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 مقدمه  

 ما  ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل یوصل نیالعاملرباحلمد هلل و 
َها﴿ ال فرمود:خداوند متع قسم به )، (1)﴾َوالشَّْمِس َوُضَحاَها * َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَها * َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ

از خورشید بیاید، قسم به روز وقتی خورشید را روشن   نورش، قسم به ماه وقتی بعد خورشید و
ُزداید، ات ا میاده ر ِمنتَّش از چشمان ما ِگل م روز به روز خداوند سبحان اب فضل و (گرداند

آایت بزرگی که به واسطه آن  ، ببینیم، وخداوند عزوجل برای ما اراده کردهطور که مهان ابزگردمی و
وند، خودش را برای آانن معرفی به واسطه آن خدا برای آفریدگانش جتلی کرده را مشاهده کنیم و

 خبشد.رم میکَ  کند ونعمت وبه آانن َتفُضل می کند، ومی
برای ما  که مسائل راما  در بنی  -و عالجل -از آن آایت بزرگ، وجود حجت خداوند  یکی

ا  ی ثِ کْم  ک لَ یُ بَ یْم َرُسولَُنا کَتاِب َقْد َجاء کالْ  اهل ای﴿که خداوند متعال فرمود:  طورمهانسازد، روشن می
َّا   تاب، کاهل   یا )،(2)﴾یٌ َتاٌب مُّبِ کَن اّللِِ نُوٌر وَ م مِِ ک َقْد َجاء یر ثِ کْعُفو َعن  یَتاِب وَ کنُتْم ُُتُْفوَن ِمَن الْ کّمِِ

ده یه پوشکخود( را   یتاب )آمسانکاز   ییزهایاز چ یار یه بسکمشا آمده   یامرب ما به سو یپ
مشا از  ی. قطعا  براذردگُ یم درمشا(  ی)خطاها یار ی، و از بسکندمیان یمشا ب یبرا داشتیدمی

از سوی خداوند  قسم برای ما بله به خدا .(استآمده  گرروشن یتابکو   ییجانب خدا روشنا
ای چیزی که به اصطالح به آن  رؤایرسید که مردم منی ذهنبه  کتاب آشکار آمده است، و نور و
ُخبث  بدی و و شودمی، وسیله شناختی ابشد که از طریق آن حق آشکار گویندمی هاخواب

وآن این که نفس  ،خمفی بوده دارد که پنهان ومی راز حقیقتی پرده ب و کندمیابطن را از آن نفی 
به خاطر مهنی خداوند بزرگ، او را آفریده  انسان ظرفی برای کلمات خداوند سبحان است، و

 است.
َقْد َأفْ َلَح َمن ﴿ در این ظرف به َحسب اپکی واخالص آن استیزش ر  این نفس ظرفی است و

ریزش کلمات خداوند سبحان در  (شودمیستگار ، ر فردی که نفسش را اپک منوده )،(3)﴾اَهاکَز 
 خداوند عصیان نشده است، و ازه یک چشم به هم زدن ازاندهه در آن بکمیعالَ ، ملکوت است

                                                           

 .1 – 3مشس:  -1
 .11مائدة:  -2
 .9مشس:  -3
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چننی  آن بیانی برای مردم مبنی هم ، وکندمیفضل او داللت  شروع خبشش عطاکننده و آن بر
سفانه آانن أن هستند، ولی متداوند سبحافرستادگان خ بر این که مهه آانن در مشروع پیامربان و

 پروردگارشان را به َخشم آوردند. ََبره خود را از بنی بردند و
امروزه در این دعوت مبارک، ِاعتبار ملکوت خداوند ابزگشته است، چیزی که مردم آن را به سبب 

سفانه أمت شده وچشمان  ها وطوری که ِگل آن وارد گوشه فرو رفنت در عامل ماده از بنی بردند، ب
بدون این که درب  حق و بدون واسطه، حمروم گشتند، و شنیدن حق از خداوندِ  از بسته شدند، و

این خربی است که  برای فالنی ای فالنی ابز بشود ات به انقل خرب ای منت خرب شک کنند، و
مکانی افرادی آن را نقل نکردند، بلکه به صورت مستقیم در ظرفی که خداوند سبحان آن را 

 برای این مسائل قرار داده از سوی خداوند سبحان فرستاده شده است.
اهلی برای  طریقعنوان یک ه ب رؤایبرای اثبات این دعوت مبارک جنگ  دور از ذهن نیست که در

 به ذهن خواننده جلاجت، و توان آن را انکار کرد، مگر از روی اندانی وهدایت است که منی
آن  و جا، دعوت به عنف است، بلکه کامال  برعکس است،نگ در اینُخطور نکند که معنای ج

جا مهان جنگ حقیقی اب حقیقی است، چون معنای جنگ در اینمهان دعوت حقیقی به اسالم 
َمنیَّت که آن یک حجاب ظلمانی در نفس انسانی که به نور خداوند سبحان تشکیک وارد 

است، یعنی در نتیجه  ای که عدِم قابِل وجوداده، مکندمیآن را در عامل مادی َحبس  و کندمی
این َبره به واسطه نور  و از وجود دارد ایهحقیقت نیست، هرچند َبر  ست که عدم است وآیعامل

ملی عوامل حقیقی عوا این عامل فقط برای امتحان است، و خداوند سبحان اُستوار شده است، و
 شوند.هستند که به نور حق نزدیک می

آن  آن عامل اطاعت است، و است، و ترنزدیک ست که از عامل دنیا به نور حقآیململکوت عا
در آن گمراهی ای فریب دادن  بیند مهان حقی است که از نزد حق است وچه بنده در آن می

، به آن گویندمیرا  هاآنافرادی که سخنان  به مهنی خاطر تریهای فقهای آخرالزمان و نیست، و
ه خداوند کیبینند، تشکیک وارد کنند، عاملمردم در حقی که در عامل ملکوت میُمتوجه است، ات 

ابز منوده است فقط این های آن را درب فرستاده امام مهدی  به برکت وجود وصی و
از ملکوت چه آنروشن ساخت که  -فرستاده امام  مهدی  وصی و- میانی  نیست، و

چه بسا در به  ، وبیندمیچه که فرد در ملکوت  آید، شناخت اهلی بزرگی است برای آنمی
شاید به دست بیاید ای به دست نیاید، ولی اب  دست آوردن این شناخت، عمر از بنی برود، و
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آورد، در طول زمانی که از چند مل ملکوت، آن شناخت را به دست میابالرفنت روح او به عا
ی یکی از رؤایاین  کنم ورا نقل می این مطلب گوهری ملکوتیگذرد، برای درک حلظه هم منی

سبحان او را ُموفق منوده است که کلمات او را در عامل ملکوت به دوش  برادران است که خداوند
 هکنم، کلماتی کرا در مورد این کلمات نقل می میانی آانن  ویل قائم آل حممد وأت ِبِکشد، و

ش پرسش از آن را متوجه نشده است و منظور ن برادر در ملکوت خداوند سبحان دیده است وای
  این گونه است: پرسشفرستاده است،   آانن میانی به قائم آل حممد و را

 میبسم هللا الرمحن الرح :989/ پرسش
 ما .ی وسلم تسلنییحممد وآل حممد األئمة واملهد یاللهم صلِ  عل

مهدینی از  دران اپک وپ موالی من، ای فرزند رسول هللا، درود پروردگار من بر تو و آقا و
 فرزندانت.

گرفنت ِعربت از آن انتوان هستم، آقای من، به  یی دیدم که از تفسری ورؤایموالی من،  آقا و
تعدادی از دانشجواین به  می را بفهمم: آقای من، بنده ورؤایاز  مست مشا رو آوردم ات مقصود

شهر رسیدمی متوجه شدمی که  مست کشور خارجی برای حتصیل علم رفتیم، ولی زمانی که به آن
مورد راه  از آن بریون برومی، برادرانی که اب من بودند در ستیمخوامی ،خوردبه درد ما منی جاآن

ختالف داشتند، اِنگار به ن شهر فرستاده شدمی اای همناسب برای فردی که ب علتشرح  صحیح و
 پیامرب خدا موسی به قومش فرمود.سخنی را بگویید که  اتن را یکی کنید وگفتم: سخنآانن می

موسی به قومش که ُمتناسب اب این حال ما بود چیست؟ آای این سخن اب قضیه  سخن پیامرب خدا
 ؟کنیدچه نصیحتی به من می جایگاهیُمرتبط است؟ درچننی  امام مهدی 

بگوید، مورد آن سخن  نم ات خود درکمیمن این اپسخ اهلی را رها  ن صورت آمد، وای هاپسخ ب
در اتویل آن،  و رؤایاین  واهم که درخمیسبحان  خدایاز  بدون اینکه َتعلیقی به آن بزمن، و

برای ایری آن عمل   دعوت کننده آن را بشناسد و راهی برای هدایت خواننده ابشد ات حق و
 این چننی است: رؤایمورد  در احلسن  امحد سیدکند، اپسخ 

 میبسم هللا الرمحن الرح]
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیهلل رب العامل واحلمد
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ز هر صیحه ا بعد آید، واز صیحه جربئیل، صیحه ابلیس می خدابه مشا توفیق دهد، ِبدان که بعد
نوی، ابید در  شمیدعوت کننده حق را  آید، مهان گونه که دعوت حق وحقی صیحه ابطلی می

واهند به واسطه خمینوید که شمیجن شبهاتی را  از شیاطنی انسان و نی ابشد وکنار آن امتحا
ی مشا اپسخ مناسب به رؤایاین  اب آن مردم را از راه مستقیم دور کنند، و آن حق را بپوشانند، و

معصوم را اب هواهای خود  هاست، افرادی که تقلید از غریایران آن ایوران و ای شیعه َمراجع و
از راه راست گمراه شدند، و  سامری قرار دادند و برای خودشان گوساله و ند، وواجب کرد

که اپسخ مناسب به آانن وقتی مشا را به دوری از حق دعوت   کندمیخداوند برای مشا بیان 
 ْم ظََلْمُتمْ ک قَ ْوِم ِإنَّ ایِلَقْوِمِه  یَوِإْذ قَاَل ُموسَ ﴿به اَمثال این هاست: نند، این سخن موسی کمی

َاذِ کَأنُفسَ  ْم ِإنَُّه یکْم فَ َتاَب َعلَ کْم ِعنَد َِبرِئِ ک لَّ یٌ ْم خَ کْم َذلِ کْم فَاقْ تُ ُلوْا َأنُفسَ کَِبرِئِ  یُم اْلِعْجَل فَ ُتوبُوْا ِإلَ کْم ِِبُتِِ
قوم من، مشا اب )به پرستش( گرفنت   یبه قوم خود گفت: ا ی)چون موس، (1)﴾مُ یُهَو الت َّوَّاُب الرَّحِ 

د،  یخوداتن را به قتل برسان د، وینکننده خود توبه  ید، پس به درگاه آفر یردکر خود ستم  گوساله، ب
 پذیرتوبهه او کرفت،  یتوبه مشا را پذ مشا َبرت است. پس )خدا( یدگاراتن برایار( نزد آفر کن )ای هک

 .(استمهرابن 
ْم ِإْذ یکنِْعَمَة اّللِِ َعلَ  ُرواْ ک قَ ْوِم اذْ ای﴿به قومش برای آانن مناسب است:  چننی سخن موسی هم

ه کرا   یزمان (کند  ای)و ) (2)﴾یَ ْؤِت َأَحدا  مِِن اْلَعاَلمِ یم مَّا َلَْ کا  َوآتَ کم مُُّلو کاء َوَجَعلَ یْم َأنبِ یکَجَعَل فِ 
ان مشا یه در مکد، آن گاه  ینکد  ایقوم من، نعمت خدا را بر خود  یبه قوم خود گفت: ا یموس

ان نداده بود، یس از جهانکچ  یه به هکرا  چه آنساخت، و  ی، و مشا را اپدشاهانقرار داد یامربانیپ
را به ایدشان  وصیت رسول هللا حممد  را نصیحت کنید و نتوانید آانآن می اب. (به مشا داد

م کاء َوَجَعلَ یْم َأنبِ یکِإْذ َجَعَل فِ ﴿اند در آن منصوب شده  بیاورید، وصیتی که امامان ومهدینی
واجب است که مشا ، (میان مشا پیامربانی قرار داد ومشا را اپدشاهانی قرار داد زمانی که در) ﴾ا  کُلو مُّ 
متسک جسنت به وصیت رسول هللا  به میمنت اتباع حق و میان خود نعمت بزرگ خداوند در و

خداوند به مشا چیزی داده که به فردی از جهانیان نداده  و، شکر منایید  حضرت حممد
این امت وقتی که برای مشا َرهربانی قرار داد که َبرتین آفریدگان  در خبصوص که مشااست، 

ُروْا ک قَ ْوِم اذْ ای﴿هستند،  -امامان ومهدینی-  خداوند سبحان هستند و آانن حممد وآل حممد
                                                           

 .19البقرة:  -1
 . 22املائدة:  -2
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ای قوم،  )﴾یَ ْؤِت َأَحدا  مِِن اْلَعاَلمِ ی م مَّا َلَْ کا  َوآتَ کم مُُّلو کاء َوَجَعلَ یْم َأنبِ یکْم ِإْذ َجَعَل فِ یکنِْعَمَة اّللِِ َعلَ 
را اپدشاهانی قرار داد،  میان مشا پیامربانی قرار داد ومشا نعمت خداوند بر مشا را اید کنید، وقتی در

 [.(به مشا چیزی داد که به فردی از جهانیان نداده است و
 بزرگ خود را درُمنتسب است، کواتهی  -ناتیاشرف کا-  آای اُمتی که به حضرت حممد 
میانی آل -ظهور دعوت کننده حق  ، وقتی که خداوند ابکندمیحق خبشش بزرگ اهلی ُجربان 

به قومش گفت،  که موسی   طورمهانبه آانن َتفضُّل منوده است، و اوبه آانن  - حممد 
م مَّا ملَم کا  َوآاتَ کم مُُّلو کاء َوَجَعلَ یبِ مم أَنیکمم ِإذم َجَعَل فِ یکُروام نِعمَمَة اّللِ  َعلَ ک قَوومِم اذم ای: کندمیخطاب 

 قائم آل حممد  است و َامحد  موسی قائم آل ابراهیم  نیَ ؤمِت َأَحدا  مِ ن المَعاَلمِ ی
ن انم را ای هک  طورمهان-نندکمیجالب است که مسلماانن صلوات ابراهیمی را زمزمه  است، و

 ه راز آن را بدانند!بدون این ک  -گویندمین صلوات ای هآانن ب
راز آن را در متشاَبات بیان کرده است، من آن را   امحداحلسن سیداین که قائم آل حممد  ات

ذَ و﴿: نم، به خاطر ِامتثال سخن خداوند متعالکمیتذکر نقل  برای فایده و تَنَفُع  یرَ کْر فَِإنَّ الذِِ کََ
  .(فایده داردمننی ؤ برای م تذکر ِبده، چون تذکر) (1)﴾یَ اْلُمْؤِمنِ 
  مورد این مطلب است: در  امحداحلسن سیداپسخ  و پرسشاین 

 م" خداای بریآل إبراه م ویإبراه یت علیما صلکحممد وآل حممد   یاللهم صلِ  عل :111/ پرسش]
آل ابراهیم درود فرستادی، مشخص  که بر ابراهیم و  طورمهانآل حممد درود بفرست،  حممد و

ترند، پس چگونه از خداوند درخواست آل ابراهیم افضل د از ابراهیم وآل حمم است که حممد و
درود   حممد وآل حممد درود فرستاده بر آل ابراهیم  که بر ابراهیم و  طورمهاننیم که کمی

 اب آل ابراهیم  آل حممد از درود بر ابراهیم و بفرستد، آای این گونه نیست که درود بر حممد و
 ؟د؟ابید ابش ترفضیلت

 -متعال سبحان و-آل حممد به معنای این است که از خداوند  درود بر حممد و :اپسخ
قائم آانن را آشکار   گشایشی حاصل شود و   آل حممد  که برای حممد و  شودمیدرخواست 

 مهراه شده است، چون خداوند سبحان وآل ابراهیم  کند، به مهنی خاطر اب درود بر ابراهیم و
قائم آانن را آشکار کرده است و او پیامرب  تعجیل منوده و  آل ابراهیم ابراهیم و فَورَج متعال در

                                                           

 .11ذارایت:  -1
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که   طورمهان آل حممد  حممد و درخواست از خداوند برای درود بر بود، و خدا موسی 
 به معنای این است که خداوندا، قائم آل حممد، درود فرستاده شده آل ابراهیم  بر ابراهیم و
  ،که قائم آل ابراهیم  طورمهانرا آشکار کن  ر منودی، و ایشان مهان حضرت را آشکا

ه االن مسلماانن منتظر امام ک  طورمهانبودند،   بودند، بنی اسرائیل ُمنتظر موسی  موسی
  [.هستند  مهدی

ستایش بسیار و اپک خمصوص خداوند است، به خاطر این که ما را اهل زمان قائم آل حممد 
  دعوت کننده او قرار داد،  ما، به ما توفیق شناخت حق و َفضل خود بر ِمنَّت و ابقرار داد، و

واهیم که ما را اب خمیازه خداوند سبحان، از موالی عزوجل اندهازه ماست، نه باندهشناخت ما ب
اپسخ  نصرت اهل والیتش قبول کند، اوست که شنونده و سخن اثبت اُستوار بدارد و ما را در

  ..است. -واندخمیکه او را   زمانی-دعوت کننده  دهنده دعای
 واحلمد هلل وحده وحده وحده.

 
 هیئت علمی

 انصار امام مهدی مکن هللا له فی االرض
 زکی انصاری

 هو1332/  مبارکرمضان  ماه/  6
 م 2111/ آگوست/  6

 
 
 
 
 
 
 



 
 



 ی روشنگرانه هاپاسخ

 پنجم جلد

 است: خبش دودرآن 
 .احلسن  امحد دسیی هااپسخاول:  خبش

 وجود دارد:قسمت چند خبش این  در
 .عقایدی یهااپسخ: اول
 .ی فقهیهااپسخ: دوم
 .ی متفرقههااپسخ: سوم

 .ایؤ ویل ر أت چهارم: 
 .ی انصار امام مهدی هااپسخدوم:  خبش

 
 
 





 قسمت اول

 یعقاید یهاپاسخحمور اول: 

 

 آن فرق چیست؟؟ گر فرقی هست،ا  ،فرقی بنی قرآن و کتاب وجود دارد آای :301/پرسش
 عراق-فرستنده:حممد موسوی

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل

ن است که ای هنیازمند ب ،اما این که آن اختالف چیست ،ف دارندقرآن وکتاب اب هم اختال قطعا  
به صورت کلی مهنی ست، اما ا میود منظور مشا کدام کتاب و کدام قرآن و در چه َمقاروشن ش

تواند کتاب و قرآن ابشد. نسبت به کسی که آن را نوشته و از او صادر شده  قرآن موجود، می
 . کتاب است، و نسبت به کسی که آن را درایفت کرده و حتصیل منوده و خوانده، قرآن است

 اته.کمحة هللا وبر م ور یکوالسالم عل
 أمحد احلسن                                             

 هو 1331ذو القعدة/ 
* * * 

 . و بر پدرانت و بر اهل بیت اپکتدرود و سالم خداوند بر تو ای بقیه هللا :303/ پرسش
 :خواهر انصاری از آمریکا است ویزیر از س پرسش
ام القائم فقال یق یون بعده إلکاء تیحدث عن أش   نی املؤمنریأن أم عبد هللا  یعن أب
 ی حتیطهر هللا األرض من الظاملی   قال: ا یطهر هللا األرض من الظاملی ی ، متی املؤمنی أمای) :نیاحلس

إذا قام القائم خبراسان  ل، وقال:یث طو یحد یالعباس ف یة وبنیأم یر أمر بنکمث ذ  .الدم احلرام کسفی
لم ، یَلن ، وأجابته اآلبر والدیاوان ، وقام منا قائم جبک یرة بنیوفان وامللتان ، وجاز جز کأرض   یوغلب عل

 هنات وهنات.  إذا خربت یانوا بکاألقطار واحلرامات و  یمتفرقات ف کت الرت ایرا یوظهرت لولد
إذا جهزت األلوف ، وصفت الصفوف ، وقتل  لة. مث قال:یة طو یاکح یکفح  اامرة ،یالبصرة ، وقام أم

قوم القائم املأمول ، واإلمام اجملهول ، یافر ، مث کال کهلیثور الثائر ، و یقوم اآلخر ، و ی کبش اخلروف ، هنا کال
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ظهر ی ، یی ِبلیسیدر  ی فینک الر یظهر بی ، ا ابن مثله ، ی حسای کله الشرف والفضل ، وهو من ولد 
 (.مهایأوانه ، وشهد أزمانه وحلق  کملن أدر  ی ، ووبیاألرض األدن یف کرت ی ، وا یالثقل یعل

فتد امیاز اتفاقاتی که بعد از او ات قیام قائم اتفاق   امری املؤمننیکه  از امام صادق 
خداوند چه زمانی زمنی را از ، امری املؤمننیای عرض کردند:  گفتند که امام حسنی سخن می

ات این که خون حرام رخیته  کندی: "خداوند زمنی را از ظاملان اپک منفرمودند ؟کندمیظاملان اپک 
زمانی که قائم  و فرمودند: عباس را در سخنی طوالنی ذکر منودند،امیه و بنیسپس امر بنی .شود

کند، و  کاوان عبورجزیره بنی ملتان غلبه مناید، و از در خراسان قیام کند و بر زمنی کوفان و
های تُرک برای فرزندامن پرچم بت کنند، وآبر و دیلم او را اجا ما در گیالن قیام مناید، و قائمی از

جا هستند، وقتی آن جا وبنی این و اندهمناطق خمتلف پخش شد آشکار شود که در شهرها و
حکایت طوالنی نقل کردند. سپس فرمود:  ایشان  امرِی امریان قیام کند، بصره ختریب شود، و

شته شود، آجناست  کو گوسفند نر  صفوف به صف شوند،  نفر جتهیز شوند، و وقتی هزاران هزار
ه در کمیافر انبود گردد، سپس قائکند، و  کآشوب به اپ   انگیزفتنهزد، و ین به اپ خیه آخر ک

لت است و او از فرزندان یشرف و فض یاست، دارا انشناخته امامه کند  کام  یش هستند قیآرزو 
ردد، در دو جامه ار گکن آشکان دو ر یست، میچون او ن یچ فرزندیه هک  نیحس یتوست ا

هوده و عاطل یشت و زرع )بکرا بدون   یی جانیوز شود و در زمری هنه بر جن  و انس پکده و  یپوس
ند و به دوره او برسد و روزگار او ک که زمان او را در ک یسکند، خوشا به حال  ک( رها نمثربیو 

 ."دیرا مشاهده منا
و  232ص22که در حباراالنوار :ج طورمهان، خود نص روایت به صورت کامل است مورد ابال

 وارد شده است. 382ص :در غیبت نعمانی
امر آگاه کند،که بپرسم که مرا از این   امحدسید  دوست دارم از، اگر امکان دارد :پرسش

اید کن، خداوند ما را زیر پرمچت مجع مناید، آمنی  ت؟ موالی من، مرا در دعایامام جمهول کیست
 ای رب العاملنی

 : أبو هاشمفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ا .ری ثکما   ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیاحلمد هلل رب العامل
 به مشا بدهد و از هر شری دور مناید. خریی را هرتوفیق  خداوند
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 دارند، و به نسبت کسانی که ادعای تبعیت از او را   امام مهدی حممد بن حسن قطعا  
مهدی اول از پس منظور از امام جمهول  )و انشناخته( نیست، چننی نسبت به خمالفینش جمهولهم

فرزندانش است، و او نسبت به مردم انشناخته است، و خواسته خداوند این بوده که مردم متوجه 
ظاهر  ه اونشوند ات این ک -چه در تورات ای اجنیل ای قرآن ای رواایت-حقیقت نصوص دال بر او 

 .منظور آن را روشن منود نصوص و هاآنشد و برای 
از خداوند خواستارم که توفیق عمل و اخالص در مسریش را به مشا دهد و اشتباه مشا را بپوشاند. 

 .رمحه هللا و برکاته والسالم علیکم و
 أمحد احلسن                                                                                   

 هو 1331ذو القعدة/ 

 درود و سالم خداوند بر تو ای بقیه هللا و بر پدرانت و بر اهل بیت اپکت :304/ پرسش
 ؟چیست تایآاین  ریتفس

ْؤِمُنوَن یَن یذِ َوَمْن َحْوََلَا َوالَّ  یِه َولِتُنِذَر أُمَّ اْلُقرَ یدَ ی یَ بَ  یمَُّصدُِِق الَّذِ  کَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَر کَوَهَذا  ﴿
)و این کتاب مبارکی است که آن را انزل  (1)﴾اِفظُونَ یَ َصََلِِتِْم  یْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعلَ یِِبآلِخَرِة 

 مناید، ات به واسطه آن ام القریق میاست را تصدی )تورات و اجنیل( اتنبنی دستانچه آن منودمی،
ن قرآن امیان ای ه، و کسانی که به آخرت امیان دارند ب)مادر شهرها( و مردم حوالی آن را انذار کنی

 .نند(کمیبر منازشان حمافظت  هاآندارند و 
َا تُنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِِ ﴿ ْرُه ِبَْغِفَرةر َوَأْجرر  یالرَّْْحَن ِِبْلغَ  یَر َوَخشِ کِإَّنَّ مهاان تو کسانی ) (2)﴾یر رِ کِب فَ َبشِِ

ی غیب برتسند، پس کنند و از خداوند رمحان به واسطهکر تبعیت  توانی اِنذار کنی که از ذِ را می
 .این فرد را به خبشش و اجری کرمیانه بشارت ده(

ه ب یه را در احتجاج بر علیه خمالفنیاز این آ توانیمو ما می انذار دهنده در این آایت کیست،
 عنوان شاهد استفاده کنیم؟؟

ْم کفِِْر َعنیکْم فُ ْرقَاان  وَ کَعل لَّ یْ َن آَمُنوْا َإن تَ ت َُّقوْا اّلِلَ یَها الَّذِ ی أَ ای﴿ ؟چیست یهآاین  ریتفس
ان آوردید اگر تقوای اهلی را امی ه)ای کسانی ک (3)﴾مِ یْم َواّلِلُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِ کْغِفْر لَ یْم وَ کَئاتِ یسَ 

                                                           

 .92األنعام:  -1
 .11یس:  -2
 .29األنفال:  -3
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مرزمی و خداوند آمیای مشا پوشانیم و بر اتن را میهیم و گناهاندمیپیشه کنید برای مشا فرقان قرار 
 .صاحب فضیلتی بزرگ است(

)بلکه بت  (1)﴾نِطُقونَ یانُوا کُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإن  یُ بِ کقَاَل َبْل فَ َعَلُه  ﴿: ة چیستی این آریتفس
 .(یدگو کنید اگر سخن می  پرسششان این کار را کرد، پس از او بزرگ

شان صادقانه است، ولی اتویل اینکه بزرگ شکی ندارمی در اینکه سخن حضرت ابراهیم 
 اجنام داده، چیست؟؟

و مرا در دعایت اید کن ای موالی من، خداوند ما را زیر ، کواتهیم در عمل مرا ببخش به خاطر
 .پرمَچت مجع مناید، آمنی ای رب العاملنی.

 : أبو هاشمفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ا .ری ثکما   یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یلص ، ونیاحلمد هلل رب العامل
چننی حجت خدا هم است، و )هشدار دهنده( مهان حضرت حممد  ُمنذر :1پرسش  اپسخ

مرید و برای هر زمان زنده است و منی ، و قرآنابشدمیو خلیفه او در زمنی در هر زمان منذر 
  ...منذری است

ْم فُ ْرقَاان  کَعل لَّ یْ َن آَمُنوْا َإن تَ ت َُّقوْا اّلِلَ یَها الَّذِ ی أَ ای﴿: ودند خداوند متعالفرم :2پرسش  اپسخ
نتیجه ، تقوای خداوند متعال ﴾.مِ یْم َواّلِلُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِ کْغِفْر لَ یْم وَ کَئاتِ یْم سَ کفِِْر َعنیکوَ 

آن چیزی که  التزام به هر داشته واجتناب بنده از هر آن چیزی است که خداوند به آن رضایت ن
َن ِمن یالَّذِ  یِتَب َعلَ کَما  کاُم  یُم الصِِ یکِتَب َعلَ کَن آَمُنوْا  یَها الَّذِ ی أَ ای﴿، خداوند آن را دوست دارد

 ان آوردید روزه بر مشا نوشته شده )واجب شده(امی های کسانی ک) (2)﴾ْم تَ ت َُّقونَ کْم َلَعلَّ کقَ ْبلِ 
 .(گذشتگان مشا واجب شده بود شاید تقوا پیشه کنید  که بر  طورمهاناست 

مهه حرکات وَسَکناتش مراقب وی  که خداوند در  شودمین ای هاین تقوا موجب توجه انسان ب و
 که اوچه  آن ، پس چگونه خداوند او را اید نکند و هرکندمیو این بنده خداوند را اید ، هست

نتیجه فرد ابتقوا  به او نشناساند؟؟ در روشن نکرده و دارد را برای او خالصی نیاز برای جنات و
پس فرد ابتقوا  -آن نور ای فرقان است و- شودمیبرای شناخت حق از ابطل  ایهصاحب وسیل

                                                           

 .33األنبیاء:  -1
 .183بقرة:  -2
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نتیجه  ، پس درکندمیاز آن ِاجتناب  ابطل را شناخته و و کندمیاز آن تبعیت  حق را شناخته و
وند به هر کس که قیمت آن را عرضه کند از درجات عصمت است که خدا ایهتقوا درج

خدا به آن چه آناید او در هر حالی و اجنام  دهد، و قیمت آن، توجه انسان به خداوند ومی
 .ابشدمیخداوند به آن رضایت ندارد چه آنراضی است و اجتناب از 

)آن کتابی است که  (1)﴾یَ لِِْلُمتَّقِ  یِه ُهدیَب فِ یَتاُب َا رَ کالْ  کَذلِ ﴿: فرمایدخداوند متعال می
 .هدایتی است برای پرهیزکاران( هیچ شکی در آن نیست و

برای شناخت حق از ابطل  ایهزیرا متقیان وسیل )پرهیزکاران(؛ بله آن هدایتی است برای متقنی
خمالفت از حجَتش معصوم نگه  را از سرپیچی و هاآنکه خداوند به واسطه آن وسیله، دارند  

ان آوردید امی ه)ای کسانی ک ﴾ْم فُ ْرقَاان  کَعل لَّ یْ َن آَمُنوْا َإن تَ ت َُّقوْا اّلِلَ یَها الَّذِ یأَ  ای﴿داشته است 
زمانی که زندگی  انسان ات، هد(دمیاگر تقوای اهلی پیشه کنید خداوند برای مشا فرقان قرار 

او به  تی اگرن فرقان ونور نیازمند است؛ زیرا او در امتحان مهیشگی است، حای هب کندمی
خداوند او را به حجت بعدی  حجت خدا در زماَنش امیان داشته ابشد زیرا شاید حجت مبرید و

 .  فرقان نباشد شاید از مسری گمراه شود اگر صاحب این نور و امتحان کند، و
 ِمن رَّْْحَِتِه یِ ْفلَ کْم  کْؤتِ ی َن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ َوآِمُنوا ِبَرُسوِلهِ یَها الَّذِ ی أَ ای﴿: فرمایدمیخداوند متعال 

ان آوردید تقوای امی ه)ای کسانی ک (2)﴾مٌ یْم َواّللَُّ َغُفوٌر رَّحِ کْغِفْر لَ یْم نُورا  ََتُْشوَن بِِه وَ کَعل لَّ یْ وَ 
ببخشد و برای مشا نوری  اش به مشاش امیان آورید ات دوسهم از رمحتبه رسولَ  اهلی پیشه کنید و

که معلوم   طورمهان .خداوند آمرزنده مهرابن است( ان راه روید و مشا را بیامرزد وقرار دهد که بد
تواند برای جنات کفایت بکند، خبصوص زمانی که رسول ای منی است امیان به رسول به تنهایی

به شان شکست خبورد، ای هُملحق شدن ب حجت مبرید و وصی او بیاید و انسان در شناخت و
وجود دارد که انسان را از گمراهی نگه  ایهجا وسیلاین ند که درروشن منودمهنی دلیل خداوند 

تقواست، ، است که در آایت معلوم  طورمهانقیمت آن  این وسیله قیمتی نیز دارد، و ارد، ودمی
 .هددمیی آن حق را از ابطل تشخیص فرقان است که انسان به واسطه این وسیله مهان نور و و

شناساندن حق از ابطل  ت است از َوحی خداوند متعال بر بندگان ابتقوا، وو این وسیله عبار 
یی است که رؤایناسند مهان شمیترین شکل این وحی که مهه تقریبا  آن را ، و روشنهاآنبرای 
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ناساند، و فقط امیان به شمیبه متقی  رؤای، و خداوند راه حق را از ابطل به واسطه بینندمیمردم 
ماند، و در حقیقت فرد ابتقوا ابید امیان به غیب داشته ابشد و به آن ابقی می عمل به غیب و

 آن عمل کند، زیرا صفت امیان به غیب ُمالزمه اوست .
ُموَن الصََّلَة َوِّمَّا یقِ یِب وَ یْؤِمُنوَن ِِبْلغَ یَن یالَّذِ  * یَ لِِْلُمتَّقِ  یِه ُهد  یَب فِ یَتاُب َا رَ کالْ  کَذلِ ﴿

َناُهمْ   هکسانی ک )آن کتاب هیچ شکی در آن نیست هدایتی برای ُمتقنی است* (1)﴾نِفُقونَ ی َرزَق ْ
 .نند(کمیروزی دادمی انفاق  هاآنکه به چه  آننند و از کمیان به غیب دارند و مناز را اقامه امی

 أمحد احلسن                                                                                        
 هو 1331ذو القعدة/ 

* * * 

 ؟آای صحیح است که بگوییم خداوند در هر مکانی است :304/ پرسش
 ی: مسلم عامفرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .ی وسلم تسلینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

ولی این کالم به معنای این نیست که  مکانی است، در هر صحیح است که بگوییم خداوند
موجود و اپیدار به اوست، و  ن معناست که مکان قائم وای همکان حُمتوی او شده است، بلکه ب

 .ی که خداوند ابشد مکان وجود داردات زمان اوست که مکان را خلق و اجیاد منوده است و
 والسالم علیکم و رمحه هللا و برکاته.

 أمحد احلسن                                                                                         
 هو 1331ذو القعدة/ 

* * * 

 نمکمیبن احلسن خواهش  از سید امحد: 304/ پرسش
 آل حممد الطیبنی الطاهرین االشراف و اللهم صل علی حممد و، برکاته رمحه هللا و السالم علیکم و

 .عجل فرجهم
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سلوکی از  میانی هستم و نیازمند به ِسفارشات عرفانی و من به ِاذن خداوند، یکی از انصار سید
به آن توصیه منوده وجود  -حفظه هللا-سید هستم، امیدوارم اگر دعا ای ورد ای ذکری که سید 

 دارد، به بنده ارائه دهید.
 میانی حل شود. برم که امیدوارم به برکت سیدمشکل سختی رنج می از

 ی: هانفرستنده 
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیاملهد آل حممد األئمة و هللا علة حممد و یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
عباداتی وجود دارند که انصار را  آایت قرآنی و خداوند توفیق هر خریی را به مشا بدهد، دعاها و

توانید از انصار توجیه کردم، که می هاآنبه واسطه تقرب به سوی خدا  وعمل به آن  بر قرائت و
بدان که  نند، وکیبه مشا کواتهی من هاآنهللا در رساندن  ان شاء هاآن را درایفت کنید و هاآن

بر  تقرب به خداوند عمل است، و هیچ خریی در علم بدون عمل نیست، و اساس نزدیکی و
َبرتین  خدا ِبدان امر منوده، اصالح منایی، وچه نآ آن را بر نی وخودت شروع ک توست که از

د اگر خداون را از دام ابلیس جنات دهید، و هاآنبه مردم ات عمل در این زمان، رساندن حق 
 د برای مشا از صدقه به مال متام دنیا َبرت است.بواسطه مشا انسانی را هدایت کن

داوند بدان راضی است آسان  خچه آنامراتن را بر  ند وخداوند مشا را موفق داشته و تسدید ک
 .برکاته . والسالم علیکم و رمحه هللا وگرداند

 أمحد احلسن                                                                                             
 هو 1331ذو احلجة/ 

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح: 304/ پرسش
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یاللهم صل عل

 . اته..کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل
َن اْلَمْسِجِد احْلََراِم ِإلَ یبَِعْبِدِه لَ  یَأْسرَ  یُسْبَحاَن الَّذِ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال  اْلَمْسِجِد  یَل  مِِ

ُمنزه است کسی   و)اپک  (1)﴾یُ ُع الَبصِ یتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَّمِ ایُه ِمْن آیرِ َنا َحْوَلُه لِنُ کَِبَر  یالَّذِ  یاأَلْقصَ 
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که اطرافش را برکت دادمی احلرام به سوی مسجد االقصی   اش را شبی، از مسجدکه ِسری داد بنده
 .مان را به او نشان دهیم مهاان او شنونده بیناست(ات آایت

 ؟بوده ای ابجسد و روح بودآای فقط اب روح ، اسراء چگونه بود -1
 ؟ای متاخر از معراج بود متقدم واء آای اسر  -2
 ؟منظور از مسجداحلرام و مسجداالقصی چیست -3
 منظور از برکت خمصوص به مسجداالقصی و اطراف آن چیست؟ -3

را از وصی  واالتس اپسخکننده   والسشده و  که از برادران انصاراست   هاییرسشپاین جمموعه 
فرقه امحدیه است.  کننده از  پرسشقابل توجه است که  واهد،خمی  ی امام مهدیو فرستاده

 ةرمح اش را بر ما ِمنت ََند، والسالم علیکم وواهم که رضایت خود و رضایت ولیخمیاز خداوند 
 .برکاته هللا و

 ی: حسن جابر فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 .ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و ی علهللا یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
جسد مثالی که مناسب هر آمسان بود،  معراج اب روح و و، جسد بود اسراء اب روح و :1اپسخ 

در هر صورتی که اراده منود ترکیب ) (1)﴾کبَ کُصورَةر مَّا َشاء َر  یأَ  یفِ ﴿: خداوند متعال فرمود
 .منود(

 معراج، قبل و بعد اسراء اتفاق افتاده است. گرفت، و  معراج بیشرت از یک ابر صورت :2اپسخ 
خدا( ای بیت مسجداالقصی مهان بیت الرب )خانه  مسجد احلرام مهان کعبه است، و :3اپسخ 

چون ، است، و هیکل سلیمان انمیده شد ( ای قرابن ای هیکل سلیمان التقرب )خانه نزدیکی
 کرد.  پیغمرب خدا سلیمان مهان کسی بود که آن را بنیان

 .شودمیبرکت مهان فیض اهلی است که بر اهل زمنی انزل  :3اپسخ 
 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و، خداوند توفیق اجنام هر خریی بدهد

                                                                                                                   
 حلسنأمحد ا
 هو 1331ذو احلجة/ 
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* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :304/ پرسش
 ا .ری ثکما   یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یسلم عل اللهم صل و

موالمی،  ای سید و، ایری منودن مشا تبعیت منودم از حق و بعد از این که بر خداوند توکل منودم و
مثال  بعد از  نیدم ایفتم، وشمی م را خالف آن حالتی که قبال  در هنگام شنیدن قرائت قرآن خود

این آایت زیر  را متفکر در خود، واندمخمیاین که امروز هنگام تالوت قرآن کرمی سوره یس را 
 :دیدم

 و )و برای ما مثلی زد (1)﴾مٌ یرَمِ  یاْلِعظَاَم َوهِ  یییْ َخْلَقُه قَاَل َمْن  یَوَضَرَب لََنا َمَثَل  َوَنسِ ﴿
بنی رفته  در حالی که از کندمیها را زنده ا فراموش کرد گفت چه کسی استخوانآفرینش خود ر 

 .است(
ُق اْلَعلِ  یُلَق ِمثْ َلُهم بَ لَ یْ َأْن  یَخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِبَقاِدرر َعلَ  یَس الَّذِ یَأَولَ ﴿   مُ یَوُهَو اخْلََلَّ

َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد شَ  ها و زمنی را آفرید، قادر آای کسی که آمسان) (2)﴾ونُ یکْن فَ کُقوَل َلُه  یئا  َأْن یِإَّنَّ
فرمان او هرگاه چیزی را اراده   بله او آفریدگاری آگاه است* نیست که مانند ایشان را بیافریند؟

 .(شودمیپس  ابش، بگوید:او کند، این است که به 
فریند ات آمی ا دوابره در زمان امام مهدی ر  امام حسنی  گومی که خداونداب خودم می

موجود  که چگونه امام حسنی   شودمیولی در مهنی حال گفته  را معلوم کند، خودمظلومیت 
اب این که قبل از امیان آوردن به مشا شنیده بودم که امام  ؟واهد بود در حالی که او مرده استخ

، آای من در کندمیطریقی روشن  را به در زمان ظهورش مظلومیت اهل بیت  مهدی 
 ؟؟بفرمایید خداوند مشا را ایری دهد )فایده( به ما افاده، این برداشت بر حق هستم ای بر گمراهی

 ی: أم مصطففرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 .ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
 پناه بردن به خداوند و اولیائش برای فهم قرآن و تفکر در آایت اهلی و رآن وق منودن در تدبر

ها بدان و ائمه  هستند که رسول خداوند حضرت حممد اموری غیب ها وملکوت آمسان
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اولیائش برای فهم حقائق،  پناه  بردن به خدا و تفکر و ، و بر مشا ابد به تدبر واندهتوصیه منود
 دنیا و نزد مشا مهان حق است؛ زیرا هوای نفس و در نیست که هر فهمیی این بدان معنا ول

، و معرفت نیاز به اخالص برای شوندمیشیطان ابعث اجیاد خطاء در فهم حقیقت نزد مشا 
  .دارداز ورود در ابطل نگه  خداوند متعال دارد ات انسان را

َأْن  یالسََّماَواِت َواأْلَْرَض ِبَقاِدرر َعلَ  َخَلقَ  یَس الَّذِ یَأَولَ ﴿: به نسبت فرموده خداوند متعالأما 
ُق اْلَعلِ  یُلَق ِمثْ َلُهم بَ لَ یْ  ولی در ، منطبق است آن نیز بر امام حسنی  و ﴾مُ یَوُهَو اخْلََلَّ

دبر کن که او مهان خود نیز هم ت  یعنی مثل حسنی ﴾ُلَق ِمثْ َلُهمیْ ﴿: فرموده خداوند متعال
 د مشا را بر هر خریی موفق دارد.خداون، نیست  امام حسنی

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                         

 هو 1331ذو احلجة/ 
* * * 

 میکالسالم عل :330/ پرسش
 :أمحد احلسن برادرم

 خویشاوندان مادرم و مثل برادرامن در منزل و امنوادهبعضی از اعضای خاواهم، خمیمشا کمک  از
اب من مهانند یک  نند وکیبرامی آرزوی خری من ورزند، وخود پدرم بر من حسادت می پدرم و

قدم ما پیشخواستگاری هرکس برای  گذارند ما از منزل خارج شومی ومنی و نندکمیوسیله رفتار 
 د.ننکمیرا رد  شودمی

را خبوامن ای برامی بیشرت توضیح  هاآنروز  من آایتی اید بدهید که هره که باست   من این  یخواسته
ه ب، من چیزی در برابر حسادت بدهیده امکان دارد ب، مشا سالمت عطا فرمایدبه بدهید خداوند 

را اذیت   که پدرمان ما  شودمی( که سبب پدرم برای پدرم کاری کرده )جادو که مهسرخاطر این
را به  از وی ندارمی، برادرم مشا پرسشت أما جر  و هددمیکاری که دوست دارد اجنام  هر کند و

   به حق حضرت حممد نگذارید بیشرت انتظار بکشم و مرا بدهید و اپسخحق حضرت زهراء 
به من   به حق غریب کربال حضرت امام حسنی  و به حق امام حسن  امام علی و و

  .هایش به مشا ببخشاید.کند و از نیک  و ایری ی دهدخداوند به مشا سالمتکمک کنید که 
 : ن هوفرستنده
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 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 .ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

ات این که رنگ  ب قرا بدهآ میسحر، مقداری زعفران گرفته و آن را در ک برای رهایی از حسد و
انس و کافرون را خبوان،  فلق و های فاحته و توحید ول به قرمز شود، و بر این آب سورهآب، مای

 ن و محعسق و کهیعص و الکرسی و ةسفید، آی ایهو اب شاخه درختی متیز اب زعفران، بر برگ
و بعد از این، این سوره فلق و سوره انس را بنویس،  الر و امل و حم و یس و مایسطرون و القلم و

اب آب غسل کن، و آب اضافی از غسل را مجع   قرا بده و -لیرت آب 3-مقداری آب  برگه را در
ن کار به برکت آایت اهلی موجب از بنی رفنت ای آن را در مکانی اپک بریز، و ان شاء هللا کرده و

را ده   الواحد القهار"، و بعد از این "سبحانه هو هللاشودمیسحر از کسی که آن را اجنام داده 
ة الکرسی و سوره فلق را برای دفع حسد یآ هدر کمرت از سه روز قرائت کن، و مهیش هزار ابر و

قرائت کن، به خصوص هنگام فجر)صبح( و غروب، ات خداوند تو را برای شناخت حق و سری 
 در آن موفق دارد.

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                

 هو 1331ذو احلجة/ 
* * * 

 .ینیاملهد آل حممد أالئمة و حممد و یم، اللهم صل علیبسم هللا الرمحن الرح: 333/ پرسش
 -بر او و پدرانش صلوات- احلسن امحد سیدموالمی  به سید و بعد... و

تر از خود دارم  و او از کودکی انبینا امکانش هست درخواستی دارم. برادر کوچکآقای من اگر 
بعد از ماه رمضان به دعوت مبارکه مشا  و ای ضعف بینایی داشته، و االن خدا بروی منت َناده و

اگر امکان دارد، درخواست دعا ای دارویی برای   احلسن امحدامیان آورده، و من از آقامی 
پدرانت اهل بزرگی و خبشش هستید پس بر این مسکنی، اب شفاء خبششی  مشا و ، وشفاء او دارم

مرگ ما بر این دعوت مبارکه  مساَلت دارم که برای ثُبات و منا. از مشا به حق مادرت زهرا 
  .والسالم علیکم رمحه هللا وبرکاته، دعاء منایی

 النمسا -: ابن املطهر فرستنده
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 میحبسم هللا الرمحن الر  :اپسخ
 .ینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل

از خداوند مسالت دارم ات اب شفاء بر او منت َند. و او آیة الکرسی بر حسب تنزیل را هفت 
صبح به مدت چهل روز چشمش قرارداده بعد از مناز  مرتبه درحالی که سرانگشتانش بر دو

انس را هفتاد ابر خبواند، و  فلق و قدر و توحید و ظرف آبی سوره فاحته وچننی بر خبواند، و هم
چشمانش را به مدت هفت روز اب این آب بشوید، و نگذارد که پس مانده آب به مکانی غری 

 متیز برود. خداوند مشا را موفق دارد.
 اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم عل

 أمحد احلسن                                                                                   
 هو 1331ذو احلجة/ 

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح: 334/ پرسش
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یاللهم صل عل

 اته.کبر  رمحة هللا و آل حممد و یانمی یالصالة عل السالم و
سه امر معروف داد، و خداوند در عوض به  م حسنی آقای من، خداوند عوض شهادت اما

 ؟چه داده است به جای حضرت عیسی  قتل شبه حضرت عیسی  صلیب کشیدن و
 عراق -: عارف فرستنده 

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 .ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

 و خبشش وی مهیشه اول است و هیچ کس منتی بر او نداشته و، خبشدمی هد ودمی خداوند
ازه حقیقت او ابشد، بلکه خداوند اب فضَلش اب ما این گونه اند هحتی عملی وجود ندارد که ب

نیم، ولی اب این کمیعصمت او عمل  ما به حول و قوت و توفیق و تسدید و ، وکندمیبرخورد 
ما ، ارد، و این از فضل اوست، اما در عدلمشمیجزء نیکوکاران دهد و ما را می حال به ما اجر
 ، وکندمیکس که خدا را اختیار کند جنات پیدا  امر ندارمی مگر اختیار، و هر هیچ چیزی از

 .ز جانب خدا و نعمتی بزرگ از اوستمصلوب شدن فضیلتی ا
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وده که او را مکلف به اند که خداوند بر او تفضل مندمیبه نسبت کسی که خدا را شناخته،  و
آن امری بزرگ و نعمتی بزرگ است که نیاز به شکری دارد که وی از اداء آن  عمل منوده است، و

هایی بزرگ منود؟ و بر وی قبل و بعد اب نعمتعاجز است، اما چه چیزی بر مصلوب تفضل 
این عمل  تفضل و خبشش منود و بزرگرتین نعمت این بود که عملش خالص برای خداوند بود و

 .ص مهانند مصلوب شدن در راه خداستخال
 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکوالسالم عل

 أمحد احلسن                                                                              
 هو 1331ذو احلجة/ 

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح: 331/پرسش
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد ئمة وآل حممد األ حممد و یاللهم صل عل

 برمشا، سالم زمینش درة هللا یبق ای برمشا، سالم تمعدن رسال و تت نبو یأهل ب ایم یکسالم عل
 . أمحد احلسن مشا یوص بر و

و انصار تقاضای دعائی برای حفظ از شر  ، از مشا برای خودآقا و موالمی میانی آل حممد 
م که بر واهخمیو از خداوند ، این زمان تعدادشان زاید شدهشیاطنی انس و جن دارم، زیرا در 

مکن هللا هلم -اشو وصی را موفق دارد ات اب پدرشان امام مهدی  هاآنفرزندان آسان گرفته و 
 دیدار کنند. -فی االرض

 ها.یها والسر املستودع فیبن بعلها و ها ویأب فاطمة و یاللهم صل عل
 تیو ک - یفرستنده: أبو عل

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 .ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

أشهد أن ا إله إا هللا ، ): برای حفاظت از شیاطنی انس و جن ده ابر بعد از مناز صبح بگو
 (.تخذ صاحبة وا ولدا  یله ، إَلا  واحدا  أحدا  فردا  صمدا  َل  یکوحده ا شر 

 ، کز ، أعزان بعز ی عز ایز ی عز ایز ی عز ایعزه ،  یز العز فی عز ای): چننی این دعاء را خبوانو هم
 ، واجعلنا من ک ، وامنع عنا ِبنعک ، وادفع عنا بدفعیاوی ، وابعد عنا مهزات الشکدان بنصر یوأ
 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکوالسالم عل (. صمدای فرد ای أحد ای واحد ای ، کار خلقیخ
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 أمحد احلسن

 هو 1331و احلجة/ ذ
* * * 

 رمحة هللا م ویکالسالم عل :333/ پرسش
 یر کآل حممد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم ومن حممد و یآل حممد، اللهم صل عل ابسم حممد و

 مناقبهم. ی فککنیفضائلهم واملش
علیه آای توبه به هنگام برقراری امر برای سید میانی وقبل از تسلیم منودن پرچم به امام حجت 

و توبه کسی که اراده  شودمی، ای هنگام ظهور پرچم میانی، درب توبه بسته شودمیبرداشته  السالم
 ؟شودیتوبه دارد پذیرفته من

 نروژ- ی: أمحد اخلاقانفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 .ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیواحلمد هلل رب العامل
ی که فرصت ای جمالی برای ی قاهر اهلمگر هنگام نزول معجزه شودمیتوبه در هر حالی پذیرفته 

هنگام توبه برداشته شده و امیان گذارد؛ ات امیان انسان نزد خداوند مقبول ابشد، در این غیب منی
که احوال   طورمهان صد مادی است، در ؛ زیرا این امیان، امیانی صدشودیو توبه انسان قبول من

ها جود ندارد که توبه از مهه آفریدهنند این گونه است، زمانی و کمیافرادی که رسوالن را تکذیب 
شامل مهه  کننده( فرستاده شود و جمبور) معجزات قاهره ت وایآه زمانی ک برداشته شود، مگر

 قاهر فقط بر که آایتزمانی   ان به غیب از مهه آانن برداشته شود، اماامی هجایگا و آانن شود،
چننی آایت عمومی ممکن ، همشودمیمجاعت معینی فرستاده شود، توبه فقط از آانن برداشته 

ن خاطر که نزد ای ه، قاهر نباشد، بنسبت به گروه دیگر ولی است نسبت به گروهی قاهره ابشد
شناخت قبلی از سوی خداوند به عنوان حجت به آانن رسیده است، مالک در  آانن معلومات و

توبه به خاطر غیب ابشد،  و ان به غیب ابشد،امی هعدم آن، ابقی ماندن جایگاهی ک قبول توبه و
 ُگذارد.منی قیبه خاطر معجزه مادی قاهره نباشد که جایگاهی برای غیب اب و

ُقوَم یَزاَن لِ یَتاَب َواْلمِ کَناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم الْ یَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِِبْلبَ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال 
ِب یُه َوُرُسَلُه ِِبْلغَ نُصرُ یْعَلَم اّللَُّ َمن یٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِ یِه َبٌَْس َشدِ یَد فِ یالنَّاُس ِِبْلِقْسِط َوأَنَزْلَنا احْلَدِ 
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میزان را  کتاب و  هاآنرا اب بینات فرستادمی و مهراه مان مهاان فرستادگان) .(1)﴾زٌ یَعزِ  یِإنَّ اّللََّ َقوِ 
منافعی برای مردم است را  انزل کردمی ات مردم بر قسط قیام کنند و آهن که در آن سختی شدید و

مهاان خداوند قوی  د؟نکمیو رسولش را اب غیب ایری انزل کردمی و ات خداوند بداند چه کسی او 
 (.عزت است اب
از  ایهچننی تفسری آیهم توانی برای توضیح بیشرت به کتاب روشنگری جلد سه وچننی میهم و

 را مطالعه منایید، خداوند مشا را موفق بدارد.  که در مورد این امر است  سوره یونس
 ه.والسالم علیکم و رمحه هللا وبرکات

                                                                                                            
 أمحد احلسن

 هو 1331ذو احلجة/ 
* * * 

 آل حممد. حممد و یم، اللهم صل علیبسم هللا الرمحن الرح :334/ پرسش
 .نمکمین هرخریی را آرزو ابرایش نندکمیمهکاری  احلسن امحد ی که اب سیدبرادران عزیز 

اش را در هر روز از دار روزهواندم مجله "روزهخمیسه را جلد روشنگری  اپسخه کتاب کمیهنگا
 ..." را مالحظه کردم.کندمیروزهای رمضان متام 

است که رمضان را بدون اضافه کلمه "شهر)ماه("  احلسن امحد مالحظه من در کالم سید و
ز امساء خداوند است و بر ما ا یایفتم که رمضان امس  ل بیتزیرا در رواایت اهست؛ اآورده

را از مشا طلب کنم،  توضیحشدوست دارم  حرام است که بگوییم رمضان آمد و رمضان رفت، و
  خداوند ما و مشا را به حق حممد و آل حممد توفیق دهد.

 نیفلسط - AbuMuhaame: فرستنده
 میالرح بسم هللا الرمحن :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
رمضان است، و فرقی  )شهر( روزهای رمضان مهان ماه، خریی را به مشا بدهد خداوند توفیق هر

خدا آمد ای گوییم منی گوییم اایم هللا وو ما می بنی گفنت ماه رمضان ای روزهای رمضان نیست،

                                                           

 .21حدید:  -1
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ها تدبر کن خداوند مشا را از صفات حادث است، و در فرق این خدا رفت؛ زیرا رفنت و آمدن
 .ی خری در آخرت و دنیا توفیق دهدبرا

          برکاته. رمحه هللا و والسالم علیکم و
                                                                                                  

 أمحد احلسن
 هو 1331و احلجة/ ذ

* * * 

 را به سوی خودت خبوان. هاآنچهار پرنده گرفته و  :334/ پرسش
یکی از مفسرین  منظور از کلمه "فصرهن" این است که آن را قطعه قطعه کن، و گویندمیمهه 
آب بده ات اب  غذا و ن ونیکی ک هاآنن معنا که به ای هگوید: منظور از آن "فصریهن الیک" بمی

ال تسمع  کإنهاست، "جا زنده کردن دلزنده کردن مردگان در این منظور از تو اُلفت بگریند، و
توانی مردگان را به شنیدن وادار و به َکران تو منی)" نیوال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبر  یاملوت
توانی او را به شنیدن بزنی، می را صدا فرد زنده از ابب اگر (نندکمیدهی زمانی که ُپشت  ِندا

از ابب زنده   )چون مرده است(، و زنی نیستمی واداری، ولی زندگی برای فردی که او را صدا
نیست، چون جسدهای مرده، فقط در روز قیامت ای رجعت  مرگاز  کردن اجساد بعد

مورد  در پرسش، اندهل ُمردانیم، ابلفعدمیکه   طورمهانها بیشرتشان ، اما دلشوندمیبرانگیخته 
 ؟معنای صحیح است؟

 مصر - یذر شوق: أبو فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
قَاَل َأَوَلَْ تُ ْؤِمن قَاَل  یاْلَمْوتَ  ی یَف تُْ کی یُم َربِِ َأرِنِ یَوِإْذ قَاَل ِإبْ َراهِ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال 

َن الطَّ  یْطَمِئنَّ قَ ْلبِ ین لِِ کَولَ  یبَ لَ  ُهنَّ ک یمثَّ اْجَعْل َعلَ  یک َفُصْرُهنَّ ِإلَ یِ قَاَل َفُخْذ َأْربَ َعة  مِِ ن ْ لِِ َجَبلر مِِ
 )و زمانی که ابراهیم گفت: (1) ﴾مٌ کیٌز حَ یا  َواْعَلْم َأنَّ اّلِلَ َعزِ یَسعْ  کنَ یتِ یْ ُجْزءا  مثَّ اْدُعُهنَّ 

 عرض کرد: نی. فرمود: آای امیان نداری؟کمیپروردگارا به من منااین منا که چگونه مردگان را زنده 

                                                           

 .232بقرة:  -1
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را به خود  هاآنپس چهار پرنده بگری و  واهم. فرمود:خمی امیان دارم ولی برای اطمینان قلب
را خبوان که به مَست تو  هاآنر ده، سپس کدام را بر کوهی قرا نزدیک کن سپس جزئی از هر

  ِبدان که خداوند عزیز و اب حکمت است(. یند وآمی
 بودند. خداوند تو را بر هر خریی موفق بدارد.  کوهها دهات و کوه پرندگان چهار

 .والسالم علیکم و رمحت هللا و برکاته.
 أمحد احلسن                                                                                

 هو 1331أواخر صفر/ 
* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :334/ رسشپ
 اته.کبر  رمحة هللا و و یمانیال أمحد احلسنرسول امام  و یوص ای میکسالم عل

  موالمی:
امام  شان ازای هک،  علی بن ابراهیم روایت منوده، از پدرش، از نضر بن سوید، از هشام بن حکم

؟  منود پرسش، شده )گرفته( که هللا از چه چیزی مشتق،  اهلی و اشتقاق آن از امساء  صادق
 ریمألوها  واالسم غ یقتضی هشام، هللا مشتق من إله، والإله ای) :گفت: حضرت به من فرمودند

فر کفقد   یئا ، ومن عبد هللا االسم واملعنیعبد شیفر ومل کفقد   ی، فمن عبد االسم دون املعنیاملسم
، یقال: فقلت: زدن؟  هشاماید، أفهمت یالتوح کدون االسم فذا  ی، ومن عبد املعننیوعبد اثن

 ین هللا معنکل اسم منها إهلا ، ولکان  کل یان االسم هو املسمک امسا  فلو  نیإن هلل تسعة وتسع قال:
م املشروب، والثوب اسم ول، واملاء اسک هشام، اخلبز اسم للمأایه. ری لها غکه َبذه األمساء و یدل علی

ن مع هللا ی هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءان واملتخذایللملبوس، والنار اسم للمحرق، أفهمت 
قال هشام: فهو هللا ما .  هشامای کهللا به وثبت کنفع قلت: نعم، قال: فقال:. هری جل وعز غ

د از حضرت صادق راجع یم گو ک)هشام بن ح (1).هذا( یقمت مقام ید حتیالتوح یأحد ف یقهرن
و اله « االه»از هشام  ای ه اّللَّ از چه مشتق است؟ فرمود:کدم  یپرس هاآنابمساء خدا و اشتقاق 

ه انم را بدون ک یسک صاحب انم است،  رینند( الزم دارد و انم غکه پرستشش  ک)آن یمألوه
افر است کپرستد   ه انم و صاحب انم راکده، و هر  ینپرست یز یافر است و چکصاحب انم پرستد  

هشام  یاست، ا پرستییگانهن یه صاحب انم را پرستد نه انم را اکده و هر  یز پرستیو دو چ
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مهان  یاگر هر انم .خدا را نود و نه انم استد. فرمود: یشرت بفرمائیردم: بک عرض .یدیفهم
ن ای هکاست   یخدا خود معنائ یابشند، ول یدام از انمها معبودکد هر  یصاحب انم ابشد اب

 یست براا میلمه خبز )انن( انکهشام   ی خود او ابشند، ارینند و مهه غکها بر او داللت  انم
 یست براا میلمه ثوب )لباس( انکو   یدنیآشام یست براا میلمه ماء )آب( انکو   یخوردن

دفاع   یه بتوانک یدیفهم یهشام طور  یسوزنده، ا یست براا میلمه انر )آتش( انکو   یدنیپوش
، عرض  یوز شو ری پرستند پ یگر یز دیه مهراه خدا چک یسانکو در مبارزه اب دمشنان ما و   ینک
ه ک یاز زمان د:یهشام گو  ت بدان سود دهد و استوارت دارد.یهشام خدا ی، فرمود: ایردم آر ک

 .(استرده کد بر من غلبه نیدر مباحثه توح یسکاز آن جملس برخاستم ات امروز  
نفسه،  یسمیتاج أن حیس ی: هو نفسه ونفسه هو، قدرته انفذة، فلاحلسن الرضا  یوعن أب

: احلسن الرضا  یعرف، عن أبیوصف مل یدعوه َبا؛ ألنه إذا مل یه ری نه اختار لنفسه أمساء لغکول
ه ری نه اختار لنفسه أمساء لغکنفسه، ول یسمیتاج أن حیس یهو نفسه ونفسه هو، قدرته انفذة، فل)
اء  یاألش یم؛ ألنه أعلیالعظ یعرف، فأول ما اختار لنفسه العلیدع ابمسه مل ی دعوه َبا؛ ألنه إذا ملی

عرف، فأول یء، دع ابمسه مل یل شک یم هو أول أمسائه، عال علیالعظ یلها، فمعناه هللا، وامسه العلک
م هو أول یالعظ یلها، فمعناه هللا وامسه العلکاء  یاألش یم؛ ألنه أعلیالعظ یما اختار لنفسه العل

قدرتش ، : او خودش بود و خودش و از ابی احلسن رضا) .(1) (ءیل شک یمسائه، عال علأ
دیگران  ن که خود را بِنامد ندارد، و اما برای خود، به خاطر)نیاز(ای هو نیازی ب انِفذ است،

 ، از ابی احلسنشودیامسائی اختیار کرد که اب آن او را خبوانند؛ زیرا او اگر وصف نشود شناخته من
ه خود را انم کنداشت   یاز ی: او خودش بود و خودش، او قدرتش نفوذ داشت پس نرضا 

انم خود ه را اگر او بیها خبوانند، ز گران او را آبن انمید ات دیبرگز  یهائخود انم یبرا یبربد ول
ر از را او برتیم بود، ز یعظ ید: علیخود برگز  یه براکی امسنید و خنستشید شناخته منشیخوانده من

اوست و برتر از  یهاه اول انمکم است  یعظ یاو اّللَّ است و اسم او عل یز است، معنایمهه چ
 (.ز استیمهه چ

   بن حممد صادق از مشا مسالت دارم که حقیقت توحید که جداتن امام مهام جعفر، آقای من
 اول. پرسشرا به من بشناسانی، این  در این حدیث شریف اشاره فرمودند،
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او خودش بود و خودش، او قدرتش نفوذ ) :فرمایدمی احلسن الرضا  ی: و أبدوم شپرس و
ن ه آگران او را بید ات دیبرگز  یهائخود انم یبرا یه خود را انم بربد ولکنداشت   یاز یداشت پس ن

خود  یه براکی امسنید و خنستشید شناخته منشیانم خود خوانده منه را اگر او بیها خبوانند، ز انم
م یعظ یاو اّللَّ است و اسم او عل یز است، معنایرا او برتر از مهه چیم بود، ز یعظ ید: علیبرگز 

 (.ز استیاوست و برتر از مهه چ یهاه اول انمکاست  
طوری بیان منایند ات  به معرفت  ن حدیث شریف راای هاز موالمی میانی بزرگوار درخواست دارم ک
 .حقیقی این اسم شریف دست پیدا کنم

 سوم: آقای من میانی،  آای معاد جسمانی است ای روحانی؟ پرسشو 
 .اتهکبر  رمحة هللا و و یکوالسالم عل

 عراق -: عارف فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
شاء و ان ید،آمیصوص توحید است به زودی در تفسری سوره توحید هایی که در خپرسش اپسخ

گرید، و از خداوند مسالت دارم که بر مشا اب به زودی به فضل خداوند اجنام می هللا انتشارش
 ید.را اصالح فرما متام احواالت مشا شفاء و عافیت ِمنت نَوَهد که او ولی من و صاحلنی است، و

انیم مقداری از تو است، و آن روزهایی است که ما منیامتحان  ء وو ِبدان که دنیا خانه بال
بر تو گذشته  هایی کهاگر کسی از مشا خبواهد که از سالمان که گذشته را اید کنیم. حتی زندگی

ت صحبت کنی، و توانی در مورد آن بیشرت از یک ساعت ای دو ساعسخن بگویی هرگز منی
ْم لَِبثْ ُتْم کقَاَل  ﴿، حلظاتی بیش نیست انسان به آن توجه نکندای که حلظه ای سزاوار است، زندگی

َل  یقَاَل ِإن لَِّبثْ ُتْم ِإاَّ قَلِ  *َن یْومر فَاْسَأْل اْلَعادِِ یْوما  َأْو بَ ْعَض یقَاُلوا لَِبثْ َنا  * یَ اأْلَْرِض َعَدَد ِسنِ  یفِ 
ُتْم َأَّنََّ  *نُتْم تَ ْعَلُموَن کْم  کلَّْو أَنَّ   )خداوند فرمود: (1)﴾َنا َا تُ ْرَجُعونَ یْم ِإلَ کْم َعبَثا  َوأَنَّ کا َخَلْقَنا َأَفَحِسب ْ

از یک روز به  ایهگویند: یک روز ای اپر  ها در زمنی به َسر بردید؟*چه مدت به حساب سال
گویند:جز اندکی ِدرنگ نکردید، اگر به درستی  سر بردمی، پس از حساب َگران بپرس*

 .(؟ویدشید که مشا را بیهوده آفریدمی و مشا به نزد ما ابزگردانده منایهشتآای پندا انستید*دمی
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ویس و به مهراه خود محل کن، و بن ایهمشا را توفیق دهد، آیة الکرسی را اب زعفران بر برگ خداوند 
بده ات آب بنویس و برگه را در آبی قرار  ایهچننی سوره یس و واقعه را اب زعفران در برگهم

ابقیمانده آب به مکان جنسی  و اجازه مده که )ُغساله(ها را حل کند و اب آب غسل کن نوشته
 برود بلکه آب را مجع کن و در مکانی اپک بریز  و از خداوند عافیت کامل را خواستارم.

 اته.کرمحة هللا وبر  م ویکوالسالم عل
 أمحد احلسن                                                                                         

 هو 1331أواخر صفر/ 
* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :334/ پرسش
 ما .ی وسلم تسلینیل حممد األئمة واملهدآحممد و  یهللا عل یوصل

 اته.کأنصار هللا ورمحة هللا وبر  یإخوت یآل حممد وعل یانمی ی موالای یکالسالم عل
 یسورة الفاحتة، والفاحتة ف ی)القرآن ف :فرمایدمی میر ک قرآن  ریتفس در  نی املؤمنریأما بعد ... أم

بسمله  فاحته در بسمله و و، )قرآن در سوره فاحته .النقطة( یالباء، والباء ف یالبسملة، والبسملة ف
 .(ابء در نطقه آن است در حرف ابء و

برای  امری املؤمننیه کمیدجا که نقطه در زمان دولت اموی بر حروف گذاشته شد. مر و از آن
  ؟اد چگونه معنای نقطه را فهمیدند؟دمیتوضیح  هاآن

 امارات - ی: مشر فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
مشا توفیق بدهد، و نقطه فقط  شده خداوند به تشکیل هاآننقطه مهان اصل است که حروف از 

 گرید نیست. آن چیزی که  زیر ای روی حرف قرار می
  .والسالم علیکم و رمحه هللا و برکاته.

 أمحد احلسن                                                                                        
 هو 1331أواخر صفر/ 

* * * 
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 میبسم هللا الرمحن الرح: 334 /پرسش
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یاللهم صل عل

ِم اّللِ  الرَّمحمَِن الرَّحِ   آِسنر َوأَنْ َهاٌر ِمن یِ َها أَنْ َهاٌر مِِن مَّاءر غَ یُوِعَد اْلُمت َُّقوَن فِ  یَمَثُل اْْلَنَِّة الَّتِ ﴿ مِ یِبسم
ْن ََخْرر لَّذَّةر لِِلشَّارِبِ  وَعْ یْ تَ غَ یلَََّبر َلَّْ  ْن َعَسلر مَُّصف  یَ ُمُه َوأَنْ َهاٌر مِِ لِِ کَها ِمن  یَوََلُْم فِ  ی َوأَنْ َهاٌر مِِ

)وصف  (1)﴾م ا فَ َقطََّع َأْمَعاَءُهمْ یالنَّاِر َوُسُقوا َماء  ْحَِ  یَمْن ُهَو َخاِلٌد فِ کالثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة مِِن رَّّبِِِْم  
در آن َنرهایی است از آبی که نگندد، و  ه پرهیزکاران وعده داده شده )این است که(َبشتی که ب

 َنرهایی از شراب که برای نوشندگان لذتی است، و َنرهایی از شری که َمزه اش دگرگون نشود، و
آمرزشی از  برایشان هست، )از مهه ابالتر( ایهَنرهایی از عسل خالص. و در آجنا هرگونه میو 

مانند کسی است که جاودانه در آتش است و آبی جوشان به  شان. )آای چننی کسی(پروردگار 
 .(؟هایشان را از هم می اپشدپس روده شودمیخورِدشان داده 

گوید، سخن می ﴾َوَمْغِفَرٌة مِِن رَّّبِِِمْ ﴿ ی قرآن از َبشت و وعده خدا که به متقنی داده شدهآیه
وارد َبشت شدند  هاآن؟ و اگر ر َبشت هستندد هاآنمقصود از این مغفرت چیست اگر 

شده چیست؟ آای مغفرت قبل از ورود به َبشت است ای  هاآنمقصود از متقنی که خطاب به 
  مشا موالمی  تقاضای دعا دارم. از مهنی و آن؟از بعد 

 عراق -: ابن الطف فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
 آِسنر َوأَنْ َهاٌر یِ َها أَنْ َهاٌر مِِن مَّاء غَ یُوِعَد اْلُمت َُّقوَن فِ  یَمَثُل اْْلَنَِّة الَّتِ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال 

ْن ََخْرر لَّذَّةر لِِلیْ تَ غَ یِمن لَََّبر َلَّْ  ْن َعَسلر مَُّصف  یَ شَّارِبِ  وَْعُمُه َوأَنْ َهاٌر مِِ لِِ کَها ِمن  یَوََلُْم فِ  ی َوأَنْ َهاٌر مِِ
 ُمتقون. ﴾ما  فَ َقطََّع َأْمَعاءُهمْ یالنَّاِر َوُسُقوا َماء ْحَِ  یَمْن ُهَو َخاِلٌد فِ کالثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة مِِن رَّّبِِِْم  

 .اندغفرتاهل َبشت و م هاآنشان هستند، و و شیعیان زکاران( حممد و آل حممد )پرهی
دارند، مغفرت  ایهمرتب به حسب حال خود هاآنیک از  مغفرت و خبشش مراتبی دارد، و هر

 شان را بپوشاند و خداوند آن را حتی ازاین است که خداوند گناهان و بدی هاآنبعضی از 
، کندمیار فراموشی ای گناهان بندگان را مشاهده کرده را دچ انستند ودمیکه   فرشتگان نویسنده
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شان موجب تلخی گناهان و بدی نند، وکمینیز گناهان خود را فراموش  هاآنبلکه خود 
  .شودیداده شده، من هاآنهای َبشت که بر نعمت

اش مهان فتح مبنی و خبشش گناهی است که برای مقام ابالتری دارد و مغفرت هاآنو بعضی از 
تر از حممد اپینی ایهاب درج یشخص اما )منیت(، و گناه اانخبشیده شد، یعنی مغفرت   حممد 
 توانی به متشاَبات مراجعه کنی خداوند در مواضع زایدی روشن منودم، و می، و این امر را

  .مشا را توفیق دهد
 ْغِفرَ یلِ  *نا  یفَ ْتحا  مُّبِ  کِإانَّ فَ َتْحَنا لَ ﴿: فرمایدمی  خداوند متعال در خطاب به حضرت حممد

ُ َما تَ َقدََّم ِمن َذنبِ  کلَ  )مهاان ما  (1)﴾ما  یِصَراوا  مُّْسَتقِ  یکْهدِ یوَ  یکِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَ یَوَما أتََخََّر وَ  کاّللَّ
ات را ببخشد و اوند برای تو گناه گذشته و آیندهات خد برای تو فتح و گشایشی آشکار منودمی*
  .حق و صراط مستقیم هدایت مناید(نعمتش را بر تو متام منوده و تو را به راه 

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکوالسالم عل
 أمحد احلسن                                                                            

 هو 1331ع األول/ یرب
* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح: 340/ پرسش
 نیبیته الطیوذر  آل حممد  یانمی یاته، السالم علکبر  رمحة هللا و  آل حممد وایم یکالسالم عل

 اته.کبر  رمحة هللا و و کأنصار  یاته، السالم علکبر  رمحة هللا و ن ویالطاهر 
 آقای من، در قرآن کرمی این آایت مبارک وارد شده است:

َلُهْم قَ ْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاءُهْم َرُسوٌل  ﴿ ْم َرُسوٌل کلَ  یِعَباَد اّللَِّ ِإنِِ  یا ِإلَ َأْن َأدُّو  * یٌ رِ کَوَلَقْد فَ تَ نَّا قَ ب ْ
 آمد* هاآنبزرگوار برای  ایهقوم فرعون را آزمایش منودمی و فرستاد هاآنمهاان پیش از  )و (2)﴾یٌ َأمِ 

 .که بندگان خدا را به من تسلیم کنید، مهاان من برای مشا پیامربی امنی هستم(
 یَأْن َأدُّوا ِإلَ ﴿ :فرمایدمیاست بطوری که  این فرستاده کیست، و حمدوده عصمت اش چگونه

مهاان من برای مشا  )که بندگان خدا را به من تسلیم کنید، ،﴾یٌ ْم َرُسوٌل َأمِ کلَ  یِعَباَد اّللَِّ ِإنِِ 
از  ایههد چیست، و آای پیش از مشا فرستاددمیو امانتی که به خود نسبت  پیامربی امنی هستم(
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 و ؟رسالتش چگونه بود، آای فقط برای حوزه ای برای مهه مردم بود جانب امام بود، و حمدوده
 هلل وحده.احلمد

 رانیإ -د ایخ إی: شفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
َلُهْم قَ ْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاءُهْم َرُسوٌل  َوَلَقْد فَ ت َ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال   یَأْن َأدُّوا ِإلَ  * یٌ رِ کنَّا قَ ب ْ

ُعْذُت  یَوِإنِِ  * یر م ِبُسْلطَانر مُّبِ یکآتِ  یاّللَِّ ِإنِِ  یَوَأْن اَّ تَ ْعُلوا َعلَ  * یٌ ْم َرُسوٌل َأمِ کلَ  یِعَباَد اّللَِّ ِإنِِ 
فََأْسِر  *َفَدَعا رَبَُّه َأنَّ َهُؤَاء قَ ْوٌم ُّمُّْرُِموَن  *فَاْعَتزِلُوِن  یِإْن َلَّْ تُ ْؤِمُنوا لِ وَ  *ْم َأن تَ ْرمُجُوِن کَورَبِِ  یِبَربِِ 

 هاآن)و مهاان پیش از  (1)﴾اْلَبْحَر رَْهوا  ِإن َُّهْم ُجنٌد مُّْغَرُقونَ  کَواتْ ُر  *م مُّت َّبَ ُعوَن کَل  ِإنَّ یلَ  یِبِعَبادِ 
که بندگان خدا را به من تسلیم   آمد* هاآنبزرگوار برای  ایهو فرستاد قوم فرعون را آزمایش منودمی

که من برای مشا کشی نکنید  که بر خدا گردنو این کنید، مهاان من برای مشا پیامربی امینم*
برم از اینکه سنگسارم  دگار خود و پروردگار مشا پناه میو مهاان من به پرور  حجتی آشکار آوردم*

اینان  هورید، پس از من ِکناره گریید* پس پروردگار خود را خواند کآیمن امیان منو اگر به  کنید*
و  بندگان مرا شبانه حرکت بده، که مشا مورد تعقیب خواهید بود* )گفتیم( پس گناهکارند*  مردمی

 .سپاهی غرق شدنی هستند( هاآندرای را آرام پشت سر بگذار که 
و  ﴾قَ ْوَم ِفْرَعْونَ ﴿این از مقدمه  روشن است  و گویندمیسخن   آایت از حضرت موسی

  .﴾ِإن َُّهْم ُجنٌد مُّْغَرُقونَ ﴿ اشاز اپاین
و در زمان قائم از آانن پند    این َمَثل و تشبیه را زدند که مردم در زمان رسول خدا حممد و

  .بود ل حممد بشارت داده شدهمهانند قائم آنیز نیز قائم بود و به او  گریند، زیرا موسی 

ُنَّ َعلَ یَونُرِ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال  اأْلَْرِض َوََنَْعَلُهْم أَِئمَّة   یَن اْسُتْضِعُفوا فِ یالَّذِ  یُد َأن َّنَّ
ُهم مَّا   یاأْلَْرِض َونُرِ  یَن ََلُْم فِ کَوَّنَُ  * یَ َوََنَْعَلُهُم اْلَوارِثِ  انُوا کِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا ِمن ْ

را امام   هاآنواستیم بر کسانی که در زمنی ُمستضعف شدند ِمنت ََنیم و خمی)و  (2)﴾ُرونَ ذَ یْ 
هامان و  شان دهیم و به فرعون وو در زمنی متکنی گردانیم و ایشان را واراثن زمنی قرار دهیم*

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکوالسالم عل .شان چیزی را که از آن حذر داشتند نشان دهیم(سپاه
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 أمحد احلسن                                                                                           
 هو 1331ع األول/ یرب

* * * 

آل حممد و رمحة هللا و برکاته، سالم بر میانی آل حممد و بر  السالم علیکم ای: 343/پرسش
 .فرزندان اپک و طاهرت

أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماء  فََأْخَرْجَنا ِبِه  یَوُهَو الَّذِ ﴿: ت مبارک آمده استقرآن این آای موالی من در
َواٌن َدانِ کءر فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرا  ُّنُّْرُِج ِمْنُه َحبِا  مُّتَ َرا یلِِ شَ کنَ َباَت   ٌة یبا  َوِمَن النَّْخِل ِمن وَْلِعَها ِقن ْ

ْن َأْعَنابر َوالزَّ   یْنِعِه ِإنَّ فِ یََثَرِِه ِإَذا َأَْثََر وَ  ی ُمَتَشاِبهر انظُُروْا ِإلِ یَ وَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبها  َوغَ تُ یَوَجنَّاتر مِِ
له آن از یفرود آورد؛ پس به وس یه از آمسان، آبک یسک)و اوست   (1)﴾ْؤِمُنونَ یتر لَِِقْومر ایْم آلکَذلِ 

 بر یمکُمرتا  هایدانهه از آن، کم  یخارج ساخت یاه( جوانه سبز ی، و از آن )گمیاه برآوردیهر گونه گ
از انگور و  ییهاز( ابغیبه هم. و )ن یکاست نزد هاییخوشهوفه درخت خرما ک. و از شآورمیمی

دنش یرس وه آن چون مثر َدَهد و به )طرز(ی. به ممیخارج منود - مهانندریمهانند و غ-تون و اانر یز 
ویل این کلمات أتای  معنی و .(هاستنشانه آورندمیان امی هکمیمرد یها برانید. قطعا  در ایبنگر 

گیاهان  حالی که خداوند سبحان از درختان و در چیست ،﴾ ُمَتَشاِبهر یَ ُمْشَتِبها  َوغَ ﴿: از آیه
َتِبها  َوغَ  فرمایدمیو  کندمیصحبت  آای منظور مهان  ومنظور خداوند چیست،،  ُمَتَشاِبه  ریَ ُمشم

  احلمد هلل وحده. و .هستند  نظور آن مهان آل حممدای م، موضوع است
 رانیإ -د ایخ إی: شفرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

ایبید ولی شباهتی را می اهآنهای درخت زیتون و اانر نگاه کنید، بنی زمانی که به شاخه و برگ
  شبیه به هم نیست. هاآنی میوه
ات بندگانش از آن سود بربند، و اب این که  کندمیچننی خداوند علومی را از اولیائش ظاهر هم

منوده شبیه نیست، مثال   ظاهر هاآنهایی که خداوند از داوند شبیه به هم هستند ولی میوهاولیاء خ
فقه را بر  ظاهر منود، و اء را بر زابن زین العابدین علی بن حسنی بینید که خداوند دعمی

  اته.کبر  رمحة هللا و م ویکوالسالم عل . بن حممد زابن صادق جعفر
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 أمحد احلسن                                                                                  
 هو 1331ع األول/ یرب

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :344/ پرسش
 صلوات بر قائم آل حممد و میانی موعود، اول مهدینی و اول مومننی و زینت اولنی و سالم و

 . احلسن امحد موالمی آخرین، آقا و
َنا َواَ َتَسَبْت رَب َّ کَها َما ا یَسَبْت َوَعلَ کلُِِف اّلِلُ نَ ْفسا  ِإاَّ ُوْسَعَها ََلَا َما  یکَا ﴿ میبسم هللا الرمحن الرح

ْلَنا َما َا وَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا یالَّذِ  یَما َْحَْلَتُه َعلَ کَنا ِإْصرا   یَتِْمْل َعلَ  َن ِمن قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوَا ُتَمِِ
نفسی را بیش از  اوند هیچ)خد (1)﴾نَ یاِفرِ کاْلَقْوِم الْ  یَواْغِفْر لََنا َواْرَْحَْنا أَنَت َمْوَااَن فَانُصْراَن َعلَ 

ما   برعلیه اوست، پروردگارا بر به دست آورد برای اوست وچه آناش تکلیف نکرده است تواانیی
اش را ما طاقتچه آنانداختی، پروردگارا  کسانی که پیش از ما بودند که بر طورمهانزجنری َمَبند 

مایی، پس ما را  ن تو سرورما را ببخش و به ما رحم ک از ما درگذر و ندارمی بر ما محل مکن و
 .بر قوم کافر پریوز گردان(

 :شودمی، و در وسطش این دعاء وارد کندمیابتدای آیه تکلیف خارج از توان را نفی  آقای من،
ْلَنا َما َا وَاَقَة لََنا ِبهِ ﴿ و  که تواَنش را ندارمی، حتمیل مکن(چه  آن)پروردگارا بر ما  ﴾رَب ََّنا َوَا ُتَمِِ

 خداوند از این کالم چیست؟؟  منظور
 ﴾َنا َأْو َأْخطَْأانَ یرَب ََّنا َا تُ َؤاِخْذاَن ِإن نَّسِ ﴿: دفرموده خداوند متعال که می فرمای ریتفس -2

آای انسان به  چیست و ،ما را مواخذه مکن( )پروردگارا اگر ما فراموش کردمی ای خطاء منودمی،
  ؟ شودمیخاطر فراموشی مواخذه 

عرف خبلقه، یرم من أن ک: إن  هللا أجل  وأعبد هللا  ی)قلت ألب ر بن حازم، قال:عن منصو  -3
 و ترمهاان خداوند بزرگوار  عرض کردم: به امام صادق  ). (صدقتعرفون ابهلل، قال: یبل اخللق 
، شوندمیاش شناخته شود، بلکه خلق به واسطه او شناخته تر از آن که به واسطه خلقابعظمت
 ؟منظورشان  از این سخن چیست؟، آقای من .(راست گفتیفرمودند: 
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)رأته : را برای ما بیان کنید  امری املؤمننیمقصود این کالم ، آقای من به بزرگواری خوداتن -3
 .(بینندمیها اب حقیقت امیان او را قلب) ،ان(میالقلوب حبقائق الإ

  نی املؤمنریأم یجاء حرب إل) :فرمایدمی عبد اّلل   ی: أباین حدیث آمده است که در
نت أعبد راب  مل أره, قال: کما   کلی عبدته ؟ فقال: و نیح کت ربی، هل رأنی املؤمنری أمایفقال: 

ن رأته القلوب حبقائق کمشاهدة األبصار, ول یون فیه العکال تدر  کلیته ؟ قال: و یف رأکیو 
مؤمنان: پروردگارت را هنگام  ریام ید و گفت ایرس  نی املؤمنریدمت امخ ی)عامل ان(.میالإ

 بپرستم، عرض امندیدهه کرا   یه پروردگار کستم  یبر تو! من آن ن ی! فرمود: وائیدیدهپرستش او 
 ینند ولکن کندن او را در کدگان هنگام نظر افیبر تو د ی؟ فرمود: واایدیدهرد: چگونه او را ک

 .(انددیدهان او را میق ایها اب حقادل
ِه یُم َوِإلَ کِإاَّ َوْجَهُه َلُه احلُْ  کءر َهالِ یلُّ شَ کَمَع اّللَِّ ِإََلا  آَخَر َا ِإَلَه ِإاَّ ُهَو  َا َتدُْع ﴿ -2

 چیزی به غری وجه او )اب خداوند، اهلی دیگر را خَموان، هیچ اهلی غری او نیست هر (1)﴾تُ ْرَجُعونَ 
علیه مهان امام  خداوند وجه گردند(می به سوی او ابز ، حکم برای اوست وشودمیهالک 
آمده است، آقای من، منظور  علیه السالممشا اهل بیت  اب توجه به رواایتی که از است، السالم

به عبارتی دیگر منظور خداوند از هالکت َاشیاء  متعال چیست؟ و از هالک در کالم خداوند
  چیست؟

انم کرعه خارج ه روستایی باز   امام مهدی) (2) رعة(کقال هلا  یة یمن قر  یرج املهدخی) -6
 .اتن را در مورد این حدیث بیان کنیدن نظرشریفاآقای من به بزرگواریت. (شودمی
مشا توامن از نی موفق توصیف شده است، و آای میدربعضی رواایت واردشده که مهدی به جوا -7

  ؟توضیح این وصف را مساَلت کنم
بر من امیدوارم که ، های در آن ماندهک پس ماندهیقینم ی امیامن ابقی ماندم و آقای من، بر -8

حقیقت را در  حق و آن کامل شود و امن ابامی هکنید ک  یمرا کمک روح منت منایید وو تفُضل 
من از آن دست برندارم، ای آقای من، به لطف  بر خبشش مشا نَفسم ُمستقر منایید، که اب منت و

نم، آقای کمیجسارمت بر آقامی عذرخواهی  دبی وابه خاطر بی کن، و نیکی بر من عطا خبشش و

                                                           

 .88صص: ق -1
 .291ص 3اربلی: ج -کتاب کشف الغمة فی معرفة األئمة   -2



 پاسخ های روشنگرانه )جلد پنجم(....................................  21

ِنگری به خاطر آرزوها به مست مشا آمدم، ای به اطراف ریسمانت چنگ زدم مگر من، آای می
ه گناهامن مرا از سرزمنی وصال دور کرده است، چه بد َمرکبی از هوای نفس است که کمیهنگا

زینت داده است، و وای بر آن به خاطر آرزوها آن را  و هانانفسم دارد، وای بر او چون گم
 .جراتش بر آقا وموالمی

مرا در دعایش بیاد  مناید، و پدر مهرابمن میانی خواهش دارم که مرا نزد پروردگارش اید از موال و و
هما یاب پدرش امام مهدی )عل کواتهی اب ایشان و جرم و اسراف بر نفسم و ستم و آورد، و

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکعلوالسالم  .السالم( را ببخشد
 فرزند جاهل مشا                                                                                             

 عراق - یخ حلی: شفرستنده 
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیهدآل حممد األئمة وامل حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
اأَلْرِض َوِإن تُ ْبُدوْا  یالسََّماواِت َوَما فِ  یّللَِِِّ ما فِ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال  :2-1پرسش  اپسخ
ءر یلِِ شَ ک یَشاُء َواّلِلُ َعلَ یَعذُِِب َمن یَشاُء وَ یْغِفُر ِلَمن یم ِبِه اّلِلُ فَ کاِسبْ یَ ْم َأْو ُُتُْفوُه کأَنُفسِ  یَما فِ 
چه آندر زمنی است، برای خداوند است و اگر چه آنو  هانادر آمسچه آن و).(1)﴾رٌ یَقدِ 

پس  کندمیمشا را حماسبه  اتن است را آشکار منوده و ای خمفی منایید، خداوند به واسطه آن،درون
بر هر چیزی  خداوند و کندمیکه را خبواهد عذاب  خبشد و هره خبواهد میک برای هر
 .(تواانست

هر آن چه در نفس انسان پنهان است، حماسبه  خداوند که از آیه روشن است، طورنمها
ن ای همعلوم منوده ک و خداوند ،کندمیحماسبه  ، یعنی اگرانسان َشر ی را پنهان کند آن راکندمی

ه فطرت و تواانیی که در اوست، توجه ب از دایره تواانیی انسان خارج نیست، یعنی انسان اب مسئله
کسانی  تواند ازپنهان نکند، و به واسطه فطرتش میدائمی بوده و هیچ شری را  تواند که خریمی

 مهاان ما برای تو فتح و) ﴾نا  یفَ ْتحا  مُّبِ  کِإانَّ فَ َتْحَنا لَ ﴿ فتح منود هاآنابشد که خدا برای 
خنواهد  افعالش ای در نیات و وی و ی حقیقی دربرای شیطان َبره و، (گشایشی آشکار منودمی

طاقت  این را خارج از توان و ما در دایره قدرت انسان است اما مسئلهن ای هولی اب این ک، داشت
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که خدا برایشان قرار داده نیست،   هاآنبینیم، و این به خاطر نقص در فطرت مردم می بیشرت
 -وفقک هللا-که آوردی   ایهدر آخر خداوند در آی ست، وهاآنبلکه به سبب تقصری خود 

 و، هایی که در نفس خواهد بود از بیشرت مردم برداشته شدهنیت : این حماسبه که برفرمایدمی
که هرچند   کندمیطاقتی که بیشرت مردم دارند مکلف  خداوند مردم را  مگر بر حسب توان و

 حقیقت آانن را بر ن معناست که خداوند درای هب این ختفیفی برای مردم است، و مومن ابشند و
 تر از قدرتی است که در وجود آانن داده است.که کم  کندمیقدرتی حماسبه 

یعنی خداوند انسان را به خاطر شری که از وی  ﴾َتَسَبتْ کَها َما ا یَعلَ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال 
خداوند انسان را نسبت  یعنی، قصد وی نه فقط نیت و هد ودمیصادر شده مورد حماسبه قرار 

از او صادر شده ابشد، و نسبت به کاری که نیت  که نیت آن را داشته و  کندمیبه شری حماسبه 
این که کاری اجنام دهد  هد، ایدیآن را دارد ولی تواانیی اجنام آن را ندارد، مورد حساب قرار من

 .ولی قبلش نیت اجنام دادن آن را ندارد.
َنا َأْو یَتَسَبْت رَب ََّنا َا تُ َؤاِخْذاَن ِإن نَّسِ کَها َما ا یَسَبْت َوَعلَ کلُِِف اّلِلُ نَ ْفسا  ِإاَّ ُوْسَعَها ََلَا َما  یکَا ﴿

ْلَنا َما َا وَاَقَة لََنا یالَّذِ  یَما َْحَْلَتُه َعلَ کَنا ِإْصرا   یَأْخطَْأاَن رَب ََّنا َوَا َتِْمْل َعلَ  َن ِمن قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوَا ُتَمِِ
 .﴾نَ یاِفرِ کاْلَقْوِم الْ  یلََنا َواْرَْحَْنا أَنَت َمْوَااَن فَانُصْراَن َعلَ  ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفرْ 

ْلَنا َما اَ ...  َنا َأْو َأْخطَْأانَ یرَب ََّنا اَ تُ َؤاِخْذاَن ِإن نَّسِ ﴿: فرمایدمیفرموده خداوند متعال که  و َواَ ُتَمِِ
انسان اب  خودقدرتی است که  ان تواانیی وانس که برای هر  کندمیاین روشن  ،﴾وَاَقَة لََنا ِبهِ 

سعی خودش آن را مشخص منوده است، بر اوست که از خداوند خبواهد که به خاطر   عمل و
نسبت به دستورات خدا درخواست خبشش  -غفلت او یعنی ترک و-فراموشی او  کواتهی و

 مناید.

 ازه تواانیی واند هچننی درخواست مناید که امتحانش بمه ﴾َنا َأْو َأْخطَْأانَ یرَب ََّنا َا تُ َؤاِخْذاَن ِإن نَّسِ ﴿
 قدرتی که در فطرتش َناده شده ابشد، و تر از از تواانیی وتش ابشد، هرچند تواانیی او اپینیقدر 
و اگر خداوند ابالتر از حدودش او را تکلیف کند،  مهه ، اوست خودت آن کواتهی چند عل هر

از قدرت  ترچیزی که به خاطر کواتهی اوست، کم-درت او ق چیز را یعنی خارج از تواانیی و
 در، هددمیدست  را از مهه چیز خورد وشکست می -فطرت او َناده شده است حقیقی که در
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بیشرت  هاآنواهد بیشرت زاین نکند که خمی ن دعا به نسبت فردی که مقداری زاین دیده وای هنتیج
ْلَنا َما َا وَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا ﴿َنایت حکمت است، ، فررندان آدم هستند َوَا ُتَمِِ

  .﴾نَ یاِفرِ کاْلَقْوِم الْ  یَواْرَْحَْنا أَنَت َمْوَااَن فَانُصْراَن َعلَ 

این طور نیست که آفریدگانش  ناساند، وشمیخداوند خودش را به آفریدگانش  :3پرسش  اپسخ
 .ای حدیث استناسند، این معنشمیاو را 

های خداوند حجت و، ،شودمیشناخته   هایشعنی اگر بگوییم که خداوند اب حجتی
ناسند، منظور این است که خداوند خودش را برای بقیه شمیافرادی هستند که خداوند را 

 ن که آانن به واسطه او شناختند. ای هاست، ن شناساندهآانن  هایش ابدهآفری

اب آفریده هایش ُمواجه شد، یعنی خداوند است که اب اب   هاآند که به واسطه آانن وجه هللا هستن 
خودشان ای خود  ن که آانن ازای ههایش روبه رو گردید ات شناخته شود، نآفریده اب هاآنکمک 

 .نندکمیخداوند را معرفی 

 ز امر نیست،آن وقت حقیقت اَمر این است که برای آانن چیزی ا گونه ابشد، درامر این اگر و
خودش  اب آانن شناخته شده و و، آانن را آفریده و خداوند سبحان اراده کرده که شناخته شود و

 .را اب واسطه آانن معرفی منود
کتاب تفسری  در -ان شاء هللا-تفصیل بیشرت  را اب، چگونگی آن اما حقیقت این شناخت و

 حال ُمنتشر شدن است.  ن کتاب درای ان شاء هللا سوره توحید خواهید ایفت، و

در مورد آن قبال  سخن گفتم، ولی  دیدن خداوند سبحان مهان شناخت است، و :3پرسش  اپسخ
ن ای هب سوره توحید خواهی ایفت، و ن مسئله را به صورت مفصل در کتاب تفسریای ان شاء هللا

ار کنم، چون طوالنی جا سخن را تکر نای ه، دلیلی وجود ندارد کشودمیخاطر که به زودی منتشر 
 است. خداوند به تو توفیق دهد.

السََّماَواِت َوَمن  یالصُّوِر َفَصِعَق َمن فِ  یَونُِفَخ فِ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال  :2 اپسخ پرسش
ده یمو در صور دَ  ).(1)﴾نظُُرونَ یاٌم یفَِإَذا ُهم قِ  یِه ُأْخرَ یاأْلَْرِض ِإاَّ َمن َشاء اّللَُّ مثَّ نُِفَخ فِ  یفِ 
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ه خدا ک یسک، مگر  افتدمی درهوش ی است بنیه در زمکو هر   هاناه در آمسک، پس هر  شودمی
 .(نگرندمیستاده یا یو به انگاه آانن بر اپ شودمیده یگر در آن دمیخبواهد؛ سپس ابر د
به  و، کسانی هستند که واقعا  وجه هللا هستند که اب آانن اب آفریدگانش ر شوندیافرادی که هالک من

به -شان های نورانیه آن را در قلبکمیکرامت اسم اعظ رو گردید، به خاطر کرامت آانن و
 اصال  از و شوندیو آانن هستند که هالک من محل کردند،  -متعال واسطه نور خداوند سبحان و

 روند، چون آانن خداوند ابقی سبحان را بر خودشان انتخاب منودند، خوش به حال آاننبنی منی
 -نیستند  ل حممدآ فقط حممد و  -را توفیق دهد خداوند مشا-آانن  چه ابزگشت خوبی! و و

درب برای هر انسانی ابز است ات وجه هللا شود، کواتهی نکنید  -  هاآناز آمدن  بعد قبل و
زاین دیده فردی  و، فرصت خوبی است درب ابز است و ََبره )نصیب( خود را ضایع نکنید، و و

اش را از این فضل بزرگ از دست بدهد، خوشا به حال افرادی که خداوند سبحان َبرهاست که 
 برتری دادند، آانن پرهیزگاران حقیقی هستند. را بر خودشان اختیار و

مشا را ُجزو پرهیزگارانی قرار دهد   واهم که َمرا برای خدمت مهه مشا موفق مناید، وخمیاز خداوند 
 متعال و ند، بلکه آانن اب ابقی ماندن افرادی که خداوند سبحان ومری منی و شوندیکه هالک من

  مانند.بزرگ را انتخاب کردند ابقی می

َرقر مُّتَ َقابِلِ ی *ونر یَجنَّاتر َوعُ  یفِ  * یر َمَقامر َأمِ  ی فِ یَ ِإنَّ اْلُمتَّقِ ﴿  * یَ ْلَبُسوَن ِمن ُسنُدسر َوِإْستَ ب ْ
َها اْلَمْوَت ِإاَّ یُذوُقوَن فِ یَا  * یَ َهةر آِمنِ کلِِ فَا کَها بِ یْدُعوَن فِ ی * یر َوَزوَّْجَناُهم ِبُورر عِ  کَذلِ ک

َا  *ُم یُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِ  کَذلِ  کَفْضَل  مِِن رَّبِِ  *ِم یَوَوقَاُهْم َعَذاَب اْْلَحِ  یاْلَمْوَتَة اأْلُولَ  سَّْراَنُه یفَِإَّنَّ
آسوده  یگاهیزگاران در جایپره یبه راست) .(1)﴾فَاْرَتِقْب ِإن َُّهم مُّْرَتِقُبونَ  *ُروَن کَتذَ یَلَعلَُّهْم  کبِِلَسانِ 

)و( برابر هم  پوشندمیِسَترب  یبایو د کاِن انز ی. پرنسارهاچشمهنار کو   هانا)اند(، در بوست
. در آجنا هر گردانیممیمهسر  چشمدرشتِن ایرا اب حور  هاآن)خواهد بود( و  نی. چناندنشسته

د و ی، مرگ خنواهند چشنی. در آجنا جز مرِگ خنستطلبندمیه خبواهند( آسوده خاطر کرا ) اییوهم
ن یاست از جانب پروردگار تو. ا ی( خبششاین. )داردمیرا از عذاب دوزخ نگاه  هاآن)خدا( 
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ند. ر یه پند پذکد  ی، اممیدیرا بر زابن تو آسان گردان ]قرآن[قت، یبزرگ. در حق یابیامکاست مهان  
 .(ه آانن هم مراقبندکرا  یپس مراقب ابش، ز 

 أمحد احلسن                                                                                          
 هو 1331ع األول/ یرب

* * * 

 .ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل م، ویبسم هللا الرمحن الرح :341/ پرسش
م وممن کم ومن أنصار کمن خدام یعلنجی، أسأل هللا أن ینعمت یول و یوالد و یدیس یکلسالم علا

 اَنم.میتم إیرض
راه حمبت و  واهم که برامی دعا کنید ات درخمیرا بپرسم، از مشا که آنی دارم ولی قبل از اینپرسش

  .دهد قرار نیدکمیکه مشا دوست دارید و امر   ایهمرا به گون والیت مشا شهید شوم، و
ُظنُّ َأن لَّن یاَن کَمن  ﴿ :فرمایدمیم از تفسری این آیه کرمیه است:خداوند متعال پرسشآقای من 

نْ  ینُصَرُه اّللَُّ فِ ی ُدُه َما کیْذِهََبَّ  ینظُْر َهْل یْقَطْع فَ لْ یالسََّماء مثَّ لِ  یْمُدْد ِبَسَببر ِإلَ یا َواآْلِخَرِة فَ لْ یالدُّ
پیامربش را در دنیا و آخرت هرگز ایری خنواهد   رد که خداوند،کمیرکس که گمان ه ).(1)﴾ظُ یغِ ی

 این نقشه خشم او را ایآ هآنگاه آن را قطع کرده و بِنگرد ک کرد؛ پس سببی از آمسان قرار دهد،
 .از بنی می برد؟(

  اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم عل، امیدوارم که سبب رجنش خاطر مشا نشدم

 : أمةهفرستند
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
را بر اجنام خری آخرت و دنیا توفیق دهد، و مشا را از کسانی قرار  واهم که مشاخمیاز خداوند 

 .منایددین را ایری می هاآندهد که به واسطه 
ْمُدْد ِبَسَببر یا َواآْلِخَرِة فَ لْ یالدُّنْ  ینُصَرُه اّللَُّ فِ یُظنُّ َأن لَّن یاَن کَمن  ﴿: فرمایدمید متعال خداون

 .﴾ظُ یغِ یُدُه َما کیْذِهََبَّ  ینظُْر َهْل یْقَطْع فَ لْ یالسََّماء مثَّ لِ  یِإلَ 

خویش در ملکوت و  را اب فرشتگان و سرابزان هاآنفرستد، و خداوند سبحان فرستادگان را می
ه در فرستاده شک کمیهد، و در این آیه خداوند سبحان برای مرددمییش ایری هاناآمس
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 هاآنکه برای   ایهن که فرستادای هکه راهی برای شناخت حق وجود دارد، ب  کندمینند بیان کمی
به سوی خدا  ،ن است که راه بنی خود و آمسان را اب توجهای هفرستاده شده حق است، و آن را

نْ  ینُصَرُه اّللَُّ فِ یُظنُّ َأن لَّن یاَن کَمن  ﴿: برای شناخت حق از جانب او ابز نگه دارند ا یالدُّ
بنی حق و  فضل خدا، تواند ابدر این هنگام انسان می، ﴾السََّماء یْمُدْد ِبَسَببر ِإلَ یَواآْلِخَرِة فَ لْ 

نه یبر حجت و ب گویدمیچه آن ببیند وتواند راه حق را و به روشنی می ابطل تشخیص دهد،
، و در این کندمیبه مهراه حق صاحب حق حرکت  د درحالی که وی  به سوی حق ویگو یم

، سببی خواهد بود برای دور شدن َشری که بیندمی هانادر ملکوت  آمسچه آنهنگام است که 
رمحة هللا  م ویکسالم علال و .امیان و خری پر شود ی وجودش ازفرا گرفته ات صفحه نفسش را

   اته.کوبر 

 أمحد احلسن                                                                                             
 هو 1331ع األول/ یرب

* * * 

َصُر َخاِسأ  اْلبَ  یکنَقِلْب ِإلَ ی یِ رَّتَ کمثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر  ﴿ :چیست همیر کة  یآ این ریتفس: 343/ پرسش
 ایفنت عیب( خسته )از چشم انکام و ولی( بنگر، )و )ابز دوابره چشم ِبگردان (1)﴾یٌ َوُهَو َحسِ 

 .گردد(به سوی تو ابز می
 عراق - ی: أدهم طائفرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

َخْلِق الرَّْْحَِن ِمن تَ َفاُوتر  یفِ  یَخَلَق َسْبَع مَسَاَواتر ِوَباقا  مَّا تَ رَ  یالَّذِ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال 
اْلَبَصُر َخاسئا  َوُهَو  یکنَقِلْب ِإلَ ی یِ رَّتَ کمثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر   *ِمن ُفطُورر  یفَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تَ رَ 

 (2)﴾یٌ َحسِ 
را اب  هاناکه اوست که آمس  کندمیخداوند سبحان و متعال در این آایت، برای بندگانش بیان 

 ات نند،کمیقانونی دقیق آفریده است، و قواننی اهلی وجود دارد که برآن نظام حکومت  نظم و
                                                           

 .9امللک:  -1
 .9 – 3امللک:  -2
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ال آن به مست اب در مقدر کرده است بتوانند وارد آن شده و هاآنفقط کسانی که خداوند برای 
عروج کنند و نقصی در آن نیست که شخصی بتواند در آن داخل شود ای اَخبار آن را ِبُدزَدد و ای 

ُعروج   هاناتوان به آمسبرای فریب مردم قرار دهد، پس منی ایهحکمت اهلی موجود در آن را وسیل
 .کرد مگر اب اجازه از خدا و وفق قانون او که بر بندگانش جاری است

توانند و منی شودمی هاآنان شیاطنی انس و جن، کمنی و مانعی وجود دارد که مانع اما برای سارق
نْ یَوَلَقْد زَ ﴿،وارد شوند هانادر ملکوت آمس  یِ اوِ یَح َوَجَعْلَناَها رُُجوما  لِِلشَّ یا ِبََصابِ ینَّا السََّماء الدُّ

را مایه  هاآنو هایی زینت دادمی نیا را اب چراغمهاان آمسان د و )،(1)﴾یِ َوَأْعَتْداَن ََلُْم َعَذاَب السَّعِ 
بر  و این آیه اپسخی است  (امیهعذابی دردانک آماده کرد هاآنرانَدن شیاطنی قرار دادمی، و برای 

به  ) ،درایفت کند هاناتواند اخبار آینده را از ملکوت آمسکسانی که ادعا دارند شیطان می
ارشاد به مست خلیفه خدا، از  های متواتر مومننی درؤایر  امکان دارد :گویندمیشان که کالم

دادند، اخباری که  قرار هانامنودن اخبار آمس آخر این توجیه را سببی برای رد در و (،شیطان ابشد
فرودآمده است، در اینجا خداوند  منایند ات حق را بشناسند،ر بندگان خدا که به سویش توجه میب

هد، آن دسته که چون خود از دمیعاملی را  علمای غری ازاپسخ قطع کنندگان مسری خدا 
نند ات مردم را نیز کمیتالش  -خود کسب کردندچه آنبه دلیل - اندهَبر بی هاناملکوت آمس

توانند، بینی که اب هر روشی که میرا می هاآنبه مهنی دلیل ، گمراه کنند را نیز هاآنحمروم کرده و 
 هاناشوند که به ملکوت آمس هاآنهند ات مردم را گمراه کرده و مانع دمیرا کم ارزش جلوه  رؤای

شند ات کمیبینید که خود را را می هاآنو مشا امروزه  ،توجه کنند و حق را از جانب خدا ببینند
ن دو راه انبیاء بوده و َمطالع وحی اهلی هستند، و ای هو کشف را کم ارزش جلوه دهند، ک رؤای

مبعوث شدند ات مردم را به شنیدن از ملکوت راهنمایی کنند، ولی مهه فقهای   یاء مهاان مهه انب
جهل مردم  را کم ارزش جلوه دادند و رؤایجنگیدند و ملکوت و  هاآنگمراه در طول اتریخ اب 

واهند که خمی هاآناز  یند وآمیو مردم مشغول به دنیا هستند و انبیاء  ، کمک کرد  هاآننیز به 
مهان گونه که  نندکمیوت مشغول شوند، ات در ملکوت بنگرند، و فقهای گمراه تالش به ملک

  شوندمی هاآنکه هستند در دنیا ابقی نگه دارند، و مانع   طورمهان نند ات مردم راکمیاآلن تالش 
ارزش جلوه دادن ملکوت و هلی رابشنوند، و این به واسطه بیکه به جلو قدم بردارند اتکلمات ا

برای شناخت  گشودهاند اب این که آن راهی  ت به آن جاهلست، و متاسفانه مردم نیز نسبرؤای
                                                           

 .1امللک:  -1
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بزرگ  این مسری که  پس زاین کار کسی است ،شنیدن کلمات اهلی است حق از جانب خدا و
 قرابنی( کسی است که از فقهای کور و گمراه تبعیت کند )و معرفتی را از دست دهد، گرفتار

 .توانند دستان خود را ببینندیی که حتی منیهاآن
و مشا را از بینااین و از کسانی که کلمات هللا را  مشا را برای هر خریی توفیق دهد، خداوند

 قرار دهد. ،کندمینود و درک شمی
 .هللا و برکاته ةوالسالم علیکم و رمح

 أمحد احلسن                                                                                           
 هو 1331ع األول/ یرب

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :344/ پرسش
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل و

 .موالی من مشا ای پدرم و ای امام و برکات خداوند بر رمحت و سالم و
امن چگونه از مشا تشکر کنم که مرا به عنوان دیابتدا منامامم ای میانی آل حممد، در  آقا و موال و

خداوند  عزیزم از پدر، ابشم امش مینم که مایه خوشناکمیاز مشا طلب دعا  و دخرتاتن پذیرفتید،
 .زمنی متکنی مناید در را ایری و مشا من توقیق دیدار مشا بدهد وه واهم که بخمی
 سخن گفته است مانند: ی مجعداوند در بسیاری از آایت اب صیغهخ
 مهاان ما آن را در شب قدر انزل کردمی( ) (1)﴾َلِة اْلَقْدرِ یلَ  یِإانَّ أَنَزْلَناُه فِ ﴿ -
َّا نَ زَّْلَنا َعلَ یرَ  ینُتْم فِ کِإن  ﴿ - ْثِلهِ  یبر ّمِِ که بر چه  آناگر در  ) (2)﴾َعْبِداَن فَْأُتوْا ِبُسورَةر مِِن مِِ

 .مانند آن بیاورید( ایهد، پس سور مان انزل منودمی شک داریبنده
مهاان ما مشا را  و ) (3)﴾ُرونَ کَل  مَّا َتشْ یَش َقلِ یَها َمَعایْم فِ کاأَلْرِض َوَجَعْلَنا لَ  یْم فِ کنَّا کَوَلَقْد مَ ﴿ -

 و .(کر گذارندش میها قرار دادمی ولی عده کمنزل گاه هاآندر زمنی متکنی دادمی و برای مشا در 
 .آایت زایدی

 ؟گویدخداوند سبحان اب صغیه مجع سخن میچرا  -موالی ما ای امام و – رسشپ

                                                           

 .1قدر:  -1
 .23بقرة:  -2
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مرا از  و تر منایدرا سریع واهم که فرج مشاخمیخداوند  از و اته،کرمحة هللا وبر  م ویکالسالم عل و
  ای هللا ای .دهد قرار ندرا انفرمانی نک مشا ازه یک چشم به هم زدن امراند هخادمان مشا که حتی ب

 .میر ک
 مغرب -ة ی: سعدفرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

اجنام هر خریی توفیق دهد و خطاهایت را تسدید مناید و مشا را از کسانی قرار  خداوند مشا را بر
  .کندمیَنش را ایری دی هاآندهد که به واسطه 

فضل ت هاآنکه برای خداوند کارگزارانی است که خداوند بر   -مشا توفیق دهده خداوند ب–بدان 
واهد در عامل جسمانی حمقق خمیچه آنو - منوده و برای رساندن رسالتش به انبیاء و فرستادگان

 فرشتگان ابشند و چه بشر،و کارگزاران او از خلَقش هستند چه ، کندمیاستفاده  هاآناز  -شود
قوه و  اب حول و هاآناب این که - کندمی را قرین خود هاآنرا اید منوده و  هاآنخداوند سبحان 

ست که جزای  ا ی، زیرا او کرمیهاآنبه خاطر خبشش و بزرگواری از وی بر  -نندکمیامرش عمل 
 .کم را زاید قرار داده است

 اته.کر ب رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                             

 هو 1331ع األول/ یرب

 میبسم هللا الرمحن الرح :344/ پرسش
 ما .ی وسلم تسلینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یاللهم صل عل

تنزیل از اراده  وحی و -نزول حمل هبوط و-لت و مهبط سالم بر اهل بیت نبوت و معدن رسا
 یاْلَمََل ِمْن بَنِ  یَأَلَْ تَ َر ِإلَ ﴿: ، در آیه کرمیه وارد شده کهکندمیخداوند است که از مشا شروع 

)آای  (1)﴾ ... ِل اّللَِّ یَسبِ  یا نُ َقاِتْل فِ کََلُْم ابْ َعْث لََنا َملِ  یِإْذ قَاُلوا لَِنبِ  یَل ِمْن بَ ْعِد ُموسَ یِإْسَرائِ 
 ایهندیدی، زمانی که به پیامربشان گفتند برای ما فرماند رگان بنی اسرائیل را بعد از موسیبز 

 (.مبعوث کن ات در راه خدا جبنگیم
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 ؟چگونه است این پیامرب بزرگوار که بود؟ اسم و صفت و حالت او -1

  ؟انتخاب نکرد؟ اپدشاهچرا خداوند این پیامرب را به عنوان  -2
  ؟هی عمومی برای بنی اسرائیل ای فقط فرماندهی سپاهی بود؟اپدشای طالوت یک اپدشاهآای  -3
 ؟آای طالوت بر پیامرب ذکرشده در آیه حجت بود -3

 عراق -وسف ی: أبو فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
نسل یعقوب  از )امساعیل( خدا صموئیل پیامرب مهان پیامرب :3 – 3 – 2 – 1های پرسش اپسخ

  ایهبود، به گون علیه السالمبود، اما صفت و حالت او، مهانند امساعیل فرزند ابراهیم  علیه السالم
درش او را برای ما و، مهسر ابراهیم نبی  که مادرش نیز پریزنی عقیم بود مثل ساره 

رد و خداوند او را به عنوان پیامرب کمیخدمت  در خانه خدا مهانند مرمی  خداوند نذر کرده و
برای بنی اسرائیل برانگیخت، و در زمانش بنی اسرائیل از امر خداوند سبحان سرپیچی 

ه شان بیاناش، ابزگشته و توبه کردند و نسلی صاحل در مردند، ولی در آخرین روزهای زندگیکمی
اش جبنگند، و به تعینی کند ات زیر پرچم ایهفرماند هاآنوجود آمد، و از او طلب کردند که برای 

رد، و بعد از این  کمیخدا امساعیل عمل  طالوت به امر پیامرب و امر خداوند، طالوت تعینی شد،
ود که داود را امر من خداوند به امساعیل نبی  که طالوت و سپاهش بر جالوت پریوز شدند،

  .ودی که سرابزی در سپاه طالوت بودبه عنوان خلیفه بعد از خود برگزیند، دا
در زمنی بود و او  ایهاپدشاه نبود، این است که او پیامرب و خلیف اما چرا امساعیل نبی 

واستند که زیر پرچم اش جِبَنگند و خمیحاکمی  هاآنحاکم منصوب از جانب خداوند بود، ولی 
در حالی که ، جبنگد و جبنگد، زیرا در آن زمان ابید اپدشاه اب سپاه خارج شود هاآنمهراه  به

 هاآناش بود، و به مهنی دلیل ُمِسن  که در آخرین روزهای زندگیپریمردی  پیامرب خدا امساعیل 
 که تواانیی جنگیدن دارد، تعینی کند.  ایهخواستند که برایشان فرماند از وی 

خریی توفیق دهد و مشا را از بینااین قرار دهد و از کسانی قرار دهد که   ه مشا برای هرخداوند ب
 .کندمینود و آن را درک شمیکلمات اهلی را 

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
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 سنأمحد احل                                                                                        
 هو 1331األول/  یمجاد

* * * 
 
 
 



 فقهی هایپرسش: دوم حمور 

 م.یکسالم علموالمی : 344/ پرسش
به صورت تلقیح - دوستش مهسِر برادرش ای خود را به اسپرمآای برای انسان جایز است که 

حکم  ، وشونددارای فرزند منیمهسر دوستش،  ن خاطر که برادرش  ایای هبدهد، ب -مصنوعی
 ؟ید، چیستآمین گونه به وجود ای هک  فرزندی

 : سائلفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 .ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
 ن که خامنی به واسطه منی غری از مهسرش ابردار شود.ای هاین عمل جائز نیست ب: یم شرعکح

خاطر کار مشا به خاطر اندانی ای عدم شناخت حکم  به وجود آمده  اما حکم فرزندی که به
ایشان پدر اوست و  ، وشودمیاین فرزند به صاحب منی ُمنتسب  ، وابشدمیحکم ُشبهه 

که به او ابردار بوده   است مهان کسیابشند، و مادرش دان او، برادران و خواهران او میفرزن
برادران و خواهران او  ه فرزند در َرِحم او بوده است()ک چننی فرزندان این خامنهم است، و

  ابشند.می

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو 1331ذو احلجة/ 
* * * 

آله  دان حممد ویس یاته، والصالة والسالم علکبر  هللا ورمحة  م ویکالس الم عل :344/ پرسش
 ن.ی الطاهر نیبیالط

پیامربش به خواستگاری  ن خاطر که فردی بَنا بر ُسن ت خدا وای هام مشکلی دارم، بمن اب خانواده
ُسنی است، و به مهنی خاطر، خانواده من به  جعفری نیست و )شیعه( ولی مذهب او، من آمده

دار اهل بیت رسول فرد اطمینان دارد، البته او دوستن ای ه، ولی قلب من باندهداو اپسخ رد  دا
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و مادرم،  سنی تفاوتی قائل نیستند، آای پدر ، و خانواده او بنی مذهب شیعی وابشدمی هللا 
مورد این موضوع  در هاآنمن دنباله رو احساسامت هستم، آای این که ابید  و گویندمیدرست 

 ؟!؟شودمیشخص نصیبم این  خداوندخواست  به و بدهند َنظر جتدید

 درخواست دارم که اپسخ انمه مرا خیلی زود بدهید، ُمتشکرم.
 یامارات عرب - Some One:  فرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 .ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

که از نظر پدرت پریوی کنی، است  تر است این افضل چه برای مشا َبرت وآنازدواج  مسئله در
 .خریی ُموفق کند )کار( خداوند مشا را برای اجنام هر

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                  

 هو 1331/ ذو احلجة
* * * 

 عزاداری چیست؟ مورد َقمه زنی در در امحد احلسن سید نظر: 344/ پرسش
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل
چند این کار  وفق کند، هرخدا مشا را مُ -که از این کار دوری کنید است   این  َبرت( )و اَفضل
 قابل توجهی به جسم منی زند. ضرر

 أمحد احلسن                                                                                         
* * * 

که نسل او به   ایه، آای رواست که خامن سی د احلسن امحد سید برحسب نظر :310/ پرسش
گردد ازدواج  بر منی نسلش به رسول هللا  رسد، اب فردی که سی د نیست ومی رسول هللا 

  .نید منابع ُمَوثق را هم بفرماییدلطف ک ؟کند
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل



     ................. ..................12انتشارات انصار امام مهدی 

 
 

 .جایز است
 أمحد احلسن                                                                                       

* * * 

 م.یکسالم عل: 313/ پرسش
 ؟قرآن چیست؟ خواندن( )و دلیل وضو گرفنت قبل از قرائت

 صرةب /عراق  - ی: استشراقفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یلهللا ع یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
)و وضو( داشته ابشید  که طهارتتوانید بدون اینمی قرائت قرآن، نیازی به وضو گرفنت ندارد، و

 .و وضو( دارد) قرآن خبوانید، ولی ملس نوشته قرآن نیاز به طهارت

ظاهر آیه ممنوع بودن ملس بدون  و ،(1)﴾ُرونَ سُُّه ِإاَّ اْلُمَطهَّ یَ اَّ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال 
 .ابشدمیالفاظ مکتوب قرآن،  )و وضو( طهارت

 أمحد احلسن                                                                                 
 هو 1331ذو القعدة/ 

* * * 

لطف بفرمایید منابع ُمَوثق  آای مخس در زمان غیبت کربی برای شیعه حالل است؟ :314/ پرسش
 .را نیز بفرمایید

  والسالم.
 یاظمکد عرفان  ی: سفرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل

او فردی که امام به  مخسی که خمصوص امام است را بگرید، فقط امام ای هیچ فردی حق ندارد
که به نیابت ایشان  ایشان به هیچ شخصی اجازه ندادند توانند آن را بگریند، واجازه داده می

                                                           

 .19واقعة:  -1
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، حق ندارد مالی که خمصوص امام است را دنکنمی فقاهتبگریند، و کسانی که ادعای  مخس را
امن دیستفاده کنند، مننند امام راضی است، اکمیاز آن، اموال را در جایی که فکر  بعد د، ونبگری 

 ؟!انند؟دمیخشنودی امام را  از کجا رضایت و

 أمحد احلسن                                                                                           
 هو 1331ذو احلجة/ 

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح: 311/ پرسش
 ا .ری ثکما   یسلم تسل  وینیاملهد و آله األئمة حممد و یهللا عل یصل و

  :عبارت اند از واالمتس، نمکمیتشکر  هامیشسر پدادن به  اپسخاببت  عزیزم، برادر

رد مو  در -"مکن هللا له فی االرض" احلسن امحد سید–واهم از امام زمامن و پسر عمومی خیم -1
هاتی که در دین به وجود های گمراه چه افرادی هستند؟ اشتباچگونگی مناز صحیح بپرسم، گروه

  ؟؟چیستندد از آن دوری کنم ابی آمده و
ن خاطر  ای هبر گرید، ب اخروی مرا در واهم که متام مسائل دنیوی وخمیبه عبارت دیگر، وصیتی 

 .سالم بر)مشا( ای کرمیان. شان امامم هستند، وای هک

 عربستان -: بدر فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیهلل رب العامل احلمد و
خریی موفق مناید و از هر بدی دور کند، توصیف چگونگی  )کار( خداوند مشا را به اجنام هر

ی پرسشمورد مناز  اگر در و، ن کتاب چاپ شده استای هکتاب شرایع خواهید ایفت ک در مناز را
ت را بفرستی، و ان شاء هللا اپسخ آن را پرسشتوانید اپسخ آن را در شرایع نیافتید می دارید و

  .شودمیبرایت ارسال 
مشا را هدایت کند،  یی که گمراه شدند، خداوند ُرشد مشا را بیشرت وهاآنمورد  ت درپرسشاما 

راه فرشتگاِن مه که بهکسانی   از خلیفه خداوند سرپیچی مناید، و )فرمان( ِبدان که هر فردی که از
سرابزان وی که خلیفه اهلی را رد  به حساب نیاید، قطعا  ُجزو ابلیس وه خداوند که سجده منود

ن هو رجل، ین وأصل الدیإن الد: )فرمایدمی که امام صادق  یدآمیحساب آمده ه منودند ب
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ره کعرف هللا، ومن أن ان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفهمی وهو الإنیقیالرجل هو ال کوذل
أبن  یجر  کذلکالإمام   ک ذلریعه بغینه وحدوده وشراینه، ومن جهله جهل هللا ودیر هللا ودکأن

 یوصل َبا إلین هللا و یعرف َبا دیة ری بص یوجهه معرفة اثبتة عل ین هللا واملعرفة علیمعرفة الرجال د
آن مهان امیان و وی  و، د مهان یقنیآن مر  اصل دین یک مرد است، و دین و )مهاان .(1)(معرفة هللا

کس او  هر کس او را شناخت، خداوند را شناخت، و ، هرابشدمیمردم آن زمان  امام امت و
هر فردی که نسبت به وی اندانی داشته ابشد،  و، دین او را انکار منوده را انکار مناید، خدا و

او اندانی دارد،  احکام( )و رایعحدود( و ش )و دین او و حد بدون آن امام نسبت به خداوند و
  ابشدمیاب بصریت  شناخت به مهان صورت، شناخت اثبت و شناخت مردان، دین خداست، و

 .(شودمیبه واسطه آن به شناخت خدا رسیده  ، وشودمیکه به واسطه آن دین خدا شناخته 
 وداوند سبحان خکه   طورمهانبه خداوند توجه کن،  هاآنبه واسطه  بشناس و خلفای اهلی را

َبرتین شناخت، شناخت  وید، وشمی و رستگار ایفتهمتعال دستور داده که ان شاء هللا جنات
َبرتین   رساند، ومی هاناملکوت آمس خلیفه خداست، چون آن، مشا را به شناخت خداوند و

هدایت  ، که اگر خداوند، به واسطه تو، انسانی راابشدمیکار، هدایت منودن مردم به مست حق 
خریی  مناید، برایت از صدقه دادن متام اموال دنیا َبرت است، خداوند تو را برای اجنام هر)کار(

  .برکاته رمحة هللا و السالم علیکم و موفق مناید، و

 أمحد احلسن                                                                                 
 هو 1331ذو احلجة/ 

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :313/ پرسش
 اته.کبر  رمحة هللا و  أنصار هللا وایم یکسالم عل

برای ایری  نزد پزشک مرد چیست؟ خدا مشا راتخصص زن نباشد، حکم رفنت خامن، موقعی که م
  ُموفق مناید.  قائم آل حممد 

 عراق -: نرجس فرستنده

                                                           

 .82حسن بن سلیمان حلی: ص - ، خمتصر بصائر الدرجات 199فار: صحممد بن حسن ص -بصائر الدرجات  -1
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 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونی رب العاملاحلمد هلل و

اگر الزمه درمان، مسئله حرامی مثل نگاه کردن پزشک به چیزی که نگاه به آن جایز نیست، 
 .ابشد، جایز نیست، ولی درصورت اضطرار جایز است -مانند نگاه به جسم خامن ای مسح آن 

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                        

 هو 1331أواخر صفر/ 
* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :314/ پرسش
 ا .ری ثکما   یم تسلسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

 - امحد احلسن سیدهایش بر آفریده حجت هللا بر من و-خبشش را از موالمی  آمرزش و
  .نمکمیاببت طوالنی بودن این انمه از مشا عذر خواهی  واهم، و موالی من، وخمی

ناسم، ایشان شمینم، کمیموالی من، من خامنی را در شهری که زندگی  )عرض کنم( خالصه
غربی که مردم آن فاسدند به تنهایی  در این شهر است و صاحب اخالق نیکوست، ومطلقه 
سختی زایدی    حالتی که از وی را در امروز ناسم، وشمی، ایشان را مدت زایدی کندمیزندگی 

ی که مثل یهاناوجود انس اش متحمل شده مالقات منودم، سختی که به خاطرکه در زندگی
از  جا مقیم هستند سوخت وزاننی که در این وسایر به حال وی  حیواانت وحشی هستند، دمل
اند که دمیایشان  اب فردی که پرهیزگار است، ازدواج کند، و واهدخمیسخنانش احساس کردم که 

از وی درخواست از من به خاطر حفظ آبروی محایت  او ُمطَلَّقه است، و بنده شیعه هستم و
خبواهم  به او گفتم: اگر، است ترز من بزرگا مینی اب اختالف کازدواج منوده اب این که از نظر س

واهم ابمومنی ازدواج کنم خمینم، ایشان گفت: کمیدوابره ازدواج کنم، فقط اب خامن مومن ازدواج 
سواد برایش مطرح نکردم، چون ایشان بی من هنوز مسئله دعوت را ابزگردم، و به سوی خدا ات

تو ازدواج کردم ولی اگر امیان  اب شان گفتم: اگر خداوند ُمقدَّر منود وای هاند، بدیچیزی من وبوده 
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 )و وم( ایشان موافقت منودشمی من از تو جدا )و شودمیُملتزم نباشی، مهه چیز متام  نیاوری و
واهد که خمیاز این زندگی پر از کثافت خسته شده و  ابزگردد و واهد به سوی خداخمی( گفت:

گفتم: استخاره  فرزندانی دارم، به او اند که من ازدواج کردم ودمیکه او   طورانمهاپک شود، 
 آخرت و : آای این خامن، درن کهای هاستخاره خدا منودم ب و، خواهم داد اپسخبه وی  نم وکمی

  .سعادت آمد دنیا برای من خوب است، که استخاره به مهراه توفیق و

دو مهسر ابید به مهراه  شهر بدین صورت است که خامن و این مطلب دیگر این که، ازدواج در
 ...پیداکنند، چون مسجد برای افراد سنی است مسجد حضور در شاهد

 پدران اپک و واهم، چون مشا داانتر هستید، خدابه مشا وخمیاتیید مشا را  موالی من نصحیت و
  .فرزندان اپکت درود فرستد.

 اسپانیا از: فرستنده
 می الرمحن الرحبسم هللا :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
که خداوند سبحان خواسته است،   است مهان چیزی اگر خداوند برای مشا خری خواسته و خری در

دو شاهد بگریید  د وتوانید بنی خوداتن اجرا مناییمی -خدا به مشا توفیق دهد-د عقد اما در مور 
ن صورت که بعضی از اشخاصی که ای های این که بعد از امتام عقد تعدادی از مردم را ابخرب کنید ب

مراسم  حتی اگر از ازدواج مشا ُمطلع شوند، و هاآنعوت کنید ات د میناسید را به مراسم اطعاشمی
اگر صیغه عقد  و ، اجنام دادیدرا به خاطر اعتماد سازی ای علت دیگری در مسجد خمالفنی  عقد

 را تکرار منایید. توانید صیغه عقدمی مشکلی داشت،
ر کوتذ  -ذا ک –مبهر قدره  ینفس ک)زوجت: که خامن به مشا بگوید  کندمیعقد کفایت  در

 و، ومقدار مهریه را بگویید( دار مهریه به ازدواج تو در آوردم)خودم را در ِقبال فالن مق، املهر(
ات از  ابشد مینیازی نیست که شخص سو  و "ازدواج را قبول منودم" ج(ی)قبلت التزو : دمشا بگویی

شاهد هنگام عقد وجود  بلکه فقط ابید دو (1)،مشا به او اپسخ دهید و مشا این موارد را خبواهد
                                                           

)توضیح . تواند این عبارات را بگویند(مهسر می )یعنی به عبارت دیگر نیاز به وکیل نیست ، بلکه خود خامن و -1
 مرتجم(
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ن ای هاز عقد ابید این مسئله را آشکار منایید ب بعد داشته ابشد، و اگر شاهد وجود نداشت،
توانید می به تعدادی از مردم این مسئله رابیان منایید که اب فالن خامن ازدواج منودید، وصورت که 

)و ولیمه( عروسی ای کارت  آشکار منودن را به هر صورتی که دوست داری اجنام دهید، مثل مراسم
 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و، هر صورتی که مناسب احوال مشاست ای دعوت و

 أمحد احلسن                                                                                          
 هو  1331أواخر صفر/ 

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :314/ پرسش
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یاللهم صل عل

  .اتهکرمحة هللا و بر  م ویک، السالم علموالمی
 :استوتر  شفع و عتک ردو  مورد م درپرسش

 ؟اگر وجود ندارد، علت آن چیست و آای در آن قنوتی وجود ندارد؟ -1
  شودمیخوانده  در آنچننی دعایی مستحبی که چیست؟ هم دلیل َتک رکعت بودن مناز وتر -2

 و مرتبه، استغفار هفتاد رای چهل مومن، وبطلب آمرزش  که ترتیب آن بدین صورت است؛
"هذا مقام العائذ بک من النار" "این جایگاه فردی است که به تو پناه برده  هفت مرتبه گفنت

 .مرتبه طلب آمرزش سیصد است" و
برادران انصار  امیدوارم برای من و در دعا چیست؟ مرتبه 311و  7و ، 71، 31دلیل این اعداد 

 دعا منایید.
 عراق -: منذر أمحد فرستنده

 میلرمحن الرحبسم هللا ا :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

 و .خدا مشا را ُموفق مناید-بعد از رکوع، قنوت مستحب است  قبل از رکوع و در رکعت وتر،
  اتهکبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل

 أمحد احلسن                                                                                 
 هو 1331أواخر صفر/ 
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* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح: 314/ پرسش
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یاللهم صل عل

برکاته  رمحة هللا و موالمی میانی آل حممد، سالم علیکم و برکاته آقا و رمحة هللا و سالم علیکم و
  .انصار هللا

اب توجه  ای غری حمدد(، مدت زمان حمدد و است )تقطیع منودن اموال در آای معامله قسطی جایز
 ن صورت درای همعامله کردن ب در؟ آای شودمین که مبلغ بیشرتی از قیمت واقعی کاال گرفته ای هب

  .مشا جزای خری دهده خداوند ب فرقی هست؟ غری انصار بنی انصار و
 عراق - یصاحل ی: علفرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

خرید  یک چیز  گرفنت سود مالی، به خاطر اتخری در دادن مهه ای خبشی از قیمت متداول بر
 مومننی ای بنی مومن و مسلمانی که دوستی حممد وآل حممد ازراب بنی  وحرام است، و راب  معنی

 .نیست غری مسلمان راب انصبی ای بنی مومن و خواهد بود، و بنی مومن و مهدینی را دارد، ائمه و
 .اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و

 أمحد احلسن                                                                                         
 هو 1331أواخر صفر/ 

* * * 

وقت شرعی که از مست امام معصوم تعینی  تواند در عرفه درحکم فردی که منی :314/ پرسش
 انصار بعد ن معنا که روز عرفه نزد امام حق  روز بعد است وای هشده حضور پیدا کند چیست، ب

 ؟توانند به عرفه بروندعی منیاز وقت شر  عرفه قبل از وقوف مجاعت ابطل در
 عراق -: انصر أمحد فرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
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در  تواندمنیفردی که  اجنام عبادات واجب در صورت امکان ابید در وقت خودش اجنام شود، و
که بعد از فجر در َمشعر   کندمیچند در شب کفایت  وز عرفه در عرفات حضور پیدا کند هرر 

هم  اب در مشعر در عرفات و تواندمنی -کارانبه خاطر مانع شدن ستم حضور پیدا کند؛ و اگر
 ابید کارهای مصدود را اجنام دهد، و است و )و ممنوع( حضور پیدا کند، این چننی فردی َمصدود

توانید به آن رجوع منایید و به َحسب تفصیلی در شرائع بیان منودم، می ائل را به صورتاین مس
مطلب غری واضحی بود،  جا، برای مشاگر در آنا  و -خدا مشا را ُموفق مناید-آن عمل کنید

  .کنید.  پرسشمورد آن  توانید درمی
 أمحد احلسن                                                                                  

 هو  1331ذو احلجة/ 
* * * 

امیان دارند جایز است که اب فقهی: آای برای مردان انصاری که به مشا  پرسش: 314/ پرسش
آای ازدواج دائم اب خامن اهل کتاب جایز  های خمالفنی ای اهل کتاب ازدواج موقت کنند، وخامن

 ه به امامان وکیعضی انصار شنیدم که ازدواج اب خامناست ای خری، چون من از تفقهات ب
مهدینی اعتقاد ندارد، حالل نیست، ولی من در اپسخ اخریاتن به یکی از برادران برعکس این را 
شنیدم که ازدواج اب خامن مسلمان جایز است ولی َبرت این است که میانی ابشد، به عبارت دیگر 

از مسائلی که در شرائع  آن بغری ینه ازدواج نیازمندمی  وما به کتاب فقهی در زم مومن ابشد، و
  .ابشد

 ازدواج اب بیشرت از یک خامن صحیح است درحالی که مرد ایآ هواهم بپرسم کخمیآقای من از مشا 
ن مسئله را قبول ای هاین مسئله حلاظ ننماید، چون االن خامنی نیست ک رضایت خامنش را در

تواند نظر بدهد، ای برای مرد جایز است که ازدواج مناید بدون مسئله می آای خامن در این مناید، و
آای انسان در صورتی که والدین او به دعوت امیان نداشته  این که به مهسرش ارجاع مناید؟ و

 برائت جبوید، ای چه ابید بکند؟ هاآن از وقتی که قطع َرِحم کند و شودمیابشند، عاق  والدین 
 دیسو  - ی: أنصار فرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
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برای مومن جایز است که اب خامن مسلمان خمالف و اهل کتاب ازدواج مناید، ولی ازدواج اب خامن 
ن این که خامنش را از ازدواج دوم ابخرب کند. ازدواج جمدد جایز است، بدو  انصبی جایز نیست؛ و

که ممکن است برای   ایهبه هر وسیل برای مومن َبرت است که به نزدیکان خود نیکی مناید و و
چند امیان  نیکی شود هر هاآنو مادر، ابید به  خصوص پدر تالش مناید، اما در هاآنهدایت 

ِبِه ِعْلٌم  کَس لَ یَما لَ  یبِ  کَأن ُتْشِر  یَعل کَهَدا َوِإن َجا﴿: نداشته ابشند خداوند متعال فرمودند
ُهَما فِ  نْ  یَفََل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ م ِبَا  کْم فَأُنَ بِِئُ کَمْرِجعُ  یمثَّ ِإلَ  یَل َمْن َأاَنَب ِإلَ یا َمْعُروفا  َواتَِّبْع َسبِ یالدُّ

اری پدر ومادرت تالش منودند که مورد چیزهایی که به آن دانش ند اگر در )و (1)﴾نُتْم تَ ْعَمُلونَ ک
در دنیا اب آانن به خوبی رفتار کن و راه  برای من شریک قائل شوی، از آانن اطاعت نکن و

 در فردی که به سوی من توبه منوده است را پیش بگری، ابزگشت مشا به سوی من است، مشا را
 .سازم(هید، ابخرب میدمیمورد کارهایی که اجنام 

 رمحة هللا و م ویکالسالم عل و، به مشا کمک کند جنام هر خوبی موفق مناید وا خدا مشا را بر
 اته.کبر 

 أمحد احلسن                                                                                            
 هو  1331ع األول/ یرب

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :330/ رسشپ
 ما .ی وسلم تسلینی، وصل هللا عل حممد وآل حممد األئمة واملهدنیب العاملواحلمد هلل ر 

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکسالم عل
سوی ه دعوت منودن ب پدر صدا کنم، چون  خباطر کواتهی بزرگ دررا شم که مشا کمیخجالت 

 م فقهی است:پرسشخدا استحقاق این را ندارم ولی مهرابنی مشا فراوان است، پدرم 
را به  هاآنهای خارجی را پیدا کرده و برامی آورده ات های فیلمیکی از انصار تعدادی از سی دی

( بفروشم، چون وی به خاطر وضعیت های خارجی)فروش فیلم ن کار مشغولندایهافرادی که ب
ها چکار  این این کار ماندم، اب سخت مالی من، به بنده لطف منوده است، نور چشمامن، در

 فدایتان شوم.کنم؟ 
                                                           

 .11لقمان:  -1
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.  گرداند اتن مستفیدعلم از مشا و را ما واهم، خداوندخمیبه خاطر طوالنی شدن از مشا عذر 
بن احلسن تقدمی  را به عزیزترین عزیزان امام مستحفظ از آل حممد، حممد آرزوها ها وترین سالمگرم
 .نمکمی

شهادت من زیر پرچم  حُمق ق کند، و را سریع خدا متکنی مشا اته،کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 .را سریع حمقق کن علی  حممد و

 : أبو: ش مفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
چیزی ابشد که ابعث برانگیخته  هاآن خریی موفق مناید، اگر در کار برای اجنام هر خدا مشا را

روزی حالل که  واهم که به مشاخمیاز خداوند  ، فروش آن جایز نیست، وشودمیشدن شهوت 
توانید اب برادرانت در می هستید، اگر از جهت مادی نیازمند نیازی مشا شود بدهد، وابعث بی

 برای اجنام هر نند، خدا مشا راکیحق مشا کواتهی من ان شاء هللا در بیت املال در ارتباط ابشید، و
  .خریی موفق مناید )کار(

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو  1331ع األول/ یرب

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل :333/ رسشپ
را مجع آوری  هاآنمورد مخس بپرسم، من مقداری مال دارم که  واهم درخمیموالی من،  آقا و

و  ،ابشدمیحقوق شغلم  آن از خبشی از منودم، خبشی از آن هدیه وخبشی از آن مهریه من و
آن یک سال نگذشته است، آای واجب است،  بعضی از و، بعضی از آن، یک سال گذشته

 ؟ از حقوق ماهیانه  خود مخس بدهمتوامنآای می را بدهم؟ و مخس این اموال
 تیو ک -: فاطمة فرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
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و  شودمیداده  ک ابرمخس ی مالی که از خمارج سالیانه زاید بیاید، مخس واجب است، و در
 .در اخراج مخس بگذ ها ازچند سال هر شودیآن تکرار من مخس جمدد از خارج کردن

ماه واجب نیست، بلکه مخس  هر ورید، دادن مخس آن  درآمیاما اموالی که ماهیانه به دست 
در این  تعینی کن، و ن معنا که در سال، یک روز راای ه، بشودمیاپاین سال داده  مال اضافه در

برای اجنام  یک سال مجع شده مخس را دربیاورید خدا مشا را مال اضافه که در روز از هر سال از
مشا را جزو افرادی قرار دهد که دینش را ایری  بر حق  اثبت بدارد، و خریی ُموفق مناید و هر)کار(

  اته.کبر  رمحة هللا و م ویکوالسالم عل هند.دمی

 أمحد احلسن                                                                                           
 هو  1331ع األول/ یرب

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح: 334/ پرسش
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و یعل حممد وسالم بر اشرف خلق  صلوات و

 
ها سالم ها ومشا، َبرتین درود بر آل حممد و یکم ومیانی آل حممد، سالم عل  موالی من، آقا و
 ابد.

ن خاطر که من بنده گنه  ای هنم، بکمیخدا و مشا عذر خواهی  چیز ابتداء از هر آقای من، قبل از
 و انسان بر نفس خودش آگاه است، ما مهاجر هستیم و گومی،امن چه میدیمن، ُمق صر کار و

را به عنوان امام ران مبراد از مجعه بر ما واجب است، ومن که پنج نفر شدمی، و را شکر خدا
شان اپسخ رد  دادم، مجاعت معرفی کردند که مناز به امامت من برگزار شود ولی به درخواست

کسی هست که کفایتش از من َبرت  خداوند شاهد است، چون من ُمستحق  این کار نیستم، و
آن خداست   م را بدهید، توفیق ازاپسخضا دارم امن چکار کنم، تقادیموالی من، من است، آقا و

 .مشاست ذارگن فرد گنه کار خدمتبه خواست خداوند ای و
 ایکأمر  -: أبو حممد فرستنده
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 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

برادران انصارت مناز  اب خریی را بدهد، به خداوند توکل کن و کار جنام هرخدا به مشا توفیق ا
 خری آخرت و دنیا روزیتان کند. واهم که به کار مشا بَورَکت دهد، وخمیاز خداوند  مجعه خبوان، و

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو  1331ع األول/ یرب
* * * 

 میبسم هللا الرمحن هللا الرح :331/ پرسش
 م یکسالم عل  یرسول امام مهد و یوص أمحد احلسن سیدموالمی  آقا و

برد که درد زایدی به سر می سختی و آقای من، فرزند خادم مشا در ای جایگاه شناخت خداوند
  ایهمسئل که از مشا دانستم،  طورمهانانند. امام من، دیآن را من  آل حممد حممد و خدا وجز 

ه این تربع من ب که من اقدام به تربع اسپرم منی خود به مهسر برادرم کردم حکم ُشبهه دارد، و
عالقه من نسبت به  ترس و، که بیان کردم  طورمهانآقای من  اول: :امر بوده است خاطر دو

بود...حس  هاآنزندگی  انراحتی شدید به خاطر فرزند نداشنت که در واده برادرم از جدایی وخان
خبشش   تربع و هاآنبکنم که  آای حق دارم برای  پرسشصاحب شرع  ام مرا واداشت که ازعاطفه

سبت اسپرم ن ، چونشودیمطلع منودند صاحب فرزندی من این که پزشکان برادرم را از کنم، بعد
این گونه  هاآناست...این مسئله مدت زایدی اب برادرم بود، وقتی دیدم زندگی  زد وی صفرن در

آن وقت فقهای آخرالزمان  صاحب شرع بپرسم، که متثیل کننده شرع در گفتم از خود است، اب
 انستم که وصی وفرستاده امام مهدی دیستم به خودم، من بودند، چون به خاطر بدخبتی و

یکی از   به دنبال ایفنت اپسخ را از فقهای آخرالزمان بودم، درحالی که من در و، ظهور کرده است
روحانیت( سپردم ) مسئله را به یکی از مردان دینی گریی اینپی نم وکمیکشورهای غربی زندگی 

مورد  ایشان برای ما در کردم، و شان اعتمادای هداشتم، ب شناختی که نسبت به اومن به خاطر  و
از علوم دینی دارد، و به  ایهانستم ایشان َبر دمیمنود، چون می پرسشدن این قضیه حالل بو 

  .هستند متجزئحسب تعبریات حوزوی ایشان، جمتهد 
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متاس بنی ما  و، این شخص شروع گردید ات از ِحلیَّت این مسئله مطمئن شومی های من ومتاس و
من را به افرادی   پرسشایشان  ید، وطول کش ماه 2حدود  مورد این مسئله مدت زایدی در در

از تعداد زایدی این مسئله را  مراجع بودند عرضه کرده بود، و اهل حتقیق و که اهل ختصص و
کنیم ات فردی مثل   پرسش ابید صرب کنیم و گفت:ورم که میآمیسخنش را به اید  پرسیده بود...و

من  ن کار حالل است، وای ه کنیم کدرصد یقنی111ن معنا که ای هصدام  برای ما متولد نشود، ب
د که شمیبدل  و ها که بنی ما از طریق تلفن ردپرسشاستفتات و  بعد از وردم...کینیز عجله من

احتمال بیشرت به حالل بودن این عمل  برای من  بیشرت طول کشید، و ای دو ماه حدود در
های از حتمل سختی . مهسر برادرم  بعدتوکل برخدا شروع به اجنام این کار منودمی..ز ا بعد آمد...
طوری که مهسر ه بوجود آمد ب هایی برای او نیزدر اثناء حامله بودن سختی حامله شد، و زاید نیز

یک  ردکمیکسی که سنوگرافی  و کندمییی دید که سنوگرافی رؤایبرادرم در اثناء حامله بودن، 
کسی که مشا را  و ویدشمیل سختی روبرو مشا به زودی اب مشک به وی گفت: و، زن حمجبه بود

رم براد مهسر .وابشدمی  حضرت عیسی ومرمی کردنهد دعا  دمیاز این سختی جنات 
ه به سنوگرافی کمیهنگا خومن ابالست و آن به دکرت رفتم دیدم که فشار از وقتی  بعد گوید:می

 احتمال دارد مبرید....اینجا رسد وخون به او منی رفتم به من گفتند که کودک در خطر است، و
خدا  به خدا متوسل شدم...و هاآنمتوسل شدم و به واسطه  بود که به عیسی پیامرب و مرمی 

چند وقت ماهی  چند خیلی کوچک بود، و دعامی را مستجاب منود و کودک سامل متولد شد، هر
من اطمینان به وجود آورد  از مجله دالیلی بود که برای  رؤایاین  در دستگاهی دربیمارستان بود، و

یی که بعد از والدت  رؤایو ... اسپرم منی کردم  درست بوده استن کاری که اقدام به تربع ای هک
ها که خود رؤای از این از به غری هستم و ن که من از انصار امام مهدی ای هکودک دیدم ب

قلبم بوجود آورد   ینان را درمتام این مسائل  این اطم، بشارتی از خاندان اهل بیت برای من است
پدرانت  و ، که بر مشاامحداحلسنموالمی  ولی آقا و، که  کاری که اجنام دادم درست بوده است

درایفت اپسخ مشا متام امور تغیری کرد و من االن  بعد از، سالم ابد  فرزندان مهدینی امامان و
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خوبی را  ..م ات کار قبیحم را بپوشامن.امن چه کار کندیبرم ومنسر میه سختی زاید ب و در انراحتی
 نم.کمیعکس شرع خدا عمل  من بر اگر واستم خمی برادرم درنزد خدا برای خودم و

این مورد  واهم دستور خدا را درخمیمطالبی که عرض منودم که  موالی من عالوه بر آقا و
 چننی:هم بدامن....

  نه، این شبهه را چگونه برطرف کنیم ومعنی حکم شبهه چیست، آای فرزند حرام است، ای -1
 حقیقت امر را بدانیم؟

عموهای   چننی کودکان خودم واو را از این مسئله مطلع کنم، همآای وقتی کودک بزرگ شد،  -2
 این کار را اجنام ندهم؟ ای کودکامن را )مطلع کنم(

 ِقبال این کودک ابید اجنام بدهم چیست؟ کاری که در -3
ستم  حالی که مشا حال من و مرا در دعایت فراموش نکن، در  امحد من،موالی  آقا و -3

 انی.دمیمرا به خودم 
 نید؟کمیفرزند خودت قبول  به عنوان خادم و از این که حال مرا دانستی، آای مرا بعد -2

دردی به سبب شنیدن این  سختی و نم، چون من نیزکمیدر آخر از مشا آقای من عذر خواهی 
شاد  اطاعت از مشا و اطاعت از شرع خداوند، دل مشا را تان اجیاد منودم، چون ابخرب، برای

 موالی من، امیدوارم که مرا ببخشید، و این کارم مشا را انراحت منودم، آقا و نیم..و من ابکمی
ن که ای هقبومل کنید ب وم ات برامی دعاکنید ات گناه بزرگ مرا ببخشد وشمیآقای من به مشا متوسل 

دمشنان  دمشنان خود و ایری کند و بر واهم که مشا راخمیاز خدا  های مشا را ببوسم، واک قدمخ
 مشا پریوز مناید.

به عنوان  امیدوارم که اپسخ سریع به دست من برسد، چون برادر مشا، اگر مرا واهم وخمیاز خدا 
تشکر از سوی من خدمت  ها ومتام احرتام مشاست، و اپسخانتظار  برادر قبول کنید، شدیدا  در

 . مشا
 : أنصار هللافرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
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فرزند حرام نیست خدا مشا را ُموفق مناید در این  ، وشودمیفرزند ُشبهه به والدینش ُمنتسب 
به  هاآناو از  صاحب ختمک مادر است و منی( پدر کودک و )و ذکور، صاحب آبحالت م

 .برنداز او به ارث می هاآنارث می برد و 

ابید صورت گرید خداوند مشا  این امر، را درک کند ه توانست امورکمیدادن دخرت هنگا اما خرب
ن مادرش صاحب ختمک حکم جا مسئله مهمی وجود دارد، این که فرزندااین در و را توفیق دهد
برادران پدری او  و )منی( خواهر صاحب آبفرزندان پدرش  جهت مادر هستند و برادرانش از

 . ابشدمیقبال دخرتش دارد  در که پدر  ایهقبال وی مهان وظیف هستند، اما وظیفه مشا در
ا برای ند، ومر دنیا مشا را ُموفق ک واهم که برای اجنام کارهای خوب آخرت وخمیاز خداوند  و

  .خداوند مشا را ُموفق منایداداء حقوق مشا ُموفق کند 

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو  1331ع األول/ یرب
* * * 

 

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکسالم عل: 333/ پرسش
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یوالصالة والسالم عل

های قابل نوشیدن های مصرفی را تبدیل به آبهای ارواپیی آبابخرب شدم که بعضی از دولت
ها زندگی صار در آن دولتن که بعضی از انای هتوجه ب نند، آای این کار جایز است؟ ابکمی
 .خداوند مشا را ُموفق کند کنندمی

 عراق - یمیمت ی: وصففرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
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 ها بعد ازاستفاده از این آب های قابل نوشیدن، جایز است، وبه آب آلودههای تبدیل آب
 .مشکلی ندارد هاآنتبدیل 

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                           

 هو  1331ع األول/ یرب
* * * 

 اتهکبر  رمحة هللا و م ویکسالم عل: 334/ پرسش
ن ای هواهم کخمیمشا  از "ماری جواان"چیست؟حشیش کشیدن گیاه حکم خوردن ای نوشیدن ای

 عرضه بدارید. -حفظه هللا-امحد احلسنرا خدمت سید  پرسش
 برکاته رمحة هللا و والسالم علیکم و

 امارات - ی: علفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد مة وآل حممد األئ حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
ید، خوردن ای نوشیدن ای کشیدن آن جایز نیست؛ آمیبه دست حشیش  ماده خُمد ری که از گیاه

 توان در خَبش پزشکی  از. ولی برای درمان، میشودمیچون ماده خُمد ری است که ابعث َمستی 
 آن استفاده شود.

 أمحد احلسن                                                                                       
 هو  1331األول/  یمجاد

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :334/ پرسش
قطع ختمدان به نیت ابردار نشدن ات ابد به علت سختی  یعنی از بنی بردن و، حکم بسنت )لوله(

 ، چیست؟کندمیعدم حتمل خامن مهان گونه که خودش گمان  و
 عراق -: عبد الرمحن رستنده ف

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 .ینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیاحلمد هلل رب العامل
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  موافقت مهسر خود را به دست آورد. ه ازدواج کرده ابید رضایت وکیخامن جایز است، اما
 أمحد احلسن                                                                                        

 هو  1331األول/  یمجاد   
* * * 

 م.یبسم هللا الرمحن الرح: 334/ پرسش
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یاللهم صل عل

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکسالم عل
بر مست راست  سکته مغزی شده ومورد حالت عبادت پدرم است، پدرم دچار  من در پرسش

ی اتثری بسیاری داشته این حالت بر وضع  روانی و  حرکت کند و تواندمنیایشان  وی اثر گذاشته و
 ابتالیقبل از این  قند و وی به بیماری سابق ابتالیه خاطر اش این شده است: باست، نتیجه

( حالت نفسانی وی خیلی مغزی)سکته  ه دچار گردیدکمیهنگا نند وکمیاخری وی زاید ادرار 
اپینی آمد بطوری که ما جمبور به استفاده از وسایل حفاظت کننده برای وی شدمی چون او 

بر آن تسلط پیدا   تواندمنی، شودمی، وقتی که ادرار در مثانه زاید کندمیاند، چه موقعی ادرار دیمن
پدرم  ، تطابق ندارد، وکندمی اند چه موقعی ادراردمیاین حالت اب حالت عقلی، که  کند، و

تیمم،  ، تکلیف او در این حالت چیست؟؟کندیتقریبا  به صورت کلی زمان ادرار منودن را درک من
 ؟عقلی ابید چننی کند تکلیف او چیست؟که بی  طورمهانای وضو 

مترکز  ن خاطر که اوای هپدرم مشکلی در مناز دارد، اشتباهاتش در مناز زاید است، ب مسئله دیگر:
رساند. قضیه منازش را به امتام می چه بسا در وسط مناز اب کودکان سخن می گوید و ندارد و

دو الی چه بسا  ها،چننی تعداد سجدههم ، وکندمیشان تعداد رکعات را فراموش ای هبعدی این ک
منودی، حساسیت زایدی دارد و اگر به او بگوییم که در مناز اشتباه  و، کندمیسجده  سه ابر

 ، تکیف او در مناز چیست، هم چننی تکلیف ما در قبال مناز وکندیقبول من را سخن ما
 چون ما تکلیف او و از خداوند امید دارم که اپسخ سریع داده شود؛ کارهای او چیست؟

 نیم.کمیاالن ما برای اداء منازش برای او تیمم  انیم، ودیتکلیف خود را من
 قعرا - ی: أبو علفرستنده
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 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یتسلسلم   وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

تطهری( کند  )و اپک مورد قضیه تسل ط نداشنت بر ادرار، در صورت امکان خودش را از ادرار در
 گرید.وضو می و

گر این مسئله اب اراده ا ، کار منافی اب مناز مانند سخنمورد فراموشی بسیار ای غفلت ای حتی   در
او  به خاطر زایدی سن و ضعیف بودن درک ابشد، چیزی بر مواردن ای هنباشد مانند این ک او

ازه تواانییش تکلیف اند ه، خداوند فردی را مگر بشودمیان شاء هللا منازش قبول  نیست، و
مراقب منازش ابشید و فراموشی ای غفلتش در مناز را  به ندارید که  ایهمشا وظیف ننموده است، و
 او ایدآوری کنید.

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                            

 هو  1331األول/  یمجاد
 

که   را افرادی واهم که مشا وخمیبرکاته، ازخداوند  رمحة هللا و سالم علیکم و: 334/ پرسش
 عافیت ابشند. دوست داری، در خوبی و

دینار عراقی  پول یکی از مردم نزدم بود، ولی در آن زمان در جنگ 121، 1881تقریبا  در سال
از این مبلغ خود را  دینچگونه  امندیاالن من ناسم، وشینزدیکانش را من کسی از دنیا رفت، و از

 هیچ قیمتی ندارد. چگونه آن را بپردازم، در حالی که االن آن، آزاد کنم، و بَری و
 دعای مبارک خود فراموش نکنید. را در امیدوارم که ما

 عراق -: أبو انظم فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یتسلسلم   وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
ندارد،  ایهبدهید، ولی اگر ورث هاآنناسید، ابید آن مال را به شمیرا  هاآنکه  اگر وارثینی دارد

ناسید، به نیابت از وی به نیازمندان مومننی صدقه بده، اما در مورد مبلغ، شیرا من هاآنای مشا 
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موقع نگاه کن که آن معادل چه چیزی ای  مبلغ مهان موقع را در نظر بگری، یعنی به مبلغ آن
 . اساس آن مقدارش را تعینی کن بر قیمت طال و

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                       

 هو  1331األول/  یمجاد
* * * 

 ایآ هکرده ک  پرسشمورد تراشیدن ریش به صورت تقیه  ی از دوستان از من دریک :334/ پرسش
  ؟است ای خری جایز

 : أبو هودفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یتسل  وسلمینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
اما اگر منظورش تراشیدن اب ، ابشد جایز نیست ایهحتی اگر به صورت تقی، تراشیدن اب تیغ

 ریش دارد جایز است. که بگویند  ایهماشنی ریش تراشی ابشد به گون
  اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و

 أمحد احلسن                                                                                          
 هو 1331ل/ األو  یمجاد

* * * 
 



 های متفرقه پاسخ: سوم حمور 

 میکالسالم عل: 340/پرسش
ی در چه حکمت و، چه حکمتی در این که مناز صبح دو رکعت و مناز ظهر چهار رکعت است

 . عدم اجهار در مناز ظهر است
و این که دعاء برای ما  و، موالی من از مشا متنای دعاء برای شفاء پدرم از بیماری قند دارم آقا و

امن چه دیمن ام ومن راه گم کرده امام و سید و موالمی، اتن اثبت نگه داردخداوند ما را بر حمبت
 .سوادی ندارمو  تکلیفی دارم 

 ایأملان - ی: علفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما.یلم تسل وسینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
اخفات را در گذشته اپسخ دادم، و از خداوند تقاضای توفیق و  از سبب مناز و جهر و پرسش

شفای وی و  راتن اب خری آخرت و دنیا و، و از خداوند خواستارم که بر پدتسدید برای مشا دارم
ت حق به شده نیستید، بلکه اب شناخمشا ان شاء هللا گم سالمتی بر او منت َند، و عافیت و اب

که مهیشه و در  مهه خری رسیدید، خداوند مشا را توفیق و تسدید کند و مشا را از کسانی قرار دهد
 نند.کمیهر حال حق را ایری 

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 احلسن أمحد                                                                                           

 هو 1331أواخر صفر/ 
* * * 

 بن احلسن و فرزند نیکویش درخواست خبشش از حبیب قلبم امام مهدی حممد :343/پرسش
رم گ  برکاته، و سالم رمحة هللا و دارم، آقا و موالی من، السالم علیکم و علیه السالمامحداحلسن 

  .من بر پدر و فرزندان اپکت ابد
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مشا نسبت به کاری که امروز از من  درخواست مغفرت دارد و)ج.غ( از مشا  اتنخادم کوچک
–ی به آن توجه نداشتم، که یکی از برادران پرسشدادن به  اپسخخصوص  شده در صادر

زمان نسبت به خودم خشمگینم من از آن  و َمرا متوجه کردند، داانترهستید -شان کندخداحفظ
شم به خاطر کاری که از کمیخجالت  شوم، وتوامن برای خدمت به مشا وارد ااتق انسبیک و منی

که برادر انصاری بدان تذکر دادند توجه   ایهن خاطر که به نکتای هب نفس خبیثم صادرشده و
قسم بدون این که  بود که به حمضر مشا وارد کردم، آقای من، به خدا ایهنکردم، ولی این کار، طعن

 ات از من خشنود ابشند، ات ابد و َمرا ببخشند وواهم خمیآقاایمن  متوجه ابشم، از موالهامی و
از او طلب آمرزش  برم وپناه می ، به خداشودیزمانی که زنده هستم این کار از من صادر من

  .نمکمیبه سوی او توبه  نم وکمی

هر  هند ودمیکنندگان حق مشا اجنام  انکار خداوند به دل مشا نسبت به کاری که خمالفنی و
های خود را ِسپارم که امانتمشا را به خداوندی می و، کمک مناید شودمیما صادر  چه که ازآن

 برد.از بنی منی
 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و

 ایاسبان -: ج . غ فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل و ینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
واهم که َمرا خمیاز خداوند  و، بر اجنام هر خریی توفیق دهد خداوند به مشا جزای خری دهد و
برای کاری که قصدی در  حق مشا کواتهی نکنم، و این که در برای اداء حقوق مشا موفق کند، و

 آن نداشتی عذرخواهی الزم نیست خداوند مشا را موفق مناید.

 اته.کبر  رمحة هللا و وم یکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                

 هو 1331أواخر صفر/ 
* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :344/پرسش
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 اما بعد...، علیه السالم امحد موالمی درودی اپک به آقا و
 موالی من: آقا و

 ای استعفاء خود هیددمینم، آای به من اجازه ادامه کار کمی کومتی ارتش کارمن در خبش ح -1
 را تقدمی کنم؟

گذارد گریم، یک چیزی منیروزه منی وامن وخیامن چرا مناز مندیواهم توبه کنم اما منخمی، موالمی -2
 ی مشا نیاز دارم،آقای من، واقعا  به دعا موالی و، گذارد روزه بگریمیک چیزی منی مناز خبوامن و

 .من بدهیده امن تقاضا دارم آن را بو خمیاگر که بواسطه دعا 
 .نیحسأبو مقصرمشا  اته خادمکبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و

 برسانند و علیه السالم امحداحلسن َمرا به امام پرسشواهم که خمیاز برادران در هیئت علمی 
 .امیدوارم که اپسخ از ایشان ابشد

 تیو ک - نی: أبو حسدهفرستن
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
ارتش کار کمکی به  در وسیله کمک به ستم ستمکاران نباشد و حال حاضر اگر کار مشا در

  .برای ایری حق قرار دهد. ایهمشا را وسیل داوندخ توانی ادامه بدهی، شایدنباشد، میآمریکا 

بقیه  را رمحت کند، ِبدان که مشغولیت شیطان مشا هستید، و روزه؛ خداوند مشاو مناز  مورد اما در
معاف کردند، وصیت من به مشا این است که مناز شب   را افراد اب بریون رفنت از والیت او

شب این است که برایت  برکت مناز این که از وشب ابشد،  هررکعت  دوخبوانید، هرچند 
مشاست که بعضی از ذکرها  توفیقی برای اجنام واجبات است، هم چننی بر ِحصاری از شیطان و

این  ن ذکرها پناه گاهی از شیطان است، ابای هخانه خبوانید،  ک را حتی در راه رفنت ای نشسنت در
 ، ویمرتبه تکرار کن 11111سعی کن آن را  و" ذکرشروع کن: "سبحانه هو هللا الواحد القهار

 توفیق از جانب خداوند است.

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                            

 هو 1331أواخر صفر/ 
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* * * 

 میالرح بسم هللا الرمحن: 341/پرسش
 اته ...کبر  رمحة هللا و م ویکسالم عل

میزان دوست  هاآنایمب که بتوامن اب قسم کلماتی منی نور قلبم، به خدا دوست و حجت و آقا و
ِحسی که نسبت به مشا دارم را بیان   امن چگونه ازدیقسم من به خدا داشنت َمرا به مشا تعبری مناید، و

 از منیت، گناه و من و، مشا، آقامی، جامن فدای مشا او بر برکات رمحت خداوند و کنم، درود و
واهم که آرزوی خمیبزرگ قسم  به خداوند بلندمرتبه و برم وشرک بزرگ به خداوند پناه می

اهل بیت اپک مشا روی آن  ک مشا واپ خدمت گذاری خاکی ابشم که َقدم شریف و بوسیدن و
ای کرمیان،  موالی من، ای اپکان و، مشا هستم رخیلی مشتاق دیدا، ، موالمیاندهخاک راه رفت

از  اشتباهامت درُگذر و واهم، موالمی، از کواتهی وخمیخشنودی مشا را  فقط خشنودی خداوند و
 و فقط خشنودی خدا واهم که از من خشنود ابشیدخمی  آل حممد حممد و خداوند و

از  دارم و پرسشفقط یک  محد در مهه حاالت خمصوص خداست... موالمی، خشنودی مشا، و
 واهم که به آن اپسخ دهید. خمیحمضراتن 

 که در دارد که مردم ای گروه دیگری روی آن ابشند از زمنی وجود آای سیاره دیگری غری: والس
  مبعوث شده ابشند؟ حممد و امامان  فرستادگان و میان آانن پیامربان و

 تیو ک -: خالد فرستنده
 میالرحبسم هللا الرمحن  :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
هر کار خریی موفق مناید،  مشا را برای خداوند به مشا َبرتین اپداش نیکوکاران عطا کند و

چشمان زمینی  توانیم ابرا می هاآنبعضی از  های دیگر وجود دارند، وهای زایدی در سیارهآفریده
توان مشاهده کرد، را منی هاآنبعضی از  کنند، و مشاهده کنیم، البته اگر میان ما حضور پیدا

 مان ببینیم درآانن وجود ندارد.ِغلطتی که بتوانیم اب چشمان چون رنگ و
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 هاآنات به  فرستداوند در میان آانن فرستادگانی میخد ها مکلف هستند وبعضی از این آفریده و
جن در این  هایی توسط خداوند برای انسان ود، دقیقا  مانند فرستادن فرستادهبشارت ده انذار و

  اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و زمنی.
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو 1331أواخر صفر/ 
 * ** 

 میبسم هللا الرمحن الرح: 343/پرسش
 ا .ری ثکما   یسلم تسل  وینیاملهد آله األئمة و حممد و یهللا عل یصل احلمد هلل، و

 کَوَلْو أَن َُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َجاُءو ﴿ میم، بسم هللا الرمحن الرحیطان الرجیأعوذ ابهلل من الش
َا  کُعونَ یَبایَن یذِ ِإنَّ الَّ ﴿ (1)﴾فَاْستَ ْغَفُروا اّللََّ  َث فَِإَّنََّا کِهْم َفَمن نَّ یدِ یُد اّللَِّ فَ ْوَق أَ یُعوَن اّللََّ یَبایِإَّنَّ

به  ی)و اگر آانن وقت .(2)﴾ما  یِه َأْجرا  َعظِ یْؤتِ یُه اّللََّ َفسَ یِبَا َعاَهَد َعلَ  ینَ ْفِسِه َوَمْن َأْوفَ  یُث َعلَ کنی
 یسانکقت،  یدر حق ). (خواستندمیو از خدا آمرزش  دآمدنمیش تو یرده بودند، پکخود ستم  

 یهادست ی؛ دست خدا ابالکنندمیعت یه اب خدا بکست  ین نی، جز اکنندمیعت یه اب تو بک
چه آنه بر ک، و هر  شکندمیمان ین خود پایند، تنها به ز ک شکنیپیمانه کآانن است. پس هر  

 . (خبشدمیبزرگ به او  یداشخدا اپ یاب خدا عهد بسته وفادار مباند، به زود
سالم بر وصی حجت خداوند، سالم بر فرستاده بقیة هللا، سالم بر اولنی  -امحد-سالم بر مهدی 

َنری در َبشت، سالم بر میانی موعود، سالم برمشا  سالم بر صاد و، آخرین مومنان وزینت اولنی و
 .مشا ربرکات خداوند ب رمحت و ... واحلسن امحد موالی من ای آقا و

  .یدخری ابشدر  اتن خوب وآقا وموالی من، سالم برمشا، ان شاء هللا حال

نزد مشا  و، شده گناهامن زاید از منیت، یکی از خادمان مشا هستم و برممیپناه  آقای من، من و
از مشا طلب آمرزش کنم، امیدورارم که اب فضل خوداتن از من در ُگذرید، که مشا وسیله  آمدم ات
 این از توفیق خداوند است که به واسطه مشا به ما منت ََناده است. خداوند هستید، و من نزد

                                                           

 .39نساء:  -1
 .12فتح:  -2
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حق مشا هستم، والحول  در ... توبه، توبه، خطامی را ببخش، که من بنده مقصر احلسن امحدآقامی 
 .گردممی به سوی او ابز نم وکمیوال قوة اال ابهلل، به او توکل 

  .نمکمیمشا به مهراه سالمتی طلب  م ماندن اباثبت قد مشا درخواست دعا و از

 می زاد      من احلسنات والقلب السلری بغمیر کال یوفدت عل
 دل اپک ندارم. کارهای نیک و نزد انسان کرمیی بدون توشه آمدم            و

 میر ک یان الوفود علکء        إذا  یل شکومحل الزاد أقبح  
 .ابشدیوقتی آمدن نزد انسان کرمی       است      آوردن توشه بدترین کار و

واهم که خمیتواان  حمافظت وی ابشید، از خداوند بلندمرتبه و موالی من، در پناه خداوند و آقا و
واهم که اب دعای مشا َمرا اثبت قدم ِبدارد... به خاطر خمیاز او  برای مشا متکنی حاصل کند... و

 .طوالنی شدن َمرا ببخش
 تیو ک -الصفار  :  حممدفرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

خداوند مشا را  کار خریی موفق مناید، و برای اجنام هر را مشا خداوند به مشا جزای خری دهد، و
  اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم عل .هد.دمین دینش را ایری ُجزو افرادی قرار دهد که به واسطه آان

 أمحد احلسن                                                                                           
 هو 1331أواخر صفر/ 

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :344/پرسش
 ا .ری ثکما   ی وسلم تسلینیهدحممد وآل حممد األئمة وامل یاللهم صل عل

 مهدی و آل حممد و عاشق حممد و اته، من از عاشقان خداوند وکرمحة هللا وبر  م ویکسالم عل
 خداوندا امام مهدی و، هستم -ایری شده به واسطه خداوند- امحداحلسن سید مهدینی و

ت به آانن امیان من ات روز قیام اپک را حفظ کن، و الیمانی فرد برگزیده و امحد فرزندش سید
اینکه برامی دعای  و، ایری شده برسد ام فقط به دست میانی موعود وامیدوارم که انمه دارم، و
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اگر خداوند  ن اَمر نَلغزاند، وای هاز هدایت شدن ب هامیان را بعداین که دل توفیق، و خمصوص در
 من به خدا ایت شود، وکند که هد برای پدرم دعا دمی، وشیرد، هدایت منکیما را هدایت من

َبرتین اپداش را به او  خداوند او را موفق مناید و-امساعیل انصاری  قسم اولنی ابری که سید
 شوهرش و پدرش و هم به زهراء ودمیرا قسم  مشا امیان آوردم، و مرا دعوت کرد به مشا -بدهد

مشا را به اُم الَبننی  ینی ومهد امامان معصوم و رازی که در آن به ودیعه گذاشته شده و فرزندان و
از کواتهی در نوشنت از مشا عذر  هم ما را در دعایتان فراموش نکنید، ودمیفرزندش قسم  اپک و
اپک  درود بر بقیة هللا افرادی که انتخاب شدند و، نم، ولی مشا درب خداوند هستیدکمیخواهی 

از انصار  نم، وکمیعذر خواهی  از طوالنی شدن در نوشنت چننی بر انصارهللا، وهم هستند، و
م یکگذارید، والسالم علآن َقدم می خاکی که بر آانن و خادم مشا و نم وکمی این سایت تشکر

ا  ری ثکما   یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل اته، وکبر  رمحه هللا و و
ما را از انصار مشا قرار  و ، روز ابقیست وه شب کمی، درود بر مشا مادانی ارحم الرامحای کبرمحت

  .مهدینی، ای پروردگار جهانیان استجابت کن دهد، به حق آل حممد امامان و
 عراق - ی: منتظر انصار فرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

خداوند مشا را  کار خریی موفق مناید، و برای اجنام هر را مشا خداوند به مشا جزای خری دهد، و
 رمحة هللا و م ویک. والسالم علهددمیُجزو افرادی قرار دهد که به واسطه آانن دینش را ایری 

 اته. کبر 
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو 1331أواخر صفر/ 
* * * 

بن احلسن، خداوند فضل او  ، فرستاده بقیة هللا حممداحلسن امحدآقای من،  موال و :344/پرسش
مادر مشا فاطمه زهراء خامن زانن  پدران و درود خداوند بر مشا و را بر ما مهیشگی مناید، و

  .برکاته رمحة هللا و علیکم وجهانیان، روحم به فدای مشا، سالم 
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از  مید شدن از اوضاعی که بعدا از ان ، بعد1878مکان صحرای غربی حوالی سال  آقامی، در
ی که از ر روز سقیفه که بر رمحت خداوندد میمورد حقیقتی که سبب آن انقالب ُشو  حتقیق در

مهدینی  امامان و اپکش ازخاندان  مست پروردگار جهانیان فرستاده شد، که درود خداوند بر او و
در کنار درب  رفتم، ودیدم که من به تنهایی در راهی مییی رؤایقبل از طلوع َفجر ، ابد

د گمان  شمیقیافیه خارج  از آن موجودی بد و دشمیکه کم کم داشت ابز  ساختمانی بتی بود
ا از پشت سرم صداه احد احد..." و احد و زابن شروع به گفنت "احد کردم که ابلیس لع است،

ابال گرفت که در این هنگام شکاف بت بسته  وصداهامیان یکی شد  و شد اب مهنی اسم نیز بلند
اب حالت پریشان بیدار شدم  آن موجود زشت پنهان شد، و بت به حالت اولش برگشت و شد و

  .مدآمیآن هنگامی بود که صدای موذن برای مناز صبح  و

به  یکی از دالیلی بود که ابعث شد مشا را تصدیق کنم و رؤاین یا هآقای من، بدانید ک موال و
آقای من خداوند دوستی  آوردید امیان بیاورم، آقای من، از خداوند برامی توفیق خبواهید، وچه آن
اته، کم ورمحة هللا وبر یکخدمت انصاراتن را روزی من مناید، والسالم عل دعوت به مشا و حمبت و و

 .ه طلب آمرزش دارداهکار کمقصر گن خادم مشا و
 مغرب -: أمحد فرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

خداوند مشا را  کار خریی موفق مناید، و برای اجنام هر را مشا خداوند به مشا جزای خری دهد، و
 م ورمحة هللا ویک. والسالم علهددمیافرادی قرار دهد که به واسطه آانن دینش را ایری ُجزو 

 .اته.کبر 
 أمحد احلسن                                                                                 

 هو 1331أواخر صفر/ 
* * * 

 . یم مهدرسول اما و یوصموالمی  آقا و م یکسالم عل :344/پرسش
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چون در درون من  واهم، ولی دوست دارم به آن اپسخ دهید،خمیمعذرت  پرسشاز پرسیدن این 
مرد را حرام منوده است البته اگر نیت  ست، آای دین اسالم عشق بنی زن و آوردهدرگریی به وجود 

معذرت  رسشپاین  ؟ ازکار برای خامن جایز است ای حرام  ، آای اینابشد یارتباط رمس ازدواج و
 م اپسخ دهد.پرسشن ای هب احلسن امحد واهم سیدخمینم و کمیخواهی 

 عراق  -فرستنده: دخرت دانشجوی در دانشگاه 

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

مرد به اعتبار این که  جنسی بنی زن و نی برای ارتباط عاطفی ومتعال قانو  خداوند سبحان و
ر بشاهد قرار دادن دو نفر آن مهان عقد ازدواج  که شرط آن  هستند قرار داده و مؤنث و مذکر

نتیجه  این مسئله حقوق زن و کنند... و  علنیاز عقد آن را  عقد ای اگر دو شاهد نبود، بعد
 ...کندمینت مرد بشری را ضما اتصال بنی زن و

هایتان را هر دخرت مومنی است، ات َقدم اند که سعی من طلب نصیحت برای مشا ودمیخداوند 
  .زیبایی برای مشاست در راه صحیحی بگذارید، که تضمنی کننده زندگی اپک و

شکل ای ظاهر فرد  پسندیدنجزء حقیقت چیزی نیست  در انمیدچه مشا آن را عشق میمهاان آن
از شخصیت حقیقی زن ای مرد به  و بوده کلماتی که بیشرتشان غری واقعی ز رفتارها وای بعضی ا

واقعی  هاآنکه بعضی از است   چیزهای ظاهری  یدنپسندفقط  هاآنِبدان که  است، و دور
 گوید،می عملی واقعیتشرت از آن چیزی که واهم بیخیمن، نظر کن عملی واقعیتنیستند، به 

، که از خالل اندهگفت  واقعیت عینیبرای  دروس استقرایی ه مباحثات وچه کآن هر بگومی، و
از  این عالقه بعد شودمیمرد انمیده  آن چه که عشق ای دوستی بنی زن و واقعیت عملیبررسی 

که   طورمهانرسد زندگی زانشویی به اپاین می از ای بعد از ازدواج مدت نه چندان طوالنی بعد
حالی   ، درکندیچه بسا در َبرتین حاالت از چند سالی هم عبور من و  ابشدمیامروزه در غرب 

جدایی از این  و از مرگ ها از بنی برود، حتی بعداز سال که عشق حقیقی امکان ندارد که بعد
متعال است؛  ماندگار، مهان عشق خداوند سبحان و زنده و عشق حقیقی و رود،دنیا از بنی منی
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هر دوست داشنت که اب این  آخر در ماندگار مرتبط است، و و خداوند سبحان زنده چون اب
خواهد ماند، دوستی زن اب  زنده بودن این دوستی حقیقی ابقی دوست داشنت ُمرتبط ابشد، اب

ن خاطر که ای هب و، اطاعت از خداست به خاطر خدا و شای دوست داشنت شوهر  شریکش و
 ؛یقی خواهد بودحق این دوستی زنده و ومطیع خداوند است،  خداوند و بهمهراهش نزدیکی 

 ابشدمیها که در دستانش دل  کسیگرید... و  حقیقت از دوستی خداوند سرچشمه می چون در
واهد؟ او تواانست ات دوستی خمیمتعال  هد، چگونه غری از خداوند سبحان ودمیو آن را تغیری 
 اده شده را دائمی مناید.َنَ  متعال بنا که بر دوستی خداوند سبحان و بنی زوجینی را

 و کرده  انتخاب رامؤمن انسان مومن را تشویق منوده که دخرت ، اکرم  به مهنی خاطر رسول و
مهراه او ابشد،  را انتخاب و مؤمنچننی زن را تشویق منوده ات فرد هم و، وی شریک شود اب

ابش، خداوندی که  کرمی مطیع خداوند سبحان و عزت و اب خداوند مشا را توفیق دهد، کرمی و
، او قادر است ات کندمیمهرابنی  و تآخرت به آانن رمح در دنیا و برد واز بنی منیدوستانش را 

صاحب دین  مهراه اب انسان مومن و، توجه کرده  -تعالی سبحانه و-دخرت مومنی را که به او 
 مناید.

حقیقت در  ، درشودمییده دوست داشنت انم، مهراهی هایی که قبل از عقد ازدواج واما عالقه
ِعفتش را از دست بدهد، کاری که دخرت  کرامت و که زن عزت و  شودمیبیشرت اوقات علتی 

اش را دوستی عاطفه و عزیز ابید اجنام دهد این است که از این مسئله دوری کند و رمی وک  مومن و
  ت.عقد شرعی اب او مهراه شده اس اب شایسته و متوجه فردی کند که مومن و

خبواهد   از خداوند سبحان به وی توکل مناید و دخرت مومن ابید به خداوند اعتماد داشته ابشد و
 در و، رضایت است نزدش مورد مقبول و در یبه صورت حقیق کندمیکه انسانی را که مهراهش 

 به احرتام برای وی در این دنیا ُمقدر کرده یک زندگی اب عزت و ر روزهایی که خداوندد آخر
  .داشته ابشد مهسرشمودت اب  راه عشق ومه
 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و
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که بعضی از دانشمندان جا بعضی از متونی که  خالصه نتیجه حتقیقاتی است  این در
  :دهمرا قرار میمداوم بدان رسیدند  یهاشناس از خالل بررسیجامعه

ی عشق هانااز داست ایهبه استناد بررسی جمموع آمریکایی ویلیام روبنسون دانشمند جامعه شناس
: گویدمی و(، از ازدواج است نه بیشرت بعد سه سال و، احتمالی برای عشق عمر: )گویدمی

یک  ازه  تقریبا  اند هب ؛ وشودمیرنگ آن کم رسد، نوره عشق به اواخر عمِر احتمالیش میوقتی ک)
د که عالقه عشق حقیقتی است که زندگی مشرتک درک منای سال زمان الزم است ات طرف مقابل

 (.از آن غافل گشته است
 انرژی عشق و انرژی و عهده دارد، تولید که عملیات عشق را بر سیستم مغز: )گویدی میو 

گویی  و دنشو میها متوقف ، سپس آن انرژیکندمیبرای مدت سه سال تولید  را نریوی عواطف
آن را برگرداند، سپس آن ارتباطی که بر  شارژ دیگر توان ابریکه من ماندمهانند ابطری خالی می

 (.شودمیرهایی تبدیل  مبنای عشق بنا شده به دوستی خالی و
 پنج هاآنکه تعداد   ایهبر عد ایهپروفسور سیندی هازان از دانشگاه کورنیل نیویورک آزمایش زمین

 اجنام داد،نیافته توسعه پیشرفته وجهان  در سطح جهان فرهنگ خمتلف در 37مرد از  هزار زن و
یزان عشق بنی هر برای مقایسه م، بیولوژی از آزمایشات روانی و ایهاین حتقیق عبارت از جمموع و

در طول بتواند عشقی وجود ندارد که : )نتیجه آن این که و را دوست دارند یکدیگری که دو فرد
 که دوستی اب عالقه عمیق فقط ات  کندمیاین حتقیق اتکید  و، مدت زندگی استمرار داشته ابشد
  (.روداز این مدت از بنی می ، سپس بعدکندمی َنایت مدت چهار سال ادامه پیدا

 أمحد احلسن                                                                                  
 هو 1331أواخر صفر/ 

* * * 

 میلرحبسم هللا الرمحن ا :344/پرسش
 ا .ری ثکما   یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یاللهم صل عل

تقاضا دارم که برای کودک    احلسن امحدموالمی  اته. از آقا وکبر  رمحة هللا و م ویکسالم عل
مبتالء  )دایبت( د ات شفا ایبد، وی به بیماری قندکن دعا نگذشتهسال  6کوچکم که سن او از 
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به چشمانش خواب ، او ابشید مشا در پناهگاه وند مشا را از آن در امان بدارد وشده است، خدا
  . مشا اهل بیت سالم او بر رود، درود خداوند ومنی

 دااناک -: خادم بن جنوب فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیآل حممد األئمة واملهد حممد و یهللا عل ی، وصلنیاحلمد هلل رب العامل و
خداوند مشا را  کار خریی موفق مناید، و برای اجنام هر را مشا خداوند به مشا جزای خری دهد، و

 .هددمیُجزو افرادی قرار دهد که به واسطه آانن دینش را ایری 
خداوند مشا را  واهد منت بگذارد، وخمیواهم ات بر فرزندت به عافیتی که خمیاز خداوند  و

  اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و .مشا را حُمکم کند موفق مناید و
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو 1331أواخر صفر/ 
* * * 

 م ورمحه هللایکسالم عل: 344/پرسش
 32به سن  زاید شنیدم، من دانشجو هستم واز حتیت سالم... درابره مشا  شیخ فاضل: بعد
آن تواان تقاضای رسیدن به  مرتبه و از خداوند بلند من از مشا درخواستی دارم و سالگی رسیدم و

آن این که حرز برای  حرز ای دعایی است که فقط خمتص من قرار دهید(، و) آن مهان ؛ ورا دارم
از بیست  ن که من بیشرتای هتوجه ب اشد، ابای ائمه نب از شیوخ و خمتص کسی دیگر مشا ابشد و

االن به هدفم نرسیدم،  شایستگان ُگذراندم، ولی ات اولیاء و سال از عمرم را در علوم اهل بیت و
 راه صحیح از آن خداست. و

 مصر -: أجمد جنار فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد ل حممد األئمة وآ حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
واهی به هدف برسی در حالی که راه را خمیچگونه ، خداوند توفیق اجنام هر کار خری به مشا دهد

 پیدا نکردی؟!
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 رساند بشناسی و در آن قدم بگذاری، در طول  مدت سه روزواهی راهی که مشا را میخمیاگر 
 کن: اید اوند را اب این ذکراب اخالص خدصورت امکان  ای کمرت در

َبِ یالمَعلِ  یو: )نَوبَّأَنِ ، مرتبه خبوان71سوره نور را   مرتبه بگو بدون این که خبوابی و 11111( ریُ ُم اخلم
 خداوند راه را برایت مشخص کند، و ات، کندمی خداوند مشا را برای اخالص موفق، قطع کنی

 ی، خداوند مشا را موفق مناید.اهبینی که به هدفت رسیدراه را شناختی، می اگر
مشاست   نید، برکمیطلب هدایت ز وی مبادا که فقط اب زابن اب خداوند روبرو شوی درحالی که ا

متعال به  که خداوند سبحان وکه از خداوند ای از اولیائش    گونه شناخت قبلی را از هر که خود
   رها کنی.، آانن رهنمود کرده

 سبحان به مشا اید که خداوند  طورمهان، ابشی احکام قبلی افکار وبدون ابید بنی دستان خداوند 
موی در ملکوت به معنای  روید، ورتاشی وقتی که به سوی خانه او میداده که موی سرت را ب

 .ابشدمیدر عقل انسان است چه آن افکار و
اهی ایفت  را خو  خود اخالص به خداوند رو کن، و را رها کن، اب حکم قبلی خود از هر فکر و

 .به فضل خداوند بر مشا به هدف رسیدی اپ بر آن َنادی و که راه را شناختی و

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکوالسالم عل
 أمحد احلسن                                                                                 

 هو 1331ع األول/ یرب
* * * 

 میمحن الرحبسم هللا الر : 340/پرسش
  وسلم.ینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یاللهم صل عل

 واهم.خمی پدرم  را فقط از امام و اپسخ
 برکات خداوند بر پدرم، متکلم موسی در کوه طور. رمحت و سالم و

ما را از  علم بسیار زایداتن حمروم نکنید، خداوند مشا را حفظ کند و ها وآقای من ما را از خطبه
 راستنی مشا قرار دهد، خداای استجابت کن. واقعی وانصار 
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إذا منایید: " امام ما را تفسری یعسوب الدین و امری املؤمننیحدیث امام  یدوست دارم مشا مهه
 آخر ات" کابوس چریه شود وقتی انقوس به صدا در بیاید و" "ابوسکبس الکصاح الناقوس و 
قای من، ای متکلم موسی، ای شبیه موسی، ای آ امام و سالم بر مشا ای پدر و حدیث امام، و

نند لعنت  کمیرا در این زمان ابالی نیزه  خداوند افرادی که سر حسنی ، شبیه عیسی 
 .کند

 دیسو  - ی: أنصار فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلسلم ت  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
خداوند مشا را  کار خریی موفق مناید، و برای اجنام هر را مشا خداوند به مشا جزای خری دهد، و

ان شاء هللا وقتی احتیاجی به  و ،هددمیُجزو افرادی قرار دهد که به واسطه آانن دینش را ایری 
 از خداوند وخواهم کرد،  بیان، من بیان سخنی برای مردم و انصار ابشد، به فضل خداوند بر

  .منتش به خدمت کردن به مشا موفق کند فضل و واهم که َمرا ابخمیمتعال  سبحان و

در رواایت برای  هاآنرا توفیق دهد، بعضی از  خداوند مشا، تفاصیل آن های ظهور واما نشانه
 مگر دارمیپرده بر  هاآنبرای ما امکان ندارد که از ، اندهگذاری شد هایی رمزخواسته اهداف و

اما آن چه را که ترک  ، دارمیخبواهد از آن پرده بر  زمانی که خود مهان مقداری که خداوند در
ان شاء هللا در زمانش برای مشا  توفیق خداوند به مشا آن را بفهمید، و برمشاست که اب کردمی،

 م ویکالسالم عل و .کار خوبی موفق کند ، خداوند مشا را برای اجنام هرشودمیروشن و واضح 
 اته.کبر  رمحة هللا و

 أمحد احلسن                                                                                  
 هو 1331ع األول/ یرب

* * * 

 م.یکسالم علموالمی  آقا و: 343/پرسش
ر از اند که چقددمیمشکالت خاص خودم مشغول شدم، ولی خداوند  ابتدا متاسفم، چون اب در

 کنم ووقت اراده ازدواج می ین است که هراین موضوع انراحت هستم، آقای من، مشکل من ا
 حتی ورد، وخمیازدواج به هم  عقد و یدآمینم، مشکالتی به وجود کمی مناسبی پیدا شخص
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کنند، و َمرا سرزنش می، ورمآمیوجود ه بانصار کدورتی  بعضی امور به خاطر این موضوع اب در
نم کمی در بعضی اوقات مهسر مناسب پیدا فتد، وامیامن چرا این مسائل برای من اتفاق دیمنولی 

 ید ولی آن شایسته مهسری مرا نداردآمیای این که استخاره خوب در  اما استخاره خوب نیست و
 ادنم، مشکالتی اجیکمین موضوع تالش ای هوقتی نسبت ب ای نند، وکمی ام آن را ردای خانواده و

  .شودمی
 ایهعالق امن چه کاری اجنام دهم، بنی این که من جوامن ودیمن و، من در این موضوع سرگردامن و

حتی قبل از این که در این دعوت مبارک  کندیبنی این موضوعی که مرا رها من به ازدواج دارم، و
است، ای )جادو دنباله روی من من بر این حالت هستم، انگار لعنتی است که  و، وارد شوم

آن  انصار[ خواستگاری کردم وغری ]خانواده  انصار از ای چیزی شبیه آن، حتی از غری (امشده
 به خاطر انصاری بودمن قبول نکردند که دخرتشان را مبن بدهند و هاآن دخرت عمومی بود، و

از نتیجه  ترسم، چونخواستگاری هر خامنی می مسائل بسیار دیگری وجود دارد... اما االن از
واهم خمین خاطر است که ای هام بدار نکنم، اما این انمهرا َجرحیه احساسات او ات ترسم، وآن می

  .سراجنام کارم را بدامن

من سرگردان  انصاری برامی دخرت انصاری پیداکرده و خواهران مسئله دوم این است که یکی از
 چیست؟ اجازه بدهید مشا را این گونه صدا ر مشاهستم، آای برای ازدواج اب وی اقدام کنم، پدرم نظ

که چه   راهنمایی کنید واهم این است که مراخمیاز مشا پدری ندارم، مهه چیزی که  بزمن، چون غری
برای مشا  امنیت خداوند ابشید. خداوند از طوالنی شدن متاسفم، در پناه و کاری اجنام دهم؟ و

  .نیآم َفرج حاصل کند  و آل حممد

 عراق -ء ایز ی: فندهفرست
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
مشاست که قبل از این   بر واهم که توفیق اجنام دادن هر کار خری به مشا بدهد، وخمیاز خداوند 

را برایت  ایهاز خداوند خبواه که ازدواج اب خامن شایست خبوان و رکعت مناز دو، که اقدام به ازدواج
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به حق ایورت ابشد، و مشا را در  در مسریت بسوی خداوند و آسان مناید، ات مشا را حفظ کند و
 .اثبت قدم ماندن در راه بزرگ ایری ات کند

را نزد  یه السالمعلحسنی  ابشد و علیه السالماست که منازت در کنار ضریح امام حسنی  َبرت و
بعداز این که خداوندسبحان اب منتش ازدواج  خداوند سبحان ومتعال شفیع خودت قرار بدهی، و

 بعد رکعت مناز شکر خداوند خبوان، و2رابرایت آسان کرد، بعداز عقدازدواج  ایهای خامن شایست
داوند تو را برای ، خشودمیاذن خداوند ُمستجاب  ازدواج اب از آن دعا کن، چون دعا موقع عقد

م ورمحة هللا یکوالسالم علاجنام هر کار خریی موفق کند وخوبی آخرت ودنیا را نصیبت مناید.
 اته.کوبر 

 أمحد احلسن                                                                                            
 هو 1331ع األول/ یرب

* * * 

  الرمحن الرحیمبسم هللا :344/پرسش
 سالم علیکم.  میانی آل حممد موالمی آقا و

را   امحداحلسن شود: آای سید پرسشآای برای فردی از انصار جایز است، زمانی که از وی 
  است؟را دیده در رؤای او منظور وی این ابشد که مثال   ها اپسخ دهد: بله، ودیدید، به آن

 فرستنده: إاید 
 محن الرحیمبسم هللا الر  :اپسخ

 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و
است، و  یبرای اجنام هر کار خریی حُمکم مناید، جنات در راستگوی خداوند مشا را موفق کند و

آورد، میان میفردی که خداوند خبواهد امیان بیاورد ا طور که هست بگویید، هرمهان حقیقت را
 هایتان را حمکم کند.حمکم مناید و قدم خداوند مشا را موفق کند و

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                            

 هو 1331ربیع األول/ 
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 شد؟اب )تقیه( در قلب ابید بیعت علنی ابشد ای امکان داردآای  :341/پرسش
سرپرست  ای دارم وخانواده دهد ات بیعتم را علنی کنم، ومن در جایگاهی هستم که اجازه منی

 سه کودک دخرت دارم، چه کار کنم؟ ها هستم وآن

 سلم تسلیما  کثریا . املهدینی و حممد األئمة و آل اللهم صل علی حممد و
 م.متشکر 

 مصر -فرستنده: ابسم 
 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ

 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و
اگر  را پنهان کنید، و ناتتوانید امیانتوانید علنی کنید، میای است که منیاگر وضعیت مشا به گونه

شنیدن  ای او را به خواندن و داو را تبلیغ کنی دتوانیبود، می ه امید خری در اوک  دمنودی فردی را پیدا
 .دامکان دارد راهنمایی کنی انهایی که برایتطبق راه

  هایتان را بر حق اثبت ِبدارد.قدم خداوند مشا را برای اجنام هر کار خوبی موفق کند و

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                           

 هو 1331ربیع األول/ 
* * * 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :343/پرسش
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و اللهم صل علی حممد و

را از افرادی   صار، ان شاءهللا خداوند ماان امیمت سالم بر مشا و موالمی میانی آل حممد  آقا و
  .دهدقرار که بر والیت اثبت َقدم مباند

ی دارم که امیدوارم به آن اپسخ دهید، اگر ُجزو افرادی ابشم که ُمستحق اپسخ به پرسشآقای من، 
 آانن ابشم.
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انصار برای اگر یکی از  است، ازدواج ای درس خواندن؟ و م: کدام یک برای دخرت َبرتپرسش و
اگر  َبرت است ای درسش را تکمیل کند؟ و ازدواج کند درس را رها کند و ،خواستگاری او آمد

ه رد ککردن اولیاء خداوند گناهی ُمرَتکب شده درحالیمنود، آای به خاطر رد ازدواج را رد
 فردی غریاست اب  آای جایز نند که زن درسش را تکمیل کند، وکها قبول منیاست، چون آنمنوده

م پرسشانصار ازدواج کند؟ این  است که اب غری آای برای مردی جایز از انصار ازدواج کند؟ و
 .چه که به صالحم هست را برامی دعا کنیدامیدوارم که مشا آقامی اپسخ دهید، و آن است، و

 عراق -فرستنده: نرجس 
 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ

 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و هللا علی حممد و صلی احلمد هلل رب العاملنی، و و
اما اگر تعلیم را برتر  است، و آموزش تعارضی ابشد، ازدواج برای زن َبرت اگر بنی ازدواج و

این که ازدواج کند  تعلیم را تکمیل کند، ای است که ازدواج را ترک کند و برای وی  جایز داندمی
 .رگاه بنی این دو تعارضی نباشده، تعلیم را تکمیل کند و

مهدینی امیان دارد  است ات اب مردی از اَهل حق که به ائمه و جایز برای زنی که به حق امیان دارد
 مهدینی دمشنی ندارد، ازدواج کند. ائمه و خمالف ولی اب مرد مسلمانِ  این که اب ازدواج کند، ای

است که از مهراهی  ، برای زن مومن َبرتمومن مکروه استبه نسبت زن مومن، ازدواج اب غریِ 
  مومن دوری مناید.منودن اب مرد غریِ 

مهدینی  زن مسلمانی که خمالف است ولی اب ائمه ای اما مرد مومن، برایش ازدواج اب زن مومن ای
است ات اب زن اهل کتاب مسیحی ای  چننی برای مرد مومن جایزجایز است، هم دمشنی ندارد

 .یهودی ازدواج کند
ایری حق اثبت َقدم  حق و مشا را بر جومی وآخرت را از خداوند برایت مسئلت می خری دنیا و

 رضای خداوند آسان کند. ات وخواسته وفقکارهایت  بدارد، و

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                            

 هو 1331ربیع األول/ 
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 بسم هللا الرمحن الرحیم :344/پرسش
 مهدینی ابد.  ائمه و و بر خاندان اپکش از بسیار بر اشرف خلق حضرت حممد درود سالم و

 شر این دنیا حمافظت کند، به حق ال هر مشا را از را خواهامن، و مشا مرتبه سالمتی از خداوند بلند
 خواهم به آن اپسخ دهید:دارم که می واالتیساله اال هو احلی القیوم. آقای من، 

فروش  و است در حملی کار کند که درآن گوشت خوک خرید آای برای فرد جایز اول: پرسش
 چننی مالک آن مکان نیست و وی فقط درشد، همو فر به مسلماانن منی گوشت را شود، ومی
 ند؟کجا کار میآن
حالل های غریِ کند گوشتدر شرکتی که کار می گر فردی راننده ماشینی ابشد وا  دوم: پرسش و

این فرد فقط راننده که این توجه به ست؟ ابا شود، آای بر وی حرامیآن انتقال داده می ای غری
 ماشنی در ملکیت وی نیست. است و

 است، و  وام از آانن جایزگرفنت اسالمی وهای غریآای ِسُپرده گذاری در ابنک سوم: پرسش و
 اگر نتوانست آن را برنگرداند؟ ها برگرداند واین مبلغ را به آن از آن اگر توانست که بعد

 *قَاَل َربِِ اْشَرْح ِلی َصْدِری ﴿فرموده خداوند متعال چیست که فرمودند:  تفسری چهارم: پرسش
ْر ِلی َأْمِری وَ  ْن َأْهِلی وَ  *یْفَقُهوا قَ ْوِلی *ِنیَسااْحُلْل ُعْقَدة  مِِن لِِ  وَ  *یسِِ  (1)﴾اْجَعل لِِی َوزِیرا  مِِ

 و از زابمن گره بگشای، و کارم را برای من آسان ساز، ام را گشاده گردان،)گفت: پروردگارا، سینه
 .و برای من دستیاری از کسامن قرار ده( )ات( سخنم را بفهمند،

 تفسری خطبه کوثریه چیست؟ پنجم: پرسشو 
 برکاته. رمحة هللا و الم علیکم والس و

 کااندا  -فرستنده: حممد سویفی 
 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ

 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و
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است، مانند   هایی که خوردنش حالل نیست جایزفروش گوشت و کار کردن در حمل خرید
کار کردن به عنوان  چننیاست، همهایی که به صورت شرعی تزکیه نشدهخوک ای گوشت گوشت

 است، ولی جایز کند جایزهایی که خوردنش حالل نیست را محل میراننده ماشینی که گوشت
 کند. کند کارنیست که در حمل فروش شراب ای راننده ماشینی که شراب را محل می

ملکیت نواصبی که  مسلماانن است ای در ملکیت غری ایی که درهبه نسبت معامالت اب ابنک و
هایی اب سود بگریید، ای نزد آانن سپرده  از آانن وام است ات اب امامان ای مهدینی دمشنی دارند جایز

 مسلمان نیست ای بنی مومن وغری ، چون رابیی بنی مومن ودها سود بگرییاز آن و دگذاری منایی
  فردی که دمشنی دارد.

نتوانستی َپس بدهی، اشکالی ندارد، خداوند مشا را موفق   اگر از امثال این افراد وام گرفتی و و
 کند. 
ْر ِلی َأْمِری  وَ  قَاَل َربِِ اْشَرْح ِلی َصْدِری ﴿فرماید: خداوند متعال می :3ج س اْحُلْل  وَ  یسِِ

ْن َأْهِلیاْجَعل لِِ  وَ  یْفَقُهوا قَ ْوِلی  ُعْقَدة  مِِن لَِِساِنی   .﴾ی َوزِیرا  مِِ
قَ ْوَم ِفْرَعْوَن َأَا  ِإْذ اَنَدی رَبُّک ُموَسی َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِمَی  وَ ﴿فرماید: وخداوند متعال می

بُوِن  یت َُّقوَن  یِضیُق َصْدِری وَ  و قَاَل َربِِ ِإنِِی َأَخاُف َأن یکذِِ ی َا ینطَِلُق ِلَساِنی فََأْرِسْل ِإلَ  ََ
داد که به سوی قوم ستمکار  و )اید کن( هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا در) .(1)﴾َهاُرونَ 

ام تنگ ترسم مرا تکذیب کنند، و سینهقوم فرعون؛ آای پروا ندارند؟! گفت: پروردگارا، می و:بر 
 .(شود، پس به سوی هارون بفرستگردد، و زابمن ابز منیمی

 است:ه وی از خداوند موارد زیر را طلب منودهواضح است ک  دعای موسی

رِی. رَحم ِلی َصدم  ام را گشاده گردانسینه اشم
 وکارم را برای من آسان ساز یسِ رم ِلی أَممرِی. وَ 
َدة  مِ ن لِ َساِنی. وَ  ُللم ُعقم  و از زابمن ِگره ِبگشای احم

َقُهوا قَوومِلی.  سخنم را بفهمند یفم
َعل لِ ی َوزِیرا  م ِ  وَ  ِلی.اجم  و برای من دستیاری از کسامن قرار ده نم أَهم
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ه کاین ند، بهکبیان می -ِگرِه ُگشایی از زابنش-علت درخواستش را   این آایت موسی در
اش ُگشاده شود، است که سینهعلت درخواستش را بیان کرده چننیگوید را بفهمند. همچه میآن

  نش به سخن نیاَید.زاب اش  تنگ شود وترسد که سینهچون او می

رساندن معلومات به دیگران مشکل وجود  در سخن گفنت و نتیجه روشن است؛ نزد موسی 
این  رساندن رسالت کمک کند اب فرستادن هارون به عنوان وزیر که به وی در امر داشت، و

 به صورت کلی در رسالت موسی  ، ومشکل را خبصوص به صورت جزئی برای موسی 
  حل منود.

و موسی  توسط خداوند در َنایت حکمت حتقق ایفت، مستجاب شدن دعای موسی  و
درخواست کرد ات هارون را به عنوان وزیرش مبعوث   شود، و تبلیغ  نیکو خواست که قدرت بر

به امتام  اب هارون  کرد، و اندازه معنی نیکورا بر تبلیغ به خداوند قدرت موسی  کند، و
 مبعوث کرد، و  را به خاطر مستجاب کردن درخواست موسی خداوند هارون  رساند، و

 را در تبلیغ فرعون و مبعوث کردن او را در َنایت حکمت قرار داد، وایشان مشکل موسی 
فرمود: ) .(1)﴾قَاَل َقْد ُأوتِیَت ُسْؤَلک ای ُموَسی﴿ها فرستاده شده را حل منود، که برای آنقومی

  (.ه شدات به تو دادای موسی، خواسته

ِخَللی وجود دارد که ُمرتفع نشده، زمانی که  کند که در بیان موسی خداوند متعال بیان می و
ْن َهَذا الَِّذی ُهَو َمِهٌی وَ ﴿کند: سخن فرعون را تعریف می  مگر نه) .(2)﴾َا یکاُد یِبیُ  َأاَن َخٌی مِِ

تواند فصیح سخن ت و هرگز منیطبقه پستی اس خانواده و این است که من از این مردی که از
 ؟(.بگوید برترم

َوَأِخی َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِِی ﴿ فرماید:می خداوند متعال در مورد بیان سخن موسی  و
بُونِ  قُِنی ِإنِِی َأَخاُف َأن یکذِِ و برادرم هارون زابنش از من  ) .(3)﴾ِلَساان  فََأْرِسْلُه َمِعی ِرْدءا  یَصدِِ
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ترسم مرا تکذیب  او را مهراه من بفرست ات ایور من ابشد و مرا تصدیق کند؛ می تر است؛فصیح
   !(.کنند

این  این خواست خداست که چیزی از خلل در بیان ابقی ماند، و موسی  بنابراین نزد خود
مریدانشان وامنود کنند که از موسی  سرابزان و خلل سببی ابشد برای مدعیان ابطل امثال فرعون و

اَنَدی  وَ ﴿ابطل است:  حاشاه() موسی  ها بر حق هستند، وه آنکاین ر هستند وتحق
َهِذِه اأْلَنْ َهاُر ََتِْری ِمن َتِْتی َأَفََل تُ ْبِصُروَن  ِفْرَعْوُن ِفی قَ ْوِمِه قَاَل ای قَ ْوِم أَلَیَس ِلی ُمْلک ِمْصَر و ََ

ْن َهَذا الَِّذی ُهَو َمِهٌی وَ  * فَ َلْوَا أُْلِقی َعَلیِه َأْسِورٌَة مِِن َذَهبر َأْو َجاء  *َا یکاُد یِبُی  َأْم َأاَن َخٌی مِِ
فرعون در میان  ) (1)﴾فَاْسَتَخفَّ قَ ْوَمُه فََأوَاُعوُه ِإن َُّهْم کانُوا قَ ْوما  فَاِسِقیَ  *َمَعُه اْلَمََلِئکُة ُمْقرَتِِنَی 

از آن من نیست، و این َنرها حتت ای قوم من! آای حکومت مصر »قوم خود ندا داد و گفت: 
این است که من از این مردی که از خانواده و  بینید؟** مگر نهفرمان من جراین ندارد؟ آای منی
گوید( چرا تواند فصیح سخن بگوید برترم؟** )اگر راست میطبقه پستی است و هرگز منی

اند )ات گفتارش را ش او نیامدهدستبندهای طال به او داده نشده، ای اینکه چرا فرشتگان دوشادو 
أتیید کنند(؟!** )فرعون( قوم خود را سبک مشرد، در نتیجه از او اطاعت کردند؛ آانن قومی 

  !(.فاسق بودند

به خطاب دینی فرعون دقت کن که فرق چندانی اب خطاب فقهای گمراه امروز ندارد، او این 
 :﴾َهِذِه اأْلَنْ َهاُر ََتِْری ِمن َتِْتی َأَفََل تُ ْبِصُرونَ  َر وَ ای قَ ْوِم أَلَیَس ِلی ُمْلک ِمصْ ﴿گوید سخن را می

حکومت مصر را به من داده، و  یعنی او به قومش می گوید: نگاه کنید، خداوند َمرا ایری کرده و
برحق بود، خداوند به او متکنی  است، واگر موسی امور حکومت را برای من آسان کرده

فقهای گمراه در  کرد. این مهان مغالطه دینی اول نزد فرعون واو آسان میبرای  کارها را داد ومی
  هر زمان است.

                                                           

 .19 – 11زخرف:  -1



 پاسخ های روشنگرانه )جلد پنجم(....................................  92

ْن َهَذا الَِّذی ُهَو َمِهٌی وَ ﴿ تواند منی : فرعون می گوید: موسی ﴾َا یکاُد یِبیُ  َأاَن َخٌی مِِ
مل متعال بود، خداوند زابنش را به صورت کا درست صحبت کند، اگر اب خداوند سبحان و

ِخللی در سخن گفنت نداشت، پس در نتیجه: فرعون خودش را ابالتر  دیگر کرد، واصالح می
 این مغالطه دوم است، و ِخللی در زابنش ندارد، و ت کردن تواانست وبداند، چون در صحمی

گویی فرعون  سخن فرعون گرفتند و و ها هم نوا شدندافرادی که امروزه اب آن فقهای گمراه و
 دهند.کارهای او اجنام می دقیقا  شبیه سخنان و هاست، ومعلم آن پیشوا و

 : فرعون این سخن را گفت و﴾فَ َلْوَا أُْلِقی َعَلیِه َأْسِورٌَة مِِن َذَهبر َأْو َجاء َمَعُه اْلَمََلِئکُة ُمْقرَتِِنیَ ﴿
ویند:( فردی  گ)این گونه می سخنش اب وی مشارکت دارند ها درآن پریوان امروز فقهای گمراه و
ها مهه قدرت نیاز کند وابید او را بی فرستدمی فردی که امام مهدی  و فرستدکه خداوند می

 قدرت اعجازی که ما را بر امیان جمبور کند. را برایش فراهم کند، از مجله قدرت مالی و
فته که کنی که چگونه فرعون قبل از هزاران سال پیش سخنی گآای آیه را به خوبی مالحظه می

فَ َلْوَا أُْلِقی َعَلیِه َأْسِورٌَة مِِن َذَهبر َأْو ﴿ :کنندامروزه فقهای گمراه مهنی سخن را دوابره تکرار می
برای ما معجزه  و ، معنی آن؛ چیزی که خارج از عادت ابشد بیاورد﴾َجاء َمَعُه اْلَمََلِئکُة ُمْقرَتِِنیَ 

  فرشتگان اب او هستند. د که خداوند وبیاورد، اب معجزه قاهره روشن ابید اثبات کن

شان فایده شود برایامیان آوردن شوند، عصایی که تبدیل به افعی می خواهند که جمبور بهها میآن
دهند، واگر ساحرانی این کار را اجنام میهستند که از موسی  ندارد، چون افراد زایدی به غری

ترین وماهرترین آانن است، ولی اصال  کند، او بزرگاگر برآانن غلبه   است، و ابشند، موسی ساحر
  ای از سوی خداوند ابشد.امکان ندارد که فرستاده

شان ای ندارد، وچگونه برایشان فایدهدارد برای دست سفیدی که اشاره به اپکی موسی 
طهارت دل  ای داشت، به آن نیازی نداشتند، وآای اپکی وشان فایدهمفید است؟! اگر برای

از این که  بعد قبل و که اب وی معاشرت داشتند وبر آانن پنهان بود، درحالی موسی 
 شناختند.فرستاده شود او را می
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توانند به راحتی احتجاج کنند  می شان سودی ندارد، وبرای رود نیل که تبدیل به رنگ ُسرخ شد
ها د، قبل از این که به آنهای خوننی در مسری رو این مسئله طبیعی که رود نیل  خباطر جنگ که

اب این مسئله چیست؟!  گویند: ارتباط موسی به راحتی می خون رنگی شود، و برسد اب
کند، آانن  خواهد تکذیب کند، به هر چیزی را به هر چیزی ُمرتبط میدرنتیجه هر فردی که می

فقهای گمراه به چیز  هدایت برتری دادند، به مهنی خاطر فرعون و گمراهی را بر بینایی و کوری و
نزد  کند، کافی است که فرعون بگوید: درزایدی نیاز ندارند، بلکه سخنان اندکی کفایت می

 ای درمعجزه آشکاری که هیچ شبهه خللی در رساندن سخن است، و موسی  موسی 
پنهانی(   )و اب غبار-ها ایبد که بیشرت مردم از آنفقهای گمراه را می آن نیست نیاورد، و فرعون و

 گونه هستند.این اند، مهان گونه که متاسفانه مهیشهتبعیت کرده -که شبیه آن نیست

چه استخفاف تلخی است که علی  . و﴾فَاْسَتَخفَّ قَ ْوَمُه فََأوَاُعوُه ِإن َُّهْم کانُوا قَ ْوما  فَاِسِقیَ ﴿
 ریی که در دهانش  کند، مانند تاش را این گونه احساس میرا به صورتی قرار داد که تلخی

 ).حلق خار است در(.(1)( فی احللق شجی و)است کاشته شده
فقهای گمراه را جلوی  متعال فراعنه و بینی که خداوند سبحان وواقعا  مسئله تلخی است، می

سلوک  تناقضات و کارها و ابطل آانن را به دست خودشان و کند، وچشم مهه ُمفتضح می
ها ها مردم از آناین مهه ولی اب کند،طلب دنیا بیان می هوس و و پریوی از هوا منحرفشان و

حتریف کننده  روش منحرف و اب عذرهای پوچ برای رفتار وسخنان و کنند، وروی میدنباله
  کنند.ها توجیه میشریعت برای آن

 احلمد هلل رب العاملنی. و
کار ابشید، خداوند مشا را توفیق اتن نیکو خانواده کنم که اب مهسران ومومننی سفارش می مشا و

دهد، سوق می دنیا نیکوکاری اب مهسر مومن، امور را به مستی که در آن خوبِی آخرت و دهد، و
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 اتن خوبی دنیا وکند، از خداوند برایشر را دفع می فقر و ند وکاین رفتار رزق را سرازیر می و
  برای اجنام هر کار خوبی موفق کند. خواهم، خداوند مشا رااصالح بنی خوداتن را می آخرت و

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                            

 هو 1331ربیع األول/ 
* * * 

 حجتش سالم علیکم. فرزند ای حجة هللا و :344/پرسش
ِم ا  ّللَِّ الرَّمحمَِن الرَِّحیمِ ِبسم

سلم  املهدینی الطیبنی الطاهرین و آل حممد األئمة و احلمد هلل رب العاملنی، اللهم صل علی حممد و
 تسلیما  کثریا .

حمل رفت وآمد  معدن رسالت، و مشا، ای اهل بیت نبوت، و برکات خداوند بر رمحت و سالم و
  حمل حکمت. فرشتگان، و

پُل عبور به ساحت قدس خداوند، ای قائم  راه مستقیم وی، و ه اَمن خداوند، وسالم بر پناه گا
 شبیه عیسی و زِره پیامربان. آل حممد... ای معلم موسی و

 فرزند حجتش و بر مشا، ای بنده صاحل، ای حجت خداوند و برکات خداوند رمحت و سالم و
رمحت، ای میانی  ِدژ و ای پناهگاه و آورم،به مشا پناه می آمی وهایش، به مست مشا میپدر حجت

  آل حممد.

آن  صربی منتظر روزی هستیم که اب خروج مبارک مشا فجر دولت عدل اهلی درآقای من، اب بی
شایستگان از زمان پیامربی  طلوع کند،... روزی که برای آن پیامربان زمینه سازی کردند و اولیاء و

خواهیم که روز ابال رفنت مشا از خداوند به حق مشا میات به امروز منتظر آن هستند...  و آدم 
 بشریت را مورد خطاب قرار دهی... به حق آل حممد یمهه بر منرب کوفه را به ما نشان دهد، ات

 منتی بزرگ است که الیق آن  این فضیلتی بزرگ و خداوند َمرا از خادمان مشا قرار دهد، و
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ضعیفی مثل من، به اذن خداوند سبحان به آن  حقری وبه برکت دعای مشا برای بنده  نیستم، و
  شوم.انئل می

کنم ات منی شوق بزرگی به مشاست... کلمات مناسبی پیدا آقای من، در قلبم عشق و فرزند آقا و
 داند.سبحان خودش می ست را بیان منامی، ولی خداونداام چه در سینهآن

مشا نبود، از نوشنت دست  ینی برسنگ ای حجت خداوند، اگر ترس از طوالنی شدن و
از امثال مشا کسی  دارم که به غری واالتیس داشتم... ولی آقای من، ای میانی آل حممد منیبر

توانید اپسخ دهید ای به خاطر نیاز ای مصلحتی به می  مشا اهل بیت دهند، وبه آن اپسخ منی
  ترید.آن اپسخ ندهید، مشا ای آقامی از من بر خودم اولی

سال طول کشید، درخواست  1121 صرب، صربی که بیشرت از کننده زایدرا به حق صرب مشا أوال :
به  مشا ابشم، برای محایت از مشا سالح محل کنم، و وراتن ایکنم برامی دعا کنید ات در خروجمی

به  پناه من و شود... ودامن که دعای مشا رد منیمی خاطر اقامه دولت عدل اهلی جبنگم... و
اَهل  مشا کرمی و منت خداوند سبحان، و خداوند از منیت، مستحق این نیستم مگر اب رمحت و

  مهه فضل هستید. فضل و

ای جایگاه علم خداوند و ای کسی که پیامربان اولوا العزم آموزش دادی، از مشا تقاضا دارم  اثنیا :
مرا اب  چه بتواندآن و ن تعلیم دهیدم هچه اب کمک آن بتوامن حماسن اخالق اهلی را سری کنم را بآن

که کسی را به سوی خداوند سبحان نزدیک منامی ... و ات بتوامن خود بعضی از حقایق آشنا کند
 ها.بیند، ای آقای آفریدهکند زاین منیز مشا درخواست می وا آوردبه مشا پناه می

وصیتی که برای اثبات حق در شب وفاتش است،   م در مورد وصیت رسول هللاپرسش اثلثا :
رفت،  احلسنی به مست کربال می عبدهللامشا ابو کنیم... در زمانی که جدمشا به آن احتجاج می

کند که وصیتی وجود داشت  بیان می کجا بود؟ چون بعضی از رواایت وارده از اجداد مشا 
هایی بود که آن را یتعاشورا( وص )و در روز َطف آن را نزد اُم سلمه قرار داد، و که حسنی 

 به هنگام خروج امام حسنی وصیت مقدسه حممد رسول هللا  داد، وقرار نزد فاطمه کربی 
 به مست کربال کجا بود؟   



 پاسخ های روشنگرانه )جلد پنجم(....................................  98

فإذا ظهر السفیانی اختفی املهدی مث خیرج من بعد وارد شده که فرمودند: ) از پدرانتان  رابعا :
(. آقامی ای کندشود، وبعداز آن خروج میمی وقتی سفیانی ظهور کند، مهدی پنهان) (ذلک

مانند  توان بر معنای غلبه محل کرد؟را می جا، آای ظهور سفیانی در اینفرزند رسول هللا 
یِن کلِِهِ ﴿فرموده خداوند متعال:  ات آن را بر هر چه دین است پریوز   ) (1)﴾لِیْظِهَرُه َعَلی الدِِ

امری   سرگردانی مردم و ه متثیل کننده آغاز غیبت مشا و(؛ آقای من، چون فاصله زمانی کگرداند
 بدان خرب دادند، آن مهان زمان ظهورش و وجداتن امری املؤمننی   مشا رسول هللا که َجدِ 

ها قرار نداده سر ملکی که خداوند جز برای اهلش برای آن غلبه وی بر مهه احزاب سیاسی که بر
شدند، بلکه بیشرت از آن، زمنی مردمی  مشنان پیامربان روی دکنند، و دنبالههم رقابت می اب

 استدالل کنیم که منظور از م این است: آای امکان داردپرسش ها به خود ندید... وبدتر از آن
بر تعینی شخصیت سفیانی اول که خودش ... قرار  خرب وارد شده ظهور کند هرگاه سفیانی که در

 دهیم...؟
در شب وفاتشان به امری  زمنی، در وصیت مقدس رسول هللا ای حجت خداوند در  خامسا :
ای علی، أنت وصیی علی أهل بیتی حیهم ومیتهم، وعلی این مقطع وجود دارد: ) املؤمننی 

ای ) (نسائی فمن ثبتها لقیتنی غدا ، ومن طلقتها فأان برئ منها، مل ترنی ومل أرها فی عرصة القیامة
را اثبت نگه  هاکدام از آن هر زانمن هستید بر ها ومرده آن و اهل بیتم زنده علی، مشا وصیم بر

در عرضه  من از آن مرباء هستم و دام را که طالق دادی وک  هر داشتی فردا مرا خواهد دید و
خروج   م این است: آای زنی که بر امری املؤمننی پرسش (،را نه من او بیند ومرا می قیامت نه او

 کند طالق داده شد؟ 

روز  خواهم که برای مشا در زمنی متکنی حاصل کند وی من، در اپاین از خداوند سبحان میآقا
به برکت دعای مشا، َمرا به عنوان خادم  اَمر را بر مشا آسان کند، و تر مناید، واتن را نزدیکخروج

ا از مهه جهانیان ر   امحداحلسنچه روز بزرگی است که ببینیم قائم آل حممد  مشا قبول کند، و
  دهد.مسجد کوفه مورد ِخطاب قرار می
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، از من در ُگذر، ای ترید... آقای من ای فرزند رسول هللا مشا به نفسم اولی فدایتان شوم،
اتن از کواتهی به َحق ِ  از من در گذر، ای فرزند امام مهدی  فرزند علی بن ابی طالب 

َعفو  از مشا درخواست خبشش و و قسم من در حق مشا کواتهی منودم، من در گذر، به خدا
  .ای َبرتین آفریدگان خداوند سبحان، مشا اَهل خبشش هستید کنم، ومی

این انمه را به  -خداوند َمرا خادم آانن قرار دهد-خواهم : از برادران انصار هللا خود میهمالحظ
 حتویل دهند.  امحداحلسنامام 

 فنالند -فرستنده: زاید 

 محن الرحیمبسم هللا الر  :اپسخ
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

 هایت را برای چیزی که خوبی آخرت وقدم خداوند مشا را بر اجنام هر کار خوبی موفق مناید، و
 کنند، وا ایری میخداوند مشا را ُجزو افرادی قرار دهد که دینش ر  آن است حمکم کند، و دنیا در

چه از آن خواهم که مشا راآخرت اب مشا مجع کند، از خداوند می دنیا و منتش ما را در اب فضل و
ایران  و اینکه نزد خداوند برای مشا به مهراه حسنی  درحال آمدن هست جنات دهد، و

به مهه خوبی اتن  مشا اب امیانهللادر هر زمانی قدم استواری داشته ابشید، ان شاء حسنی 
اتن کمک کنید، خداوند مشا را رمحت کند، هواهای ها ونفس بر بهغل رسیدید، ولی فقط به ما بر

 های آمسان ابز است، از آن چشم نپوشید، خداوند مشا را موفق کند.درب

فتد، خداوند مشا را رمحت کند، اچه در واقع اتفاق میچه در رواایت ذکرشده ای آناما در مورد آن
 کنم.ای دیدم، ان شاءهللا آن را در وقتش بیان میگر برایتان در بیان این اَمر فایدها 

 مشا را برای ایری حق موفق کند. و خواهم که از عذاب خداوند جنات پیداکنید، واز خداوند می
 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و

 أمحد احلسن                                                                                           
 هو 1331ربیع األول/ 

* * * 
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 بسم هللا الرمحن الرحیم :344/پرسش
آانن  بر مشا و ای میانی آل حممد بر برکاته، سالم بر مشا، ای آقامی، و رمحة هللا و السالم علیکم و

 ها.سالم ها وَبرتین درود
دهم، که شده قسم مینه زاده زاید وتنها، خدایی که نه می یکتا و ه وآقامی، مشا را به خداوند یگان

موالمی، مشا را به بیمار کربالء  خواهشا برای کودک مبتال به بیماری قندی دعا کنید، و ای آقا و
دامن که کنم، ولی میموالمی از جرامت معذرت خواهی می دهم که برامی دعا کنید، وقسم می

آخرین نفس خادم مشا  احلمد هلل رب العاملنی، ان شاءهللا ات بزرگ است. و  های آل حممدسینه
  هستم.

 أمریکا -فرستنده: أبو حممد 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

مشا را ُجزو افرادی قرار دهد که دینش را ایری  وفق کند، وخداوند مشا را بر اجنام هرکار خوبی م
اوست اَهل  چه حق اوست منت بَِنهد، وخواهم که به بیمار مشا به آناز خداوند می دهند، ومی

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و اهل آمرزش است. و تقوی و
 أمحد احلسن                                                                                            

 هو 1331ربیع األول/ 
* * * 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :344/پرسش
 املهدینی و آل حممد األئمة و ال قوة إال ابهلل العلی العظیم، اللهم صل علی حممد و ال حول و و

 سلم تسلیما .
عزیزم، خداوند  مشا، پدر رکات خداوند برب رمحت و ، سالم و امحداحلسنموالمی امام  و آقا

، ای فرزند رسول هللا  دهد، و کرده صربدرای را پُر جوری که بیاابن وو به مشا در برابر ستم 
 از او نیست. نریویی برای فردی غری به ما کمک کند، خداوندی که حول و خداوند به مشا و
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ل کنند گان عرش وهر فرشته نزدیکی در درود بر مح در صحیفه سجادیه امام زین العابدین 
َوالرُّوُح الَِّذی ُهَو َعَلی َمالِئکِة احلمُُجِب، َوالرُّوُح الَِّذی ُهَو ِمنم أَممرِک، َفَصلِ  َعَلیِهمم آمده است: )

روحی که بر فرشتگان حجاب هاست، وروحی که از دستورات  ) (َوَعَلی الرَّومَحانِینَی ِمنم َمالِئکِتک
به چه  (. امام علی بن احلسنی ن وبر روحانی های از فرشتگانت درود بفرستتوست، بر آان

 کند؟ چیزی اشاره می
 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و

 امارات -فرستنده: زینب 

 
 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ

 لم تسلیما .س املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و
در آن  خداوند مشا را بر اجنام هر کار خوبی موفق کند، کتابی در زمینه روح نوشته شده، و

هللا وقتی زمانش فرا برسد، ُمنتشر تفاصیل بسیاری از مسائل متعلق به روح است، و ان شاء
 خوانید.آن را می شود ومی

دنیا روزی  به مشا خوبی آخرت و مناید و اتن فراموش نکنید، خداوند مشا را حمکممرا از دعای و
 دهد. 

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                 

 هو 1331ربیع األول/ 
* * * 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :344/پرسش
درود بر برترین خلقش حضرت  سالم و آخر برای اوست و اول و شکر جوییم واز وی مدد می

 مهدینی ابد.  خاندان اپکش از ائمه و حممد و
، سالم بر بقیة هللا در  برکاته، سالم بر میانی آل حممد رمحة هللا و بعد... سالم علیکم و و

 .حجتش بر بندگانش زمینش و
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 اتریکی و یسم، از سوی فردی که  وجودش عدم ونو ن میاتآقامی، برامی مایه افتخار است که برای
های ارزش است، خطاب به کسی که دل گناه است به سوی فردی که وجودش نور وجود اب

قسم، خجالت  مومننی گریبان وی شده، به کسی که راز پنهان خداست، آقای من به خدا
دارم که  واالتیس، ای جز این ندارمدهم، ولی چارهمی کشم که مشا را مورد خطاب قرا رمی

 امیدوارم به آن اپسخ دهید:

االن در  ات برامی افتخار بزرگی است، و من جزء افرادی هستم که به دعوت مشا امیان آوردم و أوال :
علوم مفیدی که در آن  ها وحوزه مشغول هستم، ولی به آن قانع نیستم، چون از اخالق طلبه

شبهه  چننیهم ها، خسته شده ام، وننده طلبهکخوار این خاطر حقوق شوم و به وجود ندارد، و
  مبامن ای خری؟ کنید، آای ابقیمنطقه  دور کنم، آقامی به چه چیزی راهنمامی می از خودم در حوزه و

های به چیزی که در رساله کنند ومی پرسشمورد احکام از من  بیشرت اوقات مردم در اثنیا :
شرایع چه در کتاب ترسم که مبادا این خمالف آنولی می دهم،عملیه ُمتعارف است اپسخ می

  وجود دارد ابشد، آقامی راه حل چیست؟ االسالم
بنده  علوم عقلیه آموزش دهم و ها اصول وخواهند که به آنها از من میبعضی از طلبه اثلثا :

   کنم؟خاطر ترس از خمالفت مشا از آن فرار میبه
دوارم آقای من، ای فرزند بقیة هللا، به حق فردی که مشا را بر رازش تر امیاز مهه مهم آخر و در

منزلت  دنیای من کنید، مشا نزد خداوند آبروی زاید و امنی مشرده، دعایی در صالح آخرت و
  .برکاته رمحة هللا و السالم علیکم و رفیعی دارید، و

 عراق -فرستنده: روح احلق 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و مد هلل رب العاملنی، واحل و

بر خداوند  بر اجنام هر کار خوبی موفق کند، از ابطل و اَهل آن دوری کنید، و خداوند مشا را
 خبشنده است. ند، او مهرابن وکتوکل کنید، خداوند مشا را ضایع منی
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شود، می پرسشاز انسان در مورد عمرش که در چه راهی صرف کرده خداوند مشا را موفق کند، 
در بیان  چه  که از اهل بیت وقت خودت را اب این افراد ضایع نکن، بلکه بر خواندن آن

  قرآن روایت شده بنشنی مطالعه کن. حق و

قی را درایفت  املال حقو از بیت و یانصار ارتباط برقرار کن توانی ابات میمورد نیاز مادی اما در
از  خودت را برای هدایت مردم آزاد منودی، و کنی، از این جهت که مشا طالب علم هستی و

 یاز کند.نگران بیمشا را به واسطه حق از ستم خواهم که در آن برکتی به مشا دهد وخداوند می
 برکاته . رمحة هللا و السالم علیکم و و

 أمحد احلسن                                                                                            
 هو 1331ربیع األول/ 

* * * 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :340/پرسش
 املهدینی و آل حممد األئمة و ال قوة إال ابهلل العلی العظیم. اللهم صل علی حممد و ال حول و و

 سلم تسلیما .
 اته برک رمحة هللا و سالم علیکم و

آل  فَورَج حممد و که خداوند ایشان را در زمنی متکنی دهد و  امحداحلسنخطاب به امام 
 را نزدیک کند.  حممد
فضلش حق را به من شناساند، نه اب استحقاق  از این که خداوند اب منت و موالی من، بعد آقا و

نم. فضل کدیگر فکر منی گرفته بطوری که جز به آن به چیزیمن... این دعوت متام وجودم را فرا
این که مشا را فرستاد ات ما را از  کنم، واین دعوت را فراموش منی خداوند را به سبب ادخامل در

ترین خواهم ات در متکنی مشا در سریعها به سوی نور بریون... موالی من، از خداوند میاتریکی
  وقت تعجیل کند، بلکه االن اتفاق بیفتد.

 ه خداوند کواتهی ما را در تبلیغ دعوتش ببخشد وکاین ای مشا نیازمندم بهعزیزم، به دع پدر
 اشتباهات ما را بپوشاند...
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چیزی که دارم در خدمت این دعوت،   راهم را اب واگذاشنت هر این انمه را برای مشا فرستادم ات
 کامل منامی.

از تقریبا   ان شاء هللا بعد حال حاضر، در کالس دوازدهم هستم، و خدا از من در پناه بر من و و
 رسد... یک نیم سال درسم به امتام می

ای( شوم؟ چه دارید وارد چه مقطعی )رشتهای موالی من، دوست دارم که از مشا بُپرسم: دوست
هامیان خواهم که دلاز خداوند می خواهید، که خواسته مشا مهان خواسته خداست... وچیزی می

 در توامن نیست که در خدمت مشا ابشم و ودش قرار دهد... وهایی برای خواست خرا ظرف
 آن رفته را ببوسم...  هایتان برخاکی که قدم

  برکاته. السالم علیکم و رمحة هللا و و
 امارات -فرستنده: زینب 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 سلم تسلیما . ینی واملهد آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

چه مورد خشنودی هایت را برای آنقدم خداوند مشا را برای اجنام هر کار خوبی موفق کند، و
 متعال است حمکم کند. خداوند سبحان و

 ات نزدیک ابشد ات دراست که مکان به خانواده خداوند مشا را موفق کند، در مورد درَست َبرت
وانند به دین تزانن مومن می مردان و را استوار کند، وهایت کنار آانن ابشی، خداوند قدم

توجه  کنند، ابمیسوی مردم محل کسانی ابشند که رساالت اهلی را به از خداوند خدمت کنند، و
 به تواانیی دنیایی که دارند، خداوند مشا را موفق کند، َمرا از دعایت فراموش نکن.

 .برکاته رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو 1331مجادی األول/ 
* * * 

 برادران أنصار هللا سالم علیکم. :343/پرسش
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فرزند خبشنده است.  ایشان خبشنده و بپرسم، که  را از سید واالتیسدوست دارم بعضی از 
 ل حممد، سالم بر میانی.سالم بر آ

 علمی: هایرسشپ
آای خورشید  ماه به یک اندازه هستند، و آای زمنی مسطح است ای ُکروی، وآای خورشید و -1

در مکانی  ماه یکی است، ای چند مورد هستند، چگونه است که در مکانی روز و یکی است و
 جزر چیست، و مد وتفسری  انه چیست، وگهای چهارتفسری فصل چننیدیگر شب است، هم

آای سطح اتحدی  بینیم، واگر زمنی مسطح است تفسری افق چیست وقتی آن را ُکروی می
از یک جهت ات جهت دیگر دور   تفسری سفر هواپیماها شده ای حدی دارد، وایت کشیدهَنبی

جا پرواز هیچ کس در آن ای این صحیح نیست و ؟کنند، چیسته اذعان میک  طورکره مهان
  ند؟کمنی

 ُسدمی و فلوراید و حاوی اَمالح معدنی مانند پُتاسیم و نوشیم که خودآای آبی که امروزه می -2
های سم اند واز مکوانت آب هستند ای این که به آن اضافه شده ، آای این عناصر واقعااست غریه

  شود؟جن به آن اضافه می عمد توسط شیاطنی انسان و شیطانی هستند که بطور
و ابکرتی و  هامیکروب ها وختمک ها واسپرم کروموزم و قرمز و های سفید و گلبولآای -3

حقایق دیگری برای این  وسیله دیگر و ها دورغ هستند؟ واین ای مهه ها وجود دارند وویروس
 دارد؟ ای اشکال وجود وظایف نشاط و

ت بلکه چیز دیگری مهانند آای یک جراین خونی در جسم وجود دارد ای آن جراین خونی نیس -3
 دارد؟  ای افزایش سطح وجود پمپاژ و

 چننیهم شود وکند بدان معنا که در منزلی پخش میآای تلوزیون در دو جهت عمل می -2
 کند؟ایستگاه تلوزیون  ارسال میشود و تصویر را بهبرداری میفیلم

 دارد، وایکس وجودی سیاره بریو ایای به انم نیسیاره بود وچیزی خواهد 2112سال  آای در -6
  رایضی؟ شود، نه از ابب وقت تعینی کردن بلکه از ابب حسابمیچه زمانی آشکار
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آن  )و (1)آای صدف دراییی )خرچنگ دراییی( حالل ای حرام است، در مورد أم الروبیان  -7
 ست(؟ هاروبیان بزرگ که دارای صدفی

جلوگریی    از کشنت حسنی این که فردی ابزگردد و نداست، مانزمان ممکن آای سفر در -8
 کند؟نظاره می فقط نگاه و ای توان کاری اجنام دادمی آای ینده امکان دارد؟ وآ کند، ایسفر به

امیان به  آن از آن نفوذ کند دارد که اگر فلوراید درکه در انسان عضوی وجود شودمی گفته -8
 علت خملوط شدن آب اباین به آای این صحیح است؟ و ایکند، آغیبیات جلوگریی می خدا و
 است؟ فلوراید

  کرد؟مادی اثبات برای فرد ملحد ای توان وجود خداوند راچگونه می -11
انقص  کامل ای آای حقیقت آن است، و دارنده رازهای عامل انسان وبردر امتی یآای هسته -11

 از و ردکزاب آن را های موجود درتوان الیهه میآن چیست؟ چگون دلیل ِخلل موجود در است، و
 آن آگاهی کسب کرد؟

 غری بشر و دستان خودشان خلقی مانند )آفریدن آمسان و اب  مهدینی پدران ای آای -12
  آفریدند، ؟ را(آن
 کنم.مشا تشکر می از

 فرستنده: مسلم أنصاری
 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ

 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و ، واحلمد هلل رب العاملنی و
چه آن مورد اموری مانند کروی بودن زمنی و خوبی موفق کند، در کار را برای اجنام هرخداوند مشا

چه مربوط به علم آن ترکیب بعضی از عنصرها ای شیمی، مانند فیزیک و به فَوَلک مربوط است و
 نظرایتی نیست که در دیدن هستند، وقابل ملموس و ها امور جتربی واین زیست شناسی، مهه

 خری. آن بپرسی که واقعی است ای مورد
خوی انسان  ها به شکل بزرگ بر رفتار وجسم انسان، بله آن اما به نسبت معادن موجود در

  ند.اتثریی بر روشن شدن بعضی از مسائل غیبی برای انسان دار  چننیهستند، و هم موثر

                                                           

 )توضیح مرتجم( .ای خرچنگ درایئی استگونه - 1
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ای است که ای بر زمنی و آمدن عذابی برای مردم زمنی، این مسئلهمورد حدوث حادثه اما در
 اختیار بعد در قبل و از امر و دهد،چه را خبواهد اجنام میآن خداوند دادم ونسبت به آن انذار

ای ارهسی زمنی شهاب سنگی ای شدن سیاره ای این که اباین عذاب به خاطر نزدیک اوست، خواه
که بیشرت این طوفان دومی است و خداوند این امر برخورد کند، ای امر آمسانی دیگری ابشد، و

 2112سال  یرساند، اما وعدهبه اجنام می خواهدچه را میآن خداوند مریند، وآن می مردم در
  بعد برای خداست. امر قبل و ابشد، و ترآن نزدیک به مشا می گومی شاید خیلی از

 خرچنگ خوردنش حرام است، أما خوردن روبیان جایز است. :7سج 
ها دیدی که آن دارد، و دریکی ازآن درخت وجود مکان شوی که در مشا وارد دو اگر :11ج س

یک خط مستقیم کاشته  در ای وبه شکل جمموعه دار به صورت منظم وآن درختان میوه در
خملوط  بعضی دیگر آانن اب متنوع که بعضی ازآن درختان  دیدی  که در در دومی اند، وشده

 کنی که آن ابغ است ومورد اولی حکم می مشا در اند، وصورت پراکنده کاشته شدهبه شده و
نداشته که است که انسان عاقلی وجود دیگری جنگلی است، ویک نریوی عاقلی به آن نظم داده

  ابشد.شده دست زدهحتکم در انواع درختان کاشته در منظم کردن درختان  و

اگر  ایفت، وهای گوارای متحرک خواهیترین آبکه در آن بزرگ االن به زمنی منتقل شو
شد آن سخت می استفاده از شد، ور میپُ  هاعفونت حشرات و ها واز بیماری حرکت بودندبی
ند، مانند اهای بزرگ به صورت ساکن مجع شدههایی که در جایگاهآب جراین نبودند؛ اما اگر

دردها  ها واز بیماری شریین بودند اگر گوارا و خواهی ایفت و ها را شوردرایها؛ آن ها واقیانوس
 شد.ابعث هالک مردم زمنی می شد ور میپُ 

را از پرتوهای جوی صورت استوار ساکنان زمنیهبه ترکیب پوسته جوی نگاه کن که چگونه ب
 کردند. نگاه کن ورا انبود میپرتوهای جوی ساکنان زمنیاگر این گونه نبود  کند، ومحایت می

دقیق و یک اندازه خواهی ایفت، آای انسانی که به عقلش  را منظم ونگاه کن...  که مهه چیز
که یک قدرت حکیم این هدف است، ایاین امر بی شود که بگوید: کهمی احرتام می گذارد ایفت
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است؟ فکرکنم این مقدار برای فردی که به آورده وجودرا بهاین نظام دقیق  دارد کهمطلقی وجود
 کافی ابشد.  دهدادامه خواهد تکرب نسبت به آفریننده سبحان رامنی و عقلش احرتام می گذارد

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و

 أمحد احلسن                                                                                
 هو 1331مجادی األول/ 

* * * 

 بسم هللا الرمحن الرحیم: 344/پرسش
 هکه در دعای اتج آمده چیست؟ خداوند ولی من است و اوست ک عزائم اجلان( مقصود )از

 .السالم انمه متام ولی شایستگان است، و

 کویت  -فرستنده: حسنی 
 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ

 آل حممد األئمة واملهدینی. صلی هللا علی حممد و املنی، واحلمد هلل رب الع و
ها آیه سخره است، منظور از"عزائم جان" ای بطور کلی جن مهان ذکرها هستند، یکی از آن

األَْرَض ِفی ِستَِّة َأایمر مثَّ  ِإنَّ رَبَّکُم اّلِلُ الَِّذی َخَلَق السََّماَواِت وَ ﴿ فرماید:خداوند متعال می
النُُّجوَم ُمَسخََّراتر  اْلَقَمَر وَ  الشَّْمَس وَ  َعَلی اْلَعْرِش یْغِشی اللَّیَل الن ََّهاَر یْطلُُبُه َحِثیثا  وَ  اْستَ َوی

 (1).﴾اأَلْمُر تَ َبارَک اّلِلُ َربُّ اْلَعاَلِمیَ  َبَِْمرِِه َأاَ َلُه اخْلَْلُق وَ 
 أمحد احلسن                                                                                 

 هو 1331مجادی األول/ 

 بسم هللا الرمحن الرحیم: 341/ پرسش
 مهدینی اپکان   ائمة و آله و ان حضرت حممد وگبر خدا به َبرتین فرستنده درود سالم و و

 کنم.که حتیت و اکرام تقدمی مشا بکنیم، از حال خودم به مشا شکایت میاز این بعد
 زانو و دردهای سخت در ابال و لکلسرتو  بیماری قندی و و فشار امنی هستم که ازمن خ

هنگام ایستادن  برم که بهاعصاب اپها هم رنج می طور من از ضعف درمهان ،برممفاصل رنج می
                                                           

 .19اعراف:  -1
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که  طورمهان .صورت ایستاده ادا کنمهمنی توامن منازم را ب دهد ومن دست میه ارتعاشی ب
بینم که هیچ نوری در آن را در مکانی میکند، خودمک دائما  مرا اذیت میهای ترسنا خواب

کنند که َمرا بیدار کنند، ولی سعی می شنوند وفرزندامن می دهم وبه فرایدزدن ادامه می نیست، و
ات صدای فرزندامن را اپسخ  که خداوند بر من منت گذارداین مامن، مگرمن در خواب ابقی می

  دهم.

که خداوند به مشا داده به من منت  خواهم به واسطه علمیای انئب امام، از مشا می می وای آقا
 خواهم: آای درمانی برامی نزد مشاگونه که از مشا اپسخ صریح میَمرا درمان منایید. مهان گذاری و

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و دارد؟ ووجود
 کویت  -فرستنده: خادمة أهل البیت 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :خاپس
 املهدینی. آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

 خبوان، و ابرالکرسی را هفترا برای اجنام هر کار خوبی موفق کند، قبل از خواب آیة خداوند مشا
 ّلِلُ الَِّذی َخَلَق السََّماَواِت وَ ِإنَّ رَبَّکُم ا﴿آن این است:  خبوان، و ابرروز هفت آیه سخره را در

اْلَقَمَر  الشَّْمَس وَ  اأَلْرَض ِفی ِستَِّة َأایمر مثَّ اْستَ َوی َعَلی اْلَعْرِش یْغِشی اللَّیَل الن ََّهاَر یْطلُُبُه َحِثیثا  وَ 
 .﴾َربُّ اْلَعاَلِمیَ اأَلْمُر تَ َبارَک اّلِلُ  النُُّجوَم ُمَسخََّراتر َبَِْمرِِه َأاَ َلُه اخْلَْلُق وَ  وَ 
 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و

 أمحد احلسن                                                                                         
 هو 1331مجادی األول/ 

* * * 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :343/ پرسش
 ملهدینی وسلم تسلیما .اللهم صل علی حممد وآل حممد األئمة وا

از  سالمتی ابشد، و خواهم که موالمی در خوبی ومی . از خداوندسالم بر بقیه آل حممد 
اپسخ   کنم، خداوند کرمی ودرخواست می زود برای آل حممد  خداوند فَورَج خیلی زود و

 گوست. 
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مرا در کواتهی من  توبه ببخشد، و خواهم که زایده روی َمرا در کنارشآقای من، از خداوند می
 در حق مشا بپذیرد.

 املال در کااندا سخن گفت، برمورد اجیاد بیت مان درما حممد صوفی به چند نفر از برادران برادر
سود آن برای نشر دعوت  اساس کاری که بعضی از برادران در کشورهای غربی اجنام دادند، و

َمرا ُمکلف منوده ات برای درایفت اجازه به  برادرم شود. وکمک به نیازمند اختصاص داده مبارک و
  ای بنویسم.مشا انمه

 این است: واالتسآقامی، بعضی از  پدرم و
در  است، و دارد ای حتصیل حاصل عامل َذر  توبه وجود عامل جسمانی جَمال تصحیح و آای در -1

  چه حدی است؟ فرض ات دو هر
را  مسئلهت دزدی کرد... فرمود: نفس مشا، گفته شد: فرزند ب وقتی به پیامرب خدا یعقو  -2

آای در این حادثه بشارت  چه بود، وناچننی در نظراتن آراسته است!، منظور از سخن ایش
 بود؟ ابزگشت یوسف 

را برای آانن ابزگو کرده آَنا را در َبشت که اوصاف آن و) (1)﴾یْدِخُلُهُم اْْلَنََّة َعرَّفَ َها ََلُمْ  وَ ﴿ -3
 (. تعریف به چه وجهی است؟کندوارد می

ها را طلب انسان بدی )(2)﴾کاَن اإِلنَساُن َعُجوا   یدُْع اإِلنَساُن ِِبلشَّرِِ ُدَعاءُه ِِبخْلَِی وَ  وَ ﴿ -3
 !( معنای آن چیست؟استطلبد؛ و انسان، مهیشه عجول بودهها را میکند آن گونه که نیکیمی
این سوره   انسان در !(و برای او هیچ نریو و ایوری نیست) (3)﴾رر َا اَنصِ  َفَما َلُه ِمن قُ وَّةر وَ ﴿ -2

 کیست، آای مهان انسان کامل است ای اندانی است؟
 خاصی دارم:  واالتسو 
 آای نسب زیر صحیح است: -1
ایشان شیخ سلطان عبد هللا بن حممد ابقر "فردی که از سودان به مکه مشرفه آمد" بن سید  )و

ه وفات ایفت"( بن شهوان حسینی مجیلی بن 888سال  مدینه منوره وعلی مدنی "فردی که در 
                                                           

 .3حممد:  -1
 .11اسراء:  -2
 .12وارق:  -3
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ه وفات 768سال  عمران بن علی نور الدین بن حممد وفا أبو العباس "فردی که در مصر و
ایفت" بن علی نور الدین بن سلطان حسنی أبو علی بن سلطان حسن أکرب بن إمام علی مکی 

ت" بن زاهد أبی القاسم حممد بن أبی بکر بن مغرب وفات ایف بن سید إبراهیم "فردی که در
إمساعیل ذهبی بن عمر بن علی فاسی بن عثمان بن حسنی أنور بن حممد حسینی بن موسی بن 
حییی بن عیسی ابن علی بن حممد تقی بن حسن بن جعفر تواب بن امام علی هادی بن حممد 

ن امام حممد ابقر بن إمام علی جواد بن امام علی رضا بن إمام موسی کاظم بن إمام جعفر صادق ب
 . زین العابدین بن حسنی بن علی بن أبی طالب

این نسب از سند سید حممد طاهر بن امنی عبدالبی نقل شده که اتریخ نوشنت آن به بیشرت از 
سال نوشته شده  311 از آن از نسب قدمیی نقل شده که قبل از بیشرت رسد وسال می121

خانواده شریفی  ها ازفرزندان عموی شیخ عبدهللا که آن د است، ونزد من منت آن سن است، و
کنم: می پرسش فلسطنی هستند که نیز از مکه کوچ منودند، نسب به امتام رسیده است، و در

روایت دیگری  کند، و آانن اجداد من هستند، ورا ادعا میچون این نسبی است که عبدالب آن
  آن مشهور است. رسد ومیوجود دارد که به عبدهللا بن عباس 

 خورده وکشم، و مهه اسباب من در شناخت اصل آن شکستمن از علت ُمزِمنی رنج می -2
این بیماری  که خداوند َمرا از خواهم که دعا مناییدرا بفرمایید، از مشا مینتیجه درمان آن در

  شفادهد.
برای  ها وتوامن برای آنعا منیوالدین من بر مذهب اهل سنت از دنیا رفتند، و کاری جزء د -3

 خاطربه در عنی حال و و، داند بکنمرا میآن ست که خدااگردمن بر او بزرگم که فضلی ازمادر
  ؟دعاکردن برای آمرزش این سه فرد ضرری به من می رسد بینم... آای ابآن سختی می

مشا ا را در فرج خداوند برَفرج م را برساند، وطاهراتن َفرج مشا خداوند به حق پدران اپک و
خواهم که مهیشه به آن نیاز دارم، از خداوند خبواهید که دهد... موالی من، دعایتان را میقرار

خلیفه او در زمنی قبول   مرا در دعوت به ولی و کارم را آسان کند و سینه َمرا گشاده گرداند و
  خواهد.ترین صورتی که میکاملدعوتشان به حق موفق مناید، اب   رمحم ومرا در صله کند، و
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حجتش که درود خداوند  ، متنا دارم که سالم مرا به موالمی بقیة هللا وسالم بر بقیه آل حممد 
ام، و این که اب دعای عذرخواهی مرا به سبب کواتهی پدرانش برسانید، و خاندان و بر وی و
  مبارکش بر من تَفضل مناید. شریف و

 فرستنده: سلمانی ذری
 بسم هللا الرمحن الرحیم :سخاپ
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

 هایتان را حمکم مناید. قدم را برای اجنام هرکار خوبی موفق کند واخداوند مش
آن  پرسی، ومیآن  است، ولی اگر از نتیجه در امتحان دیگری قطعا  فرصت دیگر و :1ج س

را حتقق کنند، بلکه آانن  که مردم جمبور هستند که مهان نتیجهاین عامل ذر است، نه مهان نتیجه در
  کنند.میمهان کواتهی را تکرار خود

ٌر ﴿بنیامنی را از دست داد:  وقتی یعقوب  :2ج س قَاَل َبْل َسوََّلْت َلکْم أَنُفُسکْم َأْمرا  َفَصب ْ
یٌل َعَسی ا یعا  ِإنَُّه ُهَو اْلَعِلیُم احْلَکیمُ مجَِ را چننی در  مسئلهنفس مشا، ) (1)﴾ّلِلُ َأن ْیتِیِنی ِّبِْم مجَِ

گرداند؛ را به من ابز هاکنم، صربی زیبا، امیدوارم خداوند مهه آننظراتن آراسته است! من صرب می
توسط آانن   یوسف منظورش اَمر اول است؛ امر انداخنت و حکیم است!( که او داان وا چرا

دادن فرزند دومش بنیامنی نیز سببش  دست و او از سوی خداوند دانست که از در چاه گود،
َجآُؤوا َعَلی  وَ ﴿توسط آانن آن مهان انداخنت یوسف در چاه  گود مهان کار اول آانن است،  و

یٌل وَ َقِمیِصِه ِبَدمر کِذبر قَاَل َبْل َسوََّلْت َلکْم أَنُفُسکْم َأْمرا  فَ  ٌر مجَِ اّلِلُ اْلُمْستَ َعاُن َعَلی َما  َصب ْ
را های نفسانی مشا این کارهوس»و پریاهن او را اب خونی دروغنی آوردند؛ گفت:  ) .(2)﴾َتِصُفونَ 

گویید، از خداوند ایری چه میبرایتان آراسته! من صرب مجیل خواهم داشت؛ و در برابر آن
  .(«طلبم!می

جایگاه خودشان را در آن  فه به آانن شناساند، آانن َبشت را دیدند، ومکاش اب رؤای و :3ج س
  برآانن دیدند، درحالی که آانن در این زندگی دنیا هستند. جا اب فضل خدا

                                                           

 .83یوسف:  -1
 .18یوسف:  -2
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کند، چه بسا ابرها یعنی انسان اب حکم دادن به چیزی که اب آن ُمواجه شده شتاب می :3ج س
 بینی که خری درَنایت میبود، ولی در شکل ابشد َبرتاین کنید که اگر بهدرمورد مسئله حکم می

ای حکم چه بسا ابرها در مورد مسئله ابشد نه چیزی که اراده منودی، وافتاد میچه اتفاقآن
 ابشد، وخالف چیزی که حکم منودی میبینی که حقیقت برگونه است، ولی میاین منودی که

تواند بنی اش منیسبب عجلهبه و زندمیسا خطایی سرباش چهخاطر عجلهانسان به این چننی، و
از خداوند  منود وخداوند توکل می بر کردند وایشان صرب می شر متییز قایل شود، ولی اگر خری و

چه به آن ود کنرا هدایت میاست خبواهد، قطعا  خداوند او ترچه به رشد نزدیکهدایت به آن
  کرد.معلوم می صالح حالش است را برایش به نفع و
 ست.هانامهه انس این مسئله در :2ج س
 خاص: واالتس اپسخ
هللا نسب شریفی مورد نسب مشا ان شاء کند، درخوبی موفق کارربرای ه خداوند مشا را :1ج س

از مشا مردم به  بعد را موفق کند، اما مشا نسبی ابش که به آن ُمنتسب شوند واست، خداوند مشا
و خداوند سبحان را  ه ایران حق اندک است،کافتخار کنند، چون مشا در زمانیانتساب به آن 

 ایری دادید.
 شود، و خریدر دعایت بگوی که عاقبتشان به آانن َحرجی نیست، وخاطر دعایت بربه :3ج س

اش وی را خداوند در اپاین زندگی است، ومنوده خریرا خداوند بهدانید عاقبت چه کسیمنی مشا
عاقبشان را بدانی، سه روز متوالی  را بدانی وخواهی حال آانناگر می وی حق برگرداند، وسهب

در رؤای را اگر خداوند خبواهد حالت آانن  در هر روز سوره یس را سه مرتبه خبوان، و روزه بگری و
 دهد.میخواهد به مشا نشانمتعال می راهی که خداوند سبحان وای هر
مشا رفتاری کند که اهل  اب به مشا رحم کند و خواهم که به مشا منت بَِنهد واز خداوند می :2ج س

 اهل آمرزش است. آن است، چون ایشان اهل تقوا و
 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و

 أمحد احلسن                                                                              
 هو 1331مجادی األول/ 
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 یال رؤی: تأوچهارمحمور 

 

 .اتهکبر  رمحه هللا و م ویکسالم عل :344/ پرسش
 :ست کها نی دیدم را بدامن و آن اینکه قبل از مدتی نه چندان طوالدوست دارم تفسری خوابی

ال در طول زندگیم و در حقیقت ات به حید که خواب دیدم در کربال بنی احلرمنی هستم )آمیایدم 
... شب بود و در آمسان  گرفتممیردم و عکس کمیام( و داشتم به آمسان نگاه به کربال نرفته

: ای صاحب الزمان این بودو آن نوشته ، یدمدمیرا  ایهنوشت هاآنبنی  ابرهای زایدی بودند که در
به  ، ان بود.. و در آجنا دو دخرت جو یدم .دمیرا چنان حمو متاشای آن بودم و آن.. و هم.ادرکنی

.. از من پرسیدند که نکند و در نزدیکی من ایستاده بودند . شناختی نداشتم هاآنگمامن که از 
  واهند در عکسی کهخیمن هاآنگفتند که ؟ به من میعکسی که برداشتم ظاهر شده ابشند در

کنم و ها را از اول مرور  ... و سعی بر آن داشتم که عکسگرفتم ظاهر شوند و از این قبیل 
. و عکس نگرفتم هاآنردم و هرگز از کمیبرداری ان توضیح بدم که من از آمسان عکسبرایش

و انگهان وقت مناز  عکس گرفته ابشد هاآنشک بر آن داشتم که مبادا دوربنی به اشتباه از 
رم که سفید رنگ مغرب و عشاء فرا رسید ... و خادمان حرم سعی بر آن داشتند که درهای ح

. مردم از بسته شود و نتوامن وارد حرم شوم ... و نزدیک بود که دِر حرم بر رومیرا ببندند  بودند
جا بیاورند ... و تعداد بسیار ه واستند مناز را در حرم بخیمن هاآنمهاان که دند شمیحرم خارج 

تم: آای یک بود بسته شود که به خادم گفند ... و دِر حرم نزدداندکی از مردم در حرم ابقی مان
 جا بیاورم؟ه توامن وارد حرم شوم و منازم را بمی
... پس به من اجازه داد و وارد حرم شدم و انگهان ودمحال هرگز امام را زایرت نکرده به ات ب

ی زایرت بودم و اب شوق و توجه ه وارد شدم تشنهکمیپشت من دِر حرم بسته شد ... و هنگا
. بر روی چارچوب تبات ای چارچوب مقدس حرم رساندمعخاصی که در وجودم بود خودم را به 

زیرا ترس از آن داشتم که مبادا آقااین مرا در حال سجده ، جا آوردمه ی سریعی بدِر حرم سجده
را به مهراه خود وارد روضه   ... پس کفشم را از اپ در آوردم و آنن جایز نیستای هببینند ک

 ....کردم
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... مردم را سراغ گرفته بودم... وارد حرم شدم و حرم خالی بود هاو به گمامن مکان خمصوص خامن
  دیک بود به خاطر مصیبت امام حسنی... وارد حرم شدم و نز ر آن بودندد میبسیار ک

 .گریه و فراید کنم
.. آمسان ام.ه و وارد حرم آن بزرگوار شدهرسید کردم که به مرقد امام حسنی هرگز ابور منی

د گرفته ام ... متام دیوارهای آجنا رنگی سرخ به خو گاه شدهگمامن وارد قتل  سرخ رنگ بود و به
 . موقع من رو به دعا ایستاده بودم رسید در آنبودند و به نظر می

( حرم شلوغ بود ... و به مهراه یکی از دوستامن که در اایم حج اب آن در روز دوم )در خواب
نم زنی را دیدم که کمیم شدمی و در آن هنگام تصور آشنا شده بودم که دعاء انم داشت وارد حر 

های حرم را اب هم ابال رفتیم ... من دو جام د ولی حدس زدم که مادرم بود. پله انشناس بو میبرا
ه در کمیای به مهراه داشتم ... دعاء نیز دو جام در دست داشت و اما یکی از دو جاشیشه

های ها اپینی آمدم ات تکه شیشهشکست ... از پلههای حرم افتاد و دست داشتم بر روی پله
 .کندیپراکنده شده را مجع کنم که مبادا اپی رهگذران را زمخ

نیدم  شمیمرتضی انم داشت را  مادرچننی صدای زن دیگری که در اایم حج اب من بود و و هم
وار را در حرم آن بزرگ رد و نوحه امام حسنی کمیمداحی  که در حق فاطمه زهرا 

 واند.خمی
 uk -ة ی: عنافرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

. و خارج شدن مردم از ب بیانگر دیدن حسنی این زمان استدر خوا دیدن امام حسنی 
. هر ابشدمیشان از دایره والیت و خروج هاآنبه معنای کفر که داخلش بودند حرم اب وجود آن

 بردندبگریند بر والیت ظاهری به سر می قبل از اینکه مورد امتحان و آزمایش قرار هاآنچند که 
و ورود مشا به حرم قبل از اینکه درها بر روی تو بسته شود به امید خدا حکایت از این دارد که 

. از خداوند متعال برای مشا خری اهی آوردو حسنی این زمان امیان خو  ی حقمشا به دعوت کننده
پرستی طلبم که خواب مشا حمقق شود مهاان او سر و آخرت را مسئلت دارم و از او میو برکت دنیا 

 .نیکوکاران را عهده دار است. درود و رمحت خداوند بر مشا ابد
 أمحد احلسن                                                                                             
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 هو 1331ذو القعدة/ 
* * * 

 اته.کم ورمحة هللا وبر یکالسالم عل :344/ پرسش
 آل حممد. حممد و یاللهم صل عل

 هام. بسیار ترسیده بودم بام واقعا سرگردان و حریان شدهاز خوابی که دیده حقیقت این است
را دیدم در  توصیف. آن روز به خواب عمیقی رفته بودم. خواب امام مهدی  ازه غری قابلاند

رد. و پیش از آن خواب قتل نفس زکیه را در مقابل رکن در کعبه کمیحالی که مردم را دعوت 
ستاده بودند، اما ای هرا دیدم ک دیدم و اینکه مردم شروع به جیغ و داد کردند. و امام مهدی 

و پریشان از خواب بیدار شدم. تلویزیون مقابل من  بود که در آن از امام یدم دیشان را منای هچهر 
را دیدم و این  ردند و بعد از آن نیز خوابیدم. و خواب امام مهدی کمیاید  مهدی 
مهه در مهان روز اتفاق افتاد. از خواب بیدار شدم درحالی که وقت مناز صبح رسیده بود  هاخواب

اب اینکه خود  نید این خواب را برای من تفسری کنید.کمیه بود. لطف دقیق 3:13و ساعت
ای شدم از تلویزیون را در مهان روز قبل دیدم و هر وقت از خواب بیدار می رؤای 2انید که دمی

 یدم؟ والسالم.دمیو توسل به خداوند برای تعجیل در فرج ایشان را  مهدی 
 قطر -بن عبد هللا  ی: علفرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .ی وسلم تسلینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

که وقت ظهور فرا رسیده است و اگر دقت کرده ابشی ،  این خواب مشا بشارتی از خداوند برایتان
 ایران امام مهدی  را دیدی اشاره به تعداد ساعتی که در آن خواب ظهور امام مهدی 

و طلبم که مهاان او برکت دنیا و آخرت را برایت می . از خداوند تبارک و تعالی خریدارد 313
    السالم علیکم و رمحة هللا و برکاته . وولی من و سرپرست نیکوکاران است
                                                                                                          

 أمحد احلسن                                                                                                 
 هو 1331ذو القعدة/ 

* * * 
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 اته.کم ورمحة هللا وبر یکسالم عل :344/ پرسش
 کند:کنید، خداوند مشا را موفق   را تفسری رؤاین ای هامیدوارم ک

من  دوستان اهل سنتم جلوی یکی از مساجد اهل سنت ایستادمی، و دو نفر از دیدم که اب
از اعضای اپرملان اهل  نفر انگهان دو پریاهنی پوشیدم که اپک نیست، بلکه خاکی است، و

فالنی ابشند، و انگار ولیمه  فکر کنم فالنی و ، وشوندمیسنت را دیدم که وارد مسجد جامع 
ودر ِخالل  دوستامن َمرا برای ورود به مسجد دعوت کردند، اب آانن وارد شدم  د وافطاری بو 

تفتیش یکی از مسئولنی تفتیش در مسجد به من گفت: امیدوارم که وقتی وارد مسجد جامع 
از سخنش فهمیدم که پریاهنت را بشویی ای آن را از خاک اپک   ، ویاتو بزن وی، پریاهنت راشمی

نند، ولی به من کمیورند و اِفطار خمیدیدم که مهه  از کنار من رفتند، وکنی، بعد دوستامن 
خود  مقداری غذا اب بریون رفتند وکه از دو دوست دیگرم   دوست دیگرم غری چیزی نرسید، بعد

آانن رابه خاطر  دیدم و ام رااز آن دوستان قبلی بعد داد، وغذا یکی از آانن به من  داشتند و
 ش کردم. متشکرم از مشا.سرزنم تنها گذشتن

 عراق - یدی: عدانن زبفرستنده                                                                                         
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
نَساُن ِإلَ یفَ لْ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال  موزد،آمیست که انسان امیطعام مهان عل  ینظُِر اإْلِ

اش را از اهل حق تواند علمپس انسان می گرید،یعنی که علمش را از چه کسی می(1) ﴾وََعاِمهِ 
 بگرید ات حق شود، ای از اهل ابطل بگرید ات ابطل ابشد.

به مسجد این است که: آن دو شخص در مکانی   -و فالن فالن-و معنای حضور دو شخص
و مسجد ، اینرتنت است و آن ساختمانی نیست بلکه مکانی در، حاضر شدند که تو بودی،

امیان  -او واجب استاطاعت  هاآنکه بر -شان به امام زمان اهلشها یعنی مکانی که سنی
؛ زیرا شوندمیلکوت به صورت سنی دیده چننی شیعیانی که مهراه مراجع هستند در منیاوردند، هم

چیزی است که حالت امیان نیاوردند، و پریاهن مثال  به آن کسی که ابید از او تبعیت کنند، هاآن
، شوندمیپوشاند یعنی مثل اسم مستعاری است که مردم اب آن در اینرتنت مواجه حقیقی تو را می

                                                           

 .29عبس:  -1
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او مستقیم نیست،  نقد ، وکندمیر تو انتقاد ، از انم مستعاکندمیفردی که از لباست انتقاد 
از آن معنای حقیقی را  تو به تو گفت: لباست را اتو کن، و رؤای مستقیم است، در بلکه غری

فهمیدی، مهان اپک منودن آن، فردی که به تو طعام داد، کسی است که از او مقداری علم 
 آموختی.

 محة هللا ور  م ویکالسالم عل . وافتدمیت اتفاق در اینرتن مشاغیبی است که اب  خرب مشای رؤای و
 اته.کبر 

 أمحد احلسن                                                                                             
 هو 1331ذو احلجة/ 

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :344/ پرسش
 هللا و برکاته. ةو رمح سالم علیکم، چننی()این ید أمحد احلسنیالس

 واهم این خواب را که دیدم تفسری کنید:خمیاز مشا 
 دیدم که اب است، و سراشیبیزمنی آن به صورت  ساختمان قدمیی هستم و دیدم که در رؤایدر 

زند: ای می وانند، شنیدم منادی صداخمیآجنا مناز  آانن در نم وکمیزانن اهل سنت تفریح 
ابالی سرازیری بودم، تپه خاکی بزرگ دیدم  در دهید، به مست درب دویدم و ایری مردم، زهراء را

های رت افرادی را دیدم که صاحب عمامهبیش مردم را دیدم واز مجعی  ابالی آن تپه رفتم و و
شان به دوست ابدستان زدند: زهراء را ایری کنید، ومهه صدا می شیخ بودند، و هستند و سفید

گفتند: به عنوان امام مجاعت اب آانن مناز خبوان، به مست دوستم دویدم می ردند وکمیمن اشاره 
و به مست آب دویدم  گریم منتظر ابش، ووضو می وقتی به او گفتم: ات و او را ابدستامن گرفتم و

 وضو گرفتم، خواب اینجا متام شد. از آانن نرتسیدم و یهودی مسلح دیدم و چهار سرابز
 به من منت منودید. از مشابسیار متشکرم و ن خوامب را تفسری کنید وای هکواهم  خمیاز حمضراتن 

 ایأملان - یلبنان ی: علفرستنده                                                                    
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیاملهدحممد وآل حممد األئمة و  یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
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آن مکان، مشا به مست  سراشیبیو اب توجه به ، مکان در خواب به معنای سایت اینرتنتی است
گر موضع مشا و آن سایت که رفته بودی و این بیان ابالی سر آشیبی برای ایری فاطمه زهرا 

ن بودی و به طرف تو قبل از امیان به دعوت اهلی در آن بودی. و مشا در قسمت اپینی آن مکا
ابال حرکت کردی. سپس به ابالی تپه رفتی که بلندی مکان نشانه راه ایبی به طرف حق و 

ابشد. و آن حقیقت است که آن حمل نسبت به حمل اپیینی که در آن بودی در سطح ابالتری می
اگر چرا که هر انسانی که حتی ، زانن اهل سنت که مشاهده کردی به والیت حق اعتقاد ندارند

امیان نیاورد مهانند  ابشد ولی به امام مهدی  و ائمه  به ظاهر از شیعه امام علی 
 امیان نیاوردند. و آن منادی که برای ایری فاطمه زهرا  اهل سنت است که به امام علی 

مهان  است چرا که ایری امام مهدی  ندا کرد، به معنای طلب ایری برای امام مهدی 
است که انتقام حضرت فاطمه  است زیرا خود امام مهدی  مه زهرا ایری حضرت فاط

 طهارت بودی بیانگر آمادگی و قدوم مشا  گرید و مشا که خواستار وضو ورا از ظاملان می
از دین یهود نیستند  هاآن! و اما آن سرابزان یهودی که دیدی است برای ایری امام مهدی 

در حال مبارزه  هاآن. پس که ادعای اسالم و تشیع دارندد  چن های این زمانند هربلکه یهودی
مبارزه کردند. و  شان اب حضرت عیسی طور که گذشتگانهستند مهان اب امام مهدی 

واستند راه هدایت را بر خمی هاآنراه تو را برای وضو و طهارت بسته بودند یعنی  هاآناینکه 
جلوگریی کنند و وضوی مشا به  ایری امام مهدی  روی تو ببندند و اب طرح شبهاتی تو را از
. خداوند تو را به امام مجاعت بود به اسم او دقت کنمعنای طهارت بود اما اینکه دوستت که 

 .السالم علیکم و رمحة هللا و برکاته هر خریی موفق گرداند. و
 أمحد احلسن                                                                                            

 هو 1331ذو احلجة/ 
* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :344/ پرسش
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد حممد وآل حممد األئمة و ی، اللهم صلِ  علنیاحلمد هلل رب العامل و

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل
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  امحد احلسن سید( شنیدم که ق بگرداندرا موف ایشانخدا ار )مدتی پیش از یکی از انص
بفرستیم... و این رؤاییی است که خداوند متعال  ایشان نزدهای خودمان را : خوابکه  فرمودند

 ( به من نشان داد: 12/11/2118در صبح روز )
 تصور ه در امارات است  دو درخت منفجر شدند و ب ایهدر منطقه ام القیوین که منطق

مهه را بر د که انفجارشان پیدایش ابغی بسیار زیبا به مهراه داشت که تعجب فشانی در آمدنآتش
های نقدر مزارع قشنگ اب رنگای ه: اینجا فقط دو درخت هست کانگیخت پس اب خود گفتم

ه ( درختی ب)عدد را به اید ندارم 16 ای 12آن خمتلف مثره دادند چه برسد به کشور عراق که در 
وجود ه ابغ و مزارعی اب انواع و اشکال خمتلف ب هاآن؟ حتما از فشان درآمدندصورت آتش

 ...یدآمی
گروهی را به آجنا ارسال کردند که گوای     امحد احلسن سیدپس در آن هنگام دیدم که انگار 
جسدهای  ! آجنا شبیه به غاری اتریک و در زیر زمنی بود وآجنا گنجی بود که ابید پیدا کنند

د. رفنت به آجنا برای من مقدور نبود زیرا رفنت به آجنا مهت و تالش زایدی زایدی در آجنا بودن
ا نداشتم پس من و دلیل داشنت بیماری قلبی تواانیی رسیدن به آجنا ر ه واست که در خواب بخمی

من در حقیقت بیماری قلبی نداشتم و الوی، اسم مستعار توانستیم به آجنا برومی )دوستم الوی منی
از بنی آن گروهی   پس ما از رفنت ممنوع شده بودمی. (ابشدمیدر اپلتاک  ر امام یکی از انصا

بشری و یسری بودند که از برای جستجو فرستاده بودند دو دخرت بنام   امحد احلسن سیدکه 
نیستند. بشری تالش بسیار زایدی برای حل معما  های من هستند و از پریوان امام مهکالسی

زایدی بود که روی هم  آجنا اجساد بسیارپرداخت. )جسدها به جستجو میآن  رد و بنیکمی
پس بشری خامن ، وجود داشت که بر اساس آن ابید پیش رفت ایه( گوای یک معادلافتاده بود

گریی این معادله مشکل داشت و تواانیی تکمیل رد ولی انگار در نتیجهکمیتالش بسیار زاید 
 امحد احلسنسپس امام ، یچ کس نتوانست آن معما را حل کندهحل معما را نداشت و ابالخره 

  اب بشری حرفی زد و به او فهماند که در حل معما یک چیز ساده را از اید برده که اگر آن
شان را به مست سر مبارک سپس امام ، توانست معما را حل کندانست براحتی میدمیرا 

. سپس آن دخرت خامن را شرح دادند مسئلهحل نگی تکمیل اپینی تکانی داد و برای او چگو 
بوی  هاآندیگر که یسری انم داشت پیش من آمد و گفت اجساد زایدی در آجنا بودند که از 



 پاسخ های روشنگرانه )جلد پنجم(....................................  000

انگیز بود ولی َبرحال )منظورش شگفتای طور کلی منظرهه ب، شودمیمتعفن و ان مطبوعی خارج 
چننی گفت گوای یکی از بستگانش که هم، ردندکمی( در محل اجساد به ما کمک مسئولنی آجنا

بسیار ، اسم او علی بود و مدتی قبل فوت کرده، در بنی آن اجساد است. و گفت که آن جسد
 . رؤای متام شد.نم که خود او ابشدکمیشبیه او بود و گمان 

ما . واحلمد هلل وحده وحده وحده.. یسلم تسل  وینیاملهد حممد وآل حممد األئمة و یاللهم صل عل
 .اتهکبر  رمحة هللا و م ویکالسالم عل و

 : .........  فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
دن د، و شکفنت درختان و روییرا توفیق ده هاآندرختان مثال بعضی از مومنان است خداوند 

منوده  هاآن، علم و معرفتی که خداوند روزی شودمیه از بعضی انصار ظاهر ک میها یعنی علمیوه
 انند.دمیاست و مردم 

که تعجیل فرج   کندمیبرای مشا روشن  رؤایمعما و بشری و یسری، پس این  اما نسبت به غار و
منظور از  ن دارد، ودر دستان مشاست و بستگی به عمل مشا و اخالص مشا در عمل و صربات

السالم  یند. وآمیآسانی  مژده و هاست، که از بشارت ویسری معنای آن انم های بشری وانم
 .اتهکبر  رمحة هللا و م ویکعل

 أمحد احلسن                                                                                             
 هو 1331ذو احلجة/ 

 ** * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :340/ پرسش
 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل و

امیان آوردم شروع به بیان این دعوت مبارک به  امحد احلسن  سیدبعد از اینکه به دعوت 
شب ات دم  مؤمننی دیگر کردم. در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان اب یکی از دوستان از اول

چننی بعد از مناز صبح نیز دوابره کمی صحبت  سحری مشغول حبث در مورد دعوت بودم و هم
روز دوم بعد از افطاری دوستم برامی تعریف کرد که: موقعی که ، کردمی و بعد از آن به خواب رفتیم

انم دارد امحد احلسن  ن شخص کهای هگونه اب خودم حرف زدم که خداای من ببه خواب رفتیم این
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! سپس گفت در خواب دیدم که یی از حقیقت را به من نشان بدهرؤایپس یک ، اعتقاد ندارم
ای بزرگی شدمی که اشخاص دیگری مهراه انگار من و برادرم و پسر عمومی سوار یک ماشنی کرایه

: وقتی به کربال رسیدمی و گنبد سپس گفت، را داشتیم ما بودند که قصد زایرت امام حسنی 
ابزرسی بود. در  ایستمنااین شد به یک جایی رسیدمی که انگار آجنا  ی امام حسنی مناره و

آن نقطه اتخری کردمی، از یکی از مسئوالن ابزرسی خواستم اجازه دهد که به زایرت امام حسنی 
 توانی زایرت کنی. خواب متام شد.: وقت زایدی داری، و میبرومی. ابزرس گفت 
ک هفته دوابره مهان دوست به من گفت که در مورد من خوابی دیده است که: بعد از ی تقریبا  

طور ه پرسی اب هم در آجنا نشستیم پس بلی او شدم و بعد از سالم و احواانگار من وارد خانه
انگهانی آجنا به یک مکان رمسی تبدیل شد که گوای من روی یک صندلی نشسته بودم و جلوی 

. دوستم در های تلویزیونی بودچننی آجنا یک جمری خامن از شبکهممن یک میز قرار داشت. ه
ورم و آیاید منه را ب هاآن آشنا بود ولی االن میی تلویزیونی براخواب به من گفت که جمری و شبکه

در آن زمان علمایی از پریوان شهید صدر دوم و  این جمری خواستار اجنام یک گفتگو اب من بود.
سیستانی و علمایی دیگر وارد آجنا شدند ات اب من مناظره کنند. در مقابل من  علمایی از پریوان

حممد وآل حممد  یهللا عل یم وصلینشستند و بنی ما میزی بود. پس گفتم: بسم هللا الرمحن الرح
املهدینی(  واهی )وخمینگاهی کردم. دوستم گفت: اب خود گفتم که تو  هاآن مست.. به األئمة و.

بلند شدند ات به تو سالم کنند.  هاآنخریه شده بودم. پس  هاآن مستچنان به همبگویی. من 
پریوان صدر بود که به من سالم کرد و بر روی پشِت سرم دست کشید سپس  سیدی از هاآناول 

 جا خواب به امتام رسید. یه به من سالم کردند و خارج شدند. در اینبق
امحد فسری کنید، به خصوص خواب دوم.  امیدوارم که سید ن دو خوامب را تای هخواهش دارم ک 

 .را برای من تفسری کند و صل هللا علی حممد وآل حممد األئمه و املهدینیآن  احلسن
 ا یإسبان -فرستنده: عبد الستار 

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل  وینیهدامل آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و

اتن بر یعنی والیت کسی است که، خداوند متعال والیت آن را در زمان زایرت امام حسنی 
و اینکه وقت زایدی برای ادای زایرت دارد یعنی امیان آوردن او از زمان رؤای ، مشا واجب کرد

معنای دیدن امام  را در خواب مشاهده منود به أتخری دارد ولی اینکه منادی از امام حسنی 
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رقد را دید بیانگر های مدستهو گل و اینکه گنبد امام حسنی  استزمان خود به وضوح 
 ابشد.ها و دالیل والیت و دعوت برای او میوضوح متام حجت

. خداوند که برایت اتفاق خواهد افتاد  کندمیای و خواب دوم حکایت از اخبار غیبی حادثه
بر هر خریی موفق گرداند و تو را از کسانی قرار دهد که بر حق استوار  پشتیبان تو ابشد و تو را

 .بوده و حق را ایری منایند. و السالم علیکم و رمحة هللا و برکاته
 أمحد احلسن                                                                                             

 هو 1331ذو احلجة/ 
* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح: 343/ پرسش
صبح تقریبا بعد از طلوع آفتاب  6ساعت  1331رمضان سال  21صبح امروز مجعه مصادف اب 

تعبری آن صحیح ابشد من در خواب هیچ تصویری ندیدم و فقط چه ناچنالبته ، خوابی را دیدم
امحد  امامگفت: )میبه صورت حرف حرف به من شد و تنها صدای دلنشینی بود که تکرار می

و خوشنودی عجیبی داشتم که  یراحت شد. که در حلظه احساستکرار می ( این صدا احلسن
چنان احساس خشنودی و آرامش قابل توصیف نبود. انگهان از خواب بیدار شدم و من هم

داشتم. بعد از آن دوابره به خواب برگشتم که در خواب دو سری شبیه به هم که از هر نظر 
ابق هم بودند که بر این دو سر یک عمامه سفیدی بود ولی جسمی برای آن ندیدم، آن مط

کرد که نگاه او از جانب چپ صورتش بود. نگاه او به من نگاه شخص نگاه عجیبی به من می
! ولی من در درومن است  امحد: این مهان امام گفتمطلوبی بود و شخصی به من می ان

زیرا که شکل او عجیب و انمطلوب و ، نیست  امحد احلسنمام شان اای هاعتقاد داشتم ک
برای خودم و  ! و از خداوند متعالست. بعد از آن از خواب بیدار شدمنگاه او نیز انمطلوب ا
 ... مشا طلب مغفرت دارم

طول عمرم تنها سه ابر احساس  : آن احساس خوشبختی و خوشحالی که داشتم را در توضیح
کرد. را تکرار می  امحد احلسنه صدای مکرری شنیدم و انم کمینگا: امروز هکردم! اول

: اپنزده سوم، : ساهلا قبل که مناز شب را خواندم و صبح که بیدار شدم این احساس را داشتمدوم
سال پیش بود که در ماه مبارک رمضان صدای اذان را اب حلنی زیبا و دلنشنی شنیدم که انگار 
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ولی هللا ...  : أشهد أن علیا  گفتیاینکه به شهادت سوم رسیدم که م صدایی از َبشت بود و ات
مسجد را شنیدم که شهادت دوم یعنی: پدرم مرا برای مناز بیدار کردند و انگهان صدای مؤذن 

طلبم که ما و مشا را رد ... اپاین. از خداوند تعالی میکمیرا تکرار  اشهد أن حممد رسول هللا ...
 .داثبت قدم نگه دار 

 تیو ک -: أبو الزهراء فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد حممد وآل حممد األئمة و یهللا عل یصل ، ونیاحلمد هلل رب العامل و
 این خواب مشا از جانب خداوند حق تعالی است که بیانگر دو صیحه است که ظهور قائم 

ن ندای حق و فراید ابطل و صدای ابلیس ملعون ای مها ربئیل ندای ج هاآنرا به مهراه دارد و 
. این خواب مشا دارای أتییدی از حق و هشداری برای تو از فراید ابطل است که از ابشندمی

بربند و  پرسشواهند ندای حق را اب اَباماتی زیر خمیشنوی که به هر طریق و حنوی اهل ابطل می
ابطل برای حق  ایهنند و اب استفاده از شبهات و اَبامات چهر کمیمردم را از پریوی حق گمراه 

و حقیقت به ترسیم در آورند ات اب این کار ابطل خود به سرور خود یعنی ابلیس کمکی کرده 
 را از حق و حقیقت دور منایند.  هاآنابشند ات مردم را گمراه کرده و 

شنوی  ست که ابتدا ندای حق را میرای تو ب متعالپس این خواب یک برهانی از جانب خداوند 
سپس صدای فراید ابطل را خواهی شنید که اب ، کندمیکه تو را به راه حقیقت و هدایت نزدیک 

ات از رسیدنت به حقیقت جلوگریی کند.  شودمیی اندرست از حق برای تو منااین ترسیم چهره
دای اول یعنی مهان ندای عمل کنید و مهیشه اتبع ص  تیباهل یهاسفارشپس مشا ابید به 

حق ابشید و از پریوی صدای دوم یعنی فراید ابطل که مهان صدای ابلیس است دوری جویید که 
اهید شنید. و از خداوند ( خو ابطل را از زابن پریوان ابلیس )جن و انس اتبع ابلیس مشا صدای
ریوی از حق و ثبات بر راه طلبم ات تو را بر نفس درونت و ابلیس پریوز کند و تو را در پمتعال می

تعال تو را در پناه نباشی و خداوند م انبود شدگانفراید ابطل از  پریوانمستقیم ایری مناید و اب 
گوش مشا گومی که در ماه مبارک رمضان ندای حق را به  خود قرار دهد. پس خدا را سپاس می

از ابطل و پریوان آن دوری  زمانها و روزهای مبارک اتبع حق ابشی و همرساند ات در این شب
 . که او شنونده و داانست  دیفزایببر تو  خبشششمتعال خواستارم ات از فضل و از خداوند ، جویی

 اته.کرمحة هللا وبر  م ویکوالسالم عل
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 أمحد احلسن                                                                                   
 هو 1331ذو احلجة/ 

 سالم علیکم و رمحة هللا و برکاته.، ای امام من و ای فرزند امامم امحد احلسن سید: 344/ پرسش
که به دعوت مشا امیان نیاورده بودم، و دعوت مبارک و حتی ها قبل خوابی دیدم در حالیسال

 مام مهدی گونه بود که در قلبم یقنی پیدا کردم که اخوامب این، اتن را نشنیده بودماسم مبارک
دا  آن رؤای را فراموش  ظهور کرده است. من رفتم ات مردم را دعوت کنم ات به او امیان بیاورند اما بع

خوامب را بیاد آوردم و ، بعد از اینکه به دعوت مبارک امیان آوردم و به مشا سالم کردم کردم. اما
ن امام ای هآوری کند ک پس فهمیدم که خداوند متعال خواست به من اید، شروع به گریه کردم

! آای این پیام ست که به او سالم و درود فرستادمکه در خواب دیدم مهان میانی ا مهدی 
 ؟ خواست آن را به من برساندکه می  مهان پیام خداوند است

سپس بعد از این خوابی که برای مشا تعریف کردم چند ابری پیام هایی از جانب امام مهدی 
از مجله برای دو ابر بصورت مکرر دیدم که پرتوهایی از نور از وسط ، اهده کردمالسالم را مشعلیه

( که در دو مرحله حممد رسول هللا، ال اله اال هللانوشته شده بود ) هاآنردند و در کمیآمسان عبور 
 طور وضوح این رؤای را مشاهده کردم.ه ب

شخص سیاه پوستی اب قدی کواته  چننی در خواب دیده بودم که در کعبه شریف و مکرمه دوهم
و در شب قدر ، را از آجنا بریون کردم و در داخل کعبه مناز خواندم هاآنشیدند پس کمیسیگار 

بعد از احیای آن شب، فرشتگانی بصورت نور برامی منااین شدند که در حال نزول به زمنی بودند. 
ال پرواز در آمسان بود و آمسان اول یی را دیدم که روحم در حرؤایو در مهنی ماه مبارک رمضان 

نم این خوامب بعد از امیامن به دعوت مبارک ابشد. من برای اولنی ابر کمیبرای من ابز شد. گمان 
یدم و قلبم به تپش افتاد و روحم در ارتفاع آمسان به پرواز در آمدات جایی  دمیآمسان را در خواب 

 که حتی ستارگان را دیدم. 
را دیدم و در ماه مبارک رمضان احساس عجیبی  مضان، اتبوت امام علی چننی در ماه ر هم

چننی روز قیامت را در هم، گونه احساسی نداشتمپیدا کردم که ات به قبل از امیامن به دعوت این
 خواب دیده بودم که آمسان در حال ابرش عذاب و شهاب سنگ بود. 



     ................. ..................007انتشارات انصار امام مهدی 

 
 

چننی خواهش دارم ات برای هدایت برادرامن هم، کنیدرا برامی تفسری   هاخواباز مشا تقاضا دارم این 
های شیطان بدور نگه دارد. و مادرم دعا بفرمائید و از خداوند خبواهید که مرا از لغزش

جانب خداوند متعال   از می( را خواندم احساس اهلاه کتاب )سفر موسی به جممع حبرینکمیهنگا
خواهش دارم که موالمی میانی آل ، ی به عهده دارمکردم که به گمامن بیانگر اینکه من یک مسئولیت

 .را برامی تفسری بفرمایند هاخواباین  حممد 
ان آوردن به امی هآای تنها مکلف ب ی دارم که، مسلماانن ات زمان امام صادق پرسش در آخر

ن به امیان داشته ابشند؟ و چرا شیعیان از امیا بودند بدون اینکه به مهدینی  دوازده امام 
مهدی( در  12امام و  12) هاآن؟ و ارتباط آورندی منیرو  هاآندر غفلتند و به  مهدینی 
را از   هاآن نیو اول چننی توضیحی درابره دلیل پوشیده ماندن امر مهدینی ؟ همچیست
 واهم که مشا را در پناه خود قرار دهد و به ما عمر طوالنیخمی. از خداوند متعال طلبممشا می

های چننی دلیل اینکه مردمی مثل بنده خواب. هما را در هنگام خروج ایری مناییمدهد ات مش
دانند که او ی کنند، و حتی منیپرسشبدون اینکه در مورد او  بینندمی عجیبی از امام مهدی 

 ظهور کرده است چیست؟
 .یدارم که نعمت وجود مشا را به ما خبشز در آخر، خداوند متعال را سپاس گ 

 دیسو  -: عبد هللا فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یسلم تسل  وینیاملهد آل حممد األئمة و حممد و یهللا عل ی، وصلنیاحلمد هلل رب العامل و
خداوند در هر کار نیکی تو را پریوز کند. خداوند متعال را شاکرم که مشا را اب دعوت حق آشنا 

اتن رساند و تو را به رؤیت حق و حقیقت ندای حق را به گوش ساخت و به فضل و خبشش او،
در ملکوتش موفق گردانید و تو را از کسانی قرار داد که به ندای حق گوش فرا دهند و کالم او را 

 ابور کنند و آن ایری دهند .
ی مشا برا  اما شکافته شدن آمسان در رؤای و نوشته شدن مجله ال اله اال هللا و حممد رسول هللا

مهانند  چرا که امام مهدی ، است بیانگر پیام و دعوتی مهانند دعوت حضرت حممد 
. بشارت دهنده از جانب خداوند است یک رسول و هشدار دهنده و  جدش رسول هللا

مناید، بعد از را برای جهانیان تکرار می سنت جدش رسول هللا  چننی امام مهدی هم
)إن : فرمودند اند. رسول خدا از ابطل پوشانده ایهبارک را اب پرداینکه اهل ابطل این سنت م
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ه آغاز شد و صورت غریبانه اسالم ب) .(1)للغرابء( یما بدأ فطوبکبا   یعود غر یبا  وسیالإسالم بدأ غر 
دین اسالم اب  پس خوشا به حال غریبان(، گشت آشنایی و غربت ابز خواهددر آینده به مهان ان

به مهان غربت ابز  ع غریبی داشت و اب آمدن دعوت امام مهدی شرو  دعوت حممد 
 خواهد گشت! خداوند متعال تو را برای هر کار خری موفق بگرداند. 

را از آجنا  هاآنشیدند و تو کمیکه سیگار   قدکواته پوستاهیسخواب مشا از آن دو شخص 
مسئولیت کعبه را بر عهده هد، اشخاصی که دمیراندی و در داخل کعبه مناز خواندی نشان 

ن مناد اهل ابطل ای ههستند ک قدکواتهو  پوستاهیس هاآناز اهل ابطل هستند چرا که ، دارند
  تیباهل حقبه هاآنو دمشنی و افرتای  هاآنچننی کواتهی قد و قامت به ضعف است. هم

را  هاآنشوند که بتال میبیانگر این است که به مصیبتی م هاآناشاره دارد و اما سیگار کشیدن 
شاء هللا   شود. انصادر می هاآنی آزار و اذیت و اعمال دیگری که از که نتیجه  کندمیانبود 

را از خانه خدا بریون خواهید کرد.  هاآنخواهی بود و  که تو از مجع ایران امام مهدی 
 خداوند تو را توفیق دهد.

بنی  آنچهحکایت از علم ایشان و  ت امام علی ی دیگر تو تقریبا  واضح است، و اتبو رؤای
 .هستند و امام علی   حضرت حممد تیباهلمهان  هاآنکه   کندمیمردم ترک کرد، 

چننی واهم که تو را در هر کاری موفق کند و تو را هدایت مناید و همخمیو از خداوند متعال 
نوشته شده  هاآنت خداوند برای ی تو که هدایهدایت خداوندی را برای افرادی از خانواده

 .السالم علیکم و رمحة هللا و برکاته . ولی و سرپرست من و افراد صاحل استخواستارم که او و 
 أمحد احلسن                                                                                   

 هو 1331ذو احلجة/ 
* * * 

 میرمحن الرحبسم هللا ال: 341/ پرسش
 و خاندانش و ایران اپک و مطهرش.  صلوات خداوند بر پیامرب اکرم 
 .سالم علیکم و رمحة هللا و برکاته

                                                           

 .221ص 91ح 22ب  کمال الدین وَتام النعمة   -1
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برامی تفسری منایی. این مرد دارای زنی را از مشا تقاضا دارم خوابی که یکی از بستگامن دیده است 
آن مرد، اسم پسر را  است که مدتی چند ابردار شده است و ابر او )جننی او( پسر است.

عبدالرمحن گذاشته است. اما در شب والدت آن نوزاد پدرش در خواب دید که، پسری برای او 
متولد شد و به مهراه او مشغول طواف کعبه بود و در حنی طواف چند پریمرد، اب لباس سفید پیش 

نه، این گفتند :   اهآنپس ، : این عبد الرمحن استآمدند و از او پرسیدند: این کیست؟! گفتاو 
 . حممد است.اپاین

 ، محد و ستایش خمصوص پروردگار جهانیان است.آخرین دعای ما و
 غربم -: حممد فرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل

است.  ند برای مشا نسبت به ظهور حضرت مهدی این رؤای یک بشارتی از جانب خداو 
ر آمسان د خود بشارت از جانب خداست و انم او حممد بوده، که اسم مهدی اول ، نوزاد

ی خدا در ی مردم به سوی خداست و اشاره به خلیفه. و کعبه قبلهحممد و در زمنی امحد است
طور که ابشد، مهاندا میی حقیقی به سوی خی خدا خود قبلهپس خلیفه، هر زمان است

ر هر کار . از خداوند برای تو دی خود قرار دهندرا قبله خداوند فرشتگان را امر کرد که آدم 
 .سالم علیکم و رمحة هللا ال. و نیکی آرزوی موفقیت دارم

 أمحد احلسن                                                                                            
 هو 1331ذو احلجة/ 

 
: آنفوالنزای خوکی یکی از عملیات نریوهای دیدم که ایهدر خواب نوشت :383/ پرسش

 سید امحد احلسنیعنی این نوشته از ، نوشته شده بود امحد احلسنآمریکایی که در کنار آن انم 
ودم و خداوند را به مقام ن خواب را دیدم شروع به دعا کردن منایهنقل شده است . و بعد از اینک

قسم دادم که حقیقِت این دعوت را برای من منااین  و اهل بیت ایشان  حضرت حممد 
!... اب کمال د و اب صدای بلند مشغول دعا بودمکه متام جسمم به لرزه در آمده بو حالیدر ، سازد

 ؟؟احرتام، تعبری این رؤای چیست
 عراق -نتظر م: غائب فرستنده
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 میهللا الرمحن الرحبسم  :اپسخ
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل

خداوند مشا را در اجنام هر کار خریی ایری دهد و خطاهای تو را ببخشد و تو را در مجع طالبان 
ان دهد و تو را در طور که هست به تو نشخملص حق قرار دهد و از او خواستارم که حق را مهان

و در اجتناب از آن به که هست برای تو منااین سازد   طورمهانپریوی از آن ایری مناید و ابطل را 
 . او ایور من است و او دوست شایستگان است. تو کمک کند

 اته.کرمحة هللا وبر  م ویکالسالم عل و
 أمحد احلسن                                                                                              

 هو 1331ذو احلجة/ 
* * * 

در خواب دیدم که در یک جای وسیع و بزرگی بودم که در آن جا مردم زایدی  :344/ پرسش
السالم بر روی یک جای بلندی ایستاده بود که من توانستم او را علیه امحد حضور داشتند که امام

م که قامت بلندی داشتند و جسم حنیف و الغر اب کمری کشیده بود و از پشت سر، مشاهده کن
ود و او ردند که به یک جوانی اشاره منکمیدر حالی که آجنا نشسته بودند اب دست به مردم اشاره 

تو مؤذن من هستی. در آن هنگام امحد ابال ، اذان بگو امحد : ایرا اب اسم صدا کرد و گفت
 .ترفت و برای مردم اذان گف

 آملان - ی: عاملفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
 . سوی حق استه اذان مناد دعوت ب کند ومؤذن کسی است که دعوت را اعالم و منتشر می

 اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم عل
 أمحد احلسن                                                                                             

 هو 1331ذو احلجة/ 
* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :344/ پرسش
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 ا .ری ثکما   ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
 امحد احلسن را از موالمی  ایهسال 12است شده که تعبری خواب یک دخرت از من درخو 

پس شروع به تالوت آیه کرسی کرد ، : متام دنیا را اتریک دیده بودخواب اینگونه بود که بپرسم و
احلی القیوم ...( رسید انگهان صدای زیبایی را شنید که مهراه او تالوت ه مبارکه )یآ هو ات اینکه ب

. السالم ابدو فرزند موالمی علیه . و سالم  و درود به موال و سرورمو از خوابش بیدار شد ،ردکمی
 .عا  و رمحة هللا و برکاتهیوالسالم علیکم مج

 ةیامارات عرب -زاد ک: خا فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .یوسلم تسل ینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
اینکه دنیا را به شکل اتریک دیده بیانگر این است که جهان و دنیا پر از ظلم و ستم شده است 

کرسی ال ةناخت. اما اینکه شروع به تالوت آیشیو او راه هدایت و روشنایی را در این اتریکی من
، هدایت گامی برداردسوی امیان و ه ن معناست که توانست حق و حقیقت را ببیند و بایهب، منود

پس خداوند متعال در این امر به او کمک کرد و اولیای خود را جهت ایری او فرستاد و این 
 . دکرسی را مهراه او کامل منو ال ةیآ همهان صدایی بود ک

 اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم عل
 أمحد احلسن                                                                                             

 هو 1331ذو احلجة/ 

 م.یکالسالم عل :344/ پرسش
ی ! او درجهگفتمییزله  هاآندر رؤای یک فرمانده نظامی بنی مجعیتی از مردم دیدم که او برای 

 .نظامی عجیبی داشت که پنج ستاره و یک اتج بود
 عراق -مجال  ی: علفرستنده

 میمحن الرحبسم هللا الر  :اپسخ
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل

دهند ات دولت را ایری می از فرشتگان است که امام مهدی  ایهفرشت أتویل فرمانده نظامی،
حممد و ) هاآنکه ،  اشاره به اصحاب کساء میانی دارد ایهعدل را بر اپ مناید اما درجه پنج ستار 

 –خالفت اهلی  –( هستند. و اتج اپدشاهی اشاره به علی و فاطمه و حسن و حسنی 
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و  است. یعنی درجه فرمانده اشاره به میانی و فرمانروایی امام مهدی  خالفت مهدی 
براپیی حاکمیت خداوند است. چرا که پنج تن علیهم السالم در زیر پوشش )کساء( میانی مجع 

بعد از قرار گرفنت زیر کساء شفا پیدا کرد و این شفا و درمان اشاره   حممد  شدند و حضرت
که تو در رؤایی چه  آنبه اصالح اسالم حممدی بعد از خرابی و ویرانی توسط میانی دارد. و 

خودت دیدی مهان خشنودی مالئکه و متام ساکنان ملکوت نسبت به ظهور میانی و آمادگی 
عدل اهلی و حاکمیت خداوند و منااین شدن فضل و برکت حممد  جهت قیام و براپیی حکومت

  اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم علاست.  و آل حممد علیهم السالم به خصوص اهل کساء 
 أمحد احلسن                                                                                            

 وه 1331ذو احلجة/ 
* * * 

ن رؤای دو ماه قبل از فارغ شدن ای هبرادرم در خانه خوابیده بود و رؤاییی دید ک :344/ پرسش
برادرم دید که در بیمارستان در کنار مهسرش روی ختتی خوابیده بود که انگهان ، مهسرش بود
ه کرد و . او به قلب تو نگافرستد: خداوند به تو درود میظاهر شد و به او گفت فاطمه زهرا 

داشت و  َبرت از تو کسی را نیافت، پس فرزندی به تو خواهد داد که شأن و منزلت بزرگی خواهد
به زمن نزدیک شد  آن هنگام حضرت فاطمه ، فرمانده خواهدشد نزد فرزندم امام مهدی 

د و در زامیان به مهسرم کمک منود سپس نوزاد را به طرف آمسان گرفت و خداوند متعال را دعا کر 
 .ماه مبارک شعبان بود نیمهن خواب در ای ه... برادرم اشاره دارد ک

 آملان - ی: عاملفرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
نوزاد به معنای فرزند برای برادرت اما تعبری ، تفسری این رؤای ان شاء هللا واضح و آشکار است

اما اینکه مشا در خواب متولد ، هستی مشادر واقع این نوزاد ، وستا رنیست بلکه به معنای براد
که به والیت   یهرکستو االن در دنیا هستی بر این حدیث صدق دارد که  کهیدرحال ایهشد

ه و هیچ گناهی مرتکب نشده خداوند متعال هدایت شود مانند کسی شود که اتزه به دنیا آمد
شان سبب و دلیل هدایت مشا ای هن معناست کای هعنوان قابله بهب است و دیدن حضرت زهرا 

به حق است و اینکه تو را به طرف آمسان بلند کرد این است که او سبب و دلیلی خواهد شد ات 
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ارت است و اینکه مهچننی دیدن نوزاد در خواب یک بش، تو بتوانی ملکوت آمسان را ببینی
بیانگر این است که تو بشارتی به او خواهی  شودمیبرادرت در خواب دیده که صاحب فرزندی 
ن ای ه. چرا که او در خواب دیده بود کابشدمی رساند و این بشارت مهان ظهور امام مهدی 

ابشد که  پس برادر تو هم به فضل خداوند امیدوار، خواهد بود نوزاد از ایران امام مهدی 
به او بدهد. خداوند متعال تو را در امور خری و نیک  فرزندی نیکو کار از ایران امام مهدی 

 .موفق مناید
 اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم عل

 أمحد احلسن                                                                                           
 هو 1331ذو احلجة/ 

* * * 

 میبسم هللا الرمحن الرح :344/ پرسش
 ما .ین وسلم تسلیحممد وآل حممد األئمة واملهد یاللهم صل عل
ای فرزند رسول خدا درود خداوند بر مشا و پدران مطهرت و صلوات خداوند بر ، موال و سرورم

 السالام از فرزندانت.مهدینی علیهم
وی آوردم ات  و عربت گرفنت از آن را نداشتم لذا به مشا ر رؤاییی دیدم که تواانیی تفسری، موالی من

هامی دیدم که به یک کشور : در خواب خودم را مهراه تعدادی از مهکالسیمقصود رؤای را بفهمم
اما وقتی به آن منطقه رسیدمی انگار منطقه ، خارجی رفته بودمی ات یک حتقیق آموزشی اجنام دهیم

از سپس هنگام خروج، ، رفتیم که از آجنا خارج شومیپس تصمیم گ، مورد نظر ما نبود
ردند ات برای آن شخصی که ما را به آجنا کمینیدم که هر کدام دلیلی را مرور شمیهامی مهکالسی

: یک اتفاق نظر داشته ابشیم حلظه من لب به زابن گشودم و گفتمدر آن ، فرستاده بود بیان کنند
 ای قومش گفت را بگوئیم.بر  که حضرت موسی چه  آنو بگذارید 

؟ آای این قول و که مناسب اب حکایت ما ابشد چیست  قومش به سخن حضرت موسی 
 دارد ؟ نصیحت و پند مشا برای من چیست ؟ اقوال ارتباطی اب قضیه امام مهدی 

 عربستان -وسف ی: فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
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 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
صدا و دعوت ابلیس ، بدان که ندای جربئیل ، از خداوند برای تو آرزوی موفقیت دارم

پس در مقابل هر ندای حق یک صدای ابطلی وجود دارد که آن را ، ملعون را به دنبال دارد
را برای امتحان آماده کن چرا   خودت، نویشمیطور که دعوت حق را پس مهان، کندمیمهراهی 

که شیاطنی جن و انس اب طرح شبهاتی از ابطل سعی بر این دارند که دعوت حق را بپوشانند و 
مناسبی برای طرفداران مراجع تقلید را  اپسخدیگران را از راه مستقیم گمراه کنند. پس این خواب، 

ی انند و اب نصب و ساخنت گوسالهدمیکند که تقلید از غری معصوم را بر دیگران واجب بیان می
پس خداوند متعال اب این رؤای خواسته است ، نندکمی به دورسامری، دیگران را از راه هدایت 

ه کمیمناسبی برای کسانی که تو را از راه حق و حقیقت دور کنند بیان کند و این اب کال اپسخ
 یَوِإْذ قَاَل ُموسَ ﴿ :دارد به امثال مهنی اشخاص در آن زمان داد تناسب حضرت موسی 

َاذِ کْم ظََلْمُتْم أَنُفسَ ک قَ ْوِم ِإنَّ ایِلَقْوِمِه  ْم کْم َذلِ کْم فَاقْ تُ ُلوْا أَنُفسَ کَِبرِئِ  یُم اْلِعْجَل فَ ُتوبُوْا ِإلَ کْم ِِبُتِِ
حضرت موسی به قوم خود  و ) .(1)﴾مُ یْم ِإنَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَّحِ یکْم فَ َتاَب َعلَ کْم ِعنَد َِبرِئِ ک لَّ یٌ خَ 

، پرست شدید و به نفس خود ستم کردیداز جهالت و اندانی گوساله گفت که: ای قوم، مشا
اکنون به سوی خدا ابز گردید و به کیفر جهالت و اندانی خود به کشنت یکدیگر تیغ بر کشید 

ن را پذیرفت  اتهاز مشا درگذشت و توب آنگاه، این در پیشگاه خداوند َبرتین کفاره عمل مشاست
  .(پذیر و مهرابن استکه خدا بسیار توبه

ْم ِإْذ َجَعَل یکُروْا نِْعَمَة اّللِِ َعلَ ک قَ ْوِم اْذ ای﴿ :به قوم خود گفت چننی حضرت موسی هم و
دا را به ای قوم، نعمت خ) (2)﴾یَ ْؤِت َأَحدا  مِِن اْلَعاَلمِ یم مَّا ََلْ کا  َوآتَ کم مُُّلو کاء َوَجَعلَ یْم أَنبِ یکفِ 

خاطر بیاورید آنگاه در میان مشا پیامربانی فرستاد و مشا را اپدشاهی و فرمانروایی داد و به مشا 
مناسبی است که  اپسخاین دو آیه  . (عطا کرد، از اهل جهان نداد کیچیهرا که به  آنچه

هدینی و م که ائمه  وصیت رسول خدا  هاآن لهیوسبهکنی و   یدآور ایرا  هاآنتوانی می
، ﴾ا  کم مُُّلو کاء َوَجَعلَ یْم أَنبِ یکِإْذ َجَعَل فِ ﴿ :را بعد از خود به عنوان جانشنی معرفی منود

برمشا واجب است   و، (ه بنی مشا پیامربانی فرستاد و به مشا فرمانروایی و اپدشاهی دادکمیهنگا)

                                                           

 .19بقرة:  -1
 .22مائدة:  -2
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را  رسول خدا  که خداوند را شکر کنید که نعمت پریوی از حق را به مشا عطا منود و وصیت
خصوص مشا که هبه مشا داد ب، پس خداوند آن چیزی را که به متام عامل نداد، در بنی مشا قرار داد

 هاآنَبرتین رهربان و فرماندهان را برای هدایت مشا قرار داد و  و در مجع این امت هستید
ْم یکنِْعَمَة اّللِِ َعلَ  ُرواْ ک قَ ْوِم اْذ ای﴿ ( هستندو اهل بیت ایشان و مهدینی  حضرت حممد )

ای قوم نعمت ) .﴾یَ ْؤِت َأَحدا  مِِن اْلَعاَلمِ یم مَّا َلَْ کا  َوآتَ کم مُُّلو کاء َوَجَعلَ یْم أَنبِ یکِإْذ َجَعَل فِ 
اید بیاورید که در بنی مشا پیامربانی قرا داد و به مشا اپدشاهی عطا کرد و چیزی به مشا هخداوند را ب

 .(نیان نداده بودداد که به متام جها
 اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم عل

 أمحد احلسن                                                                                                 
 هو 1331صفر/ 

* * * 

 :یی که دوستم دیده استایرؤ : 340/ پرسش
در ، گفتگو درابره یک موضوع مهمی بودمی  یک جایی بودمی که مشغول در رؤایمن و وصاحب 

خارج شد و در مقابل ما ی آبی در کنار ما بود که از آن یک شخصی که فلج بود این حنی برکه
ی بود که روی آن لفظ ماهی داشت که در پشت او شکاف . یک شباهتی به شکلقرار گرفت

ن ای هر انگیخت و معتقد شدمی کن امر تعجب و شگفتی ما را بای ه( نوشته شده بود کهللاجالله )
شخص از اولیای خداست پس خود شروع به سخن کرد و گفت که من نیز چننی اعتقادی دارم 

هایش صحبت شدمی و به متام حرفپس ما یک خوش آمد گویی اب او کردمی و اب اشتیاق اب او هم
شناسیم؟ انی را میکردن منود که چند نفر و چه کس  پرسشدادمی. پس او شروع به خوب گوش می

ی خواب هیچ شکی به او نداشت اما کمی بعد به او شک کرده بود که ی اول بینندهدر مرحله
خواهد ما را فریب دهد. صاحب رؤای من را به جایی دورتر برد و  ابشد و میاو می رنرینگی در کا

او دارد ما را  و  استکار   در ایهکنم که یک حیل: چیزی به او نگو. چون من احساس میگفت
بت را برای او ابزگو نکن و من ! سپس گفت اسرار قلزند و گمان کنم که از اولیا نیستگول می

که از برکه خارج شده بود من اب خوشحالی و شوق اب آن شخصی  . چشم: شاره به او گفتماب ا
، ی سرچنان اب اشارهاد و من همدمیکردم و در حالی که صاحب رؤای من را هشدار صحبت می
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ردم که فرزندان یک پریمردی  که اب هم در یک قطار بودمی در قسمت اپینی کمیحرف او را أتیید 
کمک کند و مرا به حال خودم    هاآندوستم بیننده رؤای را مشغول خود کردند که به ، بودند

 .رسده اپاین میگذاشت که در این حلظه خواب ب
 نیفلسط -: أبو حممد فرستنده

 میهللا الرمحن الرحبسم  :اپسخ
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل

. خواب دوستت از جانب خداوند متعال است و یک هشداری خداوند تو را موفق بگرداند
تت فرزندان شیخی که دوس دهید، اماه زاید به آن امهیت میواضح برای مشا نسبت به شخصی ک

 .داشت بعضی از پریوان آن شیخ و اتبع کالم او هستند هاآنسعی در کمک و جنات 
 اته.کرمحة هللا وبر  م ویکوالسالم عل

 أمحد احلسن                                                                                                 
 هو 1331صفر/ 

* * * 

 درود خدا بر انصار هللا.سالم و : 343/ پرسش
 مدت ها پیش یک خوابی دیدم که تقاضای تفسری آن را دارم.

مادرم صدای اذان را شنیدمی.  در خواب دیدم که وقت اذان صبح بود، دقیقا  ایدم نیست، من و
پس کم کم ماه به طور کامل پنهان شد و ، هر دو خارج شدمی و ماه را در حال خسوف دیدمی

اطراف ماه پوشیده شده ظاهر شدند و انگهان احساس کردم که زمنی در زیر  چهار عدد ماه در
... این چیزی نیست، مادرم گفت: نه، جوشدبه مادرم گفتم: زمنی دارد می، اپهامیان داغ شد

 . چیزی است که از رؤای به اید دارم
 .ما  ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل یخداوند به مشا اجر فراوان بدهد. وصل

 عراق -: نرجس فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
اذان در خواب به معنای دعوت حق است و ماه بیانگر وصی است اما پنهان شدن آن، امری 

ماه در اطراف آن از اتصال و ارتباط اشخاص مؤمن به  واضح و روشن است و ظهور چهار



     ................. ..................027انتشارات انصار امام مهدی 

 
 

)تغیری( اتفاق  و اما فوران زمنی به معنای عذاب اهلی است که اگر بداء، کندمیوصی حکایت 
رساند و عذاب اهلی هیچ وقت را به هالکت می هاآنو بیشرت  شودمینیفتد بر اهل زمنی انزل 

انزل  هاآنای برای ساکنان زمینی که عذاب بر هندهمگر اینکه رسول ای هشدار د شودیانزل من
بِ کَوَما  ﴿: فرمایدمی د شد وجود داشته ابشد. که خداوندخواه َعَث َرُسوا   ی َحتَّ یَ نَّا ُمَعذِِ  .(1)﴾نَ ب ْ

 . مگر قبل از آن رسولی را به آجنا فرستاده ابشیم(امیههیچ وقت عذابی را انزل نکرد)
 اته.کبر  و رمحة هللا م ویکوالسالم عل

 أمحد احلسن                                                                                                 
 هو 1331صفر/ 

ه سنی بود در حال رفنت به یک مکانی بودمی، کیمن به مهراه یک دوست قدمی :344/ پرسش
ت گاو نشسته بود و اب گوشت ور از گوش ایهتپوارد مکانی شدمی و امام مخینی را دیدمی که روی 

ها گندم جست و بر گوشتبرد و ایری میپناه می رد و به حضرت زهرا کمیرفت و گریه می
پس من هم در مقابل او نشستم و مهانندش شروع به گریسنت کردم و روی گوشت  ، اپشیدمی

در آن حلظه به ، طلبیدمری میبردم و از او ایپناه می اپشیدم و به حضرت زهرا گندم می
ز  ی ِگردی ادوستم اشاره کردم که مهراه ما بیاید ولی او قبول نکرد سپس امام مخینی یک تکه

گوشت،   : اگر این گوشت فاسد شد، او امام نیست و اینگوشت برداشت و به من داد و گفت
زدم ! پس من اب تعجب آن تکه گوشت را گرفتم و بنی مردم دور میشودهرگز خراب و فاسد منی

ن گوشت فاسد ای هبستم کشرط می هاآنامام است و اب   امحد: سید گفتم کهمی هاآنو به 
یک رازی است که در متام جهان   امحددر آن هنگام به من گفت: در وجود سید ، شودیمن

 .فراموش کردممهانند آن وجود ندارد ولی من آن را 
 آملان - ی: عاملفرستنده

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل

ن خواب مشا را ای هو از خداوند خواستارم ک، از خداوند متعال برای مشا آرزوی موفقیت دارم
ل و خبش خداوند بر تو و دیگران حتقق رؤایی خودت را در حقیقت و اب فضواقعیت قرار دهد 

                                                           

 .11اسراء:  -1
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طلبم که مردم را به راه حق و حقیقت هدایت کند و مشا را از پریوان حق قرار و از او می، ببینی
 .دهد

 اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم عل
 أمحد احلسن                                                                                                 

 هو 1331صفر/ 
* * * 

کرد ت میها پیش از دنیا رفت، را دیدم که اب ما صحبدر خواب زن عمومی که ماه: 341/ پرسش
: اب اینکه او از دنیا گفتمیزن عمومی گفت، که )خوابی که او دیده بود برامیان میو از یک 

: خواب دیده بودم که مردم بعد از گفتمی!( آن مرحومه بود ته بود ولی یک خوابی را دیدهرف
از اپاین دوره لیسانس خواهد  رفتند و مهاان بتول بعدحصیلی از دوره لیسانس از دنیا میفارغ الت

رم چها سالسوم و  سالز ا میسوم دوره لیسانس بودم و نی سال! و گوای من در خواب در مرد
ها پیش به اپاین مدتکه در حقیقت من دوره لیسانس را الیحمانده ات لیسانس را بگریم، در 

چننی زن عمومی چیزی شگفت انگیز و عجیب را ایدآور شد و گفت که: بتول . همرسانده بودم
که نکرد   ایهی سادات بعد از لیسانس خواهد مرد اما به غری از من اشار فارغ التحصیل مدرسه

کسی بودم که در مدرسه   بنی اهالی منطقه من تنها ! چرا کهفارغ التحصیل مدرسه سادات بود
 .( عضو هستمبیت )سادات بشراهل

 تیو ک -: بتول حممد فرستنده
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیحممد وآل حممد األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیواحلمد هلل رب العامل
آمسان کلی هفتم است.  ، متام شدن عقل ورؤای موضوع خداوند مشا را بر هر خریی موفق بدارد،

واهند برای تو امری را روشن منایند، از رمزهای این عامل که مشا خمیه کمیفرشتگان هنگا
های مشا نقش چننی این رمز در نفسنند، و همکمیوانید درک کنید، تبینی تناسید و میشمی

 .شودمیمنودن آن برای فرشتگان آسان  بسته، پس ظاهر
و عبادات است، اما رمز آموزش  عقایدپس رمز آموزش ابتدایی در دین مثال  معرفت ظاهری 

ی شش گانه هانااثنوی ای مهان شش سال دوم که بعد از درس ابتدایی است، اشاره به آمس
، در کندمیبدان عمل  اند ودمیچه آنتطبیق  اب و کندمیملکوتی دارد، که انسان به آن عروج 
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دنیا  شیطان و اب نفس و جهاد عبادات و حقایق را بشناسد، یعنی عمل اب ، اتایبدمیء آن ارتقا
، شودمیجزئی  ی شش گانه ملکوتی مثالی وهاناهای آن، و نتیجه عمل، ارتقای در آمسزینت و
در چه آنمیاز انتهای ابتدایی اجنام دادی، وقتی در آموزش دو  این دقیقا  مانند کاری بود که بعد و

ایدگریی علوم وحتصیل مقدمات آن ایدگرفتی استفاده منودی.  حل مسائل و ها وخواندن کتاب
 بنویسی. اینکه چگونه خبوانی و

آموزش تطبیق کردن را آموختی، یعنی اینکه در خالل ایدگریی در  ( دردانشکده) کلیه در اما
ن است را به دیگری آموزش که به دیگران آموختی ای کاری که دیگری از اجنام آن انتوا  دانشکده
این مسئله دقیقا  مطابق اب شناختی است که پیامربان در آمسان هفتم کلی آن را به دست  دادی، و

اجنام  دانشگاهآورند، ات آماده ِارسال شوند، چیزی که مطابق اب کاری که برای خروج از می
هند ای نسبت به کاری که دمی ، به دیگران آموزششوندمیدهند، یعنی وقتی پیامربان فرستاده می

رسانند، آموزش پیامربان به دیگران معروف است، اما ن انتوان هستند به آانن فایده میاز اجنام آ
 ای سیاسی و روشن شود، وقتی به کار اقتصادی یوسف  تمنفعت آانن به دیگران شاید برای

 مراجعه کنی. بقیه پیامربان فرستاده  اجتماعی ایشان و
توفیق خداوند به تو از اَهل  یت ابخلصوص: معنایش این است که اب اخالص ورؤایمورد  در اما

بشارتی برای  -فضل خداوند بر تو اب–به امتام رسیدن آن  اب رؤایآمسان هفت کلی هستی، 
)از مهه چیز( به سوی  توست، اما مرگ ان شاء هللا به معنای حقیقی آن است، یعنی قطع شدن

 یم بدنکنت جارا  جاور ک)إمنا   فرمود: از شناخت حقیقت، علی  دآخرت بع خداوند و
 .(مدت کواتهی جسمم مهسایه مشا بودبرای مشا بودم که برای  ایهمهاان من یک مهسای) .(1)ما (ایأ

 یبن أب یعل ینظر إلیاألرض فل ی علریسیتا  یم یر ی)من أراد أن  :فرمودند حضرت حممد 
رود به علی بن ابی را ببیند که روی زمنی راه می ایهص مردهر کسی که خبواهد شخ) .طالب(

 .طالب بنگرد(
 :را بیشرت برای مشا شرح خواهم داد مسئلهاین 
 زمنی = مدرسه ابتدایی :أول
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ی این امور که مهه،  و..و..و.. .شودمیو اب گوش شنیده  شودمییعنی اموری که اب چشم دیده 
چنان زمینی خواهد بود و علم یعنی انسان هم، واهد رسیدوقت به عامل ملکوت خنبدون عمل، هیچ

عقاید و عبادات را مطالعه  حتی اگر هزاران کتاب دینی و ، روداو از حیطه سطح زمنی فراتر منی
 :فرمایدمین کالم خداوند متعال توجه کن که ای هب -خداوند تو را موفق بگرداند- کند.

َن احلَْ ی﴿ نْ  اةِ یْعَلُموَن ظَاِهرا  مِِ در واقع به امور ظاهری  هاآن) (1)﴾ا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ یالدُّ
خماطبنی این آیه اتجرانی نیستند که جتارت  ،که از آخرت در غفلتند(حالینند در کمیدنیوی عمل 

 نها عاملان دین هستند که مشغول ایدگریی و تدریس دین وای هرا مشغول کرده است، بلک هاآن
. و عمل مشا تنها انیددیمن چیزی: مشا هیچ گویدمی هاآنی هستند ولی خداوند به عقایدمسائل 

  ! هیچ ارتباطی به جهان آخرت ندارد دنیوی و مادی است و
اند عمل کند و شرط عمل ابید دمیچه آنانسان اگر چیزی بداند بر او واجب است که به 

مشا اگر خواندن و  و، شناختش حقیقی ابشد و ایبدقاء ارت اخالص در آن ابشد ات انسان بتواند
نداشته ی ابتدایی اید گرفتی و هیچ گونه عملی جهت شناخت در این زمینه نوشنت را در دوره

؟ بلکه شاید آن اند چیستدیسوادی که خواندن و نوشنت را من، فرق تو اب یک شخص بیابشی
از  َبرت. مگر سنگ رت از تو خواهد بودش دهد خیلی َبسواد، اگر خوب به حرف معلم گو بی
 یَفهِ  کم مِِن بَ ْعِد َذلِ کمثَّ َقَسْت قُ ُلوبُ ﴿ نوندشیمن که  گاهی اوقات نیستهای سنگی دل
َها َلَما یاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوة  َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما ک ْخُرُج یفَ شَّقَُّق یتَ َفجَُّر ِمْنُه األَنْ َهاُر َوِإنَّ ِمن ْ

َها َلَما   یها)سپس دل .(2)﴾ِة اّللِِ َوَما اّلِلُ ِبَغاِفلر َعمَّا تَ ْعَمُلونَ یْهِبُط ِمْن َخشْ یِمْنُه اْلَماء َوِإنَّ ِمن ْ
ها سنگ یه از برخکاز آن چرا   ترسخت اید مهانند سنگ ین ]واقعه[ سخت گردیمشا بعد از ا

 هاآناز  یو برخ شودمیو آب از آن خارج  شکافدمی هاآناز  ایاپرهو  زندمیون ری ب ییهایجو 
 .ست(یغافل ن کنیدمیچه آنو خدا از  ریزدمیم خدا فرو یاز ب
 مدرسه متوسطهوت = کمل :دوم
ن ای هرا به شکل معادالتی برایتان شرح خواهم داد که بیشرت برای تو واضح گردد ک هاآنکه 

 . گانه مناد شش آمسان ملکوتی استمراحل شش

                                                           

 .1روم:  -1
 .19بقرة:  -2
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 شش سال = شش آمسان 
کدام ابالی  کدام ابالتر و بعد از دیگری است = شش آمسانی که هر که هر  ایهشش مرحل

 دیگری و بعد از آن قرار گرفته است.
 .عمل به علم قبلی برای زاید کردن شناخت تطبیق آموزش قبلی برای شناخت بیشرت=

شش آمسان ملکوتی و پیشرفت و ارتقاء به مهنی خاطر بسیار طبیعی است که فرشتگان منادی از 
ی تعلیم در شش سال متوسطه، که بعد از مرحله هستند و ای اپاین خبشی از مرحله هاآندر 

ن شکل، ای هن صورت و بای هابشد، بلکه حتی این مناد از حکمت است ات فرشتگان بابتدایی می
 .این سازندشناخت و معرفت عامل ملکوت را برای مشا به صورت واضحی منا

 چننی ات مقدار نزدیکی رمزی روشن شود. هم
توجه کن، تو در هنگام درس خواندن در مقطع متوسطه از ابزاری که در مقطع ابتدایی کسب  

مهان خواندن و نوشنت است، اما آای این ابزار برای پیشرفت و  هاآنکنی که کردی، استفاده می
را که چه آناینکه احتیاج به دقت بیشرتی برای فهم  ی ابالتر کافی است ایارتقاء تو به اپیه

نوشتی، الزم بود. به أتکید که به درک و فهم بیشرتی نیازمند بودی در غری واندی و میخمی
ای که در آن بودی امکان پذیر صورت دستیابی به شناخت و انتقال به مرحله ابالتر از مرحلهاین

ی عامل ملکوت نیز مهان گونه است. گانههای ششمسانبنابراین ارتقاء و پیشرفت در آ، نیست
ی ابالتر و آمسانی ابالتر پس عمل کردن به چیزی که قبال  آموختی به تنهایی برای ارتقاء به مرحله

که در آن بودی،کافی نیست بلکه ابید در عمل اخالص داشت چون عمل بدون چه  آناز 
 ندارد. ایهندن بدون دقت و فهم هیچ مثر اخالص هیچ اعتباری ندارد، مهان گونه که خوا

مثال  شاید روزی یک کتابی در دست داشته ابشی و مشغول خواندن آن ابشی ولی فکر و ذهن 
وی که گوای شمین ای هتو مشغول یک مشکل خانوادگی ابشد بنابراین در موقع بسنت کتاب متوج

 ای. اصال  کتاب را ابز نکرده
آمیز است که ارتقاء دقت کن و ببنی که چقدر حکمت هاآنبنی  ن قرب و نزدیکی رمزیای هب

 .ی حتصیلی متوسطه تشبیه شده استگانه مثال  به دورهشش یهامالئکه در آمسان
 دانشکده ای حتصیالت عالی در دانشگاه = آمسان کلی هفتم :سوم
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کلی است و شامل   . آمسان هفتم مهان آمسانابشدمیها در اینجا رمز به دلیل مطابقت بنی اسم
ی متوسطه است چننی آموزش عالی که بعد از دورهجزئیات و امور متنافی و خمالف نیست و هم

. هر چند اشکالی ندارد بر اینکه اصل شوددانشکده( انمیده می =ع است )کلیهیطور که شامهان
 هاطع ابالتر بکه امهیت دارد اینکه درس خواندن در مقچه  آناین اصطالح از زابن عربی نیست، 

تعلیم در دانشکده در ام، طور که در حبث گذشته شرح دادهچننی مهانهم، ن اسم معروف استای
امری اب واقعیت است یعنی اینکه انسان از یک جامعه انسانی برای ایدگریی  حقیقت مطابق

ای  ان جامعهسوی مهه و بعد از اینکه درس خود را به اپاین برساند ب شودمیبیشرت وارد دانشکده 
انسانی  که آموخته به دیگران اید دهد و به جمتمعچه  آنکه از آن آمده ابز خواهدگشت ات از 

این امر )انتقال  هفارغ التحصیلی آماد ن شخص بعد ازای هتوان گفت کسود برساند. ای حداقل می
و معرفت از ( شده است و این گونه است که انسان بعد از پیشرفت و شناخت علوم به دیگران

عامل آمسان کلی هفتم تواانیی این را خواهد داشت که علوم خود را به دیگران منتقل کند ات بتواند 
 یک شخص مفیدی برای اصالح جامعه انسانی خود ابشد.

: مهاان فارغ التحصیالن آمسان هفتم مهان پیامربانی هستند که ممکن است برای توضیح بیشرت بگومی
سوی مردم ارسال شوند و ای ممکن است فرستاده نشوند ولی در دو حالت از جانب خداوند به 

به ابشند و در دو حالت مردم را می برای دیگران مفید هستند و برای جمتمع انسانی مثمر مثر
. آری، تفاوت زایدی بنی پیامرب فرستاده شده و نوع دیگر از پیامربان  نندکمیسوی خدا هدایت 

 ختمتوانی به کتاب )ای فهم و درک بیشرت این تفاوت می. که بر ود داردوج اندهکه فرستاده نشد
 .نبوت( مراجعه کنی

انی چه مرد و چه زن ابشد، ی که ممکن است به ذهن انسان خطور کند که: هر انسپرسشو اما 
تواند پیامرب ابشد، یعنی مقام نبوت داشته ابشد و به آمسان کلی هفتم ارتقا پیدا کند و آای می

دست بیاورد؟ در اپسخ ابید  ه می را که خداوند متعال ایدگریی آن علوم را آسان منوده، بعلو 
که به مردان اختصاص دارد، فقط ارسال از چه  آنمردان نیست و  حمدود به: آری نبوت گفت

جانب خداست. و درهای ارتقاء و پیشرفت بر روی هر انسانی ابز است و تفاوتی بنی شخصی 
سفید و سیاه وجود ندارد. این ، س تفاوتی بنی مرد و زن،  عرب و غری عرباب دیگری نیست. پ

نیا جهل و متام دپذیرد و آن قانون: )ها مطابق اب قانونی صورت میابز بودن درها برای مهه انسان
، ی علم حجت است مگر چیزی که به آن عمل شودو مهه، های علماندانی است مگر جایگاه
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و اخالص مهیشه در معرض خطر ، اهر است مگر اینکه اب اخالص ابشدی علم رای و تظو مهه
 . (بسیار بزرگی است که شخص چگونه آن را به اپاین برساند

 .ی مردم در این قانون مساوی هستندمهه
  .نندکمیگریند و اندیشه نوند به لطف خداوند پند میشمیخوشا به حال کسانی که 

اید ه موفقیت دارم و از مشا تقاضا دارم که در دعاهایتان مرا ب از خداوند متعال برای مشا آرزوی
 اته.کم ورمحة هللا وبر یکوالسالم عل .د در کارهایتان به مشا اپداش دهدبیاورید، خداون

 أمحد احلسن                                                                                                 
 هو 1331صفر/ 

* * * 

در خواب دیدم که زن پدرم که سیده بود پیش من آمد و گفت چرا متحری هستی  :343/ پرسش
من گفت: سید هستی؟ گفتم: آری، پس سیده به امحد سید دنبالهات چیست ؟ آای بو دلیل گریه

در بنی مشاست. که در این حلظه از خواب بیدار شدم و من از مهان حلظه ات حاال    امحد
ی این خواب دارد؟ و نظری درابرهچه  احلسنامحدکنم و آرزو دارم بدامن که سید ریه میگ

دهم و من  را ادامه کار کنم؟ چگونه زندگیمهخواهم بدامن که تکلیف من چیست و ابید چمی
از سید  ،ام معروف هستمرو دارم و در دولت و قبیلهرا پیششخصی سیاسی هستم و انتخاابت

را از است خداوند منای ممکنآ ابره بدهد کهای در اینمن اشارهدارم ات بهخواهش  سناحلامحد
 ؟شدابسرابزان امام حجت ابن احلسن عجل هللا تعالی فرجه الشریف انتخاب کرده

 مالزی -فرستنده: سالم اسدی 
 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ

 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و د وصلی هللا علی حمم احلمد هلل رب العاملنی، و و
را ببخشد. ما در گناهان تو ار خریی که مورد رضایت اوست موفق کند وکرا در هرخداوند تو

 منودند. را سپریکه فرشتگان آناین دنیا نیامدمی مگر برای گذراندن امتحانی
اْلِمیَزاَن لِیُقوَم النَّاُس  أَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلکَتاَب وَ  یَناِت وَ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِِبْلبَ ﴿خداوند متعال فرمود:

ُ َمن ینُصُرُه وَ  أَنَزْلَنا احْلَِدیَد ِفیِه َبٌَْس َشِدیٌد وَ  ِِبْلِقْسِط وَ  ُرُسَلُه ِِبْلَغیِب ِإنَّ  َمَناِفُع لِلنَّاِس َولِیْعَلَم اّللَّ
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کردمی ها کتاب و میزان انزلرا اب دلیل روشن فرستادمی و اب آنودما رسوالن خ ) (1)﴾اّللََّ َقِوی َعزِیزٌ 
را انزل کردمی که از آن نریوی شدید و منافعی برای مردم است، ات مردم قیام به عدالت کنند و آهن

را ببینند، خداوند قوی و که اوکند بی آنمیرا ایریات خداوند بداند چه کسی او و رسوالنش
حال  پذیر است و خوشا بهپس امتحان اب ایری خداوند و رسولش امکان (.تانپذیر اسشکست

ی ابشند و خلیفهکنند و از مجع سجده کنندگان میمنیشوند و تکربمیاجنام موفقکسانی که سر
 دهند.را ایری میخدا در خود

از سرابزان او منود که  را انتخابرا موفق بگرداند: اگر خداوند تومشا، خداوند مشا پرسشاما 
کند پس بر تو است که اب خواهد انتخاب میکه را میشد پس بدان که خداوند متعال آنخواهی
را  را برگزینی و این استعداداهلی تصمیم حقیقی و واقعی بگریی که خداوند متعاللطف

 را بطلبی.داشت که هرچه داری را در راه خداوند تقدمی کنی و تنها رضای اوخواهی
 برکاته. رمحة هللا و لسالم علیکم وا و

 أمحد احلسن                                                                                  
 هو 1331ربیع األول/ 

* * * 

ابشد؟ آرزو دارم صادقه میآای خواب زن حائض از خداوند است ای خواب غری :344/ پرسش
از پنجاه زن ایران امام هستم واقعیت ابشد و این آرزوی من است که را که دیدم، که من خوابی

چننی برای منایی و همرا ایری منامی. امیدوارم که برای شفای من و مهسرم دعا  حسنی زمان
تر است، برایش دعا کنید که خداوند موفقیت دخرتم و پسرامن دعا کنی. سرورم، دخرتم مهم

را از او و خواهرانش و والدینش  هانفس به او بدهد و بیماریبهبدنی و اعتماد سالمتی و قدرت
 دور کند.و متام انصار به

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 کویت  -فرستنده: بتول 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 ما .سلم تسلی املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

                                                           

 .21حدید:  -1
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را بر  تواند رؤاییی صادقه از ملکوت آمسان ببیند، و از خداوند خواستارم که مهه مشازن حائض می
 کند.دنیا موفق بدارد او ولی من است و او نیکوکاران را سرپرستی می وخری آخرت 

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو 1331ربیع األول/ 
* * * 

 برکاته. رمحه هللا و سالم علیکم و :344/ پرسش
 اما بعد...

امام  وحسنی  سالم بر بقیة هللا، سالم و درود بر حضرت حممد و علی و فاطمه و حسن و
ظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام صادق و امام کاسجاد و امام ابقر و امام جعفر

و سالم و درود بر  منتظر و امام دلری و قدرمتند )قائم آل حممد( عسکری و امام مهدیحسن
 سلم تسلیما  کثریا . حممد و آل حممد ائمه و مهدینی و

ه مهان انصار خداوند و ایران حضرت حممد و آل بیتش ائمه و مهدینی کو سالم و درود من بر
 شود.او بیعت میابشند که بنی رکن و مقام ابمیانی می امحدایران 

را طوالنی کردم خواستم بگومی که من اب انم و ذکر تو به درگاه که پیامم، اب اینامحدسرور و مالمی 
بیت اپک و مطهر برای ما شفاعت کن. و اما برم پس نزد پروردگارت و آلمیخداوند متعال پناه

 نده:ب پرسش
 اول: راز مثلث برمودا چیست؟

ابشد، خداوند متعال می 31/12/2118 و 1331حمرم  13دوم: امروز که پنجشنبه مصادف اب 
را جلب نکنم از دنیا نروم و مهراه کردم، که ات رضای خداوندرا دعا می و اهل بیت پیامرب 

خورم، که بعد از قسم می خداوند متعالعلیه ظاملان جبنگم. بهبر و میانی  امام مهدی 
بزرگ دیدم که پیش من آمد و یک لباس سیاه قشنگی به را بنی دو لشکر بسیارمناز صبح خودم

جبنگد  که مهراه امام مهدی گروه دوم لباس سفید داد و گفت: کسیکه بهمن داد در حالی
کردم چیز که ذکرجز این مواردی  بههای سیاه است، رؤای طوالنی بود ولی لباسش مهنی لباس

خداوند عظیم و متعال شاهد کالم من است. این خواب اولنی خوابی  اید ندارم ودیگری به
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های متعددی بینم بلکه خوابمی موعود  امحددعوت امام آوردمن بهاز امیان نیست که من بعد
 میانی  احلسنامحدو امام  ها: قبل از مدتی امام مهدی آن یمنودم که از مجلهمشاهده

دو صورت نورانی و درخشان بود. گوای  ها را ببینم و چون هری آنمهراه او بود ولی نتوانستم چهره
گفت: این بیعت  گذاشت و احلسن امحدروی کتف را بردست راستش که امام مهدی 

 است. میانی احلسن امحدبنی رکن و مقام است، این مهان  یشده
. احلسن امحد چننی سالم و احرتام من به ایران سیدمشا ابد. همسالم و درود خداوند بر و

و در   امحد سید دامن و سالم و درود من برها میرا خادم کفش آن خداوند من خودمقسم به
 و پدرانش  موعود امحد  و بیت را شاکرم، سپس از اهلمرحله اول خدا

بود و کنی که ات روز قیامت از ایران مشا خواهمدعاخواهم برامی گذارم. موالی من از مشا میسپاس
کنم. میفرستم و تشکرسازد و در اپاین سخن، ابز سالم و درود میخداوند مرا در این امر موفق

 سالم و درود خداوند بر حممد و آل حممد و صلوات خداوند بر ائمه و مهدینی و شهادت
 د. های خدا هستنحجت دهم که مهدی و مهدینی می

 تشکر و سپاس.برسد اب احلسن امحدهای من در اسرع وقت به دست سید امیدوارم که پیام
 سورای -فرستنده: منتظر 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

را پریوز  ها دین خودی آنوسیلهدهد که بهرا در مجع کسانی قرارااز خداوند متعال خواستارم که مش
 قدم ابشی و ایر و پریو حق گردی.را موفق کند که بر حق اثبتگرداند و تو

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                           

 هو 1331ربیع األول/ 
* * * 

 السالم علیکم.: 344/ پرسش
سوار در یک صحرا منتظر تعدای افراد دیگر و چند اسب هها قبل در رؤای دیدم که من مهراسال

 شد که او حضرت عیسی بودم، ولی در َنایت امر برامی مشخص آمدن جدم امام علی 
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سجود رفتم و در روی زمنی صحرا بهبود. اب دیدن ایشان برشده در رواایت اب مشخصات وصف
از اسب  هوش شدم. پس حضرت عیسی بود بی هامی خیس شدهکه چشمامن اب اشکحالی

را از زمنی بلند کرد در حالی که من در رکوع بودم سوی من حرکت کرد و منآمده و بهخود فرود
 شای زیبایی او بودم. و به من یک زره و مششری داد و من مشغول متا

مهراه گروهی از  بود، در این رؤای من به رؤایی دوم مربوط به حمبوب من و جدم امام مهدی 
تن داشتند. اب بودمی که لباس سفیِد خالص و اپک بهکودکان از متام اطراف دور او مجع شده

فید داشت و جسم او ای سشد که بلند قد و چهرهمن نگاه کرد. چننی برامی وامنودلبخندی به
 تنومند و رنگ مویش خرمایی بود. 
بودم و در مقابل دیدگامن قرص از مست روی آب درای ایستادهخواب سومم این بود که: من بر

 مغرب طلوع کرد. 
زمان را مشاهده کرد و در آن  ابشد که حضرت مرمی عذراءخواب چهارم مربوط به مادرم می

، آن زن اپک دامن در کنار مادرم کمش بودم(. حضرت مرمی من ابردار بود )من در شبه
مادرم گفت : کرد. بهای محل میرا در گهواره که فرزندش حضرت مسیح نشست در حالی

سپس اسم او حممد  ،آورد که برای مدت سه روز اسم او عیسی خواهد بوددنیا خواهیرا بهپسری
 شود و این امر اتفاق افتاد. می

را برای من تفسری   هااین خوابخواستارم که  امحد احلسنو فرزند عمومی سید  از سرورم 
او و ایری ایشان به امام زمامنان کنم او از نیکوکاران است و من بهمیکند چرا که من احساس

او  را در ایری رساندن بهابشد منبسیار امیدوارم. خداوندا؛ اگر ادعای میانی بودن او درست
 ات صاحب العصر و الزمان اثبت قدم نگه دار. را در ایری رساندن به خلیفهمنکمک کن و 

بر علیه سفیانی ابشم.  برای من دعا کن که از اولنی ایران و سرابزان خداوند و امام مهدی 
 السالم. و

 چنی -فرستنده: سید حممد حیدر 
 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ

  علی حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیما .احلمد هلل رب العاملنی، وصلی هللا و
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مشا توفیق و اخالص بدهد از ایران امام خواب اول بشارتی برای مشاست که اگر خداوند متعال به
است  و شبیه حضرت عیسی   چون امام علیخواهی بود که او هم مهدی 

را در هیئت حضرت بودی ولی او اب هیئت امام علی  این مشا در خواب منتظر او بنابر
 دیدی. عیسی 

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                       

 هو 1331مجادی األول/ 
* * * 

کرد، بعداز آن می ت برامی دعادر کنارم مردی بود که اب شد کردم ومی سجده: 344/ پرسش
 رد.گسوی خداوند ابزبده، به را تغیریشود، روشتدعایت ُمستجاب منی من گفت: چرابه

 هلند -فرستنده: لؤی اهلامشی 
 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ

 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و
حال برای دهنده برای مشاست. پس ابید مهیشه و در هردهنده و هشدارین خواب مهزمان بشارتا

ابشی و ایر و ایور اولیاء شناخت حق به خدا پناه بربی و در عمل در راه خدا اخالص داشته
 تو اجابت کند. حجت خدا ابشی ات برای

 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                       

 هو 1331مجادی األول/ 
* * * 

شکل ش دیدم که انگهان بهامامم، در عامل رؤای آمسان را به شکل طبیعیاسرورم و  :344/ پرسش
 گشت. میکل طبیعی خود ابزششد و دوابره بهآمد که چندین ابر نورانی مییک چراغ نورانی در

ابر آمسان که روشن گشت دیگر نور آن را دیدم ولی این این رؤایچند روز بعد، خوابی شبیه به
ی )این مهان  دامن چرا مجلهگونه است. منیخود گفتم: این مهانخاموش نشد. پس در خواب به

 گفتم. گونه است( را
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 کویت  -فرستنده: خالد 
 ن الرحیمبسم هللا الرمح :اپسخ

 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و
هللا یک نقطه شروع خریی ابشد که این خواب از فضل و خبشش خداوند برای مشاست و إن شاء

 .ها و عامل فرشتگان آشنا سازدرا اب عامل ملکوت و آمسانمشا خداوند
 برکاته. رمحة هللا و کم والسالم علی و

 أمحد احلسن                                                                                        
 هو 1331مجادی األول/ 

* * * 

ه خوابی دیدم ک از قرائت دعای رؤای به نقل از وصی ها بعدشبی از شب :400/ پرسش
بود که که در مقابل من روی صندلی ای چیزی شبیه آن نشسته  را دیدمگونه بود: )شخصیاین

 این شخص رسول خدا  مرت بود و من احساس کردم کهفاصله بنی من و آن شخص نیم
 اپسخم پرسشهستی؟ اب اشاره اب سر خود به  است. از او پرسیدم: آای تو حممد رسول هللا 

امی، امیان آورده  امحد احلسنبه دعوت سید از او پرسیدم: من و بسیاری از برادران  بلی داد.
 اپسخدادن سر دیگر اب تکانای از جانب مشاست؟ پس ابرآای او از فرزندان مشا و فرستاده

ی نور خورشید چون اشعهحلظه نوری همداد. سپس یک لبخندی زد که در آنرا، بله اپسخمپرسش
که خاطر نور شدید، چشمامن را بستم. هنگامیه ایشان درخشید که من بی تر، از چهرهو ای قوی

 خداوند بر این کالمم گواه شاهد است(.  )و را بیدار دیدم. را ابز کردم خودم دوابره چشمامن
 را توفیق دهد.طور واضح توضیح دهید. خداوند مشارا بهدارم که خوامباز مشا خواهش

 عراق -فرستنده: حسنی اسدی 
 الرحیمبسم هللا الرمحن  :اپسخ

 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و
را در امور خری موفق کند. خواب مشا بسیار واضح و آشکار است و در آن بشارتی خداوند تو

 هللا ازرا ببیند ان شاء  س ایشان کای و هررا دیده  که تو حضرت حممد،برای توست
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به خری خامته  رارا در اخالص موفق کند و عاقبت اوابشد اگر خداوند اوَبرتین خلق خدا می
 دهد.

  برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                         

 هو 1331مجادی األول/ 
* * * 

 و ، درود ، به میانی آل حممد امحداحلسن موالمی سید خطاب به آقا و :403/ پرسش
 فرزندامن فدای مشا. یمهه خانواده و های ما وخانواده اش، روح ایشان وسالم خداوند بر

 مست مهسرم رفتم ورا ِذبح کنم، به داد که مهسرممن دستوری دیدم: خداوند بهیایو موالمی، ر  آقامی و
 را ِذبح کنم، واست ات تومن دستور دادهاو گفتم: خداوند بهبه خانه بودند، ومن درمهراه شان ای

 روی زمنی خوابید و و شدرا شنید، فورا  تسلیم دستامن چاقویی بود، وقتی مهسرم این سخنم در
توانستم من گفت: مرا ذبح کن، ولی من نبه منود، ورا برای من آشکارگردنش را کج کرد وسرش

 را ذبح کنم.توامن توگفتم: منیمی کردم وگریه می در دستامن بود و چاقو را ذبح کنم، واو
 فرستنده: حممد متیمی

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

منایی، و حق امر تبعیت ازرا بهمهسر خود تو امر منوده که دائما  و بهاه ای این است کو اتویل ر 
چه که از مستحبات چننی اجنام آنهم منایی، وعبادت و طاعت خدا و اخالص برای خدا امربه

دنیا در نفس و حبشدن منیت و هوایپس ذبح او یعنی کشته مقدور است؛ مثل مناز شب،
 نفس.

 برکاته. هللا ورمحة  السالم علیکم و و
 أمحد احلسن                                                                                          

 هو 1331مجادی األول/ 
* * * 
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مورد مشا  در من در خواب دیدم که مشا وصی هستی و .ام..موالی کرمی و خبشنده :404/ پرسش
  .ریوان وصی ابشم، مرا خرب کنخواهم از پوجو کردم، من میجست

 أوصیائه العرتة الشرفاء. آل حممد و السالم علی حممد وو 
 حبرین -فرستنده: علی علی 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و
را از ابطل و تبعیت دارد، و مشاآن موفق شناخت حق و تبعیت از را برخداوند خواستارم که مشااز

 کند.از آن دور
 برکاته.  رمحة هللا و السالم علیکم و و

 أمحد احلسن                                                                                        
 هو 1331مجادی األول/ 

* * * 

 لیکم.سالم ع :401/ پرسش
شد و منی او دیده یی واضحی برارا دیدم که چهرهخواب مرد بلند قامتیسرور و موالی من، در

سوی آمسان آمدم و صدایی ازبودند. من از دور می دور او مجع شدهدایره بهمردم به شکل نیم
، ولی مردم است ایشان امام حسنی  بده و بگو کهمردم خربگفت: بهمن می شنیدم که بهمی
 کردند.منی گفتم ابورچه را که میآن

 مشا ابد سرورم.درود خداوند بر
 اسبانیا -فرستنده: میثم 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

 است. در این زمان مهان مهدی  حسنی 
 .را بر هر خریی موفق داردداوند توخ
 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و

 أمحد احلسن                                                                               
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 هو 1331مجادی األول/ 
* * * 

خوانی امام م شبیهای بودم که در آن مراسخانهحال رفنت بهدر خواب دیدم که در :403/ پرسش
را  شد، و در آن مکان فقط زن بود که داشتند نقش حضرت رقیه میا اجر  حسنی 

بود و در جلوی منزل فضایی ابز و خالی بود، سپس یک دخرت کردند. درب آن خانه ابزمیابزی
ت: من گفاش واضح و منااین نبود. یکی از آن زانن بهجوانی اب لباس مشکی آمد که حتی چهره

من گفت: چرا تو نقش حضرت رقیه ، که آمده. سپس زن دیگری بهاست این حضرت رقیه 
 ام متاشا  ندارم فقط آمده ایخوانی عالقهدادم که: من به شبیهاپسخ اوکنی؟ پس بهمنی را ابزی

ود  بقدر سنگنیمن داد ولی عباء آنرا بهشیعبا چنان در آجنا ماندم ات حضرت رقیه کنم و هم
برسد،  کمک حضرت رقیه که احساس کردم سرم درد گرفت. اب خود گفتم: خداوند به

 را حتمل کند؟بود سنگینی آنچگونه توانسته
 عراق -فرستنده: أم علی 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 سلم تسلیما . املهدینی و آل حممد األئمة و صلی هللا علی حممد و احلمد هلل رب العاملنی، و و

هللا  او داد، ان شاء را به عبای خود این خواب بشارت برای آن کسی است که حضرت رقیه 
او توفیق اخالص و عاقبت ای قرار بگرید اگر خداوند بهمرتبهکه او در یک جایگاه و مقام بلند

 .خریی دهد
 برکاته. رمحة هللا و السالم علیکم و و

 أمحد احلسن                                                                                       
 هو 1331مجادی األول/ 

* * * 





 : قسمت دوم

  یأنصار امام مهد ی هاپاسخ

 بسم اّلل الرمحن الرحیم :404/ پرسش
 واحلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیما .

 موضع الرسالة. معدن العلم و ای أهل بیت الرمحة والسالم علیکم 
فالسابق إلی  ،السبق ثالثة) کند که حضرت فرمودند:روایت می ،ابن عباس، از پیامرباکرم 

؛ والسابق إلی عیسی صاحب یس, والسابق إلی حممد علی بن أبی طالب ،موسی یوشع بن نون
مست موسی سبقت گرفت یوشع بن نون  هستند: فردی که به افرادی که ِسبقت گرفتند، سه نفر

سبقت   فردی که به حممد فردی که به مست عیسی سبقت گرفت صاحب یس بود، و بود، و
 (. گرفت علی بن ابی طالب بود

 صاحب یس کیست؟ 
 UAE -فرستنده: زینب 

 بسم اّلل الرمحن الرحیم :اپسخ
 دینی وسلم تسلیما .احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآله األئمة وامله

 است.  این که صاحب ایسنی مهان حبیب جنار  آمده رواایت أهل بیت  آن چه که در
 هیئت علمی                                                                           

 انصار امام مهدی مکن هللا له فی االرض   
 شیخ انظم عقیلی  

 ه1331اخلری شعبان
* * * 

 سالم بر أنصار اّلل.: 404/ پرسش
ز ابزگشت از زایرت، امام کاظم ا بعد و  چهارشنبه مصادف اب زایرت امام کاظم  روز در
 در منازش می فرمود: )اللهم صل علی حممد  خواند وعامل رؤای دیدم که گویی مناز می را در

 وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیما (. 
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 عراق  -مشری فرستنده: سلوان 
 بسم اّلل الرمحن الرحیم :اپسخ

 احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآله األئمة واملهدینی وسلم تسلیما .
 وعلیکم السالم ورمحة اّلل وبرکاته.

 رؤایی مبارکی است، خداوند به مشا برکت دهد، این نعمتی از خداوند است که خداوند بر 
بدهد، و در خوابتان اب مشا سخن بگوید، خداوند را به خاطر  حقانیت عقیده اتن شهادت

فرج سریع را  ایری و از خداوند ثبات قدم و و فضلیتی که به مشا ارزانی کرده شکر گذار ابشید
 متنای دعا از مشا دارمی. خداوند متعال خبواه و نصارا برای متامی

  
                                                                                                     

 هیئت علمی
 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(

 شیخ انظم عقیلی                                                                                              
 ه 4194شعبان اخلری/

* * * 

 کم ورمحة اّلل وبرکاتهالسالم علی :404/ پرسش
 عاقبت برای متقیان و دمشنی نیست مگر بر ظاملان. احلمد ّلل رب العاملنی، و

اساس آن چه مطالعه کردم و درابره  میانی بصری... بر اما بعد... از نرباس به امحداحلسن 
تاده فرس امام معصوم از جانب خداوند و مشا فهمیدم، مشا  مهان میانی موعود از اهل بیت، و

بشارت دهنده هستید اما در  ، سالم به مهه بشر بعنوان انذاره وشده از جانب امام مهدی 
 مورد شیخ اُسامه بن الدن را بدامن؟ آای این فرد جماِهد در را خوام دیدگاه مشام، میپرسش مورد

 احادیث است؟  حقی است ای ُمزدور آمریکایی است، ای مهان سفیانی مذکور در
 دولت عراق اسالمی و جهان اسالم مانند سومال و مورد گروهک های مبارز در نظر مشا در
کشمری، به طور کلی گروه القاعده چیست؟ و آای  گروه  در چچن و اجلزائر و جنگجواین در

است، وآای آانن برحق  احادیث پیامرب طالبان  مهان صاحبان پرچم های سیاه مذکور در
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 هستند ای ابطل؟
این   وجود دارد، َمبنی بر سایت ها کتاب های متفکرین و ای وای ماهوارهسخنی در شبکه ه

 دیگری ؟  عذاب خدایی از بنی می رود، آای مشا مهنی نظر را دارید ای نظر که آمریکا اب
هم چننی بعضی از حمققنی در ِاعجاز علمی قرآن به نزدیکی زوال اسرائیل به دست امام مهدی 

 این سخن من  ، و2122گویند: ، بعضی ها می2142گویند: بعضی ها می گویند، ومی
 داند. به آن اعتقاد ندارم، چون غیب را فقط خداوند می نیست و

 مغرب عربی -فرستنده: نرباس قریشی 

 بسم اّلل الرمحن الرحیم :اپسخ
 ا .احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیما  کثری 

 برکاته. رمحة اّلل و وعلیکم السالم و
امیان بیاورد، اما   اوصیای آل حممد  اوست که به میانی و بر اسامه بن الدن گمراه است و

مطالعه کنی ات  ای برادران انصار راهمی توانی کتاب گروه القاعده یک گروه شیطانی است. و
 کردی نیست. تو ذکرحال چیزی که  هر حقیقت پرچم های سیاه را بشناسی، در

 شود، وبه زودی زمنی از مهه دولت شیطانی اپک می آمریکا زوال و انبودی است و اما مسری
 (1)؛کذب الوقاتون) مضمون حدیث است که: کنند، ووقت تعینی منی ِبدان که آل حممد 

 (.هستند کنند دروغگوافرادی که وقت تعینی می
 هیئت علمی                                                                                       

 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(
 استاد أبو حممد انصاری                                                                                        

 هو1331شعبان/                                                                                        
* * * 

 سالم علیکم ورمحة اّلل وبرکاته. :404/ پرسش
 هستم؟ نفر 949ابطنی مشا چیست؟ آای من جزو  انم ظاهر و

 مین -فرستنده: امحدعلی 
                                                           

 ِبب کراهت توقیت. 1کافی ج -1
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 بسم اّلل الرمحن الرحیم :اپسخ
 مد األئمة واملهدینی وسلم تسلیما  کثریا .احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآل حم

مهدی  عبداّلل و : امحد وکردند  ذکر ایشان را طور که وصیت رسول اّلل اسم سید مهان
که او حجتی از از خالل این می توانی بفهمی است، این چیزی است که برای تو مهم است، و

یکی از   در داحلسن امح سید وصی از اوصیاء رسول اّلل است. و حجت های خداوند و
 در آمسان حممد است. زمنی امحد و کرده که انم مهدی اول در کتاب هایش ذکر

های خداوند متعال سعی  از امیان به حجت فردی که بعد ست که هرا مقامی 949اما برای 
 کند. عمل کند می تواند به آن دست پیدا کند و

 هیئت علمی                                                                                   
 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(

 استاد أبو حممد أنصاری                                                                                      
 هو 1331شعبان/                                                                                    

* * * 

 سالم علیکم ورمحة اّلل وبرکاته. :404/ پرسش
 مشا را طوالنی کند. ان شاء اّلل خداوند عمر درود نیکو و

ی پرسشمن دوست دارم مشکلم را بیان کنم: اب هرشخصی که در مورد دعوت مناقشه منودم، 
کند، چرا مشا را برای ما ودش ظهور منیخ امام مهدی  کنند که چرامن مطرح می بر

 فرستاد؟؟
دیگر: چرا انتخاب رئیسی برای دولت عراق برای ما اشتباه است، آای عراق را  این  پرسش و

 ها را قانع کنم، ازتوامن آنمنی دامن، ومنی را پرسش من اپسخ این دو چننی بدون رئیس َرها کنیم؟ و
 واقعا  متشکرم.  بدهید و را واالمتسکنم که اپسخ مشا متنا می

 عراق  -فرستنده: راویه معموری 

 بسم اّلل الرمحن الرحیم :اپسخ
 احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیما  کثریا .

 وعلیکم السالم ورمحة اّلل وبرکاته. 
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کننده استنباط   پرسشاز جانب  آن بدون شک از آن، مترد بر حق اول: و پرسشمورد  در
فرد  و بر را فرستاده است، امحداحلسن  سید در واقع االن امام مهدی  شود، ومی

مورد این حقیقت خارجی که واقع شده طلب کند، اما این  کننده است که دلیلی در  پرسش
 م فرزندش را فرستاد، کافی است که بدانیم: اما امام خودش ظهور نکرد و که چرا  پرسش

اراده خداوند متعال این  سپس اگر دهد عنی صواب است،چه اجنام میآن داانست و حکیم و
ماست که واقعیت را مناقشه کنیم ومطمئن  کنیم؟ آای به خداوند اعرتاض کنیم؟ بر بوده چه کار

این   از پرسشبعد نزد خودمان و حقیقت است، اما فرض کردن واقعیت در شومی که آن واقعیت و
وسوسه های شیطانی  کنم آن از فرض کردمی حتقق نیفتاده است، فکر این واقعیتی که ما اکه چر 

 دارد. خواهد مردم را از حق ابزاست که می
دانند که حجت خداوند متعال قبل از ورود نریوهای احتالل دوم: مهه می پرسشمورد  اما در

ها ان داشتند برای آنامی گرا ، دانستندها این مطلب را میغریآن فقهای جنف و وجود داشت و
شدند، هم چننی اصل انتخاابت واختیار حاکم توسط مردم از نظر او مجع می ابید دور سزاوار بود

ایشان  شود ودعوت شریفش شناخته می و امحداحلسن  سیداز آن  و شرعی ابطل است،
گوید، متعال این را مینیستند که به بطالن انتخاب حاکم توسط مردم قایل ابشند، بلکه خداوند 

 است ای مردم؟ ترحکیم آای خداوند داان تر و و
دین   زندگی است، و گران َباترین چیزی که در دانند، دین مهم ترین وطور که مومننی میمهان

منی  آن نیست، آای صحیح است که دلیل های واهی بیاورمی که ما کمبودی در کامل است و
از آموزه های دینمان جداشومی؟ سبحان اّلل، خداوند  َرهاکنیم، و توانیم کشورمان را بدون حاکم

روند هوای نفس خود می از سقوط صدام دیکتاتور سنجید، آای دنباله روی شهوات و آانن را بعد
 فقط حکمش و کنند ای به حجت خدا َچنگ می زنند وبرای خودشان حاکم انتخاب می و

سخن آانن که عراق را  شکست بدی خوردند، و ند، وحکم فردی که او را فرستاده است می گری 
اینکه اتباع خودشان  بدون حاکم ترک کنیم؟ این سخن برای فرو رفنت در ابطل خودشان است و

 را فریب دهند. 
آانن  کنند براساس چه علمی برکه انتخاب میمی گومی: این رئیس ای حاکمی آخر در

حالی که اسالم را  چگونه، در کند؟ وی عمل میکند، آای مطابق آموزه های اسالمحکومت می
کنند که انتخاب مینتیجه حاکمی دهد؟ پس درروی زمنی تطبیق می فقط حجت خداوند بر
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ی آن روبروی نتیجه آخرت است، و نتیجه زاین دنیا و ای دیگر از طاغوت هاست، وفقط منونه
 ی رسیدند؟شان به چه چیز از خسران آشکار  از انتخاب ماست، و به غری

 هیئت علمی                                                                                     
 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(

 استاد أبو حممد انصاری                                                                                        
 هو 1331شعبان/                                                                                          

دانیم که می نزد ما اثبت نشده است، ما متام سخنان مشا صحیح نیست و :430/پرسش
ة سالم یقنی دارمی که ائم دانیم وروز خیرب حرام کرده است، هم چننی می متعه را در پیامرب 

طور به مشا می گومی: برای مشا زشت است، از خداوند کنند، مهاناّلل علیهم متعه را حرام می
سنت  کردند و دین بدعت اجیاد دروغ می بندید؟ در  -عمر ابوبکر و-حیاکنید، چرا بر َصحابه 

مشا بر این دلیلی بر کینه توزی  کند، امارا سوزاندند، این سخنی است که عقل آن را قبول منی
هدایت را خواستارمی. ولی از مشا می پرسم: اگر  آانن است، از خداوند برای مشا سالمت و

ابردار شود، این فرزند برای   مدت یک ماه بیشرت از یک ازدواج موقت کند و خامنی مثال  در
 کیست؟

 اپسخ قبلی هیئت علمی:
 بسم اّلل الرمحن الرحیم

 ی حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیما . احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل عل
این در منابع  سنت ازدواج شرعی است، و ازدواج متعه "ازدواج موقت" به نص کتاب و

کند، اما حترمی می فقط فرد جلوج آن را انکار اثبت است و  -شیعه اهل سنت و-مسلماانن 
از این   ده است، ورسول اّللنیام نه از نزد رسولش  متعه نه از سوی خداوند سبحان و

 بود و این تشریع اپ برجا ابوبکر آمد و بود، و این تشریع اپ برجا حالی که جهان رحلت کردند در
متعه حج وخامن ها را حرام کرد، آای عمر در  مورد آن یک کلمه هم نگفت، وقتی عمر آمد دو در

 ِخَللی دید که آن را تکمیل کرد؟؟   شریعت حممد 
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المیومَم َأکَملمُت َلکمم ﴿ قرآن که فرموده: ویی بله، به سخن خداوند متعال دربگ اگر
بگویی خری، این بدین  اگر دروغ بستی، و (امروز دین مشا را کامل کردم...) (1)﴾ِدیَنکمم...

هر گمراهی در آتش  هر بدعتی گمراهی است و کرد و دین بدعتی اجیاد معناست که عمر در
کردند متعه می که ائمة   پرسشاین  مشا از مطالب اثبت است، و این حدیث نزد است، و
 کننده است، و  پرسشسفاهت  دلیلی بر پرسشای آانن چیست؟ این انم فرزندان متعه ای خری و

که درمورد مسائل ادب است   ای است که خمتص آانن است، آای ازمسئله  ازدواج ائمة
 ؟ کنیم  پرسشخصوصی 

حرام کردن  سنت شرعی است، و ی است، این ازدواج به نص کتاب وکه ازدواج شرعاین اما
بدعت های او قابل  آورده و ازدواج موقت توسط عمر، جزء بدعت هایی است که عمر به وجود

مشارش نیست، او اولنی فردی بود که صفوف مسلماانن را به واسطه اتزاینه به هم متصل کرد، او 
آن بودند را  اش درحالی که خانواده در نه پیامرب اولنی فردی بود که بدعت آتش زدن خا

ودوستش ابوبکر اولنی افرادی بودند که آتش زدن سنت اپک نبوی را بدعت  منود و او  اجیاد
حدیث از احادیث  011چه دخرتش عایشه می گوید: نزدیک  اساس آن ابوبکر بر ََنادند، و

چگونه به حدیث  است به آتش کشید،آن که آن مایه تعجب  را به ادعای شک در  پیامرب
بود   کنید که وی از نزدیک ترین مردم به پیامرب اکرمکند کسی که ادعا میشک می پیامرب

 ؟ 
روایت شده را مجع منود  متام آن چه که رسول اّلل  اما عمر بیشرت از دوستش عمل کرد، و

فردی که  که: هر کشید و اعالم کردآن را به آتش   آورد و ای از کاغذها درآن را به صورت تپه و
را  هابدعت هایی هستند که عمر آن دهد، وفرمود، مورد ِعقاب قرار می بگوید: رسول اّلل 

مصادر خوداتن  توانی به کتاب ها صحاح ومی را بشمارد، و هاآن تواندابداع منود که کسی منی
صورتی است که  ببینید، این دراب چشم خودت صدق آن چه که می گوییم را  مراجعه کنید، ات

فریب  دمشنی او را بغض و افرادی نیستی که ابزی جهالت در تنازع و ُجزو بدنبال حق ابشی، و
 داده است. 

 از خداوند سبحان هدایت را برای مهه خواستارمی، واحلمد ّلل وحده وحده وحده..

                                                           

 .3مائدة:  -1
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 فی األرض(نصار امام املهدی )مکن اّلل له اهیئت علمی                   
                                     هو4194کی انصاری، مجادی اآلخرة/استاد دکرت ز 

 مین -فرستنده: رمیاس اخلطیب                                                     
 بسم اّلل الرمحن الرحیم :اپسخ

 واملهدینی وسلم تسلیما  کثریا .احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآل حممد األئمة 
دانی نگو، به کتاب های خوداتن مراجعه  چیزی که منی رسول  بر تقوای اهلی پیشه کن و

این احادیث از صحیح ترین کتاب های مشاست،  قبل از سخن گفنت حتقیق کن، و کنید و
 کنید، اتحقیقت را بشناسی: طور که گمان میمهان

نزلت آیة املتعة فی کتاب اّلل ففعلناها مع ) گوید:بن حصنی میخباری آمده است: عمران  در
رسول اّلل صلی اّلل علیه وسلم ومل ینزل قرآن حیرمه ومل ینه عنها حتی مات، قال رجل برأیه ما شاء، 

 کتاب خداوند فرستاده شد، و آیه متعه در؛ (1)قال حممد )أی البخاری(: یقال عمر رضی اّلل عنه
این که  از آن ات قرآن نیامده که آن را حرام کند، و در دادمی واجنام می  به مهراه رسول اّلل

چه خواست گفت، حممد خباری می گوید: گفته شد فوت کند َنی نکرده بود، مردی اب نظرش آن
 (.عمر رض بود

علمای اهل سنت به امجاع آن را  است، و این حدیثی است که خباری در صحیحش آورده
کند  عبارت صریح که قابل اتویل نیست، بیان می اب دانند، ویح ترین کتاب میاز قرآن صح بعد

 این حدیث تصریح بهطور کهروز قیامت ادامه دارد، مهان این مباح بودن ات که متعه ُمباح است و
از آن َنی  کند که پیامرب آن تصریح می این دارد که قرآن برحرمت آن فرستاده نشده است، و

که فردی که آن را  کندطور که آن تصریح میاینکه به ملکوت اعلی رفت، مهان اتنکرده است 
 حرام کرده است خلیفه عمربن خطاب بود. 

نزد اهل سنت امام مسلم، وی در صحیح خودش در ابب نکاح متعه  پیشوای حدیث در اما
یقول: کنا نغزو  مسعت عبد اّللکند که می گوید: )است: إمساعیل از قیس روایت میحدیثی آورده

مع رسول اّلل صلی اّلل علیه وسلم لیس لنا نساء، فقلنا: أال نستخصی، فنهاان عن ذلک مث رخص 
                                                           

صحیح خباری ، ِبب فرموده خداوند: )وأنفقوا فی سبیل هللا وا تلقوا َبیدیکم إلی التهلکة( از کتاب تفسی از  -1
 .11جزءسوم ص
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ای أَیَها الَِّذیَن آَمُنوام اَل حُتَر ُِموام طَیَباِت َما َأَحلَّ ﴿ لنا أن ننکح املرأة ابلثوب إلی أجل، مث قرأ عبد اّلل:
گفت: "اب رسول اّلل از عبدهللا شنیدم که می؛ (1)﴾اّلل َ اَل حِیبُّ المُمعمَتِدینَ  اّلل ُ َلکمم َواَل تَوعمَتُدوام ِإنَّ 

 کنیم؟ ایشان ما را از  خامن ها اب ما نبودند، عرض کردمی: آای استمناء به جنگ می رفتیم و
 اّللعبد مدت معلوم اب لباس نکاح کنیم، بعد ات اجازه داد اتخامن را به ما داشتند، و این کار ابز

مشا  (استفاده) ای را که خدا برایاید، چیزهای اپکیزهامیان آورده ای کسانی که"  :این آیه را خواند
 (.داردگذرندگان را دوست منی حالل کرده، حرام َمشمارید و از حد  مگذرید، که خدا از حد  

بر بن عبد کنت عند جاصحیح مسلم آمده است: أبی نضرة می گوید: ) در روایت دیگری که نیز
اّلل، فأاته آت فقال: ابن عباس وابن الزبری اختلفا فی املتعتنی، فقال جابر: فعلنامها مع رسول اّلل 

نزد جابر بن عبداّلل بودمی، فردی نزد او آمد،   (2)؛صلی اّلل علیه وسلم مث َناان عمر فلم نعد هلما
ر گفت: به مهراه رسول اّلل متعه اختالف کردند، جاب مورد دو ابن زبری در ابن عباس و گفت:
 نرفتیم هادیگر بدنبال آن دادمی، سپس عمر ما را َنی منود واجنام می). 

کان ابن عباس أیمر ابملتعة، وکان ابن الزبری )...  است:هم چننی امام مسلم حدیثی آورده
مع رسول اّلل ینهی عنها، قال: فذکر ذلک جلابر بن عبد اّلل، فقال: علی یدی دار احلدیث، متتعنا 

صلی اّلل علیه وسلم، فلما قام عمر قال: إن اّلل کان حیل لرسوله ما شاء مبا شاء، وإن القرآن قد 
نزل منازله فأمتوا احلج والعمرة ّلل کما أمرکم اّلل، وأبتوا نکاح هذه النساء، فإن أوتی برجل نکح امرأة 

کرد،  ابن زبری از آن َنی می داد ودستور میابن عباس به متعه  ...؛ (3)إلی أجل إال رمجته ابحلجارة
 دامن، اب رسول اّلل گفت: این مطلب را به جابر بن عبداّلل گفتند، گفت: حدیث را من می

چه را خواست حالل کرد، شد گفت: خداوند برای رسولش آن و وقتی عمر بلند کردمی،متعه می
خداوند به مشا دستور داد به امتام برسانید،  طور کهعمره را مهان قرآن منازلش را فرستاد، حج و و
زدواج موقت کرد، او را ا خامنی اگر مردی نزد مشا آوردند که اب این خامن ها ازدواج نکنید، و اب و

 (.اب سنگ َرجم کنید

                                                           

 .81مائدة:  -1
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ها، این احادیث را از  به آتش کشیدن آن ابوبکر از نوشنت سنت و مورد منع عمر و اما در
 آورمی:هایتان برایت میکتاب

لترتکن احلدیث عن رسول اّلل أو ألحلقنک أبرض عمر بن اخلطاب به أبی هریرة می گوید: )
ای که )قبیله کنی ای اینکه تو را به سرزمنی دوسرا ترک می حدیث از رسول هللا ؛ (1) دوس

 (.ابوهریره از آن بود( می فرستم
 حلقنک أبرض الفیح یعنی أرض قومهلترتکن احلدیث عن رسول اّلل أو ألوهم چننی ابو گفت: )

کنی ای اینکه تو را به سرزمنی فیح می فرستم، یعنی را ترک می حدیث از رسول اّلل ؛(2)
  (.سرزمنی قومش

إن عمر بن اخلطاب أراد أن یکتب السنة، مث بدا له أن ال یکتبها مث  و حییی بن جعدة می گوید: )
عمربن خطاب خواست که سنت را ؛ (3) محهکتب فی األمصار من کان عنده منها شیء فلی

بنویسد، بعد تصمیم گرفت که نباید آن را بنویسد، سپس به شهرها نوشت که هر فردی نزدش 
 (.چیزی از احادیث است، آن را از بنی بربد

إن عمر بن اخلطاب بلغه أنه قد ظهر فی أیدی الناس  و قاسم بن حممد بن أبی بکرمی گوید: )
هها وقال: أیها الناس، إنه قد بلغنی أنه قد ظهرت فی أیدیکم کتب، فأحبها کتب، فاستنکرها وکر 

إلی اّلل أعدهلا وأقومها، فال یبقنی أحد عنده کتااب  إال أاتنی به، فأری فیه رأیی، فظنوا أنه یرید أن 
أمنیة ینظر فیها ویقومها علی أمر ال یکون فیه اختالف، فأتوه بکتبهم فأحرقها ابلنار مث قال: أمنیة ک

بن خطاب خربی  به عمر؛ (2)( مثناة کمثناة أهل الکتاب) وفی بعض القول:، (3) أهل الکتاب
گفت: ای  ها شد و از آَنا َبدش آمد، وآن منکر دستان مردم کتاب هایی است، و که در رسید

رسید که به دستان مشا کتاب هایی رسیده است، به خاطر خدا دوست دارم  مردم، به من خرب

                                                           

 ، وتدوین السنة الشریفة: 132ص 8ابن کثی: ج - ، والبدایة والنهایة 193رقم  119حمدث لفاضل: ص -1
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نظرم  اینکه ان را برامَی بیاورد، ات گردامن، فردی نزدش کتابی نباشد، مگر استوار درست و را هاآن
آانن را به صورتی قرار  آن نگاه کند و خواهد درآانن گمان کردند که می موردش را بدهم، و را در

تش سوزاند، آ ها را درآن و او کتاب هایشان را برایش آوردند آَنا نباشد، و دهد که اختالفی در
بعضی از سخنان این گونه آمده است: "کجی  سپس گفت: آرزوی مهانند آرزوی اهل کتاب" در

 (.مهانند کجی اهل کتاب"
)... مجع أبی احلدیث عن رسول  عایشه دخرت حالت خلیفه را اب سخنش توصیف منوده است:

فقلت: أتتقلب  ، وکانت مخسمائة حدیث، فبات لیلته یتقلب کثریا ، قالت: فضمنی،اّلل 
آألحادیث التی عندک، فجئته َبا، لشکوی أو لشیء بلغک ؟ فلما أصبح قال: أی بنیة، هلمی

فدعا بنار فأحرقها !! فقلت: مل أحرقتها ؟ قال: خشیت أن أموت وهی عندی فتکون فیها 
 انتهی النص (1)أحادیث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ومل یکن کما حدثنی فأکون قد نقلت ذلک( 

 و حدیث بود، یک شب بسیار ُمنقلب بود 011حدیث مجع کرد و پدرم از رسول اّلل  ؛
آغوش کشید، به وی گفتم: آای به خاطر شکایتی پریشان هستی ای به خاطر  عایشه گفت: مرا در

توست  مطلبی که به تو رسیده است؟ وقتی شب را به صبح رساند گفت: دخرتم، احادیثی که نزد
 : چرا آن را سوزاندی؟ گفتم  آتش سوزاند! آَنا را در نزد او آوردم، آتشی خواست وها را بیاور، آن

آن احادیثی از فردی ابشد که مورد  در آن احادیث نزد من ابشد و گفت: ترسیدم که مبریم و
  (.را نقل کرده ابشم هامن آن اعتماد و وثوق من است ولی آن طور که حدیث کردم نباشد و

فی کتاب، فبلغ عددها مخسمائة  ن أاب بکر مجع أحادیث النبی إذهبی می گوید: )
تعداد آن به  کتابی مجع کرد، و را در ابوبکر احادیث پیامرب ؛ (2)حدیث، مث دعا بنار فأحرقها

 (.آن را سوزانید آتشی خواست و حدیث رسید، بعد 011
مجع أبی ) ، قالت:روی القاسم بن حممد أحد أئمة الزیدیة، عن احلاکم، بسنده إلی عائشة

احلدیث عن رسول اّلل، فکانت مخسمائة حدیث فبات لیله یتقلب، فلما أصبح قال: أی بنیة، 
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کند که  حاکم از عایشه نقل می ؛(1) آألحادیث التی عندک، فجئته َبا فدعا بنار فأحرقهاهلمی
در یک شب منقلب  و حدیث شد011و را مجع کرد،  گفت: "پدرم حدیث از رسول اّلل

 شد، وقتی شب را به صبح رساند گفت: دخرتم، احادیثی که نزد توست را بیاور، آن را آورد و
  (.آن را به آتش بکشد آتشی خواست ات

ابردار شود، فرزند برای   مدت مثال یک ماه ازدواج موقت کند و در ت: اگر خامنیپرسشاما 
 کیست؟

را منی  پرسشدانستی این میشروط آن را  اگر حقیقت ازدواج متعه و اپسخش این است:
و  امتام آمیزش  است، از این است که عده اش دو حیض بعد یکی از شروط متعه پرسیدی، و

است. وعده وفات اگر آمیزش نکرده  روز 10شود وایئسه نیست، عده اشاما اگر حائض منی
 است.  اگر ابردار ابشد دورترین مدت ده روز است، و ماه و چهار ابردار نباشد ابشد و

 هیئت علمی                                                                                       
 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(

 استاد أبو حممد انصاری                                                                                         
 1331/ رجب/ 21                                                                                       

* * * 

 آای امام ازدواج  کرده است؟ :433/ پرسش
 برکاته. رمحة اّلل و سالم علیکم و

 که برای امام مهدی عج فرزندانی است؟ آای دالیل صحیح السندی وجود دارد که اثبت کنند
 خواهیم، متشکرم.ان میمیاگر لطف کنید دالیل صحیحی از کتاب ها

 عربستان سعودی  -فرستنده: اسری 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 املهدینی وسلم تسلیما  کثریا . احلمد هلل رب العاملنی، وصلی هللا علی حممد وآل حممد األئمة و

  برکاته. رمحة هللا و وعلیکم السالم و
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الزواج سنتی فمن اعرض عن سنتی ) این مضمون آمده است: حدیثی به  از رسول هللا
 .(ازدواج سنت من است، هرفردی از سنت من روی گردان شود از من نیست(1) ؛فلیس منی

هی غیض من فیض أن الإمام  میکنک أن تستدل من الرواایت التی سأسردها علیک اآلن و و
این رواایتی که االن می توانی به إلیک الرواایت: و و متزوج، إذ کیف تکون له ذریة دون زواج،

این خبشی از آَناست که امام ازدواج کرده است، پس چگونه  آورم استدالل کنی، وبرایت می
 است: برای وی نسلی هست بدون این که ازدواج کرده ابشد؟ برایت رواایت زیر

 :ولادلیل 
شیخ طوسی در   در کتاب غیبت خود، و شیخ نعمانی )دانش آموز موثق اسالم شیخ کلینی(

مسعت أاب عبد اّلل یقول: إن ) کتاب غیبت اب دو سند معترب از مفضل بن عمر که می گوید:
لصاحب هذا األمر غیبتنی، أحدمها تطول حتی یقول بعضهم مات، ویقول بعضهم قتل، ویقول 

علی موضعه أحدا  من بعضهم ذهب، حتی ال یبقی علی أمره من أصحابه إال نفر یسری ال یطلع 
فرماید: برای صاحب شنیدم که می از امام صادق ؛ ولده وال غریه إال املولی الذی یلی أمره

شود این امر دو غیبت است که یکی از آن ها طوالنی تر از دیگری است. ات آن جا که گفته می
ران حضرت بر ز ایا پس فقط عده کمی گویند: کشته شده است،بعضی می از دنیا رفته است و

 و امور او مطلع  غری آن به مکان و هیچ کس از فرزندانش و و ابقی می مانند امر او اثبت قدم
 .(دهداجنام می کارهای حضرت را که امور وجبزء غالمی آگاه خنواهد شد،

 دلیل دوم:
ایشان کنند کهگروهی اب اسناد متعدد از یعقوب بن ضراب اصفهانی روایت می شیخ طوسی و

به منزلی که به منزل خدجیه معروف است  در ابزار شبی در مکه و به حج رفتند و224در سال 
شعیان  و این زن واسطه بنی امام عصر  کرد ورفتند،که در آن جا پری زنی زندگی می

برای وی مکتوبی  ایشان  است کهکه در آخر آن آورده  –داستان طوالنی است  و -ابشدمی
ایشان امر  به نوشته بود، و بقیه ائمه  و ر آن صلواتی بر رسول اّلل ارسال کردند که د

این گونه بر آن ها صلوات بفرستید وآن  و داده بودکه هرگاه خواستی بر آن ها صلوات بفرستید

                                                           

 12ص 29: جواهر الکَلم جِب این مضمون وِب الفاظ خمتلف احادیث زایدی وارد شده است برای مثال به کتاب -1
 نگاه کنید.



     ................. ..................067انتشارات انصار امام مهدی 

 
 

 در یک جای آن آمده است: طوالنی است، و
ع أهل الدنیا ما تقر به اللهم أعطه فی نفسه وذریته وشیعته ورعیته وخاصته وعامته وعدوه، ومجی)

عینه"، وفی أخره هکذا: اللهم صل علی حممد املصطفی، وعلی املرتضی، وفاطمة الزهراء، واحلسن 
الرضا، واحلسنی املصفی، ومجیع األوصیاء مصابیح الدجی وأعالم اهلدی ومنار التقی والعروة الوثقی 

واألئمة من ولده، ومد فی أعمارهم واحلبل املتنی والصراط املستقیم، وصل علی ولیک ووالة عهده 
خداوندا، در ؛ وزد فی آجاهلم، وبلغهم أقصی آماهلم دنیا ودینا  وآخرة إنک علی کل شیء قدیر

مهه  دمشنانش و هایش ودورتر نزدیک ترها و زیردستانش و پریوانش و فرزندانش و مورد خودش و
ید خداوندا، درود بفرست بر فرمادر آخرش می و؛ آن چه که چشمش را روشن کند اهل جهان،

مهه جانشینان او،  حممد مصطفی، علی مرتضی، فاطمه زهرا، حسن پسندیده، حسنی برگزیده و
ی دستگریه های تقوی، ومشعل های هدایت ونشانه اتریکی و گرآانن که چراغ های روشن

الیان عهد و  بر ولی خودت، و و. هستند راه راست به سوی تو ی انگسستنی ورشته و استوار
 بر مدت زندگی شان بیفزای و عمر آانن را طوالنی و پیشوااین از فرزندانش درود فرست، و او، و

 (.آخرت به آخرین آروزهایشان برسان، حقا که تو برهر چیز تواانیی دنیا و در دین و
 دلیل سوم:

ی بن شود، آمده است که سیدرضی الدین علدر زایرت خمصوص که در روز مجعه خوانده می
صلی اّلل علیک وعلی آل ) کنند:نقل می طاووس در کتاب خود )مجال االسبوع()زیبایی هفته(

در خبش  و (طاهراتن درود بفرستد اهل بیت اپک و خداوند بر مشا و؛ بیتک الطیبنی الطاهرین
اهل  درود خداوند بر مشا و ؛ صلوات اّلل علیک وعلی آل بیتک هذا یوم اجلمعة) دیگری از آن:

درود ؛ صلوات اّلل علیک وعلی آل بیتک الطاهرین) ودر آخرش:( یت مشا، امروز مجعه استب
 (.اتناهل بیت اپک مشا و خداوند بر

 دلیل چهارم:
درود  در آخر کتاب مزار حباراالنوار از کتاب جمموع الدعوات هارون موسی تلعکربی سالم و

درود بر حجت  از ذکرسالم و د، بعدکنمی ذکر -یکی یکی از امامان-طوالنی از رسول اّلل 
بر امامان از فرزندانش نقل  درود خمصوصی بر والیان حجت علیه السالم و علیه السالم سالم و

السالم علی والة عهده، واألئمة من ولده، اللهم صل علیهم، کند: )برای آانن دعا می کند ومی
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ا أسندت من أمرهم، واجعلنا هلم أعواان  وبلغهم آماهلم، وزد فی آجاهلم، وأعز نصرهم، ومتم هلم م
وعلی دینک أنصارا ، فإَنم معادن کلماتک، وخزان علمک، وأرکان توحیدک، ودعائم دینک، ووالة 
أمرک، وخلصاؤک من عبادک، وصفوتک من خلقک، وأولیاؤک وسالئل أولیائک، وصفوة أوالد 

؛ الم، والسالم علیهم ورمحة اّلل وبرکاتهأصفیائک، وبلغهم منا التحیة والسالم، واردد علینا منهم الس
آانن را به آرزوهایشان  امامان از فرزندانش، خداای برآانن درود بفرست و سالم بر والیان عهدش و

را ایران  ما امرشان را به امتام برسان، و ایریشان بده، و َاجل هایشان را زاید کن، و برسان، و
نگهباانن  های کلمات تو هستند وها معدنده، چون آنبردینت ایرانی قرار ب ها قرار بده وآن

بندگان خالص تو  والیان امرت، و های دینت وستون ارکان توحیدت، و علمت هستند، و
برگزیدگان  فرزندان سرپرستان هستند، و سرپرستان و های برتر تو هستند، وآفریده هستند، و

اپسخ سالمشان را از سوی  ه آانن برسان، وسالم ما را ب درود و فرزندان برگزیدگانت هستند، و
 (.رمحت وبرکات خداوند برآانن بده، درود و ما

 دلیل پنجم:
در  کند وآن زایرتی برای ایشان نقل می غری و 913سیدبن طاوس ره در مجال االسبوع ص

 اللهم أعطه فی نفسه وذریته) از مناز این زایرت این گونه است: های این دعا بعدیکی از خبش
خداای ؛ …وشیعته ورعیته وخاصته وعامته وعدوه ومجیع أهل الدنیا ما تقر به عینه، وتسر به نفسه 

مهه اهل دنیا چیزی بده که به  دمشنش و عوام و خواص و مردم و فرزندان شیعیان و به او و
 (.شود...نفسش خوشحال می شود وواسطه آن چشمش روشن می

 
 دلیل ششم:

در آن آمده  کنند ودر حباراالنوار نقل می بز(که عالمه جملسی آن راداستان جزیره خضراء )س
)روزی ایشان از   کردم و پرسیدم که:  پرسشاست: )من کیفیت معاش اهل آن بلد را از ایشان 

 (.ای برای ایشان ندیده بودمآید؟ زیرا که من مزرعهکجا می
های اوالد فید که از جزیره)روزی اهل این بلد از جانب جزیره خضراء و درایی س: او گفت

 .(آیدحضرت صاحب االمر علیه السالم است، می
 ؟آید(گفتم: )در هر چند مد ت می

 (.این سال آمد، مرتبه دیگرش ابقی است گفت: )در سال دو مرتبه . یک مرتبه
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 (؟)چقدر ابقی است ات وقت آمدن ایشان :گفتم
  (.گفت: )چهار ماه

 دلیل هفتم:
علی بن طاووس فی کتاب )عمل شهر رمضان(: عن أبی قرة دعاء البد أن روی السید اجللیل 

وجتعله وذریته من ) من فقرات هذا الدعاء: ، ویقرأ فی مجیع األایم حلفظ وجود الإمام احلجة 
 .(فرزندانشان را از امامان وارث قرار بده ایشان و؛ األئمة الوارثنی

 دلیل هشتم:
کندکه ذکر آن در رواایت مهدینی گفته شده  ایت میروایت وصیت که شیخ طوسی آن را رو 

هرگاه ؛ اخل… فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلی ابنه أول املقربنی ) که در آن حضرت فرمودند:
که زمان یعنی هنگامی ،(زمان مرگش فرا برسد آن را به فرزندش اولنی نزدیکان وی ... تسلیم مناید

 .د آن را به فرزندش اولنی مهدینی تسلیم منایدوفات امام مهدی علیه السالم فرا برس
 

 دلیل َنم:
ایشان به ابی بصری در مزار حممد بن مشهدی از امام صادق علیه السالم روایت است که 

گوای نزول حضرت  (1)...فی مسجد السهلة أبهله وعیاله کأنی أری نزول القائم فرمودند: )
 (.... کنممشاهده می قائم به مهراه خانواده اش در مسجد سهله را

 دلیل دهم:
آز مولفات ُقدمای ما عالمه جملسی در جلد مناز حبار دراعمال صبح روز مجعه از اصل قدمیی

های آن دعا برای شود، یکی از خبشکند، وآن بعداز مناز صبح خوانده میدعای طوالنی نقل می
دا  وانصرا  حتی تسکنه اللهم کن لولیک فی خلقک ولیا  وحافظا وقائ) است: امام حجت 

 ات درخداای برای ولی ؛…أرضک طوعا ، ومتتعه منها طویال ، وجتعله وذریته فیها األئمة الوارثنی 
اینکه او را در زمنی به آسانی  ایری گر ابش، ات فرمانده و نگهدار و هایت ولی ومیان آفریده

زندانش را از امامان وارث قرار فر  مدت طوالنی َبره من سازی، و او و او را در سکونت دهی، و
 .(دهی...
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 دلیل ایزدهم:
این  کند کهنقل می در مفاتیح اجلنان دعایی برای امام صاحب زمان  شیخ عباس قمی

اللهم أعطه فی نفسه وأهله در جایی از آن آمده است: ) از دعای عهد آمده است. دعا بعد
فرزندش  خانواده و خداای به او و ؛ …ه وتسربه نفسه وَوَلِده وذریته وأمته ومجیع رعیته ما تقربه عین

(. خوشحال شود مهه مردمش چیزی عطاکن که چشمانش نورانی شود و مردمش و فرزندانش و و
امام  بعد از آن ذریه )نسل( و کنداهتمام می این دعا به ذکر یکی از فرزندان امام مهدی  و

 .مقام خاصی دارد کند این فرزندکند که خود داللت میرا ذکر می
 دلیل دوازدهم:

: کندمقام بیان می ای که به هنگام قیام خود بنی رکن وفرموده امام مهدی علیه السالم در خطبه
ما مورد  (1)؛…فقد أخفنا وظلمنا وطردان من دایران وأبنائنا، وبغی علینا ودفعنا عن حقنا … )

نده شدمی و بر ما ستم شد و از حقمان  وحشت و ستم قرار گرفتیم و از شهرها و فرزندامنان را
 ابشد بهدر ابتدای قیامش می مهدی  بیان از طرف امام این اعالن و و. (کنار زده شدمی

 آن به سبب مطاردت ایشان توسط ظاملان، و فرزندانش رانده شده و ایشان از منزل  و این که
 زمان  است.  جوی ایشان در هر مکان وو جست 

 دلیل سیزدهم:
کأنی براایت من مصر مقبالت، خضر ) :فرمایدالرضا علیه السالم که می ز أبی احلسنا

گوای پرچم های سبز رنگ  (2)،مصبغات، حتی أتتی الشامات، فتهدی إلی ابن صاحب الوصیات
 و (.بینم که بشامات آید و به فرزند صاحب وصیت ها هدایت کندرا که از مصر رو آورده می

 به فرزند صاحب وصیت ها قیام قائم پرچم ها این که قبل از است به دلیل این روایت واضح
خامت  صاحب وصیت ها مهان وارث ائمه معصومنی و شود(. وشوند )یعنی بیعت میهدایت می

ایشان مهان امام حممد بن حسن عسکری علیه  شود وکسی که وصیت به وی منتهی می ها وآن
روایت  که از خاندان حممد حمفوظ مانده است. و  ایشان هستند السالم صاحب زمان است و
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کند که پرچم ها به فرزند صاحب وصیت ها یعنی فرزند امام مهدی علیه السالم هدایت بیان می
 شود.می

 دلیل چهاردهم:
 ماه شعبان روز والدت امام حسنی 9ذکر فرزندان امام مهدی علیه السالم در دعای روز 

 آمده است. 
در پنج شنبه سوم  گوید: حسنی می  مهدانی وکیل امام عسکری ابوالقاسم ابن عال

اللهم إنی أسألک حبق املولود ) این دعا را خبوان: شعبان به دنیا آمده است، این روز را روزه بگری و
َبذا الیوم ...... قتیل العربة، وسید األسرة، املمدود ابلنصرة یوم الکرة، املعوض من قتِله إن األئمة 

ه، والشفاء فی تربته، والفوز معه فی أوبته، واألوصیاء من عرتته بعد قائمهم وغیبته، حتی من نسل
یدرکوا األواتر، ویثأروا الثار، ویرضوا اجلبار، ویکونوا خری أنصار، صلی اّلل علیهم مع اختالف اللیل 

آقای  وکنم... کشته اشک، خداای از تو به حق مولود این روز درخواست می (1)؛والنهار ...
شود، عوض کشته شدنش این است که امامان از نسل خاندان، فردی که در روز رجعت ایری می

اوصیاء از  ابزگشت اوست، و رستگاری اب او و تربت ایشان است، و شفاء در ایشان هستند، و
 خون خواهی کنند، و اینکه آانن را درک کنند و غیبت اوست، ات از قائم آانن و عرتت ایشان بعد

 آانن اب رفت وآمد شب و َبرتین ایران شوند، درود خداوند بر جبار را خوشحال کنند، و خداوند
 .(روز...

 دلیل اپنزدهم:
را از نسل حضرت قائم علیه السالم را مدح  امام حسن عسکری علیه السالم اسباط خود

ته شده گوید: به خط امام حسن عسکری علیه السالم در پشت کتاب نوشکند: جملسی میمی
قد صعدان ذری احلقائق أبقدام النبوة والوالیة، وذران سبع طرائق أبعالم الفتوة واهلدایة، وحنن :)بود

لیوث الوغی، وغیاث الندی، وفینا السیف والقلم فی العاجل، ولواء احلمد فی اآلجل، أسباطنا 
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های حقیقت را اب  گمان قل هبی (1)؛خلفاء الدین القومی، ومصابیح األمم، ومفاتیح الکرم ...
های فتو ت روشن منودمی. ما های نبو ت و والیت فتح کردمی و هفت )طبقه( آمسان را اب چراغگام

شریان کارزار و ابران رمحتیم، در این دنیا، مششری و قلم و در آن دنیا، پرچم ستایش و دانش به 
امام  .(... اندلید کرامتها و ک، چراغ امتدست ماست، فرزندامنان خلفای دین، هم پیمان یقنی

( أسباطنا خلفاء الدین القومیهای خود اشاره دارد، ) در اینجا به نواده حسن عسکری 
 از امام مهدی  فرزندی غری فرزند است، و نوه فرزندِ  (های ما خلفای دین استوار هستندنوه)

 مام مهدی ها از نسل ااین نواده شود کهنبود، مشخص می برای امام حسن عسکری 
آانن خلفای او در میان امت هستند. مهچننی این روایت را رواایت فرزندان امام مهدی   هستند و
 نند. ککنند حمکم میاز ایشان حکومت می که بعد

 هیئت علمی                                                                           
 فی األرض(أنصار امام مهدی )مکن هللا له 

 استاد أبو حممد أنصاری                                                                          
 1331/ رجب/ 21                                                                       

* * * 
 

 بسم اّلل الرمحن الرحیم :434/ پرسش
 گویند، چگونه رفتارکنم؟؟سخن بد می میانی  امحد سیدافرادی که نسبت به  اب

 اسرتالیا  -فرستنده: امریالدین 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیما  کثریا .

 آمده است:   سیدامحداحلسن این مورد بیان ذیل از در
دهد چیست، بعضی از انداانن هستند که دی که به پیامرب ای وصی  فحاشی میحکم فر  س/

کنند، برخورد اب این فحاشی می فرستاده امام مهدی  علیه السالم وصی و امحداحلسن سید به
  افراد چگونه ابید ابشد؟
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اس ای فردی که در مقام آانن مانند عب حکم فردی که به پیامرب ای وصی ای سیده زهراء  ج/
، فحش دهد، قتل بعد از  قطعی شدن بر اصرار وی به فحش زینب  بن علی علیه السالم و

 دادن است. 
دشنام را اب دشنام  ُگذرم، ودهند، من از این فرد میاما فردی که ابخلصوص به من فحش می

د، فحش دا  ها، به مادر یکی از معصومنیابید اپسخ داد ای خبشیدن از گناه، یکی از اندان
اگر  (1)؛إن کنت صادقا  غفر اّلل هلا، وإن کنت کاذاب  غفر اّلل لک) ایشان علیه السالم فرمود:

 (.گویی خداوند تو را بیامرزداگر دروغ می را بیامرزد، و گویی خداوند اوراست می
 به و امام حسن  ایشان او را خبشید فحش داد و اندان ها به امام حسن  یکی از

 ایشان به او احسان کرد.  تکرار شد و این مسئله اب امام کاظم  و او نیکی منود،
امیدوارم که من نیز  است، و  اوصیاء اخالق پیامربان و احسان اخالق آانن و خبشش و

 آن گونه ابشم. 
إن فی التوراة مکتواب : ای ابن آدم، اذکرنی حنی تغضب ) امام صادق علیه السالم فرمودند:

ال أحمقک فیمن أحمق، وإذا ظلمت مبظلمة فارض ابنتصاری لک، فإن أذکرک عند غضبی، ف
تورات نوشته شده است: موقع خشم مرا به اید  در(2)،انتصاری لک خری من انتصارک لنفسک

زمانی که ستمی به تو کردند،  رسامن، وبه تو آسیبی منی ات موقع خشمم تو را به اید بیاورم، و بیاور
خشنود ابش، ایری من برای تو َبرت از ایری خودت برای خودت به ایری من نسبت به خودت 

 َبرتین ایور است. نسبت به ایری خداوند به من خشنودم، ایشان َبرتین موال و و (.ابشدمی
َها ﴿ این دعوت حق است دانند کهاین انداانن می ای برادران بدانید که َتیَقنَوتوم َوَجَحُدوا َِبَا َواسم

ِسِدینَ  أَنومُفُسُهمم ظُلمما   هایشان بدان یقنی و اب آنکه دل) (3)﴾َوُعُلو ا  فَانمظُرم کیَف کاَن َعاِقَبُة المُمفم
را  خود و .(داشت، از روی ظلم و تکرب  آن را انکار کردند. پس ببنی فرجام فسادگران چگونه بود

از  و  هل بیتا از انتوان دیدند در رد کردن دالیل حمکم که از ثقلنی قرآن و انتوان تر
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اب  و زوزه سگان ردی نیافتند ترس شیاطنی و روپوشی از به غری از و ابشد،ها میملکوت آمسان
 از این که حسد دل هایشان را گرفت. را پوشاندند بعد آن خود

ِلِه فَوَقدم آتَیَنا آَل ِإبومرَاِهیَم المکَتابَ ﴿ ُ ِمنم َفضم کَمَة َوآتَیَناُهمم  أَمم حیمُسُدوَن النَّاَس َعَلی َما آاَتُهُم اّللَّ َواحلِم
بلکه به مردم، برای آنچه خدا از فضل خویش به آانن عطا کرده َرشک ) (1)﴾ُملمکا  َعِظیما  

ورزند، در حقیقت، ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادمی، و به آانن ملکی بزرگ می
َهثم أَوم تَوتومرُکُه یلمَهثم َذِلک َمَثُل المَقومِم کَمَثِل المکلمِب ِإنم حَتمِملم َعَلیِه یلم ﴿ مثل آن ها و (خبشیدمی

بُوا آِبایتَِنا فَاقمُصِص المَقَصَص َلَعلَُّهمم یَتَفکُرونَ  مثل او مهچون سگ است که اگر به ) .(2)﴾الَِّذیَن کذَّ
آورد، و اگر او را به حال خود واگذاری، ابز او محله کنی، دهانش را ابز، و زابنش را برون می

اایت ما را تکذیب کردند؛ این داستاَنا را ابزگو   کند؛ این مثل گروهی است کهار را میمهنی ک
ما قومی هستیم که به ما  خاندان ابراهیم هستیم و ! ما خاندان حممد و(کن، شاید بیندیشند

به  به مشا سخنی را می گومی که امام ستمدیده علی بن ابی طالب  حسادت شده است، و
کند را انکار می رمود، وقتی دید که عمار اب فردی که امامت امام علی عمار بن ایسر ف
ای عمار، او  (3) ؛دعه ای عمار، فإنه علی عمد جعل الشبهات عاذرا  لسقطاته)سخن می گوید: 

 (.را رهاکن، او عمدا  شبهات را عذری برای سقوط خود قرار داده است
آنچه را  افرتا بزنند و رید دروغ ببندند وخوداتن را اب این ستمکاران خسته نکنید، بگذا

 خواهند را بگریند، بله خداوند چه حاکم خوبی است وآنچه می خواهند معروف کنند ومی
 وعدگاه قیامت است.

 بیننددیدند می از من بدتر از آن چه پدرامن   بعد فرزندامن  خواهم دید و من دیدم و
توَ ﴿ یٌل َواّللَُّ المُمسم ٌر مجَِ من صرب مجیل خواهم داشت؛ و در برابر ) .(3)﴾َعاُن َعَلی َما َتِصُفونَ َفَصبوم

 (!طلبمگویید، از خداوند ایری میآنچه می
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إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول فرماید: )می أبو عبد اّلل 
تی الناس وهم یعبدون أ من جه ال اجلاهلیة، قلت: وکیف ذاک ؟ قال: إن رسول اّلل  اّلل 

احلجارة والصخور والعیدان واخلشب املنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتی الناس وکلهم یتأول علیه کتاب 
 (1) ؛ اّلل حیتج علیه به، مث قال: أما واّلل لیدخلن علیهم عدله جوف بیوهتم کما یدخل احلر والقر

ل خدا صلی اّلل علیه و آله اب آن از قائم ما چون قیام کند از جهل مردم شدیدتر از آنچه رسو 
کند، عرض کردم: این چگونه ممکن است؟ فرمود: سوی انداانن جاهلیت روبرو شد برخورد می

مهاان رسول خدا درحالی به سوی مردم آمد که آانن سنگ و کلوخ و چوَبای تراشیده و 
آید که سوی مردم می پرستیدند، و قائم ما چون قیام کند در حالی بههای چوبنی را میجمسمه

منایند، سپس فرمود: بدانید کنند و بر او بدان احتجاج میمجلگی کتاب خدا را علیه او أتویل می
های کند ات درون خانهبه خدا سوگند که موج دادگسرتی او بدان گونه که گرما و سرما نفوذ می

 .(آانن راه خواهد ایفت
ای به جز این ها رسید، چارهحق میدانگاه آن زمانی که هاست، وابطل روش آن فرورفنت در

را متهم کردند که به خامنی برهنه نگاه   رفتند کسانی که داود  ندارند، به رفتار گذشتگان خود
را به نگاه   حممد را به زان متهم کردند، و مرمی  را به زان متهم کردند، و کرای  کرد، وز

او را به توجه به ثرومتندان متهم   ارثه متهم کردند، وبن ح کردن به مهسر فرد تربیت شده اش زید
کند، و او را متهم کردند که از آانن دوری می کند ونگاه می اینکه در صورت فقراء بد کردند و

 اینکه اب حالت خشم برخواستند و کند، اتتطبیق شریعت سستی می اطاعت خداوند و در
اینکه در امواج  در جنگ ها متهم کردند ابرا به جهل  علی  ای خواند، وبرایشان خطبه

جنگ فرو رفته بود اب این که هنوز به بیست سالگی نرسیده بود، و او را به نوشیدن شراب متهم  
 کردند، او را متهم به ... کردند، و او را متهم به ... کردند.

ور که من در سریه طکنند، مهانشان )لعنهم اّلل( اشتباه منیآانن در دنباله روی سریه گذشتگان
عا   کنم، من چیزی جدیدی نسبت به فرستادگان نیستم ﴿اشتباه منی پدرامن  ُقلم َما کنمُت ِبدم

َعُل ِبی َوال ِبکمم ِإنم أَتَِّبُع ِإالَّ َما یوَحی إَِلی َوَما َأاَن ِإالَّ َنِذیٌر ُمبِ   .(2)﴾نیٌ ِمَن الرُُّسِل َوَما أَدمرِی َما یفم
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دامن اب من و مشا چه خواهد شد؛ من تنها از آنچه بر نوظهوری نیستم؛ و منیمن پیامرب »بگو: )
 !(«دهنده آشکاری نیستمکنم، و جز بیمشود پریوی میمن وحی می

 
 هیئت علمی                                                                    

 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(
 استاد أبو حممد انصاری                                                                        

 1331/ رجب/ 21                                                                       
 

* * * 

 سالم علیکم ورمحة اّلل وبرکاته.: 431/ پرسش
شریین  دو نوع آن ترش و یت ایحرمت سرکه هرمورد حل در را امحد  سیدخواهم نظر می

مورد حالل بودن مرغ هایی   دوست دارم نظر سید را در بدامن، آای حالل است ای حرام است، و
شود بدامن، مرغ هایی که موسسات دینی مانند دفرت سید شهید صدر بر آن که در برزیل ذبح می

 کند، آای حالل است ای حرام؟ نظارت می
 عراق  -اّلل مذنب فرستنده: عبد

 بسم اّلل الرمحن الرحیم :اپسخ
 احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآل حممد األئمة واملهدینی وسلم تسلیما  کثریا .

که مست  آن نیست، البته مادامی ای که برای خوردن ساخته شده اشکالی درمورد سرکه در
 کننده نیست.

بسم  به قبله بودن و رو ح بر وفق شرایط شرعی از اسالم  وذب مورد مرغ ذبح شده، اگر در و
 واجب است که در گرنه حرام است. و رگ ابشد، حالل است... و بریدن چهار اّلل گفنت و

 برای اجنام هر کار خوبی موفق کند. این مورد حتقیق شود، خداوند مشا را
 هیئت علمی                                                                         

 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(
 شیخ انظم عقیلی                                                                           

 هو1331رجب األصب/                                                                             
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 امحد...خطاب به مدعی  نصیحت: 433/ پرسش
دروغ بندد جای  بدان که فردی که بر رسول  به مردم دروغ نگو، و از خداوند برتس و

دور بودن مشا از  به اندانی و آتش است، پناه به خدا، من تالوت قرآن مشا را شنیدم و وی در
اقتدار  داوند ابعزت وابخواهم که تو را هدایت کند ای خدین یقنی حاصل کردم. از خداوند می

 ای برای گروه کافر قرار نده. عمرت را بگرید، خداای ما را فتنه
 عربستان سعودی -فرستنده: مهدی عثمان 

 بسم اّلل الرمحن الرحیم :اپسخ
احلمد ّلل رب العاملنی، والصالة والسالم علی سید املرسلنی حممد وآله األئمة واملهدینی وسلم 

 تسلیما .
شنیدی، ولی قرآن از  شان را مهانند صدای زنبور میقرآن خواندن خواندند ومی خوارج قرآن

شود... نه به سخن به مو تکرار می هایشان ابالتر منی رفت، امروز دقیقا  سنت آانن موگلو
پذیرید، حکمتی که به کمال رسیده؛ ام ا کنید، ونه از اولیای خداوند میایشان )خدا( تعقل می

 دهد. ی افراد جلوج( فایده منیانذارها )برا
این سخن برایت فایده ندارد:  از خداوند برتس، حق را بشناس ات اهل حق را بشناسید، فردا

آیند، به حسب چیزی که مردم دوست دارند منی ما نیاکان خود را بر آئینی ایفتیم،... اولیای خدا
هدایت  سنت بشناس ات قرآن و از برای شناخت آانن خداوند قانونی قرار داده است که آن را و

 شوید. 
 هیئت علمی                                                                    

 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(
 استاد أبو حممد أنصاری                                                                        

 هو 1331أواخر ذی القعدة/                                                                           
* * * 

 برکاته رمحة اّلل و سالم علیکم و: 434/ پرسش
 خواند آن را به سیدحسن برساند.فردی که انمه مرا می
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 سوی عرب و شیعه از ضد آمده، به خصوص بر عراق به وجود ای که دراین فتنه سایه در
کشند تکفریی ها، به نظرم مشا نریوهای افرادی که مردم بی گناه را به خاطر شیعه بودنشان می

 زاید کردید.
 اتن بله است، من اباپسخ کنید؟ اگرم این است: آای مشا عرب ای وهابیت را اتیید میپرسش

 چند دعوت مشا صحیح ابشد.  نیستم هر مشا
 آملان   -فرستنده: فراتی 

 بسم اّلل الرمحن الرحیم :سخاپ
 احلمد ّلل رب العاملنی، والصالة والسالم علی حممد وآله األئمة واملهدینی وسلم تسلیما  کثریا .

گویید را احساس ره آن سخن میابای که در سبحان اّلل ... چقدر سزاوار مشاست وقتی فتنه
د که ابفکرت به روش صحیح ر مشا بو اچقدر سزاو  کنید، که ابید اسباب آن مشخص شود، ومی

از قائم آل  آورد، غریبریون منی خود سخن بگو که از این فتنه کسی شیعه را اب متوجه شوید، و
آن حتقیق کنید،   مورد در جست وجوی از دالیل این دعوت مبارک بشتابید و در ، وحممد 

 آن است.  که متامی فرج در
... أان  غری ): خ مفید نوشته است راخبوانبه شی ای که امام مهدی این فرازی از انمه

 ؛ مهملنی ملراعاتکم، وال انسنی لذکرکم، ولوال ذلک لنزل بکم الألواء واصطلمکم األعداء ... اخل
 کنیم، اگرمشا را فراموش منی اید هستیم(، و مراقب مشا )و کنیممراعات مشا را ِامهال منی ... ما در

این خبش از انمه (. بنی می بُردند دمشنان مشا را از رسید واین طور نبود سختی ها به مشا می 
یشان نسبت به شیعه ا دائمی اید و کند که مراعات امام مهدی شریف به روشنی بیان می

آانن را اذیت   آانن مسلط شوند و اینکه دمشنان منی توانند بر شان علت نیامدن عذاب است، و
 (بنی می بُردند را از دمشنان مشا و( )واصطلمکم األعداءکنند )
سختی ها  شیعه مسلط شده اند، و کنید دمشنان برطور که اعرتاف میمهان حال حاضر در

لشکر اُموی  به دست آمریکا و هاآنهای حرمت شود، وخون هایشان رخیته می به آانن رسید، و
آانن را  مراقب آانن نیست و این دلیلی نیست که امام مهدی  بنی رفته است، آای در از

تنصیب اهلی برای حاکم دور  داند؟ بله، متاسفانه از مبدا حاکمیت خدا وشیعه خودش منی
 )اصل تنصیب حاکم توسط مردم(. در دمکراسی آمریکایی وارد شدند شدند، و
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جزء  کنند؟؟ آایما که از روش آانن پریوی می آانن را زاید کردمی ای غری سبحان اّلل، آای ما افراد
مورد  کنیم... برادرم درمشا را به مجع شدن به دور امامتان دعوت منی کنیم وطلب منی جنات مشا

اتمل کن، ات به اذن خدا در  مورد دالیل این دعوت مبارک دقت و در ن، وک  حق جست وجو
 کنید. آخرت جنات پیدا دنیا و

 هیئت علمی                                                                       
 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(

 استاد أبو حممد انصاری                                                                       
 هو 1331أواخر ذی القعدة/                                                                            

* * * 

 مورد خالفت علی کرم اّلل وجهه ی درپرسش :434/ پرسش
 م این است: چرا علی کرم اّلل وجهه به خاطر خالفت بعدپرسشبه انم خداوند بزرگ و واال. 

 جننگید؟  از پیامرب 
 مغرب -فرستنده: ایسر 

 بسم اّلل الرمحن الرحیم :اپسخ
 ینی وسلم تسلیما .احلمد ّلل رب العاملنی، وصلی اّلل علی حممد وآله األئمة واملهد

به خاطر گرفنت حق َغصب شده اش  خداوند رمحتت کند، بدان که جننگیدن امام علی 
خشم به خاطر  نریو و ایشان به شجاعت و و ایشان از ترس بدورند و به خاطر ترس ایشان نبود،

 ذات خداوند سبحان معروف است. 
 گاهی اوقات مومن در نیست، وداشنت حق  براپ شجاعت به تنهایی راه کنارزدن ابطل و و

این که خداوند کاری که  ات سکوت است، اقدام است ولی ماموربه آرامش و انتهای شجاعت و
 خواهد را اجنام دهد.می

حقش غصب  شود وداد که به زودی به وی ستم می خرب به امام علی  حممدرسول 
صربکند... به خاطر حکمتی که حممد  نکرد، ایشان دستور داد که اگر ایری پیدا شود و... وبهمی

 دانست.  می رسول 
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 به جنگ به خاطر اجنام دادن دستور خداوند متعال و بنابراین عدم مبادرت امام علی 
طور که انصبی ها توهم است، نه مهان و آن از مناقب امام علی  بود، دستور پیامرب کرمی

کمبودی برای  کرد این  نقص وخمالفت می وصیت حممد رسول  ایشان اب کنند، بلکه اگرمی
رسولش بدور  خمالفت اب خداوند و )فرمانده( دین از نقص و یعسوب امریاملومننی و و ایشان بود،

 است. 
خواهید، به مشا می گومی: این پیامرب خدا هارون اگر شاهدی از قرآن کرمی برای سخنم می

ایشان را جانشنی  غائب شد و است، وقتی موسی  است که وصی پیامرب خدا موسی 
ای بریون برایشان گوساله خود در بنی اسرائیل قرار داد، وقتی سامری بنی اسرائیل را گمراه کرد و

هارون  حالی که پیامرب خدا آورد ات آانن را از بندگی خداوند متعال گمراه کند، ایشان جننگید، در
ابقی  -آن حتی ظاهر-چیزی فقط خالفت از ایشان غصب نشد، بلکه سامری از دین 

به کفر آشکاری خداوند وارد کرد! بنابراین مبادرت به جنگ مهیشه نزد  نگذاشت، چون مردم را
 نزد اولیایش راه حل اصلی نیست.  خداوند متعال و

دین خداوند ترس مشرده  )ترس( بر گویند ترس نیست، خوفچیزی که به آن "خوف" می هر
 از شهر فرعون به صورت ترسان و کند که پیامرب خدا موسی میاین قرآن تصریح  شود، ومنی

موسی ترسان  )(1)﴾َفَخرََج ِمنمَها َخائِفا  یرَتَقَُّب قَاَل َربِ  جَنِ ِنی ِمَن المَقومِم الظَّاِلِمنیَ مراقب بریون رفت:﴿
 (.کاران جنات خبشو نگران از آجنا بریون رفت گفت: پروردگارا، مرا از گروه ستم

 اصال  این طور نیست... بلکه خوف ترس بود، حاشاه؟! اصال  و خوف موسی آای 
، چون خداوند او را به ترسیدمی. بلکه برخودش از جهت خودش نبود موسی  )ترس(

به خاطر اجنام این  نتیجه ابید مراقب خودش ابشد و رساندن رسالتش مکلف کرده بود، در
اوصیاء اصال   بینیم که پیامربان ومی شد. و گرنه ماتکلیف اهلی به صورت کامل مواظب خودش اب

 کنند.در اجنام دستور خداوند متعال در جنگ به خاطر دین اهلی تردید منی
به  را به علی  اهل بیتش که وصیت رسول  و حممد رسول  ازاپاین رواایت  در و

 آورم.را می هاآنبات دیگر دوست داشتید ان شاء اّلل در مناس زایدند، اگر ،اندذکر کرده صرب را
 صالحی موفق کند.  کار خوب و را برای اجنام هر خداوند تو

                                                           

 .21قصص:  -1
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 هیئت علمی                                                                 
 أنصار إمام مهدی )مکن هللا له فی األرض(

 شیخ انظم عقیلی                                                                 
 هو 1331حمرم احلرام/                                                                      

 
* * * 

 بسم هللا الرمحن الرحیم: 434/ پرسش
 اللهم صل علی حممد وآله األئمة واملهدینی وسلم تسلیما  کثریا .

  وبرکاته.رمحة هللا سالم علیکم و )... ( امام سید و و پدر
متعال  خداوند–چند برخی از برادران انصار  اپسخ دهید، هر واالمتسدوست دارم که به 

آن را شرح دادند، ولی دوست دارم که از چشمه صاف  علم  مشا   -هایشان را حمکم کندقدم
  بنوشم.

)کذلک غیبة القائم رسیده آمده است:  درحدیثی که از آانن  این است: پرسشاولنی 
ه السالم فإن األمة تنکرها " لطوهلا" فمن قائل بغری هدی أبنه مل یولد، وقائل یقول إنه ولد علی

ومات، وقائل یکفر بقوله إن حادی عشران کان عقیما ، وقائل میرق بقوله إنه یتعدی إلی اثلث عشر 
)و غیبت (1)فصاعدا ، وقائل یعصی هللا  بقوله: إن روح القائم علیه السالم ینطق فی هیکل غریه(

ای به کند، پس گویندهقائم نیز چننی است، زیرا این امت به واسطه طول مدتش آن را انکار می
ای دیگر این  ای دیگر گوید: او مرده است، و گویندههذاین گوید او متولد نشده است، و گوینده

این کالم از دین  ای دیگر ابکالم کفرآمیز را گوید که ایزدمهنی ما ائمه عقیم بوده است، و گوینده
انفرمانی خدای  ای دیگر بهخارج شود که تعداد ائمه به سیزده و ای بیشرت رسیده است، و گوینده

 .گوید(تعالی پرداخته و گوید روح قائم در جسد دیگری سخن می
 اتویل آن چیست، چون آن متشابه است، چون اگر به حمکم که مهان وصیت رسول هللا 

  معصوم هستیم. غری فهم ما، چون ما ر آن است، حداقل درعرضه شود، تعارضی د
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أال وإن خلروجه عالمات عشرة، أوهلا طلوع الکوکب ذی الذنب، ویقارب من احلادی، دیگری: ) و
ویقع فیه هرج ومرج وشغب، وتلک عالمات اخلصب، ومن العالمة إلی العالمة عجب، فإذا 

األزهر، ومتت کلمة الإخالص هلل علی التوحید.  انقضت العالمات العشرة إذ ذاک یظهر منا القمر
که از جماری، نزدیک   داردنبالهعالمت خواهد بود: طلوع ستاره  ده )برای خروج مهدی 

ها بود، و از آن شود این اول آن عالمتی بپا مییهاخواهد شد و بعد از آن فتنه و آشوب
گانه ین عالئم دهارانی در بنی انقضاء آید و ماه نو وجود میه عالمت ات عالمت دیگری عجائبی ب

گفتند می عامربن کثری مردی که به او(. به امتام می رسد کلمه اخالص بر توحید و خواهد بود
 عرض کرد: ای امریاملومننی، امامان کفر وخلفای ابطل را به ما فرمودی، امامان حق و بلندشد و

وإن  نعم، إنه لعهد عهده إلی رسول هللا  از خودت را بفرمایید، فرمود: های راستی بعدزابن
: ملا عرج بی إلی السماء هذا األمر میلکه اثنا عشر إماما  تسعة من احلسنی، ولقد قال النبی 

نصرته  ایدته بعلی و نظرت إلی ساق العرش فإذ مکتوب علیه: "ال إله إال هللا حممد رسول هللا
أنوار من هذه ؟ فنودیت: ای حممد، هذه أنوار  رأیت اثنی عشر نورا ، فقلت: ای رب، بعلی"، و

األئمة من ذریتک، قلت: ای رسول هللا، أفال تسمیهم لی ؟ قال: نعم، أنت الإمام واخللیفة بعدی، 
بعد احلسنی ابنه علی زین  تنجز عداتی، و بعدک ابناک احلسن واحلسنی، و تقضی دینی و

بعد  بعد حممد ابنه جعفر یدعی ابلصادق، و بعد علی ابنه حممد یدعی ابلباقر، و العابدین، و
بعد علی ابنه حممد  بعد موسی ابنه علی یدعی ابلرضا، و جعفر ابنه موسی یدعی ابلکاظم، و

بعده ابنه احلسن یدعی ابألمنی، والقائم من  بعد حممد ابنه علی یدعی ابلنقی، و یدعی ابلزکی، و
)بله، این عهدی ، عدال  کما ملئت  جورا  وظلما (ولد احلسنی مسیی وأشبه الناس بی، میالها قسطا  و 

دهی دوازده امام از نسل حسنی فرمان این امر را از من گرفته است، و است که رسول هللا 
آن  در ساق عرش نگاه کردم و فرمود: وقتی خداوند مرا به آمسان برد در کنند، پیامرب می

دوازده نور دیدم،  ایری دادم، و ، او را ابعلی اتیید ونوشته شده بود: ال إله إال هللا حممد رسول هللا
نورهای کیست؟ نداداده شد: ای حممد، این نورهای ائمه از  هاعرض کردم: پروردگارمن، این
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بَری؟ فرمود: بله، مشا امام ای رسول هللا، آای آانن را برامی انم منی فرزندانت هستند، عرض کردم:
کنی، وبعداز مشا های مرا عملی میوعده کنی ومی مرا اَدااز من هستی، ِدین  وخلیفه بعد

از فرزندش  بعد از حسنی فرزندش علی زین العابدین، و بعد حسنی است، و فرزندت حسن و
که صادق انمیده  از حممد فرزندش جعفر بعد گویند، وکه به او ابقر می علی، فرزندش حممد

شود، وبعداز موسی فرزندش علی  اظم خوانده میاز جعفر فرزندش موسی که به ک بعد شود، ومی
بعداز حممد  شود، واز علی فرزندش حممد که به آن زکی گفته می بعد شود، وخوانده می که رضا

شود، از او فرزندش حسن که به امنی خوانده می بعد شود، وکه به او نقی گفته می فرزندش علی
جور  طور که از ستم وین مردم به من است، مهانتر شبیه قائم از فرزندان حسنی هم انم من و و

 .کند(می داد از عدل و پرشده است، آن را پر
 را ذکر نکرد، چون از ایشان درخواست شد ات ائمه حق را ذکر  مهدینی چرا امام علی  

  مناید؟

)ای حممد، هذه أنوار األئمة من ذریتک، قلت: ای رسول هللا، أفال  هم چننی این حدیث:
بعدک ابناک  تنجز عداتی، و اخللیفة بعدی تقضی دینی و یهم لی؟ قال: نعم، أنت الإمام وتسم

بعد  بعد علی ابنه حممد یدعی ابلباقر، و بعد احلسنی ابنه علی زین العابدین، و احلسن واحلسنی، و
بعد موسی ابنه علی  بعد جعفر ابنه موسی یدعی ابلکاظم، و حممد ابنه جعفر یدعی ابلصادق، و

بعده  بعد حممد ابنه علی یدعی ابلنقی، و بعد علی ابنه حممد یدعی ابلزکی، و یدعی ابلرضا، و
القائم من ولد احلسنی مسیی وأشبه الناس بی، میالها قسطا  وعدال  کما  ابنه احلسن یدعی ابألمنی، و

سول اّلل، )ای حممد، این نورهای ائمه از فرزندانت است، عرض کردم: ای ر  ملئت جورا  وظلما (.
 دهی واز من هستی، ِدین َمرا می خلیفه بعد بَری؟ فرمود: بله، مشا امام وآای آانن رابرامی انم می

از حسنی  بعد حسنی هستند، و فرزندت حسن و از مشا دو بعد کنی، ووعده مرا عملی می
از حممد  بعد شود، وانمیده می از علی فرزندش حممد که ابقر بعد فرزندش علی زین العابدین، و

جعفر فرزندش موسی که کاظم انمیده  از بعد شود، وفرزندش جعفر که صادق انمیده می
از علی فرزندش حممد که  بعد شود، وانمیده می از موسی فرزندش علی که رضا بعد شود،ومی

ش از او فرزند بعد شود، واز حممد فرزندش علی که به نقی انمیده می بعد شود، وزکی انمیده می
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قائم از فرزندان حسنی هم انم من وشبیه ترین مردم به من  شود، وحسن که به امنی انمیده می
 .(کندمی داد از عدل و طور که زمنی از جور وستم پرشده است، آن را پراست، مهان

هم چننی این حدیث که: أبو املفضل شیبانی، ازجعفر بن حممد حسینی علوی، ازأمحد بن عبد  و
می گوید: جابرمی گوید: به امام  ی،از عمرو بن مشر، ازجابر، از أبی جعفر منعم صیداو 

گویند: خداوند تبارک وتعالی امامت را عرض کردم: ای فرزند رسول هللا، گروهی میابقر
کذبوا هللا، أومل یسمعوا هللا تعالی ذکره یقول: ) حسنی قرار داد، ایشان فرمود: درفرزندان حسن و

، فهل جعلها إال فی عقب احلسنی علیه السالم ؟ مث قال: ای (1)﴾َمة  َِبِقیة  ِفی َعِقِبهِ َوَجَعَلَها کلِ ﴿
 :هم الذین قال رسول هللا  ابلإمامة، و جابر، إن األئمة هم الذین نص علیهم رسول هللا 

ملا أسری بی إلی السماء وجدت أسامیهم مکتوبة علی ساق العرش ابلنور اثنی عشر امسا ، منهم 
،  احلجة القائم احلسن و علی و علی وحممد و موسی و جعفر و علی وحممد و سبطاه، و لی وع

 الطهارة، وهللا ما یدعیه أحد غریهم إال حشره هللا تبارک و فهذه األئمة من أهل بیت الصفوة و
د: فرمای)به خداوند دروغ بستند، آای نشنیدند که خداوند متعال می .(2)جنوده( تعالی مع إبلیس و

قرار  فرزندان حسنی  آای آن را به غری در ای ابقی در فرزندان او قرار دادمی" و"آن را کلمه
هانص کرده به امامت آن  داد؟ سپس فرمود: ای جابر، ائمه مهان افرادی هستند که رسول اّلل

ی آانن را هابه آمسان بردند، انم فرمود: زمانی که مرا است، وآانن افرادی هستند که رسول اّلل
فرزندش بودند،  دو آانن علی و از نور نوشته شده دیدم که دوازده انم بودند، و ساق عرش اب در
این  حجت قائم هستند، و حسن و علی و حممد و علی و موسی و جعفر و علی وحممد و و

 گرم کندمنی از آانن آن را ادعا اپک هستند، به خداقسم فردی غری ائمه از اهل بیت برگزیده و
 .کند(می سرابزانش حمشور ابلیس و تعالی او را اب این که خداوند تبارک و

 این که خداوند او را اب ابلیس حمشور کند،مگراز آانن ادعا منی فرمایدکه فردی غریاین جا می در
مورد  وصیت در را نگفته است، و شود ولی مهدینیگفته می  کند، چطور انم آاننمی

                                                           

 .28زخرف:  -1
 .311ص 33ِبار األنوار ج -2
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که بیان  به خصوص حدیث آخر تفسریمشا از این احادیث چیست؟گوید؟ میمهدینی 
نفر ادعای این اَمر کند اب ابلیس ملعون است، آای  از این دوازده  فردی به غری کند که هرمی

بقیه احادیثی که جلوتر نقل  بنی این حدیث و وصیت تناقضی است، چگونه بنی این حدیث و
بقیه انورها که انوار  کردند و را ذکروازده ائمه کنید؟ چون فقط انوار دکنم مجع میمی

 آید اتمی کند زمانی که موسی هستند را ذکر نکردند،و قرآن آانن را ذکر می مهدینی 
  آتشی برگرید؟

این احادیث را بعضی از برادران انصار برامی  و کند، عقل را پُر خواهم که روح وشرح ُمفصلی می
 وید: هرگاحادیثی که می کنند،می این احادیث حالتی از شک اجیاد به من گفتند: کردند و ذکر

 کند. می نفر ادعای امامت کنند خداوند آانن را اب ابلیس حمشوراز این دوازده  فردی به غری

احادیث اهل  مورد تفسری دستان مشا کتابی در ، امیدوارم که اب امحد مپدرم اما آقامی و
 مورد ظهور مقدس است.    سائلی که دراتلیف شود، به خصوص م بیت

فرد  )دو ،(منهومان ال یشبعان، طالب مال وطالب علم):فرمایدمی آقای من، پدرم علی 
 ن سریاهایتاز کتاب من از علوم شریف مشا و شوند، طالب مال وطالب علم(منی هستند که سری

 ند شرتهای تشنه وارد آِبشخورشود، ای درخت زیتون، ما مانبیشرت منی و ، آای بیشرت شوممنی
دارم که چیزهایی است که  کنید، من اعتقاداتن سریاب میعلم سنگنی شدمی، آای تشنگی ما را اب

 را های صوتی مشاکنم که شنیدن خطبهمن حس می بدانیم، چیزی ابید قبل از هر آغاز و در
 ما را از آن ابزندارید. غری خواهیم، ما ومی

خملصینی که  دهد، مومننی وها فرصت میای خداوند به مهه آفریدهآ ن مورد کهای ی دارم، درپرسش
ایشان مهان خلیفه خداست، آجنایی   بپرستند، و را خواهند اومی اندداده شده از جایی که دستور

ای صدای گوساله که خداوند آن را فتنه دارد، وشان نگه میطغیان فرماید: آانن را درمی   که
که اعتقاد دارد  امکان داد که خداوند فردی را به دعوتی امیان دارد اسرائیل قرار داد، آای برای بنی

ای که رسول او را در طغیانش نگه دارد، اتدرجه او را ِبَفریبد، و مناید، و زاید حق است امیانش را
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 ساله وابطل ابشد، مانند صدای گو  دهد که او حق است ولی در حالی که در به او خرب بیاید و
دهیم که فریب من استوار است،و آای این از این ابب به آانن فرصت می نگه داشنت در طغیان، و

شوند ها شفا میکنید که بعضی از مسیحیمی امکان دارد؟ این مطلب را چگونه برای ما تفسری
 است، مورد مسیح  حسب اعتقاد آانن در این که بر کنند، ابمی به کراماتی دست پیدا و

نیستند، به رغم این بعضی از آانن  والیت اهل بیت  که برو)هم چننی( بعضی از عوامی
گونه است که دعوت آن این تفسری ما نیز رؤایهایی دیدمی که اتویل و و بینندرا می رسول 

طغیامنان نگه دارد، طبق منطقی که  ، ولی آای امکان داد که خداوند ما را اب مشا راست است
به آانن  است، و فریب او استوار دهد، وکردم که خداوند سبحان به آانن فرصت می ذکربرایتان 

جدایی  کند؟ انسان چگونه بنی این امداد از سوی خدا گناهشان افزایش پیدا دهد اتفرصت می
دارد که آن حق  ولی اعتقاد ِکشداساس این که انسان دعوت ابطلی را بردوش می بیندازد، بر

فردی دیگری مانند  کند، و ش افزایش پیدابفری دهد ات گمراهی وبه او فرصت می خداوند است و
چگونه بنی آن کید خداوندی  امیان آوردمی، و مهدینی  ما اعتقاد دارد، چون ما به امامان و

 ز خمالفنی وجود دارند، افرادی که عرتت اپک ا کنم مردمیمی جدایی بیندازمی، چون من فکر
نیست که خداوند آانن را  ترسند، آای َبرتاز او می را دوست دارند و خداوند و را دوست دارند

 هدایت کند؟   به والیت اهل بیت

 حق هستیم، و این فرصت وابقی ماندن درطغیان برای چیست، چگونه تشخیص دهیم که بر
در طغیامنان  گونه نباشد که ماحق هستید،و این دهد که برمی خداوند متعال در رؤای به ما خرب

کنم، چون امیان به مشا شک منی کنم، پناه برخداخواهی میمعذرتمشا دارد؟ آقای من از نگه می
إننی اترک فیکم ما إن متسکتم َبما لن تضلوا بعدی أبدا ، کتاب هللا )فرمود:  دارم که پیامرب 

از  چنگ بزنید، بعد دو گذاشتم که اگر به آن میان مشا به جا )من چیزی در (.وعرتتی أهل بیتی
 .(عرتمت اهل بیتم شوید، کتاب خدا ومن هرگز گمراه منی
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برایتان نوشتاری بنویسم   )برامی بیاورید، ات )قربوا لی ألکتب لکم کتااب  ال تضلوا بعده أبدا (وفرمودند: 
وصیت حتریفی  و این بدین معناست که در آن وصیت است، .از آن هرگز گمراه نشوید( که بعد

از  فرماید: نوشتاری که بعدکند، و گرنه چگونه میمنی ادعا مدعی)ابطلی( آن را دهد ومنیرُخ 
را دارد، واگردراین مطلب اشتباه کردم، به من  شوید، واین احتمال مهه چیزمن هرگز گمراه منی

رضه  این احادیث را برمن عَ بگویید واین مطلبی است که به یکی از برادران انصار گفتم، زمانی که
وی نوعی از  کردم در به خصوص حدیث آخری که برایتان ذکر این احادیث و کرد، ونقل کننده

 این مورد بپرسم. خواستم که از مشا در شک بود، و

او را به امامش نه فرد دیگری  گوید وبینند که به او میرا می چرا بعضی از مردم رؤایی پیامرب
ولو علم هللا فیهم خیا  ﴿خداوند قابل انطباق نیست این مطلب سخن  کند، آای برهدایت می

آانن  اگر کرد ومی دید، آانن را شنواهاخریی میاگرخداوند درآن ).﴾ألمسعهم ولو أمسعهم لتولوا
  گرداندند(می کرد، روی برمی را شنوا

ر ات امام آخ آن چگونگی تعامل از رسول  خواهیم که کتابی بنویسید که دراز شخص مشا می
 پسر  و امام مهدی پدر مورد در چرا   چگونه و میانی، و آمده ابشد، یعنی مهدی و

اینکه برادران انصار  خواهیم نهمی گاهی سخن گفتند؟ از مشا گاهی اوقات ساکت ماندند و
 کنیم. شان را تقدیر میتالش گذارمی واینکه به آانن احرتام می بنویسند، اب

 سوئد -فرستنده: انصاری 

 بسم هللا الرمحن الرحیم :اپسخ
 احلمد هلل رب العاملنی، وصلی هللا علی حممد وآله األئمة واملهدینی وسلم تسلیما .

 سالم علیکم ورمحة هللا وبرکاته.
)کذلک غیبة القائم کردید وآن مهان روایت:   پرسشدر خصوص روایتی که از آن  :1ج س
  هدی أبنه مل یولد، وقائل یقول إنه ولد ومات، فإن األمة تنکرها )لطوهلا(، فمن قائل بغری

وقائل یکفر بقوله إن حادی عشران کان عقیما  وقائل میرق بقوله إنه یتعدی إلی اثلث عشر 
 ینطق فی هیکل غریه(. فصاعدا ، وقائل یعصی هللا بقوله: إن روح القائم 
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 :امدهم که قبل از آن به یکی از برادران دادهمشا میه آن را ب اپسخ
 چشم پوشی از ُملزم کردن گروه به آنچه خودشان را اب این روایت و چشم پوشی از ضعف سند اب

 امامت و و امام مهدی  مورد افرادی است که وجود در سخن امام  و به آن ُملزم کردند.
 یعنی( وقائل میرق بقولة أنه یتعدی إلی اثلث عشر فصاعدا  ) اش:فرموده و کنندبقایش را انکارمی

درغیبت صغری ای کربی  این سخن که امام مهدی  است، اب ایشان قائل به سیزدمهی وبیشرت
نیست که  خلفای امام مهدی  مورد فرزندان و منظور ِصرف سخن در رفته است، و از دنیا

   است. اولنی آانن زمینه سازشان  از قیام مقدس ایشان خلفاء هستند و بعد

اینکه مردم ُمرتد  گوید، وسخن می غیبت امام مهدی  درمورد دلیل  آن این که  و
این سخن است که امام ،  ممنوع شده جااین، چیزی که شونداز ایشان ُمنحرف می شوند ومی

 این سخن به از ایشان است، و نصب حجت سیزدمهی بعد رفته و دنیا درغیبت از مهدی 
از عدل  این که زمنی را پر ماند، اتابقی منی قیام زمان ظهور و ات این معناست که امام مهدی 

این  صدها روایت در شده است، مهان گونه که ده ها ای جور پر طور که از ستم وکند، مهان وداد
این اعتقاد که  اب اوصیایی وجود دارد اند، اما این سخن که برای امام مهدی مورد سخن گفته

که دولت عدل اهلی را اتسیس کند، این مسئله را این دارد وزنده است، ات وجود امام مهدی 
کند، یعنی ده ها روایت این معنا ده ها روایت تصریح و اشاره میکند، بلکه بهاین روایت نَفی منی

اپسخ کوبنده (کند، اگر خواستی به کتاب اشاره می به وجود مهدینی از فرزندان امام مهدی 
شده از انصار امام  های منتشرکه آن یکی از کتاب  مراجعه کن ( به منکران فرزندان قائم 

 .است مهدی 
گوید، یعنی از از موضوع اوصیاء امام مهدی سخن می بنابراین، این روایت از موضوعی غری

 عتقادا به امام سیزدمهی هستند و غیبتش گوید که قائل به مرگ امام مهدی درای سخن میعقیده
به وجود اوصیایی برای امام مهدی نیست، بلکه سخن ابطل، امیان  دارند، یعنی اعتقاد ابطل امیان

طور ختصصی یعنی موضوعی ه این مورد ب درغیبتش است، و مرگ امام مهدی به اوصیاء عالوه بر
بریون است، چون ما به  گانه از فرزندان امام مهدی اعتقاد به اوصیای دوازده  از موضوع

 اینکه امام مهدی علیه السالم درغیبت کربی هم معتقد هستیم وها اعتقاد دارمی اما به امامت آن
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این نیستیم   قائل به ما و .داد کند از عدل و زمنی را پر این که قیام کند و ایشان حجت اصلی ات
ما انطباق کند.این کجا  این روایت بر رفته است ات غیبتش از دنیا که امام مهدی علیه السالم در

انتهای اندانی و وهم  کنند، دراین روایت به ما اعرتاض می افرادی که اب آن کجا؟!! درحقیقت و
  هستند.

 ها را ذکراین که سخنان ابطلی که امام صادق علیه السالم آن هم چننی دلیل سخن من به
این که از دنیا رفته  ندارد ای این معناست که امام مهدی علیه السالم وجودها بهکند، مهه آنمی

  روایت آمده دقت کن: سخنانی که دراست.به 

اصال متولد نشده  ها قائل هستند امام مهدی یعنی آن (فمن قائل بغری هدی أبنه مل یولد)
  است.

در غیبتش  هابه عدم وجود امام مهدی هم چننی آن و  ،(وقائل یقول إنه ولد ومات)
  لند.ئقا

عقیم است،  امام حسن عسکری یعنی   ،(وقائل یکفر بقوله أن حادی عشران کان عقیما  )
امام مهدی علیه السالم  به وجود نیامده است، و نتیجه آن نیز عدم  وجود امام مهدی  و

  در زمان غیبتش است.
بدین معناست که  جا نیزاین در ، و(وقائل میرق بقوله أنه یتعدی إلی اثلث عشر فصاعدا  )

 و ت، یعنی نتیجه آن نیز انکار وجودبه صورت تصاعدی رفته اس سیزدهم گذشته و امامت از
متام مفهوم روایت بر افرادی است که امام مهدی  غیبتش است، و در امامت امام مهدی 

 کنند.غیبتش انکار می را در  
این معنا   به ، واین نیز(وقائل یعصی هللا بقوله أن روح القائم علیه السالم ینطق فی هیکل غریه)

بدین  گوید، این سخن نیز ابطل است، وبدن دیگری سخن می ای درکه روح قائم ُحلول کرده 
است، یعنی حجت فردی است که روح قائم  از امام مهدی  معناست که حجت فردی غری

 آن سخن می گوید.  در
وقائل میرق بقوله أنه یتعدی إلی )این لفظ آمده است:  ها ابهم چننی این روایت دربعضی از کتاب

شود اب این سخنش که وی از سیزده وبعداز آن گذشت وقایلی خارج می)(اثلث عشر وما عدا
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به سیزدمهی سرایت کرده  از ایشان منتقل نشده و غیبت قائم  واین یعنی امامت در ،کند(می
منتقل شده  از امام مهدی  این که امامت به فردی غری و بطور قطع فردی که قائل به است،

  فته از دین بریون رفته است.غیبتش از دنیا ر  ایشان در و

 غیبت امام مهدی  این معناست که امامت دربهآن(  از )و بعد )وما عدا(اش: وفرموده
نیست که  طبعا  این بدین معنا هاست، وآفریده ایشان حجت اصلی بر ایشان است، و َمنوط به

یست که امامت برای ایشان انئب ای وصی نباشد، چون سخن به وصی داشنت به معنای این ن
رسول  وصی حممد طالب ابیبنو علی اش منقل شده است،منتقل شده ای از ایشان به وصی

 این نشده که حجیت بر مردم به امام علی  فردی قائل به اش بود، ودر زمان زندگی 
زمان زندگی امام  حسنی در این چننی حسن و ، واز وفات رسول هللا  بعد منقل شده مگر

نیست که امامت از امام علی علیه  این معنا این به لیه السالم اوصیای ایشان بودند، وعلی ع
 ،این چننی بقیه ائمه  ، واز وفات امام علی  بعد السالم به آن دو منتقل شده، مگر

حجیت از فرد قبلی به فرد بعدی  نیست که امامت و این بدان معنا شان موجود بودند وئاوصیا
کنم این مسئله از مسائلی است که روشن  فکر از وفات فرد قبلی. بعد ، مگرمنتقل شده است

  است. نیازتفصیل بی از شرح و است و
منتقل شده  امحداحلسن  اش سیدبه وصی االن ما قائل نیستیم که امامت از امام مهدی 

ها یدهمهه آفر  و امحداحلسن  سید از ایشان گذشته است، بلکه قائل هستیم که حجت بر و
این خاطر که وی  بهامحداحلسن  حجیت سید است، و امام مهدی حجت ابن احلسن 

این که اصال   اند، ومبعوث شده است، و از طرف ایشان  وصی امام مهدی  فرستاده و
 خمالفت کند، بلکه سید َنی امام مهدی  اب دستور و امحداحلسن  امکان ندارد که سید

به سوی ایشان  مردم را است، و دند که وی انقل از امام مهدی تصریح منو  امحداحلسن 
  کند.سازی میبرای قیام مقدس ایشان مقدمه کند ودعوت می

 و هللا زمان حممد رسول  امام در وصی و آن چه که معلوم هست این که امام حسنی 
 که   هللا رسول بودند، به خاطر فرموده حممد زمان حسن  در در زمان امام علی و
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چه  حسنی چه قیام کنند و )حسن و ،(1))احلسن واحلسنی إمامان إن قاما وإن قعدا( مضمون آن:
به معنای انتقال حجیت بر خلق  از   اما قائل شدن به امامت حسنیامام هستند(  بنشینند

 نیست، بلکه حجیت در از امام حسن به امام حسنی  از امام علی ای ای هللا حممد رسول
به  امام حسنی   ، ای زمانی کهاز وفات آانن  بعد شود  ایحالت فقط منتقل می دو

از سوی امام  ای از سوی امام علی  ای ای از سوی حممد رسول فرستاده عنوان انئب ای
  مکلف شود. حسن 

 زمان حممد هم چننی چیزی که معلوم هست این که علی بن ابی طالب علیه السالم در
ایشان را  در زمانی بود که بود ای  زمان غیاب رسول این مسئله در ود، وحجت ب رسول

نیست که حجیت  این معنا مشخصی مکلف کرده بود، مانند ارسالش  به مین. واین به مسئلهدر 
به امام علی علیه السالم منتقل شده است، بلکه  آن به  به صورت کلی از حممدرسول

 شود.منتقل می بعداز وفات حممدرسول  صورت نیابی است. وبه صورت کلی
امامت به فرزندش منتقل  رفته و دنیا ای که قائل است که امام مهدی علیه السالم ازسپس فرقه
از غیبت صغری،  های خیلی دور ُمنقرض شده است، یعنی آن تقریبا  مستقیما  بعدزمان شده، در

به اپاین  این فرقه منقرض شده و کند کهتصریح می (228غیبت ص )کتابش  شیخ طوسی در
 رسیده است.

دارند که امام  این فرقه است که اعتقاد آن انظر به حمقق شده است و سخن امام صادق  و
سخن امام  غیبت به فرزندش منتقل شده است، و عصر امامت در رفته و دنیا از مهدی 
 .ارتباطی ندارد به نفی فرزندان ای اوصیای امام مهدی  صادق 

  روشنی روز روشن شده است. این حد مسئله مانند روشنی خورشید در کنم ات فکر و
 واحلمد هلل رب العاملنی، وصلی هللا علی حممد وآله األئمة واملهدینی وسلم تسلیما  کثریا .

فهذه األئمة من أهل بیت الصفوة والطهارة، وهللا ما یدعیه أحد ): اش فرموده :2ج س
 (. حشره هللا تبارک وتعالی مع إبلیس وجنودهغریهم )غریان( إال
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 به معنای نفی امامت ای وصایت از مهدینی از فرزندان امام مهدی  این حدیث اصال  
  کنم:می نکته را ذکر نیست، برای توضیح چند

از آانن  به معنای نفی اوصیایی به غری دقت شود که ذکر ائمه دوازده گانه  ابید -الف
طور که گفته به آانن تصریح شده ابشد، مهان سخنان ائمه  قتی دربه خصوص و  نیست،

 بسیاری از رواایت آمده که عرتت به علی و در کند(.آن را منی )اثبات چیزی نفی غری شود:می
  نیست که ائمه از فرزندان حسنی این معنا این به اند، وشده حسنی تفسری حسن و فاطمه و

نیستند، افرادی که خداوند پلیدی را از آانن   هللا بیت حممد رسولاز عرتت نیستند ای از اهل 
 آانن را اپک منوده است. برده و

؟ قال: ذریته.  قلت ألبی عبد هللا علیه السالم: من آل حممد )گوید: می أبی بصری
فقلت: أهل بیته ؟ قال: األئمة األوصیاء. فقلت: من عرتته ؟ قال: أصحاب العباء. فقلت: من 

ته ؟ قال: املؤمنون الذین صدقوا مبا جاء به من عند هللا ، املتمسکون ابلثقلنی اللذین أمروا أم
ابلتمسک َبما: کتاب هللا ، وعرتته أهل بیته الذین أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهریا ، ومها 

عرض کردم: آل حممد چه کسانی  )به امام صادق  .)(1)اخللیفتان علی األمة بعده 
اوصیاء، عرض کردم:  ،ند؟ فرمود: فرزندانش، عرض کردم: اهل بیت ایشان؟ فرمود: امامانهست

عرتتش چه کسانی هستند؟ فرمود: اصحاب عباء، عرض کردم: امتش چه کسانی هستند؟ فرمود: 
زنند، مومنینی که آن چه از نزد خداوند آمده را تصدیق منودند، کسانی که به ثقلنی چنگ می

عرتتش، اهل بیت ایشان کسانی که  اند: کتاب خدا ور به چنگ زدن به آن شدهثقلینی که دستو 
امتش  از وی بر آن دو خلیفه بعد آانن را اپک منوده است، و خداوند از آانن پلیدی را برده و

 .هستند(
 تصریح کرده که عرتت مهان اصحاب عباء هستند، و روایت قبلی امام صادق  بینیم که درمی

 شود، فرق قائل شده است،اوصیاء منطبق می که بر مهه امامان و بنی آل )خاندان( بنی آانن و
بدون این   تفسری منوده که آانن ائمه اوصیاء هستند اهل بیت  ایشان خاندان ای بلکه حتی اگر
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اهل بیت  مقدمه خاندان و ای که قطعا  درنص کرده ابشد، فاطمه که بر فاطمه زهراء 
 از اهل بیت نیست؟  فاطمه  این معناست که مثال   آای این به است، و

شده  تفسری حسنی( حسن و فاطمه و روایت قبلی به اصحاب عباء )علی و به عرتتی که در
نیز  مهه ائمه از فرزندان حسنی  خصوص آانن است ای بر گردمی، و ببینیم آای فقط درمی بر

 کند؟  ِصدق می
پدرش  ش حممد بن علی، از پدرش علی بن حسنی، ازاز امام صادق جعفر بن حممد، از پدر 

: إنی خملف قال رسول هللا ) که فرمودند:پدرش علی بن أبی طالب  حسنی بن علی، از
وضم  -فیکم الثقلنی: کتاب هللا، وعرتتی أهل بیتی. وإَنما لن یفرتقا حتی یردا علی احلوض کهاتنی 

نصاری، فقال: ای رسول هللا، ومن عرتتک ؟ قال: فقام إلیه جابر بن عبد هللا األ -بنی سبابتیه 
فرمود: من  )رسول هللا  .(1) علی، واحلسن واحلسنی، واألئمة من ولد احلسنی إلی یوم القیامة(

شوند منی عرتمت اهل بیتم، این دو از هم جدا گذارم: کتاب خدا ومی َباچیز گران دو میان مشا در
هم قرار داد،  کنار اش راانگشت سبابه مانند این دو و دوگردند،  حوض نزدم ابز این که بر ات

چه افرادی هستند؟  عرض کرد: ای رسول هللا، عرتت مشا شد و بن عبدهللا انصاری بلند جابر
 .قیامت( روز امامان از فرزندان حسنی ات حسنی و حسن و فرمود: علی و

دارد؟! چون  ارض وجودحدیث تع آای برای فردی درست است که قائل شود که بنی این دو
 حدیث دوم آن را به ائمه از فرزندان حسنی کرده و حدیث اول عرتت را به اصحاب عباء تفسری

 روز قیامت تفسریکرده است!  ات 

عرتت به اصحاب عباء  آید: تفسریاین گونه می طبعا  درست نیست، اپسخ به فرد اعرتاض کننده
اثبات ویژگی برای چیزی به معنای نفی آن از  وبه معنای اختصاص آن فقط به آانن نیست، 

 ها ومناسبت ها وها و ارادههدف ها وحکمت غریش نیست، بلکه برای سخن اهل بیت 
 رعایت حال شنونده و ابتالء و مجله تقیه و ظروفی دارد، از تفصیل و امجال و ها وحالت

  ابشد.مراعات به خاطر نگهداری اسرار از غریاهلش... اخل می
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 بسیار است.  سخن اهل بیت  تفصیل در شواهد امجال و به عنوان مثال بود و هااین
آگاه است پنهان نیست که آن از  اوصیای امام مهدی  مسئلهفردی که به  بر -ب

قصد پنهان کردن آن را داشتند، به خاطر  اهل بیتش  و هللا رسول اسراری است که حممد
راز  مکانی پخش کرد، وگرنه دیگر زمان و هر توان درمنی ز رارا دانند، وحکمتی که خود می

پنهان کردن و... اخل اشاره  نیست، بلکه اگر ضرورتی به اشاره کردن به آن ابشد به آن اب اشاره و
 شود.می

 شان ای برمهدینی را به خاطر امتام حجت بر منکرین ایبیم که اهل بیت به مهنی خاطر می
صورت ه گاهی ب امیاء و پنهان کردن و کنند، ولی طبعا  به صورت اشاره ویم شان ذکراهل زمان

چون مردم  آن وقت نبوده است، و کردند، چون زمان امتحان به آانن درغری آشکار تصریح  می
امیان  آانن، بلکه به خالفت امریاملومننی  امیان نداشتند، چه برسد به غری به  دوازده ائمه

امتحانی   ضمن بال و در اوصیای امام مهدی  مسئلهاین که  ت کنیم بهدق اگر نداشتند، و
 بال برای اینکه صحیح ابشد پنهان ابشد که برای مردم آخرالزمان است، قطعا  ابید این امتحان و

های آن اپسخ امتحانی را بدهد و واالتسکند که امتحان نبود، فردی این کار را منی وگرنه بال و
  آن نباشد. گونه شک ای ِاغماضی دربدهد، که هیچ را به صورت صریح

شان را از احتماالت معینی  شیعیان حذر داشتند و رواایت زاید بر در از این امتحان اهل بیت
بعضی از  کرد، و اتفاق بیفتد نباید آن را انکار اگر داشتند، وشود برحذر میکه حاصل می
  گذارم:نده داان میشرحش را برای خوان کنم ومی رواایت را ذکر

قال: قلت له: هلذا )گوید: می کند وفضیل بن یسار از أبی جعفر علیه السالم روایت می
ملا خرج وافدا  إلی ربه واعدهم  األمر وقت ؟ فقال: کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، إن موسی 

ا موسی، فصنعوا ما صنعوا، ثالثنی یوما ، فلما زاده هللا علی الثالثنی عشرا ، قال له قومه: قد أخلفن
فإذا حدثناکم حبدیث فجاء علی ما حدثناکم به، فقولوا: صدق هللا، وإذا حدثناکم حبدیث فجاء 

 به آن حضرت عرض کردم: .(1)( علی خالف ما حدثناکم به، فقولوا: صدق هللا، تؤجروا مرتنی
گویند، کسانی که وغ میکنند در کسانی که وقت معنی می»آای این امر وقت معینی دارد؟ فرمود: 
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که به دعوت پروردگار خود بریون هنگامی گویند، مهاان موسی کنند دروغ میوقت تعینی می
که خداوند بر آن سی روز ده روز افزود، قوم او  شد به قومش سی روز وعده داد، و هنگامی

ثی را برای مشا گفتند: موسی اب ما خالف وعده کرد، پس کردند آنچه کردند، پس هر گاه ما حدی
امی پیش آمد بگوئید: خداوند راست فرموده است، و هر  طبق آنچه برای مشا گفته ابزگو کردمی و

امی پیش آمد ابز مشا بگوئید، خداوند گاه حدیثی را برای مشا ابزگو کردمی و خالف آنچه گفته
 «.راست فرموده است، که دو ابر اپداش داده خواهید شد

)إن هللا تعالی أوحی إلی فرماید: کند که میهللا علیه السالم روایت می أبی بصری از أبی عبد
عمران أنی واهب لک ذکرا  سوای  مبارکا ، یربئ األکمه واألبرص وحییی املوتی إبذن هللا، وجاعله 
رسوال  إلی بنی إسرائیل، فحدث عمران امرأته حنة بذلک وهی أم مرمی، فلما محلت کان محلها َبا 

غالم، فلما وضعتها قالت: رب إنی وضعتها أنثی ولیس الذکر کاألنثی، أی ال یکون  عند نفسها
البنت رسوال ، یقول هللا: وهللا أعلم مبا وضعت، فلما وهب هللا تعالی ملرمی عیسی کان هو الذی بشر 

 .(1)ک( اایه، فإذا قلنا فی الرجل منا شیئا  وکان فی ولده أو ولد ولده فال تنکروا ذلبه عمران ووعده
خبشم، تو پسری میه ( وحی کرد که من بعمران )پدرم مرمی مادر عیسی ه )خدای تعالی ب

اذن خدا کور مادر زاد و پیس را درمان کند و مردگان را زنده کند و پیغمرب ه سامل و مبارک که ب
، چون مهسرش حنة که مادر مرمی است گزارش داده بنی اسرائیلش قرار دهم، عمران این مطلب را ب

کرد که محلش پسر است، چون او را زائید )و دید دخرت است(  مرمی حامله گشت، فکر میه ب
شود. یعنی دخرت که پیغمرب منی« من دخرت زائیدم و پسر مانند دخرت نیست»گفت: پروردگارا! 

آنچه او زائیده داانتر است، سپس چون خدای ه فرماید: خدا بخدای عز و جل )در ابره او( می
او ه عمران بشارت داده شده بود و به مرمی خبشید، او مهان پیغمربی بود که به الی عیسی را بتع

پس هر گاه ما درابره مردی از خاندان خود چیزی گفتیم. و در فرزند ای فرزند  وعده کرده بودند.
 .کنید(نزاده او پیدا شد آن را انکار 
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، فلم یکن فیه وکان فی ولده أو ولد ولده إذا قلنا فی رجل قوال  )فرماید: می أبی عبد هللا 
)هر گاه درابره مردی سخنی گوئیم و در او  .(1)( فال تنکروا ذلک، فإن هللا تعالی یفعل ما یشاء

 .کند(نباشد و در فرزند ای نوه او ابشد، انکار نکنید، زیرا خدای تعالی هر چه خواهد می
قد یقوم الرجل بعدل أو جیور )فرماید: که میشنیدم   أاب عبد هللا  از گوید:أبی خدجیة می

)گاهی انسان اب  .(2)(وینسب إلیه ومل یکن قام به، فیکون ذلک ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو هو
دهند، در صورتی که خودش آن سنجش نسبتش میه شود و بصفت عدالت ای ستم سنجیده می

ابشد، پس او ز او دارای آن صفت میآن صفت را دارا نیست، بلکه پسرش ای پسر پسرش بعد ا
 .اش گفته شده(که آن صفت درابره) مهانست 

ای أاب محزة، إن حدثناک )( فرمودند: أبو عبد هللا ) گوید: أبو جعفر وأبی محزة مثالی می
أبمر أنه جییء من هاهنا فجاء من هاهنا فإن هللا یصنع ما یشاء، وإن حدثناک الیوم حبدیث 

ای به مورد مسئله )ای ابومحزه، وقتی در .(3) (الفه فإن هللا میحو ما یشاء ویثبتوحدثناک غدا  خب
اگر  دهد، وکاری خبواهد اجنام می جا آمد خداوند هرآید، ولی از آنجا میمشا گفتیم که از این

اثبات  چه خبواهد حمو وخالف آن گفتیم، خداوند آن فردا بر امروز به مشا حدیثی گفتیم و
 .کند(می

 در کنند، وشود اشاره منیآخرالزمان واقع می به چیزی که در امثال آن  هشدار آای این اخبار و
حریص بودند که به آن اشاره کنند بدون این که بدان  اهل بیت  امام مهدی  مسئلهمورد 

از این انذار عذری برای  دانند، آای بعدتصریح منایند، به خاطر حکمت مشخصی که آانن می
خواهد امام مهدی که میاین نظرش بنگرد، ای ات در دین خداوند اب ماندای ابقی میآورنده رعذ
 از دستور  کند وتصدیق منی ایشان را شناسد بیاید، و گرنهفهمد ای میچه می اساس آن بر

  کند؟!ایشان اطاعت منی

و رازهاست، این اینکه آن جز  و اوصیای امام مهدی   پنهان کردن عمدی موضوع مسئله
 توانیم از مطلب زیر بفهمیم: موضوع را می
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قلت لعلی علیه السالم: ای أمری املؤمننی، أخربنی مبا یکون من )گوید: عبد هللا بن حارث می
إن رسول هللا صلی  األحداث بعد قائمکم، قال: ای ابن احلارث، ذلک شیء ذکره موکول إلیه، و

 عرض کردم:  )به علی  .) (1)خرب به إال احلسن واحلسنی آله عهد إلی أن ال أ هللا علیه و
مرا مطلع گردان. فرمود: ای پسر حارث!  ای امری املؤمننی! از رخدادهای پس از امام قائم 

به من سفارش کرده است   این چیزی است که ذکر آن موکول به خود اوست و رسول خدا 
 .نگومی(  که آن را جز به حسن و حسنی 

کند آمده ذکر می که درآن بعضی عالمات قیام قائم دیثی از أمری املؤمننی ح در و
فعند ذلک ترفع التوبة، فال تقبل توبة وال ینفع نفسا  إمیاَنا مل تکن آمنت من قبل أو کسبت )است: 

 : ال تسألونی عما یکون بعد هذا، فإنه عهد إلی حبیبی رسول هللا فی إمیاَنا خریا ، مث قال 
ای پذیرفته نشود و )در این هنگام توبه برداشته شود و هیچ توبه.(2) (أخرب به غری عرتتی أن ال

که از قبل امیان آورده ابشد ای در این فردی امیانش مورد پذیرش نیست، مگر عملی ابال نرود و
دیگر از من نپرسید که بعد از آن چه خواهد شد  امیانش خریی کسب کرده ابشد. سپس فرمود:

 .از من پیمان گرفته است که آن را جز به خاندامن نگومی( حبیبم رسول خدا  زیرا
از کشته شدن امام  به صورت واضح اشاره نشده مگر بعد ذکر فرزندان امام مهدی 

به  به مهدینی  هللا حتی وصیت رسول  اندکی قبل از آن بوده است، و ای حسنی
این حکمت خداست   ما روایت نشده است، وبرای  زمان امام صادق  در صورت علنی جزء

  که برای حفظ این راز بزرگ اقتضاء کرده است.

قائم  را ات هاآن کنند وایبیم که اوصیاء را ذکر میبه مهنی خاطر بعضی از رواایت اوصیاء را می
 ها بعضی از آن و اند،به سخن )اتروز قیامت( کفایت کرده هابعضی آورد، وحساب میه ب
این نقشه خداوند متعال  آانن فرزندانش هستند، واینکه هن اشاره دارد از قائم  وصیای بعدبه ا

 صاحبش آن را بیان کند، و و که وقتش برسداین است ات مسئلهحکمت ایشان در پنهانی این  و
 نکند، در بسیاری از رواایت وارد شده که )وقتی قائم  از صاحبش آن را ادعا ات فردی غری
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 مسئلهایشان به  خرب هستند، وکند که مجهور از آن بیپنهانی دعوت می امرکند، به قیام  
  کند(.جدیدی که بر عرب شدید است دعوت می

إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلی أمر جدید کما دعا إلیه )فرماید: أبی جعفر علیه السالم می
)قائم ما چون قیام کند  .(1) (وبی للغرابء، وإن الإسالم بدأ غریبا  وسیعود غریبا  فطرسول هللا 

دعوت فرمود، و اسالم  مردم را به امر نوینی دعوت خواهد منود مهان گونه که رسول خدا 
 غریبانه آغاز شد و ابز مهچنان که شروع شده غریب خواهد گردید، و خوشا حبال غریبان(.

ب هذا األمر ابلصفة إان  نصف صاح) عرض کردم: به امام ابقر »مالک جهنی گوید: 
التی لیس َبا أحد من الناس. فقال: ال وهللا ال یکون ذلک أبدا  حتی یکون هو الذی حیتج علیکم 

کنیم که احدی از مردم ای وصف می)ما صاحب این امر را به گونه .(2)بذلک ویدعوکم إلیه( 
و خود بر مشا بدان بدان گونه نیست، فرمود:نه به خدا قسم ]هرگز[ این خنواهد شد ات آنکه ا

 .احتجاج کند و مشا را به سوی آن خبواند(
 )مهدی به.(3) (ملهدی مهدای ؛ ألنه یهدی إلی أمر خفیاوإمنا مسی)فرماید: می أبی جعفر 

 .کند(پنهانی هدایت می مسئلهشود، چون به این خاطر مهدی انمیده می
)وقتی قائم قیام  .(3) غری الذی کان(إذا قام القائم جاء أبمر )فرماید: می امام صادق  و
 .آورد که قبال  نبوده است(می امریکند، 
یظهر للناس کتااب  جدیدا  وهو علی  و)فرماید: در خطبة خیلی طوالنی می أمری املؤمننی  و

الکافرین صعب شدید، یدعو الناس إلی أمر من أقر به ُهدی، ومن أنکره غوی، فالویل کل الویل 
شدید است، مردم را  کافرین سخت و آن بر کند، و)کتاب جدیدی آشکار می.(2) ملن أنکره(

هر فردی آن را انکار   شود، وفردی به آن اقرار کند، هدایت می کند که هردعوت می امریبه 
 .کند( فردی که او را انکار وای بر شود، وای وکند گمراه می
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 ه ذکر مهدینی از نسل امام مهدی رواایت زایدی ب ایبیم که اهل بیت دراین حال می اب
چننی به آن به کنندگان حجت اقامه کنند، هم انکار تصریح کردند، برای این که بر منکرین و

  اشاره شده مانند موارد زیر است: هامستقیم اشاره کردند، مواردی که در آن صورت غری

  أمری املؤمننی  عن رسول هللا ،  :نودیت: ای حممد، ف)فی حدیث طویل عن املعراج
سعدیک تبارکت وتعالیت، فنودیت: ای حممد، أنت عبدی وأان ربک فإایی  فقلت: لبیک ربی و

فاعبد، وعلی فتوکل، فإنک نوری فی عبادی ورسولی إلی خلقی وحجتی فی بریتی، ملن تبعک 
خلقت جنتی، وملن خالفک خلقت انری، وألوصیائک أوجبت کرامتی، ولشیعتک أوجبت ثوابی، 

ت: ای رب، ومن أوصیائی ؟ فنودیت: ای حممد، )إن( أوصیاءک املکتوبون علی ساق العرش، فقل
إلی ساق العرش فرأیت اثنی عشر نورا ، فی کل نور سطر أخضر  -وأان بنی یدی ربی  -فنظرت 

مکتوب علیه اسم کل وصی من أوصیائی، أوهلم علی بن أبی طالب وآخرهم مهدی أمتی، فقلت: 
وصیائی من بعدی ؟ فنودیت: ای حممد، هؤالء أولیائی وأحبائی وأصفیائی وحججی ای رب، أهؤالء أ

 بعدک علی بریتی، وهم أوصیاؤک وخلفاؤک وخری خلقی بعدک.
وعزتی وجاللی ألظهرن َبم دینی، وألعلنی َبم کلمتی، وألطهرن األرض آبخرهم من أعدائی، 

ألرقینه فی  ذللن له الرقاب الصعاب، ووألملکنه مشارق األرض ومغارَبا، وألسخرن له الرایح، وأل
جیمع اخللق علی توحیدی، مث  ألنصرنه جبندی، وألمدنه مبالئکتی حتی یعلن دعوتی و األسباب، و

 ای پروردگار من! )ای حممد! گفتم: .(1)(ألداولن األایم بنی أولیائی إلی یوم القیامة ألدمین ملکه و
نده من و من پروردگار توأم، مرا پرستش کن و بر من تبارکت و تعالیت، ندا رسید: ای حممد تو ب

توکل منا، تو نور من در میان بندگان من و فرستاده من به سوی خلقم و حجت من در بنی 
مردمانی، َبشت من برای کسی است که از تو پریوی کند و آتش من برای کسی است که اب تو 

یدم و ثوامب را برای شیعیان تو مقرر داشتم،  کرامتم را برای اوصیای تو الزم گردان خمالفت کند، و
گفتم: پروردگارا! اوصیای من چه کسانی هستند؟ ندا رسید ای حممد! اوصیای تو بر ساق عرش 

به ساق عرش نگریستم و دوازده  ،در حالی که در مقابل پروردگارم بودم ،نوشته شده است و من
از اوصیای من بر آن نوشته شده بود، نور دیدم و در هر نوری سطری سبز بود که انم هر یک 

اول ایشان علی بن أبی طالب و آخر آَنا مهدی امتم بود، گفتم: پروردگارا! آای آَنا اوصیای پس 
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های من بر ای حممد! آَنا اولیا و دوستان و برگزیدگان و حجت از من هستند؟ ندا آمد که
ابشند، به ن خلق من پس از تو میخالیق پس از تو هستند و آَنا اوصیا و خلفای تو و َبرتی

منامی و توسط آخرین ام را بلند میایشان دینم را چریه و کلمه عزت و جالمل سوگند که به واسطه
آورم و ابد را گردامن و مشرق و مغرب زمنی را به متلیک او در میآَنا زمنی را از دمشنامن اپک می

برم و اب سازم و او را بر نردابن ترقی ابال میکشان سخت را رام او میکنم و گردنمسخر او می
رسامن ات آنکه دعومت را آشکار کند و کنم و اب فرشتگامن به او مدد میلشکراین خود ایریش می

مردمان را بر توحیدم گرد آورد، سپس ملکش را تداوم خبشم و روزگار را در اختیار اولیای خود 
 .قرار دهم ات روز قیامت فرا رسد(

اولیایی چه  منظور از شود، ودولت ایشان دائمی می و فردی فرماندهی امام مهدی  اب چه
 توجه به چرخد؟ ابروز قیامت می افرادی هستند؟که خداوند روزگار دولت عدل اهلی بنی آانن ات

رود ای به شهادت اش از دنیا میاز مدت کواتهی از فرماندهی بعد که امام مهدی این
تداوم  را "سپس فرماندهی (مث ألدمین ملکه)که خداوند فرمود: این  اب توجه بهچننیرسد، هممی
خداوند متعال این  رساند، بعدعطف اب فاصله را می)سپس( )مث(پنهان نیست که  وخبشم" می

 چرخد.است که روزگاران بنی اولیای ایشان می سخن را آورده

است که خداوند  برای این استوار  این که مذهب خاندان حممد استچیزی که معلوم  و
پس  ابشد، از نسل امام حسنی  مگر این که وی معصوم و کنداپ منی مردم حجتی را بر بر

وصیت  ابشند که در از مهدینی از نسل امام مهدی  این اولیاء غری ممکن نیست که اصال  
 واایت اهل بیتر  از آن در غری و در شب وفاتش برآانن منصوص شده، رسول هللا حممد

 اند.ذکرشده 
آمده  ش از تفسری سورة قدرپرسش و، رسول جن بسوی أمری املؤمننی ، در خرب بیهس و

: إبذن رَبم، فلما أن هبط آدم علیه السالم إلی الدنیا کانت الدنیا مظلمة، فقال آدم )است: 
ب حبق حممد وعلی إال رددت أتدری أی إذن کان ؟ قال: ال، قال: أنزل هللا تعالی إلی جربائیل ای ر 

تعالی إلی الدنیا فکان آدم یستضئ بنوران، فلذلک  علی النور الذی کان لی، فأهبطه هللا تبارک و
مسی لیلة القدر، فلما بقی آدم علیه السالم فی الدنیا وعاش فیها أربعمائة سنة أنزل هللا علیه اتبوات  



     ................. ..................010انتشارات انصار امام مهدی 

 
 

ری بسریة األنبیاء، قال: ای رب، من هؤالء؟ قال من نور له اثنا عشر اباب ، لکل ابب وصی قائم یس
هللا: ای آدم، أول األنبیاء أنت، والثانی نوح، والثالث إبراهیم، والرابع موسی، واخلامس عیسی، 
والسادس حممد خامت األنبیاء، وأما األوصیاء أوهلم شیث ابنک، والثانی سام بن نوح، والثالث 

نون، واخلامس مشعون الصفا، والسادس علی بن أبی طالب  إمساعیل بن إبراهیم، والرابع یوشع بن
علیه السالم، وآخرهم القائم من ولد حممد الذی أظهر به دینی علی الدین کله ولو کره املشرکون، 

ِإانَّ أَنَزْلَناُه ِفی لَیَلِة اْلَقْدِر ﴿قال: فسلم آدم التابوت إلی شیث وقبض آدم، فلذلک قال هللا تعالی: 
ْن أَْلِف َشْهرر  *رَاک َما لَیَلُة اْلَقْدِر َوَما َأدْ  * إن نوران أنزله هللا إلی الدنیا  و (1)﴾لَیَلُة اْلَقْدِر َخٌی مِِ

 لکافرون.احتی یستضئ بنوران املؤمنون ویعمی
ومعه اتبوت من در أبیض له   فإنه ملا بعث هللا حممد  (2)﴾تَ نَ زَُّل اْلَمََلِئکةُ ﴿ وأما قوله:
وأمره عن ربه أن   آالثنی عشر فعرضه علی رسول هللا  فیه رق أبیض فیه أسامیاثنا عشر اباب  

علی بن  احلسنی و أوالدی احلسن و احلق هلم وهم أنوار. قال: ومن هم ای أمری املؤمننی ؟ قال: أان و
 علی بن موسی وحممد بن علی و موسی بن جعفر و جعفر بن حممد و احلسنی وحممد بن علی و

 احلسن بن علی وحممد بن احلسن صاحب الزمان صلوات هللا علیهم أمجعنی، و مد وعلی بن حم
به دنیا هبوط  )وقتی آدم  .(3) (بعدهم أتباعنا وشیعتنا املقرون بوالیتنا املنکرون لوالیة أعدائنا

ای بود؟ گفت: دانی چه اجازهاجازه پروردگارشان، آای می گفت: ابمنود، دنیا اتریک بود، آدم 
علی، نوری که  من، به حق حممد و ، فرمود: خداوند متعال به جربئیل فرستاد، ای پروردگارخری

آدم اب نور ما روشنی  تعالی او را به دنیا هبوط منود و برامی بوده را ابزگردان، خداوند تبارک و
 در آن چهار دنیا ابقی ماند و در گرفت، به مهنی خاطر شب قدر انمیده شد، وقتی آدم می
نور فرستاد که دوازده درب داشت، برای هر دربی  سال زندگی کرد، خداوند بر او اتبوتی از صد

ها چه کسانی من، این کند، عرض کرد: پروردگارست که اب سریه پیامربان رفتار میا وصی قائمی
 براهیم، وا سومی دومی نوح، و هستند؟ خداوند فرمود: ای آدم، اولنی پیامربان تو هستی، و
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اوصیاء اولنی آانن  ششمی حممد خامت االنبیاءست، اما پنجمی عیسی، و چهارمی موسی، و
 چهارمی یوشع بن نون، و مساعیل بن ابراهیم، وا سومی دومی سام بن نوح، و فرزندت شیث، و

آخرین آانن قائم از فرزندان  است، و  ششمی علی بن ابی طالب مشعون صفاست، وپنجمی
چند مشرکنی آن را  کنم، هرها آشکار میمتام دین توسط وی دینم را برحممد است، فردی که 

آدم از دنیا رفت، به مهنی خاطر خداوند  انپسند بدانند، فرمود: آدم اتبوت را به شیث داد و
متعال فرمود: "ما در شب قدر انزل کردمی. و از شب قدر، چه آگاهت کرد. شِب قدر از هزار 

 کافرین کور بگریند و را خداوند به دنیا فرستاد، ات ابنور ما مومننی نور ما ماه ارمجندتر است( نور
 شوند.

ایشان  را مبعوث کرد، اب شوند( خداوند وقتی حممد اش: )فرشتگان فرستاده میاما فرموده
آن  است که در ای سفیدآن صحیفه در اتبوتی از ُدر سفید بود که برایش دوازده درب بود و

دستورش از پروردگارش این  َعرضه کردند و و آن را بر رسول هللا  است، نفرهای دوازده انم
آانن انوارند، عرض کرد: ای امریاملومننی، آانن چه افرادی هستند؟  بود که حق برای آانن است و

جعفر بن  حممد بن علی و علی بن حسنی و حسنی و فرزندامن هستیم، حسن و فرمود: من و
 حسن بن علی و علی بن حممد و حممد بن علی و علی بن موسی و موسی بن جعفر و حممد و

شیعیان ما که به والیت  هستند، و از آانن اتباع ما بعد ، و حممد بن حسن صاحب الزمان 
 .کنند(والیت دمشنان ما را انکار می کنند وما اقرار می

کسانی  هستند، و آانن انوار کند که صاحب حقند، ومی پرسشبیهس از افرادی  جااین در
 امام شوند، اپسخ آمد که آانن دوازده ها انزل میآن هستند که فرشتگان در شب قدر بر

وبعدهم أتباعنا وشیعتنا املقرون بوالیتنا املنکرون لوالیة )هستند:  از آانن این افراد بعد هستند و
 کنند ووالیت ما اقرار میشیعیان ما که به  هستند، و روهای مااز آانن دنباله بعد و) أعدائنا(.

 .(کنندوالیت دمشنان ما را انکار می

 حجیت بر خالفت و جا مهان حق امامت ومقصود از حق در این است چیزی که معلوم
که فرشتگان در شب قدر فقط بر حجتی معصوم از آل   است چننی معلومهم هاست، وآفریده
از  این ویژگی را دارند، غری  امامدوازده  از شوند، چه کسانی بعدفرستاده می حممد

 ؟مهدینی از فرزندان امام مهدی 
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توانند چگونه می توصیف شدند، این افرادی که در روایت به شیعه اهل بیت  اگر گفته شود:
 اوصیاء ابشند؟ 

ایری   اقتداء و به معنای مهراهی و مهراهی گرفته شده، و گومی: لفظ شیعه از مشایعت ومی
تفاوت  کدام به َحسب خود و اب مصادیقش هر مفهومی ُمَشکَّک است، یعنی بر کردن است، و

به آن توصیف شده است،  آن صفت بزرگی است که پیامرب خدا ابراهیم  کند، وِصدق می
بْ َراِهیمَ ﴿فرماید: خداوند متعال می  .ابراهیم ُجزو شیعیان اوست( و.)(2)، (1)﴾َوِإنَّ ِمن ِشیَعِتِه إَلِ

هرکدام به  بقیه شیعیان و هستند، هم چننی مهدینی و شیعه امریاملومننی  مهه ائمه بنابراین 
 آانن در هستند، و رفتار علی بن ابی طالب  بر روش و َحسب خودشان، چون ائمه 

 ایری جزو شیعیان او هستند. روی ودنباله های مهراهی وابالترین مرتبه

 هستند:  شدند که گروهی از شیعه خاندان حممدایبیم مهدینی توصیف در موارد دیگر می
 ای ابن رسول هللا، إنی مسعت من أبیک ) :عرض کردم ابو بصری گوید: به امام صادق 

مل یقل: إثنا عشر  أنه قال: یکون بعد القائم اثنا عشر مهدای ، فقال: إمنا قال: اثنا عشر مهدای ، و
)ای فرزند رسول خدا!  .(3)(معرفة حقنا إلی مواالتنا و لکنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس إماما ، و

فرمود:  فرمود: پس از قائم دوازده مهدی خواهد بود، امام صادق من از پدر مشا شنیدم که می
ز شیعیان ما هستند که مردم را به مواالت و ا دوازده مهدی گفته است نه دوازده امام آَنا قومی

 .خوانند(معرفت حق ما می
ل وصیت حممد رسو  است، و از مقام مهدینی  اند که مقام ائمه از جهت فضیلت غریخمفی من

را به دوازده امام   رسول هللااز حممد  اوصیای بعد را حُمکم منوده است، و مسئله این   اّلل
مقام هدایت،  مقام وجود دارد: مقام امامت و دو این جا دوازده مهدی تقسیم منوده است، در و
نیست که  این معنا هم چننی به مهدینی نیستند، و  اماماین معنا نیست که دوازده  این به و

شان تصریح کردند که ائمه در رواایتاهل بیت  ائمه نیستند، و  مهدینی دوازده گانه
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وارد شده که مهه مهدینی از فرزندان  هم چننی از آانن  مهدینی هستند، و دوازده گانه 
 هستند:  امام امام مهدی 

والة  وصل علی ولیک، و) چگونگی درود بر اوصیاء روایت شده است: در از امام مهدی 
 بلغهم أقصی آماهلم ]دینا [ دنیا و مد فی أعمارهم، وأزد فی آجاهلم، و األئمة من ولده، و عهده، و

رود امامان از فرزندانش د والیان عهدش و بر ولیت و )و .(1)آخرة، إنک علی کل شیء قدیر(
آانن را به َبرتین آرزوهای  هایشان زاید کن، ودر َاجل به عمرهایشان مدت ببخش، و بفرست، و

 .اخروی آانن برسان، تو بر هرچیزی تواان هستی( نیوی ود دینی و

اللهم، صل علی ) روایت شده است: در دعای برای صاحب االمر  از امام رضا 
متم هلم ما  أعز نصرهم، و زد فی آجاهلم، و ماهلم، وبلغهم آ والة عهده، واألئمة من بعده، و

علی دینک أنصارا ، فإَنم  اجعلنا هلم أعواان  و ثبت دعائمهم، و أسندت إلیهم من أمرک هلم، و
خالصتک  والة أمرک، و دعائم دینک، و خزان علمک، وأرکان توحیدک، و معادن کلماتک، و

 صفوة أوالد نبیک، و ئل أولیائک، وسال أولیاؤک و صفوتک من خلقک، و من عبادک، و
بعدش درود  امامان ما )خداای بر والیان عهدش و .(2)( برکاته رمحة هللا و علیهم و السالم علیه و

 امرشان را به امتام برسان، و شان منا، وایری آانن را به آرزوهایشان برسان، و بفرست، و
های  ایران دینت قرار بده، آانن معدن ده، وما را ایور آانن قرار ب هایشان را اثبت کن، وستون
والیان امرت،  های دینت، وستون نگهباانن علمت، و ارکان توحیدت، و های تو هستند، وکلمه

های برگزیده های اولیایت، واولیای تو نواده هایت، وبرگزیدگان آفریده بندگان خالصت، و و
 .برکاته( رمحة هللا و علیهم و فرزندان پیامربت هستند، والسالم علیه و

را به ائمه دوازده گانه  از امام مهدی  فهمیم: اگر اوصیای بعداز مطالبی که گذشت می
هدایت جدایی  مقرون کنیم، آانن مهدینی هستند، به خاطر اینکه بنی مقام امامت و وب وصمن

ائمه  هدینی وآانن م از جهت خودشان نگاه کنیم، و اگر به اوصیای امام مهدی  بیندازمی، و
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حجت بر  از امام مهدی  بعد هستند و هستند، چون آانن جزو اوصیای حممد رسول
 مردم زمنی هستند. 

  :بُوا ﴿ :قلت ألبی عبد هللا علیه السالم: قول هللا تعالی)مفضل بن عمر گوید َبْل کذَّ
 ی: إن هللا خلق السنة اثنی عشر شهرا ، وقال ل ، (1)﴾ِِبلسَّاَعِة َوَأْعَتْداَن ِلَمن کذََّب ِِبلسَّاَعِة َسِعیا  

کان أمری  جعل اللیل اثنتی عشرة ساعة، وجعل النهار اثنتی عشرة ساعة، ومنا اثنا عشر حمداث ، و
عرض کردم: این  )به امام صادق  .(2)( ساعة من تلک الساعات علیه السالماملؤمننی 

 ه آن ساعت را دروغ مشردند و مابلک»فرماید: فرمایش خداوند عز وجل معنایش چیست که می
آن حضرت در اپسخ «  های آتش را برای کسی که قیامت را دروغ مشرد آماده ساختیمنیز شعله

جل سال را به شکل دوازده ماه آفرید و شب را دوازده ساعت و روز را  عز و یفرمود: مهاان خدا
ید که فرشتگان اب آانن حدیث از ما اهل بیت نیز دوازده نفر آفر  نیز دوازده ساعت قرار داد،

 .ها است(یکی از آن ساعت کنند، و امری املؤمننی می
اللیل اثنا عشر ساعة، والنهار اثنا عشر ) فرموده: از أبی سائب نقل شده که: امام صادق 

 ساعة، والشهور اثنا عشر شهرا ، واألئمة اثنا عشر إماما ، والنقباء اثنا عشر نقیبا ، وإن علیا  ساعة
)شب دوازده  .(3)( ﴾َوَأْعَتْداَن ِلَمن کذََّب ِِبلسَّاَعِة َسِعیا  ﴿ من اثنی عشر ساعة، وهو قول هللا:

ها نیز دوازده ماه است، و ائمه نیز دوازده ابشد و ماهساعت است و روز نیز دوازده ساعت می
ساعت است، و آن  اند، و علی خود ساعتی از آن دوازدهامام هستند، و نقباء نیز دوازده نقیب

بلکه آن ساعت را دروغ مشردند و ما » فرماید:مهان گفتار خداوند عز و جل است که می
 .«(امیدروغ مشارد آماده ساخته های آتش را برای کسی که ساعت موعود راشعله

در روایت اول  ایشان  واضح است، به فرموده روایت روشن و اشاره به مهدینی در این دو
دوازده  از ما شب را دوازده ساعت قرار داد، و روز را دوازده ساعت قرار داد، و و)دقت کن: 

 هاییعنی ایشان ساعتی از ساعتیکی از این ساعات است(،  امریاملومننی  حُمدث است، و
 گونه هستند، چون آانن دراین نیز امام حجت حممدبن احلسن  ائمه بعدش ات شب است و
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 دهند را بشناسیم وقط ابید افرادی که دوازده ساعت روز را تشکیل میزیستند. فدولت ابطل می
  اینکه مقصود از روز چیست؟

)شب دوازده  دقت کن: دهد، به سخن ایشان روایت دوم مسئله را بیشرت توضیح می
 ها دوازده نقیبنقیب ائمه دوازده امام هستند، و روز دوازده ساعت است و ساعت است و
آانن  این دوازده نقیب که ذکرعلی یکی از ساعات دوازده ساعت است(  د، و)برگزیده( هستن

شده چه کسانی هستند؟ کسانی که مقابل دوازده ساعت روز هستند، درحالی   اماماز دوازده  بعد
 مقابل  دوازده ساعت شب هستند.  در که ائمه 

نقیب در روایت دوم، چننی منظور از دوازده هم های روز در دو حدیث وواضح است که ساعت
به خصوص وقتی این مطلب را اب  هستند، و مهان دوازده مهدی از فرزندان امام مهدی 

ما را به   پشتیبانی کنیم، واهل بیت از نسل امام مهدی  رواایتی که بر دوازده مهدینی و
 شان راهنمایی کردند: سخن دقت منودن در

شر ترویه، إن لکل حق حقیقة، ولکل صواب خرب تدریه خری من ع) :فرمود امام صادق 
)یک خرب   .(1)(نورا ، مث قال: إان وهللا ال نعد الرجل من شیعتنا فقیها  حتی یلحن له فیعرف اللحن

کنی، مهاان هر حقی دارای آن را روایت می کنی َبرت است از ده خرب که صرفا  که آن را درک می
پس فرمود: و به خدا سوگند، کسی از شیعیان حقیقتی است و هر کار درستی را نوری است، س

  .که به رمز سخنی به او گفته شود و او آن رمز را درایبد(مشارمی ات اینخود را فقیه منی
مربوط   شاندولت روز که به آانن و برای شناخت شب و وقتی به رواایت اهل بیت 

 شود: است مراجعه کنیم مسئله به َبرتین صورت روشن می

َوالشَّْمِس ﴿ :سألته عن قول هللا)گوید: می کند وروایت می ری از امام صادق ابوبص
َواْلَقَمِر ِإَذا ﴿: أوضح هللا به للناس دینهم، قلت  قال: الشمس رسول هللا  ، ﴾َوُضَحاَها

قال: ذلک أئمة اجلور  ، ﴾َواللَّیِل ِإَذا یْغَشاَها﴿ قلت:، قال: ذلک أمری املؤمننی  ﴾،َتََلَها
أولی به منهم،   وجلسوا جملسا  کان آل رسول هللا  ذین استبدوا لألمر دون آل رسول هللا ال

قال: یغشی ظلمهم  ، ﴾َواللَّیِل ِإَذا یْغَشاَها﴿ ابلظلم واجلور، وهو قوله: فغشوا دین رسول هللا 
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َها﴿ ضوء النهار، قلت: یسأل عن دین   قال: ذلک الإمام من ذریة فاطمة ، ﴾َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ
َها﴿رسول هللا فیجلی ملن یسأله، فحکی هللا قوله:  َونَ ْفسر َوَما ﴿ ، وقوله: ﴾َوالن ََّهاِر ِإَذا َجَلَّ

أی عرفها وأهلمها مث خریها  ﴾فََأَْلََمَها ُفُجورََها َوتَ ْقَواَها﴿ قال: خلقها وصورها، وقوله:  ،﴾َسوَّاَها
 (أی أغواها (1)﴾َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها﴿  ،نی نفسه طهرهایع ﴾َقْد َأفْ َلَح َمن زَکاَها﴿  ،فاختارت

نورش( فرمود: )خورشید  مورد فرموده خداوند پرسیدم که فرموده: )قسم به خورشید و )در .(2)
شان را روشن کرده است(، عرض کردم: است که به واسطه آن برای مردم دین رسول هللا 

شب  )و است(، عرض کردم: مود: )آن امریاملومننی از آن بیاید( فر  )قسم به ماه وقتی بعد
از خاندان رسول هللا  ستم هستند که به غری و ها ائمه جور)این زمانی که آن را بپوشاند( فرمود:

 در مکانی نشستند که خاندان رسول هللا  و امر استبداد کردند، در  از آانن به آن
آن سخن خداوند  جور پوشیدند، و ستم و ابرا  نتیجه دین رسول هللا  سزاوارتر است، در

پوشاند(، پوشاند( فرمود: )ستم آانن نور روز را میقسم به شب زمانی که آن را می )و ،است(
 ز فرزندان فاطمه ا قسم به روز زمانی که آن را روشن کند( فرمود: )این امامی )و عرض کردم:

کند، برای فردی که از او بپرسد جتلی می وشود از او پرسیده می است که از دین رسول هللا 
 سخن خداوند: و قسم به روز زمانی که آن را روشن کند( )و سخن خداوند را حکایت منود(: و

سخن خداوند(:  شکل داد، و آنچه او را وسوسه کند( فرمود: آن را آفرید و قسم به نفس و )و
او را خُمری   به او اهلام منود، بعد و شناساند و)یعنی به ا، نیکش را به او اهلام کرد( کارهای بد و )و

 انتخاب منود(، )فردی که آن را اپک کند رستگار شد()یعنی نفسش را اپک کرد(، )و کرد و
   .فردی که او را فریب داد زاین منود( )یعنی او را فریب داد(

، قال: ﴾ْغَشیَواللَّیِل ِإَذا ی﴿: عن قول هللا سألت أاب جعفر ) گوید:بن مسلم می حممد
 اللیل فی هذا املوضع فالن غشی أمری املؤمننی فی دولته التی جرت له علیه، وأمری املؤمننی 

منا أهل  قال: النهار هو القائم  ، (3)﴾َوالن ََّهاِر ِإَذا ََتَلَّی﴿یصرب فی دولتهم حتی تنقضی، قال: 
ناس وخاطب هللا نبیه به وحنن، البیت، إذا قام غلب دولته الباطل، والقرآن ضرب فیه األمثال لل
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درمورد سخن خداوند پرسیدم: "قسم به شب زمانی که  )از امام ابقر  .(1)فلیس یعلمه غریان(
 و، دولتی که برای او را در جا فالنی است که امریاملومننی این برگرید" فرمود: "شب در در

زمانی که به امتام  ن اتدولت آان در امریاملومننی  گرفت، و بر علیه حضرت جاری شد در
ما اهل بیت  روز وقتی جتلی مناید" فرمود: منظور از روز قائم  برسد صرب کرد، عرض کرد: "و

هایی برای مردم زده قرآن ضرب املثل در کند، و است، وقتی قیام کند دولتش بر ابطل غلبه پیدا
 فردی غری ر داده است، وما را مورد خطاب قرا خداوند به واسطه قرآن پیامربش و شده است و

 .داند(از ما آن را منی
منظور از دوازده ساعت  است، و  هللا از حممد رسول بنابراین شب مهان دولت ابطل بعد

 آخرین آانن امام مهدی  و هستند که اولنی آانن امریاملومننی  امامشب  مهان دوازده 
منظور از روز مهان دولت امام مهدی  است، چون آانن زندگی خود را در آن دولت گذراندند. و

 های آن مهان دوازده نقیب مهدینی هستند، که منظور از ساعت دولت عدل اهلی است، و و
حسنی بن علی  آخرین آانن کسی که فرزندی ندارد و و اولنی آانن امحد وصی امام مهدی 

 کند. رجعت( می او خروج )و بر 
در دولت عدل اهلی خیلی کواته است هرگاه  ی شریف امام مهد جایی که عمراز آن و

آن را اب مدت زمان زندگی ایشان در دولت ابطل مقایسه کنیم، ایشان از این جهت جزو 
دوازده ساعت آن مهان  های شب است، ولی از جهت دیگر خود ایشان روز است، وساعت

روش ایشان  هی وفرماند دولت و اوصیای مهدینی ایشان هستند، چون آانن ادامه حکومت و
 انم ایشان )مهدی( است. هستند، حتی

این اساس شایسته است که مهدی اول )امحد( یعنی اولنی اوصیای امام  اگر بگویید: بر و
های ، چون ایشان جزو ساعتوجود خنواهد داشت مگر بعداز قیام امام مهدی  مهدی 

 شوند.آغاز می  از اتبیدن خورشید امام مهدی های روز بعدساعت روز است، و
است، یعنی از زمان  گومی: اولنی ساعت از ساعات روز از جهت شرعی مهان ساعت فجرمی

روز  فاصلی بنی شب و حد این ساعت در حقیقت برزخ و طلوع فجر ات طلوع خورشید، و
نتیجه از یک جهت  یکدیگر، در است، به خصوص از جهت خملوط بودن نور واتریکی اب
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از یک جهت  را توصیف به روز کنیم، چون اولنی ساعت آن است، وصحیح است که آن 
صحیح است که آن را توصیف به شب کنیم، چون اتریکی به صورت کامل از آن از بنی نرفته 

 های روز، وساعت نه از شب است و هایاین ساعت نه از ساعت است، بلکه روایت شده که
  .های َبشت استآن ساعتی از ساعت

فقال النصرانی: أسألک أم ) آمده است: امام ابقر  وی دانشمند مسیحی ابوگگفت در
: سلنی، فقال النصرانی: ای معشر النصاری، رجل من أمة علیه السالمتسألنی؟ فقال أبو جعفر 

حممد یقول: سلنی، إن هذا مللئ ابملسائل، مث قال: ای عبد هللا، أخربنی عن ساعة ما هی من اللیل 
: ما بنی طلوع الفجر إلی طلوع الشمس. فقال ی ساعة هی ؟ فقال أبو جعفر وال من النهار أ

النصرانی: فإذا مل تکن من ساعات اللیل وال من ساعات النهار فمن أی الساعات هی ؟ فقال أبو 
: من از تو بپرسم ای تو عرض کرد)نصرانی  .(1) (: من ساعات اجلنة وفیها تفیق مرضاانجعفر 

نصاری کرده گفت: ای گروه نصاری مردی ه نصرانی رو ب مود: تو از من بپرس.فر  پرسی؟از من می
از او بپرسم، سپس  مسئلهگوید: تو از من بپرس! شایسته است چند من میه از امت حممد ب

 : ای بنده خدا بگو: آن ساعتی که نه از شب است و نه از روز چه ساعتی است؟عرض کرد
های نصرانی گفت: اگر نه از ساعت دم ات زدن خورشید. فرمود: ما بنی سپیده امام ابقر 

های ساعت فرمود: از امام  های روز پس از چه ساعتی است؟شب است و نه از ساعت
  .َبشت است، و در آن ساعت است که بیماران ما َببودی ایبند(

شان شگفت زده ربط عجیب در سخن از  مل در کالم اهل بیتأاینجاست که فرد مت
که  اولنی ساعت روز را متثیل بیند که اولنی اوصیای امام مهدی ، وقتی که میشودمی
ایشان  است، و (روز بنی شب و)بنی دولت حق  فاصلی بنی دولت ابطل و حد کند، برزخ ومی

اولنی  معاصر ایشان و و اولنی وصی برای امام مهدی  اولنی ساعت روز از یک جهتی که
بیند که  ایشان شبیه از جهت دیگر می هستند، و از پدرش  حاکم دولت عدل اهلی بعد

است،  (روز)مقدمه ساز پدرش  کند، وساعت شب است، چون در اپاین دولت ستم ظهور می
 رود،به تدریج از بنی می (فجر)چون اتریکی شب به صورت کامل از بنی نرفته است، بلکه شب 
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های شب است ای شبیه آن است، و ساعتشود که جز و ایشان از این جهت به او نگاه می
به تدریج شبیه ساعت روز  است، و ترروز به ساعت شب نزدیک های بلکه بیشرت از ساعت

شود، بلکه از اینکه از این جهت که جزو ساعت شب است به او نگاه می شود، اتمی
  است. ترهای شب به ساعت روز نزدیکساعت

 ابید ساز ایشان ابشد وابید مقدمه اوصیای امام مهدی این دلیل ای مویدی است که اولنی 
این سخن اب  این اشاره را از دست ندهیم که و قبل از قیام مقدس ایشان وجود داشته ابشد،

در شب وفاتش ارتباط عجیبی دارد، وصیتی که اولنی وصی امام مهدی  وصیت رسول هللا 
 مننی به امام مهدی را به اولنی مومنان توصیف کرده است، اولنی مو هنگام ظهور در 

های دیگر وجود تفصیل این مطلب در کتاب و گر ایشان،ایری اولنی تصدیق کننده و ایشان و
  کنم.آن را تکرار منی دارد و

 
 

 یعنیاست،  ترین اوصیای امام مهدی ( از افضلامحدبینیم که مهدی اول )بلکه می
اولنی  است که او یت باین مطابق اب سخن اهل واست،  ترین ساعت روزفضیلت ایشان اب

ساعت فجر را  وجود دارد و طور که در سخن امام ابقر روز است، مهان اتساعت از ساع
فیها تفیق  )من ساعات اجلنة واش: این فرموده َبشت توصیف کرده است، ابات به یکی از ساع

 .شوند(ب میآن خو  بیماران ما در َبشت است، وات )از ساع .مرضاان(
)وفیها تفیق  دست بدهد: را از این سخن ایشان  فرد خردمند نباید توجه به نیچنهم

 مناد شفا مهان صحت و ،، خوب شدن از بیماریشوند(آن خوب می و بیماران ما در)مرضاان(
فرورفنت مردم  در مدت غیبت حجت و و است،دولت ستم  در  کردن شیعه آل حممد پیدا
جایی که  اگر مقداری از چیزی که به مردم رسیده از .هستند آانن بیمار ،احنراف وها فتنه در
اولنی ) ظهور وصی امام مهدی  یجهنت به آانن نرسیده ابشد، در ،دانندمنی دانند ایمی

 جنات آانن از سرگردانی و منودن آانن از خواب غفلت، و بیدار  ،(ساعات روز و فجر است
خورشید  کهینا کنند اتکم شروع به دیدن حقایق میخودشان کم حد هرکدام در حریت است و

 اصال  پنهانی نباشد. طلوع کند و
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اپسخش به نصرانی به لفظ دیگری آمده  در توصیف این ساعت در از امام ابقر 
)هی الساعة التی بنی طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، یهدأ فیها املبتلی، ویرقد فیها  است:

فیها املغمی علیه، جعلها هللا فی الدنیا رغبة للراغبنی، وفی اآلخرة للعاملنی هلا،  الساهر، ویفیق
ساعتی بنی طلوع  ینا) .(1) وجعلها دلیال  واضحا  وحجة ابلغة علی اجلاحدین املتکربین التارکنی هلا(

آن  فرد سحرخیز در شود وآن آرام می در دیدهیبتفرد مص است و طلوع خورشید فجر ات
دنیا رغبتی  کند، خداوند آن را درمی آن افاقه پیدا فردی که به اغماء رفته است در ابد وخو می

آن را دلیل روشن  کردند ومی آخرت برای افرادی که برای آن کار در دهد ومی برای راغبان قرار
 .کنندگان آانن قرار داده است(ترک ان ومتکرب   ای بر انکارکنندگان وحجت رساننده و

)یهدأ فیها از این فَوَقره تعلیق بزمن:  یککدام دامن برحقیقت منی اساس این لفظ، در بر و
آن  فرد سحرخیز در و)یرقد فیها الساهر( و)، شود(آن آرام می در دیدهیبتفرد مص )واملبتلی(

 ،کند(می آن افاقه پیدا فردی که به اغماء رفته است در و)یفیق فیها املغمی علیه( )و، خوابد(می
 )و ،دهد(می دنیا رغبتی برای راغبان قرار خداوند آن را در))جعلها هللا فی الدنیا رغبة للراغبنی(

)وجعلها دلیال   ،کردند(می آن کار آخرت برای افرادی که در در )وفی اآلخرة للعاملنی هلا(
ای ت رسانندهحج آن را دلیل روشن و )وواضحا  وحجة ابلغة علی اجلاحدین املتکربین التارکنی هلا(

سخن در بیان اسرار آن طوالنی کنندگان آانن قرار داده است( ترک متکربان و بر انکارکنندگان و
 شود...می

رواایت نیست، بلکه حتی  فقط درات روز بر بقیه ساعات فضیلت داشنت ساعتی از ساع
ْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر  َوقُ ْرآَن اْلفَ  ﴿فرماید: در قرآن کرمی هم وارد شده است، خداوند متعال می

روایت شده که  و )قرآن فجر را براپ دار؛ چراکه قرآن فجر، مشهود است!(، (2)﴾کاَن َمْشُهودا  
 کنند.فرشتگان روز هنگام فجر را مشاهده می فرشتگان شب و

ِإن ََّها  *ِإَذا َأْسَفَر َوالصُّْبِح  * َواللَّیِل ِإْذ َأْدبَ رَ  *کَلَّ َواْلَقَمِر ﴿فرماید: خداوند متعال می و
ْحَدی اْلکرَبِ  َم َأْو یَتَأخََّر  *َنِذیرا  لِِْلَبَشِر  *إَلِ کلُّ نَ ْفسر ِبَا کَسَبْت رَِهیَنٌة   *ِلَمن َشاء ِمنکْم َأن یتَ َقدَّ
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سوگند به ماه، و به شب،  ،کنندها تصو ر مینیست که آن چننیینا) .(1)﴾ِإاَّ َأْصَحاَب اْلیِمیِ  *
هشدار  که چهره بگشاید که آن از مسائل مهم است!که پشت کند و به صبح هنگامیامیهنگ

خواهند پیش افتند ای عقب از مشا که می که  کسانی  یها، براو انذاری است برای مهه انسان
 .«(اصحاب مینی»هر کس در گرو اعمال خویش است، مگر  ،مبانند

)کل من تقدم إلی ایشان فرمود:  که  روایت کرده است بن فضیل از ابواحلسن  حممد
 به مست والیت ما یهرکس) .(2) والیتنا أتخر عن سقر، وکل من أتخر عن والیتنا تقدم إلی سقر(

 .رود(آتش جهنم می یسو از والیت ما دور مباند، به یهرکس ماند ومی بیاید، از آتش جهنم دور
َوَما ِهی ِإالَّ  )قلت: :دکنروایت می حممد بن فضیل گوید: از حضرت ابواحلسن 

َدی المکرَبِ، قال: الوالیة. قلت: ِلَمن َشاء ذِکَری لِلمَبَشِر؟ قال: نعم والیة علی  . قلت: ِإنوََّها لَإِحم
ِمنکمم َأن یتَوَقدََّم َأوم یَتَأخََّر؟ قال: من تقدم إلی والیتنا أخر عن سقر، ومن أتخر عنا تقدم إلی سقر. 

نِی، قال: هم وهللا شیعتنا. قلت: ملَم َنک ِمَن المُمَصلِ نَی؟ قال: إان مل نتول وصی ِإالَّ َأصمَحاَب المیمِ 
حممد واألوصیاء من بعده وال یصلون علیهم. قلت: َفَما هَلُمم َعِن التَّذمکَرِة ُمعمرِِضنَی؟ قال: عن الوالیة 

جز ایدآوری برای بشر  ینم: اعرض کرد) .(3)؟ قال: الوالیة((3) معرضنی. قلت: کالَّ ِإنَُّه َتذمکَرةٌ 
 کردم: آن یکی از حوادث بزرگ است؟است. عرض والیت علی  ،یفرمود: آر  نیست؟
فرمود:  واهد جلو رود ای عقب افتد؟خبکردم: برای هر کس از مشا که والیت. عرض یعنیفرمود: 

دوزخ جلو ه والیت ما جلو رود از دوزخ عقب افتد و آنکه از ما عقب کشد، به کسی که ب  یعنی
کردم: ما از ابشند. عرضمیخدا شیعیان ما ه ها بکردم: جز اصحاب مینی؟ فرمود: آنرود. عرض

و بر  یم،و اوصیاء پس از او را دوست نداشت منازگزاران نبودمی؟ فرمود: یعنی ما وصی حممد 
نند؟ فرمود: یعنی ها را چه شده که از این تذکر روی گرداکردم: آنعرض فرستادند.ها درود منیآن

  .کردم: نه این ایدآوری است؟ فرمود: یعنی والیت( عرض از والیت روی گردانند.
قوله: َوَما ِهی ِإالَّ ذِکَری لِلمَبَشِر،  )و پرسید: در مورد فرموده خداوند جابر از امام ابقر 

من شاء قبل  علیه السالمروج القائم ِلَمن َشاء ِمنکمم َأن یتَوَقدََّم َأوم یَتَأخََّر، قال: یعنی الیوم قبل خ
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یِن، قال: یوم الدین خروج القائم  احلق وتقدم إلیه، ومن شاء أتخر عنه ُب بِیومِم الدِ  علیه وَکنَّا ُنکذِ 
. وقوله: َفَما هَلُمم َعِن التَّذمکَرِة ُمعمِرِضنَی یعنی ابلتذکرة، واآلیة أمری املؤمننی صلوات هللا علیه مث السالم
ُهمم َأن یؤمَتی ُصُحفا  مَُّنشََّرة ، قال: یرید کل رجل من املخالفنی أن  قال هللا تعالی: َبلم یرِیُد کلُّ اممرِئ  مِ نوم

ِخَرةَ  ( (2)هی دولة القائم  (1) ینزل علیه کتاب من السماء، مث قال تعالی: کالَّ َبل اَل خیَاُفوَن اآلم
مباند ای عقب  فردی از مشا که خبواهد جلو برای ،آن تنها تذکری برای مردم است :اشفرموده و)

به مست  خواهد حق را قبول کند ومی ی، هرکساز خروج قائم  یشفرمود: یعنی روزی پ .مباند
دین روز  فرمود: روز ،کردمیروز دین را تکذیب می و .خبواهد از آن عقب مباند یهرکس آن برود و

 یعنی .هستند گردانیشده که از تذکر رو است، و فرموده خداوند: آانن را چه  خروج قائم 
خواهد که سپس خداوند متعال فرمود: بلکه هرکدام از آانن می ، ریاملؤمننیآیه ام تذکر و اب

خواهند که کتابی از آمسان برای فرمود: هرکدام از افرادی خمالفنی می ،ای ابزشده برایشان بیایدانمه
 آن دولت قائم  ،ترسند، از آخرت منیریود: خآانن فرستاده شود، سپس خداوند متعال فرم

 .است(
آن راهنمایی شده  یسو رواایت بیندیشد، آنچه برایش معلوم و به ینکه در ا  یهرکس
را قبول   یخواهتفصیل دادن منی گنجد، امیدوارم معذرت ،این خمتصر در شود، ومشخص می

 کنید.
ایشان  است و ل امام مهدی بنابراین اولنی ساعات روز مهان اولنی مهدینی از نس

بگو:  روز است، ای فاصلی بنی شب و حد بگو: ایشان برزخ و شبیه ساعات شب است، ای
مانعی بنی  بگو: ایشان برزخ و فاصلی بنی دولت کفر و دولت عدل است، ای ایشان برزخ ای حد

 ها به یک معناست.این هدایت است، مهه مقام امامت و
: کند: )قلت ألبی احلسن املاضی مون از أبی هاشم روایت میحممد بن حسن بن می

إن ساعات اللیل : مل جعلت الصالة الفریضة والسنة مخسنی رکعة ال یزاد فیها وال ینقص منها؟ قال
اثنتا عشرة ساعة، وفیما بنی طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة 
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. )به امام (1)(وما بنی غروب الشمس إلی سقوط القرص غسق ساعة، فجعل لکل ساعة رکعتنی،
 ایدو ز  روز پنجاه رکعت است و کمگفته: چرا مناز واجب و انفله در شبانه   علی النقی

است  یدم ات برآمدن خورشید نیز ساعتدارد و میانه سپیده ساعتشب دوازده شوند؟ فرمود: منی
شدن آفتاب ر ساعتی دو رکعت مناز َناده شده و از فروو روز نیز دوازده ساعت است؛ و برای ه

 (.ات َنان شدن روشنی آن غسق گفته شده است
کند  شیخ صدوق می گوید: حسن بن عبدهللا بن سعید عسکری از عموی خود نقل می

که ابواسحاق گفت: ثعلب برای ما ساعات شب را چننی امال کرد: غسق، فحمه، عشوه، هدأة، 
عقر، زلفة، سحرة، َبرة و ساعات روز را چننی امال کرد: راد، شروق، متوع، جنح، هزیع، فقد، 

 .(2)ترحل، دلوک، جنوح، هجری، ظهریة، اصیل و طفل 
( شاید به اولنی مهدینی ارتباطی داشته ابشد، یعنی رادحتی انمیدن اولنی ساعات روز به )

احنراف و ستم و جور را رد  ها واهل بدعت ایایشان برگرداننده دین خداوند به اصولش است، 
 کند... اخل.می

طور که در یعنی پناهگاه، مهان نیچنایری گر، هم ( گرفته شده، یعنی ایور وردءای از )
َوَأِخی َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِِی ﴿:است و از زابن پیامرب خدا موسی  فرموده خداوند متعال

قُ  بُونِ ِلَساان  فََأْرِسْلُه َمِعی ِرْدءا  یَصدِِ )و برادرم هارون زابنش از من . (3)﴾ِنی ِإنِِی َأَخاُف َأن یکذِِ
ترسم مرا تکذیب  است؛ او را مهراه من بفرست ات ایور من ابشد و مرا تصدیق کند؛ می تریحفص

 کنند!(
( می گوید: )و فرموده ردددر ماده ) 323، 321ص  3زبیدی در اتج العروس ج 

قُِنیفََأْرِسْلُه ﴿خداوند متعال:  عنوان پشتیبان من بفرست ات مرا تصدیق  او را به)﴾َمِعی ِرْدءا  یَصدِِ
یه را خبواند، جایز است که از اعتماد ابشد؛ و به معنای اعتقاد سنگنی آ این گونه ( کسی کهکند

 ف کردن مهزه خبواند(.یه را اب وقف و خمف  آ که  کهیدرصورت ،است
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َوِإِذ ﴿کند: )سألته عن قول هللا: وایت میر  مفضل بن عمر گوید: از امام صادق 
هی الکلمات التی تلقاها آدم ، ما هذه الکلمات؟ قال: (1)﴾ابْ تَ َلی ِإبْ َراِهیَم رَبُُّه ِبکِلَماتر فََأَتَُّهنَّ 

أسألک حبق حممد وعلی وفاطمة واحلسن واحلسنی إال تبت »من ربه فتاب هللا علیه وهو أنه قال: 
فقلت له: ای ابن رسول هللا، فما یعنی بقوله:  إنه هو التواب الرحیم.فتاب هللا علیه « علی

قال .  یعنی فأمتهن إلی القائم اثنی عشر إماما  تسعة من ولد احلسنی؟ قال: ﴾فََأَتَُّهنَّ ﴿
، (2)﴾َوَجَعَلَها کِلَمة  َِبِقیة  ِفی َعِقِبهِ ﴿املفضل: فقلت: ای ابن رسول هللا، فأخربنی عن قول هللا: 

قال: فقلت له: ای . یعنی بذلک الإمامة، جعلها هللا تعالی فی عقب احلسنی إلی یوم القیامةل: قا
ومها مجیعا  ولدا رسول  ابن رسول هللا، فکیف صارت الإمامة فی ولد احلسنی دون ولد احلسن 

إن موسی وهارون کاان نبینی مرسلنی : وسبطاه وسیدا شباب أهل اجلنة؟ فقال  هللا 
، ومل یکن ألحد أن یقول مل فجعل هللا  النبوة فی صلب هارون دون صلب موسی  وأخوین،

فعل هللا ذلک، وإن الإمامة خالفة هللا  فی أرضه ولیس ألحد أن یقول مل جعله هللا فی صلب 
َا یْسَأُل َعمَّا یْفَعُل ﴿ ألن هللا تبارک وتعالی هو احلکیم فی أفعاله احلسنی دون صلب احلسن 

إذ ابتلی إبراهیم ربه وکردم   پرسشاز این قول خدای سبحان  .((3)( (3)﴾یْسأَُلونَ َوُهْم 
مهان کلماتی است که آدم آن را از پروردگارش  چه کلماتی است؟ فرمود: ینکه ا  ،بکلمات

خداوند »را گفتند:  هایناش را پذیرفت و ایشان ادرایفت کرد و بر زابن جاری منود و خداوند توبه
و خداوند توبه او را پذیرفت که او «. و علی و فاطمه و حسن و حسنی توبه مرا بپذیر حبق حممد

چه بوده است؟  فأَتهنای فرزند رسول خدا! مراد از: عرض کردمو خبشنده است.  یرابز پذ
ذكر كرده و متام كرد و آانن دوازده امام هستند که نه تن  آَنا را ات قائم  یعنیفرمود: فرمود: 

: ای فرزند رسول خدا! مرا از عرض کردممفضل گوید: هستند.   نیاز امام حس انشیاز ا
مقصود از  فرمود: ،آگاه کنید ﴾َوَجَعَلَها کِلَمة  َِبِقیة  ِفی َعِقِبهِ ﴿ فرماید:معنی این کالم اهلی که می

عرض  : یدگو   قرار داد. آن امامت است که خدای تعالی آن را ات روز قیامت در نسل حسنی 
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ایفت نه فرزندان  : ای فرزند رسول خدا! چرا امامت اختصاص به فرزندان حسنی کردم
و دو سبط او و سید جواانن   ، در حالی که آَنا هر دو فرزندان رسول خداحسن 

موسی و هارون دو پیامرب مرسل و دو برادر بودند و خدای تعالی پیامربی َبشت هستند؟ فرمود: 
داد نه در سالله موسی، هیچ یک از آن دو پیامرب را نگفتند: چرا  را در سالله هارون قرار

خالفت حق تعالی در زمنی است و هیچ کس را شایسته  ،خداوند چننی کرده است؟ و امامت
، زیرا خدای  قرار داده است و نه حسن  نیست که بگوید: چرا آن را در سالله حسنی

از   پرسش نشود اما از افعال آَنا پرسش شوداز کردارش  ،تعالی در مجیع افعالش حکیم است
 .(شودابزخواست می و پرسشاز آانن  شود، وکند ابزخواست منیکاری که می
در فرزندان  : خداوند کلمات رابیان کرده است: اوال   روایت امام صادق  یندر ا

کند: اپسخ دیگرش بیان می به امتام رسانده است، سپس در روز قائم  ات حسنی 
که   فهمیمیاز این م قرار داده است، و روز قیامت در فرزندان حسنی  داوند امامت را اتخ

امام بعد از امام مهدی  کلمه ابقی در فرزندان قرار داده است، یعنی در خداوند متعال آن را
 ایشان  واسطهکه به بگو: مقام هدایت که  ، یعنی امامت مهدینی، ایرسدیبه امتام م
تر است، زمانی که برای ما روشن تر واین فهم نزدیک آید، وقام والیت و امامت میاز م بعد

در دولت  یشاننیست، بلکه عمر ا مشخص شد که قیامت مستقیم بعد از مرگ امام مهدی 
کند، و بعد از ایشان امامان و طور که رواایت آن را بیان میعدل اهلی واقعا  کواته است، مهان

رهربی  ،ه دولت عدل اهلی را که خداوند بشریت را به آن وعده داده استاست ک ییهاحجت
 کنند.می

مرهون به وجود زندگی شریف ایشان فقط خواهد  تصور نشود که دولت امام مهدی 
بشریت  کهیمدت است، درحال ینبه ا یکنزد اینوزده سال  ایبود، مدتی که روایت شده نه سال 
کند که دولت امام غوت زندگی کردند، بلکه رواایت بیان میهزاران سال در دولت ستم و طا

 های خیلی طوالنی ادامه دارد:زمان ات مهدی 
إن أهل احلق مل یزالوا منذ کانوا )فرمود: می یونس بن رابط گوید: شنیدم امام صادق 
در سختی )مهاان اهل حق از آن هنگام که . (1)فی شدة أما إن ذلک إلی مدة قلیلة وعافیة طویلة(

                                                           

 .211ص  2کافی: ج   -1



     ................. ..................007انتشارات انصار امام مهدی 

 
 

اند پیوسته در آن به سر خواهند برد، هان بدانید این کار ات مدت کواتهی است، و شدت بوده
 (.اما به عافیتی طوالنی خواهد اجنامید
 ، 318 شود: که آخرین مهدینی از فرزندان امام مهدیبلکه از رواایت استفاده می

آغاز  روج امام حسنی شود و اب خکند و بعد از آن رجعت واقع میسال حکومت می
 شود:می

وهللا لیملکن منا أهل البیت یقول:  جابر بن یزید جعفی گوید: )مسعت أاب جعفر 
قلت: وکم  .بعد القائم قلت: متی یکون ذلک؟ قال:  رجل بعد موته ثالمثائة سنة یزداد تسعا .

ودماء  حلسنی تسع عشرة سنة مث خیرج املنتصر فیطلب بدم ایقوم القائم فی عامله؟ قال: 
به خدا قسم فرمود: می . )شنیدم امام ابقر (1)( أصحابه، فیقتل ویسبی حتی خیرج السفاح

: به یدگو  ،اضافه نه حتما  و بدون تردید حکومت خواهد کردسیصد سال به یتباز ما اهل یمرد
، به آن حضرت پس از وفات قائم آن حضرت عرض کردم: این کی خواهد شد؟ فرمود: 

بعد منتصر  ،نوزده سالات از دنیا برود؟ فرمود:  ماندیچقدر در عامل ابقی م کردم: قائم   عرض
ات  گریدیکشد و به اسارت مکند، میو ایرانش را می حسنی  یخواهکند و خونخروج می

 .(سفاح خروج کند ینکها
ت، و اس  ریاملؤمننیو منظور از سفاح ام امام حسنی  ینجامنظور از منتصر در ا

کند، یعنی خروج می بعد از حکومت دوازده مهدینی از نسل امام مهدی  امام حسنی 
 ینابشد، و امی رجعت بعد از انتهای حکومت دوازدمهنی مهدی از اوصیای امام مهدی 

 ایزده مهدینی ابئشآ جدا از ینسال است، و ا 318دوازدمهنی مهدی مدت حکومتش فقط 
بدون فرزند است، یعنی برایش فرزندی نیست، چون امامت به اپاین ، و دوازدمهنی مهدی بوده

 است که اب عامل دنیوی اآلن ما تفاوت دارد: یشده است، و رجعت عامل رسیده و رجعت آغاز
فقال  )دخل علی بن أبی محزة علی أبی احلسن الرضا  :گویدحسن بن علی خزاز می

یقول: ال یکون الإمام  دک جعفر بن حممد ، فقال له: إنی مسعت جنعمله: أنت إمام؟ قال: 
إمنا قال جعفر ، أنسیت ای شیخ أو تناسیت؟ لیس هکذا قال جعفر إال وله عقب. فقال: 

 ال یکون الإمام إال وله عقب إال الإمام الذی خیرج علیه احلسنی بن علی :  فإنه ال عقب
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لی بن ابی محزه بر امام )ع .(1)فقال له: صدقت جعلت فداک هکذا مسعت جدک یقول( . له
ایشان عرض کرد: من  به ،بله عرض کرد: مشا امام هستی؟ فرمود:  یشانوارد شد و به ا رضا 

ای فرزند داشته ابشد، فرمود:  ینکهشنیدم که امام نیست مگر ا از جداتن جعفر بن حممد 
 ، جعفر نفرمود گونهینا شیخ آای فراموش کردی ای خود را به فراموشی زدی؟ جعفر 

بر او خروج  که حسنی بن علی   یفرزند دارد، مگر امام ینکهفرمود: امام نیست مگر ا
ایشان عرض کرد: فدایتان شوم، راست گفتید، از جداتن بهایشان فرزند ندارد.  کند، ومی

 .شنیدم که فرمود( چننیینا
بن ابی محزه اب شود، و آن گفتگوی علی این معنا از خالل روایت دیگر بیشرت روشن می

در سخن طوالنی می گوید: ... إان روینا أن  به امام رضا  یاست، بطائن امام رضا 
 أما رویتم فی هذا احلدیث غری هذا؟: الإمام ال میضی حتی یری عقبه، قال: فقال أبو احلسن 

له علی: بلی  قال .بلی وهللا لقد رویتم، إال القائم، وأنتم ال تدرون ما معناه ومل قیل: قال: ال. قال
. (2)( ویلک، کیف اجرتأت علی شیء تدع بعضه: وهللا إن هذا لفی احلدیث. قال أبو احلسن 

فرمود:  فرزندش را ببیند، ابواحلسن  ینکهرود مگر اکردمی که امام از دنیا منی  یت) ... ما روا
ه به خدا قسم این بلعرض کرد: خری، فرمود: نقل کردید؟  ری از اینحدیث مطلبی غ ینآای در ا

برای چه گفته شده  ینکهدانید و اآن را منی ی؛ و مشا معنا روایت را نقل کردید، مگر قائم
 فرمود: است، ابواحلسن  یثایشان عرض کرد: بله به خدا قسم این در حد، علی بهاست

 (وای بر تو، چگونه به چیزی جرئت کردی که بعضی از آن را ترک کردی؟
وأنتم ال تدرون ما معناه ومل دقت کن: ) کند، به فرموده امام رضا   خدا تو را موفق

 (، اگر منظور امام مهدیبرای چه گفته شده است ینکهدانید و اآن را منی یو مشا معنا()قیل
 شد، فردی که به زایدی مانند علی بن ابی محزه بطائنی پنهان منی یبود، این مطلب بر مرد

 کهیشده است، چگونه بر او پنهان بود درحال یزمتما  یتبحدیث اهل یتحفظ و روا
 کهیاست، بنابراین مادام دانستند که منظور از قائم امام مهدی بیشرت مردم در آن زمان می

راواین پنهان بود، پس ابید  یهبن ابی محزه و بق ی( بر علفرزندی ندارد) (ال عقب له)معنا  ینا
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فرد آخرین مهدینی از فرزندان  ینابشد، و ا ام مهدی ام ری ازمنظور از این فرد شخصی غ
اش: فرموده ینبود، اب ا ای است که منظور امام رضا این مسئله .است  امام مهدی

برای چه گفته شده  ینکهدانید و اآن را منی یو مشا معنا) .(وأنتم ال تدرون ملا قیل وما معناه)
 (است

و  (را کلمه ابقی در فرزندانش قرار دادمی و آن) (هوجعلها کلمة ابقیة فی عقب)به مسئله 
که   کنمیدیگری ذکر م یت، و رواگردمییابزم از فرزندان امام مهدی  ینیداللت آن بر مهد

 کند:می ییدفهم را أت ینا
: احلسن أفضل أم احلسنی؟  هشام بن سامل می گوید: )قلت للصادق جعفر بن حممد 

]قال[: قلت: فکیف صارت الإمامة من بعد احلسنی فی عقبه  .احلسن أفضل من احلسنیفقال: 
إن هللا تبارک وتعالی أحب أن جیعل سنة موسی وهارون جاریة فی احلسن : دون ولد احلسن؟ فقال

، أال تری أَنما کاان شریکنی فی النبوة کما کان احلسن واحلسنی شریکنی فی واحلسنی 
رون ومل جیعلها فی ولد موسی وإن کان موسی أفضل من الإمامة، وإن هللا  جعل النبوة فی ولد ها

ال، إال أن یکون أحدمها صامتا  قلت: فهل یکون إمامان فی وقت واحد؟ قال: ، هارون 
 .مأموما  لصاحبه، واآلخر انطقا  إماما  لصاحبه، فأما أن یکوان إمامنی انطقنی فی وقت واحد فال

ال، إمنا هی جاریة فی عقب ؟ قال: واحلسنی  قلت: فهل تکون الإمامة فی أخوین بعد احلسن
مث هی جاریة فی األعقاب ، (1)﴾َوَجَعَلَها کِلَمة  َِبِقیة  ِفی َعِقِبهِ ﴿ کما قال هللا:  ،احلسنی 

گفتم: حسن افضل است ای حسنی؟  . )به امام صادق (2)(وأعقاب األعقاب إلی یوم القیامة
تم: پس چگونه است که امامت پس از . گوید گفافضل است  از حسنی حسنفرمود: 
تعالی خواسته  یخدا ؟ فرمود: در فرزندان وی است و نه در فرزندان حسن  حسنی

بینی که آن دو آای منی .جاری سازد است که سنت موسی و هارون را در حسن و حسنی 
در امامت شریک بودند و خدای   در نبوت شریک بودند هم چنان که حسن و حسنی

  ، گرچه موسی قرار داد نه در فرزندان موسی  نبوت را در فرزندان هارون تعالی
خری، مگر دو امام ابشند؟ فرمود:  زمانیک، گفتم: آای ممکن است در بود  افضل از هارون
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آنکه یکی از آن دو خاموش ابشد و از دیگری پریوی مناید و دیگری انطق و پیشوای وی ابشد، 
دو  شود پس از حسن و حسنی ، گفتم: آای میام انطق خنواهد بوددو ام زمانیکاما در 

مهچنان که خدای  ،جاری است خری و امامت در عقب حسنی برادر امام ابشند فرمود: 
بعد از آن نیز در فرزندان و فرزندان  ،﴾َوَجَعَلَها کِلَمة  َِبِقیة  ِفی َعِقِبهِ ﴿: تعالی فرموده است

 .(جاری استفرزندان او ات روز قیامت 
خص علیا   إن هللاشنیدم که فرمود: )  عبدالعلی بن اعنی می گوید: از امام صادق

  بوصیة رسول هللا  وما یصیبه له، فأقر احلسن واحلسنی له بذلک، مث وصیته للحسن
وتسلیم احلسنی للحسن ذلک حتی أفضی األمر إلی احلسنی ال ینازعه فیه أحد له من السابقة مثل 

َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوَلی بِبَ ْعضر ِفی کَتاِب ﴿ :استحقها علی بن احلسنی لقول هللاماله، و 
خداوند عز و . )(2)( فال تکون بعد علی بن احلسنی إال فی األعقاب وأعقاب األعقاب، (1)﴾اّللِِ 
اختصاص دادند و آنچه از آن حضرت به آن جناب  رسول  یترا به وص علی  ،جل

از  ابشد یعنی اموال رسول خدا و ماترک و آاثر نبوت مجلگی بعد از پیامرب سید مال او میر 
معنا اقرار منودند، سپس علی  یننیز به ا ابشد و امام حسن و امام حسنی می آن علی 
 امام حسن  ها از آنِ وصیت فرمودند که آن  بوده و امام حسنی ها را بدون نیز آن

امر والیت و امامت منتقل به  کهیات وقت ،منودند  ای تسلیم امام حسنضهمعار  گونهیچه
مذکور منتقل به آن جناب  یعگردید در این هنگام متام اموال و ودا حضرت سید الشهداء 

آن حضرت اموال به حضرت علی  از شد و احدی اب حضرتش در آن به منازعه برخناست و پس
به دلیل فرموده حق:  ،ها شدند نه دیگریجناب مستحق آنمنتقل گردید و آن  بن احلسنی 

ودایع  و پس از علی بن احلسنی  ﴾َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوَلی بِبَ ْعضر ِفی کَتاِب اّللِِ ﴿
 .(در فرزندان و فرزندان فرزندان است نبوت و امامت صرفا  

فی األعقاب وأعقاب ود: )این سخن را فرم بر ماست که بپرسیم: چرا امام صادق 
چون کلمه اعقاب دو ابر تکرار شده است، و کلمه  .(در فرزندان و فرزند فرزندان) (األعقاب

سخن واضح  کهینا یکند، و براِصدق می نه معصوم  اعقاب مجع عقب است، و آن بر
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مه اعقاب دیگری برای کل یشود نیازی نیست که دوابره تکرار کنم! درنتیجه ابید فایده و معنا
و آانن سروران بالغت  ، )حاشاهم(فرمایندیاب سخن اضافه سخن من ابشد، چون ائمه  یدوم

است   یَبرتین سخن کالم()خری الکالم ما قل ودل: )فرمایندیطور که مو فصاحت هستند، مهان
روایت دقت کند و آن را اب بعضی از رواایت  ینکه در ا  ی(. هرکسکه اندک و رساننده ابشد

در دو مرحله  که معنای آن این است که امامت بعد از حسنی   ایبدیقایسه کند درمم
فضیلت تفاوت دارند: آن دو مرحله امامت و  یدر مقدار  یگرییکی از آانن اب د استمرار دارد و

هستند، به  مرحله هدایت است، یعنی اعقاب ائمه و اعقاب مهدینی بعد از امام مهدی 
 (.األعقاب وأعقاب األعقاب)مرتبه تکرار کرد  کلمه اعقاب را دو  مهنی خاطر امام صادق

 کنم...عنوان شاهد کفایت میبه مهنی مقدار به
کند که درابره خلفا گفت: )هم اثناعشر، فإذا کان عمرو بکائی از کعب االحبار نقل می

َوَعَد ﴿مة، مث قرأ: عند انقضائهم وأتی طبقة صاحلة مد هللا هلم فی العمر کذلک وعد هللا هذه األ
اّللَُّ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنکْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لَیْسَتْخِلَفن َُّهم ِفی اأْلَْرِض کَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمن 

، قال: وکذلک فعل هللا ببنی إسرائیل، ولیست بعزیز أن جتمع هذه األمة یوما  أو نصف (1)﴾قَ ْبِلِهمْ 
َّا تَ ُعدُّونَ  َوِإنَّ یْوما  ﴿یوم،  آانن دوازده نفرند که وقتی به اپاین  .(3)( (2)﴾ِعنَد رَبِِک کأَْلِف َسَنةر ّمِِ

 ینکند، خداوند به اای سرکار آمدند، خداوند عمر آانن را طوالنی میرسیدند و طبقه شایسته
اند و  آورده میانخداوند به کسانی که ا)امت چننی وعده داده است، سپس این آیه را خواند: 

گونه که کسانی را  مهان ،اند، وعده داده که آانن را جانشینان زمنی کندکارهای شایسته اجنام داده
کرد و   نیچنهم اسرائیلیاو گفت: خداوند اب بن (.که پیش از آانن بودند جانشینان کرده بود

روز نزد  و مهاان یک)مجع کند.  یکجاامت را یک روز و ای یک نصف روز  یندشوار نیست که ا
 .(مشرندپروردگارت مانند هزار سال است از آنچه می

ابن أبی حامت رازی در تفسریش این خرب را اب کمکی اختالف آورده که اب اسنادش از 
کند: )هم اثناعشر، فإذا کان عند انقضائهم فیجعل عمرو بکالی که از کعب األحبار نقل می

                                                           

 .11نور:  -1
 .91حج:  -2
 .911 – 919خصال صدوق: ص  -3



 پاسخ های روشنگرانه )جلد پنجم(....................................  000

ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنکْم ﴿ هذه األمة، فقرأ: مکان اثنی عشر اثنا عشر مثلهم، وکذلک وعد هللا َوَعَد اّللَّ
وکذلک فعل ببنی  ﴾َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لَیْسَتْخِلَفن َُّهم ِفی اأْلَْرِض کَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمن قَ ْبِلِهمْ 

. )آانن دوازده نفر هستند، (1)( ﴾َولَیَمکَننَّ ََلُْم ِدینَ ُهُم الَِّذی اْرَتَضی ََلُمْ ﴿إسرائیل. قوله تعالی: 
دهد، دوازده نفر مثل آانن قرار می ،دوازده نفرآن  یجاوقتی مدت آانن به اپاین برسد خداوند به

خداوند به افرادی از مشا  وعده داده است و )این آیه را( خواند: ) چننیینو خداوند این امت را ا
طور که افراد قبلشان را به داده است: مهان اجنام دادند وعده یستهآوردند و کار شا میانکه ا

رفتار منود، سخن  چننیینا اسرائیلی( و اب بنرساندیبه خالفت م نیخالفت رساند، آانن را در زم
 .(خبشدیکه از آن خشنود است را برای آانن متکنی م  ینیو دخداوند متعال: )

موافق   یتبت اهلهرچند این روایت از کعب االحبار روایت شده، ولی اب رواای
ای از خلفا بعد از امام کند که گروه شایستهاست، و آن بر لفظ صدوق )روایت اول( داللت می

اوصیای رسول  از بر مردم ابید معصوم ابشند، و یهاوجود دارند، و خلفا و حجت مهدی 
 خصوص از نسل امام حسنی به و خصوص از نسل امام مهدی به و  ابشند، چون

طور که رواایت متواتر به آن تصریح روز قیامت در فرزندان و فرزند فرزندان است، مهان مت اتاما
ابشند،  از مهدینی از نسل امام مهدی  ریبنابراین امکان ندارد که آانن افرادی غ. کندمی

به آانن تصریح شده   یتباز اهل یمتواتر معنو  ایتو روا هللا  رسول یتافرادی که اب وص
 .است

تصریح   )روایت دوم( و آن برآمدن دوازده خلیفه بعد از دوازده ائمه یاما اب لفظ راز 
 آانن وعده خداوند متعال هستند. کهینکند، و امی

کفایت  کننده به مهدینی از اوصیای امام مهدی به آوردن رواایت اشاره ینجاات ا
 و بر نسل امام مهدی  ینیر مهدهستند، و از ذکر رواایتی که ب ایدها ز کنم وگرنه آنمی

ها در ها در نزد برادران انصار مشخص است، و آنکند خودداری کردم، چون آنتصریح می
 .نوشته و شرح داده شده است انصار امام مهدی  بتعدادی از کت

در تعارض است، منت آن  مهدینی  ایتاما روایتی که پنداشته شده که اب روا ج:
فرمود: زمانی که مرا به آمسان   و آانن افرادی هستند که رسول هللا. عبارت است از: )..
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شده دیدم، دوازده انم بود، یکی از آانن علی و آانن را در ساق عرش اب نور نوشته یهابردند، انم
علی حمسن و حجت قائم  علی و حممد و و یعلی و حممد و جعفر و موس دو فرزندش بودند، و
 از آانن آن را ادعا هستند، به خدا قسم فردی غری اپک برگزیده و یتبهلهستند، این ائمه از ا

 (.کند...می سرابزانش حمشور ابلیس و او را اب یوتعالاینکه خداوند تبارک مگر کندمنی
 سخن از آن مانند روایت زیر است:

 نور ساق عرش اب های آانن را دربه آمسان بردند، انم )زمانی که مرا اش:فرمودهو 
 علی وحممد و فرزندش بودند و دو آانن علی و شده دیدم، دوازده انم بود، یکی ازنوشته

 .حجت قائم هستند( حسن و علی و حممد و علی و موسی و جعفر و
قائم  را ات  اب رواایتی که دوازده ائمه ینجاا چیزی، روایت ات بدون در نظر گرفنت هر

 آانن اوصیای رسول هللا کهینا مشارد ومی  قبال  بیان کردمی که هستند تفاوتی ندارد و 
کنند ائمه دوازده نفرند، به معنای نفی دوازده مهدینی ، زمانی که اثبت میتیرواای چننیینا

 کند.آن را منی طور که گذشت: اثبات چیزی نفی مطالب غرینیست، مهان
بیان شد که مقام  ،برگزیده و اپک هستند( یتب)این ائمه از اهل :اش فرموده و

 اثبات عدد ائمه به معنای نفی تعداد مهدینی نیست، در از مقام هدایت است، و امامت غری
آانن است، این به آن  مورد ائمه و تعداد نیست؛ یعنی وقتی سخن در ینجاا نتیجه تعارضی در

آانن از  غری هستند و هاها فقط آنحجت شوند ای اوصیاء ونیست که مهدینی نفی می معنا
 نیستند.

اینکه خداوند  مگر کندمنی از آانن آن را ادعا ری)به خدا قسم فردی غ :اش فرموده و
کتاب دالئل االمامه که عالمه  در ،کند(می سرابزانش حمشور و یسوتعالی او را اب ابلتبارک

نه  و )غری آن( غیها(نه ) وما(  ری)غ )غیان(جملسی از آن نقل کرده نیز چننی آمده است: 
 و معجم احادیث امام مهدی  کتاب الزام الناصب و چننی درهم .آانن( ری)غ( غیهم)

 فقط در حبار وآن(  ری)غ )غیها(چننی است. روایت اب لفظ نیز این موسوعه امام جواد 
طور که از کتاب  مهانما(  ری)غ )غیان(منبعی که صاحب حبار از آن نقل کرده، عبارت اب لفظ 

کند، چون سخن انظر به نفی را نفی منی  ینیبیان کردم؛ بنابراین روایت، مهد الثرکفایة ا
 بهاپسخی است  روایت است، و طور که در آغازاست، مهان  نامامت از نسل امام حس
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به فرزندان حسنی  ادامه دارد و  حسنی فرزندان حسن و کند امامت درفردی که گمان می
 خن را عمومیت ببخشیم این روایت در مقام نفی امامت از حتی اگر س .اختصاص ندارد

که در وصیت   یابشد، کسانمی  هللا اپکی از اوصیای رسول از اهل برگزیده و افرادی به غری
آانن  رواایت متواتر معنوی به آانن تصریح شده است و درآن ری )و در غ یشانشب وفات ا

 ز ایشان هستند.ا مردم بعد های برحجت و اوصیای امام مهدی 
صورت عمدی به  یتباینکه اهل به ،این مطلب عالوه بر چیزی است که گذشت

ات  نص اعتماد کردند کنایه و بر اشاره کردن و بودند و خواستار پنهان کردن مسئله مهدینی 
 به خاطر حکمت مشخصی که تفصیل آن گذشت. .صورت آشکار به آانن جلب توجه نشودبه

آن  کنند، واز این دوازده فرد ادعا منی غری ینای سخن این است که: فردبگوییم مع اگر
رواایت بسیاری اثبت است که  نه هدایت، وگرنه مقام هدایت اب نیز انظر به مقام امامت است و

فقط  را به حمکم آن برگردانیم و  یتبتوان آن را رد کرد، حداقل ابید کالم متشابه اهلاصال  منی
 داللتشان روشن است به حمکم هستند و رواایت مهدینی صریح و نکنیم و رویبالهاز متشابه دن

 خلق هستند.  بر هایجتدوازده مهدی ح از امام مهدی  بعد کهینا
من رد متشابه القرآن إلی حمکمه فقد هدی إلی صراط مستقیم، مث ) فرمود: امام رضا 

لقرآن، ومتشاَبا  کمتشابه القرآن، فردوا متشاَبها : إن فی أخباران حمکما  کمحکم اعلیه السالمقال 
ن را به حمکم آن آ)فردی که متشابه قر  (1)(إلی حمکمها وال تتبعوا متشاَبها دون حمکمها فتضلوا

خربهای ما رواایت حمکمی مانند  برگرداند به راه مستقیم هدایت ایفته است، سپس فرمود: در
متشابه قرآن است، متشابه آن را به حمکم آن برگردانید رواایت متشاَبی مانند  حمکم قرآن است و

 .شوید(نکنید، چون گمراه می رویآن دنباله (از حمکم ریغبه)از متشابه  و
 از آانن ادعا آن را )فردی غری(فال یدعیه أحد غریهم) ت آوردی:پرسشبرادرم لفظی که در 

 آن اب مهدینی تعارضی ندارد، چون به چننیاز منابع نیافتم. هم یکیچه اصال  آن را درکند( منی
طور که وصیت رسول است، مهان این مقام برای دوازده ائمه  ، وگرددیم مقام امامت ابز

 از آانن دوازده مهدی  پس)ای علی، بعد از من دوازده امام و  کند:به آن تصریح می
 هستند(.
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 ای فرزندان غری  سنفرزندان امام ح خالصه سخن: روایت در َصَدد نفی امامت در
از  اوصیای امام مهدی  کند ومی آن را فقط حمصور در فرزندان حسنی  اوست، و

 هستند، اصال  این روایت ارتباطی به نفی امامت مهدینی  یتباهلاز  و  فرزندان حسنی
 .ندارد 

رصت ها فای خداوند به مهه آفریدهآ این مورد که ی دارم، درپرسش)سخن مشا:  :3ج س 
 را خواهند اومی شده و داده خملصینی که از جایی که دستور و نیی مؤمنمجله دهد، ازمی

دارد، و نگه می شانیانفرماید: آانن را در طغکه می  ییاو خلیفه خداست، آجنا بپرستند، و
فردی را  د خداوند ر امکان دا قرار داد، آای اسرائیلیای برای بنگوساله که خداوند آن را فتنه  یصدا
 او را ِبَفریبد و  مناید و زاید اعتقادش را معتقد است که آن حق است و و به دعوتی امیان داردکه 

 ینکها دهد که او برحق است اب به او خرب ای که رسول بیاید ودرجه او را در طغیانش نگه دارد ات
طغیان نگه  درآانن را  داشنت در طغیان ووی در ابطل ابشد، مانند صدای گوساله و نگه

 (.   امکان دارد؟ مورد،دارمی فریب من حمکم است، آای این می
 :اپسخ

یرِیُد اّلِلُ لِیَبَی َلکْم َویْهِدیکْم ُسَنَن الَِّذیَن ِمن قَ ْبِلکْم ﴿فرماید: خداوند متعال می -أ
و سنت کسانی را  خواهد برای مشا توضیح دهد، )خدا می(1)﴾َویُتوَب َعَلیکْم َواّلِلُ َعِلیٌم َحکیمٌ 

 .اند به مشا بنماایند، و بر مشا ببخشاید، و خدا داانی حکیم است(که پیش از مشا بوده
َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لَنَ ْهِدین َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اّللََّ َلَمَع ﴿فرماید:خداوند متعال می

 کنیم، وهامیان هدایت مین را به راهکنند، آانمی مورد ما جهاد )افرادی که در(2)﴾اْلُمْحِسِنیَ 
 .خداوند اب نیکوکاران است(

 ترپدر به او مهرابن ایشان از مادر و سن ظن بنده مؤمنش است وخداوند متعال نزد حُ 
است که کسی که طلب  خداوند به دور گرفته است، ازرمحتش بر خشمش سبقت است و

 یتبکند، در دعاهای اهلید  میدوار است را انامای فردی که به او ا و را گمراه مناید هدایت کند
 :ای (لیل من ا دلیل لهد ای)، )ای راهنمای سرگرداانن((دلیل املتحیین ای) آمده است(
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 گاهیهفردی که تک گاهیه)ای تک(عماد من ا عماد له ای)، راهنمای فردی که راهنمایی ندارد(
 .که اعتمادی ندارد(  )ای اعتماد فردی(ای سند من ا سند له) ،ندارد(

کنیم، فریب و گمراهی او منی خبواهد، سعی در کاران شناخت راه راما گناه اگر کسی از
من ) است: که مضمون سخن پیامرب خدا عیسی  طوربه خداوند متعال، مهان چه برسد

هلل منکم یطلب منه ابنه خبزا  فیعطیه حجرا  فإذا کنتم أنتم اخلاطئون ال تفعلون ذلک فکیف اب
وقتی مشا ؟ دهدخواهد ولی به او سنگ می)کدام یک از مشا فرزندش از او انن می .تعالی؟(

 .(؟کندمتعال این کار را می گونه نیستید، چگونه خداوندخطاکاران این
هدایت او اعتماد داشته  ماند که به خداوند متعال واگر خالف این را بگوییم، فردی منی

شود که شاید وسوسه می کند و نفس دچاراعتماد منی معصوم نیز ابشد، بلکه فردی به سخن
 هدایت مرا نداشته است! قصد قصد گمراهی مرا دارد و

گمراهی  از هوا و حق آشکار را ترک کند و فردی که حجت آشکار خدا و بله هر
ن از آان امکان دارد خداوند متعال آانن را گمراه کند، چون حجت بر ینجاکند، در ا رویدنباله

شده است. سپس این حق روشن را ترک  سوی خداوند متعال در تبعیت از پیامرب ای فالن امام متام
از شبهات  ،جن و انسان هوس و ابلیس و سرابزانش از استجابت هوا و به خاطر کردند و

 تبعیت منودند.
 خلیفه از این قبیل است، چون آانن موسی  اسرائیلیبن گوساله و موضوع سامری و

را نسبت به  ای خود ،فراموش کردند ترک کردند، ورا خدا فردی که برای آانن نصب شده بود 
دیدند به فراموشی  هارون  هایی که اب چشمانشان از موسی ومعجزه ها وها و برهانحجت

این هنگام مستحق زایدی گمراهی  روی کردند، آانن دراش دنبالهگوساله از سامری و زدند، و
 اطاعت از پیامرب خدا آانن گمراه شدند و از اقامه حجت بر بعد یقتها در حقون آنهستند، چ

متعال  اصال  خداوند .عقلشان خمالفت کردند اش را ترک کردند، بلکه حتی اب فطرت وخلیفه و
این  است، بلکه از این مطلب به دور خدا ابدا  فردی را گمراه نکرد و را گمراه نکرد و اسرائیلیبن

شان عقوبت برای آانن آمد. شدن گمراهی زاید اب اسرائیل بودند که خودشان را گمراه کردند وبنی
برخی اخروی هستند، یعنی خواری در دنیا قبل از خواری  های خدا دنیوی واز عذاب یبرخ

 آخرت است.
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از طور در زمان ما، فردی ز سوی خداوند متعال، ای مهانا امامی اما هنگام آمدن پیامرب ای
را گمراه کند، زمانی که به او پناه  نیآید، امکان ندارد که خداوند مؤمنمی سوی امام مهدی 

آای این افراد مسکنی، حجت  .دروغ بودن او راهنمایی کندای  یراستبرند ات آانن را بهمی
 فرستاده، آانن را به انکار امام و کهینخودشان را ترک کردند، ای ا شده خداوند برمنصوب

این  کند کهچگونه عاقل قبول می ؟مستحق گمراهی شوند مردم دعوت کرد ات حجت خداوند بر
از سامری  اسرائیلی مقایسه کند که پیامربی از پیامربان خدا را ترک منودند وبنی اب افراد را

که ناز ای رساند، بعدنه نفعی می کردند که نه زاین و رویاز مَجادی دنباله روی کردند ودنباله
 چشمانشان دیدند؟! ها را ابآانن معجزه

 ماند؟!های شیطان ابقی میبرای شناخت هدایت خداوند از وسوسه ی، آای مالک اینبنابر
کند، اصال  صحیح نیست، این سخن که خداوند فردی را که به او پناه برده را گمراه می

َ ﴿خداوند متعال فرمود: ؛متعال است خداوند بلکه کفر آشکار به َما َقَدُروا اّللََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اّللَّ
)قدر خدا را چنان که درخور اوست نشناختند. در حقیقت، خداست که نریومند  (1)﴾َلَقِوی َعزِیزٌ 

اخذه ؤ کنند، خداوند متعال آانن را م، حتی افرادی که خودشان را گمراه میانپذیر است(شکست
 خداوند ؛آانن از سوی خداوند متعال اقامه شود لغه برکه حجت اباز این بعد کند، مگرمنی

َا یِضلُّ َعَلیَها َوَا َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر :﴿فرمایدمتعال می َا یْهَتدی لِنَ ْفِسِه َوَمن َضلَّ فَِإَّنَّ مَِّن اْهَتَدی فَِإَّنَّ
َعَث َرُسوا   ِبَی َحتَّی نَ ب ْ اه آمده تنها به سود خود به راه )هر کس به ر  .(2)﴾ُأْخَری َوَما کنَّا ُمَعذِِ

ای ابر گناه دیگری آمده و هر کس بریاهه رفته تنها به زاین خود بریاهه رفته است؛ و هیچ بردارنده
 .پردازمی(و ما ات پیامربی برنینگیزمی، به عذاب منی داردیرا برمن

مردم  از آن خشنود نیست، خواهد ورا منی یخداوند عزوجل از بندگانش کفر و گمراه
تدبر   دقت در این آایت کرمیه برادرم اب .کننداو دمشنی می اب کنند وهستند که از خدا دوری می

 کن:
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)خدا را  .(1)﴾نُسوْا اّلِلَ فَ َنِسیُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقَی ُهُم اْلَفاِسُقونَ ﴿فرماید: خداوند متعال می
 (.اندقانند که فاسقشان کرد. در حقیقت، این مناففراموش کردند، پس فراموش

کند و آانن )خدا ریشخندشان می .(2)﴾اّلِلُ یْستَ ْهِزُئ ِّبِْم َویُدُُّهْم ِفی وُْغیاهِنِْم یْعَمُهونَ ﴿
 .گذارد ات سرگردان شوند(شان فرو میرا در طغیان

جویی  ره)و نقشه کشیدند؛ و خداوند چا .(3)﴾َوَمکُروْا َوَمکَر اّلِلُ َواّلِلُ َخُی اْلَماکرِینَ ﴿
 (.جواین استکرد؛ و خداوند، َبرتین چاره

کنند و حال آنکه او اب خدا نرینگ می)(3)﴾ِإنَّ اْلُمَناِفِقَی یَاِدُعوَن اّلِلَ َوُهَو َخاِدُعُهمْ ﴿
 .اب آانن نرینگ خواهد کرد(

)اب خدا و مؤمنان (2)﴾ُعُرونَ یَاِدُعوَن اّلِلَ َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَما ْیَدُعوَن ِإاَّ أَنُفَسُهم َوَما یشْ ﴿
 .فهمند(زنند و منیجز بر خویشنت نرینگ منی یابزند؛ ولنرینگ می
الَِّذیَن یْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِِعَی ِمَن اْلُمْؤِمِنَی ِفی الصََّدقَاِت َوالَِّذیَن َا ِیُدوَن ِإاَّ ُجْهَدُهْم ﴿

ُهْم وَ  ُهْم َسِخَر اّلِلُ ِمن ْ که از مؤمنان اطاعت کار، در   ییها)آن(6)﴾ََلُْم َعَذاٌب أَلِیمٌ فَیْسَخُروَن ِمن ْ
کنند و کسانی را که جز به مقدار تواانئی خود دسرتسی ندارند، می جویییبشان عصدقات

 .ها عذاب دردانکی است!(کند و برای آنها را مسخره میمنایند، خدا آنمسخره می
 کنیم:روایت ذیل استفاده می در حممد  بیان این آایت از چشمه زالل خاندانجهت 

کند روایت می رضا علی بن موسی  پدرش، از علی بن حسن بن علی بن فضال از
ُهمْ ﴿می گوید: )سألته عن قول هللا:  و ، وعن ﴾اّلِلُ یْستَ ْهِزُئ ِّبِمْ ﴿، وعن قول هللا: ﴾َسِخَر اّلِلُ ِمن ْ

إن هللا تبارک  ، فقال:﴾یَاِدُعوَن اّلِلَ َوُهَو َخاِدُعُهمْ ﴿، وعن قوله: ﴾َوَمکُروْا َوَمکَر اّللُِ ﴿قوله: 
وتعالی ال یسخر وال یستهزئ وال میکر وال خیادع، ولکنه جیازیهم جزاء السخریة وجزاء االستهزاء، 
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در مورد   از امام رضا). (1) (وجزاء املکر واخلدیعة، تعالی هللا عما یقول الظاملون علوا  کبریا  
)خداوند آانن را  :از سخن خداوند وکند( )خداوند آانن را مسخره می رسیدم:سخن خداوند پ

از سخن  وخداوند حیله منود(  )آانن حیله کردند و :از سخن خداوند و( گریدیبه استهزاء م
کند مسخره منی یتعال و خداوند تبارک فرمود:( فریبدیاو آانن را م و فریبندی)خدا را مخداوند: 

مشاری و اما در قبال مسخره و سبککند، ُخدعه منی دهد وفریب منی و گریدیء منبه استهزا و
خداوند از مکر و نرینگ و فریب بندگان انشایست خویش اپسخی مطابق کردارشان داشته، 

 .است( واالتر منزه و گویندمیمورد او  سخنانی که ستمکاران در
 رایی ایشان بر عجب و وحرص  متعال به بندگان و به مقدار رمحت خداوند و

 .ِنگرمی. اخلهایشان میدل
قال رسول هللا )کند که حضرت فرمودند: روایت می أبی عبیدة حذاء از أبی جعفر 

 قال هللا: إن من عبادی املؤمننی ملن جیتهد فی عبادتی فیقوم من رقاده ولذیذ وساده فیتهجد :
اللیلة واللیلتنی نظرا  منی له وإبقاء علیه فینام  فی اللیالی ویتعب نفسه فی عبادتی فأضربه ابلنعاس

حتی یصبح ویقوم وهو ماقت لنفسه زار علیها، ولو أخلی بینه وبنی ما یرید من عبادتی لدخله من 
ذلک العجب فیصریه العجب إلی الفتنة أبعماله ورضاه عن نفسه حتی یظن أنه قد فاق العابدین، 

 )رسول هللا  (2)( نی عند ذلک وهو یظن أنه یتقرب إلیوجاز فی عبادته حد التقصری فیتباعد م
 انشاز رختخواب د ونکنپرستش من تالش می از بندگان من در یفرمود: خداوند فرمود: بعض 

عبادت من  بدنش را در کند ومی یدار زندهگذرد، شبمی خوابشاز لذت  و خیزندیبرم
کشد، به خاطر نگاه کردن من به می یآلودگدو شب خواب یک شب ای ندازد، وامی یسختبه
به خودش  کهیشود، درحالمی شود و بلنداینکه صبح می خوابد اتابقی گذاشنت او، می و او

 شد وجب وارد او میدادم مرا عبادت مناید، از این عبادت عُ خشمگنی است، اگر من اجازه می
اینکه گمان  ابشد ات وداینکه از خودش خشن شد وکارهایش می جب ابعث فتنه دراین عُ 

 در یجهدرنت کند ومی کواتهی عبور عبادت از حد در کنندگان شده است وکند از عبادتمی
 .شود(کند که به من نزدیک میمی شود، ولی خودش فکرمی آن زمان از من دور
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لی  قال هللا تبارک وتعالی: من أهان ولیا  )کند: از هللا روایت می یلاز جربئ  ماکر  پیامرب
فقد ابرزنی ابحملاربة، وما ترددت فی شیء أان فاعله مثل ما ترددت فی قبض نفس املؤمن یکره 
املوت وأکره مساءته وال بد له منه، وما تقرب إلی عبدی مبثل أداء ما افرتضت علیه، وال یزال 

أجبته، وإن عبدی یتنفل لی حتی أحبه، ومتی أحببته کنت له مسعا  وبصرا  ویدا  ومؤیدا ، إن دعانی 
سألنی أعطیته، وإن من عبادی املؤمننی ملن یرید الباب من العبادة فأکفه عنه لئال یدخله عجب 
فیفسده ذلک، وإن من عبادی املؤمننی ملن ال یصلح إمیانه إال ابلفقر ولو أغنیته ألفسده ذلک، وإن 

ذلک، وإن من عبادی املؤمننی من عبادی املؤمننی ملن ال یصلح إمیانه إال ابلغناء ولو أفقرته ألفسده 
ملن ال یصلح إمیانه إال ابلسقم ولو صححت جسمه ألفسده ذلک، وإن من عبادی املؤمننی ملن ال 
یصلح إمیانه إال ابلصحة ولو أسقمته ألفسده ذلک، إنی أدبر عبادی لعلمی بقلوَبم، فإنی علیم 

به جنگ پرداخته  اب مننت کند، به ولی من اها ی)خداوند تبارک وتعالی فرمود: هر فرد(1)( خبری
د شدن در قبض نفس مؤمن که از مرگ شوم مانند مرد  د منیاجنام دادن چیزی مرد   در است و

واسطه چیزی ام بهبنده من از بدی او کراهت دارم، ولی ابید او از دنیا برود و و آیدبدش می
ام دائما  مستحبات را بنده مانند اجنام چیزی که بر او واجب کردم به من نزدیک نشده است و

دست  زمانی او را دوست بدارم گوش و چشم و هر دارم واینکه او را دوست می دهد اتاجنام می
از من درخواست کند به او  اگر دهم وشوم، اگر مرا خبواند اپسخش را میاو می ییدکنندهأت و

منایند، از عبادت را می ایبعضی از بندگان مؤمن من هستند که درخواست گونه کنم ومی عطا
بعضی از  عجب او را فاسد کند و عجب وارد او نشود، و ، اتدارمیولی من او را از آن ابزم

نیاز کنم ابعث فساد اگر او را بی شود ومی امیانش فقط اب فقر نیکو بندگان مؤمن من هستند که
اگر  شود ومی نیازی نیکویامیانش فقط اب ب بعضی از بندگان مؤمن من هستند که شود واو می

امیانش فقط اب  بعضی از بندگان مؤمن من هستند که شود واو می او را فقری کنم ابعث فساد
بعضی از  شود واو می اگر جسمش را صحت ببخشم ابعث فساد شود ومی بیماری نیکو

عث فساد او اگر او را بیمار کنم اب شود ومی امیانش فقط اب صحت نیکو بندگان من هستند که
 ُخربه هستم.( های آانن آگاهی دارم، من داان وکنم، چون به دلمی شود، من بندگامن را تدبریمی
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حتی صاحب گمراهی اگر به خداوند اب دل سلیم توجه   معاصی و حتی صاحب گناهان و
 از او درخواست هدایت کند، حمال است خداوند متعال او را گمراه کند ای او را فریب کند و

 عنوان حق به او نشان دهد، خداوند واقعا  از آن به دور است.دهد و ابطل را به
کند، ابید راهی برای او اب خداوند چننی انسان مؤمن اب چشم خداوند متعال نگاه میهم

برد، این دلیل تکیه و به خداوند پناه می هاید و سختئزمان شدا فردی که در متعال ابشد و
ترسد، خداوند از او می فردی که به خداوند اعتماد دارد و ند متعال است واعتماد وی به خداو 

وگرنه عبادت خداوند را ابید ترک کنیم و  ،دهدبرایش فرقانی برای شناخت حق از ابطل قرار می
 ها را بپرستیم، پناه برخدا.سنگ

ّلِلَ ْیَعل لَّکْم فُ ْرقَاان  َویکفِِْر ای أَیَها الَِّذیَن آَمُنوْا َإن تَ ت َُّقوْا ا﴿فرماید: خداوند متعال می
اید! اگر از امیان آورده )ای کسانی که(1)﴾َعنکْم َسیَئاِتکْم َویْغِفْر َلکْم َواّلِلُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیمِ 

دهد؛ و گناهانتان را می ای جهت جدا ساخنت حق از ابطل قرارخدا بپرهیزید، برای مشا وسیله
 .مرزد؛ و خداوند صاحب فضل و خبشش عظیم است!(آمیپوشاند؛ و مشا را می

ای أَیَها الَِّذیَن آَمُنوْا َإن تَ ت َُّقوْا اّلِلَ ْیَعل ﴿ علی بن إبراهیم در تفسریش می گوید: )قوله:
امیان  کسانی که  یاش: ا)فرموده .(2)یعنی العلم الذی تفرقون به بنی احلق والباطل(  ﴾لَّکْم فُ ْرقَاان  

 .دهدمی ای جهت جدا ساخنت حق از ابطل قراراگر از خدا بپرهیزید، برای مشا وسیله اید!آورده
 .شود(آن بنی حق و ابطل جدایی انداخته می که اب  یعلم یعنی

من  ، قال:(3)﴾َوَمن یتَِّق اّللََّ ْیَعل لَُّه خَمَْرجا  ﴿ :و ابن عباس می گوید: )قرأ رسول هللا 
)این آیه را( خواند:  رسول هللا ) (3) (شدائد یوم القیامة وت، وشبهات الدنیا، ومن غمرات امل

از  از شبهات دنیا و فرمود: .دهدتقوای اهلی داشته ابشد برای او حمل خروجی قرار می کسهر  
 .(روز قیامت یدشدا های مرگ، وسختی
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نورا  من اعلموا أنه من یتق هللا جیعل له خمرجا  من الفنت، و : )فرمایدمی و امام علی 
نوری از  ها وفردی تقوای اهلی داشته ابشد برای او حمل خروجی از فتنه )بدانید هر(1)(الظلم

 .دهد(اتریکی قرار می
هاست، در ساحت خداوند خبلی نیست، فقط اندازه آفریدههای رسیدن به خداوند بهراه

خبشنده درب  کرمی وخانه  صاحب راستی بزند و خضوع و بر بنده است که درب را اب اخالص و
کرم او  زایدی خبشش فقط به خبشش و بندد وایشان کرده را منی روی فردی که قصد بر منزلش را

 طور که خداوند فرمودند.خودش داانست، هرچند عذر بیاورد، مهان انسان بر افزاید ومی
اتی به کرام دهند ومی شفا انکنید که مسیحیتفسری می )چگونه برای ماسخن مشا:  -ب
 (.کنند، برحسب اعتقاد گمراهشان در مورد مسیح می دست پیدا
آایت خداوند متعال به دست منحرفنی  معجزات و : امکان ندارد که کرامات وگومییم

نه مکر خداوند به  شعبده و ( نه سحر وایتگومی: )کرامات و معجزات و آجاری شود، و می
مانند صدای گوساله  ، می ابشد،ا ترک کردندآایت خداوند ر  بینات و ها وافرادی که حجت

چاه آب  در طور که برای مسیلمه کذاب رخ داد ونه ُمفتضح کردن افراد ابطل، مهان و اسرائیلیبن
 آبش خشک شد. دهان انداخت و

شود، گمراه منودن و  آایت او به دست افراد ابطل آشکار معجزات و و کرامات خدا اگر
 آید، خداوند از آن بسیار ابالتر است.یش میابطل پ خملوط منودن حق اب

 آن پندی بزرگ است: خوانیم، دراین داستان را می
ملا کاعت الیهود عن هذا التمنی وقطع هللا معاذیرهم، )فرماید: می امام حسن بن علی 

: ای حممد، فأنت واملؤمنون -وقد کاعوا وعجزوا  وهم حبضرة رسول هللا  -قالت طائفة منهم 
بلی.   لصون لک جماب دعاؤکم، وعلی أخوک ووصیک أفضلهم وسیدهم؟ قال رسول هللااملخ

قالوا: ای حممد، فإن کان هذا کما زعمت فقل لعلی یدعوا هللا البن رئیسنا هذا، فقد کان من 
الشباب مجیال  نبیال  وسیما  قسمیا  حلقه برص وجذام وقد صار محی ال یقرب، ومهجورا  ال یعاشر، 

 بز علی أسنة الرماح.یناول اخل
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وأصحابه منه إلی منظر  : ایتونی به، فأتی به، فنظر رسول هللا فقال رسول هللا 
: ای أاب حسن، ادع هللا له ابلعافیة، فإن هللا جییبک فیه. فظیع مسج قبیح کریه، فقال رسول هللا 

کروه وعاد إلی أفضل ما  فدعا له فلما کان بعد )عند( فراغه من دعائه إذا الفتی قد زال عنه کل م
للفتی: ای فتی، آمن  کان علیه من النبل واجلمال والوسامة واحلسن فی املنظر. فقال رسول هللا 

، فقال أبوه: ای حممد، ظلمتنی -وحسن إمیانه  -ابلذی أغاثک من بالئک. قال الفتی: قد آمنت 
ینک، فإن ذلک کان أحب وذهبت منی اببنی، ای لیته کان أجذم أبرص کما کان ومل یدخل فی د

 إلی.
: لکن هللا  قد خلصه من هذه اآلفة وأوجب له نعیم اجلنة. قال أبوه: ای قال رسول هللا 

 -حممد، ما کان هذا لک وال لصاحبک، إمنا جاء وقت عافیته فعوفی، فإن کان صاحبک هذا 
ابجلذام والربص، فإنی جمااب  فی اخلری فهو أیضا  جماب فی الشر، فقل له یدعو علی  -یعنی علیا  

 أعلم أنه ال یصیبنی، لیتبنی هلؤالء الضعفاء الذین قد اغرتوا بک أن زواله عن ابنی مل یکن بدعائه.
اایک، وال تتعرض للبالء وملا ال : ای یهودی، اتق هللا وهتنأ بعافیة هللافقال رسول هللا 

 ا امرتی مزیدها.تطیقه، وقابل النعمة ابلشکر، فإن من کفرها سلبها، ومن شکره
فقال الیهودی: من شکر نعم هللا تکذیب عدو هللا املفرتی علیه، وإمنا أرید َبذا أن أعرف 
ولدی أنه لیس مما قلت له وادعیته قلیل وال کثری، وأن الذی أصابه من خری مل یکن بدعاء علی 

 صاحبک.
دعاء علی وقال: ای یهودی، هبک قلت إن عافیة ابنک مل یکن ب فتبسم رسول هللا 

 ، علیک َبذا البالء  علیه السالموإمنا صادف دعاؤه وقت جمیء عافیته، أرأیت لو دعا علی
 الذی اقرتحته فأصابک، أتقول إن ما أصابنی مل یکن بدعائه، ولکنه صادف دعاؤه وقت بالئی؟

قال: ال أقول هذا؛ ألن هذا احتجاج منی علی عدو هللا فی دین هللا واحتجاج منه علی، 
  أحکم من أن جییب إلی مثل هذا فیکون قد فنت عباده ودعاهم إلی تصدیق الکاذبنی.وهللا

البنک کهو فی دعائه علیک، ال یفعل هللا  : فهذا فی دعاء علی فقال رسول هللا 
تعالی ما یلبس به علی عباده دینه ویصدق به الکاذب علیه. فتحری الیهودی ملا بطلت علیه شبهته، 

 لیفعل علی هذا بی إن کنت صادقا . وقال: ای حممد،
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ای أاب حسن، قد أبی الکافر إال عتوا  ومتردا  وطغیاان ، فادع  :لعلی  فقال رسول هللا 
علیه مبا اقرتح، وقل: اللهم ابتله ببالء ابنه من قبل، فقاهلا فأصاب الیهودی داء ذلک الغالم مثل ما  

ه األمل والبالء، وجعل یصرخ ویستغیث ویقول: ای کان فیه الغالم من اجلذام والربص، واستولی علی
 حممد، قد عرفت صدقک فأقلنی.

: لو علم هللا صدقک لنجاک، ولکنه عامل أبنک ال خترج عن هذا فقال رسول هللا 
 .(1) احلال إال ازددت کفرا ، ولو علم أنه إن جناک آمنت به جلاد علیک ابلنجاة، فإنه اجلواد الکرمی(

خداوند عذر آانن را قطع کرد، گروهی از آانن  این آرزو دست برداشتند و ز)زمانی که یهود ا
 ایای حممد، آ :عرض کردند ،انتوان شدند ترسیدند و بودند و حمضر رسول هللا  در کهیدرحال
آقای  وصی تو َبرتین آانن و علی برادر و مؤمنان خملص دعایتان مستجاب است، و مشا و

گونه است که گمان د: بله، عرض کردند: ای حممد، اگر اینفرمو  هاست؟ رسول هللا آن
بود، خمصوصا  یکو از جواانن زیبا و ن کند، و کنی، به علی بگو برای این فرزند رئیس ما دعامی

مهجوری که اب او معاشرت  شدند، وفردی بود که به او نزدیک منی ُجذام داشت، و اینکه برص و
 دادند.میبه او انن  یزهاب سرنو شد، منی

 نگاه کرد و برای من بیاورید، او را آوردند، رسول هللا  فرمود: او را رسول هللا 
فرمود: ای ابواحلسن، از خداوند  دیدند، رسول هللا قبیح می ایرانش منظره ترسناک و

کرد، زمانی که از دعا  دهد، برای او دعادرخواست عافیت برای او کن، خداوند اپسخ تو را می
 به َبرتین حاالت زیبایی و غ شد، انگهان آن جوان هر چیز انپسندی از او برطرف شد، وفار 

به جوان فرمود: ای جوان، به فردی که تو را از  قشنگی چهره شد، رسول هللا  نیکویی و
شد، پدرش عرض کرد:  امیانش نیکو مصیبتت جنات داد امیان بیاور، جوان گفت: امیان آوردم، و

در  برص داشت و جذام داشت و کاشین ستم کردی و پسرم را از من گرفتی، اای حممد، به م
 شد، من این مسئله را بیشرت دوست دارم.دین تو وارد منی

نعمت َبشت را برای او  فرمود: خداوند او را از این آفت جنات داد و رسول هللا 
هت )علی( نبود، زمان مهرا تو و یارواجب کرده است، پدرش عرض کرد: ای حممد، این در اخت

شود، دعای خریش مستجاب می (کرد، اگر این مهراهت )علی عافیت پیدا عافیت او رسید و
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برص بگریم، من  شود، به او بگو: برامی دعا کند که جذام ومهچننی دعای شرش مستجاب می
شود که از را خوردند روشن  این ضعیفان که فریب تو یرسد، ات برایقنی دارم که ضرری به من منی

 بنی رفنت آن از فرزندم به دعای او نبوده است.
در مسری  درخواست عافیت کن، و فرمود: ای یهودی، از خداوند برتس و رسول هللا 

فردی کفر نعمت   کن، هر برابر نعمت شکر در توانت نیست قرار نگری، و آنچه در مصیبت و
 شود.ید، بیشرت میفردی شکر نعمت منا هر شود، وکند، از او برداشته می

های خداوند تکذیب کردن دمشن از مصادیق شکر نعمت یکییهودی عرض کرد: 
خواهم به فرزندم بفهمامن که آنچه به او  این می واسطهبه بندد وخداوند است که به او دروغ می

آنچه از خوبی به او رسیده  و نیست زاید کردی اندک است و آنچه ادعا گفتی نیستی، و
 علی مهراهت نبود. ی دعااست، اب

 فرمود: ای یهودی، گفتی که عافیت فرزندت به دعای علی  تبسم کرد و رسول هللا 
کنی اگر می مستجاب شد، آای فکر در زمان رسیدن عافیت او او اتفاقی و ینبوده است، و دعا

سد، آای بر  تبه تو این مصیب علیه تو این دعا که به تو رسیده است را اجنام دهد و  یعل
صورت دعای او به این مصیبتی که به من رسیده است اب دعای او نبوده است و که  گویییم

 زمان مصیبت من اتفاق افتاده است؟ اتفاقی در
دین خدا  در گومی: چون این احتجاج از من علیه دمشن خداعرض کرد: این مطلب را منی

مانند این مسئله اپسخ دهد است که بهتر حکمت خداوند اب احتجاج از او علیه من است، و و
 گواین دعوت منوده است.آانن را به تصدیق دروغ بندگانش را مورد آزمایش قرار دهد و و

برای فرزندت مانند دعای او علیه توست،   فرمود: این دعای علی رسول هللا 
او تصدیق  و برگدروغ و بندگانش ابعث اشتباه شود دهد که برخداوند متعال کاری اجنام منی
 عرض کرد: ای حممد، اگر اش علیه او ابطل شد سرگردان شد، وشود، یهودی زمانی که شبهه

 مورد من اجنام بده. گویی این کار را درراست می
سرپیچی  طغیان و د وفرمود: ای ابو حسن، کافر از روی متر   به علی  رسول هللا 

کن،  داای، او را به بالی فرزندش که داشت دچاربگو: خ خواهد دعا کن وااب کرد، به آنچه می
آن جوان رسید، دردی مانند آنچه برای آن جوان  به آن یهودی درد حضرت آن سخن را گفت و
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 خواست وکمک می زد وفراید می او ُمستولی شد، و مصیبت بر درد و برص بود، و از جذام و
 ر.عرض کرد: ای حممد، راستی تو را فهمیدم پس از من درگذ

داد، ولی دانست، تو را جنات میفرمود: اگر خداوند راستی تو را می رسول هللا 
اگر  ایبد، واینکه کفرت افزایش می آیی مگرداند که تو از این حالت بریون منیخداوند می
منود، چون جنات به تو جود می ی، ابدآور دانست که اب جنات دادن تو به او امیان میخداوند می

 .است( مینده و کر او خبش
شاهد این داستان این است که خداوند متعال کاری که ابعث اشتباه شود و ابعث از  و

  دهد.زننده شود اجنام منی افرتا اینگو دروغ ییدأت بنی رفنت دین آانن و
 کند ومانند آانن را مستجاب می کافران و بله گاهی خداوند دعای اهل ابطل و

در  این از ابب دادن اپداش کار خوب ای احسان آانن است و یکند، ولنیازهایشان را برطرف می
 ای ندارند.آخرت َبره

ال أخرج  یو جالل ی: قال هللا: و عزت)قال رسول هللا فرماید: می أبی عبدهللا 
عبدا  من الدنیا وأان أرید أن أرمحه حتی أستوفی منه کل خطیئة عملها، إما بسقم فی جسده، وإما 

رزقه، وإما خبوف فی دنیاه، فإن بقیت علیه بقیة شددت علیه عند املوت. وعزتی بضیق فی 
وجاللی ال أخرج عبدا  من الدنیا وأان أرید أن أعذبه حتی أوفیه کل حسنة عملها، إما بسعة فی 
رزقه، وإما بصحة فی جسمه، وإما أبمن فی دنیاه، فإن بقیت علیه بقیة هونت علیه َبا 

ای را از دنیا جالمل بنده قسم به بزرگی و خداوند متعال فرمود:فرمود:  رسول هللا)(1)املوت(
اینکه متام اشتباهاتی که اجنام داده است را  دارم به او مرمحت کنم ات قصد کهیبرم، درحالبریون منی
 اب دنیایش، اگر اب ترس در ایاش، و تنگی در روزی جسدش، ای اب بیماری در گریم، ای اباز او می

ای را از دنیا بریون جالمل بنده قسم به بزرگی و گریم وابقی مباند، هنگام مرگ بر او شدید می او
اینکه متام کارهای نیکی که اجنام داده است را  دارم او را عذاب کنم ات قصد کهیبرم، درحالمنی
 اب گرای اب امنیت در دنیایش، ا  ای اب صحت در جسمش، و روزی، و گریم، ای اب وسعت درمی

 .(گریمیاو راحت م او ابقی ماند، هنگام مرگ بر

                                                           

 .999ص  2کافی: ج   -1



     ................. ..................027انتشارات انصار امام مهدی 

 
 

 وجودینا نیستند، اب  یتبوالیت اهل )بعضی از اهل عوام که برسخن مشا:  -ج
آن در  تفسری و یلنیز رؤایهایی دیدم که أتو  ما بینند، ورا می  هللا بعضی از آانن رسول

 تصدیق دعوت مشاست(.
در خواب، فقط خمتص اهل حق نیست،  یتش بلاه و هللا  : دیدن رسولگومییم

ولی امکان ندارد که ملکوت خداوند متعال متناقض شود، امکان ندارد که خداوند متعال مثال  
چننی شهادت دهد که دمشنانش هم صاحب حق است و  امحداحلسن شهادت دهد که سید

فهمد که حبش از آن میرؤایی متشابه ابشد که صا ممکن است بله گاهی اوقات ؛حق هستند بر
 یعنیحمکم است،  و ریصریحکند ولی در حقیقت برخالف فهم اوست، یعنی آن غمی ییداو را أت

 یک مکانی بود، و در  ریاملؤمننیمثال  من از یکی از اتباع فقها شنیدم که رؤاییی دید: ام
بروند  آانن اشاره کرد اتمردم آمدند ات پشت سر ایشان مناز خبوانند ولی ایشان به  بود و وقت مناز

از مدعیان  یکیاو یکی از علماء بود،  آن مکان بود مناز خبوانند، و پشت سر آن فردی که در و
 علم.

گونه اینکه یکند، درحالمی ییدآن عامل را أت این رؤای که برداشت صاحب رؤای این بود
ها را نآ یشانبودند، ا  ریاملؤمننیپشت سر ام ننیست، چون اگر مردم مستحق مناز خواند

 ریاملؤمننیآن عامل از دوستداران واقعی ام مناز رمز والیت است، و اگر کرد، وحمروم منی منع و
 ریاملؤمننیبه ام خواند وبود، چرا جداگانه مناز می  شود که مشخص می نکرد، و اقتدا

به آانن می گوید:  علی یعنی امام  ، یتبنه از اهل کنند وروی میمردم از علماء دنباله
او هستید مناز  پشت سر فردی که پریو بروید و از اتباع من نیستید، و مشا از اتباع علماء هستید و

یک مکان مشخصی  در ابشند و  ریاملؤمننیخبوانید، خداوند داانتر است، وگرنه چگونه ام
 ریاملؤمننیایشان ام زار شود؟! ومهان مکان برگ ایشان در امامت غری د و مناز مجاعتی ابنمناز خبوان

شد، پناه برخدا از  امام آانن می ریاملؤمننی قی بودند اماگر این افراد ُمت   امام متقیان است، و و
 .گمراهی و گمراه منودن

انئب من  فرمود: این عامل وکیل من ایگونه میبه آانن مثال  این  امام علی ولی اگر
او پریوی کنید، رؤای حمکم  از پشت سرش مناز خبوانید ای ست وایشان حق ا ای .مناینده من است

 عادل است. عامل حق و کهینا به صریح بود و
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خودش  حد انصار منت گذاشته، در نیمؤمن واسطه آن براما رؤایهایی که خداوند به
از سوی مردم خمتلف است، بلکه  ، وان، اگر نگوییم هزار رؤایست ها صدهامعجزه است، آن

دانستند، افرادی که جراین دعوت را منی از افرادی که دمشن دعوت مبارک هستند، بلکه ازحتی 
رؤایها صریح و حمکم است بلکه  و ،را بشنوند  امحداحلسن دعوت سید کهینا یعنی قبل از

برای انسان امکان دارد که در  .ندارد یلاحتمال أتو  انتهای صراحت و حمکم بودن است و در
بسیار  تعداداین  تواند درچگونه می یول .بیست رؤای شک کند ده رؤای ای و رؤای اید یک رؤای ای

  امحداحلسن یدکند که ساز رؤایهای صادقه به معصومنی شک مناید، رؤایهایی که تصریح می
این  عالوه بر. اخل ،میانی موعود است و فرستاده امام مهدی  ایشان وصی و حق است و

طور که خربهایی است که در واقع اتفاق افتاده است، مهان دارنده کرامات وبعضی از رؤایها دربر 
 می گوید: این قبیل رؤایها ازمجله معجزات است. شهید حممد حممد صادق صدر 

را   ز خمالفنی هستند که والیت عرتت اپکا دارم که مردمی )من اعتقادسخنت:  -د
د، آای شایسته نیست که خداوند آانن را به والیت ترسناز او می خدا را دوست دارند و ندارند، و

در طغیان وجود دارد، چگونه تشخیص  استمرار داشنت وهدایت کند، چرا این نگه  یتباهل
 ما را در حق هستید، و داده که بر خرب خداوند متعال در رؤای به ما حق هستیم و دهیم که بر

 هایش نگه نداشته است؟(.طغیامنان در نعمت
حقیقت خداوند متعال را دوست  ندارند در را یت بکه والیت اهل  یومی: افرادگمی

ُقْل ِإن کنُتْم تُِبُّوَن اّلِلَ فَاتَِّبُعوِنی ْیِبْبکُم اّلِلُ َویْغِفْر َلکْم ﴿فرماید: ندارند، خداوند متعال می
د، از من پریوی کنید! ات خدا مشا داریبگو: اگر خدا را دوست می)(1)﴾ُذنُوَبکْم َواّلِلُ َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

 .را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهرابن است(
 هللا رسول متعال را دوست ندارد و کند، خداوندپریوی منی هللا فردی که از رسول 

 یت ببه والیت اهل خمالفنی برعکس آن  داده است و دمشنان آانن دستور دمشنی اب و
 یت باب اهلدانسته ای ندانسته  را دوست دارند و  یتبدمشنان اهل کهیردند، وقتعمل ک

بعضی از  اجدادشان و پریوی از دین پدران و از آانن به خاطر تقلید و یکنند، بعضدمشنی می
 اخل. کینه حسد و آانن به خاطر تعصب و
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فهمیم که حجت یخبل نیست، م ساحتش ستم و در بدانیم که خداوند عادل است و اگر
داند که اپسخ افرادی که خداوند می تفصیلی متام کرده است، اما خواه امجالی ای هامهه آفریده را بر
به آانن  خواهد تفاصیل رامتعال است، می آورند، مسئله به دست خداوندامیان منی دهند ومنی

 خری. ای برساند
وْا َسَواٌء َعَلیِهْم أَأَنَذْرتَ ُهْم َأْم َلَْ تُنِذْرُهْم اَ ِإنَّ الَِّذیَن کَفرُ ﴿فرماید: خداوند متعال می

کند که آانن را برتسانی ای نرتسانی؛ )کسانی که کافر شدند، برای آانن تفاوت منی (1)﴾یْؤِمُنونَ 
 .امیان خنواهند آورد(

)برای آانن یکسان  .(2)﴾ُنونَ َوَسَواء َعَلیِهْم أَأَنَذْرتَ ُهْم َأْم َلَْ تُنِذْرُهْم َا یْؤمِ ﴿فرماید: می و
 .آورند!(است: چه انذارشان کنی ای نکنی، امیان منی

طالب حق است، قطعا  دست کمک برای  یراستکه فردی به سبحان اگر بداند خداوند
أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَساَلْت َأْوِدیٌة ﴿فرماید: کند، خداوند متعال میهدایت او دراز می

ها سیالبی اندازه آنای به)خداوند از آمسان آبی فرستاد؛ و از هر در ه و رودخانه (3)﴾ِبَقَدرَِها
 .جاری شد(

ها اب َبرتین آن هایی است وها ظرفاست، ولی دل یدائم فیض خداوند پیوسته و
اگر ظرف برعکس ابشد، چیزی  گرید، امااندازه ظرفش میفردی به هر هاست وآن ترینیتظرف

شود، َبرتین چیزی که فرستاده می رود اخالص است وَبرتین چیزی که به آمسان می و گریدیمن
 توفیق است.

من تقرب إلی شربا  تقربت إلیه ذراعا ، ومن تقرب منی )حدیث قدسی آمده است:  در و
اندازه یک انگشت فردی به من به )هر .(3)(ذراعا  تقربت منه ابعا ، ومن أاتنی مشیا  أتیته هرولة

اندازه فردی به من به هر شود واندازه یک ذراع )تقریبا  نیم مرت( به او نزدیک مییک شود، بهنزد
مست به اپی پیاده  هر فردی اب شوم واندازه یک ابع به او نزدیک میذراع نزدیک شود، بهیک 

 .آمی(من بیاید، به هروله به مستش می
                                                           

 .3بقرة:  -1
 .12یس:  -2
 .11رعد:  -3
 .13ص  1ابن أبی مجهور احسائی: ج  -عوالی اللئالی  -9



 پاسخ های روشنگرانه )جلد پنجم(....................................  021

بدون سعتهم، فکل شیء أمر الناس ما أمر العباد إال )فرماید: می و أبی عبدهللا 
 .(1)(أبخذه فهم متسعون له، وما ال یتسعون له فهو موضوع عنهم، ولکن الناس ال خری فیهم

چیزی که مردم به گرفنت آن  شان دستور نداده است، هر)خداوند به بندگانش بدون وسعت
ن قرار داده شده وسع آانن است، برایشا آنچه در وسع آانن است و اند، درداده شده دستور

 .مردم خریی نیست( است، ولی در
نه از مردان، سست  گرید ومی یشهااز حجت که دینش را از خداوند متعال و  یمؤمن

َأْو  ﴿خداوند متعال فرمودند: ،ابطل هستند او بر غری افراد حق است و داند که برمی شود ومنی
ن فَ ْوِقِه َمْوٌج مِِن فَ ْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بَ ْعُضَها فَ ْوَق بَ ْعضر کظُُلَماتر ِفی َِبْرر ْلُِِّی یْغَشاُه َمْوٌج مِِ 

ُ َلُه نُورا  َفَما َلُه ِمن نُّورر  )مهچون ظلماتی در یک  .(2)﴾ِإَذا َأْخَرَج یَدُه ََلْ یکْد یَراَها َوَمن َلَّْ ْیَعِل اّللَّ
ج دیگری و بر فراز آن ابری اتریک درایی عمیق و هپناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن مو 

گونه که هرگاه دست خود را خارج کند ممکن هایی است یکی بر فراز دیگری، آناست؛ ظلمت
 .نیست آن را ببیند! و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده، نوری برای او نیست!(

)و هر کس را خدا  .(3)﴾یزر ِذی انِتَقامر َوَمن یْهِد اّللَُّ َفَما َلُه ِمن مُِّضلِر أَلَیَس اّللَُّ ِبَعزِ ﴿
 .ای خنواهد داشت آای خداوند تواان و دارای جمازات نیست؟!(کنندههدایت کند، هیچ گمراه

 یدطور که سشناسند. مهانشنوند و میافرادی که از خداوند هستند، سخن خداوند را می
 فرمود.  امحداحلسن
عاق  ایشان از آانن برائت جبوید، آای و یاورند)اگر والدین شخصی به دعوت امیان ن -هو
، چه رفتاری ابید اجنام دهد؟ آای درست است که مادرم قاطع رحم آانن شده است، ای والدین و
اینکه مادرم به  عقیده من نیستند، اب توجه به آانن بر کهیای برادرم را ایری دهم، درحالو خواهرم 

 برایشان امید حال حتقیق هستند و است، آانن در میان آوردها خواهرامن به مشا از برادران و غری
ها این نیست و  علی و  از حممد هدایت دارم، چون آقامی، به آانن گفتم: پدری برامی غری

شوم، قطع رحم کرده است متصل منی  رحم فردی که اب رحم رسول هللااب  رحم من هستند و
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ام را دوست بدارم، واجب است که خانواده ایآ ؟حم کردممن قطع ر  آای .هرچند خانواده من ابشند
 .کنم؟( نیستند، چه کار مهدینی  عقیده من به امامان و آانن بر کهیدرحال

یِن َوََلْ ﴿فرماید: گومی: خداوند متعال میمی َهاکُم اّللَُّ َعِن الَِّذیَن َلَْ یَقاتُِلوکْم ِفی الدِِ َا ین ْ
)خدا مشا را از (1) .﴾َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا ِإلَیِهْم ِإنَّ اّللََّ ِیبُّ اْلُمْقِسِطیَ ْیرُِجوکم مِِن ِدایرِکْم 

نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین اب مشا پیکار نکردند و از خانه و 
 افرادی که اب .را دوست دارد( یشگانپکند؛ چرا که خداوند عدالتدایراتن بریون نراندند َنی منی

مؤمن  فرد بلکه بر ؛اخل ،ایری به آانن نیست کنند، مانعی از نیکی ودعوت حق دمشنی منی
 کارها و آن را در سخنان و را به مردم انتقال دهد و واجب است که اخالق آل حممد 

 ابشد، نه مایه زشتی آانن. زینت خاندان حممد  سکناتش به عمل برساند ات
آورد امیان منی حریص ابشد، چون عاقبت فردی که اش بیشرتیت خانوادههدا مؤمن ابید بر

متعال از آن.  آن جهنم است، پناه به خداوند بد است و کند شدید واز حق پریوی منی و
َجارَُة ای أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسکْم َوَأْهِلیکْم اَنرا  َوُقوُدَها النَّاُس َواحلِْ ﴿فرماید:متعال می خداوند

 )ای کسانی که (2) .﴾َعَلیَها َمََلِئکٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد َا یْعُصوَن اّللََّ َما َأَمَرُهْم َویْفَعُلوَن َما یْؤَمُرونَ 
؛ یددار هاست نگهها و سنگاید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانامیان آورده

خشن و سختگریند و هرگز فرمان خدا را خمالفت آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که 
 .منایند!(اند اجرا میشده کنند و آنچه را فرمان دادهمنی

 واحلمد هلل رب العاملنی، وصلی هللا علی حممد وآله األئمة واملهدینی وسلم تسلیما .
 ت علمیهیئ                                                                           

 أنصار امام مهدی )مکن هللا له فی األرض(
 انظم عقیلی شیخ                                                                                  

 هو 1331احلرام/ حمرم   
 

* * * 
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وی رهربی  قرآن خواهد بود، ای مهدی داانترین مردم نسبت به علوم فقه و )آای :434/ پرسش
نه  برای مسلماانن است؟(  وآن چه به نظرم بدان احتیاج دارمی، این که مرجع شیعی است و

علت  غریصحیح است. و هابعضی از صحیح این که مرجعیات اشتباهی وجود دارد و سنی، ای
 در عقاید نیست. ساده است، چون اختالف در روش است و

 که بیشرت اجنام دهد اپداشش برای اوست، وفردی   هر وانیم و روزه می گریمی وخمیمهه ما مناز 
ای فقیهی خواهد بود   ل ابشد که تنها مرجع وئن که قاای هناسیم که در این بشیا منر  کسی از علما

جت خواهد بود این بر مردم ح که قرآن را برای ما تفسری کند وآن چه که از آن خمفی است و
  چیز دیگر. فقط به رهرب نیاز دارمی نه . ماسخن ابطلی نیست

ای  این که امام و ست یک سخن غری صحیح است. وهاآنترین مردم به خالفت داانترین اولی
یک سخن اندرستی است... دلیلش  کندمیاب علمش حکومت  مهدی یک عامل خواهد بود و

 این  که اجداد قبل از وی حتی نتوانستند قرآن را تفسری کنند.
... شوندمیچه حمدث انمیده برای این مردم ِاهلام است ای آن که  از بعضی از برادران جمتهد شنیدمی

گوید: فرق بنی ساِحر ای ُمَنجم و فرد صاحل این که فرد ه اجتهاداتی دارند، ابن خلدون میصوفی
دو  در هر نند... وکمیاز آمسان ِسرقت  هد، اما منجم ای ساحردمیآخری برکتی از آمسان 

که یک   کندیداللت من بردند، وشیاطنی خربها را به سرقت می وحالت برای آن ارزشی نیست. 
 از بندگان. پروردگاری ابالتر نریویی پشت این جهان ابشد ... و

سفانه به قصد نزدیکی به أمت هاآناختالف  مذاهب دینی اب یکدیگر اختالف دارند، و اداین و
دعا را  ُمعوَّذات و سنی وای خداوند نیست، بلکه برای طلب دنیاست. مردم آیة الکرسی و

هیچ  ن کارها برای امور دنیوی است وای ه، مهشوندمیبه قبور شایستگان نزدیک  وانند وخمی
را به بال ُدچار منود، ایوب از خداوند درخواست نکرد   ارزشی ندارد، وقتی خداوند ایوب 

داختند ات وی را بسوزانند، ابراهیم ان ایهزمانی که ابراهیم را در ُحفر  ات عذاب را از او بردارد... و
زمانی که اهل مکه به حممد  از فرشتگانی که خدمت او رسیدند خنواست ات به وی کمک کنند، و
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  عرض   برامیان تبدیل به طالکن اتبه مشا امیان بیاورمی، جربئیل نزد ایشان آمد و گفتند: صفا را
  ایشان نپذیرفت.نم، ولی کمیواهی آن را به طال تبدیل خمیکرد: اگر 

، به مهنی شودمیدین یهودی این که اسالم از سوی فرشتگان پشتیبانی  فرق بنی دین اسالم و
شیاطنی  معجزات آن را جن و نیم، اما دین یهود وکیما در جمالس خود عکس نصب من خاطر

ن است  نریوی جن مملکتی بود، هدف ای برای سلیمان به دستور خداوند اب ردند وکمیپشتیبانی 
دانیم که ب سپس نریوی فرشتگان را بشناسیم و شیاطنی را بشناسیم، و که مهه ما نریوی جن و

بیشرت آانن به  هستند و شیاطنی کافر ها وخداوند از آانن نریومندتر است، ولی بیشرت این جن
دند هند، بدون اینکه ابزگر دمیرا ایری  زمانی که دیدند فرشتگان حممد  دین موسی هستند، و

  فرار کردند.

عدم دعا برای اهداف دنیوی، انسان را از خداوند  ترک امور دنیا و توحیدش و امیان به خداوند و
خبشش پروردگارت متامی ندارد، َبرتین  و .هانای ههم ب هد ودمی، خداوند هم به آانن کندمیدور 

زندگی را  مرگ وانپسندترین آن طلب دنیاست، خداوند  دعا کسب رضای خداوند است، و
  نیم.کمیبیازماید که کدام یک از ما َبرت کار  را آفرید ات ما

را انتخاب کنند، فضیلتی انس مورد آزمایش قرار گرفتند، چون خواستند که َبرتین بشر  جن و
فردی  ن خواسته خداوند است که به هرایهنه جن، بلک نه انسان و نیست، و عجم و برای عرب

فردی برای  هر مناز عبادت است و یگانه پرستی ستون دین است و وحید وهد. تدمیخبواهد 
اینکه آانن  هد، مگردیمن دنیایش مناز خبواند بنده دنیاست... خداوند عاقبت گروهی را تغیری

 دهند. خودشان تغیری
برکت آانن از آمسان دزدیده شده است...  اشکالی بر صوفیه نیست، ولی آانن دنیوی هستند، و

  اش چیست؟روند، فایدهنند که علمایشان روی آب راه میکمیه افتخار صوفی

 بیان منودی برای اثبات خودت است،چه آنم: توحید خداوند در رسالت مشا کجاست، پرسش
را برای او بریون  خداوند خضر  از مردم هستم و ترموسی این سخن را گفت که من اعلم

من این  گفت: و خودش بدان تصریح کرد، و نبود و خضر داانترین مردم روی زمنی آورد، و
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هدف از آن  روی علم خود نیاوردم. علم به چیزی آخرین مرحله نیست ... و مطلب را از
سعادت اب علم نیست، بلکه سعادت اب شناخت  امیان به آن و شناخت خداوند است... و

آن  او را از هد ودمیقرار هرفردی به آن نزدیک شود خداوند او را مورد آزمایش  حقیقی است.
... پریوزی مسئله شوندمیاندک پریوز  ک واند  هفقط عد زماید... وآمیاو را  و کندمیدور 

 گوشش و زند، وکه به واسطه آن ضربه می  شودمی بزرگی است، یعنی: خداوند دست او
معنای دیگر به  هد... ودمیهرچه از خداوند درخواست کند خداوند به او  ، وشودمیچشمش 

  .کندمیخداوند او را قبول 

سالت هستید، زمانی که اپسخ دهید مشا صاحب ر  است... اگر از توحید دوم: دور پرسش
جسد ابقی  گرید، چه چیزی درهای آانن را میروح گرید وخواب می ها را درخداوند نفس

 نم، فرق بنی مرده وکمی پرسشماند، مسئله روح نزد خداوند است، ولی من از جسد از مشا می
دومی  و کندمیدوی آانن بدون روح هستند، پس چگونه فرد اول زندگی  فرد خواب چیست، هر

 مرید.به قدرت خداوند می
 .عربستان -ل یفرستنده: عبد هللا آل حق

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .یسلم تسل و ینیحممد وآله األئمة واملهد یهللا عل ی، وصلنیاحلمد هلل رب العامل

 رهرب ابید از مهه مردم در قرآن و امام و رهرب مهه زمنی است، و امام و امام مهدی  -1
اعلمیت جدایی  توان بنی امامت ومنی ابشد... و تربندگان آگاه اداره شهرها و فقه و عقاید و

وی در  وزیشد، امیدواری پری بیشرت اب ایهبه حرف اشیگاه انسانی میزان داانی هر انداخت، و
حمل مناسبی  ات ساختمانی بسازیدواهید برای خانوادهخمیاش بیشرت خواهد بود، مشا وقتی حرفه

 فکر آای به نظرت در انتخاب ماهرترین بناها حریص خنواهید بود، و طول زندگی آانن ابشد، در
ی غری نکنم تواانیی قانع کردن حتی کودک کوچکت را نسبت به حکمت خود در انتخاب بنا

بدتر  خراب شود، کار بناوقتی ساختمان به خاطر کمبود آگاهی  را داشته ابشید، و ماهر
 .شودمی
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چه برسد به مملکت خداوند متعال، حکمت چیست زمانی  ، است خانه کوچک ر خصوصداین 
  داانترین آفریده هایش را ترک مناید؟! که خداوند آن را به اپدشاه اندان بدهد و

َا یَن َا یْعَلُموَن َوالَّذِ یَن یالَّذِ  یْسَتوِ یُقْل َهْل ... ﴿:فرمایدمیخداوند متعال  ُر کَتذَ یْعَلُموَن ِإَّنَّ
تنها « سانند؟یک دانندمنیه ک یسانکو   دانندمیه ک یسانک  ای)بگو: آ .(1)﴾ُأْوُلوا اأْلَْلَبابِ 

 .رند(یه پندپذکخردمندانند  
ِإاَّ َأن  یِهدِِ یت ََّبَع َأمَّن اَّ یاحْلَقِِ َأَحقُّ َأن  یِإلَ  یدِ هْ یَأَفَمن ... ﴿: فرمایدمیخداوند متعال  و

  ای؛ پس، آکندمی یحق  رهرب  یه به سو کبگو: خداست  ) .(2)﴾ُمونَ کَف تَْ کیْم  کَفَما لَ  یْهدَ ی
 ایبدمنیه راه ک یسک  اید ری قرار گ یو ری سزاوارتر است مورد پ کندمی یحق  رهرب  یه به سو ک یسک

 .(؟کنیدمی یت شود؟ مشا را چه شده، چگونه داور یهداه کمگر آن
مطالب عجیب است،  نکردند، جزء قرآن را تفسری امام مهدی  ما این سخن مشا که اجداد

یکی از ثقلنی هستند که  ترمجان آن و ن طور نباشد، درحالی که آانن هم تراز قرآن وای هچگون
گذاشت. برای مثال به کتاب "الربهان فی   را به جای هاآنبرای هدایت مردم  رسول هللا 

بسیاری از رواایت اهل بیت  مقدارمراجعه کن،  هاآنغری  قمی" و "تفسری کتاب تفسریالقرآن" و
 ستم به آانن رسیده  ایبید، به رغم این که عمرآانن کواته بود ومورد تفسری قرآن کرمی می را در

اتباع آانن  مبارزه اب آانن و مبارزه اب بوده و آانن علیهها مهرسکوت که ازسوی طاغوت است، و
اتویل قرآن را به امتام  فردی است که تفسری و بوده است، امام مهدی  مکانی زمان و هر در
ایشان  اهل بیت  و  هللا که حممد رسول  طورمهانهد، دآن را عمال اجنام می رساند ومی

 به آن بشارت دادند. 
که    118مشاره  پرسش3کتاب متشاَبات ج  واالتسکی از ی در  امحداحلسن سید -2

 مشاست به آن اپسخ داده است: پرسشمربوط به 
هنگام مناز مومن  ن که قسمتی از آن در هنگام خواب ایای هقابلیت است، ب آای برای روح دو

 آن در آمسان است؟ قسم دیگر ماند، ودر جسد ابقی می
                                                           

 .9زمر:  -1
 .31یونس:  -2
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السماء أو توفاها  یالشمس، فإذا صعدت إلکوح  الر این است: )  امحداحلسن سیداپسخ 
 روح مانند خورشید است، وقتی به آمسان صعود) (.دبرهیشعاعها متصال  ابجلسد  یالنوم بق یهللا ف
آن را اداره   ماند اترید، شعاعی از آن متصل به جسد میگای خداوند آن را در خواب می کندمی

 .اپسخ به اپاین رسید .(کند
، اما موقع مرگ شودیفهمیم: روح موقع خواب به صورت کلی از جسد منقطع منیاز این سخن م

  .شودمیخاموش  ایهانسان مانند ُجث و شودمیبه صورت کلی منقطع 

  آن موفق مناید. ثبات بر ایری و خداوند مشا را برای شناخت حق و

 علمیهیئت                                                                                             
 األرض( ین هللا له فک)م یأنصار امام مهد

 یلیخ انظم عقیش                                                                                     
 هو 1331حمرم احلرام/                                                                                  

* * * 

 اته.کبر  رمحته و م ویکسالم عل: 434/ پرسش
روحم -میانی  امحداحلسنمورد دعوت امام  برادران َمرا به حتقیق در ماه یکی از قبل از حدود دو

مهه  به غری از آن بر ن موضوع ارزش خواندن را دارد، وای هبیان کرد ک تشویق کرد، و و -فدایش
منودم، ولی به چیزی  تفکر بررسی و مدت اخری مطالعه و در ب شرعی است، ومومننی واج

در موردشان  مطالعه کردم و رواایت را قبال   و هانابره که مهه دالیل و نرسیدم، دلیل این بود
از )مشخص کردن مکان( دفن موالمیان فاطمه زهراء  جدیدی نیاوردی، به غری چیز زایدشنیدم، و

 ، توامن بگومی که قربیاست؟ چون مثال  من م صدق این سخن چه مقدارهم چننی میزان 
یک چیز ملموس  راه اثبات آن چیست؟ است، و -محزه -ایشان کنار قرب عموی رسول 

این کافی نیست، هم چننی حداقل چرا حتی یک  بینایی است نه فقط کالمی، حسی شنیدنی و
قبول کنیم  چیست؟ اگر م ندادن این کارعکس هم برای شخصیت امام وجود ندارد؟ دلیل اجنا

، کندیمن هد که سخن آن را آشکاردمیایشان مورد تعقیب است ولی عکس چیزهایی را نشان 
بسیاری از مسلماانن به رسول به جمرد دیدن ایشان امیان آوردند، عکسی از ایشان به ما نشان 
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ایشان  حممدی در هتی دارد، آای نورمشا را موفق کند، آای ایشان به عرتت اپک شبا دهید، خداوند
ها این امن خیلیدمیاینکه  معجزه هم نیست، اب نیست و کنم درخواست من زاید است، فکر

 ابشید.  اپیدار، اندهکردر  درخواست را مکر 
 دیسو  –فرستنده : رزاق جاروش 

 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ
 ما .ی وسلم تسلینیه األئمة واملهدحممد وآل یهللا عل ی، وصلنیاحلمد هلل رب العامل

 اته.کبر  رمحة هللا و م السالم ویکوعل
مشا آن  آن احتجاج کرده موجود است و اب  امحداحلسن سیدگوید رواایتی که عزیز، می برادر

 واهید مثال  رواایتی که وجود ندارد را بیاورد؟!خمی  امحداحلسن سید را مطالعه کردید، آای از
و  کندمیرا تصدیق   امحداحلسن سید، چگونه دنکنیاایت موجود را تصدیق مناگر مردم رو  و

امام  چننی فرمود، ای این چننی فرمود، ای امام علی  وقتی مثال  به آانن بگوید: رسول هللا 
: ما اصال  دعوت مشا را قبول ندارمی، چگونه سخنت گویندمیچننی فرمود... ای آانن  مهدی 

  نید که آن صحیح است!!کمیچگونه اثبت  وجود ندارد تصدیق کنیم، و منابع را که در

های آانن تابک نصارا احتجاج نکرد که در یهود و بر هللا  برادرم... آای حممد رسول
َن یالَّذِ ﴿شان بشارت داده شده است؟ خداوند متعال فرمود: ای هب است و مذکور موجود و

َن آَمُنوْا بِِه یِل ... فَالَّذِ یالت َّْورَاِة َواإِلَنِْ  یُتوِب  ِعنَدُهْم فِ کُدونَُه مَ یِ  یلَّذِ آمیألُ ا یتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّبِ ی
، مهاَنا که از فرستاده) .(1)﴾ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  کأُنِزَل َمَعُه ُأْولَ ئِ  یَوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوْا النُّوَر الَّذِ 

که نزدشان است،   یلیکه صفاتش را، در تورات و اجن  یامرب یکنند؛ پیم یو ری پ« یام»امرب یپ
 هاآن یزه را برایاپک چیزهایدارد؛ یدهد، و از منکر ابز میرا به معروف دستور م هاآنبند؛ اییم

بود،  هاآنرا که بر  ییهاری ، و زجننیسنگ ی؛ و ابرهاکندمی میها را حتر یمشرد، و اناپکیحالل م
که اب او انزل   یش کردند، و از نور یر ایت و یان آوردند، و محامیکه به او ا  ی، پس کسانداردیبر م

 .(منودند، آانن رستگارانند یو ری شده پ

                                                           

 .111اعراف:  -1



 پاسخ های روشنگرانه )جلد پنجم(....................................  028

ترین ن که یکی از قویایهرا برعکس کردید، امیدوارم که به آن دقت کنید، ب مسئلهبینم مشا می
نزد آانن چه آن به آن ُملزم است واین که انسان بر غریش ابچیزی احتجاج کند که  هانابره

 اثبت است. موجود و
 جدیدی بشنوید ای مطالعه منایید، این کتاب متشاَبات است که پُر گر اصرار داری چیزا  اما

 آن تدبر کردید ای خری؟ از مسائل جدید است، آای در
چیزی که فقهای  و کندمیبه آن دعوت   امحداحلسن سیداین حاکمیت خداست که 

 اقرار کردند.  -ِدُمکراسی آمریکایی-به قانون آخر اتریخ  لزمان آن را ترک کردند وآخرا

کنید ات ابور کنید... فرض   واهید نبش قربخمی ؛ آای مثال  مورد قرب زهرای صدیقه  اما در
امام مهدی  بلکه خود، ایشان را مشخص کرده فردی نبود که قرب  امحداحلسن سیدکن که 
 گذارید که برایت قرب را ت، آای برای تصدیق ایشان شرط میداده اس شان خربای به مکان قرب

 نبش کند؟! پناه برخدا
این  واهد درخمیفردی  هرفرمود:  خربداده است و مورد قرب زهرا  در  امحداحلسن سید

درآن جا برای برآوردن حاجات خود از خداوند  برود و مورد یقنی حاصل کند به نزد قرب
فقط اب حواس  . اما مشابیندمیکند، وان شاء هللا تعالی اپسخ دادن خداوند متعال را درخواست  

 وجود ندارد؟!، از آن چیزی غری هر و نیکمیات رفتار پنجگانه
 هاینک هستید اب مشا مکلف به اعتقاد به امام مهدی  آن متوقف نیست، و اما عکس امیان بر

وانید برایت این مسئله خمیحال حاضر  رواایتی که در شان را اصال  ندیدید، بلکه از خاللای
مسئله جدیدی نیستند، فرض کن االن امام  هاآنگویید که که می  طورمهان اثبت شده است، و

گویید: این رواایت شان میای هب مشا احتجاج منود، آای آن رواایت بر اب ظهور کرده و  مهدی
 د؟!نجدیدی نیست مسئلهرا مطالعه کردمی ولی 

ْ ... ﴿برادرم... خداوند متعال فرمود: و خدا به ) .(1)﴾َعِل اّللَُّ َلُه نُورا  َفَما َلُه ِمن نُّورر یْ َوَمن َلَّ
 .(خنواهد بود یچ نور ینداده ابشد او را ه یس نور کهر  

                                                           

  .92نور:  -1
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از امحداحلسن  هدایت را از خداوند متعال درخواست کنید و: فرمایدمی امحداحلسن  سید
 .نیددرخواست نک

آن توفیق دهد، او  ثبات بر ایری آن و واهم به مشا برای شناخت حق وخمیآخر از خداوند  در
 شنوای اپسخ گوست.

 هیئت علمی                                                                                    
 األرض( ین هللا له فک)م یأنصار امام مهد

 یلیخ انظم عقیش                                                                                    
 هو 1331حمرم احلرام/                                                                                       

* * * 

 اته.کبر  رمحة هللا و م ویکسالم عل :440/ پرسش
 ا .ری ثکما   ی وسلم تسلینیمد وآل حممد األئمة واملهدحم یاللهم صلِ  عل

 محداحلسنا زن مسلمان سید مرد و موالی هر حمرتم، موالمی و بعد سالم برمشا ای سید جلیل و
. 

خصوص خشم خداوند که االن شامل مردم عراق شده است، آای این  ی دارم درپرسشموالمی، 
بینم می فتد وامیعراق اتفاق  که بیشرت اتفاقات دربینم  عراق است، موالمی، من می خشم فقط بر

فقط متام  ام این است: چر پرسشمانند ما مسلمان نیستند،  ها در رفاه هستند، انگاربقیه دولت
 است، ای چیز ؟ آای آن حتت اتثری دعای امام حسنی شودمیها برعراق وارد این مصیبت

 .م را بدهیدپرسشدیگری است؟ امیدوارم که اپسخ 
کردم   یکواته  ایهکلم گر درا  نم، وکمیخواهی از مشا معذرت نم، وکمیاز مشا تشکر بسیار 

  اته.کبر  رمحه هللا و م ویکسالم عللا خواهم که از من در گذرید، ومی

 اانداک -فی یفرستنده: نوره سو 
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیاألئمة واملهد حممد وآله یهللا عل ی، وصلنیاحلمد هلل رب العامل
 اته.کبر  رمحة هللا و م السالم ویکوعل
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بِ کَوَما  ... ﴿: فرمایدمیخداوند متعال  َعَث َرُسوا   ی َحتَّ یَ نَّا ُمَعذِِ نیم کیعذاب من و) .(1)﴾نَ ب ْ
 .(بفرستیم ایهاینکه فرستاد ات

به  تکذیب کردند و اش را فرستاد، ولی او رافرستاده به عراق وصی و امام مهدی 
او را ُمنهدم کردند،  هایو حسینیهخونش را حالل مشردند،  او را طَرد کردند، و استهزاء گرفتند، و

بقیه آانن از  شان را به بدترین نوع ُمثله کردند، وجسدهای اپک انصارش را کشتند، و و
نند، آانن که اب کمیذاب زندان هستند که منافقنی آانن را ع ای در ، واندهشان طرد شدخانواده
عراق نسبت به   ینید که مهه مردم درباالن می جورشان از صدام ملعون سبقت جستند، مشا ستم و

اجنام دادند خشنود هستند، بلکه بعضی از  امام مهدی  انصار اب کاری که حکومت بغداد
 .گویندمیبه بعضی دیگر تربیک  آانن به خاطر کشنت انصار امام مهدی 

ه نه پیامربی را ایری کمیاهل آن برسد، مرد ات عذاب اهلی به عراق و کندیاین کفایت من آای
عراق افزایش پیداکرده است، چون هر زمانی امامی  نه امامی را، بلکه قربهای اولیاء در دادند و
 شتند...اخل.کمی ردند وکمیمد او را خوار آمیبرایشان 

ده یمشکالتی که به آانن رس ها وجنگ مشکالت مالی و ها واریها وبیماما بقیه عامل االن زلزله
 نید...کمیاست را مشاهده 

 از مقدمه عذاب چیز دیگری نیست. و این به غری تر است، وشدید تر وید بزرگآمیآن چه 
که خداوند   طورمهانتر است، این عذاب اپینی عراق ات االن عذاب بزرگ بر آن انزل نشده و

به آانن ) .(2)﴾ْرِجُعونَ یرَبِ َلَعلَُّهْم کُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَ  یَقن َُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدنَ یَولَُنذِ ﴿: متعال فرمود
 .(د ابزگردند!یم، شایچشانیش از عذاب بزرگ )آخرت( میا( پین دنیک )عذاب ایاز عذاب نزد

 واهیم.خمیان را از وی مکواتهی برمی و گذشت از گناهان ویاز خشم خداوند به او پناه م
 خداوند مشا را برای اجنام هر کار خوبی موفق کند، التماس دعا.

 علمیهیئت                                                                                        
 األرض( ین هللا له فک)م یأنصار امام مهد

 یلیخ انظم عقیش                                                                                      
                                                           

 .11اسراء:  -1
 .21سجدة:  -2
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 هو 1331حمرم احلرام/                                                                                      
* * * 

 اته.کم ورمحة هللا وبر یکسالم عل :443/ پرسش
 ا .ری ثکما   ی وسلم تسلینیهدحممد وآل حممد األئمة وامل یاللهم صلِ  عل

ی هااپسخدر  واهم، مشاخمیتوفیق  پشتیبانی و برای مشا موالمی میانی آل حممد، از خداوند و آقا
آن  امتحان دوم است و در حال حاضر کردید که انسان در نرتنت ذکرای هروشنگرانه از را

امتحان  انسان بفهمد که در بوده است، چگونه امتحان زندگی دنیاست، امتحان اول در عامل ذر
؟ شودمیاول پریوز شده است؟ آای فردی که در امتحان اول پریوز شده در امتحان دوم پریوز 

به خاطر وسعت سینه مشا برای ما  موالمی میانی آل حممد چگونه است؟ از مشا متشکرم و
  متشکرم.

چیست؟ موالمی خداوند مشا راز آن  د ویچه می گوی مورد مثلث ِبرمودا دوم این است: در پرسش
پر  حقری و واهم که برامی دعا کنید، من خامن فقری وخمیمشا  را از هر بدی حمافظت کند، آقامی از

 از گناهان هستم.
 مشا. آقامی، خدانگهدار

 اانداک - یفیفرستنده: نوره سو 
 میبسم هللا الرمحن الرح :اپسخ

 ما .ی وسلم تسلینیه األئمة واملهدحممد وآل یهللا عل ی، وصلنیاحلمد هلل رب العامل
 اته.کبر  رمحة هللا و م السالم ویکوعل

هایش  او آفریده زمنی پنهان نیست، و و هانافضیلتم... از علم خداوند چیزی درآمس خواهر اب
 ورد، وخمیاند کدامیک از آانن شکست دمی اند ودمیکه در امتحان اول پریوز شدند را 

فردی که  ، وشودمی امتحان دوم پریوز در، ه در امتحان اول پریوز شدهاند فردی کدمیچننی هم
این امتحان برای اقامه بیشرت  ورد، وخمیکست شمیدو  در، امتحان اول شکست خورده در

 واهند که خداوند آانن را ابزگرداند وخمیآخرت  این کافرین در اب مهه مردم است... و حجت بر
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متعال به آانن اپسخ  خداوند کار شایسته اجنام دهند، و ن کند، اتسوم آانن را امتحا برای ابر
 .گردندمی سرپیچی خود ابز می گشتند، به کفر و ابز هد: اگردمی

ذَِِب کتَ َنا نُ َردُّ َوَا نُ ی لَ ایالنَّاِر فَ َقاُلوْا  یِإْذ ُوِقُفوْا َعلَ  یَوَلْو تَ رَ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال 
ُفوَن ِمن قَ ْبُل َوَلْو رُدُّوْا َلَعاُدوْا ِلَما نُ ُهوْا یْ انُوْا کَبْل َبَدا ََلُم مَّا   * یَ وَن ِمَن اْلُمْؤِمنِ کِت رَبَِِنا َونَ ایبِ 

ه ک دیدیمی، شوندمیه بر آتش عرضه کمیاش هنگاک یو ا) .(1)﴾اِذبُونَ کَعْنُه َوِإن َُّهْم لَ 
و از مؤمنان  کردمیمنیب یذکن را تت پروردگارماایآ و شدمیمیاش ابزگردانده ک: گویندمی
ار شده است. و اگر هم کآانن آش ی، براداشتندمین َنان یش از ایرا پچه آنه ک. بلشدمیمی

 .(ندیو آانن دروغگو  گردندبرمیاز آن منع شده بودند چه آنابزگردانده شوند قطعا  به 
َأْعَمُل  یَلَعلِِ  *َمْوُت قَاَل َربِِ اْرِجُعوِن ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم الْ  یَحتَّ ﴿: فرمایدمیخداوند متعال  و

َعثُونَ یْوِم ی یِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمن َورَائِِهم بَ ْرزٌَخ ِإلَ ک هاآنَلَّ کُت  کَما تَ رَ یَصاحِلا  فِ  ات آنگاه  ) .(2)﴾ب ْ
 امواَناده چهآند من در ید، شای: پروردگارا، مرا ابزگردانگویدمیشان فرا رسد، یاز ا یکیه مرگ ک
ش آانن ینده آن است و پشاپیه او گو کاست   ین سخنی است، انیاجنام دهم. نه چن یکیار نک

 .(خته خواهند شدیه برانگک یاست ات روز  یبرزخ
ف ابتداء اخللق ما اختلف اثنان، إن هللا  قبل کیلو علم الناس  : )فرمایدمی جعفر  یو أب

 کن ملحا  أجاجا  أخلق منک، و یوأهل طاعت یجنت کمنن ماء عذاب  أخلق کلق اخللق قال:  خیأن 
افر املؤمن، مث أخذ کافر والکلد املؤمن الیصار  ک، مث أمرمها فامتزجا، فمن ذلیتیوأهل معص یانر 
اجلنة  ی: إلنیمیدبون، فقال ألصحاب الیالذر کدا  فإذا هم  یا  شدکه عر ک األرض فعر مینا  من أدیط

، مث أمر انرا  فأسعرت، فقال ألصحاب یالنار وال أابل یبسالم، وقال ألصحاب الشمال: إل
بردا  وسالما ،  یونک: ادخلوها، فدخلوها، فقال:  نیمیالشمال: ادخلوها، فهابوها، فقال ألصحاب ال

م فادخلوها، فذهبوا ک رب، أقلنا، فقال: قد أقلتایانت بردا  وسالما ، فقال أصحاب الشمال: کف
ونوا من هؤالء، وال هؤالء من یکع هؤالء أن یستطیة فال یملعصفهابوها، فثم ثبتت الطاعة وا

اب یکدیگر  حتی دو نفر همشده است آغاز انستند آفرینش چگونه دمیمردم  اگر) .(3)(هؤالء
 َبشتم و ها را بیافریند فرمود: آب شریین ابش اتتند، خداوند قبل از اینکه آفریدهاختالف نداش

                                                           

 .28 – 21انعام:  -1
 .122 – 99مؤمنون:  -2
 .1 – 3ص 2کافی: ج  -3
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 اب و داد اهل معصیتم را بیافرینم، سپس دستور ابش ات آتشم و اهل اطاعتم را بیافرینم، شور
زاید، سپس ِگلی از روی مومن می کافر زاید ون خاطر مومن کافر میای هیکدیگر مَمزوج شدند، ب

شدند که به  ایههم خملوط کرد، انگهان آانن مانند ذر  آن را به شدت اب زمنی گرفت و
ب مینی فرمود: اب سالم به مست َبشت روید، وبه اصحاب روع به حرکت کردند، به اصحاشمیآرا

آن  داد آتشی روشن کنند و من ِاابیی ندارم، سپس دستور مشال فرمود: به مست آتش بروید و
به اصحاب مینی فرمود:  خروشان شد، به اصحاب مشال فرمود: وارد آن شوید، از آن ترسیدند، و

به سالمت شد،  آتش سرد و به سالمت ابش، و وفرمود: سرد  وارد آن شوید، وارد آن شدند و
اصحاب مشال گفتند: پروردگارا، از ما درُگذر، فرمود: درگذشتم، وارد آتش شوید، رفتند ولی از آن 

 معصیت اثبت شد، نه آانن توانستند که از آانن شوند و بود که اطاعت و ترسیدند، از مهنی جا
 .(آانن نیز نتوانستند از آانن شوند

 مورد آن االن چیزی نفرموده است. در  امحداحلسن سیدمورد مثلث برمودا  در اما
 الدعاء. کلئ، وأسریل خکهللا ل کوفق

 علمی هیئت                                                                                     
 األرض( ین هللا له فک)م یهدمأنصار امام 

 یلیخ انظم عقیش                                                                                      
 هو 1331حمرم احلرام/                                                                                       

* * * 
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