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 این کتاب...

بوک در فیس خود شخصی ۀدر صفح احمدالحسنسید از آنچه ی است امجموعه
منتشر فرموده  2017تا پایان سال  12/12/2012صفحه در تاریخ این از زمان افتتاح 

و  متنوع دینی، علمی، اجتماعی، سیاسی، اخالقیعناوین  منتشرشده ۀمجموعاست. این 
 .... را در خود جای داده است





 وفات ابراهیم مغربی

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  12 /احمدالحسن: 

 الله الرحمن الرحیمبسم 
 و الحمد لله رب العالمین

 االئمة و المهدیین و سلم تسلیمامحمد آلو صلی الله علی محمد و 
 بزرگ بدارد. ـشیخ ابراهیم مغربیـ وفات عالم فاضلدر خداوند پاداش شما را 

 حق بود.جویای  ابراهیمپیامبر خدا همچون  یقتاً حقاو 
تصوف به سپس  .قرار داد موردمطالعه ادیان را و پرداختمذاهب سنی وی به بررسی 

را  محمدمحمد و آل بودنشیعه خداوند خواست که او پس از آنو صوفی شد. پرداخت 
سپس  .ایمان آورد محمدبه دوازده امام از آل و به ِکسَوت تشیع درآمد و ؛بشناسد
زمان والدتش به او بشارت خیری کند که از آن که او را ختم به چنین اراده فرمود خداوند 
گاه کرد و او نیز به دعوت حق مهدوی ایمان آورد.پس  ؛داده بود  خداوند او را به حق ما آ

از طلب علم ات تا آخرین لحظات زندگانیخداوند تو را رحمت کند ای شیخ ابراهیم! تو 
ات هبزرگوارانکه در طول عمر  تو برنداشتی. بیماری دست حق و یارِی  ،و معرفت و حق

که به امن و آن هنگام جوی حق مانع نشد تا وآموزی و جستهمراهت بود تو را از علم
 رسیدی. امان

 نام نهاد. تو را ابراهیم ـبه وحی الهیـو  زاییدروزی که مادرت تو را  ،سالم بر تو
 حق درگذشتی و خداوند تو را ختم به خیر فرمود.در راه ی که ز رو  ،و سالم بر تو

 شوی.ی که زنده، برانگیخته میز رو  ،تو و سالم بر
** ** **  
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 برشی است مثل شام احمدالحسن

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  12 /احمدالحسن: 

 
ها یا در سنگی یا در آسمانَخردلی و در تخته ۀوزن داناگر ]عمل تو[ هم کم!ای پسر )

گاه استخدا آن را می زمین باشد پا ه نماز را ب کم!ای پسر  *. آورد، که خدا بس دقیق و آ
بر تو وارد آمده است شکیبا آنچه و بر  داربو از کار ناپسند باز  فرمان بدهدار و به کار پسندیده 

متکبرانه از مردم روی برمگردان، و  * .امور استدر عزم و اراده از مصادیق این  که باش
و در  * .را دوست ندارد یدر زمین با ناز و غرور راه مرو، همانا خدا هیچ خودپسند فخرفروش

 (ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است و صدایت را آهسته رو باشرفتن خود میانه راه
** ** ** 
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
به شما پاداش خیر عطا  نویسدپاکی که انگشتان مبارکتان می ۀهر کلمبرای خداوند 

 !فرماید
َنا َبَشٌر ِمْثُلکْم : فرمایدمی یتعالحق

َ
ما أ ْل ِإنَّ

ُ
ما ِإلُهکْم ِإلٌه واِحٌد َفَمْن کاَن  یوحی ق نَّ

َ
ِإَلی أ

ِه َفْلیْعَمْل َعَماًل صاِلحًا َو ال یْشرِک ِبِعباَدِة َربِّ  َحداً یْرُجوا ِلقاَء َربِّ
َ
من فقط بشری  بگو) ِه أ
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یگانه. پس معبودی است شما معبود که این ؛شودبه من وحی میهستم همچون شما که 
را در  کسیچهو  شایسته بپردازد یپروردگار خود امید دارد باید به کار دیدار کس به هر 

 1.(نگرداندپرستش پروردگارش شریک 
سپس او را  ؛خواست حقیقت را بشناسد که خدا چون شماستهم، بشری احمدالحسن

کنم این آرزو می مؤمنمردان و زنان  ۀچه برای همد تا حق را به مردم بشناساند. آنفرستا
باز است تا به  مؤمنشما مردان و زنان  ۀبرای هم «بدر »این است که بهتر از من باشند. 

 .شویدفرستادگان برسید و همچون انبیا و  «نویّ لّ ِع »
از شما نباید  یکیچهرا رها کنید.  اضافهو ستایش خواهم مدح شما می بنابراین از

شود از کند؛ بلکه باعث میمرا خوشحال میی مدحگویی یا ستایش چنیناین گمان کند
 شوم. گردانیرو نویسید آنچه میخواندن کامل 

کارهای  ۀباطل و شیطان را نابود کنم؛ به همین دلیل همشالوده و اساس ام تا آمده
 اموربه این از من توقع دارید چطور . از نظر من ناپسند و مردود است ناها و متکبر طاغوت

آورم تا بر آن بوسه دستم را جلو میپشت کنید من آیا تصور می ؟رضایت دهمبرای خودم 
را  این متکبرهایی که شیعیان علی انندهایم را مکنید عکسیا تصور می ؟!زنند
هرگز چنین  به خدا سوگند ،؟! نهخواهم کردها پخش خیابانها و کوچهربایند در می

اصحابش نزد است که وقتی  جدم رسول خدا محمد من امام و معلم ،رهبر نیست!
پدرم پیشوای من شد. اش خشم دیده میدر چهرهخاستند به پا میبرایش  هاآنرفت و می

پشت نشست و است که همراه اصحاب و شیعیانش بر زمین می طالبیابعلی بن 
از به همان صورتی که امروز برخی ـکرد تا دستش را جلوی اصحاب و شیعیانش دراز نمی

 .ـ بر آن بوسه بزننددهندانجام میاین مراجع و نمایندگان متکبرشان 
 یمان ندارد.ا آورم از هر متکبری که به روز حسابمن به تو پناه می ،خداوندا

                                                                                                                                                                 
 .110. کهف، 1
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به خواست خدا و مطالعه کنم نویسید چه را میآنکنم افتخار میبنده ! عزیزان من
ـ به دلیل کمبود وقتـدادن ولی در پاسخ ؛را بخوانمشما  هاینوشتهکنم تالش می

از طریق  شما هایبه برخی از نوشتهدادن نشان العملعکس هعذرخواهم و ب
خداوند به شما پاداش خیر عطا خواهم کرد. که طرح خواهم نمود بسنده هایی سرفصل

پسندد میخود خواهم شما و مرا ختم به خیر و ختم به دین حقی که و از خدا می !فرماید
 .کندرا سرپرستی می ناو صالح است او سرپرست من .بلندمرتبهبفرماید. اوست منزه و 

** ** ** 

 بودن تقلیدواجب ۀاز عقیددرخواست از مراجع برای دفاع 
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ها منتشر در کتاب و این دالیلحجِت خود را با دلیل شرعی و عقلی ثابت کردیم  :ما»
ای هیچ ردیه هاآن .است« وصیت مقدس» ها نیز کتاباین کتاب آخریِن  شده است و

 واردکردن اشکالثمر که همان های مذبوحانه و بیو تالش دروغبهندارند جز روی آوردن 
 ۀباالتر از هم .است صحت صدور که متواتر و دارای قراین ؛ وصیتیسند وصیت است به

صحیح را سند آن ه، یعنی رجال وصیت را به خاصه توصیف کرد طوسی کهینهم ،هاینا
های خوار گفتهریزه ،متأخرو تمام علمای  هاآناین در حالی است که  .1است دانسته

ین متأخر دلیل نظر طوسی در رجال را به نظر طوسی در رجال هستند و شایسته نیست که 
که در دست دارند و نام علم رجال بر آن را چیزی  اندک همانکه در این صورت  رد کنند

یکسان  بود و نبودش ین در مورد رجالمتأخر حقیقت گفتار  در .اندساخته نابودنهند می

                                                                                                                                                                 
اما روایاتی که از جهت خاصه »... داللت دارند گفته است:  طوسی قبل از برشمردن روایاتی که بر امامت ائمه - 1
ها را برشمرده که روایت وصیت ای از روایتو مجموعه« اند بیش از آن است که بتوان شمرد...ـ روایت شدهشیعهـ

 تحقیق عباد الله طهرانی. 137ها است. مراجعه کنید به کتاب غیبت: ص نیز در میان آن
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 .استدلیل شرعی  هرگونهگفتاری خالی از  صرفاً زیرا است؛ 
شان مبنی بر وجوب تقلید که دین دلیل شرعی یا عقلی بر عقیده ۀارائ: از هاآن
قرآنی محکم الدالله و هیچ  ۀکنند عاجزند؛ زیرا هیچ آیآن بنا می ۀگرای خود را بر پایمرجع

این عقیده در  ییدتأای هیچ دلیل عقلی تامی بر  روایت قطعی الصدور و قطعی الدالله و نیز
بر ایشان منطبق  ـزنندکه از آن دم میـبه عالم مراجعه وجوب  ۀقاعدو دست ندارند. 

ظان و ظن و گمان هستند، و  ۀکنندعرضه ـدر بهترین حالتـ هاآنزیرا  ؛نیست
 . ]نه عالم و کسی که یقین دارد[شوندمحسوب میکننده گمان

ند، مثل کنارائه میرا  دبعضًا فقط اوهام و خیاالت خو ایشانحقیقت آن است که 
را مرجع نام  که خودـاحکام نماز در مناطق نزدیک به قطب. حتی برخی از این افراد 

 ۀاقام هاآنما از  که در حالیشود نیز نیستند؛ گفته می هاآنقادر به درک آنچه به  ـنهندمی
 هاآنبینیم تقلید از غیرمعصوم خواستاریم میواجب بودن  ایبر را ن شادلیل بر عقیده

 کنند!می ارائهدر باب رجوع به متخصص را دلیل خود 
نه وجوب؛ حتی در  جایز بودن رجوع است، حالت خود به معنی این سخن در بهترین

دلیل  عنوانبهچنین سخنی را  هاآنکه اینوجود دارد.  بحث و اشکالهمین جواز هم 
گوییم یا خود دانند ما به ایشان چه میاین معنا است که یا نمی به کنندمی ارائهعقلی 

که ما بطالن آن را و پس از آن است دلیلبیشان باطل و بدعت و اذعان دارند که عقیده
. اگر نشینی کردندعقبجواز یا استحباب عقیدۀ به  واجب بودن ۀاز عقید ،نمایان ساختیم

را علنی کنند و بگویند از  باطلشان ۀپوشی از عقیداست پس باید چشم چنیناینقضیه 
با ایشان به همین وادی سوق را خود  ۀاند تا ما نیز بحث و مناقشبه جواز کوچ کرده ،وجوب

 .«بپردازیمو مناظره به بحث  هاآنجدیدشان با  ۀدهیم و در باب عقید
 اینکه یا  تقلید از غیرمعصوم هستموجوب  ۀمنتظر پاسخ مراجع و دفاعشان از عقید

نهادن این در بنا هاآنو ناصحیح است ای کنند که این عقیده، عقیده بیانبرای مردم 
 .اندپیمودهخطا ره به عقیده، 

** ** ** 
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شوم تو را شوی مرا یاد کن، تا وقتی خشمگین میوقتی خشمگین می !ای فرزند آدم

به  و وقتی به تو ستمی روا شد ؛کنم نابود ننمایمیاد کنم و تو را در میان کسانی که نابود می
یاری و انتقام من برای تو بهتر از یاری و  چراکهیاری و انتقام من برای خودت راضی باش؛ 

 .انتقام خودت برای خودت است
** ** ** 

 اسیران به شام ورودصفین و  ۀیادآوری معرک

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  15 /احمدالحسن: 

 یرشدۀاسدختران رود و  نیزصفین و  ۀواقع ـاولین روز از روزهای ماه صفرـ امروز شنبه
 :آوریمرا به یاد میبه شام  محمد

به رهبری امام علی بن  انصفین بین سپاه مسلمانکارزار : ه.ق 37صفر سال  اول
( لعنتش کندهبل به رهبری معاویه پسر ابوسفیان )خدا  سرسپردگانو سپاه  طالبیاب

 آغاز شد.
اسالم  پیامبرشدگان از خاندان به اسارت گرفته ۀقافل ورود: ه.ق 61صفر سال اول 

( رهبر شانهمگیسفیان )لعنت خدا بر وبن اب ةیزید بن معاوی ]کاخ[ به شام وـ محمدـ
 هبل است.بندگان 

 که با علیـخبیث را و  عبوسگرفته، های همان چهرهبینیم که شیطان میامروز 
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شام گردآورده سرزمین در ـ را اسیر کردند محمدپیامبر خدا  ۀو ذریبه نبرد برخاستند 
 است.

ر د و آزار و اذیت و کشتار ویرانیقاتالنی که در سوریه  کش وآدمکارانی همان گناه
 .به بار آوردندسنی و شیعه  حق

رند بُ با چاقو سر میـ ترحمی هیچیبـجوانان را  ،کنندمیویران ها را و حسینیهمسجدها 
 کنند!ادعای مسلمانی می حالیندرعو 

 .محرومندـ کامل طوربهـم و انسانیت رّح تشرف و  و غیرت از همان کسانی که
که سید جوانان اهل بهشت و ـ قاتالن حسین همان ـان خود یمثل پیشیندرست 

نخواهی خورد تا  یگفتند آببه او می حالیندرعو سر بریدند را  محمد رسول خدا حبیب
و به بودند  اسالم و پیروی از محمدُمدعی خود،  که در حالی؛ که وارد جهنم شوینای

 !خواندندفرامی اسم محمد
همان  ؛کندمی پشتیبانیرا  هاآن و غرب آمریکاهمان کسانی هستند که امروز اینان 

حمایت  الدنبناز القاعده و ـ در دوران اشغال شوروی ـدر افغانستان  قبالً که  طور
 کردند.می

را بر عهده  نادان افرادهای ضد هوایی به این ولیِت رسیدن موشکئچه کسی مس
 دارد؟

این افراد های ضد هوایی را به داند چه کسی این موشکنمی واقعاً آیا آمریکا 
 !؟رساندمی

معنای بهافرادی  چنینهایی به دست داند رسیدن چنین موشکنمی واقعاً و آیا آمریکا 
 !در سوریه و عراق و لبنان و حتی اردن است؟مسافربری تهدید هواپیماهای 

ب مختلف که خود را زیر نقاب القاهای القاعده ـکشداند این آدمو آیا آمریکا نمی
ـ اگر در ساقط کردن نظام حکومتی در سوریه با نیروی سالح و سربریدن با اندمخفی کرده

ها و شیعیان این چاقو به پیروزی برسند به تخریب عراق و لبنان و اردن و کشتن سنی
 کشورها روی خواهند آورد؟!



 پیک صفحه ........................................................................................ 30

** ** ** 

 ـ به شامزینبـ علی ۀرشدیاسدخرت  ورود آورییاد 
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 به شام: زینب، دختر فاطمه، دختر محمد ۀاسیران ورود آوریدر یاد
اسم هبـ( هاآن ۀکه یزید پسر معاویه پسر ابوسفیان )لعنت خدا بر همآوریم مییاد به 

را اسیر کرد. هدف شیطان از  حسین را ذبح و دختران محمد ـاسم محمدبهاسالم و 
که معاویه و ابوسفیان )لعنت خدا بر  ؛ همان هبلیاین کار، بازگشت به عبادت هبل بود

 شکلی دیگر.اما بازگشت به عبادت هبل، بهند؛ خاطرش جنگیده بودبهپیش از این ( هاآن
 ییاهکشآدمهای سفیانی قاتل و وهابیهمین روش یزیدی، راه و  ِن وارثان امروزی

 .شمارندرا حالل می انانهستند که خون مسلم
تمام  وضوحبهبینیم که میچنین را عقل  هرگونهعاری از  سفیانِی  وِن وهابیامروز این 
 .سازندمنتشر می اسم اسالماو را به و عبادِت کنند می هبل را عبادت

و در هر دستی پنج  ،گویند: پروردگارشان فقط دو چشم و دو دستمی هاآنعلمای 
 نندکخدا عبادت می یجابهرا که  ـهبلـ آنان نیست صفات پروردگارالزم انگشت دارد. 

 کامل کنم.
 ایمان داریم که الله متعال، دو چشم حقیقیما »ن گفته است: عثیمیابن هاآن اماِم 

نگاه  هاآنبا  واقعاً خداوند دو چشم دارد که  کهیراستبه»ز گفته است: و نی« .دارد
 1«.ندکمی

الزم  حالبا این  ؛ها در دست هستندانگشت»ن گفته است: جبریابن هاآنپیشوای 
و ، مثل انگشت مخلوقات باشد. ما فقط دست طول و... ،سرانگشتاننظر نیست از 

                                                                                                                                                                 
 عثیمین.بن. مجموعۀ فتاوای ا1
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  1«.کنیماثبات می همچنین وجود انگشتان را در دست
 ،«بازبن»های ست به گفتها کافیست هاآن هبِل  اوصاِف  شرِح  دیدِن  خواهاِن کس هر 

کند که حاصل تا یقین  نمایدو بزرگان علمایشان مراجعه  «جبرینابن» ،«عثیمینابن»
بت  یلۀوسبهآورده است،  عبداللهشیطان وقتی از رویارویی با اسالمی که محمد بن 

ها و سفیانیهای عقلشده در مبت مجّس  یلۀوسبه ،دست ناتوان بشود شده باتراشیده
؛ آنهم کنندمنتشر خود را  کنند عبادت هبِل تالش می هاآنو  شودمیها با آن رویارو وهابی

 !اسم اسالمبه
توحید به  کردنویرانو  اسم اسالماسالم به کردنویرانشیطان برای ابزار این همان 

پرستند که دو دست دارد بتی را می که در حالیدارند ادعای توحید اینان اسم توحید است. 
  . ...، و دو چشم دارد وو در هر دستی پنج انگشت
هبل  ؟! آیا این خودِ موجودی است چه ؟!یستچاین  سوگند، شما را به پروردگارتان

 نیست؟!
نقاب به  قرآن و محمد ،اسم اسالمبا هبل نیست که  آیا این همان عبادت خودِ 

 است؟!چهره زده 
آغازش کرد هنوز به پایان نرسیده و  که محمد «اللهعبادت دت هبل یا عبا» کارزار

برده شدن اسارت به . کربال و های این نبرد نبوده استجز قسمتی از قسمت صفین
و ما نیز های این پیکار بوده ای از پردهنیز تنها پرده به شام خاندان پیامبر خدا محمد

 کنیم.زندگی می کارزارهمین های پردهامروز در یکی از 
** ** ** 

 پرچم حق مهدویرد گ  دن شجمعفراخوان مسلامنان به

                                                                                                                                                                 
 االعتقاد ابن قدامه.. ضمیمۀ شرح او بر کتاب لمعة1
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 مناسبت:به
 نبرد صفین ـ
 محمد به شامورود اسیران آل ـ
 دهدروی می سوریهدر امروز آنچه  ـ

در  خصوصبهـرا بار دیگر تکرار و آن را متوجه مسلمین در هر مکانی  خود دعوت
 سفیانی ۀهای القاعدکشآدمبا برای رویارویی گرد این پرچم حق مهدوی تا  مکنمی ـعراق

 جمعپیروانش حکومت آمریکایی و  با پشتیبانیکه در سوریه هایی کشآدم؛ یکپارچه شوند
 در نظر دارند.خود بعدی  گام عنوانبهعراق را  اند وشده

** ** ** 

 کّذاب نارص محمد مدعی ۀمباهل

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  17 /احمدالحسن: 

ای از طرف شخصی به نام ناصر محمد من در همین صفحه دیدم یکی از آنان نامه
کاری و ـ با دروغ و فریبناصر محمدخطاب به بنده رونویسی کرده است. این شخص ـ

کند و شخصیتی همچون مسیلمه، سجاح و دلیل شرعی ادعای مهدویت میبدون هیچ 
ـ در بیانیۀ خود ناصر محمدگو ـاست. این دروغ های زمان محمد رسول خدادیگر کذاب

ای با سبک و سیاقی غیر از اش مباهلهکند و در بیانیهدرخواست مباهله با بنده را می
دارد. نی او به صیغۀ شرعِی مباهله پرده برمیسیاق شرعی، نوشته است که از جهل و نادا

ـ با این مباهله و با شرطی که برای خودش تعیین کرده است اثبات حق ما کلی طوربهوی ـ
اند آسان، و را برای خودش و کسانی که در مورد صداقت و راستی او دچار توهم شده

 وده است.اثبات باطل بودن و کذب خودش برای آنان را برای ما هموار نم
 گفته است: خود ۀناصر محمد در بیانی

اگر خداوند تو را ـ بعد از مباهلهدر عرض یک ثانیه کردیم ـمباهله اینکه پس از »
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 «.نیستم یقیمن مهدی منتظر حق ،خوک مسخ نکند صورتبه
 همچنین گفته است:

همچنین و هیچ دلیل آشکاری نازل نفرموده ن محمد حسن عسکری أو خداوند در ش»
 کهیهنگامو  .نامدکسی که خودش را یمانی می همان؛ عراقی احمدالحسنن أدر ش

امام ناصر  ۀصفحیعنی بنده ـ ۀصفحدر عراقی برای مباهله در این صفحه یا  احمدالحسن
به  احمدالحسن ،در اولین ثانیهاگر مباهله یافتن شود و پس از حظور و پایان 1حاظر ـیمانی

 «.و مهدی منتظر و امام نیست ،خودخواهاست  یخوک تبدیل نشود ناصر محمد یمانی کذاب
 وی همچنین گفته است:

 از ما کذاِب  یککدامرا رها کنید تا ببینیم  احمدالحسنناصر محمد الیمانی و »
 «.حاظر نخواهد شدو هرگز هرگز  ،خودخواه است. او هرگز

برای مباهله که  هستم من رسید، اینک این من ناصر محمد به ۀکه بیانینپس از ای
 ام.حاضر شده

 شد که او کذاب است.شدنم مشخص حاضرو با 
برخی از  ۀطبق گفت .را تکرار کرده است «هرگز»معنی به« َلن»عبارت چون او سه بار 

گوید اش می؛ یعنی گویندهرساندرا می« بودنجاودان و ابدی»در عربی  این کلمه هاآن
هم که  هرقدر ؛رخ نخواهد داد وجهیچهبهشود گفته می پس از این کلمهکه  ایهحادث

حاضر  هرگز و هرگز ،هرگز». ناصر محمد گفته است زمان بسیاری سپری شود
 ترتیبینابهم و اهبا او مباهله کرد ،حاضر شدهکه اینک این من هستم «. شوینمی

 شد که ناصر محمد، کذاب است.مشخص 
)ناصر محمد(. خودم این مباهله را  کنندهدعوتشخص  برایاست بنده  ۀاین مباهل

او درخواست کرده خوِد که  گونه همانـو نیز در سایت او  خودم ۀنویسم و در صفحمی
هایی شرططبق ـ و ناصر محمد هستم گوراستتا ثابت کنم که من  سازممنتشر می ـاست

                                                                                                                                                                 
 کننده به مباهله بوده است. )مترجم(های امالیی از طرف خود دعوتغلط - 1
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 :[مباهلهاما متن ]؛ خودخواه ی استکذاب ـر داشتهمقر که خودش 
گانه! ای دانای غیبت های هفتگانه و زمینهای هفتبارخدایا! ای پروردگار آسمان»

حقی را انکار و باطلی را ادعا کرده است بر  احمدالحسنو آشکار! ای رحمان و رحیم! اگر 
و ؛ و اگر ناصر محمد، حقی را انکار فرو بفرستای از آسمان یا عذاب دردناکی او صاعقه

 1«.فرو بفرستای از آسمان یا عذابی دردناک باطلی را ادعا کرده است بر او صاعقه
کفرماید: می یتعالحققرآنی است. متن با موافق  این مباهله فیِه ِمْن  َفَمْن َحاجَّ

ْبناَءکْم َو ِنساَءنا َو 
َ
ْبناَءنا َو أ

َ
ْنُفَسنا َو َبْعِد ما جاَءک ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أ

َ
ِنساَءکْم َو أ

ْنُفَسکْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت ا
َ
[ پس از که در این ]بارهپس هر ) 2ِه َعَلی اْلکاِذبینللأ

بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان، و  ،با تو محاجه کند است [ آمدهدانشی که تو را ]حاصل
ما خویشان نزدیک خود را فراخوانیم؛ سپس زنانمان و زنانتان، و ما خویشان نزدیک و ش

 قرار دهیم(. یانگودروغمباهله کنیم، و لعنت خدا را بر 
 و خوبی جز خیر ،و منتشر ساختم منوشت 3شرعی ۀمباهله را با صیغ ،بندهکه پس از این

                                                                                                                                                                 
اللهم رب السماوات السبع ورب األرضین السبع، عالم الغیب والشهادة الرحمن الرحیم، إن کان أحمد الحسن  - 1

علیه حسبانا من السماء أو عذابا ألیما، وإن کان ناصر محمد جحد حقا وادعی باطال جحد حقا وادعی باطال فأنزل 
 فأنزل علیه حسبانا من السماء أو عذابا ألیما.

 .61آل عمران:  - 2
مسروق از عمیر از محمد بن حکیم از ابوکلینی روایت کرده است: علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی - 3

کنیم و با آنان به گفتار خداوند وگو میما با مردم گفتعرض کردم: »روایت کرده است:  اباعبدالله امام صادق
کنیم و مردم ( احتجاج می59)نساء، ﴾ خدا و رسول را و اولیای امرتان را فرمان برید﴿فرماید: عزوجل که می

خداوند عزوجل حجت  برای آنان با این گفتار نازل شده است. جنگیگویند: این آیه دربارۀ فرماندهان می
گویند: این آیه ( و مردم می55)تا آخر آیۀ مائده،  ﴾جز این نیست که ولّی شما خدا و فرستادۀ اوست﴿آوریم: می

شما بگو ای محمد، من از ﴿آوریم: ها با این گفتار خدای عزوجل دلیل میدربارۀ مؤمنان نازل شده است. برای آن
( آنان گویند: این آیه دربارۀ نزدیکان و خویشان اسالمی 23)شوری،  ...﴾اهمنخو  ممزدی جز دوستی دربارۀ نزدیکان

ها در خاطر داشتم بیان کردم؟ حضرت به نازل شده است. راوی گوید: من هرآنچه را که از این آیات و همانند آن
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 مندخداوند بهره روزیاین کذاب، در نعمت و  با برایم حاصل نشد و اینک پس از مباهله
 اکنون برای ناصر محمد و کسانی که او فریبشان داده است معلوم شد که من حق. هستم
 است یکذاب ـمقّرر داشتهخودش  ایبر خودش شرطی که طبق ـ و ناصر محمد هستم

 ناصر محمد گفته بود:زیرا  ؛خودخواه
 ۀگوید فرستادیعنی همان کسی که میـیمانی  احمدالحسننیست کسی جز شایسته »

رانده  شیطاِن  ۀکه او فرستادگیرم من خدا را گواه میو  ؛با من مباهله کند ـستامام مهدی ا
پس از مباهله به خوک  ۀشده است. پس وقتی او مباهله کند و خداوند او را در اولین ثانی

امام مهدی محمد حسن عسکری است و  ۀنکند ثابت کرده که او حق و فرستاد 1مصخ
 اِب ثابت کرده و ثابت کرده که ناصر محمد یمانی کّذ در سرداب سامری را   خودوجودِ 

 .«خودخواه است
به ناصر محمد و  ترتیبینابههستم که با ناصر محمد مباهله کردم و  اینک این من

حسن حق و الو محمد بن  هستم کسانی که فریبشان داده است ثابت کردم که من حق
مقّرر خودش برای خودش  شرطی که طبقـ موجود است و ثابت کردم که ناصر محمد

باطل شد و کسی ـ جزئیو کلی  طوربهـدعوت او  ترتیبینابهکذاب خودخواه است.  ـداشته

                                                                                                                                                                 
سه روز »عرض کردم: چگونه )مباهله( کنم؟ فرمود:  «ها را به مباهله دعوت کن.اگر چنین شد آن»: من فرمود

و غسل کن و همراه طرف مقابل خود به صحرا بروید و انگشتان ـ و به گمانم فرمود: روزه بگیرـخود را اصالح کن 
وار بینداز. سپس دربارۀ او انصاف داشته باش. ابتدا از خودت شروع کن و دست راست خود را در انگشتان او شبکه

ن و ارحم یو آشکار! ا یبتغ یدانا یگانه! اهفت هایینگانه و زمهفت یهاپروردگار آسمان ی! ایابارخدا"بگو: 
 یعذاب دردناک یااز آسمان  ایصاعقهرا ادعا کرده است بر او  یرا انکار و باطل یحقمسروق  ابو! اگر یمرح

او  بررا ادعا کرده است  یرا انکار و باطل یحق فالنیو اگر »سپس نفرین را به او برگردان و بگو: «. فروبفرست
که اثر آن را در آن  گذردنمی زمانیپس از آن »سپس فرمود: ." دردناک فروبفرست یعذاب یااز آسمان  ایصاعقه

کس را ندیدم که مرا در این کار )ابو مسروق گوید(: به خدا سوگند هیچ« شخص به چشم خودت خواهی دید.
 (513، ص2)کافی، ج« اجابت کند.

 کننده است. )مترجم(غلط امالیی از طرف خود شخص مباهله - 1
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و پس از آنکه با دلیل قطعی ثابت کردم که او طبق شروط خودش، کّذاب پس از امروز ـکه 
 .واهد داشتنخحجتی در پیشگاه خداوند  کند،او را تصدیق از او پیروی یا ـ خودخواه است

گوید کند و میتیمیه را تکرار میدروغ وهابیت و ابن ـمحمد ناصرـکه این کذاب اما این
بصیرت مردم  ،در سرداب است عسکریالحسن الامام محمد بن اعتقاد دارند شیعیان 

اینترنت است و هر شخصی  ۀدور کند. اکنون و انحراف او از حق بیشتر می به دروغرا 
 یهرکسو  است های شیعه موجودکتاب پیدا کند.دست  یآسانبههر معلوماتی  هتواند بمی
حسن در الامام محمد بن معتقد نیستند مراجعه کند تا بداند شیعیان  هاآنتواند به می

 رانند؛بر زبان می ـناصر محمدـ ها و این کذابه وهابیکست ا سرداب است و این دروغی
 !سازدخداوند رسوایش 

دعوت از ادعای شیطانی باطلش برداشتن دستن، ناصر محمد را به توبه و در پایا
 هایی خواهد شد که در زمان جدم رسول خداکنم؛ زیرا عاقبت او بدتر از عاقبت کذابمی

خوار و رسوا خواهد فرمود.  ـدر دنیا و آخرتـو خداوند او را  ندادعای نبوت کرد محمد
یَو ِإذا فرماید: می یتعالحق وِتی ُرُسُل ا ِمْثَل  ُنْؤتی جاَءْتُهْم آیٌة قاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َحتَّ

ُ
ۗ  ِه للما أ

ْجَرُموا َصغاٌر ِعْنَد اللا
َ
ذیَن أ ْعَلُم َحیُث یْجَعُل ِرساَلَتُه َسیصیُب الَّ

َ
ِه َو َعذاٌب َشدیٌد ِبما کاُنوا للُه أ

آوریم تا نظیر آنچه به ایمان نمیهرگز ما »گویند:  )و چون آیتی برایشان بیاید 1یْمکُروَن 
داند رسالتش را کجا قرار خدا بهتر می .«خدا داده شده است به ما داده شودفرستادگان 

در پیشگاه خدا  ـکردنده نیرنگ میچبه آنـ کسانی را که مرتکب گناه شدند یزودبهدهد. 
 ای سخت خواهد رسید(.خواری و شکنجه

** ** ** 

 با خلقت و اثبات وجود خداعلمی مرتبط موضوعات 

                                                                                                                                                                 
 .124انعام،  - 1
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Ahmed Alhasan 2012دسامبر  17 /احمدالحسن: 

علمی مرتبط با آفرینش و اثبات وجود یا عدم موضوعات خواهم کرد تالش  یزودبه
 خدا را مطرح کنم.وجود 

بینم عبارت علمی می ۀعرصو آنچه من در هستند بسیار مهم  ،علمی این مباحِث 
بر کسانی که مدعی  ـزیادبا برتری بسیار  همآنـ( خداییبی) است از پیروزی علمی الحاد

اند چه مسلمان شیعه باشند، این کسانی که عالم نام نهاده شده؛ نمایندگی ادیان هستند
دهند بدون چه سنی، چه وهابی و چه مسیحی یا یهودی؛ به موضوعات علمی پاسخ می

 هاآن اند.ن چه مطرح کردهشناسی تکاملی و دیگرااینکه بدانند دانشمندان زیست
بد شنیدند و بد پاسخ دادند. به همین دلیل  معروفقولبههمچون کسانی هستند که 

ترین مهمبه بحث و بررسی کامل شده و در آن  تقریباً ام که اکنون آوردهکتابی به نگارش در 
. امتهپرداخلحاظ آزمایشگاهی، ریاضی و نظری به اثبات رسیده است نظریات علمی که به

ام که نگاشتهرا در صورت وجود افرادی که ُبعد معرفتی کتابی ـبه خواست خدا در آینده 
نیازمند اطالعاتی در  ناچاربه؛ زیرا درک آن کردکتاب را منتشر خواهم  ـکننددرک 
، علم شناسیین(، تاریخ باستان، باستانشناسی تاریخی )تاریخ زمهای زمینزمینه

، مهندسی ژنتیک، یشناسانسان، شناسییهانک، فیزیک نظری، شناسی تکاملیزیست
 .است ...پزشکی، فلسفه و 

 :موردبحثهای پرسش
دگرگونی پیدایش و  ۀخصوص دو نظری نظر علمای شیعه، سنی، وهابی و مسیحی در

داروین چیست؟  ۀتکامل یا نظری ۀمردم شایع است نظری ۀکه بین عام طورهمان یا  هاگونه
تکامل را  ۀکنند چیست؟ از دید کسانی که نظریکسانی که این نظریه را رد می پاسخ علمِی 

در  هاآن ۀقبول دارند، راه اثبات وجود خدا در چهارچوب زندگی زمینی کدام است؟ عقید
 ژن خودخواه چیست؟ ۀنظریخصوص 
دهنده به ذرات در این عامل جرم عنوانبههیگز که هیگز و بوزون ۀدربار  هاآننظر 

با برخوردهای بزرگ هادرونی  یتازگبهای که ؟ ذرهچیست شودالم مادی شناخته میع
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 کشف شده است.
چهار بعد در این هستی و و نیز وجود بیش از  1ماِ  ۀها یا نظریپوسته ۀنظری بارۀدر  هاآن

 چه دیدگاهی دارند؟است یازده بعد شناسایی شده  تاکنونکه این
کیهان و  خاستگاهدر خصوص آنچه پروفسور استیون هاوکینگ اخیرًا در باب  هاآن

پیدایش »فیزیک کوانتوم برای تفسیر  ۀم و نظریاِ  ۀپیدایش آن مطرح کرده و گفته نظری
به  ،شدن کیهان از هیچد؟ اینکه ظاهرای دارنکند چه ایدهکفایت می« هیچهستی از 

 ۀیا نظری «یزچهمه» ۀندارد؛ قانونی که طبق نظری فراتر از قانون گرانش نیازوجود چیزی 
« اله»گرفتن وجود از همان ابتدا وجود داشته است و اینکه کیهان بدون فرض «ماِ »

 ظهور بگذارد؟ ۀتواند پا به عرصمی
ها مبنی بر اینکه مجموع انرژی مثبت و ماده با در خصوص سخن فیزیکدان هاآن

 انرژی منفی و ماده تاریک )پادماده( در جهان مادی برابر با صفر است چه نظری دارند؟
کرده است؟ من تاریخ دقیقی از هنگام بر این زمین زندگی می چه حضرت آدم

ها ها هزار یا صدها هزار یا میلیونبگویند دهمثاًل  یاجمال طوربهبلکه  ؛خواهمنمی هاآن
 سال پیش.

طوفان نوح چه هنگام رخ داد؟ تاریخ دقیقی از  است؟ اتفاق افتادهطوفان نوح در کجا 
ها ها هزار یا صدها هزار یا میلیونمثاًل بگویند ده یاجمال طوربهخواهم بلکه نمی هاآن

 سال پیش. 
امواج  ـکه در قرآن ذکر شده طورهمان ـو چگونه این طوفان به چه صورتی روی داده 

 آسا بوده است؟آن کوه
 زمین را دربرگرفت؟ ۀآیا طوفان هم

 روی زمین از بین رفتند؟ ۀموجودات زند ۀنوح هم آیا با طوفاِن 
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جای زمین را درنوردید و تمام موجودات زنده یا این است که طوفان همه شانپاسخاگر 
برای وجود حیواناتی در  هاآنحیوانات روی زمین را به کام مرگ کشاند، توجیه  کمدست
در ماداگاسکار و  (fossa)داران استرالیا و حیوان فوسا افتاده مانند کیسههای جداجزیره

 بسیاری موارد مشابه دیگر چیست؟
دلیل به همین و در ارتباط است های علمی، با اثبات یا انکار وجود خدا این پرسش

هایی پاسخ همآنپاسخ بدهند؛  هاآن ۀکسانی که ادعای نمایندگی ادیان را دارند باید به هم
که با  هالداللالصدور یا ظنیهایی روایی یا متون دینی ظنیسازگار با علم نوین و نه پاسخ

های شناسی و آنچه در الیههای تاریخ زمینمانند واقعیتـشده ثابت کامالً امور علمی 
اما متون دینی، یا صحیح نیستند یا باید تأویل ؛ ناسازگاری داشته باشد سرِ  ـزمین قرار دارد

 ند.شده ناسازگار زیرا با حقایق علمی ثابت ؛شوند
های علمی پاسخ الذکرفوقهای پرسش رایاست که ب ]الزم[ بر فقهای ادیانبنابراین 

هیچ پاسخ علمی ارزشمندی نیستند؛  ۀقادر به ارائ هاآند. البته من بر این باورم که کنن ارائه
و ، عبارت بود از درک نادرست موضوعات علمی بلکه هر آنچه من به آن برخورد کردم

گیرند فرض می هاآنشود؛ یعنی مثاًل نیز از همین درک و فهم غلط ناشی می هاآنپاسخ 
دهند و ول پاسخ میاست و سپس خودشان به این ق مسئلهتکامل قائل به فالن  نظریۀ

در  هاآن که در حالی ؛اندتکامل پاسخ داده ۀگیرند که به نظریپیش خود چنین در نظر می
نه آنچه حقیقتا  ؛اندتکامل دارند پاسخ داده به تفکر و فهم غلطی که نسبت به نظریۀواقع 

 آورد.نظریۀ تکامل از آن سخن به میان می
های علمی کنیم و آنچه در این زمینهآن زندگی می که ما در ایرههبه نظر من این بُ 

دین و وجود خدای  هستند به اندیا ایلمکنند عاز این کسانی که ادعا می ،شودمطرح می
 دارد.تری ارتباط مستقیمسبحان 

گاهی یافتهاز آنهای فقهای شیعه، سنی و مسیحی که من ها و گفتهنوشته در  امها آ
خورد و فقط مایه است که فقط به درد بازارگرمی خودشان میهایی بیگفتهها و واقع نوشته

، نه اندبه جهل راضیو  هشدهوش و بی تخدیر آید کهمیشان فریفتن برخی پیروان به کار
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شناسی جدی از علومی چون زیست طوربهکه را تواند شخصی های آنان نمیو ردیه ؛بیشتر
را افرادی  هاآن یفردچنین بلکه  کند؛شته دارد قانع تکاملی، علم ژنتیک و فیزیک سرر 

 نه چیز دیگر. ،بیندمیگو ، جاهل و دروغساده
 هاآنهای ها و نوشتهبخشی از گفتهبه بحث و بررسی صفحه به خواست خدا در این 

را دریابید و خودتان خواهید فهمید که چرا  هاآنتا خودتان سطح علمی  پرداختخواهم 
و افترا  دروغ بهنتیجه  درفاقد اسلوب علمی هستند و  احمدالحسنبا رویارویی در  هاآن

یا با کمک نیروهای نظامی هوادار خود برای یورش به مکتب  ،شوندمتوسل می
وی با استفاده از انبوه نیروهای مسلح روی  ۀدر نجف یا حمله به خان احمدالحسن

که  ترتیبینابه ؛خواهد شدرای شما آشکار ب یروشنبهآورند. اکنون دلیل این اقدامات می
 برمالشان را و جهل و نادانیرسوا کرده را  هاآندر بین مردم، احمدالحسنوجود آشکار 

 خواهد ساخت.
 را به شما نشان خواهم داد. هاآنمایگی علمی و فکری ، بیصفحهالله در این شاءان
اندکی به خودشان زحمت بدهند و  ـکه همگام با منـعلم درخواست دارم جویندگان از 

به آموختن و مطالعه بپردازند. به خدا سوگند برای ما دردآور است که ببینیم مردم در دام 
خاص علمی یا  مسائلاز جهل مردم نسبت به  سوءاستفادهافتند که با گری میافراد حیله

بینیم فقهای گمراه یکه امروزه در عمل م طورهمان سازند؛ را از حق دور می هاآندینی، 
 اند.را فریب داده هاآنتقلید از غیرمعصوم، بودن واجب با دروِغ 

؛ به خواست خدا کنددارد آن را عرضه  هاآن نظرات ۀخاصی بر پای ۀاگر کسی نظر و اید
 .خواهم پرداختتعامل به و با مکتوباتم با او خواهم یافت های او اطالع نوشته از

به سهم خودم بنده  ـخواهم کردمنتشر  یزودبهالله شاءکه انـ 1«الحادوهم»در کتاب 
ام. این کتاب همچنین حاوی دیگر پاسخ دادههای پرسشها و بسیاری به این پرسش

                                                                                                                                                                 
 خدایی.. توهم بی1
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در نظر گرفت علمی با پروفسور ریچارد داوکینز  ۀمطالبی است که شاید بتوان آن را مناظر 
با نیز ]مناظره[ ، و استلی در عصر حاضر شناسی تکامترین دانشمندان زیستکه از بزرگ

ترین دانشمندان فیزیک نظری و ریاضیات پروفسور استیون هاوکینگ، از برجسته
پرتوزایی  ۀشدثابت ۀشناسی و صاحب نظریکیهان ۀکاربردی، متخصص در حوز 

 .هاچالهیاهس
آغاز  هاآنمن و میان ۀ تا مناظر هستم  مسائلها و منتظر پاسخ مراجع به این پرسش

 مطرح نموده بودم هاآنتر علیه ها و موضوعاتی که پیشای در زمینهردیه هاآناگر  ؛شود
کنم برای فهم این موضوعات و اصطالحات، پیشنهاد می هاآنداشته باشند. همچنین به 

 .نیندازند زحمت بهها کمک بگیرند تا مرا در مناظره از اساتید دانشگاه
** ** ** 

 )حیة = مار( هابوحیّ مال ماجرای 

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  17 /احمدالحسن: 
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 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 نقل کنم: شما برایُرخ داد اتفاقی را که روزی برایم مایلم 

رنجور به و  یناندوهگرا دیدم که ـ کند شحفظخدا ـشیخ حیدر زیادی  در یکی از روزها
گذرد. شما بر شما میکه  بینممیاز آنچه ؟ گفت: هستی چنیناین. گفتم چرا رسیدنظر می

 ه)حیّ  هحیمال ابوکه  طورهمان اند هستی که مردم را فریب داده یدر میان این جاهالن
ـ خدا حفظش کندـچیست؟ شیخ حیدر  ش( مردم را فریب داده بود. گفتم: داستانماریعنی 

داشت که در مسجد برای وجود مردی دینی( یعنی )مالیی در روستایی در ریف، »گفت: 
تغییر کرد  یآموزشنظام وقتی  .گفتبه آنان دروغ میهم کرد و گاهی میسخنرانی مردم 
این را مال د. وقتی اموز روستا خواندن و نوشتن بی الیاهبه معلمی به روستا فرستاد تا ، دولت
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و خواهند خوانند می کتاب ،خواندن و نوشتن بیاموزند هاینااندیشید اگر  با خود ،نیدش
و کارم به پایان نگذارند دیگر به من احترام  بسا چهگفتم و دروغ می هاآنفهمید که من به 

که دولت برای را او مردم و معلمی  .تصمیم گرفت مردم را فریب دهدپس  ؛خواهد رسید
سویشان فرستاده بود جمع کرد و به مردم گفت: ای مردم! این نوشتن به آموزش خواندن و

خواهد به شما و فرزندانتان بیاموزد؟ معلم چگونه می ؛ پسداندمعلم خواندن و نوشتن نمی
هستم.  معلمیتتربدانشگاه  یلالتحصفارغ که در حالیدانم مینچگونه من به او گفت: 

و قلم به کاغذ یک مال به او گفت: اکنون خواهیم دید و مردم قضاوت خواهند کرد. مال 
نوشت.  شکل صحیحرا با سه حرف به مار ۀ. معلم کلممار معلم داد و به او گفت: بنویس

و هر دو برگه را در برابر مردمی که خواندن و  کشیدای دیگر را در برگه مارشکل مال سپس 
من  ۀآیا آنچه در برگ ؛شما قضاوت کنید ،گفت: ای مردم و ر داددانستند قرانوشتن نمی

. مالای  ،سته تو ۀچه در برگالبته آنمعلم؟ گفتند: این  ۀچه در برگا آناست ی «مار»ست ه
داند؟ حاال برخیزید و خواندن و نوشتن نمی گفت: آیا به شما نگفتم این معلم هاآنبه  مال

معلم را بیرون آن و برخاستند هم  هاآننیست.  سودی در او هیچاو را بیرون کنید؛ زیرا 
 «.ردندک

در برابر من  باراین ها همان مال ابوحیهنامند یا امیدوارم کسانی که خود را مراجع می
کنند و مردم را در جهل و نادانی نگه تکرار نمردم را  ایبر را نیرنگ خود  ،پیروز نشوند

 دارند.ن
** ** ** 

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  17 /احمدالحسن: 
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 خلقت ۀای عزیز، ای عزیز، ای عزیز! هم دهنده!سخت کیفرو ای ، نیروای سخت
! نیکوکار ای .شّر خلق خودتمرا از پس کفایت کن ؛ شدند و ذلیل ات خواردر برابر بزرگی

جز تو نیست! منّزهی معبودی ! ای که بخشفضیلت! ای بخشنعمت! ای عطاکننده ای
ما و  ؛نجاتش دادیماز غم کردیم و  شاجابتپس ما . ن هستممن از ظالماکه  یراستبهتو! 

 .طاهرشو  و آل پاک محمدخدا بر صلوات و  ؛نجات دهیم چنیناینرا  مؤمنان
** ** ** 

  شهادت امام حسن بن علی مناسبتبهتسلیت 

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  20 /احمدالحسن: 
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 االئمة و المهدیین و سلم تسلیمامحمد آلو صلی الله علی محمد و 
 ـخدا بر اوصلوات ـعلی بن عزای امام حسن  ،عراق، در روز هفتم صفر طبق معموِل 

 شود.برگزار می
 .بداردرا با یاد شهادت او بزرگ  شما خداوند پاداش

** ** ** 
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 سومر و اکد اندازهایچشماز  یدهبرگز ییهاتوقفگاه

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  20 /احمدالحسن: 

از نظر باستانی، تاریخی و دینی ثابت شده است که نوح  چراکهسومر و اکد را برگزیدم؛ 
دین هستند و در ابتدای زمان،  ۀاصل و ریش هاآن؛ بنابراین هستنداز ایشان   و ابراهیم

 آغاز خواهد شد. هاآننیز از  آخرالزمانو در  شدهآغاز  هاآندین از 
سرایی کردند و نوحه« فرزند نیکوکار»ملتی هستند که هزاران سال بر دموزی یا  هاآن

به سر بردند و پیوسته کسانی که « جنگجویی که پیشاهنگ است»در انتظار گیلگمش یا 
و در انتظار کردند رایی سنوحه النهرین آمدند نیز بر حسیندر سرزمین بین هاآنپس از 

گیلگمشی که هزاران سال است به ظهور او در سرزمینشان همان برند؛ مهدی به سر می
را به راه  هاآنو  کندصالح ارا  هاآن وضعیتخواهیم از خدا می وعده داده شده است.

 گرداند. شانراست خودش هدایت فرماید و ختم به خیر 
سرزمین پدران مهدی، نوح و ـین سومر و اکد اما کسانی که در جایی غیر از سرزم

انتظارشان به درازا خواهد کشید و انتظاری  منتظر ظهور مهدی هستند ـ ابراهیم
 پایان خواهند داشت.بی

 های سومر و اکد و دین الهیتوقفگاه اول: حامسه

 ۀزایید باستان، دین را صرفاً  ۀبرخی یا بیشتر پژوهشگران تاریخ خاور نزدیک یا خاورمیان
با آغاز شده است؛  ـزن ۀالهـ سازی ایشتاردانند که شروع آن از مقدسطبیعت انسانی می

های های مختلف در تمدنهایی که از او در اندازههای متفاوتی که داشته و مجسمهنام
ه هزار سال پیش از میالد و تاریخ آن به بیش از نُ  است خاور نزدیک باستان یافت شده

 . رسدمی
که در ابتدا، جنس ماده در  تاند به این صور دهکر تحلیلی بر سرآغاز دین ارائه  هاآن

انسانی سیطره و تحکم داشته است؛ زیرا فرزندان به دور مادر اجتماع  ۀقالب مادر، بر جامع
از دید این  ترتیبینابهاند؛ شناختهو وابستگی و انتساب دیگری غیر از او نمی کردندمی
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هایی ساخته شد. )ایشتار، مادر واال( مقدس شمرده و برای او پیکره مؤنثعده، جنس 
یافتن به ثبات و نیز ساختن دنبال آن، دستانسانی پس از کشف کشاورزی و به ۀجامع

خود خدایان مذکر را  ۀنوبای مردساالر تبدیل شد؛ و این تغییر بهخانه و خانواده، به جامعه
گذاری شد که مدتی بعد به یهودیت، مسیحیت، ، دینی پایهبترتیینابه. کردوارد معابد 

 یافت.تکامل  ...اسالم و
سازند، از یاد های باستانی زنانه استوار میپیکره ۀخود را بر پای ۀکه نظری هایناولی 

و خدشه قرار گیرد؛ با این فرض که تردید مورد  یراحتبهتواند می هاآن ۀبرند که نظریمی
جنسی ساخته شده و به چیز مقدسی اشاره ندارد. یک  ۀبرای تحریک غریزها این پیکره

ای مقدسی که در زمانی مشخص برای او مجسمه مؤنثکاوشگر زبده و دانا با دیدن 
ای که پیش از آن ساخته شده نیز برای هر تمثال زنانهکه گیرد نتیجه نمی ،ساخته شده

باستان ابزاری برای تحریک  ۀدور  انساِن ». این نظریه که بوده استچنین مقصودی 
 اند.شناسان آن را مطرح نمودهموجود است و برخی باستان «ساختهجنسی می ۀغریز

سومر و اکد با  سرزمینعالوه بر این، در برخی متون باستانی، ایشتار یا اینانا در 
کند، توصیف شده است و در این متون، یی که انسان در آن زندگی می«دنیا»های ویژگی
 واقعی هم به شمار نرفته است. مؤنثمادر نیست، بلکه حتی یک  تنهانهایشتار 

و  گذاشتبر تخت نشست و تاج به سر  که یهنگاماین دنیا بود که پادشاهی ُدموزی را 
، نپذیرفت و دنیا، دموزی دز سر باز  دیگر پادشاهان از خضوع و کرنش در برابر او برخالف

 )فرزند نیکوکار( را به شیاطین تحویل داد تا او را به قتل برسانند:
شود و خدایان این دو می "بیرابدتی"و  "اوما"اینانا )ایشتار( رهسپار دو شهر سومری »
، ترتیبینابهکنند و با خضوع و خشوع او را سجده می ـگفتیم تریشپکه  طورهمان ـ شهر

که خدای حامی رسد میدهند. سپس به شهر کالب خود را از چنگال اهریمن نجات می
 منظومه از این قرار است: ۀدموزی است. دنبال ،آن

 .دموزی )تموز( لباسی فاخر به تن کرد و بر تخت تکیه زد
 گرفتند. ...، را هایششیاطین ران
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 .شوندور میکه بر بالین بیماران حمله گونهآن ؛ش حمله بردندسویبههفت شیطان 
 .ی در پیشگاه او دست کشیدندنچوپانان از نواختن 

 .مرگ به او خیره شد ۀبا دید .)اینانا( چشم بر او دوخت
 کلماتی از روی خشم و عصبانیت، .با خصومت با او صحبت کرد

 کار است بر او فریاد زد و گفت:ای که گویا گنهگونهبه
 1«یدش"اما این، ببر 

، از گذاشتاین همان دنیایی است که وقتی گیلگمش بر تخت نشست و تاج به سر 
 رنش در برابرش امتناع ورزید:خضوع و کُ 

 گیلگمش لب به سخن گشود و به ایشتار شکوهمند پاسخ داد: ...»
 خواهم رسید؟خیری چنانچه با تو ازدواج کنم، به چه 

 تو!
 .شود، نیستیمیتو جز آتشدانی که در سرما خاموش 

 .مانی که بوران و باد را مانع نیستتو چون درِب ناقصی می
 .خورندتو کاخی هستی که درون آن شیرمردان شکست می

 .سازداش را ویران میو فیلی هستی که کجاوه
شکی هستی که کشاند و مَ هستی که حامل خود را به آلودگی می قیرتو همچون 

 .کندحاملش را خیس می
 ،ریزدیفروممرمری هستی که دیوارش تو سنگ 

 .خوردکه دشمنش رو به آن کرده، فریبش را می هستی تو چون سنگ یشمی
 د،زَ گَ اش را میتو کفشی هستی که پوشنده

 ای؟از عاشقانت پایدار مانده یککدامبر عشق 
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 1«...؟ ایاز بندگانت همیشه راضی بوده یککدامو از 

نث ؤشدن برای مکلی این نظریه که اصل دین عبارت است از الوهیت قائل طوربه
تفصیلی برای آن  ۀردی ۀئو به گمانم نیازی به ارا استمادر، فاقد دالیل علمی استوار 

 نیست.
بینم اشاراتی به خاستگاه الهی دین سومری داشته باشم و ضروری میحال با این 

که ثابت شود دین سومری، نگردد به ایموضوع برمی ؛ بنابراینکنمدالیلی را بر آن بیان 
دنبال آن هستیم نشان دهیم شده. در اینجا بهسابقه و تحریفدینی است الهی، با

دار اند، ملتی دیندانستهگرفتن با آب، نماز، روزه، دعا و تضرع را میسومریانی که وضو
های مردم سراییها و داستاننیز دینی الهی بوده است. در حماسه هاآناند و دین بوده

هایی غیبی وجود دارد که هزاران سال پس از زمان پرداختن سومریان به سومر، پیشگویی
 به وقوع پیوسته است. هاآن

ولی به هر حال این  ؛ها تحریف شده باشددر برخی دوره هاآنالبته ممکن است دین 
شده تحریف حنیف ابراهیمِی  که مردم مکه نیز پیرو دین طورهمان دین، الهی است؛ 

ها یا شمردند. امروزه نیز سلفیرا مقدس می هاآنکردند و ها را عبادت میبودند و بت
؛ گویند مسلمان هستندمی ـپرستان قدیم مکه هستندپرست و وارثان بتکه بتـها وهابی

آسمان است و در زمین وجود  که به باورشان درپرستند میبت بزرگی را  هاآنحال آنکه 
 دو دست دارد و در هر دست، انگشتانی، و دو پا دارد و دو چشم. واقعاً ؛ بتی که ندارد

 ادامه دارد.نیز تر وجود داشته است و همچنان پیش تحریف دین الهی، ۀمقول
اولین دین الهی را به  بینیم آدممی ماگر ما به سرآغاز پیدایش دین الهی بازگردی

درج شده  ـکه پس از او آمدندـهایی از فرزندان نیکوکار وی آورد. در این دین داستان زمین
ها را به یاد بسپارند، خود این داستان ۀاست. فرض بر این است که مردم، طبق سنت دیرین
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 روایت کنند و برای یکدیگر به ارث بگذارند.
رخی از این های سومریان، چیزی جز نقل بگاهی اوقات حکایات و حماسه

ها داستان طوفان را با جزئیات فراوان، . سومرینیست های مقدس موروثیداستان
 اند:های مدیدی پیش از تورات روایت کردهمدت
 نوح: ؛طوفان نخستین»

گیلگمش را  ۀبریتانیا لوح یازدهم منظوم ۀاز کارکنان موز  "جورج اسمیت"که پس از آن
کشف کرد و رموز آن را گشود، معلوم شد داستان طوفان نوح که در تورات آمده، ساخته و 

 أذهن نویسندگان اسفار تورات نبوده است. داستان طوفان بابلی هم اصل و منش ۀپرداخت
سوم پاییِن یک لوح ای را که یکقطعه "ارنوپوبل" 1914سومری دارد. در سال 

دانشگاه پنسیلوانیاست، منتشر کرد. مضمون این لوح  ۀموز  "نیپور" ۀستونی از مجموعشش
به  فرد،بهدیگری از این سند منحصر ۀکنون نسخر مربوط به داستان طوفان است. تا بیشت

 است.ها و نواقص لوح، مطالب آن بسیار ارزشمند شکستگی ۀدست نیامده است ... با هم
نتی در این لوح بیان شده و از آن چنین آفرینش انسان و اصل حکومت سلط ۀلئ... مس
 1«.آید که پیش از طوفان حداقل پنج شهر وجود داشته استبرمی

شده تحریف ـاز دیدگاه ادیان دیگر خصوصاً ـها البته ممکن است بعضی از این داستان
هایش در ی متغیر انسانی و وسوسهخلق و خو  ورودباشند و دلیل آن هم گذشت زمان و 

 ؟!استعاری از حقیقت  کامالً ای شدهولی آیا هر متن تحریف ؛آن باشد
 کجا رفته است؟!  میراث آدم و نوح :ایمپرسیدهاز خود آیا هیچ 

ولی از  ،ورزندبو همراهانش به انتقال بز و گاو اهتمام  عاقالنه نیست حضرت نوح
 . حتماً باشند کردههایشان بود، غفلت که در سینهانتقال دین الهی از زمان حضرت آدم

یعنی  هاآنکه در سومریان یا اکدیان و وارثان ـ بایست انسانیت پس از حضرت نوحمی
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های مقدس، در و آرمان  و میراث نوح و آدم ـبابلیان و آشوریان نمایان بود
شد، به دست میبهنسل دستبهشده، نسلصورت تحریفهایی که گرچه بهداستان

رسید؛ همان طور که تاریخ پادشاهان و کشاورزان به ایشان انتقال میآیندگان به ارث 
شده است؛ شکل تحریفو به  کدی، دین آدم و نوحا که دین سومری یا نیافت. نتیجه ای

افراد مانند دنیا و  ؛شده استبه آن توجه میکه بوده  یچیزهر دانستن معبود با چه بسا
 .شایسته و نیکوکار

گیلگمش که از طریق کاوش آثار باستانی به  ۀتحریف حماس: تحریف بارۀدر  یمثال
 دست آمده است، بر دو مطلب داللت دارد:

شود کسی پیدا نمیطور معمول بهگیلگمش متنی دینی است؛ زیرا  ۀاول اینکه حماس
 کاری و تحریف کند.که بخواهد متون ادبی را دست

خالی از تحریف  گیلگمش که به دست ما رسیده است، قطعاً  ۀاینکه متن حماس دوم
 نیست.

 گوید:طه باقر می
تپه در سایت باستانی معروف به سلطان ترین چیزی که کاوشگران اخیراً شاید جالب»

 ۀهایی از حماسه و نیز ناماند، بخشدر جنوب ترکیه نزدیک به حران به دست آورده
دوم قبل از میالد دست به جعل آن  ۀمی در سدقدی ۀآوری است که یک نویسندشگفت

. این نامه از زبان گیلگمش خطاب به یکی از پادشاهان باستانی آمده و در آن استزده 
های قیمتی به وزن سی سنگ "انکیدو"گیلگمش از او خواسته است برای تعویذ دوستش 

 1«.من ارسال کند
بهایی به دست ایی، اطالعات گرانهای اصلی متنوع با متن نینو با مقایسۀ این قطعه »

مشخص شد که در دورۀ آشوریان،  کامالً فقط خلل و نواقص متن پر شده بود، بلکه آمد. نه
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قصیدۀ گیلگمش به یک صورت نبوده است. این خود دلیلی است قاطع بر اینکه اسطورۀ 
دیگر  عبارتتوجهی تکامل و تغییر یافته است؛ بهمیزان قابلنسل، بهبهمزبور نسل

ای بسنده دارانه و حرفهصورتی امانتبرداری از متن قدیمی بهنویسندگان تنها به نسخه
اند. این خود دلیل یا بخشی اند؛ بلکه در آن دست برده، بر متن افزوده یا از آن کاستهنکرده

رق شده )گرچه با اشکال و ایراد( مبنی بر اینکه شاز دالیلی است بر تأیید این نظریۀ متنشر
  1«گاه در خود فرورفته و ایستا نبوده و نیست.هیچ

متون  بارۀدر  هایی هدفمند وجود داشته است، قطعاً اگر برای متون مکتوب، تالش
در معرض  تر بوده و یقیناً شفاهی مربوط به دوران پیش از عصر نوشتن، اوضاع وخیم

دایی تدوین و کتابت، به ابت ۀشدن در دور تری قرار گرفته و به هنگام نوشتهتحریف بزرگ
توانیم با اطمینان بگوییم که اند؛ بنابراین میشده نگارش یافتهتحریف همان صورِت 

هایی که خاستگاه گیلگمش و دیگر داستان ۀداستان طوفان، ماجرای دموزی، قص
سرایان ای که داستانکتابت به همان صورت اولیه ۀ، پیش از دور انداکدی داشتهـسومری

 .اندنوشته نشده اندبیان کرده
** ** ** 

 گانهتوقفگاه دوم: دین سومر و اکد و ادیان سه

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  20 /احمدالحسن: 

 .گانه: اسالم، مسیحیت و یهودیتتوقفگاه دوم: دین سومر و اکد و ادیان سه
کس با تورات، انجیل و قرآن آشنا و از مندرجات الواح گلین هر  واقعیت این است که
 هاآنکه به هر حال از یکی از ـیکی از این دو حکم را  قطعاً  ،سومری نیز مطلع باشد

 :خواهد کردصادر  ـگریزی نخواهد بود
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لیفات انسان سومری است و تورات و انجیل و قرآن، فقط أحکم اول: خاستگاه دین، ت
داستان هابیل و  ـآدمرود )آفرینش اولین انسان ـشمار میای از دین سومری به بازمانده

 ، زندگی پس از مرگ، بهشت، جهنم و غیره(.)خطیئه(قابیل، داستان طوفان، گناه
شده صورت تحریفولی به ؛است  حکم دوم: دین سومری همان دین آدم و نوح

شده با آن به صورت تحریفیافته و سومریان و اکدیان )بابلیان و آشوریان( نیز بهانتقال
های خواهم بیان کنم. داستانپرداختند؛ و این همان چیزی است که من میعبادت می

ها همان را به زمین آورد و این هاآنکه آدم  است های غیبیسومری در واقع پیشگویی
ویژه کسانی که سمبل گذرد؛ بهمی هاآنو آنچه بر  است ت فرزندان صالح اوحکایا
 یا گیلگمش. مانند دموزی )فرزند نیکوکار( ؛های مهمی در راه دین هستندنشانه

ی شد؛ ر های فراوان مندرجات تورات با الواح سوممتوجه شباهت موئیل کریمردکتر س
های موجود هایی را برای بیان شباهتفصل حتی کار به جایی کشید که وی در کتب خود

 بین الواح گلین سومری و تورات تنظیم کرد؛ به عنوان مثال:
 1.مای که در شباهت با تورات یافتفصل هفدهم )بهشت( نخستین مسئله

 2.های سلیمانغزلازدواج مقدس و غزِل 
گاهی داشتند و به آن عمل  کردند؛ از میسومریان از امور دقیق دین الهی شناخت و آ

ه اینکه خدا توّسم و اعتقاد ب ،-یا کالم خداوند استؤو اینکه ر-یا ؤقبیل اعتقاد به ر
 گو کند.و گذرد، با وی گفتچه که بر آدمی میتواند از طریق هر می

 گوید:شارل در اساطیر بابل می
را  انسان هاآنخدایان آفریده شد و به گزاری اکنون دانستیم که انسان برای خدمت»

                                                                                                                                                                 
 .۲۳۹ص  ،کریمر، از الواح سومر .1
 سموئیل کریمر. یان،مراسم ازدواج مقدس، نزد سومر  ،من و دموزی .2



 پیک صفحه ........................................................................................ 52

های هاست که خواستهکنند؛ بنابراین بر انسانناچیزترین گناهان مجازات می خاطربه
های خدایان را برآورده سازند. حال آسمان را با وسواس و دقت اطاعت کنند و خواسته

چطور دانستند که چگونه بر سر این پیمان بمانند و از خشم خدایان دوری گزینند؟ و اگر 
وحی  هاآنخواب آنچه را که در ذهن دارند به  ۀوسیلکه خدایان بهـهایی ببینند خواب

تفسیر کنند؟ این  ای که رضایت خدایان را در پی داشته باشدگونهچگونه آن را به ـکنندمی
 شود؟چه می اگر خوابی وجود نداشته باشد؛ در صورتی است که خوابی در کار باشد

نیز به حقیقت  هاآنکردند و عی اعتماد میهای طبیییدات و راهنماییأپاسخ: به ت
تحول ماه باید توجه کلی نشان داد،  فقط به تغییر ونمودند؛ بنابراین نهشان میراهنمایی

زیر  ۀنظر داشت. هر حرکت و انتقال از خزندبلکه شکل و شمایل ابرها را نیز باید با دقت زیر
چه ـ خدایان ۀهمگی به خواست و ارادهای شناور در میدان ستارگان چمن گرفته تا سیاره
سازد و د و اینجاست که هنر و علم، نبوغش را آشکار میر اشاره دا ـخوب باشد و چه بد

 کند که این خواست نیکوست یا خیر.مشخص می
یا  بخشیدندبخت فرخنده را شتاب می کردند و آمدنبایست دخالت میجادوگران می
جا مراد از ندند. در ایکر دفع می بودندزندگی ی برای تهدید که  را اینیروهای خصمانه

امت  تمامبلکه منظور زندگی پادشاهی است که سرنوشت  ؛زندگی، حیات عموم مردم نیست
 به او سپرده شده است.

هفتمین  ـکه اشاره شد طورهمان ـاند و این پادشاه که خدایان، علم را به او سپرده
مراتب وراثتی با اخنوخ )ادریس(  ۀسلسلطبق پادشاه از حکومت پیش از طوفان بود و او 

را به خود  ـطوفان پیامبران پیش از ۀسلسلـآدم  ۀمطابقت دارد که جایگاه هفتم از سلسل
است که هیچ وجه اشتراکی بین این دو اسم وجود ندارد،  ذکرشایاناختصاص داده بود. 

یکی است. حق آن است که گفته شود متن تورات  دقیقاً  هاآنل و رفتار هر چند اعما
 ۀاخنوخ در حالی که رابط»مربوط به هفتمین پیامبر )اخنوخ( بسیار کوتاه است که گفته: 

و به این ترتیب اخنوخ به قهرمان  «.ناپدید شد؛ زیرا خدا او را برد خدا داشتبا  نزدیکی
علم  ۀآورندلف اولین کتاب، پدیدؤ کتابت، م ۀآورندپدیداو را ها تبدیل شد که بخشی از افسانه

نابراین واضح ؛ بکردستارگان و سیارات، یعنی دانش اخترشناسی و تمام فلکیات معرفی 
 ۀاسطور  ۀیا توسع یهودی صرفًا نقل ۀکه این اسطور بپذیریم راحتی توانیم بهاست و می
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 .تر بوده استکه پیش است کلدانی
اخنوخ و سه  ۀگاننیاکان ششـپادشاهان و پیامبران دیگر کند که این اسطوره بیان می

مشترکی داشتند که برای ما غیر از شخصیت دهم که در زمان خصوصیات  ـجانشین او
 1«است.باقی فاقد اهمیت  ،زیستهطوفان می

از مرگ حکایت وضوح از زندگی پس به ـمانند دیگر ادیان الهیـهای سومریان داستان
 روند و بدکاران به جهنم:دارد و اینکه خوبان و نیکوکاران به بهشت می

و  ؛ولی در تاریکی مطلق ،مرگ زندگی خواهند کرد ها پس ازشده است که این تأکید»
دنیا رفتار خوب در پیش گرفته  ایشان را هیچ پاداشی نیست، مگر در صورتی که در دارِ 

که  طورهمان ( اتفاق افتاد، یا که برای اوتناپیشتیم )نوح طورهمان باشند؛ یعنی تقوا؛ 
 2«.انجام دادبا اجرای قوانین بین مردم  حمورابی

** ** ** 

ست که سومریان آن را پیش از ین هامن داستان ایوب، پیامرب خداتوقفگاه سوم: آیا ا
 کنند؟!وقوعش روایت می

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  20 /احمدالحسن: 

توقفگاه سوم: آیا این همان داستان ایوب پیامبر خداست که سومریان آن را پیش از 
 کنند؟!وقوعش روایت می

سرایی و های سومریان در واقع داستاندهد قصهشواهدی وجود دارد که نشان می
الهی است که پس از سومریان واقع  اخبارات غیبی در خصوص ماجراهایی در مسیر دین

 خواهند شد.
یابد که این الواح، از پیامبران و فرستادگانی درمی س الواح گلی سومری را بخواندکهر 
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آمده  پیامبر حضرت ایوِب  ۀ؛ مانند آنچه در قصدهد که بعدها خواهند آمدخبر می
 .شودقرآن درج  که ماجرایش در تورات وآن ازپیش بیاید و  ایوبآنکه از پیش  ؛است

نگاشته در آن  های سومریای که این نوشتهی شکستههازمان تمام الواح و نیز لوح»
 1«.گرددبازمی وب نوشته شودبه بیش از هزار سال قبل از اینکه ِسفر ای شده است

زمانی بسیار طوالنی مدتـکه در الواح سومری گونه آن ای از داستان ایوبگزیده
 :استبه شرح زیر  ،نگاشته شده ـپیش از تولد وی

 مایه باشم؟و عاقلم، چرا در بنِد جوانان کممن که فرزانه »
 پندارند؟نابخردانم می ۀمن که خردمند و دانایم، چرا در زمر 

 من گرسنگی است. ۀجا فراوان است، اما بهر غذا همه
 .سهم من رنج و درد شد ها تقسیم شدها و نصیبآن روز که قسمت

 .تو بایستم در پیشگاهخواهم خداوندا! می
خواهم رازم را به تو می. هاستگویم. ... و سخن من آه و حسرتبو سخن خواهم با تمی

 کامی خود در پیشگاه تو بنالم.گویم و از تلخب
 خواهم پریشان بنالم، ...می

 از بیان درد و رنجم در پیشگاه تو کوتاهی نکند. تا از مادرم که مرا زایید،
 های خوشبختی را نخواَند و زمزمه نکندآن ترانه دیگرکه خواهرم از 
 ،سرایی کندنوحهبار از درد و رنج من به درگاه تو با چشمانی اشکو 

 گوید،بو همسرم به زاری از درد من سخن 
 الحان، نصیب تلخ مرا زمزمه کند ...خوش پردازیبگذار نغمه

 اشک و غم و افسردگی و مالل همراه من شده است.
 .که گویی جز اشک نصیبی ندارماست رنج و درد چنان بر من چشم دوخته 

 است، ... شدهبیماری جانکاهی بر من چیره 
 پا خیزم، ... هخداوندا! تو که پدر من هستی و مرا به دنیا آوردی، مرا یاری ده تا ب
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 گذاری؟هیچ هدایتی باقی مینهی و بیتا کی مرا وامی
 گناه نزایید.هیچ مادری، کودک بی که اندسخنی راست و درست گفته

 گناه دیده به جهان نگشود، ...بی از دیرباز کودِک 
 .اش را دید و شنیدها و گریهاشک او مردی است که خداوند

 اش توانست دل خدایگانش را به دست آورد، ...جوانی که ِشکوه و ناله
 بود دور نمود،و بر او سایه افکنده  او را دربرگرفتهبیماری که شیطاِن 
 .بود، زایل نمود و پراکنده ساختگیر کرده زمینی که او را چون ... آن بیمار 

 سرنوشت شومی را که برایش مقدر شده بود، با حکمش تغییر داد،
 1«.و رنج و درد آن مرد را به شادی و خوشی مبدل ساخت

 توقفگاه چهارم: سرزمین سومر و اکد بر دموزی گریست و اکنون بر حسین
 گرید؟!می

 شود.میه ئزودی اراالله بهشاءان
** ** ** 

 توقفگاه چهارم: رسزمین سومر و اکد بر دموزی گریست و اکنون بر حسین
 گرید.می

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  21 /احمدالحسن: 

 نتوقفگاه چهارم: سرزمین سومر و اکد بر دموزی گریست و اکنون بر حسی
 گرید؟!می

زی: نیکوکار( گریستند و مویه  فرزند،اکدیان هزاران سال بر دموزی )دمو:سومریان یا 
 کردند.

النهرین بر دموزی تا زمان حزقیال نبی ادامه یافت. در تورات گریه و زاری سرزمین بین
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 کردند:سرایی میالنهرین بر تموز )دموزی( نوحهنقل شده است که ساکنان بین
به تو نشان دهم * آنگاه مرا  اندی که اینها انجام دادهپس گفت بیا تا گناهان بزرگتر س»

خداوند آورد و زنانی را نشان داد که آنجا نشسته بودند و بر تموز گریه  ۀخان شمالِی  ۀبه درواز 
بینی، ای فرزند آدم؟ ولی از این بدتر را هم آیا این را می کردند * خداوند به من فرمود:می

 ۀار درواز نخداوند آورد. آنجا در ک ۀمرا به حیاط داخلی خان به تو نشان خواهم داد * سپس
پنج مرد پشت به هیکل وو بین ایوان و قربانگاه، در حدود بیست ـهیکل خداوندـ خانه

 1«.کردندخداوند و رو به مشرق، در شرق، آفتاب را سجده می
است که آن ( یعملی که در اینجا گناه و پلیدی خوانده شده، همان قتل تموز )دموز 

 زنان را به گریه و مردان را کنار قتلگاهش به سجده واداشته است.
اینانا /سجده برای ایشتارنکردن قبول ۀهزین نپادشاه با پرداخت مرگ دموزِی  ۀقص

 شود:)دنیا( آغاز می
 )ایشتار( بخواهد از جهان زیرین خارج شود، "اینانا"پس آن هنگام که »

 .ی برگماردبگذار تا کسی را به جانشین
 .اینانا از جهان زیرین باال آمد

 رکنیششیاطین کوچک چون 
 دابان و شیاطین بزرگ چون نی

 .کردنداز هر سو گرداگرد او حرکت می
داشت، گرچه وزیر نبود، عصای سلطنتی در دست شیطانی که پیشاپیش او گام برمی

 داشت،
 .سالح بودچه جنگاور نبود ولی غرق در آمد، گر و آن که در کنارش می

 سفر بودند،ایشتار یا دنیا( هم ۀآنان که با اینانا )اله آنان که وی را همراهی کردند، 
 شناختند و نه آب،می نانموجوداتی بودند که نه 
 خوردند،نه آرد بو داده می
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 .نوشیدندو نه آبی که برای قربانی تقدیم شده بود می
 ربودند،زن را در آغوش شوهر می هاآن
 .« ...نمودندمادرش جدا می ۀسین نوزاد شیرخوار را ازو 

شود و خدایان این دو می "بیرابدتی"و  "اماو"رهسپار دو شهر سومری  (اینانا )ایشتار
که پیشتر گفتیم، با خضوع و خشوع برای او )ایشتار یا دنیا( سجده  طورهمان شهر، 

دهند. سپس به شهر نجات می ارند و به این ترتیب خود را از چنگال اهریمنانزگمی
صورت زیر ادامه پیدا منظومه به ۀرسد. دنبالکه خدای حامی آن، دموزی است می "کالب"

 کند:می
 دموزی )تموز( لباسی فاخر به تن کرد و بر تخت تکیه زد،»

 گرفتند. ...،او را  هایشیاطین ران
 .شوندور میحمله گونه که بر بالین بیمارآن ؛سویش حمله بردندهفت شیطان به

 .ی در پیشگاه او دست کشیدندنچوپانان از نواختن 
 .مرگ به او خیره شد ۀبا دید .اینانا چشم بر او دوخت

 .کلماتی از روی خشم و عصبانیت .با خصومت با او صحبت کرد
 با صدای بلند او را گنهکار خواند:

 ."ببریدشسزای اوست، "
 .ان را به آنان سپردگونه اینانای پاک، دموزی شبنو ای

 آنان که با او همراه بودند،
 آنان که با دموزی )تموز( همراه بودند،

 شناختند و نه آب،موجوداتی بودند که نه نان می
 خوردند،می )سویق( نه آرد بو داده

 1«...نوشیدند، می و نه آب تقدیم شده به عنوان قربانی،
وی را به شیاطین تسلیم کرد تا او را به  ـدموزی همسر پادشاهـگونه ایشتار )اینانا( نو ای
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یابند، درکش برای کسانی که معنای حاکمیت خدا را درنمیکه قتل برسانند. در پارادوکسی 
 کنندآن تعبیر می اکدیان ازـطور که سومریانتعیین الهی یا آنهمان ؛ یا استسخت 

 .«سلطنتی که از آسمان نازل شد»
مطیع و بسیاری  مواقعدنیا در /الهی بسیار تکرار شده که ایشتار اما این حقیقت در دین

 هاآنرا تعیین و تنصیب ننموده است؛ چرا که  هاآنپادشاهانی است که خدا  سرسپردۀ
 پرستند.شان را مییکنند و در مقابل او خاضع هستند و شهوات دنیو برای دنیا سجده می

سرکش  شوندرای حکمرانی در آن تعیین میخدا ب فبر کسانی که از طر  _دنیا_ ایشتار
 اند. سهم حضرت علیها بر دنیا سرکشی و نافرمانی کردهاست؛ زیرا در حقیقت این

در جمل و  پنج سال تلخ بود که در آن، تمام شیاطین زمین برای دشمنی با حضرت
ز پا ننشستند. صفین و نهروان به پا خاستند و تا هنگامی که او را در کوفه به قتل رساندند ا

کشتاری بود که حتی طفل  ـحاکم برگزیده برای حکمرانی در دنیاـ سهم حسین
 شیرخوار نیز از آن جان سالم به در نبرد.

ها برخی متونی است که در الواح گلین سومریان آمده است و در آن از مصیبت و این
کند. خواهیم دید که این متون تا چه حد شبیه دموزی و خواهرش صحبت می ۀفاجع
گذشته است؛ در حالی که اینها متونی باستانی هستند که  ای است که بر حسینواقعه

 اند:دهکر نقل  اکدیان هزاران سال پیش از والدت امام حسینـسومریان
 قلبش ظرف اندوه و اشک شد،»

 امتدادی دور دست دارند رفت،ها جا که دشتتا به آن
 قلب چوپان ماالمال از اندوه و اشک است،

 های دوردست رفت،به دشت
 قلب دموزی غرق در اندوه و اشک است،

 های دوردست و وسیع گذشت،از دشت
 سف فریاد زد،أگردنش آویخت و بختش را با ت نی را بر

 ام را تکرار کنید،گریه دست،های پهناور دورای دشت
 ام را تکرار کنید،هگری
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 گیرید،بریختن را فراها، باید غم و اندوه و اشکای دشت
 ام را تکرار کنید،گریه

 دهید، با من نوحه سر
 های رودخانه، بر من دردمند شوید،ای خرچنگ
 های رودخانه، برایم آواز سر دهید،ای قورباغه

 تا مادرم شیون و زاری سر دهد،
 ن و زاری سر دهد،تا مادرم )سرتور( فریاد شیو

 فریاد شیون و زاری سر دهد، تا مادرم که پنج قرص نان ندارد،
 فریاد شیون و زاری سر دهد، تا مادرم که ده قرص نان ندارد،

 نخواهد یافت، را که به او توجه کندآن هنگام که مرا از دست دهد، کسی 
 شو،ها حیرانی، چونان چشم مادرم گریان و تو ای چشم من که در دشت
 ها حیرانی، چونان چشم خواهرم گریان شو،و تو ای چشم من که در دشت

 کشم،ها دراز میها و گلمیان غنچه
 خوابم،های دشت بر پشت میلها و گُ میان غنچه

 
 دموزی چوپان در دشت دراز کشید،

 یایی دید،ؤهنگامی که چوپان دموزی خوابیده بود ر
 آمد،از بدنش به لرزه در  ایهر پاره

 دیدن بیدار شد،بعد از خواب
 چشمانش را مالید،

 شدیدی احساس کرد، ۀسرگیج
 

 دموزی بیدار شد و گفت:
 او را نزدم بیاورید، او را بیاورید، خواهرم را بیاورید،

 جشتی اینانا خواهر کوچکم را بیاورید،
 دانا به رمز ارواح را بیاورید، ۀآن نویسند
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 داند،میخواهرم را که معانی کلمات را 
 داند،ها را میای که معنای خوابآن زن عاقله

 گویم،بباید با او سخن 
 باخبرش سازم، امباید از خوابی که دیده

 
 دموزی با خواهرش )جشتی اینانا( سخن گفت:

 ام گوش فرا ده.خواهرم به خوابی که دیده خواب، بارۀدر 
 روید،در تمام اطراف من می ]خیزران[َاَسل

 آید،وه از درون زمین باال میاسل به انب
 تنهایی ایستاده سرش را در برابرم خم کرد،یکی از آن گیاهان به

 جفت ایستاده بودند به جز یکی که از جایش کنده شده بود،ها جفتتمام اسل
 های بلند ترسناکی برخاستند،در آن باغ گرداگرد من روی زمین، درخت

 ریزد،یایم آبی فرو نمیؤبر زمین ر
 چیز آن به تاراج رفت،ام خالی گشته و همهآذوقه ۀکیس

 جام مقدسم از میخی که به آن آویزان بود افتاد،
 عصای چوپان ناپدید شد،

 َبَرد،هایش میای را با چنگالبره ،کرکس
 و باز، گنجشک را از حصار ِنیین ربود،

 دهند،غبارآلود ناله سرمی ، ماده شترهای کوچک منخواهرم
 کنند،غلم با پاهایی لنگان روی زمین حرکت میهای آبره

 شک شیر متالشی شده و خالی است،مَ 
 جامم خرد شده،

 ها نیست،دموزی دیگر بین زنده
 هایش بر باد هوا رفت،آغل بره

 
 جشتی اینانا گفت:
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 آه ای برادر من، خوابت را برایم بازمگو،
 کننده نیست،شادمان

 روید،در تمام اطرافت می ]خیزران[اسل
 آید،اسل به انبوه از درون زمین باال می

 جمعی از قاتالن کار را بر تو یکسره خواهند کرد،
 ست،این خواب تو

 تنهایی ایستاد و سرش را در برابرت خم کرد،یکی از آن گیاهان به
 ست،او مادر تو

 خاطر تو سرش را خم خواهد کرد،به
 ایستاده بودند به جز یکی که از جایش کنده شده بود،جفت ها جفتتمام اسل
 من و تو،

 رود،یکی از ما پنهان خواهد شد و از بین می
 در باغ در گرداگرد زمین اطرافت درختان بلند ترسناک افراشته شدند،

 تو را خواهند ترساند، دیوسیرتان
 ریزد،آبی فرو نمی ؤیایتبر زمین ر

 ها ویران خواهد شد،آغل بره
 اطین، عرصه را بر تو تنگ خواهند کرد،شی

 چیز آن به تاراج رفت،ات خالی گشته و همهآذوقه ۀکیس
 فرو افتاد، و جام مقدست از میخی که به آن آویزان بود،

 از زانوی مادرت که تو را آبستن شد، خواهی افتاد،
 چوپان، ۀآذوق

 گردد،چیز ناپدید میمشک چوپان، همه
 جام خواهند داد تا تو را ناتوان سازند،صفتان، هر کاری اندیو

 جمع شدند،
 جغد،

 کرکس،
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 باز،
 عفریت بزرگ،

 خواهند تو را برانند،همه می
 ها، کار تو را یکسره خواهند کرد،در آغل بره

 دهند،های کوچکت غبار آلود، ناله سرمیشترماده
 ماند،خشم چونان گردباد در آسمان پایدار می

 افتاد،تو بر زمین خواهی 
 کنند،های آغلت با پاهایی لنگان بر روی زمین حرکت میهنگامی که بره

 هنگامی که مشک، متالشی شده و خالی است،
 چیزی را پژمرده خواهند کرد،شیاطین هر 

 َبَرد،کوچک را می ۀآن هنگام که کرکس، بر 
 هایت را خواهد خراشید،گونه« گاال»

 رباید،یین، میآن هنگام که باز، گنجشکی را از حصار ن
 دست ببرد،رود تا تو را به دور صار باال میگاال از ح
 دموزی،

 خاطر تو در آسمان پریشان خواهد شد.گیسوانم به
 های خود خواهند کند،مها زمین را با ُس بره
 هایم را خواهم درید،بر تو گونه سِف أمن با ت ،دموزی ،آه

 ..........................وغ شکسته شد، ر د جام
 دموزی از شیاطین گریخت،

 های خواهرش جشتی اینانا گریخت،آغل بره سوی به
 ها دید گریست،وقتی جشتی اینانا، دموزی را در آغل بره

 سوی آسمان کرد،دهانش را به
 سوی زمین کرد،دهانش را به

 افق را پوشاند، ،غم و اندوهش چونان جامه
 هایش را درید،هانش را درید، رانچشمانش را درید، د
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 باالی حصار چوبی رفت،« گاال»
 هایش را در او فرو برد،اش زد و چنگالی اول دموزی را بر گونه«گاال»
 دیگر زد، ۀی دوم دموزی را بر گون«گاال»
 های مشک شیرده را درهم کوبید،ی سوم پایه«گاال»
 ،کردرد ی چهارم جام را از میخ پایین آورد و ُخ «گاال»
 ی پنجم َمشک را در هم کوبید،«گاال»
 رد کرد،ی ششم جام را ُخ «گاال»
 ی هفتم گریست،«گاال»
 

 اینانا! دموزی! برخیز، ای همتای
 برادر جشتی اینانا، ،«سرتور»پسر 

 از خواب دروغینت برخیز،
 ت غارت شدند،گوسفندان

 هایت غارت شدند،بره
 بزهایت غارت شدند،

 غارت شدند( هایت)بزغالهگیریم کودکانت را می
 تاج مقدست را از سر درآور،

 را از تن به درآر، تاهیپادشا هایَرخت
 بر زمین افتد، تاهیبگذار عصای پادشا

 نعلین مقدست را از پای درآور،
 رویعریان، با ما می

 
 دموزی را گرفت،« گاال»

 او را احاطه کردند،
 دستانش را بستند،
 گردنش را بستند،
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 ه آرام گرفت،مشک شیرد
 آید،شیری از آن پایین نمی

 خرد شده است، ،جام
 بعد از این دیگر دموزی نخواهد بود،

 1«.ها به باد هوا رفتآغل بره
از روز دوم  "موزیدُ " ۀخوانیم اندوه و زاری بر الههای بابلی میکه در تقویم طورهمان »

هایی ها مشعلو در آنشد تشکیل میهای عزاداری ، و کاروانآغاز 2تموز یعنی Du uziماه 
کردند. این مراسم در روز نهم و شانزدهم و هفدهم بود. در سه روز آخر از این ماه حمل می

بود. در این مراسم،  (Talkimto)دادند که نام اکدی آن تالکیمتو مجلسی تشکیل می
 با وجودکردند. دفن می نمادین طوربهدادند و تموز بود نمایش می ۀکه نماد الهرا عروسکی 

النهرین و خارج از آن بر جای کهن بین ۀعدموزی بر جام ۀمرگ اله ۀی که عقیدتأثیر 
بلکه ساالنه در  ؛تشریفات رسمی معبد نشد گاه جزوِ گذاشته بود، حزن و اندوه بر او هیچ

در رثای هایی که شاعران سومری و بابلی شد... ما به تعدادی از نوحهبین مردم برگزار می
 شدهای عزا در شهرهای مختلف خوانده میاند و در کاروانلیف کردهأجوان دموزی ت ۀاله

 3«.ایمدست پیدا کرده
 

 مرثیه سرایی سومریان بر تموز یا دموزی:
 قدح تکه تکه بر زمین افتاد،»

 4«.و آغل بر باد هوا رفت دموزی دیگر زنده نیست،
سرایی کرده، دموزی )پسر نیکوکار( نوحهای دیگر، شاعر سومری برای در قصیده

                                                                                                                                                                 
 ملکۀ آسمان و زمین، ساموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین.اینانا . 1
 )مترجم( .های عبری، رومی و سریانی است که تقریبًا معادل تیرماه شمسی استتموز نام یکی از ماه. 2
 الواحد علی.ایشتار و مصیبت تموز، د. فاضل عبد .3
 الواحد علی.ایشتار و مصیبت تموز، د. فاضل عبد. 4
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 گوید:می
 زده رو به دشت نهاد،قلبم سوگوار و غم»

 .کوبدهمان که سرزمین دشمنان را در هم می ،مقاممنم بانوی عالی
 .منم نانسونا، مادر آن سرور بزرگ

 .خواهر جوانمرد مقدس ،منم کشِتن
 .زده رو به دشت نهادقلبم سوگوار و غم

 .نمرد رفتبه مکان جوا
 به جایگاه دموزی،
 .وای چوپانأبه جهان زیرین، م
 .زده رو به دشت نهادقلبم سوگوار و غم

 .جا به بند کشیده شده جوانمرد آنبه جایی ک
 به جایی که دموزی در آن اسیر شد ...

 1«.زده رو به دشت نهادقلبم سوگوار و غم
قوانین  ؛نوشتن را آموختندواقعیت آن است که سومریان کسانی هستند که به بشریت 

اولین کسانی بودند که چرخ را ساختند و ریاضیات و جبر و  ؛و مبانی علوم را بنیان نهادند
دنبال او برخی کارشناسان تمدن گذاری کردند؛ بنابراین دکتر کریمر و بههندسه را پایه

 گویند:میکه دارند، آنگاه ها روا میمریوسومری ستم بزرگی بر س
وپرداختۀ خودشان است، ای که ساختهها بر چیزی موهوم یا داستانی افسانهسومری»
سالی که کنند. چیزی که صرفًا تعبیری است از سرسبزی یا خشکسرایی مینوحه
ها امتی هستند که تمام افرادش مادۀ رسد. گویا اینساله یکی پس از دیگری فرامیهمه

شان، که ایشان و وارثان بابلیطوری ا از ایشان گرفته؛ بهاند که ِخَرد ر مخدری استفاده کرده
اند، گریه و پرداختههزاران سال بر شخصیتی داستانی که از ابتدا تا انتهایش را خود ساخته 

 «.دارندکنند و مجالس عزا به پا میو زاری می

                                                                                                                                                                 
 الواحد علی.مصیبت تموز، د. فاضل عبدایشتار و . 1
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تصویر  ساله نعش دموزی را بهالنهرین هزاران سال و نسل بعد از نسل، همهمردم بین
 خوانند.کنند و بر او مرثیه میکشند و هرسال بر دموزی گریه میمی

 اند؟! برای چه؟!ها اوهام است؟! و فقط داستانی است که خودشان بافتهآیا همۀ این 
که در  ایسالیآید و خشکبرای اشاره به سرسبزی و طراوتی که در بهار پدید می 

اولین  ۀرود برای عزاداری هزاران سالانتظار می رسد؟!فصل دیگری از همان سال فرامی
 تمدن انسانی بر دموزی )فرزند نیکوکار( یا تموز، پاسخ معقولی وجود داشته باشد.

وجود دارد که با بیان  چه به میراث دینی تعلق دارد، روایاتی از ائمهدر خصوص آن
 بر امام حسین و ابراهیم یعنی نوح ،پیامبران سومری ۀنقل خبر گریه و موی

 اند.کردهسرایی میگریه و نوحه د که سومریان بر امام حسینندهآشکارا نشان می
ه خداوند آن زمان ک»ه فرمود: شنیدم ک از حضرت رضا گویدفضل بن شاذان می

ه جای فرزندش اسماعیل، گوسفندی را کبه امر فرمود جل به حضرت ابراهیمعزو
ای کاش فرزندش  رددر دل آرزو ک ذبح نماید، حضرت ابراهیم خداوند فروفرستاده بود

جای ذبح فرزندش به او داده کرد و دستور ذبح گوسفند بهدست خود ذبح میاسماعیل را به
دست که عزیزترین فرزندش را بهداشته باشد تا به این وسیله احساس پدری را  ،نشده بود

اهل صبر بر مصائب ترین درجات پاداش بهبلندمرت ۀنتیجه شایست و در کندخود ذبح می
ترین خلق من نزد تو محبوب ،جل به او وحی فرمود: ای ابراهیمشود. خداوند عزو

گفت: خدایا مخلوقی خلق نکردی که از حبیبت محمد نزد من  کیست؟ ابراهیم
ا؟ تر باشد. خداوند متعال به او وحی فرمود: آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت ر محبوب

دارم. خداوند فرمود: آیا فرزند او را بیشتر دوست گفت: او را بیشتر از خودم دوست می
شدن سر فرزند او داری یا فرزند خودت را؟ عرض کرد: فرزند او را. خداوند فرمود: آیا بریده

آورد یا بریدن سر فرزندت د میدست دشمنانش دل تو را بیشتر به در از روی ظلم، به
، از روی ستم شدن سر فرزند اوخاطر اطاعت از فرمان من؟ گفت: بریدهبهخودت  تدسبه
گروهی که  ،آورد. خداوند فرمود: ای ابراهیمدست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد میبه و

مانند  ،پندارند، پس از وی فرزندش حسین را با ظلم و ستمخود را از امت محمد می
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مستوجب خشم و غضب من خواهند شد.  گوسفند ذبح خواهند کرد و با این کار
رد. خداوند تابی نموده، دلش به درد آمد و شروع به گریه کبر این مطلب بی ابراهیم

ات بر حسین تابیخاطر این ناراحتی و بیبه ،جل به او چنین وحی فرمود: ای ابراهیمعزو
ست خود ذبح ددر صورتی که او را بهـحتی و اندوهت بر اسماعیل را او قتل او، نار 

ترین درجات پاداش اهل صبر بر مصائب را به تو خواهم پذیرفتم و بلندمرتبه ـکردیمی
)و  ِبِذْبٍح َعظیٍم  َو َفَدیناهُ : فرمایدمی جل است کهش خداوند عزوداد؛ و این همان فرمای

و دو چیز روان و دو چیز  دپا هستن را در ازای قربانِی بزرگی باز رهانیدیم(. دو چیز براو 
 1«.گرجایگزین هم هستند و دو چیز دشمن یکدی

 روایت شده است که در تفسیر بیماری ابراهیم از علی بن محمد از امام صادق
ی َسقیٌم که در کالم خدا به آن اشاره شده است:  ُجوِم * َفقاَل ِإنِّ  َفَنَظَر َنْظَرًة ِفی النُّ

 او بر مصائبی که بر حسین»فرمود:  2من بیمارم( گفت)نگاهی به ستارگان کرد * و 
 3«.امآید بیمار گشتهمیبر حسین بالیی که اندیشه نمود و گفت: من از آن شودوارد می

 .، حوا را ندیدپای نهادزمین  هوقتی آدم ب»عالمه مجلسی در بحار روایت کرده است: 
دلیل غمگین شد و رسید. بیبه کربال اینکه تا گشت میجوی او در زمین وبه جست

خون از پایش  ولغزید  ،اش تنگ گردید و در همان مکانی که حسین به قتل رسیدسینه
که به آن  هسر زددیگر از من گناهی  ،جاری شد. سر به آسمان برداشت و گفت: خدایا

جا چنین مصیبتی به نکجا مثل ایولی در هیچ ام،عقوبتم نمودی؟ من تمام زمین را گشته
از تو گناهی سر نزده است؛ ولی در این  ،نرسید! خداوند به او وحی فرمود: ای آدم من

جهت موافقت با خون او شود و خون تو بهسرزمین فرزندت حسین از روی ستم کشته می

                                                                                                                                                                 
 .187، ص2؛ عیون اخبارالرضا، ج59و  58خصال، شیخ صدوق، ص. 1
 .89و  88صافات، . 2
 .465، ص1کافی، ج. 3



 پیک صفحه ........................................................................................ 68

او سبط محمد پیامبر است.  ،خطاب آمد نه جاری شد. آدم گفت: آیا حسین پیامبر است؟
و زمین  هاملعون اهل آسمان ،ی آمد که قاتل او یزیدآدم گفت: قاتل حسین کیست؟ وح

او را لعن کن. آدم چهار  ،است. آدم گفت: ای جبرئیل چه کنم؟ جبرئیل گفت: ای آدم
 1«.جا یافتوه عرفات رفت و حوا را در آنسمت کمرتبه بر یزید لعن فرستاد و چند قدم به

جای دنیا به  در کشتی نشست در همه و روایت شده است هنگامی که نوح»
گردش درآمد. هنگامی که به کربال رسید زمین آن را گرفت و نوح از غرق شدن هراسید. 

جا چنین نالهی همه جای دنیا را گشتم ولی در هیچ جا مثل ای خدایش را خواند و گفت:
فزعی به من نرسید. جبرئیل نازل شد و گفت: ای نوح در این مکان حسین سبط محمد 

شود. نوح گفت: ای جبرئیل قاتل او کیست؟ گفت: ر خاتم اوصیا کشته میخاتم انبیا و پس
 قاتلش ملعون اهل هفت آسمان و هفت زمین است. نوح چهار بار او را لعن کرد و کشتی

 44مجلسی: جـبحار االنوار]« آمد تا به جودی رسید و بر آن آرام گرفتبه گردش در 
 ]243ص

از زمین کربال  ی که سوار بر اسب بوددر حال و روایت شده است که ابراهیم»
افتاد و سرش شکست و خون جاری شد. شروع  گذشت. پای اسبش لغزید و ابراهیم

سوی او نازل شد چیزی از من سر زده است؟ جبرئیل بهبه استغفار کرد و گفت: الهی، چه
پسر خاتم  و اسر نزده است؛ ولی در اینجا سبط خاتم انبیاز تو گناهی  ،و گفت: ای ابراهیم

گفت: ای ]ابراهیم[ جهت موافقت با خون او جاری شد. شود و خون تو بهاوصیا کشته می
قلم بدون اذن  ؛هاها و زمینکسی است؟ گفت: ملعون اهل آسمانقاتل او چه ،جبرئیل

خدا با لعنت بر لوح جاری شد. پس خدای متعال به قلم وحی فرمود: تو با این لعن، 
دستانش را باال برد و یزید را بسیار لعن کرد و اسبش با  مستحق ثنا شدی. ابراهیم

دعای من آمین  هدانی که بزبان فصیح آمین گفت. ابراهیم به اسبش گفت: تو چه می
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هنگامی که پایم لغزید  ؛کنمشدن تو بر خودم افتخار مییم، من به سوارگفتی؟ گفت: ابراه
 1«.و از پشتم افتادی بسیار خجل شدم و دلیل آن نیز یزید است که لعنت خدا بر او باد

گاه را مطمئن می ۀه شد خوانندئچه اراآن های سومر و اکد در واقع سازد که حماسهآ
نسبت ـهایی غیبی در آینده گوییها پیشبرخی از آندینی که  هاییخبررسانیند از اعبارت

ای برای ما باقی شبههوشکهیچ این جای  و شودتلقی می ـهاشدن آنبه زمان نگاشته
اکدی )بابلی ـهای سومریها و داستانای از محتوای حماسهگذارد که قسمت عمدهنمی

 دهد.و آشوری( را دین تشکیل می
اوروک جاودان یا  ۀمروری داشته باشیم بر حماس نظرمرسیدیم به اینجا اکنون به

ای که شاید این دو را با هم بخوانیم و به شیوه کنیمسعی میگیلگمش. پس  ۀحماس
برای فرزندانش و  ای که آدمبه گونه ؛نامعمول باشد آن را مطالعه و بررسی کنیم

های ه و بین سومریان و ملتبرای فرزندانش خواند برای فرزندانش و ابراهیم نوح
مردم  ۀعالقمورد ۀقصبه و  دوران باستان و به ویژه در خاور نزدیک انتشار یافت

یکی پس از دیگری بازگو کردند تا  آن را هاتبدیل شد که نسل (mesopotamia)النهرین بین
مان هپس از هزاران سال به ما رسید؛ ولی چه بسا هنگامی که بین مردم در گردش بود، 

  کاری قرار گرفته باشد.تر شرح داده شد، در معرض تحریف و دستکه پیش طور
انسانی را از  ۀکه روزی خواهد آمد تا عدالت را تحقق بخشد و گونـداستان گیلگمش 

 گونه معرفی شده است:ندر آثار کهن مصری ای ـحیوانیت خویش نجات دهد
ایستاده را بر دست  متانت، دو گاو نرِ  مردی قائم )ایستاده( که با کمال سنگینی و»

 2«.طرف چپشدر و دیگری  تگرفته است؛ یکی در طرف راس
النهرین )سومر( یا جنوب عراق هزاران سال است که منتظر گیلگمش سرزمین بین
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 است تا روزی روزگاری ظهور کند.
** ** ** 

 بر دموزی! گریانتوقفگاه پنجم: گیلگمش پرس نانسونا، مادر 

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  21 /احمدالحسن: 
 بر دموزی! گریان گیلگمش پسر نانسونا، مادر توقفگاه پنجم:

 دموزی:
 زده رو به دشت نهاد،قلبم سوگوار و غم»

 کوبد،که سرزمین دشمنان را درهم می همانـمقام منم بانوی عالی
 منم نانسونا، مادر آن سرور بزرگ

 دس،خواهر جوانمرد مق ،منم ِکِشتن
 زده رو به دشت نهاد،قلبم سوگوار و غم

 به مکان جوانمرد رفت،
 به جایگاه دموزی،

 به جهان زیرین، مأوای چوپان،
 زده رو به دشت نهاد،قلبم سوگوار و غم

 آنجا به بند کشیده شد، ،جایی که جوانمرد به
 جایی که دموزی در آن اسیر شد... به

 1«.نهادزده رو به دشت قلبم سوگوار و غم
 گیلگمش:

 خطاب انکیدو به گیلگمش:
 مردی،تو همان یگانه»
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 تویی که مادرت تو را آبستن شد،
 مادرت نانسون تو را به دنیا آورد، ...

 انلیل تو را برتر از مردم قرار داد،
 1«.و پادشاهی بر مردمان را برایت مقدر ساخت

 برخی که گونهآنـ نه ،خواند را بشریت ۀآیند تاریخ توانمی گیلگمش ۀحماس در
توان همچنین در این حماسه می .گذشته را ـ تاریخاندکرده گمان چنین شارحان حماسه

همیشه و  متأسفانهنوع انسان از حیوانیتش را خواند؛ حیوانیتی که  ۀدهندداستان نجات
 های بزرگ:ویژه هنگام وقوع رویاروییبه ؛ای مقتدرانه در صحنه حضور داردگونهبه

ْسَفاًرا یْحِمُل  اْلِحَمارِ  َمَثِل ک
َ
هایی )مانند آن خر است که کتاب ... اْلَقْوِم  َمَثُل  ِبْئَس  أ

 2....(بد داستانی است داستان مردمی که کند،را حمل می
 ْو  یْلَهْث  َعَلیِه  َتْحِمْل  ِإن اْلکْلِب  کَمَثِل

َ
)َمَثل او  ... اْلَقْوِم  َمَثُل  ِلکذَ  یْلَهث َتْتُرکهُ  أ

چون َمَثل آن سگ است که اگر به او حمله کنی، زبان از دهان بیرون آورد و اگر رهایش 
 3....(مثل آنان که؛ ردو کنی، باز هم زبان از دهان بیرون آ

 اُغوَت  َوَعَبَد  َواْلَخَناِزیَر  اْلِقَرَدةَ  ِمْنُهُم  َوَجَعَل ولَ  الطَّ
ُ
کاًنا َشر   ِئکأ و برخی از آنان ) ... مَّ

در بدترین ند که ات بوزینه و خوک درآورده و طاغوت را پرستیدند؛ اینانصور را به
 4....(ندجایگاه

ها را معروف شده و خبرش قاره منتشر و کشینام نکه طی هزاران سال ای آن منجی
اش در آثار ، تصاویر رمزگونهاست النهرین به شمال آفریقا رسیدهنوردیده و از بیندر 

 شود:میباستانی مصر مشاهده 
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ایستاده را بر  تصویر مردی قائم )ایستاده( که با کمال سنگینی و متانت، دو گاو نرِ »
یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپش. این تصویر را بر تعداد  ؛دست گرفته است

با حیوانات وحشی  به نبرد "گیلگمش" طور معمولبهبینیم و زیادی از آثار باستانی بابلی می
 1«.اشاره دارد

)دو سومش خداست( و داستان او را که صاحب طوفان دوم  حماسهاین گیلگمش در 
، (بابلی )نوح میشتیاوتناپ( و )نوح زیوسودرااش، با ماجرای جد سومری ،است

ترین سفر گیلگمش در حماسه، بسا مهمیابیم؛ حتی چهمرتبط می ،صاحب طوفان اول
ان است و از او جاودان( همراِه خدای میشت)اوتناپی سفر وی برای دیدار با جدش نوح

تا همچون جدش  رهایی یابداش سوم انسانیتواند از یکپرسد که با آن میرازی را می
 اسمش را در طومار ،دیگر: با شایستگیعبارتبا خدایان جاودان بماند؛ یا به نوح

که ـبه روحش  مسئلهبنابراین  ؛جاودانان باشد زندگی ابدی درج کند و از لحاظ روحی جزوِ 
را نیز مانند آن  سوم باقیماندهخواست یکو او میدارد  یبستگ ـسومش الهه استدو
، این موضوع هیچ ارتباطی با جاودانگی ن حماسهامفسر  یبرخالف پندار برخسوم کند. دو

 جسمانی ندارد.
نماد عدالت است که بینیم که گیلگمش همان منجی و روشنی میدر بعضی متون به

 شود:دهان بازگو میبهاش دهانهمه منتظر او هستند و قصه
 های خود، مغموم و معترض ماندند.دالوران اوروک ناگزیر در اتاق»

 گیلگمش هیچ فرزندی برای پدر خویش باقی نگذاشت،
 ؛روز او بر مردم پایانی نداشتهای شبانهو ستم

 ست،اما گیلگمش حامی و نگهدار اوروک ا
 ؛حصار و حامی

 ؛او پشتیبان ماست: نیرومند، زیبا و حکیم
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 ای را برای محبوبش باقی نگذاشت،گیلگمش هیچ دوشیزه
 1.«... نه دختر جنگجو و نه نامزد قهرمان

درازی ها، دستبرخالف تصور برخی سومرشناسان، معقول نیست مراد از این قطعه
که در این صورت حماسه ها باشد؛ چرانورزی به آهای مردم یا ستمگیلگمش به ناموس

توان یک واالترین صفاتی که می امتناقض خواهد شد؛ زیرا گیلگمش در ابتدا ب کامالً 
نیز او حکیم  هار شود؛ حتی در همین سطیاد می، ها توصیف کردحاکم عادل را با آن

ود های رعیت خشود. حال چگونه ممکن است یک پادشاه حکیم، به ناموستوصیف می
 ؟!روا داردها ظلم و ستم آن به تجاوز کند و

بخش بعدی حماسه نیز گیلگمش را با صفاتی واال همچون ایثار، شجاعت و اخالص 
و در نتیجه به تفسیر  اندرمزگونهیا  اندتحریف شده عمداً بنابراین چنین متونی یا ؛ ستایدمی

 و توضیح نیاز دارند.
نوع انسان از  ۀدهندیابیم که منظور، همان نجاتدرمیاگر متن را با دقت بخوانیم 

کنند؛ زیرا او را بازگو می ۀها، قصامت ۀهم کهانسان نوع  ۀدهند؛ نجاتاستحیوانیتش 
اند، فاقد آمادگی کافی کردهشدن او زندگی میهایی که پیش از زمان مبعوثاگرچه امت

بسا ها وجود داشته که چهدر آن امت افرادیکم دستولی  ،اندبرای استقبال از او بوده
کسی است  ها را نجات دهد. او همانکنند، آنسینه بازگو میبهآن را سینه کهداستان این 

کس بخواهد، وحی  گشاید تا هرآسمان را می ۀسازد و درواز که ایشان را به خدا مرتبط می
مان حقیقتی که ما را از عدم وی با حقیقتی وجدآور است، بشنود؛ ه ۀکنندعظیم را که آشنا

بنابراین او همه را به ؛ پدیدار ساخت؛ همان حقیقتی که ما آفریده شدیم تا آن را بشناسیم
دش مشغول و خدا مشغول خواهد ساخت، نه به خودش؛ چرا که اگر وی ایشان را به خو

 پِی ر او و هر طاغوت ستمگری که دمیان  ـکه هوشیارشان نمایدبدون آنسرگرم سازد ـ
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 .بودنخواهد  تفاوتی شهرت و آوازه است
های خود، دالوران اوروک ناگزیر در اتاق»توانیم دریابیم که چرا خوبی میاکنون به

گیلگمش هیچ فرزندی برای پدر خویش باقی نگذاشت »و چرا « مغموم و معترض ماندند
جنگجو و نه و نه دختر  ای را برای محبوبش باقی نگذاشت... و گیلگمش هیچ دوشیزه

خاطر خداوند سبحان شدند و به او تعلق ۀبستها جملگی دل؛ زیرا آن«نامزد قهرمان
در زمانی مشخص پدیدار  که یافتگاننجاتدهنده آمد و برای این یافتند. گیلگمِش نجات

وخت که چگونه به خدا دلبسته ها آموحی عظیم را گشود و به آن ۀخواهند شد، درواز 
 چیز ببینند و بشنوند.خدا را دوست بدارند و او را در همهند، چگونه شو

 یافت: نسبت به این امور درخواهیرا ها اشتیاق آن اگر به آثار سومریان مراجعه کنی
و مردی که بذرهای درختی  : جنگجویی که پیشاهنگ استاو گیلگمش است یعنی»

 «.جدید خواهد بود
)بابلیان و آشوریان( و بسیاری از ملل گیلگمش شخصیت مقدس سومریان یا اکدیان 

دقت توصیف شده است: گیلگمش وی به ۀرود. در حماسجهان باستان به شمار می
تاریکی یا  ۀیعنی در وجود او، نور بر جنب ؛«سوم از انسانسوم او از خدایان است و یکدو»

این ظلمت و دنبال یافتن رمز نهایی رهایی از ولی در نهایت، او به ؛منیت غالب است
او داللت دارد: جنگجویی که  ۀوظیف ه. حتی معنای اسم گیلگمش نیز باستتاریکی 

 پیشاهنگ است.
 در حماسه:

 او جنگجویی است که شیطان هومبابا را کشت؛
 د؛تحقیر کر  را و او جنگجویی است که ایشتار )دنیا(

 و او جنگجویی است که بر نْفسش پا گذاشت؛
که بذر درخت انسانیت جدیدی خواهد بود که بر حیوانیتش کسی است  و نیز او همان

 .شودپیروز می
معنای دقیق اسم گیلگمش مشخص نیست. در بعضی متون اکدی به "جنگجویی »



  ...................................................................  75انتشارات انصار امام مهدی

که پیشاهنگ است" معنا شده است. احتماالت دیگری برای این اسم سومری وجود دارد، 
ای خواهد یعنی مردی که خانواده "مردی که بذرهای درخت جدید خواهد بود"معنای به

 1«.ساخت
 آوردنپایینگیر این حماسه شده، هایی که گریبانترین تخریبشاید یکی از بزرگ

؛ مانند ها بر مصادیق غلط باشدهای حماسه و انطباق نادرست آنسطح شخصیت
است. ها در فهرست پادشاهان قید شده پادشاهانی که اسامی آن در حدها آوردن آنپایین

با وجود ـشود مثاًل وقتی شخصیت گیلگمش حماسی، به گیلگمش پادشاه نسبت داده می
 داستان مهدِی  یقًا مانند این است که کسی امروزدق ـهاتفاوت در اسامی پدران و نسب آن

اند، بخواند و بگوید بیش در روایات بسیاری ذکر فرموده حماسی را که حضرت محمد
شاهی در دولت عباسی وجود داشته که نامش مهدی بوده و مقصود از هزار سال پیش پاد

 اسالمی همان پادشاه عباسی است. ۀاز مهدی در حماس
دفعات برای گیلگمش رخ داده است. حال آنکه  به متأسفانهاین اتفاقی است که 

اند که فقط با استناد به برخی کارشناسان متخصص در آثار باستانی سومری تصریح کرده
 تاریخی بدانیم. حماسی را همان گیلگمِش  ه اسامی، صحیح نیست گیلگمِش تشاب

 گوید:لو میشارل ویر 
های بسیار دور، سازد به اینکه در زمانبنابراین دالیلی وجود دارد که ما را مطمئن می»

تازگی کشف )گیلگمش( بوده و این اسم در فهرست پادشاهان اوروک که به ناِم پادشاهی به
بنابراین گیلگمش ؛ ؛ ولی برخالف انتظار، در ابتدای فهرست قرار ندارداستشده مندرج 

ای بنیان ننهاده، بلکه در شمار پادشاهانی بوده است که ما از لحاظ تاریخی، هیچ سلسله
هرحال )گیلگمشی( که تاریخ دانیم ... بهها نمیشان چیز دیگری از آنجز اسامیتاریخی به
برخالف گیلگمشی که  ؛کندنظر ما را به خود جلب نمی ،اشتهاو مطلب نگ بارۀدو خط در 
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 1«.ای او به ما رسیده استشعر اسطوره
گیلگمش که پادشاهان سومر، اکد، بابل و حتی آشور آن را در  ۀبه نظر من حماس

اند و از دید ایشان و مردم ای داشتهبه آن توجه ویژه اند ودادههایشان قرار میتابخانهک
مچون تعویذ یا کتاب مقدس داشته، در خوِر آن است که مورد اهتمام قرار جایگاهی ه

ی است یتآیا این حماسه، بیان داستان شخصاش تحقیق و پژوهش شود که درباره گیرد و
بخش عنوان یک منجی و رهاییکه خواهد آمد و سومریان، اکدیان، بابلیان و آشوریان به

 ؟هستند منتظر او
 گوید:طه باقر می

های بسیاری از آداب و رسوم امت بهکسی است که نامش همان قهرمان،  یلگمِش گ»
گردد؛ مانند هراکلیوس، ها منتسب میقهرمانان دیگر ملت به یا کارهای او راه یافتهکهن 

 2«.اسکندر، ذوالقرنین و ادیسیوس قهرمان ادیسه
 گوید:وی همچنین می

نمونه، مقتدای قهرمانان دیگر شگفتا! این گیلگمش کیست که چون الگویی »
 «هاست؟!امت

 گوید:لو میو دکتر شارل ویر 
اند. در شناختهمی آن هستیم ِی شخصیتی را که ما در پهای کهن مصریان در زمان»

و  ،نه از معدنست، بیابان نیل در کوه اراک خنجری پیدا شده که تیغ آن از سنگ خارا
آن از عاج است. بر یک طرف آن تصویر مردی ایستاده قرار دارد که با کمال سنگینی  ۀدست

یکی در طرف راست و دیگری در طرف  ؛ایستاده را بر دست گرفته است و متانت، دو گاو نرِ 
بینیم که به نبرد )گیلگمش( با این تصویر را در بسیاری از آثار باستانی بابلیان می ؛ وچپش
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 1«.اشاره داردحیوانات وحشی 
پادشاه یا کسی که در روزگاری یا  نیکوکاربنابراین گیلگمش صرفًا شخصی عادل یا 

؛ بلکه وی شخصیتی جهانی بوده و طبق آنچه آثار کهن برای ما ، نیستپادشاه خواهد شد
بودن . جهانیاندردهکها به او اقتدا میاند، الگویی است که قهرمانان ملتنقل کرده

 ۀهای مختلفی از حماستواند وجود نسخهش، تنها توضیحی است که میشخصیت گیلگم
 ها را تفسیر و رمزگشایی کند.گیلگمش در کشورهای مختلف و حتی به دیگر زبان

مردم  تفکراتگذاری عمیق و شگرف این حماسه بر تأثیر شاید بهترین دلیل بر »
آن منتشر شده است.  دنیای کهن در ۀوسیعی است که این حماس ۀهای کهن، گستر تمدن

شدن این حماسه فقط به مردم دستبهدر خصوص ساکنان عراق باستان، دست
نام سرزمین سومر و اکد معروف یی که بهجا همانهای جنوبی و میانی عراق یعنی بخش

دوم  ۀاست، محدود نشد؛ بلکه به بخش شمالی یعنی سرزمین آشور نیز سرایت کرد. از هزار 
های بسیاری از آن مان شکوفایی تمدن بابلی در دوران بابل باستان، نسخهقبل از میالد، ز

در شهرهای بزرگ عراق باستان یافت شده است. در خصوص سرزمین آشور طبق آخرین 
های پادشاه آشوری آشور کتاب ۀگزارش کاملی که به ما رسیده، متون حماسه در خزان

تر گفتیم که های کهن، پیشاکز تمدنمر  خصوصپال معروف یافت شده است. ... در بانی
ای هایی از این متون را در مناطق دورافتادههای زیادی از قسمتکاوشگران نسخه

اند. برخی از این متون به زبان بابلی پیدا کرده هان آناتولی، خاستگاه تمدن هیتیهمچو
ی نیز به های هیتی و هور هایی از آن به زبانهمچنین ترجمه؛ کهن نگاشته شده است

ای از برخی فصول حماسه انگیز، نسخهدست آمده است. اخیرًا در جریان کشفی هیجان
 نام )مجدو( که در تورات نیز معروف است پیدا شدهدر یکی از شهرهای فلسطین باستان به

 2.« ...گردداردهم قبل از میالد بازمیکوچک به حدود قرن چه ۀکه تاریخ این نسخ
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و  کندصورت زیر توصیف میحماسی گیلگمش در مطلع خود، گیلگمش را به ۀقص
مثابه شناساندن دارد که بهوار در چند سطر کوتاه بیان میچیز را خالصهاو همه دربارۀ

 :استگیلگمش  ۀشخصیت و وظیف
 لوح اول:»

 چیز را دید؛ پس ای سرزمین من، با یاد او آواز سر ده!او کسی است که همه
 مند شد،هایش بهرهچیز خبر داشت و از عبرتی است که از هر او کس

 چیزی است،و او حکیم و عارف به هر 
 های پنهان را شناخت،رازها را دید و باطن

 و اخبار روزهای پیش از طوفان بزرگ را آورد،
 ها بر او فرود آمد،ها و سختیها سفر کرد تا رنجراه درازی به دوردست

 «.سنگ نقش کرد برش را ها و خبرهایرنج ۀهم
چیز را دید... همه» :کند کهروشن است که این متن، فردی عالم را توصیف می

یا آموزگار  «های پنهان را شناختچیز را دریافت... حکیم دانا... رازها را دید و باطنهمه
ای نقش خواهد کرد گونهها را بهمهمی است که علوم بااهمیتی را همراه خود آورده و آن

 .«سنگ نقش کرد برو خبرهایش را  هارنج ۀهم» :که بین مردم باقی بماند
 یابیم که امام صادقمهدی مراجعه کنیم درمی ۀشده دربار اگر به متن دینی وارد

اند تنها دو حرف آنچه پیامبران آورده ۀوهفت حرف است و همعلم بیست»فرماید: می
که قائم ما قیام کند، . هنگامیلندنشناختهاست و مردم تاکنون جز آن دو حرف را 

و آن دو حرف را نیز  دهدو آن را بین مردم نشر می نمایان نمودهوپنج حرف دیگر را بیست
 1«.دساز وهفت حرف را منتشر میکند و بیستضمیمه می

** ** ** 
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 توقفگاه ششم: گیلگمش شخصیتی دینی

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  21 /احمدالحسن: 

 شخصیتی دینی ،توقفگاه ششم: گیلگمش
کنده از نمادها و رازها ۀحماس  ست.ا گیلگمش آ

 در این حماسه رؤیاهایی رمزآلود به همراه توضیح برخی از رموزش نهفته است.
که بین  نبردی ۀرویدادهایی سمبلیک بیان شده است. مثاًل در میاندر آن، سخنان و 

ایستد و در کمال شود، انکیدو میچیز آرام میبینیم که همهمی گیلگمش و انکیدو برپا شد
 گوید:احترام به گیلگمش می

 مردی،تو همان یگانه»
 تویی که مادرت تو را آبستن شد،

 مادرت نانسون تو را به دنیا آورد، ...
 انلیل تو را برتر از مردم قرار داد،

 1«.و پادشاهی بر مردمان را برایت مقدر ساخت
دانست، چرا با وی به آید: اگر انکیدو این را از همان ابتدا میسؤالی در اینجا پیش می

 ؟!نبرد برخاست
بنابراین معقول نیست که مقصود از این نبرد، جنگ جسمانی بین گیلگمش و انکیدو 

توانیم بگوییم این یک جنگ عقیدتی بود که انکیدو را در پایان می ،. آریبوده باشد
واداشت اعتراف کند که گیلگمش همان پسر نانسونا و انلیل است که وصیت نموده 

 .شودگیلگمش پادشاه 
دارد که انکیدو، هم روشنی بیان میبا این جمالت به ـپس از جنگـانکیدو های گفته

گیلگمش از نوادگان که کند ولی اقرار نمی ؛شماردرا مقدس می نانسونا و هم انلیل
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 و اینک معترف است که: هاستآن
مردی، تویی که مادرت تو را آبستن شد، مادرت نانسون تو را به دنیا تو همان یگانه»

 «.و پادشاهی بر مردمان را برایت مقدر ساخت آورد، ... انلیل تو را برتر از مردم قرار داد
ها را متونی صریح و به شمار آوریم و آن رمزگونهاساس ما باید این متون را  بر این

که ی گمان نکنیم. در حقیقت، این طبیعت عموم متون دینی است؛ چرااللفظتحتصرفًا 
ها گاهی رساندن پیامی و هدف آن اندآیند و حاوی حکمتم دیگری میاین متون از عوال

اهلش آن را بسیاری اوقات مراد از این رمز و رازها که غیربسا در  به اهلش است و چه
کاری شناسند، محافظت آن پیام از دست کسانی باشد که بر مبنای این رازها به فریبنمی

کسی از ما در اینکه تردید رؤیاها، متونی دینی هستند. چهبیطور مثال بهآورند. روی می
 !معمواًل رؤیاها پر رمز و رازند شک دارد؟

از  کردن ظلم و ستم و شّر کناولین سفر گیلگمش برای قتل شیطان هومبابا و ریشه
 زمین:

به او گفت: هومبابای دهشتناک در جنگل  ه،گیلگمش، انکیدو را خطاب قرار داد»
 «.کن سازیمرا از روی زمین ریشه پس آن را بکشیم و شّر  ؛سکنا گزیده است

دید که پیروزی وی در رؤیاهای بسیاری می و قبل از آنکه گیلگمش شیطان را بکشد،
 داد:مأموریت اولش را به او بشارت می

 ؛خورد و پایم را گرفتم که کوه نیز سقوط کرد، به من بر و در خواب دومم دید»... 
و مرا از زیر کوه به  گرفتزمین را دربر  ۀاش همدرخشندگی سپس نوری متجلی شد و نور و

 1«.دلم را شادمان ساخت در آورد و به من آب نوشاند و
ها . از دید آنشودمحسوب می «اله» توجه باشداز دید سومریان هر چیزی که قابل

؛ دنیا اله است، منّیت اله است، جماعت اله است و افراد صالح و مقدس نیز اله هستند
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را به پیامبران و صالحان، دنیا یا منیت تبدیل کنیم و با  «اله» ۀتوانیم کلمبنابراین ما می
 نهفته در آن را دریابیم: تأمل در متن، حکمت سرشارِ 

 و گیلگمش دهان گشود و به انکیدو گفت:»
 گیرد؟بتواند به درجات آسمان اوج کسی میدوست من! چه

 کنند،ها )صالحان( کسانی هستند که با شاماش تا ابد زندگی میو تنها الهه
 شده است،اما نسل بشر روزگارش شمرده

 1«.و هر آنچه انجام دادند بر باد هواست
ِدْمَنادر قرآن نیز آمده است: 

َ
نُثوًرا َهَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَمٍل  ِمْن  َعِمُلوا َما ِإَلی َوق )و به  مَّ

 2بر باد دهیم(. غباراند بپردازیم و همه را چون اعمالی که کرده
اش یکیتار سوم است، در نهایت خواست از یک گونهخداو گیلگمش که دو سومش 

سوی کسی که از تاریکی رها و با خدایان جاوید شده بود رفت و او، خالص شود، پس به
بنابراین برخالف تصور برخی خوانندگان حماسه، سفر ؛ ( بودجدش اوتناپیشتیم )نوح 

جاودانگی جسمانی نبود، بلکه سیری با  ، سفری برای کسبسوی نوح گیلگمش به
 هدف کسب جاودانگی روحانی بوده است.

دینی و  کامالً گیلگمش  ۀبا توجه به مجموع مطالب پیشین، آیا اگر بگوییم حماس
 کسی بر ما خرده بگیرد؟!شایسته خواهد بود  گیلگمش نیز شخصیتی دینی است

** ** ** 

 گیلگمش و یوسف توقفگاه هفتم:

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  21 /احمدالحسن: 
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 گیلگمش و یوسف  توقفگاه هفتم:
گیلگمش در سفر اولش پیروز شد و شیطان هومبابا را کشت. سپس به اوروک بازگشت 

 ایشتار یا اینانا( را آغاز کند: ۀو تاجش را بر سر گذاشت تا جنگ دوم با دنیا )اله
ار شکوهمند سر باال گرفت و زیبایی وقتی گیلگمش تاج خود را به سر گذاشت، ایشت»

 گیلگمش را دید و او را گفت: گیلگمش به حضور من بیا و داماد من باش،
 مند گردم،ات را به من عطا کن تا از آن بهرهثمره

 بگذار من عروس تو و تو داماد من باشی،
 برای تو مرکبی از سنگ الجورد و طال مهیا خواهم کرد،

 های برنزین،تههایی از طال و دسبا چرخ
 .جای قاطران بارکش آن را خواهند کشیدصاعقه به و دیوهای توانمندِ 

 در آن پیچیده است، رایحۀ برنجبینی ما وارد شوی، می ۀوقتی به خان
 ما وارد شدی، آستانه و سریر آن به پاهایت بوسه خواهند زد، ۀوقتی به خان

 خواهند کرد. ...پادشاهان حکمرانان و شاهزادگان در برابرت تعظیم 
 گیلگمش لب به سخن گشود و به ایشتار شکوهمند پاسخ داد: ...

 خواهم رسید؟ ایچنانچه با تو ازدواج کنم، به چه نکویی
 تو!

 شود، نیستی،تو جز آتشدانی که در سرما خاموش می
 مانی که بوران و باد را مانع نیست،تو چون درِب ناقصی می

 خورند،شیرمردان شکست میتو کاخی هستی که درون آن 
 سازد،اش را ویران میو فیلی هستی که کجاوه

کشاند و َمشکی هستی که تو همچون قیری هستی که حامل خود را به آلودگی می
 کند،حاملش را خیس می

 ریزد،تو سنگ مرمری هستی که دیوارش فرو می
 خورد،می، فریبش را با  روی کردن به آنکه دشمنش  هستی تو چون سنگ یشمی

 گزد،اش را میتو کفشی هستی که پوشنده
 ای؟یک از عاشقانت پایدار ماندهبر عشق کدام
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 ای؟ ...یک از بندگانت همیشه راضی بودهو از کدام
 و به آسمان باال رفت، بسیار عصبانی شدایشتار با شنیدن این سخنان 

 کنان گفت:گریهایشتار صعود کرد و به محضر پدرش انو و مادرش آنتوم رفت و 
 من اهانت روا داشت، پدرم، گیلگمش مرا تحقیر کرد و به ای

 مرا ناسزا گفت و اعمال پلیدم را نکوهش کرد.
 انو زبان به سخن گشود و به ایشتار شکوهمند گفت:

 تو خود به او تعّرض کردی و از این رو گیلگمش به تو اهانت کرد،
 .ات را بازشمردها و اعمال آلودهو بدی

یشتار زبان به سخن گشود و به )انو( گفت: ای پدر، برای من گاوی آسمانی بیافرین تا ا
 گیلگمش را نابود کند،

 و اگر از آفریدن گاو آسمانی امتناع ورزی، درب عالم زیرین را در هم خواهم شکست،
تا برخیزند و زندگان را دهم اجازه میاش را باز خواهم کرد و مردگان را و هر دو لنگه

 بخورند،
 و شماِر مردگان بیش از زندگان شود،

 انو دهان گشود و به ایشتار شکوهمند پاسخ داد:
سالی خواهد آمد که هیچ اگر آنچه را خواهانی به انجام برسانم، هفت سال خشک

 .محصولی باقی نخواهد ماند
 ای؟کافی محصول برای مردم گرد آورده قدر بهآیا تو 

 ای؟پایان به انبار گذاشتهای برای چهار و آیا علوفه
های غالت برای مردم و علوفه ایشتار دهان گشود و پدرش انو را پاسخ داد: خرمن

 ام،برای چهارپایان انبار کرده
ات قدر کافی برای مردم و حیوانحاصل فرا آید، حبوبات و علوفه بهو اگر هفت سال بی

 1«هست.

                                                                                                                                                                 
 .طه باقر ،گیلگمش ۀحماس. 1
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تِ  َوَراَوَدْتهُ  در قرآن نیز آمده است: ْفِسِه  َعن َبیِتَها ِفی ُهَو  یالَّ َقِت  نَّ ْبَواَب  َوَغلَّ
َ
اَلْت  اأْل

َ
 َوق

اَل  َلک َهیَت 
َ
هُ  ِه للا َمَعاذَ  ق ی ِإنَّ ْحَسَن  َرِبّ

َ
هُ  َمْثَوای أ اِلُموَن  یْفِلُح  اَل  ِإنَّ [ که وی زنو آن ]) الظَّ

و گفت: بیا که از آِن توام!  بست[ اش بود خواست از او کام گیرد، و درها را ]پیاپیدر خانه
او آقای من است. به من جای نیکو داده است. قطعًا ! [ گفت: پناه بر خدا]یوسف

 1(.شوندستمکاران رستگار نمی
 اَل
َ
ًبا ِسِنیَن  َسْبَع  َتْزَرُعوَن  ق

َ
ْم  َفَما َدأ ِلیاًل  ِإالَّ  ُسنُبِلِه  ِفی َفَذُروهُ  َحَصدتُّ

َ
ا ق مَّ کُلوَن  ِمّ

ْ
 ُثمَّ *  َتأ

ِتی
ْ
کْلَن  ِشَدادٌ  َسْبٌع  ِلکذَ  َبْعدِ  ِمن یأ

ْ
ْمُتْم  َما یأ دَّ

َ
ِلیاًل  ِإالَّ  َلُهنَّ  ق

َ
ا ق مَّ ِتی ُثمَّ *  ُتْحِصُنوَن  ِمّ

ْ
 ِمن یأ

اُس  یَغاُث  ِفیِه  َعاٌم  ِلکذَ  َبْعدِ  کنید هفت سال با جدیت زراعت می گفت) یْعِصُروَن  َوِفیِه  النَّ
و ذخیره ]های خود باقی بگذارید خورید، در خوشهو آنچه را درو کردید، جز کمی که می

ها[ ذخیره آید که آنچه را برای آن ]سالهفت سال سخت و دشوار می ،بعد از آن. کنید[
د که باران رس. سپس سالی فرامیخوریدکنید، میمگر اندکی که نگهداری می ،ایدکرده

 [های روغنی راها و دانهمیوه]شود؛ و در آن سال، مردم عصاره فراوان نصیب مردم می
 2(.گیرندمی

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2012دسامبر  22 /احمدالحسن: 

                                                                                                                                                                 
 .3۲ ،یوسف. 1
 .۴۹تا  ۴۷آیات  ،یوسف .2
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 هستی، تو بر آن مراقبچشمی که تو را نبیند که  بادکور 

  .یاهای ندادکه از محبت خویش به او بهره ایبنده زیانبار باد داد و ستد
پوششی از انوار و هدایتی  درپس  ؛مرا به رجوع به آثار فرمان دادی !خدایا

چنان که ، همسویت بازگردمبه دن آثار، تا پس از دیسوی خود بازگردانجو بهبصیرت
 و همتم نگاهدارم درونم را از نگاه به آنها کهی طور به، از راه آنها به بارگاهت بار یافتم

 ی.یراستی تو بر هر چیز تواناه باشد، که ب خالی هاآنه ب اتکااز 
** ** ** 

 لغزندکنند یا میکسانی هستند که در سفر جاودانگی سقوط میتوقفگاه هشتم: 

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  23 /احمدالحسن: 

 لغزندیا می کنندکه در سفر جاودانگی سقوط میهستند توقفگاه هشتم: کسانی 
توضیح دادم که سفر گیلگمش از جاودانگی روحانی و زندگی جاودان اخروی سخن 

بودن آن واقف خردان نیز به فانیبیحتی گوید، نه جاودانگی جسم که فانی است و می
هستند، چه برسد به گیلگمش که در حماسه، حکیم و دانا به حقایق امور توصیف شده 

 است.
ز جاودانگی و مرگ در داستان، جاودانگی و مرگ روح است، مرگ از آنجا که منظور ا

ن اینکه سقوط اش را بدو. انکیدو نتوانست سفر جاودانگیاستانکیدو نیز بر همین منوال 
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را زیر پا  شهای گیلگمش به خودیا مرتکب محرمات شود و وصیت کند یا لغزشی یابد
های جهان زیرین سقوط کرد و تاریکیبه پایان برساند. نتیجه این شد که او به  بگذارد

های جهان زیرین و بازایستادن پس از لغزیدن، گیلگمش کوشید وی را از این تاریکی
 نجاتش دهد:

 انکیدو به جهان زیرین سقوط کرد،»
 داد،فرا نکه به سخنان سرورش گوش چرا

 ای به تن کرد،پاکیزه ۀو جام
 بردند،صاحبان قدرت چونان دشمنان بر او هجوم 

 ،مالیدجام تازۀ َتَنش روغن  به و او
 بر اثر بویش گرد وی جمع شدند،

 عصا را چون تیری به جهان زیرین پرتاب کرد،
 اش نمودند،ها اصابت نمود، از هر سو احاطهو کسانی که تیر به آن

 عصا را به دست گرفت،
 وجوش افتادند،اشباح مردگان پیرامونش به جنب

 و نعلین به پا کرد،
 و صدایی در جهان زیرین به پا نمود،

 داشت بوسید،و همسری را که دوست می
 داشت سیلی بنواخت،و همسری را که ناپسند می
 داشت بوسید،و فرزندی را که دوست می
 داشت سیلی بنواخت،و فرزندی را که ناپسند می

 ای از عالم زیرین، با نیرو او را گرفت،صیحه
..................... 

..................... 
 او در آوردگاه به جایگاه مردانگی سقوط نکرد،
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 1«.عالم زیرین بود که او را با قدرت گرفت
بابلی دارد نه سومری. از آنچه در  ۀشدن او به احتمال قوی ریشمرگ انکیدو و دفن»

آید که مرگ انکیدو آمده، چنین برمی "گیلگمش، انکیدو و جهان زیرین" شعری با عنوان
شکل اژدهاست( " شیطان جهان زیرین )که بهکور"؛ بلکه وی از طرف ه استعادی نبود

گاهی داشت( دستگیر شد. های آن جهان )که او نسبت به آنخاطر سرپیچی از آیینبه ها آ
وانند شوق و تا بت اندرا ساخته "انکیدو" داستان مرگ "،گیلگمش ۀحماس"مؤلفان بابلِی 

ست به نحو مؤثرتری وجوی زندگی جاودانی که اوج منظومه احرارت گیلگمش را در جست
 ۀاولی ۀیدکنندگان کور مادتقلبرداران و ، ادیبان بابلی صرفًا کپیحالبه هر  ...توصیف کنند

داستان سومری را بر حسب  ۀچنان مضمون و شیواند. شعرای بابلی آنسومری نبوده
حکایت چیزی باقی نمانده  سومرِی  ۀاند که جز هستیطِی خود دگرگون کردهمقتضیات مح

 2«.است
** ** ** 

 سمت جدش نوحسفر گیلگمش بهتوقفگاه نهم: 

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  23 /احمدالحسن: 

 سفر گیلگمش به سمت جدش نوح توقفگاه نهم:
شود و او در این سفر در )اوتناپیشتیم( آغاز می سوی جدش نوحسفر گیلگمش به

نه جاودانگی جسم. گیلگمش از همان  ،وجوی جاودانگی است؛ جاودانگی روحجست
 اشاره شد که: او و به این سخن برای جسم نیستدانست که هیچ جاودانگی ابتدا می

اما نسل  ؛کنندمیها )صالحان( کسانی هستند که با شاماش تا ابد زندگی و تنها الهه»
 «.ند بر باد هواستاهو هر آنچه انجام داد شده استبشر روزگارش شمرده

                                                                                                                                                                 
 .۲۸۸ص ،کریمر نوح سومریان، ساموئیل. 1
 .۳۷۳تا  ۳۲۳ص ،کریمر نوح ساموئیل ،از الواح سومر. 2
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 داند.خوبی میسالیان دراز است که مرده و او این مطلب را به و جدش نوح 
 دیگر است. یبنابراین سفر مزبور، سفری به دنیای

که برای  اییگذارد و آن جاودانگو در این سفر گیلگمش بر نْفس خویش پای می
آورد. در همان سفر و حتی پیش از رسیدن به آن، سفرش را آغاز کرده بود، به دست می

 رسد:اش می)اوتناپیشتیم( برسد به خواسته آنکه به جدش نوح
 1«شوم.کنم و در صحراها سرگردان میسازم و پوست شیر به تن میموهایم را رها می»

سوی جدش اوتناپیشتیم در سفرش به شود وگیلگمش وارد عالم حقیقت می
 کند:گونه که هست مشاهده می ( امور را همان)نوح

 سرانجام به کوه "ماشو" رسید،»
 کند،را نگهبانی می دیخورشکوهی که هر روز طلوع و غروب 

 رسد،آسمان می ۀکه بلندایش به پهنهمان
 رسد،اش به جهان زیرین میو در پایین، دامنه

 اند،" به نگهبانی ایستادهچینمردان سخنآن " ۀبر درواز 
 و نگاهشان مرگبار است، کنندترس و وحشت ایجاد میکسانی که 

 ها بر کوهستان سایه افکنده است،آنبزرگی 
 کنند،ها که خورشید را در طلوع و غروبش نگهبانی میآن

 اش به زردی گرایید،، چهرهترس و وحشتها را دید از وقتی گیلگمش آن
 و نزدیک رفت. به خود شجاعت دادسپس 

 و گفت:کرد را خطاب  همسرش" چینمرد سخن"
 جسمش از جنس خدایان است. آیدسوی ما میکه به آن

 " به او پاسخ داد:چینمرد سخنهمسر "
 سومش از انسان.آری، دوسوم او از خدایان است و یک

 گیلگمش را خطاب کرد، "چینمرد سخنسپس "
                                                                                                                                                                 

 .گیلگمش ۀحماس. 1
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 چنین گفت: خدایانو به فرزند 
 چیز تو را به این سفر دراز واداشت؟چه

 سوی من آمدی؟العبور بهچرا راه پیمودی و با گذر از دریاهای صعب
 به من بازگوی. ،قصد خود را از آمدنت
 گیلگمش پاسخ داد:
 ام،به اینجا سفر کرده نوح(-اوتناپیشتیم)به قصد دیدار با پدرم 

 جسته است،همو که به جمع خدایان راه 
 ام تا از او معمای زندگی و مرگ را جویا شوم.آمده

 زبان به سخن گشود و خطاب به گیلگمش گفت:چین مرد سخن
 کس نتوانسته چنین کند، ای گیلگمش،تاکنون هیچ

 ها عبور نکرده است،هیچ بشری از مسیر کوه
که نوری وجود  برابر دوازده ساعت تاریکی بر آن سایه افکنده، طوریدو زیرا مسافِت 

 ، ...بخشی از حماسه شکسته شده استندارد، ... 
 ،باشد ام غم و دردگیلگمش پاسخ داد: قصد رفتن دارم حتی اگر بهره

 چه در سرما و چه در گرما و چه آه و زاری و نوحه،
 کوهستان را برایم بگشای، ۀحاال درواز 
 دهان گشود و به گیلگمش پاسخ داد:چین مرد سخن

 بور کن و نترس،گیلگمش، ع
 دهم از کوهستان "ماشو" عبور کنی،به تو اجازه می

 را بپیمایی، هاکوهرشتهها و باشد که کوه
 باشد که پاهایت تو را سالم بازگرداند،

 1«.روَیت باز است کوهستان! پیِش  ۀاین هم درواز 
مستی  ی برایکه گویی نمادرسد میبه بانوی مهماندار  تایابد سفر گیلگمش ادامه می

                                                                                                                                                                 
 .۷۶و  ۷۵ص  ،طه باقر ،گیلگمش ۀحماس. 1
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. بانوی مهماندار او را به دنیا، توجه به خود و از دلباختگی به دنیا و منیت است مردم
 کند:در طلب جاودانگی دعوت می آورِ کردن این سفر ماللترها

 بانوی مهماندار به گیلگمش پاسخ داد و گفت:»
 ش هستی نخواهی یافت،اَ را که در پی ایگاه آن زندگیتو هیچ

 دایان انسان را آفریدند، مرگ را قسمتش قرار دادند،که وقتی خچرا
 اما زندگی را برای خود نگاه داشتند،

کنده ساز،  اما تو ای گیلگمش، اندرون خود را از طعام آ
 شب و روز، در جشن و طرب باش،

 کوبی کن،روزت را پای هر
 بپرداز، سرگرمیشب و روز به رقص و 

 های پاکیزه و درخشنده به تن کن،جامه
 رت را بشوی و در آب استحمام کن،س

 هایت را گرفته است مهر بورز،به کودک خردسالی که دست
 و همسری را که در آغوش داری، شادمان ساز،

 این همان نصیب انسان است.
 گفت: ه،گونه ادامه داد و بانوی مهماندار را مخاطب قرار داداما گیلگمش این

 کدام است؟ میشتیپااوتنای بانوی مهماندار، راه 
 م کن، چگونه به او برسم؟اراهنمایی

 اگر راهی باشد که به او برسم، از دریاها نیز خواهم گذشت،
 1«.سرگردان خواهم رفت هابیاباناگر رسیدن به او ناممکن باشد همچنان در 

منظورش را از گیلگمش  ،در قرآن آخر، گویی موسی هایجه به این عبارتبا تو
ْبَرُح  اَل  گوید:نجا که میاقتباس کرده است آ

َ
ی أ ْبُلَغ  َحتَّ

َ
ْو  اْلَبْحَریِن  َمْجَمَع  أ

َ
ْمِضی أ

َ
 ُحُقًبا أ

سالیان طوالنی رسم یا ب دو دریا یا به محل تالقی آنجا که به )من همچنان خواهم رفت تا

                                                                                                                                                                 
 .۸۲تا  ۷۹ص  ،طه باقر ،گیلگمش ۀحماس. 1
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 1(.بگذرد
رسد و ( میتا به جدش اوتناپیشتیم )نوح  کندو سفر گیلگمش ادامه پیدا می

گیلگمش راز زندگی را از جدش  کند.طوفان را برای او حکایت می ۀجدش قص
 گیرد:میفرا

 اوتناپیشتیم به گیلگمش گفت:»
 رحم،مرگ سنگدل است و بی

 د؟ایم که تا ابد بر جای مانَ ای ساختهکی خانه
 ایم که تا ابد ادامه یابد؟کی عهدی بسته

 خواهند داشت؟کنند تا ابد آیا برادران، میراثی را که تقسیم می
 آیا کینه تا ابد بر زمین باقی خواهد ماند؟

 ماند؟رود و طوفان تا ابد باقی میآیا رودخانه باال می
خورشید نگشوده، اجلش  ۀاش خارج نشده و چشم به چهر پروانه هنوز از پیله

 رسد،میافر 
 تاکنون زندگی جاوید نبوده است، روزگاران کهناز 

 ن شباهت است!و چقدر بین خفتگان و مردگا
 آیا همچون مردگان نیستند؟!

 2«د سرَور و بنده را از هم بازشناسد؟رسد، کیست که توانَ که اجل فراهنگامی
ها، قبل از ظهور کند که سومریها و اشعار سومریان ثابت میها، داستانحماسه

 ها وادیان یهودی، مسیحی و اسالم، داستان دین الهی را با تمام جزئیات، شخصیت
ن سومریان، خداوندگاِر حقیقِی اند. در الواح ِگلیطور کامل در اختیار داشتهنمادهای آن به

های مقدس، های اخالقی، آرمانها دارای عقاید، ارزشچیز غالب است. آنبر همه یکتا

                                                                                                                                                                 
 .۶۰ ،کهف. 1
 .۸۷ص  ،طه باقر ،گیلگمش ۀحماس. 2
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های پیروزی بر شیطان و بر دنیا و بر منیت و حب ذات های آن، روشعبادت و شیوه
 هستند.

 اند.ومریان، تمام دین از الف تا یاء را در اختیار داشتهبنابراین س
 اند؟ها را از کجا آوردهاین

النهرین پدیدار زمین بینطور ناگهانی در تاریخ سر پیچیده و کامل را که به ۀاین مجموع
 اند؟از کجا آورده شده است

این است  روشن و نمایان است ـهمچون خورشید تابانـواقعیتی که برای افراد عاقل 
که یک جهش فرهنگی و تمدنی، فرهنگ و تمدن سومریان را برای ما پدیدار ساخته 

منکر این مطلب شود، به خودش  ها اشاره شدخواهد با وجود آنچه به آنکس میاست. هر
هایی برای فرضیات و نظریه که اشاره شد طورهمان داند. مربوط است و خودش می

آمدن  ۀطور نبود، کار به طرح نظریین جهش فرهنگی ارائه شده است؛ که اگر اینتفسیر ا
 !کشیدموجوداتی از فضا نمی

شگفتا و حیرتا از کسانی که برای شرح این جهش فرهنگی به ورود موجودات 
ها البته هیچ اثری از آن که کننداستناد می شانیهانیکهای ها و قدرتفرازمینی با مرکب

پذیرند که نْفس آدم در بدنش دمیده، یا به آن متصل شد، ولی نمی ؛بینیمنمی بر زمین
سازماندهی و توانایی اندیشیدن و  و در ایجاد ،سپس تکامل یافت و به سطحی باالتر

 ادراک ارتقا یافت.
** ** ** 

 سومریان و حاکمیت خدا توقفگاه دهم:

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  23 /احمدالحسن: 

 سومریان و حاکمیت خدا دهم: توقفگاه
 گوید:دکتر کریمر در خصوص حکومت می

 روحیصورت نخستین پارلماِن دارای دو مجلس: پیشرفت اجتماعی و حکومت به»
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 بذرکردن آن بسیار دشوار. درخت بارور تمدن با پیچ است و دنبالدرانسان معمواًل کند و پیچ
زندگی معروف به  ۀمثال شیو عنوانبه ل و سال فاصله دارد.اصلی خود هزاران مایْ 

را در نظر مجسم است مجلس سیاسی  که همان یا اساسنامۀ آن  آن نهادهایدموکراسی و 
های غرب و گونه حکومت عماًل در انحصار تمدنرسد که اینکنید. ظاهرًا چنین به نظر می

کند که هزاران سال پیش اما کسی تصور آن را هم نمی ؛محصول قرون اخیر است
اش با که رابطهای از جهان آن هم در گوشه ؛های سیاسی وجود داشته باشدپارلمان

خبر از آنچه در دل خاک شناس شکیبا بی. یک باستاناستدموکراتیک ناچیز  نهادهای
ها با بیل و گونه کاوشینکاود. بر اثر اخواهد یافت، همواره عمق و پهنای زمین را می

کلنگ بود که ما توانستیم از تشکیل یک مجلس سیاسی در حدود پنج هزار سال پیش پرده 
 چنین مجمعی نخستین بار در خاور نزدیک منعقد شده است.. برداریم

سال پیش از میالد، اولین پارلمان سیاسی تاریخ مدون نسل بشر،  3000آری، حدود 
های امروزی از دو مجلس پا شد. این مجمع مانند پارلمان شوری برپرابهت و شکل پربه

یکی مجلس سنا یا مجلس شیوخ و دیگری مجلس عوام )نمایندگان( که  ؛شدتشکیل می
 ۀآمدند. اعضای دو مجلس در یک جلسقادر به حمل سالح به عضویت آن درمی جواناِن 

ت صلح و جنگ به آن بستگی مهمی که سرنوش ۀلئمس ۀمشترک برای اخذ تصمیم دربار 
یکی از دو راه را باید جستند. مجلس در وضعی قرار گرفته بود که ناچار داشت، شرکت می

کار و کرد: صلح به هر قیمت، یا استقالل به قیمت جنگ. نمایندگان محافظهانتخاب می
را اما پادشاه تصمیم آنان ؛ مجلس سنا به نفع صلح به هر قیمت رأی دادند ۀخوردسال

نقض کرد و موضوع را در مجلس عوام مطرح ساخت. این مجلس به نفع جنگ و آزادی 
 ها را تصویب نمود.رأی داد و پادشاه تصمیم آن

، نخستین مجمع سیاسی که انسان شناخته، تشکیل جلسه داده کجای جهاندر 
 است؟

 ۀدر قار زمین و برخالف تصور و استنباطی که امروزه رواج دارد، این مجلس در مغرب
ها بعد به وجود آمد. شگفتا که چنین اروپا نبود؛ مجالس سیاسی یونان و جمهوری روم مدت

جایی که گمان منعقد شد؛  مجلس کهنی در سرزمین جباران و خودکامگان سرکش
 رفت با مجامع سیاسی آشنایی و پیوندی داشته باشند، یعنی خاور نزدیک.نمی
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که در شمال تشکیل شد شده در سرزمینی نخستین مجلس سیاسی شناخته ،آری
نامیدند. خلیج فارس میان دو رود دجله و فرات قرار دارد و پیشینیان آن را سومر می

سوم پیش از میالد. در  ۀمناسبت نیست بدانیم انعقاد آن، چه زمانی بوده است. در هزار بی
گمان ت داشتند که بیمردمی سکون ـجنوبی عراق امروز ۀمنطقـ آن روزها در سرزمین سومر

 1«.آن دوره در کشور خود برخوردار بودند ۀشدترین تمدن شناختهاز درخشان
شناسان سومریان و حاکمیت خدا موضوعی است که کریمر و بسیاری از باستان ۀرابط

یا خداناباورند و دین را از  به حاکمیت خدا اعتقاد نداردیا ها زیرا آن؛ از درک آن عاجزند
هایی از برداریآورند و تورات و قرآن را صرفًا کپیسومریان به شمار می اختراعات

گیرند. به همین دلیل در نظر می ـطوفان ۀمانند قصـهای تخیلی سومریان داستان
که این افراد دریافتند پادشاه سومری موضوع جنگ را در دو مجلس به شور هنگامی

ها دموکراسی و مشابه عملکرد سومریگونه حکم قطعی صادر کردند که گذاشت، این
وجه هیچها بهدموکراسی امروز غرب بوده است. این در حالی است که عملکرد سومری

بسیاری وجود  که متون سومرِی دموکراسی غربی نبود و ارتباطی هم با آن نداشت؛ چرا
شده است حاکم، مشروعیت خود را از تنصیب الهی به دست  تأکیدها دارد که در آن

 آورد.می
و پیامبران به ارث  بنابراین نظام حکمرانی سومریان، نظامی است که از نوح

اند. سومریان از یک سیستم بردهارث که دین الهی را از آنان به  طورهمان اند؛ برده
؛ شده داشتندکه دین الهِی تحریف طورهمان  ؛شده برخوردار بودندحکمرانی الهی تحریف

معنای دموکراسی بنابراین سیستم حکومتی سومریان نه دیکتاتوری بود و نه دموکراسی به
 غرب امروز. ۀشدشناخته

ها )خدایان( تعیین نظام حکومتی سومریان به این صورت بود که پادشاه را الهه
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فرما از سوی خداوند ادشاه یا حکمکه در سیستم حکومت الهی نیز پ طورهمان کردند؛ می
الهی، اجرای قانون  ۀبخشیدن به خواست و اراداین حاکم، تحقق ۀشود. وظیفتعیین می

فرمای الهی، خوِد بنابراین هدف از تعیین حکم؛ خدا و برخورد عادالنه با ستمدیدگان است
شده از معینحاکمی  با اشراف حتی تواندحکمرانی نیست و این نظام حکمرانی الهی می

رفتن خطابههنگام  درو  بر اجرای قوانین عملی شودنظارت بر اجرای قوانین و سوی خدا، 
شده از سوی حاکم معینای صحیح مداخله نماید و ضرورتی ندارد که گونه، بهفراینداین 

 .شودتا هدف از تنصیب و تعیینش عملی  به حکمرانی مبادرت ورزد خداوند
اموئیل کریمر آورده است سومری که دکتر س ۀقریب به آن را در نمونما این مطلب یا 

بینیم. جایی که بین کیش و اوروک بر سر حکمرانی و ادعای تنصیب الهی نزاع بود و می
اجعه کرد، ولی او خود را به حاکم اوروک برای انتخاب جنگ یا صلح به آرای ملت مر 

که در مطلب پیشین این موضوع  طوران هم ؛دیده استنهادن به آن رأی ملزم نمیگردن
 شود:وضوح مشاهده میبه

 شد، اخبارش اوضاع و احوال سیاسی که موجب انعقاد نخستین مجلس سنا در تاریخ»
مانند ـ سال پیش از میالد 3000: سرزمین سومر در باشداز این قرار تواند می ه وشدمدون 

که برای احراز برتری بر سراسر  شدتشکیل میشهر ـاز چند دولت ـچندین قرن بعد یوناِن 
سومر با یکدیگر همواره رقابت و کشمکش داشتند. یکی از این شهرهای مهم در آن زمان 

سلطنت را بالفاصله پس از طوفان، از آسمان دریافت  ـاساطیر سومری طبقـکه  کیش بود
های وک( در دوردستنام ارک )اور شهر دیگری بهـکرده بود؛ ولی در همان زمان دولت

افزود و برتری کیش در روز بر نفوذ و اعتبار خود میبهجنوب کیش وجود داشت. ارک روز
. پادشاه کیش متوجه خطر شد؛ بنابراین از کشور ارک انداختمخاطره می بهسومر را 

جنگ باشد. در چنین شرایط  ۀخواست که حاکمیت او را بپذیرد؛ در غیر این صورت، آماد
قادر به حمل سالح )جنگجویان( تشکیل  بود که مجلس شیوخ و مجلس مرداِن  ایبحرانی

یوغ پادشاه کیش  گزیدند: به زیربایست یکی از دو راه را برمیجلسه دادند. دو مجلس می
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 1«.گرفتن سالح و نبرد در راه حفظ استقاللدستاز صلح و آرامش، یا بهمندی رفتن و بهره
شدن از سوی پادشاهان سومری فقط ادعای تعیین  این درست است که برخی از

را داشتند، ولی آنچه برای ما اهمیت دارد این است که عموم سومریان به تنصیب  خداوند
دفعات به دست ما رسیده، مبنی بر اینکه  اند. آنچه از الواح ِگلین بهالهی معتقد بوده

شوند، مؤّید این مدعاست. میپادشاهان، نوادگان خدایان هستند و از سوی خدایان تعیین 
ای است که در سومر یا سرزمین منازعه ۀدهندقرآن داستانی نقل کرده که نشان

که حاکمی ـ با ابراهیم خلیل ،النهرین بین یکی از پادشاهان مدعی حکمرانیبین
 روی داده است: ـاز طرف خدا بود منصوب
 َلْم
َ
ِذی ِإَلی َتَر  أ ِه  ِفی ِإْبَراِهیَم  َحاجَّ  الَّ ْن  َرِبّ

َ
اَل  ِإْذ  اْلُمْلک هُ للا آَتاهُ  أ

َ
ی ِإْبَراِهیُم  ق ِذی َرِبّ  الَّ

اَل  َویِمیُت  یْحیی
َ
َنا ق

َ
ْحیی أ

ُ
ِمیُت  أ

ُ
اَل  َوأ

َ
ِتی هَ للا َفِإنَّ  ِإْبَراِهیُم  ق

ْ
ْمِس  یأ ِت  اْلَمْشِرِق  ِمَن  ِبالشَّ

ْ
 َفأ

ِذی َفُبِهَت  اْلَمْغِرِب  ِمَن  ِبَها اِلِمیَن  اْلَقْوَم  یْهِدی اَل  هُ للَوا کَفَر  الَّ کسی را که  )آیا ندیدی آن الظَّ
پروردگارش محاجه کرد؟ آنگاه که  ۀدربار  ـکه خدا به او پادشاهی ارزانی کرده بودـ با ابراهیم

کنم و میراند. او گفت: من نیز زنده میکند و میابراهیم گفت: پروردگار من زنده می
در تو آن را از مغرب برآور.  ،آوردگفت: خدا خورشید را از مشرق برمیمیرانم. ابراهیم می

 2کند(.خدا ستمکاران را هدایت نمیو  ؛آن کافر حیران شداین زمان 
وضوح در توانیم با مراجعه به متون سومریان، اکدیان و بابلیان این موضوع را بهمی

ها معتقد بودند حکومت و پادشاهی باید با ها مشاهده کنیم که آنبسیاری از متون آن
که در باور دین الهی صحیح در تورات، انجیل و  طورهمان تنصیب الهی صورت گیرد؛ 

آشکارا حکایت از آن دارد که سومریان دین الهِی  مطلب اینگونه است.  قرآن نیز همین
ترین قسمتش قوانین شرعی مقدس و که مهمـنیز اند و به تعالیم آن برده ارثکهن را به 
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ولی با گذشت زمان، همان چیزی اتفاق افتاد که  ؛اندپایبند بوده ـتعیین مجری آن بود
ساختن حاکم حکمرانی الهی و مقهوردهد و آن تحریف دین الهی، غصب همیشه رخ می

شاهدیم  که در ماجرای حضرت ابراهیم طورهمان ؛ استشده از سوی خداوند تعیین
تا در زمانی که خدا اراده فرموده  که وی در نهایت مجبور شد سرزمین پدرانش را ترک گوید

به سرزمین سومر و  طالبابی بن بود، فرزندانش بازگردند؛ یعنی بازگشت پسرش علی
 النهرین یا عراق فعلی.اکد یا شومر یا شنعار یا سرزمین بین

 ،های سومریان نقل کرده و در آناین یکی از متونی است که دکتر کریمر از کتیبه
 دارد:ها به دین الهی و تعیین پادشاه یا حاکم از سوی خدا را بیان میاعتقاد آن
 های جهان،ن تمام سرزمینای سومر، ای سرزمین عظیم، در بی»

 ور هستی،تو در نور ثابت و راسخ غوطه
مردم منتشر  ۀکه از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن قوانین الهی را بین هم

 سازد،می
 .نیافتنیراستی قوانین الهی مقدس تو، قوانینی برجسته و واالست و درک آن دستبه

 ،قلبت چنان ژرف است که درک عمق آن ممکن نیست
 شتوان لمسگیرد، ... چونان آسمان است که نمیمعرفت درست از آن سرچشمه می

 کرد،
 آید،و پادشاه تاجدار که با تاج ابدی به دنیا می

 گذارد،آمدن، تاج را برای ابد بر سر خود میدنیاو آقایی که هنگام به
جلوس ت با خدایگان بر تخت آسمانی ایآقایی بس ارجمند است و پادشاه ،آقایت

 .کندمی
 1«. ...مانند کوه عظیم است تاهیراستی پادشابه

** ** ** 
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 خواهند مناظره کنندسید حاممی می بازداشتمراجع با 

Ahmed Alhasan 2012دسامبر  24 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
در خیر و عافیت باشند و  ،کنندگان این صفحهبازدید ۀخواهم هماز خداوند می

اصالح  کنندرفتار میشایست شکلی نارا بیامرزد و عقل کسانی را که به هاآن خطاکاراِن 
 فرماید.

و  شیعیاننزد کلی طور که بهبه ما رسید  از مراجعاز طرف یکی ای مدتی پیش نامه
 یشعطا رخداوند پاداش خی کهـ. او های نجف و قم مشهور استحوزه درطور خاص به

دعوت است و  ۀدر حال مطالعشکلی دقیق و مفصل در حال حاضر بهگفت که  ـفرماید
هایش را گامو عطا فرماید  قتوفیخواهم او را می وندقت برسد. از خداامید دارد که به حقی

به مبارزه دنیا و شیطان  ،«أنا /من»سوی خدا برداشته و با هایی بهکه گام؛ چرااستوار بدارد
 الله. از خداشاءان ،کندنمیرها هرگز است و خداوند چنین شخصی را برخاسته 

 به اوخداوند ختم به خیر فرماید و توان و استواری عطایش فرماید تا اگر را خواهیم او می
برکت  به اوکه داریم لت ئ، ایمانش را علنی سازد. از خداوند مسآوردایمان و توفیق داد 
سرپرست  او .استترین مهربانان مهرباناو  که ؛آَوَردبر او رحم خود رحمت  او ب عنایت کند

 کند.را سرپرستی مینیکوکاران و است من 
چنین مثل متوجه بنده سخن پیشین و آتی  ؛تا همگان بدانند گویممیرا ب لمطااین 

. نیستخیزند برنمی ستیزبه یا کسانی که با دعوت حق  ـدهد شخداوند توفیقـ یمرجع
در  ؛کنندکه با حق ستیز میعملی است بیسخن ما فقط متوجه مراجع و علمای  روی

 بودنشباطلکه پس از آن حتی ؛ورزندمیاصرار برند حالی که بر باطلی که در آن به سر می
 بیان نمودیم.را ندارند  پاسخ دادن به آن توانکه تام و تمام  ایردیهرا با 

 ۀخواستم تا عقید هاآنه کردم و از ئپیش درخواستی برای مناظره با مراجع ارا زرو  چند
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طور را بهاین عقیده که ز آنپس ااعتقاد دارند ـن ه آمعصوم را که بتقلید از غیربودن واجب
که در را ـدعوت مهدوی ما  درخواست کردم دلیِل  هاآناثبات کنند و از  ـکامل نقض نمودم

 .گویندپاسخ  ـه استمنتشر شد« مقدسوصیت »کتاب 
 هاآن ایهای علمی مرتبط با اثبات وجود خدا را بر برخی از پرسش م وادامه دادسپس 

و ما و  شودآغاز  هاآنعلمی میان من و  ۀتا مناظر  ماندمو منتظر پاسخشان کردم طرح 
 .خواهند کردچه  هاآنکه مردم ببینیم 
 ـحسن حمامیـ پاک سیدِ  بازداشتیعنی  ؛دیروز پاسخ مراجع را دریافت کردم متأسفانه
در  را شیخ بزرگوار کاظم ناصریهمچنین  هاآن .محمد علی حمامیفقید فرزند مرجع 

یکی از مشهورترین مراجع حسن حمامی  سیدکه پدر نای و .نجف اشرف دستگیر کردند
شفاعتی برای سید  هاآناز نظر ؛ استبوده یکی از فقهای مشهور شیعه نیز شیعه و جدش 
 حرمجماعتی است که در که حسن حمامی امام نمازنای و .نشدمحسوب حسن حمامی 

او یکی از فقهای شیعه خوِد که نو ای ؛فایده نداشتبرای او نیز شود برپا می امام علی
معیشت تامین برای تدریس علوم حوزه و  «محلی آزاد» امام علی حرمروی بهرواست و 

اش سالی و بیماریکهنهمچنین . به حالش سودی نبخشیدنیز  فقرا و طالب حوزه دارد
به این دلیل تنها  شودمی بازداشتمرتب پاک  بزرگوارِ  سیدِ این  چنیناین شفیعش نشد.نیز 

را دستگیری که فقرا ـسید حسن حمامی  گرنهو  ؛حق است احمدالحسن داردکه ایمان 
خاطر گناهی او را دستگیر به؟ آیا چه جرمی دارد ـکندکسی تعدی نمیکند و به می
ن یازندان انداخته شود؟! به خدا سوگند این کاری که با بار به چند وقت یکتا هر  کنیدمی

خواهد شد که بر شما سایه خواهد زودی ننگ بزرگی بهکنید، می ـحسن حمامیـ پاک سیدِ 
 افکند.

اینانی و  دهمپیشنهاد می! دقت کنید من چه دارید نصافاکسانی که ای مردم! ای 
دهند! من دانش و معرفتی را که امامان و نامند چگونه پاسخ میکه خود را مراجع می

« مراجع»کسانی که خود را این ولی  ؛کنماند تقدیم میه کردهئارا بزرگوارمپدران 
. پاسخ ورزنداصرار میمردم  داشتنگهنادان نو بر  کنندمی تقدیمرا  و نادانی نامند جهلمی
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است: ـ ائمهـ پدرانمبه و فرستادگان  ها به انبیا وبه من همانند پاسخ طاغوت هاآن
 زندان و قتل:

َتَذُر ُموسی
َ
ْوِم ِفْرَعْوَن أ

َ
 ِمْن ق

ُ َ
ْرِض َو یَذَرک َو آِلَهَتک  َو قاَل اْلَمَل

َ
ْوَمُه ِلیْفِسُدوا ِفی اأْل

َ
َو ق

ْبناَءُهْم َو َنْسَتْحیی
َ
ُل أ ُهْم قاِهُروَن  قاَل َسُنَقتِّ

َ
ا َفْوق ِلَقْوِمِه اْسَتعیُنوا  قاَل ُموسی *ِنساَءُهْم َو ِإنَّ

ْرَض َو اْص  ِه للِبا
َ
قیَن للِبُروا ِإنَّ اأْل و سران قوم ) ِه یوِرُثها َمْن یشاُء ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّ

کنی تا در این سرزمین فساد کنند و او، تو و آیا موسی و قومش را رها میفرعون گفتند: 
داریم، و زنانشان را زنده نگاه می خواهیم کشتپسرانشان را گفت:  ؟ترک گویدخدایانت را 

که  جویید و پایداری ورزیدباز خدا یاری موسی به قوم خود گفت:  و ما بر آنان مسلطیم *
 دهد؛ و فرجاممیبه میراث کس از بندگانش که بخواهد آن را به هر و  زمین از آِن خداست

 1.(پرهیزگاران استاز آِن  ]نیک[
دلیل کردن از رد عباس بنی دارانچون عمامه ؛در زندان درگذشت موسی بن جعفر

ین ه اتا ب ؛نیافتند رساندنشقتلبهو انداختن زندانبهای جز بودند و چارهناتوان و علمش 
رها شوند. آیا در شباهت امر من به  در آن گرفتار بودندکه و تنگنایی گرفتاری از ترتیب 
 ؟است باقی مانده ابهام و پوشیدگیباشد برای کسی که طالب حقیقت  ـائمهـپدرانم 

 :شدنشین کرد و سهم او چنین پنج سال خانهورا بیست جهل مردم، علی متأسفانه
و هشت  افتادندتکاپو شیاطین انس و جن برای کشتنش به  ۀپنج سال تلخ که هم

ای امروز است. های دینی ماهوارهشبکهمعادل که  ییدشنام بر باالی منبرهاناسزا و سال 
و بر قبر یدند حقیقت را فهم ند،را خواند سخنان علی نسلی پدید آمدند، ـنهایت درـولی 

 انداختند.آب دهان معاویه 
بندی شرط ،باشد همچون سهم علی احمدالحسنسهم  ر سر اینکهامروز ب اناین

 هنوشت احمدالحسنرا که آنچه و ایمن خواهند بود از اینکه نسلی بیاید ولی آیا  ؛کنندمی
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در این ؟ البته آب دهان بیندازندو بر قبرهایشان را درک کنند حقیقت  است بخوانند،
 که قبری برایشان باقی مانده باشد!است صورتی 

** ** ** 

 مناسبت یادبود شهادت رسول خداتسلیت به

Ahmed Alhasan 2013ژانویه  10 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 .رحمت و برکات خداوند بر شماسالم و 
 .سالم بر تو ای رسول خدا
و ما را با تو هدایت فرمود کرد  تهدایتو را  ،کرد تانتخاب ،از خدایی که تو را برگزید

 .که بر تو صلوات بفرستددارم ت ئلمس
 ،شودآشکار می که روز آنگاه محمد در روزبر محمد و آلست رِ فِ  درودخداوندا 

 ،پوشانددر شب هنگامی که میمحمد آلبر محمد و فرست  درودو 
 ،اولی  عالم آخرت و  عالم درمحمد آلبر محمد و فرست  درودو 
 1،شوندمینمایان  شب و روزآنگاه که محمد آلبر محمد و فرست  درودو 
 2، آیندمشرق و مغرب در پی هم میآنگاه که محمد آلبر محمد و فرست  درودو 
 3، کننددو ستاره مشّخص طلوع میآنگاه که محمد آلبر محمد و فرست  درودو 
 به شدترود، و آورد و میمی شب رویآنگاه که محمد آلبر محمد و صلوات فرست و 
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 1.دشودم روشن میگردد، و صبح آشکار گشته و سپیدهمی کتاری
و هنگامی  داده شوند قرارسخنور مؤمنانی که بر تو وارد میمحمد )ص( را  بارخدایا! 

را بر تنش بپوشان، و هنگامی که زبانها الل نور های ایستد، جامهکه در پیشگاهت می
 .شوند زبان او را به مدح و ثنای خویش بگشایمی

آشکار نما، را  او حجت رفیع گردان،اش را درجه باال ببر،منزلت او را مقام و  وندا!خدا
 ای مبعوث فرماای که به او وعده دادهشدهمقام ستایشآن او را به  پذیرا باش،شفاعتش را 

]و محو  گزاراِن امتش پس از او به انجام رساندند، بر وی ببخشایآنچه را که بدعت و
 .کن[
 ْد َخ

َ
ٌد ِإالَّ َرُسوٌل ق  َو ما ُمَحمَّ

َ
ُسُل أ ْبِلِه الرُّ

َ
ِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلیَلْت ِمْن ق

ُ
ْو ق

َ
ْعقابِ  َفِإْن ماَت أ

َ
کْم أ

اکریَن للَه َشیئًا َو َسیْجِزی اللَعِقَبیِه َفَلْن یُضرَّ ا َو َمْن یْنَقِلْب َعلی و محمد جز ) ُه الشَّ
اند، نیست. پس آیا ای از سوی خدا که پیش از او هم فرستادگانی ]آمده و[ گذشتهفرستاده

و هرکس به  گردید؟!میباز، به روش گذشتگان و نیاکان خود اگر او بمیرد یا کشته شود
رساند؛ و یقینًا خدا سپاسگزاران را گردد، هیچ زیانی به خدا نمیاز روش گذشتگان خود ب

 2.(پاداش می دهد
 .بداردبزرگ  شهادت رسول خدا محمد بودیاد خداوند پاداش شما را در

با  .نوشت خود را بازدارنده ازگمراهی مقدِس  وصیِت  چنین شبی، رسول خدامثل در 
امت  بودنبازدارنده»به آن را در شب وفاتش نوشت و این وصیت را دردی که داشت  وجود

روز مصیبت »هایی که در حتی در برابر آن ؛توصیف فرمود «از گمراهی تا روز قیامت
 .شدند در برابر عمومآن از نوشتن مانع و این وصیت را نپذیرفتند  «پنجشنبه
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که آنانی را نقل کردند و خوشا به حال پس خوشا به حال کسانی که وصیت رسول خدا 
 .زنندچنگ میو چنگ زدند به آن 

** ** ** 

 روشنگری از اخالص داوود

Ahmed Alhasan 2013ژانویه  16 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 ود:و روشنگری از اخالص دا
 َتَل داُوُد جاُلوَت للِبِإْذِن ا َفَهَزُموُهْم

َ
ا یشاُء للَو آتاُه اِه َو ق َمُه ِممَّ ُه اْلُمْلک َو اْلِحکَمَة َو َعلَّ

ْرُض َو لکنَّ اللَو َلْو ال َدْفُع ا
َ
اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اأْل  َه ُذو َفْضٍل َعَلی اْلعاَلمیَن للِه النَّ

پادشاهی و خداوند به او ، شتود، جالوت را کُ و و دا پس آنان را به اذن خدا شکست دادند)
و اگر خدا ]تجاوز و ستم[ ؛ خواست به او آموختو حکمت ارزانی داشت، و از آنچه می

گرفت؛ ولی میکرد، قطعًا زمین را فساد فرابرخی دیگر دفع نمی ۀوسیلبرخی از مردم را به
 1.(خدا نسبت به جهانیان دارای فضل و احسان است

را  هاآنپدرش او را بر گوسفندان گمارده بود تا و ترین فرزند پدرش بود ود کوچکو دا
سنگ پرتاب  سنگ()قالب او با فالخن .نیز نبود یانسپاه در شمارِ  بچراند. او حتی

 باشد!با او و فالخنش  ،پایان کارزارممکن نبود  ،هیچ کسیطبق حساب و کتاب  .کردمی
 «ودداو یعنی »آمد نمیحساب به که تعدادی 
 «هایعنی سنگ» مردم جایگاهی نداشتحساب در که  و ابزاری
 بود.)تعداد نفرات و ابزار و وسایل( « و ُعّدهِعّده »تمامی خدا در نظر 
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 سنگ زاویه شد.تبدیل به  دور انداختنداها سنگی که بنّ 
 بودمحاسبات مردم آن 

 .است حساب خداوند سبحان و متعالاین و 
 نگرد.می ارواح و اخالص ولی خدا به ،بینندمردم، ماده و اجسام را می

را به پیروزی نگریست و ـ ودو داـ بزرگوار مردبه اخالص این جوان خدای سبحان
 دست او رقم زد.

 ؛بودند است برای کسانی که همراه طالوت و رسایی این چه درس بزرگ
که: هنگامی پس  جایگاه بزرگی متصور بودند؛مادی و علل اسباب برای که هایی همان
 ی یکوُن َلُه اْلُمْلک َعَلینا َو َنْحُن للِإنَّ ا َنِبیُهْم  َلُهْم  قاَل َو نَّ

َ
ْد َبَعَث َلکْم طاُلوَت َمِلکًا قاُلوا أ

َ
َه ق

َحقُّ ِباْلُمْلک ِمْنُه َو َلْم یْؤَت َسَعًة ِمَن اْلماِل قاَل ِإنَّ ا
َ
َه اْصَطفاُه َعَلیکْم َو زاَدُه َبْسَطًة ِفی للأ

ت: )و پیامبرشان به آنان گف ُه واِسٌع َعلیٌم للُمْلکُه َمْن یشاُء َو ا ُه یْؤتیللْلِجْسِم َو ااْلِعْلِم َو ا
چگونه او را بر ما گفتند:  .را بر شما به پادشاهی گماشته استخداوند، طالوت راستی که به

داده  ، چندانپادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از مالبرای که ما حال آنپادشاهی باشد 
نیروی و او را در دانش و ، او را بر شما برتری داده وندخدانشده است؟ پیامبرشان گفت: 

دهد، و که بخواهد میخود را به هر  پادشاهِی  ده است، و خدابر شما برتری بخشی جسمانی
 1.خدا گشایشگر داناست(

َة َلنَ  :سپاه جالوت را دیدند تجهیزاتو  تعدادو زمانی که 
َ
ا اْلیْوَم ِبجاُلوَت َو قاُلوا ال طاق

 2.(ستجالوت و سپاهیانش نی )گفتند امروز ما را یارای مقابله با ُجُنوِدهِ 
در آوردگاه در عمل و که فرماید میمتعال بیان و، خداوند سبحانرسا در این درِس 

خداوند  در حقیقتبرای او ارزشی ندارد. در برابر اخالص  اسباب مادی ،رویارویی
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ترین جالوت که مجهز به جدیدترین و کشنده انبوه و پرتعداددر برابر سپاه متعال وسبحان
 .کردمقابله  ودو دا با اخالِص  ،های آن زمان بودسالح

 وندتا معنای اخالص و توکل به خدا مندیمامروز ما چه بسیار به این درس رسا نیاز
ـ کند رویگردانیطان و سپاهش زمینی ما را از رویارویی با ش تآنکه معادال بیـسبحان را 

 بیاموزیم.
** ** ** 

 مناسبت والدت رسول خداتربیک به

Ahmed Alhasan 2013ژانویه  29 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
و فرزندش امام  محمدحضرت والدت رسول خدا  در یادبودخواهم از خداوند می
به شما برکت عنایت فرماید و با رحمت فراگیر ( سالم و صلوات خدا بر اوجعفر بن محمد )

 ترین مهربانان است. خود بر شما رحم آَوَرد؛ که او مهربان
 .کند.او سرپرست من است و نیکوکاران را سرپرستی می

** ** ** 

 به علی وصیت رسول خدا

Ahmed Alhasan 2013ژانویه  29 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 (:خدا بر اوبه علی )صلوات  محمدحضرت در وصیت رسول خدا 
از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن نعمان از معاویة بن عمار »
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آمده  به علی پیامبردر وصیت  :فرمودمی : شنیدم امام صادقنقل شده است
را از من  هاآن کنم؛هایی سفارش میبه خصلتدربارۀ خودت ! تو را ای علی»: است

 یگویراست ! اما اولین خصلت،فرمااو را یاری  ،سپس فرمود: خداوندا .حفظ کن]بگیر و[ 
دامنی در پیش گیر و هرگز جسارت خیانت کپا ، دوم. مبادا از دهانت دروغی برآید است و

بسیار  ،بینی. چهارماو را میچنان که گویی آنالذکر ترس از خداوند عزیز ،م. سومیاب
در بهشت ساخته  خانههزار برایت  ،آناز هر قطره برابر ، که در گریستن از خوف خداوند

پیروی از سنت و روش من در ، دینت. ششم در راهبخشش مال و جانت  ،شود. پنجممی
سه روز در هر ماه است:  ،روزه امارکعت است؛ و  اما نماز پنجاه؛ نماز و روزه و صدقه

 ؛؛ بسیار کوشش کناما صدقهآخر ماه؛  ۀوسط ماه و پنجشنب ۀل ماه، چهارشنباو  ۀپنجشنب
 .. بر تو باد به نماز شبیاهنکرد رویزیاده ، در حالی کهکردی رویزیادهگویند بکه  جاییتا 

بر تو باد به تالوت  ؛ وبر تو باد به نماز ظهر، بر تو باد به نماز ظهر، و بر تو باد به نماز ظهر
بر تو باد  .هاآندن برگردانو  نمازها هنگام کردن دستبر تو باد به بلند. همه حالقرآن در 
پس  ؛بر تو باد رعایت اخالق نیک و دوری از اخالق زشت ، وهنگام هر وضوزدن مسواک

 1«.نکناگر چنین نکردی کسی غیر از خودت را مالمت و سرزنش 
** ** ** 

 به ابوذر غفاری گفتار رسول خدا

Ahmed Alhasan 2013دسامبر  29 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 فرمود: به ابوذر غفاری  پیامبر خدا حضرت محمد

                                                                                                                                                                 
 .79ص، 8ج ،کافی. 1
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 ،هستی گویا غریبکه در دنیا چنان باش »
 خودت را از مردگان بشمار،و 

 سخن مگو، شب بارۀدر با خودت  در وقت صبح
 با خودت از صبح سخن مگو، هنگامشبو 

 گیر،ر ب ]توشه] اتات برای بیماریو از تندرستی
 ،اتسالیکهنات برای و از جوانی

 1«.ُمردنت ات برایو از زندگانی
** ** ** 

 در سوریهاز وهابیت  آمریکا حکومتپشتیبانی 

Ahmed Alhasan 2013فوریه 13 /احمدالحسن: 

همان اشتباه کند و در سوریه پشتیبانی میرا های قصاب ، وهابیحکومت آمریکا
سیس القاعده و أکه منجر به تـرا اشغال شوری دوران در افغانستان در  خود ۀگذشت

 کند.تکرار می ـالدن شدبن
** ** ** 

 گرایان در فرانسه و انگلستانجنسهمابراز انزجار از تصویب قانون ازدواج 

Ahmed Alhasan 2013فوریه  13 /احمدالحسن: 

 ،گرایان در کشورهای فرانسه و بریتانیاجنسشدت از تصویب قانون ازدواج همبهما 
 2.کنیمابراز انزجار میمجلس ملی فرانسه و مجلس عوام بریتانیا  توسط

                                                                                                                                                                 
 .18و  17ص، 1ج ،دیلمی ،القلوبارشاد - 1
گرایان را جنسقانونی را تصویب کرد که ازدواج هم ،طور رسمیبه 3/2/2013مجلس ملی فرانسه در تاریخ  - 2

 شمارد. این خبر در آدرس زیر در دسترس است:مجاز می
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** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013فوریه  13 /احمدالحسن: 

 ننگ و رسوایی در تاریخ انسانیت است. ۀلکها جنسقوانین ازدواج همتصویب 
** ** ** 

 مبارک.علمی و  یبنیادمهدوی،  ۀعلمی ۀحوز 

Ahmed Alhasan 2013فوریه  14 /احمدالحسن: 

که از دین  دهدپرورش می یاست که علمایعلمی مبارکی  بنیاد مهدوی، ۀعلمی ۀحوز 
 .نمودخدا دفاع خواهند 

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013فوریه  14 /احمدالحسن: 

و  نمایندگان، مبارک مهدوی ۀعلما و طالب حوز  !مؤمنخواهران و برادران 
 را گرامی بدارید. هاآنپس  ؛خدا هستند سویبهشما فرستادگان 

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013فوریه  14 /احمدالحسن: 

اهانت به عمامه  ـستناشایرفتارهایی با ـهای اخیر کسانی هستند که در سال متأسفانه
 .شودنمیاحترامی به عمامه یا افراد معمم پاک برای بیتوجیهی ولی این  ؛کنندمی

** ** ** 

                                                                                                                                                                 
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/02/130212_gay_marriage_law_france 

 است: در دسترس زیر اقدام مشابهی انجام داد که خبر آن در آدرس 5/2/2013مجلس عوام بریتانیا نیز در تاریخ 
_uk_same_sex_marriage130205/02/2013com/arabic/worldnews/http://www.bbc. 

 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/02/130212_gay_marriage_law_france
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/02/130205_uk_same_sex_marriage
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 اگر اخالص داشته باشند و زهد بورزند ؛علام سزاوارترین مردم برای رهربی هستند

Ahmed Alhasan 2013فوریه  14 /احمدالحسن: 

دنیا و از و داشته باشند اگر اخالص  ؛رهبری هستندبرای مردم ین ر زاوارتسعلما، 
 باشند.رویگردان هایش زینت

** ** ** 

 خواهران برای اقتدا به زینب عال م و دانشمند ۀهای علمیسیس حوزهأ ت

Ahmed Alhasan 2013فوریه  14 /احمدالحسن: 

به او اقتدا  مؤمنخواهران که ندانشمند بود و برای ایم و زنی عالِ  زینب دختر علی
 .گردد داررا عهده مؤمنولیت آموزش زنان ئشود که مسسیس أتهایی کنند باید حوزه

** ** ** 

 های القاعده در سوریهکشآدمپشتیبانی آمریکا، فرانسه و انگلستان از 

Ahmed Alhasan 2013فوریه  15 /احمدالحسن: 

سر منطق کشتار و از ، انگلستانفرانسه و  ،دو سال است که حکومت آمریکا تقریباً 
 همانند ،دانند این کارمیخوبی به هاآن در حالی که ؛کننددر سوریه پشتیبانی میبریدن 

 .است های القاعدهکشآدم از پشتیبانی
** ** ** 

Ahmed Alhasan 2013فوریه  15 /احمدالحسن: 

قاط نُ ااقصاز  کشآدم وِن دانند وهابیخوبی میبه هاآناعتراف کرده است که  1هیگ

                                                                                                                                                                 
کشورش را از  ۀ. منصب وزارت خارج1961سیاستمدار بریتانیایی متولد  (William Hague)ویلیام هیگ  - 1

 دار بود.عهده 2015می8تا  2010می12
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پیمانانشان، حامی بینیم حکومت او و هممی اما ؛اندزمین برای کشتار در سوریه جمع شده
 هستند. هاکشتار این 

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013فوریه  15 /احمدالحسن: 

ها کشآدمکه حامی ـهایشان ید بدانند حکومتبریتانیا و آمریکا با ،مردم فرانسه
به دوش  شوندهای قصاب در سوریه مرتکب میکشتاری را که وهابیگناهان  ـهستند

 کشند.می
** ** ** 

Ahmed Alhasan 2013فوریه  15 /احمدالحسن: 

ها کشآدمحامی که ـهایشان بریتانیا و آمریکا باید بدانند حکومت ،مردم فرانسه
ر اثر وقایع سوریه به وجود باری هستند که دشریک اصلی تمام نتایج مصیبت ـهستند

 د.آیمی
** ** ** 

 انفجارهای کویته و بغداد

Ahmed Alhasan 2013فوریه  17 /احمدالحسن: 

های وهابیدین شیطانی که  کندمی تأکید 1و بغداد هکویتبار مصیبتهای گذاریبمب

                                                                                                                                                                 
و  همنجر به کشت پاکستان «کویته» شده در شهرگذاریهجوم انتحاری کامیون بمب 16/2/2013در تاریخ  - 1

 است: دسترس در. این خبر در لینک زیر شدها شیعه شدن دهمجروح
http://archive.arabic.cnn.com/2013/world/2/17/Paksitan.BlastCause/index.html 

با  واری بود که غالباً های زنجیرگذاریـ شاهد بمببغدادچند منطقه در پایتخت ـ 17/2/2013و در تاریخ 
نفر آسیب دیدند. این خبر در لینک زیر  124کشته و  28 ،های انتحاری انجام شد. طبق آخرین آمار رسمیکامیون

 است: دسترس در
 

http://archive.arabic.cnn.com/2013/world/2/17/Paksitan.BlastCause/index.html
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پیامبرش کردن اسالم و نام( و بدخدا بر آنان)صلوات محمد آلبر دشمنی با  ،کشآدم
 .بنا شده است محمد حضرت

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013فوریه  17 /احمدالحسن: 

که در آن برای تخریبش جمع ـانتقام بگیر و سوریه را کش آدمهای از وهابی !خداوندا
 !کشتارشان قرار بده تکفیر وبر مبتنی  و قبر دین شیطانِی  هاآنقبر  ـاندشده

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013فوریه  17 /احمدالحسن: 

؛ محمدی است حقیقِی  ناتوان از رویارویی با دین اسالِم  ، دین شیطانِی یوندین وهاب
یعنی ـراه فرعون همان  هاآنبه همین دلیل هستند.  نمایندۀ آن محمدکه آل دینی

 پیمایند.میرا  ـسر بریدنو کشتار 
** ** ** 

Ahmed Alhasan 2013فوریه  17 /احمدالحسن: 

در مصر که بینیم میرا کش آدموهابیون  ،تناقضمو  گیری بسیار احمقانهموضعدر 
ریز الدن خونهای بنعکس در حالی که ،اندبرای تظاهرات علیه خشونت خارج شده

 1.اندبرافراشته( را اللهلعنه)
** ** ** 

                                                                                                                                                                 
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/130218/02/2013_iraq_bombs_qaida 

ـ برای محکوم کردن محمد مرسیبرخی از افراد حامی رئیس جمهور اسبق مصر ـ 15/2/2013در تاریخ  - 1
اند. های بن الدن مجرم را باالبردهدر حالی که عکسها در شهر جیزه در قاهره دست به تظاهرات زدند خشونت

 http://cutt.us/JipHaاین خبر در این لینک قابل دسترسی است: 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/130218/02/2013_iraq_bombs_qaida
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 منصوری ءاستاد ضیا رؤیایتأویل 

Ahmed Alhasan 2013فوریه  27 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم علیکم و رحمةالله و برکاته
در ی را رؤیای ـفرمایداستوار را هایش گامخدا حفظش کند و ـمنصوری  ءاستاد ضیا

رمزهایش از الله شاء. انشده است شتفسیر خواستار حکایت کرده و بنده  ۀصفح
 خواهم کرد. روشنگری

سید  ،سالم و رحمت و برکات خدا بر شما .منصوری: بسم الله الرحمن الرحیم ءضیا
انتظار چشم. در پناه خود بگیردو  ت کندحفظ ت بدارد،یمانی، خداوند برقرار  احمدالحسن

ن او مفسر داشته قوی بر من  یتأثیر  ی است کهرؤیای. این هستمم رؤیای و تفسیرپاسخ شما 
نیز یا ؤهای تعبیر رو حتی در کتابکنند  ارائهای برایش کنندهاند تفسیر قانعنتوانسته

را  آن تفسیر ـحول و قوۀ الهیبهـ اللهشاءانجنابتان نهادم که روی به پس تفسیری نیافتم؛ 
 نزد شما خواهم یافت.  تمام و کمال

ولی دریا در حال جزر  ؛امل دریا نشستهحسا برگویی دیدم » .بسم الله الرحمن الرحیم
ل بر گِ  در حالی که ،با سجده و بدون قیامخواندم، میصورت نشسته نماز من به .است

باقی مانده  هاکه آب دریا در آنداشت هایی کوچک وجود در زمین حفره .مردکسجده می
در  ـمتوسط داشت ۀکه انداز موی سرم ـ کردنهنگام سجدههایم در یکی از سجده بود.
به یکی از خرچنگ دریایی یک آب فرو رفت و چون سرم را باال آوردم دیدم  پر از ۀحفر 

اقدام به انداختنش  ایبا ضربه .گرفته استآن را و انداخته ام چنگ موهای سمت پیشانی
در  به سجده رفتم و وقتی سر برداشتم؛ مجدداً  .بود یکوچکخرچنگ بسیار  .افتاد کردم و

من در حالی  و دیدم ایهای کوچک پنبهگلوله ۀهایی به انداز برف ،ی که نشسته بودمحال
دیدم که در منطقۀ ما برف برای اولین بار می گفتم.الله مینگریستم، سبحانکه می

من به آن دست  ،برف روی سرم ریختبارید و محل بارش برف از سمت مشرق بود. می
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باال نیامده خورشید  .باریدنمیهمه جای زمین  هببرف  .ریخته شد سرم پشتدر کشیدم و 
 «.طلوع فجر بودمانند  روشنایی آسمانو  بود

. خداوند تقاضا دارم بنده را مستفیض فرماییدو از محضرتان که دیدم  یرؤیایبود این 
سالم و  ؛ وبر شما روشنی بخشد خودش و با نوربخشد زیادت  دششما را با علم خو

 منصوری از بصره.و برکات خداوند بر شما. ضیاء رحمت 
 تفسیر:

هم از  کنم تا دیگرانمی روشنگریای برایت که دیده یرؤیای از رمزهای اللهشاءان
بشناسی را ت رؤیایشما نمادهای اگر بنده اعتقاد دارم و  شوند؛مند بهره این نمادهاتفسیر 

 ت را خواهی فهمید.ایرؤیدر ذهنت جمع شود  هاآن که معانیمحض اینبه
 .محمدمحمد و آلخصوص به ؛دارددریا: اشاره به خلفای خدا و علمشان 

مردم  ۀعلم او از هم شدنخدا در زمین و دور ۀموقت خلیف شدنجزر: اشاره به دور
که آب در حالت جزر از ساحل و از مکان زندگی مردم دور درست به همان صورتی  ؛دارد
 .شودتبدیل می و ساحل به خشکیشود می

همچون  ،جانشینانشبه آوردن به اطاعت خدا و ایمان ای است: اشارهاردنزگدهسج
در اردن زگکس خودش را در حال سجدههر پس  .آدمبرای فرشتگان دن ر ازگسجده

برگرفتن از خدا و  ۀکه موفق به اطاعت از خلیفخواهد بود  برابر دریا ببیند به این معنا
 علمش خواهد شد.

مو  بلندبودنبنابراین چرخد. چه در ذهنش میبه افکار انسان و آن ای استاشاره مو:
تواند میمو  بلندیو در جاهای دیگر  ؛باشدو نکوهیده مذموم تواند میدر مقابل خدا 

که نوع مو در  همچنان ؛معرفت و افکار انسان است علم وکه نمایانگر چرا؛ باشدپسندیده 
بودن منظماشاره به  ؛بودن موبودن یا مجعدشدهبودن یا شانهجه به مرتببا تو تواندیا میؤر

حکایت کردی طول مو شما ی که رؤیای. در داشته باشداین افکار  یو پریشانآشفتگی یا 
 .شافکار انسان و معرفتبودن نیکوبه  ای استاشاره

. خود دارددر را حسادت انسان منحرف از دین خداست که صفت گر نمایانخرچنگ: 
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های خرچنگ حسادت در ملکوت است و چنگال نمادکه دارد عقرب با خرچنگ شباهتی 
افکار و معلومات نسبت به  تراشیاین شخص حسود برای اشکال ییتوانااست که نمادی 

ها به موی تو یا بهتر است بگویم به ها یا اشکالبا این چنگال ویدهد. را نشان می تو
ه است؛ زیرا این خرچنگ یا انسان حسود در تالش برای ممانعت از چنگ انداخت تو افکار
خدا سجده کردند. او حتی موی نزدیک به  ۀفرشتگان به خلیفکه  همانگونه ؛توست ۀسجد

دور کردی و به  خودت از مویسرعت بهخرچنگ را  که. اینبوده ات را گرفتمحل سجده
کردن تو از حق و سود در دورخرچنگ یا انسان حاین دهد سجده بازگشتی، نشان می

 است.ناکام مانده ، بودهآدم برای سجودی که همچون سجود فرشتگان 
** ** ** 

 شودویران می چنیناینانسان 

Ahmed Alhasan 2013 مارس 3 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 :شودمیویران  چنیناینانسان، 

 خداـدیدارم با یکی از انصار در حین  که امروزبود این موضوع، این پرداختن به علت 
گونه که آنـیکی از احزابی که چنین بود: خبری به دستم رسید که مفادش  ـکندحفظش 

انتخاباتی در عراق مطرح کرده که  یمرجعیت است شعار  ۀنمایندـ شوندنامیده می
 «.خودم اول، استاِن »است:  چنینمضمونش 

شد که ابزار مشخص دانشگاه کیوتو از ژاپنی  یهای دانشمند در آزمایش اخیراً 
از ابزار هوشمندی  ـمدتکوتاه ۀمثل حافظها ـجنبهدر برخی  تواندمی هوشمندی شامپانزه

 .باشدبرتر انسان 
در  گریایثار  انندم ؛شریک هستندبا ما  گریحیوانات حتی در انواع دیگر ایثار دیگر 
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خانواده و  گری، یا ایثار هستند آشام در آن با ما شریکهای خونکه خفاشغذا  ۀمبادل
ایثارگری که حتی نوعی از  ؛اندها ایجاد کردهبدنها در فرزندان و نزدیکان که ژن

 .هستند با ما در آن شریک کنند نیزد زندگی میهای خودر النهکه  ییهاموش
زمین این روی  برمنتشر شده حیوانات دیگر از واقعی طور بهن بشر عنوارا بهچه ما آن

گاهانه استچشمداشت واقعِی بی گریایثار  ،کندجدا می واقعی  گریایثار  .و آ
این تفسیر چه  ؛ال برده استؤشده را زیر س، تفسیر علمی منطقی و پذیرفتهچشمداشتبی

به همین  .اجتماعیشناسی زیستو چه علم بوده باشد شناسی تکاملی علم زیست ۀاز ناحی
 رشد در برابر ـعلمی _از جهت همچون کوه قدتمام، داشتچشمیواقعِی ب گریایثار دلیل 
 ایستاده است. الحادی ]ژن خودخواه[ ۀنظری

دیگر خالف ر بـاست که ما در حاالتی نکته این  سازد،را متمایز می نوع بشرچه ما آن
هایمان بنیان بنای استواری که در بدنو تیکی فردی ژن خودخواهِی در برابر  ـحیوانات

کالبدهای ها در طول صدها میلیون سال اقدام به ساختن کنیم. ژنمینافرمانی اند نهاده
 و منفعت ها سودد تا برای ژننکنصورتی خودخواه رفتار میکه به ؛ کالبدهاییاندکردهما 

 .کندخودنمایی میها نسلقال طی کسب کنند. منفعتی که با بقا و انت
را ها آنزیم انندها و محصوالتی مغده انندم هاییسیستمها بدندر توانند میها ژن

سود و منفعت ایثاری که ـ حقیقی نمایدو غیر دروغین تولید کنند که جسم را وادار به ایثار 
ولی  ـخودشرزندان خانواده برای ف گریمثل ایثار داشته باشد، دنبال بهرا ها برای ژن

و ایثار حقیقی انجام دهند  فردی ۀخودخواهانضد مصحلت  رها کاری بژنممکن نیست 
عنوان یک د بهناجازه دهچنین ایثاری یا حتی به ها بنیان نهند داشت را در بدنچشمبی

معنای ، به-در طبیعت-چنین ایثاری ها استمرار داشته باشد؛ زیرا فرهنگ در نسل
در طول نشدنشان منتقلو  تیکیژن ۀشدن آن مجموعنابودنیست و و ها بدنانقراض آن 

 .ستهانسل
 گریایثار همان  سازد،که ما را از سایر حیوانات متمایز میـ عنوان نوع بشربهـهویت ما 

نه به آن  ،رسدبه انجام می توقع چیزی در آیندهاست که بدون داشت چشمواقعی بی
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مقداری خون به شوند مجبور میهنگامی که ـآشام های خونکه خفاشصورتی 
که است ای غریزهاساس  که بر نه آن نوع ایثارگری و توقع دارند ـدهندبهمسایگان خود 

به ایثارگری نسبت به فرزندانمان ـ وادار عنوان مثالبهـتا ما را اند به وجود آوردهها در ما ژن
 .هستندماندن باقیبه نسل بعدی و ها ژن انتقالای برای وسیله هاآن؛ زیرا کند

زنده است که یک موجود ای واالترین شاخصه ،چشمداشتواقعی بی گریایثار 
و ـ مادیجسمانی نه فقط در زمین بلکه در سطح کل جهان در خود داشته باشد ـتواند می

دانند با نمی در حالی که خود ؛اندشده تهیکه بیشتر مردم از آن جای تأسف دارد 
به این و  یابدتسلط  هاآنبر  سانمیمونوضعیت دهند ، اجازه میچنین ایثاریشدن از تهی

تبدیل ـ مثل شامپانزه، گوریل یا اورانگوتانـ های نخستینمیمون دیگر انواعبه ترتیب 
 .شوند

ذیَن اْعَتَدْوا ِمْنکْم ِفی: فرمایدتعالی میحق ْبِت َفُقْلنا َلُهْم کوُنوا  َو َلَقْد َعِلْمُتُم الَّ السَّ
 کو کسانی از شما را که در روز شنبه ]از فرمان خدا[ تجاوز کردند نی) ِقَرَدًة خاِسئیَن 

 1.(شده درآییدصورت بوزینگانی خوار و راندهبه آنان نهیب زدیم که به پس ،دشناختی
ُئکْم ِبَشرٍّ ِمْن ذِلک : فرمایدمیو  َنبِّ

ُ
ْل َهْل أ

ُ
ُه َو َغِضَب للِه َمْن َلَعَنُه اللَمُثوَبًة ِعْنَد اق

َضلُّ َعْن َسواِء 
َ
ولِئک َشر  َمکانًا َو أ

ُ
اُغوَت أ َعَلیِه َو َجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َو اْلَخنازیَر َو َعَبَد الطَّ

بیل  بگو آیا شما را از کسانی که کیفرشان نزد خدا بدتر است، خبر دهم؟ کسانی که) السَّ
صورت بوزینه و خوک خدا لعنتشان کرده، و بر آنان خشم گرفته، و برخی از آنان را به

ند که جایگاه و منزلتشان بدتر و از راه ادرآورده، و ]نیز آنان که[ طاغوت را پرستیدند؛ اینان
 2.(ترندراست گمراه

ْلنا َلُهْم  :فرمایدمیو 
ُ
ا َعَتْوا َعْن ما ُنُهوا َعْنُه ق و هنگامی که ) کوُنوا ِقَرَدًة خاِسئین َفَلمَّ

                                                                                                                                                                 
 .65 ،بقره. 1
 .60 ،مائده. 2
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 1.(شده درآییدشکل بوزینگانی راندهبه شدند سرکشی کردند، به آنان گفتیماز آنچه نهی 
 پدرشان در خدا که یانسان یروح و نداختندا دخو دستان از را دهایکل هاآنیعنی  نیا
جز  و دادند کف از بود فرموده بیترغ آن آوردندستبهبرای  راآنان  و دادجریان  آدم
هایی که همان اصول حیوانی و بهیمّیت و بدن بهبنابراین  ؛ماندن یباق هاآن در یوانیح روح

 .، نه چیز دیگرها هستند بازگشتنددر خدمت خودخواهی ژن
عمویم خودم یا برادرم یا عمویم یا پسر اول»کسانی که شما را به به همین دلیل در برابر 

 خوانند،فرامی« یا اول شهرم یا استانم یا کشورم ،هغریبشخصی از قبل 
 خوانم.فرامی «اول انسانیتم» شما را به شعاربنده 

از واقع چه شما را بهآن .دیگر حیوانات استاز بودنتان متمایزو انسانیت شما در گرِو 
تکاملی است که  یمحصول «مغز»زیرا ؛ مغز نیستتنها  سازد،متمایز می حیواناتدیگر 

ایثار  سازد،چه شما را متمایز میـ دارا هستند. آنتری پایینگرچه در سطحنیز ـسایر حیوانات 
 محسوب «بشر»توانید به آن متصف گردید و با آن است که میداشتی چشمواقعی بی

 شوید.
 که:رسی خود می و انسانیت تفاشر به وقتی 

 نیاز تخود در حالی که ؛دتو ندار  ااط فامیلی بفقیر و یتیمی شوی که ارتبدار عهده ـ
 .مالی داشته باشی

 داشته باشی.در آینده  یآنکه توقع سود بیببخشی  ـ
« من». شما را به کشتن کنموجودتان دعوت میدر  «انسان»نهادن بنیانشما را به 

به  ؛«از شهر خودمهمسایه قبل شهر »و  «از منقبل ام همسایه» به شعارو خوانم فرامی
( خدا بر آنان( و انبیا )صلوات خدا بر آنانو ائمه )صلوات  خداکه رسول همان صورتی 
گفتن و شما را به ترک ؛زنانند: اول همسایه، اول فقیر، اول یتیم، اول بیوهاهوصیت فرمود

                                                                                                                                                                 
 .166اعراف: . 1
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دعوت شما را  هاآن متأسفانهخوانم؛ کنند فرامیدعوت میبه آن  یافرادچنین چه آن
اول شهر »مثل ـهایش پیوستو « اول خودم» ۀی که گوینداقتدا به شیطانبه کنند می

که مصداق این به اینکنند ها شما را دعوت می. ایناست ـ«خودم ناول استا»و « خودم
ْلنا َلُهْم کوُنوا ِقَرَدًة خاِسئینباشید: تعالی حقسخن 

ُ
ا َعَتْوا َعْن ما ُنُهوا َعْنُه ق و ) َفَلمَّ

شده شکل بوزینگانی راندهبه کردند، به آنان گفتیم از آنچه نهی شدند سرکشیهنگامی که 
 (.درآیید

ویران و وقتی انسان کشانند به ویرانی میو شعارهایشان، انسان را خود ها با جهل این
در زندگی اجتماعی سالم، فعال و  رساند و عنصر سودیک مولّ عنوان بهتواند ، نمیشود

ساعتی خواهد بود که منتظر وقت یا فرصت مناسب است تا  یبلکه بمب ؛ایفای نقش کند
 .منتشر نمایدسمومش را در دیگران 

بسیاری از  متأسفانهو  کنندزندگی میدر آن مردم  هامروز این همان واقعیتی است که 
 هستند.نابکارشان دزدها و کارمندان فاسد، قربانی این افراد و شعارها و رهبری 

به توان از طریق این افراد نمیهم د بداند که حتی رفاه اجتماعی دنیوی را فرد عاقل بای
 جای خود دارد.شود حاصل می هاآناز با پیروی  ی کهزیان آخرت دست آورد؛

** ** ** 

 کمردرد

Ahmed Alhasan 2013مارس  9 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 .شماسالم و رحمت و برکات خدا بر 
 :کمردرد

به همین ؛ شودمیناتوان علت کمردرد در تشخیص پزشکی نوین در بسیاری اوقات، 
 شانبتوانی معالجه شما خودبنویسم تا  آن اسباب ۀخواستم توضیح مختصری دربار  دلیل
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 کنی.
 سبب بیولوژیکی:

طی  ،ریمگیبه کار میبرای امتحان در این دنیا عنوان نوع بشر هبهایی که ما بدن
مفاصل  در نتیجه ؛ساوانای آفریقا تکامل یافته استهای نرم در دشتها سال اخیر میلیون

. به همین دلیل ؛ یعنی برای حرکت روی زمین نرماندساخته شده ما بر این پایههای بدن
اثر حرکت روی زمین سخت پدید بر هایی که مقاومت در برابر آسیببرای ما های مفصل

هایی شهرها و راه ،هاپس از ساختن خانهامروزه ؛ زمین سختی که یستنمناسب د نآیمی
توان کنیم. این مشکل را میآن حرکت می بر اندپوشیده شده که با مواد ساختمانی سخت

این  تأثیرو خود بگیرد بهرا  صدماتکه درمان نمود پذیر انعطافکفی با پوشیدن کفشی با 
 .م کندکبر ستون فقرات و مفاصل  صدمات را
 روحی: سبب

 مشابه آن: امورجن یا حسادت و 
 :معاینه

(، سپس سه بار)ناس  ۀسور ، سپس (سه بار)فلق  ۀبه خواندن سور کن شروع 
 (؛هفت بار)الکرسی آیة

 نیاز به درمان داری.شما که  خواهد بود به این معنا اگر حین خواندن، خمیازه کشیدی
 انجام بده:درمان: در طول سه روز این کارها را 

 نور رسیدی آن را هفتاد مرتبه تکرار کن. ۀنور را بخوان و وقتی به آی ۀسور ـ 
 هزار مرتبه.ده «سبحانه هو الله الواحد القهار»یاد کن:  خدا را با این ذکر ـ
و های فلق و ناس( )سورهمعوذتین  ،ان، فاتحهفر سفید با گالب و زعکاغذی در  ـ

 نماغسل آب، با آن  کن و حل شته را در سه تا پنج لیتر آبسپس نو .الکرسی را بنویسآیة
را جمع کن و در جای پاکی )مثل آب غسل  .و اجازه نده آب غسل به مکان نجس برود

 .بریز باغچه(
الکرسی هر شب پیش از خوابیدن، آیة که این اعمال را در سه روز انجام دادیپس از آن
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 را بخوان:
ماواِت َو ما ِفی ُه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو للا ُخُذُه ِسَنٌة َو ال َنْوٌم َلُه ما ِفی السَّ

ْ
اْلَحی اْلَقیوُم ال َتأ

ذی  ِحیُم َمْن َذا الَّ حمُن الرَّ َهاَدِة ُهو الرَّ ری َعاِلُم الَغیِب و الشَّ ْرِض و ما َبیَنُهما و َما َتحَت الثَّ
َ
اأْل

 
َ
ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبما یدیِهْم َو ما َخْلَفُهْم َو ال یحیُطوَن ِبَشییْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه یْعَلُم ما َبیَن أ

ْرَض َو ال یُؤُدُه ِحْفُظُهما َو ُهَو اْلَعِلی اْلَعظیم
َ
ماواِت َو اأْل همان )الله،  شاَء َوِسَع کْرِسیُه السَّ

یرد و نه گست؛ نه خوابی سبک او را فرو میجز او نیست؛ زنده و برپاکه معبودی خدایی 
ست، و آنچه در میان آن دو و آنچه زیر هها و آنچه در زمین خوابی گران؛ آنچه در آسمان

کس ان و رحیم. کیست آناوست رحم .دانای غیبت و آشکارآن  .ست از آِن اوستهزمین 
در پشت را اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه که جز به

یابند. احاطه نمی ـبخواهدخود جز به آنچه ـ به چیزی از علم او ؛ وداندمیسرشان است 
ست، و اوست بر او دشوار نی هاآنگرفته، و نگهداری فرا ها و زمین را کرسِی او آسمان

 1.(واالِی بزرگ
کُم اسخره:  ۀو آی ْرَض فیللِإنَّ َربَّ

َ
ماواِت َو اأْل ذی َخَلَق السَّ یاٍم  ُه الَّ

َ
ِة أ   ُثمَّ اْسَتویِستَّ

 
َ
ْمِرِه أ

َ
راٍت ِبأ ُجوَم ُمَسخَّ ْمَس َو اْلَقَمَر َو النُّ هاَر یْطُلُبُه َحثیثًا َو الشَّ یَل النَّ ال َعَلی اْلَعْرِش یْغِشی اللَّ

ْمُر َتباَرک ا
َ
ُه ال *ُه َربُّ اْلعاَلمیَن للَلُه اْلَخْلُق َو اأْل عًا َو ُخْفیًة ِإنَّ کْم َتَضرُّ یِحبُّ  اْدُعوا َربَّ

ْرِض َبْعَد ِإْصالِحها َو اْدُعوُه َخْوفًا َو َطَمعًا ِإنَّ  *اْلُمْعَتدیَن 
َ
ریٌب  رحمة اللهَو ال ُتْفِسُدوا ِفی اأْل

َ
ق

ها و زمین را در در حقیقت، پروردگار شما آن خدایی است که آسمان) ِمَن اْلُمْحِسنیَن 
 ـطلبدکه شتابان آن را میـشب  هشش روز آفرید؛ سپس بر عرش، استیال یافت. روز را ب

گاه باش پوشاند، و خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شدهمی اند ]پدید آورد[. آ
و امر از آِن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان * پروردگار خود را به  تکه خلق

در زمین پس از و  *دارد گذرندگان را دوست نمیزاری و نهانی بخوانید که او از حد
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راستی که رحمت خدا به بخوانید. بهاو را و طمع با بیم درآمدنش فساد نکنید و اصالحبه
 1.(نیکوکاران نزدیک است

ْن َتشاُء ملک:  ۀو آی ُهمَّ ماِلک اْلُمْلک ُتْؤِتی اْلُمْلک َمْن َتشاُء َو َتْنِزُع اْلُمْلک ِممَّ ِل اللَّ
ُ
ق

دیٌر کلِّ َشی اُء َو ُتِذلُّ َمْن َتشاُء ِبیِدک اْلَخیُر ِإنَّک َعلیَو ُتِعزُّ َمْن َتش
َ
یَل ِفی  *ٍء ق ُتوِلُج اللَّ

یِل َو ُتْخِرُج اْلَحی ِمَن اْلَمیِت َو ُتْخِرُج اْلَمیَت ِمَن اْلَحی َو َتْرُزُق  هاَر ِفی اللَّ هاِر َو ُتوِلُج النَّ النَّ
کس را که ؛ هر آنهستیسلطنت تویی که مالک  !خدایابار بگو: ) َمْن َتشاُء ِبَغیِر ِحساٍب 

 خواهیکه بکه را ستانی؛ و هر را باز سلطنت  خواهیبکه کس دهی؛ و از هر سلطنت  خواهی
ست، و تو بر ها به دست توخوبی ۀخوار گردانی؛ هم خواهیکه بکه را عزت بخشی؛ و هر 

و  آوریزنده را از مرده بیرون می ؛ وو روز را به شب آوریمیشب را به روز  ی *چیز توانایهر 
 2.(دهیـ روزی میحساببیـ خواهیبکه که را سازی؛ و هر ه را از زنده خارج میمرد

 .خواستارمرا از خداوند برای همگان، سالمتی و عافیت 
** ** ** 

 نصیحتی به مادران

Ahmed Alhasan 2013مارس  9 /احمدالحسن: 

 نصیحتی برای مادران:
با استفاده از قرآن و دعا  ایانس و جن و هر جنبدههای شرارتاز  خود کودکحفظ  بر

و ناس و فلق(  ۀ)سور  «معوذتین»رود با هر شب وقتی او به خواب میباش؛  اهتمام داشته
با به این ترتیب  که بخواند شما نیز همراهاو سعی کن کن و محافظت آیة الکرسی او را 

 حفظ خواهد کرد.]این آیات را[ گذشت روزها او نیز 
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به او بیاموز خدا به مدرسه برود تا ود شخارج میاز خانه ـ به عنوان مثالـوقتی کودک 
تا برایش عادتی شود که با آن بزرگ گردد و هر زمان از خانه بیرون برود خدا را را یاد کند 

 بسنده کنی.بگوید  «یا الله»اینکه او هنگام بیرون رفتن توانی به یاد کند. می
را نیز شما کند بلکه یاد خدا دنیای کودک را اصالح نمیتو یاد خدا فقط آخرت کودک 

شما خواستار سالمتی فرزندانتان  ۀ. همداردمحفوظ می ـاز شر انس و جن و هر بدیـ
 .پذیر باشدامکانبرای یکایک شما  ایهزینهپرداخت چنین کنم گمان میبنده هستید و 

** ** ** 

 معصوم و دالیل دعوت حقتقلید از غیر

Ahmed Alhasan 2013مارس  11 /احمدالحسن: 

Nazar Nazar ه استنوشت: 
سخنم را خطاب به روی من ابواحمد از بصره،  .سالم و رحمت و برکات خدا بر شما

امور  هاآندر  .شما مطلع شدم ۀمن بر ادل !مافداکار آقای  .کنممی احمدالحسنسید 
خواهم به شما ایمان و به خدا قسم میگویم . به شما راست میوجود دارد یانگیزحیرت
انجام  ؛کنیماستخاره  فرماییشما می .دانم چه کنمو نمیحیرانم کار خودم در ولی  ،بیاورم

درها  ۀهم .بد دیدم رؤیای نیزخوب و  رؤیایمن ؛ یا هستیدؤل به رئقاشما  .شدمیانه دادم و 
من ولی  ؛گفتند این مرد دجال است ،کردم سؤالاز اهل علم  .را زدم تا حجتی بر من نباشد
 !آقای من .شومخواهم مخالفت کنم و پشیمان نمیاما  ؛به سخنشان اهمیت ندادم

لق به عچون این امر مت ـکردن مردگان و...مثل زندهـتوانید معجزه کنید گویید شما میمی
که بر دعوتتان دهید برایم نشان ای پس اگر معجزه ـدعوت شماستمنظورم ـ غیب است

شما و دین خاطر بهشهادت برای و  ،به خدا قسم یکی از سپاهیان شما ،داشته باشدداللت 
 عنکبوت است. ۀتر از خاندعوت شما سست گرنهو  ؛خواهم بودراغب و مذهب، 

 بسم الله الرحمن الرحیمپاسخ: 
 و الحمد لله

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
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حفظت  ایو از هر بدیاستوار بدارد را هایت گاماحمد! خداوند تو را توفیق دهد و ابو 
 .فرماید
 سخنت را به پایان رساندی:تو کنم که جایی شروع میهمان از 
 «.عنکبوت ۀتر از خانسست»

جدش  ۀکه همانند ادلـ احمدالحسندعوت  ۀپیداست ادل شما ۀگفتطور که از آن
 احمدالحسنکه اینبرای یقین وقطعبه ولی  ،کردهدچار حیرت تو را فقط  ـاست محمد

بودن تقلید از فقها به واجب دیگر شیعیان،مانند نیز هکه تو با علم به اینحق است نرسانده. 
 لیو  ،هیچ دلیل شرعی یا حتی عقلیبدون  ،هستیمعتقد ـ اندگونه که به شما گفتهآنـ

ـ متأسفانهـنکردید بلکه پرس و جو دلیل قطعی،  ۀدربار  هاآنمتحیر نشدید و از شما 
بررسی برایت کلی طور به ،کنندمطرح می هاآن را آنچه !کردیدپیروی  هاآنبسته از چشم

کنند و می ارائهجهل و دروغی به شما چه  هاآنبرای شما بیان خواهم کرد که و  کنممی
زودی امید من به اللهشاءانادن شما ادامه ندهند و دامیدوارم پس از امروز، دیگر به فریب

که عقل و علم و نور، بر جهل و تاریکی م محقق خواهد شد؛ زیرا مطمئن ـیا در یک زمانیـ
 کردن مردم، غلبه خواهد کرد.گمراهدادن و برای فریبتالش و 

کردید و اهل علم نامیدید چه کسانی  سؤال هاآنکسانی که شما از این بیایید ببینیم 
 هاآنم میان ما و کَ ؟! َح یا اهل جهل و دروغ ؟!اهل علم هستند واقعاً  هاآنآیا  !هستند

 دهند:انجام می هاآنکه  «گوییناسزا دشنام و »نه  ،است «دلیل»
دهند را فریب میمحمد آل ۀبا آن، شیعکه همان دینی ـ هاآن یِت مرجعبر  یمبتن دیِن 

تقلید از بودن واجب ۀمبتنی بر عقید ـدهنداش بادامه های خودنیرنگ اخواهند بمیو 
این در حالی ندارند و در اختیار نقلی برای اثبات آن  یولی هیچ دلیل ؛غیرمعصوم است

ی با داللت محکم یا اآیههیچ  هاآن !کننداعتراف مینکته فقهایشان به این است که خوِد 
توانید به سخنان سید می در این زمینهو شما  دنندار در دست روایتی با سند و داللت قطعی 
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 امروز نتیجه در 1کنید.خویی و سید خمینی )رحمت خدا بر آن دو باد( و سایر فقها مراجعه 
جاهل به  ۀبودن مراجعواجب»که عبارت است از آورند روی می «دلیل عقلی»به  هااین

شما که  طورهمان طور کامل نقض و بیان کردم که را به هاآن این دلیلبنده و  «عالم
گمان خود عمل واساس ظن فقط بر هاآن؛ زیرا «بوت استعنک ۀتر ازخانسست» گفتی

به این نکته اعتراف  نیزخودشان  در حالی که دهند؛می ارائهاجتهادی ظّنیاتی و کنند می
دلیل بر این نتیجه  در دهد.می ارائه «یقین»شود که بگوید پیدا نمی هاآنز دارند و کسی ا

تا شوند محسوب نمیند نک ارائه« یقین»که  انیعالم هاآن؛ زیرا شودمنطبق نمی هاآن
بودن واجبکنند و عقل به می ارائهلمایی که یقین عُ  !شودواجب  هاآنرجوع جاهل به 

همان مطلبی خداوند هستند و این  و جانشینان فقط خلفا ،کندآنان حکم میبه مراجعه 
 .استچه واجب است فقط تقلید از معصوم به آن اعتقاد داریم: آنکه ما است 

تالش  ،شان سودی به حالشان نداردچه گذشت در اثبات عقیدهدند آنآنان وقتی دی
تقلید از بودن بواجدر  شانهفریب دهند: دلیل بر عقید چنیناینکنند عموم مردم را می

ولی این چیزی که  ؛غیرمعصوم یا فقها، همان رجوع غیرمتخصص به متخصص است
َو کند: دانند نابود مینمیخودشان باطلشان را از جایی که  ۀعقیدکشند پیش می هاآن

ُهْم ماِنَعُتُهْم  نَّ
َ
وا أ تاُهُم اللُحُصوُنُهْم ِمَن ا َظنُّ

َ
َذَف فیُه ِمْن َحیُث َلْم للِه َفأ

َ
ُلوِبِهُم  یْحَتِسُبوا َو ق

ُ
ق

ْبصارِ 
َ
وِلی اأْل

ُ
یِدی اْلُمْؤِمنیَن َفاْعَتِبُروا یا أ

َ
یدیِهْم َو أ

َ
ْعَب یْخِرُبوَن ُبیوَتُهْم ِبأ گمان داشتند ) الرُّ

کردند به ولی خدا از آنجا که گمان نمی !خواهد بود هاآندژهایشان در برابر خدا مانع 
هایشان را به دست ای که خانهگونهبه ؛هایشان رعب و ترس افکندسراغشان آمد و در دل

 2.(خود و به دست مؤمنان ویران کردند. پس ای صاحبان بینش و بصیرت! عبرت گیرید
است نه  «بودنجایز» توان گفتدر رجوع غیرمتخصص به متخصص میآنچه نهایت 

                                                                                                                                                                 
 .سید خویی ،سید خمینی و کتاب االجتهاد و التقلید ،. نگاه کنید به کتاب: االجتهاد و التقلید1
 ]2 حشر:]. 2



  .................................................................  125انتشارات انصار امام مهدی

 ۀبا طرح این گفتار برای استدالل بر عقید هاآنن معناست که ه آو این ب ؛«بودنواجب»
کوتاه  ـمعصوم یا فقهایعنی وجوب تقلید از غیرـکنند باطلی که طرح می ۀخویش، از عقید

 .اندآمده
یعنی وجوب ـ دخو ۀزنند تا بر عقیدبیمار به پزشک را مثال می ۀمراجع شما برای هاآن

بیمار به پزشک و عمل به  ۀمراجعحالی که  در ؛دلیل بیاورند ـمعصوم یا فقهاتقلید از غیر
شوی واجب است به پزشک وقتی شما بیمار می . آیابلکه جایز است ،او واجب نیست ۀگفت

از آنجا که پزشک یک گمان پزشک عمل کنی؟! وو آیا واجب است به ظن ؟مراجعه کنی
چقدر ت گوید درصد موفقیبه شما میگمان است وظناساس  پیچد برای که مینسخه
گوید واجب است به نمیو به شما . ااختیار داریو شما  ،چه مقدار و درصد شکستاست 
یا  انجام دهیم اهتعیین کردمن عمل کنی یا واجب است درمانی را که گویم میمن آنچه 

انجام شود.  حتماً ، شودشما می درمانباعث من  به گمانکه  ایواجب است عمل جراحی
های عمل یا در اثر خطای پزشک در دست پزشکان در اتاق زیرِ بسیاری از بیماران 

گله و شکایت برخی از بیماران با  .اندفوت کرده، برای دارو نوع درمان یا دوز الزم تشخیص
این و روند میو ناتوانی از ایستادن بیرون شدن با فلج ولی ؛آیندمینزد پزشک  از درد

دارای مدرک دکتری در تشخیص مقدار  بوده کهجراحی  کخطای پزش ۀنتیجوضعیت، 
کنم گمان نمیبنده در نتیجه  ها بوده است!بندی استخوانپالتین الزم برای شکسته

او  ۀبیمار به پزشک و عمل به گفت ۀمراجعکه به این مطلب معتقد باشد شخص عاقل 
 .باشدواجب 

وجود  یشجاعو شخص شریف نامند می «مراجع»آیا در این افرادی که خود را حال 
و  اندشکست خورده احمدالحسندر برابر  هاآنهمگان اعتراف کند در برابر که دارد 

یکسره سقوط کرده و کارش  اندگذاری کردهفقها را بر آن پایه گرایای که دین مرجععقیده
 است؟شده 

اقرار و باید را داشته باشد  یقتاعتراف به حق شجاعت و شرافِت ای از بهرهکه کسی 
به ـ هیچ بازگشتی بیـ عقیدهاین کرده و ویران را  هاآن ۀعقید احمدالحسنکه عتراف کند ا
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نادانی و عنوان ابزاِر در حال حاضر این عقیده به ،دان تاریخ پیوسته است. آریزباله
برای و یکسره شده  ،کاراما  ؛است بیت باقیاهل ۀدادن شیعو فریبکشیدن ینادانبه

روزی ـ دیر یا زودـو دربرندارد  ایلمیهیچ مصداق ِع  نداحق و حقیقت کسانی که خواستار
گاه شدهاهل ۀکه شیعخواهد آمد  کسی است که از همان  «دجال»د دانست خواه ،بیت آ

چرا که وی ؛ اعتقاد داشته باشندمعصوم یا فقها تقلید از غیربودن واجبخواهد به می هاآن
وجود  ایشکند که هیچ دلیل نقلی یا عقلی بر میامر باطلی  ۀبه عقید را هاآن)دجال( 

 !ندارد
ای  .دهد تانخدا توفیق؛ کنم تا هوشیار باشیدرا تکرار می «بودنواجب»عبارت بنده 
نامند می «فقیه»هایی که خود را و ایننیک بنگرید را باز کنید و  ان خودچشمشیعیان، 

پس باید  ،غیرمعصوم یا فقها هستنداز به وجوب تقلید معتقد  هاآنکه توجه داشته باشند 
شان نقض گردید و روشن شد که که ادلهنرا برای ما اثبات کنند پس از ایبودن واجباین 

 «.عنکبوت ۀتر از خانسست»: که شما بیان کردی است همچون خصوصیتی هاآندالیل 
بر عمل بودن حجتتقلید یا دن بوجایزاجتهاد یا  ۀمقولبه کشاندن بحث ها شما را با این

که ـباطلشان  ۀعقید ۀدایر از  مسائلتمامی این ندهند؛ زیرا  بفری گمانوظن اساس
تقلید از بودن واجب هاآن ۀ. عقیداستخارج  ـاستخواسته شده  هاآناز اثباتش 

نمایند و اعتراف کنند بودنش اقرار باطلآن را اثبات کنند یا به یا باید  پس ؛معصوم استغیر
 کرده، لگدکوبکلی بهرا  هاآنباطل  ۀو عقیدکرده ویران را این عقیده  احمدالحسنکه 

 چیزی از آن باقی نمانده است. ی که دیگرطور به ؛را یکسره کردهکارش 
و گرد آمده است خدا  ۀاست که برای تشخیص خلیفتمامِی دالیلی دعوت، این  ۀاما ادل

 شما این جایگاه است، برای ۀو با اختصاری که شایستام کرده ارائهمن تمامی این دالیل را 
 :چه کیفیتی دارندو هستند  چیزهاییچه خواهم کرد که این دالیل بیان 

 کند؛ از جمله:خدا را مشخص می ۀاست که خلیفمتنی تشخیصی:  نص
و همچنین فرشتگان،  در حضورخدا بر آدم تصریح  انندخدا: مبیان صریح توسط 

بر اند کنند رؤیا دیدهکند کسانی که ادعا میاطمینان ایجاد میکه  ییاهای متواتر ؤراست 
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 .باشندتشخیصی متن  مطابقیاها ؤراین  بایدو اند تبانی نکردهکذب و دروغ 
 دو نوع است:که بر  خدا ۀخلیف ۀناحی زا نص
که  طورهمان  ؛استاش خدا بر وصی ۀمستقیم خلیفتصریح که  :واسطهبی نص

و غایب رفع شده که  امام مهدی خصوص و در ؛کردتصریح  بر علی خدارسول 
و  ؛و مالقات استرؤیا و مکاشفه های ارتباط او با کسانی که به او ایمان دارند، است و راه

 ناممکن است گفتنشان بر دروغدستیکه همتعدادی از افراد برای  هابه واسطۀ این راه
 است. ، فرزند و وصی او و از آل محمداحمدالحسن استشهادت داده

غیرمستقیم )با  صورتبهاش خدا بر وصی ۀخلیف، تصریح نصاین نوع : نص باواسطه
ه فرمودتصریح  الرضابر علی بن موسی خداکه رسول  طورهمان  ؛استواسطه( 

برای تشخیصی باشد ناگزیر باید تضمینی الهی متن که آن برایمتنی چنین  است.
از ادعای افراد باطل وجود داشته باشد و در نتیجه کسی که آن را ادعا ماندنش محفوظ

 محمدحضرت وصیت رسول خدا ، نصیچنین مثال ؛ خواهد بودکند صاحب آن می
برای ـبازدارنده از گمراهی  یآن را نوشتار  محمدپیامبرش زبان از است که خداوند 

که نو ای را وصیتاحتجاج به  ۀاست. نحوفرموده توصیف  ـمتمسک شودبه آن کسی که 
طور مفصل به کندخدا مشخص می ۀعنوان خلیفاش را بهاست که مدعی نصیوصیت، 

من به  کردنادعاچگونه تنها ام که بیان کردههمچنین  ؛امبیان نموده در چندین پاسخ
را  نصاین کند که من از خلفای خداوند هستم؛ زیرا خداوند وصیت، مشخص می

توصیف تمسک جوید به آن کسی که از گمراهی برای بودن به بازدارندهـ خودخودِی بهـ
را که  نصیحکیم مطلق باید گوی تواناِی راستدانای  سبحاِن او فرموده است. پس ناگزیر 

توصیف فرموده است از ادعای  به آنجوینده تمسکمراهی برای از گبودن به بازدارنده
در  که]چرا[ ؛اهل باطل حفظ فرماید تا صاحبش آن را ادعا کند و هدف از آن محقق شود

به  متمسکینگری خواهد بود که گوی حیلهغیر این صورت، او نادان یا ناتوان یا دروغ
نادان یا ناتوان او محال است  لی کهدر حا ؛از باطل فریب داده استپیروی  ابرا سخنش 

متعال، دروغ وحق سبحان ۀناحیمطلق است و محال است از توانای باشد؛ زیرا او دانا و 
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در که  کردتوصیف  گوییتوان او را به دروغو حکیم است و نمیگو راستصادر شود؛ زیرا او 
بود و دین، نقض پذیر نخواهد امکاناو  انسخن ازبه هیچ چیزی کردن اعتمادصورت، این

 «وصیت مقدس»ها را در کتاب این پاسخـ خدا حفظش کندسالم ـ ءخ عال. شیخواهد شد
 هاآنچه به مناظره با من و پاسخ به آن ام که برایفقها خواستهاز بنده گردآوری کرده و 

و الحمد  ؛اثبات رسید بهناتوان شدند و حق ما از انجام آن  هاآنولی  ؛ام اقدام کنندگفته
 لله.

 اما معجزه:
علی  ،از جمله هالکت خطیب ؛ها و معجزاتی در این دعوت حاصل شده استنشانه

بر بر او اظهار برتری کرد و دشنام گفت  احمدالحسناینکه به این شخص پس از  .شکری
خداوند خواست که  .گرفتگواه  دخو ۀخدا را بر گفته و کرد منبر و در برابر هزاران نفرفراز 

ای برای اهل و او را نشانهگرداند ، هالکش روزهایی بسیار کم در طیبه او مهلت ندهد و 
به حالش دیگری سودی  ۀهیچ معجز پند نگیرد واقعه عالم قرار دهد. کسی که از این

کسی که درخواست  تو هالکظالم این  تبین هالکوجود دارد تفاوتی نخواهد داشت. چه 
این  تبین هالک است برخاست؟ و چه فرقی و به تحدی با رسول خداعذاب کرد 

با وی تحدی و دشنام دادند را  در روز عاشورا حسینکه کسانی  تستمگر و هالک
ای قرار ؟ خداوند خواست به او مهلت ندهد و او را نشانهکردند که فرجامش آتش است

بنده اعتقاد دارم  بگیرد!ش آتخودش و سقوط کند این شد که در آتش  وی دهد و عاقبت
این کند تا با دفاع میخود کنند خدا از اولیای هایی هستند که بیان میها نشانهاینتمامی 
 هاآن برایـ یکتای یگانهخدای ـو من  هستند من اولیایها بگوید این افراد نشانهآیات و 
رسانی خبر مرگش را اطالعکه مراجعتان ـدهم. خدا را شکر شیخ علی شکری میگواهی 
، خداوند به او مهلت کرد و خدا را شاهد گرفتدرخواست خدا را گواهی  منبرفراز از  ـکردند 

همان داد و گواهی من برای  و آشکارواضح  ۀمعجز ۀن، با نشاناخالف میل منافقنداد و بر 
من نیز ی برا( حاصل شد خدا بر آنانجدم رسول خدا و جدم حسین )صلوات برای که  طور
و با سند ست. این نشانه، ا و خداوند برای شهادت میان من و شما کافی ؛شد چنیناین
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 1.حاصل کنیدآن اطالع از توانید و شما میصورت تصویری موجود است به
و تعرض گویند دشنام میتو به که را کسانی  ۀهم شخص منافقی بگوید: چرا خدااگر 

 کند؟هالک نمی کنندمی
و این  من به خداستبودن متصلحکمت از معجزه، اثبات زیرا دهم: پاسخ می

کسانی را که در روز عاشورا با امام  ۀخدا هم ه است.حکمت با هالکت یک نفر محقق شد
خواهد که می کردکسانی را هالک تنها بلکه  نکردبا معجزه هالک  حسین پیکار کردند

ها را در حق امام ترین بدیبزرگکه اینبا ـمله را خداوند شمر یا حرحتی  .باشندای نشانه
هالک  ـبه اهل آتش بودنکردن وی و متهمگفتن دشنامجمله از  انجام دادند حسین
 نکرد.

 تخداوند توفیقـخواهی، پس بدان ی مخصوص به خودت میانشانهشما که اما این
نه  خداو جانشینان  خلفا ـفرمایدات آراستهو به زینت عقل استوار بدارد را هایت گام دهد،

ها تا خیابانها و راهچهار  گرد دردورههای پهلوانو نه بازیگر سیرک هستند نه دلقک 
در آنچه نهایت  کند!ها حبس میانجام دهند که نفس را در سینهها و کارهایی حرکت

بت ای از سوی خداست و ثااین است که معجزه، نشانه ،گفت توانمیمعجزه  خصوص
از او  اینکه خداست و وند ا، یکی از اولیای خدابرایش حاصل شدهکند کسی که معجزه می

از جمله در  ؛بارها محقق شده است در این دعوت حق امرفرماید. این یید میأدفاع و او را ت
نجف  ۀدر حوز  شدهیتی شناختهاو شخص اتفاق افتاد.که برای شیخ علی شکری ای واقعه
 !رسانی کردندخبر مرگش را اطالعبرخی فقها فرمود و وقتی خداوند او را هالک بود و قم 

هوشیار باش که خداوند در قرآن  !فرمایداستوار را هایت گامو دهد  تخداوند توفیق

                                                                                                                                                                 
هالکت خطیب مشهور علی شکری را چند روز پس از اینکه سید احمدالحسن را بر باالی منبر  ،این فیلم - 1

 دهد:دشنام داد گواهی می
https://www.youtube.com/watch?v=kDH7ev3fdKs 

https://www.youtube.com/watch?v=kDH7ev3fdKs
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به پا حتی وقتی معجزاتی از همین رو و است ایمان به غیب خواهاِن  که تصریح فرموده
 یرا معجزات هاآنگذارد و ای ایمان به غیب باقی میمجالی بر این معجزات در  ،داردمی

ی انشانهاو دهد. اگر قرار نمی ـگذاردنمی یباقکه مجالی برای ایمان به غیب ـقهری 
که در اثر را ایمان کسی  ،انجام دهد ـگذاردبرای ایمان به غیب باقی نمیجایی که قهری ـ

فرعون در قرآن معروف است و  ۀ. قصپذیرفتنخواهد ای ایمان آورده است چنین نشانه
بودن نشانه که مجالی مگر قهری ،ایمان فرعون وجود نداردنشدن پذیرفتهبرای علتی 

ای از تفسیر آیه»کتاب طور مفصل در را بهمطلب این بنده  و برای غیب باقی نگذاشته بود
 .یمراجعه کنتوانی می ؛امبیان کرده «یونس ۀسور 

که مجالی برای  ،انفرادی قهری بودهای مردم با معجزهآوردن ایمان اگر خدا خواهان
 داد تارا اینگونه قرار می محمدحضرت  اشهفرستاد دنگذار ایمان به غیب باقی نمی

عنوان بهـو  حاکمان زمان خویش بفرستد سویبه شخصیفرستادگان خود را با معجزات 
 کندطال یا آهن تبدیل ای قطعهو اسبش را به  بایستدای در برابر حاکم هر فرستادهـ مثال

کرد میچنین فرستاده آن اگر  .خواست تا این معجزه را نزد خود نگهداردو از حاکم می
آوردند و کار باره ایمان مییکایران یا اروپا بهدر مردم سایر آوردند و ایمان می هاآنقطعًا 

 مردمگویش آن  طبقرا خود های نامه دمحمـ حضرت کمدستـ. یا یافتفیصله می
به کم دستفرمود یا ها نازل میزبان ۀیا خداوند قرآن را به هم !عربیزبان نوشت نه به می

را  ییکارهاچنین اگر  کهنبود؟ استوارتر  حجت بر مردمآیا این کار برای اتمام !صد زبان
ـ کمدستـد یا بوبه خدا میبودنش متصلو  ای آشکار برای محمدنشانهد داانجام می

که این نبه جای ای ؛فرمودها ترجمه میزبان ۀقرآن را به هم محمد رشد اگچه خوب می
انگلیسی  ۀچندین ترجم که در نتیجهاجتهادهای شخصی رها کند شدن واردکار را برای 

ز این که برخی اخصوص اینهای متفاوت و متضاد برای ما باقی بماند! بهصورت ترجمهبه
سخن ها زبان ۀگویند که محمد و امامان به همگوها بر باالی منبر به شما میدروغ

حضرت محمد  مثالً آیا  !؟اندکردهنقرآن را ترجمه  و ائمهخدا پس چرا رسول  گفتند؛می
دور هایی از ساحت آنان بسی بهاند؟! چنین نسبتو ائمه )صلوات خدا بر آنان( بخیل بوده
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شدت به آن نیاز داشتند موافق حکمت که غیرعرب بهدر حالی کردن قرآن ترجمهیا است! 
و ائمه اقدام به خدا تا رسول شود محسوب نمیکافی زمانی  ،سال 250نبود؟! یا حدود 

کامل  یی آشکار و حجتاکه تسلط یک شخص به صدها زبان، معجزهنترجمه کنند؟! یا ای
 ؟!شودمحسوب نمیو استوار در طول زمان 

گویند اگر خدا وجود ن وقتی میادهم که بسیاری از ملحداطمینان میشما من به 
تا به او ایمان دهد نمی ارائهخود کوچکی برای اثبات وجود  ۀدارد چرا برای ما معجز

در اینجا به نیابت از پروفسور ریچارد بنده گویند. راست می کامالً  دخوگفتار بیاوریم، در 
 ۀشدگوید: چرا خداوند دست قطعکنم. او میمی ارائهبرای معجزه داوکینز، درخواستی 

رشد ـ از نو شودقطع میاعضای بدنشان وقتی بخشی از ـانسان متدین را مثل دوزیستان 
توانی به او می به وجود خدا هستی مؤمنکه شما تا وجودش را تصدیق کنیم؟! آیا  کندنمی

 ۀکند؟ درخواست او خطاب به همدرخواست او را اجابت نمی چرا خدا دهیبتوضیح 
ایمان دارند و خود را به و مجانی به کسانی است که به معجزات مفت خصوص بهن امؤمن

مجالی برای گونه چند ایمانی خالی از هر اورند؛ هر ایمان بیفقط مردم تا زنند آب و آتش می
 !غیب باشد

و اگر را بیاورد  شانیدرخواست ۀبرایشان معجزباید  احمدالحسنگویند کسانی که می
که به او ایمان ـای از پروردگارشان بر حق نیست، الزم است خودشان معجزهچنین نکند 

پروردگار تواناتر از بنده است و اگر اعتقاد دارم  !دهند ارائهبه پروفسور داوکینز  ـدارند
صد حق درداوکینز صددکتر  هاآن ودِ طبق قانون خکند نمی ارائهای برای داوکینز معجزه
صحیح  کامالً خدایی( )بیالحاد  ،قبولش دارند هاآن ای که خودِ طبق همان قاعدهدارد و 

فقط در رویارویی با  هاآن یا این قانون شیطانِی  ؟!پذیرنداین نتیجه را می هاآن. آیا است
 !؟کاربرد دارد احمدالحسن

** ** ** 

 کند؟شان تغییر میوضعیت کنونیچگونه اهالی بحرین و 
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Ahmed Alhasan 2013مارس  12 /احمدالحسن: 

Suad Al Hende: 
مان روی کشورآنچه در ! ما از بحرین هستیم. تکلیف شرعی ما در برابر جانپدر 

جوانان  و ؛ظالم هستندحاکمان خواستار ما چه کنیم؟ احزاب سیاسی چیست؟  دهدمی
شرکت در تظاهرات ما همراه جوانان . آیا گیرندمیقرار دشمن رودروی اسلحه شکاری 

ما زنان در این  .گویمیا در خانه بنشینیم؟ من به نیابت از شوهرم نیز سخن می ؟کنیم
 ی خودهایا در خانه بیرون برویمآیا مان است؟ ی بر عهدهتکلیفچه حقی و چه شرایط 
خورده سالو  زن یا پیر ،انجو میان فهمند و نمی را سخنیجماعت هیچ این زیرا  ؟بمانیم

 زنند.به عربی هم حرف نمی هاآن بیشتر شوند. حتیل نمیئقاتفاوتی 
 ند.گیر و... قرار میحرمت هتکمورد مقصودم این است که زنان 

 پاسخ:
Suad Al Hende 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 -هسبحان–او چه هایتان را در آنگامو  ،حفظ هابدی همهخواهم شما را از از خدا می

 فرماید.استوار پسندد می
 خداوند به شما توفیق دهد،

خروج  ۀهرگز آماد هاآنبحرین با آمریکا و آل سعود در ارتباط است و کنونی وضعیت 
های بحرین را حتی اگر خیابانتند نیس ـشیعه هستند که غالباً ـ آن از بحرین به نفع اهالی

اهل بحرین، فراهم است و کشیدن بنددرشرایط برای  متأسفانهبا خون، رنگین سازند. 
و برای  اندآنها را رها کرده ـپیروشان هستندها و بحرینیـشوند کسانی که مراجع نامیده می

دشمنشان بر  در حالی که ؛کنندثری عمل نمیؤمشکل ها بهآنها یا دفاع از یاری بحرینی
 .استهجوم آورده هاآن
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 از هر چیزپیش ـشان هستند ها اگر خواستار تغییر وضع فعلیبه همین دلیل بحرینی
ردش جمع شوند و به او امکان دفاع از الهی هستند که گِ  رهبرِی یک نیازمند  ـدیگری
ش سویبهرا  هاآنه ما کحلی است راهرا بدهند و این  شانگفتن به نامها و سخنبحرینی

 :خوانیمفرامی
 هاآنبه  باشد که خدا ؛افرازیمبرمی را آنما که پرچمی رد پرچم مهدی؛ جمع شدن گِ 

 و از قوم ستمگر نجاتشان دهد.آورد رحم 
جدید  یتای که وضعگونهبه ؛یو جهان ایمنطقه یتتغییر وضعدیگر: مسئلۀ 

وضعیت و این ـ باشد خداوند حفظشان فرمایدـبحرین  الیبه نفع اه یو جهان ایمنطقه
رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است و  و واقع خواهد شد در آیندۀ نزدیک ـاللهشاءانـ

برایتان گشایش خواهد فرمود و  خدا ؛وضعیت بحرین تغییر خواهد کرد اللهشاءان
 نخواهند کرد.نگاه هم ستمگران از بحرین فرار خواهند کرد و به پشت سرشان 

 ،در تظاهرات به نفع احزاب و گروهی از صاحبان نفوذ و منفعتشرکت اما در خصوص 
هایی چنین تظاهراتدر ریزی و محاسبات قبلی، بدون هیچ برنامهو وکالی مراجع یا 

را خداوند شما ـ قرار ندهیدحرمت و خودتان را در معرض کشتار و هتکشرکت نکنید 
 هاییعنوان بهایی برای کرسیهایتان را بهو خون ـفرمایداستوار را ان هایتگامتوفیق دهد و 

خواهانش هستند  کنندـهای شما تجارت میکه با خونـ که این شبیهان به آل زبیر 
 ۀشیع ۀستمدیدان که چقدر با خون مسکینبنگرید در عراق  هاآنقطاران هم. به نپردازید

 هاقربانی دیگر مواردشعبانیه و  ۀعراق در انتفاضشیعیان چقدر تجارت کردند و  اهل بیت
بهتر از البته رحمت خدا دیدند که خالی از هر چیزی جز  ـدر نهایتـخود را دستان و  ندداد

های قربانیان، حقوق واجبی ندارند که و خانواده هاآنولی آیا  ؛اندوزندمیکه ست ا چیزی
ـ و مردم از آنها شوند که مراجع نامیده میکسانی  ؛حق مردم نیست باید پرداخت شود؟ آیا

 اینکه مردم و حتی پیش از 2003از سال  و را مطالبه کنند کنندـ حقوق مردمپیروی می
بلکه  ؟کردندمی هاآندرخواست جبران مالی برای کم دست، حقوقشان را مطالبه کنند

کنند باید که امروز در عراق حکومت می آنانشوند و کسانی که مراجع نامیده می اساساً 
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ی هایببوسند؛ زیرا خون این افراد و قربانی ـاز پرداخت حقوقشانقبل ـدست این افراد را 
بر  کنندحکومت می مرجعیتاسم به ه امروزهایی است که کسانی کبهای کرسی که دادند

بعد  شوندع نامیده میتا کسانی که مراج و خون این مردم مسکین بهایی شدنشینند میآن 
شوند و کسانی . پس ببینید کسانی که مراجع نامیده میکنند در عراق امر و نهی 2003از 

پس از مسکینان را دادند؟ اینک این این مسکینان کنند چگونه پاداش که حکومت می
گداهایی گویا و کنند میدرخواست ترین حقوق خود را گذشت بیش از ده سال، ساده

 کنند.از کسانی که بر آنها برتری دارند درخواست می که هستند
و  شما را نگزد همان افعی از همان سوراخ کهحذر باشید  بر !دهد تانخداوند توفیق

حق را به مردم بشناسانید  خواهد داد.به شما  گفتم را تحقق آنچهخداوند توفیق که بدانید 
 .گشایش را خواهید دید اللهشاءانرا به حق دعوت کنید و  هاآنو 

و اگر خواستار شتاب در گشایش خود و گشایش بحرین و اهالی بحرین هستید الزم 
 ،متعالوسبحان خداوندبرای اخالص  ،عبادت خدا ااست هر فرصت و وقت خالی را ب

و از وارد ر کنید تا شما را در هر خیری پُ  ـسبحانـمردم و دعا و توسل به او برای بیان حق 
دیگر نه خدا ـ. شما ای انصار مّنت نهدو بر شما با خیر آخرت و دنیا،  کندشری خارج هر 

که گشایش و کوشا باشید پس در عبادت و دعا و تبلیغ،  ؛نگاه خداوند به شماست ـمردم
 .شماست فضل طاعت و عملبه و فرج مردم به فضل شما و  ،فرج شما در آن است

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013مارس  12 /احمدالحسن: 

Sun Rise: 
ضروری است  واقعاً  .گو با شما هستمو چقدر نیازمند گفت !سالم بر شما ای آقای من

رخواست کردم ولی به من توانم در محل عمومی سخن بگویم. چند بار از شما دولی نمی
 .دارمپاسخ سازد. تمنای استوار را هایتان گامید. خداوند شما را توفیق دهد و اددپاسخ ن

 پاسخ:
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
خواهی در محل ای را که نمییا نامهخواسته توانی خداوند شما را توفیق دهد. می

 ارسال کنی.ـ ابتسام احمد کترد ـدخترم  رایب ،عمومی منتشر شود
** ** ** 

 فاطمه ۀو اسباب هجوم به خان وصیت رسول خدا

Ahmed Alhasan 2013مارس  18 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خدا بر شما
االول مصادف با یاد شهادت فاطمۀ زهرا )صلوات خدا بر او( است؛ در نیمۀ ماه جمادی

واسطۀ بهـ خانۀ محمد فرستادۀ خدا حالی که متأثر از جراحتی بود که در اثر تعرض به
 ـ به ایشان وارد شد.هجوم عمر و جماعت همراهش

امیدوارم خداوند به مؤمنان توفیق برپایی مجالس عزا در سیزدهم، چهاردهم و 
و تهدید  االول و بیان ماجرا و چگونگی حملۀ عمر به خانۀ رسول خداپانزدهم جمادی

یعنی علی و فاطمه و کودکانشان )صلوات به سوزاندن آن همراه کسانی که در آن بودند ـ
 ـ عطا فرماید.خدا بر آنان(

ـ و دیگر خداوند محفوظشان بداردانتظار دارم بزرگواران و مشایخ طالب حوزۀ مهدوی ـ
ه خانۀ فاطمه ـ حقیقت واقعۀ هجوم بخداوند حفظشان فرمایدمردان و زنان مؤمن ـ

گونه که رخ داده است و با دالیل و گونه که هست و آن)صلوات خدا بر او( را بیان کنند؛ آن
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بدون گفتن ناسزا یا دشنام یا لعن و نفرین به  1های مخالفاناثبات تاریخی از کتاب
 مهاجمان.

مه اجازه دهیم مسلمانان شریف با خود انصاف پیشه کنند و بر اساس عدالت میان فاط
اش یورش برده، مسبب آزار و سیدۀ بانوان جهانیان و کسانی که به خانه دختر محمد

وجوی اسباب و عللی بپردازند که منجر به این شهادتش شدند، حکم کنند، و به جست
بود؛ همان  هجوم شد؛ اسبابی که محور و اساسش وصیت رسول خدا حضرت محمد

 هی توصیف فرمود؛ آن هنگام که رسول خداوصیتی که آن را بازدارندۀ امت از گمرا
در حالی که در بیماری منجر به خواست وصیت را برای عموم مردم در روز پنجشنبه ـ

 اش به جنابش اعتراض کرده، رسول خدادستهوـ بنویسد و عمر و داروفاتش قرار داشت
د؛ و مصیبت کننگوید )یعنی خرفت و کودن شده است( متهم میرا به اینکه هذیان می

از نوشتن این نوشتار بازدارنده برای  مشهور پنجشنبه واقع شد. در نتیجه رسول خدا
شنبه آن را نپذیرفتند روی گرداند و پس از آن، در شب وفاتش برای کسانی که در روز پنج

ـ و امامان از نگارندۀ این نوشتارـ کسانی نوشت که آن را پذیرا بودند. شکر خدا که علی
ندانش )صلوات خدا بر آنان( آن را حفظ و برای امت بیان کردند و این نوشتار به شیخ فرز 

« خاصه»نقل کرد و راویانش را با صفت  2«الغیبة»رسید و او آن را در کتاب  طوسی
شود؛ شان اثبات میگویی، توصیف کرد و به این صورت صدق و راستیعنی شیعیان مؤمن

برای کسی که « وصیت»ان ثابت نشده است. به این ترتیب چرا که هیچ نکوهشی برای آن
است؛ کما اینکه وصیت، قرینه و تواتر معنوی هم « السندصحیح»کند با سند استدالل می

شود؛ و از آنجا که چنین توصیف شده شدنش اثبات میدارد و به این ترتیب صحت صادر

                                                                                                                                                                 
 ،تحقیق الزینی؛ تاریخ بالذری، 19ص، 1ج ،قتیبةابن ،عنوان مثال نگاه کنید به: کتاب االمامة و السیاسةبه - 1
 .975ص، 3ج ،البرعبدابن ،؛ االستیعاب443ص، 2ج ،؛ تاریخ طبری587ص، 1ج
 .300، در چاپ فارسی، صالله تهرانیعباد تحقیق، 150طوسی: ص ،غیبت - 2
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محال است توسط افراد دیگری غیر  تنهایی کافی است تا امت را از گمراهی بازبدارد،که به
اند مورد ادعا قرار گیرد؛ زیرا اگر امکان ادعای وصیت از صاحبانش که در آن ذکر شده

ـ به تنهاییبهمتعال که آن را ـوتوسط غیر صاحبانش وجود داشته باشد خداوند سبحان
گویی دروغ اینکه برای بازداشتن از گمراهی کافی است توصیف فرموده، متهم به کذب و

بودن آن از گمراهی خبر داده، در حالی که بازدارنده خواهد شد؛ چرا که او به بازدارنده
شود به جهل و نادانی نسبت به غیب یا ناتوانی از حفظ و نگهداری نبوده است! یا متهم می

از ادعا توسط افراد باطل قبل از ادعای آن توسط صاحبش؛ در حالی که ساحت او 
 دور است!گویند بسی بهپیشگان میاز آنچه باطلـ سبحانـ

 جویند،تمسک می خوشا به حال کسانی که به وصیت رسول خدا محمد
در همان ابتدا به نبرد برخاستند و  و وای بر کسانی که با وصیت رسول خدا محمد

 گوید؛ به این دلیل که اسمبرای جلوگیری از نوشتنش تالش کردند و گفتند او هذیان می
 ـ در آن بود.نخستیِن اوصیاـ علی

کنند و به هر تالش تبعیت می هاآنو وای بر کسانی که امروز در مبارزه علیه وصیت از 
گرفتن به وصیت رسول خدا حضرت زشتی ـ که علت آن نحوستشان است ـ برای اشکال

 .ستشوند؛ تنها به این دلیل که اسم احمد اولین مهدیین در آن امتوسل می محمد
 

** ** ** 

 در سوریه کارهای تبهشیخ البوطی توسط وهابیترور 

Ahmed Alhasan 2013مارس  22 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
که برای تخریب سوریه کسانی  کنم: اینتکرار مینیز ام و امروز تر گفتهپیش
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تبهکار و ی وهابهای گروه ،رسانندبه قتل میو مردمش را اند اندازی کردهچنگ
 هاآنبلکه  ؛آورد به شمار انسانی ۀگون ۀزمر را در  هاآنتوان هایی هستند که نمیکشآدم

شده به ستایش هاآندر مقایسه با ها ها و خوکشدگانی شیطانی که سگاز مسخ اندعبارت
در روز قیامت، گروهی از »: ه استفرمود که رسول خدا طور همانآیند؛ حساب می

در ها که خوک شوندتی مبعوث میلقَ دهند به خِ نسبت می من کسانی که خود را به امت
بلکه  ،انسانیتبرای فقط نه 1،بوطیالامروز با ترور شیخ  هاآن «.شوندستایش میبرابرشان 

ند اهقطعی ساختداشته باشد ای از انسانیت بهرهای که اندکخوردههر وهابی فریببرای 
 یشان عبارت است از مسخدین وهابیاینکه و  شدگانند از مسخاعبارت هاآنکه 

که ـپیروی از این دین وهابی شیطان را  ،به خود مراجعه کرده هاآنو الزم است  ،شیطانی
بادت این بت را که ع را کسیهر و کند است دعوت میدر آسمان  ی کهبه عبادت هبل

و دو چشم  یی داردهاانگشت دارد،بتی که دو دست همان رها کنند؛ ـ ردبُ پذیرد سر مینمی
 ۀعقیدطبق با این تفاوت که  ،مانند هبله؛ یعنی بتی ها را حقیقتًا دارددارد و تمامی این

 .قرار داردها اکنون در آسمان وهابی
های وهابی این گروه بودندر تشخیص تبهکار عالمتی واضحبوطی، الترور شیخ 

اندازی چنگ بیشتر مردمش حرمتکه برای تخریب سوریه و هتکهایی گروه ؛است
تشخیص برای  عالمتی واضحبوطی الترور شیخ  جنایتکه  طورهمان اند؛ کرده

 .است غیرت و شرف و انسانیت و فاقد کشآدمهای حامیان این وهابی بودنتبهکار
هجوم را که برای تخریب سوریه و کشتن مردمش کش آدمهای وهابیاین  وندا!خدا

 .قرار دهشان سوریه را قبر خودشان و دین شیطانی وندا!. خدافرما، خوار و رسوا اندآورده

                                                                                                                                                                 
متخصص در علوم اسالمی  ،مذهب سوری( دانشمند اشعری2013تا  1929محمد سعید رمضان البوطی ) - 1

نفر دیگر در  42شریعت دارد. وی همراه  ۀسنی در زمین ۀهای متعددی مطابق با مذاهب چهارگاناست. او کتاب
 ر شد.های تکفیری تبهکار ترو دمشق به دست گروه
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** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013ژوئن  14 /احمدالحسن: 

 
 ،استواربا تدبیر بزرگ، با جبروت  ،بلند مقام توییبار خدایا! 

، که بخواهیهر چیز به توانا  ،پهناور اتکبریایی ،خالیقنیاز از بی
 ،هایی بسیاربا نعمت ،و درست راست اتوعده ،رحمتت نزدیک

، به نزدیک هستی شویوانده می، وقتی خامتحانت نیکو
هر کسی که به درگاهت  ۀتوب ۀپذیرندت احاطه داری، اتقوخلم

را که طلب کنی هر چه  ،تواناییاراده کنی به هر چه ، بازگردد
ای یاد کننده ،ی کنیشکرگزار  آنگاه که شکرت به جا آید ،بیابی

فقیرانه  ،خوانم در حالی که نیازمندممی، تو را آنگاه که یادت شود
به  درداز رنج و  ،ناالنمبه درگاهت  ناکهراسمشتاقم، به درگاهت 

 کنمو بر تو توکل می ،طلبممی، عاجزانه از تو یاری سوی تو گریانم
که این قوم ما  ،فرماداوری میان ما و قوم ما  .ایکه کفایت کننده



 پیک صفحه ...................................................................................... 140

، با ما جنگیدندند و خیانت کردبه ما  ،با ما خدعه کردند ند،فریفترا 
بن عبد محمد تو و فرزندان حبیب تو نبی که ما عترت حالی در 
بر وحی و  که تو او را به رسالت برگزیدی ؛ همان کسیهستیمالله 

عطا رفتی برونما گشایش و امر پس در  ؛خود امین قرار دادی
 1.ترین مهربانانمهربانای تو  رحمتلطف و به  !فرما

** ** ** 

 مناسبت والدت حسین بن علیتربیک و تهنیت به

Ahmed Alhasan 2013ژوئن  14 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خدا بر شما
را  ـشانخدا بر همهصلوات ـحسین  خاندانکه حسین و با کرامت حلول این روزهای 

 !بر شما مبارک باد به ما عطا کرده است
به شهادت سالم بر حسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب حسین که همراه حسین 

 .و لعنت خدا بر یزید و پیروانش تا روز قیامتـ شانخدا بر همهصلوات رسیدند ـ
همدانی  ءشریفی برای قاسم بن عال (نوشتدست)توقیع ده است: آم «المصباح»در 

 با این مضمون که موالیمان امام حسین ؛آمد وکیل حضرت امام حسن عسکری
 :پس آن روز را روزه بگیر و این دعا را بخوان ؛در روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شد

ْبَل اْسِتْهالِلِه َو ِوالدَ ا»
َ
ُلَك ِبَحقِّ اْلَمْوُلوِد ِفي َهَذا اْلَیْوِم اْلَمْوُعوِد ِبَشَهاَدِتِه ق

َ
ْسأ

َ
ي أ ُهمَّ ِإنِّ ِتِه للَّ

دِ  ِتیِل اْلَعْبَرِة َو َسیِّ
َ
 الَبَتْیَها ق

ْ
ا َیَطأ ْرُض َو َمْن َعَلْیَها َو َلمَّ

َ
َماُء َو َمْن ِفیَها َو اأْل ْسَرِة  َبَکْتُه السَّ

ُ
اأْل

َفاَء ِفي تُ  َة ِمْن َنْسِلِه َو الشِّ ِئمَّ
َ
نَّ اأْل

َ
ْتِلِه أ

َ
ِض ِمْن ق ِة اْلُمَعوَّ ْصَرِة َیْوَم اْلَکرَّ ْرَبِتِه َو اْلَفْوَز اْلَمْمُدوِد ِبالنُّ

ی  اِئِمِهْم َو َغْیَبِتِه َحتَّ
َ
ْوِصَیاَء ِمْن ِعْتَرِتِه َبْعَد ق

َ
ْوَبِتِه َو اأْل

َ
اَر َو َمَعُه ِفي أ ُروا الثَّ

َ
ْوَتاَر َو َیْثأ

َ
ُیْدرُِکوا اأْل

                                                                                                                                                                 
 در روز عاشورا. دعای امام حسین  - 1
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ی ا ْنَصاٍر َصلَّ
َ
اَر َو َیُکوُنوا َخْیَر أ ِهْم للُیْرُضوا اْلَجبَّ ُهمَّ َفِبَحقِّ َهاِر اللَّ ْیِل َو النَّ ُه َعَلْیِهْم َمَع اْخِتالِف اللَّ

ُل ُسَؤاَل ُمْقَتِرٍف ُمْعَتِرٍف ُمِس 
َ
ْسأ

َ
ُل َو أ َتَوسَّ

َ
ْمِسِه ِإَلْیَك أ

َ
َط ِفي َیْوِمِه َو أ ا َفرَّ ي ٍء ِإَلی َنْفِسِه ِممَّ

ُلَك اْلِعْصَمَة ِإَلی َمَحلِّ َرْمِسِه،
َ
ٍد َو ِعْتَرِتِه َو اْحُشْرَنا ِفي ُزْمَرِتِه َو  َیْسأ ُهمَّ َفَصلِّ َعَلی ُمَحمَّ اللَّ

هُ  اَمِة اللَّ
َ
ق ْئَنا َمَعُه َداَر اْلَکَراَمِة َو َمَحلَّ اإْلِ َنا َبوِّ

ْ
ْکِرْمَنا ِبُزْلَفِتِه َو اْرُزق

َ
ْکَرْمَتَنا ِبَمْعِرَفِتِه َفأ

َ
مَّ َو َکَما أ

الَة َعَلْیِه ِعْنَد ِذْکِرِه َو َعلَ  ْمِرِه َو ُیْکِثُر الصَّ
َ
ُم أِل ْن ُیَسلِّ ی َجِمیِع ُمَراَفَقَتُه َو َساِبَقَتُه َو اْجَعْلَنا ِممَّ

ْصِفَیاِئِه 
َ
ْهِل أ

َ
ْوِصَیاِئِه َو أ

َ
َهِر َو اْلُحَجِج َعَلی  أ ُجوِم الزُّ اْلَمْمُدوِدیَن ِمْنَك ِباْلَعَدِد االْثَنْي َعَشَر النُّ

ْنِجْح َلَنا ِفیِه ُکلَّ َطِلَبٍة َکَما
َ
ُهمَّ َو َهْب َلَنا ِفي َهَذا اْلَیْوِم َخْیَر َمْوِهَبٍة َو أ َوَهْبَت  َجِمیِع اْلَبَشِر اللَّ

ٍد َجدِّ  ِه َو َعاَذ ُفْطُرُس ِبَمْهِدِه َفَنْحُن َعاِئُذوَن ِبَقْبِرِه ِمْن َبْعِدِه َنْشَهُد ُتْرَبَتُه َو اْلُحَسْیَن ِلُمَحمَّ
ْوَبَتُه آِمیَن َربَّ اْلَعاَلِمیَن 

َ
 «.َنْنَتِظُر أ

در این روز که به شهادتش پیش از برخاستن  خواهم به حق مولودِ خدایا از تو می»
که بر آن آسمان و هرکه در آن است و زمین و هر  وعده داده شد و ،صدایش و والدتش
اشک، سرور  ۀدر حالی که هنوز قدم در جهان نگذاشته بود. کشت ؛است بر او گریست

پاداش شهادتش این است که  .]عالم رجعت[یافته به یاری در روز بازگشتخاندان، مدد
و بعد از و شفا در تربت اوست و پیروزی هنگام بازگشتش با اوست امامان از نسل اویند 

کنند و حضرت جبار خواهی انتقام گیرند و خون آنانقائم و غیبتش اوصیا از عترت اویند تا 
الها!به بار .صلوات خداوند بر آنان در تمام روزگار ؛شنود سازند و بهترین انصار باشندرا خ
کاری که معترف به کنم مانند گناهجویم و درخواست مییها به درگاه تو توسل مآن حق

 ،کاری روزوشب بر خویش ستم کردهاز افراط و به خودش بد کرده است گناه خود است و
د و خدایا! بر محم .داری کند که ایمانش را تا وقت مرگ محفوظاز تو درخواست می

اه وی در بهشت و جایگاه حشور کن، و همر مخاندانش درود فرست، و ما را در جمع او 
تقّرب به  اپس ما را ب ،گرامی داشتی ختنششنا اخدایا! همچنان که ما را ب. ابدی جای ده

و را روزی ما فرما، و ما را از کسانی ات با محب ۀو سابق همراهیآن حضرت گرامی دار، و 
فرستند، میصلوات بر او بسیار نامش  شوند، و هنگام بردنیمفرمانش ده که تسلیم بقرار 

، آن نفر دوازده، از سوی توشدگان اش، آن یاریجانشینان و خاندان برگزیده ۀبر هم نیزو 
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در این روز بهترین موهبت را به  !خدایا .های الهی بر تمام بشرت، و حجستارگان درخشان
د محمجدش به  چنان که حسین را ده ساز؛ما را برآور  هایهمۀ نیازمندیو  فرماما عطا 

پناهنده به شهادتش  پس ازما ]هم[  ،اش پناهنده شدو فطرس به گهواره فرمودی؛ عطا
آمین ای پروردگار  .کشیمیشویم و بازگشتش را انتظار مبر تربتش حاضر می .مزار اوییم

 1.جهانیان
** ** ** 

 مسآن با صهیونی ۀپر و رابطشش ۀستار 

Ahmed Alhasan 2013ژوئن  14 /احمدالحسن: 

 رحمت و برکات خداوند بر شماسالم و 
 و خداوند در این روزهای مبارک ماه شعبان ،خواهم در خیر و عافیت باشیداز خدا می

کردن این روزهای و زندهاستوار بدارد را هایتان گام و توفیقتان دهد ،به شما برکت دهد
 و اطاعت او روزی ما و شما فرماید. ی سبحانیاد خدا اهر سال ب را مبارک

از خدا  .که حسین را به ما شناساند وندی استستایش مخصوص خداسپاس و 
 .استوار بداردرا هایمان گامو عطا فرماید او به ما توفیق  ۀخواهیم در اقتدا به سیر می

ولی از  ،باشم تقصیرکارچه بسا  .در روزهای گذشته، از نوشتن فاصله گرفتم
گاهی ن در برخی از امؤمنر برخی از عناوینی که های کوتاه و بگرچه برای مدتـ یافتنآ

 ۀهایی دربار فاصله نگرفتم. در این روزها نوشته ـدننویسصفحات ارتباطات اجتماعی می
که دولت یهودی مقیم در فلسطین دیدم و این مسبا صهیونی آن پر و ارتباطشش ۀستار 
 دهد.قرار می خود پر را در پرچمشش ۀستار 

 های پیروو برخی از نادان گراجعمر  ۀشیع بزرگانوهابی و  بزرگانجمعیتی از  ظاهراً 

                                                                                                                                                                 
 .826مصباح المتهجد ـ طوسی: ص  - 1
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بر دارند اصرار همواره هستند،  زدنو کف  سوتو نیز کسانی که همراهشان مشغول  هاآن
نه چیز م و یهود است و سو مخصوص صهیونی یستیصهیوننمادی پر، شش ۀستار  کهاین

 که ما؛نای با دیگر؛
همیشگی  تییم که مالزمنبفهما هاآنکنیم به بیش از هشت سال است تالش می

 انداین افرادی که فلسطین را اشغال کرده م وجود ندارد وسپر و صهیونیشش ۀستار میان 
 .اندکرده استفاده این ستارهـ از در طول دورانـاز کسانی هستند که  یک عده فقط

بفهمانیم؛ مثل وجود این ستاره  هاآنملموس را به کنیم حقایق موجود و تالش میما 
 هاآنو آیا  1،ربالدر ک امام حسین ۀدر ترکیه و موز  فاطمهحضرت  چۀدوقنصروی 

 کنند؟!م میساسالم را متهم به صهیونیپیامبر فاطمه دختر ]با چنین ادعاهایی[ 
های روی ترین تمدنپر در کهنشش ۀبفهمانیم که ستار  هاآنکنیم به تالش میما 

شخصی که آناز پیش یافت شده است؛ یعنی  2زمین در عراق نوح و ابراهیم و سومر و اکد
 هودی روی زمین وجود داشته باشد.ی

اسالمی داشته و برخی از دی بر کار بفهمانیم که این ستاره،  هاآنکنیم به تالش میما 
 3.اندکردهخود استفاده می در پرچم از این نماداسالمی های حکومت

 کنیم ...تالش میما کنیم و تالش میما و 

                                                                                                                                                                 
در استانبول ساخته و « توپقاپی» ۀموجود در موز  چۀدر کربال یک کپی از روی صندوق امام حسین ۀموز  - 1

ک زیر قابل های این صندوق موجود است. این خبر در لینپر وجود دارد و عکسشش ۀـ ستار وضوحبهروی آن ـ
 دسترسی است:

http://burathanews.com/arabic/news/118871 
ای باستانی مربوط به تمدن سومری در شهر برلین آلمان، قطعه (Vorderasiatisches) وردراسیاتیشز ۀدر موز  - 2

شود و زکریا پر دیده میای ششگردد. روی این قطعه، ستارهسال پیش از میالد بازمی 2500وجود دارد که به 
 comhttp://www.sitchin./سیچین از آن عکس گرفته است. قابل دسترسی در: 

 .شدپر جایگزین پنج ۀپر روی پرچم کشور مغرب قرار داشت که با ستار شش ۀستار  1915عنوان مثال تا سال به - 3

http://burathanews.com/arabic/news/118871
http://www.sitchin.com/
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 شود؛ گروهی کهمحسوب مینافرمانی  برای گروه نادان ،«فهمیدن»همواره ولی 
 شان هستند.نادان پیشاهنگ دینی برخی بزرگان

م، تا این سپر و صهیونیشش ۀمی بین ستار ئمالزمت دانبود  درکآیا عاقالنه است که 
  دشوار باشد؟ فهمیدنشازه اند

ی به این سادگی را از امسئلههنوز  هاآنسپری شده در حالی که اندی وسالهشت
 ؟!اندمتوجه نشدهما طرف 

را  هایمیک حرف از گفتهحتی گویم که سخن می ...جماعتیکنم، گویا با تعجب می
 کنند!درک نمی
 ، ایستاده سخن گفتی،چنیناینتو در میان مردمی که  اندوهگینم ای حسینبر تو 
 ؛، ایستاده سخن گفتیچنیناینتو در میان مردمی که  اندهگینم ای علیبر تو 
 ؛، ایستاده سخن گفتیچنیناینتو در میان مردمی که  ای محمداندوهگینم بر تو 

ْم : داناتر هستی هاآنتو به حقایق  وندا!خدا
َ
َن  َتْحَسُب  أ

َ
کَثَرُهْم یْسَمُعوَن  أ

َ
ْو یْعِقُلوَن أ

َ
أ

َضلُّ َسبیالً 
َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
شنوند یا یا گمان داری بیشترشان میآ) ِإْن ُهْم ِإالَّ کاأْل

 1.(ترندگمراهه بلک ؛نیستند چهارپایاناندیشند؟ آنان جز مانند می
 ۀنظریصحت  اینیاز به دلیلی بر  با وجود چنین وضعیتی که گرفتارش هستندآیا 
 ؟!اشتخواهیم دتکامل 

** ** ** 

 اخالقی مردم عراق در برابر مردم سوریه ۀوظیف

Ahmed Alhasan 2013ژوئن  14 /احمدالحسن: 

و گونه یاری که امروز نیازمند هر ـ هدر برابر مردم سوریعراق مردم معتقدم بنده 

                                                                                                                                                                 
 ]44فرقان: ]. 1



  .................................................................  145انتشارات انصار امام مهدی

از چند میلیون دالر  انفاق ماهانهاخالقی بر گردن دارند.  ۀوظیف ـهستندمساعدتی 
 مبلغ زیادی نیست. مردم سوریهغذا و دارو برای  تأمینی برای کمک به نفتدرآمدهای 

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013جوالی  9 /احمدالحسن: 

لت ئاز خداوند مس .هر سال در خیر و عافیت باشید .اول ماه رمضان است ،چهارشنبه
 فرماید. شماروزِی این ماه کریم را  داری زندهشبو  داریروزهدارم 

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2013جوالی  9 /احمدالحسن: 

 وندخداوند شما را حفظ فرماید و در کارتان برکت قرار دهد. از خدا ،ن مصرامؤمنای 
 خیر باشد. ۀگشایند مصر بزرگوارمردم ماه رمضان برای شما و دارم که  مسئلت

** ** ** 

 هایتان غسل کنید که آب زندگانی استبا اشک

Ahmed Alhasan 2013جوالی  9 /احمدالحسن: 

چند با گفتن هر ـرحمت و مغفرت و عطای گسترده است. آن را با یاد خدا  ، ماهِ این ماه
غسل کنید  خداپیشگاه هایتان در با اشک .. یتیمان و فقیران را یاد کنیدبداریدزنده  ـیا الله

 ست.ا که آب زندگانی
** ** ** 

 برکت فطربامناسبت عید تربیک به

Ahmed Alhasan گوست  8 /احمدالحسن  :2013آ

 .باد تانمبارک  فطرهر سال در خیر و عافیت باشید. عید با برکِت 
** ** ** 

Ahmed Alhasan گوست  8 /احمدالحسن  :2013آ
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برترین خواهم شما را نزد خودش از خداوند اعمالتان را قبول فرماید. از خدا می
 که در ماه رمضان کریم و در این سال نازل فرموده استاز هر خیری که قرار دهد  یبندگان
 مند هستند.بهره

** ** ** 
Ahmed Alhasan گوست  8 /احمدالحسن  :2013آ

خواهم این سال را بهترین سالی که برایتان نازل شده است قرار دهد و از خدا می
 کفایتتان فرماید. شو از شرّ  تانخیرش را روزی

** ** ** 

 درخواست بنای رضیح امام حسن بن علی

Ahmed Alhasan گوست  17 /احمدالحسن  :2013آ

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 !( پاداش خیر دهدخدا بر آنان)صلوات محمد آلمحمد و  ۀواسطبهخداوند شما را 

اعلی  در مَلـ اللهشاءانـ شماگیری موضعفراوانید و این  ـاللهشاءانـشما نزد خداوند 
 در پناه خودبرکت قرار دهد و شما را فرزندانتان خواهم برای شما و . از خدا میشودیاد می

ن را او صالحاست سرپرست من  پناه دهد. او دخومستحکم حفظ فرماید و در غار 
 کند.سرپرستی می

هایی نه وهابی ،توفیقشان دهد( است سنت )خداپرسش خطاب به فضالی اهلاین 
 کنند:دشمنی میمحمد آلکه با 

کنید؟ چرا بازگرداندن بنای ( دفاع نمیخدا بر اوچرا از ضریح حسن بن علی )صلوات 
آنکه وهابیون تکفیری دشمنان آل محمد، آن دشمنان محمد و دشمنان پس از را ـآن 

 کنید؟مطالبه نمی کردندـ شنابودخدا، 
 !؟نیستصحیح شما از نظر  بهشت است که حسن بن علی سرور جوانان اهلآیا این

که ـشده ویرانشکل همین به  وی ماندن ضریحباقیاز کنید و پس چرا از او دفاع نمی
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 !کنید؟نمیابراز انزجار  ـاست چنینایننیز  همین امروزتا 
چگونه جانشینانی برایم در میان کند  سؤالرسول خدا از شما وقتی روز قیامت 

 !او چه خواهید گفت؟به بودید بیتم اهل
در  ،چنانی بسازیدحنیفه، ضریحی آنهمچون ابوبرای فقیهی شما آیا عاقالنه است 

حسن بن علی )صلوات ـ دفاع از پسر رسول خدا و سرور جوانان اهل بهشت حالی که برای
 ،پس از آنکه دشمنان خدا به این ضریح تجاوز کردندو به سر ببرید تردید در  ـ(خدا بر او

 کنید ویران باقی بماند؟ قبول

 
** ** ** 

 رسانه و ارتباطات از افتتاح رادیویی برای ما در عراق ۀخودداری کمیت

Ahmed Alhasan گوست  19 /احمدالحسن  :2013آ

 بسم الله الرحمن الرحیم
 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما

از جماعتی اندک وجود دارد که « رسانه و ارتباطات ۀکمیت»نام بهای ادارهدر عراق 
 طوالنی یرسیده است مدتبنده خبر طور که به مراجع بر آن سیطره دارند و آنسپردگان سر

افتتاح رادیو در عراق و خرید  جهتست که انصار امام مهدی برای کسب مجوز رسمی ا
دادن مجوز  ازکمیته  ولی این ؛اندکردهاقدام امواج  جهت پخشتجهیزات و نصب دکل 
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دعوت  ۀدر برابر ادل هاآن این است که مراجع علتزند و می باز برای افتتاح رادیو سر
 هاآنبه همین جهت ؛ ناتوان هستندـ علمیاز نظرـاین ادله  پاسخ به و مهدوی مبارک

 پراکنیو سخن اکاذیببا نشر تنهایی بهمراجعشان وابسته به های شبکهدهند ترجیح می
ای که در جهل دادن افراد مسکین ستمدیدهبر ضد دعوت مهدوی مبارک و فریب

ای از گونه دفاعیه یا بیانیهآنکه هیچبی ؛هایی به دست بیاورندپیروزیاند نگهداشته شده
 ۀاز هرگونه شبک هاآن .کنند وجود داشته باشدسازی میدروغشان علیهکسانی که طرف 

و عرصه را منتشر را  این دعوت مبارک ۀکه ادلجمعی اعالم ۀای یا شبکرادیویی یا ماهواره
؛ زیرا دارندترسند و وحشت میتمییز داده شود  باطل حق ازو مناظره باز کند تا بحث برای 
مقابله کسانی را که با این دعوت و نادانی ای، جهل رادیویی یا ماهواره ایهشبک چنین

توانایی اگر  گرنهو  ؛کندرا روشن می بودن اعتقادشانخالیتوو  سازدکنند آشکار میمی
انصار امام مهدی از مانع دلیل با دلیل، و حجت با حجت را داشتند گفتن پاسخرویارویی و 
تا تاریخ، سرکوبگری کنم بیان میاین را بنده . شدندنمیای یا ماهواره ییرادیو ۀافتتاح شبک

ناتوان از  هاآنمراجع یم و اهحقی که ما آورد ۀقیدنسبت به عرا عراق  گرایحکومت مرجع
 رویارویی علمی با آن هستند ثبت نماید.

اگر زیرا  ؛دانیمآقای نوری مالکی میمتوجه را  یکامل این سرکوب فکر  مسئولیتما 
 ۀشدنوشته طبق قانونباید بگیرد را بر عهده این وضعیت  مسئولیتخواهد نمیاو 

 .کندعمل خودشان 
** ** ** 

 حامیت آمریکا از القاعده در سوریه

Ahmed Alhasan گوست  28 /احمدالحسن  :2013آ

 .م و رحمت و برکات خداوند بر شماسال
 ؛دهندخبر میحمله به سوریه برای های غربی دولت آمریکا و دولت از تصمیم اخبار

شاهد های القاعده کشآدمبین ارتش سوریه و را ما امروز در سوریه نبردهایی  در حالی که
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همان کسی  حمله کند،سوریه  به طور کلیبهیا  ه. پس کسی که به ارتش سوریهستیم
 ۀشدن بر گردو آن را برای مسلط کندمی حمایتالقاعده از ساماندهی  که خواهد بود

نیاز  دیگری هیچ تحلیلبه و ست بسیار ساده ا ۀیک معادلرساند. این یاری می انانمسلم
بینیم که های غربی را میآمریکا و برخی از دولتـ روشنی کاملبهـبنابراین ما امروز ؛ ندارد

 کنند.پشتیبانی می خاورمیانه ۀالقاعده را در سوریه و منطق
** ** ** 

 سخنی در حق دکرت محمد عطیه

Ahmed Alhasan 2013سپتامبر  8 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 .مبارک ۀاین صفح بازدیدکنندگان ۀهم بهپاک  و تحیتی تبریک

 نوشت:ـ خدا حفظش کندـدکتر محمد 
ای  شیخ محمد عطیه سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. آقا و موالی من، کترد 

 ،ییدت فرمایدأبا فتح مبین ت گرامی بدارد،را شما خداوند  !احمدالحسن قائم آل محمد
شما همراه دشمنانت را هالک گرداند و مرا همیشه و تا ابد  نماید،و انصارت را جمع شما 

در حق شما ام و کوتاهیتقصیر از را عفو کنید و بنده خواهم از شما می !قرار دهد
 نمایید.گذشت  بیتاهل

 پاسخ:

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
که به شما پناه را کسانی  ۀگرامی و هم ۀخداوند شما و خانواد ،دکتر محمد عطیه

 رب خودش و از فضلبرکت ارزانی دارد  به شماخواهم . از خداوند میفرمایدآورند حفظ می
 کند.ن را سرپرستی میاشما زیادت فرماید. او سرپرست من است و صالح
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موجب رنج و مواره هحق،  مبارک، گوارایتان باد. سخن و همراهی تو با پاِک  ۀاین سیر 
فضلش خاطر بهو این از فضل خداوند بر توست. پس خدا را شود افتادنت میسختیبه

را بر زبان از حق ای گوشهدر مصر،  یدیکتاتور  حکومت. وقتی در زمان باش گزارشکر 
کردند، و وقتی  تاخراجـ مصرسرزمین خودت ـو از  و اذیت کردندآزار  وتو را زندانی راندی 

ایمان آوردی و تقلید از مراجع را ترک  به این دعوت مبارک را بر زبان راندی،در ایران، حق 
قم، شنیدن صدای تو را تحمل نکردند و حکومت ایران را  ۀبرخی از مراجع حوز  ،گفتی

 تحمل کردیرنج و سختی را تو  .از ایران، تحریک کردند تو و اخراجاندختن زندانبه ایبر 
خم نکرد.  تو را از همراهی با حقپشت و به یاری حق متمسک شدی و زندان و اخراج، 

ـ شانخدا بر همهصلوات ـمحمد آلخواهم تو را با محمد و و از خدا می ،گوارایت باد
 مبعوث فرماید.

** ** ** 

 ان پیامربتعدد همرسان در زم

Ahmed Alhasan 2013سپتامبر  14 /احمدالحسن: 

 .رحمت و برکات خداوند بر شماسالم و 
 مبارک. این صفحۀ بازدیدکنندگانهمۀ  پاک به یتبریک

 خواهم در خیر و عافیت باشید.می ونداز خدا
 :Najmat Aljadiاستاد 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای موالی من
و قلب  زودی فرج حاصل کندبه ـموالی منشما ـ دارم که برای از خداوند عزوجل امید

 کننده است.نزدیک و اجابتکه خداوند ، گرداندرا خوشحال  زهرا ۀمادرت فاطم
گوییم دعوت سخن می ۀادل ۀدربار  یانبسیاری از اوقات که با مسیح !و موالی منآقا 

چرا  که سؤالاز جمله این  .وندر می خدا رسول امور شخصِی  سراغ کنیم بهمشاهده می
 د.یرا بیان فرمای امیدوارم سبب ،کرد؟ موالی من همسر اختیاره نُ  خدا رسول
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 پاسخ:

 و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
گرنه و  ؛قرار گیردموضوع معینی چهارچوب در گو با هر مخالفی باید و گفتکلی  طوربه
وگو از این گفت ایآنکه بهرهبی ؛منجر خواهد شد به این شاخه و آن شاخه پریدنفقط 

 .شودحاصل 
زندگی آن  محیططور خاص در و به خدا محمد موضوع ازدواج در زمان رسول اما

متعدد های ازدواجنسبت زنان به مردان شدن دلیل زیادبه نیز ، حتی پیش از اسالمحضرت
دیگری اجتماعی قابل قبول راه حل ـ هیچ که مشخص است طورهمان ـو وجود داشته 

در  یمشکلبروز چنین . سبب حل این مشکل وجود نداشته است برای جز تعدد همسران
وجود داشت  هاهای دایمی و راهزنیها و معرکهجنگها در آن زماناین بود که دوران آن 

در حالی که زنان در شد مردان میاز زیادی کشته شدن تعداد شرایط همواره باعث و این 
حتی در  کرد.تهدیدشان نمی یدند و خطر شخارج نمیمعمول  طوربهنشستند و ها میخانه

 زیاداین شدند. کشته نمیـ مثل مردهاـشدند و به اسارت گرفته مینیز  های جنگمیدان
که شد می ـحدی تا آنـکلی اجتماعی شباعث بروز م محیطدر آن  نسبت زنانبودن 

عمل انجام هایی برای اعالم تمایل به کردند پرچمنمیپیدا زنانی که شوهری بسیاری از 
های سرخ داشتند در آن جامعه مشهور و زنانی که پرچمافراشتند برمیجنسی با مردان 

گور بهبه زندهکه  ایپدیده ؛کشتندبودند. بسیاری از مردها دختران خود را در خردسالی می
ر آن جامعه و دست زنان دعلت بروز این پدیده افزون شدن بود و معروف کردن دختران 

دور از چهارچوب عمل شهوانی به انجام و پناه بردن به  ازدواجبه  هاآننیافتن بسیاری از 
 بود. ـمثل ازدواجـقانون اجتماعی 

ای برای قانونی برای ساماندهی ارتباط جنسی در چنین جامعه خدا محمد رسول
. تعدد همسران را با قانونی روداز بین نها بَس ای که نَ آورد به گونهقانونمند ازدواج 

نامتعادلی، کرامت زن را  اجتماعِی وضعیِت که در چنین فرمود تشریع به صورتی اجتماعی 
برای  ـدارندگان پرچمی که در باال گفته شدمثل ـی که زن کاالیی طور بهتضمین نماید 
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همسر محترمی برای یک مرد به عنوان میان مردان نباشد بلکه دست به دست شدن 
رسول خدا . قانون تعدد همسران که برخوردار است حقوق قانونیاز که تلقی گردد 

از خود بر جای  روزافزون اجتماعِی  ۀپدیداین حل به سزایی برای  تأثیرآورد  محمد
زنان با همچنین گور کردن دختران و بهزنده ۀدر عرض چند سال پدید فقط وگذاشت 

 خدا حضرت محمد اری رسولذگ. این در خصوص قانونَمحو گردیدرمز های قپرچم
آن آمار زنان در بودن اجتماعی یعنی فراوان  یحل مشکلبه جهت تعدد همسران برای 

 جامعه بود.
( سببش این بود که خدا بر اواما در خصوص عملکرد شخصی آن حضرت )صلوات 

، دیگرغذا و موارد  تأمین ،سختی زندگیبیشتر مردها از ازدواج با چند همسر به دلیل 
با وجود دارایی کم آن آن هم ـبه ازدواج با چند زن خدا کردند و اقدام رسول خودداری می

خارج از حد و مرزهای  آن حضرت تشویقی برای دیگران بود و این عملکرد ـحضرت
که در آن  یکه بر مردان محیطیکرد نبود؛ که در آن زندگی می محیطیزندگی اجتماعی 

صورتی به ـزنان به مردان  زیادبا چند زن ازدواج کنند تا معضل نسبِت  گرداندبودند الزم می
و کرامتش با ازدواج متعدد، حفظ  ،حل شود و نیاز بیولوژیکی جنسی زن برطرف ـاخالقی

 شود.
 در حالی کهبه مردی که با هفت زن ازدواج کرده گرفتن با این توضیح معتقدم اشکال 

از مصادیق کند که نسبت زنان به مردان هفت به یک است، در محیطی زندگی می
کنی که ای زندگی میدر قرن بیست و یکم در جامعهشما  خردی است؛ زیرا یو بسفاهت 

کنند. ازدواج ازدواج میزن مردان با یک بیشتر نسبت زنان به مردان یک به یک است و 
ازدواج آن مرد نیز با یک اشتباه است و خودت  ۀجامعبا هفت زن در زمان خودت و در شما 

جامعه  ۀویران کنندو  بود بزرگتر یخطایو حتی  نبوددرست خودش  ۀزن در زمان و جامع
دار گور کردن دختران و زنان پرچمبههایی مثل زنده؛ زیرا مسبب پدیدهدشمحسوب می

 .شدمی
** ** ** 
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 تقلید از غیرمعصوم ۀبودن عقیدباطل

Ahmed Alhasan 2013سپتامبر  16 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 .مبارک ۀبازدیدکنندگان این صفح ۀتحیتی پاک به هم

 خواهم در خیر و عافیت باشید.از خداوند می
 کنم:را تکرار می خودم پیشین ۀگفت
شان دلیل شرعی یا عقلی بر عقیده ۀئنامند از اراهایی که خود را ُفَقها و مراجع میآن

زیرا هیچ ؛ عاجزند ـکنندآن بنا می ۀگرای خود را بر پایکه دین مرجعـمبنی بر وجوب تقلید 
الدالله و نیز هیچ دلیل عقلی الصدور و قطعیالدالله و هیچ روایت قطعیقرآنی محکم ۀآی

بر  زنندوجوب رجوع به عالم که از آن دم می ۀقاعد. این عقیده در دست ندارند ایتامی بر 
و جزو ، گمان هستندوظن ۀکنندعرضهـ در بهترین حالتـ هاآنایشان منطبق نیست؛ زیرا 

ده بعضًا فقط اوهام و خیاالت حقیقت آن است که این ع. شوندبرندگان محسوب میگمان
برخی از این افراد که . قطبمثل احکام نماز در مناطق نزدیک به  ؛دارندرا عرضه می خود
ـ حتی قادر به درک آنچه به مثل صادق شیرازی و کمال حیدریـ نامندمیرا مرجع  دخو
شان بر وجوب دلیل بر عقیده ۀاقام هاآنما از  چراکه وقتی؛ شود نیز نیستندگفته می هاآن

جوع به متخصص دلیل خود را در باب ر  هاآنبینیم می ،تقلید از غیرمعصوم را خواستاریم
 !کنندمی ارائه

حتی در همین ؛ صدور جواز است و نه وجوب معنیاین سخن در بهترین حالت خود به
 ارائهعنوان دلیل عقلی چنین سخنی را به هاآناینکه . جواز هم جای اما و اگر وجود دارد

اذعان دارند که گوییم یا خود به ایشان چه می دانند ماست که یا نمیاین معنا کنند بهمی
شان باطل و بدعت است و دلیلی بر آن ندارند و پس از آنکه ما بطالن آن را نمایان عقیده

اند. دست کشیدند و آن را به جواز یا استحباب تنزل داده شبودنواجب ۀساختیم از عقید
شان را علنی کنند و بگویند از باطل ۀپوشی از عقیداگر قضیه چنین است پس باید چشم

خود را با ایشان به همین وادی سوق  ۀاند تا ما نیز بحث و مناقشوب به جواز کوچ کردهوج
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 به بحث و مناظره بپردازیم. هاآنجدیدشان با  ۀدهیم و در باب عقید
وجوب تقلید از  ۀنامند و دفاعشان از عقیدمنتظر پاسخ این کسانی که خود را مراجع می

ای ناصحیح علنی کنند که این عقیده، عقیده برای مردماینکه یا  ؛هستم ،غیرمعصوم
 اند.، ره به خطا پیمودهنهادنشدر بنا هاآنو است 

** ** ** 

 والدت امام رضا مناسبتبهتربیک 

Ahmed Alhasan 2013سپتامبر  17 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
بر شما مبارک باد و خداوند ( خدا بر اوالرضا )صلوات والدت امام علی بن موسی

 اعمالتان را قبول فرماید.
( روایت خدا بر اوالرضا )صلوات الحسن علی بن موسیاز علی بن فضال از پدرش از ابو 

رسول  !عرض کرد: ای پسر رسول خداایشان شده است: مردی از اهل خراسان به 
تنم در  ۀبود وقتی پار د یچگونه خواه»فرمود: گویا به من میکه را در خواب دیدم  خدا

 شما زمیندر  من ۀو ستار کنید من نگهداری میامانت شما از زمین شما دفن شود و 
من در زمین شما دفن خواهم » ( به او فرمود:خدا بر اورضا )صلوات امام  «غایب شود؟!

گاه باشید  .امانت و ستاره هستمهمان هستم، و من  پیامبر شماتن  ۀپار همان شد، و من  آ
از  و اطاعتمن حق از تعالی وخداوند تبارکبه آنچه که در حالی  ،س مرا زیارت کندکهر 

او خواهیم بود، و  انباشد، من و پدرانم در روز قیامت شفیععارف  من واجب فرموده است
گناه جن و انس بر گردنش حتی اگر  ،کس که ما شفیعان او باشیم نجات خواهد یافتهر 

فرمود:  مرا حدیث کرد که رسول خدا که پدرم از جدم از پدرش حقیقتاً  !باشد
صورت بهصورت من یا بهمرا دیده است؛ زیرا شیطان قطعًا ببیند  خود کس مرا در خوابهر 
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صادقه جزئی  رؤیایو  شودصورت یکی از شیعیانشان متمثل نمیبهیکی از اوصیای من یا 
 1«.نبوت است از هفتاد جزءِ 

** ** ** 

 دادن و آزار و اذیت زبانیشنامدبررسی درک نادرست شیرازی در خصوص 

Ahmed Alhasan 2013سپتامبر  27 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.از خداوند می

 .مبارک ۀتحیتی پاک به بازدیدکنندگان این صفح
 واضحصورت خودش را بهشخصی که اسم قلم بهمبارک سخنی یافتم  ۀدر این صفح

قسمتی از  دیگر بوده باشد.مشابه  مسائلترس از رسوایی یا دلیل بهشاید  ؛بود ننوشته
 ۀنوشت ۀبقی .اوست که من کپی کردم ۀبخشی از نوشتتنها این  .کنماو را نقل می ۀنوشت
آن را نیافتم و ر دیگکه پس از نوشتن این پاسخ، زشت و قبیح در خود داشت الفاظی  وی

 آن راکند میسازی پاکزشت و قبیح از الفاظ را این صفحه  که نیامؤمنیکی از  ظاهراً 
 .خداوند به او پاداش خیر دهد ؛حذف کرده است

 :است نوشتهآنچه وی بخشی از 

«Talwar Zani 
 عایشه ۀدربار را نظر تو خواهم میبینی... را میم ای و سخننشستهتو  ،احمد اسماعیل

 !بدانم
ای  !کندنمی تجدش است لعنقاتل بینم یک امام، زنی را که اولین بار است که می

دهی کشی اجازه میتو خجالت نمی !ستخدااین زن، قاتل رسول  !غیرتبیای  االغ!

                                                                                                                                                                 
؛ بحار 120؛ امالی شیخ صدوق: ص 287ص  1؛ عیون اخبار الرضا: ج 584ص  2ج من ال یحضره الفقیه: ]. 1

 ]283ص  49االنوار: ج 
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تو یک اگر  !غیرتیییبیای  !عایشه بگوید سالم خداوند متعال بر او باد ۀناظم عقیلی دربار 
 !عقیلی اظهار بیزاری کنمرد هستی از سخن 

دعوت تو حمامی و عقیلی و صادق  هیزمدانی که ؛ زیرا تو خودت میتوانیاما تو نمی
 «.است

 پاسخ:

 1.آشنا یی استلق و خواین ُخ 
 ۀبر عقیدبنده که باشد  ایرسد این پاسخ صادق شیرازی به نقض علمیبه نظر می

را مطلب ای کسی که این  صورت،در هر  .ماهکرد ارائهمعصوم وجوب تقلید از غیر
صادق شیرازی باشی و چه یکی از وکیالن او یا یکی از جاهالنی که  ، تو چه خودِ ایهنوشت

 ـعقلی در سر داشتیاگر ـبود می، برایت بهتر دهددادنتان را میفریب ۀاجاز  به این جاهل
ب تقلید از وجو ۀکه در این صفحه برای نقض عقیددادی پاسخ می ایبه دلیل علمی

صادق شیرازی و ضعف ادراک و و نادانی جهل  ـاز این طریقـو  کردم ارائهمعصوم غیر
دشنام به را  هاآناین کار برای او و کسانی که او  که نمودم؛فهمش را نیز بیان  بودنکوتاه

او و الفاظی که بود؛ میبهتر کند میزشت و قبیح تشویق الفاظ بیان و  گوییو ناسزا 
آزاده و شخص هر  در حالی که ؛دارند هاآنعادت به استفاده از و وکیالنش  برادران

 .کندمی خوددرایچنین الفاظی ، خودش را از سرشتیپاک
یُب : فرمایدتعالی میحق ذی َخُبَث ال یْخُرُج ِإالَّ  َو اْلَبَلُد الطَّ ِه َو الَّ یْخُرُج َنباُتُه ِبِإْذِن َربِّ

ُف اْلْیاِت ِلَقْوٍم یْشکُرونَنکدًا کذِلک ُنَص  اذن پروردگارش گیاهش به ،پاک و زمیِن ) رِّ
آید؛ برای سود بیرون نمیزمینی که ناپاک است، جز گیاهی اندک و بیاز و  ؛آیدبیرون می

 2.(کنیمها را بیان میگونه نشانهگزارند  اینگروهی که سپاس
                                                                                                                                                                 

. های قدیم استدر بین عربنام یک شخص  «اخزم»یعنی عادت غالب.  «شنشنة»: اخزم شنشنة اعرفها من - 1
 )مترجم( .خو به پدران یک شخصوالمثلی است در تشبیه خلقضرب ،به کار برده این جمله که امام

 ]58اعراف: ]. 2
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حکمتی مبارک  ۀاز این آی ،کنیدمبارک بازدید می ۀای دوستانی که از این صفح
 «.شناسیدهایشان میرا از میوه هاآن»گیرید: بر الهی مبارک، قرآنی و 

 احمدالحسنتوانم تشخیص بدهم آیا دل هستم و نمیچه بسا بگویی من انسانی ساده
اما  !گمراهی هستندپیشوایان کنند باطل و حق است و این افرادی که با او دشمنی می

فرماید به میوه نگاه کن؛ زیرا میوه، نوع درخت را به تو میبه شما سادگی قرآن به
 یا هاشاخهبا توجه به ها شناخت انواع درختمتخصص حتی اگر  ؛شناساندمی

سیب از ببیند نباشی. کیست که نتواند درخت سیب را بشناسد وقتی  یشانهابرگ
ی یا تلخ سّم  ۀدرختی که میو خصوصطور در همین ؟!درخت آویزان استآن های شاخه

 اش خواهی شناخت.کنی درخت را از روی میوهاش نگاه میشما وقتی به میوه ؛دهدمی
ُف اْلْیاِت ِلَقْوٍم یْشکُرون گونه این گزارندبرای گروهی که سپاس) کذِلک ُنَصرِّ
 (.کنیمها را بیان مینشانه
 «.شناسیدهایشان میرا از میوه هاآن»

به علم او،  بودنپایبند ۀو نتیجدهد، نتیجه میصالح، علمی پاک و مبارک  اماِم 
 گویند.حکمت سخن میاز سِر ست که ا بندگان صالحیآمدن پدید

از او پیروی  هاآنو است  نمودهخوار و سبک را  هاآنکه شیطان ـاما امامان آتش 
آورند که با میپدید دهند و در نتیجه پیروانی مینتیجه سخنی سفیهانه و فاسد  ـاندکرده

 !دروغ و افترا ،فحشزشت و قبیح، دشنام و سخن  ،ناسزا ؛گویندزبان شیطان سخن می
 «.شناسیدهایشان میرا از میوه هاآن»

 خبیث. ۀ، میوناپاکو زمین دهد نتیجه میپاک  ۀزمین پاک، گیاه پاک و میو
 ایو برنامه علم و طرحبا توجه به زمین، امامی است که یاران و پیروانش را ظور از من

نتیجه ای که و میوهبرنامه هدایت را از طرح  پس اماِم  ؛کنددهد تربیت میمی ارائهکه 
یُب  :شناسیدهد میمی ِه  َو اْلَبَلُد الطَّ اذن گیاهش به ،پاک و زمیِن ) یْخُرُج َنباُتُه ِبِإْذِن َربِّ

 (.آیدپروردگارش بیرون می
 ؛دهد بشناسیمینتیجه ای که و میوهو برنامه توانی از طرح مینیز و امام گمراهی را 
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 ۀو برنامکند آن امام و طرح روشنی بیان میوقتی چیزی وجود دارد که بهخصوص به
عاقلی حق دارد هر ست که جابوده است. اینفاسد  ۀاین میوآمدن باربهفاسدش، سبب 

و قبیح زشت گفتاری با اخالق فاسد و  یبیند چنین شخص منحرفوقتی می ،تعجب کند
د و سخنش نکنپیروی از او یابد که را میکسانی ـ کنددعوت میگفتار قبیح  بهیا کسی که ـ

آشکار  ـیروشنبهـاست که وقتی بخواهد حق را  چنیناینحکمت خداوند اما ؛ دنپذیر برا 
اش را و زشتی اثتدهد تا خبنشان می ـیکی را بدتر از دیگریـخبیث را افراد  ،سازد

 نشان دهد. یروشنبه
 ِذی َخُبَث ال یْخُرُج ِإالَّ َنک زمینی که ناپاک است، جز گیاهی اندک و از و ) داً َو الَّ

 (.آیدسود بیرون نمیبی
اند تمام فریبشان داده که حجت را بر کسانی که صادق شیرازی و برادرانشبرای این

دیگران  یا مستقیم انجام دادندطور کارهایی که خودش و برادرانش به ایکنم، دلیل او بر 
انسانی سلیم  هایجانترین الفاظی که با کثیف آنهم کردند گفتنو ناسزادشنام  برتشویق  را

 .خواهم دادقرار بحث و بررسی ورد م ؛استاز آن فراری 
است که در آن، صادق شیرازی علت کارهایی را که خودش ای تصویری نمونهاین 

الفاظی  ابگشودن زبانمثل ـ دهدبرادران و وکیالنش انجام میتوسط یا یم قطور مستبه
 کند:بیان می ـاستانسانی از آن فراری سلیم که اخالق زشت و ناشایستی 

https://www.youtube.com/watch?v=HoR9m6z54TM 
در آن، وی برادرش مجتبی شیرازی است که تصویری دیگری برای  ۀنمونو این هم 

بیزار از آن انسانی  سالمهای نْفسبا الفاظی که  ؛کندروش منحرف را ترویج میهمین 
گوید. مصیبت میدهد و دشنام میناسزا  ـه صاحبان اخالق و دینب چه برسدهستند ـ

ین علی بن مؤمنالدروغ و تزویر به امیر اها را بست که او بعضی از این دشنامجااین
و طاهری که در اوج پاک  فرزندِ طاهر، پاک و به آن  ؛دهدنسبت می طالبابی

ه انش که در آن میدان از دست دادخون عزیزهنوز که در حالی  ،در میدان نبرد دردمندی
ناشایست که عایشه را مخاطب قرار دهد  ۀاز دهان پاکش یک کلم ،خشک نشده بود بود

https://www.youtube.com/watch?v=HoR9m6z54TM
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عایشه مسبب کشتار بزرگی  بینددر حالی که می گویدمیخارج نشد. او به عایشه ناسزا ن
 کرده است. ضعیف و یارانش را پراکندهشده که دولت اسالمی را 

 ناسزاگویی:گفتن و دشنامروش راه و مجتبی شیرازی در حال ترویج کلیپ 
https://www.youtube.com/watch?v=gBO5QE_PZbI 
http://www.youtube.com/watch?v=48GfC0TvNsE 

ها پکلیصادق شیرازی و مجتبی شیرازی که در این شما را به پروردگارتان قسم، این 
 کنند؟!می ارائهدینی یا اخالقی  یآیا طرح ،کنیدمی شانمشاهده

 ،اسالم به میلیاردها بودایی ۀئارابرای آیا این افراد  ،شما را به پروردگارتان قسم
 دارند؟!شایستگی  ،مسیحی و ملحد در سرتاسر جهان

الفاظ بردن کاربهدر را  خود که روش منحرففوق صادق شیرازی برای این فیلم در
 ،توجیه کند ـدیگر از برادرش شنیدیدکلیپ که در  گوییناسزا و دشنام  نیزو زشت و قبیح ـ

زشت و  یدهد و الفاظدشنام می ،گویدناسزا می در قرآنزند که تهمت میخداوند به 
بنا بر فهم دهد نسبت میبه خداوند سبحان وی تی که این تهم !گیردبه کار میناشایست 

و نادانی که دارد جهل  خاطربهاو  .است که در قرآن آمده «زنیم» ۀاز کلمپیشین خودش 
عبارت و  ،ناسزا» اینکه منظورشو  آوردبه حساب می 1«المعنیمحکم»این کلمه را 

جا که رود؛ آنمیگفتن محکمی در نهی از ناسزا ۀو سپس سراغ آیاست  «ناشایست
ذیَن یْدُعوَن ِمْن ُدوِن افرماید: میتعالی حق وا الَّ وا اللَو ال َتُسبُّ َه َعْدوًا ِبَغیِر ِعْلٍم للِه َفیُسبُّ

ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإلی مَّ
ُ
ا ِلکلِّ أ ُئُهْم ِبما کاُنوا یْعَمُلوَن  کذِلک َزینَّ ِهْم َمْرِجُعُهْم َفیَنبِّ به )و  َربِّ

که آنان از روی دشمنی و نادانی خدا را دهید نخوانند دشنام میرا خدا غیر از که هایی آن
سوی به شانگونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم. آنگاه بازگشتن. ایدشنام خواهند داد

                                                                                                                                                                 
 )مترجم(تواند داشته باشد[]معنایی که هیچ تأویل دیگری نمی« . 1

https://www.youtube.com/watch?v=gBO5QE_PZbI
http://www.youtube.com/watch?v=48GfC0TvNsE
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گاه خواهد ساخت(پروردگارشان خواهد بود، و ایشان را از آنچه انجام می صادق  1.دادند آ
« دادندشنامو گفتن ناسزا»از کلی  طوربهو دارد خاص منظوری این آیه گوید میشیرازی 

د مقیّ  چنینایناین آیه را « زنیم» ۀبا برداشتی متشابه از کلمکند. این جاهل، نهی نمی
 کرده است!

، تسقبیح و ناشایبستن الفاظ کارو بهدادن در حالی که ظاهر آیه در نهی از دشنام
متعادلی امکان سلیم درست انسانی نیست و هیچ انسان اخالق روشن است. پس این 

پاک کند. متهم  گوییدشنامناسزا و خدا را به که آراسته شده باشد به این خصوصیت ندارد 
چیز بر همه وانایی کهنیرومنِد ت ستو مقدس است او. از ساحت او بسی به دور است! او

و سخن  هاارزش ،او منبع اخالقندارد!  گفتنو هیچ نیازی به دشنام و ناسزامسلط است 
ِباْلِحکَمِة َو  َربِّک َسبیِل  اْدُع ِإلیفرماید: او سبحانی است که می .استو طاهر پاک 

تی ْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسبیِلِه َو ُهَو  اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ
َ
ک ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َربَّ

َ
ِهی أ

ْعلَ 
َ
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن، و با آنان به ) ُم ِباْلُمْهَتدیَن أ

یقینًا پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه  .نیکوترین شیوه به بحث ]و مجادله[ بپرداز
راه  ؛ هماناست چنیناین قرآنکلی روش راه و  2(.یافتگان داناتر استاند و نیز به راهشده

 شود. یدهکه اوامر الهی باید در چهارچوبش فهمو روشی 
محکم  ،این !توفیقتان دهد خدا ؛هوشیار باشید !محمدای شیعیان آل !عزیزانای 

حسنه  ۀمخالف باید با حکمت و موعظفرماید دعوت شخص میکه خداوند امر این ؛است
ِباْلِحکَمِة  َربِّک َسبیِل  اْدُع ِإلیناشایست و قبیح: و الفاظ  گویینه با دشنام و ناسزا  ،باشد

تی ْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسبیِلِه َو  َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ
َ
ک ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َربَّ

َ
ِهی أ

ْعَلُم ِباْلُمْهَتدیَن 
َ
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن، و با آنان به ) ُهَو أ

                                                                                                                                                                 
 .]108انعام: ]. 1
 .]125نحل: ]. 2
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یقینًا پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه  .نیکوترین شیوه به بحث ]و مجادله[ بپرداز
 (.یافتگان داناتر استاند و نیز به راهشده

محکم  آیه این .توفیقتان دهد ؛ خداهوشیار باشید !ای شیعیان آل محمد !عزیزانای 
ذیَن رماید: فمیامر به ناسزا نگفتن  یو روشنوضوح خداوند به  و ؛است وا الَّ ﴿َو ال َتُسبُّ

وا اللیْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإلیللِه َفیُسبُّ مَّ
ُ
ا ِلکلِّ أ ِهْم  َه َعْدوًا ِبَغیِر ِعْلٍم کذِلک َزینَّ َربِّ

ُئُهْم ِبما کاُنوا یْعَمُلوَن﴾ خوانند دشنام مدهید خدا می به جایو آنهایی را که ) َمْرِجُعُهْم َفیَنبِّ
ـ خدا را دشنام خواهند داد. اینگونه برای هر امتی ندانستهکه آنان از روی دشمنی ـ

شان به سوی پروردگارشان خواهد بود، و ایشان را از کردارشان را آراستیم. آنگاه بازگشت
گاه خواهد ساختآنچه انجام می  .(دادند آ

ذیَن یْدُعوَن : استمحکم  آیه این ؛ای عزیزان، ای شیعیان آل محمد وا الَّ ﴿َو ال َتُسبُّ
  ...ِه للِمْن ُدوِن ا

تی َربِّک َسبیِل  اْدُع ِإلی ْحَسُن﴾ ِباْلِحکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ
َ
و ) ِهی أ

  ...خوانند دشنام مدهیدآنهایی را که به جای خدا می
و به راه پروردگارت دعوت کن، و با آنان به آنچه نیکوتر است با حکمت و اندرز نیک

 (.مجادله کن
همان است و این گوید، میعقل و انسانیت همان است که و این  استمحکم  آیه این

 ایم.یاد گرفته از محمداخالقی که  ؛دانیمالهی میواالی که ما از اخالق 
این از  یبا معنای متشابه است. معنایای کلمهـ حالتدر بهترین ـ «زنیم» ۀاما کلم

معناهایی که در برخی از  نیزو ( روایت شده خدا بر اواز امام صادق )صلوات که کلمه 
که صادق نادرستی از تفسیر . این معانی شودها آمده است تقدیم حضور مینامهلغت

 :دورندبهاست بیان داشته شیرازی 
سعد بن  :گفت پدرم»و گفته است:  خبار روایت کردهاال شیخ صدوق در معانی

عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی از عباس بن معروف از صفوان بن یحیی از 
عرض کردم:  به امام صادق برایمان نقل کرده است کهمسکان از محمد بن مسلم ابن
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ُعُتلٍّ َبْعَد ذِلک َزنیم  :که نیم کسی است و زَ  دارد زیادکسی که کفر ل یعنی تُ عُ »فرمود
 1«.غرق شده است خود کفردر 

 :هانامهلغتو در برخی از 
 َم نَ زنم: زَ »

ُ
 ذن: هنتان تلیان الشحمة، و تقابالن الوترة.تا األ

 متاه.نْ و زُ  وِق تا القُ َم نَ و زَ 
 عاله و حرفاه.أفصح: أول و األ 

 حرفیه.شرف من أوق، و هما ما جا الفُ رَ وق، و هما َش متا الفُ نَ تان: زَ َم نَ الزَّ 
 : الذی تقطع اذنه و یترک له زنمة.ُم لَّ زَ و الُم  ُم نَّ زَ و الُم 

 الکریم. َم نَّ زَ م و الُم لَّ زَ و یقال: الُم 
 من اإل  ُم نَّ زَ و الُم 

ُ
نما یفعل ذلک بالکرام إبو عبید: و أذن؛ قال بل: المقطوع طرف األ

 بیت.نْ اسم کالتَّ  ِة َم : اسم تلک السِّ نیُم زْ منها؛ و التَّ 
 لة، و هو عْ مات فی قطع الجلد الرَّ السِّ  حمر: مناأل 

َ
  قَّ َش ن یُ أ

ُ
ء ثم یترک يذن شمن األ

 ، و هو مةُ نَ منها الزَّ  ؛ وقاً معلَّ 
َ
 بِ ن تَ أ

ُ
 ضاة مثلها.فْ ذن، و الُم ین تلک القطعة من األ

 شیء یقطع من  ةُ َم نَ الجوهری: الزَّ 
ُ
رام نما یفعل ذلک بالکِ إ، و ذن البعیر فیترک معلقاً أ

 بل.من اإل 
 .مةٌ نَّ َز ماء و مُ نْ و زَ  ةٌ نَم م و ناقة زَ نَّ َز و مُ  ُم نَ زْ أو  نٌم یقال: بعیر زَ 

 مةُ نِ ، و فی حدیث لقمان: الضائنة الزَّ ِف لُ الذی یکون خلف الِظّ  ِم لَ : لغة فی الزَّ ُم نَ و الزَّ 
 ن الضو هی الکریمة، أل ِة َم نَ ی ذات الزَّ أ

ْ
قال ما یکون ذلک فی المعز؛ نّ إلها و  ةَ َم نَ ن ال زَ أ

 العبدی: اُل َم ی بن َح لِّ عَ الُم 
 نُ عُ  وُع ُص فایا، یَ س َص ْه دُ  ةٌ عَ لْ و جائت ُخ 

َ
 ها وق

َ
 یُم نِ وی زَ ْح أ

 باع، له َظ َر  ٌع دْ بینها َص  ُق رِّ فَ یُ 
ْ
 ریُم الغَ  َب ِخ کما َص  ٌب أ

 : خیار المال.ةُ عَ لْ و الَخ 
اسم  ُم نَّ زَ یقال: الُم  بل، وصغار اإل  ُم نَّ زَ حلقه، و قیل: الُم  يتان فَم نَ له زَ  ي: الذیُم نِ و الزَّ 

                                                                                                                                                                 
 .]149معانی االخبار ـ شیخ صدوق: ص ]. 1
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َ
 .ِم نَّ زَ مُ  فاٍل ی من إِ تَّ غانم َش ، مَ ْم کُ الدِ ن تِ ، مِ فیهُم  يجرِ یَ  َح بَ ْص فحل؛ و قول زهیر: فأ

ن معنای الجماعة ف ألجَّ َس جال الُم ف و الِح زِع مام الُم قال ابن سیده: هو من باب الِسّ 
 لیه کإِ ، نسبه ِم نَّ زَ ل الُم فاعبیدة: من إِ أبوو الجمع سواء، فحمل الصفة علی الجمع، و رواه 

َ
نه أ

 لی نفسه.إِ ضافة الشیء إِ من 
 ؛ قیل: موسوم بالشر ألنیٍم بعد ذلک زَ  ٍلّ تُ و قوله تعالی: عُ 

ُ
لسان ] «سٌم ذن َو ن قطع األ

 .]275 ص 12 العرب: ج
 ـصادق شیرازینادان ـاز خدا بترسید و از این  !ای شیعیان آل محمد !عزیزانای 

که در ـقرآن را محکمی از شما با دلیل ثابت شد او جاهلی است که زیرا برای ؛ قبول نکنید
ی که دارای چندین معناست امتشابهی از کلمهبرداشت به  ـآن نهی از ناسزاگویی آمده

متشابه است و متشابه به  ـدر بهترین حالت]زنیم[ ـنتیجه این کلمه  و در ؛گرداندبازمی
 کهخواهد شد این کلمه، معنایی حتمی به این ترتیب برای و  !شودبازگردانده میمحکم 
همان یعنی  ؛خارج نکند «ناسزا نگویید =ال تسبوا »تعالی حقسخن این آن را از  معنای

بسیار در کفر خود غرق  که َزنیم کسی است» ه است:فرمود معنایی که امام صادق
 «.شده است

کسانی هستند که متشابهات محمد آلشود و متشابه به محکم برگردانده می عزیزان!
برای به کلی را  مسئلهکه  جاهلی ؛صادق شیرازیامثال گردانند نه را به محکمات بازمی

که خودش بنا کرده است ای بیمارگونهو کالم محکم قرآنی را به فهم کند واژگونه میشما 
تا برای کند میمتهم دادن دشنامو  گوییبه ناسزا  را داوندخبه این ترتیب و گرداند بازمی

الفاظ رکیکی  بیانناسزاگویی و  دلیل بتراشد، جهت و انصارش و اعوان شبرادران دش،خو
 .که متدین باشدچه برسد به اینپذیرد، نمیسلیمی چنین عباراتی را که هیچ انسان 

در آنچه ـ ایشدهیرازی آراسته ای کسی که به سخنان زشت و ناروای صادق شاما ـ
ی که انوشتهـ خدا حفظش کندـقیلی ناظم عُ  ،شیخ بزرگوار و عالم فاضلسخن خصوِص 

گاهی یافتم.  ،«(السالمعلیها)عایشه » وی گفته است شیخ ناظم بنده از این سخن وی آ
سخن شیخ ناظم عقیلی بیشتر عقیلی در حال مناظره با یک شیخ وهابی سلفی بود و 
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وقت کند و هر خالفت اثبات برای را  هاآن( بود تا حق خدا بر آنان)صلوات محمد آل ۀدربار 
 ـنیک عطا فرمایدخداوند به او پاداش ـداد سالم می هاآنبه آورد میان میبه هاآنیادی از 
، زبانش به سالم بر او هیچ منظوریعایشه در میان کالمش آمد و بدون نام سپس 
 چرخید.
عمومی در جاهای  طوربهرا این مطلب  :عایشه ۀدربار گیری من موضع خصوص دراما 

خدا ین )صلوات مؤمنالکسانی است که با امیر ۀام. عایشه همچون همبسیاری بیان کرده
است.  شیکی از خلفای خداوند در زمین ،المؤمنینامیر در حالی که ؛( مخالفت کردندبر او

اطاعت کند  ـستبوده ا و امام اوآقا که ـ بود از علیبود الزم می مؤمنپس عایشه اگر 
بر مردان  وندخداطرف از ب و؛ چرا که او امام منصدهَ به فرمان او گردن نَ و بر او واجب بود 

 یروش قرآنراه و دهم و به گویم و دشنام نمیناسزا نمیبنده ولی ؛ است مؤمنو زنان 
همان راه و روشی که  ؛است اک و طاهرامامان پروش پدرانم، همان که نهم گردن می

 بر اساس، دعوت آن شیوه و. بینیمی مبارک ۀهمین صفحنیز در آیات باالی شما 
استفاده از عبارات زشت و و گفتن ناسزا و دشنام شیو[نه  ،حکمت و اخالق پاک است

 نهند!و انصارش بنیان می که صادق شیرازی و برادران و اعوانقبیحی 
من  ه استمبارک نوشت ۀکه این شخص در این صفحاین سخنان زشتی  درخصوص

 .ترک گویندرا سخنان ناپسند و زشت تا توبه کنند و این اخالق  کنمرا دعوت می آنها
تقلید از  جوبو ۀدادن مردم با عقیدصادق شیرازی را به توبه و ترک فریب همچنین

برایش ناتوان یک دلیل  ارائۀاز حتی او که  ایهید؛ همان عقکنممعصوم دعوت میغیر
 ۀعقید یاالصدور با داللت محکم بر ای با داللت محکم یا روایتی قطعیآیههیچ است و 

این آیات و روایات را نیز فقهای اصولی  . خودِ در اختیار نداردمعصوم جوب تقلید از غیرو
عنوان بهشدن مطرحها شایستگی اند که اینقرار داده و بیان کردهبحث و بررسی مورد 

یا  «دلیل عقلی»خودشان  کهاند پناه بردهچیزی  آنبه به همین دلیل د و نندار را  «دلیل»
تنها  هاآناین ادعا را با این گفته که بنده . اندنام نهاده «جاهل به عالم ۀمراجعجوب و»

 ،کند ارائهجا کسی است که یقین م در اینالِ نقض نمودم؛ زیرا ع هستند کننده(ظاّن)گمان
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مراجعه  شانکه دلیل عقلی اندگفته ـاز جمله صادق شیرازیـ هاآنبرخی از  گمان!ونه ظن
بر عنوان دلیل، به ایمسئلهچنین که او با طرح کردم بیان بنده نیز به متخصص است و 

گوید؛ زیرا او از یک داند چه میکه نمیبیان داشته است و کوبیده خود و نادانی جهل طبل 
 ارائهخود را  دیگر دلیلسوی معصوم یا فقیه است و از به وجوب تقلید از غیرمعتقد  طرف

که چرا بودن!واجبکند نه داللت میجایزبودن فقط بر  کند که در بهترین حالتمی
که هرگز هستم؛ پاسخی  هاآن به متخصص واجب نیست. من منتظر پاسخمراجعه 

به  ـکردم بیانکه اشکاالتی پس از ـشان عقیدهعمر دانند میخود  هاآن؛ زیرا نخواهد آمد
 پایان رسیده و چیزی از آن باقی نمانده است.

** ** ** 

 در ایران انصار امام مهدی خصوص سخنی در

Ahmed Alhasan 2013اکتبر  10 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.می ونداز خدا

 مبارک. ۀپاک به بازدیدکنندگان این صفح درودی
 شهرهای ایران.تمامِی در  مؤمنزیزان عتحیتی پاک و مبارک به 

شهرهای ایران.  ۀشان در همخاطر فکر و عقیدهبهشده زندانی عزیزانسالم بر 
ولی این  ؛شوید یاری فرمایدخاطر خدا متحمل میاذیتی که بهجهت آزار و بهخداوند شما را 

شما  باشید. گزارفضلش شکر  ایپس خدا را بر  ؛بر شماست خداوند هایز نعمتا
 ،پس صبر کنید .دهدالزمان میوه میامت موعودی هستید که در آخر همان  اللهشاءان

پس  هاآنخاطر خدا تحمل کنید. را بهسختی اذیت و آزار و و  ،]بر کار خود[ مواظبت کنید
 از شما را به زندان چقدرببینند که خود را ناتوان از رویارویی اعتقادی و فکری با شما ایناز 

و خدا بر او صلوات ـمحمد بن عبدالله  ۀوعدخواهند توانست  هاآنآیا و  ؟افکندخواهند 
به خدا  !ندامتعال را تکذیب کنند؟! چقدر نادانوخداوند سبحان ۀوعد همان ـخاندانش
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در شده یاد همان مهدی اولحق در این زمان و کننده به دعوتو  ،حق ربمن قسم اگر 
قدر که به انجام دهند، هرچکاری هر  هاآن ،باشم محمدخدا حضرت وصیت رسول 
هرگز نخواهند ن به دعوت حق را شکنجه کنند، امؤمنکه قدر هم چو هر زندان بیفکنند 

ن به دعوت مبارک امؤمن، ایرانامروز در  متأسفانه. خاموش کنندنور خدا را توانست 
کار را همین  هاآنو پیش از کنند میبازداشت خاطر عقیده و فکرشان فقط بهمهدوی را 

ن امؤمن بازداشت؛ زیرا که بیندیشندکنم میرا نصیحت  هاآن. من دادندانجام میدر عراق 
 شهرهای ایراندیگر تهران یا ، تبریز، در یزدکه  یدر حالـن امؤمنبه بردن یورشیا 

ده نفر را  هاآنآرزویش را دارند برایشان محقق نخواهد کرد. آنچه  ـدارندجمعه به پا مینماز
کنند و هزار نفر ایمان می بازداشتآورند، و صد نفر را کنند و صد نفر ایمان میزندانی می

باید  هاآن ؛پذیرندیاگر عاقل باشند از من مکه دهم می ارائهحلی راه هاآنآورند. من به می
بی هیچ دعوتش  ،باشد ی باطلفرد احمدالحسنن دست بردارند؛ چرا که اگر امؤمناز آزار 

 دهندانجام کاری هر  هاآنحق باشد بر  احمدالحسناما اگر  ؛به پایان خواهد رسید زحمتی
 کنندهایشان آن را خاموش دعوتش به پایان نخواهد رسید و هر بار که بخواهند با دهان

ْن  یریُدوَن  :شودتر میگیرد و فروزانخواهند دید که شدت می
َ
ْفواِهِهْم َو للیْطِفُؤا ُنوَر ا أ

َ
ِه ِبأ

َبی ا
ْ
ْن یِتمَّ ُنوَرُه َو َلْو کِرَه اْلکاِفُرونللیأ

َ
خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش می) ُه ِإالَّ أ

هرچند کافران خوش نداشته ؛ را کامل کند خواهد که نور خودکنند؛ ولی خدا جز این نمی
 1.(باشند

خوشا به شما و  .پاک در ایران مؤمندر ایران، و سالم بر زنان  مؤمنعزیزان سالم بر 
شما را یاد کرده و ـ بیش از هزار سال پیشـ محمدخدا  ۀفرستادباد که  وجودتان رایاگو 

 یخوببهاعلی یاد شدید. من  گوارایتان باد که شما در مَل .فرموده استبیان را  شما فضل
 یدانم شما کوه بلند هستید و می ـهمچون سنگـ تمردمی پاک و سخشما دانم می

                                                                                                                                                                 
 .]32توبه: ]. 1
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من برای طرف از به کالمی  ید. شما نیاز یکنسرکشان گردن خم نمیدر برابر که هستید 
 ،ست که با آنا این سخنیسوگند ولی به خدا  ؛نداریدگرمی تشویق و دلیا دردی هم

ایمان به دلیل بهتنها م و در آزار و اذیتی که اهمتعال را اراده کردورضای خداوند سبحان
. گوارایتان باد ای شومشریک میبا شما شده است  شما مهدوی متعرضمبارک دعوت 
ها سبحان است که با ناخوشایندی وندبهشت و راه خداسوگند این ؛ زیرا به خدا عزیزان

راه، این و اگر  ؛کندیاری می در نهانرا فرستادگانش کسی او و احاطه شده تا خدا بداند چه
چه نیکو سرانجامی  کهشما حال ، خوشا به ستهابا ناخوشایندیپوشیده و  زاوحشت

ْرِض َو ال  ِتْلک :است
َ
ا ِفی اأْل ذیَن ال یریُدوَن ُعُلوًّ اُر اْلِْخَرُة َنْجَعُلها ِللَّ َفسادًا َو اْلعاِقَبُة الدَّ

قیَن  برتری هیچ دهیم که در زمین خواستار آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می) ِلْلُمتَّ
 1.نیستند، و فرجام از آِن پرهیزگاران است( یو فساد
 زیان خواهند دید.زندانبانان زودی یاری خواهید شد و به

 و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 شما خادم

 احمدالحسن
** ** ** 

 حسینهمیشه جاوید روزهای  مناسبتبهتسلیت 

Ahmed Alhasan 2013نوامبر  4 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 بر شما وندسالم و رحمت و برکات خدا

 خواهم که در خیر و عافیت باشید.می ونداز خدا
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 بپذیرد.گرداند و اعمالتان را بهای شما را بزرگ خداوند پاداش
 کودتاحسین که امام روزهای جاودان ـ در این روزهای بزرگزیر خواستم با نقل ابیات 

 .داشته باشمبا شما مشارکت  ـتنصیب الهی را خوار و رسوا کردعلیه 

 
 و بر ورودش که بزرگ باد آن ورود تو نبرد هاییداندر م بر حّر  یسالم
 با شهامتشهای شدنچاکچاکو مقدار  عذاب و زجربر او به مقدار  یسالم
 و عاشقش شدوستدار عتابی از  بر اوعتابی و  ...بر او یسالم

 متوقفت نکردندکه ر ُح  یبه جان تو ا کردندمهارت  یربا هزار شمش ؟چگونه
 شدمیتنها بودم مانع نم ر مناگکه  یر؟آن هزار شمش با شدی مانعتو و چگونه 
 خون من یاهایشان، گروهبر تو  تا بچرخد شدمینم آنان و منتظر

 در دهانم بودان هارهاشماگر از  یحت کاویدمسخت میعراق را  یکه مرزها
 تا فرزندان ملجم دستشان به آن نرسد دهم ییرخاک را تغ ینا یختار  به راستی

 الواحدالرزاق عبدابیات از شاعر عراقی: استاد عبد
** ** ** 

Ahmed Alhasan 2013نوامبر  13 /احمدالحسن: 
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 بزرگ، با تدبیر استوار،با جبروت  ،بلند مقام بار خدایا! تویی

که بخواهی، هر چیز ، توانا به پهناور اتکبریایی خالیق،نیاز از بی
 هایی بسیار،با نعمت راست و درست، اتوعده ،رحمتت نزدیک

شوی نزدیک هستی، به ، وقتی خوانده میامتحانت نیکو
پذیرندۀ توبۀ هر کسی که به درگاهت مخلوقاتت احاطه داری، 

را که طلب کنی هر چه  بازگردد، به هر چه اراده کنی توانایی،
ای یاد کننده ی کنی،شکرگزار  آنگاه که شکرت به جا آید ،بیابی

فقیرانه  خوانم در حالی که نیازمندم،آنگاه که یادت شود، تو را می
درد به ز رنج و ا ناالنم،به درگاهت  ناکهراسمشتاقم، به درگاهت 

 کنمو بر تو توکل می ،طلبممیسوی تو گریانم، عاجزانه از تو یاری 
که این قوم ما  ،فرماداوری میان ما و قوم ما ای. که کفایت کننده

به ما خیانت کردند و با ما جنگیدند،  ،با ما خدعه کردند فریفتند،را 
عبد  بنمحمد تو و فرزندان حبیب تو نبی که ما عترت حالی در 
و بر وحی  که تو او را به رسالت برگزیدیهستیم؛ همان کسی الله 

عطا رفتی برونما گشایش و امر پس در ؛ خود امین قرار دادی
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 1ترین مهربانان.تو ای مهربان رحمتلطف و به  !فرما
** ** ** 

 ( برای کفالت ایتاموهم اإللحاد)« خداییبیوهم ت»های کتاب اضافه مبلغ هزینه

Ahmed Alhasan 2013دسامبر  3 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خدا بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.از شما می

 مبارک. ۀکنندگان این صفحتحیتی پاک به بازدید 
با من « خداییتوهم بی»قیمت کتاب  مسئلۀ ۀیکی از دوستان در عراق دربار  امروز 

روی کتاب درج شده کتاب  ۀشدتمامقیمت بر مبلغی عالوه که اضافهو اینصحبت کرد 
کسانی که به خرید کتاب  ۀعمومی و مخصوص هم ی است. از آنجا که این موضوعاست

 دهم: ارائهتوضیحی خصوص در این م بود مایل ،ورزنداهتمام می
مبلغ به سرپرستی اضافهو این منظور شده است کتاب این چاپ  ۀمبلغی اضافه بر هزین

در بغداد و مناطقی که انفجارهای مجرمانه صورت خصوص به ؛دارد اختصاصیتیمان 
مانند. اگر و کودکان بدون سرپرست باقی میشوند ن، قربانی میراپدگیرد و می

توانند می ،ستمبلغ، پذیرفتنی نیاین اضافهکنندگان این صفحه معتقد باشند بازدید
حل مناسبی راهبه خواست خدا د و جا بگذارند و من مطلع خواهم شنظراتشان را در همین

 برای همگان وجود خواهد داشت.
** ** ** 

Ahmed Alhasan 2013دسامبر  26سوئد/ ـ اربعین حسین ص /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما

                                                                                                                                                                 
 در روز عاشورا. دعای امام حسین  - 1



  .................................................................  171انتشارات انصار امام مهدی

 خواهم در خیر و عافیت باشید.از خدا می
را به « للهة البیع»که پرچم عطا فرماید خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما 

توفیق  آن فتنبخواهد به پذیر خود را که مردم کدام از خواهیم هر دم رساندید. از خدا میمر 
 .عطا فرماید
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** ** ** 

Ahmed Alhasan 2013دسامبر  26عراق/ ـ اربعین حسین ص /احمدالحسن: 

 رسانید.را به مردم میکه حق عطا فرماید خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما 

 
** ** ** 

Ahmed Alhasan 2013دسامبر  26عراق/ ـ اربعین حسین ص /احمدالحسن: 

 رسانید.که حق را به مردم میعطا فرماید خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما 
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** ** ** 

 و طعنه به رسالت محمد ،زبانجایگاه 

Ahmed Alhasan 2013دسامبر  31 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
انسان همان  ؛بزرگ بدارد محمدحضرت شهادت  در یادبودخداوند پاداش شما را 

خداوند و بلندمرتبه در پیشگاه نفسش، سزاوار مقام واال و پاکی جهت طهارت پاکی که به
 .شدسبحان 

ـ از خصوص قرآنو بهـ محمد خدا رسالت رسولتیم که سشاهد هدر این روزها 
این گیرد. در معرض طعنه و تشکیک قرار میداشتن به خداوند سبحان نسبت جهت

سخنان پوچ و  یقرآنهای در عبارتکه و اینچرخد میزبان عربی  حولها گرفتنایراد
 مخالفیا مخالف قواعد نحو و اعراب ای موارد الفاظ قرآن در پارهیا معنایی وجود دارد بی

از شیواتر د که بسیار نوجود دار  ایعربیاشعار و سخنان که و ایناست ایی و بالغت شیو 
 ش:شعر مثل سخن امریء القیس در هستند؛ قرآن 

یُل ِمن َعِل  ُه السَّ  ِمَکرِّ ِمَفرٍّ ُمقِبٍل ُمدِبٍر َمعًا ... َکُجلُموِد َصخٍر َحطَّ
 .و دیگر ابیات... 

یی از یک ویدئوبا من دیدار و مرا از ـ خدا حفظشان کندـاز انصار ای عدهچند روز پیش 



 پیک صفحه ...................................................................................... 174

قرآن به بودن منتسبکه در اه کردند گآ  «احمد قبانچیسید »نام بهشخص معمم شیعه 
ها و تفاوتی با اسلوب وهابیگرفتن، ایراد. در حقیقت روش او در کردمیاشکال وارد خدا 

ا ب به این دعوت مبارک گرفتند؛ ایرادندار ها یا نمایندگانشان در ماهواره هشیعمراجع 
بالغت مخالفت قواعد نحوی و  هاآنآنچه  بر اساس ،پردازیاستفاده از خدعه و دروغ

و  «ضیزی» ۀدر کلم احمدالحسنبه قرائت زدن مثل طعنهاند؛ نامیده زبان عربی
گویند دهند و میرا فریب مینادان افراد  هاآنمشابه دیگر که با  ۀبیهودهای ایرادگیری

و نادانی از جهل  نامؤمنفصیح نیست. ]سخنانش[ داند یا زبان عربی نمی احمدالحسن
 از برخیمؤمنانی که  ند؛اهبرداشت ی زبان عربی پردهیاین افراد حتی نسبت به قواعد استقرا

 یاستادت َم ِس  های عراقو در دانشگاه دارند ح عالیوسطدر زبان عربی مدارکی با  هاآن
این افراد را حتی نسبت به قواعد و نادانی جهل ان، مؤمناین شکر خدا که  را دارا هستند.

 ۀگانهای هفتنسبت به قرائترا  هاآن استقرایی زبان عربی بیان کردند و حتی جهل
در روایات از آن قرائتی که  ؛بیان نمودند بیتبه وجود قرائت اهل نیزمختلف قرآن و 

مشهور  ۀگانهای هفتو آمده است که این قرائت با قرائتسخن به میان آمده، بسیاری 
 . ...وتفاوت دارد 

ها و مراجع )یا ما منتظر پاسخ تفصیلی این وهابی .ستهاآنگویی اکنون نوبت پاسخ
 ـمخالفت با زبان عربی بر اساسزدن به دعوت حق ـرا به طعنه هاآنکسانی که این افراد 

مطالبی که احمد قبانچی  ۀکنم: پاسخ تفصیلی به همند( هستیم و تکرار میاهسوق داد
های تراشیاشکال نیززبان عربی و فصاحت قرآن و  ههایی بیعنی طعنه ؛گفته است

و نیست بلیغ  ،مخالف زبان عربی است ،که قرآناینمبنی بر نسبت به قرآن  یانمسیح
ها باید با که پاسخنباشد ه بیان این نکته نیازی بچه بسا ست. معناپوچ و بیعباراتش 

 برخی ازکه گونه نه آن ،باشد هاآنپاسخ به یکایک  ارائۀو ها گرفتنپرداختن به اشکال
که کسی به آن را ـدهند و عبارتی از قرآن انجام می نابخردی هستند کسانی که پر از

توجیهاتی از این  وترین کالم است گویند قرآن، بلیغگیرند و میمیبر ـای نزده استطعنه
قرآن، فصیح یا های عبارتچه خواسته شده این نیست که ثابت کنند برخی از . آندست
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هیچ ، است عباراتدیگر بر  ی کهبه اشکالدادن در پاسخمطالبی چنین زیرا ـ بلیغ است
و  یانهایی است که مسیحبه طعنهتفصیلی ه پاسخ چه خواسته شدـ بلکه آننداردمزیتی 

با  پاسخ دادنو پرداختن به اشکال اند؛ یعنی احمد قبانچی و دیگران مطرح کرده سید
 هستیم. هاآن علمی. ما منتظر پاسخ یپاسخ

یم اهبه همان روشی که ما اشکاالتشان را پاسخ داد هاآنکنم اگر اعالم میبنده و 
وقتی  .کنندسنجش میشود دجال هستند و در دین با دو پیمانه معلوم می پاسخ دهند

کنند که اشکاالتی مطرح میکنند تراشی میما و دعوت حق اشکالنسبت به  هاآن
و کنند مطرح میرا به یک علت چنین اشکاالتی تنها  هاآنارزشی ندارد. هیچ معتقدند 

 !نه بیشتراست  مردم داشتندر نادانی نگاهدادن و فریب ،آن
بر آنان واجب و حتمی است؛ زیرا  دادنکنم که پاسخیکنم و تکرار ممیبیان  :در پایان

جایز  هاآن به اعتقاد شمارند وقواعد استقرایی زبان عربی را مقدس و معصوم می هاآن
خدای سبحان  ـ نظرت درخصوص .قواعد مخالفت کنداین نیست شخص معصوم با 

به شان ایماندن کر معنای نقضبه صورت رسمیپاسخ ندادن آنها به ۀدر نتیجو  چیست؟ـ
 ۀو به این ترتیب رشت خواهد بودکه قرآن از سوی خدا نیست دن به اینداکمقرآن و ُح 

 .اندشان را به دست خودشان پنبه کردهسالما
داران عمامهها و برخی از مراجع شیعه یا که وهابیرا اشکاالتی  یی زیرویدئوکلیپ  ـ

ها و در ماهواره احمدالحسن ِی قرائت قرآن گرفتن بهبرای اشکال ، آنها رامراجعنادانی که 
 داندنمیخوبی را بهعربی  احمدالحسنکه کند، و ایناند بیان میگفتهها به کار رسانهدیگر 

را داده و جهلشان را حتی نسبت به قواعد  هاآن پاسخ ن به دعوت حقامؤمناز برخی و 
 ند:اهگانه آشکار کردهای هفتزبان و قرائت

http://www.youtube.com/watch?v=qC9TSRFuk0Q 
وارد طعنه  احمد قبانچی است که در فصاحت و عربیت قرآنکلیپ بعدی مروبط به  ـ

 :کندمی
http://www.youtube.com/watch?v=ry5lwfeDqgI 

http://www.youtube.com/watch?v=qC9TSRFuk0Q
http://www.youtube.com/watch?v=ry5lwfeDqgI
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 دیگری از احمد قبانچی است:فیلم  زکلیپ زیر نی ـ
http://www.youtube.com/watch?v=Kk_KS1KrPWA 

قرآن با نحو و بالغت  بودنمخالف ۀزمیندر  خیلی زیادیهای تراشیاشکالو در اینجا 
. در ستهاآناز نمونه یک تنها و این  شودمی ارائهمعمول  طوربهو فصاحت وجود دارد که 

در حالی که این دو  ،شاهد هستیمرا  «صابئون» و بار دیگر «صابئین»مرتبه دو آیه یک 
 نحوی یکسانی دارند:جایگاه  ـقواعد زبان عربیطبق ـ کلمه
 ذیَن صاریِإنَّ الَّ ذیَن هاُدوا َو النَّ اِبئیَن  آَمُنوا َو الَّ ِه َو اْلیْوِم اْلِْخِر َو للَمْن آَمَن ِبا َو الصَّ

ِهْم َو ال َخْوٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْحَزُنوَن... ْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ
َ
)در حقیقت،  َعِمَل صاِلحًا َفَلُهْم أ

کس به خدا و و ترسایان و صابئان، هر  نداکه یهودی شدهآنان و  ندکسانی که ایمان آورد
پروردگارشان خواهند نزد پس اجرشان را  روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد

 1.و نه اندوهناک خواهند شد...( و نه بیمی بر آنان است داشت
صاری اِبُئوَن َو النَّ ذیَن هاُدوا َو الصَّ ذیَن آَمُنوا َو الَّ ِه َو اْلیْوِم اْلِْخِر َو للِباَمْن آَمَن  ِإنَّ الَّ

ه و کسانی ک ند)کسانی که ایمان آورد َعِمَل صاِلحًا َفال َخْوٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْحَزُنوَن 
کس به خدا و روز بازپسین ایمان آَوَرد و کار نیکو کند، اند، هر یهودی و صابئی و مسیحی

 2...(پس نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد.
احمد  راه و روش ما در پاسخ بهرسانم که ان میاین نکته به پایبیان را با  خود سخن

به خدا از طریق  صحت نسبتشقرآن و  بارۀدر  دیگرانو  نچه مسیحیاقبانچی و آن
 ـمخالفت قرآن با قواعد عربیکلی  طوربهیا ـنحو و بالغت از نظر  در آن تراشیاشکال
بیابد. ما معتقد به قداست زبان  بنده هایدر کتابآن را تواند میکسی هر کنند، میمطرح 

جهان قرار دارد و  تکامِل  قانون عمومِی  ۀتحت سیطر  ،که زباناعتقاد داریم نیستیم و 

                                                                                                                                                                 
 .]69بقره: ].1
 .]69مائده: ]. 2

http://www.youtube.com/watch?v=Kk_KS1KrPWA
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توهم »تکامل است که در کتاب  ۀنظریاثبات بودن پیرو صحیحاین اعتقاد بودن صحیح
های جاهالنی که آن را رد بودن پاسخشارز صحت آن و بی ـمفصل طوربهـ «خداییبی

وجود برای زبان  یو ثابتنقص بی قواعداینکه اعتقاد به به این ترتیب ام. اند بیان کردهکرده
تنها منحصر  من سخنروی لوحانه است. سادهاین قوانین پیروی کند از زبان باید که دارد 

 .شودمیرا شامل کلی هر زبان انسانی یا حیوانی  طوربهبلکه  ،زبان عربی نیستبه 
در بیش از  امام صادق شد،صحیح ثابت  ۀشکل علمی و با ادلبهنکته که این  حال

دیگر برای زبان عربی یا نقص بیبودن اعتقاد به وجود قواعد ثابت یا ارزبیهزار سال قبل، 
 را بیان فرموده است:ها زبان

و نوح ما ) َو َلَقْد نادانا ُنوحاً قرائت کرد:  ام صادق: امگویدمی محمد بن مسلم
دقت  بارهاینای کاش در، شومعرض کردم: نوٌح! سپس عرض کردم: فدایت  .(ردرا ندا ک

 1«.رها کنیداین بوی گندتان مرا از ». فرمود: است! مقصودم زبان عربی فرمودیدمی
** ** ** 

 کندرا ثابت می احمدالحسناین صفحه به سید بودن منتسبفایل صوتی که 

Ahmed Alhasan 2014ژانویه  13 /احمدالحسن: 

 2سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
                                                                                                                                                                 

 .]278ص  4ل: ج ئالوسامستدرک]. 1
 با متن زیر: ایشدهضبط فایل پیوست عبارت است از فایل صوتی - 2
الرحمن الرحیم؛ و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم بسم الله »

ـ با طور کلیبهمن و ـؤسالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. این صفحه برای ارتباط با عزیزان م. کثیراً  تسلیماً 
رساندن انجامو برای به دکنمی محققش را فضل خدا در حال حاضر هدفانسانی افتتاح شده است و به ۀجامع

این  انتسابتردید در وشکایجاد که جهت ـتر و برای بستن راه بر شیاطین انس و جن شکلی کاملهدفش به
ضبط کردم و آن را در این صفحه منتشر نمودم و  را ـ سالم خود به شماکنندصفحه به صاحب صفحه تالش می

ـ همواره در اینجا ]مطلب[ اللهشاءانطمئن باشند که من همان کسی هستم که ـم امید دارم عزیزان کامالً 
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https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.
457397004307968/618326378215029/?type=3&theater 

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2014ژانویه  19 /احمدالحسن: 

و  سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. یابود والدت رسول خدا حضرت محمد
بر شما مبارک باد، و از خداوند خواستارم که آن را برای شما خیر  فرزندش جعفر صادق

 دنیا و آخرت گرداند.
** ** ** 

 فقدان دو برادرش مناسبتبهتسلیت به شیخ محمد حریشاوی 

Ahmed Alhasan 2014ژانویه  20 /احمدالحسن: 

رفیع مقامشان را  خداـتان نخداوند پاداش شما را در مصیبت شهادت دو تن از برادرا
 دارد.ببزرگ  ـگرداند

بزرگوارتان  ۀو خانواد خداوند پاداش شما و پدر پاک ؛پاک و عزیز شیخ محمد حریشاوِی 
 .فرمایدبه شما صبر عنایت خواستارم دارد. از خداوند برا بزرگ 
دوست و یار  ؛نیستم شما شود که در این روزها در کنارمن به این دلیل بیشتر می غم

 .فرمایدخداوند شما را از هر بدی حفظ  !قدرم شیخ محمد حریشاویعزیزم و برادر گران
صدام به ما آنچه از تر اینان تلخبه خدا قسم این قاتالن برای ما از صدام بدترند و 

از  .استعباس امیه و بنیبنیهمچون ها آنَمَثل صدام و َمَثل چشاندند. چشانید، به ما 
عراق از  شدنو آزادروزگار اینان یافتن سبب تعجیل در پایان را خداوند خواستارم دردهای ما

                                                                                                                                                                 
متعال ومگر آنچه خداوند سبحان ؛است و در برابر نفوذ، ایمن ،نویسم. پس این صفحه به حمد خدا در امنیتمی

رحمت آورد. او سرپرست ما  ۀخود بر هم ۀخواهم با رحمت واسعاراده فرماید؛ و الحمد لله رب العالمین. از خدا می
 «.کند؛ و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شمامن است و صالحان را سرپرستی می
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پایبند قانونی هیچ و دزدانی هستند که به کاران گنه. به خدا قسم آنان قرار دهدها آن شّر 
 !باشندارش بوده ذگبنیانخودشان حتی اگر  ؛نیستند

که اموال مردم این ؛خوانیمشنویم و میاز آنان را میای عدههر روز رسوایی و آبروریزی 
فرهنگ انتشار جز ندارند کاری . آنان کنندایجاد می یا جماعتی تروریستبرند به یغما میرا 

 صورتبه راسر عراقدر سای فهیهای طاتوزی و ایجاد فتنهکینه ،انتقام ،دزدی ،کشتار
خوبی به ،جز قتل و غارت و انتقامرا کاری هیچ صدام،  ،. آنان نیز مانند َسَلف خودروزشبانه

 .دهندانجام نمی
** ** ** 

 
Ahmed Alhasan 2014ژانویه  20 /احمدالحسن: 

 .عطا فرمایدخداوند به شما بهترین پاداش نیکوکاران را  1:شاعر و قاری
http://www.youtube.com/watch?v=oIZTsr0UkyE 

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2014فوریه  5 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
شما را حفظ و بهترین پاداش نیکوکاران را به  در مصر: خدا مؤمنبرادران و خواهران 

 2.درسانیکه حق را به مردم میعطا فرماید شما 
https://www.youtube.com/watch?v=Ui3iJlQphyM 

                                                                                                                                                                 
احمد  از شعرهای شاعر «متیبر شما اشک ریخ /َبَکیناُکم» ۀشده شامل قصیدویی پیوستئکلیپ وید - 1

 مسلم الجیاشی است. :سرود ندۀو خوانالخلیجی، 
نجمة »فیلم مستند در مورد روز نهم نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره و مشارکت فایل پیوست شده شامل یک  -2

 باشد.در آن، می« خداییتوهم بی»با کتاب « الصباح للطباعة و النشر و التوزیع
 

http://www.youtube.com/watch?v=oIZTsr0UkyE
https://www.youtube.com/watch?v=Ui3iJlQphyM
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** ** ** 

 سگو بازی با کردن حکم هاسکی، و نگهداری و ملس

Ahmed Alhasan 2014فوریه  9 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 باشید.در خیر و عافیت  گیاز خداوند متعال خواستارم هم

 :آورمجا میرا اینپاسخ و پرسش  .دادم ش راصفحه دیدم و پاسخاین را در پرسشی 
Howa Ya Howa Ya نوشته است: 

 معدن علم و جایگاه رسالت.و  ،سالم بر شما ای خاندان نبوت و رحمت
طرف از پاسخ خواستار این سؤال را از شما بپرسم، و  انداز من خواسته من! موالی

 .هستندشخص خود شما 
 :آقای من

ولد وزاد ۀنتیج این حیوان،شود گفته میزیرا ؟ شودشمرده نمینجس  «هاسکی»آیا  ـ
 نجس نخواهد بود؟این حیوان ... آیا شودثابت مطلب سگ و گرگ است... اگر صحت این 

سگ برای این منظور و تربیت نگهداری ؟ آیا ها جایز استسگ کردن بازیآیا با ـ
 ز است؟یجا ـکردن آن به منزلنوارددرصورت ـ (بازی)یعنی 

شود؟ آیا مانند ظرفی که سگ آن را مید چگونه پاک نسگ را لمس ک که کسی ـ
به همان صورتی که از هر نجاست دیگری معمولی ـ شستن یا ؟شودمیپاک است لیسیده 
 ؟ـ کفایت خواهد کردشودپاک می

 .عطا فرمایدپاداش را  خدا به شما بهترین

 پاسخ:

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 .و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 نجس نداهل شدیا از آن حاص هکه از آن آمدای ریشهاز پوشی با چشمها سگ ۀهم



  .................................................................  181انتشارات انصار امام مهدی

گذاری و نامبندی دستهبر « صفات»روشن ساختم که  1«عیشرا»کتاب اما در  ؛هستند
 بودنسنج ربی شرعحکم اطالق و ها سگ ۀتدر دسآن  کردنملحقنتیجه  حیوان و در

 گذار است.تأثیر ، نبودنیا 
ملحق ها به سگ احکام نجاستنظر از این حیوان  «هاسکی» بارۀدر خاص  طوربه

به فروش رساند؛ مثل منظوری برای کرد و تکثیر  و را تربیتاین حیوان  توانمی. شودنمی
گونه  همان، کودکانساختن آرامو مراقبت از کودکان انتقال و کشیدن سورتمه روی یخ یا 

از نظر  شو حکمشود شمرده نمینجس این حیوان  .کنندچنین می افرادکه بعضی از 
باید  .نیست «العیننجس»های دیگر سگو مثل  گرگ است مانندبودن هالعیننجس

 شرعیاست و از لحاظ هاسکی  ،حیواناین کردن از اینکه حاصلاطمینانتوجه داشت 
با توجه به توان میرا کردن حاصلاین اطمینان، و واجب است ،هستپاک کاماًل 

طریق یا از  شو پوستکردن، و شکل ُدم جای پارسبهـ هاشبیه گرگحیوان ـکشیدن زوزه
 به دست آورد. اعتماد کرداش برگی و گواهیبه ُخ  توانمی مربی کهیک 

 ؛ز نیستی)غیر از هاسکی( جاکلی  طوربهسگ از  نگهداری مسئلۀ خصوص دراما 
خانه یا کردن اهل هوشیارمانند  کردنهوشیار نگهبانی یامثل برای هدفی عقالنی مگر 

 گوسفندان از نگهبانی ی نابینا یایمنفجره یا مواد مخدر یا راهنمااز وجود مواد  دادناطالع 
و اگر کسی ؛ و لعب برای بازی و لهوفقط و نهدیگر  مشابه اهداف منطقی و عقالنییا 

نگهداری کند بازی با آن مانعی  ـکردمبیان که  مواردیمانند ـسگی را برای هدفی عقالنی 
 ۀشدموارد ذکرقصد به فروش برای را تربیت و  هاسگ توانمینخواهد داشت. همچنین 

بلکه کافی  ؛و واجب نیست از مشتری علت و هدف خرید سگ را بپرسد کردتکثیر فوق 
برای اهداف عقالنی  کندمی انتکثیر و فروششتربیت و  اقدام بهی که یهاسگنوع است 

 .صالحیت داشته باشد ـکردمبیان هایش را مثال که بعضی ازـ

                                                                                                                                                                 
 . احکام نورانی اسالم.1
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فقط بلکه  ؛شودنجس نمی شدستکند را لمس  یخشک سِگ  ،دست خشک اگر با
 ـشودمنتقل میدیگری به یکی که از ـکننده )آب( شود که رطوبتی سرایتوقتی نجس می

شده باشد نجس سگ توسط  شاگر دست یا موضعی از لباس یا بدن .وجود داشته باشد
که سگ نوشیدنی یا  غذا ن ظرفکردمانند پاکو کافی است فقط با آب آن را پاک کند، 

 .نخواهد بوده است آن را لیسید
 ،کنندهسرایت اما اگر با وجود رطوبِت جایز است سگ به منزل یا ماشین وارد کردن 

نیاز به  رود کهو متنجس به شمار مینجس خواهد شد محل، لمس کند آن چیزی را 
 کند.چیز دیگری را نجس نمیخودش  اما ؛شدن داردپاک

** ** ** 

 اعالم رسمی مکتب در نجف ارشف

Ahmed Alhasan 2014فوریه  14 /احمدالحسن: 

 .خداوند بر شما برکاتت و سالم رحم
 .باشید در خیر و عافیتهمگی دارم  مسئلتاز خداوند متعال 

 .خداوند بر شما برکاتت و رحمو سالم 
است من  ۀوجود دارد که نماینددر نجف اشرف مکتبی رسمی  سبحان وندبه فضل خدا

سید واثق حسینی و شیخ ناظم  ،سید حسن حمامیکنند: آن را اداره می زیر افراد و
را صادر خواهند کرد؛ بیاناتی بیانات رسمی موافق با دالیل شرعی  اللهشاءان هاآن .عقیلی

تفسیرهای  ۀدربار  هاآنهای پرسشی که به یهام یا پاسخاهروشن ساختبنده که 
صورت به اللهشاءانو  ها در ارتباط هستمبا آن من .رسانممی هاآنشان به درخواستی

 .خواهم داشت مکتب مبارک نظارتاین  کارمستقیم بر 
 احمدالحسن

 ق1435الثانیربیع13
** ** ** 
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 های جنسیحکم تغییر جنسیت و ناهنجاری

Ahmed Alhasan 2014فوریه  16 /احمدالحسن: 

 .بر شماسالم و رحمت و برکات خداوند 
 .مبارک ۀبازدیدکنندگان این صفح هبتحیتی پاک و مبارک 

Hashem Abdullah ه استوشتن: 
 بسم الله الرحمن الرحیم
 األئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرامحمد آلاللهم صل علی محمد و 

 !احمدالحسن من، و موالیآقا 
 آن را از شما بپرسم. ه استم که شخصی از من خواستر داپرسشی 

 گوید:او می
و  ممطمئناین موضوع از و حتی کردم مؤنث هستم، من از کودکی احساس می

 .خود قرار دارمبدن غیر از  بدنیکنم در احساس می
صحیح و شرعی  ،فتوای خمینی در مورد انجام عمل تغییر جنسیتآیا خواهم بدانم می

 است یا خیر؟
من زیرا  ؟و آیا این کار برای من بهتر استکنم عمل اقدام به این من است  جایزو آیا 

 .که مونث هستم بجنگماحساس این توانم با نمیعماًل 
 از عبد الله هاشم خواستم این ن به دعوت مبارک هستم،امن از مؤمنبا توجه به اینکه 

اگر عمل تغییر  شما بپرسم. ازدشوار بود  که  برای خودمزیرا  ؛شما ارسال کندبه را پاسخ 
نماید  عادیمردی تبدیل به و  اصالح کند مراوجود دارد که ی جنسیت جایز نباشد آیا کار 

 تمایلی به مردان نداشته باشم؟ که
  ی د.

 پاسخ:

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

اعضای تناسلی و داشتن وضعیت بدن کند آنچه جنسیت را مشخص می ،در انسان
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او مذکر است و جایز باشد  ینهر نَ  ،اگر اعضای تناسلی. رسیده باشدکامل  به رشداست که 
مؤنث است وی د باشبوده چنین اگر اعضای تناسلی ماده منیست تغییر جنسیت دهد، و ه

آمیخته یکدیگر یا با  هکاملی نداشت رشد اما اگر اعضای تناسلی ؛و نباید تغییر جنسیت دهد
جنسیت خود را انتخاب و عمل تواند می داشته باشهای آفرینشی مشابهی دنقصشده یا 

از منظر حکم این پاسخ  .انجام دهد کندمذکر یا مؤنث  مشخص به صورتجراحی که او را 
 است.این کار  شرعِی 

یا بر ـ استدر حالی که مذکر ی قرار دارد مونثدرونش کند که انسان احساس اما این
 یبعد احل جنسیت در مر که نکته دانستن این با توجه به توان را میمورد این  ـعکس
 زیرا زندگی با تولید مثل جنسی آغاز نشد، درک کرد ه استبر روی زمین حاصل شد تکامل

در این خصوص  .پدید آمدجنسی تکثیر سپس آغاز شد و غیرجنسی  با تکثیردر ابتدا  بلکه
دارای هم ان بودن حیوان؛ یعنی حیو  یتیجنس دواز جمله:  ؛نکاتی شایان توجه است

ها؛ یبعضی از ماهرفتار  جمله: از .استماده هم اعضای تناسلی اعضای تناسلی نر و 
و اقدام هستند با اعضای تناسلی کامل  ینر  خود از مراحل زندگی یکیدر که  هاییماهی

با اعضای تناسلی کامل تبدیل  حیوانی مادهای دیگر به در مرحلهسپس و د نکنمیتلقیح  به
مذکر بریم؛ یعنی به سر میکه ما در آن وضعیتی د. از جمله: نکنگذاری میو تخمد نشومی

قابلیت اینکه در این حالت جنین  .شاندر طول زندگی نمعیّ و مؤنث جدا از هم با جنسیتی 
را  ـدیگری و نهـاعضای تناسلی معینی رشد و آنچه  استشود را دارا مذکر یا مؤنث 

مذکر و یک ، یجنسیتی است و این یعنی در داخل هر بدن هایکند کرموزوممشخص می
آنچه ، و بودن وجود داردمؤنث قابلیت مذکر یا قابلیت یم یبگوبهتر است مؤنث، یا یک 

مخصوص ژنتیکی  ۀها هنگام اجرای نقشاست که یکی از آن فرایندتنها این شده حاصل 
نکته این  ه است.مذکر یا مؤنث شدنتیجه فرد،  درو ه تسلط پیدا کردبر دیگری به آن بدن، 

مثل وضعیتی که در ، استها واضح در بعضی از حاالت بیماری یا اختالل در کرموزوم
 دارای اعضای ،گاهی اوقات مونثکه  یطور به، وجود دارد یسندرم حساسیت آندروژن

 .امبیان کرده «خداییبیتوهم »را در کتاب نکته این بنده . شودمیپنهان در بدن  مذکر
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 :خواهد ساخترا برای شما روشن  مسئلهاین  ،زیر متن
 نیجن ۀمردان هورمون سندرم ای یآندروژنهای رندهیگ بروجود دارد که  یکیژنت یجهش»

(XY46 )بیترت نه ایب و کندمی شتریب را مردانه یجنس ژن تأثیر جهش، نیا. گذاردمی تأثیر 
 در آن یگذار تأثیر  زانیم و جهش نوع حسب بر و شود؛می لیتشک زنانه یتناسل دستگاه

 اندام بیترت نه ایب. ردیگمی شکل سندرم نیا در موجودوضعیت  ،یآندروژنهای رندهیگ
 زنانه یظاهر  معموالً  که گرددمی کامل هاآن از یکی تنها و شوندنمی لیتکم زنانه و مردانه

 .دارد
 مبتال آندروژن کامل تیحساس سندرم به ،XY46 ای مذکرهای ژن حامل نیجن اگر

 ۀنیمعا بدون و ابتدا در معموالً  یحت وشد  خواهد نثؤمکامل  طوربهاز نظر ظاهری  باشد،
 وجود زنانه یظاهر  یاعضا ینیجنچنین  در. داد صیتشخ را او تیوضع تواننمی قیدق

 با مونث جنس یعنی ؛تخمدان و رحم بدون اما بنابراین یک مونث معمولی خواهد بود، ؛دارد
 ۀمردان یتناسل دستگاه ،ینیجن نیچن در. است گرفته شکل ناقص ۀزنان یتناسل دستگاه

 .1«دارد وجود شکم داخل در زین یادهیپوش و پنهان
که هر مذکری درون خود مؤنثی توانیم درک کنیم میچه تقدیم شد آنطبق یعنی 

انجام ناهنجار  افرادِ چه کند، و آنحمل میمرده ، و هر مؤنثی درون خود مذکری ردهمُ 
با تلقین آنهم  ،است باطن جسمانی خفته در مرحله نمو ژناین کردن بیدار دهند می

 بر بدن قابل اعتنایی تاثیرهیچ باطن خفته، به واقع و در َعَمل این  کهاینوجود با  ؛یانسنفْ 
در و  .راکه ماده نقش نر ، یا اینایفا کندنقش ماده را  کندمجبور  رانر یک  که بتواندندارد، 

دهد بلکه حیوانات دیگر نیز به انجام میرا  یکار چنین نیست که انسان تنها حقیقت 
همان  ،دهند، و علترا انجام می یکار ـ چنین اندکی بیشتر یا کمتریا ـنسبت ده درصد 

به تنها ـ گراییهمجنسشود میروشن  توضیحاین  هب .کردمبیان  گذشتچه آناست که در 
 بلکه حالتی طبیعی نیست ایمساله ـدهندانجام میآن را نیز که حیوانات دیگر این دلیل 

                                                                                                                                                                 
 .198خدایی، فصل سوم، صتوهم بی - 1
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و وضع  شودمحسوب میزنده  موجودِ  بر بدِن  مسلطاز طبیعت خارج شدن و ناهنجار 
امری است طبیعی نه را محدود کند فرد و باشد  این انحرافاز  بازدارندهقوانینی که کردن 

 دایرۀدر شایع صفتی موجود و  ،جنسیناهنجاری که ه ـبهاناین  متأسفانهاما  !بر عکس
 هاآنبیشتر که ـو فرانسه  بریتانیامداران در سیاستبرخی برای قانع کردن  ـاست تحیوانی

 اجازدو تا قوانین مربوط به  شد استفادهـ ندارند شناسی تکاملیزیستاطالعی از 
 .رایج شود هاگراهمجنس

به یک سیستم تنها  هاآن که بدن یحیواناتدیگر علمی این است که ما و  حقیقِت 
و تالش  جنسیتی هستندتککامل  طوربهدر طول زندگی خود اختصاص دارند تناسلی 

 کندتبدیل به چیزی طبیعی نمیرا  انحرافاین ، گراییدر راستای همجنسافراد برخی 
 .شودمحسوب می کیژیوو فیزیول جسمانیاز طبیعت  شدنخارج ،گراییهمجنسبلکه 

به آسانی این انحراف از تواند می ـانسانهوشمندی مثل موجود به خصوص ـموجود زنده 
وضع شود که از قوانینی درست آن است که  ،به همین دلیل .جلوگیری کند

که آنگونه  ؛عکسکمک کند نه بر  انحرافاین از  شدن به دورجلوگیری و  گراییهمجنس
رسد که پشت سر هم می یاخبار تا آنجا که هستیم،  ششاهد امروزـ بسیار با تاسفـ

 !داردها ها توسط حکومتگراجنسازدواج همتصویب از  حکایت
 گراییهمجنسبه متمایل خودش را شخصی است که خود این عالج در دست ر بناب

وجود  خفتهیک مونث  او گوید درونبه او میکه وجود دارد شیطانی  الهامیاگر بیند؛ می
 شداند که درونمیبه خوبی  خودش انگیزاند،برمی خفتهمونث کردن  او را به زندهدارد و 

ین همبه وضعیت مؤنث نیز فرد در مورد  .داردآشکار با اعضای تناسلی کامل وجود نری 
در  گوییممیتر کنیم: در قالب یک مثال روشن اگر بخواهیم این وضعیت را .صورت است

نود درصد  ی،هر مؤنثدر و همچنین  وجود دارد نود درصد نر و ده درصد ماده مذکریهر 
بر مذکر چیره  مردانه، تمایالت، طبیعی است که صفات و وجود داردماده و ده درصد نر 

ین و هم ـاست هاز آِن خود کرداو در ترکیب بدنی را  یبیشتر مردانگی نسبت زیرا ـ شوندمی
ده  پساو چیره شوند. زنانه بر به ناچار باید صفات  ووجود دارد نیز  در مورد مؤنثعیت ضو



  .................................................................  187انتشارات انصار امام مهدی

عیتی ضو تبدیل کردن ـیا بر عکسـاز مذکر به مؤنث کردن و بدن را مسلط بر بدن را درصد 
جلوگیری از توانایی انسان  فرض این است که وشود ناهنجار و منحرف محسوب می

 عبارت است از خروج از طبیعت بدنِی ن عمل، ایزیرا ؛ استرا دار  بر آن تسلطانحراف و 
بر مسلط  سِی جن با حقیقِت رویارویی در توان مینده که فریب الهاماتیدر اثر  مسلط بر بدن

 آن را مجاب و از آن جلوگیری کرد. ،بدن
بیماری وجود حاالتی ناشی از ممکن است  است کهنکته ماند این چه باقی میآن

موارد ها یا هورمونبرخی ترشح بسیار بودن یا  کممانند د ـبگذار  تأثیرد که بر بدن داشته باش
 توان با مراجعه به پزشک متخصص معالجه کرد.را میهایی چنین حالت که ـدیگر

** ** ** 

 کندثابت می احمدالحسناین صفحه را به سید  بودنمنتسبپیام صوتی دیگری که 

Ahmed Alhasan 2014فوریه  17 /احمدالحسن: 

 1سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما

                                                                                                                                                                 
 متن زیر: شده بافایل پیوست عبارت است از یک فایل صوتی ضبط - 1
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم »

ایمان  اعم از ُطالب علوم دینی و دیگران ،ـ بسیاری از مردمبه فضل خداـ شودتسلیما کثیرا. هر روز که سپری می
های الهی، برخی افراد برای اهداف خبیث پنهان، دعوت ۀهمانند همکنند؛ اما خود را به دعوت حق آشکار می

شان داده که شیطان یا اغراض معینی فریبکنند. در دعوت حق، بسیاری از این منافقان اعالم و اظهار ایمان می
ذیَن یْمکُروَن یاور از آن بازگشتند: ولی در نهایت، ناکام و بی ؛انداست وارد شده یئا َو الَّ َلُهْم َعذاٌب َشدیٌد َو  ِت السَّ

ولِئک ُهَو یُبوُر 
ُ
آنان عذابی سخت خواهد بود، و  گیرند، برایهای زشت به کار میو کسانی که حیله) َمکُر أ

در این روزها به من ]خبر[ رسیده است که بعضی از کسانی که ادعای  [10]فاطر،  (.شودآنان نابود می ۀتردید حیلبی
که در آن پیامی با صدای مبارک ـ ۀدارند، نسبت به مکتب رسمی در نجف اشرف و نسبت به این صفح راایمان به م

یک از اینان باقی نخواهد اند. بعد از این پیام صوتی، عذری برای هیچتردید کردهوـ ایجاد شکخودم منتشر کردم
در غیر این صورت باید از من  ؛و استغفار کنند طور علنی توبهاکنون بهاند باید همپس اگر دچار اشتباه شده؛ ماند

 



 پیک صفحه ...................................................................................... 188

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043
07968/634131716634495/?type=3&theater 

** ** ** 

 های فریدمانمدل

Ahmed Alhasan 2014فوریه  22 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 در خیر و عافیت باشید. خواهممیاز خدا 

توهم »های کتاب قسمتاز بعضی به انتشار در این صفحه  شدن،مندجهت بهرهبه
 .اللهشاءانپرداخت؛ خواهم  «خداییبی

 فریدمان:های مدل
کند. اینشتین هنگام وارد کردن ثابت بینی میپیش را نسبیت عام، جهانی ناایستا )پویا(

کوشید از این موضوع اجتناب ورزد. اینشتین و بسیاری از میخود  ۀکیهانی در معادل
های آن زمان معتقد بودند کیهان ایستا و ثابت است، و تا زمانی که انرژی یا فیزیکدان

در برابر گرانش ماده و نیروی کیهانی تاب بیاورد وجود نداشته باشد، جهان نیرویی که 
 ریزد.در خود فرو می ـالَجَرمـ ایستا )استاتیک(

را به روشی دیگر حل کرد. وی به جای  مسئلهالکساندر فریدمان فیزیکدان روسی این 
 کیهان که با نسبیت اینکه ثابت کیهانی را وارد معادله نماید، راه حلی برای مدل غیرثابِت 

نمود. در نهایت اینشتین موافقت خود را با راه حل  ارائه ه باشدعام هماهنگی داشت
فریدمان ابراز داشت و اعتراف کرد که با وارد کردن ثابت کیهانی و ایستا فرض گرفتن 
جهان هستی، دچار اشتباه شده است. ولی در ادامه اشاره خواهیم کرد که پس از این 

                                                                                                                                                                 
 «.را نداشته باشند؛ و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شمادوری گزینند و ادعای ایمان به م

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/634131716634495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/634131716634495/?type=3&theater
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ارز کند؛ یعنی همانرژی تاریک کشف شد. انرژی تاریک ضد گرانش عمل میماجرا، 
 .استعملکرد ثابت کیهانی در مقاومت کردن در برابر نیروی گرانش ماده و انرژی 

 دمانیفر های مدلمعمول  طوربهـبرای جهان غیرثابت که  دمانیفر سپس سه مدل 
که آغاز و -. به این ترتیب درها به روی کیهاِن گسترش یافته شدکامل  ـشودنامیده می

بر این نظر است که کیهان دارای انبساط و  دمانیفر های گشوده شد. مدل -ابتدایی دارد
که تغییر  َبدها دریا؛ پیش از آنکه ادوین هابل از طریق نتایج رصد کهکشاناستگستردگی 

سرخ تمایل دارد و هر چه فاصله بیشتر شود، به سمت رنگ  هاآنبسامد نور ساطع شده از 
ها به دوپلر کهکشان ۀپدید بر اساسکه  یابد. این به آن معنا استاین تغییر رنگ شدت می

 .هستندسرعت در حال دور شدن از یکدیگر 
 های فریدمان عبارت اند از:مدل

داشته جهان مانند سطح کره دارای انحنای مثبت است و اگر انبساط مدل اول: 
 شود در نهایت کارش به انقباض کشیده شود و انبساِط باشد، عملکرد جاذبه باعث می

 بدون توقف جهان، ادامه نخواهد یافت.
جهان مانند سطح هذلولی سهموی یا زین اسب انحنای منفی دارد و اگر مدل دوم: 

 انبساط داشته باشد، انبساطش بدون توقف ادامه خواهد داشت.
فاقد انحنا یا به عبارت دیگر مسطح است و اگر انبساط داشته باشد، مدل سوم: جهان 

کند ولی هیچگاه به صفر میانگین انبساطش به تدریج کم شده، به صفر میل می
رسد و به این ترتیب شود ولی به ایست کامل نمییعنی آهنگ انبساطش کند می؛ رسدنمی

گیرد ی منفی که از جاذبه سرچشمه میآید، با انرژ انرژی مثبت آن که توسط ماده پدید می
 برابر خواهد شد.

بین  ۀکنند که در ابتدای تشکیل جهان، فاصلبینی میهای فریدمان پیشتمام مدل
نهایت بوده است و آن بی تراکمها صفر بوده، زیرا حجم جهان صفر و در نتیجه کهکشان

 اندنسبیت بنا شده ۀنظری بر اساسهای فریدمان که این به معنی آن است که مدل
ای وجود داشته است که جهان از آن آغاز شده است و در این نقطه، گویند: نقطهمی
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( singularityتکینگی ) ۀگردد. این نقطه، نقطنسبیت عام از اعتبار ساقط می ۀنظری
 شود و انفجار بزرگ از این نقطه آغاز شده است.نامیده می

 
** ** ** 

 انرژی تاریک

Ahmed Alhasan 2014فوریه  23 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 والحمد لله رب العالمین.

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 انرژی تاریک:

که پس  Iaمشاهدات نجومی در قرن بیستم به کشف یک َاَبرنواختر )یا سوپرنوا( از نوع 
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انجامید. این  بودبرابر جرم خورشید به وجود آمده  ۴/۱سفید با جرم  ۀاز انفجار یک کوتول
توان فواصل کیهانی را به دقت شناسی است که با آن مینوع سوپرنوا استانداردی در ستاره
های سفید به هنگام انفجار و تبدیل شدن به ابرنواختر، تعیین نمود؛ زیرا این نوع کوتوله

با سرعت یکسانی درخشندگی خود را از  کنند وهمه یک میزان روشنایی از خود ساطع می
و هنگام رسیدن به هستند همگی از یک ترکیب برخوردار  تقریباً دهند؛ چرا که دست می

شوند؛ این جرم به این صورت برابر جرم خورشید منفجر می ۴/۱همان جرم مزبور یعنی 
 هاآن شوند.های سفید میشود که اجسام دوردست خوراکی برای این کوتولهحاصل می

کنند و در پیری که همراهشان است می ۀشروع به جذب گازهای غنی از هیدروژن ستار 
میلیون درجه  10شود، تا به دمایی بیش از مرتب زیاد می طوربهنتیجه چگالی و حرارتشان 

دهد؛ ستاره ای رخ میسفید یک همجوشی هسته ۀرسد و در نتیجه برای کل کوتولمی
گسیخته، ور و ازهمشعله ۀستار  ۀدهد و در نتیجرگی رخ میمشتعل شده، انفجار بز

 آید.پدید می Iaَاَبرنواختری از نوع 
تا  هاآنبین  ۀفاصل شودمی هاآناما آنچه باعث افزایش یا کاهش میزان درخشندگی 

همان طور که ـ؛ و همین نکته استناظر، یا دوری و نزدیکی ابرنواختر نسبت به رصدکننده 
استانداردی برای تعیین دقیق فواصل کیهانی در نظر گرفته  ـداده شد پیشتر شرح

شود. به عنوان مثال اگر ما بدانیم ابرنواختری چقدر با ما فاصله دارد، سپس بخواهیم می
 م ابرنواختر اول درخشندگی داردچهار خودمان تا یک ابرنواختر دیگر را که یک ۀفاصل
مان تا ما تا ابرنواختر دوم، دو برابر فاصله ۀکه فاصل گیری کنیم، به این معنی استاندازه

به عبارت دیگر ؛ استابرنواختر اول است؛ زیرا میزان تابش متناسب با عکس مربع فاصله 
توانیم میزان درخشندگی آن را نیز خود و ابرنواختری را بدانیم میمیان  ۀاگر ما فاصل

پیوسته در حال انفجار  طوربهپیرامون ما  ِی محاسبه نماییم. از آنجا که ابرنواخترها در هست
هستند، اطالعات زیاد و دقیقی از فواصل کیهانی برای ما فراهم شده است. همچنین 

 دهد.سرعت انبساط هستی )ماده و انرژی( را نیز نشان می هاآنبررسی 
جه متو پرداختنددر پایان قرن بیستم گروهی از پژوهشگرانی که به رصد ابرنواخترها می
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تر از آنچه مورد انتظار بود، درخشندگیش را از شدند یکی از ابرنواخترهای دور از ما سریع
رفت، دست داد. این به آن معنا است که هستی با سرعتی بیش از آنچه پیشتر گمان می

خود به این معنی است که یک انرژی بزرگ و  ۀ. این هم به نوباستدر حال انبساط 
کند و کیهانی ایستادگی می ۀدارد که در برابر گرانش جرم مادپیکر مجهول وجود غول

 دهد.هستی را به سمت انبساط با شتاب بیشتر سوق می
های کیهانی، با گیری دقیق مسافتپس از فراهم آمدن ابزارهایی برای اندازه

شناسان دریافتند ، کیهانهاآنها و سرعت دور شدن های کهکشانگیری فاصلهاندازه
کند و در ای وجود دارد که با نیروی گرانش ماده در هستی مقابله میبزرگ ناشناخته انرژی
« انرژی تاریک»انبساط دایمی و پرشتاب هستی مشارکتی فعال دارد. این انرژی را  فرایند

 نام نهادند.
گرفته، شده و نتایج رصدهای صورتمطالب گفته بر اساسبا توجه به مبانی ریاضی، و 

46.0اخترشناسان توانستند مقدار اختالف  M  گیری اندازه ۰۳/۰را با دقت
 کنند.
 .عبارت است از نسبت چگالی انرژی تاریک به چگالی بحرانی 
M موجود در هستی به چگالی  ۀعبارت است از نسبت میانگین چگالی کل ماد

 بحرانی.
چگالی بحرانی، یعنی چگالی که طبق معادالت اینشتین، انحنای کیهان در آن 

 شود.چگالی صفر می
های به دست آمده از مشاهدات نجومی، در کیهان مرئی میانگین نسبت طبق یافته

اش در این جاذبه بر اساسکه تاریک ـ ۀبه همراه ماد موجود در هستی ۀچگالی کل ماد
:تقریباً یعنی  ۲۵/۰برابر است با  تقریباً ـ به چگالی بحرانی مشارکت دارد فرایند

25.0M 
 قابل محاسبه است: فوق مقدار  ۀو از معادل

46.0 M 
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 تقریبی: طوربهو 
71.046.0)03.0(25.0  

96.0~99.0یعنی  M  و این مقدار از نظر برخی دانشمندان فیزیک و
 و این یعنی انحنای جهان برابر با صفر است. است« یک»برابر  تقریباً اخترشناسان 

توان از معادالت نسبیت اینشتین در مورد شکل هستی و انبساط یا پایداری آن می
نی ماده در کیهان را به دست آورد. چگالی بحرانی یعنی چگالی ماده در مقدار چگالی بحرا

شود. ولی در حال حاضر چگالی محاسباتی هستی که در آن، انحنای فضا صفر می
2mcEاینشتین یعنی  ۀهستی از طریق جرم معادل مقدار انرژی که معادل   به دست

 .استواقعی معروف  شود، که به چگالیدهد، محاسبه میمی
 اگر چگالی واقعی بیشتر از چگالی بحرانی باشد، یعنی هستی انحنای مثبت دارد

و این خود به آن معنا است که اگر هستی ما منبسط و گسترده شود،  ـمانند سطح کرهـ
 نهایت کارش به انقباض کشیده خواهد شد و انبساط بدون توقف آن ادامه نخواهد یافت.

واقعی کمتر از چگالی بحرانی باشد، به مفهوم این است که جهان انحنای اگر چگالی 
توقف ادامه و انبساط آن بی ـمانند سطح هذلولی سهموی یا زین اسبـ کندمنفی پیدا می
 خواهد داشت.

معنای مساوی بودن چگالی واقعی و چگالی بحرانی هم این است که هستی فاقد 
. در این حالت انبساط آن ادامه خواهد یافت؛ استح انحنا است یا به عبارت دیگر مسط

 ولی میانگین انبساطش به تدریج کم خواهد شد تا در نهایت به صفر نزدیک شود.
برابر یک است، یعنی چگالی فعلی برابر با  تقریباً نتایج پیشین، این نسبت  بر اساس

 .تاسچگالی بحرانی است یا به عبارت دیگر، هستی بدون انحنا یا مسطح 
رصد تابش  -که پیشتر بحث شد-عالوه بر اطالعات به دست آمده از َاَبرنواخترها 

دقیق انحرافات آن، در پایان قرن بیستم و آغاز قرن  ۀکیهانی و ترسیم نقش ۀزمینپس
های فضایی سوار ها و ماهوارهای که بر بالنابزارهای پیشرفته ۀویکم، به وسیلبیست

بود، با دقت  02/۱ تقریباً را که  و  Mتند مجموع شوند، دانشمندان توانسمی
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به  ۀدریابند. اگر ما برای درک تفاوت مقدار بین این دو، به نتیج 02/۰احتمالی به میزان 
رسیم یعنی اینکه به همین نتیجه می تقریباً دست آمده از ابرنواخترها مراجعه کنیم، 

 است و این یعنی:« یک»عدد صحیح  تقریباً مجموع این دو 
رفت، صفر نیست؛ بلکه اینشتین بر خالف آنچه قباًل انتظار می ۀثابت کیهانی در معادل

وجود دارد که در  -طور که نام گرفته انرژی تاریکیا آن-ای در این بین انرژی ناشناخته
عظم انرژی مؤثر در هستی است؛ و اگر آن را به جرم تبدیل کنیم، سهم واقع بخش ا

 بیشتری نسبت به جرم هستی خواهد داشت.
 .استموضوع دیگر اینکه جهان بدون انحنا یا مسطح 
** ** ** 

 شوند؟شکل دیده میء کرویچرا اشیا ،اگر جهان مسطح است

Ahmed Alhasan 2014فوریه  24 /احمدالحسن: 

 الرحمن الرحیمبسم الله 
 و الحمد لله رب العالمین

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.از خدا می

Noor Ala Noor ه استتوشن: 
 الله و برکاته. ةعلیکم السالم و رحمو

 شکلچیزی در هستی کرویچرا هر  ،اگر جهان مسطح استدارم: پرسشی  ،با احترام
بین دو نقطه،  ۀفاصلترین که کوتاهکرده است ین اثبات گونه که اینشت همان ؛شوددیده می

 انه.خالص با تشکرِ  .استای معین با زاویهشکل کمانی منحنیبلکه  ؛مستقیم نیستخط 

 پاسخ:

عد بلکه جهان سه بُ  ؛استنیست که دو بعدی  امعناین به انحنا ندارد که جهان این
 حداقلبه این ترتیب شود و عد زمان به آن اضافه میو بُ ما دارد  یمشاهده براقابل مکانِی 



  .................................................................  195انتشارات انصار امام مهدی

اجسام جرم شود که مانع از آن نمیبودن جهان مسطح به همین دلیل .شودبعدی میچهار
این کلی  طوربه. کند ایجاد انحناجهان  عدِی بُ چهار ، در بافت داخلی یا بافتجهاندر 

این  توضیحشده است و قسمتی از داده شرح  «خداییبیتوهم »تفصیل در کتاب به مسئله
توانی به کتاب مراجعه کنی و میشما  .کنمنقل می« خداییبیتوهم »را از کتاب مطلب 

 .اللهشاءان ؛مطالب بیشتری از آن را بخوانی
 نسبیت عام: ۀنظری»

بین  ۀو نیز فاصل هاآنبه جرم  ،گرانش بین دو جسم ۀطبق قوانین نیوتن، نیروی جاذب
آن دو در یک لحظه بستگی دارد. مفهوم این سخن آن است که اگر یکی از این دو جسم 

ای که مسافت بین این دو تغییر یابد، نیروی گرانش بر جسم دوم فورًا حرکت کند به گونه
شود. این به آن به عبارت دیگر تغییر در لحظه و به صورت آنی ایجاد می؛ تغییر خواهد کرد

شود، و این با نسبیت نهایت منتقل میمعنا است که اثرگذاری نیروی گرانش با سرعت بی
سر ناسازگاری دارد. از این رو  ـها استگوید سرعت نور، باالترین سرعتکه میـخاص 

گرانشی بود که با نسبیت خاص در تعارض نباشد.  ۀنظری ارائۀ اینشتین ده سال تمام در کارِ 
 تأثیرنسبیت عام را مطرح کرد که کیهان را از نظر  ۀمیالدی نظری 1915وی در سال 

یکپارچه کلی و  ۀمواد بر یکدیگر، به صورت یک مجموع تأثیرگرانش ماده و نیروی آن و نیز 
؛ استگیرد که با آنچه اینشتین در نسبیت خاص مطرح کرده بود، در تعارض ندر نظر می

از دیگر ابعاد مطلق  طوربهور نیست، و زمان اینکه در کیهان سرعتی باالتر از سرعت ن
، ما با یک بافت کیهانی که از ابعاد مستقل نیست ـنامیمرا مکان می هاآنکه ما ـکیهانی 

 باشیم.چهارگانه تشکیل شده است، مواجه می
کیهانی  ۀخمیدگی ابعاد چهارگان ۀگرانش در نتیج تأثیرنسبیت عام،  ۀدر نظری

ل وجود ماده و انرژی است؛ گویا بافت موجود در هستی به صورتی است مکان به دلیـزمان
ای در جهان با مقدار جرم خود، این بافت توان در آن خمیدگی ایجاد کرد و هر مادهکه می

ای که معادل مقدار سازد. هر انرژی نیز به همین صورت این بافت را به اندازهرا خمیده می
نسبیت خاص مطرح کرده است  ۀکه اینشتین در نظری ایآن طبق معادله مشابه مادِی 

)( 2mcE  کند.خم می 
کند و زمین در این مکان را خم میـبه عنوان مثال جرم و انرژی خورشید، بافت زمان
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ن دو نقطه در ترین فاصله بیمسیر منحنی که بسیار شبیه به مسیر مستقیم و در واقع کوتاه
به صورت  تقریباً ُبعدی، این مسیر را کند. ما در جهان سهحرکت می استابعاد چهارگانه 

گانه، بر خط مستقیمی بین قًا مشابه هواپیمایی که در ابعاد سهبینیم. دقیای شکل میدایره
آن بر روی سطح دو بعدِی زمین الزامًا خط  ۀکند، ولی مسیر سایدو نقطه در هوا حرکت می

 شود.های سطح زمین، مسیر سایه منحنی میستی و بلندیپ ۀمستقیم نیست و در نتیج
نسبیت عام، با  ۀبینی نظریها ثابت کرده است که پیشها و آزمایشبسیاری از برنامه

واقعیت همخوانی دارد. به عنوان مثال تفسیری که این نظریه از مدار عطارد به دست 
نظریه همچنین توانسته انحراف . این استتر از تفسیر قانون گرانش نیوتن دهد، دقیقمی

های گرانشی را مشخص کند، که در عمل درستی آن در گذاری آن بر میدانتأثیر پرتو نور و 
بینی کرده بود که ها را پیشآزمایش ثابت شده است. نسبیت عام همچنین وجود سیاهچاله

 بینی نیز تایید شد.ها، این پیشچالهبا کشف سیاه
ت عام در خصوص موضوع مورد بحث ما مطرح کرده، این ترین چیزی که نسبیمهم

بلکه زمان  نیستشود، است که زمان و مکان فضای منجمدی که رویدادها در آن واقع می
به عبارت دیگر وجود ؛ پذیرندمی تأثیرشوند و از چیزهای موجود در خود و مکان خم می

 دینامیکی و متحرک است. هاآن
 ۀاند که گستر اد به همین نظریه، چنین فرض گرفتهشناسان با استنبرخی کیهان

گیرد شود؛ بلکه فضایی را که این دو را در بر میهستی فقط به ماده و انرژی محدود نمی
 خدایی.پایان نقل قول از کتاب توهم بی «.گرددنیز شامل می

 یریگیجهنت :استنکته این را داشتم قصد بیانش گفته در مطالب پیشچه : آنتوجه
و آغازی ساده است که جهان، مسطح نکته است رصدها و معادالت ریاضی این ز ا یعلم

 پیگیرِ که شخص  ایگونهبه ؛استرو به افزونی نهاده و پیچیده شده ، آنداشته و پس از 
مطرح خواهد شد تکامل  ۀنظری ۀدربار  که در آینده مباحثیج را در یاین نتا تأثیر، مسئلهاین 

 .شناختخواهد  را این نظریه رد ایها بر نادانو تالش برخی 
** ** ** 

 انجامدو وراثت قطعاً به تکامل می یعیانتخاب طب ،یرگونگد  ۀمجموع
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما

 باشید.در خیر و عافیت دارم که  مسئلت ونداز خدا
علمی وردهای تاطبق دسمسطح است و  که جهانکردم بیان اینکه به اختصار پس از 

، اکنون افته و هنوز هم در حال گسترش استپس از آن گسترش یو آغازی داشته  ،دقیق
ارزش نظرات ، . پس از این توضیحکنمتکامل را بیان  ۀنظری تصح ،اختصارخواهم بهمی

رد تکامل را  ۀاند با آن ادله، نظریو پنداشتهپیش کشیده که هایی را جهالتدین و بزرگان 
 ،تا به امروز، ناتوان از فهم این نظریه هستند هاآن. در حقیقت شناختاند خواهیم کرده

ی علمی که از موارد ااشکال ارزشمندی بر نظریه گونههر  ارائۀبرای  ییتواناچه برسد به 
شود و های معتبر جهان تدریس میو در مدارس و دانشگاهاست علم جدید  ۀشدثابت

 شود.زمین شمرده می ۀروی کر  آنو تنوع حیات تکامل  علمِی  ۀکنندعنوان یگانه تفسیربه
. خواهم کردتکامل، بسنده  ۀنظری صحتژنتیکی بر  ۀدر این صفحه به طرح برخی ادل

شدن عناصر در صورت فراهمبودن تکامل و تنوع حیات قطعی ـاین قبل از ـهمچنین 
کتاب تواند است میبیشتری خواهان دالیل  کسهر . داشت خواهمتکامل و تنوع را بیان 

 را مطالعه نماید.« خداییتوهم بی»
 تکامل: نظریۀ دالیل

 انجامدیو وراثت قطعًا به تکامل م یعیانتخاب طب ی،دگرگون ترکیب
 :آورمیساده کردن موضوع چند مثال م برای
 یناند. با ا( داشتهیاه)س اییرهبودند که پوست ت یافراد ییانسان اروپا یاکان: نمثال

. است یدیاز سف یبا درجات مختلف یو حت یدسف هاییامروزه پوست اروپا بینیمیحال م
موضوع آن است  ینا یلپوست مردم جنوب اروپا کمتر از شمال آن است. دل یدیمثاًل سف

 یعتتوسط طب یداما انتخاب شدن پوست سف؛ کندیبرتر را انتخاب م اینژاده یعت،که طب
 D تأمینیاز پوست عبور کند تا و یدبا یدنور خورش ینکهداشته باشد؛ ا یاعلت ساده تواندیم

. در دهدیشدت نور را کاهش م یا شودیم یدمانع عبور نور خورش یرهساخته شود. پوست ت



 پیک صفحه ...................................................................................... 198

دارند به شدت در معرض خطر  یرهکه پوست ت یانکس است،کمتر  یداروپا که نور خورش
به  هاآنمثل  یدو تول یزندگ یبرا یدی، تهدمسئله ینو ا گیرندیقرار م D تأمینیکمبود و

در رنگ پوست  ی. از آنجا که دگرگونگیردیاصلح، شکل م یبقا یبترت ین. به ارودیشمار م
که  یطیآن قادر است در مح ۀچرا که دارند شودیم یدهقطعًا وجود دارد، پوست روشن برگز 

که  یغربالگر  فرایند یبترت ینکند. به ا یبماند و زندگ یدر آن کم است باق یدنور خورش
تا رنگ پوست به آنچه که با  دهدیم یرو  یگرپس از نسل د یاست، نسل یحتم یفرایند 

صادق  یزصفات ن ریگقد و د ینی،ب ۀموضوع در مورد انداز  ینبرسد. ا تناسب دارد یطمح
 است.

چرا که  افت،ی رییتغ اهیبه س دیها از سفرنگ پروانه ،یانقالب صنعت انی: در جر مثال
جستند و از رنگ درختان سود می دیسف ۀاستتار بر پوست یخود برا دیها از رنگ سفپروانه

مناطق  یدر اروپا، در برخ یپس از وقوع انقالب صنعت یشدند ولمی یپرندگان مخف دید
شدن پوست درختان شد و  اهیاز سوخت ذغال سنگ، باعث س یناش یآلودگ ،یصنعت
که  یها از جهشاز پروانه یگروه. گرفتند قرار نپرندگا دیرنگ در معرض د دیسف یهاپروانه
شوند و  یمخف یدسته توانستند به خوب نیدند و اشساختند برخوردار می رهیرا ت هاآنرنگ 

چرا که  ؛افتی رییتغ ینه چندان طوالن یها در دورانرنگ پروانه بیترت نیبمانند. به ا یباق
 -ها سالونیلمی مثالً -ی طوالن یهابه زمانتغییر رنگ ها کوتاه است و پروانه یزندگ ۀدور 

 زیو ن هاآنآمدن صدها و هزاران نسل از  دیپد ینسبتًا کوتاه برا ۀدور  کیندارد؛ بلکه  ازنی
 کند.می تیکفا هاآندر  یستیآمدن تکامل ز  دیپد

بوده است.  یگر یدرازتر از د یها مختلف و گردن برخ: طول گردن اجداد زرافهمثال
درازتر گردن یهازرافهکردند که زندگی می یطیدر مح هیاول یهازرافه نیا میاگر فرض کن

را که  ییهازرافه عت،یطب ؛توانستند غذا به دست آورندتر میبا گردن کوتاه ییهااز زرافه شیب
 لیدل نیکرد و به همداشتند انتخاب می یشتر یب یسازگار  طیآن مح رد یزندگ یبرا

و  یر یگتوانستند جفتبه علت کمبود غذا نمی ای مردندیم یکوتاه از گرسنگگردن یهازرافه
تعداد  طیمح نیدر ا بیترت نیفرزندان خود نبودند. به ا ۀیقادر به تغذ ایو  ندیمثل نما دیتول

 یند، در حالومنقرض ش یکل طوربهو چه بسا  ردگذامی یکاست هکوتاه رو بگردن یهازرافه
تعداد در نتیجه ند. نکزاد و ولد می یمانند و به خوبدراز زنده میگردن یهاکه زرافه
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 یهایژگیو نیا هاآنو  ابدیمی شیگردن برخوردارند افزا یدراز  یژگیکه از و ییهازرافه
گردن  یکوتاه یژگیها، وزرافه یکیژنت ۀگذارند. نقشخود به ارث میفرزندان  یرا برا یکیژنت
 گذارد.می کنار نسل به نسلرا 

همانند  ،هاژنبا استفاده از  هاآند و امروزه استدالل به نرسبه نظر می یهیامور بد نیا
 نیگرفته شده، واضح است. با ا ریطبق تصاو دیبه دور خورش نیدالل به چرخش زماست

در  ینیمطالب با متون د نیااعتقاد دارند که  لیدل نیاز مردم فقط به ا یار یحال، بس
 !ندکنرا انکار می هاآنتعارض است، 

در  موجودات زندههمانند دیگر ها گرگ به عنوان مثالدرنده.  واناتی: حگرید یمثال
 ییکه شکار از سرعت باال  رندیقرار بگ یطیها در محدارند. اگر گرگ هاییتفاوت زیهمه چ

صفات خود را به  جهیو در نت رندیممی یند از گرسنگپا کوتاه و کُ  یها، گرگباشدبرخوردار 
 طیدر آن مح یعیانتخاب طبدر اثر  مان،. با گذشت زکنندمنتقل نمی ینسل بعد 

فقط  ،یبرف طیمح در .خواهند گرفتشکل سرعت زیاد بلند و با پاهای  ییهاگرگ
شکارشونده  واناتیح دیدر معرض د رهیهای تگرگ رایخواهند ماند ز  یباق دیهای سفگرگ
. به رندیممی یکنند و از گرسنگ دیخود را ص یتوانند غذانمیدر نتیجه  وگیرند میقرار 

 واناتیح یبرا تیوضع نیشود. چه بسا امی دیگرگ، سف یرنگ مو رفته  رفته لیدل نیهم
کند. را در استتار کمک می وانیخرگوش، ح یمو  دیمثاًل رنگ سف د،یآ دیپد زیشکارشونده ن

در به دست آوردن غذا ناتوان  واناتیح نینبود، ا یهای قطبخرس دیاگر رنگ سف دیشا
 ،شکار یکند و هنگامکمک می اریبس ،شدن یرا در مخف وانیرنگ، ح نیا رایز  ،ماندندیم

شبه به دست  کیرا  دیرنگ سف نیا وانیح شده است. رید اریبس گرید هک ندیباو را می
 داده رخ یانقالب صنعت هایپروانه تکامل ی مشابهتکامل فراینداست بلکه قطعًا  اوردهین

زنده  یمناسب برا ۀنیکه گز  یکیژنت یهاپس از بروز جهشها فرایند نهر دو ای. است
ها را در اختیار قرار ژگیتثبیت آن نسبت به سایر ویو  یژگیویک  زیاد شدنماندن، و 

به  یبرا ازیزمان مورد ن نگ،یاسترل انیدکتر ا ۀاست. البته بنا به گفت حاصل شده دهدمی
تر یطوالن اری؛ که بساستهزار سال  150 تقریباً ای از خرس قهوه یخرس قطب وجود آمدن

اشاره  شترپی که طورهمان  ؛ واست یانقالب صنعت یهادر تکامل پروانه ازیمورد ناز زمان 
 گردد.میباز وانیح یزندگ ۀدور  یو کوتاه یدراز  به آن لیدل ،کردم
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 یو پزشک یور آ، فنمعماریکه از لحاظ نیبا ا مییگوما می ۀ: امروزه همگریمثال د کی
شده و  شتریما ب یو سالمت یمشکالت بهداشت یول ،میاهدست یافت یادیز  یهاشرفتیبه پ

صدا  کی ـزیپزشکان ن برخی بسا چه وـ ما ۀاند. همتر شدهدهیچیتر و پنراواها فیمار یب
ساده  اریو بسواضح موضوع،  نیا لیاز دال  یکدر حالی که ی! ست؟یعلت چ :مپرسیمی

)از نظر  یتکامل در خصوص نوع انسان ۀمعادل نیاز طرف یکیخود،  شرفتیاست: ما با پ
 است. یعیهمان انتخاب طب ،و آن میانموده یرا به هم زده و ملغجسمانی( 

رعایت کردن . میر یگرا در نظر می ابتیمانند د یارث یمار یب کیدهم: می حیتوض شتریب
+ کارشناسان + داروساز + دارو...( باعث  شگاهی)پزشک + آزما یبهداشتهای مراقبت

تواند به حد بلوغ می یکه و  ییتا جا ؛تر شودیطوالن ابتیمبتال به د ماریب یشود زندگمی
باعث  موضوع نی. ادیخود را به فرزندانش منتقل نما یهاو ژن کندمثل  دیتول ده،یرس
ما با  بیترت نی. به اابدی شیما افزا نیها هستند، بژن نیا یکه دارا یشود تعداد افرادمی

را  یو درمان یبهداشتهای مراقبت. اگر ما میاکرده یرا ملغ یعیخود، انتخاب طب شرفتیپ
از افراد  یار یبس جهیداد و در نتمی یرو  یعیانتخاب طب میدادمعادله دخالت نمی نیدر ا

 بیترت نیا به و مردندمثل کنند می دیاز آنکه بالغ شوند و بتوانند تول شیپ ابتیمبتال به د
 .گذاشتمی یکاست به رو ها،ژن نوع نیا حامل افراد تعداد آرام آرام

 یار یبس م،یکنیم یزندگ مستحکم عموماً  ییهاخانه در امروزه ما آنجا که از همچنین
 ای هاکروبیمدر برابر  مقاومت لیقب ازی عیطب طیمح در یزندگ مشکالت توانندینم افراد از
 .را تحمل کنند حشرات شین

 یرو  دیجد یهاقاره بومی ساکنان یبراقباًل  که یکیولوژ یبقتل عام  ۀدربار  یقاتیتحق
 یخانگ واناتیح در نهفته یهاکروبیم وجود لیدل بهُکشتار  نیا. است گرفته صورت ،داده

 که یحال در. ه استداد یرو  ند،اهآورد مزبور یهاقاره به خود با را هاآن دیجد مهاجران که
 ساکنان بودند، مقاوم هاآن برابر در و افتهی یسازگار ها کروبیم آن با یزندگ یبرا هاییاروپا

که  دهند نشان خود از یمقاومت هاکروبیم نیا مقابل در نتوانستند دیجد یهاقاره بومی
 گردید. تکامل نظام بر اساس هاآنباعث تغییر و بازسازی ساختار بدن 

** ** ** 

 دالیل ژنتیکی  تکامل
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین

 .و رحمت و برکات خداوند بر شما سالم
 خواهم که در خیر و عافیت باشید.می ونداز خدا

 :جمله از ؛دارد ددالیل ژنتیکی بسیاری برای تکامل وجو
 یک جفت ادغام از است عبارت که انساندر  دو ۀشمار  کروموزوم( ـ همجوشی )ادغام

 جفت 23 یدارا انسان. لیگور  و اورانگوتان شامپانزه، در هم از جدا یهاکروموزوم از
 .دارند کروموزوم جفت 24 هاوارهانسان ۀخانواد یاعضا یباق که یحال در ،است کروموزوم

The data we present here demonstrate that a telomere-to-telomere fusion of 
ancestral chromosomes occurred, leaving a patho-gnomonic relic at band 2q13. 

This fusion accounts for the reduction of 24 pairs of chromosomes in the 
great apes (chimpanzee, orangutan and gorilla) to 23 in modern human and 
must, therefore, have been a relatively recent event. Comparative cytogenetic 
studies in mammalian species indicate that Robertsonian changes have played a 
major role in karyotypeevolution (23,24). This study demonstrates that 
telomere-telomere fusion,rather than translocation after chromosome 
breakage, is responsible for the evolution of human chromosome 2 from 
ancestral ape chromosomes. 

 دو نیب گرفتهصورت ِی همجوش که دهدمی نشان کنیممی ارائه نجایا در که ییهاداده
 در یمیقد و ثابت یاثر  اکان،ین یهاکروموزوم درها هستند( )که اطراف کروموزوم تلومر

 .است گذاشته یبرجا 2q13 عصب
 به ل،یگور  و اورانگوتان شامپانزه، یهاکروموزوم جفت 24 شد باعث یهمجوش نیا

باید  دادیرو نیا که است روشنبنابراین، ؛ ابدی کاهش یامروز  انسان در کروموزوم جفت 23
 .باشد داده رخ یتازگبه

 راتییتغ که است آن از یحاک ،پستانداران یهاگونه در یقیتطب کیتوژنتیس مطالعات
 که دهدمی نشان پژوهش نیا. اندکرده فایا یاعمده نقش پیوتیکار  تکامل در یروبرتسون
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 یاصل لیدل ی(کروموزوم شکست از پس یموضع رییتغ یجابه) تلومر دو نیب یهمجوش
 1.است مونیم اکانین یهاکروموزوم از دو ۀشمار  کروموزوم تکامل

 .است گرفته صورت کایآمر در  وایآ دانشگاه از 2جدویا اکوبی دکتر توسط پژوهش نیا
 موضوع است، شده هیته 3لریم تنِ کِ  دکتر توسط کهزیر  یحیتوض یویدئو  همچنین

 :دهدمی حیتوض را انسان در دو ۀشمار  موکروموز  ادغام
 دسترس در نشانی:دو، کنت میلر. قابل ۀالحاد، کروموزوم شمار یی کتاب وهمویدئو ۀشبک

http://www.youtube.com/watch?v=wySVojm2x3Q 
 

 
 دهد.دو انسان را نشان می ۀ: تصویری که همجوشی کروموزم شمار ۳شکل 

                                                                                                                                                                 
 دسترس در نشانی:تلومر اجدادی، قابل ،: همجوشی تلومر۲ایجدو، منشأ کروموزوم انسان،  -1

http://www.pnas.org/cgi/reprint/88/20/9051.pdf 
پزشکی داخلی بالینی و  ۀ، روماتولوژیست و استادیار رشت(Dr. Jacob Geoge Ijdo)دکتر یاکوب جرج ایجدو  -2

 .، دکتری از دانشگاه آمستردام در هلنددر دانشگاه آیوا در آمریکا (Immunology)شناسی ایمنی
شناسی شناس آمریکایی، متخصص زیست( زیست19۴۸ژوئیه14 ۀ)زاد (Kenneth R. Miller)دکتر ِکِنت میلر  -3

شناسی دانشگاه براون را برعهده شناسی مولکولی است. وی در حال حاضر سمت استادی زیستسلولی و زیست
 دارد.

http://www.youtube.com/watch?v=wySVojm2x3Q
http://www.pnas.org/cgi/reprint/88/20/9051.pdf
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 (روسیرتروو) پسگرد یهاروسیو در هارهیسرت گرید و انسان بودن مشترکـ 
All but two (CERV 1/PTERV 1 and CERV 2) of the 

42 families of chimpanzee endogenous retroviruses 
were found to have orthologs in humans. 

به جز دو مورد  ی شامپانزه،داخل پسگرد یهاروسیو ۀخانواد 42 تمام
( به صورت 2CERV 1 و  1PTERV/1CERV از عبارتند که)

 .است شده افتی زین انسان درهمساخت اورتولوگ 
 2.لدانود مک جان پروفسور از یپژوهش

 میکنمی فرض باشد، تکامل بر یلیدل تواندمی چطور نکهیا و موضوع نیا حیتوض یبرا
 هاوارهانسان ۀیبق و انسان ۀگون یزندگ یدادهایرو آن در که( ییویدئو ای یصوت) نوار کی

 یجملگ نهایا که میابیدرمی نوار نیا ۀمطالع با. میدار  اریاخت در ،است شده ضبط
ها سال قبل بر آنان وارد های خاصی است و از میلیونهای یکسانی را که آثار آسیبنشانه

 جز کرد ارائه تواننمی یر یتفس چیه آثار نیا بودن یکی ایبر باشند. شده است، دارا می
بر  صورت نیا ریغ در هرا کچ داشته باشند؛ یمشترکنیای  ،یامروز  یهاگونه ۀهم نکهیا

ها یکسان کمّیت و ِکیفّیت این آسیب که است ناممکن تقریباً  ،احتماالت ۀمحاسب اساس
 باشد تا همان آثار در یک زمان و یک مکان ایجاد شده باشد.

 :تر شدنروشن جهت یمثال

                                                                                                                                                                 
های پسگرد داخلی شامپانزه، قابل دسترس در های ویروستوصیف و مقایسۀ ژن، مک دونالد، شناسایی -1

 نشانی:
http://genomebiology.com/2006/7/6/R51 

 ( دکتری ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا:John McDonaldدکتر جان مک دونالد ) -2
http://www.biology.gatec.edu/people/publications/john-mcdonald 
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 اریاخت در یسوابق همچنین. میدار  «ب» و «الف»های نام به نفر دو ما میکنمی فرض
 هاخیتار  نیابررسی  با. است شده ثبت دو نیا از کی هر اجداد خیتار  هاآن در که هست ما

 :میاکرده مشاهده رازیر  موارد
 کی طول به یجراحت خ،یتار  فالن در -یو  صدم جد مثالً - «الف» اجداد از یکی
 .است آمده دیپد راستشبازوی  از قسمت فالن در متریسانت
 کی طول به یجراحت خ،یتار  همان در -یو  صدم جد مثالً  باز- «ب» اجداد از یکی
 .است آمده دیپد راستشبازوی  از قسمت همان در متریسانت
 چپش چشم به یاضربه خیتار  فالن در -یو  هفتادم جد مثالً - «الف» اجداد از یکی
 .است گشته نایناب او و شده وارد

 چشم به یاضربه خیتار  همان در -یو  هفتادم جد مثالً  باز- «ب» اجداد از یکی
 .است گشته نایناب هم او و شده وارد چپش

 نیا اجداد نیب بار هاده همسان، کامالً  و مشترک یدادهایرو نیاو به همین ترتیب، 
 .است شده تکرار دو

 از گروه کی واقع در اجداد نیا که گفت خواهد کند مطالعه را خیتار  نیا کس هر اکنون
 .باشندمی «ب» و «الف» نیب یمشترک اکانین هاآن و هستند، اشخاص

 قصد نجایادر  من و استتکامل، بسیار  ایبر  کیژنت علمدالیل  که است آن قتیحق
 متخصصان از یکی سخنان اب را مبحث رو نیا از. کنم یبررس رادالیل  نیا ۀهم ندارم

 هنگام یو  خود که یشواهد  یبرخ مورد در نزیلاک سیفرانس دکتر. دهممی خاتمه کیژنت
است،  آورده دست به موجودات گرید و پستانداران از یگروه انسان، یکیژنت نقشه ۀمطالع
 :کندمی اشاره

When I contracted malaria in West Africa in 1989, 

that was despite having taken the recommended 

prophylaxis (chloroquine). Randomly occurring natural 

variations in the genome of the malarial parasite, 

subjected to selection over many years of heavy use of 
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chloroquine in that part of the world, had ultimately 

resulted in a pathogen that was resisted to the drug, and 

therefore spread rapidly. Similarly, rapid evolutionary 

changes in the HIV virus that causes AIDS have 

provided a major challenge for vaccine development, 

and are the major cause of ultimate relapse in those 

treated with drugs against AIDS. Even more in the 

public eye, the fears of a pandemic influenza outbreak 

from the H5N1 strain of avian flu are based upon the 

high likelihood that the current strain, devastating as it 

already is to chickens and a few humans who have had 

close contact with them, will evolve into a form that 

spreads easily from person to person. Truly it can be 

said that not only biology but medicine would be 

impossible to understand without the theory of 

evolution. 

 شدههیتوص یهایر یشگیپ وجود با ،یغرب یقایآفر  در 1989 سال در
 یعیطب راتییتغ. شدم مبتال ایماالر  یمار یب به( 1نیکلروکو از استفاده)

 آن در نیکلروکو ادیز  اریبس مصرف لیدل به ایماالر  انگل ژنوم در یتصادف
 انگل ینوع شیدایپ به منجر ،تینها در ،سال نیچند یط ایدن از قسمت

. افتی گسترش سرعت بهبیماری  جهینت در و شد دارو به مقاوم یزایمار یب
 یمار یب عامل) HIV روسیو در عیسر  یتکامل راتییتغ مشابه، طوربه

 یاصل علت ،طور نیهم و است آن واکسن کشف یبرا چالش اصلی (دزیا
 .دیآیم شمار به دزیا ضد یداروهاعدم موفقیت 

 ویروس از یناش یآنفلوآنزا وعشی از ینگران ،مردم عموم نیب در یحت
H5N1 (وجود دارد.مرغ یآنفلوآنزا )پرندگان در مورد این بیماری که در ی 

                                                                                                                                                                 
1- Chloroquine 
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 اند،داشته هاآن با کینزد تماس که ییهاانسان از یکم تعدادنیز  و
مشاهده شده است، نگرانی از این است که این ویروس به شکلی تکامل 

 قتیحق در. شود منتقل گرید شخص به شخص کی از یآسان به کهیابد 
 بدون زین یپزشک فهم بلکه یشناسزیست درک تنها نه گفت توانمی
 ...خواهد بود رممکنیغ ،تکامل ۀینظر 

The study of genomes leads inexorably to the 

conclusion that we humans share a common ancestor 

with other living things. 

ها انسان ما که دیآمی دست به یقطع ۀجینت نیا هاژنوم یبررس از
 .میدار  زنده موجوداتدیگر  با یمشترک اجداد

This evidence alone does not, of course, prove a 

common ancestor; from a creationist perspective, such 

similarities could simply demonstrate that God used 

successful design principles over and over again. As we 

shall see, however, and as was foreshadowed above by 

the discussion of "silent" mutations in protein-coding 

regions, the detailed study of genomes has rendered 

that interpretation virtually untenable-not only about all 

other living things, but also about ourselves. 

این نتیجه به تنهایی وجود  ،)متدّینین( انگرایخلقت دگاهید ازالبته 
ها به سادگی این شباهتکند. از دید آنان یک نیای مشترک را ثابت نمی

استفاده  یموفق یطراح اصول بارها و بارها از خداوند که دهدمی نشان
با توجه به بحث  و دید میخواه که طور همان حال هر به نموده است.

 ۀ، مطالعنیپروتئ یرمزگشا ینواح در 1خاموش یهاجهشقبلی در مورد 

                                                                                                                                                                 
1- Silent Mutations 
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حتی در مورد خود ما  بلکه زنده، موجودات ریسابرای  تنها نه ،هاژنوم دقیق
ها، بیانگر این است که این دیدگاه یک تفسیر تخیلی غیرقابل دفاع انسان
 .است

As a first example, let us look at a comparison of the 

human and mouse genomes, both of which have been 

determined at high accuracy. The overall size of the 

two genomes is roughly the same, and the inventory of 

protein-coding genes is remarkably similar. But other 

unmistakable signs of a common ancestor quickly 

appear when one looks at the details. 

 موش و انسان یهاژنوم ۀسیمقا به ینگاه مثال، نیاول عنوان به
 یکل ۀانداز . اندشده مشخص قیدق کامالً  صورت به دو هر که میانداز می
 تشابه هاآن یرمزگشا یهاژن فهرست و است مشابه تقریباً  ژنوم دو هر

 اجداد یقطع یهانشانه ریسا ات،یجزئ به ینگاه با اما دارد، یر یچشمگ
 ...گردندمی ظاهر به سرعت مشترک

Unless one is willing to take the position that God 

has placed these decapitated AREs in these precise 

positions to confuse and mislead us, the conclusion of a 

common ancestor for humans and mice is virtually 

inescapable. This kind of recent genome data thus 

presents an overwhelming challenge to those who hold 

to the idea that all species were created ex nihilo. 

 نیا وندخدا که کند اتخاذ را موضع نیا بخواهد انسانآنکه  مگر
 و ساختن جیگ جهت نیمع یهامحل نیا در راعناصر تکراری قدیمی 

 و انسان که جهینت نیا رفتنیپذ بنابراین است؛ داده قرار ما کردن گمراه
 کشفبنابراین ؛ ر استیزناپذیگر  ،ندهست یمشترک اجداد یدارا موش

 درکه  است یمیعظ چالشبیانگر  ژنوم، مورد در دیجد اطالعات نگونهیا
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قرار  «عدم از ی مختلفهاگونه ۀهم ۀواسطبی شیدایپ»به  معتقدان برابر
 .گرفته است

When one compares chimp and human, occasional 

genes appear that are clearly functional in one species 

but not in the other, because they have acquired one or 

more deleterious mutations. 

 گونه کی درها ژن یبرخ رسدمی نظر به انسان و شامپانزه ۀسیمقا در
 طور نیا گرید ۀگوندر  که یحال در هستند، عملکرد یدارا یواضح طوربه

 .اندشده انباریز  جهش چند ای کی دچارها این ژن رایز  ؛ستین
The human gene known as caspase-12, for instance, 

has sustained several knockout blows, though it is 

found in the identical relative location in the chimp. 

The chimp caspase-12 gene works just fine, as does the 

similar gene in nearly all mammals, including mice. If 

humans arose as a consequence of a supernatural act of 

special creation, why would God have gone to the 

trouble of inserting such a nonfunctional gene in this 

precise location? 

 یفن ۀضرب نیچند 12-کاسپاس نام به انسان در یژن ان مثاله عنو ب
 یمتناظر  محل در زین شامپانزه در ژن نیا. است شده متحمل را مخرب

 ۀهم تقریباً ژن مشابه  همانند در شامپانزه ۱۲-. ژن کاسپاسدارد وجود
 در انسان اگر. کندمی عمل یدرست به ،موش دیگر، از جمله پستانداران

 خداوند چرا است، شده ظاهر عهیماوراءالطب خاص نشیآفر  عمل ۀجینت
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 مشخص مکان نیا در را یعملکرد فاقد ژن نیچن کردن وارد زحمت
 1!است؟ گشته متحمل

 ۀینظر  اثبات یبرا کیژنت علم که را یلیدال  ژنتیک، دانشمند الینز،ک سیفرانس سپس
 :داردمی انیب نیچن ،کرده فهرست ،است نموده ارائه تکامل

At this point, godless materialists might be cheering. 

If humans evolved strictly by mutation and natural 

selection, who needs God to explain us? To this, I 

reply: I do 

 انسانکه  شوندسرمست  است ممکن گرایان ُملحدیماد نجا،یا در
 یبراپس  است، افتهی تکامل یعیطب انتخاب و هاجهش اثر بر قتاً یحق

 پرسش نیا به پاسخ در من دارد؟ ازین خداوند به یچه کس، آن یحتوض
 !دارم ازین من: میگومی

The comparison of chimp and human sequences, 

interesting as it is, does not tell us what it means to be 

human. In my view, DNA sequence alone, even if 

accompanied by a vast trove of data on biological 

function, will never explain certain special human 

attributes; such as the knowledge of the Moral Law and 

the universal search for God. Freeing God from the 

burden of special acts of creation does not remove Him 

as the source of the things that make humanity special, 

and of the universe itself. It merely shows us something 

of how He operates. 

 است، جالب که حال نیع در شامپانزه و انسانترتیب ژنتیکی  ۀسیمقا
ترتیب و  من، دگاهید از. است معنا چه به بودن انسان که دیگونمی ما به

                                                                                                                                                                 
 .۵فرانسیس کالینز، زبان خدا، گلچینی از فصل  -1
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 در اطالعات از یعیوس یهانهیگنج با اگر یحت ،ییتنها به DNA یتوال
 یانسان ۀژیو صفات هرگز گردد، همراه یشناختستیز  عملکرد مورد

 حیتوض را خداوند وجود یبرا یهمگان ۀمطالب و یاخالق قانون همانند
 شودمین سبب مستقیم اشیاء نشیآفر  از خداوند ساختن مبرا. داد نخواهد

هویت  ،کائنات خودو همچنین  تیانسان به کهباشد ن آنها أمبد او
 به خداوند عملکرد یچگونگ مورد در را ییزهایچ صرفاً  علم نیا بخشد!می

 1.آموزدمی ما
** ** ** 

 کندعلم کالبدشناسی تطبیقی تکامل را تأیید می

Ahmed Alhasan 2014مارس  1 /احمدالحسن: 

 الرحیمبسم الله الرحمن 
 و الحمد لله رب العالمین

 خواهم در خیر و عافیت باشید.از خداوند می
بسنده  کردمبیان ی که در این صفحه تیکخواستم به دالیل ژنحقیقت آن است که می

را  هانظر ولی وقتی برخی اظهار ؛تکامل بپردازم ۀنظریکنندگان رد یهاکنم و به جهالت
و فزایم بیآورده بودم تر پیشکه  تیکیر دالیل ژنباندکی تصمیم گرفتم  مشاهده کردم

مراجعه کند و  «خداییبیتوهم »تواند به کتاب میکس خواهان مطالب بیشتری است هر 
 جا خواهد یافت.را در آنتکامل  ۀنظری صحتبر  دالیل مفصل

 علم کالبدشناسی تطبیقی:

                                                                                                                                                                 
 .۵فرانسیس کالینز، زبان خدا، گلچینی از فصل  -1
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 یفراوان یهامثال خصوص نیا در. است تکامل کنندۀتأیید  ،یقیتطب شناسیکالبد
 و انسان آهو، ستان،یز  دو ها،یماه در که حنجره عصب موضوع به من یول دارد وجود
 قلب دور بهاز مغز حرکت کرده،  عصب نیا یماه در. کنممی بسنده دارد وجود زرافه

 .شودمی آبشش وارد و چدیپمی
همچنین اگر  و باشد شده یطراح مجزا و جداگانه صورت به وانیح هر جسم اگر حال

 یکینزد از میمستق طوربه دیبا هاآن عصب باشند، افتهین تکامل یماه از واناتیح گرید
 عتیطب آنچه در یول باشد، رفته -تاس کوتاه یمسافت که-انتهای باالی حنجره  به مغز

 گرفته شیپ در را یاوهیش هماندر سایر حیوانات  عصب نیا که است آن شودمی مشاهده
 تکامل یماه از واناتیح نیا که ستا معنا نه آب نیا. شودمی دهید هایماه در کهاست 

 تا مزبور عصب ناچار به که شده باعث قلب از آن ادیز  ۀفاصل و گردن شدن دراز .اندافتهی
همان  ؛چدیبپ دیآمی رونیب قلب از که یسرخرگ دور به تا رود شیپ به وانیح بدن اعماق

 یط را یطوالن اریبس یمسافت زین زرافه در یحت عصب نیا .است نیچن یماه در که طور
 شناسیکالبد متخصصان و شناسانستیز  که آنگونهـ عمل در آنکه بدون کند،می
 آنمسافت طوالنی  نیاپیمودن  لیدل .باشد داشته بر در یادهیفا چیه ـندیگومی یقیتطب

 همانند تقریباً  سپس چدیپمی شودمی خارج قلب از که یسرخرگ دور به عصب که است
این  ،بنابراین؛ شود وارد حنجره به باال از ،رفته گردن یباال به تا نوردددرمی را مسافت نیا

 گرید دررا  همین پیچ خوردگی تکامل، لیدل بهعصب که در ماهی پیچ خورده است، 
 تاریخی راثیم کی واقع درخوردگی پیچ نیا گریدعبارت  به؛ نیز دنبال کرده است واناتیح

 .است
 و یطراح جداگانه صورت به وانیح هر یبرا عصب نیا اصوالً  که آنجا از بنابراین

 تا مغز از مسافت پیمودن یعنغیرضروری ی گردش و چرخش نیا است، نشده ساخته
 وجود ،حنجرهقسمت باالیی  سمت بهپیچیدن و برگشت  سپس ،نهیس ۀقفس یابتدا

 عصب، اندک اریبس شدن دهیکش تکامل، از مرحله هر در. کندرا ثابت می ارتقا و تکامل
 طوربه وانیح هرجسم  اگر که یحال در است؛ آن میمستق ورود ازتر آسان یاربس



 پیک صفحه ...................................................................................... 212

 شدمی حنجره وارد میمستق طوربه عصب ستیبامی بود، شده خلق و یطراح یاجداگانه
 .داشتوجود نمی -زرافهمثاًل در -روی در انتخاب این مسیر طوالنی زیاده رایب دلیلی و

 نظر در هوشمند یطراح انکار یبرا آویزیدست عنوان به را گفتهشیپ مطالب یاعده
 نمودار تکامل فرایند انیجر  در که یطراح در نقص نیا هاآن دید از که چرا رند،یگمی

 تمام یبرا مثال عنوان به ونیست  هوشمند ،یطراح نیا که کندمی ثابت ،است گشته
 واناتیح از یار یبس در حنجره عصب یدگیکش باعث هیاول یطراح. استآل نایده واناتیح
 به یثمر  و تیمز  نکهیا بدون ،است شده زرافه لیقب از یدراز گردن واناتیح در ژهیو به و

 !دارد تیحکا تکامل در هوشمند یطراحباطل بودن  از موضوع نیا. باشد داشته همراه
 یبرا یقیتطب شناسیکالبداز طریق  استدالل یهاوهیش از یاخالصه بیان شد،آنچه 

 من. بود ،رندیگمی هوشمند یطراح هب ناملحد که یاشکال همچنین وتکامل  اثبات
 یساز ساده نیا در زین ریتصاو و کنم انیب ساده یزبان به را مطلب تا حد ممکن امدهیکوش

 .کار خواهند بودکمک
 در که یانتقادات گفت خواهم و نموده یحالج را اشکال نیا ندهیآ در خدا خواست به

 و یقانونمدار اشکال قابل قبولی بر  تواندنمی شود،می دهید هااندام در تکامل انیجر 
است  افتهیساخت و هدفمند ه،یاول یکیژنت ۀنقش .گردد محسوب هینظر  نیا بودن هدفدار

 یزیر طرح مشخص یاجهینت به یابیدست یبرا را آن که یاسازنده و طراح وجود بر و
کسانی که برای  -شد اشاره نه آب که- حنجره عصب شکالاِ  ،یآر . دارد داللت کرده،

 و یطراح در رایز  ؛استآور کنند الزامباره هستند و تکامل را انکار میمدعی آفرینش یک
 وجود مینیبمی حنجره عصب یدگیکش در که ینقص نیچن دینبا ایمرحله کی یاجرا

 یپِ  در یتیمز  حال هر به حنجره عصب یدگیکش که میباش معتقد ما اگر یحت. باشد داشته
 کی یزیچ نیچن که نکته نیست نیا بر آن روشن داللت ۀکنندنفی اعتقاد نیا دارد،

 .کندمی رد را یدفع نشیآفر  و است یباستان یتکاملمیراث 
 عنوان به بلکه تکامل ۀینظر  اثبات یبرا فقط نه رایز  ؛زدم مثال را حنجره عصب من

 با یبعد  یهابخش در. شودمی مطرح تکامل بودن هدفدار و یقانونمند  نقض بر یشاهد 
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 به تکامل جینتا نبودنآل ایده که شد خواهد انیب استدالل، نیا بودن نادرست به اشاره
 به نشیآفر  که است نیا دارد که یداللت حداکثر بلکه ست،ین آن نبودن قانونمند یمعنا

 .است داشته وجود یتکامل و مراحل آن، در بلکه نگرفته صورت باره کی

 
 ریمس انیجر در را زرافه در حنجره عصب یدگیکشاین تصویر  :۱ شکل

قلب  یخون یهارگ دور به عصب نیا کهچرا  ؛دهدمی حیتوض تکامل

 ۱.گرددیبازم سر ینییپا بخش در حنجره به سپس ؛چدیپمی

                                                                                                                                                                 
 ترین نمایش روی زمین؛ مدرکی برای تکامل.منبع: ریچارد داوکینز، کتاب بزرگ -1

Dawkins R. 2009, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, Free press, 
Transworld, Page 174. 
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 در را زرافه در( اهیس رنگ) حنجره عصب یدگیکشاین تصویر : ۲ شکل

 یهارگ دور به عصب نیا که چرا ؛دهدمی حیتوض تکامل ریمس انیجر

 ۱.گرددیبازم سر ینییپا بخش در حنجره به سپس ؛چدیپمیی خون

** ** ** 

 تکامل ۀای در خصوص نظریخالصه

Ahmed Alhasan 2014مارس  2 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمد لله رب العالمینو 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.می ونداز خدا

از  زیر را ۀخالص ،بپردازمتکامل  ۀنظری هبودن اعتراضات بلوحانهپیش از آنکه به ساده

                                                                                                                                                                 
 در مورد شرح این مسأله است: ویدئواین  -1

 یی کتاب وهم الحاد، توضیح عصب بازگشتی حنجره در زرافه، قابل دسترس در نشانی:ویدئو ۀشبک
http://www.youtube.com/watch?v=kAJKZdHmiTg 
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 کنم.نقل می« خداییبیتوهم »کتاب 
 خالصه:

 ۀدیا بر نیادیبن اشکاالت گرید یسو  از. ندادیز  اریبس تکامل ۀینظر بودن صحیح لیدال 
 اشکاالت گرید و ـ که گذشت ـ حنجره عصب اشکال مانندند؛ فراوان زین یکباره نشیآفر 

 یخیتار  یشناسنیزماشکاالت نیز و  شودمی افتی یقیتطب شناسیکالبد در که یمشابه
 تکامل به رو یمتوال یزمان فواصل در نباتات و واناتیحکرده است  ثابت یقطع طوربهکه 

 یهاسلول یطوالن یزمان گذشت با سپس آمد، وجود به یباکتر  ابتدا در. اندنهاده
 به پا یچندسلول موجودات آن دنبال به و شد داریپدحقیقی(  ۀ)سلول دارای هست وتیوکار ی

 .گذاشت تکامل به رو آرام آرام اتیح ترتیب نه ایب و نهاد، وجود ۀعرص
 انسان، نشیآفر  خدا هدف و گرفته، صورت باره کی و یدفع صورت به نشیآفر  اگر

و اگر انسان در زمانی بسیار نزدیک در مقایسه با  ،باشد بوده او رامونیپ موجودات و طیمح
 دهیآفر  بیترت و نظم با را هیاول یهادسته خدا چراشناسی به وجود آمده باشد، تاریخ زمین

 آن از ترافتهیتطابق و ترافتهیتکامل یول یقبل ۀدست مشابه د،یجد ۀدست هر که یاگونه به
 قصد چون ،دیآفر  یتکامل و یزمان یهادوره یط را هاآن خدا لیدل نیا به مثالً  ایآ؟! است

 به نیزم یهاهیال  در را نشیآفر  فرایند او که یهنگام خواهدمی و دارد را انسان بیفر 
 به ندیبمی نهد،می شرفتیپ و تکامل به رو جیتدر  به و بوده مرتب و منظمکه  یاگونه

 که گونه همان را قتیحق انسان خواهدمی خدا !ستین نیچن مسلماً  !گردد؟ معتقد تکامل
 آورده دیپد را آن خدا که گونه همان خلقت و خدا به یآدم خواهدمی و بشناسد، هست
 .اوردیب مانیا است،

 نه آب یخیتار  یشناسنیزم به مراجعه با که قبول قابل و یمنطق کننده،قانعپاسخ  تنها
 ارتقا و تکامل جیتدر  به سپس شد، آغاز ساده یاگونه به یزندگ: است نیا ،میرسمی

 .افتی
 یعلم ارزش از که دارند یاکنندهقانع و یمنطق جواب یدفع نشیآفر  به معتقدان اگر

 و موجود جانداران ۀر یزنج و یقیتطب شناسیکالبد ،یکیژنت یهاپژوهش واست  برخوردار
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 دوست را تکامل ۀینظر  چون ای افراد نیا .ندینما ارائه ما به کند،می تأیید را آن رهیغ
 نیا از ناملحداز  یبرخ که است لیدل نیا به هاآن اقدام ای و کنندمی رد را آن دارند،نمی
 به ییگوپاسخ از زین عده نیا و کنندمی یبردار بهره سبحان یخدا وجود انکار یبرا هینظر 
 یلیدال  رغم یعل آورند؛می یرو  تکامل ۀینظر  رد و لجاجت و عناد بهبنابراین  ؛ناتوانند هاآن
 نشیآفر  ۀدیا ایبر  یفراوان یعلم اشکاالت همچنین .شودمی ارائه آن یدرست ایبر  که

 یلجاجت و انصافییب ن،یا. وجود دارد تکامل بر ینید متون داللت وجود با ی،دفع
 .است کورکورانه

 چه گرید کنندمی رد را تکامل ۀینظر  لجاجت ای جهل سر از که یکنندگانمجادله یبرا
 کند، نقض را هینظر این  تواندمیی کس هر: است مانده یباق زیچ کی! است؟ مانده یباق
 که یمدرک و شاهد افتنی محض به ای دینما ساقط یعلم اعتبار از را آن ای که صورت نیا به
 ،تکامل ۀینظر . به آن استناد نماید باشد، داشته یناسازگار  سر هینظر این  یهاینیبشیپ با

 هاآن از و کندمی دعوت مبارزه و یتحد  به را انکارکنندگانش تمام واست  ستادهیا استوار
 یهمخوان هینظر این  یهاییشگویپ با که کنند ارائه لیدل و شاهد کی فقط که خواهدمی

 و ندارد وجود یسرنخ نیچن که است آن تیواقع. شتریب نه لیدل کی فقط باشد؛ نداشته
 و یقیتطب شناسیکالبد ،یشناسستیز  علم در گرفته صورت شیآزما و پژوهش هزاران

 یشناسنیزم علم در یمدرکاست  نتوانسته امروز تا تکامل ۀینظر  شیدایپ زمان از ک،یژنت
 که ستا معنا نه آب نیا. باشد متعارض تکامل ۀینظر  یهاینیبشیپ با که ابدیب یخیتار 

 شیب گذشت .ندارد راه آن در یخلل و نقص چیه وبوده است  حیصح کامالً  تکامل ۀینظر 
 واست  بوده ینیع مشاهدات و پژوهش ش،یآزما هزاران از سرشار که سال صدیک از

 آن یدرست اثبات بر اند،داشته مطابقت مشخص ۀینظر  کی یمبان با استثنا بدون یجملگ
 .کندمی تیکفا هینظر 

** ** ** 

 رد؟یپذرا میباره یا چندباره خلقت یک ۀینظر ،یروش علم ایآ
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Ahmed Alhasan 2014مارس  4 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.می ونداز خدا

 رد؟پذیباره یا چندباره را میخلقت یک ۀنظری ،آیا روش علمی
 وقوع آن یدر موضوع تکامل و چگونگ ِی هرچند اندکعلم ۀدارای پیشین که یکس

به دانشمند متخصص در موضوع تکامل را مطالعه کرده و  کی یهاکتاب ای ،باشد
را که در قرن نوزدهم  نیکتاب دارو یحت اینموده باشد،  دقتاو به اشکاالت  یهاپاسخ

 ،پاسخ داده است هاآنبه  شاشکال مطرح نموده و خود یادینوشته شده و در آن تعداد ز 
آورند مطالعه به شمار می ینیرا مرجع و رجال د خودکه  یافراد هاینوشتهبخواند، سپس 

ن ندارند سخاز آن  یآنچه اطالع ۀهستند که دربار  یافراد هانیکه ا ابدی، درمینماید
، کنندمطرح می یشناسان تکاملدانند تکامل طبق آنچه زیستنمی یحت هاآن رانند.می

 ،نادرست و معکوس درک کرده یاآن را به گونهو حتی  !دهدو چگونه رخ می ستیچ
 رادیا یو سطح ییابتدا کامالً را به صورت  یفهم نادرست، اشکاالت نیهم بر اساسسپس 

مطرح  شیرا که خودش در کتاب خو نیهمان اشکاالت دارو یعده گاه حت نیا .ندینمامی
اشکاالت  انیموضوع را در ب نیالبته ما ا کنند.می انیباست، پاسخ داده  هاآننموده و به 

در خصوص  یخیتار  یشناسنیزم یو سازوکارها نیبر قوان هاآن ۀیمایو ب یسطح
شرح  ل چندانی ندارد،به استدالبا اینکه نیاز  نیتر زمیمیقد یهاهیال  قیدق یبند طبقه

که چرا به ارث برده نیو اکودکان  کردن تکامل که به ختنه ۀیبر نظر  هاآناشکال  ای .میداد
صفت راه رفتن را به  نیچرا ا ند،یبمی میکه راه رفتن را تعل یمونیبه م ایشود؛ و نمی

 !دهدفرزندانش ارث نمی
مطالب را بخوانند  نیا ،دانندتکامل نمی یاز معنا یزچی که که مردم عامه یهنگام

دانند و تکامل را می ۀیکه نظر  یکساناز دید اشکاالت  نیا یشوند، ول فتهیممکن است فر 
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 یصفات د.نروپا افتاده به شمار می شیو پ یسطح اریوقوع آن آشنا هستند، بس یبا چگونگ
جاندار  یکیژنت ۀر نقشاست که د یشود، صفاتمنتقل می یوراثت به نسل بعد  قیکه از طر 

ختنه شدن  ای دهیآموزش د مونیمانند راه رفتن م ی،ثبت شده است، نه صفات اکتساب
 است. پیش پا افتادهو  یهیبد کامالً  یشناسان تکاملستیز  برایموضوعات  نیا .نوزاد
شناسان پندارند که زیستمی نی، چنزنندمی یهتکامل رد ۀینظر بر که کسانی  نیا
 ؛شده است داریجهش پد کی قیچشم از طر  رینظ دهیچیاندام مرکب و پ ندیگومی یتکامل

ی! چه برسد به دانشمندان کنون ست،ین یسخنچنین قائل به  زین نیدارو یکه حت یدر حال
شود می سیمعتبر سراسر جهان تدر  یهاآنچه در دانشگاه یبرا دیابتدا با نامعترض نیا

 رینظ دهیچیشود که اندام مرکب و پگفته نمی هادانشگاه نیکنند؛ حال آنکه در ا ارائهپاسخ 
 صدها جهش. ایها با ده یشده است؛ و نه حت داریجهش پد کی قیچشم از طر 

 فیو آن را به صورت تحر  اطالعندیتکامل ب یافراد از الفبا نیآن است که ا قتیحق
 نیرا رد کنند. چن هینظر  نیا دغلط خوفهم  یخواهند بر مبنادارند و میشده عرضه می

 نیکنند و چن یزار یها احساس نفرت و بکتاب نیشود خوانندگان اباعث می یاوهیش
در برابر  یبلکه حت ،کامل نه تنها در برابر تکامل طوربه ،یلماتک نیچن ندگانیکه گو ابندیدر 
اند؛ همان کسانی که کامل شکست خورده طوربه زینو خدا ناباوری  یالحاد انیجر 
رو کنند؛  به روتکامل به جای  ناگهانی نشیآفر  ۀینظر جریان خدا ناباوری را با د نوشکمی

 یشناسو باستان یخیتار  یشناسنیزم ،یشناسستیبا علم ز  تکاملی که هیچ تعارضی
هنگامی که در  .استهای آنان در تعارض با گفته زین ینید حیصر ندارد. حتی متون 

به وضوح روشن خواهد شد که  میقرآن( برس ری)نظ ینیبه متون د یبعد  یهابخش
 است.صورت پذیرفته تکامل  فرایندطی و  یابه صورت مرحله نشیآفر 

 ؛اندازدیو بدون تکامل را از اعتبار ب یدفع نشیآفر  ۀیتواند نظر می پرسشفقط یک 
 نیزم یهاهیکه هر چه ال است ثابت شده  یقطع طوربه یخیتار  یشناسنیزم در کهنیا

 یباشد، حاو  دتریها جدهیال  نیتر و هر چه اجانواران ساده ۀرندیباشد، دربرگ تریمیقد
شود و به شروع می یموضوع از باکتر  نیا ست.ا هایتر از قبلشرفتهیپ یموجودات
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 واناتیح ستان،یها، دوز یداران، ماهمهره ،یباستان یهایها، ماهیچندسلول وت،یوکار ی
شدن  میپستانداران و حج یرسد، و در ادامه از گوناگونمیپستانداران به  خشکی و سپس

 یزمان یهادر دوره یجیخداوند موجودات را به صورت تدر  چرا آورد.سر درمی هاآنبدن 
خود  انینیشیمتعدد را که از پ واناتیاز ح یو در هر دوره، گروه بزرگ دهیمختلف آفر 

تصور  ندیرا بب هاآنکه هر کس  یاخلق کرده است؛ به گونه ،ترندافتهیتر و تکاملشرفتهیپ
تکامل  ۀیمنکران نظر  نیطور که ا همان ایآاند؟ افتهی خود تکامل انینیشیاز پکند که می

 .شأن خداوند باالتر از این استدهد؟!  بیخواهد ما را فر خداوند می ندیمدع
به دنبال  ،یدگیچیو پ شرفتیپ ،یانها که از لحاظ زمدوره نیوقوع ا یتوانند برامی ایآ

 ؟نمایند ارائهاز تکامل  ریبه غ یو منطق یعلم ریتفس کی، است هم صورت گرفته
کنند، می یها که امروزه در آب زندگنیها و دلفرود نهنگ: احتمال میگریمثال د کی

که  ییهاباشند. در سنگواره افتهیتکامل  اندستهیز می یدر خشک شتریکه پ یاز موجودات
اند ظاهر شده یدر پ یکه پواسطه  واناتیاز ح یارهیزنجاست،  تاکنون کشف شده

از  ،رهیزنج نیا ها سال با هم فاصله دارند.ونیلیبعضًا م ،یشده که از لحاظ زمان ییشناسا
کردن در  یبه وارد شدن در آب و زندگ جیسپس به تدر  ؛شودشروع می یپستانداران خشک

کند، تا می دایپ یشتر یب یدر آب سازگار  یزندگ یکه هر گروه برا مینیبرسد. ما میآن می
 یهاموجودات را در دوره نیکه چرا خدا انیا ایبر  ایآ .میرسمیبه نهنگ  تیکه در نهانیا

 یدر حال نیا وجود دارد؟!! یپاسخ معقول ای لیدل چیه دهیو پشت سر هم آفر  یمتوال یزمان
 نیا یحتم ۀشود که نهنگ ثمر مطمئن می ،ندیموجودات را بب نیاست که هر کس ا

به  یگر یپس از د یکیاند و پشت سر هم آمده یاز لحاظ زمان نهایاست و ا یپدریپ ۀر یزنج
 اند.افتهتکامل یدر آب  یزندگ یبرا جیتدر 

 یهاوجود ندارد؛ وگرنه پاسخ یگر ید یپاسخ منطق چیبه جز تکامل همعتقدم من 
 نیتمام ا یکند که و متعارض است، خداوند سبحان را متهم می زیکه با علم ن یگر ید

 ها به دور است!خداوند از این تهمت !انسان انجام داده است فریب دادن یکارها را برا
دار کردن با موج واناتیح نیکه ا میابیها درمینیها و دلفدوباره به نهنگ ینگاه با
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 دنیدو ۀویهمانند ش قاً یدق یعنی ؛کنندشنا می نییو پا جسم خود و حرکت به سمت باال
دار ها عمومًا با موجیماه رایکنند ز ها عمل مییگونه که ماهو نه آن ؛یپستانداران خشک

و از غدد  ندیزاها بچه مینهنگضمن  در کنند.به جلو حرکت می دکردن دو طرف خو
 .یمشابه پستانداران خشک قاً یدهند، دقمی ریبه نوزاد خود ش ،یر یش

شناسان و دانشمندان ستیآن دسته از ز  فاتیلأها و تاوقات به کتاب یگاه نانیا
 ؛کننداند مراجعه میدهیآن را به نقد کش ایتکامل سر مخالفت داشته و  ۀیکه با نظر  کیژنت

 نیبلکه ا ؛ستندیقائل ن تکامل ۀنظریعده به بطالن  نیا که ستندیحال آنکه متوجه ن
مطرح  ید یتکامل را در شکل و ساختار جد ۀینظر  ایو  ننددامی قابل اصالحرا  هینظر 
 یستیز  ی...( که در گوناگون جهش )سرعت، توقف آن و سمی. مثاًل در مکانندینمامی

تکامل  ۀینظر  دیگوکه می یکس نیاست ب یادیز  فرقاثرگذار است، با هم اختالف دارند و 
 ۀیکه نظر  یبا کس د،ینمامی هدایتتکامل را  فرایندارد که وجود د ییخدا یدرست است ول

 اذعاندر واقع آنچه بین این دو گروه مشترک است،  داند.نادرست میاز اساس تکامل را 
و  دهیکه عق ستیگونه ن نیا ضمناً . تکامل ۀیباطل دانستن نظر  است، نهبه وجود خدا 

است  بر این فرضارزشمند و معتبر به شمار رود.  یاز لحاظ علم ،یشناسسخن هر زیست
 یگر یدشخص که  یهنگام ژهیبه و- دیخود بسنده ننما دگاهیفقط به طرح د ،که شخص

 دیعرضه نما زیاستدالل آن را ن دیبلکه با-است  دهیورز  تأکیدآن را عرضه کرده و بر آن  زین
 ترشیاست که پ ینظر  ایو ارزشمند است  ینظر علم کی نیا ایتا مردم قضاوت کنند که آ

 است. افتهیاش فیصله قضیهبه آن داده شده و  یپاسخ علم
د که بر اساس نوجود دار  یها و مراکز پژوهشنقاط مختلف جهان دانشگاه در

ها، هستند که پژوهش یکنند و در آنجا کسانمی تیفعال یعلم قیدق یاستانداردها
 کی اگر .ندینمامی یابیارز  شودوارد می یعلم یهانظریهه را که ب یها و انتقاداتکتاب

آن  ی،ها و مراکز علمدانشگاه نیا د،یوارد نما یو معتبر  ینقد علم ایهیکارشناس، به نظر 
برگزار  یعلم یهادر مورد آن نشست ،کرده جیو آن را منتشر و ترو رندیپذمی اقیرا با اشت

ه اکنون در را کچ ؛استاین مطلب عکس  قاً یدق ،میهستآن آنچه ما شاهد  یول ؛ندینمامی
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 یبر رو  اتیح شیدایتکامل تنها مفسر پ ۀیو معتبر جهان، نظر  نیوز  یاهتمام دانشگاه
 قیخصوص به تحق نیخواهد خودش در اکه می یکسبنابراین ؛ شودمی یتلق نیزم

 ،یخیتار  یشناسنیدر علم زم دیاواًل باحداقل بزند،  یعلم یهابپردازد و دست به کاوش
 یعلم ۀیماناز بُ  ،یشناسو باستان یشناسانسان ک،یعلم ژنت ،یتکامل یشناسستیز 

داده شده را  یهاپاسخ وتکامل  ۀیگرفته به نظر صورت یانتقادات علم اً یثان و برخوردار باشد
 کهنیا اما؛ گردد یو ارزشمند تلق یعلم شمندان،یانددر نظر  یو  یر یگمطالعه کند تا موضع

از همین تکامل را رد کرده و  ۀیشناس در فالن کتاب نظر فالن زیست دیو بگو دیایب یکس
لذا  ،را گفته زیفالن دانشمند در مورد تکامل فالن چ دیبگو ایباطل است،  هینظر  نیارو، 
افراد  یهایر یگبرسد که به موضع ییکار به جا اناً یکه احنیا ایاست،  اعتباریب هینظر 
نموده  ارائه یعلمشده و غیر یبند سرهم یدگاهیکند، در واقع د استدالل کارشناسغیر 

بدون  ییهاپاسخ گاهیکه  یمابیها، درمیپاسخ نیا یهنگام خواندن نقد علم به است.
 هواژگون یاتکامل را به گونه ۀیافراد نظر  نیاز ا یبرخی که طور به؛ هستند مصداق خارجی

مردم که  ۀعام یها براپاسخ نیا ییگو ؛سندینومی هیکنند و بر آن ردمی ارائهشده فیو تحر 
های . اسباب جا انداختن این بحثشده است هیدانند، تهنمی یزیتکامل چ ۀیاز نظر 

آیند، بلکه این ها ردی علمی به حساب میارزش بین عموم مردم این نیست که اینبی
شناسی دارد و یا حتی مدرکی دارد که از این است که مؤلف آن صرفًا مدرکی در علم زیست

 تخصص فاصله دارد، مانند کیهان شناسی.
تکامل را رد کند و به آن  ۀیخواهد نظر می که است یمدع یاگر کس: کالمَمخلص 
را  هینظر  نیاست ا یبلکه کاف ،و آسمان را به هم ببافد نیزم ستین یاز یپاسخ دهد، ن

به نقد  سراسر جهان مطرح است نیمعتبر و وز  یهاگونه که امروز در دانشگاه همان
به دست مخالفان  یتوسط برخ هینظر  نیاشتباه ا ارائۀاز او که  ینه بر اساس توهمات ،بکشد

 آورد!می
تکامل معترضند، به سراغ همان  ۀیکه به نظر  یام تمام کسان: من متوجه شدهتذکر
 هاآنکنند و به خودشان مطرح کرده و می یشناسان تکاملستیروند که ز می یاشکاالت
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 ۀینظر ادعا دارد که کند و علم می یکه ادعا یکس ۀچنین رفتاری زیبند اند.پاسخ داده
که  ندیبخواند و بب دیبا یکس نی. چننیست دینمارد می یعلم یاوهیتکامل را به ش

اشکاالت را  نیاز ا یبرخ یاند و حتپاسخ داده یشناسان تکاملستیز تر پیشاشکالت او را 
 نیکه ا یکسبنابراین ؛ داده استپاسخ  هاآندر قرن نوزدهم مطرح کرده و به  نیخود دارو

و رد کردن نظرات  یشناسان تکاملستیمباحثه با ز  ییتوانا ای ،دکنانتقادها را تکرار می
 هاآنخوِد د که نداشناسان نخوانده و نمیستیز  نیا یهااز نوشته یزیچ ایرا ندارد،  هاآن
 هاآنرا مطرح نموده و به  گردی اشکال هاده و اشکاالت نیکه ا اندبوده یکسان نیاول

 د!بنویسجهل  یاز رو  و ردیبه دست بگقلم  دینبا اواند. در هر دو حالت پاسخ داده
** ** ** 

 سید محمد شیرازی و ماجرای او با داروین

Ahmed Alhasan 2014مارس  5 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.می ونداز خدا

بررسی به  شده استثابتاز نظر علمی تکامل  ۀنظری ساختمکه روشن پس از آن
 هاآنهای آیا پاسخروشن خواهیم کرد و خواهم پرداخت این نظریه  مخالفانهای جهالت

که از اند ک کشیدهَسرَ ای علمی مسئلهدر  هاآنیا برخوردار است؟ کمترین ارزش علمی از 
 باشند.را داشته به آن دادن یا پاسخبررسی ی یکه توانارسد به اینبحال چه  ند؛درک آن عاجز

 سید محمد شیرازی و ماجرای او با داروین:
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نام نهاده، « بین اسالم و داروین ۀمناظر »را سید محمد شیرازی در کتابی که آن 
گونه معرفی نموده را این شخود و در ابتدای کتاب 1داروین نگاشته است ۀای بر نظریردیه

 است:
 «-دام ظله-مرجع دینی اعلی، حضرت امام شیرازی »
تکامل وارد  ۀشناسی تاریخی و نظریکه وی به علم زمین برخی اشکاالت رابد نیست 

بد »، تا ببینیم آیا از ارزش علمی برخوردار است؟ یا به قول معروف مصداق مرور کنیمکرده 
؟! در نظر داشته باشید که شیرازی به نام داروین مطالبی است« شنید و بد پاسخ داد

دهد. سپس با این پندار که جمالت گفته شده، نگارد و جمالتی را به او نسبت میمی
نام « مسلمان»دهد. وی در این داستان خود را پاسخ می هاآنسخنان داروین است، به 

 نهاده است.
 2نوشته است: خود شیرازی در کتاب

داروین )آنچه به گمان شیرازی کالم داروین است(: تجربه یعنی 
 استقرا و دیگر دالیل.

 استقرا:
کند، در آن های زمین را کاوش میهنگامی که انسان الیه

های یابد. اغلب فسیلهایی را میات و انسانهای گیاهان، حیوانسنگواره
 ۀها متفاوت است. هر چه فسیل به پوستهای دیگر الیههر الیه، از فسیل

                                                                                                                                                                 
 م. قابل دسترس در: ۱۹۷۲. ق ه ۱۳۹۲ن، چاپ اول محمد شیرازی، مناظره بین اسالم و داروی -1

http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/fehres.htm 
 م. فصل استقرا، قابل دسترس در:۱۹۷۲. ق ه۱۳۹۲محمد شیرازی، مناظره بین اسالم و داروین، چاپ اول  -2

http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/fehres.htm 
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تر است و بر عکس، هر چه فسیل تر باشد، به کمال نزدیکزمین نزدیک
 زمین دورتر باشد، از کمال دورتر است. ۀاز پوست

داروین است پاسخ مسلمان )شیرازی به آنچه گمان کرده کالم 
دهد(: این موضوع چه ربطی دارد به تکامل، درک منشأ چیزها و اینکه می

 انسان میمون بوده است؟!
داروین )آنچه به گمان شیرازی کالم داروین است(: اْلن عرض 

 کنم. ارتباطش در این است که:می
، «اسفنج»، «صدف»های زیرین زمین شامل فسیل ۀالی -1

« یونجه»و « دار تک سلولیحیوان صدف»، «ماهی»، «میگو»، «مرجان»
 .است
، «پرندگان»، «خزندگان»، «نخل»، «کاج»دوم شامل  ۀالی -2

 است.« دارحیوانات کیسه»و « هاماهی»
درختان »و « میمون»، «هایاک»، «مارها»سوم شامل  ۀالی -3

 .است« امروزی
 چهارپایان»، «های منقرض شدهماموت»چهارم شامل  ۀالی -4
 است.« تمام درختان امروزی»و « انسان»، «دارپشم

........... 
 مسلمان )شیرازی(:

بندی شده را که مورد ادعای شما است های طبقهاول: این فسیل
های کنی؟ و همچنین ادعای خود را مبنی بر اینکه فسیلچگونه ثابت می

 کنی؟ت میقبلی است، چگونه ثاب ۀهای الیتر از فسیلیافتههر الیه تکامل
........... 

های زیرین هیچ انسانی وجود نداشته پنجم: اگر فرض کنیم در الیه
ها دلیلی است بر تکامل مورد گمان شما؟ بندی فسیلباشد، آیا این طبقه
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خلق کرده  ...های پایینی اسفنجیاگر کسی به شما بگوید که خدا در الیه
 است، پاسخ شما چه خواهد بود؟

اول ساختمانی، و خودروی  ۀدروی کوچک در طبقآیا وجود یک خو
 هاآن ۀکه هم ...سوم و  ۀتر در طبقدوم و خودروی بزرگ ۀتر در طبقبزرگ

در شکل و شمایل با هم متفاوت هستند، داللت بر تکامل یافتن خود به 
 طوربهخودی خودرو دارد، بدون در نظر گرفتن این موضوع که هر خودرو 

 مستقل ساخته شده است؟
اگر فرض کنیم نیویورک در زمین فرو رود و بعد از هزار سال کسی 
بیاید و ساختمانی را که خودروها در طبقات آن قرار دارد، کشف کند، آیا 
حق دارد که همانند تو سخن بگوید؟ و اگر چنین گفت، چگونه پاسخش را 

 1دهی؟ بین سخنان شما و او چه تفاوتی وجود خواهد داشت؟!می
محابای قلم و اشکاالتی بسیار ونه است که نویسنده با حرکت بیگپاسخ: این

در تعیین عمر شناسی تاریخی را با تمام دقت و توانایی که خواهد علم زمینفکرانه میکوته
فسیل شده در  ۀبه چالش بکشد و به دنبال آن، عمر موجودات زند های زمین داردالیه

 زمین را از اعتبار ساقط کند.
شده را که شما مورد ادعای شما است بندیهای طبقهاین فسیل»گوید: میشیرازی 

پندارد که در این بحث، علم یا داروین یا طرف مقابل او سپس می« کنی؟چگونه ثابت می
 تواند به این اشکال یا پرسش پاسخ دهد!ناتوان شده و نمی
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پندارد ه او میرسد کاز مثال زدن ساختمان توسط سید محمد شیرازی، به نظر می
بندی قرار گرفتن هر یک بر دیگری طبقه بر اساسهای زمین را فقط شناسان الیهزمین

کنند و در این کار هیچ مالک علمی یا قوانینی را که از بروز خطا تا حد بسیار زیادی می
به حوادث طبیعی از قبیل به  فراینددر این  هاآنگیرند. گویی جلوگیری کند، در نظر نمی

اعتنایند و بدون اینکه زمین بی ۀهای پوستزمین فرو رفتن، زلزله، آتشفشان و حرکت الیه
بندی مقّرر کرده باشند، وقوع این با استفاده از یک سری ضوابط علمی که برای طبقه

های زمین در بندی الیهطبقه ۀبایست از نحوگیرند! وی ابتدا میحوادث را در نظر نمی
 ۀها و سازوکارهای آن و شیوشد و چگونگی تعیین عمر الیهلع میشناسی مطعلم زمین

کرد که آیا از نظر علمی دانست و مشخص میآالت مربوط به این کار را میر کاوش و ابزا
اشکالی به این سادگی و  -نامدکه خودش را امام و آیت الله میدقیق است یا خیر. تا او ـ

 نمود!محتوایی را مطرح نمیبی
های زمین بر معمول، هر فرد جویای حقیقت باید بداند که تعیین عمر الیه طوربه

 گیرد، از جمله:های علمی صورت میاساس شیوه
 :1گذاری نسبیروش تاریخ -1

های سنگ ۀشود؛ از جمله مقایسدر این روش از بعضی امور استفاده می
ای که در زیر الیهطبقه که دچار خرد شدن یا به هم ریختگی نشده باشند.  طبقه

 ۀبنابراین تعیین سن الی؛ باالیی است و به همین ترتیب ۀتر از الیاست، قدیمی
های علمی مالک بر اساسزیرین بر خالف پندار شیرازی تصادفی نیست بلکه 

های سنگی نسبت کلی این روش برای تعین سّن الیه طوربهپذیرد. صورت می
 شود.واقعی هر الیه مشخص نمی به یکدیگر کاربرد دارد و در آن سن

 :1گذاری مطلقروش تاریخ -2
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 ۀکند. با گذشت زمان هستاین روش از ایزوتوپ پرتوزای عناصر استفاده می
کند. در هر عنصر، این تغییر در رود و به صورت پرتو واپاشی میاتم تحلیل می

اوی سنگی ح ۀتوان سن الیدهد. بر این اساس میمیانگین زمانی ثابتی رخ می
آن، به دست آورد.  ۀایزوتوپ پرتوزا را از طریق مقایسه با اصل شناخته شد

ها سال است که ها پیش از آنکه شیرازی کتابش را به نگارش در آورد، دهمدت
گذاری دقیق و اکنون نیز در تاریخ استشده این روش مشهور و شناخته

ها، ای تعیین سن صخرههای مختلفی بر های زمین کاربرد دارد. از ایزوتوپالیه
( و Ar(، آرگون )Cشود که از آن جمله کربن )ها و مواد آلی استفاده میسنگواره

 .است... قابل ذکر 

ادعای »گوید: اما این سخن شیرازی خطاب به دانشمندان تکاملی یا داروین که می
قبلی است،  ۀهای الیتر از فسیلیافتههای هر الیه تکاملخود را مبنی بر اینکه فسیل

 ای دارد.پاسخ بسیار ساده« کنی؟چگونه ثابت می
را با  هاآنهای زمین را که برخی بر روی برخی دیگر قرار دارد، در اختیار داریم. ما الیه

ایم و مشخص شده که های بسیار دقیق علمی که خطاناپذیر است کاوش کردهروش
. تفاوت سّن این دو گاهی هستند ترهای باالیی جدیدتر و الیههای زیرین قدیمیالیه

تر های قدیمییم که الیهاهرسد. همچنین دریافتاوقات به صدها میلیون سال می
ها موجودات ابتدایی هستند و هر چه به سمت زمان حال بیاییم، در الیه ۀدربرگیرند

ش توان گفت تمام آفرینبنابراین نمی؛ شودتری دیده میتر و کاملموجودات پیشرفته
جا حادث شده است؛ زیرا برخی از این موجودات صدها میلیون سال پس از باره و یکیک

ای های دقیق علمی چارهبنابراین با استناد به داده؛ اندبرخی موجودات دیگر ظاهر شده
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اند، و ازدیاد و نیست جز اینکه بگوییم برخی از این موجودات پس از برخی دیگر آمده
 ، حاصل شده است.هاآن پیشیِن  دها میلیون سال پس از سادگِی پیچیدگی در اجسام ص

علوم دقیقی همچون  بر اساسها که فسیل ۀگذاری و مقایسسپس با بررسی، تاریخ
شناسی تطبیقی و با استفاده از جدیدترین ابزار کاوش صورت گرفته، به استناد دالیل کالبد

 برخی دیگر ۀهای پیشرفتنسل هاآنعلمی و پژوهشی مشخص شده است که برخی از 
 .هستند

ها و تحقیقات علمی را نپذیرد، خواهد گفت: این بررسی ۀپس اکنون هر کس نتیج
را در  هاآناند؛ ولی باید توضیح دهد که چرا خدا درنگ و ناگهانی خلق شدهاینها بی

خی دیگر ای قرار داده که گویی برخی از بر را به گونه هاآنهای مختلف آفریده و دوره
خداوند سبحان از چنین نسبتی  ؟ترند. آیا برای این است که بشر را فریب دهدتکامل یافته

 به دور است!
 اند.ساده است: اینکه برخی از برخی دیگر تکامل یافته مسئلهبنابراین، 

ها، آزمایش گذاریم و با دستکاری ژن ۀتوانیم این موضوع را در آزمایشگاه به بوتما می
 ای جدیدی از جانداران به وجود آوریم.هگونه

 گوید:شیرازی می
زنده، برای زندگی بخشیدن به  ۀنهم: فرض موجود بودن سلول اولی

کند. پس این جانداران از کجا ها میلیون موجود زنده کفایت نمیمیلیون
اند؟ آیا وجود یک قطعه آهن برای اثبات و توضیح وجود حیات یافته

 1کند؟ هرگز!ها تن آهن کفایت میمیلیون
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خیر؟! و آیا دانم آیا شیرازی با چیزی به نام تکثیر شدن آشنا هست یا پاسخ: نمی
ها سلول باکتری دیگر توان یک سلول باکتری را به میلیونداند که در آزمایشگاه میمی

کافی باشد که اگر مواد  مسئلهتبدیل کرد؟! به نظرم همین مقدار برای توضیح دادن این 
طبیعی و  مسئلۀاولیه و شرایط مناسب برای رشد و ازدیاد حیات فراهم گردد، وقوع آن یک 

عادی است. من معتقدم کسی شک ندارد که آنچه برای افزایش حیات بر زمین  کامالً 
توان به آسانی در آزمایشگاه مورد نیاز است، در آن به فراوانی وجود دارد. این موضوع را می

تنوع  ۀدهد، قضیژنتیکی اساس زندگی جسمانی را تشکیل می ۀمحک زد. اگر بدانیم نقش
هایی در این نقشه بوده و وقوع آن نیز حتمی است. جهشطبیعی  کامالً حیات، موضوعی 

تواند همیشگی باشد و به دگرگونی و تمایز منجر گردد، و وقتی دهد که میروی می
گزیند و با دگرگونی و ازدیاد به وجود آید، طبیعت آن را که بر زندگی تواناتر است برمی

قطع تکامل حاصل  طوربههای بعدی، ها توسط موجود زنده به نسلمنتقل کردن ژن
 خواهد شد.

 گوید:شیرازی می
کند، چرا گیاهان و حیوانات ها را انتخاب میدوم: اگر طبیعت بهترین

ها به حال خود باقی اند؟ چرا میموناولیه به حال خود باقی مانده
 را به جانوران بهتری تبدیل نکرده است؟ هاآناند؟ و چرا طبیعت مانده

کند و تر غلبه میتر بر شایستهکه غیرشایسته 1شودمیسوم: چرا دیده 
َدَرد، و حیوانات سمی برد؟ همان طور که شیر انسان را میاو را از بین می

برند و زنند و از بین مینظیر عقرب و مار انسان یا حیوان برتر را نیش می
 گیرند.است، می هاآنها جان انسانی را که برتر از میکروب
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 کند و چه بسا ناشی از خطای چاپی باشد.را متناقض می
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گرد تر عقبتر به چیزهای غیرشایستها موجودات شایستهچهارم: چر 
میرد و سپس به خاک کنند؟ همان طور که انسان ضعیف شده، میمی

 گردد؛ همین طور در مورد گیاه و حیوان؟تبدیل می
ای که از برترین نوع شدهها، حیوانات منقرضپنجم: چرا در فسیل

و برتر بودن وضعیت بدنی( یافت  بزرگ ۀحیوانات هستند )مانند داشتن جث
 شود؟می

کند چیست؟ اگر دارای عقل و فهم و ششم: طبیعتی که انتخاب می
شعور است، ماهیتش چیست؟ و اگر فاقد عقل و ادراک است، پس 

 کند؟چگونه گزینش می
نشین خودش این آهن، آن آجر را به عنوان هم»آیا اگر کسی بگوید: 

ض خنده و تمسخر دیگران قرار نداده است؟ خود را در معر « برگزیده است
توان به طبیعت، چنین انتخابی را )که مورد ادعا است( پس چگونه می

ی که بهتر از تمام دانشمندان، حکما، فالسفه و طور بهنسبت داد؟ 
 1زند؟صاحبان دانش و درک و تجربه دست به گزینش می

« انداهان تکامل نیافتهها و گیمیمون»گوید: پاسخ: سخن محمد شیرازی که می
ها، ، تاریخی هستند و به آسانی و از طریق کاوش سنگوارهمسائلنادرست است. این 

های های باستانی و فسیلتوان به دادهتوان بطالن آن را نشان داد. در این امور میمی
کشف شده مراجعه کرد. به عنوان مثال ثابت شده گیاهانی که قباًل بدون گل بودند، 

ها نیز تکامل و تغییر اند. میموناند و این یعنی گیاهان تکامل پیدا کردهون گلدار شدهاکن
های اولیه تفاوت کلی با میمون طوربهکنیم هایی که امروزه مشاهده میاند. میمونیافته

وجود نداشته  ایوارهاز هفتاد میلیون سال پیش هیچ انسانقبل دارند. به عنوان مثال 
                                                                                                                                                                 

 م. فصل انتخاب اصلح۱۹۷۲. ق ه۱۳۹۲محمد شیرازی، مناظره بین اسالم و داروین، چاپ اول  -1



  .................................................................  231انتشارات انصار امام مهدی

است و حتی هیچ نوع میمونی وجود نداشت بلکه پستانداران کوچکی وجود داشتند که از 
ها از اند و پس از انقراض دایناسورها، میموندیگر بروز کرده ۀیافتپستانداران تکامل هاآن
 اند.متولد شده هاآن

التر از خود با ۀتر، حیوان با مرتبپست ۀاما این ایراد او در خصوص اینکه حیوانی از مرتب
 برد با این سخن خود:را از بین می

َدَرد، و حیوانات سمی نظیر عقرب و همان طور که شیر انسان را می»
ها جان برند و میکروبزنند و از بین میمار انسان یا حیوان برتر را نیش می

 «گیرنداست، می هاآنانسانی را که برتر از 
آورد و این خود به این معنا ی به شمار میشیرازی این مثال را نقض انتخاب طبیع 

داند. شیر، عقرب، مار، باکتری و ویروس است که وی چیزی از انتخاب طبیعی نمی
همگی بخشی از ابزار طبیعتی هستند که پیرامون موجود گزینش شده )در مثال وی 

ترند یا تهاند. اینها آن دسته از افراد گونه را که برای بقا شایسانسان( را احاطه کرده
های خود را به های دشوار عبور کنند و ژنتوانند خود را بهتر نجات دهند و از آن گردنهمی

نمایند. بلکه حتی برخی از افراد یک گونه این نقش نسل بعدی منتقل سازند، انتخاب می
 ها، به افراد دیگری از همان نوع خود اعمالرا با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگر گونه

 هاآنهمگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیست محیطی بین  هاآنکنند؛ زیرا می
 بیشتر است.

برم تا کسانی که فریب سخن او را های شیرازی به کار میمثال دیگری مشابه مثال
 اند، کالمم را درک کنند:خورده

 یانسان ۀ. در آن زمان، گونمیبرگردپیش سال  ونیلیما به دو م میفرض کن
تر از مغز شامپانزه است )بزرگ یمغز کوچک یقامت( که دارا)انسان راست 1کتوسِر هومواِ 
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فرض آن  شیپ کرده است.یم ی( زندگیانسان امروز  ای 1سنیِ پاتر از مغز هوموسو کوچک
هزار سال  200که در حدود نیتا ا افتهیاز هوموارکتوس تکامل  سنیپااست که هوموس

 .آمددر  دیجد یانسان ۀگون کیو به صورت  از آن مستقل شد ی،ااز لحاظ گونه ش،یپ
و ده  ربالغیها شامل ده مونث غاز هوموارکتوس یکه ما گروه میکنیتصور م اکنون

 و یسم واناتیو ح ریش لیدرنده از قب واناتیرا که اطرافشان پر است از ح ربالغیمذکر غ
است  نیما ا فرض. میانظر گرفته ریز  ،کشنده یهاکروبیو عقرب و م یافع رینظ کشنده

 .گونه بوده است نیهم زین شهیطور که هم همان ؛هایی دارندده نفر با هم تفاوت نیکه ا
 انحنا یدارا یبرخ یقامت هستند و پاراست ی. برخقدکوتاه یهستند و برخ قدبلند یبرخ

 یقو  ید. برخکنیسرعتش را کم م ن،یبه ارث برده و ا انینیشیاز پ یی آن راگو وست ا
هستند و  یقو  اریها بسکروبیذاتًا در مقابله با م یدارند. برخ یفیضع ۀیبن یهستند و برخ

تر بزرگ نیانگینسبت به م هاآناز  یترند. مغز برخفیخصوص ضع نیدر ا گرید یاعده
 دارند. یتر مغز کوچک یاست و برخ

تر، یگروه حمله کنند، قاعدتًا فرد قو  نیا یو درنده به اعضا یوحش واناتیاگر ح حال
رود؛ چرا یم نیتر و کندتر از بفیتر، ضعو فرد کم هوش ابدییتر نجات متر و باهوشعیسر 

 یبرا یکمتر راه یهوش ۀاز افراد با درج شیتوانند بیکه به عنوان مثال افراد باهوش م
اساس فرد باهوش )آنکه مغز  نیکنند. بر هم دایپ یافع شیبرابر ن درمحافظت از خود 

های خود را به کند و ژنیم یر یگشود، جفتیماند، بالغ میدارد( زنده م یتر و برتر بزرگ
انتخاب و  ،یدگرگون ،یمتوال یهابا گذشت نسل طور نی. همدینمایمنتقل م ینسل بعد 

مقاومت بدن به تر شود، پاها راست و استوار گردند، مغز بزرگ ۀشود انداز یباعث م ادیازد
 ... و الخ.ابدی شیافزا یباکتر 

                                                                                                                                                                 
1 - Homo sapiens 
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 نشگریگز  یاز ابزارها یجزئ یو باکتر  یاساس انسان، آهو، عقرب، افع نیهم بر
 یکیکه  میر یرا در نظر بگ رید. اگر ما دو شنرویبه شمار م رهایش ۀدر خصوص گون عتیطب
 نیانگیاز م یکه سرعت دوم یند به صورتاست و کُ  فیضع یگر یو د عیاست و سر  یقو 

 ریشمعمول،  طوربه ،کمتر باشد شانرامونیپ عتیموجود در طب یسرعت آهوها و بز کوه
 گریتواند با دیکه نم یاخواهد کرد، به گونه دایپ یفیضع ۀیبن ایرود می نیاز ب فیضع

 یخود به نسل بعد  یهامثل و انتقال ژن دیتول ،یر یگنر رقابت کند و به جفت یهاجنس
کند مثل  دیو تول یر یگتواند جفتیمغالبًا  عیو سر  یقو  ریاست که ش یدر حال نیبپردازد. ا

 یتر را برایجانور قو  عت،یطب بیترت نیا بهانتقال دهد.  یخود را به نسل بعد  یهاو ژن
 .گزیندبرمینجات و بقا 

در خصوص آهوها به شمار  عتیطب گرنشیگز  یاز ابزارها یکیخود  ریآن طرف، ش از
درنده  واناتیح ۀتواند از آروار یتر را که بهتر معیتر و سر یقو  یآهو  عتیچرا که طب ؛رودیم

اطرافش  طیکه بتواند خود را بهتر با مح یژن بیترت نیکند. به ایم نشیگز  رهایی یابد،
 .گرددیکار ناتوان باشد، حذف م نیکه از ا یژنماند و می یوفق دهد، باق

تصور کرده که  یراز ینه آن گونه که ش .اصلح است یو بقا یعیهمان انتخاب طب نیا
 یتر براافتهیتکاملتر و کمنییپا ۀگون کی فردِ  بودن ناتوان یعنی یعیانتخاب طب دیگویم

؛ و اینگونه طرح اشکال بر این اساس، ترافتهیباالتر و تکامل ۀبه افراد گون دنانرس بیآس
 غلط او است.ناشی از فهم 

از  یخصوص مطرح نموده، از برداشت نادرست و  نیدر ا یراز یکه ش تیاشکاال سایر 
موجود  یبقا یعنی یعیدانست انتخاب طبیاگر م را کهچ؛ استانتخاب طبیعی ناشی شده 

از مجموعه  نیموجودات، ا رامونیپ یعیطب طیمثل در مح دیو تول یزندگ ایتر بر یقو 
 نمود.یرا مطرح نم یاشکاالت سطح

دارد  یجا یطیکه در مح قدیبلند وانیح برای مثال عنوان ی بهعیانتخاب طب مفهوم
ماند یم یباق یوانیاست که ح نیا رد،یگقرار می ارشیدر اخت یکه غذا در ارتفاع مشخص

 نی. اگذاردو صفت بلند بودن قد را برای فرزندانش به ارث می رسدیبه غذا م شکه قّد 
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موجود، و  یبه غذا یاو در دسترس شدن ناتوان ایکوتاه قد  وانیهمچنین مردن حموضوع 
 های خود به نسل بعد را به دنبال دارد.نژمثل و انتقال  دیبر تول یو  تواناییعدم  زین

 شیدهد، باعث افزایخاص قرار م یوانیح اریدر اخت یفراوان یکه غذا یطیمح همچنین
 یحجم آن رو  شیمناسب با افزا یکیکه جهش ژنت یشود؛ هنگامیم وانیحجم آن ح

 دهد.
دهد یاجازه م یعیطب طیاست که شرا نیاصلح ا یبرا یعیانتخاب طب یمعنا بنابراین

. چرا که ریخ گرانیو د ؛ابندیبقا  ،برتر هستند یهاژن یکه دارا از یک گونهافراد  یکه برخ
که به  یگروه ایرفته  انیاز م واناتیح یبرا یها مناسب است ولبازمانده یبرا طیشرا نیا

منتقل سازند، مناسب  یخود را به نسل آت یهاژن اندنتوانسته ولددر زاد و  یناتوان لیدل
 .نبوده است

با عنوان تکامل میان خود و داروین به نگارش را خیالی  ییگوو همچنین گفت یراز یش
 :فکنیماست نگاهی بینوشته  یراز یآنچه شبیایید به . درآورده است

مختلف  یهااز گونه یار یدوم، تکامل: آنچه که در بس لی: دلنیدارو
 ایبه دن ریسردس میدر اقلانسانی که  مینیبیدهد. ما میم رخ واناتیح
صادق  زین واناتیموضوع در مورد ح نیشود. ایمپوست  دیسف د،یایب

حاالت، شکل  م،یدر هر اقل وانیح ۀگون کیاز  یخاص ۀتیر بنابراین ؛ است
است.  طور نیهم زین اهانیکند. در مورد گیم دایپ یخاص یاهو عادت

در  رییتغ یعنی یتکامل عرض نیب یدهد، تفاوت یرو  یزیچ نیچن اگر
سایر تفاوت آب و هوا و  لیبه دل وانینوع ح کی یهارنگ، اندازه و عادت

 وانیبه ح اهیگ اه،یشدن سلول به گ لیبه سبب تبد ،ی، و تکامل طولشرایط
 به انسان وجود نخواهد داشت. وانیو ح

دو  نجایاست. ا بیعج واقعاً (: استدالل شما یراز ی)ش مسلمان
 موضوع وجود دارد:
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متفاوت  لیانسان به دل ای اهیگ ،وانیحنوع  کدر یتفاوت داشتن  -1
که نیضمن ا است؛ یجزئ ییهاو آب و هوا، تفاوت میبودن اقل

 یکیها که مثل انسان رند؛یگیمقرار تیره  کیافراد تحت  ۀهم
 .زرد یگر یسرخ و د یکی ،است اهیس

 یدارا یخرس قطب یول باشند؛خرس  ۀگوناز تمام افراد آن  ای
 زین یر یخرس مناطق گرمس و است یمشخص یهایژگیو
 ست.ا خاص خود را دارا یهایژگیو

ی هایژگیو یگندم عراق یول ؛تمام افراد آن گندم هستند ای
 .گرید ییهایژگیو ییایدارد و گندم استرال خودش

واجد  ،زیست طیمحهای دگرگونی لیبه دل زیچ کیکه نیا -2
آن و ، شود مونیم یکی نیشود. مثاًل ا نیادیبن یهاتفاوت

نیای  کیاز  یکه همگ یدر حال ؛اهیگ نیو ا ،انساندیگری 
 .باشندنشات گرفته مشترک 

 نوع اول است.از دانند، یو همگان م میکنیآنچه ما مشاهده م
آن است که  مانند نیا ست؟یمورد چ نیشما در ا لیاما نوع دوم؛ دل

توان آجر و سفال و خشت ساخت، یل مکه از گِ  طور همان :ییبگو
 است؟پذیر امکان یاسیقچنین  ایآ آورد. دیپد زیتوان آهن و عاج و آب نیم

 کنم!ل میمّ أ: تنیدارو
 شما سوم لی. دلشددوم شما باطل  لیدل (: بنابراینیراز ی)ش مسلمان

 1ست؟یچ

                                                                                                                                                                 
 م. فصل انتخاب اصلح ۱۹۷۲. ق ه ۱۳۹۲ن اسالم و داروین، چاپ اول محمد شیرازی، مناظره بی -1
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در واقع  ،است دهیبه تصور کش نیبا دارو یراز یکه ش یالیخ یگو و گفت نیاپاسخ: 
 یو طول ینه تنها تکامل را به دو بخش عرض نیچرا که دارو ؛است نیو افترا به دارو نیتوه
 چیبه انسان ه وانیو ح وانیبه ح اهیگ اه،یسلول به گ لیاز تبد یکند بلکه و ینم میتقس

قائل  زیندیگر  ۀای به گونجهش از گونهبه  همچنین یاست. و  اوردهین انیبه م یسخن
 یکس ی نیزامروز شناسان و حتی سایر زیست یشناسان تکاملزیست نیبو حتی  ستین
 .باشدای جهش گونهبه معتقد شود که ینم افتی

از دانند، یو همگان م میکنیمشاهده مآنچه ما »: دیگویکه م یراز یسخن ش نیاما ا
که خودش متوجه باشد، تکامل را نیبدون ا یراز یست که شا معنا نیا به «نوع اول است
 ولی است. کرده محدود -هاخرس ۀر تی مانند- هارهیآن را به حد و مرز ت یتأیید نموده ول

 نجایا لیدل نیه همکند. بیرسد، آن را رد میکه بحث تکامل به طبقات باالتر م یهنگام
این که چرا  دیو بگو اوردیب لیدلها برای توقف تکامل در مرز دگرگونی تیره دیبا یکه و  ستا

رسد، در حالی که رسیدن به این مرحله با نمی (هارهیتباالتر )جدا شدن  ۀتکامل به مرحل
ناپذیر است؛ چرا که این مرحله حاصل زیاد شدن دگرگونی در طول گذشت زمان اجتناب

 .استزمان 
 یکیشود و اگر در کنار جهش ژنتیمنجر م یها قطعًا به دگرگونجهش ژن مییگویم ما

و  دیبه بروز صفات جد نهایاوجود داشته باشد، مجموع  زیمثل ن دیتول ،یعیو انتخاب طب
... منجر و  هادر اندازه، شکل، نوع موها و پنجه رییتغ لیموجود زنده از قب یبرا ژهیو
خواهد شد.  شتریو ب شتریها بتفاوت نیا و با تجمع تغییرات، زمان شتگردد؛ و با گذیم
در با انباشتگی  یعنی ؛قبول دارند رهیت کیرا فقط در  نهایا ۀو همفکران او هم یراز یش

به  این تغییراتکه  یهنگام یول .سال ونیلیبعضًا چند م ایصدها هزار سال  یزمان ۀفاصل
 یقطع ۀجینت یدگرگون نیکه ااین وجود با !کندیرسد، تکامل را رد میم رهیت یحد دگرگون

رخ  -سال ونیلمی هاده مثالً -ی تر یاست که در مدت زمان طوالن ییهایانباشت دگرگون
فراهم  نیادیبن یهانوع تفاوت نیظهور ا یبرا یکه زمان کاف یاداده است، به گونه

 داد. یجا گرید ۀر یت کیبتوان جاندار را در  ،یشناستا طبق مباحث علم زیست گردد،
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 طیاز شرا تیکه به تبع ساختار جاندار دیو تجد یر یگبازشکلاو پذیرفته است که 
 جادیاست که باعث ا فرایند نیمستمر و هماست  یفرایند  ،ردیگصورت می ی آنطیمح
از نظر شکل، اندازه، وزن،  ود نیا ؛شودمی بو خرس آفتا یخرس قطب نیو تفاوت ب زیتما

او  یدارند. ول گریکدیبا  یفاحش یهاتفاوت (سمیمتابولسوخت و ساز )رنگ، نوع غذا و 
را  هاآنکه مثاًل از تفاوت و تمایز برسد  یبه حد  یر یگبازشکل نیاپذیرد که )شیرازی( نمی

اقامه  لیبر آن دل دیبا یراز یاست که ش یزیهمان چ نیمختلف قرار دهد. ا ۀر یدر دو ت
مبتنی بر است که  یساختار  دیو تجد یر یگبازشکلانباشت  ۀجینت یبند طبقه رایز  ؛کند

به شرط فراهم  عتیها در طبجهش ژن ،نظریلحاظ  بهدهد. می یرو  یکیجهش ژنت
 ها منجر شود.رهیها و تانواع جانداران، دامنه جادیتواند به امی ی،بودن زمان کاف

کار  نیاست. ارسیده اثبات به  شگاهیاست که در آزما یموضوع یکیژنت بیترک رییتغ
 ای ـمیشاهد هست ییطور که در بمباران پرتو همانـکنترل نشده شکل است، چه به  یشدن
 ـ.پذیردصورت می یاکه در حال حاضر به شکل گستردهـکنترل شده شکل به 

کامل  یکیژنت ۀنقش زندهغیر  ییایمیاز مواد شتوان میکه  دهیرس ییاکنون کار به جا
، از تخمک و شگاهیدر آزما میتوانمی یتئور لحاظ اساس به  نی. بر انمود دیرا تول یباکتر 

 رونیآن ب ۀن که هستتخمک یک زسلول شامپانزه و  یهافقط از هسته ایاسپرم شامپانزه 
عبارت است از اصالح  میدار  ازیکه ن یزیچ تنها .میبه وجود آور  یانسان ،آورده شده است

 یها، با کروموزومترکیبکه از لحاظ تعداد و  یاشامپانزه به گونه یهاکروموزومساختار 
 است. ریپذامکان یاز لحاظ تئور  زیکار ن نیانسان برابر شود؛ و ا

 ۀنقش دیپس از تول شگاه،یطور که در آزما . همانرفته است نهایفراتر از ا اریموضوع بس
 ،یباکتر  توپالسمیو کاشت آن در س زنده ریغ ییایمیاز مواد ش یکامل باکتر  یکیژنت

امکان  ب،یترت نیهم به، 1مثل خود ادامه دهند دیو تول اتیها توانستند به حکروموزوم

                                                                                                                                                                 
 ( اولین سلول زنده را در آزمایشگاه تولید کرد.Craig Venterپروفسور کریگ ونتر ) -1
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چرا که  ؛است ریپذامکان زندهغیر  ییایمیاز مواد ش یآدم یهاکامل کروموزوم ۀنقش دیتول
 هاییتفاوتمگر وجود ندارد،  یانسان تفاوت یهاو کروموزوم یباکتر  یهاکروموزوم نیب

ساخته  یکسانیساختمان بزرگ که هر دو از مواد  کیساختمان کوچک و  کی نیکه ب
 گردد.می هدهمشا ،شده باشند

در  یو اورانگوتان را جملگ لیانسان، شامپانزه، گور  ی،شناسستیعلم ز  گرید یسو  از
در  زنیها طور که تمام خرس دهد. همانمی یجا ،واره استانسان ۀر یکه همان ت رهیت کی
. تفاوت انسان و شامپانزه، از جنس همان رندیگها قرار میخرس ۀر یبه نام تیکسانی  ۀر یت

 یهاو چه بسا تفاوت ؛وجود دارد یخرس آفتاب و خرس قطب نیاست که ب یتفاوت
و خرس  یباشد که در اندام خرس قطب ییهاشامپانزه و انسان کمتر از تفاوت یجسمان

که تکامل وجود دارد و او نیبه ا یراز یش ۀگفتشیاذعان پ ،اساس نیآفتاب وجود دارد. بر ا
که بداند چه نیبدون ا یراز ید ششوباعث می ند،یبمی رهیت کیآن را در داخل افراد 

اصل مشترک  کیاز  یقبول داشته باشد که شامپانزه، بونوبو و انسان همگ د،یگومی
 .باشندمی رهیت کیافراد  هاآن یچرا که همگ ؛اندکرده دایتکامل پ

 :دیگوکه می یراز یسخن ش نیا
توان آجر و یل مکه از گِ  طور همان :ییآن است که بگو مانند نیا»

چنین  ایآ آورد. دیپد زیتوان آهن و عاج و آب نیسفال و خشت ساخت، م
 «است؟پذیر امکان یاسیق

آن  یادر ساختار ذرات هسته یر ییآجر از گل، تغ نچرا که ساخت ؛معنایاست بسخنی 
گل تبدیل شدن اساس  نیبر اتوان می ایآورد، تا به عنوان مثال گفته شود: آبه وجود نمی

به  گر،یبه عنصر د یعنصر  لیتبد فرایند اصوالً را بسنجیم؟ همچون آهن  یگر ید ۀبه ماد
از  اسیق نیو ا میرو هستهدارد و لذا ما با دو موضوع متفاوت روب ازینها اتمساختار  دیتجد

 هبهیچ ربطی  ،یمثال سطح نیو استفاده از ا یراز یش ۀسیمقا نیا ست.ا معنایب شهیر 
از  یدر تکامل در سطحگوناگون شدن  رایندارد؛ ز شود حاصل میتکامل از آنچه 

است  ییهاآن دسته از کروموزومبا ساختار که هم ردیگجانداران صورت می یهامولکول
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جاندار تا جانداری خصوص از  نیآنچه در ا. هستند یکسانی یمولکول بیترک یکه دارا
 نیا یراز یآن است که اگر ش تیاست. واقع یساختار مولکول نیاترکیب تفاوت دارد،  گرید

 ،افتی انپای یراز یپاسخ به اشکال ش نجایاو بهتر بود. در ا یکرد، برانمی انیرا ب سهیمقا
 دهم:شرح می شتریموضوع را ب یاندک یول

از  ات،یچرا که ما در تکامل ح ؛دیگوداند از چه سخن مینمی یراز یرسد شنظر می به
کنیم ها صحبت مییعنی کروموزوم سازیناصر زندگع ۀدهندلیتشک یساختار اجزا دیتجد

توان پیدا گیری ساختار یک عنصر میو معادلی که برای آن در سطح عناصر برای بازشکل
دهی گیری و شکلباشند، و عناصر شیمیایی از قابلیت بازشکلها میاتم ۀکرد، هست

تا  ،آهن بپرسد ۀدربار  دانکیز یف ایشناس هانیک کیتوانست از می یو برخوردار هستند. 
ما وجود دارد  رامونیپ یانبوه، در هست ریکه در مقاد یگر یکه آهن خود از عناصر د ابدیدر 

در  یاهسته یهمجوش فراینداز عناصر، از  گرید یار یو بس آهن است. افتهی لیتشک
عناصر  لیتشکمنجر به پیدایش و  فرایندبه وجود آمده است و این  ما رامونیستارگان پ
ها است، اتم ۀهست یر یگو بازشکل یراتمیذرات ز  ۀکه سخن ما دربار  یهنگام .شده است

 ۀهم را کهچ ؛وجود نخواهد داشت یتفاوت دروژنیه و ومیکربن، هل ژن،یآهن، اکس نیب
یا  یدهاساس امکان بازشکل نیو بر هم اندسازنده به وجود آمده یاز همان اجزا نهایا

. وجود داردعناصر  ۀیاول ۀهمان مواد سازند از یگر یمواد د دیتول یبرا هاآنساختار  دیتجد
 ومیو هل دروژنیدهد. در ستارگان همی یرو  زیاست که در ستارگان ن یزیهمان چ نیا

 یتر نیسنگ یهاعناصر سبک به هسته ،یاهسته یسوزد و به دنبال وقوع همجوشمی
کربن،  بیترت نیا به گردد.می لیتبد ،وجود دارد یشتر یپروتون و نوترون ب هاآنکه در 

منجر  ،که همان آهن است دارتریشود و به عنصر پامی دیعناصر تول گریو د ژنیاکس
به عناصر  یاهسته یهمجوش فرایندستاره،  یرنواختر بَ با انفجار اَ  سپس. شودمی

 گردد.منجر می ومیهمچون اوران یتر نیسنگ
اتم )پروتون و نوترون( تسلط  ۀهست ۀدهند لیبر ذرات تشک میاگر ما بتوان بنابراین

 یانرژ  م،یدار  ازین فرایند نیدر اآنچه . میآهن به وجود آور  ،عناصر گریاز د میتوانمی م،یابی
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به  اتمی ۀنیروی هستکه در آن،  یاندک و مناسب ۀاست که عناصر را به فاصل یمیعظ
 نیبه عنوان مثال ا که، کشاندبدهد می یرو  یاهسته یشدت اثرگذار است و همجوش

 گر،یعنصر د کیاز  یعنصر  دیاساس تول نیا برشود. فراهم میدر ستارگان وضعیت 
 در حال وقوع است.مرتب  طوربهما  رامونیاست که در جهان پ یفرایند 

وجود دارد که  ترنیسنگ یهاسبک از اتم یهااتم دیتول یهم برا یتر راه آسان البته
 یادیز  یساختن ذرات به هم به انرژ  کینزد یبرا فرایند نیا. در است یاهسته تشکاف

 ومینرااو های اتممانند  داریناپا یهاواداشتن هسته از،یمورد ن زیبلکه تنها چ م،یندار  ازین
به  یاهسته یهاروگاهیاست که در ن یفرایند همان  نیا است. یاهسته تبه شکاف ۲۳۵

جذب  یبرا میوکادمآلیاژ همچون  یاافزودن مادهبا  مثالً ؛ دهدصورت کنترل شده رخ می
ی تا در حد قابل قبولی باقی بماند، اهسته تشکاف فرایند کنترلجهت  اضافی یهانوترون

 ای به میزان غیر قابل کنترلی نرسد که به بمب اتمی تبدیل گردد.و شکافت هسته
** ** ** 

 دهند ایثار نیستکردن دین وهابی و اینکه آنچه پیروانش انجام می رسواوجوب 

Ahmed Alhasan 2014مارس  6 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.می ونداز خدا

Khalil AL-alwani است هنوشت: 
کتاب  بارۀموضوع در ، احمدالحسنپس از تحیت و سالم به سید . پرسشموضوع 

از چه ایثاری سخن »این کتاب آمده است:  279 ۀدر صفح .است «خداییبیتوهم »
که مخالف کسی را هر اینکه و هستم ها ه من مخالف افکار تکفیریکنایبا . «یمیگومی

زیرا ند دانمیمرا تکفیر و خونم را حالل  هانآ اینکهبا و  ،رساننداست به قتل می شاناعتقاد
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یعنی ـ آنانبا وجود این،  ، ایمان دارم و نه غیر او به خالفت علی ابن ابی طالب
عراق و  ،مالی ،افغانستان ،صربستان ،بینم که در چچنرا می ـهاها و سلفیتکفیری

یاری  کنند و در پِی همسر رها می چیز را از مال و فرزند وزیرا همه ؛سوریه، ایثار حقیقی دارند
در حالی کنند خود را منفجر می هاآنبینیم ما می !روند که معتقدند درست استدینی می

خود  با چشمجنگند که گویا بهشت را میطوری و دهند اهمیت نمی یچیز که به هیچ
برای  اه نفوذییا ر  ، اسلوببزرگوارآیا از نظر شما  شتابند.می شسویبهبینند و گویا می

 سویبهبیعت ها را زیر پرچم را تغییر دهیم و آن هاآن تا بتوانیم افکاروجود دارد گو و گفت
دارند و اینکه دیگران را بر خود مقدم می هاآنایثار و اقدامات تا اسالم از خدا گرد آوریم 

خاطر زیادی بهشاید ؛ نگرفتمپاسخی م ولی اهمطرح کردجا سؤال اینچندین ؟ مند گرددبهره
خالد  ،ارادتمند شما شما بوده باشد.توسط ها آن ۀخواندن همبرای  و نبود وقتتوضیحات 

 العلوانی.

 پاسخ:

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین

. این وجود ندارد چشمداشتواقعی بی گریکردن خود و ایثار بین قربانیمالزمتی  چهی
ها ژنعنوان مثال بهکه  ـ یمعین مصلحتجهت موجود زنده بهامکان وجود دارد که یک 

 ـکنند آن موجود زنده را وادار کنندبا ایجاد غددی که هورمونی معین ترشح میخاطر آن به
این محرک عامل  دهدزنبور کارگر خود را به کشتن میوقتی  خود را به کشتن دهد.

های فردی، حساب مجموعه ژندر  شاخصهترین مهم زیرا ؛ژنتیکی است ،کردنقربانی
از خود در محیط ژنی که بنابراین  ؛و انتخاب طبیعی استتکامل سود و زیان در مسیر 

از فیلترهای  هاآنامکان عبور  تا ،کندمی محافطتهای معین ای از ژنبقای مجموعه
 ،فردیی تیکژن ۀضمن آن مجموعدر  ،کندفراهم  را نسل دیگر بهنسلی  ازانتخاب طبیعی 

در  تبه خودکشی و هالک مجسواداشتن  ،ژن این حتی اگر عمل ،شودثابت و استوار می
 .امهساختروشن  خداییبیرا در کتاب توهم مطلب معین باشد که این  هایموقعیت

در برابر حفظ  کندهای فردی را حمل میای از ژنیک زنبور که مجموعهبدن  دیدنزیان
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سودی بسیار برای آن شک بی کنندها را حمل میهمان ژن دیگر که زنبورهزاران بدن 
 کند.فراهم میها ژنمجموعه 

 ؛استبه همین صورت مادر  راجع به اصخ طوربه یاخانواده  خصوص وضعیت در
است  یتیکمصلحت ژناین دهد. آری ، خود را به کشتن میشخاطر فرزندانبهوقتی مادر 

 شدن مادرقربانیبنابراین ؛ دهدسوق میخود  ردنکقربانی سویبهمادر و زنبور را  که
های فردی، شدنی است که مصلحت ژنبلکه قربانی ؛ایثار حقیقی نیست ـخودخودِی بهـ

گیری موضع وقتهر بنابراین ؛ د به نسل بعدی منتقل شوندنتا بتوانکند مقرر میآن را 
بدن که کنیم مالحظه میحاصل کند های فردی ژن ۀسودی برای بقای مجموعخاصی، 

رقم بخورد؛ اش در این مسیر زندگییافتن و پایان تحتی اگر هالک ،شتابدآن می سویبه
حمل در خود ها را شود که آن ژندیگر میبدنی یا ها بدنباعث بقای عمل زیرا این 

عمل این  سویبهکه بدن را اند بنیان نهادهرا کارهایی وساز ،ها در بدنکند. پس ژنمی
های ای از ژنزیرا این کار باعث حفظ مجموعه شود؛ تشباعث هالکحتی اگر کشاند، می

 شود.موجودات زنده میعمومی های ژن ۀمجموعضمِن فردی، 
 سکهر  .کندمیروشن را مطلب که این است  «خداییبیتوهم »از کتاب  زیر متن
 :مایدنتواند به کتاب مراجعه میی است تفصیل بیشتر خواهان 

 یرفتارها بعضاً  واناتیح یبرخ مینیبمی م،ینداز یب ینگاه خود رامونیپ به اگر»
 در مادران و پدران رفتار در را آن نمود میتوانمی مثالً . دهندمی نشان خود از یاثارگرانهیا

 کندو کل زین و کارگران گرید و ملکه برابر در کارگر یزنبورها رفتار فرزندانشان، قبال
 واقع در و کردن ثاریا ظاهر به ای است یواقع یثارگر یا ن،یا ایآ یول ؛میکن مشاهده

 ای ها،ژن یخودخواه ییرفتارها نیچن خاستگاهچراکه  !؟است یکیژنت یخودخواه
 نهایا که ستا هاژن نوع نیا حاملهای بدنحفاظت کردن  به لیتما ای و یشاوندساالر یخو
 نیوالد یمدارا و نرمش گرید عبارت به؛ دهندبروز می از خود یانهیاثارگرایا یرفتارها نیچن

 از محافظت یبرا کارگر یزنبورها یفداکار  زین و هاآنخوراندن غذا به  و فرزندان به نسبت
 در تیموفق یژگیو از که استهایی ژن یخودخواه بر اساس خواهرانش، و ملکه و کندو

 از لیدل نیا به مادر و پدر که است آن یکیولوژ یب تیواقع .برخوردارند بقا و استمرار انتقال،
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 سوق یرفتار  نیچن به را شانیا ،هاآن ژنوم در یژن که ندکنمراقبت می خود فرزندان
 ازها هورمون ای و غدد مغز، ،یعصب ستمیس ساخت بر که یتأثیر  قیطر  از مثالً  دهدمی

 ژن نای وجود بقا، و انتشار در هاآن ژنوم تیموفق لیدال  از یکی و گذاردمی یجا بر خود
 .دهدمی سوق نهیاثارگرایا رفتار آن به را شانیا که است

 استمرار و بقادر  ن،یوالد ژنوم چگونه که این است دیآمی شیپ نجایاکه در  یالؤس
 فرزندان، رایز  :دبیان کر  یسادگ توان بهمی را سؤال نیاپاسخ  ؟گرددمند میبهره فرزندان

 یمین حامل انسان، ۀبچ مثال عنوان به. هستند خود نیوالدهای ژن از ینیمع درصد حامل
 .است پدرشهای ژن از یمین و مادرهای ژن از

 و فرزندان به نسبت ثاریا ژن شان،یکیژنت بیترک در که ینیوالد از دسته آنبنابراین 
 ۀآماد و ستهیشا را فرزندان که یاگونه به ،شودمی افتی هاآن یازهاین ساختن وردهآبر 

 دررا  خودهای ژن یبقا و استمرار نیوالد نیا ،دینمامی مثل دیتول و بلوغ سن به دنیرس
 یبرا نیوالد ثاریا) یثارگر یا نوع نیا در نتیجه. نمود خواهند محقق ی،آتهای نسل

 آورده وجود به را آنها ژن یخودخواه یعنی ؛است خودخواهانه و یکیژنت واقع در( فرزندان
 ندارند خود فرزندان به یکاف توجه که ینیوالد از دسته آن. گرددمحسوب نمی یواقع ثاریا و
 ستینهایی ژن شامل هاآن ژنوم که ینیوالد گرید عبارت به ای کنند،نمی تیحما هاآن از و

( مراقبت و غذا النه، نمودن فراهم لیقب از) وادارد فرزندان از حمایت به را هاآن که
 تیترب در هاآن خالصه طوربه رایز  ؛دهند انتقال بعدهای نسل به را خودهای ژن توانندنمی

 برسند، بعدهای نسل به خود یکیژنت بیترک انتقال و مثل دیتول بلوغ، سن به که یفرزندان
 ،ژنوم ۀنقش ای یکیژنت بیترک نیا گرید عبارت به ای نیوالد نیا بیترت نه ایب. ناموفقند
 حذف رقابت ۀگردون از ،افتهین استمرار هاآن خاصهای ژن ،یزندگان نیا در و شده مجازات

 .شودمی
ها ژن اگر و دارد یکیژنت لیدلکامل  طوربه فرزندان، به نیوالد اهتمام و توجه مسئلۀ

 کار به را همان بسا چه ،بیابند فرزندان به نیوالد میمستق توجه جز به یگر ید موفق راهبرد
 را شیهاتخم پرنده نیا. است اتفاق افتاده کوکو نام بهای پرنده مورد در هیقض نیا. بگیرند

 به نسبت خودش او. کنند تیترب را فرزندانش هاآن تا دهدمی جا انشیقربان ۀالن در
این پرنده به . دهدنمی نشان یاعاطفه چیه هاآن به نسبت واست  توجهیب فرزندانش
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قربانی که به جای  ۀپرند ۀدر الن هاآنها، با قرار دادن محض برآورده ساختن نیاز جوجه
دهد. این مثال دلیل هایش پایان میاش را با جوجهدهد، رابطهرا پرورش می هاآنوی 

 شود.ها مربوط میژن ۀها، به حیطبدن مسئلۀواضحی است مبنی بر اینکه 
 با یادیز  اریبس یکینزد هاآن. دارد وجود زین ارگرک یزنبورها مورد در مسئله نیهم

 از یهمانند  ۀنسخ یهمگ خواهران رایز  ترند،کینزد هاآن به مادر از و دارند خود خواهران
 دشمن، به حمله یبرا گرفتن یشیپ و یفداکار  در رو نیا از. باشندمی دارا را پدرهای ژن
 ژن نیا .ردیممی زدن شین از پس کارگر زنبور کهاین وجود با؛ دارد وجود یمنطق لیدل
 عمل بهتر کندو از محافظت دراست  توانسته رایز  بوده موفق بقا و استمرار اد،یازد در ثارگریا

 ماندن زنده منفعت از شیب دارد دنبال به اوهای ژن یبرا کارگر زنبور مرگ که یمنفعت. کند
 مادر از دفاع با زین و خواهرانشان یجا به مرگ در گرفتن سبقت با هاآن رایز  ؛است آن

 ۀهم بدن در شیخو موجودهای ژن از یادیز های نسخه استمرار و بقا در ،(ملکه زنبور)
های اسپرم وها تخمک در موجودهای ژن یبقا در نیهمچن و دارند نقش کارگر خواهران

 یبیترک آن از یکیژنت بیترک نیچن دیتردیب. گذارندتأثیر  زین( ملکه زنبور) مادر بدن در موجود
 ییآنها ،عتیطب. است تواناتر استمرار و بقا ایبر  رند،یگنمی یشیپ گریکدی بر یفداکار  در که
 نوع آن مییبگو دیبا ای ؛قدم هستندپیش ...و  شجاع ،یفداکار  در که کرد خواهد انتخاب را

 طیمح یعیطب طیشرا برابر در ،افتهی استمرار و بقا تواندمی یخوب به که یکیژنت بیترک
 .کند مقابله رامونشیپ

 یحتـ باشد داشته همراه یشتر یب منفعتها ژن یبرا ،یفداکار  که یزمان تا یکل طوربه
 کی قبال در یثارگر یا یژگیو تواندها میژن یخودخواه ـهاآن نیب قرابت از یپوشچشم با

 «.کند ریتفس را گرید موجود
اخالق  مسئلۀ« خداییبیتوهم »، در کتاب طور خاصبهانسان  خصوصاما در 

انسان وجود  ۀدر معادل یجدید  ۀمؤلفاینکه ام، و قرار دادهو بررسی انسانی را مورد بحث 
کس خواهان جزئیات بیشتری است هر  و است چشمداشتبیایثار حقیقی  که هماندارد 

اقدام  مسئلۀبه واهم خجا میدر ایناما ؛ مراجعه نماید «خداییبیتوهم »تواند به کتاب می
 ،، چه لیبرالیباشد ؛ چه این اهداف دینیبپردازممعین  یبرای اهداف« بدن»کردن به نابود

نیز و ـاین جوانب  ۀو برای هم ،باشدبوده میهنی، انسانی یا حتی نفسانی  ،چه مارکسیستی
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خود یا حتی زندگی و خود دهیم که  ارائهی از قربانیانی یهاتوانیم مثالمی ـدیگرهای جنبه
یعنی انتقال د؛ ناهتقدیم کرد که موجودات زنده به آن اهتمام دارند را ایشاخصهترین مهم

 ؛پذیر استآسانی امکانبهها نمونهشناسایی این معتقدم  بنده .های فردی به نسل بعدژن
رتاسر بسیاری از مردم در سشود. نشان دچار اشتباه نمیفهمیدکس در ی که هیچطور به

این در حالی که  ؛کنندارزیابی می «گرایانهایثار »را  هاآنکه اعتقاد دارند  چیزهاییجهان به 
های فردی، از مثالپوشی با چشمو  ـ1«گواراچه»مانند ـ دنارتباطی با دین ندار موارد هیچ 

 ـشودمتصف آن  هتواند بمیس انسانی هر نفْ که صفتی است که ایناعتبار  بهـایثار حقیقی 
این است که این  دهدچه در بسیاری موارد رخ میآن. استای حقیقی و واقعی مسئله
 تأمینرا  شکه خیر آخرت و دنیایـخود را  ۀشدطراحی صحیِح جایگاه  وقتیسانی، نفْ  صفِت 

به دهد و در دنیا و آخرت سوق میو خسران زودگذر زیان  سویبهانسان را  ،نیابد ـکندمی
آنجا بکشاند یا او را به  هودهبیبه منظوری پوچ و خودکشی  سویبهاو را تواند این ترتیب می

در چه ـگونه که همان ؛که خود را در میان جمعیتی از مردم در خیابان منفجر کندبرساند 
ترین نقش این صفت نفسانی مهم پس ؛کنندند و میاهکردها میسلفی ـحالچه گذشته و 

این  ـشودآن متصف  هب س آدمی در اونفْ شدن منتشر ۀنتیج درتواند میر انسانی که هـ
ی که یهادر برابر نقش ژنبرای انسان اهمیت جسم و بقای آن را  این صفت، است که

قربانی کردن جسم از و مانع  شده وارد عمل ،حامل ژن برای بزرگداشت اهمیت جسِم 
 عبارت است از که این هدف، یباالتر  ِی تیکژن برای هدفمگر  کاهش دهد شوندمی

 رهایزنبو بارۀگونه که در  همان عمومی؛ یعنی طوربههای فردی ژن ۀمجموعاز ت ظمحاف
 است. مطرحشان خانوادهو  کارگر

                                                                                                                                                                 
در بولیوی  1967در آرژانتین متولد شد و در سال  1928رهبر و نماد انقالب مارکسیستی در کوبا. وی در سال  - 1
ـ با شلیک های طوالنی که در جنگ چریکی و انقالب آزادی در آمریکای جنوبی و آفریقا سپری کردسالپس از ـ

 گلوله اعدام شد.
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دید که خودکشی و انتحار  دخواهیشود روشن گفته برایتان پیشاگر مطالب 
و  هاآن ندارد تا برای هدایتخصوصی به ۀشاخصهای سلفی )وهابیت( هیچ مجموعه

زیرا این قاتالنی که  باشی؛ها خاصی خطاب به آن سخِن خواهان ها، حق به آنشناساندن 
رایش پیدا بکه هیچ نظیری ـبینیم مردان و کودکان و زنان را با چاقو و با سنگدلی می

یقین وقطع طورهبگیرند، دندان می هبرا  هاهای انسانکنند و جگر ذبح می ـشودنمی
از هدایت و این عده دورترین افراد شناسند و به این دلیل اخالق نمییا عطوفت چیزی از 

 .هستندشناخت حقیقت و دین الهی 
به آن پرداختم و آن بیان فساد دین سلفی و تر پیشماند که باقی مییک نکته 

زیرا  ؛ستهاآنکردن مردم و شناساندن حقیقت به بیداردر راستای از اسالم،  شانحراف
و در هر دستش، پنج انگشت دارد دو دست حقیقی  خداوند ،سلفی وهابی ۀعقیدطبق 

های دین ها و نادانیبه همین ترتیب دیگر جهالت... دارد و  حقیقی و دو چشم حقیقی
بین دین سلفی و اختالف  ۀریشها و آناعتقادات به باید پس ناگزیر ؛ پرستانهسلفی بت

اختالف منظور از . پرداخته شود هسنی و شیعکنونی د ییا حتی تفاوت آن با عقا ،دین اسالم
بلکه اختالف در  ؛آمده است یا نهدینی در متن  «دست =ید » ۀنیست که کلمنکته این 

محال  پروردگار سبحانبارۀ در فهمی که ؛ است ون دینیسلفی وهابی از متنادرست فهم 
ی طور به ؛کشاندمیپرستانه بت انگارِی جسم ۀها را به عقیدکه آن؛ همان برداشتی است

مسلمانان سنی و شیعه  .وجود نداردها و عبادت هبل در جاهلیت آنکه هیچ تفاوتی میان 
ه است و دو چشم حقیقی منزّ  یاانگشتان یا  «دو دست»صفت پرستند که از خدایی را می

زیرا د؛ شونمی معنای ظاهریحمل بر  ـسنی و شیعهاز نظر ـ استی که وارد شده یهامتن
هستند. مثال چنین صفاتی، مثال نسیان و متعال محال وآن معبود سبحانبارۀ در 

در متن آمده در حالی که  ؛محال استمتعال وحق آن معبود سبحانفراموشی است که در 
گونه که دیدار امروزشان  )پس همان یْوِمِهْم َهـَذاَفاْلیْوَم َننَساُهْم کَما َنُسوْا ِلَقاء است: 
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 1کنیم(.امروز فراموششان مینیز را فراموش کردند، ما 
کنند های صورت و دست و چشم را حمل بر ظاهر میکه متن طورهمان ـآیا وهابیون 

و  ،و دو چشم و صورت دارد ،گویند خدا دو دست دارد و در هر دستی پنج انگشتو می
گویند خدا فراموش کنند و میحمل بر ظاهر مینیز این متن را  ـحقیقی هستندها این ۀهم

 کند؟!ی-م
صفت دو دست و دو چشم  اپروردگارشان بکردن توصیفِصرِف حتی از ها سلفی

ردیف صفاتی  ـپرستندمیاو را که ـها برای پروردگارشان . آنروندمی فراتر همحقیقی 
او گویند کنند و میتوصیف می «انسان شکل»مانند ـ هخاص طوربهاو را ـو کنند می

گوید: متن قرآنی میبا اینکه  (نه یک چشم و نه سه چشم)دو چشم دارد  فقطو  ،صورت
ِلُتْصَنَع َعَلی َعیِنی  فرماید: و می 2.چشم من ساخته شوی(در برابر )تا َواْصِبْر ِلُحکِم

ْعیِنَنا
َ
ک َفِإنَّک ِبأ  3.مایی(در برابر دیدگان )برای حکم پروردگارت صبر کن که تو  َربِّ

سبحان و  وندکه خداآنبا اینکه  ؛(دست سه و نهنه یک دست دارد )ها دو دست پروردگار آن
ا َلُموِسُعوَن : فرمایدمتعال می یٍد َوِإنَّ

َ
َماء َبَنیَناَها ِبأ )و آسمان را با دستان خود بنا  َوالسَّ

  4.(اش هستیمدهندهتوسعه قطعاً کردیم و ما 
 او .کنندمی ی توصیفشانسانجسم صفات با  کهپرستند بتی را میاینان، واضح است 

و تعداد انگشتانش بیشتر یعنی مثل انسان است و در هر دست پنج انگشت دارد دو دست 
گویند او در آسمان دو چشم و صورت دارد و می . اویا کمتر از تعداد انگشتان انسان نیست

 درتنها آنان  کنم که[]عرض می هاآن ۀدر بیان عقیدبودن دقیقبرای .  ...و است

                                                                                                                                                                 
 .]51عراف: ]ا. 1
 ]39طه:]. 2
 .]48طور: ]. 3
 .]47ذاریات: ]. 4
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 ؛اطمینانی ندارند ،ی دیگرییا جاقرار دارد دو چشم پروردگارشان در صورت اینکه  خصوص
انگشتان دست تعداد مانند تعدادشان هو قرار دارد کنند که انگشتان در دست می تأکیداما 

 از طول انگشتان مطمئن نیستند. لیو  است؛ ـانگشت پنجیعنی ـ انسان
شده پاسخ ضمیمهدر  ـجبرینابن یعنیـسلفی وهابی بزرگ  هاییکی از فقسخن این 

 گوید:او میآنجا که  ؛است «لمعة العقائد»کتاب شرح به 
است که گفته شود در صورت خدای متعال دو گوید: آیا صحیح کننده میپرسش: این سؤال »

 چشم و در دست او انگشتان و غیره وجود دارد؟ یا اینکه اینها از باب تشبیه است؟
ها، حدیثی وارد انگشت ۀپاسخ: در این خصوص چیز قابل اعتمادی وارد نشده است لیکن دربار 

شتان خود اشاره نمود و گفت: آمد و به دست و انگ شده که در آن آمده است یک یهودی نزد پیامبر
گذارد ها را بر این میگذارد و زمینایم که خداوند آسمان را بر این میهای خود چنین یافتهما در کتاب»

گذارد؛ و آن گذارد و مخلوقات را بر این میها و دریاها را بر این میگذارد و آبها را بر این میو کوه
َدُروا اللَه : ﴿پس از آن این آیه را خواند کرد. پیامبرشاره مییهودی در هر مرتبه به انگشتانش ا

َ
َوَما ق

ْبَضُتُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة 
َ
ْرُض َجِمیًعا ق

َ
ْدِرِه َواأْل

َ
شناخت او است و در  ۀخدا را نشناختند آن چنانکه شایست﴾ )َحقَّ ق

پس اگر وی اینگونه  «.یهودی، خندید ۀو به جهت تصدیق گفت (او است ۀروز قیامت زمین یکجا در قبض
آن مطلب را تایید کرده باشد چنین رسانده است که خدا انگشتانی در دست دارد، ولی با این حال الزامی 
وجود ندارد که در سرانگشتان و طول انگشتان و فالن و فالن خصوصیت همانند انگشتان مخلوقین 

 «.استوی تان در شود، وجود دست و انگشباشد بلکه آنچه ثابت می
دین سلفی مردم بدانند که واجب است تا ، بیان این امور برای مردمبنده اعتقاد دارم 

ر د ـکندترویج می رانیکوکاران کشتن امروز شمرد و که خون مردم را مباح میـتکفیری 
پس ظالمانه است  ؛دین اسالم نداردارتباطی با به خدای اسالم هیچ اعتقاد سطح اصل 

شرعی این است که  اتواجببه همین دلیل از  ؛م دین سلفی بر اسالم حمل شودیکه جرا
. بداریم منزه «دین سلفی وهابی»نام به شیطانیای شدهمسخبه دادن اسالم را از نسبت

جدای از  ـهمان گام نخست ازـ عقیده، دین سلفی وهابیسطح روشن شده است که در 
یم یتوانیم بگویا می ؛ابی غیر از پروردگار اسالم استپروردگار سلفی وه ،آری اسالم است.

دین سلفی  نیز و در سطح اخالق ـشدکه روشن ـسنت و شیعه است غیر از پروردگار اهل
بریدن سرکه از  ییخوارهاریزها و خونخون ،ولید قاتالنت ۀوهابی عبارت است از کارخان
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درست به همان صورتی  ؛شوندسیر نمید شنکُ میکودکان و زنان و خوردن جگر کسانی که 
ند؛ اهشدکه مشهور به زناکاری است  ـهندـشان مادر  ۀو پیرو سیر رفتار کردند که در سوریه 

و حتی اعتقاد دارم  گرفت!دندان به مشهور احد، جگر حمزه را  ۀمعرکی که در زن همان
که امروز ادعای  یکسبر هر  ،اسالم از آنبیان برائت و دین سلفی  کردنعریان

دین سلفی تسامح در برابر زیرا  ؛چه سنی باشد و چه شیعه؛ واجب است داردبودن مسلمان
به کردن اسالم و نابود معنایبهقطعًا  ،به اسالماین دین  انتساب دروهابی و تکفیری 

چه سنی باشند و ـ شودمحسوب می مسلمانی و هر مرد و زن اسالم آبرویکشیدن لجن
 هایسها که نفْ کردن بدنتکهتکهو  کشتار مانند هاجنایتترین با زشتآن هم  ـچه شیعه

 !هستند انسانی از آن بیزارراست و استوار 
** ** ** 

 زهرا ۀشهادت صدیقه فاطم مناسبتبهتسلیت 

Ahmed Alhasan 2014مارس  15 /احمدالحسن: 

 الله الرحمن الرحیمبسم 
 و الحمد لله رب العالمین

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.می ونداز خدا

و از  بزرگ گرداند )رحمت خدا بر او باد( 1شهادت برادرتان عباس درخداوند اجر شما را 
 راحمین است.الاو ارحم که ؛پذیرا شود نیکوخواهم او را به صورتی خدا می

که مصادف با روزهای شهادت فاطمه دختر محمد )صلوات  یدر این روزهای دردناک

                                                                                                                                                                 
در استان میسان است. وی پس از سقوط صدام طاغوت به دعوت  1966شهید عباس سبتی، متولد سال  - 1

 به فوز شهادت نایل گردید. 13/3/2014دستگیر شد و در تاریخ  2008ایمان آورد. پس از سال حق 
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نشر دوباره  ،مبارک منتشر نموده بودم ۀتر در این صفحچه را پیشآن استخدا بر او( 
 گرداند و اعمالتان را بپذیرد.بهای شما را بزرگ م. خداوند پاداشدهمی

 بسم الله الرحمن الرحیم»
 الحمد للهو 

 سالم و رحمت و برکات خدا بر شما
االول مصادف با یاد شهادت فاطمۀ زهرا )صلوات خدا بر او( است؛ در نیمۀ ماه جمادی

واسطۀ بهـ حالی که متأثر از جراحتی بود که در اثر تعرض به خانۀ محمد فرستادۀ خدا
 ـ به ایشان وارد شد.هجوم عمر و جماعت همراهش

برپایی مجالس عزا در سیزدهم، چهاردهم و توفیق مؤمنان خداوند به ارم امیدو 
و تهدید  به خانۀ رسول خداحملۀ عمر  چگونگیاالول و بیان ماجرا و پانزدهم جمادی

یعنی علی و فاطمه و کودکانشان )صلوات به سوزاندن آن همراه کسانی که در آن بودند ـ
 ـ عطا فرماید.خدا بر آنان(

ـ و دیگر خداوند محفوظشان بداردبزرگواران و مشایخ طالب حوزۀ مهدوی ـ انتظار دارم
ـ حقیقت واقعۀ هجوم به خانۀ فاطمه خداوند حفظشان فرمایدمردان و زنان مؤمن ـ

گونه که رخ داده است و با دالیل و گونه که هست و آن)صلوات خدا بر او( را بیان کنند؛ آن
بدون گفتن ناسزا یا دشنام یا لعن و نفرین به  1فانهای مخالاثبات تاریخی از کتاب

 مهاجمان.
اجازه دهیم مسلمانان شریف با خود انصاف پیشه کنند و بر اساس عدالت میان فاطمه 

اش یورش برده، مسبب آزار و سیدۀ بانوان جهانیان و کسانی که به خانه دختر محمد
ی بپردازند که منجر به این وجوی اسباب و عللشهادتش شدند، حکم کنند، و به جست

                                                                                                                                                                 
 ،تحقیق الزینی؛ تاریخ بالذری، 19ص، 1ج ،قتیبةابن ،عنوان مثال نگاه کنید به: کتاب االمامة و السیاسةبه - 1
 .975ص، 3ج ،البرعبدابن ،؛ االستیعاب443ص، 2ج ،؛ تاریخ طبری587ص، 1ج
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بود؛ همان  هجوم شد؛ اسبابی که محور و اساسش وصیت رسول خدا حضرت محمد
 امت از گمراهی توصیف فرمود؛ آن هنگام که رسول خدا بازدارندۀوصیتی که آن را 

در حالی که در بیماری منجر به خواست وصیت را برای عموم مردم در روز پنجشنبه ـ
 اش به جنابش اعتراض کرده، رسول خدادستهوـ بنویسد و عمر و داروفاتش قرار داشت

 مصیبت وکنند؛ گوید )یعنی خرفت و کودن شده است( متهم میرا به اینکه هذیان می
از نوشتن این نوشتار بازدارنده برای  نتیجه رسول خداواقع شد. در  هپنجشنب مشهور

شنبه آن را نپذیرفتند روی گرداند و پس از آن، در شب وفاتش برای کسانی که در روز پنج
امامان از ـ و نگارندۀ این نوشتارـ کسانی نوشت که آن را پذیرا بودند. شکر خدا که علی

برای امت بیان کردند و این نوشتار به شیخ  فرزندانش )صلوات خدا بر آنان( آن را حفظ و
« خاصه»نقل کرد و راویانش را با صفت  1«الغیبة»رسید و او آن را در کتاب  طوسی

شود؛ شان اثبات میگویی، توصیف کرد و به این صورت صدق و راستیعنی شیعیان مؤمن
برای کسی که  «وصیت»چرا که هیچ نکوهشی برای آنان ثابت نشده است. به این ترتیب 

است؛ کما اینکه وصیت، قرینه و تواتر معنوی هم « السندصحیح»کند با سند استدالل می
شود؛ و از آنجا که چنین توصیف شده شدنش اثبات میدارد و به این ترتیب صحت صادر

تنهایی کافی است تا امت را از گمراهی بازبدارد، محال است توسط افراد دیگری غیر که به
ادعا قرار گیرد؛ زیرا اگر امکان ادعای وصیت  اند موردشده ذکربانش که در آن از صاح

ـ به تنهاییبهمتعال که آن را ـوتوسط غیر صاحبانش وجود داشته باشد خداوند سبحان
گویی اینکه برای بازداشتن از گمراهی کافی است توصیف فرموده، متهم به کذب و دروغ

بودن آن از گمراهی خبر داده، در حالی که بازدارنده دارندهخواهد شد؛ چرا که او به باز 
شود به جهل و نادانی نسبت به غیب یا ناتوانی از حفظ و نگهداری نبوده است! یا متهم می

از ادعا توسط افراد باطل قبل از ادعای آن توسط صاحبش؛ در حالی که ساحت او 

                                                                                                                                                                 
 .300، در چاپ فارسی، صالله تهرانیعباد تحقیق، 150طوسی: ص ،غیبت - 1
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 ور است!دگویند بسی بهپیشگان میـ از آنچه باطلسبحانـ
 جویند،تمسک می خوشا به حال کسانی که به وصیت رسول خدا محمد

در همان ابتدا به نبرد برخاستند و  و وای بر کسانی که با وصیت رسول خدا محمد
گوید؛ به این دلیل که اسم برای جلوگیری از نوشتنش تالش کردند و گفتند او هذیان می

 ـ در آن بود.نخستیِن اوصیاـ علی
کنند و به هر تالش تبعیت می هاآنوای بر کسانی که امروز در مبارزه علیه وصیت از و 

گرفتن به وصیت رسول خدا حضرت زشتی ـ که علت آن نحوستشان است ـ برای اشکال
 «.شوند؛ تنها به این دلیل که اسم احمد اولین مهدیین در آن استمتوسل می محمد

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2014مارس  19 /احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 خواهم در خیر و عافیت باشید.از خدا می

Ahmad Alyamany ه استنوشت: 
 !احمدالحسن من، و موالیآقا  ،سالم بر شما

امروز به رحمت خدای متعال  ـراغچحاج حبیب یوسف حبیب ـ پدرم از انصار کویت
ـ مای پدر ـو از شما  باشدشما از انصار در دنیا و آخرت خواهم او شد. از خدا میرهسپار 

الحمد لله  ؛ وشایش و مغفرت برای کوتاهی مابخ ؛م هستمخواستار دعا برای بخشایش پدر 
 وحده.

یاری حق  ایبر  ـرویارو شد هاآنبا چیزهایی که تمامی با وجود ـاو سوگند که به خدا 
 ماند.قدم ثابت لیگردید و متحمل  یبسیار  هایخستگی احمد

 پاسخ:

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته
 و اعمالتان را بپذیرد.بدارد های شما را بزرگ خداوند پاداش

او را باال ببرد و او را با محمد و منزلت خواهم از خدا می .رحمت خدا بر پدر پاکتان باد
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در زمانی که او که قرار دهد؛ چراکننده شفاعتگری مبعوث فرماید و او را شفاعتمحمد آل
محمد و خاطر بهماند. خداوند او را  قدمیاور اندک بود، حق را یاری کرد و بر حق ثابت

 محمد، بهترین پاداش نیکوکاران عطا فرماید.آل
** ** ** 

  پاسخی جز بدزبانی ندیدم

Ahmed Alhasan 2014مارس  27 /احمدالحسن: 

 .برکات خداوند بر شماسالم و رحمت و 
 خواهم در خیر و عافیت باشید.از خدا می

داشتم  ـشیرازیـ پیشینمرجع  ۀبر نوشتکه  ایعلمی و دقیق و منصفانهبحث برای 
 هکنندگان این صفحعنوان خوانندگان و بازدیدتوانید به. شما میندیدمپاسخی جز بدزبانی 

 علمی چه معنایی دارد:دقیق رح یک طبه بدزبانی گفتن با پاسخحکم کنید که 
http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg 

 بارۀدر به بحث  ،شده استتکامل از نظر علمی ثابت ۀنظری ساختمروشن که پس از آن
ها های آنشود آیا پاسخروشن این نظریه پرداختم تا  گانکنند های ردنادانیها و جهالت
از حتی که اند کرده علمیای مسئلهگرفتار ها خود را ترین ارزش علمی دارد یا آنکوچک

علمی به پاسخ توانایی بحث و بررسی یا دادن که چه برسد به این ،عاجزندنیز آن  یدنفهم
 خود محمد شیرازی در کتابرا که چه آنصفحه همین در تر . پیشباشندآن را داشته 

 و با دالیِل و بررسی قرار دادم بحث مورد آورده بود  ـ«اسالم و داروینبین  ۀمناظر »نام بهـ
و نه مرکب  یکه این کتاب عبارت است از جهل ساختمانکار روشن قابلغیر دقیِق  علمِی 
 هاآنو  دیآحساب میهشیرازی اول ب و ، مرجعمتوفای این کتاب ۀنویسندبا اینکه  ؛بیشتر

ه است کرد ارائهاو که را چه آن که پس از او آمدندکسانی ند و داناو را امام خود می
 .اندبرگرفته

 ها برای معرفی او آمده است:رسمی آن ۀاین چیزی است که در صفح

http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg
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http://www.alshirazi.com/autobiography/shirazi/shirazi.htm 
در این صفحه « اسالم و داروین میان ۀمناظر »لیفات اوست و کتاب أت ۀو این صفح

 است:درج شده لیفات او أعنوان یکی از تبه
http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/nirai.htm 

پیش قدم  دداننامند و طرحش را علمی میامام میاو را کسی که تا من منتظر ماندم 
نه و نادانی عبارت است از جهل  وی کتاب ۀکه عمدکردم و گفتم مطرح به آنچه شود و 
نیافتم. نظر ـ ر این کار مهارت دارندالبته دکه ـولی جز بدزبانی  ؛، پاسخ بدهدبیشترچیزی 

را به  هاآنست که اواو بر همان اساس است و وکیالن صادق شیرازی و  هاآنمرجع فعلی 
که برخی از  یی استویدئوکنند. این اجابت مینیز  هاآنکند و همان کار دعوت می

حاوی سخنی از صادق شیرازی است که و  اندگردآوری کرده ـشان کندظخدا حفـن امؤمن
او را فرمان خواهد و از برادران و وکالیش می دهدفرمان میوکالی خود را به بدزبانی 

توصیف دقیقی « تسناشای» ۀشاید کلم !زبان جاری کنندت بر سناشایو الفاظ  ،اجابت
 نباشد. هاآنالفاظ برای 

http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg 
و  خواهیم پرداخت اندهکرد اتخاذیا  پیشنهاد دیگرانچه آنو بررسی اکنون به بحث 

حتی وکیالنش از یا ( صادق شیرازی ناامیدانه است چند انتظاریمانیم )هر منتظر می
مطرح کرده  «اسالم و داروینبین  ۀمناظر »امامشان محمد شیرازی در کتاب جهلی که 

 دفاع نمایند. است
** ** ** 

 اتخاذ کرده استتکامل  ۀبررسی آنچه سیستانی در خصوص نظری

Ahmed Alhasan 2014مارس  27 /احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 :اتخاذ کرده استداروین  ۀسید علی سیستانی در خصوص نظریبررسی آنچه 

http://www.alshirazi.com/autobiography/shirazi/shirazi.htm
http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/nirai.htm
http://www.youtube.com/watch?v=YUQMKfBKDJg
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 :سیستانیسید علی »
های اعتقادی، وابسته به آقای سیستانی و بیانگر افکار اعتقادی سایت مرکز پژوهش

معرفی این مرکز  ۀ. در صفحتحت اشراف ایشان است ومرجع شیعه آقای سیستانی است 
 در سایت آن آمده است:

العظمی سید علی حسینی سیستانی )مد ظله( اللهبینیم که مرجع عالیقدر آیتو می
در اقصی  هایی برای دفاع از مذهب تشیع و نشر معارف اهل بیتپروژهها و برنامهدارای 

 رود.نقاط جهان است که برترین نمونه در این حوزه به شمار می
های مبارک است که با نظارت و یکی از این پروژه« های اعتقادیمرکز پژوهش»

 و جناب حجت االسالم و المسلمین سید جواد شهرستانی تأسیس شده استپشتیبانی 
القعده در یازدهم ماه ذی افتتاح رسمی این مرکز همزمان با سالگرد میالد امام رضا

مفاهیم استوار و  گسترش، صورت پذیرفت و هدف آن پاسداری از عقیده، ق .ه 1419سال 
 . ...است وناگونگهای از طریق فعالیت یاری مذهب اهل بیت

با هدف لبیک گفتن به رهنمودهای مرجع دینی عالیقدر آیت الله العظمی سید علی 
ضرورت مقابله با افکار سکوالر و پاسخ به  ۀشان مستدام باد( دربار حسینی سیستانی )سایه

 1گیرد.ب، مقرر شده که مرکز ما انجام مأموریت اشاره شده را بر عهده هاآنشبهات 
 سایت همچنین آمده است:در این 

های اعتقادی الزامًا نظرات وارد شده در سایت مرکز پژوهش
 نظر جناب آقای سیستانی نیست. ۀدهندنشان

کلی در خصوص این  طوربهیعنی ممکن است بیانگر نظر وی باشد یا نباشد، و 
 موضوع مهم، این تنها چیزی است که من در سایت اعتقادی وابسته به آقای سیستانی

را رد کند و نظر خودش را اعالم  هاآنتواند ام. اگر اینها بیانگر نظرات وی نباشد، مییافته

                                                                                                                                                                 
 . ق( معرفی مرکز، قابل دسترس در:ه۱۴۳۳های اعتقادی )سایت مرکز پژوهش -1

http://www.aqaed.com/about 
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شود و این پاسخ، او را نیز ُملزم خواهد نماید؛ وگرنه اینها همان نظرات وی محسوب می
 نمود.

 های اعتقادی آمده است:در مرکز عقایدی سیستانی موسوم به مرکز پژوهش
 تکامل ۀپرسش: بطالن نظری

 و برکاته رحمة اللهسالم علیکم و 
علمی داروین در خصوص تکامل  ۀمایلم نظر حضرتعالی را درباره نظری

تر گوید موجودات زنده از موجوداتی سادهبدانم. این نظریه می ارتقاو 
هایی قرار ها در معرض جهشاند. مثاًل حیوانات در طول قرنپدیدار شده

این  ۀاند. نظر شما دربار تر تبدیل شدهاند و به موجوداتی پیچیدهگرفته
 ارد؟نظریه چیست؟ آیا با اسالم تعارض دارد؟ و آیا بر انسان هم انطباق د

خواهیم شما را حفظ فرماید و همواره ما را از شما متشکرم و از خدا می
 در کسب معارف سودمند از شما موفق بدارد.

 مصطفی از آمریکا
 پاسخ:

 برادر محترم مصطفی
 و برکاته رحمة اللهسالم علیکم و 

ترین باطل بودن این نظریه از نظر علمی ثابت شده است و شاید ساده
کند، این باشد که از نظر احتماالت تبدیل این نظریه را رد میاستداللی که 

ها سال زمان نیاز دارد. تر، به میلیونشدن سلولی ساده به سلولی پیچیده
این در مورد یک سلول است، چه برسد به تبدیل شدن حیوانی به حیوان 

و این چیزی است  دیگر! چرا که به میلیاردها سال زمان نیاز خواهد داشت
هایی است که با آن بطالن آن ثابت شده است. این یکی از استدالل که

 بر اساسدالیل دیگری هم اقامه شده که  شود و البتهمزبور رد می ۀنظری
 بازد.رنگ می کامالً تکامل در برابر نقد علمی  ۀنظری هاآن
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اسالمی خود دیدگاه روشنی درباره چگونگی آغاز آفرینش  ۀما در عقید
فرماید: کند و میانسان داریم. این قرآن کریم است که به آن تصریح می

نَساِن ِمن ِطيٍ » چه  هر که )آن 1«الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوبََدأَ َخْلَق اْْلِ
بنابراین ؛ کرد( آغاز گل از را انسان خلقت و نیکوترین وجه آفرید به آفرید را

تکامل  ۀگونه که هواداران نظرینش انسان از ِگل بوده است، نه آنآغاز آفری
َخَلَق »فرماید: گویند، از انسان یا حیوانی دیگر. خداوند متعال میمی

ارِ  نَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ ای چون سفال شده)آدمی را از ِگل خشک 2«اْْلِ
َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُُثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُُثَّ قُ ْلَنا لِْلَمآلِئَكِة »فرماید: میبیافرید( و نیز 

اِجِدينَ  َن السَّ )و شما را  3«اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ إِبِْليَس َلَْ َيُكن مِّ
بیافریدیم، و صورت بخشیدیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده 

کنندگان سجده جز ابلیس، و ابلیس در شمارِ  دسجده کردن کنید همه
ِزبٍ »فرماید: نبود( و نیز می ن ِطٍي الَّ را از ِگلی  هاآن)ما  4«ِإنَّا َخَلْقَناُهم مِّ
ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمََلِئَكِة ِإِّنِّ َخاِلٌق بََشرًا »فرماید: ایم( و نیز میچسبنده آفریده

)و  5«َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِدينَ فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه * ِمن ِطيٍ 
خواهم بشری از ِگل خشک بیافرینم * پروردگارت به فرشتگان گفت: می

چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به 

                                                                                                                                                                 
 .۷ ۀسجده، آی ۀقرآن کریم، سور  -1
 .۱۴ ۀرحمن، آی ۀقرآن کریم، سور  -2
 .۱۱ ۀاعراف، آی ۀقرآن کریم، سور  -3
 .۱۱ ۀصافات، آی ۀقرآن کریم، سور  -4
 .۷۲و  ۷۱حجر، آیات  ۀقرآن کریم، سور  -5
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وارد شده  سجده بیفتید(. عالوه بر این اخباری از پیامبران و اوصیا
 کیفیت آفرینش آدِم ابوالبشر شرح داده شده است. هاآنست که در ا

 خوانی ندارد.آورده است با اینها هم تکامل ۀنظریآنچه 
 همواره در پناه خدا باشید.

 این پاسخ فردی با نام ابوحسین چنین نوشته است: ذیِل 
در خصوص پاسخ: خدا شما را بر هر خیر موفق گرداند، لطفًا پاسخ را 

 تر بیان دارید. از شما بسیار سپاسگزارم.مفصل

 پاسخ:
 برادر محترم ابوحسین

 و برکاته رحمة اللهسالم علیکم و 
به قلم شیخ علی کورانی عاملی ص  1«هاهای اندیشهمیوه»در کتاب 

 آمده است: 357تا  354
تکامل با برخی از علوم جدید ناسازگار است. ... و این موضوع،  ۀنظری

 دهد.آن را در وضعیت نامطلوبی قرار می
های علم با واقعیتاین نظریه یکی از این تناقضات، ناسازگاری 

سوزند و مانند این تناقض: خورشید و ستارگان دیگر می؛ فیزیک است...
و نورانی به اعماق هستی  مقادیر بسیار عظیمی انرژی حرارتی، تابشی

های بسیار انبوه به توان توقع داشت که این انرژیفرستند، ولی نمیمی
خورشید و دیگر ستارگان بازگردند. هر  سویبههای خودکار، فرایند ۀوسیل

چیزی را که مدت زمانی به حال خود رها کنی، آسیب و نابودی به 
                                                                                                                                                                 

 ثمار االفکار -1
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ی میوه یا غذا را به حال ای گوشت یا مقدار آید. ... اگر تکهمی شسراغ
گردد و مشخصی فاسد میبینی که پس از مدت زمان خود بگذاری، می

شوی با استفاده از راهکارهایی خاص، آن را از فساد محافظت مجبور می
کنی )مثاًل آن را در یخچال قرار دهی(. حتی این تدبیر هم فقط در مدت 

به حال خود واگذاری، پس زمان معینی کاربرد دارد. اگر خانه یا کاخی را 
آید. ... و همین طور ... همه از چند سال فرسایش و ویرانی به سراغش می

دارد؛ در جهت چیز در مسیر حرکت به سمت یک هدف گام برمی
فرسایش، ویرانی، تجزیه شدن و فساد. آنتروپی؛ دانشمندان برای اینکه 

را شرح  1اینهبتوانند مفهوم نظم یا آشفتگی در هستی یا در هر ساما
اند. آنتروپی به مقدار روی آورده 2«آنتروپی»دهند، به استفاده از اصطالح 

توان از آن نظمی و آشفتگی اشاره دارد؛ یعنی مقداری از انرژی که نمیبی
استفاده کرد. به همین دلیل قانون دوم ترمودینامیک را به نام قانون 

 شناسند.افزایش آنتروپی می
وقوع تمام تغییرات خود به خودی، به »گوید: می« شف. بو»پروفسور 

سمت افزایش آشفتگی در جهان هستی است، و این به سادگی همان 
 «.شکل قانون دوم است که بر تمام هستی انطباق دارد

های ما، گوید طبق دانستهمی 3«آیزاک آسیموف»دانشمند آمریکایی 
تروپی، افزایش تمام تغییرات و تحوالت، جملگی به سمت افزایش آن

 «.استپاشی و متالشی شدن  فرو سویبهنظمی، افزایش آشفتگی و بی

                                                                                                                                                                 
1 - System 
2 - Entropy 
3 - Isaac Asimov 
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گوید: وی این موضوع را در همان مقاله بیشتر توضیح داده، می
روش دیگری برای شرح قانون دوم وجود دارد؛ اینکه هستی با آهنگی »

قانون دوم را در  تأثیرکند و ما ثابت به سمت افزایش آنتروپی حرکت می
کوشیم تا اتاق اطراف خود در همه چیز شاهد هستیم. )مثاًل( ما بسیار می

را مرتب و منظم کنیم ولی به محض اینکه آنجا را ترک و به حال خود رها 
شود. کنیم، آشفتگی و هرج و مرج به سرعت و به آسانی در آن منتشر می

گیرد، و دگی همه جا را میحتی اگر وارد اتاق نشویم، باز هم غبار و آلو
آالت را نظافت و نگهداری، و یا بدنمان را تمیز هنگامی که خانه و ماشین

دهیم، با مشکالت بسیاری کنیم و آن را در بهترین حالت قرار میمی
برای تلف شدن و ویران گشتن، کار  هاآنگردیم. ولی رها کردن رو میروبه

باید انجام دهیم، این است که  بسیار آسانی است. در حقیقت آنچه ما
نزنیم؛ چرا که همه چیز به خودی خود به سمت  یدست به هیچ کار 

 .استویرانی، زوال و نابودی در حرکت است؛ و این همان قانون دوم 
توانیم قانون اول و دوم را به این صورت خالصه کنیم: می
آلبرت »گوید: قانون دوم می ۀدربار  1شناس تکاملی جرمی ریفکینزیست

ها است اینشتین گفته است: این قانون، قانون بنیادی برای تمامی دانش
هستی به شمار آورده  ۀو ِسر آرتور ادینگتون آن را قانون متافیزیکِی هم

دارد که تمام تغییرات و تحوالتی که در  تأکیداین قانون جامع «. است
گیرد، جملگی به سمت افزایش آنتروپی است. ... یعنی هستی صورت می

 رفتگی و نابودی. ...به سمت افزایش آشفتگی، و تحلیل

                                                                                                                                                                 
1 - Jeremy Rifkin 



  .................................................................  261انتشارات انصار امام مهدی

ها یعنی هستی به سمت مرگ و نیستی رهسپار است. فیزیکدان
ن به آن ای«. جهان در حال حرکت به سمت مرگ گرمایی است»گویند: می

جهت است که انتقال حرارت و گرما از اجسام داغ )از ستارگان( به اجسام 
شود و آن زمانی است سرد )مثاًل سیارات و غبار کیهانی( روزی متوقف می

که دمای تمام اجرام و اجسام در هستی با یکدیگر برابر شود. ... در این 
ارت دیگر تمام حالت انتقال گرما بین اجسام متوقف خواهد شد و به عب

 گردد.ها متوقف میواکنش
 این به معنای مرگ جهان هستی است.

در  ،تکامل و علم فیزیک را با هم بررسی کرده ۀتوانیم دو نظریمی
قالب یک جمله بیان داریم: بین این دو نظریه، تناقضی آشکار وجود 

ی ما هایی که در دنیاشدنگوید که تغییرات و تبدیلتکامل می ۀدارد: نظری
تر شدن و افزایش دهد، به سمت پیچیدهو در هستی رخ می

فزاینده با  طوربهکند؛ یعنی تکاملی هست که یافتگی حرکت میساخت
 آهنگی مستمر در حال جریان است.

ولی علم فیزیک بر این باور است که تمام تغییر و تبدیالتی که در 
یعنی « آنتروپی»هستی )و در دنیای ما( جاری است، به سمت زیاد شدن 

 دارد.نظمی، تحلیل رفتگی و نابودی گام برمیافزایش بی
افول و  سویبهرود بلکه یعنی جهان به سمت برتر و بهتر شدن نمی

خودی  به خود فراینددارد؛ به سمت مرگ؛ و هیچ بدتر شدن گام برمی
 شود که به افزایش نظم و پیچیدگی و ترکیب منجر گردد.یافت نمی

شود که زمان، عامل ویرانی است و نه عامل معلوم میاز اینجا 
گراها برای توضیح تمامی اعتراضات و سازندگی. به عالوه تمام تکامل

برند. اگر رو است، به زمان پناه میتکامل با آن روبه ۀمشکالتی که نظری
ای کور بتواند چنین نظم، پیچیدگی و زیبایی را بگویی بعید است که حادثه
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البته این طی »گویند: رشار از آن است بیافریند، به شما میکه جهان س
یک میلیون سال اتفاق نیفتاده بلکه در طول صدها و بلکه هزاران میلیون 

از یک مسیر طوالنی در  هاآنگویی وقتی « سال صورت گرفته است!
ها را حل پندارند تمام مشکالت و پیچیدگیگویند، میزمان سخن می

به فراوانی در کیهان دیده لی برای تمام معجزاتی که کنند و راه حمی
 نمایند!می ارائه شودمی

کنیم این نادانی و حتی جهل مرکب است. ما از این افراد تقاضا می
های فیزیک را ورق بزنند تا بدانند این زمانی که آن را عامل برخی کتاب

تفکیک  دانند، چیزی جز عامل ویرانی و تجزیه وسازندگی و تکامل می
نیست! حال ما از کدام نظریه طرفداری کنیم؟! آیا به سراغ یک فرضیه )یا 
در بهترین حالت یک نظریه( که تاکنون درستی آن ثابت نشده است و 

کنند برویم؟ یا در کنار یک قانون بسیاری از دانشمندان با آن مخالفت می
هر دستگاه ؟! هزاران آزمایش ثابت شده است ۀلعلمی بایستیم که به وسی

و ابزار مورد استفاده، شاهدی است بر درستی این قانون؛ قانونی که تمام 
 دانشمندان بدون استثنا آن را قبول دارند.

 تکامل ذاتًا با علم ناسازگار است. ۀبنابراین نظری
هایش به سمت تجزیه و ها و واکنشبنابراین در جهانی که تمام حرکت

ال وقوع رویدادی به سمت بهتر شدن، رود، احتماز هم پاشیده شدن می
بنابراین از دیدگاه علمی، تکامل غیرممکن به شمار ؛ استپذیر نامکان

بَْل نَ ْقِذُف بِاْلَْقِّ َعَلی اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمَّا »رود. می
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و باطل  ؛زنیم، تا آن را در هم کوبد)بلکه حق را بر سر باطل می 1«َتِصُفونَ 
 دهید(.نابودشونده است و وای بر شما از آنچه به خدا نسبت می

 2در پناه خدا باشید.
تکامل  ۀدیدگاه آقای سیستانی در خصوص نظری ۀپاسخ: آنچه تقدیم شد، نشان دهند

؛ بنابراین استأیید آقای سیستانی و پاسخ وی به آن است، یا حداقل این پاسخ مورد ت
 ایرادی ندارد که ارزش و اعتبار این پاسخ و سطح آن را ارزیابی نمایم.

باطل بودن این نظریه از نظر علمی ثابت شده است و شاید »وی گفته است:  -1
کند، این باشد که از نظر احتماالت تبدیل ترین استداللی که این نظریه را رد میساده

ها سال زمان نیاز دارد. این در مورد یک تر، به میلیونساده به سلولی پیچیده شدن سلولی
سلول است، چه برسد به تبدیل شدن حیوانی به حیوان دیگر! چرا که به میلیاردها سال 

 «.زمان نیاز خواهد داشت و این چیزی است که بطالن آن ثابت شده است
دانم کجا علم ثابت شده است. من نمیعلمی نظر تکامل از  ۀگوید: بطالن نظریاو می

 ۀاست؛ زیرا در واقع نظری هاآناین فقط پندارهای  ؟!چنین چیزی را ثابت کرده است
به ویژه پس از پیدایش علم ژنتیک و تکامل از لحاظ علمی ثابت و تأیید شده است ـ

تمام ـ و اکنون این نظریه در مدارس کشورهای پیشرفته و پیشرفت صورت گرفته در آن
ها و ز واکسنشود. عالوه بر این بسیاری اهای معتبر سراسر جهان تدریس میدانشگاه

 یابند.مبانی همین نظریه تولید و توسعه می بر اساسهای پزشکی درمان

                                                                                                                                                                 
 .۱۸ ۀانبیاء، آی ۀقرآن کریم، سور  -1
ها، آفریتش، ها و پاسخق(، پرسش .ه ۱۴۳۳های اعتقادی وابسته به اقای سیستانی )سایت مرکز پژوهش -2

 تکامل، نشانی اینترنتی: ۀبطالن نظری
http://www.aqaed.com/faq/2666 
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کرده که کالمی بسیار ساده و سطحی  ارائهوی در ادامه، دالیل علمی خود را به ما 
تکامل قائل  ۀدهد. نظرینسبت به تکامل خبر میمطلب  ۀاست و این خود از جهل نویسند

دیگر و از حیوانی به حیوان دیگر و یا پیدایش ناگهانی اندام  ۀای به گونبه جهش از گونه
ـ تا از این طریق ... ومثاًل جهش از حیوان فاقد چشم به حیوان چشم دار پیچیده نیست ـ

 نمود.بتوان اشکال احتماالت ریاضی را به نظریه وارد 
پذیرد و از آنجا که این مراحل به های کوتاه و بسیار متعدد صورت میتکامل طی گام

ها به ، هیچ اشکال ریاضی در احتمال وقوع هر کدام از این گامهستندصورت انباشتی 
پیش از آن  ۀدهد. بلکه احتمال وقوع هر مرحله پس از مرحلصورت تک به تک، رخ نمی

این به دلیل وجود دگرگونی، تولید مثل و انتخاب طبیعی در طول  وخواهد بود بسیار باال 
 مسئلۀآید. این، یک . اگر این سه با هم جمع شوند، قطعًا تکامل به وجود میاستمسیر 

علمی است که کسی را یارای انکار آن نیست؛ مگر کسانی که از مفاهیم دگرگونی، تولید 
ها باشند. من آقای سیستانی و مرکز پژوهش اطالعبی هاآنمثل، انتخاب طبیعی و معانی 

توصیه  اندتحریر درآورده ۀشناسان تکاملی به رشتی که زیستهایبارا به خواندن کت
نسبت به تکامل و  هاآناطالعی که از بیـکنم؛ تا شاید پیش از نوشتن این جمالت می
 این نظریه را درک کنند و بشناسند. ـکارهای آن حکایت دارد و ساز

که خود با علمی ـ ۀاشاره کردن به آیات متشابه قرآنی برای رد کردن یک نظری -2
، و حتی استشناسان فاقد ارزش علمی برای زیستمنظر ـ از دالیل علمی ثابت شده است

د نتکامل ندار  ۀاز نظر دینی هم اعتباری ندارد. هیچ یک از این آیات مطلقًا تعارضی با نظری
شود. به عنوان مثال این سخن یک جا جمع نمی تکامل ۀنظریتا مثاًل گفته شود: دین با 

و استدالل به آیات قرآنی در این « آغاز آفرینش انسان از ِگل بوده است»که  هاآن
توان با اشاره به اینکه منظور از این آیه، خلقت نْفس است به سادگی رد خصوص را می

کرد؛ چرا که خلقت از ِگل در بهشت رخ داده است و این موضوع در همان آیاتی که 
و در روایات هم ذکر شده است. بهشت، عالم دهد، آمده داستان آفرینش را شرح می
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رود. ما در آینده به و یک عالم جسمانی مادی مشابه این عالم به شمار نمی استَانُفس 
 خواست خدا این موضوع را تبیین خواهیم نمود.

توان اینگونه پاسخ داد که آفرینش انسان از زمانی آغاز شد که خداوند به عالوه می
خلق نمود؛ به  از قابلیت رونویسی برخوردار بود ژنتیکی اولیه یا پروتئین ابتدایی را که ۀنقش

ای آن یا از پاره این صورت که خداوند از مواد شیمیایی موجود در این زمین یا در خاِک 
صلصال )ِگل خشک شده( انسان را خلق کرد، و به این ترتیب این سخن که خدا انسان را 

شود؛ چرا که از خاک، از ِگل خشک شده و از زمین آفرید، تصدیق میاز ِگل آفرید و 
 .است ـکه مطلوب، رسیدن به آن بوده استـانسان، هدف نهایی از آفرینش 

د نپرداز بنابراین آن دسته از آیاتی را که به طرح آفرینش انسان از ِگل و خاک می
د. ما همچنین آیات دیگری تکامل، درک کر  ۀتوان به صورتی تمامًا موافق با نظریمی
َوَقْد َخَلَقُكْم »فرماید: نماید. خداوند مییابیم که به روشنی تئوری تکامل را تأیید میمی

ْمَس  َوَجَعلَ *  َسْبَع ََسَاَواٍت ِطَباقًا للُ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق ا أَلَْ * َأْطَوارًا  اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّ
َن اْْلَْرِض نَ َباتًا َواللَّهُ * ِسرَاًجا  * آیا  یممختلف بیافرید یهاشما را به گونه)و  1«أَنَبَتُكم مِّ

، و هاآنبینید چگونه خداوند هفت آسماِن طبقه طبقه را بیافرید؟ * و ماه را روشنی نمی
 کامالً د؟ * و خدا شما را چون نباتی از زمین رویانید(. آیات خورشید را چراغشان گردان

َن اْْلَْرِض نَ َباتًا َواللَّهُ  ... َوَقْد َخَلَقُكْم أَْطَوارًا»وشن است ر   یهاشما را به گونه)و « أَنَبَتُكم مِّ
. ... و خدا شما را چون نباتی از زمین رویانید(. شرح معنی آیات در مختلف بیافرید

 های بعدی خواهد آمد.بخش
چنین است: آنتروپی در هر  اندکه از کتاب کورانی نقل کرده عبارتی ۀخالص -3

کلی به سمت  طوربهدهد. هستی های پیچیده را به سمت نابودی سوق میصورت سامانه
، هاآنبنابراین به گمان ؛ نابودی در حرکت است. همین طور زمین و آنچه در آن است

                                                                                                                                                                 
 .۱۷تا  ۱۴نوح، ایات  ۀقرآن کریم، سور  -1
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 هاآنای که مل و پیشرفت. خالصهدهد و نه تکااینجا بازگشت به قهقرا و انحطاط رخ می
 چنین است: اندکرده ارائهز کالم پیشین خود در نهایت ا

 تکامل ذاتًا با علم ناسازگار است. ۀبنابراین نظری
هایش به سمت تجزیه و ها و واکنشبنابراین در جهانی که تمام حرکت

رود، احتمال وقوع رویدادی به سمت بهتر شدن، از هم پاشیده شدن می
بنابراین از دیدگاه علمی، تکامل غیرممکن به شمار ؛ استپذیر نامکان

بَْل نَ ْقِذُف بِاْلَْقِّ َعَلی اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمَّا »رود. می
زنیم، تا آن را در هم کوبد و باطل )بلکه حق را بر سر باطل می 1«َتِصُفونَ 

 دهید(.است و وای بر شما از آنچه به خدا نسبت می نابودشونده

اولین کسی است که این اشکال را مطرح نموده  2در حقیقت دکتر هنری موریس
 دارد:است. وی بیان می

گوید همه چیز به سمت آشفتگی و قانون دوم ترمودینامیک می
 سازد.تکامل را غیرممکن می فرایندکند؛ که نظمی میل میبی

The second law of thermodynamics says that 

everything tends toward disorder, making evolutionary 

development impossible. 

تکامل دستآویز  ۀبرخی مسیحیان متدّین در آمریکا و اروپا این مطلب را برای رد نظری
ا پیمودند. کورانی نیز های خود، همین مسیر ر ها نیز پس از ترجمهقرار دادند و برخی عرب

گذاشت؛ چرا که او میولی ای کاش آن را به حال خود وا این اشکال را نقل کرده است
                                                                                                                                                                 

 .۱۸ ۀانبیاء، آی ۀقرآن کریم، سور  -1
انستیتوی م( استاد مهندسی عمران، یک آمریکایی مسیحی متدین و رئیس  ۲۰۰۶-۱۹۱۸هنری موریس ) -2

 باشد.های آفرینش و دارای تعدادی تألیفات علمی و دینی میپژوهش
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کالمی را به آن افزوده که از جهل شدید وی حکایت دارد. کورانی این مطلب را گرفته و در 
 کتابش قرار داده و سایت اعتقادی وابسته به آقای سیستانی هم از آن اقتباس کرده و

 .استتکامل  ۀچنین پنداشته که یک واقعیت )علمی( است و دلیلی بر نقض نظری
شود و از دیدگاه اهمیت و ناقص محسوب میبه هر حال، این اشکال، یک اشکال بی

های بعدی این کتاب اشاره خواهد شد رود. هرچند در بخشعلمی نیز نادرست به شمار می
ها که علم نیز آن را پذیرفته و به ویژه اکنون تأیید کرده است، مشاهدات و بررسی ۀکه نتیج

آن است که جهان مسطح و باز بوده و به سرعت در حال گسترش است؛ ولی کوتاه 
کنیم عالم جسمانی سیستمی بسته باشد و قانون دوم آییم و همراه این افراد، فرض میمی

تواند رو به از آنجا که در یک سیستم بسته، آنتروپی نمیکند. ترمودینامیک بر آن صدق می
کاهش باشد، و با فرض اینکه آنتروپی در هستی در حال افزایش است، این به آن معنا 
نیست که تمام اجزای موجود در هستی در این مسیر یعنی افزایش آنتروپی حرکت 

)سیستم بسته، طبق هایی از هستی کنند؛ چرا که هیچ مانعی وجود ندارد که بخشمی
یافتگی و نظم بیشتر حرکت کند؛ فرض( مانند زمین، روزی روزگاری به سمت ساخت

دارد. مهم این است های دیگر آن به سمت افزایش آنتروپی گام برمیکه بخش هرچند
کند. از کامل، قانون دوم ترمودینامیک را نقض نمی ۀکه سیستم به عنوان یک مجموع

اشکالی که بر زمین گرفته شده، منطقی نبوده است و از درک شود اینجا معلوم می
 گیرد.سطحی قانون دوم ترمودینامیک سرچشمه می

دانیم زمین به خودی خود یک سیستم بسته نیست؛ زیرا این در حالی است که ما می
بیش از یک سیستم برای تبادل انرژی در زمین و با زمین وجود دارد. خورشید به زمین 

شوند و اینها های زمین نیز پی در پی با شب و روز مواجه میبخشد. بخشر میگرما و نو
کنند، که در آن تبادل انرژی به صورت متغیر و های مختلفی تقسیم میزمین را به سامانه

دایمی در حال رخ دادن است؛ چرا که زمین دارای چندین سیستم است و سیستمی یکتا 
، داغ است بنابراین بین درون زمین با پوسته و استنیست. درون زمین که شامل ماگما 

 قاعده جریان دارد.جّو آن، یک سری عملیات تبادل انرژی به صورت بی
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فضای اطراف زمین نیز خود یک سیستم است و بین آن و زمین تبادل انرژی برقرار 
 .است

ا زمان تغییر ات ماه بر زمین بتأثیر گذارد؛ البته اش بر زمین اثر میماه نیز با جاذبه
 .1استمداوم در حال دور شدن  طوربهکند زیرا ماه می

های زمین ما که پیشتر شرح آن رفت، قانون ترمودینامیک وضعیت بر اساسبنابراین 
هنگامی که بین دو سیستم انرژی گرمایی مبادله »: استدر بین دو سیستم به این صورت 

و این به این مفهوم است که افزایش نظم « یابدشود، آنتروپی کلی دو سیستم کاهش نمی
پردازد. در زمین، شدنی است؛ چرا که زمین با جهان پیرامون خود به تبادل انرژی می

های را در زمین سیستمپذیر است؛ زیهای زمین نیز امکانافزایش نظم در برخی قسمت
. مهم این است که اواًل آنتروپی استبرقرار  هاآنمتعددی وجود دارد که تبادل انرژی بین 

یابد و ثانیًا آنتروپی فقط به یکی از این دو سیستم کلی برای این دو سیستم کاهش نمی
 تعلق ندارد.

های مزمین، نه یک سیستم بسته است و نه فقط یک سیستم یکتا، بلکه سیست
متعددی در آن وجود دارد و هیچ مانعی نیست که آنتروپی در بخشی از زمین افزایش یابد 
و در جایی دیگر از آن رو به کاهش َنَهد. همچنین مانعی نیست که حیات رو به زوال یا 
ویرانی نهد و زلزله و سیل در بخشی از زمین رخ دهد، در حالی که همزمان، سازندگی و 

ر بخش دیگری از آن حادث گردد؛ و این چیزی است که ما همه روزه رشد و پیشرفت د
 کند.شاهد آن هستیم و قانون دوم ترمودینامیک را نقض نمی

                                                                                                                                                                 
متر در سال در حال دور شدن از زمین است. )سایت سازمان فضایی آمریکا سانتی 8/3ماه با سرعت اندک  -1

 ناسا(
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/ApolloLaser.html 
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دانیم که هستی نه در گذشته و نه در حال حاضر به سمت عالوه بر این ما می
ابش کند. ضمنًا از طریق رصد یکی از انواع َاَبرنواخترها، تفروپاشی کامل حرکت نمی

کیهانی و اثر دوپلر به لحاظ علمی ثابت شده که جهان مسطح است و به سرعت  ۀزمینپس
های مدیدی نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت. هنگام در حال انبساط بوده و تا مدت

 پرداختن به انرژی تاریک به این موضوع خواهیم پرداخت.
ترمودینامیک بیان داشتیم، برای کنم آنچه در خصوص آنتروپی و قانون دوم فکر می

سازی مطلب، آنتروپی را پیشین کافی باشد. اکنون برای ساده ۀبرطرف ساختن اشکال ساد
اند اند و به آن نیز سخت معتقد شدهای که به آن رسیدهکنیم و به نتیجهرها می

و  گویند هستی در گذشته و حال به سمت زوال و نابودیمی هاآنپردازیم؛ اینکه می
نه تنها درست نیست بلکه طبق مشاهدات  هاآنگیری کند. این نتیجهفروپاشی حرکت می

 کامالً های آن نیز به اثبات رسیده است موضوع و رصد دقیق کیهان که صحت یافته
کیهانی و رصد َاَبرنواخترها جملگی  ۀزمین. با توجه به اثر دوپلر، تابش پساستبرعکس 

ها به سرعت در حال دور شدن از یکدیگر هستند و جهان نحاکی از آن است که کهکشا
کنیم، در گذشته و حال رو به رشد، انبساط و ازدیاد بوده مادی که ما در آن زندگی می

کنیم یعنی کهکشان راه شیری نیز همچون است. حتی کهکشانی که در آن زندگی می
ان جدیدی در آن متولد و به همین دلیل ستارگ استگذشته دارای ابرهای گازی و غبار 

های بسیار دور نیز تولد ستارگان ادامه خواهد یافت. این یک واقعیت شود و تا آیندهمی
علمی ثابت شده و غیر قابل تردید است که برای نقض آنچه کورانی در کتاب خود آورده، 

 کند.کفایت می
تئوری انفجار مدل استاندارد یا  بر اساسکنم که جهان را نیز اضافه میاین مطلب 

بر ب به لحاظ علمی ثابت شده است. بزرگ، در آغاز پیچیده و مرکب نبوده و این مطل
ها از یکدیگر و سرد شدن هستی در مستندات علمی همچون دور شدن کهکشان اساس

یا یک رویداد کوانتومی آغاز شده [ singularity]طول زمان، هستی از یک تکینگی 
است. سپس انفجاری رخ داد و ماده آرام آرام شکل گرفت. اکنون هستی در حال انبساط 
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که از ـمحاسبات متقن علمی  بر اساسگذراند و جوانی خود را می ۀو افزایش است و مرحل
و نه در گذشته و نه در حال به سمت نابودی  ـرصدهای دقیق سرچشمه گرفته است

 کند؛ بلکه با سرعت در حال گسترش است.کرده و نمیفروپاشی حرکت نمی
حتی اگر فرض کنیم جهان مسطح نیست بلکه مانند سطح یک توپ دارای انحنا 
باشد و در پایان نیز به انقباض و فروپاشی برسد، این مطلب از نظر علمی تا زمانی که 

ت انقباض و متالشی شدن روی هستی به حداکثر انبساط نرسیده باشد و سپس به سم
نیاورد، صحیح نخواهد بود؛ یعنی تا هنگامی که انرژی که جهان را به سمت انبساط سوق 

ماده مقاومت کند. جهان  ۀدهد یا همان انرژی مثبت جهان، دیگر نتواند در برابر جاذبمی
چنان به سرعت در حال انبساط ممکن نرسیده است، بلکه همتا کنون به حداکثر 

 .استترش گس
مبنی بر اینکه با توجه به قانون دوم ترمودینامیک، هستی در  هاآنبنابراین سخن 

رود از لحاظ علمی فاقد دقت و اعتبار گذشته و حال به سمت زوال و فروپاشی پیش می
های ناشی از مشاهدات نجومی و محاسبات علمی ریاضی همخوانی و با واقعیت است

دهند که در حال حاضر جهان به نشان میکیهانی  ۀزمینسندارد. اثر دوپلر و تابش پ
کند و نیز هستی در ابتدا پیچیده و مرکب نبوده که بعدًا به سمت نابودی حرکت نمی

نقصان و زوال دچار شود، بلکه برعکس، جهان در ابتدا بسیط )ساده( بوده و سپس به 
صورت همین به سیر آن سمت افزایش و ترکیب و پیچیدگی حرکت کرده و تا کنون نیز م

 بوده است.
پارچه در نظر دهد یکآنچه را که در هستی بر زمین رخ داده و رخ می ۀاگر ما هم

آن را نیز رصد کنیم  ۀو موجودات زند -که از صفر شروع شد و سپس انبوه گشت-بگیریم 
یابیم که تکامل بر درمی ـکه منظور کورانی و سیستانی و مرکزش بوده است طورهمان ـ

روی زمین و حرکت به سمت ازدیاد حیات یا موجودات زنده و نیز افزایش پیچیدگی آن، 
 کامالً فاقد اشکال است و با مسیر عمومی هستی در انبساط و ازدیاد از گذشته تا کنون 

 همخوانی دارد.



  .................................................................  271انتشارات انصار امام مهدی

تباه آقای سیستانی با اینکه در آنچه پیشتر اشاره شد، اشتباه کورانی را در کتابش و اش
را در سایت اعتقادیش پاسخ دادم و بیان داشتم که عالم هستی پیوسته در حال انبساط و 

های بسیار دور نیز همین گونه خواهد بود؛ ولی برای پاسخ دادن به ازدیاد است و تا آینده
و اینها کافی است بگوییم رشد و افزایش و ازدیاد، و حرکت از سادگی به سمت پیچیدگی 

کنیم. اگر فراوانی و بهینه شدن، چیزی است که هر روز آن را در حیات زمینی مشاهده می
باید نتیجه گرفت که رشد و ازدیاد گیاهان نیز  ناقض قانون دوم ترمودینامیک باشد ،تکامل

دانند پس رشد و ازدیاد گیاهان ناقض آن است و اگر به این دلیل تکامل را غیرممکن می
 استژنتیکی آن  ۀمکن تلقی شود. زندگی گیاهان از بذری که در واقع نقشنیز باید غیرم

گردد. رشد جنین و کند و انبوه میشود و سپس گیاه با گذشت زمان رشد میشروع می
های حیوانات نیز بر همین منوال است. هیچ فرقی بین رشد جنین، رشد گیاهان و بچه

از زیاد شدن و حرکت از  اندا همگی عبارترشد نوزاد و تکامل وجود ندارد؛ چرا که اینه
ترمودینامیک توسط قانون دوم شدن پیچیدگی در طول زمان. نقض  سویبهسادگی 

آن توسط رشد جنین و گیاهان شدن از نقض  ـگونه که مدعای اینان استآنقانون تکامل ـ
نوزادان رشد  ها، گیاهان وبینیم همچنان جنینو نوزادان بیشتر نیست. با این حال ما می

 گردند.کنند و افزون و تکثیر میمی
که به سخنی -دانم کورانی و مرکز اعتقادی سیستانی و خود سیستانی توضیح: نمی

 ۀچگونه علم فیزیک را به عنوان یکی از محورهای این شیو -شد معتقدند ارائهتر که پیش
زیر و  ۀشنوم علم فیزیک با همگیرند. در واقع این اولین بار است که میگفتمان به کار می

کنم نبوغ خود را از خواهش می هاآنهایش در چنین گفتمانی، نقش محوری دارد. از َبم
های معتبر سراسر جهان بفرستند؛ تا مردم دریغ ننمایند و این نوع استدالل را به دانشگاه

تواند نقش محوری در چنین گفتمانی بر ها دریابند چگونه علم فیزیک میاهاین دانشگ
دانند علم فیزیک چیست، بد نیست گیرد، تا منفعت آن فراگیر شود. اگر هم نمیبعهده 

رفتار ماده، انرژی و  ۀنمایم. علم فیزیک علم مطالع ارائهای از آن را به ایشان تعریف ساده
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را  هاآنها و روابط قانونمندی است که یک بعد زمان( و واکنش ابعاد )مانند سه بعد فضا و
 سازد.به هم مرتبط می

اند، به ریشخند و آنچه را که از روی جهل به نگارش درآورده هاآنمن در اینجا 
مسخره  فرصت، ما را در وضعیتی قرار داده است که آمده استام؛ آنچه بر سر ما نگرفته

مظلوم اهل بیت که فریب  یانمن فقط دوست داشتم توجه شیع! را نداریمکردن دیگران 
جلب کنم و نشان دهم که اینها از  میزان درک این افراداند به این افراد را خورده

 بنابراین بر هر کس به محمد و آل محمد؛ ِابایی ندارندهیچ پردازی بدون دانش سخن
برای تعیین وضعیت خود در آخرت، الزم است  بر دین و آخرتش بیمناک استو ایمان دارد 

 «.بر امثال این افراد تکیه نکند
** ** ** 

 درخواست کمک به انجمن رسپرستی ایتام و کودکان مبتال به رسطان

Ahmed Alhasan 2014ِمی  9 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 1و الحمد لله

 
https://youtu.be/nCv7IHJbjQ8 

 ؟تعبیر خواهید کرد را ناسزااین ویدیو کلمۀ سگ  دیدن آیا بعد از
بیمارستانی که کودکان در رابطه با وضعیت کودک بینوا؛ معتقدم گذشتن تو از کنار 

که امروز وضعیت در عراق اینگونه است( بدون  مبتال به سرطان در آن هستند )همانگونه

                                                                                                                                                                 
جان در خیابان ه زیر گرفتن یک کودک توسط یک خودرو است که او را بیفایل ویدئوی پیوست شده مربوط ب .1

 کند.رها می

https://youtu.be/nCv7IHJbjQ8
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روز با این کودک تیره آن افراد رفتاراینکه تالش به پرداختن چیزی کنی، تفاوت زیادی با 
. درمورد خودم، من مدتی پیش از مکتب نجف اشرف درخواست کردم که انجمنی کندنمی

ایجاد کنند؛ هرکسی توان  کودکان مبتال به سرطان حمایت ازبرای سرپرستی ایتام و 
 تواند با مکتب ارتباط برقرار کند.می یا کارهای خیرخواهانه دارد کردنکمک
 
کنم که فیلم به زبان انگلیسی است و بطور کلی خواهی میته: از شما معذرتنک

کند که بعد از کند، بیان میوضعیت سگی را که اقدام به نجات سگ مجروح دیگری می
یابد و همچنین وضعیت کودکی دوساله را که شود و نجات میآن سگ مجروح مداوا می

کند و متاسفانه چندین نفر از کنار او عبور اتومبیلی به او برخورد کرده است بیان می
 کنند تا اینکه مرد. از او دستگیریکنند بدون اینکه می

 
** ** ** 

 را انفرادی نگیر تصمیم های خودبه تنهایی فکر نکن و 

Ahmed Alhasan 2014ِمی  11 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 :ه استنوشت 1«الحقحصحص»

 الرحیمبسم الله الرحمن »
 األئمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرامحمد آلاللهم صل علی محمد و 

 سالم علیکم و رحمة الله و برکاته
های مکتب نجف صالحیتحدود  خصوصدر پرسشی است آقای من! پدرم! این 

صورت صوتی و تصویری را بهاین پرسش ما و پدرم! آقا جدید. سیستم در دیگران اشرف و 

                                                                                                                                                                 
 نویسد.به این اسم مطلب می« علی غریفی»نام بوک که شخص منافقی بهاسمی مستعار در فیس - 1
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 .شکل بهتری به شما برسدتا بهایم مطرح کرده
، پیام صوتی برای قسمت اول ،پانورامای دعوت یمانی"در یوتیوب  ویدئواین عنوان 

 است. "احمدالحسنسید 
https://www.youtube.com/watch?v=dGlIK3TyU8I 

 الغریفی علی
 شریف علیاء

 «از سوئد

 پاسخ:

 .خداوند بر شما و برکاتو رحمت سالم 
جمعه، نماز  ۀمائاز جمله تعیین  ؛استد بسیار دهمینجف انجام  مکتبکه  یوظایف

در آنها  که  یقضایای مختلف در هایهعالم، انتشار بیاننقاط ااقصدر  مکتب تعیین وکیالن
 ،از مردمبه سؤاالت شرعی، استقبال  پاسخ، وجود دارد احمدالحسننظر بیان نیاز به 

تا جایی که امکان داشته باشد و  شانو همکاری برای حل برخی مشکالت هاآنارتباط با 
نظارت و  ـو چه غیرمادیباشد چه مساعدت مادی ـ یاری کسانی که نیاز به مساعدت دارند

وظایف دفاتر  خصوصولین دفتر در ئتوانید از مسمی شما .دعوت پیروبر برخی مؤسسات 
ها در آنکنم بنده فکر نمیسؤال کنید و  هاآنهای و صالحیت کار دیگر و جزئیات

 .اللهشاءان ؛به شما تأخیر کنند وییگپاسخ
که  طورهمان شود ـصادر می مکتب ۀادار طرف که از ی ارشاداتیا خصوص بیانات در 

 بود،شرعی باشد و اگر خالف این متن باید مستند به ـ ناگزیر تر بیان داشتمپیش
به من اعتراضش را تواند سؤالی برای من بنویسد و از مکتب بخواهد میکننده اعتراض

 د.برسان
و  تنهایی فکر نکنداین است که به متعادلیهر انسان عاقل و به  من ۀکلی توصی طوربه

منصوب معصوم و  نگیرد. خدا در قرآن، حاکم الهیانفرادی صورت خود را به هایتصمیم
در حال وضعیت  .خوانده استفرا به مشورت تصمیمپیش از گرفتن را  ایشاناز طرف 

https://www.youtube.com/watch?v=dGlIK3TyU8I
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 !؟صورت خواهد بود ]یعنی حاکم الهی[ به چهاو از غیر شخص دیگری  خصوص
َن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو کنَت َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب : فرمایدتعالی میحق وْا ِمْن َفِبَما َرْحَمٍة مِّ اَلنَفضُّ

ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکْل َعَلی الّلِه ِإنَّ الّلهَ 
َ
 َحْوِلک َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفی األ

اگر  وها مهربان شدی با آنست که خدا ی از سویرحمت ۀواسطبهپس ) یِحبُّ اْلُمَتَوکِلیَن 
ها درگذر از آن ،شدند. پسها از اطرافت پراکنده میآنقطعًا دل بودی خشمگین و سنگ

گاه که تصمیم گرفتی بر ها مشورت نما و آنها طلب مغفرت کن و در امور با آنو برای آن
در  محمدخدا  ۀفرستاد 1.کنندگان را دوست دارد(خدا توکلراستی بهخدا توکل کن. 

کرد مشورت می نامؤمنو دفاع از آن بود، با جامعه زندگی  ۀکه مربوط به ادار  اموربسیاری 
 ـخندق برای دفاع از مدینه روایت شده استکندن  بارۀداستان مشورت سلمان فارسی در ـ

در تشویق مردم بر مشورت  (خدا بر آنانصلوات )چه خلفای قبلی خدا توانید به آنو نیز می
 مراجعه نمایید. نداهبیان کرد

، شدهطرحم ۀیا قضیاقدام  بارۀدیگران در  سخنبه  ،بگیریخواهی تصمیمی میوقتی 
شنود چه میکه تا باالترین حد ممکن از آنای شنوندهـباش  خوبای گوش بده و شنونده

کادمیک ئدر مساچه بسا شما زیرا مثاًل  ؛س خود فریفته شویو مبادا به نفْ  ـبردبهره می ل آ
چه  وای عملی چندان مهارت نداشته باشی، هحلدر راهاما  ،هوش و دقیق باشیبسیار با

حل عملی راه ارائۀدر ولی  ،و استاد دانشگاه باشی مهندسیدکترای مدرک دارای بسا شما 
مدرک ی با در حالی که شاید مهندس ؛ای معین موفق نباشیمسئله بارۀبرای مشکلی در 

 بیابد. برای این مشکل یتر بهتر و موفقعملی  حلراه ،ترتحصیلی پایین
نیست که انسان با این پذیرفته چیز، از هر پیش و اول  :کار در دعوتخصوص  اما در

کوتاهی  خود در کار اجتماعی؛ کندمیتبلیغ اقدام به کند یا که برای دعوت کار میبهانه 
پذیرفته  (خدا حفظشان کند)دکتر علیا شریف و دکتر علی غریفی  خصوص مثاًل درـ کند

                                                                                                                                                                 
 ]159 ،عمرانآل]. 1
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از ناحیۀ ، بیماراندرمان معلومات پزشکی یا  افزودن پزشکی یا ۀعرص نیست که مثاًل در
 اللهشاءانو  !کنندمیتبلیغ  و کاردعوت  برای بیاورند کهبهانه و بعد  شودکوتاهی  هاآن
 عمل کنند. بیهوده از آن هستند که به این صورِت تر و متعادلتر حکیم ،ترها بزرگآن

هر شخصی  ،حق و شناساندن حق به مردم سویبه کردندعوتراجع به بنابراین 
 توان افزایشاش را به آن اختصاص دهد ولی در از وقت خود و زندگیبخشی تواند می

تا حد امکان  مفید استکه  هر مطلبیو قرائت و اطالع بر  توسعۀ آنهاو  یو فرهنگ معرفتی
اهی نماید و در رابطه با کوتنباید  نیز اشعمل اجتماعی در طور همینو  کندکوتاهی نباید 

رفاه  خصوص درکوتاهی کند، حتی نباید نیز فرزندان(  همسر یا ،اش )شوهرخانواده
و اندیشه بردن افق برای باال یا طبیعیهای علمی مکانها به کودکانش یا بردن آن

 شان.معرفت
 هرطور تواندمیندارد و هر انسانی محدودیتی برای دعوت، از سوی دیگر فعالیت 

 ،عمل نمایدپذیر باشد امکان شبرای عمل به آنهر کاری که داند یا و مناسب میصالح 
شخص  اینکه نخواهد بود ا به آن معنو این،  ؛آن را مناسب نداند احمدالحسنحتی اگر 

بر تنها اعمال  .نیافته استدست ای هیچ حسنهبه یا آن شخص شده  یمعصیتکب تمر 
هاست. آری! اگر و نیت هاقصد ۀهمورای در  وندخداو شود سنجیده میها نیت اساس

 طوربهولی ؛ باید از آن کار دست برداردکرده باشم نهی مشخص  طوربهبنده شخصی را 
عرض  ـاحمدـ شماخدمتگزار طرف عنوان نصیحتی از و به یهر عمل خصوصو در کلی 

و نظرات در میان  طرح آرا ۀنظرات را بشنوید و نیز باید طریق ۀبکوشید همهمواره  :کنممی
انجام و نه متعارض همسو صورت عمل( بهمیدان )حتی در  های شماییاگردهمشما و در 

جای مثاًل به ؛کرده باشید یکمک شنیدن نظر مخالف ایتان بر تا به خود و برادرانشود 
چنین خورد چون و یکی از ما بگوید این روش شکست می بنشینیم و مجادله کنیماینکه 

است، بهتر است همه با هم چنان چون  موفق استاست و دیگری بگوید این روش 
بگوییم و مثبت را  نکاتمثبت این روش را بیان کنیم و همه با هم  نکاتبنشینیم و 

 ؛مثبتی را برای این روش بیان کند نکات، خودش تصور بر اساسکدام از ما مثاًل هر 
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تالش منفی را مطرح کنیم و نیز  نکاتمنفی چیست و همه با هم  نکاتسپس بگوییم 
به . الخ...ابیم و یپذیر است دست ی که امکانهای پیشنهادی و اصالحاتحلراه بهکنیم تا 

گیری درست و ُپر ثمر این اجتماع و مباحثه، در تصمیم ـدر نتیجهـ این ترتیب عمل کنیم تا
مثبت  نکات بارۀکه سخن در گاه کدام از ما بیندیشد و آناست هر  واجب کند.به ما کمک 

منفی  نکاتبه  ،منفی است نکات بارۀگاه که سخن در آن مثبت را مطرح و ، نکاتاست
و فرد  ـشدهمطرح مسائل ۀبقی خصوصدر  طورهمینو ـها را مطرح کند بیندیشد و آن

 ای خوب برسیم وتوانیم به نتیجهبه این ترتیب می .نماید بسنده به یک جنبهتنها نباید 
یک  بر اساستنها و صورت خشک یک شخص، بهکه اما این ؛عملی نیکو را تحقق بخشیم

 متأسفانه، بمانداز یک دیدگاه  به مسایلتنها با نگاه کردن و بسته  کامالً  طوربه، طرز تفکر
است و در نتیجه حتی نادرست  اوقاترساند که در بیشتر این روش او را به تصمیماتی می

گوش دیگران به کنم اگر بیان  تأکیدبا توانم میی هم به دست آورد اگر در عمل پیروز 
پیروزی  تفکرشان استفاده کرده بودطرز و  هاآن هایرویکردو  اتنظر  و از سپردمی

 توانست محقق سازد.میبه انجام رسانده بود چه آن آورد و بیشبیشتری به دست می
یا  دارید خدایی(موضوع الحاد )بی بارۀدر ای دکتر علی و دکتر علیا، اگر برنامهراجع به 

این  شما باید یکی از اهداف استهای دیگر یا کتاب« خداییبیتوهم »کتاب به پرداختن 
 ۀشبکمثل همگان قرار دارد ـکه در دسترس عمومی رسانی های اطالعباشد که در شبکه

به تان، آن را ه بر برنامهتوانید با شنیدن نقد موجمعتقدم میبنده و  پخش شود ـایماهواره
شده تا این لحظه های آمادهبرنامه مثالً ؛ کنیدتبدیل  گانای مفید و موفق برای همبرنامه

علمیه یا  ۀای یا حوز ماهواره ۀتان در شبکمثل برادرانـدیگران  هبدر اختیار دارید که را 
چه پذیر است ـکه امکانرا  ینقد گونه ها بخواهید هر عرضه کنید و از آنـ دیگرانمکتب و 

نکات تفکراتی که دارند  بر اساسو نیز  ندشما وارد آورَ  ۀبر برنام ـفنیباشد و چه علمی 
بیان  کنندکه پیشنهاد میرا هایی حلراه و نیزکنند مثبت موجود در برنامه را مشخص 

که مانند کارگردانی و مونتاژ  فنی نقصاگر  حتیهست،  نقصکار شما در و اگر بدارند 
که تی ندارد و نیز ضرور کنید از اول کارتان را شروع کنید  یسع ،استشما از به غیر  مربوط
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اشتباه شان یا برخی نظراترات ظناین زیرا ممکن است  ؛نظرات عمل کنیدهمه یا برخی به 
و  گشوده قلب و شنوا یشود با گوشمیکرد شما وارد عملکه بر شما و را ولی نقدی  ؛باشد

به  شودبه شما سپرده میکه  یو بکوشید در هر عمل بشنوید را نظرات مخالف باز فکری
 حد کمال برسانید.

صورت عام هبندارد و ز وظیفه باانجام امیدوارم نقص در عمل، شما را از  :پایاندر 
نهایت ز آن است که در بهتر ا باشد ییهانقصعملم حتی اگر در ؛ «عمل کنم» بگویم که

 ایستم.از عمل باز 
بزرگ باشد، که فضل او بر من  سودمند امیدوارم نصیحتم به فضل خدای سبحان

 است.
 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

 تقصیرکارگناهکار 
 احمدالحسن

 ق1435رجب رحمت و مغفرت  11
** ** ** 

 السالم علیک یا موسی بن جعفر

Ahmed Alhasan 2014می  21 /احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 .رعه نوشیدیُج رعهُج درد و ستمی که  ۀانداز سالم بر تو به
فرج »صفت ا بکه وفات تو جا تاریک زندانی شدی تا آنهای چالسیاهدر  کهسالم بر تو 

 .توصیف شد «و گشایش
ایت را تازیانه هبانکه هنوز زندان چنان صبری ؛صبری که داشتی ۀسالم بر تو به انداز 

 زند.می
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که شادمان بودی که بعد از این همه  ات در حالیآسمانیزفاف سالم بر تو در روز 
که لیاقت ـای سپید و خالص های این دنیا، با جامهدر پلیدیشده سپری یهاسال

 خارج شدی.از آن  ـتو را داردهمچون شخصی 
 ات خدا بر تو باد!سالم بر تو ای موسی بن جعفر و رحمت و برک

به یاد تو ؛ و من تسکین دهد ۀسوختاگر گریه به سوزش درون  ،کنمتو گریه می بر
 .بخشددرد مرا التیام  ،اگر گفتن سخن ،گویمسخن می

 بخش دل من باشد.اگر صبر جمیل تسّلی ،برمپناه می برای تسّلی دل به صبر جمیل
و شرم و حیای خود  بزرگواریبه  گاهی وشود هایم فراوان گریم که اشکمی چنانآن

 .برمپناه می
 پوشاندم.ردایم ها را با آن اشکو ، پنهان کردمانگشتانم سر  اچه بسیار اشکی که ب 

د شخبر میبا تابی منبیاز او اگر  که، دهمصبر و شکیبایی نشان میبه دشمن، 
 1یافت.می تسلیشد و خوشحال می

** ** ** 

 شودام تنگ منیانتقادی، سینهبا شنیدن شکایت یا 
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 و الحمد لله
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Hani Shaker AlYamani ه استنوشت: 
شما هستیم و بر شما  پیروو ما  هستی ! شما امام مااحمدالحسن ،من و موالیآقا »

های بزرگی وجود دارد که زیرا بالها و مصیبت ؛واجب است در برخی امور مهم دخالت کنی
مطلب در این صفحه بنده که است ای مرتبهکند و این آخرین ضربه وارد می شاکلۀ دعوت

را به شما  اناین سخنشاید کسی  .پاسخی ندیدمزیرا بسیار بسیار نوشتم و هیچ  ؛نویسممی
. پنهان کنند شما از امور رااز  بسیاریکوشند ت ندارند یا میئها جر زیرا آن ؛نرسانده باشد

هایی داخل جاسوس نامندمی مسئولپذیری برخی کسانی که خود را میشما آیا آقای من! 
 !حزب سیاسی؟یک یا  ؟!هستیم حزبیآیا ما تشکیالت  !؟بگمارندها ها و مکتبحسینیه

 ایشدهدادهوعدهدعوت همان است، محمد آلدعوت قائم  ،خداست ، دعوتاین دعوت
 ؟ممکن استچنین چیزی ند. چگونه اهاز هزاران سال قبل در انتظارش بود که انبیا و اولیا

با بنده  من! آقای !وجود دارد؟محمد آلدر دعوت چنین وضعیتی چگونه  !؟چگونه
 ینه خطر مسئوال غیررفتارهای سبب چنین که بهچرا ؛کنمتمام به شما بیان میصراحت 

و ما را از آتش فرما مداخله  مسئلهدر این آقای من!  .وجود دارداین دعوت برای  بزرگ
شما کنم بنده تصور نمینجات بده و  هسوزاندخواهد در دنیا  ـپیش از آخرتـجهنمی که 

و راضی نیستی ما را رها کنی تا بعضی از ما بر بعضی باشی چنین کاری هرگز راضی به 
خواهم گرفت  دین خدا عزا ای. بر پیشه کنند دشمنی و بعضی بر بعضی دیگر ،دیگر غضب

برکات خدا بر شما رحمت و و سالم و  ؛شما به من برسدپاسخ که تا آنخواهم پوشید و سیاه 
 «.باد

 پاسخ:

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 .الله و برکاته ةسالم علیکم و رحم
ه خدای که ب یمتعال است و این مسیر وسبحان ونددعوت، دعوت خدااین 

بر دیگری کس هیچ ،تقوا ۀواسطآورد و جز بهمیِگرد ما را دور هم  رساندمیمتعال وسبحان
پیشه ، روزی از روزها عدالت احمدالحسننظر یکی از شما،  بر اساساگر  .برتری ندارد
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خواهی چه میایست و هر روی من بِ دررونماید، تصرفی وصورتی نادرست دخلیا بهنکند 
در بنده اگر به سخن مؤمنان گوش ندهد. نخواهد بود  احمدالحسنخیری در هیچ بگو و 

بسیاری در حالی که  ؛ن باز بودان و مخالفامنزلم برای مؤمن بکردم و در می نجف زندگی
و با این  آمدندمی ـدیگریهیچ منظور و نه ـگویی جدل و بیهودهمنظور بهن فقط ااز مخالف

میهمانانی گرامی همچون ها ها گشوده ماند و من با آنمنزل من برای آن بدر وجود 
پس کسی از شما گمان  .دادممیرا پاسخشان و سپردم میها گوش به آن ،کردممیرفتار 

چه مؤمن باشد و ـاز هر انسانی سخنی ها یا نقد یا هر از شنیدن شکایت من ۀنکند که سین
 .شودتنگ می ـچه مخالف

پذیرفته وجه هیچبهمطرح نمودی، ات بزرگوارانه ۀدر نامشکایتی که شما  بارۀدر اما 
ند و اگر یکی اهمه در دعوت الهی یکسان .احوال مردم تجسس کنددر  ،نیست که احدی

 ازتفتیش  مسئولیتکس شود و هیچمی حسابرسی انجام دهداز وکیالن مکتب اشتباهی 
با کنند میادعا  خود برایآنچه و مردم ظاهر طبق یم اهامر شدرا ندارد. ما فقط باطن مردم 

 ۀاز ادار بنده و  نجف اشرف ارتباط برقرار کنیدر با مکتب شما  امیدوارم .کنیمرفتار  هاآن
 .تحقیق را به من برساند ۀتحقیق کند و نتیج بارهایندرخواهم میمکتب در نجف اشرف 

 مندم.آرزواز خدا را شما  ۀبرای همیداری پا شما جزای خیر دهد و توفیق و ۀخدا به هم
کسانی که  ۀاز هم، پاسخ ندادمبنده در این صفحه مطلبی نوشتی و اینکه شما اما 

های انسانرا کنم و عذرخواهی عذرخواهی می کنندنویسند ولی پاسخی دریافت نمیمی
دارم دادن انجامبرای کارهایی نیز من  شما متوجه باشید که ۀامیدوارم هم. پذیرندمیبزرگ 

صورت به تقریباً به همین دلیل  و ـدادن داریدکه شما نیز کارهایی برای انجام طورهمان ـ
 ۀخواندن هم ۀکه اجاز  کنممطالعه می را بوکام در فیسصفحهمدتی نسبتًا کوتاه  ،روزانه

 دهد.را نمی نظرات
** ** ** 

 وجود دارد املالبیت ۀبرای ادار  هیتی
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Ahmed Alhasan 2014ژوئن  8 /احمدالحسن: 
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 الله و برکاته ةسالم علیکم و رحم
 پیروِ  هایمالالبیتمالی بر  نظارت مسئولیتالمال عمومی، بیت ۀی برای ادار هیئت

 پیروِ  یدیگر رسمی  ۀادار یا المال و هیچ بیت بر عهده دارد کل جهاندر را  دعوت حق
ماهانه یا ساالنه هر  حق داردکمیته این  .مالی معاف نیست نظارِت دعوت حق، از این 

کشف  شودمیمصرف  وارد یا ،دعوت حق پیرورسمی  ۀادار المال یا مبلغی را که در هر بیت
جایز  ـبه هر دلیلیـ هاآنگویی به کردن و تعلل در پاسخدرنگخلف یا تو  و ثبت نماید

درخواست کمک مالی تحت عنوان  بهکه اقدام داشته باشید توجه مایلم همچنین  .نیست
 جایز نیست. هاالمالبیتیا یکی از  هیئتاین گرفتن از اجازهبرای دعوت، بدون فعالیت 

دهد و از آن مالی قرار می نظارت نظر این، خودش را تحتاحمدالحسنبدانند که همه 
 .شودمطلع می رسدمیمن به صورت شخصی بههر مبلغی که از  هیئتاین معاف نیست و 

** ** ** 

 دفاع از خود به اجازه نیاز ندارد

Ahmed Alhasan 2014ژوئن  12 /احمدالحسن: 

 الله و برکاته ةسالم علیکم و رحم
 .یددر خیر و عافیت باش گیهم امیدوارم

نجف مکتب در  (خدا حفظش کند)از طرف شیخ ناظم عقیلی پرسش زیر اندکی پیش 
ترین این کوتاهزیرا  ؛کنمنقل میجا در اینرا  شو پاسخاین پرسش و  ،اشرف به من رسید

و از هر مکروهی  کندشان فظح خدا؛ راه برای رساندن پاسخ به شیخ و به انصار است
 .دورشان گرداند

ها و تروریست در تلعفر و بلد و مناطقی که مورد هجوم : انصار امام مهدیپرسش»
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فع مناطقی که ادمر یا نیروهای امنیتی یانصار به عشاجایز است آیا  ،اندفتهداعش قرار گر 
وقتی خصوص به ؟!ملحق شوند ـخوداز باب دفاع از ـ نداهمورد هجوم قرار دادها تروریست

 چهآنطبق  وجود نداشته باشد؟ هاآناز دفاع  برایارتشی شوند و میاین مناطق محاصره 
در  بارهاینسؤال درچندین و اند قرار گرفتهمحاصره در تلعفر و بلد مردم  مطلع شدم،بنده 

 «.به ما رسیده استمکتب 

 پاسخ:

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 .هایتان را استوار بداردگامخدا به شما توفیق دهد و  .ندارداجازه نیاز به خود دفاع از 
حق دارد هر  ،یا ممکن است مورد هجوم قرار گیرد شدههجوم سرزمینش به ببیند  سهرک

 .فرمایددور  هر بدی خدا شما را حفظ و از .برای دفاع انجام دهدتواند میکه کاری 
وضعیت  ۀآمادباید مهیا و در مناطق دیگر مانند بغداد  (خدا حفظشان کند)ن امؤمن

 .باشند یبدتر 
 و برکاته رحمة اللهو السالم علیکم و 

** ** ** 

 رنجدرد و رسشار از  دگی علیزن
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 .و برکاته رحمة اللهسالم علیکم و 
 انیزندگ ؛خاتمه یافت( خدا بر او)صلوات طالب علی بن ابی انیزندگی یدر چنین روزها

 ندید.که در آن هیچ آسایشی و رنج سرشار از درد 
دوران کودکی که از ـ دیگری نیافت تا همچون هر کودک یفرصت وقتی کودک بود
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مبعوث ، پیامبریک را  او ۀکه پرورش دهند خواست وندخدابازی کند.  ـبردبهره می دخو
که بیشتر اوقات به پرتاب سنگ و  ببیندکالمی  اتخود را در مشاجر آن حضرت تا فرماید 

 .شدنیز منجر میها با نیزه به پاره کردن شکمحتی گاهی 
به دست شمشیر از ناگزیر تا خود را رسید  یجوانچنین اوضاع و احوالی به دوران در 

 کند.میدفاع او به  آورندگانایمان خود و پیامبر از دین جدید و  کهگرفتن ببیند 
 شزمین در خود ۀخلیفجانشین و علی را  وندخدا رحلت کند که محمداز اینپیش 

همیشگی و جاری خدا که سنت  طورهمان  فرمودمنصوب  خود محمد ۀبعد از خلیف
 .ه استبود چنیناین

 کرد.وفات محمد 
که قوم برای غصب ـرا الهی خود  حِق که دید چنین ناگزیر علی خود را به این ترتیب و 

آورند یورش وی باعث شد قوم بر که درخواستی  ؛نمایدرخواست د ـه بودندجمع شدکردنش 
ایشان را با طناب  ،هجوم برده شهای خود را جمع کنند تا به منزلو سپاهیان و گروه

مورد اهانت قرار دهند و باعث آزار و اذیت  ،تضعیفش کنندرا حضرتش بکشند و  ،بسته
را آزار او هر کس  ـبنابه روایت صحیحـشوند که  1فاطمه ُدخت محمدبزرگوارش همسر 

 2.افروخته استبر محمد را آزرده و خشم خدای سبحان را امبر خدا پیدهد پدرش 
 ،درگذشتفاطمه 

 باقی ماند.نشین خانه انهمظلومو علی بیش از بیست سال 
ن بلند شد و بعد از آن سه نفر، مردم راه افزونی یافت و فریادهای مظلوم ،اشتباهات

                                                                                                                                                                 
 ،الزینی؛ تاریخ بالذریتحقیق، 19ص، 1ج ،قتیبهابن، ةسیاسالو  ةماماالبه عنوان مثال نگاه کنید به: کتاب  - 1
 .975ص، 3ج ،البرعبدابن ،؛ االستیعاب443ص، 2ج ،؛ تاریخ طبری587ص، 1ج
باب مناقب ، 210ص، 4ج ،؛ صحیح بخاری125ص، 4جصدوق:  ،یحضره الفقیهنگاه کنید به: من ال - 2

 .5ص، 4ج ،فاطمه؛ مسند احمدل ئباب فضا 141ص، 7ج ،مهاجرین و فضیلتشان؛ صحیح مسلم
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 نکردند.پیدا  بردندکه در آن به سر می تیبرای وضعیز علی ُج حلی 
 :شیاطین زمین گرد آوردتمامی سپاهیانی از  .رو به رو شداو شیطان با سه جنگ با 

 خودِ انتها، بار معاویه و ابن عاص، و در یک د، نکشه رهبری مییها را عاآن مرتبهیک 
آلود خون علیکه ها هنوز به پایان نرسیده بود جنگاین  .ها را رهبری کردشیطان آن
 .بوددر بسترش 

 .جرعه نوشیدیجرعه ی که یهاو رنج هاآن دردمقدار سالم بر تو ای ابا الحسن به 
به چه بسیار پس از خود را  سبقت گرفتی و آیندگاِن چقدر  ؛سالم بر تو ای ابا الحسن

ها بزرگ است و ماتم تو مردم را در در آسمانتو  مصیبتبه راستی که  .دشواری افکندی
 گردیم.او بازمی سویبهو  همه از خداییم .هم کوفته است

علی بن ابی طالب  المؤمنینامیرمصیبت  بودهای شما را در یادخداوند پاداش
 .بدارد( بزرگ خدا بر او)صلوات 

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2014جوالی  20/احمدالحسن: 

در  که حتمینشدنی بازگشت و تبدیلبیفرمان  در آنکنیم خدایا از تو درخواست می
نصیب  بیشترین ـخودت به لطف و رحمتـنمایی کنی و مقّدر میحکم میشب قدر 

زیرا هرگز ؛ مقرر بداریبرای ما  فرماییدفع میکه ی از هر خیری که نازل یا شرّ را بندگانت 
 تو.مگر  نکردهبدی دفع از ما کس هرگز  تو و هیچسوی ایم جز از نرسیده یبه خیر 

ای ت به رحمت !بر ما نازل شده است قرار بدهبهترین سالی که سال را امخداوندا 
 .ترین مهربانانمهربان

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2014جوالی  29/احمدالحسن: 

 فطر، مبارکتان باد.بابرکت هر سال در خیر و عافیت باشید و عید 
 .پذیرا باشد، به بهترین شکلخواهم اعمالتان را با از خدا می
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** ** ** 

 از مکه حسینشدن رویه، خارجروز ت  

Ahmed Alhasan 2014اکتبر  2/احمدالحسن: 

 و برکاته رحمة اللهسالم علیکم و 
بینیم می، ترویه روزـ معروف است در مناسک حجآنگونه که ـیا حجه  ذی روز هشتِم 

بهشت و یکی اهل و سرور جوانان  ـُدخت محمدـ  فاطمه و فرزند علی فرزندحسین 
و وارث  ـبازدارنده از گمراهی هستندخدا رسول صریح فرمایش طبق که ـاز افراد عترت 

ْن  اذان جدش ابراهیم ذِّ
َ
اِس  ِفی ﴿َو أ ُتوک﴾ النَّ

ْ
در میان مردم برای حج بانگ ) ِباْلَحجِّ یأ

مراسم حج و به شود میعراق خارج  سویبهاز مکه  ]27 حج:] (بیایند به سوی توتا برآور 
 .چندین ماه قبل در آنجا اقامت داشتاز در حالی که  می کندکرده و آن را ترک پشت 

که بر او حسادت  دادمدعیان اسالم را در جایگاهی قرار  حسین چنیناین
 ﴿َو ما کاَن َصالُتُهْم ؛ داد قرارسوت کشیدن و کف زدن  وزن ر همیو حج آنان را تا  ،کنندنمی

وا اْلَعذاَب ِبما کْنُتْم َتکُفُروَن﴾ِعْنَد اْلَبیِت ِإالَّ ُمکاًء َو َتْصِدیًة 
ُ
ی ] و نمازشان در خانه) َفُذوق

ه کفر چبه سزای آن ،پس این عذاب را بچشید .خدا[ جز سوت کشیدن و کف زدن نبود
 .]35 انفال:] (ورزیدیدمی

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2014اکتبر  5/احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 خواهم در خیر و عافیت باشید.میاز خدا 
برکت دهد و شما  به شماخواهم در این روز کریم، از خدا می ؛ ودر خیر باشید ههر سال

 قرار دهد. دکنرا از بندگانی با بیشترین نصیب از هر خیری که نازل و هر شری که دفع می
** ** ** 
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Ahmed Alhasan 2014اکتبر  13/احمدالحسن: 

 کات خداوند بر شما.سالم و رحمت و بر 
 به فرمان خداوند سبحان که علی در سالگرد اعالن رسول خدا و همیشه

 ست؛ در خیر و خوبی باشید.نخستیِن خلفای خداوند پس از او
** ** ** 

Ahmed Alhasan 2014اکتبر  24/احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
در صندوق  شخودکردن به حبس  ـآَوَردکه خدا به او رحم کس  آنغیر از ـ هر انسانی

بینی که خود را . او را میاستکوتاه مدت  نیز حافظهمعمول  طوربهست و ا حافظه مبتال
اش با مشکالت یا قضایایی که در هر لحظه از زندگیاز  یامجموعه باتنگ،  یدر صندوق

ها مشکالت و قضایایی که انسان به آنو با توجه به اینکه  کندحبس می ها مواجه استآن
که خدا به او کسی  جز آنـپس هر انسانی را . مگر با مردنش؛ رسدبه پایان نمی ستا مبتال
به صندوقی که نفس خود را در آن حبس حتی هنگام نماز،  که بینیمیچنان  ـآَوَردرحم 
صندوق تنگ و خفه میرد که خود را در این میدرحالی و حتی  اندیشدمیاست  کرده

 است.کرده  زندانی کننده،
 ماه آزادی حقیقی، ماه محرم الحرام، این، نزدیکی حلول ماه حسین مناسبتبه
موجود  آزادِی . صندوق را بشکند و از آن خارج شوداین برای هر انسانی تا است  ینفراخوا

ارزش  ،شوییم ها در این دنیا مواجهکه با آنی در خارج از صندوق مشکالت و قضایای
مشکالت و تمامی حل راه بلکه یقین داشته باش که در این آزادی،  ؛را داردکشیدن رنج 

 زندگی تو به بهترین صورت وجود دارد.قضایای 
که در طول حیات  حبس انفرادیاین صندوق را بشکن و نفس خود را از این 

 بیرون بیاور. یاهبرگزید اتگذشته
و  یاد کن و در فضای رحمت خدا، فضای آزادی حقیقی با خدا باش و همیشه خدا را

و قضایایی که در دنیا با  را بشکن و هرگاه افکار و مشکالت صندوقاین  کن. ، شنافراگیر
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خواند، با بدر این زندان انفرادی فرا شخودشدن همراه تو را به حبس  هستی ها مواجهآن
 نشوی.وارد صندوق این  ردو بکوش تا بار دیگر شو رو بهرو هاآنیاد خدا با 

** ** ** 
Ahmed Alhasan 2014اکتبر  26/احمدالحسن: 

عباس  من آقایای سالم بر تو  .سالم بر زینب دخت علی .سالم بر حسین بن علی
 .سالم بر اصحاب حسین .شیرخوار اللِه عبدسالم بر  .سالم بر علی بن حسین .بن علی

 حسین به شهادت رسیدند.همراه که آنان سالم بر  دادند.که حسین را یاری آنان سالم بر 
زودی خواهند دانست ستم کردند بهمحمد آلبر که و کسانی  ؛انا لله و انا الیه راجعون

 و فرجام از آِن پرهیزگاران است.بازخواهند گشت  ازگشتگاهبکدامین به 
** ** ** 

 قتل مالک بن نویره

Ahmed Alhasan 2014اکتبر  30/احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 حکایت اول:

ای فدیه برابر دریافتدر فقط را  اران کفپس از جنگ بدر، اسیر  ما محمدپیامبر 
اسیران به جمعی از مسلمانان این از کدام هر که آزاد کرد. این فدیه تا به آنجا رسید ساده 

 1.بیاموزدخواندن و نوشتن 
 محمد کرد به شانآزاد ،انسانیت ۀو نمونکریم و  مهرباناین اسیران که رسول 

را به قتل حضرتش خواستند می ی بودند کهدر جنگ باالتر از این؛ بلکه ؛ایمان نداشتند
همان انجام داد دقیقًا  آنچه پیامبر خدا محمداما  ؛را یکسره کنندکارش برسانند و 

                                                                                                                                                                 
 .397ص، 3ج ،کثیرابن ،؛ البدایة و النهایة247ص، 1ج ،نگاه کنید به: مسند احمد - 1
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در کسی که هر  ازحتی و داریم  انتظار دانیم ومی ناصالحو  انبیا از اخالقچیزی است که 
مثل ـزده شده است  هاییمثالکردن به بعضی از رفتارهایشان انسانی جهت اقتدا اخالِق 

 .]نیز انتظار داریم[ـ1گاندی و ماندال
 حکایت دوم:

 ،آمد پیامبر خدا محمد سویبهُمطیعانه مالک بن نویره تمیمی از اشراف عرب، 
قومش برگشت و پس از ابالغ دعوت  سویبهایمان آورد و به او  های او را شنید،حرف

تنها یک مسلمان بود بلکه پس مالک نه .ایمان آوردندنیز  هاآن ،هاآنبه  پیامبر
، به اسالماو فراخوان هنگام بسیاری تعداد که باعث شد بود ای بزرگ کنندهدعوت

و دانست که علی بود ر . مالک از جمله کسانی است که در بیعت غدیر حاضمسلمان شوند
رسول  نیزقومش و  معتمدمردی متدین و او است.  محمدخدا خدا بعد از رسول  ۀخلیف
زکات  هاآندلیل همین و به  2صدقات قوم خود قرار داد مسئولاو را پیامبر  .بود خدا

پیامبر  دانست مالک به مدینه وارد شدوقتی . برساندپیامبر نمودند تا به او را تسلیم خود 
پیراهن  و و ابوبکر را دید که در مسجد نشسته است وفات یافته و به رحمت خدا پیوسته

کاری ناشایست بکر را غصب خالفت توسط ابووی  .به تن کرده استرا پیامبر خالفت 
صاحبانش را به زکات قوم خود بازگشت و اموال  سویبهرا نپذیرفت و آن و دانست 
 :سرودرا زیر و ابیات معروف  بازگرداند

                                                                                                                                                                 
( رهبر سیاسی و معنوی هند در جنبش استقالل هند از 1948ـ  1869گاندی: مهانداس کارامچاند گاندی ) - 1

های فراخوان آزادی و بخش بسیاری از جنبشه الهامیوغ استبداد از طریق نافرمانی مدنی مسالمت آمیز بود ک
 شد. جهانحقوق مدنی در 

( فعال سیاسی مخالف آپارتاید )نژادپرستی( در آفریقای جنوبی بود. فعالیت 2013ـ  1918ماندال: نلسون ماندال )
تا پس از آن برای المللی از زندان آزاد شد در اثر فشارهای بین 1990و در سال  شدسال زندان  27او منجر به 

 تحقق اهدافش فعالیت کند.
 .560ص، 5ج ،حجرابن ،؛ االصابة295ص، 4ج ،االثرابن ،عنوان مثال نگاه کنید به: اسد الغابةبه - 2
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 وال خائف فیما یجیء من الغد فقلت خذوا أموالکم غیر ناظر
 منعنا وقلنا الدین دین محمد فان قام باألمر المخوف قائـم

 .باشیدنترسان دهد چه فردا رخ میآناز تان را بدون ترس بگیرید و گفتم اموال)پس 
گفت: دین تنها دین  خواهیماو را َمنع کرده،  هراسناک اقدام کند،کاری به اگر کسی 

 .(محمد است
 گوید دین را محمد. مالک میخود داردحکایت را در تمام ابیات واضح است و این 

 .کرداعالم  در غدیررا بودنش جانشین کسی است که محمد ،جانشینآورد و در نتیجه 
بکر همچون ابونه کسی  ،است (خدا بر او)صلوات  طالبعلی بن ابی هماناین شخص 

به همین دلیل من اموال زکات را به  .استکرده  بسیار ترسناکیکار به  اقدامخودسرانه  که
 دهم.شرعی تحویل نمیغیر ۀگردانم و به خلیفمیبرصاحبانش 

؛ بکر این بود که خالد بن ولید را فرستاد تا مالک بن نویره را به قتل برساندابوواکنش 
ولی  ؛به جنگ برنخاستندبا خالد  هستند مسلمانبه اعتبار اینکه آنان مالک و قومش اما 

 اسیردر حالی که ـرا  هاآنسپس و  به اسارت گرفتآنان را خیانت کرد و  هاآنخالد به 
بلکه کاری  ؛به این کار بسنده نکرد . اورا غصب کردزن مالک بعد  و به قتل رساند ـبودند

 1.ر اجاق سوزانددسر مالک بن نویره را و  وحشیانه و زننده انجام داد
 یشخصاین حکایت را از یاد ببریم و فرض کنیم مالک بن نویره حال بیایید تمام 

هیچ آیا  ه بود.بکر، خالد را برای قتل او نفرستادنبود، و ابو محمدپیامبر خدا مؤمن به 
او که جز این ،و سوزاندن سرش وجود داردهمسرش تجاوز به  ،توجیهی برای قتل مالک

بکر وجود دارد که ؛ و آیا عذری برای ابوه استبکر( نداداموال را به حاکم )ابومشتی تنها 
 ،مالکقتل  یعنیـکه هیچ پیوندی با انسانیت ندارد  ایانهخاطر این رفتار وحشیخالد را به
 ؟!نکندبازخواست  ـپختن سرشو  اوهمسر تجاوز به 

                                                                                                                                                                 
 .561و  560ص، 5ج ،حجرابن ،؛ االصابة503تا  501ص، 2ج ،عنوان مثال مراجعه کنید به: تاریخ طبریبه - 1
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انسانی را  ،رهبر سپاهش کهشما اعتقاد دارید که یک حاکم حکومت اسالمی  واقعاً آیا 
 ؟!استبوده دل ا، حاکمی عکندنمیبازخواست  او را ولی ،کردهزنش تجاوز به و  کشته

است که اسیران کفار را  بکر همان دین محمدپذیرید که دین خالد و ابومی واقعاً آیا 
 !آزاد کرد؟

همین به و  به کسی نیستتجاوز و تعدی و ناسزا و سخن ناروا چه نوشتم هیچ آندر 
 شما ی، بدانید دینیناسزاگو وقال وداد راجع بهاما  ؛مؤدبانه دارمهای پاسخمن توقع دلیل 

خواهد  شما درگمیدلیلی روشن بر سر بلکه  ؛نخواهد کردتر و دردهایتان را کمپینه را وصله
 1.بود

https://www.youtube.com/watch?v=RfXfZTOgodA 
https://www.youtube.com/watch?v=Pkb5KlS5YK8 

** ** ** 

 ازدواج در قانون  بچهازدواج دخرت 

Ahmed Alhasan 2014نوامبر  2/احمدالحسن: 

 و برکاته رحمة اللهسالم علیکم و 
Hadil El-Khouly ه استنوشت: 

 !احمدالحسن من، و موالی آقای ،و رحمت و برکات خداوند بر شماسالم »
مند بودم. مربوط به عدالت اجتماعی و حقوق بشر عالقه مسائلاز دوران کودکی به 

نهادهای . در برخی از دهدمیو است  هدادما، مرا آزار می جوامعدرد و رنج و ظلم در همواره 
حقوق زن در  ۀدر زمینمشخص  طوربههای اخیر و در دوره ،حقوق بشر ۀاجتماعی در زمین

                                                                                                                                                                 
شدن صحابی، مالک کشته ۀیی است. در اولی شیخی از االزهر دربار ویدئوت شامل دو کلیپ های پیوسفایل - 1

گوید، و در دومی شیخی سلفی بن نویره و زنا با همسر او و پختن سر او در آتش توسط خالد بن ولید سخن می
 کند.ز ترسیم میانگیگوید و مقتل مالک به دست خالد بن ولید را به طرزی بسیار مجرمانه و نفرتسخن می

https://www.youtube.com/watch?v=RfXfZTOgodA
https://www.youtube.com/watch?v=Pkb5KlS5YK8
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 .امکردهاسالم شروع به کار 
و در  ،رحمت و عدلمتعال، وسبحانشریعت و احکام خداوند تمام من ایمان دارم که 

ت سؤاال عضی از با بام با توجه به حرفهاما  ؛است کرامت انساندار عهدههر زمان و مکان 
پاسخی و به حیرت واداشت که مرا تی سؤاال ؛ مربوط به حقوق زن در اسالم مواجه شدم

چه زیرا  ؛کنمرا تقدیم حضور شما میت سؤاال از این آقای من! برخی . پیدا نکردم شانبرای
 شود. آقایمیبرداری بهرهشان کردن حقوقتباهاز دین برای توجیه ظلم به زنان و بسیار 

 واقعاً و وند هستم مشیت و حکمت خدا جویودر جست واقعاً زیرا  ،کنمبه شما رو می من!
مشیت و در  ،یتدرد و رنج و ظلم از بشر  شدنبرطرفتنها راه  چراکه ؛خواهم بفهمممی

لم کنم تا با ِع و سعی میعذرخواهم ام . پیشاپیش از جهل و نادانیوجود داردحکمت خدا 
 گردم.پاک و پیراسته شما 

با فتح آشکار  وندباشیم و خدا یزینت ،بیتبرای شما اهلخواستارم که از خداوند متعال 
 .اللهشاءاناستوار بدارد؛ شما را 
 :است در قسمت ازدواج نوشته شده )احکام نورانی اسالم( شرایعدر کتاب  .۱

ین چنمطلب  نیاز ا «.حرام است برسد گیسالهبه سن نُ  نکهیبا زن قبل از انزدیکی »
 .سالگی نزدیکی با زن جایز استهاز ابتدای سن نبرداشت کردم که 

ام که با توجه رو شدهبا دخترانی روبه اوقاتدر بسیاری  اطرافم طیو محبا توجه به حرفه 
. شوندهای بدنی میدچار آسیب ،جنسی با شوهر را ندارد ۀبه اینکه بدنشان تحمل رابط

سال کودک ودر این سنکه دختران شاهد هستیم  امروزی ۀکه در جامع همان طور
گرفتن واجبات و عهدهبرای بر یکاف انیو جسمهنوز آمادگی عقلی و شوند محسوب می

متعال وخداوند سبحان چراپس  ؛با این درجه از اهمیت را ندارند سنگینهای مسئولیت
صحیح است که ازدواج  ای؟ و آفرموده است مجازسال کم وسن نیازدواج با دختران را در ا

 ؟استبا دختران از زمان والدتشان جایز 
 یاحکام شرع یبرخ ،با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی در طول زمان ایآ .۲

 کند؟می رییحاالت تغبرخی در  ازدواج و خانواده مربوط به
و  هامسئولیت رایز  ؛است اناز حقوق زن شتریب انم که حقوق مرداهمتوجه شد طورنیا

به و  کوتاهی کند فشیوظادر انجام اگر مرد  شودیچه ماما ؛ استاز زن  شتریب مرد فیتکال
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؟ شودجا خواهد بود یا ساقط میدر این صورت حقوقش همچنان پابر  ای؟ آآنها عمل نکند
 قائلفرزندانش برای  یتیهما و دهدیاش را نمخانواده یکه خرج یمردعنوان مثال به

و خانواده قوام اگر ندارد و  هاآن یدر زندگ یمعنو  یا یوجود ماد چیهگویی او  ؛شودنمی
حقوقی مثل  ؟این شوهر چنین حقوقی داردباز هم  ایآ ،باشدزن  ۀعهد ربهمگی ، تیترب

 ؟...سرپرستی و  ،شدناطاعت
دلیل کوتاهی بهکه  شوندیم افتی ییهاخانواده یاسالمو  یعرب وامعدر ج متأسفانه

دلیل وجود شرایط یا به کنندیاداره متنهایی بهزنان ها را این خانواده ،شوهر یا نبودش
این وضعیت بر  تأثیر. با شوهرانشان مشارکت دارند ،سخت اقتصادی و تسلط طاغوتیان

 (.است مسئولچون او  ،اینکه شوهر حقوق بیشتری دارد) ؟مذکور چیست ۀمعادل
ْو ِإْعَراًضا َفاَل ُجَناَح َعَلیِهَما ﴿: یدفرماتعالی میحق .۳

َ
ٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا أ

َ
َوِإِن اْمَرأ

ُقوا َفِإنَّ ا حَّ َوِإْن ُتْحِسُنوا َوَتتَّ ْنُفُس الشُّ
َ
ْحِضَرِت اأْل

ُ
ْلُح َخیٌر َوأ ْن یْصِلَحا َبیَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

َ
َه للأ

بر آن دو ، بیمناک باشد مهری یا بیزاری شوهرشاز بی زنی اگرو ) 1﴾کاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیًرا
 ؛است سازش بهتر که، افکنند سازش و آشتی طرح خود میان در دو هر که گناهی نیست

 پیشه کنید پرهیزگاری و نیکی اگر و ،دارد [و غلبه]حضور  ،نفوس در فرومایگی و ُبخل ولی
گاهانجام می هرچه به قطعًا خدا  ای؟ و آستیمرد چ« نافرمانی: زنشو» فیتعر (. است دهید آ

که نسبت به خانه،  یوجود دارد؟ و حکم مرد (نافرمانمرد ناشز ) یبرا یعقوبت ،عتیدر شر 
 ؟ستیچ کندیمتوجهی بیهمسر و فرزندانش 

همه  ،کنیممیصحبت  نید ۀحوز در  (نافرمانناشزه ) زدن زِن  بارۀدر وقتی  .۴
 یزندگ تیبه واقعوقتی  یول ؛شکنجه و عذاب باشد بدونباید نظر دارند که زدن اتفاق

شتم بدنی همسر بسیار وضربمتفاوت است و  اریبس تیوضعکنیم مشاهده می رسیمیم
حدود  نیااز که  یمرد یو سزا ؟چیستزدن زن ناشزه  حدودِ دقیق  طوربه. افتداتفاق می

تر شایسته کوینرفتار  ونفوس با صبر و اصالح  آیا ارزش  قائل شدن؟ ستیچ کندیتجاوز م
خصوص به؟ نیست ـدنبال دارداحساس خواری و زبونی را بهکه ـآزار جسمانی  است از
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 باشد؟حمایت و پشتیبانی شما  تحتو از شما  ترفیضعمقابل  طرفکه  یهنگام
علیه ها و شروع جنگ نقش زنان مؤمن به دعوت مبارک یمانی هنگام قیام قائم .۵

؟ و در آن حضور خواهند داشتچیست؟ آیا ایشان در میدان جنگ  محمددشمنان آل
 باشند؟ مرحله چگونه سربازانی واقعی برای امام مهدی

 «رمص ـهدیل الخولی 

 پاسخ:

 وعلیکم السالم و رحمة الله و برکاته
عبارت است از بیان حدود ساله در اسالم هنُ  ازدواج دختربودن موضوع جایز .۱

را  ازدواجخداوند مهیا گردد و قانون  ۀرانی برای خلیفاگر شرایط حکمو  ،وضعیت شرعی
 .طبق آن عمل کند یحکومت اله (الزاماً )که  ستین یقانون نیا ،وضع نماید

از ازدواج برای منع را تواند قیدهایی می داده شودخدا  ۀفیخل حکومت بهاگر بنابراین 
وضع نماید،  کامل نشده باشدشان زنانه یتناسل یعضاامعمول  طوربهکه  دختر  در سنی

و وجود داشته باشد وجود ضرورتی برای این نوع ازدواج کند مثل اینکه شرط می
قانونی برای ازدواج  ِی پزشک ناتیمعانظر دختران از  یجسمانوضعیت  که]شرط[نیا

همان ـاسالم  عتینوع ازدواج در شر  نیحالل دانستن ا یکل طوربه ؛ و...مناسب باشد و
 انگریبتنها  عیتشر  نیندارد بلکه ااین وضعیت بودن  یعیبر طب یداللت ـشد انیکه ب طور

امکان ازدواج  ـدر صورت وجود ضرورتـکه در آن سن دختران جوان است  نهایت سنی
تنها اندکی از و دهد برخ  نیزم یرو  یافاجعه میاگر تصور کنبه عنوان مثال  .کنندیم دایپ

هنگام زود  زادآورِی ازدواج و  مسئلۀدر چنین وضعیتی  ،نوع بشر یا از مؤمنان باقی بمانند
 ظحف ایضرورت حفاطت از نوع بشر و به جهت  ـیاطیبا در نظر گرفتن اقدامات احتـ

 ۀیکه نظر  یکس .خواهد شد شتریبشر بنوع  اضر قانوگرنه احتمال خواهد بود  نامؤمن
گویم را کند آنچه من میدرک می عتیدر طبها را ژن ۀمجموعچگونگی عملکرد تکامل و 

 ایـزود هنگام ازدواج  یبراضرورتی اگر در این مورِد به خصوص  .خواهد فهمید (به خوبی)
محافظت از نوع در  ـنوع بشر برای لقاح در سنین پایین ۀبه عبارت دیگر آمادگی جنس ماد
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بدن نوع مؤنث به این صورت  ،داشتود نمیها وج«هومو»بشر در ادوار پیشیِن تکامِل 
 .یعنی به صورتی که آمادگی تلقیح در سنین پایین را داشته باشد ؛یافتتکامل نمی

کنند این حکم شرعی را پیاده میخودشان طبق نظر شخصِی  یبرخاینکه در مورد  اما
 ،شوندمیکم سن و سال جسم دختران به دن باعث آسیب رسانو  شبدون ضوابطآن هم 

نه شایستگی  ،و فقهایشان هاآن .ستین عتیشر  یو خطااست  هاآناز سوی  ییخطا ینا
خداوند از همین رو  ؛به صورت کاملرا آن شناخت حدود نه و سازی شریعت را دارند پیاده

 .است قرار داده نشیدر زمو جانشین خود  فهیخل ۀسازی را بر عهدموضوع تطبیق و پیاده
احکام بنابراین  ؛گرددیخدا بازمو جانشین  فهیاحکام در هر زمان به خل رییتغ .2

 1.امتر این مطلب را یادآور شدهبنده پیشو ؛ شوندتوانند تغییر کنند یا منسوخ می
به این و ام بیان کرده 2«شرایع»کتاب را در شوهر  «فرمانینانشوز: » مسئلۀ -3

 کند در این هنگام خودداریحقوق زن از برخی  ایهمه از ادای  ،مرد که هرگاهست معنا
 .را دارد هاآن افتیحق مطالبه و در  ،زن

معمول عمل به  طوربهکه نیست وضعیتی  ای یعیطبیک وضعیت  ،زدن زنکتک .4
دعوی  ۀشوهر اقام خوردن ازکتکدلیل بهاگر زن  یالهحکومت بلکه در  ؛آن صحیح باشد

مجازات  ،مرد خطایی مرتکب شدهکه  شدثابت  اگرو  شودمی یدگیرس شکایت اوبه کند 
 خواهد شد.

در بسیاری از  تواندمیزن  ،پا شود بر الهی در یک زمانیحکومت اگر خدا بخواهد و  .5
و کارها ها جایگاهزن در بسیاری از شایستگی در دولت الهی نقش داشته باشد. ها جایگاه

                                                                                                                                                                 
 .86 ۀال شمار ؤس، 3ج ،عنوان مثال نگاه کنید به کتاب متشابهاتبه - 1
تواند )نزد ، زن میباشدنکردن حقوق زن ااگر نافرمانی از طرف مرد با اد»فرمود:  الحسنسید احمد - 2

تواند بعضی از زن را ادا کند(. زن میتواند مرد را مجبور کند )که حقوق حاکم( حقش را مطالبه و حاکم می
خوابی را ترک کند تا دل شوهرش را به دست آورد، و بر شوهر حالل است که آن را حقوقش مانند نفقه و حق هم

 توضیح نافرمانی. ،3ج ،احکام نورانی اسالم «.قبول کند



 پیک صفحه ...................................................................................... 296

بهتر از مرد است. اسالم قیدی بسیار در برخی از کارها، زن و حتی کمتر از مرد نیست 
اگر  ؛کندکه جامعه را رهبری می مناصبیحتی در  ؛دهدمتولی شدن زن قرار نمی ایبر 

 .برساندانجام درست به و تمام شایستگی این کار را داشته باشد و کار را به شکل 
** ** ** 

 نخستین هستند حسین و مدافعانش، آهنگ و نوای دوران

Ahmed Alhasan 2014نوامبر  4/احمدالحسن: 

 !سالم و رحمت و برکات خدا بر تو ای حسین بن علی
راستی بهو حجت او بر بندگانش هستی.  شخدا در زمین ۀدهم که تو خلیفگواهی می

وصیتی که آن را همان در  ؛در شب وفاتش به تو وصیت فرمود رسول خدا محمدکه 
کسی که به آن برای تا روز قیامت نوشتار بازدارنده از گمراهی توصیف فرمود:  گونه[]این

 .تمسک جوید
و زنان و مردان و کودکانی که از تو دفاع کردند،  ـای حسینـدهم که تو میگواهی و 

 هایدوران نالۀشما آهنگ و اینکه خلقش هستید و میان برگزیدگان خداوند از جزو برترین 
نوح  کهاز این قبلـ از هزاران سال پیشاز زمان آدم و نخستین های دینهستید. نخستین 

 .پای عزا نشستندـ و بهدادندو ابراهیم و اقوامشان متولد شوند بر مصیبت تو نوحه سر 
** ** ** 

 ها هستی.شهید جالل اسدی، تو نسیمی از بهشت

Ahmed Alhasan 2014نوامبر  5/احمدالحسن: 

 جالل اسدی: ،واررگعالم بزشیخ مجاهد فاضل و 
 داشتنت ندارد.ای جز دوستچاره بشناسدکسی که تو را  !و نور دیدگانمعزیز دوست و 

 ها هستی که این دنیا لیاقتت را ندارد.تو نسیمی از بهشت
 بسیار مشتاق تو هستم.چه  من، ای محبوب
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** ** ** 

Ahmed Alhasan 2014نوامبر  7/احمدالحسن: 

 .برکات خداوند بر شما سالم و رحمت و
 کنند:تکامل را انکار می ۀنظریبودن درستبه کسانی که 

 !خارج شویدکنید آن زندگی می درکه  یاز غار تاریک جهالت
** ** ** 

 «إن هم إال کاألنعام...»تعالی: سخن حقاین مصداق ای برای منونه

Ahmed Alhasan 2014نوامبر  7/احمدالحسن: 

 ْم َتْحَسُب
َ
َضلُّ َسبیالً أ

َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
ْو یْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ کاأْل

َ
کَثَرُهْم یْسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
 أ

اندیشند؟ آنان جز مانند چهارپایان نیستند؛ بلکه شنوند یا میآیا گمان داری بیشترشان می)
 1.(ترندگمراه

یا معنایش را قرائت کند تواند این آیه را می ـبسیار هستندهم  قدرچکه ـهر ابلهی 
با حماقتی ـ چنیناینن عقیدتی خود را قصد کند، و اآن، مخالفاستفاده از و با بخواند 

آنکه بی ؛نش را اثبات کرده استابودن مخالفش و ناحقدبودن خوتصور کند حق ـنظیربی
قرار کنکاش مورد شخصه دش را بخورا نشنود و  دن خوامخالفدالیل  اگر داشته باشدتوجه 
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کند یا به شخص گیری تصمیمکند طرح میمچه مخالفش آن ندهد و بدون شناخت کامل
های دالیلی که در امتدیگر یا بنا به  عالم و متخصص استاو به این دلیل که  یدیگر 

کند تا برای سرنوشتش اعتماد وجود داشت  شدندکه با انبیا و اوصیا رویارو می ایگذشته
که به این شخصی ـ چنیناین .خوِد او اولین مقصوِد این آیه خواهد بود ،تصمیم بگیرد

کَثَرُهْم این آیه خواهد بود: مصداق ای برای نمونهـ کندصورت عمل می
َ
نَّ أ

َ
ْم َتْحَسُب أ

َ
أ

ْنعاِم َبْل ُهْم 
َ
ْو یْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ کاأْل

َ
َضلُّ َسبیالً یْسَمُعوَن أ

َ
)آیا گمان داری بیشترشان  أ

 ترند(.اندیشند؟ آنان جز مانند چهارپایان نیستند؛ بلکه گمراهشنوند یا میمی
 ،: از مخالفت بخواناین است به شما من چه باشم نصیحتمن هرچه هستم و هر 

هم که تواین ات را در خودت را در حالی نبینی که زندگی ،کن تا در پایانتفکر بشنو و 
تو فقط یکی در میان »که ای، حال آنسپری کرده «ایرا در خود داشتهحقیقت مطلق »

 «!ایبودهها ناحق
** ** ** 

 «خداییتوهم بی»رایگان کتاب  ۀمطالعآدرس الکرتونیکی 

Ahmed Alhasan 2014نوامبر  9/احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 1:«خداییتوهم بی»رایگان کتاب  ۀمطالعآدرس الکترونیکی 

http://www.almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad 
 

** ** ** 
                                                                                                                                                                 

 «:خداییتوهم بی»فارسی کتاب  ۀرایگان ترجم ۀآدرس الکترونیکی مطالع - 1
https://almahdyoon.co/doa.html 

 )مترجم(. 

http://www.almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad
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 دسامبر 23در  احمدالحسن Ahmed Alhasanتغییر عکس پروفایل شخصی توسط 
 :انجام شد 2014

 
** ** ** 

 «موفق اعرجی»وفات مهندس  مناسبتبهتسلیت 

Ahmed Alhasan 2015ژانویه  25/احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 َفِإْن ِمتَّ َفُهُم اْلخاِلُدوَن

َ
ْبِلک اْلُخْلَد أ

َ
کلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت َو  *َو ما َجَعْلنا ِلَبَشٍر ِمْن ق

رِّ َو اْلَخیِر ِفْتَنًة َو ِإَلینا ُتْرَجُعون پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی ما و ) َنْبُلوکْم ِبالشَّ
مرگ است، و شما  ۀسی چشندهر نفْ  *ند؟ اقرار ندادیم. آیا اگر تو از دنیا بروی آنان جاودان

 1.(دشویده میو به سوی ما بازگردان ؛را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود
بزرگ  «عرجیاسید موفق »خداوند اجر شما را در وفات برادر و دوست عزیزم مهندس 

که تا عطا فرماید به او بهترین پاداش نیکوکاران را محمد آلمحمد و  حقه ببدارد. خداوند 
حق را  ـکه آن را با یاد خدای سبحان لبریز کرده بودـزندگانی مبارکش  از لحظهآخرین 

به ماند. پس سالم و رحمت و برکات خداوند بر او روزی که قدم یاری کرد و بر حق ثابت
 .شودپروردگارش بازگشت و روزی که زنده مبعوث می سویبهی که ز رو  دنیا آمد،

                                                                                                                                                                 
 .]35و  34 ء،انبیا[. 1
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** ** ** 

 عقیل کعبی مادروفات  مناسبتبهتسلیت 

Ahmed Alhasan 2015ژانویه  28/احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما باد
 1.شما را بزرگ گرداند هایخداوند پاداش

. بازنداشت حق او را از یاری ،خداوند رحمتش کند که ضعف و ناتوانی و بیماری و پیری
عطا جزای خیر او را محمد آلمحمد و  به حقگرداند و رفیع او را مقام خواهم از خدا می

 .فرماید
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043

07968/791933584187640/?type=3&theater 
** ** ** 

Ahmed Alhasan 2015ه فوری 1/احمدالحسن: 

چیز هیچ زیرا ؛کندلبریز  ـتعالیوسبحانهـ دشرا از محبت خو تو خدا را بخوان تا قلب
 کشیدن را ندارد.ارزش سختی دیگری

** ** ** 

 اشو هجوم به خانه زهرا ۀشهادت فاطمذکر 

Ahmed Alhasan 2015مارس  2/احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

                                                                                                                                                                 
ادر عقیل کعبی است. خداوند با رحمت فراگیرش او را م پاکات حاجیۀ مناسب وفعزاداری به ،فایل پیوست - 1

 رحمت فرماید.

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/791933584187640/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/791933584187640/?type=3&theater
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 و الحمد لله رب العالمین
 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

است. خداوند جهانیان زهرا بانوی زنان  ۀاین روزها مصادف با یاد شهادت فاطم
 .بداردهای شما را بزرگ پاداش

فاطمه یورش بردند تا علی  ۀبکر و عمر به خانپس از شهادت رسول خدا، ابو متأسفانه
فاطمه شدن مصدومبکر کند. این حادثه منجر به ابوبیعت با  بهرا مجبور طالب بن ابی

به  ؛شدشدن محسن و مرگ آن حضرت پس از مدت کوتاهی سقط ،(خدا بر او)صلوات 
اولین کسی  به او بشارت داده بود که فاطمه که رسول خدا محمدهمان صورتی 
. پس شداو اولین شهید وصیت مقدس نبوی به این ترتیب  1.خواهد پیوستاست که به او 

تمسک و تمسک جستند در شب وفاتش  آنان که به وصیت رسول خداحال خوشا به 
اولین  ،و جنینشجهانیان بانوی زنان  وصیتی که فاطمه دختر محمدهمان ؛ جویندمی

 ۀخان هبحمله  ۀحادث ،دهای خودر کتاب تسناهل ن ان و مورخا. حافظشدند انشقربانی
که آن نایبا ـرا  فاطمه ۀحتی تهدید عمر به سوزاندن خان و 2فاطمه دختر محمد

 ۀسنت در حادثو بهترین شعرای اهل اندروایت کرده ـحضرت و کودکانش در خانه بودند
 ۀب به شاعر نیل در قصیداند. حافظ ابراهیم ملقّ فاطمه، اشعاری سروده ۀخان ههجوم ب

 گفته است: ـکندآن عمر بن خطاب را ستایش میدر که ـ خود ۀعمری
 .بزرگ است اشیندهو گو کریماش همان که شنونده ؛گفت یکه عمر به عل یو آن سخن

 .در آن باشد یهرچند دختر مصطف ؛ینکن یعتکه ب ینمان ینات را آتش زدم تا بر اکه خانه
 3.هاآن یعدنان و حام نظیریدر برابر دالور ب یدبگو یننتواند چن یاز پدر حفصه کس یرغ

                                                                                                                                                                 
 .183ص  4صحیح بخاری: ج ؛ 112ص  18مجلسی: ج ، مراجعه کنید به: بحار االنوار - 1
تحقیق زینی؛ تاریخ بالذری:  19ص  1قتیبیه: ج عنوان مثال مراجعه کنید به: کتاب امامت و سیاست ـ ابنبه - 2

 .975ص  3البر: ج عبدابن ،؛ استیعاب443ص  2؛ تاریخ طبری: ج 587ص  1ج 
 ـیـهـااکــرم بـسـامعها اعـظـم بـلـق /وقـولـة لـعلـی قـالـهـا عـمر - 3
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و منجر به  هخاطر کاری که با فاطمه کردبهرا ببینید؛ بکر در پایان عمرش ابو پشیمانی
ن و راویان ااین حدیث را مورخ بود. شدهاش در اثر یورش به خانه آن حضرت شهادت

زنجویه نب، اشتاریخکتاب ، طبری در «الکبیرالمعجم»سنت مثل طبرانی در حدیث اهل
و دیگران « الفریدالعقد»، ابن عبد ربه در «العمالکنز»، و متقی هندی در «االموال»در 

کردم و نمیتعرض فاطمه  ۀخانبه ای کاش ... »: گویدمی بکره ابوکآنجا  ؛اندروایت کرده
 1«. کردم...رهایش می

یعنی ـدلیل ضعف یکی از راویانش د این روایت بهنگویمی هاآنبرخی از اما اینکه 
ضعیف وجه هیچبهود و علوان بن داواقعیت این است که ضعیف است  ـودو علوان بن دا

الدین از دکتر سعدیی ویدئوکلیپ این دو  !ستهاآنهای نیست و ضعف فقط در عقل
در این دو فایل به روشی علمی وی  .استـ سنتاهلیکی از علمای معاصر ـهاللی 
در او کند و ود بیان میو علوان بن داانگاشتن ضعیفرا در تالش برای  هاآنخطای 

 پرده ـارتباطی با بحث علمی جدی نداردهیچ که ـ هاآنحقیقت در این دو فایل از بازی 
 .داردبرمی

https://www.youtube.com/watch?v=NpyNH5j9l1Q 
https://www.youtube.com/watch?v=M6MNOU8keOQ 
 

** ** ** 

 اشکال در خصوص عمر پیامرب خدا نوح

                                                                                                                                                                 
 ان لم تبایع و بنت المصطفی فیها /حرقت دارک ال ابـقی علیـک به
 امـام فـارس عـدنـان وحـامـیـها /ما کان غیر ابی حفص یفوه بها

 631ص  5ـ متقی هندی: ج ؛ کنز العمال619ص  2؛ تاریخ طبری: ج 62ص  1المعجم الکبیر ـ طبرانی: ج  - 1
 .118و  117ص  3ـ ذهبی: ج ؛ تاریخ اسالم418ص  30ج  ؛ تاریخ شهر دمشق ـ ابن عساکر:623و 

https://www.youtube.com/watch?v=NpyNH5j9l1Q
https://www.youtube.com/watch?v=M6MNOU8keOQ
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Ahmed Alhasan 2015مارس  25/احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمد لله رب العالمینو 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
Ali Alansari ه استنوشت: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما»
و قلب مادرت قرار دهد  زودی برای شما گشایشخواهم که بهجل میاز خداوند عزو

 کننده است.او نزدیک و اجابت فرماید، کهرا شاد  زهرا ۀفاطم
گو و ن گفتااثبات وجود خداوند با ملحد ۀادل ۀدربار وقتی  بسیارچه  ی من!موالآقا و 

های ذکر معجزهدرخصوص که  مسائلیبه سوی بحث را وسمت هاآنبینیم کنیم میمی
پیامبر  خصوصبهو  های طوالنی که انبیااز جمله سال؛ کشانند است می شده در قرآن

 انصار امام مهدیوگوی تاالر گفترا در زیر بنده پرسش . اندزندگی کرده نوح خدا
قول آن را نقلمایلم که برادرمان عیسی از جمهوری صربستان از شما پرسیده بود و دیدم 

ن امناقشه با ملحدبحث و که در ؛ چرا پاسخ دهید ،کنم و امیدوارم شما تفضل فرموده
خواهم و از خدا رفتم عذر میرا گ شما وقتاز اینکه  !. موالی منسودمند خواهد بود

آنان  ۀصلوات پروردگارم بر همـمحمد آلبه والیت محمد و  ینتمسکمما را از دارم  مسئلت
 قرار دهد. شما و از شهیدان زیر پرچم ـباد

 پرسش:
 من! سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای موالی»

؛ زیرا در تالش برای فرماییداین پرسش را به بنده مرحمت خواهم پاسخ از شما می
های ـ از گونهتکامل فراینداز طریق ـ... هوموساپینس امشدهمواجه دشواری با  فهمیدنش

که نتا ای ـبیشترتکاملی از نسلی به نسلی دیگر با ـتر از خودش تکامل یافته است پست
های سالبرای توان چگونه میحال ( مطلوب رسید. گنجایش) تواناییمغزش به حجم و 

خداوند که چرا  ؛کرد ارائهی تفسیر اند زندگی کرده طوالنی که انبیای گذشته مثل نوح
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ها از سالآیا این سال دعوت کرد.  950را  دفرماید او قوم خوسبحان در قرآن کریم می
 2500تا  2000که نوح مبنی بر اینند؟ همچنین روایاتی وجود دارد اجهانهمین های سال

زمان مدتنخستین های کند که انسانو کتاب مقدس تصریح میده است زندگی کر سال 
آیا این صحیح است؟ و آیا آقای من!  ...اندکردهزندگی میبشر امروزی نسبت به بیشتری 

است آیا چنین دهد؟ و اگر افزایش میرا  ـمثل نوحـ دشخداوند سبحان عمر برگزیدگان خو
و  ؟است اتمتشابهجزو  مسئلهند؟ یا این اهداشتتری اجداد نزدیک آدم زندگی طوالنی

. خداوند تقاضا دارم روشن فرماییددارد؟ از شما تناسب  تکامل ۀچگونه با نظری
 . بسیار مشتاق شما هستم...اللهشاءان ؛متعال در فرج شما تعجیل فرمایدوسبحان

 «.جمهوری صربستان ،عیسی

 پاسخ:

خواهم شما و عیسی را توفیق سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. از خداوند می
فرماید. خداوند به شما بهترین پاداش نیکوکاران را عطا استوار را هایتان گامو کند عنایت 
 فرماید.

علم  ۀو الحاد علمی را نیز در حوز  ،ضرورت وجود خدا را اثبات ،علمی ۀاز آنجا که با ادل
خداناباور و منکر  ،استدالل علمی بر اساسکه  کسنقض کردیم و پاسخ گفتیم، پس هر 

صورت علمی و درست و دقیق نقض ست، باید مباحث و استدالل علمی ما را بهوجود خدا
جو خواهد بود ایم، درست است؛ وگرنه معاندی ستیزهکند؛ یا اقرار کند آنچه ما اثبات کرده

 ست، نه بیشتر.گرا؛ بلکه شخصی پوچت نیستکه طالب شناخت حقیق
 هایچرا که امروزه ژناست.  معلوم دقیقااما عمر انسان در گذشته از نظر علمی 

های ژنتیکی است. دانشمندان علت بدون هیچ تردیدی و با جزئیات شناخته شدهانسانی 
شوند و بدن ها پیر میفهمند که چرا و در چه زمانی سلولشناسند و میخوبی میرا به

های رود. آنان تحقیقاتی را در دست بررسی دارند تا با استفاده از جهشانسان از بین می
تر کنند و ممکن است روزی به این هدف دست یابند. در ژنتیکی عمر انسان را طوالنی

و قبل از آن، عمر  دانند انسان در زمان نوحصورت قطعی مینتیجه دانشمندان به
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کشی را که گونه که ما طول خطدقیقًا همان ؛حتی نزدیک به آن نداشته استساله یا هزار
 دانیم.در دست داریم، به دقت می

های علمی موجود انطباق ندارد، ی که با واقعیتمسائلو دیگر  عمر نوح مسئلۀاما 
: اختصار زیاد بگوییمتوانیم بهچون ما می ؛تواند اثبات وجود خدا را دچار اشکال کندنمی

مخالف  هاآنگرچه برخی از  ؛هیچ اشکالی ندارد که خداوند معجزاتی را انجام دهد
از معجزات حاالتی استثنایی هستند که هدف این زیرا  ؛های علمی موجود باشندواقعیت

 خالِق  در مسیر ایمان به خداِی  نوع انساندادن انسانیت قراردر ابتدای راه انسانیت  هاآن
هایی است که بلکه گزاره ؛بعضی از این امور اساسًا معجزه نیست به عالوه؛ هستی است

کسانی که عوالم زیرا دانند دشوار است؛ کسانی که زبان متکّلم را نمی ایبر  هاآنفهم 
 دانند.شناسند، زبان قرآن را نیز نمینمی ،فوقانی را که قرآن از آنجا نازل شده

: آنچه یک ناظر خارجی از یک کنم عرضاختصار باید به مسئلهبرای توضیح علمی 
بیند متفاوت است. مثاًل هنگام بیند، با آنچه یک ناظر داخلی میسیستم فیزیکی می

 طوربه ،های ناظر واقع در داخل سیستمانبساط یا انقباض در یک سیستم فیزیکی، قیاس
که ناظر داخلی خودش جزئی از سیستم مجزاست؛ چرا های ناظر خارجی از قیاسکامل 

پس اسباب و عوامل قیاس او  ؛استاست و در نتیجه مشمول انبساط و انقباض سیستم 
نتواند شود او باعث می فرایند. این خواهد بودنیز مشمول همین انبساط و انقباض سیستم 

 .را بشناسد یا قیاس کندسیستم  ۀهم شامِل  کّلِی  هر تغییرِ 
نخواهد مانعی  ،آن موجود مانند ما یک زندگی نفسانی داشته باشدالبته اگر خود 

که خودش هم احساس کند که در سیستم جهانی وی تغییر، افزایش سرعت یا داشت 
کنند زمان کاهش سرعتی وجود دارد؛ همچنان که امروز بسیاری از مردم احساس می

ای از تغییر پیدا کنند، نشانهمیگیری وقتی زمان را اندازه هاآنشتاب گرفته است؛ با اینکه 
 کنند.نمی

زندگی  یکنیم انسانی در اتاقکنم: فرض میمیبیان برای توضیح این سخن مثالی 
خواهیم کش برای سنجش طول در اختیار دارد. از او میای مانند خطکند و وسیلهمی
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ری کند. فرض گیکش اندازهدر اتاق را با استفاده از آن خطگرفته قرار طول یک میزِ 
ابعاد به  ۀصورت یکسان در همگیری اتاق و آنچه در آن است، بهکنیم پس از این اندازهمی

یک نسبت منبسط شود. حال اگر از آن شخص بخواهیم دوباره طول آن میز را 
گیری وی هیچ تغییری را در گیری و با مقدار اولیه مقایسه کند، خواهیم دید اندازهاندازه

کش نیز منبسط شده است و ابعاد میز نیز به که خود خطدهد؛ چران نمیطول میز نشا
 کش افزایش یافته است.همان نسبت طول خط

تواند از های ناظری که میگیریتوان فهمید اندازهحال که این مطلب روشن شد، می
با کنیم، این جهان را مشاهده کند، قطعًا در آن زندگی میما که  یخارج از سیستم جهان

کنیم متفاوت و مختلف خواهد های خود ما که در درون این عالم زندگی میگیریاندازه
عنوان بعد مثل اینکه زمان )بهـ کلی تغییر کند طوربهبود. پس اگر رفتار جهان مادی 

ما که در درون این  ـتر کندتر یا تندتر شودچهارم جهان( منبسط یا منقبض، یا به بیان ساده
اما ناظری  ؛توانیم این تغییر را بسنجیم یا آن را تشخیص دهیمکنیم نمیجهان زندگی می

، به کندتواند جهان را مشاهده می کنیمدر آن زندگی می ماکه  یکه از بیرون سیستم جهان
 .خواهد بودهای ما بسیار متفاوت گیریما ارقامی خواهد داد که با اندازه

کند که ناظر خارجی )مثاًل خداوند سبحان یا اختصار برای ما روشن میوضوع بهاین م
سؤال کنید یا خودشان  هاآنو قومش از  عمر نوحبارۀ فرشتگان( هنگامی که در 

دهند که با آنچه شما در داخل این سیستم آفرینش سخن بگویند، به شما عددی می
چنین هنگامی که از آن ناظر خارجی بخواهی اید بسیار متفاوت است. همگیری کردهاندازه

سال قبل مقایسه کند، به شما اعداد مختلفی  15000عمر انسان امروزی را با عمر انسان 
ها و خواهد داد، با اینکه شما )که داخل سیستم هستید( هیچ اختالف ملموسی را در اندازه

 بینید.حدود مادی نمی
** ** ** 

 اعامل ماه رجب
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Ahmed Alhasan /2015آوریل  20احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
امیدوارم همۀ بازدیدکنندگان و دوستداران این صفحۀ مبارک در خیر و عافیِت دین و 

 دنیا باشند.
شود؛ پس الحرام، ماه مغفرت و رحمت است و در آن، پاداش چند برابر میماه رجب

نشدنی. روزهایش را سوی تجارت با خداوند بشتابید که تجارتی سودبخش است و نابودبه
روزه بگیرید و در آن، خدا را بسیار یاد کنید. صد مرتبه از خداوند استغفار بطلبید و او را صد 

ّهار»صد بار بگویید: بار شکر گویید و  ُد الق  ان ُه ُهو اللُه الواح  هر روز سه مرتبه یا هفت  «.ُسبح 
آیۀ  1آیۀ سخره، 2آیۀ شهادت، 1الکرسی، آیۀ ُملک،مرتبه یا به مقداری که در توان دارید آیة

                                                                                                                                                                 
ْن َتشاُء َو ُتِعزُّ َمْن َتشاُء َو ُتذِ ُملک:  ۀآی - 1 ُهمَّ ماِلک اْلُمْلک ُتْؤِتی اْلُمْلک َمْن َتشاُء َو َتْنِزُع اْلُمْلک ِممَّ ِل اللَّ

ُ
لُّ َمْن ق

دیٌر کلِّ َشی َتشاُء ِبیِدک اْلَخیُر ِإنَّک َعلی
َ
یِل َو ُتْخِرُج اْلَحی ِمَن اْلَمیِت  *ٍء ق هاَر ِفی اللَّ هاِر َو ُتوِلُج النَّ یَل ِفی النَّ ُتوِلُج اللَّ

 َو ُتْخِرُج اْلَمیَت ِمَن اْلَحی َو َتْرُزُق َمْن َتشاُء ِبَغیِر ِحساٍب 
ت بازستانی؛ ا که خواهی، حکومت بخشی، و از هرکه خواهی، حکومبار خدایا، تویی مالک حکومت؛ هرکس ر  بگو)

ست توست، و تو بر هر د ها بهرا بخواهی خوار گردانی؛ همۀ خوبی سکرا که بخواهی عزت بخشی و هر  سکو هر 
آوری و مرده را از زنده آوری؛ و زنده را از مرده بیرون میآوری و روز را به شب درمی* شب را به روز درمی چیز توانایی

 ]27-26 ،عمران]آل .(یدهروزی می حساببی ،سازی؛ و هرکه را بخواهیرج میخا
وُلوا اْلِعْلِم قاِئمًا ِباْلِقْسِط ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلعَ شهادت:  ۀآی - 2

ُ
ُه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َو اْلَمالِئکُة َو أ نَّ

َ
 *زیُز اْلَحکیُم َشِهَد اللُه أ

وُتوا اْلکتاَب ِإالَّ ِمْن َبْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم بَ 
ُ
ذیَن أ ْسالُم َو َما اْخَتَلَف الَّ یَن ِعْنَد اللِه اإْلِ ْغیًا َبیَنُهْم َو َمْن یکُفْر ِبآیاِت ِإنَّ الدِّ

 اللِه َفِإنَّ اللَه َسریُع اْلِحساِب 
دی جز او نیست، که قائم به قسط است. هیچ معبودی دهند که معبوو فرشتگان و دارندگان علم گواهی می خدا) 

راستی دین نزد خدا، اسالم است؛ و کسانی که کتاب به آنان داده شده جز او نیست، و اوست عزیز و حکیم * به
آنکه علم برای آنان آمد؛ و مگر پس از  ،است، از روی تجاوزگری میان خویش با یکدیگر به اختالف نپرداختند

 ]19و  18 ،عمران]آل .(الحساب استخدا کفر ورزد، پس خدا سریعکس به آیات هر 
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 را قرائت کنید، و دعاها و اذکار ماه رجب را از دست ندهید. 3و آخرین آیۀ سورۀ کهف 2نور

                                                                                                                                                                 
ْرَض فیسخره:  ۀآی - 1

َ
ماواِت َو اأْل ذی َخَلَق السَّ کُم اللُه الَّ یاٍم ُثمَّ اْسَتوی ِإنَّ َربَّ

َ
ِة أ یَل  ِستَّ َعَلی اْلَعْرِش یْغِشی اللَّ

ْمَس َو اْلَقَمَر وَ  هاَر یْطُلُبُه َحثیثًا َو الشَّ ْمُر َتباَرک اللُه َربُّ اْلعاَلمیَن  النَّ
َ
ال َلُه اْلَخْلُق َو اأْل

َ
ْمِرِه أ

َ
راٍت ِبأ ُجوَم ُمَسخَّ اْدُعوا  *النُّ

ُه ال یِحبُّ اْلُمْعَتدیَن  عًا َو ُخْفیًة ِإنَّ کْم َتَضرُّ ْرِض َبْعَد ِإْصالِحها َو اْدُعوُه َخْوفًا َو َطَمعًا إِ  *َربَّ
َ
نَّ َرْحَمَت َو ال ُتْفِسُدوا ِفی اأْل

ریٌب ِمَن اْلُمْحِسنیَن 
َ
 اللِه ق

ها و زمین را در شش روز آفرید؛ سپس بر عرش، استیال )در حقیقت، پروردگار شما آن خدایی است که آسمان
اند پوشاند، و خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شدهـ میطلبدکه شتابان آن را مییافت. روز را به شب ـ

گاه باش که خلقت و امر از آِن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان * پروردگار خود را به ] پدید آورد[. آ
درآمدنش فساد نکنید و اصالحدارد * و در زمین پس از بهگذرندگان را دوست نمیزاری و نهانی بخوانید که او از حد

 ]56تا  54 ،]اعراف دا به نیکوکاران نزدیک است(.راستی که رحمت خبا بیم و طمع او را بخوانید. به
ْرِض َمَثُل ُنوِرِه کِمْشکاٍة فیها ِمْصباٌح اْلِمْصباُح فینور:  ۀآی - 2

َ
ماواِت َو اأْل ها  اللُه ُنوُر السَّ نَّ

َ
جاَجُة کأ ُزجاَجٍة الزُّ

ُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرکٍة َزیُتوَنٍة ال َشْرِقیٍة َو ال
َ
ی یوق ُنوٍر  ُء َو َلْو َلْم َتْمَسْسُه ناٌر ُنوٌر َعلیَغْرِبیٍة یکاُد َزیُتها یضی کْوکٌب ُدرِّ

اِس َو اللُه ِبکلِّ َشی ْمثاَل ِللنَّ
َ
ْن ُتْرَفَع َو  فی ٍء َعلیٌم اْسَتوییْهِدی اللُه ِلُنوِرِه َمْن یشاُء َو یْضِرُب اللُه اأْل

َ
ِذَن اللُه أ

َ
ُبیوٍت أ

ُح َلُه فیها ِباْلُغُدوِّ َو اْْلصاِل اْسَتوییْذکَر فیَها اْسُمُه یَس  الِة َو  بِّ ِرجاٌل ال ُتْلهیِهْم ِتجاَرٌة َو ال َبیٌع َعْن ِذکِر اللِه َو ِإقاِم الصَّ
ْبصاُر اْسَتوی

َ
ُب فیِه اْلُقُلوُب َو اأْل کاِة یخاُفوَن یْومًا َتَتَقلَّ ْحَسَن ما َعِمُلوا إیتاِء الزَّ

َ
َو یزیَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو  ِلیْجِزیُهُم اللُه أ

 اللُه یْرُزُق َمْن یشاُء ِبَغیِر ِحساٍب 
ها و زمین است. َمَثِل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی است، و آن چراغ در خداوند نور آسمان)

ـ ه غربیکه نه شرقی است و نای است. آن شیشه گویی اختری است درخشان که از درخت خجستۀ زیتونی ـشیشه
د. نوری بر روی نوری است. چند به آن آتشی نرسیده باش. نزدیک است روغنش روشنی بخشد هر شودافروخته می

ست * زند و خدا به هرچیزی دانادا برای مردم میها را خکند، و این مثلکه را بخواهد با نور خود هدایت میخدا هر 
ها صبح و همواره در آن خانه .ها ذکر شودرفعت یابند و نامش در آن هایی است که خدا اذن داده]این نور[ در خانه

داشتن نماز و دادن پاستدی، آنان را از یاد خدا و برو* مردانی که نه تجارت و نه هیچ داد گویندشام او را تسبیح می
اند * تا شود در هراسرو میها در آن زیرو ها و دیدهدر حالی که از آن روزی که دل ؛داردزکات، به خود مشغول نمی
حساب که را بخواهد بیل خود بر آنان بیفزاید، و خدا هر دادند به ایشان جزا دهد و از فضخدا بهتر از آنچه انجام می

 ]38تا  35 ،]نور .(دهدروزی می
ی َو َلْو ِجْئنا ِبِمثْ  آخر کهف: - 3 ْن َتْنَفَد کِلماُت َربِّ

َ
ْبَل أ

َ
ی َلَنِفَد اْلَبْحُر ق ْل َلْو کاَن اْلَبْحُر ِمدادًا ِلکِلماِت َربِّ

ُ
 *ِلِه َمَددًا ق

َنا َبَشٌر ِمْثُلکْم یوحی
َ
ما أ ْل ِإنَّ

ُ
ِه فَ  ق ما ِإلُهکْم ِإلٌه واِحٌد َفَمْن کاَن یْرُجوا ِلقاَء َربِّ نَّ

َ
ْلیْعَمْل َعَماًل صاِلحًا َو ال یْشرِک ِإَلی أ
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های شیطان و ها و تشویقبخواهید شما را ختم به خیر فرماید و از وسوسهاز خدا 
هایش دورتان گرداَند. چه بسیار عابدی که با عبادتش به ِعّلّیون ارتقا ها و فریبتوطئه

« السافلیناسفل»یافت، در حالی که در غفلتی از سوی او، شیاطین انس و جن او را در 
 انداختند.

ها همچون گیرد و فتنهها بر شما شدت میامی که سختیاز خدا بخواهید هنگ
اندازد، غار شما، دژ استوار شما و ـ بر شما سایه مییکی پس از دیگریهای شب تار ـپاره

 های منافقان و آزار ستمگران باشد.های شیاطین و تاریکیپناهگاه شما از حیله
ا تباه کنید. حتی در حین کارهای مبادا این روزهای مبارک را از دست داده، بهرۀ خود ر 

توانید تسبیح بگویید، استغفار کنید و ذکر بگویید. بیاموزید، بدانید، خالص شوید روزمره می
و از خدا بخواهید از بندگانی باشید که نزد او بیشترین بهره را از هر خیری که فرو 

 فرماید دارا هستند.فرستد و هر شری که دفع میمی
شدن به خدا و رسیدن به این روزها، روزهای مسابقه و رقابت در نزدیکبه خدا سوگند 

ها را سریع ای است! پس بار خود را ببندید، گاممقامات باال نزد اوست؛ وچه نیکو مسابقه
سوی خدا حرکت کنید و با عمل و اخالصتان جز به باالترین درجات نزد خدا کنید و به

 رضایت ندهید.
هایتان در مَل اعلی هستیم؛ پس برای مامایۀ افتخار صدای گامپیوسته منتظر شنیدن 

 باشید.
و در اول و آخر، و ظاهر و باطن سپاس و ستایش تنها از آن خداوند است، او سرپرست 

                                                                                                                                                                 
َحداً 

َ
ِه أ  ِبِعباَدِة َربِّ

یابد، رد قطعًا دریا پایان میاگر دریا برای کلمات پروردگارم ُمرّکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذی بگو)
خدای شود؛ اینکه می من تنها بشری همچون شما هستم که به من وحی بگو * هرچند نظیرش را به یاری بیاوریم

کس را در کس به دیدار پروردگار خود امید دارد باید به کاری شایسته بپردازد، و هیچشما خدایی یگانه است. پس هر 
 ]110و  109 ،]کهف .(پرستش پروردگارش شریک نسازد
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 کند.من است و صالحان را سرپرستی می
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2015ِمی  5احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 ب العالمینو الحمد لله ر 

 های شما را بزرگ گرداند و اعمالتان را قبول فرماید.خداوند پاداش
 خداوند به شما بهترین پاداش نیکوکاران را عطا فرماید. 1بانوی شاعر و قاری،

https://www.youtube.com/watch?v=i665HOdU6JM 
 ** **** 

 الدینبحث آیۀ اکامل

Ahmed Alhasan /2015می  20احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
خواهم مناسبت حلول ماه مبارک شعبان، هر سال در خیر و عافیت باشید. از خدا میبه

 ها و روزهای این ماه را روزی شما فرماید.داشتن آن و دعا در شبپاروزه و به
و  ینید یهاپژوهش یدانشکدۀ عال»است که در « دین آیۀ اکمال»ث فایل زیر بح

 2صورت صوتی ضبط شده است:به« یشناسزبان
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043

07968/840948855952779/?type=3&theater 
** ** ** 

                                                                                                                                                                 
 «.جیاشیالمسلم »و اجرای « طاهره احمد» هایسرودهاز « زینب و صبر» ۀقصید -1
 86ص ،سید احمدالحسن ،صورت مکتوب و مفصل در کتاب عقاید اسالمبه این مبحث بهتوان می - 2

 مراجعه نمود.

https://www.youtube.com/watch?v=i665HOdU6JM
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/840948855952779/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/840948855952779/?type=3&theater
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 تشکیل نیروهای مبارز برای دفاع از رسزمین عراق و مقدسات

Ahmed Alhasan /2015ِمی  22احمدالحسن: 

ُهْم ُظِلُموا َو ِإنَّ اللَه َعلی نَّ
َ
ذیَن یقاَتُلوَن ِبأ ِذَن ِللَّ

ُ
ْخِرُجوا ِمْن  *َنْصِرِهْم َلَقدیٌر  أ

ُ
ذیَن أ الَّ

َمْت  اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ َنا اللُه َو َلْو ال َدْفُع اللِه النَّ ْن یُقوُلوا َربُّ
َ
 ِدیاِرِهْم ِبَغیِر َحقٍّ ِإالَّ أ

ُصُرُه ِإنَّ اللَه َصواِمُع َو ِبیٌع َو َصَلواٌت َو َمساِجُد یْذکُر فیَها اْسُم اللِه کثیرًا َو َلیْنُصَرنَّ اللُه َمْن ینْ 
َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو  *َلَقِوی َعزیٌز 

َ
کاَة َو أ الَة َو آَتُوا الزَّ قاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفی اأْل ذیَن ِإْن َمکنَّ الَّ

ُمورِ 
ُ
ِه عاِقَبُة اأْل )به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شد، رخصت  َنَهْوا َعِن اْلُمْنکِر َو ِللَّ

اند، و البته خدا بر یاری آنان سخت ستم قرار گرفته؛ چرا که مورد ظلم و ]جهاد[ داده شد
هایشان بیرون رانده شدند. جز این نبود که همان کسانی که به ناحق از خانه *تواناست 

وسیلۀ بعضی دیگر دفع و اگر خدا بعضی از مردم را به« پروردگار ما خداوند است»گفتند می
بسیار برده  هاآنها و مساجدی که نام خدا در ، کلیساها، کنیسههاکرد، قطعًا صومعهنمی
رساند، که کند، یاری میشد، و قطعًا خدا به کسی که او را یاری میشود ویران میمی

همان کسانی که چون در زمین به آنان  *ناپذیر است خداوند سخت نیرومنِد شکست
کنند و از دهند، به کارهای پسندیده امر میدارند، زکات میتوانایی دهیم نماز را به پا می

 1دارند؛ و فرجام همۀ کارها از آِن خداست(.کارهای ناپسند بازمی
ـ «داعش»تحت تشکیالت معروف به ها ـیافتن برخی از وهابیها پیش از تسلطمدت

 های عراق، بیان کردم که این اتفاق خواهد افتاد.بر برخی از مناطق و استان
 در همین صفحۀ مبارک کنشتم: 2012دسامبر16را بنده در تاریخ مطلب زیر 

 مناسبت:به»
 ـ نبرد صفین

 محمد به شامـ ورود اسیران آل

                                                                                                                                                                 
 .]41تا  39حج: ]. 1
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 دهدـ آنچه امروز در سوریه روی می
در  خصوصبهدعوت خود را بار دیگر تکرار و آن را متوجه مسلمین در هر مکانی ـ

های القاعدۀ سفیانی کشکنم تا گرد این پرچم حق مهدوی برای رویارویی با آدمـ میعراق
هایی که در سوریه با پشتیبانی حکومت آمریکایی و پیروانش جمع کشیکپارچه شوند؛ آدم

 «گام بعدی خود در نظر دارند عنوانبهاند و عراق را شده
های افسران و سربازان عراقی که به پرسش و پس از وقایعی که در عراق اتفاق افتاد

های فراوانی دربارۀ تکلیف خود پرسش هاآناند بسیار شد. دعوت حق مهدوی ایمان آورده
جنگ و جلوگیری از سلطۀ این مجرمان  هاآنپرسند و من در همان زمان گفتم تکلیف می

این افسران و بر سرزمین عراق و مقدسات است؛ و خداوند چنین خواست که برخی از 
 کنند به شهادت برسند.سربازانی که از سرزمین و ناموس و آبرو و مقدساتشان دفاع می

کردند و پیش از آنکه سقوط کند دفاع می« تلعفر»و نیز « بلد»طور که انصار از همان 
طور که به من خبر دادند انصار در نجف آمادگی خود را برای دفاع از نجف به حکومت آن

ـ حکومت اندطبق آنچه مؤمنان به من خبر رساندهاما در کربال ـ؛ اندالم کردهمحلی اع
راند اقدام به بستن حسینیۀ انصار امام مهدی کرده است؛ آن محلی که بر کربال حکم می

کردن خون هم به این دلیل که مؤمنان در کربال آمادگی خود را برای دفاع از کربال و فدا
ـ در عملجماعت حاکم بر کربال ـاما پاسخ حکومت محلی یا اندک ؛خود اعالم کرده بودند

بستن حسینیۀ انصار امام مهدی در کربال بود. متأسفانه این وضع عمومی عراق است. 
ها یا کسانی است که بر هر کاری که غالب شوند همان را عراق محکوم به منطق گروه

کنند حاکم نی که بر عراق حکومت میدهند. هیچ قانونی وجود ندارد تا بر کساانجام می
 بر اساس آن حکم کنند، و نه حتی قانونی که خودشان وضع کرده باشند. هاآنباشد یا 

های احزاب که شاخصۀ حکمرانی برنامگی و تفکرات وابسته به ذهنیتآشفتگی، بی
امروز ـ از زمان ورود آمریکا تا ایچه در سطح حکومت مرکزی و چه منطقهدر عراق است ـ

 ترین عامل سقوط تلعفر و دیگر مناطق عراق بوده است.مهم
بودن خواهم نقدی به کسی وارد کنم. وضعیت، در نهایِت خطرناکبنده در اینجا نمی
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پردازی بسیار نیست. از ما و دیگران تنها فداکاری و طوری که نیاز به سخناست؛ به
ناموس و آبرو حفظ شود. هرآنچه  شود تا مقدسات و سرزمین وشدن خواسته میقربانی
 گویی بود.ـ در نهایِت خالصهبه دلیلی که در ادامه خواهد آمدگفتم ـ

خواهم امروز بگویم و حجت را تمام کنم: پس از سیطرۀ تشکیالت وهابی بر آنچه می
شروع به پیشروی  هاآناالنبار عراق و تدمر در سوریه، وضعیت واقعًا خطرناک شده است. 

های عراق اند و زمان به نفع بغداد و کربال و نجف و دیگر استانبغداد کرده سویبه
نیست؛ به همین دلیل، ما آمادۀ تشکیل نیروهای مبارز برای دفاع از سرزمین عراق و 
مقدسات هستیم. پس اگر حکومت مرکزی عراق، آمادۀ همکاری با انصار امام مهدی 

وزیر عراق یا نمایندۀ د، الزم است نخستبرای دفاع از سرزمین عراق و مقدسات باش
رسمی او، یا وزیر دفاع یا نمایندۀ رسمی او، یا وزیر کشور یا نمایندۀ رسمی او، با مکتب 

کردن و رسمی در نجف اشرف تماس حاصل کند تا برای تشکیل نیروهای جنگی و مسلح
 آید.منظور دفاع از سرزمین عراق و مقدسات همکاری به عمل تجهیز آنان به

طوری که در آن هیچ خدایا شاهد باش که ما رساندیم و حجت کامل را اقامه کردیم؛ به
 ای نیست.پوشیدگی

** ** ** 

 تشکیل رسایا القائم

Ahmed Alhasan /2015ژوئن  2احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
توزانی که مایل نیستند الله بر خالف کینهشاءباشید و انهر سال در خیر و عافیت 

 امروز پرچم قائم برافراشته شود، به فتح و پیروزی نزدیک باشید.
سرایا »کنندگان این صفحۀ مبارک عرض کنم که ما در پِی تشکیل مایلم به دنبال
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عی ماست؛ برای دفاع از سرزمینمان هستیم؛ زیرا ما عراقی هستیم و این حق شر « القائم
 هاآنچه حکومت عراق راضی باشد، چه راضی نباشد. ما حجت را بر آنان اقامه کردیم و از 

 صورت رسمی با مکتب همکاری کنند.خواستیم در صورتی که تمایل داشته باشند به
 و امام موسی کاظم و امام علی سرزمین عراق، سرزمین ما و امام حسین

 ت ما هستند.امامان ما و مقدسا هاآناست. 
طور کامل تسلیم کرد و ما یک روز ها را بهـ استانزدنیهمدر چشم برارتش عراق ـ

ای را های پیشرفتهبیدار شدیم و دیدیم ارتش، موصل و دیگر جاها را تسلیم کرده و سالح
که با اموال بصره و نفت جنوب خریداری کرده بود تسلیم داعش کرده است. ارتش، تلعفر 

سازی انصار مؤمن در تلعفر نیز نکرد تا از سرزمین خود یم کرد و حتی اقدام به مسلحرا تسل
های نشینی شدند تا خانوادهپس از اتمام مهمات خود ناگزیر به عقب هاآندفاع کنند و 

ها در همین روزهای اخیر بیدار شدند و های امن منتقل کنند. عراقیخود را به مکان
زدنی تسلیم کرده و داعش را در َسرحّدات کربال و ا در چشم برهمر « رمادی»دیدند ارتش، 

کشی و تهدید به اند به عربدههای ملعون شروع کردهنجف قرار داده است و این سفیانی
ـ حتی یک لحظۀ دیگر نیز. به همین دلیل ما بیش از این ـتخریب ضریح امام حسین

ین روزها ارتش، داعش را وارد نجف و کربال مانیم تا شاهد باشیم در یکی از هممنتظر نمی
 یا بغداد کند تا مرقدهای امامان ما نجس و آلوده شود.

خواهیم از ِعرض و دهم: ما میهای مظلوم و ستمدیده را مخاطب قرار میبنده عراقی
آبروی خود و شما و کشورمان و مقدساتمان دفاع کنیم. این حق شرعی ماست؛ به 

ـ بزرگ باشد؛ زیرا درست مثل وضعیتی که امروز وجود داردخصوص وقتی که خطر ـ
شود. هر افسری داعش استراتژی عمیقی دارد که تا دوردست در عمق سوریه کشیده می

نظامی و از افسران ِشبهشود ـالتحصیل میکه از دانشکدۀ نظامی یا دانشکدۀ افسری فارغ
گویم. فهمد من چه میخوبی میبهکه امروز ارتش عراق با آنان عجین شده است نباشدـ 

ـ کار را به جایی رساندند در نهایتاگر این نکته را نیز در نظر بگیریم که نیروهای زمینی ـ
 تر خواهد شد.که داعش به مرزهای کربال و نجف و بغداد رسید، این مسئله روشن
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برای « سرایا القائم»دوستان بزرگوارم، فرزندان ستمدیدۀ عراق: ما تصمیم به تشکیل 
را  هاآندانیم احزاب بسیاری وجود دارند که شما دفاع از کشور و مقدسات گرفتیم و ما می

خواهان این امر نیستند؛ بنا به علتی که برای کسانی که  هاآندانید که شناسید و میمی
شده است. ما برای حمایت از برادران و فرزندان کنند شناختهدنبال میوقایع ظهور را 

گویم در زنیم و من با اطمینان کامل میـ به شما نهیب میانصار امام مهدیمؤمن شما ـ
سرشت بسیاری وجود دارند که در کنار ما خواهند ایستاد و میان شما افراد نیکوکار و پاک

 الله.شاءخواهند خاست؛ انهمراه ما در یک صف به نبرد بر 
]نیرهای بسیج مردمی عراق[ تشکر « الشعبیحشد»مایلم از برخی اشخاص یا رهبران 

صورت تلفنی تماس گرفتند یا با مکتب در نجف اشرف دیدار کردند و احساسات کنم که به
جهت تشکیل نیروهای مبارز برای  و تمایل خود را برای حمایت از انصار امام مهدی

 از سرزمین عراق و ِعرض و آبرو و مقدسات ابراز نمودند. دفاع
 و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

** ** ** 

 هدف از تشکیل رسایا القائم

Ahmed Alhasan /2015ژوئن  5احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
ام تأسیس شد که ه آن را به صراحت و روشنی اعالم کردهبا هدفی ک« سرایا القائم»

عبارت است از حمایت از مقدسات، ناموس و نیز کشورمان در برابر هجوم آنچه داعش 
شود؛ گروهی که کشور ما عراق را در هم کوبیده است. ما هیچ هدف یا تمایلی نامیده می

ـ دشمن ما و عکسبرها نداریم؛ بلکه ـشدن با پلیس یا ارتش یا آزار و اذیت آنروبهبرای رو
اند و هایی که کشور ما را در هم کوبیدهدشمن شما یکی است؛ یعنی همین سفیانی
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خواهند مقدسات ما را آلوده کنند. همچنین ما حزب سیاسی که مثاًل در انتخابات می
وسیله[ خواهیم ]به این عراق شرکت کند نیستیم تا یکی از سیاسیون تصور کند ما می

ها تبلیغات سیاسی انجام ها و کرسیدرآوردن منصببرای رقابت با آنان برای به اشغال
خوانم که برادران و فرزندان خود را در سرایا القائم دهیم. به همین دلیل همۀ شما را فرا می

ها از هجوم این یاری کنید، اینان کسانی هستند که جز حفظ مقدسات، ناموس و سرزمین
 چیز دیگری از اموال فناپذیر این دنیا نیستند.های سفیانی، خواهان هیچوهابی

شدیم؛ « سرایا القائم»گویم که[ ما مجبور به تأسیس و برای آنکه همگان بدانند ]می
ها ـ تسلیم کرد و این سفیانیلعنت خدا بر آنانپس از آنکه ارتش، الرمادی را به داعش ـ

کردند،  کردن ضریح امام حسینتهدید به ویران سوی بغداد وشروع به پیشروی به
پوشی توانیم از آن چشموجه نمیهیچپیش روی ما بیش از یک انتخاب باقی نماند که به

های کنیم و آن، عبارت است از دفاع از سرزمین و مقدساتمان در برابر تهاجم وهابی
 سفیانی.

که سرایا القائم هدفی جز خواهم برادران سنی و دیگران مطمئن باشند همچنین می
های سفیانی است که دفاع از عراق و مقدساتش ندارد و هدفش در عراق فقط این وهابی

 کنند.کردن مقدساتمان تهدید میاند و به نابودبه کشورمان هجوم آورده
** ** ** 

 هایی به رسایا القائمتوصیه

Ahmed Alhasan :2015ژوئن  5احمدالحسن/   

 الرحیمبسم الله الرحمن 
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 عزیزان مؤمن در سرایا القائم:

خواهم از هرگونه تظاهرات مسلحانه در داخل شهرها پرهیز کنید؛ مگر با از شما می
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 هماهنگی نیروهای امنیتی آن شهرها در صورت ضرورت یا نیاز به این کار.
برای ای به دست شیاطین ـهم هیچ دلیل یا بهانهخواـ میای عزیزان منو از شما ـ

های دنیوی، خودنمایی، فخرفروشی و بودنتان از زینتزدن به شما و پاکی و دورطعنه
 متعال دوستشان نداردـ ندهید.وای که خداوند سبحانصفات نکوهیده

زش و ـ محافظت کنید و نیز بر نظم، آموخصوص نماز شببهها و نماز خود ـبر عبادت
به دست آوردن درجۀ باالیی از استقامت جسمانی و روانی محافظت کنید. از فرماندهان 

های تربیت بدنی یاری بگیرند و التحصیل دانشکدهخواهم از مؤمنان فارغجنگی می
 ای دقیق برای آمادگی جسمانی تنظیم کنند.برنامه

متخصص و بسیار  اهآنکه عزیزان: به فرماندهان جنگی خود اعتماد کنید؛ چرا
طور رسمی یکی از مؤمنان را مکلف به فرماندهی الله. دیشب بهشاءباکفایت هستند؛ ان

التحصیالن اولین دانشکدۀ نظامی و نیز کردم. او یکی از فارغ« سرایا القائم»عملیاتی 
دانشکدۀ فرماندهان است. برادران شما در مکتب را نیز مکلف کردم که پرچم سرایا القائم 

خواهم با برادرتان الله. از شما میشاءرا در اولین فرصت ممکن به او واگذار کنند؛ ان
 ـ همکاری و از او اطاعت کنید.خدا حفظش کندـ« ژنرال ابو حمزه»

ـ با شما مشارکت خواهد خدا حفظش کندالله برادر عزیزم محمد ـشاءهمچنین: ان
نظامی و متخصص تانک است. به فضل خدا التحصیل اولین دانشکدۀ کرد. او نیز فارغ

وقفه به قراوالن( را بیبسیاری از برادران متخصص شما وجود دارند که این سرایا )پیش
های سفیانی )یا ـ تا شایستگی رویارویی نظامی با هجوم وهابیاللهشاءانپیش خواهند برد ـ

کردن کار آنان به دست شود( را برای عراق و مقدساتش و یکسرهآنچه داعش خوانده می
 الله.شاءآورند؛ ان

سفارش من به شما در این روزها، عبادت، سپس آموزش جسمانی و نفسانی و 
نهادن به اوامر ای، و گردنکردن خویش به فرمانبرداری از فرماندۀ نظامی ناحیهمطیع

خواستۀ ساختن مشغولی همیشگی شما باید یاد خدا و اطاعت از خدا و جاریاست؛ و دل
 متعال باشد.وخداوند سبحان
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 و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.
** ** ** 

 «رسایا»شعار و رسود رسمی 

Ahmed Alhasan /2015ژوئن  6احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 هایتان را استوار بداردـ:کند و گام که خدا حفظتانـ« سرایا القائم»عزیزان در 

 شعار رسمی شما باید:
 )نیرویی نیست مگر با خداوند( باشد.« ال قوة اال بالله»

 و سرود رسمی شما باید:
گری برای عنوان یاریخداوند او را حفظ و عمرش را به 1قصیدۀ سید حسینی باشد؛

 ـ طوالنی فرماید.شانصلوات خدا بر همهمحمد ـو آل حق
را « مسلم جیاشی»محمد )صلوات خدا بر آنان( خداوند خوانندۀ مجاهد، یاریگر آل
 هایش را استوار بدارد.پاداش خیر عطا فرماید، او را حفظ و گام

کنند بهترین پاداش نیکوکاران را عطا و خداوند به کسانی که در موسسۀ یمانی کار می
 فرماید:

https://www.youtube.com/watch?v=8_scpgoKgBo 
 

** ** ** 

                                                                                                                                                                 
 .«های جنگ هاشمی نواخته شدطبل /َدقت طبول الحرب هاشمیة»ای با عنوان قصیده - 1

https://www.youtube.com/watch?v=8_scpgoKgBo
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 نویسی فرماندۀ میدانیفرم نام

Ahmed Alhasan /2015ژوئن  7احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 :نویسی برادر عزیز، فرماندۀ عملیاتی سرایا القائم که خداوند حفظش بفرمایدفرم نام

 
** ** ** 

 نویسی سید محمدفرم نام
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Ahmed Alhasan /2015ژوئن  7احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 نویسی برادر عزیزم محمد که خداوند حفظش فرماید:فرم نام

 
** ** ** 

 کنیدهای کارزار رو میبا شادمانی به عرصه
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Ahmed Alhasan /2015ژوئن  8احمدالحسن: 

 و رحمت و برکات خداوند بر شماسالم 
 شما نور دیدگانید. شما تاج سرهایید.

 هاست.ها و در ملکوت آسمانجایگاه شما در قلب
 ای پادشاهان آخرت،

 ای غیرتمندان، ای شرافتمندان،
ای کسانی که برای دفاع از مقدسات خود، آبروی خود و از عراِق علی و حسین که 

اند، ندای واجب را لبیک ور شدهط زمین بر آن حملههای سفیانی از تمامی نقاوهابی
 گفتید.

 اند.کلمات از وصف شما ناتوان
هایتان کنید تا با خونهای کارزار رو میشده، شادمان و خندان به عرصهبشارت داده

 های ایثار را به نگارش درآورید.ترین قصهدلیرانه

 
 :2015ژوئن  9ِپی نوشت/ 

Ahmed Alhasan سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.سناحمدالح : 
 آورند.صفتان سرهای خود را بیرون میها و موشوقتی آب باال بیاید موش

تواند سر به گریبان بگیرد؛ زیرا آب منافق و خواهان دنیا و جاه و منصب، امروز نمی



 پیک صفحه ...................................................................................... 322

 خیلی باال آمده است.
از مدتی پیش و در دعوت خداوند ــ دیدید که به فضلی که خداوند بر ما داردهمۀ شما ـ

ماندند جز شود؛ کسانی که اگر در میان شما میـ با شتاب، از منافقان خالص میاین روزها
 افزودند.فساد و تباهی بر شما نمی

 ْوَضُعوا ِخالَلکْم یْبُغوَنکُم اْلِفْتَنَة َو فیکْم
َ
َلْو َخَرُجوا فیکْم ما زاُدوکْم ِإالَّ َخبااًل َو أَل

اِلمیَن َس  اُعوَن َلُهْم َو اللُه َعلیٌم ِبالظَّ )اگر با شما بیرون آمده بودند جز فساد بر شما  مَّ
جویی کنند، و در انداختند تا در میانتان فتنهافزودند، و قطعًا خود را میان شما مینمی

 1میان شما جاسوسانی برای خویش دارند، و خدا به ستمکاران داناست(.
شدنتان از این کسانی که آفت آنها را پوسانده، خاطر رهابهپس شادمان باشید 

افتادن آنها اند و خداوند و فرشتگان آسمان راههایشان متعفن شده و بوی گند گرفتهعقل
 را برای جهاد خوش نداشتند.

 َُعُدوا َمَع اْلقاِعدیَن  اللهُ  کِره
ْ
َطُهْم َو قیَل اق فتادن آنان را اخداوند راه) اْنِبعاَثُهْم َفَثبَّ

 2(.«با ماندگان بمانید.»[ گفته شد: و ]به آنان کردپس ایشان را منصرف  ؛خوش نداشت
 :2015ژوئن  13نوشت / پی

Ahmed Alhasan بسم الله الرحمن الرحیماحمدالحسن : 
 و الحمد لله رب العالمین

 محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما.و صلی الله علی محمد و آل
ای نخواهند داشت جز ها چارهموش روز پیش نوشتم: وقتی آب بسیار باال بیایدچند 

منافقان نتوانستند « سرایا القائم»اینکه سرهایشان را باال بیاورند. پس از اعالم تشکیل 
های خود ـ محاصره شدند؛ اینکه چهرهو نه بیشترتنها با یک انتخاب ـ هاآنپنهان شوند. 

                                                                                                                                                                 
 .]47توبه: ]. 1
 .]46توبه: ]. 2
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خالص شود و  هاآنرا بشناسند و دعوت حق از  هاآندان و زنان مؤمن را عیان کنند تا مر 
 دان تاریخ بپیوندند و گفته شود: الحمد لله رب العالمین.به زباله هاآن

سر خودش را باال آورده است و ما چنین انتظاری از او داشتیم. « علی ُغریفی»اخیرًا 
گاه کرده بود و اکنون این ـ ما را از کابه فضل خودشخداوند از مدتی پیش ـ ر این منافق آ

هایی نموده است ِخَردیمنافق اقدام به بارگزاری ویدئویی کرده و آن را پر از اشکاالت و بی
دنبالۀ کنند. و او نیز که ـاش علیه دعوت و حرکت حق تکرار میکه بزرگان ناصبی

ها، گریالطهها را ُنشخوار کرده که سراسر مغتراشیـ همین اشکالستهاآن
هایشان و هایی هستند که در سیرۀ انبیا و ائمه و روایتخردیها و بیتراشیاشکال

ها برای مؤمنان ـ خداوند اند. این پاسخشده و شرعی، پاسخ داده شدهاعتقادات ثابت
ـ پوشیده نیست؛ همان کسانی که جهل علی غریفی را بیان کرده و جزای خیرشان دهد

از شیاطین انس و جن که متصدی طور که جهل و نادانی بزرگان او را ـکنند؛ همان می
. از سوی دیگر علی اندـ بیان نمودهشده توسط خداوند هستندپیکار با این دعوِت یاری

هایی مبتنی بر توهمات ُپر گیریها، افتراها، اتهامات و نتیجهغریفی این ویدئو را با دروغ
های او در امان ـ نیز از تیر تهمتخدا حفظش کندمحمد ـ کرده است و حتی برادر عزیزم

نمانده است! این منافق چیزی در دعوت حق یا رکنی از ارکانش را باقی نگذاشته است، 
صورتی کور، عبث، کودکانه و ابلهانه به آن حمله کند؛ تالشی از جز اینکه تالش کرده به

ها و آخرین در آخرین َنَفس هاآننش، و روزی و بیچارگی از سوی ابلیس و سپاهیاسر تیره
چگونه  هاآناما هیهات! ؛ برندرساندن به دعوت حق به سر میلحظات برای آسیب

طور که چند روز پیش عرض کردم این غربال و جداسازی و توانند چنان کنند. همان می
هوس و کردن دعوت حق از منافقان و خواهندگان دنیا و هوا و سازی برای خالصخالص

بندگان شهوات است. خداوند خوارشان کند! از خداوند مسئلت داریم برادران و خواهران 
ها و را از شّر منافقان، تاریکی هاآنمؤمن را در پناه خویش محفوظ بدارد و 

 هایشان در امان بدارد.خردیبی
با  کسی است که ابلیس لگامش زده و زبانش را علیه تمامی کسانی که «علی غریفی»
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 هاآنپس از اینکه خودم از من در ارتباط هستند دراز کرده است؛ همان کسانی که ـ
سبب جهل و بودنشان با من را برای همۀ مردم اعالم کردند. او تنها بهـ مرتبطخواستم

نادانی خود زبان طعن علیه دکتر عبد الرزاق هاشم دیراوی گشوده است؛ این آیت بزرگ و 
! کسی که همۀ زندگی مبارکش را نذِر یارِی دعوت حق کرده است و برادر و دوست عزیز

دهند. همان کسی که بنده هایش در این خصوص برای او گواهی میها و برنامهکتاب
هایی برگزیده از گاهتوقف»طور مستمر و مستقیم با او در ارتباط هستم و محتوای کتاب به

کدچشم منتشر کردم و این پس از آن بود که او در را در این صفحه « اندازهای سومر و آ
دیداری حضوری با من صحبت کرد و از من خواست که به برخی از سؤاالتش در رابطه با 

کادمیک پاسخ دهم. من نیز به طور مختصر پاسخ دادم و به او گفتم پاسخ بحث علمی آ
ها طوالنی پاسخ زیرابوک ارائه خواهم کرد ـام در فیستفصیلی به شما را از طریق صفحه

ارائه کردم؛ و الحمد « اندازهاچشم»ـ و در این صفحه، پاسخ او را از طریق انتشار بحث بود
 لله رب العالمین.

کنی، تو و شان( که تو از آن سؤال میمحمد )صلوات خدا بر همهاما رحمت آل
ر ندارید. جایگاه ـ در جایگاه رحمت آنان قراکه خداوند رسوایشان کندمنافقاِن امثال تو ـ

اند )آشکار خود نکرده« العیننصب»رحمت، مؤمنان و مخالفانی هستند که دشمنی را 
زنی همچون تو و نواصبی )دشمنان( که دشمنی خود را اند(؛ اما منافقان دروغنکرده

گاهانه اعالم می خیزند، چنین افرادی ورزند و با حق به پیکار برمیکنند و بر آن اصرار میآ
کند و به شما وعدۀ جایگاه این رحمت قرار ندارند. پس خداوند همۀ شما را لعنت می در

 دهد:ها را میآمدِن بدترین عقوبتفرود
 َم خاِلدیَن فیها ِهی َحْسُبُهْم َو َلَعَنُهُم اَر ناَر َجَهنَّ َوَعَد اللُه اْلُمناِفقیَن َو اْلُمناِفقاِت َو اْلکفَّ

 خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق و کافران وعده داده) قیٌم اللُه َو َلُهْم َعذاٌب مُ 
همان برای آنان بس است و خدا لعنتشان کرده و برای آنان  ؛انددر آن جاودانه است؛
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 1(.عذابی پایدار است
 ْنیا َو اْلِْخَرِة َو ذیَن یْؤُذوَن اللَه َو َرُسوَلُه َلَعَنُهُم اللُه ِفی الدُّ َعدَّ َلُهْم َعذابًا ُمهیناً ِإنَّ الَّ

َ
 أ

کند، و برای آزارند، خدا در دنیا و آخرت لعنتشان میقطعًا آنان که خدا و پیامبرش را می)
 2(.است ساخته مهیاآنان عذابی خوارکننده 

 یَن ِباللِه َظ انِّ َب اْلُمناِفقیَن َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُمْشرِکیَن َو اْلُمْشرِکاِت الظَّ ْوِء َو یَعذِّ نَّ السَّ
َم َو ساَءْت َمصیراً  َعدَّ َلُهْم َجَهنَّ

َ
ْوِء َو َغِضَب اللُه َعَلیِهْم َو َلَعَنُهْم َو أ و ) َعَلیِهْم داِئَرُة السَّ

برند عذاب کند؛ مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می
نان خشم گرفته، لعنتشان کرده و دوزخ را زمانه فقط بر خودشان باد. خدا بر آ پیشامد بدِ 

 3(.گاهی استبرای آنان آماده نموده و بد بازگشت
گیری هیچ فرد یا این را نوشتم تا حجت را اقامه کنم و تا اینکه پس از امروز، موضع

جماعتی ناواضح باقی نماَند؛ زیرا منافقان در میان ما جایی ندارند. به همین دلیل از 
خواهم از علی غریفی کنند میو جماعتی که در مصر با او همکاری میالله هاشم عبد

طور کند بهسویش دعوت میـ و نیز از گمراهی و انحرافی که او بهخدا خوارش گرداَندـ
یک، اعالم بیزاری کنند. متأسفانه بهسرعت، بدون هیچ فوت وقتی و یکعلنی و به

لی به علی غریفی مرتبط ساخته است؛ آن وسیلۀ اموری ماالله هاشم خودش را بهعبد
عرضه داشت  هاآنـ این مطلب را به به وضوح و آشکاراهنگام که علی غریفی در تالشی ـ

را مخاطب قرار  هاآنکشی کند. به همین دلیل من تا از عبدالله هاشم و همراهانش بهره
حتی با ید و قیمتتان ـارزشی باشتوانید در نهایت کمگویم امروز میمی هاآنداده، به 

که دشمنی ـ اندک و ناچیز باشد و این همان چیزی است که علی غریفی ـمعیارهای مادی
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کند و به این ترتیب همراه او و دشمنان انبیا و ـ تقدیم میالعین خود کرده استرا نصب
وتی دان تاریخ رهسپار شوید؛ یا انتخاب کنید جواهری ملکسوی جهنم و زبالهاوصیا به

 باشد. احمدالحسنمتعال همراه با وباشید و بهایتان بهشت و رضایت خداوند سبحان
** ** ** 

 پاسخ به شبهات سید حسن نرصالله دربارۀ دعوت یامنی

Ahmed Alhasan /2015ژوئن  14احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
های وجود مشغله بافرماید که ـالسالم، خداوند تو را پاداش خیر عطا دکتر عالء

 1کنی:ـ از حق دفاع میفراوانت
https://www.youtube.com/watch?v=zsaEj44swlA&feature=youtu.be 

** ** ** 
Ahmed Alhasan /2015ژوئن  17احمدالحسن: 

Ali Alali :نوشته است 
صورت به کند که سید و امام احمد الحسنافتخار می« الحقیقة»مدیریت برنامۀ »

دعوت کند و امید است سیدمان این دعوت را بپذیرد. با تشکر « الحقیقة»ویژه در برنامۀ 
 فراوان از شما.

 «با تحیات، خدمتگزار شما، عاملی.

 پاسخ:

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

                                                                                                                                                                 
دعوت حق یمانی مطرح کرده  ۀلله دربار که سید حسن نصر  در پاسخ به شبهاتی است ییویدئو ،فایل پیوست - 1

 است.

https://www.youtube.com/watch?v=zsaEj44swlA&feature=youtu.be
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الله مقبول است و اگر عمری باقی باشد شاءاصواًل مانعی وجود ندارد و دعوت شما ان
در خدمت شما خواهم بود؛ شاید در ماه مبارک رمضان. فقط لطفًا با مکتب نجف گفتگو و 

 1را به این کار توصیه خواهم کرد. هاآنالله شاءبا آنان همکاری کنید و ان
** ** ** 

 تر استبه تقوا نزدیکعدالت پیشه کنید که 

Ahmed Alhasan /2015ژوئن  17احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، هر سال در خیر و عافیت باشید.به

 الله.شاءتان مقبول و گناهانتان آمرزیده باد؛ انروزه
ید قرائت قرآِن ما، همراه با تدبر نشین روزۀ این ماه کریم است. پس باقرائت قرآن، هم

 باشد و باید از اکنون تالش کنیم به مضامین قرآن عمل نماییم.
ِه ُشَهداَء ِباْلِقْسِط َو ال فرماید: تعالی میحق امیَن ِللَّ وَّ

َ
ذیَن آَمُنوا کوُنوا ق یَها الَّ

َ
یا أ

ْوٍم َعلی
َ
کْم َشَنآُن ق الَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُه  یْجِرَمنَّ

َ
ْقویأ َرُب ِللتَّ

ْ
ق
َ
ُقوا اللَه ِإنَّ اللَه َخبیٌر ِبما  َو أ َو اتَّ

داد باشید. و وکننده برای خدا و گواهان به عدلای اهل ایمان! همواره قیام) َتْعَمُلوَن 
به  اینکنید که پیشه شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت  ،نباید دشمنی با گروهی

گاه استاز خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام می تر است. ونزدیک تقوا  2(.دهید آ
دلیل بر اینکه قرآن از سوی خداوند است، حکمت واالیی است که قرآن آورده. از نظر 

« تر استعدالت پیشه کنید که این به تقوا نزدیک»تعالی که بنده همین سخن حق
 خداوند است.تنهایی کافی است تا ثابت کند قرآن از سوی به

                                                                                                                                                                 
 منتشر خواهد شد. دیدارلینک در فایل پیوست بعدی،  - 1
 .]8]مائده: . 2
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 تر است...عدالت پیشه کنید که این به تقوا نزدیک
با نامالیمات و دشمنی بسیاری از افراد پیرامونش احاطه شده بود؛ زیرا آن  محمد
را  هاآنـ آمده بود تا شکوه و بزرگی یا سلطۀ دینی یا حکومت دنیوی هاآناز دید حضرت ـ

انداختن آن حضرت بودند. مالحظه دامبهنابود کند؛ عالوه بر منافقانی که درصدد 
دهد با کنیم که آن حضرت این کلمات را آورد؛ کلماتی که به او و پیروانش دستور میمی

 گفتن.دشمن به عدالت و انصاف رفتار کند، حتی در سخن
 تر است...عدالت پیشه کنید که این به تقوا نزدیک

ین آیه را و اینکه این آیه دربردارندۀ چه خواهید بدانید میزان حکمت نهفته در اآیا می
یا روزه در باالترین درجاتش است؟ اعمال خود را به « من»معنای بزرگی در نبرد با نْفس و 

 آن عرضه بدارید.
کند به خودتان بنگرید و اینکه با دشمنتان یا کسی که دشمنی خود را با شما علنی می

دهد. آیا با کسی که با شما دشمنی به شما می کنید و نْفستان چه دستوریچگونه رفتار می
زدن بر او خودداری بستن و افتراآیا از دروغکنید؟ کند به عدالت و انصاف رفتار میمی
 یاگر او کار خوب یاآکنید؟ کنید؟ آیا او را فقط به همان چیزی که هست توصیفش میمی

 یا ید،از او هست ییل شکار هر خطادنباطور که بهانجام داد همان یکار خوب گوییدیکرد م
 !سازید؟یم ینابخشودن یاو گناه یبرا ی،از هر کار 

 کردن به این آیه چقدر دشوار است؟خواهید بدانید عملآیا می
کنند. خواهید دید بیشترشان بنگرید بیشتر مردم چگونه با دشمنان خود رفتار می

ها توصیف ترین اوصاف، افتراها و دروغرا با زشت هاآنکنند و مخالفان خود را تحمل نمی
 کنند چگونه رفتار خواهند کرد!دشمنی می هاآنکنند. پس با کسانی که با می

 تر است...عدالت پیشه کنید که این به تقوا نزدیک
در این ماه رمضان باید تالش کنیم به این آیه عمل کنیم. خواندن قرآن بدون عمل، 

تفاوت از کنار آن عبور ی خواهد داشت اگر قرآن بخوانی و بیاهیچ ارزشی ندارد. چه فایده
 کنی!
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 تنهایی، هیچ بهره یا منفعتی حقیقی ندارد.ای عزیزان: خواندن الفاظ به
 حفظ قرآن، حمل قرآن و دانستن قدر قرآن، عمل به مضامین قرآن است.

** ** ** 

 املؤمنینیادی از شهادت امیر

Ahmed Alhasan /2015جوالی  5احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
ـ ضربتی بر سر یعنی عبدالرحمن بن ملجم منافقدر چنین روزهایی یکی از خوارج ـ

مبارک امام علی )صلوات خدا بر او و خاندانش( زد؛ در حالی که او در محراب بود و امام 
 در اثر این ضربه، به شهادت رسید.

شدن الزمان را لعنت کند؛ سفیهانی که سوارن و خوارج آخرالزماخداوند خوارج اول
گردانند. اینان اش را تا آنجا که بخواهد آسان میهایشان و فرماندهیشیطان بر گرده

هایشان آب دهان انداخت تا با ستوران ابلیس و سپاهیانش هستند. شیطان در دهان
متعفن آنان النه کرد تا او را به های خردی و کالم او لب به سخن بگشایند، و در عقلبی

اش برسانند، و سوارشان شد تا با سپاه خدا و اولیای خدا به نبرد برخیزند. خواسته
 هاآنفروشند. خواهند یا دین خود را به دنیای دیگران میهایی که با دین، دنیا را میملعون

گیرشان لعنتی که پی باقی نخواهند ماند و از انتقام و لعنت خدا رهایی نخواهند یافت؛
 سازد.است و نابودشان می
 کنم:تر منتشر کرده بودم دوباره منتشر میآنچه را که پیش

 بسم الله الرحمن الرحیم»
 و الحمد لله

 .سالم علیکم و رحمة الله و برکاته
 .سالم علیکم و رحمة الله و برکاته

؛ زندگانی خاتمه یافتو( )صلوات خدا بر اطالب علی بن ابی انیی زندگیدر چنین روزها
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 که در آن هیچ آسایشی ندید.و رنج سرشار از درد 
که از دوران کودکی فرصتی نیافت تا همچون هر کودک دیگری ـ وقتی کودک بود

مبعوث یک پیامبر، را  خواست که پرورش دهندۀ او وندخداـ بازی کند. بردخود بهره می
که بیشتر اوقات به پرتاب سنگ و  ببیندکالمی  اتخود را در مشاجر آن حضرت تا فرماید 

 .شدنیز منجر میها با نیزه به پاره کردن شکمحتی گاهی 
به دست شمشیر ناگزیر از تا خود را چنین اوضاع و احوالی به دوران جوانی رسید در 

 کند.میدفاع او به ایمان آورندگان خود و پیامبر از دین جدید و  گرفتن ببیند که
 شزمین درخلیفۀ خود جانشین و علی را  وندخدا رحلت کند ینکه محمداز اپیش 

همیشگی و جاری خدا طور که سنت همان  منصوب فرمود بعد از خلیفۀ خود محمد
 چنین بوده است.این

 کرد.وفات محمد 
که قوم برای غصب را ـالهی خود  حِق که دید ناگزیر چنین علی خود را به این ترتیب و 

وی یورش آورند باعث شد قوم بر درخواست نماید؛ درخواستی که  ـه بودندجمع شدکردنش 
ایشان را با طناب  ،هجوم برده شهای خود را جمع کنند تا به منزلو سپاهیان و گروه

مورد اهانت قرار دهند و باعث آزار و اذیت  تضعیفش کنند،را حضرتش بکشند و  ،بسته
را آزار او هر کس  ـبنابه روایت صحیحـشوند که  1فاطمه ُدخت محمدبزرگوارش همسر 

 2.افروخته استبر محمد را آزرده و خشم خدای سبحان را پیامبر خدا دهد پدرش 
 درگذشت،فاطمه 

                                                                                                                                                                 
 ،الزینی؛ تاریخ بالذریتحقیق، 19ص، 1ج ،قتیبهابن،  ةسیاسالو  ةماماالبه عنوان مثال نگاه کنید به: کتاب  - 1
 .975ص، 3ج ،البرعبدابن ،؛ االستیعاب443ص، 2ج ،؛ تاریخ طبری587ص، 1ج
باب مناقب ، 210ص، 4ج ،؛ صحیح بخاری125ص، 4جصدوق:  ،یحضره الفقیهنگاه کنید به: من ال - 2

 .5ص، 4ج ،ل فاطمه؛ مسند احمدئباب فضا 141ص، 7ج ،مهاجرین و فضیلتشان؛ صحیح مسلم
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 باقی ماند.نشین خانه انهو علی بیش از بیست سال مظلوم
اه ن بلند شد و بعد از آن سه نفر، مردم ر افزونی یافت و فریادهای مظلوم ،اشتباهات

 پیدا نکردند. بردندکه در آن به سر می تیز علی برای وضعیحلی ُج 
 :شیاطین زمین گرد آوردتمامی سپاهیانی از  .رو به رو شداو شیطان با سه جنگ با 

 خودِ انتها، بار معاویه و ابن عاص، و در یک د، نکشه رهبری مییها را عاآن یک مرتبه
آلود خون علیکه هنوز به پایان نرسیده بود ها جنگاین  .ها را رهبری کردشیطان آن

 .در بسترش بود
 جرعه جرعه نوشیدی.ی که یهاو رنج هاآن دردمقدار سالم بر تو ای ابا الحسن به 

به چه بسیار پس از خود را  سبقت گرفتی و آیندگاِن چقدر  ؛سالم بر تو ای ابا الحسن
بزرگ است و ماتم تو مردم را در ها در آسمانبه راستی که مصیبت تو  .دشواری افکندی

 گردیم.سوی او بازمیهمه از خداییم و به .هم کوفته است
المؤمنین علی بن ابی طالب امیرهای شما را در یادبود مصیبت خداوند پاداش

 «)صلوات خدا بر او( بزرگ بدارد.
** ** ** 

 امالهی به درگاه تو ایستاده

Ahmed Alhasan /2015جوالی  16احمدالحسن: 

خدایا این ماه بزرگ تو بود که روزهایش به پایان رسید؛ در حالی که من عملی ندارم که 
ام را که به ساحت تو بلند است ُپر کن؛ بر آن تکیه کنم. به فقرم رحم فرما و دستان خالی

 بخشی.چرا که تو بدون درخواست می
 ام.خدایا به درگاه تو ایستاده

در خدمت خویش به کار گیری، چه بسیار که با من  اگر بر من تفضل فرمایی و مرا
 ای.کریم و نیکوکار بوده

ام. همین که مرا اش را نداشتهو اگر مرا به کار نگیری، از آن روست که من شایستگی
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بودن عملم، مرا از توفیق ایستادن بر درگاهت عطا فرمودی و با وجود کوتاهی و کم
 درگاهت نراندی، بر من بسیار است.

 :2015جوالی  18نوشت /پی

Ahmed Alhasan سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.احمدالحسن : 
هر سال در خیر و عافیت باشید. خداوند اعمالتان را بپذیرد و از خداوند مسئلت دارم 
که شما را جزو آن بندگانش قرار دهد که در هر خیری که نازل و هر شری که دفع 

 کند.دارند. او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می فرماید بیشترین سهم رامی
** ** ** 

 اولین دیدار در برنامۀ پالتاک

Ahmed Alhasan /گوست  15احمدالحسن  :2015آ

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 کنندگان این صفحه در خیر و عافیت باشند.خواهم دنبالاز خدا می

پنجشنبه در برنامۀ پالتاک است؛ برای کسانی که شنیدن فایل زیر مربوط به دیدار روز 
 اند:اش در شبکۀ المنقذ را از دست دادهاین برنامه در پالتاک یا مشاهده

https://www.youtube.com/watch?v=XLP8GVIOwlk&feature=youtu.be 
** ** ** 

 گانۀ پیش از عید قربانگرفنت روزهای نهاستحباب روزه

Ahmed Alhasan /2015سپتامبر  15احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین

 محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماو صلی الله علی محمد و آل
 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

https://www.youtube.com/watch?v=XLP8GVIOwlk&feature=youtu.be
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الحجه پیش از عید قربان، روزه گرفته و گفته شود: ُنه روز از ذیمستحب است 
و « سالم بر حسینی که تشنه سر بریده شد« »السالم علی الحسین الذی ذبح عطشانا»

 کردن بر مصیبت حسین مستحب است.گریه
دادن بر حسین و یاد تشنگی او را در این روزهای بگیری، سالم اگر نتوانستی روزه

 رک نکن.الحجه تذی
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2015سپتامبر  15احمدالحسن: 

 کنم:آنچه را که در سال گذشته در این صفحه منتشر کردم بازنشر می
بینیم می، ترویه ـ روزمعروف است در مناسک حجآنگونه که یا ـحجه  ذی روز هشتِم » 

بهشت و یکی اهل و سرور جوانان  ـُدخت محمدـ فاطمه  و فرزند علی فرزندحسین 
و وارث  ـبازدارنده از گمراهی هستندطبق فرمایش صریح رسول خدا که ـاز افراد عترت 

ْن  اذان جدش ابراهیم ذِّ
َ
اِس  ِفی ﴿َو أ ُتوک﴾ النَّ

ْ
در میان مردم برای حج بانگ ) ِباْلَحجِّ یأ

مراسم حج شود و به میخارج  سوی عراقاز مکه به ]27حج: ] (بیایند به سوی توتا برآور 
 .چندین ماه قبل در آنجا اقامت داشتاز در حالی که  کرده و آن را ترک می کندپشت 

داد که بر او حسادت مدعیان اسالم را در جایگاهی قرار  حسینچنین این
 َصالُتُهْم ﴿َو ما کاَن ؛ قرار دادوز سوت کشیدن و کف زدن همین ر و حج آنان را تا  ،کنندنمی

وا اْلَعذاَب ِبما کْنُتْم َتکُفُروَن﴾
ُ
ی ] و نمازشان در خانه) ِعْنَد اْلَبیِت ِإالَّ ُمکاًء َو َتْصِدیًة َفُذوق

ه کفر چبه سزای آن ،پس این عذاب را بچشید .خدا[ جز سوت کشیدن و کف زدن نبود
 «1(ورزیدیدمی

** ** ** 

                                                                                                                                                                 
 .]35انفال: ] .1
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 گزارم ای قبلۀ خداسوی تو حج میبه

Ahmed Alhasan /2015سپتامبر  15احمدالحسن: 

و هنوز هم لعنت غضب آن روز را بر آنان  1ای حسین! در روز ترویه  آن را ترک کردی
 گزارم ای قبلۀ خدا!سوی تو حج میآوری. پس بهفرود می

** ** ** 
Ahmed Alhasan /2015اکتبر  21احمدالحسن: 

ریختن گریستن و اشکزمان بسیارای دیده، گریان بر آنان اشک بریز... چرا که 
 2رسیده است.

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043
07968/908080295906301/?type=3&theater 

** ** ** 

 را کشتند. چرا ستمگران حسین

Ahmed Alhasan /2015اکتبر  24احمدالحسن: 

الُم َعَلیک یا ْبَن » الُم َعَلیک یا ْبَن َرُسوِل اللِه َالسَّ الُم َعَلیک یا َابا َعْبِد اللِه َالسَّ َالسَّ
الُم َعَلیکامیر الُم  یا ْبَن  المؤمنین َو اْبَن َسیِد اْلَوِصییَن َالسَّ فاِطَمَة َسیَدِة ِنساِء اْلعاَلمیَن َالسَّ

ْت  َعَلیک یا ثاَر اللِه َو اْبَن  تی َحلَّ الُم َعَلیک َو َعَلی ااَلْرواِح الَّ ِبِفناِئک  ثاِرِه َواْلِوْتَر اْلَمْوُتوَر َالسَّ
یُل  ها َعَلیکْم ِمّنی َجمیعًا َسالُم اللِه َاَبدًا ما َبقیُت َو َبِقَی اللَّ ُر یا َابا َعْبِد اللِه َلَقْد َعُظَمِت َو النَّ

ْت َو َعُظَمِت اْلُمصیَبُة ِبک َعَلینا ِزیُة َوَجلَّ ْت َو َعُظَمْت  الرَّ ْسالِم َو َجلَّ ِۗ َو َعلی َجمیِع َاْهِل ااْل
مواِت  لْ  ُمصیَبُتک ِفی السَّ َسْت َاساَس الظُّ ًة َاسَّ مواِت َفَلَعَن اللُه ُامَّ َو  ِم َعلی َجمیِع َاْهِل السَّ

                                                                                                                                                                 
 )مترجم( .خدا باشد ۀگفتن مکه و حج خانشاید منظور، ترک - 1
دعبل خزاعی و فایل  ۀاز قصید« یا عین أبکیهم وجودي بعبرة... فقد آن للتسکاب و الهمالت»بیت  - 2

 الزهرا کعبی است.خوانی مرحوم شیخ عبدی مرثیهویدئو  ،شدهپیوست

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/908080295906301/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/908080295906301/?type=3&theater
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ًة َدَفَعْتکْم َعْن  تی  اْلَجْوِر َعَلیکْم َاْهَل اْلَبیِت َو َلَعَن اللُه ُامَّ َمقاِمکْم َو َازاَلْتکْم َعْن َمراِتِبکُم الَّ
ةً  َبکُم اللُه فیها و َلَعَن اللُه ُامَّ ْمکیِن ِمْن ِقتاِلکْم بَ  َرتَّ دیَن َلُهْم ِبالتَّ َتَلْتکْم َوَلَعَن اللُه اْلُمَمهِّ

َ
ِرْئُت ق

ِاّنی ِسْلٌم ِلَمْن  َو ِاَلیکْم ِمْنُهْم َو ِمْن َاْشیاِعِهْم َو َاْتباِعِهْم َو َاْوِلیِائِهم یا َابا َعْبِد اللِه  ِاَلی اللِه 
 «ساَلَمکْم َو َحْرٌب ِلَمْن حاَرَبکْم ِالی یْوِم اْلِقیاَمِة...

خدا!سالم بر تو ای فرزند سالم بر تو ای ابا عبدالله!سالم بر تو ای فرزند رسول 
زنان اهل  ۀسید ،زهرا ۀسالم بر تو ای فرزند فاطم المؤمنین و ای فرزند سید اوصیا!امیر

و از  استتو و پدر بزرگوارت  کخون پا  خواهخداوند خونعالم! سالم بر تو ای کسی که 
رم مطهرت با سالم بر تو و بر ارواح پاکی که در ح کند!ظلم و ستم وارد بر تو دادخواهی می

تا من هستم و  ؛بر جمیع شما تا ابد از من درود و تحیت و سالم خدا باد .تو مدفون شدند
برقرار است. ای اباعبدالله!همانا تعزیتت بزرگ و مصیبتت در جهان بر ما  شب و روز

شیعیان و تمام اهل اسالم سخت و عظیم و ناگوار و دشوار بود و تحمل آن مصیبت بزرگ 
ها سخت و دشوار بود. پس خدا لعنت کند امتی را که ا بر جمیع اهل آسمانهدر آسمان

و خدا لعنت کند امتی را که شما  نهادند نبیت رسول بنیااساس ظلم و ستم را بر شما اهل
؛ ـ کنار زدکه خداوند شما را در آن مراتب قرار داده بودو از مراتبی ـ دور کرد تانجایگاهرا از 

رای ظلم و مَ تی را که شما را کشتند و خدا لعنت کند آن مردمی را که از اُ خدا لعنت کند ام
سوی شما از آن سوی خدا و بهجور برای قتال با شما تمکین و اطاعت کردند. من به

من تا  ،ای اباعبدالله ؛جویمها و پیروان و دوستانشان بیزاری میظالمان و شیعیان آن
است و در جنگ و جهادم با هرکه با شما در جنگ  صلحم با هرکه با شما صلح درقیامت 

 .«... است
فرماید که چرا امام باقر )صلوات خدا بر او( در سرآغاز زیارت معروف عاشورا بیان می

 ستمگران اقدام به کشتن حسین )صلوات خدا بر او( کردند.
که  خدا لعنت کند امتی را»شود: ای است که با خلفای خدا تکرار میاین همان قصه

ـ کنار که خداوند شما را در آن مراتب قرار داده بودتان دور کرد و از مراتبی ـشما را از جایگاه
 «زد.
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 :2015نوامبر  19نوشت / پی

مصطفی حمید: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید و موالی من، جانم به 
وانم به فدای شما ای آقای من! فدای تو... الحمد لله که پیروز شدی و خدا را شکر. روح و ر 

محمد االئمة و ام عذرم را پذیرا باش... اللهم صل علی محمد و آلو برای کوتاهی
 المهدیین و سلم تسلیما کثیرا.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته... خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما 
 ند برای شما دوام توفیق و پیروزی و استواری را خواستارم.عطا فرماید. از خداو

 :2015نوامبر  19نوشت/ پی
 کرار صالحی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر تو ای حبیب من!

 ؛احمد یماند ا یمخواه یباق تو انصار ـی منموالـ یاگر تمام فلک بگردد و تو تنها باش
 .شاهد باش یا،دن یو تو ا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند  ؛ والله من خدمتگزار شما هستمشاءو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته... ان
 به شما بهترین پاداش نیکوکاران را عطا فرماید.

 :2015نوامبر  19نوشت/ پی
بیت نبوت و رحمت، و معدن علم، و جایگاه زینب احمد: سالم بر شما ای اهلام

بیت پاک و متعال خواستارم که شما ای پدِر بزرِگ ما، و اهلونرسالت. از خداوند سبحا
 طاهرت در خیر و عافیت باشید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته... دکتر ابتسام، خداوند تو را زنده بدارد و بهترین 
 پاداش نیکوکاران را عطایت فرماید.

 :2015نوامبر  19نوشت/ پی
 .احمدالحسننسمة العامری: به تو پناه آوردم ای 
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند شما را زنده بدارد. همۀ ما به خدای  ...و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته
گیریم و از او توفیق و شویم و در غار او پناه میجوییم و بر او وارد میسبحان پناه می

میدوارم مرا در دعا و استغفار فراموش نکنید. خداوند به شما استواری را خواستاریم. ا
 بهترین پاداش نیکوکاران را عطا فرماید!

 :2015نوامبر  19نوشت/ پی
Ahmed Eqabi!سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای پسر رسول خدا : 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

بهترین پاداش نیکوکاران را به تمامی و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته؛ و خداوند 
شما عطا فرماید. سالم من به همۀ کسانی که در این صفحه هستند. امیدوارم مرا در دعا 

 و ]طلب[ استغفار فراموش نکنید.
 :2015نوامبر  19نوشت/ پی

Adil Abdullah Al-Saeedy .عادل عبدالله السعیدی: بسم الله الرحمن الرحیم 
محمد االئمة و المهدیین و سلم العالمین و صلی علی محمد و آلو الحمد لله رب 

 تسلیما. سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
خواهم شما و هرکس که به شما پناه ! از خدا میسید من، ای یمانی آل محمد

آورد در خیر و عافیت باشید. پرسشی از شما دارم؛ گرچه همچون منی شایستۀ پرسیدن می
شمایی نیست؛ زیرا همچون منی آنچه را که در گذشته محکم شده، تباه کرده  از همچون

اما از آنجا که ؛ شود سؤال کنداست؛ پس چطور حق دارد از چیزی که در آینده متشابه می
کند، به جود و بخشش شما و علم شما بزرگواری همچون شما، َبخیلی همچون مرا رد نمی

دوار شدم؛ هرچند بر شخصی همچون من واجب است از بیت )صلوات خدا بر آنان( امیاهل
دادن بر شما واجب کردن بر ما واجب است، ولی پاسخهمچون شمایی بپرسد. سؤال

ْمِسک ِبَغیِر ِحسابنیست: 
َ
ْو أ

َ
شمار )این بخشش ماست، آن را بی هذا َعطاُؤنا َفاْمُنْن أ
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 1ببخش یا نگاه دار(.
کردیم و اینکه کدام یک اولویت دارد و وگو میگفت هادر معنای جهاد با اموال و جان

حرکت کرد تا اینکه  حسین»کنم: ای افتادیم که بخشی از آن را روایت میبه یاد واقعه
شده، شمشیری آویزان و ای نصبای برپا، نیزهمقاتل فرود آمد. آنجا خیمهدر قصر بنی

فرمود: این خیمه از آِن کیست؟ گفتند: برای  اسبی ایستاده بر آخور بود. امام حسین
 وگویی میانشان انجام شد... امام حسینمردی است به نام عبیدالله بن حر ُجعفی. گفت

 یامای و گناهانی که در اکه انجام داده ییخداوند در برابر کارهاحر، بدان که ابنفرمود: ای 
خواهم که لحظه از تو می ینو من در اای، از تو بازخواست خواهد کرد، گذشته مرتکب شده

خوانم. اگر میفرایت بخاندان اهل یاریشو دهی و تو را به وگناهانت را شست ،با آب توبه
و اگر آن را از ما بازداشتند و به  یریمخدا را بر آن شکر کرده و می پذ دندحقمان را به ما دا

من خواهی بود و در هر دو صورت  یاورانشدند تو در طلب حق، از  یرهظلم و ستم بر ما چ
اگر خدا، بن حر عرض کرد: به خدا سوگند! ای فرزند رسول  یداللهعبید. نخواهی د یانیز 

 تریِن سرسخت، من کردندمی یکارکرده و در رکابت پ یاریدر کوفه کسانی بودند که تو را 
تو از ترس  وییر پ یانولی من در کوفه شاهد بودم که مدع؛ آنان در برابر دشمنانت بودم

خواهش را  ین. تو را به خدا سوگند که ایدندهای خود خز به خانه مشیرهایشان،و ش یهامبنی
اسب را از  ینا .نخواهم کرد یغـ از تو در از کمک های مالیاز من مکن. من هرچه بتوانم ـ

ای و با آن از مهلکه یافتمکسی روان نشدم مگر آن که بر او دست  که با آن در پِی  یرمن بپذ
کنم که به هرچه فرود آوردم تو می یمرا تقد یرشمش ینو ا یافتم، اتجز آن که نج یختمنگر 

  .یدآن را بر 
ما آمدیم تا از تو  ؛قصد اسب و شمشیرت نیامدیمحر! ما بهابنای فرمود:  حسین

. من ه مالت نداریمورزی، هیچ نیازی بیاری بطلبیم. اگر از تقدیم جانت در راه ما دریغ می
فرمود: شنیدم که می کسی نیستم که از گمراهگران یاوری برگزینم؛ زیرا از رسول خدا

را برای حقشان یاری نکند، خداوند او را با صورت  هاآنبیتم را بشنود و هرکس دعوت اهل

                                                                                                                                                                 
 .]39ص: ]. 1
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 «به آتش اندازد.
حتی مال بینیم در حادثۀ فوق، جان بر مال مقدم شده است و طور که میهمان 

یت بخشش است... پس ایم بخشیدن جان، نهاطور که دانستهپذیرفته نشده است و همان 
 کالم آخر در آیات زیر چیست که مال بر نْفس مقدم شده است؟

 کنم:برخی از این آیات را بیان می
 ذیَن آَمُنوا ِباللِه َو َرُسوِلِه ُثمَّ َلْم یْرتاُبوا َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ْنُفِسِهْم فیِإنَّ

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
 َو جاَهُدوا ِبأ

ون
ُ
اِدق ولِئک ُهُم الصَّ

ُ
اند که به خدا و پیامبر او )در حقیقت، مؤمنان کسانی َسبیِل اللِه أ

اند که اند؛ اینانآورند، و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردهاند و سپس شک نمیگرویده
 1.کردارند(راست
 ولِئک َلُهُم اْلَخیراُت َو لکِن

ُ
ْنُفِسِهْم َو أ

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا َمَعُه جاَهُدوا ِبأ ُسوُل َو الَّ الرَّ

ولِئک ُهُم اْلُمْفِلُحون
ُ
هایشان ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جان) أ

 2(.ند که رستگارندات و اینانخیرات برای آنان اس ۀند که همااینان برخاستند.جهاد به 
َرِر َو اْلُمجاِهُدوَن فی وِلی الضَّ

ُ
َسبیِل اللِه  ال یْسَتِوی اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنیَن َغیُر أ

ْنُفِسِهْم َعَلی اْلقاِعدیَن َدَرَجًة َو کالًّ 
َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
َل اللُه اْلُمجاِهدیَن ِبأ ْنُفِسِهْم َفضَّ

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
 ِبأ

ْجرًا َعظیماً  َوَعَد اللُه اْلُحْسنی
َ
َل اللُه اْلُمجاِهدیَن َعَلی اْلقاِعدیَن أ نشین )مؤمنان خانه َو َفضَّ

کنند ـ با آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد میدیده نیستندکه زیانـ
ـ بر ایبه درجهـکنند یکسان نیستند. خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد می

[ نیکو داده است، ولی مجاهدان نشینان برتری بخشیده، و همه را خدا وعدۀ ]پاداشخانه
 3نشینان به پاداشی بزرگ، برتری بخشیده است(.را بر خانه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. زنده باشی حاج عادل. از خداوند برای شما 

                                                                                                                                                                 
 .]15 حجرات:]. 1
 .]88توبه: ]. 2
 .]95 ء،نسا]. 3
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 توفیق و استواری را مسئلت دارم و امیدوارم مرا از دعای خود فراموش نکنی.
طور قطع بر جهاد اصغر )جهاد بوسیلۀ نفس( مقّدم جهاد اکبر )مجاهده با نفس( به

تواند به توفیق جهاد بوسیلۀ نفسش کند نمیاست؛ زیرا کسی که با نْفس خود مجاهده نمی
ت یابد؛ و جهاد با مال، از جملۀ جهاد نفس است و به در کنار خلیفۀ خداوند در زمینش دس

همین دلیل مقدم بر جهاد با نفس است؛ به همین دلیل از کسی که از دادن اموالش 
کند توقع نداری به توفیق جهاد همراه با خلیفۀ خداوند در زمینش نایل شود؛ خودداری می

اهد بود. از سوی دیگر زیرا کسی که مالش برایش عزیز است، جانش برایش عزیزتر خو 
دهد الزامًا شخصی نخواهد بود که با نفس خود به مجاهده هرکس که اموالش را می

برخاسته و موفق به جهاد با خلیفۀ خدا در زمینش شود. اسباب فراوانی وجود دارد که 
متعال، مالش را بدهد؛ به وشود انسان بدون اخالص برای خدای سبحانموجب می

دهد ولی جانش برایش عزیز است. اگر اموالش را با انسان مالش را می همین دلیل گاهی
داد و برای جهاد همراه با خلیفۀ کرد، قطعًا جانش را نیز میاخالص تقدیم خداوند می

 یافت.خداوند در زمینش توفیق می
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2015نوامبر  19احمدالحسن: 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 1های شما را بزرگ بدارد و اعمالتان را قبول فرماید.خداوند پاداش

https://www.youtube.com/watch?v=un3IMz2EFKQ&feature=youtu.be 
** ** ** 

                                                                                                                                                                 
 ۀای صیح»ای با عنوان قصیده شاملمناسبت شهادت امام حسن بن علی )صلوات الله علیه( این قطعه، به -1

 .: طاهره احمد. اجرا: حسنین الربیعیکلماتاست. « حق

https://www.youtube.com/watch?v=un3IMz2EFKQ&feature=youtu.be
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 رنامۀ پالتاکدیدار در خصوص مسائل مربوط به الحاد علمی در ب

Ahmed Alhasan /2015دسامبر  28احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 هر سال در خیر باشید.

 :مناسبت یادبود والدت رسول خدا محمدبه
 اقبلت تحمل الهوت االبد هـذه آمنـــة بنــت وهـب

 فله االمـالک خرت سجدا فاسجدوا ذاًل له فیمن سجد
 فی آدم اذ تجلی نوره

 کندآمده و الهوت ابد را حمل می ایــن آمنــه اســــت ُدخــت وهـــب
اش خاضعانه سجده کنندگان،در میان سجده

 کنید
 کــه پادشاهان برایش به سجده درافتادند

 وقتی نور او در آدم تجلی یافت
برای کسانی که شنیدن آن را از  1شدۀ دیدار اخیر استفایل پیوست، برنامۀ ضبط

 دست دادند و مایل به شنیدنش هستند:
https://www.youtube.com/watch?v=O2ottFGdRLE 

** ** ** 

 میالدی 2016مناسبت فرارسیدن سال تربیک به

Ahmed Alhasan /2015دسامبر  31احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 مناسبت حلول سال جدید میالدی ، هر سال در خیر و عافیت باشید.به

ش برایتان برکت قرار داده، آن را بهترین سالی هایخواهم در روزها و شباز خداوند می

                                                                                                                                                                 
 الرزاق دیراوی.عبدل مربوط به الحاد. مجری دیدار: دکتر ئدر خصوص مسا دیدار با سید احمدالحسن - 1

https://www.youtube.com/watch?v=O2ottFGdRLE
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ی قرار دهد که نزدش بیشترین بهره را آید مقّرر بدارد و شما را از بندگانکه بر شما فرود می
آورند. او شود به دست میفرستد و از هر شری که دفع میاز هر خیری که فرو می

 کند.سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می
** ** ** 

 شدن شیخ منرمناسبت کشتهتسلیت به

Ahmed Alhasan /2016ژانویه  2احمدالحسن: 

 د بر شما.سالم و رحمت و برکات خداون
شیخ »انا لله و انا الیه راجعون. اظهار تسلیت صمیمانه دارم به خانواده و دوستداران 

؛ کسی که مقامات وهابی آل سعود ستمگرانه و بی هیچ حقی، به کشتن «نمر باقر النمر
 وی اقدام کردند.

 خواهم به خانوادۀ او صبِر بر مصیبت عطا فرماید.از خدا می
 :2016ژانویه  3نوشت/ پی

ت. محمود علی بهادلی: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته... خداوند شما را زنده 
ـ به قلب محمدبه حق محمد و آلبدارد ای موالی من و پاداش شما را بزرگ گرداند و ـ

 اش صبر عنایت فرماید.خانواده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

وند شما را زنده بدارد و به شما بهترین سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. خدا
هایش مخواهم پدر گرامی شما را حفظ کرده، گاپاداش نیکوکاران را عطا فرماید. از خدا می

را برای هر خیری استوار بدارد. سالم من به او و خانوادۀ بزرگوارتان و همۀ برادران 
 مؤمنتان.

 :2016ژانویه  3نوشت/ پی

کم السالم و رحمة الله و برکاته. ال حول و ال قوة اال بالله زکریا فیصلی زکی: و علی
 سعود را لعنت کند.فرجام از آِن پرهیزگاران است. خداوند آل ؛ والعلی العظیم
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. خداوند شما را زنده بدارد و به شما پاداش نیکو 
 ـ و به خانوادۀ بزرگوارت.حفظش کند خدابه پدر عزیزت ـعطا فرماید. سالم من 

 :2016ژانویه  3نوشت/ پی

Sarmed Alyamani آقا و موالی من، خداوند پاداش شما را در فقدان کودک :
الکریم بزرگ گرداند. امروز اجلش فرارسید؛ پس از اینکه اهل برادرمان مهندس شوقی عبد

خوشی او بود. کردند، این کودک در این دنیا مایۀ دل سبب دعوت حق ترکو عیالش او را به
تقاضا دارم او را در دعای خود فراموش نفرمایید ای آقا و موالی من. خداوند شما را و 

 بیت و خانواده و انصارت را حفظ فرماید.اهل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 راجعون.انا لله و انا الیه 

خواهم خداوند پاداش مهندس شوقی را در مصیبت پسرش، بزرگ گرداند. از خدا می
در مصیبتی که به او وارد شده است صبر الهام فرماید و به او جزای خیر دهد. او سرپرست 

 فرماید.من است و صالحان را سرپرستی می
 :2016ژانویه  3نوشت/ پی

 .و رحمة الله و برکاته سالم علیکم :یالوائل یعل یدحم یمصطف
مان از حوصله یگرچون د؛ هرچه بادا باد ،خواهم امروز همه را به هم بزنمیمبرادرانم، 

از برادران شما  است. من اش از من سر رفتهحوصلههم صبر  یحت وکردن سر رفته صبر
 ه. نانداختند «طوز خرماتو»ما را در منطقۀ . خاص ملحق شدم یاتهستم که به گروه عمل

حال ما  یازند یکس به ما سر نمهیچ ارشد و نه از حکومت،از افسران  نه یاستمداران،از س
 یهر صاحب حق یرا برا یا. نامهاست ینحالمان ا یمنااگر بم . ماشودینم یارا جو

به خدا قسم  . چونام را بخواندنامه یدشا ،برساند یمانی یمن را به موال آتا  فرستمیم
را  یو سرباز  یمرا رها کن یزچهمه ییمگویهر ساعت م یم.رفت و خسته شدمان سر حوصله
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 و رحمة الله سالم علیکم والو . ست که به ما صبر دادهوند اخدااین فقط  یم؛ ولیکنار بگذار 
 .برکاته

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
یزم که عزیزترین داشتۀ خود را برای دفع فرزند عزیزم علی وائلی و همۀ فرزندان عز 

وسیلۀ انبیا و اوصیا از شده بهخطر از مقدسات، ِعرض و آبرو و سرزمین عراِق عزیز و پاک
کنند؛ به خدا قسم وضعیت شما زمان آدم و نوح و ابراهیم تا رسیدن به مهدی، قربانی می

بیان کردی اشخاصی هستند  هایی کهدانیم بسیاری از اینکند و ما میمرا اندوهگین می
اما من ؛ های شما باشدهایش است؛ اگرچه بهایش خونغّمشان دنیا و خوشیوکه هّم 

توانید عرصه را برای این چیزی جز دعا برای شما در اختیار ندارم. ای عزیز من! شما نمی
های پلید داعش و دیگرانی که هّمتشان تجاوز به مقدسات و ناموس شماست، وهابی

الله دوستان در مکتب و نیز در فرماندهی سرایا القائم را توجیه شاءی بگذارید. انخال
خواهم کرد تا هرچه در توان دارند برایتان تقدیم کنند؛ از جمله پشتیبانی و حمایت مادی و 

 معنوی.

 :2016ژانویه  3نوشت / پی

 محمد.حیدر نور الموسوی: سالم بر شما ای آل
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما و کسانی را که به شما سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. از خدا می
هایتان را برای هر خیری استوار فرماید و از هر شّری دورتان آورند حفظ، و گامپناه می
 گرداند.

** ** ** 

 ارتباط با رادیو املنقذ دیرتویت.
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Ahmed Alhasan /2016ژانویه  21احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خدا بر شما.
 ارتباط با رادیو المنقذ از دیترویت، برای کسانی که تمایل به شنیدن دارند:

https://www.youtube.com/watch?v=1Efy6IUUD0A 
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2016فوریه  26احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
عزیزان مؤمن، اساتید، سادات و شیوخ فاضل در ایران: خداوند بخاطر همۀ کارهایی 

 1دهید به شما پاداش خیر عنایت فرماید.که برای رساندن حق به مردم انجام می
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043

07968/964372673610396/?type=3&theater 
** ** ** 

 گیرندهایی که عید نوروز را جشن میتربیک به ملت

Ahmed Alhasan /2016مارس  21احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
گیرند، تبریک عرض مناسبت اعیاد نوروز، به مردمانی که این مناسبت را جشن میبه

 کنم. هر سال در خیر باشید.می

                                                                                                                                                                 
به زبان فارسی که انصار امام مهدی در ایران « زمان ظهور» ۀاز صفح است ییویدئوای قطعه ،فایل پیوست - 1

 کنند.میمنتشر 

https://www.youtube.com/watch?v=1Efy6IUUD0A
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/964372673610396/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/964372673610396/?type=3&theater
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** ** ** 

 ات مشغول بدار.های ما را به حضور در ساحت قدسیبارخدایا! قلب

Ahmed Alhasan /2016آوریل  8احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 الحرام فرا رسیده است؛ پس فرصت را غنیمت شمارید.ماه رجب

هایش را با دعا و تضرع به درگاه الهی زنده نگه دارید تا روزهایش را روزه بدارید و شب
 ای ببرید.شاید از نگاه رضایت آن حبیب سبحان بهره

تا  مشغول بدار اتیبا حضور در ساحت قدسای لحظهدر هر ما را  یها! قلبیابارخدا
 دلباختۀ محبت تو شود.

** ** ** 

 ها دور کرده استها یأس و ناامیدی را از زندگی بسیاری از عراقیتظاهرات و اعتصاب

Ahmed Alhasan /2016آوریل  13احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 عزیز را قبول فرماید.خداوند طاعات شما در ماه رجب 
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 گویم:هراس دارند می 1به کسانی که از حوادث عراق در این روزها
کم یأس و های گذشته و کنونی هرچه بوده باشد دستنتایج تظاهرات و اعتصاب

 ها دور کرده است.ناامیدی را از زندگی بسیاری از عراقی
کم پس از باشد دست اکنون در جریان است هرچههای وضعیت زایمانی که همنتیجه

های متوالی، از هیمنه و تسلط ظلم و ستم و سرکشی، افقی برای ورود به وضعیت سال
 جدید گشوده است.

** ** ** 

 های ما جاری استبه همین دلیل است که عاشق علی هستیم و محبت او در رگ

Ahmed Alhasan /2016آوریل  21احمدالحسن: 

 ما.سالم و رحمت و برکات خداوند بر ش
 تر باشید.نزدیک هر سال در خیر، و به علی

ات را برای رفاه خود یا برای خانواده و نزدیکانت یا حزب و گروهت سپری اینکه زندگی
که در زندگی بر روی این کردن تو را از زندگی هیچ حیوان دیگری ـگونه زندگیکنی، این

 کند.ـ چندان متفاوت نمیزمین با ما مشترک است
ات را افزاید این است که زندگانیه زندگی تو معنایی انسانی و ارزشی حقیقی میآنچه ب

 نداری. هاآنبا اخالص برای دیگرانی بگذرانی که هیچ ارتباط نزدیک یا منفعتی با 
است که عاشق  یلدل ینبه همگونه سپری کرد. اش را اینطالب  زندگیعلی بن ابی

 2.است یجار  ما یهارگدر بت او حو م یمهست یعل

                                                                                                                                                                 
به سبب کاهش سطح خدمات و قطع جریان برق، عراق شاهد تظاهرات عظیمی بود.  2015در تابستان سال  - 1

ها، حوادثی به فوریه به آمدن به خیابان 26خوان سید مقتدی صدر در پس از فرا 2016سپس در ابتدای سال 
 های دیگر روی داد.دنبال آن پیش آمد زد و خوردهایی بین تظاهر کنندگان و طرف

 یا هند لم أعشق و مثلي ال یری عشق النساء دیانة و تحرجا - 2
 



 پیک صفحه ...................................................................................... 348

 داندعشق زنان را دیانت و دوری ازگناه نمی ای هند عشق نورزیدم و فردی چون من
 کندزند و فوران میدر سینه خیمه می ای اسـت کهامـا مـحـبت من بـه وصـــی
 یافتاوست سبب نجات از عذاِب آنکه نجات بخـــش واوســت چــــراغ روشــنی

** ** ** 

 وضعیت کرکوکهشدار در خصوص 

Ahmed Alhasan /2016آوریل  30احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
دانم همۀ کسانی را که به عراق گذرد، واجب میدر سایۀ شرایط سختی که بر عراق می

گاه سازم:اهمیت می  دهند از موضوع زیر آ
کپارچه نیست؛ اول: وضعیت واقعی امروز به این صورت است که عراق یک حکومت ی

بلکه عبارت است از دو دولت؛ دولت کردستان در شمال که فقط احزاب ُکرد بر آن 
بر آن  هاآنکنند، و دولتی عراقی در مرکز و جنوب که برخی از ساکنان حکومت می
مشارکت  هاآنکنند و احزاب ُکرد در ادارۀ حکومت آن و نابود کردنش با حکومت می

 کنند.می
حتی های آن ـیک از بخشهای چندگانه است و هیچری با قومیتدوم: کرکوک شه

ـ حق ندارد پیوستن به حکومت وابسته به قومیت آن اگر از اکثریِت آنجا برخوردار باشد
بخش را بر دیگر ساکنانش الزامی کند. چنین کاری طبق تمام معیارهای انسانی، اخالقی 

ضوع کرکوک، به همین شکل مورد بحث و ای ناعادالنه است و باید موو قانونی، قضیه
پرسی برای استقالل کرکوک از عراق بررسی قرار گیرد؛ زیرا چنین وضعیتی یک همه

که کرد و عرب و ترکمن در آن زندگی های گوناگون ـنیست تا کرکوک، دولتی با قومیت
                                                                                                                                                                 

 لکن جبي للوصي مخیم في الصدر یسرح في الفؤاد تولجا      
 و السراج المستنیر و من به سبب النجاة من العذاب لمن نجافه     
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لتی با پرسی را برای پیوستن کرکوک به دو خواهند همهمی هاآنـ باشد؛ بلکه کنندمی
پرسِی کردها در خواهند از طریق همهمی هاآنقومیت ُکردی به اجرا درآورند؛ یعنی 

کرکوک، صدها هزار ترکمن و عرب را مجبور کنند زیر سایۀ حکومتی با قومیت ُکرد زندگی 
بنابراین بر هر عراقی و انسان شریفی که ؛ کنند و چنین کاری، ظالمانه و ناعادالنه است

ها ها و عربدارد واجب است برای اینکه احزاب کرد، ترکمنرا ناخوش میظلم و سرکشی 
های کرکوک را برای زندگی در سایۀ دولتی با قومیت ُکردی مجبور نکنند، و دیگر قومیت

 گیری کند.موضع هاآندر راستای حق 
** ** ** 

 دنبال گوسفند قربانی است تا هیمنۀ خودش را بازگردانددولت به

Ahmed Alhasan /2016ِمی  1احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 #عراق #انقالب

های مردم کنند که ثروتای بر عراق حکومت میتقریبًا سیزده سال است مجموعه
 دهند.کنند و به هدر میستمدیدۀ عراق را چپاول می

کشند، بینی و مردم عراق و بینوایان عراق را روی زمین می هاآنسیزده سال است که 
شکنند و تا آخرین نفس اقدام کشیدن مردم در دهان و سر و دست و پاهای مردم را می

اند؛ و خودشان کنند و هیچ ابهتی برای مردم باقی نگذاشتههای تنگ و باریک میکوچه
 دهند.هیچ اندوهی به دل راه نمی

هم گفتند: مردم موجب  هاآنتا بخشی از حق خود را مطالبه کنند. مردم قیام کردند 
 1اند.اند و ابهت دولت را از بین بردهها و سیلی خوردن نماینده شدهچرکین کردن کرسی

                                                                                                                                                                 
تظاهرکنندگان  این اتهامات را به 30/4/2016خضراء در تاریخ  ۀپس از حمله به مجلس ملی عراق در منطق - 1
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اش دنبال قوچی قربانی هستند تا محاکمهشده بهو اکنون در میان بینوایان سرکوب
 دد.به دولت بازگر « ابهت»کنند و به این ترتیب 
 مرگ بر شما باد.

** ** ** 
 احمدالحسن تغییر داده شد: Ahmed Alhasanِمی / تصویر صفحۀ شخصی، توسط  3

 
** ** ** 

 توسط احمدالحسن تغییر داده شد: Ahmed Alhasanِمی / تصویر صفحۀ شخصی توسط  6

 
** ** ** 

                                                                                                                                                                 
 .نسبت دادند
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 آیا باید مسئولین برای امنیت داخلی عراق بازخواست شوند؟

Ahmed Alhasan /2016می  11احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 #عراق #انقالب

 ها در عراق پایانی ندارد.ویرانی و خون
جهت کوتاهی در وزیر و وزیر کشور( بهآیا نباید مسئولین امنیت داخلی عراق )نخست

ا بازخواست خواهند مردم ر می هاآنانجام وظایفشان بازخواست شوند؟! همان گونه که 
 کنند و گوسفندی قربانی پیدا کنند و به اتهام حمله به مجلس ملی، او را محاکمه کنند؟

ها فقیر و بینوا در حمله به مجلس حتی یک نفر هم کشته نشد؛ در حالی که امروز ده
های شما به مردم عراق رسید و آن را خوب درک کردند؛ شما در حال پیام 1کشته شدند.

 کشیدن مردم در خیابان هستید.
 :2016می  17نوشت / پی

Alaa Alkadhmi سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... آقای من! ای پسر رسول :
کنم کرد که شما را اندوهگین کنم؛ ولی آنچه نقل میخدا! هیچ روزی به فکرم خطور نمی

تنها امانتی از طرف کسانی است که شما را دوست دارند و حسرت دیدار شما را دارند. اینان 
انصار جنوب تایلند و  هاآنپسر پاکیزگان! برخی از انصار شما در سراسر زمین هستند، ای 

ـ ای آقای منخواهند سالمشان را به شما ـدیگر جاهایش هستند که مرتب از من می
دارند و مشتاق شما هستند )از جمله کسی که از شما را دوست می هاآنبرسانم؛ چرا که 

ت و بر من گران است این خبر را درگذش« انصار»به نام  هاآنایم(. امروز یکی از دست داده
به شما برسانم؛ ولی این دنیایی است که راحتی در آن راه ندارد. انا لله و انا الیه راجعون و ال 
حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم. خداوند به شما جزا دهد که امام رئوف و رحیم هستی و 

                                                                                                                                                                 
 دسترسی در:جا گذاشت. قابل ها قربانی بهداد را لرزاند و دهبغ ،سه انفجار بزرگ 11/5/2016چهارشنبه  - 1

https://www.alhurra.com/a/iraq-sadr-city-explosion/305905.html 
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را که به تو بدی کرده است  گذری و کسیاز کسی که ستم بر تو روا داشته است درمی
های کنی. در حالی که ما مرکبیده است پیوند برقرار میبخشی و با کسی که از تو بر می

و بر ما تصدقی فرما « انصار»ایم، پس بر برادر ما آرزویمان را به ساحت َکَرم شما فرود آورده
ای. از خداوند دهندهـ که تو بهترین صدقهای فرزند کریمانبه آنچه که شما اهلش هستی ـ

 ؛ وسبحان مسئلت دارم در پیروزی و تمکینی که به شما وعده داده است شتاب فرماید
 صلی الله علی النبی االمین و علی آله الطاهرین االئمة و المهدیین و سلم تسلیما.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
بزرگ بدارد. از خدا « انصار»ا را در وفات برادرتان های همۀ شمخداوند پاداش

خواهم بر خانواده و همۀ دوستدارانش و مؤمنان در تایلند، مالزی و استرالیا با صبر بر می
خواهم مقام او را نزد خودش از خدا می ؛ ومصیبتی که بر آنان وارد شده است منت بگذارد

ای جز سایۀ خداوند و در روزی که سایه رفعت دهد و نصیب او را بهشت جاودان قرار دهد
محمد مبعوث یافتگان همراه محمد و آلمتعال نیست او را در میان امنیتوسبحان
 فرماید.

** ** ** 

 مناسبت وفات یکی از انصار تایلندتسلیت به

Ahmed Alhasan /2016می  17احمدالحسن: 

 1به رحمت فراگیر خداوند.

                                                                                                                                                                 
 منان متوفای به دعوت حق در تایلند.ؤیکی از م« انصار»تصویر  - 1
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** ** ** 

های اجتامعی و بررسی آن از نظر گرایی در رسانهجنسه با ترس از همانتشار روز مقابل
 علمی

Ahmed Alhasan /2016می  17احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

عنوان روز حمایت از به 17/5جمعی، روز های ارتباطاتدر رسانه»
روز مقابله با ترس از »نامند ها میگونه که آنگرایی یا آنجنسهم
های منتشر شده است و پوشیده نیست که بسیاری از دولت« گراییجنسهم

اند یا در حال تصویبش گرایان را تصویب کردهجنسجهان، قانون ازدواج هم
فقط از دیدگاه تر به این مطلب اعتراض کردیم و معتقدیم نهستند. ما پیشه

کننده دینی، بلکه حتی از دیدگاه اجتماعی و بیولوژیکی نیز کاری زشت و ویران
است. شخصًا این مسئله را از نظر علمی مورد بحث و بررسی قرار دادم و 

کنند باطل ح میروشنی بیان کردم توجیهاتی که برای انحراف جنسی مطر به
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 است.

 تر نوشتم:آنچه پیش

ه روی زمین حاصل شدبر  تکامل یبعد احل جنسیت در مر شدن مشخص
غیرجنسی  در ابتدا با تکثیر بلکهزیرا زندگی با تولیدمثل جنسی آغاز نشد؛  است؛

 توجه است؛در این خصوص نکاتی شایان پدید آمد.جنسی تکثیر سپس آغاز شد و 
بودن حیوان؛ یعنی حیوان، هم دارای اعضای تناسلی نر و دوجنسیتیاز جمله: 

که  هاییها؛ ماهییبعضی از ماهرفتار  جمله: از هم اعضای تناسلی ماده باشد.
هستند و اقدام با اعضای تناسلی کامل  ینر موجود  خود از مراحل زندگی یکیدر 
اسلی کامل ای با اعضای تنای دیگر به مادهدر مرحلهکنند و سپس میتلقیح  به

به سر که در آن وضعیتی د. از جمله: نکنگذاری میو تخمشوند میتبدیل 
در  .شاندر طول زندگی معّینمذکر و مؤنث جدا از هم با جنسیتی بریم؛ یعنی می

رشد یکی از و آنچه شود مذکر یا مؤنث توانایی این را دارد که جنین  ،این حالت
جنسی  هایموزوموکر  ،کندرا مشخص می ـدیگری و نهـاعضای تناسلی معین 

یم یبگوبهتر است مؤنث، یا یک مذکر و یک ، یو این یعنی در داخل هر بدناست 
از است شده تنها عبارت حاصل آنچه ، و بودن وجود داردمذکر یا مؤنثقابلیت 

بر دیگری به آن بدن، مخصوص  ژنتیکِی  نقشۀها هنگام اجرای که یکی از آناین
در بعضی از نکته این  ه است.مذکر یا مؤنث شدنتیجه فرد،  درو ه ردتسلط پیدا ک

سندرم مثل وضعیتی که در  است؛ها واضح موزوموحاالت بیماری یا اختالل در کر 
دارای  گاهی اوقات مؤنث،که  طوریبه وجود دارد؛ یحساسیت آندروژنعدم

 «خداییبی توهم»را در کتاب نکته این شود.  میپنهان در بدن  مذکر اعضای
 .امبیان کرده

 :خواهد ساخترا برای شما روشن این مسئله  زیر، متن
 سندرم ای یآندروژنهای رندهیگ بروجود دارد که  یکیژنت جهشیک ]نوع[ »
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 مردانه یجنس ژن تأثیر جهش، نیا. گذاردمی تأثیر( XY46) نیجن مردانۀ هورمون
 حسب بر لیو  ،شودمی لیتشک زنانه یتناسل دستگاه بیترت نه ایب؛ کندمی شتریب را

حالت شخص  ،یآندروژنهای رندهیگ در آن یتأثیرگذار  زانیم و جهش نوع
 هایانداماین شخص ممکن است . مشخص خواهد شد سندرم نیاشده به دچار

ها اکتفا کند؛ ممکن است تنها به یکی از آن وناقصی داشته باشد  ۀزنان و مردانه
 .خواهد داشت زنانه یظاهر طور معمول ولی به

 کامل تیحساسعدم سندرم به ،XY46 ای کرمذهای ژن حامل ِن یجن اگر
 معموالً  یحت وشد  خواهد نثؤمطور کامل از نظر ظاهری به باشد، مبتال آندروژن

 ینیجنچنین  در. داد صیتشخ را او تیوضع تواننمی قیدق نۀیمعا بدون و ابتدا در
 بدون اما بنابراین یک مؤنث معمولی خواهد بود؛ ؛دارد وجود زنانه یظاهر  یاعضا
 گرفته شکل ناقص زنانۀ یتناسل دستگاه با مؤنث جنس یعنی ؛تخمدان و رحم

 داخل در زین یادهیپوش و پنهان مردانۀ یتناسل دستگاه ،ینیجن نیچن در. است
 «.دارد وجود شکم

 ،درون خوددر که هر مذکری توانیم درک کنیم میآنچه تقدیم شد طبق یعنی 
افراِد کند، و آنچه حمل میمرده را درون خود مذکری  ، درو هر مؤنثی ُمردهمؤنثی 

با  ،باطن جسمانی خفته در مرحلۀ نمو ژناین کردن بیدار دهند انجام میناهنجار 
بر بدنی که واقع و در عمل، این باطن خفته، به اینکهوجود با ؛ ی استانستلقین نفْ 
تواند مینر به این ترتیب یک ندارد و  هیچ اثر حقیقی و عملی قرار دارددر آن 

انسان تنها در حقیقت  .، یا اینکه ماده نقش نر راایفا کندمجبور شود نقش ماده را 
 %10بلکه حیوانات دیگر نیز به نسبت  ؛دهدانجام مینیست که چنین رفتاری را 

همان است که در  ،هند و علتدرا انجام می یکار ـ چنین اندکی بیشتر یا کمتریا ـ
به تنها ـجنسی ناهنجاری شود میترتیب روشن این  هب کردم.بیان آنچه تقدیم شد 

 ای طبیعی نیست؛ـ مسئلهدهندانجام میآن را نیز که حیوانات دیگر این دلیل 
زنده  موجودِ  شده بر بدِن چیره از طبیعِت شدن خارجو ناهنجار  بلکه حالتی
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باشد و فرد را  این انحرافاز بازدارنده که  قوانینیکردن وضعو شود محسوب می
که ناهنجاری بهانه ـاما متأسفانه این  !امری است طبیعی نه برعکسمحدود کند، 

برخی کردن برای قانعـ استحیوانی های ویژگیدر شایع صفتی موجود و  ،جنسی
شناسی زیستاطالعی از ها آنبیشتر که ـو فرانسه  بریتانیامداران در سیاست
رایج  هاگراجنسهم اجازدو ـ به خدمت گرفته شد تا قوانین مربوط به ندارند تکاملی

 .شود
به یک سیستم تنها  شانکه بدن یحیواناتدیگر علمی این است که ما و  حقیقِت 

طور کامل تخصصی از نظر جنسی بهدر طول زندگی خود اختصاص دارد، تناسلی 
 این انحراف، انجام کارهای ناهنجار و منحرفافراد برای برخی و تالش شویم می
خروج از وضعیت  این انحراف،بلکه کند؛ توجیه نمی طبیعیصورت امری بهرا 

خصوص بهـموجود زنده  شود.محسوب می کیژیوو فیزیولجسمانی طبیعت 
به  .آسانی جلوگیری کندهباین انحراف از تواند می ـانسانهوشمندی مثل موجود 

قوانینی وضع شود که از این انحراف جلوگیری و درست آن است که  همین دلیل
ـ با تأسف بسیارگونه که ـآن ـبرعکسـکمک کند نه  این انحرافاز  شدنبه دور 

حاکی از رسد سرهم میی که پشِت اخبار تا آنجا که  ؛هستیم شامروز شاهد
 هاست.ها توسط حکومتگراجنسازدواج همتصویب 
انحراف جنسی به خودش را متمایل این عالج در دست شخصی است که ر بناب

یک مؤنث  او گوید درونبه او میوجود دارد که شیطانی ای خواستهاگر بیند؛ می
داند میخوبی بهاو  انگیزاند،مؤنث مرده برمیکردن او را به زندهوجود دارد و مرده 

مؤنث نیز  خصوصدر  .داردوجود آشکار با اعضای تناسلی کامل نری  شکه درون
تر توانیم وضعیت را در قالب یک مثال روشنمی .ین صورت استهمبه وضعیت 

همچنین  وجود دارد، ماده %10نر و  %90 هر مذکریکنیم: مثاًل اگر بگوییم در 
، طبیعی است که صفات و وجود داردنر  %10ماده و  %90 ی،هر مؤنثدر 

او مردانگی نسبت زیرا در ترکیب بدنی ـ شودبر مذکر چیره می مردانه، تمایالت
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نیز وجود  مؤنث خصوصدر ین وضعیت و هم ـرا از آِن خود کرده است یبیشتر 
کردن مسلطبر بدن را   %10حال او چیره شود. زنانه بر ناچار باید صفات به دارد و

ی ناهنجار و منحرف وضعیت کردنـ تبدیلیا برعکسـاز مذکر به مؤنث و بدن را 
 تسلطتوانایی جلوگیری از انحراف و انسان  فرض این است که وشود محسوب می

مسلط جسمانِی عبارت است از خروج از طبیعت این عمل، زیرا را داراست؛  بر آن
 جنسِی  با حقیقِت رویارویی در توان میکه  بندهفریهای در اثر وسوسه بر بدن
 ت و از آن جلوگیری کرد.آن را مجاب ساخ ،بر بدنمسلط 

بیماری وجود داشته حاالتی ناشی از  امکان دارد است کهنکته ماند این آنچه باقی می
مسائل ها یا هورمونبرخی ترشح بسیاربودن یا کم مانند تأثیر بگذارد ـباشد که بر بدن 

 «کرد.توان با مراجعه به پزشک متخصص معالجه را میهایی چنین حالت که ـدیگر
 

 :2016می  18نوشت/ پی
Warethin Malakoot سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. انا لله و انا الیه :

از طالقان به رحمت خداوند رفت. موالی من! « ولید عیسی مزرعه»راجعون. جوان انصاری 
 برای او دعا و از خداوند طلب مغفرت فرمایید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 کات خداوند بر شما.سالم و رحمت و بر 
های شما و پاداش پدر پاک و خانوادۀ گرامی او را بزرگ بدارد. از خدا خداوند پاداش

های جاودانی صبر عطا فرماید و بهرۀ او را بهشت هاآنخواهم برای مصیبتشان به می
 قرار دهد که برای پرهیزگاران مهیا فرموده است.

** ** ** 

 حل استکردنش بهرتین راهفروپاشی باشد، نابود وقتی ساختامنی در حال سقوط یا

Ahmed Alhasan /2016می  20احمدالحسن: 
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 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 #عراق #انقالب

حل برای کردنش بهترین راهوقتی ساختمانی در حال سقوط یا فروپاشی باشد، نابود
 ای تأمین کند.ایجاد یک خانۀ ایمن است که برای ساکنانش زندگی کریمانه

 
** ** ** 

ر داند رحم آورید تا آنبر آنان که در زمین  که در آسامن است بر شام رحم آو 

Ahmed Alhasan /2016ژوئن  6احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 مناسبت حلول ماه مبارک رمضان هر سال در خیر باشید.به

جهت اینکه ما در آن، توقع رحمت خدا را در فقط بهرمضان، ماه رحمت است؛ نه
دادن خیر به ما و دفع شر از ما در روزهای آینده از سال جدیدمان بعد از شب مبارک روزی

دهد که ـ بلکه رمضان ماه رحمت است چون روزه در آن ما را به این سو سوق میقدر داریم
ک کنیم و در نتیجه به مهربانی با آنان و تالش برای رفع زورگویی و درد و رنج دیگران را در 

توجه کنیم. پس نباید بهرۀ شما از این ماه، ]صرفًا[ گرسنگی و تشنگی باشد؛  هاآنستم از 
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 بلکه باید رحمت و مهربانی باشد.
 .م آَوَردحکه در آسمان است بر شما ر تا آن ید،رحم آور  اندینبر آنان که در زم

* **** * 

 دعای روز اول ماه رمضان

Ahmed Alhasan /2016ژوئن  7احمدالحسن: 

ی َلْو ال ُدعاُؤکم ْل ما یْعَبُؤا ِبکْم َربِّ
ُ
)بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ  ق

 1کند(.اعتنایی به شما نمی
ِذی َداَن َلُه ُکلُّ َشْی » ُلَک ِباْسِمَک الَّ

َ
ْسأ

َ
ی أ ُهمَّ ِإنِّ ِتی َو ، ءٍ اللَّ ِبَرْحَمِتَک الَّ

ِتی َتَواَضَع َلَها ُکلُّ َشْی  ،ءٍ َوِسَعْت ُکلَّ َشْی  َهَرْت ، ءٍ َو ِبَعَظَمِتَک الَّ
َ
ِتی ق ِتَک الَّ َو ِبِعزَّ

ِتی َخَضَع َلَها ُکلُّ َشْی ، ءٍ ُکلَّ َشْی  ِتَک الَّ ِتی َغَلَبْت ُکلَّ  ،ءٍ َو ِبُقوَّ َو ِبَجَبُروِتَک الَّ
َحاَط ِبُکلِّ َشْی َو ِبِعلْ ، ءٍ َشْی 

َ
ِذی أ وُس ، ءٍ ِمَک الَّ دُّ

ُ
ْبَل ُکلِّ َشْی  ،َیا ُنوُر َیا ق

َ
ال ق وَّ

َ
، ءٍ َیا أ

دٍ ، َیا اللُه َیا َرْحمُن ، ءٍ َو َیا َباِقیا َبْعَد ُکلِّ َشْی  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َو اْغِفْر ، َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
َعَم  ُر النِّ ِتی ُتَغیِّ ُنوَب الَّ َقَم َو ا ،ِلَی الذُّ ِتی ُتْنِزُل النِّ ُنوَب الَّ َو اْغِفْر ِلَی ، ْغِفْر ِلَی الذُّ

َجاءَ  ِتی َتْقَطُع الرَّ ُنوَب الَّ ْعَداءَ  ،الذُّ
َ
ِتی ُتِدیُل اأْل ُنوَب الَّ َو اْغِفْر ِلَی  ،َو اْغِفْر ِلَی الذُّ

َعاءَ  ِتی َتُردُّ الدُّ ُنوَب الَّ ِتی یُ ، الذُّ ُنوَب الَّ َو ، ْسَتَحقُّ ِبَها ُنُزوُل اْلَبالءِ َو اْغِفْر ِلَی الذُّ
َماءِ  ِتی َتْحِبُس َغْیَث السَّ ُنوَب الَّ ِتی َتْکِشُف ، اْغِفْرِلَی الذُّ ُنوَب الَّ َو اْغِفْر ِلَی الذُّ

ُل اْلَفَناءَ ، اْلِغَطاءَ  ِتی ُتَعجِّ ُنوَب الَّ ِتی ُتوِرُث  ،َو اْغِفْر ِلَی الذُّ ُنوَب الَّ َو اْغِفْر ِلَی الذُّ
ِتی َتْهِتُک اْلِعَصَم ، َدَم النَّ  ُنوَب الَّ ِتی ، َو اْغِفْر ِلَی الذُّ ْلِبْسِنی ِدْرَعَک اْلَحِصیَنَة الَّ

َ
َو أ

َهاِر ِفی ُمْسَتْقَبِل َسَنِتی َهِذهِ ، ال ُتَراُم  ْیِل َو النَّ َحاِذُر ِباللَّ
ُ
، َو َعاِفِنی ِمْن َشرِّ َما أ

ْبِع  َماَواِت السَّ ُهمَّ َربَّ السَّ ْبِع َو َما ِفیِهنَّ َو َما َبْیَنُهنَّ ، اللَّ َرِضیَن السَّ
َ
َو َربَّ ، َو َربَّ اأْل

                                                                                                                                                                 
 .]77فرقان: ]. 1
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ْبِع اْلَمَثاِنی َو اْلُقْرآِن اْلَعِظیِم ، اْلَعْرِش اْلَعِظیِم  َو َربَّ ِإْسَراِفیَل َو ، َو َربَّ السَّ
ی اللُه َعَلْیِه َو ، ِئیَل اِمیَکاِئیَل َو َجْبرَ  ٍد َصلَّ ِد اْلُمْرَسِلیَن َو َخاَتِم َو َربَّ ُمَحمَّ آِلِه َسیِّ

یَن  ِبیِّ ْیَت ِبِه َنْفَسَک َیا َعِظیُم ، النَّ ُلَک ِبَک َو ِبَما َسمَّ
َ
ْسأ

َ
ِذی َتُمنُّ ، أ ْنَت الَّ

َ
أ

َو ُتَضاِعُف اْلَحَسَناِت ِباْلَقِلیِل ، َو ُتْعِطی ُکلَّ َجِزیٍل ، َو َتْدَفُع ُکلَّ َمْحُذورٍ ، ِباْلَعِظیِم 
ِدیُر َیا اللُه َیا َرْحَمُن ، َکِثیرِ َو ِبالْ 

َ
ْهِل َبْیِتِه ، َو َتْفَعُل َما َتَشاُء َیا ق

َ
ٍد َو أ ، َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ

ْلِبْسِنی ِفی ُمْسَتْقَبِل َسَنِتی َهِذِه ِسْتَرَک 
َ
ْر َوْجِهی ِبُنورَِک ، َو أ ِنی ، َو َنضِّ ِحبَّ

َ
َو أ

ِتَک  ْغِنی ِرْضَواَنَک ، ِبَمَحبَّ ِتَک ، َشِریَف َکَراَمِتَک  وَ ، َو َبلِّ ْعِطِنی ، َو َجِسیَم َعِطیَّ
َ
َو أ

َحدا ِمْن َخْلِقَک 
َ
ْنَت ُمْعِطیِه أ

َ
ْلِبْسِنی َمَع ، ِمْن َخْیِر َما ِعْنَدَک َو ِمْن َخْیِر َما أ

َ
َو أ

لِّ َو َیا َعاِلَم کُ ، َو َیا َشاِهَد ُکلِّ َنْجَوی، َذِلَک َعاِفَیَتَک َیا َمْوِضَع ُکلِّ َشْکَوی
ٍة  ٍة ، َخِفیَّ َجاُوزِ  ،َیا َکِریَم اْلَعْفوِ ، َو َیا َداِفَع َما َتَشاُء ِمْن َبِلیَّ ِنی َعَلی ، َیا َحَسَن التَّ َتَوفَّ

ِة ِإْبَراِهیَم َو ِفْطَرِتِه  ِتِه ، ِملَّ ی اللُه َعَلْیِه َو آِلِه َو ُسنَّ ٍد َصلَّ َو َعَلی ، َو َعَلی ِدیِن ُمَحمَّ
ِنیَخْیِر اْلَوَفاِة  ْوِلَیاِئَک ، َفَتَوفَّ

َ
ْعَداِئَک ، ُمَواِلیا أِل

َ
ْبِنی ِفی ، َو ُمَعاِدیا أِل ُهمَّ َو َجنِّ اللَّ

ْو ِفْعٍل ُیَباِعُدِنی ِمْنَک 
َ
ْوٍل أ

َ
ْو ق

َ
َنِة ُکلَّ َعَمٍل أ ْو ، َهِذِه السَّ

َ
َو اْجِلْبِنی ِإَلی ُکلِّ َعَمٍل أ

ُبِنی ِمْنَک ِفی َه  ْو ِفْعٍل ُیَقرِّ
َ
ْوٍل أ

َ
َنِة ق اِحِمیَن ، ِذِه السَّ ْرَحَم الرَّ

َ
َو اْمَنْعِنی ِمْن ُکلِّ ، َیا أ

َخاُف َضَرَر َعاِقَبِتِه 
َ
ی أ ْو ِفْعٍل َیُکوُن ِمنِّ

َ
ْوٍل أ

َ
ْو ق

َ
اَی َعَلْیِه ، َعَمٍل أ َخاُف َمْقَتَک ِإیَّ

َ
َو أ

ْسَتْوِجَب ِبِه َنْقصا
َ
ی َفأ ْن َتْصِرَف َوْجَهَک اْلَکِریَم َعنِّ

َ
ِمْن َحظٍّ ِلی ِعْنَدَک َیا  ِحَذاَر أ

ُهمَّ اْجَعْلِنی ِفی ُمْسَتْقَبِل َسَنِتی َهِذِه ِفی ِحْفِظَک َو ِفی ، َرُءوُف َیا َرِحیُم  اللَّ
ْلِنی ِسْتَر َعاِفَیِتَک  ،ِجَوارَِک َو ِفی َکَنِفَک  َعزَّ َجاُرَک َو ، َو َهْب ِلی َکَراَمَتَک ، َو َجلِّ
ْوِلَیاِئَک ، َغْیُرَک َجلَّ َثَناُؤَک َو ال ِإَلَه 

َ
ُهمَّ اْجَعْلِنی َتاِبعا ِلَصاِلِحی َمْن َمَضی ِمْن أ ، اللَّ

ْدِق َعَلْیَک ِمْنُهْم  اَل ِبالصِّ
َ
ما ِلَمْن ق ْلِحْقِنی ِبِهْم َو اْجَعْلِنی ُمَسلِّ

َ
ُعوُذ ِبَک ، َو أ

َ
َو أ

ْن ُتِحیَط ِبی َخِطیَئِتی َو ُظْلِمی َو ِإْسَراِفی َعلَ 
َ
ُهمَّ أ َباِعی ِلَهَواَی  ،ی َنْفِسیاللَّ َو ، َو اتِّ

ُکوَن َمْنِسّیا ، اْشِتَغاِلی ِبَشَهَواِتی
َ
َفَیُحوُل َذِلَک َبْیِنی َو َبْیَن َرْحَمِتَک َو ِرْضَواِنَک َفأ

ضا ِلَسَخِطَک َو ِنْقَمِتَک ، ِعْنَدَک  ْقِنی ِلُکلِّ َعَمٍل َصاِلٍح َتْرَضی ِبِه ، ُمَتَعرِّ ُهمَّ َوفِّ اللَّ
ْبِنی ِإَلْیَک ُزْلَفی، یَعنِّ  رِّ

َ
ی اللُه َعَلْیِه َو آِلِه ، َو ق دا َصلَّ َک ُمَحمَّ ُهمَّ َکَما َکَفْیَت َنِبیَّ اللَّ
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هِ  هُ ، َهْوَل َعُدوِّ ْجَت َهمَّ هُ ، َو َفرَّ َتُه َوْعَدَک ، َو َکَشْفَت َغمَّ
ْ
ْنَجْزَت َلُه  ،َو َصَدق

َ
َو أ

ُهمَّ َفِبَذِلَک َفاْکفِ ، َعْهَدَک  ْسَقاَمَها َو ِفْتَنَتَها َو اللَّ
َ
َنِة َو آَفاِتَها َو أ ِنی َهْوَل َهِذِه السَّ

ْحَزاَنَها َو ِضیَق اْلَمَعاِش ِفیَها
َ
ْغِنی ِبَرْحَمِتَک َکَماَل اْلَعاِفَیِة ِبَتَماِم ، ُشُروَرَها َو أ َو َبلِّ

َجِلی
َ
ْعَمِة ِعْنِدی ِإَلی ُمْنَتَهی أ ُلَک ُسَؤ  ،َدَواِم النِّ

َ
ْسأ

َ
َساَء َو َظَلَم َو اْسَتَکاَن أ

َ
اَل َمْن أ

ِتی َحَصَرْتَها َحَفَظُتَک ، َو اْعَتَرَف  ُنوِب الَّ ْن َتْغِفَر ِلی َما َمَضی ِمَن الذُّ
َ
ُلَک أ

َ
ْسأ

َ
َو  ،َو أ

ْحَصْتَها ِکَراُم َمالِئَکِتَک َعَلیَّ 
َ
ْن َتْعِصَمِنی ، أ

َ
ُنوِب ِفیَما َبِقَی ِمْن یا َو أ ِإَلِهی ِمَن الذُّ

َجِلی
َ
ْهِل َبْیِت ، َیا اللُه َیا َرْحَمُن َیا َرِحیُم ، ُعُمِری ِإَلی ُمْنَتَهی أ

َ
ٍد َو أ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ

دٍ  ْلُتَک َو َرِغْبُت ِإَلْیَک ِفیِه ، ُمَحمَّ
َ
َعاِء َو ، َو آِتِنی ُکلَّ َما َسأ َمْرَتِنی ِبالدُّ

َ
َک أ َفِإنَّ

ْرَح 
َ
َجاَبِة َیا أ ْلَت ِلی ِباإْلِ اِحِمیَن َتَکفَّ  1«.َم الرَّ

چیز در برابرش فروتن کنم به آن نامت که همهخدایا از تو درخواست می»
چیز در گرفته، و به عظمتت که همهچیز را فراشده، و به رحمتت که همه

، و به نیرویت که شدهچیز چیره آستانش تواضع نموده، و به عّزتت که بر همه
چیز غالب گشته، و ه جبروتت که بر همهچیز در برابرش خضوع یافته، و بهمه
ای قدوس، ای اول پیش از  ،گرفته، ای نورچیز را فرالمت که همهبه عِ 

، بر محمد و خاندان رحمانای  ،هرچیز، ای باقی پس از هرچیز، ای خدا
سازد، یها را دگرگون ممحمد درود فرست و از من بیامرز گناهانی را که نعمت

بیامرز گناهانی بر من فرستد، و یمها را فروی را که کینهبیامرز گناهانبر من و 
بیامرز گناهانی را که دشمنان را چیره بر من کند، و یرا که امید به تو را قطع م

بر من بیامرز گرداند، و یبیامرز گناهانی را که دعا را برمبر من سازد، و یم
بیامرز بر من و  شوند،میبال آمدن فرودسبب آن سزاوار گناهانی را که مردم به

ها بیامرز گناهانی را که پردهبر من دارد، و گناهانی را که بارش آسمان را بازمی
                                                                                                                                                                 

 .، دعای اولین روز ماه رمضان604طوسی: ص ،المتهجد. مصباح1
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بر افکند، و بیامرز گناهانی را که در نابودی شتاب میبر من زند، و را کنار می
بیامرز گناهانی را که بر من ، و شودبیامرز گناهانی را که سبب پشیمانی میمن 
ناپذیر است، زرهی که نفوذ ،محکمت را بر من بپوشان ۀدرد، و زر را می هاپرده

کنم عافیت و مرا از شّر آنچه در شب و روز و آیندۀ این سال از آن حذر می
های پروردگار زمینای گانه، و های هفتپروردگار آسمانای  ،خدایا. بخش
ردگار عرش هاست، و پرو هاست، و آنچه میان آنگانه و آنچه در آنهفت

و قرآن عظیم، و پروردگار اسرافیل و میکاییل و  المثانیسبعبزرگ، و پروردگار 
خاتم یل، و پروردگار محمد )درود خدا بر او و خاندانش( آقای رسوالن و ائجبر 
خواهم به حق ذات پاکت و به حق آنچه خود را به آن نام ، از تو میانبیا

ی را ر و ذو هر محی، کنگ تفّضل میتویی که به نعمت بزر  ،نهادی، ای بزرگ
ها را به کم و ینمایی، و نیکیای را عطا مکنی، و هر نعمت برجستهدفع می
ای  ،دهی، ای توانایسازی، و هرکاری بخواهی انجام میچندان م زیاد دو

بیتش درود فرست، و در آیندۀ این سال ، بر محمد و اهلرحمانای  ،خدا
ام را به نورت شاداب ساز، و به بپوشان، و چهرهلباس سترت را بر من 

 یکرامتت، و بزرگ تفات، و شر اات دوستم بدار، و مرا به خشنودییدوست
عطایت برسان، و به من عطا کن از بهترین چیزی که نزد توست و بهترین 

لباس  ،فرمایی، و افزون بر اینیای از بندگانت عطا مچیزی که به بنده
بر من بپوشان، ای جایگاه هر شکایت، ای حاضر در هر عافیت و تندرستی 

خود گونه که کنندۀ بالها آنپنهان، ای دانای هر نهان، ای دفع یگو و گفت
ای نیکو درگذر، مرا بر آیین ابراهیم و بر فطرت  ،خواهی، ای بزرگوار گذشتب

 و بر دین محمد )درود خدا بر او و خاندانش باد( و روش او، و بر بهترین او،
که دوستدار اولیایت، و دشمن دشمنانت  حالی ها بمیران، بمیران درمرگ
کند خدایا مرا در این سال از هر کار یا گفتار یا کرداری که از تو دورم می. باشم

دار، و به جانب هر عمل یا گفتار یا کرداری جلب نما که مرا در این سال ببرکنار 
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بانان، و بازدار مرا از هر عمل یا ترین مهر کند، ای مهربانبه تو نزدیک می
ترسم، و زند، و من از سرانجام زیانبارش میگفتار یا کرداری که از من سر می

ات هترسم از این است که روی کریمان. بر خود بیمناکم نخاطر آاز خشمت به
 .در ثنای تو، و معبودی جز تو نیست ،را از من بگردانی

ای که پیش بهره شدنکمخدایا مرا پیرو شایستگان از اولیای نتیجه سزاوار 
خدایا در آیندۀ این سال مرا در حفظ و . ای مهربان ،تو دارم گردم، ای پرلطف

ده، و پردۀ تندرستی را بر من بپوشان، و از کرامتت بر بپناه و حمایت خود قرار 
ده، و به آنان بات قرار شته، عزیز است پناه تو، و بزرگ است گذایمن ببخش

خدایا به  .دهبراست گفت قرارم  که از آنان از طرف توملحقم فرما، و تسلیم آن
 و روی بر نفسم، و پیروی از هواآورم از اینکه خطایم و ستمم، و زیادهتو پناه می

میان ها این ام به شهوت بر من احاطه کند، در نتیجه همۀهوسم، و سرگرمی
گردد، و من نزد تو فراموش شوم، و در  حایلات شنودیوخ من و رحمت و

ای که خدایا مرا برای هر عمل شایسته. گیرمبات قرار معرض خشم و کینه
. شنود شوی موفق بدار، و مرا به مقام قربت نزدیک کنوسبب آن از من خبه

که از پیامبرت محمد )درود خدا بر او و خاندانش( هراس از  چنانهمخدایا 
دشمنش را کفایت کردی، و اندوهش را برطرف نمودی، و غمش را زدودی، و 

خدایا به ، او وفا کردی، و پیمانت را برایش به پایان آوردی رایات را بوعده
ها و ها و شرور و اندوهگونه هراس این سال و آفات و امراض و فتنههمان

ه کمال عافیت، با تنگی معیشت را در آن از من کفایت کن، و به رحمتت مرا ب
کنم از تو درخواست می .کامل کردن ریزش نعمت بر من تا پایان عمرم برسان

که بد کرده و ستم روا داشته و درمانده شده و اعتراف به گناه  درخواست کسی
کنم مرا بیامرزی از آنچه از گناهان بر من ینموده است، و از تو درخواست م

اند و برشمرده تبزرگوار  ت نموده و فرشتگانها را نگهبانانت ثبگذشته، که آن
محفوظ مرا از گناهان  ،اینکه خدایا در آنچه از عمرم باقی مانده، تا پایان عمر
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بیت محمد درود ، بر محمد و اهلرحیمای رحمان، ای  ،داری، ای خداب
جانب تو رغبت نمودم به من فرست، و هر آنچه از تو خواستم، و در طلب آن به

دار درستی که تو مرا به خواستن فرمان دادی و برایم عهدههب .اعنایت فرم
 «.ترین مهرباناناجابت شدی، ای مهربان

** ** ** 

 تظاهرات، واجب اخالقی است

Ahmed Alhasan /2016ژوئن  9احمدالحسن: 

 #عراق #انقالب
 سال 13

فضای باز باروهای خود ایمن هستند؛ در حالی که مردم در وحکومت احزاب در برج
 شوند.سر بریده می

 و...« صفرا»، منطقۀ «خضرا»منطقۀ 
بودنشان با سکوت زشتشان اند؛ و در غریبغریبان به عراق آمده، جا خوش کرده

 اند.گیرتر نیز شدهدرمورد این ملت مظلوم گوشه

ناکامی مفتضحانه در کنترل وضعیت امنیتی، و نتیجه، کشتار بدون هزینۀ مردم  
 ابر.عراق در مع

دادن صدها میلیارد و ناکامی مفتضحانه در مدیریت وضعیت اقتصادی، و نتیجه، هدر
 اموال چپاول شده.

ناکامی مفتضحانه در مدیریت وضعیت اجتماعی، و نتیجه، گسترش فرهنگ تنفر، 
 ها.ریزیتوزی و خونکینه

 اید؟از عراق چه باقی گذاشته
وجه هیچواجب اخالقی است و بهوطنان عراقی! تظاهرات، عزیزان من و هم

 توان از آن شانه خالی کرد.نمی
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 1ـ قصور و کوتاهی است.پس از این بیدادگری و ستمماندن در خانه ـعزیزان من! باقی
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043

07968/1024555540925442/?type=3&theater 
** ** ** 

 های عشق از آن توست ای صاحب عرص و زمانپاره

Ahmed Alhasan /2016ژوئن  12احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
هایت را در آنچه مورد رضایش است استوار حفظ و گاماستاد جعفر، خداوند تو را 

 فرماید.
 آورند در خیر و عافیت باشند.خواهم شما و کسانی که به شما پناه میاز خدا می

 سالم من به همۀ مردان و زنان مؤمن در قطیف و در تمام سرزمین َحَرمین مبارک.
 جعفر الشبیب نوشته است:

 احب عصر و زمان...های عشق از آِن توست ای صپاره»
 ای آقای آب...

 آن را برگیر...
 مرا برگیر...

 "سفرۀ آسمانی را".
 تاریخ را برایت با ِگل و ساحل خواهم ساخت

 و با نجوای هوای تو، بندرهایی خواهم گسترد.
َدح

َ
 هایم را خواهم ریختترینهای وحی تو، خالصدر ق

                                                                                                                                                                 
که  است بغدادی هاگذاریاز یکی از بمب ،ای دجلهماهواره ۀگزارش شبک یویدئو بخشی از  ،فایل پیوست - 1

 گناه بر جای گذاشت.های بیهای بسیاری از عراقیقربانی

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1024555540925442/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1024555540925442/?type=3&theater
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 ساخت.و سطرهای تشنه را با دو دیدگان تو سیراب خواهم 
 من زمینم...

 اش کند؟ای هست تا آراستهآیا زمین را سرمه
 شدن به تن خواهد کرد؟ای از نور را برای گرمو آیا جامه

 چراکه از گذشتۀ دور در سینه، میلیاردها شب جوشیده
 چاهی پر از قساوت و سنگدلی آماده شده.

 ای بودم، غربت را نشانم دادپس از آنکه باغچه
 شدن، همه جا را با تمسخر، چون بالش زیر سر نهاد.گرد بیابان

 کندپس ای سرور خورشید که با هوا آبیاری می
 تو را به همان رنگ غدیری، عاری از هر عیبی شناختم.

 هاها از پشت دانهتو هزار روزه گرفتی، و دانه
 نوازد.آرامی میام  است که بهبستهو اینک این صدای گیتار زنگار

 و صورت خاطرات مرا فرش خود بنمایبیا و قلب 
 هایی آسمانی...سفره

 و خادمت را با نوای خود، مقدس کن.
 اماش عجین شدهخون من محدود است، با شیرینی

 ام.ها را به آن خوراندهدر پیری و جوانی، آشتفشان
 بیا و مرا از زندان و غربتم َبر َکن

 و از فقر روزگارم...
 ها.و ازدحام زشتی

 ـکنمای دهم خالفش نمیچون وعدهای ـو وعده
 تاریخ را برایت مهیا کنم

 با ِگل
 و ساحل...
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 1437رمضان 7 /2016ژوئن12یکشنبه، 
 «جعفر الشبیب.

** ** ** 

 بوسۀ یهودای خائن

Ahmed Alhasan /2016ژوئن  13احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 #عراق #انقالب

 ها شوند.کند تا طعمۀ گرگگوسفندانش را رها میچوپاِن نابکار 
خاطر را شناختید؟! اینکه شما را به هاآناند. آیا اکنون شما را به قربانگاه برده هاآن

 اند؟خدا نپرورانده
 اید؟هستید. آیا این حقیقت را درک کرده هاآنشما هیزم آبرو و آسایش 

 وف است:معر « بوسۀ یهودای خائن»تصویر پیوست شده به 
ای را پرورش داد تا گاو شود و در پایان، آن را این تصویر کشاورزی است که گوساله

انسانی در میدان گاوبازی کشته شود. گاو شکلی وحشیانه و غیرفروخت تا شکنجه، و به
یابد، مربی های حاضران سیطره میمجروح، در اوج هیجان و جوشش خون که بر عقل

رود تا از او کمک بگیرد؛ ولی قبل از اینکه گاو مسکین به متش میسبیند و بهخود را می
جای یاری و کمک، این بوسه را از مربی خائن دریافت فرجام دردناک خود بازگردد، به

 کند.می
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** ** ** 

 کنم؛ مادام که امور مسلامنان سامل مباندرهایش می

Ahmed Alhasan /2016ژوئن  17احمدالحسن: 

ُس  » ر  ذ ل ك  والله  أل  ساً أل  ج  ًة، ال ت ام  اصَّ َّ خ  و ٌر إ الَّ ع َل  ني  و  ل م  ي كُن  ف يه ا ج  ل م  ت  أُُموُر ال ُمس  ل م  ا س  نَّ م  ل ه  ل م   و  ف ض 

ه   رُف ه  و  ز ب ر ج  ن  زُخ  تُُموُه م  ً ف يام  ت ن اف س  دا  امور مادام که کنم؛می رها را آن قسم خدا به» 1«و  زُه 
 و آن، فضل و پاداش امید واقع نشود؛ به من بر جز ستم و بماند، سالم مسلمانان

 «کنید.رقابت می بر سِر آن شما که دنیا زیور و زر از گردانیروی
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2016ژوئن  22احمدالحسن: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین

                                                                                                                                                                 
بیعت با عثمان گرفتند. نگاه اش وقتی مردم تصمیم به از سخنان امیر المومنین )صلوات خدا بر او( در خطبه - 1

 ـ تحقیق: صبحی سالم. 102کنید به: نهج البالغه: ص 
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 محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماآلو صلی الله علی محمد و 
 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

المؤمنین جستن بنده به سخن امیررسد افرادی هستند که فهم گواهیبه نظر می
 امور مادام که کنم؛می رها را آن قسم خدا به»)صلوات خدا بر او( بر آنان دشوار باشد: 

 و آن، فضل و پاداش امید واقع نشود؛ به من بر جز ستم و بماند، سالم مسلمانان
در حالی که معنایش واضح  «کنیدرقابت می بر سِر آن شما که دنیا زیور و زر از رویگردانی

طور خاص ظلم و ستم بر کردن من در امور عمومی و بهاست. این بیان، علت دخالت
های پیشینم و تقریبًا از یک گفتهطور که از تمامی همان کردن من ـمردم است و دخالت

آمیز و مطالبۀ حقوق است، نه ـ در چهارچوب تظاهرات مسالمتسال پیش روشن است
 فراتر از آن.
دور از زندگی فقرا و گرسنگان و دانیم کسانی که زندگی مخصوص به خود را بهما می

دهند. یت نمیکنند و به آن اهمکنند، چه بسا این سخن را درک نمییتیمان سپری می
های علت ناکامیطور مرتب با هزاران یتیم در تماس هستیم؛ کسانی که اغلب بهولی ما به

بینیم که گاه روز این یتیمان و فقیران را میواند. ما حالحکومت در ادارۀ کشور، یتیم شده
 هاآنز ترین نیازهای زندگی ناتوان هستند و اگرچه ما متکفل هزاران نفر ااز تأمین ساده

ایم، اما قادر نیستیم به هزاران نفر دیگر که به رسیدگی ما یا به مبلغ مالی اندکی برای شده
ای از نیازهای روزانۀ خود احتیاج دارند رسیدگی کنیم. ما همچنین با بیمارانی در رفع گوشه

را یاری کنیم؛ ولی از یاری بسیاری دیگر  هاآنتوانیم برخی از تماس هستیم که می
آنکه این حکومت میرند؛ بیکشند و میبینیم که درد میرا می هاآنناتوانیم. 

 ـ اهمیتی بدهد.سخت گردانده است هاآنکه حتی درمان پزشکی را بر خورده ـشکست
طور خالصه: ما دردی را که بسیاری از مردم در ای عزیزان! سخن بسیار است ولی به

گفتن هستیم؛ زیرا نه همین دلیل مجبور به سخنبینیم و به شوند میعراق متحمل می
دهد. به همین دلیل ما انگیزه دین ما، نه اخالق ما و نه اصول ما به ما اجازۀ سکوت نمی

 کنیم.آمیز برای درخواست حقوق، تشویق میداریم و به تظاهرات مسالمت
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** ** ** 

 ...ای سوار بر مجد و شکوه

Ahmed Alhasan /2016ژوئن  24احمدالحسن: 

 
 با آرامی رفتار کن. ،هایی که از درون تغییر کردهای سوار بر مجد و شکوه، با قلب

درآور که اینجا کم از وادی آن هنگام که سرزمین غریین را دیدی فروتنی پیشه کن، و پاپوشت را به
 ؛طور نیست

 ،که َانوار پروردگار آن را پوشانده ییجا نهما هستی، و اگر خواستار قبۀ عالم اعلی
 .ها در آرزویش هستد تا آن را در برگیرندپس فروتنی کن که آنجا همان سرای قدسی است که آسمان

کشان است، در حالی که دل با آتش شاخسارش خود را گرم به او بگو در حالی که اشک دامن
 ،کندمی

 .دربرگرفته استچیز را مههاش گیبخشند تو همان دست خدایی که  ،ای پسر عم پیامبر
 آیاتی است که بر او وحی شد.آن تو همان قرین دیریِن اویی، که اوصافت 

 گرداند، همچون اعدادی که نهایتی ندارد. تخداوند آثار نیکویی را مخصوص
 !ای کاش چشمی که به غیر از روضۀ تو دیده بگشاید کور شود و در کوری بماند



  .................................................................  371انتشارات انصار امام مهدی

 
 :2016ژوئن  27نوشت / پی

به خدا سوگند، ارکان هدایت نابود « »تهدمت والله ارکان الهدی»شیخ ابوأشتر طایی: 
 «.شدند

 الله حجت بن الحسنمحمد بقیةام به موالیمان مستحفظ آلبه اسم خود و عشیره
)خداوند او را در زمینش  احمدالحسنمحمد سید و وصی و فرستادۀ بر حق او یمانی آل

تمکین فرماید( و نیز به همۀ مردان و زنان مؤمن، در یادبود شهادت امیر مؤمنان امام علی 
های شما را بزرگ و عزاداری شما و کنیم. خداوند پاداشتعزیت عرض می طالببن ابی

 ما را به بهترین شکل قرار دهد.
ما را از  ت صاحب این یادبودمتعال مسئلت داریم به حرمواز خداوند سبحان

یاری  شیعیان خالصش قرار داده، دین خود را با ما زیر لوای ولّی و پسر اولیای خود
 فرماید.

 شیخ حکمت امین، شیخ عشیره الالوند الطائیه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ند های شما را بزرگ گرداند و اعمالتان را پذیرا باشد. شیخ حکمت، خداوخداوند پاداش
ـ با فضل و منت خودشتو و یکایِک عشیرۀ پاکت را زنده بدارد. از خداوند مسئلت دارم ـ

 را با عزت و احترام به آنجا بازگرداند. هاآنتلعفر را به اهل پاکش برگرداند و 
** ** ** 

 درخواست برای حکومت مستقل  کارآمد
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Ahmed Alhasan /2016ژوئن  30احمدالحسن: 

 العبادی در صفحۀ شخصی خود نوشته است:دکتر حیدر 
Haider Al-Abadi: 

اولویت کنونی، آزادسازی موصل و تحقق استقرار سیاسی و اقتصادی و بهبود جریان 
 ـ و بنده برای اصالح کابینه اصراری ندارم.به خصوص در بصرهبرق است ـ

 گویم:می
ـ در بصره هم شروع شدو دقیقًا از تقریبًا یک سال پیش وقتی تظاهرات شروع شد ـ

ای المنقذ و در اولین سؤالی که از من پرسیده شد، عرض دیداری با مدیر شبکۀ ماهواره
 کردم:

کنم تا مشخص شود کسانی که بخشی از این من مردم عراق را نصیحت می... »
ها بودند و در دوران دادن ثروتهدرحکومت، و شاهد این شکست و چپاول روشمند و به

 هیچ تغییری ایجاد نکردند، اینان امین نیستند و توانایی اصالح یا تغییر ندارند.گذشته 
های مدیران کل و عزیزان من! شما چطور امید خیر از کسانی دارید که حتی منصب

ها اند؛ با هدف دستیابی به امتیازاتی که این منصبها را با یک هدف تقسیم کردهوزارتخانه
اند، از وزارتی دانند وزیری که به کار گماشتهخوبی میبه هاآندهد؟ در اختیارشان قرار می

داند و با این حال این منصب را با تعیین نمایندگان ناکارآمد دارد، چیزی نمی که در اختیار
دارند. وضعیت در رابطه با مدیران کل نیز به همین صورت وزارتخانه، برای خود نگه می

ای که هیچ خوردههای شکستها، چپاول اموال، قراردادها و طرحاست. در نهایت، دزدی
دنبال اند. آیا بهل دوازده سال گذشته به همین منوال ادامه دادهدر طو  هاآنحاصلی ندارند! 

 سالۀ دیگری هستید؟تجربۀ دوازده
هایی خواهید باز هم تجربه کنید؟! تجربۀ دوازده سالۀ دیگری با همان مشخصهآیا می

 های گذشته بوده است؟!که مسّبب رنج و گرفتاری شما در طول سال
 زنند به این پرسش پاسخ دهند؟!تظاهرات میامیدوارم عزیزانی که دست به 

]پس[ یا شما باید برای انقالب و ایجاد تغییر واقعی آنچه در آن هستید خارج شده 
 «های اینان شوید!ها و فریبباشید، یا باید راضی شوید به اینکه بار دیگر، طعمۀ نیرنگ

نهند و در دن میهای حزبی گر بندیای عزیزان: وزیر، معاونان و مدیران به تقسیم
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ای. به نه از نظر علمی شایستگی دارند و نه حرفه هاآننتیجه کارآمد نیستند و بسیاری از 
وطنان عراقی با کنند، نه به نفع همعالوه اینکه بیشترشان به نفع احزاب خود عمل می

خاطر ای که عراق بههای دینی، عراقی یا سیاسی. نتیجهچشم پوشی از وابستگی
های نزدیک به یک سال  به آن رسیده، نتیجۀ طبیعی همین مقدمات بوده مدیناکارآ

 است.
رساندن انجامرود، بهپس کمترین چیزی که از حکومت افراد مستقل کارآمد انتظار می

 دو وظیفۀ اساسی زیر است:
اول، تشخیص عوامل ناکارآمدی با دقت فراوان، مطابق با معیارهای علمی و عملی، و 

 صورت خاص فساِد در حال سرایت.طور عام و بهضعیت عراق بهمعالجۀ و
کم اند و دستدوم: محاکمۀ کسانی که مسبب این شکست در طول دورۀ گذشته شده

بازخواست و محاکمۀ مسببین اشغال بخش بزرگی از سرزمین عراق و بازخواست مسببین 
 و دیگر جاها. 1ها در موصل و اسپایکرشدن خون عراقیریخته

خواهد او را با همان مروز دکتر حیدر العبادی به نقطۀ صفر بازگشته است و از ما میا
کنیم بپذیریم  و او ایم و میمقدماتی که منجر به نتایجی شده است که در آن زندگی کرده

 پایداری سیاسی و اقتصادی و ... را محقق خواهد ساخت. 
 قع نتایج متفاوتی داشته باشد.کنم هیچ شخص عاقلی از همان مقدمات، توتصور نمی

طور کلی بنده توقع چنین رفتاری را تقریبًا از یک سال پیش در دیدار مذکور و نیز در به
 ام.داشته هاآنام، از آنچه در همین صفحه در طول این مدت گذشته نوشته

 خواهم بگویم این است که:آنچه امروز می

                                                                                                                                                                 
رخ داد. پس از تسلط سازمان تروریستی مالکی حکومت  دوره دومدر  2014ژوئن12سپایکر در اعام قتل - 1

ها اسیر کرد و آنسپایکر را انفر از دانشجویان نیروی هوایی در پایگاه هوایی  2000داعش بر شهر تکریت بیش از 
 عامشان کردند.قتل ند وجمهوری در تکریت بردهای ریاسترا به کاخ
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 و موصل، حلقۀ یا جلیقۀ نجات نیست!بینانه است. فلوجه نگاه شما واقعًا کوته
 :2016ژوئن  30نوشت/ پی

 محمد!صفا خزعلی: سالم بر تو ای آقای من، یمانی آل
شما همیشه بهترین خیرخواه و امین ملت عراق بوده و هستی؛ مردمی که دیر زمانی 

به کس ای که دیگر هیچاست از فساد و ستم و فشار حاکمانی که آن را تا رسیدن به مرحله
اند در رنج هستند. اگر وضعیت کشورمان را با دیگر خورد پیش بردهای نمیآن غبطه

های همسایه مثل ایران، کویت و...را در که البته الزم است حکومتکشورها مقایسه کنیم ـ
ـ خواهیم دید در همۀ سطوح اقتصادی، خدماتی، مقایسه با خود مورد توجه قرار دهیم

بنابراین باید اشکاالت، مشخص ؛ ح دیگر، تفاوت فاحشی وجود داردامنیتی و بسیاری سطو
اند؛ پس ناگزیر باید به ها واضح شدهو درمان شوند و بنده اعتقاد دارم اشکاالت برای عراقی

دادن کردن سودی نخواهد داشت... اما ربطاصالح آن توجه شود؛ وگرنه سکوت
داعش، با عملکردها، این تالشی است  های وهابیهای قوای امنیتی بر تروریستپیروزی

بینیم بسیاری از افراد این ناامیدانه برای پوشاندن ناکارآمدی حکومت؛ زیرا امروز می
ـ و در خصوص حکومت و احزاب صاحب نفوذبهکنند ـها را به نفع خود مصادره میپیروزی

ترین اند از سادهکردهبینیم کسانی که با داعش نبرد کرده و خون خود را قربانی مقابل می
 داده شود محروم هستند... . هاآنحقوقی که باید به 

ـ توفیق عطا فرماید و ما را همراه شما و در ای آقای مناز خداوند مسئلت دارم شما را ـ
 خدمت شما قرار دهد. ما را از دعای خود فراموش نفرمایید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. مرا نیز از دعای خود و علیکم السالم و رحمة 
 فراموش نکنید.

 :2016ژوئن  30نوشت/ پی
Sajjad Karimسالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای موالی من :... 

موفق  71/96دهم. من در پایۀ ششم علمی با معدل موالی من! شما را بشارت می
 است. محمدخدا و به برکت شما آلها به فضل شدم و همۀ این
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. موفقیتت مبارک، 
خواهم تو را به هر آنچه خیر آخرت و دنیایت در آن است موفق گرداَند. عزیزم. از خدا می

 مرا از دعای خود فراموش نکن.
 :2016ژوئن  30نوشت/ پی

Muthana Al-taee ،سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. خداوند شما را زنده بدارد :
 ای سید پاک ما.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد و به شما پاداش خیر 
است؛ پس درست آن است که شخص، عطا فرماید. بنده معتقدم این یک درگاه اجتماعی 

ـ قرار دهد. مرا از دعای خود فراموش در صورت امکاناسم خود و نیز عکس خودش را ـ
 نکن.

 :2016ژوئن  30نوشت/ پی
Najeeb Al-Meahyبیت. : سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آقایان من، ای اهل

مرتان را برایتان آسان فرماید... اما خواهم برای شما فتحی نزدیک قرار بدهد و ااز خدا می
امید هیچ خیر و  هاآنهای پیِش رو هرچه باشند ما از حکومت عبادی و حتی حکومت

اند رها نخواهند ای را که بر آن چنگال انداختهاین الشۀ گندیده هاآناصالحی نداریم. 
را از این الشۀ ها شده باشد یا کسی بیاید که سگکرد، مگر وقتی که استخوانی پوسیده
 گندیده براند و زندگی را به آن بازگرداند.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد و بهترین پاداش 
 نیکوکاران را عطایتان فرماید. مرا از دعای خود فراموش نکن.

 :2016ژوئن  30نوشت/ پی
 سپاس و ستایش خدای را که با شما بر ما منت نهاد؛ منسا عباس الربیعی:



 پیک صفحه ...................................................................................... 376

 سپاس و ستایش خدای را که ما را با شما رهانید؛
 سپاس و ستایش خدای را که ما را با شما هدایت فرمود؛
 اش است.گونه که او شایستهسپاس و ستایش خدای را که مستحق ستایش است؛ آن

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ت خداوند بر شما. خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما سالم و رحمت و برکا
 عطا فرماید. مرا از دعای خود فراموش نکنید.

 :2016ژوئن  30نوشت / پی
Khalid Hussen سالم بر تو ای آقای من. خداوند در روز ورود، شفاعت شما را روزی :

 ما فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم توفیق آنچه را که دوست الله و برکاته. از خدا می و علیکم السالم و رحمة
 دارد و به آن راضی است به شما عنایت فرماید.می
 :2016ژوئن  30نوشت/ پی

 .محمدحسن العقیلی: سالم بر شما، موالی من، یمانی آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

سالم من به پدر و  ؛ وبداردو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده 
 مادر پاک شما. امیدوارم مرا در دعایشان یاد کنند.

 خوشامدگویی به همه در این صفحه؛ چه اسم صحیحشان را نوشته باشند چه مستعار

 :2016جوالی  1نوشت/ پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
کردم که اسم صحیح خودش را قرار دهد و نیز در  دیروز یکی از مؤمنان را نصیحت

صورت امکان، عکس شخصی خودش را. این تنها یک نصیحت در جهت ارتباط صحیح 
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دادن به شخصی با دیگران در صفحات ارتباط اجتماعی است؛ چون وقتی برای سالم
کم با اسم صحیح خودت سالم کنی تا او بداند شما چه کسی آیی، الزم است دستمی

اما اشکالی هم ندارد که یک ؛ ستی، و اگر ممکن باشد عکس خود را نیز قرار بدهیه
ـ برای بحث و مناقشۀ اعتقادی یا عنوان مثالبهای با یک نام نمادین ـشخص صفحه

دلیل منطقی دیگری ایجاد کند؛ همچنین اشکالی ندارد که شخص، عکسی نمادین به
در بسیاری اوقات برای یک خانم مناسب نباشد  خصوص برای بانوان. شایدقرار بدهد؛ به

 عکس خودش را قرار دهد.
های گوییم؛ چه اسمآمد میمایلم یادآور شوم همگی محترم هستند و به آنها خوش

های مستعار بوده باشند، چه عکس خود را قرار بدهند صحیح خود را بنویسند و چه با اسم
 های نمادین استفاده کرده باشند.و چه عکس

 خداوند همۀ شما را زنده بدارد.

 وضعیت زنان در وسایل ارتباطات اجتامعی از نظر رشعی

 :2016جوالی  1نوشت/ پی
شاعر میثم الطفیلی: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. آری ای موالیم، همان 
گونه است که تفضل فرمودی... موالی من، پرسش بنده: آیا صحیح است زن عکس 

 د را قرار بدهد یا اشکال شرعی دارد... پروردگارا بر ما لطف کن.پوشیدۀ خو
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ـ مباح خودخودِی بهعزیز من؛ اشکال شرعی ندارد. این کار ـخداوند شما را زنده بدارد 
 است.

 :2016جوالی  1نوشت/ پی
کاته. آقای ما، آقای عماد حسین عبدالله السویعدی: و علیکم السالم و رحمة الله و بر 

الله شاءـ جانمان فدای شما. انچه با عکس، چه بدون عکسما! ما تحت امر تو هستیم ـ
کند مایل نیست عکس ]خود را[ همیشه از صابران باشیم. خادم شما صادقانه عرض می
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 بگذارد.
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عکست را بگذاری مهم نیست؛  خداوند شما را زنده بدارد، عزیز من. اگر مایل نیستی
 الله.شاءفقط لقب را. ما به عشیرۀ پاک شما مشرف خواهیم شد، اناما اسمت را بگذار و نه

 :2016جوالی  1نوشت/ پی
Hussain Almoali سالم بر شما ای سید عزیز ما. جمعه مبارک باشد. از خدا گشایش :

، برادرانمان را دیدیم و دلمان به آشنایی با و فرج سریع را خواستاریم، یا الله... با توضیح شما
ای نزدیک ِگرد هم آَوَرد، خواهیم ما و شما را در آیندهمسرور شد... از خدا می هاآن
 الله.شاءان
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خواهم خیر آخرت و دنیا السالم. خداوند شما را زنده بدارد عزیز من. از خدا میعلیکم
 فرماید.تان را روزی

 :2016جوالی  1نوشت/ پی
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خداوند شما را زنده بدارد عزیزم؛ و سالم من به همۀ مؤمنان در تهران  1پورصدرا علی
خواهم خیر آخرت و دنیا و سرتاسر ایران عزیز. مرا از دعای خود فراموش نکنید. از خدا می

که نزدش بیشترین بهره را از هر خیری که در این  تان فرماید و شما را از بندگانیرا روزی
فرماید قرار دهد. از خدا فرستد و هر شری که دفع میماه کریم و این سال فرو می

خواهم درهای رحمتش را برایتان باز کند و شما را یاری پیروزمندانه عطا فرماید. او می
 کند.سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می

                                                                                                                                                                 
 رسمی موجود نیست. ۀهای صفحنوشتاکنون در میان پینوشت هماین پی - 1
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 :2016والی ج 1نوشت/ پی

Hamid Jasimای موالی من! به حق  ام. ارواح ما فدای تو.: سالم بر تو ای نور دیده
 ـ خواستار دعا از جنابتان هستم.بر او و شما برترین صلوات و سالم بادمادرت فاطمۀ زهرا ـ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما را از دا میالسالم. خداوند شما را زنده بدارد عزیز من؛ و از خو علیکم
بندگانی قرار دهد که نزدش بیشترین نصیب را از هر خیری که در این ماه کریم فرو 

 کند عطا فرماید.فرستد و از هر شری که دفع میمی

 حکم روزه با وجود ضعف بنیه برای دخرت

 :2016جوالی  1نوشت/ پی
 آه ای زینب: آقای من، جمعه بر شما مبارک باد.

دختر خواهرم ده سال دارد و روزه بر او واجب است. او ساکن آمریکاست و  موالی من!
تواند وتوان کافی ندارد و حتی نمیروزهای آنجا طوالنی است. او خیلی ضعیف است و تاب

حرف بزند. خواهرم به من گفت او واقعًا رنجور است و در سن رشد قرار دارد. آیا او باید روزه 
پذیرد او روزه نگیرد و مادرش حال و روز دختر را ه پدرش هم نمیبگیرد؟ با توجه به اینک

 بیند.می
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ساله دارم که بنیۀ رساند. من نیز دختری ُنهـ روزه ضرری نمیاللهشاءانطور کلی ـبه
طور کلی اگر یقین داشتید که روزه اش قوی نیست و الحمد لله روزه گرفت. بهجسمانی

 تواند افطار کند و در زمانی دیگر قضا نماید.ایش ضرر دارد میبر 
 :2016جوالی  2نوشت/ پی

 الیاس الناصری: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
خواهند شناخته موالی من! برادران در مشرق، از شما درخواست دعا دارند و نمی

بوک هایشان را در صفحات فیسسها را علنی کنند و عکشوند. آیا در ایران جایز است اسم
 منتشر نمایند؟
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 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته.
حکومت  هاآنهای دیکتاتوری بر هایی که حکومتدر خصوص ایران و همۀ دولت

تواند اسم و نیز عکس خودش را بر خود بیمناک است، می هاآنکنند و مؤمن از ستم می
 ندهد.قرار 

به  توصیۀ بنده این بود که اسم )اسم صحیح( قرار داده شود؛ اما در خصوص عکس،
توصیه کردم که امکان انتشار عکس را بدون هرگونه به سختی افتادن داشته کسانی 

باشند؛ یعنی مطلوب، اسم و لقِب صحیح است و مهم، اسم است نه عکس. عکس امری 
را به کسانی گفتم که امکان گذاشتن عکسشان را  این مطلب ثانوی است. از همین رو

داشته باشند؛ یعنی عکس، موردی اضافه است؛ ولی عجیب اینجاست که یکی از مؤمنان 
 کند!نویسد در حالی که عکس خودش را منتشر میرا دیدم که با اسم سمبلیک مطلب می

 هایی در خصوص تظاهرات و حمله به مجلسپاسخ به پرسش

 :2016الی جو  2نوشت/ پی
 صدام الزاملی: سالم بر شما.

کنید؟ و آیا آیا شما تظاهرات جریان صدر و حمله به مجلس و هیئت وزیران را تأیید می
 مشارکت داشتید؟ هاآنکردید؟ مثاًل با را حمایت می هاآن

تظاهرات را از آنجا که یکی از حقوق مردم  احمدالحسنحسین مطر: برادر عزیزم. امام 
به آن تأیید  اند. اینفرماید؛ زیرا احزاب سیاسی، حقوق مردم را سلب کردهاست تأیید می

، پدری است مهربان و متعلق به شماست و علت دیگری احمدالحسنجهت است که امام 
اینکه علت  توانی آنچه را که امام در گذشته نوشته است بخوانی؛ندارد. شما می

اما در خصوص شرکت انصار در ؛ کردنش در امور سیاسی را بیان فرموده استدخالت
خواهد در که می هاآنانصار را توجیه فرموده است، هرکدام از  احمدالحسنتظاهرات، امام 

عنوان یک عراقی شرکت کند و حقوق خود را مطالبه نماید، نه تظاهرات شرکت کنند باید به
 نصار دعوت یمانی.عنوان ابه
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صدام الزاملی: حسین مطر، برادر عزیزم! درست است که تظاهرات حق قانونی مردم 
ها بازیعراق برای درخواست حقوقشان است، اما در تظاهرات گذشته شاهد بودیم سیاست

کند و هرکس که شرکت کند چه بخواهد چه سویی معین هدایت میوتظاهرات را به سمت
 به شمار خواهد رفت. هاآننخواهد از 

 خواهم چیزی بگویم. این نکتۀ اول.درمورد رهبر آنها نمی
هایی که عراق را دلیل ]وجود[ داعش و حکومتدوم: زمان تظاهرات مناسب نبود. به

 اند.احاطه کرده
کنندگان تهدید کند ام شخصی از پارلمان، بوسیلۀ تظاهراتسوم: در تمام عمرم نشنیده

کنندگان تهدید نماید. در حالی که خودش ، حکومت را با تظاهراتیا رهبر یک حزب
کند، گویی هیچ اشکال و لغزشی کنندگان مشارکت میقسمتی از فساد است و با تظاهرات

 ندارد.
دور بههای شما دربارۀ جریان صدری ـطور دقیق دیدگاه و موضعگیریدانم بهبنده نمی

 ـ چیست.از شفافیت و دیپلماسی
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 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته.
خاطر پاسخی ارزشمندی که ـ بهخدا حفظش کندکنم از حسین مطر عزیز ـتشکر می

ای که های چهارگانهعنوان پاسخ به پرسشالله کافی است. اما اگر اجازه دهید بهشاءان
 ست نکات زیر را اضافه کنم.ـ مطرح کرده اخدا حفظش کندسید صدام الزاملی ـ

ها قبل به این نکته کنیم و بنده از مدتها را تأیید میاول: ما تظاهرات و اعتصاب
اما در خصوص جزئیاتی که بر آن مترتب است، ضرورتی ندارد با تمامی ؛ امتصریح داشته

 جزئیاتش موافق باشم.
وسوی ف سمتهای سیاسی به تظاهرات به این معنا که از طر دهیدوم: جهت

سیاسی معینی رهبری شده است یا اینکه بگوییم از طرف سید مقتدی صدر و جریان صدر 
ـ رهبری شده است به این اعتبار که پیروانش بیشترین تعداد طور خاصبهـ

دهند، این برای ما خیلی واضح است؛ ولی شما باید بدانی کنندگان را تشکیل میتظاهرات



 پیک صفحه ...................................................................................... 382

کننده در انتخابات نیستیم. تنها یا یک حزب مشارکت ما یک حزب و تشکل سیاسی
ها از مردم عراق ها و زورگوییای که برای ما اهمیت دارد رفع برخی از ظلم و ستمنکته

ـ در جهت منافع شخصی یا به عنوان مثالاست نه بیشتر. اگر کسی باشد که از وجود ما ـ
زیرا این به خود او مربوط است نه ما. دهیم؛ برداری کند ما اهمیتی نمیگرایی بهرهحزب

هایی است که ممکن است برای نهایت آنچه برای ما اهمیت دارد باالگرفتن خواسته
کم طبقۀ سیاسی ستمگر را تحت فشار بگذارد؛ و در صورتی همگان مقبول باشد یا دست

 که این مطالبات گرفته شود، منجر به رفع ظلم و ستم از مردم عراق گردد.
سلفی بوده باشد، چه به علت نبود امنیت در عراق، چه در اثر این گروه وهابیسوم: 

ایم و با کردهای است که ما پیش از داعش نیز با آن زندگی میدیگری؛ این مسئله
مانعی برای  هاآنیافتن داعش نیز پایان نخواهد پذیرفت و در نتیجه اگر بگویم وجود پایان

یچ وقت مناسبی برای تظاهرات و مطالبۀ حقوق وجود تظاهرات است، در این صورت ه
کنم این کسانی که ملت عراق برای تظاهرات علیهشان خروج نخواهد داشت. اضافه می

اند و امروز ای از عراق را تسلیم داعش کردهکنند کسانی هستند که مناطق گستردهمی
دلیل سفانه تا به امروز بهاین مناطق جز با خون مردم عراق باز پس گرفته نشده است؛ و متأ

 اند!اند بازخواست و محاکمه نشدهاین جرمی که مرتکب شده
های سیاسی شرکت چهارم: ما یک گروه سیاسی نیستیم و در انتخابات یا فعالیت

هاست، نه اشخاص و جریانات. در خصوص جریان صدر کنیم و تعامل ما با دیدگاهنمی
 دهد.پیوند نمی هاآنگونه ارتباط خاصی ما را به عنوان یک حزب سیاسی، هیچبه
 :2016جوالی  2نوشت/ پی

Ammar Alansar : بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی
بیت نبوت محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. سالم بر شما ای اهلمحمد و آل

! احمدالحسنو معدن علم و جایگاه رسالت. سالم بر تو ای وصی حجت بن الحسن، ای 
تو پدر مهربان و غیرتمند من هستی. جان  که تمام زندگی و امید و نجات من هستی.ای آن

و روحم و ارواح جهانیان فدای خاک قدومت باد. خدایا تو را به َاسمای نیکویت قسم 
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را  هاآنلباس سالمت و عافیت بپوشانی و  محمددهم که به این دو قائم عادل از آلمی
م قلبشان را از من راضی خواهها محفوظ بداری. خدایا! و از تو میاز تمامی بالیا و بیماری

شدن المهدی! بابت رنجاندن و طوالنی احمدالحسنبگردانی، ای خدا! ای پدرم، ای 
خواهم نزد خدا همۀ گناهان و جرم و خطاهایی را سخنم در این نامه عذرخواهم. از شما می

نت ام ببخشایی. از خدا بخواه که مرا از حب دنیا و طلب فراوانِی مال و زیکه مرتکب شده
زندگی دنیا دور بدارد. موالی من، ای پدرم! چندماهی است برای ادامۀ تحصیل در مدرسه 

خواندن در حوزۀ علمیۀ مهدوی و دانشگاه مردد هستم. من شدیدًا مشتاق تحصیل و درس
ای از علوم تجربی در ایران هستم. مبارک هستم و اکنون در حال ورود به دانشگاه در رشته

که عنوان یک انسان ـل بسیاری تمایلی به تحصیل در این رشته ندارم. من بهبنده بنا به دالی
ـ در این خصوص از بسیاری از برادران مؤمن اش را داردگیری برای آیندهحق تصمیم

مشورت گرفتم، ولی به نتیجۀ مطلوبی برای آرامش خاطرم نرسیدم. به همین دلیل از 
ای تحصیل در حوزۀ مهدوی مبارک تفأل زدم و خداوند استخاره کردم و به کتاب خدا بر 

خاطر والدینم از این کار اما به؛ پاسخ خیر و نیکو آمد اگر انجامش بدهم؛ ولی نهی نفرمود
به این دعوت حق و مبارک ایمان ندارند. از شما خواهشمندم و تمنا دارم  هاآنترسیدم؛ زیرا 

اه نجات ایمان بیاورند. پدرم، از شما برای هدایت آنان دعا بفرمایید تا به این دعوت و ر 
رها شوم و نْفسم را در راه شما فدا کنم، « منیت»کنم برای من دعا فرمایی تا از خواهش می

ام؛ اما در این شهری که من ای موالی من! بیش از یک سال است به شما ایمان آورده
 از کوتاهی من است. های دو دست نیست و این واقعاً هستم تعداد مؤمنان بیشتر از انگشت

خواهم این پیام من به شما، موجب رنجش و آزردگی خاطر پدر مهربان من، از خدا می
دهم به علی اکبر فرزند پاکت نشود. ای بهتر از جانم و سزاوارتر به خودم، شما را قسم می

شکلی واضح و کامل بیان بفرمایی. موالی من! چند مرتبه که پاسخ پیام مرا به حسین
دهم به دو دست ر این صفحه برای شما نوشتم ولی پاسخم را نفرمودی. شما را قسم مید

بریدۀ عمویت عباس که توجه فرموده، پاسخم را بفرمایی... و در همه حال، سپاس و 
هیچ تغییر و  ؛ ورحمت و برکات خداوند بر شما سالم ؛ وستایش تنها از آِن خداوند است
محمد االئمة و د مرتبۀ بزرگ. اللهم صل علی محمد و آلنیرویی نیست مگر با خدای بلن

 المهدیین و سلم تسلیما کثیرا.
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و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد و از خدا 
دارد آسان ـ رضایت سبحاندارد و به آنچه او ـخواهم کارهایت را برای آنچه دوست میمی

کند. َدرَست را ادامه بده و در آن بگرداند. او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می
 خواهد برایت میّسر فرماید.متعال آنچه را که میوکوشا باش تا خداوند سبحان

** ** ** 
Ahmed Alhasan /2016جوالی  3احمدالحسن: 

کنند سانی را که گمان میدر پیام قبلی، احزاب حاکم در عراق و به خصوص ک
 کردن فلوجه حلقۀ نجاتشان است با این عبارت مخاطب قرار دادم:آزاد

 «بینانه است. فلوجه و موصل حلقۀ یا جلیقۀ نجات نیستند.نگاه شما واقعًا کوته»
ویدئوی زیر خشم مردم عراق بخاطر ناکارآمدی احزاب حاکم در زمینۀ تأمین امنیت 

 دهد.ل را نشان میسا 13ها در طول عراقی
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043

07968/1038217226225940/?type=3&theater 

 :2016جوالی  3نوشت/ پی
حل در این حکومت فاسد نیست. چیزی که حسن الجبر: ناگزیر مردم باید بدانند که راه

 زند...فاسد است هرگز دست به اصالح نمی
 خداوند شما را جزای خیر عطا فرماید، سید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

یاری حق انجام  شیخ حسن الجبر، خداوند تو را زنده بدارد و شما را برای آنچه در راه
خواهم خیر آخرت و دنیا را دهید پاداش خیر عطا فرماید. از خدا میدادید و انجام می

 الراحمین است.تان گرداند؛ که او ارحمروزی
 :2016جوالی  3نوشت/ پی

، و احمدالحسنمحمد الشرقاوی: صلوات خداوند بر تو ای سید و موالی ما، ای 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1038217226225940/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1038217226225940/?type=3&theater
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فرزندان مقدست. برای شما از خداوند، فتح مبین و تمکین صلوات خداوند بر پدران پاک و 
شتاب را خواستارم. ای پدرم و آقای من، از خدا بخواه مرا بهترین سرباز و شهید همراه با

شما قرار دهد. پدرم، من گناهانی دارم که رویم را سیاه و دعایم را در حجاب کرده است؛ 
مستجاب است؛ چون شما از پرهیزگارانی پس درخواستم را فراموش نفرما که دعای شما 

 پذیرد؛ اما من از ستمکارانم.هستی که خداوند از آنان می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما را داخل در هر سالم بر شما، خداوند تو را زنده بدارد، عزیز من. از خدا می
محمد محمد و آلمحمد را در آن داخل کرده و از هر شری که خیری کند که محمد و آل

 را خارج کرده است خارج فرماید )صلوات خدا بر او و خاندان او(.

 آیا دعوت به حاکمیت خدا جدا از دخالت در امور عامه است؟

 :2016جوالی  3نوشت/ پی
عارف الحلی الخفاجی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... آقای ما! شخصی 

ه به حاکمیت، پادشاهی خدا و تنصیب الهی چگون احمدالحسنگوید سید است که می
ها و نظرات سیاسی برای حل مشکالت عراق ارائه حلکند، اما در عین حال راهدعوت می

کند که بر واقعیت سیاسی کنونی عراق متمرکز است و مبتنی بر دموکراسی است؟! می
کنید! ابی میای که شما آن را جایگزینی شیطانی برای حاکمیت خدا ارزیهمان دموکراسی

 خواهم شما را به نهایت آرزویتان برساند. با دعای خالصانه و محبت برای شما.از خدا می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. خداوند شما را زنده بدارد، حبیب من. بنده 
طوری که برای ام؛ بهروشنی تمام بیان کرده به« حاکمیت خدا»عقیدۀ خودمان را در باب 

اما علت دخالت در ؛ وجوی حقیقت باشد هیچ پوشیدگی در آن راه نداردکسی که در جست
ام که این، کاری از سِر اضطرار برای ام و گفتهروشنی بیان کردهنیز به مسائل عمومی را

المؤمنین ترین حد حقوق مردم است، و به این سخن امیرمطالبۀ حقوق مردم یا پایین
 امور مادام که کنم؛می رها را آن قسم خدا به»ام: صلوات خدا بر او( گواهی جسته)
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 و آن، فضل و پاداش امید واقع نشود؛ به من بر جز ستم و بماند، سالم مسلمانان
 «کنید.رقابت می بر سِر آن شما که دنیا زیور و زر از گردانیروی

را نصیحت و  هاآندانی که من شیخ عارف حلی، خداوند شما را حفظ فرماید: تو می
اند و به آنچه سوی دیگری را انتخاب کردهورفتن به سمت هاآنراه را بیان کردم؛ اما 

ناسزا بگویم؟  هاآناند. آیا شما معتقدی من بنشینم و مثاًل به اکنون در آن هستند رسیده
توانم کمک کنم با هرآنچه میق ما نیست و به همین دلیل تالش می! این اخالنهقطعًا 
 کنم.

غیر از تالش برای رفع برخی از در مطالبۀ حقوق و ارائۀ پیشنهادها، اهداف فراوانی ـ
کردن فساد راهی که احزاب ـ وجود دارد؛ از جمله برمالها از مردم عراقها و ستمظلم

به مصالح شخصی  هاآنو بیان پایبندی  هاآنگیری بر کنند و سختحاکم، بر آن ِسیر می
 زدن به منافع مردم ستمدیدۀ عراقی .شان به قیمت ضربهو حزبی

 :2016جوالی  3نوشت/ پی
اباذر التمیمی: موالی من، خداوند شما را زنده بدارد. چه خوب فرمودید! از خدا 

محمد، د برای شما آلخواهم در عافیتی از سوی خدای سبحان باشی و از خداونمی
 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. ؛ وتمکین را خواهانم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد و به تو بهترین پاداش نیکوکاران را عطا فرماید.
 :2016جوالی  3نوشت/ پی

Sarmed Alyamaniفلوجه و موصل حلقۀ و دهند که اندازها گواهی می: وقایع و چشم
جلیقۀ نجات نیستند... پس انفجارها و کشتار و کشیدن مردم روی زمین چه در صورت 

 کردن آن ادامه خواهد یافت... پس هرگز فرقی وجود نخواهد داشت.اشغال فلوجه یا آزاد

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند تو را زنده بدارد. مقصود بنده این نکته بود که آزادسازی فلوجه حلقۀ نجات 
کنند و اینکه فلوجه را حلقۀ نجات خود ارزیابی می هاآنبرای احزاب حاکم نیست؛ زیرا 
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 ها از آنان خواهد شد.شدن عراقیموجب راضی
 :2016جوالی  3نوشت/ پی

استوار شده است. پروردگارمان تو را یاری «بالله ال قوة اال »رؤیا احمد: موالی من با 
 فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند شما را پاداش خیر عطا فرماید.
 :2016جوالی  3نوشت/ پی

Sara Al-Ameri آقای عزیز ما... مایلم شما را بشارت دهم که از پایۀ ششم علمی و :
سپاس و ستایش تنها از آِن خداست... و  ؛ وشدمالتحصیلامتحانات پایانی با موفقیت فارغ

خواهم این چیزی که بوده است. از خدا می محمداین به فضل خدا و فضل شما آل
حتی استحقاق آن را هم ندارد که صفت اندک بر آن اطالق گردد، عامل شادی شما شده 

ام شده است دعایم نگرانیـ در کاری که موجب دلالعباسای اباباشد و از شما تقاضا دارم ـ
 فرمایید.

امیدوارم دعا بفرمایید مرا در دانشگاهی که به آن راغب هستم بپذیرند... اینجا 
نخواسته مرا نپذیرند ناگزیر ها قدری دشوار است، که اگر خدایشدن در دانشگاهپذیرفته

در دانم آیا در این یک سال امکان تحصیل خواهم شد یک سال کامل منتظر بمانم و نمی
طور کلی اگر ممکن هم باشد باز هم وضعیت سخت یا نه؛ اما به پایتخت را خواهم داشت

خواهد بود؛ چون پایتخت یک ساعت و نیم از ما دور است و برای رشتۀ داروسازی فقط 
 همین دو دانشگاه وجود دارد...

 ام ببخشید.خاطر کوتاهیو الحمد لله در همه حال. آقای بزرگوار ما، مرا به
داوند شما را حفظ و برایتان تمکین و شما را یاری پیروزمندانه عطا فرماید و ما را خ

 قدم بدارد.همراه شما ثابت

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم آنچه را که الله. از خدا میشاءخداوند تو را زنده بدارد. موفقیتت مبارک باشد، ان
 یسر فرماید.خیر و صالح آخرت و دنیایت در آن هست برایت م
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 :2016جوالی  3نوشت/ پی

 شیخ حسین آل حماد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
خداوند ماه مبارک رمضان را برایتان مبارک گرداند و شما را با خیر و برکت به سال بعد 

 برساند. با همۀ وجود از خدا آرزو دارم پاسخ سالمم را بفرمایید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد و به شما  و
شیخ فاضل حسین آل حمادـ برای دعای پاک و طّیبت. از پاداش خیر عطا فرماید ـ

محمد را در آن داخل کرده است، خداوند خواستارم تو را در هر خیری که محمد و آل
فرماید نزدش که در هر خیری که امسال نازل میداخل کند و از بندگانی قرار دهد 

 کند.بیشترین سهم را دارند. او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می
 :2016جوالی  3نوشت/ پی

 علی القالف: سالم بر شما ای آقای ما!
گوی حکیم مطلق در نتیجه، دانای توانای راست»ای: شما در کتاب وصیت فرموده

 زندبکه به آن چنگ هرکسی برای  از گمراهیبودن ندهر که آن را به بازدا متنیباید  ن،سبحا
 )اصلی( آن اینکه صاحب تا ؛داردبتوسط افراد باطل باز  کردنتوصیف کرده است، از ادعا

 «گردد.، محقق آن نصهدف از  شود و اشمدعی
سؤال: وقتی صاحبش آن را ادعا کند و غرض از آن محقق شود، آیا پس از آن، 

ص دیگری قادر به ادعایش )نص تشخیصی( خواهد بود؟! ... یعنی آیا ادعای وصیت، شخ
 جستن خواهد بود؟!با پیشی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد، حبیب من. در کتاب 
الله توضیح و تفصیل شاءـ انکه در پایان این ماه بزرگ منتشر خواهد شدـ« عقاید اسالم»

هایت را استوار ]آن[ خواهد آمد. به این کتاب مراجعه کن. خداوند تو را توفیق دهد و گام
 بدارد.
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 :2016جوالی  3نوشت/ پی

انیس کوتیا: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای ما... این اوضاع ما را به 
هستیم... آیا چیزی یا مسئولیت خاصی در توان ما هست اندازد. ما ساکنان بریتانیا گریه می

 الله تحت فرمان شما.شاءکه انجامش دهیم تا وضعیت برادرانمان در عراق بهتر شود؟ ان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد، حبیب من، انیس 
سالم من به همۀ مؤمنان در بریتانیا. مرا از دعای خود در این روزهای مبارک  ؛ وکوتیا

 فراموش نکنید و خداوند بهترین پاداش نیکو را به شما عطا فرماید.
** ** ** 

 آمیز در عراقدعوت به تظاهرات مساملت

Ahmed Alhasan /2016جوالی  3احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
کنم برای رفع ظلم و ستمی که بر تمام ملت تمام اقشار ستمدیدۀ ملت عراق تمنا میاز 

بغداد در روز جمعۀ « التحریر»آمیز در میدان سایه افکنده است جهت تظاهرات مسالمت
 1رو خارج شوند؛ و الباقی علی الله.پیِش 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043
07968/1038476646199998/?type=3&theater 

 :2016جوالی  4نوشت/ پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

                                                                                                                                                                 
ای که کارانهجنایتهای گذاریفایل پیوست بخشی از ویدئوی است که در آن یک زن پس از یکی از بمب - 1

بغداد گردید صحبت ـگناهان در الکرادةارک فطر موجب از هم پاشیدن زندگی بسیاری از بیهمزمان با عید مب
 کند.می

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1038476646199998/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1038476646199998/?type=3&theater
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ادام که در تعامل با فرزندان م هاآنامنیت داخلی شهرها وظیفۀ پلیس و ارتش است و 
احترام از طرف طرف باشند، نیروهای امنیتی قابلـ بینظر از دین و نژادصرفملت عراق ـ

های مسلح پیرو پذیریم وظیفۀ امنیت داخل شهرها به گروهملت عراق خواهند بود و ما نمی
 مقامات سیاسی واگذار شود.

 :2016جوالی  3نوشت/ پی
 ی الحسینی:جواد طاهر الغراب

 تا به ِکی؟ تا به ِکی؟
 شود؟های ما چه وقت آشکار میوعده تا به کی، موعود؟ پرچم

 آیا کسی هست صدایم را بشنود و پیام سنگین را از طرف من ابالغ کند؟
 ایم.اند، خستههایی که بر ما قهر گرفتهاز ستم و تجاوزگر و نْفس

 آورد؛تالطم می هایی در جان ماست که غم و اندوه را بهآسیب
 تر از عنبر.کنی و ای بزرگپس لبیک ای که کفایتمان می

 ُغّرد.شدن ساخته شده است و صدایم در هوا میروح من برای فدا
 ترین؛مردم را به حق دعوت کردیم، به مهدی، به آن پاک

 «.هو االکبر»پس برخیزید ای حامیان دین، بگویید 
 1ای محشر.هایی بر هویت ما یمانی است، حسینی

                                                                                                                                                                 
1 - 
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم تو از خدا می .خداوند تو را زنده بدارد سید بزرگوار جواد طاهر الغرابی الحسینی
را حفظ فرماید و از بندگانی قرار دهد که نزد او بیشترین نصیب را دارند. سالم من به شما 

تان؛ خداوند حفظش آورند و به سید بزرگوار، پدر گرامیو به همۀ کسانی که به شما پناه می
 فرماید.

 :2016جوالی  3نوشت/ پی
ها بر شما، و رضوان و خیرات و رحمتشیخ ابوحیدر الناصری: صلوات و برکات و 

محمد بن الحسن المهدِی ستمدیده )صلوات خدا بر سالم تاِم همیشگِی کامل بر شما آل 
او( و رحمت و برکاتش بر شما باد. خداوند شما را تمکین دهد و آن چیزی را به شما عطا 

 نخواهد داد.فرماید که به احدی از جهانیان پیش از شما نداده و پس از شما ]نیز[ 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، شیخ ابوحیدر ناصرِی پاک، خداوند تو را زنده بدارد. مرا از دعای خود 
 فراموش نکن.

 :2016جوالی  3نوشت/ پی

خواهیم با شما مالقاتی داشته ای از طالب نجف هستیم. میماجد المعالی: ما عده
ر دلیل و حجتی باشد به شما ایمان بیاوریم. اگر تو باشیم و حجت و دلیل شما را ببینیم. اگ

 با تشکر.؛ صاحب دعوت هستی به ما پاسخی بده احمدالحسن

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ـ اللهشاءانخداوند شما را زنده بدارد. امام محمد بن الحسن العسکری جدم من است ـ
الله. این شاءشده است، ان و این مطلب برای عموم نیز منتشر شده و قباًل پاسخ داده

پاسخ دهند.  هاآنتوانند اینجا به تر پاسخ داده شده است و مؤمنان میپرسش شما پیش
توانم بیش از این ]در این مکان[ بمانم. خداوند بهترین زودی دور خواهم شد و نمیمن به

 ارد.پاداش نیکوکاران را به تو عطا فرماید و بار دیگر خداوند شما را زنده بد
 :2016جوالی  3نوشت/ پی
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 احمدالحسن.غیث الصائغ: عزیز من، 
به  .یمهخدا کر  یم و بعداجازه بده از داعش خالص شویست. وقت تظاهرات ن اکنون

 یعیانما ش ینب خوادیمو وجود داره  یونیستینقشۀ صه یکقسم که  ینجان امام حس
هرچه زودتر  نقشه، ینا رهیم و انتظارشدنه تمامداعش در حال  یۀچون قض ؛جنگ بندازه

کی با  پایانه.رو به  ید؟ دنیاترسی؟ از خدا نمیستنبس  عملی بشه. آیا تو دست تو و امثالبه 
 ید؟مقابله کن خواهیدیم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ـ و در اللهشاءانآمیز است ـعزیز من خداوند تو را زنده بدارد. تظاهرات مسالمت
 ایم.را برای پیکار با آنان تشکیل داده« سرایا القائم»خصوص داعش، ما 

 :2016جوالی  3نوشت/ پی

Hussain Alhabebای ندارد؛ مگر اینکه پروردگار جهانیان آن را حل کند.: هیچ فایده 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

حبیب من، خداوند تو را زنده بدارد. آری، با خداوند است؛ اما ما در دنیای امتحان 
ْنساِن ِإالَّ ما َسعیستیم و ناگزیر باید در آن تالش کنیم: ه ْن َلیَس ِلْْلِ

َ
نَّ َسْعیُه  * َو أ

َ
َو أ

ْوفی * َسْوَف یری
َ
 *)و اینکه برای انسان جز حاصل تالش او نیست  ُثمَّ یْجزاُه اْلَجزاَء اأْل

 1(.داد سپس به تالشش پاداش کامل خواهند *زودی دیده خواهد شد و تالش او به
** ** ** 

 هافراخوان تظاهرات در بغداد، وفاداری به خون عراقی

Ahmed Alhasan /2016جوالی  5احمدالحسن: 

رو برای تظاهرات در میدان التحریر حضور تمام اقشار مردم عراق در جمعۀ پیِش 

                                                                                                                                                                 
 .]41تا  39نجم: ]. 1
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یش سال پ 13ـ فساد احزاب حاکم از قبل از هرچیزکه ـهایی است بغداد، وفاداری به خون
 ریزد.آن را ریخته است و می

 کشدما را می #فساد شما

 
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2016جوالی  6احمدالحسن: 

 جمعهـالتحریرـمیدانـ#بغداد
اند برافراشته شود بر زمین افتاده 1های شهدای عراق که در الکرادةتمنا داریم عکس

دیده و برمال کردن فساد احزاب های داغخانوادهو در تظاهرات روز جمعه برای تسلی 
 هایی افروخته شود.کشند، شمعحاکمی که ما را کشتند و هر روز می

 کشد#فساد شما ما را می

                                                                                                                                                                 
ها از زمان حمله به عراق در سال گذاریترین بمباز خونین 2016تموز )تیرماه(  3گذاری الکرادة در بمب - 1

 . قابل دسترسی در:شدارزیابی  2003
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/160705/07/2016_iraq_death_toll_rises 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/160705/07/2016_iraq_death_toll_rises
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 :2016جوالی  6نوشت/ پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 کنم برای همۀ شما قبول اعمالتان و خیر آخرتهر سال در خیر باشید. از خدا تمنا می
 و دنیا را ثبت کند. ای دوستان، مرا از دعایتان فراموش نکنید.

 :2016جوالی  6نوشت/ پی
 .محمدعباس فتحی: سالم خدا بر تو ای سید و موالی ما، قائم آل

دلیل حکم دور هستیم و بهکنیم؛ بلکه از سرزمین مقدس بهما در عراق زندگی نمی
 ایم.ق محروم و ممنوع شدههای حکومت برای ما، از سفر به عرادادگاه

 رسیدیم؛ به رستگاری بزرگ!ای کاش با شما بودیم تا به رستگاری می
ـ سر به فرمان و مطیع امر شما هستیم؛ اما اللهشاءاناما هر طوری که باشد، ما ـ

زمین آیا چیزی بر ما واجب است تا مطابق امر شما دربارۀ روز جمعه انجام اکنون در مشرق
 دهیم؟

وند ما را از عاملین، رزمندگان و شهیدان همراه شما قرار دهد، ای آقای ما. خداوند خدا
 به شما هزاران خیر عطا فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد و شما را جزای 
سلفِی تبهکار عزیز ما ایران را از شّر دین وهابیخواهم سرزمین خیر عطا فرماید. از خدا می

های وهابیت سلفی را در همه جا، از شرارت المؤمنین علیدور بدارد و شیعیان امیر
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 هاست.حفظ فرماید. تظاهرات در بغداد فقط برای عراقی
 :2016جوالی  6نوشت/ پی

 علی محمد: بارخدایا! آمین، ای موالی من.

Ahmed Alhasan حسن:احمدال 

 در ایران عزیز هر سال در خیر باشید. مرا از دعایتان فراموش نکنید.
 :2016جوالی  6نوشت/ پی

سوی ـ اندکی پیش دربارۀ شتافتن بهالواحدوحید عبدالله. َمن ـحمزة السرای: سبحان
های شهدا را برای تسلی کردم که شما نوشتید عکسوگو میهای شهیدان گفتخانواده
گویی به برافرازیم. این مهربانی است؛ ولی کسی خودش را برای تسلیت هاآنخاطر 
پندارد. به خدا می هاآنسختی نینداخت؛ و خودش را فرمانده های قربانیان بهخانواده

مان بر های ما و فرزندان سرزمینخواهیم ای سید، چون اهل و عشیرهقسم از تو عذر می
کنیم از اینکه از ند. به خدا قسم وقتی به خودمان نگاه میاتو ستم کرده و با تو جنگیده

کشیم و آرام محمد ستم کرده است خجالت میسرزمین عراقی هستیم که چه بسیار بر آل
هایمان در نصرت و یاری تو ریخته شود و رویمان نزد نبی و و قرار نداریم تا وقتی که خون

 ید گردد.ـ سپصلوات پروردگارم بر آنانبیت پاکش ـآل
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، شیخ حمزة السرای: خداوند تو را زنده بدارد، و تو و کسانی که به تو پناه 
سالم من به همۀ کسانی که در نزدیکی شما  ؛ وآورند هر سال در خیر و عافیت باشیدمی

 هستند. مرا از دعای خود فراموش نکنید.
 :2016جوالی  6نوشت/ پی

 ی علی العکریش: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای من.الحقوق
ـ ای آقای منهر سال در هزار هزار خیر باشی. از موالی بلندمرتبۀ توانا برای شما ـ

طور که با زمین را با شما لبریز از قسط و عدل کند همان  تمکین را خواستارم؛ تا خداوند
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اقرارکنان به حاکمیت تو و زیر خداوند ما را بر والیت تو ـظلم و جور پر شده است. آقای من! 
محمد ستم کردند قدم فرماید. ارواح ما فدای خاک قدمت. کسانی که بر آلـ ثابتپرچم تو

زودی خواهند دانست به کدامین بازگشتگاه بازخواهند گشت و فرجام از آِن پرهیزگاران به
 ...است... خواستار دعای شماییم، ای آقای من

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد، و هر سال در 
خواهم شما را به هر خیری موفق و از هر شری دور فرماید. خیر و عافیت باشی. از خدا می

 کند.او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می
 :2016جوالی  6نوشت/ پی

احمد رمضان المنصوری: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. خداوند شما 
خواهم این عید محمد را با حلول عید فطر مبارک، سعادتمند گرداَند. آقای ما! از خدا میآل

وسیلۀ شما از افراد ها قرار دهد؛ عیدی که ما را بهمحمد و عراقیرا عید خیری برای شما آل
 بخشد.فاسد رهایی می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. حبیب من، خداوند تو را زنده بدارد، و هر سال در 
ات فرماید. خواهم تو را حفظ کرده، خیر آخرت و دنیا را روزیهزار خیر باشی. از خدا می

 مرا از دعای خود فراموش نکن.
 :2016جوالی  6نوشت/ پی

بیت نبوت و رحمت، و حمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای اهلابتسام ا
 معدن علم و جایگاه رسالت!

 بیت پاک و طاهرتان مبارک باد.ای پدر ما، عید برای شما و اهل
 خداوند آن را با همۀ خیر بر شما عید گرداند.

 آمین رب العالمین.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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ة الله و برکاته. دکتر ابتسام، خداوند شما را زنده بدارد. شما و و علیکم السالم و رحم
خواهم خیر آخرت و دنیا را خانوادۀ بزرگوار هر سال در خیر و عافیت باشید. از خدا می

 تان فرماید.روزی
 :2016جوالی  6نوشت/ پی

مصطفی العقیلی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، موالی من... آیا حضور در 
نتیجه بر مؤمنان واجب است در تظاهرات حضور  دادن حق است ... و درتظاهرات، یاری

 موالی من! خداوند شما را در زمین تمکین عطا فرماید. ؟یابند
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. حبیب من، خداوند تو را زنده بدارد. هر سال در 
کند من به چیز باطل یا بیهوده کند گمان میی که واقعًا مرا تصدیق میخیر باشید. آیا کس

 خوانم؟!فرامی
 :2016جوالی  6نوشت/ پی

 طیبه:ابو
 #پرسش

 احمدالحسنبه سید 
 اول: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

 دوم: آیا تقویم هجری صحیح است؟ یا آمیخته با برخی اشکاالت است؟
شود تقویم هجری متوجه شدم گفته میها از برخی از سایت هایمدر میان بررسی

آمیخته با اشکاالتی است؛ زیرا کسی که تقویم هجری را وضع کرد عمر بن خطاب بوده 
 است.

 به ما پاسخ بده، خداوند شما را به هر خیری موفق گرداَند.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. تقویم قمری 
ـ تقویم عبرانی یا همان یهودی است؛ یعنی تقویم قمرِی شمسی است و نه در اصلعربی ـ
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 ـ فقط قمری.شودخالف آنچه که اکنون عمل می برـ
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2016جوالی  6احمدالحسن: 
 وزیر عراق:یامی به دکتر حیدر العبادی نخستپ

که داغدار عزیزانشان سازد که شما گروهی از جوانان الکراده را ـاین ویدئو روشن می
 به خودروهای نظامی شما حمله کرده و هاآنبه این علت که  1اید؛ـ بازداشت کردههستند

 اند.خساراتی به خودروهای شما وارد ساخته
ـ در برابر آزادی فوری احمد اسماعیل صالحرا آزاد کنید یا اینکه من ـ اهآنامیدواریم 

اند بپردازم و ای را که این جوانان مسببش شدهشخصًا حاضرم هرگونه خسارت مالی هاآن
کنید به خودروهای شما وارد شده است آمادۀ برای جبران هرگونه خسارتی که برآورد می

ت عراق هستم. این قرارداد به نیابت از من توسط سید امضای قراردادی با شما یا حکوم
 شود.حسن حمامی در دفتر بنده، در نجف اشرف امضا می

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043
07968/1039984729382523/?type=3&theater 

 

 حضور بانوان در تظاهرات

 :2016جوالی  7نوشت/ پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

های فراوانی دربارۀ شرکت زنان در تظاهرات فردا، جمعه، در میدان التحریر پرسش

                                                                                                                                                                 
ی به شمار هایگذاریترین بمبروی داد و از خونین 2016پس از انفجار تروریستی که در الکرادة در تموز سال  - 1

 گناه را درو کرد.های بیرود که عراقیمی

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1039984729382523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1039984729382523/?type=3&theater
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حقوق و برمال کردن فساد احزاب بغداد مطرح شده است؛ تظاهراتی که برای مطالبۀ 
 شود.دیدۀ شهدای عراق در الکراده برگزار میهای داغخاطر خانوادهحاکم و تسلی

خواهم در تظاهرات شرکت کنند؛ ولی وقتی عمۀ ما، زینب دختر اما پاسخ: از زنان نمی
کردن حکومت اموِی ستمگر در حضور همگان خارج برای مطالبۀ حقوق و رسوا علی
 توانم یک زن را از ایفای چنین نقشی منع کنم.من نمیشد، 

 :2016جوالی  7نوشت/ پی
 ارشد الخالدی: سالم بر حسین زمان ما.

 .احمدالحسنسالم بر قائم حق، 
 لبیک
 لبیک

 لبیک، حبیب من.
 نکردنم در این تظاهرات به درد آمده و علتجهت مشارکتموالی من، قلب من به

کنم برایم دعا کنی، ای موالی ام بوده است. خواهش میسالمتیوضعیت نکردنم شرکت
 من.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ارشد الخالدی، سالم بر شما. خداوند تو را زنده بدارد عزیزم؛ و خدا را شکر که 
 سالمتید. از خداوند شفای عاجل را برای شما خواستارم؛ به فضل و منت او سبحان!

 :2016جوالی  7نوشت/ پی
ای مثل حادثۀ محمد! اگر حادثهحسین احمد الحسینی: آقا و موالی من، یمانی آل

های ای دارند و توصیهـ و... رخ دهد، انصار چه وظیفهکه برای بینوایان روی دادگذشته ـ
 چیست؟ خداوند شما را با نصرت خودش استوار فرماید. هاآنشما به 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 آمیز است.لمتتظاهرات، مسا
 :2016جوالی  8نوشت/ پی
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Farhan Azmi سالم خداوند بر شما ای آقای من. انصار شما ضعیف هستند. هر :
 سال در خیر باشی.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد، و سالم من به 
خداوند شما را حفظ فرماید. هر سال در خیر باشید. از خدا  همۀ مؤمنان پاک در مالزی.

تان فرماید. او سرپرست من است و صالحان را خواهم خیر آخرت و دنیا را روزیمی
 کند.سرپرستی می

** ** ** 

 در بغداد 2016تیر8دعوت به راهپیامیی، جمعه، 

Ahmed Alhasan /2016جوالی  8احمدالحسن: 

های التحریر بغداد، عصرگاه، تظاهرات ضد فساد حکومت امروز جمعه در میدان
 اند.وابسته به احزاب که عراق را نابود کرده

 در این تظاهرات شرکت کن و در حق کشورت عراق کوتاهی نکن.
سبب این افراد فاسد، ریخته شد و هر روز ریخته هایی که بههای عراقیدر حق خون

 شود، کوتاهی نکن.می
 دار عزیزانشان هستند، کوتاهی نکن.داغ هایی کهخانوادهدردی با در هم

کاری و مختص حزبی مشخص نیست و حزب خاصی هم آن را این تظاهرات، سیاسی
 کند.کند و حزب مشخصی هم آن را فرماندهی نمیدهی نمیجهت
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 :2016جوالی  9نوشت/ پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 تظاهرات است.شعارهای دینی و جناحی به ضرر 

 داشنت است.خوردن و حرکتسالمتی بدن در کم

 :2016جوالی  8نوشت/ پی
سید عبدالله الغالبی: پروردگارم توفیقت دهد. به روی چشم موالی من. پسرم را 

 توانم حرکت کنم. برایم دعا کنید.فرستادم؛ چون من خودم بیمار هستم و نمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

یابی. سالمتی جسم الله شفا میشاءعبدالله. خداوند تو را زنده بدارد. ان عزیز من، سید
 داشتن است.خوردن و حرکتدر کم

 :2016جوالی  8نوشت/ پی
 ضیاء شاکر الموسوی االنصاری: سالم علیکم.

 موالی من، با تمام وجودم از خداوند امید دارم که شما پاسخ سالمم را بدهید.
 را ببخشید، ای حبیب من، موالی من!ام حبیب من، کوتاهی

 خواهم دعا فرمایی برای کارکردن توفیق بیابم، حبیب من!از شما می
 محمد هدایت شوند.سوی آلام دعا فرمایی تا بهخواهم برای خانوادهو از شما می
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 آقای من، حبیب من، مرا خوشحال کن، ای نور دیدگانم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

م و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا و علیکم السال
 خواهم تو را به آنچه خیر آخرت و دنیایت در آن است توفیق عطا فرماید.می
 :2016جوالی  8نوشت/ پی

ـ اکنون در الکراده اللهشاءانماجد الزیدی: ای آقای من! با نیرو و قوت خدا، ما ـ
 خروج خواهیم کرد. از شما خواستار دعا هستیم. نزدیک میدان الحریة

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند تو را زنده بدارد عزیز من، ماجد الزیدی. خداوند شما را جزای خیر عطا فرماید.
 :2016جوالی  8نوشت/ پی

هاشم احمد: سالم بر شما ای پسر پاکیزگان... خداوند شما را بر قوم ستمگران یاری ام
 ید.فرما

 سالمی از سرزمین مغرب.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
 را حفظ کرده، برای خیر آخرت و دنیا استوارتان بدارد.

 فرج از خداوند است، ولی مانعش مردم هستند.

 :2016جوالی  8نوشت/ پی

Alaa Qahtan.لبیک ای پسر پاکیزگان : 
 آیا فرج نزدیک است؟

 انتظار دعا برای دوستم محمد عیدان هستم تا به راه حق و مستقیم هدایت شود.چشم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند تو را زنده بدارد عزیزم. فرج از خداوند است ولی مردم مانعش هستند. از خدا 
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 ح و شما را به خیر آخرت و دنیا توفیق عطا فرماید.خواهیم احوال همگان را اصالمی
 :2016جوالی  8نوشت/ پی

ات. ما منتظر یک اشارۀ تو عرفان الشکری: سالم بر تو و پدران و پسران پاِک پاکیزه
محمد! محمد، لبیک ای یمانی آل! لبیک ای قائم آلاحمدالحسنهستیم، ای سید، ای 

 شما خواستار دعا هستیم.صلوات پروردگار بر همگی شما، و از 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد عزیز من، و خداوند به 
 شما بهترین پاداش نیکوکاران را عطا فرماید.

 :2016جوالی  8نوشت/ پی
AJها دیگر خسته شدیم.: والله که از این حرف 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ها های عراقیخداوند تو را زنده بدارد عزیز من. اگر با من موافق هستی که خون
گویم این جنبش، برکت شود من به شما میهای احزاب ریخته میسبب فساد حکومتبه

 دهیم و بقیه با خداوند است.دارد و ما تنها آنچه را که بر ما واجب است انجام می
 :2016جوالی  8نوشت/ پی

 اکرم الدخیلی: خداوند به شما برکت دهد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم بوسیلۀ تو و برای تو برکت دهد و خداوند تو را زنده بدارد حبیب من. از خدا می
 برای خیرت آخرت و دنیا توفیقت عطا فرماید.

 :2016جوالی  8نوشت/ پی

Safaa Al Battatر شما. خداوند شما را زنده بدارد : سالم و رحمت و برکات خداوند ب
 ای سید ما.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد، عزیز من.
 :2016جوالی  9نوشت/ پی

 .محمدمازن ولیم: سالم بر شما ای سید و موالی من، ای قائم آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد، حبیب من.و علیکم 
 :2016جوالی  9نوشت/ پی

بدان که در کنار رود فرات و  .مردیردل یاتو هستیم وش به فرمان عباس النداوی: گ
 یرسان است. التماس دعا دارم موالیاریو خداوند  ی،دار  ییانیفدا ،کرادهالرود دجله در 

 السالم. یکموعل ؛من احمدالحسن

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم تو را به خیر آخرت و دنیا توفیق عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا می
 عطا فرماید.

 تظاهرات، یک گام در جهت صحیح است.

 :2016جوالی  9نوشت/ پی
ی شویم یا اعتصاب عمومجمعی که ما واردش مییوسف العکیلی: تظاهرات دسته

 هیچ سودی نخواهد داشت.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

مثابۀ عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. تظاهرات یک گام در جهت درست است و به
اما دربارۀ ؛ اعالم نارضایتی و خشم مردم از طبقۀ سیاسی حاکم در عراق امروز به دنیاست

موافقم که این کار، فشار بسیار اعتصاب عمومی یا نافرمانی مدنی، بنده با دیدگاه شما 
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ام؛ نافرمانی بیان کرده 2001از سال  1هایمبیشتری از تظاهرات دارد و این را در نوشته
 های ستمگر است.کردن حکومتحل مؤثر برای ساقطمدنی یک راه

 :2016جوالی  9نوشت/ پی
 ؟انجام دهد تواندیم یکار ه چ اتتظاهر  :یاسر ینحس

 ؟دارد یا یدهچه فا و

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

کم حبیب من، خداوند تو را زنده بدارد. تظاهرات گامی در جهت درست است و دست
های دهندۀ نارضایتی مردم است و به وجود شکاف در سیستم حکومتی و حکومتنشان

کنون اشاره دارد و این شکاف را به همۀ عالم اعالم تا 2003درپِی عراق از سال پی
 الله نتیجۀ خوبی خواهد داشت. رحمت خدا فراگیر است.شاءان دارد.می

** ** ** 

کنندگان در عراق مجبور به تظاهرات هستند تا کمرتین حقوق خود را مطالبه تظاهرات
 کنند

Ahmed Alhasan /2016جوالی  9احمدالحسن: 

کشی است و نه کاری اختیاری. ما ناگزیر به تظاهرات در عراق نه از سِر گردن
تظاهرات هستیم. این کار برای مطالبۀ کمترین حد از حقوق انسان یعنی حق زندگی 

سبب ]اعمال[ احزاب فاسد مسلط بر حکومت در عراق، کشته است. مردم عراق هر روز به
کنند تا بسیاری از فرزندان میان خود تقسیم می ها راثروت هاآنشوند؛ در حالی که می

 اجباری و گرسنگی و خواری، روزگار سپری کنند. عراق در ادامۀ قتل و مهاجرت
نام ای کوچک بهکنم که در کتابچهدر ادامه مبحث یا گفتاری بسیار کوتاه را نقل می

                                                                                                                                                                 
 بحث از اسباب غیبی. 2. نگاه کنید به کتاب گوساله ـ سید احمدالحسن: ج1
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 چاپ و نشر شد: 2004نوشتم و در سال « حاکمیت الله»
 و ثروت یدموکراس»

و  یقپوشاندن حقا ی،پراکندروغ یغات،کردن در تبلینههز  یبرا یکه پول کسی
ندارد و  یهم در دموکراس یگاهیجا ،ندارد یارخواران و اراذل در اختیرهکردن جیراج

. احزاب و شودیآشکار م یرطبیعیغ یشکلبه یچنین قدرِت ثروت در نظام دموکراساین
و از طبقۀ کارگر  کنندیچپاول مرا  یازمنداناموال فقرا و ن هر روشی،ها ابتدا به سازمان

 «نمایند.یآغاز م
 :2016جوالی  9نوشتپی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

کردم و او به من گفت عزیزان من! اندکی پیش با شیخ ناظم عقیلی صحبت می
اند، و اکنون سوم انصار در تظاهرات روز جمعه در میدان التحریر حضور نیافتهمتأسفانه دو

 چندین سؤال از اشخاص متخلف دیدم.
الله از تظاهرات آینده شانه خالی نکنید و این کار، هر جمعه ادامه شاءگویم: انمی

تواند در میدان التحریر خواهد یافت تا اینکه خداوند امر را به پایان برساند. کسی که نمی
ـ در استان خودش به کنندمادام که سایر فرزندان عراق تظاهرات میبغداد حضور یابد ـ

 تظاهرات بپردازد.

 ای استای مرحلهت افراد کارآمد مستقل، خواستهمطالبۀ حکوم

 :2016جوالی  9نوشت/ پی
Muhammad Fadil پیش از آنکه این کشور دچار فساد شود و قتل و ویرانی در آن :

فراوان گردد، پیامی آسمانی برای نجات این کشور وجود داشت... ای موالی من! من به 
کننده بودم. دور است. من بهترین نصیحتز به]این کار[ از شما نی و خیانت نکردم هاآن

 هاآنچاپ شده است شمعی برای نورانیت راه و هدایت  2004من این بحث را که در سال 
گونۀ پدری تکبر ورزیدند و برخی از میراث بت هاآنبه صراط مستقیم قرار دادم؛ اما برخی از 
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 نیاز نشدند.بی
ینی غیر از تظاهرات وجود دارد تا ما را با آن های معای موالی من! یک پرسش: آیا راه
سوی حکومت تکنوکرات و رساندن افراد گرفتن بهنصیحت بفرمایی و بتوانیم برای شتاب
 کارآمد به سکان حکومت به کار ببندیم؟

 خداوند اجر شما را با آنچه در منطقۀ سید محمد سبع الدجیل واقع شد بزرگ بدارد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیزم، خداوند تو را زنده بدارد. مطالبۀ حکومت افراد کارآمد مستقل )وزیران، وکیالن، 
شده است. در خصوص ای و از طرف عموم مردم پذیرفتهای مرحلهمدیران و ...( خواسته

شدن یک خصوص پس از سپریـ از این خواسته فراتر خواهم رفت؛ بهبشخصهخودم ـ
های بسیاری برای تغییر الله راهشاء. انهاآنعراق توسط سال به بازیچه گرفتن مردم 

خصوص افراد مستقل و وضعیت تلخ فعلی مردم عراق وجود دارد. تنها آنچه از مردم، به
شود این است که بیرون ـ خواسته میدهندکه اکثریت را تشکیل میپرستی ـرها از بت

 بروند و حقوق خود را مطالبه کنند.
 :2016الی جو  9نوشت/ پی

Dr-Firas Alsalemyبودن کالمت؛ : سید احمد اسماعیل صالح، تشکر بابت واضح
کند. واضح است که ات هم درک میترین شخص مطلع از صفحهطوری که حتی سادهبه

وجود ندارد و مادام  هاآندهی برای هیچ پوشیدگی و ابهامی در اهدافی که شما توضیح می
طور صحیح شوند، چه بسا بهها سرازیر میصورت جمعی به خیابانکه شهروندان عراقی به
 کنند...این سخنان را درک می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

دکتر فراس، عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. مرا از دعای خود زیر قبۀ امام 
 فراموش نکن. حسین

 :2016والی ج 9نوشت/ پی
الله افراد شریف بسیاری خواهی یافت که دعوت شما را شاءحسین صاحب عالوی: ان
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گویند تا راه نجاتشان را بیابند. بسیاری از مردم حتی از شناختن خواستۀ خود نیز لبیک می
سبب سیاستی هایشان؛ و این بههستند چه برسد به چگونگی رسیدن به خواسته ناتوان

 اند.در آن زندگی کرده مذهبی است که

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

الله شاءحبیب من، خداوند تو را زنده بدارد. انسالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. 
 های شما.با تالش

 :2016جوالی  9نوشت/ پی
جمعی در مسیری در  حسین المنصوری: متأسفانه عموم مردم با تأثیرپذیری از ِخَرد

تبدیل به بدیهیات و  هاآناند. گویا این مسئله برای موکراسی، مدهوش شدهورای سراب د
سبب چرایی ندارد؛ در حالی که بهوای شده است که جای هیچ چونشدهامور ثابت

تا امروز حتی از نظر  هاآناند، و متأسفانه سلوکشان در این راه، به وضعیت کنونی رسیده
اند... در انتهای طرحی حل دیگری نپرداختهوجوی راهـ به جستحتی از باب جدلفکری ـ

صورت پرسشی که در این خصوص در صفحۀ یکی از دوستان مطرح کردم سخن فوق را به
 مطرح کردم و پاسخ من به این شکل داده شد که هنوز وقت پرسش من فرا نرسیده است!

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

زنده بدارد. مرا از دعای خود فراموش نکن. عزیز حبیب من، ابو فاطمه، خداوند تو را 
کنند؛ زیرا مطابق واقعیتی درکش میامور مثبتی وجود دارد که مردم  من، در دموکراسی

ای های منفیرغم همۀ جنبهاحاطه یافته است، و علی هاآناست که در جهان امروز بر 
اندازد، هنوز هم ش میشان خراکنندـ بر چهرهکه در واقعیتی که در آن زندگی میـ

اما ؛ کنند؛ به این امید که یک روز به آن امور مثبت دست یابندبینانه به آن نگاه میخوش
دانند جز چیزی از آن نمیای است که هیچای اسطورههمچون پرنده« حاکمیت الله»

 در کوفه به آن عمل کرده است. اینکه روزگاری علی
 :2016جوالی  9نوشت/ پی

 بیت نبوت.ی والءالدین الربیعی: سالم و رحمت خدا بر شما ای اهلاالعالم
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خواهم ما را به وجود و دعای از خدا برای شما تمکین عاجل را خواهانم و از خدا می
 شما بیامرزد، ای پسر پاکیزگان.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 بدارد. و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده
 :2016جوالی  9نوشت/ پی

Kasem Kasemمحمد: سالم بر شما، آقا و موالی من، یمانی آل .اجمعین 
ـ حکومت فسادکردن حکومت فعلی ـپرسش: به نظر بزرگوارانۀ شما آیا در ساقط

مرج و سلب و غارت و احتمًال تسلط داعش بر برخی از وخطری برای عراق از نظر هرج
ـ با وجود این طور اجمالیبهشهرها وجود دارد؟ یا هرگونه خطر دیگری؟ زیرا تظاهرات ـ

روند، مگر با کنند و کنار نمیحیا نمی هاآنداشت؛ چون افراد فاسد هیچ سودی نخواهد 
 کنندگان در خیابان. از اینکه سخنم به درازا کشید عذرخواهم.زور و کشیدن تظاهرات

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

هایی برای و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. دکتر عزیز خداوند تو را زنده بدارد. راه
 مرج وجود دارد.وجلوگیری از هرج

 :2016جوالی  9نوشت/ پی
Fahim Al Asady.سالم و رحمت خدا بر شما : 

 هیچ امیدی نیست جز با شما، ای حبیب من.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

الله شاءو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد، عزیز من. ان
 ا هستم. مرا از دعای خود فراموش نکن.امید با همۀ شماست و من خادم شم

 :2016جوالی  9نوشت/ پی
دهیم تا این واقعیت ماجد الزیدی: به تظاهرات و انقالب علیه حکومت فاسد ادامه می

 کنیم تغییر کند.تلخی که در آن زندگی می
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم دهد. از خدا می عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند به شما جزای خیر
خواهیم و این، کمترین حقوق برای شما برکت قرار دهد. ما چیزی بیش از حق زندگی نمی

 انسان است.
 ُکشد.ما را می هاآنفساد 

را تحمل  هاآنتوانیم بوی دیگر نمی« »منگدر نتحمل ریحتهم بعد.»به عراقی: 
 «کنیم.

 :2016جوالی  9نوشت/ پی
 الم بر شمااوس هاشم الطائی: س

 هر دعوتی به هر چیزی که فرا بخواند،
 نیازمند رهبری انقالبی و معتمد است؛

 ای که شایستگی اعتماد مردم را داشته باشدگونهبه
 شوند،چرا که چندین بار است مردم به انقالب دعوت می

 گردند.گذارند و ده قدم برمیو رهبران انقالب یک قدم جلو می
کنندۀ به اصالح نیستیم و واجب است خودمان نیازمند دعوتمن مطمئنم که ما 

 خروج کنیم؛
کنند که ندایی از رهبران خود و ُممثالنشان اما بیشتر مردم، فقط وقتی خروج می

 بشوند و این خطای بزرگی است.
وقتی من ستمدیده باشم نیازی ندارم شخصی به من بگوید تو ستمدیده هستی و خروج 

 ی که بر تو روا شده است دفاع کن.کن و در برابر ستم
 روی آزاد شوند.بیشتر مردم نیاز به ادراکی درونی دارند تا از بندگی و دنباله

 آزاد باشند. هاآنباید 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. تظاهرات یک گام در 
 چیز.گام بر این راه است نه همه جهت درست است؛ تنها یک
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 :2016جوالی  9نوشت/ پی

خواهم برایتان تمکین عطا فرماید و ما را محمد جراغ: ای آقا و موالی من، از خدا می
 از عمل کنندگان تحت لوای شما قرار دهد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عطا فرماید. از خدا عزیز من، خداوند شما را زنده بدارد. خداوند به شما جزای خیر 
 مرا از دعای خود فراموش نکن. ؛ وخواهم به شما برکت دهدمی
 :2016جوالی  10نوشت/ پی

Ali Al Hasunaاند یا های پیاپی، یا کشتهدانید تمامی حاکمان عراق طی سال: می
ای دهید که سرکشان چه نتیجهاند. پاسخ نمیآمیز را غبارآلود کردهتظاهرات مسالمت

 ند داشت؟خواه
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

الله خیر شاءعزیز من، خداوند شما را زنده بدارد. تظاهرات گامی در جهت درست و ان
 است.

 :2016جوالی  10نوشت/ پی

Zainab Alshammari!سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، آقای من : 
صوص این فرمایش شما خواهم در خیر و عافیت باشی... پرسشی در خاز خداوند می

آیا مقصود شما این است که «. شعارهای دینی و جناحی به ضرر تظاهرات است»دارم 
طور کلی جناح و دین خود را مشخص نکنند؟ همچنین انصار؟ آیا حاضرین در تظاهرات به

 و دیگر نمادهای دعوت مبارک برافراشته نشود؟« البیعة لله»این به آن معناست که پرچم 
 من و آقای من، خداوند به شما جزای خیر دهد. از شما درخواست دعا داریم.ای پدر 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

طور و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. دخترم، خداوند تو را زنده بدارد. آری همین
از همۀ  هاآناست. مطلوب این است که فرزندان عراق یا بیشترشان یا بخش اعظم 

نتیجه، برافراشتن شعارهای دینی خاص یا جناحِی  و نژادها قیام کنند و درها طایفه
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شود افرادی که در این مسائل اختالف دارند دور خاص، اشتباه است؛ چون موجب می
 رسیدنش مدنظر است نقض خواهد شد.انجامشوند و به این صورت آنچه غرض و به

 :2016جوالی  10نوشت/ پی
Ali Hasan ها کنیم عراقیحضورمان در میدان التحریر احساس می: هنگام

شان رغم اینکه همهکنندگان؛ علیدسته هستند. حتی نحوۀ ایستادن تظاهراتدسته
های تردید را که در چهرۀ دو گروه اند. حتی نشانهبینیم مردم چند دستهستمدیده هستند می

کند. متأسفانه حساس را القا میتوان دید که دقیقا همین اشود میجوار رد و بدل میهم
کردن مردم به روشی واقعًا مؤثر دستهمداران مفسد در دستهبزرگان فاسد دین و سیاست

اند کردن آنچه دیگران فاسد کردهاند. ای سید من، از خدا بخواه تو را بر بناموفق شده
 نصرت و یاری دهد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گیری با دیگران صاف کن و نده بدارد. نیت خود را در جهتعزیز من، خداوند تو را ز 
اما در ؛ دلت را برایشان گشوده بدار. این چیزی است که از شما خواسته شده است

ها و رفتار دیگران، تو مسئولش نیستی. اگر بدی کنند خودشان گناِه رفتار و خصوص نیت
 هایشان را به دوش خواهند کشید.نیت

 :2016 جوالی 10نوشت/ پی
 . صبح شما و همۀ خانواده به خیر.محمدنسمة العامری: سالم بر شما ای یمانی آل

 نوشت قبلی نوشته بودید:در پی
که اکثریت را تشکیل گرایی ـخصوص افراد مستقل و رها از بتآنچه از مردم به»... 

 «کنند.شود این است که بیرون بروند و حقوق خود را مطالبه ـ خواسته میدهندمی
دهند؟ گرایی، چگونه اکثریت را تشکیل میمن متوجه نشدم افراد مستقل و رها از بت

 طور دقیق توضیح بفرمایید.آیا ممکن است این جمله را به

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته.
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برای اینکه مقصود من از سخن فوق را دریابی به نسبت مشارکت در انتخابات مجلس 
هایی مراجعه کن. با وجود همۀ وعده و وعیدها و ترس و ارعاب 2013ها در سال استان

ـ انجام دادند های دینی که انتخابات را واجب کردندو حتی جناحهای سیاسی ـکه جناح
اطاعت  هاآندرصدی بود. اگر اکثریت، از 33قلیت نسبت مشارکت در بغداد فقط ا

کردند؛ همچنین در بصره نسبت مشارکت اندک کردند ]در انتخابات هم[ شرکت میمی
های با وجود فشار جناحگردانی مردم در انتخابات مجلس نواب ـبود. تا آنجا که نسبت روی

ـ امروز وضعیت چگونه نظر شمابه سیاسی و دینی و خطبای منابرـ واقعًا زیاد بود. حال ـ
 است؟

 :2016جوالی  10نوشت/ پی
Sahar Al Ansari ،با گفتن اینکه زنان دچار سختی و گرفتاری  هاآن: آقای من

دشوار است و شرایط سخت است و... و... قلبم را شکستند.  هاآنشوند و سازماندهی می
نکه زنان گرمای شدید و نیز چیزهای خواهند؛ با ایحتی مرا برای تشویق زنان هم نمی هاآن

 اند.دیگری را تحمل کرده
ها این سخن را بفهمند چه فکری خواهند کرد؟! من نرفتم و قلبم به درد اکنون اگر زن

خبر بدهم چه  هاآنتوانم به چگونه خواهد بود... من نمی هاآنآمده است؛ پس وضعیت 
 چیزی به من گفته شده است...

 دانم چه کنمنمی
را فدا کرد،  زنانش طور که حسینای آقای من! اعتقاد من این بود همان 

 توان انجام داد...ترین کاری است که میدادن به حضور زنان در تظاهرات سادهاجازه
 دانم درست چیست؟نمی

 حال و یاور؟!رویم، نه کمکچرا ما خانواده به شمار می
 آورم.می محمدشکایتم را به خدا و به شما ای آل

حتی با وجود اینکه ضعیف هستیم اگرچه تالش کردیم کمک کنیم، اما با گفتن اینکه 
بودن با قائم های عمر ما در همراهشکسته شدیم؛ در حالی که فرصتدل شما زن هستید،

 رود.از دست می محمدآل
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

رو حضور  توانند در جمعۀ پیِش ه میخداوند همۀ شما را زنده بدارد. هرکدام از زنان ک
 یابد، باید در تظاهرات حاضر شود.

 الله وقت خود را به شام اختصاص خواهم دادشاءمن در ماه شوال ان

 :2016جوالی  10نوشت/ پی

عالء الطفیلی: سالم بر تو ای پدر و رهبر... در خیر باشی... تردید داشتم بنویسم یا 
های شما ها و کارهای مهم بسیاری داری. خداوند در گرفتاریمشغلهدانم نه... چون می

کنم و شما نگاری میگشایش ایجاد کند... در عالم حقیقت و ملکوت دیدم گویا با شما نامه
دادن به پیام دهی... و بعد از یک شب شروع به پاسخاز طریق این صفحه پاسخ می

قدم بدارد... ما شناساند بخواه... که ما را با تو ثابت ات کردی ... از خدایی که تو را بهخانواده
گاهی، این مرا از سؤال خواهم در کند... عذر مینیاز میکردن بیای کسی که از حال من آ

وعدۀ خودم به ننوشتن تخلف کردم و رنِج خواندن را بر شما تحمیل کردم... اما شور و 
 اشتیاقم کار خودش را کرد...جان منی.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. حبیب من، خداوند تو را زنده بدارد. بنده در ماه 
الله وقت خود را به شما اختصاص خواهم داد و در طول این ماه در خدمت شاءشوال ان

خواهم برای شما گشایش ایجاد کند و درهای رحمتش را به شما خواهم بود. از خدا می
 ات گرداَند؛ چراکه او ارحم الراحمین است.یت باز نماید و خیر آخرت و دنیا را روزیرو

 کردن باطل، خروج کردو رسواحسین برای انقالب 

 :2016جوالی  10نوشت/ پی
احمد القطرانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای آقای من! شما این مطلب 

برای تظاهرات از مکه به کربال خارج  حسین بوک منتشر فرمودی که امامرا در فیس
راه را برای  شد، چون خواهان اصالح بود و این را در تاریخ، جاودانه فرمود؛ پس حسین
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شیعیان روشن کرد تا جبت و طاغوت را در هر زمان ترک بگویند. پس ما باید ضد افراد 
مادام که هستیم در زندگی کنیم تا  فاسْد تظاهرات، و در مسیر جاودانۀ امام حسین

 گفتار و کردار، حسینی باشیم.
 ـ بر ما تفضل فرمایید.صلوات خدا بر اوبا بیان یکی از وجوه مسیر امام حسین ـ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. حبیب من، خداوند تو را زنده بدارد. حسین برای 
کردن باطل و بیان فساد است؛ همان زرگی از آن، رسواانقالب خروج کرد و قطعًا بخش ب

ای که حسین در راه خود و در دهید. چه بسیار پند و خطبهطور که شما امروز انجام می
کربال بیان فرمود و چه بسیار نصیحت کرد و چه بسیار فساد نظام حکومتی و حاکم را 

 بیان فرمود.
تردید بر همان راه شک و بیالله بیشاءکنید و انشما امروز خروج کردید و می

ماندن بر اصول؛ زیرا هستید؛ راهی طوالنی و نیازمند صبر و درنگ و ثابت حسین
 آید.ها با خواهش و تمنا به دست نمیخواسته

 :2016جوالی  10نوشت/ پی

 محمد.، قائم آلاحمدالحسنحسنین البارون: آقا و موالی من، 
متعال صالح آخرت و دنیایم را وخواهم از خداوند سبحانمیای چوپان صالح. از تو 

بخواهی و اینکه مرا از گناهانی که در آن هستم و کوتاهی و تقصیری که در حق تو دارم و 
کردن و اخالص یافتن ما برای عملمگر به برکت دعای شما به توفیقشود ـاز من جدا نمی

ای که به تو داده حفوظ بدارد و طبق آن وعدهـ خالص گرداند... خداوند شما را مدر عمل
متعال را به تو دهد و از تو راضی شود. واست برایت تمکین فرماید و والیت خودش سبحان

 ای آقای من، همۀ ما سربازان و کارگزاران وفادار و مطیع تو هستیم، به حول و قوۀ الهی.
که حال مرا بسیار تغییر ـدانم که من مستحق سالم و دعای مبارک شما آقای من، می

 دهدـ نیستم...می
ای است که گناهکارانی همچون مرا شامل شود و با گونهاما معتقدم رحمت شما به

 ها سال از عمرم با من نکرده است انجام دهد.را فرابگیرد و آنچه ده هاآننیرو و نشاط 
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 دهد.دعا و نصیحت شما زندگی مرا به سوی زندگی نورانی و ابدی سوق می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم تو را به خیر آخرت و دنیا موفق عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا می
 گرداند.

 :2016جوالی  10نوشت/ پی

 دهیدیاکنون که پاسخ انصار را م .من یآقا یکمسالم عل :یحسن رمضان المنصور 
 یشما را دارند و براطرف فتن پاسخ از باشم که سعادت گر  یاز جمله کسان کنمیآرزو م

که شما چرا  ید؛پاسخ مرا هم بده یدوارم. امخودتان هستید یارِی  یقتوفخواهان ها آن
 .ینان هستیاز تبار سخاوتمندتر  یسخاوتمند 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. حبیب من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا 
 خواهم تو را به خیر آخرت و دنیا توفیق عطا فرماید.یم

 :2016جوالی  10نوشت/ پی
علی ناصر الیمانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. پدر عزیزم، من قباًل هر 

 دست نگرفته استکه سکان حکومت را بهکسی را که برای تظاهرات علیه این حکومت ـ
رفت مسخره اندـ بیرون میمردم این گروه را انتخاب کرده مگر از طریق همان انتخاباتی که

کردم؛ اما امروز علم یقینی دارم به اینکه در فرمان خلیفۀ خدا به تظاهرات برای همگان می
ای را اما ای پدر عزیزم این گروهک ]حاکم[ ظاهرًا هیچ خواسته؛ خیر بسیاری نهفته است

خواهم از کسانی ین حال از خدای تعالی میهرگز برای مردمش اجرا نخواهد کرد و با ا
کنند؛ و به خدا شوند و خود را فدا میـ قربانی میموالی گرامی و عزیزمباشم که برای شما ـ

بینیم. خداوند شما را دوام خیر و عافیت سوگند من خودم را اولین مقصر در قبال شما می
گمارد و بر اطاعت از شما و دهد و در تمکین شما شتاب کند و ما را به خدمت شما ب

 قدم نگه دارد، ای پدر عزیزم. شدن به شما ثابتتسلیم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. در این 
ای را هرقدر هم ساده و تحقق هیچ خواسته هاآنخصوص با شما موافقم. قطعًا 

القول شوند؛ اما ها بر آن خواسته متفقخواهند؛ حتی اگر عراقیافتاده باشد نمیپاپیش
همراه سایر مردم عراق را درخواست  2011شود. من در سال حق، بدون مطالبه رها نمی

شده را درخواست ترین حقوق سلب خارج شدن برای مطالبۀ ساده 2015کردم و در سال 
های احزاب هیچ درخواستی را محقق نکردند و هیچ رفتار مثبتی از خود کردم؛ اما حکومت

ها؛ به نشان ندادند و موجب نشد اندکی کوتاه بیایند و گوش فرادهند، مگر از ترس صدری
ند ترسها میشود اینطور که گفته میفراوان و تأثیرگذار بودند. همان  هاآناین دلیل که 

دلیل اینکه خواهم به قیام ادامه دهید نه بهولی هیچ شرم و حیا ندارند. اکنون از شما می
کنم احزاب یا حکومت احزاب، خواستۀ مردمی را محقق خواهند کرد، هرگز؛ تصور می

زودی یا در های ستمدیده بهعنوان عراقیخاطر یقینم به اینکه شما حقوق خود را بهبلکه به
 الله.شاءخواهید ستاند و تظاهراْت گامی است در این مسیر؛ انزمانی معین 

 :2016جوالی  10نوشت/ پی

علی حبیب المختار: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای ما. تا پای جان با 
 تو هستیم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

زنده بدارد. مشتاق تو  و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. علی عزیزم، خداوند تو را
 الله.شاءهستم. ما

 :2016جوالی  10نوشت/ پی

اند احمد جاسم العبساوی: سالم بر شما آقای من. بیماری دارم و پزشکان گفته
ها خودشان موجب بیماری دخترم ترسم نزد پزشکان بروم؛ زیرا پزشکعالجی ندارد. می

ترسم در حقش کوتاهی ان نبرم، میفاطمه هستند، و از طرفی هم اگر او را نزد پزشک
همه مشکالت  ینکنون با وجود ابیماری شوم. آقای من! ا  خودم عامل کرده باشم و
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در این شرایط  خواهمیو من نم شودیشروع م یندهآ ۀشنباز درسم  .کار کنمهچ دانمینم
و از  رانده ینجااز ا هایمیبه قول قد خواهمیهم نم یاز طرف ؛کنم یلتحصترکدشوار، 

در مرکز پژوهش برسم و نه به درمان دخترم. همسرم  یلنه به ادامه تحص ؛آنجا مانده شوم
 ینالحرمینکه به او گفته درمان دختر شما در ب دیدهبه نام احمد را  یمرد رؤیادر  یروزد

محمد؟ خداوند را به حق مادرت آل یوسف یا یابیمدرمان را چگونه ب ینا ینکاست. ا
به شما  ترو هرچه زودگرداند هر آنچه غم و اندوه است از شما دور  دهمیفاطمه قسم م

 العالمین.آمین یا رب .تمکین دهد
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. حبیب من، خداوند تو را زنده بدارد. معالجۀ او و 
چیزی او را به زیارت امام مراجعه به پزشکان متخصص را ترک نکن؛ اما پیش از هر 

 ببر. حسین

 تواند انجامش دهدزن نقش بزرگی دارد که مرد منی

 :2016جوالی  10نوشت/ پی
 ایهام عدنان: سالم و رحمت خدا بر شما.

کنند و حکم بانوان انصاری که با شوهرانشان که مخالف دعوت هستند زندگی می
برخالف کند چیست؟ زیرا او ـمنع می طبیعتًا شخص مخالف، ما را از شرکت در تظاهرات

 ـ از اصل و اساس، به امر شما پایبند نیست.یک انصاری
نصیحت شما به نحوۀ رفتار من با مادرم چیست که مخالف، ولی مسکین است و ما را 

 خواهم او دلگیر شود؟دوست دارد و نمی
های زندگی سختیخاطر ناراحتی مادری که و آیا تظاهرات بر ما واجب است؟ و اگر به

 را چشیده است امتناع کنیم چه؟
توانم بیش از ام تنگ شده و راه گریز ندارم و نمیاز شما درخواست دعا دارم؛ چون سینه

 این تحمل کنم.
 دختر شما، ای نوِر دیده.
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

قطعًا زن نقش و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. دخترم خداوند تو را زنده بدارد. 
جای یک زن ایفای نقش کند؛ زیرا زن خصوصیتی دارد تواند بهبزرگی دارد و یک مرد نمی

 ها بسیار بیشتر از تأثیر مرد است.که مرد ندارد، و تأثیر اجتماعی زن در برخی موقعیت
دادن جامعه و تأثیرگذاری در آن را دارد، قطعًا زِن خردمند و زنی که قدرت مخاطب قرار

بیند ظلم و ستم، مردمش خصوص که میبرابر جامعه، واجب اخالقی بر گردن دارد؛ به در
را درهم شکسته است و قطعًا زنان دیگر باید او را پشتیبانی و حمایت کرده و  هاآنو حقوق 

 همراهش خروج کنند.
ام اما مسئلۀ خروج زنان برای تظاهرات، پاسخی بیش از آنچه در پاسخ قبلی گفته

توانی از آن پاسخ مطلع شوی؛ و بنده نگفتم تظاهرات برای زن، واجب ندارد. میوجود 
 شرعی است.

 :2016جوالی  11نوشت/ پی
 احمد الکربالئی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما...

 خداوند شما را از هر بدی حفظ فرماید، آقای ما!
دانند قابل فهم نمیپرسش: برخی افراد مطالبۀ حکومت تکنوکرات از طرف ما را 

چراکه ما اصحاب عقیدۀ الهی هستیم و به حاکمیتی ایمان داریم که آن را نقش بر آب 
محمدـ به حق محمد و آلکند... بهترین جواب به چنین افرادی چیست؟ خداوند ـمی

 قدم و یاری همراه شما را به ما عطا فرماید. التماس دعا.توفیق ثبات 

Ahmed Alhasan سن:احمدالح 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. آنچه را که 
کنیم و چرا این ام که چرا ما در تظاهرات شرکت میپیشتر نوشتم بخوان. بیان کرده

اما آن کسی که ؛ ای است و هدفمان از آن چیست و...صورت مرحلهخواستۀ ما به
ـ وقت خود را با اگر شما مؤمن هستیداند امیدوارم ـفهم میگویی این را غیرقابل می

 ها ضایع و تباه نکنی.ناصبی
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 :2016جوالی  11نوشت/ پی

هایی لبریز از یقین حتی با نمرود نیز رویارو خواهیم شد. خداوند از زهرا الحسینی: با دل
داده و ما از قیود و ما پیمان گرفته است که قائم موعودش را یاری کنیم. به ما درس آزادی 

ها عطا فرماید؛ سربازانی که ایم. خداوند به قائم، ارتشی از تمامی سرزمینزنجیرها رها شده
کننده به خدا را یاری کنند **** صبر نکن که صبر حدودی دارد، به پا خیزند و دعوت

 صدای اذان باال گرفته **** اکنون عصر ظهور فرارسیده است.

Ahmed Alhasan الحسن:احمد 

خواهم با رحمت خود به سید جلیل مجاهد، خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
االمام الحسینی رحمت کند و او را در ِعّلیون باال ببرد و مقامش را به فضل و منت خود عبد

 رفعت بخشد.

 زبان در سیطرۀ قانون تکامل است

 :2016جوالی  11نوشت/ پی

 و رحمت و برکات خداوند بر شما.حیدر دعیج الکربالئی: سالم 
 خواهم در خیر و عافیت باشی.آقای من از خدا می

ای در طول ماه شوال برای ما فرصت خواهید شما در صفحۀ شخصی خود نوشته
در ذهن خود  هایی را که چندین ماه استداشت؛ به همین دلیل خواستم برخی از پرسش

 ام از شما بپرسم:نگه داشته
گویند قرآن پر است از تناقضات علمی، جغرافیایی، ... و... و...، و میپرسش: ملحدان 

 از جملۀ این اشکاالت، اشکال تشکیل جنین است که در قرآن آمده است:
راٍر َمکیٍن  َجَعْلناُه ُنْطَفًة فی

َ
ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا  *ق ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ

آنگاه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. )او را نطفه اْلُمْضَغَة ِعظامًا َفکَسْوَنا اْلِعظاَم َلْحماً 
و آنگاه [ مضغه گردانیدیم، صورتصورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را ]بهنطفه را به
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 1(.ها را با گوشتی پوشانیدیمهایی ساختیم، بعد استخوانمضغه را استخوان
 و آیات دیگر در همین معنا.

گوید قرآن مراحل تکوین جنینی را از نطفه به علقه به مضغه به می هاآناشکاِل 
ها بیان کرده است و پس از مرحلۀ تکوین استخوان، به مرحلۀ پوشاندن آن استخوان

طور کامل با ها را با گوشتی پوشاندیم﴾، و این بهرسد ﴿بعد استخوانان با گوشت میاستخو 
یابند. زمان تکوین میهای علمی در تعارض است؛ اینکه استخوان و گوشت همپژوهش

تواند با فاصلۀ زمانی اندکی حتی هیچ جایگاهی برای این دیدگاه که این مراحل می هاآن
ـ دقیقًا کردن گوشت از استخوانجداگیرند؛ زیرا این دو مرحله ـهم انجام شود در نظر نمی

کنند؛ طوری مرحلۀ یکسانی هستند و آن را به مرحلۀ جداسازی کاغذ به دو نیم تشبیه می
یابد شود تکوین میای که قسمت دوم مشتق میکه هر قسمت از دو نیمه در همان لحظه

ان و گوشت هیچ چیزی وجود ندارد که شود. در نتیجه برای تکوین استخو و جدا می
 اسمش مرحلۀ قبلی یا مرحلۀ بعدی بوده باشد.

 فرزند شما، حیدر دعیج.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و علیکم السالم
این نکته برای داشته باشد. « بودنَبعد»الزامی وجود ندارد که حروف عطف، داللت بر 

 پاسخ به پرسش شما کافی است.
نیستیم؛ به این معنا که طبق تصور و « شدهزبان قانونمند»به عالوه: ما معتقد به 

دیدگاه ما زبان )یعنی زبان انسانی( تابع قانون تکامل است. در نتیجه محاکمۀ یک زبان 
های هایی از  زبان افرادی که در همان منطقه در دورهمربوط به یک بازۀ زمانی با متن

صد دقیق و صحیح دانستن دراند و صدگفتههمان زبان سخن میزمانی قبل یا بعد با 
ای اشتباه است؛ و متأسفانه این چیزی است که در وضع قواعد زبان عربی چنین محاکمه

                                                                                                                                                                 
 .]14و  13ون:مؤمن]. 1
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 ـ روی داده است.شدشدن قرآن با آن زبان سخن گفته میکه در زمان نازلـ
های ها و حوزهخصوص در عرصۀ دانشگاهطبیعتًا این یک مفهوم جدید است؛ به

طور کلی این مطلب را به نظریۀ تکامل اعتقاد ندارند. ما به هاآنعلمیۀ عربی؛ زیرا 
الله افراد بسیاری به آن شاءتردیدی در آن راه ندارد اثبات کردیم و انوای که شکگونهبه

حتی برخی ام که افراد بسیاری ـاعتقاد پیدا خواهند کرد، حتی مخالفان ما. بنده مطلع شده
عقیدۀ خود « خداییتوهم بی»ـ پس از انتشار کتاب از رجال دین که مخالف ما هستند

 اند.درمورد نظریۀ تکامل را تغییر داده
 مرا از دعای خود فراموش نکن.

 :2016جوالی  11نوشت/ پی
Ali Bajalan سالم از طرف انصار احمدالحسن: سالم بر تو ای عزیز و موالی من .

 سوئد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خداوند 
خواهم که تو و همۀ مردان و زنان مؤمن در سوئد را به آنچه خیر آخرت و دنیایتان در می

از  فرماید. مراآن است توفیق دهد. او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می
 دعای خود فراموش نکنید.

 :2016جوالی  11نوشت/ پی
جنان الشهداء: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقا و موالی من. از خدا 

زودی برای شما تمکین عطا فرماید. سالم مادر و خواهران و عمه و همۀ خواهم بهمی
 ند.از شما طلب دعا دار  هاآنرسانم. ام را به شما میخانواده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی
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ـ قطعًا تأثیر دردناکی بر جان بغدادگذاری اخیر الکراده در پایتخت ـعباس الظاهر: بمب
در عرصۀ رسانه است. شدن تاجران خون ها داشت؛ ولی آنچه مشاهده کردیم ظاهرعراقی

پوشند و مردم عراق آورند، ردای رهبانیت میها را برای ابراز درد به صدا درمیزنگ هاآن
برای اولین مرتبه متعرض چنین ویرانی و تباهی شدند بدون هیچ تفاوتی میان کودک و زن 

ت های خونی که از زمان سقوط مجسمۀ صدام در مرکز پایتخطوری که جویو پیرمرد، به
 شود.ـ از این مردم ستمدیده جاری شده است به دست فراموشی سپرده میبغدادـ

های تبهکاری اسپایکر شهید بود و قربانی 1500« جسر االئمة»های ماحصل قربانی
گذاری تروریستی که آخرین بمبشهید، و این آخری ـ 200شهید، ملعب بابل  1700

صفتان با ید شد. آنچه من دیدم این بود که زالوشه 500ـ در الکراده بود که نخواهد بود
خواهم بگویم مردم فقط با یک کلمۀ ما موافق این کارها نیستم در رسانه حاضر شدند... می

لبه است و در همان وقت که نقاب از حقیقت کند؛ آری، اما تیغ دوها جادو میچراغ رسانه
کند... به همۀ دانند برمال میدارد دروغ مدعیان را از جایی که خودشان نمیبرمی

گویم می کنندگناهان تجارت میپرداز و راهبان ریاکاری که با خون بینماهای دروغمقدس
وارتان را پاک کنید. آن کسی که حق های تمساحاظهاردردهای دروغینتان را رها، و اشک

نیست ولی آنجا که محل اجتماع مسلمانان های بغداد ـگذاری یکی از کنیسهدارد در بمب
ـ بگرید و خوابش نگیرد همان کسی است که خداوند او را رحمتی رحمانه کشته شدندبی

زدۀ همسران و زنان ماتمبرای جهانیان قرار داده است و گرسنگان همه جای زمین و بیو
پسران و دختران و یتیمانشان در انتظارش هستند و منتظرند تا بر سرهایشان دست 

آقای مردم زمانش  ا برایش باز کنید زیرا او پس از پدرش حجت بن الحسنبکشد... راه ر 
اند و اهمیتی به کسانی که در پی دشمنی ها خارج شدهاست... او همراه انصارش به خیابان

زنند. ما صدایمان دهند و سخن خود را رو در روی دزدان و ستمگران فریاد میهستند نمی
تا « میدان را برای اوالد انبیا و اوصیا خالی کنید»کنیم د میسوی شما بلنو انگشتمان را به

دیدگان را ببندند و بر های مردم را مرهم نهند و سرهای آسیب]همراه انصارش[ جراحت
 نوازش بکشند. سرهای یتیمان دست

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

فرماید. از خدا  خداوند شما را زنده بدارد، و بهترین پاداش نیکوکاران را به شما عطا
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 خواهیم با رحمت خود بر ما رحمت بورزد و با همۀ ما با لطف خودش رفتار کند.می
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

المنشد حسنین الربیعی: موالی من، خداوند قلبت را یاری کند. شما به اتفاقی که 
به شما  گردد و کسی کهشود داناتری. کسی که به شما متمسک شود ناکام نمیحاصل می

گردد و کسی که گردد و کسی که شما را ترک کند مأیوس و خاموش میپناه بیاورد ایمن می
شود. سالم و رحمت و برکات خداوند بر تو ای حبیب من. به شما پناه نیاورد سرگردان می

سپاس و ستایش خدایی را که برای گناهکاراِن تقصیرکاری چون من این در را باز کرد تا با 
وگو کردیم. سپاس خدای را بر این نعمِت آمده از طرف پروردگاری وگو کنیم و گفتتشما گف

 کریم و مهربان.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا 
مرا از دعای خود خواهم تو را به آنچه خیر آخرت و دنیایت در آن است توفیق دهد. می

 فراموش نکن.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

منسا عباس الربیعی: سالم و رحمت و برکات خدا بر شما. خداوند امن و امان روزی 
 شما فرماید و همان طور که به شما وعده داده است شما را تمکین دهد.

 الحاجات را قسم دهید؛ ولیکشم از شما بخواهم قاضیموالی من! خجالت می
دانم شما اهل رحمت و عفو و کرم هستید و سائلی را که به درگاه شما ایستاده است رد می

دانم که ام و توقع َکَرم و مهربانی شما را دارم و میکنید. امروز من به درگاه شما ایستادهنمی
کردن به خوی شماست؛ پس با دعاوتو کریم و از اوالد کریمان هستی و عفو و کرم، ُخلق

محمد بر من منت بگذار تا آن هنگام که در برابر پروردگارم مبعوث ت قدم و یاری آلثبا
 شوم.می

 و سالم و صلوات بر محمد و آل محمد.
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا بخواه شما را 
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 تان فرماید.ا روزیتوفیق دهد و خیر آخرت و دنیا ر 
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

Suehila Smith سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، آقا و موالی من! ای قائم :
 !محمدآل

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر همۀ شما.
 محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا.اللهم صل علی محمد و آل

 العالمین.اللهم، آمین یا رب 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
 را توفیق دهد و بهترین پاداش نیکوکاران را به شما عطا فرماید.

 :2016جوالی  11نوشت/ پی

 زهاء عدنان المحنة: سالم بر شما ای حجت خدا در زمینش...
 و دلیل او برای بندگانش...

 دهم شما بسیار نصیحت کردید...شهادت می
 گوارا باد بر انصارت، ای پدر بسیار مهربان و معلم دانا...

وسیلۀ شما از هالکت نجات داد و در سپاس و ستایش از آِن خدایی است که ما را به
 های جهل و کوری رهایمان نکرد...تاریکی

هایت. از شما پیشی ات و اجرای فرمانا داریم برای یاریپدرم، از شما درخواست دع
 افتیم تا هالک شویم...گیریم تا از حد بگذریم و از شما عقب نمینمی

 ای پدرم، مرا به خودم وامگذار...

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ا خواهم مر و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
توفیق خدمت به شما عطا فرماید و اینکه عملی صالح که مورد رضایتش باشد به انجام 

 برسانم.



 پیک صفحه ...................................................................................... 426

 :2016جوالی  11نوشت/ پی

 یمانیة الهوی: آری؛ به خدا قسم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند تو را زنده بدارد و بهترین پاداش نیکوکاران را عطایت فرماید.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

رسد گناهانم رویم را احمد یا املی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. به نظرم می
 اند و شما از ما رنجیده خاطر هستی.سیاه کرده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. حبیب من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا 
شما عطا فرماید و اینکه عمل صالحی انجام دهم که او را خواهم مرا توفیق خدمت به می

 راضی بگرداند.

 بودن اینکه خلیفۀ خدا اّمی باشدجایز

 :2016جوالی  11نوشت/ پی
 احمد آلبو حسن: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید کریم ما.

 در کتاب عقاید اسالم چنین نوشته شده است:
 یناز ا یشخواندن و نوشتن دارد، ب ییتواناخدا رسول  ندنکیم یانکه ب یاتیاما روا»

 «نیست.دادن یقها تطبآناز  و منظور هستند ییتوانا ینکه در مرحلۀ اثبات ا یستن
اّمی بود و  وگو کردیم که آیا رسول خداما با برخی از برادران در این خصوص گفت

 توانایی خواندن و نوشتن نداشت؟
 د کردند در این خصوص از شما سؤال کنیم...برخی از دوستان پیشنها

دانست چرا از نویسندگان وحی و ـ میطور کلیبهو اگر پیامبر خواندن و نوشتن را ـ
 نامه بنویسد؟گرفت تا صلحکمک می علی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. آنچه در اینجا 
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اش به این روایت احتجاج کنم این است که اگر فرد مخالف برای اثبات عقیدهبررسی می
صالحیت این روایت بودن یا نبودن و صالحیت یا عدمپوشی از صحیحکند، با چشم

کند اثبات وجود توانایی است نه روایت در این باب داللت می ینگویم: نهایت آنچه امی
بودن رسول خدا ندارد؛ و نفی جواز اّمی هاآنتطبیق. اثباِت داشتن توانایی، سودی برای 

مانند یک  هاآنبودن خلیفۀ خدا ثابت شده است. رسول خدا با ـ جواز اّمیفراتر از آنزیرا ـ
ند برخورد کرده است و کسانی که با آن حضرت برخورد داامی که خواندن و نوشتن نمی

اند )با این استدالل، حتی اثبات اینکه او توانایی نوشتن و اند این مطلب را دانستهداشته
یعنی فرستاده یا خلیفۀ خدا در بودن اینکه رسول خدا ـخواندن دارد در عمل برای نفی جایز

 رد؛ یعنی امی است(.نویسد ارزشی نداخواند و نمیـ نمیزمینش
خاطر این تالش برای خواندن و امیدوارم مرا از دعای خود فراموش نکنی. از شما به

عمل و مدافع محمد و  خواهم شما را از علمای باکنم. از خدا میدقت و بحث تشکر می
هایت را استوار محمد قرار دهد و درهای رحمتش را برایت بگشاید و توفیقت دهد و گامآل
 کند.رد. او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی میبدا
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

انوار الزهراء الطائی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقا و موالی من، قائم 
 محمد!آل

ای اعتراض کرد و پس از اینکه پاسخش را دادیم آقا و موالی من! یک نفر با شبهه
 نوشت: نوشت زیر را برایمپی

مناظرۀ زنان با مردان را مباح کرده است؟ ...  احمدالحسنانوار الزهراء الطائی... آیا »
 ...«گیرد؟ آیا به تعداد کافی مرد ندارد که از زنان کمک می

 کنم!واقعًا از این افراد تعجب می
گاه نیست که این بزرگوار حق را ـصلوات پروردگارم بر اوآیا از نقش زینب حورا ـ حتی  آ

 داد؟!یاری می در حضور امام سجاد
 خداوند قلبت را یاری دهد

 و تو را یاری فرماید، ای نور دیدگانم.
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 دختر شما و خادم شما: انوار الزهرا.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

الرزاق القطرانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای سید من، محمد عبد 
 محمد!یمانی آل

آید و ای پیش میدهیم مسئلهگاهی اوقات در خصوص کارهایی که انجام می
الله راَدها »یا به تعبیر عراقی خودمان « شاء الله ذلک: این خواست خدا بود»گوییم می

د اینکه گاهی اوقات ما خود را آمادۀ چنین وضعیتی ؛ با وجو«هیج: خدا آن را هیچ کرد
ایم. حال آیا درست است بگوییم ایم یا اسباب و َاَدوات الزم را برای آن در نظر نگرفتهنکرده

ایم؟ و آیا اسباب الزم را برای آن آماده نکرده خدا چنین خواسته است، با وجود اینکه ما
زودی برای شما خواهم بهخدای سبحان می ارادۀ خدا در چنین کاری دخالتی دارد؟ از

 چیز عذرخواهم.تمکین عطا فرماید و از خدا و شما به خاطر همه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیزم، خداوند تو را زنده بدارد. کسی که چیزی 
داند برای است شخصی که می کند؛ یعنی آیا عاقالنهرا بخواهد اسبابش را نیز فراهم می

دهنده قرار ـ بیدار نخواهد شد، هشدارزنگ هشدار کنار سرش دادنجز با قرارنماز صبح ـ
؟! قطعًا پاسخ منفی است! «خدا هیچش کرد»ندهد و وقتی نماز صبحش فوت شد بگوید 

 عزیز من، این خدا نبود که آن را هیچش کرد؛ خوِد تو هیچش کردی.
 :2016ی جوال 11نوشت/ پی

 نوفل عدنان البصراوی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
تر برای شما نوشتم. امیدوارم دعایم فرمایی تا از انصار شما باشم و خودم و پیش

را از شما « پسرم»خواهم کلمۀ ام فدای شما شویم. من از شما درخواستی دارم؛ میخانواده
 فرما و مرا رد مکن؛ ای نور دیدگانم.بشنویم. فدایتان شوم. دلم را شاد 
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. همۀ شما 
خواهم مرا خدمت توفیق به شما عطا فرماید و ـ فرزندان من هستید. از خدا میاللهشاءانـ

 را راضی سازد.اینکه عمل صالحی انجام دهم که او 
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

 ساره حسن: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای سید بزرگوار ما!
 ام را بسیار مشغول کرده است.موالی من، پرسشی ذهن من و خانواده
 شده گردید...آقای من، پدر من قربانی نظام سرنگون

 بینیم که او زندانی است.ولی ما بسیار رؤیا می
دعوت را شنیدم و »ایم که او با شما بیعت کرده است و گفت: آقای من، در رؤیا دیده

 «آمدم بیعت کنم.
 ای که زندانی است چه معنایی دارد؟اما دیدن مرده

 دعای خالصانۀ ما و محبت و والیت ما از برای توست.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

شما را زنده بدارد. از طرف او صدقه  و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند
 دهید به او هدیه کنید.بدهید یا نماز بگزارید یا ثواب کارهایی را که انجام می

 :2016جوالی  11نوشت/ پی

 نور احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای پدر بزرگوارم...
 خواهم شما و خانوادۀ بزرگوار در هزار خیر باشید...از خدا می

شدن امورم موالی من، ای نور دیدگانم، نیازمند دعاهای پاک شما برای آسان
 هستم...

 اش نیستم...از خدا امید آن دارم که سالمم را پاسخ دهید؛ گرچه شایسته

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم خیر و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
 ت و دنیا را روزی شما فرماید.آخر 
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 :2016جوالی  11نوشت/ پی

محمد ماجد النصار: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، آقای من. خداوند شما و 
خواهم هرچه زودتر به شما در زمین تمکین دهد... آقای انصارت را حفظ فرماید. از خدا می

شدن ل بدم و حسن عاقبتم و هدایتخواهم برای صالح نْفسم و تغییر حامن، از شما می
 پدرم به دعوتتان دعا فرمایید...

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم خیر و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
 آخرت و دنیا را روزی شما بفرماید.

 :2016جوالی  11نوشت/ پی
و برکات خداوند بر شما، ای سید عزیز ما! از خدا شیخ مرتضی شریفی: سالم و رحمت 

خواهم در خیر و عافیت باشید و خداوند شما را از هر بدی و ناخوشایندی حفظ فرماید و می
 بر شما با پیروزی و تمکین، مّنت َنَهد، به حق محمد و آل محمد!

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ن، شیخ مرتضی شریفی، خداوند شما را و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز م
ات بگرداند. مرا از دعای خود خواهم خیر آخرت و دنیا را روزیزنده بدارد. از خدا می

 فراموش نکن.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

: سالم و رحمت و برکات خداوند بر Sheikh Ali Alabeahimeشیخ علی ابراهیمی 
قالب جهانی است؛ همان روزی است که همۀ انبیا شما. ای پسر کریمان، این همان روز ان

دست تو حاصل شود و کشند تا پیروزی و ظفر بهانتظارش را می و فرستادگان
ایم تا عدالت الله همراه تو ای پسر پاکیزگان. موالی ما، ما تا آخرین نفس ایستادهشاءان

های که حجتی از حجت های خداوند بر ماستسراسر این زمین را فرابگیرد و این از نعمت
اش کنیم. موالی من، انصار ـ یاریاللهشاءانمتعال در زمان ما باشد تا ـوخداوند سبحان

در خیر و برکت و در خدمت شما هستند. امیدوارم با دعا برای ثبات و حسن عاقبت، بر ما 
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قی فرمایید که خداوند صدقه قسم،  دهد. به حضرت زهرادهندگان را پاداش میتصدُّ
تپد و چشمانمان گریان است. موالی هایمان برای تو میمن مشتاق دیدار تو هستم، دل

نام احمد که به به ای دارم که امیدوارم به نرمی پذیرایش باشید. پسری دارممن، خواسته
دهم تواند سخن بگوید. شما را به مادرت سوگند میچهار سال و اندی رسیده است و نمی

ولی  ،گفت یسخن م او قبالً اش به من بفرمایی. یا راهی برای معالجهبرایش دعا کنی 
 یگرن دآو بعد از  کردنیهکرد به گر  مغرب شروعهنگام  ناگهان سال داشت دو یوقت

ی موالـخدا سوگند  . بهاست یشاز گلو دکردن فکر هاآنو بردم پزشک نزد ! صحبت نکرد
او شوم. فدایت شوم؛ ناراحت می یلیخ یدبگو تواند سخنیکه نم بینمیاو را م یوقت ـمن

 ی.دانبهتر میفرزند شماست و شما خود 
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، شیخ علی ابراهیمی! خداوند تو را زنده 
اری پیروزمندانه هایتان را استوار بدارد و یخواهم شما را توفیق دهد و گامبدارد. از خدا می

الله سخن خواهد گفت و زبانش به فضل خدای سبحان شاءعطایتان فرماید. پسرت ان
 گشوده خواهد شد.

 :2016جوالی  11نوشت/ پی
خواهم محمد! از خدا میغسان االنصاری: سالم بر شما ای آقا و موالی من، قائم آل

محمد )شیخ نصیف( به شما ابوشما و خانوادۀ بزرگوار در خیر و عافیت باشید. از طرف 
محمد؛ او ای آلرسانم. او درخواست دعا و حسن عاقبت همراه شما را دارد، سالم می

وضعیت سالمتی خوبی ندارد. بنده نیز از شما درخواست دعا و حسن عاقبت دارم و اینکه 
 محمد.میان ما و شما یک آن، فاصله نیفتد، به حق محمد و آل

Ahmed Alhasan الحسن:احمد 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

Iyoob Yomyai سالم بر تو ای سید ما و ای بندگان صالح خدا! اسم من ایوب :
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در جنوب تایلند هستم. ما مشتاق شماییم و واقعًا خوشحالیم « ترانگ»یومیای متولد شهر 
زودی بیشتر خواهد شد. از شما الله. تعدادمان بهشاءوستداران شما هستیم، اناز اینکه از د

 خواهیم دعایمان کنید ای موالی ما. سالم بر شما از طرف خودم و خانواده و دوستانم.می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ا و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند شما را زنده بدارد. از خد
ـ است سبحانخواهم همۀ مردان و زنان مؤمن پاک در تایلند را به آنچه مورد رضای او ـمی

 تان فرماید. مرا در دعای خود فراموش نکنید.توفیق عطا، و خیر آخرت و دنیا را روزی
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

 .محمدمحمد رمضان المنصوری: سالم بر شما ای آل
 خانواده و انصارت را از هر بدی حفظ فرماید.خواهم شما و از خدا می
ات فاطمۀ زودی شما را تمکین عطا فرماید؛ به حق سیدۀ زنان جهانیان َجّدهخداوند به

 زهرا!
 خواستار دعایت هستم، ای پسر کریمان.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 د.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند شما را زنده بدار 
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

خواهم شما را در محمد سعید العطبی: سالم بر شما ای سید و موالی من! از خدا می
 شادی و سرور را به دلت وارد فرماید. زمینش تمکین دهد و به حق فاطمۀ زهرا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

زنده بدارد. از خدا  و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را
محمد را وارد کرده است وارد خواهم تو را توفیق دهد و در هر خیری که محمد و آلمی

 فرماید؛ و مرا از دعای خود فراموش نکن.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

علی الحسنی االنصاری: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای من، ای 
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قدم و فرجام نیک، دعا  برای من و برادران انصارم جهت ثباتاحمد. از خدا تمنا دارم 
 فرمایی، ای نور دیدگانم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا 
اهلش است  خواهم تو را به آنچه دوست دارد و راضی است و آنچه خدای سبحانمی

 فیق عطا فرماید.تو
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

عفوکی فاطمة: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای سید و موال و پدر مهربان 
 ما...

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

مت و برکات خداوند بر شما ای موالی بزرگوار من. از عباس العثمان: سالم و رح
ترین خالیق خواهم شما را توفیق عطا فرماید و به حق محبوبمتعال میوخداوند سبحان

 تان نماید.ـ یاریمحمد و آل محمدـ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11شت/ نوپی

Nrges Albatoll سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید و موالی من، ای :
 بیت پاک و مطهرت.، و بر اهلمحمدیمانی آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی
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Hadi Al Mohebزود زودِی خواهیم به: سالم بر شما ای سید و موالی من. از خدا می
شما را تمکین عطا فرماید تا در سایۀ حکومت شما، امن و امان و راستی و عدالت فراگیر 

ـ تسلیم تو شدن و اطاعت از اوامرت و عمل به حق تو ای سید منخواهیم ـشود. از خدا می
. ای پدر مهربان، و تو چه نیکو پدری هستی. از شما درخواست همراه تو را روزی ما فرماید

دعا داریم ای موالی من، ای پسر پاکان. روح من و پدر و مادر و فرزندانم و مالم فدای تو. 
 ام ببخشایی.خاطر کوتاهیامیدوارم ای موالی من، مرا به

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 بیب من، خداوند تو را زنده بدارد.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. ح
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

Muhammad Al-Matrouk: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید و موالی
 محمد!من، قائم آل

هر سال در هزار خیر باشی، ای پدر مهربانی که هرکس والیتش را نداشته باشد، بهرۀ 
 قدمان بر والیتت قرار دهد.. خداوند ما را از ثابتخود در دنیا و آخرت را تباه کرده است

ـ بندۀ گنهکار و تقصیرکار، پرسشی در خصوص روایتی آورم از منو به خدا پناه میمن ـ
اکثروا من »ـ برایم توضیح دهید که معنای ای آقای منخواهم ـاز کافی دارم. از شما می

ا این حدیث صحیح است یا ناصحیح؟ و چیست؟ آی« سبهم: آنان را زیاد سب و ناسزا گویید
جهت یاری دین به انجام معنای این حدیث چیست؟ با تشکر برای هر عملی که به

 رسانید.می
: محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از احمد بن محمد بن 375، ص2کافی، ج

ول کند که فرمود: رسنقل می نصر، از داوود بن سرحان، از اباعبدالله امام حسینابی
را  هاآنگزاران را دیدید، بیزاری از پس از من وقتی تردید کنندگان و بدعت»فرمود:  خدا

جویی سخن بگویید و عیب هاآن آشکار کنید و زیاد سب و ناسزایشان گویید و بسیار دربارۀ
برحذر  هاآنرا متهم کنید تا برای ایجاد فساد در اسالم طمع نکنند و مردم از  هاآنکنید و 

اشند و از بدعتشان نیاموزند تا خداوند با این کار برایتان حسنه بنویسد و درجاتتان را در ب
 «آخرت باال ببرد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند شما را زنده بدارد. نظر خود را 
این صفحه منتشر شده است. محکِم ام و در وضوح گفتهدربارۀ مسئلۀ سب و ناسزا به

 گفتن نهی فرموده است. تمام.کردن و ناسزاقرآن از سب
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

حیدر الکرار: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... ای موالی من، قائم 
دانم تقصیر و کوتاهی من عاملی است . مرا از دعای خود فراموش نفرما... میمحمدآل

شوم؛ اما آرزومند این باقی خواهم ماند که روی  شود از پاسخ شما محرومباعث میکه 
ام و شما تنها ام تاریک کردهراستی که دنیا را با روی تیرهکریمت را از من برنگردانی... به

. )دختر محمدامید ما هستی؛ پس ما را از َکَرم خود محروم نفرمایید، به حق محمد و آل
 العثمان( مقصر شما، مها

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

قدوتنا فاطمه زهرا: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید و موالی من، قائم 
 !آل محمد

ام شرایع را مطالعه کند، اما دچار ـ احکچه مرد، چه زنآقای من، اگر یکی از انصار ـ
سبب این بیماری پیاده نکند و نتواند بر نْفس بیماری شک و وسواس باشد و احکام را به

غلبه کند، آیا در حالی که عالم به حکم است به خاطر این عمل « امرکننده به بدی»
 گناهکار است؟

دهند جام نمیسبب شک و وسواس اندانند و بهوقتی می هاآننصیحت شما به 
 چیست؟

انتظار پاسخ ما را روشن فرمایید. خداوند به شما جزای خیر دهد، ای سید ما. چشم
شما هستم ای موالی من؛ گرچه من مستحق و شایستۀ آن نباشم که پاسخمان را 

کشیم ولی شما اهل جود و کرم هستید و بفرمایید. ما بار گناهان و معاصی را به دوش می
کنید. ای آقای من، از ای دارد هرگز رد نمیرا قصد کرده و از شما خواستهکسی را که شما 
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خواهم دعا کنید تا از خادمان و انصار شما و از سیرکنندگان بر روش شما شما می
قدمان باشیم و خداوند احوال ما را اصالح فرماید و در رحمت و از ثابت محمدآل

که در آن هستیم خارج نماید و خطاها و  فراگیرش واردمان کند و ما را از گناهانی
 .محمدتقصیراتمان در حق شما را بیامرزد، به حق محمد و آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. عمل کند و به شک 
 توجهی نکند.

 :2016جوالی  11نوشت/ پی

ت و برکات خداوند بر شما، ای موالی من: از شما فقط مفید المؤمن: سالم و رحم
 یافتن برادران انصارم هستم.خواهان دعا برای توفیق

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند شما را زنده بدارد. از خدا 
 خواهم با رحمت خود بر شما رحمت آورد.می
 :2016ی جوال 11نوشت/ پی

Mlak Ahmdخواهم در خیر و : سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. از خدا می
بیت هستم ... از شما عافیت باشی و از خدا خواستار ثبات قدم بر والیت شما اهل

 خواهم دعا بفرمایی.می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 بدارد. و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. از خدا jihad algazyالشیخ جهاد الغزی 
بیتت با همۀ خیر، منت بگذارد و شما را تمکین دهد، و ما را بر خواهم بر شما و اهلمی

ای سید ما. پدرم قدم بدارد. التماس دعا برای پدر و مادر و خانواده داریم، والیت شما ثابت
عاقبت خواهم برای گشایش از آن برایش دعا فرمایی و نیز ُحسندر شرایطی است که می
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همراه شما، و وضعیت سالمتی مادرم نیز هیچ خوب نیست. او شما را دوست دارد و 
عنوان ذخیره و عطیۀ الهی کند، آقای من. خداوند شما را برای ما بههمیشه یادتان می

 حفظ بفرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ـ خداوند شما را زنده شیخ جهاد الغزیو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من ـ
 کنم.بدارد. از خدا برای تو و خانوادۀ کریمت طلب خیر دنیا و آخرت می

 :2016جوالی  11نوشت/ پی
Mohamed A.Alsalehy َسمت

َ
دهم به حق مادرت می: موالی من، روحم به فدایت. ق

تریِن کریمان ـ برایم دعا کنی؛ تو که کریمبرترین سالم و صلوات بر او و شما فاطمۀ زهرا ـ
 هستی.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

هایت را به آنچه خواهم توفیقت دهد و گامعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا می
عطا فرماید. او سرپرست من است و صالحان را خیر آخرت و دنیایت در آن است توفیق 

 کند.سرپرستی می
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

سید طالب صافی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای سید عزیز ما! خداوند 
آیا »ـ که ما مشتاق تو هستیم. ای پسر زهراتو را یاری دهد، ای سید من! به خدا سوگند ـ

« گردند؟!بینیم؟! آیا آن روزها برمیگردند و تو را دوباره میه برمیآن روزهای ما دوبار 
قدم گردان. دعایمان کن محمد مشرف فرما و همراهشان ثابتپروردگارا! ما را به دیدار آل

یابیم و رضایت پروردگار ای سید ما، ای نور دیدگانم، که ما با دعای تو توفیق خیر می
 آوریم.سبحان را به دست می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ات و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. حبیب من، سید طالب صافی، خداوند زنده
آورد در خیر خواهم شما و خانوادۀ کریمت و هرکس که به شما پناه میبدارد. از خدا می
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 باشید. مرا از دعای خود فراموش نکنید.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

شد وبیت نبوت، جایگاه رسالت، محل آمدم بر شما ای اهلجعفر الیمانی: سال
های های علم، نهایت بردباری، بنیانفرشتگان، محل فرود وحی، معدن رحمت، خزانه

ها. از خدا به حق فاطمۀ زهرا عزیزۀ محمد )صلوات خدا بر آنان( جود و کرم، و رهبران امت
همۀ شرها را از شما دفع فرماید. سالم و خواهیم که تو و انصارت را از هر بدی حفظ و می

 رحمت و برکات خداوند بر ائمۀ بقیع.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 ات بدارد.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند زنده
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

انم و پدر سفینة النجاة: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید من، نور دیدگ
بزرگوارم. از خداوند بزرِگ توانا تمنا دارم شما را در زمین تمکین عطا فرماید. آقای من، از 

قدم باشیم و برای هدایت شوهرم خواهیم برای ما دعا کنید تا بر والیت شما ثابتشما می
ها و ام و انصار در مشرقخواهم برای خودم و همۀ خانوادهدعا فرمایید. از شما می

های زمین دعا فرمایی و امیدوارم از ما راضی باشی، به حق سیدۀ زنان جهانیان غربم
 .فاطمۀ زهرا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

بر شما. خداوند شما را سالم و رحمت و برکات خداوند  :یهمهأنهیهة وتهأجهیه أحهمهد
زنده بدارد، ای موالی من. ارواح ما فدای تو ای سید و موالی من. از خداوند خواستار 

 الله. ای موالی من، از شما التماس دعا داریم.شاءتمکین هرچه زودتر شما هستیم، ان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 زنده بدارد.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را 
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 :2016جوالی  11نوشت/ پی

Rasoul Ibrahim Alkaabi سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. حال شما چطور :
خواهیم همیشه در صحت و عافیت باشید و موالی من. از خدای کریم می است، ای سید

های ی بتو خداوند بر عمرتان بیفزاید. ای کسی که حقیقت را به ما آموخت و ما را از بندگ
گو بیرون آورد. محبت خالصانۀ ما برای توست ای سید و موالی من. از شما خواستار سخن

دعا هستیم، ای سید و موالی من. ما همیشه برای تمکین شما و اینکه تا آخرین نفس، 
 کنیم، ای آقای من.دوستان طالقانِی تو باشیم و شعارمان احمد احمد باشد دعا می

Ahmed Alhasan دالحسن:احم 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

Noora AL Lawatiکار ام. خداوند کمک: سالم بر شما ای سید و موال و پدر گرامی
های دیگر غیر از عراق خواسته شده است قلبت باشد. آقای من، آنچه از مردم دولت

 چیست؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. برای برادرانتان در 
 عراق دعا کنید که خداوند برایشان گشایش ایجاد کند و از شّر ستمگران کفایتشان فرماید.

 :2016جوالی  11نوشت/ پی
Saba Jasim.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما : 

سید و امام و پدرم، برایم دعا فرما. من به شما ایمان دارم، اما همیشه احساس  ای
کنم و تان کوتاهی میشده نیستم؛ چون در خدمت به شما و یاریکنم نزد شما پذیرفتهمی

 کار هستم.در نشر دعوت مبارک کم
را توفیق تمام آنچه تمنا دارم این است که خداوند مرا بیامرزد و به حق و منزلت شما م

 خدمت به شما و خدمت به انصارتان را عطا فرماید.
 عنوان خادم خود پذیرا باشید.خواهم مرا بهاز خدا می

ام و اعالم اینکه آورد این است که قدرت رویارویی با خانوادهآنچه مرا بیشتر به درد می
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قصیر و گناهان و تاریکی کنم ندارم و این نیز از تام و روحم را فدایتان میبه شما ایمان آورده
 من است.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم خیر و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
هایت را استوار بدارد و نیروی کافی به تو بدهد تا آخرت و دنیا را روزی شما بفرماید و گام

 کند.ت و صالحان را سرپرستی میحق را یاری کنی. او سرپرست من اس
 :2016جوالی  11پی نوشت/ 

 فاطمه الحسینی: سالم بر شما ای سید من... از شما خواهان دعا هستیم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2016جوالی  11پی نوشت/ 

ی من، بسیار امیدوارم که با لطف و احسانت بر من َکَرم نهجنا الحق: ای سید و موال
فرمایی که تو اهل لطف و کرم هستی، و مرا مشّرف سازی و پاسخم را بدهی، ای موالی 
من و امید این بندۀ ذلیلی که دارندۀ هیچ سودی و زیانی نیست. تو کسی هستی که بر او 

نبودی در زر و زیور این دنیا عنایت فرمودی و به آفریدگارش نزدیک کردی که اگر تو 
 ماند.سرگردان می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما را به خیر آخرت و دنیا توفیقتان دهد. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
 کند.او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می

 :2016جوالی  11نوشت/ پی
. من عباس پسر محمد سعید، مشتاق شما عباس العطبی: سالم بر شما ای آقای من

 دارم.هستم و آرزو دارم در کنار شما باشم. من شما را بسیار دوست می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
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 :2016جوالی  11نوشت/ پی

. به حق مادرت فاطمۀ الی من، احمدعلی المرتضی: سالم بر شما ای سید و مو 
الله شاءهیچ نیستیم و ان محمدخواهم برایم دعا کنی. ما بدون شما آلاز تو می زهرا

الله دیدگان ما با رویت روشن گردد و مشرف به یاری شاءظن داشته باشی و انبه من ُحسن
 .محمدشما شویم، ای آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 الم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.و علیکم الس
 :2016جوالی  11نوشت/ پی

Mahdi Irani.سالم و رحمت خدا بر شما ای سید ما : 
سبب کارهایم از من ناراحت هستید... ای سید ما، مرا کنم شما بهاخیرًا احساس می

دارم، چون من کالم شما را برای مؤاخذه نفرما که شما کریم هستی. از شما التماس دعا 
کنم؛ اما این کار برایم سخت است چون برخی از انصار ایران )به زبان فارسی( ترجمه می

خواهم دعا کنید که خداوند سبحان در این راه دانم. از شما میخوبی نمیزبان عربی را به
 به من توفیق عطا فرماید.

 داند چقدر دوستتان دارم.فقط خدا می
 الله یکی از انصار شما، امیر از ایران.اءشان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا 
خواهم به شما توفیق دهد و کشور عزیزمان ایران را از نیرنگ ستمکاران محفوظ بدارد. می

 ا به شما عطا فرماید.خداوند بهترین پاداش نیکوکاران ر 
 :2016جوالی  12نوشت/ پی

خواهم در حسین صاحب عالوی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. از خدا می
خیر و عافیت باشید... ای سید و موالی من، سؤالی دارم که بسیار مرا مشغول کرده است. 

ش من دربارۀ سخن شما در ای ندادند... پرسکنندهاز برادران انصار پرسیدم اما پاسخ قانع
سپس نه در طلب بهشت باشد، نه در طلب »... است  1کتاب در محضر عبد صالح، جلد 
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شدن از آتش و نه هیچ چیز دیگر؛ بلکه فقط در درگاه الهی بایستد و به آنچه خواسِت دور
حضرت حق است عمل کند؛ سپس بداند که اگر بگوید مرا شفا بده، به من عطا کن، مرا 

الله از شاءان« گوید من!برسان، با من چنین و چنان کن، در همۀ این دعاها می روزی
اما موالی من، این چگونه ؛ نهندگان به دستورات شما باشیم و اعتراضی بر آن نیستگردن

گوید مرا برای بند کفشت و نمک می است در حالی که خداوند عزوجل به موسی
رد که سخن شما را به سخن خدای عزوجل به خمیرت بخوان؟ آیا ارتباطی وجود دا

های بسیاری برای خواستن دهد؟! مضاف بر اینکه دعاها و زیارتربط می موسی
های دیگر وجود دارد؟ ممکن است روشن بفرمایید؟ بهشت و خواستن روزی و خواسته

 خداوند شما را به هر خیری توفیق دهد... محتاج دعای تو هستم، ای موالی من. از من
 خواهم بر من برای یاری دینش منت نهد. )بتول خالد(ام درگذر. از خدا میبرای کوتاهی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. این پرسش در همان 
آتش اندازۀ شعلۀ طور کلی، چوب و زغال، آتش را بهکتاب پاسخ داده شده است. به

 شناسند.نمی
 :2016جوالی  12نوشت/ پی

 الله.صادق االنصاری: سالم بر تو ای بقیة
 من از انصار شما در ایران شکایت دارم.

 های شما.مسئولین ترجمه و انتشار کتاب
کنند و فقط به زبان فارسی صورت )متن همراه ترجمه( منتشر نمیگویا کتاب شما را به

 کنند.ترجمه می
 ظر شما چیست؟پدر من، ن

هایتان فقط به زبان فارسی منتشر شود؟ یا به زبان عربی خواهی کتابآیا شما می
 همراه ترجمۀ فارسی؟

سخن بگویم، به همین دلیل اشتباهاتم درستی به توانم به زبان شماای سید من! نمی
 بسیار است. عذرخواهم.
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. کافی است  و علیکم السالم و رحمة الله و
ها طور معمول در ترجمۀ کتابطور که بهاش منتشر گردد؛ همان ترجمه شود و ترجمه

خصوص، اصل عربی های بهمتعارف است؛ و اگر خودتان مایل باشید در برخی نسخه
موش نکن. کالمت همراه ترجمه وجود داشته باشد اشکالی نیست. مرا از دعایت فرا

 الله واضح است و نیازی به عذرخواهی نیست. خداوند تو را جزای خیر دهد.شاءان
 :2016جوالی  12نوشت/ پی

Batool Alkabi!سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای موالی من : 
قصد معاینه لمس کند در ای سید من، آیا جایز است زن در عرصۀ طبابت، مرد را به

بینیم؟ گاهی اوقات ما را پزشک مرد وجود دارد، ولی ما به این روش تعلیم نمی حالی که
طور کلی در عرصۀ پزشکی کنند مردها را معاینه کنیم با این بهانه که ما بهمجبور می
 کنیم نه فقط برای زنان. حکم شما چیست ای موالی من؟فعالیت می

مرا فراموش نکن، ای پسر پاکان. ای سید و پدر بزرگوارم، محتاج دعای پاکت هستم. 
 من بسیار نیازمند دعای شما هستم.

 قصد معاینهکردن مرد توسط زن بهحکم ملس

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. در صورت پوشیدن 
مانند اینکه تنها راه دستکش جایز است؛ همچنین در صورت وجود ضرورت جایز است؛ 

 معالجه باشد. از خدا برای شما خواهان توفیق هستم.
 :2016جوالی  12نوشت/ پی

Mahdien Vasiat.سالم و رحمت خدا بر شما : 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
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 :2016جوالی  12نوشت/ پی

Sayed Rasoul Almousawi Alyamani سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای :
موالی من. خداوند قلبت را یاری کند... ای موالی من، فراموش نکنید برای ثابت 

ماندنم دعا کنید. موالی من، از خدا بخواه یقینم را به تو و ذریۀ پاکت افزون کند... قدم
دهید حتی اگر از طرف مکتب آن را برسانید، و کنم پاسخ موالی من، سؤالی دارم و تمنا می

ـ خصوص اهالی اهوازبهگیرم... موالی من، آیا ایرانیان ـخواهم که وقت شما را میعذر می
توانیم به عراق بیاییم توانند با برادران عراقی خود در تظاهرات شرکت کنند؟ یعنی آیا میمی

 والی من.و با شما مشارکت کنیم...؟ عفو بفرمایید ای م

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند شما را زنده بدارد. جایز نیست 
ها مشارکت کنند. خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما عطا فرماید. از غیر عراقی

وفیق دهد. مرا از دعای خواهم شما را به آنچه خیر آخرت و دنیایتان در آن است تخدا می
 خود فراموش نکنید.

** ** ** 

 ُروی فاسدان بگودربیرون برو و ُسخنت را ُرو

Ahmed Alhasan  /2016جوالی  12احمدالحسن: 

 کشدمیراـماـشماـ#فسادـ
ُروی درترین جهاد، سخن حق است در برابر سلطان ستمگر؛ پس این سخن را ُروبزرگ
 بگو. های احزاب ستمگرحکومت

 ُروی این فاسدان بگو.دربیرون برو و سخنت را ُرو
 یتیم شدند. هاآنسبب فساد خاطر یتیمانی که بهبه
 ریخته شد. هاآنسبب فساد هایی که بهخاطر خونبه
 نابودش کرد. هاآنخاطر عراق که فساد به

 است.« گیریموضع»بیرون برو و سخنت را بگو؛ زیرا زندگی، 
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ارزش، بدون هیچ طعم و عطر و روی بیوگیری، یک آش بی رنگموضعزندگی بدون 
 1بویی است.

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043
07968/1043446112369718/?type=3&theater 

 :2016جوالی  12نوشت/ پی

ن آاز حال  یکه حت یدهرس ییبه جا هاینوقاحت اسرورم : یلیشهد اسماعابو ینحس
سِر  یدمرا د یادختر بچه امروز پرسند.یدفاع کرده هم نمتاج و تختشان که از ی شخص

به او گفتم پدرت مرده؟  .کردیم ییگداظهر گرمای وسط  یه،در استان ناصر راه  چهار
 زنده است. ،گفت نه

 ؟هددیرا نم یتانزندگخرج  و دکنیگفتم چرا کار نم
 .دتواند کار کنیخورده و نم یرتی در حشد الشعب گفت:

 ؟یدکنیم یزندگچطور گفتم: 
 .دهیمیمان را مخانوادهخرج و  یمکنیم یی: من و برادر کوچکم گداگفت

 یستند.ن بشریاستمداران، س ینا قسمبخدا  سرورم
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

کن را ریشه هاآنالله انقالِب مردم عراق شاءعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. ان
َو َمْن یَتَوکْل َعَلی اللِه  الله چیزی باقی نمانده و رحمت خدا فراگیر است:شاءکند. انمی

ْد َجَعَل اللُه ِلکلِّ َشی َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللهَ 
َ
ْمِرِه ق

َ
ْدراً باِلُغ أ

َ
)و هرکس به خدا اعتماد کند،  ٍء ق

رسانندۀ فرمانش است. خداوند برای انجامراستی که خدا بهخدا برایش کافی است. به

                                                                                                                                                                 
درد و رنج  ۀکننده در تظاهرات دربار است که در آن، یک کودک شرکت ییویدئوفایل پیوست بخشی از  - 1

 کند.ها و ظلم و فساد حکومت صحبت میعراقی

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1043446112369718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1043446112369718/?type=3&theater
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 1(.ای مقّرر کرده استهرچیز اندازه
 :2016جوالی  12نوشت/ پی

Dr-Firas Alsalemyهایی که شبیهشان در اقوام گذشته بر این : یا مرگ یا پیروزی
ناپذیر است؛ پس باید مرگ، جامۀ من از این دنیای متعفن نبوده است. اعتقاد ما برگشت

 باشد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما را حفظ و از نیرنگ و شر عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا می
 ستمگران کفایتتان فرماید.

 نامۀ جوانان برصهپاسخ 

 :2016جوالی  12نوشت/ پی
 سجاد القطرانی: بسم الله الرحمن الرحیم

سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما و خانوادۀ بزرگوارت، ای سید من، ای قائم 
 محمد!آل

ـ تجدید مهدیونآقای من، ما گروهی از جوانان بصره هستیم و با تو و فرزندانت ـ
 کنیم.میثاق می

های ما نوشته شده است و از خداوند خواهان قبولی آن الله این بیعت با خونءشاان
 هستیم.

گو و مطیع اوامرت خواهی یافت و در میدان التحریر الله ما را لبیکشاءآقای من، ان
حضور یافته، انقالب بر ستمگران را علنی خواهیم کرد تا خداوند امری را که فرمان داده 

 ند؛ با توفیقی از سوی خدا و به برکت دعای شما برای ما.است به انجام برسا
 اند به پدر عزیزشان برسانند:های جوانان بصره است که خواستهها برخی از پیاماین

                                                                                                                                                                 
 ]3طالق: ]. 1
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. االعالمی ماهر الحسین: ای سید بزرگوار ما، دوستت دارم و عمرم نذر توست و آن 1
 کنم، ای پسر فاطمه.را فدایت می

 دارش هستم.برای توست... و من امانت خون. رضا الیعقوبی: 2
 . سید حسام الحسن: ما در خدمت تو هستیم سید ... اول و آخرش مرگ است3
 میریم.یت میدوباره برا یاشاره کنآن  و هر . احمد ماجد: مردن تنها از برای توست4
 دید.الله هر جمعه ما را خواهی شاء. حیدر العطبی: خداوند حفظت کند سید، و ان5
. عبدالله الشمری: سالم بر شما ای سید و موالی ما! همۀ انصارت فدای تو هستند. 6

 گردیم؛ تا دِم مرگ با تو هستیم.ما برنمی
چیزمان را ها و همه! ما ارواح، بدناحمدالحسن. قاسم جعفر: ای سید و موالی من، 7

زود برایت گشایش زودِی خواهیم از ما بپذیرد. خداوند بهکنیم و از خدا میفدای تو می
حاصل کند و چشم ما با دیدنت روشن شود؛ زیرا انتظار به درازا کشیده و اشتیاق فزونی 

 خواهیم برای حسن عاقبتمان دعا کنی.یافته است. ای موالی من، از تو می
 الحسن.گویند: لبیک یا ابن. سجاد القطرانی: جوانان انقالبی بصره می8
پدر مهربان ما، همراه تو خواهم بود تا آنچه مستحقش هستم . کاظم التمیمی: ای 9

خواهم ام عذرکنم بپذیری. از کوتاهیبرایم تثبیت شود؛ به امید اینکه آنچه را که تقدیم می
 که تو اهل کرم هستی.

محمد! ارواحمان فدای . االعالمی رعد الشمری: ای سید و موالی من، قائم آل10
الله هر جمعه حضور شاءلیه ستمگران، همراه تو هستیم و انتو. ما در اعالم انقالب ع

خواهیم یافت تا خداوند آن امری را که فرمان داده است به انجام برساند و با یقینمان پیروز 
 خواهیم شد. ال قوة اال بالله.

ات را محفوظ خواهم تو را و خانواده. سید هشام الحسن: موالی من، از خدا می11
 بینی.الله همۀ ما را در خدمت خودت میشاءای نزدیک تمکینت دهد. انیندهبدارد و در آ

 الله.شاء. عالء الغانم: سید و موالی من، ما در خدمت تو و در کنارت هستیم، ان12
زود شما را تمکین عطا زودِی خواهیم به. احمد السالم: روحم فدای تو. از خدا می13
 فرماید.
خواهم برایتان بر شما ای سید و موالی من. از خدا می. رحیم العطبی: سالم 14
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 گشایش ایجاد فرماید.
وسام العیدانی: سپاس و ستایش خدایی را که شما را به ما شناساند. از خدا  -15

کنندگان شما قرار دهد، و از شما امید آن داریم که از خواهم ما را از یاران و اطاعتمی
خواهم تو و همۀ انصارت را از هر ناخوشایندی خدا میتقصیر و اسراف ما درگذری، و از 

 محفوظ بدارد، به حق حضرت زهرا )صلوات الله علیه(.
نهایت امر و » روایت کرده است: . احمد تحسین الموسوی: زراره از امام باقر16

تعالی، اطاعت از امام است وبلندا و کلید آن و دروازۀ تمام چیزها و رضایت رحمان تبارک
 عزیز من، نور دیدگانم! همۀ وجود برای تو و در گرو اشارت توست.« از شناخت او.پس 

زود برای شما تمکین حاصل فرماید و زودِی خواهیم به. محمد قاسم: از خدا می17
خواهیم ما را توفیق اطاعت از دهیم. از خدا میالله تا دِم مرگ به تظاهرات ادامه میشاءان

 شما عنایت فرماید.
الله ما تا دِم شاءخواهم در خیر و عافیت باشی و انسید جعفر الحسن: از خدا می .18

 مرگ با تو هستیم. التماس دعا.
 . مهدی الریاحی: ما تا آخرین نفس با تو هستیم، ای موالی من.19
 المطلب: خداوندا، ما را از خادمان تحت فرمانت قرار بده!. حمد عبد20
نور هدایت. سالم بر دستاویز استوار. سالم بر ریسمان  . حیدر الصالح: سالم بر21

محکم خدا. سالم بر رحمت پروردگار جهانیان. سالم بر اولین مهدیون، صلوات پروردگارم بر 
 شان.همه

زود شما را زودِی خواهم به. سید یس حسن: موالی من و نور دیدگانم، از خدا می22
 .ات قرار دهد، به حق فاطمۀ زهرازیدهتمکین عطا فرماید و ما را از انصار برگ

خواهم تو را محمد! از خدا می. سید عبدالله حسن: سید و موالی من، ای قائم آل23
 الله.شاءحفظ و ما را تا آخرین نفس، توفیق یاری شما عنایت فرماید، ان

. مرتضی القطرانی: سید و موالی من! تو پدر ما هستی و فرزند وقتی عاق شود 24
کند. من جز روحم چیزی ندارم که تقدیم شما کنم. آرزو دارم از کسانی ش او را ترک نمیپدر 

 کنند.باشم که روح خود را فدای تو می
خواهیم در خیر و عافیت باشی، ای سید بزرگوار ما. من . حیدر محمد: از خدا می25
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ر دعا برای شفا و ثبات بیمار هستم و کمردرد دارم و به من گفتند درمانی ندارد. از تو خواستا
ـ ما در خدمت تو هستیم و ما پیوسته در تظاهرات ای سید ماالله ـشاءقدم هستم و ان

 کنیم تا تغییرات را لمس کنیم.شرکت می
. محمد طارق: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای سید و موالی من! از 26

 یم.شما خواستار دعا برای انصار زندانی و بیمار هست
 . حسین طارق: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای سید و موالی من.27
الله در شاء. سید محمد حسن: تحت امر تو هستیم، ای سید و موالی من! ان28

کنیم. ای سید کردن افراد فاسد و پست و فرومایه تظاهرات میخدمت تو هستیم و تا ساقط
 ها پایان خواهیم داد. برای خیر و توفیقمان دعا کنید.من، ما با وجود تو به فساد و مفسده

اند که با ما هستند و با عذر تقصیر از برادرانی که اسمشان را بیان نکردم و تأکید کرده
 کنند.سخن ما را تأیید می

ایم و با تو نیز بر آن پیمان بستیم و ای پدر عزیز ما! این میثاقی است که با خداوند بسته
خواهیم با دعای شما برای ما، بر آن استوار خواهیم بود. از خدای سبحان می اللهشاءان
زود به شما تمکین دهد و برای شما فتح مبین حاصل کند و رؤیای انبیا و زودِی به

فرستادگان را با تحقق دولت عدل الهی، محقق سازد و با فرج شما، این اندوه را از این امت 
بخش خواهیم ما را با تو و زیر لوای تو جمع فرماید، ای عزتـ میسبحانبزداید. از او ـ

خواهیم ما را از کسانی قرار دهد که شادی کنندۀ کفار! از خدای سبحان میمؤمنان و ذلیل
محمد را در کنند. خدایا ما را داخل در هر خیری بفرما که محمد و آلرا به قلب شما وارد می

 محمد را از آن خارج ساختی.ن که محمد و آلآن وارد کردی و از هر شری خارج ک
 جوانان بصره

 ق1437شوال 7مصادف با  12/7/2016شنبه سه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
 را حفظ و از نیرنگ و شّر ستمگران حفظ کند.

 :2016جوالی  12نوشت/ پی
علی عدنان النصار: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای سید ما. مطلبی است 
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خواهم با شما در میان بگذارم و موضوعی شخصی است. که اگر ممکن باشد می
الله شاءوگو وجود داشت بهتر بود. انامکان گفت خواهم در اینجا مطرح کنم و اگرنمی

 توفیقتان دهد.حلی دارید. خدا شما راه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

وگوی و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. گفت
توانی به دکتر ـ اما اگر سؤال مهمی داری میخواهماز شما عذر میخصوصی بسته است ـ

کنند و سؤالت را وتاهی نمیک هاآنالله شاءعالء سالم یا دکتر توفیق مغربی برسانی و ان
 رسانند.می

 پاسخ پرسش مربوط به کثیر السفر

 :2016جوالی  12نوشت/ پی
Hussain Ben Zaid.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما : 

 خواهم در خیر و عافیت باشیداز خدا می
 و کارتان را آسان گرداند.

 من تفضل کنید. دادن برسؤالی دارم که امیدوارم کرم فرموده، با پاسخ
کنم کنم پنج روز از هفته را داخل کشور مسافت شرعی طی میمن در جایی که کار می

 دهم.ام را تمام و کامل انجام میخاطر نماز و روزهبهمین
 خواهم به خارج از کشور مسافرت کنم.و اکنون من در تعطیالت هستم و می
 روم؟مار میالسفر به شآیا در طی هفتۀ اقامت در خارج، کثیر

 حسین از کویت.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. تا وقتی از 
خواندن باقی بمان )پاسخ ای، در تمام حاالت، به حالت تماموضعیت پیشینت خارج نشده
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 1ام(.کنی که قباًل پاسخ دادها میهای فقهی پیداین مسئله و جزئیات آن را در پاسخ

 حکم تکرار استخاره

 صبح: 5:01، ساعت 2016جوالی  13نوشت/ پی
یمانیة الهوی: موالی من، آیا در موارد خاصی، تکرار استخاره جایز است؟ با این دلیل 
که شرایط ممکن است تغییر کند و ممکن است در یک وقت مناسب نباشد و در وقت دیگر 

 مناسب باشد؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند شما را زنده بدارد. آری، با توجه به انتظاری که از تغییر شرایط یا علل و موجبات 
در حالی که انسان به وضعیت اما تکرار بیهوده ـ؛ پذیر استرود، تکرار استخاره امکانمی

گاه باشد  ـ جایز نیست.خودش و واقعیت آ
** ** ** 

 کردن قربهای شام بنا شده، فرجامش نابودی و زوال استویران حکومتی که بر پایۀ

Ahmed Alhasan /2016جوالی  13احمدالحسن: 

 سالم بر امامان هدایت.
و و زوال  یفرجامش نابود ،شما بنا شده یکردن قبرهایرانو یۀکه بر پا یحکومت

 دان تاریخ است.به زباله پیوستن
 در این صفحه نوشتم: 2013در سال 

هایی سنت )خدا توفیقشان دهد( است، نه وهابیپرسش خطاب به فضالی اهل این»
 کنند:محمد دشمنی میکه با آل

کنید؟ چرا بازگرداندن بنای چرا از ضریح حسن بن علی )صلوات خدا بر او( دفاع نمی

                                                                                                                                                                 
 .169 و 165پرسش ، کثیر السفر ۀلئمس ، نماز ،های فقهیمراجعه کنید: پاسخ - 1



 پیک صفحه ...................................................................................... 452

پس از آنکه وهابیون تکفیری دشمنان آل محمد، آن دشمنان محمد و دشمنان آن را ـ
 کنید؟کردندـ مطالبه نمی خدا، نابودش

 آیا اینکه حسن بن علی سرور جوانان اهل بهشت است از نظر شما صحیح نیست؟!
شده که تا ماندن ضریح وی به همین شکل ویرانکنید و از باقیپس چرا از او دفاع نمی

 کنید؟!چنین است، ابراز انزجار نمیهمین امروز نیز این
بیتم چگونه جانشینانی برایم سؤال کند دربارۀ اهل روز قیامت وقتی رسول خدا از شما

 بودید به او چه خواهید گفت؟!
چنانی بسازید، در آیا عاقالنه است که شما برای فقیهی همچون ابوحنیفه، ضریحی آن

حسن بن علی )صلوات حالی که برای دفاع از پسر رسول خدا و سرور جوانان اهل بهشت ـ
ببرید و پس از آنکه دشمنان خدا به این ضریح تجاوز کردند قبول  ـ در تردید به سرخدا بر او(

 «کنید ویران باقی بماند؟

 
 :2016جوالی  13نوشت/ پی

ماندۀ آل محمد، و رحمت خدا و سید صالح عزیز صافی: سالم بر شما ای باقی
 برکاتش.

ن ـ به شما امکاای کسی که نیست جز اوخواهم به حق هو ـاز خداوند سبحان می
سلب  های مردم و بازگرداندن حقی که از آل محمدو دل کردن سنت پیامبرشزنده

هایمان تمکین دهیم و شده است عطا فرماید و خدای سبحان ما را یاری کند تا تو را بر دل
قدم بدارد و به ما توفیق صلوات بر محمد و تسلیم شما باشیم و ما را بر این راه ثابت
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مان عطا فرماید، و با والی شما گناهان گذشته و آیندۀ و کردار و خون محمد را با گفتارآل
 ما را ببخشاید، که او سبحان شنوایی است که اجابت کنندۀ دعاست.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. سید صالح صافی، خداوند تو را زنده بدارد. شکر 
خواهم آنچه را که خیر آخرت و دنیایت در آن است خدا میاز  1خدا که سالمت هستید.

 ات فرماید.روزی

 شدن مرده بر اثر مرگشود مگر پس از رسدغسل مس میت واجب منی

 :2016جوالی  13نوشت/ پی

و برکات خداوند بر شما ای سید و موالی من، ای قائم  محمد جراغ: سالم و رحمت
خواهم شما را دنیا هستید. سید و موالی من، از خدا میمحمد! شما پناهگاه ما در این آل

 تمکین عطا فرماید و ما را از کارگزاران تحت لوای شما قرار دهد.
 آقای من، پرسشی دارم:

 چند روز پیش یکی از نزدیکان ما وفات یافت، خدا رحمتش کند.
پیش از وفات و صبح همان روز پزشکان گفتند این بیمار دچار تومور و مرگ مغزی 
شده است )به ایست مغزی مبتال شده( یعنی در وضعیت مرگ بالینی است و جسمش با 

ها کند، ولی مرگش را اعالم نکردند و شاید علت این بوده باشد که پزشکدستگاه کار می
دار نشود. بنده شخصًا از ا احساسات خانوادۀ بیمار جریحهمراعات حال بیمار را کرده بودند ت

توانند مرگ او را اعالم کنند، مگر پس پزشکان پرسیدم آیا بیمار زنده است؟ پاسخ دادند نمی
از برداشتن تجهیزات تنفس مصنوعی و معاینۀ بیمار. این اتفاق پس از چند ساعت روی 

و بعد از معاینه گفتند فوت کرده است. سؤالم این تجهیزات را از بیمار جدا کردند  هاآنداد. 
است که هنگام لمس بیمار در این حالتی که روی تخت است و در وضعیت مرگ بالینی 

شود؟ اند آیا غسل مس میت بر ما واجب میاست و پزشکان هنوز وفاتش را اعالم نکرده

                                                                                                                                                                 
 اش در زندان بود و چند روز قبل از این پاسخ آزاد شده بود.خاطر عقیدهسید صالح صافی به - 1
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ه دچار بیماری ام هستم کسالهموالی من، نیازمند دعای شما برای شفای دختر هفت
خواهم شما را در زمین تمکین عطا کاری غدۀ تیروئید است. در پایان از خداوند میکم

 محمد، ائمه و مهدیون.فرماید؛ به حق محمد و آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. غسل مس میت 
داشتن به مرگش. این شدن بدن میت در اثر مرگ و یقینسرد واجب نیست، مگر پس از

شدنش بر کسی که میتی را قبل از تطهیر و بعد از سرد»مطلب در شرایع گفته شده است: 
 «شود.در اثر مرگ لمس کند، غسل واجب می

 و از خدا خیر آخرت و دنیا را برای شما خواهانم.
 :2016جوالی  13نوشت/ پی

معشر: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. ای سید و موالی من ابو سارة الموسی 
کنم حرکاتی خالی از کنم که احساس میو ای نور دیدگانم، گاهی نماز را طوری ادا می

آورم )از خدا طلب ها برایم فقط کلماتی است که بر زبان میخشوع است و تالوت سوره
شدن به کنم. افکار و مشغولمیبخشایش دارم(، نه چیزی احساس و نه چیزی درک 

ای آقای کنم. کند؛ تا آنجا که بسیار به تعداد رکعات شک میها مرا از خشوع دور میمشغله
من، آیا راهی هست که مرا راهنمایی فرمایید تا از آنچه اتفاق افتاده عبور کنم؟ خداوند شما 

داند چقدر مشتاق شما ا میرا توفیق دهد، استوارتان بدارد و در زمین تمکینتان دهد. خد
 هستم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. در همۀ 
 حاالت خدا را یاد کند، نه فقط در نماز.

 حکم استفاده از لنزهای رنگی

 :2016جوالی  13نوشت/ پی
 وند بر شما ای سید بزرگوار ما...نور احمد: سالم و رحمت و برکات خدا
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علت ضعف حکم لنزهای رنگی چشم اگر در برابر نامحرم گذاشته شود چیست؟ به
 بینایی، نه با هدف آرایش...

 امیدوارم پرسشم را پاسخ دهی...

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. جایز است.

 عوت مدعی کذاب نارص محمدد

 :2016جوالی  13نوشت/ پی
 سید محمد باقر الموسوی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

سید! من از کسانی هستم که به دعوت شما ایمان ندارند ولی حق ندارم به دعوت شما 
به احترامی در مورد هیچ سخنی را روا بدارم، نه به شخص شما و نه اعتراض کنم یا بی

. ای سید، سؤالی دارم؛ طور کلی من جاهل به حق شما باشمدعوت شما؛ چون شاید به
شود و با این ادعا که او نظرتان دربارۀ دعوت شخصی که ناصر محمد الیمانی خوانده می

 کند چیست؟ لطفًا نظرتان را بفرمایید، ای سید.سوی خودش دعوت میمهدی است به

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. این مدعی، و 
دلیل است. دلیل بر خالفت الهی در زمین خدا عبارت است از: نص گو و ادعایش بیدروغ

و وصیت خلیفۀ الهی قبلی )پیامبر یا امام(. امیدوارم کتاب عقاید اسالم را بخوانی تا مسائل 
 خواهم به شما توفیق و استواری عطا فرماید.شود. از خدا می تربرایت روشن

** ** ** 

 شدهدرخواست از احزاب معین در پادشاهی عامن برای آزادی انصار بازداشت

Ahmed Alhasan /2016جوالی  14احمدالحسن: 
الله دو نفر از برادران شاءمحمد... آقای من، فردا انسالم بر تو ای آقای من، قائم آل

ـ را مالقات خواهیم کرد... آیا «مالکابو»و « آدمابو»شده در اینجا )عمان( ـبازداشت
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الله سودمند خواهد بود... موالی من، از شاءتوصیه بفرمایید؟ ان هاآنسفارشی دارید که به 
 خواستار دعا هستیم.شما 

 مالک... عمان.ام
 پاسخ:

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته.
برسان. خداوند از جانب محمد و  هاآنخداوند شما را زنده بدارد. سالم من را به 

نزدیک  ایخواهم در آیندهبدهد. از خدا می هاآنمحمد بهترین پاداش نیکوکاران را به آل
 محمد.کند، به برکت صلوات بر محمد و آل برایشان گشایش ایجاد

را  هاآناز احزابی که در پادشاهی عمان، موظف به اجرای قانون هستند یا احزابی که 
رفتاری عادالنه  هاآنرود و توقع داریم با اند انتظار میبازداشت کرده، به زندان افکنده

ترین حقوق انسان از مهم داشته باشند و آزادشان کنند؛ زیرا حق اعتقاد و ایمان یکی
 است.

در عراق، اتهامی است نادرست و « سرایا القائم»با اتهام پیوستن به  هاآناما محاکمۀ 
ها برای دفاع از ساختگی؛ زیرا سرایا القائم مخصوص عراق و دعوتی است برای عراقی

ف به معروسرزمین و مقدساتشان و این پس از آن بود که هجوم وهابیت سلفی تکفیری ـ
طور معمول همۀ جوامع انسانی ـ عراق را در هم کوبید. این تدبیری است که بهداعش

شدن نیروهای کنند؛ به خصوص هنگام فروپاشی یا ضعیفبرای دفاع از خود اتخاذ می
نتیجه ارتباطی به مؤمنان در عمان عزیز ندارد و  ـ و درمثل ارتش و پلیساصلی دفاع ـ

را با چنین اتهامی محاکمه کند.  هاآننون بر آن حاکم است درست نیست دولتی که قا
های جهان و دیگر کشورهای حوزۀ خلیج مؤمنان به این دعوت حق تقریبًا در تمامی دولت

های جهان با چنین اتهامی اند و هیچ مؤمنی در هیچ دولتی از دولتعربی پراکنده
 محاکمه نشده است، غیر از پادشاهی عمان.

 آزاد شوند. هاآناین قضیه تجدید نظر شود، عدالت محقق گردد و  امیدوارم در
 :2016جوالی  14نوشت/ پی
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Hussam Al-rubaieسالم علیکم : 
کیست؟!  احمدالحسنکسی است؛ و آیا ممکن است بدانیم این صفحه از آِن چه

 شویم اگر لطف بفرمایید.متشکر می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

را « خداییتوهم بی»و « عقاید اسالم»های را زنده بدارد. کتابعزیز من، خداوند تو 
 مطالعه کن:

http://almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad/ 
 
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

** ** ** 

 آوراطالعاتی مفید برای محافظت در برابر گاز اشک

Ahmed Alhasan 14مدالحسن/اح, July 2016: 

آور یا کاستن از عوارض آن. اطالعاتی سودمند برای محافظت در برابر گاز اشک
 «کند.کسی که چیزی را بخواهد اسبابش را فراهم می»
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 :2016جوالی  14نوشت/ پی

Ahmed Alhasan توانند، با اطالعات و هایی که میداروخانه : پزشکان واحمدالحسن
هایشان کردن داشتهرا یاری کنند؛ از مطرح هاآناجرا و مفید، های عملِی قابلحلراه

 مضایقه نکنند.



  .................................................................  459انتشارات انصار امام مهدی

 های دیگرحکم تغییر رنگ چشم با استفاده از لنز یا به روش

 :2016جوالی  14نوشت/ پی

 شما ای سید بزرگوار من...نور احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر 
دهی از شما بسیار خاطر اهمیتی که به قضیۀ انصار در عمان میاول: به

 سپاسگزارم...
 دوم: سؤال واقعًا مهمی دارم:

با هدف اصالح بودن استفاده از لنز رنگی چشم ـای پدر بزرگوارم... دیروز دربارۀ جایز
کنم که پاسخ مرا دادید( ... اما اگر فقط با میـ در برابر افراد نامحرم پرسیدم )و تشکر دیدن

 ؟هدف زینت باشد چه حکمی خواهد داشت
ام در برابر شما را ببخشاید. به خدا قسم من ناتوان از دادن خواهم کوتاهیاز خدا می

 پاسخی نیکو به شما هستم.
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

را زنده بدارد. تغییر رنگ چشم و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما 
 وسیلۀ لنز و چه با روشی دیگر، چه دائمی باشد، چه موقت.اشکالی ندارد؛ چه به

** ** ** 

 پیروز خواهید شد و افراد فاسد شکست خواهند خورد

Ahmed Alhasan /2016جوالی  14احمدالحسن: 

عزیزان من،  شما یاری و پیروز خواهید شد و افراد فاسد شکست خواهند خورد. ای
 ها بعد از این همه بیدادگری و ستم، عیب است.ماندن در خانه
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** ** ** 

 به قدرت الهی بازخواست خواهید شد

Ahmed Alhasan /2016جوالی  15احمدالحسن: 

 روز مظلوم بر ظالم، شدیدتر از روز ظالم بر مظلوم است.
 1به قدرت الهی بازخواست خواهید شد.

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.4573970043
07968/1045280312186298/?type=3&theater 

 :2016جوالی  15نوشت/ پی

 اند به شیون و فریاد.مردم از شدت درد شروع کرده زهراحسینی:
 ُمسکن مصرف نکنید.

 اجازه دهید فریاد شما بر فراز تخت آنان به اهتزاز درآید تا پشت کرده، فرار کنند.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 احسنت.
 :2016جوالی  15نوشت/ پی

ئمة و المهدیین و سلم محمد اال ابو احمد الزیادی الیمانی: اللهم صل علی محمد و آل

                                                                                                                                                                 
 کند.است که در آن، زنی عراقی در تظاهرات علیه افراد فاسد صحبت می ییویدئوفایل پیوست بخشی از  - 1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1045280312186298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.457397004307968/1045280312186298/?type=3&theater
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 تسلیما کثیرا.
 پدر و مادرم فدای تو ای موالی من، ای پسر رسول خدا.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

أحمد بزرگوار، خداوند تو را زنده بدارد، مشتاق تو هستم. سالم من به پدر و عزیز من ابو
آورند. مرا از دعای خود مادر پاکت و به خانوادۀ بزرگوارت و همۀ کسانی که به شما پناه می

 فراموش نکن.

 حکم پرورش و نگهداری گربه

 :2016جوالی  15نوشت/ پی

 الهوت االبد: سالم بر شما ای سید و موالی من...
مکروه است، موجب  هاآنشود موی پرسش: ما در خانه چند گربه داریم و گفته می

در این  ی بسیار دیگر. نظر شماهاای از آنان نفرت دارند و سخنشود، عدههایی میبیماری
 خصوص چیست ای سید ما؟

 خداوند شما را در زمین تمکین عطا فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. پرورش و نگهدارِی 
 گربه جایز است.

 :2016جوالی  15نوشت/ پی
کردن کوتاهی حکومت و نواف فاضل علی: آری ای سید من، این تظاهرات برای رسوا

به  هاآندادن ها و نشانگذاریها و حوادث از جمله بمباش به زندگی عراقیتوجهیبی
جهان است؛ با توجه به اینکه این تظاهرات، دومین تظاهرات پیاپی است؛ یکشنبۀ هفتۀ 

، خداوند به شما توفیق دهد و شما را یاور و پناهگاه پیش هم تظاهرات بود. آقای من
 مظلومان قرار دهد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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کردن با برادران و طور قطع مشارکتنواف فاضل علی، اگر چنین بوده است پس به
 خواهرانتان بهتر خواهد بود.

 دادن و شنیدندادن به موسیقی و فرق بین گوشحکم گوش

 :2016الی جو  15نوشت/ پی
Ansarallah Yamaniبیت نبوت. آقای : سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما اهل

 یهاتمام سالنشما جز کرم و تفضل نیست. در گفتن از طرف من، سؤالی دارم و پاسخ
 اماکن اشکال دارد؟ نیحضور من در ا ایآ .شودپخش می یقیموس ،در دسترس یورزش

های برنامه را مشغول کرده است. ما وقتی تهیۀ بخشپدر عزیزم مسئلۀ دیگری فکرم 
آوردن جاکنم که نکند در بهگیریم احساس نگرانی میهای شبکه را تحویل مییا گزارش

حق موضوعی کوتاهی کرده باشم...یا اینکه به بیننده اطالعاتی با بیانی غیردقیق و ناکارامد 
ری با بیانی بهتر این کار را انجام توانستم به روش دیگبرسانم، در حالی که شاید می

دانم شویم. میصفحه مواجه می 10هایی بالغ بر دادم به خصوص اینکه بارها با برنامهمی
در هر حال مقصر هستم، اما در اینجا مسئولیت بزرگی بر دوش ماست؛ زیرا این شبکه، 

 کند.سوی خلیفۀ خدا در زمینش دعوت میبه
کننده خواهی یافت. گویان و اجراالله ما را لبیکشاءانآقای من، کالم از شماست و 
 ام عذرخواهم.خاطر تقصیر و کوتاهیامیدارم برای خادمتان دعا کنید. به

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

کردن( استماع )گوشو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. 
و از جمله  شودیمحسوب م یرهرام است و جزو گناهان صغو آوازها( ح یقی)موس یبه َاغان
ـ پناه بر خداـ یرهچه بسا انسان را به گناهان کب زیرا ؛کرده یاست که شرع از آن نه اموری

بازخواست انجامشان  یو انسان برا شودیاست که منظور م یبکشاند و از محرمات
 خداوند در امانتان بدارد! شود؛می

کردن قصد در گوش یست؛)سماع( ن یدنتماع( مثل شنکردن )اسگوش اما
 یقصد و غرض یچبدون ه یدنکه شن یکردن مطرح است در حالدادن و توجهگوش
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رستوران، سالن ورزش(  یما،)مثل هواپ یعموم یمثاًل شما در مکان یعنی پذیرد؛یصورت م
 یست،حرام ن یدن. شنیبه آن ندار  یو شما توجه شودیپخش م یقیکه در آن موس یهست

 است. گوش دادنو  یتاز هرگونه قصد و ن یچرا که خال
 :2016جوالی  15نوشت/ پی

. آقای من، ما اوالد و محمدنواف فاضل علی: سالم بر شما ای آقای من، قائم آل
خادمان شما در سیدنی هستیم. اینجا روز یکشنبۀ پیِش رو، تظاهرات خواهد بود. آیا در این 

های شما به خادمانت چیست، ای موالی من؟ از خدا یم؟ توصیهتظاهرات شرکت کن
 .محمدزود برایتان تمکین عطا فرماید، به حق محمد و آلزودِی خواهیم بهمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

کردن یا و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. شرکت
 بستگی دارد. ببینید هدف از تظاهرات چیست. نکردن به خودتانشرکت

 قصد معالجهآشکارشدن دست زن در برابر مرد به

 :2016جوالی  15نوشت/ پی

 رایة القائم ـ ع: ال قوة اال بالله... موالی من قائم، سؤالی دارم.
خاطر نبود کادر زن، یک مرد از دست من خون مدتی پیش آزمایش خون دادم و به

 شدن دستم تا آرنج بود... آیا در این کار گناهی وجود دارد؟مستلزم آشکار گرفت و این کار
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند شما را زنده بدارد. در صورت وجود اضطرار، اشکال ندارد.

 کار کنیم تا همۀ مظلومان برای تظاهرات علیه ظاملان جمع شوند

 :2016جوالی  15نوشت/ پی
 م و رحمت و برکات خداوند بر شما...الله: سالحیدر العبد

شوی و اگر اگر کریم را اکرام کنی مالکش می»گوید: المثلی هست که میضرب
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 .«کند... بخیل را اکرام کنی تمرد می
سید و امام من، برترین سالم خدا بر تو. اینان بدترین خلق خدا هستند و متأسفانه 

کنند. شما از طرف این ملت مظلوم تعبیر می آمیز را کرمیانجام تظاهرات به شکل مسالمت
قصد ترک مناصب خود را ندارند. حتی اگر  هاآنداناترین مردم به این نکته هستی؛ اینکه 

 هاآنها کشیده شوند، همۀ مردم خروج کنند و حتی اگر مردم کشته شوند و در خیابان
 مناصب خود را تسلیم نخواهند کرد...

ورزند. واقع بر این مردم فقیر، بخل میبه هاآنمحمد م آلای قائقسم به ذات خدا ـ
اخراج  ـداشتندخود به شغل شدیدی که  یازنبا وجود ـ یدمرا د یاز کارمندان قرارداد یاریبس

 ...حفظ شودحقوق خودشان ثابت  ینکهاصرفًا برای کردند 
دانید نیست؛ هرگز آقای من، مقصود من از این سخنان اظهار چیزی که شما نمی

ایم... از خدای بزرگ توانا و ستمشان خسته شده هاآنچنین نیست. به خدا قسم ما از 
 خواهیم ما را سنگی در دست تو قرار دهد.می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

من، خداوند شما را زنده بدارد. درست است و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز 
است و آنچه در این مرحله واجب است جمع « صبر»عزیز من؛ اما آنچه خواسته شده، 

را تشویق کنیم و برایشان  هاآنکردن همۀ مظلومان برای تظاهرات علیه ظالمان است. 
 هم عمل کنند... الخ. هاآنتوضیح دهیم. ما در برابرشان عمل کنیم تا 

 گفنت و زدن همرسحکم ناسزا

 :2016جوالی  15نوشت/ پی
عائلتی سر سعادتی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید و موالی من، 

 محمد!قائم آل
آیا یک انصاری حق دارد به زنش ناسزا بگوید و کتکش بزند و ]بابت[ هر اشتباهی که 

 افتد او را سرزنش کند؟در خانه اتفاق می
گوید خواهد و زن میدهد و بعد از مدتی آن را میوقتی چیزی به زنش میمثاًل 

دهی و برای همین است که فراموش فراموش کردم و مرد هم بگوید تو به من اهمیت نمی



  .................................................................  465انتشارات انصار امام مهدی

 کنی.می
ترین امور به او اهمیت داند چقدر او را دوست دارم و حتی در سادهفقط خدا می

 دهم.می
دانم خواهم که باعث شدم اذیت بشوی؛ چون میذر میمن از خدا و شما ای سیدم ع

 شوی.شنوی یک انصاری خطایی کرده است ناراحت میوقتی می
 منتظر پاسخ شما هستم و هر پاسخی بدهید خواهم پذیرفت، ای نور دیدگانم.

 دهم مرا از دعای خود فراموش نکنی.و شما را به مادرت زهرا قسم می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. قطعًا فحاشی و ناسزا  و
جایز نیست، و جای هیچ بحثی ندارد. باید ارتباط بین زوجین، ارتباطی دوستانه و 

 رود بر این اساس رفتار کنند.آمیز باشد، نه با نفرت. از دو طرف انتظار میمحبت
 :2016جوالی  15نوشت/ پی

Oras Alyamani در سطح  15/7: سید و موالی من، آیا شرکت ما در تظاهرات روز
مطلوبی بود یا تقصیر و کوتاهی از ناحیۀ ما در آن وجود دارد؛ چون ما منظم نیستیم و 
حضور و تأثیر درخوری نداریم؟ امیدوارم این مطلب را روشن فرمایید؛ چون به خدا قسم 

 کشیم.خجالت میکنیم و از شما احساس تقصیر می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

الله در شاءعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند به شما جزای خیر دهد. ان
هایتان کردن نیتالله با خالصشاءشرکت شما در تظاهرات، برکت و خیر هست، و ان

 چیز را تغییر خواهید داد.برای خدای سبحان، همه

 حجاب رشعیمسائل مربوط به 

 :2016جوالی  15نوشت/ پی
Resalet Ahmed سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آقا و موالی من، قائم آل :

 !محمد
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الزم  لیهستم. در کار و تحص یپزشکدندان یمن در اروپا دانشجو  :سؤال اول
کار با توجه به  نی! ای منکنم. آقا و موال انینماطور کامل تا آرنج بهدستم را شود می

نکنم برهنه . چه کار کنم؟ اگر دستم را ستین زیجا ایدفرموده انیبشما که  یحجاب شرع
 است. یکپزشدرمانگاه دندان نیمخالف قوان

 کینزد اریها بسسر آنباید ها برخورد دارم و و خانم انیبا آقا ،کار نیدر ح :سؤال دوم
مسئله در رابطه با  نیدهم. حکم ابرست انجام شکل دبه شکم من باشد تا بتوانم کارم را به

 ؟ستیروش چ نیبه ا انیمعالجۀ آقا
 محمد.خداوند بهترین جزا را به شما بدهد ای آقا و موالی من، ای قائم آل

 خادم شما، مرسلین االنباری از نروژ.
 محمد!امیدوارم پاسخ سؤالم را بدهید آقا و موالی من، قائم آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. و علیکم السالم
اش هتک حجاب که الزمه یواجب است و انتخاب شغل یالتزام به حجاب شرع

پوشاندن آن  یبرا یراه یدو با یستن یزکردن تا بازو جا. برهنهیستن یزباشد جا یشرع
 وجود ندارد. یانکردن آقادر معالجه یشود. اشکال یافتقبول قابل یشکلبه

 به ذکر مجهز شوید و سکوت کنید، که حتامً کلامت خدا را خواهید شنید.

 :2016جوالی  15نوشت/ پی
 صادق الوعد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

 و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین...
 !احمدالحسنسید 

کردم اش جدل میاش شنیدم گاهی دربارهاز زمانی که دعوت شما را شناختم و درباره
کردم. ارتکاب به هیچ گناه ها را نثار انصار شما میو گاهی مناظره؛ تا آنجا که انواع تهمت

هایش را باز کنم و پینهای را فروگذار نکردم تا شاید موفق بشوم یا وصلهصغیره و کبیره
شدم و گاهی دور. درهای بگشایم. شروع به تالش کردم، گاهی نزدیک می هایش راگره

را برایم بیان  هاآنتوسل کردم تا حقیقت شما و قرابتتان به  هاآنبیت را کوبیدم و به اهل
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کند به شما اطمینان پیدا فرمایند، اما خدا قلبم را نگشود، و نْفس من که به بدی امر می
مرکزم پراکنده شد. گاهی به شما نزدیک هستم و گاهی دور. نکرد. فکرم سرگردان، و ت

کند، یا گناهانم سنگینی گویی قلبم در اثر گناهان، در حجاب است و مرا از شما دور می
کنم. پس تا کی به این حالت باقی بمانم و تا چه کنند و رایحۀ شما را استشمام نمیمی

ام را با شما م و آیا دارویی هست که سینهسوی شما دار زمانی سرگردان باشم. آیا راهی به
 شود؟رسم و کی قلبم پاک میشفا دهد؟ کی به مرادم می

 دهم به حق مادرت زهرا دعایم کنی!آقای من، تو را قسم می
 سوی خودت راهنمایی کن.المؤمنین مرا بهدهم به امیرقَسمت می

 و ال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. و علیکم السالم
توانی بخوانی و تحقیق ام؛ مینوشته« عقاید اسالم»ها از جمله کتاب دالیل را در کتاب

دست خدای سبحان است. انسان باید خود اما در خصوص غیب،]آن[ به؛ و تفحص کنی
ن را بکوبد. پس به یاد و اخالص برای خداوند مجهز را مجهز کند و درب خدای سبحا

کند و شوید و یقین داشته باشید که خدای سبحان کسی را که قصدش کند ناامید نمی
کند که این کار از ساحت او کسی را که دربش را با راستی و خلوص نیت بکوبد رد نمی

خواهد و او را دور است! او حتی گناهکاران را و حتی کسی که از او نمیبسی به
ها و مجهز کند؛ اما سنگینی گوششناسد، از سر رحمت و مهربانی اجابت مینمی

شود. پس به ذکر مجهز شوید و سکوت کنید، که نبودنشان مانع از شنیدن پاسخش می
 حتمًا کلمات خدا را خواهید شنید.

 :2016جوالی  15نوشت/ پی
خاطر حزبی که در تظاهرات شرکت ه بهیمانیة الهوی: کسی که، نه بنا به علتی، بلک

کند، حقش را رها کند، دربارۀ چنین شخصی چه نظری دارید؟ چون دارد و او تأییدش نمی
گاه کنند؛ به این دلیل اند، ولی در تظاهرات شرکت نمیبرخی از افراد به مظلومیت مردم آ

مورد تأییدشان  دهند وـ اکثریت را تشکیل میهاآنبه گفتۀ که جریان مقتدی صدر ـ
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استفادۀ احزاب ـ که این یک پوشش برای سوءو خدا داناتر استنیست... من معتقدم ـ
 است.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

جستن بر دیگران، ترس، حب بسیار زندگی، منفعت شخصی منیت، خودنمایی، پیشی
 و ... موانع حقیقی هستند.

 :2016جوالی  15نوشت/ پی
م و رحمت و برکات خداوند بر شما. امیدوارم در خیر و عافیت باشید احمد یا أملی: سال

توانم آن را در جای عمومی بنویسم و ای سید من. از زمان ماه رجب مشکلی دارم و نمی
حلی پیدا نکردم. همۀ دانی. با برخی از انصار صحبت کردم ولی راهیقین دارم شما آن را می

تا شوال بیاید، و پس از آن رؤیای شما را دیدم که نزد  حرف بنده این بود که منتظر باشید
گفتی به اینجا دعوت کن. پایان ضریح پیامبر )صلی الله علیه و سلم( بودی و به من می

دادی و گویا بشارت الله وقتی ماه شوال آمد شما را دیدم به انصار پاسخ میرؤیا. سبحان
ی داد. ای پسر پاکیزگان چشم امید دارم خیر بود آقای من و اینکه شما به من پاسخ خواه

 شما پاسخم را بدهی؛ گرچه من مستحق پاسخ نیستم. مرا عفو بفرمایید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. اگر مشکل یا پرسش 
ق ارتباط برقرار کنید تا به من ارسال توانید با دکتر عالء سالم یا دکتر توفیخاصی دارید می

 شود.

 استفاده از کلیپس زیر حجاب )رورسی، شال و ...(

 :2016جوالی  15نوشت/ پی
 برحمتک استجیر: سالم بر شما ای سید و موالی من...

عنوان یک معلم زن سواالت بسیاری دارم که با آنها درگیر من در عرصۀ شغلم به
 به پاسخ این سواالت برسم، آقای من...هستم... و امیدوارم از شما 

و بعد از  ستیپوشند که مطابق قانون نیم ییهاآموزان دختر لباسدانش یگاه. 1
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ها را از آن و دستبند موهای بزرگ کلیپسمثل چیزهای دیگر ها و لباس نیا هیبارها تنب
؟ و تحویل داده شوداو  یول ایآموز به دانشباید  ایاست؟  زیجا هاآنبردن بیناز ای. آگیریممی

؟ باید بکنیمها چه آموز از مدرسه برود با آنبماند و دانش یباق یادیزمان ز  لیوسا نیاگر ا
و  میآموزان بازگرداندانش نیبه ا دیباما  ایآ ؟از بین رفته است چیستکه قبال  یلیوسا فیتکل

 ؟میکنَبری ذمۀ خود را 
شدن سر و که موجب بزرگ یروسر  ریز های بزرگ مو کلیپساستفاده از  ایآ. 2
 حرام است؟کاری  ایمکروه؟  ایاست  زیجا شودشدن آن به دو سر یا شتر دو کوهان میشبیه

 موالی من، شما و تمامی دوستدارانت همیشه تندرست باشید...

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 ما را زنده بدارد.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند ش
خصوص آموز است به او بازگردانده شود؛ اما در دانش یشخص یلوسا ینهاچون ا

یاجی نیست آنچه از بین احت گیردیرا دربرم یاساده و گسترده مسائلاز آنجا که  ،گذشته
 مبلغشان صدقه داده شود. یا یناگرچه بهتر است ع رفته، بازگردانده شود؛

 .یستاگر حجاب را برجسته کند مباح است و حرام ن یدر موها حت یزیاز چ استفاده
 یخود در چهارچوب خانه و برا ینتکه به ز  کندیم یقزن را تشو یند یکل طوربه

حفظ خانواده و  یبرا یمهم یارکار سبب بس ینداشته باشد؛ چراکه ااهتمام شوهرش 
 است. همسرش )پناه بر خدا( یرِ کردن به غبازداشتن شوهر از فکر

 :2016جوالی  15نوشت/ پی

 هاینابسامان ینمسبب ا مانخودوقتی  یم،تظاهرات کن یدما چرا با :یالشمر  امیر
را که از قوم و  یهرکدام از ما افرادیم. حاکمان را انتخاب کرد ینما اخوِد  یم؟!هست

اولین کسی هستم که به این مطلب اعتراف و من  ه استهستند انتخاب کرد اشیلهقب
 کنم.می

به  یولنباشد، خوردن درست قسمهرچند من خودم از طایفۀ خودم انتخاب کردم. 
 .یمهمۀ ما هست ،مقصر اول و آخرکه خداوند قسم 
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به نظر شما  ؛دوباره انتخابات برگزار شد و ختیمکه ما حکومت را براندا به فرض
را ها تکنوکرات یانباشند وابسته  و گروهی حزبهیچ مستقل که به افراد از  یینامزدها

 یم؟کنیانتخاب م
 .کنیمیخود را انتخاب م ۀطائف یاحزب  یبه خدا که همچون گذشته نامزدهانه، 

پس  یم؛ها را بر سر کار آوردما آنخوِد  .از خودمان است یبعکنم: عرض میخالصه 
 .یمتاوانش را پس بده یدما با

 ما را فراهم سازد و یهمبستگ خداوند متعال اسباب وحدت کلمه و کنمیآخر دعا م در
 یامبر، یکپداریم، یک پروردگار  زندگی کردیم، یکبرادر در کنار هم مثل که ما  یمبدان

 .امامیک  و یشواپ
 ید.فرما یلتعجرا محمد قائم آلما امام فرج  یماز خداوند متعال خواستار  و

 پول و احزاب  حکومتی بر انتخابات تسلط دارند

Ahmed Alhasan الحسن:احمد 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. انتخابات تحت سیطرۀ ثروت، احزاب مسلط و 
های دیگر است و در نتیجه هیچ انتخابات جدیدی، تغییر ارزشمندی ایجاد نخواهد دولت
 کرد.

حاکمیت »نام ای کوچک بهدر ادامه، مبحث یا گفتاری بسیار کوتاه را که در کتابچه
 کنم:چاپ و نشر شد نقل می 2004 نوشتم و در سال« خدا

 و ثروت یدموکراس»
و  یقپوشاندن حقا ی،پراکندروغ یغات،کردن در تبلینههز  یبرا یکه پول کسی

و  ،ندارد یهم در دموکراس یگاهیجا ،ندارد یارخواران و اراذل در اختیرهکردن جیراج
. شودیآشکار م یرطبیعیغ یشکلبه یقدرِت ثروت در نظام دموکراس گونه است کهاین

و از طبقۀ  کنندیچپاول مرا  یازمنداناموال فقرا و ن طریقیها ابتدا به احزاب و سازمان
 «نمایند.یکارگر آغاز م
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 تظاهرات یک گام بر راه درست است.

 معالجۀ افکار بد

 :2016جوالی  16نوشت/ پی
 ایهام عدنان: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

و  بیتتنهایی اهلخواهران از خانوادۀ سنی از سلیمانیه است و او بهپدرم! یکی از 
را دوست دارد. او دربارۀ معالجۀ وضعیت خودش پرسشی دارد: سؤالش این  هاآنیمانی 

برد؛ به طور خاص خواندن قرآن از افکار بد رنج میاست که او در طول خواندن نماز و به
ترسد قدری شدید است که میاین حالت به گویدخصوص هنگام خواندن سورۀ یس. می

 آید.قرآن بخواند؛ چون مثاًل افکاری برعکس آیه به سراغش می
 آیا راهی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد؟

 ای پدر ما! برای ما استغفار کن که ما خطاکاریم.
 التماس دعا.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. خدا را بسیار یاد کن و و علیکم السالم و رحمة الله و 
توانی با ذکر خدا، استغفار، کردن نیز میوقت فراغتت را با ذکر پر کن. حتی هنگام کار

 حمد و شکر و تسبیح، ثنا بگویی.
 :2016جوالی  16نوشت/ پی

 اریحیا احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 وان قرآن، دعا یا نماز خواند و به شخص زنده هدیه کرد؟تآقای من! آیا می

 إسراء احمد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. جایز است.

 حکم تعامل با پیشگوها و عمل به تعویذ یا حرز و مسائلی از این قبیل
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 :2016جوالی  16نوشت/ پی

لمنصوری: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... آقا و موالی من، قائم عقیل ا
خواهیم توفیق یاری شما را به ما عطا کند و شما را در زمین تمکین محمد. از خدا میآل

فرماید و دشمنانتان را خوار و رسوا سازد. سؤالی راجع به برخی پیشگوها دارم؛ اینکه اقدام 
را پوشانده، زیر سر  هاآنکنند و ما ها میای قرآنی و برخی از طلسمهبه نوشتن آیات یا سوره

شناسیم. سؤال می« تعویذ یا حرز»نام ها را بهدهیم و اینترها قرار میکودک و حتی بزرگ
جایز است؟ با علم به اینکه  هاآنهای این است که آیا تعامل با این افراد یعنی گرفتن نوشته

خواهم با جواب و پاسخ از طرف د. خداوند هدایتشان کند. از خدا میاز انصار نیستن هاآن
 شما بر ما منت بگذارد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اگر آنچه را که 
آن یا دعاست اشکالی دانی قر شناسی و میگیری نوشته شده، میای که از او میروی برگه

طور کلی بهتر است حرز یا ندارد؛ اما در صورت ندانستن، بهتر است از آن پرهیز کنی. به
 قرآن یا دعا توسط مؤمن نوشته شود.

 فراموش کردن نذر

 :2016جوالی  16نوشت/ پی
فاطمه حسینی: سالم بر شما ای سید من. سؤالی دربارۀ نذر دارم. اگر چندین نذر 

 فراموش کرده باشم باید چه کار کنم؟ داشته، ولی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ات نیست، و در صورت یادآوری برخی بر عهده طور کامل فراموش کنی چیزیاگر به
شود وفا یافتن از وفای نذر میآوری و آنچه منجر به اطمیناناز جزئیات، به آنچه به یاد می

 کن.
 :2016جوالی  16نوشت/ پی

 العامری: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای امام قائم ما.نسمة 
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این مواد  شود.یغذاها استفاده م یبرا یوانیحهای حاصل از منشأ از افزودنیدر غرب 
 .شودمیاستفاده بسیار دیگری و موارد جات شیرینی ،هاو کلوچه، نان هادر کیک

 .شوندشناخته میمعروف هستند  E-numbersکه به  ییهاشماره اباین مواد 
 ماده: نیعنوان مثال ابه

E471 Mono- and diglycerids 
Origin: Synthetic fats, produced from glycerol and natural fatty acids, 

mainly from plant origin, but also fats of animal origin 
 :ماده نیا و

E452 polyphosphate 
Phosphate in Europe is also obtained from animal bones 

ها آیا این .اندهایی که از منشأ حیوانی گرفته شدهها نوع دیگر از ترکیبات و افزونهده و
 ؟حرام هستند

 ارادتمند و سالم خالص ما/ انصار خدا از دانمارک.

 بودن پس از انجام فرایند شیمیاییحکم مواد از نظر نجس

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

در استفاده از هر و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. 
وجود ندارد؛  یـ اشکالبودناز نظر نجسباشد ـ یمیاییش هایکه ماَحَصِل فرایند یاماده
مواد از عامل نجس بوده باشد )مثل خوک، مردار،  یناگر اصل و منشأ ا یحت ینبنابرا

 .شوندیکننده و ...( پاک محسوب ممستشراب، 
 :2016جوالی  16نوشت/ پی

احمد آلبو حسن: سالم بر شما ای سید کریم ما. خداوند شما را یاری پیروزمندانه عطا 
 فرماید...

 تان برکت دهید.پسرتان در ُشُرف ازدواج است و از شما تمنا دارم او را با دعای کریمانه
الله با او شاءکنم دعای خود را شامل دخترتان که انهمچنین از شما درخواست می

خصوص اینکه او شما را خیلی دوست دارد و از وصلت خواهم کرد نیز بفرمایید؛ به
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 ای شریف است...خانواده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد. از خدای سبحان 
 به فضل و منت خویش برای شما و با شما مبارک گرداند.خواهم می
 :2016جوالی  19نوشت/ پی

احمد احمد: سالم بر شما ای سید و موالی من. آیا شرکت در تظاهرات در میدان 
 التحریر توسط انصار، ارتباطی به حوادث ترکیه و فرانسه دارد...؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد. تظاهرات برای مطالبۀ و علیکم السالم و رحمة 
 الله منجر به خیر خواهد شد.شاءهای مظلوم است و انحقوق عراقی

 وسایل آرایش موقت برای زن

 :2016جوالی  19نوشت/ پی

خواهم نور الیمانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید عزیز ما. از خدا می
خواهم ما را در دنیا و آخرت از شما ات در خیر و عافیت باشی و از خدا میخانوادهخودت و 

 محروم نگرداند. ای سید ما! پرسشی دارم که امیدوارم تفضل فرموده، پاسخ دهید:
پرسش: آیا جایز است زن روی دستانش حنا بگذارد و با آن از خانه خارج شود؟ )یعنی 

رود؟( در حالی که ازدواج کار جایز است یا زینت به شمار میبیند. آیا این نامحرم آن را می
 کرده است؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. در حال حاضر وسایل 
برای شوهرش آرایش کند و موقتی هستند و  هاآنتواند با بسیاری وجود دارد که زن می

 رفتن از خانه آن را پاک کرد.ن هنگام بیرونتوامی
 :2016جوالی  19نوشت/ پی
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، سالم پدر و احمدالحسنغالب ابو احمد سعیدی: سالم بر شما، سید و موالی من. 
 رسانم.مادر و برادرانم را به شما می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند تو را زنده  و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، غالب سعیدی،
ـ و به همۀ برادران برسان. خداوند خدا حفظشان کندبدارد. سالم مرا به پدر و مادرت ـ

 بهترین پاداش نیکوکاران را به شما عطا فرماید. مرا از دعای خود فراموش نکنید.

 جمع بین اطاعت خداوند و رفتار نیکو با پدر

 :2016جوالی  19نوشت/ پی

و رحمت و برکات خداوند بر شما، آقا و موالی من، قائم  مصطفی حمید: سالم
و گفت: اگر کرد در تظاهرات صحبت کردنم امروز پدرم با من دربارۀ شرکت!... محمدآل

. به او گفتم: از یشناسیو نه تو مرا م شناسمیبعد از آن نه من تو را م یبه تظاهرات برو 
پشت  او و از خانه خارج شدم. ی،شناسیا مو نه تو مر  شناسمیلحظه نه من تو را م نیهم

از ام چه کنم. خانواده دانمینمبه خدا قسم  !موالی منبرگرداند.  هسرم آمد و مرا به خان
 دانندیم رایز  ؛کنندیمخالفت م دهمیکه انجام م ییو با من در تمام کارها ستندیانصار ن

و با من شوند مطلع می دهمیدعوت انجام م یکه برااز کاری  یانصار هستم. گاهاز من 
انجام  یدعوت کار  یبراخواهم همین که میبا آنان چه کنم؟  دانمی. نمکنندیمخالفت م

 نی. مشکالت بشوممی ریمن هم با آنان درگدنبال آن بهو شوند می ریها با من درگدهم آن
که  یکار  ایآ !موالی من؟ شودوالدین چه میپس اطاعت از  ندیگوی. به من مادامه داردما 

نه؟ و چطور با آنان رفتار  ایست شما تیموجب رضاآیا غلط؟  ایدرست است  دهمیانجام م
 ؟فرمایدرا آسان  اندهد و امورت قیبه شما توف داوندکنم؟ خ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

قطعًا پدرت با و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. 
از خودش  یشچه بسا ب ؛. او تو را دوست داردنگردیبه تو م پارۀ تنش هستیتو که  یدد ینا

و  یدرشت با رفتار کن و با او یبا او به نرم هایتواقع یندوست داشته باشد. با توجه به ا
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رفتار  شایستۀست یکوو ن ّیبکه ط یدهد! پدر  یقترفتار نکن. خداوند توف سنگدلی
اطاعت از خداوند و  ،و محبت یکیکن با تمام ن ی. سعیستن فرزندانش یاز سو  سنگدالنه

کند و حق را به  یتآنان را هدا خواهمی. از خداوند میجا گرد آور یکرا  ینترفتار با والد
 تو باشند. یاورانها آنان بشناساند و آن

 دهد! یقتفراموش نکن. خداوند توف یتاز دعا مرا
 :2016جوالی  19نوشت/ پی

Esrafil Esrafilکنندۀ خدا: سالم بر شما ای دعوت 
 آقای من!

 ها دعا کنید.برای ایرانی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما میو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا 
 را حفظ کرده، از شر ظالمان نگه دارد.

 :2016جوالی  19نوشت/ پی
 یمانیة الهوی: سالم و رحمت خداوند بر شما.

الله شاءان ای پدرم! من اکنون در قم هستم و نزدیک سیده خواهر امام رضا
ا، دعا دهم و در محضرش برای شمکنم. به نیابت از شما به او سالم میبرایتان دعا می

محمد آبرویی خواهم به حق شما از من بپذیرد. من جز محبت شما آلکنم و از خدا میمی
 ندارم که با آن در برابر خدا بایستم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. خداوند به شما جزای 
 تان فرماید.یر آخرت و دنیا را روزیخواهم خخیر دهد و از خدا می

 حجت در زمین چه کسی بود؟ پیش از فرود حرضت آدم 

 :2016جوالی  19نوشت/ پی
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 شهد التمیمی: سالم و رحمت خداوند بر تو ای سید من.
 ای پدر عزیز سؤالی دارم،

 اید:هایتان فرمودهدر یکی از پاسخ
آسمان به زمین است که فیض الهی را به زمین منتقل شده از همانند بند ناف کشیده َمَثل امام»

 "بارد.باران بر شما می هاآنخورید و به وسیلۀ روزی می هاآنوسیلۀ به" :کندمی
اگر او نباشد زمین اهلش  .شده از آسمان بر زمین استاو ریسمان استوار الهی و ستون نوِر نازل

شود و خود و اهلش به نتیجه زمین متالشی می رسد و دریعنی نور الهی به زمین نمی ؛بلعدرا می
 1«بر تمام خالیق را وصف نمود. توان بزرگی و عظمت فضل حجتگردند؛ از همین رو نمیعدم بازمی

صورت بود، در حالی که زمین وجود داشت و وضعیت به چه پیش از فرود آدم
 خلقی نیز بر آن بودند؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
)صلوات خدا بر آنان( است که همچون نوری واسطه در  هاآنموضوع مربوط به وجود 

خلق هستند و دوام بقای خلق به این نور وابسته است. این وضعیت، پیش از خلقت نْفس 
تر این مطلب س او به این زمین هبوط کند وجود داشته است. پیشآدم و پیش از اینکه نفْ 

توانی به کتاب عقاید اسالم مراجعه کرده، معنای این آیات را ام و شما میرا بیان کرده
 بخوانی:
 ا َلُموِسُعوَن یٍد َو ِإنَّ

َ
ماَء َبَنیناها ِبأ گمان ها برافراشتیم، و بی)و آسمان را با دست َو السَّ

 2ایم(.دهندهگسترشما 
 ْنعامًا َفُهْم َلها ماِلکوَن

َ
یدینا أ

َ
ا َعِمَلْت أ ا َخَلْقنا َلُهْم ِممَّ نَّ

َ
اند که ما )آیا ندیده أَو َلْم یَرْوا أ

ایم تا آنان مالکشان اند برای اینان چهارپایانی آفریدههایمان به انجام رساندهبا آنچه دست

                                                                                                                                                                 
 .29، س2. متشابهات، ج1
 ]47ذاریات: ]. 2
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 1باشند؟(.

 هاهورمون و هاحکم خوردن پروتئین

 :2016جوالی  19نوشت/ پی
Moslem Daliri سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آقا و موالی من، امام :

ـ برای برم از منو به خدا پناه میروحم به فدای شما. سؤالی دارم. من ـ. الحسناحمد
، هورمون و ینیپروتئ ییغذا هایمکملروم و در این باشگاه پرورش اندام به باشگاه می

ها را توانم این پروتئینآیا می حرام؟ اهستند یحالل این مواد  ایوجود دارد. آچیزهای دیگر 
 کنم به سؤال بنده پاسخ دهید.مصرف کنم. خواهش می

محمد االئمة و و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل
 ا.المهدیین الطیبین الطاهرین و سلم تسلیم

 مسلم ابو امجد الیمانی طالقان، شعار ما احمد احمد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
از  یدبا یول ؛وجود ندارد یهورمون اشکال طور ینخالص و هم یندر خوردن پروتئ

قابل در چهارچوب دستور العمل پزشک  یدکرد و مصرف آن با یمصرف هورمون دور 
 باشد. اعتماد

** ** ** 

 پذیرفنت استعفای شش وزیر توسط حیدر العبادی، گامی مثبت

Ahmed Alhasan /2016جوالی  20احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

                                                                                                                                                                 
 .]71یس: ]. 1
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 اقدام دکتر حیدر العبادی برای پذیرفتن استعفا یا عزل شش نفر از وزیران حکومت
کنیم. این اقدام از آنجا اند، گامی مثبت و خوب ارزیابی میاحزاب که کشور را ویران کرده

 آید.که یک خواستۀ عمومی مردم را اجابت کرده است به نفع او به حساب می
طبیعتًا این در صورتی خواهد بود که موجب شود او وزیران )و وکال و مدیران و ...( 

به خصوص وزارت کشور؛ زیرا وزارت کشور، با آزادی و زندگی  کارآمد و مستقلی تعیین کند،
هر فرد عراقی در ارتباط است و در صورت وجود اشخاصی نامتخصص که خبرگی کافی 

 شکل غالب و مسلطبهگرا باشند، ناکامی و قتل و ظلم و ستم ـنداشته باشند و اساسًا حزب
 ـ باقی خواهد ماند.بر کشور

شدن کمترین حد از دامۀ تظاهرات است؛ زیرا خواستۀ ما محققخواهیم اآنچه ما می
 ـ است.یعنی حق زندگی باکرامت حقوق انسان ـ

نکته: مقصود ما از کارآمد بودن: یعنی کمترین میزان تخصص علمی که الزم است 
یک شخص داشته باشد و نزد عقال در عرصۀ عملی از تجربۀ کاری کافی برخوردار باشد؛ 

موجب به انجام رسیدن تکلیف او گردد و منظورم این نیست که معلم یا استاد  ای کهتجربه
 دانشگاه یا مانند آن باشد.

و مقصود ما از مستقل: شخصی است که ثابت نشده باشد به یک حزب معین وابسته 
 یا زیر بیرق آن حزب قرار گرفته است.

 

 حجاب رشعی در اماکن مقدس
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 :2016جوال  20نوشت/ پی

Masar M-h ،احمدالحسن: شکر خدایی را که با تو بر ما منت نهاد ای آقای من 
Ahmed Alhasanخواهم شما را حفظ فرماید.. از خدا می 

 ای نور دیدگانم سؤالی دارم*
موالی «: ـ هنگام زیارت اماکن مقدسشکل چادربهدربارۀ پوشیدن شال کمری ـ»

 ؟من، آیا پوشیدن آن جایز است
رغم اینکه شوند؛ علیمحل تفتیش، مانع از پوشیدن آن می دن بهشچون هنگام وارد

 رنگ است.کند و تیرهاین لباس، پوششی مثل چادر است و فقط رنگش فرق می
 التماس دعا... دختر شما.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. پوشیدن چادر، عبا یا
کردن پوشیدن چادر هر چیزی بیش از حجاب طبیعِی شرعی واجب نیست، و الزامی

هنگام زیارت اماکن مقدس رفتاری است نادرست و چه بسا گاهی ضررش بیش از نفعش 
 است.

Bent Al Yamani آری ای موالی من، در اماکن مقدس حتی جوراب نازک را هم :
 کردن آن با جوراب ضخیم.دهند، مگر پس از عوضنمیکنند و به ما اجازۀ ورود قبول نمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

کنند، فعاًل کاری از دادن آنچه حاکمان بر این اماکن مقدس واجب میبرای تغییر
واقعًا محدود و  کنند؛ گرچهقوانین را طبق نظر خود واجب می هاآنآید. دست من برنمی

 گیرانه بوده باشد.سخت
 :2016جوالی  20 نوشت/پی

Muhammad Fadil.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته : 
 آقا و موالی من، خداوند تو را زنده بدارد.

ها غیر از کسانی هستند که شود و اینسؤالی است که از طرف افراد بسیاری مطرح می
برای »کنند... پرسش: آیا افراد جایگزین این پرسش در درونشان هست ولی مطرح نمی
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جعفر پسر محمد باقر »گویند برخی میوجود دارد؟ مثاًل « کنندکسانی که امروز حکومت می
دوستی باشند کم یک یا دو اسم دیگر وجود دارد که معروف به پاکی و وطنآیا دست«. صدر

را  هاآنتوان برای حکومت تکنوکرات، ـ و میکنندای عنوان میبه آن صورتی که عدهـ
 نامزد کرد؟

 موالی من، نیازمند دعای شما هستم.

 نظر داشته باشندعنوان کاندیدای مستقل اتفاقتوانند بر جعفر صدر بهبسیاری افراد می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

های کارآمد و مستقل بسیاری وجود دارند عزیزم، خداوند تو را زنده بدارد. قطعًا عراقی
را در اینجا برای شما نام ببرم؛ ولی  هاآنن و مسئله، فقط یک یا دو شخص نیست تا م

را بپذیرند و... و... و...،  هاآننکته در اینجاست که آیا ممکن است احزاب دینی و سیاسی 
از مقبولیت ملی تا آن حدی برخوردار است که منجر شود به  هاآنکم آیا یکی از یا دست

 پاسخ روشن است.دشوار گردد! به نظر من  هاآناینکه نپذیرفتنش برای 
عنوان کاندیدای مستقل برای ادارۀ حکومت عراق، بنده اما دربارۀ سید جعفر صدر به

نظر داشته باشند، و به این ترتیب توانند بر او اتفاقاعتقاد دارم بسیاری از ملت عراق می
ای سوار بر حکومت درماندههر آدم  کم نگاه مردمی کلی وجود خواهد داشت کهدست

تجربه شود؛ کسی که حزب  چه اشکالی دارد اگر پسر سید محمد باقر صدر نیزشد؛ پس 
که امروز سید مقتدی صدر آن را رهبری دعوت، مجلس، بدر، محمد باقر صدر و جناح او ـ

کم او را کنند یا دستبودن به او از نظر اندیشه افتخار میـ و دیگرانی که به منسوبکندمی
 آورند.ار از محبت و احترام است به حساب میعنوان نمادی که برخوردبه

 
 :2016جوالی  20نوشت/ پی

Mujtaba Matham ،سال دارم و از انصار هستم و  14! من احمدالحسن: آقای من
 الله تا دم مرگ، جزو انصار باقی خواهم ماند.شاءان

 امیدوارم پاسخ دهید.



 پیک صفحه ...................................................................................... 482

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا و علیکم السالم و رحمة 
 خواهم تو را به خیر آخرت و دنیایت موفق گرداند.می
 :2016جوالی  20نوشت/ پی

وزارت کشور این است که نه  مگر !یدهست ینبخوش یلیاستاد شما خابوعلی سمیر: 
 کنم؟!یمن اشتباه م یا ؟!سهم حزب بدر است

Ahmed Alhasan حمدالحسن:ا 

بین یا بدبین نیست؛ مسئله عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. مسئله، شخص خوش
خواهیم افراد کارآمد مستقل را مربوط به قبل از استعفا یا عزل وزیران است و ما از او می

ها و مدیران کل. قطعًا این درخواست ما بگمارد و نیز معاونین وزارتخانه هاآنبه جای 
 شود.شدن نیست؛ بلکه یک اعالم نظر نیز محسوب میی توقع برای اجراییمعنابه

 بودن  غسل  واجب آگاه نبوده باشدحکم مناز و روزه در صورتی که از واجب

 :2016جوالی  20نوشت/ پی
احمد علی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آقا و موالی من. یک سؤال شرعی 

داند و علم به وجوب واجبی بر عهده دارد، اما حکم را نمیدارم: اینکه وقتی شخصی غسل 
گرفته است، حکم نماز و خوانده و روزه میغسل ندارد و به این ترتیب غسل نکرده، نماز می

و اگر قضا بر او واجب است و تعداد روزهای  ؟اش چیست؟! آیا واجب است قضا کندروزه
 داند باید چه کار کند؟شود را نمیروزه یا تعداد نمازهایی که از او خواسته می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
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ـ مسائل فقهی در این کتابپاسخ داده شده است و نیز ـ 1«شرایع»های شما در پرسش
گاه شوی یا بسیاری نیز پاسخ داده شده است و شما می توانی در سایت رسمی از آن آ

ست که هاآنتوانی سؤاالتی را که قباًل پاسخ داده شده است از مکتب بپرسی؛ بر عهدۀ می
کلی هر زمان که طهارت نباشد نماز طور صورت تلفنی پاسخ سؤاالت فقهی را بدهند. بهبه

ـ نیز به همین وقتی طهارت در آن شرط باشدشود. وضعیت در خصوص روزه ـباطل می
گاهی نداشته باشد آن کند تا از قدر قضا میصورت است. در صورتی که شخص از تعداد آ

 قضا کردن اطمینان حاصل شود.
 :2016جوالی  21نوشت/ پی

Zainab Ahmed باید پیامی  .حمت و برکات خداوند بر شما، پدرم عزیزم: سالم و ر
خواهیم با چه راهی برای این منظور وجود دارد؟ از خدا می .خصوصی برای شما بفرستم

 پاسخ دادن بر ما منت بگذاری؛ زیرا شما اهل جود و کرم هستید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ا را زنده بدارد. اگر پیام خاصی داری و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شم
 توانی آن را از طریق مکتب در نجف یا دکتر عالء سالم یا دکتر توفیق برسانی.می

 گزیدن از بدکار و ستمکار در دوران کنونیدوری

 :2016جوالی  21نوشت/ پی
Ya Saheb Elmar سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای موالی کریم من، ای :

کننده است و شما هربان! پرسشی دارم: اینجا در ایران وضعیت امنیت واقعًا خستهپدر م
گاهید. ما در حین تبلیغ یا نشر دعوت ـ ـ با به هر طریقی که خدا بخواهدخود به این مطلب آ

رسد که این کنند و به ما خبر میشویم که برای حکومت طاغوت کار میکسانی مواجه می
کنند. ما رسانند و حکومت را برای مقابله با ما تحریک میکومت میاشخاص اخبار را به ح

                                                                                                                                                                 
 ترجمه فارسی: احکام نورانی اسالم. 1
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کنند. سؤال بنده این است که آیا در کنار ما زندگی می هاآنشناسیم و این مزدوران را می
ای از طرف حکومت برای ما رخ بدهد را تهدید کنیم؟! مثاًل وقتی حادثه هاآنتوانیم می

خاطر وجود ترس و ارعاب چنین ـ ما بهموالی مناما اکنون ـ؛ چنین و چنان کنیم
 کنیم. بارالها! احمد و انصارش را حفظ بفرما و مرا از انصارش قرار بده، ای پروردگار!نمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. در این دوران 
اند دفاع و ستمگر دوری گزینید و خداوند از کسانی که ایمان آورده کافی است از بدکار

کند؛ پس نهراسید و غمگین نباشید اگر از مؤمنان هستید. شما باالترید و خداوند شما می
دارد رسوا دهد و بر شما ستم روا میکند و کسی را که شما را آزار میرا پیروزمندانه یاری می

 آنان خسران در دنیا و آخرت است.خواهد ساخت، و فرجام کار 
 :2016جوالی  21نوشت/ پی

 Ahmed Alhasanاحمد الخلیجی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما 
خداوند تو را یاری کند و عزت بخشد. تعدادی از مردان و زنان مؤمن پیام  .احمدالحسن

برسد؛ مگر اینکه  دانم چگونه به دست شمااند و نمیمخصوصی برای شما به من فرستاده
ـ برساند. بسیار عذرخواهم که ای پسر رسول خداها را برانگیزد و به تو ـپروردگار بندگان پیام

ها و کارهای شما بسیار است، اما نتوانستم گیرم. من یقین دارم که مشغلهوقت شما را می
تو ای حبیب من،  خواستۀ این برادران را نادیده بگیرم؛ خداوند توفیقشان دهد. سالم من به

 نیز به خانوادۀ بزرگوارت ... احمد الخلیجی. نور دیدگانم و امام من و

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهی و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اگر می
 برسانی.توانی از طریق مکتب یا دکتر عالء یا دکتر توفیق پیامی را برسانی می

 :2016جوالی  21نوشت/ پی
Mohaiman Fadelبیت رحمت و : سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای اهل

 نبوت و معدن علم و جایگاه رسالت!
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زود برایتان تمکین دهد و فتح مبین را برایت زودِی خواهم بهموال و آقای من، از خدا می
 .محمدبگشاید، به حق محمد و آل

توانم وضعیت خاصی را به دکتر توفیق یا دکتر عالء بفرستم؟ با ی من، آیا میموال و آقا
 تشکر و قدرشناسی بسیار.

نامیده است؟ « حروف»موال و آقای من، چرا خداوند سبحان حروف علم و معرفت را 
 قصد شده است و چرا اسم دیگری ندارد؟« حروف»چیزی از عبارت چه

 با تشکر و قدرشناسی بسیار.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

توانی و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. می
 الله.شاءچنین کنی، ان

 :2016جوالی  21نوشت/ پی

 حسن االنصاری: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
بودن بر قدمفرماید و ثابترساندن به شما را عطا خواهیم به ما توفیق یاریاز خدا می

والیت شما را روزی ما بگرداند... موالی من، به دعوت ایمان آوردم و از شما خواستار دعا 
رمضان به رحمت خداوند منتقل  27قدم و نیز دعا برای مادرم هستم که روز  برای ثبات

الله باطل شاءشد. پس ای کریم و ای پسر کریمان، با دعای خود بر ما تفضل فرما... ان
 گردد.شدنی است ... و حق استوار مینابود

 قرار بده! قدمان بر والیت ائمه و مهدیونخدایا ما را از ثابت
 کنم سالمم را بخوانید...تمنا می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

بودن تو و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. ثابت
 را از خدا خواستارم و اینکه خیر آخرت و دنیا را روزی فرماید. بر حق

 صرب بر آزار و اذیت و رفتار نیکو با خانواده

 :2016جوالی  21نوشت/ پی
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سید حیدر طباطبایی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. موالی من، آقای من، 
دادن، مورد مالطفت وارم با پاسخپدر بزرگوار و نور دیدگانم... سید عزیز، سؤالی دارم و امید

محمدـ کریم هستید. صلوات و سالم خدا بر شما. من و ای آلقرار دهید؛ چرا که شما ـ
متعال با ایمان به این وبرادرم سید حسین طباطبایی از کسانی هستیم که خداوند سبحان

ایم و فتهدعوت مبارک بر آنان منت نهاده است. ما در منطقۀ خود مورد هجمه قرار گر 
به این دعوت شریف ایمان  هاآناکنون از ناحیۀ پدر و برادر تحت فشار هستیم؛ چون 

کند برادر بزرگتر ماست؛ او هم اقدام ندارند. پدرم فقیر است ولی کسی که او را تحریک می
کند. برادرم سید حسین گاهی اعصابش به هم کردن از خانه میبه تهدید ما به بیرون

کار ترسم کار به جاهایی کشیده شود که فرجامش خوب نیست. ما باید چه ریزد و میمی
فرمایی، خواهیم با عطای شما بر ما منت بگذارد. شما امر میکنیم؟! از خدای عزوجل می

کردن سخن عذرخواهم. التماس کردن. از طوالنیو بر عهدۀ ما نیست جز شنیدن و اطاعت
 دعا از محضرتان.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و را زنده بدارد. صبر داشته و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند ت
خواهد شما را از خانه بیرون کند به نیکی رفتار کنید. اگر واقعًا می هاآنباشید و با 

طور کلی ـ درهای هزاران خانه از برادرانتان به رویتان گشوده خواهد شد. بهاللهشاءانـ
در خدمت شما  هاآنه اللشاءتوانی با برادرانتان در مکتب ارتباط برقرار کنید و انمی

 خواهند بود.
 :2016جوالی  21نوشت/ پی

 دهندۀ اهل عراق باشد.یاریخداوند  سرورم. ،السالم یکمعل :یدیقادر محسن حم
کاش امر  یاموالی من،  .یمما همان اهل طالقان هست همۀ ماست. عراِق  ،عراق

 دهندیلقان را زجر مکه ما و همۀ انصار طا کارانییانتتا بر ضد فاسدان و خ کردیدمی
 یجادانصار ا یهادر دل خانوادهها اینکه  ی. ترس و وحشتکردیممیتظاهرات بر پا 

 بر ماست. داعششدن وارد بدتر از وحشِت کنند یم
، ای «احمداحمد » یا یکچنین نخواهد شد. لببه خدا و به اذن خدا، این، نه ولی
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 برکات خداوند بر شما باد.، سالم بر تو و بر پدرت و رحمت و شدهیاری
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. خداوند شما را در برابر ظلم هرکسی که از خدا 
کند تا پاداش ترسد یاری کند. این از رحمت خداوند است بر شما؛ شما را مبتال مینمی

د. صبر کنید و مواظبت داشته باشید یابید و مقامتان را نزد خود و در مَل اعالیش باال ببر 
 زودی یاری خواهید شد.الله شما باالتر هستید. با نیروی خداوند بهشاءکه ان

 روش درست برای رساندن حق

 :2016جوالی  21نوشت/ پی

Farhan Azmi سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، سید و موالی من! سؤالی :
که دشمنان  یروش نیبهتر  یدر مالزشود. ربوط میدارم که به نحوۀ تبلیغ در مالزی م

کار ه به دعوت مبارک ب مانیکردن مردم از ادور یبرا موعود یمانیدعوت مبارک 
هستند و عموم مردم  انیعیاز ش یمانیانصار  ندیگویاست که به مردم م نیا رندیگیم

پیدا کنند با این روش ما را بد  بنابراین اگر مردم با ما ارتباط؛ واقعًا از این کلمه وحشت دارند
ما انصار  مییگویمدلیل ما همواره  نیبه هم .کننددهند و مردم را از ما دور میجلوه می
چرا  ؛است نیسنگ مانیبراگفتن این مطلب اما  ؛میستین عهیو ش میهست یامام مهد 

به آن ِپی  سادگیو مردم به میانکار کنآن را  میتوانینمما است و  عیّ مذهب ما تشکه 
 رایز  ؛هستند تیدار اهل بدوست ،انصارام طور که فهمیدهاین !من یموال .خواهند برد

 گیریموضع دییبفرما .دارند مانیشان اینتا آخر  یناز اول یاله یهاحجتهمۀ به  هاآن
سایر  ثلم یول میهست عهیما ش مییبگو ایآ ؟باشدجامعه چگونه باید  نیابرابر ما در  حیصح

چه  ؟میستین عهیو شهستیم  یما انصار امام مهد  مییبگو ای ؟میستین یامروز  اِن یعیش
 ؟ای آقای من ،ستیچ ترحیو راه بهتر و صح میکنکار 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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روش و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند شما را زنده بدارد. 
را  یحصح یدۀطور خالصه عقکه به یدداشته باش یاست که شما جزوات یندرست و بهتر ا

روش، شما به هر  یندهد. با ا یحتوض کنیدیم یکه در آن زندگ یامردم جامعه یبرا
 حق را مطالعه کند، بفهمد و بشناسد. یدۀعق دهیدیبه حق دارد اجازه م یکه رغبت یانسان

 یاریشما را محفوظ بدارد و  خواهمیفراموش نکن، و از خداوند م یتاز دعا مرا
 یتآشکار عنا یشیو از فضل و مّنت خودش شما را گشابدهد به شما  یرناپذشکست

 .یدفرما
 :2016جوالی  21نوشت/ پی

Eskandar Terzievمحمد االئمة و المهدیین و سلم : اللهم صل علی محمد و آل
 تسلیما کثیرا.

کنم شیعه وجود ندارد جایی که من زندگی میام. آقای من، من اخیرًا اسالم را پذیرفته
خاطر قواعد توانی به من نصیحتی بفرمایی؟ بهدانم چگونه همسر پیدا کنم. آیا میو نمی

 کنم.زبان بخشش. من مترجم استفاده می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

مکتب در  توانی با برادرانتان در مکتب یا ُممثلعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. می
چیز برای تو کوتاهی نخواهند کرد و هر الله در هیچشاءسرزمینتان ارتباط برقرار کنی و ان

 کمک ممکنی را تقدیمت خواهند نمود.
 :2016جوالی  21نوشت/ پی

 ضرغام احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.ام
بارۀ مشکلی که مرا پدر عزیزم... آقای من، در ابتدای ورودم به دعوت مبارک، در 

خواب کرده بود پیامی برای شما فرستادم و پاسخ شریف شما وعدۀ کمک در این مشکل بی
اکنون ادامه دارد. خدا را بود؛ ولی این مشکل هنوز هم سالیان طوالنی است که تا هم

بیت برای تقرب به خدا و رفع این بال انجام دادم و بسیار خواندم و اعمال بسیاری از اهل
ام. امیدوارم شما چیزی بفرمایید تا دانم به دلیل کدامین گناه در این مشکل گرفتار شدهنمی
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برای رفع این بال انجام بدهم؛ چون بر من بسیار سخت شده است. آقای من، از تقصیرم در 
ـ ندارم. امیدوارم در صورت امکان من ای آقایخواهم و پناهی جز شما ـحق شما عذر می

ای خواهم پیام خاصی به شما ارسال کنم؛ امیدوارم چنین اجازه... آقای من، میپاسخ دهید
 به من بدهید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

توانی، و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. آری می
 الله.شاءان
 :2016جوالی  23نوشت/ پی

جانم  ید؛تر گاهآ ن آبه خود شما  ینکهبدهم و حال ابشارت شما را  خواهمیمآقای من، 
 ی شما!به فدا

و غم قسم  ـخدا بر اوصلوات ـ یعلحق به سر آمده، به  گار اینانکه روز  یمگویشما م به
 شود.یم یدهها برچو غصۀ آن
 یممتوجه باشم پا ینکهبود و بدون ا یکمنزد یچا یوانل !اللهسبحان ؛عجله نکنم گفتم

رسد و خدا  یم یانشان به پایهاشدم و گفتم غم و غصهدلشاد  یخت.برخورد کرد و ر ن آبه 
 دهد.یم ینبه شما تمک
ها از شما به آن یابتنبه هستم و  ینحسامام نزد حضرت عباس و برادرش اْلن 

 ی شما!جانم به فدا ؛سالم کردم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند برای زیارتت پاداش خیر عطا فرماید. از خدا عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. 
 ات گرداند.خواهم خیر آخرت و دنیا را روزیمی
 :2016جوالی  23نوشت/ پی

شیخ عدنان عاصمی الیمانی: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته، ای سید عزیز ما! 
ها زندگی کنند و بیوهآری تو همیشه قصد نجاتشان را داری و اینکه فقیران در دولتی کریم 

و یتیمان برای زندگی خود با عزت و کرامت پناهی بیابند و گرسنگان روزی حاللی را که 
« گراصالح»دور از این سارقاِن متقلِب غاصب صفِت خداوند برایشان تقسیم کرده است به
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 بیابند. خداوند تو و همۀ مردان و زنان مؤمن را حفظ فرماید.

Ahmed Alhasan لحسن:احمدا 

شیخ عدنان العاصمی، خداوند تو را زنده بدارد و بهترین پاداش نیکوکاران را عطایت 
 فرماید.

 :2016جوالی  23نوشت/ پی

 وسام الوائلی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
شخص در تظاهرات یک  ریدادن تصومعتقدند قراراز برادران  یبعضآقا و موالی من! 

کار  نیمعتقدند ا گریدو برخی  ،است یو امتحان اله تیاسته از منبرخها و راهپیمایی
هر طور که خدا بخواهد و هرچه از  ندیگویم گرید یاو عده ،شودیمظلوم م یار باعث ی

 ؟است حیکدام صح .است و خدا را شکر ریخدا باشد خ
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

اعمال تنها بر و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. 
 کرده. یتهرکس هرآنچه است که ن ِل َص و ماَح  شودیم یدهسنج ّیاتاساس ن

 :2016جوالی  23نوشت/ پی
البیت، سالم بر تو و پدرانت و پسرانت، مهدیون ولید العبیدی: سالم بر تو ای قائم آل

 پاک طاهر.
تر از نییپااز ناحیۀ پای راست عضو دچار قطعی و گیر، آقای من، بنده یک ارتشی زمین

مرا مورد عمل که اما پزشکی کنم؛ یمفصل پا حرکت مروی  یعنی ؛هستممفصل مچ پا 
یعنی ؛ جراحی قرار داده آن را مقداری اصالح کرده است تا هنگام راه رفتن اذیتم نکند

تا را تغییر داده و آن را از وضعیت عمودی به افقی تغییر شکل داده است  استخوان مچ پایم
وضو در فصل در  «احکام نورانی اسالم»در کتاب  راحت شود. میمفصل براروی رفتن راه
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باشد آن پا را مسح نداشته  1«کعب»اگر خواندم یی که دچار قطع عضو است مسح پاتوضیح 
 نیمشمول ا ایآتا حاال در حیرتم که از آن روز اما ؛ کردمطبق آنچه خواندم عمل و من  نکند،

 نه؟ ایهستم  یحکم شرع
کنم ای آقای من. مرا راهنمایی بفرما تا از از خداوند سبحان و شما درخواست یاری می

کنند رها شوم. خداوند شما را از گرفتن درگیرم میهایی که همیشه هنگام وضواین شک
کنم. از خداوند دیون، پاداش خیر دهد. آقای من، تشکر میمحمد ائمه و مهمحمد و آل
شدن ستمدیدگان، در زمین تمکین دهد. والسالم خواهم شما را برای رهاسبحان می

 علیکم و رحمة الله و برکاته. التماس دعا از شما. با تشکر.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

طبق آنچه در وند تو را زنده بدارد. و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خدا
از پا که  یاگر قسمت»نداشته باش:  یدعمل کن و شک و ترد ،آمده« اسالم یعشرا»کتاب 

قطع « کعب»اگر پا از  یول شود؛ماندۀ آن مسح یباق یدمسح شود قطع شده باشد با یدبا
 2«شود.یمسح آن ساقط م ،شده باشد

 :2016جوالی  23نوشت/ پی

 طباطبایی: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته.سید حسین 
 .موالی من حالت چطور است؟ مشتاقت هستیم ای پسر فاطمۀ زهرا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

محمد عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد، و بهترین پاداش نیکوکاران را از محمد و آل
 عطایت فرماید.

 نیخواهم پیروانت را اصالح کاز تو می

                                                                                                                                                                 
 . )مترجم(مفصل ،برآمدگی روی پاکعب: . 1
 کتاب طهارت. ،1ج ،سید احمدالحسن احکام نورانی اسالم، - 2
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 :2016جوالی  23نوشت/ پی

 سید عالء سید نور: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
های حکومت ستمگر هستی و سنگسید ما، تو خواستار اصالح دولِت مبتنی بر خرده

 این خواست، حق تو و هر عراقی غیوری است که خواهان اصالح است.
شوند اصالح کنی؛ نصار نامیده میخواهم پیروانت و کسانی را که ااما من از تو می

مطلع شوی به سرشان قسم نخواهی  هاآنچون به خدا قسم اگر بر رفتار و اخالق برخی از 
درس اخالق و رفتار نیکو با دیگران بدهی.  هاآنکنم و تمنا دارم به خورد. خواهش می

 رفتار نیستند.حتی با افراد خانوادۀ خود هم خوش هاآنبعضی از 
 م خواستۀ من بر شما سنگین نباشد.امیدوار 

گاه شدی امیدوارم پاسخ بدهی حتی اگر پاسخ به سالمم باشد.  اگر از پیامم آ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
های است و در دولت داشتن به این دعوت را دارند بسیارتعداد کسانی که ادعای ایمان
گو و برخی اند و برخی بدکار، برخی راستصالح هاآنجهان پراکنده هستند. برخی از 

کذاب. در میانشان افراد پاِک شریف وجود دارد و نیز کسانی که ایمان را وسیلۀ عداوت و 
 دهند. در میانشان عفیف وجود دارد و نیزگری و دزدی از دیگران قرار میدشمنی و حیله

 شخص زناکار و منحرف اخالقی؛ مثل دیگر مردمی که در این زمین پراکنده هستند.
کنم و حتی بر منحرفان دهی میرا نصیحت و جهت هاآندر خصوص شخِص بنده، 

دهم. به همین دلیل شما هایی بر رفتارشان قرار میگیرم و محدودیتاخالقی سخت می
بینی افراد منحرف اخالقی، دزدها، منحرفان دینی و نفسانی، نفاق خود را علنی کرده، می

 اند.هاز دعوت حق جدا شده، عداوت و دشمنی خود با حق را علنی کرد
گاه میام و همیشه میو اگر شما بر آنچه نوشته دانستی من همواره بودی، مینویسم آ

رفتاری با دیگران نصیحت ـ را به پایبندی به اخالق و خوشو دیگرانمردان و زنان مؤمن ـ
 کنم.می

ـ بیشتر مردان و زنان مؤمن، پاک، آبرومند، خالص، اللهشاءانطور عمومی ـبه
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؛ کنندو و خیرخواه مردم هستند و از آنچه خداوند حرام کرده است پرهیز میگراست
خبر دارم و به احوالشان  هاآنبنابراین بنده حق دارم این افراد را پاک و مطهر بنامم؛ زیرا از 

گاهم.   چه برادران، خواهران و خانوادۀ خوبی برای من هستند! هاآنو رفتار پاکشان آ
چه این ستمدیده همسر باشد چه پسر، پدر، دارد ـدیگران ستم روا میاما کسی که به 

مقدار ستمی که روا داشته است از حق ـ قطعًا این شخص ستمگر بهبرادر، فامیل یا غریبه
رفتن ظالم از حق و حتی دشمنی گاهی موجب بیرون« ظلم و ستم»شود و چه بسا دور می

 د.گردکردن عداوت با حق میبا حق و علنی
دادن دعوت مهدوی و ثبات قدم بر یاری حقیقی، موهبتی است عظیم و عطایی یاری

شود مگر کسی که صبر پیشه مند نمیاست بزرگ و توفیقی است الهی و از این توفیق بهره
ای عظیم برخوردار بوده شود مگر کسانی که از بهرهمند نمیکند، و از این توفیق بهره
اند وجود محمد )صلوات خدا بر آنان( بیان فرمودهالی که آلباشند؛ به همین دلیل غرب

 دارد.
خواستۀ شما بر من سنگین نیست. من از کسانی نیستم که ستایش ستایشگران شادم 

ای برای ارتقا جویی را وسیلهکند یا نکوهش، غمگینم نماید. بنده شخصًا نکوهش و عیب
 دانم.چیز میدر همه

 کردن قبله در اماکن مقدسقایجاد هیئت رشعی برای دقی

 :2016جوالی  23نوشت/ پی

Oras Alyamaniیفقها !: سالم و رحمت و برکات خداوند بر احمد وصی. آقای من 
با  میرویماطهار ائمۀ مرقدهای به  یند! وقتاهو ما را سرگردان کرده داد رییگمراه قبله را تغ

 میپرسیها ماز آن ی! وقتمیشویرو مبهرو سمت راستبهدرجه  30مقدار تقریبًا قبله به رییتغ
ما ! بوده استاشتباه اند که آن قبله فهمیدهو مراجع نبود  حیصح یمی: قبلۀ قدندیگویم

 ؟مینماز بخوان ی؟ به چه سمتمیکنچه 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 



 پیک صفحه ...................................................................................... 494

 یتهیئ»و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. 
اند، و ائمه و اماکن مقدس انتخاب شده یکردن قبله در مرقدهایقدق یبرا «یشرع

 یافتاگر در آن ـ یکردن و اعالن هرگونه خللیقدق یرا برا یشانالله خداوند کارهاشاءان
 .گرداندیـ آسان مشود

 دو نکتۀ اساسی در پروندۀ اقتصادی عراق

 :2016جوالی  24نوشت/ پی
Nazar Alansariخواهد آموزش در عراق : علی االدیب از مجلس نمایندگان می

ها نتایج خواهند پس از این فساد طوالنی که سالیانی است عراقیمی هاآنرایگان نباشد. 
اما مردم این مرتبه از ؛ را پیاده کنند 1«مال ابوحیه»کنند روش حاصل از آن را تحمل می

ـ پیروی نادانی باقی بمانند تا حقیقت را متوجه نشوندخواهد مردمش در که میابوحیه ـ
حکومت ـ« ابوحیه»نخواهند کرد. ای علی االدیب و ای مجلس نمایندگان و ای حکومت 

 کشد.گوید مرگ بر شما که فسادتان ما را میـ معلم آمده است و میاحزاب
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finvalid.invalid%2Fm.yo

utube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dshare%26v%3Drwl8Aj5LTAE&h=UAQF0
aogG 
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های عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. گرچه بنده معتقد نیستم این افراد میان روش
اقتصادی تمایزی تشخیص بدهند مگر به مقداری ساده و سطحی ولی کسی که 

را دنبال کند  هاآنو نحوۀ اداره کردن پروندۀ اقتصادی توسط  هاآنهای صریح گفته
اند طور کلی دو نکتۀ اساسی وجود دارد که عبارتگردد که بهبرایش به وضوح آشکار می

                                                                                                                                                                 
، داستانش را نقل فرموده 2012دسامبر17المثل است که امام احمدالحسن ع در پیام تاریخ ضرب. این یک 1

 )مترجم( .است
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 از:
 .هاآنو نبود هرگونه نگرش اقتصادی روشن نزد  هاآنسردرگمی  -1
آمیزی پیش فرتکه گاه تا حد ن هاآنروش مدیریت سرمایۀ رادیکالی توسط  -2

 رود.می
** ** ** 

 کردن به آنچه امکان دارد، و با دعا و توکلعمل

Ahmed Alhasan /2016جوالی  25احمدالحسن: 

پذیر است ترک معنای آن نیست که عمل به آنچه را که امکاندعا و توکل بر خدا به
 گوییم.

حال برای رسیدن به خواند تا کارش را آسان فرماید و در عین انسان خدا را فرامی
 کند و از خداوند سبحان انتظار یاری دارد.غایت خود، عمل می

کسی که با صدق نیت و اخالص برای خداوند سبحان، انتظار یاری خدا را دارد حتمًا 
 یابد.یاری و مدد الهی را در پیش روی خود حاضر می

و است عمل کنیم ـپذیر پس ناگزیر باید هر دو با هم باشند؛ یعنی به آنچه امکان
ـ و در همان وقت دعا کنیم و صحیح نیست آنچه را که انجامش ممکن است ترک گوییم

 بر خدا توکل نماییم.
 ِق اللَه یْجَعْل َلُه َمْخَرجًا ُه ِمْن َحیُث ال یْحَتِسُب َو َمْن یَتَوکْل َعَلی اللِه  *َو َمْن یتَّ

ْ
َو یْرُزق

ْد َجَعَل اللُه ِلکلِّ َشیَفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَه بالِ 
َ
ْمِرِه ق

َ
ْدراً ُغ أ

َ
)و هرکس از خدا پروا کند  ٍء ق

کند به او و از جایی که حسابش را نمی *دهد رفتی قرار می]خداوند[ برای او راه برون
]و[ خدا فرمان و رساند، و هرکس بر خدا توکل کند او برای وی بس است روزی می

ای به راستی خدا برای هر چیزی اندازه رساند؛ خواهد[ میاش را ]به هرکس که بخواسته
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 1مقّرر فرموده است(.

 

 خواهد عروسی کند و در گریبان خود پ ر داردتعبیر رؤیای شخصی که می

 :2016جوالی  25نوشت/ پی
 حسین الفیصلی: سالم علیکم

 خداوند شما را زنده بدارد
اعدام را دیدم. گویا به خانۀ ما آمد در  آقای ما، دیروز رؤیای یکی از انصار محکوم به

چرخید و پشتش به من بود گفت: های پاکیزه پوشیده بود و در حالی که میحالی که لباس
خواهم موهایم را شانه کنی؛ چون امروز روز عروسِی من است. تعجب کردم و گفتم تو می

فت: موهایم را شانه ای و کودکی هم داری! چطور امروز روز عروسی توست؟ گازدواج کرده
بزن. در دستم ابزار تراشیدن مو داشتم و خواستم مویش را کوتاه کنم. متوجه شدم گردن و 
انتهای مویش با پری نرم از طال پوشانده شده است. گفتم: آیا این را هم بتراشم؟ پاسخ 

ام. هام تا این پرها را درآوردها رنج کشیدهداد: نه، رهایش کن و به آن دست نزن. سال
 برگشتم موهایش را شانه کنم دیدم مرتب است و نیازی به شانه زدن ندارد...

 و الحمد لله رب العالمین...
آقای من! امیدوارم وقت کافی برای تفسیر این رؤیا داشته باشی؛ که مرا متحیر کرده 

 است...
 و سالم من به خانوادۀ بزرگوار.

 حسین بشار
                                                                                                                                                                 

 .]3و  2طالق: ]. 1
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 کم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.و علی
 َپر، اشاره به طهارت و پاکی نفس شخص و ارتقای او در عبادت و بندگی است.

معنای انتقال به ـ بهبه خصوص اگر محفلی هم داشته باشدطور کلی ـو عروسی به
 رت.زندگی جدید است؛ یعنی مرگ و شهادت و انتقال به آخ

دوست ندارم معنای چنین رؤیایی را بیان کنم اما برای شما بیان کردم تا به دعا برای 
را از شّر  هاآناند توجه داشته باشی تا خداوند او و برادرانش که همراه او محکوم شده

 کند.دفع می« دعا»الله شاءستمگران کفایت فرماید و ان
 .را به خداوند سپردم هاآنامر خود و امر 

 هاحکم گذاشنت حلقه در بینی در برابر غریبه

 :2016جوالی  25نوشت/ پی

Mohtadin Al-Anbary سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آقای من، قائم :
 ـ در خیر و عافیت باشی...اللهشاءانخواهم ـمحمد. از خدا میآل

 م فراهم نشده بود.آقای من، مدتی است سؤالی دارم اما فرصت پرسیدن از شما برای
 Noseپرسش من دربارۀ حکم انداختن حلقه در بینی است که در زبان انگلیسی 

Piercing شود.نامیده می 
 کنم به ما پاسخ دهید و ما را روشن فرمایید، آقا و موالی من.خواهش می

 دختر شما، مهتدین االنباری.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. اشکالی در آن نیست.و علیکم السالم و رحمة الله 
Sahar Al Ansariطور کلی : آقا و موالی من، آنچه بنده متوجه شدم این است که به

 ها هم جایز است؟اما آیا انداختن حلقه در برابر بیگانه؛ جایز است
 کنم برای ما بیان فرمایید.خواهش می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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 به منظور زینت باشد جایز نیست. اگر
 :2016جوالی  25نوشت/ پی

جانم به  که امام احمد الحسن یشوایمبوحسن قصاب: سالم بر سرور و موال و پا
 یش.فدا

بنده الیق  یدشا هستید؛ شما اهل رحمت پاسخی نیامد در حالی کهو  یدمپرس سؤالی
مظلومۀ فرزند  یا ی توارم به فدانچه دآو مادر و فرزندانم و هر  پدر .و دعا نبودمپاسخ 

 : هادی ابوحسن قصاب.شماتقصیرکار فرزند . فاطمۀ زهرا
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. پرسشت را  .و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته
 الله پاسخ خواهم داد.شاءقرار بده. وقتی ببینم ان ]اینجا] یک بار دیگر

 :2016جوالی  25نوشت/ پی
 شما پدر یشوای من.شما را حفظ کند سرور و موال و پپروردگارم ابو حسن قصاب: 

 چه نیکو پدری هستید.و  هستید
دارم که نامش نزار ابومحمد است و به شما سالم  یانصار  یبرادر  ی من،و موالآقا 

 شد. گروه رزاق ملعون همراهبا بود و سپس مرتد و  یدارد که انصار  یارساند. او همسایهیم
.. او در محلۀ .و ...و ...؟ ونیاز داری یزیچبه  آیاکه این کند،میمد وآرفتبرادرم با  یشهاو هم

 یخو ولقاز ُخ  ین نها ی کهدر حالبرانم ام چگونه او را از خانه یدگو. برادرم میاست یهشعب
یون. برادرم حیران و مهدو ائمه و محمد آلو  اخالق محمداز  یحتنه و است انصار 

 مانده است.سرگردان 
است؛ شده  یتاذ یلیچون او خبفرمایید،  یحلراه یت،پدر و مادرم به فدا ،سرورم

 الحمد لله.و 
و بدهد که مرا شفا  عباس لفضلاابایت حق عموه ببفرما دعا  یمبراآقای من، 

 شما ای آقای من. یبه فدا .کند یاریتا خدا و شما را فرماید  امیپسر روز  یفرزند 
 تقصیرکار شما: هادی ابوحسن قصاب.فرزند 
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 محمد، نه حبی دارد و نه کرامتی.ناصبی و دشمن آل
 :2016جوالی  25نوشت/ پی

 خداوند شما را زنده بدارد. الحسناحمد االسدی: عزیز من احمد
 آقای من، ای پسر رسول خدا!

 قرار گیرد.« منشور جدید مبارک» شاید پرسش بنده موضوع
من و انصار  یمادرم ورم مثانه دارد و از شما آقا میقبل از ماه مبارک رمضان متوجه شد

به عالوه با  او نیز بپردازیم؛ یپزشکبه درمان  میو تالش کرد دیاو دعا کن یخواستم برا
این روش  .ختمنیز پردااست  نیالصالحاءیضتوجه به طب سنتی به درمانی که در کتاب 

کردن بعد از کبابکه ( بی)ابو الجننوعی خرچنگ دریایی  وانیپودر ح درمان عبات بود از
پرسش من از شما ای خورد. یم و مادرم آن را ادمدیداخل کپسول قرار م آتش،توسط آن 

 حرام؟ ایدرمان حالل است روش  نیاآقای من این است که 
ـ اهل عفو و رحمت به از خدادیر پرسیدم. شما ـ خواهم که سؤالم راآقای من، عذر می

 ما جاهالن هستی.
 فرمایی؟چیزی نصیحت میآقای من، ما را به چه

 حکم خوردن خرچنگ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خوردن و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. 
 حرام است. شودیم یدهنام «یبابو الجن»که  یوانیهمان ح یاخرچنگ 

 :2016جوالی  25نوشت/ پی
، یکی از پیروان احمدالحسن Ahmed Alhasanمنتظر الصالحی: آقا و موالی من 

جناح صدری، پیامی به مقتدی صدر فرستاده است که در آن گفته مشارکت ما در تظاهرات 
استفاده دادن شعارهای مخصوص خودمان، از تظاهرات سوءمشکوک بوده و برای َسر

ـ ما هیچ شعار دینی یا جناحی سر طور که شما امر فرمودیدهمان ایم؛ در حالی که ـکرده
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ها کنند در نیتـ ولی متأسفانه افرادی وجود دارند که تالش میای آقای منندادیم ـ
تردید روا بدارند. متن آنچه را مقتدی صدر پیرو درخواستی که از او پرسیده شده بیان وشک

 کنم...داشته است خدمت شما تقدیم می
ها به شما درنیامیزید و منعشان هم نکنید. این خواسته، عمومی است و تن هاآنبا »

کنم که هیچ شعاری اختصاص ندارد. تقوای الهی پیشه کنید. من این جناح را نصیحت می
ای به راه نیندازند که در غیر ندهند یا تابلوی مخصوص خودشان را به کار نگیرند یا هلهله

 «این صورت نباید در عرصۀ اصالحات حضور یابند.
 کنم مرا دعا فرمایید ای موالی من.خواهش می

 خواهم.شدن سخنم عذر میاز طوالنی

ها وارد رشکت شام در تظاهرات برای عموم مردم ستمدیده بوده است؛ پس در نزاع
 نشوید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

بیند و شنود و میعزیز من خداوند تو را زنده بدارد. خداوند باالتر از همه است. او می
داند؛ و فرجام از خواهند به آن برسند میمیهای هر شخص و جناحی و آنچه را که نیت

اید؛ بنابراین از شما آِن پرهیزگاران است. شما برای عموم مردم ستمدیده خروج کرده
رسانند وارد رسانند و هیچ سودی نمیهایی که تنها ضرر میخواهم در چنین نزاعمی

 نشوید.

؟ و حکم گوشت وارداتی کندآیا اظهار فروشندۀ مسلامن دربارۀ نوع گوشت کفایت می
 چیست؟

 :2016جوالی  25نوشت/ پی
وسام الراجحی: سالم بر شما موالی من. آقای من، بنده و برادران انصار سؤالی 

 یااست؟ و آ یزجا رسدیخوردن کباب لقمه و همبرگر آماده که در بازار به فروش م یاآداریم: 
از  یوقت ینکهاست؟ با توجه به ا زیجا رسدیکه در بازارها به فروش م یخوردن کباب ترک

مطمئن  توانیمیما نم یول ؛است یگوشت گوسالۀ عراق گویدیم شود،یم یدهفروشنده پرس
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چرا که تصور ما بر  گویند؛یفروشندگان خالف م یشترب ایمیدهگونه که ما فهمآن یراز  یم؛شو
 .دانندیها منبع گوشت را نماست و آن یها وارداتگوشت یناست که ا ینا

کنیم؛ اما فرزند به پدرش آقای من، از اینکه باعث زحمت شما شدیم عذرخواهی می
 کند و تو ای آقای من چه نیکو پدری هستی. از شما التماس دعا داریم.رجوع می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
 یزبرخالف آن نباشد جا یلیکه دل یو تا هنگام کندیم یتروشندۀ مسلمان کفاپاسخ ف

 بارۀو در  یمگو به حساب آور دروغ دهدیکه از نوع گوشت م یاو را در خبر  یستن
اند شده یهتذک یصورت شرعحاصل شود که به یناناگر اطم ی،قرمز واردات یهاگوشت
مسلمان نباشند.  ینشانساکن یشترود که بوارد ش ییاگر از کشورها یحت ؛ندارند یاشکال

انجام  یاکشورها مثل فرانسه و استرال یذبح حالل که در برخ هایبنده شخصًا از ویدئو
در آن وجود  یاست و اشکال یحو صح یصورت شرعکه ذبح به یدممطلع شدم و د شودیم

ها در خوردن آن کالیها وارد شوند حالل هستند و اشگوشت ینندارد و در نتیجه اگر ا
 .یستن

 :2016جوالی  25نوشت/ پی
 ای موالی من، پدرم و رهبرم... نور الحسین:

 از شما التماس درخواست دعا داریم...
 آقای من، پرسشی دارم...

 طبق انتظار شما تظاهرات به کجا خواهد رسید...
در راه آمدهای دیگری های خیر اگر پیو عراق به چه راهی خواهد رسید؟ به باب

 باشد...
 آیا عراق را غیر از این عراِق با اوضاع بحرانی و وخیم خواهیم دید...

 Ahmed Alhasan احمدالحسنحل، راه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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کنی خوِد تظاهرات وضعیت عراق عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اگر شما تصور می
تر گفته و تکرار نخواهد رسید. این نکته را پیش به هیچ جااین تظاهرات  را تغییر خواهد داد

 ام: تظاهرات گامی است در جهت صحیح؛ فقط یک گام.کرده

 شودحکم خوردن آنچه منک  مرغ نامیده می

 :2016جوالی  25نوشت/ پی

Ali Kafagee.سالم بر شما ای سید و پدر عزیزم : 
مرغ  نمِک نام بهکه  یزیخوردن چ ایآآقای من، پرسشی فقهی دارم: 

(Chicken_Salt) است؟جایز شود یدر بازارها فروخته م 
های های ما و دلخواهم شما را حفظ نماید و والیت و محبتتان را در دلاز خدا می

 همۀ مردم تثبیت فرماید.
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 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
و  ی؛گذار نه بر اساس نام شودیمشخص م یاتحرام نبودن بر اساس محتو یال حال

 محتویاتیو  جاتیهادو یهمراه برخبه ینوع نمک، همان نمک معمول ینبه نظر من ا
را که  یزیهر چ یاتدر خوردنشان وجود ندارد؛ اما شما همواره محتو یاست که اشکال

نجس  یاخوردنش حرام  نباشد که ییزچ حاوی یمطالعه کن تا مطمئن شو  خرییم
 .است

 تعبیر رؤیای بازگشت شخص مرده

 :2016جوالی  25نوشت/ پی
، خداوند تو احمدالحسن Ahmed Alhasanحسین احمد الحسینی: سید و موالی من 

کنم به پاسخش برسم؛ چون موضوعی است که ما را حفظ فرماید. پرسشی دارم که تمنا می
که مدت زمانی پیش را بسیار مشغول کرده است. آقای من، در خصوص برادرم مصطفی ـ

بینیم که ـ ما رؤیاهای زیادی میدرگذشت و شما وفاتش را به ما تسلیت گفتی ای آقای من
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ازگشته است و به این دنیا بازخواهد گشت و بسیاری از انصار و غیر انصار گوید باو می
اند و رؤیاها تا همین امروز ادامه دارند. او بسیاری از چیزهایی را که رؤیاهای بسیاری دیده

رساند. در هر رؤیایی گوید کارهای قائم را به انجام میداند و میدر زندگی ما جریان دارد می
د او همیشه در مکان وسیعی نشسته است و زیباست. آقای من، ما جز شما شوکه دیده می

را نداریم که از او بپرسیم؛ چرا که شما راهنمای ما هستی ای آقای من؛ به حق مادرت به 
 ما پاسخ بده.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ن رؤیا و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. ای
بودن فرجام و عاقبت او و اینکه او در خیر و حیات نزد بشارتی است به شما به نیک
ـ کار اشهمچون مالئکهخورد و برای خداوند سبحان ـپروردگارش است، روزی می

 شوند.کند؛ زیرا ارواح افراد صالح همراه اولیای خداوند به کار گرفته میمی

 حکم نوشنت کتاب شعر عاشقانه

 عصر: 05: 06، ساعت 2016جوالی  25نوشت/ پی
شاعر میثم طفیلی: سالم بر شما ای موالی من. گرچه سؤالم در جایگاه خودش 

حساب مورد سؤال و پرسش قرار شود بیشود، اما کسی که اهل کرم دیده میمطرح نمی
ا ای که مفتضح نباشد جایز است؟ و آیگیرد. پرسش من... آیا نوشتن شعر عاشقانهمی

طور کامل با نْفس صحیح است؟ با علم به اینکه به های عاشقانۀ امام علیقصیده
 را به شما عطا فرماید. شعری موافق هستند. خداوند بهترین پاداش

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. جایز است، 
ندگانی دنیاست. با آنچه خداوند به تو بخشیده است خواستار باقیات ولی جزو زینت ز 

 تر است.صالحات باش؛ زیرا ثواب باقیات صالحات نزد پروردگار تو بهتر و پاینده

 هااستفاده از شوک الکرتیکی در ذبح و بازرسی کشتارگاه
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 :2016جوالی  25نوشت/ پی

 خداوند بر شما ای آقا و موالی من.الیمانی: سالم و رحمت و برکات داوود عبد
 نیا یبرازیرا پاسخ شما خواهم یمکنم از شما پوزش اینکه این پرسش را مطرح میاز 

و بروز بحث مصداق آن سبب  صیمسئله و تشخ نیمتأسفانه ا یولاست؛ سؤال موجود 
 خوردن مرغ درحرام بودن  اجایز یشده است؛ مسئلۀ  نااز مؤمنبرخی  نیبنظر اختالف 

ر یها سادر کشتارگاهطور معمول بهو  شودینمماشین ذبح که مرغ با  میدار  نیقی! ما نرایا
در  یول ؛شودیمهای چهارگانه رعایت رگو قطع بردن نام خدا ، بودنقبله رو به شروط مثل 

استفاده ها کردن مرغحسبی یها برا)که در کشتارگاهدار برقآب تواِن ها از کشتارگاهبرخی 
 نیاپس از فهمیدن  شود.یمرغ ماین باعث مردن از حد مجاز است که  شی( بشودمی

که این کنند )ینمبرخی نیز پرهیز کنند و یمپرهیز از خوردن مرغ  نااز مؤمننکته بسیاری 
 برایو تنگنا  گرفتاری برای عاملی پرهیز ایناست(. شده محل بحث و اختالف خود 

 زندگیمؤمنان  غیرشرکت کنند و با  هامهمانیدر  توانندنمیها آن زیرامؤمنان شده است؛ 
و طعنه  عیبکردن به آن و وارد تراشیاشکالاز دعوت و  جوییعیب برای عاملی نیزکنند و 

 یرخودتان را تکف یرچرا که شما غ ؛هستند یانصار، داعش گویندمیتا آنجا که  ؛به انصار شده
 باید. ما چه شوندمیشناخته  خورندنمیکه مرغ  کسانیعنوان و چه بسا مؤمنان به کنیدیم

 بکنیم؟
ذبح، چگونگی تا به بعینه ببینیم و  میحاضر شو یواجب است در هر کشتارگاهبر ما  ایآ

ز یجا رانیا یدر بازارهاشده عرضه یهاخوردن مرغ ای؟ آخیر ای میکن دایپعلم و اطمینان 
 ؟خیر ای ستا

( شود یشاونداناز خو یدنقطع رحم )بر  یا یا و گرفتار تنگن یبرا سببیعامل  ایناگر 
 یست؟حکم چ

 آقای من، بر ما منت بگذار و این اختالف را با سخن پاک خود از میان انصار بردار.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
کردن رنج و کم یاکردن حسیب یبرا یگرد چیزهای یا یسیتهموضوع استفاده از الکتر 

. بر شما شودیشده حرام نمذبح ،کار ینندارد و با ا یدر هنگام ذبح اشکال یواندرد ح
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که  یدو مطمئن هست دانیدیاگر م ید،کن یدر شهر سرکش یبه هر کشتارگاه یستواجب ن
 ینکهمثل ا یشروطنند ـک یترعا یدذبح را حتمًا با یبرا یشهر شروط شرع یهاکشتارگاه

 یهچهارگانه توسط دست مسلمان و تسم یهارو به قبله باشد، قطع رگ یوانح یجلو 
و  یهمرغ ته یاز هر کشتارگاه توانیدیبرقرار باشد، م یطیشرا ینـ و اگر چن)گفتن بسمله(

 .یدکن یلم
 :2016جوالی  25نوشت/ پی

 الحسیناوی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 سید و موالی من

 نهاد هستندفقهای بد هاآن
 تر از بزرگانشانصفتگرگ

 خواهد مانع تظاهرات شودیعقوبی از حکومت می
 است با این بهانه که تظاهرات به نفع داعش

نهاد است... با گناه را قربانی کردند و ذمۀ این کار بر عهدۀ علمای بدکودکان بی هاآن
دهنده و ستم... به اسم دین. لعنت خدا بر انجام چاقوی سکوت... بر قربانگاه

 کننده...سکوت

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا 
 خواهم حق را یاری دهد و هر ستمکاِر مفسِد دزِد حقوِق مردم را رسوا و خوار گرداند.می

 در وسایل نقلیه در حین حرکت مناز خواندن

 :2016جوالی  26نوشت/ پی
Abdalla Alrubraiاللهم صل علی محمد و  .: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما

آقا و موالی من، سؤالی دارم اگر ممکن  .محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیراآل
 باشد.

 ز است؟یـ جامستمر است حرکِت در در حالی که در قطار ـخواندن نماز  ایآپرسش: 
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 گزارند. آیا جایز است؟برخی از انصار را دیدم که در قطار نماز می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

نماز در  ،بلهو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. 
 است. یزجا اییهنقل یلۀهر وس یا یماقطار، هواپ

 :2016جوالی  26نوشت/ پی
Abo Almahde Alnasary سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای پاکیزه، پسر :

توانم آن را از طریق پاکیزگان! آقای من، پیام خاصی از یک خانوادۀ انصاری دارم. آیا می
مکتب مبارکتان یا از طریق برادران عزیز، دکتر عالء سالم یا توفیق مغربی به شما برسانم؟ 

مرا  شما اجازه بفرمایید. با تشکر و قدرشناسی ای پسر کریمان. به حق مادرت فاطمه اگر
 از دعای خود فراموش نکن.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بفرست.
 :2016جوالی  26نوشت/ پی

 محمد!ای نور دیدگانم، آقای من، ای قائم آل :احمدالحسنشده، وصی فرستاده
در استان ناصریه سؤال کردم و به او « القادة»شدن از یک نفر دربارۀ ماجرای کشته

شناسید؟ او یک کلمه به من گفت نه. برای هیچ یک از گفتم آیا قاتل فالن شخص را می
را با مستندات پایان  خواهیم این حرکتثابت نشده که او کشته شده است ولی ما می هاآن

گناه و سال است بی 8خواهم عرض کنم این است که برادرانمان بیش از دهیم. آنچه می
 برند؛ فقط به این دلیل که از انصار امام مهدیحتی بی هیچ اتهامی در زندان به سر می

دانیم اند در حالی که ما میچگونه بدون هیچ تهمتی محکوم شده هاآنهستند. 
گویم و کردن هیچ متهمی بدون اثبات و شهود حق، ممکن نیست. حقیقت را میمحکوم

خواهند پیروان قصد فریبکاری ندارم: این کاِر احزاب سیاسی حاکم و فاسد است که می
خود را با این کارها راضی نگه دارند و متأسفانه قانون و سیستم قضایی عراق تحت تأثیر 

 احزاب است.
 بالله العلی العظیمال حول و ال قوة اال 
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 حسبنا الله و نعم الوکیل

 ها تن در یک جلسۀ دادرسی، طنزی قضایی استکردن دهمحکوم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ها نفر به اعدام تنها در یک جلسه در کردن دهعزیز من خداوند تو را زنده بدارد. محکوم
ـ نمایشی مسخره و طنزی قضایی بیش نیست. حداقل چیزی که الزم بود یک کالمـ

ای سیاسی و مسئلۀ قضیه هاآنانجام شود تکرار محاکمه بود؛ ولی مسئله از دید 
 ی.ای جنایاست نه قضیه کشیانتقام

 :2016جوالی  28نوشت/ پی

محمد العطوانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای ما. از شما سؤالی 
کنم شاید خداوند مرا توفیق شرعی پرسیدم و به من پاسخ ندادی. اکنون سؤال را تکرار می

 دهد و به من پاسخ دهی!
مرغ  هرهای دیگرشنجف و  یهاو رستوران یغذاخور  یهاسالنکارکنان پرسش: 

قرار  ـینیزمبیجان و سمباد ،فالفلمثل ـ ییغذامواد  گریشده را در کنار دنهیکذت
دارند و روغن این از همان ابزاری که مرغ برمیکنند یدرست م چیساندو یو وقت دهندمی

که در  یجاتیکه از سبز  یچیساندوخوردن  ایآ .کنندها رویشان قرار دارد استفاده میمرغ
حالل است  ،است درست شدهقرار دارد شده نهیتذک یهامرغ یهااز روغن یها مقدار آن

 ؟خیر ای
گذارند و یم نییشده را پاهیرا باال و تذکنشده هیمرغ تذک ،پزیک کبابدر عالوه به

که  یشده در صورتهیحکم مرغ تذک ؛چکدیشده مهیتذکنشده روی مرغ تذکیهروغن 
 ؟ستیچنشده بیفتد مرغ تذکیهروغن رویش 

 نبودن خوردن اجزای مردار حتی اگر بسیار کوچک باشدجایز

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
که نجس کوچک باشد؛ چرا یاراگر بس یحت یست،ن یزاز مردار جا یقسمت یچخوردن ه

 یدبا ،نه یاشده است  یهدر نجف تذک یمرغ یحکم کن ینکها ی؛ اما براشودیمحسوب م
سپس حکم  ی؛بپرسشدنش یهمرغ و منبع آن و نحوۀ تذک بارۀو از فروشنده در  یباش یقدق
 .یرخ یابوده است  یحصح و یآن مرغ شرع یۀکه تذک یکن

** ** ** 

 های ا یتام تابعۀ ما در عراقرهنمودهایی خاص به جمعیت

Ahmed Alhasan /2016جوالی  28احمدالحسن: 

 های های استقرار جمعیتاین نکات با خطی واضح و خوانا در تمامی محل
 مراقبت از ایتام تابعۀ ما در عراق منتشر شود.

 زنان خصوص برای زنان و بیوهاین نکات برای یتیمان، مسئوالن امور، و به
شود تا راه برای الغ میاب هاآنصورت واضح به خوانده و حقوقشان به

های احتمالِی پست و حقیر که ممکن است در حال استفادههرگونه سوء
 حاضر یا در آینده اتفاق بیفتد بسته شود.

 شود.کنندگان نصب میهای مراجعهصندوقی برای شکایت 
 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

های مراقبت از یتیمان ر جمعیتشده دبه همۀ داوطلبان، مسئوالن امور و یتیمان ثبت
 های عراق(:هایشان در تمامی استانالزهراء و نمایندگیالزهراء، انجمن سّر )انجمن دار

های مراقبت از یتیمان برای سرپرستِی هر یتیِم فقیری که نیازمند یاری اول: جمعیت
ـ عمل چه عنوان دینی و چه نژادیپوشی از هر عنوان دیگری که دارد ـاست با چشم

 کند.می
های َایتام، سرپرستی بیشترین تعداد ممکن از یتیمان است و دوم: هدف از جمعیت

امیدوارم در آینده صدها هزار یتیم را سرپرستی کنیم و امیدواریم همۀ یتیمانی را که به این 
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ها محدود است؛ به همین ها و مساعدترسد سرپرستی کنیم؛ ولی کمکها میانجمن
شوند بستگی به اموالی دارد که این ها متکفل میکسانی که این انجمن دلیل تعداد

کنند و هرقدر مبلغ بیشتری نزد ما جمع شود تعداد ایتامی که های مالی تأمین میکمک
بنابراین از کسانی که به ؛ سرپرستی و مراقبتشان خواهیم کرد نیز گسترش خواهد یافت

خواهیم نام خود را در فهرست انتظار به ثبت برسانند. به کنند میها مراجعه میاین انجمن
های برسد وارد مراقبت هاآنشمارۀ سریالی داده خواهد شد و وقتی نوبت به شمارۀ  هاآن

 الله.شاءها خواهند شد، اناین جمعیت
اقدام  هاآنهای های ایتام و نمایندگیادارۀ انجمن سوم: گاهی برخی از کارکنان کادر

های مالی و عینی خواهند ها یا توزیع کمکبه گرفتن تصویر یا ویدئوهایی برای گردهمایی
کرد و انگیزۀ اصلی برای چنین کاری این است که اهداکنندگان بدانند اموالشان در چه 

رضایت و موافقت شما از شما کسی حق ندارد بدون شود. ولی هیچجاهایی انفاق می
عکس بگیرد و عکس شما را عرضه کند. شما حق دارید چنین کاری را نپذیرید و این 

ها ها به شما نخواهد داشت؛ زیرا این جمعیتنپذیرفتن شما هیچ تأثیری در ارائۀ مساعدت
 اند.برای خدمت به شما ایجاد شده

اند؛ ولی برای حصول اطمینان هها با دقت انتخاب شدچهارم: کارکنان این جمعیت
ها مراجعه بیشتر و برای جلوگیری از مورد تعرض قرار گرفتن کسانی که به این انجمن

ـ تالش برای سوء خدای ناکردهکنند )زن یا یتیم( از نظر تحت فشار قرار گرفتن یا ـمی
شده  ها نصبها صندوقی برای شکایتاستفاده از سوی اداره یا کارکنان این جمعیت

در  احمدالحسنها یا مکتب سید توانید به ادارۀ موسسۀ پژوهشاست؛ همچنین شما می
نجف اشرف یا ممثل مکتب در شهر خودتان طرح شکایت کنید و از طرح شکایت نگرانی 

کنند در جهت خدمت به ها فعالیت مینداشته باشید؛ زیرا همۀ کسانی که در این انجمن
 کنند.شما کار می

های عالی بر که موسسۀ پژوهشهای ایتام ـشدن برای کار در جمعیتوطلبپنجم: دا
ـ به روی همگان باز و مجاز است و هرکس مایل به مشارکت در این کار آن اشراف دارد
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 تواند ثبت نام کند و هر موقع نیاز به یاری او باشد فراخوانده خواهد شد.باشد می
وال یا عین کاالهایی را که اهدا کرده تواند خودش امکننده میششم: شخص اهدا

توانند در توزیع هدایا به کنندگاِن مبالغ ماهیانه میاست توزیع کند و به همین ترتیب اهدا
 ایتام شرکت داشته باشند.

 :2016جوالی  28نوشت/ پی
. آقای من، پیغامی خاص محمدحازم احمد: سالم بر شما ای موالی من، قائم آل

خدا حفظشان توانم به دکتر توفیق یا دکتر عالء سالم ــ دارم. آیا میپاکسید برای شما ـ
 محمد )صلوات خدا بر آنان( اهل بخشش و کرامت هستید.ـ بفرستم؟ شما آلکند

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. بفرست.
 :2016جوالی  28نوشت/ پی

ا قوت موالی من، ای سید عزیز ما! امام رضا را زیارت و برای سید عبدالله الغالبی: خد
جا آوردم. دو رکعت برایت نماز خواندم و نیابت از شما بهشما دعا کردم و زیارت خاصه را به

دعا کردم خداوند توفیقت دهد، دعوتت را حفظ فرماید و از هر خطری دورت گرداند؛ ای 
 .ات فرمایدموالی عزیز من. خداوند یاری

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من سید عبدالله الغالبی، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند زیارتت را به بهترین 
 شکل قبول فرماید. برای زیارت متشکرم.

 ای نیازمندتوصیه برای مساعدت مالی به خانواده

 :2016جوالی  28نوشت/ پی
ای ارشد الخالدی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... ای سید عزیز ما. خانواده

شان ساکن منطقۀ جبایش هستند و در منطقه هاآناند. هست که دچار ضرر و زیان شده
اند. پدرشان در اثر یک بیماری سخت، مشکالتی پیش آمده و به بصره نقل مکان کرده
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که هیچ سرپرستی ندارند. بنده اقدام به رساندن  سال است 7فوت کرده و بیش از 
هر  یاشناسنامه  مثل خواهیمیم یتهو یصبرگۀ تشخ به من گفتند هاآنالمال کردم و بیت

 یگری.د یزچ
منطقۀ  هاآنای ندارند و نه حتی هیچ خویشاوندی. ـ هیچ پشتوانهوضوحبهاین خانواده ـ

 اند.خود را ترک کرده، ساکن استان بصره شده
کنند. سقف این خانه از برگ ای که فقط یک اتاق دارد زندگی میاین خانواده در خانه
 شود.رنگ تأمین میتنها با یک چراغ زرد هاآنچینکو است و روشنایی 

به قیمت ربع ـ تنها با یک کاسۀ ماست به خدا قسمدربارۀ افطارشان در ماه رمضان ـ
 کنند.دینار( افطار می 250دینار )

 این خانواده پنج نفر هستند.
 اند.سالوسنیک مادر و چهار دختر هستند که دو نفرشان بزرگ و دو نفرشان کم هاآن

رود. ما برای او مبلغ کمی کس دیگری نمیآید و نزد هیچمادر هر ماه فقط نزد ما می
ـ به این ای موال و آقای منکند. از شما تقاضا دارم ـنمی کنیم که نیازش را رفعجمع می

خانواده نظری فرمایید؛ زیرا شما اهل کرم هستید، ای پسر پاکیزگان. از اینکه سخنم به 
 خواهم.درازا کشید پوزش می

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته. التماس دعا از جناب شما؛ شب جمعه است.

Ahmed Alhasan حسن:احمدال 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. امیدوارم از 
نام و شروع نام کنند و تا هنگام ثبتهای ایتام بخواهی این خانواده را ثبتجمعیت

هزار دینار از مکتب نجف برای مدت سه ماه دریافت  200توانی ماهانه مبلغ مساعدات می
خواهم کنم. از شما میـ به شیخ ناظم عقیلی ابالغ میاللهشاءانن مطلب را ـکنی. بنده ای

با او ارتباط داشته باشی. خداوند به شما پاداش خیر دهد. اگر این مقدار مناسب نیست 
 الله در خدمت شما هستیم.شاءدانی اینجا بنویسی و انتوانی آنچه را که مناسب میمی
 :2016جوالی  28نوشت/ پی

توانیم عبدالله العراقی: سالم بر شما ای موالی من... در خصوص بند ششم، آیا ما می
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زنان و یتیمان رسیدگی کنیم؟ یا باید به جمعیِت رسیدگی به طور مستقیم به بیوهخودمان به
بدون مراجعه ای که به دعوت ایمان ندارد ـتوانیم به خانوادهیتیمان مراجعه نماییم؟ و آیا می

هایت را ـ کمک کنیم؟ ... خداوند شما را در زمین تمکین دهد و گاممعیت و مکتببه ج
 ـ ذخیره و پایدار نماید.با عزتمندیاستوار بدارد و شما را برای اسالم و اهلش ـ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

در  و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. هر انسانی
تواند خصوص اموالش اختیار دارد و آن را هرجا و به هرکس و به هر طریقی که بخواهد می

 هایت را استوار بدارد.اهدا کند. خداوند شما را توفیق دهد و گام
 :2016جوالی  28نوشت/ پی

الناصری: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. موالی من، خداوند عباس جلیل
 رسانی کردید.خوبی اطالعرد. بهشما را زنده بدا

 زود برایتان گشایش فرماید.زودِی خداوند شما را بر هر خیری توفیق دهد و به
دادن به آن تفضل موالی من، در بیانیۀ قبلی سؤالی فقهی فرستادم و امیدوارم با پاسخ

 دهم.نوشت همین بیانیه قرار میالله بنده یک بار دیگر آن را در پیشاءفرمایید. ان
 الناصری: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. ای نور دیده.عباس جلیل

شما کریم و پسر فرزندان کریم هستی. موالی من، یکی از دوستانم از من سؤال 
دانیم ای بخوریم و بیاشامیم که میشرعی پرسید. به من گفت آیا ما مجاز هستیم در خانه

د و پسرشان هم به کارهای حرام مثل فروش مواد شودرآمدشان توسط پسرشان تأمین می
بخوریم و بیاشامیم؟! و اگر با  هاآنزند؟ آیا ما مجاز هستیم در خانۀ مخدر و ... دست می

خاطر بخوریم و بیاشامیم چه حکمی خواهد داشت؟... موالی گرامی من، به هاآناصرار 
شما واجب نیست پاسخ دهید  خواهم؛ بر ما واجب است سؤال کنیم ولی برسؤاالت عذر می

دادن تفضل فرمایید رحمتی از شما به ما خواهد بود. یک بار دیگر عذر و اگر با پاسخ
 شکلی صحیح یا ... ننوشتم. پسر شما: عباس ابوحمزه.خواهم اگر بهمی

 ای که منبع درآمدش حرام یا از راه حرام بوده است )ُسحت(حکم خوردن در خانه
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Ahmed Alhasan دالحسن:احم 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اگر یقین 
داری که همۀ درآمدشان حرام یا از راه حرام به دست آمده است ]مال ُسحت بوده است[ 

 ای صدقه بده.جایز نیست از آن بخوری و اگر خوردی مبلغ معادل آنچه را که خورده

 شودای که صداهای عجیب و غریب در آن شنیده میخانهراه عالج برای 

 :2016جوالی  28نوشت/ پی
Ya Saheb Elamr سالم و علیکم و رحمة الله و برکاته. موالی کریم من، خداوند :

کردن ما ها و تذکرات و خارجخاطر نصیحتشما را زنده بدارد. الحمد و لله رب العالمین. به
 کنم.میاز غفلت و بیهودگی، تشکر 

این خانه همسرم در  ،ت دارمنکه در آن سکو یاخانهدر خصوص  ،: سرورمپرسش
 یاربساو  کنند.گردش میکه در خانه  یندبیم ییهایهشنود و سایم یبیعج یصداها

او را از  یکردند کس یتکه او را اذای مرتبه ین. آخر هنگامشبخصوص بهاست  یدهترس
 یزیچ یگرکه د یطور پوشاند؛  یکیرا تار  یشروهکند که روبیم یفتعر او  .ل دادپشت سر ُه 

بد  یارحال او بسدیدم. هوش یاو را بو سوی او رفتم من به یدکشفریادی بعد از آنکه  یدم.ند
 .است

و  یدمد یزهاییچ یزمن ن تعریف کردمن  یرا برا هاصدا یدنبعد که موضوع شن یمدت
 پاسخ کنمیخواهش م ؟شّر  یااست  یرخ ینا ،من یموال یم.ترسیها مشب یگاهیدم. شن

 فرزند فاطمه؟ یا ید،را بدهم
بینم و خوب نیست؛ دربارۀ رؤیایی که از شخصی می ،سرورم :دارم یگریسؤال د و
 ینمبیم یاناو را عر  یشههم یعنیاست،  یرشبا لباس ز  یا یانعر یمهن یشخص ینمبمیمثاًل 

اما او به من  یستم؛ن یمن در رؤیا از او راض یاگوکنند و یکه مردم به او نگاه م یدر حال
دادن( به امر )پاسخ ینا. آقای من، منتظر پاسختان هستمتوانید می. اگر دهدنمی یتیاهم

 را دارم. قائمهمراه و ثبات قدم و عمل  یروزیگردد. از خداوند درخواست پیمبازشما 
 والحمدلله وحده وحده وحده.

Ahmed Alhasan ن:احمدالحس 
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و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. در خانه، قرآن و دعا 
 زیاد بخوانید.

 گذارندکنند و جا میحکم لوازمی که صاحبانشان فراموششان می

 :2016جوالی  28نوشت/ پی
Al Buraq Al Muhmady سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای موالی :

 بزرگوارم...
خواهم شما را یاری کند و با شما پیروزی برساند و ما را مرتبۀ توانا میاز خدای بلند

ای که دارم ـ قرار دهد... آقای من، با توجه به حرفهای آل بیت نبوتشما ـ بهترین یاور
گذارند و فراموش گذارند ولی جا میها بعضی از لوازم خود را نزد من میبرخی خانم

اما برخی .. گردانم.بازمی هاآنکنند این وسایل را به ی مرتبۀ دوم مراجعه میوقت.. کنند.می
گردند تا وسایل خود را پس بگیرند. با توجه به اینکه برخی چیزها قیمتی هستند و بازنمی

چه کار کنم؟ خداوند شما را مستدام بدارد و شما و  هاآنبرخی ارزش چندانی ندارند... با 
 فرماید... از شما درخواست دعا دارم، ای موالی من. همۀ انصارت را حفظ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 را صدقه بده. هاآنو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. 
 :2016جوالی  28نوشت/ پی

Nazar Alansari سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای ما. از خدا :
محمد به اندازۀ یک چشم بر هم زدنی م در خیر و عافیت باشید و ما از شما آلخواهمی

الله شما را توفیق دهد. شاءمحروم نگردیم، نه در دنیا و نه در آخرت. آقای من، خداوند ان
نامه به  یدنرس یازمندن یداً شد یشانکه ا یمرا در دست دار  یاز خواهران انصار  یکینامۀ 

 ییهاسؤال یاگر کسان ،من ی. آقااستخ از جانب مبارکتان دست شما و گرفتن پاس
از  یم؟را به شما دار  هاسؤال یلقب ینامکان ارسال اداشته باشند آیا مورد را  ینهمچون ا

 .شما سپاسگزارم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 



  .................................................................  515انتشارات انصار امام مهدی

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند شما را زنده بدارد. بفرست.

 کردن درد از کسی که دوست دارد او آن درد را نداشته باشددعای برای برطرف

 :2016جوالی  28نوشت/ پی
Louay Al Tamimi ،سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آقا و موالی من :

ات فاطمۀ زهرا )علیه خواهم به حق جده؛ روحم فدای شما. از خدا میاحمدالحسن
ها را برایت ات را از هر شر و بدی حفظ فرماید، سختیانوادهشما و خ 1السالم( السالم

آسان گرداَند و فتح مبین را برایت بگشاید تا او را بپرستی و هیچ شرکی نورزی. آقا، موال و 
عزیز من، دانستم که شما حق هستی و فضیلت از آِن خداوند عزوجل است. از خدا 

رب و نزدیکی شما در دنیا می
ُ
و آخرت محروم نگرداند. آقای من، اگر با خواهم مرا از ق

اندکی از وقت خود بر من تفضل فرمایی پرسشی دارم. وقتی انسان در حالت سجده متوجه 
خواهد دردی را تحمل کند که به انسانی که برایش عزیز است وارد خداوند است و از او می

و پدر و فرزندان و کند؟ مادر شده است، آیا خداوند سبحان چنین دعایی را مستجاب می
 خانواده و جانم فدای تو باد. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند دعای 
متعال، کریم وان. خداوند سبحخواندهنگام که او را میدهد، آن کننده را پاسخ میدعا

بنابراین بهتر است انسان خدا را به این منظور ؛ است و در ساحت خداوند بخل جایی ندارد
جای آن شخص بخواند که درد را از کسی که دوستش دارد برطرف فرماید، نه اینکه او به

 متحمل آن درد شود.

 پرسشی دربارۀ وقف

                                                                                                                                                                 
ـ این تا حد ممکنداری ـهای اصلی است که به منظور رعایت امانتنوشتخطاهای نوشتاری از خود پی - 1

 )مترجم( .خطاها در ترجمه منعکس شده است
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 :2016جوالی  28نوشت/ پی

توانم سؤال بپرسم؟ رحمت و برکات خداوند بر شما. آقا، من می النهرین: سالم وملتقی
توانم آن را با یک ماده اگر وقفی برای امام داشته باشم و این گاو، گوسالۀ نری بزاید آیا می

رود؟ یا آن را بفروشم و مبلغ را المال به شمار میعوض کنم؟ آیا این گوساله هم وقف بیت
 یک برایم جایز است؟ام کدامالمال تسلیم کنم؟ انجبه بیت

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. هر دو جایز 
 است.

 :2016جوالی  28نوشت/ پی
نور احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای من، ای نور دیدگانم... 

ت مرا مطالعه کن. درخواست بنده این است که به شما پیامی کنم درخواسخواهش می
 واسطۀ دکتر توفیق باشد یا دکتر عالء السالم.کند بهخصوصی بفرستم؛ فرقی نمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 توانی بفرستی.الله میشاءو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. ان
 :2016جوالی  28نوشت/ پی

Zainab Abdolhoseinتوانیم : سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. آیا ما می
تبّرعات و هدایا را در ایران مصرف کنیم؟! یا بهتر است آن را برای شما بفرستیم؟ آقا و 

 موالی من.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 است.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. هر دو جایز 

 نام نشوندهای ایتام ثبتبهرت است یتیامنی که نیازمند نیستند در جمعیت

 :2016جوالی  28نوشت/ پی

محمود البحر: سالم بر شما ای آقای من. ایتامی وجود دارند که نیازی به نذر من 
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 ندارند.
 ها و نزدیکان.هستند؛ از جمله عموها، دایی هاآنکسانی وجود دارند که متکفل 

نام کرد؟ امیدوارم پاسخ دهید. خداوند به توان در جمعیت ایتام ثبتاین عده را میآیا 
 شما پاداش خیر دهد، ای آقای من.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اگر کسانی 
ها کنند، قطعًا بهتر است در این جمعیتبرای سرپرستی این ایتام هستند و کفایتشان می

ثبت نشوند تا عرصه را برای سایر یتیمانی که در حال حاضر نیازمند مساعدت هستند باز 
 بگذارند.

 ها صحیح نیست، مگر برای حج نیابتیعوض مالی برای انجام عبادت

 :2016جوالی  28نوشت/ پی
Hmed Al-Haq پاسخ دهید. آیا دریافت پول : ای پدر عزیزم، امیدوارم به پرسش من

 در برابر قضای روزۀ اموات جایز است؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ها در برابر عوض مالی جایز نیست و عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. انجام عبادت
توان برای حج نیابتی پولی دریافت کرد؛ زیرا پول ام، فقط میاین موضوع را قباًل پاسخ داده

 تی برای سفر و توشه است، نه برای خود عبادت.دریاف
 اند:هایی که قبلی داده شدهپاسخ

به  ،اششدهنماز پدر فوتاجرت  عنوانبههزار  10مؤمنان مبلغ : یکی از 211پرسش »
 ؟حکم این امانت چیست .من داده است

 فرستنده: حبیب خریبط علی ـ نجف اشرف

 :پاسخ

 .والحمدلله رب العالمین ،بسم الله الرحمن الرحیم
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چرا که  ؛به نیابت از مرده باطل استگرفتن خواندن یا روزهدریافت اجرت در قبال نماز
نباشد  یاگر اجرتچرا که  ؛ای نیت، تقرب به خداوند سبحان نیستدر چنین نماز و روزه

ای با بنابراین چنین نماز و روزه ؛شدای گرفته نمیبرای این متوفی نمازی خوانده و روزه
پسر بزرگی دارد اگر مرده  .شود نه با نیت نزدیکی به خداوندنیت نزدیکی به مال انجام می

نداشته باشد یا  ، اگر پسریکه قضای آنچه بر ذمۀ والدینش است بر او واجب می شود
هم یافت  طلبیواد وشان است نداشته باشد پسری دارد ولی توانایی قضای آنچه را بر ذمه

جای و به جای هر روز روزه، یک ُمد طعامبه ،نشود که ذمۀ این متوفی را بر عهده بگیرد
تر روز نیز یک مد طعام صدقه بدهد و با این مال بر اساس شرحی که پیشنماز یک شبانه

 .والحمد لله .گفته شده است عمل نماید
ز است یا مانند نماز و یی جااز متوفّ بت نیابهحج در برابر ُاجرت دریافت آیا : 121پرسش 

 ؟جایز نیست روزه
 فرستنده: حسین هاللی

 :پاسخ

 .والحمدلله رب العالمین،بسم الله الرحمن الرحیم
 «جایز است.

 :2016جوالی  28نوشت/ پی

دهی نور احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای من... آیا اجازه می
ـ برای شما خداوند توفیقشان دهدتوفیق مغربی یا استاد عالء سالم ـ ای از طریق دکترنامه

 ارسال کنم؟ وضعیت واقعًا اضطراری است...

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 توانی.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. می
 :2016جوالی  28نوشت/ پی

Resalet Ahmet عزیزم.: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای پدر 
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 ایدر نروژ چه کنم! آ لمیتحص ادانم بینمکنیم. از شما درخواست دعا میای پدرم، 
 دهم؟ رییام را تغرشته ایرا ادامه دهم  یدندانپزشک

 نیازمند دعای شما پدر مهربانم هستم.
برای شما گشایش ایجاد  محمدزود به حق محمد و آلزودِی خواهم بهاز خدا می

 فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

را  اتیحجاب شرع یول ؛ت را ادامه بدهدرَس و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. 
 یهارتبه در دانشگاه ینبا باالتر  ییهادر دانشگاه یکشدندانپز یهاحفظ کن. دانشکده

ام؛ کرده یرا من شخصًا بررس ینو ا کنندیکردن دست تا بازو را شرط نممسئلۀ برهنه یا،دن
داشته باشد و  ییارزش باال  یاباشد  یشرط، شرط درست ینمن اعتقاد ندارم که ا ینبنابرا

دانشگاه در  یریتمد یادانشکده  یا یدبا اسات یا یآن را انجام نده توانییاعتقاد دارم م
ـ تا قبول باشدها قابلکه از نظر آنرا ـ یپوشش یا یمسئله صحبت کن ینخصوص ا

 .یدهبقرار  یتبازوها
 :2016جوالی  28نوشت/ پی

Maysa Hassan سالم بر شما موالی من :Ahmed Alhasan آیا احمدالحسن .
 طور خصوصی برای شما بفرستم؟توانم سؤالی بهمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 توانید به مکتب یا به دکتر عالء یا دکتر توفیق بفرستید.و علیکم السالم. می
 :2016جوالی  28نوشت/ پی

Almahdyoon Almahdyoon« :سالم و رحمت و برکات «. مشرف به زیارتتان هستیم
 خداوند بر شما.

. مشرف به زیارت مبارک شما در صفحۀ محمدآقا و موالی من، یمانی آل
 مان هستیم.حقیرانه

https://m.facebook.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-

https://m.facebook.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1573438426257276/?hc_location=ufi
https://m.facebook.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1573438426257276/?hc_location=ufi
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%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1573438426257276/?hc_location=ufi 

 ، کویت.ممثل مکتب امام احمد الحسن

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خواهم با شما و برای شما مبارک بگرداند.اوند شما را زنده بدارد. از خدا میخد
 :2016جوالی  28نوشت/ پی

خواهم در خیر و عافیت باشید؛ احمد حبیب جراغ: سالم بر شما ای پدرم. از خدا می
 خاطر طرح سه سؤال عفو بفرمایید. همچنین مرا به

برای قرمز یا  ییغذا داتیتولبرخی در  1کارمن(پودر ) دانهرنگ قرمز* اول: دربارۀ 
مواد ، و در شودها به محصول استفاده میکردن یا افزودن شبیه این رنگرنگگلی

مثل برخی محصوالت گوشتی و  کیها، کوهیم، آبکودکانجات ینیر یششده برای استفاده
 .... موجود استمارتادال و

در مادۀ غذایی  (حشره)نوشته یا عالمتی که برای داللت بر وجود این ماده  معموالً 
جای به یو گاه است Carmineیا  Cochinealیا  RED40یا  E120شود نوشته می

شود روی محصوالت درج می« رنگ قرمز از مواد طبیعی است»های مذکور عبارت عبارت
زیرا برخی ؛ هند نامی از آن برده باشندخوامنظور همان ماده است؛ اما نمی ،به نظر منو 

چه بسا  ، ورسددهند و محصول به فروش نمیها حساسیت نشان مینسبت به این اسم
در این اواخر روی برخی از محصوالت  .باعث جذب مردم نیز بشود« مواد طبیعی»عبارت 

به همان  شود یا نام آن راعنوان اجزای محصول آورده نمیهیچ عبارتی از این ماده به
منتشر شد این ویدئوها  نیکه انیاز اپس ها از آن یو بعضدهند شده تغییر میعبارت گفته

توجه به اینکه این ماده ربطی به طعم و مزۀ غذا . با کنندماده را به تولیدات خود اضافه نمی
بوی غذا به  ایاما طعم شود؛ های آن رنگ استفاده میطیفرنگ قرمز و  یو فقط براندارد 

                                                                                                                                                                 
خطر تشخیص داده شده بی FDA مکزیکی توسط ۀرنگ قرمزدان .کارمن ۀشده از حشر پودر کارمن استخراج - 1

پدیا ویکی :منبع. )مترجم .شودهم شناخته می  (E120)دپودر کارمن با ک .است و در صنایع غذایی کاربرد دارد
 .فارسی(

https://m.facebook.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1573438426257276/?hc_location=ufi
https://m.facebook.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1573438426257276/?hc_location=ufi
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 ببرند. نیرنگ را از باین اگر  یحتماند همان صورت باقی می
ناشی از فرایندهای شیمیایی نیز  ،رسد که این مادهگونه میعالوه به نظر من اینبه

کردن به محصول اضافه شود و برای رنگیپودر می؛ فقط و خداوند داناتر استنیست 
 یاهینقاط س داتیاز تولدر برخی که ی طور ـ بهکه در فیلم ویدئویی مشخص استـشود می

 نیکه اچنین توهمی را در مردم ایجاد کنند است تا آشکار شده حشرۀ پودر نیا یاز اجزا
فرنگی فرنگی هستند و رنگ قرمز نیز ناشی از توتهای توتهای سیاه ناشی از لکهلکه

 .است
از آن در محصوالت جلدی و در خصوص خوردن و نوشیدن این ماده یا استفاده  لطفاً 

داشتن و مرطوب نگه یشاداب یبرابرخی قرمز لب که  یهامرطوب کننده)مثاًل در پوستی 
 که ها موجود باشد(خانملب ژ مثل ُر  یبهداشت یشیآراوسایل  رد ایکنند یاستفاده م هالب
 ؟ما را روشن فرماییدشود یم دهیاز آن بلع یمقدار  اناً یاح

شود و زیر، نحوۀ ِکشت این حشره و اینکه چگونه به غذا اضافه میآدرس پیوستی 
دهد و محصوالتی که حاوی آن هستند و نیز مضراتش را توضیح رنگش را تغییر می

 دهد:می
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9

YzM1Edb6mo&h=aAQFGgPTU 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd

RVxKM5E1rc&h=AAQEM5ky6 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DI

moT6wJz_vU&h=EAQE_7B4m 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIa

w0N5ED80g&h=QAQEKFF25 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT

6DF-qi143o3&h=ZAQEXTnT4 
ها با ما دست آن .میکنیمبرخاست ونشستمجوس  ایهندو  یبا شخص* دوم: گاهی 

ها را چه بسا ظرف ؛آورندیمچای  مانیبرا ـ...شرکت و  ،مثل رستورانـجاهایی  ایدهند یم
 انقاش هستند ی یا نجارعنوان مثال به ایکنند، یلمس مبا دست مرطوب ما را  ای ندیشویم

کنند. حدود تعامل یآنجا را لمس م جا ونیاو  وندشیمهایمان وارد خانه ،شغل دیگری دارند
 ایو اشنیاز داریم یا باید مکان به غسل و وضو  ای؟ آچیست بودنس و پاکنج نظرها از با آن

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9YzM1Edb6mo&h=aAQFGgPTU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9YzM1Edb6mo&h=aAQFGgPTU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdRVxKM5E1rc&h=AAQEM5ky6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdRVxKM5E1rc&h=AAQEM5ky6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DImoT6wJz_vU&h=EAQE_7B4m
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DImoT6wJz_vU&h=EAQE_7B4m
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIaw0N5ED80g&h=QAQEKFF25
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIaw0N5ED80g&h=QAQEKFF25
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT6DF-qi143o3&h=ZAQEXTnT4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT6DF-qi143o3&h=ZAQEXTnT4
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در صورتی که این شخص از چه  ؟در خصوص خوردن و نوشیدن چطور؟ را پاک کنیم
 اش باشد.کنندگان غذا باشد یا صرفًا آورنده هیته

ثوابش و در ای را شخص مردهز است یجا ،آورمجا میواجبی بهنماز  یوقت ایآ* سوم: 
از خودم و پدر مرحومم در همان  ابتینبهکه مثاًل نّیت کنم  ؟گردانم کیاجرش با خودم شر 

ض یفراانجام در کار  نینوافل؟ و اگر ادر خصوص  طورنیوقت نماز ظهر را بخوانم؟ و هم
 اعاده بر من واجب است؟ ای، آداده باشمضم انجام یرا در فراکار  نیاتر پیشو نباشد  زیجا

خواهم که آن را طوالنی کردم. ی من، شما به سؤال و جواب دانا هستی و عذر میآقا
 خداوند به شما پاداش خیر دهد.

پدر و مادرم فدای تو باد، مرا معذور بدار. از شما همیشه درخواست دعا دارم. به خدا 
 قسم مشتاق دعای پدر هستم.

Cochineal Bugs Create Red Dye: A Moment in Science 
Youtube.com 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد.
 وجود ندارد. یاشکال آید،یکه از حشرات به دست م یادر رنگ دانه

داشته باشند  یمانکه به خداوند سبحان ا یهندو و مجوس، تا هنگام خصوصدر 
کننده باشد شما، یتکه سرا یو در نتیجه اگر با رطوبت شود؛یبودنشان نمحکم به نجس

 ندارد. یظروفتان را لمس کنند اشکال یاغذا 
که  یستن یزجا یول ی؛به مرده اهدا کن خوانییکه مرا  اییضهثواب فر  توانییم

 .شوی یکشر  یآن را با کس یا یرا اهدا کن یضهفر 
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

To prepare carmine, the powdered insect bodies are boiled in ammonia or 
sodium carbonate solution, the insoluble matter is removed by filtering, and 
alum is added to the clear salt solution of carminic acid to precipitate the red 
aluminum salt 
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ه، در آمونیاک یا محلول کربنات سدیم شدۀ حشر  برای تهیۀ کارمین، جسم پودر
( به محلول alumشود و آلوم )کردن جدا مینشدنی با فیلترمادۀ حل .شودجوشانده می

 .گردد تا نمک قرمز آلومینیوم رسوب شودنمک خالص اسید کارمونیک اضافه می
https://www.britannica.com/technology/carmine 

 
carmine | pigment 
Red or purplish-red pigment obtained from cochineal, a red dyestuff 

extracted from the… 
britannica.com 

 دانهکارمین | رنگ
ت که استخراج ای اسگدانهرن 1آمده از کشینل،دستارغوانی بهدانۀ قرمز یا سرخرنگ

 شود از...می
 www.britannica.com 

عنوان طور کامل آرد شود و بهحتی اگر این حشره به !احمد حبیب جراغ: آقای من
 ؟جات استفاده گردد نیز به همین صورت استمثال در شیرینی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

طور که به یاما رنگ یست؛ن یزخوردن حشرات جا ِد حشره باشداگر منظور شما خو
المعارف بریتانیکای فوق دایرة ینکدر لکه  طورهمان ـ شودیمعمول از حشرات گرفته م

 مجاز است. ـشودیم یدهد

                                                                                                                                                                 
 )مترجم( .نام یک حشره - 1

https://www.britannica.com/technology/carmine
http://www.britannica.com/
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** ** ** 

 مناسبت شهادت امام صادقتسلیت به

Ahmed Alhasan /2016جوالی  30احمدالحسن: 

در آسمان دو َمَلک موکل بر بندگان وجود »فرموده است:  صادقجعفر بن محمد 
دهند و کسی را که تکبر ورزد دارند؛ این دو کسی را که برای خدا تواضع کند رفعتش می

 1«کنند.پستش می
 سالم بر تو ای اباعبدالله.

دهم که تو رساندی و در رساندن رسالت خدا به بندگانش بسیار تالش شهادت می
 کردی.

خداوند از ما به تو بهترین پاداش نیکوکاران را عطا کند، ای کسی که ما را از 
 های جهل به نور علم و معرفت خارج گرداندی.تاریکی

 پدر و مادرم به فدای تو ای پسر رسول خدا.
ای حبیب خدا، ای خزانۀ علم خدا! به راستی که قلب، محزون است و چشم، در 

 بار.روزگار نبودت اشک
زودی آنان که بر تو ستم روا داشتند و تو را به قتل رساندند به ؛ وله و انا الیه راجعونانا ل

 خواهند دانست به چه بازگشتگاهی بازخواهند گشت؛ و فرجام از آِن پرهیزگاران است.

 
خواهد دیگران پذیرفته برای به داوری پیشه کند، انصاف هرکس میان خود و مردم 

                                                                                                                                                                 
 .التواضعباب ، 120ص، 2ج ،کلینی ،کافی - 1
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 .شد

 :2016آگوست  2نوشت/ پی

توانم در جای عمومی خادمة العقیلة الکربالئیة: موالی من، پرسشی دارم و نمی
دهید از طریق افراد معتمدی که اسمشان را بیان فرمودید، یعنی دکتر بنویسم. آیا اجازه می

 عالء سالم و ... بفرستم؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند شما را زنده بدارد. بفرست.
گ 2نوشت/ پی  :2016وست آ

حمزة السرای: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای من! آیا از جلسۀ 
 مطلع شدید؟ پاسخ یا نظر شما در این خصوص چیست؟ 1استیضاح وزیر دفاع عراق

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. در حال حاضر
اش را؛ و پس از اندکی پاسخم را در این خصوص قرار هایی از آن را شنیدم نه همهقسمت

 الله. مرا از دعایت فراموش نکن.شاءخواهم داد ان
گوست  2نوشت/ پی  :2016آ

 محبة الیمانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 صبحتان به خیر و عافیت ای موالی من.

 عافیت باشید.الله در خیر و شاءان
 ای نور دیدگانم، ای سیدم، پروردگارم تو را توفیق دهد و حفظت فرماید.

                                                                                                                                                                 
استیضاح شاهد  ۀـ را استیضاح کرد و جلسخالد العبیدیوزیر دفاع عراقی ـ 1/8/2016مجلس عراق در تاریخ  - 1

 ـ بود. قابل دسترسی در:سلیم الجبوریایراد اتهاماتی میان او و رئیس مجلس ـ
https://www.alhurra.com/a/iraq-corruption-parliament-defense/317309.html 

https://www.alhurra.com/a/iraq-corruption-parliament-defense/317309.html
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دهی ای پسر خواهم پیامی خاص به شما بفرستم. آیا اجازه میموالی من، می
 پاکیزگان؟ فدایت شوم ای موالی من، مرا رد نکن.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 اوند شما را زنده بدارد. بفرست.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خد
گوست  2نوشت/ پی  :2016آ

سجاد الیمانیة: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای موالی ما ام
. سید و موالی من، فرمودی در این ماه برای ما وقت داری و مدت زیادی الحسناحمد

خواهم با پاسخ دادن میاز این ماه باقی نمانده است. آقای من، بنده فقط سه سؤال دارم... 
را  هاآنتوانم بر من منت بگذاری، ای نور خدا در تاریکی زمین... موالی من آیا می هاآنبه 

گفت عالء سالم از طریق دکتر عالء سالم بفرستم... چون از یکی از خواهران شنیدم می
ر دیدگانم! آیا به فرستد مگر با اخذ اجازه از شما، ای نوـ هر سؤالی را نمیخدا حفظش کندـ

و از پروردگارم  ؟هایم را از طریق عالء سالم به شما بفرستمدهی سؤالمن اجازه می
 ام را به شما برساند.ـ نامهبه حق پدران پاک و مطهرتخواهم ـمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. بفرست.

 شود؟شود حائل )وضو( محسوب میا حنایی که برای نقش حنا روی بدن استفاده میآی

 :2016اگوست  2نوشت/ پی
Habiba Ahmed سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای پدر عزیز... از خدا :

خواهم شما و خانوادۀ کریمتان در خیر باشید... آقای من، پرسشی دارم و از خدا تمنا می
دادن بر ما منت بگذاری. حنایی هست که با آن بر روی شما ای موالیم با پاسخکنم که می

زنند ولی محتوی مقداری رنگ است. آیا وضو با آن جایز است؟ یا مانع و بدن، نقش می
خواهیم شما را رود؟ خداوند همۀ خیر را به شما پاداش دهد و از خدا میبه شمار می حائل

 رماید.حفظ و در تمکین شما تعجیل ف

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. مادام که خوِد پوست را 
 رود.کند حائل به شمار نمیرنگی می

 شود؟چگونه مؤمن با حکمت آراسته می

گوست  2نوشت/ پی  :2016آ
شما ای سید بزرگوار ما. ما در ابوزهراء الیمانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر 

کریم. یکی از حسینیه همراه انصار پاک و طاهر نشسته بودیم و طبق معمول بحث می
شود؟ ای سید ما، این انصار این سؤال را مطرح کرد که مؤمن چگونه با حکمت آراسته می

محمد و شما اش و آلسؤال ماست و از تقصیر و کوتاهی، از پیشگاه خدا و فرستاده
 کنیم.عذرخواهی می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. با علم، عمل و 
 شود.اخالص برای خدای سبحان، حکمت بر زبان جاری می

گوست  2نوشت/ پی  :2016آ
یاری کند تا از خواهم ما را صهیب صهیب: سالم بر تو ای عبد صالح. از خدا می

نی. با انتظار محضرتان هستیم تا نظری بر ما بیفکقدمان باشیم، ای سید ما. چشمثابت
خواهم شما را در برابر دیدۀ خود از شّر ای برای ابدال، تا نفسی تازه شود... از خدا میکلمه

 اش را گرفته است حفظ فرماید...ای که او پیشانیهر جنبده
 ابدال الشام

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. ای عزیزان، خداوند شما را زنده بدارد. از خدا 
هایتان را استوار بدارد، شما را یاری خواهم شما را با محافظت خود حفظ فرماید، گاممی

 ای عطا فرماید و برای رساندن حق به اهلش توفیقتان بخشد.پیروزمندانه
گوست  2نوشت/ پی  :2016آ
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 عید عباس: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 ارتباط داشته باشم. احمدالحسنخواهم با سید می

 خواهم پیامی به ایشان برسانم.بسیار مهم است. من از مصر هستم و می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

توانی بدارد. میو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده 
 پیامتان را از طریق دکتر توفیق یا دکتر عالء سالم یا مکتب نجف اشرف بفرستی.

گوست  2نوشت/ پی  :2016آ
جون االنصاری: سالم بر شما ای سید من. رؤیای سید و موالیم اباعبدالله الحسین را 

مبارک، دیدم و شما را دیدم که کنارش نشستی و به من فرمودی از طرف شما و دعوت 
کشورم را تبلیغ کنم. سپس نگاه کردم به آقایم امام حسین که به رویم تبسم فرمود. من 

 خواهم در راه خدا جهاد کنم و به تالش بپردازم. استخاره کردم و این آیه آمد:اکنون می
وا ما عاَهُدوا اللَه َعَلیِه فَ  ِمَن اْلُمْؤِمنیَن ِرجاٌل بسم الله الرحمن الرحیم. 

ُ
ِمْنُهْم َمْن َصَدق

ضی
َ
ُلوا َتْبدیالً  ق هستند که به  از میان مؤمنان مردانی) َنْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن یْنَتِظُر َو ما َبدَّ

آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از 
 العظیم.صدق الله العلی  (.در انتظارند و تبدیل نکردند هاآن

بنده کمتر از سه ماه است که از مؤمنان به دعوت هستم و در کار خود به حیرت افتادم 
ای آقای ـ تا راه را بدانم و از شما ـای آقای منکه چه کار کنم. پس به حضور شما رسیدم ـ

 ـ چشم امید دارم تا کارم با بینه و روشنی باشد. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.من

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد. امور دینت و عقیدۀ حق 
 توانی با حق آشنا کنی، آشنا کن.را بیاموز. سپس هرکسی را که می

 تشکیل هیئت خیریه در خصوص رشکت ذوالفقار و رشیکش

گوست  2نوشت/ پی  :2016آ
خواهم شما و هرکس که به شما پناه قای ما، از خداوند سبحان میاحمد ممتاز: ای آ
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خواهم اگر اجازه بدهید از جنابتان سؤالی آورد در خیر و صحت و سالمت باشید. میمی
دادن بر ما تفضل فرمایید شکرگزارتان خواهم بود. پرسش بنده در بپرسم و اگر با پاسخ

اند. چنین گفته شده طور فراوان نقل کردهخصوص بیانیۀ زیر است که انصار، منتشر و به
گاهی و موافقت امام احمد الحسن صادر شده است و شما از آن  که این بیانیه با علم و آ

پوشی و اطالع کامل دارید؛ و اگر این سخن صحیح نباشد تقاضا دارم از این پرسش چشم
رنجاندن شما. اگر سخن خاطر خواهم بهموضوع را رها کنید. از شما بسیار بسیار عذر می

دهی از خودم دفاع کنم و امور را توضیح دهم. خداوند به صحیح است آیا اجازه می هاآن
 شما هزار خیر عطا فرماید. متن بیانیه:

 بسم الله الرحمن الرحیم»
صاحب شرکت مورد ادعای « ذوالفقار»شده هیئت خیریه در مذاکرات خود با خوانده

بسیار تالش کرد تا بتواند اموال و حقوق مردم را که برای مدت طوالنی بدون هیچ « نون»
هایش را بفروشد ذکری نزد او مانده بود نجات دهد. او به ما وعده داده بود داراییفایدۀ قابل

بازگرداند؛  هاآناشد انجام دهد تا بتواند اموال مردم را در اسرع وقت به و هرچه در وسعش ب
هایش عمل نکرد و ما از او راستی و انصاف و پرهیزگاری ندیدیم. او ولی متأسفانه به وعده

ُکشی کند و به تاخیر بیندازد. او تنها برای مصالح و کند زمان بخرد، وقتفقط تالش می
کند زیان وارد می هاآنورزد و اهمیتی به منافع مردمی که به تضمین منافع خود حرص می

هیچ مجوز شرعی بوده است. پوشی از نگه داشتن اموال مردم بیدهد و این با چشمنمی
که با روشی پست و با ریزی از اموالشان ـگذارد و با دادن خردهمنت می هاآنوی حتی بر 

طور که طبق کند، همان را خوار و ذلیل می هانآـ بازی و مکاری به چنگ آورده استحقه
میالدی به دیگران نیرنگ زده  2008تر در حدود سال شهادت شاهدان عینی وی پیش

از این « فیماکس»و شرک « موناکو»توانید از طریق پرس و جو از شرکت بود. شما می
 موضوع اطمینان حاصل کنید.

آید و داد او اکنون با وقاحت تمام میهایی که هیئت مذکور به خرج علی رغم تالش
طو که ضرب المثل مشهور کند به پاکی هیئت خیریه طعنه بزند زیرا همانتالش می

 او خود را به فراموشی زده است که این هیئت«. کافر همه را به کیش خود پندارد»گوید می
به هیئت  تحت نظر رسمی پاک و منزه است و هیچ فرد انصاری با اخالصی، متعرض شدن
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اما گویا او مرشد و معلم این هیئت است و بر ؛ پذیردیا کم کردن ارزش این هیئت را نمی
اساس خواست و هوس و مصالح و مطامع و حرص و طمع خود برایش تعیین تکلیف 

 کند که چه کار بکند و چه کار نکند.می
ارد و فقط یکی از ما چند مرتبه از او خواستیم برای اثبات حسن نیتش تنها یک قدم برد

اش امالک را به عنوان گام اول به اسم هیئت به ثبت برساند ولی او پس از آنکه به ما وعده
را داد این کار را انجام نداد و سر باز زد. پس از تفصیالت بسیار، هیئت خیریه مقرر کرد یک 

یئت به اش در کوی دانشگاه را به اسم شخصی که هروز به او فرصت داده شود تا خانه
کند به ثبت برساند. مهلت تمام شد ولی ما عنوان تضمین و اثبات حسن نیت او انتخاب می

ای را از پاسخی از او دریافت نکردیم بلکه حتی وقاحت، دروغ و جسارت علیه هیئت خیریه
 هیچ چشمداشتی، داوطلب به انجام کارهای خیریه شده است.او شاهد بودیم که بی

گِر ه، رویگرانی و برائت خود را از وساطت و تعامل با این حیلهلذا این هیئت خیری
فریبکار و غاصِب حقوق مردم اعالم کرد و پس از تاریخ صدور این تصمیم در این موضوع 

های قانونی کند تا حقوق خود را با راهدیگر دخالت نخواهد کرد و کار را به مردم واگذار می
گیرد. ما از مردم بابت همۀ از دو طرف بر عهده نمی نجات دهند و هیئت هیچ مسئولیتی را

خواهیم؛ زیرا به فرمودۀ ها و تقصیرها در نجات دادن حقوقشان عذر میکوتاهی
 کسی که اطاعت نشود نظری ندارد. المؤمنینامیر

 و الحمد لله وحده
 هیئت خیریه

 «.میالدی 2016/5/29

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

های بسیاری در خصوص شرکت شما بدارد. پس از اینکه شکایتخداوند تو را زنده 
پیرو درخواستی که بنده ـ در نجف اشرف به من رسید هیئت خیریه ـشرکت شما و شریکتـ

ـ تشکیل شد و مکتب نجف بر کار هیئت خیریه اشراف برای مکتب نجف مطرح کردم
 دارد.

توانی یادداشتی ویم و میگآمد میاگر شما دفاعیه یا هر چیز دیگری داری خوش
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بخواهی آن را به من  هاآنبنویسی و جزئیات را در آن بیان کنی و به مکتب برسانی و از 
های دیگران و شاکیان و الله خودم آن را پیگیری خواهم کرد و پاسخشاءبرسانند و ان

یا گونه حقی داشته باشی  صاحبان حقوق بر یادداشت شما را خواهم دید. اگر شما هر
کسی در حق شما اشتباه کرده باشد حقت را خواهی گرفت وگرنه باید اموال مردم را به 

 بازگردانی. هاآن
** ** ** 

 کندبرداری میوزیر دفاع از فساد احزاب حاکم پرده

Ahmed Alhasan /گوست  2احمدالحسن  :2016آ

 موقعیت امروزت را در همراهی با حق، و علیه ظلم و ستم به ثبت برسان.
کد که تمدن را تأسیس و موقعیت خود را در همراهی با عراق ـ سرزمین تمدن سومر و آ

 ـ به ثبت برسان.در همۀ جهان منتشر کرده است
 درستیفریب اینکه خروج کردنت هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد مخور؛ این سخن 

کنده های احزاب و مجلنیست. بیرون برو و روز جمعه علیه باطل و فساد حکومت سی که آ
 چیز را تغییر خواهی داد.از افراد فاسد است تظاهرات کن؛ و تو همه

ـ است. این ویدئو پس از آنکه او طبق خالد العبیدیویدئوی زیر از وزیر دفاع عراق ـ
و طبیعا دیگر وزیران، مشارکت در فساد گفتۀ خودش مشارکت در فساد را ترک کرده است ـ

دارد. شما باید بدانید چه ـ از فساد احزاب پرده برمیاندنکردهها و احزاب را ترک توده
دهند ای که انجام میریزی شدههای برنامهها، قراردادها و چپاولفسادی در انتصاب

 وجود دارد.
به گفتۀ میلیارد دالر در دوران حکومت نور مالکی ـ 300حیف و میل و غارت بیش از 

 ـ بهترین گواه است.احمد جلبی در دیدار تلویزیونی
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.

457397004307968/1055672961147033/?type=3&theater 
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 :2016آگوست  2نوشت/ پی

ام زینب احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای موالی من. باید پیامی 
خواهم با پاسخ خود بر من دهید؟ از خدا مییخصوصی به شما بفرستم. آیا به من اجازه م

 منت بگذارد؛ چرا که شما اهل بخشش و رحمت هستید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

توانی پیامت را و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. پیام خصوصی بسته است. می
 برای مکتب یا دکتر توفیق یا دکتر عال ارسال کنی.

گوست  2نوشت/ پی  :2016آ

Sahar Al Ansari.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای من : 
 خواهم؛ اگر اجازه بفرمایید باید پیامی خصوصی به شما بفرستم.عذر می

 گیرم.ببخشید که وقت شما را می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. بفرست.
گوست  3نوشت/ پی  :2016آ

 صفاء الخزعلی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
المنقذ »ای داریم که در شبکۀ تلویزیونی آقای من، احمد اسماعیل الحسن. ما برنامه

شود و به انقالب( ارائه میـ)عراق« ثورةـالعراق»#بخش جهانی( با عنوان )رهایی« العالمی
فرصت دست داد میهمان عزیز ما در یکی پردازد. تمنا داریم اگر وضعیت کنونی کشور می

 های این برنامه باشید. تصمیم با شماست، ای آقای من.از نشست
 از خداوند برای شما توفیق خواستاریم.

 ثورة.ـکنندۀ برنامۀ #العراق کادر تهیه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ه بدارد. مانعی نیست. و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زند
 الله.شاءتوانی با مکتب تماس برقرار کنی؛ انبرای ترتیب دادن این کار می
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گوست  2نوشت/ پی  :2016آ

محمد السویفی الیمانی: سالم بر شما ای سید و موالی من، قائم آل محمد. آقای 
برای من، پرسشی دارم که اگر ممکن باشد پاسخ دهید، روحم به فدایتان. شما بابی 

ای. آیا الزم است برای های خصوصی از طریق دکتر عال السالم و دکتر توفیق باز کردهپیام
های مرا بپذیرند؟ آقای من، پیامی نوشتم و به یکی از شما بنویسم و اجازه بگیرم تا پیام

م انصار فرستادم و او به دکتر توفیق فرستاد و او پاسخ زیر را ارائه کرد. این متن پاسخ: سال
گوید باید برای فرستادنش از بر شما ای برادر پاکیزه. پیام را به دکتر توفیق فرستادم و او می

 اجازه گرفته شود و اگر امام موافقت بفرماید برایش ارسال خواهم کرد. صفحۀ امام

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. اگر پیامی داری بفرست.

 وشت کنرسو شدهحکم گ

گوست  3نوشت/ پی  :2016آ

منتظر احمد الیمانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای من و ای پدرم. 
کنیم پاسخ دهید؛ که شما اهل بخشش و َکَرم موالی من، سؤالی داریم و خواهش می

سترالیا هستید. در پاسخ قبلی به یکی از برادران انصار دربارۀ گوشت کنسرو شده در ا
توان به آن اعتماد کرد. آیا این حکم می« حالل»فرموده بودید که اگر روی آن نوشته باشد 

خواهم ای پدرم. از خدا ـ نیز برقرار است؟ عذر میمانند عراقها ـبرای دیگر دولت
 خواهم فتح مبین برایت بگشاید؛ با التماس دعا.می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد.و علیکم السالم 
عزیز من، این مسئله به اطمینان داشتن از منبع تولید تولید کنندۀ گوشت قرمز مربوط 

ها شود. اگر بدانی دولت تولید کنندۀ گوشت تابع قوانین محکم در خصوص این گوشتمی
یسد اعتماد کنی با توجه به نوتوانی به آنچه میکند میاست و تولید آن را پیگیری می

های اجرایی دولتی که گوشت در آن تولید شده است به اجرا هایی که سیستممراقبت
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 گذارد.می
توان بر های اسالمی، عالوه بر آنچه گذشت میاما در مورد عراق یا دیگر دولت

 نیز اعتماد کرد. وقتی حکومت اسالمی باشد به پیگیری روش هاآنپیگیری و مراقبت 
 هاآنهای توانی بر پیگیریدهد و میذبح در دولت تولید و صادر کنندۀ گوشت اهمیت می

اعتماد کنی حتی اگر دولت تولید کننده تابع قوانین محکم در مراقبت از تولید گوشت 
 نباشد.

گوست  2نوشت/ پی  :2016آ

Ihab Jaafar ،وند ! سالم و رحمت و برکات خدااحمدالحسن: آقای من، ای فدا شده
خواهم در خیر و عافیت باشی. موضوعی شخصی و خصوصی دارم. آیا بر شما. از خدا می

 توانم آن را برای شما ارسال کنم؟می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. بفرست.

 گرددآیا خودکشی باعث جاودان شدن در آتش می

گوست  3نوشت/ پی  :2016آ

 االنصاری: سالم بر تو ای موالی من!شروحیل 
 ایآ .کرد یخودکش یمشکالت خانوادگدلیل شّدت دعوت مبارک به  نیاز اپیش برادرم 

شدت گرفته بر او  ایدنهای مصیبتخود نبود بلکه  یعیاو در حالت طب ؟او در آتش است
 ؟انجام دهم شیتوانم برایچه کار ممن  .انجام داد ،نبایدبود و آنچه 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

آزار رساندن  یا یخودکشو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد. 
کند از اهل آتش است؛  ینکه هر کس چن یستبه آن معنا ن ینا یبه خود حرام است، ول

به او داده در زمانش ها را باشد که خداوند فرمان به اطاعت از آن یکسان یتهر کس بر وال 
 .خواهد بوداست از اهل بهشت 
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 :2016اگوست  2نوشت/ پی

 ابومحمد االنصاری: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 پرسشی دارم که اگر اجازه دهید به شما ارسال کنم.

 با تشکر.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. بفرست.

گوست  3نوشت/ پی  :2016آ
Ali Algareebسالم و رحمت و برکات خداوند بر شما : 

)علیه اسالم(، از خداوند متعال  Ahmed Alhasan احمدالحسنای سید کریم من 
 ترین نعمت باشید.خواهم در بهترین حالت و کاملمی

خواهم؛ آیا به من اجازۀ ارسال پیام خصوصی را به برادرانی که بیان آقای من، عذر می
 دهید؟می فرمودید

 خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما عطا فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد. بفرست.
گوست  3نوشت/ پی  :2016آ

Mohtadian Al-Anbaryسالم و رحمت و برکات خداوند بر شما : 
 دهی پیامی خاص برایتان ارسال کنم؟زه میآقای من، آیا به من اجا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. بفرست.
گوست  2نوشت/ پی  :2016آ

توانم از علی جاسم الخفاجی: سالم بر شما ای سید ما. سؤالی شخصی دارم. آیا می
از شما درخواست دعا برای  طریق دکتر عال سالم بفرستم؟ شما اهل جود و کرم هستید.

 ثبات قدم به همراه شما برای یاری حق داریم.
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. بفرست.

 کننده نیز رو به قبله باشدآیا واجب است ذبح

گوست  3نوشت/ پی  :2016آ
سید ما. شروط ذبح را علی القالف: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... ای 

یعنی واجب است قربانی رو به قبله باشد... اما سرور ؛ طور خاصخواندم... یا ذبح مرغ را به
ما، پرسش بنده این است که آیا واجب است ذبح کننده نیز رو به قبله باشد؟!... یا این از 

شما: علی/ جملۀ شروط نیست...؟! ... از شما بسیار متشکریم ای سید عزیز ما... خادم 
 کویت.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد. شرط نیست.
گوست  3نوشت/ پی  :2016آ

 نور احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای من،...
 به رحمت خدا منتقل شد...« برادر هاشم بهادلی»امروز مادِر 

 د پاداش شما را بزرگ گرداند...خداون

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

های شما را بزرگ گرداند و و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند پاداش
داران آن خواهم به هاشم بهادلی و همۀ خانواده و دوستاعمالتان را بپذیرد. از خدا می

 بانو، صبر بر مصیبشان عطا فرماید.
 :2016گوست آ  3نوشت/ پی

 ابو عماد المحمدی: سالم و رحمت و برکات بر شما.
 تو سیدی و چه نیکو سیدی هستی!
 تو امامی و چه نیکو امامی هستی!
 تو پدری و چه نیکو پدری هستی!
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 تو برادری و چه نیکو برادری هستی!
 تو دوستی و چه نیکو دوست هستی!

 تو رفیقی و چه نیکو رفیقی هستی!
شما، ثائر هادی محی العاصمی المحمدی )ابو عماد العاصمی  خادم، پسر و رفیق

 واسط * الزبیدیة(.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. ابو عماد بزرگوار، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا 
شید. آورند در خیر و صحت و عافیت باخواهم شما و همۀ کسانی که به شما پناه میمی

سالم من به همۀ نزدیکانت و به همۀ بزرگواران اهل زبیدیه. خداوند همۀ شما را حفظ 
 فرماید.

 :2016اگوست  3نوشت/ پی

 نور احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای پدرم...
یکی از خواهران پرسش زیر را نقل کرده است... و از خداوند امید دارد که شما 

 پاسخش را بدهی...
 ،آورمینماز درم یدختر کوچکم ادا یو جلو  ستمیایم ،ندارمطهارت  یوقتپرسش: 

همۀ حین فقط در  کنمینماز را تکرار نم یهامن گفته یول ؛خواندیچون او با من نماز م
 ؟ز استیجاکار  نیا ایآ ...فرستمیمحمد صلوات مبر محمد و آلکارهای نماز 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. جایز است. و علیکم

 حکم نگاه کردن و ملس کردن زن یا کودک هنگام معالجه

گوست  3نوشت/ پی  :2016آ
Sinan Hassan،به عنوان پرستار کار اورژانس بنده در  : سالم بر شما. آقای من

وضعیت دشواری قرار من در  آورند ویمنزد من تزریق  یبرا ییهادختر بچه یو گاهکنم می
نیز پرستار زن  نکهیبا وجود ا ؛دارندسن  شتریب ایها چهار سال از آن یچون بعضگیرم یم
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که دختر بچه  یکس ایکنند یمکودک محسوب را  (دختر و پسر)ها همۀ آن یوجود دارد ول
 ایآ :سؤال من !من یآقا .کندمراجعه زنان بخش تواند به یو نماست  شبرادر  ایرا آورده پدر 

 یعضالن قیتزر  یها را برامن بتوانم آنتا ها وجود دارد دختر بچه یبرا یمشخصسن 
 ؟کنم انیعر 

 ای یسوختگ ایکه دچار زخم کنند به ما مراجعه می یاوقات زنان یگاه نیچنهم
چون بپردازد  هاآنبه معالجۀ تواند یهستند و پرستار زن نمتا حدودی پیچیده  یشکستگ

و  شانو ما پرستاران مرد مجبور به درمانهایی ندارد برای چنین وضعیت یتجربۀ کاف
محسوب ما گناه  یکار برا نیا ایآ ؛میهست یشکستگ ای یسوختگ ایکردن مکان زخم آشکار 

 ؟شودمی
خواهم شما را محفوظ بدارد و از هر شری حفظتان فرماید، ای سرور من. از خدا می

شما را گرفتم. والحمد لله رب العالمین. موالی من، از شما التماس دعا ببخشید که وقت 
 دارم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد.
 شود؛یحرمت برداشته م ینلمس کردن، حرام است مگر در حالت اضطرار که ا یانگاه 

که اقدام به  ینبودن خانم یلکه به دل یهنگام ی؛کرد یانا بکه شم یتیمانند وضع یعنی
مرد مجبور به درمان زن  ی،کاف یتبا تجربۀ کم و عدم کفا یوجود زن یادرمان کند 

 .شودیم
که اقدام به درمان او  یکه بالغ نشده در صورت وجود خانم یادر مورد دختر بچه اما

تا  ینهلمس کردن س یاهم وجود نداشته باشد، اگر درمان او مستلزم نگاه  یکند و اضطرار 
نگاه  یالمس کردن او  یازانوها باشد بهتر است مرد از درمان او اجتناب کند، اما درمان 

 .یستبدن او حرام ن نکردن به موضع درما
گوست  3نوشت/ پی  :2016آ

ز محضرتان دارم ای پدر عزیز باسم االنصاری: سالم بر شما موالی عزیزم. سؤالی ا
های های پراکنده و کارگاهما. در مورد حد ترخص، مناطقی وجود دارد که اطرافش خانه
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تولید یخ، مخازن یا موارد مشابه دیگر وجود دارد و تا مسافتی که کوتاه نیست امتداد 
برای پدرم و روند؟ از شما درخواست دعا ها جزو شهر به شمار مییابد. آیا این ساختمانمی

 خودم و همۀ انصار داریم. ما خیلی نیازمند دعایتان هستیم ای موالی بزرگوار ما.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و  هاآنو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. اگر میان 
 روند.شهر، انقطاعی نباشد، ادامۀ شهر به شمار می

پر برای رسویس بهداشتی جایز  پر یا شش رای نقش ستارۀ پنجآیا خریدن کاشی دا
 است؟

گوست  3نوشت/ پی  :2016آ

در من پرسش  !منآقای مهدی العراقی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. 
گردد مثل ستارۀ یبازم ایاز انبپیامبری به این ستاره  ایکه آاین ؛پر است خصوص ستارۀ پنج

های سرویس یهاکیسرام ندیخر  ایو آ ؟گرددیبازم نبیپر که به داوود  شش
 ؟ز استیجاهستند ستاره پنج پر دارای که بهداشتی 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 یدنخر و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. 
 است. یزچه بر آن ستارۀ پنج پر باشد و چه شش پر، جا یکسرام

 :2016اگوست  3نوشت/ پی
توانم به شما ارسال علی البصری: سالم بر شما، آقای من. سؤالی خاص دارم. آیا می

 کنم؟
 آقای من، برای من و پدرم دعا کنید تا انصار شما باشیم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. بفرست.
گوست  3نوشت/ پی  :2016آ
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Mahdie Ahmadi...سالم بر شما آقا و موالی من : 
الله بنده یکی از مؤمنان به این دعوت مبارک و آسمانی هستم... ای شاءای پدرم! ان

ـ به عنوان مثالموالی من، چندین بار پیامی برای شما نوشتم ولی به آن پاسخ ندادید. آیا ـ
 دهید؟مگین هستید و به همین دلیل پاسخ پیامم را نمیخاطر یا خشاز بنده آزرده

اگر دلیلش این است، آیا ممکن است مرا نصیحت بفرمایی، ای آقای من؟ من سه 
یابید فرابرسد و ما زیر پرچم کنم آن روزی که تمکین میام. آرزو میمرتبه شما را در رؤیا دیده
یم... موالی من، خداوند شما را ـ از نزدیک ببینای آقای منشما باشیم و شما را ـ

 الله حفظ کند... خادم شما هستم، موالی من. مرا ببخشید.شاءان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
گوست  3نوشت/ پی  :2016آ

Mahdi Iraniارم اگر اجازه بدهید آن : سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. سؤالی د
 را بفرستم.

 با تشکر.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. بفرست.
** ** ** 

 احمدالحسنآدرس الکرتونیکی دیدار استاد صفا خزعلی با سید 

Ahmed Alhasan /گوست  19احمدالحسن  :2016آ

کسانی است که مایلند مالقاتی را که استاد صفا خزعلی اجرا کرده آدرس زیر برای 
 .1است بشنوند

                                                                                                                                                                 
المنقذ » ۀ)عراق و انقالب( صورت پذیرفت و شبک« العراق ثورة» ۀضمن برنام 17/8/2016این دیدار در تاریخ  - 1
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https://www.youtube.com/watch?v=AUbnrSM0yY8&feature=y
outu.be 

** ** ** 

 مناسبت شهادت امام جوادتسلیت به

Ahmed Alhasan /2016سپتامبر  2احمدالحسن: 

 .1امام جواد محمد بن علی بزرگ گرداندهای شما را در یاد شهادت خداوند پاداش
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.

457397004307968/1077530905627905/?type=3&theater 
** ** ** 

 تر از کربالی گذشته و کربالی کنونی استانقالب حسین بزرگ

Ahmed Alhasan /2016اکتبر  4احمدالحسن: 

 برکات خداوند بر شماسالم و رحمت و 
های شما را در مصیبت حسین، آل حسین و اصحاب حسین بزرگ خداوند پاداش

 گرداَند.
 تر از کربالی گذشته و کربالی کنونی است.انقالب حسین بزرگ

حسین برای جامه عمل پوشاندن به اصالح و عدالت خروج کرد در حالی که 
اهد شد تا راه را برای عدالت و حکومت دانست انقالبش مشعلی است که برافروخته خو می

 دمان تاریخ به دنبالش است، روشن گرداند.ای که انسان از زمان سپیدهانسانِی عادالنه
 از نظر من:

                                                                                                                                                                 
 کند.آن را ضبط کرد و بیشتر محور آن در خصوص اوضاعی است که عراق در این مرحله سپری می« العالمی

فایل پیوست، بخشی از ویدوی زیارت امام جواد )صلوات الله )علیه السالم( با صدای قاری علی ساعدی  - 1
 است.



 پیک صفحه ...................................................................................... 542

 داری پایان تاریخ نیست.تاریخ هنوز پایان نیافته است و دموکراسِی سرمایه
“History says, Don’t hope On this side of the grave 

But then, once in a lifetime The longed for tidal wave 
Of justice can rise up And hope and history rhyme” 

 ترجمه:
 گوید این سوی قبر امیدی نیستتاریخ به ما می»

ولی یک روزی در طول زندگانی، موِج بلنِد عدالت بر فراِز این جزر و مد اوج خواهد 
 گرفت

 «.قافیه شوندامید همتا تاریخ و 
 ابیات از شاعر و نویسندۀ شهیر جهانی شیموس هینی.

** ** ** 
Ahmed Alhasan /2016اکتبر  9احمدالحسن: 

 .1آه ای عباس
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.

457397004307968/11057261 
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2016:2اکتبر  11احمدالحسن 
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.

457397004307968/1107480085966320/?type=3&theater 
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2016:1اکتبر  11احمدالحسن 

                                                                                                                                                                 
 و الفضل العباس )صلوات خدا بر او( است.خوانی ابمربوط به نوحه ویدئوفایل پیوست شده بخشی از  - 1
 ای حسینی در شهادت مسلم بن عقیل )صلوات خدا بر او( است.فایل پیوست شده بخشی از قصیده - 2
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https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.
457397004307968/1107561295958199/?type=3&theater 

** ** ** 
 :2016اکتبر  12نوشت/ پی

Sayed Rashid Hashemi سالم بر تو ای صاحب مصیبت، ای موالی ما، سید احمد :
 .الحسن

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 های شما را بزرگ بگرداند و اعمالتان را بپذیرد.خداوند پاداشو علیکم السالم. 
 :2016اکتبر  12نوشت/ پی

Sayed Rashid Hashemi سالم بر تو ای امام زمان ما، ای موالی من، ای یمانی آل :
 .محمد

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 بپذیرد. های شما را بزرگ بگرداند و اعمالتان راو علیکم السالم. خداوند پاداش
 :2016اکتبر  12نوشت/ پی

 های شما را بزرگ بگرداند، ای آقای من.غفران عبد الحسین: خداوند پاداش

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 های شما را بزرگ بگرداند و اعمالتان را بپذیرد.خداوند پاداش
 :2016اکتبر  12نوشت/ پی

! خداوند پاداش شما را حمدصالح الجبوری الجبوری: آقا و موالی من، قائم آل م
 در این فاجعۀ دردناک بزرگ بگرداند.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

                                                                                                                                                                 
 خوانی با صدای قاری صباح الزیادی است.فایل پیوست شده بخشی از ویدوی نوحه - 1
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 های شما را بزرگ بگرداند و اعمالتان را بپذیرد.خداوند پاداش
** ** ** 

 اید ای احزاب فاسد؟!شام با عراق چه کرده

Ahmed Alhasan /2016اکتبر  20احمدالحسن: 

 ؟!1فاسداحزاب  یا یداشما با عراق چه کرده
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/vb.

457397004307968/11147668 
** ** ** 

 خدایی( به عربی و انگلیسی)توهم بی« وهم الحاد»های کتاب انتشار آدرس

Ahmed Alhasan /2016اکتبر  30احمدالحسن: 

 به زبان انگلیسی:« خداییتوهم بی»کتاب 
The Atheism Delusion in English: 
http://www.saviorofmankind.com/Atheism_Delusion/#p=1 

 به زبان عربی:« خداییتوهم بی»کتاب 
http://almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad/ 

** ** ** 

 در وصف متقین املؤمنینگفتار امیر

Ahmed Alhasan /2016اکتبر  31احمدالحسن: 

 فرماید:المؤمنین علی بن ابی طالب )صلوات خدا بر او( در توصیف متقین میامیر

                                                                                                                                                                 
های دارس ابتدایی در عراق است که کتابی مربوط به یکی از مویدئو فایل پیوست شده شامل بخشی از  - 1

 کند.آموزان توزیع میکهنه و پاره و مندرس را به دانش
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 به دیگران از من: شده، گوید بیمناک تمجید آن از کنند تمجید را آنان از یکی هرگاه»
گاه خودم  امدرباره آنچه به مرا خداوندا، است؛ داناتر من به خودم از پروردگارم و ترم،آ

 من بر ندارند خبر من از که را هاییزشتی گردان و بهتر پندارندمی آنچه از مگیر و گویندمی
 دین، در نیرومندی دارای را کدام هر که این است دیگِر آنان هاینشانه از. ببخشای

 در رویمیانه بردباری، با علم دانش، در حرص یقین، همراه ایمان نرمی، با دوراندیشی
 حالل، جویا در سختی، در بردباری تهیدستی، در آراستگی عبادت، در فروتنی توانگری،

آورد در حالی که به جا می شایسته اعمال. بینیمی طمع از دوری و هدایت، در نشاط
 در کندمی روز و در حالی که همت و تالشش شکرگزاری است، کندمی شب. است ترسان

 نمایدمی روز و وف،خ با بردمی سر به را شب. حالی که همت و تالشش به ذکر است
 به که حق رحمت و فضل از دلشاد و اند،داشته برحذر آن از را او که غفلتی از خوف: دلشاد
 را آنچه نیز او نکند پیروی است سنگین او بر آنچه در را او نفسش اگر. آورده است دست

آنچه است که زوالی  در چشمش روشنی. نخواهد داد او به دارد رغبت آن به نفسش که
 عمل با را گفتار و دانش، با را در آنچه است که پایدار نیست. بردباری اشرغبتیبی و ندارد،

 فروتن، دلش اندک، لغزشش کوتاه، نزدیک و بینی که آرزویشاو را می. آمیزدمی هم در
 خشمش و مرده، محفوظ، شهوتش دینش آسان، امورش اندک، خوراکش قانع، نْفسش

 غافالن میان در اگر. امان هستند در شّرش از و توقع خیر دارند،از او . است فروخورده
غافالن  شمار در باشد ذاکران میان در اگر و شود،حساب آورده می به ذاکران از باشد

 نموده محروم را او که آن به گذرد،روا داشته در می ستم او بر که آن از. شودشمرده نمی
 گفتارش ندارد، دشنام زباِن . کندپیوند می نموده رحم قطع او با که کسی با و کند، عطا
 روی شّرش و آورده، روی اشنیکی حاضر است، اشخوبی غایب و اشزشتی نرم،

آن کسی  بر. است شاکر هاخوشی در و سنگین، هاناخوشی در آرام، حوادث در گردانده،
. شودنمی گناه دارد مرتکببرای آنچه دوستش می و کند،ستم نمی گیردکه خشم می

 تباه را امانت. کندمی حق به اعتراف خودش آنکه بر ضدش گواهی داده شود، از پیش
 صدا زشت لقب با را احدی سپارد،نمی فراموشی به آرند یادش به را آنچه و کند،نمی
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 کند،نمی شادی آیدمی مردم سر به که برای بالهایی زند،نمی زیان همسایه به کند،نمی
 غمگینش سکوتش کند سکوت اگر. گرددنمی خارج حق از و شود،نمی وارد باطل در

 تا سازد پیشه صبر دارند روا ستم او به و چون شود،صدایش بلند نمی بخندد اگر و نکند،
 را خود آخرت، امر در. راحتی در او از مردم و است، رنج در خود از. را بگیرد انتقامش خدا

 دوری که آن از اشدوری. کند آسایش قرین خود جانب از را مردم و انداَزد، زحمت به
 نرمی خاطر به شودمی نزدیک که آن به اشنزدیکی و ماندن، پاک و زهد محض کندمی

 .1«فریب نیست و مکر باب از اشنزدیکی و بزرگی، و تکّبر راه از اشدوری است، رحمت و
** ** ** 

 .کلینتونخارجۀ آمریکا،پذیرفنت رشوۀ یک میلیون دالری توسط وزیر امور 

Ahmed Alhasan /2016نوامبر  5احمدالحسن: 

 #دموکراسی
ای( به ارزش یک میلیون دالر از وقتی کلینتون وزیر خارجۀ آمریکا بود کمکی )رشوه

 قطر پذیرفت.
ای نداریم جز وقتی یک میلیون دالر در سیاست خارجی آمریکا تأثیرگزار است ما چاره

)خداوند « رخص یا یدیمک الله»المثل معروف عراقی را به زبان آوریم: اینکه این ضرب 
 این حقارت را مستدام بدارد(.

 احمدالحسن
#Democracy 
When Clinton was the foreign minister of America, she 

accepted a donation of one million dollars from Qatar (as a bribe). 

At a time that a million dollar has an impact on America's 

                                                                                                                                                                 
 تحقیق: صبحی الصالح. 193 ۀـ خطب 305نهج البالغه: ص  - 1
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foreign policy, we’ve got nothing to say but as the famous Iraqi 

quote states “May God last this heapness” 

 
AHMED AL HASAN 
 
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-foundation-

idUSKBN12Z2SL 

** ** ** 

مناسبت شهادت حیدر خزعلی و فراخوان برای بازخواست مسببان سقوط تسلیت به
 موصل

Ahmed Alhasan /2016نوامبر  6احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
گردیم(. خداوند پاداش سوی خدا بازمیانا لله و انا الیه راجعون )همه از خداییم و به

در موصل، بزرگ بدارد. از « حیدر خزعلی»همۀ شما را در شهادت برادرتان و فرزند عزیز ما 
محمد مبعوثش بدارد و خواهم شأن و منزلت او را افزون کند و با محمد و آلخدا می

بر مصیبتشان صبر الهام  هاآندارانش را در او بزرگ بدارد و به وستپاداش خانواده و د
 فرماید و عاقبتشان را خیر آخرت و دنیا قرار دهد.

های پاکی که محبوب و کنم با همۀ خانوادههمچنین: اظهار تسلیت و همدردی می
های جنِگ پیش از آن، از دست عزیزان خود را در نبردهای موصول و تمامی میدان

 اند.دهدا
کنیم: بازخواست همۀ کسانی که مسبب سقوط موصل شدند تا آنجا که کار و تکرار می

به تهدید مقدسات ما رسید و بسیاری از دوستان و عزیزانمان را در نیروهای مسلح از 
 دست دادیم، واجب است.

ـ شدند هایی که به دنبال آن به بار آمدو مصیبتکسانی که مسبب سقوط موصل ـ
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هیچ کسی ناشناخته نیستند. کسانی که در این موارد باید بازخواست و محاکمه شوند  برای
طور اند از: فرمانده کل نیروهای مسلح در آن زمان، و فرمانده قوای نظامی که بهعبارت

 مستقیم با این حادثه ارتباط دارند و استاندار پیشین نینوا.
این افراد از سوی احزاب یا های پوچ و واهی برای تالش برای ایجاد بهانه

بدون هیچ محاکمه یا بازخواستی، گناه و خیانت در حق  هاآندوستانشان، یا آزاد گذاشتن 
های پاکی است که برای احترامی به خونشود و توهین و بیمردم عراق شمرده می

 پاسداری از سرزمین و ِعرض و مقدسات ریخته شده است.

 
 ]ترجمۀ متن تصویر:

 الرحمن الرحیم )انا لله و انا الیه راجعون( بسم الله
هایی مؤمن به قضا و قدرت الهی. به این وسیله به دل

وصی و ـ احمدالحسندفتر ممثل مکتب سید امام 
ـ در بغداد تسلیت و همدردی خود را فرستادۀ امام مهدی

های و همۀ برادران انصار و خانواده به سید امام
نماید. او در اعالم می« خزعلیحیدر »شهید برادر انصاری 

حالی که از سرزمین و ِعرض و آبرو و مقدسات دفاع 
کرد در میدان نبرد موصل به شهادت رسید. از خداوند می

خواهیم او را قرین رحمت خود قرار سبحان و متعال می
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دهد و با رحمت وسیع خود پذیرایش گردد و ساکن 
دوستانش صبر های پهناورش نماید و به خانواده و بهشت

 جمیل و آرامش الهام فرماید[
** ** ** 

 است گری وهابیعقیده و دیانت ترس و ترور، هامن سلفی

Ahmed Alhasan /2016نوامبر  21احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
خواهم این امر را سببی برای ثبات قدم شما بر حق و یاری دادنش و فزونی از خدا می

 های شما نزد خدای سبحان قرار دهد.پاداش
خواهم این رفتار اشتباه از سوی عزیزان در آرژانتین و در هر جای دیگر: از خدا می

بیان کنید تروریسم یک شاخصۀ  هاآنبرخی مقامات را سببی قرار دهد برای اینکه به 
گران، به دور محمد از ارعاب و ترور و آزار دادن دیعمومی اسالمی نیست و عقیدۀ آل

گری وهابی است و خاستگاه و پشتیبانش از است. عقیده و دیانت ترس و تروریسم، سلفی
های خلیج است که ترس و ترور وهابی سلفی را در سراسر ناحیۀ سعودی و برخی دولت

گیری روشنی نسبت به های جهان باید موضعکنند. همۀ دولتجهان پشتیبانی می
های طور که پیشتر بیان کردم همۀ سازماناذ نمایند و همان تروریسم وهابی سلفی اتخ

های وهابی ـ سلفیدر جهان اتفاق نظر وجود دارد هاآنکه بر ترویستی بودن تروریستی ـ
گذارِی تروریستی برای هستند و هر وهابی سلفی، یا یک تروریست است یا یک سرمایه

 آینده.
ها را در همۀ جهان دعوت ر مسلمانبه عالوه: از شما که مردم و به خصوص غی

خواهم از بحث و مناقشات حاکمیت و امور سیاسی متعلق به دین دوری و کنید میمی
فقط به بحث و بررسی دینِی اعتقادی بسنده کنید. خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به 

 شما عطا فرماید.
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Peace, mercy and blessings of Allah be upon you. 
I ask God to make this matter a reason for your steadfast on 

the truth and its support and to increase your rewards with Him 
Almighty. 

Loved ones in Argentina and everywhere else, I ask God to 
make this erroneous behaviour of some authorities a reason to 
explain to them that terrorism is not Islamic in general. The 
doctrine of the progeny of Muhammad is far from terrorism and 
harming others and that the doctrine and religion of terrorism is 
the Salafi Wahhabism. Their origin and support is from Saudi 
Arabia and some of the gulf countries that are supporters of the 
Wahhabi Salafi terrorism around the world. The countries of the 
whole world should take a clear position against the Wahhabi 
Salafi terrorism. As I previously said, all the terrorist organisations 
that are widely agreed to be terrorist organisations are Salafi 
Wahhabi. 

Every Wahhabi Salafi is a terrorist or a future terrorist project. 
I also hope that when you spread the word to people around 

the world, especially non-Muslims, to refrain from discussing the 

supremacy and political matters related to religion and to suffice 

only to the religious ideological discussion. May Allah reward you 

with reward of the good doers1. 

                                                                                                                                                                 
 باشد.می« Mariano ricardo Calle» ۀتصاویر موجود در این بیانیه برگرفته از صفح - 1
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** ** ** 

 مناسبت شهادت رسول خداوگو بهآدرس لینک نشست گفت

Ahmed Alhasan /2016نوامبر  30احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
های عالی دینی و دانشکدۀ پژوهش»وگو که آدرس الکترونیکی نشست گفت

 برگزار کرد: مناسبت شهادت رسول خدادر نجف اشرف به« شناسیزبان
https://youtu.be/uWmpltvVouI 

** ** ** 

گزارانش حکومت عباسیان علی رغم اینکه بنیاندر  رشکت نکردن نکردن امام صادق
 مشارکت را به امام پیشنهاد داده بود

Ahmed Alhasan /2016دسامبر  15احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
و والدت امام صادق جعفر بن محمد  مناسبت یادبود والدت رسول خدا محمدبه
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 و عافیت باشید.)صلوات خدا بر او( هر سال همه در خیر 
گزارانش )ابو در حکومت عباسیان مشارکت نکرد علی رغم اینکه بنیان امام صادق

 سلمه خالل و ابو مسلم( مشارکت در حکومت را به امام عرضه کرده بودند.
محمد )صلوات تا عقیدۀ آلبنده معتقدم این ماجرا به بازخوانی عمیقی نیازمند است ـ

ـ زیرا بیشتر آمیز برگیریدحکومت عادالنه با نگاهی عبرتخدا بر آنان( را در مورد 
 شود دقیق نیست.هایی که دربارۀ آن مطرح میطرح

** ** ** 

 مناسبت والدت عیسیتربیک به

Ahmed Alhasan /2016دسامبر  24احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 مناسبت والدت مبارک او:به

ـ در خیر و از مسلمان و مسیحیدوستداران عیسی یا یسوع ـهر سال شما و همۀ 
 عافیت باشید.

 :2016دسامبر  25نوشت/ پی
شیخ ابوحیدر ناصری: صلوات و سالم بر شما، خانواده و انصارتان ای عزیز من، آقای 

هایت چنین ترین و بهترین نامت احمد است. هیچ یک از اسممن. تو احمد، که شایسته
دهند. الحمد لله؛ خیر به رویت و قدمت داوند تو را با آن نامیده است به تو نمینامی را که خ

های روحانی ها معادل اندک چیزی از نسیمو بیعتت. به خدا قسم اگر بگویم همۀ بهشت
ام. سالم و صلوات تام و تمام خداوند بر محمد بن حسن محمدی شما نیستند مبالغه نکرده

 عسکری و وزیر و خاندانش.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم تو را عزیز من، شیخ جلیل ابو حیدر ناصری، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا می
ات فرماید، و مرا توفیق خدمت حفظ کند و برایت مبارک گرداند و خیر آخرت و دنیا را روزی
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 کند.به شما دهد. او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می
 :2016ژانویه  25نوشت/ پی

 عباس فتحی: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته، ای آقا و موالی من!
 این مناسبت برایتان مبارک باشد.

 خواهیم شما و پدرتان را در زمین تمکین عطا فرماید.از خدا می
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
 :2016ژانویه  25نوشت/ پی

علی البصری: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من و پدرم، خداوند شما را 
 زنده بدارد. برایم دعا کن.

آقای من، نصیحت شما به جوانان چیست؟ مرا از دعای خود فراموش نکن، ای حبیب 
 من.

خداوند شما را  .کنمیاز شما تشکر م .دانشگاه شدم یهایرتبه اول وکه جزخدا شکر 
 .محفوظ بداردما  یبرا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

هایت را به آنچه خواهم گامعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. هزار تبریک. از خدا می
 ات فرماید.پسندد و راضی است استوار، و خیر آخرت و دنیا را روزیخودش می

 :2016ژانویه  25نوشت/ پی

 الحسینی: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته.جواد طاهر الغرابی 
 و بر تو ای عیسی، سالم خدا با ذکری پیروزمند.

 اینک او، شبیه توست در عالم باال از آل احمد و ملیح.
 بخش، قائِم مهدی است، دارندۀ قلبی دردمند.اینک او، تسلی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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دارد. خداوند شما را حفظ کند و از خدا سید جلیل حسینی، خداوند تو را زنده ب
 تان بگرداند.خواهم خیر آخرت و دنیا را روزیمی
 :2016ژانویه  25نوشت/ پی

 صدرا علی پور: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته.
هر سال در هزار هزار خیر باشی، ای سید و َسَند و موالی من. خداوند شما را در زمین 

 تمکین عطا فرماید.
 سالم بر مهدی پسر فاطمۀ زهرا

ها و ها، پلیدی! تو همان هستی که ما را از شرارتاحمدالحسنآقا و موالی من، 
 های دنیا دور کردی و ما را با نور فهم و علم، بزرگ بداشتی.زینت

 خواهم:آقای من، به خاطر این کلمات از جنابتان عذر می
ایم اما به یاپی به مکتب شریف فرستادههای پمتأسفانه پس از گذشت سه سال که پیام

طبق دهد بلکه حتی ـهای ما را نمیرسد مکتب شریف نه فقط پاسخ استداللنظر می
اند و مسئوالنی که به ما پشت کرده هاآنـ در کمال شگفتی، اخباری که به ما رسیده است

یی را که به ما بسته هاها، اشارات و دروغبر مکتب شریف اشراف دارند فقط به اخبار تهمت
 شنوند.سپارند و سخن ما را نمیشود گوش میمی

هیچ های بسیاری بیبا این حال بنده و تعداد بسیاری از دوستان انصار ناشناخته، سال
کنیم و اکنون احساس گناه و چشمداشتی امور خود را برای اعالم دعوت شما پیگیری می

بود پیش از اینها در ارائۀ موضوع به شما شتاب کنیم زیرا الزم کوتاهی از سوی خود می
ـ به سبب این تبعیضی که از سوی ای آقای منکردیم، ولی خواهستم به شما بگویم ـمی

خواهم جای کنم؛ چون نمیمکتب به ما روا داشته شده است من اکنون اعالم را رها می
ل این تصمیم، مکتب و زبان را برای مکتب بگیرم؛ و مسئو دوستان حقیقی از انصار عرب

ها و اند و نامهها به حال خود رها کردهانصار مشرف بر آن هستند که ما را در این سال
 اند.های ما را پاسخ نگفتهاعتراض

طور کامل به مکتب یمانی موعود ایمان داریم ولی علی رغم این وضعیت، ما به
، به دستور شما است و شما به دانیم که انتقاد از برخی از کارهای مکتب و مسئولینمی

 ای.همۀ انصار اجازۀ چنین کار را صادر فرموده
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ای انتقادهای ما موجب امیدوارم قصور و کوتاهی ما را ببخشید زیرا خود شما فرموده
 شود.پیشرفت و اصالح در دعوت مبارک می

 از شما خواستار دعا هستیم.
 تعدادی از انصار ایران.

Ahmed Alhasan سن:احمدالح 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو و همۀ دوستان مؤمن در 
 ایران عزیز را زنده بدارد.

توانید آن اگر شکایتی دربارۀ موردی دارید یا درخواستی دربارۀ موردی معین دارید می
 هاآنای و هوگو کردرا با یکی از اعضای مکتب، مورد بحث و بررسی قرار دهید، و اگر گفت

ای به من بنویسی و خواستۀ خود را در آن بنویسی و توانی نامهقادر به یاری شما نبودند می
به شیِخ فاضل ناظم العقیلی یا یکی از اعضای ادارۀ مکتب در نجف اشرف بدهی و 

 آن را به من خواهند رساند. هاآنالله شاءان
 :2016ژانویه  25نوشت/ پی

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته، ای سید و موالی ما. ابو غالب الشمری: 
]امسال[ ساِل خیر و تمکین زمین برای شما باشد، آقا و موالی من. تبریکات مرا بپذیر ای 

 پسر رسول خدا.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.

 جایز نبودن برداشنت اموال شوهر بدون اجازۀ او

 :2016ژانویه  25نوشت/ یپ
مصطفی ثقفی: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته، ای آقا و موالی من. پرسشی 

دارند بی آنکه شوهر هایی هستند که اموالی از شوهران خود برمیاینجا و آنجا زن»دارم: 
وال را دهد و من ناچارم مقداری از امگوید شوهرم به من پول نمیبداند در حالی که زن می

کنم بردارم بی آنکه او متوجه شود. آیا این کار حالل است یا حرام؟ آقای ما، خواهش می
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 «.پاسخ دهید

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
باید رابطۀ میان زن و شهور فراتر از پول و اموال باشد، و باید میان آن دو موّدت و 

طور کلی تا اما به؛ فرما باشدک وجود داشته باشد که تفاهم بر آن حکمای پا رحمت و رابطه
وقتی شوهر به همسرش برای رفع نیازهایش و نیازهای فرزندانش آنچه را که احتیاج دارند 

 دهد برای زن جایز نیست اموال شوهرش را بدون اجازۀ وی بردارد.نفقه می
 :2016ژانویه  26نوشت/ پی

شی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. درگذشت برادر احمد کاظم علی الحا
 گوییم.الناشی ابوفالح را به شما تسلیت می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند پاداش 
خودش رحمت آَوَرد و برای او خواهم با رحمت واسعۀ همۀ شما را بزرگ گرداند. از خدا می

محمد ثبت فرماید و به خانواده و دوستدارانش صبر بر شهادت راستی با محمد و آل
کند، و او ارحم مصیبت عطا فرماید. او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می

 الراحمین است.

 عالی هایمندان به درس خواندن در حوزۀ مهدوی و دانشکدۀ پژوهشحامیت از عالقه

 :2016ژانویه  26نوشت/ پی

 صهیب الرومانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 ای موالی ما، سید احمد، ای نور دیدگان... سؤالی داریم...

آیا راهی برای فرستادن یک یا دو نفر فقط برای طلب علم وجود دارد، به این دلیل که 
کردن وقت برای طلب علم کاری  وجود متخصص، امری مهم و ضروری است؟ اگر َصرف

طور که آنپسندیده از نظر شما باشد... راه این کار چیست؟... زیرا درها برای این خواسته ـ
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ـ در دسترس همگان قرار ندارد. چون تحصیل در حوزۀ مهدوی اندبرادران به من خبر داده
ری که در حال در عراق برای کسانی که خارج از عراق هستند فعال میسر نیست... و د

حاضر گشوده است، اینترنت است... ولی این در با اینکه سودمند است اما متخصص 
ـ نیازمند فراغت طور که جنابتان مستحضر هستیدهمان سازد... زیرا تخصص حقیقی ـنمی

 حقیقی است.
و مهمتر از آن اینکه این عرصه نیازمند حداقل یک یا دو شخص متخصص است که از 

های عالی برخوردار باشند و بتوانند به نوبۀ خود خبرهای خود را به دیگران نزد ما شایستگی
گردد... و چنین تخصصی در حال حاضر برسانند... و اینگونه علم و خبرها منتقل می

نیازمند تحصیل در سرزمین اصلی، و نیازمند تماس عملی با علمای انصار در حوزۀ مهدوی 
 است.

کنید تا ـ بهترین فایده را به ما خواهد رساند. آیا راهی به ما پیشنهاد میاللهشاءانو این ـ
 بدانیم در برابر این واجب چه باید بکنیم؟

از خدای متعال و شما و همۀ انصار به خاطر جرأت و جسارتم در محضر شما عذر 
 خواهم.می

قدمان و یاری ثابتخواهم ما را در برابر خویشتِن خودمان یاری کند تا از از خدا می
 محمد اطهار باشیم.کنندگان برای برآوردن نیازهای آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
های ممکن را برای الله همۀ حمایتشاءشود انتا جایی که به بنده مربوط می

های عالی هستند انجام دوستانی که مایل به تحصیل در حوزۀ مهدوی یا موسسۀ پژوهش
خواهیم داد، چه از ایران باشند چه از افغانستان، سوریه، لبنان، کشورهای خلیج، مالزی، 

ای جهان. شما فقط باید اقدامات قانونی الزم را برای اندونزی، تایلند و دیگر کشوره
اقامت قانونی در عراق انجام دهید تا دچار مشکالت قانونی نشوید. بنده چندین مرتبه 

خواهند دوستان را در ادارۀ مکتب مکلف به حل مسئلۀ اقامت برای کسانی کردم که می
م است تا کنون به راه حلی گونه که معلوتحصیالت دینی در عراق داشته باشند ولی آن
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ادامه دهید تا به نتیجۀ سودمند  هاآنطور کلی شما به ارتباط داشتن با اند. بهنرسیده
 برسید. خداوند همۀ شما را به آنچه خیر آخرت و دنیایتان در آن است یاری فرماید.

** ** ** 

 درمان فساد با ابزار و ادوات فاسد، شدنی نیست

Ahmed Alhasan 2017فوریه  10حسن/احمدال: 

 
** ** ** 

 :2017فوریه  10نوشت/پی
همان سر خانه اولشان و  یگردنو دوباره برم یدنفعال فقط شعار مابو سجاد الساعدی: 

 زند.را نیش می هاآن یاز همان سوراخ قبلمار قبلی 
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شود. ار و ادوات فاسد انجام نمیعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. معالجۀ فساد با ابز
بخش نخواهد بود و قابل اصالح نیست. متأسفانه آنچه برخی از ای نتیجهچنین معالجه

دهند شبیه تابلویی است که بر آن نوشته شده سیگار کشیدن در این روزها انجام می هاآن
 ِکشد.ممنوع، در حالی که خودش سیگاری به دست گرفته، می

** ** ** 
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 گناه، گناهی است نابخشودنیتظاهرات کنندگان بیکشنت 

Ahmed Alhasan /2017فوریه  14احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 گناه، گناهی است نابخشودنی.کشتن تظاهرات کنندگان بی

کند دهد یا آن کسی که گلولۀ جنگی به افراد ناتوان شلیک میکسی که دستور می
 و باید محاکمه شود.قصد کشتن دارد 

آور شلیک کند مجرم و قاتل است و کسی که دستور دهد یا آن کسی که گاز اشک
واجب است محاکمه شود؛ چرا که روشی مجرمانه برای کشتن برخی از تظاهرات کنندگان 

 گناه به کار برده است. چنین عملی به شکلی فجیع بارها در تظاهرات تکرار شده است.بی
ها تقدیم ای نمایندگی اسالم را دارند چیزی جز مرگ و خرابی به عراقیاحزابی که ادع

 اند.نکرده
هایی استوار بوده که یکی از اش در سومر، بر پایهگیریحکومت انسانی از زمان شکل

 تالش برای برپایی رفاه اجتماعی بوده است. هاآنترین مهم
دگاهی اقتصادی ارائه و بخواهد آن را اید که دیرا دیده هاآنآیا شما، احزاب یا یکی از 

 پیاده نماید و معتقد باشد رفاه جامعۀ عراقی را محقق خواهد کرد؟!
 هایی در این خصوص شنیدید؟! چه برسد به جزئیات؟!گوییکلی هاآنآیا دست کم از 

داری و ـ بگوید با استفاده از سرمایهبه عنوان مثالـ هاآناید که یکی از آیا شنیده
پردازی نظریه 1آورد که فریدمان و هایکهایی را به ارمغان میتصاد بازار آزاد آزادیاق

                                                                                                                                                                 
اقتصاددان آمریکایی. پشتیبانی او از اقتصاد بازار آزاد معروف است. او در ( 2006تا  1912میلتون فریدمن ) - 1

 نوبل در اقتصاد را به دست آورد. ۀجایز 1976اشاره به کاستن نقش حکومت در اقتصاد کرد و در سال  1962سال 
ازار آزاد و نقد داری مبتنی بر ب( اقتصاددان اتریشی است و با دفاع خود از سرمایه1992تا  1899فردریش هایک )

نوبل  ۀمیالدی جایز 1974شود. وی در سال بر تفکر اشتراکی ]مخالفت با سوسیالیزم[ در گذشته شناخته می
 اقتصاد را به همراه رقیبش جونار میردال به دست آورد.
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 هاآناید یکی از های غربی پیاده شده است؟! آیا شنیدهاند و در آمریکا و بیشتر دولتکرده
بگوید با اقتصاد مبتنی بر دولت ]اقتصاد سوسیالیستی[، تأمین اجتماعی به ارمغان آورده 

هیچ دیدگاهی اقتصادی مطرح کرده باشد  هاآناید یکی از ! آیا حتی شنیدهخواهد شد؟
 ارزش بوده باشد؟!های بیهودۀ بیهرچند ایده

عراق امروز اساسًا کشوری است که از نظر اقتصادی از دست رفته و تباه شده است 
ر هیچ دیدگاهی اقتصادی، و آنچه امروز وجود دارد تنها گروهی حسابگر است که ببی

ها زیر قرض کنند، نه فراتر؛ مثل بردن عراقیاساس فعل و انفعاالت آنی و زودگذر رفتار می
 های دولتی.بانک

این دست کم برآوردی است که بنده با استفاده از زیر نظر گرفتن رفتار اقتصادی 
 ام.تا امروز به دست آورده 2005حکومت عراق از سال 

های مفتضح را ها و غارتو فراتر از این شکست و ناتوانی در ادارۀ اقتصاد، ما دزدی
اند و حتی خود سارقان هم به آن طوری که همگان آن را درک کردهشاهد هستیم به

کنند؛ تا آنجا که کار به جایی رسیده است که آنچه دولت قانون و حزب دعوت اعتراف می
وجوی پردازند و با وقاحت تمام در جستوضاع به تالش میشود برای اصالح انامیده می

دزد و فاسد هستند تا او را بازخواست کنند و اموال چپاول شده را بازگردانند؛ گویا کسانی 
ای هستند که از مریخ کنند عدهکرده و هنوز هم حکومت میکه بر عراق حکومت می

دعوت و دولت قانون و دیگرانی که شناسد و رهبران حزب را نمی هاآناند و کسی آمده
 شوند نیستند.اسالمی نامیده میـاحزاب سیاسی

«. نان را به نانوایش بده حتی اگر نصفش را بخورد»گوید: َمَثلی عراقی است که می
اش را شناسند و بدتر اینکه همهمتأسفانه نان عراق در اختیار کسانی است که نان را نمی

اند؛ نه برای فقیر، نه یتیم و نه حتی برای معالجۀ باقی نگذاشتهخورده و چیزی از آن را 
 کودک سرطانی!

 :2017فوریه  14نوشت/پی
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 خداوند پاداش همۀ شما را در شهادت صدیقۀ طاهره، فاطمۀ زهرا بزرگ بدارد.
 :2017فوریه  14نوشت/پی

شورها وقتی وارد فاز اجرایِی انتخابات بینیم بیشتر کحسن الجبر: در حال حاضر... می
های عملیاتی خود را که در آینده به کار خواهند شوند کاندیدها نقشۀ کاربردی یا طرحمی

ـ با هدف تأمین رفاه اقتصادی، چه از نظر اقتصادی و چه امنیتیکنند ـگرفت ارائه می
 امنیتی و اجتماعی مردم...

رسند تا فقط حکومت کنند و تسلط کومت میبه جز عراق و حاکمان عراق که به ح
 داشته باشند بدون هیچ دیدگاه اقتصادی یا امنیتی...

 شود.های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دیده میو نتیجه، اینکه فساد در همۀ پرونده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ای و به حال بوده هاآنعزیز من، شیخ حسن الجبر، خداوند تو را زنده بدارد. شما با 
گاه هاآن  تری.و نتیجۀ کارهایشان آ
 :2017فوریه  14نوشت/پی

ولید العبیدی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقا و موالی من! خداوند 
ـ بزرگ بگرداند. اولین مدافع وصیت مقدسـ پاداش شما را در شهادت مادرتان زهرا

الله به نیرو و قوت او... هیچ شاءمانیم، انما همراه شما بر عهد و پیمان باقی می آقای من،
 نیرویی نیست مگر با خدا.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند
 های شما را بزرگ بگرداند و اعمالتان را بپذیرد.پاداش

 آور علیه تظاهر کنندگانبه کار بردن گاز اشک

 :2017فوریه  16نوشت/پی
Sarmed Alyamani خداوند شما را زنده بدارد، ای آقای ما. خداوند پاداش شما را در :
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 بزرگ بگرداند... ات زهرامصیبت جده
نگاران برای توجیه کار زشت کشتن مصاحبه با روزنامهدکتر عبادی اندکی پیش در 

های جنگی نیز در کار نبوده تظاهرات کنندگان گفته، چنین چیزی نبوده و شلیک گلوله
های پالستیکی بوده که گویی اسلحه محسوب آور و گلولهاست بلکه تنها پرتاب گاز اشک

تخریب بغداد و پرتاب موشک شوند. وی همچنین تالش کرد تا تظاهرات را به داعش، نمی
کند و از به بغداد ربط دهد در حالی که به درگیر نکردن عراق به جنگ داخلی دعوت می

 دارد.گران برحذر میدسیسه
 عذر بدتر از گناه!
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آور بر سر تظاهرات کنندگان یا عزیز من، دکتر سرمد، خداوند تو را زنده بدارد. گاز اشک
های خالی جلوی تجمعات پرتاب شود بلکه تنها به مکانمعات انسانی پرتاب نمیتج
افتد این بشود، اما متأسفانه آنچه در تظاهرات اتفاق می هاآنشود تا مانع از پیشروی می

آور را بر سر تظاهرات کنندگان و تجمعات انسانی پرتاب گازهای اشک هاآناست که 
به عمد قصد کشتن دارند یا نحوۀ کاربرد ایمن و صحیح  هاآنا کنند و این رفتار یعنی یمی

دانند و به این ترتیب فرماندهان نظامی و سیاسی در تمام سطوح، مسئولیت آن را نمی
 کشتن تظاهرات کنندگان را بر عهدۀ خود خواهند داشت.

 بنده هیچ دشمنی  پیشینی با احزاب سیاسی اسالمی در عراق ندارم.

 :2017فوریه  16نوشت/پی

حمید التمیمی: معروف و مسّلم است که عراق توسط هفت حزب و چندین شاخۀ 
ای و جهانی، اداره های منطقههای حکومتها و باالتر از آن خواستهمنشعب شده از آن

شود که در نتیجه بحران و وضعیتی ناپایدار ایجاد کرده است؛ به اضافۀ القاعده و داعش می
ها و . ولی باید در نظر داشته باشیم که متأسفانه ما شاهد هستیم هجمههاآنو انشعابات 

ـ متوجه شده است و دیگران رها یعنی حزب الدعوةسوی یک گروه معین ـها بهطعنه
 گویی و طرح مسئولیت است یا...؟اند. آیا این از خردمندی، راستشده
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 بدارد. عزیز من، خداوند تو را زنده
ها و احزاب سیاسی اسالمی بنده هیچ دشمنِی پیشینی با حزب دعوت یا دیگر جنبش

 یا دیگران در عراق ندارم.
ـ انتقاد نکردم و حزب دعوت را بدون دیگرانـ« دعوت»بنده در بیانیۀ باال تنها از حزب 

عراق را کشد زیرا ترین مسئولیت را بر دوش میتنها به این جهت بیان کردم که بزرگ
 بوده است. هاآنکند. نخست وزیر در طول دورۀ گذشته تا امروز، از رهبری می

عامل نوشتن بیانیۀ فوق تکلیف شرعی و دینی بوده است نه عوامل سیاسی یا تحقق 
کنیم و تمایلی به شرکت در آن نیز یافتن منفعتی معین. ما در کارهای سیاسی شرکت نمی

 نداریم.

 دیگران استمقتدی صدر بهرت از 

 :2017مارس  1نوشت/پی
 ، دیدگاه تو دربارۀ سید مقتدی صدر چیست؟احمدالحسنعلی رضا تمیمی: 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بهتر از دیگران است.
 :2017مارس  1نوشت/پی

 ست؟موجود ا« سماوه»شما در « خداییتوهم بی»سعید العراقی: آیا کتاب 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. این کتاب برای مطالعه در اینترنت وجود دارد و 
طور کلی اگر مایل هستی نسخۀ چاپی نسخۀ چاپی آن در چند شهر عراق موجود است. به

از که  هاآنآن را به دست بیاوری با مکتب نجف اشرف تماس بگیر و امیدوارم یکی از 
 شود یک نسخۀ آن را رایگان در اختیارت بگذارد. با تشکر.پاسخ من مطلع می
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 هاهای موصل برای دفع رّش وهابیپیوسنت به جبهه

 :2017مارس  5نوشت/پی

 ابو محمد الحسیناوی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای آقا و موالی من!
 من هستند. من خادم شما هستم و گروهی از انصار ناصریه با

 ایمما از همۀ اصناف داخلی به پلیس مرکزی در موصل منتقل شده
 و سبب انتقال ما ایمان آوردن به دعوت مبارک بوده است.

انتظار نصیحت شما دربارۀ پیوستن یا باقی ماندن در استان آقا و موالی من، چشم 
 خود برای خدمت به دعوت مبارک هستیم.
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 پاسخ: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند شما را زنده بدارد.
شوند دفع هایی را که داعش خوانده میبهتر است در این دوران بپیوندید تا شّر وهابی

خواهم شما را حفظ و هر بدی را از شما دفع فرماید. متأسفانه عراق را کنید. از خدا می
کنند. این افراد فاسد همان کسانی هستند که شکل هولناک اداره میاحزاب فاسد به این 

کنند؛ اند و هنوز هم با همین روش رفتار میعراق را ویران کرده، به مرز نابودی کشانده
های تر از پایان َسَلفشان صدام و جماعترا به زودی به فرجامی هولناک هاآنروشی که 

 ـ خواهد رساند.کردندق حکومت میبر عرا هاآنکه پیش از کارش ـتبه
 :2017مارس  5نوشت/پی

؛ که بهترین صلوات و احمدالحسناحمد ابومیثاق: سالم بر شما ای آقا و موالی من، 
 تحیت و سالم بر او باد!

های مردمی متشکل از مردم وجود دارد که پرسش: آقا و موالی من، در ایران گروه
 هاآنکنند. فعالیت می« بسیج»ی و تحت امر او با نام امثل یک ارتش زیر پرچم سید خامنه

دهند و همچنین برخی هایی میآموزش هاآنگیرند و به مردم را برای منافع خود به کار می
شوند. می هاآنکنند یا برای آموزش همراه در کارهایشان مشارکت می هاآناز انصار با 

گویند و ما را شیعیان داعشی ف میضد این دعوت مبارک هستند، به ما منحر  هاآن
را در  هاآنمشارکت و  هاآننامند و همچنین... دیدگاه شما دربارۀ انصاری که با می
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 ؟کنند چیستکارهایشان یاری می
 کنم پاسخ دهید، ای آقا و موالی من!خواهش می

 فرستنده: احمد ابو میثاق از طالقان.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 السالم و رحمة الله و برکاته پاسخ: و علیکم
عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. تا وقتی کارشان در حدود شرع باشد و موجب ستم 

ایرانی هستند و حق دارند در هر  هاآنبر کسی نباشند اشکالی در کارشان نخواهد بود. 
 تشکیالت نظامی برای دفاع از ایران مشارکت داشته باشند.

 :2017مارس  7نوشت/پی
 علی الیمانی ابو الهدی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما...

، صلوات پروردگارم بر تو احمدالحسن Ahmed Alhasanآقا و موال و نور دیدگانم امام 
 باد.

شناسی است. از شما ام زیستپایۀ ششم هستم و رشته آقای من، بنده دانشجوی
 بر شما دارد. یی، به حقی که زهراکنم برای توفیق یافتن من دعای فرماخواهش می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم شما و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
پسندد و راضی است توفیق دهد و بر شما با آنچه خودش اهلش است را به آنچه می
 تفضل فرماید.

 :2017مارس  7نوشت/پی

Jaafer Naser.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما : 
کنم و برای شما نقل می« سارة سرور الرحمن»موالی من، سؤالی از خواهر 

های شما بسیار است، انتظار پاسخ شما هستیم ای آقای ما. علی رغم اینکه مشغلهچشم
 از شما المتاس دعا داریم.

 .احمدالحسن یدو درود خدا بر س ،شما برادرم جعفر درود خدا بر
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 .بر جناب احمدالحسن عرض کنم ینجارا ا یدوست داشتم سؤال فقط
در مورد مسئلۀ بزرگی همچون فرایند تکامِل انسان و ِسیر عجیبش در منتقل شدنش 
از آخرین مرحلۀ حیوانی، چه حکمتی در حادث شدن چنین فرایندی وجود دارد؟ وجود 

ـ از اینکه انسانی درست به دور است که از ساحت او بسیعجز و ناتوانی در خالق ـ
بیافریند... یا عامل دیگری وجود دارد که از ما پوشیده است و کتاب خداوند کریم به آن 

گون آفریدیم( الزامًا )ما شما را گونه« و خلقناکم اطوارا»ای نفرموده است؟... مسئلۀ اشاره
ه آن پرداخته نشده است اشاره ای که در کتاب خدا ببه این فرایند تکاملی عجیب و فلسفه

تواند اشاره داشته باشد به عوالم انتقال ما از عالم ذر به این دنیا سپس کند... مینمی
جایی که ها ــ سپس به جهان رحموار بودیمجایی که ما حیواناتی نطفهجهان اصالب ـ

جویده ـ و خروج ما به مراحل جنین، مضغه )گوشت گیردپیوستن به تخمک صورت می
شده(، علقه )خون بسته شده(، سپس اشاره به مراحل معروف در فرایند تکامل آفرینش 

سپس خروج ما به شکل انسانی درست به عالم مرگ و محل برزخ... سپس جهان « علقه»
ای ادامه داده که جایی برای شک گونی، سخن را به گونهآخرت. قرآن با اشاره به این گونه

 ند.ماو تردید باقی نمی
ای به فلسفۀ ائمه هیچ اشاره اما بنده نه در کتاب خدا و نه در احادیث رسول خدا ونه

کنند ندیدم... بنابراین آیا در اینجا حلقۀ آفرینشی که داروین و سید احمد مطرح می
 ؟ای وجود دارد؟! یا چیز دیگریگمشده

در استمرار خلقت  )الهام درونی(« ناموس فطری»به عالوه از چه رو این فرایند همان 
نباشد؛ یعنی آنچه داروین برای اساس پیدایش زندگی و خلقت موجودات به اثبات رسانده 

پس از چیزهایی که دربارۀ است... چگونه به خلقت در رحم زن و فرایند آفرینش جنین ـ
ـ منتهی شده است؟! و در این، اساس آفرینش پدر و مادرش به عنوان دو بشر دانستیم

هایی جود دارد مبنی بر اینکه مسئلۀ آفرینش به فاعل و کارگاهی ایمن با چهارچوبدلیلی و
مشخص و استوار نیاز دارد تا آفرینش جنینی کوچک به درستی صورت پذیرد. حال چگونه 

تواند مردی کامل و در همان وقت زنی طبیعتی گنگ و مبهم با اعضایی از هم پاشیده می
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طور پیوسته بر آن جاری نبوده است؟ فرایند خلقِت شناخته شده بهاز چه رو  ؛ ورا بیافریند...
 ؟شود؟ یا چیز دیگریآیا این عجز و ناتوانی در طبیعت محسوب می

 ای است که هیچ ابهامی در موردش وجود نداردنظریۀ تکامل حقیقت علمی ثابت شده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند شما را زنده بدارد.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. 
طوری که امروز هیچ ابهامی در ای است بهنظریۀ تکامل حقیقت علمی ثابت شده

موردش وجود ندارد، با دالیل علمی و قطعی بسیار از جمله دالیل ژنتیکی همچون 
 گرد و همجوشی کروموزوم دوم.های پسویروس

رساند. این مطلبی است که ی نمیاما متن دینی در اثبات یا انکار این نظریه هیچ سود
ام و شما هنگام پرداختن به متون دینی بیان کرده« خداییتوهم بی»بنده در کتاب 

 توانید جزئیات آن را در این کتاب مطالعه کنید:می
ای علمی است و به همین دلیل هنگامی که ما به متون دینی نظریۀ تکامل، نظریه»

هدفمان اثبات نظریۀ تکامل از طریق متن دینی نیست؛ بلکه کنیم، سازگار با آن اشاره می
«. نهایت خواستۀ ما اثبات هماهنگی و موافقت متون دینی با این دستآورد علمی است 

 1خدایی()کتاب توهم بی

 تواند به زور جلوی آن را بگیردتظاهرات حق مرشوعی است که کسی منی

 :2017مارس  10نوشت/پی
 و رحمت و برکات خداوند بر شما.حسین المنصوری: سالم 

دانشکدۀ ادبیات در قسمت ترجمه مشغول « واسط»موالی من، من در دانشگاِه 
طور ـ به دانشگاه و بهعبادیهستم. امروز اتفاق ناگواری در دانشگاه روی داد. نخست وزیر ـ

                                                                                                                                                                 
 )مترجم(. 136تکامل و قرآن: ص  ۀخدایی ـ نظریتوهم بی - 1
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زاران خاص به دانشکدۀ تربیت آمد و دانشجویان با استقبال نکردن به او پاسخ دادند. ه
ای اقدام به سرکوب تظاهرات کنندگان و دانشجو بر ضد او تظاهرات کردند و در پایان عده

 های جنگی کردند.آور و نیز گلولهشلیک گاز اشک
 دانشجو مجروح شدند و دو نفر در ُشُرف موت هستند. 100و نتیجه اینکه بیش از 

وز در حریم دانشگاه آقای من، ای قائم آل محمد، نظر شما دربارۀ تظاهرات امر 
 ی خاص است؟یهاچیست؟ و آیا تظاهرات محدود به مکان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد و شکر خدا که 
چه در میدان التحریر باشد، چه در شما سالمت هستی. تظاهرات برای مطالبۀ حقوق ـ

ـ حقی است مشروع و کسی حق ندارد آن را با زور سرکوب هاها و چه در دانشگاهاستان
 کند.

 :2017مارس 10نوشت/پی
Yusif Mohammed Salisu سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقا و موالی :

من. آیا ممکن است برای برادر بزرگم دعا بفرمایید؟ او بسیار بیمار است. من یکی از انصار 
 غنا هستم. از

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم بر او و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می
 با آنچه خودش اهلش است منت بگذارد؛ که او ارحم الراحمین است.

 :2017مارس 15نوشت/پی
Kadm Hassanموالی من، احمد  : سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقا و

خواهم شما و فرزندانت و اهل بیت اسماعیل الحسن. سید و موالی من، از خدا می
بزرگوارت و برادر و تمامی رعیتت را حفظ فرماید و برایت تمکین عطا فرماید. موالی من، از 

، پدرش، همسرش، فرزندانش و سّری که خواهم به حق موالیمان فاطمۀ زهراشما می
ای کریم و ای فرزند کریمان یعت نهاده شده است مرا بیامرزی و برایم دعا کنی ـدر او به ود

ـ تا خداوند مرا بیامرزد و مرا به آنچه دوست دارد و راضی است توفیق دهد و از پاک و مطهر
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 خواهم، ای موالی من!شما بابت تقصیرم عذر می
 م یا ربی تسلیما کثیرا.محمد االئمة و المهدیین و سلاللهم صل علی محمد و علی آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند به تو 
خواهم مرا توفیق خدمت به شما و ادای حقوقتان عطا فرماید. پاداش خیر دهد. از خدا می

 کند.او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می
 :2017مارس  15نوشت/پی

 محمد القالف: سالم بر شما، سید و موالی من!
اگر اجازه بدهید و خداوند به شما عافیت دهد و توفیقتان عطا فرماید. آیا ممکن است ـ

 ـ تفسیر چندین سؤال را بپرسیم:ما را عفو بفرمایید
رود. روی آب راه میآیا انسان توانایی چنین کاری را دارد و آیا درست است که او بر 

 ماجرای زیر نقل شده است:
 رفتن بر روی آب

نویسد: گفت: از برخی افراد مورد چنین می« الروضة البهیة»سید شفیع بروجردی در 
اعتمادم شنیدم که سید مرتضی علم الهدی )رحمه الله( منزلی در بغداد قدیمی داشت و 

شد درس حاضر میکالس  ا تأخیر دریکی از شاگردانش در بغداد جدید بود. این شاگرد ب
شد تا دو طرف رودخانه با یک پل به هم وصل شوند و طی چون هر صبح مدتی منتظر می

رساند. آن شاگرد از استاد همین مدت انتظار کشیدن، سید مرتضی درس را به پایان می
مند س بهرهدر کال درخواست کرد که درسش را به تاخیر بیندازد تا او بتواند برسد و از حضور

 شود.
سید مرتضی )رحمه الله( برای او چیزی نوشت و گفت: این را نزد خودت نگهدار و هر 

خواهی بیایی و دیدی پل متصل نشده است روی آب راه برو و به این نوشته نگاه وقت می
 نکن و نترس.

طور شد. هنگامی که اتصال پل دیر برقرار شاگر به دستور استاد عمل کرد و همین
کالس  آنکه پایش خیس شود و در زمان معین شده بهرفت بیشد او روی آب راه مییم

 رسید.درس می
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یک روز شاگرد با خودش فکر کرد این چیزی که استاد نوشته است و چنین تأثیر بزرگی 
 دارد چیست؟

بسم الله الرحمن »آن برگه را باز کرد و به آن نگاه کرد و دید رویش نوشته بود: 
روز بعد وقتی شاگرد خواست مثل روزهای قبل عبور کند در آب فرو رفت؛ پس . «الرحیم

توانست از آن استفاده کند؛ زیرا شرطی را که سید برای او بازگشت در حالی که دیگر نمی
 ـ نقض کرده بود.اینکه به آن نوشته نگاه نکندمعین کرده بود ـ

 متشکرم.
 خادم شما، محمد القالف.

 شودنیستند و خداوند آزموده منی ها بیهودهمعجزه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
 این قصه ساختگی است و به دروغ به سید مرتضی )رحمه الله( نسبت داده شده است.

گردد. شما هر وقت میاما مسئلۀ معجزات، عبث و بیهوده نیستند و خداوند آزموده ن
در تنگنا یا نیاز به انجام کاری داشتی در آن هنگام خدا را خالصانه بخوان و به اولیایش 

ـ برایت گشایش قرار خواهد داد. اش استبا آنچه خودش شایستهتوسل کن و خداوند ـ
ری را بعید نیست که برای مؤمنی، کرامتی از سوی خدا واقع شود تا بدی را از او دفع یا خی

ها و برایش میّسر گرداند؛ که او ارحم الراحمین است. خداوند چه بسیار ما را در نشانه
ام و ها که دفع کرده و چه بسیار خیری که الیقش نبودهبرده و چه بسیار بدی کرامتش فرو

 او عطا فرموده است.
برای خداوند سبحان اخالص پیشه، و با چشمانی آسوده و خرسند در غار 

 هایش را خواهی دید.مش بیتوته کن؛ که نشانهمستحک
 :2017مارس  15نوشت/پی

احسان بن ثامر: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... از شما درخواست دعا 
 داریم...
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد و به تو پاداش 
خواهم تو را در حزب خودش ثبت فرماید، از سربازانش قرار دهد و دهد. از خدا می خیر

 کند.توفیقت دهد تا از اولیایش باشی. او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می
 :2017مارس 15نوشت/پی

Mahdi Irani.سالم بر شما ای اهل بی نبوت... روحم و بدنم به فدای شما : 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا 
هایتان را استوار بدارد و به من توفیق خدمت به شما خواهم شما را توفیق دهد و گاممی

 عطا فرماید؛ که او ارحم الراحمین است.
** ** ** 

 های نربد آزادسازی موصلدر میدانمناسبت شهادت عمر عدی املحمدی تسلیت به

Ahmed Alhasan /2017مارس  17احمدالحسن: 

 های تاک پدرت؛ این کلمات...شکسته؛ همچون شاخه
 های پدرت؛ این واژگان...چیده شده؛ همچون بال

عزیز من، عدی محمدی: خداوند پاداش تو، پاداش مادرش و پاداش همۀ 
 دوستدارانش را بزرگ بگرداند.

نویسم که [ حبیب من، بر امیر بزرگوارات مویه کن؛ در حالی برای تو می]ای مادر
 دهد.اشک امانم نمی

ـ از دست دادیم تا عراِق که به ساِن عْمر گل بودندهامان را ـمان و جگرگوشهما جوانان
شان آن را به اند و آن برگزیدهعلی و حسین را حفظ کنیم؛ زیرا جماعتی فاسد عراق را ربوده

 عش واگذارد.دا
شوند در حالی که خون این گریه کن ]ای مادر[ حبیب من که اینها شرمگین نمی
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 .1ارزش استشان بیجوانان در برابر کرسی
https://www.facebook.com/100008019846999/videos/vb.1000

08019846999/1832734997003811/?type=2&theater 
 :2017مارس  24نوشت/پی

Jawad Salehi: !سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای موالی من 
ـ آمادۀ آمدن به عراِق علی و حسین و به حول و قوۀ الهیما انصار مقیم در افغانستان ـ

قدم شویم و فدای بذل جانمان به فدای شما هستیم تا برای کمک به قیام شما پیش
نیم، ای امیر غریب ما. تو را به حاکمیت الله باشیم تا پس از آن دیدگان شما را گریان نبی

 دهم پاسخ ما را بدهی.قسم می مادرت زهرا
Mahmood Mahdi Dawood Zolfaqar Sayed Sayyed Ahmad Ansar Rashid 

Hashemi کمیل انصار محمد جاوید صالحی 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند به شما پاداش  و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
های امامانتان و خیر عطا فرماید. شما شیعۀ علی و حسین هستید و دفاع از ضریح

 اش را دارید.ـ شایستگیاللهشاءاناز حقوق شما است و شما ـ پدرانتان
ثبت  اید در شماِر مدافعان علی و حسینخواهم شما را به آنچه نیت کردهاز خدا می

های وهابی خواهم شما را و افغانستان عزیز و اهلش را از شّر سلفییفرماید. از خدا م
 حفظ فرماید.

** ** ** 
Ahmed Alhasan /2017مارس  24احمدالحسن: 

 .1خداوند به شما پاداش خیر عطا فرماید

                                                                                                                                                                 
به اشتراک گذاشته شده است و « عمر عدی العاصمی»توسط اکانت یی است که ویدئوفایل پیوستی بخش از  - 1

 شود.ها در پیکار آزادسازی موصل نشان داده میها با داعشیدر آن یکی از درگیری
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261222543925
406&id=457397004307968 

 دیده شده در رؤیا واجب است؟آیا وفای به نذر 

 :2017مارس  24نوشت/پی
 زهرا الحسینی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

 ام:ای پدر گرامی
 آیا واجب است در عالم دنیا به نذر انجام شده در عالم رؤیا عمل شود؟

 خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما عطا فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. واجب نیست.
 :2017مارس  24نوشت/پی

Hadi Ali Al Ansari سالم بر شما ای آقای من، ای پسر رسول خدا. آقای من، ما :
نوشت شما برای برادرانمان در افغانستان اذن برای خادمان شما از اروپا هستیم. آیا پی

انصار خارج از عراق نیز هست تا متوجه عراق و دفاع از سرزمین وطنی شوند؟ دیگر 
 خداوند بهترین پاداش را به شما عطا فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از هیچ کسی 
خواهم طبق نّیتی که توفیق دهد. از خدا مینخواستم متوجه عراق شود. خداوند به شما 

 اش است به شما پاداش دهد.اید و به آنچه او سبحان شایستهکرده
** ** ** 

                                                                                                                                                                 
شرکت نجمة الصباح »مشارکت  ۀدربار « سید صالح عزیز صافی»یی است که از اکانت ویدئوفایل پیوستی  - 1

 به اشتراک گذاشته شده است.« نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد»در « للطباعة و النشر و التوزیع
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 در خصوص مسئلۀ کرکوک

Ahmed Alhasan /2017مارس  28احمدالحسن: 

 #کرکوک
 تقریبًا یک سال پیش نوشتم:

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما»
دانم همۀ کسانی را که به عراق گذرد واجب میبر عراق می در سایۀ شرایط سختی که

گاه نمایم:اهمیت می  دهند از موضوع زیر آ
اول: وضعیت واقعی امروز به این صورت است که عراق یک حکومت یکپارچه نیست 
بلکه عبارت است از دو دولت؛ دولت کردستان در شمال که فقط احزاب کرد بر آن 

بر آن  هاآنراق در مرکز و جنوب که برخی از ساکنان کنند، و دولت عحکومت می
 کنند.مشارکت می هاآنکنند و احزاب کرد در حکومت و نابود کردن آن با حکومت می

حتی های آن ـهای چندگانه است و هیچ یک از بخشدوم: کرکوک شهری با قومیت
حکومت وابسطه به قومیت ـ حق ندارد پیوستن به اگر از اکثریِت آنجا برخوردار بوده باشند

آن بخش را بر دیگر ساکنانش الزامی کند. چنین کاری طبق تمام معیارهای انسانی، 
ای ناعادالنه است و باید موضوع کرکوک، به همین شکل مورد اخالقی و قانونی، قضیه

پرسی برای استقالل کرکوک از بحث و بررسی قرار گیرد؛ زیرا چنین وضعیتی یک همه
که کرد و عرب و ترکمن در آن های گوناگون ـتا کرکوک دولتی با قومیتعراق نیست 

پرسی را برای پیوستن کرکوک به دولتی با خواهند همهمی هاآنـ باشد بلکه کنندزندگی می
پرسِی کردها در خواهند از طریق همهمی هاآنقومیت کردی به اجرا درآورند؛ یعنی 

مجبور کنند زیر سایۀ حکومتی با قومیت کرد زندگی  کرکوک، صدها هزار ترکمن و عرب را
بنابراین بر هر عراقی و انسان شریفی که ؛ کنند و چنین کاری، ظالمانه و ناعادالنه است

ها ها، عربدارد واجب است برای اینکه احزاب کرد، ترکمنظلم و سرکشی را ناخوش می
با قومیت کردی مجبور نکنند، های کرکوک را برای زندگی در سایۀ دولتی و دیگر قومیت

 «.گیری کندموضع هاآندر راستای حق 
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** ** ** 

 مناسبت وفات شیخ اکرم االسدیتسلیت به

Ahmed Alhasan /2017آوریل  1احمدالحسن: 

خداوند پاداشهای شما را با انتقال شیخ جلیل اکرم االسدی به رفیق اعلی بزرگ 
 بگرداند.

خواهم به خانواده و دوستانش صبر بر مصیبت عطا فرماید و خیر دنیا و از خدا می
خواهم با رحمت فراگیرش به او رحمت کند و او را با ثواب دهد. از خدا می هاآنآخرت را به 
 کند.محمد مبعوث فرماید. او سرپرست من است و صالحان را سرپرستی میمحمد و آل

 
 

 :2017آوریل  3نوشت/پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

از شما خواستار دعا در این روزهای مبارک هستم. خداوند به همگان پاداش خیر عطا 
 فرماید.

 :2017آوریل  30نوشت/پی
شاکر الجابری: سالم بر شما، آقای من! یکی از برادران انصار در عمره است و به 

را خارج از مقام ابراهیم انجام شد. او چه ها ها، یکی از شوطدلیل وجود ازدحام و هل دادن
کار باید انجام دهد؟ این سؤال از طرف خوِد او است و او خودش با همین متن نوشته و 
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خواهم به نیابت منتظر پاسخ است. بنده اکنون برای ادای عمرۀ مفرده در مکه هستم و می
 از پدرم مجددا عمره بگزارم.

باس احرام بپوشم سپس به میقات )مسجد آیا صحیح است غسل کنم و در هتل ل
تنعیم( بروم، آنجا تلبیه کنیم و احرام ببندم؟ یا این غسل و پوشیدن لباس احرام باید در 

 میقات انجام شود؟
ای برای ارتباط در اختیارم نیست. امکان پرسیدن از ُلجنۀ فقهی را ندارم چون وسیله

 کنم.ثبات، دعا می منتظر پاسخ فوری هستم و شما را برای موفقیت و

 طواف خارج از مقام ابراهیم به سبب ازدحام

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
انجام داده است چیزی بر  برای طوافی که به دلیل ازدحام خارج از مقام ابراهیم

تل لباس احرام بپوشد و آنجا غسل کند، سپس به اش نیست. جایز است در هعهده
 میقات برود و برای عمره، محرم شود.

 :2017آوریل  30نوشت/پی
علی عدی المحمدی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آقا و موالی من، 

Ahmed Alhasan ای قائم آل محمد.احمدالحسن ، 
عراق بپیوندم تا به فیض  برادرم در موصل شهید شد و من تصمیم گرفتم به ارتش

 پذیرد. آقای ما، لطفا پاسخ دهید.شهادت نایل شوم ولی مادرم نمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. از مادرت 
 اطاعت کن.

** ** ** 

 املؤمنینامیرمناسبت یادبود والدت تربیک و تهنیت به
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Ahmed Alhasan /2017آوریل  11احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 .1والدت علی بن ابی طالب بر همۀ شما مبارک باد

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos//12
77514078962919 

 :2017آوریل  12نوشت/پی

برادر کوچکم محمد عدنان هاشم به  ،راجعون یهو انا ال: انا لله یبصراو النوفل عدنان 
او دعا  یبرا ،من یموال !شما یفدانیز به و ما  ؛شما سرورم یفدا یوست؛پخدا رحمت 

دن آب ر احمدالحسن. قبل از خو یا یلکدخ :بود ینکه بر زبان آورد ا یسخن ینآخر  ید.کن
 .یرمبم لبتشنه ینخواهم همانند حسیگفت میم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

محمد خواهم او را با محمد و آلهای شما را بزرگ بگرداند. از خدا میخداوند پاداش
دارانش صبر بر مصیبت عطا فرماید. او مبعوث، و به شما و همۀ خانواده و دوست
 فرماید.سرپرست من است و صالحان را سرپرستی می

 :2017آوریل  11نوشت/پی

های شما را از سال ، ما در ارتش سوری دیدگاهاحمدالحسنعلی الحسن: آقای من 
ـ گیری بحران سوریه بوده استکه سرآغاز شکلکنیم و امروز در درعا ـدنبال می 2012

که مورد حمایت اردن ـ« النصرة»ای از ما در رویارویی با کارها شدت گرفته و هر روز عده
 شوند...ـ شهید میهستند

انتظار دعای شما برای ارتش سوری در درعا هستیم و اگر چشم احمدالحسنسید 
ایم ممکن است نظر خودتان را دربارۀ روزهای آینده برای ما توصیف بفرما... زیرا ما شنیده

                                                                                                                                                                 
های امیر المومنین ها و فرمایششامل حکمت« الحرة الفضائیة» ۀی شبکویدئو فایل پیوست شده بخشی از  - 1

 )صلوات الله علیه( است.
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 شود...دعای شما رد نمی
 خداوند شما را حفظ فرماید... و منتظر پاسختان هستم...

 علی الحسن ـ ارتش سوری.

 تبهکارانۀ تروریستی وهابی را خوار و زبون گرداندخواهم تجمعات از خدا می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم تجمعات تبهکارانۀ تروریستی عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا می
ـ خوار و زبون گرداند و سوریه را قبر اندکه برای ویران کردن سوریه جمع شدهوهابی را ـ

 رار دهد.شان قآنان و دین مجرمانه
 :2017آوریل  11نوشت/پی

Ahmed A. Slanو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. والدت امام علی :  بر
وگو چند ها و تاالر گفتنوشتتر در پیمردان و زنان مؤمن مبارک باشد... ای سید ما، پیش

نیز  سؤال از محضرتان پرسیده بودم و منتظر پاسخ مبارک شما هستم. دو پرسش دیگر
 دارم:
)شبکۀ آزاد مؤمن(!!! تابع حکومت آمریکا است که « قناة الحرة المؤمنة»آیا این  -1

 هایی از سوریه را اشغال کرده است؟؟!عراق و بخش
بهترین »دانم سید مقتدی صدر مثل شما معصوم نیست و شما از او تعبیر به ـ می 2

« رئیس اسد»گیری دعوت او به کنارهای. آیا یاد کرده« فرد از میان مراجع موجود مخالف
یک اولویت دینی است یا وطنی؟ یا کسی در پشت پرده با استفاده از این عنوان، 

 کند؟ ... متشکرم.داری میسکان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

شما فقط کمی خودت را آرام کن و تشنج ایجاد نکن و به سخن من چیزی اضافه 
 کنم را چیزی بیش از آنچه در خود دارند تعبیر نکن.مینکن، و سخن و مواردی که مطرح 

 :2017آوریل  11نوشت/پی
احمد کاظم علی الحاشی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید من، 
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را به  المؤمنین. والدت سید العارفین و امام متقین، علی بن ابی طالب امیراحمدالحسن
که به آن  91از کتاب متشابهات دارم. پرسش  گوییم. آقای من، سؤالیشما تبریک می

خواهیم بر ما تفضل فرموده، معنای این عبارت از پاسخ اید. آقای من، از شما میپاسخ داده
کند یها مشاهده مکه مؤمن در ملکوت آسمان یزیچ ینو ا»خود را برایمان توضیح دهید: 

به آن  یدحتمًا با ـکند یشهپ یبور سبحان بترسد و ص یکند و از خدا یشهپس از آنکه تقوا پـ
 ]از این سخن] آقای من، فهم قاصر من«. بداند است یدهآنچه را که د یلتا تأو آورد یمانا

فهمد و بیند میرسد رؤیایی را که میبه این صورت است که مؤمن وقتی به این مقام می
 دانیم.کند. از شما متشکرم. لطفا پیمانۀ ما را تمام بده که ما تو را از نیکوکاران میتفسیر می

 دانسنت تأویل رویا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 من خداوند تو را زنده بدارد.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز 
طور مستقیم ببیند یا بعد از اینکه در دنیای واقع محقق شود آری پس از اینکه رؤیا را به

ـ ممکن است تاویل رؤیایش را بداند. همچنین ممکن است در اگر اخبار غیبی بوده باشدـ
تی از حال، آن را نفهمد و فقط وقتی در واقعیت محقق شود بفهمد و ممکن است ح

 تحقق آن در دنیای واقع نیز غافل شود.

 های عشایریحکم حل و فصل

 :2017آوریل  11نوشت /پی
های اختالفات جمال حمود سویلم: سالم بر شما، موالی من. حکم حل و فصل

 عشایری اگر با رضایت طرفین باشد چیست؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 زیز من، خداوند تو را زنده بدارد.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. ع
طور کلی با رضایت تا وقتی ظلمی بر یکی از طرفین روا نشود اشکالی در آن نیست و به

 و صلح بین طرفین اشکالی وجود نخواهد داشت.
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 :2017آوریل  11نوشت/پی

خواهم شما را حفظ مجتبی العراقی: و علیکم السالم ای سید و موالی من. از خدا می
 تان فرماید.یو یار 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد و به تو پاداش خیر عطا فرماید.

 مسئلۀ پیوند رس از نظر علمی ممکن است و دین با نف س در تعامل است

 :2017آوریل  11نوشت/پی
 : سید و موالی من، سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.ییعلمحمود 

اید؛ خبری که باعث سر و جدید علمی که در پایان امسال رخ خواهد داد را شنیده اخبار
ـ شده که طور کلیبهـ و در سطح جامعه ـبه خصوصصدای زیادی در جهان پزشکی ـ

عبارت است از عمل پیوند سر که دکتر سرجیو کاناوارو انجام خواهد داد. وی تصریح کرده 
ساعت به  36میلیون دالر هزینه خواهد داشت و حدود است که این جراحی حدود یازده 

شود و شایان ذکر است میزان پزشک انجام می 150طول خواهد انجامید و با مشارکت 
 بینی شده است.پیش %90موفقیت 

بحثی میان من و یکی از شاگردانم رخ داد که وقتی این جراحی انجام شود، آتشی بر 
من به او وعده دادم که از شما جواب بگیرم. او کتاب مسائل متعدد افروخته خواهد شد و 

شما در مورد این قضیه  خدایی را مطالعه کرده است. پرسش بنده از شما: پاسختوهم بی
شود...!؟ میرد( قطع و به بدن دیگری پیوند زده میچیست؛ چرا که سِر اهدا کننده )که می

 ما خواستار دعا هستم.با تشکر فراوان و ببخشید که مطلب طوالنی شد. از ش
 در تاریخ باقی مانده است!« انتقال/پیوند سر»ماه تا اولین عمل  8»

این عکس متعلق به یک پزشک جراح اعصاب ایتالیایی به نام سرجیو کاناوارو است که 
ریزی، بیماری روسی به نام والری در ماه دسامبر امسال پس از سی سال تحقیق و برنامه

 spinal muscular) آتروفی عضالنی نخاعیتال به بیماری نادری به نام سبیریدنوف را که مب
atrophy.است تحت جراحی قرار خواهد داد ) 

قرار خواهد داد؛ و سپس این  15او سر بیمار را منجمد خواهد کرد یا در درجۀ حرارت 
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زد. وی برد پیوند خواهد ( رنج میBrain Deathسر را به بدن اعدا کننده که از مرگ مغزی )
سپس شروع به پیوند زدن اعصاب اصلی میان جسم و سر جدید با استفاده از پولی اتیلن 

میلیون دالر هزینه داشته باشد و با  11رود این عمل گلیکول خواهد کرد. انتظار می
 «.ساعت طول بکشد 36پزشک و مجموعۀ پرستاری، تا  150همکاری 

 حبیب من، تمنا دارم پاسخ دهید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
طور کلی مسئلۀ پیوند سر، از نظر ام، ولی بهسؤالی را که باال تفّضل کردی نخوانده

های بنیادی پزشکی ناممکن نیست و وقتی طب در زمینۀ درمان ژنتیکی و درمان با سلول
آسان و در دسترس خواهد بود. پس مسئله، فقط مسئلۀ زمان است و حتی پیشرفت کند 

اگر این عمل شکست بخورد این موضوع از نظر علمی و عملی قابل تحقق است و به 
 میزان زیادی با پیشرفت علم پزشکی در ارتباط است نه چیزی دیگر.

فس انسانی است خطاب به ن هاکند و تکلیفاما از منظر دینی، دین با نْفس تعامل می
 و از نظر حقوق شرعِی مرتبط با جسم، جزئیات و تفاصیل بسیاری وجود دارد.

** ** ** 

 های اقتصادی ترامپجنگ یا تهدید در سایۀ جنگ، بهرتین راه حل برای گام

Ahmed Alhasan /2017آوریل  21احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
ای است که وارد آمریکا ازمند تأمین مالی خارجی و سرمایههای اقتصادی ترامپ نیگام

 شود.
جنگ یا تهدید در سایۀ جنگ بهترین راه حل است، به خصوص وقتی از مرزهای 

های مالی را ای که سرمایهآمریکا، دور و در منطقۀ شرق آسیا و اطراف آن باشد؛ منطقه
قه همچون کیف پول بزرگی کند. در نتیجه این منطجذب کرده و همچنان نیز جذب می
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ها تواند آن را باز کند یا دست کم مهاجرت سرمایهاست که جنگ یا سایۀ جنگ می
 ها را به آمریکا منتقل کند.سویش را متوقف و چه بسا مقداری از این سرمایهبه

موضوع برای ما واضح و روشن است. به همین دلیل همراه افزایش تهدید جنگ 
اکنان زمین ضرر خواهند کرد، و ما در برابر خدا و همۀ مردم، ای قطعًا همۀ سهسته

دانیم؛ زیرا حکومت آمریکا مسئولیت تاریخی و اخالقِی آن را بر عهدۀ حکومت آمریکا می
راَند قویًا به این جهت کشانده به همراه دیکتاتوری که بر مردِم کرۀ شمالی حکم می

 شود.می
Peace, mercy and blessings of God be upon you 

Trump’s Economic Steps Need external financing and capital to 

enter America. 

War or the threat of its phantom serves as an ideal solution 
especially if it is far from the borders of America. East Asia and its 
surroundings in particular which has attracted and continues to 
attract capital and therefore a substantial financial portfolio that 
could be unlocked by war or its phantom, or at least will stop the 
migration of capital to those areas. This could perhaps shift a 
portion of capital to America. 

The matter is clear and obvious to us. Therefore, with the 
escalation of threats towards a nuclear war that may harm the 
entire population of the Earth, we stand before God and all the 
people, and hold the American government historically and 
morally responsible because of its forceful push towards this 
direction with a dictator who dominates the North Korean people. 

** ** ** 

 مناسبت شهادت امام کاظمتسلیت به

Ahmed Alhasan /2017آوریل  23احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
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خواهم اعمال شما را با های همۀ شما را بزرگ بگرداند و از خدا میند پاداشخداو
 بهترین قبول بپذیرد؛ که او ارحم الراحمین است.

 
 :2017ِمی  7نوشت/پی

ام که واقعًا شرمندهبه خدا  .من یبرادر گرام یکمسالم عل :یدیالسع یدیناطق السع
بر  یمبنرا شما  یاثبات ادعا یو چگونگ شناسمیمن شما را نم کنم.یم یانرا بمطلب  ینا
. نکرده باشدمن شما را آزرده خاطر  یها. امیدوارم گفتهدانمینم یدهست یمانیاحمد  ینکها

از  یکی یحت یا ید؛کاش شما پاسخ مرا بده ای. هستم یسردرگمحیرت و من واقعًا در 
خداوند  .مکم کند. با تشکر از شماداشته باشد بتواند ک ینهزم یندر ا یکه اطالعات یبرادران

 .بداردرا بزرگ شما پاداش 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند شما را زنده بدارد.
را بخوانی تا از اصول اعتقادی مطلع شوی و « عقاید االسالم»توانی کتاب می

وجود دارد که ادلۀ دعوت را بیان « المهدیون»های بسیاری در سایت همچنین کتاب
 اطالع حاصل کنی. هاآنتوانی از کنند و میمی

که در  الله یکی از دوستانیشاءاگر سؤال به خصوصی داری در اینجا قرار بده و ان
 شوند و توانایی پاسخگویی نیز دارند به شما پاسخ خواهند داد.اینجا از سؤال شما مطلع می

** ** ** 

 مناسبت والدت امام مهدیتربیک به
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Ahmed Alhasan /2017می  7احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 .1علی رغم درد... هر سال در خیر باشید

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4120685691748
39&id=100011150989345 

 :2017می  14نوشت/پی

Ali Kaawar در نجف. شما در گذشته باب  احمدالحسن: مرحبا... به مکتب سید
را باز کردید و متأسفانه تأسیس آن انجام نشد...  2کمک و مشارکت در تأسیس ثرایا القائم

م مبلغی را که با این هدف برای شما فرستاده بودم برگردانید... اما خواهبنابراین از شما می
کرد آن را بدانم و این مسئله به خودم مربوط خواهم خرجاید میاگر آن را خرج کرده

شود که از آن بگذرم یا نه... لطفا به خواستۀ من سریع پاسخ دهید و نگویید مشغلۀ ما می
 زیاد است...

Ahmed Alhasan حسن:احمدال 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. تأسیس سرایا 
القائم انجام شد و با آنچه در توان داشتیم مجهز گردید اما پس از منع حکومت عراق از 

های داعشی، بعدًا متوقف شد و ما توقف آن را اعالم شرکت کردنش در دفع شرارت وهابی
ی که خواستار شّر برای مؤمنان است حجتی نداشته باشد؛ خداوند آنچه را که کردیم تا کس
توانی با سید حسین یا شیخ عال ارتباط برقرار کنی و آنچه را که کند. شما میبخواهد می

اما عزیزان فعال در ادارۀ مکتب یا ؛ الله ما در خدمت هستیمشاءخواهی برسانی و انمی
دو ماه متوالی است که از پرداخت کامل شهریۀ دانشجویان و حوزه، این عزیزان به مدت 

                                                                                                                                                                 
بر او( از شاعر  ی یک قصیده در یادبود والدت امام مهدی )صلوات خداویدئو فایل پیوست شده بخشی از  - 1
 است.« میثم طفیلی»
 سرایا القائم؛ اشتباه از نویسنده است )مترجم(. - 2
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دانند فقط طور که همۀ افراد مرتبط با این موضوع میمعممین ناتوان هستند و همان 
 نیمی از حقوق ماهیانه پرداخت شده است.

 :2017می  14نوشت/پی
Seyed Javad Hossaini.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما : 

کنم. در اینجا خوردشید به مدت تحیاتم به شما. بنده در شمال سوئد زندگی میتقدیم  با
 کند و بعضی روزها ما اصال خورشید نداریم.یک یا دو ساعت طلوع می

خواهم مرا در چگونگی انجام نماز و روزه کمک کنید طوری که از محضر جنابعالی می
 بتوانم بفهمم و اعمال و واجبات را انجام دهم.

 کمکم کنید چیزی تا ماه رمضان باقی نمانده است. لطفا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته، عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. در دو کتاب 
 توانی بیابی:زیر، جزئیات نماز و روزه در مناطق نزدیک به قطب را می

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.
org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-salat-
1.pdf&h=AT0zvFuEPlzbwOwF65IJhqYgkK5EGXcuPyngy2YJxV3I58KJjp
zffMQZXHVImgnPd06fIciK4BWQISrtgS493aQkN9teVHxFtjw_BgkUO9daw
W-zjxhP2Lrx7WEKglabTPZD4FBo3JGwPInA_9ubKImFMrs 

 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.

org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-
4.pdf&h=AT2PxqDQUuaATiNC_V7mXUK28mV2VbToBkvTg8j0Gqd
D1ICDSo-
aCNC2G3KC3Tn1lFqyURoTLtIURl_jafYQRBYMMkuNUfdi1IYde9YaU
Lf4hmGI6mxKUO6RquKbNQ5B6Bg96UkdzeilhC5PvASM_y43odk 

** ** ** 

 ـ ربوده شدشیخ رحیم شکریخطیب منرب حسینی ـ

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-salat-1.pdf&h=AT0zvFuEPlzbwOwF65IJhqYgkK5EGXcuPyngy2YJxV3I58KJjpzffMQZXHVImgnPd06fIciK4BWQISrtgS493aQkN9teVHxFtjw_BgkUO9dawW-zjxhP2Lrx7WEKglabTPZD4FBo3JGwPInA_9ubKImFMrs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-salat-1.pdf&h=AT0zvFuEPlzbwOwF65IJhqYgkK5EGXcuPyngy2YJxV3I58KJjpzffMQZXHVImgnPd06fIciK4BWQISrtgS493aQkN9teVHxFtjw_BgkUO9dawW-zjxhP2Lrx7WEKglabTPZD4FBo3JGwPInA_9ubKImFMrs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-salat-1.pdf&h=AT0zvFuEPlzbwOwF65IJhqYgkK5EGXcuPyngy2YJxV3I58KJjpzffMQZXHVImgnPd06fIciK4BWQISrtgS493aQkN9teVHxFtjw_BgkUO9dawW-zjxhP2Lrx7WEKglabTPZD4FBo3JGwPInA_9ubKImFMrs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-salat-1.pdf&h=AT0zvFuEPlzbwOwF65IJhqYgkK5EGXcuPyngy2YJxV3I58KJjpzffMQZXHVImgnPd06fIciK4BWQISrtgS493aQkN9teVHxFtjw_BgkUO9dawW-zjxhP2Lrx7WEKglabTPZD4FBo3JGwPInA_9ubKImFMrs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-salat-1.pdf&h=AT0zvFuEPlzbwOwF65IJhqYgkK5EGXcuPyngy2YJxV3I58KJjpzffMQZXHVImgnPd06fIciK4BWQISrtgS493aQkN9teVHxFtjw_BgkUO9dawW-zjxhP2Lrx7WEKglabTPZD4FBo3JGwPInA_9ubKImFMrs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=AT2PxqDQUuaATiNC_V7mXUK28mV2VbToBkvTg8j0GqdD1ICDSo-aCNC2G3KC3Tn1lFqyURoTLtIURl_jafYQRBYMMkuNUfdi1IYde9YaULf4hmGI6mxKUO6RquKbNQ5B6Bg96UkdzeilhC5PvASM_y43odk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=AT2PxqDQUuaATiNC_V7mXUK28mV2VbToBkvTg8j0GqdD1ICDSo-aCNC2G3KC3Tn1lFqyURoTLtIURl_jafYQRBYMMkuNUfdi1IYde9YaULf4hmGI6mxKUO6RquKbNQ5B6Bg96UkdzeilhC5PvASM_y43odk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=AT2PxqDQUuaATiNC_V7mXUK28mV2VbToBkvTg8j0GqdD1ICDSo-aCNC2G3KC3Tn1lFqyURoTLtIURl_jafYQRBYMMkuNUfdi1IYde9YaULf4hmGI6mxKUO6RquKbNQ5B6Bg96UkdzeilhC5PvASM_y43odk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=AT2PxqDQUuaATiNC_V7mXUK28mV2VbToBkvTg8j0GqdD1ICDSo-aCNC2G3KC3Tn1lFqyURoTLtIURl_jafYQRBYMMkuNUfdi1IYde9YaULf4hmGI6mxKUO6RquKbNQ5B6Bg96UkdzeilhC5PvASM_y43odk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=AT2PxqDQUuaATiNC_V7mXUK28mV2VbToBkvTg8j0GqdD1ICDSo-aCNC2G3KC3Tn1lFqyURoTLtIURl_jafYQRBYMMkuNUfdi1IYde9YaULf4hmGI6mxKUO6RquKbNQ5B6Bg96UkdzeilhC5PvASM_y43odk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=AT2PxqDQUuaATiNC_V7mXUK28mV2VbToBkvTg8j0GqdD1ICDSo-aCNC2G3KC3Tn1lFqyURoTLtIURl_jafYQRBYMMkuNUfdi1IYde9YaULf4hmGI6mxKUO6RquKbNQ5B6Bg96UkdzeilhC5PvASM_y43odk
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Ahmed Alhasan /2017می  17احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
ـ از روز یادبود شهادت امام موسی بن جعفر شیخ رحیم شکریخطیب منبر حسینی ـ

 ربوده شد.
پیرو شخصی در مجلس  هاآناند. تصویربرداری کرده های نظارتی از ربایندگاندوربین

 استان بابل هستند که این شخص از اعضای حزبی است که عضو حشد الشعبی هستند.
 ی قضائیه هیچ حرکتی از خود نشان نداد.وزارت کشور کاری کرد و نه قو نه

ربایی را های آدمکه گروه اگر افرادی که در حکومت هستند خودشان کسانی هستند
 داران شیخ باید به چه کسی شکایت کنند؟خانواده و دوست دهندتشکیل می
 یاعراقـاللهـ#لک

 .1شکیبایی ما و اندوه بسیار، همه سرآمدی دارند
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/130

8303262550667 

 ان سال ششم آمادگی و دانشگاه در ماه رمضانآموز جایز بودن افطار کردن دانش

 :2017می  18نوشت/پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
ها و آموزان ششم آمادگی و دانشجویان دانشگاهدر خصوص افطار کردن دانش

 دیگران در ماه رمضان:
بته در صورتی که گمان کند روزه تواند در ماه رمضان افطار کند الپاسخ: دانشجو می

                                                                                                                                                                 
ای صبر »شاعر عراقی راحل عبد الرزاق عبد الواحد با عنوان  ۀی قصیدویدئو فایل پیوست شده بخشی از  - 1

 است.« ایوب
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اش نتیجه، معدل و آیندۀ علمی و عملی رساند و دربرای موفقیت در امتحانش زیان می
 است ولی کفاره واجب نیست. بعدًاـ واجبتأثیرگذار باشد، و قضا کردنش ـ

 این پاسخ قدیمی در همان موضوع است:
 های فقهی ـ مسائل متفرقه ـ جلد چهارم:پاسخ

 :32پرسش 
چون روزه  یست؟در مورد روزه چ ـیو علم یششم ادبـ یانیآموزان مراحل پاحکم دانش

: به سبب گویندیم یگرد یو برخ شود؛یمطالب م یمدننفه یو گاه یجهباعث سرگ
امتحانات  ینکهبه خصوص ا یم،به سؤاالت پاسخ ده یبه خوب توانیمینم یو سخت یتشنگ

 وجود ندارد. یشیسرما یلۀوس ونهگ یچها هاست که در آن ییهادر سالن
 پاسخ:

 توانند افطار کنند.دانشجویان می
Fara2%Falmahdyoon.org2%F2%A3%https://l.facebook.com/l.php?u=http

-h9fi-FAjwiba2%saed-Fbooks2%Fdocuments2%bic
ckYEzzoCVNt2z5_JcAs6qHm9S9lZ6NwWXTNXEdnwId1pdf&h=ATNDH.4

-XgLXbK4X7y5nWaeCTQ2W
-Kmow0ATCpBlYIXmesk27Wn9foKG48dWbDq3luZX_Ro9o6zOyRXkFs

M1m6psZHaa7Zwt8P 
** ** ** 

 تاریخ ابن غنام شاهدی است برای واقعیت اندیشۀ تکفیری وهابی

Ahmed Alhasan /2017می  24احمدالحسن: 

 و رحمت و برکات خداوند بر شما. سالم
 نوشته است: سالم عال دکتر

 ی.وهابتکفیری  شۀیاندواقعیت  براست  شاهدی «غنام ابن خیتار »
 بن محمد خودِ  ییراهنما با را کتابش که است یوهاب موّرخ خیش غنام، بن نیحس

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=ATNDH1NwWXTNXEdnwId6lZ9S9qHm6_JcAs5z2ckYEzzoCVNtW2nWaeCTQ5y7X4XgLXbK-zOyRXkFs6o9luZX_Ro3dWbDq48foKG9Wn27ATCpBlYIXmesk0Kmow-P8Zwt7psZHaa6m1M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=ATNDH1NwWXTNXEdnwId6lZ9S9qHm6_JcAs5z2ckYEzzoCVNtW2nWaeCTQ5y7X4XgLXbK-zOyRXkFs6o9luZX_Ro3dWbDq48foKG9Wn27ATCpBlYIXmesk0Kmow-P8Zwt7psZHaa6m1M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=ATNDH1NwWXTNXEdnwId6lZ9S9qHm6_JcAs5z2ckYEzzoCVNtW2nWaeCTQ5y7X4XgLXbK-zOyRXkFs6o9luZX_Ro3dWbDq48foKG9Wn27ATCpBlYIXmesk0Kmow-P8Zwt7psZHaa6m1M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=ATNDH1NwWXTNXEdnwId6lZ9S9qHm6_JcAs5z2ckYEzzoCVNtW2nWaeCTQ5y7X4XgLXbK-zOyRXkFs6o9luZX_Ro3dWbDq48foKG9Wn27ATCpBlYIXmesk0Kmow-P8Zwt7psZHaa6m1M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=ATNDH1NwWXTNXEdnwId6lZ9S9qHm6_JcAs5z2ckYEzzoCVNtW2nWaeCTQ5y7X4XgLXbK-zOyRXkFs6o9luZX_Ro3dWbDq48foKG9Wn27ATCpBlYIXmesk0Kmow-P8Zwt7psZHaa6m1M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falmahdyoon.org%2Farabic%2Fdocuments%2Fbooks-saed%2FAjwiba-fi9h-4.pdf&h=ATNDH1NwWXTNXEdnwId6lZ9S9qHm6_JcAs5z2ckYEzzoCVNtW2nWaeCTQ5y7X4XgLXbK-zOyRXkFs6o9luZX_Ro3dWbDq48foKG9Wn27ATCpBlYIXmesk0Kmow-P8Zwt7psZHaa6m1M
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 .است نگاشته الوهاب عبد
 نید که اساسی مرجعبه عنوان  را آن و استها وهابی اعتماد مورد کتاب، نیا

 آورند.به ثبت رسانده است به حساب می راشان تروریستی
پیدایش  زمان از ،ی وهابیر یتکف روشواقعیت  بر یگواهانتها  تاابتدا  از از کتاب نیا

 .این مردم است امروزبه  تا آن
 ندارند اعتقاد عبدالوهاب ابن به که یمسلمانانعموم  ریتکف با را خود کتاب غنام بنا

 ،جده ،مکه ،نیبحر  ،فیقطـ شماردیمبر یکی یکی را یاسالمهای سرزمین وکند آغاز می
ان مردم همۀ و ـبه همین ترتیب ...و  شام یهانیسرزم ،مصر ،بغداد ،موصل ،منی ،نهیمد
 پرستش و شرک به دارندیم بزرگ را ایاول و کنندیم ارتیز  را قبور نکهیا لیدل به راها آن

 !کندیم مّتهم خداوندغیر 
 و هاجنگ»چیزی داده است که آن را  بهاختصاص  را خود کتاب از یبخش غنام ابن

ه و داشت ِاشراف آن بر دعوتش آغاز در الوهاب عبد ابن خود که نامدی می«ُفتوحات
 اسارت و، غارت، چپاول کشتار هایاتیعمل دررا که  آنچه وه دینامیم مسلمان راپیروانش 

مردم  ضد هاجنگاین  ه است.در شُم یم متیغن و فئ ،نمودند دایپ دست آن بهگرفتن 
عبارت بودند از  کههایی جنگ!! دینامیم مشرک را هاآناو  که بود یاسالمهای سرزمین

را که در اختیار  چیزی و هر مردم اموال وها جان کهای صفتانه َبَربر یستیترور  اتیعمل
 .است روشن بخواند را کتاب کهکسی  هر یبراگرفت و این نکته بود دربرمیها آن

 و هایوهاب نیآغاز  تختیپاـ هیدرع به همراه ابن عبد الوهاب کهرا  او همچنین کسانی
 نیمهاجر  دکوچ کردن ـ«جد االسرة المالکة» سعود ابن و الوهاب عبد ابن اقامت مقر
 دربارۀ اما؛ )سابقین( رانیگسبقتند، گفت کیلبدر آغاز  را دعوتش کهکسانی  و دنامَ می

 ِی گمراه و کفر دربدتر از اهل جاهلیت و  هاآنوی اعتقاد دارد حال و روز  گران،ید
 !هستندها آنی نسبت به دتر یشد

 را هامکان گرید اما شماردیمبر اسالم نیسرزم را ـهیدرع مانندـ هایوهاب نیرزماو س
 به دیبا کهخواهند بود  ییهانیسرزم جمله از در نتیجه ونماید می فیتوص کفر و شرکدیار 
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 مسائلو ... و  کندیم نقل او از کتابش در که خود امام نظرطبق  البته د؛نشو گرفته زور
 .یستیترور  یر یتکفاست  روشبه روشنی  ها،یوهاب روش ندنکیم تأکید کهدیگری  اریبس

 از آن اطالع حاصل کند: خواهدیم کهآدرس این کتاب برای کسی 
rlvqvsoxl4https://www.mrkzgulf.com/dh 

 قبالً  کهـ «یمنس آل فینا» یسعود لیوک به :شتریببه دست آوردن اطالعات  یبرا
نقدهایی بر »هایی به نام برنامه در را یر یتکف یوهاب شۀیاند کهدهید  فرا گوش ـبود یوهاب

 قراردر اینجا  را آنکه بنده قسمت دوم  استمورد نقد و بررسی قرار داده  «یوهاب اندیشۀ
 یسعوداو توسط پادشاهی وهابی  شدن ریدستگ باعث زمان، آن در کهقسمتی  ؛دادم

 .گردید
حتی فراتر از کافی هستند تا ]به  ـاریبساطالعات دیگر  وـ باالبنده معتقدم اطالعات 

پردازی و وارونه جلوه دادن عمدی حقایق محکوم به دروغ« عبد العزیز المهنا»راحتی[ 
 !1گردد

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1314088535305
473&id=457397004307968 

** ** ** 

 املؤمنینمناسبت شهادت امیرتسلیت به

Ahmed Alhasan /2017ژوئن  13احمدالحسن: 

 ی:مراد یا

                                                                                                                                                                 
ـ در قسمت دوم از نایف آل منسیـیی است؛ اول: وکیل سعودی ویدئوفایل پیوست شده قسمتی از یک فیلم  - 1

گوید؛ و دوم: روش تکفیری محمد بن عبد الوهاب سخن می ۀدربار « وهابی ۀنقدهایی بر اندیش»های برنامه
دین وهابی از تکفیر و  ۀـ که در آن، برای وارونه جلوه دادن و تبرئعبد العزیز المهناسعودی ـ ۀنگار و نویسندروزنامه

 کند.ترور تالش می

https://www.mrkzgulf.com/dh4rlvqvsoxl
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 ید؟گرفت یعلچیزی را از  چهانتقام 
 یافت!در آن ن ییجا یچو ه یداش نچرخیلهدر مخ یبد  یچهرگز ه

 کرد!می یخوب شما به او در حالی که دیکردیم یبد  او به شما
 تکرار و دیستادیایمبرابر  در ،دیستادیایم ـ پشت سرشدنشآزار  یبراش ـنماز  در

ْشَرکَت  لِئْن ﴿ :دیکردیم
َ
 حتماً  ورزیب شرک گرا ) ﴾اْلخاِسریَن  ِمَن  َلَتکوَننَّ  َو  َعَمُلک َلیْحَبَطنَّ  أ

 .]65زمر: ] (شد خواهی زیانکاران از مسّلماً  وخواهد شد  تباهعملت 
 ؛دیگفت یشناسزا کردید، ریتکف را او

 ولی او مجازاتتان نفرمود!
صبر  خودش به خداوند، سخِن  نیا با و ورزیدمی ییبایشک ر جهل و نادانی شماب

ک ال وَ  َحق   اللِه  َوْعَد  ِإنَّ  فاْصِبْر ﴿ :دادیم نَّ ذیَن  یْسَتِخفَّ  که کن صبر پس) ﴾یوِقُنون ال الَّ
روم: ] (واندارند سبکسری به را تو ندارند، یقین که کسانی تا زنهار و است، حّق  خدا وعدۀ

60[. 

 گرداند.بِ  بزرگ را شما پاداش خداوند
 :کنمیم تکرار نمودم منتشر 2015 سال در که راآنچه 

 .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما»
ـ اقدام به ضربت یعنی عبد الرحمن بن ملجم منافقروزهایی یکی از خوارج ـدر چنین 

به امام علی )صلوات خدا بر او و خاندانش( بر سر مبارکش کرد در حالی که او در محراب 
 بود و امام در اثر این ضربه، به شهادت رسید.

که سوار شدن خداوند خوارج اول الزمان و خوارج آخر الزمان را لعنت کند؛ سفیهانی 
گردانند. اینان ستوران اش را تا آنجا که بخواهد آسان میشیطان بر خود و فرماندهی

خردی و هایشان آب دهان انداخت تا با بیابلیس و سپاهیانش هستند. شیطان در دهان
اش های متعفن آنان النه کرد تا او را به خواستهکالم او لب به سخن بگشایند و در عقل

هایی که با سوارشان گردید تا با سپاه خدا و اولیای خدا به نبرد برخیزند. ملعون برسانند و
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باقی نخواهند  هاآنفروشند. خواهند یا دین خود را به دنیای دیگران میدین، دنیا را می
گیرشان است و نابودشان ماند و از انتقام و لعنت خدا رهایی نخواهند یافت؛ لعنتی که پی

 سازد.می
 کنم:تر منتشر کرده بودم دوباره منتشر میرا که پیشآنچه 

 بسم الله الرحمن الرحیم»
 و الحمد لله

 .سالم علیکم و رحمة الله و برکاته
؛ خاتمه یافت)صلوات خدا بر او( علی بن ابی طالب  اننیی زندگیچنین روزهامثِل در 

 که در آن هیچ آسایشی ندید.و رنج سرشار از درد زندگانی 
که از دوران کودکی خود فرصت نیافت تا همچون هر کودک دیگری ـ ک بودوقتی کود 

یک پیامبر، را  فرمود که پرورش دهندۀ اواراده چنین  وندخداـ بازی کند. بردبهره می
که بیشتر اوقات به پرتاب  ببیندکالمی  اتخود را در مشاجر آن حضرت تا فرماید مبعوث 
 .شدنیز منجر میها با نیزه به پاره کردن شکمحتی گاهی سنگ و 
به دست شمشیر ناگزیر از تا خود را چنین اوضاع و احوالی به دوران جوانی رسید در 

 کند.میدفاع او به ایمان آوردندگان خود و پیامبر از دین جدید و  گرفتن ببیند که
 شزمین درد خلیفۀ خوجانشین و علی را  وندخدا رحلت کند از اینکه محمدپیش 

همیشگی و جاری خدا طور که سنت همان  منصوب فرمود بعد از خلیفۀ خود محمد
 چنین بوده است.این

 کرد.وفات محمد 
که قوم برای غصب را ـالهی خود  حِق که دید ناگزیر چنین علی خود را به این ترتیب و 

وی یورش آورند  باعث شد قوم بردرخواست نماید؛ درخواستی که  ـه بودندجمع شدکردنش 
ایشان را با طناب  ،هجوم برده شهای خود را جمع کنند تا به منزلو سپاهیان و گروه
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مورد اهانت قرار دهند و باعث آزار و اذیت  تضعیفش کنند،را حضرتش بکشند و  ،بسته
را آزار او هر کس  ـبنابه روایت صحیحـشوند که  1فاطمه ُدخت محمدبزرگوارش همسر 

 .2افروخته استبر محمد را آزرده و خشم خدای سبحان را پیامبر خدا دهد پدرش 
 درگذشت،فاطمه 

 باقی ماند.نشین خانه انهو علی بیش از بیست سال مظلوم
ن بلند شد و بعد از آن سه نفر، مردم راه افزونی یافت و فریادهای مظلوم ،اشتباهات

 نکردند. پیدا بردندکه در آن به سر می تیز علی برای وضعیحلی ُج 
 :شیاطین زمین گرد آوردتمامی سپاهیانی از  .رو به رو شداو شیطان با سه جنگ با 

 خودِ انتها، بار معاویه و ابن عاص، و در یک کرد، شه رهبری مییها را عابار آنیک 
آلود خون علیکه ها هنوز به پایان نرسیده بود جنگاین  .ها را رهبری کردشیطان آن

 .در بسترش بود
 جرعه جرعه نوشیدی.ی که یهاو رنج هاآن دردمقدار الم بر تو ای ابا الحسن به س

به چه بسیار پس از خود را  سبقت گرفتی و آیندگاِن چقدر  ؛سالم بر تو ای ابا الحسن
ها بزرگ است و ماتم تو مردم را در هم در آسمانبه راستی که سوگ تو  .دشواری افکندی

 گردیم.سوی او بازمیبههمه از خداییم و  .کوفته است
)صلوات المؤمنین علی بن ابی طالب امیرهای شما را در یاد مصیبت خداوند پاداش

 «.خدا بر او( بزرگ بدارد
** ** ** 

                                                                                                                                                                 
تحقیق الزینی؛ تاریخ بالذری:  19ص  1به عنوان مثال نگاه کنید به: کتاب امامت و سیاست ـ ابن قتیبه: ج  - 1

 .975ص  3؛ االستیعاب ـ ابن عبد البر: ج 443ص  2؛ تاریخ طبری: ج 587ص  1ج 
ناقب باب م 210ص  4؛ صحیح بخاری: ج 125ص  4ج نگاه کنید به: من ال یحضره الفقیه ـ صدوق:  - 2

 .5ص  4باب فضایل فاطمه؛ مسند احمد: ج  141ص  7مهاجرین و فضیلتشان؛ صحیح مسلم: ج 
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 :2017ژوئن  22نوشت/پی

 ابو محمد الحسیناوی: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته.
 ن!خداوند پاداش شما بزرگ بگرداند، ای سید و موالی م

 اند!آقای من، ظلم و ستم اینها عیان شده است اما مردم چشمان خود را بسته
ام. ـ در میادین جنگ، شاهد ظلم و ستم این خوارج آخر الزمان بودهخادم شمابنده ـ

 میرند چون حتی امدادگران میادین جنگی نیزبسیاری از رزمندگان در اثر جراحتی ساده می
شود. دوستم در اثر یک جراحت در کتف و ولیۀ ساده هم پیدا نمیو امدادهای ا وجود ندارند

 یک جراحت در پایش درگذشت.
المؤمنین به زودی زود شما را تمکین عطا فرماید خواهم به حق مصیبت امیراز خدا می

 تا این امت، از خوارج آخر الزمان رهایی یابند.
حق َسرَورش کوتاهی  که درای آقای من، درخواست بنده این است که برای این بنده

 کرده دعا فرمایید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند شما را 
خواهم شما را یاری کند و بر این ستمگران قاتل پیروزی عطا فرماید. از خدای سبحان می

ـ بازگرداند و به فضل و منت خوِد سبحانش، به سالمتان ـدارانتبه خانواده و دوست
 حفظتان فرماید.

 ناتوان بودن از گرفنت روزه به دلیل رشایط سخت و دشوار

 :2017ژوئن  22نوشت/پی
شاکر الجابری: سالم و رحمت خدا بر شما. آقای من، یکی از برادران انصار ما در حین 

ها در موصل و در اثر گرمای شدید و شرایط میدان داعشیبار امروز با های خشونتدرگیری
نبرد نتوانست روزه را کامل کند و افطار نمود. حکم او و حکم گرفتن روزه در چنین شرایط 

 برای برادران انصار رزمنده چیست؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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 ارد.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بد
طور کلی در شرایط کار سخت و خشن اش نیست. بهغیر از قضا کردن چیزی بر عهده

کند اما واجب که روزه گرفتن مشکل باشد اگر افطار کند اشکالی ندارد و بعدًا قضا می
خود را ناتوان از به « خودش و خدای خودش»است روزه گرفتن را امتحان کند و اگر بین 

تواند افطار کند و بعدًا روزه را قضا نماید. هر انسانی به خودش و میپایان رساندن روزه دید 
گاه است و خود او کسی است که بین خودش و خداوند، میزان تاب و توان  حال خودش آ

 کند.خود در شرایط دشوار را معین می
 :2017ژوئن  22نوشت/پی

شما را قسمت  عباس حافظ: سالم بر شما ای آقای ما. پدرم عمرش را به شما داد.
 دهم به حق فاطمۀ زهرا برایش دعا کنی، ای آقای ما.می

 Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من خداوند تو را زنده بدارد. انا لله و انا الیه 
زرگ دارانش را بهای خانواده و فرزندان و دوستهای شما و پاداشراجعون. خداوند پاداش

خواهم او را در پوشش رحمت فراگیر خود قرار دهد؛ که او ارحم بگرداند. از خدا می
 الراحمین است.

 رشایط ذبح در مورد گوشت و مرغ

 :2017ژوئن  22نوشت/پی

Ali Abraham ،سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، آقا و موالی من :
گاه شدیم احمدالحسن که از نظر اهل سنت، رو به قبله ! آقای من، در چند روز گذشته آ

 کردن قربانی مستحب است نه واجب.
کشند و به این هایی وجود ندارد که مرغ را پشت به قبله میو متوجه شدیم کشتارگاه

 کنند.ـ استناد میاز نظر خودشانحکم شرعی ـ
ام این است که شما تفضل فرموده، تناول گوشت آقا و موالی من، آنچه بنده شنیده
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 دانید.اید ولی تحقیق در مورد روش ذبح مرغ را واجب میازارهای اسالمی را جایز دانستهب
چطور خوردن گوشت برای شخصی که به مسلمان بودن فروشنده و اسالمی بودن 

 کند جایز است ولی در خصوص مرغ چنین حکمی وجود ندارد؟کشور اعتماد می
ما بهترین پاداش را بدهد. از شما ای پدر عزیزم، لطفًا پاسخ دهید. خداوند به ش

 خواستار دعا هستیم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. ذبح شده 
ـ اگر همراه با شرایط صحیح تذکیه باشددهد ـتوسط مسلمانی که به شهادتین گواهی می

ی که دلیلی وجود نداشته باشد که باعث شک و تردید نسبت به اشکالی ندارد و تا زمان
 صحت تذکیه شود دقت کردن واجب نیست.

اما در مورد مسئلۀ تذکیۀ مرغ اشکاالت فراوانی در این خصوص وجود دارد؛ به همین 
دلیل دقت و شناخت طریقۀ ذبح و چونگی آن از منبع تولیدش واجب است. وقتی فهمیدید 

سوی قبله باشد و شروط تذکیۀ اینکه جلوی ذبیحه بهانجام شده ـذبح به شکل صحیح 
ـ اشکالی در آن نیست وگرنه از آن رعایت شده است 1صحیحی است که قبال بیان نمودم

 پرهیز کنید.
 :2017ژوئن  22نوشت/پی

ابو احمد سومری: انا لله و انا الیه راجعون. انصار امام مهدی در سوگ درگذشت فقید 
ـ نشستند. اجل وی را نیم ساعت پیش پدر امین و عباس حافظ اشهابشهاب ـحاج حافظ 

 هاآناش واقع در دوایه برگرفت. ـ در خانهدر حالی که از حشد الشعبی بازگشته بودـ
ـ در انا لله و انا الیه راجعوناکنون عازم نجف اشرف هستند تا مراسم دفن را به پا دارند ـهم

 ه.استان ذی قار الدوای

                                                                                                                                                                 
 .1نگاه کنید به پاسخهای فقهی ـ سید احمدالحسن: مسایل متفرقه ـ ج  - 1
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند شما را زنده بدارد.
های خانواده و فرزندان و های شما و پاداشانا لله و انا الیه راجعون. خداوند پاداش

ماه کریم خواهم او را با رحمت فراگیر خود در این دارانش را بزرگ بدارد. از خدا میدوست
 رحمت کند؛ که او ارحم الراحمین است.

** ** ** 

 مناسبت حلول عید مبارک فطر و دعای وداع با ماه رمضانتربیک به

Ahmed Alhasan /2017ژوئن  25احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 همۀ شما هر سال در خیر و عافیت باشید.

است، با  از مخلوقاتت با آن از تو درخواست کرده ایخدایا با بزرگترین چیزی که بنده
محمد خواهم بر محمد و آلاسماء کریمت، ثنای زیبایت، و دعای مخصوصت، از تو می

ترین ماه رمضانی قرار دهی که از زمانی که ما را به صلوات فرستی و این ماه ما را بزرگ
ینم و رهایِی نفسم و برآورده دنیا فرود آوردی بر ما سپری شده است، تا برکتی در حفظ د

هایم شفاعت کنی و نعمت را بر من تمام بداری و شدن حوائجم باشد و مرا در درخواست
 بدی را از من بازبگردانی، و لباس عافیتم در آن باشد.

بارخدایا! آن را آخرین عهد ما از ماه رمضان قرار مده تا در روزهای آینده به بهترین 
 و به آن راضی هستی ما را به آن برسانی. داریحالی که دوست می

 :2017ژوئن  25نوشت/پی
: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته، ای آقای من. هر سال در هزاران یعلمحمود 

 خیر باشی، حبیب من.
آقای من، دشمن بر ما چنگال انداخته و زمین بر ما تنگ شده است. از شما برای خود 

 قدم و یاری هستیم.برای فرج و ثباتو برادرانم خواستار دعا 
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. صبر کنید؛ و صبر شما جز با خدا نیست. در ننگ و 
دهد، همان رسوایی دشمن شما همین بس که کارهای یزید و آل یزید را انجام می

ام و حزبش؛ بلکه برخی از اینان کارهای طغیانگران بنی امیه و بنی عباس، کارهای صد
 تراند.در سرکشی و ظلم و ستم افزون

** ** ** 

 مطالبۀ مظلومیت شیخ رحیم شکری

Ahmed Alhasan /2017ژوئن  27احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
ـ خدا حفظش کندکنیم و آنچه را که شیخ بزرگوار رحیم شکری ـما محکوم می

کنیم؛ چرا که ایشان شخصی است که در معرض ظلمی است مطالبه می درخواست کرده
 بزرگ قرار گرفته است.

آنچه موجب شد تا ما این مطالبه را مطرح کنیم َمطالبی است که از مکانی که شیخ 
ـ در آنجا در بازداشت بوده به من رسیده است. جایی که خدا حفظش کندرحیم شکری ـ

بیند که از شدیدترین انواع ز مردم ربوده شده را میایشان در کنار خود تعدادی ا
برند. شیخ رحیم از آن مکان خارج شده است اما آن های جسمی رنج میشکنجه

اند )کسانی که شیخ رحیم شکری اشخاص ربوده شده همچنان در آنجا باقی مانده
یا دیگر ها یا اهل سنت تشخیص نداده است که آیا از فعاالن مدنی هستند یا از صدری

فرزندان مردم مظلوم عراق، و فقط توانسته است هویت یک شخِص سنِی ربوده شده که 
همراه وی در همان سلول بازداشت شده بود را شناسایی کند(. شیخ رحیم شکری 

های عشایری را نپذیرفته، اصرار کرده است که قانون و سیستم قضایی مسیر گریمیانجی
 شدگان طی کند.بودهخود را برای نجات دادن این ر 

پس الزم است جناب آقای وزیر کشور به اجرایی کردن دستورات قضایی برای 
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دستگیری و بازخواست این باند و حامیانشان مبادرت نماید و َمقّری که در آن افراد ربوده 
اگر زنده را ـ هاآنوجو کند، مردم را نجات دهد و اسیران اند جستشده را زندانی کرده

ها ـ آزاد کند؛ چرا که اینکه این کار بر او واجب است؛ زیرا او وزیر کشور همۀ عراقیهستند
بنابراین اگر او فرد فاسد یا مجرمی را در رهبران ؛ است نه رهبران سازشکار بدر یا مجلس

بدر یا مجلس یا وابستگانشان ببیند الزم است این شخص از اولین کسانی باشد که اقدام 
شود به خصوص هنگامی که تاخیری در اجرای دستورات قضایی به او میبه بازخواست از 

وجود آمده باشد. برخی از این افراد متأسفانه به جای اجرایی شدن دستورات صادر شده 
اند تا به جرایم خود ادامه دهند و کار اکنون آزاد گذاشته شدهشان تا به همبرای دستگیری

کنند تا از شهادت دادن دست بردارند و چون هدید میبه جایی رسیده است که شاهدان را ت
 هاآناند اقدام به تهمت زدن به شهود و دستگیری اعتنایی کردهشاهدان به این تهدید بی

 اند.کرده
ما همچنین از سید عمار حکیم انتظار داریم که این باند را بازخواست کند و از آن 

 و هستند.برائت بجوید چرا که این افراد از پیروان ا
اگر اقدامات فوری برای مهار این گروه و بازخواست از آنان صورت نگیرد مردم مظلوم 

ربایی و ترور را ـ که چه کسانی این باندهای آدمو شکی در آن نیستعراق باید بدانندـ
های پیوست کنند و به خصوص نامهپشتیبانی می هاآندهند و چه کسانی از تشکیل می
ربایی چه کسانی هستند و هر کنند که این باند آدمبازداشت( روشن میهای شده )حکم
کنند خودشان چگونه سعی می هاآنرا دنبال کند و اینکه  هاآنتواند وابستگی عراقی می

را به وسیلۀ این وابستگی، از موارد قانونی در امان بدارند و حتی تا آنجا پیش بروند که 
 ادامه بدهند. هاآندلیل به حریم شاهدان تجاوز کرده، به دستگیری بی

هر خانوادۀ عراقی که عضوی ربوده شده دارد باید این باند را پیگیری و فرزندان خود را 
طالبه کند به خصوص اهالی استان بابل، االقضیه و نواحی تابع آن، و بغداد و نواحی تابع م

 آن.
ـ خدا حفظش کندجزئیات این ماجرا در ادامه طی آنچه شیخ بزرگوار رحیم شکری ـ
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اش نوشته است خواهد آمد. بعد از اینکه این باند اقدام به ربودن او و چهل روز شکنجه
 ش داد:کردند خداوند نجات

 بسم الله الرحمن الرحیم»
 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما
 )دادخواست و درخواست محکومیت(

 به نخست وزیر دکتر حیدر العبادی
 به وزیر کشور آقای قاسم االعرجی

 به استاندار بابل آقای صادق مدلول سلطانی
 های جامعۀ مدنی و حقوق بشربه سازمان

 های شریفبه همۀ عراقی
 های غیور استان بابلبه همۀ انسانو 

ای که در استان بابل روی صحنه آمده است ورود برای توقف این نمایش مسخره
 کنید!

نفوذ وجود دارد که اسم و پوشِش مقامات امنیتی را به کار یک باند تروریستی ذی
و با کمال ها و شکنجۀ هموطنان را به شکلی وحشیانه و پست اجرا کند رباییگیرد تا آدممی

کنند و همکاری می هاآنشان را فروخته، با تاسف افرادی وجود دارند که شرافت شغلی
دهند! ماجرایی که حیثیت و آبروی مقامات امنیتی و قضایی را در استان را پوشش می هاآن

هیچ مانع و وجدانی دیوانۀ شکنجه کردن وجود برخی اشخاص روانی که بی بابل به سبب
هایشان هستند زیر سؤال و خانواده هاآناقی و ایجاد رعب و وحشت برای هموطنان عر 

 برد!می
خطیب حسینی و استاد حوزۀ علمیه در نجف من شیخ رحیم کاظم حمد شکری ـ

ـ با مدرک کارشناسی ارشد در علوم اسالمی از دانشگاه المصطفی، در استان بابل در اشرف
بعد از خروج از مراسم عزاداری امام  فراطراف خیابان قاسم بن امام موسی بن جع

مانندی اقدام در خیابان به طرز بی هاآنتوسط یک باند مسلح مجرم ربوده شدم.  کاظم
مرا به مقر خود  هاآنبه ضرب و شتم بنده کردند به نحوی که تمام بدنم خون آلود شد... 

وانی را بر من روا داشتند های بدنی و ر ترین انواع شکنجهرحمانهبردند و شدیدترین و بی



 پیک صفحه ...................................................................................... 600

مرا به مدت چهل روز چشم بسته نگه  هاآنطوری که در بدنم عضو سالمی باقی نماند. 
شدم و این بر بینایی بنده نیز اثر طوری که حتی شب و روزم را هم متوجه نمیداشتند به
 گذاشت!

ی از ( و تلفن همراه و بعض34692با پالک ) BMWخودرو شخصی بنده از نوع  هاآن
 ام را نیز از من گرفتند.وسایل شخصی

به مقامات امنیتی و  هاآنبعد از اینکه خانواده و برادرانم ربایندگان را شناسایی و از 
قضایی بابل شکایت کردند... و بعد از صدور دستورات قضایی برای دستگیری بعضی از 

کنم و چیزی نگویم وگرنه  نظرمرا آزاد کردند به این شرط که از شکایت صرف هاآن، هاآن
مرا به قتل خواهند رساند. پس از آزاد شدن، شکایتم را پیگیری کردم و شکایت خود را به 

وابستۀ مجلس اعالی اسالمی ارائه کردم؛ چرا که مالکان خودرو و « حسن فدعم»
 ربایندگان و مقر شکنجۀ آنان شناسایی شده بودند...

که های امنیتی ـم و توسط شاهدان و دوربینرا شناسایی کرد هاآنهم  بنده خودم
های امنیتی تحویل دست یابیم و به عنوان مدرک به دادگاه و دستگاه هاآنتوانستیم به 

های مجرم ـ نیز شناسایی شدند. بنده انتظار داشتم حق خود را از این تروریستدادیم
 بگیرم.

ولی جای شگفتی و تاسف دارد: اینکه این باند همچنان به حمالت خود ادامه 
اجرایی نشده است...  هاآندهند و قرار دستگیر کردن دهند و برای خود جوالن میمی
های شاهدان و از جمله پسر عموی خودم و شوهر دخترم عرفان صبار شکری به خانه هاآن

لباس نظامی به تن داشتند هجوم بردند و او را تهدید هایی که )ربوده شده( در قالب گروه
چینی خواهند زد طوری که کردند که اگر از شهادت دادن دست برندارد به او تهمت دسیسه

به هیچ وجه نتواند از آن خالص شود. ما این واقعه را به دادگاه منطقۀ هاشمیه اطالع 
دند؛ گروهی مسلح آمدند که بعضی از بعد از چند روز تهدید خود را عملی کر  هاآندادیم و 

لباس ماموران امنیتی بر تن کرده بودند و همراه خود وسایل اتهام زدن به  هاآن
اش دزدیدند و از او چینی را به خانۀ عرفان صبار شکری آوردند، او را از خانهدسیسه

ریستی خواهد عملیات ترو تصاویری منتشر کردند مبنی بر اینکه او تروریست است و می
 های امنیتی صورت پذیرفت!انجام دهد و این کار در برابر دیدگان دادگاه و دستگاه
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ها و ربایندگان دستگیر و مجازات شوند و حق و در نتیجه به جای اینکه تروریست
با اتهام « عرفان شکری»کرامت مرا برگردانند، این عملیات مجرمانه را با ربودن شاهد 

و ما در حال حاضر از سرنوشت او هیچ اطالعی در دست  چینی تکمیل کردنددسیسه
 نداریم!

همواره این تبهکاران با تهمت زدن به شاهدان ماجرای ربوده شدن بنده، برای فشار 
از شهادت دادن کوتاه بیایند و شکایت بنده و  هاآنکنند تا تالش می هاآنآوردن بر 

 جویی از آنان باطل گردد!انتقام
کسی که عزت و آبروی عراق، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی عراق  بنابراین به هر

گویم: آیا عاقالنه است این باند، آزادانه طور کلی و به خصوص بابل برایش مهم است میبه
رها شوند در حالی که به ربودن، اخاذی و شکنجۀ هموطنان در استان بابل با برق و وسایل 

 کنند؟!شکنجه به روشی وحشیانه اقدام می
بریده، رها شوند و در استان بابل حمله کنند و جوالن آیا عاقالنه است این بانِد ِعنان

دهند بی هیچ بازخواست یا نظارتی چرا که این باند نفوذ دارد و عناوین رسمی حکومت را به 
 گیرد؟!کار می

و با طور کامل واژگونه شود و شخص قربانی و خانوادۀ اآیا عاقالنه است وضعیت به
 ؟!آمیزی مجازات شوندهای ناروای حیلهتهمت

آیا عاقالنه است این عده در زمانی که کشور در شرایط سخت با تروریسم وهابی 
رو است آزادانه رها شوند تا فتنه و آشوب به پا کنند...؟! به چه حق یا قانون یا داعشی روبه

 هاآناهانت، و  هاآنلط شوند، به شود که بر هموطنان مسدینی به این افراد اجازه داده می
 را شکنجه و هتک حرمت کنند؟!

های شریف و هر کسی و در پایان به همۀ مقاماتی که نگران هستند، به تمامی انسان
کنم و درخواست که حیثیت و آبروی عراق و آبروی استان بابل برایش مهم است تکرار می

 کنم:می
فاجعۀ زشت ورود کنید... و این باندی را که  با قدرت و در اسرع وقت برای توقف این

چه در دنیا و چه کنند متوقف کنید... زیرا ظلم ـفتنه و فساد و ترس در استان بابل ایجاد می
 ـ ُظُلمات و تاریکی است.در آخرت
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 رونوشت به:
 ـ نخست وزیر دکتر حیدر العبادی.

 ـ وزیر کشور قاسم اعرجی.
 ول سلطانی.ـ استاندار بابل آقای صادق مدل

 ـ سید عمار حکیم.
 :1پیوست

 ـ تصاویر قرار قضایی برای دستگیری برخی افراد این باند تبهکار.
 «.شکایت شده است هاآنـ تصاویر کسانی که به دادگاه فراخوانده شدند و از 

 :2017ژوئن  29نوشت/پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

های محترم آن جنابان قرار داده عشیرهربایی، نام کنم در موضوع آدمخواهش می
مثل های عراقی، محترم و برای ما گرامی هستند و در این عشیره نیز ـ. همۀ عشیره2نشود

ـ افراد مؤمن و صالح بسیار هستند. اگر یک یا دو نفر از های محترم عراقیدیگر عشیره
 شود.ره تحمیل نمیاین عشیره دست به کاری پلید بزنند، تبعات اخالقی آن بر آن عشی

 :2017نوشت/ پی

، امروز بر او یمحمد حسناو  مؤید ابودر مورد  یزم،عز  ی: موالیغالبالالله  عبد یدس
آری، به خدا اش بهتر شود. یهشاد گردد و روحاو تا  خواهمیم ییاز شما دعایم. وارد شد

 .گردم ی شماچشما یفدا ـسرورمقسم ـ
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

                                                                                                                                                                 
 اش وجود دارد.شیخ رحیم شکری در صفحه ۀاند و در بیانیها در اینجا درج نشدهپیوست - 1
ربایی شیخ رحیم شرکت داشتن یکی از افراد منتسب به این عشیره در ماجرای آدم ۀنوشت در نتیجاین پی - 2

 شکری درج شده است.
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شکر خدا برای  ؛ وخواهم با شفا و صحت و عافیت بر او منت بگذاردخدا میاز 
 اش.سالمتی

 :2017نوشت/ پی
 علی علی االنصاری: بسم الله الرحمن الرحیم

ْخری
ُ
 کشد(.ای بار دیگری را بر دوش نمی( )هیچ بردارندهَو اَل: )َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أ

 الیمانی احمدالحسنای به سید نامه
بگویم اگر تو امام و  خواهم به سید احمد الحسنیش از وارد شدنم به جزئیات میپ

بشنوی « منازعه»هستی باید با مردم انصاف داشته باشی و از هر دو طرِف  از نسل علی
 داشت.حتی به یهودی هم انصاف روا می و تنها به یک طرف بسنده نکنی! امام ما علی

خواهم تو و پیروانت را در ئۀ خودم نیست بلکه میآنچه خواهم گفت فقط برای تبر 
خواهیم در برابر پیشگاه خدا به قضاوت بکشانم. من و برادرانم از شیخ رحیم شکری می

دادگاه و قضاوت، کوتاه نیایند حتی اگر در معرض فشار واقعی از طرف ربایندگان قرار گرفته 
های خبیثانه، تالش کردند تا با روش هاآندر برابر خدا و مردم رسوا شود.  هاآنباشد تا کار 

 به ما اتهام بزنند؛ همان چیزی که برای شما هم شناخته شده است.
 گویم گواه است...داستان کامل به قرار زیر است؛ و خداوند به آنچه می

پس از دو روز از این اتفاق، عمویم با من تماس گرفت. او شیخ عشیرۀ من و در شهر 
لت و ایمان شهره است؛ همان شیخ مهدی حمد )ابو صالح( معروف. او به عدا« القاسم»

به کوی عسکری رفتی؟ گفتم بله.  فقط یک کلمه به من گفت: آیا روز وفات امام کاظم
ای؟ گفتم: هرگز. به به من گفت: آیا تو شاهد حالت عجیب و غریب او در حین رفتن بوده

وده شده است و اتومبیل تو در هنگام اش ربشیخ رحیم طبق ادعای خانوادهمن گفت: 
کنید؟! کنند. به او گفتم: شوخی میحادثه در همان خیابان بود و خانوادۀ او تو را متهم می

که در دادگاه شهر القاسم مفّتش و بازرس به من گفت: من جدی هستم. من و برادر بزرگم ـ
 ـ رفتیم.است و در نظر همۀ مردم القاسم به پاکی معروف

به من گفتند: ما تو را به ربودن شیخ متهم  هاآنز دیدار با نزدیکان شیخ پس ا
طور کلی و جزئی انکار کرده، به آنان گفتم: اگر به کوی کنیم. ولی من اتهام را بهمی

عسکری آمدم به این خاطر بود که مسابقۀ رئال را ببینم و به خاطر اینکه هوا بسیار بد و 
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دانند. این موضوع را می هاآنقدار دید تقریبًا در حد صفر بود. غبارآلود نتوانستم بروم. م
وگوهایی را که بین ما انجام شد ثبت وگو ادامه یافت و برادر بزرگم همۀ گفتنشستیم و گفت

و ضبط نمود و فایل ضبط شده موجود است و آمادگی این را دارم که آن را برای شما منتشر 
ایم و اگر هر گونه دلیلی دارید ما : ما برای هر چیزی آمادهکنم. پس از آن ما به آنان گفتیم

 مدیون شما خواهیم بود.
ها را خواهم مطلب را برای شما به درازا بکشم. پس از آن، شخصی از صدرینمی

ها را متهم کردند و بنده و برادرانم را متهم گروه هاآنمتهم کردند که نامش سجاد است، 
طور که گرگ در مورد پسر یعقوب مبّرا بود. گناه هستیم همان کردند در حالی که ما بی

مرا به یک حزب سیاسی نسبت دادند ولی من به هیچ گروهی وابستگی ندارم. پس از  هاآن
کردند آشکار شد. فامیل گذشت بیش ده روز، حقی که از شما و از انصار شما پنهان می

فاضل »خودشان در دادگاه مدعی شدند نزدیکشان با آنان به توافق رسید؛ همان طور که 
شناسند ولی پیروز شدن با ربایان حقیقی را میبشارت خوبی به ما رسید چرا که آدم«. دمک
اند و پس از را گرفت در حالی که همچنان بر شکایت خود مصرانه باقی مانده هاآنگناه، 

دند؛ یعنی روز دستور دستگیری ما صادر شد و شاهدان دروغینی حاضر ش 30گذشت 
ربایان همان فالح و عرفان که عرفان در حال حاضر ربوده شده است... پس از آن، آدم

ربایان حقیقی را شیخ را آزاد کردند و ما خدا را سپاس گفتیم و شکر کردیم که او آدم
 شناسد...می

را « مراکصین»ولی پس از آنکه او به خانوادۀ خود بازگشت به او گفتند: ما عشیرۀ 
شوند. پس از این مسئله دار میگناه اعالم کنی علیه ما حقم نمودیم و اگر تو آنان را بیمته

گناه هستیم... پیش از او بر شکایت خود علیه ما تأکید کرد؛ ولی ما در مورد این اتهام بی
 هاآنخواهم خود شما حکم کنی. اگر گویم: میمی احمدالحسنرفتنمان به دادگاه به سید 

قطعی نزد تو بیاورند ما مقابل خداوند و مقابل شما و مقابل همۀ مردم مدیون یک دلیل 
 خواهیم بود...
های کنترلی دارند. باید آن را مقابل همۀ مردم ارائه گویند: تصویری از دوربینآنان می

ای نداشته باشند پس از تمامی این آبرو کنند، و اگر دلیل قانع کنندهو ما را آشکارا بی
ـ قانون را قاضی ایشان پس از خداونداند من ـکه دربارۀ من و برادرک منتشر نموده مطالبی
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 دهم.قرار می
توجهی نکنی و گرفتار پیروزی با گناه نشوی؛ به امیدوارم نسبت به این نامۀ من بی

 همان صورتی که شیخ رحیم انجام داد.
 اطالعات مهم:

سید یکی از نزدیکان شیخ است؛ از نزدیکان کسی که مبلغ فدیه را با آنان به توافق ر  -1
 .هاآنبرادر بزرگ 

هایی از نوع تویوتا هنگام بیرون آمدن، شیخ گفت: افرادی که او را ربودند اتومبیل -2
 بی آب سفید بودند.

 سال است آن را دارم. 5اتومبیل من، رنجرور بود که  -3
فرد مشخص،  150یش از برادرم که متهم دوم است، در حین حادثه به شهادت ب -4

 در موصل بود.
 14مناسبت یادبود وفات امام و با حضور بیش از برادر مفتش من در حین حادثه به -5

 کارمند همراهش در مجلسی حضور داشت.
 این صفحه، خیالی است و هدف نهایی من از آن، همین نامه است... -6

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 بدارد.پاسخ: خداوند تو را زنده 
الله بنده از گناه به دور هستم نه اینکه فقط مبتال به پیروزی با گناه نباشم؛ و شاءان

الله احساسات و هواهای نفسانی بر من حاکم نیست. بنده فقط خواهان حق و شاءان
 ترین شخص به من بوده باشد!برپایی حق هستم هر چند علیه من و نزدیک

هدید شدن شیخ رحیم شکری توسط یکی از همکاران پس از اینکه برخی از مؤمنان ت
اش به من نقل کردند بنده پیام باال را نسبت به قتل او را در صفحه« حسن فدعم»نزدیک 

ـ الله نقل نمودم. این خدا حفظش کندمنتشر کردم و مطالب را از صفحۀ شیخ رحیم ـ
ای ین تهدید با درجهشود عالوه بر اینکه اتهدید به خودی خود جرم دیگری محسوب می

گیرد تأکید باال بر اتهام مطرح شده علیه حسن فدعم و افرادی که او از آنان کمک می
ها نوشتنماید. )این امکان وجود دارد که برخی از مؤمنان تصویر این تهدید را در پیمی
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 منتشر کنند تا کسی که به این مسئله توجه دارد از آن مطلع گردد(.
ربایانی که ز اینکه شیخ رحیم شکری پیام خود را منتشر نمود آدمبه عالوه: پس ا

اش حذف کردند. این نیز بر وارد آمدن موبایل شیخ را در دست داشتند پیام او را از صفحه
 نماید.ها تأکید میاتهام دست کم نسبت به برخی از متهم

 بنده شخصًا ار این دو مسئله اطالع حاصل کردم.
خدا عالی در اینجا نوشتی، من با دکتر عال سالم ـای که جناباما دربارۀ مسئله

ـ صحبت کردم تا با شیخ رحیم شکری تماس بگیرد و از او همۀ اتفاقات و حفظش کند
ـ خدا حفظش کندجزئیات مربوط به نامۀ شما را جویا شود و منتظر پاسخ شیخ رحیم ـ

 هستم.
را مورد آزار و اذیت قرار دهد یا  کنم شیخ رحیم بخواهد کسیطور کلی فکر نمیبه

های امنیتی و حشد مجازات کند ولی کسانی وجود دارند که از نفوذ حزب خود در دستگاه
الشعبی سوء استفاده کرده، نسبت به شیخ رحیم و افراد دیگری تجاوز کرده، حقوقشان را 

دست ند ـخواهد مسائل را روشن کاند. به همین جهت کسی که میاز آنان سلب نموده
های گرفته ـ گام اولش توبه و پشیمانی و آزاد کردن ستمدیدگان و بازگرداندن داراییکم

تواند درخواست کوتاه آمدن از ادعای قضایی را مطرح شدۀ مردم است و پس از آن می
 نماید.

کنم از کسی که با اتهامات همچنین مجلس و سید عمار حکیم را نصیحت می
ذیت دیگر مردم احاطه شده است کمک نگیرند حتی اگر این افراد در بایی و آزار و اآدم

 دین و اعتقادات یا سیاست با آنان اختالف داشته باشند.
کنم اشخاصی را که وابسته به و وزیر کشور و رئیس پلیس بابل را نصیحت می

 1یههای امنیتی در بابل هستند و افرادی را که اقدام به دستگیری شاهد در هاشمدستگاه

                                                                                                                                                                 
ـ دست بردارند و چون او از کندکه ربایندگان را مدیون میمحلی که باند مذکور از شاهد خواستند از شهادتش ـ - 1
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اند مورد اتهاِم داشتِن کمربند انفجاری زده« المسیب»و همچنین به دو شیعه در  اندکرده
آورندگان به این دعوت )یا آنگونه که دانند که ایمانبازخواست قرار دهد. گویا مردم نمی

های حسینی خدمت نامند( شیعه هستند و هر ساله به موکبخودشان پیروان یمانی می
اید که به قلب استان عالوه شما ِکی چند ُتن وسایل انفجاری را کشف کردهکنند. به می

گناهان را ربوده باشد تا اینکه کار شما به آنجا بابل و به مرکز پایتخت رسیده و ارواح بی
طور که شما که یکی از پیروان یمانی آنبرسد که نارنجک دستی و کمربند انفجاری را ـ

 ـ کشف و ضبط کنید؟!کرده باشد گویید در پشت بام مخفیمی
کنید که حتی بزرگان ارزشی است که شما اجرا میاین چه نمایش مسخره و بازی بی

 اند!نظام قبلی نیز آن را به انجام نرسانده
 :2017 ژوئن30نوشت/ پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
مطلب به کسانی است که به موضوع رفتار و انصاف با هدف از این بیانیه فقط رساندن 

دهند. لذا پس از آنکه مطلب را به دیگران رساندیم اقدام به حذف ستمدیده اهمیت می
 پیام خواهم کرد.

** ** ** 
Ahmed Alhasan /2017ژوئن  30احمدالحسن: 

 شدآزادــ#موصل
 الحمد لله.

                                                                                                                                                                 
ها همین انفجاری کردند و در نتیجه او دستگیر شد. آناین کار سر باز زد اقدام به نسبت دادن اتهام حمل کمربند 

المسیب کردند و این را اهرم فشاری برای شیخ شکری قرار دادند تا از شکایت خود  ۀکار را با دو مومن در منطق
 پوشی نماید.ها چشمعلیه آن



 پیک صفحه ...................................................................................... 608

 اش واقعًا گزاف بود.اما هزینه
گویند ون و دیگران برای آزادسازی موصل به یکدیگر تبریک و تهنیت میامروز سیاسی

 در حالی که:
سوی زنند که در طول مسیِر بههای جوانانی را صدا میـ مادراِن فرزند از دست داده نام

 اند.موصل، بر زمین افتاده
ایملک ترین مدهند؛ چرا که فخر و گرانـ پدران برای بهرۀ تباه شدۀ خود نوحه سر می

 خود را از دست دادند تا موصل آزاد شود.
 های شکوهمند خود را از دست دادند و یتیم شدند تا موصل آزاد شود.ـ یتیمان پناه

ها و آالم هستند بازخواست خواهند ها، تباهیآیا کسانی که مسبب تمامِی این خرابی
 شد؟!

 ابزاری در دست احزاب سیاسی بر ضد حزب دیگری نشوید

 :2017جوالی  1نوشت/ پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 ای دوستان مؤمن در عراق:
ساقط »ـ عملیات و چه بسا در آینده نیز خواهید دیدطور که در این مرحله ـهمان 

رود شما ابزارهایی در گیرد، انتظار میدر میان سیاستمدارها باال گرفته است و می« کردن
ها نگردید تا ساقط کردن یک جریان بدون دیگر جریانهای سیاسی علیه دست جریان

های سیاسی دشمنی نداریم، اما دخالت شما صورت پذیرد. ما با هیچ یک از جریان
ـ بین سیاسیون عراق دانیدطور که خود میهمان متأسفانه اتهام زدن بدون هیچ دلیلی ـ

ی که در حالگوید ـیگری میرایج است. هر آنچه را که یک سیاستمدار دربارۀ سیاستمدار د
های اجتماعی ـ تصدیق، و در رسانهخواهد او را ساقط کنددر اصل با او دشمنی دارد و می

شویم که شما تبدیل منعکس نکنید. هر انسانی احترام خاّص خود را دارد و ما راضی نمی
 بگردید.به ابزارهایی برای ساقط کردن اشخاص در جامعه بدون مراعات احترام انسانی 
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 های نظام دموکراسیزندان

 :2017 جوالی 1نوشت/ پی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

های نظام دموکراسی زیر سایۀ بنیانی دینی است که آن را مبارک شمرده آیا اینها زندان
 است؟!

 Snaa Ahmed:نوشته است 
 الحوت_ناصریه_مرکزی_زندان_زندانیان_از_اینامه#»

ارتبا_هایرسانه_همۀ_در_راـنامهـداردـاین_شرافت_و_غیرت_که_کسی_هر_به#
 کند_منتشر_جمعی_طات

 برسید_مستضعفان_داد_به#
 در معرضش قرار دارند ناصریه زندان در آنچه زندانیان و بارمصیبت هایزندان واقعیت

 هیچ ها برکرامت بردن بین از و هااهانت های شکنجه،شکل بدترین و است شده روشن
 دفن آن در که است آنان همچون قبرهایی برای که هاییزندان نیست؛کس پوشیده 

 آور وننگ شکلی به حقوق بشر، هایسازمان ها ورسانه بلعد ومی راها آن اند. سکوت،شده
 اثر زندانیان در بیشتر اینکه به توجه زنند. باخود را به نادانی می هاآنآور نسبت به خفت

زیر  اتهامات ساختگی دستگیر شده و مخفی و هایوسجاس کارانه،ادعاهای فریب
 ناصریه زندان در ما امروز اند.ظالمانه محکوم شده و کرده اعتراف هاییجنایت شکنجه به

به دنبال رنج و سختی که  است و شده صادر ما اعدام علیه و ابد به زندان و احکام هستیم
 قبل ازـ همین امروز شویممتحمل میجسمانی  و روانی هایاهانت و از آزارهای شکنجه

 در هایی را کهبه درازا نکشم کمترین رنج برای اینکه سخن را کنیم.می مرگ آروزی ـفردا
 کنم:برای شما بازگو می کنیملعنت شده تحمل می زندان این

 بیشتر اینکه به توجه با فرستند؛معالجه به خارج از زندان نمی برای را بیماران: اول
 برند.رنج می ُمزمن هایبیماری از آنان

 زندان سلول درون دهند حتی وقتیمی قرار ما دستان بر زنجیر و همیشه غل: دوم
 هستیم.

 این است که در ماه یک از ما بیش از برخی ندارد. وجود کردن حمام برای آبی: سوم
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 ایم.نکرده حمام گرم بسیار هوای
 هاآن کنند.ما می روانی شکنجۀ جسمی وبار اقدام به  یک وقت چند هر: چهارم

 اعدام به های اجرایحکم که دهندمی خبر ما به آورند یاپلیس را به سراغ ما می هایسگ
مورد آزار و  نظر روانی از را ما هستند که دروغینی اخبار که حالی در است؛ رسیده زندان

 دهند.اذیت قرار می
 نوبتی است. خواندن ما نماز و یی که خوابیدنازدحام زندانیان در زندان تا جا: پنجم
 نیست. خوردن و قابل بار استشود نکبتمی آورده ما برای که غذایی: ششم
 ریزند.نمی آب که وجود دارند کولرهایی زیرا در است؛ گرم زندان بسیار هوای: هفتم

متعارف به ما ها برابر قیمت و با ده کندمی سوء استفاده ما از مغازۀ زندان نیز: هشتم
وضعیت شیرینی  و است عراقی دینار هزار مردانه، ده پیراهن قیمت مثالً  فروشد؛جنس می

 میوه نیز به همین صورت است. و
 کنندمی مجبور را دهند و مافرستند به ما نمیمی برایمان ما خانوادۀ را که مبالغی: نهم

 کنیم. خرید مغازۀ زندان از
 دقیقه ده یا پنج فقط اْلن ولی بود، روز در ساعت هواخوری سهآفتاب گرفتن و : دهم

 را ما و بدویم خواهندمی ما از و کنندمی زنجیر و غل را ما پاهای و دست هاآن است. شده
 ما است. گویی این عقوبت افتیم؛می زمین ما روی بیشتر که جایی تا زنندمی

قرار  در معرض دید عموم امکان حد در را خواند آنمی را پیام ما کسی که امیدوارم
 «.دهد

 :2017جوالی  1نوشت/ پی
Snaa Ahmed :الحوتیه_ناصر ی_زندان_مرکزیان_از_زندانیا#نامه_ 
_ارتبایها_در_همۀ_رسانهراـنامهـین_و_شرافت_داردـایرت_که_غی#به_هر_کس

 _منتشر_کندیطات_جمع
 ید#به_داد_مستضعفان_برس

در معرضش قرار دارند  یهدر زندان ناصر  یانو آنچه زندان باریبتمص یهازندان واقعیت
 یچها بر هبردن کرامت ینها و از بشکنجه، اهانت یهاشکل ینروشن شده است و بدتر 

است که در آن دفن  ییآنان همچون قبرها یکه برا ییهازندان یست؛ن یدهکس پوش
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آور و ننگ یحقوق بشر، به شکل یهاها و سازمانو رسانه بلعدیها را ماند. سکوت، آنشده
در اثر  یانزندان یشترب ینکه. با توجه به ازنندیم یها خود را به نادانآور نسبت به آنخفت

 یرشده و ز  یردستگ یو اتهامات ساختگ یمخف یهاجاسوس کارانه،یبفر  یادعاها
 یهندان ناصر اند. امروز ما در ز اعتراف کرده و ظالمانه محکوم شده هایییتشکنجه به جنا

که  یما صادر شده است و به دنبال رنج و سخت یهو احکام به زندان ابد و اعدام عل یمهست
قبل از امروز ـ ینهم شویمیمتحمل م یو جسمان یروان یهاشکنجه و اهانت یاز آزارها

را که در  ییهارنج ینسخن را به درازا نکشم کمتر  ینکها ی. براکنیمیمرگ م یـ آروز فردا
 :کنمیشما بازگو م یبرا کنیمیزندان لعنت شده تحمل م نیا

 یشترب ینکهبا توجه به ا فرستند؛یمعالجه به خارج از زندان نم یرا برا یماران: باول
 .برندیُمزمن رنج م هاییماریآنان از ب
درون سلول زندان  یوقت یحت دهندیبر دستان ما قرار م یرغل و زنج یشه: همدوم

 .یمهست
 ینماه است که در ا یکاز  یشاز ما ب یحمام کردن وجود ندارد. برخ یبرا یآب: سوم

 .یماگرم حمام نکرده یاربس یهوا
ها . آنکنندیما م یو روان یبار اقدام به شکنجۀ جسم یک: هر چند وقت چهارم

اعدام به  یاجرا یهاکه حکم دهندیبه ما خبر م یا آورندیرا به سراغ ما م یسپل یهاسگ
مورد آزار و  یهستند که ما را از نظر روان ینیکه اخبار دروغ یاست؛ در حال یدهدان رسزن
 .دهندیقرار م یتاذ

 است. یو نماز خواندن ما نوبت یدنکه خواب ییدر زندان تا جا یان: ازدحام زندانپنجم
 .یستبار است و قابل خوردن ننکبت شودیما آورده م یکه برا یی: غذاششم
 .ریزندیکه وجود دارند آب نم ییدر کولرها یراگرم است؛ ز  یارزندان بس ی: هواهفتم

متعارف به ما  یمتها برابر قو با ده کندیاز ما سوء استفاده م یز: مغازۀ زندان نهشتم
 یرینیش یتاست و وضع یعراق ینارمردانه، ده هزار د یراهنپ یمتمثاًل ق فروشد؛یجنس م

 صورت است. ینبه هم یزن یوهو م
 کنندیو ما را مجبور م دهندیبه ما نم فرستندیم یمانرا که خانوادۀ ما برا ی: مبالغنهم

 .یمکن یداز مغازۀ زندان خر 
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 یقهده دق یااْلن فقط پنج  یسه ساعت در روز بود، ول ی: آفتاب گرفتن و هواخور دهم
و ما را  یمبدو خواهندیو از ما م کنندیم یرما را غل و زنج یها دست و پاهاشده است. آن

 عقوبت ما است. ینا ییگو افتیم؛یم ینزم یما رو  یشترکه ب ییتا جا زنندیم
عموم قرار  یدآن را در حد امکان در معرض د خواندیما را م یامکه پ یکس امیدوارم

 .دهد

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 ال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم.

 شام یاری دهد خداوند ما را برای خدمت به

 :2017جوالی 1کامنت/ 
نور . آقای من، دخترم ـکرار الزرکانی: سالم بر سید و موالیم یمانی آل محمد

برد. فرایند درمان این نوع ـ سه سال دارد و از بیماری التهاب شدید کبد رنج میالیمانی
ی پرهزینه است، شود ولی در خارج از عراق وجود دارد ولی خیلبیماری در عراق انجام نمی

ای آقای من. به حقی که حضرت زهرا بر تو دارد برایش دعا کن تا زود شفا یابد. موالی من، 
خواهم که جسارت کردم ولی شما به دِل یک پدر، داناتری. امیدوارم مرا ببخشایی، عذر می

 موالی من.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

من، خداوند تو را زنده بدارد. دکتر عال برکاته. عزیز  و رحمة الله و السالم علیکم و
 برای را خداوند ما اللهشاءان و کن برقرار او ارتباط با موضوع شما کردم. مکلف را سالم

 دهد. یاری به شما خدمت
 :2017جوالی  1نوشت/ پی

 این که به این موضوع وجود دارد به نیازی خاطر به امیدوارم من، الحسن: آقای علی
 د...دهی پاسخ پرسش
 سخت بگیریم و داعش و النصره هایهستیم به زخمی جایز نبردها ما حین در آیا

 کنیم؟... تخریب را شانصحرایی هایدرمانگاه
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 از کنم...می است که مطرح بار چهارمین برای را بنده این پرسش اینکه به توجه با
 عفو بفرمایید. مطلب را طوالنی کردم مرا خواهم اگرمی شما

 النرصه هیچ حرمتی ندارندداعش و 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ندارند. در  القاعده هیچ حرمتی و النصرة عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. داعش،
 است. جایز اضطرار، صورت

های مربوط به وجود و حضور سید الحمد الحسن، تصویرش، ای از پرسشمجموعه
بش و ...  ن س 

 :2017جوالی  5نوشت/ پی
 روند.الموعود: سالم بر آنان که از پِی هدایت می لواء

 دهید. پاسخها آن به امیدوارم ها دارم وای از پرسشمجموعه
 کنی؟مخفی می را خودت تصویر شخصی چرا -1
 آمدی؟ اخیر بیرون همین زمان در چرا -2
 های تروریستی حضور ندارید؟سازمان با جنگ شما در چرا -3
خوانید؟ یعنی عنوانی فرامی چه هستی به عسکری حسن محمد امام فرزند تو اگر -4
 که نیست عاقالنه عسکری؟ حسن بن محمد بن احمد نه و هستیاحمدالحسن تو  چگونه

 متعارض باشند. هانام ولی باشی منتظر مهدِی  محمدِ  امام فرزند تو
 کند؟ خروج پدر از پیش پسر، است عاقالنه آیا -5
 شده دزدیده اشرف، نجف استان اشت در مکتب مخصوص شما نام به ُمهری که -6

 اطالع نداری! شما در حالی که
 در دست داری؟ زبور یا انجیل دلیلی از کتاب آیا -7
 سوی از ـ توکنیدخود شما ادعا می که همان طورمبنی بر اینکه ـ خواهممی دلیلی -8
 ای.شده فرستاده پدرت

نشده  باعث ناراحتی شما کلماتم، با امیدوارم و ام عذرخواهمنامه از طول دادن
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 باشم.
 سوی خداوند است توفیق تنها از

 پرهیزگاران. فرجام از آِن  و
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 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
هویدا  اشرف نجف دعوت در اعالم زمان 2002سال  از طوالنی مدتی ـ بنده شخصاً 

 نوری زمان حکومت در ولی کردم.می دیدار مردم با و بودم، نشست و برخاست داشتم
 پیشـ حمله آخرین و به دور شدن کرد، مجبور را های مکرر به ما، ماپس از حمله مالکی،

 بود. اشرف نجف در امخانه به ـمن شدن دور از
کردم دیدار می هاآنمؤمنان و دیگران که قبال با  از نفر مرا هزاران صدای چهرۀ و

 به که است دهم، موضوعینمی عکس پاسخ مسئلۀ در حال حاضر دربارۀ شناسند، امامی
بر  اشبقیه و دهیممی انجام در توان داریم که کاری ما دارد. بنده ارتباط شخصی امنیت
 محافظ است. که او بهترین است؛ سبحان خداوند عهدۀ
 از ما ـاتفاق افتاد 2014 طور دقیق در سالآنچه به یاـ تروریستی هایسازمان دربارۀـ 

 را کردن ما مسلحها آن کردیم ولی برقرار ارتباط حکومت سقوط موصل با اوِل  روز
 برای مشارکت در نبرد علیه داعش را ما توسط نظامی نیروهای تشکیل حتی نپذیرفتند و

سقوط  به کار کردند و نشینیعقب هاآنوقتی که  تا رها کردیم ار  مسئله این کردند. ما رد
 تشکیل مقدساتمان از دفاع برای را «سرایا القائم» که بود زمان آن در رسید. «الرمادی»

زیرا  نپذیرفتند؛ نفعو مجددًا سیاستمداران ذی ـشده بود نزدیک آنجا به جنگ چوندادیم ـ
جلب  یا خود دست آوردن دستآوردهای شخصیبرای به  این وضعیت را راهی هاآن

 در ما اینکه با خود را دارد. نظامی حزبی تشکیالت هر خود ارزیابی کردند. برای منفعتی
نه در به  در و کنیمنمی مشارکت انتخابات نه در نه سر پیاز بودیم و نه ته پیاز و حکومت،

دفاع  مقدسات خود خواستیم از فقط دهیم ونمی مسابقه آنان با هادست آوردن منصب
دستگیرها  ها وو ما در صف تحمل سختی بسنده نکردند نپذیرفتن نیز حتی به آنان کنیم،
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سرایا  در که مؤمنانی از برخی که بود چنیناین مؤمنان قرار گرفتیم. در صفوف هایشدن
 پلیس و ارتش و مسلح نیروهای بودند رهسپار پیکار شدند و ضمِن صفوف داوطلب القائم
نیز  تعدادی و رسیدند شهادت به هاآنتعدادی از  قرار گرفتند. تروریست با مبارزه هایگروه

دیگر منتشر  برخی با همدردی وها آن از به برخی تسلیت همین صفحه، در و شدند زخمی
 مؤمنان از برخی موصل، در ایمن ساحل ها ازوجب آزادسازی آخرین شد تا آنجا که در

 در دعوت، این به کنید مؤمنانمالحظه می که طورالحمد لله همان شدند.  زخمی
 آنچه در امکان داشتیم ما هر کردند و شرکت مقدسات از دفاع و عراق سرزمین آزادسازی

با ما  هاآنبا  هایی کهگیریسخت ها برای ممانعت وتالش تمام رغمدادیم علی انجام
 مواجه شدند.

 َنَسب و است؛ الحسن... صالح اسماعیل احمد من، نام است. من جد مهدی، ـ امام
 یابی.می دعوت رسمی سایت جزئیات در با مرا

 از اند. پسشود دزدیدهمی نامیده وطنی امنیت که نیرویی را مکتب محتویات و ـ ُمهر
 که کردند ظالمانه متهم را ما هاآنکردند.  حمله مکتب به هاآن نجف، در اخیر تظاهرات

در  باال بیانیۀ در را خود موضع ما .1ایمکرده رهبری آزار و اذیت مراجع برای را تظاهراتما 
 پذیریم.را نمی فردی از سوی هیچ امنیتی ِاخالل اینکه و نمودیم بیان 2همین صفحه

 روایی، و قرآنی دالیل عقلی، جمله از ام.کرده منتشر نوشته، هاکتاب در را ـ من دالیل
گاه شوی.  رسمی سایت در توانیانجیل. شما می و تورات دالیلی از همچنین و بخوانی و آ

                                                                                                                                                                 
اهراتی در نجف تظ 30/6/2017عصر  ۀرسانی )به طور دقیق قطع برق( در نیمدر اثر بدتر شدن خدمات - 1

 اشرف شروع شد. قابل دسترسی در:
https://www.alhurra.com/a/najaf-demo-shots-fired/374256.html 

نوشت بر آن تقدم این پیدر موضوع بعدی در این کتاب؛ اما علت  2/7/2017منتشر شده در تاریخ  ۀبیانی - 2
منتشر  30/6/2017باشد که در تاریخ می« آزادسازی موصل»موضوع  ۀنوشت دنبالموضوع، این است که این پی

 شده بود.

https://www.alhurra.com/a/najaf-demo-shots-fired/374256.html
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 خواستارم. شما توفیق خداوند برای از
گاه و بخوان  تو آخرت تا برای دیگری اعتماد نکن به بشناس؛ را خودت حقیقت و شو آ

 بگیرد. تصمیم
 :خدایی بی توهم ـ کتاب

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ دربارۀ ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017جوالی  5نوشت/ پی

 عدی الناشی: سالم بر شما...
هایی از دو طرف به ها، کشتهبنده اعتقاد دارم این یک جنگ است و همیشه در جنگ

جا خواهند ماند. حال چگونه ممکن است شهرهایی از جرثومۀ سنگینی مثل داعش، بدون 
تر شما اقدام به دادن شهیدان آزاد گردند؟؟؟؟؟؟ این از یک سو... از سوی دیگر کمی قبل

کردید و ادعا کردید عراق آزاد نشده و نخواهد « سرایا القائم»ن ایجاد نیرویی نظامی با عنوا
شد مگر با مشارکت این نیرو در دفاع از عراق... ولی ما اکنون آزادسازی موصل را جشن 

مشارکت  هاآنگیریم و پایان داعش را در عراق شاهد هستیم بی آنکه شما در نبرد با می
 کرده باشید. پاسخ شما چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
سخن من در باال برای عاقالن روشن است. من خواستار بازخواست کسانی هستم که 

اند. اگر شما دیدگاه دیگری داری مختاری. از خداوند برای مسبب این درد و ویرانی شده
 خواستارم.شما توفیق 

بنده معتقدم شما دقیق نیستی. من نگفتم موصل هرگز آزاد نخواهد شد مگر فقط با 
با این حال واقعیت این است که بسیاری از داوطلبان در سرایا «. سرایا القائم»مشارکت 
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 توانی در همین صفحه ازالقائم در نیروهای مسلح رسمی عراقی شرکت کردند و شما می
شهیدان و مجروحان مؤمن مطلع شوی. ما تا آخرین وجب از ساحل  های تسلیت بهپیام

هایی بنابراین ما مشارکت داشتیم و قربانی؛ ایمن در موصل که آزاد گردید مشارکت داشتیم
گردد. اگر شما هایمان بر جا گذاشت که خاموش نمیدادیم که درد و آتشی در دل

رای شما توفیق و استواری خواهانم. خواهی منکر این مطلب باشی، آزاد هستی و من بمی
کنم بنده آنچه را که اندکی پیش در پاسخ به به یکی از سؤال کنندگان نوشتم کپی می

شاید برایت سودمند باشد چرا که جزئیات مسئلۀ سرایا در آن وجود دارد و اینکه رویارویی با 
 ما چگونه به آخر رسید؛ اگر شما خواهان دانستن حقیقت باشی.

ـ ما از اتفاق افتاد 2014در سال  یقطور دقآنچه به یاـ یستیترور  یهارۀ سازماندربا»
ها مسلح کردن ما را آن یول یمروز اوِل سقوط موصل با حکومت ارتباط برقرار کرد

داعش را  یهمشارکت در نبرد عل یتوسط ما برا ینظام یروهاین یلتشک یو حت یرفتندنپذ
کردند و کار به سقوط  ینینشها عقبکه آن یتا وقت یمرها کرد رامسئله  ینرد کردند. ما ا

 یلدفاع از مقدساتمان تشک یرا برا« القائم یاسرا». در آن زمان بود که یدرس «یالرماد»
 یراز  یرفتند؛نپذ نفعیذ  یاستمدارانـ و مجددًا سشده بود یکچون جنگ به آنجا نزدـ یمداد
جلب  یاخود  یشخص یآوردن دستآوردها ستبه د یبرا یرا راه یتوضع ینها اآن

ما در  ینکهخود را دارد. با ا ینظام یالتتشک یکردند. هر حزب یابیخود ارز  یبرا یمنفعت
و در نه در به  کنیمیو نه در انتخابات مشارکت نم یازو نه ته پ یمبود یازحکومت، نه سر پ

از مقدسات خود دفاع  یمو فقط خواست دهیمیها با آنان مسابقه نمدست آوردن منصب
 یرهاو دستگ هایبسنده نکردند و ما در صف تحمل سخت یزن یرفتنبه نپذ یآنان حت یم،کن

 یاکه در سرا یاز مؤمنان یچنین بود که برخ. اینیمدر صفوف مؤمنان قرار گرفت یهاشدن
و  یسمسلح ارتش و پل یروهایشدند و ضمِن صفوف ن یکارالقائم داوطلب بودند رهسپار پ

 یزن یو تعداد یدندها به شهادت رساز آن یقرار گرفتند. تعداد یستمبارزه با ترور  هایروهگ
منتشر  یگرد یبا برخ یها و همدرداز آن یبه برخ یتصفحه، تسل ینشدند و در هم یزخم

از مؤمنان  یدر موصل، برخ یمنها از ساحل اوجب ینآخر  یشد تا آنجا که در آزادساز 
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دعوت، در  ینمؤمنان به ا کنیدیکه مالحظه م طورهمان د لله شدند. الحم یزخم
 یمعراق و دفاع از مقدسات شرکت کردند و ما هر آنچه در امکان داشت ینسرزم یآزادساز 

ها با ما که با آن هایییریگممانعت و سخت یها براتمام تالش رغمیعل یمانجام داد
 «.مواجه شدند

 :2017جوالی  5نوشت/ پی
Hameed Al Rubaieشود این جوانانی که در نبردهای : سؤال: چگونه ارزیابی می

 موصل و دیگر نبردها بر زمین افتادند شهید هستند یا نه؟ لطفا پاسخ دهید.

 Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. پاسخی را که اندکی پیش به یک پرسشگر نوشتم 
 پاسخ سؤال شما در آن هست:کنم. برای شما نقل می

ـ ما از اتفاق افتاد 2014در سال  یقطور دقآنچه به یاـ یستیترور  یهادربارۀ سازمان»
ها مسلح کردن ما را آن یول یمروز اوِل سقوط موصل با حکومت ارتباط برقرار کرد

ا داعش ر  یهمشارکت در نبرد عل یتوسط ما برا ینظام یروهاین یلتشک یو حت یرفتندنپذ
کردند و کار به سقوط  ینینشها عقبکه آن یتا وقت یمرها کرد رامسئله  ینرد کردند. ما ا

 یلدفاع از مقدساتمان تشک یرا برا« القائم یاسرا». در آن زمان بود که یدرس «یالرماد»
 یراز  یرفتند؛نپذ نفعیذ  یاستمدارانـ و مجددًا سشده بود یکچون جنگ به آنجا نزدـ یمداد
جلب  یاخود  یشخص یآوردن دستآوردها ستبه د یبرا یرا راه یتوضع ینها اآن

ما در  ینکهخود را دارد. با ا ینظام یالتتشک یکردند. هر حزب یابیخود ارز  یبرا یمنفعت
و در نه در به  کنیمیو نه در انتخابات مشارکت نم یازو نه ته پ یمبود یازحکومت، نه سر پ

از مقدسات خود دفاع  یمو فقط خواست دهیمیآنان مسابقه نمها با دست آوردن منصب
 یرهاو دستگ هایبسنده نکردند و ما در صف تحمل سخت یزن یرفتنبه نپذ یآنان حت یم،کن

 یاکه در سرا یاز مؤمنان یچنین بود که برخ. اینیمدر صفوف مؤمنان قرار گرفت یهاشدن
و  یسمسلح ارتش و پل یروهای صفوف نشدند و ضمِن  یکارالقائم داوطلب بودند رهسپار پ

 یزن یو تعداد یدندها به شهادت رساز آن یقرار گرفتند. تعداد یستمبارزه با ترور  هایروهگ
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منتشر  یگرد یبا برخ یها و همدرداز آن یبه برخ یتصفحه، تسل ینشدند و در هم یزخم
از مؤمنان  یدر موصل، برخ یمنها از ساحل اوجب ینآخر  یشد تا آنجا که در آزادساز 

دعوت، در  ینمؤمنان به ا کنیدیکه مالحظه م طورهمان شدند. الحمد لله  یزخم
 یمعراق و دفاع از مقدسات شرکت کردند و ما هر آنچه در امکان داشت ینسرزم یآزادساز 

ها با ما که با آن هایییریگممانعت و سخت یها براتمام تالش رغمیعل یمانجام داد
 «.اجه شدندمو 

** ** ** 

 های حوزۀ علمیهای برای اطمینان دادن مراجع نجف، اساتید و طلبهبیانیه

Ahmed Alhasan /2017جوالی  2احمدالحسن: 

 !علمیه هایحوزه هایطلبه و اساتید و نجف مراجع به
 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

 یا امکان ندارد ما زندگی که دهیم اطمینان شما به مایلیم به اطالع شما برسانیم و
 از و اعتقادی است ما، دعوت دهیم؛ زیرا بدخواهی هدف قرار را با شما یکی از امنیت

 ما گاهی. کرده استمی دعوت حسنه موعظۀ و حکمت چنین بوده و به اول همان روز
لی این به دهیم و قرار می مورد انتقاد ـداریم اختالف آن با کهرا ـ معین عقیده یا تفکری

هیچ وجه به آن معنا نیست که ما بخواهیم امنیت کسی را که آن عقیده را بنا کرده و به آن 
مراجع  حمایت از موظف به وجود دارند که امنیتی افراد از معتقد است مختل کنیم. برخی

سؤال کردند  من از پیش، مدتی باشند ونیز می دعوت این به از مؤمنان نجف هستند و در
راهنمایی کردم که  را آنان من کناره بگیریم؟! و و بدهیم کار استعفا این ما از است الزم آیا

زیباترین صورت انجام  و شکل بهترین به مکلف هستند آن به شان را که نسبتوظیفه
ما  .هابه خصوص غیرعراقی محترم است، شما برای ما امنیت خون و که بدانید. دهند

گاهشان کنیم و بدهیم اطمینان آنان مایلیم به نه  داریم را ایشان از حمایت ما آمادگی که آ
 از بیش هادولت برخی در انصارش و است جهانی مهدوی، آزار و اذیتشان؛ زیرا دعوت
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 گراییقومی ما ممکن است شعارهای که نکند تصور کس است. پس هیچ عراق در انصار
 است بپذیریم. پسندنا مشخصی کشورهای یا مردم برای که را شعارهایی یا

 و درخواست بازخواست از افراد فاسد را که تظاهراتی کنیم همچنین مایلیم تأکید
 حمایت و به ما باشد! کجا که هر کنیم؛دارد تأیید می عراق مردم مشروع بازستانی حقوق

 دهیم ومی ادامه هستند عراق مردم حق خواستار که شریفی همۀ تظاهرات کنندگان یاری
 شدت شد به کشته نجف اخیر تظاهرات در که «علی سالمی» مظلوم جوان کشتن به

 گوییم.می تسلیت اشعشیره و داراندوست و خانواده به معترضیم و
 :2017جوالی  2کامنت/ 

! احمدالحسنسید جاسم الشریفی: موالی من و پسر موالی من، ای امام من، سید 
برایم پیام بگذاری تا قلبم شاد شود یا دعایی دخیل جدت هستم. تمنا دارم ولو برای یک بار 

ام با آن تقویت شود. جان من و ارواح که با آن در برابر این دنیا یاری بگیرم و معنویات روحیه
 ام فدای تو باد؛ ای امام من و امام مردم.همۀ خانواده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

هم تو را توفیق دهد و خیر آخرت و خواعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا می
 ات گرداند و هر بدی را از تو دور فرماید.دنیا را روزی

 :2017جوالی  2نوشت/ پی
احمد العسکری: من انسانی ساده هستم. راه حق مثل روشنی خورشید در روز، روشن 

وک های مشکاست و نیاز به توضیح ندارد. من از پشتیبانی خارجی نسبت به برخی از حرکت
 نگرانم.آیند دلها میکه از طرف شبکه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

کند؛ از خارج یا عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند از دین حق خودش دفاع می
داخل نترس. حسین همراه اهل بیت و انصارش در حالی که اندک بودند کشته شد ولی 

بلند گرداند؛ زیرا او در زمان خودش دین حق خدا خداوند خواست امر او را آشکار و شأن را 
گیرد. خداوند خود رسانندۀ کند و رفعت میرا به تصویر کشید. آنچه از آِن خدا باشد رشد می
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 امرش است.
 :2017جوالی  2نوشت/ پی

دهم! سید هاشم الجمالی الموسوی: آقای من، ای پسر زهرا! تو را به زهرا قسم می
ای. مرا راهنمایی بفرمایید. دانم به چه وسیلهباط برقرار کنم اما نمیخواهم با شما ارتمی

کنم دعا کنید تا هایتان را بر مسیر حق استوار فرماید. خواهش میخداوند شما را حفظ و گام
 بر هدایِت شما توفیق یافتم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

توانید از ط است. به عالوه میعزیز من خداوند تو را زنده بدارد. این صفحه برای ارتبا
ها ارتباط برقرار کنید و های مکتب در استانطریق مکتب در نجف اشرف یا ممثل

 الله در خدمت شما خواهم بود.شاءان

ها و همدردی؛ پس چگونه ما با داعش ها، تسلیت گفنتاین صفحه آکنده است از عکس
 ایم؟!نجنگیده

 :2017جوالی  2نوشت/ پی
 آشکار چرا کنید! حمایت ما از خواهیدمی نجنگیدید داعش نعمه: شماها که باحسنین 

 دربارۀ شما همیشه اینکه دوم موضوع جهت. یک از این بجنگید؟! آنان با تا شویدنمی
 آتش را به گناه بی مردم هایخانه در حالی که گوییدمی سخن آمیزمسالمت تظاهرات

 کشید!می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. چگونه ما با داعش نجنگیدیم؟! تو خودت این 
ها و همدردی با شهیدان، ها، تسلیت گفتنبینی که پر است از عکسصفحه را می

در تجهیز مبارزه علیه تروریزم، پلیس مرکزی و  هاآنداران ها و دوستمجروحان و خانواده
یمن. ما مجروحانی داریم؛ پس در دل خودت از خدا بترس ارتش تا آخرین وجب از ساحل ا

 توزی کورت نکند.تا کینه
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 :2017جوالی  2نوشت/ پی

 کاظم حسین آل عبود الحمدانی: ممکن است خودت را بشناسانی؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اگر مقصودت اسم است، اسم من احمد اسماعیل 
ها توانی در کتاباما اگر مقصود شما شناساندن دعوت است، می؛ ... الحسن استصالح 

 های رسمی از آن مطلع گردی.و سایت
 :2017جوالی  2نوشت/ پی

 ای!ام و شما پاسخ ندادهوعد طارق: سید احمد، چند ماه است از شما سؤال کرده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ها در این صفحه برایم میسر نوشتبدارد. خواندن همۀ پیعزیز من، خداوند تو را زنده 
 نیست. سؤالت را اکنون بنویس و اگر چیزی نیازمند پاسخ شخص خودم باشد خواهم دید

 الله.شاءو در خدمت شما خواهم بود؛ ان

 شودگویم زیرا به امنیت شخصی بنده مربوط میدر مورد عکس، پاسخ منی

 :2017جوالی  2نوشت/ پی
 طارق: سالم بر شما ای آقای ما. وعد

 آن وجود دارد که انصار از برخی اجتماعِی  ارتباط هایصفحه در تصویری: اول پرسش
بر تن  ـعقال یعنیعربی ـ همان کسی که لباس گذارند؛می جنابعالی بوک فیس صفحۀ بر را

 شماست؟... تصویر این آیا دارد؛
تأیید  را هاآن آیا چیست؟ «الغضبجیش » به شما نسبت گیریموضع: دوم پرسش

 ناراضی هستید؟... آنان از یا کنیدمی
 منحرف شما یمانی دعوت از او یا کنیدمیتأیید  را هاشم عبد الله آیا: سوم و پرسش

 شده است؟
آشکار  در برابر مسلمانان و شما خواهیم دید را زمانی شما چه اینکه آخر: پرسش

 خواهید شد؟
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خداوند شما را رعایت و حفظتان فرماید. چند سال است دعوت شما را از شما متشکرم. 
 کنم.دنبال می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

در مورد  اما؛ دارد من ارتباط شخصی امنیت دهم؛ چون بهنمی در مورد عکس پاسخ
اخیر  زمان در اینها هستند همگی دعوت این داشتن به ایمان مدعی که منحرفی افراد

فقط خواهان  آنان اند.نکرده دیدار من با و شناسندنمی مرا اصالً  اند وکرده مانادعای ای
 هستند. منحرف نظر اخالقی آنان از از برخی و دنیا،

 از اشرف، نجف در امخانه در با مردم دیدار بنده برای علنی ظهور بازگشت مسئلۀ اما
 نزدیک مؤمنان دعای با و مّنت خود و فضل با را آن که سبحان خواستاریم خداوند

 الله.شاءان بفرماید؛

 اممن از شاگردان صدر دوم نبوده

 :2017جوالی  2پی نوشت/ 
Asaad Mohsenآیا تو از شاگردان شهید صدر دوم بودی؟ : 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 ام.عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. نه نبوده
 :2017جوالی  3نوشت/ پی

 َۗAbdul Latef:  ای برادران ما، ای انصار احمد بن الحسن ما را نورانی کنید؛ شاید
عجل الله تعالی کنید او پسر امام مهدی ـسوی او هدایت کند. شما ادعا میخداوند ما را به

 ـ است. اسم کامل او چیست؟ اسم مادرش چیست؟ و آیا برادران یا خواهرانی دارد؟فرجه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

توانی از َنَسبم با جزئیاتش در آدرس زیر مطلع من، خداوند تو را زنده بدارد. میعزیز 
 الله در خدمت شما هستیم.شاءشوی؛ و ان

http://almahdyoon.org/imam/siraa/nassab.html 
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 سخن علیه داعش و وهابیت در این صفحه واقعاً بسیار است!

 :2017جوالی  3نوشت/ پی

حال ه تا ب کنید.یم یساز شما هم فتنه .است یتیکفایًا آدم بواقع یعباد :یابو مجتب
 برادرانعلیه  در حالی که دانیدیب امام میرا نا . خودییدبگو یزیعلیه داعش چ یدمند

من در  ییدبگو خواهیدیاست و م یدتهد یکشما  یامپ ینا اید!برخاستهمبارزه به  خودتان
مطلب را یک من علیه شما اقدام کنم.  توانمیم مشما مراجع هستم و هر وقت بخواه یانم

 یاواهمه یچو هشوند یممحافظت آسمان طرف که مراجع از کنم؛ اینزد میگوششما به 
 !شوندیپنهان نم هادخمهو در  از مرگ ندارند

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
این  هایدیگر پیام از توانیشما می داعش، و وهابیت علیه سخن مسئلۀ در مورد

گاه صفحه  در این خصوص خواهید یافت. های بسیاریپیام و شوید آ
 تسّلی برای شهدا و های تسلیتپیام َمملو است از صفحه به عالوه خواهی دید که این

تا  علیه تروریسم مبارزه مرکزی و پلیس ارتش عراق، در دعوت این به مؤمن هایزخمی و
داریم. قبل از اینکه متهم کنی، مطلع  هاییزخمی شد. ما آزاد وجبی که از موصل ینآخر 

 شو؛ زیرا خداوند باالی سرت است.
 این با این سوء برداشت، و تحریف شده شکِل  این شما به توسط بیانیۀ باال خواندن اما

 را خودمبنده  هستم؛ گویم راستگوآنچه می در بنده گردد اماتنها به خود شما بازمی
در مورد  شناسند.می مرا شناسند نیزمی مرا آنانی که و هستم فردی راستگو که شناسممی

 را فقهی هایپرسش که دعوت این به مؤمنان تعدادی از ام،کرده آنچه در این بیانیه بیان
گاه آن رسانند ازمی من به  هستند. آ
 :2017جوالی  3نوشت/ پی

 شما موارد پنهانی دربارۀ اگر است. بهائیت و بیتعلی البصری: وضعیت شما مثل با
وجود دارد که باعث  مشخصی کشور سرویس اطالعاتی خواهد شد که شود روشن تحقیق
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 کنید. عجیب و غریب دعوت و منحرف عقیدۀ این به شود شمامی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

بحث  این هستی. معرفت و علم اهل شما جزو را مطالعه کن اگر 1اکمال دین بحث
 را قرآنی آن متن که است ایمنحصر در عقیده حقیقت، چگونه که کندمی بیان شما برای

 است و غیر آن، انحراف است. نموده مشخص
 :2017جوالی  3نوشت/ پی

 .شودیم یداپ یمدع یککه هر روز  شودیطور نمینا :یالموسو  حیدر
مؤمن که  یدارد مگر کسمیدوست نرا و ، تیعلی : ایدفرمایم خدارسول  حدیث

 ...منافق و فرزند زنا و فرزن حیضدارد مگر میرا دشمن نو و تباشد 
از شماها  یکی. هر روز میان شیعیان مشهور ینهمچن وروشن است  یثحد مفهوم این

دارند شما را باور  یکه عقل ناقص یفقط کسان خواهید؟یاز ما چه م !شودیظاهر م
 ...کنندیم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو و حقیقت را خودت بشناس:  بخوان، آ
 :خدایی بی توهم ـ کتاب

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017جوالی  3نوشت/ پی

                                                                                                                                                                 
 https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-wقابل دسترسی در:  - 1
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w
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Mohammed Shammoیدم؛شما را شن یهااز خطابه یکیمن  یمه صراحت بگو: ب 
 .کنممین یدوجه تائ یچشما را به هبیان روش  .بود یزآمینتوه یلیخ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

شوی شما در اشتباه زنده بدارد. اگر بیشتر دقت کنی متوجه میعزیز من، خداوند تو را 
هستی. من هیچ کنفرانس ویدویی ندارم. فقط بعضی از موارد ضبط شده، دیدارها و 

 های علمی صوتی دارم از جمله همین بحث دربارۀ آیۀ اکمال دین و داللت آن:بحث
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

را در « خداییکتاب توهم بی»و « عقاید االسالم»توانی کتاب می همچنین شما
 های زیر بخوانی:آدرس

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 
 :2017جوالی  3نوشت/ پی

 م!محتر  احمدالحسنمنی منی العبیدی: سید 
 پس از عرض تحیت،

مند بیانیۀ شما آراسته به روح تسامح، احترام و اخالق عالی است که شما از آن بهره
مرد دینی وجود داشته باشد؛ هستید و چنین توصیفات اخالقی و روحانی باید در یک بزرگ

شود، به خصوص برای زیرا وی برای دیگران و فرزندان جامعه، رهبر محسوب می
ها معتقد، و را رفتار یک مرد دینی، ترجمان اصول مذهبی است که او به آنمقلدانش؛ زی

شرح اصول و روح اسالم حقیقی است که دین، همۀ آن را آورده است؛ چرا که دین نزد 
اند؛ حقیقتی که خدا، اسالم است؛ همان حقیقتی که رسوالن به خاطرش فرستاده شده

خر کائنات و خاتم رسوالن )که بر او و حامل جزئیاتی است تا به آنجا که به دست ف
ها باد( به انتها برسد. این وظیفه با این حدیث ترین سالمخاندانش بهترین صلوات و کامل

 «.ام که مکارم اخالق را کامل کنممن تنها برای این آمده»شود: خالصه می
 ولی!!!

ها و کلماتی رتتواند تواضع و ضعف باشد در حالی که بیانیۀ شما با عباتسامح نمی
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ها، عذرخواهی از ستمکاِر بدکردار طوری که از این عبارترسد بهضعیف به پایان می
شود؛ و در اینجا مقصود، مرجعیت علیا است و آنچه از مرجعیت صادر شده فهمیده می

برای همۀ مقلدان و دیگران مشترک است که در حال حاضر عبارت است از تشویق به 
ترین تظاهرات کنندگان اگر به عنوان مثال هموطنان، پیش پا افتادهعمل مجرمانۀ کشتن 

حقوق قانونی و مشروع خود را مطالبه کنند؛ که عبارت است از تأمین دست کم بخشی از 
گراد در جریان برق به خصوص در وضعیتی که میانگین دما تا باالی پنجاه درجه سانتی

رود؛ در حالی که واقعیت بیش از این را نشان ـ باال میطبق گزارشتان وضعیت جویسایه ـ
؛ چرا که حتی این مسائل در شودطور رسمی بیان نمیشود بههر چه دانسته میدهد زیر می

سیاست، تأثیرگذار است؛ زیرا منجر به درخواست تأمین برق بیشتر، نیاز به تعطیل ادارات 
و دیگر موارد خواهد شد...  رسمی یا زودتر برگزار کردن امتحانات عمومی دانشجویان

ها به پایان رساندی، کارآمد تان که بیانیۀ فوق را با آن عبارتهای جناببنابراین عبارت
گناهان و نتیجه به نابودی کشاندن روح بی نیست و با وضعیت کنونی تناسبی ندارد و در

ا برق به ـ خواهد انجامید آن هم برای اهداف شخصی، تبه عمدمجروح کردن دیگران ـ
های علمیه و مانند درخواست مادی برای حوزه هاآنهای حوزه داده شود تا وجود طلبه

شیعه هستند حتی در  هاآنای محقق شود چرا که مرجعیت دینی و فایدۀ معنوی طایفه
ـ اما هر کنمخواهم که از واژگان مذهبی استفاده میعذر مینشین عراق ـجاهای شیعه

های حاکی از اندوه، اعتراض، بنابراین عبارت؛ جایگاهی، سخن مخصوص به خود را دارد
تسلیت و تصدیق مظلومیت شهدای برق، اصال کافی نیست و قطعًا پذیرفته نیست و واجب 

گیری با مسئولیت بیشتری اتخاذ کنید؛ نه تر باشد و شما موضعگیری، راسخانهوضعاست م
اینکه مانند انجام شدن کارها توسط مرجعیت یا فرزندانش باشد که تا کنون خود را مکلف 

اند و مبتال به پیروزی همراه با گناه به صدور دو سطر بیانیۀ عذرخواهی یا دلداری نکرده
تواند پذیرفته گردد. پس حق را بگو گرچه بر ضد خودت و یی نمیاند. چنین مدعاشده

نزدیکانت باشد؛ زیرا خداوند متعال حق است و حق را دوست دارد و کسی که از بیان حق، 
کند شیطاِن ُگنگ است. پس واجب است دعوت به مطالبه با قصاص عادالنه سکوت می

نجام شود؛ چون صدایی رساتر از حق برای این دو شهید با تأثیر بیشتر و صدای رساتری ا
وجود ندارد تا مردم، قانون، دادگاه و مجلس، سخن خود را اخذ کنند. قانون مثل مرگ 
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برای همه است پس باید موضع خود نسبت به مرجعیت را تعیین کند؛ مرجعیتی که کارها را 
تی که دیروز به ریختن خون و اجرای آن توسط مقامات امنیتی کشانده است تا اوامر مرجعی

فتوای جهاد کفایی را صادر کرد از ما حمایت کند و وقتی این مسئله با مصالح مرجعیت، 
تعارض پیدا کرد ما را کشت به جای اینکه حامی مردم در مظلومیت و جنگ با فساد و ستم 
باشد. مردم را با خونسردی کشت و حضرت شما باالتر از همۀ اینها عذرخواهی و اعتراض 

رسانی؛ فقط این مانده که به مرجعیت ات را با این همه آرامش به پایان میبیانیه کنی ومی
بگویید این قربانی مردم از طرف ما برای شما است و امیدواریم به بهترین شکل آن را قبول 
کنی...!!! ای برادرم رسالت مهدوی، امید مظلومان است، به همین سادگی و به خصوص 

وردۀ ما، و هدف از این رسالت، پر کردن دنیا از قسط و عدل است در عراق مظلوم و زخم خ
 پس از آنکه از جور و ستم پر شده است... با تشکر.

 کننددهی تظاهرات میداری نجف و شبکۀ ایرانی الکوثر ما را متهم به جهتاستان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

دیگر مقاماتی که  و 1الکوثر ایرانی شبکۀ و نجف داریخداوند شما را زنده بدارد. استان
اند که تظاهرات نجف را برای کشتن مراجع، دینی هستند ما را متهم کرده هاآنبرخی از 

 ایم. بیانیۀ فوق برای توضیح این مسئله بود.جهت دهی کرده
ای که مجروح شدند یا زندگانی خود را برای مطالبۀ حقوق اما در مورد جوانان ستمدیده

 هاآنها دادند، قطعًا ما درخواست قصاص از کسانی را داریم که بر ق عراقیخود و حقو
 اند و این از ملزومات اعتراض است.تعدی کرده

 :2017جوالی  3نوشت/ پی

                                                                                                                                                                 
 قابل دسترسی در: - 1

http://cutt.us/ooW78 
http://www.alkawthartv.com/news/81208 

http://cutt.us/ooW78
http://www.alkawthartv.com/news/81208
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Jasoor Auaadسالم بر شما : 
دهید؟ چه بسا ما از ام. آیا برنامۀ خود را توضیح میبنده تازه از شما مطلع شده

 شویم!دهندگان شما بیاری

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بخوان و حقیقت را خودت بشناس:
 :خدایی بی توهم ـ کتاب

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره بحثی ـ
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017جوالی  3نوشت/ پی
 طور مختصر.کنی؟ بهبسام السهالنی: چگونه برای صحت ادعایت برهان اقامه می

 کنی؟شود رد میو چگونه دالیل محکمی را که بر بطالن ادعایت اقامه می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو و حقیقت را خودت بشناس. اگر  عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بخوان، آ
مختصر مفید بخواهی و از اهل علم باشی، به بحث آیۀ اکمال دین گوش بده و تدبر کن و 
بفهم چگونه این امر تنها در انحصار یک سمت و سوی عقایدی است و اینکه چه 

 ارد:خصوصیاتی د
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

را بخوانی که « عقاید االسالم»و « خداییتوهم بی»همچنین: خوب است کتاب 
 های زیر بیابی:را در آدرس هاآنتوانی می

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 
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 نویسماین صفحه، رسمی است و خودم در آن می

 :2017جوالی  3نوشت/ پی

دهد احمد بن الحسن است های ما پاسخ مینوشتحیدر الخاقانی: آیا کسی که به پی
 یا شخصی دیگر؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 نویسم.نام من است و خودم در آن میاین صفحه، رسمی و با 
 :2017جوالی  3نوشت/ پی

 !را وسط انداخت شباز هم خوداحمد محسن: 
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. استاندار نجف و شبکۀ ایرانی ماهوارۀ الکوثر و 
دهی صد کشتن مراجع جهتاند که ما تظاهرات نجف را به قدیگران به ما اتهام وارد کرده

به روشنی  هاآنایم و نیز برخی اتهامات باطل دیگر. ما هم موضع خود را نسبت به کرده
 ای؟خاطر و آشفتهتوانیم بدانیم شما را چه شده است و چرا آزاردهبیان کردیم. آیا اکنون می

ش را تاوان شودیدعوا رد و بدل م ینطرف ینکه ب یفراوان یهاتهمتاحمد محسن: 
 یبهداشت یهایسدر سرو یالمؤمنین بودم وحتدر بارگاه امیر یروزمن د دهند.یمردم پس م

 یگرروزها د ینابسیار زیاِد  یدما ینبا ا .بعد از ظهر بود یکآب وجود نداشت. ساعت هم 
 خواهیدیچه م خودتان سر هرمیان شما  بزرگوار، ی. آقاآیدیاز دستمان برم یچه کار 

طرف . ییمک بجوتبرّ  یشاندرو و یتیمان فقرا و یرام یارتز  اما ب یدو بگذار ید شرا بک یگرهمد
 .خاطر یشجز آسا خواهیمینم یزیاز شما چ .است ینیو د یاسیساحزاب شما سخن من 

 کنم.یتشکر م یداز اینکه پاسخ داد

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

نیستم. ما در  هاآنعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بنده نیز از شما هستم و جزو 
ایم بلکه هر کاری ایم و به چپاول حق مردم نیز اقدام نکردههیچ کار سیاسی شرکت نکرده

های حمایت از رسانیم و جمعیتکه در توان داریم برای فقیران و یتیمان به انجام می
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کنیم؛ از جمله جمعیت دار هرآنچه بتوانیم ارائه می هاآنکه ما از طریق یتیمان وجود دارد 
 الله در خدمت شما هستیم.شاءالزهرا در نجف اشرف. خداوند تو را همیشه زنده بدارد و ان

 :2017جوالی  3نوشت/ پی
Hussam Wallaceآیا درست است که شما امام هستی؟ : 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو، بخوان و خودت حقیقت را بشناس. خودت عزیز من، خ داوند تو را زنده بدارد. آ
 پشت خودت را بخاران؛ این برای شما بهتر است.

 :خدایی بی توهم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017جوالی  3نوشت/ پی
Saif Aodaکند؟ من کار خیلی مهمی با سید : چه کسی این صفحه را اداره می

 دارم. احمدالحسن

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

الله در شاءخواهی بنویس و انعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بفرما و آنچه را که می
 ارتباط برقرار کنی. Alaa Alsalemتوانی با دکتر عال سالم خدمت شما هستم. یا می

 :2017جوالی  3نوشت/ پی
 تید.مهند المعزی: شما و داعش دو روی یک سکه هس

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو و خودت حقیقت را بشناس:  بخوان، آ
 :خدایی بی توهم ـ کتاب
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http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017جوالی  3نوشت/ پی

 علی حریب التمیمی صائب ابو مصطفی: صادق محمد طاهر ال.خلیوی
 صاحب النعیم صاحب النعیم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو و خودت  حقیقت را بشناس: عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بخوان، آ
 :خدایی بی توهم ـ کتاب

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017جوالی  3نوشت/ پی
العراقی احمد  محمد حامد الزیرجاوی یوسف العوینی انور 

تظاهرات  الجعفر: حاال کار به جایی رسیده که مهدی درخواست 
 کند!می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو و خودت حقیقت را بشناس:  بخوان، آ
 :خدایی بی توهم ـ کتاب

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
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http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 
 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 
 :2017جوالی  3نوشت/ پی

 یوزر المهندس: احمد العلوانی
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو و خودت حقیقت را بشناس و به  عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بخوان، آ
 بینه و یقین برس. به دیگران اجازه نده برای آخرتت تصمیم بگیرند:

 :خدایی بی توهم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 توانم چند سؤال از شما بپرسم؟، میمدالحسناحیوزر المهندس: عزیزم 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه  هاآنالله از شاءهایت را بنویس. وقتی برگردم انحبیب من، بفرما پرسش آ
 شوم. اکنون باید بروم.می

 ها تا رسآمدی معینباقی ماندن در حوزه

 :2017جوالی  4نوشت/ پی
! از خداوند عزوجل احمدالحسنالحاجة ام حیدر: سالم بر تو ای آقا و موالی من، 

 خواهم که شما پاسخ سؤالم را به زودی زود بفرمایی.می
های تابع یکی از مراجع، معلم هستم و شغلم را خیلی دوست دارم. من در یکی از حوزه

مانم تا برخی از مواردی را خواهم در حوزه بدهم و میبنده فقه و سیره و اخالق درس می



 پیک صفحه ...................................................................................... 634

ـ اصالح کنم. آقای من، از شما طور غیر مستقیمبهکه اختصاص به این دعوت دارد ـ
خواهشی دارم. من متحیرم در حوزه بمانم یا از شغلم منصرف شوم. آقای من، از شما بسیار 

 سپاسگزارم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

از  به خوبی بیندیش و خداوند شما را زنده بدارد.برکاته.  و رحمة الله و السالم علیکم و
های حوزه در ندارد مانعی اطالع حاصل کن و امنموده بیان که عقایدی جزئیات همۀ

 سرپرست او خواستارم؛ تسدید و تو توفیق برای خداوند بمانی. از ـ باقییک زمانی تاـ هاآن
 کند.صالحان را سرپرستی می و است من
 :2017جوالی  4نوشت/ پی

محمد الهاللی: آقای ما، دیشب در بیمارستان مدینة الطب بغداد همراه برادر و دوستم 
ابو محمد الحسیناوی بودم. او از ناحیۀ سر در جنگ اخیِر آزادسازی شهر قدیم موصل 
آسیب دیده است. آقای ما، ما چه فجایعی در بیمارستان دیدم! جوانانی مثل دستۀ گل که 

ع و سر و چشم و پایشان زخمی شده است در حالی که بیمارستان به دلیل اعضایشان قط
های پزشکی بود. داروی کافی برای روز خالی از مراقبت 7مرخصی یا تعطیالت عید تا 

ـ به بیمار یا مجروح که الزم است رعایت شودهای معین ـمجروحان وجود ندارد و سر وقت
ن گفتند یک جوان حشد الشعبی در طبقۀ یازدهم شود. ای آقای ما، به مدارو داده نمی

روز است که هیچ دارویی به او داده نشده و پرستارها او  9بیمارستان عدنان بستری است و 
اش خبر ندارند و راهی برای اتصال اند؛ زیرا او هیچ همراهی ندارد؛ چون خانوادهرا رها کرده

ین بار اقدام به شکایت به مسئولین وزارت اش نیز وجود ندارد. آقای من، ما چندبا خانواده
ای نداشت. حتی مدیر بیمارستان آمد و با هدف نشر و تبلیغات با ما و کشور کردیم ولی فایده

ها عکس سلفی گرفت ولی او هیچ تغییری ایجاد نکرد و هیچ دیگر مجروحان در سالن
تونیم کاری ما نمی»به صراحت با لهجۀ عراقی گفت:  هاآناقدامی نکرد. حتی یکی از 

 پس حساب ما با خداست؛ و او چه نیکو وکیلی است؛ ای آقای ما.«. براتون بکنیم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم هر وقت بخواهد باب گشایش را به عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا می
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 فضل خودش باز کند؛ که او ارحم الراحمین است.
 :2017جوالی  4نوشت/ پی

Rasha Kamelگویم. با پیگیری که از راه دور از تو : یک کلمۀ منصفانه در حقت می
 ام آنچه در تو یافتم در بسیاری از مدعیان دین نیافتم!انجام داده

خداوند شما را به هر خیری توفیق دهد و با نگهبانی خدای رحمان پایدار باشید؛ 
 فراتری. هاآنشمایی که با اخالقت از 

 خواهم مرا با مکارم اخالق تربیت کنددا میاز خ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 با مرا که خواستارم خداوند از و متشکرم؛ بنده، به نسبت ظن حسن خاطر شما به از
 ندهد. قرار مقام یا خواهندگان دنیا یا ریا از اهل مرا و تربیت کند اخالق مکارم

 :2017جوالی  4نوشت/ پی
السماوی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. از شما التماس دعا دارم؛ عبد الرضا 

 واقعًا در تنگنا هستم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از خدا 
رپرست من است و خواهم کارت را آسان گرداند و هر بدی را از تو دور فرماید. او سمی

 کند.صالحان را سرپرستی می
 :2017جوالی  4نوشت/ پی

شود مناسبتی، بنده با یکی از پیروان کسی که مهدی نامیده میناجی المیاحی: به
گوید پیروان مرجعیت باطل هایش حمله به مرجعیت است و میکنم. همۀ حرفدیدار می

 ام.ت که بنده فهمیدههستند و هیچ مرجعی وجود ندارد. این حقیقتی اس

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو و خودت حقیقت را بشناس و به  عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بخوان، آ
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 بینه و یقین برس. به دیگران اجازه نده برای آخرتت تصمیم بگیرند:
 :خدایی بی توهم ـ کتاب

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017جوالی  4نوشت/ پی

امام مهدی هستم و به گویی من وصی مرتضی محمد: موالی من، یمانی! شما می
 کنیبار( استناد میشنبۀ مصیبت)پنج« رزیة الخمیس»حدیث 

 که پیامبر در آن وصیت کرد.
 هستم. گویی پسر امام مهدیمی یک جای دیگر

 هستم! گویی من وزیر امام مهدیهم می یک بار
 باید به شکلی واضح به انصارت توضیح بدهی

 اگر پسر مهدی هستی
داشته باشی و این مادر باید معروف و شناخته شده باشد نه اینکه حتمًا باید مادری 

 ای است بزرگ!مخفی بوده باشد؛ این مغالطه
 مورد دوم:

کنی و طبق اخبار موثق، ـ استناد میاز جمله شهید صدرهای علما ـبه وصیت از کتاب
 شدی.تو در دهۀ نود در درس شهید حاضر می

 بسیار خوب.
آورم اما معروف است که ه من حدیث را به شکل دقیق به یاد نمیچرا این حدیث؟ البت

امام صادق فرموده است یمانی، خراسانی و سفیانی در یک سال و یک ماه و یک روز خروج 
 کنند.می

 خراسانی و سفیانی کجا هستند؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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گاه شو و خودت حق یقت را بشناس و به عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بخوان، آ
 بینه و یقین برس. به دیگران اجازه نده برای آخرتت تصمیم بگیرند:

 :خدایی بی توهم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 شود؟چه وقت عراق از داعش خالص می

 :2017جوالی  4نوشت/ پی

شما . چرا یددارم و خواهشمندم پاسخ آن را بده ی: سؤالیملک یبصراو  یدرح
و  یسیکاغذ بنو یرا رو  یانیهب یستبهتر ن کنی؟منتشر میبوک  یسفهایتان را در بیانیه

 ی[از امام مهد ] یهست یفرزند امام مهد شما . دوم اگر یبزنآن مهر خود را بر 
 ید.پاسخ دهخواهشًا  اً خواهش ؟!شودیمخالص عراق از داعش وقت چه  یدینپرس

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

شود آن هنگام که مردم عراق چنین تصمیمی بگیرند یا درصد از داعش خالص می
ها چنین تصمیمی بگیرند؛ تصمیم بگیرند به راه حل منطقی و صحیح بزرگی از عراقی

ـ دور بزنند: چرخندتا به امروز در آن می 2003که از سال برسند نه اینکه در مداری بسته ـ
راَد اللُه ِبَقْوٍم ُسْوءًا َفال َمَردَّ َلُه َو ما َلُهْم ﴿ِإنَّ اللَه ال یَغیُر ما بِ 

َ
ْنُفِسِهْم َو ِإذا أ

َ
ی یَغیُروا ما ِبأ َقْوٍم َحتَّ

دهد تا آن هنگام که آنان به راستی که خداوند قومی را تغییر نمی) ِمْن ُدوِنِه ِمْن واٍل﴾
هیچ برگشتی برای آن خودشان خود را تغییر دهند؛ و چون خدا برای قومی تباهی بخواهد 

 .]11رعد: ] (نیست، و برای آنان به غیر از او حمایتگری نخواهد بود
 :2017جوالی  4نوشت/ پی
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حسین المحمداوی: آیا امکان دارد شما را ببینیم؟ و ظهور علنی برای مردم چه زمانی 
 است؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

کند و امکان ه خداوند کارها را آسان میاللشاءعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. ان
ام بودم و با مردم دیدار حضور علنی برایم فراهم خواهد شد؛ همچون گذشته که در خانه

 کردم.می

 های تبلیغاتی موجود در صفحهآگهی

 :2017جوالی  4نوشت/ پی

گهیاحمد کریم: موالی من، چه کسی از شما پشتیبانی می های کند و مسئول آ
 تبلیغاتی است؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گهی های تبلیغاتی وجود داشته باشند بنده از عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اگر آ
کنند اطالع ندارم. برخی از مؤمنانی که این صفحه را اداره و از آن مراقبت می هاآن

گهی رد که مؤمنان به این های مالی وجود داهای تبلیغاتی هستند و پشتیبانیمسئول آ
 پاداش خیر دهد. هاآنکنند؛ خداوند به دعوت تقدیم می

 گوید؟آیا شخص دیگری وجود دارد که در این صفحه پاسخ می

 :2017جوالی  4نوشت/ پی
Aqeel Jasim Mohammed هستی که به مردم  احمدالحسن: پرسش: آیا شما همان

دارد که مدیر سایت است به مردم بوک وجود دهد؟ یا شخص دیگری در فیسپاسخ می
 دهد؟پاسخ می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

دهم. این صفحه، صفحۀ شخصی و ـ در این صفحه پاسخ میاحمد الحسنمن ـ
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گاه شوی. رسمی من است. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. می توانی بخوانی و خودت آ
 بگیرد: به شخص دیگری اعتماد نکن تا برای آخرتت تصمیم

 :خدایی بی توهم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017جوالی  4نوشت/ پی
 خوای تغییر ایجاد کنی؟... برو سراغ اونا!عالء الحسانی غسان الشحمانی: مگه نمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو و خودت حقیقت را بشناس. به  عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بخوان، آ
 ماد نکن تا برای آخرتت تصمیم بگیرد:شخص دیگری اعت

 :خدایی بی توهم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 جّد من است امام مهدی

 :2017جوالی  4نوشت/ پی
Omniyat Shaiq آیا امام مهدی جد توست یا پدرت؟؟احمدالحسن: سؤالی از : 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
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 َسب و جزئیات اطالع حاصل کنی.توانی در سایت رسمی از نَ او جد من است و می
گاه شو و خودت حقیقت را بشناس. به شخص دیگری اعتماد  به عالوه: بخوان، آ

 نکن تا برای آخرتت تصمیم بگیرد:
 :خدایی بی توهم ـ کتاب

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و الدین، اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 :2017جوالی  4نوشت/ پی

 ثائر الجبوری: محمد فتاح
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

گاه شو و خودت حقیقت را بشناس. به  عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بخوان، آ
 شخص دیگری اعتماد نکن تا برای آخرتت تصمیم بگیرد:

 :خدایی بی توهم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :عقاید االسالم ـ کتاب
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :آن معنای و داللت و ین،الد اکمال آیۀ درباره ـ بحثی
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 زدهدرمان جن

 :2017جوالی  5نوشت/ پی

 بده! را پرسشم حسین، پاسِخ  جدت حق به ـاحمدمن ـ محمد القالف: موالی
 پاسخی پرسیدم ولی مبارک مکتب از را پرسش این علیکم. سالم ـاحمدـ من موالی
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 ـالله وجه ایـ و ایممانده سرگردان هاراه ما در بفرمایی. را امنامه پاسخ امیدارم نیامد؛ برایم
 داشت و زهد بود و بسیار تقوا که دارم یابم. خواهرینمی مشکلم شما برای جز حلی راه

او  به مبارک شما سال پیش دعوت 3از  تقریباً  کرد.آرامش تمام سپری می با را اشزندگی
 باالی که دید شخصی دربارۀ رؤیایی اینکه از پس البته آورد، به آن ایمان للهالحمد  و رسید
 کنید. وی بیعت او است با مهدی ظهور کرده مردم، ای :گویدمی رفته، کعبه بام پشت
پرده از  پیوندد ودید که به وقوع میرؤیایی پس از رؤیای دیگر می و دیدمی را زهرا

 گوش تغییر کرد، موسیقی حالتش قبل، سال یک تقریباً  ولی برابرش برداشته شده بود.
بی خودی  فت ومی بی علت راه خمینی آن را حالل کرده است.: گفتمی و دادمی
 و کردمی خندیدن به شروع در برابر همگان ناگهان حال بود.پریشان همیشه خندید.می

 به کنیممی تشویق را اْلن یک سال است او گفت. ترک را حتی نماز که فرارسید روزهایی
دعا  برایش تا برود سید خواهیم نزداو می از پذیرد.او نمی مراجعه کند ولی روانشناس دکتر

 پذیرد. او سنشاو نمی ولی جادو شده باشد؛ یا کرده لمس را چون شاید شیطان او بخواند
وز بدتر ر  به وخیم است و روز به نظر ما حالش گذشته باشد؛ سال 45 از بسا چه باالست،

 کشند در حالی که هر دو ُمسن هستند.رنج می این وضعیت او از مادرش و پدر شود.می
 اوقات تنها بیشتر و جدایی است. پس از اینکه شوهرش او را طرد کرد در ُشُرف طالق

ای موالی  ندارد، طبیبی آن کسی که طبیب چیست؟ ای حل راه نشیند. موالی من،می
 مناسبی تجویز کند. داروی که ندارم توجز  طبیبی ـاحمدمن ـ

 کویت از الحر ابو

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
نْفسانی  درمانی نیازمند و شده زدهجن کنی اوآنگونه که شما حالش را توصیف می

 قرآن با چگونه بیماری مبتال است این به ام کسی کهنوشته پیشین پاسخ چندین در است.
 باشد. داشته را ذکر معالجه و شود. او خودش باید آمادگیمی درمان ذکر و
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 .1خواهی یافت روشنگرانه هایپاسخ کتاب در را هاپاسخ این از برخی
 :2017جوالی  6نوشت/ پی

. خداوند شما را سالم و رحمت و برکات خداوند بر شماهاشم:  یمانیال یهاشم البهادل
برادر  .بزرگ بدارد یعدیبرادر برادرمان عماد سوبرای رحلت ند اجر شما را زنده بدارد. خداو

وفات  دست و پنجه نرم کردن با بیماریکه پس از  ـیامرزدخداوند او را بـ یعدیسو یزمانعز 
دعا درخواست او  یاز شما برا ی من،خداوند اجرتان را بزرگ بدارد. موال ،. سرورمیافت
 .هستی شما اهل دعا که ؛دارم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
اش را بزرگ بگرداند. از های شما و پاداش عماد السویعدی و خانوادهخداوند پاداش

 صبر بر مصیبتشان روزی بفرماید. هاآنخواهم به خدا می
 :2017جوالی  7نوشت/ پی

فرقد الموسوی: سالم بر شما. من از انصار شما نیستم و از مؤمنان به آن هم نیستم و 
 خواهم به آن ایمان بیاورم؛ اما!!!نمی

دهد مقاصد دعوت، خصمانه نیست و ضمن کالم در حال حاضر سخنان او نشان می
شایعه که  شود اینمعلوم میـ شودکه پیام وی به مراجع و همۀ شیعیان رسانده میایشان ـ

را سرنگون  هاآنخواهند ـ با شیعیان دشمنی دارند و میطور خاصبهصاحبان این دعوت ـ
و دعوتشان درست مثل دیگران است و رسول  هاآنای باطل است. وجود کنند شایعه

فرموده اختالف امتم رحمت است. بنده از همینجا انصار را دعوت به پایبند بودن به  خدا
کنم با او شان را نیز دعوت میکنم، و سادات خودمان و علمایین میاین سخن دلنش

مناظره کنند یا به والیت او دعوت نمایند تا شناخت راه حق و یاری دادن آن برای ما میّسر 
                                                                                                                                                                 

پرسش  / 3های روشنگرانه بر بستر امواج ـ سید احمدالحسن: جلد به عنوان مثال مراجعه کنید به: پاسخ - 1
 .353 ۀشمار 
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نماید نه قتل و شود. سخنان ایشان در حال حاضر از تفکر و دعوت به هدایت تعبیر می
ای میان فرزندان خونی ما! بنده متوجه شدم بیشتر انصار های طایفهربایی و ترویج فتنهآدم

 باشند.ها یا مبالغ خمس و زکات نمیاز عامۀ مردم فقیر هستند و برخوردار از حمایت
، سخنان تو راستی و درستی مقاصد دعوت را نشان احمدالحسنپس ای حضرت 

شیعیان به نهی های دهد در این دعوت چیزی جز تشویق دلدهد و همچنین نشان میمی
کنم قلبًا و با ایمان کامل به سخنان او از جنگ میانشان وجود ندارد. انصار را دعوت می

 پایبند باشند.
 و سالم بر اهلش.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
 کرده است. فرقد الموسوی: ظهور مهدوی، بیدارگری

اش افزون شده و پر پیچ و خم. تیرگی و گمراهیهاست. کور و این همان شب فتنه
شود. اند. نه امام هدایتی هست و نه علمی دیده میـ مست گشتهشراببیبیشتر مردم ـ

ها است که گشایش ماِه خدا و درخشش آن و دانند چی به چی است! در این تیرگینمی
خواهد بود؛ زیرا هنگام تنگنا، گشایش خواهد شد؛ زیرا پس از سختی اش، چشمۀ زندگانی

 امتحان، نتایج اعالم خواهد شد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

مطلع شوی و اگر پس از « عقاید االسالم»توانی از عقاید راستین در کتاب شما می
 خواهم بود: ـ در خدمت شمااللهشاءاناطالع یافتن هر گونه سؤالی به ذهنت رسید ـ

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 
 :2017جوالی  7نوشت/ پی

Adel Hasan کارها مشتبه، و حقایق در دریای تاریک گم شده است. چه کسی را :
دالن را دریاب؛ هر روز چیزی تصدیق و چه کسی را تکذیب کنیم. خدایا خدایا خدایا ما ساده

ی جدید! از کودکی دوازده امام را شناختیم که اولشان پدر جدید، شخصیتی جدید و رهبر 
شان. محمد صلوات خدا بر او و بر همگیحسنین، امام علی است و آخرشان قائم آل
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را علیه ما متحد کنید  هاما را نقد کنند و آن یگراند یدنکن یکار  مفاهیم را پیچیده نکنید و
 یشترباشد مردم را ببیشتر  یکشت هایانکه هر چه بادب ـیارندافراد بس ینچقدر او ـ
 .یبدفر یم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

را مطالعه کن و نحوۀ « عقاید االسالم»عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. کتاب 
الله در شاءاستدالل ما بر عقاید حق را بشناس و اگر هر گونه سؤالی به ذهنت رسید ان

 خدمت شما خواهم بود.
 د االسالم:کتاب عقای

https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 
 :2017جوالی  7نوشت/ پی

 ابو علی العمیدی: اما موضوع وصیت
 داللتی بر شما ندارد

 آیا ممکن است وصیت و چگونگی داللت داشتنش بر خودتان را شرح بدهی؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عقاید »طور مفصل در کتاب مسئله را بهعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. این 
گاه شدن سؤالی به ذهنت ام. میشرح داده« االسالم گاه شوی و اگر پس از آ توانی از آن آ
 الله در خدمت شما خواهم بود.شاءرسید ان

 کتاب عقاید االسالم:
https://www.youtube.com/watch?v=7ab7WuR91-w 

 دهدپاسخ میخدایی به الحاد علمی کتاب توهم بی

 :2017جوالی  7نوشت/ پی

 ابو علی العمیدی: برخی از صفحات کتاب شما را خواندم
 «خداییتوهم بی»

 کردم دیدم.این کتاب را خسته کننده و بر عکس آنچه تصور می
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و  در عرصۀ زندگی زمینی« خداییتوهم بی»عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. کتاب 
شناسی و نظری به الحاد علمی پاسخ نظریۀ تکامل و در عرصۀ کیهان و فیزیک کیهان

توانی از دهد. به همین دلیل نیازمند مطالعه همراه با تأّنی و اندکی صبر است. شما میمی
ام. برای شروع، لینک زیر نیز استفاده کنی که در آن موارد بسیاری دربارۀ الحاد بیان کرده

 تر از خواندن باشد:برای شما آسان شاید شنیدن
https://www.youtube.com/watch?v=nnIbwN1flIU 

 :2017جوالی  9نوشت/ پی

عبد الله المحمدی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. آقای عزیز من، خداوند 
 شما را زنده بدارد و مسرورتان گرداند.

 دشوار شرایط روزها این در عزیز ما دانید دانشجویانمی همان طور که کریم من، آقای
پشت سر  را خانه()امتحانات وزارت نهایی امتحانات فصل و کنندمی تحمل را سختی و

 لحظۀ چه در دهد؛رخ می آن در بسیاری هایقطعی یا ندارد وجود برق جریان گذرانند.می
 آن. از پیش یا امتحان
مثل سیستم تهویه و دیگر موارد،  اساسی خدمات از های امتحانسالن نباشد برق اگر

 خالی خواهد بود.
دور بودن  همچنین و همراهش رطوبِت  و حرارت درجۀ بودن باال آیا: است سؤال این

 و است مؤثر اشحافظه و فهم و های اندوخته شدۀ دانشجوبر دانسته مکان دانشجویان،
وجود چنین موانعی اگر با  به دست آورده است، با قبالً  که کیفیت چیزی و مقدار نتیجه در

گیرد و نوعی پاک شدن در حافظه ایجاد نگرانی و استرس همراه شود تحت تأثیر قرار می
 شود؟می

 عزیز بیت اهل و شما خواهممی سبحان خداوند از از شما متشکریم. عزیز ما، آقای
 ایجاد تمکینزمین  در برایتان و کند باز شما برای را فضلش از دربی و کند حفظ را شما

 فرماید.
 .هاآنبر همۀ  و تو بر خداوند درود عزیز؛ خانوادۀ به من و درود دعا دارم؛ التماس
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 ای که دوستش دارد نوآوری کندتواند در عرصههر انسانی می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 بدانند است الزم اولیای امور ولی است آموزش مهم و باوجود اینکه تحقیق و پژوهش
ضروری  نوآوری کند و و دارد ثمره بدهد دوستش ای کهعرصه در تواندانسانی می هر که

مردم تمایل  از بسیاری که باشد هاییدانشکده یا هادانشگاه محدودۀ که حتمًا در نیست
چهارچوبی  در آن را غنیمت شماریم و باید که کوچی است شوند. زندگی،ها آندارند وارد 
یا ناله کردن برای  سرزنش در را خود زمان گیرد وما قرار میکه در دسترس  عمل کنیم

 تباه نکنیم. آن، دیگر موارد مشابه سهم خود یا
 :2017جوالی  9نوشت/ پی

خواهیم به ما توفیق انجام بهترین کوچ را عبد الله محمدی: از خداوند متعال می
آل محمد! سالم خداوند بر  همراه شما بدهد و ما را بر کوچ کردن ثابت قدم بدارد، ای قائم

 .تو و پدران پاکت و فرزندانت مهدیون

 بر فرزندانتان بیش از توانشان تکلیف نکنید

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ـ که متأسفانه فرزندان خود را ناگزیر به عاق پدران یا مادراناولیای اموری هستند ـ
را به  هاآننمایند. در مورد پسران و دختران خود تقوای الهی پیشه کنید و کردن خود می

شان نیست مجبور چیزی که توانش را ندارند یا مناسب حالشان و وضعیت روانی و جسمی
 نکنید.

 :2017جوالی  9نوشت/ پی

 ، سالم بر شما!احمدالحسنمحمد الکربالیی: به امام 
شود تو فارغ التحصیل دانشگاه ـ علم الهام است به جز تو. گفته میمثل انبیاعلم ائمه ـ

توانی این را بصره هستی و همۀ اساتیدت داناتر از تو هستند و البته این بدیهی است. می
بار خودت را مهدی و بار دیگر پسر مهدی و دفعۀ بعد  توضیح بدهی؟ مسئلۀ دیگر اینکه یک
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کنی. لطفا به ما پاسخ بدهید، تو کیستی؟ آیا تو اسماعیل کاطع هستی؟ و یمانی معرفی می
نویسی؟ لطفا به خوانی و در یوتیوب یا توییتر مطلب میاکنون کجا هستی که فیس بوک می

 و ایمان بیاوریم.این سؤاالت پاسخ بده تا از تو پیروی کنیم و به ت

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
نامم احمد اسماعیل صالح است و در سلسلۀ َنَسبم، اسم کاطع وجود ندارد. همان 

 یعنی در سطح اسم شخصی کهچنین ساده ـبینی شما حتی در سطحی اینطور که می
ت چگونه خواهد ای؛ پس وضعیِت دیگر جزئیاـ قربانی گمراهگری شدهنویسیبرایش می

گاه شوی. در این « عقاید االسالم»کنم کتاب بود! شما را نصیحت می را بخوانی و بر آن آ
گاه شدن، اگر کتاب خواهی دید که ما چگونه بر عقیدۀ خود استدالل می کنیم. پس از آ

 ـ در خدمت شما خواهم بود:اللهشاءانرسید ـهر گونه سؤالی به ذهنت 
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 

 :2017جوالی  9نوشت/ پی
 م. صادق الکالبی: آیا تو امام هستی و اطاعت از تو واجب است؟

 خواهم سؤالم را پاسخ بدهی تا مطمئن شوم؟از تو می
َفیئ در اختیار دارم؟ و اکنون در چه وضعیتی هستم من چه مقدار مال به همراه 

 نشسته؟ خوابیده یا ایستاده؟
ها پاسخ ندهی پس تو جاهلی بیش نیستی و پیروانت نیز به اگر به این پرسش

 طور!همین

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ع اطال« دلیل»از « عقاید االسالم»عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. با مطالعۀ کتاب 
گاه شدن، هر سؤالی که به ذهنت برسد ـ ـ در خدمت شما اللهشاءانحاصل کن و پس از آ

 خواهم بود:
http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 
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 :2017جوالی  9نوشت/ پی

Gian Tanu ،و احمدالحسن: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آقا و موالی من ،
ر نجف اشرف! ما انصار اندونزی هستیم. نامۀ مهمی برایتان ارسال کردیم و ها دممثل

امیدواریم به آن نگاه کنید؛ زیرا نیاز شدیدی به یاری شما داریم. با کمال احترام و تشکر. 
 فرستنده: انصار اندونزی.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

الله نامۀ شما شاءزنده بدارد. انو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را 
توانم برای خدمت به شما انجام کنم ببینم چه کار میوقتی به من برسد به آن نگاه می
 دهم. خداوند رسانندۀ توفیق است.

 :2017جوالی  9نوشت/ پی
Ahmad Sobhi.سالم بر شما ای قائم آل محمد : 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 لله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.و علیکم السالم و رحمة ا
 :2017جوالی  9نوشت/ پی

 محمد هستی؟؟؟کند شما از آلمحمد الغرابی: چه چیزی اثبات می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

از « عقاید االسالم»عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. دلیل و واقعیت. در کتاب 
 اطالع حاصل کن:« دلیل»

http://almahdyoon.org/.../books-saed/204-3aqaed-islam.pdf 
 :2017جوالی  10نوشت/ پی

Ali Bajalan.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما : 
نویستم و امیدوارم پیامم را امام و آقای عزیز من! بنده پیام را به انگلیسی می

 دهد. تبرک خوبی با را شما نامحترمانه ارزیابی نفرمایید. خدا
سکوت  اسالم مخالفان شود در مقابلباعث می گاهی دارم. سؤالی که سؤال یک من



  .................................................................  649انتشارات انصار امام مهدی

 ایدئولوژی پیروان توسط داریبرده ببینیم توانیممی امروزه بدهم؛ پاسخی چه دانمنمی کنم؛
 کنند؛ چیزی که سرانجام،می تبلیغ مورد را اینها آن و شودمی انجام هاسلفی و وهابیت

 شود.می بالغ زنان حتی و( دختران)گناه  بی کودکان به تجاوز به منجر
 که قرآن در آیه این پرسند با توجه بهاز ما می شوندبا ما مواجه می مردم که هنگامی

یماُنکْم کتاَب اللِه َعَلیکم :فرمایدمی
َ
ساِء ِإالَّ ما َمَلکْت أ و ) ﴾﴿َو اْلُمْحَصناُت ِمَن النِّ

[ به استثنای زنانی که مالک آنان شما حرام شده است زناِن شوهردار ]نیز بر
 .] 4نسا: ] ([ فریضۀ الهی است که بر شما مقرر گردیده استاید؛ ]اینشده

این آیه را علیه  هاآنکنیم ترویج نمی تجاوز را یا داریبرده ما دهیممی توضیح ما وقتی
داری برده تبلیغ یا حمایت نوع آیه هیچ این دهیم کهپاسخ می هاآنبرند و ما به ما به کار می

 دهد.نمی نشان یا تجاوز را
و اگر موافقت  دهدکه آیۀ مذکور چنین چیزی را نشان می کنندمی پافشاریها آن اما

 که است همان چیزی دهد؛ و اینپرسند پس چه چیزی نشان مینکنیم با اصرار از ما می
 نیستیم. گوییپاسخ به قادر ما

[ به استثنای زنانی که و زناِن شوهردار ]نیز بر شما حرام شده است» در آیۀ من: سؤال
چه معنایی « ایدبه استثنای زنانی که مالک آنان شده»، عبارت «ایدمالک آنان شده

 دهد؟می
نوشتم  انگلیسی زبان اینکه به من از و سؤال موجب ناراحتی شما نشود این امیدوارم

دنبال یک  الله.شاءدهید دفعۀ بعد به عربی بنویسم؛ انیاگر ترجیح م خواهم.می عذر
 خواهم وقتشان را بگیرم.گردم تا برایم ترجمه کند؛ هرچند نمیانصار می
 از سوئد. Ali Bajalanارادۀ خداوند با پیروان شما باد/  دهد؛ برکت خوبی به را شما خدا

 داری در اسالمبرده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 لسالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.و علیکم ا
 وضعیت متناسب با شرایط خودش را دارد. اجتماعی، وضعیت و مکان و زمان هر

 جهان سراسر بود که در موردی اجتماعی و ملزوماتش داریشد برده نازل وقتی قرآن
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 قوانینی یا هااز محدودیت برخی که بود این داد فقط انجام قرآن آنچه منتشر شده بود و
 با گذشت زمیان این و ها برچیده شودظلم و ستم شود برخی از این باعث وضع کند که

 از بهتر پذیرامکان چیزی به نبود؛ زیرا عمل پذیربیش از این امکان مسئله به پایان برسد و
 ای نداشته باشد.مقابله همراه با ناکامی است که هیچ نتیجه

کنند  مطالعه را معاصر فقط تاریخ اسالم، و اگر انتقاد کنندگان قرآن قدمبنده معت
نیافت مگر در دوران  کشورهای جهان پایان بیشتر و آمریکا در داریکه برده یابنددرمی

 این در هاآن بلکه نبودند، برخوردار انسانی حقوق گونه هیچ از هابرده اخیر در حالی که این
 با دیگران و شانآمریکایی سفیدپوست اربابان ای کهعاطفه مقدار آن از حتی کشورها
 قرآن و اسالم و محمد و خدا بودند. آیا محروم داشتند نیز خود پرودۀ دست اهلی حیوانات

از  برخی دهید که اقدام به ساماندهی و دادنکنید و مورد عتاب قرار میمی سرزنش را
 سال هزار از بیش آمد که جهانی شرایطی به جامعۀدر حالی که در  کرد بردگان به حقوق

طوری که شمردند بهبرمی این کار را جزو بدیهیات و دادندکار مشخصی را انجام می
 ملغی نمود؟! را آن باره یک به شدنمی

 شناسی،انسان که بدانی کسانی شما باید ولی با وجود اینکه همین پاسخ کافی است
 نوبۀ بهاند همه ـآموخته و به خصوص تکامل را شناسیزیست اشناسی یجامعه روانشناسی،

 این ناتوان هستند؛ زیرا انسانی جامعۀ در آن ظهور علت و داریبرده مسئلۀ درک از ـخود
با دیدۀ  علوم این همۀ از تطبیقی هایپژوهش و مطالعات نیازمند عمیق و ای استمسئله
سوی افرادی است  از شاهد هستیم فقط نقدی آنچه ما متأسفانه که حالی در آموز.عبرت

 دانندنمی و دانند،نمی تکاملی شناسیزیست از ـ چیزیبه عنوان مثالبیشترشان ـ که
 هر هرگاه تکامل هستند و راهبردهای از راهبرد ـ دوهر دوجنسی ـ ِکشیبهره و داریبرده

 دست از را بیاورد آن دست به راهبردها این از یکی برای فرصتی یک از انواع حیوانی
اجرای بردگی در  کنند.می وادار به سوء استفاده از آن را او هایشژن بلکه دهدنمی

 برای دیگر پرندگان از فاخته ِکشیها مثالی است از این دست. بهرههای مورچهکلونی
 دیگر است. آشکار یک نمونۀ نیزها آن هایجوجه کشتن و هایشجوجه از نگهداری
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 تربیت تالش برای واگذاردن ـ وطور کلیبهـ هاماده نر از حیوانات کشیبهره بردراه
به جهت انتقال  دیگر یک مادۀ با فرار به منظور انجام عمل جنسی ها وماده به فرزندان

 بارز دیگری است. نمونۀ های خودش نیزژن
نتیجه  در و هستند تکاملی راهبردهای جنسی، کشیبهره و داریبنابراین برده
 تالش و قربانیان به حقوق از بعضی برای دادن تالش مسئله و برای این ساماندهی قرآن

درست نیست  رود وشمار می به قرآن به نفع ها،کفاره طریق احکام ازها آنآزاد کردن  برای
 قرآن جدا شود و گفته شود: ببیند، خصوص این در مجموعه قوانین قرآن از قسمتی

همۀ  نیست. حرف درستی قانونی کرده است؛ این را جنسی کشیبهره و داریچگونه برده
با آن  زمین روی بر انسانی ای را که جامعۀمسئله که است این داده انجام قرآن آنچه

 از یکی یابد ساماندهی فرموده است و ما معتقدیم این ساماندهی قرآنیسالمت می
گا که اسبابی است ترینمهم  و داریشد که برده هی انسانی به آنجامنجر به رسیدن آ
 کند. رها را جنسی کشیبهره

 :2017جوالی  10نوشت/ پی

 آل قائم حبیب من، .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما: االنصاری قیس
در آن،  که روح وجود دارد یک نوع روزۀ! من آقای. خداوند شما را زنده بدارد محمد

 کار این کند. آیاـ پرهیز می...و ماهی مثل گوشت،ـ آیدمی بیرون روح که از غذایی انسان از
 است؟؟؟ بیت اهل از سنتی یا مستحب روح( )روزۀ

به شما عطا  را پاداش بهترین خداوند. دهید پاسخ فرموده، به من لطف امیدوارم
 کنم.عزیز من، از خداوند و شما به خاطر تقصیر در محضرتان عذرخواهی می .فرماید

 هایشانروزۀ روح از خوردن حیوانات و فرآورده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
 ذی قعده ماه طول های حیوانی درفرآورده و حیوانات تناول از سال بنده به شخصه هر
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 معمولی روزۀ ذی حجه اول روز 9 عالوه دربه  کنم وپرهیز می ذی حجه اول روز 9 و
 و روح انسان فقط برای واجب نیست و این ولی افزایم؛هم به این روزه می شناخته شده را

 سالمتی بدنش مفید است. و ِارتقای او

 حکم کمک کردن معلم در دادن پاسخ سؤاالت به دانشجویان

 :2017جوالی  10نوشت/ پی

 خداوند از! عزیز ما آقای. ت و برکات خداوند بر شماو رحم سالم: شیخ مرتضی شریفی
 و بدی هر از را شما خانوادۀ و شما و حاصل، تمکین شما برای زودِی زود به خواستارم

 دهد. توفیق از شما اطاعت و بر ثبات قدم بر والیت را ما فرماید و ناخوشایندی حفظ
 از برخی به را پاسخ قسمتی ازتواند می مدرس یا معلم آیا. سؤالی دارم !ای سید عزیز

 حالل یا کار در این آیا و دیگر موارد یاد بدهد و کمک کند یا امتحانات نهایی در دانشجویان
 دارد؟ گیرد اثرمی حقوقی که حرام بودن

 .فرماید حفظ ما برای مهربان یک پدر و ُمرشد و معلم عنوان به را شما خداوند

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.و علیکم 
عمل  کندمی کار آن در که موسسۀ آموزشی طبق قوانین باید. چنین کند نیست جایز

 نماید.
 :2017جوالی  10نوشت/ پی

بنده متوجه شدم شما  طور که. آنAhmed Alhasanالمنصوری: سالم بر شما  امیر ابو
 قرآن و به معصوم کنیهمچنین ادعا می و دانیمی بالغت با را عربی زبان و هستی عرب

 هستی. از اهلش داناتر
 زبان خداوند و نازل شده است... عرب زبان به قرآن دانیشما می که همان طور و
بنده  و چیست مبین معنای دانیشما می فرموده و توصیف مبین زبان به قرآنش در را عرب
 شوم... وارد آن در خواهمنمی

الی »کرد؛ یعنی این قسمت:  جلب خودش به مرا پیام باال توجه شما در جملۀ ولی
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 نجف( هایمرجعیت )به« مرجعیات النجف
الی »: است این ترصحیح«!... بستی مونث جمع»را « مذکر مفرد»شما  اینکه چگونه

 )یعنی به مراجع نجف(.« مراجع النجف
شما  جملۀ ولی باشد... عربی دشوار زبان قواعد در مسائل هضم و فهم برخی بسا چه
شما  شایستۀ جایگاه که است فاحشی اشتباه این اما است... روشن و فهم قابل در باال

 امام توضیح دهندۀ قرآن... چگونه در من به وجود آورده که را شک و تردیدی ولی نیست...
شود و ترین الفبای عربی گرفتار میسادهدر چنین اشتباهی با  ـعرب شیوا به زبان قرآنیـ

 بندد...صیغۀ جمع مونث، جمع میمفرد مذکر را با
 متشکرم. اصالح کنید... و را پیام یا دهید پاسخ امیدوارم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

شما  برای ای ندارد.ریشه «مرجعیات» کلمۀ کنیمی تصور ای وشده شما دچار اشتباه
شما در  بنابراین مشکل؛ است «مرجعیت» جمع و صحیح «مرجعیات» کنم کهمی بیان

ـ گرددمی بیشتر و فرد شامل یک طوری کهبهـ گروهی خاص باشد سخن من اینکه روی
 چیست؟

 :2017جوالی  10نوشت/ پی
ای ندارد بلکه اگر خطاب به یک مرجع است باید ابو امیر المنصوری: بنده نگفتم ریشه

 «...الی مراجع»و اگر خطابت به همه است... باید بگویی « الفالنیالی المرجع »بگویی 
 ای ندارد... این مورد اول...ریشه« مرجعیات»و انکار نکردم که الی 

 است.« مراجع»، «مرجع»دوم: شما در باال اعتراف کردی که جمع 
چیز عالم هستی در حالی که متوجه داِم من نشدی و در آن سوم: شما چطور به همه

 گرفتار شدی؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند بر آنچه در آن هستی کمکت کند!
 :2017جوالی  10نوشت/ پی

 شوقی حبیب الحاج: اگر ممکن است سؤالی مطرح کنم...
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اند و خود شما بهترین دلیل بر آن بیشتر انبیا و اوصیا و علما در کشورهای ما بوده
ای برای اینکه ما کشوری پیشرفته از راد مقدس، فایدههستی!! چرا این تعداد فراوان از اف

مند از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ایمن مثل دیگر کشورهای پایدار با اهالی بهره
 اند؟!خوبی و خوشبختی باشیم نداشته

 بهتر نیستند!! وضعیتی آیا ادیان و فرستادگان و علما برای تغییر واقعیت به
ـ منطقی نیست که به ما ارشادات مادی کنیدآنطور که ادعا میآیا با وجود امثال شما ـ

 بهتر بدهید!! وضعیتیمان به ای برای تغییر زندگیقانع کننده
ها را نوشته و چگونه در دل کتاب هاآندانیم چه کسی آیا غیبیات و خرافاتی که نمی

 به ما برسد کافی نیست!!اند تا با تحریف و قصور برای ما نقل شده
ها و مانده که دچار جنگهای خود را در کشورهای عقبپرسش بنده... چرا پیام

اید!! چرا دعوت خود را به عنوان مثال در سوئد یا مشکالت اقتصادی هستند متمرکز کرده
و کنید تا مزد بزرگی از طریق وارد کردن کفار به اسالم به دست بیاورید فنالند منتشر نمی

 را به جنبش خود فراخوانی کنید!! هاآنسپس 
 ای به دست بیاوری؟؟توانی از ما بهرهما مردمی خسته و ملول هستیم!! و شما نمی

ای از طرف خداوند سبحان و متعال که مثل شما تسدید شده شده هیچ عاقل فرستاده
 آید!!ـ به عراق نمیکنیدآنطور که خودتان ادعا میباشد ـ

کنم که فقط یک نشر در کشوری غیر از عراق به این چالش دعوت می من شما را
 منتشر کنی!!

 این گوی و این میدان!!

 پیرشفت مادی مرهون عملکرد منظم جامعه است

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
خوِد  و است داده را قرار مؤمنان از برخی از هاییلینک برای شما دکتر ابتسام، خانم

 مدرک و در مراکش است دانشگاهی او استاد نیست. عراق از نیز ابتسام دکتر خانم
 مهدوی، دعوت باب اینکه بستن همین مورد برای کنمتصور می دارد. مهندسی دکترای
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ـ است کافی دیگر نسنجیدۀ مشابه سخنان یاخسته ـ ایجامعه جهل یا سرپیچی، نیازمند
 باشد.

 کار به انبیا و دین است. جامعه منظم عملکرد ِگرو در «پیشرفت مادی» مسئلۀ اما
 حق تبرئۀ دین برای این کنند ومی تشویق حقوق دادن و واجبات انجام منظم، پاک بودن،

 برند کافی است.اسالمی از آن رنج می کشورهای از برخی که ماندگی عقب یا سرپیچی از
 مسائلی را بیان دیدارها از برخی فعلی، من در وضعیت برای حل راه در مورد ارائۀ اما

 بدانی. را نظر مرا را مطالعه کنی و هاکتاب توانیشما می ام وکرده
درخواست  اگر اطالع حاصل کنی و «خداییبی توهم» توانی از کتابمی همچنین

 :خدمت شما هستم در ـاللهشاءانرسید ـ ذهنت به پرسشی توضیح یا
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 با مردم انصاف داشته باش و به هیچ کس ظلم نکن

 :2017جوالی  10نوشت/ پی

عالء الطفیلی: سالم بر تو ای پدر و رهبر. خداوند به برکت دعایت به تو پاداش خیر 
پس از رنجی که به مدت یک سال و بدهد. امروز ابالغیۀ بازگشتم به کار به من اعالم شد. 

هشت ماه به طول انجامید؛ چون با استناد به عدم صالحیت برای کار امنیتی و تحت 
نفر از همراهانم به وزارت کار ارجاع  108عنوان مصلحت عمومی، من و گروهی بالغ بر 

فت ای دریاداده شده بودیم... مصیبت بزرگ این است که در این مدت هیچ حقوق ماهیانه
نکردیم... و از عوامل اصلی ارجاع دادن خود من فقط این بود که از مؤمنان به دعوت امام 

هستم و نه چیز دیگر. چون پیش از ارجاع دادن من، پنج جلسۀ تحقیقاتی با  مهدی
گرانه در حقم تشکیل و فشارها و تهدیدهای گوناگون در حق من انجام دادند اتهامات حیله

که از این دعوت مبارک خارج شوم و در پایاِن هر جلسه، کمیتۀ تشکیل تا مرا قانع کنند 
گویند چه کنیم کند که این اتهامات باطل هستند ولی میشده برای تحقیقات اعالم می

ای نتوانست مرا به هیچ گونه کوتاهی محکوم کند. تا اینکه دست ما نیست. هیچ کمیته
بدون توجیه قانونی مختومه کردند. ای پدرم عزیزم کمیته را با صدور قرار انتقال ظالمانه و 
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دانند که ها در کارم میگردم و همۀ فرماندهیام بازمیاکنون و پس از اینکه به کار قبلی
 هاآنـ از شما درخواست نصیحتی دارم. کنمو البته به آن افتخار مییک یمانی هستم ـ من

سالمتی همراه باشد. ای پدرم به خاطر هرگز نخواهند پذیرفت که بازگشت من با سالم و 
خواهم ما را بر والیت اولیایش محمد و خواهم. از خدا میطوالنی کردن سخن عذر می

 ثابت قدم بدارد. محمد ائمه و مهدیونآل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. کارت را به
الله افراد با شاءبهترین شکل انجام بده، با مردم منصف باش و به کسی ستم نکن. ان

 اند.ناگزیر رو به زوال هاآنها، انصافکنند اما در مورد بیانصاف بسیاری همراه تو کار می

 شود؟را شامل می« دشنام دادن»در آیۀ قرآن « بانگ برداشنت به بدی»آیا عبارت 

 :2017جوالی  10نوشت/ پی

وءِ  اْلَجْهَر  اللهُ  یِحبُّ  ﴿الالبهادلی:  محسن جعفر  اللهُ  کاَن  َو  ُظِلَم  َمْن  ِإالَّ  اْلَقْوِل  ِمَن  ِبالسُّ
 ستم او بر که کسی از ندارد مگر دوست بدی را به برداشتن خداوند بانگ) َعلیمًا﴾ َسمیعاً 

 .]148 نسا:] (دانا است شنواِی  خدا و باشد، رفته
 !احمدالحسنآقای من، 

 را آیه این و او دشنام دادن بازداشتم از بنده شخصی را آیه: پرسش من در مورد این
 من آیا آقای کند و دشنام دهد. تواند سّب می شخص مظلوم گفت بیان کرد و من برای
 کند؟ ازمورد استثنایی را بیان می (مگر کسی که بر او ستم شده باشد) ُظِلَم﴾ َمْن  ﴿ِإالَّ 

 دارید متشکرم. ما به ِاهتمامی که و تواضع
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

برداشتن با  بانگ معنای به «بدی به برداشتن بانگ»عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. 
دلیلی  در این جایگاه و کند؛می آشفته و آوردبه ستوه می را شخص مقابل است که چیزی

 شود. را شامل« ناسزا و سب» برداشتن به بدی()بانگ « جهر به سوء»وجود ندارد که 
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 استدالل« دادن دشنام و ناسزا و سب» بودن جایز بر آیه این با افراد نادان این چگونه
شامل « جهر به سوء»کنند؟! با وجود اینکه دلیلی در خارج از این آیه وجود دارد که می

ام که چگونه منهج بیان کردهـ به صورتی که شکی در آن راه نداردشود و من ـنمی« سب»
. خداوند به 1ام مراجعه کنیدتابد. به آنچه قبال نوشتهالهی و قرآنی، سّب و دشنام را برنمی

 شما پاداش خیر دهد.
 :2017جوالی  10نوشت/ پی

 بر شما ای اهل بیت رحمت. سالم :العامری نسمة
 شرعی یا اخالقی کار، این آیا. است حیوانی یا انسانی سازیشبیه دربارۀ پرسش بنده

چه  اصالً  ولی دارد؛ وجود سازیشبیه دربارۀ های بسیاریپژوهش و هاتالش است؟
 ای دارد؟فایده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
هنگام وجود ـ 2نیانسا یا حیوانی سازیشبیه مورد مسئلۀ در داشتم که تر بیانپیش
 وجود ـ اشکالیامکرده بیان که موانعی از شرعی عدم وجود مانع آن و به نیاز و ضرورت

 است. ضروری و مهم مردم از بسیاری زندگی نجات برای سازیبنده معتقدم شبیه. ندارد
 به عالوه. دیگر موارِد از این دست ناتوان جسمی و افراد و درمان نابینایان برای همچنین

 های بنیادی برای تولید اعضایسلول از استفاده جنین و سازیمورد مسئلۀ شبیه در
 ندارد. وجود سازی شده، مانعیجنین شبیه صاحب زن یا مرد برای بشری

 ها و رسگردانی استاستخاره هنگام اختالف بین راه
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 :2017جوالی  10نوشت/ پی

 سالم بر شما ای پدرم...: رؤیا موسوی
 قانع دیگری به نسبت هاآن از کدام هر و کند ازدواج زن مؤمنی خواست با مؤمنی مرد

 ...رها کردند موضوع را و بوده بد استخاره، ولی اندشده
همواره پاسخ  کنم و پرس و جو بنده بسیار که است شده موضع باعث این درحقیقت

 نفر اشتباه دواین مورد این  در آیا. است سرگردانی دهند که استخاره برای هنگاممی
 حاالتی چنین در و بوده صحیح یا است نبوده صحیح شکلی به استخاره یعنی اند؟کرده

 شود؟عملی درست محسوب می استخاره،
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
؛ صحیح است یا بهتر راه و ندانستن سرگردانی و هاراه اختالف برای هنگام «استخاره»

در مورد زنی که مایل است با مردی ازدواج  زنی ازدواج کند یا مایل است با شخصی که اما
 صحیح انجام تحقیقات مناسب و کار به این. معنا ندارد در چنین مواردی استخاره کند،

 بودن آن برای هر دو نفر بستگی دارد.
 :2017جوالی  10نوشت/ پی

التمیمی: سالم بر شما. من به دعوت شما ایمان ندارم. چه دلیلی برای دعوت امیر 
 شما وجود دارد؟ من به دنبال حقیقت هستم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از دالیل در 
گاه شو و اگر پس از« عقاید االسالم»کتاب  اطالع حاصل کردن هر گونه سؤالی به  آ

 الله در خدمت شما خواهم بود:شاءنویسم و انذهنت رسید بنده می
http://almahdyoon.org/.../books-saed/ 3-204 aqaed-islam.pdf 

 :2017جوالی  10نوشت/ پی
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فرمودید می بود بهتر ولی کنم؛شما تشکر می از تسلیت ما، الحمزاوی: موالی العراقی
 آیا این صحیح است سید یا نه؟«. جوان، علی سالمی شدن کشته» نه هادتش

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

مظلم  مردم حقوق و خود حق که حالی در او عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. آری؛
 «شدن قتل = کشته» من از نوشتن کلمۀ ولی رسید؛ شهادت کرد بهمی مطالبه را عراق

زشتی که  در مورد کار باید که دارد وجود قاتلی که معنا است این زیرا به منظوری داشتم؛
 را شما هایپاداش مجازات شود. عزیز من، بار دیگر خداوند بازخواست و انجام داده است

 ِبدارد. بزرگ

 دشوار بودن اذان و اقامه برای کودکان

 :2017جوالی  10نوشت/ پی
 سالم بر شما ای سید احمد :قمبر حسین
 .بپذیرد را شما طاعات خداوند

 خبر؟ چه چطورید؟
 .دهید پاسخ دارم و امیدوارم ضروری ایمسئله! سید

به خصوص نماز نماز ـ هر اقامۀ و اذان اند هنگامرسیده تکلیف سن به که کودکانی
 کنندمی ـ واقعًا احساس سختیصبح

 کنندمی تکرار بارها و بارها را اقامه و اذان و است سنگین ایشان بر طوری که
 تنفرشان شد! یا کودکان منجر به گریۀ شد که روز آن قدر تکرار یک مسئله این
 چیست؟ حلراه
 واجب است؟ هاآن اقامه برای و اذان آیا

 .دعا التماس

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 را اقامه و و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اذان
توانید می همچنین. دارید کار وقت این برای شما دهید. آموزش هاآن صحیح به شکل به
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 همان در کسی که اذان به توانیدمی همچنین بخوانید. نماز را همراه خانواده به جماعت
 است بسنده کنید. گفته نماز اذان مکان زمان و

 :2017جوالی  12نوشت/ پی
 رحمت و برکات خداوند بر شما، آقا و موالی من!حزن المیاحی: سالم و 

 خداوند صبح شما را به خیر و عافیت بدارد، ای سید من!
ـ پاسخم را بدهی هر چند با یک به حق خودتخواهم ـاز خدا می جانم به فدای شما.

 کلمه باشد، و دلم را شاد گردانی، ای کریم، ای فرزند کریمان.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.و 
 :2017جوالی  12نوشت/ پی

اگر شما واقعًا  یازمندم!نمن  فرستی؟!یپول م یمبرا ی،فرزند مهد  یا :1ٍح فاٌ ْس لِ اٌ  ِّد ِم ٍح مِ 
 یازمندانبه ن یدگیخاندان شما در رس ینکهپول بفرست. مگر نه ا یمبرا یهست یفرزند مهد 

 ؟!نداهقدم بودیشپ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بفرمایید در مکتب نجف در خدمتتان باشیم. لطفا 
 ها بنویسد. خداوند جزای خیرش بدهد.نوشتیکی از مؤمنان، نشانِی مکتب را در پی

 :2017جوالی  12نوشت/ پی

Abo Assadد بر شما.: سالم و رحمت و برکات خداون 
پرسد خدا کجاست؟ آقای من، سؤالی اعتقادی از یک نفر به من رسیده است. وی می

 پاسخ دقیق این سؤال چیست؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

                                                                                                                                                                 
 حرکات به همین صورت توسط نویسنده نوشته شده است )مترجم(. - 1
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و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. پاسخ این 
 .1یابیمی« خداییتوهم بی»سؤال را در کتاب 

 :2017جوالی  12نوشت/ پی
Leila Ansari!سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای پدرم : 

 خداوند صبح شما را در خیر و عافیت قرار دهد.
 هیچ نیروی نیست مگر با خدا.

ـ شما را خیلی دوست دارم؛ چون تو حجت خدا و برم از منو به خدا پناه میپدرم، من ـ
کنی. شما آن پدری هستی که حجت خدا دعوت می سویپسر حجت خدا هستی و به

 کنی.دعوت می سوی صاحبمان امام مهدیخداوند برای ما برگزیده است و به
ـ تجدید موالهایم مهدیونـ و پسرانتان ـائمۀ طاهرینپدرم، با شما و پدرانتان ـ

 کنم.بیعت می
 اشهد ان ال اله اال الله وحده ال شریک له

 رسول اللهو اشهد ان محمدا 
 و اشهد ان علیا و االئمة من ولده حجج الله

 و اشهد ان احمدا و المهدیین من ولده حجج الله
که صلوات و سالم خدا بر او( ـپدرم، سالم و بیعت و شهادت مرا به پدرتان امام مهدی )

 ـ برسان.صاحب من و حجت خدا در زمین است
یاری پیروزمندانه فرماید و برایتان فتحی خداوند به شما و پدرت تمکین عطا، و شما را 

 ای قرار دهدآسان بگشاید و از طرف خودش برای شما سلطان یاری کننده
 محمد دری بگشای!خدایا، به فضل خود برای قائم آل

 و در زمینش، بهترین تمکین را به او عطا، و او را در برابر مردم ستمکار یاری فرما!
 راموش نکنید، ای نور دیدگانم!ای پدرم، ما را از دعایتان ف

 محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا.اللهم صل علی محمد و آل

                                                                                                                                                                 
 )مترجم(. 522فارسی: ص ۀ؛ و در ترجم560تا  558خدایی: ص نگاه کنید به توهم بی - 1
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد.
 :2017جوالی  12نوشت/ پی

 جعفر البصراوی: سالم بر شما ای سید ما. پرسشی دارم:
 خدای سبحان چه هدفی از آفریدن ما دارد؟

 یعنی برای چی ما را آفرید؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند تو را زنده بدارد.
پاسخ قرآنی بسیار مختصری وجود دارد؛ اینکه خدای سبحان ما را آفرید تا او را 

ْنَس ِإالَّ ِلیْعُبُدوِن ﴿َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ بشناسیم  و جّن و انس را نیافریدم جز برای آنکه ) ﴾ َو اإْلِ
؛ یعنی مرا بشناسند. هدف از بندگی، نزدیک و تقرب به ]56ذاریات: ] (مرا بندگی کنند

اما ؛ خداوند است، و نزدیکی به خدای سبحان یعنی شناخت و معرفت، و افزودن معرفت
الله شاءام و انبه تفصیل شرح داده« خداییتوهم بی» بنده مسئلۀ آفرینش را در کتاب

 ها را در همین صفحه، خواهم آورد.برخی قسمت

 :2017جوالی  12نوشت/ پی

سید حیدر شاکر موسوی: طبق ادعایی که شما داری، شما مرجعیت در زمان امام 
 مهدی را قبول نداری.

 شود.و در روایات آمده است که هنگام ظهور، تقلید باطل می
تان کنند که دستت را در دستشان بگذاری، همهاگر امروز اربابانت تو را دعوت می

 ای دارد!کارگزار هستید اما هر کسی دوره

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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ها و طالب حوزه عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. این بیانیه فقط خطاب به مرجعیت
و همچنین دیگران ما را به  1ۀ ایرانی الکوثربوده است چون استاندار نجف و شبک

ها و کشتن آنان و دیگر اتهامات مشابه دهی تظاهرات برای آتش زدن یا تخریب خانهجهت
و  هاآنبیان کردیم که ما به  هاآناند؛ به همین دلیل برای باطل، متهم کرده

 کنیم و اینکه این تهمت درست نیست.هایشان تجاوز نمیدارایی
اما در مورد ؛ خواهم شما را توفیق دهد و هر بدی را از شما دور گرداندا میاز خد

کنم و هر کسی که به شما شخِص خودم، بنده با شما هستم و مطالبۀ حق شما را تأیید می
تعدی کند ستمکار است. بنده در بیانیه توضیح دادم که شهید علی سالمی کشته شده 

 دارد که باید بازخواست و مجازات شود. است و این یعنی قاتل تبهکاری وجود

 گومباهله و فرود آمدن عذاب بر دروغ

 :2017جوالی  12نوشت/ پی

Mahdi Irani!سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای اهل بیت نبوت : 
 دهید: پاسخ امیدوارم چند سؤال دارم و

 دعوِت  مخالفاِن است؟ وقتی  معصوم امام موردی اختصاصی برای «مباهله» آیا -1
 کنند آیا انجام آن برای مؤمنان جایز است؟ زیرا مخالفان،مباهله می درخواست مبارک

 حق خودشان بر کنندمی ما شرکت نکنیم گمان اگر و کنندمباهله می بسیار درخواست
 شود.انجام می من شهر در اوقات گاهی غیر معصومین، بین چون مباهلۀ هستند؛

 زمان دارند؟ توبه برای شوند یاهالک می فوراً  مخالفان آیا انجام شود مباهله اگر -2
 خواهم.عذر می دقیق نبودن خاطر به دانم؛نمی عربی بنده زیاد! من آقای

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

                                                                                                                                                                 
 http://cutt.us/ooW78قابل دسترسی در:  - 1

http://www.alkawthartv.com/news/81208 
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 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
 نتیجه در و است زننده افترا گویدروغ بر لعنت آوردن فرود دو طرف برای مباهله بین

 از یکی بر عقوبت، اما؛ بداند روشنی به طرف دیگر را عقیدۀ باید مباهله هر یک از طرفین
 هر باشند بر دروغگو دو هر اگر بسا چه آید ومی دروغگو باشد فرود زنندۀ افترا طرفین که

انجام  مباهله لحظۀ در همان یا طور آنیبه عقوبت که ندارد ضرورتی آید ومی فرود دو
 شود.

 :2017جوالی  12نوشت/ پی

Ali Naail: Ali Hussain مصطفی الجبوری 
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عقاید »و کتاب « خداییتوهم بی»توانی کتاب عزیزم خداوند تو را زنده بدارد. می
 را مطالعه کنی:« االسالم

 خدایی:کتاب توهم بیـ
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 کتاب عقاید االسالم:ـ
http://almahdyoon.org/.../books-saed/3-204aqaed-islam.pdf 

 :2017نوشت/ پی
برکات خداوند بر شما. خداوند تو را زنده  و رحمت و سالم األنصاری: تلعفری عدنان

 بدارد.
 فضل به موالی من، ای سید و .محمد آل قائم آقایم، نم ودیدگا نور عزیز من و

پاکم  برادران دعای فضل به در حق ما و دعای شما و رهبری فضل به و متعال خداوند
 درجۀ با ـمتشکرم متعال خداوند از و الحمدلله وـ شدم موفق( دهد شانتوفیق خداوند)

 پایان برساندم. آقای به دانشگاه دررا  درسم و شوم التحصیل فارغ چهارم مرحلۀ از ممتاز
از  ناامید پاسخم را بدهی و مرا جویم کهمی توسل شما به صادق امام جدت حق به من،

 ای موالی من، دارم. دعا چون با امید به پاسخ، دِر شما را کوبیدم. التماس درگاهت نرانی؛
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 موالی من.نیازمندم، ای  آن به نکن؛ زیرا بسیار فراموش خود دعای از مرا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
هایت را در آنچه خیر آخرت و دنیایت در آن خواهم توفیقتان دهد و گاممی خداوند از

 شود و آزاد با فضل و رحمت خودش، تلعفر خواستارم خداوند از است استوار فرماید و
 سالمت بازگرداند. و سالم مردمش

 :2017نوشت/ پی

Abbas Almosawi زین العابدین علی 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
 خدایی:کتاب توهم بیـ

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 
 کتاب عقاید االسالم:ـ

http://almahdyoon.org/.../books-saed/3-204aqaed-islam.pdf 
 :2017نوشت/ پی

خواهم در خیر و رؤیا الموسوی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... از خدا می
 عافیت باشید...

به خاطر بلند نگران عراق پس از داعش هستم به خصوص اینکه با قتل یک جوان که 
 ربوده شد آغاز گردید و... و...بودن موهایش کشته و 

ـ و ِدرو کردن ارواح طور کاملبههای ِشبِه نظامی بر عراق ـنگران مسلط شدن گروه
 تر از باندهای تبهکار داعش هستند.گناهان با آالت قتاله هستم. اینان حتی خطرناکبی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

شما را زنده بدارد. بیشتر مردم عراق  و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند
 کنند.خطِر رها شدن نیروهای مسلح پیرو احزاب را احساس می
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** ** ** 

 هستیم؟ کجا ما و آفرید را خداما چرا

Ahmed Alhasan /2017جوالی  12احمدالحسن: 

 هستیم؟ کجا ما و آفرید را ما خداوند چرا
 چیز: هیچ از جهانی و جهان در انرژی مجموع

 شد مشخص پرداختیم، تاریک انرژی دربارۀ بحث به که هنگامی پیشین، مطالب در
 شوند مطمئن ـاعتماد قابل و روشن دالیل به استناد باـ اندتوانسته فیزیکدانان چگونه که

 دکتر مانند فیزیکدانان برخی باشد، مسطح جهان اگر اساس، این بر. است مسطح جهان
 که دلیل این به است، صفر با برابر مسطح جهاِن  انرژی مجموع گویندمی کراوس الورنس

 جهاِن  مثبِت  انرژِی  که آنجا از و ایستدمی ماده مثبت انرژی مقابل در منفی جاذبۀ انرژی
 .است برابر منفی انرژی با دقیقاً  مثبت انرژی کندمی کفایت گریز برای فقط مسطح،

 و کراوس الورنس عقیدۀ به. بود خواهد صفر جهان کل انرژی مجموع ترتیب، این به
 باشد؛ آمده وجود به هیچ تواند ازمی باشد صفر آن انرژی مجموع که جهانی او، همفکران

 آن، مادۀ و هستی انرژی ترتیب این به و نداشته دخالت آن در خارجی انرژی هیچ زیرا
 اصل بر مبتنی خَل در کوانتومی هایناپایداری و است، داخلی عملکرد محصول صرفاً 
 .است ایده این کنندۀتضمین کوانتوم، مکانیک و قطعیت عدم

 بنابراین و است، ساخته پدیدار هیچ از را جهان کوانتومی، هایناپایداری ترتیب این به
 به جهان صورت این در که چرا ندارد؛ وجود جهان تکوین در خارجی دخالت به نیازی
 هایناپایداری واسطۀ به و خود خودی به جهان بنابراین ندارد؛ نیازی دخالتی چنین

 هایناپایداری این از خالی تواندنمی خَل کوانتوم، مکانیک بر بنا کهـ خَل در کوانتومی
 از را جهان که خدایی وجود گرفتن فرض به نیازی ترتیب این به. است آمده پدید ـباشد

 هایناپایداری که است فضایی از کردن نظر صرف با همه هااین. ناست کرده، ابداع خارج
 باشد، کوچک نهایتبی چند هر فضا این خود زیرا افتندمی اتفاق آن در خَل، در کوانتومی
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 .ایمنموده بحث مورد این در قبالً  ما و دارد نیاز تفسیر و شرح به
 به یا کوانتوم مکانیک قوانین طبق که کوانتومی هایناپایداری و فضا با ما بنابراین

 داشته توجه باید. هستیم روروبه شوندمی پدیدار فضا این در قطعیت عدم اصل خصوص
 کوانتومی هایناپایداری وجود که است باور این بر چند هر قطعیت، عدم اصل که باشیم

 سبب و علت کند؛نمی بیان راها آن وجودی علت ولی است، حتمی و الزامی فضا در
 وسیلۀ به کوشدمی کوانتوم مکانیک و است مانده مجهول ها،ناپایداری این شدن پدیدار
 که است حالی در این. کند پوشیچشم خصوص این در آوریدلیل از علیت، اصل الغای
 و ثابت کوانتوم سطح از باالتر سطحی در جهان، درون رویدادهای همۀ در علیت اصل
 چگونه نشده، نقض هم بار یک حتی کیهانی رویداد هیچ در علیت قانون. است برقرار
 قطعاً  که- ما هایتوانایی چرا است؟! شده نقض اینجا در قانون این که کنندمی فرض
 شود؟نمی رهنمون علت این داشتن وجود به را ما -نیست مطلق
 سادگی به ما. حل راه یک نه است، حل راه ارائۀ از فرار واقع در علیت الغای من نظر به

 دلیل، این که بیاوریم دلیل است کرده مطرح «ِاِورت هیو» که ایایده طریق از توانیممی
 دیگر برخی برها آن از برخی است ممکن که است دیگری هایکیهان داشتن وجود همان
 مجاور جهان از آثاری از عبارتند کوانتومی هایناپایداری صورت این در باشند؛ اثرگذار
 .هاجهان بین در کننده عبور آثار یا ما جهان

 به است، صفر با برابر آن در موجود نیروهای برآیند یا جهان انرژی مجموع اینکه
 وارد جهان به خارج از چیزی: بگویند خواهندمیها . آننیست خدا وجود نفی معنای
 چیزی باید حتماً  گفته کسی چه ولی بزنیم؟ دم خدا وجود به نیاز از باید چرا بنابراین نشده،

 وجود فرض به نیاز یا کنیم مطرح را خدا وجود فرض ما تا شود، وارد آن به جهان خارِج  از
 آن برای علمی دالیل و است شده ثابت و مستدل خدا وجود موضوع! باشیم؟ داشته خدا

 .کیهانی ثابت بودن دقیق جمله از نمودم؛ ارائه را
ها آن درون به هاجهان خارج از چیزی ورود اصوالً  که است این من شخصی نظر

 مخلوق کّلِی  وجود زیرا باشد؛ صفر با برابرها آن در هاانرژی مجموع باید و نیست مجاز
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 مقابل در نباشد، عدم مخلوق، کلی وجود اگر. باشد خودش عدم از غیر دیگری چیز نباید
 کالمی و فلسفی اشکال ترینبزرگ ورطۀ به ما صورت این در و گیردمی قرار الهی ذات

 آیا دارد؟ قرار خدا کجای در مخلوق وجود که مضمون این به شویم؛می کشیده الینحل
 شکل این به را سؤال توانیممی ذات؟ یا از خارج در یا اندشده خلق ذات در مخلوقات

 دارد؟ جایها آن از خارج یا است خلقش در داخل خدا آیا: کنیم مطرح
 دو از یکی شود به داده که پاسخی هر نباشد، عدم صرفاً  مخلوق کلی وجود اگر

 نقض یعنی این و قدیم؛ مخلوق وجود یا و است حادث خدا یا: شد خواهد منجر وضعیت
 .متعال و سبحان خداوند وحدانیت نفی یا مطلق الوهیت

 خدا ذات در نه مخلوقات یا آن، از خارج نه و است اشیا داخل نه خدا: بگوییم اینکه
. است قبلی پاسخ دو انکار فقط بلکه شود،نمی محسوب پاسخ آن، از خارج نه و هستند

 و سبحان خداوند وحدانیت و الوهیت نقض از آنچه و قبلی پاسخ دو از حال هر به البته
 خداوند وجود برابر در مخلوقات وجود که است آن حقیقت .است بهتر آید،برمی متعال

 شبیه ما وضعیت. است اعتباری وجود یک صرفاً  ـاست حقیقی وجودی کهـ سبحان
 افتند ومی تکاپو به آن با ما هایبدن که است فضا در کوانتومی هایناپایداری وضعیت

 عدم از ما اصوالً  که چرا هستیم؛ عدم صرفاً  سبحان، خداوند مقابل در ما. کنندمی نوسان
 خداوند جز واقع در داریم؛ همراه به خود با را عدممان و هستیم عدم در ما ایم؛نشده خارج

 دشوار متدّینین برخی برای عبارات این درک شاید. نیست موجود دیگری چیز سبحان
 علمی حقایق البته. امداشته بیان خودش از پیش را آن علمی برهان چند هر باشد،
 نیزها آن فهم که ـعام نسبیت و کوانتوم مکانیک همچونـ دارد وجود بسیاری شدۀثابت

 در تواندمی است، مادی ذرۀ یک که تنها الکتروِن  یک اینکه درک و فهم آیا. است دشوار
 مطلب این توانمی راحتی به است. یا آسان شود، وارد صفحه یک به شکاف دو از واحد آِن 
 بر زمین جرم و است، مکان گانۀسه ابعاد همانند کیهان چهارم ُبعد زمان که کرد درک را

 کند.می خم مکانی بافت در را آن و گذاردمی تأثیر زمان
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 کجاییم؟! ما

 اعتقادی مسائل ترینمهم از یکی دادم، پاسخ آن به پیشین مبحث در که پرسشی
 آدمی که آنجا از و کندمی سنگینی انسان بر که ـهاآن ترینمهم و اولین نگوییم اگرـ است

 این انسانی هر. نمایدمی گذر انسان ذهن بر دارد، قرار حقیقت جوی و جست راه اول در
 کجا در خدا به نسبت ما یا کجاییم ما: که اندیشدمی این به و کشدمی پیش را پرسش

 اگر آن؟ از خارج در است یا آفریده ذاتش در را ما است؟ آیا آفریده کجا را ما خدا هستیم؟
 آن در را ما سپس آفریده، را خارج این او است؟ آیا کجا خارج این هستیم، ذاتش از خارج
 است؟ ازلی و قدیم خارج این یا است؟ کرده خلق

 الهوت یا هاقدیم تعدد آن معنای زیرا باشد ازلی و قدیم تواندنمی که است مشخص
 در را آن خدا آیا است؟ کجا او خلقت شده، خلق خارج این اگر ولی خواهد بود؛ مطلق

 نهایت در تا انجامدمی تسلسل به دیدگاه آفریده؟ این است آن از ترقدیمی که دیگر خارجی
 به یا باشد، ازلی قدیم آفریده آن در را ما که خارجی اگر! یابد خاتمه ازلی قدیم خارج یک به

 چنین و! مطلق الهوت تعدد همچنین! آیدمی پیش هاقدیم تعدد شود، منتهی ازلی قدیم
 و هستند قائل فاسد عقیدۀ این به هاوهابی. است شرک و باطل تردیدی هیچبی چیزی

 تثلیث عقیدۀ از بدتر بسیار ایده این. است گرفته صورت ذات از خارج در آفرینش گویندمی
 .است( گانهسه اقانیم) مسیحیان

 محلی زیرا است، حادث او ذات یعنی ایمشده خلق او ذات در ما که سخن این اما
 .گرددمی نقض بودنش مطلق الهوت و او بودن قدیم عقیده، این با و است؛ رخدادها برای

 به نهایت در که دیگر پاسخ هم و است ازلی قدیم خارج در آفرینش که پاسخ این هم
 معنای به بگیریم فرض چنین اگر زیرا نیست؛ قبول قابل شود،می منتهی ازلی قدیم خارج
 محلی باشد، او در خلقت اگر؛ و هاقدیم تعدد یعنی این و است او وجود بر شدن اضافه
 دارد آغازی و است حادث او که شد خواهد این مفهومش و شد خواهد حوادث وقوع برای

 باشد حادث هم تواندنمی چیز یک و است محال امر این. است ازلی قدیِم  حال عین در و
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 .قدیم هم و
 زیرا سبحان؛ خداوند مطلق الهوت نقض یعنی ذات از خارج وجود به اعتقاد عالوه به
 ایجاد متعال و سبحان او برای حدی بودن، خارج این و کندمی نقض را او مطلق وجود

 بسیار مسئله این بینیم،می که طورهمان . بود نخواهد خارج این در دیگر او زیرا کند؛می
 از اند،نوشته مطالبی عقاید باب در که کسانی معموالً  دلیل همین به و است کنندهگیج

 آن مفاد که اندبرگزیده پاسخی مسلمانان برخی. اندکرده پرهیز قضیه این به پرداختن
 به ندادن پاسخ برای بیشتر پاسخ این. آن از خارج در نه و است اشیا در نه او: است چنین
 علی امام به منسوب جملۀ بازتولید واقع در و معضل، این حل تا شده، مطرح سؤال
ِریٌب »: فرمود که است

َ
ْشیاءِ  ِمَن  ق

َ
 نزدیک) «ُمَبایَنٍة  َغیرِ  ِمْن  ِمْنَها َبِعیٌد  ُماَلَمَسٍة  َغیرِ  ِمْن  اأْل

ها آن از جدا اما ،هاآن از است دور بگیرد، تماس چیزی با اینکه بدون چیزها به است
 .(نیست

 دو هر بر است انکاری فقط بلکه نبوده مسئله این به مفصلی جواب هم پاسخ این
 اینکه. است اشیا از خارج او یا است اشیا در اینکه خدا: یعنی شده؛ گفته غلِط  جواب

 به و است مربوط توحید و خدا وجود اثبات به که را عقیدتی بزرگ موضوع این ائمه
 بارها پیشتر که است دالیلی همان خاطر به اند،ننموده تشریح دارد، نیاز بسط و شرح
 شوندنمی داده توضیح و شوندمی رها خود حال به متشابهات اوقات گاهی اینکه ایم؛گفته

 حقانیت بر دلیلی و کند تبیین و تفسیر را آن خودش زمان در الهی هایحجت از حجتی تا
 و نرسیده فرا آن زمان زیرا شود،نمی روشن مسائل اوقات گاهی بسا چه همچنین. باشد او

 چه امیرالمؤمنین امام زمان در مثال عنوان به. اندنشده شنیدنش مهیای آن اهل
 را خود ضد ماده، که کند درک یا دریابد را تکینگی یا گریز سرعت معنای توانستمی کسی
 بیانش هنگام زمان، آن در که را دیگر مقوالت از بسیاری و چیست پادماده یا دارد همراه

 دریابد؟ بود، نرسیده فرا
 است، گفتنی چه هر نه و است گفتنی شده، دانسته هرچه نه»: فرمود صادق امام

 .«هستند مهیایش آن اهل رسیده، وقتش چه هر نه و رسیده، فرا آن زمان
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 رهبری حقیقت تمام به را شما بیاید، است، راستی روح که او وقتی حال، هر به»
 گویدمی سخن بشنود آنچه دربارۀ فقط بلکه گفت؛ نخواهد سخن خود از زیرا کرد، خواهد

 .«سازدمی باخبر آینده امور از را شما و
 :2017جوالی  13نوشت/ پی

 عباس فتحی: سالم خداوند بر تو ای سید و موالی من، قائم آل محمد.
 پدر و مادرم فدای تو ای صاحب امر و ای وارث علم انبیا و رسوالن.

ها در فلسفه تحقیق کردم و به نظرات بزرگترین ـ سالبرم از منو به خدا پناه میمن ـ
گاه شدم و خدا و فرشتگان و انبیا را شاهد میفالسفه، متکلمان و صوفیه  گیرم که چنین آ

 علم و پاسخ مبتنی بر برهان محکمی در دست بزرگ و کوچکشان ندیدم.
بیدار شوید ای مردگان. به خدای بزرگ سوگند این علم جز از سوی خداوند متعال 

 آید.نمی
 ا منت نهاد.بر م سپاس خدایی را که با شناخت و ایمان آوردن به مهدی اول

های ما را ثابت بگرداند و ما را برای خدمت به شما به کار بگیرد، خواهم قدماز خدا می
 ای اهل بیت عصمت.

ـ مطرح شیوخ مؤمنآقا و موالی من، چند سؤال و شبهه برای من و برخی از برادرانم ـ
 شده است.

م. امر به دست شما نویساگر شما اجازه دهی و موافقت فرمایی برایتان در اینجا می
 است هر وقت بخواهی و مقرر بداری. خداوند مرا فدای شما کند!

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. سالم من به 
الله از شاءـ و انخداوند توفیقت دهدتوانی بپرسی ـهمۀ مردان و زنان مؤمن در ایران. می

 سؤاال شما مطلع خواهم شد.

 اسباب باال رفنت درجه حرارت زمین

 :2017جوالی  15نوشت/ پی
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 موالی من، الحسنی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید و رتاج ام
خواهش  و چرخدمن می ذهن در سؤالی است سال تقریبًا یک ! آقای من،احمدالحسن

 فرمایید... تفضل ما کنم پاسخ گفته، برمی
در نتیجۀ  شکل این افزایش دما به خواندم های گوگلگزارش از یکی در آقای من،

طبق این  و است ـدجال اکبرـ آمریکا آنجام دهندۀ آن، انجام عملیاتی صورت گرفته و
پذیر است امکان این آیا کند...می ثابت را مطلب گزارش دالیل محکمی وجود دارد که این

 خیرت دعای از مرا آقای من، از این مطلب اطالع دارید؟... شما آیا من؟ وای آقای 
تقصیرکار  خادم دارم... دعای شما به ُمبرمی نیاز من که چرا ـپاکیزه ایمکن ـ فراموش

 /http://non14.net/73953 حسین زهرا: شما

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 شما را زنده بدارد. و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند
 حرارت درجۀ شدن زیاد ـ نادقیق و ناصحیح است. علتطور کلی و جزئیبهاین سخن ـ

 هاآن رأس در و صنعتی کشورهای آن، اولین سبب و حبس شدن حرارت است کل زمین،
 شدت نیز تأثیرگذار هستند که گاهی به عالوه انفجارهای خورشیدی است. آمریکا

ابزارهای نظامی  و ناشی از جنگ فرسایش خاک و جنگ منطقه، و عراق دربارۀ یابند.می
 گردد.مزید بر علت می نیز
 :2017جوالی  15نوشت/ پی

 و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای امام ما! حسن: سالم آلبو أحمد
 موالی من! سید و

 بر خداشما است، سالم  به از مؤمنان گفته است که من به بار در هوشیاری چند پدرم
بلکه  است، بیمار دلیل که این نه به به شما ایمان دارد؛: گفت بارشما. با چشمانی اشک

 کند.می شما را فدای اشخانواده و مال: گویدمی و هستید محمد آل از چون شما
کنارش  خدا رسول جدتان و در محضر بدهم سالم شما به توصیه کرد من به و

 باشید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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 دعای و و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. سالم
او  بگذارد. منت او دنیا بر و آخرت خیر با خواهمخداوند می بزرگوارت برسان. از پدر مرا به

 کمک شما به خواهممی خداوند از فرماید.صالحان را سرپرستی می است و من سرپرست
 ارحم الراحمین است. که او گرداند؛ آسان را شما کارهای و کند

دانم چه بگویم. با تصّدق شما بر ماست که حسن: متشکرم موالی من. نمی آلبو احمد
 خدای رحمن دهان ما را به کرمش بسته است.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 من خادم شما هستم، عزیز من.
 :2017جوالی  13نوشت/ پی

Resalet Ahmedبرکات خداوند بر شما. آقای  و رحمت و سالم مهربانم، و عزیز : پدر
 در کار و آموزش در کردن دست سؤال شرعی دربارۀ آشکار شما از پیش، سال یک من،

 پرسیدم. پزشکی عرصۀ دندان
 هایی برایشان مطرحراه حل وگو، وگفت هاآن زمان سعی کردم با آن در آقای من،

 و دستکش بلند. بند مچ مانند کنم؛
این قانون را سفت و سخت خواهند  آینده، نپذیرفتند و پاسخ دادند سال هاآن ولی

 و رفتم داروخانه به آقای من، آن دانشکده نداشتم. در آموزش ترک جز حلی گرفت. من راه
 بدارد. عرصه موفق این در خواهم مرامی خداوند از

کردم تا بتوانم به دانشکدۀ شرکت  های خصوصیامسال در کالس آقای من،
 داروشناسی راه یابم.

 به دانشگاه رفتم، ای آقای من. و شدم موفق رشته این در خدا فضل به الحمدلله
به دانشگاهی که به ما نزدیک است وارد شوم؛  کنید تا خواهم دعامی شما از پدرم،

 نم.فرماید، آقا و موال و پدر عزیز و مهربا حفظ خداوند شما را برای ما

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 به آنچه خیر را شما خواهم کارمی خداوند برکاته. از و رحمة الله و السالم علیکم و
 فرماید. آسان دنیایت در آن است و آخرت
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 نیز دیگری هایعالقه داری بنده اعتقاد دارم انتخاب پزشکیدندان به آموزش اگر
ای که عالقه به دست یا ترک درس در زمینه موضوع تنها به آشکار کردن وجود دارند و

های دیگری نیز وجود دارند مثاًل دانشگاه؛ ناست منحصر خواندن و فعالیت در آن داری
اما اینکه ؛ بندهای طبی و غیره وجود داردگذارند و همچنین مچهایی نمیکه چنین شرط

را در برابر یک  هاآننی توابخواهی بنده معتقدم فایدۀ چندانی ندارد و شما می هاآناز 
عمل انجام شده قرار دهی تا مجبور به ایجاد راه حل شوند؛ زیرا وجود شما در دورۀ 

 آموزشی موقتی است نه در کار کردن.

 بین دین و نظریۀ تکامل تعارضی وجود ندارد

 :2017جوالی  12نوشت/ پی
 حسین حمید الرمل: سالم بر شما

خواندم و دیدم شما نظریۀ تکامل را خدایی را میداشتم برخی صفحات کتاب توهم بی
کنی چگونه قرآن را کنی. سؤالم از شما این است که اگر تکامل را تأیید میتصدیق می
 طور کامل با یکدیگر در تضاد هستند!کنی؟! تکامل و قرآن بهتصدیق می

 ارادتمند شما!

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
ـ بدون هیچ ابهامی تبدیل به یک پس از آشکار شدن دالیل ژنتیکیامروزه تکامل ـ

شود. بنده های معتبر جهان تدریس میحقیقت علمی شده است و در تمامی دانشگاه
 ستند.پذیرند نیازمند تجدید نظر در این مسئله همعتقدم کسانی که تکامل را نمی

توهم »اما آیا قرآن یا دین با تکامل در تضاد است؟! بنده این مطلب را در کتاب 
بیان کردم و اینکه تعارضی میان دین راستین و تکامل وجود ندارد. وقتی از « خداییبی

گاه شدی هر سؤالی که به ذهنت برسد بنویس و ان الله در خدمت شما شاءمطالب آن آ
 خواهم بود.
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 :2017جوالی  13نوشت/ پی

 عارف الحلی الخفاجی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 ...احمدالحسنآقای ما، امام 

همان داریم ـ همراه به خود با را خود نیستی و یا عدم هستیم عدم ما اگر :پرسش بنده
 ارک و آثار منشأ ما وجود داریم و چگونه پس ـایدشما )صلوات خدا بر شما( فرموده که طور

نظر  از که حالی پذیریم درچیزهایی که با ما و در اطراف ما وجود دارند تأثیر می هستیم و از
 نیست؟! مولد و به هیچ وجه تأثیرگذار از اساس و عدم، که است شده ثابت علمی

 دعای برکت بهـ تا خواهم حقیقت را به ما بشناساند و به ما نزدیک گردانداز خداوند می
 با حقیقت یکی شویم... ـمهدیون محمد ائمه وآل و محمد بر و سالم صلوات برکت و شما

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. این مطلب را  و رحمة الله و السالم علیکم و
از طریق آنچه هنگام بحث در مورد متن دینی مربوط به محمد و حجاِب در حاِل نوسان او 

 ام متوجه خواهی شد.اینکه همۀ عالم به همراه او در نوسان هستند بیان داشته و
های علمِی فیزیک یعنی قانون عدم قطعیت هایزنبرگ، و همچنین از طرق تئوری

ای شده های کوانتومی و پیدایش ذرات در فضا بدون هیچ عامل مادی شناختهناپایداری
 کند. که ظاهر شدن این ذرات را از هیچ توجیه

کنم که این مسئله را بهتر روشن برایت نقل می« خداییتوهم بی»نکاتی را از کتاب 
 کند:می

کنیم فردی اقدام به حفر گودالی در عدم تصور میمثالی برای روشن شدن بحث: »
کرده و خاک یا آنچه از گودال خارج نموده را کنار گودال ُکپه کرده است. در اینجا ما 

ایم( مجموعۀ این دو، چیز اکی در کنار آن )یا آنچه از گودال خارج نمودهگودال داریم و خ
ها را به این گودال شود، به این معنا که اگر ما یک بار دیگر خاکجدیدی محسوب نمی

گردد. به دیگر سخن، نه برگردانیم قضیه به همان صورتی که بوده یعنی به هیچ چیز بازمی
خاکی یعنی ما فقط عدم داریم. در این حالت، چیزی از گودالی در کار خواهد بود و نه 
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بیرون وارد معادله نشده که گفته شود اینجا موجودیتی حقیقی وجود دارد، بلکه همیشه 
عدم بوده است. ولی این، عدم مطلقی که فاقد هیچ موجودیتی باشد، نیست. این عدمی 

و کپۀ خاکی که کاماًل با آن کنیم عبارت است از گودال اش صحبت میکه در اینجا درباره
برابر است و در نتیجه در این عدم، ما موجودیتی تقدیری )مجازی( داریم و این چیزی که 
عدمش را با خود دارد از هیچ چیز ظهور نیافته بلکه کسی باعث پیدایش او بوده و او همان 

 فرد یا نیرویی است که گودال را حفر کرده است.
ت، موجودیتی تقدیری در عدم باشد، مانند پیدایش ذرات یا بنابراین حتی اگر موجودی

و نابود شدن برخی به وسیلۀ برخی دیگر طبق  هاآنهای ذرات زیراتمی و ضد ریسمان
اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم، که پیشتر شرح داده شده، این را پیدایش از هیچ 

ار گشته ذرۀ دارای انرژی نهند؛ بلکه حقیقت آن است که چیزی که پدیدچیز نام نمی
مثبت، و در مقابل آن نیز ذرۀ دارای انرژی منفی ظهور یافته است. پیدایش ذرۀ دارای 

طور که پیشتر اشاره انرژی مثبت قطعًا سببی دارد و علتی آن را پدید آورده است. همان 
بارۀ کوشد از بحث در شد، طبق تفسیر کپنهاگن، مکانیک کوانتوم با الغای اصل علیت می

شود علت و سبب حقیقی ملغی گردد بلکه علت و سبب بگریزد، ولی این فرار باعث نمی
توان چنین گفت که علت و سبب ناشاخته مانده است. در مثال قبلی علِت نهایتا می

 ناشناخته، عاملی است که گودال را حفر کرده است.
ۀ چیزی است که همواره کند و نیز اثبات کننداین دقیقا وجود خداوندگار را ثابت می

ایم؛ اینکه هستی را خدا آفریده است و برپاداشتگی مستمر آن به دست خداوند است. گفته
طور مستقیم پدیدآورندۀ خلق یا برپادارندۀ آن است؛ البته مقصود این نیست که خداوند به

یٍد َو بلکه مراد همان است که در قرآن فرموده: 
َ
ماَء َبَنیناها ِبأ ا َلُموِسُعوَن﴾﴿َو السَّ و ) ِإنَّ

خداوند  ]47ذاریات: ] (ایمگمان، ما گسترش دهندهآسمان را با دستانی برافراشتیم، و بی
ها( در اینجا یعنی اسباب یا کارگزارانی که )دست« اید»از داشتن دستان واقعی منزه است. 

 را پدید آورده است. هاآنخداوند سبحان 
هایی با های کوانتومی در فضا یا پیدایش ذرات یا ریسماننکته: موضوع ناپایداری
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و فنا شدنشان، به روشنی موید سخن همیشگی ما است؛  هاآنانرژی مثبت و نیز ضد 
اینکه اولین مخلوق )محمد( بین ظهور و فنا در نوسان است، یا اگر بخواهیم آن را به 

توانیم بگوییم مجموع انرژی مثبت و منفی ظاهر یم میشیوۀ فیزیکدانان امروزی بیان کن
ـ در این است هاآنکه کیهان ما نیز جزئی از ها ـگردد. تمام کیهانشود و پنهان میمی

نوسان پیرو او هستند؛ بنابراین کاماًل ممکن و حتی طبیعی است که انرژی در سطح ذرات 
فرماید، پیدا و پنهان توصیف می زیراتمی، در فرایندی شبه نوسانی که امام صادق

ای که جلوی در قرار خورد یا به عبارت دیگر پردهگردد؛ یعنی همچون حجابی که تکان می
 جنباند.دهد و میدارد و باد آن را حرکت می

گوییم خدا خالق عدم است مقصود این نیست که او عدم مطلق را نکته: وقتی می
یست تا خدا آن را خلق کرده باشد؛ بلکه منظور خلق کرده است؛ زیرا عدم مطلق چیزی ن

ما آن است که خداوند سبحان عدِم هر چیزی را در کنار آن چیز آفریده است. همان طور 
شوند و یکدیگر را که اکنون روشن شده است که در سطح زیراتمی، ذرات، پیدا و پنهان می

ه عبارت دیگر ماده و ضد ماده سازند؛ زیرا اینها دارای انرژی منفی و مثبت یا بنابود می
هستند. این موضوع مهمی است و پاسخ معقول و منطقی به این اشکال است که 

یا به دیگر سخن، از آنجا که گوید: وجود حادث در ذات خداوند است یا در خارج از آن؟می
فقط خداوند سبحان ازلی است و جز او وجوِد ازلِی دیگری نیست، خدا خلق را کجا به 

د آورده: در داخل خود یا خارج از خود؟ اگر درون خدا باشد، حدوث برای خدا پیش وجو
گردد. اگر هم خارج از خدا باشد، آید و قدیم بودن و الهوت مطلق بودنش باطل میمی

شود، آن هم در جایی خارج از آن جا که خدا آفرینش قدیم و ازلی بودن غیر خدا الزم می
روشن شد که نه این درست است و نه آن. چیزی که آن را وجود را پدید آورده است. اکنون 

نامیم، چیزی نیست جز وجودی که عدمش را با خود به همراه دارد، که در حادث می
نامند. بر این اساس، دانش نوین آن را ماده و ضدماده یا انرژی مثبت و انرژی منفی می

طور کلی آفرینش در ؛ زیرا بهآفرینش نه در درون ذات خداوند است و نه خارج از آن
که موجودی است اش هنگامی که در قیاس با خداوند سبحان و متعال ـحقیقِت وجودی
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 «.گیرد، هیچ استـ قرار میحقیقی
 :2017نوشت/ جوالی پی

Suehila Igram-Smith سالم و رحمت و برکات خداوند بر سید و امام ما :
 Ahmed Ahasan احمدالحسن

elMilou van Bak  در بیمارستان است و از وضعیتی به نامplacenta previa1  رنج
تواند در زاییدن کودک تأثیر کند و میبرد. حالتی که جفت، دهانۀ رحم را مسدود میمی

روزه است. مایع آمنیوتیک او نشت کرده و او در  3هفته و  22بگذارد. کودک او )دختر( 
پزشکان در حال تالش برای نگه داشتن کودک در رحم بیمارستان بستری شده است. 

زنده  هفتگی زاده شود که در این صورت 24در  دیگر هستند تا کودکهفتۀ  2برای حدود 
 .خواهد ماند

خواهد ماند و از شما درخواست است و در بیمارستان باقی  بستری او در حال حاضر
 سبحان الله.«. ا استاین به دست خد»دعا برای خودش و کودکش دارد و گفت: 

سپاس و ستایش تنهااز آِن خداست. خداوند سبحان و متعال به شما پاداش خیر عطا 
 فرماید، ای امام عزیز ما.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم با برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. از خدا می و رحمة الله و السالم علیکم و
عوض  هاآنگرفته شده است به  هاآنر ازای آنچه از منت بگذارد و د« مادر»سالمتی بر 

 خیر عطا فرماید؛ که او ارحم الراحمین است.

 گوید انسان از میمون است؟آیا نظریۀ تکامل می

 :2017جوالی  13نوشت/پی
 میمون انسان، گوید اصلتکامل می نظریۀ شود: آیامی مطرح سید الحوازم: پرسشی

                                                                                                                                                                 
 رجم(.یکی از مشکالت زایمان است )متPlacenta Previa  جفت سر راهی یا  - 1
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 ایمان خداوند وجود به نظریۀ تکامل، صاحب آیا گوید؟ ومینه عکِس آن را  یا بوده است؟
 متعددش وجود دارد و نیروهای با زندگی این در جمال و گوید جاللخیر؟ او می یا دارد

 آن را در چند مقوله از صورت یا در یک صورت دمیده است... بار اولین برای آفریننده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 یک زمینی به زندگانی که تمام معنا است این ارد. نظریۀ تکامل بهخداوند تو را زنده بد
از نظر نزدیک انسان ـ به موجود های اخیر، نزدیکترینگردد. در دورهبازمی مشترک اصل
 و شامپانزه انسان، های اخیر بهوارهانسان نزدیکترین های اخیر هستند ووارهـ انسانبودن

 اشتراک دارند؛ نیای مشترک، یک در گوریل، با سه ایندر مرحلۀ بعد  بونوبو هستند.
پس میان  اشتراک دارند. مشترک، اصل یک در اورانگوتان با تا، چهار این سپس

 مشترک همگی هاینیا این های اخیر و انسان، نیای مشترکی وجود دارد.وارهنانسا
 انسان، اصل آیا که است سؤال شما این حال اگر اکنون وجودی ندارند. و اندشده منقرض
 قطعاً  کنند،می اکنون زندگیهم که هایی باشدوارهمیمون، انسان از منظور و است میمون

 است. پاسخ منفی
از نظریۀ تکامل  ملحدان استفادۀ سوء موضوع یا کفر داروین هیچ تأثیری در ایمان اما

 خداوندگار ندارد. وجود به نیاز با هدف انکار
یعنی دالیل ژنتیکی کنونی داروین به دالیل قوی و مستحکم ـ زمان نظریۀ تکامل در

 ـ مستند نبود.رساندکه صحت نظریۀ تکامل را به اثبات می
 را مطالعه کن:« خداییبی توهم» کتاب

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 
 :2017جوالی  15نوشت/پی

شما  به ولی هرگز نخواهی داد؛ دانم شما پاسخ مرامیمن  علیکم. سالم الطائی: خالد
 رها را دعوت شکنم ومی را امروز بیعت ولی بودم، سال از انصار 3 مدت گویم برایمی
وضعیت  وضعیتش همچون و پیشین، هایدعوت کنم چون این هم دعوتی مانندمی

 تظاهر تقوا و ایمان به که یافتم اینگونه را شما دفترهای مدیران است. امروزی دینی مراجع
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 برای جوانی دختر اش به دور هستند. وقتیفرستاده و خداوند از در حالی که کنندمی
 هیچ کمک و مساعدت به اسم اسالم و شیعه کرد، درخواستها آنمعالجۀ غدۀ برادرش از 

 که کسانی هستیم ما کردممی گمان بنده در حالی که نرساند یاری و کمک او کس به
کنیم. با دارایی خود را فدای برادر مسلمان خود می که کسانی هستیم و کنیممی کمک

گفتم این دختر چنین وضعیتی دارد و  هاآنمکتب شما در میسان ارتباط برقرار کردم و به 
های مالی انصار مبلغی جمع کنید و ما نیز در کربال هستیم و به او کمک امیدوارم از کمک

 همان و کردم توانند کمک کنند. مجددًا تالشتنها این بود که نمی هاآنکنیم و پاسخ می
 کجاست؟ روح اسالم انسانیت پس شد. داده پاسخ کربال نیز همان در شد. داده پاسخ

 شما دعوت از من رفتن بیرون با خواهدمی سبحان خداوند ما که نداریم! اگر کجاست؟
 بیناست. بندگانش خداوند به. کنممی شکایت به حضور او وضعیت شما کند از عذابم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
 این خود تو گردد وخودت برمی به که است ایمسئله نداشتن شما داشتن یا ایمان

 به برادرش درمان برای که خانمی این اما گیری؛می تصمیم خودت آخرت برای که هستی
مراجعه  مکتب رسمی در نجف اشرف به و کند لطف خانم این است، نیازمند مقداری پول

 رسانی کنیم.خدمت ایشان به اللهشاءان کند تا
 :2017جوالی  15نوشت/پی

Yasser El-saadi سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای موالی من، ای قائم :
من با این امید و خواسته شروع به نوشتن برای شما کردم که از ! موالی آل محمد

 ناگهان موانعی پیش آمد و نوشتۀ من حذف شد. مشکلم مطلع شوید و تفضل فرمایید. ولی
 چیست. موالیم شکر و فضیلت برای شما است. علت دانمنمی

 سپارمدهم بلکه گاهی قضایا را به کسانی دیگر میمن همیشه پاسخ منی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
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حتمًا الزامی نیست که بنده پاسخ بدهم چون گاهی قضایا را به کسانی که پیگیری 
ات را اینجا قرار بده و من مطلع خواهم شد و اگر طور کلی مسئلهسپارم. بهکنند میمی

اما در مورد موانع، شاید یکی ؛ الله به آن نظر خواهم کردشاءگیری نباشد انکسی برای پی
 کنند اشتباهی این کار را کرده باشد.از کسانی که صفحه را اداره می

 :2017جوالی  13نوشت/پی
 عبد الله العبودی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.

عاتی ندارم ولی دوست دارم شناسی اطالآقای من احمد، در مورد فیزیک و زیست
 کند؟خدایی را بخوانم. چه چیزی مرا برای خواندن این کتاب آماده میکتاب توهم بی

 و توفیق، تنها از طرف خداوند است.

 خدایی بفهمی شام را کفایت خواهد کردتوانی از کتاب توهم بیهرآنچه می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
ور شوی مسائل اگر این کتاب را به ترتیب خودش بخوانی بدون اینکه در آن غوطه

ای موارد های مستقلی دارد و در پارهعلمی را برایت شرح خواهد داد. این کتاب فصل
را عناوین مستقلی نیز دارد. اگر فهم یک موضوع برایت مشکل باشد شاید بخش دیگری 

متوجه بشوی. آن بخشی که فهمیدن و شناختنش برایت ممکن باشد تو را کفایت خواهد 
 کرد.

 :2017جوالی  13نوشت/پی
بافی کردی و گرد موضوع سلوان الکربالئی: تو حتی پاسخ سؤال را ندادی. فقط فلسفه

 چرخیدی... با تشکر!

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند تو را زنده بدارد. پاسخ را به روشنی بیان کردم. اگر مطلبی دربارۀ عزیز من، 
طور که از سخنت پیدا است این پاسخ پاسخ مذکور داری بفرما مطرح کن و اگر همان 
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را « خداییتوهم بی»توانی کتاب برایت روشن نشده در نکات زیر دقت کن. همچنین می
 مطالعه کنی.

یم فردی اقدام به حفر گودالی در عدم کنتصور میث: مثالی برای روشن شدن بح»
کرده و خاک یا آنچه از گودال خارج نموده را کنار گودال ُکپه کرده است. در اینجا ما 

ایم( مجموعۀ این دو، چیز گودال داریم و خاکی در کنار آن )یا آنچه از گودال خارج نموده
ها را به این گودال بار دیگر خاک شود، به این معنا که اگر ما یکجدیدی محسوب نمی

گردد. به دیگر سخن، نه برگردانیم قضیه به همان صورتی که بوده یعنی به هیچ چیز بازمی
گودالی در کار خواهد بود و نه خاکی یعنی ما فقط عدم داریم. در این حالت، چیزی از 

د، بلکه همیشه بیرون وارد معادله نشده که گفته شود اینجا موجودیتی حقیقی وجود دار 
عدم بوده است. ولی این، عدم مطلقی که فاقد هیچ موجودیتی باشد، نیست. این عدمی 

کنیم عبارت است از گودال و کپۀ خاکی که کاماًل با آن اش صحبت میکه در اینجا درباره
برابر است و در نتیجه در این عدم، ما موجودیتی تقدیری )مجازی( داریم و این چیزی که 

ا با خود دارد از هیچ چیز ظهور نیافته بلکه کسی باعث پیدایش او بوده و او همان عدمش ر 
 فرد یا نیرویی است که گودال را حفر کرده است.

بنابراین حتی اگر موجودیت، موجودیتی تقدیری در عدم باشد، مانند پیدایش ذرات یا 
برخی دیگر طبق  و نابود شدن برخی به وسیلۀ هاآنهای ذرات زیراتمی و ضد ریسمان

اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم، که پیشتر شرح داده شده، این را پیدایش از هیچ 
نهند؛ بلکه حقیقت آن است که چیزی که پدیدار گشته ذرۀ دارای انرژی چیز نام نمی

مثبت، و در مقابل آن نیز ذرۀ دارای انرژی منفی ظهور یافته است. پیدایش ذرۀ دارای 
طور که پیشتر اشاره قطعًا سببی دارد و علتی آن را پدید آورده است. همان انرژی مثبت 

کوشد از بحث دربارۀ شد، طبق تفسیر کپنهاگن، مکانیک کوانتوم با الغای اصل علیت می
شود علت و سبب حقیقی ملغی گردد بلکه علت و سبب بگریزد، ولی این فرار باعث نمی

سبب ناشاخته مانده است. در مثال قبلی علِت توان چنین گفت که علت و نهایتا می
 ناشناخته، عاملی است که گودال را حفر کرده است.
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کند و نیز اثبات کنندۀ چیزی است که همواره این دقیقا وجود خداوندگار را ثابت می
ایم؛ اینکه هستی را خدا آفریده است و برپاداشتگی مستمر آن به دست خداوند است. گفته

طور مستقیم پدیدآورندۀ خلق یا برپادارندۀ آن است؛ این نیست که خداوند بهالبته مقصود 
ا َلُموِسُعوَن﴾بلکه مراد همان است که در قرآن فرموده:  یٍد َو ِإنَّ

َ
ماَء َبَنیناها ِبأ و ) ﴿َو السَّ

خداوند  ]47ذاریات: ] (ایمگمان، ما گسترش دهندهآسمان را با دستانی برافراشتیم، و بی
ها( در اینجا یعنی اسباب یا کارگزارانی که )دست« اید»ن دستان واقعی منزه است. از داشت

 را پدید آورده است. هاآنخداوند سبحان 
هایی با های کوانتومی در فضا یا پیدایش ذرات یا ریسماننکته: موضوع ناپایداری

است؛  و فنا شدنشان، به روشنی موید سخن همیشگی ما هاآنانرژی مثبت و نیز ضد 
اینکه اولین مخلوق )محمد( بین ظهور و فنا در نوسان است، یا اگر بخواهیم آن را به 

توانیم بگوییم مجموع انرژی مثبت و منفی ظاهر شیوۀ فیزیکدانان امروزی بیان کنیم می
ـ در این است هاآنکه کیهان ما نیز جزئی از ها ـگردد. تمام کیهانشود و پنهان میمی

او هستند؛ بنابراین کاماًل ممکن و حتی طبیعی است که انرژی در سطح ذرات  نوسان پیرو
فرماید، پیدا و پنهان توصیف می زیراتمی، در فرایندی شبه نوسانی که امام صادق

ای که جلوی در قرار خورد یا به عبارت دیگر پردهگردد؛ یعنی همچون حجابی که تکان می
 جنباند.یدهد و مدارد و باد آن را حرکت می

نکته: فضا فقط به مناطق خالی از ماده که بین سیارات، ستارگان و کهکشانها وجود 
ای از خود ماده، فضایی مملو از ناپایداریهای شود بلکه بخش عمدهدارد، اطالق نمی

ای از هر ذره را تشکیل کوانتومی است. این به آن معنا است که فضا قسمت عمده
مثال بدن انسان شامل فضایی سرشار از ناپایداریهای کوانتومی یا دهد؛ یعنی به عنوان می

 شوند.ذراتی است که پیدا و پنهان می
گوییم خدا خالق عدم است مقصود این نیست که او عدم مطلق را نکته: وقتی می

خلق کرده است؛ زیرا عدم مطلق چیزی نیست تا خدا آن را خلق کرده باشد؛ بلکه منظور 
داوند سبحان عدِم هر چیزی را در کنار آن چیز آفریده است. همان طور ما آن است که خ
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شوند و یکدیگر را که اکنون روشن شده است که در سطح زیراتمی، ذرات، پیدا و پنهان می
سازند؛ زیرا اینها دارای انرژی منفی و مثبت یا به عبارت دیگر ماده و ضد ماده نابود می

اسخ معقول و منطقی به این اشکال است که هستند. این موضوع مهمی است و پ
یا به دیگر سخن، از آنجا که در خارج از آن؟گوید: وجود حادث در ذات خداوند است یا می

فقط خداوند سبحان ازلی است و جز او وجوِد ازلِی دیگری نیست، خدا خلق را کجا به 
دوث برای خدا پیش وجود آورده: در داخل خود یا خارج از خود؟ اگر درون خدا باشد، ح

گردد. اگر هم خارج از خدا باشد، آید و قدیم بودن و الهوت مطلق بودنش باطل میمی
شود، آن هم در جایی خارج از آن جا که خدا آفرینش قدیم و ازلی بودن غیر خدا الزم می

را پدید آورده است. اکنون روشن شد که نه این درست است و نه آن. چیزی که آن را وجود 
نامیم، چیزی نیست جز وجودی که عدمش را با خود به همراه دارد، که در دث میحا

نامند. بر این اساس، دانش نوین آن را ماده و ضدماده یا انرژی مثبت و انرژی منفی می
طور کلی آفرینش در آفرینش نه در درون ذات خداوند است و نه خارج از آن؛ زیرا به

که موجودی است قیاس با خداوند سبحان و متعال ـاش هنگامی که در حقیقِت وجودی
 گیرد، هیچ است.ـ قرار میحقیقی

نکته: همان طور که آشکار کردم و دالیل علمی روشن ارائه نمودم، این یک حقیقت 
بگویی: شما هیچ  هاآنپسندند که به محض است ولی احتمًاال بسیاری از افراد نمی

برخی رجال دینِی متکبر شدیدتر است؛ ولی به نظر من چیزی نیستید. این انکار، گویی در 
اش را با خود به ای که ضدمادهشوند بپذیرند که ما از مادهاین عده امروز یا فردا مجبور می

اش را با خود دارد و انرژی ایم و در یک کیهان مادی که ضدمادههمراه دارد تشکیل یافته
کنیم. مگر اینکه این افراد مدت زمانی چند یاش با هم برابر است زندگی ممثبت یا منفی

چرخد؛ یا بر مواضع خود اصرار بورزند، همان طور که پیشتر اصرار داشتند که زمین نمی
گذرد خود را با این ها سال از نظریۀ نسبت عام اینشتین میشاید با توجه به اینکه ده

مانند دلخوش کنند. احتمًال که مردم همچنان از درک و فهم این علوم ناتوان می
شمار با معنای متأسفانه هنوز افراد فرهیختۀ اندکی با این نظریه آشنا هستند و گروهی کم
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مکان، نسبیت زمان و مکان و اینکه عامل پدیدآورندۀ جاذبه، انحنای بافت کیهانی ـزمان
ک کنند و را در  Mمکان( است آشنایی دارند. چقدر زمان باید بگذرد تا مردم نظریۀ ـ)زمان

ـ فرصت دارند تا پیشوایان جهالتـ هاآنبدانند در جهان، بیش از ده بعد وجود دارد؟ چقدر 
شان را با خود به ضدماده هاآنمردم بدانند و بفهمند که اکنون علم ثابت کرده است که 

 اش را به همراه خود دارد؟!همراه دارند و جهانی که در آن زندگی کنند نیز ضدماده
اند. طور قطع بسیاری از مردم تا کنون چیزی به نام ضدماده یا مادۀ تاریک را نشنیدهبه

تواند این مسائل را درک کند، تا این مطالب را این فراخوان خطاب به هر کسی است که می
گاهی پیدا کند و با دیگران به اشتراک بگذارد و بکوشد  هاآنمطالعه نماید و از  را به  هاآنآ

ای صحیح برای یاری دین، اثبات وجود خدا و اثبات این مطلب که خدا نه جدای از گونه
طور که در مقابل، ملحدان نیز با تمام ، به کار گیرد؛ همان هاآنخلق است و نه در درون 

هایی که با برداری کنند؛ و نیز وهابیکوشند از این علوم برای ابطال دین بهرهتوان می
را از توحید و  هاآنادانی، در ِپی آن هستند تا مردم را گمراه سازند و استفاده از جهل و ن

است منحرف  هاآنهای عبادت خدا به سمت عبادت بت بزرگی که زاییدۀ اوهام و نادانی
ها قرار دارد. امیدوارم مردم نمایند؛ همان خدایی که جدا از خلقش است و باالی آسمان

های طوالنی، به حقیقت پشت پذیر باشند و بر خالف گذشتۀ قرناین بار، مسئولیت
 «.نکنند

 خدایی:کتاب توهم بی
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

 :2017جوالی  13شت/نوپی

Haider Faris: Waleed Ghanim .یه نگاهی به پیام مخلد بینداز 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند شما را زنده بدارد.
 خدایی:کتاب توهم بی

http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 
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 توضیح جهان مسطح به صورت ساده

 :2017جوالی  15نوشت/پی

Mohammad Sajiraty!سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، ای آقای من : 
 خواهم در خیر و عافیت باشی.از خداوند سبحان و متعال می

موال و حبیب من، ممکن است به صورت ساده برایم شرح دهید شکل کیهان مسطح 
 است یا نه و چرا؟؟؟

که از مسطح بودن کیهان سخن  کنم به این ویدئو در لینک زیر نگاه کنیدخواهش می
 گوید و نظرتان را در این موضوع بفرمایید.می

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fas5.asset.aparat.com%
2Faparat-video%2Fae5b409bb76dce2ea42e6f0b0ddf64846670818-
360p__26601.mp4%3Fdirect%3D1&h=ATNDShcMpp2LzqOZyiAQz7R8iBLv
_VMeBRbuTu2PxJGaz5ec8oUlnB6VWCQi2vs1fVM9QLcvaz0j6oUpYBch1y
lXLqsOaUMTi_XdpmpqDK0OLVW-
gX2XXITw_QrobHW1wY5P7PDGZtZq 

خواهم برای همۀ مشکالت شما گشایش و فرج حاصل از خدای سبحان و متعال می
 فرماید.

Bilel Mnasriو رحمت و برکات خداوند بر شما. خداوند شما را زنده بدارد.  : سالم
کنیم مسطح است ولی درست نیست از کلمۀ مسطح در آری، کیهانی که در آن زندگی می

طور بفهمیم که دو بعدی و مانند شکلی روی یک کاغذ مسطح است. بلکه اینجا این
ـ و با ای از یکدیگرا هر فاصلهبمقصود ما این است که اگر سه نقطه در کیهان تصور کنی ـ

درجه خواهد بود. ممکن  180این سه نقطه مثلثی تشکیل بدهی مجموع زوایای این مثلث 
درجه است اما واقعیت این  180است شما بگویی مجموع زوایای داخلی مثلث همیشه 

است که این قضیه فقط در فضای مسطحی صحیح است که قواعد هندسۀ اقلیدسی در 
اما اگر فضا منحنی باشد )مثل زین است یا کره( مجموع زاوایای داخلی ؛ باشدآن صادق 

درجه(، و قواعد هندسۀ ریمان در  180هر مثلث بزرگتر یا کوچکتر از دو زاویۀ قائمه )یعنی 
ـ هندسۀ فضا در کیهان را توصیف در حقیقتآن برقرار خواهد بود. پس کلمۀ مسطح ـ

ها گیریها و اندازهشناسیم نیست. آزمایشف عبارتی که میکند و به همان معنای متعار می

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fas5.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fae5b409bb76dce2ea42e6f0b0ddf64846670818-360p__26601.mp4%3Fdirect%3D1&h=ATNDShcMpp2LzqOZyiAQz7R8iBLv_VMeBRbuTu2PxJGaz5ec8oUlnB6VWCQi2vs1fVM9QLcvaz0j6oUpYBch1ylXLqsOaUMTi_XdpmpqDK0OLVW-gX2XXITw_QrobHW1wY5P7PDGZtZq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fas5.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fae5b409bb76dce2ea42e6f0b0ddf64846670818-360p__26601.mp4%3Fdirect%3D1&h=ATNDShcMpp2LzqOZyiAQz7R8iBLv_VMeBRbuTu2PxJGaz5ec8oUlnB6VWCQi2vs1fVM9QLcvaz0j6oUpYBch1ylXLqsOaUMTi_XdpmpqDK0OLVW-gX2XXITw_QrobHW1wY5P7PDGZtZq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fas5.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fae5b409bb76dce2ea42e6f0b0ddf64846670818-360p__26601.mp4%3Fdirect%3D1&h=ATNDShcMpp2LzqOZyiAQz7R8iBLv_VMeBRbuTu2PxJGaz5ec8oUlnB6VWCQi2vs1fVM9QLcvaz0j6oUpYBch1ylXLqsOaUMTi_XdpmpqDK0OLVW-gX2XXITw_QrobHW1wY5P7PDGZtZq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fas5.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fae5b409bb76dce2ea42e6f0b0ddf64846670818-360p__26601.mp4%3Fdirect%3D1&h=ATNDShcMpp2LzqOZyiAQz7R8iBLv_VMeBRbuTu2PxJGaz5ec8oUlnB6VWCQi2vs1fVM9QLcvaz0j6oUpYBch1ylXLqsOaUMTi_XdpmpqDK0OLVW-gX2XXITw_QrobHW1wY5P7PDGZtZq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fas5.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fae5b409bb76dce2ea42e6f0b0ddf64846670818-360p__26601.mp4%3Fdirect%3D1&h=ATNDShcMpp2LzqOZyiAQz7R8iBLv_VMeBRbuTu2PxJGaz5ec8oUlnB6VWCQi2vs1fVM9QLcvaz0j6oUpYBch1ylXLqsOaUMTi_XdpmpqDK0OLVW-gX2XXITw_QrobHW1wY5P7PDGZtZq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fas5.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fae5b409bb76dce2ea42e6f0b0ddf64846670818-360p__26601.mp4%3Fdirect%3D1&h=ATNDShcMpp2LzqOZyiAQz7R8iBLv_VMeBRbuTu2PxJGaz5ec8oUlnB6VWCQi2vs1fVM9QLcvaz0j6oUpYBch1ylXLqsOaUMTi_XdpmpqDK0OLVW-gX2XXITw_QrobHW1wY5P7PDGZtZq
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طور کنیم صفر است؛ یعنی بهثابت کرده است که انحنای کیهانی که ما در آن زندگی می
خدایی مراجعه کن و در کلی مسطح است. برای دانستن جزئیات به کتاب توهم بی

 یابی.خصوص موضوعی که مطرح کردی هر چه بخواهی در آن می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

Bilel Mnasri .احسنت 
 :2017نوشت/ جوالی پی

Mohammed Adnan: Ammar Muneim 
Mohammed Adnanکند. ها سوء استفاده میها و رخنه: او فقط از شکاف

 هایش چرخشی و باطل است و اصال استداللی ندارد.استدالل
 سخنش هیچ معنایی ندارد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

سخن بنده معنادار و بسیار دقیق است. در مورد وجود خداوندگار هیچ نقض و خلل یا 
« خداییتوهم بی»شکاف علمی که مانعی برای فرض گرفتن وجود اله باشد در کتاب 

 های قطعی برای وجود خدا وجود دارند.وجود ندارد؛ بلکه برهان
 سخن در اثبات وجود خدا در دو سطح است:

 ل: در سطح زندگانی زمینی و تکامل.او 
 دوم: در سطح کیهان.

 برهان در سطح زندگانی زمینی و تکامل:
 «:تکامل هدفمند است»ختم کالم: 

ـ سر و یا به عبارت دیگر موجود برترها، جهش ژنتیکی و قانون بقای ژن برتر ـما با ژن
ۀ ساختمان با خود کار داریم. تفاوت میان ژن با موجود جاندار همچون تفاوت نقش

دهد. اکنون با کمال ها را صیقل میساختمان است. قانون بقای ژن برتر، این ژن
طور کلی همان تر در زندگی زمینی، بهدانیم که وسیلۀ بقای موجود شایستهاطمینان می

ابزار هوشمندی وی یا مغز وی است. ابزار هوشمندی یا مغز، به مقدار زیادی غذا نیاز دارد 
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بر است؛ با این حال تکامل مجبور است در مسیر این ای موجود زنده بسیار هزینهو بر 
 رویکرد یعنی پیشرفت دادن ابزار هوشمندی گام بردارد.

های ساخت ابزار جهش ژنتیکی از همان آغاز وجود داشته است، بنابراین باید ژن
نتیکی کاماًل هوشمندی )برای مثال مغز( دیر یا زود به وجود آیند؛ هر چند جهش ژ

 هدف تلقی گردد.بی
های برتر یا بقای موجود برتر حاکم است، و از آنجا که در روند تکامل، قانون بقای ژن

توانیم قاطعانه بگوییم سمت و سوی حرکت تکامل از آغاز مشخص بوده و هدف آن نیز می
 دفمند است.بنابراین تکامل ه؛ های ابزار هوشمندی یا موجود باهوش بوده استتولید ژن

آنجا به نظر من این استدالل تام و تمام برای رد کردن نظریۀ الحادی دکتر داوکینز ـ
 ـ کافی باشد.هدف استگوید زندگی زمینی بر پایۀ تکامل، در درازمدت بیکه می

در حقیقت اگر بخواهیم حکم پیشین را بیشتر توسعه دهیم و این حکم را به هر نوع 
که مبتنی بر جهش گنجد تعمیم دهیم، طبق قانون تکامل ـان میمحیاتی که در مخیله

توانیم قاطعانه نظر ـ میاست هاآنبرداری و انتخاب برترین همانندسازها یا ابزارهای نسخه
که بر آب، خود را به این صورت بیان کنیم: هر نوع زندگی، خواه زندگی زمینی ما باشد ـ

ـ و خواه زندگی در سیاره یا جهانی دیگر ی استوار استکربن، نیتروژن و دیگر مواد شیمیای
تواند که به جای آب بر آمونیاک یا به جای کربن بر سیلیکون متکی باشد، چون میـ

ـ نتیجۀ حتمی آن، ایجاد ابزار های طوالنی همچون کربن را به وجود آوردزنجیره
ین همان هدف حتمی شناسیم اهوشمندی خواهد بود و بر اساس قانونی که اکنون می

تواند دیر یا زود برداری و تکامل نمیتکامل است و هیچ حیات یا همانندسازی یا ابزار نسخه
 از رسیدن به آن برکنار بماند.

دانیم و انتظار داریم که هر نوع حیات در جهان ما، باید بر آب و کربن استوار باشد؛ می
ی است؛ چرا که هنگام انجماد جرم زیرا آب مایعی بسیار مناسب برای میزبانی زندگ

دهد آید و به این ترتیب یخ این اجازه را میشود و یخ روی سطح آب میاش کم میحجمی
های روان همچنان ادامه یابد. این عناصر چهارگانۀ هیدورژن، که زندگی زیرش در آب
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تنهایی شوند. کربن به اکسیژن، نیتروژن و کربن، به میزان بیشتری در جهان یافت می
های سیلیکونی به راحتی های ضعیفی به وجود بیاورد که برخالف زنجیرهقادر است زنجیره

 شود و برای متابولیسم و زندگی مناسب است.شکسته می
به این ترتیب به سخن نهایی و حل اختالفات در خصوص امکان اثبات وجود پروردگار 

که زندگی هدف دارد و هدفمند است؛  رسیم. ثابت کردیمیا خدا بر اساس نظریۀ تکامل می
به این « صفت اثر داللتی است بر صفت مؤثر»و تکامل نیز به همین صورت. از آنجا که 

گردد که مؤثر نیز دارای صفت هدفمندی و تعقل و دانایی است و بر این ترتیب اثبات می
وجود پروردگار  ایم. در نتیجهاساس وجود یک مؤثر هدفمند، منطقی و دانا را اثبات نموده

طور مستقیم مؤثر بوده باشد، یا مؤثر مستقیم یکی از و بهگردد چه خوِد ایا خدا اثبات می
مخلوقات او بوده که با این صفت خود به او نیز داللت خواهد داشت، یعنی همان صفت 
هدفمندی که ما به اثبات رساندیم. این موضوع، به خودی خود برای رد کردن نظریۀ 

 کند.کفایت میجدید، مبنی بر اینکه تکامل فاقد هدفی درازمدت است الحادی 
 ابزار هوشمندی:

گفتیم هدِف تکامل، رسیدن به ابزار هوشمندی است؛ زیرا ابزار هوشمندی، همان 
ها برای بقا است. امروزه وجود هفت میلیارد انسان تر در تنازع شدید ژنابزار بقای شایسته

ین حقیقت کافی است؛ ولی برای روشن شدن مطلب، خوب است روی زمین، برای اثبات ا
این حقیقت را به اختصار، بیشتر بررسی کنیم. حتی اگر فرض کنیم جهش ژنتیکی از 
همان ابتدا تصادفی بوده باشد ما باز هم خواهیم گفت باید ژنی را که قابلیت ایجاد ابزار 

هوشمندی، مغز فعلی انسان و حیوانات هوشمندی را دارا باشد فراهم نماید. منظور از ابزار 
نیست، بلکه مراد هر چیز قابل تصوری است که بتوانیم آن را به عنوان نخستین مرحلۀ 
ساخت مغز در نظر بگیریم؛ مثل یک سلول عصبی. مسلمًا جاندارانی که از ابزار 

راین اگر برای بقا بیشتر است؛ بناب هاآنمندند، در تنازع پیروزند و بهرۀ هوشمندی بهره
تنازع بین موجوداتی باشد که همگی دارای ابزار هوشمندی باشند، آنهایی که هوشمندی 

آورند؛ و به همین ترتیب ادامه بیشتری دارند، در این پیکار پیروزی بیشتری به دست می
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بنابراین در تکامل، سرآغاز ایجاد ابزار هوشمندی، موضوعی حتمی است؛ ؛ یابدمی
شرفت ابزار هوشمندی همراه با گذر زمان نیز فرایندی حتمی به شمار همچنین بهبود و پی

توانیم بگوییم ابزار هوشمندی هدف حتمی تکامل است؛ یعنی رود. به این ترتیب میمی
 هدف از تکامل به اختصار، رسیدن به هوشندی است.

سود  گویم: نتیجۀ هر تنازعی که میان افراد جریان دارد بهمایلم اشاره کنم من نمی
فرد هوشمند خواهد بود، و حتی دربارۀ تنازع انواع هم چنین نظری ندارم. سخن بنده این 
است که ژن سازندۀ ابزار هوشمندی همیشه در این پیکار غالب و قطعًا در رقابت پیروز 

 است.
برد، از کسی که گاهی فرد هوشمندتر یا جانداری که از ابزار هوشمندی برتری بهره می

تری برخوردار بوده یا حتی اصال فاقد تری دارد، یا از ابزار هوشمندی پایینهوشمندی کم
ها و شرایط رویارویی خورد. این وضعیت پیامد ویژگیابزار هوشمندی است، شکست می

 های درگیری است.طرف
ای که از ابزار هوشمندی برتر برخوردار است در مقابل گاهی در تنازع بقا، گونه

ها و شرایط خورد؛ زیرا از ویژگیتری دارد شکست میهوشمندی ضعیف ای که ابزارگونه
 خاصی برخوردار است.

ای از البته هنگامی که ژن ایجاد کنندۀ ابزار هوشمندی ایجاد شود و وارد مجموعه
های دیگر شکست های سازندۀ موجودات زنده گردد ممکن نیست در تنازع در برابر ژنژن

های عامل در ساختن موجودات زنده خاج شود، بلکه مجموعۀ ژنبخورد و امکان ندارد از 
ها پیش خواهد رفت و آهنگ رو به جلو با گذر زمان پیشرفت خواهد کرد؛ زیرا میان این ژن

ها در تنازع بقا یا پیشرفت و رسیدن به جایگاه نخست، تفاوت بسیاری وجود و دیگر ژن
 دارد.

ها برای تقدم و شود بلکه میان ژندود نمیها فقط به تنازع بقا محرقابت میان ژن
سازند نیز رقابت وجود هایی که جسم موجودات زنده را میصدرنشینی در مجموعۀ ژن

کوشد تا تعداد بیشتری داشته باشد. رقابت کردن این ژن به شکلی دارد. هر ژن می
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گاهانه و غیرهوشیارانه نیست؛ بلکه این رقابت و تنازع، از خالل قانون عمومی تکامل  ناآ
 رود.کند و تابعی از آن به شمار میعبور می

 خدایی:کتاب توهم بی
http://almahdyoon.org/.../live/wahmilhad/mobile/index.html 

Mohammed Adnan از آنجا که شما تکامل را تصدیق و آن را به سمت هوشمند :
کرده گذشته چه کار میمیلیارد سال  5/4کنی، پس در طول شدن هدفمند ارزیابی می

 است؟
ها، درازی گردن زرافه، بال پرندگان و هایی مثل حجم بزرگ نهنگفایدۀ تکامل صفت

غیره چیست، اگر هوشمندی از همان ابتدا هدف بوده باشد؟ آیا نباید فرایند تکامل فقط 
 روی تکامل مغز موجودات پیاده شود؟

پرت کنم کدام یک نجات خواهید اگر شما را همراه یک پرنده از بلندای یک کوه 
 99.9درصد نجات پیدا کنی در حالی که پرنده به نسبت  1یافت؟ شما شاید به نسبت 

یابد؛ زیرا شما مثل یک پرنده بالی برای پرواز نداری. این موضوع به شرایط درصد نجات می
 محیط زیست بستگی دارد.

کنی قطعی شما ادعا می های دیگر زندگی، اشتباه است.تعمیم سخن شما بر گونه
با توجه است اما حقیقت این است که صدها احتمًال دیگر وجود دارد و شاید آن موجودات ـ

ـ نیازمند به تکامِل هیچ گونه هوشمندی نداشته نباشند. به شرایط سیارۀ محل زندگی خود
 ای نخواهد داشت.ـ هیچ فایدهدر این حالتتکامل ابزار هوشمندی ـ

 به نزدیک ایآینده در زنده موجودات تمامی کنیم گویی فرضمی آنچه تناد بهاس اگر با
 کنیم فرض و ـکندمطابق هدفی که تکامل دنبال میـ هوشمندی برسند از باالیی مرتبۀ

 عام قتل به اقدام و بیابند برتری موجودات تمامی بر ابزار هوشمندی از استفاده با پرندگان
 بود؟ نخواهد است شده نازل بشر بر که آسمانی هایمخالف کتاب مطلب این آیا کنند. بشر

 من صورت این در به فرض که تکامل توسط خداوندگاری ارسال شده باشد. عالوه به
 تکامل را که است کسی پرندۀ وحشی اسپاگتی همان خدای که گرفت خواهم فرض چنین
 اسالم طور مشخص خدایبه نباشند؟ چرا خدایان دیگر یا بودا و چرا است؛ کرده ارسال
 باشد؟
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 بنویسی خواندی؟! توضیحات فوق را اینکه از پیش مرا شما سخن آیا
 امنوشته را که پیشتر آنچه ای یاتوضیح مرا نخوانده یا: دارد وجود احتمًال دو

کنده و چگونگی انجامش سطحی و تکامل اینکه درک شما از ای، و یانفهمیده  از آ
تکامل طی این میلیاردها سال چه  آید.برمی سخن شما چنین از که بوده است؛ اشتباهات

کرده که همیشه در صورت وجود زندگی به کرده است؟ قطعًا همان کاری را میکار می
 باشد، هدفمندتکامل  اگر کنیمی شما تصور مثال عنوان به رسانده است. آیاانجام می

 کامل را شنیداری ابزار کامل شده یا چشم، برتر یا مغز سال میلیون ده میلیون یا یک طی
 که صورتی به تا دارد نیاز زمان سال میلیاردها به اینها از یک خواهد ساخت؟ هر فراهم

 که عاملی دارند؛ وجود هدفبی هایجهش پیوسته که چرا برسد؛ بینیممی ما اکنونهم
 که بازۀ زمانی عالوه به کند.تر میرا طوالنی هدف به رسیدن الزم برای زمانِی  هایبازه

عمر زمین تقریبًا )نیست  زمین عمر اندازۀ تکامل به زمان که چرا است؛ شما نوشتی اشتباه
 سطح تا است نیاز مورد زمان سال میلیون صدها بلکه حداقل( است سال میلیارد 6/4

 گردد. پذیرفتن زندگی ادۀآم و شود خنک زمین
خوانی کنم تا هنگامی که بار دیگر آن را میبخشی از سخنم در باال را مجددا کپی می

ای از بفهمی مقصود از ابزار هوشمندی، ابزار برتر برای بقا است و در نتیجه مثال ساده
انسان را مطرح  تنازع بین افراد انواع گوناگون مثل پرنده و انسان یا حتی رویارویی شیر با

شوند که هر کدام ها میان دو گونۀ مختلف مطرح مینکنی. عالوه بر اینکه این مثال
ها از اساس اشتباه هستند و کسانی دارای ابزار هوشمندی است. به همین دلیل این مثال

ام مثال تنازع میان باکتری هم هستند که با هدف اشکال گرفتن به آنچه بنده مطرح کرده
کشند به این اعتبار که باکتری دارای ابزار ی که دچار بیماری شده است را پیش میو انسان

طور که استیون هاوکینگ مثال زده است و بنده این مثال را در هوشمندی نیست، همان 
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 توانی مراجعه کنی.ام، میپاسخ داده« خداییتوهم بی»کتاب 
بشوی برای  متوجه کنممی کپی شما برای ادامه در که را آنچه اگر کلی طوربه

گویم کافی خواهد بود؛ چون موضوع به فهمیدن این مسئله و آنچه را که در موردش می
ـ نیست و تکامل، یعنی تنازع بین دو فرد از دو گونۀ مختلففهمید ـاین سادگی که شما می

 شود.ای است که از آن برداشت میتر از چنین فهم سادهبزرگتر و گسترده
گویم: نتیجۀ هر تنازعی که میان افراد جریان دارد به سود اشاره کنم من نمی مایلم»

فرد هوشمند خواهد بود، و حتی دربارۀ تنازع انواع هم چنین نظری ندارم. سخن بنده این 
است که ژن سازندۀ ابزار هوشمندی همیشه در این پیکار غالب و قطعًا در رقابت پیروز 

 است.
برد، از کسی که جانداری که از ابزار هوشمندی برتری بهره میگاهی فرد هوشمندتر یا 

تری برخوردار بوده یا حتی اصال فاقد هوشمندی کمتری دارد، یا از ابزار هوشمندی پایین
ها و شرایط رویارویی خورد. این وضعیت پیامد ویژگیابزار هوشمندی است، شکست می

 های درگیری است.طرف
ای که از ابزار هوشمندی برتر برخوردار است در مقابل گاهی در تنازع بقا، گونه

ها و شرایط خورد؛ زیرا از ویژگیتری دارد شکست میای که ابزار هوشمندی ضعیفگونه
 خاصی برخوردار است.

ای از البته هنگامی که ژن ایجاد کنندۀ ابزار هوشمندی ایجاد شود و وارد مجموعه
های دیگر شکست مکن نیست در تنازع در برابر ژنهای سازندۀ موجودات زنده گردد مژن

های عامل در ساختن موجودات زنده خاج شود، بلکه بخورد و امکان ندارد از مجموعۀ ژن
ها پیش خواهد رفت و آهنگ رو به جلو با گذر زمان پیشرفت خواهد کرد؛ زیرا میان این ژن

نخست، تفاوت بسیاری وجود  ها در تنازع بقا یا پیشرفت و رسیدن به جایگاهو دیگر ژن
 دارد.

ها برای تقدم و شود بلکه میان ژنها فقط به تنازع بقا محدود نمیرقابت میان ژن
سازند نیز رقابت وجود هایی که جسم موجودات زنده را میصدرنشینی در مجموعۀ ژن
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کوشد تا تعداد بیشتری داشته باشد. رقابت کردن این ژن به شکلی دارد. هر ژن می
گاهانه و غیرهوشیارانه نیست؛ بلکه این رقابت و تنازع، از خالل قانون عمومی تکامل ن اآ

 «.رودکند و تابعی از آن به شمار میعبور می
 زندگی آن در ما که در سطح کل این کیهانی و حیات تعمیم بنده برای تمامی انواع

 ها،کوارک)ها ونلپت در سطح آن سازندۀ مواد که چرا است؛ درست صد در کنیم صدمی
 به کیهان در هامکان تمام یکسان است. در هادر سطح اتم یا( هاالکترون و هافوتون
احساس  برای الزم جهش اگر تکامل، در نتیجه و دارند وجود هاییفوتون مثال عنوان
 عنوان به ابزار رسید. این خواهد هاحس کردن فوتون ابزار کند تکامل به فراهم را هافوتون
 را وظیفه باشد که همان باید چیز دیگر سیارۀ یک در بنابراین است؛ چشم ما برای مثال
به  را همان وظیفه اما نباشد شبیه آن یا و باشد ما چشم شبیه چیز این چهدهد  انجام

 توانایی یا نامیم دیدنمی ما که آنگونه یا هاحس کردن فوتون یعنی رساند؛ انجام خواهد
 اطراف. دیدن و نگریستن

 کنم:های زیر برای شما بیان میوضعیت را با گام
باشد  داشته اختیار در کافی وقت اگر که دارد وجود تکامل: جهش ژنتیکی فرایند در

که برای  دارد وجود در اینجا انتخابی آورد و فراهم را احتمًاالت همۀ باید ـزود یا دیرـ حتماً 
 آورد.فراهم می را تر اجازۀ بقاشایسته و برتر موجود

 هایفرکانس با تعامل ابزاری برای هیچ هنوز که زمانی بازگردیم به گذشته به اگر حال
 نداشت وجود شیمیایی بوهای با ابزاری برای تعامل یا الکترومغناطیسی یا صوتی یا نوری

 که هایییا یوکاریوت کنیممی صحبت هاباکتری سطح در زندگی دربارۀ ما اکنون یعنیـ
آوردهای تکامل دست سپس ـهستند خود اطراف محیط درک برای حسی هایسلول فاقد
 زمین روی بر حیات گونه این دور فقط بسیار هایگذشته در کهـ ابتدایی حیات این را در

 زود یا دیر جهش، ناگزیر باید که رسیممی نتیجه این کنیم به لحاظ ـاست داشته وجود
 دیگر درک ابزارهای چه باشند، نور به حساس ابزارهای چه آورد؛ فراهم را ادراک ابزار

 چهـ دارای این ابزار باشد که موجودی دارد. وجود زنده موجود محیط در که چیزهایی
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 ـغیره یا الکترومغناطیس امواج به حساس سلول چه باشد، نور به حساس عصبی سلول
 زیرا است؛ برخوردار برتر ویژگی یک از موجودات دیگر به نسبت که بود خواهد موجودی

خواهد داد.  قرار وی اختیار در گریختن از دشمن و تهیۀ غذا برای توان باالتری ابزار، این
موجودی  چنین که چرا آورد؛ خواهد وجود به را جهشی تکامل حتمًا چنین دلیل همین به
 مثاًل با قضیه اگر بود. خواهد خود همتایان از ترموفق بعدی، هاینسل به هاژن انتقال در

 هاییجهش همۀ رودمی انتظار ـگفتهپیش اساس قوانین برـ شود آغاز نور به حساس سلول
 است طبیعی ترتیب این به اضافه شود؛ آن به گردد نیزمی آن منجر به افزایش کارآیی که
 شاهین با باشد که شاهین چشم همچون چشمی حتی و چشم پیدایش کار، فرجام که

 شکارش سر بر العاده فوق سرعتی با و ببیند واضح و روشن بسیار تواندمی آن از فادهاست
 و هاخفاش که ابزاری همانندِ  شنوایی کارآمد ابزارهای نهایت، در رودمی انتظار یا آید؛ فرود

 گردد. شوند پدیدارمی نامیده سونار های قویدستگاه و دارند اختیار در هادلفین
در مسیر تکامل، تولید و تکامل  که است این کنیم بیان خواهیممی آنچه کلی طوربه

 نیز انتخاب و آورد وجود به را محیط درک ابزارهای جهش باید زیرا است؛ حتمی حسگرها
 وجود به زمینی زندگی در حسگرها که بنابراین هنگامی؛ کرد خواهد تثبیت آن را حتماً 

 از گروهی یا حساس به نور هایسلول از گروهیابتدایی باشند، مثل  چند هربیایند ـ
ها آن عملکرد و دهد ربط هم به راها آن که ابزاری هر ـالکتریسیته به حساس هایسلول

این  بیشتری از سود موجود که ایگونه به سازد، هماهنگ زنده موجود اندام دیگر با را
 خواهد تکامل آن را تثبیت یقیناً  باشد شکلی که هر این ابزار به رهیافت به دست بیاورد،

اساس  دیگر سخن، اصل یا به است یا هوشمندی همان ابزار حقیقت در ابزار این نمود.
 ابزار که آنجا از شناسیم؛ وطور معمول میبه ما است که همان شکلی به هوشمندی ابزار

هوشمندی برتر حتمًا تکامل خواهد یافت تا به ابزار  برتر است، بقای هوشمندی، ابزار
 برسد.

 وجود خدایی کند ثابت علمی متقن دالیل با که است درصدد «خداییبی توهم» کتاب
 است و کدام دین اشتباه؛ این حق دین، کدام که نیست مطلب این اثبات دنبال به و دارد
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 و بیابی «االسالم عقاید» کتاب در توانیمی را خصوص این است و کالم در بعدی مرحلۀ
 پیش از نوشتن، آرام باشی و درک کنی. امیدوارم

Mohammed Adnanاما من هرگز مثل تو ؛ : شاید شما نیز حرف مرا نفهمیده باشی
 دست به مغالطه برای افراد سطحی نخواهم زد و اغراق هم نخواهم کرد.

ـ حتمی است. مثال من دربارۀ پرنده برای دیر یا زودشما اشاره کردی تکامل مغز ـ
ـ با مثل چشم یا بال یا مغززع نبود بلکه برای بیان این بود که تکامِل یک چیِز نوعی ـتنا

ای است نسبی؛ یعنی تکامِل مغز، حتمی های محیط، مسئلهتوجه به شرایط و نیازمندی
شود. شما در منبع نیست. وجود مغز بدون نیاز به آن، نقض مفهوم تکامل محسوب می

ت اسفنجی و دیگر موجودات، دارای مغز یا چیزی شبیه به مغز زیر خواهی دید که موجودا
اند چون نیازی به آن سازی کردهاند ولی به مرور زمان آن را از دست داده یا سادهبوده

 نداشتند.
...-animals-that-lost-their20150424http://www.bbc.com/.../ 

ی که شرایط محیطی نیاز گیریم وجود حسگرهای نوری هنگامبه این ترتیب نتیجه می
تواند مفید باشد اما اگر موجود در شرایط به وجود چنین حسگرهایی را اقتضا کند می

فایده بودن از دست خواهد داد، و تاریک مثل غارها زندگی کند این حسگرها را به دلیل بی
ه مغز شود؛ به هر شکلی که باشد. پس نبود نیاز باین شامل مغز )ابزار هوشمندی( نیز می

آنگونه های مغز ـموجب زوال یا دست کم مختصر کردنش خواهد شد و به این ترتیب ژن
 ـ صدرنشین نخواهند بود.کنیکه شما ادعای می

شود این موضوع به عالوه آیا شما اعتقاد داری ادامه دادن توضیحات متعدد باعث می
 دهی؟!صحیح بشود که همچنان به نوشتن توضیحات ادامه می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
Mohammed Adnan 

سطحی  فهم بر مبتنی نوشتن سخن ناصحیح و به اقدام گفتم پیش از آنکه شما به
تکامل بنمایی، آرام باشی و آنچه را که نوشتم بخوان یا برای فهمیدنش تالش  خودت از
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 کن.
 ابزار ژِن  متوجه نیست بلکه گونۀ معینی یا فرد متوجه سخن پیشتر به شما گفتم: روی

 چرا وجود دارد. وجود های عاملژن مجموعۀ در یقین و قطع طوربه که است هوشمندی
 ژن را باشد جهش، آن مهیا جهش الزم برای هر موقع زمان است؟ چون حتمی ژن این

ها حسگرهای محیط این ژن زیرا کرد؛ خواهد تثبیت را ساخت و انتخاب، آن خواهد فراهم
وجود این حسگرها  چرا دهند.ـ شکل مینیز به نوبۀ خود حتمی هستند هاآنکه وجود را ـ

 امواج شیمیایی، مواد صوتی، امواج ها،فوتون) حسگرها، محیط این حتمی است؟ زیرا
 برای الزم زمان که هنگامی بنابراین؛ شناسندمی و کنندمی درک را...( و الکترومغناطیسی

 و ساخت خواهد فراهم محیط درک برای باشد جهش، این حسگرها را مهیا جهش
 نمود. خواهد تثبیت راها آن قطع طوربه انتخاب طبیعی

 چیست؟ شودمی آشکار ما برای که اینتیجه اکنون
 وجود ابزار هوشمندی حتمی است زیرا وجود مقدماتش حتمی است.

دی برتر های عامل تا رسیدن به ابزار هوشمناستمرار تکامِل این ابزار در مجموعۀ ژن
 را مطلب این من پیشتر نیز حتمی است؛ زیرا ابزار هوشمندی برتر، ابزار بقای بهتر است و

 مربوط و است های عاملژن مجموعۀ متوجه ژنتیک، مقولۀ در سخن روی نمودم. بیان
و در نتیجه، عدول از آن در نوعی معین در اثر شرایط  شودنمی یک فرد یک گونه و به

نخواهد بود که ابزار هوشمندی برتر، همیشه ابزار بقای بهتر در تکامل معین به آن معنا 
 نبوده است؛ این مطلب را درک کن.

ـ یعنی در محدودۀ زندگی زمینیاما موضوع تاریکی به شکلی که شما مطرح کردی ـ
های عامل، به یک یا ده گونه که مثاًل در تاریکی یک ارزشی ندارد؛ زیرا مجموعۀ ژن

شود بلکه در ارتباط با مجموع همۀ موجوداتی کنند منحصر نمیندگی میمحیط ژرف ز 
ای که بر روی این زمین این باشند؛ یعنی همۀ موجودات زندهها میاست که حامل آن ژن

 کنند.ها را طی گذر زمان با خود حمل میژن
 روند آیاب بین از مکانی یک در هافوتون یا نور اگر تمام کیهان، سطح در کنممی اضافه
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 امواج آیا و رفت خواهند بین از شیمیایی مواد آیا رفت، خواهند بین نیز از صوتی امواج
 رفت؟ آیا خواهند بین از هاآیا تمام لپتون و رفت؟ خواهند بین از نیز الکترومغناطیسی

 در و باشد داشته وجود هالپتون و ذرات از خالی ایمنطقه کیهان، این در است ممکن
 نیز باشد؟!!!!! زندگی و حیات از میزبانی به قادر حال عین

 گویی؟می سخن فهمیدن بدون که شدی متوجه اکنون آیا
 هیچ در نه و کنی نقض صورت یک در فقط مرا استدالل توانیمی( یا غیر تو) تو

 پذیرا که کیهان این در ایداشتن منطقه گرفتن وجود ثابت کنی فرض اینکه دیگر؛ صورت
 امواج صوتی، امواج گونه هر از حال خالی عین در و باشد حیات میزبان و

 چنیناین کنی تصور توانیشما می ... باشد، فرضی است واقعی. آیا و الکترومغناطیسی
شناسیم می خوبی آن را به و دربرگرفته را ما که هستی این در حیات شایستگی محیطی،

 باشد؟!! داشته
** ** ** 

 سید محمد صدر )خدا رحمتش کند(خاطرات من از شهادت 

Ahmed Alhasan /2017جوالی  28احمدالحسن: 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 او: داراندوست و همۀ پیروان و( کند خداوند رحمتش)سید محمد صدر خانوادۀبه 
 ِبدارد. بزرگ را شما پاداش خداوند

رحمت ) سید محمد صدر شهادت و رسیدن قتل به از به جهت بازگویی خاطراتم
 خداوند بر او(:

 یا دانممی مهم که مسائلی از برخی ذکر تنها به بلکه را بیان نخواهم کرد جزئیات همۀ
 باشد بسنده خواهم کرد. مهم برخی برای شاید

 آنکه نماز از پیش گسترش یابد و عراق در سید محمد صدر آنکه مرجعیت از پیش
به جا  علی امام ضریح داخل را عصر و ظهر نماز( رحمه الله)کند او  پا بر جمعه
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 نماز سرش در جلِو دیگران پشت ُمعمم دو یا یک و زائران از برخی فقط آورد ومی
 عصر و ظهر نماز اوقات، دیدم زیرا گاهیمی وضعیت را این نیز من گزاردند، نه بیشتر.می

سید محمد صدر  کنار از سمت ضریح به راه در و خواندممی علی امام نزدیک ضریح را
 نماز ضریح ورودی اوِل  درب نزدیک او داخل ضریح، کردم.می عبور( رحمه الله)

 بر پا شدن نماز از خودش پیش مکان در و آمدمی او آنجا که اوقات گاهی خواند.می
 آمد.می اذان هنگام معموالً  او کردم.می سالم او نشستم و بهمی نیز نشست منمی

به نوبۀ خود  که نمود بر پا جمعه نماز گسترش یافت و( او )رحمه الله مرجعیت سپس
 مرجعیت وی داشت. شدن منتشر بزرگی در سهم

طور مشخص به و بود نزدیک علی به حضرت بسیار دوران، این در من سکونت مکان
رحمه )بروجردی  مرتضی مرجع، شیخ که همانجا یزدی بود، مدرسۀ کوچۀ مقابِل  در کوچۀ

رحمه )او  که زمانی و 1رسید قتل به ـ(رحمه الله)سید خویی  شرح دهندۀ مباحثـ( الله
 که دیدم من او را بود. فاصله عرض خیابان اندازۀ به فقط او و من رسید بین قتل به( الله
وارد  از لحظه چند از ـ و بعداش قرار داشتخانه همانجا کهشد ـ یزدی مدرسۀ کوچۀ وارد

 تپانچه را شنیدم.صدای شلیک  شدنش
من  شد.دلی پاک داشت و اشکش زود جاری می ـبروجردی مرتضیمرجع ـ شیخ

 لحظۀ رنجور شدم و قتل رسیدنش از به کردم.می به او سالم و دیدار او با اوقات گاهی
 و جنازه تشییع در و خانه،غسال وارد و رفتم بیمارستان به ـشخصاً جسدش ـ تحویل

 شدم. حاضر تدفینش
 از بازگشت راه در( رحمه الله)تبریزی  غروی علی مرجع، دتی پس از آن هم شیخم

 .2رسید قتل به کربال زیارت

                                                                                                                                                                 
 ـ ترور شد.لعنت خدا بر اوهـ در زمان طاغوت صدام ـ 1418ذی حجه  24وی رحمه الله در تاریخ  - 1
ـ به قتل لعنت خدا بر اونجف در زمان طاغوت صدام ـهـ در راه کربالـ 1419صفر  23آن مرحوم در تاریخ  - 2
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وارد شده  دو نفر اهمیت دارد اتهام این رسیدن قتل به بیان آنچه در اینجا برای بنده از
( رحمه الله)یا دیگر احزاب است که متوجه سید محمد صدر  حوزه شیوخ از برخی سوی از
 پیروان او گردیده است. از برخی یا

به  تهمت که ایدشنیده دیدارهایش از یکی در را سید صدر سخن شما از بسیاری قطعاً 
 است این مطلب را نشنیده کسی که کند.دفع می خودش از را غروی قتل رساندن شیخ

 نماید. مراجعه سید محمد صدر شده ضبط دیدار به تواندمی
طور ناگهانی ـ بهترتیب دهم سکونت برای جدیدی خانۀ اینکه از پیشـ شدم من مجبور

 دینی مدرسۀ در طور موقتبه شدم مجبور کنم. ترک کردممی زندگی آن در که را ایخانه
کربالیی  عبد المهدی شیخ شوم و در همان مکان ساکن معمم دوستاِن  از برخی با
و  بودم ساکن دوم طبقۀ اتاقی در در من نیز سکونت داشت. ـسیستانی سید فعلی نمایندۀـ

 این در شده بود مجبور شناختم. او نیزمن در آن زمان او را نمی اول. طبقۀ در اتاقی در او
 وضع کرده بود سید محمد صدر، قانونی که بود این انتقال او گردد و علت ساکن مدرسه

 کرده بود؛محروم  نظامی حوزوی مدارس شان درقبلی سکونت مکان از را هاآن که
 تحویل( رحمه الله)سید محمد صدر  به را مدیریتش عراق، پیشین حکومت که مدارسی

 بود. داده
پیش  و شودمی بیدار شب نماز کربالیی برای عبد المهدی شیخ دیدممی اوقات گاهی

 کردیم ولیمی برخورد یکدیگر با خیابان در یا سکونت محل در اوقات گاهی آمد کهمی
 او نداشتم. با الم علیکس جز ارتباطی

 او ِانتقاد از که شنیدممی از آن خارج و دینی مدرسۀ معممین از برخی از همچنین
 هاییکمک یا حقوق اوقات ندارد. او گاهی عدالت اموال توزیع او در گفتندمی و کردندمی

 کرد.می توزیع سیستانی سید دفتر از را

                                                                                                                                                                 
 رسید.
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 از نواری ای،بسیار گسترده شکل به سید محمد صدر، رسیدن قتل به از اندکی پیش
 شیخ و بود( رحمه الله)کوفی  حسن شیخ ایشان از یکی که شد پخش علمیه حوزۀ شیخ دو

 تا کنمبود که او هم شناخته شده بود. از گفتن اسمش پرهیز می حسینی خطیب دیگر
 حسن شیخ خطیب از آن شیِخ  نوار ضبط شده، این نگردد. در مورد مشابهی یا گرفتار خطر

 نمود.می انتقاد( رحمه الله)کوفی از سید محمد صدر  شیخ کند وسؤال می کوفی
مساجد قرائت  از یکی خطیب در شیخ این شنیدم رفتم بصره به رمضان وقتی در ماه

 من به آمد، من نزد رسید او پایان به چون مجلس حضور یافتم و مجلسش در دارد. شبی
اقدام به  حسن شما و شیخ که نیست مناسب: او گفتم به نشست. نزدیکم و کرد سالم

کردن  حالل فتوای منزلۀ به نوار اینکه این علیه سید محمد صدر کنید، و پخش نواری
موضوع فیصله داده شود. او بسیار در تنگنا بود و چه  خواست من است. او از سید خون

 بسا پشیمان شده بود.
 که زدممی قدم یزدی مدرسۀ نزدیک رسول خیابان در دوران، روزی این همچنین در

 از همچنین یکی و بود زمان آن در عقاید اساتید از او یکی کرد. سالم من به معممی شیخ
 جلد از بود عبارت که داد من به جزوه یک موقع. او آن در سیستانی سید ُوکالی ترینمهم
 از منظور شدم متوجه خواندم را جزوه و اتاقم بازگشتم به مسجد ضرار. وقتی مجموعۀ اوِل 

 مجموعۀ مسجد ضرار طبیعتاً  بوده است.( رحمه الله)سید محمد صدر  ضرار، مسجد
طی کمتر از دو هفته پس از انتشار جلد اول  زیرا کسی که با آن قصد شده بود نشد؛ کامل

 رسید. قتل به
 :دوران این در من، رؤیای دو

 تردید زیاد بودند. دیدمبی حضارش که دیدم بزرگی بسیار رؤیای اول: مجلس عروسی
 رویا. بود. پایان( رحمه الله)سید محمد صدر  آن مجلس دامادِ 

 حالتی، مرگ چنین در کند ودیگر را تمثیل می زندگی انتقال به معموالً  عروسی تاویل
 است.

 سبزی برگ دارد. بسیاری هایبرگ قرا ردارد که بزرگی بسیار درخت دیدم :رویا دومین
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سید  نام خوردتکان می هوا در که هنگامی شروع به افتادن کرد و و جدا شد هابرگ این از
 نمودم. او تاویل مرگ به نیز رؤیا را رویا. این خواندم. پایان آن روی را محمد صدر

 بودم. نجف در روز من آن و رسید قتل به سید محمد صدر جمعه روز در
 ها قدیمیکوچه در امنیتی ماموران و بودند خالی تقریباً  دینی مدارس شنبه، روز صبح

 عادی حضور داشتند. لباس با شهر
 جمعه، در عصر حتی و خونش شدن سرد از پیش و سید رسیدن قتل به از پس

سخنان  آن از دارم به یقین اعتقاد که شنیدم معممین از برخی تندی از سخنان واقعاً 
 اند.شده پشیمان
 از بطری گردنبند یک هر و بر گردنبند دو دستانم، در :دیدم رؤیایی روز، چند از پس

 و کردم آویزان صدام گردن به را اولی قرار داشت.( رحمه الله)سید محمد صدر  خون
 کنم.می خودداری بیان کردن نامش از که شخص دیگری گردن به را دیگری

 :2017جوالی  29نوشت/ پی

Ahmed Alhasan ام مطلع در بیانیۀ قبلی گفته: هر کسی که از آنچه احمدالحسن
ـ است که اتهام باطل رحمه اللهنشده است، این فایل ضبط شده از سید محمد صدر ـ

 .1کنداقدام به قتل شیخ علی غروی تبریزی را از خود دفع می
 :2017جوالی  29نوشت/ پی

 . با توجه به اینکه من به شما ایماناحمدالحسنمصطفی السندی: سالم بر شما سید 
 ...هستی و تفسیر قرآن و رؤیا و...و...و...و اند از آل محمدندارم اما دربارۀ شما گفته

دانی. یکی از نزدیکانم رؤیایی دید. رؤیا را به چند مفسر عرضه کردیم اما از تفسیرش می
 ناتوان بودند.

 اند.در حقیقت این دو رؤیا را دو خواهر دربارۀ شخصی با نام کّرار دیده

                                                                                                                                                                 
 کند.ـ در آن صحبت میرحمه اللهاست که سید محمد صدر ـ ویدئوبخشی از یک  ۀنوشت در بر دارنداین پی - 1
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 رویا.
و « ِسّر الله»واهر بزرگتر که ساکن آمریکا است دو نفر را دید: یکی مردی بود به نام خ

گفتند وقتی کّرار با نور الهدی ازدواج کند  هاآن«. نور الهدی»شخص دوم دختری به نام 
 خواهند شد. خداوند نسلی به او روزی خواهد کرد که این نسل از انصار امام مهدی

تر در رؤیا دید که ساکن کربال است و همان اول، خواهر کوچک و دو روز پس از رؤیای
 خواب و همان افراد را دید که همان سخن را به او گفتند.

اما در این دو رؤیا گفتار افراد به عربی، انگلیسی یا فارسی نبود و تقریبًا زبان رمزگونه 
 ند.فهماند هاآنبود ولی وقتی با دو خواهر سخن گفتند سخن خود را به 

امیدواریم زودتر پاسخ دهید ای سید بزرگوار. چندین روحانی و سید و شیخ از تفسیرش 
 اند. خدا ارحم الراحمین است.ناتوان شده

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
 سّر الله = خلیفۀ خدا.
 نور الهدی: دین حق.

گیرد و دعوت به خدا پا است که دین حق، پا میازدواج کردن نور الهدی به این معنا 
گردد و روزی داده شدِن نسل، یعنی او دوباره گیرد و رفیق و همراه آن در زندگی میمی

 گردد.شود و از انصار امام مهدی میمتولد می
کند تا از انصار امام مهدی شود و چه این رؤیا این شخص را تشویق به انجام عمل می

 فرماید توفیق دهد.حان او را به آنچه اراده میبسا خداوند سب
 :2017جوالی  30نوشت/ پی

 کرار الصالحی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
ـ به برکت دعای شکر و سپاس خداوند را کهموالی عزیز من، دیروز ازدواج کردم و ـ

اشتن نسل صالح کنم برای دشما خداوند این کار را آسان فرمود. از شما درخواست می
گاه کنم، ای حبیب من. شوق و عطوفت ها آندعایم فرمایی تا  را در راه خدا و در برابرت آ

 من برای شما و پدرت.
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 کرار الصالحی
 اسماء احمد

خواهم شما را به آنچه و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. مبارک باشد. از خدا می
 دنیا در آن است توفیقتان دهد و به شما نسل صالح عطا فرماید.خیر آخرت و 

 من نخواستم در عقیده یا فقه، به رؤیایی که در پیامم گفتم اعتامد شود

 :2017جوالی  30نوشت/ پی
سید عقیل کمونه: این هم یک نظر است؛ شاید هم دوست داری شخصیتی برجسته 

قرار ندهیم... به عالوه شما عیوبی  را مبنا باشی... اما حوزه به ما آموخته است که رؤیا
داری: اول: به سید صدر طعنه زدی. دوم: به شیخ کربالیی طعنه زدی... چرا شخصا در 

ها دخالت کردی و چرا در مدرسه حضور داشتی.......... این انتقاد کوچاندن برخی از طلبه
 دار است.ادامه

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

درخواست نکردم در عقیده یا فقه به رویاهایی که در بیان فوق نقل  از شما یا دیگران
کردم اعتماد کنی. رویاها اینگونه نیستند؛ بلکه اخبارهای غیبی هستند که به وقوع 

 اند.پیوسته
آنچه نوشتم حقایقی است که در زندگی خود و زندگی در حوزۀ علمیه مواجه شدم و 

گیری خیالی که برخی افراد از هر گونه نتیجه فقط نقل کردم و کسی را متهم نکردم و
 به خیال خود برداشت کنند مسئولیتش با من نیست. سخن و نوشتۀ من در این بیانیه

 :2017جوالی  30نوشت/ پی
وعد طارق: سالم بر شما سید احمد. آیا شما معتقدی شیخ حسن کوفی پس از نوار 

گناه بودنش در آن گناه بوده و بیکرد بیای که توسط پیروان صدام انتشار پیدا ضبط شده
بینیم شما به حسن کوفی رحمت زمان دربارۀ سید شهید مشهور نشده بود؟ اینجا می

فرستی... سؤال دوم: آیا شما در آن زمان، از طرف صاحب الزمان فرستاده شده می
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یا خیر؟  کردیدکردی آیا با هم بحث میبودی... یا خیر؟... وقتی به سید شهید سالم می
دانند و صالح را از شناسند و بسیاری از مردم میهمگان سید را به عنوان مردی شایسته می

دهند. آیا او در آن زمان تو را شناخت که در آینده صاحب دعوت حق بدکردار تشخیص می
 هستی؟

 سید احمد از شما متشکرم.

 خطاکار بودشیخ حسن کوفی در مورد سخنی که دربارۀ سید محمد صدر گفت 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بنده معتقدم شیخ حسن کوفی )رحمه الله( خطاکار 
و گناهکار بود و گناهش بزرگ است. همچنین معتقدم او همچون قوچی قربانی شد و 

این شد که او کشند. نتیجه سوی اشتباه کشاندند گناهش را بر دوش میکسانی که او را به
 اش را به خاطر رفتار اشتباهش از دست داد.زندگی

** ** ** 

 انتشار درخواست یک مادر دردمند برای آزادی فرزندش در سعودی

Ahmed Alhasan /گوست  18احمدالحسن  :2017آ

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
عبد الله  پسرش تا بورزید ِاهتمام دردمند مادر این انتشار درخواست به نسبت امیدوارم

 .1پاداش خیر عطا فرماید شما شود. خداوند به آزاد هانی
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/

1377790035601989/  

                                                                                                                                                                 
از مادر یک فرد دستگیر شده در سعودی است. این مادر از  ویدئوبخشی از  ۀفایل پیوست شده در بر دارند - 1

 خواهد فرزندش را به قتل نرسانند.پادشاه سعودی و ولی عهدش می
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گوست پی  :2017نوشت/ آ

 و من، سید من، حسن: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما، حبیب آلبو احمد
 ...من موالی

نبود او زندگی  در و شدم، یتیم ـدوست از ـ او دادن دست از با و دادم دست از را پدرم
 دوست، حقیقی، شما پدر که چرا کند...نمی پر کسی جز شما آن را کردم که آغاز جدیدی

 است... شما با تسلی و صبر و هستی، مهربان و امان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عبور  برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. مرگ و رحمة الله و السالم علیکم و
 پس بپیماییم؛ را باید آن وقتش که برسد ناگزیر همه و است آخرت به دنیا این از کردنی
غم و  از آورمپناه می تو به کند. خدایا! آماده آن اش را برایتوشه که کسی حال به خوشا

 زندگانی تو از قیامت. روز هایپشیمانی از و قبر،بازگشتگاه بد در  از و اندوه و سختی مرگ،
 را خواستارم. فضاحت و رسوایی بدون محل بازگشت کریمانه درست و مرگ گوارا،

های خانوادۀ بزرگوار و همۀ دوستدارانش را بزرگ های شما و پاداشخداوند پاداش
بر مصیبت  صبر اشم به و محمد مبعوثآل و محمد خواهم او را بابگرداند. از خداوند می

 فرماید. روزی
گوست  13نوشت/پی  :2017آ

 الحسیناوی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. ابو محمد
 من، موالی و آقا

 قسم، خداوند بزرگی به داد، ای سید و موالی من. شفایم شما دعای برکت به خداوند
 و دست تا الزم استزمان  شش ماه بیش از گفته بودند بغداد پزشکی مجتمع در هاپزشک

 به شروع که است هفته دو به فضل دعای شما و دعای مؤمنان، ولی بدهی؛ حرکت را پایت
 و الحمد لله رب العالمین. هستم؛ خیلی سالم اْلن و کردم پاهایم دادن حرکت

 شما برای ـقطع ارتباط ماه یک از پسـ پیامم را داشتم اولین دوست موالی من، سید و
 بنویسم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. الحمد لله که  و رحمة الله و السالم علیکم و
 سالم هستی.

گوست  5نوشت/پی  :2017آ
محمد العراقی: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. سید و موالی من، خداوند تو را 

سؤالی دارم و امیدوارم با پاسخ دادن، بر من تفضل حفظ کند و نگهدارت باشد. آقای من، 
 فرمایید.

گوید و به او سخن می پرسش #س/ حدیثی قدسی هست که خداوند با موسی
نیازی روی آورده است بگو: گناهی است فرماید: ای پسر عمران وقتی دیدی ثروت و بیمی

که عقوبت شتاب گرفته، و وقتی دیدی فقر و نیازمندی رو کرده است بگو: مرحبا به نشانۀ 
 دهد که فقر و نیازمندی، نشانۀ شایستگان است.صالحان. این حدیث نشان می

نیز وجود دارد که برای مردم شناخته شده و عبارت است از:  امام علی حدیثی از
 «.کشتماگر فقر و نیازمندی به شکل مردی بود او را می»

 کشد در حالی که نشانۀ شایستگان است؟چگونه امام فقر و نیازمندی را می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیزم خداوند تو را زنده بدارد.
یعنی راضی بودن به قضا و قدر خداوند و آن روزی که «: صالحانمرحبا به نشانۀ »

برای ما ثبت کرده است و این به آن معنا نیست که فقر و نیازمندی چیز زیبایی بوده باشد 
که باید برای رسیدن به آن، آرزو یا دعا شود، بلکه عکسش صحیح است. در دعای وارد 

وزی از خداوند و رفع نیاز و درخواست به درخواست ر  بینی امامانمی شده از ائمه
 اند.نیازی از آنچه در اختیار مردم است تشویق فرمودهبی

 سؤالت را به زیبایی خالصه کردی. خداوند توفیقت دهد.
گوست  5نوشت/پی  :2017آ

Ahmed Ahmed.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای حبیب و سید من : 
 بنزین پمپ در ما تماس گرفتند؛ کار با کاری برای. بیکار هستیم برادرم و من

ها پمپ بنزین در همۀ و هست 450 بنزین لیتر دانی هرشما می. حقوق بدون خصوصی،
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 یعنی ؛50 لیتری هر برای: گویدفروشد و به شما میمی 500 را لیتر صاجب پمپ بنزین هر
 و من نه؟ برویم یا کار سر حالل؟ یا است پول حرام این آیا! من موالی. 500 لیتر 10 هر

 لطفاً  لطفاً ! موالی من سید و و حبیب. گشوده شدن باب رزق و روزی هستیم برادرم نیازمند
دیگری  وجوی کاردر جست و بدهم پمپ بنزین را صاحب پاسخ تا بدهید به من پاسخ

 .احمد خدمتگزار شما... برویم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اشکالی در  و رحمة الله و السالم علیکم و
 این کار وجود ندارد.

گوست  5نوشت/پی  :2017آ
 آل قائم موالی من، ای و کرار: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... سید حیدر

تقصیراتم  و چون گناهان بنویسم؛ مطلبی برایتان کنممی حیا سوگند خدا به !...محمد
 80 معدل با ششم از دهم که مژده شما داشتم به دوست موالی من، ولی است... بسیار
 که دانممی ولی دارید را شما آرزویش که نیستم من همانی است درست شدم. موفق

 که چرا نکن؛ فراموش دعای خود از را خواهد... مامی خوبی و خیر ما برای خداوند همیشه
 کند شتاب شما تمکین در زودِی زود خواهیم بهمی خداوند از هستی. بخشنده تو همان پدر

 نیندازد... چشم بر هم زدنی فاصله شما و و میان ما
 عثمان مها: شما گناهکار دختر

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند از برکاته. خداوند تو را زنده بدارد. مبارک باشد. و رحمة الله و السالم علیکم و
 خیر آخرت و دنیایت در آن است خواستارم. آنچه را که شما توفیق برای

گوست  5نوشت/پی  :2017آ

Jesus Ahmedو رحمت و برکات خداوند بر شما. : سالم 
 باشید. عافیت و سالمتی و خیر خواهم درمی خداوند از موالی من، سید و
آقای من، بر  شود.می ستم و ظلم ما به بحرین در است. شده تنگ ما بر دنیا من، آقای

 از انصار را ما خداوند و قدم باشیم دعا کنید تا در این دعوت مبارک ثابت بفرمایید و لطفما 
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 را ما نیازهای گرداند و مانروزی امورمان را و دهد قرار شما امر تسلیم و شما مخلص
 فرماید. برطرف

 االنصاری عیسی: شما مقصر حقیر فرزند

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. از و رحمة الله و السالم علیکم و
ارحم  او که دفع کند؛ شما از را بدی هر و دهد قرار گشایش و َفَرج شما خواهم برایمی

 الراحمین است.
گوست  5نوشت/پی  :2017آ

Yaseen Alhamoy: و رحمت و برکات خداوند بر شما. سالم 
برای  آن از بدون چشمداشت خواندم و ایثار را دربارۀ شما نظریۀ ،احمدالحسنسید 

ممکن است  آیا ولی... کردم استفاده هوشمندی و ایثار دربارۀ نوشتن تحقیقی تربیتی
 بر اساس چگونه را اینکه ایثار یا دهید؟ توضیح برای من مورد را دو این بین ارتباط ماهیت

 ؟!... کنیممی تفسیر هوشمندی
 دهید... پاسخ سؤال و جواب، امیدوارمبه علت ضروری بودن 

 ایثار بدون چشمداشت و ارتباطش با هوشمندی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
آن  از دوری یا نزدیک سود هیچ ژنی، مجموعۀ که است بی چشم داشت ایثاری ایثار

 به دهد.می قرار ِانقراض معرض در را ایثار، مجموعۀ ژنی این بلکه کند؛نمیبرداشت 
 قابل دیگر، موارد مشابه به نزدیکان و ایثار متقابل، ایثار دلیل از نظر ژنیتیکی مانند همین

 تفسیر و توجیه نیست.
ها است که ژن خودخواهی بی چشم داشت مثل یک سرکشی علیه ابزارهای ایثار

 ژنتیکی کنند مجموعۀمی تالش خود خودخواهِی  ها بابدن .«هابدن»یعنی اند؛ ساخته
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 بگذارند. به عامل باقی هایژن مجموعۀ محدودۀ در و کنند منتقل بعدی نسل به را خود
 مطرح را فرهنگی میم نظریۀ تکاملی، شناسیزیست دانشمندان از دلیل برخی همین

 کنند. تفسیر بی چشم داشت را ایثار اند تاکرده
 :امگفته« خداییتوهم بی» کتاب در
 و کرد خواهم مطرح یبعد  بخش در را موضوع نیا من. میاموز یب را ثاریا میدار  ازین ما»

 یثارگر یا کجا از ای! آموخت؟ ما به را ثاریا یکس چه میابیدر تا  میکوشمی هم با آن دنبال به
 سمت به را ما که ما خودخواه یکیولوژ یب بیترک با نهایا که یحال در! م؟یگرفت فرا را یواقع

 «.است! چرا و چونی ب تضادِ  در دهد،می سوق یکیژنت یخودخواه
 ام:گفته همچنین

 انجام از ما زۀیانگ: کهاین ؛آوردمی دانیم به راظریف و کلیدی  پرسش ،هیقض نیا»
 دیپد ما وجود در ـطور خاصبهـ را آن یزیچ چه و ست؟یچ یواقع یثارگر یا نیا دادن

 «.آورد؟می
 یابی.می «خداییتوهم بی» کتاب در به تفصیل را هاپرسش این پاسخ

 یا هوشمندی با آن ارتباط بی چشم داشت و یا ایثار حقیقی ایثار پرسش شما دربارۀ اما
 :مغز

 جریان چشمداشت عکسبی ایثار کردم: بیان قبالً  که همان است مسئله
کند؛ اند ویران میهایی را که بدن را ساختهبدن و ژن کند کهحرکت می ایخودخواهانه

نیز ضمن  هوشمندی ابزار دهد و طبیعتاً نابودی قرار می و ِانقراض را در معرض هاآنزیرا 
 شود.می واقع خطر این معرض همین موارد قرار دارد و در

گوست  13نوشت/ پی  :2017آ

 حیدر الجابر: سالم بر شما.
 ارتباط داشت؟ احمدالحسنتوان با چگونه می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
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برکاته. خداوند تو را زنده بدارد. این یک صفحۀ رسمی  و رحمة الله و السالم علیکم و
شود مطلع شوم و از طریق کنم بر قسمتی از آنچه در آن نوشته میاست و بنده سعی می

 با جامعه ارتباط داشته باشم.دهد آن تا حد امکان و به مقدار فرصتی که به من دست می
بسم الله « با» نقطۀ زیر علی امام چگونه فرمودی که تان تفسیرحیدر جابر: جناب

 علی امام شهادت از پس حروف، گذاریدانیم نقطهاست؛ اما ما می الرحمن الرحیم
 انجام شد!

 گذاری حروف کردگذاری و نقطهاولین کسی که رشوع به حرکت

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند تو را زنده بدارد. سؤالت واضح نیست.
 هم،به شبیه  حروف کردن متمایز برای گذارِی حروفگذاری و اعرابدر مورد نقطه اما
این  بود. آری؛ طالب ابی بن علی نمود امام مردم بین انتشار آن به آغاز کسی که اولین

 برداری نسخه در زمان ایشان ادیزی رسمی هایمصحف تا نشد مشهور کار، منتشر و
ـ به آن های تاریخی برخی افرادزنیپوشی از گمانهبا چشمما ـ که این چیزی است شود.

 معتقدیم.
** ** ** 

 به ابوذر وصیت رسول خدا

Ahmed Alhasan /گوست  14احمدالحسن  :2017آ

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 خاطرش به که همان کسی به پس آمدی، خشم به خدا برای به راستی تو! اباذر ای

 باش. داشته امید شدی غضبناک
 آنان از خود دین برای تو ترسیدند در حالی که تو از خود دنیای برای مردم این

ها آنهمان چیزی که از  خاطر به اختیار آنان است رها کن و در که را آنچه پس ترسیدی؛
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 بگریز. هاآنترسیدی از 
 هاآنبه آنچه تو منعشان کردی چه بسیار نیازمندند در حالی که تو از چیزی که  هاآن

 نیازی!منعت کردند چه بی
مورد  بیشتر کسی چه سود کرده است و فردا کسی دانست چه خواهی زودی به و

 حسادت است.
 خدا تقوای او بسته باشند اما ایبنده به روی را خود درهای زمین و هاآسمان اگر

دهد. جز حق ها و زمین برای او قرار میراه خروجی از آسمان قطعًا خداوند داشته باشد،
 چیزی جز باطل تو را به وحشت نیندازد. انیس و مونس تو نگردد و

 آن از سهمی اگر و داشتند،دوستت می هاآنقطعًا  پذیرفتیمی راها آندنیای  تو اگر
 .1دداشتندست برمی تو قطعًا از گرفتیبرمی

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1388672611180
398/?fref=ts 

گوست  14نوشت/ پی  :2017آ

Zaind Alsadteموالی من. برکات خداوند بر شما، آقای و و و رحمت : سالم 
زیرا  بیندازید، قضیۀ من نگاهی به که این امید به فرستممی برای شما را درخواست این

در  نرسیده من بهها آن از کنون جوابی تا و فرستاده بودم دادگاه رسمی به اینامه قبالً من 
 گذرد.ماجرا می این است از سال یک حالی که
 به شما خاص در را آن توانممی آیا بنویسم. معرض عموم در را امقضیه توانمنمی
 بفرستم؟
 دهد. خیر جزای شما به خدا عزیزم پدر

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

                                                                                                                                                                 
به ابوذر  وصیت پیامبر ۀکه در آن شیخ شعراوی دربار  است ویدئوفایل پیوست شده متضمن بخشی از یک  - 1

 گوید.سخن می
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 بفرست. اشرف نجف مکتب در کارگزاران از یکی یا دکتر عال خداوند تو را زنده بدارد. به

 شودمویی که میان عاقل و مجنون است پاره منی

گوست  14نوشت/ پی  :2017آ
 کنم پاسخ بدهید.حیدر العطبی: موالی من، سؤالی دارم و خواهش می

 راه درمان عصبانی و خشمگین شدن چیست؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 را حکمتی گوشم در همیشه ـکند رحمتش خداـ خداوند تو را زنده بدارد. پدرمعزیز من، 
 اگر«. شوداست پاره نمی مجنون و میان عاقل که مویی»بود:  این آن و کردمی تکرار

 سالممتوجه نشدی معنای آن را از عال  اگر است و خیر که فهمیدی را معنای این حکمت
 .1ـ بپرسکند حفظش خداـ

                                                                                                                                                                 
 یک روز سید احمدالحسن شنید اختالفی میان دو نفر از مومنان پدید آمده است و چنین پاسخ داد: - 1
گری. ها مشغول، نه به تباه کردن وقت با ستیزهها باید یار و یاور ما باشند و به اصالح حال مردم و هدایت آنآن»

ـ مرد حکیمی بود و من از او دو حکمت مهم رحمت خدا بر او بادها را به صلح میان خود نصیحت کنید. پدرم ـآن
 فراگرفتم:

؛ یعنی اگر «هر حاجتی پس از نماز، برآورده است»کرد: حکمت اول: او همیشه این جمله را برای من تکرار می
ز نکن و اگر توانستی آن را پس از نماز به جا بیاور که بهتر است و ان خواهی حاجتت برآورده شود آن را رقیب نمامی

 شود.شاء الله برآورده می
اش را برایت خالصه ؛ معنای گفته«شودمویی که میان عاقل و مجنون است پاره نمی»گفت: حکمت دوم: می

 کنم:می
مویی که میان عاقل و »دهد. معنای ی میـ فقط بین دو دیوانه رو اختالفی که به قطع رابطه منجر شوداختالف ـ

اند. اگر یکی محکم بکشد یعنی: مویی را تصور کن که دو شخص دو طرفش را گرفته« شودمجنون است پاره نمی
و دیگری هم محکم بگیرد پاره خواهد شد؛ اما اگر یک طرف آن را اندکی ُشل کند پاره نخواهد شد. وقتی یک 

کند تا آن مو پاره نشود. آری؛ شخص عاقل آن را عاقل آن را اندکی شل میکشد شخص طرف، مو را محکم می
 کشد.محکم نمی
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گوست پی  :2017نوشت/ آ

 صفا خزعلی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما آقای من، یمانی آل محمد.
پاک  دعاهای برکت به و ـشکر را خدا وـ متعال خداوند مّنت و فضل به آقای عزیزم،

یاری  و حقیقت، و حق صدایی برای تا کنیم افتتاح را خبرگزاری ُمنقذنیوز توانستیم شما
 مظلوم باشد.

از شما  و دهیممی قرار در پیشگاه شما را متواضعانه و ساده تالش این آقای من،
 خواهیم برای توفیق ما دعا بفرمایید.می

http://thesavioews.com/index.php 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خیر عطا  پاداش شما به خداوند برکاته. الحمد لله. و رحمة الله و السالم علیکم و
 فرماید.

گوست  14نوشت/ پی  :2017آ
 برکات خداوند بر شما. و رحمت و حلی خفاجی: سالم عارف

 ...مهدی امام فرستادۀ و وصی ،احمدالحسن آقا و امام ما
شناختی، کارهای سیاسی برای در فرهنگ جامعه :گویندشناس میجامعه برادران

حالل و حرام کردن و شناخت مصداق جرم و گناه، در  اما شخصیت دینی حرام نیست،
ها تأثیر ]سوء[ سازمان و نهادها استفاده از شریعت و فقه اسالمی برای ادارۀ دولت،

 گذارد.می

                                                                                                                                                                 
 اگر هر دو طرف عاقل باشند هیچ کدام محکم نخواهند کشید.

 کشد او آن را شل خواهد کرد.اگر یکی از آن دو عاقل باشد وقتی دیوانه یا کودک، مو را محکم می
 ه نخواهد شد.بنابراین در هر دو حالت، آن مو پار 

 مو فقط در یک حالت پاره خواهد شد: هر دو طرف دیوانه یا عصبانی باشند و عصبانیتشان بر آنان غلبه کند.
ها خیلی استفاده کرد؛ خداوند رحمتش کند. از این حکمتها را برای من تکرار میاز وقتی کودک بودم این حکمت

 «.کردم
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به یک دلیل ساده؛ هر فقه و مذهبی که برای ادارۀ دولت انتخاب شود سببی کافی 
 برای پاره پاره و پراکنده شدن جامعه خواهد بود.

 نظریه چیست؟ این بارۀدر اسالم و خدا و پاسخ خلفای اهدیدگ
 الله تعالی.شاءمحبت و وفاداری خالصانۀ من از آِن شما است؛ ان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خواهی دید. را پاسخ آینده خدا در خواست عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. به
گوست  14نوشت/ پی  :2017آ

 . ایناحمدالحسن موالی من، آقا و برکاته، و رحمة الله و السالم علیکم و البحر: هدوء
پاسخی برایش دریافت  ام ولیفرستاده مبارک صفحۀ این در و شما برای بار چهار پیام را
موردی  ولی بسیاری دارید هایمسئولیت و گرفتار هستید شما دانممی آقای من، ام.نکرده

 جواب را من سؤال تواندنمی شما جز کسی که بود این بکوبم را شما درب شد باعث که
تفسیر  را هاخواب و رویاها فقط شما هستی که و هستی معصوم شما امام زیرا بدهد؛

 طرف خداوند از که مستقیماـ ای مخصوص به خودم رانامه کنی. ای موالی من،می
 خداوند حق در ترسممی و کنم تفسیر را آن نتوانستم است. ـ دیدم که مهمبود عزوجل

 زهرا حضرت پهلوِی  به را شما توانم اینجا بگویم،نمی را آن ولی کنم، نادانسته کوتاهی
 و بفرستم برایتان را این خواب تا بدهی من راهی به بفرمایی و پاسخم را دهممی قسمتان

 تو که چرا برنگردانی درگاهت از ناامید امیدوارم مرا آقای من، بفرمایی. تفسیر برایم را آن
َسم خدا شما را به نگذاری. جواببی پیام مرا دارم امید هستی. سخاوتمند کریماِن  پسر

َ
 ق

بسیاری  هایتلخی سختی و قسم به خدا دارم. آن تفسیر به نیاز شدیدی من چون دهممی
گویم امام به قدر کافی مشغله و مشکل دارد و می زیرا کنم؛درخواستی از شما نمی دارم ولی

 شما از غیر رؤیایم تفسیر برای دیگری اما راه مشکل خودم آزرده کنم؛ با را لبشق نباید
 س. س ع ع وجود ندارد؛ موالیم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 نجف مکتب ادارۀ در که کسی هر یا شیخ ناظم یا خداوند تو را زنده بدارد. به دکتر عال
 بفرست. است اشرف
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گوست  14نوشت/ پی  :2017آ

 برکاته. و تعالی رحمة الله و السالم علیکم و حسینی: غرابی طاهر جواد
 نگذاشت. باقی دوستی شما دیروزِ  برای حق
 نگذاشت. باقی دوستی هم شما امروزِ  برای حق

 داریم. مسئلت آخرت و دنیا در عافیت و متعال بخشش خداوند از

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 المؤمنینضریح امیر نزد خود دعای از مرا خداوند تو را زنده بدارد، ای سید ما.
 فراموش نکن.

گوست پی  :2017نوشت/ آ
محمد الوائلی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید ما. پرسشی دارم: وقتی 

 یا آتش؟ رودمی بهشت به بمیرد آیا مسیحی یا یهودی یک کودک

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. طبق و رحمة الله و السالم علیکم و
 امتحان قبلی در عالم ذر. وضعیتش در

)متعقدان به اندیشۀ مالکیت اشرتاکی( از احزاب سیاسی اسالمی به دین « شیوعیه»
 ترندنزدیک

گوست پی  :2017نوشت/ آ
 هایراه طریق از ...بخیر عصر ،احمدالحسننوال الشیوعیة: سالم بر شما برادرم 

 شما از پرسشی و رسیدم صفحۀ شما به خداییطریق کتاب توهم بی از و ارتباط جمعی
 من برای این و ننمودی توهین تفکر بنده به اصالً  و دادی پاسخ احترام تمام با و پرسیدم
سوی پیروان شما  از دوستی درخواست پرسشم از شما، از متشکرم. پس شما از برخورد،

 و از روش مقداری که شیخ جعفر بهادلی شخصی است به نامها آنیکی از  دریافت کردم.
 زیاد از متشکرم... پس ایشان از شخص محترمی بود. واقعاً  و برایم بیان کرد اندیشۀ شما را

پذیرم تا می را دوستی درخواست و با توجه به اینکه بنده هرپیروان شما ـ از دوستانی شدن
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ـ احترام و ادب کمال با ـ از پیروان شما یکی پست زیر در ـصورت بگیرد اندیشه تبادل
 بر آن هجوم ناسزا و توهین با گذاشتم پیروان شما توضیح را این وقتی توضیحی نوشتم.

ها نوشتپی بودن بسیار خاطر به که من جایی هستی تا خدابی و تو کافر اینکه و بردند
 خداوند وجود به که من زنی هستم سوگند بزرگ خداوند به .بدهم را پاسخشان نتوانستم

 بله، کنم.می زیارت را مرقدهای امامان و است شیعه مذهبم و دینم اسالم و دارم ایمان
اشتراکی  ]مالکیت] و مایل به انسانیت و مبانی 1اشتراکی ]مالکیت] طرز تفکر من گاهی

دانید خود شما هم می که همان طور است و دیگری مسئلۀ پروردگارم، به ولی اعتقادم است
نسبت  ناراحتی و و شدت درد از چیزی دیگر. یک چیز است و طرز تفکر و اندیشه اعتقاد

بنویسم و به  ]چیزی] شما صفحۀ در نیافتم که این ای جزالحاد وسیله و کفر داده شدنم به
 نخواهم بحثی کسی با اصالً  آن از پس و بست خواهم را بوکمفیس زودی همین جهت به

گاه بندگانش به نسبت که خداوند خودش سوگند، خدا کرد. به را  چیزی چه که است آ
 طول دادن سخنم متاسفم. با تشکر. خاطر به کنند.پرستش می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
 هایمالک طبق تمام دیگر انسان به سوی یک انسان از توهینی هر کلی طوربه

بنده  و شوندمی صفحه این وارد خدایانبی از برخی پذیرفته نیست. دینی و عقلی اخالقی،
 به است عیب و هستیم بشر ما اینکه همۀ نتیجه گویم.می سخن آنان با کمال احترام با

 شود. اهانت ما انسانیت به چیز دیگری، هر از پیش که نماییم برخورد شکلی
کارگری  ایدۀ که افرادی یا اشتراکی ]در خصوص معتقدان به ]مالکیت کلی طوربه

شوند در می نامیده احزاب سیاسی اسالم که افرادی به نسبت را آنان دارند بنده شخصا
                                                                                                                                                                 

باشد. ـ از مبانی کمونیسم میکنندبا تعریف خاصی که از آن ارایه میکارگران ـ ۀمالکیت اشتراکی و اید - 1
آن نظامی از مالکیت است که در جامعه کمونیستی آینده برقرار خواهد شد. منظور از مالکیت « مالکیت اشتراکی»

ل اشتراکی وسایل تولید و استفاده، مدیریت و کنتر « مالکیت اشتراکی وسایل تولید»تر اشتراکی، یا به عبارت دقیق
 باشد. )منبع: ویکی پدیا فارسی ـ مترجم(.به دنبال آن محصوالت تولیدی توسط جامعه می
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ها آن اقتصادِی  ابزارهای و چرخندمی آن گرد و دارند سر داری درسرمایه اندیشۀ حالی که
 .دانممی ترنزدیک اندیشۀ دینی و دین به کنندمی ترویج را

 پس گردد؛بسیاری رویارو می مسائل با زندگی خود در انسان کلی طوربه بانوی گرامی،
 است. ُشهره به شکیبایی «زن»اعتقاد دارم  بنده و کند مدارا ورزد و شکیبایی باید

 اسالم، بردگی و سوء استفادۀ جنسی

گوست پی  :2017نوشت/ آ

 کنیز و برده ـهمین لحظه تااسالم ـ در چرا احمدالحسن...به خیر  عصر شیوعیة: نوال
پیرو  افراد و داعش کارهای کارها، این شوند کهدارد. برخی دچار چنین اشتباهی می وجود
مورد  در بینیم اسالمزنیم میورق می را اسالم تاریخ وقتی حقیقت در ولی است؛ آنان

 زمان در حتی همخوانی دارد. اندیشۀ داعشی باطور کامل به اسیران، و کنیزان قضیۀ
 تا و کردندمی تقسیم خود بین را شدند زنانمی شهری وارد مسلمانان وقتی رسول خدا
 است جایز جهان شهرهای از یکی فتح هنگام :گویندمی منابر باالی اکنون نیز

صورت  این کنند. پس درمی تقسیم خود بین را زنان و شود گرفته اسارت به هایشانزن
 تفاوت دیگران چون با دهید؛ پاسخ امیدوارم متشکرم و شما شود؟ ازحقوق زن چه می

 ام.چیزی است که بنده دیده این دارید.
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. و رحمة الله و السالم علیکم و
وضعیتی  جنسی، و بدنی کشیبهره یا داریبرده که بدانیم است چیز الزم هر قبل از

تکامل  هاییکی از استراتژی بلکه باشد، انسانی جامعۀ مخصوص فقط که نیست
 مونث جنس شایع است. جوامع حیوانی نیز بسیار دلیل در همین به شود؛محسوب می

آنکه خودشان بیرا ـ هاآنو  کندمی استفاده سوء دیگر پرندگان از پرندۀ کوکو )فاخته(
کنند.  تربیت هایش راجوجه دهد کهدر وضعیتی قرارشان میکشد و ـ به بردگی میبدانند

 هایمورچه از انواع کشیبهره در چه شود؛دیده می روشنی به هاکلونی مورچه در داریبرده
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 هاییمورچه سرزمین به خدمت و کارها انجام برای حشرات از برخی از کشیبهره یا دیگر
 کنند.می کشیبهره و استفاده سوء آنان از که

چرا  نیز شاهد باشیم؛ جامعۀ انسانی در وضعیت را این که است طبیعی دلیل همین به
های مستعمره از اندعبارت های مابدن و است نوعی جامعۀ حیوانی که این جامعه نیز

 باشند.می حشرات و های دیگر حیواناتبدن همانند از این نظر که ژنتیکی
به پایان نرسید  آمریکا در داریبرده ببینی کنی تا مراجعه تاریخ اخیر توانی بهشما می

 مگر در دورۀ اخیر.
 قانونمند کردن حقوق دهی وسامان ارتباطی از نوع داریبرده با اسالم ارتباط اما

 آنان آزاد کردن جامعه به تشویق و آزادسازی آنان برای هاییوضع نمودن کفاره بردگان و
 است.

 سوء داری وبرده به که مبعوث شد جهانی مبعوث گردید، درخدا  رسول محمد وقتی
را  حقوق برخی از که وضع کردن قانونی و امکانی جز داشتند اقرار جنسی و بدنی استفادۀ

 اسالم، کردنشان، وجود نداشت. پس آزاد به همچنین تشویق کرد وبه بردگان اعطا می
 ایجاد کرد قوانینی بلکه ننمود، تشویقآن  به نسبت نکرد و گذاریقانون و تشریع را بردگی

کاری  نهایت این سهیم بود و زمان آن داری دریکسره کردن کار برده پایان دادن و در که
 دوران صورت پذیرد. آن توانست درمی بود که

 تواند ذبح کند؟آیا زن می

گوست پی  :2017نوشت/ آ
 ها( جایز است؟)یعنی زنقادر محسنی حمیدی: آقای من، آیا ذبح کردن برای زن 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. جایز است.

 کندننگ و عار بر کسی که علم را از دانشجویش منع می



 پیک صفحه ...................................................................................... 720

گوست پی  :2017نوشت/ آ

 کند:های درسی حذف میسجاد العیدانی: وزارت تربیت عراق نظریۀ تکامل را از کتاب
https://www.facebook.com/almada.foundation/videos/999692296836108 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
کند و در نتیجه بر دستآوردهای ننگ و عار بر کسی که علم را از دانشجویش منع می

هایی سرزمیناش گذارد و نتیجهشان برای ابداع و نوآوری تأثیر میو توانایی هاآنآیندۀ 
 ...مانندپیشرفت و تمدن مادی عقب می موج خواهد بود که از سوار شدن بر

ها و موسسات پژوهشِی طراز اول نظریۀ تکامل امروزه در همۀ مدارس و دانشگاه
 شود.کشورهای پیشرفته از قارۀ آمریکا تا اروپا، چین، ژاپن، کره و استرالیا تدریس می

گوست پی  :2017نوشت/ آ

 و رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقای من! سالم :القائم نور
 امیدوارم با پاسخ دادن بر من تفضل فرمایید: که دارم پرسش دو! موالی من

 است و نگرفته دهۀ هشتاد و نود روزه در اشدوران کودکی در قبالً  شخصی که -1
زیاد اهمیت ندادن  چه بسا به دلیل یا دانسته روزه واجب استنمی که بوده هم این علتش

وی  آیا ه است.به دین و همچنین غفلتی که آن زمان در اثر کم اطالعی گرفتارش بود
 اشکفاره و گیرد؟می روز، روزه برابر هر روز، یک در رود یابه شمار می افطار کنندۀ عمدی

 چیست؟؟
 رامح باشیم آیا خوردنش نداشته تذکیه بودن مرغ کنسرو شده یقین به نسبت اگر -2

 شود؟؟می نجس نیز کند برخورد آن با که هم هست و چیزی نجس آیا خواهد بود؟
Hazem Ahmed الرحیم الرحمن الله بسم -1: ج 

 العالمین رب لله الحمد
 تسلیماً  و سلم و المهدیین محمد االئمةو آل محمد علی الله و صلی
 و برکاته. و رحمة الله السالم علیکم

پس از  کسی که هر شود... برو قضا واجب می»: فرموده است احمد الحسن امام
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 و است، مستحب قضا در هم بودن پشت سر و... کند ترک را واجب شدن روزه بر او، روزه
 (87 ص االسالم: شرایع)« ...های قضا فاصله بیندازدتواند میان روزهمی

 کرده ترک را روزه ولی است واجب او بر رمضان ماه روزۀ کسی که این عبارت: معنای
 قضا روزهای رعایت ترتیب در قضا نماید، و است بتواند قضا کند واجب که زمانی است هر

 .بیندازد فاصلهها آن بین است همچنین جایز و است مستحب برایش
 شود؟می واجب زمانی گرفتن چه روزه اما

: هستند مورد هفت شود، کهآنچه باعث واجب شدن روزه می»: اندفرموده ایشان
 (86 ص االسالم: شرایع) .« ...بیماری از صحت و... عقل کمال بلوغ،
 شود... تمام شدن ُنه سال و وارد شدنمی واجب به واسطۀ آن، عبادات که بلوغی و»

 (86 ص االسالم: شرایع)« هامورد زن در سال ده در
 .است بر شما واجب آن از پس و زمان بلوغ از رمضان ماه روزۀ قضای بنابراین

 روزه بود. دربارۀ قضای این
 در کفاره و». شودمی مترتب آن بر کفاره بوده باشد عمد روی از اتروزه کردنترک و اگر

 به غذا دادن یا پیدرپی روزۀ ماه دو یا یک بنده آزاد کردن هر روز، در عوضرمضان  ماه
 شرایع) .«اختیار دارد ها،کفاره وی برای انتخاب از میان این و است نیازمند شصت

 (81 ص االسالم:
روزه گرفتن این  از ولی شده واجب او روزۀ پیاپی بر ماه دو کسی که هر» کفاره و دربارۀ

 خداوند باشد از ناتوان گرفتنروزه به کلی از اگر و بگیرد روزه روز، 18باشد باید  ناتوان مدت
 رب والحمدلله (83 ص االسالم: ایعشر ) .«او خواهد بود کفارۀ کند و استغفار،می استغفار

 العالمین.
 الحسینی واثق

 1433االول  جمادی 3

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

Hazem Ahmed .خداوند به تو پاداش خیر عطا فرماید 
** ** ** 
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 نقشۀ شیطانی در کربال از به قتل رساندن حسین فراتر رفت

Ahmed Alhasan /2017سپتامبر  30احمدالحسن: 

 رحمت و برکات خداوند بر شما.سالم و 
است  اهلش خودش با آنچه شما به کند و را قبول شما اعمال و خداوند عزاداری

 .عطا فرماید پاداش
 آن از پس،. است ـ مستجاباللهشاءانـ حسین امام عزای خالصانه در دعای

 بدارد. را استوار هایتانگام و دهد توفیق را شما خداوند نکنید. غفلت
رورد تا وارثان برنامۀ الهی را به فراتر می شیطانی در کربال از قتل حسین نقشۀ

ای است که از کشتاری که سپاه اموی در را یکسره کند. این نکته هاآنپایان رسانده، کار 
ـ انجام داد واضح و بدیهی است؛ همان خاندانی که حتی شیر خوارشانحق این خاندان ـ

نگریستند در حالی می هاآنکِم تأیید شده با متن صریح شرعی به با دیدۀ خاندان حا  هاآن
که خودشان علی رغم اینکه عماًل حاکم و پادشاه بودند از پشتوانۀ چنین متنی برخوردار 

 زندگی امام از و اساسی بود. او بس بزرگ کربال در نقش زینب دلیل همین نبودند. به
 کرد امام پرستاری از کربال او در. کرد محافظت ـالهی طرح و برنامۀ وارثحسین ـ بن علی

در  هایشگیرینتوانست موفق به کشتن آن حضرت شود و به موضع یزیدی اموی سپاه و
 یزیدی اموی سپاه اسارت وقتی از سپر کردن خود برای امام زین العابدین ادامه داد تا

 بازگشتند.
 المؤمنین.امیر پسر حسین بر سالم
 المؤمنین.امیر ردخت زینب بر سالم
 العباس، سالم بر اصحاب حسین که ابوالفضل بر سالم پسر حسین، علی بر سالم

 .باد ایشان بر خدا برکات و رحمت و بخشیدند؛ حسین از دفاع در را خون
 :2017نوشت/ سپتامبر پی
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Ahmed Alhasan 1احمدالحسن. 
https://www.youtube.com/watch?v=7wQ4MwAPrBg 

گوست نوشت/ پی  :2017آ
Khadm Alansar!سالم بر شما آقا و موالی من. خداوند پاداشت را بزرگ بگرداند : 

چقدر بر شما و انصارت جسارت دارند. آقا، دیشب  بنی عباس و بنی امیه پیروان
جمع  عزاداری و احیای شب تاسوعا مراسم قم برای مقدس شهر در ایران انصار از تعدادی

 به ایران اطالعات مامورهای از مردان و زنان و کودکان بودند.نفر متشکل  72شدند که 
 حبس صبح آن خانه تا در را کودکان و زنان و کردند دستگیر را مردها کرده، حملهها آن

 به وحشت انداختند. و کردند
 داریم ای آقای ما. خداوند دعا التماس شما از کند. یاری را تو قلب خداوند من، موالی

 پاک هایانسان آن که طورهمان  شویم تو فدای ما همۀ اللهشاءیفزاید و انب شما را اجر
است؛ دیروز  دیروز شبیه لبیک ای آقای من. چقدر امروز، شدند؛ حسین جدت فدای

 نیز یاران امروز ـ ترسانده و مرعوب شدند وصلوات خدا بر اوـ حسین بیت اهل و اصحاب
صبر  ؛ واندبه وحشت افکنده شده روزهایی ترسانده وچنین  در ـصلوات خدا بر اویمانی ـ

 شما جز با خدا نیست.
 بالله اال قوة ال
 بالله اال قوة ال
 بالله اال قوة ال

 حسبنا الله و نعم الوکیل
 حسبنا الله و نعم الوکیل.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 را شما بدارد. خداوند برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده و رحمة الله و السالم علیکم و

                                                                                                                                                                 
 با اجرای باسم کربالیی است.« قاروره» ۀفایل پیوستی متضمن قصید - 1
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حاصل کند  گشایش و فرج ایران در مؤمن زنان و مردان برای خواهممی خدا از کند. یاری
 مضاعف فرماید. اصحابش و اهل بیت حسین و مصیبت در راها آن اجر و

 یاری زودی است. شما به مشقت و سختی میزان به پاداش و عزیزان من، اجر
 خورد. خواهند شکست زندانبانان و شد خواهید

** ** ** 
Ahmed Alhasan /2017:1اکتبر  1احمدالحسن 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1426654340715
558/?fref=ts 

 :2017اکتبر  1نوشت/ پی
Mnh Aminدر امروز ِبدارد. بزرگ را پاداشت قلب تو را یاری فرماید و خداوند! : پدرم 

 در دعا ایشما فرموده طور کهزیرا همان  دعا بلند کردم؛ به را دستم حسین عزای
 است. حسین، ُمستجاب عزای
 گشایش و َفَرج شما برای حسین، مظلومیت و حسین حق به که خواستم خداوند از و

 ایجاد کند.
 قرار دهد! گشایش برایتان خداوند! پدرم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عطا فرماید. دنیا و خیر آخرت شما به و بپذیرد را شما خداوند اعمال
Mnh Aminاحمدالحسن: پدرم ! 

 فرمایید. دعا عاقبت ما ُحسن و ثابت قدم بودن برای امیدوارم
 ایمکرده شما بیعت با است ماه شش مادرم من و

 به آسانی فراهم فرمود. خانۀ خودش را حج مادرم، برای خداوند بیعت، از پس و

                                                                                                                                                                 
لزیادی پخش با صدای قاری صباح ا« المنقذ العالمی» ۀای است که در شبکمرثیه ۀفایل پیوست در بر دارند - 1

 شده است.
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 شماست. دعاهای نیازمند را بخوانی زیرا مادرم خداوند امیدوارم
 بازگشتم و لغزیدم و افتادم، طواف در و کنممی طواف حج در که رؤیا دیدم عالم در من

 نمودم. کامل را طوافم و
 باشد. ام خیرچه بسا آنچه دیده فرمایید، تفسیر ام برایمدیده که را رؤیایی امیدوارم

 جزو را محمد ماآل و محمد حق بهـ و کند، حاصل ایشگش و َفَرج برای شما پروردگارم
 اند.کرده بیعت تو با عالم ذر در که هاییهمان دهد؛ قرار انصار الله

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

از لغزش و افتادن  را تو که حج، پیروی از خلیفۀ خدا است؛ پس شکر خدا را به جا بیاور
همۀ  و شما به خواهمخداوند می از ات فرمود.روزی را حق کردن راه کامل محافظت، و

 او سرپرست فرماید. ختم به خیر را عاقبتتان و روزی، عاقبت ُحسن مردان و زنان مؤمن،
 فرماید.صالحان را سرپرستی می است و من
 :2017اکتبر  1نوشت/ پی

 آیم.یالله م با عبدااکنون از مجلس روضۀ هم ینا!سُح وا :ینخبرنگار ماهر الحس
 یوۀو مزدورانش از چه ش یزید !درگاه خداوند واقع شده باشد. آقا جانمقبول  یدوارمام
مبارزه اینکه  جلوه دادند و یرا خارج یننتیجه امام حس در اند کهاستفاده کرده یغاتیتبل
قصد  هب وـ خروج کرده بود! لعنت خدا بر اوچرا که علیه امارت یزید ـ !مستحب استوی با 

 یختند!خون مبارکش را ر  یاله قرِب 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خواهم با آنچه او سبحان سزاوارش است بر خداوند اعمال شما را بپذیرد و از خدا می
 شما منت بگذارد.

** ** ** 

ای که انصار در قم برای به پا داشنت مراسم عاشورا گرد آمده نیروهای امنیتی به خانه
 وردندبودند هجوم آ 

Ahmed Alhasan /2017نوامبر  12احمدالحسن: 
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 الرحیم الرحمن الله بسم
 العالمین رب والحمدلله

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 ایران قم شهر در ایخانه به هجوم به نظامی اقدام نیروهای در نهم محرم الحرام،

 این در َرویۀ معمول شیعهطبق ـ کودکان و مردان و زنان مؤمن از تعدادی که نمودند
 در آنجا یک مداح .بودند شده جمع آن در حسین اقامۀ عزای ـ برایدردناک روزهای

 شده جمع حسین مصیبت شنیدن برای هاآن و خواندمی روضه حسین برای
 کسی نشده نبودند. هیچ موجب آزار و بودند نکرده تهدید کسی را هیچ امنیِت ها آنبودند. 
 چهبه انجام برسد ـ عاقل سلیم و ندارد توسط انسان امکان که را برخورد ظالمانه این ما
ـ است( صلوات خدا بر آنان)محمد آل و محمد از رویدنباله مدعی و کسی که به برسد

 ایوحشیانه و ظالمانه برخوردهای چنینآری؛ این کنیم.محکوم و از آن اعالم انزجار می
انجام شده  آنان مشابهان و هاعباسی و هاتاریخ توسط اموی طول شاهد هستیم که در را

 .شیعیانشان محمد وآل علیهها آن جنگ به خصوص در است
 این در ـظلم و ستم روی ازـ که مؤمنانی از تن هاده آزاد شدن علی رغم متأسفانه

 توجیهی هیچ بدون ـبه امروز تاقم ـ حوزۀ فضالی و اساتید از برخی اند،شده زندانی حادثه
 حکومت و ایران نظام در باانصاف رو ومیانه افراد ُعقال، دلیل ما از همین به. هستند زندانی

 این. کنند آزاد فاضل را و معمم افراد این پاک و ظلم و ستم، از را خواهیم خودمی ایران
ایمان  از بعدچه  و چه قبلصالح بودن ـ و دینداری بزرگان دینداری هستند که به افراد از
 شهره بوده و هستند. ـمهدوی مبارک دعوت این به آوردن

 از برخی از گونه کههستند آن کنون ظالمانه زندانی تا کسانی که از فهرست نام برخی
 :است رسیده من به عزیز ایران در مؤمنان

 فرهنگی ستاد عضو و قاضی علمیۀ حوزۀ محقق و استاد ابو القاسمی: عظیم شیخ -۱
 Islamic Azad Universityاسالمی  آزاد دانشگاه فرهنگی و معاون دزفول
 دانشگاه در و کارگزار علمیه، حوزۀ محقق و القاسمی: استاد ابو مجتبی شیخ -۲
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امیر » خطابه در موسسۀ استادیار ،Isfahan University of Technologyاصفهان  صنعتی
 .اصفهان در خاجو صدر حوزۀ دانشگاهی خوابگاه مسئول و ،«بیان

 شجرۀ»جمعیت  مسئول و ُمبّلغ علمیه، حوزۀ محقق و استاد احدی: طه شیخ -۳
 دزفول. و قم در جوانان برای تربیت «صالحین

 .قرآن علوم و احکام و اخالق استاد تراش:چوب محمد جواد مهندس -۴
 قربانی مسعود شیخ -5
 احمد میر عرب شیخ -۶
 رزقی احمد شیخ -۷

 
 :2017نوامبر نوشت/ پی

 عباس فتحی: صلوات خداوند بر تو ای آقای من، قائم آل محمد!
 شما! مالم فدای و خانواده و خودم و مادر و پدر

همراه شما  را دردها ای ازگوشه و گفتند لبیک را دعوت تو آنان که حال به خوشا
نادرستی  و او هیچ بدی از است. دوست من که است هاسال چشیدند. شیخ احمد رزقی

دانستم کاش می است. علوم قرآنی نویسندۀ و است که محقق سال 15 از بیش ندیدم.
 رفتنمی باالتر هایشگوش از صدایش او که بستند؛ را مظلوم مؤمن بندۀ این چگونه دست

 ُشهره بود. اخالق و ادب به در میان شیوخ، و
 چگونه است. ما الگوی اخالق، رحمت و در دوست من و شیخ احمد میرعرب،
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 دارد؟! کوچک دختر دو دستگیر کنند در حالی که او را او توانستند
 بیشتر کرد وهم تبسم می به معاندان حتی( کند حفظش خدا)شیخ مسعود قربانی 

 را دستانش چگونه رسند.حتی به نزدیکی او هم نمی اخالق و روحیه و ادب در مردم،
 ارد!د کوچکی شیرخوارۀ کودک که حالی در بستند،
 راجعون الیه انا و لله انا

 الوکیل نعم و حسبنا الله

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 کند. به یاریتان و خیر دهد پاداش شما به خداوندعزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. 
 خواهند گرفت. قرار بازخواست موردها آن های شما ثبت خواهد شد وگواهی زودی

 :2017نوشت/ نوامبر پی
عجایب  ـهای طالقانگنجبرادرانمان ـ از ما سوگند خدا به ما! آقای یمانی: رحیم شیخ

 تواندکس نمی هیچ بر کف هستند و مردمی جان تبلیغ دعوت حق، در هاآنایم. دیده بسیار
 خیری هر برای را جویندگانش خم کند. خداوند ایشان به حق در رساندن را پشت آنان

 قدم ـ ثابتصراط مستقیم برـ لغزان است هاگام که روزی در را هاآنو  ما و ِبدارد موفق
 ِبدارد.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 عطا فرماید. دنیا و آخرت خیر شما همۀ خداوند به
 :2017نوشت/ نوامبر پی

 و رحمت و برکات خداوند بر شما. الحاشی: سالم کاظم احمد
 گرداند! بزرگ را اجرتان خداوند من آقای

 و گشایش قرار دهد فرج مظلموممان برادران برای و
 اینکه بدونمن ـ آقای دشمنان پرهیز کنید. از ایدفرموده شما ـاحمدـ من آقای
 بفرمایید. این کار را روش و راه توانیدمی ـبدهم زحمتتان

 نحوۀ عملکرد در دعوت حق
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 تبلیغ برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. کار شما، و رحمة الله و السالم علیکم و
 اما؛ استها آنپسندد به می سبحان خدای که شناساندن دینی و مردم به رساندن حق و

 و چیزی را سرآمدی است نوشته شده، هر و آوردمی را آن سبحان خداوند در مورد پرهیز،
 نکن. فراموش دعا از رساند. مرامی سرانجام به را امرش خداوند

 :2017نوشت/ نوامبر پی
 Shihan Ali Nasser: صلوات و )بیت  اهل شما برای آنچه . هر..موالی من و آقا

 بیانگر این نکته است که ابلیس افتداتفاق می و افتاده اتفاق( سالم پروردگارم بر همۀ شما
به کار گرفته است... پیروانتان هستند  و بیت اهل شما با متصدی جنگ را که افرادی همۀ

 کشید هدایتخود می دوش شما بر که حقی سویبه را خواهم مردممی عزوجل خداوند از
 خاطر به من، آقایان کنیم. شما است حرکت طریق و منهاج که حقی راه ما نیز در فرماید و
 خواهیم.مان در برابر شما عذر میکوتاهی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند تو را زنده بدارد. خداوند به انجام رسانندۀ امرش است. از عزیز من، خداوند
 انجام ما با خواهد،را که می آنچه دهد و خود قرار امر را تسلیم شما و خواهم مامی سبحان

 ندیدیم. احسان و خیر جز چیزی سبحان خداوند از دهد.
 :2017نوشت/ نوامبر پی

Mohtadin Al-anbary من!: سالم بر شما آقای 
 یاریگر قلبت باشد. ِبدارد. خداوند بزرگ را شما پاداش خداوند

 است آزاد فرماید. شده زندانی ـستم روی ازـ را که مؤمنی خواهم هرمی خدا از
 ها استاو ماه کنید. دعا ـوسام انباریـ عمویم خواهم برایمی شما از آقای من،

 است. نشده صادر آزادیش است و زندانی ـظالمانهـ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

مکر و حیلۀ  او را آزاد، و خواهممی خداوند برکاته، از و رحمة الله و السالم علیکم و
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 او دور فرماید. از را ستمکاران
 :2017نوشت/ نوامبر پی

 حسین قمبر: و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته
امتحان دانشگاه را در پیش رو دارم. از ای سید پاک و کریم ما! التماس دعا. به زودی 

 خواهم برای ستمدیدگان در همۀ نقاط عالم، گشایش و فرج قرار دهد.خداوند می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 الله، با توفیق الهی.شاءان
 :2017نوشت/ نوامبر پی

 آزادی انسانحقوق و  کهـ نابخردانه را برخورد این بر شما... ما کربالیی: سالم سلوان
د را عقیده و دین در من پیرو شما نیستم و  اینکه با شماریم...ـ زشت و قبیح میکندمی مقیَّ

خواهم این زنان و شیوخ آزاد قلبا می ولی دانم،تو می متوجه را هاتمامی سرزنش ـاحمد ایـ
 شوند.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 به عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. خداوندبرکاته.  و رحمة الله و السالم علیکم و
 خیر عطا فرماید. به تو پاداش ستمدیدگان، به نسبت انصافت و همدردی خاطر

** ** ** 
Ahmed Alhasan /17احمدالحسنNovember,,2017: 

 
** ** ** 
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 هاازدواج با دخرت بچه

Ahmed Alhasan /2017نوامبر  18احمدالحسن: 

 1اهازدواج با دختر بچه
https://www.facebook.com/monqith.tv/videos/1612624538757583/ 

 آیا صفحۀ رسمی به زبان انگلیسی وجود دارد؟

 :2017نوشت/ نوامبر پی

Sarmed Alyamani :ی...باش تیعاف و ریخ هزار در سال هر ،ما برکتُپر  یآقا 
درست  که دمید یسیانگل به یاصفحه کردمیم گردیسبوکیف که اْلن ،ما زیعز  یآقا
 اداره را آن کهداری  یسیانگل به یاصفحهشما  ایآ .است مبارک صفحۀ نیهمشبیه 

 ؟یدار  نظارت و اشراف آن بر وفرمایی می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 فقط منبرکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.  و رحمة الله و السالم علیکم و
 ر؛ هاست مرتبط صفحه نیا به که ترییتو در یاصفحه همچنین و دارم را صفحههمین 

 به خداوند). برخی از مؤمنان شودیم داده نشان زین نجایانویسم در صفحه می آن در آنچه
 به نویسمیم نجایا دررا  آنچه صفحاتی دارند که چه بسا( خیر عطا فرماید پاداش آنان
 کنند.یممنتقل  گرید یهازبان

 امتحان در این دنیا استخلیفۀ خدا مشمول 

 :2017نوشت/ نوامبر پی

                                                                                                                                                                 
 ۀها ضمن برنامبحثی است که دکتر عال سالم در خصوص ازدواج با دختربچه ۀفایل پیوست شده در بر دارند - 1
منتشر « المنقذ العالمی»ای ماهواره ۀای که در شبک)الزمن االخیر( انجام داده است؛ برنامه« آخر الزمان»

 شود.می
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ـ بر من تفّضل با پاسخ دادنـ امیدوام دارم و پرسشی عیدانی: حبیِب من، سجاد
 پاسخی نیافتم و این سؤال به واقع اشکالی شما های مبارکفرمایید؛ چون من در کتاب

سازگاری ایجاد  شما دو سخن میان این توانممی چرخد: چگونهمی ذهنم بنده در که است
 در خداوند که خلیفۀ اخالصش استحقاق پیدا کرد و عمل خاطر معصوم به امام» کنم:
 سالگی دریافت 8یا  5 در را خالفت( صلوات خدا بر آنان)امامان  از برخی» و «باشد زمین
شود و آنچه در اینجا هست فقط به دست ؟ آیا مسئله فقط مربوط به عالم ذر می«کردند

آنچه است که حاصل شده )تحصیل ما َحَصل( و وضعیت همۀ کسانی که وارد این آوردن 
چنین است؟ با توجه به اینکه دنیا محل امتحان است آیا خلیفۀ اند اینعالم جسمانی شده

 خدا مشمول امتحان در این عالم ناست؟!...
گاهی ولی دارد؛ بنده آشفتگی وجود پرسش در کنممی فکر عرفت کم م و این در اثر ناآ

 دانم به چه شکلی بپرسم.بنده است و نمی

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند و گرفت قرار امتحان عالم ذر مورد او در عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. بله،
 خاص هایویژگی و استثنا است حالت، کلی این طوردانست. به را استحقاق او وضعیت و

خواهد  اخالص دنیا در زندگی در و او عمل خواهد کرد حال، این با ولی دارد را خودش
 داند.می را او بازگشت وضعیت و خداوند در حالی که ورزید،

 آیا در حالی که عایشه نه سال داشت پیامرب با او ازدواج کرد؟

 :2017نوشت/ نوامبر پی

آیا مصطفی حمید: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای سید و موالی من... 
ـ ازدواج با دختربچه به شمار سال داشت 9در حالی که با عایشه ـ ازدواج آقایمان محمد

 رود؟می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. پیامبر با و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. 
 عایشه در این سن ازدواج نکرد بلکه عایشه بزرگ بود.
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 :2017ت/ نوامبر نوشپی

Al Buraq Al Muhmady :یکی در زیر متن و رحمت و برکات خداوند بر شما... سالم 
 ...است آمده شما یهاکتاب از

 کنی،یآن سؤال م یجۀاگر از نت یاست؛ ول یگرد یو امتحان یگرد یقطعًا فرصت این»
که مردم مجبورند همان  یلدل یننه به ا خواهد بود؛در عالم ذر شده حاصل  یجۀهمان نت

 ...کنندیرا تکرار م یو کوتاه یرها همان تقصبلکه آن را محقق سازند یجهنت
خداوند سبحان  یرضا یاگر انسان پروردگارش را اطاعت کند و برا یادن ینا یدر زندگ

داشته باشد، از اصحاب  یگاهیخود جا یبرا یملکوت یهاو تالش کند و در آسمان یسع
نوشته خواهد شد و از  یاتود و نامش جزو زندگان و اسمش در طومار حخواهد ب یمین
داشته باشد از  ّیت. اگر در اطاعت خداوند جدبرندیم رثخواهد بود که بهشت را به ا یکسان
 «....خداوند( خواهد بود یای)اول ینمقّرب

ای موالی من، شما سخن خود را چنین شروع کردی که نتیجه برای مردم ثابت است 
 کنند...همان تقصیر و کوتاهی را تکرار می هاآن و

 یبرا و کند اطاعت خداوند از ایدن یزندگ نیا در کسی که یفرمود آن از پس و
جدیت  طاعت در اگر و شودیم نیمی اصحاب جزو کند تالشاو  تیرضا و یشنودوخ

 خواهد شد... کانینزد و نامقرب جزوداشته باشد 
تواند تغییر کند یا باید اینگونه بفهمیم که وضعیت مؤمن می آیا بنده کالم را ،ی منموال

ـ وضعیتش ثابت است؟ یا مقصود شما از طور که در ابتدای سخن خود فرمودیآنـ
 وضعیت ثابت، فقط وضعیت افراد تقصیرکار است؟ ...

موالی من، عفو بفرمایید اگر سؤال را به شکل درستی مطرح نکردم... از خداوند بزرگ 
 خواهم دیدگان ما را با تمکین شما روشن فرماید... موالی من التماس دعا دارم.انا میو تو 

به انسان فرصت تغییر و توانایی ایجاد این تغییر داده شده است ولی او بر هامن نتیجه 
 ورزدارصار می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

وجود دارد  امکاندارد. این خداوند شما را زنده بو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. 
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 به قبالً  که را یاجهینتاما  است شده داده آنان به رییتغ فرصت و دندار  رییتغ ییتواناها آن و
 یبد  کهآنان  چه و نداهکرد یکین کهآنان  چه نخواهند داد؛ رییتغاند هرگز دست یافته آن

 اند.کرده

 دارد؟ ایاگر نتیجه قطعی شده است پس عمل و دعا چه فایده

 :2017نوشت/ نوامبر پی

Al Buraq Al Muhmady :خداوند شما  شما را زنده بدارد... خداوند من، میکر  یموال
 خواهم ما را از فیض شما محروم نسازد.را یاری کند و برای ما ذخیره قرار دهد... از خدا می

 د؟دهنینم رییتغ را جهینت چرا ،ی منموال
 ازشما برای رسیدن انسان به مقامات عالی، شما  سخنان یبرخ ازطبق برداشت بنده 

 به این ترتیب و است دوم امتحان ا،یدن نیا کنیم... در حالی که عمل و دعاخواهی می ما
 ای خواهد داشت؟چه بهره دعا و عمل پس است... شده نییتع وحتمی  جهینت

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 بهجز  یانسان یچه یول است گاهیجا و مقام نیباالتر  به دنیرس دعا، و عمل دۀیفا
 اما؛ کندنمی عملهرگز  ـاست نموده آشکار نیشیپ عالم در را آن کهـ خود قتیحق اندازۀ

 انیب کتاب چند در قبالً  رامطلب  ، اینرجعت عالم ای عالم نیا در امتحان تکرار دۀیفا
 .1ماهنمود

 تعدد همرس

 :2017نوشت/ نوامبر پی
 تعدد آیا .ِبدارد بزرگ را شما خداوند پاداش. سالم بر شما ای موالی من: الطفیلی عالء

                                                                                                                                                                 
و « چرا رجعت؟»فارسی ـ مبحث  244عقاید االسالم ـ سید احمدالحسن: ص به عنوان مثال نگاه کنید به: - 1

 «لماذا الرجعة»عربی ـ بحث  242ص
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وقتی موضوع زن دوم  هاها اما بیشتر زناگر نگوییم همۀ زن مصلحتی هم دارد؟ همسر
گویند گناه و تقصیر من چیست؛ گویا مسئله فقط مربوط به وجود نقص و مطرح شود می

 یکی به پاسخ خود شما در .کند برای مرتبۀ دوم ازدواج مرد است تا اول همسر در کمبودی
فناپذیر دنیا  این مال از من»: فرموده بودید مضمون این کنندگان سخنی به تشیک از

سالم بر ! نبوت بیت اهل ای. «است هایمبچه مادر که دارم همسر یک فقط. ندارم چیزی
 پدری که رهبر است. بر درود. کنممی عذرخواهی سیاق نادرست پرسشم و شکل از. شما

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

دربارۀ  برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. قبالً  و رحمة الله و السالم علیکم و
 بخواهد سبحان خداوند و باشد عمری باقی اگر اللهشاءان و 1گفتم تعدد همسرها سخن

 سخن خواهم گفت. آن دربارۀ

 2صبیان()ام « تابعه»معالجۀ 

 :2017نوشت/ نوامبر پی

 اریحا احمد: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 کنم به آن پاسخ دهید.آقای من، سؤالی دارم و خواهش می

ام و از ابتدای ازدواج بیش از یک سال ـ هفت سال است ازدواج کردهخادم شمابنده ـ
دیدم هنگام میرا شب هاآنکه طوری های ملعون قرار گرفتم؛ بهدر معرض هجوم ابلیس

کردم و کارم قراری میکردند و من شروع به جیغ و داد و بیکه اقدام به ترساندن من می
محمد از این وضعیت رها حتی به خودآزاری هم رسید؛ ولی به فضل خدا و برکت قائم آل

 شدم.
سحر است و  ای گفتنددانستم. عدهمن در این کار خودم متحیر بودم و علتش را نمی

 داند.زدگی است؛ خدا میبرخی گفتند جن

                                                                                                                                                                 
 مراجه کنید. 14/9/2013به پیام تاریخ  - 1
 موجودی از جنیان که به اعتقاد برخی بر َجنین تاثیرگذار است )مترجم(. - 2
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 ها فرزندی به من روزی نشده است.در این سال
ها بدون علت واضحی آن را از دست دادم و شش ماه پیش باردار شدم و در اولین ماه

چهار ماه بعد از آن مجددا باردار شدم و در همان موقع در ماه دوم بارداری، آن را نیز از 
م که این مورد هم علت پزشکی مشخصی نداشت؛ با توجه به اینکه همیشه دارو دست داد

 خوانم.برم و دعا میخورم، به خدا پناه میمی
مشکل دیگر این است که بارداری من به وسیلۀ دستگاه سونوگرافی یا آزمایش 

 شودشود تا وقتی که کودک ناگهان سقط میمشخص نمی
 یابد!دان کرده است و وی پاسخی نمیو این نکته پزشک معالج را سرگر 

وجود دارد که باعث سقط جنین « ام صبیان»یا « تابعه»ام چیزی به نام شنیده
 گذارد!شود! و همچنین اینکه سحر و جادو روی جنین و پایدار بودنش تأثیر میمی

 آقا و موالی من!
نیست و  آیا شما تفسیری برای این وضعیت دارید؟ و اینکه این حالت مخصوص من

 های بسیاری وجود دارد؟حالت
 خداوند به شما جزای خیر دهد. از شما التماس دعا داریم.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. و رحمة الله و السالم علیکم و
 نماز شب را ترک نکن.

 بعد از نماز صبح، بر ذکر گفتن مداومت داشته باش.
 خوان.را ب 1پیش از خواب، آیة الکرسی و معوذتین

آیة الکرسی و معوذتین را با زعفران روی یک کاغذ بنویس و نوشته را در ظرف آبی 
حل، و با این آب غسل کن ولی آب غسل را رها نکن که به جای نجسی برود، بلکه آن را 

 ـ بریز.یا جایی مصل آنجمع کن و پای یک درخت ـ

                                                                                                                                                                 
 های فلق و ناس )مترجم(.سوره - 1
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 روز بخوان.آیۀ اول سورۀ صافات را هر  10آیۀ اول سورۀ مریم و  12

 شود؟آیا دادن پول برای تجارت و دریافت سودی معین، ربا محسوب می

 :2017نوشت/ نوامبر پی
Sahar Al Anbaryو رحمت و برکات خداوند بر شما. : سالم 

 .ِبدارد بزرگ را شما پاداش پاک و مطهر، عترت و پیامبر یاد شهادت در خداوند
 .دارم..بهرۀ پول  دربارۀ پرسشی! آقای من

زیان و  در حالی که معینی بگیرد سود ولی اگر شخصی، پولی به یک تاجر بدهد
 مال محاسبه شود... صاحب و تاجر برای دو طرف خسارت،

 خواهد بود؟ ربا حکم در این آیا

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 را کارهایتان و ِبدارد بزرگ را شما برکاته. خداوند پاداش و رحمة الله و السالم علیکم و
 .شودنمی شمرده ربا و ندارد اشکالی. کند قبول

 جزیه هامن مالیات امروز است

 :2017کامنت/ نوامبر 
سؤالی دارم که مرا به خود مشغول داشته ! موالی عزیزم سالم بر شما، :الحسن هشام

 است:
ها مسیحی بینیممقابل می اما در است؟ کرده واجب هامسیحی بر را اسالم جزیه چرا

. اندنکرده کنند واجبمی ساکن هستند و زندگیها آن سرزمین در که مسلمانانی بر را جزیه
 توسط قائم موضوع این و آیا است؟ شده واجب جزیه چرا دهید من توضیح امیدوارم برای

 والحمد لله.. دهید پاسخ امیدوارم وجود دارد؟ موارد دیگری و هایا تفاوت شودپیاده می

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
 حکومت اسالمی تنها قانونی است که در بلکه تعّبدی نیست؛ شرعِی  یک حکِم  جزیه،
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صدقات  و خمس و زکات راه از را مسلمانان مالیات .شد ُسّنت ـبنیانش نهاد خدا رسول کهـ
 دولت به« جزیه» عنوان تحت را غیرمسلمانان این مالیات کنند وپرداخت می دولت به

 .پردازنداسالمی می
 واجب مسلمانان بر را سکوالر جزیه یا کشورهای مسیحی امروز که سخن این اما

 چه و مسلمان چههمگان ـ کشورهای امروزی این در کنند صحیح نیست؛ زیرانمی
امروزی « مالیات»همان « جزیه»طور خالصه بپردازند. بهـ مالیات را باید غیرمسلمان

 است.
 و دهدو زکات می خمس عنوان به را شخص مؤمن مالیات عادل اسالمی، دولت در

شخصی که از خمس و زکات منع  یا غیرمؤمن کند؛ ولیمی پیدا دست ثواب و پاداش به
 نامی که هر یاـ جزیه یا تدهد و مالیامی خود دستان با با ذلت و خواری را آن شده است،

 .مناقشه نیست و جای بحث الفاظ، در. کندـ را پرداخت میشما دوست داری
 :2017نوشت/ نوامبر پی

 سجاد العیدانی: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
 من از یشاگرد میهست (زییپا)« خریف» فصل دراکنون  ما: گفتم نکهیا ازپس »

 :دیپرس
 ؟االول عیرب ماه: شده نوشته اهیس تخته یرو  چرا پس

 حیتوض شیبرا چگونه بودم رانیح چون داد؛ نجات مرا حیتفر  زنگ لحظات همان در
 «.م...دهب

 است نگاشته دخو صفحۀ در گرانقدر یکی از فرهنگیان کهمطلبی است  نیا
در رنج است و پاسخی قانع کننده برای کودکان  از چنین سؤاالتی بسیار :دیگویم و
 ندارد.

 ارتباط دارد! اسالم نیدبا  موضوع نیا ؟ با توجه به اینکهستیچ مناسب پاسخ

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
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 نظامنگاری یک . این سیستم تاریخدارد ارتباطقمری  یهجر  خیتار  بهاین موضوع 
گذاشته  اسالم نید حساب به تاگزارش نبوده است بنیان خدا رسول که است یخیتار 

 عرب وجود داشته و یشمس ِی قمر  ِی عبر  خیتار  خدا محمد رسول زمان در بلکه؛ شود
« عیرب» ماهمطابقت داشتن  در یاشکال خ،یتار  نیاطبق  است. گرفته هودی ازاین تاریخ را 

 و نقصان در کمبود و این ندارد؛ وجود جهان یکشورهابیشتر  در یقیحق بهار با (بهار)
 باشد. مطابقت داشته شمسی سال با اضافه شده است تا قمری سال

 :2017نوشت/ نوامبر پی

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... :بالذات المعرف
 ...ِبدارد بزرگ را شما خداوند پاداش! پدرم

شود می اجرا عراق اکنون درهم که جاری قوانین دربارۀ شما موضع! موالی من
 حتی قانون اساسی...؟ یا جزایی چه شرعی، مدنی باشد، چه چیست؟

 با پاسخ دادن به ما لطف بفرمایید. امیدوارم! آقای من

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. و رحمة الله و السالم علیکم و
 .اصالح هستند و بازنگری نیازمند قوانین، از برخی

اعدام یک انسان با حکم قضایی، مادام که معصوم اعدام  خداوند، دین در همچنین:
 وی را تصدیق نکرده باشد جایز نیست.
 از پوشیچشم با. در آن وجود دارد بزرگی اشکاالت اما در مورد قانون اساسی عراق،

 را آن توانیممی که دارد وجود ل بزرگیاشکا با آنچه در آن وارد شده است، ما اختالف
حفظ استقالل سیستم قضایی و در عین حال  متوجه ناکام بودن قانون اساسی عراق در

 پاک ماندنش بنماییم.

یر بر راه و روش حق  تأویل رؤیای بشارت دهنده به س 

 :2017نوشت/ نوامبر پی
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 تفسیر کنید؟مصطفی السندی: سالم بر شما. آیا امکان دارد رؤیای زیر را 
شدم آماده می حسین امام حرم داشتم برای وارد شدن به دیدم. رؤیایی پیش مدتی

بودند. همه داشتند خارج  امام از یا حرم صحن از فرار حال در عالم در حالی که همۀ
 تن بر سیاهی لباس شدم در حالی کهمی بر عکس همه داشتم وارد من فقط شدند ومی

 بود. سفید دنیا و دیدم را( 9)ُنه  شمارۀ شدم، وارد وقتی داشتم.
 خدا پیامبر حتی من: گفتممی دوستانم از یکی به داشتم که رؤیا دیدم عالم در امروز و
 آمد. حسین امام زیارت به که دیدم نوح را

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 بشارت بدارد. رویاها،برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده  و رحمة الله و السالم علیکم و
 که زمانی در طریقت حسین و راه حق در حرکت به نسبت شما است برای ایمژده و

 هستند. حق، اندک ِسیر کنندگان با

 ها از وقتشان بنا به دالیل منطقیحکم پیش یا پس انداخنت زیارت

 :2017نوشت/ نوامبر پی
 ،ی منموال و آقا: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما مختاری حمدا بوا وسام

 مخصوصزیارت  باشد، چه نیاربع ارتیز  چه دارم؛ هاارتیز  دربارۀ یپرسش. احمدالحسن
 را نیحس امام مشخص، روزهمین  در است الزم ما یبرا ایآ. اهارتیز  گریدیا  و شعبان

آیا برای ما  میبرس نیماش با ای ادهیپ یپا با به خصوص روزِ  نیا از شیپ اگر و م؟یکن ارتیز 
باشد و چه  نیاربع به حساب خواهد آمد، چه زیارت مخصوص ، همان زیارتارتیز این 

خیر  پاداش شما به خداوند ؟ یا تنها زیارتی مستحب به شمار خواهد رفت؟هیشعبانزیارت 
 عطا فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 یاشکالباشد  مخصوص ارتیز  همان ت،ین اگربرکاته.  و رحمة الله و السالم علیکم و
 عقب ای شیپ نیا یبرا یمنطق لیدال البته تازمانی که  ستین انداختنپس  ای شیپ در

 .دیگر دالیل مشابه و خاص طیشرا ای دیشد ازدحام مانند باشد؛وجود داشته  انداختن
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 :2017نوشت/ نوامبر پی

 خداوند بر شما.قمبر: سالم و رحمت و برکات  حسین
 قبول بفرماید. را طاعات شما خداوند احمد، خوب ما آقای

ها در قاره نظریۀ رانش کویت دربارۀ در صراط مستقیم حسینیۀ چهارشنبۀ پیش رو در
خواهم این برنامه را دنبال می شما از کرد. وگویی برگزار خواهمقبل گفت سال میلیون 200

 خش مستقیم خواهد شد.پ اینستاگرام و فیسبوک کنید. در
 دعا. التماس

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

بده  قرار برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. اینجا و رحمة الله و السالم علیکم و
 خواهم شد. مّطلع آن از بخواهد خدا اگر و

 :2017نوشت/ نوامبر پی

 المهدیین و سلم تسلیما.محمد االئمة و ابو جعفر: اللهم صل علی محمد و آل
 موالی عزیز من، خداوند صبح شما را به خیر کند

 قرار دهد! پناه و ِحرزهای انس و جن در و ما و شما را از شیطان

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

عزیز من، شیخ بزرگوار ابو جعفر، خداوند تو را زنده بدارد. خداوند صبح تو را در خیر و 
خواهم د بهترین پاداش نیکوکاران را به تو عطا بفرماید. از خدا میعافیت قرار دهد. خداون

 ِحرز درهای انس و جن بر ما لطف کرده، ما را مشمول این دعا فرماییید و ما را از شیطان
 قرار دهد. پناه و

 سال بوده است صحیح نیست 18هنگام شهادتش  اینکه سّن زهرا

 :2017نوشت/ نوامبر پی
Alwaseela Taha :...سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما 

 چگونهـ صلوات پروردگارم بر آن دوی ـعل امام با زهرا فاطمۀ خانم ازدواج ،ی منموال
 ؟...بود
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 18 نزدیک به که یحال در زهرا فاطمه خانم دمیشنمی امیکودکزمان  از طبق آنچه
 د.بو کودک 3 مادر ،کرده ازدواج زمان، آن در در حالی که نمود وفات داشت سال
 ید.دهب حیتوض دواریامساللۀ ُعلما،  یا
 فرماید. حاصل نیتمک شما یبرا خداوند زود و کینزد یزمان در اللهشاءان من، یقاآ

 .دعا التماس

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

. اینکه عمر آن حضرت )صلوات خدا بر او( برکاته و رحمة الله و السالم کمیعل و
 سال بوده است درست نیست. 18هنگام شهادتش 

 گری در معاملهسؤال از واسطه

 :2017نوشت/ نوامبر پی
 مهدی الحسن: سالم بر تو ای سید و موالی من!

من کارمند یک شرکت در ایران هستم و کارم ترجمه برای تاجران عراقی است. یکی از 
جو کن و اگر وها برایم جستُتجار موادی خواست که ما نداشتیم. گفت در دیگر شرکت

 بتوانی پیدا کنی حق الزحمه خواهم داد. من هم پیدا کردم.
آن شرکت قیمت را به من اعالم کرد. آیا من مجاز هستم چیزی بر قیمت اضافه و به 
تاجر اعالم کنم تا از طریق این معامله سودی عایدم شود؟ افراد بسیاری هر دو زبان عربی 

 برند.کنند و به عنوان دالل سود میکار میدانند و در این عرصه و فارسی را می
 از پاسختان متشکرم و التماس دعا.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

. خداوند تو را زنده بدارد. تا وقتی که سود، محدود برکاته و رحمة الله و السالم کمیعل و
 شده باشد اشکالی در آن نیست.و در بازار پذیرفته 

 :2017نوشت/ نوامبر پی

 ما شما از گردانیروی ناشی از های ماپیام به ندادن پاسخ شامی: امیدوارم العباس ابو
 از مقصرین و کوتاهی کنندگان در حق شما هستیم. دانیممی آقای من، ما نباشد.
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 به شهادت نایل گردید؟ خدا )صلی الله علیه و سلم( چگونه رسول من، آقای

 مسموم درگذشت رسول خدا

 Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 مسموم درگذشت. خدا )صلوات خدا بر او و بر خاندانش( خداوند تو را زنده بدارد. رسول
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2017نوامبر  22احمدالحسن: 

 
** ** ** 

Ahmed Alhasan /2017:1نوامبر  24احمدالحسن 
https://www.facebook.com/Alyamani10313/videos/1717685048276510/ 

 روش صحیح رفتار با کودک از نظر زدن و تنبیه کردن

 :2017نوشت/ نوامبر پی
 Sahar Attai.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما : 

کامل  از پسکه کودک نباید تادیب و تنبیه شود مگر  است حیصحاین حرف  ایآ پدرم،
 شدن هفت سال؟

 شود؟و بعد از هفت سال، تعلیم و تادیب کودک آغاز می

                                                                                                                                                                 
تمدن انسانی. ارایه شده توسط استاد مهندس  ۀویدویی است در مورد تحقیق منشأ و ریشفایل پیوست شده  - 1

 عباس طاهر.
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 یبرا یسالگ هفت از پس فقطموارد درست و غلط  حیتوض که ستا معنابه آن  نیا ایآو 
 انجام بشود؟ او

اند که واجب است کودک به مدرسه نرود و طور برداشت کردهبرخی افراد از روایت این
 آموزش نبیند مگر هنگام تمام شدن هفت سالگی. آیا این فهم درست است؟

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 خداوند شما را زنده بدارد.و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. 
به صحیح و غلط، توجیه  را او دیبا یول شود، یدور  کودک زدن از که است نیا حیصح

گاه و راهنمایی   ازگذارد می یزندگپا به  که یزمان از کودک آموزش، دربارۀ اما؛ نمودو آ
در بازداشتن او از آموختن مواردی معین در سنی معین ـپس  .آموزدیم طشیمح و نیوالد

ـ سفیهانه حالی که او آمادگی و توانایی تحصیِل علمِی آن مواد علمی در مدرسه را دارد
 است.

 حکم خوردن معجون ژاپنی به قصد درمان

 :2017نوشت/ نوامبر پی
Maysa Hassan :درمان یبرا یژاپن یغذا خوردن بودن حالل. 

 خداوند بر شما. برکات وو رحمت  سالم
 .راً یکث ماً یتسل سلم و نییالمهد و محمد االئمةآل و محمد یعل صل اللهم

 او به حرام و حالل درتا  نهاد منت ما رب یامام وجود با که پروردگار عوالم را سپاس
 .میکن مراجعه

 قصد به «سویم» یژاپن معجون خوردن بودن حالل دربارۀمایلم ! ی منموال وسید 
 .بپرسم درمان
 به نیزم ریز  آن دفن و نمک از استفاده با جو ای برنج ریتخم از است عبارت معجون نیا
 .کاربرد دارد سخت یهایمار یب درمان یبرا این معجون پیاپی. ماه 18تا  6 مدت

 سازی:آدرس نحوۀ آماده
https://www.youtube.com/watch?v=Whr58wj-65A 
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Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 یجانب تأثیرات ای یمست باعث وباشد  اندک آن، در موجود الکلمقدار  که یزمان تا
 نیست. آن در یاشکال نشود

 باشد شده اضافه الکل آن به اگرشود. ن اضافه آن به الکل که نمود دقت دیبا نیهمچن
 که ندیافزایم کننده مست الکل انواعطور معمول از زیرا به شود؛ یدور واجب است از آن 

 .کندیم نجس را غذا شود افزوده الکل یاندک مقدار اگر یتح .است نجس
** ** ** 

 تکامل، هدفمند است

Ahmed Alhasan /2017نوامبر  25احمدالحسن: 

 «:خداییتوهم بی»مستند 
 .1تکامل هدفمند است

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/videos/1472856642761
994/ 

 :2017نوشت/ نوامبر پی

Hussain Almoali.سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما : 
 کیتبر  شما به راـ محمدـ اعظم رسول والدت بود ادی !محمد آل یمانی ،من میآقا
 ـتیتهن و کیتبر  میتقد باـ یمانی موسسۀ کارکنان مناسبت نیهم به و میکنیم عرض
 دارند...یم اعالمرا  الحسن احمد دیس «یشرعئات استفتا»با عنوان  یابرنامه ساخت
 آل و محمدقلب  یخوشحال باعثتا  ردیبپذ ما از را کار نیا میخواستار  عزوجل یموال از

                                                                                                                                                                 
مستند  ۀباشد که در برناممی« تکامل، هدفمند است»ای در خصوص جلسه ۀفایل پیوست شده در بر دارند - 1

ای المنقذ العالمی ماهواره ۀبکدکتر توفیق مسرور در ش ۀبا ارای« خداییتوهم بی»هایی از کتاب مبنی بر گزیده
 شود.پخش می
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 یموال از و؛ دیکن بازدید مانصفحۀ از که ماست افتخار باعث ،ی منآقاگردد...  محمد
 بگذارد... مّنتبر شما و ما  یبد  هر ازمحافظت و سالمتی  وبا صحت  میخواستار  عزوجل

https://www.facebook.com/Mu2assat.Alyamani/videos/77230134962236
1 

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 شما به خداوند .دهد قرار خواهم با شما و برای شما برکتمی خدا ازو علیکم السالم. 
 خیر عطا فرماید. پاداش

 :2017نوشت/ نوامبر پی

 رغیف: سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما. حمید ابو
 محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا...اللهم صل علی محمد و آل

 ستایش خدایی را که با تو بر ما منت نهاد!
 تمکین تو شویم، ای پسر زهرا! ای سیِد من، برایمان دعا کن تا از اسباب

ـ دعا فرمایی تا که به جوار پروردگارش منتقل شدخواهم برای مادرم ـآقای من، از تو می
 محمد وارد کند.مشمول دعایت شود و دعا کنی خداوند او را در شفاعت محمد و آل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

خداوند تو را زنده بدارد. خداوند و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، 
دارانش صبر بر مصیبت های شما را بزرگ بگرداند و به شما و همۀ خانواده و دوستپاداش

 خواهم با رحمتش به او رحمت کند؛ که او ارحم الراحمین است.عطا فرماید. از خدا می
 :2017نوشت/ نوامبر پی

Fateema Fateem،آیا جایز است؟ : ای پدر عزیزم، سیدم و موالیم 
 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما!

برای او  2خواهد چیزی را به مبلغ آقای من، هنگامی که شخصی از دیگری می
خرد آیا در این حالت جایز یا بیشتر از او می 5شود و به قیمت بفروشد و مشتری پیدا می

ین معامله را با اطالع و از مبلغ را برای خودش بردارد در حالی که وی ا 5/1یا  1است 
 ای جایز نیست؟رضایت مالک قبلی انجام نداده باشد؟ یا چنین شیوه و معامله
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 سید و موالی من، خداوند به شما پاداش خیر عطا فرماید.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد. جایز است.
 :2017نوامبر نوشت/ پی

 مانهیپ و کن دعا مانیبراای سید کریم،  .ما یموال وآقا  شما بر سالمی: فاطم سلمان
دهد. من می پاداش راصدقه دهندگان  خداوند تصدق بنما که ما بر وبفرما  کامل ما یبرا را
 زندان سال ده بهی اسالم یجمهور  یهادادگاه در ت،یب اهل به داشتن مانیاعلت  به

 آزاد شوند. ن،یزم هایمغرب و هامشرق در انصار همۀ دیکن دعا ام.شده محکوم

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 به که یآزار  و ستمو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. خداوند شما را زنده بدارد، 
 حاصلو فرج  شیگشا شما یبرامسئلت دارم  خداوند از .استگران  ما بر رسدیم شما
سرپرستی  صالحان را واست  من سرپرست او پیروزمندانه عطا فرماید. یار ی را شما و کند
 فرماید.می
 :2017نوشت/ نوامبر پی

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما 
سؤال: من در کارهایم به هر سمتی رو کردم 

گمان دانم!!! حتی اخیرا اقدام به کاری کردم و شود و علتش را نمیدرها به رویم بسته می
شود اما به رویم بسته شد. آیا راه حلی هست؟!!!! خداوند شما را کردم محقق میمی

 رحمت کند.

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 
 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.

شغول به خداوند سبحان چنگ بینداز، به او نزدیک شو و دلت را همیشه به یاد او م
افتد بدار و اهمیت نده که کاری به تاخیر افتد یا جلو بیفتد؛ شاید آن کاری که به تاخیر می

 برایت خیر باشد؛ زیرا خداوند سبحان به فرجام کارها داناست.



 پیک صفحه ...................................................................................... 748

به غار خداوند پناه ببر و او سبحان را پناهگاه خودت قرار بده. اهمیت نده که دری یا 
؛ زیرا حتمًا روزی در بهترین حالت برایت گشوده خواهد شد. شوددرهایی به روی تو بسته می

 در آن هنگام خواهی دانست که بسته بودن آن درها تو را به خیر آخرت و دنیا رسانده است.
الله خداوند درهای خیر را برایت خواهد شاءبر نماز شب و دعا مداومت داشته باش و ان

 گشود.

 :2017نوشت/ نوامبر پی
 Ali Kaawar :از نفر پنج ومن  ما، میکر خداوند بر شما... سید  برکات و ترحم سالم 

 دربارۀ و میشویم جمع پیاسکا در روز هر ی است کهطوالنمدتی  تقریباً  بزرگوار انصار
 نظر تبادل خودمانی میان غیتبل یکارها رشد یبرا ووگو، گفت مبارک دعوت مسائل

 در خاص ایجلسه در را ما دعوتو  کندیم لطف ما بهاحمدالحسن  دیس ایآ... میکنیم
 یعل شما خادمفرماید؟  یهمکار  ما باتبادل نظر  در و باشد همراه ما با تا ردیپذمی پیاسکا
 ی.عامل

Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

ی مطلب اگرو علیکم السالم و رحمة الله و برکاته. عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد. 
 خدمت در و دهمیم پاسخشما  به اللهشاءان و بفرست میبرا و سیبنو یلیفا در را آن دارید
 .هستم شما

 :2017نوشت/ نوامبر پی

 نسمة العامری: به امید اینکه قلبت شاد گردد.
https://www.facebook.com/Mu2assat.Alyamani/videos/772301349622361

/?hc_location=ufi 
Ahmed Alhasan :احمدالحسن 

 به شما پاداش خیر عطا فرماید.خداوند 
** ** ** 

 کشی جنسیداری و بهرهاسالم، برده
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Ahmed Alhasan /2017دسامبر  6احمدالحسن: 

 طفیلی میثم شاعر
 برادران برخی سوی از پرسشی سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما... موالی من،

شود که این مطرح میگیرند می جنگ اشکال در به احکام اسالم که خدا(ُملحد )بی
 زمان در حتیاسالمی ـ ُفتوحات در چرا گویندپرسش نیز از همین اشکاالت است. می

 اسیر عنوان به و گرفتندمی ها رازن پیروز اسالم، لشکر ـپیامبر اکرم حضرت محمد
 به توجه کردند. بامی فروش و خرید و تقسیم خودشان بین را آنان مسلمانان، و فروختندمی

اند و به این به قتل رسانده نبرد حین در را هاهمسران این زن یا اسالم پدران لشکر ینکها
نیست؟  خواری عین این آیا شود؟ نزدیک هاآن به کسی پذیرندمی چگونه هازن ترتیب این

 دهد وجود دارد؟... بامی انجام امروز داعش کارهایی که و کارها چنین چه تفاوتی بین و
 است. خدایانبی از یکی این پرسش، سؤال اینکه به توجه

 متشکرم. شما از آقای من،
 برکاته و رحمة الله و السالم علیکم و 

 عزیز من، خداوند تو را زنده بدارد.
گاه شویم؛ اینکه  است چیز الزم هر قبل از از مسئلۀ مهمی در ارتباط با این موضوع آ

 هاییکی استراتژی استفاده از نیروی کارگر،جنسی و سوء  کشیو بهره داریمسئلۀ برده
 این شود.می بعدی شمرده هاینسل سویکردن به عبور بقا و کردن، منتشر تکامل برای

گونۀ  چندین در به امروز طی تاریخ تکامل تا در ماندنش باقی داشتن و وجود از نکته
)فاخته(  ۀ کوکوپرند نوع سوء استفاده، این مثال بهترین است. حیوانی واضح و روشن

 هاآنبه  را تربیت و و کودکانش او کند تا تخمکشی میدیگر بهره از پرندگان که است
 دیگر انواع و حشرات بردگی گرفتن برخی به اقدام که ایهچنین مورچه کنند؛ و خدمت
 کند.می هامورچه

سوء  فرایند( است ژنتیکی نمادی از ُمستعمرۀ« بدن»که به عنوان یک ) هوموساپِینس
های روش همین اواخر بدترین تا تقریباً  رسانده و به انجام تاریخ خود طول در را استفاده

 هادسترنج برده از سوء استفاده تنها بهها آن رسیده است.می به انجام آمریکا داری دربرده
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 کردند.نیز می پایمال را آنان حقوق و شکنجه را هابرده کردند بلکهبسنده نمی
برایشان مهیا بوده است تا بدون  هرگاه فرصت گونۀ هوموساپینس امروز افراد پیوسته تا

اند؛ عقوبت کردهکشی اقدام میهیچ عقوبت و قصاصی راه فراری داشته باشند به این بهره
 یا فریفتن تصاحب و تجاوز یا طریق کشی جنسی که بسیار و پیوسته ازو قصاص برای بهره

 افتاده است.می اتفاق دیگری ابزار هر با
توان به تصور می که ترین شکلیزشت داری بهبرده امروز که بینمبنده می دید من، از

 آوردن دست به فردی نیست که برای داریداری، از نوع بردهدارد اما این برده وجود آورد
 کشاندن ردگیببه  کشی وبهره بلکه به انجام برسد، او از سوء استفاده و آن فرد کار نیروی

 افتاده است را اتفاق یمن و سوریه لیبی، در آنچه است. مردمان و کشورها و هاامت
اقدامات کثیفی به انجام  هااین جنبه از یکی در بازخوانی کنیم؛ دیگری شکل به توانیممی

که  دیگری عربی کشور کشورها به آن از که هاییرسید که به قصد تصاحب سرمایه
برای  یا دچار ناکامی شده بود گریخته بود انجام شد؛ میالدی 2008 سال در اقتصادش

 اقتصاد که بود چنیناین .کشورها به نفع کشوری دیگر آن اقتصاد کردن راکد از استفاده
 سر به بدبختی و فقر در آنان از در اصل بسیاری کسانی که همانـ یمنی و سوری مردم

 از کننده سوء استفاده کفتارِ  نقش کهـ ثروتمند عربی کشور مصالح یک خاطر به ـبرندمی
شد. پس  دوشیده ـکندمی بازی را مجروح حیوان یا جسد به حمله برای هافرصت

 زمانی هرـ است. امروز قبل سال هزار دو یا داری هزاربرده بزرگتر از بسیار امروز داریبرده
شوند. این ممکن به بردگی گرفته میترین شکِل ها به کاململت ـدست بدهد فرصت که

 و نیستند برده داری،طبق برداشت متعارف از برده و هستند آزاد افراد، که است درست
 ولی کند، سوء استفاده فردی و طور مستقیمآنان به فردی کار و تالش از کسی نیست که

 دخالت اجدادشان با همۀ و پدران تالش بسا چه و آنان شخصی تالش و واقع کار در
 شود.به زیر سلطه کشیده می گرفته، قرار سوء استفاده سیاسی موردـنظامیـاقتصادی
بلکه بهره و سود  فایده است،خود بی قدیمی شکل به داریامروز برده که است روشن

شود سمت و سو گرفته برداشت می داریاز ورای برده ای کهطور مستقیم به بهرهبه به
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 برخی به فرصت که زمانی هر ها درتوانایی و کار و تولیدات بر تسلط و اقتصاد است؛ یعنی
 دست بدهد.« نماکفتارهای انسان» همان یا هاحکومت یا کشورها از

 اسالم از داری پیشبرده است. نیاورده را داریبرده ـدین یک عنوان بهـ اسالم اما
جنگهای خود  در ـهوموساپینس هایجامعه یاـ جهان کشورهای همۀ و وجود داشته است

 که پذیر نبودامکان رسول خدا زمان در اسالم لشکر برای و اندکردهمی استفاده آن از
بود  فوری رفتن بین از و زیان معنای زیرا کنار گذاشتن آن به این روش را به کنار بنهد؛

شروع به گسترش نماید. اگر رقیبان شما  جزیرة العرب اسالم در اینکه از پیش حتی
کنند عقوبتشان شما را عقوبت می هاآنرا به همان روشی که  هاآنبفهمند که شما 

و سالمتی رها  صلح با شما را نخواهند کشید و عقب نخواهی کرد از شما نخواهند ترسید و
ْبُتْم  ﴿َوِإْن  :فرمایدتعالی میدلیل حق همین به کرد. نخواهند

َ
 ِبِه  ُعوِقْبُتم َما ِبِمْثِل  َفَعاِقُبواْ  َعاق

اِبریَن﴾ َخیٌر  َلُهوَ  َصَبْرُتْم  َوَلِئن لصَّ  قرار عقوبت مورد که گونههمان کردید عقوبت اگر و) لِّ
 نحل:[( است بهتر شکیبایان برای البته کنید صبر اگر و برسانید؛ عقوبت اید بهگرفته
آزار و  نماید صبر را به عنوان جایگزینمی تالش بینیم کهچنین می خدا را . رسول]126

 و گیرد؛نمی بردگی به را آنان فرماید ومی آزاد را بدر اذیت ارائه کند و به همین دلیل اسیران
طور معمول در طور کامل در تضاد با آنچه بود که در آن دوران بهبه وضوح اقدامی به این

شما خواهد  با دیگر چنین برخوردی طرف اآی رسید. ولیبه انجام می هاآنحق امثال 
 برای مقدار چه منفی است تا ـاتفاق افتاد زمان آن در که طورهمان پاسخ ـ داشت؟ و اگر

در عین حال بقا و استمرار شما  بر این مسیر حرکت کنی و خواهد بود که پذیرشما امکان
 نیز تضمین شود؟!!!

شود که عبارت است از انجام منجر میوضعیت تنها به یک راه حل  حقیقت این در
 بر سختی که حیوانِی  محیط و شرایط سایۀ آن در است و پذیرآنچه انجامش امکان

 مندنظام جز حلی راه اسالم سایه افکنده بود، برای زمان آن هوموساپینس در هایعقل
 بشوند باقی بیزار آن از برود و بین زمان از گذشتن با ای کهگونه داری بهبرده کردن این

برده  و میان آزاد شانانسانی هایارزش در و سبحان اسالم در پیشگاه خداوند نبود.
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 نزدیک ابزارهای بهترین از را کردن او آزاد و برده به نیکی و احسان و نمود، برابری ایجاد
 آوردهایش ایناز جمله دست داد و دیگر موارد از تشریعات واجب که قرار خداوند به شدن

 را آن دور گردند و شوند و جنسی بیزار یا سوء استفادۀ بدنی گذشت زمان از با که شد
 در که اسالمی احکام شکی نیست که این به شمار آورند. پذیرفتن غیرقابل موردی مردود و

 و داریبرده تحریم نسبت به هوموساپینس پذیرفتن در ها گستش یافتملت بین و جهان
 است. بوده پیشگام زمین روی این بر ـزمان مروز به آرامی وبه  بهـ آن از بازداشتن

 خدا داشتی اگر بحثی مالحظه یا بود که هیچ، و اگر کافی برایت این پاسخ اگر
توجه شما را به یک نکته  هستم. خدمت شما توضیح باشد در آنچه نیازمند بیان در بخواهد

و منظوری مورد  با قصد ـ را«انسان» و نهـ «هوموساپینس»بنده عبارت : کنمجلب می
 به را او داشته باشم؛ خصوصیتی که اشاره حیوانی و ژنتیکی جنبۀ به قرار دادم تا استفاده

 دهد.سوق می ِکشی(بهره و )جنسی آن نوع دو هر از سوء استفاده یا داریبرده
** ** ** 

 شیخ گرانقدر حبیب سعیدی، التامس دعا

Ahmed Alhasan /2017دسامبر  6احمدالحسن: 
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