطرن الذي يخشددد 
 دين اهلل الذي يحمله، ويف الثاني   يخىش النام على نفسه.

شود، در دو مورد تغییر كرده است؛ در اولی از مردم در تعارضی وجود ندارد. كسی كه از او ترسیده می
 ترسد و در دومی، از مردم نسبت به خودش ترسی ندارد.كشد، میمورد دین خداوندی كه به دوش می



   

ِ ﴿السددددؤال الثداني: املورد األول:   َ بِدِذْكِر ا َّ
َ
ِ أ م بِدِذْكِر ا َّ ل وب ه  واْ َوَتْطَمِئَن ق  ِذيَن آَمن  .... الدَّ

ل وب    [.28]الرعد: ﴾َتْطَمِئَن الْق 

آگاه باشید هایشان به یاد خدا آرامش میپرسش دوم: مورد اول: ﴿.... آنان كه ایمان آوردند و دل یابد. 
 [28]الرعد: .یابد﴾ها آرامش میها با یاد خدا، دلكه تن

ه  ﴿املورد الثداني:  ْم َوِإَذا ت ِلثَدْت َعَلْيِهْم آيَداتد  ل وب ه  ِكَر ا َّ  َوِجلَدْت ق  ِذيَن ِإَذا ذ  وَن الدَّ ا امْل ْؤِمن  ....ِإنَّمدَ
ل ونَ  ْم ِإيَمانًا َوَعَلى َربجِهْم َيَتَوكَّ  [.2]األنفال: ﴾َزاَدْته 

هاشان چیره گردد و چون وم: ﴿.... مؤمنان فقط كسانی هستند كه چون نام خدا برده شود خوف بر دلمورد د
 .[2 :]اِلنفالكنند﴾شان افزون گردد و تنها بر پروردگارشان توكل می آیات خدا بر آنان خوانده شود ایمان

ر ا طمئنان، ويف ال ثاني الوجل وشتان السؤال: يف املورد األول يؤكد القرآن أني حال من ذكي
فما هو قول السدديد أحمد الحسددن بما قد يذه  البعض إلى وجود بعض التعارل ..بني الحالني

 يف املوردين؟؟
 العراق - املرسل: األمني 

كند حالت كسی كه یادآور شود، آرام گرفتن است در حالی كه در پرسش: در مورد اول، قرآن تأكید می
باشد و بین دو حالت تفاوت وجود دارد.... سخن سید احمدالحسن در مورد نظرات دومی ترسان شدن می

 برخی در مورد وجود داشتن تعارض در این دو مورد چیست؟ 
 فرستنده: امین ـ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم اب:الجو

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً.

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
 . كثیرا   والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  



د من اجتماع الحالني يف قلوب أولياء اهلل فا طمئنان واألمان سدد به النرر   تعارل، بل  ب
إليه سدبحانه ومعرفة أنيه الغفور الرحيم الذي يغفر الذنوب ويغفر ذن  األنا العريم وهو الذي   
يرد سدددددائاًل ويؤمن الخدائ  وعطداؤه ابتدداء، والوجدل والخون سدددد بده النرر يف النفس ومعرفدة 

وتقصددددريها واسددددتحقاقها للمحاسددددبة؛ ألنها موضددددع ذن  ا لتفات إلى األنا   أنانثتها وظلمتها
 والغفلة عنه سبحانه.

 د ه ١4٣٣ - أحمد الحسن

های اولیای خداوند گریزی نیست. دلیل تعارضی وجود ندارد؛ بلكه از جمع شدن این دو حالت در دل
ی مهربانی است كه گناهان رزندهآرامش و امنیت، نگاه به خداوند سبحان است و شناخت به اینكه او آم

كند و ای را رد نمیكننده كند؛ او كسی است كه هیچ درخواستآمرزد و گناه بزرگ منیت را عفو میرا می
دارد و بخشش او از همان ابتدا هست. علت بیم و ترس، نگاه به نفس )خویشتن( ترسان را در امان می

ت و تاریكی و كوتاهیمی اش و مستحق بودنش برای مورد حساب قرار گرفتن؛ چرا باشد، و شناخت منیَّ
ت و بی  باشد.خبری از خداوند سبحان میكه نفس، محل گناه توجه به منیَّ

 هـ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 ی توحید معادل قرائت قرآن است. آیا عدد سه ارتباطی با توحید دارد؟: قرائت سه بار سوره۶۶۶پرسش 

من كالم آل البثت من قرأ سدورة التوحيد ثال  مرات كأنه قرأ القرآن كله   :666السدؤال/  
فهدل العددد ثالثدة لده عالقدة بتوحيدد اهلل والتجريدد من فكرة تعددد الالهوت املتمثدل بددددددددد)ا ب, 

 ا بن, الصاحبة(؟

انده ی قرآن را خو ی توحید را قرائت نماید، گویی همهبیت است كسی كه سه مرتبه سورهاز سخنان اهل
است. آیا عدد سه به توحید و یگانگی خداوند و جدا شدن از تفكر تعدد الهوت كه در »پدر، پسر و همراه« 

 باشد؟گر است، مرتبط میجلوه

 ولكم مين روحي فداء إلى تراب أقدامكم.
 اقالعر -خادمتكم أم مصطفى ساجدة األنصارية                                                     



   

 هاتان.روحم فدای خاک قدم
 خادم شما: ام مصطفی ساجده انصاری ـ عراق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و  آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ا عدد  تكرار قراءة القرآن والدعاء مسددددتح  ويف التكرار فائدة للنفس ولزيادة املعرفة، أمي
الثالثدة يف سددددورة التوحيدد كونده يعددل قراءة القرآن فهدذا من فضددددل اهلل على آل محمدد وعلى 

 رحم الراحمني.النام أن جعل الثواب العريم يف العمل القليل واهلل أ

ای برای نفس و زیادتی بر شناخت وجود تكرار قرائت قرآن و دعا مستحب است. در تكرار نمودن، فایده
باشد، این از فضل خداوند ی توحید كه معادل خواندن كل قرآن میدارد. اما تعداد سه مرتبه در قرائت سوره

ترین مهربانان قرار داده و خداوند مهربانبر آل محمد و بر مردم است كه ثواب بزرگ را در عمل اندک 
 است.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم ورحمة الله و بركاته.
 ه  ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر 

 



 املحور الثاني: األسئلة العقائدية
 های اعتقادی پرسش  مــحـوردوم:

 اصول دین چند تا است؟   :۶۶۷پرسش 

سدؤالي من السديد أن ي ني لي عدد أصدول الدين ثم ي  ت لي كل واحد منهم   :667السدؤال/  
ر  بعشددرة آيات من القرآن بدون اسددتفادة من أي حديث أو تفسددري ح  أكون من األنصددار إن قدي

 وشاء.

اصول دین را برای من بیان نماید. سپس هر كدام از آنها را با درخواست من از سید این است كه تعداد 
ر فرماید و بخواهد،  ده آیه از قرآن بدون استفاده از هیچ حدیث یا تفسیری اثبات كند؛ تا اگر خداوند مقدَّ

 جزو انصار باشم.

أنا أكرر ل  السددؤال عن أصددول الدين كم عددها ثم ت  ت كل واحد منها بخمسدده آيات 
بددون اسددددتدد ل بحدديدث أو تفسددددري يرحمكم اهلل إذا لن تجدد أكتد  لم يجدد حآ من القرآن  

 أم  إلي س يلي.
 إيران/ قم -املرسل: سعد صديق 

كنم: چند تا است؟ و سپس هر كدام از آنها را با من پرسش در مورد اصول دین را برای شما تكرار می
نمایید. خداوند شما را مورد رحمت قرار دهد. پنج آیه از قرآن بدون استدالل به حدیث یا تفسیری اثبات 

 اگر چیزی نیافتی برایم بنویس تا من راه خودم را بروم.
 فرستنده: سعد صدیق ـ ایران ـ قم  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 



   

أصدل الدين هو ا سدتخالن؛ وهو ثالثة أصدول هي امل سدتخِل  والخليفة والعلم الذي يحمله 
 الخليفة.

ُمستخِلف )گمارنده(، خلیفه )جانشین(، اصل دین همان ِاستخَلف و جانشینی است و سه ركن دارد: 
 و علمی كه خلیفه با خود به همراه دارد.

لا يِف  اعدِ ِة ِإنجي جدَ وهدذه األصددددول قدد ب ثندت مندذ البددايدة قدال تعدالى: ﴿َوِإْذ قَداَل َربَدَ  ِلْلَماَلِئكدَ
ِف   الدج  د  ِفيَها َوَيسدْ َتْجَعل  ِفيَها َمن ي ْفسدِ

َ
ْرِل َخِليَفًة َقال واْ أ

َ
م  األ س  ِبَحْمِدَ  َون َقدج بج َماء َونَْحن  ن سدَ

وَن  ا  َ َتْعَلم  ْعَلم  مدَ
َ
اَل  *لَدَ  قَداَل ِإنجي أ ِة َفقدَ ْم َعَلى امْلاََلِئكدَ ه  ا ث مَّ َعَرضددددَ لَّهدَ اء ك  مدَ سددددْ

َ
َوَعلََّم آَدَم األ
اِدِقنَي  نت ْم صددَ َماء َهدددددددؤ  ء ِإن ك  سددْ

َ
وِني ِبأ نِ ئ 

َ
ْبَحانََ   *أ نَت   َقال واْ سدد 

َ
 َ ِعْلَم َلَنا ِإ َّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّ  أ

ْم ِإنجي  *الَْعِليم  الَْحِكيم    ق ل لَّك 
َ
َلْم أ

َ
َميِئِهْم َقاَل أ سددددْ

َ
ْم ِبأ ه 

َ
نَبأ

َ
ا أ َميِئِهْم َفَلمَّ سددددْ

َ
م ِبأ نِ ْئه 

َ
َقاَل َيا آَدم  أ

ْعَلم  َما ت ْبد  
َ
ْرِل َوأ

َ
َماَواِت َواأل ْعَلم  َ ثَْ  السَّ

َ
وَن﴾]البقرة: أ نت ْم َتْكت م   [.٣٣-٣٠وَن َوَما ك 

و چون پروردگارت به فرشتگان گفت:  ﴿فرماید: این اركان از همان ابتدا بیان شده است. حق تعالی می
ها بریزد دهی كه در آنجا فساد كند و خوندهم. گفتند: آیا كسی را قرار میای قرار میمن در زمین خلیفه

دانم، شما كنیم؟ گفت: آنچه من میگوییم و تو را تقدیس مییش تو تسبیح میو حال آنكه ما به ستا
ها را به آدم بیاموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه كرد و گفت: اگر راست دانید * و تمام نامنمی
ای های این چیزها خبر دهید * گفتند: منزهی تو؛ ما را جز آنچه خود به ما آموختهگویید مرا به ناممی

آگاه كن. چون از آن نامدانشی نیست. تویی دانای حكیم * گفت: ای آدم، آنها را از نام ها های چیزها 
دانم، و بر آنچه آشكار ها و زمین را میشان كرد، خدا گفت: آیا به شما نگفتم كه من نهاِن آسمانآگاه
آگاهم؟كنید و پنهان میمی  [33-30]البقرة: .(داشتید 

وباعتبار صدددفات الخليفة يمكن أن نسدددمي هذه األصدددول بتسدددميات أخرو، فباعتبار أنيه 
ل إلى  ريه فهو رسدول من  رسدَ ينبو من املسدتخل  فهو نيب ويأتي بأنباء من منبو، وباعتبار أنه م 

رِسل ويحمل رسالة وهي العلم املذكور يف ا يات أعاله.  م 

های دیگری بنامیم؛ از آن رو كه او وانیم این اركان را با نامتهای جانشین )خلیفه( میبا توجه به ویژگی
آورد. به این جهت كه دهنده می است و خبرهایی را از خبر (1)دهد، او نبیاز ُمستخِلف )گمارنده( خبر می

 
 رسد. )مترجم(فردی كه خبری، به او می -1



ای از سوی فرستنده است و رسالتی را بر دوش او به سوی كس دیگری فرستاده شده، او رسول و فرستاده
 ه همان علمی است كه در آیات فوق ذكر شده است. كشد كمی

إذن األصدددل هو ا سدددتخالن وهو ثالثة أصدددول هي: املسدددتخل  والخليفة والعلم، أو املنبو 
 والنيب وا نباء، أو املرِسل والرسول والرسالة.

باشد: گمارنده، جانشین و علم؛ یا بنابراین اصل همان جانشینی است كه شامل سه ركن می
 شده و رسالت.  ده، نبی و انباء؛ یا فرستنده، فرستادهدهن خبر

هذا مختصدر وإن شداء اهلل هنا  كتاب سدثنشدر وفيه تفصديل أكه واهلل ولي التوفيق هو 
 وليي وهو يتولى الصالحني.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

تری موجود ابی منتشر خواهد شد كه در آن تفصیَلت بیشالله كتشاءاین به طور خَلصه بود و ان
 باشد و خداوند توفیق دهنده است. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان.می

 والسَلم علیكم ورحمة الله و بركاته
 ه ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام 

****** 

 : آیا خدا وجود دارد؟ ۶۶۸پرسش 

بيان إثبات وجود خالق بدليل واضددددس قبل أن ن  ت السددددالم عليكم يرجى   :668السددددؤال/  
وجود نيب وإمام وويص ال..... هل فعاًل إني اهلل موجود؟ وملاذا خلق ال شدر؟ هل يريد أن يتسدلى؟ 

 أفيدونا مشكورين.
 السويد -haidermawlaاملرسل:



   

ر بیان اثبات وجود سَلم علیكم. پیش از آنكه وجود پیامبر، امام، وصی و.... را به اثبات برسانیم، انتظا
خواهد به آرامش برسد؟ ما را رود. آیا خداوند وجود دارد؟ چرا بشر را آفرید؟ آیا میداشتن آفریننده می

 مستفیض فرمایید و متشكرم.
  ـ سوئد haidermawlaفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 مة واملهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئ

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 هذه بعض األدلة العقلية على وجود الحقيقة املوجدة لهذا العالم:

م را به وجود آورده، به شرح برخی از دالیل عقلی در خصوص وجود داشتن حقیقتی  موجود كه این عال 
 باشد:زیر می

ا أن يكون فيهددا  ين بددذاتدده أو   يكون، وعندددهددا لو رت ددت كعلددل  أ/ إني املوجودات إمددي
ا أن ترجع وتددور على العلدة األولى وتكون معلولدة  خرهدا، وهذا  ومعلو ت كمدا هو حدالهدا؛ فدَّمدي

جود يف آن واحد أو تتسلسل، وهو باطل أيضاً؛ ألني الكون باطل؛ ألني معناه أني ال ء معدوم ومو
محددود ومتنداه وبدالتدالي  بدد للمعلول األخري يف السددددلسددددلدة من علدة فال يبقى إ ي أن هندا   نيداً 

 بذاته وهو املطلوب.

شان، در سیستم علت و نیاز هستند یا خیر، و برحسب وضعیتـ موجودات یا به خودی خود بیالف
گیرند. اگر برگردد و به علت اول برگردد كه برای دیگری معلول باشد این امر یگاه خود قرار میمعلول در جا

باطل است؛ چرا كه معنایش این است كه چیزی در آِن واحد هم باشد و هم نباشد یا همان تسلسل پیش 
ول دیگری در نتیجه باید معل آید كه این نیز باطل است؛ چرا كه هستی، محدود و متناهی است و درمی

نیاز باشد و ای جز این نیست كه حقیقتی به خودی خود بیصورت چارهها باشد كه در اینی علتسلسله
 این امر مطلوب است.



ب/ العالم لثس أزلياً بل حاد ؛ ألنه متغري ومرك  وكل حاد  مسددددبوق بالعدم، فالبد له 
 من قديم  ري مسبوق بالعدم أظهره للوجود.

م ازلی ب  باشد و مركب است، و هر حادثی باشد؛ چرا كه در حال تغییر مینیست، بلكه حادث میـ عال 
و آن را به وجود  (2)است؛ در نتیجه باید قدیمی موجود باشد كه مسبوق به عدم نبوده (1)مسبوق به عدم

 آورده باشد.

وكون إن العدالم الجسددددمداني أو الكون الجسددددمداني الدذي نعثش فيده حداد  وقدد ث دت ح  
بحسدد  البحو  الف)يائية الحديثة، فلو كان العالم الجسددماني أزلياً لكان مسددتقراً متوازناً 
   كما هو حاله ا ن من ا ضطراب والتغريي املستمر، وللمزيد يمكن مراجعة بحو  الف)ياء 
الكونيدة الحدديثدة يف هدذا األمر، واملفرول أني امللحددين يل مون ا ن إني العدالم حداد  ولثس 

ه العلم املادي وقوانثنه.  ون ما يقري  أزلياً؛ ألنهم بحس  ادعائهم تطبيقيني ويقري

م جسمانی یا كیهان جسمانی كه در آن زندگی می كنیم، حادث است. این مطلب حتی با تحقیقات عال 
باشد، نه آنگونه فیزیک نوین نیز به اثبات رسیده است. اگر عالم جسمانی ازلی باشد، باید پایدار و با ثبات 

آگاهی بیشكه اكنون مشاهده می توانید به تحقیقات تر میشود در جنبش و تغییر دایمی. برای كسب 
شناسی نوین در این زمینه مراجعه نمایید. بنابراین باید ملحدان اكنون به اینكه جهان حادث فیزیک كیهان

ای خودشان به آنچه علم مادی و قوانینش بیان باشد، پایبند باشند؛ چرا كه آنها طبق ادعاست و ازلی نمی
 دانند.كنند و آن را عملی میكند، اقرار میمی

 / الحكمددة والنرددام يف العددالم تدد ن على أني وراء هدذه الحكمددة، وهدذا النرددام منرم 
 حكيم.

م به این مطلب اشاره دارد كه در پِس این حكمت و نظم، ج ـ حكمت و نظم موجود در این عال 
 ای حكیم وجود داشته باشد.دهندهنظم

وأمثلددة هددذا النرددام: وجود طبقددات  الن األرل بهددذه الكيفيددة وملوحددة ميدداه البحددار 
 وجريان مياه األنهار.

 
 (. gاحمدالحسنخدایی توهم بیبرگفته از كتاب  -یعنی پیش از وجود داشتن، عدم بوده است )مترجم  -1
 (. gاحمدالحسنخدایی توهم بیبرگفته از كتاب  -یعنی چیزی كه ابتدا و آغازی ندارد )مترجم  -2



   

دریاها و جریان داشتن  ی زمین با این كیفیت، شوری آب های پوستههای این نظم: وجود طبقهمثال
 رودها. آب 

ا بدالنسددددبدة لسددددؤالد  ا خر؛ وهو  ملداذا خلق ال شددددر أو بداألحرو أن تقول ملداذا خلق الخلق أمدي
م و  يؤخر يف إثبات وجوده سدددبحانه فَّن ث ت ل   وال شدددر أحد املوجودات، فهذا السدددؤال   يقدي
باألدلة املتقدمة وجوده سدددبحانه وتعالى عندها أتقدم مع  خطوة إلى األمام وأجث  أسدددئلت  

 تولى الصالحني.األخرو واهلل ولي التوفيق هو وليي وهو ي
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

اما در مورد پرسش دیگر شما: اینكه چرا خداوند انسان را آفرید؟ یا به عبارت بهتر: چرا خداوند مخلوقات 
را آفرید و انسان نیز یكی از این موجودات است؟ این پرسشی است كه بر اثبات وجود خداوند سبحان 

ری در این خصوص ایجاد نمیزی كم نمیچیزی اضافه و از آن چی م و تأخَّ كند(. اگر با دالیل كند )هیچ تقدَّ
های دیگر شما آیم و پرسشپیشین وجود او سبحان و متعال برایت ثابت شود، یک گام با شما به جلو می

 را پاسخ خواهم داد. و خداوند توفیق دهنده است. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان. 
 ه  ۱۴۳۲حسن ـ محرم الحرام حمدالا

****** 

 ی مشرقی كه مجوس را به عیسی هدایت كرد، چه بود؟ : ستاره ۶۶۹پرسش 

 )عليه السالم( من املشرق يف إنجيل م .  عثسیسؤال عن نجمة  :669السؤال/ 

 از شرق در انجیل متی. )ع(ی عیسیی ستارهپرسشی درباره

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

العاملني، وصدددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسدددلم تسدددليماً الحمد هلل رب 
 كثرياً.



 بسم الله الرحمن الرحیم
 .  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 السالم عليكم سيدي ومو ي أحمد الحسن ورحمة اهلل وبركاته.

 ی من، احمدالحسن! درود و رحمت و بركات خداوند بر شما!آقایم و موال

أسددأل اهلل أن ي بتنا على و يتكم ونصددرتكم، ويكت نا من املسددتشددهدين بني يديكم 
ه من األنصدددار الذين   يتحدثون العربية، طلبوا ترجمته  برحمته سدددبحانه، هذا السدددؤال موجي

 وتوجيهه لنمام عليه السالم. 

حمت  سبحانش جزو شهیدان خواهم كه ما را بر والیت و یاری شما ثابت ِبدارد و ما را با ر از خداوند می
گویند و درخواست تان قرار دهد. این پرسشی از سوی انصاری است كه به زبان عربی سخن نمیپیشگاه

 اند.داشته )ع(ترجمه و پاسخ آن را از امام 

)عليه   عثسددیالسددؤال: ما هي النجمة يف املشددرق الآ قادت املجوم الثالثة من املشددرق إلى 
 السالم(؟ 

 آورد، چیست؟  )ع(گانه را از مشرق به سوی عیسیی مشرقی كه مجوسیان سهستارهپرسش:  

ود َم  ١يف إنجيدل م ، األصددددحدان الثداني: ) اِم ِهري  يدَّ
َ
ِة، يِف أ وِديدَّ وع  يِف بَثْدِت َلْحِم الَْيه  لِدَد َيسدددد  َّا و  َوملَد

لِ  ور شدَ
 
ِرِق َقْد َجاء وا ِإَلى أ وما ِمَن امْلَشدْ وِد؟ َفَِّنََّنا  2يمَ امْلَِلِ ، ِإَذا َمج  َو امْلَْول ود  َمِل   الَْيه  ْيَن ه 

َ
َقاِئِلنَي: »أ

َد َله «(. َتثَْنا ِلَنْسج 
َ
ْيَنا نَْجَمه  يِف امْلَْشِرِق َوأ

َ
 َرأ

حِم یهودبیت  در هیرودیِس پادشاه ایام در عیسی چون و 1در انجیل متی اصحاح دوم آمده است: »  ل 
د  یهود پادشاه كه مولود آن گفتند: كجا است 2آمده  ُاورشلیم به مشرق از چند مجوسی ناگاه یافت، تولَّ

 ایم«.آمده او برای سجده در پیشگاه و دیده مشرق در را ی اوستاره است؟ زیرا

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 امريكا -املرِسل: األخ دارن



   

 السَلم علیكم ورحمة الله وبركاته.
  فرستنده: برادر دارن ـ آمریكا  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلی  ما 

وفقدد  اهلل وسدددددددد خطددا ، النجوم املتوهجددة املنرية يف السددددمدداء قليلددة إذا مددا قورنددت 
بالكواك  األخرو، والنجوم والكواك  الآ تعكس ضدوءها قليلة إذا ما قورنت بالفضداء 
الواسدع الذي تسدبس فيه، كل جرم يؤثر يف الفضداء وربما يكون تأثريه كبرياً فيضدطر بعض 

دود تأثريه أن تدور حوله وكأنها خضددعت له، فنجد نجوماً تدور حول األجرام الواقعة ضددمن ح
نجوم أخرو، وكواكد  تددور حول نجوم، وأقمداراً تددور حول كواكد ، وتجمعدات كبرية 
من  بار وكواك  ونجوم ومجموعات شمسية كثرية تدور حول كتلة كبرية جداً تصنع 

 ما يشبه حفرة يف الكون تسمى بالثق  األسود، 

هایت را استوار بدارد.  اگر ستارگان نورانی موجود در آسمان را با سایر سیارات وفیقت دهد و گامخداوند ت
كنند نیز در مقایسه با مقایسه كنی تعداد آنها كمتر است، و ستارگان و سیارات كه نور خود را منعكس می
رگذار است و چه بسا فضای وسیعی كه در آن شناور هستند، تعداد كمی هستند. هر جرمی در فضا تأثی

جرامی كه در حدود تأثیرگذاری آن هستند، مجبور می شوند تأثیر بزرگی داشته باشد. در نتیجه برخی از ا 
بینیم كه برخی ستارگان حول برخی كنند. لذا میكه ِگردش بچرخند ؛ گویی برای او خضوع و خشوع می

ها نیز گرد سیارات و تجمعات ند و ماهچرخكنند و همچنین سیارات گرد ستارگان میدیگر گردش می
های شمسی بسیار، ِگرد جرم بسیار بزرگی كه چیزی شبیه  بزرگی از غبار و سیارات و ستارگان و منظومه

 كنند.شود، گردش میكند و سیاهچاله نامیده مییک حفره در كیهان ایجاد می

يمكننا أن نصدم   هذا الكون الجسدماني الذي يمكن أن نراه هو كلمة من كلمات اهلل
آذاننا عن سددماعها كما يمكننا أن نسددمعها ونفهم منها أني األن ياء والذين يضددعون أنفسددهم 
يف خددمدة ربهم قليلون كقلدة النجوم، أو نفهم منهدا أن هندا  خلفداء هلل يتبعون خلفداء هلل 



ه وآله(، آخرين، نجد هارون يتبع مو  )عليه السدددالم(، ونجد علياً يتبع محمداً )صدددلى اهلل علي
كما أني هنا  شدددموسددداً تدور حول شدددموم، وهنا  مؤمنون مخلصدددون يتبعون أن ياء، كما 
تددور الكواكد  حول الشددددموم، ويمكنندا أن نفهم أن أثر اإلنسدددددان يف العدالم والندام بقددر 
عمله وإخالصه هلل كما أني أثر األجرام السماوية يف الكون بقدر كتلتها والطاقة الآ تصدر 

من  یضـ ءكسددها، ويمكننا أن نفهم أني اإلنسددان إذا أخلص هلل يكاد يكون نوراً منها أو تع
من نفسددها، أي يكاد يكون نوراً   ظلمة فيه؛ ألنه  تضــيءنفسدده، كما أني الشددموم تكاد  

،»فخلق اهلل اإلنسدان على صدورته. على صدورة (١)خلق على صدورة اهلل )اهلل خلق آدم على صدورته(
 ، (2)اهلل خلقه«

تواند ای از كلمات خداوند است و میآن هستیم كلمهاین عالم جسمانی كه ما قادر به مشاهده 
توانیم به آن گوش فرا دهیم و از آن بفهمیم طور كه ما میهای خود را از شنیدن باز داریم؛ همانگوش

اند؛ یا از آن اندکكه انبیا و كسانی كه خودشان را وقف خدمت به پروردگارشان كردند، همچون ستارگان،  
بینیم كه كنند؛ میبفهمیم خلفا و جانشینانی برای خداوند وجود دارند كه از جانشینان دیگر پیروی می

كند، درست مانند خورشیدهایی كه ِگرد خورشیدهای پیروی می  )ص(و علی از محمد    )ع(هارون از موسی  
كنند؛ درست همانند یامبران پیروی میچرخند. همچنین مؤمنان مخلصی وجود دارند كه از پدیگر می

توانیم دریابیم كه تأثیر انسان در این عالم و بر مردم چرخند. همچنین میسیارات كه گرد خورشیدها می
باشد؛ درست همانند تأثیر اجرام آسمانی در هستی كه به میزان جرم به میزان اخَلصش برای خداوند می

توانیم بفهمیم كه اگر انسان شود، بستگی دارد. همچنین میعكس میآنها و انرژی كه از آنها صادر یا من
ها طور كه خورشیدباشد همانشود كه به خودی خود فروزان میبرای خداوند خالص گردد تقریبا  نوری می

شود كه ظلمتی در آن نیست؛ تقریبا  به خودی خود فروزان هستند؛ به عبارت دیگر نزدیک به نوری می
( »پس خدا آدم 3ر صورت خداوند خلق شده است: »خداوند آدم را بر صورت خویش آفرید«،)چرا كه او ب

 (4)را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید«.

ونرو أني عدداً كبرياً جداً من األجرام يدور حول هاوية سددحيقة يف مركزه تسددمى الثق  
يف فمه منها فهي أيضددداً   تتوق  عن الدوران األسدددود، ويف حني أنه   يتوق  عن التهام ما يقع 

حوله وكأنها مشدددغفة بهالكها وكأنها تريد التهامه وتتصدددور نفسدددها أنها محيطة به وأنيه 
 

 . 103؛ توحید الصدوق: ص134ص 1الكافي: ج -1
 .1اِلصحاح  -التوراة: سفر التكوین  -2
 . 103؛ توحید صدوق: ص 134ص  1كافی: ج  -3
 .1تورات: سفر پیدایش ـ اصحاح  -4



   

واقع يف فمها تماماً كما أننا جميعاً ندور حول الدنيا ونتصدددور أننا نقوم بالتهامها عندما نعثش 
ا شدثئاً، فاألجسداد تطحنها فيها مشدغفني بها يف حني إنها تلتهمنا واحداً تل و ا خر و  تبقي مني

الديدان والزمان، واألروان الآ تقع يف فوهة الدنيا   يبقى منها إ ي مس. مرلم   نور فيه قليلون 
مندا يختدارون أن يبقوا بعيددين عن الفوهدة ليفلتوا من جداذبيدة هدذه الددنيدا بدأروان منرية و  يقعوا 

 ما أني األقل من األجرام تدور بعيداً عن الثق  األسود، يف فوهتها املرلمة تماماً ك

بینیم كه تعداد بسیار زیادی از اجرام، گرد گودالی بسیار قدیمی كه در مركزش چیزی به نام می
افتد دست بر چرخند در حالی كه او از بلعیدن هر آنچه از آنها كه در دهانش میسیاهچاله قرار دارد، می

ی هَلكت خودشان هستند و گویی كشند؛ گویی آنها شیفتهاز گردش گرد آن دست نمی  دارد و آنها نیزنمی
كنند محیط بر او هستند و او در باشند؛ در حالی كه خودشان تصور میخواهان بلعیده شدن توسط او می

یاق كنیم و هنگامی كه با شور و اشتدهان آنها قرار دارند؛ درست مانند ما كه همگی گرد دنیا گردش می
كنیم ما در حال بلعیدن آن هستیم؛ در حالی كه او از اولین تا آخرین را كنیم، تصور میدر آن زندگی می

پوسانند و از ارواحی كه كنند و میها را خرد میگذارد. زمان و حشرات بدنبلعد و از ما چیزی باقی نمیمی
اند از ماند. چه اندکر آن نیست، باقی نمیای كه نوری دافتند چیزی جز زشتِی تیرهدر سیاهچال دنیا می

ی این دنیا بگریزند كنند از این سیاهچال بركنار بمانند تا با ارواح نورانی از جاذبهما كسانی كه انتخاب می
ی دوری از و در سیاهچال تاریک آن سقوط نكنند؛ درست مانند تعداد كمی از اجرام كه در فاصله

 كنند.سیاهچاله گردش می

قلت ل  الكون كلمة اهلل وبالتالي يمكننا أن نسددتمر يف السددماع منها ح  نمأل   كما
كتبداً ممدا تقولده هدذه الكلمدة، فدَّذا سددددمعدت هدذه الكلمدة ربمدا   احتدا  أن أقول لد  أي نجم 

عليه السدالم( ألن  أكيد سدتفهم أنهم كانوا يسدمعون  عثسدیرأو أولئ  الذين أتوا لثسدوع )
يف رؤو الليل، فأرشددددهم اهلل بالرؤو أني هنا  نوراً ونجماً مباركاً قد   كلمات اهلل فرأوا النجم

نزل يف األرل املقدسدة هو يسدوع )عليه السدالم(، وسدتفهم أنهم رأوا بأعينهم السدماء ونجومها 
وهي ترشدددددهم إلى الجهة الآ نزل فيها النجم املبار  )عليه السددددالم(، هم كانوا يسددددمعون 

فقدد رأوا هدذا النجم يف كدل يشء وكدان كدل يشء يرشددددددهم إلى كلمدات اهلل جيدداً؛ ولهدذا 
عليه السدددالم( يمكن  أنت أيضددداً أن تسدددمع اهلل يف كل  عثسدددیذل  النجم املبار  يسدددوع )

يشء، يف كلماته، يف السدماء، يف النجوم، يف كل األحدا  الآ تصدادف  يومياً ح  يف أعماق  
 كلمة اهلل األعرم. يمكن  أن تسمع اهلل ألن  إنسان واإلنسان هو 



دهیم تا  توانیم به آن گوش فرانتیجه پیوسته می طور كه گفتم، كیهان كَلم خداوند است و درهمان
گوید، بنگاریم. اگر به این كلمه گوش بسپاری چه بسا نیاز نباشد به آنجا كه كتابی از آنچه این كلمه می

ای دیدند؛ چرا كه شما خواهید فهمید كه آنها ( آمدند ستاره)ع(شما بگویم آنها كه به سوی یسوع )عیسی
اند، پس ستاره را در رؤیای شبانه دیدند؛ خداوند با رؤیا آنها را راهنمایی سپردهبه كلمات خداوند گوش می

؛ و خواهی فهمید كه آنها با )ع(ای مبارک در سرزمین مقدس فرود آمد؛ یعنی یسوع فرمود كه نور و ستاره
 )ع(ی مبارکهایش را دیدند و آسمان نیز آنها را به سمتی كه در آن ستارهایشان آسمان و ستارههچشم

(  راهنمایی نمود. )ع(ی مبارک یعنی یسوع )عیسیفرود آمد راهنمایی كرد و هر چیزی آنها را به آن ستاره
چیزی دیدند و همه چیز، دادند؛ از همین رو این ستاره را در هر آنها به شدت به كلمات خداوند گوش می

توانی خداوند را در هر ( هدایت نمود. شما می)ع(ی مبارک یعنی یسوع )عیسیآنها را به سوی آن ستاره
كند. چیزی بشنوی، در كلماتش، در آسمان، در ستارگان، در هر چیزی كه هر روز با شما برخورد می

 ی برتر خداوند است.ن هستی و انسان كلمهتوانی در اعماق وجودت خدا را بشنوی؛ چرا كه شما انسامی

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 ه  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 

 م...( قصد كرد، چیست؟ دار  نیز بسیار چیزهای دیگر : منظور از )بسیاری چیزها( كه عیسی با )و۶۷۰پرسش 

بسددم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني وصددلى اهلل على محمد وآل   :67٠السددؤال/
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما ًكثرياً.

محمد و آل محمد اِلئمة و المهدیین العالمین، و صلی الله علی  الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب بسم
.و سلم   تسلیما  كثیرا 



   

 السالم عليكم سيدي ومو ي أحمد الحسن ورحمة اهلل وبركاته.

 آقا و موالی من احمدالحسن، درود و رحمت و بركات خداوند بر شما!

أسددأل اهلل أن ي بتنا على و يتكم ونصددرتكم، ويكت نا من املسددتشددهدين بني يديكم 
الذين   يتحدثون العربية، طلبوا ترجمته برحمته سدددبحانه، هذا السدددؤال موجه من األنصدددار  

 وتوجيهه لنمام )عليه السالم(.

قدم بدارد و ما را از كسانی قرار دهد كه با رحمتی خواهم كه ما را بر والیت و یاری شما ثابتاز خداوند می
 شوند. این پرسشی است از سوی انصاری كه به عربیاز جانب خود در پیشگاهتان به شهادت نائل می

 اند.داشته )ع(گویند و درخواست ترجمه و پرسیدن آن را از امامسخن نمی

)عليه السددالم( هذه العبارة يف إنجيل يوحنا األصددحان السددادم  عثسددیالسددؤال: عندما قال  
ْن َتْحَتِمل وا  ١2عشر؛ )

َ
وَن أ ْم، َولِكْن  َ َتْسَتِطيع  ق وَل َلك 

َ
ْيًضا أل

َ
وًرا َكِثرَيةً أ م 

 
 ا َن(.»ِإنَّ ِلي أ

 و 12فرماید: )این عبارت را در انجیل یوحنا ـ اصحاح شانزدهم می )ع(كه عیسیپرسش: هنگامی
لشان را طاقت بگویم، ولی اآلن شما كه به دارم نیز چیزهای دیگر بسیار  ندارید(. تحمَّ

وهدل  ؟مدا هي هدذه األمور الآ يقصددددددهدا )عليده السددددالم( والآ لم يحتملهدا الندام يف زمدانده
 م يف يومنا هذا لهم القدرة أن يحتملوها؟النا

نماید ولی مردم زمانش تحملش را ندارند، چیست؟ آیا مردم قصد آن را می )ع(این اموری كه ایشان
 زمان ما توانایی تحمل آن را دارند؟

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 أمريكا -املرِسل: األخ دارن 

 بركاته.علیكم و رحمة الله و السَلم
 فرستنده: برادر دارن ـ آمریكا 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم
.محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سالله علیالعالمین، و صلیلله رب و الحمد  لم تسلیما 

هي العلوم الآ ينشددددرها القائم بني النام، وقد أشددددارت لها الروايات عن أبي عبد اهلل )عليه 
السالم(، قال: )العلم سبعة وعشرون حرفاً، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرن النام 

النام، وضددم ح  اليوم  ري الحرفني، فَّذا قام قائمنا أخر  الخمسددة والعشددرين حرفاً فبثها يف 
 .(١)إليها الحرفني ح  ي ثها سبعة وعشرين حرفاً(

نمایند. از ابوعبدالله امام كند و روایات به آن اشاره میعلومی است كه قائم بین مردم منتشر می
اند ی آن چیزی كه انبیا آوردهوهفت حرف دارد و همهشده است كه فرمود: )علم بیستروایت )ع(صادق

وپنج ظهور كند بیست   دانند. پس اگر قائم،م تا امروز جز این دو حرف از علم چیزی نمیدو حرف است، مرد
كند تا ی آن میكند و این دو حرف را نیز ضمیمهحرف دیگر علم را نیز خارج و آن را بین مردم منتشر می

 .(2)وهفت حرف علم بین مردم منتشر شود(بیست

 وبركاته.والسالم عليكم ورحمة اهلل 

 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

 علیكم و رحمة الله و بركاته.والسَلم
 ه ۱۴۳۳لثانی ااحمدالحسن ـ جمادی 

****** 
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 ی تكامل داروین، صحیح است؟ : آیا نظریه ۶۷۱پرسش 

 ...السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته مو ي وقائم آل محمد :67١السؤال/ 

 علیكم و رحمة الله و بركاته...محمد! سَلمموالی من و قائم آل 

ورد سدؤال من ا خوة املتحدثني باإلنجل)ية وقد ترجمت سدؤالهم يف املشداركة، اللهم سلم 
وبار  على محمد وآل محمد األئمة املهديني، السددددالم علي  يا مو ي وإمامي أحمد الحسددددن، 

 أسال اهلل أن يكون يف عون  وينصر .

شده است. خداوندا! زبان آمده و پرسش ایشان در قسمت نظرخواهی ترجمهگلیسیپرسشی از برادران ان
ـ درود بفرست و بركت ارزانی دارد. موال و امام من، امامان و مهدیینبر محمد و خاندان ایشان ـ

 خواهم در یاری و نصرت شما باشم.احمدالحسن! از خداوند می

بكة جداً؛ ألني لديهم الكثري من األدلة هل تصدس نررية التطور لتشدارلز داروين؟ هي مر
. أرجو  .ابتداًء من علم الوراثة صددعوداً إلى األدلة ا ثارية مثل األحافري لكائنات أحادية الخلية

 من  يا مو ي أن تحل هذا اإلربا ، والسالم علي  ورحمة اهلل وبركاته.
 كندا -املرسل: محمد أخر 

ها كننده است؛ چراكه آنغایت گیجای بهاست؟ این نظریه ی تكامل چارلز داروین صحیحآیا نظریه
های مربوط به شناسی مانند كاوشبسیاری از دالیل ابتدایی از علم وراثت تا دالیل مبتنی بر آثار باستان

سلولی و... را در اختیاردارند. موالی من! امیدوارم شما این آشفتگی و حیرانی را حل ی تکموجودات زنده
 علیكم و رحمة الله و بركاته.والسَلمنمایید. 

 فرستنده: محمد اختر ـ كانادا 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم



.علیالله العالمین، و صلیلله رب و الحمد  محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

أسدددأل اهلل إني يوفقكم ويسددددد خطاكم، مسدددألة التطور عموماً   يمكن أن ينكرها 
ا ن إ ي شددددخص جداهدل بمدا تعنيده، فدَّذا كدان لدديندا تمدايز وانتقداء ووراثدة فحتمداً يكون هندا  

 تطور 

ی طوركلی امروزه مسئلههایتان را استوار بدارد. بهفرماید و گامخواهم شمارا توفیق عطا از خداوند می
آگاهی ندارد. اگر تمایز، انتخاب و كس نمیتكامل را هیچ تواند منكر شود مگر كسی كه به معنای آن 

 وراثت وجود داشته باشد حتما  تكامل وجود خواهد داشت.

حفوريات والتشدريس املقارن هذه مسدألة تكاد تكون بديهية وتكاد   تحتا  ح  إلى األ
إلثبداتهدا، والتمدايز الجيين بني أفراد النوع الواحدد كدان و  يزال موجوداً، والطبيعدة املحيطدة 

أكه من  ريهم  -الذين يحملون الجينات املفضددلة   -باألفراد والآ تناسدد  بعض أفراد النوع  
الآ لم تخل   -ا وجدت هذه الثالثة  موجودة  الباً، والوراثة حتماً موجودة طاملا هنا  توالد، وإذ

 يكون هنا  تطور  -منها األرل يوماً منذ بدأت الحياة 

شناسی و علم كالبدشناسی های باستانای تقریبا  بدیهی است و اثباتش حتی به كاوشاین مسئله
افراد را  گونه همواره بوده و هست و همچنین طبیعتی كهتطبیقی نیاز ندارد. تمایز ژنتیكی بین افراد یک

ـ نسبت به دیگران های برتر را با خوددارندكسانی كه ژندر برگرفته كه اغلب متناسب با برخی افراد گونه ـ
هست، وجود دارد. وراثت نیز تا زمانی كه تولد وجود دارد، موجود است و تا زمانی كه این سه ویژگی یافت 

ـ تكامل نیز ها خالی نبوده استت هرگز از آنگیری حیاهایی كه زمین از زمانی شكلویژگیشوند ـمی
 وجود خواهد داشت.

ومدا يفعلده بعض رجدال الددين إذا لم يكن عن جهدل بمعىن التطور وتفداصدددديلده فهو مجرد 
عنداد ألنهم يرنون أني التطور يتعدارل مع النص الدديين، والحقيقدة إنهم   يعرفون ح  معىن 

 شكل خاطو أو يكذبون بكل وقاحةالنشوء وا رتقاء ومع هذا تجدهم يردون ب

زند اگر از روی جهل نسبت به معنی تكامل و تفاصیلش نباشد صرفا  آنچه از برخی مردان دینی سر می
پندارند كه تكامل با متون دینی در تعارض است. ها چنین میاز سر ِعناد و لجاجت خواهد بود؛ چراكه آن



   

ها با بینید كه آن حال میدانند و بااینارتقا را هم نمیها حتی معنای پیدایش و حقیقت این است كه آن
 كنند.گویند و انكار و تكذیب میگستاخی تمام به صورتی اشتباه پاسخ می

فمثاًل يعتقد بعضهم أن التطور يعين ا رتقاء من نوع إلى نوع يف حني   يقول علماء األحياء 
 وع إلى نوع آخر مختل  تماماً مباشرةإني التطور يحصل من ن -و  ح  دارون  -الحاليون 

نوعی دیگر هست ها معتقدند كه تكامل به معنی ارتقا و جهش از یک نوع بهمثال برخی از آنعنوانبه
گویند كه تكامل از یک نوع به نوع دیگر شناس كنونی و حتی داروین، نمیكه دانشمندان زیستدرحالی

 شود!كه كامَل  متفاوت هست، حاصل می

يوجد أحد يقول إني السددددم  تطور إلى حيوان برمائي مباشددددرة بل ح  على مسددددتوو  فال
يقول إني السدددمكة مباشدددرة األسدددما  الآ تسدددري على الطني بواسدددطة زعانفها   يوجد أحد  

يشدددكل على   (، وبعضدددهمmudskipperانتقلت من سدددمكة مائية إلى سدددمكة برمائية )
ن أوليدات التطور وأن التمدايز املقصددددود هو تمدايز جيين التطور بدأني العدادات   تنتقدل وهو   يعر

 ولثس تمايز عادات أو سلو 

یافته؛ حتی در مورد طور مستقیم به حیوان دوزیست تكاملیابید كه بگوید ماهی بهكسی را نمی
 طور مستقیم ازگوید ماهی بهروند كسی نمیها راه میهایشان روی گلهایی كه با استفاده از بالهماهی

ک شده است. برخی بر تكامل ( منتقلmudskipper =ماهی آب زیست به ماهی دوزیست )گل خور 
تگیرند كه عادت اشكال می كه اینان حتی الفبای تكامل را هم درک شوند؛ درحالیها منتقل نمیها و سنَّ

ت كنند و اینكه تمایز موردنظر، تمایز ژنتیكی است و تمایز مربوط به عادت نمی ها و رفتارها ها، سنَّ
 باشد!نمی

فالعادة لوحدها   قيمة  -فالسدري على قدمني الذي يم) ال شدر مثاًل لم يحصدل نتيجة عادة  
 ألنها   تَوَر  بل ما يحصل هو عملية انتقاء طبيعي لألفراد الحاملني للجينات املفضلة. -لها 

عادت عادت به دست نیامده است ـمثال حركت بر روی دو پا كه وجه تمایز بشر هست بر اثر  عنوانبه
شده، صورت پذیرفتن انتخاب شود؛ بلكه آنچه حاصلـ چراكه به ارث برده نمیتنهایی ارزشی نداردبه

 های برتر را دارند، هست.طبیعی برای افرادی كه ژن



عموماً إنكار التطور أصددبس اليوم كمسددألة إنكار دوران األرل سددابقاً. واألدلة العقلية 
وا ِمْن َ رْيِ الآ أو ِلق  ْم خ 

َ
ردهدا القرآن   تتعدارل مع نرريدة التطور، فددليدل إني العددم  ري منتا ﴿أ

وَن﴾]الطور:   م  الَْخاِلق  ْم ه 
َ
ءم أ [   يتعارل مع نررية التطور و  َيَتصددَور تعارضدده معها إ ي ٣5يَشْ
 جاهل

ه هست و دالیل عقلی كه قرآن طوركلی امروزه، انكار تكامل همانند انكار چرخیدن زمین درگذشتبه
د است« ﴿آیا از هیچكشد با نظریهپیش می اند یا چیز پدید آمدهی تكامل تعارض ندارد. دلیل »عدم نامولَّ

باشد و چنین تصوری وجود ندارد ی تكامل در تعارض نمیبا نظریه [35]الطور: ﴾اند؟خویش خود خالق
له  ی جاهَلن!مگر در مخیَّ

تعارضدده مع نررية ا نفجار العريم على اعتبار أنها ونررية الكم   نعم يمكن أن يتوهم
ونررية أم يمكن أن تفسدددر ظهور الكون من العدم، وهذه عموماً نررية كونية أوسدددع من  

 حدود هذه األرل.

م كه با نظریه جهت كه ی انفجار بزرگ در تعارض هست شكل گیرد؛ ازاینآری، ممكن است این توهَّ
توانند پیدایش ( میM-Theoryی ام )ی مكانیک كوانتوم و نظریهبزرگ(، نظریه این نظریه )انفجار

 ای كیهانی و فراتر از حدود این زمین هست.طوركلی این نظریههستی از هیچ را تفسیر كنند؛ و به

والددليدل ا خر هو أني صددددفدة األثر دالدة على صددددفدة املؤثر )ومنده دليدل التقنني ودليدل النرم 
الهددن ودليدل الحكمدة...(، وهدذا الددليدل ربمدا يحصدددددل وهم أنده يتعدارل مع نرريدة ودليدل 

التطور ولكندده يف الحقيقددة أيضددددداً  ري متعددارل معهددا؛ ألني وجود قددانون الجينددات يكفي 
 إلثباته، وهذا يعين إننا نحتا  فقط إثبات أني الخريطة الجينية مقننة وهذا أمر ثابت.

مندی، دلیل نظم، ت بر صفت مؤثر« هست )از آن جمله دلیل قانوندلیل دیگر، »صفت اثر داللتی اس
بسا این دلیل چنین پنداری را به ذهن متبادر سازد .. هست( و چه.دار بودن و دلیل حكمت ودلیل هدف
ها ی تكامل در تضاد هست، ولی درواقع تعارضی با آن ندارد؛ چراكه وجود داشتن قانون ژنكه با نظریه

مند است و این ی ژنتیكی قانونكند و این یعنی اینكه نیاز داریم ثابت كنیم نقشه كفایت می  برای اثبات آن
 ای است كه ثابت است.مسئله



   

ا النص الديين القرآني والروائي فهو   يتعارل مع التطور بل يؤيده بوضددددون وهذه أمثلة  أمي
 من النصول:

اش نیز هست. روشنی تأییدكنندهتضاد نیست و حتی بهاما متن دینی و روایی نیز با تكامل در تعارض و 
 هایی از برخی متون دینی:مثال

ْطَواراً 
َ
ْم أ مَداَواتم ِطبَداقداً  *قولده تعدالى: ﴿َوقَدْد َخَلَقك  ْبَع سددددَ َلْم َتَرْوا َكْيَ  َخَلَق ا َّ  سددددَ

َ
 *أ

َراجداً   ْمَس سددددِ ْرِل نَبَداتدا﴾]نون:  َوا َّ   *َوَجعَدَل الَْقَمَر ِفيِهنَّ ن وراً َوَجعَدَل الشددددَّ
َ
َن اأْل م مج نَ َتك 

َ
 -١4 أ

١7 .] 

آسمان بینید چگونه خدا هفتهای مختلف بیافرید * آیا نمیو شمارا در حالت﴿فرماید:  خداوند متعال می
ها، و خورشید را چراغشان گردانید؟ * و خدا شمارا چون نباتی را طبقه طبقه بیافرید؟ * و ماه را روشنی آن

 [17 -14]نوح: .﴾ین برویانیداز زم

ْطَواراً﴾، ومثل لهذه األطوار السددددماوات السددددبع، 
َ
ْم أ وظاهر النص واضددددس ﴿َوَقْد َخَلَقك 

م  نَ َتك 
َ
والسددماوات السددبع متدرجة يف التطور والتعقيد، ثم بني األمر بوضددون أكه ﴿َوا َّ  أ

اتدا﴾ ومعىن هدذا إنكم نتدا  بدذرة بدذرهدا اهلل ْرِل نَبدَ
َ
َن اأْل م﴾ أو مج نَ َتك 

َ
 يف األرل ﴿َوا َّ  أ

إلى جسدم   -أخرياً  -لنسدميها خريطة اهلل الجينية الآ بذرت يف األرل وكان الهدن الوصدول 
مؤهل  سددتقبال النفس اإلنسددانية الآ خلقت من الطني املرفوع إلى السددماء األولى ونف. الرون 

 فيه.

ها و مراحل، و مثال این حالت  ﴾ایی بیافریدهو شمارا در مراحل و حالت﴿ظاهر متن واضح است: 
بندی شده بندی و رتبهگانه ازنظر تكامل و پیچیدگی درجههای هفتگانه هست و آسمانهای هفتآسمان

و  ﴾و خدا شمارا چون گیاهی از زمین برویانید﴿كند باشند. سپس موضوع را با وضوح بیشتری بیان میمی
ُكْم ﴿بذری هستید كه خداوند در زمین كاشته است  معنی آن چنین است كه شما محصول ت  ْنب 

 
ُه أ اللَّ )و  ﴾و 

ی ژنتیكی خداوند نام نهیم كه در زمین كاشته شد توانیم آن را نقشهدیگر میعبارت خدا شما برویانید( یا به
ول و درنهایت، هدف، رسیدن به جسمی بود كه برای پذیرا شدن نفس انسانی كه از گل مرفوع در آسمان ا

 ی روح در آن آفریده شد، آماده گردد.و نفخه



وعن محمد بن علي الباقر صددددلوات اهلل عليه: )لقد خلق اهلل عز وجل يف األرل منذ خلقها 
سبعة عاملني لثس هم من ولد آدم، خلقهم من أديم األرل فأسكنهم فيها واحداً بعد واحد مع 

 . (١)ته منه(عامله، ثم خلق اهلل عز وجل أبا هذا ال شر وخلق ذري

وجل از آنگاهروایت )ع(از امام محمد بن علی باقر كه زمین را آفریده، شده است كه فرمود: )خداوند عزَّ
ها را یكی هفت عالمیان خلق كرده است كه از فرزندان آدم نیستند، آنان را از خاک روی زمین آفرید و آن

وجل آدم پدر بشر را آفرید و  می كه داشتند در زمین جای داد، سپس خداوند عزَّ پس از دیگری با عال 
 (2)زندانش را از او خلق كرد(.فر 

عموماً وفق  اهلل إن شدددداء اهلل سددددأكت  كتاباً جواباً على سددددؤال  هذا وأبني فيه نررية 
النشددددوء ونررية ا رتقاء ونررية ا نفجار العريم وما هو صددددحيس منها وما هو  ري صددددحيس 

عض من يجهلون وأبني فيده وهم اإللحداد وآيدات التوحيدد من نفس هدذه النرريدات الآ أفرل ب
 الحقيقة أنها تعارل الدين ووجود إله وإن شاء اهلل ينشر قريباً وأرجو أن   تنساني من دعائ . 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

و در آن شاء الله كتابی در پاسخ به این پرسش شما خواهم نگاشت  طوركلی، انخداوند توفیقت دهد! به
ی پیدایش، ارتقا و انفجار بزرگ را بیان خواهم كرد و مواردی كه در این خصوص صحیح و آنچه از نظریه

م بیها صحیح نمیآن های توحید را از همین خدایی و نشانهباشد را نیز بیان خواهم كرد؛ و همچنین توهَّ
ر تعارض با دین و وجود خداوندگار كنند دنظریاتی كه برخی جاهَلن و افراد نادان به حقیقت فكر می

زودی منتشر خواهد شد و امیدوارم مرا در دعایتان فراموش الله بهشاءان (3)هست، بیان خواهم نمود.
 نكنید.

 لیكم و رحمة الله و بركاتهعوالسَلم
 ه 1433لثانی ااحمدالحسن ـ جمادی 

 
 . 359للصدوق: ص  -الخصال  -1
 . ۳۵۹خصال ـ صدوق: ص  -2
 شده است )مترجم(.درآمده، منتشر و ترجمهاكنون به نگارش « هم خداییتوهم بیی »شدهكتاب »وهم االلحاد« با نام ترجمه -3



   

****** 

ت ﴿: آیا این سخن عیسی ۶۷۲پرسش 
ْ
 ِبَرُسول  َیأ

ً
را ْحَمُد... َو ُمَبشِّ

َ
 در انجیل وجود دارد؟ ﴾ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: 672السؤال/ 

الحمد هلل رب العاملني، وصدددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسدددلم تسدددليماً 
 كثرياً.

 الرحمن الرحیمالله بسم
 . كثیرا   محمد و آل محمد اِلئمة و المهدیین و سلم تسلیما  العالمین، وصلی الله علیو الحمدالله رب 

السددالم عليكم سدديدي ومو ي أحمد الحسددن ورحمة اهلل وبركاته، أسددأل اهلل أن ي بتنا 
 على و يتكم ونصرتكم، ويكت نا من املستشهدين بني يديكم برحمته سبحانه. 

 و موالی من احمدالحسن، درود و رحمت و بركات خداوند بر شما! آقا
قدم بدارد و ما را از كسانی قرار دهد كه با رحمتی خواهم كه ما را بر والیت و یاری شما ثابتاز خداوند می

 شوند.از جانب او در پیشگاهتان به شهادت نائل می

ة، طلبوا ترجمته وتوجيهه لنمام هذا السددؤال موجه من األنصددار الذين   يتحدثون العربي
 )عليه السالم(.

گویند و درخواست ترجمه و پرسیدن آن را از این پرسشی است از سوی انصاری كه به عربی سخن نمی
 اند.داشته )ع(امام

َيا ﴿(: 6)عليه السددالم( يف القران الكريم، سددورة )الصدد  آية    عثسددیالسددؤال: عندما قال 
ولم  ًرا ِبَرسدد  َ شددج ْوَراِة َوم  َا بَنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّ ًقا ملج دج م َمصددَ ِ ِإَلْيك  ول  ا َّ َراِئيَل ِإنجي َرسدد  ِتي ِمن  بَيِن ِإسددْ

ْ
 َيأ

ْحَمد  
َ
ه  أ  .﴾بَْعِدي اْسم 

كه عیسی و آنگاه﴿فرماید: می ۶ی ی صف آیهریم در سورهدر قرآن ك )ع(كه عیسیپرسش: هنگامی
ی خدا بر شما هستم، توراتی را كه پیش از من بوده است اسرائیل، من فرستادهبن مریم گفت: ای بنی



دهم. چون آن تان میآید و نامش احمد است، بشارت كنم، و به پیامبری كه پس از من میتصدیق می
 آمد، گفتند: این جادویی است آشكار﴾.پیامبر با آیات روشن خود 

)عليده السددددالم( موجودة يف اإلنجيدل الدذي بني أيدديندا لكن  عثسددددیهدل هدذه العبدارة من 
ن أو بشدددكل جزئي؟ أي هل هي موجودة لكن ناقصدددة أم هل هي محذوفة   ؟بشدددكل محري

 كاماًل؟

شده یا جزئی وجود ریفصورت تحدر انجیلی كه در اختیار ما است، لكن به )ع(آیا این عبارت از عیسی
 شده است؟طور كامل حذفصورت ناقص؟ یا بهدارد؟ یعنی آیا وجود دارد ولی به

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 أمريكا -املرِسل: األخ دارن 

 .علیكم و رحمة الله و بركاتهوالسَلم
 فرستنده: برادر دارن ـ آمریكا 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم
.الله علیالعالمین، و صلیلله رب و الحمد  محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

العهدين، واملفرول هنا  كتاب بثنت فيه مسدددألة ذكر محمد )صدددلى اهلل عليه وآله( يف 
أن األنصدددار حفرهم اهلل ينشدددرونه خالل األيام القادمة، وإن شددداء اهلل يقومون برجمته لكم 

 لتنتفعوا منه. وأرجو أن   تنساني من دعائ .

های عهد قدیم و عهد جدید( را در عهدین )كتاب  )ص(ی ذكر شدن حضرت محمددر كتابی مسئله
الله اقدام شاءبیان نمودم.  انصار كه خداوند حفظشان كند، در روزهای آتی آن را منتشر خواهند نمود و ان

 مند گردید. امیدوارم مرا در دعای خود فراموش نكنی.كنند، تا از آن بهرهی آن برای شما میبه ترجمه



   

 ة اهلل وبركاته.والسالم عليكم ورحم
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

 علیكم و رحمة الله و بركاته.والسَلم
 ه ۱۴۳۳لثانی ااحمدالحسن ـ جمادی 

****** 

وی( چیست؟ ۶۷۳پرسش 
ْ

ق ِبِرَّ َوالَتَّ
ْ
وال

ُ
الِئِق ذ

َ
خ

ْ
ْیَن َصْدُر ال

َ
الِئِق( در دعای ندبه )ا

َ
خ

ْ
 : معنی )َصْدُر ال

دعداء النددبدة: )أين صددددددر الخالئق ذو الرب والتقوو( مدا معىن )صددددددر ورد يف  :67٣السددددؤال/ 
 ؟؟جعلنا اهلل سبحانه من الثابتني على و يتكم.؟الخالئق(

 العراق/ البصرة -املرسل: أبو حيدر 

ْقوی( )سرآغاز آفریدگان كجا است؟ همان  الت َّ َلِئِق ُذواْلِبِرَّ و  ْدُر اْلخ  ْین  ص  در دعای ندبه آمده است: )ا 
َلِئِق( چیست؟؟؟ خداوند سبحان ما را از ثابتصا ْدُر اْلخ  قدمان بر والیت شما حب نیكی و تقوا( معنای )ص 

 قرار دهد!
 فرستنده: ابوحیدر ـ عراق ـ بصره

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً  
 اً. كثري

م على بقيدة الخلق يف زمدانده بعملده وإخالصدددده  م، وخليفدة اهلل متقددي صددددددر الخالئق أي املقددي
م من اهلل على بقية الخلق بالتنصث  اإللهي.  ومقدي

 أحمد الحسن  

 



 الله الرحمن الرحیمبسم پاسخ:
.محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسالله علیالعالمین، و صلیلله رب و الحمد  لیما 

َلِئِق( )سرآغاز آفریدگان( به معنای پیش افتاده و جلو افتاده هست و خلیفه ْدُر اْلخ  ی خداوند با عمل )ص 
ی خلق هست و از سوی خداوند نیز با تنصیب و قرار دادن تر از بقیهو اخَلصش در زمان خودش پیش

م بر بقیه  ی خلق است.الهی مقدَّ
 احمدالحسن 

****** 

 تر اتفاق افتادهافتد، پیشكنیم چیزی كه برایمان اتفاق می گاهی حس می :  ۶۷۴پرسش 

ــيءملداذا يف بعض األحيدان نحس أني  :674السددددؤال/   الدذي يحدد  معندا قدد حدد  من قبل  الشـ
(déjà vue؟ هل يوجد سر خل  هذه املواق ؟ هل يمكن أن نتعلم يشء منها؟) 

 املانيا  -املرسلة: كارولني هورن  

 déjàتر اتفاق افتاده است )افتد، پیشكنیم چیزی كه برایمان اتفاق میچرا گاهی اوقات حس می
vueتوانیم چیزی از آن را بدانیم؟ی این اتفاقات وجود دارد؟ آیا می(؟ آیا رازی در پس پرده 

 فرستنده: كارولین هورن ـ آلمان

 لرحمن الرحيمبسم اهلل ا الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً  
 كثرياً. 

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم
 . كثیرا   محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  الله علیالعالمین، و صلیلله رب و الحمد



   

لع على بعض الغث  املسدددتقبلي من خالل قراءتها يف لون املحو رون اإلنسدددان يمكن أن  تطي
 وا ثبات السماوي وبطرق عديدة

آگاه شود، تواند از طریق خواندن در لوح محو و اثبات آسمانی به برخی از غیبروح انسان می های آینده 
 تواند صورت پذیرد؛های مختلفی میكه این عمل از راه

هو الرؤو الآ ترونها يف النوم فتتحقق كما ترونها يف الواقع منها طريق واضددددس ومعرون و
بعدد فرة من الزمن، وبعض األحيدان ترون الرؤيدا وتغفلون عنهدا عندد اليقردة ولكن عنددمدا 

 يحد  الحد  يف الواقع تنتبهون إلى أنيه مر عليكم سابقاً 

بینید و به همان ب میها كه روشن و معروف است همان رؤیایی است كه در خوای این راهازجمله
شود. گاهی اوقات رؤیایی زمانی چند در عالم واقع محقق میبیند، پس از مدت صورتی كه آن را می

افتد، متوجه كه در عالم واقعیت اتفاق میشوید؛ ولی هنگامیبینید و در بیداری از آن، غافل میمی
 تر چنین چیزی بر شما گذشته است؛شوید كه پیشمی

ا أن  تتذكروا أنيه مر يف رؤيا سدابقة نسدثتموها أو تبقوا  افلني عن أنيه مر يف رؤيا سدابقة فأمي
 وبالتالي   تعلمون س   إحساسكم بأني هذا الحد  قد مر عليكم فيما مري.

 أحمد الحسن

اید بر شما گذشته است و یا اینكه آورید كه آن موضوع در رؤیای پیشینی كه فراموشش كردهیا به یاد می
مانید، و درنتیجه علت احساستان به این مطلب كه این اتفاق درگذشته بر شما گذشته است آن غافل می  از

 كنید.را درک نمی
 احمدالحسن 

****** 

 كه شیاطین در بند هستند؟ كند درحالی : چگونه انسان در ماه رمضان معصیت می ۶۷۵پرسش 

 ...بسم اهلل الرحمن الرحيم :675السؤال/ 



 ...السالم عليكم يا مو ي ورحمة اهلل وبركاته

 ...اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً 

 الله الرحمن الرحیم...بسم
 الله و بركاته...علیكم و رحمتسَلم

...محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم اللهم صل علی  تسلیما  كثیرا 

يف خطبة رسدددول اهلل يف رمضدددان يقول صدددلوات ربي عليه: )والشدددياطني مغلولة، فاسدددألوا 
ربكم أن   يسدددلطها عليكم(، إذا كانت الشدددياطني مغلولة يف شدددهر رمضدددان إذن كي  
يرتكد  اإلنسدددددان املعدايص يف شددددهر رمضدددددان، فنرو الكثري من الفسددددداد والتجرؤ على اهلل 

 ؟و ريها واإلفطار املتعمد

فرماید: )والشیاطین مغلولة فاسألوا ی رسول خدا كه درود و صلوات پروردگارم بر ایشان باد، میدر خطبه
طها علیكم( )و شیاطین در غل و زنجیر هستند؛ پس از پروردگارتان بخواهید كه آن ها را بر ربكم أن الیسلَّ

هستند، پس چگونه انسان در ماه رمضان شما مسلط نكند(. اگر شیاطین در ماه رمضان در غل و زنجیر 
شود؟ ما فسادهای بسیار، جرئت و جسارت بر خداوند، افطار عمدی و ها میمرتكب گناهان و معصیت
 كنیم!سایر موارد را مشاهده می

 حماكم اهلل وسددكم ومكن لكم يف القري  العاجل إنه سميع مجث .
 البحرين -املرسلة: النرجس

تان دهد؛ كه ای بسیار نزدیک تمكینایتش قرار دهد و استوارتان بدارد و در آیندهخداوند شمارا مورد حم
 كننده است.او شنوای اجابت

 فرستنده: نرجس ـ بحرین 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً. 

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم



   

 . كثیرا   محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  الله علیالعالمین، و صلیلله رب و الحمد

إذا كانت شدياطني الجن مغلولة يف شدهر رمضدان فهذا   يعين إن شدياطني اإلنس مغلولة، 
وجوده فالدافع  و  يعين أني اإلنسددددان أصددددبس مالكاً، بل هو إنسددددان وهنا  ظلمة يف صددددفحة

للمعصدددديدة مرة يكون شدددديداطني الجن من األبدالسددددة، وشدددديداطني اإلنس ومرة يكون نفس 
 یاإلنسددان وما فيها من ظلمة، وهنا  بعض نفوم اإلنس أخ ث من شددياطني الجن. ومن قضدد 

حياته قبل رمضددددان يف الغفلة ح   ل ت على نفسدددده الرلمة ربما   ينتفع شددددثئاً من شددددهر 
 رمضان.

شیاطین جن در ماه رمضان در غل و زنجیر هستند به این معنی نیست كه شیاطین انسانی هم در اگر 
غل و زنجیر باشند و همچنین به این معنی نیست كه انسان فرشته شده باشد؛ بلكه او، همان انسان است 

بار سوی گناه و معصیت، یکدهنده بهاش، وجود دارد. سوقی وجودیو ظلمت و تاریكی در صفحه
ها و شیاطین انسانی هستند و بار دیگر نفس انسان و ظلمتی كه در آن است، شیاطین جن از ابلیس

اش را پیش از ماه باشند. كسی كه زندگیتر از شیاطین جن میهای انسانی خبیثباشد. برخی از نفسمی
ای از ماه رمضان بهره  بسا هیچرمضان در غفلت گذرانیده تا آنجا كه ظلمت بر نفسش چیره شده باشد، چه

 عایدش نشود!

وعموماً يمكن  اعتبار  ل الشياطني يف شهر رمضان بانه مكرمة ومساعدة وعون إلهي 
ملن يطل  التوبة وا رتقاء يف ملكوت السدماوات، وهو فرصدة طيبة ملن يريد أن يسدتغلها ويغري 

اءة كتاب الجهاد حياته ونتيجته ا خروية نحو األفضل، ويمكن  معرفة تفصيل أكه بقر
 باب الجنة و رية من الكت  الآ بثنت فيها هذه األمور.

 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

توانید در غل و زنجیر شدن شیاطین در ماه رمضان را كرامت و كمک و یاری الهی برای طوركلی می  به
فرصت خوبی برای كسی است ها باشد، بدانید. این ماه، كسی كه خواستار توبه و ارتقا در ملكوت آسمان

سوی ی اخروی آن را بهاش را تغییر دهد و نتیجهخواهد زندگیی استفاده از آن را دارد و میكه اراده
هایی تر را با خواندن كتاب »جهاد، درب بهشت است« و سایر كتاب توانی تفاصیل بیشبهترین ببرد. می

 .ام، دریابیها بیان نمودهكه این موارد را در آن
 هـ  1433احمدالحسن ـ 



****** 

 چگونگی توفیق بین »رضایت به قضا« و »دستور به دعا كردن« : ۶۷۶پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، سيدي الويص اليماني العريم :676السؤال/ 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 الله الرحمن الرحیم. آقای من! یمانی وصی بزرگوار.بسم
 ة الله و بركاتهعلیكم و رحمسَلم

هنا  إشددكالية يف كيفية التوفيق والجمع بني األوامر اإللهية بالرضددا بالقضدداء وانه من 
أعلى درجات العبودية له سددبحانه وبني األوامر اإللهية بالدعاء والتضددرع إليه سددبحانه وسددؤاله 

 وتعالى؟ح  يف أبسط األمور واعتبار الدعاء من صميم العبودية له سبحانه 

اشكالی در خصوص چگونگی توفیق و جمع بین دستورات الهی در خشنودی به قضا و اینكه از باالترین 
درجات پرستش خداوند سبحان است، و بین دستورات الهی به دعا و تضرع به درگاه خداوند سبحان و 

د سبحان و متعال است، و مغز پرستش خداون  ترین مسائل و اینكه دعا هستهدرخواست از او، حتی در ساده
 وجود دارد.

وكي  يمكن أن أتصور   ؟وبعبارة أخرو أ  يتعارل األمر بالرضا بالقضاء واألمر بالدعاء
 األمرين معاً؟

 العراق -املرسل: الشي. عارن الحلي

دیگر، آیا در دستور به راضی و خشنود بودن به قضا، و در دستور به دعا تعارضی وجود ندارد؟ عبارت به
 توان این دو را با یكدیگر تصور نمود؟نه میچگو

 فرستنده: شیخ عارف حلی ـ عراق  

 



   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً. 

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم
 . كثیرا   محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  الله علیالعالمین، و صلیلله رب و الحمد

اً لندا   يتندافى مع رضددددداندا بدالقضددددداء الحدالي دعداؤندا املتعلق بدالقضددددداء ا تي وأن يكون خري
 والواقع الذي نحن فيه، فمثاًل أنا رال باملرل الذي أصابين ا ن

دعای ما كه به قضا در آینده و اینكه برای ما خوب باشد، تعلق دارد با خشنود بودن ما با قضای فعلی و 
ام، من به بیماری كه اكنون گرفتارش شده  مثالعنوانبریم، منافاتی ندارد. بهوضعیتی كه در آن به سر می

 راضی هستم؛

ألنه واقع ضددمن قضدداء اهلل ويف نفس الوقت أدع أن أشددفى بعد ا ن، فعلمي بأن مريض ا ن 
أن أبقى مريضداً يوم آخر  یواقع ضدمن قضداء اهلل ورضداي به   يعين إني أعلم أو أقول إني اهلل قضد 

 أو سنة أخرو أو بقية العمر لكي أقول رضثت بقضاء اهلل الذي   يبدل وأتر  الدعاء.

ازاین زمان، شفا پیدا كنم كه پسحال دعا میداده است و درعینچراكه در ضمن قضای خداوند رخ
شده است و راضی اوند واقعام در ضمن قضای خدكنم؛ بنابراین دانش من به اینكه در حال حاضر بیماری

آگاه گویم كه خداوند اراده فرموده تا روز دیگر یا سال ترم یا میبودنم به آن، به این معنی نیست كه من 
كند، راضی و ترتیب بگویم به قضای خداوندی كه تغییر نمیاینی عمر بیمار بمانم، تا بهدیگر یا بقیه

 خشنود هستم و دعا را رها نمایم.

أني هدذا الحدد   -كرؤيدا مندذرة  -علمدت من اهلل بطريق من طرق معرفدة الغثد   وح  لو
سددديحصدددل  داً وهو حد  فيه أذو وضدددرر فيمكن أن تدع اهلل أو أن تتصددددق ليدفع اهلل هذا 
الضددرر واألذو؛ ألنيه لثس قضدداء اهلل الذي   يبدل واملكتوب يف أم الكتاب، بل هو إخبار بوجه 

 لون املحو وا ثبات ألمر ما وقد   يحد  ويحد  وجه آخر.من الوجوه املوجودة  يف 

های غیبی مانند رؤیای هشداردهنده، بدانی كه چنین اتفاقی حتی اگر از سوی خداوند و از راهی از راه
توانی به درگاه خداوند دعا كنی یا صدقه دارد، می بر فردا خواهد افتاد و اتفاقی است كه آزار و زیانی در



اوند این زیان و آزار را از شما برطرف نماید؛ چراكه این مطلب، قضای خداوندی كه تغییر نكند بدهی تا خد
رسانی( از وجهی از وجوهات موجود در لوح الكتاب باشد، نیست. بلكه اخبار )اطَلعشده در امو نوشته

 شود. صورت دیگر، واقعتواند اتفاق نیفتد و یا بهمحو و اثبات در مورد چیزی است كه می

فنحن ندعوا ألننا   نعلم النتيجة النهائية القطعية الآ سددددتحصددددل والآ هي قضدددداء اهلل 
م  ابَك  صدَ

َ
املسدتقبلي فينا ونحن ندعوا أن   يبقى األذو الذي حصدل لنا نتيجة اخطائنا ﴿َوَما أ

﴾، ودعداؤندا هدذا   و َعن َكِثريم ْم َوَيْعف  يْدِديك 
َ
ثبَدةم َفِبمَدا َكسددددَ َدْت أ ن َمصددددِ  يتندافى مع رضدددداندا مج

م  فينا ا ن وهو واقع نعثشه ونشكر اهلل عليه.
 
 بقضاء اهلل الذي أ

 هد ١4٣٣ -أحمد الحسن

ی نهایی و قطعی كه حاصل خواهد شد خبر نداریم؛ همان چیزی كه كنیم؛ چراكه از نتیجه ما دعا می
ی اشتباه ما به وجود آمده تیجهكنیم تا آزاری كه درنی خداوند در مورد ما هست. ما دعا میقضای آینده

آوردهایی است كه خود به دست و هرگونه مصیبتی كه به شما رسد، به خاطر دست﴿است، باقی نماند: 
این دعا كردن ما با رضایت و خشنود بودن ما به قضای خداوندی  ﴾.گذرداید و خدا از بسیاری درمیآورده

كنیم، منافاتی ندارد و شكر است كه در آن زندگی می اكنون در مورد ما جریان دارد و واقعیتیكه هم
 آوریم.جا میخداوند را در مورد آن به

 هـ  1433احمدالحسن ـ 

****** 

 : تأویل قرآن و متون شرعی ۶۷۷پرسش 

ئل السدديد أحمد الحسددن من قبل األنصددار يف الكويت عن مسددألة تأويل   :677السددؤال/ سدد 
 فكان جوابه ا تي..، .القرآن و ريه من النصول الشرعية

ی تأویل قرآن و سایر متون شرعی پرسیده از سید احمدالحسن از سوی انصار در كویت در مورد مسئله
 شد... پاسخ ایشان به شرح زیر هست.



   

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته الجواب:

 الحمد هلل

 علیكم و رحمة الله و بركاته. الحمدالله سَلم پاسخ:

ا حبة املؤمنون يف الكويت و ريها حفركم اهلل وسدددددد خطاكم، أتوجه لكم يف هذا 
اليوم الكريم الجمعة الرابع والعشرون من شعبان الخري لبيان أن الرجوع لخليفة اهلل والسؤال 

اهلل وطريق أهل البثت، فدين اهلل   عن معالم الدين يف كل صدغرية وكبرية هو دين اهلل وطريق
أن هنا  معصددوماً يقلده املؤمنون ويرجعون له يف معرفة معالم دينهم و  يوجد يشء اسددمه أن 
شددخصدداً مكلفاً باتباع خليفة اهلل يقوم بالتأويل واسددتنبا  األحكام الفقهية أو العقائد من  

 فهذا ضالل يف ضالل.الرؤو أو الروايات أو من كالمي أو من النص الديين عموماً،

هایتان را استوار بدارد. در این روز عزیزان مؤمن در كویت و جاهای دیگر، خداوند حفظتان كند و گام
كنم الخیر است، این بیانیه را خطاب به شما عرض میبزرگ كه جمعه بیست و چهارمین روز از ماه شعبان

ی كوچک و بزرگ، همان های دین در هر مسئلهكه مراجعه به خلیفه و جانشین خداوند و پرسش از آموزه
بیت هست. دین خداوند این است كه معصومی وجود دارد كه مؤمنان دین خداوند، راه خداوند و راه اهل

كنند. چیزی به این نام وجود ندارد كه كسی شان به او مراجعه میهای دیناز او تقلید و در شناخت آموزه
د تكلیف شده باشد، اقدام به تأویل و استنباط احكام فقهی یا اعتقادی از ی خداونكه به پیروی از خلیفه

 طوركلی بر اساس متن دینی نماید؛ این گمراهی در گمراهی است.طریق رؤیا یا روایات یا از سخن من یا به

فدالنص عمومداً إمدا محكم أو متشدددددابده، فدَّن كدان محكمداً أخدذ بده وعمدل بده، وإن كدان 
 ل البثت لن ينه ونحده على وجهه.متشابهاً رد إلينا أه

شود، طور عمومی، متن )دینی( یا محكم است یا متشابه؛ اگر محكم باشد، گرفته و به آن عمل میبه
 شود تا آن را بیان و موردش را مشخص نماییم.بیت باز گردانیده میو اگر متشابه باشد، به ما اهل

نكم سددؤاله والرجوع إليه يف كل والحمد هلل اليوم املعصددوم حاضددر بني أيديكم ويمك
صددغرية وكبرية، فمن اعرل عن الرجوع للمعصددوم الحاضددر وتقليده يف دينه يف كل صددغرية 

 وكبرية فقد انحرن عن الصرا  املستقيم وعنا أهل البثت.



توانید از او پرسش كنید و در مورد هر ی خداوند در بین شما حضور دارد، میالحمدالله امروز خلیفه
توانید به او مراجعه نمایید. كسی كه از مراجعه به معصوم حاضر و تقلید از او كوچک و بزرگی می یمسئله

بیت دور شده گردان شود، از صراط مستقیم منحرف و از ما اهلی كوچک و بزرگی رویدر هر مسئله
 است.

ن الرؤو أو ومن يددع أنده قدادر على التدأويدل ومعرفة األحكدام أو العقدائدد من النص الدديين أو م 
ما شدددابه دون الرجوع إلينا وسدددؤالنا ثم دعا النام لألخذ بكالمه أو بطريقه الذي ابتدعه فهو 
يددع إلى نفسددددده كدَّمدام ي تبع أو إلى طريق ودين ابتددعده من نفسددددده كدَّمدام يتبع، وهدذا هو 
 ا نحران عن دين اهلل وعن خليفة اهلل، فعليه أن يرجع عن هذا ويصحس طريقه إن كان مؤمناً 

 ومتبعاً لنا أهل البثت.

هركسی كه مدعی شود، توانایی تأویل و شناخت احكام یا عقاید را از متن دینی یا از طریق رؤیا یا از سایر 
موارد شبیه به آن، بدون اینكه به ما مراجعه كند و از ما بپرسد، دارد و سپس مردم را به گرفتن سخن  

شود د، چنین شخصی مانند امامی كه از او پیروی میخودش یا به راهی كه بدعت نهاده است دعوت كن
شود، به راه و روش و دینی كه خودش روی میكند، یا همانند امامی كه دنبالهسوی خودش دعوت میبه

خواند؛ و این، همان انحراف از دین خداوند و از خلیفه و جانشین خداوند است. بر ابداع كرده است، فرامی
 بیت هست.روی ما اهلی بازگردد و راهش را تصحیح نماید؛ اگر مؤمن و دنبالهاو است كه از چنین عمل

والرؤو موضددعها يف الدين هو تأكيد النص على اإلمام والخليفة املنصددول عليه )كما يف 
ليلة وفاته(، والعقيدة واألحكام الشدرعية تؤخذ من )صدلى اهلل عليه وآله( وصدية رسدول اهلل محمد 

عقيددة جدديددة من رؤو و  يؤخدذ حكم فقهي جدديدد من رؤو، فمن  خليفدة اهلل و  تؤخدذ
جاءكم برؤو ويريد منكم هذا اصدددفقوها بوجهه و  حباً و  كرامة، وهذا بغض النرر عن 

 مناقشة صدقه من كذبه أو كون الرؤو من اهلل أو من الشيطان أو من هوو النفس.

و جانشینی است كه متن )دینی( به او اشاره  ی امامكنندهجایگاه رؤیا در دین، تأكید بر متن تعیین
در شب وفاتش هست(. عقیده و احكام   )ص(طور كه در وصیت رسول الله حضرت محمد  نماید )همانمی

شود. ای جدید و حكم فقهی جدیدی از رؤیا گرفته نمیشود و عقیدهشرعی از جانشین خداوند دریافت می
زی را از شما درخواست نمود، آن را به صورتش بكوبید و هیچ هر كس با رؤیایی نزد شما آمد و چنین چی

پوشی در این خصوص وجود ندارد؛ البته این، بدون در نظر گرفتن بررسی در خصوص اغماض و چشم
 راست یا دروغ بودن او است، یا اینكه رؤیا از سوی خداوند یا شیطان و یا هوای نفس، هست.



   

التدأويدل ومحداولدة إحكدام املتشدددددابده وتحدديدد الوجده املراد وللمؤمن تددبر القرآن وهو  ري 
 بالنص املتشابه على وجه القطع واليقني.

 ١4٣6/ شعبان الخري/  24 - أحمد الحسن

بر مؤمن است كه در قرآن تدبر و اندیشه كند و این، غیر از تأویل و تَلش برای دریافت حكم متشابه و 
 صورت قطعی و یقینی هست.معین كردن وجه موردنظر از متن متشابه به

 ۱۴۳۶لخیر اشعبان  ۲۴احمدالحسن ـ 

****** 



 املحور الثالث: األسئلة الفقهية
 های فقهی محور سوم: پرسش

 : پوشیدن و )استفاده از( صلیب ۶۷۸پرسش 

 سالم عليكم أرجوا أن تكونوا بكل خري وعافية. :678السؤال/ 

 علیكم. امیدوارم در خیر و عافیت باشید.سَلم

هل يجوز لنا أن نل س الصلث  كرامة لنمام أحمد عليه أفضل الصلوة والسالم )ألنه صل  
 بن مريم عليه السالم(؟ عثسیمكان املسيس 

ها بر ایشان باد، ما از صلیب استفاده آیا جایز است به جهت احترام به امام احمد كه برترین درود و سَلم
 به صلیب كشیده شد؟  )ع(مریمجای مسیح عیسی بن كنیم؛ چرا كه ایشان به

 وجزاكم اهلل خرياً على التوضيس.
 من انكلرة -أخوكم وخادم  مأنثس 

 تان به شما پاداش نیكو عطا فرماید.خداوند به جهت توضیح
 برادر و خادم شما مأنیس ـ انگلستان

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 حمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل م 

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم
.الله علیالعالمین، و صلیلله رب و الحمد  محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 



   

 ل س الصلث  بحد ذاته جائز.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

 خود، جایز است.خودی پوشیدن صلیب )استفاده از صلیب( به
 ه  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 

 : تصرف در ثلث وصیت مخصوص به نیازمندان۶۷۹پرسش 

وتر  وصدددديدة من ضددددمنهدا. ان ثلدث  سددددندة 2٠والددي متوفى من اكه من  :679السددددؤال/ 
تركتده. يوزعهدا ا بن األكرب على املحتداجني وأعمدال الخري. وتركدة املرحوم كداندت أموال 

. . . وا ن .لكن املشددددكلدة ا ن يف البثدت بعدد وفداتده، وبثدت، وتم العمدل بهدا بخصددددول األموال
 يريدون ي يعونه.

كم ی آنسال است كه مرحوم شده و وصیتی نموده كه ازجمله ۲۰پدرم بیش از  ر  ها این است: ثلث مات 
ک مرحوم، اموال و خانه بوده است. را پسر بزرگ ر  ترم بین نیازمندان توزیع و در كار خیر مصرف نماید؛ و مات 

از فوت ایشان، عملیات مربوط به اموال انجام شد؛ ولی اكنون مشكل، خانه است...؛ و اكنون...  پس
 خواهند آن را بفروشند.می

وا بن األكرب شداي  انه يف من األبناء من هم يف حاجة لألموال بما انهم عايشدني على كد 
 الحال.

دارند كه به اموال نیازمند هستند چراكه   تر قانع شده است كه در میان فرزندان، كسانی وجودپسر بزرگ
 نمایند.در وضعیت بدی زندگی می

فالسدؤال هل يجوز لي أن أتصدرن بالثلث املخصدص بالوصدية للمحتاجني وأعطي جزء منه 
 ألعمال الخري والباقي أوزعه على أبناء املرحوم؟



یافته است، تصرف اختصاصتوانم در آن ثلثی كه با وصیت به نیازمندان  پرسش این است كه آیا من می
 كنم و بخشی از آن را به كارهای خیر اختصاص بدهم و بقیه را بین فرزندان مرحوم توزیع نمایم؟

 سؤال رفع عن طريق خادمكم
 الكويت -أبو سارة 

 شده است.پرسشی است كه از طریق خادم شما ارسال
 ابو ساره ـ كویت 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 يجوز.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

 الله الرحمن الرحیمبسم پاسخ:
.حمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم ملله علیالعالمین، و صلیاله رب لو الحمد  تسلیما 

 جایز است.
 هد ۱۴۳۶احمدالحسن د 

****** 

ه ۶۸۰پرسش  ه : ِعدَّ  اشی حامله شده از زنا و ازدواج با او در ِعدَّ

 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته :68٠السؤال/ 

 ورد يف كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي:

 علیكم و رحمة الله و بركاتهسَلم
 متن زیر آمده است:در كتاب شرایع جلد سوم، 



   

 ]... لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزو  اعتدت باألشهر   بالوضع. 

ولو وطئت بشدددبهة ولحق الولد بالواطو لبعد الزو  عنها ثم طلقها الزو ، اعتدت بالوضدددع 
 من الواطو، ثم استأنفت عدة الطالق بعد الوضع.....[.

ه»... اگر در اثر زنا باردار شود پس آن، زن را ط ی وضع حمل ها بگیرد و نه ِعدهی ماهَلق دهد، باید ِعدَّ
كننده ملحق  ءء )دخول( به شبهه شود و به جهت دور بودن همسر از آن زن، فرزند به وطیرا؛ و اگر وطی

گیرد. سپس، پس ی وضع حمل میكننده عده  ءشود و سپس همسر، آن زن را طَلق دهد، از فرد وطی
 كند...«.ق را رعایت میی طَلاز وضع حمل، عده

 ؟فهل الآ حملت من الزنا ولم يكن لها زو  عليها عدة معينة

ه  اش هست؟ ی مشخصی بر عهدهآیا زنی كه در اثر زنا باردار شده است و همسری ندارد، ِعدَّ

 !؟وهل يجوز الزوا  منها سواء من قبل الذي زنا بها أو من  ريه يف أثناء حملها
 العراق -أحمد 

آیا ازدواج با این زن جایز است؛ چه توسط كسی كه در اثنای باردار بودنش با این زن زنا كرده است، یا و  
 كس دیگری غیر از او؟!

 احمد ـ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 الله الرحمن الرحیمبسم پاسخ:
.الله علیالعالمین، و صلیلله رب و الحمد  محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 لثس عليها عدة، ويجوز أن ت و  بأثناء حملها من الذي زنا بها، ويكره من  ريه. 
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن



ه ندارد و در اثنای بارداری د باكسی كه با او زنا كرده است، ازدواج نماید و ازدواج تواناش میاین زن عدَّ
 با غیر از او، مكروه هست.

 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 

 : خلوت كردن با زنان به جهت درمان ۶۸۱پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :68١السؤال/ 

كهت يف ا ونة األخرية ظاهرة العال  الروحاني ملعالجة تأثري الجن وما شدددابه وخصدددوصددداً 
 عند النساء. 

 علیكم و رحمة الله و بركاتهسَلم
ی روحانی برای درمان تأثیر جن و مسائلی شبیه آن مخصوصا  ی معالجهدر این روزهای اخیر، پدیده

 ها بسیار شده است.برای خانم

عدالجني يقومون بعال  النسدددداء يف  رن مقفلدة أو مغلقدة مع منع أي احدد من وهندا  بعض امل
 الدخول معه مع انه لثس من محارم املرأة، مدعياً ان العال  متوق  على الخلوة مع املريض. 

ی ورود كنند و اجازهالورود میشده یا ممنوعهای قفلها در اتاقبرخی از معالجان، اقدام به درمان خانم
باشد و دهند؛ با توجه به اینكه این مرد )درمانگر( جزو محارم این خانم نمیی به همراه او را نمیكسهیچ 

 پذیر است.مدعی است كه درمان، فقط با خلوت كردن با بیمار امكان

 فالسؤال: 

 پرسش این است:

 ؟ما الحكم الشرعي لهكذا خلوة مع النساء، وهل هنا  فرق بني الثقة من  ريه: ١

ها چیست و آیا تفاوتی بین فرد مورد اعتماد و غیر آن ها با خانمگونه خلوت كردنحكم شرعی این -1
 وجود دارد؟



   

 ؟هل فعاًل هنا  عال  روحاني يتوق  على الخلوة مع املريض: 2

 پذیر باشد؟آیا اصوال  درمان روحانی وجود دارد كه فقط با خلوت كردن با بیمار امكان -2

)املعدالا( ان يقوم بمس جسددددم املرأة ا جن يدة بددون حدائدل او مع الحدائدل   هدل يجوز للرجدل: ٣
  ؟بحجة العال 

ی درمان، لمس كننده، جسم زن بیگانه را بدون مانع یا با مانع به بهانهآیا جایز است مرد درمان -3
 نماید؟

 ?وأخرياً هل من نصيحة تقدمونها للمؤمنني لسد منافذ إبلثس اللعني: 4
 مثسان -زهراء أبو 

 های نفوذ ابلیس را ببندد؟در انتها، آیا برای مؤمنان نصیحتی دارید كه محل -4
 زهرا ـ میسان  ابو 

 الجواب:

 پاسخ:

 / هذه خلوة  ري جائزة ومحرمة و  فرق بني ثقة و ريه.١ 

 د ندارد.این خلوت كردن جایز نیست و حرام است و تفاوتی بین فرد مورد اعتماد و غیر آن وجو  -1پاسخ  

 /   حاجة للخلوة مع املريض.2 

 باشد.نیازی به خلوت كردن با بیمار نمی - 2پاسخ 

 /   يجوز وهذا فعل محرم. ٣ 

 جایز نیست و عملی حرام هست. - 3پاسخ 



أمدا نصدددديحآ فهي أن يجتند  املؤمنون الخلوة املحرمدة؛ ألنهدا بداب من أبواب الشدددديطدان فال 
 تطرقوه يرحمكم اهلل.

 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

های شیطان جانب: مؤمنان از خلوت كردن حرام دوری نمایند؛ چراكه دربی از درب اما نصیحت این
 تان كند!است؛ پس آن را نكوبید. خداوند رحمت

 هـ ۱۴۳۶لحسن ـ ااحمد

****** 

 فروش : قرارداد پیش ۶۸۲پرسش 

 البيع على املكشون :682السؤال/ 

 فروشپیشقرارداد 

وهي عملية بيع تقدمها بعض شدركات الوسداطة عن طريق ا نرنت، أي أن يربس البائعون 
 على املكشون عند تراجع سعر األسهم.

دهند كه در آن، های )تجاری( واسطه از طریق اینترنت انجام میفرآیند فروشی است كه برخی شركت
 گیرد.د تعلق میها، به فروشندگان سوهنگام برآورد نهایی قیمت سهام

على سد يل املثال، إذا اعتقد مسدتثمر أن سدهم شدركة م )سدهم م( قد تم تقييمه بأعلى 
دو ر وبأن السددعر سددثراجع، فيمكنه النقر فوق زر ربيع  ١5من قيمته الحقيقية عند مسددتوو 

 ١٠على املكشدونر لفتس صدفقة بيع على املكشدون على سدهم م. وإذا تراجع سدعر السدهم إلى 
دو ر،  2٠دو رات عن كل سددددهم. لكن إذا ارتفع سددددعر السددددهم إلى  5، يربس املسددددتثمر  دو ر 

 دو رات على كل سهم. 5سيخسر امل ستثمر 
 أنصاري 



   

اش مثَل  حدود گذاری سهام شركت س )سهم س( را باالتر از قیمت واقعیبه عنوان مثال، اگر سرمایه
تواند براساس شرایط در آینده صورت خواهد پذیرفت، میدالر برآورد كند و از آنجا كه برآورد نهایی  ۱۵

دالر سود   ۵گذار  دالر بازگردد، سرمایه  ۱۰فروش« سهام س را برآورد نماید. حال اگر قیمت  سهام به  »پیش
 دالر از كل سهام ضرر خواهد نمود.  ۵گذار  دالر صعود كند، سرمایه  ۲۰خواهد نمود ولی اگر قیمت سهام به  

 انصاری 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 يجوز.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم   تسلیما 

 جایز است. 
 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 

 : تجارت طال، نفت، بورس نقد، سهام و غیره بر بستر اینترنت ۶۸۳پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :68٣السؤال/ 

 السالم علي  سيدي ومو ي أحمد الحسن ورحمة اهلل وبركاته

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و رحمت و بركات خداوند بر شما!آقا و موالی من، احمدالحسن! درود 



مدداحكم التجددارة يف الددذهدد  والنفط وبورصدددددات النقددد واألسددددهم وتجددارة عقود ا جدل 
والفروقات و ريها وكلها تتم عن طريق اإلنرنت من خالل شدركات وسداطة توفر ل  خدمة 

 ا تجار بهذه األمور.

دار و آتی، و نظایر آن كه همگی از طریق مدت حكم تجارت طَل، نفت، بورس نقد و سهام، معامَلت 
شود، دهند، انجام میگر كه خدمات تجاری این امور را ارایه میهای واسطهاینترنت و از طریق شركت

 چیست؟ 

   تنسونا من بركات دعائكم.
 خادمكم حسن من البحرين 

 ما را از بركت دعای خودتان فراموش نكنید.
 خادم شما حسن از بحرین  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  اب:الجو

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

 يجوز.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم   تسلیما 

 جایز است. 
 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 



   

 : آموزش فنون رزمی به زنان در باشگاه ورزشی مردانه ۶۸۴پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :684السؤال/ 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 بسم الله الرحمن الرحیم
 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

القتال )الجيدوا، جيجيتسددددو( يف نادي ريايض حثث إن املتواجدين هل يمكن للمرأة تعلم  
 كلهم رجال وخاصة يحد  تمام وهو شو طبيعي يف مثل هذه الرياضة.

تواند فنون رزمی )جودو و جوجیتسو( را در باشگاه ورزشی آموزش ببیند؛ البته با در نظر آیا یک زن می
دهد كه در چنین تند و مخصوصا  تماس بدنی رخ میگرفتن اینكه افرادی كه حضور دارند، همگی مرد هس

 باشد.هایی كامَل  طبیعی میورزش

 مو ي أحمد الحسن حفركم اهلل وعجل فرجكم.
 تونس -ن يل 

 موالی من، احمدالحسن! خداوند شما را حفظ و در فرج شما تعجیل فرماید. 
  تونسنبیل ـ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

   يجوز.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم   تسلیما 

 جایز نیست. 
 هـ  ۱۴۳۶ـ  احمدالحسن



****** 

 خرید كاالی مسروقه  :۶۸۵پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :685السؤال/ 

 اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.

 السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته 

 بسم الله الرحمن الرحیم
.اللهم صل علی محمد و آ  ل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

كي  يج  التصدرن   ؟ما حكم بضداعة تم شدراءها ثم اكتشد  فيما بعد أنها مسدروقة
 ؟وهل يج  التوق  عن التعامل مع البائع مرة أخرو  ؟هل يجوز ا سدتمرار يف اسدتخدامها  ؟بها

 ؟ن البضاعة مسروقةهل يج  إبالغ املسؤولني أ

حكم كاالیی كه پس از خریدنش، مشخص شود دزدی است، چیست؟ چگونه باید با آن برخورد نمود؟ 
ی بعدی متوقف گردد؟ آیا باید ی استفاده از آن جایز است؟ آیا باید تعامل با فروشنده برای مرتبهآیا ادامه

 به مسئولین اطَلع داده شود كه كاال دزدی است؟

 )اشريت أشرطة فيديو اكتشفت فيما بعد أنها مقرصنة(. 

 )نوار ویدیویی خریدم و بعدش مشخص شد دزدی است( 

 جزاكم اهلل خريا جزاء املحسنني.
 اإلمارات -مريم 

  خداوند به شما بهترین پاداش نیكوكاران را دهد!
 مریم ـ امارات  



   

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

إن أمكن إعادة املسددروق إلى صدداحبه ي عاد له، وإن لم يمكن إعادته ي عمل باملمكن كأن 
 ي تصدق نيابة عن املال  أو ي دعى له. و  يج  ا متناع عن التعامل مع البائع، و  يج  اإلبالغ.

 هد ١4٣6 -أحمد الحسن

پذیر باشد، باید به او بازگردانیده شود و اگر اگر بازگرداندن كاالی دزدیده شده به صاحبش امكان
پذیر است، انجام شود؛ مثَل  به نیابت از مالک، صدقه پذیر نباشد، هركاری كه امكانبازگرداندنش امكان

 باشد. ادن هم واجب نمیداده یا برایش دعا شود. امتناع از تعامل با فروشنده الزم نیست و اطَلع د
 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 

 : حضور در مجالس مؤمنان بدون رضایت مادر۶۸۶پرسش 

 . .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :686السؤال/ 

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

مجلس والدتي  ري أنصارية و  تسمس لي بحضور مجالس األنصار. هل يجوز لي أن أحضر  
علماً بأن والدي  ري أنصداري ولكنه يسدمس   ؟األنصدار إلحياء الوفيات عند سدفرها وعدم علمها

 لي بذل  بل ويشجعين على ذل .

 نسأل اهلل املغفرة على تقصرينا.
 سلطنة عمان -زهراء 



توانم هنگام دهد. آیا من میی حضور در مجالس انصار را نمیمادرم از انصار نیست و به من اجازه
بود و ختم شركت كنم. با توجه به اینكه پدرم از انصار  مسافرت ایشان و بدون اطَلع او، در مجالس یاد

 كند.دهد و حتی مرا در این خصوص تشویق نیز میی این كار را مینیست؛ ولی به من اجازه
 مان را داریم.از خداوند درخواست آمرزش كوتاهی

 زهرا ـ پادشاهی عمان  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

  يجد  طداعتهدا يف هدذا األمر، ومدا دام الوالدد حفرده اهلل يؤيدد مدا تفعلني يف طداعدة اهلل 
 فتوكلي على اهلل وفق  اهلل وسدد خطا .

 هد ١4٣6 - د الحسنأحم

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ـ كاری را كه در كه خداوند حفظش كنداطاعت از او در این مسئله واجب نیست. تا هنگامی كه پدر ـ
كند، بر خداوند توكل كن. خداوند توفیقت عنایت فرماید و ید میدهی تأیاطاعت از خداوند انجام می

 هایت را استوار بدارد. گام
 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 

 : حكم خون موجود در مرغ پس از تمیز كردنش۶۸۷پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :687السؤال/ 

 واملهديني وسلم تسليماً.الحمد هلل، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



   

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

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

ردل أثنداء طبخي للددجدا  ظدل يفور منهدا دم أحمر سدددددائدل وملددة من الزمدان كلمدا انرفده ي 
 وما حكم هذا الدم؟ وهل يجوز اكل هذا اللحم؟  ؟.. فهل هذا ال ء طبيعي.يخر  الدم

 ...اشرينا الدجا  وهو حي وذبحه الذبان أمامنا

شد و برای مدتی، هر وقت آن را زد و روان میدر هنگام طبخ كردن مرغ، خون سرخی از آن بیرون می
این طبیعی است؟ حكم این خون چیست؟ آیا خوردن این  شد.... آیاكردم، خون از آن روان میتمیز می

 گوشت جایز است؟
 مرغ را زنده خریدیم و آن را جلوی خودمان ذبح كردند.... 

 جزاكم اهلل خري الجزاء.
 اإلمارات -زين  

 خداوند به شما بهترین پاداش را عطا فرماید!
 زینب ـ امارات  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

   إشكال فيه ويجوز أكله، والدم املتبقي يف جسم الذبيحة بعد الذبس طاهر.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد   االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

باشد و خوردنش جایز است. خونی كه پس از ذبح، در بدن حیواِن ذبح شده باقی اشكالی در آن نمی
 ماند، پاک است.می

 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 



****** 

 ی نامسلمان در تزكیه بودن ماهی : اعتماد بر سخن فروشنده۶۸۸پرسش 

 الرحيم بسم اهلل الرحمن  :688السؤال/ 

 اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 .. وبعد .السالم علي  يا حجة اهلل على خلقه وويص حجته ورحمة اهلل وبركاته

 بسم الله الرحمن الرحیم
 .  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 هایش و وصی حجتش! اما بعد....ای حجت خداوند بر آفریده درود و رحمت و بركات خداوند بر شما،

( حول ١9ل ١لقد قلت سددديدي يف جواب  السدددابق )يف كتاب األجوبة الفقهية/ متفرقة  
السدددم  وحكمه وتذكيته:]إذا علمت أني فيه فلسددداً وأطمأننت لتذكيته فيجوز اسدددتعماله 

ه بيلة صدديد سددواء كان ا خذ أو لألكل؛ ألني تذكية السددم  هي أخذه حياً من املاء أو صدديد
الصدياد مسدلماً أم  ري مسدلم، وهذا السدم  املسدتورد يصدطاد بالشدبا  وآ ت الصديد ويخر  من  

ى وإن كان الصياد  ري مسلم[.  املاء وير  ليموت خار  املاء عادة فهو مذكي

« در مورد ماهی 19ی  صفحه  1های فقهی / متفرقه جلد  تان »در كتاب پاسخآقای من! در پاسخ پیشین
 ی آن فرمودی:و حكمش و تزكیه

ی آن اطمینان حاصل نمودی، خوردنش جایز است؛ چرا كه »اگر یقین كردی كه پولک دارد و از تزكیه
خواهد باشد؛ میی ابزار صید میی ماهی، گرفتن آن به صورت زنده از آب، یا صید آن به وسیلهتزكیه

اد مسلم ان باشد یا غیرمسلمان. به طور معمول ماهی وارداتی با تور و ابزارآالت شخص گیرنده یا صیَّ
باشد، شود تا بیرون از آب بمیرد؛ بنابراین تزكیه میصیادی صید شده، از آب بیرون آورده شده و رها می

 .حتی اگر صیاد مسلمان نباشد«

كدافر( بدأن سددددؤالي: هدل يمكن إحراز اإلطمئندان بنداء على قول البدائع )املسدددديحي أو ال
السددددمد  الدذي ي يعونده يف أسددددوق البلددان الغربيدة مدذكى بدالطريقدة الآ ذكرتهدا سدددديددي يف 



   

وماذا لو سدألنا ذل  البائع وأجابنا بأنه يجهل و  يعرن الطريقة الآ تم   ؟جواب  ا ن  الذكر
 ؟فهل يجوز عنذئذ شراء وأكل ما ي يعه من السم  ،بها اصطياد السم 

باشد؟ پذیر میاحراز اطمینان بر اساس سخن فروشنده )مسیحی یا كافر( امكانپرسش این جانب: آیا 
فروشند، به روشی كه آقای من، در پاسخ با توجه به اینكه ماهی كه در بازارهای كشورهای غربی می

باشد. اگر از فروشنده بپرسیم و به ما پاسخ دهد كه او از روشی كه اخیرتان ذكر فرمودید، تزكیه شده می
آگاهی ندارد، وضعیت چطور خواهد بود؟ آیا در این صورت، م اهی طبق آن صید شده است، اطَلع و 

 خریدن و خوردن آن ماهی، جایز است؟

وعطشده ادعو   )عليه السدالم(ومصدثبتها و ربة الحسدني  )عليه السدالم(  سديدي بحق زين  
الحسدددنة وأن يحشدددرني لي بأن أكون يداً ل  وحجراً يف يمين  وأن يختم لي بالخري والعاقبة  

 سبحانه وتعالى معكم يا أهل بثت العصمة والرسالة صلوات ربي وسالمه عليكم.
 أمريكا الشمالية -محمد 

و تشنگی او، برایم دعا فرما تا دستی   )ع(و مصیبت ایشان و غربت حسین    )ع(آقای من! به حق زینب  
و نیكویی نماید، و خداوند سبحان و متعال برایت و سنگی در دستت باشم، و اینكه عاقبتم را ختم به خیر 

 مرا با شما اهل بیت عصمت و رسالت محشور فرماید. درود و سَلم پروردگارم بر شما!
 محمد ـ آمریكای شمالی  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

يجوز ا عتمداد على قول البدائع إن اطمدأنندت لكونده يصدددددق فيمدا يقول، أمدا إذا كدان البدائع 
السم  الذي يعرضه فَّن أمكن  الوصول يجهل فعلي  أن تبحث عن طريق آخر ملعرفة حال  

 إلى ا طمئنان بأنه مذكى يمكن  تناوله.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن



باشد. گو است، اعتماد به سخن او جایز میاگر اطمینان داشته باشی كه فروشنده در سخنش راست
آگاهی نداشته باشد، بر شما است كه به دنبال راه دیگری برای شناخ ت وضعیت ماهی اما اگر فروشنده 

كه بر شما عرضه نموده است، باشی. اگر رسیدن به این اطمینان كه ماهی تزكیه شده است، برایت 
 توانی از آن تناول نمایی. پذیر باشد، میامكان

 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 

 : بسنده كردن به اذان تلویزیون ۶۸۹پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۶۸۹السؤال/ 

ج اء بدا ذان الدذي يرفع من خالل التلفزيون اذا كدان موافقدا للتوقثدت املحلي هدل يجوز ا 
 للمدينة أو يسبقه بدقيقة أو يتأخر عنه بعض ال ؟

 الناصریة  - أبو إسراء  

 بسم الله الرحمن الرحیم
ک شود، اگر اذان موافق با وقت محلی شهر باشد یا یآیا بسنده كردن به اذانی كه از تلویزیون پخش می

 تر باشد جایز است؟دقیقه از آن جلوتر یا مقداری از آن عقب
 اسرا ـ ناصریه   ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی   الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 



   

 يجوز ا ج اء باألذان إذا كان يف وقت الصالة، ولكن األفضل لكم أن تؤذنوا.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

 .اگر در مورد وقت نماز باشد، بسنده كردن به آن جایز است؛ ولی برای شما بهتر است اذان را بگویید
 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 

 : استفاده كردن از اسپری تنگی نفس در حین نماز۶۹۰پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۶۹۰السؤال/ 

أنا مصددداب بمرل الربو يف بعض األحيان وأثناء أداء الصدددالة أعاني من نوبة ربو حادة بحثث 
استخدام )بخاخ يصع  علي أداء الصالة بشكلها ا عتيادي إ  مع معاناة شديدة هل يجوز لي 

 الربو( أثناء الصالة.
 الناصرية -أبو إسراء 

 بسم الله الرحمن الرحیم
شوم به من به بیماری تنگی نفس دچار هستم و در حین به جا آوردن نماز دچار تنگی نفس شدیدی می

توانم می گردد مگر با درد و رنج فراوان. آیاطوری كه به جا آوردن نماز به شكل معمول آن برایم دشوار می
 در حین نماز »اسپری تنگی نفس« استفاده كنم؟

  اسرا ـ ناصریه  ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 يجوز.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن



 بسم الله الرحمن الرحیم  پاسخ:
.والحمدلله رب ا  لعالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 جایز است.
 هـ  1436احمدالحسن ـ 

****** 

 : فرستادن فرزندان به مدارس مختلط ۶۹۱پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۶۹۱السؤال/ 

منفصدلة لكن هل يجوز وضدع البنات أو األو د بمدارم مختلطة مع العلم بوجود مدارم 
 لتدني مستوو الربية والتعليم وا هتمام بالطال  فيها؟

 اإلمارات -زين  

 بسم الله الرحمن الرحیم
ای نیز آیا فرستادن دختران یا فرزندان به مدارس مختلط جایز است؟ با توجه به اینكه مدارس جداگانه

 شود.آموزان آنها انجام میوجود دارد؛ اما این عمل، با توجه به سطح تعلیم و تربیت و دانش
 زینب ـ امارات  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین   و سلم تسلیما 

يف الدراسة ا بتدائية أي السنني الست األولى   إشكال، أما يف الثانوية ويف سنني املراهقة 
 بالخصول فاألفضل تجن  هذا األمر ما أمكن.

 هد ١4٣6 - أحمد الحسن



   

ـ اشكالی ندارد. اما در سطوح بعدی و مخصوصا  در یعنی شش سال اولی ابتدایی ـدر آموزش دوره
 های نزدیک بلوغ، بهتر است تا جایی كه امكان دارد از این مسئله دوری شود.سال

 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 

 : حكم ازدواج با داشتن زن هاشمی ۶۹۲پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۶۹۲السؤال/ 

من لدديده زوجدة هداشددددميدة هدل يجوز لده أن ي و  بزوجدة أخرو هداشددددميدة أو عداميدة، زواجداً 
 منقطعاً أو دائماً؟

 العراق -عالء السالم 

 بسم الله الرحمن الرحیم
ـ موقت یا دائمكسی كه همسر هاشمی دارد، آیا جایز است با زن هاشمی یا غیرهاشمی دیگری ازدواج ـ

 كند؟ 
 عَل سالم ـ عراق  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 مد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل مح

 يجوز.
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 جایز است.
 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 



****** 

 : حكم گیاه شاهدانه۶۹۳پرسش 

 نبات القنابس والحشثش للعال  الطيب يف بلد هي  ري قانوني :۶۹۳السؤال/ 

 گیاه شاهدانه و حشیش برای درمان پزشكی در شهری غیرقانونی است.

السدددالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، إلي  يا مو ي سدددؤال من بعض األنصدددار من أنحاء 
  العالم

 باشد.من! این پرسشی از سوی برخی انصار از جای جاِی جهان می سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته، موالی  

لقد قلت بالنسدبة لنبات القنابس والحشدثش إنها حرام إ  إذا كان الغرل هو طيب مثال أو 
 صناعي.

باشد، مگر اینكه مثَل  به منظور پزشكی یا صنعتی در مورد گیاه شاهدانه و حشیش فرمودید كه حرام می
 استفاده قرار گیرد.مورد 

هندا  بعض الددول مثدل أمريكدا وأوروبدا والددول املتقددمدة علميدا يسددددتعملون نبدات القندابس 
وأمرال أخري كثرية، وهنا  أطباء يفضددلون أن يسددتعمل OCDو ADHDلعال  السددرطان و 

املريض هددذا النبددات عن أدويددة أخرو، مدداذا يفعددل مريض إن كددان عنددده أحددد هددذه األمرال 
تشددددخيص دكتور ولكن يف البلدد الدذي يعثش فيده هدذه النبدات  ري قدانوني؟ هدل  وبدالفعدل من

 يمكن أن يحصل عليها و يستعملها لغرل طيب أم  ؟

های پیشرفته از نظر علمی، گیاه شاهدانه را برای درمان ها مثل آمریكا و اروپا و حكومتبرخی حكومت
كنند. پزشكانی هستند كه ستفاده میهای بسیار دیگری او بیماری ADHA ،OCDسرطان، بیماری 

ها دانند. اگر بیماری، یكی از این بیماریهای دیگر را بهتر میی بیمار از این گیاه نسبت به دارواستفاده
كند، این گیاه غیر قانونی باشد، چه را داشته باشد، دكتر نیز تشخیص دهد، ولی در شهری كه زندگی می

 به آن دست پیدا و برای منظور پزشكی آن استفاده كند، یا خیر؟تواند كاری انجام دهد؟ آیا می



   

وأيضاً هل ممكن للشخص أن يشخص حاله ويقول أنا عندي املرل كذا أو كذا وبدون 
 زيارة الدكتور، لقد سمعنا ورأينا هذا املوق  من قبل بعض األفراد. 

فَلن بیماری را دارم،   تواند خودش وضعیتش را تشخیص دهد و بگوید كه منهمچنین آیا شخص می
 بدون اینكه پزشک او را ویزیت نماید؟ این نوع برخورد را از سوی برخی افراد شاهد هستیم.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدل  له رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

  يجوز اسددتعمال هذه املواد إ  بوصددفة طبية من طبث  متخصددص، وا سددتمرار يف تناول 
 هكذا أدوية يحتا  إلشران طيب.

 هد ١4٣6  - أحمد الحسن

ی استفاده ی پزشكی از سوی پزشک متخصص و ادامهباشد مگر با توصیهاستفاده این مواد جایز نمی
 از اینگونه داروها به اشراف پزشكی نیازمند است. 

 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 

 : مصرف كردن مال مخصوص بیمار برای خانه و خانواده ۶۹۴پرسش 

 السالم عليكم :۶۹۴السؤال/ 

 على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.اللهم صل 

 لدي سؤال سيدي ومو ي السالم علي  يا مرلوم، أنقله نيابة عن أخآ:



. . هل يجوز صرن أموال املريض اللي يستلمها من الشؤون ا جتماعي والضمان ا جتماعي 
ريض إليهدا دون إعطدائده بدال دددد وصددددرفهدا على البثدت والعدائلدة املوجودة فيهدا ر م احتيدا  هدذا امل

 . يعين يبدي كل يش عليه؟.الذي يريده

 والسالم عليكم سيدي ومو ي ونسالكم الدعاء.
 السعودية -أبو محمد األنصاري 

 سَلم علیكم
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 

ای ستمدیده! پرسشی كه به نیابت از خواهرم مطرح آقا و موالی من، پرسشی دارم. سَلم بر شما، 
 كنم:می

شود جایز ی تأمین اجتماعی گرفته میی بیمه آیا مصرف كردن اموال بیمار از كار افتاده كه از اداره
رغم احتیاج این بیمار به آن ی موجود در آن، صرف نماید؛ علیاست.... و اینكه آن را در خانه و خانواده

 خواهد را به او بدهند.... یعنی از دادن هر چیزی به او خودداری شود؟نكه چیزی از آنچه میاموال بدون ای
 آقا و موالی من! والسَلم علیكم. التماس دعا. 

 محمد انصاری ـ سعودی  ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 األموال الآ تصرن للمريض هي أموال تخص املريض، فال يجوز صرفها بدون اذنه. 
 هد ١4٣6 - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ی او جایز ختصاص به بیمار دارد. لذا مصرف آن بدون اجازهشود، ااموالی كه برای بیمار صرف می
 نیست.

 هـ  ۱۴۳۶احمدالحسن ـ 

****** 



   

 ی بهتر در زمان كنونی : مهریه ۶۹۵پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۶۹۵السؤال/ 

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

 .)عليه السالم(السالم على سيدي ومو ي وإمامي أحمد الحسن 

 بسم الله الرحمن الرحیم
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 ، سَلم بر شما!)ع(آقا، موال و امام من، احمدالحسن 

احدو األنصددداريات وأح  أن اسدددتفسدددر  مو ي بالتوكل على اهلل أنوي أن أتقدم للزوا  من
عن قيمة املهر يف هذا الزمان حثث يج  أن ي  ت مبل  مقدم الصددداق ومؤخر الصددداق يف العقد 

)عليها الرسددمي يف املحاكم الرسددمية يف الدولة، هل يج  ان يكون املهر بمقدار مهر الزهراء  
 أو يمكن أن يكون أعلى؟ السالم(

ت كردم تا برای ازدواج با یكی از خواهران انصاری قدم پیش بگذارم. موالی من! با توكل به خداوند ، نیَّ
پرداخت مهریه و پشت قباله آن باید در مایلم از مبلغ مهریه در این زمان از شما بپرسم؛ چرا كه مبلغ پیش

 ی حضرت زهراهای رسمی در حكومت ثبت گردد. آیا مهریه باید به میزان مهریهعقد رسمی و در دادگاه
 تواند باالتر نیز باشد؟باشد؟ یا می )ع(

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والحمد هلل

 وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
 والحمدلله

 وعلیكم السَلم و رحمة الله و بركاته



يمدة أثدا  بثدت بثندت يف جواب سدددددابق مدا هو مهر الزهراء يف هدذا الزمن ويف أي زمن، وهو ق
 لشخصني، وهذا هو املعيار، أي ان املهر هو مبل  يؤثث به البثت الذي سيعثش فيه الزوجان.

ی حضرت زهرا در این زمان و در هر زمان چیست، كه همان در پاسخ پیشین بیان نمودم كه مهریه
ی آن، ت كه به واسطهباشد، و این مَلک است؛ یعنی مهریه مبلغی اسی خانه برای دو نفر میمبلغ اثاثیه

 شود.ای كه در آن زندگی خواهند كرد، تشكیل میبرای زوجین خانه

وإذا كندت تريدد رقمداً أو مبلغداً معينداً كحدد أعلى فداألفضدددددل أن   يتجداوز مبل  املهر مدا 
قيمته أربعني مثقال ذه  عيار ثمانية عشددددر أو ما يعادلهما بأي عملة، وإذا أريد تقسدددديم املهر 

 دفع كمقدم وجزء كمؤخر فتقسم القيمة املذكورة عليهما.إلى جزء ي

 ۴۰خواهی، بهتر است مبلغ مهریه از مبلغ معادل اگر عدد یا مبلغ مشخصی را به عنوان حد باالیی می
خواهی مهریه را به بخشی عیار یا معادل آن با در معامَلت متفاوت، بیشتر نباشد. اگر می  ۱۸مثقال طَلی  
 ت و بخشی به عنوان پرداخت پایانی تقسیم نمایی، مبلغ مذكور را بر آن دو تقسیم كن.پرداخبه عنوان پیش

تجن  أي مهر مرتفع ح  وإن كان الزو  مثسدوراً ألنه سدنة سدثئة يف  -عموماً   -واألفضدل
  املجتمع املؤمن، فمن بركة املرأة قبولها بمهر قليل ومن شؤمها رفع املهر والتفاخر.

 أحمد الحسن

ی سنگینی دوری شود، حتی اگر همسر توانایی داشته باشد؛ چرا به طور كلی، بهتر است از هر مهریه
ت بدی محسوب میكه در جامعه ی كم و از بد ُیمنی او، شود. از بركت زن، پذیرفتن مهریهی مؤمن، سنَّ

 باال بردن مهریه و فخرفروشی است. 
 احمدالحسن 

****** 

 محل فروش پیتزای گوشت خوک: كار كردن در  ۶۹۶پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۶۹۶السؤال/ 



   

 اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسيماً كثري.

 السالم على يماني املحمد نور الهدو أحمد ورحمه اهلل وبركاته

أنواع من  ويف هذا املحل تباع(أنا اشدددتغل يف محل لبيع البث ا يف أسدددراليا )شدددري  يف العمل
البث ا تحتوي لحم الخنزير وأيضداً ي يع لحم خنزير يطبخه سدلقا باملاء على لنار وبعد ا نتهاء 
من طبخه يضددددع لحم الخنزير املطبوخ يف الرباد وعند بيعه يخرجه من الرباد ويشددددويه بالفرن 

ا خر   الخال لشدواء البث ا وهذا الفرن طريقه عمله نضدع األكل من جان  ويخر  من الجان 
 وبعض األكل نضعه مرتني ليطب. جيداً.

 بسم الله الرحمن الرحیم
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 

 درود و رحمت و بركات خداوند بر یمانی محمد، نور هدایت، احمد!
باشم( و در این مكان پیتزاهای فروشی در استرالیا مشغول به كار هستم )در كار شریک میمن در پیتزا

پز شده، سپس در رسد. همچنین گوشت خوک آب مختلفی كه محتوی گوشت خوک است، به فروش می
شود و هنگام فروختن، از فریزر خارج شده، توسط فر خاصی كه برای پختن پیتزا به فریزر قرار داده می

صورت است كه خوراكی از یک طرف وارد و از ی عملكرد این فر به این شود. نحوهرود، بریان میكار می
 دهیم تا خوب پخته شود.ها را نیز دو بار در آن قرار میشود. برخی از خوراكیسمت دیگر خارج می

مدا الحكم الشددددرعي من نداحيده العمدل واألموال املسددددتحصددددلده )شددددريد  يف العمدل فقط( 
وما هو (،  الشدددري )ا خر  و)شدددري  باملال والعمل(، علماً ان لحم الخنزير يشدددريه الشدددخص  

حكم األكددل الحالل الددذي   يحتوي على لحم الخنزير اذا شددددويدده بنفس الفرن مع لحم 
الخنزير أو الب ا الآ تحتوي على لحم الخنزير وما حكمه إذا شدددوو لوحده أو اذا شدددويه بعد 

الخنزير وشددددوي شددددواء لحم خنزير أو الب)ا )يعين عنددمدا نشددددوي الب)ا الآ تحوي على لحم 
 (؟الخنزير ماحكم البخار الصادر منهما

حكم شرعی در خصوص كار و اموال به دست آمده چیست؟ در حالت »فقط شریک در كار« بودن و 
خرد. حكم ـ میشریكم»شریک در سرمایه و كار« بودن؛ با توجه به اینكه گوشت خوک را كس دیگری ـ

باشد و در همان فر كه گوشت خوک بوده و یا پیتزایی خوردن غذای حَللی كه حاوی گوشت خوک نمی
كه محتوی گوشت خوک بوده، پخته شده است، چیست؟ حكم آن وقتی به تنهایی پخته شود یا اگر پس 



از بریان شدن گوشت خوک یا پیتزا پخته شود، چیست؟ )یعنی وقتی پیتزایی كه محتوی گوشت خوک 
 شود، چیست؟(بخاری كه از آن صادر می است را بپزیم یا گوشت خوک بریان شود، حكم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  تسلیما 

  إشددددكال يف العمل و  يف األموال املسددددتحصددددلة طاملا أن لحم الخنزير أو الطعام املحرم 
األكل يباع إلى مسددددتحليه، وبقية األطعمة الحالل الآ تعمل يف نفس الفرن   إشددددكال يف 

 استعمالها. أما البخار الصادر من لحم الخنزير فال يعترب نجساً.
 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

باشد؛ البته تا هنگامی كه گوشت خوک یا غذایی آید، نمیاشكالی در كار و در اموالی كه به دست می
داند. استفاده از سایر غذاهای كه خوردنش حرام است، به كسی فروخته شود كه خریدنش را حَلل می

شود، نجس ادر میشود، اشكالی ندارد. بخاری كه از گوشت خوک صحَللی كه در همان فر پخته می
 شود. شمرده نمی

 هـ ۱۴۳۵لقعده  ااحمدالحسن ـ ذی 

****** 

 : عدم التزام به برخی احكام شرعی مخصوص زنان ۶۹۷پرسش 

هنا  بعض األحكام الشددددرعية الخاصددددة بالنسدددداء   يل من بها من باب   :۶۹۷السددددؤال/  
الحجاب والعطور ول س الكع  العالي واملالبس الضديقة و ريها من أمور الزينة وكل وطرق 
األمر باملعرون والنهي عن النكر اسددتعملت وبعض األحيان يصددل األمر إلى مشدداكل عريمة 

طالق ما هو الحل علماً ان املرآه انتصددداريه ارجو من  تصدددل إلى حد   يحمد عقباه ربما يصدددل لل



   

يمداني ال محمدد )عليهم السددددالم( ان يرشددددددني الى حدل يريض اهلل جدل جاللده وان يددعو لي 
 بالثبات على و يته وبيعته والصالن يف ديين وانا   اريد ان اخسر عائلآ.

ملتزم نیستند مانند حجاب، ها به آنها ها وجود دارد كه خانمبرخی احكام شرعی مخصوص خانم
های تنگ و سایر موارد مربوط به آراستگی. تمام ها، پوشیدن كفش پاشنه بلند و لباساستفاده از عطر

كشد كه ام و گاهی اوقات كار به جاهای باریک میهای امر به معروف و نهی از منكر را استفاده كردهراه
حل چیست؟ با توجه به اینكه این خانم جزو انصار است. عاقبت خوبی ندارد و چه بسا به طَلق بكشد. راه

حلی راهنمایی كند كه مورد رضای خداوند جل جَلله باشد و  از یمانی آل محمد)ع( تقاضا دارم مرا به راه
ام خواهم خانوادهاینكه برای من، به ثبات قدم بر والیت و بیعتش و صَلح در دینم دعا نماید، و من نمی

 آسیبی ببینند. 

 واس  إلطالآ عليكم

 والسالم عليكم ورحه اهلل وبركاته.

 خواهم.از طوالنی شدن مطلب، عذر می
 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 ن الرحیم پاسخ: بسم الله الرحم
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

بالنسددددبة للحجاب واج  شددددرعي وعلى املرأة ا ل ام بحدود الحجاب الشددددرعي الآ بثنتها 
فيما سددددبق، وإن لم تل م فهي ترتك  محرماً وبالتالي سدددديكون هنا  آثار اخروية ودنيوية 

 ت  على هذا الخرق لحدود اهلل سبحانه وتعالى.تر 

تر بیان كردم، ملتزم باشد، در خصوص حجاب، واجب شرعی است و زن باید به حجاب شرعی كه پیش
و اگر به آن پایبند نباشد، مرتكب كاری حرام شده است و در نتیجه عواقب اخروی و دنیوی بر این نادیده 

ب میگرفتن حدود خداوند سبحان و متعال ب  شود.ر وی مترتَّ



والواج  على الزو  أن يأمر ويرشددد زوجته لالل ام بالحجاب وحدوده الشددرعية، ولكن   
يجد  عليده أن يطلق زوجتده إن لم تل م بدالحجداب الشددددرعي. كمدا أنده   يجوز أن تضددددع املرأة 

بل ان  العطور إن كان هنا  احتمال أنها سددددتتواجد أو تمر بمكان فيه رجال من  ري املحارم،
بعض العطور فيها مواد لنثارة الجنسية فمن  ري الالئق بامرأة محرمة أن تضعها خار   رفة 

 نومها ألنها إلثارة الزو  بالخصول.

بر شوهر واجب است كه همسرش را به پایبندی به حجاب و حدود شرعی آن فرمان دهد و او را راهنمایی 
نباشد، واجب نیست او را طَلق بدهد. همچنین جایز  نماید؛ اما اگر همسرش به حجاب شرعی پایبند

دهد كه به مكانی برود یا از مكانی عبور هایی استفاده كند كه احتمال این مسئله را مینیست زن، عطر
ی جنسی ها موادی برای تحریک غریزهكند كه آقایان نامحرم در آن حاضر باشند. حتی در برخی از عطر

محترم شایسته نیست از این عطرها در بیرون از اتاق خوابش استفاده نماید؛ وجود دارد؛ برای یک خانم 
 باشد.چرا كه فقط برای تحریک كردن شوهر می

أما الحذاء بكع  عالي أو بلون معني فال إشدكال يف ل سده وهو أمر مبان و  إشدكال فيه. 
فاصدديل جسددم أما املالبس الضدديقة فالغري جائز هو أن تكون املالبس ضدديقة بحثث تحكي ت

 املرأة.
 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

اما پوشیدن كفش پاشنه بلند یا دارای رنگ مشخص )جذاب(، مباح است و اشكالی ندارد. اما 
های تنگ، جایز نیست؛ منظور این است كه لباس به قدری تنگ باشد كه جزئیات بدن زن را لباس

 مشخص كند. 
 هـ ۱۴۳۵لقعده ااحمدالحسن ـ ذی 

****** 



   

 : حكم وجود داشتن رنگ ناخن در داخل ناخن۶۹۸پرسش 

اذا اكتشدفت من باطن الرفر نقطه من صدب  اظافر الذي كان على ظفري   :۶۹۸السدؤال/  
 قبل اسبوعني فهل علي اعادة صلواتي وا سالي واليوم انا صائمه فهل صيامي مقبول او باطل؟

 مصر -الشي. محمد عطية 

ای از رنگ ناخن پیدا شود كه دو هفته پیش روی ناخن من بوده است، آیا باید طهاگر از درون ناخن، نق
ی من مورد پذیرش است یا باطل دار باشم، آیا روزههایم را دوباره انجام دهم و اگر امروز روزهنمازها و غسل

 باشد؟ می
 شیخ محمد عطیه ـ مصر 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب العامل

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

إيصددال املاء   يج  إعادة الغسددل والوضددوء، والصددالة والصدديام صددحيحان، وعموماً   يج   
 إلى باطن الرفر.

 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

باشد و به طور كلی رسانیدن آب به درون ی غسل و وضو واجب نیست. نماز و روزه صحیح میاعاده
 ناخن واجب نیست.

 هـ ۱۴۳۵لقعده ااحمدالحسن ـ ذی 

****** 



 : پاک كردن تشک كلفت از ادرار با بخار و آب ۶۹۹پرسش 

سدددم تنجس ببول طفل وهذا الدوشددد     25دوشددد  ضدددخامته اكه من   :۶۹۹  السدددؤال/
يمكن  سدددله باملاء  ن املاء يبقى يف داخله و  يخر  منه لكن توجد شدددركات تغسدددل مثل 
هكذا فراش باجهزة خاصدة وكيفية الغسدل وتعقيم الفراش تكون بضدغط بخار املاء الحار 

شدد  بهكذا طريقة  سددل ام   جزاكم اهلل على الدوشدد   فقط ولثس باملاء فهل يطهر الدو
 ؟خري الجزاء

 طالقان -أنصارية 

توان با آب متر با ادرار كودكی نجس شده است. این تشک را نمیسانتی ۲۵تشكی با كلفتی بیش از 
ها وجود دارند كه چنین شود. برخی شركتماند و از آن خارج نمیشست؛ چرا كه آب داخلش می

كنند. چگونگی شستن و ضد عفونی كردن زیرانداز به شو میوزیراندازهایی را با ابزار مخصوصی شست
كنند و نه آب. آیا تشک با این روِش این صورت است كه فقط بخار آب داغ را با فشار بر تشک وارد می

 شود یا خیر؟ خداوند بهترین پاداش را به شما بدهد!شستن، پاک می
 طالقان   خانم انصاری ـ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ل ماء متصدددل له )كاملاء الذي يجري يف األنابث  للبيوت(، ويمكن لتطهريه يمكن إيصدددا
أيضددداً تطهري املكان املتنجس بالبخار، ولكن عني النجاسدددة نفسدددها   تطهر بدفع بخار املاء 
فقط بل  بد من إزالتها أو اسدددتهالكها يف ماء كثري كماء األنابث  أو أن يسدددلط عليها بخار 

اً تكفي ليقوم البخار برفع عني النجاسدددة وتطهري املكان أو املاء فرة طويلة من الزمن نسددد ي
 املوضع.

 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن 



   

ای را به آن رساند )مانند آبی كه در لوله كشی خانه جریان دارد(. توان برای تطهیر آن، آب پیوسته می
قط با وارد كردن بخار آب توان با بخار پاک نمود. ولی عین نجاست، فهمچنین مكان نجس شده را می

كشی از بین برود یا برطرف شود یا اینكه شود؛ بلكه باید توسط آب فراوان مانند آب لولهپرفشار پاک نمی
بخار آب، مدت زمان نسبتا  بسیار طوالنی بر آن نگه داشته شود تا برای این كار كافی باشد و بخار، عین 

 اک گرداند.نجاست را از بین ببرد و مكان یا محل را پ
 هـ ۱۴۳۵لقعده ااحمدالحسن ـ ذی 

****** 

 ی همسر : درخواست مهریه۷۰۰پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۰۰السؤال/ 

والحمد هلل رب العاملني، اللهم صددل على محمد وال محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً. 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 الرحیمبسم الله الرحمن 
. سَلم   والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 علیكم و رحمة الله و بركاته.

أحدد األخوات يف ايران شددددرطدت يف عقددهدا أن تدأخدذ مهرهدا يف أي وقدت تطدالد  بده وا ن بعدد 
وجهدا و ن زوجهدا   مرور كم سددددندة من زواجهدا بسدددد د  بعض األمور طدال دت بمهرهدا من ز

يسددددتطيع ان يدفع لها مهرها نقدا وحسدددد  قانون ايران املحكمة تحكم بحجز أمواله ح  
من هدذه ا مال  أو األموال تددفع للزوجدة مهرهدا, واذا كدان الزو  لثس لده أموال أو أمال  فقط 
 سدهمه من الور  فأن املحكمة ا يرانية تحكم بحجز وتوقي  سدهمه من الور  وبيعه ح 
مع عدم رضدا باقي الورثة مثاًل ا م وا خوة الذين لديهم سدهم يف الور  الذي سدون يباع والذي 

 للرجل سهم منه 



اش را هر زمانی كه درخواست نماید، یكی از خواهران در ایران ضمن عقدش شرط نمود كه مهریه
از شوهرش درخواست دریافت كند و اكنون پس از گذشت یک سال از ازدواجش به خاطر بعضی مسایل،  

مهریه كرده است. از آنجا كه شوهرش توانایی دادن مهریه به صورت نقدی را ندارد براساس قانون ایران، 
ی همسرش به او داده ی اموالش داده است تا از طریق این امَلک و اموال مهریهدادگاه حكم به مصادره

شد، دادگاه ایرانی حكم به مصادره و توقیف االرث نداشته باشود و اگر شوهر اموال و امَلكی جز سهم
دهد؛ حتی اگر سایر ورثه راضی نباشند؛ مثَل  مادر و برادرانی كه سهم شوهر از ارث و فروش آن را می

 شود و مرد نیز سهمی در آن دارد.سهمی در ارثی دارند كه فروخته می

ا يرانيدة بددفع سددددهم  واذا اعرل بداقي الورثدة ولم يوافقوا ب يع الور  تجربهم املحكمدة
الرجدل واعطداء الزوجدة مهرهدا منده, ا ن السددددؤال هو: هدل هدذا األمر جدائز شددددرعداً يعين مع وجود 
كل هذه الشددرو  الآ تؤدي إلى عدم رضددا باقي الورثة وتضددايقهم فَّن املحكمة تعطي مهر 

 ؟املرأة بهذه الطريقة

د، دادگاه ایران آنان را به دادن سهم مرد و ی ورثه اعتراض كنند و با فروش ارث موافقت نكنناگر بقیه
شود: آیا این مسئله از نظر شرعی كنند. حال پرسشی مطرح میی همسر از آن مجبور میپرداخت مهریه

ی این شروطی كه به عدم رضایت و در تنگنا قرار گرفتن سایر ورثه منجر جایز است؟ یعنی با وجود همه
 از این راه بدهد؟ ی این زن راشود، دادگاه مهریهمی

 جزاكم اهلل خري الجزاء.
 ايران  -مريم 

 خداوند به شما بهترین پاداش را عطا فرماید!
 مریم ـ ایران  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 



   

 -إن كان يف عسدر    -جائز، ولكن األولى هو اإلحسدان بني الزوجني، وأن تصدرب عليه زوجته  
 ح  يرزقه اهلل.

 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

ـ در این هرچند در سختی باشدباشد و زن ـتر احسان و نیكی بین زوجین میاست؛ ولی شایستهجایز 
 اش را عطا فرماید.خصوص صبر پیشه كند، تا خداوند روزی

 هـ ۱۴۳۵لقعده اذی   -احمدالحسن 

****** 

 : مشخص كردن رویت هالل برای شروع ماه۷۰۱پرسش 

 الشهررؤية الهالل لتحديد بداية  :۷۰۱السؤال/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، السالم عليكم سيدي ومو ي أحمد ورحمة اهلل وبركاته.

 دیدن هَلل برای مشخص نمودن آغاز ماه
 بسم الله الرحمن الرحیم. آقا و موالی من، احمد! سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته.

نت ْم َ  ﴿قدال تعدالى:  ْكِر ِإن ك  هْدَل الدذج
َ
ل وا أ

َ
أ ونَ فَداسدددددْ ِذيَن ﴿، وقدال تعدالى: ﴾َتْعَلم  ا الدَّ َيهدَ

َ
يَدا أ

َدوه  ِإَلى ا ءم َفر  اَزْعت ْم يِف يَشْ َِّن َتنددَ ْم فددَ ْمِر ِمنك 
َ
وِلي اأْل

 
وَل َوأ سدددد  وا الرَّ ِطيع 

َ
َ َوأ وا ا َّ ِطيع 

َ
وا أ ِ آَمن  َّ 

ِلَ   ِ َوالَْيْوِم اْ ِخِر َذَٰ وَن ِبا َّ نت ْم ت ْؤِمن  وِل ِإن ك  س  ِوياًل َوالرَّ
ْ
ْحَسن  َتأ

َ
 ﴾. َخرْيا َوأ

فرماید: ﴿ای دانید، از اهل كتاب بپرسید﴾ و همچنین میفرماید: ﴿پس اگر خود نمیخداوند متعال می
اید، از خدا اطاعت كنید و از رسول و اولواالمرتان فرمان برید و چون در امری كسانی كه ایمان آورده

یمان دارید، به خدا و پیامبر رجوع كنید در این، خیر شما است و اختَلف كردید، اگر به خدا و روز قیامت ا
 سرانجامی بهتر دارد﴾.

ِرَد يف كتاب )األجوبة الفقهية   الصيام( وهو كالتالي: -لقد قرأنا السؤال الذي و 



 باشد:های فقهی ـ روزه« آمده است، خواندیم كه به شرح زیر میپرسشی را كه در كتاب »پاسخ

رؤية الهالل بالعني املجردة، أم تكفي الرؤية ولو عرب األجهزة الحديثة  / هل يشدر  42]م
 ؟كالتلسكوبات وأمثالها

ی چند به وسیلهباشد یا رؤیت، هر : آیا رؤیت هَلل فقط با چشم غیر مسلح شرط می42»پرسش
 كند؟ابزارهای جدید مانند تلسكوپ و امثال آن باشد نیز كفایت می

ألجهزة لتحدديدد املكدان وا رتفداع والجهدة، ولكن   ي  دت إ   / يمكن ا سددددتفدادة من ا
 إن رؤي الهالل بالعني املجردة[.

پذیر است؛ ولی فقط زمانی پاسخ: استفاده از ابزار برای مشخص كردن مكان، ارتفاع و جهت امكان
 شود كه هَلل را فقط با چشم ببینند.«ثابت می

كل دقيق من الفلكيني وتصدددوير منازل لكن؛ مع تطور العلم ورصدددد منازل الهالل بشددد 
القمر نهاية الشددهر وصددو ً إلى محاقه وتحدي  بداية األِهلَّه للشددهر بالسدداعة والثانية إضددافة 
إلى الروايدات الآ تؤكدد على ت بثدت الهالل بدالحسددددداب والعلم القداطع وتدأييدد القرآن الكريم 

ْدنَىَٰ ﴿ى: على معاني الرؤية الآ   تنحصددر على الباصددرة لقوله تعال
َ
ْو أ

َ
نْيِ أ  *َفَكاَن َقاَب َقْوسددَ

ْوَحىَٰ 
َ
ا أ ََِّلىَٰ َعبْدِدِه مدَ ٰدَٰ ْوَح

َ
وَٰ  *فَدأ

َ
ا َرأ َؤاد  مدَ َذَب الْف  ا كدَ ا َيَروَٰ  *مدَ ار ونَده  َعَلىَٰ مدَ َفت مدَ

َ
ْد َرآه  نَْزلَدًة  *أ َوَلقدَ

ْخَروَٰ 
 
 ..، فالفؤاد أي )القل ( َيرو﴾أ

ورت دقیق توسط منجمان و تصویر منازل ماه در انتهای ماه تا اما با تكامل علم و رصد منازل ماه به ص
نقصان آن و مشخص كردن آغاز هَلل ماه با ساعت و ثانیه، عَلوه بر روایاتی كه ثابت شدن هَلل را با 

نماید كه معانی رؤیت فقط به چشم ظاهری كند و قرآن كریم تأیید میمحاسبه و علم قطعی تأكید می
ی تر * و خدا به بندهفرماید: ﴿تا به قدر دو كمان، یا نزدیکكه خداوند متعال می باشد، چرامنحصر نمی

بیند با او جدال خود هر چه باید وحی كند، وحی نمود * دل آنچه را كه دید دروغ نشمرد * آیا در آنچه می
 بیند...كنید؟ * او را دیگر بار هم بدید﴾ ؛ بنابراین »دل« یعنی »قلب« میمی



   

وَن ِبَها ﴿لى: وقال تعا َمع  ْو آَذانا َيسددْ
َ
ل وبا َيْعِقل وَن ِبَها أ ْم ق  وَن َله  ْرِل َفَتك 

َ
وا يِف اأْل ري  َفَلْم َيسددِ

َ
أ

ورِ  د  ل وب  الَِّآ يِف الصدددددَ ار  َوَلَِٰكن َتْعَمى الْق  بْصدددددَ
َ
ا َ  َتْعَمى اأْل . فرؤيتده نزلدة أخرو القلبيدة .﴾فَدَِّنَّهدَ

وِن الَْقِديم﴿الى:  العلمية هي رؤية للقمر لقوله تع ْرج  َٰ َعاَد َكالْع  ْرنَاه  َمَناِزَل َح َّ  ...﴾َوالَْقَمَر َقدَّ

هایی گردند كه با آن تعقل كنند و كنند تا صاحب دلفرماید: ﴿آیا در زمین ِسیر نمیحق تعالی می
ها جای ر سینههایی كه دشوند، بلكه دلها نیستند كه كور میهایی كه با آن بشنوند؟ زیرا این چشمگوش

خری﴾ كه قلبی و علمی است، طبق این سخن حق دارند كور می
ُ
باشند﴾.... پس »دیدن دگرباره« ﴿نزلة أ

ی خشک خرما )باریک هایی مقدر كردیم تا همانند شاخهباشد: ﴿و برای ماه منزلتعالی، دیدن ماه می
 شود( و به حالت قبل برگردد﴾.

َفَِّنََّها َ  َتْعَمى ﴿ى الباصددرة دون قطع العلم، لقوله تعالى: إضددافة إلى اإلشددتباه الذي َيِرد  عل
ورِ  ل وب  الَِّآ يِف الَصد  بَْصار  َوَلَِٰكن َتْعَمى الْق 

َ
 .﴾اأْل

عَلوه بر خطایی كه بر چشم ظاهری مترتب است بدون اینكه علم قطعی حاصل نماید؛ طبق این سخن 
ها جای دارند كور هایی كه در سینهشوند، بلكه دلمیها نیستند كه كور حق تعالی: ﴿زیرا این چشم

 باشند﴾.می

وربمدا يكون هدذا التطور العلمي يف معدالم الفلد  دعوة ربدانيدة لتوحيدد األمدة يف مواقثدت 
الصديام وأعياد املسدلمني، فما هي رؤيتكم لتحديد بداية األشدهر بني الرؤية بالباصدرة والعلوم 

 !؟القطعية

ت در اوقات روزه های ستارهی در آموزهچه بسا این تكامل علم شناسی، دعوتی الهی برای یكپارچگی امَّ
ی دیدن با چشم ظاهری و علوم قطعی و اعیاد مسلمانان باشد. نظر شما در مورد آغاز ماه به وسیله 

 چیست؟! 

 نسأل اهلل أن يوفقنا لخدمتكم ورضاكم أهل البثت.

 بیت موفق بدارد.شما و رضایت شما اهل از خداوند درخواست داریم كه ما را برای خدمت

 والحمد هلل رب العاملني.
 من الكويت -العبد الحقري أبو الحسن 



 والحمدلله رب العالمین.
 الحسن ـ از كویت   حقیر ابو  یبنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

الهالل ي  ت بحكم خليفة اهلل، وطاملا أمكن الوصدول إلى حكمه فهو الحكم الفصدل، 
 أول الشهر. وخليفة اهلل   يحتا  رؤية بصرية لي  ت لديه

 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

پذیر باشد، آن حكم شود و تا هنگامی كه رسیدن به حكم او امكانثابت می  »خلیفة الله«هَلل با حكم  
 ی خداوند به دیدن با چشم نیازمند نیست تا اول ماه برایش ثابت گردد. نهایی است و خلیفه

 هـ ۱۴۳۵لقعده اذی   -احمدالحسن 

****** 

 : حكم آواز خواندن برای نوزادان و سایرین ۷۰۲پرسش 

 هل يجوز  ناء أ اني أطفال لألطفال حديثي الو دة؟ :۷۰۲السؤال/ 

 شده جایز است؟ آیا آواز خواندن برای كودكان تازه متولد

 اللهم صلي علي محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.



   

وبركداتده يدا والددي، أسددددأل اهلل أن تكون بخري وعدافيدة أنتم السددددالم عليكم ورحمدة اهلل 
وأسددرتكم املباركة وكل املؤمنني واملؤمنات إن شدداء اهلل، وأن يسدددد  بالفتس املبني إن شدداء 

 اهلل.

.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 
تان و برادران ی مبارکخواهم كه شما و خانوادهوند میپدرم! سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته. از خدا

 الله.شاءالله شما را با فتح مبین تسدید نماید، انشاءو خواهران مؤمن در خیر و عافیت باشید، ان

 هل يجوز  ناء أ اني أطفال لألطفال حديثي الو دة؟ أو لألطفال عامة؟

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 مصر -نورهان القرش 

 شده جایز است؟ یا به طور كلی برای كودكان؟ آیا آواز خواندن برای كودكان تازه متولد
 و السَلم علیكم و رحمة الله و بركاته

 نورهان قرش ـ مصر  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

األ اني بموسديقى بصدورة عامة  ري جائزة، أما إذا كنت تقصددين ترانيم األمهات لألطفال 
 فال إشكال فيها.

 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم   تسلیما 

شان های مادران برای كودكانبه طور كلی آواز خواندن با موسیقی جایز نیست؛ اما اگر منظور شما ترانه
 باشد، اشكالی ندارد.

 هـ ۱۴۳۵لقعده اذی   -احمدالحسن 



****** 

 : آیا كسی كه به بیماری اوتیسم دچار شده، مكلف به احكام شرعی است؟ ۷۰۳پرسش 

املصدددداب بمرل التوحدد؟ هدل يكل  بداألحكدام الشددددرعية مدا هو حكم   :۷۰۳السددددؤال/  
 كباقي املكلفني؟

 العمارة -هناء سعد 

 باشد؟حكم كسی كه به بیماری اوتیسم دچار شده، چیست و آیا مانند مكلفین دیگر به احكام شرعی مكلف می
 عماره  _هنا سعد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

  يكل  اهلل نفسدددداً إ  وسددددعهدا، فعمومداً إذا كدان اإلنسددددان   يعي أو أن وعيده وإدراكده 
داً فاألفضددل أن ي عليم العبادات، وعلى األقل الوضددوء والصددالة فَّنها ح  وان لم تكن ضددعي  ج

 واجبة عليه فَّنها تنفعه دنيوياً وأخروياً.
 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

. به طور كلی اگر انسان درک نكند یا ﴾كنداش تكلیف نمیی تواناییهیچ كس را خداوند جز به اندازه﴿
ش بسیار ضعیف باشد، بهتر است عبادات به او، و حداقل وضو و نماز آموزش داده شود؛ حافظه و درك

 باشد.حتی اگر بر او واجب نباشد؛ چرا كه در دنیا و آخرت برایش سودمند می
 هـ ۱۴۳۵لقعده اذی   -احمدالحسن 

****** 



   

 های اعالم جمعی : حضور زن در رسانه ۷۰۴پرسش 

)عليده يشددددجع على ظهور املرأة على القنداة أم هو   )عليده السددددالم(هدل اإلمدام  :۷۰۴السددددؤال/ 
ل لندا تجنبده؟ ومداذا ينصددددس املرأة الآ ترهر على القنداة يف الرباما ومدا هي  السددددالم( ي فضدددددي
 لها؟ )عليه السالم(توجيهاته 

 اإلمارات -سحر 

داند كه ما بهتر می )ع(ند یا ایشان كی )تلویزیون( تشویق میها را به حضور در شبكهزن )ع(آیا امام 
كند، چیست و چه ها حضور پیدا میاز آن دوری كنیم؟ نصایح ایشان برای زنی كه در شبكه در برنامه

 ارشاداتی برای او دارید؟ 
 سحر ـ امارات  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

املرأة كدالرجدل يمكنهدا أن تعمدل وترهر يف وسدددددائدل اإلعالم طداملدا أنهدا تل م بدالحجداب 
 الواج .

 هد ١4٣5القعدة/ ذو  - أحمد الحسن

تواند كار كند و در وسایل اعَلم جمعی حضور داشته باشد؛ البته تا زمانی كه باشد؛ میزن مانند مرد می
 به حجاب واجبش پایبند باشد.

 هـ  ۱۴۳۵لقعده اذی   -احمدالحسن 

****** 



 ی همسرش : نذر كردن زن بدون اجازه ۷۰۵پرسش 

إن تحقق متعلق النذر، وا ن تحقق وزوجها     امراءة نذرت أن تصددوم شددهراً  :7٠5السددؤال/  
 يقبل أن تصوم نذرها.

 البصرة -أنصارية

زنی نذر كرده كه اگر مورد نذرش محقق شود، یک ماه روزه بگیرد و در حال حاضر نذرش محقق شده 
 پذیرد.است؛ ولی همسرش روزه گرفتن به خاطر نذرش را نمی

 زنی انصاری ـ بصره  

 رحمن الرحيمبسم اهلل ال الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

حقوق الزو  كنذر الصديام أو الحا أو إذا كان من املمكن أن يتسد   النذر بسدل  بعض  
 الزيارة وما شابه وكان الزو  مؤمناً فال يصس نذر املرأة إن لم يأذن الزو .

 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

مانند نذر روزه، اگر این امكان وجود داشته باشد كه نذر باعث از بین رفتن برخی حقوق شوهر گردد 
 شوهر مؤمن باشد، اگر شوهر اجازه ندهد، نذر زن صحیح نیست.حج، زیارت و نظایر آن و 

 هـ ۱۴۳۵ القعدهذی   -احمدالحسن 

****** 



   

 های سیاسی : حكم كار كردن بنیاد وابسته به جناح ۷۰۶پرسش 

.. ارسددددل سددددؤالي إلى قائم آل محمد .سددددالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۷۰۶السددددؤال/  
ه ونصدرته إلى اهلل واسدأله التوفيق للثبات والنصدرة واعتذر من تقصدريي يف حق نف د بقلة عون

 . .الحقة الآ   هوادة فيها وبعد

ام در حق فرستم و از كوتاهیسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته... پرسش خود را به قائم آل محمد می
ق ثابت قدم ماندن كاری در یار و یاور بودن برای ایشان از خداوند عذرخواهم و از او توفیخودم به خاطر كم

 و یاری حقی كه نرمش و مدارایی در آن نیست را خواهانم. و بعد.... 

. انين اعمل يف معهد تابع إلى جهة .لو شددئت سدديدي ومو ي ان تأمرني ماذا افعل يف قضددثآ
سدياسدية مختص بتدري  وتطوير اعضداء الحركة السدياسدية السدياسدثني و ريهم من املدراء 

األقسددددام. علماً بأنين   اعمل يف هذا املجال معهم وإنما فقط اعمل يف ضددددبط أنرمة ورؤسدددداء  
الحماية البصدرية واإللكرونية من سدريفرات مراقبة بصدرية وسدريفرات معلوماتية, وصديانة 

 الحواسث  واملعدات اإللكرونية.

؟ من در بنیادی مشغول ام چكار كنمآقا و موالی من! اگر صَلح دانستید، دستور بدهید كه در مسئله
های نظر حزبی سیاسی است كه مخصوص آموزش و پیشرفت اعضای جریانبه كار هستم كه زیر 

باشد. با توجه به اینكه من در این عرصه با آنها همكاری ها میسیاسیون و سایر مدیران و رؤسای بخش
های ی سرورهای مراقبتی پشتیبانی بصری و الكترونیككنم و فقط در بخش حسابداری ادارهنمی

 بصری، سرورهای اطَلعاتی و پشتیبانی حسابداری و ادوات و تجهیزات الكترونیكی فعالیت دارم.

. هل اتر  العمل مع العلم اني .فلو تفضددددلت علي يا سدددديدي ومو ي وأخربتين ماذا اصددددنع
الكم  . هلل.اعمدل عماًل آخر بعدده ألنين اسددددكن منز  مؤجرا مع خدادمتيكم زوجآ وابنآ

. واخريا اسدأل اهلل ان اكون واهلي .ولكم سدادتي ال محمد ونسدأل اهلل التسدليم لحكمكم
من خدددامكم الددذابني عن رايددة البيعددة هلل املعلني لكلمددة البيعددة هلل تحددت حكم ابيكم 

 وحكمكم عليكم سالم اهلل.. 

وجه به اینكه من كار دیگری آقا و موالی من! لطف كنید و بفرمایید چكار كنم؟ آیا كار را رها كنم؛ با ت
خواهیم كه به كنم..... از خداوند میای با كنیز شما، همسرم و دخترم زندگی میای اجارهندارم و در خانه



ام جزو خادمین شما كنم كه بنده و خانوادهحكم شما تسلیم باشیم.... و در نهایت از خداوند درخواست می
ی حكومت پدرتان و شما ی البیعة لله زیر سایهز برافرازندگان كلمهو مدافعان پرچم البیعة لله باشیم و ا

 باشیم. درود خداوند بر شما. 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

   إشكال، ويمكن  ا ستمرار يف عمل  معهم.
 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 توانی همكاری خود با آنها را ادامه دهی.اشكالی ندارد و می
 هـ ۱۴۳۵لقعده اذی   -احمدالحسن 

 ****** 

 فجر صادق : مشخص كردن ۷۰۷پرسش 

 سؤال من الشي. محمد عطية من مصر: :۷۰۷السؤال/ 

)عليهم نحن املسددتبصددرون الذين انتقلنا من و ية سددقيفة بين سدداعده إلى و ية ال البثت  
ونحن نعثش يف مجتمعات سدددنية فجاءت قضدددية الفجر الصدددادق وا ختالن يف وقته   السدددالم(

فكان الشدائع ان الفجر الصدادق عند املسدتبصدرين يكون بعد اذان العامة بدددددد عشدرين دقيقه 
وكان املسددتبصددرين على قسددمني فريق يمسدد  عن الطعام والشددراب قبل أذان العامة بقليل 

هلي ومن يسدمع كالمي من األنصدار بفضدل اهلل. وقسدم دقيقه وكنت  وأ 2٠ويصدلي بعدهم بدددددد 
من الجواب املنري  ٣45دقيقه ويصلي. وا ن وبعد قراءة السؤال رقم  2٠اخر يأكل بعد اذانهم بدددد  

دقيقه وهو الفجر الصادق   9٠الجزء الرابع ت ني ان اذان فجر العامة يكون قبل طلوع الشمس بد  
ن ما هو الحكم الشدرعي فيمن اكل بعد اذان العامة . وا )عليه السدالم(عند يماني ال محمد  



   

دقيقه ثم اتضدددس انهم كانوا يأكلون بعد الفجر  2٠معتقدا ان الفجر الصدددادق بعد اذانهم بددددددد 
 الصادق متاولني جهال او معتقدين جهال.

 پرسشی از شی. محمد عطیه از مصر:

ایم. ما در جوامع  بازگشته  )ع(بیتهلساعده به والیت ای بنیما مستبصرینی هستیم كه از والیت سقیفه
ی فجر صادق و اختَلف در وقت آن مطرح شد. بین مستبصرین این گونه كنیم. قضیهسنی زندگی می

ت می باشد. اینان دو گروه هستند؛ گروهی شایع شده كه فجر صادق بیست دقیقه پس از اذان اهل سنَّ
ت از آب و غذا خوردن دس كشند و بیست دقیقه پس از آنها نماز ت میاندكی پیش از اذان اهل سنَّ

گونه شنوند، ایناند و سخن مرا میام و كسانی كه به فضل خداوند از انصار شدهخوانند. من، خانوادهمی
ی خوانند. اكنون پس از مطالعهخوردند و نماز میها میهستیم. گروه دیگر بیست دقیقه پس از اذان آن

ت،    4ای روشنگرانه جلد  هاز پاسخ  345ی  پرسش شماره دقیقه پیش   90روشن شد كه اذان صبح اهل سنَّ
باشد. اكنون حكم شرعی می )ع(از طلوع خورشید است كه همان فجر صادق از نظر یمانی آل محمد

ت می ها است خورده و معتقد بوده فجر صادق، بیست دقیقه پس از اذان آنكسی كه پس از اذان اهل سنَّ
خوردند و این كارشان از روی جهل و نادانی بوده، ها پس از فجر صادق میو سپس روشن شد كه آن

 چیست؟ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی م  حمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

السددددؤال فيده كالم  ري دقيق منسددددوب لي وهو اني أقول إن الفجر الصدددددادق قبدل طلوع 
 الشمس بتسعني دقيقة، فأرجو قراءة جوابي يف الجواب املنري بدقة فقد رت ت األمر يف جوابي 

ام فجر داده شده است؛ اینكه من گفتهدر پرسش، سخنی وجود دارد كه دقیق نیست و به بنده نسبت 
های روشنگر با دقت صادق نود دقیقه پیش از طلوع خورشید است. امیدوارم پاسخ مرا در كتاب پاسخ

 بندی نمودم:مطالعه كنی. موضوع را در پاسخم رتبه



)وبدالنسددددبدة لوقدت الفجر فدَّن كدان بداإلمكدان ترقبده ومعرفتده من عالمتده الآ بثنتهدا يف 
درجة تحت األفق، وإن لم يمكن هذا فهو   ١9الشدددرائع فبها، وإ  فهو عندما تكون الشدددمس  

 دقيقة( 9٠قبل الشروق بساعة ونص  أي 

ام، هایی كه در كتاب شرایع شرح دادهدر خصوص وقت صبح، اگر امكانش برایت وجود دارد با عَلمت
رجه زیر افق قرار گرفته باشد و اگر این د ۱۹تحقیق كن؛ در غیر این صورت هنگامی است كه خورشید در  

 باشد.دقیقه پیش از طلوع می ۹۰نشد، یک ساعت و نیم یعنی 

وعموماً مسدددألة ترتث  وقت الفجر بناًء على زاوية الشدددمس يمكن التوصدددل له بسدددهولة 
فهنا  براما على ا نرنت ويمكن من خاللها بسدددهولة ويسدددر معرفة وقت الفجر يف املكان 

يده، هدذا اذا عجزتم عن تحدديدد الوقدت بنداًء على الرقد  كمدا بثندت يف الجواب أعاله، الدذي أنتم ف
دقيقة( فهي حكم عام ينتفع منه من اضطر اليه كما بثنت األمر يف أحكام  9٠ومسألة الددددد )

 صالة وصيام القط  وما حوله. 

باشد. پذیر میحتی امكانی خورشید به رای ترتیب وقت فجر بنا بر زاویهبه طور معمول رسیدن به مسئله
توان وقت فجر را در مكانی كه هایی در اینترنت وجود دارد كه به راحتی و آسانی از طریق آنها، میبرنامه

شما در آن هستید، دانست. این روش برای هنگامی است كه از فهمیدن وقت با استفاده از دیدن 
دقیقه، حكمی عمومی است كه كسی  ۹۰ی د. مسئلهـ ناتوان باشیطور كه در پاسخ باال بیان كردمهمانـ

طور كه مسئله را در مورد احكام نماز و روزه در قطب كند؛ همانكه در اضطرار قرار دارد از آن استفاده می
 و اطرافش بیان نمودم.

أما بخصددول السددؤال عمن تحرو وقت الفجر بجد واجتهاد وهو  ري مسددتخ  بالحكم 
صدل إلى وقت ظين ت ني له  حقاً أنه خطأ فال إشدكال يف صدالته الشدرعي ولكنه بالنتيجة تو

 وصيامه طاملا أنها مضت ومري وقت أدائها.
 هد ١4٣5ذو القعدة/  - أحمد الحسن

اما در مورد پرسش از كسی كه با تَلش و جدیت، وقت صبح را به دست آورده و در مورد حكم شرعی 
سیده كه بعدا  برایش مشخص شده كه اشتباه نموده است، كوتاهی نورزیده، ولی در نهایت به وقتی ظنی ر 

اش اشكالی نیست؛ البته تا زمانی كه مربوط به گذشته است و وقت انجام دادنش گذشته در نماز و روزه
 باشد.

 هـ ۱۴۳۵لقعده اذی   -احمدالحسن 



   

****** 

 ازدواج ی مرد یا زن هنگام : حكم جواب تفصیلی از تحقیقات درباره ۷۰۸پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۰۸السؤال/ 

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

 بسم الله الرحمن الرحیم
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

أرجو أن تقبلين ر م ما انا   )عليه السدالم(السدالم على سديدي ومو ي وإمامي أحمد الحسدن  
 عليه من تقصري وان تشملين بدعائ .

ام، مرا پذیرا باشید؛ و اینكه . امیدوارم با توجه به كوتاهی)ع(درود بر آقا و موال و امامم، احمدالحسن
 دعای شما شامل حال من بشود.

أن أجث  بالتفاصدديل سددلباً او ايجاباً عندما يسددألين شددخص عن امرأة سدديدي: هل يجوز لي 
وما هي الحدود املسدمون بها يف بيان  ،يريد زواجها وكذا عن الرجل عندما يتقدم لخطبة امرأة

 حال املسؤول عنه؟
 العراق -ناقل السؤال: أبو إسراء الجابري 

ی یا ایجابی پاسخ بدهم؛ وقتی كسی از من آقای من! آیا جایز است بنده در مورد توضیحات از نظر سلب
در مورد خانمی بپرسد كه قصد ازدواج با او را دارد و همچنین در مورد مردی، وقتی از خانمی خواستگاری 

 داده شده در مورد بیان وضعیت كسی كه از او پرسش شده است، چیست؟ كرده است. حدَّ و حدود اجازه
 عراق ی پرسش: ابو اسرا جابری ـ  كنندهنقل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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



 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

سددلباً وإيجاباً عن أوصددان وسددلو  املسددؤول عنه، ولكن   يجوز أن تتكلم يجوز الجواب  
 عن شخص ب ء ما لم تكن على علم ومعرفة تامة باألمر الذي تذكره.
 هد ١4٣5رج  األص /  - أحمد الحسن

شده، جایز است؛  ها و رفتار كسی كه در موردش پرسشپاسخ از نظر سلبی و ایجابی در مورد ویژگی
ن در مورد چیزی از شخصی كه اطَلعات و دانش كافی در موردش وجود ندارد، جایز ولی سخن گفت

 باشد.نمی
 هـ ۱۴۳۵احمدالحسن رجب اِلصب ـ 

****** 

 : گرفتن غرامت بابت ضرر و زیان مالی یا جانی ۷۰۹پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۰۹السؤال/ 

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

 بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 .)عليه السالم(السالم على سيدي ومو ي وإمامي أحمد الحسن 

 .)ع(درود بر آقا و موال و امامم، احمدالحسن

مبل  من املال من اعضددداء حزب البعث واز م النرام السدددابق نتيجة  سددديدي: هل يجوز أخذ
لكتاباتهم على النام وتسدددد بهم باعدام البعض وسددددجن ا خر وتهجري وتهديم وحرق بيوت 



   

لبعض، ومدا هو املبل  املحددد لدذلد ؟ وهدل ي  دت الضددددرر بوجود تقرير مكتوب من قبدل رجدل 
 اذا لم يوجد تقري؟ وهل يكفي شاهد واحد يف ذل  ؟األمن أو الرفيق

 العراق -ناقل السؤال: أبو إسراء الجابري 

های نظام پیشین جایز است؟ به خاطر ماندهآقای من! آیا گرفتن غرامت از اعضای حزب بعث و باقی
های آنان علیه مردم و اینكه باعث اعدام برخی و زندانی شدن برخی دیگر و از بین بردن و منهدم شگزار

اند؟ مبلغ مشخص شده برای این مسئله چه مقدار است؟ آیا ی برخی دیگر، شدهخانهشدن و آتش زدن 
گردد؟ حزبی، ضرر و زیان ثابت میصرفا  با وجود داشتن گزارش مكتوب از سوی یک شخص امنیتی یا هم

 كند؟اگر گزارشی در كار نباشد، آیا وجود داشتن یک شاهد كفایت می
 ری ـ عراقی پرسش: ابو اسرا جاب كنندهنقل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

أو عائلي بسد   شدخص آخر أو جماعة فله أن  نفـسيكل من وقع أو يقع عليه ضدرر مالي أو 
يطال  بتعويض مناس  مالي أو  ريه ضمن حدود الشرع. أما ثبوت وقوع الضرر فريجع للجهة 
الآ يتم التحداكم لهدا سددددواء كداندت عشدددددائريدة أم حكوميدة، فهدذا األمر جوابندا   يقددم و  

حكم أو نشددرن على حكم دولة نقيم فيها الحقوق ح  يوجه لنا هكذا يؤخر فيه ألننا   ن
 سؤال.

 هد ١4٣5رج  األص /  -أحمد الحسن

رسد، ی فرد یا گروهی به او رسیده باشد و میهر كسی كه زیان مالی، جانی یا خانوادگی به واسطه
قوع زیان، به مرجعی تواند ضمن حدود شرعی، عوض مالی یا چیزی دیگر درخواست كند. اما اثبات ومی
خواهد عشایری باشد یا حكومتی. پاسخ ما در این گردد كه حكم كردن به آن ارجاع شده است؛ میمیباز

كنیم و بر كند(؛ چرا كه ما حكومت نمیاندازد )تغییری حاصل نمیخصوص، چیزی را پس یا پیش نمی
 ها متوجه ما گردد!این پرسشآن ِاشراف نداریم تا حقوق را در آن اقامه نماییم؛ تا امثال 

 هـ ۱۴۳۵احمدالحسن رجب اِلصب ـ 



****** 

 شان : زدن كودكان با هدف تربیت ۷۱۰پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۱۰السؤال/ 

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

 .)عليه السالم(السالم على سيدي ومو ي وإمامي أحمد الحسن 

 بسم الله الرحمن الرحیم
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 .)ع(درود بر آقا و موال و امام من، احمدالحسن

الضدددوابط لذل  من حثث العمر هل يجوز لالب أن يضدددرب أطفاله يف مجال الربية وما هي 
وهل يحتا  إذن من األب؟ وهل لالب إعطاء اإلذن   ؟والسددد   املسدددوغ؟ وهل يجوز للمعلم ذل 

 للمعلم يف ذل ؟
 العراق -ناقل السؤال: أبو إسراء الجابري 

تواند كودكانش را با تنبیه فیزیكی، تربیت كند؟ ضوابط این مسئله از جهت سن و سال و علتی آیا پدر می
ی پدر نیاز دارد؟ آیا كه باعث این عمل شود، چیست؟ آیا این عمل برای آموزگار نیز جایز است؟ آیا به اجازه

 تواند به آموزگار این اجازه را بدهد؟ پدر می
 ی پرسش: ابو اسرا جابری ـ عراقكنندهنقل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 



   

يجوز لألب ضدددرب الطفل بعد سدددن السدددابعة تأديباً على أن   يكون الضدددرب مؤذياً و  يف 
تتسدددد   له بالضددددرر كالرأم مثاًل، وعلى أن   يكون الضددددرب متكرراً، منطقة يحتمل أن 

وعلى أن يكون األب قد اسددتخدم واسددتنفذ كل وسددائل التهديد بالحرمان من أشددياء يحبها 
الطفل أو وسددائل الر ث  كالوعد بشددراء أشددياء يحبها أو شددراءها له يف محاولة إصددالن خطأ 

 يجوز أن يقوم املعلم بضرب الطفل.الطفل، وعموماً األفضل تر  الضرب، و  
 هد ١4٣5رج  األص /  - أحمد الحسن 

سالگی را تنبیه فیزیكِی تربیتی نماید؛ البته زدن نباید باعث آزار شود و نباید   ۷تواند كودک پس از  پدر می
من پدر ض ای مانند سر باشد كه باعث آسیب رسانیدن به او گردد، و زدن نباید پی در پی باشد. دردر ناحیه
ی اسباب و ابزارهای ترسانیدن را به كار برده و استفاده كرده باشد؛ مثل محروم كردن كودک از باید همه

شان دارد یا ی خریدن چیزهایی كه دوستشان دارد یا ابزارهای تشویقی، مانند وعدهچیزهایی كه دوست
، ترک تنبیه فیزیكی و نزدن است. در جهت اصَلح اشتباه كودک، آن را برای او بخرد. به طور كلی بهتر

 زدن كودک توسط آموزگار جایز نیست. 
 هـ ۱۴۳۵احمدالحسن رجب اِلصب ـ 

****** 

 ها مگر در صورت دریافت عوض : جلوگیری از اجرای پروژه ۷۱۱پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۱۱السؤال/ 

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

 .)عليه السالم(السالم على سيدي ومو ي وإمامي أحمد الحسن 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 .  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 .)ع(درود بر آقا و موال و امام من، احمدالحسن



كومة احيانا او يمنع املقاول من انشدداء بعض املشدداريع مثل املدارم يقوم البعض بمنع الح
او  ريها بحجة ان هذه ا رل له واحيانا ياخذ من املقاول اموا  كي يسمس له بالعمل، هل هذا 

 التصرن مشروع؟
 العراق -ناقل السؤال: أبو إسراء الجابري 

شده مانند مدارس یا غیر های تصویبژهبرخی افراد، مانع حكومت یا پیمانكار برای ساخت بعضی پرو
باشد و گاهی اوقات از پیمانكار اموالی را در عوض شوند؛ با این دلیل كه این زمین برای او میآن می

فی شرعی است؟ گیرد تا اجازهمی  ی كار را به او بدهد. آیا این تصرَّ
 ی پرسش: ابو اسرا جابری ـ عراقكنندهنقل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

فتصددرفه هذا  ري شددرعي واألموال الآ يحصددل عليها سددحت، اذا لم تكن األرل له فعاًل 
نعم  لو أن جماعة تسدددكن منطقة معينة وجاء شدددخص من خار  منطقتهم أو شدددركة أو 
الحكومة ) ري حكومة اإلمام العادل( وأرادوا إنشددداء مشدددروع عام أو خال فلهؤ ء الجماعة 

الدذي يقع عليهم بسدددد بده إن  ا عرال وإيقدان هدذا املشددددروع أو املطدالبدة بتعويض عن الضددددرر 
احتملوا وقوع ضددددرر عليهم بسدددد   هذا املشددددروع، فمثاًل لو أرادت الحكومة ) ري حكومة 
اإلمام العادل( أو شدركة معينة حفر ب  نفطي أو مقلع أو منجم  أو بناء مصدنع أو بناء جسدر يف 

يقاً معيناً أو منطقتهم واحتملوا أن هذا املشدددروع سدددثسددد   تلوثاً بثئياً أو سددديقطع عنهم طر
يسدد   ازدحاماً أو يسدد   ضددوضدداء مؤذية لهم أو يسدد   تهجري بعض الحيوانات الربية أو أي  
ضدرر منطقي فلهم حق ا عرال واملنع أو املطالبة بالتعويض عن الضدرر الذي سديقع عليهم أو 

 على منطقتهم.
 هد ١4٣5رج  األص /  - أحمد الحسن



   

ف او شرعی نیست و اموالی كه براساس آن به دست آورده اگر در حال حاضر زمین برای او نباشد ، تصرَّ
ی آنان یا كنند و كسی از بیرون منطقهای معین زندگی میباشد. اگر گروهی در منطقهشود، حرام میمی

ای عمومی یا خصوصی بنا از طرف شركتی یا حكومت )غیر از حكومت امام عادل( بیاید و بخواهد پروژه
توانند اعتراض و این پروژه را متوقف كنند یا درخواست عوض دادن از زیانی را كه به میكنند، این گروه 

خاطر آن بر آنان واقع شده است، نمایند؛ البته اگر احتمال وقوع زیان را به سبب این پروژه به خودشان 
یا معدنی ( یا شركت مشخصی بخواهد چاه نفت دهند. مثَل  اگر حكومت )غیر از حكومت امام عادلمی

محیطی به ی آنان بسازد و احتمال بدهند كه این پروژه عوارض زیستحفر كند یا كارخانه یا پلی در منطقه
همراه داشته باشد یا باعث مسدود شدن راه مشخصی از آنان شود یا باعث مزاحمت گردد یا باعث سر و 

ات وحشی یا هر زیان منطقی دیگری ای برای آنان شود یا باعث از بین رفتن برخی حیوانصدای آزارهنده
ی آنان توانند به عوض دادن زیانی كه به آنان یا به منطقهشود، آنان حق اعتراض و مانع شدن دارند یا می

 واقع خواهد شد، درخواست غرامت نمایند. 
 هـ ۱۴۳۵احمدالحسن رجب اِلصب ـ 

****** 

 : منع كردن صیادان از صید۷۱۲پرسش 

  الرحمن الرحيمبسم اهلل :۷۱۲السؤال/ 
 وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.،الحمد هلل رب العاملني

 .)عليه السالم(السالم على سيدي ومو ي وإمامي أحمد الحسن 
 بسم الله الرحمن الرحیم

.الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم   تسلیما 
 .)ع(درود بر آقا و موال و امام من، احمدالحسن

بعض النام يمنعون الصدديادين من الصدديد يف بعض املناطق بحجة ان ا رل لهم واخذتها 
الحكومدة وشددددقدت فيهدا نهر كبري وهو عدام فهدل يحق لهؤ ء املنع وهدل يحق للصدددديدادين 

 الصيد؟
 العراق -ناقل السؤال: أبو إسراء الجابري 



نمایند؛ با این دلیل كه زمین برای آنها بوده، برخی مردم، صیادان را از صید در بعضی مناطق منع می
باشد. آیا این افراد حق حكومت آن را گرفته و رود بزرگی در آن ایجاد كرده است؛ در صورتی كه عمومی می

 دارند منع كنند و آیا صیادان حق صید دارند؟ 
 عراق  - را جابری ی پرسش: ابو اس كنندهنقل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

يحق للصدديادين الصدديد و  يجوز منعهم، ومن تضددرر بسدد   شددق هذا النهر له حق طل  
لحكومة كما يف املثال، وسدواء التعويض عن الضدرر الذي لحق به ممن تسد بوا له بالضدرر أي ا

تم تعويضه أم لم يتم فال يحق له إيذاء ا خرين ومنعهم من الصيد يف النهر، فرلم الحكومة 
  ري العادلة له   يسوغ له إيذاء عامة النام.

 هد ١4٣5رج  األص /  - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی   محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

صیادان حق صید دارند و منع كردن آنان جایز نیست و هر كسی كه به خاطر ایجاد كردن این رود زیان 
دیده باشد، حق درخواست عوض زیان از كسی كه به او زیان رسانیده است را دارد؛ كه در این مثال همان 

رفته باشد یا نگرفته باشد، او حق ندارد دیگران را آزار دهد و آنان را از باشد. چه غرامت گحكومت می
 دهد. صیادی در رود منع نماید. ستم حكومت ناعادل به او، مجوز آزار دادن عموم مردم را به او نمی
 هـ ۱۴۳۵احمدالحسن رجب اِلصب ـ 

****** 

 ها و پرندگان با استفاده از سم. : صید ماهی ۷۱۳پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۱۳السؤال/ 

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



   

 .)عليه السالم(السالم على سيدي ومو ي وإمامي أحمد الحسن 

 بسم الله الرحمن الرحیم
.الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد   اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 .)ع(درود بر آقا و موال و امام من، احمدالحسن

هدل يجوز صدددديدد األسددددمدا  والطيور بطريقدة القداء السددددم لهدا وهدذه الطريقدة تموت كدل 
 كائن حي.

وأمدا الطيور فدَّنهدا   تتدأثر إ  اذا أكلدت السددددم علمدا انهدا   تموت بسددددرعدة ويدأخدذهدا حيدة 
ان فان الطيور الآ تأكل السددددم تموت اذا لم يأخذها احد وهي حية ولكن عندما ير  املك

 يف بداية أكلها للسم؟
 العراق -ناقل السؤال: أبو إسراء الجابري 

م، جایز است؟ با توجه به اینكه با استفاده از این روش، هر  آیا صید ماهی و پرندگان با استفاده از س 
 میرد.ای میحیوان زنده

پذیرند كه سم را خورده باشند؛ با توجه به اینكه آنها به سرعت نگامی تأثیر میاما پرندگان فقط ه
اند، خواهند مرد، گیرند. ولی اگر مكان ترک شده باشد، پرندگانی كه سم خوردهمیرند و آنها را زنده مینمی

 باشند.در حالی كه اگر كسی آنها را نگیرد، در ابتدای خوردن سم، زنده می
 رسش: ابو اسرا جابری ـ عراقی پكنندهنقل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

   يجوز.
 هد ١4٣5رج  األص /  - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی   محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 جایز نیست. 
 هـ ۱۴۳۵احمدالحسن رجب اِلصب ـ 



****** 

 ی گیر كرده در تور صیادی: حكم ماهی مرده۷۱۴پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۱۴السؤال/ 

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

 .)عليه السالم(السالم على سيدي ومو ي وإمامي أحمد الحسن 

 بسم الله الرحمن الرحیم
.  الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 .)ع(درود بر آقا و موال و امام من، احمدالحسن

شددباكه عصددرا ويذه  اليها صددبان اليوم التالي ويجد فيها بعض بعض الصدديادين ينصدد   
األسددددمدا  ميتده وكداندت إجدابتكم سدددديددي انده يجوز لده أخدذهدا مدا لم يكن متعمددا فمدا هو 

واذا كان الصددياد قد تاخر ولم يذه  لشددباكه يف صددبان اليوم التالي مرة   ؟املقصددود بالتعمد
 كة ومرة اخرو لضرن جعله يتاخر؟متعمدا لكن لثس من اجل ان تموت ا سما  يف الشب

 العراق -ناقل السؤال: أبو إسراء الجابري 

ها را روند و بعضی ماهیكنند و صبح روز بعد آنجا میبرخی از صیادان تور خود را هنگام عصر پهن می
منظور ـ این بود كه گرفتن آنها تا زمانی كه عمدی نباشد، جایز است. آقای منیابند و پاسخ شما ـمرده می
بودن چیست؟ اگر صیاد دیر كند و یک مرتبه از روی عمد صبح روز بعد سراغ تورش نرود، ولی از عمدی

های گرفتار در تور بمیرند، و بار دیگر علت دیگری باعث تأخیرش شود، حكمش نه به این جهت كه ماهی
 چیست؟ 

 ی پرسش: ابو اسرا جابری ـ عراقكنندهنقل

 الرحيم بسم اهلل الرحمن الجواب:

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



   

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ى سدددواء خر  حياً أم ميتاً. إذا نصددد  الشدددبا  أو آلة الصددديد وخر  فيها سدددم  فهو مذك
والعمد هو أنه ير  السددمكة الآ قام بصدديدها عالقة بالة الصدديد عن عمد ح  تموت يف املاء 
أي انه يتعمد أن تموت السددمكة باملاء، أما إن تأخر يف سددح  آلة الصدديد وخرجت السددمكة 

 ت باملاء.ميتة فال إشكال يف كونها مذكاة لكونها علقت بيلة الصيد وإن كانت قد مات
 هد ١4٣5رج  األص /  - أحمد الحسن

اگر تور یا ابزار صید را نصب كند و ماهی از آن خارج شود، تزكیه شده است؛ چه زنده بیرون آمده باشد 
چه مرده. منظور از عمد این است كه ماهی كه صید نموده است را به طور عمدی در ابزار صید باقی 

نی به صورت عمدی كاری كند كه ماهی در آب بمیرد. اما اگر در كشیدن بگذارد، تا اینكه در آب بمیرد؛ یع
شدن آن نیست؛ چرا كه ماهی در ابزار  ابزار صید تأخیر كند و ماهی مرده بیرون بیاید، اشكالی در تزكیه

 چند در آب مرده باشد. صید گرفتار شده بوده است، هر
 هـ ۱۴۳۵احمدالحسن رجب اِلصب ـ 

****** 

 ها و جعل مدارک تحصیلی : كار كردن در بانک 71٥پرسش 

 السالم عليكم :7١5السؤال/ 

 ما حكم العمل بالبنو  وان لم يكن هنا  بديل محرم للسائل؟ 

يف السدعودية نعاني ضدغوطات وصدعوبات من اجل الحصدول على العمل فهل يجوز الكذب 
 او تزوير شهادات صغري لنيل الوظيفة الصعبة؟

 ا ختالفات بني التوراة واإلنجيل والقرآن  ري املحرفني؟ما هي 
 السعودية -املرسل: مهدي مال  



 سَلم علیكم
 كننده جایگزین مناسبی نداشته باشد.حكم كار در بانک چیست؟ اگر پرسش

شویم. آیا دروغ یا هایی را متحمل میآوردن كار، فشارها و سختیدر عربستان سعودی برای به دست
 كی كوچک برای به دست آوردن كار سخت جایز است؟جعل مدار 

 اختَلفات بین تورات و انجیل و قرآِن تحریف نشده چیست؟
 فرستنده: مهدی مالک ـ سعودی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 و .يجوز العمل يف البن

   يجوز تزوير شهادات التخر  والدراسة.

 التوراة واإلنجيل الصحيحة هي عبارة عن جزء من القرآن فالقرآن مهيمن عليها.

وفقكم اهلل لكدل خري وسددددددد خطداكم ملدا فيده خري ا خرة والددنيدا هو وليي وهو يتولى 
 الصالحني.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2الحرام/ محرم  - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 كار در بانک جایز است.
 جعل مدارک فارغ التحصیلی و آموزشی جایز نیست.

نه و تس  لط دارد.تورات و انجیل صحیح، بخشی از قرآن و قرآن بر آن ِهیم 
هایتان را در آنچه خیر آخرت و دنیا در آن است، استوار خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد و گام

 سازد. او یاور من است و یاور شایستگان.
 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

 هـ 1432احمدالحسن محرم الحرام ـ 



   

****** 

 : اهدای عضو پس از مرگ 71٦پرسش 

بسم الرحمن الرحيم، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته اللهم صلي على  :7١6السؤال/  
 محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

بسم الله الرحمن الرحیم. سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة 
.  و المهدیین و سلم تسلیما 

يد أحمد الحسدددن عليكم وعلى آبائكم وأبنائكم أفضدددل الصدددالة سددديدي ومو ي السددد 
 والسالم؛ أما بعد اريد ان اسالكم هل يجوز لالنسان ان يويص بتربع اعضائه بعد موته؟

تان، برترین درود و سَلم! اما بعد.... آقا و موالی من، سید احمدالحسن! بر شما و بر پدران و فرزندان
 یز است انسان به اهدای اعضای بدنش پس از مرگش وصیت نماید؟ خواهم از شما بپرسم آیا جامی

وهدل عليي ان اويص بدان يحضددددر احدد ا نصدددددار حني موتي  لقداء التلقني او الصددددالة على 
 .. وشكراً لكم..الجنازة

 ايران -املرسل: أم أمري 

ام و آیا بر من واجب است وصیت كنم كه یكی از انصار در هنگام مرگم، برای تلقین یا نماز، بر جنازه
 حضور پیدا كند؟.... از شما، متشكرم. 

 فرستنده: ام امیر ـ ایران  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 



يجوز أن يويص اإلنسان بالتربع بأحد أعضائه أو ح  بأكه من عضو من أعضائه بعد موته 
ؤمن أو لجهدة توصددددلده للمؤمنني واهلل ولي ويؤجر على هدذا األمر إن شددددداء اهلل إن كدان تربعده مل

 التوفيق، أسأل اهلل أن يوفقكم ملا فيه خري ا خرة والدنيا هو وليي وهو يتولى الصالحني.

جایز است انسان به اهدای یک یا چند عضو از بدنش پس از مرگ وصیت نماید و اگر اهدای او به 
گیرد. خداوند الله در این خصوص پاداش میشاءرسد، انمؤمن باشد یا در جهتی باشد كه به مؤمنان می

خواهم شما را در آنچه خیر آخرت و دنیا در آن است، موفق بدارد. او دهنده است. از خداوند می توفیق
 سرپرست من است و سرپرست شایستگان.

و  يج  أن تويص بحضدور أحد األنصدار إللقاء التلقني ولكنه أفضدل، وفقكم اهلل وسددد 
 خطاكم.

ت كردن به حضور داشتن یكی از انصار برای القای تلقین واجب نیست، ولی بهتر است. خداوند وصی
 هایتان را استوار سازد.شما را موفق بدارد و گام

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ 1432الحرام ـ احمدالحسن محرم  

****** 

 : نماز خواندن با مخالفان 717پرسش 

بسدددم اهلل الرحمن الرحيم، السدددالم علي  سددديدي ومو ي يابن رسدددول اهلل  :7١7السدددؤال/  
. سدددديددي ومو ي يابن رسددددول اهلل أنا السددددالم(  م)عليهولد    وعلي آبائ  األئمدة واملهدديني من

وأعوذ بداهلل من األندا من سددددكدان الحجداز أمندت بددعوتكم املبداركدة وكندت من قبدل إذا حدان 
فجر أو فريضدة املغرب أؤديها يف العمل لضديق وقتها حثث وقت فريضدة من الفرائض   سديما ال



   

وكنت أؤديها جماعه معهم من باب التقيه علي     أسدددتطيع أن أؤجلها حآ رجوعي إلي البثت
فتداوي مراجع الرالل، ا ن سدددديددي وبعدد إيمداني بددعوتكم وحقكم هدل يجوز لي أن أؤديهدا 

يجوز لي أداؤهددا يف  وهددل؟داؤهددا مفردمعهم منفرد من بدداب املتددابعددة يف الحركددات فقط أو أ
 .مسجدهم مع عدم وجود البديل

بسم الله الرحمن الرحیم. آقا و موالی من، ای فرزند رسول خدا! سَلم و درود بر شما و بر پدراِن امام و 
ـ از ساكنان برم به خدا از منیتو پناه می. آقا و موالی من، فرزند رسول خدا! من ـ)ع(ات فرزنداِن مهدی

 رسید ـای فرا میتر هنگامی كه زمان فریضهام و پیشحجاز هستم كه به دعوت مبارک شما ایمان آورده
كردم؛ زیرا ـ به خاطر تنگی وقت، نماز را در محل كارم اقامه می ی مغربمخصوصا  نماز صبح یا فریضه

ه و به دلیل فتواهای مراجع گمراهی، توانستم آن را تا زمان بازگشتم به خانه تأخیر بیندازم و از روی تقینمی
كردم. آقای من! اكنون پس از ایمان آوردنم به دعوت و حق نماز را به صورت جماعت با آنان اقامه می

شما، آیا جایز است نماز را به صورت فرادا و فقط از باب همراهی در حركات همراه با آنها اقامه كنم؟ یا به 
 یز است آن را در صورت نبودن جایگزین، در مسجد آنان به جا آورم؟صورت فرادا اقامه نمایم؟ آیا جا

 ؟وهل يجوز لي السجود علي الفرش إن تعذر البديل

 آیا در صورت نداشتن چاره، جایز است بر فرش سجده كنم؟

 عجل اهلل فرجكم الشري  وجعلنا من خدامكم ومواليكم بفضله ومنه. 
 الحجاز -GreenVallyاملرسل: 

تش جزو خادمان و دوست   داران شما قرار دهد! خداوند در فرج شریف شما شتاب كند و ما را با بخشش و منَّ
 ـ حجاز  GreenVallyفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

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

 الرحیم  پاسخ:بسم الله الرحمن
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 



يجوز أن تؤدي الصددددالة يف مسددددداجددهم، ويجوز إن اضددددطررت أن تصددددلي معهم منفرداً، 
ويمكن  أن تتخذ ولو شدثئاً بسديطاً للسدجود عليه مثل املنديل الورقي أو قطعة ورق صدغرية، 

 لكل خري هو وليي وهو يتولى الصالحني. وفق  اهلل

به جا آوردن نماز در مساجد آنان جایز است و در صورت اضطرار، جایز است به صورت فرادا همراه با 
ای كاغذ كوچک برای سجده ای مثل دستمال كاغذی یا قطعهتوانی چیز سادهآنان نماز بخوانی و می

هر خیری توفیق دهد. او سرپرست من است و سرپرست  كردن بر آن استفاده نمایی. خداوند تو را بر
 شایستگان. 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ 1432احمدالحسن محرم الحرام ـ 

****** 

 خواهدمی كند و طالق  : زنی از شوهرش شكایت می 718پرسش 

اللهم صددل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليما كثرياً..   :6١8السددؤال/  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العاملني، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

... بسم الله الرحمن ال رحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 
 والحمدلله رب العالمین. سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

موضددددوعي خدال جددا ومسددددتعجدل واتوسددددل لكم رفعده لنمدام ألنين تركدت ملدة قوم   
ــي نده ولي امري واولى مين )عليده السددددالم( يؤمنون   حدل ا  من امدامي احمدد  إلى امدامي  بنفسـ

س، أحمد الحسدددن املنصدددور باهلل وبمحمد وبعلي املرلوم، ويص أبيه، وحبث  قلوبنا إلى اخر نف



   

. مشكلآ مع زوجي .واألئمة   اعرن من أين ابدأ، لكين اتمىن ان تصلكم الصورة كما هي
 ..ابو ابنآ

خواهم آن را به امام عرضه كنید؛ چرا كه من آیین مورد بنده واقعا  خاص و فوری است. از شما می
سراغ ندارم؛ چرا كه او ولیَّ امر  )ع(ندارند و راه حلی جز از امام من احمدام كه ایمان گروهی را ترک گفته

های ما تا آخرین نفس، من و از من به خودم، سزاوارتر است. به امام مظلوم من، وصیَّ پدرش و حبیب دل
دانم از كجا شروع كنم. امیدوارم احمدالحسن، یاری شده توسط خداوند، محمد، علی و امامان. نمی

 باشد....طور كه هست، به شما برسانم.... مشكل من با شوهرم، پدر دخترم میرا همان وضعیت

اشدهر وانا اسدكن مع اهلي  نين اختلفت معه حثث انه   ي ثت يف املنزل و  يهتم بي  7منذ  
و  بطفلتده ولده عالقدات مع اخريدات يقوم بمحداورتهن عن طريق ا نرندت. املهم ان مشددددداكلندا 

بسدددد   بعده عين وعند البثت وانشددددغاله. فهو له حياته الخاصددددة وعمله كما   كثرية وكلها
يقول. لم يكن يريددد ان يكون لنددا او د  ندده يتحددد  عن الطالق يف كددل يوم ومع كددل 
مشددكلة مهما كانت تافه. واحيانا احس انه صددار يختلق املشدداكل معي خصددوصددا يف ا ونة 

 ا خرية. 

خوابد و به من و كنیم؛ زیرا با او اختَلف دارم. او در خانه نمیزندگی میام ماه است كه من با خانواده 7
كند، رابطه دارد. مهم دهد و با كسان دیگری كه از راه اینترنت با آنها صحبت میكودكش اهمیتی نمی

های او مشغولیاین است كه مشكَلت ما بسیار است و همه اینها به خاطر دوری او از من و از خانه و دل
خواهد فرزندانی داشته باشیم؛ زیرا گوید، زندگی و كار خاصی دارد. او نمیباشد. آن گونه كه خودش میمی

كنم كه  خصوصا  كشد. گاهی حس میهر روز و با هر مشكلی هرچند كوچک، سخن از طَلق  به میان می
 آورد.اواخر، او مشكَلتی را برای من به وجود می

ونص ا ن. وتسددكن معي. هو مصددر على الطالق و  سدد   ١ها  شدداء اهلل ان نرزق ب نت عمر
لديه ا  اننا لم ننسدددجم معا وانين   اناسدددبه واختلق مشددداكل. و نين اعرن ان ابغض الحالل 
عنددد اهلل الطالق حدداولددت معدده الكثري واهلي حدداولوا معدده ان نرجع ونعثش متحددابني يف اهلل 

 متسامحني خصوصا ان لنا بنت.. 

كند. مان شود كه اكنون یک سال و نیم دارد و با من زندگی میه است كه دختری روزیخداوند خواست
باشم و او بر طَلق اصرار دارد و هیچ دلیلی هم ندارد جز اینكه ما كفو هم نیستیم و من مناسب او نمی



ق است، ترین حَلل از نظر خداوند طَلدانم مبغوضمشكَلتی را به وجود آورده است. از آنجا كه من می
پوشی زندگی اند تا بازگردیم و در راه خداوند و با چشمام نیز با او راه آمدهام و خانوادهبا او بسیار راه آمده

 كنیم؛ خصوصا  اینكه یک دختر هم داریم.... 

ــيوانه هو املذن  و  ابرئ   ان النفس  مارة بالسددددوء. هو رادود حسددددثين ومتكرب جدا  نفسـ
ى وجه ا رل.. احب ته من كل قليب والشدهادة هلل كان حسدن معي ويعتقد انه افضدل شدو عل

سددددنني زوا  قرر الطالق..  5يف اول اشددددهر من زواجنا لكنه تغري كثريا بعد سددددنة واليوم بعد  
 صربت عليه كثريا وعلى تصرفاته ومعاملته لي.

دهد. او مداح ستور میدانم؛ چرا كه نفس اماره به بدی دگناه نمیاو گناهكار است و من نیز خودم را بی
ر دارد و فكر می كند بهترین فرِد روی زمین است.... با تمام وجودم او را دوست حسینی است و واقعا  تكبَّ

مان با من خوب بود، ولی پس از یک سال تغییر كرد های اول ازدواجداشتم. خداوند گواه است كه ماهمی
آورد. در برابر او، رفتارها و َلق و جدایی به میان میمان سخن از طو امروز پس از پنج سال از ازدواج

 كارهایش نسبت به خود بسیار صبر كردم؛

لكنه   يريد سدددوا الطالق وقال لي انين طالق امام اهلي واهله ونام كثرية يعرفون انه   
يريد العودة بعد ان حاولو اقناعه فوافقت على الطالق كما اراد. لكنه ا ن يطل  ان اسددتغين 
عن حقوقي ومنهدا املؤخر وان اوقع لده على ان   اتزو  وارجع لده الطفلدة اذا تزوجدت.. وهو لم 

 . .اشهر 7يجالسها سوا اشهر قليلة ولم ينفق علي و  عليها طوال هذه الفرة 

ی ام و خانوادهخواهد و به من گفته است كه من در حضور خانوادهولی او جز طَلق و جدایی چیزی نمی
های بسیار برای قانع كردن او، قصد دانند كه پس از تَلشداده شدم. بسیاری از مردم می او طَلق

خواهد كه از حقوق طور كه او خواست، به طَلق راضی شدم. ولی او اكنون میبازگشت ندارد و همان
تحویل خودم صرف نظر كنم.....و اینكه تعهد بدهم كه ازدواج نكنم و اگر ازدواج كنم، كودک را به او 

ای پرداخت نكرده ماه به من و او نفقه  7دهم.... در حالی كه او فقط چند ماه اندک با او بود و در طول این  
 است.... 



   

واذا فعلت ذل  فيطلقين وان لم اقبل بشدروطه الآ هي حق من حقوقي فسدثركين معلقة 
يعين   انا م وجة و  انا  ..انا   افكر بالزوا  ابداً.. ولكين   اريد التوقيع على شددددو ..كهذا
 . .. مع العلم انه طلقين باملحكمة ولكين اريد ان اتطلق منه حس  الشرع.مطلقة

طور دهد و اگر شروطی را كه حقی از حقوق من است، نپذیرم، مرا همیناگر چنین كنم، طَلقم می
واهم این موضوع را مكتوب خكنم.... ولی نمیدارد.... من اصَل  به ازدواج فكر نمیبَلتكلیف نگه می

نمایم.... یعنی من نه شوهردار هستم و نه مطلقه.... با توجه به اینكه او مرا در دادگاه طَلق داده، ولی من 
 خواهم براساس شرع از او جدا شوم.... می

 نين اسددكن يف اوروبا واخر  الى العمل ولي حوائا خار  املنزل وكل ذل  يحتا  الى اذن 
 . .انا ما زلت على ذمته باا سم فقط فهو   يراني و  يسأل عنا.و.من الزو 

ی روم و بیرون از خانه، نیازهایی دارم و همهكنم و برای كار بیرون میچرا كه من در اروپا زندگی می
بیند و نه از باشد ولی او نه مرا میی شوهر نیاز دارد.... و تا حال حاضر فقط نام من بر او میاینها به اجازه

 گیرد.... من سراغی می

رن مع اشددددبداه الرجدال اريدد الطالق منده واريدد ان يدا امدامي يدا احمدد اريدد حدل.. كي  اتصدددد 
اكون حرة واتفرغ لربية ابنآ و هتمام بديين وبدعوتكم املباركة  نين سددئمت املشدداكل 

 ومن الذين   يخافون اهلل يف شو. هل يمكن ان تطلقين منه؟؟

خواهم ار كنم؟ میخواهم.... با كسی كه فقط شبیه مردان است، چگونه رفتحلی میامام من، احمد! راه
خواهم آزاده باشم و وقتم برای تربیت دخترم و توجه به دینم و دعوت مبارک شما آزاد از او جدا شوم و می

توانم از او ام. آیا میباشد؛ چرا كه من از مشكَلت و از كسانی كه اصَل  از خدا ترسی ندارند، به ستوه آمده
 جدا شوم؟

باهلل ان تصدل رسدالآ لالمام  ني يف حالة نفسية   ام لحضدرت  يا سديدي حل اخر سدألتكم
. .سددددثئدة كدذلد  اهلي.. اندا انصدددداريدة جدديددة واهلي على وشدددد  اللحوق بي بحول اهلل وقوتده

 والحمد هلل الذي   يحمد على مكروه سواه.

ام را به امام برسانید. من و همچنین حل دیگری دارید؟ شما را به خدا، نامهیا آقای من، شما راه
ام با حول و ام و خانوادهبریم.... من به تازگی انصاری شدهام در وضعیت روحی بدی به سر میخانواده



او در دشورایها الیق سپاس ی خداوند، نزدیک است به من بپیوندند... ستایش خداوندی را كه بغیر از قوه
 نیست.

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً. 

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
 . كثیرا   سلم تسلیما  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

إذا كان قد طلق  أمام شهود من أهل  وأهله، وكنت قد انتقلت من آخر طهر مس  فيه 
إلى طهر آخر فأنت مطلقة منه شرعاً، وإن كنت تعثشني يف بثت أهل  فرة انتقال  من الطهر 

ن الدذي مسدددد  فيده إلى الطهر األخر أي أنده كدان  دائبداً عند  ففي هدذه الحدال يصددددس الطالق وا 
ة الطالق فأنت  كنت أنت حائضددداً حال الطالق، وإذا لم تراجعا بعد هذا الطالق ح  انتهت عدي

 ا ن مطلقة ولثس له أي حق وتتعاملني معه كغريه من الرجال من  ري املحارم.

ی خودش طَلق داده است و تو از آخرین ی خودت و خانوادهاگر تو را در حضور شهودی از خانواده
ای، از نظر شرعی مطلقه هستی؛ و اگر در تو آمیزش كرده است به پاكی دیگری منتقل شدهپاكی كه با 

ات زندگی ی خانوادهمدت منتقل شدن تو از آخرین پاكی كه با تو آمیزش كرده به پاكی دیگر در خانه
حایض   چند كه در حال طَلقـ در این صورت، طَلق صحیح است، هر  یعنی او با تو نبوده استكردیـ می

ه ی طَلق به پایان رسد به یكدیگر رجوع نكرده باشید، بوده باشی؛ و اگر پس از این طَلق تا زمانی كه ُعدَّ
 ی مردان نامحرم برخورد كن.اكنون مطلقه هستی و او هیچ حقی ندارد و با او مانند بقیه

وح  الطالق يف املحكمة لو أنه طلق  بحضدددور شدددهود وكنت أنت يف طهر لم يمسددد  
 يه فالطالق صحيس.ف

حتی در مورد طَلق در دادگاه نیز اگر او تو را در حضور شهودی طَلق داده و تو در پاكی بوده باشی و 
 با تو آمیزش نكرده باشد، طَلق صحیح است.



   

ا مطالبته ل  بالتنازل عن حقوق  ر م أنه هو من طلق  فهذا عمل باطل و ري شدرعي  وأمي
عن حقوق  الشددددرعية وحضددددانة الطفلة من حق  شددددرعاً إن و  يحق له أن يطالب  التنازل  

 كان أبوها  ري مؤمن بالحق ولثس له أن يطالب  التنازل عنها.

اما درخواست او از تو برای كوتاه آمدن از حقوق خودت، با توجه به اینكه او كسی است كه تو را طَلق 
ت كوتاه  داده، خواسته ای باطل و غیرشرعی است و حق ندارد از تو درخواست نماید كه از حقوق شرعیَّ

تواند از تو بخواهد باشد و نمیبیایی و اگر پدر مؤمن به حق نباشد، سرپرستی كودک از حقوق شرعی تو می
 پوشی كنی.از آن چشم

وإذا لم يحصدددددل الطالق الشددددرعي بشددددروطده املتقددمدة الآ بثنتهدا لد  واملبثندة يف كتداب 
فيمكن  أن توصدددلي له هذا الجواب أو معناه وتطليب الشدددرائع وتريدين حكماً بالطالق منه 

منه أن يرفع رسدددالة للموقع خالل شدددهر من تاري. تبليغ  له ويشدددرن فيها موقفه كما فعلت 
أنت حثث إن الحكم يتطل  السددماع من الخصددمني وفقكم اهلل وسدددد خطاكم، ويف حال 

لد  الطالق منده إن لم يومداً يمكند  بعددهدا أن ترفعي رسدددددالدة بط ٣٠إهمدالده الرد خالل مددة 
تكوني أنت مطلقة منه فعاًل فيما سددبق، ويف الرسددالة اكتيب اسددم  كاماًل واسددمه كاماًل 

 وإن شاء اهلل بعدها ترسل ل  شهادة طالق شرعية.
 هد ١4٣٣شعبان/  - أحمد الحسن

نشده اگر طَلِق شرعی با شروط پیشین كه برایت بیان كردم و در كتاب شرایع مشخص است، حاصل 
توانی این پاسخ یا مضمون آن را برایش بفرستی و از او درخواست خواهی، میباشد و حكم طَلق از او را می

ای به سایت بنویسد و در آن وضعیتش را شرح دهد به همان صورتی كنی طی یک ماه از ابَلغ به او نامه
باشد. خداوند به شما توفیق می كه شما انجام دادی؛ چرا كه صدور حكم، نیازمند به شنیدن از دو طرف

روز كوتاهی نماید، پس از آن   30هایتان را استوار بدارد. در صورتی كه نسبت به پاسخ دادن طی  دهد و گام
تر بیان شد، مطلقه ای برای درخواست طَلق از او بنویسی؛ البته اگر با توجه به آنچه پیشتوانی نامهمی

الله پس از آن، گواهی طَلق شرعی شاءنام كامل او را بنویس و اننباشی. در نامه، نام كامل خودت و 
 برایت فرستاده خواهد شد.

 هـ 1433ـ  شعباناحمدالحسن 

****** 



 ی شرعی نامه از محكمه : طالق ۷۱۹پرسش 

السدالم عليكم انصدار اهلل ورحمة اهلل وبركاته ؛ اهلل يوفقكم وينصركم   :۷۱۹السدؤال/  
 بأمامنا املهدي أحمد الحسن صلوات ربي عليه وآله.

سَلم بر شما ای انصار الله و رحمت خداوند و بركات او. خداوند به شما توفیق دهد و با امام ما مهدی 
 نش باد، شما را یاری دهد.احمدالحسن كه درود و صلوات پروردگارم بر او و خاندا

، والحمدد هلل الدذي نورندا ورحمندا بد  يدا )عليده السددددالم(فرحدت كثرياً بجواب اإلمدام أحمدد 
مو ي يا أحمد، كنا ضدائعني يف األرل قبل  هذه رسدالة مكملة ملوضدوع طالقي وكان هذا 

 رد اإلمام روحي لراب نعله الفداء.

موالیم، ای احمد! ستایش از آِن خداوندی است كه به بسیار خوشحال شدم.  )ع(از پاسخ امام احمد
ی شما ما را نورانی ساخت و به ما مرحمت نمود؛ در حالی كه پیش از شما، در زمین در سرگردانی واسطه

ی موضوع طَلق من و پاسخی به امام كه جانم فدای خاک ی نامهكنندهبودیم. این نامه، تكمیل
 باشد.هایش باشد، میگام

لعيداذ بداهلل من ا ندا   اسددددتطيع ان اطلد  منده اي شددددو، هو   يسددددمس بدذلد  فنحن   اندا وا
اشهر ولو طل  منه يف رسالة ان يشرن موقفه لكم فمن سابع املستحيالت  7نتكلم معا منذ  

ان يسددددجل باملنتدو ويرد ويشددددرن او يهتم، اصددددال هو  ري مؤمن بدعوتكم الحقة و  يعرن 
 ٣٠،   مانع أن أنترر  لشـــيي ابدا فهو انسددددان متكرب و  يهتم نوركم، فيا سدددديدي لن يرد عل

 ؟ ؟هل يج  أن أطل  منه الرد عليكم يوم، املهم أن أحصل على شهادة طالق شرعية، ولكن

ی چنین كاری توانم از او چیزی درخواست كنم و او اجازهـ نمیبرم به خداوند از منیتو پناه میمن ـ
ای از او درخواست كنم تا موضع خود ایم و اگر در نامهبا یكدیگر سخن نگفتهماه است كه  ۷دهد. ما نمی

را شرح دهد، از محاالت است كه در تاالر وارد شود و پاسخ و توضیح دهد یا تَلشی كند یا توجهی نشان 
مرا  شناسد. آقای من! او اصَل  پاسخدهد. او به هیچ وجه به دعوت حق شما ایمان ندارد و نور شما را نمی

روز منتظر  ۳۰دهد؛ چرا كه او انسان متكبری است و چیزی برایش اهمیت ندارد. مانعی ندارد كه نمی
بمانم. مهم این است كه به گواهی طَلق شرعی دست پیدا كنم. ولی آیا واجب است كه از او درخواست 

 كنم به شما پاسخ دهد؟



   

ة؟؟ وسددددؤالي الثاني: أنا لم أكن أعرن إنين تطلقت قبل جوابك م سدددديدي فماذا عن العدي
إنين لم أل م بهدا !! هدل يجد  أن ال م بهدا بعدد أن وصددددلين جوابكم الطداهر؟ أم أتركهدا بمدا أني 

 أشهر تقريباً. 6الوقت مري عليه 
 الدنمار  -املرسل: ن ع 

ی عده چه دانستم مطلقه هستم؛ پس مسئله پرسش دوم: آقای من! من پیش از پاسخ شما نمی
به آن پایبند نبودم! آیا پس از رسیدن پاسخ پاک شما، واجب است به آن پایبند شوم؟ یا آن شود؟ من می

 ماه از آن گذشته است. ۶را رها كنم؛ چرا كه تقریبا  
 فرستنده: ن ع ـ دانمارک  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

وسددلم تسددليماً   والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني
 كثرياً. 

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
 . كثیرا   والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  

ة هي أن   ت و  املطلقدة، وأندت قدد مضدددددت عددتد  بعدد الطالق وانتهدت فال  املطلوب يف العددي
ة أخرو.  يوجد داعم أن تعتدي مري

ه خواسته شده، این است كه مطلقه، ازدواج نكند و شما پس از طَلق، عده ات طی آنچه در موضوع ِعدَّ
 شده و به پایان رسیده است. دلیلی ندارد بار دیگر عده نگه داری.

ا شدهادة الطالق فيمكن  الحصدول عليها من املحكمة الشدرعية يف النج  األشدرن  أمي
 طاهر حسن الحمامي حفره اهلل.وهنا  قال شرعي معني هو السيد ال

توانی از دادگاه شرعی نجف اشرف دریافت كنی. در آنجا قاضی شرعِی مشخصی اما گواهی طَلق را می
 باشد.وجود دارد و ایشان، سید طاهر، حسن حمامی كه خداوند حفظش كند، می



موقعاً للمحكمة وأرجو أني القائمني على املحكمة الشدرعية يف النج  األشدرن يفتحون  
الشدرعية يف األنرنت أو يفتحون نافذة يف أحد املواقع الرسدمية للدعوة ليتواصدل معهم املؤمنون 

 حفرهم اهلل من كل مكان يف األرل إن شاء اهلل.
 ه ١4٣٣ - أحمد الحسن

نمایم كه برای دادگاه شرعی سایتی در اینترنت یا از مسئولین دادگاه شرعی نجف اشرف درخواست می
شان الله مؤمنین كه خداوند حفظشاءهای رسمی دعوت بازگشایی كنند تا انای در یكی از سایتصفحه

 كند، در هر مكانی از زمین با آنان در ارتباط باشند. 
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن شعبان ـ 

****** 

 حكم اموال اضافی پس از توزیع حقوق كاركنان در یک شركت وابسته به حكومت  : ۷۲۰پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۲۰السؤال/ 

أندا موظ  يف شددددركده حكوميدة وعملي توزيع رواتد  املوظفني كدل شددددهر نقوم بتوزيع 
ص أو اسدتبدال املمزق الروات  فيكون هنا  مبال  زائده فنجمعها إلى الشدهر القادم لسدد النق

ففي بعض األحيان ينفذ الذي جمعناه ولكن منذ اربع سنوات تراكمت األموال ح  أصبحت 
ع قدام بتحضددددري قوائم الرواتد  وإذا أعطيتهدا  مبل  كبري فداردت أن أرجعهدا فدأخربوني أني املوزي

 للشخص الجديد سيأخذها له ولن يرجعها للشركة فما علي أن أفعل بهذه األموال؟
 البصرة -أبو علي 

 بسم الله الرحمن الرحیم
كنم و كار من، توزیع حقوق كاركنان است و هر ماه اقدام به توزیع من در یک شركت حكومتی كار می

كنیم تا كمبودهای احتمالی را ماند و آن را برای ماه آینده جمع میكنیم. مبالغی اضافه میها میحقوق
شود. ولی دهیم. گاهی اوقات چیزی كه جمع كردیم، مصرف میجام میهایی انجاییجبران كنیم یا جابه

گردانم. آنان به طی چهار سال اموالی انباشته شده تا جایی كه مبلغ زیادی شده است. خواستم آن را باز



   

های حقوقی است و اگر آن را به شخص جدیدی كننده در حال تدارک فهرست من گفتند كه شخص توزیع
 گرداند. با این اموال چه باید بكنم؟نمیدارد و آن را به شركت باز می بر بدهم، برای خودش

 علی ـ بصره   ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً. 

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
 . كثیرا   عالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  والحمدلله رب ال

املفرول أند  تعيدد األموال بطريق تتيقن منده أني األموال تعود إلى الشددددركدة الآ ائتمنتد  و  
يسدددتولي عليها أحد، وإذا لم تجد طريقاً لهذا وانحصدددر األمر بني أن تعطيها لهذا الشدددخص فيأخذها  

 ه أو أن تأخذها أنت فيمكن  أن تأخذها وتوزعها على األيتام واألرامل والفقراء.لنفس
 ه ١4٣٣شعبان/  - أحمد الحسن

باید این اموال را به صورتی بازگردانی كه یقین حاصل كنی اموال به شركتی كه تو را امین قرار داده، باز 
شود و اگر راهی برای این كار نیافتی و اگر جز یكی از این دو راه گردد و هیچ كسی بر آن مسلط نمیمی

دارد، یا آنها را خودت برداری، نداشتی، كه یا آنها را به این شخص بدهی و او نیز آنها را برای خودش بر می
 زنان و فقرا توزیع كنی. توانی آنها را خودت برداری و بین ایتام، بیوهمی

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن شعبان ـ 

****** 



 كند؟: چرا غواصی در دریا روزه را باطل می 7٢1پرسش 

وقت مثاًل، بطل كما هو معرون أني الصددائم إذا  ال يف البحر لددددددد قضدداء ال :72١السددؤال/  
صدددديامه! السددددؤال ملاذا يف حال لم تدخل ح  قطرة ماء يف فمه يبطل صدددديامه، ما هو السدددد   

 العلمي الذي يبطل الصيام؟ نرجوا اإلفادة مو نا الطاهر.

اش باطل دار مثَل  برای گذران وقت )تفریحی( در دریا غواصی كند، روزهآن گونه معروف است، اگر روزه
شود اش باطل میشود، چرا روزهی آبی در دهانش وارد نمیین است كه وقتی حتی قطرهشود! پرسش امی

 مند گردیم.شود، چیست؟ موالی طاهر ما! امیدواریم از شما بهرهو دلیل علمی كه روزه باطل می

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

املهديني وسددلم تسددليماً والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة و
 كثرياً.

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
 . كثیرا   والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  

الحكم الشرعي هو حكم تعبدي  متحان الخلق ولثس ضرورياً أن تكون له علة أكه 
 من هذا، وفق  اهلل وسدد خطا .

 ه ١4٣٣شعبان/  - حمد الحسنأ

دی و برای امتحان مردم است و ضرورتی ندارد علتی بیش از این داشته باشد.  حكم شرعی، حكم تعبَّ
 هایت را استوار ِبدارد. خداوند توفیقت دهد و گام

 هـ 1433احمدالحسن شعبان ـ 

****** 



   

 گری! : دروغ گفتن برای اصالح 7٢٢پرسش 

ذب ح  تصددلس يف ما بثنهم؟ ما هل يجوز إذا وقع الخناق ما بني أخوان، تك :722السددؤال/  
واج  الشدرعي اتجاه هذين األخوين إذا مثاًل أصدبس األول يف واد وا خر يف واد وما بني الوادين ما 
صددددنع الحداد، كي  يصددددلس يف ما بثنهم، هل يكذب ح  يصددددلس يف ما بثنهم؟ أم يركهم 

 نهبًة إلبلثس الرجيم؟

دروغ گفت تا بین آنان اصَلح گردد؟ واجب شرعی در برابر  توانآیا اگر بین برادران اختَلف بیفتد، می
این دو برادر چیست، اگر مثَل  اولی در سرزمینی باشد و دیگری در سرزمین دیگر و بین دو سرزمین، فاصله 

ی آنها اصَلح گردد؟ یا آنها را رها توان دروغ گفت تا رابطهباشد؟ چگونه بین آنان اصَلح شود؟ آیا می
 شده گردند؟  ی ابلیس راندههكنیم تا طعم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً. 

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
 . كثیرا   المهدیین و سلم تسلیما  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و 

 تتكلم وفق  اهلل وكأن ا صالن بني النام محصور بالكذب !

 باشد!خداوند توفیقت دهد؛ گویی اصَلح بین مردم، فقط در گرو دروغ می

اتق اهلل وأصددددلس ذات بثنهم بدالكلمدة الطيبدة وبدالصددددددق واألمداندة وتدذكريهم بدأيدام اهلل 
ه للمحسددددنني  وبأولياء اهلل وبأفعالهم وتسددددامحهم مع املسددددثئني، ذكرهم بثواب اهلل الذي أعدي

 الذين يحسنون ملن أساء لهم 

روزهای خدا و اولیای خداوند  تقوای الهی پیشه كن و با كَلم پاک و با راستی و امانت و یادآوری آنها به
و كارهایشان و تسامح آنها با بدكاران، بین آنان را اصَلح كن. آنها را به پاداش خداوند كه خداوند برای 



اند، نیكی نیكوكاران آماده كرده است، یادآوری كن؛ همان كسانی كه به افرادی كه به آنان بدی كرده
 كنند. می

َ َوالرَّ  واْ ا ي ِطيع 
َ
وَن  ﴿َوأ ْم ت ْرَحم  وَل َلَعلَّك  َها  *سد  ةم َعْرضد 

ْم َوَجنَّ بجك  ن رَّ واْ ِإَلى َمْغِفَرةم مج اِرع  َوسدَ
تَِّقنَي   ْت ِلْلم  ِعدَّ

 
ْرل  أ

َ
َماَوات  َواأل اء َوالَْكاِظِمنَي الَْغْيَ    *السددددَّ رَّ اء َوالضددددَّ رَّ وَن يِف السددددَّ الَِّذيَن ي نِفق 

اِم َوا ِننَي َوالَْعاِفنَي َعِن النَّ واْ  * ي  ي ِحَ  امْل ْحسدِ ْم َذَكر  ه  سدَ نْف 
َ
واْ أ ْو َظَلم 

َ
ًة أ َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعل واْ َفاِحشدَ

ْم َيعْ  اَفَعل واْ َوه  َرواْ َعَلى مدَ ن وِبِهْم َوَمن َيْغِفر  الدَذن وَب ِإ َّ ا ي  َوَلْم ي صددددِ واْ لِدذ  َتْغَفر  َ فَداسددددْ وَن ا ي  *َلم 
ْوَلدددددددددئِدَ  جَ 

 
ْجر  أ

َ
ا َوِنْعَم أ الِدِديَن ِفيهدَ ار  خدَ نْهدَ

َ
ا األ اتا َتْجِري ِمن َتْحِتهدَ بجِهْم َوَجندَّ ن رَّ ْغِفَرةا مج م مَّ ه  َزآؤ 

 [.١٣6-١٣2الَْعاِمِلنَي﴾]آل عمران: 
 هد ١4٣٣شعبان/  - أحمد الحسن

د برای آمرزشی از ﴿و از خدا و فرستاده اطاعت كنید تا مگر بر شما رحمت آرند * بر یكدیگر پیشی گیری
ها و زمین است كه برای ی آسمانجانب  پروردگار خویش و رسیدن به آن بهشتی كه پهنایش به قدر همه

كنند و فروخورندگان خشم و پرهیزگاران مهیا شده است * آن كسان كه در توانگری و تنگدستی انفاق می
و كسانی كه چون مرتكب كاری زشت گذشت كنندگان از خطای مردم، خدا نیكوكاران را دوست دارد * 

خواهند و كیست جز كنند و برای گناهان خویش آمرزش میشوند یا به خود ستمی كنند، خدا را یاد می
آگاهند در آنچه می كردند پای نفشرند * اینان كسانی خدا كه گناهان را بیامرزد؟ و چون )به زشتی گناه( 

هایی كه در آن نهرها جاری است كه در آنجا و نیز بهشت  شان آمرزش پروردگارشان استهستند كه پاداش
   [136-132]آل عمران: .اند و چه نیكو است پاداش نیكوكاران﴾جاویدان

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن شعبان ـ 

****** 

 : عضو هیأت منصفه بودن ۷۲۳پرسش 

إن أمر رائع أن )عليه السددالم(  السددالم عليكم سدديدي اإلمام أحمد الحسددن    :۷۲۳السددؤال/  
تكون هنا، كنت دوماً أتسدائل أن كان يوجد شدخص تقي على وجه األرل يف هكذا زمان، 



   

عند النهر بعد ان بكثت وتكلمت مع اهلل   یكنت اتمشدد   ١999وا مر ا كه روعة انه يف عام  
كدذا فداتمىن ان   اكون فيهدا. عنددهدا كدان يوجدد كم هي مروعدة هدذه الحيداة وان كداندت ه

قوم املطر بالقرب من النهر وعند عودتي قررت ان اذه  الى مسددددجد اخر ألعرن املزيد ورأيت 
 طائر احمر جدا وكأن اهلل كان هنا  يكلمين ويريين عالمات.

. همیشه . چقدر شیرین است كه شما اینجا هستی)ع(سَلم بر شما ای آقای من، امام احمدالحسن 
آورتر ی ما بر روی زمین وجود داشته باشد و شگفتوجوی شخصی باتقوا بودم كه در این زمانهدر جست

رفتم. پس از اینكه گریه كردم و با خداوند سخن گفتم كه در كنار رود راه می ۱۹۹۹این است كه در سال 
اشم. رنگین كمانی نزدیک رودخانه این زندگی چقدر هولناک است و حال كه چنین است، آرزو دارم در آن نب

ی كامَل  سرخی را بود و در هنگام بازگشتم تصمیم گرفتم به مسجد دیگری بروم و بیشتر بفهمم. پرنده
 دهد.هایی به من نشان میگوید و نشانهدیدم؛ گویی خداوند با من سخن می

وبان ا سددددالم كان ا مر مذهال  ني بقثت على ايماني بان البلدان اصددددبحت شددددريرة جدا  
لثس خاطئا، وكنت ادعو  ن يكون هنا  شدددثئا يمكن ان يسددداعد يف اخرا  هذا العالم من 
هذه املصدائ . ان حلمي تحقق فعال يف أن أعرن عن الدين ما يجعلين بال شد  انه صدحيس وايضدا 
يف ان ادر  بدان اهلل يعلم كدل يشء ولدديده افضددددل الخطط ويمكنندا ان نعمدل صددددالحدا بعبدادة 

 سبحان اهلل، الحمد هلل،   اله ا  اهلل، واهلل اكرب الحمد هلل على نعمه. اهلل،

اند و اینكه اسَلم اشتباه ها واقعا  پست و پلید شدهكننده بود؛ چرا كه ایمان داشتم كه سرزمینخیلی گیج
كنون ها كمكی كند. اكردم چیزی باشد كه بتواند در بیرون آوردن جهان از این مصیبتنیست. دعا می

هیچ تردیدی دین صحیح است و همچنین این ام بیآرزوی من محقق شده است و در مورد دین ِپی برده
توانیم با عبادت خداوند، كار ها را دارد و ما میداند و بهترین نقشهام كه خداوند همه چیز میرا درک نموده

 الله اكبر، الحمد لله علی نعمه.شایسته انجام دهیم. سبحان الله، الحمد لله، ال اله اال الله و 

كندت أريدد ان أهداجر ولكن ا ن اسددددتلمدت بريدد من مددينآ ألكون يف لجندة املحلفني يف 
املحكمدة. لم أنتخد  ولم اسددددداعدد امريكدا هكدذا يف حيداتي الحمدد هلل.   اعلم ان كدانوا 

لطلبهم هذه املرة ام  . الثس يحرم يف ا سدددالم الجلوم مع الكفار الذي    رفضـــيسددديقبلون  
وان يحكم الشدخص يف براءة او عدم براءة شدخص ما خصدوصدا انهم يدعمون حقوق ا نسدان  
رإلى ما ابعد من الشدد  املعقولر. و   "eyondaresonabledoubt)ع("يسددتخدمون مصددطلس 



ايضدددا هم معروفني باسدددتخدام الطرق الآ تؤدي الى ظلم كبري بشددد  انواعه؟ اهلل كريم يف 
 امان اهلل. 

 الو يات املتحدة ا مريكية -املرسلة: مالثسال

ای از شهرم به دستم رسیده است كه در عضویت هیأت خواستم مهاجرت كنم؛ ولی اكنون نامهمی
ام انتخاب نكردم و به آن كمک نكردم. ا را اینچنین در زندگیی دادگاه باشم. الحمد لله آمریكمنصفه

پذیرند یا خیر؟ مگر در اسَلم، نشست و شان توسط من را میدانم آیا این بار نپذیرفتن درخواستنمی
كنند، حرام نیست؟! و هنگامی كه كسی حكم به ها حمایت نمیبرخاست با كافرانی كه از حقوق انسان

)فراتر از  ”beyond a reasonable doubt“گناهی شخصی بدهد آنها از اصطَلح گناهی یا عدم بیبی
های بزرگ با هایی كه باعث ستمكنند. همچنین آنها به استفاده از راهیک تردید معقول( استفاده می

 شود، شهره هستند؟ خداوند بخشاینده است. در پناه خدا. های مختلفش میشكل
 ی آمریكا ت متحدهفرستنده: مالیسیا ـ ایاال 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً.

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثی  را 

يجوز ل  أن تشركي يف هيئة املحلفني إذا كنت مضطرة لالشرا ، وبالنسبة للشخص 
 ري املؤمن من أي دولة كان يجوز الجلوم معه وتعريفه بالحق ونصدددحه فلثس لدينا عداء مع 
ا بدالنسددددبدة ألمريكدا فنحن لثس لدديندا عدداء مع الشددددعد  ا مريكي أو مع  أحدد من الندام، وأمدي

.. وإنما نحن ننتقد .املؤسدددسدددات العلمية أو املؤسدددسدددات ا جتماعية أو أو أرل أمريكا أو مع
سددلو  الحكومة األمريكية وطغيانها وموقفها الرالم يف العالم ونعتقد أنه موق  منحرن 

 ومتطرن على الدوام لألس .
 هد ١4٣٣شعبان/ - أحمد الحسن



   

مشاركت داشته باشی. نشست و برخاست توانی در هیأت منصفه باشی، میاگر مجبور به مشاركت می
با هر شخص مؤمن از هر كشوری و معرفی حق به او و نصیحتش، جایز است. ما با هیچ یک از مردمان 
دشمنی نداریم. اما در مورد آمریكا، ما با مردم آمریكا یا با سرزمین آمریكا یا مؤسسات علمی، مؤسسات 

گیری ط به رفتار حكومت آمریكا و سركشی آن و موضع... دشمنی نداریم. ما فق.... یا.اجتماعی یا
گیری گیری، متأسفانه همیشه موضعكنیم و معتقدیم كه این موضعاش در جهان انتقاد میكارانهستم

 باشد. منحرف و رادیكالی می
 هـ ۱۴۳۳ـ  شعباناحمدالحسن 

****** 

 : امرار معاش كردن از طریق ورزش ۷۲۴پرسش 

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته.السالم  :۷۲۴السؤال/ 

من البحث عن عمل يف املجال الريايض   )عليه السددالم(  لدي سددؤال بخصددول: موق  اإلمام
 ) ع  كرة قدم، كرة الرجيب، ال.( واذا كانت هذه طريقة شرعية كمصدر للمعثشة؟

 أسال اهلل أن يوفق اإلمام وأنصاره للنصر على الراملني.
 ايرلندا -املرسل: حيدر 

 علیكم و رحمة الله و بركاتهسَلم 
...( .ی ورزشی )بازیكن فوتبال، راگبی ودر خصوص كار در زمینه  )ع(نظر امام  پرسشی در مورد نقطه

 شود؟دارم. آیا این كاری شرعی برای امرار معاش محسوب می
 خواهم كه امام و انصارش را برای پیروزی بر ستمكاران موفق نماید.از خداوند می

 فرستنده: حیدر ـ ایرلند 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً.



 يجوز.
 هد ١4٣٣شعبان/  - أحمد الحسن

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
 . كثیرا   محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما   والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل

 جایز است.
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن شعبان ـ 

****** 

 ای.: دریافت دستمزد در قبال فعالیت برای كاندیدای مجلس مشاوره ۷۲۵پرسش 

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صدل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني  :۷۲۵السدؤال/  
 وسلم تسليماً.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

ريا أبانا اسدددتغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئنير سددديدي ومو ي أنت أب هذه األمة وأبونا ونعم 
عن نصدرت  وتأخذنا األنا الآ   األب واهلل وبئس األبناء نحن نقصدر يف حق  ونخذل  ونتهاون  

 ..تكاد تفارقنا

.  بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته

ت و پدر ما﴿ای پدر ما! برای ما طلب آمرزش كن كه ما خطاكاریم   ﴾. آقا و موالی من! شما پدر این امَّ
هستید و چه نیكو پدری هستید و ما چه بد فرزندانی. ما در حق شما كوتاهی كردیم و شما را تنها نهادیم و 

تی كه از ما جدایی ندارد، ما را فرا گرفته است...  در یاری شما كوتاهی نمودیم. منیَّ

سدديدي ومو ي يا إمامي اسددتغفر لي ذنيب العريم، أناشددد  باهلل يا إمامي وسدديدي: قمت 
مل تصاميم ألحد املرشحني يف انتخابات املجلس ا ستشاري وأخذت أجراً عليها، واملرشحني بع

هنا   يرشدددحوا لحكم، وإنما يرشدددحون وينتخبون ألخذ منصددد  اسدددتشددداري أو اقراحي له 



   

صددالحية ا سددتشددارة أو ا قران فقط يف املجلس الوطين الذي يشددكل من يرشددحهم النام 
ختيارهم من قبل الحكومة، كنت حينها جاهلة بذم أي عمل نصدددفه، والنصددد  ا خر يتم ا

آ ن درهم، وا ن  4يقوي حكم البداطدل، اتخدذت من هدذا العمدل أجراً ولددي ا ن بمقددار قرابدة 
أقوم بتخزينه لكي اسدددتعمله ملصددداري  مشدددروع التخر  الذي يحتا  الكثري، وقد مر عليه 

الشدهرين القادمني  نه سديكون وقت  أشدهر وإن احتجت اسدتخدامه فسديكون ذل  يف 7ا ن  
 تخرجي.

دهم، آقا و موالی من، ای امام من! برای گناه بزرگ من، درخواست آمرزش كن. شما را به خدا قسم می
ای فعالیت كردم و برای این كار ای امام و آقای من! برای تبلیغات یكی از نامزدهای مجلس مشاوره

های شوند بلكه فقط برای منصبنامزدها برای حكومت كاندید نمیاجرتی دریافت نمودم. در اینجا، 
ای یا پیشنهاد كننده كه فقط صَلحیت مشاوره یا پیشنهاد دادن الزم است در یک مجلس وطنی مشاوره

شود. شوند؛ و انتخاب نصف دیگر توسط حكومت انجام میدهند، نامزد میشان مردم رأی میكه به نصف
آگاه بودم. بابت این كوهیده بودن هر كاری كه حكومت باطل را تقویت میمن در آن زمان، از ن كند، نا

انداز هزار درهم دارم. در حال حاضر این پول را پس ۴كار، مزدی دریافت كردم و در حال حاضر نزدیک 
ه از آن ماه است ك ۷التحصیلی كه مبلغ بسیاری نیاز دارد، استفاده كنم. ام تا از آن در هنگام فارغ نموده

 التحصیلی من دو ماه بعد است.باشد؛ زیرا فارغ گذشته و نیاز من، دو ماه بعد می

 والسؤال: هو ما حكم هذا املال؟؟ ماذا أفعل به؟؟ أتربع به كاماًل؟؟ أخمسه؟؟

 پرسش: حكم این مال چیست؟ با آن چكار كنم؟ آیا به طور كامل آن را ببخشم؟ یا خمس آن را بدهم؟

التربع بده للقنداة الفضدددددائيدة مثاًل؛   أعلم...أندا ملتجئدة إليد  يدا من من اهلل ربمدا اسددددتطيع 
 علينا ب ..

ام، ای كسی دانم.... من به شما پناه آوردهای هدیه كنم؛ نمیی ماهوارهشاید بتوانم مثَل  آن را به شبكه
 ی تو بر ما منت نهاد!كه خداوند به واسطه

ريي الدائمني، ففي كل ذن  وكل تقصدري أؤخر امامي وسديدي سدامحين على ذنيب وتقصد 
 . وأسأل اهلل أن يغفر لي ذنيب وتقصريي يا رب العاملني يا تواب يا رحيم يا  فور يا كريم. .الفر 

 ا مارات  -املرسل: مستجري 



ام، در فرج تأخیر امام و آقای من! از گناه و كوتاهی همیشگی من درگذر. با هر گناه و هر كوتاهی
ام را ببخشاید. ای پروردگار جهانیان، ای كنم كه گناه و كوتاهیم.... از خداوند درخواست میانداز می
 پذیر، ای مهربان، ای آمرزنده، ای بخشاینده!توبه

 فرستنده: مستجیر ـ امارات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

يمكن  صدرن املال يف احتياجات  و  داعي أن تدفعي منه شدثئاً و  تقومي بتخمثسده إ  
كدل عدام أو مر عليده عدام كدامدل، وفقد  اهلل وسدددددد إن حدل الوقدت الدذي تم  تعيثنده للخمس يف 

 خطا .
 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

هایت استفاده كنی و الزم نیست چیزی از آن را بدهی و خمس آن را توانی از آن پول در رفع نیازمی
امل بر آن ای یا اینكه یک سال كی خمس كه آن را تعیین نمودهبپردازی مگر در هنگام سررسید ساالنه

 هایت را استوار بدارد.گذشته باشد. خداوند توفیقت دهد و گام
 هـ۱۴۳۳ الثانیاحمدالحسن ـ ربیع 

****** 

 میگو و خرچنگ دریایی : حكم شاه ۷۲۶پرسش 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني  وصلى اهلل على محمد وآل   :۷۲۶السؤال/  
 سليماً. محمد ا ئمة واملهديني وسلم ت



   

السددددالم علي  يا ولي اهلل يا إمامي أحمد الحسددددن يا مو ي ما هو حكم أكل الكائنات 
 البحرية التالية: 

بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین 
.  وسلم تسلیما 

احمدالحسن، ای موالی من! حكم خوردن موجودات دریایی سَلم بر تو ای ولیَّ خداوند، ای امام من،  
 زیر چیست؟

(: وهدو مدن الدقشددددريددات الدبدحدريددة الدكدبدرية وهدو حديدوان بدحدري Lobster. جدراد الدبدحدر )١
جل له خمسددددة أزوا  من األرجل هو أيضدددداً معرون باسددددم ركركندر ويسددددمى  عشدددداري الرج

 يانر.باللهجة املصرية راستاكوزا ر وكذل  يطلق عليه رام الروب

 پوستان دریایی بزرگ است، ده پا دارد؛ پنج جفت پا.(: كه جزو سختLobsterمیگو )شاه -1

(: ويسددددمى أيضدددداً السددددلطعون وباللهجة املصددددرية ركابوريار crab. سددددرطان البحر )2
وباللهجة الخليجيه رقبق ر وهو حيوان قشدري عشدر قدمي و تتم) السدراطانات بشدكل عام 

 بة. املرسل: نجمة الجدي بوجود قشرة خارجية صل

ها با وجود داشتن باشد و به طور كلی خرچنگپوست با ده پا می(: كه حیوانی سختcrabخرچنگ )  -2
 شوند.پوشش خارجی سخت متمایز می

 فرستنده: نجمه الجدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 املهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة و

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 (: يجوز أكله.Lobster/ جراد البحر )١  م

 ( جایز است. Lobsterمیگو )خوردن شاه - 1پاسخ پرسش 



   يجوز أكله.(: crab/ سرطان البحر )2  م

 هد ١4٣٣ربيع الثاني /  - أحمد الحسن

 ( جایز نیست. crabخوردن خرچنگ ) - 2پاسخ پرسش 
 هـ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 

 : دادن خمس و زكات ۷۲۷پرسش 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، و  حول و  قوة إ  باهلل العلي العريم، اللهم صلي   :۷۲۷السؤال/
 على محمد وال محمد ا ئمة واملهديني وسلم تسليماً. 

بسم الله الرحمن الرحیم وال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم، اللهم علی محمد وآل محمد اِلئمة 
.  والمهدیین وسلم تسلیما 

؟ املوضدددوع )عليه السدددالم(ملن أدفع الزكاة والخمس لكي يصدددل إلى اإلمام    أريد أن أعرن
يضدايقين كثرياً و  أعرن ماذا أفعل بخصدوصده، اشدريت ذه  وبعض األحجار الكريمة قبل 

 بضع سنني لغرل ا ستثمار فهل علي تخمثسه ودفع زكاته ألني أبقيته كل هذه املدة؟
برسد؟ این موضوع بسیار مرا در تنگنا قرار    )ع(سی بپردازم تا به امام  خواهم بدانم زكات و خمس را به چه ك می

های قیمتی خریدم تا سود كنم،  دانم در این مورد چه كنم. چند سال پیش طَل و برخی از سنگ داده است و نمی 
 ام؟آیا دادن خمس و زكات آن بر من واجب است؛ چرا كه در تمام این مدت آنها را نگهداری كرده 

وفقكم اهلل وسدددد خطاكم، لثس ضددرورياً أن تصددل أموال الخمس إلى خليفة   ب:الجوا
اهلل مبداشددددرة فدَّذا كندت من املؤمنني بدالحق فقدد وضددددعدت مؤسددددسدددددة لجمع أموال الخمس 
والصدددقات وصددرفها يف موارد كثرية، منها إعالة األيتام واألرامل، وطل  العلم ووسددائل تبلي  

أن توصددلها إلى بعض املؤمنني املسددؤولني عن هذا األمر دعوة الحق وإيصددالها للنام، فيمكن   



   

عن طريق الحسدددابات البنكية املوضدددوعة لهذا األمر أو يمكن  أن تسدددلمه ملكت  الدعوة 
 املوجود يف النج  يف الحوزة املهدوية املباركة.

به طور هایتان را استوار بدارد. ضروری نیست كه اموال خمس پاسخ: خداوند به شما توفیق دهد و گام
آوری ای برای جمعباشی، موسسهی خداوند برسد. اگر شما جزو مؤمنان به حق میمستقیم به خلیفه

زنان و طلب علم و خمس و صدقات و صرف آنها در موارد بسیاری قرار دادم. از جمله كمک به ایتام و بیوه
های بانكی را از طریق حساب توانی آن باشد. شما میوسایل تبلیغ دعوت حق و رسانیدن آن به مردم می

كه برای این موضوع در نظر گرفته شده است، به برخی از مؤمنانی كه در این حوزه مسئول هستند برسانی 
 ی مبارک مهدوی قرار دارد تحویل بدهی.یا آن را به مكتب دعوت كه در نجف و در حوزه

ا املدال أو األحجدار أو الدذهد  الدذي كنزتده  ومر عليده أكه من سددددندة فيجد  عليد  دفع  أمدي
خمسدددده مرة واحدة وبعد أن تدفع خمسدددده   إشددددكال إن خزنته، و  يج  علي  دفع خمس 

 املخمس مرة أخرو مهما طالت مدة بقائه عند . 
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

باید یک بار تر از یک سال بر آن گذشته است، ها یا طَلیی كه ذخیره نمودی و بیشاما اموال و سنگ
خمس آن را بدهی و پس از اینكه خمسش را دادی، اگر آن را ذخیره كنی، اشكالی ندارد. دادن خمس 

 چیزی كه خمسش داده شده، بار دیگر واجب نیست؛ هر چند مدت بودن آن نزد شما طوالنی شود.
 هـ ۱۴۳۳الثانی  جمادیاحمدالحسن ـ 

****** 

 ایی از تهمت: سوگند دروغ به قرآن برای ره۷۲۸پرسش 

ما هو حكمي على حلفي بالقرآن كذب من أجل خاليص من تهمتهم وهل  :۷۲۸السدؤال/  
 علي كفارة، وما هي وفقكم اهلل لكل خري؟

ای بر من حكم من به جهت خوردن قسم دروغ به قرآن برای رهایی از تهمت آنان چیست؟ آیا كفاره
 ارد. است؟ و آن چیست؟ خداوند شما را به هر خیری موفق بد



 إذا أقسمت كاذباً فعلي  أن تستغفر اهلل. الجواب:
 أحمد الحسن  

 اگر به دروغ قسم خوردی، بر شما است كه از خداوند درخواست آمرزش نمایی. پاسخ:
 احمدالحسن 

****** 

 كند؛ چگونه با او رفتار نماید؟ : شوهرش به امام توهین می ۷۲۹پرسش 

أوصددتين أخت لنا أنصددارية أن أسددال سددؤال بخصددول زوجها حثث إنها هي   :۷۲۹السددؤال/  
وزوجها  ري مؤمن به. وأثناء نقاشددددات   )عليه السددددالم(وأبناءها مؤمنني باإلمام أحمد الحسددددن 

وهي ا ن  -نسدتغفر اهلل سدبحانه ونتوب اليه   -  )عليه السدالم(تجاوز على اإلمام أحمد الحسدن  
 يب؟ هل تتطلق منه؟ وهذا األمر أهمها جداً.تسال هل تعامله معاملة الناص

یكی از خواهران انصار ما از من درخواست نمود كه در مورد شوهرش، سؤالی بپرسم. این خواهر و 
ها به امام ایمان دارند و شوهرش ایمان ندارد و در حین بحث  )ع(فرزندانش به امام احمدالحسن 

كنیم. بحان درخواست آمرزش و به سویش توبه میتوهین نموده است. از خداوند س )ع(احمدالحسن 
ترین پرسد كه آیا با او مانند یک ناصبی رفتار كند؟ آیا از او طَلق بگیرد؟ این مورد مهماكنون این خواهر می

 باشد. ی او میمسئله

ربما اسدددتفزوه أو أنه كان بحالة عصددد ية اسدددتغلها الشددديطان فأوقعه يف هذا فال   الجواب:
ر أن شددخ صدداً ناصدد  العداء من تصددرن واحد ا ي إن علم أنه يفعله عن قصددد وتعقل، بل ح  يقري

إن فعله عن قصد وتعقل وحكم بأنه ناصيب فال تعلم ربما يف وقت  حق يندم ويرجع إلى الحق 
كمدا حصددددل مع كثريين وهداهم اهلل وعرفوا الحق، عموماً عاملوا الندام برحمدة أصددددلس اهلل 

 إلى صراطه املستقيم.أحوالكم وهدو بكم خلقه 
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن 



   

شاید او را تحریک كرده باشند یا در حالت عصبانیت بوده باشد كه شیطان از آن سوء استفاده  پاسخ:
نموده و او را در چنین موقعیتی انداخته باشد. تنها با یک رفتار، با كسی به صورت دشمن ناصبی رفتار 

كه یقین حاصل شود كه این كارش از روی عمد و با تعقل انجام شده باشد. حتی اگر از شود، مگر ایننمی
دانی، شاید بعدا  روی قصد و عقل انجام داده باشد و در موردش حكم به ناصبی بودن جاری شود، چه می

آنان را  طور كه برای افراد بسیاری اتفاق افتاده است و خداوندگردد؛ همانپشیمان شده، به سوی حق باز
هدایت نمود و حق را شناختند. به طور كلی با مردم با مهربانی رفتار كنید تا خداوند احواالت شما را اصَلح 

 هایش را به راه مستقیمش هدایت كند.ی شما، آفریدهو به واسطه
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 

 هنگامها شب : گرفتن ناخن ۷۳۰پرسش 

 ما حكم تقليم األظافر يف الليل, وما أفضل وقت لذل ؟؟  :۷۳۰السؤال/ 

 باشد؟هنگام چیست و بهترین وقت برای این كار چه زمانی میها شبحكم گرفتن ناخن

أفضدددددل وقدت هو صددددبدان يوم الجمعدة، وكدذا بعدد ظهر الجمعدة ملن لم يتمكن  الجواب:
 صباحاً.

 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

 باشد.تواند، بعد از ظهر جمعه میمان، صبح روز جمعه است و برای كسی كه صبح نمیبهترین ز  پاسخ:
 هـ 1433ـ جمادی الثانی  احمدالحسن

****** 



 : خارج شدن آب مرد از زن بعد از غسل كردن۷۳۱پرسش 

ما حكم من وجدت ماء الرجل بعدما أزالته قبل الغسدل, ثم بعد فرة وجدت  :۷۳۱السدؤال/  
هذا السدددائل قد خر  منها فما حكمه؟ هل تعيد الغسدددل وما كيفية تطهريه قبل الغسدددل؟ 

 وكلما تبولت يخر  منها سائل و  تعلم بأنه ماء الرجل أو إفرازاتها. فما حكمها؟ 
 املرسل: سيد حسن

س از پاک كردن آن و پیش از غسل بیابد، چیست؟ سپس اگر پس از مدتی حكم زنی كه آب مرد را پ
ببیند این مایع از او خارج شود، حكمش چیست؟ آیا باید دوباره غسل كند و چگونگی تطهیر آن پیش از 

شود و یقین ندارد كه آب مرد است یا ترشحات كند، این مایع از او خارج می؟ هر وقت ادرار میچیستغسل  
 كم آن چیست؟خودش. ح

 : سید حسنفرستنده

إذا عرفت أني السددائل الذي خر  منها هو ماء زوجها فعليها فقط أن تغسددل املوضددع   الجواب:
ا السددددائدل الدذي يخر  و  تعلم هدل إنديه من  وتطهره ولثس عليهدا إعدادة الغسددددل و  الوضددددوء، أمدي

ا إعادة الغسدل و  الوضدوء إفرازاتها أو من ماء زوجها فال تحكم أنه من ماء زوجها، ولثس عليه
بل ولثس عليها  سدل املوضدع طاملا إنها   تعلم أنه ماء زوجها أو فقط إفرازاتها وإن كان  سدل 

 املوضع أفضل لها وأطهر.  
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

پاک  اگر بداند مایعی كه از او خارج شده، آب شوهرش است، باید فقط محل را بشوید و آن را پاسخ:
داند شود و نمیاش نیست. اما در مورد مایعی كه خارج میعهدهی غسل و وضو بر  كند و انجام دادن دوباره

باشد و شود كه آب شوهرش میآیا جزو ترشحات خودش است یا جزو آب شوهرش، چنین حكم نمی
ندارد كه آن، آب شوهرش باشد. حتی تا زمانی كه یقین  ی او نمیعهدهدوباره انجام دادن غسل و وضو بر  
چند شستن محل برایش اش نیست؛ هرعهدهباشد، شستن محل نیز بر  است یا فقط ترشحات خودش می

 تر است.كنندهبهتر و پاک
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 



   

****** 

 : روزه در روز عاشورا ۷۳۲پرسش 

قال أن صدوم عاشدوراء مسدتح . فهل قصدد اليوم كله   )عليه السدالم(اإلمام   :۷۳۲السدؤال/  
 أم فقط إلى منتص  اليوم كما يفعلون الشيعة ا ثنا عشرية؟

طور كه ی عاشورا مستحب است. آیا منظور ایشان تمام روز است یا همانفرمودند كه روزه )ع(امام 
 باشد؟دهند، فقط تا نصف روز میی دوازده امامی انجام میشیعه 

أرجو أن يكون نقلكم دقيقاً أصلس اهلل أحوالكم، لم أقل إن صيام يوم عاشوراء   الجواب:
 مستح  مطلقاً، بل قلت )وصيام عاشوراء على وجه الحزن(.

پاسخ: انتظار دارم كه نقل مطلب شما دقیق باشد؛ خداوند حالتان را اصَلح نماید. من به هیچ وجه 
 ی عاشورا، بر وجه اندوهگین بودن است«.م: »روزهی روز عاشورا مستحب است؛ بلكه گفتنگفتم روزه

ا مسدألة اإلمسدا  إلى منتصد  اليوم فال يسدمى صدياماً ليكون موضدوع شدبهة بثنه وبني  أمي
  ريه.

 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

داشته ای بین آن و چیز دیگر وجود شود تا شبهه ی امساک تا نصف روز، روزه نامیده نمیاما مسئله
 باشد.

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 



 : لمس بدن مرده با دستكش ۷۳۳پرسش 

هل مس جسدددد املثت من وراء القفازات أو الكفون أو مس ثيابه فقط دون  :۷۳۳السدددؤال/  
 بدنه يوج   سل املثت؟

ت با دستكش یا كفن یا فقط لمس لباسش و نه بدنش، باعث واجب شدن غسل مسَّ  آیا مس جسد میَّ
 شود؟میت می

   يج  الغسل. الجواب:

 هد ١4٣٣جمادي الثاني/   - أحمد الحسن

 پاسخ:غسل واجب نیست.
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 

 توان وقف را از مسجد جامع به مدرسه تغییر داد؟ : آیا می ۷۳۴پرسش 

. حثدث اني .سددددؤالي يتعلق بدالوق  الخدال بداإلمدام الحسددددني روحي فدداه :۷۳۴السددددؤال/ 
لبناء مرا من ال سددددتان   75٠واخوتي ورثنا بسددددتان وكان والدنا رحمه اهلل قد اوق  مسدددداحة  

جدامع يف القريدة وواقع الحدال انده تم بنداء أكه من حسددددثنيدة بنفس القريدة.. وسددددؤالي هو: هدل 
يمكن أن ن ين مدرسدددة )ابتدائية أو متوسدددطة أو اعدادية( بد ً من الجامع الذي اوىص والدي 

 كيلومر  ١٠أو  7املغفور له ب نائه ذل  ألن أطفال القرية يمشددون ملسددافات بعيدة قد تصددل إلى 
مر مربع بد   ١٠٠٠.. علما اننا ارتئينا أن نغري مسدداحة الوق  إلى .لغرل الوصددول الى مدارسددهم

 مر مربع. املرسل: 75٠من 
 .. املصور .خادمكم



   

باشد.... من و برادرانم باغی پرسش من در مورد وقف مخصوص به امام حسین كه جانم فدایش باد، می
متر از باغ را برای ساختن مسجد جامعی   ۷۵۰خدا رحمتش كند، مساحت  ایم كه پدرمان كه  را به ارث برده

در روستا وقف نمود. با توجه به اینكه چند حسینیه در همان روستا ساخته شده.... پرسش من این است: 
توانیم یک مدرسه )ابتدایی، متوسطه یا آمادگی( به جای مسجد جامعی بسازیم كه پدر مغفورمان آیا ما می

های شان، مسافتآن وصیت نموده است؛ چرا كه كودكان این روستا برای رسیدن به مدارس به ساختن
كنند.... با توجه به اینكه ما تصمیم گرفتیم كه مساحت رسد را طی میكیلومتر می ۱۰یا  ۷طوالنی كه به 

 مربع تغییر دهیم. متر ۱۰۰۰مربع به  متر ۷۵۰وقف را به جای 
 ر فرستنده: خادم شما ـ مصو 

 انفذوا وصية والدكم وافعلوا ما أراد، وفقكم اهلل وسدد خطاكم. الجواب:
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

پاسخ:وصیت پدرتان را اجرا كنید و آنچه او خواسته است، به انجام برسانید. خداوند به شما توفیق دهد 
 هایتان را استوار بدارد.و گام

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 

 : ارث بردن زن بدون داشتن فرزند. ۷۳۵پرسش 

إذا كانت املرأة م وجة من رجل ولم يكن لديها منه ولد، عند وفاته تر   :۷۳۵السددؤال/  
ارل سددكنية هل ترثه فيها وكم نسددبة ا ر ؟؟؟ علماً ان للزو  خمسددة اخوة اثنان منهم 
من ام ثدانيدة ولدديده ثالثدة خوات من امده، عندد وفداتده كدان والدديده على قيدد الحيداة وا ن يود 

ن والديه قد توفوا قبل تقسددديم الركة فكم يكون نصدددث  الورثة ان يقسدددمو ا ر  علما ا
الزوجة من هذا ا ر  علما بان أهل الزو  من اتباع السدسدتاني والزوجة من انصدار السديد أحمد 

 .)عليه السالم(الحسن 



رود، یک زمین مسكونی زنی با مردی ازدواج كرده است و از آن مرد، فرزندی ندارد. وقتی مرد از دنیا می
برد و نسبت ارث چقدر است؟ با توجه به گذارد. آیا این زن در زمین از این مرد ارث میباقی می از خود

اینكه شوهر، پنج برادر دارد كه دو تن از آنها از مادر دومی هستند و این مرد، از مادرش سه خواهر نیز 
لند ارث را تقسیم كنند. با دارد. در زمان از دنیا رفتنش، والدینش در قید حیات هستند و اكنون ورثه مای

ک از دنیا رفتند. سهم همسر از این ارث چقدر می ر  باشد؟ با توجه به اینكه والدینش، پیش از تقسیم مات 
 باشد.می )ع(توجه به اینكه شوهر از اتباع سیستانی است و همسر از انصار سید احمدالحسن 

 ريها.للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد منها أو من   الجواب:
 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - أحمد الحسن

 برد، حتی اگر از آن یا از غیر آن فرزندی نداشته باشد.همسر یک چهارم ارث می پاسخ:
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 

 : چگونگی رفتار با فرزندی كه اعمال زشت لواط انجام داده است. ۷۳۶پرسش 

السددالم على املرلوم أحمد ورحمة اهلل وبركاته سدديدي ومو ي اكت  ل   :۷۳۶السددؤال/  
هدذه الكلمدات و قليب يقطر دمدا الكلمدات   تسددددتطيع ان تعرب عن مدا يددور يف قليب فبددل ان 
نقدم ل  انفسدددنا واو دنا فداء ل  و  مر  العريم ابعث ل  كتاب ما عرن شدددنو اكت  بي 

اقول شددددهيدد اليوم اكتشددددفدت بدان ابين والدذي يبل  من  من الخجدل وا نتكدام واهلل على مدا 
عدامدا مدارم ملرتني الجنس مع احدد ا و د يف عمره بعدد مشددددداهددتهم لفيلم يف ا نرندت  ١4العمر 

اباحي اقرن ذا  الولد على ابين وابين طاوعه فمارسدا معا تل  العملية ال شدعة املشدثنة و  اعلم 
كم الشرعي؟ ماذا افعل؟؟ كي  اجعله ير  هذا ما افعل؟ ما حكمه؟ هل اطبق عليه الح

ا مر ان كدان لده ان يعثش؟؟؟ سدددديددي واهلل اندا خجلدة من كتدابدة هدذه الكلمدات لكن اندت 
 مالذي ومالي  ري  دليلي يف الدنيا وا خرة سيدي ساعدني سيدي.



   

شما در حالی سَلم و رحمت و بركات خداوند بر احمد ستم دیده. آقا و موالی من! این كلمات را برای 
چكد. كلمات توانایی بیان مطلبی را كه در دل دارم، ندارند. به جای اینكه ما ِنگارم كه از دلم خون میمی

دانم از خجالت و فرستم كه نمیای را برای شما میو فرزندانمان فدای شما و امر بزرگ شما شویم، نامه
گویم، گواه است. امروز فهمیدم پسرم كه ی كه میبه زیر بودن آن را چگونه بنگارم و خداوند به سخنسر 
اند. سنش است پس از دیدن فیلمی در اینترنت، دو بار نزدیكی كردهسال دارد با یكی از پسران كه هم  ۱۴

اند. آن پسر به پسرم پیشنهاد داده است و پسرم پذیرفته و با یكدیگر این كار ناپسند و زشت را انجام داده
؟ حكمش چیست؟ آیا حكم شرعی را برایشان اجرا كنم؟ چكار كنم؟ اگر باید به زندگی دانم چكار كنمنمی

ادامه دهد، چكار كنم كه این كار را رها كند؟ آقای من! به خدا سوگند از نگاشتن این كلمات خجالت 
مكم كشم؛ ولی شما پناه من هستید و غیر از شما در دنیا و آخرت، راهنمای دیگری ندارم. آقای من، كمی

 كن، آقای من!

أصددلحوا أبناءكم أصددلحكم اهلل بتعليمهم القرآن والصددالة والصدديام وذكر اهلل   الجواب:
وا لهم قصددص ا ن ياء واألوصددياء والصددالحني والصددالحات ليتخذوا منهم قدوة وينتهجوا  وقصددي
نهجهم،   تهملوا أبندداءكم وهم يف ظلمددة هددذه األرل، علموهم دين اهلل وحدددوده كي   

وا نهبة للشدديطان،   تركوهم مع ا نرنت أو التلفزيون أو أي وسدديلة يمكن أن تنقل يكون
ا  الفسدداد دون رقث ، ومن يفعل أفعال فاحشددة فأصددلحوه ووجهوه وراقبوا سددلوكه وأفعاله، أمي
إقدامدة الحدد على شددددخص ارتكد  الفداحشدددددة فهدذا أمر يختص بده حجدة اهلل على خلقده ولده 

ن وه من حكمهم وإقامة شدرع اهلل فيهم. أسدأل اهلل أن يسدركم الحكم يف خلق اهلل إن مكي
 بسره ويصلس لكم أبناءكم وبناتكم.

 هد ١4٣٣جمادي الثاني/  - الحسن أحمد

خداوند شما را اصَلح كند. فرزندانتان را با آموزش قرآن، نماز، روزه و یاد خداوند اصَلح كنید و  پاسخ:
های پیامبران و اوصیا و مردان و زنان شایسته را تعریف نمایید، تا از آنان الگویی بگیرند و برایشان داستان

نید. به آنان دین و حدود خداوند را آموزش به روش آنان رفتار كنند. فرزندانتان را در تاریكی این زمین رها نك
ی شیطان نشوند. آنان را با اینترنت یا تلویزیون یا هر ابزاری دیگری كه فساد را بی هیچ حدَّ دهید تا طعمه

دهد، اصَلح و او را متوجه كنند، رها نكنید. كسی را كه كارهای ناپسند انجام میای منتقل میو اندازه
ای است كه كارهایش باشید. اما اجرای حد بر كسی كه مرتكب فحشا شده، مسئله كنید و مراقب رفتار و

ت خداوند بر خلقش اختصاص دارد و اگر به او در حكومت و اجرای شرع خداوند در میان آنان  به حجَّ



خواهم كه شما را با باشد. از خداوند میی او میعهدهتمكین دهند، حكومت در میان خلق خداوند بر 
 خودش بپوشاند و پسران و دخترانتان را برایتان اصَلح كند.پوشش 

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ جمادی الثانی 

****** 

 : سؤالی در مورد ارث ۷۳۷پرسش 

يوجد لي مسددددألة شددددرعيدة حول بثدت والدي الذي كندا نسددددكن فيده أنا  :۷۳۷السددددؤال/  
 (.7( واخوات )4وإخوتي وأخواتي الغري م وجني، نحن أخوة )

اند، در آن ی پدرم دارم كه من و برادران و خواهرانم كه ازدواج نكردهای شرعی در مورد خانهمسئله
 خواهر هستیم. 7برادر و  4كنیم. ما زندگی می

هذا البثت بين على قطعة إلى لصدداح  بسددتان مطوب بأسددمه تصددرفت بها الدولة علما إن 
سددابقاً. بعد ا حتالل رجعت هذه ا رل الى مالكها ا صددلي سددابقاً اتفق صدداح  ال سددتان مع  
اصددددحداب البيوت الآ بنثدت على أرضدددده يف زمن الحكم البدائدد ان يعطي امل وجون فقط منهم 

واحد ا خوة منهم لم يسددتلم قطعة اسددتلم مبل    .لدهمكل واحد قطعة ارل مكان بثت وا
من املال قدره سددبعة عشددر مليون دينار عوضددا عن القطعة يقول هل يف هذا املبل  حصددة مريا  

  خواته النساء؟ علما ان البثت بيع انقال ولم يستلم من البثت يشء اخذوه اخوته؟؟؟؟ 

شده است كه برای صاحب باغی بوده كه به نامش  زمینی ساخته با توجه به اینكه این خانه در قطعه
تر دولت، آن را تصرف كرده است. پس از اشغال این زمین به مالک اصلی پیشین آن بازگشت. بوده و پیش

هایی كه در زمینش و در زمان رژیم گذشته ساخته شده است، توافق كرد كه صاحب باغ با صاحبان خانه
ی پدرشان یک قطعه زمین داده شود. یكی از برادران زمین به جای خانه  اندفقط به كسانی كه ازدواج كرده

گوید: آیا از این مبلغ را دریافت نكرد و به جای آن، مبلغی معادل هفده میلیون دینار دریافت نمود و می
خواهرانش سهم ارث دارند؟ با توجه به اینكه خانه خراب شده است و برادرانش از خانه چیزی دریافت 

 اند!هنكرد



   

بحس  الصورة املبثنة يف السؤال املبل  ملن استلمه ولثس عليه أن يعطي منه حصة   الجواب:
 إلى  ريه.

 أحمد الحسن

با توجه به شكلی كه در پرسش مطرح شده است، آن مبلغ برای كسی است كه آن را دریافت  پاسخ:
 اش نیست كه از آن، سهمی به دیگری بدهد.عهدهكرده و بر 

 ن احمدالحس

****** 

 دار: خریدن خانه از شركت ساختمانی با اقساط بهره ۷۳۸پرسش 

يف ايران توجد شركات خاصة ت ين بيوت وت يعها قبل ا نتهاء منها وتأخذ  :۷۳۸السؤال/  
قسددم من املبل  على دفعه اولية والباقي على شددكل اقسددا  وطبعا هنا ا قسددا  على البثت 

تقسديط مريس( واملعلوم ان يف ا قسدا  السدعر يختل  عن املشدرو ومدته تقريبا عشدر سدنوات )
البيع النقددي ويف حني ان البيوت كدل يوم على سددددعر هدل يجوز لندا ان نشددددري من هدذه البيوت 

 وهل يكون هذا النوع من ا قسا  ربا؟

پایان رسیدنش معامله  فروشند و آن را پیش از بههای خاصی وجود دارند كه خانه میدر ایران شركت
كنند. طبیعتا  این تقسیط بر بقی را به صورت اقساط دریافت میكنند. بخشی از مبلغ را در آغاز و مامی

بندی با سود( و واضح است باشد )قسطسال می 10پذیرد و مدتش در حدود ی مشتری صورت میخانه
ها هر روز یک باشد. با توجه به اینكه خانهبندی، قیمت، متفاوت با قیمت خرید نقدی میكه در این قسط

 شود؟ ها را خریداری كنیم و آیا اینگونه تقسیط ربا محسوب نمیقیمتی دارند، آیا مجاز هستیم كه این خانه

 يجوز أن تشري، وهذا   يعترب ربا. الجواب:

 شود.پاسخ:جایز است كه خریده شود و ربا شمرده نمی

****** 



 گردد؟ خانواده حقوق داشته باشد، آیا پرداختن نفقه از همسر ساقط می : اگر ۷۳۹پرسش 

اذا كانت العائلة تعثش يف الدول الغربية الآ تصددددرن روات  للعوائل ح   :۷۳۹السددددؤال/  
وان لم تعمدل فراتد  الزوجدة واألو د هدل يكون من حقهم ويردل ا ب هو رب ا سددددرة وهو 

بدأن اذا كدان للمرأة وارد مدادي  ؟مدا يقول هدذا ا بالكفيدل بمعثشددددتهدا ام ان ا مر يختل  ك
وهي   تعمل فلثس من حقها ومن حق الرجل ان يحاسبها عليه ويامرها بان تصرفه على البثت 

 وا و د، ويقول بأن يسقط واج  الزو  يف هذا الحالة بالنفقة على العائلة.

شود، حتی اگر ها در نظر گرفته میدهاگر خانواده در كشوری غربی زندگی كنند كه حقوقی برای خانوا
شود در حالی كه پدر مسئول خانواده كار نكنند، آیا حقوق همسر و فرزندان جزو حق آنان محسوب می

گوید، مسئله طور دیگری طور كه این پدر میباشد؟یا همانی او میها بر عهدهاست و معیشت آن
دهد، این پول اشته باشد در حالی كه كاری انجام نمیباشد؟ به این صورت كه اگر خانم درآمد مالی دمی

حقش نیست و مرد حق دارد كه زن را بابت این پول بازخواست كند و به او دستور دهد كه این پول را صرف 
ی شوهر است و باید به خانواده عهدهی واجبی كه بر  گوید كه در این حالت، نفقهخانه و فرزندان نماید و می

 گردد.ساقط میپرداخت شود، 

رات  الزوجة من حقها ولها أن تفعل به ما تشدددداء ولثس من حق الزو  أن يسددددالها   الجواب:
عنه و  تسدقط نفقتها عن الزو  بل يج  عليه ان ينفق عليها، ورات  األطفال  ري البالغني من  

كم حقهم ولألب أن يتولى انفاقه عليهم ويج  عليه أن يسدددد النقص يف نفقتهم، هذا هو الح
 الشرعي وفقكم اهلل وأصلس اهلل أحوالكم

تواند با آن انجام دهد و شوهر حق ندارد پاسخ: حقوق همسر حق او است و هر كاری كه بخواهد می
گردد؛ بلكه بر شوهر واجب است كه ی همسر از شوهر ساقط نمیدر این مورد از او بازخواست كند و نفقه

تواند خرج كردن این پول برای لغ نیز حق آنان است و پدر میبه همسرش نفقه بدهد. حقوق كودكان نابا
ی آنان را جبران نماید. این حكم شرعی است. عهده گیرد و بر او واجب است كه كمبود نفقهآنان را بر 

 تان را اصَلح فرماید.تان دهد و احوالخداوند توفیق

ذات البني فدأنتم عدائلدة  وأرجو منكم ان تتعداملوا فيمدا بثنكم بدالرحمدة واملودة واصددددالن
وزو  وزوجدة ولسددددتم شددددركدة تجدارة ليكون تعداملكم مدادي، فعلى الزو  أن يقوم بواجبده 



   

تجاه زوجته وأبنائه بح  ورىض، وعلى الزوجة أن تكون طيبة ودودة ومتسددامحة مع زوجها، 
وأعتقددد أني املرأة يمكنهددا  ددالبدداً أن ت ين عددائلتهددا وبثتهددا وتكسددددد  رىض زوجهددا بددالهدددوء 

الكلمة الطيبة وبهذا تكسدد  رىض اهلل، وعموماً ح  لو كان الزو  مسددثئاً أو مقصددراً مع  و
عائلته فبَّمكان الزوجة أن تعامله بالطيبة والرحمة، وتطل  بهذا رىض اهلل سددددبحانه وتعالى 

 أو ً وآخراً وما عند اهلل باقم ونامم إن شاء اهلل وسرون ثمرة )الصحيس ثمره( يف الدنيا وا خرة.
 أحمد الحسن

با مهربانی و دوستی و اصَلح بین خودتان، با یكدیگر رفتار كنید. شما خانواده  از شما خواهشمندم كه
هستید و شوهر و همسر، شركت تجاری نیستید تا برخوردهای شما با یكدیگر مادی باشد. بر شوهر واجب 
است وظایفش در قبال همسر و فرزندانش با محبت و خرسندی به انجام برساند. بر همسر نیز واجب است 

تر اوقات زن دار باشد و با شوهرش رفتاری توأم با نرمی داشته باشد. من معتقدم بیشعفیف و دوست كه
ی و سخن نیكو به دست آورد و به این تواند خانواده و خانهمی اش را بسازد و رضایت همسرش را با تأنَّ

رفتاری یا كوتاهی كند، بد  اشترتیب، رضایت خداوند را كسب نماید. به طور كلی حتی اگر شوهر با خانواده
تواند با او با آسودگی خاطر و مهربانی رفتار كند و به این ترتیب، خشنودی و رضایت خداوند همسر می

الله و شاءسبحان و متعال را در ابتدا و انتها به دست آورد. آنچه نزد خداوند است، باقی و بالنده است، ان
 خرت خواهد دید.ی درستش( را در دنیا و آنتیجه )نتیجه 

 احمدالحسن 

****** 

 : بازی بیلیارد و سالن پلی استیشن ۷۴۰ پرسش

  :۷۴۰السؤال/ 

 . هل يجوز لع  البليارد يف القاعات العامة ودفع مبل  ثمناً للع  ولثس للرهان؟؟؟١

دی بنی بازی و نه برای شرطهای عمومی و پرداخت مبلغی به عنوان هزینهآیا بازی بیلیارد در سالن  -1
 جایز است؟



. وهل يجوز فتس قاعة لأللعاب )بلي اسددددتثشددددن والبليارد و ريها( وأخذ ثمن ممن يمارم 2
 اللعبة, مع أني بعض الالعبني يشرطون الرهان وبعضهم   يشر  ذل ؟؟؟

استیشن، بیلیارد و چیزهای دیگر( و گرفتن پول از كسی كه بازی آیا بازگشایی سالن بازی )پلی -2
 كنند و برخی دیگر نه؟بندی میكنان شرطكند، جایز است؟ با توجه به اینكه برخی بازیمی

 الجواب:

 . يجوز.١

. يجوز أن يفتس قداعدة ألعداب، وإذا كدان يعتقدد أني هندا  من يعلد  برهدان فعليده أن يضددددع 2
 قطعة إعالنية ي ني فيها أنيه   يجوز الرهان شرعاً.

 أحمد الحسن

 پاسخ:
 جایز است. -1
او است كه كند، بر بندی بازی میكند كسی با شرطبازگشایی سالن بازی جایز است. اگر فكر می -2

 بندی از نظر شرعی جایز نیست.ای نصب كند و در آن بیان كند شرطاعَلمیه
 احمدالحسن 

****** 

 : حكم كار در بانک ۷۴۱پرسش 

 ما حكم العمل يف األبنا ؟ :۷۴۱السؤال/ 

 ها چیست؟در بانک حكم كار

 جائز. -ح  لو كانت ربوية  -العمل يف املصارن )البنو (  الجواب:
 أحمد الحسن



   

وی باشند، جایز است. كار در بانک پاسخ: ب   ها حتی اگر ر 
 احمدالحسن 

****** 

 های رَبوی : كار در بانک ۷۴۲پرسش 

ماحكم العمل يف بن  تجاري عند يماني آل محمد؟ وللعلم القسدددم الذي  :۷۴۲السدددؤال/  
 أعمل به هو مركز ا تصا ت، ماحكم من يأخذ مبل  نهاية كل سنة بما يسمى )بونس(؟

حكم كار كردن در بانک تجاری از نظر یمانی آل محمد چیست؟ با توجه به اینكه بخشی كه بنده در 
باشد. حكم كسی كه در انتهای هر سال مبلغی كه پاداش نامیده كنم، مركز ارتباطات میآن كار می

 كند، چیست؟ شود دریافت میمی

 واملكافئة  األجر وأخذ جائز،  –ح  لو كانت ربوية-العمل يف املصدارن )البنو (    الجواب:
 .جائز

 أحمد الحسن

وی باشند، جایز است. گرفتن پاداش و حقوق جایز میكار در بانک پاسخ: ب   باشد. ها حتی اگر ر 
 احمدالحسن 

 
****** 



 : آیا پرداختن پول مختص حج عمره، واجب است؟ ۷۴۳پرسش 

هدل يجد  تخمثس األموال الآ ينوي بهدا للعمرة؟ ومداذا إذا كداندت األموال  :۷۴۳السددددؤال/ 
 هبة؟

ت به انجام رسانیدن عمره را با آن دارند، واجب است؟ اگر اموال هدیه  آیا دادن خمس اموالی كه نیَّ
 باشد، چطور؟

كدل مدال فدائض يجد  تخمثسددددده عندد حلول موعدد رأم السددددندة الخمسدددديدة  الجواب:
مر مردد بني أن تدفع خمس املال أو تذه  للعمرة فأذه  للعمرة، وفق  للشخص، وإذا كان األ
 اهلل وتقبل اهلل عمل .

سال خمسِی شخص، دادن خمسش واجب هر مالی كه اضافی باشد، در هنگام سر رسید   پاسخ:
باشد. اگر مسئله فقط به یكی از دو حالت دادن خمس مال یا رفتن به عمره محصور باشد، به عمره می

 رو. خداوند توفیقت دهد و عملت را قبول كند.ب

****** 

 : مصرف كردن خمس برای دعوت ۷۴۴پرسش 

هل مسددددمون لي أن أسددددتخدم الخمس وأن أجمع الخمس ألجل الدعوة إلى  :۷۴۴السددددؤال/  
يف مكاني هنا )مال)يا(، إذا كان مسددددموحاً   )عليهم السددددالم(دعوت  وإلى تعاليم أهل البثت  

 ؟وكم هي النسدددبة ألرجعها إلي    ؟يسدددمس لي باسدددتخدامها للدعوة  فكم هي النسدددبة الآ
 وكم هي النسبة  ستخدمها يف مساعدة األنصار؟

 مال)يا -املرسل: عبد  الضعي  منترر 

های آیا اجازه دارم تا از خمس استفاده كنم و خمس را برای دعوت كردن به سوی دعوت شما و آموزه
آوری كنم. اگر اجازه دارم، نسبتی كه استفاده از آن برای دعوت به در مكانم )مالزی( جمع )ع(بیتاهل



   

گردانم؟ و چه مقداری را باید برای كمک من اجازه داده شده، چقدر است؟ چه مقداری را باید به شما باز
 به انصار استفاده كنم؟

 ی ضعیف شما منتظر ـ مالزی فرستنده: بنده

يجوز أن تصدرن الخمس يف الدعوة إلى دين اهلل الحق ومسداعدة املؤمنني حفرهم   الجواب:
ا استالم الخمس والحقوق الشرعية وصرفها فيمكنكم ان تنرموا بثت مال لألنصار  اهلل، أمي

ممن ترونده منداسددددبداً لهدذا يخص مدال)يدا وتكون أندت مسددددؤو ً عنده أو أحدد إخوتكم املؤمنني 
األمر، و  توجد نسدبة محددة للصدرن من الخمس والحقوق الشدرعية، بل يمكنكم صدرن 
كل ما يدخل لبثت املال عندكم ويمكنكم أيضدددداً التواصددددل مع بثت املال العام لألنصددددار 
لتوصددلوا لهم الفائض عن حاجتكم إذا كان هنا  فائض ليوصددلوه إلى املحتاجني له يف بقية 

 العالم، وفقكم اهلل وسدد خطاكم. دول
 أحمد الحسن

شان كند( استفاده از خمس برای دعوت به دین حق خداوند و كمک به مؤمنان )خداوند حفظ  پاسخ:
المالی برای توانید بیتجایز است. اما در خصوص دریافت خمس و حقوق شرعی و مصرف نمودن آن، می

شما یا یكی از برادران مؤمن شما كه او را برای این انصار تنظیم كنید كه مخصوص مالزی باشد و 
بینید، مسئول باشید. نسبت مشخصی برای مصرف كردن خمس و حقوق شرعی مسئولیت مناسب می
باشد، مصرف كنید و همچنین  المال را كه نزد شما میتوانید هر مقداری از بیتوجود ندارد. شما می

تر از تباط برقرار نمایید تا اگر مقداری اضافی وجود دارد، مقدار بیشالمال عمومی انصار ار توانید با بیتمی
نیازتان را به آنها تحویل دهید، تا به نیازمندان سایر كشورهای جهان برسانند. خداوند توفیقتان دهد و 

 هایتان را استوار بدارد.گام
 احمدالحسن 

****** 



 در حال حج عمره  ی دهان: اضطرار در استفاده از مرطوب كننده ۷۴۵پرسش 

معتمرة بسدد   جفان الجو انشددقت شددفتها وخوفاً من خرو  الدم وضددعت  :۷۴۵السددؤال/  
 على مكان الشق فقط مرطباً أخذته بوصفة طبية وكان )برائحة الكاكاو(؟

ک خورده است و به خاطر اجتناب گذارد و به خاطر خشک بودن هوا، لبكسی كه عمره می ر  هایش ت 
ی ای قرار داده كه ویژگی پزشكی و رایحهكننده  فقط روی محل ترک خورده، مرطوب   از بیرون زدن خون،

 باشد؟ كاكائو دارد، آیا مجاز به این كار می

إذا كنت مضطرة كما يف السؤال لوضع الدهان فحكمه كما بثنته يف الشرائع،   الجواب:
 ويف حالت  لثس علي  يشء، وسأنقل الحكم من الشرائع هنا:

طور كه در پرسش مطرح شده، اگر به قرار دادن روغن مجبور باشد، حكمش همان چیزی همان  پاسخ:
است كه در شرایع بیان نمودم. در این وضعیتی كه شما در آن هستی، بر شما چیزی نیست. در اینجا حكم 

 كنم:را از كتاب شرایع نقل می

]الحادي عشددددر: واسددددتعمال دهن فيه طث  محرم بعد اإلحرام، وقبله إذا كان ريحه يبقى 
 .(١)بعد اإلحرام، ويجوز اضطراراً[  -اختياراً  -إلى اإلحرام. وكذا ما لثس بطث  

»یازدهم: استفاده از روغنی كه بو دارد، پس از احرام، حرام است و همچنین پیش از آن، اگر بویش تا 
بماند. به همین صورت، پس از احرام، )به صورت اختیاری( چیزی كه بوی خوش ندارد؛ ولی  احرام باقی

 (2)اگر مجبور باشد، جایز است«.

 .(٣)]ومن استعمل دهناً طيباً يف إحرامه كان عليه شاة، ويف حال الضرورة   يشء عليه[ 

 
 تروك اْلحرام، اصدارات أنصار االمام المهدي )علیه السَلم(.  -، كتاب الحج 2شرائع اْلسَلم: ج -1
 .gـ كتاب حج ـ واجبات ترک در احرام، انتشارات انصار امام مهدی 2شرایع االسَلم: ج  -2
 المحظورات، اصدارات أنصار االمام المهدي )علیه السَلم(.  -، كتاب الحج 2شرائع اْلسَلم: ج -3



   

ست ولی در حالت ضرورت، »كسی كه در احرامش روغن خوشبو استفاده كند، گوسفندی بر او واجب ا
 ( 1)ی او نیست«.چیزی بر عهده

****** 

 توان عقیقه را با پولی برای كمک به مؤمنان تبدیل نمود؟ : آیا می ۷۴۶پرسش 

ما هو األفضددل: أن أعمل عقيقة بني إخواننا الشدديعة أو أن أبعثها لألنصددار يف  :۷۴۶السددؤال/  
مصددددر ليعملوا العقيقدة ويحتفلوا بهدا؟ هدل يمكن ألموال العقيقدة أن تكون بنيدة مسدددداعددة 

 اخواننا ا نصار يف مصر؟
 مال)يا  -املرسل: عبد  الضعي  منترر 

كنم یا آن را برای انصار در مصر بفرستم تا عقیقه انجام مان عقیقه كدام بهتر است: بین برادران شیعه
ت كمک كردن به برادران انصار در دهند و با آن مراسمی برگزار كنند؟ آیا می توان اموال عقیقه را به نیَّ

 مصر استفاده نمود؟
 ی ضعیف شما منتظر ـ مالزیفرستنده: بنده

مكن  أن ترسدل ألخوت  األنصدار العقيقة   تسدتبدل بدفع أموال للمسداعدة، وي  الجواب:
يف مصددددر ليقوموا بذبس عقيقة نيابة عن ، كما يمكن  أن تذبس العقيقة أنت يف البلد الذي 

 تعثش فيه وتطعمها للمؤمنني عندكم، وفقكم اهلل وسدد خطاكم.
 أحمد الحسن  

صارت در مصر توانی برای برادران انشود. شما میعقیقه به دادن اموالی برای كمک تبدیل نمی  پاسخ:
كنی، توانی عقیقه را در شهری كه زندگی میطوركه میای ذبح كنند. همانبفرستی تا به نیابت شما، عقیقه

 هایتان را استوار بدارد.ذبح كنی و آن را به مؤمنان شهرخودتان طعام بدهی. خداوند توفیقتان دهد و گام
 احمدالحسن 
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****** 

 كندای را حمل می : حكم زنی كه كودک عطر زده ۷۴۷پرسش 

ما حكم املرأة الآ تحمل الطفل الذي يضددددعوا له عطراً وهي يف الشددددارع  :۷۴۷السددددؤال/  
 واملارة   يم)ون إلى من هذا العطر لألم أو طفلها؟؟

تواند كند كه به او عطر زده است و در خیابان قرار دارد و عابر نمیحكم زنی كه كودكی را با خود حمل می
 ه این عطر برای مادر است یا كودكش، چیست؟ تشخیص بدهد ك

 لثس عليها يشء. الجواب:
 أحمد الحسن

جی نیست. پاسخ: ر   بر این خانم ح 
 احمدالحسن 

****** 

 : عدالت بین همسران ۷۴۸پرسش 

: )من كداندت لده )صددددلى اهلل عليده وآلده(مدا معىن الحدديدث: قدال رسددددول اهلل  :۷۴۸السددددؤال/ 
امرأتان فلم يعدل بثنهما يف القسددددم من نفسدددده وماله جاء يوم القيامة مغلو ً مائاًل شددددقه ح  

 .(١)يدخل النار( 

 وهل يمكن ان أي رجل  ري معصوم يقسم من نفسه وماله وحبه بثنهما بعدل؟!
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یم كردن خودش فرماید: »كسی كه دو زن دارد و در تقسمی  )ص(معنای این حدیث چیست؟ رسول خدا
آید در حالی كه او را آرام آرام و مالش بین آن دو عدالت را رعایت نكند، روز قیامت در غل و زنجیر می

 ِكشند تا وارد آتش شود«.می
 تواند خود و مالش و محبتش را بین آن دو با عدالت تقسیم نماید؟آیا هیچ انسان غیرمعصومی می

الزوجدات بدالحقوق الواجبدة كدالقسددددمدة أو املبثدت عندد وفقكم اهلل، العددالدة بني  الجواب:
 الزوجة والنفقة الواجبة.

 أحمد الحسن

خداوند توفیقتان دهد. عدالت بین همسران، به معنی حقوق واجب آنها است؛ مانند قسمت یا  پاسخ:
 ی واجب.خوابیدن نزد همسر و نفقه

 احمدالحسن 

****** 

 تخم مرغ : حكم وجود داشتن خون موجود در ۷۴۹پرسش 

قال نجس إذن   يجوز   )عليه السدالم(بالنسدبة للبيض الذي فيه دم والسديد   :۷۴۹السدؤال/  
أكلده، بدالنسددددبدة لغري األنصدددددار   يرضددددون بهدذا الكالم هدل يجوز أن نعطيده لغري األنصدددددار 

 ألكله؟؟؟
 العراق -املرسل: هدو 

نتیجه خوردنش جایز  است و در  فرماید نجسمی  )ع(باشد، سید  در مورد تخم مرغی كه در آن خون می
شوند، آیا جایز است آن را برای خوردن به غیرانصار نیست. در مورد غیرانصاری كه به این حكم راضی نمی

 بدهیم؟
 فرستنده: هدی ـ عراق  



ا من الحيوان صداح    الجواب: الدم لذوات النفس السدائلة نجس فالدم املتواجد يف البيض إمي
البيضددة أو من نمو جنني يف البيضددة ويف كال الحالتني   يجوز أكل هذا الدم ألنه نجس، ولو 
كان قلياًل بحثث يمكن رفعه دون أن يسددددري لبقية األجزاء يجوز أكل بقية البيضددددة وإن 

ا من يريدد أكدل الددم النجس املوجود يف البيضدددددة من  ري كدان األفضدددددل لكم تجنبهد  ا، أمدي
املؤمنني فهذا شددأنه ويمكنكم أن تعطوه هذه البيضددة ليأكلها وإن كان األفضددل لكم أن 

ه عن معرفة الحق.    تفعلوا هذا أيضاً؛ ألن من يأكل النجاسة أو الحرام ربما تس  ت بصدي
 أحمد الحسن

مرغ وجود دارد یا از حیوان ده، نجس است. خونی كه در تخمخون حیوان دارای خون جهن پاسخ:
مرغ، و در هر دو حالت، خوردن این خون جایز نیست؛ چرا كه است یا از رشد جنین در تخم صاحب تخم

ی اجزا باشد. اگر مقدارش اندک باشد به طوری كه از بین بردنش بدون سرایت به بقیهنجس می
مرغ جایز است؛ هر چند بهتر است از آن اجتناب شود. اما غیرمؤمنی ی تخمپذیر باشد، خوردن بقیهامكان
مرغ را به توانید این تخممرغ را بخورد، این لیاقت او است؛ شما نیز میخواهد خون نجِس در تخمكه می

او بدهید تا آن را بخورد؛ هر چند بهتر است این كار نیز انجام نشود؛ چرا كه كسی كه نجاست یا حرام 
 خورد، چه بسا باعث بازداشتن او از شناخت حق شود.می

 احمدالحسن 

****** 

 ی شیمیایی ی ژنتیكی و كنسرو شده شدههای اصالح : خوراكی ۷۵۰پرسش 

املأكو ت املعدلة جينياً واملعلبة بالكيميائيات سؤالي بخصول الكيمياء  :۷۵۰السؤال/  
الذين يعملون على نرام الدجال   illuminatiيوجد الكثري من املعلومات املتوفرة بخصول الد  

الذي يسددددعى يف اضددددعان املؤمنني وتقييدهم بهذا النرام. احدو الطرق هي بواسددددطة املأكل 
 واملشرب، املولى علي هو الوار . 

هایی وجود دارند كه به صورت ژنتیكی اصَلح شده و یا به صورت شیمیایی كنسرو شده هستند. خوراكی
شود د شیمیایی است. با توجه به بسیاری از اخبار و اطَلعات رسیده، دیده میپرسش من در خصوص مور 



   

كنند كه سعی در به استضعاف كشانیدن مؤمنان هایی برای نظام دجال كار میكه به خصوص ایلومیناتی
 هاها و نوشیدنیها از طریق خوراكینماید. یكی از این روشو در قید و بند كردن آنها به این نظام می

 شود.باشد؛ كه فرزند من وارث آنها میمی

نجدد الكثري من املدأكو ت املعلبدة بدالكيميدائيدات. يوجدد الكثري من األمثلدة مثدل خاليدا 
الجنني املجهض الآ تسدددتخدم كمادة منكهة واألسدددبارتام الذي يسدددتخدم كمادة محلية 

لعردام يف الرجدال وهو مدأخوذ من البكترييدا. يوجدد فلورايدد يف املداي الدذي يسدددد د  سددددرطدان ا
وا و د ويؤدي الى العقم وكان يسدددتخدمه النازيني لجعل النام خاضدددعة لهم. هذه ا شدددياء 
تسددددتخددم كجزء من علم تحسددددني النسدددددل ليقللوا عددد السددددكدان ولجعدل الندام مطيعدة 
وخاضدعة ملنرمتهم الدجالة. الكيميائيات على الفاكهة والخضدراوات معدلة جينياً، انها يف 

 املولى علي هو الوار .كل مكان. 

های های جنین اند. بسیاری موارد نظیر سلولها به صورت شیمیایی كنسرو شدهبسیاری از خوراكی
هایی كه به عنوان شود و همچنین اسپرم ی دهان استفاده میی خوشبو كننده شده كه به عنوان مادهسقط
شود. از فلوراید كه باعث ایجاد سرطان استخوان شود، دیده میها گرفته میزا كه از باكتریی انرژیماده

شود. كردند، استفاده میها برای رام كردن دیگران استفاده میشود و نازیو عقیم شدن در مردان می
كنند تا تعداد ساكنان زمین را تقلیل دهند و مردمان ها استفاده میاینها مواردی است كه برای اصَلح نسل

ی ژنتیكی در هر شدههای اصَلحها و سبزیل نمایند. مواد شیمیایی در میوهرا مطیع و رام نظام دجا
 شود.شود؛ كه فرزند من وارث آنها میجایی یافت می

البعض منا، انصددددار اهلل، كنا نناقش هذا أنه أمر   مفر منه ح  وان كان النام يزرعون 
 الخضراوات بأنفسهم.

باشد حتی كنیم كه چیزی است كه گریزی از آن نمیبحث میبرخی از ما انصار خدا در این خصوص 
 اگر انسان خودش اقدام به پرورش گیاهان نماید.

هل يوجد ما يمكن  نصدار اهلل ان يفعلوا ضدد هذا؟ ما   ؟ولكن سدؤالي هو، هل يوجد حل
 هي أوامر  لنا؟ 



انند انجام دهند؟ اوامر شما تو اما پرسش من؛ آیا راه حلی وجود دارد؟ آیا انصار خدا كاری علیه آن می
 برای ما چیست؟

ة وعلميدة،  الجواب: املعلومدات املنقولدة  ري دقيقدة وفقكم اهلل أرجو أن تكونوا أكه دقدي
فمثاًل إضدددافة الفلورايد ملاء الشدددرب بنسدددبة قليلة جداً يعرفها املختصدددون بقصدددد التقليل من  

 تسوم ا سنان

ند توفیقتان دهد. امیدوارم دقت و معلومات بیشتری پاسخ:اطَلعات داده شده، دقیق نیست. خداو
دانند كه افزودن مقدار بسیار كم فلوراید به آب ُشرب، در داشته باشید. به عنوان مثال متخصصان می

 ها مفید است.جهت كم كردن خراب شدن دندان

نعم زيدادة نسددددبدة الفلورايدد يف مداء الشددددرب يكون مضددددراً بداألطفدال الدذين لم تسددددتبددل 
انهم بعد، وعموماً ح  لو كان يف إضدددافة الفورايد إلى املاء بعض األضدددرار فأكيد أن من أسدددن

يضدديفه   يقصددد الضددرر واألذية، وعادة مياه الشددرب يتم فحص تركيبها من قبل مختصددني 
من أبناء نفس البلد وهم وعوائلهم وأقاربهم سثشربون هذا املاء فكي  يضعون فيه مواد ضارة 

  أحوالكم؟أو سامة أصلس اهلل

هایشان عوض نشده، زیان دارد. البته، زیاد بودن نسبت فلوراید در آب شرب، برای كودكانی كه دندان
به طور كلی حتی اگر افزودن فلوراید به آب، مقداری زیان به همراه داشته باشد، به طور قطع كسی كه 

های شرب، تحقیقات در مورد تركیب آب افزاید، قصد رسانیدن زیان و آزار ندارد. به طور معمول آن را می
ها و نزدیكانشان از این همین آب پذیرد و آنان و خانوادهتوسط متخصصان همان شهر صورت می

ی به آن مینوشند؛ حال چگونه مواد زیانمی  افزایند؟ خداوند احوال شما را اصَلح كند.رسان یا سمَّ

ا بالنسددددبة لألطعمة املعدلة جينياً فيجوز أكله ا إذا كانت محللة األكل كالفواكه أمي
 وح  لحوم الحيوانات كاألبقار والغنم. 

باشد؛ البته اگر خوردنی حَلل باشد، از اما خوردن غذاهایی كه از جهت ژنتیكی اصَلح شده، جایز می
 ها گرفته تا گوشت حیوانات، مانند گاو و گوسفند. میوه



   

ا املواد الكيميدائيدة أو املبيددات الحشددددريدة الآ تسددددتخددم ملكدافحدة الحشددددرات على  أمدي
ة و  شد   ولكن مع أعداد ال شدر املوجودين على األرل اليوم لو النباتات مثاًل فهذه مواد مضدري

 تركت هذه املبيدات دون حلول بديلة فربما ستحصل مجاعة على األرل.
 أحمد الحسن

شود، ها كه مثَل  برای از بین بردن حشرات روی گیاهان استفاده میكشاما مواد شیمیایی یا حشره
ولی امروزه با این تعداد انسان موجود بر روی زمین، اگر باشند و شكی در آن نیست؛  اینها موادی ُمضر می

ها استفاده نشود بدون اینكه هیچ  راه جایگزینی ارایه شود، چه بسا گرسنگی روی زمین كنندهاز این نابود
 پدید آید.

 احمدالحسن 

 
****** 

 : كاشت دندان مصنوعی از پروتئین بدن و استخوان خوک ۷۵۱پرسش 

تعد زراعة األسددنان حالياً التطور األكرب لط  األسددنان إذ أنها تعالا فقدان  :۷۵۱السددؤال/  
األسددنان دون الحاجة إلى توريط أي من األسددنان محل الفقد. وقد تم اكتشددان وتطوير مادة 
سدد  ت ثورة يف عالم صددناعة األسددنان, املادة املكتشددفة مشددتقة من بروتثنات من جنني جسددم 

دمها ملأل الفرا ات العرمية يف زراعة األسدنان املادة مسدتخدمة الخنزير وعرم الخنزير نسدتخ
 عاملياً منذ سنني وتم استخدامها من قبل حوالي اربعة ماليني مريض حول العالم. 

رود؛ چرا كه نبودن دندان را بدون پزشكی به شمار میامروزه كاشت دندان، پیشرفت بزرگی در دندان
ای كشف و توسعه یافت كه باعث نماید. مادهی از بین رفته، درمان میهانیاز به تحمل رنج و سختی دندان

هایی از جنین بدن و استخوان شده از پروتئینی كشفانقَلبی در جهان ساخِت دندان شده است. ماده
ای كه شود. مادههای بزرگ در كاشت دندان استفاده میخوک ساخته شده كه از آن برای پر كردن حفره

میلیون بیمار در جهان استفاده شده  4شود و توسط حدود ت در سطح جهان استفاده میچند سالی اس
 است.



السددؤال: هل اسددتخدام هذه املادة حرام أم حالل؟ وهل يج  إبالغ املرىض الذين اسددتخدمنا 
 لهم هذه املادة؟ وهل نؤثم  ستخدامها قباًل ونحن   نعلم؟؟؟؟

ه، حرام است یا حَلل؟ آیا گفتن این مطلب به بیمارانی كه این پرسش این است: آیا استفاده از این ماد
كنیم، واجب است؟ آیا به خاطر ندانستن حكم استفاده از آن تا پیش از این، ماده را برایشان استفاده می

 ایم؟مرتكب گناه شده

 ولكم وافر الشكر والعرفان 

 من اخراع براءة وهي ®GeistlichBio-Gideاملدادة األولى: ا سددددم التجداري للمدادة هي  
 www.geistlich.com   سويسرية شركة قبل

 از شما كمال تشكر را دارم.
باشد كه توسط شركت سوئیسی اختراع می ®GeistlichBio-Gideی اول: نام تجاری ماده، ماده

 www.geistlich.comشده است: 

ا سددم التجاري Enamel Matrix DerivativeEMDاملادة الثانية: ا سددم العلمي للمادة  
 السويسرية. www.straumann.comوهي براءة اخراع لشركة    Emdogainآنللمادة 

  Emdogainآنو نام تجاری  Enamel Matrix DerivativeEMDی دوم: نام علمی ماده ماده
 اختراع شده است. www.straumann.com   باشد كه توسط شركت سوئیسیمی

يجوز اسدددتخدام هذه املادة و  يج  إبالغ املرىض الذين اسدددتخدمتم له هذه املادة،   الجواب:
و  أثم على من اسدددتخدامها للمرىض بل الطبث  يؤجر عند معالجته للمريض إن جعل يف نثته 

  سبحانه وتعالى.أن يعالا املرىض قربة إلى اهلل
 أحمد الحسن

كنند، استفاده از این ماده جایز است و گفتن این مطلب به بیمارانی كه از این ماده استفاده می پاسخ:
تش را واجب نیست. گناهی بر كسی كه از آن برای بیماران استفاده می كند، نیست؛ بلكه پزشک اگر نیَّ

 گیرد.سبحان و متعال قرار دهد، به خاطر درمانش پاداش میدرمان بیمار برای نزدیكی به خداوند 
 احمدالحسن 



   

****** 

 در پالتاک  )ع(های انصار امام مهدی : پرسشی در خصوص غرفه ۷۵۲پرسش 

هنال  مسدألة تحصدل عندنا يف  رفة انصدار اإلمام املهدي يف البالتو  وهو ان  :۷۵۲السدؤال/  
هنال  انصددار يدخلون باسددماء ويعتربون انفسددهم سددائلني وهذا األمر يكون عن امرين األول: 
يريد هذا الشددددخص تحري  الغرفة أي ينشددددط الغرفة  ن يف بعض ا وقات   يوجد سددددائل، 

لى الزوار فيكون هذا ملعرفة من يدخل على الضددديون فهل والثاني: هنال  ضددديون يدخلون ع
 يجوز هذا العمل سيدي ومو ي أم   يجوز؟

ای برای ما در روم انصار امام مهدی در پالتاک اتفاق افتاده است؛ به این صورت كه انصاری مسئله
مسئله به دو جهت كنند و این كننده معرفی میشوند و خودشان را پرسشهایی وارد میهستند كه با نام

خواهد روم را به حركت و نشاط درآورد؛ چرا كه گاهی اوقات پذیرد: اول: این فرد میصورت می
شوند و ها وارد میكننده هایی وجود دارند كه به همراه بازدیدای وجود ندارد. دوم: مهمانكنندهپرسش

ا و موالی من! آیا این كار جایز است ها وارد شده است. آقاین به خاطر شناختن كسی است كه بر مهمان
 یا خیر؟ 

هددذه أمور أرجعوا فيهددا إلى من يددديرون هددذه الغرن واملنتددديددات فدداملفرول أنهم  الجواب:
رون ما يصلس عملهم فيما يريض اهلل، وفقكم اهلل وسدد خطاكم.  يقدي

 أحمد الحسن

كنند. فرض بر این است دیریت میها و تاالرها را مگردد كه سایتاین مسایل به كسانی باز می پاسخ:
كند، توانایی دارند. خداوند توفیقتان دهد و شان را برای رضای خداوند اصَلح میكه آنها بر آنچه عمل

 هایتان را استوار بدارد.گام
 احمدالحسن 

 
****** 



 : غیبت حرام ۷۵۳پرسش 

خال  للعقيدة هل إني موضدددوع الغيبة هو حرام فقط للمؤمنني أم يشدددمل امل :۷۵۳السدددؤال/  
.. واملقصددددرين يف معرفدة .هدل يشددددمدل القداصددددرين ؟ومن من املخدالفني يجوز  ي تهم ؟الحقدة

 ماهي املوارد الآ تجوز فيها الغيبة أو الآ ت رخص فيها الغيبة؟ ؟الحق؟  وماذا بشأن املعاندين

شود؟ و آیا میی حق نیز آیا موضوع غیبت، فقط برای مؤمنان حرام است یا شامل مخالفان عقیده
ر شود؟ معاندان و دشمنان ان در شناخت حق میغیبت مخالفان جایز است؟ آیا شامل قاصران.... و مقصَّ

 چطور؟ مواردی كه غیبت در آن جایز است یا غیبت اجازه داده شده، چیست؟

الغيبدة املحرمدة: هي ذكر العثد  املسددددتور للمؤمن يف  ي تده. فال  يبدة لغري املؤمن   الجواب:
ه بدا لحق، ولكن املفرول إني من أخالق املؤمن تجند  الخول يف عيوب الندام املسددددتورة لو أندي

 اطلع عليها.

باشد. برای كسی كه به غیبتی كه حرام است؛ همان یاد كردن عیب پنهان مؤمن در غیابش می  پاسخ:
كه اگر از  باشدباشد؛ ولی آنچه مطلوب است: از اخَلق مؤمن میحق ایمان ندارد، غیبت مطرح نمی

 عیوب پنهان مردم با خبر شود، از غور كردن در آنها بپرهیزد.

والعث  املسدتور للمؤمن   يجوز ذكره أمام النام ح  بحضدور املؤمن، ولو ذكره يكون 
 قد تعمد إهانة املؤمن، وهذا أيضاً عمل محرم كالغيبة.

 أحمد الحسن

مؤمن نیز جایز نیست. اگر آن را بگوید،  گفتن عیب پنهان مؤمن در حضور مردم حتی در حضور خود
 عمدا  به مؤمن اهانت نموده و این نیز مانند غیبت، كاری حرام است.

 احمدالحسن 

****** 



   

 ای هک شده های رایانه: برنامه ۷۵۴پرسش 

أسدأل عن حكم براما الحاسدوب املهكرة )املقرصدنة( مثل براما التصدميم  :۷۵۴السدؤال/  
َرو ويمكن أن تكون  الية جداً و  وبراما الحماية من الفريو سددات، والآ هي باألصددل ت شددْ

طاقة لنا على شرائها، فنحصل على نس. من ا نرنت تكون مهكرة ويمكننا استخدامهم 
بددون دفع أي يشء.. فمدا حكم القيدام بهدذا األمر )تنزيدل الرباما املهكرة وتنصددددثبهدا(؟ ومدا 

 ى حواسثبنا ا ن؟ هل يمكننا استخدامها؟حكم استخدام هذه الرباما الآ نص ناها عل

كشی و های نقشهی كامپیوتری پرسشی دارم؛ مانند برنامهشده شده و سرقت های هکدر مورد برنامه
توانند بسیار گران باشند و ما توانایی ویروس كه در اصل باید خریداری شود و میهای آنتیبرنامه

ی اینترنتی آنها دسترسی پیدا كنیم  و های هک شدهتوانیم به نسخهمیشان را نداشته باشیم. خریدن
های هک بدون پرداخت چیزی از آنها استفاده نماییم.... حكم اقدام به این عمل )دانلود و نصب برنامه

ایم، چیست؟ هایی كه در حال حاضر روی كامپیوترمان نصب كردهشده( چیست؟ و حكم استفاده از برنامه
 توانیم از آن استفاده كنیم؟ آیا می

 إذا كان من يملكها محرم املال   يجوز. وإ ي فيجوز. الجواب:
 أحمد الحسن

 است. اگر صاحب برنامه از نظر مالی مورد احترام باشد، جایز نیست وگرنه جایز پاسخ:
 احمدالحسن 

****** 

 )ع(ی امام صادق : عمل به استخاره ۷۵۵پرسش 

)عليه السددالم( مو ي حول الخرية املسددماة بخرية اإلمام الصددادق   سددؤالي يا :۷۵۵السددؤال/  
هل نعمل بها يا مو ي ام   نعمل بها،   عليه السددالم()كتاب صددغري اسددمه خرية اإلمام الصددادق  

 وتصدق علينا ان اهلل يجزي املتصدقني.



باشد )كتاب كوچكی به نام می  )ع(ی منسوب به امام صادق  موالی من! پرسش بنده در مورد استخاره
ق فرما كه ﴿وجود دارد(. موالی من! آیا به آن عمل كنیم یا نه؟  )ع(ی امام صادق استخاره به ما تصدَّ

 .﴾دهددهندگان را پاداش میخداوند صدقه

 كم اهلل وسدد خطاكم.يجوز أن تعمل بها وبغريها، وفق الجواب:
 أحمد الحسن

 .هایتان را استوار بداردعمل به آن و غیر آن، جایز است. خداوند توفیقتان دهد و گام پاسخ:
 احمدالحسن 

****** 

 : به تأخیر انداختن ازدواج به خاطر درس خواندن۷۵۶پرسش 

هل يجوز لي تأخري الزوا  مع العلم بأني امتلد  بعض املال ولكين طال  يف  :۷۵۶السددددؤال/  
الجامعة التكنولوجية ببغداد قسدم الهندسدة املدنية املرحلة الثالثة وانا )واعوذ باهلل عز وجل 

و  أمتل  سدكناً يف بغداد وأريد ا نترار   )عليه السدالم(من األنا( من مدينة بلد السديد محمد  
 لحني ترتث  وإكمال كل متطلبات الحياة.

آیا برای من تأخیر در ازدواج جایز است؟ با توجه به اینكه من مقداری پول دارم و در دانشگاه تكنولوژی 
وباشم. من ـبغداد دپارتمان مهندسی شهرسازی، سال سوم دانشجو می ـ جل از منیتو پناه به خداوند عزَّ

خواهم تا مرتب شدن و كامل شدن هستم و در بغداد، محل سكونتی ندارم و می )ع(از شهر سید محمد
 های زندگی، منتظر بمانم.ی نیازهمه

يجوز، وأسدددددأل اهلل أن يوفقد  ويسددددددد خطدا  ويكتد  لد  النجدان وأن يرزقد   الجواب:
 زوجة مؤمنة ذات دين وذرية صالحة.

 أحمد الحسن



   

هایت را استوار بدارد و برایت نجات ایز است. از خداوند درخواست دارم كه شما را موفق و گامج پاسخ:
 ات گرداند.و پیروزی بنویسد و همسری مؤمن و دیندار و فرزندانی شایسته روزی

 احمدالحسن 

****** 

 ی نماز جمعه در جایی باشد و نماز در جایی دیگر؟ : آیا جایز است خطبه۷۵۷پرسش 

هل يجوز أن تكون خطبتا صدددالة الجمعة يف مكان والصدددالة يف مكان  :۷۵۷  /السدددؤال
ا يف  رفة أخرو من نفس البثت أو يف بثت مجاور   ؟آخر, أمي

ی نماز جمعه در مكانی و نماز، در مكانی دیگر باشد؛ یا در اتاق دیگری از همان آیا جایز است دو خطبه
 ی مجاور برگزار شود؟خانه یا در خانه

ا إذا كانا مفتوحان على بعضهما   الجواب: إذا كان يصدق عليه أنه مكان آخر   يجوز، أمي
 كأن يكون ما يفصلهما فقط باب فيجوز.

 أحمد الحسن

اگر بر آن، مكاِن دیگر بودن ِصدق كند، جایز نیست؛ اما اگر بر قسمتی از آن باز شود گویی  پاسخ:
 باشد.گردد، جایز میكند، در تلقی چیزی كه آن دو را از هم جدا می

 احمدالحسن 

****** 

 : پرسشی در خصوص فجر در غروب ۷۵۸پرسش 

 سألخص ما نواجهه من مشاكل على شكل نقا : :۷۵۸السؤال/ 

 كنم: مشكَلتی را كه با آن مواجه هستیم، در قالب چند نكته خَلصه می



 . مراقبة الفجر واملغرب يصع  علينا بس   ا جواء املناخية.١

 فهمیدن زمان صبح و مغرب )با روش دیدن( به خاطر وضعیت آب و هوایی برای ما سخت است. -1

. يصدع  علينا ا عتماد عليه بالنسدبة لليوم .. ح  لو تم مراقبة الفجر واملغرب ليوم واحد2
 دقائق او ينقص حس  املوسم(. ٣الثاني وذل  بس   كل يوم ) يزداد الوقت 

ح و مغرب را بفهمیم.... تكیه به آن برای روز دوم برای ما سخت خواهد حتی اگر یک روز زمان صب -2
 شود.دقیقه بیشتر یا كمتر می 3بود؛ چرا كه هر روز با توجه به موقعیت زمانِی سال 

. كندا نعتمدد على األوقدات املوجودة يف موقع )مجمع أهدل البثدت( التدابع لبعض املتشدددديعدة ٣
وخداصدددددة بعدد تغيري الوقدت الصدددديفي إلى شددددتوي أو  ولكن وجددندا اختالن كبري يف األوقدات

. اي .العكس، بحثدث أحيداندا يغريون وقدت الرهر و  يتم تغيري وقدت املغرب او العكس وال.
 اختالفات كبرية و  اثق بأوقاتهم.

باشد، اعتماد ی برخی از شیعیان، موجود میبیت« زیرمجموعهبه اوقاتی كه در سایت »مجمع اهل  -3
ی اختَلف بسیاری در اوقات دیدیم؛ مخصوصا  پس از تغییر وقت تابستان به زمستان یا كردیم؛ ولمی

دهند در حالی كه تغییر وقت مغرب انجام برعكس، به طوری كه گاهی اوقات، وقت ظهر را تغییر می
 شود یا برعكس و موارد دیگر... یعنی اختَلفات بسیاری كه باعث شد به اوقات آنان اعتماد نداشته نمی

 باشم.

. كونه يصع  علينا تعيني وقت املغرب ووقت الفجر هل يمكننا ا عتماد على )الشروق 4
والغروب( املوجود يف الصددددح  العددامددة؟؟ مع العلم ان الصددددح  اجن يددة و  اعرن كيفيدة 

دقيقة ولكن ماذا عن  9٠حسددداباتهم. اذا نعتمد على الشدددروق يف الصدددح  يمكننا حسددداب 
 الغروب؟؟

توانیم به وقت صبح و مغرب موجود مغرب و وقت صبح برای ما سخت است. آیا ما میتعیین وقت  -4
ها، خارجی هستند و چگونگی محاسبات های عمومی اعتماد كنیم؟ با توجه به اینكه روزنامهدر روزنامه

تفاده اس ۹۰ی توانیم از روش محاسبهها اعتماد كنیم، میدانم. اگر به وقت صبح در روزنامهآنان را نمی
 كنیم، ولی در مورد مغرب چه كنیم؟ 



   

. بحثث يف الصددي  يكون طول النهار ما .. ا ختالن ما بني الشددتاء والصددي  كبري جدا5
. املشددكلة يف شددهر رمضددان املبار  )الفرة ما بني ا فطار وا مسددا    .سدداع وربع 22يقارب  

احيانا تبقى السدددماء مضدددثئة . بل  .تتجاوز السددداعتني( مما يمنع حصدددول الرالم بشدددكل تام
 كأنه وقت العصر.

صورت كه مدت روز در تابستان نزدیک اختَلف بین زمستان و تابستان واقعا  بزرگ است... به این -5
باشد... مشكل در ماه مبارک رمضان است )زمان بین افطار و امساک، بیش از دو ساعت و ربع می  ۲۲به  

آید.... حتی گاهی ز تاریک شدن هوا به طور كامل به دست نمیشود( به طوری كه اطمینان اساعت نمی
 ماند، گویی هنگام وقت عصر است.اوقات، آسمان نورانی باقی می

أسدأل اهلل أن يوفقكم ويسددد خطاكم، يج  أن تعلموا إني اهلل   يكل  نفسداً   الجواب:
الصددددالة، واإلفطار إ ي وسددددعهدا فلن يحداسددددبكم اهلل على تأخري أو تقدديم  ري متعمدد يف وقت 

واإلمسددددا  إن بذلتم ما بوسددددعكم ملعرفة الوقت الصددددحيس بحسدددد  الواقع قال تعالى: ﴿َ  
َ ْت َربََّنا َ  ت َؤاِخْذنَا ِإْن نَسددِ  َ ْت َوَعَلْيَها َما اْكَتسددَ َعَها َلَها َما َكسددَ سددْ ا ِإ َّ و  ْو ي َكلج   ا َّ  نَْفسددً

َ
ثَنا أ

نَا َربََّنا َوَ  تَ 
ْ
ْخَطأ

َ
ْلَنا َما َ  َطاَقَة أ ًرا َكَما َحَمْلَته  َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َوَ  ت َحمج ْحِمْل َعَلْيَنا ِإصدْ

ْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكاِفِريَن﴾. نَْت َمْوَ نَا َفانْص 
َ
ا َواْ ِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا أ   َلَنا ِبِه َواْع   َعنَّ

هایتان را استوار بدارد. باید بدانید كه خداوند هر واست دارم كه شما را موفق و گاماز خداوند درخ  پاسخ:
كند؛ بنابراین شما را در خصوص عقب انداختن یا جلو انداختن ی توانش تكلیف نمیكسی را جز به اندازه

حیح دهد؛ البته اگر برای شناخت وقت صغیرعمدی وقت نماز، افطار و امساک مورد حساب قرار نمی
فرماید: ﴿خداوند هیچ تان است، انجام داده باشید. خداوند متعال میبرحسب واقعیت، آنچه را در توان

ف نمیكس را جز به اندازه هایش از آِن خودش های هر كس از آِن خود او و بدیكند. نیكیی طاقتش مكلَّ
ازخواست مكن. ای پروردگار ما، آن ایم، ما را بایم یا خطا كردهاست. ای پروردگار ما، اگر فراموش كرده

ت ِنه و آنچه را كه طاقت آن نداریم گونه كه بر امَّ های پیش از ما تكلیف گران نهادی، تكلیف گران بر ما م 
بر ما تكلیف مكن، گناه ما ببخش و ما را بیامرز و بر ما رحمت آور كه تو موالی ما هستی؛ پس ما را بر گروه 

 ﴾.كافران پیروز گردان

رفددة وقددت الشددددروق والغروب يمكنكم ا عتمدداد على نشددددرات املراكز الفلكيددة ملع
العلميددة، والصددددح  يف بلددد مددا عددادة يعتمدددون على مركز فلكي علمي يف ذلدد  البلددد، 



ويمكنكم سددددؤالهم عن مصددددددر معلومداتهم، ويمكنكم ا عتمداد عليهدا يف معرفدة وقآ 
ثر يف اعتبار أني هذا هو وقت الليل ح  لو الشددروق والغروب. والسددماء املضددثئة بعد الغروب   تؤ

لم يكن هنا  ظالم، و  تؤثر اإلضددداءة بتحديد الليل والنهار عندكم بل يحدد الليل والنهار 
تبعاً للغروب والشددددروق والآ تكفيكم ملعرفة أوقات الصددددالة واإلفطار واإلمسددددا  يف بعض 

 أوقات السنة.

ها شناسی اعتماد كنید. روزنامهنشریات مراكز علمی ستارهتوانید به  برای شناخت وقت صبح و مغرب می
توانید در این كنند و شما میشناسی همان شهر اعتماد میدر هر شهری، معموال  به مركز علمی ستاره

شان پرس و جو و برای شناخت وقت صبح و مغرب بر آن اعتماد كنید. آسمانی مورد از منبع اطَلعاتی
هنگام است، تأثیری ندارد؛ حتی اگر تاریكی نباشد، و نورانی اینكه این وقت، شب  نورانی پس از مغرب، در

بودن برای شما در مشخص كردن شب و روز تأثیری ندارد؛ بلكه شب و روز با توجه به غروب و طلوع 
طور آنچه برای شناخت اوقات نماز، افطار و امساک در برخی اوقات شود و همین خورشید مشخص می

 كند.شما كفایت می سال برای

وهذه مسدددألة قد أجبتها سدددابقاً، وبعد أن تقرأوها بتأِن يمكنكم أن تسدددألوا عن أي يشء 
  ري واضس يف الجواب كما يمكنكم السؤال عن أي يشء آخر   تجدونه يف الجواب.

 أحمد الحسن

مورد هر چیزی كه در پاسخ توانید در تر پاسخ دادم و پس از خواندن آن با دقت، میاین مسئله را پیش
توانید در مورد هر چیز دیگری كه در پاسخ وجود ندارد، طور كه میبرایتان روشن نیست، بپرسید؛ همان

 سؤال نمایید.
 احمدالحسن 

****** 



   

 تابد: نماز در قطب و مناطقی كه مدتی خورشید در آنها نمی ۷۵۹پرسش 

تشددرق بها الشددمس لفرة من الزمن، أو الصددالة يف القط  واألماكن الآ     :۷۵۹السددؤال/  
الآ تشرق بها الشمس لفرة من الزمن دون أن تغث ، أو الآ تشرق بها لفرة وج)ة ال.، كي  

 تكون؟

تابد یا برای مدتی بدون اینكه پنهان شود، هایی كه برای مدتی خورشید در آن نمینماز در قطب و مكان
 باشد؟تابد، به چه صورت مین میتابد، یا مناطقی كه مدت اندكی در آمی

 بالنسبة للصالة يف األماكن املذكورة:  الجواب:

 های ذكر شده:پاسخ: در مورد نماز در مكان

إن تم) عنده شددروق و روب صددحيحان كليان، أي مع ظالم وضددوء وفجر صددادق فيعمل 
 بحسبهما كما مبني يف الشرائع.

دو صحیح است؛ یعنی با تاریک شدن، روشنایی و اگر طلوع و غروب خورشید را تشخیص دهد، هر 
 طور كه در شرایع گفته شده، باید به آن عمل نماید.فجر صادق. در این صورت همان

وإن تم) عنده شدددروق و روب ولم يتم) عنده ظالم وضدددوء )فجر صدددادق( قبل الشدددروق، 
شدددروق فصدددالة املغرب وقتها  روب الشدددمس، وصدددالة الفجر وقتها من سددداعة ونصددد  قبل 

ا إن  الشدمس إلى شدروقها، هذا إن كان وقت الليل أو  ياب الشدمس أكه من سداعة ونصد . أمي
كان وقت الليل أو  ياب الشدددمس سددداعة ونصددد  أو أقل، فصدددالة الفجر وقتها يمتد من بعد 
الغروب وما يكفي ألداء صدالتي املغرب والعشداء إلى ما قبل شدروق الشدمس، واإلمسدا  وقته 

 الشمس ولو بلحرة سواء كان  روب الشمس ساعة أو عشر ساعات. إلى ما قبل شروق

اگر طلوع و غروب را تشخیص دهد، ولی تاریكی و روشنایی )فجر صادق( پیش از طلوع خورشید را 
تشخیص ندهد، وقت نماز مغرب، هنگام غروب خورشید و وقت نماز صبح، از یک ساعت و نیم پیش از 

این در صورتی است كه مدت شب یا پنهان شدن خورشید، بیشتر از  باشد؛طلوع خورشید تا طلوع آن می
تر باشد، وقت نماز یک ساعت و نیم باشد. اگر مدت شب یا پنهان شدن خورشید یک ساعت و نیم یا كم



یابد، و وقت ی خواندن نماز مغرب و عشا تا پیش از طلوع خورشید ادامه میصبح از بعد از مغرب به اضافه
خواهد غروب خورشید، یک باشد حتی اگر یک لحظه باشد؛ میاز طلوع خورشید میامساک تا پیش 

 ساعت باشد یا ده ساعت.

ا يكون لياًل مسدتمراً أو نهاراً مسدتمراً   سداعة،  24وإن لم يتم) عنده شدروق و روب: فهو إمي
 ساعة ليل. ١2ساعة نهار و ١2ويف كال الحالني يقسم الوقت إلى 

ساعت ادامه داشته باشد، در  ۲۴ساعت یا روز  ۲۴ب را تشخیص دهد و یا شب اگر نتواند طلوع و غرو
 شود.ساعت شب تقسیم می ۱۲ساعت روز و  ۱۲هر دو حالت، )شبانه روز( به 

ا كي  يحددهما، أي حدود كل   ساعة؟ ١2أمي

 ساعت را؟ ۱۲اما چگونه آن دو را مشخص نماید؛ یعنی حدود هر

دد منتص  النهار لليوم من أعلى نقطة لقرل الشمس ففي النهار املستمر يمكنه أن يح
 ساعة.  ١2خالل ذل  اليوم، فتكون هذه النقطة هي منتص  النهار أي منتص  ألد 

ی روز را هنگامی كه قرص خورشید در باالترین تواند در آن روز نیمهدر وضعیتی كه همواره روز است می
 ساعت. ۱۲ی باشد؛ یا نیمهوز میی ر نقطه قرار دارد، مشخص كند؛ این نقطه، نیمه

ا إن كان لياًل مسدتمراً أي أنه   يوجد شدروق للشدمس فيكون الوقت األكه إضداءة هو  أمي
سداعة. وهذا منتصد  النهار هو وقت الزوال أي يصدلي فيه  ١2منتصد  النهار أي منتصد  ألدددددد 

الشدددروق.   الرهرين. فوقت صدددالة الفجر يمتد من قبل الشدددروق املفرول بسددداعة ونصددد  إلى
ويصدددلي املغرب عند وقت الغروب املفرول. والصددديام يعتمد على وقآ طلوع الفجر والغروب أو 

 وقآ صالة الفجر وصالة املغرب.
 أحمد الحسن

ی روز یا ترین هنگام، نیمهاما اگر همواره شب باشد یعنی طلوع خورشید وجود نداشته باشد، نورانی
شود، یا وقتی كه نماز ی روز همان وقت زوال محسوب میباشد. این نیمهساعت می ۱۲ی همان نیمه

باشد طلوع میشود. وقت نماز صبح یک ساعت و نیم پیش از طلوع فرضی تا  ظهر و عصر در آن اقامه می



   

خواند و در روزه به وقت طلوع فجر و وقت مغرب یا وقت نماز صبح و نماز مغرب را هنگام مغرب فرضی می
 شود.و نماز مغرب اعتماد می

 احمدالحسن 

****** 

 كند؟: آیا سرمه اشكالی به وضو وارد می ۷۶۰پرسش 

أحمد ومكن اهلل السددالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته يا سدديدي ومو ي   :۷۶۰السددؤال/  
 ل  يف أرضه عاجاًل وعلى جميع ا نصار الكرام.

ی انصار تر شما و همهآقا و موالی من، احمد! سَلم علیكم و رحمه الله و بركاته، و خداوند هر چه سریع
 عزیزش را در زمینش تمكین دهد. 

من السددؤال: ما حكم الكحل إذا كان سددائاًل أو ناشددفاً هل يجوز الوضددوء به؟ما حكم  
وقتاً طويل إلزالة الكحل وقد تفوتها الصددالة وتصددليها قضدداء لهذا  وتقضــي تضددع الكحل  

الس  ؟ وتجهد نفسها على أن   تجد نقطة صغرية جداً تكاد   ترو ا ي مع الرك) الشديد 
 ويصبس عندها احمرار العني ويصاحبه ألم.

آن جایز است؟ حكم كسی كه سرمه پرسش: حكم سرمه به صورت مایع یا خشک، چیست؟ آیا وضو با  
كشیده است و اگر برای پاک كردنش زمانی طوالنی صرف كند و در این صورت نمازش فوت بشود و باید 

ی كوچكی اندازد تا حتی نقطهنمازش را قضا بخواند، چیست؟ این شخص واقعا  خودش را به سختی می
شود و درد ین عملش، باعث سرخ شدن چشم میشود، پیدا كند و ارا هم كه فقط با دقت بسیار دیده می

 را نیز به همراه دارد.

مدا حكم الكحدل املوجود داخدل الجفن )مكدان التقداء الجفنني ا على وا سددددفدل( هدل 
 تج  ازالته للوضوء؟



ای كه داخل پلک وجود دارد چیست )محل برخورد پلک باال و پایینی(؟ آیا پاک كردنش حكم سرمه
 برای وضو واجب است؟

واعذرنا يا سديدي على تقصدرينا يف جن  اهلل عز وجل وحق  وجزاكم اهلل خري وايد  اهلل 
 بنصره عاجال قريباً، وصلى اهلل علي  وعلى آل .

 السعودية -املرسل: حسن 

وجل و حق شما پذیرا باش. خداوند شما را آقای من! عذر ما را برای كوتاهی مان در محضر خداوند عزَّ
با یاری خودش، به زودی شما را تأیید فرماید. و سَلم و صلوات خداوند بر شما و آل پاداشی نیكو دهد و 

 شما.
 فرستنده: حسن ـ سعودی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً 
 كثرياً. 

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.وا  لحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

و منطقة رموش   الكحل سددواء كان سددائاًل أم ناشددفاً   يضددر بصددحة الوضددوء إ ي إذا تعدي
العني بصددددورة خدارجدة عن ا عتددال، ولو وضددددع الكحدل بدالصددددورة الطبيعيدة فال يجد  إزالتده 

 للوضوء.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

ها، به رساند؛ مگر هنگامی كه از مژهسرمه چه مایع یا خشک باشد، به صحیح بودن وضو آسیبی نمی
صورتی غیرطبیعی به بیرون سرایت كند. اگر سرمه به صورت طبیعی كشیده شود، از بین بردنش برای 

 وضو واجب نیست.
 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 



   

****** 

ت است؟ : آیا ۷۶۱پرسش   مصافحه )دست دادن( مؤمنان بعد از نماز، سنَّ

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، اللهم صدل ِ على محمد وال  :۷۶۱السدؤال/  
 محمد ا ئمة واملهديني وسلم تسليماً.

السددددالم عليكم يدا آل محمدد أسددددئدل اهلل ان يمكن لد  يدا حبثد  قلوبندا ونور عيونندا يدا 
 ا احمد.سيدي ومو ي ي

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین 
.  وسلم تسلیما 

تان دهد. ای حبیب دل و نور چشمان خواهم كه تمكین ای خاندان محمد! سَلم علیكم. از خداوند می
 ما. آقا و موالی من، ای احمد.

بوا فانتم اكرم ا كرماء وان تركتوا ا جابه انتم اعلم سدؤال سديدي وانتم اعلم فان تجي
باملصددلحة وبما يصددلحنا وسددلمنا ألمر ، هل السددالم بعد الصددالة )املصددافحة( هو من السددنه ام 
بدعة ام ماذا سديدي ومو ي واسدال اهلل ان يمكن لكم يا آل محمد ارجوا ا جابة من سديدي 

 ومو ي أحمد.
 البصرة - العابديناملرسل: أبو زين 

ترین كریمان آقای من! پرسشی دارم در حالی كه شما خود داناترید. اگر پاسخ دهید كه شما كریم
آگاه ترید و ما تسلیم امر شما هستیم. هستید و اگر پاسخ ندهید كه شما به مصلحت و آنچه صَلح ما است 

ت است یا بدعت یا چیز ی دیگراست؟ از خداوند آقا و موالی من! آیا سَلم پس از نماز )مصافحه( سنَّ
 ـ را تمكین دهد. چشم انتظار پاسخ آقا و موالیم احمد هستم.ای آل محمد خواهم كه شما ـمی

 فرستنده: ابو زین العابدین ـ بصره 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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



 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

عموماً يسددددتح  مصددددافحة املؤمن والدعاء له وخصددددوصدددداً عند أداء الطاعات كالصدددديام 
ؤمنني عن يمني ويسدار املصدلي والصدالة وزيارة أولياء اهلل؛ ولهذا يسدتح  مصدافحة املصدلني امل
 والتربي  بمصافحتهم والدعاء لهم بالقبول بعد إتمامهم الصالة.

 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

به طور كلی مصافحه و دست دادن مؤمن و دعا برایش مستحب است؛ مخصوصا  هنگام انجام عبادات، 
گذاران مؤمن از راست دادن نماز  مانند روزه، نماز و زیارت اولیای خداوند. به همین جهت مصافحه و دست

ی ایشان و دعا برایشان برای قبولی )طاعات( پس از تمام شدن نمازشان، و چپ و تبرک جستن با مصافحه 
 باشد.مستحب می

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 : واجبات شوهر در قبال همسر و فرزندانش۷۶۲پرسش 

أريد الهجرة من سدويسدرا إلى مصدر. السدالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته   :۷۶۲السدؤال/  
 أمي، أخي، زوجآ، أطفالي، شقة مؤجرة ووظيفة دائمة. ؟ماذا يوجد عندي يف سويسرا

خواهم از سوئیس به مصر مهاجرت كنم. در سوئیس برایم چه سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته. می
 و كار همیشگی.ای مانده است؟ مادرم، برادرم، همسرم، كودكانم، منزل اجارهباقی 

مجتمع من أنصددددار اهلل الذين اعرفهم وأحبهم والذين يعلموني  ؟ماذا يوجد لدي يف مصددددر
الكثري أفضدل من املكان الذي أقيم فيه، مكان أعثش فيه وأمارم ديين بعرقالت أقل مما أنا 
حداليدا، ولددي بعض من املدال الدذي ادخرتده يمكنين أن أعثش منده لفرة معيندة، ان شددددداء اهلل 

 والحمد هلل.



   

شان دارم و كسانی و دوست  شناسمت؟ گروهی از انصار الله كه آنها را میدر مصر چه چیزی خواهم یاف
كنم. در جایی خواهم زیست و دانند. جایی كه بهتر از جایی است كه در آن زندگی میكه از من بسیار می

تر از آنچه اكنون دارم خواهم داشت. مقداری پول دارم در جهت دینم تَلش خواهم نمود، مشكَلتی كم
 الله و الحمد لله. شاءتوانم با آن سر كنم؛ انام و تا مدتی میاندازش كردهسكه پ

يمكنين أيضدددا أن أشدددري شدددقة أو بثت يف مصدددر. يمكنين أن أكون يف مكان أفضدددل 
 ويريض اهلل أكه. اهلل العالم.

داوند بسیار توانم در جایی بهتر و جایی كه خای در مصر بخرم. میتوانم آپارتمان یا خانههمچنین می
 تر است، زندگی كنم؛ خداوند دانا است.راضی

 يف وضعي الحالي، أنا قلق بخصول إمكانية هجرتي بس   قلة علمي وفهمي ألحكام 

ا سالم. ماذا لو أن زوجآ أو أمي مثال يعارضوني بخصول ا نتقال وس يب يف الرحيل؟ هل 
أتبع ، هنا أطفالي لديهم مدارسهم،   أو إذا زوجآ قالت لي: رأذه  وحد  لن  ؟لديهم حق علي

وزوجي لديه شدغله، ولكن يف مصدر   أعلم إذا لدينا كل ذل ر، مما يعين أنين سدأضدطر لر  
 ؟أطفالي لها، هل يج  أن أبقى معها وأصرب

پذیر بودن ام، به جهت دانش اندكم و فهم كم من از احكام اسَلمی، از امكاندر وضعیت كنونی
یی دارم. مثَل  اگر همسر یا مادرم در مورد مهاجرت و علتش با من مخالفت كنند، چه هامهاجرتم نگرانی

حكمی دارد؟ آیا آنان بر گردن من حقی دارند؟ یا اگر همسرم به من بگوید: »به تنهایی برو و من با تو 
ی صر همهدانم در مآیم. مدارس كودكانم اینجا است و همسرم در اینجا شغلی دارد؛ در حالی كه نمینمی

این امكانات برای ما فراهم است یا نه«، در این صورت مجبور خواهم شد كودكانم و او را ترک گویم. آیا 
 باید پیش او بمانم و صبر كنم؟ 

ما هي واجباتي اتجاه زوجآ واطفالي إذا تطلقت )وذه ت وحيدا الى مصدر(، هل يج  علي 
 ؟أن أوفر احتياجاتهم

شان گویم )و به تنهایی به مصر بروم( چیست؟ آیا بر من كودكانم اگر ترک  واجبات من در قبال همسر و
 واجب است نیازهایشان را برآورده نمایم؟



بار  اهلل ب  لجعل هذه األمور واضدحة لي ان شداء اهلل، اللهم صدلي على محمد وال محمد 
 األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.

 سويسرا -املرسل: جربائيل 

الله. اللهم صل شاءفرمایی؛ انخداوند شما را بركت عطا فرماید، كه این مسایل را برای من روشن می
.  علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 فرستنده: جبرائیل ـ سوئیس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

األفضدددددل لد  ا ن أن تبقى يف بلدد  الدذي أندت فيده سددددويسددددرا وأن تتعلم ديند  بدالقراءة 
ريق ا نرندت أو السددددفر لهم وقضدددداء إجدازة معهم عنددما وا سددددتعداندة بدَّخوتد  املؤمنني عن ط

تتوفر ل  الفرصددة وشددثئاً فشددثئاً إن شدداء اهلل سددتعرن دين  الحق بالتفصدديل، وأنا عبد اهلل 
وأخوكم وصدددديقكم وخادمكم أنصدددار اهلل جميعاً وفقكم اهلل لم آتي ألهدم بيوت النام 

بحقيقته إن أراد املعرفة ليصدددل إلى اهلل   وعالقاتهم ا جتماعية بل أتثت ألبين اإلنسدددان وأعرفه
 ويكون رسول اهلل وسفريه يف خلقه

در حال حاضر بهتر است شما در شهری از سوئیس كه اقامت داری، بمانی و دینت را از طریق خواندن 
و كمک گرفتن از برادران مؤمنت از طریق اینترنت بیاموزی، یا برای مسافرت به سوی آنان مرخصی 

ت را با تفصیل خواهی شاءه اگر فرصتی برایت فراهم شد. انبگیری؛ البت الله، اندک اندک، دین حقَّ
ی انصار الله هستم. خداوند توفیقتان دهد. ی خدا و برادر شما و دوست و خادم همهآموخت. من، بنده

را بسازم و حقیقتش های مردم و ارتباطات اجتماعی ایشان را نابود كنم، بلكه آمدم تا انسان  ام تا خانهنیامده
ی خداوند و سفیر او در خلقش را به او بشناسانم، اگر خواهان شناخت رسیدن به خدا باشد، تا فرستاده

 بشود.



   

ومددا أطلبدده منكم يف هددذه الفرة هو أن تتعلموا الدددين الحق وتكونوا رسددددددل اهلل إلى 
أبندائكم وتربوهم أقربدائكم وإلى مجتمعداتكم، وأرجو أن تحدافروا على عوائلكم وعلى 

 تربية إلهية صحيحة، وتعلموهم ذكر اهلل وطاعته سبحانه والتخلق باألخالق اإللهية.

خواهم این است كه دین حق را بیاموزید و فرستادگان خداوند به سوی آنچه از شما در این برهه می
د و آنها را تربیتی الهی و تان محافظت كنیهایتان باشید. امیدوارم از خانواده و فرزنداننزدیكان و جامعه

 صحیح نمایید. به آنان یاد خداوند و اطاعت از او سبحان و آراسته شدن به اخَلق الهی را بیاموزید.

واعلموا أني الزوا  وبناء العائلة وأن تكون العالقة متماسكة بني الزوجني ويسودها الح  
ا  واملودة أمور يريدها اهلل؛ ألنها تؤدي إلى تحصدددني املجتمع   اإلنسددداني من الفسددداد األخالقي، أمي

العزوبدة والطالق وهددم العدائلدة وأن تكون العالقدة بني الزوجني بداردة أو متوترة فهدذه أمور   
يريدها اهلل؛ ألنها تؤدي إلى هدم املجتمع اإلنسددداني أخالقياً ونشدددر الفسددداد يف األرل، فيا أيها 

 بة والكلمة الطيبة وفقكم اهلل. املؤمنون ابدأوا زوجاتكم باإلحسان والرحمة واملح
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

 

بدانید كه ازدواج و ایجاد خانواده و وجود ارتباط محكم بین زوجین و حاكم شدن دوستی و مودت بر 
ی انسانی از فساد اخَلقی باشد؛ چرا كه به محافظت جامعهآن، مواردی است كه مورد نظر خداوند می

دن، جدایی و طَلق، از بین بردن خانواده و اینكه ارتباط بین زوجین سرد یا شود. اما مجرد بومنجر می
ی انسانی خواهد؛ چرا كه باعث از هم پاشیدن اخَلقی جامعهسخت باشد، مواردی است كه خداوند نمی

به به گردد. ای مؤمنان! به نیكی و مهربانی و محبت و كلمهو گسترش فساد در زمین، می ی طیَّ
 پردازید. خداوند شما را موفق بدارد. تان بهمسران

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 



 ن بند برای مردا: استفاده از گردن۷۶۳پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۶۳السؤال/ 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 بسم الله الرحمن الرحیم
 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته

. هل هذا .للرجال؟ بعض األخوة قالوا إنيه   يجوز ألنه تشدبه بالنسداءهل يجوز ل س القالدة  
 صحيس؟ جزاكم اهلل خرياً.

 الو يات املتحدة ا مريكية -املرسل: أرديجان 

گویند: جایز نیست چون باعث بند برای مردان جایز است؟ برخی از برادران میآیا استفاده از گردن
 ا این صحیح است؟ خداوند به شما پاداشی نیكو دهد.شود.... آیشباهت آنها به زنان می

 ی آمریكا فرستنده: اردیجان ـ ایاالت متحده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

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

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصل  ی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

يجوز ل س القالدة للرجال، وإذا أراد الرجل أن يل س قالدة فثسددددتحد  أن تكون قالدة من 
فضدددددة أو حجر يكتد  فيهدا ذكر اهلل أو آيدة من القرآن، ويسددددتحد  أن تل س املرأة قالدة من 

 قرآن.ذه  يكت  فيها ذكر اهلل أو آية من ال
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

بند استفاده كند، بند برای مردان جایز است. اگر مردی بخواهد گردنپوشیدن و )استفاده از( گردن
ای از قرآن روی آن نوشته شده باشد مستحب است كه گردنبند از نقره یا سنگی باشد كه نام خداوند یا آیه



   

قرآن روی آن نوشته شده  ای ازبندی از طَل استفاده كند كه ذكر خداوند یا آیهو مستحب است زن گردن
 باشد.

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 : شاهد بودن در عقد ازدواج غیر مؤمن۷۶۴پرسش 

هل يجوز أن أكون شداهداً أو أقوم بعقد زوا  نام  ري أنصدار وشدهود آخرين  :۷۶۴السدؤال/  
 ؟)عليه السالم( ري أنصار كذل  مع مراعاة األحكام الشرعية لنمام أحمد الحسن 

  العراق -املرسل: أحمد 

ن، ی شاهداآیا جایز است شاهد )عقد( باشم یا اقدام به عقد ازدواج غیر انصار نمایم در حالی كه بقیه
 .)ع(باشند؟ البته با رعایت احكام شرعی امام احمدالحسنغیر انصار می

 فرستنده: احمد ـ عراق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

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

 يجوز.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

 الرحمن الرحیمبسم الله  پاسخ:
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 جایز است.
 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 



 : چه كند اگر شوهرش مؤمن به حق نباشد؟ ۷۶۵پرسش 

على محمد والحمد هلل رب العاملني، اللهم صدددلي   ،بسدددم اهلل الرحمن الرحيم :۷۶۵السدددؤال/  
 وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 ماذا نفعل إذا شري  حياتنا يرفض وناكر لنمام؟

what should one do if his/her spouse rejects the Imam? 
 امريكا -املرسل: إيمان صالس 

اِلئمة والمهدیین بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد  
.  وسلم تسلیما 

 مان امام را نپذیرد و انكار كند، چه باید كنیم؟ اگر شریک زندگی
what should one do if his/her spouse rejects the Imam? 

 فرستنده: ایمان صالح ـ آمریكا  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

 حمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.الحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل م 

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

أصددددربوا وفقكم اهلل ح  يحكم اهلل وهو أرحم الراحمني، ولعدل اهلل يكتد  الهددايدة 
 لبعض النام ولو بعد حني.

 هد  ١4٣٣ - الحسنأحمد 

ترین مهربانان است. چه بسا خداوند خداوند توفیقتان دهد. صبر كنید تا خداوند حكم كند كه او مهربان
 برای برخی از مردم هدایت نوشته باشد. هر چند پس از مدتی

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 



   

****** 

 برند؟ ها از پدر بزرگ ارث می : آیا نوه ۷۶۶پرسش 

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صدل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني  :۷۶۶السدؤال/  
 وسلم تسليماً.

.  بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

ويمانيهم، هذا سددؤال من أحد   )عليه السددالم(السددالم علي  سدديدي ومو ي قائم آل محمد  
 ا خوة األنصار:

 آقا و موالی من! قائم آل محمد و یمانی ایشان)ع(، سَلم بر تو. این پرسش یكی از برادران انصار است:

... وأيضددددداً زوجدة ا بن .هدل ير  ا حفداد جددهم عندد وفداتده علمداً أني األب متويف قبدل الجدد
 ؟املتويف الآ لثس لديها أطفال منه هل تر  شثئاً من الجد عند وفاته

 العراق -رائد املرسل: 

بزرگ از دنیا رفته  برند؟ با توجه به اینكه پدر پیش از پدربزرگ هنگام وفات او، ارث می های پدرآیا نوه
است.... همچنین همسر پسری كه از دنیا رفته است و از آن پسر كودكانی ندارد، آیا در زمان وفات پدر 

 برد؟بزرگ از او چیزی به ارث می
 فرستنده: رائد ـ عراق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 



حفداد الدذين تويف والددهم يف حيداة أبيده   يرثون الجدد إذا كدان لده أو د أو بندات أحيداء، ا 
 وزوجة ا بن   تر  أبيه.

 ه  ١4٣٣ - أحمد الحسن

ای داشته هایی كه پدرشان در زمان زندگی پدرش از دنیا رفته است اگر او پسران یا دختران زندهنوه
 برد.پسر نیز از پدر او ارث نمی برند. همسرباشد، از پدر بزرگ ارث نمی

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 شده چیست؟ : محرمات ذبح ۷۶۷پرسش 

ــيءالجداموم والبقر والغنم مدا هو  :۷۶۷السددددؤال/  الدذي   يجوز أكلده منهدا، وبعض  الشـ
 النام يأكلون الطحال ألجل الشفاء هل يجوز؟

 العراق -املرسل: هادي )أبو حسن( 

میش، گاو و گوسفند جایز نیست؟ برخی مردم، طحال )سپرز( را به خاطر شفا از گاوخوردن چه چیزی 
 خورند؛ آیا جایز است؟یافتن می

  حسن( ـ عراق فرستنده: هادی )ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
 تسليماً.الحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم 

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

  يجوز أكل الدم والطحال واألعضداء التناسدلية واملثانة والغضداري  والنخاع الشدوكي، 
 ويكره أكل الكليتني، ويستح  األكل من الكتفني.

 هد  ١4٣٣ - الحسنأحمد 



   

ها )قلوه( ها و نخاع جایز نیست. خوردن كلیه خوردن خون، طحال و اعضای تناسلی، مثانه، غضروف
 باشد.ها مستحب میمكروه است. خوردن از كتف

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 : آیا ذبح كردن با هر چاقویی مجاز است؟ ۷۶۸پرسش 

قصداب وإخواني األنصدار ينذرون ذبائس وعقيقة سديدي كما ذكرت ل  إني  :۷۶۸السدؤال/  
والضددحية فنحن نجمع املبال  ونشددري واحدة أو أكه حسدد  املال الذي نجمعه لكي تصددبس 
كمية تكفي للتوزيع على عوائل ا نصددددار فهنا املشددددكلة عند الذبس   أعرن أنويها إلى أي 

ي سدددكني كان نوعها؟ إمام وإن كانت عقيقة لم أذكر اسدددم صددداحبها، وهل يجوز الذبس بأ
 أثقلت علي  سيدي بأسئلآ.

 العراق -املرسل: هادي )أبو حسن( 

ام قربانی، عقیقه و طور كه برایتان ذكر نمودم، بنده قصاب هستم و برادران انصاریآقای من! همان
د تا ایم، یكی یا چنكنیم و با توجه به پولی كه جمع كردهكنند. ما مبالغی جمع میگوسفندهایی نذر می

های انصار كفایت كند. مشكلی هنگام ذبح ای شود كه برای توزیع به خانوادهخریم تا به اندازهقربانی می
ت كدام امام ذبح كنم و اگر عقیقه باشد، نام صاحبش را ذكر نمیكردن وجود دارد؛ نمی كنم. آیا دانم به نیَّ

 ما را به سختی انداختم! هایم شذبح با هر نوع چاقویی، جایز است؟ آقای من! با پرسش
  حسن( ـ عراق فرستنده: هادی )ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد   اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 



يجوز الذبس بسدددكني حديد حادة، و  إشدددكال إذا كانت السدددكني من سددد يكة فيها 
نسدبة من الحديد كما هو حال السدكاكني املوجود يف األسدواق. وبالنسدبة للنذر والعقيقة   

الفالني أو هدذه عقيقدة لفالن بدل يجد  أن تنوي عندد الدذبس وقطع األودا  أن هدذه الدذبيحدة للندذر 
 تكفي نية صاح  النذر أو العقيقة عند إعطائ  املال لتشري له الذبيحة.

 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

ذبح كردن با چاقوی آهنی تیز جایز است. اشكالی ندارد اگر چاقو از آلیاژی باشد كه نسبتی از آهن در 
ازار. در مورد نذر و عقیقه، واجب نیست هنگام ذبح یا آن وجود داشته باشد؛ همانند چاقوهای موجود در ب

ت كنی كه این قربانی برای نذر فَلنی است یا این عقیقه برای فَلن شخص میقطع كردن رگ باشد؛ ها، نیَّ
ت صاحب نذر یا عقیقه در هنگام دادن پول به شما برای خریدن قربانی، كفایت می  كند.بلكه نیَّ

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 ها بر كودكان واجب است؟ : آیا عبادت ۷۶۹پرسش 

سدديدي اعذرني على هذا السددؤال لكين أريد أن أفهم أطفال األنصددار الذين  :۷۶۹السددؤال/  
وصدلوا سدن البلوغ هل يج  عليهم  سدل التوبة، وعندي بنت دخلت يف الثامنة هل يج  عليها 

 والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته. ؟ سل التوبة
  العراق -هادي )أبو حسن( املرسل: 

خواهم بدانم آیا بر كودكان انصار كه به سن بلوغ آقای من! به خاطر این پرسشم عذرخواهم. می
اند، غسل توبه واجب است. دختری دارم كه وارد هشت سالگی شده، آیا غسل توبه بر او واجب رسیده

 است؟ والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
  حسن( د عراق هادی )ابوفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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



   

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

ذي لم يبل    تجدد  عليدده العبددادات، وبعددد البلوغ يجدد  عليدده أداء الواجبددات الصددددغري الدد 
كالصدالة والصديام واأل سدال الواجبة. وبالنسدبة لغسدل التوبة فهو ملن لم يكن يعرن الحق 

 ثم عرفه ولثس واجباً على الصغري إذا بل  ملجرد بلو ه.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

دات واجب نیست و پس از بلوغ، انجام واجبات مانند نماز، روزه بر كودكی كه به بلوغ نرسیده است، عبا
دانسته و بعد آن را شود. غسل توبه برای كسی است كه حق را نمیهای واجب، بر او واجب میو غسل

 فهمیده است و بر كودكی كه به تازگی به بلوغ رسیده است، واجب نیست.
 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 آمیز به انبیاهای توهینی فیلم مشاهده : ۷۷۰پرسش 

السددالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته والصددالة والسددالم على سدديدنا محمد  :۷۷۰السددؤال/  
 واله الطي ني الطاهرين من األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

الطاهرین من سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته. والصَلة و السَلم علی سیدنا محمد و آله الطیبین 
.  االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ــيءكه الحدديدث مؤخراً عن هدذا الفيلم  , )صددددلى اهلل عليده وآلده( للرسددددول الكريم  المسـ
ماحكم مشددداهدة هكذا أفالم تجسدددد ا ن ياء وال البثت سدددواء كانت هذه ا عمال تجسدددد 

 حياتهم ودورهم يف هداية ا مم او كانت ت ء لهم )عليهم السالم(؟
 املغرب -املرسل: أبو شعث  ا نصاري 



ی اینچنین بسیار شده است. حكم مشاهده )ص(آمیز به رسول كریم اخیرا  سخن از یک فیلم توهین
آورند چیست؟ چه اینگونه كارها به نمایش در آوردن هایی كه پیامبران و اهل بیت را به نمایش در میفیلم

ت  توهین نموده باشد؟ )ع(ها باشد یا به آنهازندگی آنها و نقش ایشان در هدایت امَّ
 فرستنده: ابو شعیب انصاری ـ مغرب  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی   محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

تجسدديد املعصددومني إذا لم يكن فيه توهني لهم أو كذب عليهم فال بأم به خصددوصدداً إذا 
 كان الفلم يرهر محاسن أفعالهم وأقوالهم ويحث النام على اإليمان بهم.

نشده باشد، اشكالی ندارد؛  اگر در به نمایش در آوردن معصومین، توهین یا دروغی بر ایشان وارد
مخصوصا  اگر در فیلم، كارها و سخنان نیكویشان به نمایش درآمده و مردم به ایمان آوردن به ایشان 

 تشویق شده باشد.

ا األفالم الآ   ــيءأمي لهم فاألفضدددل تر  مشددداهدتها إ ي عند الضدددرورة مثل الرد عليها أو  تس
  اتخاذ موق  بناًء على محتواها.

 هد  ١4٣٣ - نأحمد الحس

كنند، بهتر است مشاهده نشوند؛ مگر در هنگام ضرورت، مانند پاسخ هایی كه به آنها توهین میاما فیلم
 گیری طبق محتوای آن.دادن به آن یا موضع

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 



   

 : حكم خرید و فروش كاالهای تقلبی ۷۷۱پرسش 

بسددم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني اللهم صددل على محمد وآل  :۷۷۱السددؤال/  
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم 
 .  تسلیما 

و  يعرن البائع ويجهل  ؟ا مزورةما حكم شددراء سددلعة بأموال مزورة مع علم املشددري بأنه
 إقامته )البائع كان متجو ً(. شكراً جزياًل.

 العراق/ واسط -املرسل: شي. عدنان العاصمي 

های تقلبی با توجه با اینكه مشتری از تقلبی بودن آنها باخبر است چیست؟  حكم خرید و فروش با پول
 فروش است(. با تشكر فراوان.ند )دستداشناسد و محل اقامتش را نمیمشتری، فروشنده را نمی

  فرستنده: شیخ عدنان عاصمی ـ عراق ـ واسط

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

   يجوز.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
. والحمدلله  رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 جایز نیست.
 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 



 : آیا زدن واكسن جایز است؟ ۷۷۲پرسش 

بسدم اهلل الرحمن الرحيم،   حول و  قوة إ ي باهلل العلي العريم، اللهم صدل  :۷۷۲السدؤال/  
 على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

، مكن اهلل لده يف األرل وعجدل فر  محمدد وآل )عليده السددددالم(إلى اإلمدام أحمدد الحسددددن 
 .)عليهم السالم(محمد 

بسم الله الرحمن الرحیم. الحول و القوة اال بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد 
.  االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 سَلم علیكم و رحمة الله وبر ركاته.
ین تمكینش دهد و فرج محمد و آل محمد)ع( را تعجیل كه خداوند در زم )ع(به امام احمدالحسن 

 فرماید.

هددل الدتدطدعديدم )الدلدقددان( يدجدوز؟ هدنددا  الدكدثدري مدن أندواع الدلدقددان الدآ تدحدتدوي عدلدى مددادة 
الثيمريوسدال السدامة ومواد ضدارة أخرو. فما هو الحكم بالنسدبة للطبث  الذي يعطي اللقان 

طفال، علماً أنه يحتوي املواد السدددامة لاخرين وبالنسدددبة للذي يسدددتلم اللقان، خصدددوصددداً األ
 والضارة؟

 الو يات املتحدة  -املرسل: أم أيوب 

ی سمی تیمروسال و مواد سمی ها محتوی مادهآیا زدن واكسن جایز است؟ بسیاری از انواع واكسن
زند و همچنین كسی كه باشند. حكم این مسئله در مورد پزشكی كه واكسن را به دیگران میدیگری می

كند، چیست؟ مخصوصا  كودكان، با توجه به اینكه حاوی مواد سمی و مضر واكسن را دریافت می
 باشند. می

  فرستنده: ام ایوب ـ ایاالت متحده 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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



   

 الله الرحمن الرحیمپاسخ: بسم 
 .والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  

يجوز للطبثد  إعطداء اللقداحدات للكبدار والصددددغدار مدا دامدت لقداحدات تم فحصددددهدا وث تدت 
 منفعتها وأنها صالحة لالستعمال ال شري. 

 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

ها زرگ و كوچک برای پزشک جایز است؛ البته تا زمانی كه در مورد واكسنها به افراد بزدن واكسن
 داشتن آنها ثابت شده است و اینكه برای كاربرد انسانی مناسب باشد.تحقیق شده و منفعت 

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 : نگهداری از حیوانات اهلی ۷۷۳پرسش 

قوة إ  باهلل العلي العريم، اللهم صدل   بسدم اهلل الرحمن الرحيم،   حول و  :۷۷۳السدؤال/  
 على محمد وال محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

، مكن اهلل لده يف األرل وعجدل فر  محمدد وآل )عليده السددددالم(إلى اإلمدام أحمدد الحسددددن 
 .)عليهم السالم(محمد 

القوة اال بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم. الحول و 
.  االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 سَلم علیكم و رحمة الله وبر ركاته.
را تعجیل  )ع(كه خداوند در زمین تمكینش دهد و فرج محمد و آل محمد )ع(به امام احمدالحسن 

 فرماید.



البثددت؟ وهددل هنددا  حيوانددات   يجوز  هددل يجوز ا حتفدداع بدداألفعى كحيوان ألي  يف
 ا حتفاع بها كحيوانات أليفة يف البثت أو نجسة  ري الكالب؟

 الو يات املتحدة  -املرسل: أم أيوب 

آیا نگهداری مار به عنوان حیوان اهلی در خانه جایز است؟ آیا حیواناتی وجود دارند كه نگهداری از آن 
 اشد یا به غیر از سگ، نجس باشند؟ به عنوان حیوان اهلی در خانه مجاز نب

   فرستنده: ام ایوب ـ ایاالت متحده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل م  حمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

يجوز ا حتفدداع بحيوان ألي  يف البثددت، ويسددددتحدد  ا حتفدداع بددالطيور واألسددددمددا  
والسددالح  لدفع ضددرر بعض الجن الضددار وخصددوصدداً عن األطفال، وبالنسددبة للكل  يجوز 

 ا حتفاع به لغرل الحراسة أو الرعي أو صيد.
 هد ١4٣٣- أحمد الحسن

ها برای دفع آسیب پشتحیوان اهلی در خانه جایز است. نگهداری از پرندگان، ماهیان و الکنگهداری  
رساننده، مخصوصا  از كودكان، مستحب است. نگهداری از سگ برای نگهبانی، های آسیببرخی از جن

 چوپانی یا شكار جایز است.
 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 



   

 ی پزشكی رای دانشجویان رشته های پزشكی ب: حكم كارَورزی ۷۷۴پرسش 

بسدم اهلل الرحمن الرحيم،   حول و  قوة إ ي باهلل العلي العريم، اللهم صدل  :۷۷۴السدؤال/  
 على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

ل فر  محمدد وآل ، مكن اهلل لده يف األرل وعجد )عليده السددددالم(إلى اإلمدام أحمدد الحسددددن 
 .)عليه السالم(محمد 

بسم الله الرحمن الرحیم. الحول و القوة اال بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد 
.  االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
كه خداوند در زمین تمكینش دهد و فرج محمد و آل محمد)ع( را تعجیل  )ع(به امام احمدالحسن 

 فرماید.

يف حقدل الطد ، هندا  الكثري من املمدارسدددددات املطلوبدة من طالب كليدات الطد  الآ قدد 
تضددر باملريض سددواء على األمد الطويل أو القصددري، وهذه املمارسددات شددائعة أيضدداً. على سدد يل 

الطال  أن حشددو امللغم  ري ضددار بثنما يف الواقع هو يحتوي على املثال، يف ط  األسددنان، يتعلم  
الزئبق، وهو سدددام ويؤثر على صدددحة ا نسدددان ما إن بقي يف فمه ولم يزال. طال  ط  األسدددنان 
ي طل  منه أن يسددتخدم هذا الحشددو على املرىض يف كلية الط  مع أنه يوجد حلول بديلة  ري 

أن يعطي اللقان لألطفال وهو أيضداً فيه مواد سدامة   سدامة. وأيضداً، طبث  األطفال مطلوب منه
 مثل الثيمريوسال.

شود كه در ی پزشكی درخواست میی پزشكی كارهای بسیاری از دانشجویان دانشكده در رشته
باشند؛ به عنوان مثال در رساند و این اعمال رایج نیز میطوالنی مدت یا كوتاه مدت، به بیمار زیان می

آموزد كه پر كردن عوارض جانبی ندارد حال آنكه در واقع مواد آن، گونه میشجو اینپزشكی داندندان
اش تأثیرگذار است. باشد كه سمی است و تا هنگامی كه در دهان انسان باشد، بر سَلمتیحاوی جیوه می

ماران ی دندان در دانشگاه پزشكی برای بیكننده شود از این ُپرپزشكی خواسته میاز دانشجوی دندان
های جایگزین غیرسمی نیز وجود دارد. همچنین از پزشک كودكان خواسته حلاستفاده كند، با اینكه راه

 شود كه به كودكان واكسن بدهد و در واكسن نیز مواد سمی مانند تیمروسال وجود دارد.می



يؤدي هذه  ما الواج  على املرء أن يفعله إذا أراد أن يمارم مهنة، ويف دراستها ي طل  منه أن
إذا أراد شددددخص أن يمدارم مهندة كدالدذين   ؟هدل الغدايدة تربر الوسدددديلدة ؟املمدارسددددات الضددددارة

ذكرتهما،   بد أن يفعل هذه األشدددياء الآ تؤذي النام أذو حقيقي، وإذا اعرل الطال  على 
 هذه املمارسات فهو لثس بيده خيار وقد ي طرد من الدراسة.

 كاری كه شخص باید در این حرفه انجام دهد، چیست؟ در حالی كه در حین تحصیل از او درخواست
كند؟ اگر كسی بخواهد آوری را انجام دهد. آیا هدف، وسیله را توجیه میشود كه چنین رفتارهای زیانمی

هایی كه ذكر نمودم فعالیت كند باید كارهایی را انجام دهد كه آسیب واقعی به مردم در چنین حرفه
 شود.ید و از تحصیل اخراج میآنمیرساند و اگر دانشجو به این رفتارها اعتراض كند، كاری از دستش برمی

هدل يجوز للطدالد  أن يسددددتمر يف دراسددددة التخصددددص يف هدذه الحدالدة الآ ذكرتهدا، أم هدل 
 يركه ويدرم يشء آخر لثس فيه هكذا اشكال؟

 الو يات املتحدة -املرسل: أم أيوب 

یا آن  ی تحصیل در این تخصص جایز است؟آیا در چنین وضعیتی كه ذكر نمودم، برای دانشجو ادامه
 باشد؟ای دیگر تحصیل كند كه چنین اشكالی در آن نمیرا رها كند و در رشته

 فرستنده: ام ایوب _ ایاالت متحده 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحم  دلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

وفق  اهلل وسددددد خطا ، املسدددرية العامة للط  الحديث نافعة ألجسدددام النام ولو  هذه 
اللقاحات والعالجات الكيميائية الآ قد تحمل بعض الضددددرر أحياناً ملا وصددددل عدد سددددكان 

ووجود مواد ضدددددارة يف عال  معني   يلغي الفدائددة و  يعين وجوب األرل إلى سددددبعدة مليدارات، 
ا متنداع عنده فكثري من األ دذيدة الآ نتنداولهدا تحتوي على سددددموم قداتلدة؛ ولهدذا نحن نحتدا  
الكبدد والكليدة واملخر  للتخلص من هدذه املواد السددددامدة ولكنندا   نمتنع عن تنداول الغدذاء، 



   

فق املقررات الآ وضددددعها املتخصددددصددددون من أسدددداتذة فالط  يجوز تعلمه يف كليات الط  و
كليات الط ، ويجوز ممارسددته أيضدداً، واسددتعمال األدوية والعالجات ح  وإن كانت تحمل 

 بعض الضرر املحتمل إلى جن  الفائدة الآ تؤديها.

مفید   های مردمهایتان را استوار بدارد. مسیر كلی پزشكی جدید، برای بدنخداوند توفیقتان دهد و گام
های شیمیایی كه در مواردی ضررهایی را هم به همراه دارد، نبود، ها و درماناست؛ و اگر این واكسن

آور در درمانی مشخص، رسید. وجود داشتن موادی زیانتعداد ساكنان زمین به هفت میلیارد نفر نمی
كنیم، ی از غذاهایی كه میل میباشد. بسیار برد و به معنای لزوم دوری از آن نمیمنفعت آن را از بین نمی

باشند؛ به همین دلیل ما به كبد، كلیه و محل خروج فضوالت نیازمندیم تا از ای میحاوی سموم كشنده
داریم. آموختن پزشكی در نمیاین مواد سمی رهایی پیدا كنیم؛ ولی با این حال ما از خوردن غذا دست بر 

اند، جایز است اتید متخصص دانشگاه پزشكی وضع كردههای پزشكی بر اساس مقرراتی كه اسدانشگاه
ها نیز به همین صورت است حتی باشد. استفاده از داروها و درمانو همچنین پرداختن به آن نیز جایز می

 دارد، باشد. بر اگر دارای برخی ضررهای احتمالی در كنار منفعتی كه در

ورة ح  وإن كان هنا  احتمال أن ويجوز إجراء التجارب العالجية على ال شددر عند الضددر
تسددد   التجربة املوت، ولكن برضدددا املريض املتربع لخول التجربة كتجارب العال  الجيين 

 للهيموفيليا أو السرطان وما شابه.

اجرای آزمایشات پزشكی بر انسان در هنگام ضرورت جایز است؛ حتی اگر در آزمایش احتمال یا موجبی 
گرفتن رضایت بیمار داوطلب برای انجام آزمایش؛ مانند ؛ البته با در نظربرای مرگ وجود داشته باشد

 هایی شبیه به آن. آزمایشات درمان ژنتیكی برای بیماری هموفیلی یا سرطان و بیماری

ويجوز إجراء التجارب على الخاليا الجذعية الجنثنية ح  وإن تسددد   األمر بقتل األجنة 
جنة اسدددتنسددداخ من متربعني وأن تكون يف األيام األولى بشدددر  أن تكون األجنة عبارة عن أ

 وقبل أن يأخذ الجنني بالتصور، و  يجوز استخدام أجنة من تلقيس حيمن لبويضة.

های بنیادی جنینی نیز جایز است، حتی اگر این موضوع منجر به مرگ ها بر روی سلولاجرای آزمایش
اند باشند، سازی شدههایی كه از داوطلبین شبیه ل جنینها شامجنین گردد؛ البته به شرط اینكه این جنین 

هایی كه از لقاح و در روزهای اولیه پیش از آنكه جنین شكل گرفته باشد، انجام گیرند. استفاده از جنین
 باشد.منی و تخمک به وجود آمده باشند، جایز نمی



خاليا جذعية  ويجوز صدددنع أجزاء جسدددم اإلنسدددان كالكبد والقل  والعني يف املخترب من
 جنثنية مأخوذة من جنني مستنس. من شخص وتركيبها له نفسه.

 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

های بنیادین جنینی كه از ساخت اجزای جسم انسان مانند كبد، قلب و چشم در آزمایشگاه از سلول
 سازی شده از شخص و ساختن آن برای آن شخص گرفته شده باشد، جایز است.جنین شبیه 

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 : آیا زیارتی هست كه ثوابی معادل حج داشته باشد؟ ۷۷۵پرسش 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني  :۷۷۵السؤال/  
 وسلم تسليماً.

السددالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته سدديدي ومو ي أحمد الحسددن، أسددأل اهلل أن ي بتنا 
و يتكم ونصددددرتكم ويكت ندا من املسددددتشددددهددين بني يدديكم برحمتده وهو أرحم  على

 الراحمني.

.  بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 
خواهم ما را بر والیت آقا و موالی من، احمدالحسن! سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته. از خداوند می

ی شما ثابت قدم بدارد و ما را با رحمت خودش جزو شهیدان پیشگاه شما قرار دهد. او ارحم الراحمین و یار 
 است. 

بتده عليندا الحكومدة  بدالنسددددبدة لندا من  ري العرب، الدذهداب الى مكدة ألداء الحا أمر صددددعي
 السعودية، من حثث عدم توفري تأشريات السفر واملطالبة بشهادات كثرية و ريها.

ی دی رفتن به مكه برای انجام حج را برای ما كه عرب نیستیم، با فراهم نبودن گذرنامهحكومت سعو
 سفر، درخواست مدارک بسیار و سایر موارد دیگر سخت كرده است.



   

أضدددد  الى ذل  أنه يكل  الكثري من املال الذي سدددديذه  الى تمويل حكومة إجرامية 
 ت.و ري شرعية تعبد أصنام هذا الزمان وترتك  املحرما

كار و كنند كه در نهایت صرف تأمین مالی حكومت جنایتعَلوه بر اینكه پول بسیاری درخواست می
 دهند.پرستند و كارهای حرام انجام میهای این زمان را میشود كه بتنامشروعی می

ولهذا،   يوجد طريقة لنا ملمارسددة الحا يف الزمن الحالي بشددكل صددائ  وبطريق حالل، 
ا شددخصدداً آخر ينوب عنا بالحا،   يمكن عمل هذا من دون املسدداهمة يف تمويل ح  وإن عيني 

 نرام فاسد متحكم به من قبل لصول.

به همین دلیل راهی برای به انجام رسانیدن حج در این زمان به صورت صحیح و حَلل برای ما وجود 
نجام آن بدون سهیم شدن ندارد. حتی اگر شخص دیگری را به عنوان نایب خودمان در حج قرار دهیم، ا

 پذیر نیست.شود، امكاندر تأمین مالی نظام فاسدی كه توسط دزدان اداره می

 هو: )عليه السالم(سؤالي لنمام أحمد الحسن 

 این است: )ع(پرسش بنده از امام احمدالحسن

هل هنا  زيارة نسددتطيع أن نؤديها أو نؤدي فيها مراسددم الحا يف موسددم الحا، وذات ثواب 
 يعادل ثواب الحا الفعلي، من دون الذهاب الى مكة، هنا يف الغرب أو يف سائر بالد العالم؟

 املغرب -املرسل: سيد عبداهلل 

آیا زیارتی وجود دارد كه بتوانیم آن را انجام دهیم یا مراسم حج را در زمان حج به جا آوریم كه دارای 
ی برویم، در همینجا مغرب )مراكش( یا در بقیه ثوابی معادل ثواب حج فعلی باشد بدون اینكه به مكه

 های جهان انجام گیرد؟سرزمین
   فرستنده: سید عبد الله ـ مغرب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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



 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

الحا واجد ، ولكن إن لم تتمكن من الحا وتريدد أداء عمدل وطداعدة تحصددددل منهدا األجر 
 )عليه السالم(.والثواب يف أيام الحا فعلي  بزيارة الحسني 

 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

خواهی عمل و طاعتی انجام پذیر نیست و میجا آوردن حج برایت امكانحج واجب است؛ ولی اگر به 
 .)ع(دهی كه در روزهای حج به پاداش و ثوابی دست پیدا كنی، بر تو باد زیارت امام حسین 

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 : ِفر كردن مو برای زن ۷۷۶پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته: :۷۷۶السؤال/ 

 يجوز تركث  خصل الشعر سواء ثابت أو  ري ثابت بالنسبة للمرأة؟هل 
 الكويت -املرسل: أم عبد املجيد 

 السَلم علیكم ورحمة الله وبركاته:
 ها مجاز است؟ آیا ِفر كردن مو، چه ثابت و یا غیرثابت، برای زن

 فرستنده: ام عبد المجید ـ كویت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 يجوز.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن



   

 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 جایز است.
 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 پا : حكم خوردن هشت۷۷۷پرسش 

السدددالم عليكم والصدددالة والسدددالم على سددديدنا محمد وآل بثته الطي ني  :۷۷۷السدددؤال/  
 الطاهرين من األئمة واملهديني.

 ما حكم أكل الرخويات من األسما  كا خطبو ؟
 املرسل: شعث  املغربي 

 هرین من االئمة و المهدیین.سَلم علیكم. والصَلة و السَلم علی سیدنا محمد و آل بیته الطیبین الطا
 پا، چیست؟تن مانند هشتهای نرمحكم خوردن ماهی

 فرستنده: شعیب مغربی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

   يجوز.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

 الرحمن الرحیمبسم الله  پاسخ:
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 جایز نیست.
 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 



****** 

 پرست باشد. : دادن صدقه به نیازمند، حتی اگر بت ۷۷۸پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۷۸السؤال/ 

 العاملني، اللهم صلي على محمد وال محمد األئمة و املهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب 

 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته:

بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین 
.  وسلم تسلیما 

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

Is it permissible to give (in charity) to anyone who asks and is in need, 
even if he is an idolater? 

 هل يجوز إعطاء الصدقة ألي سائل ومحتا  ح  وإن كان وثنياً؟
 الهند  -املرسل: عبد الباسط 

Is it permissible to give (in charity) to anyone who asks and is in need, even if 
he is an idolater? 

 پرست باشد، جایز است؟آیا دادن صدقه به هر سائلی و نیازمندی حتی اگر بت
 فرستنده: عبدالباسط ـ هند 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 ربيهم ح  وإن كانوا  ري مؤمنني.يجوز، ويستح  أن تحسن ألهل  وت
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:



   

.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 
 ات نیكی و محبت كنی؛ حتی اگر مؤمن نباشند. جایز است. مستحب است به خانواده

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 : كشتن جانوران مضرَّ ۷۷۹پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۷۹السؤال/ 

 والحمد هلل رب العاملني، اللهم صلي على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 يكم ورحمة اهلل وبركاته:السالم عل

الحمدد هلل الدذي هدداندا لهدذا ومدا كندا لنهتددي لو  أن هدداندا اهلل، مو ي خدادمد  املدذند  لدديده 
 البعض من األسالة:

بسددم اهلل الرحمن الرحیم والحمدهلل رب العاملني، وصددلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة 
 واملهديني وسلم تسلیماً.

 بركاته. سَلم علیكم و رحمة الله و
مان ﴿حمد و ستایش از آِن خداوند است كه ما را به این )راه( هدایت فرمود كه اگر خداوند هدایت

 شدیم﴾. موالی من! خادم گناهكارت چند پرسش دارد:كرد، هدایت نمینمی

Is it permissible to kill the beings which harm us like mosquitoes, 
snakes etc. My master what is reason of the pain and the killing that they 
endure? 
هل يجوز قتل الكائنات املضددددرة كالبعوضددددة واألفاعي. يا مو ي ما سدددد   األلم والقتل 

 الذي يتحملوه؟
 الهند - عبدالباسطاملرسل: 



Is it permissible to kill the beings which harm us like mosquitoes, snakes etc. 
My master what is reason of the pain and the killing that they endure? 

ها جایز است؟ موالی من! علت درد و كشته شدنی كه ها و مارآیا كشتن موجودات مضر مانند پشه
 شوند، چیست؟متحمل می

  فرستنده: عبدالباسط ـ هند

 حيمبسم اهلل الرحمن الر الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

جوز رش املبيددات لقتدل يجوز قتدل البعول إذا كندت ترو أنده يسدددد د  نقدل املالريدا مثاًل، وي
الحشدددرات الآ تتل  املحاصددديل الزراعية، ويجوز قتل القوارل الضدددارة للمحاصددديل، ولكن 
يكره قتل الحيوان الضدار بدون سد   فاألفعى السدامة مثاًل   يجوز قتلها إذا كانت يف الربية 

من الندام أو يف الغدابدة وهي   تؤذي أحدداً، وح  لو وجددت األفعى الضدددددارة يف مكدان قريد  
فاألفضدل أن يقوم مختص بصديدها وإبعادها عن مكان سدكن النام، ولكن لو صدع  علي  

 األمر فقتلها   إشكال فيه.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

شود. استفاده از كشتن پشه جایز است؛ البته وقتی ببینی باعث منتقل شدن )بیماری( مثَل  ماالریا می
برند، جایز است. كشتن جوندگان محصوالت زراعی را از بین میها برای كشتن حشراتی كه كشحشره
رسان به محصوالت جایز است. اما كشتن حیوانات مضر بدون علت، مكروه است. مثَل  كشتن مار آسیب

ی اگر در خشكی یا در جنگل باشد و به كسی آسیب نرساند، جایز نیست. حتی اگر مار آسیب رسان در سمَّ
، بهتر است متخصص اقدام به صید آن كند و آن را از مكان زندگی مردم دور مكانی نزدیک مردم باشد

 نماید. اما اگر در تنگنا قرار گرفتی، در كشتن آن اشكالی وجود ندارد.
 هد  ۱۴۳۳احمدالحسن د 

****** 



   

 ی رسمی دریافت كند؟ : آیا واجب است مسلمان از دولت شناسنامه۷۸۰پرسش 

 الرحيمبسم اهلل الرحمن  :۷۸۰السؤال/ 

 والحمد هلل رب العاملني، اللهم صلي على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

السدالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو  أن 
 هدانا اهلل مو ي خادم  املذن  لديه البعض من ا سالة:

ه رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلل
.  وسلم تسلیما 

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
مان ﴿حمد و ستایش از آِن خداوند است كه ما را به این )راه( هدایت فرمود كه اگر خداوند هدایت

 پرسش دارد:شدیم﴾. موالی من! خادم گناهكارت چند كرد، هدایت نمینمی

Is it necessary to have an official Muslim identity as my master i still 
dont have one and i fear for my parents have threatened to end their lives 
if they ever find out that I've become a muslim (My parents are idolaters 
and from Hindu background)? My master is the official identity required 
when this sinful servant is ready to die for your cause with the body and 
the self? 
هل من الضددددروري أن يكون لدي هوية )مسددددلم( رسددددمية فيا مو ي   يوجد لدي هوية 

اكتشدددفوا أنين أصدددبحت مسدددلم )أهلي إسدددالمية وأخان على أهلي فقد هددوا بأن ينتحروا إذا  
وثنيني ومن الهندوم(؟ يا مو ي هل الهوية الرسدمية أمر مطلوب يف حني أن هذا الخادم املذن  

 مستعد لدفع حياته ألجل  بجسده وروحه؟
 الهند  -املرسل: عبدالباسط 

با هویت   هی رسمی مسلمان بودن داشته باشم. موالی من! من شناسنامآیا ضروری است من شناسنامه
ام ترسم كه تهدید به خودكشی كردند اگر بفهمند كه من مسلمان شدهام میمسلمان ندارم و از خانواده

باشند(. موالی من! آیا هویت رسمی الزم است در حالی كه این خادم پرست و هندو میی من بت)خانواده
 فدای شما كند؟اش را گناهكار آمادگی این را دارد كه زندگی جسمانی و روحانی

  فرستنده: عبدالباسط ـ هند



 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم ت  سلیما 

  يجد  أن تكون لدديد  هويدة رسددددميدة من الددولدة مكتوب فيهدا ديند  وأند  مسددددلم 
خصددددوصدددداً إذا كان هذا األمر يتسدددد   ل  بأذو أو ألقارب ، ويكفي كون  مسددددلم مؤمن 

 بالحق وتشهد للحق الذي آمنت به.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

باشد، برای شما واجب نیست؛  ی رسمی از حكومت كه دین شما در آن نوشته شدهداشتن شناسنامه
مخصوصا  اینكه شما مسلمان هستی و این مسئله باعث آزار شما و نزدیكانت خواهد شد. و اینكه مسلمان 

 دهی كافی است.هستی كه به حق ایمان داری و برای حقی كه به آن ایمان آوردی شهادت می
 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 استخدامدادن رشوه برای   : ۷۸۱پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۸۱السؤال/ 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 بسم الله الرحمن الرحیم
 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته

 هل يجوز إعطاء الرشوة لغرل التعيني يف وزارة الربية العراقية؟
 العراق -املرسل: زين  



   

 اق جایز است؟ آیا دادن رشوه برای گزینش در وزارت آموزش عر 
  فرستنده: زینب ـ عراق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 .تسلیما  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم 

ا الذي يعطيها مضدددطراً ليعمل ويعثش فال  الذي يأخذ الرشدددوة فهو يأكل يف بطنه ناراً، أمي
 إشكال عليه.

 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

اش مجبور است خورد؛ اما كسی كه برای كار و زندگیگیرد، آتش را در شكمش میكسی كه رشوه می
 رشوه دهد، اشكالی بر او نیست.

 ـ ه ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 

 ای دیگرعبادت در سیاره : 78٢پرسش 

بسددددم اهلل الرحمن الرحيم، وصددددلى اهلل على خري خلقه محمد وآله األئمة   :۷۸۲السددددؤال/  
 واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.

السددالم علي  يا قائم آل محمد ويمانيهم وسددليل العرة الطاهرة السددالم عليكم أهل بثت 
 الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل يا حجة اهلل وبن حجته. ومعدنالنبوة 

 .  بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 



بیت نبوت و معدن آل محمد و از نسل عترت پاک! سَلم بر تو ای اهل سَلم بر تو ای قائم و یمانی
 آمدن وحی و تنزیل، ای حجت خدا و فرزند حجتش! فرود رسالت و محل 

سدديد الكريم أحد ا شددخال لم يؤمن بالدعوة بعد كلفين أن أوصددل لكم هذا السددؤال 
ويريدد أن يكون دليدل إيمدانده بدالددعوة املبداركدة هو الددليدل العلمي من خالل جوابكم على 

 سؤاله، أنقل نص كالمه بدون زياد:

كسانی كه به دعوت ایمان ندارد، مرا تكلیف كرده تا این پرسش را به شما  ای آقای بخشنده! یكی از
خواهد كه دلیل ایمانش به دعوت مبارک، دلیلی علمی از طریق پاسخ شما به پرسشش باشد. برسانم و می

 كنم:عین سخنش را بدون زیادتی نقل می

هلل العلي العريم. بسدددم اهلل الرحمن الرحيم: يف يوم مقداره أل  سدددنة مما تعدون صددددق ا
 أث ت العلم الحديث بوجود كوك  اليوم فيه يعادل أل  سنة من التوقثت األريض:

شمارید« صدق الله بسم الله الرحمن الرحیم: »در روزی كه مقدارش هزار سال است از آنچه شما می
ادل هزار سال ای را كشف كرده كه روز در آن به وقت زمینی، معالعلی العظیم. علم جدید وجود سیاره

 باشد.می

السددددؤال: وكدان املكل  على ظهر هدذا الكوكد  الدذي يعدادل اليوم الواحدد فيده أل  
 صالته كي  تكون هل يصلي أم  ؛ سنة

باشد و مكلف است، نمازش پرسش: كسی كه بر روی این سیاره كه یک روز در آن، معادل هزار سال می
 خواند یا خیر؟باشد. آیا نماز میچگونه می

وثال  مئدة سددددندة إلى  سددددندة تقريبداً  4٠٠ألنده فرة الفجر إلى الرهر سددددتكون أكه من 
صددالته كي  تكون وهل هي قصددر أم تمام وأين يتجه يف القبلة وهل يصددوم وكي   : املغرب

سددديكون صددديامه. علماً إذا كان  ري عارن للوقت وعارن بحلول شدددهر الصدددوم، هذا ولكم 
 األجر والثواب أفتونا مأجورين.

  العراق -ملرسل: عالء حسني ا



   

سال نیز تا مغرب است. نماز این  300سال و  400چرا كه زمان اذان صبح تا ظهر، تقریبا  بیش از 
اش گیرد و روزهشود و آیا روزه میشخص چگونه است و آیا شكسته است یا كامل و چگونه رو به قبله می

آگاهی نداشته  باشد و فرا رسیدن ماه روزه را بداند. این پرسش من چگونه است؟ با توجه به اینكه به وقت 
 بود و پاداش و ثواب بر شما. ما را روشن كنید و مأجور باشید.

   فرستنده: عَل حسین ـ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الله الرحمن الرحیمپاسخ: 
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

عندما يكون هنا  مكلفون يف كواك  أخرو يف الكون الواسددع فاهلل سددبحانه الذي 
  بعث ألهل األرل رسدداًل يبعث لهم رسدداًل يعرفونهم تكاليفهم وعباداتهم الآ ربما   تشددر 

 مع عبادات األرل ب ء سوو كونها ذكر هلل والسعي ملعرفته سبحانه.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

های دیگری كه در هستِی پهناور وجود دارند، مكلفینی باشند، خداوند سبحان كه برای اگر در سیاره
ایشان هعبادت   رستد تا تكالیف وففرستادگانی می  مردم زمین فرستادگانی فرستاده است، برای ایشان نیز

ای زمینی وجه اشتراكی نداشته باشند؛ جز اینكه هایی كه چه بسا با عبادت هرا به ایشان بشناساند؛ عبادت 
 ذكر خداوند و تَلش برای شناخت خداوند سبحان باشد.

 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 



 ی قارچ هندی(: حكم كفیر )شیره ۷۸۳پرسش 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل  :۷۸۳السؤال/ 

 والحمد هلل رب العاملني، اللهم صلي على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

 مو ي هل الكفري أو الفطر الهندي حالل؟
 املانيا -املرسل: زهرا 

 بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، اللهم صل الله علی   محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته
 ی قارچ هندی حَلل است؟موالی من! آیا كفیر یا شیره

 فرستنده: زهرا ـ آلمان 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 حالل ويجوز تناوله.
 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 حَلل است و خوردنش جایز است.
 هـ  ۱۴۳۳احمدالحسن ـ 

****** 



   

 كارمند و تاجر : پرسشی در خصوص ۷۸۴پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته: :۷۸۴السؤال/ 

رجل يعمل اجريا لدو تاجر؛ قوام عمله على مكاملات الزبائن وارسدال البضدائع لهم وا جري 
والتاجر متفقان على اجره ا جري اسددددبوعيا والعمل جار على ما يرام، وبعد سددددنة طل  ا جري 

ن الربس قل كثريا وان السددد   هو اهمال ا جري ورفض ا جري زياده يف اجرته؛ فتلكأ التاجر بأ
القول بدَّهمدالده فداتفقدا ان يدأتي اجريا اخر يددير العمدل ؛ ويعمدل ا جري ا ول عمال اخر لددو نفس 
التاجر سددددلم ا جري عمله لالجري الثاني منتررا عمله الجديد ا  ان التاجر نقض وعده له وبعد 

مل نفس العمل ولكن لنفسدده   للتاجر وعند مباشددرته بيومني شددهر فكر ا جري ا ول ان يع
جاءه تلفون من التاجر قال )ان ا جري الثاني سدددلمين ربع املبل  الذي كنت اسدددتلمه من  واريد 

 ان تعود للعمل فرل ا جري ا ول شروطه فرفضها التاجر وانتهت املكامله، السؤال ا ن:

 السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

كند. این شخص در بخش ارتباط با مشتریان و مردی به عنوان اجیر )كارمند(، برای تاجری كار می
اند كه حقوق كارمند به صورت كند. اجیر و تاجر توافق كردهفرستادن كاالهای تجاری به آنها كار می

درخواست  بینند فعالیت كنند. پس از یک سال، كارمندطور كه مناسب میهفتگی پرداخت شود و آن
كاری باز زد و گفت كه سود بسیار كم شده است و علت این مسئله، كمافزایش مزدش را نمود. تاجر سر 

كند و در نهایت به این نتیجه رسیدند كه كارمند دیگری بیاید تا باشد. كارمند این مسئله را رد میاجیر می
جر داشته باشد. كارمند، كارش را به كارمند دوم كار را اداره نماید و كارمند اول، شغل دیگری نزد همان تا

اش وفا نكرد و پس از یک ماه، كارمند اول به تحویل داد و منتظر كار جدیدش ماند؛ ولی تاجر به وعده
كار اول را ادامه دهد؛ ولی برای خودش، نه برای تاجر. پس از دو روز، از سوی تاجر فكرش رسید كه همان

رمند دوم، یک چهارم مبلغی كه از تو تحویل گرفتم، به من تحویل داد و تلفنی زده شد و گفت: »كا
گردی«. كارمند اول، شروطش را بیان و تاجر آنها را رد كرد و مكالمه به پایان خواهم كه تو به كارت بازمی

 رسید. حال این پرسش مطرح است:

 سوق؟هل من حق ا جري اذا كان متمكنا ان يفتس نفس عمل التاجر يف ال -١

 گشایی نماید؟آیا كارمند حق دارد اگر در توانش باشد، همان كار تاجر را در بازار باز -1



 هل من حق ا جري ان يتصل بالزبائن الذين يعرفهم من خالل عمله مع التاجر؟ -2

 شناخته است، ارتباط برقرار كند؟هایی كه از كارش با تاجر میآیا كارمند حق دارد با مشتری -2

ا كدان الزبون الدذي مع التداجر جداء بنفسددددده الى عرل تجدارة ا جري فهدل لألجري ان اذ -٣
 يقبله زبوناً.

تواند قدم شود، آیا كارمند میاگر مشتری كه با تاجر بوده است، خودش برای تجارت با كارمند پیش  -3
 او را به عنوان مشتری بپذیرد؟

يجوز للتاجر ان يكيد الضدرر لالجري بعيدا اذا تضدرر التاجر من تجارة هذا ا جري فهل   -4
 عن قواعد ا سالم.

تواند برای زیان رسانیدن به ی تجارت این كارمند زیان ببیند، آیا این تاجر میاگر تاجر به واسطه -4
 كارمند به دور از قوانین اسَلم، طرحی بریزد؟

فما هي مشدددورتكم   كان ا جري والتاجر اصددددقاء واعزاء جدا اما ا ن فالحال يختل  -5
 لهما.

ی شما به كارمند و تاجر دوست و عزیز یكدیگر بودند، اما اكنون وضعیت فرق كرده است. توصیه -5
 ایشان چیست؟

 جزاكم اهلل خري الجزاء، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 العراق -املرسل: أبو محمد 

 علیكم و رحمة الله و بركاته.خداوند به شما بهترین پاداش را بدهد. والسَلم 
  فرستنده: ابو محمد د عراق  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم



   

.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة   والمهدیین وسلم تسلیما 

 / يجوز.١  م 

 / يجوز.2  م 

 / يجوز.٣  م 

 /   يجوز.4  م 

 جایز است. -1پاسخ 
 جایز است. -2پاسخ 
 جایز است. -3پاسخ 
 جایز نیست. -4پاسخ 

/ أن يتصدددددالحدا، وإن كدان كدل منهمدا يعمدل نفس العمدل فيمكنهمدا أن يرتبدا 5  م 
 لى كليهما.عملهما ويتفقان على ما يعود بالنفع ع

توانند كارشان را دهد، میاینكه مصالحه كنند. اگر هر كدام از آنها همان كار را انجام می -5پاسخ 
 گردد.مرتب و به نحوی اتفاق نظر پیدا كنند تا سودش به هر دوی آنان باز 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 هد ١4٣2جمادي ا خرة / - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته. 
 هـ 1432جمادي اآلخرة / -  أحمد الحسن

****** 



 : حكم كرم حاوی كوالژین ۷۸۵پرسش 

السدالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛ فقد ارسدلت سدابقا ولم اح  باجابه،  :۷۸۵السدؤال/  
اعيد سدؤالي وهو ما هو حكم اسدتخدام الكريمات الآ تحوي مرك  الكو جني؟ او حقن 

 الجسم بحقن الكو جني؟ ولكم جزيل الشكر.
 ummohammedاملرسل: 

كنم: و پاسخی نگرفتم. پرسشم را تكرار میتر فرستادم  سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته. پرسشم را پیش
باشند، چیست؟ تزریق داروی كوالژین به بدن هایی كه حاوی تركیبات كوالژین میحكم استفاده از ِكِرم

 چطور؟ از شما بسیار متشكرم. 
   ummohammedفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 آل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد و

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 يجوز استعماله.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/ - أحمد الحسن

 آن، جایز است.استفاده از 
 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر 

****** 



   

 بند )پوشینه( و شهادت در اذان زنی، روهایی از پوشیدن مشكی، قمه : پرسش ۷۸۶پرسش 

اللهم صددلي على محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً، السددالم عليكم  :۷۸۶السددؤال/  
 ورحمة اهلل وبركاته.

. السَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.  اللهم صل علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 . .أثناء التبلي  يف أحدو املنتديات األجن ية

 وگوی خارجی.... در تبلیغ یكی از تاالرهای گفت

. فقلت له عن .سددددأل أحدهم عن مصدددددر األخذ باألحكام الفقهية ان لم تكن من املراجع
 ، واذا لديه سؤال فقهي فيكتبه وان شاء اهلل نجيبه.)عليه السالم(اليماني 

ل كرد.... به او گفتم: از یكی از آنها در مورد منبِع گرفتن احكام فقهی اگر از مراجع نباشد، سؤا
 دهیم.الله به آن پاسخ میشاء، اگر پرسش فقهی دارد بنویسد و ان)ع(یمانی

هذه األسددئلة قد ترجمت الى العربية أرجو منكم اإلجابة عنها جزاكم اهلل خرياً بأسددرع 
 وقت:

ها پاسخ دهید. ترین زمان به آنهایی است كه به عربی ترجمه شده است. امیدواریم در سریعاین پرسش
 خداوند به شما پاداش خیر عطا فرماید.

 هل هو مستح  او مكروه ل س األسود طوال السنة؟: ١

 پوشیدن لباس مشكی در طول سال مستحب است یا مكروه؟  -1

 ما هو رأي السيد أحمد الحسن بالتطبري؟: 2

 زنی چیست؟نظر سید احمدالحسن در مورد قمه -2



 ما هو رأيه بالنقاب؟: ٣

 ها( چیست؟نظر ایشان در مورد پوشینه زدن )روبند یا نقاب خانم -3

كنت اتصددفس املوقع و حرت يف املنتدو أنه يوجد شددخص سددأل عن الشددهادة الثالثة يف : 4
ا ذان/ ا قدامدة )أشددددهدد أن عليدا ولي اهلل(. هدل أحمدد الحسددددن يعرن اذا كدان ا ئمدة )عليهم 

 او هل النيب )صلى اهلل عليه وآله( سمس بذل ؟ السالم( يقولون ذل  يف ا ذان/ ا قامة

گشتم و در تاالر دیدم كسی در مورد شهادت سوم در اذان و اقامه پرسش كرده است: در سایت می -4
گفتند، یا داند امامان)ع( این را در اذان و اقامه می»اشهد ان علیا  ولی الله«. آیا احمدالحسن می

 موده است؟در این خصوص اجازه فر )ص(پیامبر

بعض األجوبدة موجودة ولكن لم تنشددددر فال أدري إذا يسددددمس بنشددددرهدا لدذلد  هدذه كدل 
األسددددئلدة وبدانتردار اإلجدابدة اهلل يوفقكم لكدل خري ويبدار  بدأعمدالكم يف نصددددرة يمداني آل 

 محمد عليه وعلى أبائه وأهل بثته وذريته أفضل الصالة والسالم.
 العراق/ بغداد -املرسل: زين  الشمري 

دهند یا نه! ی انتشار آنها را میدانم اجازهها وجود دارد ولی منتشر نشده است و نمیبرخی از پاسخ
ها است و منتظر پاسخ هستیم. خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد و بنابراین، اینها تمام پرسش

سَلم بر ایشان، پدرانش، بركت گرداند. برترین درود و  كارهای شما را در یاری دادن یمانی آل محمد پر
 بیتش و فرزندانش!اهل

 فرستنده: زینب شمری ـ عراق ـ بغداد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله عل  ی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 



   

/ لثس مسددتحباً و  مكروهاً ل س السددواد طوال السددنة ولكن املسددتح  أن يهتم ١  م
 اإلنسان بنرافة مل سه.

پوشیدن لباس مشكی در طول سال، نه مستحب است و نه مكروه. آنچه مستحب است این  -1پاسخ 
 داشته باشد.است كه انسان به نظافت لباسش توجه 

/ التطبري بحدد ذاتده إذا كدان جرحداً بسدددديطداً إلخرا  الددم فقط ولم يكن يسدددد د  2  م
ضددددرراً للمؤمن جائز، ولكن إذا كان سدددد باً لتنفري النام ال سددددطاء عن اإلسددددالم أو للقدن يف 
اإلسددددالم فهو  ري جائز، وهذا هو ما يحصددددل هذه األيام، فالذي يريد التطبري يمكنه أن يفعل 

بثته وبعيداً عن أعني النام، وهذا أيضاً أفضل له ليكون عمله مخلصاً هلل إن كان فعاًل  هذا يف
ا من يفعلون هدذا بصددددورة منرمدة وجمداعيدة وأمدام الندام ال سددددطداء  يطلد  بدالعمدل وجده اهلل، أمدي
وخصدوصداً املخالفني و ري املسدلمني فهم يسد بون تنفري النام عن اإلسدالم وبهذا يكون عملهم 

 محرماً.

آوردن خون باشد و باعث ضرر و ای فقط برای بیرونزنی به خودی خود اگر جراحت سادهقمه  -2اسخ  پ
ر انسان های عادی از اسَلم یا باعث طعنه وارد شدن زیان به مؤمن نباشد، جایز است. ولی اگر باعث تنفَّ

زنی كند، خواهد قمهمیافتد. كسی كه  به اسَلم شود، جایز نیست. این چیزی است كه این روزها اتفاق می
اش و دور از چشم مردم انجام دهد. این برایش بهتر است، تا كارش خالصانه تواند این كار را در خانهمی

كند. اما كسانی كه این كار را به صورت برای خداوند باشد؛ البته اگر كاری را برای وجه خداوند طلب می
دهند مخصوصا  در حضور مخالفان و غیرمسلمانان، میهای مردم انجام منظم، گروهی و در حضور توده

ر مردم از اسَلم می  شوند و به همین دلیل كارشان حرام است.اینها باعث تنفَّ

 / النقاب جائز ولكنه  ري واج .٣  م

 پوشینه زدن جایز است و واجب نیست. -3پاسخ 

 )عليهم السدالم(ه  / الشدهادة يف األذان للحجا تكون عند بعثهم فالشدهادة لعلي وولد4  م
)صدلى اهلل عليه الخالفة اإللهية بعد وفاة رسدول اهلل   )عليه السدالم(وقتها هو عندما تسدلم علي 

عوا أموراً للتقية وتجنث  شديعتهم الضدرر وآله( ا كونهم تجنبوا أموراً من الشدريعة أو شدري . أمي
يف تقية ح    السدددالم(  )عليهموالقتل فهذا   يغري من كونها أموراً شدددرعية، لقد كان األئمة  



أنهم كانوا يف أوقات يضددطرون لنفطار يف آخر يوم من شددهر رمضددان ملوافقة إفطار الحاكم 
 الجائر.

انگیخته شدن آنها بوده است. زمان شهادت دادن ها، در زمان برها به حجتشهادت در اذان  -4پاسخ  
تسلیم  )ع(به علی  )ص(رسول خدا به علی و فرزندانش)ع( هنگامی بود كه خَلفت الهی پس از وفات 

كردند یا مواردی را برای تقیه جهت دفع زیان و كشتار از شد. اما اینكه آنها از مواردی از شریعت دوری می
كند. باشند، تغییری حاصل نمینمودند، در اینكه آنها مواردی شرعی میشان تشریع میشیعیان 

شدند در موافقت با افطار حاكم ستمكار، در آخرین جبور میامامان)ع( در تقیه بودند؛ تا آنجا كه گاهی م
 روز ماه رمضان، افطار كنند.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/ - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ 1432احمدالحسن ـ جمادی اآلخر 

****** 

 : سوالی در مورد ارث 787پرسش 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني   :۷۸۷السؤال/  
 وسلم تسليماً.

.  بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 السالم على بقية آل محمد ورحمة اهلل وبركاته.

 ی آل محمد!ماندهقیسَلم و رحمت و بركات خداوند بر با



   

سيدي يا بن رسول اهلل انا خجل ان ارسل هذا السؤال لعلمي بان ظرف  وما تمر به  اية يف 
الصددددعوبة اسددددال اهلل ان يديم وجود  ويجعلنا وقاءا ل  يا بن رسددددول اهلل توسددددلي ل  ان   
تنسدددداني من بركدة دعواتكم واندت كدذلد  ولكن مدا نمر بده يف بعض ا حيدان يشددددغلندا عن 

 واكبة السري معكم مو ي فبحق ام  الطاهرة ان تمن علينا بنررة رضا يا بن الطاهرين.م 

دانم شرایط شما ِكشم؛ چرا كه میآقای من! ای فرزند رسول خدا! از فرستادن این پرسش خجالت می
و ما را خواهم وجود شما را پایدار نماید و آنچه در آن. قرار دارید، در نهایت سختی است. از خداوند می
جویم تا مرا از بركت دعاهایتان فراموش سپری برای شما قرار دهد، ای فرزند رسول الله! به شما توسل می
رسد، ما را از همراهی حركت با شما باز نكنید؛ كه شما این چنین هستید. ولی آنچه گاهی اوقات به ما می

 بر ما بیفكن. ای فرزند پاكیزگان!ات، از سر رضایت نظری دارد. موالیم! به حق مادر طاهرهمی

اما السدؤال فارجو من ا خوة ا نصدار ان يكفوني الجواب فهم خري وبركة وهو متعلق يف 
بثدث ورثدة من ابي عليده الرحمدة واندا ويص الوالدد نحن خمسدددددة اخوة ذكور وبندت واحدد واكرب 

تني تقريبا كي  اخواني تويف يف حياة والدي رحمهم اهلل وامي كذل  توفثت بعد والدي بسددن
يكون توزيع الورثة وهل ان امي لها حصدددة بالور  وكذل  اخي الذي تويف يف حياة الوالد هل 
ان او ده يرثون مع ا عمدام وكدذلد  ثلدث الوالدد كي  يصددددرن واين هدل يددفع لنمدام اليمداني 

واتي ويكون تحدت تصددددرفده علمدا ان الوالدد والوالددة توفداهم اهلل قبدل هدذه الددعوة املبداركدة دع
الى اهلل بان يمكن لكم بالقري  العاجل بمنه وجوده ويجعلنا فداء ووقاء ل  يا بن الطاهرين 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

باشند. پرسش متعلق به اما پرسش، امیدوارم برادران انصار پاسخم را بدهند، كه ایشان خیر و بركت می
باشم. ما پنج برادر رحمتش كند( به ارث رسیده است و من وصیَّ پدر میای است كه از پدرم )خداوند  خانه

شان كند( از دنیا رفته و مادرم ترین برادرم در زمان حیات پدرم )خداوند رحمتو یک دختر هستیم و بزرگ
ارث   شود و آیا مادرم سهمی ازنیز تقریبا  دو سال پس از پدرم از دنیا رفته است. توزیع ارث چگونه انجام می

برند؟ ها ارث میدارد. همچنین برادرم كه در هنگام زندگانی پدر از دنیا رفته است، آیا فرزندانش از عمو
شود؟ آیا به امام یمانی بدهم و تحت تصرف ایشان است؟ با همچنین ثلث پدر كجا و چگونه استفاده می

كنم برده است. به درگاه خداوند دعا میتوجه به اینكه خداوند پدر و مادرم را پیش از دعوت مبارک از دنیا 
ت و بخشش خود به زودی شما را تمكین و ما را فدا و سپری برای شما قرار دهد. ای فرزند  كه با منَّ

 پاكیزگان! والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.



 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

أسدددددأل اهلل أن يوفقكم لكدل خري ويسددددددد خطداكم ويجعدل لكم من أمركم فرجداً 
الد    ير  من أبيه، ووالدت  تر  من زوجها ومخرجاً؛ بالنسددددبة ألخي  الذي تويف يف حياة و

)والد ( ولكن بما أنها توفثت أيضدددداً فما ترثه يقسددددم بني ورثتها، والراهر من كالم  أنها 
لثس لها أب وأم أو أبناء  ريكم عند وفاتها لثشداركوا أبناءها وبنتها؛ ولهذا فالبثت يقسدم بني 

يكن هندا  دين أو أمر يجد  إخراجده للوالدد أو األبنداء األربعدة الدذكور األحيداء والبندت إن لم 
الوالدة. وعموماً األفضدل لكم أن تكونوا بارين بوالدكم ووالدتكم وأن تخرجوا ثلث البثت 
أو ثلث ثمنه وتضدددعه أنت فيما تراه مناسدددباً مثل إطعام أيتام أو أرامل أو فقراء أو إيوائهم سددددد 

 اهلل خطا .

هایتان را استوار بدارد و در كارتان گشایش هر خیری موفق و گام خواهم كه شما را برایاز خداوند می
برد. و محل خروجی قرار دهد. در مورد برادرت كه در زندگانی پدرت از دنیا رفته است، از پدرش ارث نمی

برد و بین برد؛ ولی از آنجا كه مادر از دنیا رفته است، ارثی از او نمیمادرت از شوهرش )پدرت( ارث می
آید كه برای مادر، پدر و مادر یا فرزندانی غیر از شما شود. از ظاهر سخن شما بر میهایش تقسیم میهورث

)در زمان وفاتش( وجود ندارد تا با پسران و دخترانش مشاركت داشته باشد؛ به همین دلیل خانه بین چهار 
برای پدر یا مادر باید ادا شود. به  شود، البته اگر ِدین یا چیز دیگری نباشد كهپسر زنده و دختر تقسیم می

طور كلی بهتر است شما به پدر و مادرتان نیكی كنید و ثلث خانه یا ثلث پولش را خارج و آن را در جایی كه 
هایت زنان یا فقرا، یا اسكان دادن ایشان. خداوند گامبینید، هزینه كنید؛ مانند اطعام ایتام، بیوهمناسب می

 را استوار بدارد.

 حصصكم من البثت أو ما يتبقى منه بعد إخرا  الثلث فهي كالتالي: أما

 ماند:اما سهم شما از خانه یا آنچه از آن، پس از خارج كردن ثلثش باقی می



   

يقسدم البثت أو ثمنه إلى تسدعة أسدهم ويكون لكل واحد من األبناء األربعة سدهمني من 
 التسع وللبنت سهم واحد منها.

شود و هر كدام از چهار پسر، دو سهم از نه سهم است و دختر یک هم تقسیم میخانه یا پولش به ُنه س
 سهم از آن را دارد.

 وفقكم اهلل وسدد خطاكم ويسر أموركم ملا فيه خري آخرتكم ودنياكم.

هایتان را استوار بدارد و كارهایتان در آنچه خیر آخرت و دنیای شما خداوند به شما توفیق دهد و گام
ر فرماید.قرار   دارد، میسَّ

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣صفر/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ صفر 

****** 

 تراشد، شهادتش صحیح است؟ : آیا كسی كه ریشش را می ۷۸۸پرسش 

بسدددم اهلل خري ا سدددماء والسدددالم على خري ا ن ياء محمد وعلى اله واألئمة   :۷۸۸السدددؤال/  
واملهدين وسدددلما تسدددليما اتقدم سددديدي بسدددؤال ا  وهو )هل ان حالق اللحية   تقبل شدددهادته 
باإلسددالم وما حكم من شددهد على زيجة وهوا حالق للحية هل يعد الزوا   غ وار   بمعرفة 

ولكم مندا جزيدل  ؟ومدا هو الجدائز من حلقهدا ان كدان محرمدا( هدل حالقدة اللحيدة حرام ام  
 الشكر وفائق ا حرام وجعلنا اهلل من انصاركم املخلصني.

 . بسم الله خیر االسماء. والسَلم علی خیر االنبیا محمد و علی آله واالئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
اش به اسَلم تراشد، گواهیود را از ته میكنم. اینكه آیا كسی كه ریش خآقای من! پرسشم را تقدیم می



شود در حالی كه ریش خود را تراشیده است، شود؟ حكم كسی كه بر عقد و ازدواج حاضر میپذیرفته نمی
خواهم بدانم تراشیدن ریش، حرام است یا خیر؟ اگر ارزش است؟ میچیست؟ آیا ازدواج با او باطل و بی

 است؟حرام است، تراشیدن جایز آن، چگونه 
 بهترین تشكرات و برترین احترامات ما به شما. خداوند ما را جزو انصار مخلص شما قرار دهد.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین،   وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

وفقكم اهلل وسدددددد خطداكم، حالقدة اللحيدة من اللمم ولثسددددت من كبدائر الدذنوب الآ 
ْثِم  وَن َكَباِئَر اإْلِ يعاق  عليها بالنار، نعم هي تسد   سدل  التوفيق من اإلنسدان ﴿الَِّذيَن َيْجَتِنب 

ِجنَّ َوالَْفَواِحَش ِإ َّ 
َ
نت ْم أ

َ
ْرِل َوِإْذ أ

َ
َن اأْل م مج ك 

َ
أ نشددَ

َ
ْم ِإْذ أ ْعَلم  ِبك 

َ
َو أ ع  امْلَْغِفَرِة ه  ةا  اللََّمَم ِإنَّ َربََّ  َواسددِ

ْعَلم  ِبَمِن اتََّقى﴾]النجم: 
َ
َو أ ْم ه  ك  سددددَ نف 

َ
ْم َفاَل ت َزَكوا أ اِتك  هدَ مَّ

 
وِن أ [، واملؤمن عمومداً ٣2يِف ب ط 

يحكم بفسددددقه وعدم عدالته إ ي إن علم بارتكابه كبرية من محارم اهلل   يحكم بعدالته و 
أو انتهداكده ملحدارم اهلل واسددددتخفدافده بهدا وكمثدال تسددددقط عددالتده لو علم أنده شددددرب خمراً أو 
ارتكد  فداحشدددددة الزنى، وتعود عددالتده لو علم أنده تداب من هدذه الكبرية، و  تسددددقط عددالتده 

أو ما شددابه من اللمم من املحرمات، بل  بد أن يكون أيضدداً ملجرد أنه حلق لحيته أو سددمع  ناء  
و حدود اهلل بهذا الفعل.  يكرر ارتكاب هذا الحرام مستخفاً بمحارم اهلل  ري مبالم أنه يتعدي

ه تراشیدن ریش، جزو گناهان صغیره است  خداوند به شما توفیق دهد و گام هایتان را استوار بدارد. از ت 
گردد: باشد. آری، باعث سلب توفیق از انسان میكه با آتش عقوبت شود، نمی ایو از گناهان كبیره 

هایی كوچک، بدانند كه آمرزش كنند مگر لغزشها اجتناب می﴿كسانی كه از گناهان بزرگ و زشتي
 پروردگار تو وسیع است، و او به شما آنگاه كه از زمین بیافریدتان و آنگاه كه در شكم مادرتان پنهان بودید،

. به طور كلی ما (1)﴾شناسدگناه مپندارید او است كه پرهیزگاران را بهتر میتر است. خویشتن را بیآگاه
ای از كنیم نه فسق و عدالت نداشتن او؛ مگر اینكه به مرتكب شدن گناه كبیره حكم به عدالت مؤمن می

احترامی كند و آنها را سبک بشمارد؛ بیهای خداوند توسط او یقین پیدا كنیم یا اینكه به محارم خداوند  حرام
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به عنوان مثال، اگر یقین پیدا شود كه شرب خمر داشته یا مرتكب عمل زشت زنا شده است، عدالت او از 
تراشیدن گردد. به مجرد میی او از این گناه كبیره یقین پیدا شود، عدالتش باز رود و اگر به توبهبین می

رود؛ بلكه ی شبیه آن، عدالت شخص از بین نمیه غنا یا گناهان صغیره ریش توسط كسی یا گوش دادن ب
های خداوند تكرار شود مباالتی او به حراماحترامی و كوچک شمردن و بیباید انجام دادن این حرام و بی

 و اینكه با این عملش از حدود خداوند تجاوز كرده باشد.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣صفر/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ صفر 

****** 

 : كار برای شركت آمریكایی ۷۸۹پرسش 

 ماحكم العمل بمحل لشركة امريكية؟ :۷۸۹السؤال/ 

 حكم كار برای جایی كه متعلق به شركتی آمریكایی است، چیست؟ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 يجوز. 

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل مح  مد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 جایز است. 



 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هـ 1433صفر/  -  أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۳ـ صفر  احمدالحسن

****** 

 : كثیر الشک در نماز۷۹۰پرسش 

دائما أشدك  يف صدالتي أقول هل نسدثت فرل ام   او هل نسدت ان اقرأ اية  :۷۹۰السدؤال/  
 ام   واقول هل خر  مين هواء ام   هل هدا وسوام ام ماذا ارجو منكم الجابة ارجوكم.

ای را بخوانم ام یا خیر. یا فراموش كردم آیهگویم آیا واجبی را ترک كردهكنم. میدایم در نمازم شک می
گویم: آیا از من بادی بیرون رفته است یا خیر. آیا این وسواس است یا چیزی دیگر؟ امیدوارم یا خیر. و می

 پاسخ دهید. امیدوارم. 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

إذا كان كثرياً كما هو ظاهر من السؤال فيعترب وسوام شيطاني و  يهتم به و  يلتفت 
 له.

وجه آید، )شک( بسیار باشد، وسواسی شیطانی است و به آن تطور كه از ظاهر پرسش بر میاگر همان
 شود.و اعتنا نمی



   

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣صفر/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ 1433احمدالحسن ـ صفر 

****** 

 : حكم بازی شطرنج ۷۹۱پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۷۹۱السؤال/ 

 وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب العاملني، اللهم صل على محمد 

أسددددأل اهلل أن يحفر    )عليه السددددالم(السددددالم علي  سدددديدي ومو ي يا قائم آل محمد  
 وأسرت  الطيبة الطاهرة وينصر  على أعدائ .

 بسم الله الرحمن الرحیم
 .والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  

ی پاک خواهم كه شما و خانوادهآقا و موالی من! ای قائم آل محمد)ع(، سَلم علیكم! از خداوند می
ب  تان را حفظ كند و شما را بر دشمنانت یاری دهد.و طیَّ

أود ا ستفسار عن يشء هل هو حالل أم حرام وأود أن أعرن علة الحرم هل  ستفادة يف حال 
الشدطرنا إذا كانت   تلهيين عن الصدالة والفرائض ولثسدت   إنها حرام. ما حكم اللع  بلعبة

بغرل الرهان و ريها من األمور ولثس اللع  بغرل اإلدمان بل مجرد لقضدداء وقت مع صدداحيب 
 ؟أحياناً للتسلية فقط

ای بپرسم كه آیا حَلل است یا حرام، و مایلم علت حرمت را بدانم و آیا اینكه استفاده از مایلم از مسئله
ندارد، چیست و باشد؟ حكم شطرنج بازی كردن، اگر مرا از نماز و واجبات باز ر حال حاضر حرام میآن د

بندی و مسایل دیگر، و همچنین به جهت اعتیاد به آن نباشد و گاهی فقط برای گذران وقت به خاطر شرط
 با دوستم و برای آرامش باشد؟



 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسل  یما 

م كدالرهدان واملقدامرة،  وفقد  اهلل وسدددددد خطدا ، لعد  الشددددطرنا جدائز إذا لم يرافقده محري
 وفقكم اهلل وسدد خطاكم.

بندی هایت را استوار بدارد. بازی شطرنج جایز است؛ اگر حرامی مانند شرطخداوند توفیقت دهد و گام
 استوار بدارد. هایتان را و قمار، همراهش نباشد. خداوند توفیقتان دهد و گام

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 احمدالحسن 

 
****** 

 ها های اعتباری برخی بانک : كارت ۷۹۲پرسش 

السدالم عليكم سديدي ومو ي اإلمام أحمد الحسدن، اللهم صدل على محمد   :۷۹۲السدؤال/  
 وآل محمد ا ئمه واملهديني وسلم تسليما كثرياً.



   

آقا و موالی من، امام احمدالحسن! سَلم علیكم. اللهم صل علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین 
.  وسلم تسلیما  كثیرا 

بطاقة يوضدع بيها رصديد مالي من قبل البن  توجد لدو بعض البنو  عندنا يف السدعودية  
فتعطى للشددخص الذي يريدها ويسددد كل شددهر واذا تأخر عن خمسددني يوما من اسددتخدام 

مدا حكم اسددددتخددام هدذه البطداقدة؟  ؟املبل  الدذي اسددددتخددمده من البطداقدة يؤخدذ عليده فدائددة
 وشكراً لكم.

ریزند و به كسی وجودی نقدی میهای سعودی كارتی دارند كه از سوی بانک در آن، مبرخی از بانک
شود و اگر پنجاه روز از استفاده از مبلغ موجود در كارت تأخیر دهند و هر ماه پرداخت میكه بخواهند می

 شود. حكم استفاده از این كارت چیست؟ از شما متشكریم.ایجاد شود، سودی از آن دریافت می

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 عاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.والحمد هلل رب ال

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

وإنما تحس  بحس  الفرل املذكور   إشكال فيها؛ أي إذا كان األصل عدم أخذ فائدة  
 الفائدة بعد التأخر يف السداد عن املوعد املحدد للتسديد.

با فرضیات گفته شده، اشكالی در آن نیست؛ یعنی اگر اصل بر نگرفتن سود باشد و سود پس از تأخیر 
 شده برای پرداختن، محاسبه گردد.در پرداخت از زمان مشخص

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣صفر/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ 1433احمدالحسن ـ صفر 



****** 

 : حكم بازی بیلیارد ۷۹۳پرسش 

 هل يجوز اللع  يف لعبة كرة البليارد )يف البثت أي مع اإلخوة(؟ :۷۹۳السؤال/ 

 آیا بازی با بیلیارد در خانه یا همراه برادران، جایز است؟ 

 رحمن الرحيمبسم اهلل ال الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 جایز است.

 يجوز.
 هد ١4٣٣صفر/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ صفر 

****** 

 هایی از تجارت، موضع سجده، عمل زیبایی، مخدرها و سایر موارد : پرسش ۷۹۴پرسش 

 توجد عدة أسئلة: :۷۹۴السؤال/

 چند پرسش:



   

 : هل يجوز املتاجرة بالتح  الآ   يعلم أنها مسروقة أم  ريها؟١م

 شان مشخص نیست، جایز است؟رت اشیاء ارزشمندی كه دزدی بودن یا نبودن: آیا تجا1پرسش 

  / يجوز إن كانت ملكاً شخصياً.

 پاسخ: اگر در تملک شخصی باشد، جایز است.

 : يوجد يف القرآن عالئم ترمز إلى السجود هل تالزم حني القراءة السجود؟2م

شان سجده نماید. آیا هنگام قرائتاشاره میهایی در قرآن وجود دارد كه به سجده : نشانه2پرسش 
 واجب است؟

 / السدجود عند قراءة القرآن فصدلته يف كتاب الشدرائع، وهذا هو النص: الثانية: سدجدات 
القرآن خمس عشدرة. أربع منها واجبة وهي: يف سدورة ر ألم ر، و ر حم السدجدة ر و ر النجمر، و ر 

: راألعرانر، و رالرعددر و رالنحدلر و ربين أقرأ بداسددددم ربد ر. وإحددو عشددددرة مسددددنوندة وهي يف
إسددددرائيدلر، و رمريمر، و رالحار يف موضددددعني، و رالفرقدانر و رالنمدلر و رلر، و رإذا السددددمداء 

 انشقتر. والسجود واج  يف العزائم األربع، للقارئ واملستمع، ويستح  للسامع.

 جب است. متن به شرح زیرپاسخ: هنگام قرائت طبق تفصیلی كه در كتاب شرایع توضیح دادم، وا
 باشد:می

های »فصلت« و »سجده« ی واجب، كه در سورههای قرآن پانزده عدد است. چهار سجدهدوم: سجده
 و »نجم« و »علق« قرار دارند. 

ی »اعراف«، »رعد«، »نحل«، »بنی ی دیگر مستحب است، بدین ترتیب: در سورهیازده سجده
ی ی »فرقان«، »نمل«، »ص« و سوره« در دو موضع، در سورهی »حجاسرائیل«، »مریم«، در سوره

 »انشقاق«.
كند، واجب است، ای كه گوش میی عزایم، سجده هم بر خواننده و هم شنوندههای چهارگانهدرسوره

 و برای كسی كه فقط به گوشش خورده، مستحب است

و    ،شددددهدو  ت  ،البواقي يسددددتح  على كل حال. ولثس يف يشء من السددددجدات: تكبري
 تسليم. و  يشر  فيها : الطهارة، و  استقبال القبلة،  ولو نسيها أتى بها فيما بعد. 



ها هم كه در هر صورت )چه برای قاری، چه كسی كه گوش كند و چه آن كه به و در سایر سجده .
واجب ها )چه واجب و چه مستحب( تكبیر و تشهد و سَلم،  در این سجده  گوشش بخورد( مستحب است.

 جا آورد.تواند آن را بعدا  بهمینیست و نیز طهارت و رو به قبله بودن، شرط نیست و اگر فراموش كرد، 

: هل يجوز إجراء عمليات تجميل، سدواء يف ذل  الرجال والنسداء، كتجميل األن  وما ٣م
 موجود من أثار يف الوجه؟ 

آیا انجام عمل زیبایی چه در مردان و چه در زنان، جایز است؟ مانند زیبایی بینی و آثاری كه  :3پرسش 
 در چهره وجود دارد.

  / يجوز.

 جایز است. پاسخ:

ء عمليدات التجميدل جدائزاً ؛ فهدل يجوز يف األجزاء الآ يكون النرر لها : وإن كدان إجرا4م
 محلاًل أم مطلقاً؟

اگر انجام عمل زیبایی جایز باشد، آیا در اجزایی كه نگاه كردن به آن حَلل است، جایز  :4سؤال 
 اشد؟ یا به طور كلی جایز است؟بمی

از أن تكون ضددددمن الحددود  / إذا كداندت عمليدة التجميدل  ري مضددددطر لهدا فالبدد من إحر
ا إن اضددددطر لها فيجوز مع ا ضددددطرار وعدم وجود املماثل النرر  الشددددرعية للنرر واللمس، أمي

 واللمس.

اگر در انجام عمل زیبایی اضطرار وجود نداشته باشد، باید حدود شرعی در نگاه و لمس كردن،  پاسخ:
د اضطرار و عدم وجود جایگزینی برای نگاه رعایت شود؛ اما اگر در آن اضطرار وجود داشته باشد، با وجو

 اشد. بو لمس كردن، جایز می

: من اعتاد على شددرب مادة الرياق، و  يسددتطيع تركه بصددورة فجائية، بل  ددددددد كما 5م
يقول هودددددد   يسدتطيع تركه أبداً، ألنه قد أعتاد عليه طيلة عشدرين سدنة، وهو أنصداري آمن 



   

ألخوة األنصدار حفرهم اهلل تعالى، فما هي وظيفة هذا بدعوة الحق وعلم حرمته كما نقل له ا
 األخ؟

طور تواند آن را به صورت ناگهانی و حتی آن: كسی كه به استفاده از تریاک معتاد است و نمی5پرسش  
ی این برادر چیست؟ چرا كه بیست سال به تواند آن را ترک كند، وظیفهگوید، اصَل  نمیكه خودش می

طور كه برادران انصار این شخص از انصار است و به دعوت حق ایمان آورده و همان  آن معتاد بوده است.
آگاهی دارد.شان كند( بیان كرده)خداوند متعال حفظ  اند، از حرام بودن آن 

  / املخدرات واملسكرات يحرم تناولها، وبالنسبة للمدمن  يمكنه أن يتعالا من اإلدمان.

 تواند اعتیادش را درمان كند.سِكرات حرام است و معتاد میپاسخ: استفاده از مواد مخدر و مُ 

: مددا حكم التصددددفيق بدداليدددين يف ا حتفددا ت واملواليددد الآ تقددام يف و دات األئمددة 6م
 و ريهم؟

شود، های امامان و غیره برگزار میهایی كه در والدت ها و مولودیزدن در جشن: حكم كف6پرسش 
 چیست؟ 

  / يجوز.

 است.پاسخ: جایز 

 : ما حكم الكشمش الجان الذي يوضع يف األمراق ويغلي مع املاء؟7م

 جوشد، چیست؟ شود و با آب می: حكم كشمش خشكی كه در خورش ریخته می7پرسش 

  /   إشكال فيه.

 پاسخ: اشكالی در آن نیست.

فهل   ،: رجل أنصاري يعمل سائق يف شركة يف كندا، وينقل يف سيارته لحم الخنزير8م
 يجوز ذل ؟



كند و در ماشینش گوشت خوک : برادری انصاری به عنوان راننده در شركتی در كانادا كار می8پرسش  
 كند. آیا جایز است؟حمل می

  / يجوز.

 پاسخ: جایز است.

: هدل يجوز  مرأة أنصددددداريدة الزوا  من رجدل  ري مؤمن بددعوة الحق وصددددداحبهدا )عليده 9م
 السالم(؟ 

 ایمان ندارد، ازدواج كند؟  )ع(تواند با مردی كه به دعوت حق و صاحبش  نصاری، می: آیا زن ا9پرسش  

  / يجوز إن كان مسلماً و ري ناصيب، ولكنه مكروه.

 باشد.پاسخ: اگر مسلمان باشد و ناصبی نباشد، جایز، ولی مكروه می

يشدتمه ويتهمه : أحد ا خوة ا نصدار يتصدرن مع أبيه تصدرفاً سدثئاً والسد   هو أن ابيه  ١٠م
فطل  توجيه سددددؤال لبيان   ،وهو   يتمال  اعصددددابه فث ددددء ألبيه كثرياً  ،بكثري من ا مور 

 الحل ملثل هذه املشكلة؟

: یكی از برادران انصار با پدرش رفتار بدی دارد و علتش این است كه پدرش به او دشنام 10پرسش 
كنترل اعصابش را ندارد و با پدرش بسیار بد نماید. او های بسیاری متهم میدهد و او را به تهمتمی

 كند. درخواست پرسشی برای حل چنین مشكلی كرده است.رفتاری می

ا ﴿ / قددال تعددالى:  مددَ ِه ِعْلما َفاَل ت ِطْعه  َ  بددِ
ا َلثَْس لددَ ِرَ  ِبي مددَ ن ت شددددْ

َ
َداَ  َعلى أ اهددَ َوِإن جددَ

ِ ي وفاً َواتَِّبْع سددَ َما يِف الَدنَْيا َمْعر  اِحْبه  نت ْم َوصددَ م ِبَما ك  نَ جئ ك 
 
ْم َفأ ك  نَاَب ِإَليَّ ث مَّ ِإَليَّ َمْرِجع 

َ
َل َمْن أ

[، فالبد له أن يعامل والده باإلحسدان والرحمة، و  يجوز له أن يتجاوز على ١5]لقمان:  ﴾َتْعَمل ونَ 
والدده وإن كدان والدده ي ددددء لده أو يؤذيده فليحداول هو أن يتجند  ا حتكدا  بوالدده وليحداول 

بتعاد عن أي يشء يسد   التصدادم بثنهما وإن اضدطر فليحاول أن يقلل لقاءه بوالده إلى أقل ما ا 
 يمكن ح  تتحسن العالقة بثنهما واهلل ولي التوفيق.



   

دانی چیست فرماید: ﴿اگر آن دو به كوشش از تو بخواهند تا چیزی را كه نمیپاسخ: خداوند متعال می
كن. در دنیا با آنها به وجهی پسندیده زندگی كن و خود، راه كسانی را شان مبا من شریک گردانی، اطاعت

ی شما به سوی من خواهد بود و من از كارهایی گردند در پیش گیر. بازگشت همهكه به درگاه من باز می
آگاهكردهكه می ه . این شخص باید با پدرش با نیكی و مهربانی رفتار كند. جایز نیست ب(1)كنم﴾تان میاید 

چند پدرش به او بدی كند یا او را بیازارد. باید از درگیر شدن با پدرش دوری كند و پدرش توهین نماید؛ هر 
شود، اجتناب ورزد. اگر مجبور باشد، باید دیدارش با پدرش را از هر چیزی كه باعث برخورد بین ایشان می

 دهنده است.توفیقبه كمترین حد برساند تا ارتباط بین ایشان نیكو گردد. خداوند 

: امرأة تقول إنهدا طدالبدة حوزة وتسدددددأل عن الددليدل العلمي عن أمر مبتالة بده هي، علمداً ١١م
أنهدا سددددالدت فقهداء آخر الزمدان عن الحكم الفقهي لهدذه املسددددالدة، وهي تريدد الحكم الفقهي 

وء والبيان العلمي لسدد   هذه الراهرة الآ عندها، تقول: يحصددل عندي خرو  هواء بعد الوضدد 
لكن يكون من القبدل   من الددبر، فمدا هو الحكم الشددددرعي ومدا هو التحليدل العلمي لهدذه 

 الراهرة؟

ای كه به آن دچار است، سؤال ی حوزه است و از دلیل علمی مسئلهگوید طلبه: خانمی می11پرسش 
. او حكم فقهی و كند؛ با توجه به اینكه او از فقهای آخرالزمان حكم فقهی این مسئله را پرسیده استمی

گوید: از بنده، بعد از وضو بادی خارج خواهد. ایشان میدهد را میعلت علمی اتفاقی كه برایش رخ می
 شود؛ ولی از فرج و نه از مقعد. حكم شرعی آن چیست و تحلیل علمی این اتفاق چیست؟ می

  / الحكم الشرعي إنه   ينقض الوضوء.
 هد ق ١4٣١جمادي األول/  - أحمد الحسن

 كند.پاسخ: حكم شرعی: وضو را باطل نمی
 هـ ق۱۴۳۱احمدالحسن ـ جمادی االول ـ 

****** 
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 گیرد. : ثبت نام برای حج با مبلغی كه بهره به آن تعلق می ۷۹۵پرسش 

بسدددم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، والصدددالة والسدددالم على  :۷۹۵السدددؤال/  
 هديني وسلم تسليماً.محمد وآل محمد األئمة وامل

 السالم على قائم آل محمد عليهم جميعاً التحية والسالم: 

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. والصَلة و السَلم علی محمد و آل محمد االئمة و 
.  المهدیین و سلم تسلیما 

ت و سَلم بر همگی  شان باد!سَلم بر قائم آل محمد، كه تحیَّ

ريدال( وتبقى تنترر الى ان  ١.٠٠٠.٠٠٠التمتع يف إيران يكون بهدذه الصددددورة؛ أن تددفع )إن حا 
يدأتي اسددددمد ، وتمر سددددنني لحني مجيء ا سددددم ويعلن عنده لكي يدذهد  إلى الحا، ويف حدالدة 

ريال( من قبل الدولة بعنوان ربس ذل  املبل   7.٠٠٠.٠٠٠مجيء ا سدم يضدان للمبل  ا ول املدفوع  )
 ريال( الآ دفعتها أول مرة، ثم تدفع الباقي حني اعالن اسم  للحا. ١.٠٠٠.٠٠٠اي )

ع در ایران به این صورت است كه ابتدا مبلغ  كنی و منتظر ریال پرداخت می 1/ 000/000حج تمتَّ
كشد تا اسم شما در بیاید و اعَلم كنند تا عازم حج شوی. بیاید. دو سال طول میمانی تا اسمت در می

ریال از سوی حكومت به عنوان  000/000/7ی اول مبلغ شده آید، به مبلغ پرداختمی وقتی اسم در
ریال كه ابتدا پرداخت نمودی. سپس  000/000/1گردد. یعنی به همان مبلغ سود آن مبلغ افزوده می

 نمایی.ی مبلغ را در هنگام اعَلم اسم شما برای حج، پرداخت میبقیه

ريال( الآ دفعت بعنوان ربس املبل  املودع عندهم، هل هو حالل  7.٠٠٠.٠٠٠فالسدددؤال: هل املبل  )
 أم حرام.

 املرسل: عبد الرضا الحميدي

شود، گذاشته پرداخت می  ریال كه به عنوان سود مبلِغ ودیعه  000/000/7پرسش این است كه آیا مبلغ  
 حَلل است یا حرام؟

 فرستنده: عبد الرضا حمیدی 



   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

بل ، وبالنسددبة لألموال الآ عند الحكومات الآ تحكم يف الحالة املذكورة يجوز أخذ امل
ا مل  لنمام )عليه السالم( أو مل  لعامة املسلمني.  البالد اإلسالمية هي؛ إمي

 هد ق ١4٣١رج /  - أحمد الحسن

باشد كه هایی میدر این حالت گفته شده، گرفتن مبلغ جایز است. در خصوص اموالی كه نزد حكومت
 باشند یا ملک عموم مسلمانان.می )ع(رانند، یا ملک امام َلمی حكم میهای اسدر سرزمین

 هـ ق ۱۴۳۱احمدالحسن ـ رجب 

****** 

 : حكم فروختن اسلحه ۷۹۶پرسش 

شدخص من األنصدار عنده اثنني او ثال  قطعه من السدالن الذي يحتوي على   :۷۹۶السدؤال/  
إجدازة، ومن احددو تلد  القطع سددددالن يسددددمى )برنو( وهي مددخرهدا بعنوان انهدا تحفدة، وبعدد 
دخولده بدالددعوو يريدد ان ي يع هدذه القطع لثشددددري سددددالحداً يسددددتعدد بده لنصددددرة القدائم )عليده 

 علماً ان بعضها معد للصيد. ، السالم(، فهل يجوز بيع تل  القطع أم 
 املرسل: أبو محمد املياحي

ها برنو است و به عنوان هدیه ی باجواز دارد. یكی از این اسلحهكسی از انصار دو یا سه قبضه اسلحه
خواهد این قبضه اسلحه را بفروشد تا سَلحی بخرد شود. پس از ورود ایشان به دعوت، مینگهداری می
باشد. فروختن این قبضه اسلحه جایز است یا خیر؟ با توجه به اینكه برخی   )ع(اری قائم  ی یكه با آن آماده

 اند.ها، برای شكار ساخته شدهاز آن
 فرستنده: ابو محمد میاحی 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 يجوز بيعها إذا كان يريد إبدالها بأفضل منها.
 هد ق ١4٣١رج /  - أحمد الحسن

 اگر بخواهد آن را به بهتر از آن تبدیل نماید، فروختنش جایز است. 
 هـ ق ۱۴۳۱احمدالحسن ـ رجب 

****** 

 : تجارت با غیر مؤمنان به دعوت حق ۷۹۷پرسش 

 شخص من األنصار يريد التجارة، فهل يجوز له التجارة مع اتباع املراجع؟ :۷۹۷السؤال/ 
 املرسل: أبو جعفر السعدي

 تواند با پیروان مراجع تجارت نماید؟خواهد تجارت كند. آیا مییكی از انصار می
 فرستنده: ابو جعفر سعدی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 يجوز.
 هد ق ١4٣١رج /  - أحمد الحسن



   

 الرحمن الرحیمبسم الله  پاسخ:
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 جایز است. 
 هـ ق ۱۴۳۱احمدالحسن ـ رجب 

****** 

 : چند پرسش در خصوص امور مالی و تطهیر۷۹۸پرسش 

األئمدة  بسددددم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صددددلي على محمدد وآل محمدد :۷۹۸السددددؤال/ 
 واملهديني وسلم تسليماً.

 السالم على سيدي ومو ي يماني آل محمد صلوات ربي عليهم ورحمة اهلل وبركاته:

.  بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
 و بركات پروردگارم بر ایشان باد. سَلم و درود بر آقا و موالیم، یمانی آل محمد كه سَلم و صلوات و رحمت 

فيما يلي بعض األسددئلة الشددرعية من قبل بعض األخوة األنصددار راجني اإلجابة عليها من 
 قبلكم نصركم اهلل وأعزكم.

های شرعی از سوی بعضی از برادران انصار كه امیدوارند آنها را پاسخ دهید، ذیَل  برخی پرسش
 را یاری كند و عزیز بدارد.گردد. خداوند شما تان ارایه میخدمت

: يف كدل سددددندة يتربع أحدد األخوة األنصدددددار بوليمدة أو مبل  إلى األخوة األنصدددددار يف ١م
 الحسثنية تحديداً فهل يجوز إعطاء املبل  املذكور إلى من يجده محتا  من األنصار؟

به برادران انصار در دهد یا مبلغی را ای می: هر سال یكی از برادران انصار داوطلبانه ولیمه1پرسش 
 دهد. آیا دادن مبلغ مذكور به انصار نیازمند جایز است؟حسینیه اختصاص می



 / إذا كان مجرد تربع فبَّمكانه أن يفعل ما يراه مناسدباً، وإذا كان سدابقاً يعمل وليمة، 
 فاألفضل أن يجمع أخوته أيضاً بوليمة يف إفطار أحد أيام شهر رمضان. 

بیند به كار بندد. اگر تواند آن را هر گونه مناسب میع )اهدا و بخشش( باشد، میپاسخ: اگر صرفا  تبرَّ 
 داده است، بهتر است در یكی از روزهای ماه رمضان برادرانش را افطاری مهمان كند.تر ولیمه میپیش

: اذا كدان هندا  تربع ألحدد األنصددددار من األنصددددار بمبل  محددد من قبلده وقدد زاد املبل  2م
  ..املتربع به عن املبل  املطلوب فهل

: اگر از سوی یكی از انصار برای كس دیگری از انصار مبلغی مشخص بخشیده شده و مبلغ 2پرسش 
 داده شده از مبلغ مورد نیاز بیشتر باشد، آیا:

 اعطائه املبل  مع الزيادة.-١

 اش به او بدهند.مبلغ را با مقدار اضافه -1

 الى محتا  آخر.اعطاء املبل  الزائد -2

 مبلغ اضافی را به نیازمند دیگری بدهند. -2

 هل يج  أخذ األذن منه إلعطاء املبل  الزائد الى  ريه او التصرن به ملصالس األنصار؟-٣

آیا برای دادن مبلغ زیادی به كس دیگر یا هزینه كردن آن برای مصالح مربوط به انصار، كسب  -3
 اجازه از او واجب است؟

 أخذ األذن من املتربعني للتصرن باملبل  الزائد؟هل يج  -4

 باشد؟اند، واجب میآیا برای تصرف در زیادی مبلغ، اجازه گرفتن از كسانی كه بَلعوض داده -4

 هل يعطى ملسؤول املالية للتصرن به؟-5

 آیا برای تصرف در آن، باید آن را به مسئول مالی تحویل داد؟ -5



   

لهذا الشدخص فالصدحيس أن يؤخذ اإلذن منه يف الزائد لصدرفة يف   / بما إني املتربعني تربعوا
 حاجة محتا  آخر من املؤمنني.

اند، درست این است كه برای رفع نیاز پاسخ: از آنجا كه بخشندگان به این شخص مشخص اهدا كرده
 مؤمن نیازمند دیگر، از او اجازه گرفته شود.

ل هل يمكنين أخذ إجازة شددهر : أنصدداري يعمل يف مؤسددسددة حكومية مدنية. يقو٣م
كامل يف رمضدان لغرل الصديام يف البثت وذل  بعمل إجازة مرضدية او ألي سد   آخر علماً أن 

 املؤسسة او الدائرة لثس لديها مانع بمنس اإلجازة.

توانم ماه گوید: آیا میكند، میی انتظامی حكومتی كار می: یكی از انصار كه در مؤسسه3پرسش 
ور كامل به قصد روزه گرفتن در خانه، مرخصی بگیرم و این عمل را با استفاده از مرخصی رمضان را به ط

تشویقی یا به هر ترتیب دیگری انجام دهم؟ با توجه به اینكه آن مؤسسه یا اداره مانعی برای دادن مرخصی 
 ندارد.

  / يجوز. 

 پاسخ: جایز است.

لسدددمي  ومث ت على األرل أو : إذا كانت الغرفة مفروشدددة بأرضدددية من البالسدددت  ا4م
يصدددع  رفعه لغرل التنري  ففي حال وقوع النجاسدددة عليه كالبول و ريه ما هي الطريقة 

 لتطهريه من النجاسة علماً أن  سله باملاء يس   التعفن أسفله.

پوش روی زمین ثابت شده پوش پَلستیكی ضخیمی پوشیده شده و كف: اگر كف اتاق با كف4پرسش  
برای نظافت كردن، سخت باشد، اگر نجاستی مانند ادرار یا چیزی دیگر روی آن ریخته  یا برداشتن آن

شود، راه پاک كردن آن از نجاست چیست؟ با توجه به اینكه شستن آن با آب، باعث گندیدن زیرش 
 شود.می



 / بما إني النجاسددة يف أرل الغرفة وهي مسددقوفة فال سدد يل لتطهريها أفضددل وأسددهل من 
ن يمكن ا كتفداء بدالقليدل من املداء لتجند  التعفن فتغسددددل مرة إلزالدة النجاسددددة املداء، ولك

 وثانية للتطهري.

تر از آب برای باشد، راهی بهتر و آسانپاسخ: از آنجا كه نجاست روی زمین اتاق است و اتاق مسقف می
دن اجتناب گردد. توان به آب قلیل كفایت كرد تا از گندیدن و بد بو شتطهیر آن وجود ندارد؛ ولی می

 شود و بار دوم برای تطهیر.بنابراین، یک مرتبه برای از بین بردن نجاست شسته می

ة الثانية يسددددك  قليل من املاء على املوضددددع  فيمكن أو ً إزالة النجاسددددة بدون ماء، واملري
 النجس ويزال املاء بتجفيفه بقطعة قماش أو اسددفنجة ومن ثم مرة أخرية يغسددل املوضددع باملاء

 للتطهري فيوضع املاء على املوضع ويرفع باسفنجة أو قطعة قماش ويكفي قليل من املاء. 
 أحمد الحسن

شود توان نجاست را بدون آب پاک نمود و بار دوم كمی آب روی محل نجس شده ریخته میابتدا می
برای تطهیر با آب شسته ای پارچه یا اسفنج، پاک شود و برای آخرین بار، محل  و آب با خشک كردن با تكه

 كند.شود و آب قلیل نیز كفایت میای پارچه برداشته میشود؛ آب روی محل ریخته و با اسفنج یا تكهمی
 احمدالحسن 

****** 



   

 املحور الرابع: األسئلة املتفرقة 
 های متفرقهمــحـورچهارم:پرسش 

 : دعایی برای شفا ۷۹۹پرسش 

هلل الرحمن الرحيم، وصددددلى على ن يندا محمدد والده ا ئمده واملهدديني بسددددم ا :۷۹۹السددددؤال/  
 وسلم تسليماً.

 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی نبینا محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  
 وصی و آقای من! درود و سَلم همیشگی خداوند بر شما.

امي واخوتي منهم فقط اخآ الآ امنت سديدي الويص سدالم اهلل علي  ابدا سديدي انا لدي  
الكربو ولكن امي واخوتي البداقني لم يومنوا واندا خدائ  عليهم من ان يددخلوا الندار والعيداذ 
باهلل ويعهوا ب  فأرجوا من  الدعاء لهم يا ولي اهلل يا حبثيب اني مشدتاق ان ارا  واقبل ا رل 

هلل ادم وكمدا فعدل يعقوب تحدت تراب قددميد  واسددددجدد كمدا سددددجددت املالئكدة لخليفدة ا
 ليوس  )عليه السالم(

آقای من! من مادر و خواهرانی دارم كه از بین ایشان فقط خواهر بزرگم ایمان آورده، ولی مادرم و بقیه 
ی كه در مسئلهكه ایشان وارد آتش شوند، هراسانم و پناه بر خدا از ایناند و از اینخواهرانم، ایمان نیاورده

ولیَّ خدا، ای حبیب من! امیدوارم شما برای ایشان دعا كنید. من مشتاق دیدار شما و  شما بلغزند. ای
طور كه فرشتگان برای جانشین خدا حضرت آدم سجده كردند و بوسیدن خاک پای شما هستم و همان

 انجام داد، برای شما سجده كنم. )ع(گونه كه یعقوب برای یوسف همان

اخي الكبري قد حصددددل لديه مرل يف عينيه وذه  سدددديدي يا كريم يا ابن الكرام لدي 
الى ا طبداء فلم يجدد نفعدا ومن منطلق قول الرسددددول محمدد )صددددلى اهلل عليده وآله( تداوي فان 
اهلل لم يجدل داء ا  وجعدل لده دواء واكيدد بداذن اهلل الددواء عنددكم بداذن اهلل يدا اوليداء اهلل تعدالى 

عني ولم تنفع معه قطره ودواء واني ادق بابكم وهذا املرل هو عباره عن سددديالن مخاطي من ال
الذي هو باب اهلل الجواد الواسدع و  نتشدر  عليه ولعله يكون باب هداية ورحمة  هلي جميعا 
ابنكم مو ي عبدالوهاب عثمان من لبنان ا بدال ان شدداء اهلل تعالى سدديدي وحجة اهلل علينا 



ة فدانتم اهدل صددددلدة والرحم بحق جددي مو  بن بدابي انتم وامي يدا عرة النيب يدا او د العمومد 
 جعفر الكاظم )عليه السالم( والسالم على السالم.

 السويد -املرسل: عبدالوهاب عثمان 

آقای من، ای بخشنده و فرزند بخشندگان! برادر بزرگی دارم كه به یک بیماری در چشمانش مبتَل شده 
درمان   )ص(سخن رسول خدا حضرت محمد    است، نزد پزشكان رفته و سودی عایدش نشده است و طبق

ی كه درمانی برایش قرار داده است و قطعا  با اجازهكنید؛ چرا كه خداوند دردی را قرار نداد، مگر این
ی خداوند، ای اولیای خداوند متعال! این بیماری عبارت است از خداوند، درمانش نزد شما است؛ با اجازه
كوبم كه درمانی برایش سودی نداشته است. من درب شما را می جاری شدن آب از چشم و هیچ قطره و

ام ی خانوادهگذاریم؛ شاید درب هدایت و رحمتی برای همهدرب خداونِد بخشاینده است و هیچ شرطی نمی
الوهاب عثمان اگر خدا بخواهد، از ابدال لبنان است. آقای من و حجت  باشد. موالی من! فرزند شما، عبد

 )ع(ها! به حق جدم موسی بن جعفرپدر و مادرم به فدایت، ای عترت پیامبر، ای پسر عمو خداوند بر ما!
 شما اهل صله و رحم هستید؛ سَلمی بر سَلم.

 فرستنده: عبدالوهاب عثمان ـ سوئد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 

وفق  اهلل لكل خري وسددددد خطا ، أسدددأل اهلل أن يسدددر  بما تح  يف ا خرة والدنيا هو 
لشددددفداء والصددددحدة للمؤمنني واملؤمندات، وهو أرحم وليي وهو يتولى الصدددددالحني، وأسدددددال اهلل ا

 الراحمني يعطي من يعرفه ومن يسأله، ويعطي من لم يعرفه ومن لم يسأله تحنناً منه ورحمة. 

چه در آخرت كنم تا با آنهایت را استوار بدارد. از خداوند درخواست میخداوند بر هر خیری موفق و گام
و دنیا دوست داری، تو را مسرور فرماید. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان. از خداوند برای 

بانان است؛ به كسی كه ترین مهركنم. او مهربانبرادران و خواهران مؤمن، درخواست شفا و سَلمتی می



   

شناسد و از او درخواست بخشد و به كسی كه او را نمیكند، میشناسد و از او درخواست میاو را می
 بخشد؛ از سر لطف و رحمتی از جانب خودش.كند نیز مینمی

وللشدفاء اقرأ هذا الدعاء دائماً وبحضدور قل  )يا من اسدمه دواء وذكره شدفاء يا من يجعل 
ا يشدداء من األشددياء صددلج على محمد وآل محمد واجعل شددفاء )وتذكر ا سددم إن الشددفاء فيم

. . كان  ري  أو ياء املتكلم أي تقول شددفائي( من هذا الداء باسددم  هذا )يا اهلل عشددر مرات(
 . )يا أرحم الراحمني عشر مرات(..)يا رب عشر مرات(

مه دواء و ذكره شفاء یا من یجعل الشفاء برای شفا، این دعا را همیشه و با حضور قلب بخوان: »یا من اس
فیما یشاء من االشیاء صلِّ علی محمد و آل محمد و اجعل الشفاء....« »ای كسی كه نامش درمان است 

دهد. بر محمد و آل محمد درود فرست، و یادش شفا. ای كسی كه شفا را در هر چیزی بخواهد، قرار می
كنی اگر منظور خودت نیستی، و یا از »یاء متكلم« استفاده میگویی و شفا.... بیاور« و اسم شخص را می

« ) ۱۰گویی»شفائی« )شفای مرا( از این بیماری با این نامت »یا الله« )یعنی می مرتبه(  ۱۰مرتبه( »یا ربَّ
 مرتبه(. ۱۰»یا ارحم الراحمین« )

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

 لسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.وا
 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام ـ 

****** 

 شود: آیات قرآنی كه برای شفای بیمار قرائت می ۸۰۰پرسش 

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صدلي على محمد وال محمد األئمة واملهديني  :۸۰۰السدؤال/  
 وسلم تسليماً كثرياً.

.بسم الله الرحمن   الرحیم اللهم صل علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 



السالم على املهدي أحمد, السالم على ويص حجة اهلل, السالم على رسول بقية اهلل, السالم 
على أول املؤمنني وزينة ا ولني وا خرين, السددالم على صدداد ونهر بالجنة , السددالم على اليماني 

 الم علي  يا سيدي ومو ي احمد الحسن ورحمة اهلل وبركاته.املوعود, الس

ی بقیة الله. سَلم بر اولین سَلم بر مهدی، احمد. سَلم بر وصیَّ حجت خداوند. سَلم بر فرستاده
ایمان آورنده و زینت اولین و آخرین. سَلم بر صاد و نهری در بهشت. سَلم بر یمانی موعود. سَلم و 

 شما ای آقا و موالیم، احمدالحسن.  رحمت و بركات خداوند بر

سددديدي ومو ي اسدددأل اهلل العلي القدير ان تكون بأل  عافية، سددديدي اشدددكو ل  حال 
والدتي فهي يف مرل تعاني منه منذ فره طويله ولم تشدفى سديدي لم اسدتطيع ان ارو والدتي 

سدددالم( وكسدددر تتألم واهلل اني كلما ارها اتذكر سددديدتي ومو تي فاطمة الزهراء )عليها ال
ضددلعها فأملها اعرم بكثري صددلوات ربي عليها، سدديدي والدتي تعاني من ا م يف ظهرها وعملت 
عمليه ولم تسددتفاد منها وهيه تعاني ا ن كثريا اسددأل اهلل تعالى واسددأل  الشددفاء يا سدديدي، 

 ادعوا اهلل ان   اكون قد س  ت ازعا  لكم يا امامي احمد علي  السالم وشكراً.

خواهم كه در عافیت باشید. آقای من، از حال مادرم به شما موالی من! از خداوند واالی توانا میآقا و 
ِكشد و بهبود نیافته است. آقای من! تحمل كنم؛ مدتی طوالنی است كه از بیماری درد میشكایت می

  )ع(ی زهرام، فاطمهبینم به یاد خانم و موالیدرد كشیدن مادرم را ندارم. به خدا قسم، هر وقت او را می
افتم كه پهلویش شكست و درد بسیار بزرگی را متحمل شد؛ سَلم و صلوات پروردگارم بر او! آقای من، می

ای نداشته است و اكنون بسیار درد برد. عمل جراحی انجام داده، ولی فایدهمادرم از درد كمر رنج می
شفا دارم. ای امام من، احمد! از خداوند بخواه  ِكشد. آقای من، از خداوند متعال و از شما درخواستمی

 كه باعث ناراحتی شما نشوم. سَلم و درود بر شما، و متشكرم.

 حفركم اهلل ورعاكم من كل مكروه، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 الكويت -املرسل: الزهراء البتول 

 لیكم و رحمة الله و بركاته.خداوند شما را حفظ كند و از هر بدی در امان بدارد. والسَلم ع
 فرستنده: زهرا بتول ـ كویت 



   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 .لمهدیین وسلم تسلیما  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة وا

وفقكم اهلل ويسدددددد خطاكم وجعل  اهلل ممن ينصددددر بهم دينه، جزاكم اهلل خرياً أن 
نصدرتم الحق يف زمن عزي فيه من ينصدرون الحق أسدأل اهلل ان يرزقكم خري ا خرة والدنيا وأن 

شدفيها يختم لكم بخري هو وليي وهو يتولى الصدالحني، وأسدأل اهلل أن يصدلس أمر والدت  وأن ي
ويمكند  أيضددددداً أن تضددددعي يدد  على موضددددع األلم يف ظهرهدا وأن تقرأي بعض آيدات القرآن 
الكريم، واألفضددل آية الكرن وسددورة يس وأن تكرري آية سددالم قو ً من رب رحيم، وإن 

 شاء اهلل سيكون خرياً.

ی كه دینش را به واسطه  هایتان را استوار بدارد و شما را از كسانی قرار دهدتان دهد و گامخداوند توفیق
دهد. خداوند شما را پاداشی نیكو عطا فرماید كه در زماِن اندک بودن یاوران حق، حق را ایشان یاری می

تان كند و عاقبت شما را به خیر كنم كه خیر آخرت و دنیا را روزییاری دادید. از خداوند درخواست می
خواهم كار مادرت را اصَلح كند و از خداوند میگرداند. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان. 

توانی دستت را روی محل درد در پشت او قرار دهی و آیاتی از قرآن كریم چنین شما میشفایش بخشد. هم
ی ﴿و سَلمی كه سخن پروردگار مهربان ی یس را بخوانی و آیهرا بخوانی. بهتر است آیة الكرسی و سوره

 الله خیر است. است﴾  را تكرار كنی. ان شاء

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر ـ 

****** 



 : درخواست ارسال دعا ۸۰۱پرسش 

أمنت بدعوت  وأنا السدالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، مو ي وسديدي لقد   :۸۰۱السدؤال/  
خدادمدة لد  مع إخواني األنصدددددار فدأرجو  أندت تعرن األيدام هدذي ايدام محرم وعنددندا حسددددثنيدة 
سديقراوا يوم الثالثاء دعاء القائم و ننا نشدرنا الدعوة مو مصددقينا ابداً ويقولون لنا احنا درسدنا 

الكالم اللي فالحوزات وانتم بتجوا وتقولونا خرافات فاطل  من  سددديدي ان ترسدددلي ادعية و
انشداء اهلل بنقوله ولكم النصدر والتوفيق سديدي، واتمىن اني اصدري خادمة ل  واهلل و ني توني 

 تشيعت فساعدني سيدي، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 السعودية

دیم سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته. موال و آقای من! بنده )خانم( با برادران انصارم به شما ایمان آور 
ای داریم كه روزهای گذار شما هستیم. امیدوارم بدانید كه این روزهای محرم است و ما حسینیهو ما خدمت

ها به هیچ وجه ما را تصدیق كنیم و آنشود. ما دعوت را منتشر میسه شنبه دعای قائم خوانده می
گویید. آقای من! د و خرافات میكنیایم، شما اشتباه میها درس خواندهگویند: ما درحوزهكنند و مینمی

از شما در خواست دارم دعاها و سخنانی را ارسال فرمایید تا ان شاء الله آن را نقل كنیم. آقای من! یاری 
كنم خادم شما باقی بمانم. آقای من! من به تازگی شیعه و توفیق برای شما است. به خدا قسم آرزو می

 رحمة الله و بركاته. ام. یاریم كنید. والسَلم علیكم و شده
 سعودیه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آل محمد اِلئمة و المهدیین و سلم   تسلیما 

وفقكم اهلل وسددددد خطاكم ورزقكم رضددداه والجنة، يمكن  قراءة الكت  املوجودة 
يف موقع أنصدددددار اإلمدام املهددي وفيهدا مدا يكفي من األدلدة ملن طلد  معرفدة الحق مهمدا كداندت 



   

ديانته، جزا  اهلل خرياً أن نصدددرت الحق يف زمن عزي فيه من ينصدددرون الحق وأسدددال اهلل لكم 
 خرة والدنيا.العافية وخري ا 

توانید تان گرداند. میهایتان را استوار بدارد و رضایتش و بهشت را روزیتان دهد و گامخداوند توفیق
ها به میزان كافی دالیل برای های موجود در سایت انصار امام مهدی را مطالعه نمایید. در این كتاب كتاب 

ا را پاداشی نیكو عطا فرماید كه در زمان اندک باشد. خداوند شمهر خواهان حقی از هر دینی موجود می
 دهید. از خداوند برای شما درخواست عافیت و خیر آخرت و دنیا را دارم.بودن یاوران حق، آن را یاری می

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۲جمادی اآلخر ـ  احمدالحسن ـ

****** 

ف ۸۰۲پرسش 
َّ
 : یاری دادن واجب بر مكل

بسددم اهلل الرحمن الرحيم و  حول و  قوة إ  باهلل العلي العريم وصددلى اهلل  :۸۰۲السددؤال/  
 على محمد وال محمد ا ئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 تهالسالم عليكم يا انصار اهلل وعلى من توالون ورحمة اهلل وبركا

بسم الله الرحمن الرحیم و ال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آل محمد 
.  االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

 شان دارید! سَلم و رحمت و بركات خداوند بر شما ای انصار خدا و بر آنان كه دوست

الواج  فعله حني سدماعي بخرو  الحسدني هل نصدرة اإلمام بشدكل فردي؟ مثال؛ ما كان 
 للقتال كامرأة؟



به صورت انفرادی است؟ من به عنوان یک زن، به عنوان مثال با شنیدن خروج   )ع(آیا یاری دادن امام  
 برای جنگ، چه كار واجبی باید انجام بدهد؟ )ع(حسین 

للسددددجن مددا كددان الواجدد  علي فعلدده لو كنددت يف زمن الكدداظم وعلمددت بددأخددذ امددامي 
 كامرأة؟

جام باشم و بفهمم امامم در زندان است، چه كاری باید آن  )ع(به عنوان یک زن اگر در زمان امام كاظم  
 دهم؟

 ما كان الواج  علي فعله لنصرة باقر الصدر حينما سجنوه وانا يف بلد اخر؟

ر من برای یاری او وقتی باقر صدر را زندانی كردند و من در شهر دیگری بودم، انجام دادن چه كاری ب
 واجب بود؟

 ما كان الواج  علي فعله لنصرة الخوئي حينما كان تحت ا قامة الجربية؟

 دادم؟نشین كرده بودند، چه كاری بایستی انجام میوقتی خویی را به اجبار خانه

 هل يج  ان انترر اوامر من ا مام؟؟

 باشم؟ )ع(آیا باید منتظر دستور امام 

 واللذين خذلوه؟ ؟من املراجع كزمن الكاظم )عليه السالم(ام انترر ا وامر 

 منتظر دستورات مراجع باشم؟ همان كسانی كه او را تنهایش گذاردند؟ )ع(یا مثل زمان امام كاظم 

 ام يصس لي ان اتصرن بشكل فردي؟

 توانم به صورت انفرادی مقابله نمایم؟یا می

 مو ي احمد )عليه السالم(؟هل يصس لي ا ن ان اتر  بثآ وعيالي  لتحق ب



   

 ، ترک گویم؟)ع(ام را برای ملحق شدن به موالیم احمدآیا در حال حاضر صحیح است خانه و خانواده

 ما هو الواج  علي فعله ا ن..)التبلي (؟ تقريبا بلغت الكثري ممن استطعت؟

 ام؟ در توانم بود، تبلیغ نمودهاز نظر تبلیغی، اكنون چه كاری باید انجام دهم؟ تقریبا  بیشتر كسانی را كه  

 اريد ان انصر مو ي و  أخذله؟ كي ؟

 خواهم موالیم را یاری دهم و تنهایش نگذارم؟ اما چگونه؟می

اريدد ان اتفدادو ذند  خدذ ن ا مدام فمدا الدذي علي فعلده؟؟ اريدد اجدابده واضددددحدة؛  نين ارو 
لتحاق باإلمام، ومن دون الجواب الصدحيس هو التصدرن بشدكل فردي واخذ تذكرة للعراق لال

. فهدل .. وعيدالي مؤمنني بدالسدددديدد وامدا زوجي واهلده فغري مؤمنني.اخبدار اهلي او زوجي او عيدالي
اتركهم بيد زوجي واهله الغري مؤمنني؟؟.. مع وجود نقطة اخرو   معارن و  معرفة بالطرق 

 ؟. اذه  على اهلل هنا  وهو يدبر اموري.. هل هذا صحيس؟؟.لدي يف العراق

خواهم گناه، ترک كردن و تنها گذاشتن امام را جبران نمایم؛ چه كاری باید انجام دهم؟ چشم انتظار می
كه برای پیوستن دانم و اینپاسخی روشن هستم؛ چرا كه من پاسخ صحیح را مقابله به شكل انفرادی می

آگاه كردن خانواده، شوهر یا اهل و ع ام به سید ایمان یالم. خانوادهبه امام، بلیط عراق گرفته شود؛ بدون 
ی غیرمؤمنش را ترک گویم؟.... با اش ایمان ندارند.... آیا ایشان و خانوادهدارند.... ولی شوهرم و خانواده

جا بروم و او كارهایم توجه به این نكته كه هیچ نوع آشنایی و شناختی از عراق ندارم.... با توكل به خدا آن
 این صحیح است؟  كند.... آیا را تدبیر می

 هل يج  ان اسأل السيد احمد )عليه السالم( نفسه؟؟؟

 بپرسم؟ )ع(آیا الزم است از خود سید احمد 

. أو كما .اخان يقول لي كما قال الحسدددني )عليه السدددالم( لنافع هذا الليل فاتخذه جمال
 ..قال )عليه السالم( لجون



به نافع گفت كه این شب را شتری برگیر.... یا  )ع(سخنی را بگوید كه حسین ترسم به من، همانمی
 به جون فرمود.... )ع(طور كه ایشانهمان

. ام ان .مو ي احمد يرحم  اهلل وضددس لي الصددورة واسددأل اهلل التوفيق واسددأله لي التوفيق
.. مو ي يا .هذا السددؤال لم يحن وقته بعد؟؟ وهو من املسددائل الآر إن تبد لكم تسددؤكمر؟؟

. املحنة شغلت  .سادتي املطهرين، مالي انادي  فال تجث ؟ ولم ت  عودتين صدودااحمد يا بن  
عنا؟ ام قلى؟ حاشددددا  فما برحت ودودا الهي اريد نصددددرة ولي  فوفقين لذل  ووفقين ملا تح  

 وترىض هل وضحت الفكرة؟
 املرسل: خاكزاد خادمتكم

برایم روشن فرما. از خداوند درخواست توفیق موالی من، احمد، خداوند شما را رحمت كند! مسئله را 
نرسیده است؟ و  نمایم و از خداوند، برایم درخواست توفیق فرمایید.... یا اصَل  هنگام این پرسش فرامی

كند؟ موالی من، ای احمد، ای فرزند تان آشكار شود، شما را ناراحت میجزو مسائلی است كه اگر برای
ها دارد.... آیا سختیدهی؟ و چه چیز شما را از ما باز مینم و پاسخی نمیز سروران مطهر، چرا صدایت می

ها؟ چنین چیزی از شما به دور است كه شما همیشه مهربان بودید. خدایا! دارد؟ یا قلهشما را از ما باز می
و راضی  داریچه دوست میخواهم ولیَّ تو را یاری دهم، پس مرا در این كار، توفیق عطا فرما و به آنمی

 هستی، موفق گردان. آیا طرز فكر بنده روشن شد؟
 فرستنده: خادم شما، خاكزاد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله عل  ی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 أسأل اهلل لكم التوفيق والسداد.

 باشم.از خداوند خواهان توفیق و تسدید برای شما می



   

النصدرة الواجبة على املكل  هي نصدرة اهلل سدبحانه وتتحقق بنصدرة خليفته يف أرضده يف 
وا ِإن   كل زمان، و  يج  نصددرة  ري خليفة اهلل يف أرضدده وإن دعا َيَها الَِّذيَن آَمن 

َ
إلى الحق ﴿َيا أ

ْم﴾]محمد:  ْقَداَمك 
َ
ْم َوي َ  جْت أ ْرك  َ َينص  وا ا َّ ر   [.7َتنص 

یاری دادن واجب بر مكلف، همان یاری خداوند سبحان است كه با یاری خلیفه و جانشین او در زمینش 
د در زمینش حتی اگر به حق دعوت كند، ی خداونشود. یاری كسی غیر از خلیفهدر هر زمان، محقق می

هایتان اید، اگر خدا را یاری كنید، شما را یاری خواهد كرد و گام)ای كسانی كه ایمان آورده :واجب نیست
 .[7]محمد: را استوار خواهد نمود(

و  يج  على املرأة نصددرة خليفة اهلل يف أرضدده بعمل ترن أنه قد يتسدد   بهت  كرامتها 
 تضع  عن أدائه كالجهاد وبعض موارد األمر باملعرون والنهي عن املنكرأو أنها 

كند باعث از بین رفتن یاری دادن خلیفه و جانشین خداوند در زمین بر یک زن با كاری كه گمان می
شود یا در به انجام رسانیدن آن، مانند جهاد و برخی از موارد امر به معروف و نهی از منكر كرامتش می

 شود، واجب نیست.میناتوان 

من أفضدل الطرق املتاحة للمرأة ا ن لنصدرة الحق هو  -وفقكم اهلل لكل خري  -وعموماً  
اإلعالم من خالل ا نرنت أو أي آلية متاحة يمكنها من خاللها إيصدال الحق للنام لهدايتهم 

السددددالم( وانقاذهم، وهذا الطريق قد سددددلكته فاطمة الزهراء )عليها السددددالم( وزين  )عليها  
 وخديجة وآسيا ومريم )عليهم السالم(

تان دهد. به طور كلی بهترین راهی كه در حال حاضر برای یک زن برای خداوند در هر خیری توفیق
باشد، تبلیغ از راه اینترنت یا هر ابزار دیگری كه با استفاده از آن بتوان حق پذیر مییاری دادن حق امكان

، )ع(زینب    )ع(،ی زهراباشد. این همان راهی است كه فاطمهدم رسانید، میرا برای هدایت و نجات به مر 
 در پیش گرفتند. )ع(خدیجه و آسیه و مریم 

ولكم بخرية نسددداء العاملني أسدددوة حسدددنة فاقتدوا بسدددريتهن املباركة الطاهرة رجاء أن 
 يرحمكم اهلل ويبارككم كما رحمهن وباركهن صلوات اهلل عليهن.



ها اقتدا كنید، با ی مبارک و پاک آنین زنان جهانیان، الگویی نیكو است؛ به سیره برای شما در بهتر
طور كه به ایشان رحم نمود و این امید كه خداوند شما را مورد مرحمت قرار و به شما بركت دهد، همان

 بركت داد. سَلم و درود خداوند بر ایشان.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣صفر/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ صفر ـ 

****** 

 مو ي ويص ورسول اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه الشري . :۸۰۳السؤال/ 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 ی امام مهدی كه خداوند در فرج شریفش، تعجیل فرماید. موالی من، وصی و فرستاده
 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

نحن عدداً من املسدددتبصدددرين بنور اهلل يف امللكوت ونحن حالياً نتتلمذ على يد احد ا خوة 
قليلة من التعلم على يده املسدتبصدرين والذي انار اهلل قلبه بمحبة ال بثت النبوة وبعد فرة  ري 

بذكر ا وردة الخاصدددة بذكر ال محمد وصدددل بنا الى ورد قري  الى القل  لكنه  ري  على 
عقولندا وقدد اشددددار الي صدددداحيب بنقدل هدذا الورد الى مقدامكم  سددددتيضدددداحده وايفدادندا بقبولده 

 وماهيته نسأل اهلل تعالى ان يمكنكم يف ارضه انه سميع مجث .

ایم و در حال حاضر توسط یكی از برادران كه ه نور خداوند در ملكوت بینا شدهما گروهی هستیم كه ب
ت اهل بیت نبوت روشن كرده، آموزش می بینیم. پس از مدتی نسبتا  طوالنی از خداوند دلش را به محبَّ

های آموزش با اورادی خاص از  ذكر آل محمد توسط او، به ذكری برخوردیم كه به دل نزدیک اما از عقل
ا به دور است و دوستم از من خواست این ِورد را خدمت شما برسانم، تا آن را توضیح دهید و ما را با م



   

خواهیم به شما در زمینش تمكین دهد؛ چرا كه مند سازد. از خداوند متعال میپذیرش و ماهیت آن، بهره
 دهنده است. او شنوای پاسخ

 الورد هكذا يكون تصاعديا.

 اعدی است:گونه تصاین ورد این

الهي ميكائيل، الهي املتو ، الهي اسددرافيل، الهي جربائيل، الهي الحسددن، الهي الحسددني، 
.... ثم يبدأ بورد ثاني .الهي علي..... ويبدأ بهذا الورد بداية من طلوع الشددددمس ح  فرة الزوال

 بعد زوال الشمس وهو كالتالي:

برائیل، الهی الحسن، الهی الحسین. الهی »الهی میكائیل، الهی المتوج، الهی اسرافیل، الهی ج
شود.... سپس ورد دومی پس از زوال علی....« با این ِورد از اول طلوع خورشید تا زمان ظهر آغاز می

 شود كه به این صورت است:خورشید آغاز می

الهي جربائيل، الهي الحسدن، الهي الحسدني،   ،الهي عزرائيل، الهي طريائيل، الهي سدريائيل
 لي.الهي ع

 »الهی عزرائیل،الهی طریائیل، الهی سریائیل، الهی جبرائیل، الهی الحسن، الهی الحسین، الهی علی«

وقد اشدددار الينا بالسدددجود تجاه الشدددمال )اي شدددمال الكرة ا رضدددية بحثث يكون الورد 
 تصاعدياً وينتهي بختام الورد بذكر مو ي امري املؤمنني سالم اهلل عليه.

گونه كه ورد تصاعدی ی زمین. آندن در جهت شمال اشاره نمود؛ یعنی شمال كرهو به ما به سجده كر 
 رسد.به پایان می )ع(المؤمنین  است و با ذكر موالیم امیر

****** 



 : بهترین ورد و ذكر۸۰۳پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

وفقكم اهلل وسدددددد اهلل خطداكم، خري ورد وخري ذكر هو مدا جداء يف القرآن الكريم من 
للرسول محمد وآله صلوات اهلل عليهم أجمعني،   ذكر هلل رب العاملني وما جاء يف السنة املطهرة

وا ما ذكرت لكم، وفقكم اهلل وسدددد خطاكم  فَّذا أردتم القرب من اهلل سددبحانه فال تتعدي
فَّني للشددديطان حفر وفخاخ ينصدددبها يف طريق الراحلني إلى اهلل فاحذروا وفقكم اهلل وسددددد 

 خطاكم، ال موا الثقلني وخالكم ذم.

هایتان را استوار بدارد. بهترین دعا و یاد، یاد خداوند و پروردگار جهانیان تان دهد و گامتوفیقخداوند 
ت پاک حضرت محمد و آل او كه درود و سَلم خداوند بر  است كه در قرآن كریم آمده و همان كه در سنَّ

تان بیان چه برایاز آنخواهید به خداوند سبحان نزدیک شوید، باشد. اگر میها باد، آمده، میی آنهمه
هایتان را استوار بدارد. شیطان حفره و چاهی دارد كه سر تان دهد و گامكردم تجاوز نكنید. خداوند توفیق

هایتان را تان دهد و گامكنندگان به سوی خداوند قرار داده است؛ از آن حذر كنید. خداوند توفیقراه كوچ
 شما را از عیب تهی كنند. استوار بدارد. ملتزم به ثقلین باشید تا

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣صفر/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ صفر ـ 

****** 



   

 از جن است؟  "كردها"ی : آیا درست است كه اصل و ریشه ۸۰۴پرسش 

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صدل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني  :۸۰۴السدؤال/  
 وسلم تسليماً كثرياً يا أرحم الراحمني.

، یا  بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد اِلئمة و المهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 
 ارحم الراحمین.

احمد الحسدددن، السدددالم عليكم ورحمة اهلل   إلى مو ي وابن مو ي عليهما السدددالم األمام
 وبركاته.

 به موال و فرزند موالیم)ع( امام احمدالحسن! سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

هندا  مجموعدة من شدددديعدة الكرد بداإلضددددافدة الى الشددددافعيني منهم من املدذهد  السددددين 
 من الجن. يستشكلون على الشيعة بشكل عام بما هو مذكور يف كتبهم بأن اصل الكرد  

ت، به طور كلی بر شیعه از آنراه شافعیای از شیعیان ُكرد به همعده چه های كرد از مذهب اهل سنَّ
 گیرند.باشد، اشكال میها هستند« میشان با عنوان »اصل ُكردها از جنهایدر كتاب 

ما مدو صدحة هذا الكالم من ناحية ضدع  الروايات أو صدحتها وبعض ما يسدمى باملراجع 
عوا منهم الزوا  او التعامل معهم على ضوء رواية مذكورة عن األمام الصادق )عليه السالم( من

ففي رواية قيل: رحدثنا الحسدن بن مئتل عن محمد بن الحسدني عن جعفر بن بشدري عن بعض 
عمن حدثه عن ابي الربيع الشددامي، قال: سددألت أبا عبداهلل )عليه السددالم( فقلت ان عندنا قوماً 

اد انهم   يزالون يجيئوندا بدالبيع نخدالطهم ونبدايعهم فقدال يدا ابدا الربيع   تخدالطهم من ا كر
 فان ا كراد من الجن كش  اهلل عنهم الغطاء فال تخالطهم(.

ت این سخن از نظر ضعف یا صحیح بودن روایات چیست؟ برخی از آن ها كه مراجع نامیده میزان صحَّ
دارند. در روایت گفته ها باز میاز ازدواج و تعامل با آن  )ع(امام صادق  شوند با توجه به روایت ذكر شده ازمی

شده: حسن بن مئتل از محمد بن حسین از جعفر بن بشیر از برخی از ابی ربیع شامی روایت كرده است: 
 آیند. آیافروش نزد ما میپرسیدم: گروهی از كردها هستند كه برای خرید و  )ع(از ابا عبدالله امام صادق



فروش كنیم؟ ایشان فرمود: »با ایشان اختَلط نكنید كه كردها از جن هستند و با آنان اختَلط و خرید 
 كه خداوند پرده از ایشان برداشته است. با ایشان اختَلط نكنید«. 

من جان  اخر يذكر الشددي. محمد بن علي بن الحسددني بن مو  بن بابوية القمي املتويف 
بخصدول نفس املوضدوع يف  527ل الشدرائع( الجزء الثاني الصدفحة  هددددد يف كتابه )عل ٣8١سدنة  

باب )العلة الآ من أجلها يكره مخالطة ا كراد( يقوله: رحدثنا سددددعد بن عبداهلل عن أحمد 
بن محمد عن على بن الحكم عمن حدثه عن ابي الربيع الشددامي، قال سددألت ابا عبداهلل )عليه 

ان عندنا قوماً من ا كراد يجيئونا بالبيع ونبايعهم السددالم( )يقصددد جعفر الصددادق( فقلت له 
 فقال يا ربيع   تخالطهم فان ا كراد حي من الجن كش  اهلل عنهم الغطاء فال تخالطهم(. 

در كتاب علل  ۳۸۱از سویی دیگر شیخ محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی متوفی سال
موضوع در باب »علتی كه به خاطر آن اختَلط با كردها در مورد همین  ۵۲۷ی الشرایع جلد دوم صفحه

گوید: سعد بن عبدالله از احمد بن محمد از علی بن حكم از كسی كه از ابی ربیع شامی مكروه است« می
( پرسیدم: گروهی از كردها هستند )ع(كند، برای ما روایت كرده است: از ابا عبدالله )امام صادقروایت می

فروش كنیم؟ ایشان فرمود: »با ایشان و آیند. آیا با آنان اختَلط و خرید وش نزد ما میفر كه برای خرید و 
 اختَلط نكنید كه كردها از جن هستند كه خداوند پرده از ایشان برداشته است. با ایشان اختَلط نكنید«.

هدددددددد يف كتابه )مرو  الذه   ٣46يقول ابو الحسدددن علي بن احمد املسدددعودي املتويف سدددنة  
بخصددول اصددل الكرد ما يأتي: رومن النام من   ١2٣عادن الجوهر( الجزء الثاني الصددفحة  وم 

الحقهم باماء سدددليمان بن داود )عليهما السدددالم(حني سدددل  ملكه ووقع على امائه الشددديطان 
املعرون بدالجسدددددد، وعصددددم اهلل املؤمندات ان يقع عليهن، فعلق منده املندافقدات فلمدا رد اهلل على 

ت تلد  ا مداء الحوامدل من الشدددديطدان، قدال: أكردوهن الى الجبدال سددددليمدان ملكده ووضددددعد 
 وا ودية، فربتهم امهاتهم وتناسلوا، فذل  بدء نس  ا كراد.

 من الكرد املستبصرين  ل محمد )عليهم السالم(، وأحد انصار اليماني )عليه السالم( -املرسل: أبو فاطمة 

ج الذهب و معادن  ۳۴۶الحسن علی بن احمد مسعودی متوفی سال  ابو هجری در كتاب »مروَّ
گوید: »برخی مردمان را سلیمان بن در مورد اصل كرد، سخن زیر را می  ۱۲۳ی  الجوهر« جلد دوم صفحه

م به كنیزان ملحق نمود. وقتی فرمان )ع(داود رواییش گرفته شد و شیطان شناخته شده به صورت مجسَّ
ا از آمیزش با او در امان داشته و زنان منافق را با او مرتبط با كنیزش آمیزش نمود. خداوند زنان مؤمن ر 



   

گردانید و آن كنیزان از شیطان باردار شدند، روایی سلیمان را به او بازكرده است. وقتی خداوند فرمان
ها را شان آنها ببرید(. مادرانها و درهفرمود: »اكردوهن الی الجبال و االدویة« )آن زنان را به سوی كوه

ب كردها بود. تربیت كردند و نسل س   شان بسیار شد و این آغاز ن 
 )ع( و یكی از انصار یمانی)ع( فرستنده: ابوفاطمه ـ یكی از كرد های مستبصرین به آل محمد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آل محمد اِلئمة و المهدیین وسلم تسلیما 

القول بأني الكورد املوجودين ا ن هم قوم من الجن أو أصلهم من الجن أو أنهم  ري صالحني 
  فرق بثنهم وبني  ريهم إ    كالم كله باطل و ري صددحيس، فالكورد من بين آدم كسددواهم

بدالتقوو فدالكوردي املتقي خري من العربي العلوي الفداطمي املنكر للحق فدأي روايدة أو فهم 
لرواية يعارل القرآن فهو مكذوب عليهم )عليهم السددددالم( و  قيمة له ألني األئمة قالوا إنهم 

ردي وعربي و ريهم من    يقولون بقول خالن القرآن وفقكم اهلل فهددل القرآن يفرق بني ك
وباً َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرف وا   ع  ْم ش  نَثى َوَجَعْلَناك 

 
ن َذَكرم َوأ م مج َيَها النَّام  ِإنَّا َخَلْقَناك 

َ
ِإنَّ بين أدم؟! ﴿َيا أ

َ َعِليما َخِبريا﴾]الحجرات:  ْم ِإنَّ ا َّ ْتَقاك 
َ
ِ أ ْم ِعنَد ا َّ ْكَرَمك 

َ
 [١٣أ

باشند، باشد یا افراد ناشایستی میوزی از جن هستند یا اصل آنان از جن میاین سخن كه ُكردهای امر 
به طور كل باطل و اشتباه است. كردها فرزندان آدم و با ایشان مساوی هستند و بین آنان و سایرین فرقی 

د. هر كنی تقوا. كرد با تقوا بهتر از عرب علوی فاطمی است كه حق را انكار میوجود ندارد مگر به واسطه
نسبت داده شده است و ارزشی  )ع(روایت یا فهم روایتی كه با قرآن در تعارض باشد، به دروغ به اهل بیت

تان دهد. آیا قرآن فرقی كنند. خداوند توفیقندارد؛ چرا كه امامان فرمودند سخنی بر خَلف قرآن بیان نمی
ما را از یک نر و ماده )مرد و زن( بیافریدیم شود؟! ﴿ای مردم، شبین كرد و عرب و سایر فرزندان آدم قائل می

ترین شما نزد خدا پرهیزكارترین دیگر را بشناسید. هر آینه گرامیها كردیم تا یکها و قبیلهو شما را جماعت
 [ 13]الحجرات: .شما است. خدا دانای كاردان است﴾



اء كدانوا الكدل مددعوون إلى مدائددة السددددمداء ومن يحضددددرونهدا هم أبنداء اهلل وأحبداؤه سددددو
كورداً أم هنوداً أم أفارقة أم عرباً أم صددثنني أم  ريهم من بين آدم ومن يردون طعام السددماء فهم 

 أبناء إبلثس وهم وقود النار سواء كانوا عرباً أم كورداً أم هنوداً أم صثنني أم  ريهم.

دوستان خداوند  اند. هر كسی كه در آن حاضر شود، از فرزندان وی آسمانی دعوت شدههمه به سفره
ی فرزندان آدم، و هر كس طعام آسمانی باشد؛ چه كرد باشد، چه هند، چه آفریقایی، عرب، چینی یا بقیهمی

را نپذیرد، از فرزندان ابلیس است و هیزم آتش، چه عرب باشد، چه كرد، هندی، چینی یا كسان دیگر 
 باشند.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣٣ر/ صف - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ صفر ـ 

****** 

 : زندگی، علی است، وگرنه آتش ۸۰۵پرسش 

سددمعت بعض اإلخوة األنصددار يقولون: )يف آخر الزمان حياة علي وإ ي فالنار(،  :۸۰۵السددؤال/  
 ؟هل هذا حديث، وما معناه

 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 املرسل: علي األنصاري 

گویند: »در آخرالزمان زندگی علی است وگرنه آتش« آیا این سخن، از برخی برادران انصار شنیدم كه می
 حدیث صحیح است و معنایش چیست؟

 والحمدلله وحده وحده وحده.
 فرستنده: علی انصاری



   

نعم هذا املعىن مروي عن الصدادق )عليه السدالم(، أي لو حصدل التمكني والحكم   الجواب:
 للقائم يسري بسرية علي )عليه السالم(؛

روایت شده است؛ یعنی اگر تمكین و حكومت برای قائم  )ع(بله. چنین مضمونی از امام صادق    پاسخ:
 كند.رفتار می )ع(به وجود آید، به روش علی 

اِد بْنِ  َلَحَ  ا َّ  )َعْن َحمَّ صددددْ
َ
لا أ ِ )عليه السددددالم( َوَقاَل َله  َرج  بَا َعْبِد ا َّ

َ
ْرت  أ ْثَماَن َقاَل َحضددددَ  ع 

ْربََعِة َدَراِهَم 
َ
َن َيْلَ س  الَْقِميَص ِبأ ِبي َطاِل م )عليه السددالم( َكاَن َيْلَ س  الَْخشددِ

َ
نَّ َعِليَّ بَْن أ

َ
َذَكْرَت أ

َبَه َذِلَ  َونََرو عَ  شدددْ
َ
ِبي َطاِل م )عليه السدددالم( َكاَن َوَما أ

َ
َلْيَ  اللجَباَم الَْجِديَد َفَقاَل َله : ِإنَّ َعِليَّ بَْن أ

لج زَ  ِهَر بِدِه َفَخرْي  ِلبَداِم كد  انم َ  ي ْنَكر  َعَليْدِه َوَلْو َلِ َس ِمثْدَل َذلِدَ  الَْيْوَم شدددد  انم َيْلَ س  َذلِدَ  يِف َزمدَ مدَ
نَّ 
َ
ْهِلِه َ رْيَ أ

َ
اَر ِلَبام  أ ْهَل الَْبثِْت )عليهم السدالم( ِإَذا َقاَم َلِ َس ِثَياَب َعِليا )عليه السدالم( َوسدَ

َ
 َقاِئَمَنا أ

 ِبِسرَيِة َعِليا عليه السالم(. 

رسیدم و مردی به ایشان عرض كرد:  )ع(گوید: خدمت امام صادق حماد بن عیسی بن عثمان می
لباس خشن  )ع(فرمودید كه علی بن ابی طالب  اصلحک الله )برای بیان ارادت به شخص(. شما

بینیم. پوشید و سایر موارد شبیه به آن؛ ولی ما لباس نو بر تن شما میپوشید، لباس چهار درهمی میمی
پوشید كه پوشیدنش را بر او بد این لباس را در زمانی می )ع(ایشان به او فرمود: »علی بن ابی طالب 

شد. بهترین لباس در هر زمان، لباس مردمان پوشید، به آن شهره میوز میدانستند و اگر مانند امر نمی
ی را به تن و به شیوه   )ع(قیام كند كه لباس علی )ع(بیتآن زمان است؛ مگر هنگامی كه قائم ما اهل

 كند«.رفتار می )ع(علی

ِ )عليده ا ِبي َعبْدِد ا َّ
َ
لْدت  أِل َنثْسم قَداَل ق  ِعلْدت  فِدَداَ  َذَكْرت  آَل )َعِن امْل َعلَّى بِْن خ  لسددددالم( َيْومداً ج 

َعلَّ  اَت يَدا م  ْم َفقَداَل: َهْيهدَ نَدا َمَعك  ْم َلِعشددددْ لْدت  َلْو كَداَن هَدَذا ِإَلْيك  ِعيِم َفق  ْم ِفيدِه ِمَن النَّ ى ف اَلنم َومَدا ه 
َيا َة اللَّْيِل َوسددددِ َياسددددَ ْن َلْو َكاَن َذاَ  َما َكاَن ِإ َّ سددددِ

َ
ِ أ َما َوا َّ

َ
ْكَل أ

َ
ِن َوأ َهاِر َول ْ َس الَْخشددددِ َحَة النَّ

َها ا َّ  َتَعاَلى ِنْعَمًة ِإ َّ َهِذِه(. َ اَلَمًة َقَط َصريَّ ْيَت ظ 
َ
ا َفَهْل َرأ ِوَي َذِلَ  َعنَّ  الَْجِشِ  َفز 

تان شوم؛ و آل فَلن و نعمتی عرض كردم: فدای )ع(گوید: روزی به امام صادقمعلی بن خنیس می
كردیم. ها برای شما بود، با شما در آن زندگی میآن بودند ذكر نمودم و عرض كردم: اگر اینرا كه در 

بود )و ما حاكم بودیم( برای ما جز تدبیر شبانه، تَلش فرمود: »هیهات ای معلی! اگر چنین می  )ع(ایشان



رفته خواهد شد. ها از ما گروزانه، پوشاک زبر و درشت و خوراک سخت و بی خورش، چیزی نبود. پس این
 گونه دگرگون سازد؟«.ای كه خداوند متعال آن را اینآیا نعمتی جز این دیده

عن عبد اهلل ابن جماد، عن املفضدددل قال: كنت عند أبي عبد اهلل )عليه السدددالم( بالطوان، 
قدال: فقلدت لده: جعلدت فددا   ؟فنرر إلي وقدال لي: يدا مفضدددددل مدا لي أرا  مهمومدا متغري اللون

نرري إلى بين العبام، وما يف أيديهم من هذا املل  والسددلطان والجربوت، فلو كان ذل  لكم 
لكنا فيه معكم، فقال: يا مفضدددل أما لو كان ذل  لم يكن إ ي سدددياسدددة الليل، وسدددياحة 

لنار، فزوي ذل  النهار، وأكل الجشد ، ول س الخشدن، شدبه أمري املؤمنني )عليه السدالم( وإ ي فا
 عنا فصرنا نأكل ونشرب، وهل رأيت ظالمة جعلها اهلل نعمة مثل هذا(. 

 الحسن أحمد

بودم. ایشان به من نگاه   )ع(كند كه گفت: در طواف نزد امام صادقعبد الله بن جماد از مفضل نقل می
به ایشان عرض  گوید:بینم؟« راوی میكرد و فرمود: »ای مفضل! چه شده تو را غمگین و دگرگون می

ها برای نگرم. اگر اینروایی و سلطنت و بزرگی كه دارند، میتان شوم. به بنی عباس و فرمانكردم: فدای
بود برای ما جز فرمود: »ای مفضل! اگر چنین می )ع(بودیم. ایشانراه میشما بود، در آن با شما هم

 )ع(زبر و درشت همانند امیر المؤمنین خورش و پوشاکتدبیر شبانه، تَلش روزانه، خوراک سخت و بی
ها از ما گرفته خواهد شد و خوردن و نوشیدن ما دگرگون چیز دیگری نبود؛ وگرنه آتش خواهد بود. پس این

 گونه دگرگون سازد؟«.ای كه خداوند متعال آن را اینخواهد شد. آیا نعمتی جز این دیده
 احمدالحسن 

****** 

 یات اسالم، ارث، شهادت و حقوق مدنی زنان : سؤاالتی در خصوص آ۸۰۶پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۸۰۶السؤال/ 

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.



   

يوجد صدحفي اسدمه سدلمان الحسدين يقول إنه بصددد كتابة كتاب عن الدعوة اليمانية، 
ة أسددئلة وقد كانت بثنه وبثين مراسددالت منذ مدة لثسددت بالقصددرية، وقد أرسددل لي أخري اً عدي

 منها هذان السؤا ن، أتمىن لو تتفضل علي باإلجابة عنها:

باشد. بین گوید در حال نوشتن كتابی در مورد دعوت یمانی مینگاری به نام سلمان حسنی میروزنامه
هایی برایم هایی انجام شده است. اخیرا  پرسشنگاریاو و من از مدتی پیش كه كوتاه هم نیست، نامه

 باشد. امیدوارم لطف كنید و پاسخ دهید:ها میفرستاده كه دو پرسش زیر، جزو آن

. يف أحد األسددددئلة تقول هات األدلة بشددددأن نصددددول قرآنية تحث على القتل وا قصدددداء  ١
، كي  4، سددورة محمد: 9١، النسدداء:  29، سددورة التوبة:  ١9،85،8٣والتهمثش )سددورة آل عمران:  
 ؟هذه النصول القرآنية وأحكامها( تتعامل الحركة اليمانية مع

گوید دالیلی در مورد شأن متون قرآنی كه به كشتار، تبعید و از میدان به در ها میدر یكی از پرسش -1
ی محمد: و سوره  ۲۹ی توبه:  ، سوره۸۵و    ۸۳،  ۱۹ی آل عمران:  كند، ارایه دهید )سورهكردن تشویق می

 كند؟كامش چگونه تعامل می(. جنبش یمانی با این متون قرآنی و اح۴

ر الحركدة آيدات اإلر  والشددددهدادة والآ تنتهد  الحقوق املددنيدة للمرأة 2 . كي  تفسددددي
 وحقوقها؟

 املرسل: أبو محمد

شان را ها و سایر حقوقاین جنبش آیات مربوط به ارث و شهادت و آیاتی كه حقوق شهروندی زن -2
 نماید؟كند، چگونه تفسیر میضایع می

 محمد  فرستنده: ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 



ْوت واْ الِْكَتاَب ِإ َّ ِمن بَْعِد َما ﴿مران،  أو ً: آل ع
 
اَلم  َوَما اْخَتَلَ  الَِّذيَن أ ِ اإِلسددْ يَن ِعنَد ا ي ِإنَّ الدج

اِب  ِريع  الِْحسدددددَ ِ سددددَ ِ فَدَِّنَّ ا ي ْر بِدييَداِت ا ي ْم َوَمن َيْكف  م  الِْعْلم  بَْغيداً بَثَْنه  اءه  ، [ ١9﴾]آل عمران: جدَ
﴿ ِ َفَغرْيَ ِديِن ا ي
َ
ونَ أ ْرِل َطْوعاً َوَكْرهاً َوِإَلْيِه ي ْرَجع 

َ
َماَواِت َواأل َلَم َمن يِف السددَّ سددْ

َ
وَن َوَله  أ ﴾]آل  َيْبغ 

ِرينَ ﴿، [8٣عمران:   َو يِف ا ِخَرِة ِمَن الَْخاسدددِ اَلِم ِديناً َفَلن ي ْقَبَل ِمْنه  َوه  ]آل ﴾ َوَمن َيْ َتِ  َ رْيَ اإِلسدددْ
 [.85عمران: 

هر آینه دین در نزد خدا دین اسَلم است و اهل كتاب راه خَلف نرفتند مگر از آن ﴿اول: آل عمران: 
آگاه شدند، و نیز از روی حسد. آنان كه به آیات خدا كافر شوند بدانند كه او به  پس كه به حقانیت آن دین 

چه كه آنیند؟! حال آنجوآیا دینی جز دین خدا می﴿ ،[19]آل عمران:﴾ها خواهد رسیدزودی به حساب 
]آل ﴾گردانندها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم فرمان او هستند و به نزد او بازشان میدر آسمان

دیدگان و هر كس دینی جز اسَلم اختیار كند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان﴿ ،[83عمران:
 .[85]آل عمران:﴾خواهد بود

فَ ﴿املعىن: آل عمران،  
َ
ْرِل َطْوعاً َوَكْرهاً أ

َ
َماَواِت َواأل َلَم َمن يِف السدَّ سدْ

َ
وَن َوَله  أ ِ َيْبغ  َغرْيَ ِديِن ا ي

وَن   وَب   *َوِإَلْيِه ي ْرَجع  نِزَل َعَلى ِإبَْراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعق 
 
نِزَل َعَلْيَنا َوَما أ

 
ِ َوَما أ ا ِبا ي ْل آَمنَّ ق 

َباِ  وَ  سدْ
َ
وَ  وَ َواأل وِتَي م 

 
وَن   عثسدیَما أ ِلم  سدْ ْم َونَْحن  َله  م  ْنه  َحدم مج

َ
ق  بَنْيَ أ بجِهْم  َ ن َفرج ِ َيوَن ِمن رَّ َوالنَّ

ِرينَ  * َو يِف ا ِخَرِة ِمَن الَْخاسددددِ اَلِم ِديناً َفَلن ي ْقَبَل ِمْنه  َوه  - 8٣]آل عمران:  ﴾َوَمن َيْ َتِ  َ رْيَ اإِلسددددْ
85.] 

ها و زمین است خواه چه در آسمانكه آنجویند؟! حال آنران: ﴿آیا دینی جز دین خدا میمعنی: آل عم
چه بر ما و بر ابراهیم و گردانند * بگو: به خدا و آنو ناخواه تسلیم فرمان او هستند و به نزد او بازشان می
ران دیگر از جانب چه بر موسی و عیسی و پیامباسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او، و نیز آن

ی نهیم و همه تسلیم ارادهپروردگارشان نازل شده است، ایمان آوردیم، میان هیچ یک از ایشان فرقی نمی
دیدگان او هستیم * و هر كس دینی جز اسَلم اختیار كند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان

 [85-83]آل عمران: .خواهد بود﴾

عمران ت ني بوضدون معىن اإلسدالم يف ا يات بأنه التسدليم هلل ولخليفة من سدورة آل  84ا ية  
اهلل يف أرضدده يف كل زمان املنصدد  وفق قانون خالفة اهلل يف أرضدده الذي كان منذ اليوم األول 
 لننسان األول على هذه األرل؛  وهو نيب اهلل آدم )عليه السالم( الذي نصبه اهلل خليفة يف أرضه.



   

كه اسَلم همان كند؛ اینی آل عمران به روشنی، معنای اسَلم را در آیات بیان میهاز سور  ۸۴ی آیه
ی خداوند در زمین در هر زمان كه بر اساس قانون خَلفت خداوند در تسلیم  در برابر خداوند و خلیفه

شته باشد؛ قانونی كه از نخستین روز برای نخستین انسان در این زمین وجود دازمینش منصوب شده، می
باشد كه خداوند او را به عنوان خلیفه و جانشینش در می  )ع(است؛ او همان پیامبر خدا حضرت آدم

 زمینش گماشت.

فهذه ا يات لثسددددت بصدددددد تهمثش أحد أو الحكم على أحد إنما هي بصدددددد بيان قانون 
 اإليمان املقبول عند اهلل؛ وهو التسليم له ولخليفته يف أرضه.

یدان به در ساختن یا حكم كردن بركسی نیست؛ بلكه فقط برای بیان قانون ایمان این آیات برای از م
 ی خداوند در زمینش.باشد؛ یعنی همان تسلیم شدن در برابر خداوند و خلیفهقابل قبول از نظر خداوند می

ا إن كندت تعترب أني وضددددع قدانون لنيمدان هو تهمثش لاخرين الدذين   يقبلونده فمعىن  أمدي
و  -باعتبار أن عندهم قانون إيمان   - كل أصددحاب دين  كالم  إني  يهمشددون  ريهم بل يتعدي

 األمر إلى كل مجموعة يؤمنون بفكر معني.

اند، به كه شما وضع قانونی برای ایمان را از میدان به در كردن دیگرانی بدانی كه آن را نپذیرفتهاما این
غیر از خودش را منزوی و  كه قانون ایمان را دارداین معنی خواهد بود كه هر صاحب دینی  به لحاظ این

از میدان به در كرده است و حتی این موضوع بر هر گروهی كه به تفكر مشخصی ایمان دارند نیز منطبق 
 گردد.می

وَن ﴿ثددانيدداً: التوبددة،  م  الَْيْوِم ا ِخِر َو َ ي َحرج  بددِ
ِ َو َ ا ي وَن بددِ ِذيَن  َ ي ْؤِمن  اِتل واْ الددَّ َم ا ي  قددَ ا َحرَّ مددَ

ْم  دم َوه  َة َعن يددَ واْ الِْجْزيددَ اَب َح َّ ي ْعط  وت واْ الِْكتددَ
 
ِذيَن أ وَن ِديَن الَْحقج ِمَن الددَّ ِدين  ه  َو َ يددَ ولدد  َوَرسدددد 

ونَ   [.29]التوبة: ﴾َصاِ ر 

و پیامبرش   چه را كه خداآورند و آندوم: توبه: ﴿با كسانی از اهل كتاب كه به خدا و روز قیامت ایمان نمی
گاه كه به دست خود در پذیرند پیكار كنید، تا آنكنند و دین حق را نمیحرام كرده است بر خود حرام نمی
 .[29]التوبة: عین مذلت و خواری جزیه بدهند﴾



املعىن: القرآن وحددة متكداملدة ومدا يفعلده الوهدابيون لتمرير عقدائددهم البداطلدة وفتداواهم يف 
سدددديحيون و ريهم هدذه األيدام للطعن يف القرآن هو عمليدة اقتطداع آيدات قتدل الندام ومدا يفعلده امل

من كتداب هو عبدارة عن وحددة متكداملدة   يمكن أن يؤخدذ منهدا جزءاً بمعزل عن الكدل أو 
بقيدة األجزاء، وقدد بنيي اهلل يف القرآن أنده وحددة متكداملدة   يصددددس تجزئتهدا وأن من يجزئهدا هو 

ا أنيه يريد الطعن بصددورة عب ية عشددوائية كمن يقول ملن قال   اله إ ي اهلل   شددخص مغرل؛ إمي
ا أنه شددددخص يريد أن يمرر عقيدة أو فتوو  أنت كافر وتنكر وجود اهلل؛ ألن  قلت   إله. وإمي
فاسدة لغرل يف نفسه كما فعل الوهابيون، وهذه آيات قرآنية تنهى عن هذا السلو  املنحرن 

 املغرل يف تجزئة القرآن.

ها برای گسترش عقاید باطل و فتواهایشان در مورد چه وهابیپارچه و كامل است و آنیکمعنی: قرآن  
زدن به قرآن انجام ها و دیگران در این روزها برای طعنهچه مسیحیدهند و آنكشتار مردم انجام می

بخشی از آن توان پارچه و كامل است و نمیدهند، عبارت است از فرآیند تقطیع آیاتی از كتابی كه یکمی
پارچه و كامل است و جزء ی اجزا، برگرفت. خداوند در قرآن بیان كرده كه قرآن، یکرا به دور از كل یا بقیه

خواهد به جزء كردن آن صحیح نیست و كسی كه آن را جزء جزء كند، ُمغرض است؛ یا كسی است كه می
گوید تو كافر هستی »ال اله اله الله« میی  هدف طعنه بزند، مانند كسی كه به گوینده شكلی مغرضانه و بی

اش، كنی؛ چرا كه »ال اله« گفتی! یا كسی است كه برای هدف نفسانیو وجود خداوند را انكار می
كنند. آیات قرآنی زیر ها چنین میطور كه وهابیخواهد عقیده یا فتوای فاسدی را گسترش دهد؛ همانمی

 دارد:میشود، بازبخش كردن قرآن انجام میبرای تجزیه و بخش  ای كه  از چنین رفتار منحرف و مغرضانه

ْم ِإ َّ ﴿ َ  ِمنك  ل  َذلددِ ا َجَزاء َمن َيْفعددَ وَن ِبَبْعضم َفمددَ ر  اِب َوَتْكف  وَن ِبَبْعِض الِْكتددَ ْؤِمن  ... أَفت 
ذَ  دج الْدعددَ شددددددَ

َ
َرَدوَن ِإلَدى أ ِة يد  امددَ يددَ ا َويَدْوَم الْدقدِ اِة الددَدنْديددَ يددَ ْزيا يِف الْدحدَ ا خدِ مددَّ لم عدَ افددِ ا ا ي  بِدغددَ اِب َومددَ

 [.85]البقرة:﴾َتْعَمل ونَ 

كنید؟! پاداش كسی كه چنین آورید و بعضی دیگر را انكار می... آیا به بعضی از كتاب ایمان می.﴿....
چه شود و خدا از آنها بازگردانیده میترین عذاب كند در دنیا جز خواری نیست، و در روز قیامت به سخت

 [85]البقرة:.﴾كنید غافل نیست می

نَي ﴿الحجر،  ْرآَن ِعضددددِ ِذيَن َجَعل وا الْق  ْجَمِعنْيَ  *الددَّ
َ
ْم أ ه  َلنَّ

َ
أ َ  َلَنسددددددْ ان وا  *َفَوَربددج ا كددَ َعمددَّ

 [.9٣-9١]الحجر: ﴾َيْعَمل ونَ 



   

به بخش كردند * به پروردگارت سوگند كه همه را بازخواست كنیم * آنان كه قرآن را به بخش ﴿حجر: 
 .[93-91]الحجر: ﴾اندكردهخاطر كارهایی كه می

، ولكن مع آيدات بعددهدا لنرو ملداذا حدث اهلل 29وا ن لوعددندا لايدة املدذكورة أي: التوبدة 
 املؤمنني على القتال هنا؟

كنیم تا ببینیم چرا ذكر می ولی آن را با آیات بعدی ۲۹آوریم؛ یعنی توبه آیه ی مورد نظر را میاكنون آیه
 كند.جا مؤمنان را به كشتار تشویق میاوند، در اینخد

ول ه  َو َ ﴿التوبة،   َم ا ي  َوَرسد  وَن َما َحرَّ م  ِ َو َ ِبالَْيْوِم ا ِخِر َو َ ي َحرج وَن ِبا ي  َقاِتل واْ الَِّذيَن  َ ي ْؤِمن 
وَن   اِ ر  ْم صددددَ واْ الِْجْزَيَة َعن َيدم َوه  وت واْ الِْكتَداَب َح َّ ي ْعط 

 
وَن ِديَن الَْحقج ِمَن الَِّذيَن أ  َوَقاَلِت  *َيِدين 

اِهؤ وَن   ْفَواِهِهْم ي ضدَ
َ
م ِبأ ِ َذِلَ  َقْول ه  يس  ابْن  ا ي اَرو امْلَسدِ ِ َوَقاَلْت النَّصدَ َزْيرا ابْن  ا ي ود  ع  َقْوَل الَِّذيَن الَْيه 

وَن  نَّى ي ْؤَفك 
َ
م  ا ي  أ اَتَله  ل  قددَ واْ ِمن َقبددْ ابدداً  *َكَفر  ْربددَ

َ
ْم أ انَه  ْم َور ْهبددَ اَره  ْحبددَ

َ
واْ أ ذ  ِ  اتَّخددَ وِن ا ي ن د  مج

ْبَحانَه  َعمَّ  َو سدد  واْ ِإَلدددددددهاً َواِحداً  َّ ِإَلدددددددَه ِإ َّ ه  د  واْ ِإ َّ ِلَيْعب  ِمر 
 
يَس ابَْن َمْرَيَم َوَما أ وَن  َوامْلَسددِ ِرك   *ا ي شددْ

ن ي ِتمَّ ن ورَ 
َ
بَى ا ي  ِإ َّ أ

ْ
ْفَواِهِهْم َويَدأ

َ
ِ بِدأ ن ي ْطِفؤ واْ ن وَر ا ي

َ
وَن أ وَن  ي ِريدد  اِفر  َو الدَِّذي  *ه  َوَلْو َكِرَه الْكدَ ه 

ونَ  ِرك  لجِه َوَلْو َكِرَه امْل شدْ يِن ك  ْرِهَره  َعَلى الدج َدو َوِديِن الَْحقج ِلي  وَله  ِبالْه  َل َرسد  ْرسدَ
َ
- 29]التوبة:  ﴾أ

٣٣.] 

خدا و پیامبرش حرام چه را كه  آورند و آنتوبه: ﴿با كسانی از اهل كتاب كه به خدا و روز قیامت ایمان نمی
گاه كه به دست خود در عین پذیرند پیكار كنید، تا آنكنند و دین حق را نمیكرده است بر خود حرام نمی

یر پسر خدا است، و نصاری گفتند: عیسی پسر خدا است.  مذلت و خواری جزیه بدهند * یهود گفتند: ُعز 
ی كه پیش از این كافر بودند. خدا بكشدشان، رانند همانند گفتار كساناین سخنی است كه بر زبان می

حبار و راهبان خویش و مسیح پسر مریم را به جای الله به خدایی شوند؟ * آنچگونه بازگردانیده می ها ا 
ه است از گرفتند و حال آن كه مأمور بودند كه تنها یک خدا را بپرستند، كه هیچ خدایی جز او نیست، منزَّ

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند، در حالی كه خدا جز به كمال میدارند *  چه شریكش میآن
اش را با هدایت خواهد، هر چند كافران را خوش نیاید * او كسی است كه فرستادهرساندن نور خود، نمی

-29]التوبة: ها پیروز گرداند، هر چند مشركان را خوش نیاید﴾ی دینو دین حق فرستاد، تا او را بر همه
33]. 



ِ ﴿إذن اهلل يحددث على قتددالهم؛ ألنهم هم من بدددأ بددالحرب  ن ي ْطِفؤ واْ ن وَر ا ي
َ
وَن أ ي ِريددد 

ونَ  اِفر  ن ي ِتمَّ ن وَره  َوَلْو َكِرَه الْكدَ
َ
بَى ا ي  ِإ َّ أ

ْ
ْفَواِهِهْم َويَدأ

َ
، و  أعتقدد أني التحريض على قتدل ﴾بِدأ

ة لقتدل ا خر لثس حربداً، وأعتقدد أني إرادة إطفداء ا خر أو أن التهيؤ لقتدل ا خر أو أن إعدد اد العددي
 نور اهلل بأفواههم تحتمل هذه األمور وأكه.

هاكسانی بودند كه پیكار را آغاز نمودند: كند؛ چرا كه آنبنابراین خداوند به جنگ با ایشان تشویق می
به كمال رساندن نور خود، خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند، در حالی كه خدا جز می﴿

كنم تشویق كردن به كشتن دیگران یا آمادگی برای و فكر نمی   ﴾خواهد، هر چند كافران را خوش نیایدنمی
ی خاموش كشتن دیگران یا آماده كردن نفرات برای كشتار دیگران، جنگ محسوب نشود و معتقدم اراده

 دارد. بر تر را دری بیشهایشان، چنین مواردی و حتكردن نور خداوند با دهان

مدة تحتمدل األخدذ والرد وأنهدا متشدددددابهدة فهندا  آيدة واضددددحدة  وإن كداندت ا يدات املتقددي
ومحكمدة ت نيي أن اهلل يحدث املؤمنني على قتدال من يقداتلونهم وينهى اهلل املؤمنني عن ا عتدداء 

 على ا خرين، واملتشابه يرجع إلى املحكم. 

كه جزو متشابهات هستند، دارد حكم بده و بستان را داشته باشند و اینچند آیات گفته شده احتمال  هر  
ها كند خداوند مؤمنان را به جنگ با كسانی كه با آنی روشن و محكمی وجود دارد كه بیان میولی آیه

گردانیده دارد؛ و متشابه به محكم بازمیكند و مؤمنان را از تجاوز به دیگران بازجنگند تشویق میمی
 شود.می

َ  َ ي حددِ ج ﴿قددال تعددالى  واْ ِإنَّ ا ي د  ْم َو َ َتْعتددَ اِتل ونَك  ِذيَن ي قددَ ِ الددَّ ِ يددِل ا ي اِتل واْ يِف سددددَ َوقددَ
 [.١9٠]البقرة: ﴾امْل ْعَتِدينَ 

ی مكنید؛ زیرا با كسانی كه با شما جنگ می﴿فرماید: خداوند متعال می كنند، در راه خدا بجنگید و تعدَّ
 .[190]البقرة: ان را دوست ندارد﴾خدا تجاوزكار 

كانوا  -وهم أهل كتاب   -ثم إني فعل الرسدول محمد )صدلى اهلل عليه وآله( واضدس فاليهود  
يعثشدددون معه يف املدينة بأمان ولم يمسدددهم بسدددوء ح  بدأوا هم بمحاربته وإعانة من يقاتلونه 

 )صلى اهلل عليه وآله(.



   

واضح و روشن است. یهود كه اهل كتاب هستند،  ()صكرد رسول خدا حضرت محمدبه عَلوه، عمل
ها بودند كه جنگ با كه آنرسید تا اینها بدی نمیكردند و به آنبا ایشان در مدینه در امنیت زندگی می

 جنگیده بودند را آغاز نمودند. )ص(ایشان و كمک به كسانی كه با ایشان

 يعترب أني الدين مفصدول عن السدياسدة، وأيضداً يج  ا نتباه إلى أن اإلسدالم والدين اإللهي  
بل أني الحكم والسددددياسددددة جزء من الدين وبالتالي فكثري من ا يات يف القرآن هي عبارة عن 
قوانني عسددددكريدة ت ني حقوق الجنددي يف املعركدة ومدا يجوز لده أن يفعلده تجداه من يقداتلده، 

ذا شددددرع اهلل للمؤمنني يف سدددداحدة إ ي بدأمر اهلل ليؤجر؛ ولهد  -ح  من يقداتلده   -فداملؤمن   يقتدل  
الددول القوانني   -ا ن وقبدل ا ن -املعركدة قتدل من يقداتلهم يف آيدات قرآنيدة، كمدا تسددددن 

 .. ال...لجيوشها وت ني فيها حقوق جنودها يف ساحة املعركة وما يجوز وما   يجوز

داند؛ بلكه سیاست جدا نمیچنین باید به این نكته توجه داشت كه اسَلم و دین الهی، دین را از هم
اند از قوانین نظامی نتیجه بسیاری از آیات در قرآن عبارت  باشد و درحكومت و سیاست بخشی از دین می

جنگد انجام دهد، مشخص كه حقوق سرباز را در نبرد و كاری را كه مجاز است در برابر كسی كه با او می
كند تا اجر و جنگد و تنها با دستور خداوند پیكار مینمیكنند. مؤمن تا زمانی كه با او جنگی نشود، می

جنگند را پاداش بگیرد؛ به همین جهت خداوند برای مؤمنان در میدان نبرد، جنگ با كسانی كه با او می
شان ها برای لشكریاناكنون و پیش از این، حكومتطور كه همدر آیات قرآنی تشریع فرموده است؛ همان

چه جایز است و كنند و آنشان را در میدان نبرد بیان میكنند و در آن حقوق سربازانیقوانینی را وضع م
 كنند....  را تشریح می.چه جایز نیست وآن

َدَواْ ِإَلى الِْفْتنِدِة ﴿ثدالثداً:  ا ر  لَّ مدَ ْم كد  واْ َقْوَمه  َمن 
ْ
ْم َويَدأ َمن وك 

ْ
ن يَدأ

َ
وَن أ وَن آَخِريَن ي ِريدد  د  َتجدِ سددددَ

واْ  ْرِكسددد 
 
ْم أ ل وه  ْم َواْقت  وه  ذ  ْم َفخ  ْيِدَيه 

َ
َفَواْ أ َلَم َوَيك  م  السدددَّ واْ ِإَلْيك  ْم َوي ْلق  ل وك  ِفِيَها َفَِّن لَّْم َيْعَ ِ

ْلَطاناً َمِبثناً  ْم َعَلْيِهْم س  ْم َجَعْلَنا َلك  ْوَلدِئك 
 
ْم َوأ وه   [.9١]النساء: ﴾َحثْث  ِثِقْفت م 

خواهند از شما و قوم خود در امان باشند، اینان هرگاه به كه می سوم: ﴿گروه دیگری را خواهید یافت
كفر دعوت شوند به آن بازگردند، پس اگر خود را به كناری نكشند و صلح نكنند و از اعمال خویش باز 

]النساء: نایستند آنان را هر جا كه یافتید، بگیرید و بكشید كه خدا شما را بر آنان تسلطی آشكار داده است﴾
91]. 



 أين اإلشكال يف هذه ا ية؟

 اشكال این آیه در كجا است؟

هي تحث على مقاتلة الكافر املحارب الذي   يك  يده عن أذو املؤمنني، إضددددافة إلى أني 
ا ية الآ قبلها فيها بيان أيضدداً لجواز مهادنة من يطل  السددالم و  يحارب املؤمنني و  يطل  

 أذاهم.

كه در كند. به عَلوه ایندارد، تشویق مینمیه دست از آزار مؤمنین باز آیه به جنگ با كافر محاربی ك
كند و با مؤمنان ی پیش از آن، بیانی است برای جایز بودن صلح با كسی كه درخواست صلح میآیه

 ها را آزار دهد.خواهد آنجنگند و نمینمی

ْم َوبَثْ ﴿ ل وَن ِإَلَى َقْومم بَثَْنك  ن ِإ َّ الدَِّذيَن َيصددددِ
َ
ْم أ ور ه  د  َرْت صددددد  ْم َحصددددِ يؤ وك  ْو جدَ

َ
يثَداقا أ م مج َنه 

مْ  ْم َفَِِّن اْعَ َل وك  ْم َفَلَقاَتل وك  ْم َعَلْيك  لََّطه  اء ا ي  َلسددَ ْم َوَلْو شددَ ْو ي َقاِتل واْ َقْوَمه 
َ
ْم أ  َفَلْم ي َقاِتل وك 

َلَم َفَما َجَعَل ا ي   م  السَّ لَْقْواْ ِإَلْيك 
َ
ْم َوأ ْم َعَلْيِهْم َسِ يالً ي َقاِتل وك   [.9٠]النساء: ﴾ َلك 

آیند در پیوندند، یاخود نزد شما می﴿مگر كسانی كه به قومی كه میان شما و ایشان پیمانی است، می
خواست بر شما حالی كه از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود، ملول شده باشند، و اگر خدا می

خاستند. پس هرگاه كناره گرفتند و با شما نجنگیدند و به شما گ برمیساخت و با شما به جنپیروزشان می
 .[90]النساء: پیشنهاد صلح كردند، خدا هیچ راهی برای شما بر ضد آنان نگشوده است﴾

َدوا الَْوَثاقَ ﴿رابعاً:   ْم َفشددد  وه  ْثَخنت م 
َ
َقاِب َح َّ ِإَذا أ ْرَب الرج وا َفضدددَ ا   َفَِّذا َلِقيت م  الَِّذيَن َكَفر  َفَِّمَّ

ْم َوَلِكن  َر ِمْنه  اء  ا َّ  َ نَتصددددَ ْوَزاَرهَدا َذلِدَ  َوَلْو َيشددددَ
َ
َع الَْحْرب  أ ا فِدَداء َح َّ َتضددددَ اً بَعْدد  َوِإمدَّ لجَيْبل َو َمندي

مْ  ْعَماَله 
َ
ِ َفَلن ي ِضلَّ أ ِتل وا يِف َسِ يِل ا َّ م ِبَبْعضم َوالَِّذيَن ق   [.4]محمد: ﴾بَْعَضك 

ها را سخت فروگرفتید، اسیرشان  شان را بزنید تا چون آنرو شدید، گردنچهارم: ﴿چون با كافران روبه
ت آزاد كنید یا به فدیه، تا آنكنید و سخت ببندید. آن گاه كه جنگ به پایان آید. این است حكم گاه یا به منَّ

دیگر بیازماید و آنان كه در ما را با یکگرفت، ولی خواست تا شخواست از آنان انتقام میخدا و اگر خدا می
 .[4]محمد: ﴾كندشان را باطل نمیاند اعمالراه خدا كشته شده



   

املعىن: هدذه ا يدة ت ني بعض حقوق الجنود املؤمنني يف سددددداحدة املعركدة يف الحرب، وهو أن 
عطيهم من حقهم أن يقتلوا الكافر الذي يقاتلهم، وت نيي أني من حقهم أيضددداً أخذ األسدددرو وت
ا أن يطلقونهم بدون مقابل أو يبادلونهم أو يفدونهم  . ال...الحرية يف التعامل مع األسرو؛ فَّمي

كند. از حقوق آنان معنی: این آیه برخی از حقوق سربازان مؤمن را در میدان نبرد در جنگ بیان می
گرفتن اسیران نیز هست و ها،  كند كه حق آنجنگد، بجنگند و بیان میها میاست كه با كافری كه با آن

ها آزادی دهند؛ یا بدون عوضی ایشان را آزاد كنند یا آنان را مبادله توانند در برخورد با اسیران، به آنمی
 ... .ای بگیرند وشان فدیهكنند یا برای

وقد قلنا إني القرآن عبارة عن قانون إلهي لثس للعبادة فقط   ؟فأين اإلشددددكال يف هذه ا ية
 . ال...يضاً السياسة والحكم اإللهي وحقوق املؤمنني وما يج  عليهمبل ي ني أ

اشكال این آیه در كجا است؟ گفتیم كه قرآن عبارت است از قانونی الهی كه فقط مربوط به عبادت 
 كند.... را بیان می.چه بر ایشان واجب است وباشد؛ بلكه سیاست، حكومت الهی، حقوق مؤمنان و آننمی

خامساً: من يقول إني املرأة ظلمت بتشريع معني مثل اإلر  أو الشهادة  بد أن ي ني لنا م)انه 
ر وقطع أني املرأة يجد  أن  ووزنده القيدان الدذي على أسددددداسددددده يحددد العددل والرلم وبدالتدالي قري

 تساوو مع الرجل يف كل يشء مع إننا نرو جميعاً أني املرأة   تساوي الرجل يف كل يشء.

گوید به زن در تشریعی خاص مانند ارث یا شهادت، ستم شده است، باید برای ما جم: كسی كه میپن
شود، بیان كند؛ و در نتیجه بیان اش را كه براساس آن، عدل و ستم مشخص میمَلک و میزان قانونی

نیم كه زن با مرد بیی ما میكه همهكند و یقین نماید كه باید زن با مرد در همه چیز مساوی باشد؛ با این
 در هر چیزی مساوی نیست.

وأيضدداً من يريد أن يوجه النقد لتشددريع معني ضددمن منرومة قانونية وتشددريعية عليه أن 
يالح  هددذا التشددددريع كجزء من هددذه املنرومددة و  يقتطع هددذا الجزء ويعدداملدده بمعزل عن 

 املنرومة ككل.

ی، تشریع مشخصی را نقد كند، باید این خواهد در یک نظام قانونی و تشریعچنین كسی كه میهم
تشریع را مانند بخشی از این نظام در نظر بگیرد و این بخش را جدا نكند و با آن به صورت جدای از نظام 

 به عنوان یک ُكل، برخورد نكند.



املفرول أن ينرر إلى حقوق املرأة وواجبداتهدا يف القدانون اإللهي على األقدل   أن ينرر إلى 
 ط ويقول إني املرأة أعطثت حقوقاً أقل من الرجل يف القانون اإللهي.الحقوق فق

كه فقط به حقوق توجه كند و بگوید قل به حقوق زن و واجباتش در قانون الهی توجه كند؛ نه اینحدا
 تر از مرد داده شده است.در قانون الهی به زن، حقوقی كم

واجبددات أكه من املرأة يف القددانون  ملدداذا   ينرر إلى الواجبددات ويقول إني الرجددل حمددل 
 اإللهي؟

 تری نسبت به زن دارد؟گوید در قانون الهی مرد واجبات بیشكند و نمیچرا به واجبات توجه نمی

وكمثال شدخصدني أحدهما كلفته ب ناء ارتفاعه خمسدة طوابق وا خر عشدرة طوابق هل 
لبناء؟ ولو أعطثت صاح  العشرة من العدل أن أعطيهما نفس كمية مواد البناء ونفس املبل  ل

ضدع  صداح  الخمسدة هل يصدس أن يأتي شدخص ويقول أنت ظالم ألن  لم تسداِو بني ا ثنني 
 وكالهما يعمل عند ؟  

ها به ساختن بنایی به بلندی  پنج طبقه و به عنوان مثال دو شخص را درنظر بگیرید كه یكی از آن
عادالنه است كه مقدار مواد ساختمانی یكسان و مبلغ  دیگری به بلندی ده طبقه تكلیف شده است. آیا

برابر صاحب پنج طبقه داده شود، آیا صحیح یكسان به هر دو داده شود؟! اگر به صاحب ده طبقه، دو 
ای در كار هستید؛ چرا كه بین دو این دو نفر مساوات را رعایت نكردهاست كسی بیاید و بگوید: شما ستم

 كنند؟!كار می حالی كه هر دو برای شما

اعتقد أن من يقول إني املرأة ظلمت بهذا التشددريع فكالمه وقراره ارتجالي بعيد عن البحث 
 العلمي الدقيق.

 هد ١4٣2/ 2ربيع - أحمد الحسن  

ی این تشریع ستم شده است، گفتار و نظرش خام و به دور به نظر من كسی كه بگوید به زن به واسطه
 باشد.از بحث دقیق علمی می

 هـ۱۴۳۲احمدالحسن ـ ربیع الثانی 



   

****** 

 : سؤالی از سند روایت وصیت مقدس ۸۰۷پرسش 

األخ جعفر الشددد ث  يسدددأل عن معىن قول اإلمام )عليه السدددالم( يف أن رواية  :۸۰۷السدددؤال/  
 الوصية وصلت بسند صحيس.

 املرسل: أبو زين  

 پرسد.كه روایت وصیت با سند صحیح رسیده است، می ی این درباره   )ع(برادر جعفر شبیب از معنای سخن امام  

 زینب فرستنده: ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة و المهدیین وسلم تسلیما 

قبدل الجواب  بدد من ا نتبداه إلى أن الحجدة   يحتدا  ملنداها وضددددعيدة منحرفدة عن الحق 
لي  دت الحق وإنمدا رحمدة بدالندام يحتا على بعض املنحرفني بمنهجهم وينداقشدددده وي ني وهنده، 

 من السقيم ويلزمهم لعلهم يرجعون إلى الحق.والقول الصحيس 

های وضعی و منحرف پیش از پاسخ دادن، باید متذكر شوم كه حجت الهی برای اثبات حق، به روش
از حق نیاز ندارد ولی از روی شفقت بر مردم، بر بعضی از منحرفین به شیوه و اسلوب خودشان احتجاج 

پایگی و سستی آن را روشن سازد و قول صحیح از سقیم  تا بی دهدنماید و آن را مورد مناقشه قرار میمی
 ها را با حجت و دلیل ملزم سازد؛ باشد كه به سوی حق بازگردند.را تبیین نماید و آن

 الرواية إذا كان رواتها شيعة عدول أو صادقني فهي صحيحة السند عندهم. 



 آورند. السند به شمار میگو باشند، آن روایت را صحیح راستی عادل یا ها، اگر راویان روایت، شیعه از نظر آن 

 إذن لصحة السند يكفي أن ن  ت أن:

 الرواة شيعة. -١

 صادقني.  -2

 بنابراین برای صحت سند كافی است ثابت كنیم كه:
 اند.راویان آن شیعه -1
 گویند.ها راست آن -2

روو الوصدددية ضدددمن روايات ويكفي لثبوت أني رواة الوصدددية شددديعة أني الشدددي. الطون  
الخاصة، أي أني الشي. الطون يعترب رواتها من الخاصة )الشيعة( فقد قال الطون يف الغيبة: 

ا ما روي من جهة الخاصددة فأكه من أن يح دد،  ري أنا نذكر طرفا منها ، ثم بعد (١)...(.)فأمي
ا الذي يدل على   صحتها فَّن الشيعة يروونها سرد روايات الخاصة ومنها الوصية علق قائاًل: )أمي

على وجده التواتر خلفداً عن سددددل  وطريقدة تصددددحيس ذلد  موجودة يف كتد  اإلمداميدة يف 
 .(2)النصول على أمري املؤمنني )عليه السالم( والطريقة واحدة(

اند، همین بس كه شیخ طوسی وصیت را ضمن روایات خاصه برای اثبات این كه راویان وصیت، شیعه 
ی شیخ طوسی راویان آن را از خاصه )شیعه( به شمار آورده است. طوسی در كتاب غیبت روایت كرده یعن

ی خاصه روایت شده بیش از آن است كه به شمار آید، ولی ما بخشی از چه از ناحیهگفته است: »و اما آن
سپس بعد از برشمردن روایات خاصه و از جمله وصیت، بر آن چنین تعلیق زده   (3)...«..كنیمآن را ذكر می

ی امامیه این موضوع و روایات آن كند این است كه شیعهچه بر صحت این اخبار داللت میاست: »اما آن
اند و طریق صحیح بودن این دسته از اخبار در كتب را نسل به نسل به صورت تواتر نقل و روایت كرده

باشد و طریقه این روایات هم یكی موجود می )ع(میه و متون و تصریحات بر والیت امیرالمؤمنیناما
 (4)است«.

 
 . 137غیبة الشیخ الطوسي: ص -1
 . 156غیبة الطوسي: ص  -2
 . 137غیبت طوسی: ص  -3
 . 156غیبت طوسی: ص  -4



   

ويمكن مراجعدة كتداب انتصددددداراً للوصدددديدة للشددددي. نداظم حفرده اهلل يف إثبدات أني رواة 
 الوصية شيعة بالتفصيل.

العقیلی )خداوند حفظش كند( كه ی شیخ ناظم توانید به كتاب »انتصارا  للوصیة« نوشتهچنین میهم
 اند، مراجعه نمایید.در آن به تفصیل ثابت كرده راویان وصیت، شیعه 

ا الحكم بصددق الرواة أفراداً   فال نحتا  فيه  ري أنه لم ي  ت  -ونحن يكفينا الصددق   -أمي
 بدليل شرعي أن أحدهم مقدون فيه، فاملؤمن صادق فيما يقول ح  ي  ت كذبه بدليل شرعي.

باید بگویم ما به این  ـكندكه صدق ما را كفایت میـر خصوص حكم به صدق تک تک راویان حدیث د
باشد. مؤمن،  (1)ها مقدوحموضوع نیازی نداریم، زیرا با استناد به دلیل شرعی ثابت نشده كه كسی از آن

 عی محرز شود.كه خَلف آن با دلیل شر آید مگر اینگوید صادق به حساب میچه میدر آن

فهم   يقولون أني املؤمن كاذب ح  ي  ت صددقه ومن يقول هذا فكالمه يعين أنيه يفسدق 
 أتباعه ويعتربهم كذابني ح  ي  ت كل فرد منهم صدقه بدليل؟!

اش ثابت گردد. كسی كه به چنین كه راستی و درستیگو است مگر اینگویند مؤمن دروغها میولی آن
گو به شمار آورده، مگر ها را دروغت، در واقع پیروان خود را به فسق متهم كرده و آنای معتقد اسعقیده

 ها اثبات شود!كه صدق تک تک آناین

ا من يقولون منهم إني املؤمن مجهول الحدال ظداهراً ح  ي  دت صددددددقده، ويريددون أنده    أمدي
 يعرن حاله الراهري صادق أو كاذب إ ي بدليل شرعي.

اش ثابت گاه كه صدق و راستیگویند: مؤمن در ظاهر مجهول الحال است تا آنمیها برخی از آن
ی حجت كه صادق است یا كاذب، صرفا  به وسیلهخواهند بگویند وضعیت ظاهری مؤمن و اینشود. می

 شود.و دلیل شرعی شناخته می

نني دون أن فقولهم هذا مخال  للقرآن وملنها الرسول وسماعه من املؤمنني وتصديقه للمؤم 
يفحص عن أكه من إيمانهم، وا ية القرآنية الآ ت نيي سدددرية الرسدددول يف هذا األمر واضدددحة 
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 ِ ْم ي ْؤِمن  بِدا ي ن  َخرْيم لَّك  ذ 
 
ْل أ نا قد  ذ 

 
َو أ ول وَن ه  يِبَّ َوِيق  وَن النَّ ِذيَن ي ْؤذ  م  الدَّ  جليدة، قدال تعدالى: ﴿َوِمْنه 

ْؤِمِننَي َوَرحْ  ِليما﴾]التوبة: َوي ْؤِمن  ِلْلم 
َ
ْم َعَذابا أ ِ َله  وَل ا ي وَن َرس  ْم َوالَِّذيَن ي ْؤذ  واْ ِمنك  َمةا لجلَِّذيَن آَمن 

[ أي أني املعرضددددني على فعل رسددددول اهلل محمد )صددددلى اهلل عليه وآله( قولهم كقول هؤ ء 6١
م ينتقددون بمجهوليدة حدال املؤمن وعددم ا عتمداد على قولده ح  ي  دت أنده صدددددادق بددليدل، فه

ْل  نا ق  ذ 
 
َو أ ول وَن ه  الرسول محمد )صلى اهلل عليه وآله( لسماعه وتصديقه كالم أي مؤمن ﴿َوِيق 

ْؤِمِننَي﴾، أي أني محمداً )صدلى اهلل عليه وآله( يسدمع لكل  ِ َوي ْؤِمن  ِلْلم  ْم ي ْؤِمن  ِبا ي ن  َخرْيم لَّك  ذ 
 
أ

مجهول الحدال أو كاذب ح  ي  دت صدددددقه بل  مؤمن ويصدددددقه فيمدا يقول و  يقول أني املؤمن
 ِ ْم ي ْؤِمن  ِبا ي ن  َخرْيم لَّك  ذ 

 
ْل أ عندد الرسددددول كمدا يف ا ية املؤمن صددددادق ح  ي  دت كذبه ﴿ق 

ْؤِمِننَي﴾ ْؤِمِننَي﴾: أي يصدق املؤمنني.َوي ْؤِمن  ِلْلم   .. ﴿َوي ْؤِمن  ِلْلم 

و قبول كردن حرف مؤمن و تصدیق مؤمن  )ص(بری پیامها در تعارض با قرآن و شیوهاین سخن آن
ی پیامبر در این ی قرآن به وضوح سیرهباشد. آیهها میتوسط ایشان بدون تحقیق بیشتر در مورد ایمان آن

گویند كه آزارند و میفرماید: ﴿بعضی از ایشان پیامبر را میكشد. خدای متعال میخصوص را به تصویر می
لوحی( كه به خدا ی سخنی )سادهلوح است(. بگو: شنوندهدهد )سادهاو به سخن هر كس گوش می

اند و هایی كه ایمان آوردهایمان دارد و مؤمنان را باور دارد، برای شما بهتر است و رحمتی است برای آن
كرد ؛ یعنی كسانی كه به عمل  [61]التوبة:  آنان كه رسول خدا را بیازارند به عذابی دردآور گرفتار خواهند شد﴾

گویند وضعیت مؤمن ها است كه میكنند، گفتارشان شبیه گفتار ایناعتراض می )ص(حضرت محمد
ها از شنونده اش با دلیل محرز شود. لذا آنگاه كه راستیمجهول است و بر سخن او اعتمادی نیست تا آن

رند و به آن انتقاد گیكند، خرده میكه حضرت، كَلم هر انسان مؤمنی را تصدیق میبودن پیامبر و این
ی سخنی لوح است(. بگو: شنوندهدهد )سادهگویند كه او به سخن هر كس گوش میدارند: ﴿و می

 )ص(لوحی( كه به خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور دارد، برای شما بهتر است﴾ ؛ یعنی حضرت محمد)ساده
گوید كه »این مؤمن، مجهول د و نمیكندهد و آن را تأیید و تصدیق میبه سخن هر مؤمنی گوش فرا می

همان طور كه در   )ص(اش ثابت گردد«. بلكه برای پیامبرگاه كه راستگوییگو است مگر آنالحال یا دروغ
لوحی( ی سخنی )سادهكه كذبش اثبات شود: ﴿بگو: شنوندهگو است مگر اینآیه آمده است، مؤمن، راست

﴾ یعنی )مؤمنین را كه به خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور  ُیْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنین  دارد، برای شما بهتر است﴾ و ﴿و 
 كند(.باور دارد و تصدیق می

عون يكفينا  وهدذا الحكم القرآني بصدددددق املؤمن ظداهراً ولثس بمجهوليدة حدالده كمدا يددي
صدية حثث أني رواة الوصدية شديعة مؤمنون واملؤمن صدادق ظاهراً كما يف القرآن، وبهذا فرواة الو



   

شددديعة صدددادقون ظاهراً، وهذا ي  ت صدددحة سدددندها ملن يل مون بمسدددألة السدددند وتصدددحيحه 
ا مسألة باطن املؤمن وكونه صادقاً أو كاذباً على الحقيقة   ويعتمدون ويعولون عليها، أمي

چه كه باشد )برخَلف آنگوید مؤمن در ظاهر صادق است و مجهول الحال نمیاین حكم قرآنی كه می
اند و مؤمن در جا كه راویان وصیت، شیعیان مؤمنكنند( برای ما كافی است. حال از آنعا میها اداین

اند، و این گو است، لذا راویان وصیت، در ظاهر شیعیان صادقظاهر )و بدون نیاز به تفحص( راست
این  اند و برموضوع صحت سند را برای افرادی كه برای موضوع سند روایت و تصحیح آن اهمیت قائل

 نماید.موضوع اعتماد و تكیه دارند، اثبات می

فهدذه مسدددددألدة لم يكل  اهلل بهدا الندام و  يعلمهدا  ري رب األربداب العدالم بدالبواطن ومن 
 يشاء أن يعلمه.

گو است، موضوعی است كه خدا مردم را به گو یا دروغكه آیا او واقعا  راستی باطن مؤمن و اینمسئله
ها، عاِلم است، و ه و كسی از آن خبر ندارد، به جز ربَّ االرباب عالم كه به باطنشناخت آن مكلف ننمود

 نیز هر كس كه او بخواهد بدانند.

، ولكن للزيادة أضدددد  أني قولهم بأني املؤمن كاذب ظاهراً ح  ي  ت  اعتقد ما تقدم كانم
صددقه أو مجهول الحال ظاهراً ح  ي  ت صددقه مخال  لسدماحة شدريعة اإلسدالم ويلزم منه 
تعطيل املحاكم الشرعية والقضاء واإليقاعات والعقود يف كثري من األحيان حثث   تستطيع 

على الزوا  والطالق واملرافعات إ ي بشددق األنفس هذا إن حصددل تسددامس يف التوصددل إلى شدداهد  
شدر  ثبوت العدالة والصددق عندهم وإ ي فال ت  ت عدالة أحد إ ي عند الفاحص، واملدقق نفسده 
بناًء على قولهم بأن العدالة والصددددق   ت  ت إ ي بالفحص والتدقيق فالفاحص واملدقق نفسددده 

عدالة والصددددق لتقبل شدددهادته عند  ريه بحق شدددخص آخر، وهكذا يحتا  من يشدددهد له بال
فاألمر يتسدددلسدددل ويبطل، فال يمكن أن ي  ت بهذا الطريق عدالة أحد إ ي من شدددهد له حجة 
من حجا اهلل ث تدت حجيتده بدالددليدل أو ت  دت للفداحص نفسددددده فقط و  يمكن أن يفحص 

 ة عند القضاة يف اإلسالم. القايض الشرعي عدالة كل النام بنفسه إذن تعطلت الشهاد

كنم كه مندی بیشتر، این مطلب را نیز اضافه میكند ولی برای بهرهچه ارائه شد كفایت میبه گمانم آن
گو یا مجهول الحال است تا صدقش محرز شود، با كه مؤمن در ظاهر دروغها مبنی بر اینسخن آن

های شرعی، ای، باید بسیاری از دادگاهعقیده  اساس چنین گیری شریعت اسَلم در تعارض است و برآسان



توان ها تعطیل شود؛ زیرا در ازدواج، طَلق، دادخواهی و مشاجرات نمیها، قراردادها و پیمانقضاوت 
گویی كاه. تازه این در صورتی است كه در شرط ثبوت عدالت و راستشاهدی پیدا كرد، مگر با مشقت جان

شود مگر برای كسی كه خودش تفتیش كننده  عدالت هیچ كس ثابت نمیها تسامح ورزیم وگرنه برای آن
بینی گویی فقط با كندوكاو و باریکها كه عدالت و راستی آنو دقت كننده در موضوع باشد )طبق گفته 

كننده هم به كسی نیاز دارد كه بر عدالت و صدقش شهادت گردد(. وانگهی خود مفتش و تحقیقثابت می
چنان ادامه دارد و در نهایت به باطل واهی او در حق دیگران را پذیرفت و این موضوع همدهد تا بتوان گ

شود مگر كسی كه حجتی از حجج الهی رسد. لذا با استفاده از این شیوه، عدالت هیچ كس ثابت نمیمی
ت گشته  ی او گواهی دهد كه حجیت او با دلیل ثابت شده یا حجیتش فقط بر خود تفحص كننده اثبادرباره

ی مردم، خودش دست به كاوش و ی عدالت همهتواند دربارهباشد. واضح است كه قاضی شرعی نمی
 شود.كنجكاوی بزند كه در این صورت گواهی دادن برای قضات در اسَلم به تعطیلی كشیده می

إذن فقولهم بمجهولية حال املؤمن يجعل من العسددري تحصدديل الشددهادات يف املحاكم وما 
قضددايا العقود واإليقاعات، فقولهم باطل ومخال  لسددرية الرسددول محمد )صددلى اهلل  شددابه من

 عليه وآله( واألئمة )عليهم السالم( ولنسالم وسماحته وللقرآن ويسر أحكامه

ها مبنی بر مجهول بودن وضعیت مؤمن، باعث دشواری تحصیل شهادت و دیگر بنابراین سخن آن
ی پیامبر ها باطل و با سیرهشود. لذا این سخن آنها میمانها، در دادگاهموارد مشابه از قضایای عقود و پی

ی قرآن و اجرای احكام گیری آن و نیز سیرهی اسَلم و آسان، سیره)ع(و ائمه )ص(خدا حضرت محمد
 آن در تعارض است.

وأضددد  أني قولهم بمجهولية حال املؤمن يلزم منه عدم ا عتماد على سدددوق املؤمنني فضددداًل 
ن سوق املسلمني، بثنما الروايات اعتربت ا عتماد على سوق املسلمني جائز، وفقهاؤهم يفتون ع

 بهذا؛

ها مبنی بر مجهول بودن وضعیت مؤمن، مستلزم كنم كه سخن آن این مطلب را هم اضافه می
ماد بر بازار كه در روایات، اعتشود، چه برسد به بازار مسلمین؛ و حال آناعتمادی به بازار مؤمنین میبی

 دهند.ها به این امر فتوا میمسلمانان جایز شمرده شده است و فقهای آن



   

أي أني الروايات عن األئمة )عليهم السددالم( اعتربت املسددلم صددادقاً يف قوله بذكاة السددم  
 والذبائس وما شابه، فما بال  باملؤمن؟!!!

نی بر تذكیه )صید صحیح( ماهی و ذبح و مسلمان را در گفتارش مب )ع(یعنی روایات وارد شده از ائمه
 رود، چه برسد به مؤمن!مانند آن صادق به شمار می

 إذن فالصحيس أن نحكم بصدق املؤمن ح  يأتي دليل قطعي على كذبه.
 آید. گاه كه دلیلی قطعی بر كذبش به دستبنابراین درست آن است كه به صدق مؤمن حكم كنیم، مگر آن

ون بعد   ا من يصددددري هذا البيان على أني املؤمن مجهول الحال أو فاسددددق ح  ت  ت عدالته أو أمي
م بال دليل بل الدليل قائم على أني املؤمن صدادق ويصددق  صددقه فهذا شدأنهم؛ وهو عناد وتحكي
يف قوله، ولثسددمع أتباعهم قولهم وليعرفوا أنهم فسددقة ونكرات مجهولو الحال و ري صددادقني 

 توا أنهم مؤمنون حثث ي لزمهم فقهاء الضدالل أن ي  ت كل فرد عند فقهاء الضدالل ح  وإن أث
منهم عدالته والآ   يمكن ثبوتها على طريقتهم بدليل منطقي صددحيس حثث لو قالوا ت  ت 
عدالة الشدددخص بشدددهادة عدول أو عدلني له فهؤ ء العدول يحتاجون لشدددهادة أيضددداً وهكذا 

 يتسلسل األمر ويبطل.

و بیان، باز هم اصرار دارند كه مؤمن مجهول الحال یا فاسق است مگر  كسانی كه پس از این شرح
توان این را چیزی جز اش ثابت شود، به خودشان مربوط است و نمیگوییكه عدالت یا راستاین

كاری بدون دلیل نام نهاد. بلكه دالیل كافی مؤید این مطلب است كه مؤمن صادق جویی و فریبستیزه 
شان را بشنوند و بدانند كه ها سخنان كند. پیروان آنرش، راستی و درستی پیشه میباشد و در گفتامی
باشند، حتی اگر محرز شود ها از دید فقهای گمراهی، فاسق، ناشناس، مجهول الحال و غیرصادق میآن

برساند و كنند كه هر فرد عدالتش را به اثبات ها را ملزم میراه آناند؛ چرا كه فقهای گمها مؤمنكه آن
اند توان آن را با دلیل منطقی صحیح ثابت كرد؛ زیرا بر این عقیدهها نمیاین چیزی است كه با روش آن

اند گردد و این عادالن نیز خود به گواهی دیگران محتاجكه عدالت فرد با گواهی دو یا چند عادل ثابت می
 رسد.تباهی می و این موضوع همین طور پشت سر هم ادامه دارد تا به بطَلن و

وفوق كل ما تقدم فهؤ ء الذين يتبجحون بعلم الرجال لثس لديهم مادة رجالية أصدداًل يف 
الجرن والتعدديدل تغطي عددداً معتدداً بده من صددددحدابدة محمدد وآل محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( 



عتد بها ليحق لهم أن يتكلموا  يف الجرن والتعديل، فهم أصدداًل فاقدون ملادة الجرن والتعديل امل
حثث هنا  مئات ا  ن من صددحابة الرسددول واألئمة )عليهم السددالم( ولثس لديهم يف كت  
رجدال املتقددمني سددددوو ذكر عددد قليدل جدداً من هؤ ء، وإذا كدان الحدال هدذا، فدأي روايدة   
ها بسدهولة بحجة أني هذا الراوي مجهول الحال  تعج  بعضدهم و  توافق أهواءهم يمكنهم ردي

ر يف كتد  رجدال املتقددمني يف حني أني األكهيدة لم يدذكروا، ويف حني أني الحقيقدة أو لم يدذك
الآ   يعلمهددا عددامددة النددام: أني هؤ ء أصدددداًل لثس لددديهم مددادة توثيق معتددد بهددا منطقيدداً 

 يتحاكمون لها.

هیچ  ی این موارد پیش گفته شده، این عده كه به علم رجال مفتخر و خرسندند، اصوال  باالتر از همه
را  )ع(و آل محمد )ص(ی رجالی از جرح و تعدیل كه بتواند تعداد قابل توجهی از اصحاب محمدماده

ی ها اصوال  از مایهها حق ندارند در این باب سخن بگویند. آنپوشش دهد در دست ندارند؛ از همین رو آن
وجود  و ائمه )ص(اند، زیرا صدها هزار نفر از اصحاب پیامبربهرهجرح و تعدیل شایسته و قابل قبول بی

های رجال پیشینیان نیست. حال اگر تاب شان خبر و نشانی در كدارند كه جز تعداد بسیار اندكی، از مابقی
پسندند و یا هر حدیثی كه با توانند هر روایتی كه نمیها میقضیه بر این منوال باشد، پس آن

سو نیست را به آسانی و با این بهانه كه این راوی مجهول الحال است یا در كتب شان همهایخواسته
كه از اكثریت، نامی به میان نیامده است. وانگهی و حال آن رجال پیشینیان نامی از او نیامده، رد كنند؛

خبرند این است كه: این افراد اصوال  از هر نوع مبنای منطقی قابل ی مردم از آن بیحقیقتی كه عامه
 اند. بهرهقبول و محكمه پسندی برای توثیق )تعیین وثاقت راویان احادیث( بی

إلى ما فصدددله الشدددي. ناظم حفره اهلل يف هذا ومن يريد التفصددديل أكه يمكنه الرجوع  
 األمر.

 والحمد هلل رب العاملني.
 أحمد الحسن

چه شیخ ناظم )كه خداوند حفظش كند( در این تواند به آنكسی كه به دنبال مطالب بیشتر است، می
 خصوص تشریح كرده است، مراجعه نماید.

 والحمدلله رب العالمین.
 احمدالحسن 



   

****** 

 واالتی در مورد آیه ارث و حضرت به دارآویختن حضرت عیسی)ع(س : ۸۰۸پرسش 

السددالم على بقية آل محمد اإلمام أحمد الحسددن ويص ورسددول ا مام املهدي  :۸۰۸السددؤال/  
مكن اهلل له يف ا رل السددددالم علي  يا سدددديدي ومو ي ورحمة اهلل وبركاته ارجوا من  يا 

ال فداندت كريم من او د الكرام واهدل للجود مو ي ان تتكرم علي بدا جدابدة وان لم اكن اه
 وا حسان.

ی امام مهدی كه خداوند در زمین ی آل محمد، امام احمدالحسن، وصی و فرستادهماندهسَلم بر باقی
گویی، بر من تمكینش دهد! آقا و موالی من، سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته. امیدوارم با پاسخ

اش را ندارم؛ ولی شما بخشنده و از فرزندان بخشندگان و اهل بخشش و شایستگیچند ببخشایید؛ هر 
 نیكوكاری هستید.

: عن ابن مسددددكدان، عن أبي بصددددري، عن أحددهمدا )عليهمدا السددددالم(، يف قولده تعدالى: ١م
ة  ِلْلواِلَديْ ﴿ يَّ م  امْلَْوت  ِإْن َتَرَ  َخرْياً الَْوصدددِ َحَدك 

َ
َر أ ْم ِإذا َحضدددَ ِتَ  َعَلْيك  وِن ك  ْقَرِبنَي ِبامْلَْعر 

َ
ِن َواأْل

ا َعَلى امْل تَِّقنيَ  َله  ﴿. قال: )هي منسدوخة، نسدختها آية الفرائض الآ هي املواريث(، ﴾َحقًّ َفَمْن بَدَّ
ل ونَه   ه  َعَلى الَِّذيَن ي َبدج  يعين بذل  الويص(. (﴾بَْعَد ما َسِمَعه  َفَِّنَّما ِإْثم 

اگر ﴿، در مورد سخن خداوند متعال:  )ع(یا صادق  )ع(بصیر از امام باقرپرسش اول: از ابن مسكان از ابو
تان وصیت نیكو به والدین و نزدیكان واجب است، این خیر و خوبی به جای گذاشتید، بر شما هنگام وفات 

ی فرایض، كه درمورد ِارث است، فرمودند : »این آیه ن سخ شده است. آیه   ﴾حقی است بر پرهیزكاران است
هر كسی آن را تغییر دهد، گناهش فقط بر گردن كسی است كه آن را تغییر ﴿نسخ كرده است:  آن را

 یعنی بر آن وصی«.   ﴾دهدمی

 : هل ا ية منسوخة؟ وما هي الوصية الواجبة على املكل ؟١م

 : آیا این آیه ن سخ شده است؟ وصیتی كه بر مكلف واجب است، چیست؟۱پرسش 



ة : )قلت  بي عبداهلل )عليه السدالم(: ألي شدو سدمي القائم؟ : ما هو تفسدري هذه الرواي2م
 قال: ألنه يقوم بعدما يموت، إنه يقوم بأمر عريم يقوم بأمر اهلل سبحانه(؟

عرض كردم: چرا قائم به این نام  )ع(: تفسیر این روایت چیست: به ابو عبدالله امام صادق ۲پرسش 
خیزد؛ میكند. او به امر بزرگی بركه پس از مردنش، قیام می  نامیده شده است؟ ایشان فرمود: »به این دلیل

 خیزد«میبه دستور خداوند سبحان بر

 : ما معىن هذه الرواية: )واتخذ امت  قبورهم مساجد(؟٣م

ت تو، قبر۳پرسش   گیرند«.هایشان را به عنوان مسجد برمی: معنی این روایت چیست: »امَّ

ْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما ﴿الكريمة:: ما هو تفسدري ا ية  4م
َ
ْمِر َربجَ  َله  َما بَنْيَ أ

َ
ل  ِإ َّ ِبأ َوَما نََتَنزَّ

ا  [.64]مريم: ﴾بَنْيَ َذِلَ  َوَما َكاَن َربََ  نَِسيًّ

چه پیش روی ما آییم. آنو ما جز به فرمان پروردگار تو فرود نمی﴿ی كریم چیست:  : تفسیر آیه۴پرسش  
 .[64]مریم: ﴾كار نیستما و میان این دو قرار دارد از آِن او است و پروردگار تو فراموش و پشت سر

..والسدددالم علي  يا .وارجوا من سددديدي ومو ي ان يسدددتغفر لي فقد سدددودت وجهي الذنوب
 مو ي ا مام أحمد وعلى آل بثت  الطاهرين ورحمة اهلل وبركاته.

آمرزش كند؛ چرا كه گناهانم رویم را سیاه كرده..... موالی من، امیدارم آقا و موالی من، برای من طلب  
 امام احمد! بر شما و اهل بیت پاک و طاهرتان، درود و رحمت و بركات خداوند باد!

 الجواب:

 پاسخ: 

 / بسم اهلل الرحمن الرحيم١  م

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

 : بسم الله الرحمن الرحیم۱پاسخ پرسش 
 .  و الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة و المهدیین و سلم تسلیما 



   

، فلو كداندت (١)وفقكم اهلل وسدددددد خطداكم؛ الخري  ري محصددددور بداألموال واملمتلكدات  
مال  الآ هي موضددددوع ا يدة منسددددوخدة ملدا تعددو النسدددد. حكمهدا فيمدا يخص األموال واأل

م بني الورثة  ري  القسددددمة بني الورثة، أي كون الوصددددية باألموال واألمال  املادية الآ تقسددددَّ
، أمدا حكم ا يدة فيمدا عددا هدذا فهو (2)واجبدة بعدد نزول آيدات املواريدث أي  ري واجبدة بدالثلثني 
 سارم وجارم و  يمكن ادعاء أني آيات املواريث ناسخة له.

ها هایتان را استوار بدارد. ﴿خیر﴾ )خوبی( در این آیه، فقط به اموال و داراییتان دهد و گاموفیقخداوند ت
اگر آیه نسخ شده باشد، حكم نسخ آن نباید شامل اموال و امَلكی كه مورد تقسیم  (3)شود،اطَلق نمی

های مادی موال و داراییهای مربوط به ارث، وصیت بر ابین ورثه است، شود؛ یعنی بعد از نازل شدن آیه
2شود، واجب نیست، یعنی وصیت بر كه بین ورثه تقسیم می

3
اما حكم آیه برای غیر   (4)اموال واجب نیست؛ 

های ارث، آن را نسخ كرده از این مقدار، ساری و جاری است و امكان این ادعا وجود ندارد كه )بگوییم( آیه
 است.

، َعْن  ِلمم سدْ ِد بِْن م  َحمَّ ِة ِلْلَواِرِ ، َفَقاَل: َعْن م  يَّ لْت ه  َعِن الَْوصدِ
َ
أ ِبي َجْعَفرم )عليه السدالم(، َقاَل: )سدَ

َ
أ

ْقَرِبنَير(
َ
ة  ِلْلواِلَدْيِن َواأْل . َقاَل: ث مَّ َتاَل َهِذِه اْ َيَة: رِإْن َتَرَ  َخرْياً الَْوِصيَّ وز   .(5)َتج 

 
اءُ  -1 ش  ن ی  ة  م  ة  وهذا أمر واضح، فالله سبحانه یصف الحكمة بأنها خیر كثیر وهي لیست أمواال  وال ممتلكات، قال تعالی: )ُیؤِتي اْلِحْكم  ن ُیْؤت  اْلِحْكم  م   و 

ِثیرا   ْیرا  ك  وِتي  خ 
ُ
ْد أ ق  اِب( ]البقرة: ف  ْلب 

 
ْوُلوْا اِل

ُ
ُر ِإالَّ أ كَّ ذَّ ا ی  م   [. 269و 

م بینهم بعد موته، وثلث تنفذ فیه وصایاه، فقبل نزول آیة المواریث كا -2 ن یجب علیه أن بمعنی: أنَّ أموال المیت ثَلثة أثَلث؛ ثلثان منها للورثة ُتقسَّ
أحدكم الموت ..(، ولكن بعد نزولها نسخ وجوب الوصیة بالثلثین أي بالمال الذي یقسم بین الورثة، یوصي في ماله كله بحكم اآلیة: )كتب علیكم إذا حضر  

 وأما الوصیة بالثلث الباقي وكذلك الوصیة بتقوی الله ونصرة خلیفة الله فباق  علی حكمه ولم ینسخ بآیة المواریث.
بی زیاد( توصیف كرده است، درحالی كه حكمت، نه مال است و نه دارایی. این مطلب روشنی است. خدای سبحان، حكمت را به »خیر كثیر« )خو -3

ر  ، خیر زیادی به او داده شد، و به هر كه حكمت داده شده است، دهدبه هر كه بخواهد حكمت می ﴿فرماید: خدای متعال می د ُمتذكِّ و جز صاحبان ِخر 
 (. 269)بقره:   ﴾ شوندنمی

ت به -4 سوم آن  شود، و یکها تقسیم می سوم آن برای ورثه است كه پس از وفات او، بین آن شود: دوسه قسمت تقسیم می به این معنا كه اموال میَّ
ت می برای اجرای وصیت تان هنگام مرگ  ﴿ی ارث، بر میت واجب بود كه به حكم آیه، برای تمام اموالش وصیت كند: باشد. پیش از نزول آیه های میَّ

سوم  شود، اما وصیت به یکسوم برداشته شد، یعنی مالی كه بین ورثه تقسیم می  ی ارث، وجوب وصیت از  دوز فرستادن آیه ؛ ولی پس ا  ﴾واجب است....
 شود. ی ارث، نسخ نمیماند و با آیهی خدا، بر حكم خود باقی میباقی مانده است و وصیت به تقوای الهی و یاری خلیفه

 . 10ص 7الكافي: ج -5



سؤال كردم.  )ع(ابو جعفر امام محمد باقرگوید: در مورد وصیت برای وارث از محمد بن مسلم می
اگر خیری بر جای گذاشتند، وصیت نمودن برای ﴿ایشان فرمود: »جایز است«، سپس این آیه را خواندند:  

 ( 1).﴾والدین و نزدیكان واجب است

وا يدة ت نيج أيضددددداً للمؤمن حدال الثلدث الدذي يحق لده أن يويص بده وأنده يجد  أن يويص بده أو 
اهلل يف أرضده يف زمانه كما ورد عنهم )عليهم السدالم(. نعم، يحق لخليفة اهلل   ببعضده لخليفة

أن يسددقط هذا الفرل كما يحق له إسددقا  الخمس؛ ألنها أموال تخصدده فله إسددقاطها م  
م بها حكم خليفة اهلل يف أرضه  .(2)شاء، فهي أموال يعيل بها األمة وفقراءها ويتقوَّ

كند. سومی كه می تواند به آن وصیت كند را بیان می ؤمن، وضعیت یکچنین آیه به روشنی، برای مهم
ی خدا در زمانش وصیت طور كه از اهل بیت آمده واجب است به آن یا به قسمتی از آن، برای خلیفههمان

ی خدا، اجازه دارد این واجب را ساقط كند، همان گونه كه حق دارد خمس را ساقط كند كند،  بله، خلیفه
كند؛ این اموالی است كه با الی است كه به او اختصاص دارد و هر وقت بخواهد آن را ساقط میچون امو 

ت و فقرا سرپرستی می  (3)شود.ی خدا در زمینش، اجرا میكند و با آن حكم خلیفهآن از امَّ

ِ )عليده السددددالم( يِف َقْوِل  ِبي َعبْدِد ا َّ
َ
َة بِْن ِمْهَراَن، َعْن أ مَداعدَ ة  َعْن سددددَ يدَّ : )رالَْوصددددِ ِ َعزَّ َوجَدلَّ ا َّ

َو يَشْ  ا َعَلى امْل تَِّقنَير، قَداَل: ه  وِن َحقدًّ ْقَرِبنَي بِدامْلَْعر 
َ
لَّ  َعزَّ  ا َّ   َجَعلَده   ءا ِلْلوالِدَدْيِن َواأْل ِ   َوجدَ احدِ  هَدَذا ِلصدددددَ

ْمرِ 
َ
ْلت  . اأْل ْلت  : َقاَل . نََعمْ : َقاَل  ؟َحدٌّ  ِلَذِلَ   َفَهْل : ق  وَ  َوَما: ق  ْدنَى: َقاَل  ؟ه 

َ
ون   َما أ  .(4)ث ل ث  الَثل ِث(  َيك 

وجل:  )ع(سماعة بن مهران از امام صادق وصیت كردن نیكو به والدین و ﴿در مورد سخن خداوند عزَّ
اِلمر قرار داده فرماید: »این چیزی است كه خداوند برای صاحبمی   ﴾نزدیكان، حقی است بر پرهیزكاران

 
 . 10ص 7الكافي: ج -1
ض   - 25روی الكلیني: ]  -2 ِن الرِّ س  ِبي اْلح 

 
اِلي أ و  ْعِض م  اِرس  ِمْن ب  اِر ف  ُجل  ِمْن ُتجَّ ب  ر  ت  : ك  ال  ِريُّ ق  ب  ْید  الطَّ ُد ْبُن ز  مَّ ُله اِْلْذن  ِفي  ... ُمح 

 
ْسأ ا )علیه السَلم( ی 

ِحیِم  ِن الرَّ ْحم  ه الرَّ ْیه: ِبْسِم اللَّ ب  ِإل  ت  ك  ْجه اْلُخُمِس ف  ال  ِإالَّ ِمْن و  ِحلُّ م  ، ال  ی  مَّ یِق اْله  ی الضِّ ل  اب  وع  و  ِل الثَّ م  ی اْلع  ل  ِمن  ع  ِریم  ض  اِسع  ك  ه و  ه وِإنَّ ِإنَّ اللَّ ه اللَّ لَّ ح 
 
أ

ا ...[ الكافي: ج اِلین  و  ی م  ل  ا وع  االِتن  ی ِعی  ل  ا وع  ی ِدیِنن  ل  ا ع  ْوُنن   . 547ص  1اْلُخُمس  ع 
ای بود، به ایشان نامه  )ع(داران امام رضاگوید: مردی از تاجرهای فارس كه یكی از دوست .... محمد بن زید طبری می-25یت نموده است:  كلینی روا  -3

است،   : »بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند وسعت دهنده و كریمنوشت و )در نامه( از ایشان اجازه در خمس را خواستار شد، ایشان )در پاسخ نامه( نوشتند
و خمس كمكی ، مالی حَلل نیست مگر از جایی كه خدا آن را حَلل كرده است. اندوه ،و بر فقر، ثواب بدهد( ها)او ضمانت كرده است كه در برابر عمل

 (. 547ص  1....« )كافی: ج داران ماهای ما و دوست است برای ما و دین ما و خانواده
 . 235ص 4من ال یحضره الفقیه: ج -4



   

ترین است«، عرض كردم: آیا این مقداری دارد؟ فرمود: »بله«، عرض كردم: چه قدراست؟ فرمود: »كم
 ( 1)سوم«. سوم از یک مقدار آن یک

: رِإْن َتَرَ  خَ  ِ لْت ه  َعْن َقْوِل ا َّ
َ
ِ )عليه السالم(، َقاَل: )َسأ ِبي َعْبِد ا َّ

َ
اِر بِْن َمْرَواَن، َعْن أ رْياً َعْن َعمَّ

: ِلَذِلَ  َحدٌّ َمحْ الْوَ  ْلت  ْمِر. َقاَل: ق 
َ
اِحِ  َهَذا اأْل اِم ِلصدَ ْمَواِل النَّ

َ
ة ر، َقاَل: َحقٌّ َجَعَله  ا َّ  يِف أ يَّ ودا؟ صدِ د 

: َكمْ  ْلت  ( ؟َقاَل: نََعْم. ق  ْكَه ه  الَثل ث 
َ
م  َوأ ْدنَاه  الَسد 

َ
 .(2)َقاَل: أ

اگر خیری بر جای ﴿در مورد سخن خداوند پرسیدم:  )ع(گوید: از امام صادقعمار بن مروان می
. فرمود: »حقی است كه خدا در اموال مردم برای صاحب اِلمر قرار داده است«، ﴾گذاشت، وصیت كند

ششم  و بیشترین مقدار آن  ترین مقدار آن یکگوید: عرض كردم: چه مقدار؟ فرمود: »كم)راوی( می
 (3)سوم است«. یک

َحمدَّ  د  بْن  م  ْحمدَ
َ
اَلى: أ ْنِزيدِل َوالتَّْحِريِ ، يِف َقْولِدِه َتعدَ اِرَي يِف ِكتَداِب التَّ يدَّ ِإْن َتَرَ  َخرْياً ﴿دم السددددَّ

ة   يَّ ْمِر ﴾الَْوصددِ
َ
اِحِ  َهَذا اأْل ه  ا َّ  َعزَّ َوَجلَّ ِلصددَ َو َحقٌّ َفَرضددَ اِدق  )عليه السددالم(: )َوه  ، َقاَل: َقاَل الصددَّ

وَ  ِمَن الَثل ِث. ِقيَل َله : (  ؟َكْم ه  َح َّ امْلَثجت 
َ
ْدنَاه  ث ل ث  امْلَاِل َوالَْباِقي ِفيَما أ

َ
 .(4)َقاَل: أ

احمد بن محمد سیاری در كتاب تنزیل و تحریف در مورد سخن خداوند متعال »اگر خیری بر جای 
وجل، برای  )ع(  گوید: امام صادقگذاشت، وصیت كند« می صاحب فرمود: »این حقی است كه خدای عزَّ

ترین مقدار آن، سوم واجب كرده است«. به ایشان عرض شد: چه مقدار؟ فرمود: »كم اِلمر از یک
 (5)چه میت دوست دارد )وصیت كند(«.ی مال در آنسوم مال، و بقیه یک

أيضداً: الوصدية بتقوو اهلل وحث النام على نصدرة خليفة اهلل يف أرضده خصدوصداً ملن يرن أني 
اً على بعض من يقرأهدا بعدد موتده يف معرفدة الحق ونصددددرة خليفدة اهلل، لكالمده أو وصددددثتده أثر

ً أن ير  الوصددددية بل أمره أن   يركها  فأمري املؤمنني )عليه السددددالم( لم يأمر شددددخصدددداً مقالج
 ويويص بتقوو اهلل.
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ی خدا در زمینش، مخصوصا  برای كسی چنین وصیت به تقوای الهی و تشویق مردم به یاری خلیفههم
خوانند، در شناخت كند سخن یا وصیت او برای بعضی از افرادی كه آن را بعد از مرگش میفكر می كه

به كسی كه اموالی نداشت دستور  )ع(ی خدا، تأثیری دارد، واجب است. امیرالمؤمنینحق و یاری خلیفه
 وصیت كند. ترک كردن وصیت را نداد، بلكه به او دستور داد تا آن را ترک نكند و به تقوای الهی

لا م   َره  َرج  نَّه  َحضددَ
َ
ِمرِي امْل ْؤِمِننَي )عليه السددالم(: )أ

َ
ِبيِه، َعْن آبَاِئِه، َعْن أ

َ
، َعْن أ ِ ِبي َعْبِد ا َّ

َ
ِقلٌّ َعْن أ

ه  لِ  َال  فَدَدعدْ ا املدْ مدَّ
َ
، َوأ ِ ْوِل ِبَتْقَوو ا َّ

َ
اَل: أ ِمرَي امْل ْؤِمِننَي؟ َفقدَ

َ
ويِص يَدا أ

 
َ  أ

َ
اَل: أ ه  َطِفي ا َفقدَ َوَرَثتِدَ  فَدَِّندَّ

نَْت َلْم َتْر ْ  َخرْياً ت ويِص ِفيِه(
َ
: رِإْن َتَرَ  َخرْياًر َوأ ، َوِإنََّما َقاَل ا َّ  َعزَّ َوَجلَّ  .(١)َيِسريا

آمد.   )ع(كند:»مرد فقیری نزد امیرالمؤمنینمی نقل  )ع( از پدرش از پدرانشان از امیرالمؤمنین )ع(امام صادق
ات ، آیا وصیت كنم؟ فرمود: »به تقوای الهی وصیت كن، اما مال را برای ورثه)ع(د: ای امیرالمؤمنینعرض كر 

وجل می  فرماید: )اگر خیری بر جای گذاشت( و تو خیری به بگذار، زیرا اندک و از بین رفتنی است، خدای عزَّ
 (2) جای نگذاشتی كه به آن وصیت كنی«.

أما فيما يخص خليفة اهلل يف أرضده أو رسدول اهلل )صدلى اهلل عليه وآله( بالخصدول فواضدس 
بعدد انتقدالده إلى الرفيق األعلى،  (٣)أنده ير  خرياً كثرياً وهو منصددددد  خالفدة اهلل يف أرضددددده 

 وخليفة اهلل هو طريق إيصال التكلي  للنام، فكي  ير  الوصية بمن يخلفه؟!

به خصوص، روشن است كه او خیر زیادی بر جای   )ص(خدا در زمین یا رسول اللهی  اما در مورد خلیفه
كه به مأل اعلی رفت. پس از این ( 4)باشد،گذاشته است كه همان جایگاه خَلفت خدا در زمینش می
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خصَّ الله به سادة خلفائه في أرضه، لذا أصبح االئمة )علیهم السَلم( موضع حسد الناس، روی إنَّ االمامة وهدایة الخلق خیر كثیر وفضل إلهي كبیر -3

ِطیُعوا الله و  -1الكلیني: ]
 
: )أ لَّ زَّ وج  ه ع  ْوِل اللَّ ْن ق  ر  )علیه السَلم( ع 

ْعف  ا ج  ب 
 
ْلُت أ

 
أ : س  ال  ْید  اْلِعْجِليِّ ق  ْن ُبر   .. ع 

 
وِلي اِل

ُ
ُسول  وأ ِطیُعوا الرَّ

 
ان  أ ك  ْمِر ِمْنُكْم(، ف 

ا ا آت  ی م  ل  ْحُسوُدون  ع  اُس اْلم  ْحُن النَّ ْضِله( ن  لی ما آتاُهُم الله ِمْن ف  اس  ع  ْحُسُدون  النَّ ْم ی 
 
اُبه: ...... )أ و  ْینا ج  ْد آت  ق  . )ف  ِعین  ْجم 

 
ه أ ْلِق اللَّ ِة ُدون  خ  ام  ه ِمن  اِْلم  ا اللَّ ن 

ون  آل  ِإْبراِهیم  اْلِكتاب  والْ  ْیف  ُیِقرُّ ك  ة  ف  ِئمَّ
 
اء  واِل ْنِبی 

 
ُسل  واِل ا ِمْنُهُم الرُّ ْلن  ع  ُقوُل: ج  ( ی  ِظیما  ْیناُهْم ُمْلكا  ع  ة  وآت  ه   ِحْكم  اِهیم  )علیه السَلم( وُیْنِكُرون  ِبه ِفي آِل ِإْبر 

د  )صلی الله علیه وآله( .....[ الكافي: ج مَّ  . 205ص 1ِفي آِل ُمح 
یت مردم، خیر بسیار و فضیلت الهی بزرگی است كه خداوند آن را مخصوص آقایان و خلفایش در زمینش قرار داده است، به همین دلیل امامت و هدا  -4

وجل پرسیدم:  )ع(گوید: از امام باقركند:.... ُبرید ِعجلی میائمه)ع( مورد حسادت مردم واقع شدند. كلینی روایت می  و از  ﴿در مورد سخن خداوند عزَّ
هاداده است، حسادت ها به مردم نسبت به فضیلتی كه خداوند به آنآیا آن﴿. پاسخ ایشان این بود:....﴾ اوند و پیامبر و صاحبان امر اطاعت كنیدخد
، به خاندان ابراهیم  ﴿،  ما گروهی هستیم كه به دلیل امامتی كه به ما داده شده است و نه به هیچ كدام از سایر مردم،  مورد حسادت واقع شدیم .  ﴾ كنندمی

چگونه به این موضوع ، ها پیامبران و رسوالن و امامان را قرار داده استاز میان آن. فرمود: »﴾ روایی بزرگ به آنان دادیم و فرمان كتاب و حكمت دادیم 
 «. كنند....آن را انكار می)عزوجل(ولی در مورد آل محمد، كننداقرار می )ع(در خاندان ابراهیم 



   

ی الهی، كسی است كه راه رسیدن تكلیف به مردم است، حال چگونه نسبت به كسی كه جانشین خلیفه
 كند؟!نمیاو است، وصیت 

هذا، وا ية فيها لفران واضدددحان يف أني الوصدددية فرل واج  عند حضدددور املوت: )َكَت ، 
، (١)وحقداً على(، فال يصددددس أن يعرل عنهدا صددددداحد  الشددددريعدة؛ ألني اإلعرال عنهدا أمر قبيس 

فكي  يعرل محمد )صددددلى اهلل عليه وآله( عن الوصددددية عند املوت مع أنه كان لديه الوقت 
نع من كتدابتهدا على رؤوم األشددددهداد يوم الخمثس الكدايف لكتداب ، فهدل (2)تهدا ح  بعدد أن م 

عدم رسددول اهلل شدداهدين عدلني من األصددحاب مع وجود علي )عليه السددالم( وسددلمان وأبي ذر 
 
أ

عددم الوقدت وكدان (٣)واملقدداد وعمدار و ريهم ممن كدانوا يؤيددون كتدابدة الكتداب 
 
؟! أم هدل أ

 ياليها؟!عنده قرابة ثالثة أيام بل

، حقا  عَلوه بر این، در این آیه دو لفظ صریح وجود دارد كه وصیت هنگام مرگ را واجب می كند: ﴿ُكِتب 
علی﴾ »واجب شد، حقی است بر«، پس صحیح نیست كه صاحب شریعت از آن روی برگرداند، چون روی 

از وصیت كردن هنگام  )ص(چگونه حضرت محمد (4)باشد؛برگرداندن از آن، عملی قبیح و ناپسند می
از نوشتن   كه او راكه وقت كافی برای نوشتن آن داشت، حتی پس از ایناین گرداند، باوفات، روی برمی

 و عمار سلمان، ابوذر، مقداد، ،)ع(آیا با وجود علی (5)داشتندآن جلوی مردم و شهود در روز پنج شنبه باز

 
یه مخالفة صریحة لكتاب الله الناطق بوجوب الوصیة عند حضور الموت، إضافة إلی أنه )صلی الله علیه وآله( وصف الوصیة بأنها كتاب عاصم ِلن ف -1

 لألمة من الضَلل إلی یوم القیامة، وترك بیان كتاب هذا وصفه أمر قبیح بكل تأكید. 
 البخاري ومسلم، وكذلك من كتب الشیعة، فراجع.تقدمت بعض روایات رزیة الخمیس من صحیح  -2
ألست قد شهدت رسول الله ]لطلحة: )علیه السَلم( عن سلیم بن قیس الهَللي، قال اْلمام علي بلی والله، أوصی وأشهد علیها الرهط الصالح،  -3

)صلی الله حین دعا بالكتف لیكتب فیها ما ال تضل اِلمة وال تختلف، فقال صاحبك ما قال: إن نبي الله یهجر، فغضب رسول الله  )صلی الله علیه وآله(
بالذي أراد أن یكتب فیها وأن  )صلی الله علیه وآله(ثم تركها ؟ قال: بلی، قد شهدت ذلك. قال: فإنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول الله  علیه وآله(

قد علم من اِلمة االختَلف والفرقة، ثم دعا بصحیفة فأملی عليَّ ما أراد أن یكتب في الكتف وأشهد  عز وجلد علیها العامة فأخبره جبرئیل: إن الله یشه
،  211بن قیس: ص   [ كتاب سلیم علی ذلك ثَلث رهط: سلمان وأبا ذر والمقداد، وسمی منیكون من أئمة الهدی الذین أمر الله بطاعتهم إلی یوم القیامة ...

 تحقیق اِلنصاري. 
كه كه هنگام وفات، وصیت كردن واجب است. به عَلوه اینچون این كار مخالفت صریح با كتاب ناطق خدا است، مخالفت با این - 4

 باشد. ا  عملی قبیح میقطع روز قیامت توصیف كرده است، ترک نمودن بیان این نوشتار، گمراهی تا وصیت را به نوشتار بازدارنده از)عزوجل(پیامبر
ها های شیعه، بیان شد؛ به آن قسمت چنین از كتابهم  مسلم و بخاری و های صحیح )مصیبت پنج شنبه(، از كتاب  بعضی از روایات رزیة الخمیس -5

 مراجعه نمایید.



دو شاهد عادل از یاران خود  )ص(كسانی كه نوشتن وصیت را تأیید كردند، رسول اللهها، غیر از آن
 آیا وقت نداشتند؟! درحالی كه نزدیک سه شبانه روز وقت داشتند! (1)نداشت؟!

  أعتقد أني شخصاً يحرم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( سيقول إنه تر  كتابة كتاب 
 يه وآله( بأنه عاصم لألمة من الضالل إلى يوم القيامة.)الوصية( وصفه هو )صلى اهلل عل

گذارد، بگوید: ایشان نوشتن »وصیت« را ترک احترام می )ص(كنم، كسی كه به رسول اللهفكر نمی
ت از گمراهی توصیف شده است.  كردند؛ نوشتاری كه تا روز قیامت به بازدارنده بودن امَّ

يعة: )إني تر  كتابة الوصددددية مطلقاً و ري صددددحيس قول بعض من يدعون العلم من الشدددد 
يف رزيدة الخمثس على كتدابتهدا وقدالوا يهجر أو  -أي عمر وجمداعتده   -راجس ألني من اعرضددددوا 

 لبده الوجع لن يتورعوا بعدد وفداة رسددددول اهلل عن الطعن بسددددالمدة قواه العقليدة عندد كتدابتده 
 .(2)للوصية كما فعلوا يف رزية الخمثس(

، ترک كردن نوشتن وصیت ادعای علم می سخن بعضی از شیعیان كه كنند، صحیح نیست: »قطعا 
گوید، بهتر است، چون افرادی كه نسبت به نوشتن آن در پنج شنبه اعتراض كردند و گفتند: او هذیان می

زدن به )نیز( از طعنه )ص(یا درد بر او غلبه نموده است )یعنی عمر و جماعت او( پس از وفات رسول الله
و 

ُ
طور كه در »رزیة داشتند، همانهنگام نوشتن وصیت، دست برنمی )ص(ای عقَلنی پیامبرسَلمت ق

 (3)الخمیس« )مصیبت پنج شنبه( این كار را انجام دادند«.

برزت 
 
ت دت الوصدددديدة وأ وقولهم هدذا  ري صددددحيس؛ ألني هدذا يمكن أن يحصدددددل فيمدا لو ك 

شدددهد عليها َمْن قبلها من األصدددحاب دون أن 
 
ت ت لعلي وأ ظهرت لهؤ ء املعرضدددني، أما لو ك 

 
وأ

تربز لهؤ ء املعرضددني فلن يكون هنا  طعن بالرسددول )صددلى اهلل عليه وآله(، ويف نفس الوقت 
 

گوید: امام لیم بن قیس هَللی می چند فرد شایسته را به عنوان شاهد گرفتند. س وصیت كردند و)عزوجل( رسول الله بله به خدا قسم  - 1
ت)عزوجل(نبودی زمانی كه رسول الله آیا شاهد،  ای طلحهفرماید: »علی)ع(می  با هم اختَلف  گمراه نشوند و  كتف خواست تا در آن چیزی بنویسد كه امَّ

ذیان می: »دوست تو آن مطلب را گفت،  نداشته باشند  گفت )طلحه(   ؟«خشمگین شدند و آن كار را انجام ندادند)عزوجل(رسول الله  «گویدپیامبر خدا ه 
را از آن ،  بیرون رفتید وقتی شمافرمود: »    )ع(این جریان بودم. علی : بله، شاهد ، بگیرد بر آن شاهد مردم را و خواست بنویسدچه میرسول الله)عزوجل(م 

وجل: جبرئیل به او خبر داد. آگاه نمود تجدایی  اختَلف و، خدای عزَّ خواست در كتف  چه میآن، من بر ای خواست وسپس صحیفه ، را دانست( تو) امَّ
 ها امر شدیم كسانی كه به اطاعت از آن،  برآن سه نفر را به عنوان شاهد گرفت: سلمان، ابوذر و مقداد، و نام امامان هدایت و  نمود (دیكته)را امَل   بنویسد

 (. 722ص  3ن قیس: ج « )كتاب سلیم برا تا روز قیامت بیان نمود....
  . 722ص  3؛ مكاتیب الرسول للمیانجي: ج357انظر: المراجعات للسید شرف الدین: ص -2
 . 722ص 3؛ مكاتیب الرسول میانجی: ج357الدین: صمراجعات سید شرف  -3



   

كتابة الوصددية وهو أن تصددل إلى الَخَل  من هذه األمة وتنفي الضددالل عن يحقق الغرل من 
 هذه األمة إلى يوم القيامة.

ها صحیح نیست، چون این مطلب زمانی امكان داشت حاصل شود كه وصیت برای این سخن آن
شود، بدون كنند، نوشته  و یارانی كه آن را قبول می  )ع(ُمعترضین، نوشته و آشكار شود، ولی اگر برای علی

وارد نیست و در عین حال، هدف از  )ص(الله ای به رسولكه برای این معترضین آشكار گردد، طعنهاین
ت برسد و تا روز قیامت، كه این وصیت به افراد نسلشود؛ ایننوشتن وصیت محقق می های آینده  این امَّ

ت نفی كند.  گمراهی را از این امَّ

سددددوقوا الكالم السددددابق لتعليل عدم إصددددرار رسددددول اهلل نعم، يجوز ملن يدعون الفقه أن ي
 )صلى اهلل عليه وآله( على كتابة الوصية يف نفس املوق ، أي يف حادثة الخمثس   مطلقاً.

كنند، جایز است این سخن را بگویند، به جهت دلیل آوردن بله، برای این كسانی كه ادعای »فقه« می
ی پنج شنبه یت در همان موقع اصرار نورزید، یعنی در حادثهبر نوشتن وص )ص(كه رسول اللهبرای این

 اما نه به طور مطلق و همیشگی!

وهذا أمر بديهي، فهل من يشقي عليه صيام يوم من شهر رمضان ي عرل عن صيام هذا اليوم 
مطلقاً، أم يصددددومه يف يوم آخر يمكنه صدددديامه فيه؟ وهل من   يتمكن من أداء الصددددالة يف 

 جاسة فيه يمتنع عن الصالة، أم يصليها يف مكان آخر؟مكان لوجود الن

تواند یک روز از ماه رمضان را روزه بگیرد، مطلقا  از این مطلبی بدیهی و روشن است! آیا كسی كه نمی
كند، یا در روز دیگری كه امكان روزه گرفتن در آن برایش وجود دارد، روزه روزه گرفتن این روز دوری می

خواند یا در تواند نماز بخواند، دیگر نماز نمیكه در مكانی،  به دلیل وجود نجاست، نمیگیرد؟ آیا كسی  می
 خواند؟مكان دیگری نماز می

ه  وكتاب رسدول اهلل عند ا حتضدار )الوصدية( أمر عريم أعرم من الصدوم والصدالة فَرضدَ
ِت ، وحقاً على(، ووصدددفه رسدددول اهلل بأنه ي عصدددم األمة من اهلل على الرسدددول بقوله تعالى: )ك 

الضدددالل إلى يوم القيامة، فكي  يركه رسدددول اهلل )صدددلى اهلل عليه وآله( مطلقاً بمجرد أن 
 اعرل عليه جماعة يف يوم الخمثس؟!



تر از روزه و نماز است، و خداوند ای بسیار بزرگهنگام وفات )وصیت(، مسئله )ص(نوشتار رسول الله
واجب كرده است: ﴿ُكِتب، وحقا  علی﴾ )واجب است، حقی بر( و  متعال با این سخن خود، آن را بر پیامبر

ت را تا روز قیامت از گمراهی باز میاین وصیت را این  )ص(رسول الله دارد؛ گونه توصیف كرده است كه امَّ
كه گروهی به نوشتن آن در پنج شنبه اعتراض به محض این )ص(حال چگونه امكان دارد رسول الله

 مطلق ترک نماید؟! كردند، آن را به طور

يف الحقيقة إنه أمر عريم وخطري أن ي تهم رسدددول اهلل )صدددلى اهلل عليه وآله( بر  كتابة 
الوصددددية عند ا حتضددددار، حثث يمثجل اتهاماً للرسددددول بأنه تر  ما أمره اهلل به مع تمكنه من  

 بيية واحدة أدائه والقيام به، فاهلل يوج  كتابة الوصدددية على سددديد وإمام املتقني محمد مرتني
ة   يدَّ م  امْلَْوت  ِإن َتَرَ  َخرْياً الَْوصددددِ َدك  حدَ

َ
َر أ ْم ِإَذا َحضددددَ تِدَ  َعَلْيك  بقولده: )كتد ، حقداً على( ﴿ك 

اً َعَلى امْل تَِّقنيَ  وِن َحقي [، ويأتي فالن أو فالن اليوم ليقول: إني ١8٠البقرة:  ﴾]ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبنَي ِبامْلَْعر 
ص الثقلني !!محمداً تر    الوصية الآ ت شخج

را به ننوشتن وصیت هنگام مرگ،   )ص(ی بزرگ و خطرناكی است كه رسول اللهدر حقیقت این مسئله
چه خدا به او دستور داده را رها كرده شود كه، آنوارد می  )ص(الله كنند؛ زیرا این اتهام بر رسولمتهم می

ادن آن برای ایشان مهیا بوده است در حالی كه خداوند نوشتن كه امكان انجام و برپا داشتن داین است با
بار واجب كرده است، با این سخن: ﴿كتب، حقا  علی﴾  وصیت را به سرور و امام پرهیزكاران در یک آیه، دو

تان وصیت نیكو به اگر خیر و خوبی بر جای گذاشتید، بر شما هنگام وفات ﴿)واجب است، حقی است(. 
. امروز فَلنی یا فَلنی [180البقرة: ] (نزدیكان واجب است، )این( حقی بر پرهیزكاران استوالدین و 

 كند، ننوشته است!!گوید: محمد، وصیتی كه ثقلین را مشخص میآید  و میمی

وهكذا بكل بسددداطة يتهم رسدددول اهلل بأنه يعيصددد اهلل؛ ألني الوصدددية الوحيدة املروية   
املهديني واسدم أولهم، هكذا فقط ألنها   تعجبه يقول إني رسدول   توافق هواه، وألني فيها ذكر

 اهلل )صلى اهلل عليه وآله( لم يوِل، هل هنا  اتباع للهوو أبني من هذا؟!!

كند؛ چون تنها كند كه از خداوند سرپیچی میرا متهم می )ص(چنین شخصی به راحتی رسول الله
ها موافق نیست زیرا در آن، مهدیین و نام اولین آن حدیث وصیت كه روایت شده است، با هوای نفس او

وصیت  )ص(گویند: رسول اللهآید میها خوش نمیكنند چون به مذاق آنگونه رفتار میآمده است. این
 تواند باشد؟!!روی از هوای نفس، آشكارتر از این مینكرده است. آیا دنباله



   

عون أنهم يعلمون ما يف و صددية رسددول اهلل الآ لم يكتبها حسدد  واملصددثبة أني بعضددهم يدي
، ولهدذا فهو )صددددلى اهلل (١)زعمهم وبدأنهدا مجرد تدأكيدد لبيعدة الغددير ولحدديدث الثقلني املجمدل 

عليه وآله( لم يهتم لكتابتها ولم يكتبها بعد حادثة الرزية بحسدد  زعمهم ولو للمسداكني 
لتصدددددل ملن يقبلونهدا بعدده  الدذين يقبلونهدا كعمدار وأبي ذر واملقدداد، ولم يكتبهدا ح  لعلي

 .(2)لكي   يضيع ويضل كل من يف أصالب الرجال وتعصم األمة من الضالل 

سب  )ص(كنند از مطالبی كه در وصیت رسول اللهها ادعا میمصیبت این است كه بعضی كه به ح 
یث مختصر كه وصیت، فقط تأكیدی برای بیعت غدیر و حدشان ننوشته است خبر دارند، مبنی بر اینگمان

اهتمامی به آن نداشت و   )ص(ی مصیبت )پنج شنبه(، ایشانبه همین دلیل پس از حادثه (3)ثقلین بود؛
سب گمان كنند، مثل عمار، ابوذر و شان ننوشتند؛ حتی برای افراد مسكینی كه آن را قبول میآن را به ح 

ی آنان كه در پذیرند، برساند و همهمی مقداد، و حتی آن را برای علی ننوشت تا آن را به كسانی كه آن را
ت از گمراهی در امان بماند!های مردان هستند، ضایع و گمپشت  (4)راه نشوند و امَّ

و  أدري من أين علموا أني الوصدددديدة مجرد تكرار أو تدأكيدد لحدادثدة الغددير أو  ريهدا من 
كحديث الثقلني املجمل، مع أنه الحواد  واألقوال السددابقة لرسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله(  

)صدلى اهلل عليه وآله( نيب ورسدول من اهلل والوحي مسدتمر له، ورسدالته لهداية النام مسدتمرة 
ح  آخر لحردة من حيداتده، فهدل أني اهلل أخربهم مثاًل أنده لم يوِن ملحمدد قبدل احتضددددداره بيوم أو 

ني وهو األوصددياء من بعده بشددهر أو بشددهرين شددثئاً جديداً وتفاصدديل جديدة تخصي أحد الثقل
وأسددماء وصددفات بعضددهم بما يضددمن عدم ضددالل األمة إلى يوم القيامة، مع أني هذا األمر موافق 

! وإذا لم يكن قد أوحى اهلل لهؤ ء املدعني شددثئاً، فلماذا الجزم أني الوصددية كانت ؟للحكمة

 
ن أسماء اِلوصیاء من عترته، ولذا فالحدیث مجمل حث النبي )صلی الله علیه وآله( في حدیث الثقلین علی التمسك بكتاب الله والعترة، ولكن لم  -1 ُیبیِّ

 من هذه الناحیة. 
ْخلِ  -2 ْست  ، وال  ی  د  یَّ ه )صلی الله علیه وآله( ُمؤ  ُسوِل اللَّ ة  ر  ِلیف  ه )صلی الله علیه وآله( ِإالَّ ورد في احتجاج اْلمام الباقر )علیه السَلم(: ].... إنَّ خ  ُسوُل اللَّ ُف ر 

ْحُكُم  ْن ی  ْخِلْف م  ْست  ْم ی  ه )صلی الله علیه وآله( ل  ُسوُل اللَّ ان  ر  ، وِإْن ك  ة  ُبوَّ ه ِإالَّ النُّ ُكوُن ِمْثل  ْن ی  اِل  ِبُحْكِمه وِإالَّ م  ج  ِب الرِّ ْصَل 
 
ْن ِفي أ ع  م  یَّ ْد ض  ق  دا  ف  ح 

 
ِفي ِعْلِمه أ

ه .....[ الكافي: ج ْعد  ُكوُن ب  ْن ی   . 245ص 1ِممَّ
های اوصیای عترتش را بیان نفرموده است؛ به همین  در حدیث ثقلین، به چنگ زدن به كتاب خدا و عترت  تشویق كرده است، ولی نام )عزوجل( پیامبر  -3

 باشد.  دلیل، حدیث از این جهت، »ُمختصر« می 
شود كه به  می )عزوجل(نشین رسول اللهفقط كسی جا، تأیید شده است)عزوجل(ی رسول الله».... قطعا  خلیفه آمده است:  )ع(در احتجاج امام باقر -4

افرادی كه پس از ، كردو اگر رسول الله)عزوجل(در علم خود كسی را تعیین نمی ، و او كسی است كه مانند او است به جز در پیامبری، حكم او حكم كند
 ( 245ص  1« )كافی: ج كردمی او و از پشت مردان بودند را ضایع



الخمثس بحسددددد  مجرد تكرار ملدا سددددبق ولهدذا كدان األفضدددددل تر  كتدابتهدا بعدد رزيدة 
 زعمهم؟!!

ی حوادث و سخنان ی غدیر یا بقیهدانم از كجا یقین دارند كه وصیت فقط تكرار یا تأكید بر واقعهنمی
پیامبر و رسولی از جانب  )ص(كه ایشانبا این ،مثل حدیث مختصر ثقلین است ،)ص(پیشین رسول الله

حتی در آخرین لحظات  ،برای هدایت مردمخداوند است و وحی برای او استمرار دارد، و رسالت ایشان 
ها را با خبر نموده است كه مثَل  یک روز یا یک ماه یا دو ماه پیش از زمان زندگیش مستمر است. آیا خدا آن

كند، كه در مورد یكی از ثقلین؛ كه همان شان، چیز جدید و تفاصیل جدیدی به محمد وحی نمیوفات 
باشد، مواردی كه باعث عدم گمراهی  هاهای بعضی از آنو ویژگیها اوصیای پس از خودش با ذكر نام

ها باشد؟! وقتی خدا به این مدعیكه این مطلب، موافق حكمت میشود، با اینمردم تا روز قیامت می
حسب  چیزی وحی نكرده، چگونه یقین دارند كه وصیت فقط تكرار گذشته است و به همین دلیل، بر

 الخمیس« )مصیبت پنج شنبه( وصیت نوشته نشود؟! بعد از »رزیة بود كهگمانشان بهتر می

هل هذا يعين أني عمر يقرر لرسددددول اهلل أني األفضددددل عدم كتابة الوصددددية يف يوم الخمثس 
، وأنتم (١)كما يزعم من اعتربوا أني اعرال عمر على كتابة الكتاب كان بتوفيق وتسددديد  

الوصية بعد يوم الخمثس و  ت عدمون القش إليقاد تقررون لرسول اهلل أني األفضل عدم كتابة  
ناركم، فمن الرسددددول بربكم محمد بن عبد اهلل )صددددلى اهلل عليه وآله( أم عمر وجماعته، أم 

 أنتم يا من تسميتم بالتشيع؟

كند كه ننوشتن وصیت در روز پنج شنبه بیان می )ص(آیا این به آن معنا است كه عمر برای رسول الله
كنند كه اعتراض عمر به نوشتن نوشتار شان بیان میگونه كه كسانی به حسب گمانمانبهتر است، ه

كنید كه بهتر این است بیان می )ص(و شما برای رسول الله (2)وصیت، از روی توفیق و تأیید بوده است!
روا نداور نمودن آتش عذاب كه وصیت بعد از روز پنج شنبه نیز نوشته نشود و از شعله رید؟! به تان، پ 

 
عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحدیث علی أنه من دالئل فقه عمر وفضائله ودقیق نظره ِلنه قال النووي: ]وأما كَلم  -1

كتاب الله   خشي أن یكتب صلی الله علیه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة علیها ِلنها منصوصة ال مجال لَلجتهاد فیها فقال عمر حسبنا
 ا فرطنا في الكتاب من شئ وقوله الیوم أكملت لكم دینكم فعلم أن الله تعالی أكمل دینه فأمن الضَلل علی اِلمة وأراد الترفیه علی رسوللقوله تعالی م

 . 90ص 11الله صلی الله علیه وسلم فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقیه[ شرح صحیح مسلم: ج

رح حدیث اتفاق نظر دارند كه این سخن از دالیل فهم عمر و فضایل و دقت نظر او است، چون او گوید: اما سخن عمر؛ علمای متكلم در شنووی می  -2
مسایلی بنویسد كه از انجام آن ناتوان باشند و مستحق عقوبت گردند، چون )در این صورت این مطالب( نص صلی الله علیه و سلم  ترسید رسول اللهمی
در كتاب از هیچ چیزی فرو گذار ند. عمر گفت: كتاب خدا برای ما كافی است، به خاطر سخن خدای متعال: )ماباشد و جایی برای اجتهاد باقی نمیمی

خواست رسول شوند، و می(، عمر فهمید كه خدا دینش را كامل نموده است و مردم دیگر گمراه نمی امروز دین شما را كامل نمودم ( و سخن او )نكردیم 
 ( 90ص  11تر( است. )شرح صحیح مسلم: ج تر )فهیم نظران او فقیهباشد. پس عمر از ابن عباس و هم راحت صلی الله علیه و سلم  الله



   

یا عمر و جماعت او، و یا شما  )ص(دهم، چه كسی پیامبر است؟! محمد بن عبداللهپروردگارتان قسم می
 اید؟!كه خودتان را شیعه نامیده

 أنا أدعو من يقولون هذا القول إلى التوبة وا ستغفار إن كانوا يخافون اهلل.

 ترسند!كنم؛ اگر از خداوند میستغفار دعوت میرانند، به توبه و امن كسانی كه این سخن را بر زبان می

فعلية الوصددددية عند ا حتضددددار لخليفة اهلل والحكمة منها؛ أني الوحي والتبلي  مسددددتمر 
لخليفة اهلل يف أرضه ح  آخر لحرة من حياته، فوصثته تكون بيخر ما يوحى له فيما يخص 

ِتَ  أمر خليفة أو خلفاء اهلل من بعده أو أوصددديائه، ولهذا قال ا لحكيم املطلق سدددبحانه: ﴿ك 
ة   يَّ م  امْلَْوت  ِإن َتَرَ  َخرْياً الَْوصددِ َحَدك 

َ
َر أ ْم ِإَذا َحضددَ ، ولم يقل كت  عليكم الوصددية ﴾..َعَلْيك 

فحسد ، ولهذا بنيَّ الرسدول محمد )صدلى اهلل عليه وآله(فيما سدمي برزية الخمثس بأني وصدثته 
خَل  العاصدددم من عند املوت هي العاصدددم من الضدددالل      ري؛ ألنها يف تشدددخيص الثقلني )املددددددد 

الضدالل( با سدم والصدفة الذي   يمكن معه أن يحصدل الضدالل ملن ال م بهذه الوصدية إلى يوم 
 القيامة.

ی خدا ی خدا به هنگام مرگ و حكمت آن، این است كه وحی و تبلیغ برای خلیفهعلت وصیت خلیفه
اش ادامه دارد؛ بنابراین وصیت او آخرین چیزی است كه به او ندگیدر زمین، حتی تا آخرین لحظات ز 

شود و در مورد موضوع خلیفه یا خلفای خداوند بعد از او، یا اوصیای او است. به همین دلیل وحی می
بر شما واجب شده است كه در هنگام وفات، اگر خیری بر جای ﴿فرماید:  خدای حكیم مطلق سبحان می

....﴾ و خدا نفرموده است كه وصیت كنید و تمام. به همین دلیل محمد رسول د گذاشتید، وصیت كنی
الخمیس« )مصیبت پنج شنبه( فرمود كه وصیِت زمان وفاتش بازدارنده از گمراهی  در »رزیة )ص(الله

ی بازدارنده از گمراهی( است و نه چیز دیگر! چون این وصیت برای شناسایی ثقلین )به جای گذاشته شده
ی آن، گمراهی تا روز قیامت،  برای كسی كه به آن ُملتزم باشد، حاصل م و صفتی است كه به واسطهبا نا

 شود.نمی

 -كمدا سددددمداه ابن عبدام  -وهندا أعيدد للتنبيده ولفدت ا نتبداه أني قول الرسددددول يف يوم الرزيدة  
 الذي  بلي الت من سدددبق ما أني : معناه(  أبداً   بعده تضدددلوا لن  كتاباً   لكم أكت   بكتاب  ائتوني)

)عليه السدالم( الذي بل  بوصدايته مرات عديدة بل والحسدن   وعلي  القرآن  فيه بما  الرسدول به جاء



صدددا بحديث الكسددداء و ريه   ،   يعصدددم األمة من (١)والحسدددني )عليهما السدددالم( اللذان شدددخي
للثقلني الضدالل إلى يوم القيامة، بل الذي يعصدم األمة من الضدالل هو هذا التشدخيص الدقيق  

وحي لرسدددول اهلل )صدددلى اهلل عليه وآله(وأمره اهلل بتبليغه للنام بوصدددثته املباركة عند 
 
الذي أ

 ا حتضار ويف ختام حياته ورسالته املباركة.

طور كه ابن عباس )مصیبت( همان در روز رزیه  )ص(الله گویم: سخن رسولكنم و میدوباره تأكید می
ای بنویسم كه بعد از آن هرگز گمراه تان نوشتهاست: »كتابی بیاورید تا برایاین روز را به این نام، نامیده 

چه در كه شامل مطالب قرآن و آن )ص(چه از رسالتی كه رسول اللهنشوید«، به این معنی است كه: آن
است كه با حدیث  )ع(و حسین )ع(چه در مورد حسنبارها، وصیت نموده است، حتی آن )ع(مورد علی
ت را از گمراهی باز نمی  (2)شان را مشخص نموده است،آن شخصیت  كسا و غیر دارد، بلكه تا روز قیامت امَّ

وحی شده است و خدا دستور  )ص(دارد، كه به رسول اللهشناسایی دقیق ثقلین مردم را از گمراهی باز می
 اند.داد آن را در وصیت مبارک، هنگام مرگ و پایان زندگی و رسالت مباركش، به مردم برس

 يف الختام: 

 در پایان:

لدينا آية توج  كتابة الوصدددية عند ا حتضدددار وبكلمتني دالتني على الوجوب )كت ، 
ة   يدَّ م  امْلَْوت  ِإن َتَرَ  َخرْياً الَْوصددددِ َدك  حدَ

َ
َر أ ْم ِإَذا َحضددددَ تِدَ  َعَلْيك  وحقداً على(، قدال تعدالى: ﴿ك 

وِن حَ  اً َعَلى امْل تَِّقنيَ ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبنَي ِبامْلَْعر  [، فمن ينكر كتابة الوصدية يتهم ١8٠البقرة:  ﴾]قي
 الرسول باملعصية.

ای كه بر واجب بودن آن داللت دارد، ای وجود دارد كه نوشتن وصیت را هنگام مرگ با دو كلمهآیه
اگر خیری ﴿فرماید: كند: ﴿كتب، وحقا  علی﴾ )واجب است، حقی است بر....(. خدای متعال میواجب می

 
هابطة،  أخرج الحاكم: ].. عن إسماعیل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبیه قال: لما نظر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم إلی الرحمة -1

فیة: من یا رسول الله، قال: أهل بیتي علیا  وفاطمة والحسن والحسین فجیئ بهم فألقی علیهم النبي صلی الله علیه قال: ادعوا لي ادعوا لي، فقالت ص
الرجس أهل  وآله وسلم كساءه ثم رفع یدیه ثم قال: اللهم هؤالء آلي فصل علی محمد وعلی آل محمد، وأنزل الله عز وجل: "إنما یرید الله لیذهب عنكم 

. هذا حدیث صحیح االسناد ولم یخرجاه[ المستدرك: جالبیت ویطهركم تط  . 147ص 3هیرا 
وقتی با مهربانی و رحمت نگاه  صلی الله علیه و سلم  حاكم بیان كرده است: .... از اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب از پدرش: رسول الله -2

اهل بیت من )منظورتان( چه كسانی هستند؟ فرمود: » صلی الله علیه و سلم  ول الله ، صفیه عرض كرد: رسبگویید بیایند بگویید بیایند« كرد، فرمود: »
 فرمود(: )و دستش را باال برد ها انداخت ورا روی آن )كسا( عبایشصلی الله علیه و سلم    ها را آوردند و پیامبر، آنعلی و فاطمه و حسن و حسین هستند«

وجل اینمحمد و آل محمد درود بفرست«پس بر ، من هستند ها خاندانخدایا این» ْجس  ﴿را فرستاد:  )آیه( ، و خدای عزَّ ْنُكُم الِرَّ ُه ِلُیْذِهب  ع  ما ُیریُد الل َّ ِإن َّ
ْطهیر ُكْم ت  ر  ِهَّ ْیِت و  ُیط  ْهل  اْلب 

 
 (. 147ص  3: ج ( )مستدرک پاک كند را اهل بیت، پلیدی را دور كند و شما خواهد از شماخداوند می) ﴾أ



   

ب است، این حقی تان وصیت نیكو نمودن به والدین و نزدیكان واجبر جای گذاشتید، بر شما هنگام وفات 
را به معصیت متهم  )ص(. هر كسی كه نوشتن وصیت را انكار كند، رسول الله(1)﴾است بر پرهیزكاران

 كرده است.

ولدينا روايات تدل على كتابة الوصدددية أو همي الرسدددول بكتابة الوصدددية عند ا حتضدددار 
 .(2)كرزية الخمثس املروية يف البخاري وما رواه سليم بن قثس يف كتابه 

هنگام وفات   )ص(الله روایاتی است كه داللت بر نوشتن وصیت یا تأكید بر نوشتن وصیت توسط رسول
چه سلیم الخمیس« )مصیبت پنج شنبه( كه در بخاری روایت شده است و آن نماید؛ مثل روایت »رزیةمی

  (3)كند.بن قیس دركتابش روایت می

ات املهديني ا ثين عشدددر، وهي موجودة يف   ولدينا روايات موافقة ملحتوو الوصدددية وهي رواي
، وأيضداً ما رواه الطون (4)كت  األنصدار ويمكن الرجوع إلى مصدادرها عند الشديعة والسدنة  
، وما رواه السدددنة من أني (5)عنهم )عليهم السدددالم( يف أني اسدددم املهدي )أحمد وعبد اهلل واملهدي(  

 أي أحمد كما ورد يف الوصية. (6)اسم املهدي يواطو اسم النيب 

باشند و در گانه میروایاتی است كه با مضمون وصیت، موافقت دارد كه روایات مهدیین دوازده
ت مراجعه نمودهای انصار موجود است و میكتاب  چه چنین آنهم  (7)توان به منابع آن در شیعه و اهل سنَّ

چه اهل و آن (8)مد و عبدالله و مهدی« استروایت كرده است كه اسم مهدی »اح )ع(هاطوسی از آن

 
   180بقره:  -1
 (.1للمزید انظر ملحق رقم ) -2
 این پیوست، در كتاب وصیت مقدس، نوشتار بازدارنده از گمراهی موجود است. )مترجم( . 1رجوع شود به پیوست  -3
 (.2انظر ملحق رقم ) -4
إنه یبایع بین الركن والمقام، اسمه أحمد  ... عن حذیفة قال: سمعت رسول الله )صلی الله علیه وآله( وذكر المهدي فقال: -463روی الطوسي: ] -5

 (. 3. وللمزید انظر ملحق رقم )454وعبد الله والمهدي، فهذه أسماؤه ثَلثتها[ الغیبة: ص
رجل  أخرج أحمد: ].. عن زر بن حبیش عن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ال تنقضي اِلیام وال یذهب الدهر حتی یملك العرب -6

 . 377ص 1أهل بیتي اسمه یواطئ اسمي[ مسند أحمد: ج من
 این پیوست، در كتاب وصیت مقدس، نوشتار بازدارنده از گمراهی موجود است. )مترجم( . 2رجوع شود به پیوست  -7
بین ركن و مقام با او بیعت  »شنیدم، هنگامی كه ذكر مهدی شد فرمود: )عزوجل(گوید: از رسول الله .... حذیفه می  -463كند: طوسی روایت می  -8

این پیوست، در كتاب وصیت . 3( و رجوع شود به پیوست 454)غیبت طوسی: ص  «این سه نام اوست، نام او احمد و عبدالله و مهدی است، شودمی
 دس، نوشتار بازدارنده از گمراهی موجود است. )مترجم(مق



ت روایت كرده طور كه در وصیت یعنی احمد، همان (1)اند كه اسم مهدی موافق اسم رسول الله استسنَّ
 آمده است. 

، و  يوجد (2)ولدينا نص الوصدددية املكتوبة عند ا حتضدددار وهي مروية يف  يبة الطون  
 أتوا به لرد الوصية تم رده وبيان بطالنه.لدينا معارل لنص الوصية. وكل إشكال 

( و )روایت( 3ی هنگام وفات موجود و در كتاب غیبت طوسی روایت شده است)وصیِت نوشته شده 
هایی كه برای ردَّ وصیت آوردند، بیان و علت بطَلن مخالفی با متن وصیت، وجود ندارد، و تمام اشكال

 ها نیز پاسخ داده شده است.آن

لعاقل أن يرد الوصدية، وكي  ملن يخان ا خرة أن يرد  -بعد كل هذا   -فكي  يمكن  
 الوصية، وكي  ملن يتقي اهلل أن يرد الوصية؟!!

ترسد، تواند وصیت را ردَّ كند؟! چگونه كسی كه از آخرت میها، چگونه عاقل میی اینپس از همه
 اند وصیت را ردَّ كند؟!!تو ترسد میتواند وصیت را ردَّ كند؟! و چگونه كسی كه از خدا میمی

: )قلدت  بي عبدداهلل )عليده السددددالم(: ألي يشء سددددمي القدائم؟ قدال: ألنده يقوم بعددمدا 2  م 
 . (4)يموت، إنه يقوم بأمر عريم يقوم بأمر اهلل سبحانه( 

عرض كردم: چرا قائم به این نام نامیده شده است؟  )ع(: به ابو عبدالله امام صادق ۲پاسخ سؤال 
خیزد؛ به دستور خداوند میكند. او به امر بزرگی برود: »به این دلیل كه پس از مردنش، قیام میایشان فرم
 ( 5)خیزد«؟میسبحان بر

ا ما روي من األخبار الآ تتضددددمن أن صدددداح   قال الشددددي. الطون يف كتاب الغيبة: )وأمي
عن مو  بن الزمدان يموت ثم يعثش أو يقتدل ثم يعثش، نحو مدا رواه: الفضدددددل بن شددددداذان، 

 
، كه برعربرود تا اینگذرد و زمان نمی روزگاران نمیفرمود: »صلی الله علیه و سلم كند: ... از زر بن حبیش از عبد الله: رسول الله احمد روایت می -1
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سددعدان، عن عبد اهلل بن قاسددم الحضددرمي، عن أبي سددعيد الخراسدداني قال: قلت ألبي عبد اهلل 
قال: ألنه يقوم بعدما يموت، إنه يقوم بأمر عريم يقوم   ؟)عليه السددالم(: ألي يشء سددمي القائم

 بأمر اهلل سبحانه(.

 گوید: شیخ طوسی در كتاب غیبت می
كند، یا میرد، سپس زندگی میالزمان میآید كه صاحب»و اما از آنچه از اخبار روایت شده، چنین بر می

كند، مانند این روایت: فضل بن شاذان از موسی بن سعدان از عبد الله شود، سپس زندگی میكشته می
عرض كردم: به  )ع(الله امام صادق عبد كند: به ابومی سعید خراسانی روایت بن قاسم حضرمی از ابو

كند. چه دلیلی قائم به این نام نامیده شده است؟ ایشان فرمود: »به این دلیل كه پس از مردنش، قیام می
 خیزد«.میخیزد؛ به دستور خداوند سبحان برمی او به امر بزرگی بر

ه، عن يعقوب بن يزيدد، عن علي بن وروو محمدد بن عبدد اهلل بن جعفر الحمريي، عن أبيد 
الحكم، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصددري قال: سددمعت أبا جعفر )عليه السددالم( يقول: )مثل 

 أمرنا يف كتاب اهلل مثل صاح  الحمار أماته اهلل مائة عام ثم بعثه(.

ز ابو بصیر محمد بن عبد الله حمیری از پدرش از یعقوب بن زید از علی بن حكم از حماد بن عثمان ا
ل صاحب شنیدم كه می )ع(كند: از ابو جعفر امام باقرنقل می ث  ل امر ما در كتاب خداوند، م  ث  فرماید: »م 

 انگیخته است«.االغ است كه خداوند او را یكصد سال میرانده، سپس او را بر

 وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الكويف، عن إسدحاق بن محمد، عن القاسدم بن الربيع،
عن علي بن خطاب، عن مؤذن مسددددجد األحمر قال: )سددددألت أبا عبد اهلل )عليه السددددالم( هل يف 

فقال: نعم، آية صداح  الحمار أماته اهلل )مائة عام( ثم   ؟كتاب اهلل مثل للقائم )عليه السدالم(
 بعثه(.

خطاب از و از او از پدرش از جعفر بن محمد كوفی از اسحاق بن محمد از قاسم بن ربیع از علی بن 
 )ع(پرسیدم: آیا در كتاب خداوند، مثالی برای قائم )ع(كند: از امام صادقمؤذن مسجد احمر روایت می

 انگیخت«.ی صاحب االغ كه او را صد سال میراند و سپس او را بروجود دارد؟ ایشان فرمود: »بله. آیه



اد بن عبدد وروو الفضددددل بن شدددداذان، عن ابن أبي نجران، عن محمدد بن الفضدددديدل، عن حمد 
الكريم قال: قال أبو عبد اهلل )عليه السدددالم(: )إني القائم )عليه السدددالم( إذا قام قال النام: أنى 

 يكون هذا وقد بلثت عرامه منذ دهر طويل(. 

 )ع(فضل بن شاذان از ابن ابی نجران از محمد بن فضیل از حماد بن عبدالكریم روایت كرد: امام صادق
حالی كه روزگاران طوالنی  شود؟ درگویند: چگونه چنین میقیام كند، مردم می )ع(فرمود: »وقتی قائم 

 هایش پوسیده است«.است كه استخوان

ثم علق الشددددي. الطون رحمده اهلل عليهدا فقدال: )فالوجه يف هذه األخبدار وما شدددداكلهدا أن 
صدددداحد   نقول: بموت ذكره، ويعتقدد أكه الندام أنده بلي عردامده، ثم يرهره اهلل كمدا أظهر

الحمدار بعدد موته الحقيقي. وهذا وجه قري  يف تأويل هذا ا خبدار، على أنه   يرجع بأخبدار آحاد 
  توج  علماً عما دلت العقول عليه، وسددداق ا عتبار الصدددحيس إليه، وعضدددده األخبار املتواترة 

بعدد تسددددليم وإنمدا تدأولنداهدا   ،الآ قددمنداهدا، بدل الواجد  التوق  يف هدذه والتمسدددد  بمدا هو معلوم
 . (١)صحتها على ما يفعل يف نرائرها ويعارل هذه األخبار ما ينافيها(

 گوید: زند و میسپس شیخ طوسی كه خداوند رحمتش كند، تعلیقی می
شود، و بیشتر مردم معتقد های آن، این است كه بگوییم: یاد او به مرگ می»توجیه این اخبار و مشابه

طور كه صاحب االغ را پس از مرگ هایش پوسیده شده است. سپس خداوند هماناستخوانشوند كه می
باشد. البته به كند؛ این توجیهی نزدیک در تأویل این اخبار میاش آشكار نمود، او را آشكار میحقیقی

سمت اخبار آحاد )منفرد( كه باعث علمی به آنچه عقل به آن گرایش پیدا كرده و اعتبار صحیح به آن 
كند. بلكه تر بیان كردیم، این را تأیید میگردد و اخبار متواتر كه پیششود، مراجعه نمیكشیده شده، نمی

ک جستن به آنچه مشخص است، می باشد و ما این را فقط پس از واجب، توقف در این خصوص و تمسَّ
دهیم و این اخبار با جام میكاری كه در مورد نظایر آن ان پذیرفتن صحیح بودنشان، تأویل نمودیم؛ همان

 (2)باشد«.هایش در تعارض میمخالف
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الشددددي. الطون فهم من ظاهر هذه األحاديث ونرائرها الآ كانت تروو يف عصددددره بأنها 
تعين أني هنا  شدددخصددداً يدخل للدنيا ويخر  منها مقتو ً ثم يعود إليها بأني يحيه اهلل يف الدنيا 

ة أخرو فيكون هو   القائم من آل محمد )املهدي، املنقذ، املخلص(.مري

فهمد كه شدند، چنین میشیخ طوسی از ظاهر این احادیث و نظایرشان كه در زمان خودش روایت می
گردد به طوری كه گردد، سپس به آن باز میشخصی به دنیا وارد و سپس كشته شده، از آن خارج می

دهنده، كند و او قائم آل محمد خواهد بود )مهدی، نجات میخداوند بار دیگر او را در این دنیا زنده 
 بخش(.رهایی

ا ما روي من األخبار الآ تتضدمن أن  قال الشدي. الطون رحمه اهلل يف تقديم الروايات: )وأمي
صددددداحد  الزمدان يموت ثم يعثش أو يقتدل ثم يعثش( وبمدا إني الشددددي. الطون فهم أن القدائم 

مام املهدي محمد بن الحسددددن )عليه السددددالم(، وبما أنه لثس لديه املقصددددود بهذه األخبار هو اإل
فهم يوفق بني هدذا الرداهر وبقيدة األحداديدث فقدد لجدأ إلى التدأويدل تدارة وإلى كونهدا آحداد   

 يحصل منها اليقني تارة أخرو وإلى التوق  يف معناها أخرياً 

اما آنچه از اخباری كه بیان  گوید: »وی روایات میشیخ طوسی كه خداوند رحمتش كند، در مقدمه
كند« و از آنجا شود سپس زندگی میكند، یا كشته میمیرد سپس زندگی میكنند صاحب الزمان میمی

فهمیده و از آنجا كه ایشان   )ع(كه شیخ طوسی، قائِم منظور در این اخبار را امام مهدی، محمد بن الحسن
نداشته است، یک بار به تأویل پناه برده و بار دیگر به  ی احادیث فهِم سازگاریبین ظاهر روایات و بقیه

 شود، و در نهایت به توقف در معنای آن!اینكه این اخبار، آحاد است و از آنها یقین حاصل نمی

وهو يف كددل األحوال جزاه اهلل خرياً مع أن تددأويلدده لم يكن موفقدداً و  يمكن أن تقبلدده 
القائم من املوت مجرد ظهوره بعد موت ذكره النصددول املتقدمة بحال، فكي  يكون قيام  

مع أن املثل الذي ضدرب له هو صداح  الحمار الذي ذكر اهلل موته واحياءه بعد موته صدريحاً يف 
 القرآن؟

ها خیر دهد؛ ولی تأویل او صحیح نیست و به هیچ وجه متون پیشین، ی حالتخداوند به ایشان در همه
چگونه قیام قائم از مرگ، صرفا  به معنای آشكار شدنش پس از مردن كند.  امكان پذیرش آن را فراهم نمی

حالی كه مثالی كه خداوند در قرآن برای او زده، صاحب االغی است كه خداوند مردنش باشد؟ در  یادش می
 شود. را ذكر نموده و پس از مرگش، آشكارا زنده می



ْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَيةم َوِهَي َخاِوَيةا 
َ
ِذِه ا ي  بَْعَد َمْوِتَها   ﴿أ نََّى ي ْحِيددددي َهددددَ

َ
وِشَها َقاَل أ ر  َعَلى ع 

ْو بَْعَض َيْومم قَداَل بَدل لَِّب دْ 
َ
امم ث مَّ بََعثَده  قَداَل َكْم َلِب ْدَت قَداَل َلِب ْدت  َيْومداً أ

اتَده  ا ي  ِمئَدَة عدَ مدَ
َ
امم فَدأ

َت ِمئَدَة عدَ
َرابِدَ  َلمْ  َ  َوشددددَ امدِ ْر ِإَلى َطعدَ ْر ِإَلى فَدانر  اِم َوانر  اِرَ  َوِلَنْجَعلَدَ  آيَدًة لجلندَّ ْر ِإَلى ِحمدَ ْه َوانر  ندَّ  َيَتسددددَ

ءم  لج يَشْ َ َعَلى كد  نَّ ا ي
َ
ْعَلم  أ

َ
اَل أ َ لَده  قدَ ا َتَ نيَّ ا َلْحمداً َفَلمدَّ وهدَ ا ث مَّ نَْكسدددد  هدَ ز  اِم َكْيَ  ن نشددددِ الِعردَ

﴾]البقرة:   [.259َقِديرا

های بناهایش فرو ریخته بود. گفت: چگونه خداوند هی رسید؛ دهی كه سقف﴿یا مانند آن كس كه به د
اش كرد و گفت: چه مدت كند؟ خداوند او را به مدت صد سال میراند، آنگاه زندهاین مردگان را زنده می

ای. به ای؟ گفت: یک روز یا قسمتی از یک روز. گفت: نه، صد سال است كه در اینجا بودهدر اینجا بوده
خواهیم تو را برای مردمان عبرتی گردانیم. م و آبت بنگر كه تغییر نكرده است، و به خرت بنگر. میطعا

پوشانیم. چون )قدرت خدا( بر او آشكار پیوندیم و گوشت بر آن میها را چگونه به هم میبنگر كه استخوان 
 [259]البقرة: .دانم كه خدا بر هر كاری توانا است﴾شد، گفت: )حال( می

من هم الدذين يعتقددون بدأن ا مدام املهددي محمدد بن الحسددددن مثدت يف زمن الرهور كمدا  ثم
صددددرن الشددددي. الطون )ويعتقد أكه النام أنه بلي عرامه(؟!! فالشدددديعة يعتقدون بحياته 

 والسنة   يعتقدون بوجوده أصاًل فكي  يعتقدون بموته؟!!!

طور كه همانزمان ظهور ُمرده است ـ حال، كسانی كه معتقدند امام مهدی، محمد بن الحسن، در
ـ چه كسانی هایش پوسیده است(تر مردم معتقدند كه استخوانشیخ طوسی تصریح كرده )و بیش

ت اصَل  اعتقاد به وجود ایشان ندارند، پس  هستند؟!! شیعه اعتقاد به زنده بودن ایشان دارند و اهل سنَّ
 چگونه به مردن ایشان اعتقاد داشته باشند؟!!

 الفهم الصحيس لألحاديث املتقدمة الذي   يتعارل مع ما روي عنهم )عليهم السالم(هو إني 
أني املهدي القائم الذي يرهر يقول للنام أنه هو نفسدددده الشدددد يه الذي صددددل  فال يتعقل بعض 
النام هذا األمر، وبالتالي يقولون له إنَّ الشددد يه قد صدددل  ومات على الصدددلث  وانتهى أمره منذ 

)إني القدائم )عليده السددددالم( إذا قدام قدال الندام: أنى يكون هدذا وقدد بلثدت عردامده مندذ  دهر طويدل
دهر طويدل( انتبده إلى وقدت قولهم )إذا قدام( ولثس قبدل هدذا، أي: أنده إذا قدام يقول لهم شددددثئداً 

 يقولون رداً عليه )أنى يكون هذا وقد بلثت عرامه منذ دهر طويل(



   

در تعارض نباشد، چنین است كه  )ع(ای كه با روایات ایشانگفته به گونهفهم صحیح احادیث پیش
گوید: او خودش همان شخص شبیهی است كه به صلیب كند، به مردم میمهدی قائمی كه ظهور می

گویند شبیه، به صلیب نتیجه می دانند. دركشیده شده است؛ و برخی از مردم، چنین چیزی را عاقَلنه نمی
 )ع(و روزگاران طوالنِی پیشین، كارش به پایان رسیده است. »وقتی قائمكشیده شده و روی صلیب مرده 

هایش پوسیده حالی كه روزگاران طوالنی است كه استخوانشود؟ در  گویند: چگونه میقیام كند، مردم می
باشد؛ یعنی: وقتی قیام است«. به وقت سخن ایشان دقت كن »وقتی قیام كند« و پیش از این هنگام نمی

حالی كه روزگاران طوالنی شود؟ در گویند: »چگونه میگوید كه در پاسخ به او میه آنها چیزی میكند، ب
 هایش پوسیده است«. است كه استخوان

ا ن نقول ملاذا يصار إلى التأويل أو رد األحاديث طاملا أمكن جمع ظاهرها مع ما روي عنهم 
ت ونصددول أخرو تنص على هذا الفهم )عليهم السددالم(؟! خصددوصدداً إذا وجدنا أن هنا  روايا

 للراهر وتؤيده كما سيأتي.

پذیر است، چرا امكان )ع(گوییم تا هنگامی كه امكان جمع ظاهر احادیث با روایات ایشانحال ما می
شود؟! مخصوصا  اگر روایات و متون دیگری بیابیم كه بر این فهم به سمت تأویل یا ردَّ احادیث حركت می

 ند؛ این روایات به زودی آورده خواهند شد.كنظاهر تصریح می

الحقيقة أنه   يوجد داع وسدد   راجس لصددرن هذه األحاديث عن ظاهرها، وما أشددارت إليه 
وهو أن هندا  صددددفدة للقدائم، هي أنده نزل إلى الددنيدا وقتدل قبدل أن يولدد ويددخدل فيهدا مرة أخرو 

 ويكون هو القائم )املهدي أو املنقذ أو املخلص(.

شده، هیچ انگیزه و دلیِل برتری وجود ندارد كه این احادیث را از ظاهرشان و معنای اشاره  حقیقتدر 
شود و آید و پیش از متولد شدن كشته میگرداند؛ اینكه قائم، ویژگی خاصی دارد؛ به این دنیا فرود میباز

 باشد.بخش( میگردد و او همان قائم )مهدی، منجی یا رهاییدوباره وارد آن می

وهذا األمر وبيانه يشدددبه الرمز السدددري أو كلمة السدددر فهو دليل على دعوو القائم نفسددده 
فددالنصددددول موجودة كوجود األرقددام والحرون وبمتندداول الجميع ولكن من يمكندده أن 
يسدتخر  منها كلمة السدر الصدحيحة  ري صداحبها؟! كل من عداه لن يصدلوا إلى الرمز؛ ألني 

 التخرصات املليئة باملتناقضات   أكه و  أقل.أقوالهم لن تتعدو ا حتما ت و



ی یا كلمه باشد. این دلیِل قائم بر دعوت به خودش ی عبور میاین مسئله و بیان آن، مشابه رمز سرَّ
باشند كه در دسترس همگان هستند؛ ولی باشد. متون موجود، مانند وجود داشتن اعداد و حروف میمی

ی عبور صحیح را از آن، استخراج نماید؟! وجود دارد كه كلمه برای چه كسی جز صاحبش این امكان
آكنده از تناقضات فراتر رسد؛ چرا كه سخنان آنان از احتماالت و تخمینهیچ كسی جز او به رمز نمی هایی 

 رود؛ نه بیشتر و نه كمتر.نمی

ا القائم فيأتي بهذا الرمز أو كلمة السددر ويفتس بها السددر ليتعرن عليه من ير يد املعرفة أمي
 ب ساطة وجالء ووضون.

گشاید، تا كسی كه خواهان شناخت است آورد و با آن، راز را میی عبور را میاما قائم این رمز یا كلمه
 به سادگی و روشنی و وضوح او را بشناسد.

ولقد بثنت مسدألة املصدلوب والشد يه يف املتشدابهات الجزء الرابع، ولكن   بأم أن أبثنها هنا 
 أخرو. بصورة

بیان كردم؛ ولی اشكالی ندارد كه آن را   (1)ی صلیب و شبیه )عیسی( را در متشابهات جلد چهارممسئله
 در اینجا به شكل دیگری بیان نمایم.

 أو ً: يف القرآن: 

 اول: در قرآن:

يَس  وه    عثسدددیقال تعالى: ﴿َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا امْلَسدددِ َلب  ِ َوَما َقَتل وه  َوَما صدددَ وَل ا ي ابَْن َمْرَيَم َرسددد 
َباَع  م ِبِه ِمْن ِعْلمم ِإ َّ اتج ْنه  َما َله  واْ ِفيِه َلِفي شددَ ا مج ْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلف  َه َله  بج نج وَ َوَلدددددددِكن شدد  َما الرَّ

 [.١57َقَتل وه  َيِقيناً﴾]النساء: 

فرماید: ﴿و نیز به آن سبب كه گفتند: ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را كشتیم؛ و حال خداوند متعال می
ی او آنكه آنان مسیح را نكشتند و بر دار نكردند بلكه امر بر ایشان مشتبه شد. هر آینه آنان كه درباره

 
ی شبیه كه در آن، مسائل متشابِه عقیدتی را روشن فرموده و در جلد چهارم به مسئله  gدر چهار جلد، كه ایشان  gكتاب متشابهاِت سید احمدالحسن-1

 به صلیب كشیده شد پرداخته است. به پیوست شماره پنج مراجعه كنید. این پیوست، در كتاب سیزدهمین حواری موجود است. )مترجم(



   

دید بودند و به آن یقین نداشتند جز آنكه تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی كردند، خود در تر اختَلف می
 [ 157]النساء: را به یقین نكشته بودند﴾.

ه به   عثسدیإذن بحسد  القرآن فَّني  )عليه السدالم( لم يقتل ولم يصدل  بل هنا  شدخص شدبي
  من لديه وصدل  مكانه، وأيضداً ا ية أعاله تجث  بجواب واضدس على سدؤال مهم هو: هل هنا

 علم بسر قضية الصل  وما جرو فيها؟

كشته و به صلیب كشیده نشده است؛ بلكه شخصی وجود دارد كه  )ع(اساس قرآن، عیسیبنابراین بر
دهد كه الذكر به پرسش مهمی پاسخ میی فوقشبیه او بوده و به صلیب كشیده شده است. به عَلوه آیه

راز داستان به صلیب كشیدن و اتفاقاتی كه بر آن رفته است،  عبارت است از: آیا كسی وجود دارد كه از
 آگاهی داشته باشد؟

صددات النام   بال قيمة  -وخصددوصدداً من يدعون اإلسددالم   -إني جواب هذا السددؤال يجعل تخري
ِه ِمْن ِعْلمم إِ  م بددِ ا َله  ه  مددَ نددْ واْ ِفيددِه َلِفي شدددددَ ا مج ِذيَن اْخَتَلف  اَع فددالجواب من القرآن ﴿َوِإنَّ الددَّ  َّ اتجبددَ

﴾]النساء:  نج  [.١57الرَّ

ات مردم راـ  سازد. پاسخ ارزش میـ بیمخصوصا  كسانی كه ادعای اسَلم دارندپاسخ به این پرسش، ظنیَّ
كردند، خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند جز ی او اختَلف میآنان كه درباره﴿از قرآن این است: 

 [157]النساء: .﴾ودندآنكه تنها پیرو گمان خود ب

إذن هي قضدددية محصدددور علمها باهلل سدددبحانه ومن اتصدددلوا باهلل وهم حججه على خلقه 
بداعتبدار أنده يعرفهم ويعلمهم بدالحقدائق املخفيدة والغثد  إذا شددددداء سددددبحدانده كمدا بنيي تعدالى يف 

داً  حدَ
َ
اِلم  الَْغثْدِ  َفاَل ي ْرِهر  َعَلى َ ْيبِدِه أ ولم فَدَِّندَّه  ِإ َّ  *القرآن قدال تعدالى: ﴿عدَ  َمِن اْرَتريددددَ ِمن رَّسدددد 

داً   نْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرصددددَ
ل    ِمن بَ َحاَ  ِبَما َلَدْيِهْم  *َيسددددْ

َ
اَ ِت َربجِهْم َوأ وا ِرسددددَ بَْلغ 

َ
ن َقْد أ

َ
ِلَيْعَلَم أ

ءم َعَدداً﴾]الجن:  لَّ يَشْ ْحَ  ك 
َ
 [.28-26َوأ

آگاه بودن از آن منحصر به خداوند سبحان و كسانی كه متصل  بنابراین، این ماجرا، داستانی است كه 
های او بر خلقش؛ به این دلیل كه او سبحان و متعال هرگاه باشد؛ یعنی حجتبه خداوند هستند، می

آگاه می ر كه خداوند متعال طوشناساند. همانكند و حقایق مخفی و غیب را به آنان میبخواهد، آنان را 
فرماید: ﴿او دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ كس در قرآن بیان فرموده است. خداوند متعال می



ای كه از او خوشنود باشد كه برای نگهبانی از او پیش روی و از پشت سازد * مگر بر آن فرستادهآشكار نمی
اند و خدا به آنچه نزد آنها است روردگارشان را رسانیدههای پگمارد * تا بداند كه آنها پیامسرش نگهبانی می

 [ 28-26]الجن: .احاطه دارد و همه چیز را به عدد، شماره كرده است﴾

وا ية واضدحة أني الغث  الذي يعلمه اهلل يعلم بعضده لرسدله، وجميع خلفاء اهلل يف أرضده هم 
)صدلى اهلل عليه وآله( أو محمد  رسدل اهلل سدبحانه إلى خلقه سدواء األن ياء واملرسدلني قبل محمد

)صلى اهلل عليه وآله( واألئمة من بعده )عليهم السالم( فكلهم إذن مشمولون بأني اهلل يطلعهم 
 على ما يشاء من الغث .

كند و ای از آن را برای فرستادگانش آشكار میداند، پارهآیه روشن است؛ اینكه غیبی را كه خداوند می
باشند؛ چه پیامبران و زمینش، فرستادگان خداوند سبحان به سوی خلقش میی خلفای خداوند در همه

. بنابراین همگی آنها شامل )ع(و یا امامان پس از او )ص(باشند یا محمد )ص(فرستادگان پیش از محمد
آگاه می  گردند.كند، میاینكه خداوند آنان را از غیبی كه بخواهد، 

يددْ 
َ
ا بَنْيَ أ ا وقددال تعددالى: ﴿َيْعَلم  مددَ ِه ِإ َّ ِبمددَ ْن ِعْلمددِ ءم مج ْ وَن ِب ددددَ ْم َو َ ي ِحيط  ا َخْلَفه  ِديِهْم َومددَ

اء﴾]البقرة:  [ وما بني أيديهم لثس ما يقبضددددون عليه بأيديهم، و  ما خلفهم هو الواقع 255شددددَ
خل  ظهورهم، وإ ي ملا أمتاز بعلمه سددددبحانه بل املراد بني أيديهم أي املسددددتقبل وما خلفهم أي 

ْم( أي يعلم علم الغث  الذي أحدا ْيِديِهْم َوَما َخْلَفه 
َ
  املايض، فاملراد بقوله تعالى: ﴿َيْعَلم  َما بَنْيَ أ

  يعرفه النام من أحدا  املسددتقبل واملايض، وبتكملة ا ية يتضددس املراد أكه بقوله: ﴿َو َ 
ْن ِعْلِمِه﴾ أي من علم الغث  الذي بني أيد ءم مج ْ وَن ِب دددَ يهم وخلفهم ثم بني تعالى أنه ي علجم ي ِحيط 

 بعض علم الغث  من ي ريد من خلقه بما ي ريد سبحانه ﴿ِإ َّ ِبَما َشاء﴾.

داند و به علم او جز آنچه را كه پیش رو و آنچه را كه پشت سرشان است می﴿فرماید: خداوند متعال می
روی آنان است، چیزی نیست كه با  ؛ آنچه پیش [ 255]البقرة: ﴾آنچه خود خواهد احاطه نتواند یافت

هایشان به آن دسترسی پیدا كنند و آنچه پشت سرشان است، چیزی نیست كه پشت سرشان اتفاق دست
شد؛ بلكه منظور از آنچه پیش روی آنان افتاده باشد، وگرنه خداوند سبحان به این دانش، متمایز نمی

باشد. پس منظور از این سخن خداوند متعال: یاست، آینده و آنچه پشت سرشان است، اتفاقات گذشته م
داند كه مردم این است كه او علم غیبی می   ﴾داندآنچه را كه پیش رو و آنچه را كه پشت سرشان است می﴿

و ﴿شود؛ با این سخن: دانند. با كامل شدن آیه، منظور بیشتر مشخص میاز اتفاقات آینده و گذشته نمی
؛ یعنی از علم غیبی كه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان قرار دارد.  ﴾تبه علم او احاطه نتواند یاف



   

سپس خداوند متعال بیان كرده است كه برخی از غیب را به كسانی از خلقش كه بخواهد و آنچه را خداوند 
آگاه می  نماید. ﴿ِإالَّ ِبما شاء﴾ )جز به آنچه بخواهد(.بخواهد، 

 النتيجة مما تقدم:

 چه ارائه شد:نتیجه از آن

ر أني الذي قتل وصدل  لثس  يَس عثسدیالقرآن يقري ابَْن َمْرَيَم  عثسدی: ﴿َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا امْلَسدِ
ْم﴾. َه َله  بج وه  َوَلدِكن ش  ِ َوَما َقَتل وه  َوَما َصَلب  وَل ا ي  َرس 

گفتند: ما مسیح ﴿باشد: نمی )ع(كند كسی كه كشته و به صلیب كشیده شده، عیسیقرآن بیان می
پسر مریم پیامبر خدا را كشتیم؛ و حال آنكه آنان مسیح را نكشتند و بر دار نكردند بلكه امر بر ایشان مشتبه 

 .﴾شد

وكي  حدثت الحادثة     عثسددددیإن تحديد الشددددخص املصددددلوب وما يحيط بتشدددد يهه ب
ها سددثتخبطون بجهل   يعلمها النام يهود ونصددارو ومسددلمون و ريهم وان من يخوضددون في

.﴾ نج َباَع الرَّ م ِبِه ِمْن ِعْلمم ِإ َّ اتج ْنه  َما َله  واْ ِفيِه َلِفي َش ا مج  أكه و  أقل ﴿َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلف 

باشد و مشخص كردن شخص به صلیب كشیده شده و آنچه به شبیه شدن او به عیسی مربوط می
دانستند و كسانی ه است را مردم )یهود، نصارا، مسلمانان و سایرین( نمیاینكه آن حادثه چگونه اتفاق افتاد

ی او هر آینه آنان كه درباره﴿كه در آن وارد شدند، به جهل و نادانی گرفتار شدند؛ نه بیشتر و نه كمتر: 
عیسی  كردند، خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند جز آنكه تنها پیرو گمان خود بودند واختَلف می

 .﴾را به یقین نكشته بودند

 إني اهلل يعلم الغث  وأحدا  املستقبل واملايض وي طلع على بعضها خلفاءه يف أرضه.

آگاه خداوند، غیب و اتفاقات آینده و گذشته را می داند و خلفای خودش در زمینش را به برخی از آن، 
 نماید.می



لمني فقط بل ح  عند املسدديحيني لثس عند املسدد  -إذن حادثة الصددل  وما يحيط بها سددر  
و  يتثسدر الوصدول إلى حقيقته إ ي ملن يطلعه اهلل عليه، وهذا أمر  -وسديأتي الكالم بهذا األمر  

يخص حجا اهلل وبالتالي فاملرور إلى هذا السر بسالسة ويسر دال على حجية من مر إليه؛ ألنه 
  ي من كان متصاًل باهلل سبحانه.قد جاء بكلمة السر أو كلمة املرور الآ   يأتي بها إ

نه فقط برای مسلمانان، بلكه باشد ـی به صلیب كشیدن و مسایل مربوط به آن، راز میبنابراین حادثه
ـ و رسیدن به حقیقت آن جز برای كسی كه خداوند حتی برای مسیحیان كه سخن در این مورد خواهد آمد

آگاه نماید، آسان نیست و این چیزی اس باشد. در نتیجه دستیابی های خداوند میت كه مختص حجتاو را 
ی ی رمز یا كلمهآسان و راحت به این راز، داللت بر حجیت كسی دارد كه آن را بیان كرده؛ چرا كه او، كلمه
 عبوری را آورده است كه كسی نیاورده مگر آن كس كه به خداوند سبحان متصل باشد.

 ثانياً: يف اإلنجيل:

 انجیل:دوم: در 

 يطل  أن   يصل  و  يكون هو املصلوب.  عثسی. ١

 كند كه به صلیب كشیده نشود و شخص مصلوب نباشد.عیسی درخواست می -1

 هدذه عين فلتعرب أمكن إن أبتداه يدا قدائالً  يصددددلي وكدان وجهده على وخر قليالً  تقددم ثم …»
 [.26« ]م  : … الكأم

گفت: ای پدر، كرد، در حالی كه میزمین در افتاده، دعا میسپس قدری پیش رفته، به روی  39»... 
 [26]متی : اگر ممكن باشد این پیاله را از من بگذران...«.

وكان يصدلي لكي تعرب عنه السداعة إن أمكن * وقال   األرل على  وخر قليالً   تقدم ثم…»
 [. ١4« ]مرقس: …يا أبا ا ب كل يشء مستطاع ل  فاجز عين هذه الكأم 

بگذرد  او از ساعت آن باشد ممكن اگر تا كرد دعا و افتاد زمین روی به رفته، ترپیش قدری و 35»... 
 بگذران...«. من از را پیاله پذیر است. اینامكان برای تو هر چیزی گفت: ای پدِر پدران، پس 36

 [14]مرقس: 



   

 أن شدددئت إن أبتاه يا  قائالً *   وصدددلى  ركبتيه على  وجثا  حجر رمية نحو  عنهم  وانفصدددل …»
 [.22« ]لوقا: … الكأم هذه عين ت جز

پدر، اگر  گفت: ای  42كرده دعا و درآمد زانو به سنگی دور شده، پرتاب مسافت به ایشان از و 41»... 
 [22]لوقا: بگردان...«. من از را پیاله تو بخواهی این

 عثسیودعاءه وتوسله أن   يصل  ويدفع عنه الصل  وهل أني   عثسیفكي  يرد اهلل طل   
 )عليه السالم( يصل  مثاًل؟!  عثسی  يستحق أن يجاب دعاؤه أم   يوجد عند اهلل بديل عن 

و چگونه خداوند درخواست و دعا و توسل عیسی را برای صلیب كشیده نشدن و بازداشته شدن صلیب 
شایستگی را ندارد كه دعایش اجابت شود یا خداوند، جایگزینی به جای كند؟! آیا عیسی این از او، رد می

 ندارد كه به عنوان مثال به صلیب كشیده شود؟! )ع(عیسی

)عليه السدددالم( هو الالهوت املطلق نفسددده،  عثسدددیإضدددافة إلى أني املسددديحيني يعتقدون أن 
)عليه السددالم( املتقدم تعلياًل   يوقعهم يف تناقض  عثسددیوبالتالي فهم يحتاجون تعليل طل   

وهدذا بعيدد املندال فهم لو قدالوا إنده طلد  أن يددفع  -كمدا يعتقددون هم فيده  -ينفي  هوتده املطلق 
ه املطلق؛ ألنهم وصددددفوه بدالجهدل وهو عنده الصددددلد  لجهلده بحتميدة الحدد  فقدد نقضددددوا  هوتد 

ظلمدة فت ني أنده نور وظلمدة ولثس نوراً   ظلمدة فيده، وبدالتدالي انتقض  هوتده املطلق وإن قدالوا 
إنه طل  أن يدفع عنه الصدل  مع علمه بحتمية الحد  فقد اتهموه بالسدفه وا ي فما معىن طلبه 

املطلق بدل وينفي عنده مدا دون ذلد  هدذا مع علمده بحتميدة الحدد ؟! وقولهم هدذا ينفي  هوتده 
 وهو حكمة األن ياء )عليهم السالم(.

نتیجه آنها باید خود، الهوت مطلق است؛ و در  )ع(به عَلوه، اینكه مسیحیان اعتقاد دارند كه عیسی
دلیلی بیاورند؛ دلیلی كه آنها را وارد تناقضی نكند كه الهوت مطلق  )ع(برای درخواست پیشین عیسی

ای دست نیافتنی ـ و این خواستهآن طور كه در مورد ایشان، به این مسئله اعتقاد دارندنفی كند ـ  بودن او را
داشته شدن از به صلیب كشیدن را از خود نموده كه به است! اگر بگویند: او به این جهت درخواست باز

آگاهی كامل ندارد، در این صورت الهوت مطلق بودن ایشان اند؛ چرا ا از بین بردهر   )ع(حتمی بودن اتفاق 
نتیجه روشن  باشد؛ دراند و نادانی، ظلمت و تاریكی میكه آنها، ایشان را به جهل و نادانی توصیف كرده

باشد. بنابراین الهوت شود كه او نور همراه با ظلمت است و نوری كه در آن هیچ ظلمتی نیست، نمیمی
آگاهی نسبت به حتمی بودن اتفاق،  )ع(گویند: اواند. اگر برا از بین برده )ع(مطلق بودن ایشان با 



نمایند؛ خردی متهم میداشته شدن از مصلوب شدِن خودش را نموده است، ایشان را به بیدرخواست باز
تواند داشته باشد؟! این با علم به حتمی بودن اتفاق، چه معنایی می )ع(چرا كه معنای این درخواست او

كند؛ یعنی تر از آن را نیز نفی میكند و حتی پایینرا نفی می )ع(ودن ایشانشان نیز الهوت مطلق بسخن 
 را. )ع(همان حكمت پیامبران

 عثسدی. املصدلوب   يقبل أن يقول إنه مل  بين إسدرائيل فلماذا   يقبل لو كان هو نفسده  2
أن الذي )عليه السدددالم( الذي جاء يبل  النام بأنه مل  بين إسدددرائيل؟! ألثس هذا يدل بوضدددون 

)عليه السدالم( مل  بين إسدرائيل لهذا هو لم   عثسدیألقي عليه القبض وصدل  شدخص آخر  ري 
 يقبل أن يقول إنه مل  بين إسرائيل.

است كه برای  )ع(اسرائیل است. حال اگر او عیساییپذیرد بگوید كه او پادشاه بنیمصلوب نمی -2
پذیرد؟! آیا این موضوع آمده باشد، چرا چنین چیزی را نمیتبلیغ مردم به اینكه او پادشاه بنی اسرائیل است،  

به روشنی داللت ندارد بر اینكه كسی كه دستگیر و به صلیب كشیده شد، شخص دیگری غیر از 
 باشد؟ و به همین دلیل او نپذیرفت بگوید كه پادشاه بنی اسرائیل است.اسرائیل میپادشاه بنی  )ع(عیسای

 تقول أنت: يسدوع  له فقال  اليهود  َمِل  أأنت  قائالً   الوالي  فسدأله  الوالي أمام  يسدوع فوق  …»
« … تقول أنت له  وقال فأجاب  اليهود  مل  أنت  بيالطس فسدأله …[، »27« ]إنجيل م : اصدحان/ …

ى دار الو ية ودعا يسوع، وقال له إل أيضاً   بيالطس  دخل ثم  ٣٣…[، »١5]إنجيل مرقس: اصحان/  
أجدابده  ٣5أجدابده يسددددوع أمن ذاتد  تقول هدذا أم آخرون قدالوا لد  عين.  ٣4أندت ملد  اليهود. 

أجاب يسددوع  ٣6بيالطس العلي أنا يهودي. أمت  ورؤسدداء الكهنة أسددلمو  إلي. ماذا فعلت.  
مي يجداهددون مملكآ لثسدددددت من هدذا العدالم. لو كداندت مملكآ من هدذا العدالم لكدان خددا

لَّم إلى اليهود. ولكن ا ن لثسدت مملكآ من هنا.  سدَ
 
فقال له بيالطس أفأنت إذا  ٣7لكي   أ

َملِد . أجداب يسددددوع أندت تقول إني ملد . لهدذا قدد ولددت أندا، ولهدذا قدد أتثدت إلى العدالم ألشددددهدد 
 [.١8« ]إنجيل يوحنا: اصحان/ …للحق 

 هستی؟ یهود پادشاه تو گفت: آیا پرسیده، او ی ازوال بود. پس والی ایستاده حضور عیسی در 11»
پیَلطس از او پرسید: تو پادشاه  2»...  [27]إنجیل متی: اصحاح/  گویی!...«،می گفت: تو عیسی به او

 پس 33»...  [15]إنجیل مرقس: اصحاح/  گویی...«،یهود هستی؟ او پاسخ داد و به او گفت: تو می
 34هستی؟  یهود پادشاه تو گفت: آیا او به طلبیده، عیسی را و شد خانه دیوان دوباره داخل پیَلطس



   

 پیَلطس 35گفتند؟  تو به ی مندرباره دیگران گویی یامی دخو از را این تو داد: آیا جواب  او عیسی به
ت من داد: مگر جواب   36ای؟ كرده كردند. چه تسلیم من به را تو رؤسای كهنه و تو یهودی هستم؟ امَّ

 خادمان من بود،می جهان این از پادشاهِی من پاسخ داد پادشاهِی من متعلق به این دنیا نیست. اگر
 او به پیَلطس 37نیست.  جهان این از من پادشاهی نشوم. ولی اكنون تسلیم یهود به جنگیدند تامی

لد هستم. برای این من پادشاه گویی كهمی داد: تو عیسی جواب  هستی؟ پادشاه تو گفت: مگر  شدم متوَّ
 [18]إنجیل یوحنا: اصحاح/ دهم...«. راستی شهادت تا به آمدم به این جهان به این جهت و

)عليه السددالم( يدل على أنه لثس ابنها وا ي فهل يليق   عثسددی. مخاطبة املصددلوب ملريم أم ٣
بأبن ان يخاط  أمه )يا امرأة(، نعم يصددس أن يخاطبها املصددلوب بهذه الكلمة إذا لم يكن هو 

)عليه  عثسددیع ومخاطبته لها بهذه الكلمة ليوضددس أنها لثسددت أمه وأنه لثس   عثسددینفسدده  
وكانت واقفدات عندد صددددلثد  يسددددوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم  25السددددالم(. »

 .فلما رأو يسدوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال ألمه يا امرأة هو ذا ابن   26  .املجدلية
 [.١9ثم قال للتلميذ هو ذا أم « ]إنجيل يوحنا: اصحان/  27

كند بر اینكه ایشان، مصلوب داللت می توسط )ع(چگونگی مخاطب قرار گرفتن مریم مادر عیسی -3
باشد در غیر این صورت، آیا شایسته است فرزندی مادرش را »ای زن« خطاب كند؟ آری، اگر فرزند او نمی

نباشد، خطاب قرار دادن او با این عبارت توسط او صحیح خواهد  )ع(این به صلیب كشیده شده، عیسی
 )ع( كند كه مریم، مادرش نیست و او نیز عیسیشن میبود. خطاب قرار دادن او با این عبارت، رو

 ایستاده مجدلیه مریم و همسر ُكلوپا مریم مادرش، خواهر و او مادر عیسی، صلیب پای باشد: »ونمی
گفت:  خود مادر به دید، ایستاده داشتمی دوست شاگردی كه آن با را خود عیسی مادر چون 26بودند 

]إنجیل یوحنا: تو است«. گفت: اینک این مادر شاگرد آن به و 27است.تو  اینک این پسر زن، ای
 [ 19اصحاح/ 

ي ني له عجزه عن هذا   عثسدددیللصدددل  و  عثسدددی. بطرم يعرل أن يضدددع نفسددده مكان 4
 ٣2  .األمر: »وقال الرب لسدمعان سدمعان هو ذا الشديطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة

فقدال لده يدا  ٣٣ .ندت م  رجعدت ث دت إخوتد وأ  .ولكين طل دت من أجلد  لكي   يفىن إيمداند 
ــيرب إني مسددددتعدد أن  فقدال أقول لد  يدا بطرم    ٣4 .معد  ح  إلى السددددجن وإلى املوت أمضـ

 [.22يصيس الدي  اليوم قبل أن تنكر ثال  مرات أن  تعرفين« ]انجيل لوقا اصحان 



دارد؛ ولی رضه میشود، عپطرس خودش را به عنوان كسی كه به جای عیسی به صلیب كشیده می   -4
 اینک شیطان پروردگار به شمعون گفت: ای شمعون، كند: »پسعیسی ناتوانی او را از این مهم، بیان می

 هنگامی كه و نشود تلف ایمانت تا كردم دعا تو برای من لیكن  32كند غربال گندم چون را شما خواست
ی به بروم تو با گفت: ای پروردگار، حاضرموی   به  33 نما. استوار را خود كنی برادران بازگشت تو  زندان حتَّ
 انكار مرتبه سه كه باشد نزده بانگ خروس امروز ای پطرس، گویممی را گفت: تو 33به سوی مرگ.  و

 [22]انجیل لوقا اصحاح شناسی«.نمی مرا كه خواهی كرد

أجابه يسددددوع حثث أذه    تقدر ا ن أن   .»قال له سددددمعان بطرم يا سدددديد إلى أين تذه 
إني أضدع  .قال له بطرم يا سديد ملاذا   أقدر أن أتبع  ا ن ٣7  .تتبعين ولكن  سدتتبعين أخريا

الحق الحق أقول ل    يصدديس الدي  ح    .أجابه يسددوع أتضددع نفسدد  عين  ٣8  .نف دد عن 
 [. ١٣تنكرني ثال  مرات« ]انجيل يوحنا اصحان 

اكنون  روم،عیسی پاسخ داد: جایی كه می روی؟می آقا، كجا گفت: ای وی پطرس به»شمعون 
 گفت: ای آقا، برای چه پطرس به او 33خواهی آمد.  پی من از آخر بیایی؛ ولی در پِی من از توانینمی

 خود جان آیاداد:  جواب  او عیسی به 38نهاد.  خواهم تو راه در را خود جان بیایم؟ پی تو از اكنون نتوانم
 نخواهد بانگ خروس باشی، نكرده انكار مرا مرتبه سه تا گویممی تو به یقین به نهی؟می من راه در را

 [13]انجیل یوحنا اصحاح زد«.

عرل بصدورة أو بأخرو على الحواريني أن  عثسدیيف النصدني املتقدمني من اإلنجيل نفهم أن 
ليه السددددالم( ي ني لبطرم؛ وهو أفضددددل )ع عثسددددیيفدوه أو على األقل نجد يف النصددددول أن 

)عليه السدددالم( »قال له بطرم يا سددديد ملاذا   أقدر أن   عثسدددیالحواريني أنه  ري قادر أن يفدي  
أجابه يسوع أتضع نفس  عين؟. الحق الحق أقول ل      ٣8  .إني أضع نف  عن  .أتبع  ا ن

يوحندا ي ني بوضددددون أن يصدددديس الدديد  ح  تنكرني ثال  مرات« إذن هدذا النص من إنجيدل 
)عليه السدددالم( طل  من بطرم أن يفديه أو أنه ناقش عرل بطرم )أتضدددع نفسددد   عثسدددی

أجاب على هذا السددؤال بأن بطرم  ري قادر على هذا األمر »الحق الحق   عثسددیعين؟( ونجد أن 
ي أقول ل    يصديس الدي  ح  تنكرني ثال  مرات«، وهذه املناقشدة لم تأِت من فراغ فما الذ 

 )عليه السالم( قد طرن هذا األمر لهم؟!  عثسیجعل بطرم يعرل هذا العرل لو لم يكن 



   

شویم كه به صورتی یا به شكل دیگری به حواریون عرض در دو متن پیشیِن انجیل، چنین متوجه می
كه او برترین حواری به پطرس ـ )ع(بینیم كه عیسیكند كه به جای او فدا شوند یا حداقل در متون میمی

گفت: ای آقا، برای  را ندارد: »پطرس به او )ع(دارد كه او توانایی فدا شدن به جای عیسیـ بیان میاست
 جان داد: آیا جواب  او عیسی به 38نهاد.  خواهم تو راه در را خود جان بیایم؟ پی تو از اكنون نتوانم چه

 بانگ خروس باشی، نكرده انكار مرا مرتبه سه تا گویممی تو بهبه یقین  نهی؟می من راه در را خود
از پطرس درخواست  )ع(كند كه عیسیزد«. بنابراین این متن از انجیل یوحنا به روشنی بیان می نخواهد

نهی؟« و می من راه در را خود جان گوید »آیاكند كه به جای او فدا شود یا به پطرس چنین پاسخ میمی
دهد كه پطرس توانایی چنین چیزی را ندارد: »به یقین بینیم كه عیسی این پرسش را اینگونه پاسخ میمی

وگو بی هیچ زد«. این گفت نخواهد بانگ خروس باشی، نكرده انكار مرا مرتبه سه تا گویممی تو به
كرد، چه چیزی چنین موضوع مهمی را برای ایشان مطرح نمی )ع(ای نیامده است؛ اگر عیسی مقدمه

 باعث شد تا پطرس چنین درخواستی را بیان كند؟!

وأيضداً كالم بطرم )إني أضدع نف د عن ( كي  يمكن فهمه بغري مسدألة التشد يه وإ ي 
)عليه السددالم( ليصددل  إذا لم يشددبه به قبل هذا   عثسددیفكي  يضددع بطرم نفسدده مكان 
)عليه   عثسدینفسده فالقوم يطلبون  )عليه السدالم(   عثسدیلكي يأخذه اليهود ويصدلبوه على أنه  

)عليه السددالم( لم  عثسددیالسددالم( ولثس بطرم ولن يأخذوا بطرم مالم يشددبه به، وأيضدداً رد 
يكن أنه   يصددس أن تفديين يا بطرم أو  بد أن أصددل  أنا أو أي جواب أخر  ري أن  يا بطرم 

الحواريون عاجزين عن أن  ري قادر على هذا األمر، وهذا ينقلنا إلى التسدددداؤل إذا كان بطرم و
)عليه السددالم( ويتحملوا الصددل  فهل   يوجد عند اهلل أحد   عثسددیيضددعوا أنفسددهم مكان 

 )عليه السالم( بوضون أن يدفع عنه الصل  كما تقدم؟! عثسیيؤدي هذه املهمة بعد أن طل  

ی شبیه مسئله نهاد« را به چه صورتی غیر از خواهم تو راه در را خود همچنین این سخن پطرس »جان
برای به صلیب  )ع(توان درک كرد؛ در غیر این صورت چگونه پطرس خودش را به جای عیسی شدن می

دهد، اگر پیش از آن به او شبیه نشده باشد؛ تا یهود او را بگیرند و به عنوان اینكه او شدن قرار میكشیده 
دند، نه پطرس و تا زمانی كه پطرس بو )ع(است، به صلیب كشیده شود. اینها دنبال عیسی  )ع(عیسی 

اینگونه نبود كه ای پطرس، صحیح نیست    )ع(گیرند. همچنین پاسخ عیسی  شبیه او نشده باشد، او را نمی
تو به جای من فدا شوی، یا ناگزیر من باید به صلیب كشیده شوم، یا هر پاسخ دیگر؛ جز اینكه تو توانایی 

ِكشاند كه اگر پطرس و حواریون این توانایی را ندارند این پرسش می این مهم را نداری. این مسئله ما را به
بدهند و به صلیب كشیده شدن را تحمل كنند، آیا خداوند هیچ كس  )ع(تا جان خود را به خاطر عیسی



 )ع(طور كه گفته شد، عیسیی مهم را انجام دهد آن هم پس از اینكه هماندیگری ندارد كه این وظیفه
 داشته شود؟!كند كه به صلیب كشیدن از او براست میبه روشنی درخو 

. »فقال يسددددوع لبطرم اجعل سدددديف  يف الغمد. الكأم الآ اعطاني ا ب أ  اشددددربها« 5
 [.١١-١8]يوحنا 

عیسی به پطرس گفت: شمشیرت را غَلف كن. آیا جامی را كه پدر به من داده است،  11» -5
 [11-18]یوحنا  ننوشم!؟«.

الكالم صددر من املصدلوب أثناء القبض عليه وهو كالم شدخص قابل بمسدألة الصدل  هذا  
و  إشددكال عنده معها، بل ويعترب أن الردد يف شددرب كأم الصددل  أمر  ري مقبول و ري وارد 
و  مطرون بالنسدددبة له و  يمكن أن يفكر فيه »الكأم الآ اعطاني ا ب أ ي اشدددربها؟!!!« 

بتعج  )أ  اشدربها(، فكي  يمكن تصدور أن يصددر هذا الكالم     يسدأل فقط بل يتسدائل
من نفس الشددددخص الدذي كدان قبدل إلقداء القبض على املصددددلوب يقول: »يدا أبدا ا ب كدل يشء 

 [.١4مستطاع ل  فاجز عين هذه الكأم« ]مرقص: 

این سخن از مصلوب در هنگام دستگیر شدنش بیان شده و سخن كسی است كه به صلیب 
خودش ا پذیرفته است و با آن مشكلی ندارد. حتی تردید در نوشیدن جام صلیب را در مورد شدن ر كشیده 

اند و اینكه امكان ندارد حتی در آن تأملی كند. »آیا جامی را كه دغیرقابل قبول، بیان و مطرح شدن می
ب می ؟«. چطور رسد: »ننوشم!پپدر به من داده است، ننوشم!؟«؛ جمله فقط پرسشی نیست، بلكه با تعجَّ

وان تصور كرد كه این سخِن همان كسی باشد كه پیش از دستگیر شدن برای به صلیب كشیده تمی
 من از را پیاله ذیر است. اینپامكان برای تو هر چیزی وید: »ای پدر پدران،گشدن، می

 [14]مرقص: بگذران«.

ص أخر إذن فهما شدخصدان مختلفان تماماً فالشدخص الذي ألقي عليه القبض وصدل  شدخ
 )عليه السالم( الذي طل  أن   يصل . عثسی ري 

بنابراین، این دو به طور كامل از یكدیگر متمایزند؛ آن كس كه دستگیر و به صلیب كشیده شد، شخص 
 نماید.است كه درخواست به صلیب كشیده نشدن می )ع(دیگری غیر از عیسی



   

يعود تدأريخده إلى مدا قبدل اإلسددددالم . مدا موجود يف إنجيدل يهوذا وهو إنجيدل أثري عه عليده و6
فال يمكن القدن به على أنه ملفق من مسددلمني، وبالتالي فهو إنجيل مسدديحي وكان متداو ً 
بني املسددديحيني األوائل واسدددتنسددداخ وتداول إنجيل يهوذا بني بعض املسددديحيني األوائل دال على 

ذا ي ني أن املصددددلوب لثس اختالفهم يف هوية املصددددلوب يف تل  الفرة، وهذا نص من إنجيل يهو
 )عليه السالم( بل ويحدد اسم املصلوب وصفاته وصفة ذريته. عثسی

آنچه در انجیل یهودا وجود دارد؛ انجیلی كه تاریخی است و كشف شده و تاریخش به پیش از اسَلم   -6
، و گردد، و امكان چنین طعنه زدنی به آن وجود ندارد كه از سوی مسلمانان جعل شده باشدباز می

برداری و دست به دست نتیجه انجیلی مسیحی است و بین مسیحیان از ابتدا رایج بوده است و نسخه در
شدن انجیل یهودا بین مسیحیان اولیه، دلیلی بر اختَلف ایشان در شخصیت مصلوب در آن زمان 

نیست   )ع(سیكند شخص به صلیب كشیده شده، عیباشد. این متنی از انجیل یهودا است كه بیان میمی
 كند.ها و ویژگی فرزندانش را نیز مشخص میو حتی نام مصلوب، ویژگی

املشددددهدد الثدالدث: »وقدال يهوذا: يدا سدددديدد، أيمكن أن يكون نسددددلي تحدت  -إنجيدل يهوذا 
..[ لكند  سددددطرين مفقودين ٠٠٠سدددديطرة الحكدام؟ أجداب يسددددوع وقدال لده: رتعداَل، أنده أندا ]

 ستحزن كثرياً عندما تري امللكوت وكل أجيالهر.

ی كن است نسل من تحت سلطهدر انجیل یهودا، مشهد سوم آمده است: »و یهودا گفت: ای آقا، آیا مم
...دو خط مفقود شده است.... لیكن .پاسخ داد و به او گفت: بیا این من هستم  )ع(حكام قرار گیرد؟ عیسی

ش را ببینی، بسیار غم سل   انگیز خواهی شد«.تو هنگامی كه ملكوت و ن 

دتين عن وعندما سددددمع ذل  قال له يهوذا: رما الخري الذي تسددددلمته أنا؟ ألن  أنت الذي أبع
 ذل  الجيل. 

»و هنگامی كه آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل كردم؟ چرا كه تو كسی هستی كه 
 مرا از آن نسل دور ساختی.

 -أجاب يسددوع وقال: رسددتكون أنت الثالث عشددر وسددتكون ملعوناً من األجيال األخرو  
 [ إلى الجيل املقدم«.47ن صعود  ]ولكن  ستأتي لتسود عليهم. ويف األيام األخرية سيلعنو



های دیگر مورد لعنت واقع عیسی پاسخ داد و گفت: تو سیزدهمین خواهی بود و در آینده از سوی نسل
لیكن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت و در روزهای پایانی، صعوِد تو را لعنت خواهند   خواهی شد ـ

س«. 47كرد   تا نسِل مقدَّ

But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes me  

 »ولكن  ستفوقهم جميعاَ ألن  ستضحي باإلنسان الذي يرتديين.

 [«.57[ ]٠٠٠ويرتفع قرن  حا ً. ويضرم عقاب  اإللهي. ويرهر نجم  ساطعاً وقلب  ]

 ا كه مرا پوشیده است، قربانی خواهی كرد،ی آنها خواهی بود؛ زیرا تو آن انسانی ر »اما تو برتر از همه
 و حال و وضعیِت قرن تو بلند،

 ور،و مجازات الهِی تو شعله
 ات درخشان و ظاهر خواهد شدو ستاره

 «.57و قلب تو.... 

: »ولكن  سددتفوقهم جميعاَ عثسددیوإضددافة إلى أن النص ي ني بوضددون أن املصددلوب لثس 
 يرتديين«ألن  ستضحي باإلنسان الذي 

كند كه به صلیب كشیده شده، عیسی نیست: »اما تو برتر از به عَلوه این متن به روشنی بیان می
 ی آنها خواهی بود؛ زیرا تو آن انسانی را كه مرا پوشیده است، قربانی خواهی كرد«.همه

فددَّندده يطرن اسددددم املصددددلوب على أندده يهوذا وأكيددد أن يهوذا يف هددذا النص لثس يهوذا 
يوطي الخائن الذي ذه  لعلماء اليهود وجاء بالشددرطة الدينية للقبض على املصددلوب ا سددخر

كما يف نص إنجيل يهوذا هو إنسددان صددالس ويضددحي بنفسدده  عثسددیفيهوذا الذي يصددل  بدل  
يف إنجيل يهوذا بصددددفة   يمكن أن يتصدددد  بها يهوذا   عثسددددی، بل ويصددددفه  عثسددددیألجل 

حثث أني الحواريني كما اتفق الجميع اثنا  ا سددددخريوطي، وهي أنه سدددديكون الثالث عشددددر،
عشدددر فقط، وبعد خيانة يهوذا ا سدددخريوطي جاءوا ببديل عنه ليكمل العدد اثنا عشدددر ولم 
يكونوا أبداً ثالثة عشدددر، وهذا يجعل يهوذا املخاط  هنا  ري يهوذا ا سدددخريوطي حتماً هذا 

تسددود عليهم«: وهذه العبارة إضددافة إلى عبارات جاءت يف إنجيل يهوذا هي: »ولكن  سددتأتي ل



   

تدجدعددل األمدر مدندحصددددراً بدداملدندقددذ الددذي يددأتدي يف آخدر الدزمددان لديدمدأل األرل بددالدعدددل فديدهدوذا 
 ا سخريوطي   يأتي يف أخر الزمان؛ ألنه باختصار شخص طالس ولد ومات يف ذل  الزمان.

همان یهودای  كند و اكیدا  یهودا در این متن،پس نام به صلیب كشیده شده را یهودا معرفی می
اسخریوطی خائنی نیست كه به سوی علمای یهود رفت و مأموران دینی را برای دستگیری به صلیب  

طور كه در متن انجیل یهودا موجود است، یهودایی كه به جای عیسی به كشیده شده آورد. بنابراین همان
كند؛ حتی عیسی ی میشود، انسانی شایسته است كه خودش را به خاطر عیسی قربانصلیب كشیده می

نماید كه امكان ندارد یهودای اسخریوطی به چنین صفتی او را در انجیل یهودا با صفتی توصیف می
آراسته بوده باشد؛ اینكه او سیزدهمین است. آن طور كه همگی اتفاق نظر دارند، حواریون فقط دوازده نفر 

مدند تا عدد دوازده نفر كامل شود و به هستند و پس از خیانت یهودای اسخریوطی كسانی به جای او آ
هیچ وجه سیزده نفر نبودند. همین مورد، به طور قطع در اینجا یهودای مخاطب را غیر از یهودای 

اند از: »لیكن هایی است كه در انجیل یهودا آمده كه عبارت دهد. این عَلوه بر عبارت اسخریوطی قرار می
آید، الزمان می «. این عبارت، موضوع را به منجی كه در آخرتو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت

آید تا زمین را پر از عدل و داد كند. اما یهودای اسخریوطی در كند؛ همان منجی كه میمنحصر می
آید؛ چرا كه به طور خَلصه، شخصیتی ناِبكار است كه در آن زمان به دنیا آمده و از دنیا نیز آخرالزمان نمی

 رفته است.

وقال يهوذا: يا سددديد، أيمكن أن يكون نسدددلي تحت سددديطرة الحكام؟ أجاب يسدددوع »
..[ لكن  سدددتحزن كثرياً عندما تري امللكوت سدددطرين مفقودين ٠٠٠وقال له: رتعاَل، أنه أنا ]

وكل أجيدالهر. وعنددما سددددمع ذل  قال له يهوذا: رما الخري الذي تسددددلمتده أنا؟ ألن  أنت الذي 
 أبعدتين عن ذل  الجيل«

پاسخ داد  )ع(ی حكام قرار گیرد؟ عیسیو یهودا گفت: ای آقا، آیا ممكن است نسل من تحت سلطه»
ش را .و به او گفت: بیا این من هستم سل  ...دو خط مفقود شده است.... لیكن تو هنگامی كه ملكوت و ن 

خیری را حاصل انگیز خواهی شد« »و هنگامی كه آن را شنید یهودا به او گفت: من چه ببینی، بسیار غم
 كردم؟ چرا كه تو كسی هستی كه مرا از آن نسل دور ساختی«.

)أيمكن أن يكون نسددددلي تحدت سدددديطرة الحكدام( الحكدام يحكمون الجميع فهدل 
 هنا  معىن وحكمة يف أن يسأل شخص عن نسله إذا كانوا تحت سيطرة الحكام؟! 



كنند؛ آیا معنا همه حكمرانی می ی حكام قرار گیرد؟«: حكام به»آیا ممكن است نسل من تحت سلطه
 باشند؟!ی حكام میو حكمتی دارد اینكه كسی از نسل خودش بپرسد، آیا آنها تحت سلطه

إني هدذا الكالم لن يكون لده معىن إ ي يف حدالدة واحددة وهي أن هؤ ء النسدددددل الدذين يسدددددأل 
سيطرة الحكام عنهم هم خلفاء اهلل يف أرضه، وبالتالي فهو يسأل إن كانوا سيكونون تحت  

 الطوا ثت أم سيمكنهم النام من الحكم

پرسد، همان معنا خواهد بود مگر در یک صورت؛ اینكه این نسلی كه در مورد ایشان میاین سخنی بی
ی پرسد كه آیا تحت سیطره و سلطهنتیجه در مورد ایشان می خلفا و جانشینان خداوند در زمین باشند و در

 یا مردم حكومت را برای آنها ممكن خواهند ساخت؟حكام طاغوت خواهند بود 

إذن )يهوذا( لثس املتوقع أن يسددود هو فقط بل نسددله أيضدداً خلفاء اهلل يف أرضدده، وهو يسددأل 
عن خلفاء اهلل يف أرضدده من نسددله هل يمكن ر م تنصددثبهم اإللهي أن يكونوا تحت سددلطة 

الددذين سددددبقوهم  وسدددديطرة الحكددام الطوا ثددت كمددا كددان حددال كثري من خلفدداء اهلل
نفسده أم أن النام سدتمكنهم من إجراء حاكمية  عثسدیكَّبراهيم)عليه السدالم( ومو  و

ة أمور تحتم أن يهوذا هندا لثس هو  عثسددددیاهلل على األرل ويف هدذا السددددؤال وجواب  عليده عددي
 ا سخريوطي

خلفا و جانشینان خداوند رود كه فقط یهودا پادشاهی كند، بلكه نسل او نیز بنابراین چنین توقعی نمی
پرسد كه آیا باشند، میباشند. او در مورد خلفای خداوند در زمینش كه از نسل خودش میدر زمینش می

ی حكام طاغوت قرار گیرند؟ ممكن است بر خَلف منصوب شدن الهی ایشان، تحت سلطه و سیطره
، )ع(، چنین بود؛ مانند ابراهیمطور كه وضعیت بسیاری از خلفای الهی كه پیش از ایشان بودندهمان

موسی و خود عیسی؛ یا مردم در راستای اجرای حاكمیت خداوند بر زمین، به ایشان تمكین خواهند داد. 
كند به طور حتم یهودا در اینجا همان در این پرسش و پاسخ عیسی به آن، مواردی وجود دارد كه بیان می

 یهودای اسخریوطی نیست.

صداًل لثس من خلفاء اهلل يف أرضده فال معىن للسدؤال لو كان السدائل فيهوذا ا سدخريوطي أ
يهوذا ا سدخريوطي، ويهوذا ا سدخريوطي لثس له نسدل بل مات بعد حادثة الصدل  فال معىن 



   

للسددددؤال لو كدان هو »لكند  سددددتحزن كثرياً عنددمدا تري امللكوت وكدل أجيدالده«: كي  
 ليهوذا ا سخريوطي الطالس ان يرو امللكوت؟!

دای اسخریوطی به هیچ وجه از خلفا و جانشینان خداوند در زمینش نیست، پس این پرسش كه آیا یهو
این شخص، یهودای اسخریوطی است، معنایی ندارد. یهودای اسخریوطی نسلی نداشت؛ بلكه پس از 

ایی ی به صلیب كشیدن از دنیا رفت؛ بنابراین اگر او همان شخص باشد، این پاسخ برای پرسش، معنحادثه
ش را ببینی، بسیار غم سل  انگیز خواهی شد«. چگونه نخواهد داشت: »لیكن تو هنگامی كه ملكوت و ن 

 تواند ملكوت را ببیند؟! یهودای اسخریوطی بدكاره می

نعم يمكن ان يرو امللكوت لو كان يهوذا هنا شددخصدداً الهياً جاء من امللكوت وهو عائد 
)عليه السدددالم( فهو إذن لثس يهوذا   عثسدددی  بد ً عن إلى امللكوت بعد انتهاء مهمته يف الصدددل

 ا سخريوطي.

تواند ملكوت را ببیند اگر یهودا در اینجا شخصی الهی باشد كه از ملكوت آمده باشد و پس از آری، می
گردد؛ بنابراین، این ، به ملكوت باز)ع(ی خود مبنی بر به صلیب كشیدن به جای عیسیانجام وظیفه

 خریوطی نیست.شخص، یهودای اس

»وعندما سدددمع ذل  قال له يهوذا: رما الخري الذي تسدددلمته أنا؟ ألن  أنت الذي أبعدتين عن 
بعد عنه يهوذا ا سخريوطي؟!

 
 ذل  الجيل«: اي جيل أ

»و هنگامی كه آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل كردم؟ چرا كه تو كسی هستی كه 
 یعنی همان نسلی كه یهودا اسخریوطی از آن دور شده بود؟! مرا از آن نسل دور ساختی«:

الحقيقدة أني هدذا الكالم   يسددددتقيم إ ي يف حدالدة واحددة، أن يكون يهوذا هندا لثس يهوذا 
وهو لثس زمانه وجيله  عثسدیا سدخريوطي، بل هو شدخص إلهي ملكوتي جاء يف زمن وجيل  

)عليه السدالم( أن يدفع   عثسدیبسد   دعاء   بل جاء ألداء مهمة ويعود من حثث جاء، وأيضداً جاء
 )عليه السالم( »ألن  أنت الذي أبعدتين عن ذل  الجيل«. عثسیعنه الصل  لهذا صس أن يقول ل

واقعیت آن است كه این سخن فقط در یک صورت سخنی درست خواهد بود؛ اینكه این یهودا، همان 
یهودای اسخریوطی نباشد، بلكه شخصیتی الهی باشد كه در زمان و نسل عیسی آمده یعنی زمانی كه 

مچنین ای آمده و به همان جایی كه آمده، بازگردد. هباشد؛ حتی برای انجام وظیفهزمان و نسل او نمی



كه به صلیب كشیده شدن از او دور شود، آمده است. به این ترتیب این سخن   )ع(به دنبال دعای عیسی
گوید: »چرا كه تو كسی هستی كه مرا از آن نسل دور ساختی« درست و صحیح می )ع(او كه به عیسی

 باشد.می

إذن يدهدوذا املددذكدور يف بدعدض نصدددددول إندجديددل يدهدوذا كددالدندص املدتدقدددم لدثدس يدهدوذا 
وسدددلمه لعلماء اليهود كما  يف نهاية إنجيل يهوذا: »واقربوا  عثسدددیا سدددخريوطي الذي خان 

فأجابهم يهوذا كما أرادوا منه واسددتلم  ،من يهوذا وقالوا له: ماذا تفعل هنا؟ أنت تلميذ يسددوع
 املشهد الثالث[. -بعض املال وأسلمه لهم« ]إنجيل يهوذا 

تر ارایه شد، همان یهودای تون انجیل یهودا مانند متنی كه پیشبنابراین یهودای گفته شده در برخی م
طور كه در پایان انجیل یهودا آمده، او را به علمای یهود خیانت كرد و همان )ع(اسخریوطی كه به عیسی

كنی؟ تو شاگرد یسوع هستی. باشد: »به یهودا نزدیک شدند و به او گفتند: اینجا چه میتسلیم نمود، نمی
شان طور كه از او خواستند، پاسخشان را داد و اموالی )مبلغی( دریافت كرد و او را تسلیمهمان پس یهودا

 المشهد الثالث[ -]إنجیل یهوذا نمود«.

بل يهوذا هذا كما وصددفه إنجيل يهوذا إنسددان صددالس ومن خلفاء اهلل يف أرضدده بل ويكون 
و  من زمانه أي أنه نزل  عثسددیبعض ذريته خلفاء اهلل يف أرضدده، وأيضدداً هو لم يكن من جيل 

، وإضدددددافدة إلى كدل هدذا فدَّن النص يقول إن يهوذا هدذا هو الدذي عثسددددیمن امللكوت يف وقدت 
 سيملو األرل عد ً ويسود يف آخر الزمان

كند، انسانی صالح و حتی از جانشینان خداوند طور كه انجیِل یهودا توصیفش میبلكه این یهودا همان
از فرزندانش نیز جانشینان خداوند در زمینش هستند. همچنین او از نسل عیسی در زمینش است و برخی  

ی و از زمان عیسی، نیست؛ به این معنی كه او در زمان عیسی از ملكوت فرود آمده است. عَلوه بر همه
كند این یهودا، همان كسی است كه زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت و در اینها، متن بیان می

 لزمان سروری خواهد كرد.آخرا

تنطبق على املنقذ  عثسدددیا ن كل هذه الصدددفات الآ جاءت ليهوذا الذي صدددل  بد ً من 
الددذي يددأتي يف آخر الزمددان، فددَّذا سدددددألنددا أخرياً عن معىن كلمددة يهوذا لنرو من يكون هددذا 
ة الشددددخص؟ نجدد أن كلمدة يهوذا بدالعربيدة تعين الحمدد أو أحمدد، وهدذا املعىن تؤكدده التورا 



   

وحبلت أيضداً وولدت  ٣5ا صدحان التاسدع والعشدرين: » -سدفر التكوين   -حثث جاء يف التوراة  
 ثم توقفت عن الو دة«. .لذل  دعت اسمه يهوذا .ابنا وقالت هذه املرة أحمد الرب

هایی كه برای یهودایی كه به جای عیسی به صلیب كشیده شد، آمده است، بر اكنون تمام این ویژگی
ی یهودا باشد. پس اگر در نهایت ما از معنی كلمهآید، منطبق میای كه در آخرالزمان میهدهندنجات 

ی یهودا در زبان عربی به معنی سؤال كنیم، این شخصیت را چه كسی خواهیم دید؟ خواهیم دید كه كلمه
جا كه در تورات باشد و بر این معنی در تورات تأكید شده، آنأحمد( می  ،»ستایش« یا »ستایش كرد« )الحمد

 مرتبه گفت: این و پسری زایید شده، حامله دیگر بار و  35ِسفر پیدایش اصحاح بیست و نهم آمده است: »
 بازایستاد«. زاییدن نهاد. سپس از نام یهودا را او گویم. پسمی حمد پروردگار را

ر الزمان املذكور إذن يهوذا تعين أحمد؛ وهو اسدددم املهدي أو املنقذ أو املعزي املوعود به يف آخ
 يف التوراة واإلنجيل والقرآن ووصية رسول اهلل محمد )صلى اهلل عليه وآله(.

ای است دهنده بخش یا تسلیبنابراین یهودا یعنی »ستایش گفت« )أحمد(؛ و این، اسم مهدی، رهایی
 )ص(حمداش داده شده و در تورات، انجیل، قرآن و وصیت رسول خدا حضرت مكه در آخر الزمان وعده

 ذكر شده است.

وأيضداً يف التوراة واإلنجيل املصدلوب وصدفت مواقفه وروي عنه كالم بعد إلقاء القبض عليه 
تدل على أنه شدددخص حكيم ورال تمام الرضدددا بما يجري له وأنه  ري يهوذا ا سدددخريوطي 
حثث أني يهوذا ا سددخريوطي شددخص اسددتحوذ عليه الشدديطان فال تصدددر منه الحكمة و  

)عليه السدالم( الذي  عثسدیالجأش وهو يسداق ليصدل  بد ً عن يمكن أن يكون هادئاً ورابط  
 كفر به.

همچنین در تورات و انجیل كسی كه به صلیب كشیده شده است موافق با چنین چیزی توصیف شده 
دهد او شخصی حكیم است و با تمام شود كه نشان میو پس از دستگیر شدنش سخنی از او روایت می

باشد و اینكه او غیر از یهودا اسخریوطی است. یهودا اسخریوطی اضی میوجود به آنچه بر او رفته، ر 
تراود و امكان شخصیتی است كه شیطان بر او سیطره یافته است؛ از چنین شخصیتی حكمتی بیرون نمی

كه نسبت به او كفر ورزیده،   )ع(ندارد در آرامش و به دور از ترس و اندوه باشد در حالی كه به جای عیسایی
 شود!یب كشیده میبه صل



 سديق شداة مثل …يف التوراة/ سدفر إشدعيا، ويف أعمال الرسدل/ األصدحان الثامن هذا النص: »
 «.… فاه يفتس  لم هكذا يجزره الذي أمام صامت خرون ومثل الذبس، إلى

هدر تورات سفر اشعیا و در اعمال رسوالن اصحاح هشتم چنین متنی دیده می ای شود: »... همانند برَّ
كند، اینگونه دهانش گاه و همانند گوسفندی ساكت و آرام در حضور كسی كه ذبحش میی قربانبه سو 

 گشاید...«.را نمی

وإضددددافة إلى أن النص كما هو الواقع الذي حصددددل يدل على أنه ذه  بكل هدوء ورباطة 
 جأش إلى العذاب والصددل ، فهنا  أمر آخر يدل عليه النص وهو أنه لم يتكلم ولم يترلم ولم

َت العلماء والنام، ووعرهم وبني  عثسدددیي ني حقه وأنه رسدددول يف حني أن  )عليه السدددالم(  بَكَّ
 حقه فال َيصِدق  عليه أنه ذه  إلى الذبس صامتاً.

كند كه او در كمال آرامش و ـ بیان میهمان طور كه در واقعیت نیز اتفاق افتادهبه عَلوه این متن ـ
رود. بنابراین در اینجا مورد دیگری كه این صلیب كشیده شدن می اطمینان خاطر به سوی عذاب و به

كند و حقش و اینكه او كند وجود دارد: اینكه او هیچ صحبت و دادخواهی نمیمتن به آن هدایت می
آورد و حقش را بیان برای علما و مردم دلیل می )ع(كند در حالی كه عیسیفرستاده است را ابراز نمی

 كند.ن اینكه او در سكوت به سوی ذبح شدن پیش رود، بر عیسی صدق نمینمود؛ بنابرایمی

ويف اإلنجيل املصدلوب ي شدر أحد اليذين صدلبا معه بأنه سديذه  للفردوم ألنه دافع عنه فهل 
يمكن مع هذه الحكمة وهذا الت شدري من املصدلوب ان يكون هو يهوذا ا سدخريوطي؟! وبَم 

 عثسددیبدل اهلل شددكله وسدديق إلى الصددل  بد ً عن ي شددر يهوذا ا سددخريوطي لو كان قد 
الذي كفر به ألثس لو كانت هذه حاله فهو يعلم يقيناً إنه ظالم وسديعاق  فأي فردوم ي شدر 
بها من يدافع عنه؟! »وكان واحد من املذن ني املعلقني يجدن عليه قائاًل إن كنت أنت املسدددديس 

 أو  أندت تخدان اهلل إذ أندت تحدت هدذا فدأجداب ا خر وانتهره قدائال 4٠ .فخلص نفسددددد  وإيداندا
وأما هذا فلم يفعل شدثئا لثس   .أما نحن فبعدل ألننا ننال اسدتحقاق ما فعلنا 4١  .الحكم بعينه

فقال له يسددددوع الحق  4٣  .ثم قال لثسددددوع اذكرني يا رب م  جئت يف ملكوت  42 .يف محله
 [. 2٣أقول ل  إن  اليوم تكون معي يف الفردوم« ]انجيل لوقا: 

شود بشارت در انجیل شخص به صلیب كشیده شده، به یكی از كسانی كه با او به صلیب كشیده می
دهد كه او به بهشت خواهد رفت چرا كه از او دفاع كرده است. حال، آیا ممكن است با چنین حكمت می



   

چنین بشارت دادنی از سوی به صلیب كشیده شده، این شخص همان یهودا اسخریوطی باشد؟! یهودا و  
دهد، اگر خداوند شكل او را تغییر داده و به جای عیسایی كه كافرش شده،  اسخریوطی به چه بشارت می

كار است ستم   داند كه به یقینبه سوی صلیب كشیده بشود؟! اگر وضعیت او اینگونه است، آیا او خود نمی
 دهد؟! »وو عقوبت خواهد شد؛ پس او كسی كه از او دفاع كرده است را به كدامین فردوس بشارت می

 پس 40برهان!  را ما و هستی خود مسیح تو اگر كه گفت كفر وی بر مصلوب  خطاكار دو آن یكی از
حكم  همین زیر نیز تو چون ترسی؟نمی خدا از تو گفت: مگر زد و نهیب را او دیگری پاسخش داده،

 جابی كار هیچ شخص این لیكن ایم،یافته را خود چرا كه جزای اعمال انصاف، به ما اما 41هستی. 
 43درآیی.  خود ملكوت به هنگامی كه آور یاد به مرا پروردگار، عیسی گفت: ای به پس 42است!  نكرده

 [23]انجیل لوقا: خواهی بود«. فردوس در من تو با امروز گویممی تو به آینه وی گفت: هر عیسی به

َناَ  َمَع   ٣٣ويف إنجيل لوقا أيضدداً: » وه  ه  َلب  َمَة صددَ ْمج  ِع الَِّذي ي ْدَعى ج  ْوا ِبِه ِإَلى امْلَْوضددِ َّا َمضددَ َومَل
اِرِه.  داً َعْن َيِمينِدِه َوا َخَر َعْن َيسدددددَ ، َواحدِ بَتَداه ، اْ فِ  ٣4املدْ ْذِنَ نْيِ

َ
وع : يَدا أ اَل َيسدددد  ْم  َ َفقدَ نَّه 

َ
ْم، أل ْر َله 

وَن َماَذا َيْفَعل وَن« ]انجيل لوقا:   [.2٣َيْعَلم 

 در را او رسیدند، گویندمی ی سركاسه را آن موضعی كه به چون و 33و همچنین در انجیل لوقا: »
عیسی گفت: ای پدر،   34كردند.  چپش مصلوب دیگری بر و راست طرف یكی بر خطاكار، دو آن با آنجا
 [23]انجیل لوقا: كنند«.می چه دانندنمی زیرا بیامرز، را اینها

م وما روي من الحكمة واملواق  الرصدددثنة الثابتة للمصدددلوب    يمكن أن يصددددر ما تقدي
ويف أصددع  الررون من سددفيه أو شدديطاني كافر والعياذ باهلل كيهوذا ا سددخريوطي كما 

على أنه يهوذا ا سخريوطي هكذا بدون أي دليل فقط ليضعوا يحلو لبعضهم تصوير الش يه  
 صل  مكانه. عثسیش يها ل

آنچه تقدیم شد و آنچه روایت شد غیرممكن است از سِر حكمت و خردمندِی نامتناقض از سوی شخص 
خردی قرار داشته یا پناه بر خدا های سفاهت و كمترین ظرفیتمصلوب باشد در حالی كه او در پست

گشایی ی كافر همچون یهودا اسخریوطی بوده باشد؛ آن گونه كه بعضی از آنها مشكل را اینگونه گره شیطان
طوری بی هیچ دلیلی، فقط برای اینكه او را شبیه عیسی اند كه او، یهودای اسخریوطی است؛ همینكرده

 كه به جایش به صلیب كشیده شد، قرار دهند!



م يج  ا لتفات إلى أن يهوذا ا سددددخريوطي جاء ودل الشددددرطة   وإضددددافة إلى كل ما تقدي
الدينية على املصدلوب والقوا القبض على الشد يه املصدلوب فكي  يكون يهوذا ا سدخريوطي 
جاء مع الشددرطة ودلهم على الشدد يه وهو نفسدده الشدد يه هل يهوذا ا سددخريوطي شددخصددان 

 مثاًل؟ 

های دینی را به سوی آید و پلیسی میعَلوه بر آنچه تقدیم شد، باید توجه داشت كه یهودای اسخریوط
شود؛ حال چگونه كند و باعث دستگیر شدن شبیِه به صلیب كشیده شده میشخص مصلوب هدایت می

ها بیاید و آنها را به سوی شبیه عیسی هدایت كند در حالی ممكن است یهودا اسخریوطی به همراه پلیس
 سخریوطی دو شخصیت دارد؟!كه خودش همان شخص شبیه باشد؟! آیا مثَل  یهودا ا

املفرول أن تكون ا طروحدات أكه تعقاًل و  تكون بهدذا املسددددتوو من السدددددذاجدة 
والتنداقض فكي  يعقدل شددددخص موقفداً يق  فيده يهوذا ا سددددخريوطي وهو مع الشددددرطدة 
ويدلهم على الشددد يه وهو نفسددده الشددد يه فهو موجود يف نفس املكان بشدددخصدددني وصدددورتني 

تماماً، ما هذا املسددددتوو من الطرن، وأعج  كي  يقبله بعضددددهم وهو وبحالتني متناقضددددتني  
 بهذا املستوو من التناقض؟

تری برخوردار باشند و در چنین سطحی از سادگی و های ارایه شده باید از عقَلنیت بیشطرح
ست گویی قرار نگیرد. چگونه به نظر كسی كه با چنین دیدگاهی در مورد یهودا اسخریوطی موافق اتناقض

كند و در عین حال خودش باشد و آنها را به سوی شخص شبیه راهنمایی میها مییعنی او همراه پلیس
رسد كه او در یک مكان با دو شخصیت، دو باشد، این دیدگاه عقَلنی به نظر میهمان شخص شبیه می

ت؟! و تعجب ای اسصورت و دو حالت به طور كامل متناقض وجود داشته باشد؟! این چه طرح و ایده
 پذیرند!كنم كه چطور برخی از ایشان چنین دیدگاهی كه در چنین سطحی از تناقضات قرار دارد را میمی

إضدددافة إلى أني ما تقدم ينفي ما يقوله بعض املسدددلمني )بدون دليل( من أن املصدددلوب يهوذا 
، بل عثسدی ا سدخريوطي، فانه يوجد روايات بثنت أني الشد يه املصدلوب شداب صدالس شدبه بصدورة

 وروي عن النيب أنه من ذرية علي )عليه السالم( بالخصول.

گویند، اینكه )بدون هیچ دلیلی( مصلوب همان عَلوه بر آنچه ارایه شد، آنچه برخی از مسلمانان می
كند شبیه به صلیب كشیده شده،  كند؛ روایاتی وجود دارد كه بیان مییهودا اسخریوطی است را رد می



   

روایت شده است كه او به طور  )ص(صالح و نیكوكار به صورت عیسی بوده است و حتی از پیامبرجوانی 
 باشد.می )ع(خاص از فرزندان امام علی

 النتيجة مما تقدم:

 ی آنچه ارایه شد:نتیجه 

لم يصددل ،   عثسددیإني يف التوراة واألناجيل الآ يعرن بها املسدديحيون نصددول تدل على أني 
وإن لم يكن كدل من هدذه النصددددول كدافيداً بمفرده فهي بمجموعهدا تمثدل دلياًل على أن 

 يطل  من اهلل أن   يصل .  عثسی)عليه السالم(، ف عثسیاملصلوب  ري 

كنند عیسی به صلیب ن است متونی وجود دارد كه بیان میدر تورات و انجیلی كه مورد قبول مسیحیا
باشد كه ی آنها به مثابه دلیلی میكشیده نشد و اگر هر یک از این متون به تنهایی كفایت نكند، مجموعه

خواهد كه به صلیب باشد؛ اینكه عیسی از خداوند مینمی )ع(شخص به صلیب كشیده شده، عیسی
 كشیده نشود.

 مل  بين اسرائيل. عثسین يقول بلسانه إنه مل  بين اسرائيل مع أني واملصلوب يرفض أ

پذیرد با زبانش اقرار كند كه او پادشاه بنی اسرائیل است با اینكه عیسی به صلیب كشیده شده نمی
 پادشاه بنی اسرائیل بود.

 )عليه السالم( )يا امرأة(. عثسیواملصلوب يخاط  مريم أم 

 دهد.ـ را با عبارت »ای زن« خطاب قرار می()عمادر عیسیمصلوب، مریم ـ

، اي يطل  أن يكون هو الشددد يه »قال له عثسدددیوبطرم يعرل أن يضدددع نفسددده مكان  
يرفض ألنه يعلم أن  عثسددیبطرم يا سدديد ملاذا   أقدر أن أتبع  ا ن. إني أضددع نف دد عن « و

ثال  مرات وهي  بطرم عداجز عن هدذا األمر ويعطيده أمدارة عجزه؛ أنده سددددثتربأ من املصددددلوب
 )عليه السالم(.  عثسیأكيد براءة من 



كند؛ یعنی اینكه او همان شخص شبیه باشد پطرس خودش را به عنوان جایگزین عیسی داوطلب می
پذیرد چرا كه او توانم از پی تو بیایم؟« و عیسی نمی»پطرس به او گفت: ای آقای من، اكنون چرا من نمی

نماید: كه او سه مرتبه از اش چنین اشاره میای را ندارد و به ناتوانیظیفهداند پطرس توانایی چنین ومی
 باشد.می )ع(به صلیب كشیده شده، برائت خواهد جست، و این اكیدا  برائت از عیسی

)عليه السددالم( قبل أن يأتي الجنود ويلقوا القبض على املصددلوب مع    عثسددیبمقارنة كالم  
عليده نعرن أنهمدا شددددخصددددان مختلفدان تمدامداً فهمدا يقفدان   كالم املصددددلوب أثنداء إلقداء القبض

موقفني مختلفني ازاء القبول بدالصددددلد  فدالشددددخص الدذي يقول )الكدام الآ اعطداني ا ب أ  
..   يمكن أن يكون هو نفسده من قال قبل سداعات )يا أبا ا ب كل يشء مسدتطاع .اشدربها(

 ل  فاجز عين هذه الكأم(.

یش آمدن سربازان و دستگیر كردن به صلیب كشیده شده با سخن پ )ع(ی سخن عیسیبا مقایسه
باشند و آنها در شویم كه آنها دو شخصیت كامَل  متفاوت میمصلوب هنگام دستگیر شدنش، متوجه می

گوید »آیا جامی كه كنند. آن كه میبرابر پذیرفتن به صلیب كشیده شدن، دو برخورد مختلف را اتخاذ می
تواند همان كسی باشد كه ساعاتی پیش گفته بود: »ای پدر دهد را ننوشم؟!...« نمیپروردگار به من می

 بگذران«. من از را پیاله پذیر است. اینامكان برای تو هر چیزی پدران،

 ومن إنجيل يهوذا:

 و از انجیل یهودا:

 )عليه السالم(. عثسینفسه بل ش يه شبه ب عثسیاملصلوب لثس 

ه شده به عیسیمصلوب خود عیسی نیست  ب   است. )ع(بلكه شبیه مشت 

 املصلوب وص  بأنيه الثالث عشر.

 شود كه او سیزدهمین است.مصلوب اینگونه توصیف می

 املصلوب وص  بأنه سيأتي يف آخر الزمان لثسود.



   

 شود كه در آخرالزمان خواهد آمد تا سروری كند.گونه توصیف می مصلوب این

 ت ني( ولكن لثس يهوذا ا سخريوطي. املصلوب اسمه يهوذا )أحمد كما

 باشد و یهودا اسخریوطی نیست.طور كه گفته شد به معنی احمد( میاسم مصلوب یهودا )همان

 )عليه السالم(. عثسیاملصلوب نزل من امللكوت ولثس من جيل 

 باشد.نمی )ع(مصلوب از ملكوت فرود آمده است و از قوم عیسی

 يف أرضه. املصلوب له ذرية وهم خلفاء هلل

 باشند.مصلوب فرزندانی دارد كه خلفا و جانشینان خدا در زمینش می

أيضددداً يف التوراة واإلنجيل وإنجيل يهوذا نصدددول واضدددحة ت ني أني املصدددلوب   يمكن أن 
 يكون يهوذا ا سخريوطي، وفيها رد على من يقول إني املصلوب يهوذا ا سخريوطي. 

دارند كه به صلیب انجیل یهودا متون واضحی وجود دارد كه بیان میهمچنین در تورات، انجیل و 
گوید مصلوب همان تواند یهودا اسخریوطی باشد و در آنها پاسخی برای كسی كه میكشیده شده نمی

 یهودا اسخریوطی است، وجود دارد.

 ثالثاً: يف الروايات:

 سوم: در روایات:

 يف كت  الشيعة:

 های شیعه:در كتاب 

)عليه السدالم( وعد  عثسدیيف تفسدري علي بن إبراهيم عن أبي جعفر )عليه السدالم(، قال: )إني 
أصددحابه ليلة رفعه اهلل إليه فاجتمعوا عند املسدداء، وهم اثنا عشددر رجاًل فأدخلهم بثتاً ثم خر  



عليهم من عني يف زاويدة البثدت وهو ينفض رأسددددده من املداء، فقدال إني اهلل رافعي إليده السددددداعدة 
قال   ؟ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شددبحي فيقتل ويصددل  ويكون معي يف درجآ

َو ذا .. ثم قال )عليه السددددالم(: إني اليهود جاءت يف طل  .شدددداب منهم أنا يا رون اهلل، قال: فأنت ه 
)عليه السدالم(  عثسدی شدبس   عليه ألقي  الذي  الشداب  وأخذوا …)عليه السدالم( من ليلتهم   عثسدی

 . (١) (فقتل وصل

در شبی كه خداوند  )ع(روایت شده است كه فرمود: »عیسی )ع(در تفسیر علی بن ابراهیم از ابو جعفر
هنگام یارانش را وعده گذاشت؛ در حالی كه آنها دوازده مرد بودند. آنها   او را به سوی خودش باال برد، شب

به سوی آنان آمد در حالی كه بر سرش ای كه در كنج خانه بود، ای داخل كرد. سپس از چشمهرا به خانه
گرداند. برد و از یهود پاكم میریخت و فرمود: خداوند در این ساعت مرا به سوی خودش باال میآب می

گردد؟ درجه میشود و با من همكدامین شما شبح من بر وی خواهد افتاد، كشته و به صلیب كشیده می
فرمود: یهود در همان  )ع(مود: تو همانی.... سپس امامجوانی از بینشان گفت: من، ای روح خدا. فر

بر وی افتاده بود را گرفتند، كشتند و به   )ع(آمدند.... و آن جوان كه شبح عیسی )ع(شب در طلب عیسی
 (2)صلیب كشیدند«.

لقي عليه الشدددبه وصدددل  
 
وهذه الرواية ت ني أني هنا  آخر  ري يهوذا ا سدددخريوطي هو من أ

خليفدة من خلفداء اهلل يف أرضددددده ونيب وإمدام ومن أولي العزم من    عثسددددی، وعثسددددیوهو بددرجدة 
الرسدددل، فهذا الشددد يه املصدددلوب إذن على األقل خليفة من خلفاء اهلل يف أرضددده »فأيكم يلقي 

ويصدل  ويكون معي يف درجآ«، وفيها أيضداً أني هنا  اثين عشدر حضدروا عليه شدبحي فيقتل  
لهم، فمن يكون  عثسددیيف الوقت الذي كان فيه يهوذا عند علماء اليهود لتسددليم   عثسددیمع 

الثاني عشدددر  ري املصدددلوب الذي دخل وخر  دون أن يلفت انتباه أو ح  يراه أحد يف البداية  ري 
سديق إلى الذبس، ومثل خرون صدامت أمام الذي يجزره هكذا  )عليه السدالم( »مثل شداة عثسدی

 لم يفتس فاه«. 

كند كه آنجا شخص دیگری غیر از یهودا اسخریوطی بود كه شبیه و به صلیب این روایت بیان می
ای از خلفای خداوند در زمینش، پیامبر، امام و از ی عیسی بود. عیسی خلیفهدرجهكشیده شد و هم
باشد، بنابراین، این شبیِه به صلیب كشیده شده حداقل خلیفه و جانشینی از عزم میفرستادگان اولوال

باشد »كدامین شما شبح من بر وی خواهد افتاد، كشته و به صلیب كشیده خلفای خداوند در زمینش می
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ه گردد؟«. به عَلوه در آنجا دوازده تن به همراه عیسی در همان هنگامی كدرجه میشود و با من هممی
شان كند، حاضر بودند؛ حال، نفر دوازدهم چه كسی غیر از یهودا نزد علمای یهود بود تا عیسی را تسلیم

شود بدون اینكه حضورش احساس شود یا حتی كسی در ابتدا غیر از مصلوبی كه داخل و خارج می
گوسفندی ساكت و آرام گاه و همانند ای به سوی قربانتواند باشد؟ »همانند برهاو را ببیند، می )ع(عیسی

 گشاید«.كند، اینگونه دهانش را نمیدر حضور كسی كه ذبحش می

 وهذا األمر موجود وإن لم يكن بهذا الوضون يف اإلنجيل املوجود ا ن وقد ت ني فيما تقدم:   

شود، اكنون آنچه ارایه شد، های موجود دیده نمیاین موضوع وجود دارد و اگر با این وضوح در انجیل
 كند كه:بیان می

 ٣2  .»وقال الرب لسدددمعان سدددمعان هو ذا الشددديطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة
فقدال لده يدا  ٣٣ .وأندت م  رجعدت ث دت إخوتد   .ولكين طل دت من أجلد  لكي   يفىن إيمداند 

ــيرب إني مسددددتعدد أن  فقدال أقول لد  يدا بطرم    ٣4 .معد  ح  إلى السددددجن وإلى املوت أمضـ
 [. 22قبل أن تنكر ثال  مرات أن  تعرفين« ]انجيل لوقا: اصحان  يصيس الدي  اليوم

  32كند غربال گندم چون را شما خواست اینک شیطان ای شمعون، :پروردگار به شمعون گفت »پس
 استوار را خود كنی برادران بازگشت تو هنگامی كه و نشود تلف ایمانت تا كردم دعا تو برای من لیكن
ی به بروم تو با گفت: ای پروردگار، حاضرموی  به  33بنما.   را گفت: تو 34به سوی مرگ.  و زندان حتَّ

 مرا كه خواهی كرد انكار مرتبه سه كه باشد نزده بانگ خروس امروز ای پطرس، گویممی
 [22]انجیل لوقا: اصحاح شناسی«.نمی

أجابه يسددددوع حثث أذه    تقدر ا ن أن   .»قال له سددددمعان بطرم يا سدددديد إلى أين تذه 
إني أضدع  .قال له بطرم يا سديد ملاذا   أقدر أن أتبع  ا ن ٣7  .تتبعين ولكن  سدتتبعين أخريا

الحق الحق أقول ل    يصدديس الدي  ح    .أجابه يسددوع أتضددع نفسدد  عين  ٣8  .نف دد عن 
 [.١٣تنكرني ثال  مرات« ]انجيل يوحنا: اصحان 

اكنون  روم،عیسی پاسخ داد: جایی كه می روی؟می آقا، كجا گفت: ای وی »شمعون پطرس به
 گفت: ای آقا، برای چه پطرس به او  37خواهی آمد.  پی من از آخر بیایی؛ ولی در پِی من از توانینمی

 خود جان داد: آیا جواب  او عیسی به  38نهاد.  خواهم تو راه در را خود جان بیایم؟ پی تو از اكنون نتوانم



 نخواهد بانگ خروس باشی، نكرده انكار مرا مرتبه سه تا گویممی تو به یقین به نهی؟می من راه در را
 [13]انجیل یوحنا: اصحاح زد«.

وروي مدا ي ني بدأني الشدددد يده خليفدة من خلفداء اهلل وأني الدذين رفضددددوه وقتلوه كفدار والدذين 
 سيقبلونه عند عودته ويدافعون عنه مؤمنون أخيار.

ای از خلفای خداوند و از كسانی كه كفار او را كند كه شخص شبیه، خلیفه و آنچه روایت شد بیان می
شوند و برگزیدگان مؤمنان از او دفاع ُكشند و از كسانی كه هنگام بازگشتش او را پذیرا میپذیرند و مینمی
 باشد.نمایند، میمی

قوله: )ريا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على عن أبي الجارود عن أبي جعفر )عليه السددالم( يف 
تجدارة تنجيكم من عدذاب اليمر فقدالوا: لو نعلم مدا هي لبدذلندا فيهدا األموال واألنفس واألو د 

 -إلى قوله   -فقال اهلل: رتؤمنون باهلل ورسددوله وتجاهدون يف سدد يل اهلل بأموالكم وأنفسددكم  
فتس قريد ر يعىن يف الددنيدا بفتس القدائم، وأخرو تحبونهدا نصددددر من اهلل و ،ذلد  الفوز العريم

فيمنت طائفة  -إلى قوله   -وأيضدداً قال فتس مكة قوله: ريا أيها الذين آمنوا كونوا أنصددار اهلل  
)عليه السدالم(  عثسدیمن بين إسدرائيل وكفرت طائفةر قال: الآ كفرت هي الآ قتلت شد يه  

تدل رفقتلدت الطدائفدة الآ قتلتده ح    يق عثسددددیوصددددلبتده والآ آمندت هي الآ قل دت شدددد يده 
 . (١)وصلبته وهو قوله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرينر(

اید، آیا شما ای كسانی كه ایمان آورده﴿روایت شده است كه فرمود: »این آیه    )ع(از ابو جارود از ابو جعفر
تان دهد راه بنمایم؟﴾  پاسخ گفتند: اگر بدانیم آن چیست، مال و را به تجارتی كه از عذاب دردآور رهایي

به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خدا با مال ﴿نهیم. خداوند فرمود: جان و فرزندانمان را در آن می
ـ این است پیروزی بزرگ، و نعمتی دیگر كه دوستش تا این سخن خداوند متعالو جان خویش جهاد كنید ـ

فرماید ؛ یعنی در دنیا با فتح قائم، و همچنین می ﴾ي: نصرتی است از جانب خداوند و فتحی نزدیکدار 
ـ پس گروهی از تا این سخنشاید، یاران خدا باشید ـای كسانی كه ایمان آورده﴿فتح مكه با این سخن 

انی هستند كه شبیه . فرمود: گروهی كه كافر شدند، كس﴾اسرائیل ایمان آوردند و گروهی كافر شدندبنی
را به قتل رسانیدند و به صلیبش كشیدند و آنان كه ایمان آوردند، كسانی هستند كه شبیه عیسی   )ع(عیسی

كشند و این همان سخن را پذیرفتند تا كشته نشود؛ پس گروهی كه او را كشتند و به صلیب كشیدند را می
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یمان آورده بودند بر ضد دشمنانشان مدد كردیم پس ما كسانی را كه ا﴿فرماید:  خداوند متعال است كه می
 ( 1)«.﴾تا پیروز شدند

من هم الدذين يجد  على الندام اإليمدان بهم  ري خلفداء اهلل يف أرضددددده )والآ آمندت هي الآ 
 ح    يقتل(؟!  عثسیقل ت ش يه 

كنند، چه می  ای از خلفای خداوند در زمینش را واجبكسانی كه ایمان به خودشان و نه ایمان به خلیفه
 كنند تا كشته نشود«.كسانی هستند؟! »و آنان كه ایمان آوردند، كسانی هستند كه شبیه عیسی را آزاد می

إذن فالرواية ت ني بوضددددون أني املصددددلوب خليفة من خلفاء اهلل يف أرضدددده ويج  على النام 
 اإليمان به ونصرته عند مجيئه إلى هذا العالم.

ای از خلفای خداوند در زمینش است و بر كند كه مصلوب، خلیفهیان میبنابراین، روایت به وضوح ب
 اش كنند.مردم واجب است كه هنگام آمدنش به این عالم، به او ایمان بیاورند و یاری

وهذا موجود يف اإلنجيل وقاله الشد يه املصدلوب بوضدون تام »أجاب يسدوع مملكآ لثسدت 
لَّم إلى  سددددَ

 
من هذا العالم. لو كانت مملكآ من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي   أ

 [. ١8اليهود. ولكن ا ن لثست مملكآ من هنا.« ]انجيل يوحنا: اصحان/ 

 كند: »عیسی پاسخ دادبیه به صلیب كشیده شده به وضوح بیان میاین نكته در انجیل وجود دارد و ش
جنگیدند می خادمان من بود،می جهان این از پادشاهی من پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست. اگر

 [ 18]انجیل یوحنا: اصحاح/ نیست«. جهان این از من پادشاهی نشوم. ولی اكنون تسلیم یهود به تا

أي أنيه ي ني أنيه عند مجيئه إلى هذا العالم الجسددددماني يف جيله وزمانه سدددديكون هنا  من 
لَّم  سددَ

 
يدافعون عنه لكي   ي سددليم إلى يهود زمانه ويصددل  »لكان خدامي يجاهدون لكي   أ

ح   عثسدیإلى اليهود. ولكن ا ن لثسدت مملكآ من هنا«، »والآ آمنت هي الآ قل ت شد يه 
   يقتل«.
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كند كه هنگام بازگشتش به این عالم جسمانی در قوم و زمان خودش، كسانی خواهند یعنی او بیان می
جنگیدند می »خادمان من كنند تا تسلیم یهودیان زمانش و به صلیب كشیده نشود: بود كه از او دفاع می

ایمان آوردند، كسانی  نیست«، »و آنان كه جهان این از من پادشاهی نشوم. ولی اكنون تسلیم یهود به تا
 كنند تا كشته نشود«.هستند كه شبیه عیسی را آزاد می

 وروي أني الش يه املصلوب من ذرية رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(:

 باشد.می )ص(روایت شده است كه شبیه به صلیب كشیده شده، از نسل رسول خدا

ي ابن أبي طال  )عليه السددالم(: قال رسددول اهلل محمد )صددلى اهلل عليه وآله( وهو يدعو لعل
)عليه السدددالم(، اللهم إن  خليفآ  عثسدددی)اللهم أعطه جالدة مو ، واجعل يف نسدددله شددد يه 

 . (١)عليه وعلى عرته وذريته الطيبة املطهرة الآ أذه ت عنها الرجس والنجس(

كند، دعا می )ع(در حالی كه برای علی بن ابی طالب )ص(رسول خدا حضرت حضرت محمد
را قرار  )ع(فرماید: » خداوندا، شكیبایی و مقاومت موسی را به او عطا فرما، و در نسلش شبیه عیسیمی

ی پاک و مطهرش كه پلیدی و آلودگی را بده. خداوندا، تو هستی جانشین من بر او و بر عترتش و بر ذریه
 (2).از آنان دور كردی «

 يف كت  السنة:

ت:در كتاب   های اهل سنَّ

روو السددنة يف تفاسددريهم أن الذي صددل  لثس يهوذا ا سددخريوطي بل هو شدداب كان مع 
 الحواريني:

ت در تفسیرهایشان روایت می كنند كسی كه به صلیب كشیده شد یهودا اسخریوطی نبود بلكه اهل سنَّ
 جوانی بود همراه با حواریون:
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خر  على أصدددحابه ملا أراد اهلل رفعه، فقال:  عثسدددیعن ابن عبام: أني )روو سدددعيد بن جبري 
أيكم ي لقى عليده شددددبهي، فيقتدل مكداني، ويكون معي يف درجآ؟ فقدام شددددداب، فقدال: أندا، 

: اجلس، ثم أعاد، فقدال الشدددداب: أنا، عثسددددیفقدال: اجلس، ثم أعاد القول، فقدام الشدددداب، فقدال  
، وجداء اليهود، فدأخدذوا الرجدل، عثسددددی، ورفع ثسددددیعفقدال: نعم أندت ذا ، فدألقي عليده شددددبده 

 . (١)فقتلوه، ثم صلبوه. وبهذا القول قال وه  بن منبه، وقتادة، والسدي(

كند: »عیسی به همراه اصحابش هنگامی كه خداوند اراده فرمود سعید بن جبیر از ابن عباس روایت می
بر او افتد، به جای من كشته شود و با من باالیش ببرد خارج شد. فرمود: »كدام یک از شما شبیه من 

درجه باشد؟« جوانی برخاست و گفت: من. فرمود: »بنشین«. سپس سخنش را تكرار كرد. آن جوان هم
برخاست و عیسی گفت: »بنشین«. سپس تكرار كرد و آن جوان برخاست و گفت: من. فرمود: »آری، تو 

د آمدند، آن مرد را گرفتند، به قتل رسانیدندش و همانی«. او شبیه عیسی شد و عیسی رفع گردید. یهو
 (2)اند«.سپس بر دارش كردند. و وهب بن منبه و قتاده و سدی نیز همین سخن را گفته

)حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿إنَّا َقَتْلنا الدددددَمِسيَس 
ِ وَ  عثسدددی وَل ا َّ وه ﴾... إلددددددددى قوله: ﴿وكاَن ا َّ  َعِزيزاً ابَْن َمْرَيددددددددَم َرسددد  َلب  ما َقَتل وه  َوما صدددَ

بن مريدددم رسول اهلل، وزعموا أنهم  عثسیَحِكيدددماً﴾ أولئ  أعداء اهلل الددديهود اشتهروا بقتل  
ابن مريدددددم قال ألصدحابه: أيكم ي قذن علددددديه  عثسدیقتلوه وصدلبوه. وذ كر لنا أن نبددددديي اهلل  

 شبهي فَّنه مقتول؟

ی این سخن خداوند متعال ﴿ما بن معاذ برای ما روایت كرد و گفت: از یزید از سعید از قتاده درباره بشر
ی خداوند را كشتیم در حالی كه او را نكشتند...﴾... تا این سخن ﴿خداوند مسیح عیسی بن مریم فرستاده

ی خداوند شهره ستادهپیروزمند حكیم است﴾  گفت: آن یهودیان دشمنان خدا به قتل عیسی بن مریم فر 
شدند و چنین پنداشتند كه او را به قتل رسانیدند و به صلیب كشیدند. به ما گفته شده پیامبر خدا عیسی 

 بن مریم به یارانش فرمود: كدام یک از شما شبیه من بر وی افتد تا كشته شود؟

تل ذل  الرجل، ومنع اهلل نبد  يه ورفعه إلديه.فقال رجل من أصحابه: أنا يا نبديي اهلل. فق 
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مردی از بین یارانش گفت: من ای پیامبر خدا. آن مرد به قتل رسید و خداوند پیامبرش را بازداشت و به 
 سوی خودش باال برد.

حدثنا الددددحسن بن يحيى، قال: أخربنا عبد الرزاق، قال: أخربنا معمر، عن قتادة فددددي قوله: 
بج  وه  َوَلِكْن ش  تل، ﴿َوما َقَتل وه  َوما َصَلب  ِلقددي شبهه علددى رجل من الددحواريددني فق 

 
ْم﴾ قال: أ َه َله 

فقال   ؟ابن مريدم َعَرل ذل  علديهم، فقال: أيكم أِلقدي شبِهي علديه وله الدجنة عثسیوكان  
 .رجل: علديي 

حسن بن یحیی برای ما روایت كرد و گفت: عبد الرزاق به ما خبر داد و گفت: معمر از قتاده به ما خبر 
و حال آنكه آنان مسیح را نكشتند و بر دار نكردند بلكه امر بر ﴿ی این سخن خداوند متعال درباره داد و

ای بر مردی از حواریون واقع شد و كشته شد. عیسی بن مریم این را بر گفت: شبهه  ﴾ایشان مشتبه شد
باشد؟ مردی گفت: آنان عرضه داشت و فرمود: كدامین از شما شبیه من بر وی واقع شود و بهشت برایش  

 بر من.

حدثنددي الددمثىن، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبددي نددجيس، عن القاسم بن أبددي  
ة: أني  ابن مريدددم قال: أيكم ي دددلقدددي علددديه شبِهي فدددي قتل مكاندددي؟ فقال رجل من   عثسیبزي

لقددددددي علدددددديه شدبهه، فقتلوه، فذل  قوله
 
وه  أصدحابه: أنا يا رسدول اهلل. فأ َلب  : ﴿َوما َقَتل وه  َوما صدَ

م﴾. َه َله  بج  َوَلِكْن ش 

ه روایت كرد و  مثنی برای ما روایت كرد و گفت: از ابو حنیفه از شبل از ابن ابی نجیح از قاسم بن ابی بزَّ
گفت: عیسی بن مریم فرمود: كدام یک از شما شبیه من بر وی افتد و به جای من به قتل رسد؟ مردی 

ت: من ای رسول خدا. شبیهش بر وی افتاد و او را كشتند. این مصداق خداوند متعال است: از یارانش گف
 .﴾و حال آنكه آنان مسیح را نكشتند و بر دار نكردند بلكه امر بر ایشان مشتبه شد﴿

 عثسیحدثنا القاسم، قال: ثنا الدددددحسني، قال: ثندددددي حجا ، قال: قال ابن جريا: بلغنا أن 
ابن مريددم قال ألصحابه: أيكم َينتدب فدديددلقددى علدديه شبهي فدديقتل؟ فقال رجل من أصحابه: 

تل، ورفع هلل نبديه إلديه.  أنا يا نبديي هلل. فألقدي علديه شبه فق 

: از حسین از حجاج از ابن جریح روایت كرد و گفت: به ما چنین رسید قاسم برای ما روایت كرد و گفت
افتد و كشته شود و شبیه من بر وی میكه عیسی بن مریم به یارانش فرمود: كدام یک از شما داوطلب می



   

شود؟ مردی از یارانش گفت: من ای پیامبر خدا. شبیه بر وی افتاد و به قتل رسید و خداوند پیامبرش می
 سوی خودش باال برد.را به 

، عن ابن أبددددددي نددددددجيس، عن عثسدیحدثنا مددددددحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصدم، قال: ثنا 
ْم﴾ قال: صلبوا رجاًل  ري  َه َله  بج  يحسبونه إياه. عثسیمدجاهد فدي قوله: ﴿ش 

ی ارهمحمد بن عمرو برای ما روایت كرد و گفت: از ابو عاصم از عیسی از ابن ابی نجیح از مجاهد درب
ُهْم﴾ )امر بر ایشان مشتبه شد( گفت: مردی غیر از عیسی را كه فكر می ه  ل  كردند همو این سخن ﴿ُشِبَّ

 است، به صلیب كشیدند.

حدثنددددي الددددمثىن، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبددددي نددددجيس، عن مددددجاهد: 
ْم﴾ فذكر مثله. َه َله  بج  ﴿َوَلِكْن ش 

ه  از ابن ابی نجیح از مجاهد درباره  شبلاز    ابوحذیفهكرد و گفت:  روایت    المثنیمحمد   ی این سخن ﴿ُشِبَّ
ُهْم﴾ )امر بر ایشان مشتبه شد( گفت:   .حدیثی مثل آن ذكر كردل 

حدثنا القاسدم، قال: ثنا الددددددحسدني، قال: ثنددددددي حجا ، عن ابن جريا، عن مددددددجاهد، قال: 
 .(١)علديه السالم حياً( عثسیاهلل إلديه  يحسبونه إياه، ورفع عثسیصلبوا رجاًل شبهوه ب

قاسم برای ما روایت كرد و گفت: از حسین از حجاج از ابن جریح از مجاهد روایت كرد و گفت: مردی 
را كه با عیسی اشتباه گرفتند و تصور نمودند او است، به صلیب كشیدند و خداوند عیسی را به سوی خودش 

 (2)سَلمت و زنده باال برد«.

ْم، واختلفِت عثسدیَٰ )ثم أخرب سدبحانه أنَّ بين إسدرائيل ما َقَتل وا   ه َله  بج َلبوه، ولكْن شد  ، وما صدَ
ة، والذي   ي َشَ  فيه أنَّ   ْرِل ويدعو عثسیَٰ الَرَواة  يف هذه القصَّ

َ
 )عليه السالم( كان َيِسيس  يف األ

ْم يف  ه  ه، وَمِلك  ، وكدانَدْت بنو إسددددرائيدل َتْطل بد  مَداِن يجعَدل  عليده الَجعَدائِدَل، وكدان إلى ا َّ ذلد  الزَّ
ِعَر عثسدیَٰ  ا كان يف بعض األوقات، شد  وَن معه؛ حثث  سدار، فَلمَّ ري   قد ٱنضدَووَٰ إليه الحوارَيون َيسدِ

ر  عنه؛ ح  دلَّ عَلىَٰ مكانه، عثسدددیَٰ بأْمر  ، فما زال َيْنق  ْعلا ِعَل له ج  ِوَي أنَّ رجاًل من اليهود ج  ، َفر 
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ِوَي عثسدددیَٰ  فلما أَحسَّ  البني بهم، دخلوا بَثْتاً بمرأو ِمْن بين إسدددرائيل، فر  ِق الطَّ  وأصدددحاب ه  بتالح 
ِوَي أنَّ  وا َلْياًل، فر  ر  صددِ َر، وح  ِوَي: ثمانيَة َعشددَ َر، ور   فرق الحواريجني عثسددیَٰ أنهم َعَدوهم ثالثَة َعشددَ

لا  َو ورج  ههم إلى ا فاِق، وبقي ه  ِفَع عن نَْفسددده تل  الليلَة، ووجَّ ه  عثسدددیَٰ  معه، َفر  ْبه  لِْقَي شدددَ
 
، وأ

) ل  ِلَ  ذل  الرج  ِل، َفص   . (١)على الرج 

دهد كه بنی اسرائیل عیسی را به قتل نرسانیدند و به صلیبش نكشیدند »سپس خداوند سبحان خبر می
بر  )ع(كه عیسیبلكه امر بر ایشان مشتبه شد. راویان در این ماجرا اختَلف كردند اما در این تردید ندارند 

كرد. بنی اسرائیل به دنبال او بودند و حكومت آنها در آن زمان روی زمین حركت و به خداوند دعوت می
رفت به او گیران بود. حواریونی كه همراه او بودند هر كجا عیسی میگزاران و باجبه دست خراج

شده است كه مالیاتی بر مردی از كردند. روایت پیوستند. گاهی اوقات فرمان عیسی را دریافت نمیمی
یهود واقع شد و پیوسته از آن در تنگنا بود. تا در نهایت به مكان او رسید. عیسی و یارانش متوجه نشدند 

وجوگرانشان به آنها رسیدند. مردانی از بنی اسرائیل را داخل خانه كردند و روایت شده كه آنها كه جست
ه: دوازده نفر. آنها شبانه محاصره شدند. روایت شده كه عیسی آن دشمن آن سیزده نفر بودند و روایت شد

ها متوجه نمود و خودش با مردی همراهش باقی شب حواریون را از خود جدا كرد و آنها را به دور دست
 (2)ماند. عیسی رفع شد و شبیه بر مرد افتاد و آن مرد به صلیب كشیده شد«.

 بأنه يرفعه إلى السددماء ويطهره من صددحبة اليهود، )فاجتمعت اليهود على قتله فأخربه اهلل
فقال رجل   ؟فقال ألصدحابه: أيكم يرىض أن يلقى عليه شدبهي فيقتل ويصدل  ويدخل الجنة

 . (٣)منهم: أنا، فألقى اهلل عليه شبهه فقتل وصل (

هی با یهود دهد كه او را به آسمان باال برد و از همرا»یهود بر قتل او اجتماع كردند. خداوند خبر می
شود كه شبیه من بر وی افتد، كشته شود، به پاكش نمود. به یارانش فرمود: كدام یک از شما راضی می

صلیب كشیده شود و به بهشت وارد شود؟ مردی از بینشان گفت: من؛ و شبیه بر وی افتاد، كشته و به 
 ( 4)صلیب كشیده شد«.
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 عثسددددیمن اليهود إلى املنزل الدذي فيده   )... امتثدل والي بثدت املقددم ذلد  وذهد  هو وطدائفدة
عليه السدالم وهو يف جماعة من أصدحابه اثين عشدر أو ثالثة عشدر وقال سدبعة عشدر نفراً وكان 
ذل  يوم الجمعة بعد العصدددر ليلة السددد ت فحصدددروه هنال . فلما أحس بهم وأنه   محالة من 

 ؟وهو رفيقي يف الجنة  دخلوهم عليه أو خروجه إليهم قال ألصدددحابه أيكم يلقى عليه شدددبهي
فدانتددب لدذلد  شدددداب منهم فكدأنده اسددددتصددددغره عن ذلد  فدأعدادهدا ثدانيدة وثدالثدة وكدل ذلد    

ح  كأنه هو وفتحت روزنه  عثسددیينتدب إ ي ذل  الشدداب فقال: أنت هو وألقى اهلل عليه شددبه  
)عليه السددالم( سددنة من النوم فرفع إلى السددماء وهو كذل    عثسددیمن سددق  البثت وأخذت 

إني متوفي  ورافع  إلير ا ية فلما رفع خر  أولئ    عثسیا قال اهلل تعالى رإذ قال اهلل يا  كم
فأخذوه يف الليل وصددلبوه ووضددعوا الشددو   عثسددیالنفر فلما رأو أولئ  ذل  الشدداب ظنوا أنه 

 . (١).. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أي رأوا شبهه فرنوه إياه(.على رأسه

س با آن موافقت كرد و او و گروهی از یهود به خانهفرماندار بیت»....  ای كه عیسی به همراه المقدَّ
گروهی از یارانش كه دوازده یا سیزده نفر بودند، رفتند. گفت هفده نفر بودند و آن روز جمعه بعد از عصر 

توانند بر او داخل شوند نمیشب شنبه بود. آنجا را محاصره كردند. هنگامی كه متوجه آنها شد و اینكه آنها  
یا او به سویشان خارج شود به یارانش فرمود: كدام یک از شما شبیه من بر وی افتد در حالی كه او دوست 
و همراه من در بهشت باشد؟ آن جوان از میانشان داوطلب شد. گویی از این مأموریت كوچكش شمرد. 

شد. پس فرمود: تو كسی جز آن جوان داوطلب نمیبرای دومین و سومین بار نیز تكرار كرد و هر دفعه 
ای در سقف خانه ایجاد شد و همانی. خداوند شبیه عیسی را بر او انداخت تا اینكه گویی خود او شد. روزنه

آنگاه كه ﴿فرماید: طور كه خداوند متعال میرا چرتی فراگرفت و به آسمان باالرفت، همان )ع(عیسی
. هنگامی كه او رفع شد، آن ﴾برممیرانم و به سوی خودم باال میتو را می خداوند به عیسی فرمود كه من

عده خارج شدند. هنگامی كه آن گروه آن جوان را دیدند پنداشتند عیسی است. او را همان شب گرفتند،  
و حال آنكه آنان مسیح را نكشتند و بر دار نكردند بلكه امر ﴿به صلیبش كشیدند و خار بر سرش نهادند... 

 (2)؛ یعنی شبیهش را دیدند و پنداشتند كه او است«. ﴾بر ایشان مشتبه شد

و   عثسددددیإذن النتيجدة من التوراة واإلنجيدل والقرآن والعقدل والروايدات أني املصددددلوب لثس 
يهوذا ا سددخريوطي، ووجدنا روايات تقول أنه من ذرية رسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله( وعلي 

إلى أنديه خليفدة من خلفداء اهلل فمداذا نفعدل هدل نبقى نجدادل ونرد هدذه )عليده السددددالم(، وتشددددري 
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الروايددات ونمرر أوهددامنددا املبنيددة على الهوو    ري والآ تعددارل مددا نقددل يف التوراة واإلنجيددل 
والروايدات وتعدارل العقدل أيضددددداً ونقول إني املصددددلوب يهوذا ا سددددخريوطي، وإنهدا عنزة وإن 

ا اتفقدت عليده الكتد  السددددمداويدة التوراة واإلنجيدل والقرآن ونص طدارت؟! أم نقول القول مندا مد 
)عليه السدددالم(،   عثسدددیعليه رسدددول اهلل وآل محمد )عليهم السدددالم(، وهو أني املصدددلوب لثس 

واملصدددلوب إنسدددان صدددالس، واملصدددلوب خليفة من خلفاء اهلل يف أرضددده، واملصدددلوب من آل محمد 
(، وكل هذه الحقائق من النصدددول من التوراة )عليهم السدددالم( ومن ذرية علي )عليه السدددالم

 واإلنجيل والقرآن وأقوال محمد وآل محمد )عليهم السالم( و  معارل معترب لها. 

آید این است كه شخص به ای كه از تورات، انجیل، قرآن، عقل و روایات به دست میبنابراین نتیجه
كنند كه بینیم كه روایات بیان میمی  صلیب كشیده شده، عیسی و همچنین یهودای اسخریوطی نیست و

باشد. پس در ای از خلفای خداوند میكنند كه او خلیفهو اشاره می )ع(و علی )ص(او از نسل رسول خدا
ماند كه جدال كنیم و این روایات را رد نماییم و اوهام و آنچه ما باید انجام دهیم آیا جایی برایمان باقی می

یی جز هوا و هوس و نه چیزی دیگر، ندارند، و چیزهایی كه با آنچه در تورات، خیاالت خودمان را كه مبنا
باشند، مرور كنیم؟! و بگوییم شخص به صلیب انجیل و روایات نقل شده است و با عقل نیز در تعارض می

زده باشد؟! یا آنچه را كشیده شده، یهودای اسخریوطی است؟! هر قدر هم كه این نظریات فاسد و شتاب 
بر آن اتفاق   bهای آسمانی تورات، انجیل، قرآن و متن رسیده از رسول خدا و اهل بیت اووییم كه كتاب بگ

ای از خلفای خداوند در نیست، انسانی صالح است و خلیفه )ع(دارند؛ اینكه شخص مصلوب عیسی
حقایق از است و تمام این  )ع(و از فرزندان علی bباشد. به صلیب كشیده شده از آل محمدزمینش می

گرفته شده است و هیچ معارض قابل اعتنایی  bمتون تورات، انجیل، قرآن و سخنان محمد و آل محمد
 برای آنها وجود ندارد!

لم يصددل  ولم يقتل وأن هنا  شدد يهاً صددل  وشددخصددناه من  عثسددیا ن بعد أن أث تنا أني 
 التوراة واإلنجيل والقرآن وأقوال محمد وآل محمد )عليهم السالم(.

اكنون پس از اینكه ثابت كردیم كه عیسی به صلیب كشیده و كشته نشد و شخص مشابهی به صلیب 
مشخص  )ع(مد و آل محمدكشیده شد و این شخص را با توجه به تورات، انجیل، قرآن و سخنان مح

 نمودیم،

نعود إلى ما رواه الطون وهو أني النام   يتعقلون مسددألة التشدد يه والصددل  أو   يتقبلون 
الشددخص الذي يواجههم وأنه هو، فيبدأون باإلشددكال كما روو الطون رحمه اهلل: عن أبي 



   

م: أنى يكون هذا وقد بلثت عبد اهلل )عليه السدددالم(: )إن القائم )عليه السدددالم( إذا قام قال النا
 عرامه منذ دهر طويل(. 

ی تشبیه و صلیب تعقل گردیم؛ اینكه مردم از آنجا كه در مسئلهبه آنچه طوسی روایت كرده، بازمی
طور كه شوند، همانباشد را پذیرا نمیشود و او خودش میكنند و یا كسی كه با آنها مواجه مینمی

روایت شده است:  )ع(كنند: از ابا عبداللهتراشی میوع به اشكالعمل نموده، شر  )رحمه الله(طوسی
تواند چنین باشد در حالی كه روزگاران طوالنی گویند: چطور میقیام كند، مردم می  )ع(»هنگامی كه قائم

 هایش پوسیده است؟!«.پیش از این، استخوان

لى األرل أو لنكت  إشددكالهم بصددورة أخرو: كي  أني الشدد يه املصددلوب شددخص نزل إ
 بصورة معجزة وقتل وبعد ذل  يولد كطفل ويكرب ح  يكون هو القائم أو املهدي؟!!

كنیم: چطور ممكن است پس از اینكه شخص به صلیب یا اشكال آنها را طور دیگری بازنویسی می
رگ آسایی به زمین فرود آمد و به قتل رسید، به صورت نوزادی متولد و بزكشیده شده كه به صورت معجزه

 شود تا او همان قائم یا مهدی گردد؟!!

والحقيقدة إني أصددددحداب هدذا ا عرال يطرحونده نتيجدة عددم معرفتهم أو التفداتهم إلى أني 
 األروان خلقت قبل هذا العالم الجسماني، وهذا األمر ي بته العقل والنقل.

شان یا شناخت ی عدمنتیجه نمایند درحقیقت این است كه كسانی كه چنین اعتراضی را طرح می
شان به این نكته است كه ارواح پیش از این عالم جسمانی خلق شدند و این موضوع از نظر عقلی و توجه

 نقلی به اثبات رسیده است.

فدالعقدل:   يقبدل أني الرون األدنى مقدامداً خلقدت قبدل الرون األعلى مقدامداً ألنهدا متقومدة بوجود 
فية صدددور الخلق من الحقيقة املطلقة، ولكن األعلى، ولثس هذا موضددع مناقشددة وبيان كي

   بأم ب يان بسيط:

تر پیش از روح با مقام باالتر خلق شده باشد چرا كه او ی پایینپذیرد كه روحی با مقام و رتبهعقل نمی
به وجود باالتر پابرجا و قوام یافته است و اینجا مجال بحث و مناقشه و بیان چگونگی صادر شدن خلق از 

 ای به آن داشته باشیم:باشد؛ ولی اشكالی ندارد اگر به طور گذرا اشارهمطلق، نمی حقیقت



فالصددادر من الحقيقة املطلقة أو املخلوق األقرب للحقيقة املطلقة   يمكن تكراره وإ ي 
لكان هو نفسددده األول    ري، ولهذا فاملخلوق الذي بعده يكون أبعد عن الحقيقة املطلقة من  

 ه مقاماً، وبالتالي يتوسط املخلوق األول يف خلق الثاني، أي كما قال تعالى )بيدي(: األول أي دون

تواند تكرار شود چرا كه ترین مخلوق به حقیقت مطلق نمیصادر شده از حقیقِت مطلق یا همان نزدیک
نسبت   در غیر این صورت، همان اولی خواهد بود و نه دیگری. از همین رو مخلوقی كه پس از او است باید

نتیجه، مخلوق اول حد واسط در  تر باشد. دربه اولی از حقیقت مطلق دورتر و یا از نظر مقام و مرتبه پایین
 باشد، یا همان طور كه حق تعالی فرموده است »با دو دستم«:خلقت مخلوق دوم می

ْستَ 
َ
َد مِلَا َخَلْقت  ِبَيَديَّ أ ن َتْسج 

َ
نَت ِمَن الَْعاِلنَي﴾]ل: ﴿َقاَل َيا ِإبِْلثس  َما َمَنَعَ  أ ْم ك 

َ
َت أ ْكرَبْ

[، وهكذا يكون املخلوق األول بالنسددددبة للثاني يد اهلل، وأيضدددداً املخلوق الثاني بالنسددددبة 75
للثدالدث يكون يدد اهلل أي إنهدا لثسدددددت يدد واحددة و  اثنتني بدل أيدد كثرية كمدا قدال تعدالى: 

ْيدم َوِإنَّا مَل وِس 
َ
َماء بََنْيَناَها ِبأ وَن﴾]الذاريات: ﴿َوالسَّ  [47ع 

﴿گفت: ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم منع كرد؟ آیا 
و به این ترتیب مخلوق اول در مقایسه با دوم، دست    [75]ص:  مقامان بودی؟﴾بزرگی فروختی یا از عالی

گردد؛ به عبارت دیگر، با سومین، دست خدا میشود و همچنین مخلوق دوم در مقایسه خداوند تلقی می
فرماید، بسیارند: ﴿و آسمان را با طور كه حق تعالی میها همانیک یا دو دست وجود ندارد بلكه دست
 .[47]الذاریات: ایم﴾دستان برافراشتیم و حقا كه ما گسترنده

ل رون أدم )عليده فدالعقدل يقول أن رون محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( األعلى مقدامداً خلق قبد 
ا كون آدم خلق قبل محمد يف  السدالم( األدنى مقاماً و  يوجد دليل عقلي يرد هذه الحقيقة، أمي
هذا العالم الجسدماني فال يعين سدبق رون آدم )عليه السدالم( حثث إنه   تالزم بني خلق الجسدد 

 وخلق الرون وهما يف عاملني مختلفني.

تری كه مقام پایین  )ع(كه مقام باالتری دارد پیش از روح آدم  )ص(گوید كه روح حضرت محمدعقل می
دارد، خلق شده است و هیچ دلیل عقلی برای رد كردن این حقیقت وجود ندارد. اما خلقت آدم پیش از 

باشد چرا كه هیچ مَلزمتی نمی )ع(تر بودن روح آدمحضرت محمد در این عالم جسمانی به معنی پیش
 باشند.های مختلفی میت روح وجود ندارد و آنها در عالمبین خلقت جسد و خلق



   

ن 
َ
والقرآن يؤيدد هدذا الددليدل املوافق للحكمدة والعقدل قدال تعدالى: ﴿قَداَل يَدا ِإبِْلثس  مَدا َمَنعَدَ  أ

نَت ِمَن الَْعاِلنَي﴾]ل:   ْم ك 
َ
َت أ ْسَتْكرَبْ

َ
َد مِلَا َخَلْقت  ِبَيَديَّ أ يد   [، وتعالى اهلل أن تكون له75َتْسج 

وإنمدا خلقدت بيددي أي بيدد مخلوقدة مثلدت قوتده وارادتده وقددرتده على الخلق يف هدذا املقدام، وهدذه 
 اليد أو الرون املخلوق خلقت آدم أو توسطت يف خلق آدم )عليه السالم(.

گفت: ای ابلیس، چه ﴿فرماید: داند، آنجا كه حق تعالی میقرآن این دلیل را موافق حكمت و عقل می
ز سجده كردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم منع كرد؟ آیا بزرگی فروختی یا از چیز تو را ا

؛ خداوند برتر از آن است كه دستی داشته باشد و اینكه »با دستانم خلق  [75]ص: مقامان بودی؟﴾عالی
لق در این مقام كردم« فقط به معنی این است كه با دست مخلوقی كه تمثیلی از نیرو، اراده و قدرت او بر خ

 گردید. )ع(ای در خلقت آدمباشد، و این دست یا روح خلق شده، آدم را خلق نمود یا واسطهمی

إذن هذا الرون سددبق آدم )عليه السددالم(، وهذه اليد أو الرون املخلوق هو محمد ل ومن شدداء 
مَ  ْيدم اهلل له أن يكون يداً له سددبحانه لتنفيذ ما يريد من الخلق ويف الخلق ﴿َوالسددَّ

َ
اء بََنْيَناَها ِبأ

وَن﴾]الذاريات:   ع  بون 47َوِإنَّا مَل وسددددِ [، فهؤ ء هم أيد اهلل الآ يخلق بها وهم خلق اهلل األوائل املقري
وَلى﴾]النجم:  

 
ِر اأْل َن الَنذ  [، وهم أصدددحاب املقام العالي  ري املكلفني بالسدددجود 56﴿َهَذا نَِذيرا مج

َد مِلَا َخَلْقت  ِبَيَديَّ   دم )عليه السددالم( ألنهم أعلى ج  ن َتسددْ
َ
مقاماً منه ﴿َقاَل َيا ِإبِْلثس  َما َمَنَعَ  أ

نَت ِمَن الَْعاِلنَي﴾]ل:   ْم ك 
َ
َت أ َتْكرَبْ سددْ

َ
[ العالني: أي األروان الذين خلقوا آدم، ولهذا فهم  ري 75أ

 مكلفني بالسجود  دم ألنهم فوقه وأعلى مقاماً منه.

و هر  )ص(بوده است و این دست یا روح خلق شده، همان محمد )ع(از آدم بنابراین، این روح پیش
كس كه خداوند بخواهد كه دستی برای او سبحان و متعال برای جاری ساختن آنچه از خلقت و در 

]الذاریات: ﴾ایمو آسمان را با دستان برافراشتیم و حقا كه ما گسترنده﴿باشد:  فرماید، میمخلوقات اراده می
كند و آنها، همان اولین خَلیق نزدیک و های خدا هستند كه با آنها خلق مینان، همان دست. ای[47

ب می و آنها، همان دارندگان   [56]النجم: ﴾دهندگان پیشینای است از بیمدهنده این بیم﴿باشند: مقرَّ
ف به سجده بر آدممقام گفت: ﴿باالترند:  نیستند؛ چرا كه از نظر مقام از او )ع(های عالی هستند كه مكلَّ

ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم منع كرد؟ آیا بزرگی 
﴾ )عالی[75]ص:  مقامان بودی؟﴾فروختی یا از عالی اِلین  مقامان( یعنی ارواحی كه آدم را خلق نمودند . ﴿اْلع 

ف به سجده بر آدم نبودند؛ چ  را كه آنها برتر از او و از نظر مقامی، باالتر از او بودند.و به همین دلیل مكلَّ



ا النقل: ففيه بيان واضدس أن رون محمد )صدلى اهلل عليه وآله( وآل محمد )عليهم السدالم(  أمي
 خلقت قبل خلق آدم والخلق جميعاً وقبل األجسام أو هذا العالم الجسماني بأمد بعيد:

پیش از خلقت آدم و تمام   )ع(و آل محمد  )ص(د كه روح محمد  اما از نظر نقلی: بیان روشنی وجود دار 
 ها یا این عالم جسمانی:تر از این عالم جسمخَلیق، خلق شدند؛ بسیار پیش

 من القرآن:

 از قرآن: 

ل  الَْعاِبِديَن﴾]الزخرن:  وَّ
َ
نَا أ

َ
ْحَمِن َوَلدا َفأ ْل ِإن َكاَن ِللرَّ  [.8١وقال تعالى: ﴿ق 

 . [81]الزخرف:  ﴾بودمبود، من از نخستین پرستندگان می بگو: اگر خدای رحمان را فرزندی می﴿فرماید:  حق تعالی می 

)عليه السدددالم( ابن اهلل، وملخص الرد هو أنها   عثسدددیا ية يف مقام الرد على من يقولون إني 
وجوداً  عثسدددیل وسدددبق  تنفي هذه البنوة باعتبار أن محمداً )صدددلى اهلل عليه وآله( املخلوق األو

ل  الَْعاِبِديَن( وَّ
َ
نَا أ

َ
 وتسوق لهذا السبق بياناً هو السبق بالعبادة )َفأ

ی این فرزند خدا است و خَلصه )ع(گویند عیسیگویی به كسانی است كه میاین آیه در مقام پاسخ
 )ص(كه حضرت محمدكند به جهت آنپاسخ به این صورت است كه آیه این مبالغه در فرزند بودن را نفی می

تر بودن را به طور لفظی به این سمت باشد و این پیشمخلوق اول و از نظر وجودی پیش از عیسی می
 بودم﴾.باشد: ﴿من از نخستین پرستندگان میتر بودن در عبادت میدهد كه منظور، پیشسوق می

قدت قبدل رون والنتيجدة فدا يدة واضددددحدة يف إثبدات أن رون محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( خل
)عليه السدالم( وآدم )عليه السدالم(، بل وقبل أروان كل الخلق وإ ي ملا صدس أن يوصد  بأنيه  عثسدی

 أول العابدين يف مقام السبق الزمين أو الحدثي. 

خلق شده، واضح  )ع(و آدم )ع(پیش از روح عیسی )ص(نتیجه آیه در اثبات اینكه روح محمد در
باشد، و حتی پیش از ارواح تمامی مخلوقات چرا كه در غیر این صورت توصیف شدن به »اولین می

 باشد.كنندگان« در جایگاه سبقت زمانی یا حادثی )از نظر اتفاق افتادن( صحیح نمیعبادت 



   

 ومن الروايات من طرق السنة والشيعة:

 و از روایت از طریق سنی و شیعه:

ل قال: قال أبو عبد اهلل )عليه السددددالم(: )إني اهلل تبار  وتعالى خلق األروان قبل عن املفضدددد 
األجسددداد بألفي عام فجعل أعالها وأشدددرفها أروان محمد وعلي وفاطمة والحسدددن والحسدددني 
واألئمدة بعددهم صددددلوات اهلل عليهم فعرضددددهدا على السددددموات واألرل والجبدال فغشدددديهدا 

 . (١)..(.نورهم

فرمود: »خداوند تبارک و تعالی ارواح را دو هزار   )ع(شده است: ابو عبد الله امام صادقاز مفضل روایت  
ترین و واالترین آنها را ارواح محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و سال پیش از اجساد بیافرید و شریف

ها ها، زمین و كوهی پس از ایشان كه سَلم و صلوات خداوند بر ایشان باد، قرار داد. آنها را بر آسمانائمه
 (2)عرضه نمود؛ پس نور ایشان، آنها را پوشانید....«.

قال الصددددادق )عليه السددددالم(: )إني اهلل آخا بني األروان يف األظلة قبل أن يخلق األبدان بألفي 
عدام، فلو قدد قدام قدائمندا أهدل البثدت لور  األخ الدذي آخدا بثنهمدا يف األظلدة، ولم يور  األخ من 

 .(٣)الو دة(

ها را خلق كند، ارواح را در )عالم( فرماید: »خداوند دو هزار سال پیش از آنكه بدنمی )ع(امام صادق
شان در )عالم( سایه سایه، برادر گردانید. هنگامی كه قائم ما اهل بیت قیام كند برادر از برادری كه بین

 ( 4)برد«.ش ارث نمیبرد و از برادر والدتی خودپیوند برادری برقرار بوده است، ارث می

حددثندا أحمدد بن محمدد بن عبدد الرحمن بن عبدد اهلل بن الحسددددني بن إبراهيم ابن يحيى بن 
عجالن املروزي املقرئ قدال: حددثندا أبو بكر محمدد بن إبراهيم الجرجداني قدال: حددثندا أبو بكر 

بار ، عن عبد الصدمد بن يحيى الواسدطي قال: حدثنا الحسدن بن علي املدني عن عبد اهلل بن امل
سدفيان الثوري، عن جعفر بن محمد الصدادق، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طال  )عليهم 
السددددالم( قدال: )إني اهلل تبدار  وتعدالى خلق نور محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( قبدل أن خلق 
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السددددمداوات واألرل والعرش والكرن واللون والقلم والجندة والندار، وقبدل أن خلق آدم ونوحداً 
وداود وسدليمان، وكل من قال اهلل عز   عثسدیإبراهيم وإسدماعيل وإسدحاق ويعقوب ومو  وو

وهديناهم إلى صرا  مستقيمر وقبل أن  -إلى قوله   -وجل يف قوله رووهبنا له إسحاق ويعقوب  
خلق األن ياء كلهم بأربع مائة أل  وأربع وعشرين أل  سنة وخلق اهلل عز وجل معه إثين عشر 

 . (١)..(.حجاباً 

احمد بن محمد بن عبدالرحمن بن عبد الله بن حسین بن ابراهیم بن یحیی بن عَلج مروزی مقرئی 
بكر عبد الصمد بن  برای ما روایت كرد كه ابوبكر محمد بن ابراهیم جرجانی برای ما روایت كرد كه ابو

فیان ثوری از جعفر بن یحیی واسطی برای ما روایت كرد كه حسن بن علی مدنی از عبدالله بن مبارک از س
روایت كرد كه فرمود: »خداوند تبارک و تعالی  )ع(محمد صادق از پدرش از جدش از علی بن ابی طالب

ها، زمین، عرش، كرسی، لوح، قلم، بهشت و دوزخ و پیش از را پیش از خلقت آسمان )ص(نور محمد
وود، سلیمان و تمام كسانی كه خلقت آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، عیسی، دا

وجل در سخنش می ـ و همگی را تا این سخنشو به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم ـ﴿فرماید خداوند عزَّ
و چهار صد و بیست و چهار هزار سال پیش از خلقت تمام انبیا، خلق  ﴾،به راه مستقیم هدایت نمودیم

وجل به همراه او دوازده حجاب   (2)خلق نمود....«.فرمود و خداوند عزَّ

عن أبي سدعيد الخدري قال: )كنا جلوسداً مع رسدول اهلل )صدلى اهلل عليه وآله( إذ أقبل إليه 
رجدل فقدال: يدا رسددددول اهلل أخربني عن قول اهلل عز وجدل إلبلثس: راسددددتكربت أم كندت من 

لي وفاطمة فقال رسول اهلل: أنا وع  ؟العالنير فمن هم يا رسول اهلل الذين هم أعلى من املالئكة
والحسددن والحسددني: كنا يف سددرادق العرش نسددبس اهلل وتسددبس املالئكة بتسدد يحنا قبل أن 
يخلق اهلل عز وجل آدم بألفي عام، فلما خلق اهلل عز وجل آدم أمر املالئكة أن يسددددجدوا له ولم 
يأمرنا بالسددددجود فسددددجدت املالئكة كلهم إ ي إبلثس فَّنه أبى أن يسددددجد، فقال اهلل تبار  

الى: راسدتكربت أم كنت من العالنير أي من هؤ ء الخمس املكتوب أسدماؤهم يف سدرادق وتع
العرش فنحن بداب اهلل الدذي يؤتى منده. بندا يهتددي املهتددون. فمن أحبندا أحبده اهلل وأسددددكنده 

 .(٣)جنته، ومن أبغضنا أبغضه اهلل وأسكنه ناره، و  يحبنا إ ي من طاب مولده(
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نشسته بودیم كه ناگاه مردی به  )ص(شده است كه گفت: همراه رسول خدااز ابو سعید خدری روایت 
وجل به ابلیس مرا خبر ده:   آیا بزرگی فروختی ﴿سویش آمد و گفت: ای رسول خدا، از این سخن خداوند عزَّ

مقامان بودی؟﴾. این كسانی كه برتر از مَلئكه هستند، چه كسانی هستند، ای رسول خدا؟ یا از عالی
رمود: »من، علی، فاطمه، حسن و حسین، جملگی در سرادق عرش، خداوند را تسبیح رسول خدا ف

وجل آدم را تسبیح می گفتیم و مَلئكه با تسبیح مامی گفتند، دو هزار سال پیش از اینكه خداوند عزَّ
وجل آدم را بیافرید، مَلئكه را امر فرمود كه به او سجده كنند و ما را  بیافریند. پس هنگامی كه خداوند عزَّ

به سجده فرمان نداد. تمامی مَلئكه سجده كردند به جز ابلیس كه از سجده كردن سرپیچی نمود. خداوند 
مقامان بودی؟﴾ ؛ یعنی از این پنج تن كه اسمشان در آیا بزرگی فروختی یا از عالی﴿تبارک و تعالی فرمود: 

شود. با ما طریق آن بخشیده میای هستیم كه از سرادق عرش نوشته شده است؟! پس ما همان دروازه
دارد و او را در شوند. پس كسی كه ما را دوست بدارد، خداوند دوستش مییافتگان، هدایت میهدایت

دهد؛ دارد و در آتش سكنایش میدهد و كسی كه ما را دشمن بدارد، خداوند دشمنش میبهشت جای می
 (1)شد«.دارد مگر كسی كه والدتش پاكیزه باو ما را دوست نمی

روو الصددوق رحمه اهلل يف كتاب املعرا  عن رجاله إلى ابن عبام قال: )سدمعت رسدول اهلل 
)صددددلى اهلل عليده وآلده( وهو يخداطد  عليداً )عليده السددددالم( ويقول: يدا علي إني اهلل تبدار  وتعدالى 

العاملني نسددبس كان و  شددو معه فخلقين وخلق  روحني من نور جالله، فكنا أمام عرش رب 
اهلل ونقدسدده ونحمده ونهلله، وذل  قبل أن يخلق السددماوات واألرضددني، فلما أراد أن يخلق آدم 
خلقين وإيدا  من طيندة واحددة من طيندة عليني وعجنندا بدذلد  النور و مسددددندا يف جميع األنوار 

يته من  وأنهار الجنة، ثم خلق آدم واسددتودع صددلبه تل  الطينة والنور، فلما خلقه اسددتخر  ذر 
ظهره فداسددددتنطقهم وقررهم بدالربوبيدة، فدأول خلق إقرارا بدالربوبيدة أندا وأندت والن يون على قددر 
مندازلهم وقربهم من اهلل عز وجدل، فقدال اهلل تبدار  وتعدالى: صددددددقتمدا وأقررتمدا يدا محمدد ويدا 
علي وسدبقتما خلقي إلى طاعآ، وكذل  كنتما يف سدابق علمي فيكما، فأنتما صدفوتي من  

 . (2)..(.واألئمة من ذريتكما وشيعتكما وكذل  خلقتكم خلقي،

كند: شنیدم رسول در كتاب معارج از طریق راویانش تا ابن عباس روایت می)رحمه الله( صدوق
فرمود: »ای علی، خداوند تبارک و تعالی بود و داد، میرا مخاطب قرار می  )ع(در حالی كه علی )ص(خدا

تو را به صورت دو روح از نور باعظمتش خلق فرمود. ما در برابر عرش هیچ چیز همراه او نبود. من و 
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گفتیم، كردیم و ستایش و تسبیح و تهلیلش میگفتیم و تقدیسش میپروردگار جهانیان خداوند را تسبیح می
 ها و زمین بود. هنگامی كه اراده فرمود تا آدم را بیافریند من و تو را از ِگلیو این پیش از خلقت آسمان

ور یكسان از ِگل علیین بیافرید و ما را با آن نور بیامیخت و ما را در تمامی نورها و نهرهای بهشت غوطه
اش ساخت. سپس آدم را بیافرید و آن گل و نور را در صلبش به ودیعه نهاد. هنگامی كه خلقش نمود، ذریه

ار گرفت. اولین خلقی كه به ربوبیت اقرار را از پشتش خارج نمود، آنها را گویا ساخت و بر ربوبیت از آنها اقر 
وجل بود. پس خداوند شان و نزدیكیی شأن و مقامنمود من، تو و پیامبران به اندازه شان به خداوند عزَّ

تبارک و تعالی فرمود: ای محمد و ای علی، تصدیق كردید و اقرار كردید و بر عبادتم از خلقم پیشی جستید 
طور بوده است؛ پس شما برگزیدگان از خلق من و امامان از فرزندان شما و نو در ِعلم پیشین من نیز همی

 (1)شیعیان شما هستند و اینگونه شما را خلق نمودم....«.

أخربندا الحسددددني بن عبيدد اهلل، قدال: أخربندا أبو محمدد، قدال: حددثندا محمدد بن همدام، قدال: 
خدالدد الربقي، قدال: حددثندا محمدد بن حددثندا علي بن الحسددددني الهمدداني، قدال: حددثين محمدد بن 

سدنان، عن املفضدل بن عمر، عن أبي عبد اهلل )عليه السدالم(، عن ابائه )عليهم السدالم(، عن أمري 
املؤمنني )عليه السدالم(، قال:)كان ذات يوم جالسداً بالرحبة والنام حوله مجتمعون، فقام إليه 

  اهلل بده، وأبو  يعدذب بدالندار ! فقدال لده: مده رجدل فقدال: يدا أمري املؤمنني، إند  بداملكدان الدذي أنزلد 
فض اهلل فدا  والدذي بعدث محمدداً بدالحق ن يداً، لو شددددفع أبي يف كدل مدذند  على وجده األرل 
لشدفعه اهلل تعالى فيهم، أبي يعذب بالنار وابنه قسديم النار ! ثم قال: والذي بعث محمداً بالحق 

ر الخلق إ ي خمسددددة أنوار: نور محمدد صددددلى اهلل ن يداً، إني نور أبي طدالد  يوم القيدامدة ليطفو أنوا
عليده وآلده، ونوري، ونور فداطمدة، ونوري الحسددددن والحسددددني ومن ولدده من األئمدة، ألني نوره من  

 .(2)نورنا الذي خلقه اهلل عز وجل من قبل خلق آدم بألفي عام(

مد بن همام برای ما حسین بن عبید الله به ما خبر داد و گفت: ابو محمد به ما خبر داد و گفت: مح
روایت كرد: علی بن حسین همدانی به ما گفت: محمد بن خالد برقی به من گفت: محمد بن سنان از 

روایت كرد: روزی در جایی وسیع  )ع(از امیرالمؤمنین  )ع(از پدرانش )ع(مفضل بن عمر از ابو عبدالله 
ت و عرض كرد: ای امیر مؤمنان، نشسته بودیم و مردم ِگردش جمع شده بودند. مردی به سویش برخاس

شود! به او فرمود: تو در مكانی هستی كه خداوند به آن فرودت آورده در حالی كه پدرت با آتش عذاب می
»ساكت شو، خداوند دهانت را ببندد. سوگند به آن كس كه به حق، محمد را به پیامبری مبعوث فرمود، 
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پذیرد. پدرم در آتش باشد و داوند متعال شفاعتش را میاگر پدرم تمام گناهكاران زمین را شفاعت كند خ
ی آتش؟!« سپس فرمود: »سوگند به آن كس كه به حق، محمد را به پیامبری مبعوث كننده پسرش قسمت

، نور )ص(كند مگر پنج نور: نور محمدفرمود، نور ابوطالب در روز قیامت نورهای خَلیق را خاموش می
ین و ائمه از فرزندان حسین؛ چرا كه نور او از نور ما است كه خداوند من، نور فاطمه، نور حسن و حس

وجل دو هزار سال پیش از خلقت آدم، خلق فرمود«.  ( 1)عزَّ

عن أمري املؤمنني علي بن أبي طدالد  )عليده السددددالم( قدال: )كدان اهلل و  شددددو معده، فدأول مدا 
والعرش والكرن والسددددمداوات خلق نور حبثبده محمدد صددددلى اهلل عليده وآلده قبدل خلق املداء 

واألرل واللون والقلم والجنة والنار واملالئكة وآدم وحواء بأربعة وعشدرين وأربعمائة أل  عام، 
فلمدا خلق اهلل تعدالى نور ن يندا محمدد صددددلى اهلل عليده وآلده بقي أل  عدام بني يددي اهلل عز وجدل 

ا تكاملت األنوار سددددكن نور .. فلم.واقفاً يسددددبحه ويحمده، والحق تبار  وتعالى ينرر إليه
محمد تحت العرش ثالثة وسدددبعني أل  عام، ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقي سدددبعني أل  عام، 
ثم انتقل إلى سدددرة املنتهى فبقي سددبعني أل  عام، ثم انتقل نوره إلى السددماء السددابعة، ثم إلى 

م إلى السدماء الثالثة، ثم السدماء السدادسدة، ثم إلى السدماء الخامسدة، ثم إلى السدماء الرابعة، ث
إلى السددماء الثانية، ثم إلى السددماء الدنيا، فبقي نوره يف السددماء الدنيا إلى أن أراد اهلل تعالى أن 

 .(2)..( .يخلق آدم عليه السالم

روایت شده است كه فرمود: »خداوند بود و هیچ چیز با او نبود.  )ع(از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
چهار صد و بیست و چهار هزار سال پیش از خلقت  )ص(ه خلق نمود، نور حبیبش محمداولین چیزی ك

ها، زمین، لوح و قلم، بهشت و آتش، مَلئكه، آدم و حوا بود. هنگامی كه آب، عرش، كرسی، آسمان
وجل باقی  )ص(خداوند متعال نور پیامبر ما حضرت محمد را خلق نمود هزار سال در پیشگاه خداوند عزَّ

نگریست... هنگامی كه انوار، گفت. و حق تبارک و تعالی به او میر حالی كه تسبیح و ستایشش میماند د
كامل گشت نور محمد زیر عرش هفتاد و سه هزار سال ساكن شد. سپس نورش به بهشت منتقل شد و 

س نورش هفتاد هزار سال باقی ماند. سپس به سدرة المنتهی منتقل شد و هفتاد هزار سال باقی ماند. سپ
به آسمان هفتم منتقل شد، سپس به آسمان ششم، سپس به آسمان پنجم، آسمان چهارم، آسمان سوم، 
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آسمان دوم و سپس به آسمان دنیا منتقل شد و نور او در آسمان دنیا باقی ماند تا اینكه خداوند متعال اراده 
 (1)را خلق فرماید...«. )ع(فرمود آدم

: )قلت لرسددددول اهلل )صددددلى اهلل عليه وآله(: أول يشء خلق اهلل ما رواه جابر بن عبد اهلل قال
فقدال: نور ن يد  يدا جدابر خلقده اهلل ثم خلق منده كدل خري ثم أقدامده بني يدديده يف  ؟تعدالى مدا هو

مقام القرب ما شداء اهلل ثم جعله أقسداماً، فخلق العرش من قسدم والكرن من قسدم، وحملة 
لقسددددم الرابع يف مقام الح  ما شدددداء اهلل، ثم جعله العرش وخزنة الكرن من قسددددم، وأقام ا

 أقساماً 

عرض كردم: اولین چیزی كه خداوند متعال  )ص(كند: به رسول خداآنچه جابر بن عبدالله روایت می
خلق فرمود، چه بود؟ فرمود: »نور پیامبِر تو ای جابر، خداوند خلقش فرمود؛ سپس از آن هر چیزی را 

در مقام قرب در مقابل خویش قرار داد تا هر زمانی كه اراده فرماید، سپس آن خلق نمود. سپس آن نور را 
 نور را اقسامی قرار داد.

 فخلق القلم من قسم، واللون من قسم والجنة من قسم.

 .داران كرسی را از قسمتی خلق نمودعرش را از قسمتی، كرسی را از قسمتی، و حامَلن عرش و خزانه

مقدام الخون مدا شددددداء اهلل ثم جعلده أجزاء فخلق املالئكدة من جزء وأقدام القسددددم الرابع يف 
 والشمس من جزء والقمر والكواك  من جزء

و قسمت چهارم را در مقام حب و دوستی تا آنجا كه خداوند اراده فرماید، قرار داد؛ سپس آن را بر 
سمتی خلق فرمود و قسمت هایی قرار داد؛ پس قلم را از قسمتی، لوح را از قسمتی، و بهشت را از ققسمت

چهارم را در مقام خوف و ترس تا آنجا كه خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس آن را اجزایی قرار داد؛ 
 مَلئكه را از یک جزء، خورشید را از یک جزء، ماه و ستارگان را از یک جزء بیافرید

فخلق العقل من جزء والعلم وأقام القسدم الرابع يف مقام الرجاء ما شداء اهلل، ثم جعله أجزاء 
والحلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم الرابع يف مقام الحياء ما شاء اهلل، ثم 
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نرر إليده بعني الهيبدة فرشددددس ذلد  النور وقطرت منده مدائدة أل  وأربعدة وعشددددرون أل  قطرة 
اهلل من أنفاسدددها   فخلق اهلل من كل قطرة رون نيب ورسدددول، ثم تنفسدددت أروان األن ياء فخلق

 . (١)أروان األولياء والشهداء والصالحني(

و قسمت چهارم را در مقام رجا و امیدواری تا آنجا كه خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس آن را اجزایی 
قرار داد؛ عقل را از جزئی، علم و حكمت را از جزئی و عصمت و توفیق را از جزئی بیافرید و جزء چهارم را 

مقام حیا تا آنجا كه خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس با چشم عطای الهی به آن نگریست؛ نور از در 
صد و بیست و چهار هزار قطره از آن برون تراوید و خداوند از هر قطره روح یک نبی آن تراوش كرد و یک

آنها ارواح اولیا، شهدا و های و فرستاده را بیافرید. سپس ارواح انبیا نفس كشیدند و خداوند از نفس
 (2)صالحان را خلق فرمود«.

وعن محمد بن سدنان عن ابن عبام قال: )كنا عند رسدول اهلل )صدلى اهلل عليه وآله( فأقبل 
علي بن أبي طال  )عليه السدالم( فقال له النيب )صدلى اهلل عليه وآله(: مرحباً بمن خلقه اهلل قبل 

فقدال: نعم، إني اهلل  ؟يدا رسددددول اهلل أكدان ا بن قبدل األب أبيده بدأربعني أل  سددددندة، قدال: فقلندا :
خلقين وعلياً من نور واحد قبل خلق آدم بهذه املدة ثم قسدمه نصدفني، ثم خلق األشدياء من نوري 
ونور علي عليه السدالم، ثم جعلنا عن يمني العرش فسدبحنا فسدبحت املالئكة، فهللنا فهللوا، 

 .  (٣)كربه فَّن ذل  من تعليم علي عليه السالم(وكربنا فكربوا، فكل من سبس اهلل و

بودیم. علی بن ابی  )ص(از محمد بن سنان از ابن عباس روایت شده است كه گفت: نزد رسول خدا
به او فرمود: »مرحبا به كسی كه چهل هزار سال پیش از پدرش  )ص(پیش آمد. رسول خدا )ع(طالب

ر پیش از پدر بوده؟ فرمود: »آری، خداوند همین مدت آفریده شد«. عرض كردیم: ای رسول خدا، آیا پس
پیش از خلقت آدم، نور من و علی را خلق فرمود و سپس آن را دو قسمت نمود. سپس چیزها را از نور من 

خلق نمود. سپس ما را در راست عرش قرار داد. ما تسبیح گفتیم، پس مَلئكه تسبیح گفتند؛   )ع(و نور علی
ئكه تهلیل گفتند؛ ما تكبیر گفتیم، پس مَلئكه تكبیر گفتند؛ بنابراین هر چه ما تهلیل گفتیم، پس مَل

 ( 4)است«. )ع(دارد از تعلیم دادن علیكند و او را بزرگ میخداوند را تسبیح می
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عبدد اهلل بن املبدار  عن جعفر بن محمدد عن أبيده عن جدده عن أمري املؤمنني )عليده السددددالم( 
حمد )صدددلى اهلل عليه وآله( قبل املخلوقات بأربعة عشدددر أل  سدددنة، أنه قال: )إني اهلل خلق نور م 

 .  (١)وخلق معه اثين عشر حجاباً واملراد بالحج  األئمة عليهم السالم( 

روایت كرد كه فرمود:  )ع(عبد الله بن مبارک از جعفر بن محمد از پدرش از جدش امیرالمؤمنین
را چهل هزار سال پیش از مخلوقات خلق نمود و همراه او دوازده حجاب خلق  )ص(»خداوند نور محمد

 ( 2)باشند«.می )ع(ها، ائمهفرمود و منظور از حجاب 

أخر  أبو الحسددددن علي بن محمدد املعرون بدابن املغدازلي الواسددددطي الشدددددافعي يف كتدابده 
الفارن قال: )سدمعت حبثيب محمد )صدلى اهلل عليه وآله وسدلم(   راملناق ر، بسدنده عن سدلمان

يقول: كنت أنا وعلي نوراً بني يدي اهلل عز وجل يسدددبس اهلل ذل  النور ويقدسددده قبل أن يخلق 
اهلل آدم بدأربعدة عشددددر أل  عدام، فلمدا خلق آدم أودع ذلد  النور يف صددددلبده فلم يزل أندا وعلي يشء 

 .  (٣)ملطل ، ففيي النبوة ويف علي اإلمامة(واحد ح  افرقنا يف صل  عبد ا

ابو الحسن علی بن محمد معروف به ابن مغازلی واسطی شافعی در كتابش »المناقب« با سندش از 
فرماید: »من و علی نوری در دستان خداوند می  )ص(كند: شنیدم محبوبم محمدسلمان فارسی روایت می

وجل بودیم. آن نور چهل هزار سال پیش از نمود. گفت و تقدیسش میخلقت آدم او را تسبیح می عزَّ
هنگامی كه آدم را خلق فرمود آن نور را در پشتش به ودیعه نهاد. بنابراین پیوسته من و علی چیزی یكسان 

 ( 4)باشد«.بودیم تا اینكه پشت عبدالمطلب جدا شد؛ پس در من نبوت و در علی، امامت می

، مناق  ابن املغازلي: 67ل 42تاري. مدينة دمشدق:   والحديث عن سدلمان انرره أيضداً يف:
 .١45، مناق  الخوارزمي: ل662ل 2، فضائل الصحابة  بن حنبل:  87ل

، مناقب ابن مغازلی: ص ۶۷ص    ۴۲توانید در تاریخ شهر دمشق: ج  حدیث روایت شده از سلمان را می
 نیز ببینید. ۱۴۵و مناقب خوارزمی: ص  ۶۶۲ص  ۲، فضایل صحابه ـ ابن حنبل: ج ۸۷
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عن أبي ذر قال: )سدمعت رسدول اهلل )صدلى   ،أخر  ابن املغازلي أيضداً، عن سدالم بن أبي الجعد
اهلل عليه وآله وسدددلم( يقول: كنت أنا وعلي نوراً عن يمني العرش بني يدي اهلل عز وجل يسدددبس 

وعلي يشء  اهلل ذلد  النور ويقددسددددده قبدل أن يخلق اهلل آدم بدأربعدة عشددددر أل  عدام، فلم يزل أندا
 .(١)واحد ح  افرقنا يف صل  عبد املطل ، فجزء أنا وجزء علي(

كند كه گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله همچنین ابن مغازلی از سالم بن ابی جعد از اباذر روایت می
وجل بودیم. آن نور علیه و سلم می فرماید: »من و علی نوری از سمت راست عرش در دستان خداوند عزَّ

نمود. من و علی پیوسته چیزی گفت و تقدیسش میزار سال پیش از خلقت آدم او را تسبیح میچهل ه
 ( 2)یكسان بودیم تا اینكه پشت عبدالمطلب جدا شد؛ بخشی من و بخشی علی گردید«.

وروو ابن عبام )رل( قال: )سمعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يقول: كنت أنا وعلي 
اهلل من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشدر ال  عام فلما خلق اهلل آدم سدل  ذل  النور نوراً بني يدي 

يف صددلبه ولم يزل اهلل ينقله من صددل  إلى صددل  ح  أقره يف صددل  عبد املطل  ثم أخرجه من 
عبد املطل  فقسدمه قسدمني قسدماً يف صدل  عبد اهلل وقسدماً يف صدل  أبي طال  فعلي مين وأنا 

 . (٣)دمي فمن أحبه بحق أحبه ومن أبغضه فيبغضين أبغضه( منه لحمه لحمي ودمه

فرماید: »من و روایت شده است: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم می )رضی الله(از ابن عباس
وجل بودیم. آن نور در پشت او راه  علی چهل هزار سال پیش از خلقت آدم نوری در دستان خداوند عزَّ

نمود تا اینكه در پشت عبدالمطلب قرارش را از پشتی به پشت دیگر منتقل می پیمود و پیوسته خداوند آن
داد. سپس از پشت عبدالمطلب خارجش ساخت و به دو قسمت تقسیم نمود؛ قسمتی در پشت عبدالله و 
قسمتی در پشت ابوطالب. پس علی از من است و من از او؛ گوشت او گوشت من، خون او خون من است؛ 

دوست داشته باشد، به حق كه مرا دوست داشته است و هر كس او را دشمن بدارد، مرا   پس هر كس او را
 ( 4)دشمن داشته است و من نیز دشمنش می دارم«.

 
 . 47ص 1ینابیع المودة: ج -1
 . 47ص  1ینابع المودة: ج  -2
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)أخربنا عبد الوهاب بن عطاء عن سدعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال وأخربنا عمر بن عاصدم 
اهلل عليه وسدلم: كنت أول النام  الكالبي أخربنا أبو هالل عن قتادة قال: قال رسدول اهلل صدلى

 . (١)يف الخلق وآخرهم يف البعث(

عبد الوهاب بن عطا از سعید بن ابو عروه از قتاده و عمر بن عاصم كَلبی از ابو هَلل از قتاده به ما خبر 
 ( 2)دادند: رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: »من اولین مردم در خلقت و آخرینشان در بعثت بودم«.

حدثنا أبو همام الوليد بن شددددجاع بن الوليد البغدادي أخربنا الوليد بن مسددددلم عن األوزاعي 
عن يحيى بن أبي كثري عن أبي سدددلمة عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليه 

 .  (٣)قال: )وآدم بني الرون والجسد( ؟وسلم م  وج ت ل  النبوة

د بغدادی برای ما روایت كرد كه ولید بن مسلم از اوزاعی از یحیی بن ابو همام ولید بن شجاع بن ولی
ابی كثیر از ابو سلمه از ابو هریره به ما خبر داد و گفت: عرض كردند: ای رسول خدا صلی الله علیه و 

 (4)سلم، چه وقت نبوت بر شما واجب گردید؟ فرمود: »وقتی آدم بین روح و جسد بود«.

الفقيده وأحمدد بن محمدد بن سددددلمدة العنزي قدا  ثندا عثمدان بن سددددعيدد حددثندا أبو النضددددر 
الدارمي ومحمدد بن سددددندان العويف ثندا إبراهيم بن طهمدان عن بديل بن مثسددددرة عن عبدد اهلل بن 

 .(5)شقيق عن مثسرة الفخر قال قلت لرسول اهلل م  كنت ن ياً قال: )وآدم بني الرون والجسد(

ی عنزی برای ما روایت كردند كه عثمان بن سعید دارمی و محمد بن سلمهابو نضر فقیه و احمد بن 
ی فخر به محمد بن سنان عوفی از ابراهیم بن طهمان از بدیل بن مسیره از عبد الله بن شفیق از میسره

ما خبر دادند كه گفت: به رسول خدا عرض كردم: از چه وقت شما پیامبر بودید؟ فرمود: »وقتی آدم بین 
 (6)جسد بود«.روح و 

 
 . 149ص 1الطبقات الكبری: ج -1
 . 149ص  1طبقات كبری: ج  -2
 . 245ص 5سنن الترمذي: ج -3
 . 245ص  5سنن ترمذی: ج  -4
 . 608ص 2للحاكم: ج -المستدرك  -5
 . 608ص  2مستدرک ـ حاكم: ج  -6



   

ا ن ت نيي من القرآن والروايدات أني محمدداً وآل محمدد )عليهم السددددالم( أرواحهم موجودة يف 
فهل هنا  مانع أن يخلق لرون أحدهم بدن جسددماني   عثسددی، بل قبل أن يولد عثسددیزمن بعث  

ا )عليه السدالم(، ويكون هذ  عثسدیأو يف الحقيقة هو يرهر يف العالم الجسدماني بصدورة تشدبه  
ملحمد )صددددلى  -وهو رون   -األمر بَّرادة اهلل وبحوله وقوته على األقل كما روي ظهور جربائيل  

 اهلل عليه وآله( يف هذا العالم الجسماني بصورة دحية الكليب.

در هنگام بعثت عیسی موجود  )ع(اكنون از قرآن و روایات مشخص شد كه ارواح محمد و آل محمد
یسی متولد شود. حال آیا مانعی وجود دارد كه برای روح یكی از آنها بدنی اند و حتی پیش از آنكه عبوده

ظاهر شود؟ و این  )ع(واقع او در این عالم جسمانی با صورتی شبیه به عیسی جسمانی خلق شود و یا در
هامر با اراده  شود همانند ظهورطور كه روایت میی او صورت پذیرد؛ حداقل همانی خداوند و با حول و قوَّ

 ی كلبی در این عالم جسمانی!به صورت دحیه )ص(ـ برای حضرت محمدكه روح استجبرئیل ـ

أقول هدل هندا  مدانع عقلي ا ن بعدد أن دل النقدل والعقدل على هدذا األمر؟ ثم من يرفض 
ويقول هدذا   يعقدل هدل لدديده بدديدل تؤيدده النصددددول والعقدل والحكمدة كمدا هو الحدال فيمدا 

 دل واتباع هوو لرفض الحق    ري! تقدم؟ أم مجرد عناد وج

كنند، آیا مانعی عقلی وجود گویم، آیا اكنون پس از اینكه عقل و نقل بر چنین چیزی داللت میمی
گوید این عقَلنی نیست آیا خودش جایگزینی دارد كه متون، عقل و پذیرد و میدارد؟ پس كسی كه نمی

شد! یا صرفا  عناد و جدل و پیروی از هوا و هوس برای  تر ارایهحكمت آن را تأیید كند؟ آنگونه كه پیش
 باشد و نه چیز دیگر!نپذیرفتن حقیقت می

إن تقبل الحقيقة كما هي ربما يكون فيه يشء من الصددعوبة خصددوصدداً مع وجود الجهل 
والشديطان وجنودهم الذين يعملون جاهدين ملنع النام من اإلنصدات للحق ولسدماع كالم اهلل 

ن على الحقيقدة، ولكن عنددمدا يقدام الددليدل إلظهدار الحقيقدة، على والخضددددوع للددليد  ل والتعري
النام العقالء أن تقول نعم هذه هي الحقيقة لقد رأيناها بوضددددون وإ ي فلن يكونوا أناسدددداً و  

 عقالء.

اگر حقیقت را آن گونه كه هست بپذیرید مقداری سختی در آن خواهد بود خصوصا  با وجود جهل، 
كنند تا مردم را از سكوت در برابر حق و شنیدن كَلم خدا و ریانش كه با شدت تَلش میشیطان و لشك

خضوع برای دلیل و برهان و شناخت حقیقت، باز دارند؛ اما هنگامی كه دلیل و برهان برای ظاهر ساختن 



نی حقیقت اقامه گردد، بر عاقَلن مردم است كه بگویند آری این حقیقتی است كه ما به وضوح و روش
 اند و نه عاقل!بینیم؛ در غیر این صورت نه انسانمی

اَن َربدَ 4  م ا كدَ ا بَنْيَ َذلِدَ  َومدَ ا َخْلَفنَدا َومدَ يْدِدينَدا َومدَ
َ
ا بَنْيَ أ َ  لَده  مدَ ْمِر َربدج

َ
ل  ِإ َّ بِدأ ا نََتَنزَّ َ  / ﴿َومدَ

 [. 64نَِسيًّا﴾]مريم: 

آییم. آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و میان فرود نمیو ما جز به فرمان پروردگار تو ﴿: ۴پاسخ سؤال 
 .(1)﴾این دو قرار دارد از آِن او است و پروردگار تو فراموشكار نیست

ا ية يف بيدان تنزل املالئكدة )عليهم السددددالم( وأنهم   يعلمون الغثد  وأني عالم الغثد  الذي 
ْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بَنْيَ َذِلَ ﴾:    يفوته يشء من الغث  هو اهلل سدددبحانه وتعالى، ﴿َله  َما

َ
بَنْيَ أ

ْيِديَنا﴾ واملايض ﴿َوَما َخْلَفَنا﴾ والحاضر ﴿َوَما بَنْيَ َذِلَ ﴾. 
َ
 أي املستقبل ﴿َما بَنْيَ أ

دانند و دانای غیبی كه هیچ چیزی باشد و اینكه آنها غیب نمیمی )ع(آیه در بیان فرود آمدن مَلئكه
آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و میان ﴿باشد:  خداوند سبحان و متعال می  (2)شود،فوت نمیاز غیب از او  

﴾ یعنی ﴾این دو قرار دارد از آِن او است ْین  ذِلك  نا﴾ یعنی گذشته و ﴿ما ب  ْلف  ْیدینا﴾ یعنی آینده، ﴿ما خ 
 
ْین  أ : ﴿ما ب 

 حال.

اَن َربَدَ  نَسددددِ  ا كدَ ا﴾: أي   يفوتده و  يغثد  عنده سددددبحدانده وتعدالى يشء من الغثد  ﴿َومدَ يدًّ
 فالنسيان هنا بمعىن يفوته أو يغث  عنه.

كند و از او سبحان و متعال چیزی از غیب پنهان : یعنی فراموش نمی﴾و پروردگار تو فراموشكارنیست﴿
شود« شود یا از او پنهان نمینمیشود. بنابراین »نسیان و فراموشی« در اینجا به معنی »از او فوت نمی
 باشد.می

 ـه۱۴۳۳صفر -احمدالحسن

 
 .64مریم:  -1
 باشد )مترجم(.رود و از او پنهان نمیدستش نمی كند و از فراموش نمی -2

 أحمد الحسن

 هـ   1433صفر/ 

 



   

****** 

 : قسم برائت ۸۰۹پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۸۰۹السؤال/ 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

.بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله ع  لی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
 سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته

 . سأل أحد اإلخوة األنصار بخصول قسم الرباءة ما يلي:.أخي الكريم

سِم برائت سؤاالت زیر را مطرح نموده:ام!... یكی از برادران انصار دربارهبرادر گرامی
 
 ی ق

 القضية هو قسم الرباءة والسؤال:من املعلوم أني أحد أدلة 

ه  باشد. سؤال:ی موضوع دعوت یمانی قسم برائت میروشن است كه یكی از ادلَّ

 ما هي شروطه؟ -١

 شرایط آن چیست؟ -1

 هل يحتا  إذن السيد أم  ؟ -2

 ی سید)ع( نیاز دارد یا خیر؟آیا به اجازه -2

 ذل ؟فيما إذا طل  الخصم أن يقسم هل نوافق على  -٣

 اگر دشمن خواست قسم بخورد، با آن موافقت كنیم؟ -3



 هل هالكه يكون يف الحال أو ممكن أن يتأخر؟ -4

 شود یا ممكن است این واقعه بعدا  رخ دهد؟آیا وی در همان لحظه هَلک می -4

 وهل من املمكن أن   يحصل له يشء بعد قسمه؟ -5

 چیزی برای طرف مقابل پیش نیاید؟آیا امكان دارد پس از قسم خوردنش،  -5

ثم يقول: سدددددألدت عن ذلد  ملدا رأيدت بعض اإلخوة األنصدددددار يقفون عن اإلجدابدة عنددمدا 
يتكلمون يف مجلس ويصدر الخصدم على القسدم ويعترب أن سدكوتنا دليل على صدحة كالمه 

 يف رفضه للحق.

ران انصار هنگام سخن گوید: من به این جهت این سؤال را مطرح كردم كه دیدم برخی برادسپس می
ایستند، در حالی كه دشمن بر قسم خوردن اصرار دارد و سكوت گویی باز میگفتن در مجلسی، از پاسخ

 كند.ما را دلیل بر درستی كَلمش در رویگردانی از حق قلمداد می

 والحمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماً.
  ١429شهر رمضان املبار   6 -املرسل: أبو حسن 

  .  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
 1429ماه مبارک رمضان 16  - حسن  ابو 

قسدم الرباءة طرحته لهم على أني أقسدم لكربائهم )مراجعهم( إن طلبوا ذل  مين الجواب:  
بشددر  التصددديق بالدعوة، وهذا أكيد يتحقق إن كانوا يؤمنون بقسددم الرباءة ونزول العذاب 
بالكاذب خصددوصدداً إن كان األمر ادعاء اإلمامة الآ ورد أن الهال  حصددة مدعيها كذباً وإن 

م؛ ألن يف إمهاله إ راء للنام خصدددوصددداً مع إيراده األدلة والحجة؛ بعد حني ح  بدون أن يقسددد 
َقاِويِل  

َ
َل َعَلْيَنا بَْعَض اأْل َخْذنَا ِمْنه  ِبالَْيِمنِي   *ولذا قال تعالى تأكيداً لهذا األمر ﴿َوَلْو َتَقوَّ

َ
ث مَّ  *أَل

 [.46-44َلَقَطْعَنا ِمْنه  الَْوِتنَي﴾]الحاقة: 

شان( از من شان )مراجعام به این صورت است كه اگر بزرگاننها عرضه كردهقسم برائت كه به آ  پاسخ:
خورم، به شرط تصدیق دعوت. اگر آنها به قسم برائت و نزول عذاب قسم بخواهند، من برای آنها قسم می



   

گردد، به ویژه اگر موضوع گو ایمان داشته باشند، این واقعه به طور قطع و یقین محقق میبر فرد دروغ
ی ادعای امامت باشد؛ زیرا در حدیث وارد شده كسی كه به دروغ مدعی امامت شود، نصیبش ربارهد

هَلكت است ولو پس از گذشت چندی، حتی بدون اینكه طرف قسم یاد كرده باشد؛ چرا كه در مهلت 
یراد كند. هایی هم ای مردمان وجود خواهد داشت به ویژه اگر وی دالیل و برهاندادن به او، فریب و فتنه

ای سخنان را به افترا بر ما ببندد * با اگر پاره﴿از این رو حق تعالی در تأكید بر این مطلب فرموده است: 
 [46-44]الحاقة: (.كنیمگیریم * سپس شاهرگ قلبش را پاره میقدرت او را فرو می

ه فاذا كان مدعي املنصدددد  اإللهي يهلكه اهلل إن كان متقو ً كاذباً فكي  مع قسددددم 
 قسم الرباءة هذا؟

كند، پس چطور با قسم حال اگر كسی كه به دروغ مدعی تنصیب الهی باشد خداوند او را هَلک می
 یابد؟!خوردن او )طرف مقابل( قسم برائت موضوعیت می

ة طلبهم وكهة من  مدا ابتغيندا إفهدامهم إيداه كددليدل على الحق وصدددداحد  الحق فمع شدددددي
م أخزاهم اهلل ونجانا من القوم الراملني بفضددله، وواهلل أقسددم  يعينهم، ومعلوم أني أمريكا معه

ة  ة ربي وجاللده أن لقداء ربي أحد  يشء إلى قليب وأني املوت عنددي كشددددربدة مداء بدارد يف شددددددي بعزي
 الحر والعطش.

كوشیم به آنها بفهمانیم. با وجود این همان مطلبی است كه ما به عنوان دلیلی بر حق و صاحب حق می
و روشن است كه حتی آمریكا هم با _راوان آنها و فراوانی تعداد كسانی كه كمک كار اینهایند   درخواست ف

ـ خداوند به فضل خودش ما را از گروه ستمكاران نجات داد. اینها است، خداوند خوار و رسوایشان سازد
لقای پروردگارم است ترین چیزها در قلبم،  خورم كه محبوب والله من به عزت و جَلل پروردگارم سوگند می

 و مرگ از نظر من مانند نوشیدن آب سرد در شدت گرما و تشنگی است.

هذا ما أردته من القسدم أو قسدم الرباءة بالخصدول؛ أي أن أقسدم لهم. فالقسدم عادة يكون 
ممن يدعي أمراً ما فيكذبه النام فيقسدم لهم على أنه صدادق، ولذا أقسدم اهلل سدبحانه للنام 

ْرِل على صدددق رسددالة  
َ
َماِء َواأْل الرسددول محمد )صددلى اهلل عليه وآله( فقال تعالى: ﴿َفَوَربج السددَّ

وَن﴾]الذاريات:  ْم َتْنِطق  نَّك 
َ
 [.2٣ِإنَّه  َلَحقٌّ ِمْثَل َما أ

می كه برای آنها یاد نمودم. س 
 
 آنچه گفتم منظور من از قسم یا قسم برائت بود به خصوص ق



شمارند. وی شود كه مدعی امری است كه مردم او را دروغ میقسم معموال  از سوی كسی مطرح می
گو است؛ از همین رو است كه خداوند سبحان برای مردم بر صدق رسالت كند كه راستسوگند یاد می

ها و زمین پس سوگند به پروردگار آسمان﴿فرماید:  قسم یاد كرده است. حق تعالی می  )ص(حضرت محمد  
 [23]الذاریات: .﴾گوییدت، آنچنان كه سخن میكه این سخن، حق و حتمی اس

ا أن يأتي شخص يريد أن ينكر دعوة ويكذبها فيجعل القسم دلياًل على بطالنها فهذا  أمي
السددفه بعينه، حثث إني الصددحيس البحث يف أدلة الدعوة والنرر هل هي تامة وحجة بالغة أم  ، 

ر اإلنكدار فعليده أن يدأتي بدالددليدل  القداطع على ا نكدار والتكدذيد ؛ ألنده يحتدا  أن فدَّن قري
ب بما  ينقض الددليدل وإ ي كدان محجوجداً عندد الندام العقالء وعندد اهلل سددددبحدانده حثدث انده كدذي
لم يحط بعلمه مع تمام الحجة الآ لم ينقضدها، وربما أني بعضدهم ح  بدون أن يسدمع الحجة 

 التامة يكذب

خواهد دعوت را انكار و تكذیب كند، بیاید و قسم كسی میخردی است كه اگر این عین سفاهت و بی
ندوكاو ُكند و  را دلیلی بر بطَلن دعوت عنوان كند؛ چرا كه درست آن است كه وی در دالیل دعوت، ك 

ه، تام و برهاِن رسا است یا خیر. اگر در صدد انكار آن برآید، بر او است كه دلیل قاطعی بر  بنگرد آیا این ادلَّ
ذیب خود عرضه نماید زیرا او به نقض دلیل نیازمند است، وگرنه از نظر مردم عاقل و خدای انكار و تك

سبحان، حجت بر وی تمام گشته زیرا با وجود اینكه حجت بر وی تمام گشته است، او چیزی را تكذیب 
نوند، كند كه علمی به آن ندارد و چه بسا برخی از ایشان حتی بدون اینكه حجت را به طور كامل بشمی

 نمایند.آن را تكذیب می

َب الدَِّذيَن ِمْن  ِويلد ه  كَدَذلِدَ  كَدذَّ
ْ
ِتِهْم تَدأ

ْ
َّا يَدأ ِه َوملَد وا ِبِعْلمدِ ا َلْم ي ِحيط  ب وا ِبمدَ قدال تعدالى: ﴿بَدْل كَدذَّ

امِلِنَي﴾]يونس: 
ْر َكْيَ  َكاَن َعاِقَبة  الرَّ  [. ٣9َقْبِلِهْم َفانْر 

خبر وغ شمردند كه به علم آن احاطه نیافته و هنوز از تأویل آن بیچیزی را در ﴿فرماید:  خدای تعالی می
بودند. كسانی كه پیش از آنان بودند نیز )پیامبران را( چنین به دروغ نسبت دادند پس بنگر عاقبت كار 

 [39]یونس: .ستمكاران چگونه بوده است

وصددية رسددول بما يف كتبهم فكفروا ب  -علماء الشدديعة  ري العاملني -فنحن قد جئناهم 
اهلل محمد )صدددلى اهلل عليه وآله( وروايات األئمة )عليهم السدددالم( فصددددق عليهم قوله تعالى: 



   

وت وا الِْكَتاَب ِكتَ 
 
ْم نََبَذ َفِريقا ِمَن الَِّذيَن أ قا مِلَا َمَعه  دج صددددَ ِ م  ولا ِمْن ِعْنِد ا َّ ْم َرسدددد  َّا َجاَءه  اَب ﴿َومَل

 
َ
أ وِرِهْم كددَ ه  ِ َوَراَء ظ  وَن﴾]البقرة: ا َّ ْم   َيْعَلم  [، وأنددا أقول لهم لو لم يكن يعلم املؤمن ١٠١نَّه 

بهذه الدعوة إ ي بوصدية رسدول اهلل )صدلى اهلل عليه وآله( فتكفيه حجة تامة أمام اهلل سدبحانه 
وتعدالى فيكفي أن يكتبهدا على كفنده لتكون حجدة أمدام اهلل، فهدل تنكرون حجدة من  

  ؟ عليه وآله(احتا بوصية محمد )صلى اهلل

ـ درج شده است به سراغشان آمدیم ولی آنها عملی بیعلمای شیعههای ایشان ـما با آنچه در كتاب 
ت پیامبر خدا حضرت محمد   كفر ورزیدند و از همین رو این گفتار خداوند   )ع(و به روایات ائمه  )ص(به وصیَّ

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

گویم: اگر مؤمن به این دعوت جز . و من خطاب به آنها می[101]البقرة:  ﴾كه گویی از آن اطَلعی ندارند
ت رسول خدا به واسطه نیابد، این خود حجتی رسا و بالغ برای وی در پیشگاه خدای علم  )ص(ی وصیَّ

سبحان و متعال است و كافی است كه آن را بر كفن خویش بنویسد تا حجتی در برابر خداوند باشد. آیا 
ت حضرت محمد  كنید؟كند را انكار میاحتجاج می )ص(حجت كسی كه با وصیَّ

سدول واألئمة )عليهم السدالم( من كت  فما بالكم واألدلة على هذه الدعوة من روايات الر
كل فرق املسددددلمني كثرية جداً ح  آمن الشدددديعي والسددددين والوهابي وا سددددماعيلي والعلوي 
و ريهم؟ فداألولى بداملكدذبني إن كدانوا على ا عتقداد الحق املريض عندد اهلل كمدا يددعون أن 

الذي نسدددفته هذه الدعوة يردوا على األدلة الآ جاءت بها دعوة الحق وي بتوا صدددحة اعتقادهم  
وبثنت بكل وضدون أنهم يف ضدالل مبني، مبني ح  لألنعام ولكن ماذا نعمل ملن وصدفهم تعالى 
َل  ضدددددَ

َ
ْم أ اِم بَدْل ه  نْعدَ

َ
اأْل ْم ِإ َّ كدَ ْو َيْعِقل وَن ِإْن ه 

َ
وَن أ َمع  ْم َيسددددْ ْكَهَه 

َ
نَّ أ

َ
ْم َتْحسدددددَ   أ

َ
بقولده: ﴿أ

 ؟[44َسِ ياًل﴾]الفرقان: 

های از كتب تمام فرقه  )ع(و ائمه  )ص(شود، حال آنكه دالیل این دعوت از روایات پیامبر  ه میشما را چ
ی، وهابی، اسماعیلی، علوی و دیگران به آن ایمان  مسلمین به حدی زیاد است كه حتی شیعه و سنَّ

ـ شایسته است ای مورد رضای حق دارنداگر بنا به ادعای خودشان عقیدهكنندگان ـاند. بر تكذیبآورده
ه ت اعتقادشانادلَّ كنش نموده و با روشنی را كه این دعوت ریشه  ای كه دعوت حق آورده را رد كنند و صحَّ

ـ كه حتی برای چهارپایان نیز آشكار استتر بیان نمودم كه آنها در گمراهی آشكار هستند ـ هر چه تمام
یا ﴿توانیم بكنیم: ثابت نمایند؛ ولی ما با كسانی كه خدای متعال آنها را چنین توصیف كرده است چه می



فهمند؟ اینان چون چهارپایانی بیش نیستند، بلكه از شنوند یا میمی ای كه بیشترشانگمان كرده
 [44]الفرقان: .﴾ترندچهارپایان هم گمراه

وعلى كدل حدال إن كدانوا يؤمنون بدالعقداب والهال  إن وقع بمن أقسددددم أو بداهدل فليؤمنوا 
لهال  حيدر مشددتت، ولكن أنى لهم هذا وهم شددياطني تسددتفزهم شددياطني ويتقافزون كما 

ا ال قرود كلما سدمعوا بهذه الدعوة ليجلي اهلل مسدخهم قردة لكل عاقل يعي آيات اهلل: ﴿َفَلمَّ
ون وا ِقَرَدةً َخاِسِئنَي﴾ ْم ك  ْلَنا َله  وا َعْنه  ق   [.١66األعران: ]َعَتْوا َعْن َما ن ه 

 أحمد الحسن

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

شان بخورد، همچون اند و هرگاه این دعوت به گوششیاطین، آنها را از جای برانگیخته و تحریک نموده
ها به صورت میمون را بر هر فرد عاقلی كه آورند تا به این ترتیب خداوند مسخ شدن آنمیمون حمله می

شان كرده و چون از ترک كردن چیزی كه از آن منع﴿شنود آشكار سازد: آیات الهی را به گوش جان می
 [166: اِلعراف].﴾بودند سرپیچی كردند، گفتیم: بوزینگانی مطرود شوید

 احمدالحسن 

****** 

اُس ﴿ی : آیا آمدن آیه ۸۱۰پرسش  َها النَّ یُّ
َ
ُكْم.... یا أ

َ
ق

َ
ذي َخل

َّ
ُكُم ال وا َربَّ

ُ
ق  در استخاره خوب است؟  ﴾اتَّ

ا  :۸۱۰السددددؤال/  َدةم َوَخَلَق ِمْنهدَ ْم ِمْن نَْفسم َواحدِ ِذي َخَلَقك  م  الدَّ وا َربَّك  ام  اتَّق  ا الندَّ َيهدَ
َ
﴿يَدا أ

وا  اًء َواتَّق  اً  َكِثرًيا َوِنسدددددَ ا ِرجدَ مدَ ا َوبَدثَّ ِمْنه  َ كَداَن َزْوَجهدَ اَم ِإنَّ ا َّ ْرحدَ
َ
اَءل وَن بِدِه َواأْل ِذي َتسدددددَ َ الدَّ ا َّ

ْم َرِقيًبا  [.١]النساء: ﴾َعَلْيك 

﴿ای مردم بترسید از پروردگارتان، آن كه شما را از یک نْفس بیافرید و از آن یک نْفس، همسرش را و از 
با سوگند به نام او از یكدیگر چیزی  آن دو، مردان و زنان بسیار پدید آورد و بترسید از آن خدایی كه

ُبرید؛ هر آینه خدا مراقب شما است﴾می  [1]النساء: .خواهید و زنهار از خویشاوندان م 



   

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة 
 واملهديني وسلم تسليماً.

ب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله ر 
.  وسلم تسلیما 

إلى أبثنا وسدديدنا ومو نا أحمد الحسددن ويص ورسددول اإلمام املهدي )عليه السددالم(، السددالم 
 عليكم يا مو ي وعلى آبائ  الطي ني الطاهرين ورحمة اهلل وبركاته.

. موالی من! درود و رحمت و )ع(ی امام مهدیفرستاده به پدر، آقا و موالیمان، احمدالحسن، وصی و
 ی شما باد!بركات خداوند بر شما و پدران پاک و پاكیزه

مو ي ا ية الشددريفة أعاله هي ا ية الآ طلعت  بنآ حينما فتحت القرآن الكريم على 
  موضددددوع تقددم ابن خدالهدا لخطبتهدا، وقدد كت دت إليكم راجيدة منكم رأيكم يف هدذا الزوا 

 ألن  ولي أمرنا وكبرينا وتا  رأسنا.

اش خواستگاری كرد آمد. دایی  ای است كه وقتی دخترم از سوی پسری شریف باال، آیهموالی من! آیه
ما برای شما نگاشتم تا نظر شما در مورد این ازدواج را بدانم؛ چرا كه شما ولیَّ امر ما، بزرگ ما و تاج سر 

 هستید. 

 ورحمة اهلل وبركاته.والسالم عليكم 

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
. والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة  والمهدیین وسلم تسلیما 



هذه ا ية كخرية جيدة، وفقكم اهلل وسددددد خطاكم وجعل لكم خري ا خرة والدنيا، 
 هو وليي وهو يتولى الصالحني.

ایتان را استوار بدارد و خیر هاین آیه به عنوان استخاره، خوب است. خداوند شما را توفیق دهد و گام
 سرپرست من است و سرپرست شایستگان.آخرت و دنیا را نصیبتان كند. او 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام 

****** 

 : درمان حسد ۸۱۱پرسش 

بركاته.. أرجو  السدددالم عليكم سددديدي اإلمام أحمد الحسدددن ورحمة اهلل و :۸۱۱السدددؤال/  
.الكثري يقول عين بأنه أنا أحسددددددد كي  لي أن أخلص .الرد يكون من  سيدي روحي فدا 

.وأسددددأل  الدعاء ول  مين السددددالم .كذل  لكن ماذا أعمل للنام نفســـيمن هذا، وأنا   أرو 
 وعجل اهلل بخروج  سيدي.

 اسراليا -املرسل: عبد الرحمن 

احمدالحسن! سَلم علیكم و رحمه الله و بركاته.... آقای من كه جانم فدایتان، امیدوارم آقای من، امام  
توانم ورزم. چگونه از این مسئله میگویند كه حسد میپاسخ از سوی شما باشد.... بسیاری در مورد من می

. سَلمی از من به بینم؛ ولی با مردم چه كنم؟.... التماس دعاگونه نمیرهایی پیدا كنم. من خود را این
 تان تعجیل فرماید.شما. آقای من! خداوند در خروج

 فرستنده: عبدالرحمان ـ استرالیا  



   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ:ب سم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

الحسد هو أن تتمىن زوال أمر أو نعمة من إنسان آخر ألنها تعجب  أو ألي س   آخر دنيوي، 
والخالل من الحسدد هو بأن   تتمىن زوال نعمة أو يشء يعجب  من إنسدان، بل إذا رأيت نعمة 

  عند عبد فادع  اهلل له أن يزيده من فضله وأن يرزق  العافية ورضاه سبحانه.من نعم اهلل

حسد یعنی از بین رفتن چیزی یا نعمتی را از انسان دیگری آرزو كنی؛ به این جهت كه تو یا به خاطر هر 
ی دلیل دنیوی دیگر خواستار آن هستی. رهایی از حسد به این صورت است كه از بین رفتن نعمت یا چیز

های خداوند را نزد آورد را آرزو نكنی؛ بلكه هنگامی كه نعمتی از نعمتاز انسانی كه تو را به شگفت درمی
ای دیدی، از خداوند برای او درخواست كن تا از فضلش به او فزونی دهد و اینكه عافیت و خشنودی بنده

 خودش سبحان و متعال را روزی تو نماید.

س اإلنسدددانية تؤثر على ما يقع عليه نرر اإلنسدددان ويعج  منه وهنا  أمر آخر وهو أني النف
أو يعجد  بده ح  وإن لم يتمَن زوالده يف بعض األحيدان ولهدذا فعنددمدا ترو شددددثئداً يعجبد  أو 

 تتعج  منه فأذكر اهلل وصلج على خاتم األن ياء وآله.

افتد و از آن به شگفت ی دیگری نیز هست؛ اینكه نفس انسان از چیزی كه نگاه انسان به آن مینكته 
پذیرد؛ حتی اگر گاهی اوقات، از بین رفتن آن را درخواست شود، تأثیر میزده میآید یا با آن شگفتدرمی

دارد یا خواستار آن می شوی، خداوند میبینی كه تو را به تعجب وا نكند. به همین خاطر وقتی چیزی را می
 وات بفرست.را یاد كن و بر خاتم پیامبران و خاندانش صل

 وفق  اهلل وسدد خطا  وجعل  من جنده وأوليائه وحزبه.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 هایت را استوار بدارد و تو را جزو سربازان و اولیا و حزبش قرار دهد.خداوند توفیقت دهد و گام



 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر 

 
****** 

 : خالد، اسم یكی از انبیا است.۸۱۲پرسش 

بسدددم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني وصدددلى اهلل وسدددلم على   :۸۱۲السدددؤال/  
 سيدنا محمد وعلى آله األئمة واملهديني الطاهرين وسلم تسليماً كثرياً.

رب العالمین، وصلی الله و سلم علی سیدنا محمد وآل محمد اِلئمة بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله  
 .  والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

. السددالم عليكم يا .. السددالم عليكم يا كه  اهلل الحصددني.السددالم عليكم يا نور اهلل
ألبنائه صدرا  اهلل املسدتقيم.. السدالم عليكم سديدي ومو ي.. السدالم على أبانا الفاضدل املح  

 ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

گاه استوار خداوند! سَلم بر شما.... ای صراط مستقیم خداوند! ای نور خداوند! سَلم بر شما... ای پناه
ی سَلم بر شما.... آقا و موالی من! سَلم بر شما.... سَلم و رحمت و بركات خداوند متعال بر پدر بخشنده

 دار فرزندانش.دوست

اعتدذر منكم كثرياً، وأسددددألكم الددعداء مو ي وسدددديددي يدا قدائم آل محمدد يدا   أبي العزيز
. لقد طل  من عندي أحد األنصدار اسدمه خالد ويعثش بفرنسدا هو وعائلته .صدرا  اهلل املسدتقيم

زوجته وبنته منال وابنيه حميد اهلل وسدليم اهلل وحسدني أن أرسدل لكم هذه الرسدالة بعدما علم 
 د قبلتين ابنة لكم يقول:إنين رأيتكم يف رؤية وق

خواهم و التماس دعا دارم. موال و آقای من! ای قائم آل محمد! پدر عزیزم! از شما بسیار معذرت می
همسرش، ـ اشای صراط مستقیم خداوند!.... یكی از انصار كه نامش خالد است و همراه با خانواده



   

كند از من درخواست ـ در فرانسه زندگی میدخترش )منال( و پسرانش )حمید الله، سلیم الله و حسین(
نموده كه این نامه را برای شما بفرستم؛ پس از اینكه فهمید من شما را در رؤیا دیدم و شما مرا به عنوان 

 گوید:دخترتان پذیرفتید. ایشان می

بسددم اهلل الرحمن الرحيم، اسددمي خالد وأكره اسددمي ألنه اسددم خالد بن الوليد، لم أكن 
هل البثت إ ي علي والحسن والحسني )عليهم السالم( منذ أن عرفين اهلل األئمة اإلثين أعرن من أ

عشدددر من أهل بثت محمد )صدددلى اهلل عليه وآله( كرهت كل الصدددحابة وتربأت منهم إ ي من 
 نصروا علياً )عليه السالم(.

 بسم الله الرحمن الرحیم 
م خالد بن ولید است. من از اهل بیت جز علی و آید، زیرا اساسم من خالد است و من از اسمم بدم می

گانه از اهل بیت ی دوازدهاز وقتی كه خداوند ائمه شناختم.كس دیگری را نمی )ع(حسن و حسین
ی آنها بیزاری جستم مگر كسانی را به من شناساند، من از تمام صحابه متنفر شدم و از همه )ص(محمد

 را یاری دادند. )ع(كه علی
تعرفت على اإلمام أحمد الحسدددن )عليه السدددالم( وكان  2٠٠9من شدددهر ديسدددمرب   24يف يوم  

ل قليب ذلد  يوم الخمثس والحمدد هلل. يوم الجمعدة بعدد صددددالة املغرب توجهدت إلى اهلل بكد 
وبايعت إمامي أحمد )عليه السدالم(. يقول أيضداً أنه يحبكم كثرياً أكه من أي يشء ويسدلم 
عليكم كثرياً ويطل  منكم الدعاء له ولعائلته؛ ألنهم يعانون بعض املشددداكل. والحمد هلل 

 رب العاملني

شنبه اتفاق افتاد، پنج با امام احمدالحسن آشنا شدم و این ماجرا در روز ۲۰۰۹از ماه دسامبر  ۲۴در روز 
او  بیعت نمودم. )ع(روز جمعه بعد از نماز مغرب با تمام قلبم رو به خدا كردم و با امامم احمد و الحمد لله.

رساند و از شما گوید: شما را بیشتر از هر چیزی دوست دارد،. بسیار به شما سَلم میهمچنین می 
اند، و الحمد لله رب زیرا آنها با مشكَلتی دست به گریباناش دعا كنید،  خواهد كه برای خود و خانوادهمی

 العالمین. 
. وأسدددأل اهلل عز وجل أن يمن .حفركم اهلل ورعاكم وسدددددكم ونصدددركم أبي العزيز

 . الصالة والسالم عليكم مو ي وعلى آبائكم الطاهرين وآل بثتكم..علي بلقياكم مو ي
 maroc-املرسل: جاري سعدية 



فظ و پشتیبانی فرماید و توفیق دهد و پیروز گرداند، ای پدر عزیزم! از خداوند مسئلت دارم كه  خداوند شما را ح 
ت گذارد.  درود و سَلم بر سرورم و بر پدران طاهرین و اهل بیت شما باد!  مَلقات با سرورم را بر من منَّ

 marocفرستنده: جاری سعدیه ـ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

كل شددر وجعل عاقبتكم إلى خري جزاكم اهلل خرياً وفقكم اهلل لكل خري وجنبكم  
عن محمددد وآل محمددد أن نصددددرتم الحق يف زمن قددل فيدده الندداصددددر، وأسدددددأل اهلل أن يوفقين 

 لخدمتكم.

ی دور بدارد و عاقبت تان را ختم به خیر كند! خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! و از هر شرَّ
گر اندک است حق را ر به شما بدهد كه در زمانی كه یاریخداوند از سوی محمد و آل محمد جزای خی

 .یاری كردید، و از خداوند مسئلت دارم كه مرا در خدمت كردن به شما موفق گرداند

ا بالنسبة  سم خالد فهو اسم أحد األن ياء السابقني )عليه السالم(، وفق  اهلل لكل خري.  أمي

 پیامبران)ع( گذشته است. خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد!و اما اسم خالد، نام یكی از 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 أحمد الحسن

  و السَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 احمدالحسن 

****** 



   

 املحور الخامس: تأويل الرؤو
 تعبیر رؤیا   پنجم:مــحـور 

 فروختن آن  : رؤیای حمل شیر و۸۱۳پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۸۱۳السؤال/ 

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

وتنا هذا الباب القري  إلى قائم آل محمد )صددددلى اهلل عليه وآله( وجزاهم اهلل خري الحمد هلل الذي فتس لنا إخ
 جزاء املحسنني.

را برای ما گشودند و خداوند به آنها بهترین پاداش  )ص(خدا را شكر كه برادران ما، این درب نزدیک به قائم آل محمد 
 نیكوكاران را دهد.

لنب ملجموعدة من األشددددخدال   أذكر هدل هم من األنصدددددار أم   رأيدت أعوذ بداهلل من األندا وكدأني حدامدل 
فدأعطثدت اللنب ألحددهم كي يفر ده يف إندائده اإلنداء عبدارة عن )بوتدل( فدأخدذ الشددددخص يفرغ اللنب يف إندائده وكدأنده 
يضدديعه على األرل فأصددريت أن أفر ه له بنف دد فأفر ت له اللنب وكان من املفرول أن يعطوني ثمنه الثمن 

أمر الثمن وأرون لكن أصددددريت  یدرهم فأخذوا  يماطلون ويجروني ألحاديث جان ية قصددددده أن أنسدددد   25املقدر 
 2٠دراهم( بح دت عن البداقي فوجددتده الورقدة مدال  5فدأخدذت منهم الثمن وذه دت ففتحدت يددي وإذا بي أجدد فقط )

شددددثئداً مدا عدالم فدأردت أن إلى حدائط  2٠درهم على األرل فدالتقطتهدا وذه دت. املرة الثدانيدة طدارت مين الورقدة مدال 
أتسددددلق الحدائط وكدان وقدت مطر والحدائط كدأنده هداري كلمدا أضددددع يددي بجداند  تنزلق فدأضددددع األخرو ح  

 التقطت الورقة فلما نزلت من الحائط وجدت ثيابي فيها طالء أصفر، وانتهت الرؤيا والحمد هلل.
 املغرب -املرسل: خادمكم شفيق 

هو پناه بر خدا از منیتمن در رؤیا دیدم ـ  ها از انصار بودند یا خیر. شیر را به برم و به یاد ندارم آنای شیر میـ كه برای عدَّ
یكی از آنها دادم تا در ظرفش خالی كند و ظرف یک بطری بود. آن شخص آن را گرفت تا در ظرفش خالی كند و گویی آن را 

درهم  ۲۵اش را كه معادل ر كردم خودم آن را بریزم. شیر را برایش خالی كردم. او باید هزینهریخت. من اصراروی زمین می
بردند و هدف او این بود تا من موضوع ای میكردند و مرا به سخنان حاشیه انگاری میكرد. آنها سهلبود به من پرداخت می



درهم دیدم. دنبال   ۵ان گرفتم و رفتم. دستم را باز كردم و فقط  هزینه را فراموش كنم و بروم. ولی اصرار كردم و پول را از ایش
درهمی از دستم  ۲۰درهمی را روی زمین پیدا كردم؛ آن را برداشتم و رفتم. بار دیگر اسكناس  ۲۰اش گشتم. اسكناس بقیه

. گویی دیوار در حال فرو ریختن باریدافتاد و روی دیوار نسبتا  بلندی رفت. خواستم از دیوار باال بروم. در آن هنگام باران می
ای گرفتم تا باال روم و دست دیگرم را هم نهادم تا اینكه اسكناس را برداشتم. وقتی از دیوار پایین آمدم، بود. دستم را از گوشه

 لله. های من رنگ زردی وجود دارد. رؤیا تمام شد. الحمددیدم در لباس
 فرستنده: خادم شما، شفیق ـ مغرب

 م اهلل الرحمن الرحيمبس الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

ؤمنني وممن يبحثون عن الحق حثث إن  نفعتهم بنقل هذا اللنب علم وثمنه أي حسدنات تحصدل عليها من امل
ا أن املال حصدددلت عليه بصدددعوبة فمعىن هذا إن  ربما الحقت  العلم لهم أو سدددهلت نقله لهم وتحصددديلهم له، وأمي

 عمل  الحسن ب ء من املن واألذو وكان هذا التقصري من  سثتس   بنقص أجر  وحسنات 

كنند؛ چرا كه شما یی است كه مؤمنین از كسانی كه به دنبال حق هستند، دریافت میهاشیر، علم است و مبلغ آن، نیكی
با منتقل كردن این علم به آنها سود رساندی یا انتقال و دست یافتن به آن را برایشان آسان كردی. اما اینكه پول را به سختی 

نت و آزار افزوده شده باشد. این كوتاهی از شما، به دست آوردی به این معنا است كه چه بسا به كار نیكوی شما، مقداری م
 .های شما خواهد شدباعث كمبود پاداش و نیكی

ا أني جزءاً من املدال سددددقط مند  أو طدار فهو تعبري عن  ولكن اهلل رحمد  فلم ينقص من أجر  شددددثئداً، وأمدي
ا ل  بسددد   كأن نفس األمر األول أي ذهاب الجزء األكرب من حسدددنات  والتقاط  لها بصدددعوبة، أي رجوعه

 يكون محاربة نفس  وحملها على ما تكره وهو قبول رأي مخال  لرأي  أو اعتذار  عن الخطأ.

ولی خداوند به شما مهربانی نمود و از پاداشت چیزی كم نكرد.اما اینكه بخشی از پول از دست شما افتاد یا باال رفت، 
هایت و به دست آوردن آن با سختی. یعنی بازگشت آن برای یتعبیرش همان مورد اول است؛ یعنی رفتن بخش بزرگی از نیك
داند را به او تحمیل كنی؛ مثل پذیرش ای كه نفست ناپسند میشما به دلیلی بوده است؛ مانند اینكه با خودت بجنگی و مسئله 

 خواهی از خطا و اشتباه.نظری مخالف نظر خودت یا معذرت 



   

ا اللون يف ثيداب  فهو نتيجدة حتميدة   للخطدأ وا عتدذار منده، فاألفضددددل أن تتجند  الخطدأ مع ا خرين ح  وأمي
وإن كدان بسدددديطداً، بدل ح  وإن أخطدأوا هم بحقد  فال تخطدأ أندت بحقهم لكي   تعتدذر وتتلط. ثيدابد ، قدابدل 

واْ  َ ت ْبِطل واْ صدَ  َيَها الَِّذيَن آَمن 
َ
م ِبامْلَنج امل دء ل  باإلحسدان وعامل النام برفق وإحسدان يرحم  اهلل ﴿َيا أ َدَقاِتك 

 َواألَذو﴾.
 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

باشد. بهتر این است كه از اشتباه كردن در حق دیگران ی حتمی خطا و عذرخواهی از آن میاما رنگ در لباست، نتیجه 
ـ اجتناب كنی؛ حتی اگر آنان در حق شما اشتباه كرده باشند، شما در حق ایشان خطا و اشتباه هر قدر هم كه كوچک باشدـ

. به كسی كه به شما بدی كرده است، نیكی كن و با مدارا و نیكی با مردم نكنی؛ تا پوزش نخواهی و لباست را كثیف نكنی
ت و آزار، باطل مكنیداید، صدقهای كسانی كه ایمان آورده﴿تعامل داشته باش تا خداوند به تو رحم آورد:   . ﴾های خود را با منَّ

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 

 : رؤیای بردن نان مرغوب ۸۱۴پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۸۱۴سؤال/ ال

 والحمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 بسم الله الرحمن الرحیم
 .  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

الحمد هلل الذي فتس لنا إخوتنا هذا الباب القري  إلى قائم آل محمد )صددلى اهلل عليه وآله(، وجزاهم اهلل خري 
 جزاء املحسنني.

را برای ما گشودند و خداوند به ایشان بهترین پاداش  ص()خدا را شكر كه برادران ما، این درب نزدیک به قائم آل محمد
 نیكوكاران را دهد.

رأيدت وكدأني حدامدل خ  من النوع الجيدد عنددندا الدذي يخ  بدالبثدت نسددددميده )بطبو  بداملغرب( حداملده إلى 
جماعة يف لحرة أخذت الجماعة يشمروني بالحجارة ففررت منهم ودخلت إلى بثت بسيط وجدت فيه شخص 



ل القامة )جاني يف بالي أنه خالي واسدمه محمد( فوجدت الشدخص كاعد على األرل وأمامه مائدة أسدمر وطوي
 صغرية بسيطة وكأنه يتهيو للغذاء فوضعت له الخ  عل املائدة فابتسم إلي، والحمد هلل وحده. 

گوییم. آن را به سوی وط( میشود و در مغرب به آن )بطبكنم و در خانه پخته میدر رؤیا دیدم گویی نانی با كیفیت حمل می
ی بردم كه در یک لحظه آن جماعت شروع به پرتاب سنگ به سوی من كردند. از آنان گریختم و وارد خانهجماعتی می

باشد. و بلند قامتی را دیدم و در ذهنم اینطور خطور كرد كه او دایی من و نامش محمد می  ای شدم. در آنجا شخص سبزهساده
شود. ای پهن است و گویی برای غذا خوردن آماده میی كوچک و سادهوی زمین نشسته و جلویش، سفرهدیدم این شخص ر 

 نان را برای او روی سفره قرار دادم و او به من لبخند زد. ستایش فقط مخصوص خداوند یكتا است.

 استغفر اهلل إن كنت نسثت يشء أو أخطأت يف النقل.
 املغرب -املرسل: خادمكم شفيق 

 كنم.اگر در منتقل كردن، چیزی را فراموش یا اشتباهی كردم، از خداوند درخواست آمرزش می
 فرستنده: خادم شما، شفیق ـ مغرب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

الخ  شددهادة يف سدد يل اهلل، فأنت تحمل هذه الشددهادة إلى النام وتطل  منهم أن يشددهدوا للحق ليكونوا 
ه الشددددهدادة إلى بدالنتيجدة أحيداء عندد ربهم يرزقون ويكتبوا يف سددددجدل الحيداة األبدديدة، والرداهر أند  حملدت هدذ

أشددخال لثسددوا أهاًل لها بل هم ربما من األموات يف ا خرة الذين لم تكت  أسددماؤهم يف سددجل الحياة ولثسددوا 
ا الشددخص الذي حملت له الخ  ووضددعته على مائدته وتقبله  أهاًل أن يشددهدوا للحق ولدين اهلل ولخليفة اهلل، أمي

شدداء اهلل ويكتبه اهلل يف سددجل الحياة ويكون من   فهو أيضدداً شددخص سددتحمل له شددهادة الحق ويقبلها إن
 الشهداء األحياء عند ربهم يرزقون.

 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

نان، شهادت و گواهی در راه خداوند است. شما این گواهی را به سوی مردم بردی و ازآنها درخواست نمودی تا به حق 
زنده باشند، روزی بخورند و در ِسِجل زندگی ابدی نوشته شوند. در ظاهر شما این نتیجه نزد پروردگارشان  گواهی دهند؛ تا در

ت و شایستگی آن را نداشتند؛ بلكه چه بسا آنان در آخرت، جزو مردگانی باشند كه  گواهی را برای كسانی بردی كه اهلیَّ



   

ی خداوند گواهی دین خدا و خلیفه هایشان در سجل زندگی نوشته نشده است و این شایستگی را ندارند كه برای حق ونام
اش نهادی و آن را پذیرفت، او نیز كسی است كه گواهی حق را برایش دهند. اما كسی كه نان برایش بردی و روی سفره

شود كه نزد ای مینویسد و جزو شهیدان زندهپذیرد و خداوند او را در سجل زندگی میشاءالله آن را میبری و انمی
 خورند.وزی میپروردگارشان ر 

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 

 : رؤیای حشرات عجیب سیاه ۸۱۵پرسش 

 سالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته  :۸۱۵السؤال/ 

 اللهم صلي على محمد وآِل محمد األئمة واملهديني جميعاً وسلم تسليماً كثرياً. 

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین جمیعا  و سلم تسلیما  كثیرا 

يا رأيتها يف منامي سددديدي ومو ي اإلمام أحمد ابن الحسدددن؛ لقد كت ت ل  من تقريباً ثال  شدددهور عن رؤ
ولكن لألسد  لم يأتثين أي جواب إلى ا ن. وكنت أطل  تفسدري للرؤيا ألني كنت حائر يف تل  الرؤيا. سدأقول 

 الرؤيا للمرة ثانية وآمل أن تجيبوني عليها.

شتم؛ ولی ماه پیش برای شما در مورد رؤیایی كه در خواب دیدم، نگا ۳آقا و موالی من، امام احمد بن الحسن! تقریبا  
متأسفانه تاكنون هیچ پاسخی نیامده است. من درخواست تفسیر این رؤیا را دارم؛ چرا كه در مورد این رؤیا متحیر و سرگردان 

 گویم و امیداوم به آن پاسخ گویید.باشم. رؤیا را دوباره میمی

ا بصددددددفدة دخلدت إلى أندا من املوالني لددعوتد  من ثال  شددددهور تقريبداً أي من نفس يوم الآ شددددداهددت الرؤيد 
 رفكم يف البالتو  وسددمعت عن هذي دعوة فصدددقتها على طول، ولكن يف نفس اليوم شددفت رؤيا بحشددرات 
 ريبة سدوداء متجمعة كالنحل تطري صدوب أذوني تلسدعها وتثقبها وملا رحت حق املنررة عشدان أشدون نف د 

ها إني مرتد عن اإلسددالم. هذي كانت لقثت بحرق من رقبآ لي أذوني إلي ثقبتها الحشددرات لي، وكأن تفسددري
ة األولى.   املري

باشم؛ یعنی از همان روزی كه این رؤیا را دیدم. اتفاقی وارد روم شما ماه پیش جزو پذیرندگان والیت شما می  ۳من تقریبا  از  
ز حشراتی عجیب و  در پالتاک شدم و این دعوت را شنیدم و پس از مدتی آن را تصدیق نمودم. ولی در همان روز، رؤیایی ا



چرخیدند، آن را نیش زدند و سوراخش كردند. وقتی دقت غریب سیاهی دیدم كه جمع شدند و مانند زنبور دور گوشم می
كردم، دیدم كه به خاطر سوراخ كردن گوشم توسط حشرات، از گوش تا گردنم آتش گرفته است؛ گویی تفسیرش این است 

 ستین مرتبه بود.ام. این برای نخكه از اسَلم مرتد شده

وبعد شددهر تقريباً دخلت الغرفة البالتو  للمرة الثانية يتين رؤيا ثانية شددكلي كان  ري عن الحني كانت 
صددورة واحد شدداي  كبري بالسددن صددوب رأن وويهي كله جرون  وكان تفسددريها نفس تفسددري الرؤيا األولى، 

 فارجوا من  يا مو ي أن تفسر الرؤيتني لي ألني حائر واهلل.
 الكويت -املرسل: عبد العزيز

ی دوم دیدم. تصویر مردی كه از نظر پس از تقریبا  یک ماه، برای بار دوم وارد پالتاک شدم. شبیه همان رؤیا را برای مرتبه
ی بزرگ بود و به طرف سرم هدف گیری كرد و تمام سرم زخمی شد؛ انگار تفسیرش مانند رؤیای اول بود. موالی من! ِسنَّ

 دو رؤیا را برای من تفسیر كنید؛ چون به خدا حیران و سرگردان هستم.امیدوارم 
 فرستنده: عبدالعزیز ـ كویت 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
. والحمدلله رب العالمین،  وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

معىن ما كت ت إن   ري مؤمن بدعوة الحق الآ يدعو  لها أنصددار اإلمام املهدي فهي اإلسددالم، ومن   يؤمن 
بها حاله هو ما وصدفت به أنت نفسد  فيما كت ت، أسدأل اهلل ل  أن يصدلس حال  ويجنب  الكذب والكذابني 

 ي  إلى صراطه املستقيم ويبعد  عن املضللني املنحرفني إن طل ت الهدو والحق وهو أرحم الراحمني.وأن يهد
 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

كنند، ایمان نداری؛ دعوتی معنای آنچه نگاشتی این است كه به دعوت حقی كه انصار امام مهدی شما را به آن دعوت می
طور است كه در نوشتارت خودت را توصیف باشد. هر كسی كه به آن ایمان نداشته باشد، وضعیتش همانمیكه همان اسَلم  

گویان را از شما دور، و شما را به سوی راه كنم كه حال شما را اصَلح، و دروغ و دروغنمودی. از خداوند درخواست می
ترین مهربانان باشی كه او مهرباناهان هدایت و حق میمستقیمش هدایت، و شما را از گمراهان منحرف دور كند؛ اگر خو 

 است.
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 



   

 : معنی )مهدی در همه جا وجود دارد( در رؤیا۸۱۶پرسش 

السددالم عليكم سدديدي ومو ي، رأيت قبل سددنني كأنين يف قاعة درم يف كلية الهندسددة  :۸۱۶السددؤال/  
 وفجأة اقرب مين األستاذ وهمس يف إذني فقال: سالم من اإلمام املهدي علي  بالخصول فقلت: وملاذا أنا بالذات؟ 

ی دانشگاه مهندسی هستم. آقا و موالی من! سَلم علیكم. دو سال پیش رؤیایی دیدم كه گویی من در ساختمان آموزش
 ناگهان استاد به من نزدیک شد و آرام در گوشم گفت: سَلمی مخصوص از سوی امام مهدی به شما. من گفتم: چرا من؟

 ؟فقال األسددتاذ: سددأسددر  أمراً   تفشدديه ألحد أني املهدي )عليه السددالم( موجود في ، فقلت: وهل أنا اإلمام 
 ؟ود يف كل مكان فما تفسري هذه الرؤيا الغريبةفقال الرجل:   تستغرب فاملهدي موج

 العراق/ بغداد -املرسل: علي 

در تو وجود دارد. گفتم: آیا من امام هستم؟   )ع(گویم اما برای كسی افشایش نكن. مهدی  ای به تو میاستاد گفت: مسئله
 ت؟ مرد گفت: این عجیب نیست؛ مهدی در هر جایی وجود دارد. تفسیر این رؤیای عجیب چیس

 فرستنده: علی ـ عراق ـ بغداد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم   تسلیما 

أسددأل اهلل ل  العافية وأن يرحم  برحمته، معىن )املهدي موجود في ( أي أن  سددتهتدي ألتباعه ومتابعته 
ونصدرته وتطبيق ما يقول، ومعىن )املهدي موجود يف كل مكان( أي معرفة الحق والهدو مغروسدة يف اإلنسدان 

وَرَها َوَتْقَواَها﴾]الشمس: لَْهَمَها ف ج 
َ
 [.8 وهي يف فطرته ﴿َفأ

 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

خواهم و اینكه با رحمتش به شما رحم آورد. معنای اینكه )مهدی در تو وجود دارد( این از خداوند برای شما عافیت می
ر شوی. معنای اینكه )مهدی در هسازی سخنانش، هدایت میروی و یاری رسانیدن او و پیادهاست كه با پیروی از او و دنباله

ها و سپس بدي﴿باشد: جایی وجود دارد( این است كه شناخت حق و هدایت، در انسان كاشته شده است و در فطرتش می
 [8]الشمس: ﴾هایش را به او الهام كرده استپرهیزگاري

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 



****** 

 : رؤیای خارج شدن از دعوت حق۸۱۷پرسش 

عليكم سديدي ومو ي، هل سدأتشدرن سديدي برؤيا  يوماً، وملاذا رآني أحد األنصدار السدالم   :۸۱۷السدؤال/  
 كأنين خرجت من الدعوة مع أنين متمس  بها وضحثت بكل يشء ألجلها؟

 العراق/ بغداد  -املرسل: علي 

مورد من رؤیا دیده آقا و موالی من! سَلم علیكم. آیا روزی به دیدار شما شرفیاب خواهم شد؟ چرا كه یكی از انصار در 
ک می  جویم و به خاطر آن، همه چیزی را قربانی كردم!است كه گویی از دعوت خارج شدم؛ با اینكه من به آن تمسَّ

 فرستنده: علی ـ عراق ـ بغداد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

بالنسدبة لطلب  رؤية أحمد الحسدن، أسدأل اهلل أن يثسدر لنا مكاناً آمناً من فضدله وعدداً من املؤمنني بالحق 
وجنده املتسددددلطني على هذه األرل لنتمكن من إقامة الصددددالة تتحقق بهم املنعة من أعداء اهلل وصددددد إبلثس  

باملؤمنني واملؤمنات ولقائهم وبيان الحق للنام وفضدددس عقائد املبطلني املنحرفني عن دين اهلل من علماء الضدددالل 
ر اهلل يهب واألنصار لرسول اهلل محمد )صلى اهلل عليه وآله(  على رؤوم األشهاد كما يسي

كنم كه برای ما از فضل خویش، مكانی امن و ا برای دیدار احمدالحسن، از خداوند درخواست میدر مورد درخواست شم
ی آنها، ممانعت از دشمنان خدا و بازداشتن ابلیس و سربازانش كه بر تعدادی از مؤمنین به حق را فراهم كند تا به واسطه

از را اقامه و باآنها دیدار و حق را برای مردم بیان كنیم و زمین مسلط هستند حاصل شود؛ تا بتوانیم با مردان و زنان مؤمن نم
طور كه خداوند، یثرب و انصار عقاید علمای گمراهی باطل منحرف از دین خداوند را در حضور همگان مفتضح نماییم؛ همان

 فراهم فرمود. )ص(را برای حضرت محمد رسول خدا

سدنوات  ري آمن واضدطر أن يتخفى   یينة املنورة( قضد فمحمد )صدلى اهلل عليه وآله( قبل هجرته ليهب )املد
عن كفدار قريش يف الشددددعد  ويف الغدار وهداجر إلى الطدائ ، ولكن أهلهدا أيضددددداً أرادوا قتلده ففر منهم وهداجر 



   

املسددلمون إلى الح شددة حثث منحهم النجايش بفضددل اهلل عليه األمان وهكذا ح  شدداء اهلل لرسددوله ولنسددالم 
ر رسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله( األوم والخزر  وفتحوا له مدينتهم وأووه فيها آمناً التمكني والنصددر ملا نصدد 

مطمئناً يدعوا النام إلى دين الحق، فرهرت حجته لكل النام وظهر الحق وفضدددس الباطل، وهذه سدددنة اهلل 
ألجر املرت  عليها هو والدنيا دار بالء وامتحان وعلى قدر املشدقة يحصدل األجر وأولى النام باملشدقة والتع  وبا

 خليفة اهلل يف أرضه

ت سپری كرد و مجبور شد تا از كفار قریش، در پیش از هجرتش به یثرب )مدینه )ص(محمد ره( سالیانی بدون امنیَّ ی منوَّ
مسلمانان دره و غار پنهان شود و به طائف هجرت نماید؛ ولی مردم آنجا نیز خواستند ایشان را بكشند. ایشان از آنان فرار كرد و  

به حبشه هجرت كردند؛ جایی كه نجاشی با فضل خداوند بر او، امنیت را به آنان بخشید. این گونه بود تا هنگامی كه خداوند 
را یاری  )ص(اش و اسَلم، تمكین و یاری حاصل نماید؛ آن هنگام كه اوس و خزرج رسول خدا اراده فرمود برای فرستاده

گشودند و ایشان را در امنیت و اطمینان پناه دادند تا مردم را به دین حق دعوت كنند، دلیل دادند و شهرشان را برای ایشان 
ت خداوند است و دنیا سرای بَل و امتحان، و به اندازه ی او برای همگان آشكار، حق روشن، و باطل مفتضح شد. این سنَّ

ب می باشد. سزاواترین كسان برای سختی و مشقت و پاداشی كهسختی، پاداش می ی خداوند در شود، خلیفهبر آن مترتَّ
 باشد:زمینش می

سددَ 
ْ
م  الَْبأ ْته  سددَّ م مَّ َثل  الَِّذيَن َخَلْواْ ِمن َقْبِلك  م مَّ ِتك 

ْ
َّا َيأ َة َومَل ل واْ الَْجنَّ ن َتْدخ 

َ
ْ ت ْم أ ْم َحسددِ

َ
لِْزل واْ ﴿أ اء َوز  رَّ اء َوالضددَّ

ول   س  وَل الرَّ ﴾]البقرة: َح َّ َيق  ِ َقِري ا   ِإنَّ نَْصَر ا ي
َ
ِ أ واْ َمَعه  َمَ  نَْصر  ا ي  [2١4َوالَِّذيَن آَمن 

اید؟ به اند نشنیدهپندارید به بهشت داخل خواهید شد؟ در حالی كه هنوز سرگذشت كسانی را كه پیش از شما بوده﴿می
مبر و مؤمنانی كه با او بودند، گفتند: پس یارِی خدا ِكی خواهد ایشان سختی و رنج رسید و به لرزه درآمدند، تا آنجا كه پیا

 .[214]البقرة: رسید؟ بدان كه یاری خداوند نزدیک است﴾

انتبه ح  يقول الرسددول م  نصددر اهلل؛ أي ح  يصددل أمر النصددر إلى حافة اليأم، وح  يكاد ينفد صددرب 
ة على الصدرب وهو يف حال من التشدريد واملحاربة الرسدول نفسده فيطل  النصدر ألنه يكاد   يتمكن من املداوم 

اء َو َ ي َردَ  َي َمن نَّشددددَ نَا َفن جج ر  ْم نَصددددْ ِذب واْ َجاءه  ْم َقْد ك  نَّه 
َ
ل  َوَظَنواْ أ َم الَرسدددد 

َ
َتْيأ َنا َعِن الَْقْوِم ﴿َح َّ ِإَذا اسددددْ سدددد 

ْ
 بَأ

 [.١١٠امْل ْجِرِمنَي﴾]يوس : 

ت كن؛ تا زمانی كه فرستاده بگو
َّ
ی ناامیدی ی یاری به لبهید یاری خداوند چه زمانی است؛ یعنی تا زمانی كه مسئلهدق

برسد، و تا زمانی كه صبر خود فرستاده تقریبا  به سر آید و درخواست یاری كند؛ چرا كه امكان باقی ماندن بر صبر برایش وجود 
شوند، یارِی شدند و به یقین دانستند كه تكذیب می  چون فرستادگان نومید﴿برد:  ندارد و در وضعیت آوارگی و جنگ به سر می

 [110: یوسف].﴾ما برایشان آمد و هر كه را خواستیم نجات دادیم، و عذاب ما از مردم گنهكار بازگردانیده نشود



وعموماً الرسددا ت تبدأ بالدعوة وعندما يعلن الرسددول دعوته يتمكن فرة من الزمن من الرهور أمام النام 
ق بنفسددده وعندما تسدددتفحل دعوته ويكه أنصدددارها يخان رجال الدين على مناصدددبهم الباطلة ودعوتهم للح

فيمكرون ويفتون بقتل الرسدول ملن يعبدونهم من دون اهلل و  يتفكر األتباع املضدللون بأني سد   هذه الفتاوو 
 هو ضع  مراجع الضالل وعدم تمكن باطلهم من الصمود يف وجه الحق

كند، برای مدتی این امكان را پیدا شود. هنگامی كه فرستاده دعوتش را آشكار میبا دعوت آغاز می  هابه طور كلی رسالت
كند تا در حضور مردم آشكار شود و خودش آنان را به حق دعوت كند. وقتی دعوتش گسترش پیدا كند و انصارش بسیار می

كنند و برای كسانی كه آنها را به جای راین مكر و حیله میشوند؛ بنابهای باطلشان هراسان میگردند، مردان دینی بر جایگاه
كنند كه دلیل این فتواها، ضعف مراجع كنند و پیروان گمراه، فكر نمیپرستند، فتوای كشتِن فرستاده را صادر میخداوند می

 باشد؛گمراهی و عدم توانایی باطل آنها در مقابل حق می

إذن فهي سدرية أن يحارب الرسدل ويختفون فرات زمنية ح   فيضدطر الرسدل لالختفاء ح  يمكنهم اهلل
ة الكافية للمنعة ودفع شدددر جنود إبلثس من رجال الدين اإلبلث ددد  يفتس اهلل لهم ملا يتوفر العدد الكان والعدي

 وعبيدهم من دون اهلل. 

است كه با فرستادگان پیكار شود  شوند تا خداوند آنها را تمكین دهد. بنابراین سیره چنیندر نتیجه فرستادگان پنهان می
هشوند تا اینكه خداوند برای آنها گشایشی حاصلو مدت زمانی پنهان می ه و ُعدَّ ی كافی جهت ممانعت كند؛ آن هنگام كه عِدَّ

هم پرستند، فراباشند كه آنها را به جای خداوند میو دفع شرَّ سربازان ابلیس كه همان مردان دین ابلیسی و بندگان زبونی می
 شود. 

ا ما قلت أني أحدهم رأو رؤيا بأن  خرجت من دعوة الحق فتصددددق، وإن شددداء اهلل يدفع اهلل عن  وي بت   أمي
 على صراطه املستقيم.

 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

الله خداوند شاءاناما اینكه بیان كردی یكی از ایشان رؤیایی دیده است كه شما از دعوت حق خارج شدی؛ صادقه است. 
 آن را از تو بردارد و تو را بر راه مستقیم ثابت بدارد.

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

 
****** 



   

 : رؤیای هدایت مردم و رسانیدن حق به آنها ۸۱۸پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۸۱۸السؤال/ 

اللهم صدلي على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسدلم تسدليماً كثرياً، السدالم عليكم يا آل بثت النبوة  
 ورحمة اهلل وبركاته:

 بسم الله الرحمن الرحیم
. السَلم علیكم یا آل بیت النبوة و رحمة الله و  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 

 ته.بركا

رأيت رؤيا قبل أشددهر وهي إني كنت واقفاً مع يماني آل محمد السدديد أحمد الحسددن عليه وعليهم صددلوات 
ربي يف البثت الذي أسددكن فيه وكنا واقفني يف باحة املنزل وأمامنا مزرعة فيها نخيل فقلت له تفضددل لتجلس 

إ ي أضدددع ل  فراش جديد تحت  على األريكة وكانت يف نفس املكان فجلس )عليه السدددالم( عليها فقلت له 
فقال   بام فوضدددعته وجلس عليه وحينها ظهر بجانيب أحد األنصدددار )سدددبق أن كنت أناقشددده يف يوم سدددابق 
بموضدوع يخص الدعوة وكان يف النقاش بعض ا ختالن(، فقلت للسديد )عليه السدالم( لقد قلت لصداحيب هذا 

هدذا الكالم من اهلل فلمداذا   يرضددددون بده وهندا بدان على وجده الكالم ولم يوافق عليده، فقدال سددددالم اهلل عليده إني 
 صاحيب عدم الرضا بما قاله السيد )عليه السالم(

ای چند ماه پیش، رؤیایی دیدم؛ با یمانی آل محمد، سید احمدالحسن كه سَلم و صلوات پروردگارم بر او و آنان باد، در خانه
ای بود كه در آن درختان نخل بود. به اط خانه ایستاده بودیم و جلوی ما، مزرعهام. ما در حیكنم، ایستادهكه در آن زندگی می

روی تخت نشستند. به ایشان عرض   )ع(ایشان عرض كردم: بفرمایید، روی تخت بنشینید. تخت در همان مكان بود و ایشان
بر روی آن نشست و در این هنگام، یكی از كردم: زیر شما روتختِی نو بگذارم. ایشان فرمود: اشكالی ندارد. آن را قرار دادم و  

انصار به سوی من آمد )روز گذشته با او در مورد موضوعی در مورد دعوت بحث كردم و در بحث، كمی اختَلف ایجاد شده 
فرمود: این كَلم از سوی  )ع(عرض كردم: این سخن را به دوستم گفتم و با من موافقت نكرد. ایشان )ع(بود(. به سید

ی دوستم فرمود، روی چهره )ع(در آن هنگام بود كه راضی نبودن به آنچه سید ت؛ چرا به آن راضی نیستید؟خداوند اس
 آشكار شد.

ويف هذه األثناء وجدت أن الشدي. ناظم العقيلي جالس بثين وبني السديد ع فأشدار إلي الشدي. ما معناه ملاذا هذا 
ي. وصداحيب وبقثت وحدي معه )عليه السدالم(، فقال األخ يقول كذا أمام السديد ويقاطعه ثم اختفت صدورة الشد 

لي تعال معي فذه ت معه إلى مزرعة النخيل الآ هي ضددمن البثت وكان فيها جهاز توليد للطاقة الكهربائية 
)ضدغط عالي( كبري جداً جداً، وهذا الجهاز يولد الطاقة لكل الكرة األرضدية وكان عاطاًل، فقال لي السديد 

للجهاز وعندما أقول ل  اضددغط عليه لتشددغل الجهاز وأمسدد  هو  الرئیسـي ت عند املفتان  )عليه السددالم( ق  أن



)عليه السدالم( بعصدا يف يده اليمىن، وقال أنا سدأصدلحها من هنا )يف وسدط الجهاز(، فقلت للسديد )عليه السدالم( 
ة وكداندت معلقده  على الحدائط فلم هدل أجلد  لد  العددة فقدال   بدأم فدذه دت لجلد  العددة فنررت إلى مكدان العددي

.. فأخذت العدة املوجودة وأنا .أين فالن وأين فالن نفسـي أجد إ ي القليل منها وبعضددها  ري صددالس للعمل فقلت يف 
أخفيها خلفي ورجعت إلى السددديد بقرب الجهاز خجال منه بسددد   العدة فقال لي )عليه السدددالم(   بأم علي  

 سون نشغل الجهاز أنا وأنت

نشستند. او به شیخ اشاره كرد و چیزی به این مضمون گفت:  )ع(در همین حین دیدم شیخ ناظم عقیلی میان من و سید 
گوید؟ و سخنش را قطع كرد. سپس صورت شیخ و دوستم پنهان شد و من چرا این برادر در حضور سید این چنین سخن می

ایشان به سوی نخلستان كه در ضمن خانه بود، رفتم. در آن، ژنراتور ماندم. به من فرمود: بیا. من با  )ع(به تنهایی با سید
افتاده كار  كرد و از  ی كره زمین، انرژی تولید میتولید انرژی برق بود؛ برق فشار قوی؛ بسیار بسیار بزرگ. این ژنراتور برای همه

م، فشار بده تا این ژنراتور شروع به كار كند. به من فرمود: كنار كلید اصلی ژنراتور ِبایست و وقتی به تو گفت )ع(بود. سید
عرض كردم:   )ع(كنم. به سیدعصایی در دست راستشان داشت و فرمود: من از اینجا )مركز ژنراتور( تعمیرش می  )ع(ایشان

م؛ روی آیا تجهیزات برایتان بیاورم. ایشان فرمود: اشكالی ندارد. من برای آوردن تجهیزات رفتم. به جای تجهیزات نگاه كرد
دیوار آویزان بود. تعداد اندكی از آنها را یافتم. برخی از آنها، مناسب كار نبودند. با خودم گفتم: فَلن چیز كجاست؟ فَلن چیز 
كجاست؟.... تجهیزات موجود را برداشتم، پشت خودم پنهان كردم و به سوی سید و نزدیک ژنراتور بازگشتم در حالی كه به 

به من فرمود: اشكالی بر تو نیست. به زودی من و تو، ژنراتور را راه  )ع(كشیدم. ایشانخجالت میخاطر تجهیزات از ایشان 
 اندازیم.می

ات ثم قال لي  فوضددع السدديد )عليه السددالم( عصدداه يف أحد أجزاء الجهاز وكان يف وسددطه وحركه ثال  مري
اء الكرة األرضدية بأجمعها، اضدغط على زر التشدغيل فضدغطته بأصدبعي فبدأ يعمل الجهاز بأحسدن صدورة وأضد 

ثم تمشدثنا وكان هنا  جنود بالقرب منا وكأن األمر اسدتت  للقائم )عليه السدالم( فجاءنا أحد الجنود وقال إن 
 هنا  سرب طائرات قادم نحونا فقال لي السيد )عليه السالم( دعهم فلن يستطيعوا أن يفعلوا أي يشء بعد ا ن.

ی مركزی ژنراتور قرار داد و آن را سه مرتبه حركت داد. سپس به من فرمود: كلید عصایش را در یكی از اجزا )ع(سید
ی زمین را نورانی نمود. سپس ی كرهكرد و همهانداز را بزن. با انگشتم آن را زدم. دستگاه به بهترین شكل شروع به كار راه

یكی از سربازان نزد ما آمد و عرض كرد: آنجا تعدادی  داده شده بود. )ع(راه رفتیم و سربازانی نزدیک ما بودند و امر به قائم
توانند كاری انجام به من فرمود: آنان را رها كن؛ از این به بعد دیگر نمی )ع(آیند. سید هواپیما هستند كه به سوی ما می

 دهند.

 والحمد هلل رب العاملني 

 والحمدلله رب العالمین.



   

أرفعنا تواضددعا ل  واحفرنا لجوءاً إلى كهف  وانصددرنا بخسددران   اللهم ت  علينا وأ فر لنا وارحمنا، اللهم
نا علما نكسدد  فيه رضددا  واجعلنا من أنصددار محمد وآل محمد صددلوات ربي عليهم  أنفسددنا يف سدد يل  وعلما
وحجراً بيدد قدائم آل محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( والسددددالم عليكم يوم كنتم أنواراً ويوم ولددتم ويوم تموتون 

 ن.ويوم تبعثو

ی ما را بپذیر و گناهان ما را بیامرز و به ما رحم فرما. خدایا! ما را با تواضعی از سوی خودت، باال ببرد و برای خدایا! توبه
ی هایمان در راهت یار كن و علمی به ما بیاموز كه به واسطهبردن به پناهگاهت ما را حفظ كن و ما را در قبال زیان نفسپناه

ه دست آوریم و ما را از انصار محمد و آل محمد كه صلوات پروردگارم بر ایشان باد، و سنگی در دستان آن، خشنودی تو را ب
میرید، و قرار ده؛ و سَلم بر شما، هنگامی كه نورهایی بودید، هنگامی كه متولد شدید، هنگامی كه می )ع(قائم آل محمد
 شوید.انگیخته میهنگامی كه بر

 الرحيمبسم اهلل الرحمن  الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

وأنها يف هداية الخلق وإيصددال النور والحق أسددأل اهلل أن يوفق  ويسدددد خطا ، وربما رؤيا  واضددحة ل   
 لهم، أسأل اهلل أن يجعلها حقاً ويهدي خلقه إلى صراطه املستقيم هو وليي وهو يتولى الصالحني.

 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

 

است؛ اینكه در  هایت را استوار بدارد. چه بسا رؤیایت برای شما روشناز خداوند درخواست دارم كه شما را موفق و گام
ی قرار دهد و مخلوقاتش باشی. از خداوند درخواست میهدایت مخلوقات و رسانیدن نور و حق به ایشان می نمایم كه آن را حقَّ

ش هدایت كند. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان.   را به سوی راه مستقیم 
 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

 
****** 



 هستم  )ع(نكه گویی در سپاه امام علی: رؤیای ای۸۱۹پرسش 

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، السدالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، اللهم صدل على محمد وآل  :۸۱۹السدؤال/  
 محمد.

 بسم الله الرحمن الرحیم. سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.

ا بعد: يف  شدهر رمضدان الذي مريد كنت ذاهباً إلى أحد املسداجد تحديداً يف السديد الجليل أحمد الحسدن أمي
ليلة القدر وقد صدلثت الصدالة املعروفة الآ تتكون من مئة ركعة وبعد رجوعي للبثت وأويت للفراش رأيت ما 
يلي يف رؤيداي: كدأني جدالس مع مجموعدة من الشددددبداب وكدان رسددددول اهلل يخطد  بندا ولكين لم أر وجهده 

صددوته املبار  وسددمعت منه أنه قال لنا اتقوا اهلل وكونوا واعني هذا فقط ما سددمعته من  الكريم، فقط أسددمع 
 رسول اهلل محمد )صلى اهلل عليه وآله(

رفتم و نماز معروف را كه سید بزرگوار، احمدالحسن. اما بعد: در ماه رمضان گذشته و در شب قدر به یكی از مساجد می
گشتم به خانه و رفتن به بستر، این رؤیا را در خوابم دیدم: دیدم با گروهی از جوانان باشد، خواندم. پس از باز صد ركعت می

شنوم. شان را میبینم و فقط صدای مبارکكند؛ ولی من صورت كریم ایشان را نمینشستیم و رسول الله برای ما سخنرانی می
 )ص(د. فقط این سخنان را از حضرت محمد رسول خدااز ایشان شنیدم كه به ما فرمود: تقوای الهی پیشه كنید و هوشیار باشی

 شنیدم.

ويف نفس الرؤيدا رأيدت نفس كدأني يف جثش اإلمدام علي )عليده السددددالم( ولكين لم أره ولم اسددددمع صددددوتده 
الشددددري  فقط علمت إني بجثش اإلمام وكنت حاماًل للسددددي  وأيضدددداً حاماًل بيدي صددددورة اإلمام علي )عليه 

ألعداء وهو حاماًل سديفه أراد أن يأخذ الصدورة بقوة وبحقد فضدربته بالسدي  فقطعت السدالم(، فاقرب مين أحد ا
له يده هذا ما رأيته يا سديدي الكريم طالباً من حضدرتكم التفسدري لهذه الرؤيا، وأرجو من اهلل أن تقرأ رؤياي 

 بنفس  وتجي ين والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 العراق -املرسل: علي العراقي 

شنیدم، فقط دیدم و صدای شریفش را هم نمیهستم؛ ولی ایشان را نمی )ع(همان رؤیا دیدم گویا در سپاه  امام علیدر 
بود. یكی از دشمنان  )ع(دانستم كه در سپاه امام هستم و شمشیر به دوش داشتم. همچنین در دستانم تصویر امام علیمی

خواست با زور و كینه، تصویر را بگیرد. با شمشیر او را زدم و میدر حالی كه شمشیر به دست داشت به من نزدیک شد و 
خواهم این رؤیا را تفسیر فرمایید. امیدوارم خداوند دستش را قطع كردم. ای آقای بخشنده! این رؤیایی بود كه دیدم. از شما می

 عنایت فرماید و رؤیای مرا خودتان بخوانید. والسَلم علیكم و رحمت الله و بركاته.
 رستنده: علی عراقی ـ عراق  ف



   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

سددددمداع خطداب محرم الحرام الدذي وجهتده لكم وفيده دعوة لكم لتتقوا اهلل وتقرأوا وتبحثوا  يمكند 
جهلني من قبل بعض تجار الدين  وتدققوا لتعرفوا الحقيقة بأنفسدكم وتكونوا واعني و  تقبلوا أن تكونوا م 

يف دعوة الحق الدذين يسددددميهم الندام رجدال الددين، أسددددأل اهلل أن يوفقكم، وإن شدددداء اهلل تكون أندت جنددي 
املهدوية املباركة وممن ينصددددرون الحق وينتصددددرون له كما يف رؤيا ، فهذا جثش علي )عليه السددددالم( الذي 
وعدت به فانترم فيه وانصدر رب  وهذا موضدع رؤيا  قد وفقت له فال تجوز عنه، وفق  اهلل وسددد خطا  ﴿َيا 

رْ  َ َينص  وا ا َّ ر  وا ِإن َتنص  َيَها الَِّذيَن آَمن 
َ
ْم﴾]محمد: أ ْقَداَمك 

َ
ْم َوي َ  جْت أ  [.7ك 

 هد ١4٣٣ربيع الثاني/  - أحمد الحسن

ی محرم الحرام را كه برایتان ایراد كردم، گوش دهی. در این خطبه دعوتی برای شما است تا تقوای توانی خطبهشما می
خودتان تشخیص دهید و خودتان درک كنید و نپذیرید الهی پیشه كنید، مطالعه كنید، تحقیق كنید و دقت كنید، تا حقیقت را  

خواهم به شما توفیق نامند. از خداوند میكه برخی از تاجران دین شما را اغفال كنند؛ كسانی كه مردم، آنان را مردان دینی می
طور و همان  دهیشاءالله شما سربازی در دعوت حق مبارک مهدوی هستی و جزو افرادی باشی كه حق را یاری میدهد. ان

است كه به آن وعده داده شدی. در آن راست و استوار باش  )ع(باشی؛ این همان سپاه علیكه در رؤیایت بود، یاریگرش می
و پروردگارت را یاری كن. وبه این بخش  از رؤیایت است توفیقش نصیبت شد، پس، از آن، عبور نكن. خداوند توفیقت دهد و 

هایتان را استوار كند و گاماید، اگر خدا را یاری كنید یاریتان میای كسانی كه ایمان آورده﴿هایت را استوار بدارد. گام
 [7]محمد: .﴾داردمی

 هـ ۱۴۳۳احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

****** 

 : رؤیای نور متراكم و بودن نوزاد در دست راست ۸۲۰پرسش 

باهلل العلي العريم، اللهم صدلي على محمد وآل بسدم اهلل الرحمن الرحيم، و  حول و  قوة إ ي   :۸۲۰السدؤال/  
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:



بسم الله الرحمن الرحیم. و ال حول و القوة اال بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین 
.  و سلم تسلیما 

 الله و بركاته.سَلم علیكم و رحمة 

خمثس، السداعة: تقريباً السدابعة والنصد  صدباحاً. رأيت أني كنت أتفكر بأهل البثت  2٠١٠  - 6 - ١7اليوم:  
)عليهم السدالم( وكي  أنهم محيطني بنا وإن كنا   نراهم ففجأة رأيت نور يتكث  ح  أصدبس طفل صدغري 

كثرياً برؤيتده فدذه دت لغرفدة والددي وكدان بهدا أخآ أبيض ووقع يف يددي فصددددرت حداملتده بيددي اليمىن وفرحدت  
وأمي جالسدني على األرل فقلت لهم: شدوفوا هذا الطفل املبار  صدار بيدي معجزة كأنه هو اإلمام أو أرسدل من 
عندده. فقدالوا لي ضددددعيده هندا على األرل وكدانوا فدارشددددني  طداء، فكدأن الطفدل لم يقبدل وظدل معلق بيددي ثم 

 جهي إلى الثسار ثم عدت ألرو للطفل فلم أجده.خرجت من الغرفة وأدرت و
 العراق -املرسل: زين  

كنم و اینكه  فكر می )ع(و ساعت تقریبا  هفت و نیم صبح است.در خواب دیدم به اهل بیت 17/6/2010امروز پنج شنبه 
بینم. ناگهان نوِر متراكمی دیدم، تا جایی كه كودكی كوچک و سفید شد و چند ما ایشان را نمیچگونه بر ما احاطه دارند، هر

روی دستانم افتاد و با دست راستم او را گرفتم. از دیدن او، بسیار خوشحال بودم. به اتاق پدرم رفتم و در آنجا، خواهر و مادرم 
وار روی دستان من است. انگار او امام است زمین نشسته بودند و به آنان گفتم: این كودک مبارک را ببینید كه معجزه روی

یا از سوی ایشان فرستاده شده. آنها به من گفتند: او را اینجا، روی زمین بگذار و آنها چادر شبی پهن كرده بودند. كودک 
ز اتاق بیرون رفتم و به سمت چپ نگاه كردم. بعد بازگشتم تا كودک را ببینم. ولی او را پذیرفت و از دستانم آویزان بود. انمی

 نیافتم.
  فرستنده: زینب _ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.و   الحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

الطفل يف اليد اليمىن يمثل عطاًء وخرياً يصددددل  أن ذكرت اهلل وأولياءه، ومعىن أنه اختفى عندما التفت إلى 
الدنيا والرلمة الآ مثلتها جهة الثسدددار، أي أني هذا العطاء واملدد اإللهي ي تعد عن  عندما تغفلني وتلتفتني إلى 

الثسددار يف الرؤيا، وهذه الرؤيا حث ل  ليكون كل أوقات  ذكراً هلل وأوليائه فيمكن  وأنت تعثشددني يف هذه 



   

الددنيدا أن تدداومي ذكر اهلل يف كدل يشء يعرل لد  ابتدداًء من التسددددميدة عندد الطعدام ح  حمدد اهلل وشددددكره 
 ومالئكته يف كل يشء.على كل نعمة ح  ترين اهلل وأولياءه 

 هد  ١4٣٣ - أحمد الحسن

كودک در دست راست تمثیل بخشش و خیری است كه به شما به خاطر یاد خداوند و اولیایش، رسیده است. اینكه او 
شوی و به دنیا و و تاریكی كه هنگام توجه به چپ پنهان شد، به این معنا است كه این بخشش و امداد الهی وقتی غافل می

كند كه در تمام اوقات، شود. این رؤیا شما را تشویق میكنی، از شما دور میكند، توجه میدر رؤیا به آن اشاره میجهت چپ 
افتد، بر یاد خداوند مداومت توانی در این دنیا زندگی كنی و در هر چیزی كه برایت اتفاق میبه یاد خداوند و اولیایش باشی. می
نگام شروع غذا خوردن تا خداوند را بر هر نعمتی ستایش و شكر كنی تا آنجا كه خداوند، داشته باشی؛ از بسم الله گفتن ه

 اولیایش و فرشتگانش را در هر چیزی ببینی.
 هد  ۱۴۳۳احمدالحسن د 

****** 

 ها و غیره ، ماه)ع(: رؤیاهایی در خصوص شهادتین، مهدی۸۲۱پرسش 

على ن ينا محمد وآله األئمة واملهدين وسدددلم تسدددليماً بسدددم اهلل الرحمن الرحيم، وصدددلى اهلل    :۸۲۱السدددؤال/  
 كثرياً.

.  بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ها املسددددتودع فيها، والحمد هلل أن هدانا ملعرفة حق ،  السددددالم علي  وأهاًل ب  يا أبن فاطمة البتول يا سددددري
دي إنين علمدت بقددوم  لثس من بشددددر لكن وحيداً من اهلل تعدالى قبدل أن أسددددمع بكم يف هذا والحمدد هلل سدددديد 

 العالم الجسماني بسنني، والرؤيات الآ أريد أن تتفضل عليه بتأويلها وهي:

ی بتول، ای ِسرَّ به ودیعه نهاده شده در او، سَلم و درود به تو. سپاس خدایی كه ما را بر شناخت حق ای فرزند فاطمه
آگاه شدم؛ ولی نه توسط یک انسان، بلكه با وحیی شما، هدایت فرمود. آقای من! سپاس خدای را كه من به گام های شما 

ل فرموده،  از جانب خداوند متعال و دو سال پیش از شنیدن دعوت شما در این عالم جسمانی. رؤیاهایی كه مایلم تفضَّ
 شان كنید، به شرح زیر است:تأویل

بدالددعوة سدددديددي لقدد بع دت لكم هدذه الرؤو ألجدل أن تفسددددروهدا لي لكن لم يصددددلين الرد، قبدل سددددمداعي 
ر لي هذه الرؤو أيها الصددديق  ويمكن بسدد   إنين  ريت بعد أن نسددثت عنوان بريدي الكروني فارجوا أن تفسددي

 يوس  آل محمد )صلى اهلل عليه وآله(.



برایتان فرستادم تا آنها را برایم تفسیر كنید؛ ولی پاسخی به من  سرورم، پیش از اینكه دعوت شما را بشنوم، این رؤیاها را
ام پس از فراموش كردن عنوانش باشد. ای راستگو، ای یوسف داده نشد. شاید به خاطر تغییر دادن آدرس پست الكترونیكی

 ! امیدوارم این رؤیاها را برایم تفسیر كنید. )ع(آل محمد

كة يف عالم امللكوت وكانت رؤو واضدددحة جداً أو ً، وأنا يف ليلة لقد رأيت قبل سدددماعي بدعوتكم املبار 
أرمق السدماء بنرري وإذا بي أرو يف السدماء يكت  بأحرن من نور   إله إ ي اهلل محمد رسدول اهلل وتكرر نفس 

آمنت الرؤيا يف أيام  حقة، وتكرر أيضدداً يف أن تكت  هذه الكلمات بالنجوم أي الشددهادتني. ورأيت بعدها إنين 
بأن املهدي )عليه السددالم( قد ظهر ورحت أدعو النام إليمان به ورحت أقول أ  وأن لكل مأموم إمام يسددت ددء 
بنور علمه أ  وأن إمامكم اإلمام املهدي )عليه السدالم( قد ظهر فيمنوا، وعندما اسدتيقرت من الرؤيا اسدتغربت 

عالم الشددهادة، ولكنين نسددثت الروية هذه، وعندما  وقلت هل ظهر اإلمام )عليه السددالم( ولكين لم أسددمع به يف
علمدت بددعوتكم يف هدذا العدالم وكندت أقول لنخوة األنصددددار بداركهم الرب أنتم شدددداهددتم الرؤو وأندا لم أرو، 
وبعد تذكريي بكم وإيماني بهذا العالم بدعوتكم املباركة كنت أم دد يف سدديارتي ووجهت سددالمي لكم 

ة بثين وبني  اهلل ورحت أقول السددددالم علي  يا إمامي يا أحمد يا ولي اهلل يا حجة اهلل تذكرت مباشددددرتاً ألول مري
على الفور الرؤيدا الآ كندت قدد رأيتهدا بدأنين كندت ادعوا إلمدام )عليده السددددالم( فبكثدت بكداًء شددددديدداً، وتدأولت 

ي أن الدذي رأيتده يف هدذه الرؤيدا يف الددنيدا وصددددددمدت بكميدة العميدان فيهدا وعلمدت أن اهلل تعدالى يخداطبين ويقول ل
 الرؤيا ودعوت له هو املهدي األول )عليه السالم(.

پیش از شنیدن دعوت مبارک شما، در عالم ملكوت رؤیایی دیدم و رؤیا واقعا  روشن بود. من شبی با دقت به آسمان نگاه 
الله. این رؤیا در روزهای بعدی  هایی از نور نوشته شده است: ال اله اال الله، محمد رسولكردم. دیدم كه آسمان با حرفمی

ها نگاشته شدند. و پس از آن دیدم كه ایمان ـ با ستارهیعنی شهادتیننیز تكرار شد. همچنین اینگونه تكرار شد كه این كلمات ـ
آگاه رفتم و میظهور كرده است و رفتم تا مردم را به ایمان آوردن به ایشان دعوت كنم. می  )ع(آوردم كه مهدی باشید گفتم: 

ظهور كرد؛ پس به ایشان ایمان  )ع(گیرد؛ امام شما، امام مهدیكه برای هر مأمومی، امامی است كه از نور علمش، نور می
ظهور كرده است؟ ولی این را در عالم شهادت )دنیا( نشنیدم   )ع(بیاوید. وقتی از رؤیا بیدار شدم، بعید شمردم و گفتم: آیا امام

گفتم م. هنگامی كه در این عالم، دعوت مبارک شما را شنیدم، در حالی كه به برادران انصار میو این رؤیا را فراموش كرد
بینم. پس از یادآوری شما و ایمان آوردنم در این عالم به دعوت مبارک پروردگار، شما را بركت داد، شما رؤیا دیدید و من نمی

گفتم: ای و بین خودم و خدایم، سَلم خود را به شما فرستادم و میشما، با ماشین خودم در حال رفتن بودم و برای اولین بار  
دعوت  )ع(امام من، ای احمد! سَلم علیک. ای ولیَّ خدا. ای حجت خدا. فورا  رؤیایی را كه دیده بودم و در آن برای امام

ام در آن را دانستم و فهمیدم كه كنم، به یاد آوردم. بسیار گریه كردم و این رؤیا در این دنیا تأویل شد.... میزان نادانیمی
 )ع(كردم، مهدی اولخداوند متعال مرا خطاب قرار داده و به من فرموده است: كسی كه در رؤیا دیدم و به سوی او دعوت می

 بود.



   

ا الرؤيدات األخرو الآ رأيتهدا هي أنين يف بداطن الكعبدة رأيدت إثندان أقزام سددددود وهم يددخنون فطردتهم  أمدي
 ة.وصلثت يف الكعب

كشند. اما رؤیای دیگری كه دیدم به این صورت بود كه من داخل كعبه بودم و دو سیاهپوست قد كوتاه را دیدم كه سیگار می
 ی شریف نماز خواندم.من آنها را راندم و دور كردم و در داخل كعبه

رأيت املالئكة   والرؤيا األخرو إنين بعد أن أحيثت ليلة القدر يف الثالث والعشدددرين من شدددهر رمضدددان ونمت
تتنزل يف ليلة القدر وبعد تصددديقي بكم يف عالم الدنيا يف شددهر رمضددان كنت أنام وأشددعر بأنين سددعيد جداً يف 
عالم آخر، ومن ثم يف نفس شددددهر رمضددددان رأيت أني السددددماء انفتحت وروحي صددددعدت إلى السددددماء وهي معلقه 

ء وصعدت اليا وكنت أرو النجوم لم أرو سيدي بجسدي يف الدنيا وقليب يخفق ولكنين يقيناً فتحت لي السما
مثل ذل  يف حياتي أبداً، فهل هي ليلة القدر سديدي وهل هي شد يه قول اهلل تعالى لو نشدأ لفتحنا عليهم باب من 
السدددماء إلى آخر ا ية الكريمة، ومن ثم رأيت أربع أقمار فقلت يف نف ددد من العادة أن أرو قمر واحد فالبد أنه 

الدنيا، وكانت هذه األقمار األربعة مكتملة، وبعد قليل رأيت قمراً منهم يقرب من األرل  سدددديحد  يشء يف
ات من القمر العادي وهو ينرر لي ويدور باتجاه القبلة ونوره ي دء األرل، ومن ثم شدكرت  ويكرب بمئات املري

ت إنين يف عدالم اهلل وسددددجددت شددددداكراً نحو القبلدة لكن كدان معي أحددهم لم أعرفده وقمدت من النوم وشددددعر
ى وبعد أن قال الوصددية ظهر القائم األول  امللكوت شددعور من عالم مختل ، وبعدها رأيت أني الرسددول ل مسددجي
أحمد )عليه السددالم( مع أصددحابه بعد أن أخذ الرسددول ل ليوارو الهو أفيدونا أفادكم اهلل ونصددرنا بكم وبنا 

 الحسن )عليه السالم(. سادتي والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته حجآ أحمد
 السويد/ ماملو -املرسل: ابنكم عبد الوهاب عثمان 

ماه رمضان را احیا گرفتم و خوابیدم، دیدم فرشتگانی از نور بر زمین فرود   ۲۳و رؤیای دیگر: در شب قدر پس از اینكه شب  
باشم. جهانی دیگر بسیار خوشبخت میآیند. پس از تصدیق شما در عالم دنیا، در ماه رمضان خوابیدم و احساس كردم در  می

به دنبال آن در همین ماه رمضان دیدم آسمان باز شد و روحم به آسمان باال رفت در حالی كه در دنیا به جسد من آویزان 
دیدم و آقای من، در زند. ولی یقین داشتم كه آسمان برای من باز شده است و باال رفتم. ستارگان را میاست و قلبم می

اگر ﴿ام چنین چیزی را هرگز ندیده بودم. آیا این شب قدر است، آقای من، و آیا این مشابه سخن خداوند متعال است: زندگی
ی كریم. چهار ماه را دیدم و با خودم گفتم: باید طبق تا آخر آیه  ﴾كردیمخواستیم، برای ایشان دربی از آسمان باز میمی

ها، معمول یک ماه ببینم؛ پس باید اتفاقی در دنیا افتاده باشد. این چهار ماه، كامل بودند. پس از مدتی دیدم كه یكی از ماه
چرخد و نورش زمین را سوی قبله میكند و به شود، به من نگاه میشود و صد برابر ماه عادی بزرگ میبه زمین نزدیک می

شناسم كند. اینجا بود كه خدا را شكر كردم و به سوی قبله از خداوند تشكر كردم. ولی یكی با من بود كه آن را نمینورانی می
و از خواب بیدار شدم و احساس كردم كه من در عالم ملكوت هستم؛ احساسی از عالمی دیگر. پس از آن دیدم كه رسول 

همراه  )ع(را دفن گردند، قائم اول احمد )ص(شده است؛ بعد از آنكه وصیت را فرمود و پس از اینكه حضرت  كفن ()صخدا



مند سازد و با شما و با ما، ما را یاری دهد، آقایان من. والسَلم مند سازید، خداوند شما را بهرهبا یارانش ظاهر شد. ما را بهره
 .)ع(ن، احمدالحسنعلیكم و رحمت الله و بركاته، حجت م

  فرستنده: فرزند شما، عبدالوهاب عثمان ـ سوئد ـ مالمو 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني   الجواب:
 وسلم تسليماً.

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و   آل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

وفق  اهلل لكل خري، رؤا  كلها خري وفضل من اهلل علي ، وقد أوحى اهلل ل  بالغث  كما أوحى لألن ياء 
)عليه السددالم( فاحمد اهلل أن تفضددل علي  بهذا الفضددل العريم وإن شدداء اهلل أنت من املوفقني، وأسددأل اهلل ل  

وإن شدداء اهلل تأويل بعض رؤا  أني اهلل سددثتفضددل علي  بنصددرة املهديني واهلل ولي   الثبات على الحق ونصددرته،
التوفيق، أسددددال اهلل لد  أن تبقى على الحق وأن ي بتد  اهلل عليده أبدداً مدا حيثدت هو وليي وهو يتولى الصددددالحني، 

ة أخرو فَّن كانت قد فقدت فيما مريد فهذه مشدثئة اهلل فلنسد  لم ملا يريد اهلل واعتذر ل  عن تفصديل رؤا  مري
 سبحانه، والحمد هلل رب العاملني.

باشد. خداوند با غیب به ی رؤیاهای شما خیر و فضلی از سوی خداوند بر شما میخداوند بر هر خیری توفیقت دهد. همه
تایش كن. طور كه به پیامبران)ع( وحی نمود. به پاس فضل خداوند با این تفضل بزرگ به تو، خدا را سشما وحی نمود، همان

شاءالله تأویل باشی. از خداوند برای شما، ثابت بودن و یاری دادن آن را خواستارم. انیافتگان میشاءالله شما از توفیقان
ن بر شما تفضل می رسان است. از خداوند فرماید و خداوند توفیقبرخی از رؤیاهایت این است كه خداوند با یاری دادن مهدییَّ

ای، خداوند تو را بر آن ثابت بدارد. او سرپرست من است و سرپرست باقی بمانی و تا زمانی كه زندهخواستارم كه بر حق 
شایستگان. از اینكه دوباره رؤیایت را به تفصیل بیان كردی، از شما عذر می خواهم. اگر آن را در گذشته از دست رفته است، 

 ند سبحان باشیم. والحمدلله رب العالمین.ی خداوخواست خداوند چنین بوده است و باید تسلیم اراده

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم ور حمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام 

****** 



   

 : رؤیای زفاف و پوشیدن لباس عروسی ۸۲۲پرسش 

 الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآل محمد األطهار.بسم اهلل  :۸۲۲السؤال/ 

 السالم عليكم:

 بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صلي علی محمد وآل محمد اِلطهار.
 سَلم علیكم.

لقدد حلمدت إني  دداً هو زفدايف واليوم قداعددة أجرب ل س العروم و بسدددده الفسددددتدان األبيض وحداطده مكيدا  
لغد وبعدين قالوا لي خالل بنسددددكر )أنا كنت بصددددالون(  نفســـي ة يعين أجهز باملرآ نفســـي وقاعده انرر إلى 

خواتم تقريباً وخباته لغد  ٣املفرول تفصدددخني كل يش عشدددان باجر الزفان وإحنا بنسدددكر فأول يش خلعت  
وبعدين شددفت طاولت طعام عليها الغداء وفيها أهلي يتغدون وشددخص جالس على الطاولة، يأكل وأنا أنرر له 

مىن أنيه يكون زوجي هذا أو أنه هذا ي وجين، علماً أنيه هذا الشددددخص   أعرفه و  أعرن اسددددمه ومن ثم أقول أت
 فزيت اعتذر لنطالة.

ام كه ِشنل بلند سفیدی در رؤیا دیدم كه فردا روز زفاف من است و امروز در حال آماده شدن هستم. لباس عروسی پوشیده
كردم. بعد به من گفتند  كردم؛ یعنی خودم را برای فردا آماده میدم را در آینه تماشا میداشت و آرایش كرده، نشسته بودم و خو

كنیم )من در سالن آرایشگاه بودم(. باید همه چیز را برای عروسی فسخ نمایی تا ما تعطیل كنیم. از همان تمام شد، تعطیل می
ام دور آن غذا . سپس میزی دیدم كه رویش غذا بود و خانوادهابتدا تقریبا  سه انگشتر به دست كردم و برای فردا پنهان نمودم

گفتم آرزو دارم او كردم و پیش خود میخورد. من به او نگاه میخوردند. شخص دیگری نیز دور میز نشسته بود و غذا میمی
دانم. از طوالنی شدن شناسم و اسمش را هم نمیهمسرم باشد یا با من ازدواج كند؛ با توجه به اینكه من این شخص را نمی

 خواهم.مطلب عذر می

 أرجو تفسري اإلمام أحمد الحسن على هذا الحلم جزاكم اهلل خرياً.
 الكويت -املرسل: املوالية 

 امیدوارم امام احمدالحسن این رؤیا را تفسیر فرمایند. خداوند به شما پاداش نیكو عطا فرماید.
 فرستنده: موالیه ـ كویت  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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



 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

اهلل ل  أن يرزق  عمراً مباركاً يف خري وعافية وهدو وإتباعاً   إن شددداء اهلل تكون رؤيا  رؤيا خري، وأسدددأل
 للحق، ولو كان بَّمكان  فاألفضل ل  أن تتقربي إلى اهلل بذبس شاة فداء عن  واهلل ولي التوفيق.

ات خواهم عمر مباركی در خیر و عافیت و هدایت و پیروی از حق روزیان شاء الله رؤیای شما، خیر است. از خداوند می
 دهنده است.پذیر است، بهتر است كه با ذبح گوسفندی به خداوند نزدیكی جویی. خداوند توفیقگرداند. اگر برایت امكان

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام 

****** 

 : رؤیای شكافته شدن مهر نماز و شكسته شدنش ۸۲۳پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صِل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً. :۸۲۳السؤال/ 

السدددالم علي  يا بن رسدددول اهلل، السدددالم علي  يا بن أمري املؤمنني، السدددالم علي  يا سددديدي ومو ي أحمد 
 اهلل وبركاته.الحسن ورحمة 

.  بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
سَلم علیک یا بن رسول الله. سَلم علیک یا بن امیرالمؤمنین. سَلم علیک یا سیدی و موالی، احمدالحسن و رحمة الله 

 و بركاته.

كنت جالسدداً على األرل وقد رأيت إن الربة الآ أنا عادة  أود أن اسددتفسددر عن رؤية رأيتها وهي بدأت حثث
أصدددلي عليها قد تفطرت وانكسدددرت وأصدددبحت تراب، وقد حاولت أن أجمعها وكان األمر صدددعباً قلياًل حثث 
كلما أحاول جمعها يبقى القليل من الراب على األرل وكنت حزناناً خائفاً وقد اسددتيقرت قبل أن اسددتطيع 

 جمعها.



   

ز تفسیر رؤیایی كه دیدم بپرسم. اینگونه آغاز شد كه من روی زمین نشسته بودم و دیدم ُمهری كه معموال  روی خواهم امی
آوری كنم و این كار كمی سخت بود؛ چون هر وقت خوانم، شكافته، شكسته و خاک شد. سعی كردم آن را جمعآن نماز می

ند و من اندوهناک و ترسان بودم و پیش از آنكه بتوان جمعش ماخواستم آن را جمع كنم، كمی از خاک روی زمین باقی می
 كنم، بیدار شدم.

يا إمامي أرجو منكم الدعاء إلي فأنا محتار يف أمر لي وأنا اسدددأل اهلل الطمأنثنة كل يوم واهلل أعلم يف ما أنا 
 فيه.

خواهم. خداوند ز از خداوند آرامش میامام من! از شما، التماس دعا برای خودم دارم. من در كارم سرگردان هستم. هر رو   
آگاه  . استتر به آنچه در آن هستم، 

 اللهم صلي على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً، اللهم عجل الفر  يا اهلل.
 اسراليا -املرسل: سرمد األنصاري 

. اللهم عجل  لولیک الفرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
 : سرمد انصاری ـ استرالیا  فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
. وصلیوالحمدلله رب العالمین،   الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

إن شداء اهلل تكون رؤيا  خري ل  وتأويلها ابتعاد وانفرا  بعض النام القري ني من  واملتصدلني ب ، أسدأل 
 اهلل أن يوفق  ويسدد  وي بت  على الحق هو وليي وهو يتولى الصالحني.

باشد. از خداوند تأویل آن، دور و جدا شدن برخی از افراد نزدیک و متصل به شما میالله رؤیای شما خیر است و شاءان
 قدم فرماید. اوست سرپرست من و سرپرست شایستگان.خواستارم كه شما را موفق بدارد، تسدید نماید و شما را بر حق ثابت

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن



 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.وال
 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام 

****** 

 رؤیای گرفتن قرآن و قرار دادن دست بر روی آن  : ۸۲۴پرسش 

بسدددم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، اللهم صدددل على محمد وآل محمد األئمة   :۸۲۴السدددؤال/  
 واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.

.  بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل عل محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

رحمة اهلل وبركاته، السددالم على اإلخوة األنصددار والعاملني على السددالم على حجة اهلل وأبو املسددتضددعفني و
 املوقع

 سَلم و رحمت و بركات خداوند بر حجت خداوند و پدر مستضعفان. سَلم بر برادران انصار و كاركنان سایت.

. ولكن كأن هنا  من يدعوني أن أكون من أهل النار ورفضت وخفت، .الرؤيا   أتذكرها تماماً كما هي
  نفـسيوا لي صدافحي هذا وكان شدثئاً بشدع الشدكل فخفت كثرياً ورفضدت املصدافحة، وبعدها كأني رأيت وقال

 جالسة بمكان وكان األخ )فأم أحمد( جالس قال ملاذا رفضآ أن تكوني من أهل النار؟؟

پذیرفتم و ترسیدم. به من كردند تا اهل آتش شوم و من نرؤیا را به طور كامل به یاد ندارم.... ولی گویا كسانی مرا دعوت می
دادن را رد كردم. پس از گفتند كه با من دست بدهند )مصافحه كنند( و چیز ترسناک و ناپسندی بود. بسیار ترسیدم و دست

حالی كه در مكانی نشستم و برادر فأس احمد هم نشسته بود و گفت: چرا نپذیرفتی از اهل آتش آن گویا خودم را دیدم، در 
 شوی؟؟ 

مني أنه )بور  من يف النار(؟ قلت له لم أقصددددد ذل . قال لي إذاً خذي القرآن وضددددعي يد  على القرآن أ  تعل
وقولي اللهم اجعلين يف النار.. فخفت كثرياً أنا وأصدبس تخبط يف داخلي من الكلمة ألنها كلمة صدعبة النطق 

سدمعين فكنت أصدرخ وأقول . ولكين وضدعت يميين على القرآن وقسدمت ولم ي.والقسدم على القرآن أمر صدع 
ي . إلى أن صدارت مثل املوجة و تغري املكان ووجدت .. تعال اسدمع واقسدم واقسدم.له تعال إلى أين ذه ت مع  نفـس

)األخ مخيم الحسدني( وكنت أركض وأركض حول سداحة دائرية وأقرأ )سدورة التوحيد( إلى درجة   أتذكر 
ة بدل كدان كثري إلى أن يصددددرخ ويركض كدذا مرة يقول.. ظهر نور فوق . مخيم الحسددددني أصددددبس .كم مري



   

. وبعدها توقفت وبعد ذل  كنت مسددتعدة أن أفوت بالنار بعد ذل  وأصددافس ذل  .رأسددها.. ظهر نور فوق رأسددها
. وبعدها .. وكأني قرأت ا يات وسدددورة التوحيد من أجل أن ا فر لرددي أو ً ولم أكن أعلم السددد  .الشدددخص

. والحمد هلل، إن شددداء اهلل تكون رؤيا خري، .تشددداهدت بالشدددهادات األربعة. ف.أحسدددسدددت بأن روحي تخر  مين
 وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.

 FINLAND -املرسل: تمارا مراد 

به او گفتم: چنین قصدی نداشتم. به من گفت: پس قرآن را  ؟﴾آن كه در آتش است بركت داده شده است﴿دانی آیا نمی
بگیر و دستت را روی آن بگذار و بگو: خداوندا! مرا در آتش قرار بده.... بسیار ترسیدم و در درونم از این كلمات آشوبی به 

م را روی قرآن گذاشتم وجود آمد؛ زیرا كلماتی بود كه گفتنش سخت بود و به قرآن قسم كه كار سختی بود.... ولی دست راست
خورم و شنوم، قسم میروی؟.... بیا، میگفتم: بیا، كجا میكشیدم و به او میشنیدم. فریاد میو قسم خوردم و چیزی نمی

وار خورم.... تا اینكه مانند موجی شد و مكان تغییر كرد و خودم را با برادر مخیم حسین دیدم. من دور میدان دایرهقسم می
خواندم، تا جایی كه یادم نیست چند مرتبه شد، ولی خیلی زیاد ی توحید را میچرخیدم در حالی كه سورهو میچرخیدم می

گفت.... نوری باالی سرش آشكار شد.... بود. تا اینكه.... مخیم حسین شروع به فریاد زدن نمود و چند مرتبه چرخید و می
و پس از آن آماده شدم تا با آتش از بین بروم و با آن شخص، دست   نوری باالی سرش آشكار شد..... پس از آن متوقف شدم

د بودم و دلیل را نمیبدهم..... گویا آیات و سوره دانستم.... پس ی توحید را به خاطر آمرزش خودم خواندم؛ چون در ابتدا ُمردَّ
. والحمدلله. ان شاء الله رؤیای خوبی های چهارگانه را گفتم...رود.... و شهادت از آن، احساس كردم روحم از من بیرون می
 باشد. وعلیكم السَلم و رحمت الله و بركاته.

   FINLANفرستنده: تمارا مراد ـ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحم  دلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

رؤيا  هي خري ل  وبشددرو ل  وفق  اهلل وسدددد خطا  ملا يرضدديه سددبحانه وتعالى، وأسددأل اهلل أن يذه  
 ني. عن  وعن جميع املؤمنني واملؤمنات كل عاهة ومرل يف الجسد أو يف الرون هو وليي وهو يتولى الصالح

هایت را در رضایت و خشنودی خداوند سبحان رؤیای شما، برایت خیر و خوبی و بشارتی است. خداوند توفیقت دهد و گام
ی برادران و خواهران مؤمن، هر آفت و بیماری بدنی یا روحی را و متعال استوار بدارد. از خداوند خواستارم كه از شما و همه

 رست شایستگان.دفع كند. او سرپرست من است و سرپ



واقرئي هذا الدعاء دائماً وبحضددور قل  ]يا من اسددمه دواء وذكره شددفاء يا من يجعل الشددفاء فيما يشدداء من 
األشددددياء صددددل على محمد وآل محمد واجعل شددددفاء )وتذكر ا سددددم إن كان  ري  أو ياء املتكلم أي تقول 

 . )يا أرحم الراحمني عشر مرات([..شر مرات(. )يا رب ع.شفائي( من هذا الداء باسم  هذا )يا اهلل عشر مرات(

این دعا را همیشه و با حضور قلب بخوان: )یا من اسمه دواء و ذكره شفاء یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من االشیاء صلِّ 
علی محمد و آل محمد و اجعل الشفاء....( )ای كسی كه نامش درمان است و یادش شفا. ای كسی كه شفا را در هر چیزی 

گویی اگر منظور خودت نیستی، دهد. بر محمد و آل محمد درود فرست، و شفا.... بیاور( و اسم شخص را میبخواهد، قرار می
مرتبه( )یا  ۱۰گویی)شفائی( )شفای مرا( از این بیماری با این نامت )یا الله( )كنی یعنی میو یا از )یاء متكلم( استفاده می

( )  مرتبه(. ۱۰حمین( )مرتبه( )یا ارحم الرا ۱۰ربَّ

 والسالم عليكم ورحمة اهلل.
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام ـ 

****** 

 : رؤیای از بین بردن مانع سنگی از سر راه مردم ۸۲۵پرسش 

بسددم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صددل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسددلم تسددليماً   :۸۲۵السددؤال/  
 كثرياً.

 .  بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل عل محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 

السددالم على اإلخوة الذين طاملا أحب تهم أنصددار اهلل ورحمة السددالم على القائم أحمد ورحمة اهلل وبركاته،  
 اهلل وبركاته.

سَلم و رحمت و بركات خداوند بر احمد قائم. درود و رحمت و بركات خداوند بر برادران انصار الله كه همیشه دوستشان 
 دارم. انصار الله.



   

صدددلى اهلل عليه وآله( لغفلآ والرلمة قبل أربع سدددنوات أو أكه وقبل إيماني بالدعوة الحق دعوة آل محمد )
الآ أنا فيها الرؤيا. يف عالم الرؤيا كأنه أنا جالس يف حسدددثنية األنصدددار يف مدينة الناصدددرية وكنت جالس وملا 
نهضدت للخرو  من الحسدثنية أخذ األسدتاذ الفاضدل فر  اهلل عنه ضدياء الزيدي بيدي وقال لي إلى أين أنت ذاه  

تي، وجلسددت انترره وملا دخل السدديد أحمد )عليه السددالم( سددليم على األنصددار واحداً فَّن السدديد أحمد سددون يأ
واحد وجلسدنا وأنا كنت جالس قرب السديد عن يمينه وقلت له مو ي شدي. سدالم.. وطبعاً شدي. سدالم من أهالي 

ويص الناصدرية.. املهم قلت له شدي. سدالم يقول أني أحمد الحسدن   يصدلي ح  صدالة الصدبس فكي  يكون  
ورسدول لنمام املهدي )عليه السدالم( فقال لي السديد أحمد الحسدن معقولة شدي. سدالم يحجي عليه شدي. سدالم 
صدديقي، ومن ثم قام السديد يصدلي متوجهاً إلى القبلة وعندما سدجد السديد أحمد أخذ يدعو ضدد شدي. سدالم 

بحت   أراه ولكن اسدمع صدوته بالهال  وعندما اسدتمر السديد بالصدالة أخذ يتالو أو يختفي السديد ح  أصد 
 فقط انتهت الرؤيا.

ـ در غفلت و ظلمتی كه بودم، این رؤیا را )ع(دعوت آل محمدتر از ایمان آوردنم به دعوت حق ـچهار سال پیش یا بیش
ز حسینیه  ی انصار در شهر ناصریه نشسته بودم. نشسته بودم و وقتی برای بیرون رفتن ادیدم. در عالم رؤیا گویی در حسینیه 

روی؟ سید ـ دستم را گرفت و به من گفت: كجا میخداوند در كارش گشایش حاصل كندخواستم، استاد فاضل ضیا زیدی ـبر
آمد، یكی یكی به انصار سَلم كرد و نشستیم. من نیز  )ع(آید. نشستم و منتظرش ماندم. وقتی سید احمداحمد به زودی می

باشد(. او عرض كردم: )موالی من! شیخ سَلم( )شیخ سَلم از اهالی ناصریه می نزدیک سید و سمت راستش نشستم و به
خواند، چگونه وصی و گوید: احمدالحسن حتی نماز صبح نمیمهم این است كه به او عرض كردم: )شیخ سَلم می

خنی بگوید. شیخ باشد(. سید احمدالحسن به من گفت: آیا عاقَلنه است شیخ سَلم چنین سمی  )ع(ی امام مهدیفرستاده
كرد، علیه شیخ سَلم و برای سَلم دوست من است. سپس سید بلند شد و رو به قبله كرد و زمانی كه سید احمد سجده می

دیدمش و كرد. وقتی سید نماز را ادامه داد، شروع به ناپدید شدن و پناه شدن نمود تا اینكه دیگر من نمیهَلكتش دعا می
 یا به پایان رسید.شنیدم. رؤفقط صدایش را می

ويف عالم الدنيا وبعد ثال  أشدهر تقريباً بعد الرؤيا قد مات شدي. سدالم مقتو ً يف ظرون  امضدة املهم هل إن 
السدددديد أحمد )عليه السددددالم( يهل  الذين يقفون ضددددد الدعوة مثاًل أم ماذا؟ رجاءاً اإلخوة األنصددددار اإلجابة من  

 نصار إذا استطاع التأويل.القائم أحمد )عليه السالم( أو من أحد األ

در عالم دنیا و تقریبا  سه ماه پس از دیدن این رؤیا، شیخ سَلم در شرایط بسیار مبهمی كشته شد و از دنیا رفت. مهم این 
خواستارم دیگری؟ از برادران انصار   كند، یا چیزایستند را مثَل  هَلک میكسانی كه علیه دعوت می  )ع(است كه آیا سید احمد

 یا از یكی از انصاری كه توانایی تأویل دارد، باشد. )ع(كه پاسخ از سوی احمد قائم

 الرؤيا الثانية:

 رؤیای دوم:



م وبعد إيماني حصدلت معي رؤيا وهي كأني أبحث 2٠١٠دخلت بالدعوة وآمنت وصددقت بها يف شدهر رج  عام  
  موظفني، وهدذه الددائرة هي تدابعده للبلدديدة، املهم عن وظيفدة فقدالوا لي إن هدذه الددائرة فيهدا مددير فقط ومحتدا

دخلدت الددائرة ولم أجدد فيهدا مددير وفتحدت أحدد أبواب الغرن فوجدت فيهدا شددددخص بعمر السدددددابعدة عشددددر ندائم 
 وفتحت الغرفة الثانية فوجدت الشخص نفسه نائم فأصبس يقني بداخلي أنه جن ولثس إنسان

تصدیق كردم و به آن ایمان آوردم. پس از ایمان آوردنم، رؤیایی دیدم.  وارد دعوت شدم و آن را ۲۰۱۰در ماه رجب سال 
گویا به دنبال شغلی بودم. به من گفتند: این اداره فقط مدیر دارد و به چند كارمند نیازمند است. این اداره، زیر نظر شهرداری 

ای را در آن ها را باز كردم و شخص هفده سالهاست. مهم این است كه وارد اداره شدم و مدیری آنجا نیافتم. دِر یكی از اتاق
دیدم كه خوابیده بود. اتاق دوم را باز كردم و همان شخص را خوابیده دیدم و در درونم یقین كردم كه او جن است و انسان 

 باشد.نمی

ت أنده بندت وملدا أردت أن انهزم لحقين إلى البداب وقدال لي هدذا الجن انترر قلياًل أنرر أندا بندت ولثس ولدد فتدأكدد
فقالت لي هذه البنت من الجن أنا أحب  فقلت لها وأنا   أحب  فتغري شددكلها إلى قبيس جداً فخفت منها وقلت 
لهدا     إني أحبد  وبعددهدا ذهد  إلى منطقدة يف النداصددددريدة خل  العيدادة الخدارجيدة واتبعين الجن ومعده اثندان 

 آخرون أصبس مجموع الجن اثنان إنا  ورجل

باشد. نگاه كن: بازگردم، جلوی درب به من رسید و به من گفت: این جن مدت كمی است كه منتظر می وقتی خواستم
یان است. من او را دوست دارم. به  من دختر هستم و پسر نیستم. یقین كردم كه او دختر است. به من گفت: این دختر از جنَّ

دی تغییر كرد. از او ترسیدم و به او گفتم: نه نه نه. من تو را او گفتم: من تو را دوست ندارم. شكل او به صورت واقعا  ناپسن
ای در ناصریه و پشت بیمارستانی خارجی رفت. آن جن مرا دنبال كرد. همراه او دو نفر دیگر دوست دارم. پس از آن به منطقه

 شد.ها، دو زن و یک مرد میهم بودند كه مجموع جن

ركدة تقريبداً بني الشددددرطدة وأنصدددددار مقتددو الصددددددر فوجددت املهم عنددمدا ذه دت خل  العيدادة وكداندت مع
 صددقة صددغريه وضددعتها على رجل الرجل من الجن وفجرتها وتصددورت أني تخلت منه وبعدها ذه ت إلى بثت   
أعرفده وفيده  رفتدان، الغرفدة الثدانيدة كدأنهدا  رفدة بدالتو  لكنهدا  رفدة من طدابوق وبنداء أردت الددخول فيهدا 

عين الجن فقلت لهن اذهنب وإ ي فجرتكم مثل صاحبكم فت سمن ودخل الجن الثالث وفيها األنصار ولكن من
 صديقهن ويأست بأنهم   يموتون

ها و انصار مقتدی صدر در جریان بود، چسب كوچكی مهم این است كه وقتی پشت بیمارستان رفتم و نبردی بین پلیس
ای رفتم كه آن را از دستش خَلص  شدم. پس از آن به خانه دیدم كه بر پای جِن مرد بود. آن را باز كردم و تصور كردم

شناختم و در آن دو اتاق بود. اتاق دومی، انگار اتاقی در پالتاک بود؛ ولی گویا اتاقی سنگی و آجری بود. خواستم واردش نمی
برم. هم مانند دوستتان از بین میها مرا بازداشتند. من به آنان گفتم: بروید وگرنه شما را شوم. انصار در آنجا بودند. ولی جن

 میرند.امید شدم كه آنها نمی آنها لبخند زدند و جن سومی كه دوستشان بود، وارد شد و نا



   

ــي وهمي أن التحق باألنصدددار بالغرفة املجاورة، ولكن كي  السددد يل فنزعت   وضدددربتهم بالقميص  قمیص
الندداء فرجعوا خطوتني للوراء ومن ثم ونداديدت يدا أحمدد الحسددددن فدانقل دت وجوههم قبيحدة ومخيفدة، وكررت 

حركت عليهم أو ضددددربتهم بالقميص وناديت يا يماني آل محمد مرتني فأصددددبحت وجوههم مخيفة وبشددددعة 
أكه فتخلصدت منهم وذه ت لغرفة األنصدار ولم أجد إ ي ثال  من الرجال وهم من الضديون ولثس من األنصدار 

 .فقلت لهم أين األنصار فقالوا ذهبوا قبل قيل

كردم به انصار در اتاق مجاور ملحق شوم. ولی چگونه؟ لباسم را در آوردم و آنان را با لباس زدم و صدا زدم: یا تَلش می 
هایشان زشت و ترسناک شد. مجددا فریاد زدم و دو گام به عقب بازگشتند. اینجا بود كه به سوی ایشان احمدالحسن. صورت 

هایشان بیشتر زشت و ترسناک شد. از دو بار فریاد زدم: ای یمانی آل محمد! صورت  حركت كردم یا آنان را با لباس زدم و
آنان رهایی یافتم و به اتاق انصار رفتم و فقط سه مرد یافتم كه آنها هم مهمان بودند و انصار نبودند. به آنها گفتم: انصار كجا 

 هستند؟ گفتند: پیش از اینكه سخنی گفته شود، رفتند.

 ، ممكن التأويل والسالم عليكم.انتهت الرؤيا
 العراق -املرسل: حسني التميمي 

 رؤیا تمام شد. آیا امكان تأویل وجود دارد؟ والسَلم علیكم.
 فرستنده: حسین تمیمی ـ عراق  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

زيس من يشدداء ممن يكونون حجر عهة وفق  اهلل لكل خري، لثس األمر كما تفهم إنما هي إرادة اهلل أن ي
يف طريق النام لكي   يكونون سددد باً إلضدددالل النام، وخصدددوصددداً من يسدددتعملون الكذب إلضدددالل النام 
ورؤيا  الثانية هي م شدددرة ل  إن شددداء اهلل، فالشدددياطني يحاولون قطع طريق الحق علي  ولكن بفضدددل اهلل 

يتولى الصدددددالحني والسددددالم عليكم ورحمدة اهلل ينجيد  سددددبحدانده من كيددهم والحمدد هلل هو وليي وهو 
 وبركاته.

 هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن



ی خداوند است كه هر كسی را كه بخواهد و خداوند بر هر خیری توفیق دهد. اینگونه كه فهمیدی، نیست. این فقط اراده
مردم نشود؛ مخصوصا  كسانی كه برای گمراه برد تا سببی برای گمراه شدن سنگی برای لغزش راه مردم باشد، از بین می

باشد. شیاطین قصد بازداشتن راه حق كنند. ان شالله رؤیای دوم شما، بشارتی برای شما میكردن مردم از دروغ استفاده می
رپرست بخشد. الحمد لله. او سرا از شما دارند، ولی به فضل خداوند، خداوند سبحان شما را از مكر و فریب ایشان رهایی می

 من است و سرپرست شایستگان. والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام 

****** 

 ی دعوت یمانی : رؤیای پدرم و بحث درباره ۸۲۶پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً. :۸۲۶السؤال/ 

.بسم الل  ه الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

كأني يف بثت أحد األقارب فدخل أبي علينا فلما نررنا إلى تلفاز أو شدداشددة كبرية وكان فيها نقل مباشددر 
األنصدددار ولم ونرو شدددارع فيه شدددخصدددان أحدهما يرتدي زي شدددرطة والثاني زي مغاوير، وجاء شدددخصدددان من 

يعرضوا طريقهم وقالوا نعلم إنكم على حق وعندما يدخلون الشارع يصبس أصوات انفجارات وإطالقات نارية 
ويخرجون األنصددار سدداملني، وكنت يف نقاش مع أبي حول السدديد ولكن لم أظهر له عقيدتي علماً أني يف الدعوة 

ان يف شددددد  إلى أن انتهدت الرؤيدا، مدا تدأويدل هدذه ح  وأندا يف الحلم ودار حدديدث بخصددددول الددعوة اليمدانيدة وكد 
 ؟الرؤيا

كردیم، ی یكی از نزدیكان بودم. پدرم بر ما وارد شد. وقتی به تلویزیون یا صفحه شیشه ای بزرگی نگاه میگویی در خانه
گری لباس تكاوران را ها و دیپلیس ها لباسدیدیم كه در آن دو نفر هستند. یكی از آنی پخش زنده بود و خیابانی میبرنامه

ض آنها نشدند و گفتند: می دانیم شما بر حق هستید. وقتی وارد خیابان شدند، پوشیده بود. دو نفر از انصار آمدند ولی متعرَّ
كردم؛ ولی آمدند. من با پدرم در مورد سید بحث میشد و انصار از آن سالم بیرون میصدای انفجارها و تبادل آتش شنیده می

وگویی در مورد دعوت یمانی شكل باشم. من در خواب بودم و گفترا برایش آشكار نكردم با اینكه من در دعوت میام عقیده
 گرفت و او در شک بود تا اینكه رؤیا به پایان رسید. تأویل این رؤیا چیست؟



   

واطلد  من اإلمدام أحمدد الحسددددن )عليده السددددالم( أن يهددي والددي وإخوتي وأمي والتمس من سددددمداحتكم 
الددعداء لوالددتي بدالشددددفداء؛ ألنهدا يف مرل دائم، وأرجو مند  مو ي أن تنرر لي بعني الرحمدة والتوفيق لزوجي 

 ونجاحي يف دراسآ واملباركة يف ابنآ ذات السنة وجعلها من األنصار املؤمنات.
 العراق/ الناصرية  -املرسل: بنت اليماني 

تان برای مادرم، درخواست دعای ر و مادرم را هدایت كند و از جناب كنم پدر، خواهدرخواست می  )ع(از امام احمدالحسن  
شفا دارم؛ بیماری ایشان دایمی است. موالی من! امیدوارم با چشم رحمت و مهربانی به من نگاه كنی، و توفیق برای شوهرم، 

 ی.ام، و اینكه او را جزو انصار مؤمن قرار دههایم، و بركت در دختر یک سالهموفقیت در درس

  فرستنده: بنت یمانی ـ عراق ـ ناصریه 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة   والمهدیین وسلم تسلیما 

أسدأل اهلل أن يوفقكم وأن يهدي عباده هو وليي وهو يتولى الصدالحني، وللشدفاء من املرل اقرأي هذا الدعاء 
دائماً وبحضدور قل  ]يا من اسدمه دواء وذكره شدفاء يا من يجعل الشدفاء فيما يشداء من األشدياء صدل على محمد 

ن  ري  أو ياء املتكلم أي تقول شدفائي( من هذا الداء باسدم  وآل محمد واجعل شدفاء )وتذكر ا سدم إن كا
 . )يا أرحم الراحمني عشر مرات([... )يا رب عشر مرات(.هذا )يا اهلل عشر مرات(

از خداوند خواستارم شما را توفیق دهد و بندگانش را هدایت كند. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان. برای شفا، 
ا حضور قلب بخوان: )یا من اسمه دواء و ذكره شفاء یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من االشیاء صلِّ علی این دعا را همیشه و ب

محمد و آل محمد و اجعل الشفاء....( )ای كسی كه نامش درمان است و یادش شفا. ای كسی كه شفا را در هر چیزی 
گویی اگر منظور خودت نیستی، یاور( و اسم شخص را میدهد. بر محمد و آل محمد درود فرست، و شفا.... ببخواهد، قرار می

مرتبه( )یا  ۱۰گویی)شفائی( )شفای مرا( از این بیماری با این نامت )یا الله( )كنی یعنی میو یا از )یاء متكلم( استفاده می
( )  مرتبه(. ۱۰مرتبه( )یا ارحم الراحمین( ) ۱۰ربَّ

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2محرم الحرام/  - نأحمد الحس



 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام ـ 

****** 

 : رؤیای یمانی و نزدیک بودن فرج ۸۲۷پرسش 

السدالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، إني من املؤمنني بالدعوة منذ فرة لثسدت بالبعيدة وقد   :۸۲۷السدؤال/  
ة رؤو كلها تؤكد أني السدددديد أحمد الحسددددن هو اليماني وأن دعوت  هي دعوة حق، وكذل  تؤكد  رأيت عدي

  عرل أن افتس الرؤو الآ رأيتهدا إني الفر  قريد  جدداً جدداً، وهدذا مدا جعلين أوق  كدل أعمدالي وأموري وح
مشددددروع جدديدد هندا يف أملدانيدا مع احدد األصددددددقداء برأم مدالده وجهددي ولم أدخدل بهدذا العمدل لكي   ال م معده 
وأتركه وارجع للعراق إذا دعت األمور ووصدددلت إلى درجة عدم ا نتقال إلى شدددقة جديدة وأنترر دائماً حصدددول 

 يشء.

ی است كه جزو مؤمنان به دعوت هستم و چند رؤیا دیدم كه همگِی سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته. من مدت كوتاه
كنند ام تأكید میكنند كه سید احمدالحسن، یمانی و دعوت شما، دعوت حق است. همچنین رؤیاهایی كه دیدهآنها تأكید می

نم. حتی باعث شد تا ی كارها و امورم را متوقف ككه فرج و گشایش بسیار بسیار نزدیک است. این موضوع باعث شد تا همه
ی او و تَلش خودم، اجتناب كنم و به همراه او ی جدید به همراه یكی از دوستانم در اینجا آلمان با سرمایهاز شروع پروژه

وارد این كار نشوم، تا مجبور نباشم همراه او باشم، و او را رها كنم و به عراق بازگردم. بنابراین كارها را رها كردم و به جایی 
 كنم و همواره منتظرم تا چیزی اتفاق بیفتد.دم كه هیچ كار جدیدی را آغاز نمیرسی

أريدد منكم يدا سدددديددي النصدددديحدة يف مدا أفعدل هدل أبقى يف ا نتردار أم أكمدل أموري هندا وادخدل يف هدذا 
 املشروع؟

را اینجا به پایان برسانم و دهم، نصیحتم فرمایید. آیا منتظر باشم یا كارم خواهم در آنچه انجام میآقای من! از شما می
 وارد این پروژه شوم؟

يف مدينة أوربية مع امرأة شابة أتحد   امشي وأريد أن أقص عليكم أخر رؤيا رأيتها فقد رأيت يف املنام أني 
معها وفجأة خلصددت هذه املدينة ويف نهايتها كأنه سددوق شددعيب يف العراق وهذا السددوق كان يف هر  ومر  وأنا 

 صعدوا إلى هذا الدر قلت لهم أنتم ا



   

روم و با خواهم آخرین رؤیایی را كه دیدم، برایتان تعریف كنم. در خواب دیدم در یک شهر اروپایی با زن جوانی راه میمی
نظمی و شود و در پایان آن، انگار بازار مردمی در عراق است و این بازار در بیگویم. ناگهان این شهر آزاد میاو سخن می

 باشد. من به آنها گفتم: باالی این نردبان بروید.مرج میهرج و 

وكان موجود يف السددددوق وكان هذا الدر  سدددداللم يف األرل وترتفع إلى تلة أو مدينة أو بناية وكان أحد 
أقربائي متويف وكان موجود واسدمه حسدني ويدعو النام إلى الصدعود ويف نصد  الطريق حدثت معركة وأ ل  

 .دواالنام رجعوا ولم يصع

ی تپه یا شهر یا ساختمانی بلندی داشت. یكی از آن نردبان در بازار وجود داشت. این نردبان در زمین رفته بود و به اندازه
ی راه، نبردی رخ نمود. در میانهنزدیكان من كه از دنیا رفته بود، آنجا بود. نامش حسین بود و مردم را به باال رفتن تشویق می

 روند.گردند و باال نمیمیم، بازدهد و بیشتر مردمی

ولكن أنا اسددتمريت بالصددعود وملا وصددلت كان هنا  بناية وفيها هر  ومر  أيضدداً وفيها قتل وصددحفيني 
واطالقات نار وهذه البناية كانت على حافة نهر، ولكن هذا النهر على الجهة الآ أنا كنت فيها ناشدد  وفية 

 طني فقط

نظمی بود. در آن كشتار و دهم. وقتی رسیدم، ساختمانی بود و در آن نیز هرج و مرج و بیادامه میولی من به باال رفتن 
نگاران و تبادل آتش بود. این ساختمان كنار رودی بود. ولی سمتی از این رود كه من در آن بودم، خشک همچنین روزنامه

 بود؛ آنجا فقط ِگل بود.

ا الجهة الآ بجنبها كانت مدينة أ وربية ومرفوعة األعالم األوربية وكانوا يف احتفال والنام يسدددبحون أمي
على الضددفة وكان من ضددمنهم صددديق لي معهم اسددمه إحسددان والنهر من جهتهم فيه ماء ولثس طني ويوجد 

 شق يف النهر يفصل بثنهم

در كنارش در حال شنا  های اروپایی در آن بلند شده و جشن گرفته و مردماما سمت دیگرش، شهر اروپایی بود كه پرچم
ای ی آنها دوستم بود كه با ایشان بود؛ نامش احسان بود و رود در سمت ایشان، آب بود و ِگل نبود. فاصلهكردن بودند. از جمله

 در رود بود كه بین آنها فاصله انداخته بود. از آنها پرسیدم:

بين واحد منهم نحن   دخل لنا بهم هذا وقد سددألتهم ألم ترو أني املدينة الآ بجنبكم يقتلون بعضددهم وأجا
الذي هم فيه من أيدهم. وبعدها رأيت سدديل من بسدداتني النخيل واقفة وتسددري يف النهر وتجر معها كل يشء يف 
طريقها من جهة أوربا وناديت صددددديقي إحسددددان اخر  سددددون يأخذكم السدددديل علماً إن صددددديقي  ري مؤمن 

ق، واسددتمر السدديل يف جهة املدينة الآ نهرها طني وكان أخي يف بالدعوة ولكن السدديل أخذهم ونزلوا يف الشدد 
 الطني علماً إني أخي هو يف الحوزة يف النج  وناديت علية لم يخر 



اند. یكی از آنها به من پاسخ داد: ما به آنها ارتباطی شان كشته شدهبینید در شهری كه در كنار شما است، برخیآیا نمی
های درخت خرمای ایستاده دیدم كه در رود در دست خودشان است. پس از آن، سیلی از بستاننداریم. این وضعیت آنها، 

حال جریان بود و هر چیزی در مسیرش از اروپا در حال روان شدن بود. دوستم احسان را صدا كردم كه بیرون بیا. سیل شما 
ا را در بر گرفت و در سختی افتادند. سیل به سمتی از برد. با توجه به اینكه دوستم به دعوت ایمان ندارد. ولی سیل آنهرا می

ی نجف است. او را صدا زدم، ولی شهر كه رودش ِگلین بود ادامه پیدا كرد. برادرم در گل بود؛ با توجه به اینكه برادرم در حوزه
 بیرون نیامد.

ات وكلما وأثناء هذا السدديل جاءت سددفن ضددخمة سددوداء اللون جاءت بعكس اتجاه السدديل وتطلق صددفار 
علية السدددالم، وسدددألين أحد  عثسدددیارتفع السددديل هي ترتفع وبعدها قلت لهم إن هذه هي النبوءة الآ اخربنا بها  

 ؟ونبوءته عثسیاألشخال وكان مسيحي من أين تعرن 

آوردند. هر قدر كردند و صدایی درمیهای بزرِگ سیاه رنگی آمدند و برعكس سیل حركت میدر وسط این سیل، كشتی
به ما خبر داده  )ع(گویی است كه عیسیآمدند. پس از آن، به آنها گفتم: این همان پیشآمد، آنها نیز باال میل باال میسی

 اش را چگونه شناختی؟است. یكی از آنها كه مسیحی بود از من پرسید كه عیسی و پیامبری

 نز ق وكانت امرأة عجوز متشد ثة قلت لة لقد اخربونا بها أهل البثت )عليهم السدالم( وأخذ جرن النهر با
بالجرن حاولت أسداعدها ولكن لم اسدتطع قالت لي اتركين واذه  ألني انتهثت فسدمعنا صدوت يقول اتجهوا 
إلى بسدددتان وكان ال سدددتان على ارتفاع عالي ويجود حائط سدددمي  تسدددلقت هذه الحائط أنا واملسددديحي بشددق 

ان وفية صددوت ينادي من دخل يف هذا ال سددتان فهو آمن، األنفس صددعدنا وكان يخر  نور عريم من هذا ال سددت
ودخلنا بخون واختفى املسديحي وبقثت وحدي وقد رأيت أسدد يركض بسدرعة كبرية باتجاه السديل وأنا بقثت 

 ..واق  يف مكاني ومر من عندي وذه  باتجاه السيل

ریختن كرد و زن پیری از كناره، آویزان بود و ی رود، شروع به فر اند. كنارهبه ما خبر داده )ع(به او عرض كردم: اهل بیت
ام. صدایی شنیدیم خواستم به او كمک كنم، ولی نتوانستم. او به من گفت: مرا رها كن و برو؛ كه من به پایان رسیدهو من می

سختی از گفت: به سوی بوستان بروید. بوستان در ارتقاع بلندی  بود. دیواری ضخیم وجود داشت. من و مسیحی به كه می
زد كه در امن و امان است. شد و صدایی از درون این بوستان صدا میرفتیم. نور بزرگی از این بوستان خارج میآن، باال می

رود. من در ما با ترس وارد شدیم. مسیحی پنهان شد و من تنها ماندم. شیری دیدم كه با سرعتی بسیار به سوی سیل می
 شد و به سوی سیل رفت. جای خودم ایستادم. از كنارم رد

 انصحين يا سيدي فيما أرجو من  الرد يا سيدي أحد الحسن فيما أفعل؟

 آقای من! مرا نصیحت فرما. از شما امید پاسخ دارم، آقای من، احمدالحسن. چه كار كنم؟



   

 أريد النصيحة ألن كل أموري متوقفة واشعر بعدم ا ستقرار.

 كنم.ثباتی میم متوقف شده است و احساس بیی كارهایخواهم؛ چرا كه همهنصیحتی می

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة   والمهدیین وسلم تسلیما 

وفق  اهلل لكل خري، اعمل بصددورة طبيعية و  تجعل إليمان  أثراً سددلبياً على حيات  أو عمل  بل اجعله 
فه بما سدديحصددل يزداد اطمئناناً  سدد باً ل داد اطمئناناً ويقيناً واسددتقراراً، فاملؤمن عندما يتفضددل عليه اهلل وي عرج

لددنيدا أن يفوتده أو يكسددددبده، أسدددددأل اهلل لد  أن يوفقد  لكدل خري هو وليي وهو ويقينداً و  يهتم ألي يشء من ا
 يتولى الصالحني.

و كارت  خداوند شما را بر هر خیری توفیق دهد. به طور طبیعی به كارت ادامه بده. نگذار ایمانت تأثیر سلبی بر زندگی
ایدار شدنت قرار بده. هنگامی كه خداوند بر مؤمن ای برای زیاد شدن اطمینان و یقین و پداشته باشد؛ بلكه آن را وسیله

ل می شود و به هیچ چیزی از شناساند، اطمینان و یقینش افزوده میفرماید و آنچه را كه اتفاق خواهد افتاد را به او میتفضَّ
م شما را در هر خیری خواهورزد و از بین رفتن یا به دست آوردنش برایش مهم نخواهد بود. از خداوند میاین دنیا اهتمام نمی

 موفق بدارد. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
  هد ١4٣2محرم الحرام/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ ۱۴۳۲احمدالحسن ـ محرم الحرام 

****** 

 : رؤیای فرار كردن و نجات ۸۲۸پرسش 

 .بسم اهلل وباهلل والصالة والسالم على خري خلق اهلل وآله الطاهرين الطي ني :۸۲۸السؤال/ 



 بسم الله و بالله و الصَلة و السَلم علی خیر خلق الله و آله الطاهرین الطیبین.

سدديدي الكريم أحمد الحسددن أقدار اهلل وألطافه جعلتين أتعرن على دعوت  الشددريفة و زلت أبحث منذ 
قصددددري انطالقاً من اجتهادات األخوة األنصددددار بالبالتو ,   أنكر إنين منذ سددددمعت بالدعوة وقليب يخفق وقت  

كلما سددمعت بها وارتان كلما دخلت بالغرفة ألحس إنين وسددط أحبآ يف اهلل, ويف األيام األخرية كهت الرؤو 
ما   اعلمه وعليه أفتوني يف عندي وكلها هرب ونجاة واسدت شدرت بها ولكن خفت أن تكون أضدغا  أو تخفي 

رؤيداي يحفركم اهلل، وان كندت أهدل لددعوتكم بشددددروني وان كندت   قددر اهلل محروم من هدذا الفضدددددل 
 وجهوني يف حريتي واهلل من وراء القصد وجزاكم اهلل كل الخري ونفعين اهلل بربكتكم.

ر و الطاف خداوندی، مرا اینگونه قرار دا د 
 
د كه با دعوت شریف شما، آشنا شوم و مدت كوتاهی آقای عزیزم، احمدالحسن! ق

كنم كه از زمانی كه های برادران انصار در پالتاک. انكار نمیاست كه به طور مرتب در مورد آن تحقیق كنم؛ در آغاز از تَلش
كنم بین شوم، احساس میشوم. هر وقت وارد غرفه میشنوم، راحت میتپد. هر وقت آن را میدعوت را شنیدم، قلبم می

ی آنها، جست وگریخت است و از آنها، مسرور ام قرار دارم. در روزهای اخیر، رؤیاها من بسیار شده است. همهدوستان خدایی
دانم. در مورد رؤیای من، نظر بدهید، های پریشان یا چیز پنهانی باشد كه من نمیترسم خواب و خوشحال شدم. ولی می

شایسته و الیق دعوت شما هستم، به من بشارت دهید. اگر هم خدای ناكرده، از این  خداوند شما را حفظ كند. اگر من
ام راهنمایی كنید. خداوند ماورای این منظورها است. خداوند به شما بهترین پاداش بخشش محروم هستم، مرا در سرگردانی

 مند سازد.را بدهد و مرا از بركت شما، بهره

ا ثنني ولكن كدل واحدد يجري هربدا من أعدداء ولكن دون أن نعرفهم يف رأت زوجآ أنندا كندا هداربني نحن 
وجههم فوصدددلنا وادي وعجزنا وكنا حائرين كي  النجاة فَّذا بي أتخط الوادي بطريقة جد سدددهلة لم أكن 
أتوقعها وزوجآ تفاجئت وبدأت تحاول هي أيضدددداً وسددددهل األمر عليها فقطعنا الوادي وقالت لي زوجآ يف املنام 

و الوادي سدددبحان اهلل قطعناه بسدددهولة واسدددتيقرت على هذا القول، انتهت الرؤيا فما تأويلها وتقبلوا أحر هذا ه
 وأعز وأ لى سالمي ورجاء دعوات  معي و  هلي، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 املغرب -املرسل: ممدي املغربي 

كنیم، ولی بدون اینكه صورت آنان را م از دشمنان فرار میكنیم. هر كداهمسرم رؤیا دیده است كه ما دو نفری فرار می
رسیم. ناتوان و سرگردان شدیم كه راه رهایی كجا است. ناگهان من به آسانی، كه انتظارش را نداشتم، ای میبشناسیم. به دره

ردیم و همسرم در خواب به كنم. همسرم شوكه شد و او نیز چنین قصد كرد و كار بر او آسان شد. دره را ِطی كدره را ِطی می
من گفت: این، همان دره است. سبحان الله. آن را به آسانی طی كردیم و با این سخن بیدار شدم. رؤیا به پایان رسید. تأویلش 

 ام دعا كنید. والسَلم علیكم وترین سَلم مرا بپذیرید و امیدوارم برای من و خانوادهمایهترین و گرانترین و بزرگچیست. گرم
 رحمت الله و بركاته.

   مغربی ـ مغرب  مهدیفرستنده: 



   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والم  هدیین وسلم تسلیما 

أسددأل اهلل أن يوفقكم لخري ا خرة والدنيا هو وليي وهو يتولى الصددالحني، الرؤيا فيها بشددرو خري لكم إن 
شددددداء اهلل أن ينجيكم اهلل من عددوكم من شدددديداطني اإلنس والجن الدذين يهددفون إلى هالككم يف جهنم 

 النجاة والوصول إلى الحق بفضل اهلل عليكم.أعاذكم اهلل وإن شاء اهلل ستكون عاقبتكم كما يف الرؤيا 

خواهم كه شما را بر خیر آخرت و دنیا، توفیق دهد. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان. ان شاء از خداوند می
باشد؛ اینكه خداوند شما را از شیاطین انس و جن كه دشمن شما هستند، نجات الله در این رؤیا، بشارت خوبی برای شما می

دهد؛ كسانی كه هدفشان هَلكت شما در جهنم است. خداوند شما را از آن در امان بدارد. ان شاء الله عاقبت شما با می
ل و بخشش خداوند بر شما، همان  طور كه در رؤیا بود، رهایی و رسیدن به حق باشد.تفضَّ

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ  ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر  

****** 

 : رؤیای سیاره و ستاره ۸۲۹پرسش 

بسدم اهلل الرحمن الرحيم، وأفضدل الصدالة والسدالم على أشدرن الخلق محمد وعلى أهل بثته   :۸۲۹السدؤال/  
 الطي ني الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.

الله الرحمن الرحیم و افضل الصَلة و السَلم علی اشرف الخلق محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین االئمة و  بسم
.  المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 



السددددالم عليكم ورحمده اهلل وبركداتده وعرم اهلل أجوركم سدددديددي ومو ي قدائم آل محمدد بمصددددداب أبدا 
ا بعداألحرار اإلمام الحسدني عليه السدالم أسدأ . مو ي أنا وأعوذ باهلل .ل اهلل أن يحفركم ويسدددكم سديدي، أمي

من األندا عملدت عمليده طفدل األندابثد  مرتني ولم تنجس لكن بداملرة الثدانيدة لم أكون مبلغده أحدد من أهلي أو 
اسدمي أقاربي، إني سدأقدم ع عمل العملية وبعد ما عملتها بأسدبوع رأتين زوجه ابن عمي يف عالم الرؤيا، بل ذكر  

 يف الرؤيا.

های شما را به جهت مصیبت وارد شده بر سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته. آقا و موالیم، قائم آل محمد! خداوند پاداش
خواهم كه شما را حفظ و تسدید فرماید. اما بعد.... موالی بزرگ بدارد. آقای من! از خداوند می )ع(پدر آزادگان، امام حسین

ی آزمایشگاهی را انجام دادم؛ ولی موفق نشد. بار ـ دو بار عمل لقاح مصنوعی با لولهبرم به خدا از منیتمی و پناه من! من ـ
خواهم عمل كنم، مطلع نكردم. ولی یک هفته پس از انجام عمل، همسر دوم، هیچ یک از خانواده یا نزدیكانم را از اینكه می

 در رؤیا به یاد آورد. پسر عمویم در عالم رؤیا دید. او حتی نام مرا 

الرؤيا هي رأت اإلمام أحمد الحسددددن )عليه السددددالم( وهو يقول لها قولي ملحمد ونوره   يهتموا إن لم يرزقوا 
ا ن بذرية عليهم بالعمل بهذه الدعوة املباركة فهي خري لهم وسدددون توصدددلهم إلى أعلى املرات  وأشدددار اإلمام 

ء وقال لها أتشددداهدين ذل  الكوك  والنجم الذي جنبه سدددتكون )عليه السدددالم(بيده املباركة إلى السدددما
منزلتهم مثدل ذلد  النجم الدذي جند  الكوكد , سدددديددي يدا قدائم آل محمدد وأندا بعدد أسددددبوعني عملدت تحليدل 
الحمل ولم تنجس العملية، أيضدداً لكن أحمد اهلل واشددكره على هذه النعمة ألني رزقت أو بشددرت بهذه الرؤية 

 نصاريات ربما لها تفسري  ري الذي فهمته؟؟من إحدو أخواتي األ

اكنون فرزندی را دید كه به او فرمود: به محمد و همسرش بگو كه اگر خداوند هم )ع(او در رؤیا امام احمدالحسن 
شان نكرده است، برای داشتن فرزند، تَلش نكنند. باید برای این دعوت مبارک اقدام كنند؛ این برایشان خوب است و روزی

كرد و به او فرمود: آیا آن سیاره و ستاره را  با دست مباركش به آسمان اشاره )ع(رساند. امام آنها را به باالترین مراتب می
باشد. آقای من، ای قائم آل محمد! من ای كه كنار سیاره است، منزلت آنها میبینی كه در كنارش است؟ نظیر آن ستارهمی

ایش و آمیز نبود. ولی خدا را به خاطر این نعمت ستپس از دو هفته عمل لقاح مصنوعی را انجام دادم؛ ولی عمل، موفقیت
كنم؛ چرا كه با این رؤیا از سوی یكی از خواهران انصاری به من بشارت یا روزی داده شده است. شاید تفسیری جز شكر می

 ام؟؟آنچه داشته باشد كه فهمیده

أحمدد اهلل واشددددكره كدل يوم ملدا اذكر هدذه الرؤيدة إند  يدا مو ي ذكرتين بلسددددداند  الطداهر, أدعو اهلل أن 
لزهراء البتول، أنا والحمد اهلل حمدت اهلل كثرياً بأني لم ارزق بذرية ورزقت بطاعة حجه أتشرن برؤيت  بحق ا

من حجا اهلل رزقت إتباع حسددني العصددر، أدركت ا ن كم سددعداء الذين جاهدوا مع الحسددني )عليه السددالم( 
 عابس والحر رضوان اهلل عليهم



   

كنم. موالی من، شما مرا با زبان پاكتان یاد نمودید. از خداوند می  آورم، خدا را شكر و ستایشهر وقت این رؤیا را به یاد می
ف شوم. من ـ كنم كه فرزندی ـ بسیار خدا را شكر میالحمد للهدرخواست دارم كه به حقَّ زهرای بتول به دیدار شما مشرَّ

كنم ن. اكنون درک میاست؛ پیروی از حسین زما ام شدههای خداوند روزیام نشده و اطاعت از  حجتی از حجتروزی
 جهاد نمودند چقدر سعادتمند بودند؛ عابس و حر كه خداوند از آنها خشنود باشد. )ع(كسانی كه با حسین

أدعو أن نكون من املسدتشدهدين بني يدي  سديدي يا قائم آل محمد, أنا وأعوذ باهلل من األنا اعتذر إن كنت 
كم أني فرحة بهذه الرؤية املباركة، واعتذر أيضددداً على أطلت يف كتابة هذه الرسدددالة، لكن اهلل تعالى يعلم 

إرسدددال رسدددائل كثرية لكم إخوتي اللجنة جزاكم اهلل خري ووفقكم وث تكم للعمل مع قائم آل محمد و  
تنسدونا بالدعاء جزاكم اهلل خري الجزاء، أرجو منكم الرد على رسدائلي؛ ألني أرسدلت الكثري من الرسدائل ولم 

هلل سدددديدي يا قائم آل محمد، واعتذر إلى اهلل والي  أن كنت تجاوزت أو أخطأت بكلمه أجد رد, اسددددتودع  ا
 السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.

 كندا -املرسل: نوره السويفي 

خواهم ـ عذر میو پناه بر خدا از منیت ان در پیشگاهتان باشیم. من ـ كنم از شهیدآقای من، ای قائم آل محمد! دعا می
داند كه من با این رؤیای مبارک چقدر خوشحال شدم. ی كَلم نمودم؛ ولی خداوند متعال مینوشتن این نامه اطالهاگر در 

كنم. خداوند به شما پاداش نیكو دهد های بسیاری، عذرخواهی میهمچنین از برادران هیئت علمی، به خاطر فرستادن نامه
ها تان بدارد. ما را در دعا فراموش نكنید. خداوند بهترین پاداشد ثابت قدمو شما را موفق گرداند و برای عمل با قائم آل محم

های بسیاری فرستادم و پاسخی دریافت نكردم. آقای من، قائم هایم را بدهید؛ من نامهرا نصیبتان كند. امیدارم پاسخ نامه
كنم. والسَلم علیكم و د و شما عذرخواهی میای خطا نمودم، از خداونادبی كردم یا با كلمهآل محمد! در پناه خدا. اگر بی

 رحمه الله و بركاته.
 فرستنده: نوره سویفی ـ كانادا 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب   العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

وفقكم اهلل لكل خري، وأسدال اهلل أن يل سدكم لبام العافية يف الدنيا وا خرة وأن يرزقكم ذرية طيبة 
 مباركة هو وليي وهو يتولى الصالحني.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2 /جمادي ا خرة - الحسن أحمد



خداوند به شما بر هر خیری توفیق دهد. از خداوند خواستارم كه در دنیا و آخرت به شما لباس عافیت بپوشاند و فرزندانی 
 تان گرداند. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان.پاک و مبارک روزی

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ  ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر  

****** 

 )ع(المؤمنین رؤیای امیر : ۸۳۰پرسش 

بسددم اهلل رب املسددتضددعفني، الحمد هلل رب العاملني، اللهم صددل على محمد وآل محمد األئمة  :۸۳۰السددؤال/  
 واملهديني وسلم تسليماً.

.بسم رب المستضعفین. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیم  ا 

قبل شدددهرين تقريباً كأني يف عالم الرؤيا إني كنت واقفاً مع أمري املؤمنني علي )عليه السدددالم( بهيئة رجل 
مهث  بزي عربي أبيض وهو مبتسددماً بشددوش فمشددثت معه خطوات بدون كالم جلس اإلمام على بسددا  بقرب 

 ..رجل وهابي وجهاً لوجه

ام كه به شكل یک مرِد با هیبت و با لباس عربی ایستاده  )ع(امیرالمؤمنین علی  تقریبا  دو ماه پیش گویا در عالم رؤیا دیدم با
اش بود. چند قدم و بدون سخنی با ایشان راه رفتم. امام روی فرشی نزدیک مردی وهابی رو در رو  سفید و خوشحال و بشَّ

 نشست..

.فخدان .أمدام اإلمدام مبداشددددرة.أتعرن هدذا الرجدل هدذا علي ابن أبي طدالد ، وقدد كندت جدالس .قلدت للوهدابي
 ..الوهابي وارتعد واخريم لسانه بعد أن كان سليط اللسان

روی امام نشسته بودم.... وهابی ترسید، شناسی؟ این علی بن ابی طالب است. روبهبه وهابی گفتم:.... آیا این مرد را می
 لرزید و زبانش بند آمد؛ پس از آنكه بد زبانی كرده بود....

رب العاملني والسددددالم على سدددديدي قائم آل محمد أحمد الحسددددن اليماني ورحمة اهلل وبركاته؛ والحمد هلل 
 رجائي معرفة تأويل رؤياي.

 العراق -املرسل: أبو جعفر 



   

والحمدلله رب العالمین و السَلم علی سیدی قائم آل محمد احمدالحسن الیمانی و رحمت الله و بركاته. امیدوارم تأویل 
 بیان كنید.رؤیایم را 

   جعفر ـ عراق  فرستنده: ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم ت  سلیما 

وفق  اهلل لكل خري، رؤيا  تعين أن  تبل  شددددخصدددداً بدعوة الحق وهذا الشددددخص ناصدددد  عداء، ولكنه 
 بعد أن تقيم عليه الحجة بدعوة الحق يف هذا الزمان. بشيءيتفاجأ و  يمكنه أن يرد 

شخصی رساندی كه این شخص، خداوند شما را به هر خیری توفیق دهد. رؤیای شما به این معنا است كه دعوت حق را به  
شود و پس از اینكه دلیل دعوت حق در این زمان برایش اقامه شود، امكان هیچ دشمن و ناصبی است. ولی او شوكه می

 پاسخی ندارد.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ  ۱۴۳۲جمادی اآلخر   احمدالحسن ـ

****** 

 : رؤیای گم كردن كفش و رفتن پا برهنه ۸۳۱پرسش 

زوجآ ترو يف املنام بصددورة دائمة إنها أضدداعت حذائها وتم دد حافية القدمني هل يسددتطيع   :۸۳۱السددؤال/  
 أحد تفسري هذا الحلم, وشكراً لكم.

 لبنان -Samirاملرسل: 



تواند این خواب را رود. آیا كسی میبیند كفشش را گم كرده است و بدون آن، راه میهمسرم )زنم( مرتب در خواب می
 تفسیر كند. از شما متشكرم. 

 ـ لبنان  Samirفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

الحذاء يف الرؤيا يعين مكان ا سدتقرار أو الحالة الدنيوية الآ هي فيها أو مكان سدتنتقل له، وفقكم اهلل 
 لكل خري.

شود. باشد یا مكانی است كه به آن، منتقل میه معنای مكان استقرار یا وضعیت دنیوی است كه او در آن میكفش در رؤیا ب
 خداوند شما را بر هر خیری توفیق دهد.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ  ۱۴۳۲اآلخر  احمدالحسن ـ جمادی 

****** 

 و رسیدن به كشتی نجات  )ع(رؤیای زیارت امام حسین : ۸۳۲پرسش 

رمضدددان من ذل  العام وبعد أن أنهكتين  ٣رمضدددان أو  ١٣أو  -١١  -٣سدددنوات يف ليلة   7قبل   :۸۳۲السدددؤال/  
الدراسة استلقثت بوقت متأخر وشاهدت نف  يف كربالء أسري مع شخص   أستطع رؤيته دخلنا سوياً لنمام 

ل وكان صددحن  بدأ يشددري لي لبعض األشددخا  -الحسددني )عليه السددالم( من الباب الخلفي املقابل لباب القبلة  
اإلمام مزدحماً جداً وفيه الكثري من السدياسدثني الذين رفعوا بوسدرات ا نتخابات وكان من بثتهم كما أذكر 
الباججي والجليب و ريهم، كما شداهدت صددام داخل بوسدر وهو يضدح  كثرياً ويتمىشد بني الحرمني وبعده 



   

املوجود حالياً قرب باب القبلة، ثم أشددددار لي   قادني لنحر  من باب القبلة ووصددددلنا إلى سددددفينة النجاة النصدددد 
اإلمام، طبعاً أنا أحسدسدت باملنام بأنه اإلمام املهدي، لكين لم أرو شدخصداً قطعاً أشدار لي بأني سدأسدتشدهد معه يف 
كربالء وقال لي إن  سدت و  فالنة وسدرزق منها طفلني وتسدتشدهد معي فقلت له دعين أذه  كي أويص أمي 

رجداءاً احتدا  إلى تعبري للرؤيدا وفقكم اهلل  -انتهدت الرؤيدا - عليد  هندا  أمدامد  وقدت كثري بدأو دي فقدال لي  
 وسدد خطاكم.

 العراق -املرسل: جعفر الغري  

ام كرده بود، دیر وقت رمضان از همان سال و پس از اینكه درس خسته ۳رمضان یا  ۱۳یا  ۱۱، ۳سال پیش و در شب  ۷
و از درب  )ع(كنم. هر دو بر امام حسینتوانم او را ببینم حركت می دیدم كه با كسی كه نمیدراز كشیدم و خودم را در كربَل

كردند و صحن امام بسیار شلوغ بود. در آنجا بسیاری از سیاسیون پشتی و مقابل باب القبله وارد شدیم. برخی به من اشاره می
شان باججی، چلبی و سایرین بودند. آید در میانر كه یادم میطوحضور داشتند و پوسترهای انتخاباتی بلند كرده بودند و آن

رفت. پس از آن، مرا راهنمایی كرد تا از خندید و در بین الحرمین راه میصدام را هم درون پوستر مشاهده كردم؛ او بسیار می
القبله وجود دارد. بعد امام   باب القبله خارج شویم و به »سفینة النجاه« )كشتی نجات( رسیدیم كه در حال حاضر نزدیک باب

است؛ ولی كسی را ندیدم. به طور قطع به   )ع(به من اشاره كرد. به طور طبیعی در خواب احساس كردم كه ایشان امام مهدی
كنی و دو كودک از او من اشاره كرد كه با ایشان در كربَل به شهادت خواهم رسید و به من فرمود كه با فَلنی ازدواج می

رسی. من به او عرض كردم: اجازه دهید تا فرزندانم را به مادرم سفارش كنم. به من شود و با من به شهادت میات میروزی
فرمود: خیر. وقت بسیار داری. رؤیا به پایان رسید. امیدوار به تعبیر رؤیا و به آن نیازمندم. خداوند به شما توفیق دهد و 

 هایتان را استوار بدارد.گام
 غریب ـ عراق  فرستنده: جعفر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

ا ، الرؤيا فيها أمور واضددحة   تحتا  إلى تأويل، فقط صدددام حسددني الذي رأيته أي وفق  اهلل وسدددد خط
ا وصول  إلى  شخص قام مقامه يف حكم العراق وفعل أفعا ً مثل أفعاله من قتل وتشريد وسجن للمؤمنني، وأمي

اهلل وفق  اهلل السدفينة الذي يف الرؤيا فهو ت شدري ل  يف ذل  الوقت أن  تصدل إلى الحق وتنصدر الحق إن شداء 
 لنصرة دعوة مهدي هذه األمة وجعل  اهلل ممن ينتصر بهم للحق.



باشد. فقط صدام هایت را استوار بدارد. در رؤیا موارد روشنی وجود دارد كه نیازمند تأویل نمیخداوند توفیقت دهد و گام
كارهایی همانند كارهای او انجام حسین كه در رؤیا دیدی، به معنی شخصی است كه جانشین او در حكومت عراق شده و 

دهد؛ از جمله كشتار، تبعید و زندانی كردن مؤمنان. اما رسیدن شما به كشتی كه در رؤیا بود، بشارتی برای شما در آن می
ت، توفیق الله، حق را یاری میشاءرسی و انهنگام است كه به حق می دهی. خداوند به شما برای یاری دعوت مهدی این امَّ

 دهد.و خداوند شما را جزو افرادی قرار دهد كه حق را با آنها یاری میدهد 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ  ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر  

****** 

 رفتن از ساختمانی كه پله دارد. : رؤیای سوار شدن ماشین و باال  ۸۳۳پرسش 

السدددالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته يا سددديدي ومو ي أحمد الحسدددن )عليه السدددالم(..   :۸۳۳السدددؤال/  
سدددديدي لقد آمنا ب  عن طريق رؤيا علماً لم أسددددمع ب  نهائياً، كنت أعثش يف لبنان وكان لي صددددديق لبناني 

 شيعي اسمه محمد وله أخ اسمه علي وهو يكرهين.

، سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته.... آقای من، از طریق رؤیا به شما ایمان آوردیم؛ با )ع(ا و موالی من، احمدالحسنآق
كردم و دوستی لبنانی داشتم كه شیعه و نامش محمد توجه به اینكه احتماال از شما نخواهم شنید. من در لبنان زندگی می

 آمد.ز من بدش میبود و برادری داشت كه نامش علی بود و ا

)الرؤيدددددددددا(: كدأني واق  على طريق مبلط واحمدل على ظهري حقيبدة والحقيبدة كداندت شددددبده فدار دة إ ي 
هاه بيه هاي املنشدددفة  لنفســي ملاذا أنا أحمل هذه الحقيبة الفار ة، فقلت   نفســي منشدددفة يدوانا واق  سدددألت  

فيهدا اللبنداني محمدد وأخيده علي فنرر لي الصددددغرية ممكن احتداجده، وإذا بسدددديدارة تدأتي وتق  أمدامي وكدان 
محمد وناداني لكي أصدعد معهم السديارة لغرل أن يوصدلوني معهم لكن شدبه بأنه أخيه علي عارل أن أصدعد 
معهم والتفتت له محمد كأنه قال له   خليه يصعد أبو ياسر وسارة السيارة ووقفة السيارة وأنزلوني أمام بناية 

 ت وجدتها أسواق نريفة جداً صعدت درجات وفتحت باب ودخل



   

ای بر دوشم داشتم كه تقریبا  خالی بود مگر مقداری دستمال رؤیا: در راهی ایستاده بودم كه درختی نداشت و كیسه
ی خالی را بر دوش دارم؟ با خودم گفتم: دستمال كاغذی كوچک، شاید به آن كاغذی. از خودم پرسیدم كه چرا این كیسه

ـ و برادرش علی بود. محمد به محمداشینی آمد و جلوی من ایستاد و در آن همان شخص لبنانی ـنیازمند شوم. ناگهان م
من نگاه كرد و مرا صدا زد كه سوار ماشین آنها شوم تا مرا با خودشان برسانند. ولی گویا برادرش علی مخالفت كرد كه من 

شوند. ماشین ایستاد و ما فت ابو یاسر و ساره سوار میگهمراهشان سوار شوم. محمد به او نگاه كرد؛ گویا به برادرش می
 مقابل ساختمانی پیاده شدیم. چند پله باال رفتم. دری باز شد. داخل شدم و بازارهای بسیار تمیزی دیدم؛

لكن األسددواق فيها محالت مقفلة ونررت إلى يميين وجدت رجل أبيض مربوع ويف خده األيمن خط ونرر 
أندا منترر  وتقددم نحوي وقدال لي هدل تريدد أن أدليد  قلدت لده نعم، مىشدددد وأندا بجنبده لي كدأنده يقول لي ويند   

ر بيده إلى باب مفتوحة كأنه يقول لي هذا الباب ووقفة على الباب وجدة الدنيا مشدمسدة نور  وصدعدنا در  وأشدي
 كثي .. انتهت الرؤيا سيدي...

كردم. مرد سفید با قامتی متوسط دیدم. در سمت راست هایی قفل شده بود. به سمت راستم نگاه ولی در بازارها اتاق
خواهی گوید: من منتظرت بودم، به سوی من بیا. به من گفت: آیا میاش خطی بود. به من نگاه كرد؛ گویا به من میگونه

اشاره كرد؛ گویا به راهنماییت كنم؟ به او گفتم: بله. او راه افتاد و من در كنارش. چند پله باال رفتیم و با دستش به در بازی 
 گفت: این در. جلوی در ایستادم. دیدم دنیا بسیار نورانی است....سرورم، رؤیا به پایان رسید....من می

الرؤيا الثانية: صددددوت جاء يكلمين مخيم فوقي كأنه خيمة يقول لي هل تعلم ملاذا اإلمام زعالن.. سدددديدي 
 ومو ي أنا أعلم ملاذا أنت زعالن

دانی چرا امام ناراحت و گفت: آیا میای باالی سرم خیمه زده بود و به من میآمد كه چون خیمه رؤیای دوم: صدایی
 دانم شما چرا ناراحت و رنجوری؛رنجیده است؟.... آقا و موالی من، من می

لكن أريدد التدأكدد مند  وأندا تعبدان أرجو مند  الددعداء وان تمسددددس على رأن سدددديددي ا بن من يغلط املن 
ددددددا سديدي واهلل تعبان تعبان تعبان دعائ  سديدي أنا من يذه  انتم   آبائنا وفاطمة الزهراء )عليها السدالم( أمنددددددي

 أنصار  امروت ، أسأل  بجد  محمد )صلى اهلل عليه وآله( والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 اسراليا -املرسل: عبد الرحمن الهنيدي 

ام. التماس دعا از جنابتان دارم و اینكه بر سرم دستی بكشی، بر این خسته و درماندهاما مایلم خودتان تأكید فرمایید و من  
دچار لغزش و خطا شده، ای آقای من! سرورم، ایمان  )ع(ی زهراـ و فاطمهپدران مافرزندی كه در حركت به سوی شما ـ

كنند، باشم. به ی كه امرتان را اطاعت میایم، خسته، خسته. آقای من، دعا كنید از انصار آوردیم و به خدا سوگند، خسته
 كنم. والسَلم علیكم و رحمت الله و بركاته.از شما تقاضا می )ص(جدت محمد

  فرستنده: عبدالرحمان هنیدی ـ استرالیا 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

وفق  اهلل وسدددد خطا ، أسددأل اهلل أن يرزق  خري ا خرة والدنيا هو وليي وهو يتولى الصددالحني، جزاكم 
الناصدر، ورؤا  م شدرة ل  وسدريي  اهلل تحقق ما ترو وسديجعل اهلل اهلل خرياً، أن نصدرتم الحق يف زمن عزي فيه  

 ل  من أمر  فرجاً إن شاء اهلل وهو أرحم الراحمني.

ات گرداند. او سرپرست هایت را استوار بدارد. از خداوند خواستارم كه خیر آخرت و دنیا را روزیخداوند توفیقت دهد و گام
شما پاداشی نیكو دهد؛ كه حق را در زمانی یاری دادید كه در آن، یاور اندک من است و سرپرست شایستگان. خداوند به 

ق شدن رؤیایی كه دیدی را به شما نشان خواهد داد و به زودی  است. رؤیایت بشارتی برای شما است و خداوند به زودی محقَّ
 است. ترین مهربانانلله. او مهربانشاءكند. انخداوند برایت در كارت، گشایشی حاصل می

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هد ١4٣2جمادي ا خرة/  - أحمد الحسن

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ  ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر  

****** 

 و شبیه شدن به او )ص(: رؤیای رسول خدا۸۳۴پرسش 

ه( يف جمع من النام وكان صددلى اهلل رأيت إني أسددري مع الرسددول محمد )صددلى اهلل عليه وآل  :۸۳۴السددؤال/  
عليه وسددلم مسددتاء ومهموم وكنت كذل  وكنت أسددري معه والنام من خلفنا ح  وصددلنا باب منزل فقرعته 
وفتس لنا ثم دخل الرسدددول صدددلى اهلل عليه وسدددلم ودخلت بعده ودخل النام بعدي إلى  رفة لثسدددت بالكبرية 

ر الغرفة يف أعالها وكنت ذاهبا ألجلس بجوار الرسدول صدلى وجلس الرسدول صدلى اهلل عليه واله وسدلم يف يسدا
اهلل عليده وسددددلم ولكن وجددت قطعدة خ  ملقداة على األرل فغضدددد دت  ضددددبداً شددددديدداً ورفعدت الخ  وقبلتده 
ووضددددعدت الخ  جدانبداً وقدد جلس الندام كلهم وبقي مكدان لي خداليدا بجوار رسددددول اهلل عن يمينده ثم أقمدت 



   

ني ثم سدلمت فرأيت عند انتهائي فخذ رسدول اهلل صدلى اهلل عليه وسدلم الجزء الصدالة وصدلثت ركعتني كاملت
الذي فوق ركبته صددلى اهلل عليه وسددلم ثم رفعت نرري إليه فرأيته مبتسددما وأسددنانه كحبات اللؤلؤ وقد زال 

حمرة أكه باملائة إ ي إن به ال 75عنه الهم والغضد  ووجدت أن بي من شدبه الرسدول صدلى اهلل عليه وسدلم تقريباً  
.. والسددالم .. فهل لهذا تفسددري معني حثث لم يسددبق لي أن فسددرت رؤياي عند أي أحد.مين واسددتيقرت بعد ذل 

 عليكم.
Mahmood- جزيرة العرب/ الجنوب 

ناراحت و  )ص(كنم و ایشاندر میان گروهی از مردم حركت می )ص(در رؤیا دیدم كه با رسول خدا حضرت محمد
كردم و مردم پشت ما بودند تا اینكه جلوی درب منزل رسیدیم. اندوهناک بودند و من نیز اینچنین بودم. با ایشان حركت می

از من، مردم به  داخل شد و پس از ایشان، من نیز داخل شدم و پس )ص(آن را كوبیدم و برای ما باز شد. سپس رسول خدا
رفتم تا كنار رسول در سمت چِپ اتاق در باالیش نشست و من نیز می )ص(اتاقی كه بزرگ نبود وارد شدند و رسول خدا

بنشینم. ولی قطعه نانی دیدم كه روی زمین افتاده است. بسیار ناراحت شدم و نان را برداشتم، بوسیدم و نان را در  )ص(خدا
خالی بود. سپس نماز خواندم. دو ركعت  )ص(نشسته بودند و جای من سمت راست رسول خدای مردم كناری نهادم. همه

 )ص(را دیدم، قسمتی از آن كه باالی زانوی ایشان  )ص(كامل خواندم. سپس سَلم دادم و هنگام پایان نمازم، ران رسول خدا
های مروارید بود. ناراحتی های ایشان مانند دانهاست. بعد نگاهم را از آن برداشتم. ایشان را در حال لبخند زدن دیدم. دندان

شباهت دارم؛ ولی ایشان سرخی بیشتری   )ص(درصد به رسول خدا  ۷۵و خشم از ایشان رفع شده بود. اینگونه یافتم كه تقریبا   
فسیر نكردم. نسبت به من داشت و پس از آن بیدار شدم.... آیا این رؤیا، تفسیر مشخصی دارد. من رؤیای خودم را نزد كسی ت

 والسَلم علیكم.
 ـ جزیرة العرب ـ جنوب  Mahmoodفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد   وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

وفق  اهلل لكل خري وسدددد خطا  وأسددأل اهلل ل  خري ا خرة والدنيا، معىن رؤيا  إن شدداء اهلل أن  تصددل 
وتسددمع بالحق يف هذا الزمان، والغرفة لثسددت  رفة باملعىن املتعارن بل هي تمثل موضددعاً يف )ا نرنت( تعرن من 

ا كون  تشددددبهه بنسددددبة كبرية فَّن شدددداء اهلل  خالله حق من يمثل رسددددول اهلل يف هذا الزمان وهو املهدي، وأمي
ونسدددأل اهلل ل  أن تكون كذل  فهذا يعين أن  سدددتكون على درجة من الهدو ومعرفة الحق إذا شددداء اهلل 

ه علي .  بفضله ومني



و دنیا را خواستارم. ان شاء الله معنای  هایت را استوار بدارد. از خداوند برای شما، خیر آخرت خداوند توفیقت دهد و گام
شنوی. منظور از اتاق، به معنای متعارف آن نیست؛ بلكه جایی در رسی و آن را میرؤیا این است كه در این زمان به حق می
شناسید كه از سوی كسی كه تمثیل رسول خدا در این زمان كه همان مهدی است، اینترنت است كه از طریق آن، حق را می

باشد. اما اینكه شما به مقدار زیادی مشابه ایشان بودید، ان شاء الله؛ از خداوند خواستاریم كه اینچنین باشید. این به آن یم
تش برای شما بخواهد، شما در درجه  باشید.ای از هدایت و شناخت حق میمعنا است كه اگر خداوند با فضل و منَّ

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 ه ١4٣2جمادي ا خرة/  - الحسنأحمد 

 والسَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 هـ  ۱۴۳۲احمدالحسن ـ جمادی اآلخر  
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 (عأجوبة اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي ): القسم الثاني
 )ع( های هیأت علمی انصار امام مهدیپاسخ  دوم:بـخـش 

 واتر برای كودكان : حكم گرایپ ۸۳۵پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۸۳۵السؤال/ 

هدل مداء الغريد  بدالنسددددبدة لألطفدال حرام أم حالل؟ ألن البعض يقول إنده يحتوي على بعض 
 الكحول. جزاكم اهلل خري الجزاء.                                                              

 أبو زين العابدين

 علیكم و رحمت الله و بركاتهسَلم 
گویند: حاوی مقداری الكل می باشد. آیا گرایپ واتر برای كودكان حَلل است یا حرام؟ چرا كه برخی می

 خداوند به شما پاداش نیكو دهد.
   لعابدین ازین ابو 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

 الكحول إن كانت مصنعة أل رال محللة كاألدوية والعطور   تعترب نجسة.
 هد ١4٣5ذو القعدة/ - ناظم العقيلي الشي. - اللجنة العلمية

 شود. شده باشد مانند داروها و عطرها، نجس شمرده نمیبرای مصارف حَلل ساخته اگرالكل 
 هـ۱۴۳۵لقعده اذی - عقیلیشیخ ناظم  - هیئت علمی



 

 488                                                                                                                     (هفتم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

****** 

 : سؤالی از خمس۸۳۶پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۸۳۶السؤال/ 

 السالم عليكم اخواني ا نصار ورحمة اهلل وبركاته

 الله الرحمن الرحیمبسم 
 برادران انصاری من! سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته

م: إذا خمسدددت مبل  من املال خمسدددة ا ن دو ر مثاًل ثم وضدددعت املال املخمس يف البن  ويف 
هذه الحالة الورق النقدية قد تغريت عندما اسددح  ا ملبل  املخمس فلثس الورق نفسددها املخمسددة 

ملبل  املخمس مقداره نفسدده باق ولكن الورق لثس نفسدده ولم يأتي مال جديد تبقى ألنها تتبدل فا
فهل يف هذه الحالة يج  تخمثس املبل  املخمس مرة ثانية، ارجوا توضديس هذا األمر بالتفصديل مع  

 ؟الشكر الجزيل
 أنصاري

داده شده است سؤال: اگر خمس مبلغی كه مثَل  پنج هزار دالر است را داده باشم، سپس پولی كه خمسش  
را در بانک بگذارم و در این حالت، اسكناس نقدی تغییر كرده باشد. وقتی مبلغی كه خمسش داده شده است 

گیرم، همان اسكناسی نخواهد بود كه خمسش داده شده است؛ چرا كه تغییر كرده است. مقدار مبلغی را می
ول جدیدی نیامده است. آیا در این كه خمسش داده شده است، باقی است؛ ولی اسكناس خودش نیست و پ

حالت، دادن خمس مبلغی كه خمسش داده شده است، برای بار دوم واجب است. امیدوارم این مسئله را به 
 صورت تفصیلی توضیح دهید. بسیار متشكرم.

   انصاری 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
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.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

   يج  الخمس يف مفرول السؤال.
 هد ١4٣6 - العقيليالشي. ناظم  - اللجنة العلمية

 با توجه به فرضیات پرسش، خمس واجب نیست.
 هـ۱۴۳۵لقعده اذی  - شیخ ناظم عقیلی - هیئت علمی

****** 

 با بیش از یک زن  )ص(: ازدواج پیامبر ۸۳۷پرسش 

السددالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته سددئلت من قبل فتاة مسدديحية عن ملاذا  :۸۳۷السددؤال/  
حلل الزوا  الرسدددول )صدددلى اهلل عليه وآله( تزو  أكه من امرأة وما الحكمة، وملاذا اهلل عز وجل 

 من أربعة وهل اي امرأة ترىض ان ي و  زوجها عليها؟

با  )ص(سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته. از طرف یک دختر جوان مسیحی پرسیده شده چرا رسول خدا
وجل ازدواج با چهار زن را حَلل كرده است؟  بیش از یک زن ازدواج كرد و حكمتش چیست؟ و چرا خداوند عزَّ

 جود دارد كه راضی باشد شوهرش بار دیگر ازدواج كند؟آیا هیچ زنی و

)عليه   عثسدددیأدلة على عصدددمة الرسدددول وملاذا النيب )صدددلى اهلل عليه وآله( هو أفضدددل من النيب  
السددددالم(؟ الرجداء مع أدلدة من القران أو الحدديدث أو اإلنجيدل، ومدا األمور الروحدانيدة الآ يسددددتفيدد 

 باركة؟اإلنسان منها عند إيمانه بالدعوة امل

باشد؟ امیدوارم با دالیلی می )ع(برتر از عیسی پیامبر )ص(دالیل عصمت رسول خدا چیست؟ و چرا پیامبر
از قرآن، حدیث یا انجیل پاسخ دهید. آن امور روحانی كه انسان هنگام ایمان آوردنش به دعوت مبارک از آن 

 شود، چیست؟مند میبهره
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نرد؟ ملاذا اسدددتعلت كلمة النكان بد ً من الزوا  يف أيضدددا يقولون إن اإلسدددالم دين عن  ماذا 
 القران؟

 سوريا/ حمص -العبد الفقري 

ی نكاح به جای ازدواج به كار  گویند اسَلم دین اجبار است، چه پاسخی بدهیم؟ چرا در قرآن كلمه همچنین می 
 برده شده است؟

 عبد فقیر ـ سوریه ـ حمص 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.. حياكم اهلل.

 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
.والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة   والمهدیین وسلم تسلیما  كثیرا 

 و علیكم السَلم و رحمة الله و بركاته... درود خداوند بر شما.

)صددلى : تعدد الزوجات كان موجوداً يف الشدددرائع السدددابقة ولم تنفرد به شدددريعة محمد ١  م
فر ، فنيب اهلل إبراهيم )أبرام( قد تزو  على زوجته سددددارة )سدددداراي(، فقد جاء يف سدددد اهلل عليه وآله(

: »وأمدا سددددداراي امرأة أبرام، فلم تلدد لده. وكداندت لهدا جداريدة 4 - ١، ا يدة ١6التكوين، ا صددددحدان 
مصدرية اسدمها هاجر، فقالت سداراي ألبرام: الرب منع عين الو دة فضداجع جاريآ لعل الرب يرزقين 

طتها ألبرام منها بنني. فسدمع أبرام لكالم سداراي. فأخذت سداراي، امرأة أبرام، هاجر املصدرية، وأع
 لتكون له زوجة«.

: موضوع تعدد همسران در ادیان پیشین نیز وجود داشته است و به شریعت حضرت ۱پاسخ سؤال 
)ابرام( عَلوه بر همسرش ساره )سارای( ازدواج كرده  )ع(اختصاص ندارد. پیامبر خدا ابراهیم )ص(محمد

 نیاورد  وی فرزندی برای همسر ابرام، سارای، آمده است: »و 4تا  ۱ی آیه ۱۶است. در ِسفر پیدایش اصحاح 
 زاییدن از مرا گفت: اینک خداوند ابرام به سارای بود. پس نام هاجر كنیزی مصری، )سارای( را او و

 پذیرفت. سارای را سخن ابرام ام كند؛ وپروردگار از او فرزندانی روزی شاید درآی، من كنیز به بازداشت. پس
 زنی داد«. به ابرام، شوهرخود، به را او مصری برداشته، هاجر خود كنیز سارای همسر ابرام،
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تزو  أربع نسددداء، راحيل وليئة بنتا  بان، وبلهة جارية )عليه السدددالم(  وأيضدددا نيب اهلل يعقوب  
 .٣٠ - 29راحيل، وزلفة جارية ليئة، راجع العهد القديم، سفر التكون، األصحان 

چهار زن ازدواج كرد: راحیل، لیئه دختران البان، بلهه كنیز راحیل و زلفه   با  )ع(همچنین پیامبر خدا یعقوب  
 مراجعه كنید. ۳۰و  ۲۹كنیز لیئه. به عهد قدیم سفر پیدایش اصحاح 

: كل األن ياء والرسددددل معصددددومون، ألن اهلل بعثهم ليأخذوا بأيدي النام إلى كل خري 2  م
ضدداً، وتتحول مهمتهم من هداية النام الى وصددالن، فَّذا جاز عليهم الضددالل فسدديضددلون النام أي

...﴿اضدداللهم، والعياذ باهلل، قال اهلل تعالى:   ِ َطاَع ِبَِّْذِن ا ي ولم ِإ َّ ِلي  ْلَنا ِمن رَّسدد  ْرسددَ
َ
]النسدداء: ﴾َوَما أ

64 .] 

انگیخت تا دست ی پیامبران و فرستادگان معصوم هستند؛ چرا كه خداوند ایشان را بر: همه۲پاسخ سؤال 
كنند و دم را بگیرند و به سوی خیر و صَلح ببرند. اگر گمراهی برای آنها جایز باشد، مردم را نیز گمراه میمر 

فرماید: شود؛ پناه بر خدا! خداوند متعال میشان تبدیل میی آنها از هدایت كردن مردم، به گمراه كردنوظیفه
 [64]النساء: .باید مطیع فرمان او شوند....﴾ ای را نفرستادیم جز آنكه دیگران به امر خداهیچ فرستاده﴿

وَما ﴿ثابتة بالقرآن والسدددنة املتواترة؛ قال تعالى:   )صدددلى اهلل عليه وآله(وعصدددمة رسدددول اهلل  
َو ِإ َّ َوْحيا ي وَحى *َينِطق  َعِن الَْهَوو   [.4-٣]النجم: ﴾ِإْن ه 

ت متواتر ثابت شده است. خداوند متعال می )ص(عصمت رسول خدا و سخن از روی ﴿فرماید:  با قرآن و سنَّ
 [4-3]النجم: .﴾شودگوید * نیست این سخن جز آنچه وحی میهوی و هوس نمی

  يتكلم بهواه أو   )صدددلى اهلل عليه وآله(وهذه ا ية الشدددريفة تنص على أن الرسدددول محمداً  
 اليه هو وحي إلهي.ر باته، بل كل ما يأمر به ويرشد 

از سر هوا و هوس یا میل خودش سخن   )ص(كنند كه حضرت محمد رسول خدااین آیات شریف تصریح می
 كند، وحی الهی است.دهد و به سوی آن راهنمایی میگوید؛ بلكه هر چه به آن دستور مینمی

ْم عَ ﴿وقال تعالى:  وه  َوَما نََهاك  ذ  ول  َفخ  سد  م  الرَّ ِديد  ... َوَما آَتاك  َ شدَ َ ِإنَّ ا َّ وا ا َّ وا َواتَّق  ْنه  َفانَته 
 [.7]الحشر: ﴾الِْعَقاِب 
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فرماید: ﴿.... هر چه پیامبر به شما داد بستانید، و از هر چه شما را منع كرد اجتناب كنید خداوند متعال می
 [7]الحشر: .﴾عقوبت استو از خدا بترسید كه خدا سخت

ة  ِمْن  َوَما َكاَن  ﴿وقال تعالى:  م  الِْخرَيَ وَن َله  ن َيك 
َ
ْمراً أ

َ
ول ه  أ ْؤِمَنةم ِإَذا َقريددَ ا َّ  َوَرسدد  مِل ْؤِمنم َوَ  م 

وَله  َفَقْد َضلَّ َضاَل ً َمِبثناً  َ َوَرس  ْمِرِهْم َوَمن َيْعِص ا َّ
َ
 [.٣6]األحزاب: ﴾أ

ون خدا و پیامبرش در كاری حكمی هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نرسد كه چ﴿فرماید: خداوند متعال می
كردند آنها را در آن كارشان اختیاری باشد. هر كه از خدا و پیامبرش نافرمانی كند سخت در گمراهی افتاده 

 [36]اِلحزاب: .﴾است

ْوِلي ﴿وقددال تعددالى: 
 
وَل َوأ سدددد  واْ الرَّ ِطيع 

َ
َ َوأ واْ ا ي ِطيع 

َ
واْ أ ِذيَن آَمن  ا الددَّ َيهددَ

َ
ا أ َِّن يددَ ْم فددَ ْمِر ِمنك 

َ
األ

ِ َوالَْيْوِم ا ِخِر َذِلَ  َخرْيا  وَن ِبا ي نت ْم ت ْؤِمن  وِل ِإن ك  سدددد  ِ َوالرَّ َدوه  ِإَلى ا ي ءم َفر  ن  َتنَداَزْعت ْم يِف يَشْ ْحسددددَ
َ
 َوأ

ِويالً 
ْ
 [.59]النساء: ﴾َتأ

االمرتان  اطاعت كنید و از رسول و اولواید، از خدا فرماید: ﴿ای كسانی كه ایمان آوردهخداوند متعال می
فرمان برید و چون در امری اختَلف كردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر رجوع كنید 

 [36]اِلحزاب: .كه در این، خیر شما است و سرانجامی بهتر دارد﴾

لقة لكل ما يأمر به، وهذا و ري ذل  من ا يات القرآنية الآ تأمر بطاعة الرسددول بصددورة مط
دليدل على أن كدل مدا يدأمر بده حق وهددو، ألنده لو كدان جداز أن يدأمر ببداطدل ملدا أمر اهلل بطداعتده، ألنده 

 يكون قد أمر بفعل الباطل وحاشاه.

دهد، به صورت مطلق فرمان و سایر آیات قرآن كه در دستورهایی كه به اطاعت از رسول خدا فرمان می
باشد. اگر جایز باشد او به كند، حق و هدایت میچه به آن امر میكند بر اینكه هرلت میداده است و این، دال

داد؛ چرا كه در این صورت به امری باطل دستور باطل دستور دهد، خداوند به اطاعت از ایشان فرمان نمی
 داده و او از آن به دور است.

ها هنا، اقتصدر على ذكر حديث وأما األدلة من السدنة فهي كثرية جدا   يمكن اسدتقصداء
 واحد:
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ت، به حدی زیاد است كه امكان آوردن آنها در اینجا وجود ندارد. به ذكر یک حدیث بسنده  اما دالیل از سنَّ
 كنم:می

 :٣٣٣98، ن ١٣٠ - ١29ل 27وسائل الشيعة )آل البثت(  

.. فال طاعة يف عن سددددليم بن قثس الهاللي قال: سددددمعت أمري املؤمنني )عليه السددددالم( يقول: ).
معصدثته و  طاعة ملن ع د اهلل، إنما الطاعة هلل ولرسدوله )صدلى اهلل عليه وآله( ولو ة األمر، وإنما 
أمر اهلل بطاعة الرسدول )صدلى اهلل عليه وآله( ألنه معصدوم مطهر   يأمر بمعصدية، وإنما أمر بطاعة 

 أولي األمر ألنهم معصومون مطهرون   يأمرون بمعصثته(.

 : ۳۳۳۹۸حدیث  ۱۳۰و  ۱۲۹ص ۲۷یل الشیعه آل البیت ج وسا
فرمودند: ».... اطاعتی در سرپیچی از او می )ع(گوید: شنیدم امیرالمؤمنینسلیم بن قیس هَللی می

نیست و اطاعتی برای كسی كه از خداوند سرپیچی كرده، نیست. اطاعت فقط مختص خداوند، رسول 
فرمان داده؛ چرا كه ایشان معصوم و  )ص(فقط به اطاعت از رسولباشد. خداوند و والیان امر می )ص(خدا

االمر فرمان داده،  دهند. فقط  به این جهت به اطاعت از اولواپاک هستند و به گناه و معصیت دستور نمی
 دهند«.چون ایشان معصوم و پاک هستند و به گناه و معصیت دستور نمی

، فهو فضدل )عليه السدالم(  عثسدیعلى    عليه وآله()صدلى اهللوأما مسدألة أفضدلية نيب اهلل محمد  
ِ يجنَي ﴿اهلل يؤتيه من يشداء، قال تعالى:  ْلَنا بَْعَض النَّ ْرِل َوَلَقْد َفضدَّ

َ
َماَواِت َواأل ْعَلم  ِبَمن يِف السدَّ

َ
َوَربََ  أ

وَد َزب وراً   [.55]اإلسراء:﴾َعَلى بَْعضم َوآَتثَْنا َداو 

، فضل خداوند است كه به هر )ع(نسبت به عیسی )ص(پیامبر خدا حضرت محمدی برتر بودن اما مسئله
آگاهو پروردگار تو به آنچه در آسمان﴿فرماید: كند. خداوند متعال میكه بخواهد عطا می تر ها و زمین است، 

 [55ء:]اْلسرا.﴾است. برخی از پیامبران را بر بعضی برخی دیگر برتری بخشیدیم و به داوود زبور را دادیم

لثس أفضدل وأكمل خلق اهلل، بل هو قال لتالميذه: »صددقوني من    )عليه السدالم( عثسدیفنيب  
[. وهدذا يددل على أن  7: ١6الخري لكم أن أذهد ، فدَّن كندت   أذهد    يجيئكم املعزي«]يوحندا: 

 .)عليه السالم( عثسیاملعزي أفضل من 
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های خداوند نیست؛ بلكه ایشان به شاگردانش تریِن آفریدهبرترین و كامل )ع(پیامبر خدا حضرت عیسی
یفرماید: »و من به شما راست میمی دهنده نزد گویم كه رفتن من برای شما بهتر است؛ زیرا اگر نروم، تسلَّ

ی [7: 16]یوحنا: آید«شما نمی  باشد.برتر می )ع(دهنده از عیسیو بر این داللت دارد كه تسلَّ

نَزَل  ﴿: قال اهلل تعالى: ٣  م
َ
اِبياً أ ْيل  َزبَداً رَّ ْوِدَيةا ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السددَّ

َ
اَلْت أ َماء َماء َفسددَ ِمَن السددَّ

ِرب  ا ي  الَْحقَّ  ْثلد ه  كَدَذلِدَ  َيضددددْ ْو َمتَداعم َزبَددا مج
َ
اِر ابِْتغَداء ِحْليَدةم أ وَن َعَليْدِه يِف الندَّ ا ي وقِدد  ا  َوِممدَّ مدَّ

َ
َل فَدأ َوالْبَداطدِ

بَدد  َفيَدذْ  ْمثَداَل الزَّ
َ
ِرب  ا ي  األ ْرِل كَدَذلِدَ  َيضددددْ

َ
ث  يِف األ اَم َفَيْمكد  ا مَدا َينَفع  الندَّ مدَّ

َ
فَداء َوأ ]الرعد: ﴾هَد   ج 

١7.] 

ی خویش جاری فرماید: ﴿از آسمان آب فرو فرستاد و هر رودخانه به اندازه: خداوند متعال می۳پاسخ سؤال  
گدازند تا زیور و متاعی سازند نیز كفی همانند آن بر بر آتش میشد، و آب روان كفی بلند بر سر آورد و از آنچه 

سر آید. خدا برای حق و باطل چنین مثل زند. اما كف به كناری افتد و نابود شود و آنچه برای مردم سودمند 
 [17]الرعد: .زند﴾است، در زمین پایدار بماند. خدا اینچنین مثل می

 إنسان يأخذ بقدر إيمانه واخالصه.فعطاء اهلل دائم النزول ولكن كل 

 گیرد.ی ایمان و اخَلصش برمیشود؛ ولی هر انسانی به اندازهبخشش خداوند همیشه فرو فرستاده می

: اإلسدالم لثس دين عن ، بل ابتلى بأعداء   يسدتقيمون و  ينتهون إ  بالقوة، فال يخفى 4  م
دائه منذ بداية دعوته من الحرب واملضدددايقة من أع  )صدددلى اهلل عليه وآله(ما عاناه الرسدددول محمد 

وقتل وسجن وتشريد أتباعه، بل حرصوا أشد الحرل على استئصاله هو وأتباعه من الوجود، فهل 
 من الحكمة أن يستسلم أمامهم بدون أي حرا  ليقتلوه؟! 

شوند وار نمی: اسَلم دین اجبار نیست؛ بلكه به دشمنانی دچار شده است كه جز با اجبار است۴پاسخ سؤال 
از دشمنانش از همان  )ص(رسانند. دردها و آزارهایی كه حضرت محمد رسول خداو جز با نیرو به پایان نمی

ها، كشتار، زندان و تبعید پیروانش و حتی با تمام توان حرص ابتدای دعوت دید، پوشیده نیست؛ جنگ، سختی
ند. آیا حكمت است كه ایشان، بدون هیچ حركتی ی وجود، پاک كنورزیدند كه او و پیروانش را از صفحهمی

 تسلیم شود تا او را به قتل برسانند؟!
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هو عني الرحمدة، ألن الكدافرين  )صددددلى اهلل عليده وآلده(والقتدال الدذي قدام بده الرسددددول محمدد 
واملشدددركني والطوا ثت آنذا  كانوا سدددرطان املجتمع، فهل اسدددتئصدددال هذه الغدد السدددرطانية 

 سوة أم رحمة؟بشفرة حادة يعترب ق

به آن اقدام نمود، عین رحمت و مهربانی است؛ چرا كه كافران،  )ص(جنگی كه حضرت محمد رسول خدا
های سرطانی با كاردی تیز، ها در آن زمان، سرطان جامعه بودند. آیا از بین بردن این غدهمشركان و طاغوت 
 شود؟! یا مهربانی؟!ستم محسوب می

بدل هو تدابع لهددفده و دايتده، فدَّن كدان الهددن من القتدال ملجرد  فدالقتدال لثس ممقوتداً لدذاتده،
التعدي والرلم وا ضدطهاد فهو مسدتقبس، وإن كان ملحاربة الطوا ثت واملفسددين الذين هم حجر 

 عهة أمام الخري والعدل واملساواة، فهكذا قتال هو الخري بل كل الخري.

باشد. اگر هدف از جنگ ِصرف تجاوز و تش میجنگ كردن به خودی خود بد نیست؛ بلكه تابع هدف و غای
ستم و آزار باشد، ناپسند است، ولی اگر هدف پیكار، طاغوت و مفسدینی باشند كه سنگی در برابر خوبی و 

 باشند، چنین جنگی عین خوبی و حتی تمام خیر و خوبی است.عدل و برابری می

شددر وأهله، بل ح  بعض األن ياء ولثس دين اإلسددالم فقط من حارب للدفاع عن مبادئه وطرد ال
 وامللو  قاتلوا ودافعوا عن حقهم وعن دين اهلل تعالى.

های خود و راندن بدی و پیروانش، جنگیده است؛ بلكه برخی فقط دین اسَلم نیست كه برای دفاع از آموزه
 از پیامبران و پادشاهان جنگیدند و از حق خود و دین خداوند متعال دفاع كردند.

ون وهزمهم وأنقذ بين إسددرائيل من شددرهم، وأيضدداً فهذا امل ل  طالوت )شدداول( قد حارب بين عمي
 .١5 - ١١خال حرباً ضد الفلسطينيني، راجع سفر صموئيل األول، ا صحان 

شان  ون جنگید و آنها را از بین برد و بنی اسرائیل را از شرَّ این طالوت )شاؤول( پادشاه است كه با بنی عمَّ
 15تا  11ها داشته است. به سفر ساموئیل اول اصحاح بخشید. همچنین جنگی نیز علیه فلسطینیرهایی 

 مراجعه كنید.
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 ١6قد حارب وقتل جليات، راجع املصدر السابق، ا صحان    )عليه السالم(وكذل  نيب اهلل داود  
- ١7. 

مراجعه   17و    16بع پیشین اصحاح  با جالوت جنگید و او را از بین برد. به من  )ع(همچنین پیامبر خدا، داوود
 نمایید.

 :)عليه السالم( عثسی، قال ٣5 - ٣4ويف إنجيل م  ا صحان العاشر: 

فَّني جئت  ٣5  ترنوا أني جئت أللقي سدالماً على األرل. ما جئت أللقي سدالماً بل سديفاً.   ٣4»
 ألفرق اإلنسان ضد أبيه وا بنة ضد أمها والكنة ضد حماتها«.

 فرماید:می )ع(عیسی ۳۵و  ۳۴: ۱۰ی اصحاح در انجیل مت
 زیرا   35را. شمشیر ؛بلكه سَلمتی بگذارم تا امبگذارم. نیامده زمین سَلمتی بر تا امآمده مبرید گمان  34» 

 سازم«. جدا شوهرش مادر از را عروس و خویش مادر از را دختر و خود پدر از را مرد تا امآمده

 ، قال أيضاً:٣8 - ٣6ا صحان الثاني والعشرون: ويف إنجيل لوقا، 

 فرماید: می ۳۸تا  ۳۶: ۲۲و در انجیل لوقا اصحاح 

»فقدال لهم لكن ا ن من لده كثس فليدأخدذه ومزود كدذلد . ومن لثس لده فليبع ثوبده ويشددددر 
هو من  مع أثمة. ألن ما  وأحـصيألني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم يف أيضداً هذا املكتوب  ٣7سديفاً. 

 فقالوا يا رب هو ذا هنا سيفان. فقال لهم يكفي«. ٣8جهآ له انقضاء. 

 كسی كه و را دانتوشه همچنین و بردارد را آن دارد، كیسه كه اكنون هر گفت: لیكن ایشان به پس 36»
 به یدبامی من در نوشته این كه گویممی شما به زیرا  37بخرد. را آن فروخته، را ی خودجامه ندارد شمشیر

  38پذیرد.صورت می است، من خصوص در چه هر زیرا شوم؛ محسوب  گناهكاران اینكه با یعنی رسد، انجام
 گفت: كافی است«. ایشان به شمشیر.  گفتند: ای پروردگار، اینک دو

 : كال املصطلحان استخدما يف القرآن )النكان والزوا (، ولثس النكان فقط5  م

 اصطَلح )نكاح و ازدواج( در قرآن استفاده شده است و فقط نكاح وجود ندارد.: هر دو 5پاسخ سؤال 
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َ ﴿قدال تعدالى: َ  َواتَِّق ا َّ َ  َزْوجدَ ْ  َعَليدْ ْمسدددددِ
َ
ِه أ َت َعَليدْ نَْعمدْ

َ
ِه َوأ نَْعَم ا َّ  َعَليدْ

َ
ِذي أ ول  ِللدَّ َوِإْذ َتق 

ْبِديِه َوَتْخىشدددَ النَّ  َ  َما ا َّ  م  ا َقضدددَ َوت ْخِفي يِف نَْفسدددِ اه  َفَلمَّ ن َتْخشدددَ
َ
َحَق أ

َ
ْنَها َوَطراً  یاَم َوا َّ  أ َزْيدا مج

نَّ َوَطراً   ْوا ِمْنه  ْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقضددَ
َ
ْزَواِ  أ

َ
وَن َعَلى امْل ْؤِمِننَي َحَر ا يِف أ ْجَناَكَها ِلَكْي َ  َيك  ْمر   َزوَّ

َ
َوَكاَن أ

و ً  ِ َمْفع   [.٣7]األحزاب: ﴾ا َّ

فرماید: ﴿و هنگامی كه تو به آن مرد كه خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز نعمتش متعال می خداوند
داده بودی، گفتی: همسرت را برای خود نگه دار و از خدای بترس، در حالی كه در دل خود آنچه را كه خدای 

رتر بود كه از او بترسی، پس ترسیدی، حال آنكه خدا سزاواآشكار ساخت مخفی داشته بودی و از مردم می
چون زید از آن زن حاجت خویش بگزارد، به همسری توا ش درآوردیم تا مؤمنان را در زناشویی با زنان فرزند 

]اِلحزاب: خواندگان خود، اگر حاجت خویش از او بگزارده باشند، منعی نباشد و حكم خداوند شدنی است﴾.
37] 

ْكَراناً َوإِ ﴿ ْم ذ  ه  ج  ْو ي َزوج
َ
 [.5٠]الشورو: ﴾نَاثاً َوَيْجَعل  َمن َيَشاء  َعِقيماً ِإنَّه  َعِليما َقِديرا أ

گرداند، زیرا او دانای توانا گرداند و هر كس را بخواهد عقیم میو یا آنها را پسران و دخترانی توأما  می﴿
 [50]الشوری:.﴾است

ورم ِعنيم ﴿ م ِبح  ْجَناه   [.54]الدخان: ﴾َكَذِلَ  َوَزوَّ

 [54]الدخان: .﴾اند و حورالعین را به همسریشان درآوریماینچنین ﴿

ورم ِعنيم ﴿ م ِبح  ْجَناه  وَفةم َوَزوَّ ْصف  رم مَّ ر  تَِّكِئنَي َعَلى س   [.2٠]الطور: ﴾م 

 [20]الطور: .﴾گردانیمزنند و حوریان را همسرشان میهای كنار هم چیده، تكیه میبر آن تخت﴿

ا قران، والنكدان قدد يطلق على عقدد الزوا  وقدد يطلق على فدالزوا  مدأخوذ من املزاوجدة و
 الو ء خاصة، والقرآن نزل على العرب فخاطبهم بما كانوا يتداولونه من ألفاع.

شود و گاهی فقط ازدواج از زوج شدن و همراهی گرفته شده است و نكاح گاهی بر عقد ازدواج اطَلق می
 ا را با الفاظی كه برایشان مرسوم بوده، مورد خطاب قرار داده است.بر آمیزش. قرآن بر عرب فرستاده شده و آنه
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 والحمد هلل رب العاملني.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ١4٣2جمادي ا خرة/ -الشي. ناظم العقيلي

 والحمدلله رب العالمین.
 تمكینش دهد(هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین 

 هـ۱۴۳۲جمادی اآلخر  - شیخ ناظم عقیلی

****** 

 خواهم پروردگار اعلی را عبادت كنم : می ۸۳۸پرسش 

 :۸۳۸السؤال/ 
I do not know nwho you are. But I have been a seeker for over $0 Years and I have faith in no Religion or 

path. If you be the saviourpleasae grant me the gift of Knowing wich I am to follow to worship the Lord 

ALMIGHTY. 

May you be Blessed,Karl . 

By the way,i am 70 years of age and I have had several heartattacks 

Karl Kratz 

 ترجمة السؤال كما يلي:

ؤمن بداي دين او طريق، اذا كندت سددددندة و   ا 4٠  اعرن من اندت ولكنين بداحدث من اكه من 
 انت املنقذ فارجو  ان تمنحين نعمة معرفة من اتبع  عبد الرب ا على.

 بار  اهلل ب .

 سنة و قد اص ت بعدة ازمات قلبية. 7٠باملناسبة انا عمري 
karl kratz 

 ی پرسش:ترجمه
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تحقیق هستم و به هیچ دین یا آیینی سال است كه در حال    ۴۰دانم شما چه كسی هستید؛ ولی بیش از  نمی
ام. اگر شما منجی هستید، امیدوارم به من بفهمانی از چه كسی پیروی كنم تا پروردگار اعلی را ایمان نیاورده

 بپرستم.
 بارک الله بر شما.

 ام.ی قلبی داشتهسال دارم و چندین حمله  ۷۰من
karl kratz 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

يكون  الرداهر اند  تعرن بوجود رب أعلى خدالق لهدذا الكون بمدا يحتويده، وهدذا يسددددتلزم أن
هددذا الرب األعلى حكيمدداً عليمدداً، و  يمكن لحكيم عليم أن يخلق خلقدداً ويركدده بال قددائددد 
ومرشد يطبق فيهم إرادة الرب العريم األعلى، أي  بد أن يكون هنا  مندوب عن الرب األعلى يف 

 كل زمان سواء عرفته النام واتبعته أم  .

ی این كیهان و هر آنچه در آن هست، اعتراف دارید و این، دهظاهرا  شما به وجود پروردگار اعلی كه آفرینن
كند كه این پروردگار اعلی، حكیم دانا باشد، و غیر ممكن است كه حكیم دانا مخلوقاتی را خلق نماید الزم می

ر باید ی پروردگار عظیم برتر را پیاده كند، رها نماید؛ به عبارت دیگو آنها را بدون هیچ راهبر و مرشدی كه اراده
اش كنند یا ای از سوی پروردگار اعلی و در هر زمان موجود باشد، چه مردم او را بشناسند و پیرویكنندهدعوت 

 نه.

وهذا املندوب عن الرب األعلى  بد أن يكون أعلم النام وأحكمهم و بد أن يكون منصوصاً 
على حصدراً،   أن يكون داعياً عليه من قبل الرب األعلى، و بد أن يكون داعياً إلى طاعة الرب األ

 إلى سواه من خلقه.
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ترین مردم باشد و باید از كننده از سوی پروردگار اعلی است، باید داناترین و با حكمتو این كسی كه دعوت 
سوی پروردگار اعلی به او تصریح شده باشد و چنین كسی فقط باید به اطاعت از پروردگار اعلی دعوت كند، نه 

 هایش.یدهبه سایر آفر

، وان سددرت )عليه السددالم(وهذا هو قانون معرفة الحجة كما يسددميه السدديد أحمد الحسددن 
يف كل زمان ح  الرسدول   )عليهم السدالم(وفق هذا القانون سدون تصدل إلى صددق األن ياء والرسدل  

 )عليه، ثم األئمة من بعده، ثم تصددل إلى أحقية السدديد أحمد الحسددن )صددلى اهلل عليه وآله(محمد 
 وصدق دعوته. السالم(

 وفق  اهلل لكل خري وصالن.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ١4٣2الثاني من شهر رمضان/  - الشي. ناظم العقيلي

باشد. گذاری كرده است،  قانون شناخت حجت میمآن را نا  )ع(طور كه سید احمدالحسناین قانون، همان
رسی؛ تا به در هر زمانی می bاگر طبق این قانون حركت كنی، به راستی و درستی پیامبران و فرستادگان

و راستی  )ع(، سپس امامان پس از او، و سپس به حقانیت احمدالحسن)ص(ی خداحضرت محمد فرستاده
 دعوتش خواهی رسید.

 خداوند برای هر خیر و صَلحی توفیقت دهد.
 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(

 هـ۱۴۳۲دوم رمضان  - شیخ ناظم عقیلی

****** 

 : فرق ازدواج متعه )موقت( با زنا ۸۳۹پرسش 

 اللهم صلى على محمد واله األطهار  :۸۳۹السؤال/ 

يلقي الشددددبهات علينا. سددددؤال: ما الفرق بني زوا  املتعه تاتثين اسدددداله واريد ارد على بعض من 
 والزنا؟؟ ارجو الرد عليه يف اسرع وقت وشكراً.

 السعودية الشرقية -احمد علي سعد 
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 اللهم صل علی محمد و آله االطهار
مان  مطرح می شود را خواهم پاسخ برخی از شبهاتی را كه  علیهكنند و میسواالتی به ذهنم خطور می

ترین زمان پاسخ دهید. بدهم. پرسش: تفاوت بین ازدواج متعه )موقت( و زنا چیست؟؟ امیدوارم در سریعپاسخ  
 متشكرم.

 احمد علی سعد ـ سعودی شرقی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 الحمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 الرحیم پاسخ: بسم الله الرحمن
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

عده اهلل  الفرق بني زوا  املتعدة والزندا كدالفرق بني الزوا  الددائم والزندا، أي أن زوا  املتعدة شددددرَّ
مه اهلل تعالى.  تعالى، والزنا حرَّ

ین ازدواج دایم و زنا است؛ یعنی ازدواج متعه را خداوند متعال تفاوت بین ازدواج متعه و زنا مانند تفاوت ب
 تشریع در حالی كه زنا را حرام كرده است. 

شددرو  زوا  املتعة الآ تحول دون اسددتغالل هذا   )عليه السددالم(وقد بنيَّ السدديد أحمد الحسددن 
التشدددريع للفسددداد، منها أن تكون أقل مدة زوا  املتعة سدددتة أشدددهر، وأن يكون هنا  اشدددهار أو 

 .)عليه السالم(للسيد أحمد الحسن  ٣اشهاد، و ري ذل  تجده يف كتاب شرائع اإلسالم  

ده بدون اینكه این تشریع منجر به فساد گردد، های ازدواج متعه را كه تغییر كر شرط )ع(سید احمدالحسن 
ماه است، و اینكه با شرط مشهور  ۶ترین مدت زمان برای ازدواج متعه بیان فرموده است. از جمله، اینكه كم

 یابید. می )ع(سید احمدالحسن ۳هایی كه در كتاب شرایع االسَلم ج كردن یا شاهد گرفتن باشد و باقی شرط

 وفق  اهلل لكل خري.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ١4٣2محرم الحرام/  - الشي. ناظم العقيلي
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 خداوند شما را برای هر خیری توفیق دهد.
 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(

 هـ۱۴۳۲محرم الحرام  - شیخ ناظم عقیلی

 
****** 

 هایی از صاحب دعوت حق امام كجا است؟ یادش در قرآن كجا است؟ پرسش : ۸۴۰پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۸۴۰السؤال/

انا من أهل السددددنه والجماعه ولي صددددديق يدرم معي واخربني عن ا مام املهدي )الذي   اؤمن 
 عليه به( صددراحة لكن صددديقي كلمين عنه كثريا وصددفاته تشددبه صددفات الرسددول صددلى اهلل

سددؤالي اين ا مام واين مذكور يف القران وهل هو رسددول   ....وسددلم وانا اريد ان اتبع الحق بصددراحه
 .وشكراً..اهلل؟ مع العلم ان محمد صلى اهلل عليه وسلم اخر ا ن ياء والرسول

Fasale- امريكا 

 سَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
ت و جماعت هستم و دوستی   خواند و به من در مورد امام مهدی )كه دارم كه با من درس میمن از اهل سنَّ

های به او ایمان ندارم( به صراحت خبر داده است. دوست من در مورد ایشان بسیار سخن گفته و اینكه ویژگی
خواهم از حق پیروی كنم.... گویم كه میاست. من به صراحت می )ص(های رسول خدااو مشابه ویژگی

ت: امام كجا است و كجای قرآن ذكر شده و آیا او همان رسول الله است؟ با توجه به اینكه پرسش من این اس
 باشد.... متشكرم. آخرین پیامبر و فرستاده می )ص(حضرت محمد

Fasale   ـ آمریكا 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
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.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

وعليكم السددددالم ورحمة اهلل وبركاته... العقيدة ت  ت بدليل من القرآن وبدليل من السددددنة 
ول اهلل )صددددلى اهلل عليده وآلده(: ]يقتتدل عندد املطهرة، ويف الحدديدث الشددددري  الصددددحيس قدال رسدددد 

كنزكم هذا ثالثة كلهم ابن خليفة، ثم   يصدددل إلى واحد منهم، ثم تقبل الرايات السدددود من  
فدَّذا رأيتموه فبدايعوه ولو حبوا  -ثم ذكر شددددثئدا  -قبدل املشددددرق، فيقتلونكم قتال لم يقتلده قوم 

 .  فَّنه خليفة اهلل املهديعلى الثلا، 

ت پاک ثابت میو علیكم ال شود. در سَلم و رحمت الله و بركاته.... عقیده با دلیلی از قرآن و با دلیلی از سنَّ
ن كشته میمی )ص(حدیث شریف صحیح، رسول خدا  شوند كه همگی، فرماید: »نزد این گنج شما سه ت 

آیند و با شما یهای سیاه از سوی مشرق مرسد. سپس پرچمفرزند خلیفه هستند و به هیچ یک از آنها نمی
ـ وقتی او را دیدید، با او سپس چیزی ذكر فرموداند ـكنند كه هیچ گروهی )به آن صورت( نجنگیدهجنگی می

 ی خداوند، مهدی است«. ها باشد؛ زیرا او خلیفهخیز بر روی برفبیعت كنید، حتی اگر سینه 

ذا يعين ينطبق عليه ما انطبق فرسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله( يسددمي املهدي خليفة اهلل وه
على كل خلفاء اهلل سدددبحانه الذين نصدددبهم اهلل جل وعال من آدم )عليه السدددالم( إلى أن ير  اهلل 
األرل ومن عليها، ويف قصة آدم املذكورة يف سورة البقرة ي ني الحق سبحانه قانون معرفة خليفة 

 اهلل وهذا القانون يتأل  من ثال  فقرات:

ی خداوند نامید. این به آن معنا است كه هر آنچه بر خلفای خداوند مهدی را خلیفه  )ص(الله  بنابراین رسول  
گردد؛ همان كسانی كه خداوند جل و عَل ایشان را منصوب باشد، بر ایشان نیز منطبق میسبحان منطبق می

د. در داستان آدم  )ع(فرموده است؛ از آدم  ر  تا آن هنگام كه خداوند زمین و هر آنچه در آن است را به ارث ب 
كند. این قانون از سه ی خداوند را بیان میی بقره ذكر شده، خداوند سبحان قانون شناخت خلیفهكه در سوره

 بخش تشكیل شده است:

 األولى: النص )الوصية(.

 اول: نص )وصیت(.
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 .ثانياً: العلم اإللهي

 دوم: علم الهی.

ثدالثداً: الددعوة إلى بيعدة اهلل ورفع رايدة حداكميدة اهلل، فدالقرآن بني األسددددس الآ بهدا يعرن كدل 
خليفة هلل، واملهدي )عليه السالم( بالحديث الصحيس الوارد اعاله هو خليفة اهلل، فهو ينطبق عليه 

 مهم.ما انطبق على خلفاء اهلل الذين سبقوا يف مسألة إثبات حقهم يف أم 

سوم: دعوت به سوی بیعت برای خداوند و باال بردن پرچم حاكمیت خداوند. قرآن، پایه و اساسی كه با آن 
در حدیث صحیحی كه در باال ذكر شد،  )ع(كند. مهدیشود را بیان میی خداوند شناخته میهر خلیفه

شان بین ی حقانیتمسئله  بر خلفای پیشین در خصوص اثبات  آنچهی خداوند است؛ پس بر ایشان هر  خلیفه
ت  باشد.هایشان منطبق بوده، قابل انطباق میامَّ

ونَ ﴿أما قوله تعالى:  ْم َتنِطق  نَّك 
َ
ْثَل َما أ ْرِل ِإنَّه  َلَحقٌّ مج

َ
َماء َواأْل [ فهي 2٣]الذاريات:  ﴾َفَوَربج السَّ

آله( وح  يف شددددهادة لخليفة اهلل يف كل زمان وهي كما جرت يف رسددددول اهلل )صددددلى اهلل عليه و
الرسل السابقني تجري يف الالحقني، ولألس  كما جعلت األمة يف ذا  الزمان رسولها يقسم على 
أنده الحق فكدذلد  فعلدت يف هدذا الزمدان، وهندا  مالحردة ينبغي أن تلتفدت لهدا أيهدا األخ وهي أن  

ة الجداهلي الحق ينبغي أن يكون هو هددفد  و دايدة بحثد  وعليد  أن   تقيم الحق بم)ان الطدائفيد 
البغيض، بل يعرن دليل الحق بما أوىص رسددددول اهلل )صددددلى اهلل عليه وآله( األمة التمسدددد  بهما 
وضدمن لها عدم الضدالل مع التمسد  وهما كتاب اهلل وعرة النيب )صدلى اهلل عليه وآله( وما عداهما 

 فهو زخرن، فمن تمس  بهما هدي إلى صرا  الحق ومن تركهما ضل.

ها و زمین كه این سخن حق و حتمی است، پس سوگند به پروردگار آسمان﴿تعال: اما سخن خداوند م
ی خداوند در هر زمان . این همان گواهی و شهادت به خلیفه[23]الذاریات: ﴾گوییدآنچنان كه سخن می

ز و حتی در فرستادگان پیشین در جریان بوده، در افراد بعدی نی  )ص(طور كه در مورد رسول اللهاست و همان
ت در اینكه فرستاده حق است، پراكنده در جریان می باشد و با كمال تأسف همان طور كه در آن زمان امَّ

ای وجود دارد كه باید به آن، دقت كنی؛ اینكه كنند. برادر من! در اینجا نكته شدند، در این زمان نیز چنین می
ی گری جاهَلنها براساس مَلک طایفهباید هدف و نهایت تحقیق تو، حق باشد. بر تو الزم است كه حق ر 

ت به آن  )ص(آلود اقامه نكنی؛ بلكه دلیل حق را از طریق آنچه رسول خدابغض به آن سفارش فرموده تا امَّ
ک به آن، گمراه ک جویند، بشناسی كه با تمسَّ نشدن را تضمین كرده است. این دو، كتاب خداوند و عترت تمسَّ
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ک جوید، به راه حق هدایت و هر باشند و به غیر از می )ص(پیامبر این دو، باطل است. هر كه به آن دو تمسَّ
 شود.كه آن را ترک كند، گمراه می

أمدا ا يدة الثدانيدة فهي ت ني أن صددددداحد  ا ذان هو خليفدة اهلل أي هومن يددعو الندام إلى الحق، 
وامليثداق  والحا هو القصدددددد أي أدعهم إلى الحق كي يدأتو  أندت يدا خليفآ ويجدددوا معد  العهدد

وتجدديد العهدد معد  هو تجدديد للعهدد معي، ولذل  ا ية تقول )يأتو ( أنت يا خليفآ املؤذن، ولذا 
الندام اليوم عنددمدا تدأتي للحا فهي  دافلدة عن أنهدا إنمدا تدأتي لتجدديدد البيعدة لخليفدة اهلل، ومن هو 

ِمَر النام  ب يعته؟؟  
 
 اليوم خليفة اهلل الذي أ

ی خداوند است؛ یعنی او كسی است كه مردم را به كند كه صاحب اذان و ندا، خلیفهیی دوم بیان ماما آیه
ی من، كند. حج، همان قصد كردن است؛ یعنی ایشان را به حق دعوت كن تا ای خلیفهسوی حق دعوت می

ن است. به به سوی تو بیایند و عهد و میثاِق با تو را تجدید كنند كه تجدید عهد با تو، همان تجدید عهد با م
﴾ )به سوی تو بیایند(؛ به سوی تو، ای خلیفههمین جهت آیه می أتوک  گوِی من. به همین دلیل، ی اذانگوید ﴿ی 

آیند و ی خداوند میآیند، از این غافل هستند كه فقط برای تجدید بیعت با خلیفهوقتی امروز مردم به حج می
 اند، چه كسی است؟؟ده شدهای كه مردم به بیعت با او دستور داامروز خلیفه

خليفدة اهلل اليوم هو املهددي الدذي نددعوكم لده، وإن شددددئدت ا سدددد ادة فيمكند  زيدارة موقع  
 /http://vb.al-mehdyoon.orgأنصار اإلمام املهدي )عليه السالم( وعنوانه: 

توانی ی، میتر خواستكنیم. اگر بیشی خدا همان مهدی است كه شما را به سوی او دعوت میامروز خلیفه
 دیدار كنید.  /http://vb.al-mehdyoon.orgبه آدرس )ع(از سایت انصار امام مهدی

أمدا كون رسددددول اهلل محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( خداتم الن يني فنعم ولكنده لثس آخر 
املرسدددلني، نعم   نيب بعد محمد )صدددلى اهلل عليه وآله( ولكن هذا   يعين أن   رسدددول بعد محمد 
)صددلى اهلل عليه وآله( فها  انرر يف هذه الرواية الواردة يف مصددادركم عن رسددول اهلل )صددلى اهلل 

وآله( أنه قال: ]إن اهلل عز وجل يبعث لهذه األمة على رأم كل مئة سدنة من يجدد لها دينها[   عليه
وهل هذا املبعو  إ  رسدول، ولكن ما اختل  هو أن ا رسدال املباشدر من اهلل سدبحانه ختم بمحمد 

اهلل ومن  )صدلى اهلل عليه وآله( ومن محمد )صدلى اهلل عليه وآله( فتس باب ا رسدال، أي ا رسدال بأمر
محمد )صددلى اهلل عليه وآله( فأوصددياء محمد )صددلى اهلل عليه وآله( الذين ذكرهم يف وصددثته الآ 
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أشدددار لها ابن عبام يف حديث رزية الخمثس هم رسدددل رسدددول اهلل )صدددلى اهلل عليه وآله( إلى يوم 
 القيامة.

 والحمد هلل وحده وحده وحده.

                                                                                                                                            
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2رج  املرج /- األستاذ زكي األنصاري

خاتم پیامبران است، بله؛ ولی ایشان آخرین فرستاده نیست. آری،   )ص(اما اینكه حضرت محمد رسول خدا  
ای پس از نیست، ولی این به آن معنا نیست كه هیچ فرستاده )ص(هیچ پیامبری پس از حضرت محمد 

ت، دقت كن. روایت شده اس )ص(نباشد. به این روایت كه در منابع شما و از رسول خدا )ص(حضرت محمد
ت رأس هر صد سال، كسی را مبعوث میایشان می وجل برای این امَّ كند كه دینش را فرماید: »خداوند عزَّ

تواند چیز دیگری است؟ ولی آنچه ای باشد میتجدید نماید«. آیا این شخص مبعوث شده، جز اینكه فرستاده
به  )ص(وند سبحان، با حضرت محمدتفاوت دارد این است كه فرستاده شدن به طور مستقیم از سوی خدا

درب فرستاده شدن باز شده است؛ یعنی فرستادن به دستور خداوند و از  )ص(پایان رسیده و با حضرت محمد
همان كسانی كه آنها را در وصیتش كه ابن عباس در حدیث ـ )ص(. اوصیای محمد)ص(سوی محمد

 باشند.تا روز قیامت می )ص(ادگان رسول خداـ فرستالخمیس به آن اشاره كرده، ذكر فرموده است رزیة
 والحمدلله وحده وحده وحده. 

 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(
 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری

****** 

 های در خصوص صاحب دعوت حق: پرسش ۸۴۱پرسش 

السددالم على اإلمام ابن الحسددن ورحمة اهلل وبركاته لقد آمن بكم نتيجة ت ني   :۸۴۱السددؤال/  
الربهان والدليل على ما طرحتموه من أدلة ت ني انكم اهل الحق والصدددرا  القويم وبعدما اقتنعنا 
ر النام على الحقيقة والحق ونرشدددددهم للتمسدددد  ب يعتكم طرحوا علينا  بكم أردنا ان نبصددددي

ها اليكم لنرو الرد ونرد على املشدددككني بكم ا سدددئلة هي: لوانه ابن بعض ا سدددئلة وأوردنا
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ا مدام املهددي او اليمداني كمدا تددعون ملداذا يرو بدالرؤيدة انده طلد  منده ا مدام الدذهداب الى النج  ملداذا 
لم يطلد  منده مبداشددددرة ا  يراه؟ وطداملدا هو ابن ا مدام فليددرسددددده ا مدام يددرم يف مددارم الندام 

 كاديمية؟ وما الدليل الذي جاء به على انه ابن ا مام املهدي؟ طاملا ارسله والده كما العاديني او ا
تددعون ا  يجد  ان يبعدث معده مدا يددل على انده مرسدددددل منده معجزة اي يش مثال؟ ونحن نعرن ان 

 السفراء ا ربعة هم اخر من التقى ا مام من اين اتى هذا؟
 لبنان -علي حسني 

ی روشن بودن برهان و دلیلی كه مطرح حسن و رحمت خداوند و بركاتش. در نتیجه سَلم بر امام، فرزند 
كند شما اهل حق و راه استوار هستید. پس از اینكه قانع كردید، به شما ایمان آوردم؛ دالیلی كه روشن می

ک جستن به بیعت با شما راه نمایی كنیم. شدیم، خواستیم حقیقت و حق را به مردم بشناسانیم و آنها را به تمسَّ
كنندگان به ها را برای ما مطرح كردند و آنها را برایتان فرستادیم تا پاسخ را بدانیم و به شکبرخی از پرسش

كنید ایشان فرزند امام مهدی یا یمانی است، چرا در طور كه ادعا میها: اگر همانشما پاسخ دهیم. پرسش
ف را كرده است؟ چرا به طور مستقیم از او درخواست دیدار رؤیا دیده است كه امام از او درخواست رفتن به نج

دهد؛ پس چرا در مدارس مردم عادی یا نكرده است؟ از آنجا كه ایشان فرزند امام است، امام به او آموزش می
آكادمیک آموزش دیده است؟ دلیلی كه ایشان به عنوان فرزند مهدی بودن آورده است، چیست؟ اگر 

كنید پدرش او را فرستاده است، آیا الزم نیست چیزی به همراهش ارسال كند تا دلیل طور كه ادعا میهمان
دانیم سفرای چهارگانه، ای؟ در حالی كه ما میفرستاده بودنش از سوی ایشان باشد؟ هر چیزی، مثَل  معجزه

 باشد؟آخرین كسانی بودند كه با امام دیدار كردند؛ این مورد چگونه قابل پذیرش می
 ین ـ لبنان علی حس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 

هلل وبركداتده... ث تكم اهلل وإيداندا أخي على الحق ووفقكم وإيدانا وعليكم السددددالم ورحمدة ا
 للدعوة له ونصرته
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و علیكم السَلم و رحمت الله و بركاته.... برادرم، خداوند شما و ما را بر حق، ثابت قدم بدارد، و شما و ما را 
 در دعوت به حق و یاری آن، موفق بدارد.

طل  منه اإلمام )عليه السدالم( الذهاب إلى النج  وملاذا لم أما إجابة سدؤال: ملاذا يرو بالرؤيا أنه 
 يطل  منه مباشرة؟؟ فهل الطل  بالرؤيا لثس طلبا مباشرا؟؟

اما پاسخ به پرسش: چرا در رؤیا دیده كه امام از او درخواست رفتن به نجف را كرده است؟ چرا به طور 
 درخواست در رؤیا، درخواست مستقیم نیست؟ مستقیم از او درخواست دیدار نكرده است؟ آیا 

وهدل يعلمون أن عدالم الرؤيدا هو عدالم امللكوت وهو عدالم الطداعدة والطلد  يف ذا  العدالم هو دليدل 
على علم املطلوب منده وإيمدانه بعدالم الغثد  وهذا سددددر تم)ه عن باقي العبداد، ولوكان الطلد  هندا يف 

 مقام اإلمام أحمد الحسن )عليه السالم(هذا العالم ممكن ولكن   يكش  عن عريم 

دانند كه عالم رؤیا همان عالم ملكوت، یعنی عالم اطاعت است، و درخواست در آن عالم، خود دلیلی آیا می
باشد و همین راز متفاوت بودن ایشان از باقی بر علم شخص مامور، و ایمان داشتن ایشان به عالم غیب می

پذیر است، ولی چنین درخواستی، از عظمت مقام امام در این عالم امكانچند درخواست بندگان است. هر 
 دارد.پرده برنمی )ع(احمدالحسن 

فطل  اإلمام )عليه السدددالم( يف هذا العالم لثس فيه امتحان ولثس فيه بيان ملقام املأمور وعريم 
يه السددددالم( ولثس إيمانه بالغث  وآياته، ولذل  الطل  منه بالرؤيا حجة لنمام أحمد الحسددددن )عل

 مغمزا يشك  به ألنه يكش  عن إخالصه وتوفيق اهلل سبحانه له

در این دنیا، امتحانی در وجود ندارد و در آن، بیان جایگاه كسی كه به او دستور داده  )ع(در درخواست امام  
ی رؤیا، به وسیلههایش، وجود ندارد. از همین رو، درخواست از ایشان شده، و بزرگی ایمان او به غیب و نشانه

ی منفی كه باعث شک و تردید گردد؛ چرا كه از اخَلص باشد، نه نكتهمی )ع(دلیلی برای امام احمدالحسن
 دارد.میایشان و توفیق خداوند سبحان به ایشان پرده بر

ْم ﴿قدال تعدالى:  ا َرَزْقنَداه  الةَ َوِممدَّ وَن الصددددَّ وَن بِدالَْغثْدِ  َوي ِقيم  ِذيَن ي ْؤِمن  ونَ الدَّ [. ٣]البقرة:  ﴾ي نِفق 
فاهلل سدددبحانه سدددمى املؤمنني بالغث  أنهم هم املتقون وإمام املتقني هو أعرمهم تصدددديقا بالغث ، 
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والرؤيا هي كالم اهلل سددبحانه بالغث  فهذه منقبة لنمام أحمد الحسددن )عليه السددالم( نسددأل اهلل 
 غث  ويؤمنون به حق اإليمان.سبحانه أن يوفقنا لها ونكون كما هو إمامنا ممن يصدقون بال

ایم دارند، و از آنچه روزیشان دادهآورند و نماز را به پا میآنان كه به غیب ایمان می﴿فرماید:  خداوند متعال می
خداوند سبحان مؤمنان به غیب را اینگونه نامیده است كه پرهیزگار هستند و  .[3]البقرة: ﴾كنندانفاق می

باشد، و رؤیا، سخن خداوند سبحان در غیب است. ایشان در تصدیق به غیب می پیشوای پرهیزگاران، برترین
باشد. از خداوند سبحان درخواست داریم كه ما را به آن، می )ع(پس این، فضیلتی برای امام احمدالحسن 

به  كنند ومان هست، قرار دهد؛ از كسانی كه غیب را تصدیق میطوری كه امامتوفیق عطا كند و ما را همان
 آن ایمان حقیقی دارند.

ثم إن كثرياً من األن ياء كان الوحي يأتيهم يف الرؤيا أحياناً كثرية، فلماذا   يأتيهم جربائيل 
 )عليه السالم( مباشرة؟

به طور مستقیم   )ع(شده است. چرا جبرئیلبرای بیشتر پیامبران در بیشتر اوقات، وحی در رؤیا فرستاده می
 آمد؟برای ایشان نمی

واألئمة )عليه السددددالم( ذكروا ان كالمنا يف املنام ككالمنا يف اليقرة، والي  هذه الرواية 
 املهمة:

بیان فرمودند كه سخن ما در خواب، همانند سخن ما در بیداری است. به این روایت مهم، دقت  )ع(ائمه
 كنید: 

 :٣48الحمريي القمي ل -قرب ا سناد 

 :۳۴۸قرب االسناد ـ حمیری قمی ص 

معاوية بن حكيم، عن الحسدددن بن علي ابن بنت إليام، عن أبي الحسدددن الرضدددا )عليه   -١258
السدالم(، قال: )قال لي ابتداء: رإن أبي كان عندي البارحةر. قلت: أبو ؟! قال: رأبير. قلت: أبو ؟! 

افعدل كدذا، يدا قدال: رأبير. قلدت: أبو ؟! قدال: ريف املندام، إن جعفرا كدان يجو إلى أبي فيقول: يدا بين 
 بين افعل كذار. قال فدخلت عليه بعد ذل ، فقال لي: ريا حسن، إن منامنا ويقرتنا واحدةر(.
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ای بدون هیچ مقدمه  )ع(كند: امام رضا  ـ معاویه بن حكیم از حسن بن علی بن بنت الیاس روایت می1258
رم«. عرض كردم: پدرتان؟! به من فرمود: »پدرم دیشب نزد من بود«. عرض كردم: پدرتان؟! فرمود: »پد

فرمود: پسرم! اینگونه آمد و میفرمود: »پدرم«. عرض كردم: پدرتان؟! فرمود: »در خواب. جعفر نزد پدرم می
گوید: پس از آن، بر ایشان وارد شدم و به من فرمود: »ای حسن! انجام بده. اینگونه انجام بده«. راوی می

 خواب و بیداری ما، یكسان است«.

ة الدراسدة فنعم فاإلمام املهدي )عليه السدالم( هومن دريم اإلمام أحمد الحسدن )عليه أما قضدي
 السالم( العلوم الدينية وا لهية

علوم دینی و الهی آموزش  )ع(كسی است كه به امام احمدالحسن  )ع(اما مسئله آموزش، بله امام مهدی
 داده است

نه لذل  وفعال كان وجوده بالحوزة هو وكان وجوده يف الحوزة لالصددالن بما وفقه اهلل سددبحا
لبيان الحق وكشد  الكثري من ا نحرافات سدواء على املسدتوو املنهجي أو على مسدتوو التعامل 
ا قتصددددادي وا جتمداعي وهدذا يشددددهدد بده كدل من عداشددددره من طلبدة الحوزة ح  ممن لم يؤمن 

 بدعوته

ن برای ایشان در این كار، عنایت فرمود، برای و وجود ایشان در حوزه، با توجه به توفیقی كه خداوند سبحا
داشتن از بسیاری از انحرافات بوده است، اصَلح بوده است. وجود ایشان در حوزه برای بیان حقیقت و پرده بر

های ی طلبهی راه و روش یا در سطح برخورد اقتصادی و اجتماعی. این موضوعی است كه همهچه در زمینه
دهند؛ حتی كسانی كه به دعوت ایشان هم ایمان نداشته اند، به آن گواهی میكردهی میحوزه كه با ایشان زندگ

 و ندارند.

اما إذا كان السدائل يقصدد الدراسدة ا كاديمية وهي حصدول اإلمام أحمد )عليه السدالم( على 
بكلوريوم الهنددسدددددة املددنيدة فهدذا كدذلد  لثس فيده مثلبدة ح  يتسددددداءل عنده أحدد فهو)عليده 

إنسدددان حاله حال النام ويعثش يف مجتمع له تنريمه وترتثبه وتعلمه للعلوم الدنيوية يف السدددالم(  
الجامعة   يؤثر يف أن يكون مرسددددال للنام من اإلمام املهدي )عليه السددددالم( فأن ياء اهلل ورسددددله 
)عليه السددددالم( الكثري منهم ملا كانت املهنة الشددددائعة يف أقوامهم الرعي فقد تعلموه من قومهم 

)عليه السددالم( تعلم النجارة من يوسدد  النجار، ورسددول اهلل )صددلى اهلل عليه   عثسددیومارسددوه، و
وآله( تعلم التجارة من الخرو  مع تجار مكة للتعلم، فلثس يف العمل هذا مثلبة أو منقصة، كما 
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 ﴿أنده يكون ندافعدا يف القيدادة على األرل، قدال تعدالى: 
ْ
وِل يَدأ سدددد  َذا الرَّ اِل هدَ ال وا مدَ اَم َوقدَ عدَ ل  الطَّ كد 

ْمِشي  ی  وَن َمَعه  نَِذيراً  و  نِزَل ِإَلْيِه َمَل ا َفَيك 
 
ْسَواِق َلْوَ  أ

َ
 [7]الفرقان: ﴾يِف اأْل

آكادمیک است كه همان دست یافتن امام احمداما اگر منظور پرسش به لیسانس  )ع(كننده آموزش 
 )ع(خصوص از او سؤال شود. ایشان شود تا در اینباشد، عیبی برای ایشان محسوب نمیسازی میشهر

كند كه نظم و ترتیبی دارد، و آموزش دیدن علوم ای زندگی میی مردمان است و در جامعهانسانی همانند بقیه
به سوی مردم، تأثیری ندارد.   )ع(دنیوی در دانشگاه توسط ایشان، در فرستاده بودن ایشان از سوی امام مهدی

ج در اقوامشان، چوپانی بود، آن را از قومشان ی رایاز آنجا كه حرفه )ع(بیشتر پیامبران و فرستادگان خداوند
تجارت  )ص(نجاری را از یوسف نجار آموخت و پیامبر خدا )ع(دادند. عیسیدیدند و انجامش میآموزش می

طور شود، همانرا با بیرون رفتن به همراه تاجران مكه آموخت. چنین عملكردی، كمبود یا عیبی محسوب نمی
ای است؟ فرماید: ﴿گفتند: این چگونه فرستادهباشد. خداوند متعال میودمند میكه در رهبری در زمین نیز س

]الفرقان: دهنده باشد؟﴾آید تا همراه با او بیمای بر او فرود نمیرود؟ چرا فرشتهخورد و در بازارها راه میغذا می
7]. 

ول السدفيه فنبهم أخي وفق  اهلل سدبحانه وسددد  كي   يكونوا كأولئ  القائلني هذا الق
الذي فضدددحهم اهلل سدددبحانه به وكشددد  سدددفاهة عقولهم وعقم حجتهم بمواجهة دليل الحق 

 وحجته.

برادرم! خداوند سبحان توفیقت دهد و تسدیدت نماید، آنان را تذكر بده تا مانند آن كسانی نباشند كه چنین 
اش رسوا كند و از سفاهت طهای را بیان كردند كه باعث شد، خداوند سبحان آنان را به واسسخن احمقانه

 شان را عقیم گرداند.هایشان پرده بردارد، و با دلیل حق و استدالل و حجتش، دلیلعقل

ومسدألة اللقاء باإلمام املهدي )عليه السدالم(   يوجد شديعي يقول ما يقولون ألن قصدص اللقاء 
أشدهرها قصدة لقاءات السديد باإلمام املهدي )عليه السدالم( ألنام كثريين فاقت حد التواتر، ولعل  

مهدي بحر العلوم مع اإلمام )عليه السدددالم( وكذل  قصدددة لقاء السددديد حيدر الحلي باإلمام )عليه 
السددالم( وإنشدداده إياه لقصدديدته املشددهورة )مات التصددرب بانترار  أيها املحيي الشددريعة( وهنا  

 السالم(.كت  ألفت يف هذا املجال ذكرت قصص اللقاء باإلمام املهدي )عليه 

ای وجود ندارد كه این سخن آنها را بر زبان براند؛ چرا كه نیز هیچ شیعه )ع(در مورد دیدار با امام مهدی
ترین آنها دیدارهای با مردم بسیاری، به حد تواتر رسیده است. شاید مشهور )ع(های دیدار امام مهدیداستان
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ی و سرودن قصیده )ع(و همچنین داستان دیدار سید حیدر حلی با امام )ع(سید مهدی بحرالعلوم با امام
ه در هایی وجود دارد كی شریعت! صبر در انتظار تو ُمرد«. كتاب كنندهمشهورش برای ایشان باشد. »ای احیا  

 اند.را ذكر نموده )ع(های دیدار با امام مهدیاین زمینه تألیف شده و داستان

أما طل  املعجزة فهو طل  يدلل على أن من يطلبه إما جاهل بدليل الحق ر م وضدوحه وبيانه، 
 أو انه إنما يطل  ذل  ليربر لنفسه عدم اإليمان بالدليل وتصديقه

كند یا با اینكه بر این داللت دارد كه كسی كه آن را درخواست می  اما درخواست معجزه، درخواستی است كه
كند تا ایمان نیاوردن دلیل حق، روشن و واضح است، به آن جاهل است یا صرفا  چنین چیزی را درخواست می

 به دلیل و تصدیقش را توجیه كند.

طلبوا املعجزة  ومن يقرأ القرآن فسددددريو أن من يطلد  املعجزة   يؤمن بهدا فهداهم قوم فرعون
ولكنهم لم يؤمنوا وإنما آمن بها من لم يطلبها وهم السدحرة، وها هم قوم صدالس ملا طلبوا املعجزة 
كفروا بها عند وقوعها، وكذل  قوم رسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله( عندما رأوا املعجزات ازداد 

 كفرهم بمحمد )صلى اهلل عليه وآله( واتهموه بالسحر

آورند. قوم فرعون كنند كه به آن ایمان نمیبیند كسانی درخواست معجزه میخواند، میب كسی كه قرآن را
كه درخواست معجزه كردند، ولی به آن ایمان نیاوردند و فقط كسانی به آن ایمان آوردند كه آن را درخواست 

افتد، به آن تفاق میكنند، ولی وقتی انكرده بودند؛ یعنی همان جادوگران. قوم صالح كه درخواست معجزه می
بیشتر شد و  )ص(وقتی معجزات را دیدند، كفرشان به محمد )ص(ورزند. همچنین قوم رسول اللهكفر می

 ایشان را به جادوگری متهم كردند.

ومن يريد معجزة فلينترر معجزة القائم )عليه السددالم( وهي الدخان وهي آية عذاب نسددتجري 
ار اإلمام املهدي )عليه السددالم( يف مشددارق األرل ومغاربها باهلل منها ونسددأله أن يحف  جميع أنصدد 

 من هذا العذاب اإللهي العريم.

ی عذاب است؛ كه همان دود است باشد، كه نشانه )ع(ی قائمخواهد، منتظر معجزهكسی كه معجزه می
را در سرتاسر جهان، از این عذاب  )ع(ی انصار امام مهدیخواهیم كه همهپناه بر خدا از آن. از خداوند می

 بزرگ الهی در امان بدارد.
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وكدذلد  هدل كدان السددددفراء يعملون معجزات ليصددددددق الندام أنهم يلتقون بداإلمدام املهددي )عليده 
 السالم(؟؟؟!!!

 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2رج  املرج / - رياألستاذ زكي األنصا

 كنند؟؟!!دیدار می )ع(همچنین آیا سفرا معجزاتی آوردند تا مردم ایشان را تصدیق نمایند كه با امام مهدی
 والحمدلله وحده وحده وحده. 

 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(
 هـ ق1432رجب المرجب- استاد زكی انصاری

****** 

 گانهگانه و مهدیین دوازده : دلیل امامان دوازده ۸۴۲پرسش 

دليل األئمة ا ثين عشددددر وا ثين عشددددر مهدي من القرآن تفسددددري يوافق اللغة   :۸۴۲السددددؤال/  
 العربية والعقل واملنطق واجماع امة محمد ملا لها من خريية دون ا مم.

 ا سكندرية -أبو عمار املصري 

ن دوازدهدلیل امامان دوازده گانه از قرآن چیست كه با تفسیر زبان عربی و عقل و منطق و گانه و مهدییَّ
ت است، موافقت داشته باشد.  ت محمد به آنكه بهترین امَّ  اجماع امَّ

 ابوعمار مصری ـ اسكندریه 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 ل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.الحمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على محمد وآ

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد اِلئمة والمهدیین وسلم تسلیما 
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أمة محمد )صدلى اهلل عليه وآله( الآ لها الفضدل على باقي ا مم هي تل  األمة الآ وصدفها اهلل 
الدذين يؤمنون بدالغثد  ويقيمون  *  الكتداب   ريد  فيده هددو للمتقني ذلد ﴿جدل وعال بقولده: 

والدذين يؤمنون بمدا أنزل اليد  ومدا أنزل من قبلد  وبدا خرة هم  *الصددددالة وممدا رزقنداهم ينفقون 
 [4-2]البقرة: ﴾يوقنون

ت محمدی تكه بر بقیه )ص(امَّ تی است كه خداوند جل و عَل آن را ی امَّ با این ها برتری دارد، همان امَّ
سخنش توصیف فرموده است: ﴿این است همان كتابی كه در آن هیچ شكی نیست، پرهیزگاران را راهنما 

كنند * و ایم انفاق میدارند، و از آنچه روزیشان دادهآورند و نماز را به پا میاست * آنان كه به غیب ایمان می
]البقرة: .آورند و به آخرت یقین دارند﴾است ایمان میآنان كه به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده 

2-4] 

ولثس أمة محمد )صدلى اهلل عليه وآله( من ادعى ا نتسداب لتل  األمة من دون أن يعمل بسدنة 
ول  ﴿رسددددول اهلل )صددددلى اهلل عليه وآله( وكأن  لم تقرأ قول اهلل جل وعال:   سدددد  م  الرَّ َتاك 

َ
... َوَما آ

وا ْم َعْنه  َفانَْته  وه  َوَما نََهاك  ذ  ين عشدددر إماما وا ثين عشدددر [ فهل لوجاء دليل ا ث7]الحشدددر:  ﴾...َفخ 
مهديا من السددنة سددرفضدده؟؟ وكأن  لم تسددمع قول رسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله( عن أبي  
هريرة قدال: قدال رسددددول اهلل صددددلى اهلل عليده وسددددلم: )  أعرفن أحددا منكم أتداه عين حدديدث وهو 

م أقلده فداندا أقولده ومدا  متكو يف أريكتده فيقول أتلو علي بده قرآندا مدا جداءكم عين من خري قلتده أول 
 .(١)أتاكم من شر فاني   أقول الشر(

ت محمد ت رسول خدا    )ص(امَّ تی نیست كه ادعای انتساب به آن را داشته باشد بدون اینكه به سنَّ  )ص(امَّ
ای: ﴿.... هر چه پیامبر به شما داد بستانید، و از هر عمل كند. گویا شما سخن خداوند جل و عَل را نخوانده

ت بیاید، آن را رد 2را منع كرد اجتناب كنید....﴾) چه شما (. آیا اگر دلیل دوازده امام و دوازده مهدی از سنَّ
گوید: رسول الله صلی الله علیه ای كه ابوهریره میرا نشنیده )ص(خواهی كرد؟؟ گویا شما سخن رسول خدا 

ای او بیاید در حالی كه او بر تختش شناسم، اگر حدیثی از من بر و سلم فرمود: »من هیچ یک از شما را نمی
تكیه داده باشد و بگوید: در این مورد قرآن را برای من بخوان. هر خیری كه از سوی من نزد شما آمده است، 
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ی به شما رسید، من به شرَّ شمارید من گفتهام و آنچه شما كوچک میمن آن را گفته ام، و اگر هر سخن شرَّ
 (1)رانم«.سخن نمی

ول اهلل )صدددلى اهلل عليه وآله( أمر أمته كي   تضدددل بالتمسددد  بالقرآن والعرة كما أن رسددد 
الطاهرة )عليهم السالم( ولم يأمرهم بالتمس  بما تفرضه أنت مما اسميته باللغة العربية والعقل 
واملنطق وإجمداع أمدة محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده(، أين هدذا اإلجمداع الدذي تددعيده وا مدة اليوم 

لى طوائ  وملدل ونحدل، فيبددو أند   ري مطلع ولو على عموميدات تداري. األمدة ا سددددالمية متفرقدة إ
وكونهدا ملدل ونحدل ولثس بثنهدا إجمداع ولو على أبسددددط األمور بدل هدذا ا جمداع املددعى   تحصددددل 
عليه بني ابناء املذه  الواحد!! فمن أين ل  هذا ا دعاء الذي   دليل عليه سدوو الهوو و  يشء  ري 

 هوو؟؟!!ال

ک جستن به قرآن و عترت پاک )ص(رسول الله  تش، دستور به تمسَّ را داده و به  )ع(برای گمراه نشدن امَّ
ک جستن واجب دانسته ت محمد  آنچه شما برای تمسَّ  )ص(ای و آنها را زبان عربی، عقل، منطق و اجماع امَّ

ت به گروهنام نهاده ها، ای، دستور نفرموده است. این اجماعی كه ادعا كردی، كجا است؟ در حالی كه امروز امَّ
آگاهی نداری؛ حتی به مسایل عمومی ها و ادیان مختلفی تقسیم شده است. مشخص است كمذهب ه شما 

ت اسَلمی و اینكه به مذاهب و ادیان تقسیم شده است و بین آنها اجماعی وجود ندارد؛ حتی در  تاریخ امَّ
باشد، حتی بین پیروان یک مذهب هم وجود ندارد!! پس این ترین مسایل. این اجماعی كه مورد ادعا میساده

 دلیلی جز هوا و هوس و چیزی جز هوا و هوس در موردش وجود ندارد؟؟!! ادعای شما از كجا است كه هیچ 

وها  اقرأ بماذا أوصدددا  رسدددول اهلل )صدددلى اهلل عليه وآله( إن كنت كما تدعي أن  من أمة 
محمد )صددلى اهلل عليه وآله(: )رأيت رسددول اهلل صددلى اهلل عليه وسددلم يف حجته يوم عرفة وهو على 

يقول يدا أيهدا الندام إني تركدت فيكم من مدا إن أخدذتم بده لن نداقتده القصددددواء يخطد  فسددددمعتده  
 تضلوا كتاب اهلل وعرتي أهل بثآ.

ت محمد شما را به آن وصیت كرده را بخوان، اگر همان )ص(آنچه رسول الله  طور كه مدعی هستی از امَّ
خواند اش، خطبه میبریدهرا در حج و روز عرفه دیدم كه سوار بر شتِر گوش )ص(باشی: رسول الله می )ص(
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و من از ایشان شنیدم كه فرمود: »ای مردم! من در میان شما چیزی را به جا گذاشتم كه اگر آن را بگیرید، 
 شوید: كتاب خداوند و عترتم، اهل بیت من«.هرگز گمراه نمی

فهذا عاملكم األلباني يحكم بصددددحة حديث وعرتي أهل بثآ ولثس هنا  يشء اسددددمه لغة 
طق أو ما أسددميته عقال أو إجماعا فهل أنت تدين اهلل جل وعال بهوا  ورأي  كما هو عربية أو من

دين إبلثس )لعنده اهلل( أو تددين اهلل سددددبحدانده بددين حبثبده محمدد )صددددلى اهلل عليده وآلده( الدذي أمر  
األمدة بدالتمسددددد  بدالقرآن والعرة، ولم يدأمر بدالتمسددددد  بدأحددهمدا دون ا خر ومن يفعدل خالن أمر  

  )صلى اهلل عليه وآله( يكون حاله كمن وص  اهلل سبحانه يف كتابه:رسول اهلل

كند و اینجا اسمی این، عاِلم شما ألبانی است كه به صحیح بودن حدیث »و عترتم، اهل بیت من« حكم می
 از زبان عربی، منطق یا آنچه عقل یا اجماع نامیدی، وجود ندارد. آیا تو براساس نظرت و آرای خودت به خداوند

جل و عَل دینی اختیار كردی )همانند دین ابلیس كه خداوند لعنتش كند(؟ یا دینی كه حبیب خداوند، حضرت 
ک جستن به قرآن و عترت دستور می )ص(محمد ت را به تمسَّ دهد، و به خدا دارد را اختیار نمودی كه امَّ

ک جستن به یكی از آنها، بدون دیگری را نداده است. وضعیت ك سی كه بر خَلف دستور رسول دستور به تمسَّ
 عمل كند، مانند آن كسی است كه خداوند سبحان در كتابش توصیف فرموده: )ص(الله 

ول وَن ن ْؤِمن  بِ ﴿ لِدِه َويق  ِ َور سدددد  واْ بَنْيَ ا ي ق  ن ي َفرج
َ
وَن أ لِدِه َوي ِريد  ِ َور سدددد  وَن ِبا ي ر  َبْعضم ِإنَّ الَِّذيَن َيْكف 

ر  ِبَبْعضم َوي   ِ يالً َونَْكف  واْ بَنْيَ َذلِدَ  سددددَ ذ  ن َيتَّخدِ
َ
وَن أ [ ومن يقول اعتمدد مدا جداء يف ١5٠]النسددددداء:  ﴾ِريدد 

القرآن فقط فهو من أولئ  الذين يفرقون بني قول اهلل سدبحانه وقول رسدوله )صدلى اهلل عليه وآله( 
 نستجري باهلل من ذل  الحال واملوصوفني فيه.

خواهند میان خدا و فرستادگانش جدایی افكنند شوند و میافر میكسانی هستند كه به خدا و پیامبرانش ك﴿
]النساء: ﴾خواهند در این میانه راهی برگزینندپذیریم، و میگویند: به بعضی ایمان داریم و بعضی را نمیو می
كند، جزو كسانی است كه بین سخن خداوند گوید فقط به آنچه در قرآن آمده، اعتماد میكسی كه می  .[150

افكند؛ از این وضعیت و كسانی كه چنین وصف شدند، به خداوند جدایی می )ص(بحان و سخن رسولش س
 بریم!پناه می

أمدا إذا كندت طدالبدا للحق فدأدعو  ألن تبحدث وتقرأ وتددقق و  تر  دين ا بداء هو من يحددد 
لالطالع على أدلدة الددعوة لد  آخرتد ، وأدعو  لزيدارة موقع أنصدددددار اإلمدام املهددي )عليده السددددالم( 

 والعنوان هو:
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 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( -  اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2رج  املرج / - األستاذ زكي األنصاري

جو و مطالعه كنی، دقیق شوی و دین وكنم كه جستخواهان حق هستی، شما را دعوت میاما اگر شما 
آگاهی از دالیل پدران را رها كنی كه دینی شود كه آخرت را برایت مشخص كند. شما را دعوت می كنم برای 

 بازدید كنی. آدرس این سایت: )ع(دعوت از سایت انصار امام مهدی
http://vb.al-mehdyoon.org/ 

 والحمدلله وحده وحده وحده. 
 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(

 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری

 دهد؟جهان را تغییر می  )ع(: چگونه امام مهدی ۸۴۳پرسش 

من هو رب  ايها ا مام؟ وهل انت مع محاربة الباطل بحمل السدددالن؟ وكي    :۸۴۳السدددؤال/  
يغري ا مدام املهددي العدالم وانتم يف ا عالن بدأعلى املوقع تقولون ان املهددي قدد ولدد؟ وهدذا يعين انده لم 

 يكن موجوداً!!!

 اذاً من كان يدير الدنيا والدددهدددددددادي لثَس موجوداً؟

 ا سئلة بكل صراحةا مع الشكر والتقدير.أرجو ا جابة عن هذه 
 أوكرانيا/ فينتسيا -علي العبادي 

دهد جنگید؟ امام مهدی چگونه جهان را تغییر میای امام! پروردگار تو كیست؟ آیا شما با سَلح با باطل می
ود گویید مهدی متولد شده است؟ این به آن معنا است كه وجدر حالی كه شما در اعَلن باالی سایت می

 نداشته است!!!
 كرده است؟كننده وجود نداشته، پس چه كسی دنیا را اداره میاگر هدایت

 دانم.ها پاسخ دهید. از شما متشكر و قدرامیدارم با صراحت به این پرسش
 علی عبادی ـ اوكراین ـ وینتسیا 

http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

 ربه اهلل الذي   إله إ  هو الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.

الذی ال إله إال هو الواحد اِلحد الفرد الصمد الذی لم یلد و لم یولد« )الله، همان خداوندی پروردگار او: »الله  
 زاید(.نیازی كه نه زاده شده است و نه میی تنهای بیاست كه خداوندگاری جز او نیست؛ یكتای یگانه

ه مدا يغثد  عن ذهن الندام اليوم أن ا صددددالن هو إصددددالن ا نفس ولثس ا جسدددداد، ومدا ذكرتد 
هي لعلها ناظرة إلى ما يقوم به املهدي   )عليه السددالم(الروايات يف مالحم القتل الآ يقوم بها املهدي  

)عليه من قتل للعقيدة الفاسددة يف أنفس النام ودعوتهم إلى العقيدة الصدالحة فهو   )عليه السدالم(
الطا وت املادية   يحارب الطا وت على املسدددتويني الفكري العقائدي واملادي، ولعل حرب  السدددالم(

ولكنده كمدا نرو اليوم فهو يحدارب عقيددة الطدا وت  )عليده السددددالم(هي آخر مدا يقوم بده املهددي 
الفاسدة وذل  من خالل دعوة النام إلى ما يصلحهم وما ينجيهم من سخط اهلل وعذابه، فالسالن 

عوة بالحسددددىن، لقتال الباطل هو سددددالن العلم والحكمة والد  )عليه السددددالم(الذي يحمله املهدي 
مبعو  رحمة للنام وسد يال لخالصدهم من سدلطة الطا وت الآ أهلكت   )عليه السدالم(فاملهدي  

الحر  والنسدددددل وذلد  من خالل دعوة الندام إلى الحق وبيدان هدذا الحق بدالدد ئدل والرباهني اإللهيدة 
 الواضحة ليحيى من حي عن بثنة وليهل  من هل  عن بثنة.

ها است و نه جسدها. معنی اصَلح نفس چه امروز از دید مردم پنهان مانده، این است كه اصَلح، بهآن
ی فاسدی كند، چه بسا ناظر به كشتار عقیدهشان میاقدام به انجام  )ع(روایاتی كه در مورد نبردهایی كه مهدی  

با طاغوت در  )ع(ی صالح و شایسته باشد. ایشان باشد كه در درون مردم است و دعوت ایشان به عقیده
ای باشد كه جنگد، و چه بسا جنگ مادی با طاغوت، آخرین مرحلهمیهای فكری عقیدتی و مادی حوزه

ی فاسد طاغوت طور كه امروز شاهد هستیم، با عقیدهنماید. ولی ایشان هماناقدام به انجامش می  )ع(مهدی  
ها را از خشم و آورد و آنچه كه مردم را به صَلح میكند و این اصَلح از طریق دعوت مردم به آنپیكار می

برای مبارزه با باطل به دوش  )ع(گیرد. بنابراین سَلحی كه مهدی بخشد، انجام میعذاب خداوند رهایی می
برای رحمت و مهربانی بر مردم  )ع(كشد، سَلح علم، حكمت و دعوت به نیكویی است. بنابراین مهدی می

نسل را از بین برده، و این ی طاغوتی است كه كاشت و ها از سلطهبرانگیخته شده و راهی برای رهایی آن
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كه پذیرد تا كسیهای روشن الهی صورت میمبارزه از طریق دعوت مردم به حق و بیان حق با دالیل و برهان
 شود، با دلیل هَلک شود.شود، با دلیل زنده شود و كسی كه هَلک میزنده می

)صدلى دته رسدول اهلل الذي ن شدركم برهوره هو املهدي الذي بشدرنا بو   )عليه السدالم(املهدي  
يف آخر الزمدان وهو اليمداني الدذي يمهدد لرهور أبيده اإلمدام املهددي محمدد بن الحسددددن  اهلل عليده وآلده(

ولدذا فهدذا املهددي الدذي نددعوكم إليده اليوم هو كلمدة اهلل السددددواء الجدامعدة  )عليده السددددالم(
عليد  أن تعلم أن  للمسددددلمني ولجميع أهدل األرل على كلمدة الحق والعددل والصددددددق والرحمدة و

األرل   تخلو من حجدة هلل ظداهر مشددددهور أو خدان مغمور، واختفداؤه سدددد بده إعرال الندام عنده 
وتيمرهم عليه ولكن ألن رحمة اهلل سدبحانه بالعباد عريمة فال يخلي منه األرل لكي   تهل  

نام و  ولكن يغيبه عن أنرار النام فيكون بصدددربه وإعرال النام عنه حجة اهلل بالغة على ال
 حجة للنام على اهلل سبحانه.

دنش در شبه متولد  )ص(هیم، همان مهدی است كه رسول خدا دكه به ظهور او بشارت می )ع(مهدی 
آخرالزمان بشارت داده است. او همان یمانی موعود است كه برای ظهور پدرش امام مهدی، محمد بن الحسن 

عدالت  ی نیم، همان كلمهکامروز شما را به آن دعوت میند. از همین رو مهدی كه کسازی میزمینه )ع(
حق، عدل، راستی   ی مردم زمین تا همه را بر كلمه  ی خداوندی جامعه است چه برای مسلمانان و چه برای همه

شده یا پنهاِن ترسان )و  و مهربانی گرد آورد. بر شما است كه بدانی زمین از حجت خداوند چه آشكاِر شناخته
ل شدن در خیانت به او داند، و دلیل پنهان بودن او، روی گردانیدن مردم از او و هممخالی نمی در اختفا(،

ا كه رحمت و مهربانی خداوند سبحان به بندگان بزرگ است، زمین را از او خالی جاشد؛ ولی از آنبمی
ردانیدن مردم از او، وی گرویند و به رغم صبر و کند تا از بین نرود، اما او را از دید مردم پنهان میکنمی

 اند.مدلیلی رسا بر مردم است و هیچ دلیلی برای مردم علیه خداوند سبحان باقی نمی

 أما إدارته للعالم فهذا شأنه وهو أعرن به ولثس للنام السؤال عما   يعنيها.

آگاهی او میی جهان توسط او، وظیفهاما چگونگی اداره حق ندارند از چیزی  تر است و مردمباشد و به آن 
 ها هیچ ارتباطی ندارد.بپرسند كه به آن

وإذا شددددئت ا سدددد ادة فأدعو  لالطالع أكه على دعوة املهدي إلى زيارة موقع أنصددددار اإلمام 
 /http://vb.al-mehdyoon.org :)عليه السالم(املهدي 
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 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 ن اهلل له يف األرل(أنصار اإلمام املهدي )مك - اللجنة العلمية

 األستاذ زكي األنصاري

آگاهی بیشخواهی، شما را دعوت میتر میاگر بیش تر از دعوت مهدوی، از سایت انصار امام كنم تا برای 
 دیدار نمایید: )ع(مهدی 

 http://vb.al-mehdyoon.org/  
 وحده.الحمدلله وحده وحده  و

 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(
 استاد زكی انصاری 

****** 

 : چگونه یقین كنم او مهدی)ع( است؟ ۸۴۴پرسش 

السدالم عليكم، كي  لي أن أتأكد أن  أنت املهدي؟؟ واذا اردت رؤيت .. اين   :۸۴۴السدؤال/  
 اجد ؟ ح  ابايع . وهل انت تعلم الغث ؟ او تعلم ما هو كائن وما سون يكون؟

 جزيرة العرب الطائ  -ياسر السفياني الثقفي 

ینم.... كجا پیدایتان توانم یقین كنم شما مهدی هستید؟؟ اگر بخواهم شما را ببسَلم علیكم. چگونه می
 دانید؟دانید؟ یا گذشته و آینده را میكنم تا با شما بیعت نمایم؟ آیا شما غیب می

 یاسر سفیانی ثقفی ـ جزیرة العرب، طائف 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اِلئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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وعليكم السددددالم ورحمدة اهلل وبركداتده... يعرن الحق بددليلده ويؤخدذ الددليدل من الكتداب 
ته وها  تدبر هذا الحديث يف وصدددثته ألم   )صدددلى اهلل عليه وآله(والعرة تصدددديقا لقول رسدددول اهلل  

الوارد عن الصدحابي جابر بن عبد اهلل األنصداري: )رأيت رسدول اهلل صدلى اهلل عليه وسدلم يف حجته 
إني تركت فيكم من ما  يوم عرفة وهو على ناقته القصددواء يخط  فسددمعته يقول يا أيها النام  

 (.إن أخذتم به لن تضلوا كتاب اهلل وعرتي أهل بثآ

شود، و دلیل از كتاب و عترت گرفته م و رحمت الله و بركاته.... حق با دلیلش شناخته میو علیكم السَل
ت خود. در این حدیث كه از صحابی جابر   )ص(شود؛ به جهت تصدیق سخن رسول الله  می در وصیتشان به امَّ

وار بر شتِر را در حج و روز عرفه دیدم كه س  )ص(بن عبدالله انصاری نقل شده است، دقت كن: رسول الله
خواند و من از ایشان شنیدم كه فرمود: »ای مردم! من در میان شما چیزی را به اش، خطبه میگوش بریده

 بیتم«.شوید: كتاب خداوند و عترتم، اهلجا گذاشتم كه اگر آن را بگیرید، هرگز گمراه نمی

رآن والعرة، وكما تعلم  بد أن تسددتند إلى ما ورد يف الق  )عليه السددالم(ولذا فمعرفت  باملهدي  
أن املسدددلمني عموما ولألسددد  تحكمهم نزعة التعصددد  لدين ا باء من دون بحث وتدبر فقد جاء 
اليوم الذي ينتبه به املسددددلمون عموما إلى أن النها التعصدددديب لجهة من الجهات  ري جهة الحق هو 

ق والتعلم والنرر تعصدد  جاهلي بل ح  جهة الحق   تعرن بالتعصدد  بل تعرن بالبحث والتدقي
 بالدليل القطعي الصدور.

طور چه در قرآن و عترت است، مستند باشد. همانباید به آن )ع(به همین جهت شناخت شما از مهدی 
فرما دانی، متأسفانه بر عموم مسلمانان دعوای تعصب نسبت به دین پدران بدون تحقیق و تفكر، حكمكه می

دهد كه روش تعصبی برای تمایل به گرایشی از مسلمانان تذكر میی است. امروز كسی آمده كه به همه
شود، ها غیر از گرایش حق، همان تعصب جاهَلنه است. حتی گرایش حق نیز با تعصب شناخته نمیگرایش

 شود.الصدور شناخته می بلكه با تحقیق، دقیق شدن، آموزش و بررسی با دلیل قطعی

فالقرآن الكريم جعل اهلل سددددبحانه فيه القوانني العامة الثابتة الآ تنرم حركة الحياة بما 
يحقق الغدايدة من الخلق يف كدل العوالم، ومن تلد  القوانني التنريميدة املهمدة هو قدانون معرفدة 
حجدة اهلل وخليفتده يف كدل زمدان، وهدذا القدانون ثدابدت   يتغري و  يتبددل مندذ تنصددددثد  أول خليفدة 

وإلى أن ير  اهلل سدددبحانه األرل وما عليها وهو سدددنة اهلل يف الذين   )عليه السدددالم(للخلق وهو آدم 
ِ َتْبِديالً ﴿خلوا، قال تعالى:  ِة ا َّ نَّ ِ يِف الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبل  َوَلن َتِجَد ِلسدددد  َة ا َّ نَّ [ 62]األحزاب:  ﴾سدددد 
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إلهية ثابتة ولكن النام هي من رفضدددت تطبيق   فالقوانني العامة التنريمية يف القرآن هي سدددنن
تل  القوانني التنريمية العامة وجنت من وراء ذل  كل هذا التخل  والذل وا نصياع للطوا ثت، 

 ولو أن األمة طبقت القانون اإللهي وعملت به ملا كان حالها كما نراه اليوم.

است كه مسیر زندگی را با تحقق بخشیدن  خداوند سبحان در قرآن كریم، قوانین عمومِی ثابتی قرار داده
دهنده، قانون شناخت ی این قوانیِن مهِم سازمانی عوالم، قرار داده است. از جملهبه رسیدن به غایت در همه

باشد. این قانونی است ثابت كه از زمان منصوب شدن اولین خلیفه ی او در هر زمان میحجت خدا و خلیفه
چه در آن است را به ارث باشد و تا هنگامی كه خداوند سبحان زمین و آن )ع(  برای مخلوقات كه حضرت آدم

ت خداوندی است كه در میان پیشینیان نیز بوده است. خداوند كند و عوض نمیببرد، تغییر نمی شود و این سنَّ
ت خدا تغییری﴿فرماید: متعال می ت خداوندی است كه در میان پیشینیان نیز بود و در سنَّ نخواهی  این سنَّ

ت بنابراین قوانین عمومی سازمان .[62]اِلحزاب: ﴾یافت های الهی ثابتی هستند، ولی دهنده در قرآن، سنَّ
ی این دهنده را نپذیرفتند و فراتر از آن، همهمردم، كسانی هستند كه اجرای این قوانیِن عمومِی سازمان

ت قانون الهی را اجرا ها در برابر طاغوآوردنفرود  ها و سرتخلفات و خوار شدن ت را به انجام رسانیدند. اگر امَّ
 بود.بینیم، نمیچه امروز میشان همانند آنكردند، وضعیت و به آن عمل می

 املهم فقانون معرفة الخليفة اإللهي يستند إلى فقرات ثال  هي:

شود كه می این است كه قانون شناخت خلیفه و جانشین خداوند به سه محور تقسیم استچه مهم آن
 عبارتند از:

يف   )عليه السدالم(أو ً: الخليفة يكون منصدوصدا عليه كما نص اهلل سدبحانه مباشدرة على آدم 
ْرِل َخِليفَدةً ﴿محفدل من املالئكدة كمدا قدال تعدالى:

َ
لا يِف األ ِة ِإنجي جَداعدِ قَدال واْ  َوِإْذ قَداَل َربدََ  ِلْلَماَلِئكدَ

ْعلَ 
َ
م  َلَ  َقاَل ِإنجي أ س  ِبَحْمِدَ  َون َقدج بج َماء َونَْحن  ن سددَ ِف   الدج د  ِفيَها َوَيسددْ َتْجَعل  ِفيَها َمن ي ْفسددِ

َ
م  َما  َ أ

ونَ  عندما تر  وصددددية باسددددم من يخلفه بعده   )عليه السددددالم([ أوعن طريق آدم ٣٠]البقرة:  ﴾َتْعَلم 
، ولذا هنا تسدجل نقطة )صدلى اهلل عليه وآله(وصدو ً إلى ن ينا محمد    وهكذا جرت السدنة اإللهية

 على األمة هي ملاذا أوقفت العمل بسنة اهلل؟؟!!

طور كه خداوند سبحان به طور مستقیم در محفل مَلئكه اول: بر خلیفه نص و تصریح شده است؛ همان
ای به فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه فرماید: ﴿و چون پروردگارت جا كه میتصریح نمود؛ آن )ع(به آدم 

كه ما به ستایش ها بریزد و حال آنجا فساد كند و خوندهی كه در آندهم. گفتند: آیا كسی را قرار میقرار می
؛ یا به  [30]البقرة: دانید﴾دانم، شما نمیچه من میكنیم؟ گفت: آنگوییم و تو را تقدیس میتو تسبیح می



 

 523                                                                                       (السابع)اجلزء اجلواب املنری عرب األثری

   
 

ت الهی تا پیامبر ما حضرت كند و ایناش وصیت میقتی به اسم جانشین بعدیو )ع(ی آدم وسیله چنین سنَّ
ت خداوند متوقف شد؟؟!!جا نكتهجاری شد. در این )ص(محمد   ای برای مردم وجود دارد: چرا عمل به سنَّ

لََّها ث مَّ َعرَ ﴿ثانياً: العلم اإللهي مصدداقا لقوله تعالى: َماء ك  سدْ
َ
ْم َعَلى امْلاََلِئَكِة َوَعلََّم آَدَم األ ه  ضدَ

نت ْم َصاِدِقنيَ  ْسَماء َهددؤ  ء ِإن ك 
َ
وِني ِبأ نِ ئ 

َ
[ فخليفة اهلل  بد أن يكون أعلم أهل ٣١]البقرة:  ﴾َفَقاَل أ

 زمانه بمراد اهلل سبحانه وبالعلم اإللهي.

ها بیاموخت. سپس آنها را به آدم و تمام نام﴿دوم: علم الهی كه مصداق این سخن خداوند متعال است: 
باید  .[31]البقرة: ﴾ها خبر دهیدهای اینگویید مرا به نامرا به فرشتگان عرضه كرد و گفت: اگر راست می

 جانشین خداوند، داناترین نسبت به اهل زمان خودش به منظور و هدف خداوند سبحان و علم الهی باشد.

ْيت ه  ﴿ه، مصددددداقاً لقوله تعدالى: ثالثداً: الدعوة إلى حاكميدة اهلل والبيعدة هلل سددددبحداند  وَّ َفََِّذا سددددَ
واْ َله  َساِجِدينَ   [.29]الحجر: ﴾َونََفْخت  ِفيِه ِمن َروِحي َفَقع 

باشد: سوم: دعوت به حاكمیت خداوند و البیعه لله سبحان، كه مصداقی برای این سخن خداوند متعال می
 .[29]الحجر: ﴾یدم، در برابر او به سجده بیفتیدچون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دم﴿

و  يمكن أن تجتمع هدذه الثال  فقرات يف رجدل إ  كدان هو حجدة اهلل وخليفتده، واملهددي 
هو خليفدة اهلل فدَّذن  بدد أن ينطبق عليده هدذا  )صددددلى اهلل عليده وآلده(الدذي بشددددرندا بده رسددددول اهلل 

 خل  أي فقرة من الفقراتالقانون اإللهي بفقراته الثال  مجتمعة من دون ت

ی خداوند باشد. مهدی كه او حجت و خلیفهامكان ندارد این این سه بخش در كسی جمع شود، مگر این
، خلیفه و جانشین خداوند است. بنابراین باید هر سه بخش این ما را به او بشارت داده )ص(كه رسول خدا 

 ها مفقود شده باشد.خشی از بخشكه هیچ بقانون الهی بر ایشان تطبیق كند، بدون این

)صدلى فهو كما أخرب رسدول اهلل   )عليه السدالم(وهذا القانون انطبق على املهدي أحمد الحسدن 
هومن    )صددددلى اهلل عليده وآلده(أنده يولدد يف آخر الزمدان وهو كدذلد ، وقدال رسددددول اهلل   اهلل عليده وآلده(

ذرية بعضدها من بعض   اهلل عليه وآله()صدلى  هومن عرة محمد   )عليه السدالم(عرتي واإلمام أحمد  
وهو أعلم النام   )صدددلى اهلل عليه وآله(وفيه فقرات القانون الثال  كلها ففيه وصدددية رسدددول اهلل  
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بالقرآن والتوراة واإلنجيل، وهو اليوم الشدخصدية الوحيدة يف العالم الذي يدعو إلى إقامة حاكمية 
 اهلل

خبر داده است كه  )ص(طور كه رسول الله  باشد. همانق میـ منطب)ع(احمدالحسن  این قانون بر مهدی ـ
فرمود كه او از خاندان من است  )ص(چنین است. رسول الله شود، ایشان اینایشان در آخرالزمان متولد می

باشد؛ فرزندانی كه برخی از نسل برخی دیگرند. همه می )ص(از خاندان حضرت محمد  )ص(و امام احمد 
در مورد ایشان آمده است و  )ص(ی این قانون در ایشان وجود دارد. وصیت رسول الله گانههای سهبخش

آگاه  پایی باشد. ایشان امروز تنها كسی است كه در جهان به برترین میایشان به قرآن، تورات و انجیل، 
 كنداساس این روش عمل میت و برحاكمیت خداوند دعو

ويعمل على هذا النها اإللهي ودفع من أجله دماء أحبته من أنصددداره، بل ودفع وما يزال ثمن هذا 
 )عليهم السدددالم(العمل اإللهي من حاله فهو شدددريد طريد كما هم األن ياء واملرسدددلون خلفاء اهلل 

منها هي قوله تعالى يف وصدد  حال ا قوام مصددداقاً لقوله تعالى يف آيات كثرية ارشددد  إلى واحدة  
ْوَحى ﴿مع خلفاء اهلل: 

َ
نَّ يِف ِملَِّتَنا َفأ ود  و َلَتع 

َ
ْرِضَنا أ

َ
ْن أ م مج دددددك  ْخِرَجنَّ ِلِهْم َلن  س  واْ ِلر  َوَقاَل الَِّذيَن َكَفر 

امِلِنيَ 
ْهِلَكنَّ الرَّ ْم َلن   [ ١٣]إبراهيم: ﴾ِإَلْيِهْم َربَه 

انصار عزیزش را داده، و حتی پیوسته بهای این عمل الهی را با قرار گرفتن در  هایو در این راه، خون
طور كه پیامبران و فرستادگان كه جانشینان  اش، داده است. او رانده و طرد شده است، همانوضعیت كنونی

ا را به اند. ایشان مصداق سخن خداوند متعال در آیات بسیاری هستند كه شمخداوند)ع( هستند، چنین بوده
باشد: كنم. این سخن خداوند متعال در توصیف حال اقوام با جانشینان خداوند میها راهنمایی مییكی از آن

رانیم یا به كیش ما بازگردید. پس پروردگارشان به ﴿كافران به پیامبرانشان گفتند: یا شما را از سرزمین خود می
 .[13]إبراهیم: مود﴾فرستادگان وحی كرد كه ستمكاران را هَلک خواهیم ن

اليوم وأنصددددداره وهو يندادي يف الندام: ])أعندا تتخداذلون وعن  )عليده السددددالم(وهدذا حدال املهددي 
)عليهم نصددرتنا تنكصددون، حسدد نا اهلل ونعم الوكيل( أفبالتقية تعتذرون عن خذ ن آل محمد 

دة جثش جدالوت مع  أم بدالخون أم بقلدة العددد والعددة، ألم  يقداتدل طدالوت بقلدة العددد والعد  السددددالم(
يف بدر بقلة العدد والعدة   )صدددلى اهلل عليه وآله(كهة عددهم وضدددخامة عدتهم، ألم يقاتل محمد 

َكْم ِمْن ِفَئةم َقِليَلةم َ َلَ ْت ِفَئًة ﴿ونصدرهم اهلل سدبحانه وتعالى أولثس القرآن يهت  يف أسدماعكم  
اِبِرينَ  ِ َوا َّ  َمَع الصَّ  [.249]البقرة: ﴾َكِثرَيةً ِبَِّْذِن ا َّ
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كنید دهد: آیا ما را خوار میباشد كه در میان مردم ندا سر میو انصارش می )ع(این وضعیت امروز مهدی 
زنید. خداوند برای ما كافی و بهترین وكیل است. آیا با تقیه برای خوار كردن و تنها باز میو از یاری ما سر

ه )نفرات و امكانات(؟! آیا در بدر آورید؟ یا با ترسعذر می )ع(گذاردن آل محمد ه و ُعدَّ ؟ یا با اندک بودن ِعدَّ
با نیروها و امكانات اندک نجنگید؟ در حالی كه خداوند سبحان و متعال او را یاری داد. آیا قرآن  )ص(محمد 

دا به خواست خدا، چه بسا گروهی اندک كه بر گروهی بسیار غلبه كند، كه خ﴿زند: هایتان فریاد نمیدر گوش
 [249]البقرة: .﴾كنندبا كسانی است كه صبر پیشه می

هدل تنتررون إ  ا صددددطفدان مع   )عليده السددددالم(يدامن تتخداذلون عن نصددددرة اإلمدام املهددي 
السددددفيداني )لعنده اهلل( وار  يزيدد ابن معداويدة )لعنده اهلل( بعدد اصددددطفدافكم مع الددجدال األكرب 

ْت ِلْلَكاِفِرينَ ﴿)أمريكا( إذاً فابشروا بنار وقودها  ِعدَّ
 
 [.﴾النَّام  َوالِْحَجاَرة  أ

آیا منتظر چیزی جز ایستادن در یک صف كنید،  شانه خالی می  )ع(كه از یاری دادن امام مهدیای كسانی
ـ آمریكاكه با دجال اكبر ـباشید؟! پس از اینبه همراه سفیانِی وارث یزید بن معاویه كه خداوند لعنتش كند، می

مردم و سنگ هستند كه برای كافران ﴿در یک صف بودید؟ در این صورت، به آتشی بشارت باد كه هیزمش 
 ﴾.آماده شده است

البيعة برؤية شددددخص الداعي فهذا ما لم يقل به عاقل على الر م من أننا صددددرنا  أما اشددددرا  
نأل  هذا الشدر  املفتعل من أنام هذا الزمان لكهة تكراره على ألسدنتهم، وكهة ما رددنا على 
هذا الشدددر  وقلنا لهم ناصدددحني إن هذا الشدددر  املفتعل إنما هومن الشددديطان )لعنه اهلل( فكي  

سدوم به لكم الشديطان )لعنه اهلل(، وارجعوا واطلعوا فهذا النجايش )ريض  تسدتمعون لشدر  يو
وصددددقه وبايعه من خالل النرر يف دليله، ومات ولم ير  )صدددلى اهلل عليه وآله(اهلل عنه( آمن بمحمد  

اصدحابه أن يجتمعوا   )صدلى اهلل عليه وآله(وملا وصدل خرب وفاته أمر النيب    )صدلى اهلل عليه وآله(النيب  
بهم صددددالة الغائ  على رون النجايش )رحمه اهلل( فهل برأي من يجعل البيعة مشددددروطة   ليصددددلي

لم تكن بيعدة  )صددددلى اهلل عليده وآلده(برؤيدة شددددخص الدداعي أن بيعدة النجدايش لرسددددول اهلل 
 صحيحة؟؟!! قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني.

گوید؛ ولی با این عاقلی آن را نمیكننده، این سخنی است كه هیچ اما مشروط بودن بیعت به دیدن دعوت 
شنویم و بسیار نیز پاسخ این شرط را دادیم و از روی حال تكرار این شرط را از زبان بسیاری در این زمان می

ی شیطان كه خداوند پند و نصیحت به ایشان گفتیم كه این شرطی كه قرار داده شده است، چیزی جز از ناحیه
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ی آن، شما را دهید كه شیطان )لعنه الله( به واسطهبه شرطی گوش فرامیباشد. چگونه لعنتش كند، نمی
 )ص(گردید و مطالعه كنید. این نجاشی )خداوند از او خشنود باشد( است كه به محمد  وسوسه كرده است؟ باز

ت در دلیلش بیعت نمود و در حالی از دنیا رفت 
َّ
كه پیامبر ایمان آورد، او را تصدیق نمود و با ایشان از طریق دق

به یارانش دستور داد كه جمع شوند تا نماز غایب بر روح  )ص(را ندید. وقتی خبر وفاتش رسید، پیامبر  )ص(
كننده كه بیعت را مشروط به دیدن شخص دعوت نجاشی كه خداوند رحمتش كند، بخوانند. آیا به نظر كسانی

گویید، برهانتان بگو: اگر راست می﴿ست؟؟!!  بیعتی صحیح نبوده ا  )ص(دانند، بیعت نجاشی با رسول الله  می
 .را بیاورید﴾

اِلم  الَْغثْدِ  َفاَل ي ْرِهر  َعَلى َ ْيبِدِه : ﴿أمدا علم الغثد  فقدد كفداندا الجواب عنهدا قول اهلل جدل وعال عدَ
َحداً  

َ
ولم  *أ نْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه  ِإ َّ َمِن اْرَتريدددَ ِمن رَّسددد 

ل    ِمن بَ داً َفَِّنَّه  َيسدددْ وا  *َرصدددَ بَْلغ 
َ
ن َقْد أ

َ
ِلَيْعَلَم أ

َدداً  ءم عدَ لَّ يَشْ ْح ددددَ كد 
َ
ا لَدَدْيِهْم َوأ اَ  ِبمدَ حدَ

َ
اَ ِت َربجِهْم َوأ [ فتددبر ا يدة جيددا 28-26]الجن: ﴾ِرسدددددَ

 وستعرن جواب سؤال .

او دانای غیب ﴿كند:اما در مورد علم غیب، این سخن خداوند جل و عَل برای پاسخ دادن به آن كفایت می
ای كه از او خوشنود باشد كه برای سازد * مگر بر آن فرستادهنمی آشكاراست و غیب خود را بر هیچ كس 

های پروردگارشان را ها پیامگمارد * تا بداند كه آننگهبانی از پیش رویش و از پشت سرش نگهبانی می
- 26]الجن: مه چیز را به عدد، شماره كرده استها است احاطه دارد و هچه نزد آناند و خدا به آنرسانیده

ر كن و پاسخ پرسشت را خواهی یافت. .[28  در این آیه به خوبی تدبَّ

ومعرفدة أدلتهدا فدأدعو  إلى زيدارة موقع   )عليده السددددالم(وإذا شددددئدت ا طالع على دعوة املهددي 
 دليل:للبحث والقراءة والتدقيق والنرر يف ال )عليه السالم(أنصار اإلمام املهدي 

http://vb.al-mehdyoon.org/ 

 والحمد هلل وحده وحده وحده.

                                                                                                                                          
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - العلميةاللجنة 

 هد ق١4٣2رج  املرج / - األستاذ زكي األنصاري

 

http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
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كنم كه از سایت آگاه شوی و دالیلش را بشناسی، تو را دعوت می  )ع(تر از دعوت مهدوی  اگر خواستی بیش
 برای تحقیق، مطالعه و بررسی دلیل دیدار كنی: )ع(انصار امام مهدی 

http://vb.al-mehdyoon.org/ 
 و الحمدلله وحده وحده وحده.

 زمین تمكینش دهد(هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در 
 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری

****** 

 گری امامان هدایتهای یمانی در سیره : نشانه ۸۴۵پرسش 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم :۸۴۵السؤال/ 

 والصالة على محمد واله الطاهرين واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 .  و الصَله علی محمد و آله الطاهرین و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 

 و السَلم علیكم و رحمت الله و بركاته.

  يخفى على كل متتبع ان اليماني من املسددلمات عند شدديعة آل محمد )عليهم السددالم( وانه 
املمهدد لقدائم آل محمدد )عليده السددددالم( املهددي املنترر، وان خروجده حتمدا وجزمدا وانده لن يندادي بمدا 

ان يندادي ويفعلوه كرباء القوم من علمداء وفقهداء )اذا قدام قدائمندا اهدل البثدت اتى بددين جدديدد(، و 
خروجه لها عالمات وامارات لذوي البصدددر وانا سدددال  عنها، انا ممن نذرت نف ددد ومالي وولدي الى 
نصددددرة قائم آل محمد )عليهم السددددالم( و  اشدددد  قيد انملة ان له رسددددول يدعوا الى دعوته وا    
يتورع القوم عن قتلده كمدا فعلوا بجدده الحسددددني )عليده السددددالم( وهم يندادون بنصددددرتده ويددعون 

 لقدومه ولكن ما   يش  يف حدوثه وحقيقته   ينبغي التسليم لكل من ادعا بهذا الحق 

http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
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مات شیعه ساز قائم كه او زمینهی آل محمد)ع( است و اینبر هیچ محققی پوشیده نیست كه یمانی از مسلَّ
ان قوم از علمای چه بزرگكند و به آنكه او قطعا  و حتما  خروج میباشد. اینآل محمد)ع( مهدِی منتظر می

بیت قیام كند، دین كند: »وقتی قائم ما اهلخواند و عمل نمیكنند، نمیخوانند و عمل میآخرالزمان فرامی
پرسم. هایی دارد و بنده در این مورد میها و عَلمتآورد«. برای خروج ایشان برای افراِد بینا، نشانهجدیدی می

ی سر ام و به اندازهزندانم را برای یاری قائم آل محمد)ع( نذر كردهمن جزو كسانی هستم كه خودم، مالم و فر 
طور كه خواند وگرنه مردم از كشتن او همانای دارد كه به دعوتش فرامیسوزنی شک ندارم كه ایشان فرستاده

آمدن   دهند و برایمیانجام دادند، هراسی ندارند. در حالی كه آنان صدای یاری او را سر  )ع(با جدش، حسین  
كه چنین چه در اتفاق افتادن و تحققش شكی نیست، این است كه هر كسیكنند؛ ولی آنسازی میاو زمینه

 ادعایی كند، شایستگی تسلیم شدن به او را ندارد.

فرسدالة رسدول اهلل محمد )صدلى اهلل عليه وآله( كانت دعوة حق تحدثت عنها كت  السدماء 
يو هذا الرسدول )وم شدرا برسدول من يأتي من بعدي اسدمه السدابقة ولكن هذا الحق والبيان بمج

احمد( لم تلغي املتطفلني على هذا املقام الشدددري  وكذل  شدددأن الخالفة الآ ادعاها الثالثة وهي 
تشددري بما   يدع للعاقل املنصدد  واملخلص لدينه انها لعلي )عليه السددالم( دون  ريه ولكن هنال  

ندا اتي اليد  وقليب منفتس لنيمدان والتصدددددديق، ولكن للحق من ادعداهدا لنفسددددده تطفال ومن هندا ا
 واهله

های آسمانی پیشین از آن سخن دعوت حقی بود كه كتاب  )ص(رسالت حضرت محمد رسول الله 
ای پس از خودم هستم كه دهنده به فرستادهگفتند؛ ولی این حق و سخن از آمدن این فرستاده ﴿و بشارت می

افراد باطل مدعی این جایگاه شریف شوند. جایگاه خَلفتی كه آن سه نفر ادعا نامش احمد است﴾  باعث نشد  
كند كردند نیز به همین صورت است و به این مطلب اشاره دارد كه عاقِل با انصاف و مخلص در دین بیان می

اه را است و نه كس دیگر؛ ولی كسانی هستند كه بی هیچ دلیلی، این جایگ )ع(كه این جایگاه فقط برای علی 
كنند. از این رو نزد شما آمدم، در حالی كه دلم برای ایمان و تصدیق باز است، ولی برای خودشان ادعا می

 برای حق و اهلش... 

فلن اسدال عن مكانت  بني قوم  ألني اعلم ان اهلل يختار من عباده الضدعفاء من النام،، ولن 
قراء، ولن اسدال  عن اصدحاب  ألني اعلم ان اسدال  عن مال  ألني اعرن ان اهلل يختار من عباده الف

منهم الناصدس وان منهم الغادر ولكين اسدال  عن  وعن علم  وعن صدلت  باألمام املسددد والقائم 
املفر  سدددال  عن العالمات الآ تجعلين واخواني الذين معي واملنتررين لهذا ا مر التسدددليم وعدم 
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ت س عليده اللوابس( ولعالمدات ا مدام اليمداني امدارات  الوقوع يف دعوة من ادعى )العدارن بزمدانده   تل
وبيانات جاءت يف سددرية ا ئمة الهداة وقال اهلل فيها )وعالمات وبالنجم هم يهتدون( فنجوم ا رل 
محمدد والده ا ئمدة الطداهرون والهدداة املهدديون ولالهتدداء بهم عالمدات فهال بثنتهدا لندا من كتداب 

 اهلل؟؟؟

گزیند... دانم خداوند از میان بندگانش، ضعیفان را برمیپرسم؛ چرا كه میمردم نمیاز جایگاه شما در بین 
پرسم؛ چرا كند. از یارانت نیز نمیدانم خداوند بندگان فقیرش را انتخاب میپرسم؛ چرا كه میاز مال شما نمی

تان با امام استوار تان و ارتباطمكار هستند. اما از شما و علخواه و برخی دیگر فریبدانم برخی از آنان خیركه می
كه منتظر این امر هستند، را در پرسم كه من و برادران همراهم و كسانیهایی میپرسم. از نشانهو قائم می

آگاه به زمانش باشد، شبهات برایش جایگاه تسلیم قرار دهد و در دعوت مدعی باطل وارد نشوند: »كسی كه 
ی امامان هدایتگر ها و بیاناتی دارد كه در سیرههای امام یمانی، عَلمتانهگردد«. نشباعث پوشیده شدن نمی

. ستارگان زمین، ﴾شوندهایی، و آنان كه با ستاره هدایت میو نشانه﴿فرماید:  آمده است و خداوند در موردش می
به سوی  باشند، و برای هدایت شدنكننده میهای هدایتمحمد و خاندان ایشان، امامان پاک و مهدی

 كنید؟؟؟ هایی است. آیا آن را از كتاب خدا، برای ما بیان نمیایشان، نشانه

فمن تل  العالمات ان ا مام اليماني اعلم النام بكتاب اهلل بعد ا ئمة ا ثين عشر كونه اول 
ا ئمدة املهددين بعدد القدائم من ال محمدد،، وكون كتداب اهلل نداطق بمدا كدان ومدا يكون ومدا هو 

لى يوم القيامة واهلل يقول )وما كان اهلل ليضددددل يوما ح  ي ني لهم ما يهتدون( فيهتدون كائن ا
بهددو ا ئمدة من كتداب اهلل )ونزلندا عليد  الكتداب ت يداندا لكدل يش وهددو ورحمدة وبشددددرو 

 للمسلمني(.

گانه است. ازدهها این است كه امام یمانی، داناترین مردم به كتاب خداوند پس از امامان دو یكی از این نشانه
ن پس از قائم آل محمد می ی اتفاقات گذشته، باشد... كتاب خداوند دربارهایشان همان اولین امامان مهدییَّ

كند، مگر پس از خداوند گروهی را گمراه نمی﴿فرماید: گوید. خداوند میحال و آینده و تا روز قیامت سخن می
و ما ﴿شوند. ها با هدایت امامان از كتاب خداوند هدایت میآن .﴾كه هدایت ایشان را برایشان بیان نمایداین

 .﴾ایمی هر چیزی و هدایت و رحمت و بشارتی برای مسلمانان است بر تو نازل كردهكنندهقرآن را كه بیان

وان اج دت عن هذا السددددؤال ومن كتداب اهلل كفدانا عن السددددؤال الثداني وهو صددددلتد  بقدائم آل 
صدددل  معه وحينها نكون ل  من املسدددلمني املسدددتسدددلمني ألمر اهلل يف محمد )عليه السدددالم( وتوا
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عبداده واملصددددطفني من بريتده ونحملد  تبلي  سددددالمندا وو ئندا لقدائم ال محمدد والبيعدة لد  ولده 
 وارخال النفس واملال والولد دون انفاسه املقدسة.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 الجزيرة العربية القطي  -أبو علي 

و  )ع(اگر به این پرسش از كتاب خداوند پاسخ دادید، از پرسش دوم مبنی بر ارتباط شما با قائم آل محمد
ی در برابر شما به امر شدهشویم. در این صورت از مسلمانان تسلیمنیاز میمتصل بودن شما به ایشان بی

برسانید و با شما  )ع(ه قائم آل محمدشویم. درود و دوستی ما را بخداوند در میان بندگانش و برگزیدگانش می
 كنیم. كنیم و جان و مال و فرزندان را تقدیم میو ایشان بیعت می

 و السَلم علیكم و رحمة الله و بركاته.
 ابوعلی ـ جزیرة العرب، قطیف 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 يني وسلم تسليماً.الحمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهد

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

وعليكم السددددالم ورحمدة اهلل وبركداتده... حيدا  اهلل أخي أبو علي وربمدا أندت من القالئدل ممن 
ولكنده يتحدد  بطريقدة فيهدا تمسددددد  بقول العرة  ()عليده السددددالمهو  ري مؤمن بددعوة اليمداني 

اليوم ت شر النام بالدين   )عليه السالم(.. ولو انتبهت أخي فدعوة اليماني  .)عليهم السالم(الطاهرة  
الجدديدد الدذي لم يكن الندام تعلم بده من قبدل ظهور تلد  الددعوة وهو مسدددددألدة ا عتقداد بداملهدديني 

على الر م من أن الروايدات الواردة عن  )عليهم السددددالم( ا ثندا عشددددر من بعدد األئمدة ا ثين عشددددر
بوصدددية رسدددول   )عليه السدددالم(الطاهرين يف هذا األمر فاقت حد التواتر، كما أن احتجا  اليماني  

هومن األدلة الآ   يمكن   )عليهم السدالم(وأنه ويص من أوصدياء محمد   )صدلى اهلل عليه وآله(اهلل  
 والعياذ باهلل وبحسددد  ما قرأت من كلمات  أنت لسدددت من أولئ  ردها إ  عنادا وجحودا أو جهال

وسدددألتهم بَم يعرن صددداح  األمر   )عليهم السدددالم(و  من أولئ  ولذا فلو عدت أخي إلى آل محمد 
أن املدعي لهذا األمر يعرن بالوصددددية والعلم والدعوة إلى   )عليهم السددددالم(فسددددثبني ل  آل محمد  
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 )عليه السالم(الذي ث ته اهلل سبحانه يف كتابه يف قصة تنصث  آدم حاكمية اهلل وهذا قانون اهلل  
 خليفة هلل سبحانه على الخلق.

و علیكم السَلم و رحمت الله و بركاته... برادرم، ابوعلی! درود خداوند بر شما. چه بسا شما جزو افراد اندكی 
كنی كه در آن به سخن ی آن صحبت میایمان ندارند، ولی به صورتی درباره )ع(هستی كه به دعوت یمانی 

ک می )ع(عترت پاک مردم را به دین جدیدی  )ع(جویی... برادرم! اگر توجه كنی، امروز دعوت یمانی تمسَّ
ن دوازدهبشارت می آگاهی نداشتند؛ موضوع اعتقاد به مهدییَّ انه گدهد كه پیش از ظهور این دعوت مردم از آن 

شده از طاهرین در این مورد، به حدِّ تواتر رسیده است.   كه روایات وارد؛ به رغم این)ع(گانهپس از امامان دوازده
 )ص(كه ایشان یكی از اوصیای محمد و این )ص(به وصیت رسول خدا  )ع(طور كه احتجاج یمانی همان

ها را رد نمود. با توان آنانی )پناه بر خدا( نمیباشد، جزو دالیلی است كه جز از روی دشمنی، انكار یا نادمی
ها هستی و نه جزو آنان؛ بنابراین ای برادرم! اگر به آل توجه به سخنانی كه از شما خواندم، نه جزو این

 )ع( شود؟ آل محمدها در این مورد بپرسی كه صاحب االمر چگونه شناخته میبازگردی و از آن )ع(محمد
شود و این قانون ه مدعی این امر با وصیت، علم و دعوت به حاكمیت خداوند شناخته میكنند كبرایت بیان می

ی خداوند سبحان بر خلیفه )ع(خداوند است كه خداوند سبحان در كتابش در ماجرای منصوب كردن آدم 
 مردم، بیان فرموده است.

ضددددحهم سددددهدل نعم هندا  كمدا تقول متطفلون على املقدام اإللهي ولكن أولئد  املتطفلون ف
 )صدددلى اهلل عليه وآله(ويسدددري، فأولئ  املتطفلون يسدددتحيل أن يكون فيهم نص من رسدددول اهلل 

)وصدية( تذكرهم باسدمهم وصدفتهم ويحتجون بها على النام، وها أنت ترو أن وصدية رسدول اهلل 
يف كتداب الغيبدة للطون مندذ قرون، وكثريون تطفلوا على مقدام اإلمدام  )صددددلى اهلل عليده وآلده(

ولكن لم يأت أحد منهم محتجا على النام بوصددية رسددول اهلل )صددلى اهلل   )عليه السددالم(ملهدي  ا
 عليه وآله(، فهذه الوصية كما وصفها سيد الخلق: إنها كتاب عاصم من الضالل ملن تمس  بها.

راد، طور كه گفتی، كسانی هستند كه به دروغ مدعی جایگاه الهی هستند؛ ولی رسوا كردن این افبله همان
گو وجود داشته در مورد این افراد دروغ  )ص(آسان و راحت است. امكان ندارد متنی )نص( از سوی رسول الله  

ی آن، بر مردم حجت و دلیل بیاورند. شما وصیت ها را بیان كند و به واسطهباشد؛ وصیتی كه نام و ویژگی آن
 )ع(ی و بسیاری مدعی جایگاه امام مهدی بینها است كه در كتاب غیبت طوسی میرا قرن )ص(رسول الله 

طور استدالل نكرده است. این وصیت همان  )ص(شدند؛ ولی هیچ یک از ایشان بر مردم، با وصیت رسول الله  
ک جوید.كه سرور خَلیق، توصیف می  فرماید، نوشتاِر بازدارنده از گمراهی برای هر كسی است كه به آن تمسَّ
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)عليده فروايدة اإلمدام البداقر   )عليده السددددالم(هومن ذريدة اإلمدام املهددي  السددددالم()عليده واليمداني  
ووصددفتها بأنها راية هدو و  يحل ملسددلم أن    )عليه السددالم(الآ تتحد  عن راية اليماني    السددالم(

يلتوي عليده ومن فعدل ذلد  فهومن أهدل الندار، هدذا قيدد واضددددس على أن اليمداني حجدة إلهيدة ولثس 
 بدد أن يكون املهددي األول  )عليده السددددالم(هيدة   يوجدد فيده نص، ولدذا فداليمداني هندا  حجدة إل

يًَّة ﴿وهذا ثابت يف كتاب اهلل سبحانه:    )صلى اهلل عليه وآله(املذكور يف وصية جده رسول اهلل   رج ذ 
ِميعا َعِليما  َها ِمن بَْعضم َوا ي  سدَ هو ويص   لسدالم()عليه ا[، واإلمام أحمد الحسدن ٣4]آل عمران:  ﴾بَْعضد 

واسددمه: أحمد بن إسددماعيل بن صددالس ابن   )عليه السددالم(ورسددول اإلمام املهدي محمد بن الحسددن 
 فهذه شجرة نسبه. )عليه السالم(حسني بن سلمان بن اإلمام محمد بن الحسن املهدي 

سخن   )ع(است كه در مورد پرچم یمانی    )ع(است. روایاتی از امام باقر    )ع(از فرزندان امام مهدی    )ع(یمانی  
كه برای هیچ مسلمانی جایز نیست كه از او سرپیچی كند و اینگوید و آن را به پرچم هدایت توصیف میمی

كه یمانی، حجتی الهی كند و هر كس این كار را انجام دهد، از اهل آتش است. این قید روشنی است بر این
ی )صراحتی( موجود نباشد. به همین جهت یمانی  است و هیچ حجت الهی وجود ندارد ك  )ع(ه در موردش نصَّ

ذكر شده است، باشد. این مسئله در كتاب خداوند   )ص(باید همان مهدی اول كه در وصیت جدش رسول الله  
فرزندانی بودند، برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده، و خداوند شنوا و دانا است ﴿سبحان ثابت شده است: 

و نامش:  )ع(ی امام مهدی محمد بن الحسن وصی و فرستاده )ع(. امام احمدالحسن[34ان: ]آل عمر ﴾
باشد. این می )ع(احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان بن امام محمد بن الحسن المهدی 

ب ایشان است.شجره  س   ی ن 

خالل جملدة من  وأمدا علمده يف القرآن فقدد جعلده اليوم يف متنداول من يطلد  الحق وذلد  من 
 )عليه السددددالم(ا صدددددارات الآ أصدددددرها من مثل كتاب التوحيد وبيانه لسددددورة التوحيد وبيانه  

للتوحيد الحق وبيان انحران من يدعون أنهم موحدون عن سد يل التوحيد الحق، وهنا  كتاب له 
إلحكام متشددددابه القرآن، وعلم ا  )عليه السددددالم(بأربعة أجزاء أحكم فيها اإلمام أحمد الحسددددن  

نَزَل َعَلْيَ  ﴿حصدرا مصدداقا لقوله تعالى:    )عليهم السدالم(والتأويل   يعلمه إ  آل محمد  
َ
و الَِّذَي أ ه 

ل وِبِهْم َزْي ا  ا الَِّذيَن يف ق  مَّ
َ
اِبَهاتا َفأ َتشددددَ َخر  م 

 
َم الِْكَتاِب َوأ

 
نَّ أ وَن  الِْكَتاَب ِمْنه  آَياتا َمْحَكَماتا ه  َفَيتَِّبع 

ِويِلِه  َما َتشددَ 
ْ
وَن يِف الِْعْلمِ ابََه ِمْنه  ابِْتَغاء الِْفْتَنِة َوابِْتَغاء َتأ خ  اسددِ ِويَله  ِإ َّ ا ي  َوالرَّ

ْ
ا    َوَما َيْعَلم  َتأ ول وَن آَمنَّ َيق 

ْول واْ األلْبَداِب 
 
ر  ِإ َّ أ كَّ ا يَدذَّ ْن ِعندِد َربجنَدا َومدَ لٌّ مج  من األندا أدعو  [، وأندا واعوذ بداهلل7]آل عمران: ﴾بِدِه كد 
للبحث وا طالع أكه عن هذه الدعوة وأدلتها   )عليه السدددالم(إلى زيارة موقع أنصدددار اإلمام املهدي 

 /http://vb.al-mehdyoon.orgوالعنوان هو: 
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شان در مورد قرآن را امروزه در دسترس طالبان حق قرار داده است. این موضوع از طرق تعدادی از اما علم
ی توحید و بیان ایشان از توحید حقیقی و بیان انحراف نتشر شده مانند كتاب توحید، بیان سورهانتشاراِت م

باشد. كتاب چهار جلدی وجود دارد پرست هستند، میكه مدعی هستند كه در راه توحید حقیقی، یكتاكسانی
ش محكم كردن و در آن، متشابهات قرآن را محكم نموده است در حالی كه دان )ع(كه امام احمدالحسن 
فرماید: ﴿او همان داند. مصداق سخن خداوند متعال كه محصور میكسی نمی )ع(تأویل را جز آل محمد

باشند، و ها ام الكتاب میهایش محكماتند، این آیهكسی است كه این كتاب را بر تو نازل كرد بعضی از آیه
، از جویی و میل به تأویلها كه در دلشان میل به باطل است، به سبب فتنه ها، متشابهاتند. آنبعضی آیه

اند داند، و آنان كه قدم در دانش استوار كردهكنند، در حالی كه تأویل آن را جز خداوند نمیمتشابهات پیروی می
(. من و 1گیرند﴾)گویند: ما به آن ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ما است، و جز خردمندان پند نمیمی

آگاهی بیش )ع(سایت انصار امام مهدی  كنم تا ازپناه بر خدا از منیت، شما را دعوت می تر از برای تحقیق و 
 /http://vb.al-mehdyoon.org این دعوت و دالیل آن دیدار كنی. آدرس سایت:

بكل ما من شدأنه بيان الحق ل    )عليه السدالم(وكذل  إذا أردت محاورة أنصدار اإلمام املهدي  
على البالتو  أويف ا نس ي    )عليه السدالم(  فيمكن  أيضداً الدخول إلى  رفة أنصدار اإلمام املهدي

أو البايلوكس وسدتجد ان شداء اهلل ل  أخوة   يشدغلهم يشء سدوو العمل على بيان الحق بالدليل 
من القرآن والعرة الطداهرة وهددايدة الندام إلى الحق الدذي جداء بده يمداني آل محمدد اإلمدام أحمدد 

 .)عليه السالم(الحسن 

وگو كنی، شان بیان حق برای شما است، گفت كه وظیفه )ع(انصار امام مهدی چنین اگر خواستی با هم
در پالتاک یا در انسبیک یا بایلوكس مراجعه كنی و ان شاء الله برادرانت   )ع(توانی به روم انصار امام مهدی  می

ی حقی كه یمانی شان فقط بیان حق با دالیلی از قرآن و عترت، و هدایت مردم به سو مشغولییابی كه دلرا می
 باشد.آورده است، می )ع(آل محمد، امام احمدالحسن 

 )عليهم السدددالم(وإذا شدددئت أن تسدددل  اقرب الطرق ملعرفة الحق الذي جاء به يماني آل محمد  
فتوجده إلى اهلل سددددبحدانده بنيدة خدالصدددددة واسدددددألده بيدان حقيقدة هدذا األمر لد ، وتددبر قول اهلل 

ول  الَِّذيَن َكفَ ﴿سبحانه: ْم َوَمْن ِعنَده  ِعْلم  َوَيق  ِ َشِهيداً بَثْيِن َوبَثَْنك  ْل َكَفى ِبا ي ْرَساًل ق  واْ َلْسَت م  ر 
يقول للنام: ]اسدددألوا اهلل سدددبحانه عين، واهلل جل   )عليه السدددالم([ فاليماني  4٣]الرعد:  ﴾الِْكَتاِب 

 
 . 7آل عمران:  -1
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هادته وبيان الحق يسددتشددهد اهلل سددبحانه ويطل  شدد   )عليه السددالم(جالله دليل املتحريين[، وها هو
ملن يسددأله، وأنا وأعوذ باهلل من األنا أسددأل  أخي أبا علي هل هنا  مدع بالباطل والعياذ باهلل يطل  

 شهادة اهلل له بأنه حق وانه صادق؟؟!!

ت  )ع(ترین راه را برای شناخت حقی كه یمانی آل محمد اگر خواستی نزدیک آورده است ِطی كنی، با نیَّ
حان توجه كن و از او درخواست كن تا حقیقت این موضوع را برایت روشن كند و در این خالص به خداوند سب

ر كن:  گویند كه تو پیامبر نیستی. بگو: خدا و هر كس كه از كتاب و كافران می﴿سخن خداوند سبحان تدبَّ
فرماید: به مردم می )ع(. یمانی [43]الرعد: ﴾آگاهی داشته باشد، برای شهادت میان من و شما كافی است

است  )ع(»از خداوند سبحان در مورد من بپرسید كه خداوند جل جَلله راهنمای سرگردانان است«. این او 
دارد. برادرم، دهد و حق را بیان میكه از او درخواست كنند، برایش گواهی میكه خداوند سبحان برای كسانی

ت، از شما   ابو پرسم: آیا مدعی باطلی هست كه )پناه بر خدا( شهادت و گواهی میعلی! من و پناه بر خدا از منیَّ
 باشد؟؟!!گو میخداوند را طلب كند كه او حق است و راست

 نسأل اهلل سبحانه أن يري  الحق حقا ويرزق  اتباعه، ويري  الباطل باطال ويرزق  اجتنابه. 

                                                                                                       والحمد هلل وحده وحده وحده.                                  
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2رج  املرج / - األستاذ زكي األنصاري

ات هست به تو نشان دهد و پیروی از آن را روزی  كنیم كه حق را آن گونه كهاز خداوند سبحان درخواست می
 ات گرداند.یگرداند و باطل را آن گونه كه هست به تو نشان دهد و دوری از آن را روز

 و الحمدلله وحده وحده وحده.
 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(

 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری

****** 

 : درخواست مناظره ۸۴۶پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :۸۴۶السؤال/ 
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باختصددار انا اوجه دعوة لنمام احمد الحسددن للمناظرة امام املسددلمني وار   يف معرفة رأيه يف 
قبل ان تكون الدعوة رسمية من خالل اي قناة يختارها ا مام ح  لويف العراق انا استطيع املجيء 

الحمد واملنة فأرجوا سدؤال ا مام اذا كان ير   يف هذه املناظرة واهلل ولي التوفيق وسدأقدم له وهلل  
 .الدعوة قريبا يف احدو القنوات الفضائية ودمتم

 الكويت -علي الحبابي 

 السَلم علیكم و رحمت الله و بركاته.
كنم. مایلم نظرشان را می به طور خَلصه، من از امام احمدالحسن به مناظره در حضور مسلمانان دعوت 

توانم ای كه امام انتخاب كند، بدانم. حتی اگر در عراق باشد، من میپیش از دعوت رسمی از طریق هر شبكه
ت تنها از آِن خداوند است. امیدوارم اگر به این مناظره رغبتی دارند، از امام  حضور پیدا كنم. ستایش و منَّ

ای این دعوت را برای ایشان های ماهواره. به زودی در یكی از شبكه رسان استدرخواست شود. خداوند توفیق
 كنم. پایدار باشید.اعَلم می

 علی حبابی ـ كویت  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحم  د لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اِلئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

وعليكم السددددالم ورحمدة اهلل وبركداتده... يبددو أند  لم تطلع على موقع دعوة أنصدددددار اإلمدام 
)عليه السدددالم( لتعرن أن الدعوة للمناظرة صددددرت من أنصدددار اإلمام املهدي    )عليه السدددالم(املهدي  
يناظر من هو رأم القوم فكما هو معلوم أن    )عليه السدالم(وام خلت، واإلمام أحمد الحسدن  منذ أع
عون العلم، أمدا من هو دونهم  )عليده السددددالم(اإلمدام  ينداظر كرباء القوم الدذين ينكرون حقده ويددي

  وهو منشدور   )عليه السدالم(فيناظره األنصدار وهذا مث ت يف بيان رسدمي أصددره أنصدار اإلمام املهدي  
 يف موقعهم.

اطَلعی ندارید،   )ع(و علیكم السَلم و رحمت الله و بركاته.... ظاهرا  شما از سایت دعوت انصار امام مهدی  
بیان شده است. امام  )ع(تا بدانید كه از سالیان پیش، دعوت برای مناظره از سوی انصار امام مهدی 
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با  )ع(طور كه مشخص است، امام د و همانكنكه رؤسای قوم هستند مناظره میبا كسانی )ع(احمدالحسن 
ها مناظره كند؛ اما انصار با افراد كمتر از آننمایند، مناظره میبزرگان قوم كه حقش را انكار و ادعای علم می

صادر شده، ثابت شده است؛ این  )ع(ی رسمی كه از سوی انصار امام مهدی كنند. این موضوع در بیانیهمی
 ا وجود دارد.هبیانیه در سایت آن

فَّذا أردت أن تناظر فنحن نرح  بمناظرت  وسدددثناظر  أحد األخوة األنصدددار سدددواء كانت 
مع    )عليه السددددالم(هذه املناظرة يف قناة فضددددائية كما حصددددل من مناظرة ألنصددددار اإلمام املهدي 

هد ١4٣١الشددي. الوهابي عدنان العرعور على قناة صددفا طوال ليالي شددهر رمضددان املبار  املايض عام  
 ق.

كنیم و یكی از برادران انصار با شما مناظره خواهد ایل به مناظره هستید، ما از مناظره استقبال میاگر م
با شیخ  )ع(ی انصار امام مهدی  طور كه در مناظرهای باشد، همانتواند در شبكه ماهوارهكرد؛ این مناظره می

ق(  .هـ1431سال گذشته )سالهای ماه مبارک رمضان ی صفا در طول شبوهابی عدنان عرعور در شبكه
 اتفاق افتاد.

فدَّذا كداندت لدديد  القددرة على ترتثد  املنداظرات يف القنوات الفضدددددائيدة كمدا تددعي فنحن 
فهو يناظر كرباءكم وعلماءكم   )عليه السددالم(مسددتدعون للمناظرة. أما اإلمام أحمد الحسددن  

للحق سدواء يف كت    ه السدالم()عليواألمر عائد إليه خاصدة بعد كل هذا البيان الذي قدمه اإلمام  
 السنة أو الشيعة.

 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2رج  املرج / - األستاذ زكي األنصاري

ارید، ما برای ای را دهای ماهوارهكنید توانایی ترتیب دادن مناظره در شبكهطور كه ادعا میاگر همان
كند. پس از این همه بیاناتی كه با بزرگان و علمای شما مناظره می  )ع(ایم. اما امام احمدالحسن  مناظره آماده

ت یا شیعه این مسئلههای اهلبرای حق ارایه فرمود؛ چه از كتاب  )ع(امام  ی به خصوص به ایشان سنَّ
 گردد.میباز

 و الحمدلله وحده وحده وحده.
 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(هیئت 

 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری
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 : تحقیق و درخواست حقیقت از خداوند۸۴۷پرسش 

 :۸۴۷السؤال/ 
salamalaykumwaramatullahiwabarakatuhu; il y à euhtantd'imposteurces 3 dernieresannéesqu'ilestdur 

de suivre la bonne voie;maisvousavezdit la vérité;ilfaut consulter Allah exaltésoitil; et je vais le faire des 

cettenuitinchaAllah;parsquec'est Allah qui guide et c'estenluiqu'ilfautavoirconfiance;et Allah aimeceux 

qui lui font confiance; mon coeur à besoind'Allah et mon ame à besoind'allah et les humainsattendent le 

bienguidé...je pensequ'ilfaut consulter Allah! 

ilestvrais que les défenseur des faux hadiths sontlégion et que le sang ne cesse de couleralors que le 

Coran estpaix et amour;les gens ontététrompé;gavé de faux hadiths entotale contradiction 

avec le coran; moi je recherche la vérité et je vais la demandé à Allah le tout savoir; et je dis Seigneur fait 

que jesoit de ceux qui suivront et qui preteronsallégence au mahdi; je m'enremet à Allah des maintenant 

; 

que le salut et la paixd'allahsoient sur vousainsi que sesbienfaits et samiséricorde; 

et que Dieu nous guide vers le véritable guide; 

votrefrerejafar de la djinns observers team 

 ترجمة السؤال كما يلي:

 باشد:ه شرح زیر میترجمه پرسش مطرح شده ب

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته.

لقد جاء كثري من املدعني بالباطل خالل هذه الثال  السنوات ا خرية بحثث اصبس من الصع  
اتباع الطريق الحق ولكن انتم قلتم الحق رنسدال )نسدتخري( اهلل سدبحانهر هوانا سدون افعل ذل  

الليلدة ان شدددداء اهلل.  ن اهلل هو من يهددي وفيده هو يجد  ان تكون ثقتندا, قليب يحتدا  الى اهلل  هدذه
 وروحي تحتا  الى اهلل والنام ينتررون املهدي...اظن بانه يج  استفهام )استخارة(  اهلل!
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اند؛ اما اند، طوری كه پیروی از راه حق را دشوار نمودهطی سه سال گذشته، مدعیان باطل بسیاری آمده
گیریم(«. ان شاء الله امشب این كار كنیم )استخاره میشما حق را گفتید: »از خداوند سبحان درخواست می

كند و باید به او اعتماد داشته باشیم. قلبم نیازمند دهم؛ چرا كه خداوند كسی است كه هدایت میرا انجام می
كنم الزم است از خداوند دی)ع( هستند... فكر میبه خدا است و روحم محتاج خداوند است و مردم منتظر مه

 بپرسیم )استخاره بگیریم(!

صدحيس ان املدافعون عن ا حاديث املكذوبة يكونون فرق وان الدماء لم تتوق  اراقتها مع ان 
القرآن هو سددددالم وح , النام تم خداعهم وتم اشددددباعهم )الى حد التخمة( با حاديث املكذوبة 

مع القرآن, اندا ابحدث عن الحقيقدة وسددددداطلبهدا من اهلل )العلم كلده( العليم والآ تتعدارل تمدامدا 
 وساقول يا ربي اجعلين ممن يتبعون ويبايعون املهدي, سلمت نف  هلل من ا ن.

كه ریزی متوقف نشده، با اینهایی هستند، و خونكنندگان از احادیث دروغین، فرقهصحیح است كه دفاع
نهایت( با احادیث دروغین و احادیثی كه به ست. فریب دادن و ِاشباع مردم )تا  بیقرآن، خوِد صلح و دوستی ا

وجوی حقیقت هستم و آن )تمام طور كامل با قرآن متعارض است، به حد اشباع رسیده است. من در جست
پیروی و با  علم( را از خداوند علیم خواهانم و خواهم گفت: پروردگارا! مرا از كسانی قرار بده كه از مهدی)ع( 

 اكنون خودم را به خدا سپردم.كنند. از همایشان بیعت می

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته واسال اهلل ان يهدينا الى الهادي الحق.
 djinnsobservers team - أخوكم جعفر

 ی حق، هدایت فرماید. كنندهخواهم ما را به هدایتسَلم علیكم و رحمه الله و بركاته. از خداوند می
    djinnsobservers teamبرادر شما جعفر ـ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 بسم الله الرحمن الرحیمپاسخ: 
.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اِلئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
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وعليكم السدالم ورحمة اهلل وبركاته... حيا  اهلل أخي جعفر ونسدأل اهلل سدبحانه أن يري  
 الحق حقا ويرزق  اتباعه ويري  الباطل باطال ويرزق  اجتنابه.

م السَلم و رحمه الله و بركاته... برادر، جعفر! درود خداوند بر شما. از خداوند سبحان مسألت داریم و علیك
ات گرداند و باطل را آن گونه كه هست كه حق را آن گونه كه هست به شما نشان دهد و پیروی از آن را روزی

 ات گرداند.به شما نشان دهد و دوری از آن را روزی

 سلكت س يل استخارة اهلل سبحانه.ونعم الس يل الذي 

 چه راه خوبی را انتخاب كردی! راه استخاره از خداوند سبحان.

واعلم أخي أن الحق يعرن بدالددليدل، والددليدل يؤخدذ من القرآن والعرة معدا و  يؤخدذ من أحددهمدا 
تجاً به مح  )عليه السدالم(دون ا خر، وبهما يسدتبني الحق من الباطل، وما جاء اإلمام أحمد الحسدن 

على النام من أدلة من القرآن والعرة فهو يؤيد بعضدده بعضددا فقد احتا على النام بوصددية رسددول 
، وهي موافقة للقرآن بل أن اهلل سبحانه أوج  كتابة الوصية على العباد )صلى اهلل عليه وآله(اهلل  

ْم ِإَذا َحضددددَ ﴿وخري العبداد أولى بعمدل الواجد ، فقدال تعدالى:  تِدَ  َعَلْيك  م  امْلَْوت  ِإن َتَرَ  ك  َدك  حدَ
َ
َر أ

اً َعَلى امْل تَِّقنيَ  وِن َحقي ة  ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبنَي ِبامْلَْعر  يَّ [ ولثس لرسدول اهلل )صدلى ١8٠]البقرة:  ﴾َخرْياً الَْوصدِ
اهلل عليه وآله( وصدية كت ت عند حضدور املوت  ري هذه الوصدية الآ احتا بها اإلمام أحمد الحسدن 

 على النام. ه السالم()علي

شود و شود و دلیل نیز از قرآن و عترت به همراه یكدیگر گرفته میبرادرم! بدان كه حق با دلیل شناخته می
گردد. دالیل قرآن و عترت شود. با این دو، حق از باطل مشخص میها بدون دیگری گرفته نمیاز یكی از آن

بر مردم  )ص(كنند. ایشان با وصیت رسول خدا ا تأیید میآورده است، یكدیگر ر  )ع(كه امام احمدالحسن 
احتجاج كرده كه با قرآن موافقت دارد. خداوند سبحان نگاشتن وصیت را بر بندگان واجب كرده و بهترین 

هرگاه یكی از شما را مرگ فرا رسد و ِخیری ﴿فرماید: بندگان، به انجام واجب سزوارتر است. خداوند متعال می
ی پدر و مادر و خویشاوندان، از روی انصاف وصیت كند و این حقی است د، مقرر شد كه دربارهبر جای گذار 

بر مردم به آن استدالل   )ع(و هیچ وصیتی جز وصیتی كه امام احمدالحسن    [180]البقرة:  ﴾برای پرهیزگاران
 كه در هنگام وفاتشان نگاشته شده باشد، وجود ندارد. )ص(كرده است، برای رسول خدا 



 

 540                                                                                                                     (هفتم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

احتا بانطباق قانون معرفة الحجة اإللهي عليه، فهذا القانون قانون تنريمي للحياة وضدروري 
لها، ويف هذا القانون الصددالن وبسددواه الفسدداد، فم  ما اقامت ال شددرية هذا القانون اإللهي الذي لم 

وإلى أن ير  اهلل األرل ومن عليهدا وهدذا  )عليده السددددالم(ول ادم يتغري ولم يتبددل مندذ الخليفدة األ
القدانون يتكون من فقرات ثال  هي: النص)الوصدددديدة(، العلم اإللهي، رايدة البيعدة هلل وحداكميدة 

محتجاً بهذا القانون اإللهي بفقراته كلها، وهذا   )عليه السددالم(اهلل وقد جاء اإلمام أحمد الحسددن 
إ  على صدددداحبه املنصدددد  من اهلل سددددبحانه، أ  يكفي هذا دليال ملن طل    القانون   ينطبق أبدا

 الحق؟؟!!

ایشان با منطبق شدن قانون شناخت حجت الهی بر خودش استدالل كرده است. این قانون، قانونی 
كننده است. در این قانون اصَلح وجود دارد و در غیر آن، فساد. چه هنگام بشریت این  ضروری و تنظیم

بوده است تا زمانی كه خداوند، زمین و هر چه در آن  )ع(الهی را كه از زمان جانشین اول  حضرت آدم  قانون
است را به ارث ببرد، تغییر و تبدیلی در آن راه نداشته است و ندارد، به اجرا رسانیده است؟ این قانون از سه 

یت خداوند(. امام احمدالحسن شود: نص )وصیت(، علم الهی و پرچم البیعت لله )حاكمبخش تشكیل می
های آن، به این قانون الهی احتجاج كرده و این قانون بر هیچ كس جز بر صاحبش كه از با تمام بخش )ع(

كه طالب حق گردد. آیا این به عنوان دلیلی برای كسیسوی خداوند سبحان منصوب شده است، منطبق نمی
 باشد؟؟!!است، كافی نمی

وبثنت   )عليه السدددالم(الصدددحيحة واملوافقة لكتاب اهلل الآ ذكرته    هذا فضدددال على الروايات
 حاله ودعوته وصفته.

را ذكر كرده و وضعیت خودش  )ع(این، عَلوه بر روایات صحیح و موافق با كتاب خداوند است كه ایشان 
 هایش را بیان كرده است.و دعوت و ویژگی

لى العكس كهة املدعني دليل على وجود أما كهة املدعني بالباطل   ينفي وجود الحق بل ع
 الحق، ولو  وجود الحق ملا تطفل عليه املتطفلون ليحاولوا إضعان ثقة النام بصاحبه إذا ما ظهر. 

عكس زیاد بودن مدعیان، دلیلی بر كند؛ بلكه براما زیاد بودن مدعیان باطل، وجود داشتن حق را نفی نمی
شدند، تا اعتماد مردم را به صاحبش در زمان اش نمییان باطل مدعیباشد. اگر حقی نبود، مدعوجود حق می

 ظهورش از بین ببرند.
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والخرية أي سدددؤال اهلل سدددبحانه وطل  نصدددحه هو سددد يل ملعرفة الحق، بل هو سددد يل املؤمنني 
بدالغثد ، ذا  أن أولئد  املؤمنني لسددددان حدالهم دائمدا يقول الخري فيمدا اختداره اهلل، لثقتهم ويقينهم 

هلل سددددبحدانه   يختدار لهم إ  الخري و  يدلهم إ  على الهددو، ونسددددأل اهلل جل وعال أن يهددينا أن ا
 .)عليه السالم(وإيا  ملرضاته ونصرة وليه املرلوم الشريد الطريد أحمد 

باشد، بلكه راه مؤمنان خواهی از او برای شناخت حق میاستخاره نه تنها درخواست از خداوند سبحان و خیر
باشد؛ به جهت چه كه خداوند اختیار فرموده« مییب است؛ چرا كه زبان حال مؤمن همواره »خیر در آنبه غ

ها را جز به سوی هدایت، گزیند و آنكه خداوند سبحان جز خیر برایشان برنمیشان به ایناعتماد و یقین
خشنودی و رضایتش و یاری ولیَّ خواهیم كه ما و شما را به سوی كند. از خداوند جل و عَل میراهنمایی نمی

 اش كه احمِد رانده شده و طردش شده است، هدایت فرماید.ستمدیده

 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2رج  املرج /- األستاذ زكي األنصاري

 و الحمدلله وحده وحده وحده.
 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(هیئت 

 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری

****** 

 : اهدای ثواب نماز و خواندن قرآن به امام معصوم۸۴۸پرسش 

 سيدي ومو ي قائم آل محمد السيد احمد الحسن )عليه السالم(. :۸۴۸السؤال/ 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 !)ع(موالیم! قائم آل محمد، سید احمدالحسن آقا و 
 سَلم علیكم و رحمت الله و بركاته.
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: دأبت على زيارة األئمة املعصدددومني )عليهم السدددالم( يوميا وكل يف يومه واصدددلي صدددالة ١م
الزيارة واهدي ثوابها الى ا مام املعصددوم )عليه السددالم( فهل يمكنين ان اهدي ثواب صددالة الزيارة 

سديدي ومو ي الحجة بن الحسدن )عليه السدالم( يف يومه وهو يوم الجمعة وماهي العبارات الآ الى  
 يتوج  علي قولها عندما اهدي ثواب الصالة؟

خوانم و را زیارت كنم و در هر روِز امام، نماز زیارت می )ع(: عادت دارم هر روز امامان معصوم1پرسش 
توانم ثواب نماز زیارت را به آقا و موالیم حجت بن الحسن م. آیا میكناهدا می )ع(ثوابش را به امام معصوم 

كنم، چه جمَلتی را در روزش كه همان روز جمعه است، اهدا كنم؟ و هنگامی كه ثواب نماز را اهدا می )ع(
 باید بر زبان آورم؟

رآن : وكذل  الحال كما يف السدددؤال ا ول فيما يتعلق بختمة القرآن  نين عند ختمة الق2م
اهدي ثوابها الى احد ا ئمة املعصدددومني )عليهم السدددالم( فهل يمكنين اهداءها الى ا مام الحجة 

 بن الحسن )عليه السالم( وماهي العبارات الآ يمكن قولها عند اهداء الختمة؟

: همانند سؤال اول است، همین مسئله در مورد ختم قرآن نیز وجود دارد؛ چرا كه من هنگام ختم 2پرسش  
توانم ثوابش را به امام حجت بن الحسن دهم. آیا میهدیه می )ع(قرآن، ثوابش را به یكی از امامان معصوم

 توانم هنگام هدیه كردن ختم بیان نمایم، چیست؟هدیه كنم؟ و جمَلتی كه می )ع(

: عند قراءتي لسددددورة التوبة ابتدا القراءة بددددددددد )بسددددم اهلل الواحد القهار( وعند توقفي يف ٣م
تص  السورة ومن ثم العودة للمتابعة هل ابتدا ايضا بددد )بسم اهلل الواحد القهار( ام بددد )بسم اهلل من

 الرحمان الرحيم(؟

كنم. هنگامی كه خوانم، قرائت را با »بسم الله الواحد القهار« آغاز میی توبه را می: وقتی سوره3پرسش 
»بسم الله الواحد القهار« آغاز كنم یا با »بسم الله الرحمن  گردم، آیا بامیكنم و بعد بازدر وسط سوره توقف می

 الرحیم«؟

 اللهم صل على محمد وآل محمد ا ئمة واملهديني وسلم تسليماً.
 كندا  -سادن علي 

.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما 
 سادن علی ـ كانادا  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 الحمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على محمد واله األئمة واملهديني وسلم تسليماً.

 وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته

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

 كم السَلم و رحمت الله و بركاته.و علی

، و  يشر  لف  )عليه السالم(: نعم يجوز اهداء ثواب صالة مستحبة إلى اإلمام املهدي ١  م
 معني يف النية.

ت شرط  )ع(: بله، اهدای ثواب نماز مستحبی به امام مهدی 1پاسخ پرسش  جایز است و لفظ خاصی در نیَّ
 نیست.

. )عليدده السددددالم( : أيضددددددا يجوز اهددداء ثواب قراءة القران الكريم إلى اإلمددام املهدددي 2  م
 كالصالة املستحبة.

همانند نماز مستحبی جایز  )ع(چنین اهدای ثواب قرائت قرآن كریم به امام مهدی : هم2پاسخ پرسش 
 است.

 ة عند العودة إلى قراءة السورة بعد قطعها.:   يج  إعادة ال سمل٣  م

 : هنگام بازگشت به سوره و پس از قطع آن، تكرار بسم الله واجب نیست.3پاسخ پرسش 

 وفقكم اهلل لكل خري وصالن.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2رج  املرج / - األستاذ زكي األنصاري

 را بر هر خیر و صَلحی توفیق دهد.خداوند شما 
 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(

 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری
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 : ادعای رویت پیش از صیحه و سفیانی ۸۴۹پرسش 

قال اإلمام الصداق: رمن ادعى الرؤية قبل الصديحة والسدفياني فهو كاذب مفرر   :۸۴۹السدؤال/
 .١999وانت تقول ان  شاهدت ا مام الحجة عام 

 بغداد -احمد ا مريكي 

زننده  گوی افترا كه ادعای رویت، پیش از صیحه و سفیانی كند، او دروغفرماید: »كسیمی )ع(امام صاق 
 اید.مشاهده كرده ۱۹۹۹یید، حجت را در سال گواست« در حالی كه شما می

 احمد آمریكی ـ بغداد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محم  د اِلئمة و المهدیین و سلم تسلیما 

ِمنيَ ﴿قدال تعدالى:  َتَوسددددج [ إن يف انتسددددابد  لالمريكدان  يدة 75]الحجر:  ﴾ِإنَّ يِف َذلِدَ   يَداتم لجْلم 
للمتوسدددمني، فأمريكا هي الدجال األكرب ومن الغري  أن ينتمي من يدعي ا نتسددداب إلى املذه  

 نتساب واملذه  على طريف نقيض!!الجعفري إلى الدجال ا كرب اذ كالهما ا 

. در انتساب شما به [75]الحجر: ﴾ها است برای هوشیاراندر این، عبرت ﴿فرماید: خداوند متعال می
كه ادعای ای برای هوشیاران وجود دارد. آمریكا همان دجال اكبر است و بعید است كسیآمریكا، نشانه

اكبر منسوب باشد؛ چرا كه این انتساب و مذهب هر كدام منتسب بودن به مذهب جعفری دارد، به دجال 
 مخالفت دیگری است.
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هو اإلمام   )عليهم السددددالم(على العموم ا سددددم الصددددحيس لنمام السددددادم من أئمة أهل البثت  
من هو بهذا   )عليهم السددددالم(ولثس الصدددداق و  يوجد يف أئمة أهل البثت    )عليه السددددالم(الصددددادق  
 ا سم !!!

است نه الصاق و در امامان  )ع(امام صادق  )ع(بیتام صحیح امام ششم از امامان اهلبه طور كلی ن
 نیز كسی با این نام وجود ندارد!! )ع(بیتاهل

مطلقا ولذا فأنت مطال  بأن )عليه السددددالم(  األمر الثاني:   يوجد هكذا قول لنمام الصددددادق 
؟؟ أو أن  اشدتبهت يف )عليه السدالم(لصدادق  تأتثنا بمصددر نقلت عنه هذا القول وينسدبه إلى اإلمام ا

)عليه إلى اإلمام الصددادق   )عليه السددالم(أحسددن أحوال الرن ب  ونسدد ت ما لم يقله اإلمام الصددادق  
ويف هذه الحالة ومن باب النصددس بالدين   )عليهم السددالم(لعدم معرفت  بروايات الطاهرين    السددالم(

 )عليه السالم(ليماني أبني ل  هذا الذي توهمته إشكا  على دعوة ا

خواهیم منبعی را كه از چنین سخنی ندارد و به همین جهت از شما می )ع(مورد دوم: مطلقا  امام صادق 
نسبت دهی؟؟ یا در بهترین حالت، گمانی برایت   )ع(آن نقل نمودی، برای ما بیاوری و بعد آن را به امام صادق  

نسبت دادی، از آن رو   )ع(نفرموده است، به امام صادق    )ع(ق  اشتباه به وجود آورده و سخنی را كه امام صاد
كنم مطلبی كه كه به روایات طاهرین)ع( آشنایی نداری. در این صورت و از باب خیرخواهی برایت روشن می

 است )ع(پنداشتی اشكال به دعوت یمانی 

محمد السدددمري، فهذا الكالم ورد يف توقيع الناحية املقدسدددة إلى السدددفري الرابع وهو علي بن 
وهذا آخر توقيع للسدفري الرابع قبل أن ينتقل إلى الدار ا خرة، ولو كان لدي  من الوقت ما يسدمس 

يف هدذا  )عليده السددددالم(لد  بدالتعرن على ديند  فنددعو  إلى قراءة مدا كتبده أنصددددار اإلمدام املهددي 
اإلمام   ليهم السددالم()عاملوضددوع إجابة على من احتا بهذا التوقيع لتكذي  دعوة يماني آل محمد  

والكالم يف هذا التوقيع طويل سدددندا بحسددد  ما أنتم مل مون به   )عليه السدددالم(أحمد الحسدددن 
 ومتنا

ی مقدسه به سفیر چهارم وارد شده و ایشان علی بن محمد سمری سخنی است كه در توقیعی از ناحیه
باشد. اگر فرصتی داری كه باشد؛ و این آخرین توقیع سفیر چهارم پیش از منتقل شدن به سرای آخرت میمی

در این  )ع(ر امام مهدی های انصای كتاب ی آشنای شدن به دینت را به شما بدهد، شما را به مطالعهاجازه
با  )ع(كه برای تكذیب دعوت یمانی آل محمد)ع( امام احمدالحسن كنیم؛ پاسخی به كسیزمینه دعوت می
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این توقیع استدالل كرده است. سخن در مورد این توقیع طوالنی است؛ هم از جهت سندی كه شما به آن 
 ملتزم هستی، و از جهت متنی.

أقوال كثرية للعلمداء، كمدا أن تداري. الغيبدة الكربو لم يكدذب فمنت التوقيع متشددددابده وفيده  
بعد السدددفري الرابع ونقل عنه أدعية أو نقل عنه إجابات يف أمور    )عليه السدددالم(من رأو اإلمام املهدي 

، لذا فالتكذي  فيما ورد يف التوقيع هو خال )عليه السدالم(حدثت معه أو مع شديعة اإلمام املهدي 
ونقل   )عليه السددالم(بعد السددفري الرابع مباشددرة، و  عالقة له بمن رأو اإلمام  بمن يدعي السددفارة  

 عنه.

كه متن توقیع متشابه است و سخنان زیادی از علما در این مورد وجود دارد.  كتاب تاریخ غیبت كبری، كسی
یی را در اتفاقاتی كه هارا پس از سفیر چهارم دیده است، و از ایشان، دعاها نقل نموده یا پاسخ  )ع(امام مهدی  

كند. به همین دلیل تكذیبی كه در توقیع افتاده است تكذیب نمی )ع(ی امام مهدی اتفاق با ایشان یا با شیعه
باشد و هیچ كه ادعای سفارت پس از سفیر چهارم را داشته باشد، میآمده به طور خاص مربوط به كسی

 او نقل نموده است، ندارد.را دیده و از  )ع(كه امام مهدی ارتباطی به كسی

)عليه عموماً وإن شدددئت ا سددد ادة يف معرفة الحق أدعو  إلى زيارة موقع أنصدددار اإلمام املهدي  
 وعنوانه هو: السالم(

  http://vb.al-mehdyoon.org/ 

 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2شعبان الخري/ - األستاذ زكي األنصاري

 

باشی، شما را دعوت به بازدید از سایت انصار امام مهدی تر از حق میبه طور كلی اگر خواهان شناخت بیش
 كنم. آدرسش این است:می )ع(

http://vb.al-mehdyoon.org/ 
 ده وحده.و الحمدلله وحده وح

 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(
 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری

http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
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****** 

 ی میان او و یمانی كجا است؟ : سفیانی كیست؟ و مسابقه ۸۵۰پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :۸۵۰السؤال/ 

 سالم عليكم.

 بسم الله الرحمن الرحیم
 سَلم علیكم

املعرون ان هنا  خمس عالمات حتمية قبيل الرهور وهي خسددد  البيداء وصددديحة السدددماء 
ومقتل النفس الزكية بني الركن واملقام وخرو  السدفياني واليماني بيوم واحد وشدهر واحد وعام 

 واحد يتسابقون كفرن رهان نحو الكوفه

رفتن( بیدا، ه عبارتند از: خسف )فرو  ی حتمی وجود دارد كمعروف است كه اندكی پیش از ظهور، پنج نشانه
ه بین ركن و مقام، خروج سفیانی و یمانی در یک روز و یک ماه و یک صیحه  ی آسمانی، كشته شدن نفس زكیَّ

 دهند.سال كه مانند دو اسب مسابقه به سمت كوفه مسابقه می

ايات اهل فان كنتم انتم اليماني فمن هو السدددفياني واين السدددباق بثنكم ولم نخرب بكل رو
البثددت ان اليمدداني هو ابن املهدددي فقط اخربنددا انهددا اهدددو الرايددات ومدداهي حجتكم انكم انتم 

 اليماني

بیت  به ما ی بین شما كجا است و در روایات، اهلاگر شما یمانی هستی، پس سفیانی كیست و مسابقه
ترین پرچم است. دلیل شما كنندهتاند كه هدایخبر ندادند كه یمانی، فرزند مهدی است، فقط به ما خبر داده

 كه یمانی هستید، چیست؟ برای این

 ان كان سالن رسول اهلل وهو العلم فما اسمي وحسيب الكامل  اتيكم حبوا على الثلا.

ها خیز بر روی برفاگر سَلح رسول خدا كه همان علم است، را دارید، نام و نسب كامل من چیست؟ تا سینه
 نزد شما بیایم.
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 ا فائق احرامي وتقديري  ني طال  حقيقة وابحث عنها وشكرا.تقبلو
 العراق  -سالم العراقي 

كنم. جو میونهایت احترام و قدردانی مرا بپذیرید؛ چرا كه من طالب حقیقت هستم و در مورد آن، جست
 متشكرم.

 سَلم عراقی ـ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

وعليكم السدالم ورحمة اهلل وبركاته... لو انتبهت أيها األخ أن اليماني والسدفياني يتسدابقان 
كفرن رهدان إلى الكوفدة، فهدل اليوم هندا  سددددبداق أو توجده للكوفدة من اليمداني ح  تطدالبده 
وتقول أين السددددفيداني؟؟!! وهدل تعلمدت من آل محمدد )عليهم السددددالم( أو هدل قدالوا لد  أن الحق 

باطل؟؟!! ألم يقولوا للنام إن الحق يعرن بالدليل؟؟ وهل السددددفياني دليل على اليماني يعرن بال
 لتسأل هكذا أيها األخ؟؟!! 

برادر گرامی! اگر توجه داشته باشی، یمانی و سفیانی مانند دو اسب  و علیكم السَلم و رحمت الله و بركاته.
مسابقه یا حركتی به سوی كوفه وجود دارد تا شما  تازند؛ آیا امروز از سوی یمانی،مسابقه به سوی كوفه می

ها به تو فرمودند آموختی یا آن )ع(چنین چیزی را مطالبه كنی و بگویی سفیانی كجا است؟! آیا از آل محمد
شود؟ برادر!  آیا سفیانی شود؟! آیا به مردم نفرمودند كه حق با دلیل شناخته میكه حق با باطل شناخته می

 چنین پرسشی مطرح كنی؟!است تا این دلیلی بر یمانی

باحتجاجه بوصددية   )عليه السددالم(أنه ابن اإلمام املهدي    )عليه السددالم(بني اإلمام أحمد الحسددن  
جده رسدول اهلل )صدلى اهلل عليه وآله(، فوصدية جده )صدلى اهلل عليه وآله( ت  ت بنوته لنمام املهدي 

حجة من حجا اهلل سددبحانه، و    )عليه السددالم(ماني  أما رواية اليماني فبثنت أن الي)عليه السددالم(
حجة هلل سدددبحانه على الخلق بعد محمد )صدددلى اهلل عليه وآله(  ري من أث تهم محمد )صدددلى اهلل 
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عليه وآله( يف وصثته وهم األئمة ا ثنا عشر واملهديون ا ثنا عشر، واإلمام محمد بن الحسن املهدي 
مداني وبدالجمع بني الوصدددديدة وروايدة اإلمدام البداقر الآ عرفدت هو اإلمدام الثداني عشددددر ولثس هو الي

وهو   عليده السددددالم(بداليمداني ت ني أن اليمداني الدذي رايتده رايدة هددو أي هو الدداعي إلى اإلمدام املهددي )
عالمدة الحق يف عصددددر الرهور واملهددي األول هو أول املؤمنني لدذا  بدد أن يكون اليمداني هو أول 

هو ابن اإلمام الحجة )عليه السددالم(تمال آخر مطلقا، ومن هنا ت ني أن اليماني  املؤمنني و  يوجد اح
 .)عليه السالم(

است، با استنادش به وصیت جدش، رسول الله  )ع(بیان كرده كه فرزند امام مهدی    )ع(امام احمدالحسن  
كند كه ثابت میكند. اما روایت یمانی را ثابت می )ع(فرزند داشتِن امام مهدی  )ص(. وصیت جدش )ص(
خداوند سبحان حجتی  )ص(های خداوند سبحان است و پس از حضرت محمد حجتی از حجت )ع(یمانی 

ها را در وصیتش به اثبات رسانیده باشد؛ ایشان، امامان آن )ص(كه حضرت محمد بر مردم ندارد مگر این
امام دوازدهم است و یمانی  )ع(مهدی باشند. امام محمد بن الحسن الگانه میگانه و مهدیین دوازدهدوازده

شود كه یمانی كه كه یمانی را معرفی كرده است، روشن می )ع(نیست. با جمع بین وصیت و روایت امام باقر 
ی حقی در عصر ظهور و عَلوه بر این، و نشانه  )ع(كننده به سوی امام مهدی   پرچمش پرچم هدایت و دعوت 

آورندگان كه یمانی اولین ایمانآورندگان است. بنابراین گریزی نیست جز این باشد، اولین ایمانمهدی اول می
فرزند امام حجت  )ع(شود كه یمانی جا مشخص میباشد و به هیچ وجه احتمال دیگری وجود ندارد. از این

 است. )ع(

.. ال. فقول  هذا شدابه قول من قال .أما قول : إن كان سدالن رسدول اهلل وهو العلم فما اسدمي
عندما قال للنام سددددلوني قبل ان تفقدوني، فربز له أحدهم وقال له إذا   )عليه السددددالم(لنمام علي  

 كنت تدعي العلم فكم شعرة يف لحيآ؟؟!!

اما سخن شما: »اگر سَلح رسول الله علم است، پس نام من چیست...« این مشابه سخن كسی است كه 
كه مرا از دست بدهید« یكی از آنان بلند شد و به مردم فرمود: »بپرسید پیش از آن )ع(مام علی هنگامی كه ا

 به ایشان گفت: اگر مدعی علم هستی، چند تاِر مو در ریش من است؟؟!!

طال  للحقيقة وباحث عنها سدأنصدس ل  وأبني ل  أن معرفة اسدم   -كما تقول أنت-وألن   
بدل يمكند  الدذهداب إلى أي عران أو مشددددتغدل بتلد  األمور  وحسددددبد  الكدامدل لثس علمدا إلهيداً 
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ويخرب  باسدم  وحسدب ، وهنا أسدأل : هل إذا أخرب  هذا العران باسدم  وحسدب  سدتأتيه حبوا 
 على الثلا؟؟!!

وجوی حقیقت هستی، تو را نصیحت جا كه شما آن طور كه خودت بیان نمودی، طالب و در جستو از آن
توانی نزد نم كه شناخت نام و نسب كامل شما، علم الهی نیست؛ بلكه میككنم و برایت بیان میمی

جا از تو كه به چنین اموری اشتغال دارد، بروی تا نام و نسبت را به تو خبر دهد. اینشناس یا كسیچهره
 روی؟؟!!ها به سویش میخیز بر روی برفشناس نام و نسب تو را بیان كند، سینه پرسم: اگر این چهرهمی

)عليهم إنما العلم اإللهي هو العلم بالعقيدة، والعلم بما بني صدددددفيها، هكذا قال لنا آل محمد  
أن إذا ادعى هذا األمر مدعي فاسدددألوه عن العرائم الآ يجث  فيها مثله، فهل هنا  اليوم السدددالم(  

 أعرم من القرآن والتوراة واإلنجيل لثسأل املرء فيهن وتل  رسا ت الحق سبحانه؟؟!!

چنین به ما فرمودند كه اگر مدعی ادعای  )ع(علم الهی فقط علم به عقیده و محتوای آن است. آل محمد
تر از قرآن دهند. آیا امروز بزرگها پاسخ میاین امر را نمود، از عظائم از او بپرسید كه كسانی همانند او، بدان

های خداوند حق سبحان ها رسالته آنو تورات و انجیل وجود دارد تا كسی در موردش بپرسد در حالی ك
 باشند؟؟!!می

 وهل اسم  وحسب  هو بعرمة رسا ت رب العاملني؟؟!!

 های پروردگار جهانیان است؟؟!!ی بزرگی رسالتآیا نام و نسبت شما، به اندازه

فَّن كنت صددادقا بطل  الحقيقة والبحث عنها فاطلبها بالدليل واسددأل مسددتفهما و  تسددأل 
اهلل سدددبحانه ملعرفة الحق والحقيقة، ومرحبا بكل اسدددئلت  و  تأخذ كالمي على   تعنتاً هدا 

أنه تقليل من شدأن  حاشدا هلل سدبحانه إنما هو نصديحة أسدأل اهلل سدبحانه أن يجعل  من املنتفعني 
 بها كما نصحنا من سبقنا ونفعنا بها.

ا با دلیل درخواست كن و برای كنی، آن ر وجو و در موردش تحقیق میاگر شما صادقانه حقیقت را جست
فهمیدن بپرس و نه برای به سختی انداختن! خداوند سبحان تو را به شناخت حق و حقیقت راهنمایی كند. 

كه بخواهم شأن تو را را پایین بیاورم، برداشت نكن؛ هایت و سخن مرا از این باب اینآفرین بر تمامی پرسش
مند شدگان . از خداوند سبحان مسألت دارم شما را از بهرههرگز چنین نیست؛ چیزی جز خیرخواهی نیست

 مند شدند.طور كه به افراد قبلی نصیحت نمودیم و از آن بهرهها قرار دهد، همانآن
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لالطالع أكه على أدلة   )عليه السددددالم(وكذل  أدعو  إلى زيارة موقع أنصددددار اإلمام املهدي  
 ، والعنوان هو:)عليه السالم(حمد الحسن الدعوة اليمانية املباركة وداعيها اإلمام أ

http://vb.al-mehdyoon.org/ 

 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2شعبان الخري/ - األستاذ زكي األنصاري

كنم تا بیشتر از دالیل دعوت مبارک می )ع(چنین شما را دعوت به دیدار از سایت انصار امام مهدی هم
 مطلع شوی. آدرس سایت:  )ع(اش امام احمدالحسن كنندهیمانی و دعوت 

http://vb.al-mehdyoon.org/ 
 و الحمدلله وحده وحده وحده.

 ت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(هیئ 
 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری

****** 

 تناقض بین دوازده مهدی در وصیت و نامیدن امام علی)ع( به اسم مهدی: ۸۵۱پرسش 

 السالم عليكم  :۸۵۱السؤال/ 

 سَلم علیكم

وآله لعلي )عليه السدددالم( ان اسدددم املهدي مر يف الوصدددية عن رسدددول اهلل محمد صدددلى اهلل عليه 
مهدديدا بعدد األمدام الثداني عشددددر الثس يف هدذا  ١2خدال بده و  يجوز لغريه وبعددهدا تدذكر الوصدددديدة 

 تناقض واضس ينفي وجود هكذا وصية.
 القادسية -جبار ال محمود 

http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
http://vb.al-mehdyoon.org/
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اص دارد آمده است كه نام مهدی، به ایشان اختص )ع(به علی  )ص(در وصیت رسول خدا حضرت محمد 
كند. آیا در و برای غیر ایشان جایز نیست و پس از آن، وصیت، دوازده مهدی را پس از امام دوازدهم ذكر می

 كند؟این مسئله تناقض روشنی نیست كه وجود داشتن این وصیت را نفی می
 جبار آل محمود ـ قادسیه 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

.. لثس هنا  تناقض فضدداًل على أن تصددفه بالواضددس، .وعليكم السددالم ورحمة اهلل وبركاته
هي أسددماء علي  -الآ من ضددمنها اسددم املهدي   -ألنه؛ أو ً: نصددت الوصددية على أن األسددماء السددتة  

 يف السماء وفرق بني األسماء السماوية واألسماء األرضية. )عليه السالم(

كه آن را به روشن و واضح ؛ چه برسد به اینو علیكم السَلم و رحمت الله و بركاته... تناقضی وجود ندارد
: وصیت تصریح می ها ی آنگانه كه مهدی از جملههای ششكند كه نامبودن توصیف كنی؛ چرا كه اوال 

 های زمینی تفاوت وجود دارد.های آسمانی و نامدر آسمان است و بین نام )ع(های علیاست، نام

)فال )عليه السدددالم(  ء   تصدددس ألحد  ري اإلمام علي وثانياً: نصدددت الوصدددية على أن هذه األسدددما
، )عليه السدالم( تصدس هذه األسدماء ألحد  ري ( أي   تجتمع هذه األسدماء يف أحد  ري أمري املؤمنني  

لقال مثاًل: )فال يصددس   )عليه السددالم(فلو أراد عدم صددحة أي فرد من هذه األسددماء لغري أمري املؤمنني  
ا يجوز أن يتسددمى  ري أمري املؤمنني بأحد هذه األسددماء السددتة ولثس اسددم منها لغري (، وعلى هذ

 بجميعها، إ  ما نص الدليل على عدم التسمي به كاسم )أمري املؤمنني(.

: وصیت تصریح می ها برای شایسته نیست: »این نام )ع(ها برای كسی جز امام علی كند كه این نامثانیا 
شود. اگر منظور ایشان ها در كسی جز امیرالمؤمنین جمع نمین ناماحدی جز تو شایسته نیست«؛ یعنی: ای

شایسته نیست، به عنوان مثال  )ع(ها به تنهایی برای كسی جز امیر المؤمنین یک از این نام این بود كه هیچ
با یكی   توانندها برای غیر تو شایسته نیست«. بنابراین كسانی جز امیرالمؤمنین میفرمود: »هیچ نامی از آنمی
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تواند برای ها؛ مگر اسمی كه متن تصریح كند كه نمیی آنگانه نامیده شود و نه با همهی ششهااز این نام
 المؤمنین«. غیر او باشد؛ مثل اسم »امیر

وثالثاً: قد يكون قصدد الرسدول )صدلى اهلل عليه وآله( سدل  الشدرعية عن من يتسدمى بأسدماء 
طاه اهلل تعالى له، اي ان الكالم ناظر إلى اثبات حق أمري املؤمنني امري املؤمنني وسددل  حقه الذي أع

قبدال الدذين  صددددبوا هدذا الحق بددون دليدل او برهدان، وتسددددموا بلقد  أمري املؤمنني  )عليده السددددالم(
ونصددددبوا أنفسددددهم هدداة للندام يفرقون بني الحق والبداطدل، وبهدذا يكون األئمدة من أهدل البثدت 

يف املنع من التسدددمية بأحد هذه ا سدددماء اللهم إ  ما نص الدليل على    ري داخلني  )عليهم السدددالم(
 .)عليه السالم(اختصاصه بعلي بن ابي طال  

: چه بسا منظور رسول خدا  های امیرالمؤمنین سلب شرعیت دادن از كسانی است كه به نام )ص(ثالثا 
كنند؛ به عبارت دیگر این او غصب میشوند و حقی را كه خداوند متعال به ایشان داده است، از خوانده می

در برابر كسانی است كه این حق را بدون دلیل یا برهانی غصب  )ع(المؤمنین  سخن ناظر به اثبات حق امیر
اند كه حق را از كنندگانی برای مردم قرار دادهكرده و با لقب امیرالمؤمنین نامیده شده و خودشان را هدایت

شوند، ها وارد نمیدر نامیده نشدن به یكی از این نام )ع(بیترتیب امامان از اهلكنند. به این تباطل جدا می
 تصریح كند. )ع(مگر آن اسمی كه متن بر اختصاص داشتنش برای علی بن ابی طالب 

فهذه ثالثة وجوه أو ردود سددددجلتها ل  على وجه السددددرعة، وأقل ما يقال فيها إنها محتملة أو 
يريد أن ينقض أو يشددددكل على نص شددددرعي أو دليل،  بد أن يكون راجحة، و  يخفى أن الذي  

اشددكاله أو نقضدده محكماً، ألن ثبوت ا شددكال أو النقض فرع احكامه، فما دام  ري محكم 
 وهنا  وجوه أو احتما ت ضده   يكون اشكا ً او نقضاً. 

توان گفت این مورد آن میاین سه وجه یا پاسخی بود كه به سرعت برایت نگاشتم و حداقل چیزی كه در 
خواهد متن شرعی یا دلیل را نقض كند یا بر آن كه میاست كه محتمل یا راجح است. پوشیده نیست كسی

اشكال بگیرد، باید اشكال یا نقض او محكم باشد؛ چرا كه ثبوت اشكال یا نقض، فرِع محكم بودن آن است. 
 گردد.وجود داشته باشد، اشكال یا نقضی محسوب نمی مادام كه محكم نباشد و وجوه یا احتماالتی علیه آن

فبأي دليل أيها األخ قررت الطعن بوصددية رسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله( وهي وصددية يشددهد 
 ؟؟!!)عليهم السالم(لها القرآن وروايات الطاهرين 
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زنی، در حالی كه این وصیتی است كه طعنه می )ص(پس ای برادر! با چه دلیلی به وصیت رسول خدا 
 دهند؟؟!!برایش گواهی می )ع(قرآن و روایات معصومین

)عليه وإذا كنت طالباً للحق فأرشدددد  إلى قراءة كتابني عن الوصدددية ألنصدددار اإلمام املهدي  
 كتبة اليمانية وعنوان املوقع هو:موجودين يف موقع األنصار قسم املالسالم( 

http://vb.al-mehdyoon.org/ 

كه در سایت انصار و بخش  )ع(اگر طالب حق هستی، شما را به خواندن دو كتاب از انصار امام مهدی 
 :كنم. آدرس سایتی یمانی موجود است، راهنمایی میخانهكتاب 

http://vb.al-mehdyoon.org/ 

 )عليه السالم(.والكتابان هما؛ دفاعا عن الوصية، وا خر هو؛ الوصية والويص أحمد الحسن 

 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2الخري/شعبان 

 

 «.)ع(این دو كتاب عبارتند از: »دفاعی از وصیت« و دیگری: »وصیت و وصی احمدالحسن 
 و الحمدلله وحده وحده وحده.

 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(
 هـ ق1432شعبان الخیر/

****** 

 خواهم ای می : معجزه ۸۵۲پرسش 

معجزة من سددماحتكم، وهي أن تتحدثوا يف بضددع سددطور عن شددخصددثآ أريد   :۸۵۲السددؤال/  
 .. وشكرا..وتذكرون معلومات شخصية عين، دراسآ، تخصيص، مهنآ

 السويد -يحيى يعقوب 

http://vb.al-mehdyoon.org/
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كه در چند سطر از شخصیت من سخن بگویید و اطَلعاتی از خواهم: اینای میاز جنابعالی معجزه
 ... بیان كنید. متشكرم..ی من وهشخصیت من، از تحصیَلت من، تخصص من، حرف

  یحیی یعقوب ـ سوئد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

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

مرسدل لكل ال شدر أي  )عليه السدالم(  عما تريد، واإلمام    )عليه السدالم(لو تنزلنا وأجاب  اإلمام  
إلى أكه من سددتة مليارات إنسددان، فهذا يوج  عليه أن يليب هذا الطل  الذي طلبته أيها األخ إلى 

من الحكمة تماما؟؟!! وهل  هذه السدتة مليارات، فكم سدثسدتغرق من الزمن لتلبية طل  خال
هو مرسدددددل لتلبيدة طلبدات الندام أو لهددايدة الندام إلى طريق الحق؟؟!! مدا بكم أيهدا الندام؟؟!! 
ماذا دهاكم؟؟!! ألسدددتم تقولون نحن يف عصدددر العلم والتطور فهل العلم والتطور أوصدددلكم إلى 

يدان الحق والعقيددة لب)عليده السددددالم( هدذه املرحلدة أن تسدددددألوا رجال مرسددددال من اإلمدام املهددي 
الصددحيحة ونفي ا نحران الذي علق بها من جراء ع ث فقهاء آخر الزمان، أنتم تأتون لتسددألوا هذه 

 األسئلة الفار ة الآ ان دلت على يشء إنما تدل على فراغ عقول سائليها؟؟!!

ی بشریت برای همه )ع(حالی كه امام اید را پاسخ گوید، در چه خواستهآن )ع(اگر كوتاه بیاییم و امام 
چه را كه شما ای كند آنفرستاده شده است، یعنی به سوی بیش از شش میلیارد انسان، این بر او الزم می

ه ِكشد درخواستی را پاسخ گوید كبرادر درخواست نمودی، برای شش میلیارد نفر پاسخ دهد. چقدر طول می
های مردم فرستاده شده باشد؟؟!! آیا ایشان برای پاسخ دادن به درخواستای از حكمت در آن نمیهیچ بهره

است یا برای هدایت مردم به سوی راه حق؟؟!! ای مردم! شما را چه شده است؟؟!! چه چیزی شما را فریفته 
و تكامل، شما را به این مرحله رسانیده  است؟؟!! آیا قبول ندارید كه ما در زمان علم و تكامل هستیم. آیا علم

ی صحیح و نفی انحرافی آمده كه به جهت برای بیان حقیقت و عقیده  )ع(تا از مردی كه از سوی امام مهدی  
های پوچی هایی را مطرح نمایید؟ پرسشاید، چنین پرسشهمراهی كور با فقهای آخرالزمان به آن مرتبط شده

 كند!!گرش میقط داللت بر پوچ بودن عقل پرسشكه اگر داللت بر چیزی كند، ف
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عد إلى رشدد  وت  إلى اهلل سدبحانه وسدل عن دين ، فقد أمر  اهلل سدبحانه وأولياؤه وحججه 
بأن تسدددأل عن دين  و  تسدددأل عن اسدددم  أو   )عليهم السدددالم(من األن ياء واملرسدددلني واألوصدددياء  

قولهم: سدددددل عن ديند  ح  يقدال م( )عليهم السددددالوظيفتد ، حثدث ورد عن الطداهرين آل محمدد 
 عن  مجنون. 

به عقل بیا و به سوی خداوند سبحان توبه كن و از دینت بپرس. خداوند سبحان و اولیا و پیامبران و 
اند كه از دینت بپرسی و نه از نام یا شغلت! از های اویند، به تو دستور دادهكه حجت  )ع(فرستادگان و اوصیا

 جا كه تو را دیوانه خوانند«.وارد شده است با این مضمون: »از دینت بپرس، تا آن حدیثی )ع(پاكان آل محمد

اءل ونَ ﴿وقال تعالى:  ْم َيْوَمِئذم َوَ  َيَتسدَ اَب بَثَْنه  نسدَ
َ
وِر َفاَل أ [، فأين ١٠١]املؤمنون:  ﴾َفََِّذا ن ِفَ. يِف الصدَ

لكم من العلم تستطيعون   أنتم من كتاب اهلل وأين أنتم من عرة رسولكم الطاهرة وما تركت
به معرفة الحق من الباطل؟؟!! ما أعجبكم وأنتم تنسدبون أنفسدكم إلى اإلسدالم وأنتم بعيدون 

 عنه بعد املشرق عن املغرب.

 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له يف األرل( - اللجنة العلمية

 هد ق١4٣2الخري/شعبان  - األستاذ زكي األنصاري

                                                                                                                                         

چون در صور دمیده شود، هیچ خویشاوندي میانشان نماند و هیچ از حال یكدیگر ﴿فرماید:  خداوند متعال می
. شما با كتاب خدا با عترت رسول پاكتان چگونه رفتار می كنید؟ آیا برای شما علمی [101لمؤمنون:  ]ا﴾نپرسند

دارد؟ خود را می ی آن، حق را از باطل تشخیص دهید؟؟!! چه چیز شما را به تعجب وانگذاشته تا به واسطه
 از آن دور هستید! ی دوری مشرق از مغرب دانید، در حالی كه به اندازهمنتسب به اسَلم می

 و الحمدلله وحده وحده وحده.
 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(

 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری
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 : آیا در حالی كه یمانی برای عموم ظاهر نیست، پیروی از او بر مردم واجب است؟ ۸۵۳پرسش 

يع الندام ملزمني بداتبداعد ؟ واذا كدان كدذلد  فهدل السددددالم عليكم هدل جم :۸۵۳السددددؤال/ 
واج  عليهم الحضدددور ومبايعت ؟ وهل بعد املسدددافات و ياب  عن الرهور يف العلن الثس مسدددوغ  

 لعدم مبايعت ؟
 طال  العرة 

طور است، آیا حضور و بیعت آنان با ی مردم ملزم به پیروی از شما هستند؟ اگر اینسَلم علیكم. آیا همه
 شود؟است؟ آیا دوری مسافت و غیاب شما از ظهور آشكار، مجوز بیعت نكردن با شما نمیشما واجب 

 طالب عترت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
.و الحمد لله رب العالمین، و ص  لی الله علی محمد و آل محمد اِلئمة و المهدیین و سلم تسلیما  كثیرا 

وعليكم السدددالم ورحمة اهلل وبركاته... نعم أيها األخ بيعة اليماني واجبة بنص رواية اإلمام 
فت باليماني وبثنت كونه حجة من حجا اهلل ومعصددددوم منصددددول )عليه السددددالم(  الباقر   الآ عري

العصددددمدة، فبقيدد امللتوي عليده من أهل الندار بثندت كونه حجدة، وبقيدد يهددي إلى الحق والى طريق 
مسدتقيم بثنت كونه معصدوما، و بد أن يكون املعصدوم منصدوصدا عليه ألن العصدمة بحسد  قول 

 راهر الخلق بل  بد أن يكون املعصوم منصوصا عليه،   تعرن ب)عليهم السالم( آل محمد 

كه یمانی   )ع(و علیكم السَلم و رحمه الله و بركاته... آری ای برادر! بیعت با یمانی براساس روایت امام باقر  
های خداوند و معصومی است كه به را معرفی كرده، واجب است؛ و بیان كرده كه ایشان حجتی از حجت

با قید »هر كس از او سرپیچی كند، اهل آتش است« بیان كرده كه ایشان حجت  عصمتش تصریح شده.
كند كه معصوم است. باید بر معصوم تصریح كند« بیان میو راه مستقیم هدایت می حقاست، و با قید »به 

شود؛ بلكه باید برای شده باشد؛ چرا كه عصمت براساس سخن آل محمد)ع( با ظاهر خلق شناخته نمی
 متن صریح وجود داشته باشد.معصوم 
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فت اليماني بثينت أنه معصددوم فالبد أن يحتا اليماني )عليه السددالم(  ورواية اإلمام الباقر   الآ عري
على الندام بدالنص الدذي ي  دت معصددددوميتده وبدالفعدل جداء اليمداني محتجدا على الندام بنص جدده 

تكليفه كونه أول املهديني، وكونه رسددول اهلل )صددلى اهلل عليه وآله( الذي سددماه فيه وبني حدود  
 أول املؤمنني وسماه بثالثة أسامي كل اسم يعرن شخصثته للنام إذا ما جاء محتجا بالنص.

معصوم است؛ پس باید یمانی بر مردم، با متنی استدالل كند  )ع(كند یمانی بیان می )ع(روایت امام باقر 
احتجاج كرده كه  )ص(دم با متن جدش رسول خدا كند. در عمل، یمانی بر مر كه معصومیتش را ثابت می

كه اولین ایمان آوردندگان است نامش را در آن آورده، و حدود تكلیف او كه اولین مهدیین است را آورده، و این
ها وقتی با متن بر مردم احتجاج كند، شخصیتش را به مردم ی این نامو او را با سه نام، نامیده است كه همه

 شناساند.می

أما قضدية البيعة فال يشدر  فيها أن يحضدر الشدخص املبايع عند الحجة كي يبايعه، كما 
  يشدددر  يف البيعة رؤية شدددخص الحجة ن يا كان أو إماما، ولو كان األمر كما تتصدددور أيها 
األخ لكانت بيعة النجايش مل  الح شدددة لرسدددول اهلل )صدددلى اهلل عليه وآله( باطلة وهو من بايع 

اهلل عليه وآله( بمجرد سدماع أدلة دعوته وبقي على بيعته إلى أن مات ولم ير رسدول   الرسدول )صدلى
 ...اهلل )صلى اهلل عليه وآله(

طور اما در بیعت، چنین شرطی وجود ندارد كه بیعت كننده برای بیعت كردن نزد حجت حاضر باشد. همان
رادر! اگر مسئله آن طور است كه شما كه در بیعت كردن، دیدن حجت، چه نبی باشد یا امام، شرط نیست. ب

باطل است در حالی كه او كسی است كه به  )ص(ـ با رسول الله پادشاه حبشهكنی، بیعت نجاشی ـتصور می
را  )ص(محض شنیدن دالیل دعوتش، به ایشان ایمان آورد و تا زمان مرگ، بر بیعتش باقی ماند و رسول خدا  

 هم ندید...

ومبايعته مباشدرة فيها )عليه السدالم(   بد أن تكون برؤية اإلمام    كذل  افراضد  أن البيعة
حر  ومشدددقة على النام، واهلل جلت قدرته رحيم بعباده و  يكلفهم ما يشدددق عليه، قال تعالى: 

ْم ﴿ اك  و اْجَتبدَ اِدِه ه  ِ َحقَّ ِجهدَ وا يِف ا َّ د  اهدِ يِن ِمْن َحَر م َوجدَ ْم يِف الددج َل َعَلْيك  ا َجعدَ ْم  َومدَ ِبيك 
َ
َة أ لدَّ مج

َهَدا  ون وا شد  ْم َوَتك  ِهيداً َعَلْيك  ول  شدَ سد  وَن الرَّ ِلمنَي ِمن َقْبل  َويِف َهَذا ِلَيك  م  امْل سدْ اك  مَّ و سدَ ء ِإبَْراِهيَم ه 
 َ ْم فَدنِدعْدَم املْد و مَدْوَ كد  ِ هد  ا َّ وا بددِ مد  َتصددددِ اةَ َواعدْ اَلةَ َوآتد وا الدزَّكددَ وا الصددددَّ قِديدمد 

َ
أ اِم فددَ لَدى الدنددَّ ْولَدى َونِدعْدَم عدَ

 [.78]الحا: ﴾النَِّصري  
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باشد در حالی كه در بیعت مستقیم، سختی و مشقتی  )ع(اما این فرض شما كه بیعت باید با دیدن امام 
چه مشقت و سختی به دنبال القدر نسبت به بندگانش مهربان است و آنبرای مردم وجود دارد. خداوند عظیم

)در راه خداوند چنان كه باید جهاد كنید. او شما را برگزید :  فرماید. حق تعالی میكندها تكلیف نمیدارد را بر آن
و برایتان در دین هیچ تنگنایی پدید نیاورد. كیش پدرتان ابراهیم است. او پیش از این شما را مسلمان نامید و 

ید. پس نماز را به پا دارید و زكات در این )قرآن نیز( تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر دیگر مردم گواه باش
ل جویید. او است موالی شما و چه نیكو موالیی و چه نیكو  [78]الحج: یاوری(. بدهید و به خدا توسَّ

واعلم أيها األخ أن البيعة هي عقد قليب بني العبد وربه سدددبحانه على السدددمع والطاعة للمبعو  
 املنص  منه

انگیخته و كه ازشخص بربنده و پروردگار سبحان است مبنی براین برادر! بدان كه بیعت، پیوند قلبی بین
 بیعت با شخص او نیست )ع(منصوب شده از سوی او اطاعت شود. پس بیعت شما با امام 

)عليه هي لثسدت بيعة لشدخصده بل هي بيعة هلل سدبحانه، واإلمام  )عليه السدالم(  فبيعت  لنمام 
أو لرياني الندام وإنمدا جئدت ألهددم هيكدل البداطدل يقول: ]مدا جئدت ليكون عنددي خددم السددددالم( 

 .(١)وأقيم هيكل الحق فأعينوني على ذل  يرحمكم اهلل[

ام تا خادمانی داشته باشم یا مردم مرا فرماید: »نیامدهمی )ع(بلكه بیعت با خداوند سبحان است. امام 
ام تا هیكل باطل را منهدم كنم و هیكل حق را بر پا كنم. خداوند رحمتتان كند، مرا بر این ببینند. فقط آمده
 كار یاری دهید«.

فدَّذا عقددت النيدة على بيعتده ففي مكداند  الدذي أندت فيده تتحقق تلد  البيعدة ألنهدا عقدد بني 
 عبد وربه سبحانه على تنفيذ أمر اهلل جلت قدرته يف السمع والطاعة للمبعو  منه عز وجل.ال

ت به بیعت با ایشان بسته شود، در همان جایی كه شما قرار داری نیز بیعت محقق می شود؛ چرا كه اگر نیَّ
در شنیدن و اطاعت   القدربین بنده و پروردگار سبحانش، برای اجرای فرمان خداوند عظیم  پیوندیاین بیعت، 

وجل بر  انگیخته شده است.از كسی است كه از سوی او عزَّ

 
 من مضمون كَلم أحمد الحسن. -1
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ا ن أسدددددأل اهلل سددددبحدانده أن يكون قدد ت ني لد  املراد من البيعدة ووجوبهدا، ونسدددددأل اهلل لد  
 الهداية إلى الحق ونصرته خذ ن الباطل وا عرال عنه.

 والحمد هلل وحده وحده وحده.
 م املهدي )مكن اهلل له يف األرل(أنصار اإلما - اللجنة العلمية

 ه١4٣2شعبان الخري/ - األستاذ زكي األنصاري

خواهم كه منظور از بیعت و وجوب آن برایت مشخص شده باشد. از خداوند اكنون از خداوند سبحان می
 كنیم.گردانی از آن را درخواست میبرایت هدایت به سوی حق و یاری آن، و رها كردن باطل و روی

 الحمدلله وحده وحده وحده.و 
 هیئت علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمكینش دهد(

 هـ ق1432رجب المرجب - استاد زكی انصاری

****** 

د و آله و سلم تسلیم و آخر دعوانا أن الحمد   لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمَّ


