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  انههای روشنگراسخپ

 جلد هفتم

 :که شامل دو بخش است
 

  امحداحلسن سید هایپاسخ :خبش اول

 ی امام مهدیوصی و فرستاده                                                

 
 :که شامل محورهای زیر است

 .های قرآنی و تفسیرپرسش :محور اول
 .های اعتقادیپرسش :دوممحور 
 .های فقهیپرسش :ومسمحور 
 .های متفرقهپرسش :چهارممحور 
 .تعبیر رؤیا :پنجممحور 

 

 های انصار امام مهدیپاسخ :خبش دوم





 گفتارپیش

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین 

 و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  

 ....اما بعد

 هک شناختیمبسیاری های روشها و با راه ش راخداوند در زمین و جانشین خلیفه
 :عبارتند از هاترین آنمهم

 حضرت نماپدرو  سروَر ،فرشتگان ،آن یهمان راهی است که به واسطه :راه اول

ه ک فرمایدمیتصریح خداوند سبحان  .الهی و تصریحهمان نص  ؛را شناختند آدم
 همحکم قرآن کریم فرمود یدر آیه .باشدمی شدر زمین و جانشینش خلیفه  آدم
 یُفْسِدُ  نْ مَ فیها تَجْعَلُ أَ  قالُوا خَلیفَةً الْأَرْضِ  فِی جاعِل   إِنِّی لِلْماَلئِکَةِ رَبُّكَ قالَ  إِذْ وَ :است
 (9)ونتَعْلَمُ ال ما أَعْلَمُ إِنِّی قالَ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ  نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ یَسْفِكُ  وَ فیها
 آیا :گفتند .دهمقرار می ایخلیفه زمین در من :گفت فرشتگان به پروردگارت چون و)

 تو ستایش به ما آنکه حال و بریزد هاخون و کند فساد آنجا در دهی کهقرار می را کسی
 (.دانیدنمی شما ،دانممی من آنچه :گفت ؟کنیممی تقدیس را تو و گوییممی تسبیح

 .مرا شناختی شخداوند در زمین یخلیفه ،الهی تأکیدتصریح و  یبه واسطهپس 
 ؛نمایداش در زمین را تعیین میاست که خلیفه کسی ،خداوند سبحان و متعالبنابراین 
وصیت ی به وسیلهالهی را متن و تصریح  خدا حضرت محمدکه رسول  رطوهمان

 پیامبران و فرستادگان که خُلفااز همین رو  .به ما رسانیده است مقدس در شب وفاتش
 .کندمی قبلی به بعدی وصیت ؛شوندمی هنامید اوصیا ،خداوند در زمین هستندو جانشینان 

 .بود ـاحمدالحسنـاین اولین راه شناخت ما نسبت به وصی 
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 ،شناسیممیرا  شخداوند در زمینو جانشین آن خلیفه  یکه به واسطه :راه دوم

یمانی موعود  ،ما .حکمت علم و همان ؛یعنی، است اوصیاپیامبران و سالح 
یف شراحادیث هایش به متشابه قرآن و تألیفات و پاسخ ،را از سخنان احمدالحسن

ر انسان ب .شودلی که به ایشان عرضه مییمساحل مشکالت و  عالجطریق از  ؛شناختیم
تا حکمت و علم  ،نمایدجو و دقت وو مطالعه و جست ،ت جدا شودو منیّ است که از هوی

ی مورد جانشینعلم بود که خداوندِ سبحان در  یبه واسطه .برایش روشن شود وصی
یل بهترین دل علم ،از نص و وصیتو پس  فرشتگان استدالل نمود رب آدم حضرت
 شتابکمحکم خداوند متعال در  .باشدمی شخداوند در زمین و جانشین بر خلیفهو راهنما 

 فَقالَ  الْمَالئِکَةِ  عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ  کُلَّها الْأَسْماءَ  آدَمَ عَلَّمَ وَ :فرمایدمیو خِطاب بلندش 
 آنها سپس .بیاموخت آدم به را هاتمام نام و) (9)صادِقین کُنْتُمْ إِنْ هؤُالءِ بِأَسْماءِ  أَنْبِئُونی

 برخ چیزها این هاینام به مرا گوییدمی راست اگر :گفت و کرد عرضه فرشتگان به را
 (.دهید

 ةلبیعا»پرچم  ،شناختیم را شزمین در خداوندجانشین  آن یواسطه به که :سوم راه

ت از به اطاعهمان فرمان یا  ؛باشدمی (سلطنت برای خداوند است)« المُلك هلل»یا « هلل
 لِلْمَالئِکَةِ  قُلْنا إِذْ  وَ :فرمایدمیخداوند متعال  .است جل جالله یایشان از سوی آفریننده

 چون به و) (2)الْکافِرین مِنَ  کانَ  وَ  اسْتَکْبَرَ وَ  أَبى إِبْلیسَ إاِلَّ  فَسَجَدُوا لِآدَمَ  اسْجُدُوا
 برتری و دز باز سر که ،ابلیس جز کردند سجده همه ،کنید سجده را آدم :گفتیم فرشتگان
ردن گخداوند و و جانشین مأمور به اطاعت از خلیفه  ،فینمُکلَّ  (.بود کافران از او و جست

ای برمردم  .خداوند استو جانشین خلیفه  ،اوکه چرا  ؛باشندمیاو نهادن به دستورات 
 ،مورده این س و نیاز ندارند به بیش از این سه ابزارجانشین خداوند در زمینش  نشناخت

ایشان با  ،عالوه بر این .استگرد آمده  ـاحمدالحسن ،وصی ـخداوند  یدر خلیفه
ه هایی هستند کرؤیامعجزات و  ،هاآن یاز جمله ؛تأیید شده است هایی نیزآیات و نشانه
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  انتشارات انصار امام مهدی 

 هایپاسخ» عظیمکتاب  .هاها و راهنماییهمچنین سایر داللتو  ،بینندن میامؤمن
و حکمت  به علم آل محمد  ،پیش روی ما قرار داردکه « هفتم جلد ،انهروشنگر
علمی است که وصی  سالحِهمان  ،این .کندراهنمایی و اشاره میایشان یمانی 

تا مردم ارزش علمی  ،ه فرمودهارائم حجت بر تمام عالَآن را به عنوان  ـاحمدالحسنـ
آورده  ـآل محمدی حفظ شده ،محمدـ از سوی پدرش امام مهدیایشان را که 
و تفسیر متشابهات قرآن کریم مسایل اعتقادی  رب امامتمرکز و  تأکید .بدانند ،است
که سالم و صلوات بر ایشان  جزو اِختصاصات امامان معصوم ،مورداین  چرا که ؛است
 .عترت پاكطریق مگر از  ،مدعی شناخت آن باشد یکس امکان نداردو  باشدمی ،باد

تأویل آن و ) الْعِلْم فِی الرَّاسِخُونَ وَ اهللُ إِالَّ تَأْویلَهُ یَعْلَمُ ما وَ :فرمایدمیخداوند متعال 
ا به مخداوند متعال با سخنش  (.دانندکس دیگری نمی ،خداوند و راسخان در علمجز را 

 (؛شویدشان وارد ،هاخانههای از دربو ) أَبْوابِها مِنْ الْبُیُوتَ أْتُوا وَ :استامر فرموده 
های های علم است که نزد اوصیا به امانت گذاشته شده و دربخانه ،هااین خانهمنظور از 

 ،عهدها ،اعتقادات ،کارها یهمه .باشندمی محمدحضرت همان اوصیای نیز ها خانه
 .شودمی اجرا آل محمد به دست برگزیدگانِ ،های دینها و آموزهسنّت ،عیشرا ،حدود
گرفته شده و میثاق  و عهدِ خداهمان اوصیایی هستند که در وصیت رسول  ،آنان

 .نداهذکر شدمحکم و سنگینش 
 برایاهلی که خداوند سبحان چرا  ؛اش شناختیمرا با علوم ربّانی احمدالحسن

را واجب  اطاعت از او و اطاعت از پدرانِ امام و پاك ایشان ،و بر بندگان علم قرار داد
 أَیُّهَا یا :فرمایدمیبه این مطلب تصریح با این سخن خداوند متعال قرآن کریم  .فرمود
که ایمان کسانی ای ) مِنْکُم الْأَمْرِ  أُولِی وَ الرَّسُولَ أَطیعُوا وَ اهللَ أَطیعُوا آمَنُوا الَّذینَ
 امر خود (.و از رسول و از صاحبان امرتان اطاعت کنید ،از خداوند اطاعت کنید !یداهآورد

ند همان کسانی هستدانستیم که آنان آیا  .دیمیگردانبازان مرا به رسول و صاحبان امر
اده است فرمان د ،گویان باشیمخداوند ما را به تقوا و اینکه با راست ؟یابندمی که آن را در

رسول خدا حضرت همان اوصیای  اهل بیت ن ازیهمان امامان و مهدی ،گویانراست و
تقوای الهی پیشه کنید و با ) الصَّادِقین مَعَ  کُونُوا وَ  اهللَ  اتَّقُوا :باشندمی محمد
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  (.راست گویان باشید
 
 ؛دتواند علم متشابه قرآن کریم را بداننمی  کسی جز اوصیاهیچ  !بزرگوارخواننده  

کشانیده  یخاموشبه آورده و همه را با خود  ـاحمدالحسن سیدـوصی  علمی که 
 از آل محمد حق ایشان وصیّ بر اینکه است داللت آشکاری  ،موضوعاین  .است
این  .واجب است انشاتدستورگردن نهادن به و  آنانکه اطاعت از کسانی  ؛باشدمی
های تمامی که به پرسشاست  امام مهدیجانشین فرستاده و  احمدالحسن سید
مه ه ،نانصارا و ملحد ،یهود ،مسلمانان به او .از تمامی ادیان پاسخ داده است طلبانحق

گذاشته نباقی برای کسی هیچ عذری و آورده برای مردم را  گفته و دلیل رساپاسخ  و همه
اش و اطاعت از او و گرفتن دستورات و خداوند سبحان ما را بر والیت خلیفه .است

علم بر  !پروردگارا :و بگو) عِلْما زِدْنی رَبِّ قُلْ وَ !ثابت قدم بِدارد نَواهیشبازداشتن از 
مند ما را از آن بهرهو بیفزای ما بر اش علوم و حکمت یمانیاز  !ونداخدا (.بیفزایمن 

 .باشدانتشار آن می ،که زکات علم ؛گردان و ما را در انتشار و رسانیدن آن توفیق عطا فرما
  العالمین رب والحمدهلل

 .تسلیماً  وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى

 موسوی حمامیسیدحسن 
 (9)قـ.ه 9331جمادی االول 33- نجف اشرف
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   :اولشـخـب

 امحداحلسن های سیدپاسخ

 :وراولـحــم

 قرآنی و تفسیرهای پرسش

 ....الَّذینَ قُلُوبُ اشْمَأَزَّتْ وَحْدَهُ اهللُ ذُکِرَ إِذا وَ یآیه :946پرسش 

 نَالَّذی ذُکِرَ  إِذا وَ  بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ قُلُوبُ  اشْمَأَزَّتْ وَحْدَهُ  اهللُ ذُکِرَ  إِذا وَ یآیه
 قیامت به که کسان آن هایدل ،کنند یاد را خدا تنها چون) یَسْتَبْشِرُون هُمْ  إِذا دُونِهِ  منْ

رح ا شر (شوند شادمان ،شود برده او جز دیگری نام چون و ،گیرد نفرت ،اندنیاورده ایمان

 .دهید
Taha سلیمانیه ـ عراق ـ 

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 
َمِنْ  الَّذینَ ذُکِرَ إِذا وَ  بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ  قُلُوبُ  اشْمَأَزَّتْ  وَحْدَهُ  اهللُ  ذُکِرَ إِذا و 
 قیامت به که کسان آن هایدل ،کنند یاد را خدا تنها چون) (9)یَسْتَبْشِرُون هُمْ  إِذا دُونِهِ
 (.شوند شادمان ،شود برده او جز دیگری نام چون و ،گیرد نفرت ،اندنیاورده ایمان

 ؟رددگبیزار  ،خداوند یاد شودوقتی تنها که  وجود داردکسی آیا  :ستا جاپرسش این
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ار تا از او بیزاعتقادی ندارند که اصالً به وجود خداوند چرا  ؛شوندن بیزار نمیامُلحد
اد از یطور چ پس ؛او خداوند استاعتقاد دارند که چرا  ؛شوندن بیزار نمیامشرک .شوند

 .ان دارندایمنیز به آخرت  ،ظاهر به هابه عالوه آن ؟خداوند بیزار شوند
مان هدر زمین یا وجه خداوند یا او  ییاد خلیفه (،اهلل) بنابراین منظور از یاد خداوند

 .باشدمیغیب  ،نیزو منظور از آخرت است  اهلل در خلق
کسانی  ،ورزندکُفر می شخداوند در زمینجانشین به  بنابراین کسانی که در هر زمان

به آنها ه کچرا  ؛شوندبیزاز می ،آیدمی نبه میاوقتی در حضورشان تنها یاد او هستند که 

 (کننده مجبور)مادی قاهر  یبا معجزهکنند ایمان ندارند و درخواست می (آخرت)غیب 
جبور خداوند مجانشین به ایمان به  ،گذاردکه هیچ مجالی برای غیب یا آخرت باقی نمی

ه با ککسانی  ؛شوندشادمان می ،عملشان یاد شوندحالی که اگر علمای بی در ؛شوند
 نمایند کهی درخواست میی مادی قاهرجنگند و معجزهخداوند در زمانشان می یخلیفه
سانی کد و کسی که به غیب ایمان ندار .گذاردبرای غیب یا آخرت باقی نمیمجالی هیچ 

که را چ ؛به آخرت ایمان ندارند ،در حقیقت ،جایگاهی برای غیب نباشد ،که در ایمانشان
ی زهمعجمبتنی بر صدر در صد کند ایمانش که درخواست میکسی  .غیب است ،آخرت

به طوری که هر جایگاهی را برای حضور غیب در ایمان از بین  ،مادی ظاهری باشد
  ؟وردآمیایمان  (غیب)آخرت چگونه به  ،ببرد

خداوند و جانشین که خلیفه کسی ـ محمد خدا حضرتبنابراین در زمان رسول 
اد یاگر  لیوجستند آمد بیزاری میاد او به میان مییکافران وقتی  ـبود شدر زمین
 واحناف چه  ؛شدندشادمان می ،آمدبه میان میعملشان بزرگان و علمای بی ،سروران

 .یا نصارا یهودچه 
 والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته

 (9)ه 9332 محرم الحرام ـ احمدالحسن
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  انتشارات انصار امام مهدی 

بر وجود بیش از  الْمُنْظَرین مِنَ إِنَّكَ قالَآیا این سخن حق تعالی  :905 پرسش

 ؟کندظر داللت مییك من
  .بسم اهلل الرحمن الرحیم

ة سالم علیکم ورحم .االئمة والمهدیین و سلم تسلیماًاللهم صل علی محمد وآل محمد 
 .اهلل وبرکاته

امیدوارم  ....اما بعد .باشیدبه سالمت  ،شما ای اهل بیتخواهم که از خداوند می
 (9)الْمُنْظَرین مِنَ إِنَّكَ قالَ ی کریماین آیه در !آقای من .گوییدپرسش مرا پاسخ 

از  چنین استنباط کردم که بیش الْمُنْظَرینعبارت از  (یافتگانیمهلت از تو :گفت)
همچنین و  نبی و خضرهمچنین فهمیدم که ایلیای  .شده وجود دارد داده مهلتیك 

دهد نیز از  شخداوند در زمین تمکینکه امام محمد بن الحسن العسکری 
یاری و اصالح مرا امیدوارم  !و تاج سرم حبیبم ،موال ،آقا .دنباششدگان میداده مهلت
در هم و مرا برای  ،شما تعجیل فرمایدخواهم در یاری و تمکین از خداوند می .نمایی

من و شما جدایی میان و  ،در دستان شما قرار دهددشمنان خداوند سنگی کوبیدن 
 تقاضا دارم برای ثابت قدم ماندن سرورماز شما  .که با او دیدار کنمآن هنگام تا  ،نیندازد

 .دعا فرمایی ،و رستگاری با شما ای آل محمد
 .برکاته رحمة اهلل و والسالم علیکم و ،والحمدهلل وحده وحده وحده

 عراق  ـاحسان علی مهدی حلفی 

 :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 
 (لعنت خداوند بر او)شدگانی غیر از ابلیس  داده مهلت .دهد تانخداوند توفیق ،آری
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تان هایگام ،خیر آخرت و دنیا موفق کنم شما را برداوند درخواست میاز خ .نیز وجود دارند
  .او سرپرست من است و سرپرستِ شایستگان .خیر کنده و عاقبت ب ،را استوار

 .وبرکاته اهلل ورحمة علیکم والسالم
 ه 9332 الحرام محرم ـ احمدالحسن

 جَنِیًّا رُطَباً عَلَیْكِ تُساقِطْ النَّخْلَةِ بِجِذْعِ إِلَیْكِ هُزِّی وَی تفسیر آیه :901 پرسش
 .یماًتسل سلم و والمهدیین االئمة محمد وآل محمد علی صل اللهم .الرحیم الرحمن اهلل بسم

تفسیر  !ای موالی من ،احمدالحسن ،ای امام من ،خداوند ای ولیّدرود و سالم بر تو 
 النَّخْلَةِ  بِجِذْعِ  إِلَیْكِ هُزِّی وَ الرحیم الرحمن اهلل بسم ؟مریم چیست یسوره 24 یآیه

 برایت چیدهتازه خرمای به سوی خودت تکان بده تا را و نخل) جَنِیًّا رُطَباً عَلَیْكِ تُساقِطْ
 (؟ریزد فرو

 .رحمة اهلل و برکاتهوالسالم علیکم و
 استرالیا  ـالجدی  هنجم :فرستنده

 :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 .و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً ،رب العالمین والحمدهلل

 ُلَیْتَنی ای قالَتْ  النَّخْلَةِ  جِذْعِ  إِلى الْمَخاضُ  فَأَجاءَهَا * قَصِیًّا مَکاناً  بِهِ فَانْتَبَذَتْ  فَحَمَلَتْه 
 حْتَكِ تَ رَبُّكِ  جَعَلَ  قَدْ  تَحْزَنی أَالَّ تَحْتِها مِنْ  فَناداها * مَنْسِیًّا نَسْیاً  کُنْتُ وَ  هذا قَبْلَ  مِتُّ
 قَرِّی وَ اشْرَبی وَ فَکُلی * جَنِیًّا رُطَباً عَلَیْكِ تُساقِطْ النَّخْلَةِ بِجِذْعِ إِلَیْكِ هُزِّی وَ * سَرِیًّا
 * إِنْسِیًّا مَ الْیَوْ أُکَلِّمَ  فَلَنْ  صَوْماً  لِلرَّحْمنِ  نَذَرْتُ  إِنِّی فَقُولی أَحَداً  الْبَشَرِ  مِنَ تَرَیِنَّ  فَإِمَّا عَیْناً 
 بُوكِأَ کانَ  ما هارُونَ  أُخْتَ یا * فَرِیًّا شَیْئاً  جِئْتِ  لَقَدْ  مَرْیَمُ یا قالُوا تَحْمِلُهُ  قَوْمَها بِهِ فَأَتَتْ
 * صَبِیًّا الْمَهْدِ فِی کانَ مَنْ نُکَلِّمُ کَیْفَ قالُوا إِلَیْهِ فَأَشارَتْ * بَغِیًّا أُمُّكِ کانَتْ ما وَ سَوْءٍ امْرَأَ
 أَوْصانی وَ کُنْتُ ما أَیْنَ مُبارَکاً جَعَلَنی وَ * نَبِیًّا جَعَلَنی وَ  الْکِتابَ آتانِیَ  اهللِ عَبْدُ  إِنِّی قالَ

امُ عَلَیَّ یَوْمَ وَالسَّلَ * شَقِیًّا جَبَّاراً  یَجْعَلْنی لَمْ  وَ  بِوالِدَتی بَرًّا وَ  * حَیًّا دُمْتُ  ما الزَّکاةِ  وَ  بِالصَّالةِ 
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 مکانی به خود با را او و شد آبستن او به پس) (9)وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا
 کاش ای :گفت .کشانید خرمایی درخت یتنه سوی به را او زاییدن برد * درد دورافتاده

 ،ناراحت مباش :داد ندا او زیر بودم * از شده فراموش یادها از و مرده این از پیش
به سوی خودت تکان بده  را ساخت * و نخل روان آبی جوی تو پای زیر از پروردگارت

 گرا و باش شادمان و بیاشام و بخور ،زن ای ریزد * پس فرو برایت چیدهتازه خرمای تا
 هیچ با امروز و امکرده نذر روزه رحمان خدای برای :بگوی ،دیدی را کسی آدمیان از

 کاری !مریم ای :گفتند .آورد خود قوم نزد و برداشت را گویم * کودكنمی سخن بشری
 زنی مادرت نه و بود بدی مرد پدرت نه !هارون خواهر * ای !ایو ناپسند کرده قبیح

 ؟!گوییم نسخ است گهواره در که کودکی با چگونه :گفتند .کرد اشاره فرزند * به !بدکاره
 هر است * و گردانیده پیامبر مرا و داده کتاب من به ،خدایم یبنده من :گفت * کودك

 یکین نیز است * و کرده وصیت زکات و نماز به امزنده تا و داده برکت مرا باشم که جا
 و شدم زاده که روزی ،من بر است * سالم نساخته شقی و جبار مرا و ،مادرم به کردن
 (.شوممی برانگیخته زنده بار دیگر که روزی و میرممی که روزی

 

زن تکان دادن درخت کوچکی یك برای به طور عادی است و  زنیك  مریم
تکان دادن آن  !داردمحکم  ایدرختی که تنه ؛چه برسد به درخت خرما دشوار است،

به تازگی مریم  ،به عالوه !زنیك چه برسد به  ،کاری است دشوارهم مرد یك برای 
که و این تشدا نیازآسایش و راحتی در سختی بود و به نتیجه  دروضع حمل نموده و 

ن از همی .نمایدفراهم برایش  ،و غذایی را که نیاز داردند کتوجه دیگری به او شخص 
ی مهربان ،وضع حمل نمودهبه تازگی که زنی مردم به به طور معمول بینیم که میرو 
 ،حال .کنندهایش را برطرف میآیند و نیازهایِ نزدیکش میو برخی از خانم ورزندمی

 لطف وولی خداوند به مریم  ،کنندمهربانی میهایشان زنمردم به که شود چطور می
او را  و ؟!از همه چیز بریده بودبرای او که با عبادت کردن به کسی  ؟!کندمهربانی نمی
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 ؟!کندمی موظّفخرما  یتنه به تکان دادن
خرما را از  ،آوردکه به وجود میای سبب و وسیلهخداوند با هر امکان نداشت آیا 
 کردمیعبادت با مریم رفتار  یدر خانهتر پیشکه به همان صورت چرا  ؟فرود آورد درخت

ر نظاز  ،اکنونحالی که  در ،ادامه نداد ،آمدنزدش می ،و غذایش بدون اینکه کاری کند
ه به اینکه غذایش بدون هیچ کاری برایش آمادو برد به سر میدر سختی نفسانی بدنی و 
 ؟!بودبسیار نیازمندتر ،باشد

 ـرا تکان دهددرخت خرما  یکه تنهـدر حقیقت علت دستور دادن خداوند به مریم 
و به آمده خداوند بیرون به خاطر  ،عبادت و بریدن از همه چیز یاین بود که او از خانه

ند و ک یتالش یشدست آوردن غذاکه برای به بود او برو  ،بوددنیای مردم رفته  سوی
همچنین و به خرج دهد  یتالش خداوند عیسیجانشین که برای محافظت از بود  او بر
ها وسیله واَسباب او اکنون باید از  .نماید یتالشخویشتن که برای محافظت از بود  او بر

خرما را تکان  یتنه تارسیده بود   این همان رسالتی بود که به مریم .استفاده کند
 .دهد

ر بو چرا خداوند  ؟تالشی نمود ی درختتنه آیا او برای تکان دادنکه  مسئلهاین اما 
 ؛پاسخش ساده است ؟فراهم نکردیش را برایش غذا ،از آنتر پیشمانند او رحم نیاورد و 

او آن را با نیروی الزم نبود  .داد خرما را تکاندرخت  یباید بفهمیم مریم چگونه تنه
ی هو دستش را بر تنبه فرمان الهی گردن نهاد اینکه محض بلکه به  ،خودش تکان دهد

 ؛فرو ریختدرخت خرما به شدت شروع به تکان خوردن نمود و خرما  ،خرما نهاد درخت
به  این واقعه ،یان کردیمتر بعالوه بر آنچه پیش .در نهایت حکمت بود ،موضوعو این 

ه که و آن گوناتفاق افتد قبول  قابل ایسادهتا به صورت صورت پذیرفت این شکل 
 عَصاكَ  أَلْقِ  وَ :شوکه نشود و نترسد  مریمر اثر این اتفاق ب ،رخ داد برای موسی

 دَیَّ لَ یَخافُ ال إِنِّی تَخَفْ ال مُوسى یا یُعَقِّبْ لَمْ وَ مُدْبِراً وَلَّى جَانٌّ کَأَنَّها تَهْتَزُّ  رَآها فَلَمَّا
 گریزان ،جنبدمی ماری همانند که دیدش چون .بیفکن را عصایت) (9)الْمُرْسَلُون
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 ور منحض در مترس که فرستادگان نباید ،موسی ای .ننگریست عقب و به بازگشت
 مُوسى یا یُعَقِّبْ  لَمْ وَ مُدْبِراً وَلَّى جَانٌّ  کَأَنَّها تَهْتَزُّ  رَآها فَلَمَّا عَصاكَ أَلْقِ أَنْ وَ (،بترسند
 ماری همانند که دیدش چون .بینداز را و عصایت) (9)الْآمِنین مِنَ  إِنَّكَ تَخَفْ ال وَ أَقْبِلْ 
 در ه توک مترس و آی پیش ،موسی ای .ننگریست عقب به و بازگشت گریزان ،جنبدمی
  (.هستی امان

 به ،او بدانددون اینکه بنشست و این درخت نزدیك درخت خرما می  اگر مریم
ه کگونه همان  مسئلهاما اگر  .ترسیدشد و میه میشوکاو قطعاً  ،خوردشدت تکان می
ور به مریم دست .شودکه نمیشودیگر او  ،انجام شودفرمود بیان برایش خداوند متعال 

خداوند به  .خرما را تکان دهد و نه فقط دستش را بر درخت خرما بگذارد یتنه داده شد
این چرا که  ؛خوردخودش تکان میدرخت او نفرمود دستت را بر درخت خرما بگذار و 

درخت  :خداوند به او فرمود ؛شدمی شترسیدننیز باعث شوکه شدن او و چه بسا موضوع 
ا خرما ر خواهد درختِدانست که میگرفت و میاو درخت را با دستانش  لذا .بده را تکان
 .این طور اراده فرموده بودکه خداوند چرا  ؛خواهد خوردو درخت خرما تکان دهد  تکان

 ؛دترسنمیبه هیچ وجه شود و در نتیجه ایشان با تکان خوردن درخت خرما شوکه نمی
آگاهی  ،د عملی شودخواهو آنچه خداوند می خواهد انجام دهدکه او به کاری که میچرا 

مریم معلوم بود و اینکه از  برای نتیجه علت تکان خوردن درخت خرما در .دارد ملکا
ش داد و نه ترسشد که اطمینان او را افزایش میعاملی در نتیجه  .باشدمیسوی خداوند 

 بر مریم   ی مریمی نیرو و قدرت الهی است که به واسطهو حتی آشکار کننده ؛را
 نتیجه مریم در .دارد احاطه  رکه بند حضور دارجا فرشتگانی فهمد که در آنمی 

 یا دگوینمکر و فریب کسانی که میاو را از کنند و از او نگاهبانی میاو احاطه دارند و 
 .ندنمایمحافظت می (!ایو ناپسند کرده قبیح کاری !مریم ای) فَرِیًّا شَیْئاً جِئْتِ لَقَدْ  مَرْیَمُ

ی درخت خرما را به طرف تنه) النَّخْلَةِ  بِجِذْعِ إِلَیْكِ هُزِّی این اتفاقبه این ترتیب 
 .زدساخداوند را محقق میی ارادهشود که کارهای مورد الهی می سنگی (خودت تکان بده
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دانست که از امروز  ،خرما را تکان دهددرخت  یدستور داده شد تنه  وقتی به مریم
باید  ،ی خداوند تا هنگامی که زمان برانگیخته شدنش فرا رسدرشد خلیفه برای تربیت و

 همانندِ  خرما یبا تکان خوردن تنه  مریم .نمایدعمل  آنهااساس  به اسباب تکیه و بر
  یممر .شدنشوکه  ،تبدیل شدبه مار هنگامی که با تکان خوردن عصا که  موسی

انی مهربرأفت و نهایت  درنتیجه خداوند با او  در .بوددر رنج و سختی در اثر وضع حمل 
وکه ش یی همخرما ی درختتنه نرفتار نمود و خواستش این نبود که حتی با تکان خورد

 هستجا نیروی بزرگی نی خرما دانست که آاز تکان خوردن تنهنیز   مریم و شود
 ،دشوار است دادنش خرمایی را که تکاندرخت  یاین نیرو تنه ؛که بر او احاطه دارد

فرو افتاد و آسانی خرما از آن به نهایت  درو  حتی آن را به شدت تکان داد و تکان داد
با رویارویی او برای ی ارادهو داد افزایش را   مریمنفسانی اطمینان وسیله این  هب

و ناپسند  قبیح کاری مریم! ای) فَرِیًّا شَیْئاً  جِئْتِ  لَقَدْ  مَرْیَمُ  یا گویندکسانی که می
ی کسانهمان  ؛آورد ،که منتظرش بودندکسانی او مولودی را برای  .راسخ شد (ای!کرده

رای برا  اوبلکه  ،نیاورد معاند یانیهودبرای او این مولود را  .دادندکه باید او را یاری می
یعنی دختر  ،مولوداین از اینکه تر پیشمنتظر والدتش بودند و  ،ترپیشبرد که کسانی 
مولودی را برایشان آورد که منتظرش بودند  ،مریماکنون  .بودندجا خورده  ،بود   مریم

الدین وسوی منتظر والدت او از به طور خاص آنان حتی  .کشیدندو انتظار والدتش را می
لود همان فقط به جای اینکه مو ؛بودتغییر بزرگی ایجاد نشده به عبارت دیگر  ؛مریم بودند
 ،نمودند  مریممتوجه سخنانی که  .بود  فرزند مریم ،مولودِ مورد انتظار ،مریم باشد

نی یع ؛مورد اتهام قرار بگیردآنها  با زنیداشت پلیدترین سخنانی بود که امکان 
 ؛(ای!و ناپسند کرده قبیح کاری مریم! ای) فَرِیًّا شَیْئاً جِئْتِ  لَقَدْ مَرْیَمُ یا :گریفاحشه

این همان سخنانی  !زاده استیعنی حرام !ناپسندی استزشت و چیز  یعنی عیسی
که  بخشِ آنانکه اعتقاد داشتند رهاییکسانی  ؛ن منتظر بیان کردنداست که مؤمنا

از   مریم ،حال !!باشدمی  از والدین مریمبه طور قطع و یقین  ،بودندمنتظرش 
د از که عبارت بودنکسانی  ؛داشته باشدتوانست میدیگری از یهود چه انتظاری گروه 

کینه به دل   آنها از مریم ،در حالی که پیش از این رخداد ؛پیروانشانعلمای هیکل و 
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گریزی  کهای باید معجزهپس  .بودند شبرایناگواری  آمدهایانتظار پیشداشتند و چشم
همان  یعنی ؛فریب آنان رها شودید و کِاز   تا مریم ،از آن نیست وجود داشته باشد

ین که اکسانی که تعدادی از چنین اراده فرمود خداوند  .کودك در گهوارهگفتن سخن 
 که به غیب ایمانچرا  ،ایمان آوردندآنها  .ایمان آورند ،افتاداتفاق پیش رویشان معجزه 

 این جادو :گفتند ؛ایمان نیاوردند ،خواستندمی چیره و قاهر یکسانی که معجزهداشتند و 
 .ستاوهام و خیاالت ا :و گفتند ؛راندمیبر زبانش سخن  ،شیطانی از جن :گفتندو  ؛ستا

گونه که همان ؛محو کردند تا به آن کافر شوندبه این ترتیب هر حجت و دلیلی را 
مانند یك کودك نیز  عیسی .باشدچنین می تر مردمان اینمتأسفانه وضعیت بیش

دنیای امتحان شود و هدفش را در امتحان از تا وارد  طبیعی خودش بازگشتوضعیت به 
بنابراین آنچه از سخن  .عملی سازد و عدالت خداوند را به انجام برساند ،روی استحقاق

 الَمع را در شخودوضعیت طور که همان ؛برد را از یادحاصل شده بود در گهواره  گفتنش
برداشت و را  یسیع ،مریم .از یاد برد ،آن هنگام که در حجاب جسد قرار گرفتذر 

تا اینکه خداوند او را مبعوث  ،از آنان دور شد و از او محافظت نمود برای تربیت کردنش
ن امنمؤانتظار را بین  ،این اتفاق ،در عین حالو  ؛رساندبنماید و رسالتش را به انجام 

کسانی  ،مبعوث شد  که عیسیهنگامی  .تعدادشان اندك بودکه چند  هر ؛ادامه داد
الدت تا غیبتی که از و ؛سازی نمودندزمینهیافت شدند و در غیبتش  ،منتظرش بودندکه 

 .را یاری نمودند به پا خاستند و دین خداآنان با او  .مبعوث شدنش ادامه داشت
 عیسى آیا :پرسیدم باقر امامابا جعفر  از :روایت شده است که گفت کناسى یزیداز 

 او» :فرمود ؟بود زمانش اهل بر خدا حجت ،گفت سخن گهواره در کههنگامی  مریم بن
از این سخن او متوجه  مگر .بود خدا (فرستاده نشده) لِ غیرمرسَ  حجت و پیغمبر زمان آن
 و تهساخ پیغمبرم و داده کتاب به من خدا .خدایم یبنده من» :فرمایدمیشوی که نمی
ه کرد سفارش زکات و نمازبه  مرا باشم زنده تا و داده قرار برکتم پر باشم که جا هر
 بر خدا حجت ،بود گهواره در که حالى همان در و زمان آن درآیا  :عرض کردم .«ستا

 براى خدا ی از سویرحمت وی برای مردم آیت تحالآن  در عیسى» :فرمود ؟بود زکریا
کس  ره بر ی بودحجت و پیغمبر او .نمود دفاع او از و گفت سخن کهآن هنگام  ؛بود مریم
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ی بر نسخ ،شد ساله دووقتی  تا و نمود سکوت سپس .شنید تحال آن در را سخنش که
 .دبو زکریا سال دو تا عیسى سکوت ازپس  مردم بر عزّوجل خداى حجت و ،زبان نراند

 که ىحال در ،برد ارثبه  او از را حکمت و کتاب ،یحیى پسرش و درگذشت زکریا سپس

 تابک یحیى اى» :ای کهرا نشنیده عزّوجلآیا این سخن خداوند  .بود خردسال کودکى

 شد ساله هفت عیسى چون .«دادیم به او کودکى در را نبوت حکم ما و بگیر تقوّ  با را
بر  و یحیى بر و ،گفت سخن خود رسالت و نبوت از ،فرستاد وحى به اومتعال  وندخدا و

 زمینش در و آفرید را آدم خدا که روزى از !خالد ابا اى .شد حجت مردم یهمه
 :عرض کردم .«مانده استن مردم بر خدا حجتِ  بدون روز كیزمین حتی  ،ساخت ساکن

 این بر رسولش و خدا طرف از خدا رسول حیات زمان در على آیا .فدایت شوم
 براى و داشت به پا مردم براى را او پیغمبر که روزى ،آرى» :فرمود ؟بود حجت تامّ

عرض  .«ادد دستور به اطاعتش وفراخواند  به والیتش راآنها  و ساخت منصوبش ىیپیشوا
 مردم بر پیغمبر وفات ازپس  و حیات زمان در علىاز  اطاعتبنابراین  :کردم
 .گفتنمی سخن و بود خاموش خدا رسول زمان در ولى ،آرى» :فرمود ؟بود واجب

 ازپس  و واجب على بر و امّت بر پیغمبر از اطاعت پیغمبر حیات زمان در
 واجب مردم یهمه بر رسولش و خدا جانب از على از اطاعت حضرت آن وفات
 (9).«بود عالم یحکیم على و ،بود

 ه 9333  ربیع الثانی ـ احمدالحسن

 ؟خطاب شده ....هارُونَ أُخْتَ یاچرا مریم در سخن حق تعالی  :902 پرسش

 أُمُّكِ کانَتْ ما وَ سَوْءٍ امْرَأَ  أَبُوكِ  کانَ  ما هارُونَ أُخْتَ یا :فرمایدمیخداوند متعال 
 (.!بدکاره زنی مادرت نه و بود بدی مرد پدرت نه !هارون خواهر ای) (2)بَغِیًّا

را با این سخن مورد خطاب قرار دادند و   مریم حضرتپرسش این است که چرا 

                                                                                                      
 .333ص  9ج  :کافی -9

 .23 :مریم -2
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 ؟نداشتهارون به نام برادری    مریمخواندند در حالی که « هارونای خواهر »را او 

 :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

که مریم خواهر چرا  ؛است  و هارون خواهر موسی ،به مریمتشبیه او منظورشان 
 .شایسته و پاك بودنظر آنها  ازهارون 
که  بود دلیلبه این   خواهر موسی خواهر هارون و نگفتند چرا گفتند اینکه اما
که خواهر  یمریم .شودمنسوب می (تربرادر بزرگ)تر بود و خواهر به او بزرگ ،هارون
 لِأُخْتِهِ قالَتْ وَ :فرمایدمیخداوند متعال  .است در قرآن ذکر شده  موسیو هارون 
 قالَتْ فَ قَبْلُ  مِنْ  الْمَراضِعَ عَلَیْهِ  حَرَّمْنا وَ * یَشْعُرُونَ  ال هُمْ وَ  جُنُبٍ عَنْ  بِهِ  فَبَصُرَتْ قُصِّیهِ
 پی از :گفت او خواهر به و) (9)ناصِحُون لَهُ هُمْ وَ لَکُمْ  یَکْفُلُونَهُ بَیْتٍ أَهْلِ  عَلى أَدُلُّکُمْ  هَلْ 
 از را اندایگ یهمه نگریست * پستانمی او دور بر از دریابند آنان آنکه بی زن و ؛برو او

 یراهنمای ایخانواده به را شما خواهیدآیا می :گفت زن آن .بودیم کرده حرام او بر پیش
زد بازگشت موسی نی وسیلهاو  .(؟باشند خواهشنیك دارند و نگه برایتان را او که کنم

او موسی را یاری داد و با وی  .ایمان داشت و شجاع بود  مادرش بود و مریم به موسی
  و هارون های بسیاری از بنی اسرائیل در سرگردانی به همراه موسیهجرت کرد و آزار

تر بزرگ او از موسی و هارون .در سرگردانی از دنیا رفت  از هارونپیش  ل شد ومُتحمّ
 .بود

 احمدالحسن

 أَنْ  اسْتَطَعْتُمْ  إِنِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ  مَعْشَرَ  یایآیهکردن درمعنی نفوذ  :903 پرسش

 ...فَانْفُذُوا ...تَنْفُذُوا

                                                                                                      
 .92و  99 :قصص -9
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برادران سالم بر شما  ....درود بر شماسالم و  ،آقای من و قائم و یمانی آل محمد
 !و رحمت و برکات خداوند بر شما ،من انصار اهللِ 

 إِنِ منواایها الذین آ یا :فرمایدمیعزیزش  کتابِ  محکمِخداوند سبحان و متعال در 
 ای) بِسُلْطانٍ  إِالَّ تَنْفُذُونَ الو فَانْفُذُوا الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ أَقْطارِ  مِنْ  تَنْفُذُوا أَنْ  اسْتَطَعْتُمْ

وذ نف به بیرون و زمین هاآسمان هایکرانه از که توانیدمی اگر ،آدمیان و جنیان گروه
  (.قدرتی داشتن با مگر رفت نتوانید بیرون ولی ؛نفوذ کنید ،کنید

 ؟چیست (نیرو و توان)« سلطان»و  ؟کردن چیست و چگونه استنفوذ معنای 
 بصره  ـ عراق ـابوحیدر  :فرستنده

 :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 أَقْطارِ  مِنْ  تَنْفُذُوا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنِ  الْإِنْسِ وَ  الْجِنِّ  مَعْشَرَ  یا :چنین است آیه این
 اگر ،آدمیان و جنیان گروه ای) (9)بِسُلْطانٍ  إِالَّ تَنْفُذُونَ ال فَانْفُذُوا الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ

 بیرون لیو ؛نفوذ کنید ،نفوذ کنید به بیرون و زمین هاآسمان هایکرانه از که توانیدمی
یعنی )ن ها و زمیحدود آسماناز  ،توانیدیعنی اگر می (؛قدرتی داشتن با مگر رفت نتوانید
نفوذ اوند خدنیروی غیر از قدرت و نیرویی  اتوانید بنمی که ؛نفوذ کنید (یجسمانعالَم 
 ال خداوند سبحان هستیدو نیروی سلطنت ی هضقبدر  ،که منتقل شوید هر جا .کنید

 ستا به این معنا (نفوذ و رخنه کنید) تَنْفُذُوا عبارتاستفاده از  .بِسُلْطانٍ  إِالَّ تَنْفُذُونَ
رای وپندارید که مولی  ؛دنباشمی پذیرهایی نفوذکرانه ،هاهستیهای و کرانهحدود که 

روایی خداوند سبحان و متعال چیز دیگری غیر از سلطنت و فرمان ،مرزهاها و این کرانه
 شُواظ  عَلَیْکُما یُرْسَلُ  * تُکَذِّبانِ  رَبِّکُما آالءِ فَبِأَیِّ :فرمایدمیخداوند متعال  .وجود دارد
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 انکار را پروردگارتان هاینعمت از یك کدام پس) (9)تَنْتَصِران فَال نُحاس  وَ نارٍ مِنْ
 با پس ؛(آتشدودِ بی) مس گداخته یا ،شود فرستاده دودبی ایشعله شما * بر ؟کنیدمی
مجهول مبنی بر  ،فعل (:شودبر شما فرستاده ) عَلَیْکُما یُرْسَلُ (.کرد نتوانید مقابله او

 ؛اشندبمرزها میها و خود این کرانه ،ی آتش و مساین است که فرستندهآن است و دلیل 
ا ها یاین هستیمرزهای یعنی  ؛پذیردخود به خودی صورت میطور به این عمل یعنی 
 پر شده (دود)گداخته  و مس (انرژی)از آتش  ،دنباشمینفوذ کردن ها که قابل کرانه
 ،ساکن نیست ،ها و زمینهای آسمانهستیاین حدود  ومرزها که  یبه این معن ؛است

ها و این است که برخوردنوسان طبیعی  ینتیجه .باشدنوسان میبلکه در حرکت و 
طبیعی این  یو نتیجه ؛دهدرخ می ،آوردبه وجود میدود حرارت و  ،تشکه آ یهایانفجار
 ی جسمانی بهشکل گرفتن مادهها و در نتیجه امکان این انرژیمتراکم شدن  ،واقعه

به وجود  ،های دیگری در کیهانی دیگرشناسیم یا صورتمان میشکلی که ما در کیهان

 تَنْتَصِران فَال نتیجه گردد و درنفوذ میکند و مانع از ی ایجاد میآید که سدّمی
 (.مقابله نتوانید کرد)

 ه 9333 ربیع الثانی ـ احمدالحسن

 إِبْراهیمَ  اسْتِغْفارُ کانَ ما وَدر  موعدةمنظور از  ؟پدر ابراهیم کیست :904 پرسش

 ؟یستچ مَوْعِدَةٍ  عَنْ  إاِلَّ  لِأَبیهِ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم 

 افَلَمَّ  إِیَّاهُ وَعَدَها مَوْعِدَةٍ عَنْ إِالَّ لِأَبیهِ إِبْراهیمَ اسْتِغْفارُ کانَ ما وَکریم  یدر مورد آیه
 به مگر نبود پدرش برای ابراهیم خواستن آمرزش) (2)مِنْه تَبَرَّأَ  هِ لِل عَدُوٌّ  أَنَّهُ  لَهُ  تَبَیَّنَ
خداوند  دشمن پدرش که شد آشکار او برای چون و بود او داده به که ایوعده خاطر
  (.جست بیزاری او از ،است

                                                                                                      
 .34و  33 :الرحمن -9
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 ؟چه بود (وعده) موعدةآن و  ؟بود پدر ابراهیم ،آیا آزر
 والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته

 امارات  ـزینب  :فرستنده

 :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

کامالً  ،نامیدن پدربزرگِ مادری به پدر و «آزر» بود و نه «تارح»  نام پدر ابراهیم
 اهْجُرْنی وَ لَأَرْجُمَنَّكَ  تَنْتَهِ لَمْ لَئِنْ  إِبْراهیمُ یا آلِهَتی عَنْ أَنْتَ أَراغِب  قالَ :طبیعی است

 آیا ،ابراهیم ای :گفت) (9)حَفِیًّا بی کانَ إِنَّهُ رَبِّی لَكَ  سَأَسْتَغْفِرُ عَلَیْكَ سَالم  قالَ  * مَلِیًّا
 من از رازد زمانی و اکنون کنممی سنگسارت نَایستی باز اگر ؟هستی بیزار من خدایان از

 او زیرا ؛خواست خواهم آمرزش برایت پروردگارم از .باد سالمت را تو :باش * گفت دور
کند به او وعده داد که برایش درخواست آمرزش می  ابراهیم (.است مهربان من بر

بر او که هنگامی ولی  ؛طلبیداش وفا نمود و برای آزر آمرزش به وعده  و ابراهیم
 طلباز مرگش برایش پس دانست که او دشمن خداوند است و  ،گمراهی از دنیا رفت

 که شد آشکار او برای چون و) مِنْه تَبَرَّأَ  هِلِل عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تَبَیَّنَ  فَلَمَّا :آمرزش نکرد
  (.جست بیزاری او از ،خداوند است دشمن پدرش

 ه 9333 الثانی ربیع ـ احمدالحسن

 فَسْئَلِ إِلَیْكَ أَنْزَلْنا مِمَّا شَكٍّ فی کُنْتَ فَإِنْ ؟مخاطب این آیه کیست :900 پرسش

 ....یَقْرَؤُنَ الَّذینَ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم
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 ؟یونس کیست یاز سورهکریم مخاطب در این آیات 
ْلَقَدْ  كَقَبْلِ مِنْ  الْکِتابَ یَقْرَؤُنَ الَّذینَ  فَسْئَلِ  إِلَیْكَ أَنْزَلْنا مِمَّا شَكٍّ فی کُنْتَ فَإِن 
 اهللِ  آیاتِبِ کَذَّبُوا الَّذینَ  مِنَ تَکُونَنَّ ال وَ  ....المُمْتَرین مِنَ تَکُونَنَّ فَال رَبِّكَ مِنْ  الْحَقُّ جاءَكَ
 وَ  ....الْمُشْرِکینَ مِنَ  تَکُونَنَّ ال وَ حَنیفاً  لِلدِّینِ  وَجْهَكَ أَقِمْ أَنْ  وَ ....الْخاسِرینَ  مِنَ  فَتَکُونَ 

 إِنْ  وَ ....الظَّالِمینَ  مِنَ إِذاً فَإِنَّكَ فَعَلْتَ فَإِنْ یَضُرُّكَ ال وَ یَنْفَعُكَ ال ما اهللِ دُونِ  مِنْ تَدْعُ  ال
 مَنْ  بِهِ بُیُصی لِفَضْلِهِ رَادَّ فَال بِخَیْرٍ یُرِدْكَ إِنْ وَ هُوَ إِالَّ لَهُ  کاشِفَ فَال بِضُرٍّ  اهللُ یَمْسَسْكَ

 ،هستی تردید در ایمکرده نازل تو بر آنچه در اگر) ....الرَّحیمُ الْغَفُورُ هُوَ وَ عِبادِهِ مِنْ یَشاءُ
 از هآنچ است حق آینه هر .بپرس خوانندمی را تو از پیش آسمانی کتاب که آنهایی از

 و ....شیبا تردیدکنندگان شمارِ  درکه زنهار  پس ؛است شده نازل تو بر پروردگارت جانب
 یند به و ....بود خواهى زیانکاران از که ،مباش پنداشتند دروغ را ما آیات که کسانى از

ی به تو سودنه  که را چیزى ،خدا جاى به و ....مباش مشرکان از و آور روی حنیف
 یجمله از قطعاً صورت آن در ،کنى چنین اگر که ؛مخوان ،زیانىنه  و رساندمی

 اگر و ،نیست او جز اىکنندهبرطرف را آن ،برساند زیانى تو به خدا اگر و ....ستمکارانى
 زا کس هر به را آن ؛نیست اىکننده ردّ  را او بخششفضل و  ،بخواهد خیرى تو براى

 (.است مهربان یآمرزنده او و ،رساندمى بخواهد که بندگانش

 برکاته و اهلل ورحمة علیکم والسالم
  امارات ـ زینب :فرستنده

 :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

که برای خداوند اخالص ورزیده  استفی امامان و هر مکلّ ، خدارسول  ،مخاطب
در این آیات به معنای واقع ذکر شده امکان وقوع  و ،شده استوحی خداوند پذیرای و 

مکلّف و مورد آزمایش توسط این دنیا انسانی  (رسول)فرستاده  .باشدنمیآن شدن 
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او را  وعطا فرموده به او توفیق نیز اخالص ورزیده و خداوند  ،ولی برای خداوند ؛باشدمی
 .معصوم نموده است

 ه 9333 الثانی ربیع ـ احمدالحسن

 ...الْکُفْرِ  فِی زِیادَة   ءُالنَّسی إِنَّمَادر « نسیء»معنی  :909پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

هایی که خداوند در ( و موافق ساختن با شمارهبه تأخیر انداختن« )ءنسی»معنای 

 فَرُواکَ الَّذینَ  بِهِ یُضَلُّ الْکُفْرِ فِی زِیادَة  ءُالنَّسی إِنَّمَاداند، چیست؟ ی شریف حرام میآیه

 وءُ سُ  لَهُمْ زُیِّنَ اهللُ حَرَّمَ ما فَیُحِلُّوا اهللُ  حَرَّمَ ما عِدَّةَ لِیُواطِؤُا عاماً  یُحَرِّمُونَهُ  وَ  عاماً یُحِلُّونَهُ 

 فقط افزونی حرام، هایماه افکندن تأخیر به) (9)الْکافِرین الْقَوْمَ یَهْدِی ال اهللُ  وَ  أَعْمالِهِمْ

 و شمردند می حالل را ماه آن سال یك آنان کافران؛ گمراهی موجب و است کفر در

 داخ که را آنچه پس یابند؛ توافق است کرده حرام خدا که شمار آن با تا حرام، سال یك

 خداوند و گردیده آراسته نظرشان در ناپسندشان کردار شمارند.می حالل کرده، حرام

  (.کندنمی هدایت را کافران

 برکاته و اهلل و رحمة علیکم و السالم

  امارات ـ زینب: فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم و 

 تسلیماً.

های حرام ها در جاهلیت، ماهباشد و آنمی «به تأخیر افکندن»به معنای  «نسیء»
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 .دادندهای خود تغییر میهایش را با نظرات و خواستهافکندند و زمانرا به تأخیر می

 ه 9333 الثانی ـ ربیع احمدالحسن

 «هُمْ...لَ یُبَیِّنَ حَتَّى هَداهُمْ إِذْ بَعْدَ قَوْماً لِیُضِلَّ اهللُ کانَ ما وَ»ی: تفسیر آیه :907پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 یُبَیِّنَ  حَتَّى هَداهُمْ  إِذْ بَعْدَ قَوْماً  لِیُضِلَّ اهللُ کانَ  ما وَی کریم چیست؟ تفسیر این آیه

 است کرده هدایت که را قومی و خداوند) (9)عَلیم ءٍشَیْ  بِکُلِّ  اهللَ  إِنَّ  یَتَّقُونَ  ما لَهُمْ

 یزیچ هر بر خدا که بپرهیزند، باید چیز چه کند از روشن برایشان تا خواهد،نمی گمراه

 (.دانا است

 برکاته و اهلل و رحمة علیکم و السالم

 امارات ـ زینب: فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیماً.

َءٍشَیْ  کُلِّ بِ اهللَ إِنَّ یَتَّقُونَ ما لَهُمْ یُبَیِّنَ حَتَّى هَداهُمْ  إِذْ بَعْدَ قَوْماً لِیُضِلَّ اهللُ کانَ ما و 

 روشن برایشان تا خواهد،نمی گمراه است کرده هدایت که را قومی و خداوند) (2)عَلیم

 (.دانا است چیزی هر بر خدا که بپرهیزند، باید چیز چه کند از

َهَداهُمْ  إِذْ  بَعْدَ قَوْماً  لِیُضِلَّ  اهللُ  کانَ  ما و (است کرده هدایت که را قومی و خداوند 

                                                                                                      
 .994 :توبه -9

 .994 :توبه -2
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اش روز اول با تعیین جانشین و خلیفهخداوند مخلوقاتش را از همان (: خواهدنمی گمراه

اش در زمینش را به آنان وحی نمود و او را برایشان در زمینش هدایت و تعیین خلیفه

مشخص فرمود، تا با اطاعت از جانشینش در زمینش، تقوای الهی پیشه کنند. بنابراین 

ها آن که از همان روز اول مردم را هدایت فرمود،شایسته نیست خداوند پس از این

 حَتَّى: داردهالك و نابود کند؛ بلکه در هر زمان، راه پرهیز و تقوا را برایشان بیان می

اش هخداوند خلیف(. بپرهیزند باید چیز چه کند از روشن برایشان تا) یَتَّقُونَ  ما لَهُمْ  یُبَیِّنَ 

کند و از طریق وصیتِ جانشینِ پیشین، بر او تصریح را در زمینش میانشان مبعوث می

را  اش در زمینشکند و خلیفهچنین خداوند به بندگان مکلّفش وحی میفرماید. هممی

 خَبیراً ادِهِبِعِب کانَ إِنَّهُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنی شَهیداً بِاهللِ کَفى قُلْگرداند: برایشان مشخص می

بینا  و آگاه بندگانش به او زیرا است؛ کافی شما و من میان شهادت خدا بگو) (9)بَصیرا

ی هدهد و او را با وحی به آنان به وسیلاش نزد مکلفین گواهی مییعنی برای خلیفه (؛است

 روشن برایشان تا) یَتَّقُونَ  ما لَهُمْ یُبَیِّنَ  حَتَّىکند: رؤیا در خواب و بیداری معرفی می

 (.بپرهیزند باید چیز چه کند از

 ه 9333 الثانی ـ ربیع احمدالحسن

 فَتَبَیَّنُوا بِنَبَإٍ فاسِق  جاءَکُمْ إِنْی: معنی آیه: 908پرسش 
ی امام مهدی که خداوند در الرحیم. آقای من! وصی و فرستاده الرحمن اهلل بسم

 بِنَبَإٍ فاسِق  جاءَکُمْ إِنْی مبارك دارم: زمین تمکینش دهد! بنده فهمی از این آیه
ی که نباء، همان والیت الهاین (؛کنید تحقیق آورد خبری برایتان فاسقی اگر) فَتَبَیَّنُوا

خداوند است، که او ولیّ و این که منظور از خبر بزرگ همان امیرالمؤمنین است. این
که  باشد؛ از این جهتباشد و منظور از فاسق کنایه از حجت یا خلیفه یا فرستاده میمی
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 نمایند؛ همانند سخن آنان در مورد پیامبر ها را با این ویژگی توصیف میقومشان، آن
 دیده، دیوانه و ... است.گو، آموزشگفتند: دروغکه می

 استاد شاکر ـ عراق ـ بصره : فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

االئمة و المهدیین و سلم و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد 

 تسلیماً.

هایتان را بر هر خیری استوار سازد. این آیه برای خداوند شما را توفیق دهد و گام

کند که مقتضای تفکر سالم و نیکو این است که شخص به مطلبی انسان عاقل روشن می

که گفته شده گوش فرا دهد و نه به شخصی که سخن را بیان کرده است. شخص 

طور که امکان دارد که گو و گمراه، امکان دارد حقیقت را نقل کند؛ هماندروغفاسق، 

 . گو، در اشتباه افتد و به صورتی غیرصحیح نقل کندیك فرد مؤمنِ راست

 و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 ه 9333الثانی  ـ جمادی احمدالحسن

 عَجیب ء شَیْ ... هذا * الْمَجیدِ الْقُرْآنِ ق وَتفسیر آیات:  :906پرسش 

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

 تسلیماً.

آقا و موالی من! درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. خداوند در کتاب محکم 

 أَنْ  عَجِبُوا بَلْ * الْمَجیدِ  الْقُرْآنِ الرحیم، ق وَ الرحمن اهلل بسمفرماید: و عزیزش می
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 یبخشاینده خدای نام به) (9)عَجیب ء شَیْ  هذا الْکافِرُونَ فَقالَ مِنْهُمْ مُنْذِر  جاءَهُمْ

 یانم از کهاین از شدند در شگفت شکوه * که با قرآنِ  این سوگند به مهربان. قاف،

تفسیر  .(عجیباست  چیزی این: گفتند کافران و آمد به سویشان ایدهندهبیم خودشان

،شکوه قرآنِ با به سوگند قاف  چیست؟ و آن چیز عجیب چیست؟ ... به همراه دعای

 شما برای ثبات قدم ما بر یاری شما.

  ـ بصره عراق ـ زینه الراضی: فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 المهدیین و سلمو الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و 

 تسلیماً.

َء  شَیْ  هذا الْکافِرُونَ فَقالَ مِنْهُمْ مُنْذِر  جاءَهُمْ أَنْ عَجِبُوا بَلْ * الْمَجیدِ الْقُرْآنِ ق و 

 میان زا کهاین از شدند در شگفت شکوه * که با قرآنِ  این سوگند به قاف،) (2)عَجیب

 (.است عجیب چیزی این: گفتند کافران و آمد سویشان ایدهندهبیم خودشان

تر بیان کردم که حروف مقطعه اشاره به خلفای خداوند در زمینش دارد؛ بنابراین پیش

شود: خلیفه چنین می( با شکوه قرآن به سوگند قاف،) الْمَجیدِ  الْقُرْآنِ  وَ  قمعنای

 خدا  خداوند و علم، یا رسول و رسالت، یا نبی و نبوّت و یا عترت و قرآن؛ که رسول

صدق  (قرآن به سوگند قاف،) الْقُرْآنِ  وَ قبه آن دو وصیت نمود. تمامی این موارد بر 

توصیف نموده؛ چرا که قرآن ( عظیم و باشکوه) مجیدکند. قرآن را با صفت می

ای الهی است و بنابراین مجد و شکوه آن از مجد و شکوه خداوند سبحان فرستاده
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باشد. علم جانشینان خداوند نیز علم باشکوه است؛ چرا که به معلّم ـ میاشفرستندهـ

 . باشدها که خداوند سبحان و متعال است، منسوب میآن

ورزند از این رو است که آنان خلفای داوند کفر میکه به خلفای خاما تعجب کسانی

ها را مجبور به ای که آنگونههای معجزهها ویژگیپذیرند؛ چرا که آنخداوند را نمی

یف ای توصالعادههای خارقآورند. این افراد آمدن انسانی را که با ویژگیایمان کند، نمی

رفاً نتیجه جانشینان خداوند را صِ و در دانندشود، به عنوان فرستاده، چیزی عجیب مینمی

پندارند و فضیلتی برای آنان نسبت به خودشان متصور مردمانی مانند سایرین می

شوند. ها که فرستادگان خداوند هستند، ارزشی قایل نمیشوند و برای این سخن آننمی

این چیزی » هرا ک مسئلهورزند، این که به خلفای خداوند کفر میالبته الزم نیست کسانی

ها این موضوع را همیشه در رویارویی با فرستاده بر زبان بیاورند؛ بلکه آن «عجیب است

هایی خارج از روال عادی بیاید؛ در غیر خواهند فرستاده با ویژگیکنند. آنان میبیان می

 نسانیها، او را اباشد؛ چرا که آنشدگان، او فرستاده نمیاین صورت از نظر این وارونه

 شود، نسیان ونوشد، بیمار میخورد، میشمارند که میها برمیی انسانهمانند بقیه

که خلیفه و جانشین خداوند یا امام شوند از اینفراموشی دارد و در نتیجه متعجّب می

پذیرند، حتی اگر برخی از معجزاتی که ها او را نمیهایی داشته باشد. آنچنین ویژگی

کنند، همراهش باشد؛ مانند عصای موسی که در موردش ا را تأویل میهکاران آنستم

ای که با ها هر معجزهگران. آنتر از جادوگری تواناگفتند: سحر است و موسی جادو

کند، فرستاده بیاید و آنچه را که کسی دیده و به آن ایمان آورده را برایشان تعریف می

ای گونههای معجزهه فرستاده باید به ویژگیکنند کپذیرند؛ بلکه آنان تصور مینمی

تند گویانی هسها فقط دروغها را مجبور به ایمان کند. در حقیقت آنمُتَّصف باشد که آن

باشند وگرنه معجزاتی که به انجام رسیده است و مردم برایشان که در طلب ایمان نمی
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ند؛ ار تکذیب فرستاده هستها خواستکند. حتی آنها را کفایت مینمایند، آنتعریف می

ها را مجبور به پذیرش شان را در برآوردن معجزاتی که آنچرا که او تصورات و اَمیال

شمارند؛ به این دلیل که او متّصف گو میسازد؛ لذا او را دروغآورده نمیکند برایمان می

گو دروغ و راکه او را ببیند را مجبور به ایمان کند؛ اهایی نیست که هر کسیبه ویژگی

 و ائمه  ها با فرستادگان خداوند و با حضرت محمد دانند. این حال و وضع آنمی

ها چنین است. آنطور که امروز حالِ افراد وارونه شده با مهدی اول اینباشد؛ همانمی

امام »توصیف فرموده است:  پذیرند که حجت همان طوری باشد که امام رضا نمی

یید شده و بین او و خداوند، ستونی از نور است. کارهای بندگان را در آن القدس تأبا روح

د و آن نمایبیند و هر زمانی که به راهنمایی نیازمند باشد، خداوند او را به آن آگاه میمی

شود که نداند. امام، زاده کند و باعث میدهد تا او بداند، و آن را اندك میرا گسترش می

د، کننوشد، بول و غائط میخورد، میشود، میشود، بیمار میوب میزاید، خشود، میمی

ود، شخوابد، نسیان و فراموشی دارد، سهو و اشتباه دارد، خوشحال میکند، میازدواج می

، شودمیرد، وارد قبر میشود، میکند، زنده میخندد، گریه میشود، میاندوهگین می

شود، از گیرد و عرضه میف )قیامت( قرار میشود و در موقشود، محشور میزیارت می

شود. گیرد و شفیع میشود، مورد کِرامت قرار میشود، به او پاداش داده میاو پرسش می

ای که پیش ی او در دو ویژگی است: در علم و در مُستجاب شدن دعا. هر حادثهنشانه

از ایشان گرفته  دهد، براساس عهدی است که از سوی رسول خدا از آن خبر می

به ارث برده و این جزو مواردی است که جبرئیل  شده و آن را از او و از پدرانش 

  (9)«....برای او عهد گرفته است عزّوجلاز عالم الغیوب.  

 ثشانخبی ارواح کهـ هستند؛ کسیشانواقعی امامـ ابلیس به طور کامل همانند هاآن
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ها فقط باشد؛ بلکه آن انسانی از میان آنان خداوند حجت که خواهندنمی و پرستدمی را او

گویند: ما هایشان میها با درخواستپذیرند. آنخداوند را به عنوان حجت بر خود می

ت خواهیم؛ درسپذیریم که هیچ انسانی حجت بر ما باشد، ما حجتی جز خداوند نمینمی

، ك انسان است، و نوع انسانکه خلیفه و جانشین خداوند یمانند سخن ابلیس. حال آن

نوشد و هر کس که بخورد و خورد و مینسیان و فراموشی دارد، سهو و اشتباه دارد، می

خورد، باید بخوابد. حجت، انسان که میبنوشد، باید سموم از او خارج شود و هر کسی

است و وزن مشخصی دارد؛ بنابراین ممکن نیست هر بار که روی سطوح سخت راه 

زیر پایش بشکند و خرد شود؛ و امکان ندارد با راه رفتن روی زمین نرم، وزنش  رود،می

ای دارد در آن تأثیر نگذارد. حجت، جسمی مادی دارد و جسم مادی به طور قطع سایه

ی خداوند، انسانی است و امکان ندارد حجت، همواره بدون سایه باشد. حجت یا خلیفه

آموزد؛ بیند. یك بار از سایر مردم میارش، آموزش میکند و برای انجام دادن ککه کار می

، تجارت آموخت، و محمد، حفر خندق ، نجاری و محمد طور که عیسی همان

ها سازد؛ ولی آنداند، باخبر میرا از سلمان آموخت. بار دیگر خداوند او را از آنچه نمی

یز را بداند. علمی را که خواهند که همه چخواهند، بلکه از حجت خداوند میاین را نمی

ها باشد. آنباشد، خواستارند؛ چنین چیزی جز در خداوند سبحان نمینادانی در آن نمی

خواهند حجت خداوند اموال بسیاری داشته باشد که از آسمان به سویش بیاید و به می

ی آن، دین آنچه در زمین است، یا به کار کردن در آن یا خمس و صدقات تا به واسطه

 لی أَلَیْسَ  قَوْمِ یا قالَ  قَوْمِهِ  فی فِرْعَوْنُ  نادى وَداوند را استوار نماید نیازمند نباشد: خ

 هُوَ  الَّذی هذَا مِنْ  خَیْر   أَنَا أَمْ * تُبْصِرُونَ  أَفاَل تَحْتی مِنْ تَجْری االنهار هذِهِ  وَ مِصْرَ  مُلْكُ

 تَرِنینَ مُقْ الْماَلئِکَةُ  مَعَهُ  جاءَ  أَوْ  ذَهَبٍ مِنْ  أَسْوِرَة   عَلَیْهِ  أُلْقِیَ  ال فَلَوْ * یُبینُ  یَکادُ  ال وَ  مَهین 

 فَأَغْرَقْناهُمْ مِنْهُمْ  انْتَقَمْنا آسَفُونا فَلَمَّا * فاسِقینَ  قَوْماً  کانُوا إِنَّهُمْ  فَأَطاعُوهُ  قَوْمَهُ  فَاسْتَخَفَّ  *
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 قوم ای: داد ندا مردمش میان در فرعون) (9)لِلْآخِرین الً مَثَ وَ  سَلَفاً  فَجَعَلْناهُمْ * أَجْمَعینَ

 تند؟نیس من آنِ از هستند جاری من پای زیر از که جویباران این و مصر پادشاهی آیا من،

تواند؟ * ن گفتن سخن درست که ذلیل خوارِ  مرد این یا بهترم من بینید؟ * آیانمی آیا

 همراهش فرشتگان از گروهی چرا و نیست؟ طال دستبندهای هایشبر دست چرا

 تبهکار مردمی که کردند، اطاعت او ها ازو آن ساخت گمراه را خود قوم اند؟ * پسنیامده

 ساختیم * غرقه را همگان و گرفتیم انتقام هاآن از آوردند، خشم به را ما بودند * چون

 (.گردانیدیم آیندگان عبرتی برای و گذشتگان شمارِ در را آنان

براین  بینید دلیلیکنند، میرانند و هر درخواستی که میدر هر سخنی که بر زبان می

عجیب است! چگونه آدم خلیفه و گفت این ها پیروان ابلیس هستند؛ او میاست که آن

ه ای ندارد کگونههای معجزهباشد و ویژگیین خداوند است در حالی که از گِل میجانش

 مِنْ  خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنی مِنْهُ خَیْر  أَنَا قالَ آوردن نماید: دیگران را مجبور به ایمان

ها سخن او را آن (.گِل از را او و ایآفریده آتش از مرا بهترم؛ او از من: گفت) (2)طین

 گویند:بینی که میکنند. میبا الفاظ مختلفی تکرار می

 خداوند مانند ما باشد و سایه داشته باشد؟!!!ی شود که خلیفهعجیب است! چگونه می

ی خداوند مانند ما است و جسمش، وزن مشخصی دارد عجیب است! چگونه خلیفه

 گذارد؟!!!رود، روی سنگ تأثیر نمیو هر بار که بر روی سنگ راه می

ی خداوند همانند سایر مردم است و وزن مشخصی دارد عجیب است! چگونه خلیفه

 گذارد؟!!!هایش در زمین نرم تأثیر میقدم و مانند دیگران

نِگارند تا مصداق این سخن خداوند های خود را در هر زمانی میاین چنین حماقت
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 (9)عَجیب ء شَیْ  هذا الْکافِرُونَ  فَقالَ مِنْهُمْ مُنْذِر  جاءَهُمْ أَنْ عَجِبُوا بَلْل باشند: متعا

 کافران و آمد سویشان ایدهندهبیم خودشان میان از کهاین از شدند در شگفت که)

 ابلیس، هایگام پیروی از شان دری خوارکنندهتا نتیجه (است عجیب چیزی این: گفتند

ابلیس در تکذیب و جنگ با فرستادگان، همراه با مردمانی باشد که پیش از آنان  روش و

 لَتْ دَخَ  کُلَّما النَّارِ  فِی الْإِنْسِ وَ  الْجِنِّ  مِنَ  قَبْلِکُمْ  مِنْ  خَلَتْ قَدْ أُمَمٍ فی ادْخُلُوا قالَبودند: 

 آتِهِمْفَ أَضَلُّونا هؤُالءِ  رَبَّنا لِأُوالهُمْ أُخْراهُمْ  قالَتْ جَمیعاً  فیها ادَّارَکُوا إِذَا حَتَّى أُخْتَها لَعَنَتْ  أُمَّة 

 از هاییامّت میان به: گوید) (2)تَعْلَمُون ال لکِنْ  وَ  ضِعْف  لِکُلٍّ  قالَ  النَّارِ مِنَ  ضِعْفاً  عَذاباً

 داخل آتش به که یامّت هر شوید. داخل آتش در اند،بوده شما از پیش انس که و جن

 که هاییگروه آیند، گرد جاآن در همگی چون تا کند لعنت را خود همکیشامّت  شود

 گمراه ار ما اینان پروردگارا،: گویند اندبوده پیشوا که هاییگروه یدرباره اندبوده پیرو

شما  ولی است، چندان دو همه عذاب: گوید کن. عذابشان آتش در چندان دو کردند،

 (.دانیدنمی

 والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته

 ه 9333 الثانی ـ جمادی احمدالحسن

 مِنْ وَ و جَنَّتانِ رَبِّهِ مَقامَ خافَ لِمَنْ وَفرق بین جنتین در آیات  :995پرسششش 

 جَنَّتانِ دُونِهِما

 .الرحیم الرحمن اهلل بسم

سالم و صلوات بر سرور مخلوقات، حضرت محمد و بر خاندان پاك و طیّب او، امامان 

 ، و سلّم تسلیماً. مهدیینو 

                                                                                                      
 .2 :ق -9

 .33 :اعراف -2
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سالم بر تو ای آقا و موالی من، قائم آل محمد و رحمت و برکات خداوند. موالی 

ی انصار خواهیم که شما را تمکین حاصل فرماید و ما و همهمی عزّوجلمن! از خداوند 

های با شما قرار دهد. و سپاس و ستایش تنها از آنِ خداوندی است که ما را از ثابت قدم

ن شدیم. اینمود، هدایت نمیرا به این موضوع هدایت نمود که اگر خداوند هدایتمان نمی

ی را شناختیم، ای موالی من! برای ما و برای همهنعمتی است از سوی خداوند که شما 

 انصار دعا کنید تا ثابت قدم بمانیم.

 آالءِ فَبِأَیِّ * جَنَّتانِ رَبِّهِ مَقامَ خافَ لِمَنْ  وَ فرماید:پرسش من: خداوند متعال می

 هر) (9)نتَجْرِیا عَیْنانِ فیهِما * تُکَذِّبانِ  رَبِّکُما آالءِ  فَبِأَیِّ * أَفْنانٍ ذَواتا * تُکَذِّبانِ رَبِّکُما

 کدام ساست * پ بهشت دو باشد، ترسیده پروردگارش پیشگاه به ایستادن از که را کس

 امکد اند * پسدرختان از پر دو کنید؟ * آنمی انکار را پروردگارتان هاینعمت از یك

  (.است جاری چشمه دو دو، آن کنید؟ * درمی انکار را پروردگارتان هاینعمت از یك

 رَبِّکُما آالءِ فَبِأَیِّ * جَنَّتانِ دُونِهِما مِنْ وَفرماید: و حق تعالی در همان سوره می

 جز و) (2)نَضَّاخَتانِ  عَیْنانِ فیهِما * تُکَذِّبانِ  رَبِّکُما آالءِ فَبِأَیِّ  * مُدْهامَّتانِ  * تُکَذِّبانِ 

نید؟ کمی انکار را پروردگارتان هاینعمت از یك کدام است * پس دیگر بهشت دو هاآن

 انکار را پروردگارتان هاینعمت از یك سیاهی * کدام به متمایل سبزی شدت * از

  (.هست جوشنده همواره یچشمه دو دو، آن کنید؟ * درمی

 اند، چیست؟ذکر شده 62و  36هایتفاوت بین دو بهشتی که در آیه

ی و آیه (است جاری چشمه دو دو، آن در) (3)تَجْرِیانفیهِما عَیْنانِ  یدر آیه
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 ِفیهِما عَیْنانِ نَضَّاخَتان(9) (هست جوشنده همواره یچشمه دو دو، آن در،) معنای 

 چیست؟ « جوشنده همواره چشمه دو» و« جاری یچشمه دو»

دادن خواهم تا چشمان ما را با نگاه کردن به شما و تمکین آقای من! از خداوند می

شما در زمین نورانی فرماید و ما را جزو خادمان شما قرار دهد. موالی من! برای توفیق 

 ی انصار دعا فرمایید.من و کودکانم و همه

 

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیماً.

در این دو آیه، از منظر مرتبه و جایگاه و بخشش، تفاوت وجود دارد. بین دو بهشت 

 پروردگارش پیشگاه به ایستادن از که را کس هر) جَنَّتانِ  رَبِّهِ مَقامَ خافَ  لِمَنْ وَ یآیه

 و) جَنَّتانِ  دُونِهِما مِنْ وَ از جایگاهی باالتر از این آیه (است بهشت دو باشد، ترسیده

 .گویدسخن می (است دیگر بهشت دو هاآن جز

ی همواره دو چشمه)« نَضَّاخَتانِ» و (ی جاریدو چشمه)« تَجْرِیان» اما تفاوت بین

وَ أَنْ لَیْسَ » :باشدی هر انسانی، از تالشش میدر میزان بخشش است؛ بهره (جوشان

: کهاین و) (2)«یُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفىثُمَّ  * وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرى * لِلْإِنْسانِ إاِلَّ ما سَعى

 نظر در او کوشش که زود است نیست؟ * و اندکرده خود آنچه جز پاداشی مردم برای

ای است که سرازیر شده ی جاری، چشمهچشمه (.دهند تمام پاداشی او به آید * سپس
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. نیز بیشتر استهای نزدیکش و در اطرافش در جریان است و بخشش آن از نیازِ کناره

کند گر است که هر زمان از آن گرفته شود، اصالً تغییر نمیچنین تمثیلی بخششی را جلوه

در  شانها گروهی هستند که خوبیرسد. این به آن معنا است که اینو به پایان نمی

توانند جریان یابند و غیر از خودشان را آخرت فقط به خودشان اختصاص ندارد؛ بلکه می

توانند شفاعت کنند و خداوند نیز شفاعت آنان را ر بر گیرند؛ به عبارت دیگر مینیز د

یشین تر از میزان پتمثیلی از بخشش کم (جوشنده یچشمه دو) «نَضَّاخَتانِ » بپذیرد. اما

کند؛ که دورش هستند، کفایت میباشد؛ ولی فقط برای کسانیای مشخص میو به اندازه

 نماید. ها عبور میکند و به آرامی از بین سنگمانند آبی که حرکت می

 و برکاته اهلل و رحمة علیکم و السالم

 ه 9333الثانی  ـ جمادی احمدالحسن

 الْأَرْضُ... وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدینَمعنی سخن حق تعالی:  :991پرسش 

فرماید: موالی من! آیا بهشت و آتش را مدت و پایانی است؟ چرا که خداوند می

َرَبُّك شاءَ ما إِالَّ الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدین (زمین و هاآسمان تا و 

ت پس از آن، سرنوش (.بخواهد پروردگارت آنچه مگر بمانند، جاودانه جاآن در هستند باقی

 اهل بهشت و آتش چه خواهد بود؟ 

 

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیماً.

آیاتِ بسیار و مُحکم و روشنی وجود دارد که جاودانگی در بهشت، ابدی است. خداوند 
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 تَحْتِهَا مِنْ  تَجْری جَنَّاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ وَ: فرمایدمتعال می

 ایمان که را کسانی و) (9)قیالً  اهللِ مِنَ أَصْدَقُ  مَنْ وَ حَقًّا اهللِ وَعْدَ أَبَداً فیها خالِدینَ  هارُالْان

 روان نهرها آن در که درآوریم هاییبهشت اند بهانجام داده نیکو کارهای و اندآورده

 ترراستگوی او از کسی چه و است، خداوند حق بر یاند. وعدهجاویدان جاآن در و است،

 (.؟است

ابدی است. خداوند متعال چنین است؛ جاودانگی در آن، در مورد آتش نیز این

 هرکه و) (2)أَبَدا فیها خالِدینَ جَهَنَّمَ نارَ لَهُ  فَإِنَّ  رَسُولَهُ وَ اهللَ یَعْصِ  مَنْ وَ: فرمایدمی

 خواهند آن در همواره که است جهنم آتش او نصیب کند، نافرمانی را پیامبرش و خدا

آخر کار برای خداوند سبحان و اساس اِستحقاق و عدالت است؛ ولی اول و  این بر (.بود

روایی با هر آنچه در آن است، متعال است. خداوند سبحان نیکوکار است و فرمان

رواییِ او است. برای او است که هر چه بخواهد در آن انجام دهد. اگر بخواهد فرمان

ه با کبرخی از بندگانش را بیامرزد یا شفاعت را در مورد آنان بپذیرد و آنان را از جهنمی 

ن چنیاستحقاق خودشان واردش شدند، بیرون بیاورد، احدی حق پرسش از او را ندارد. هم

ع ی آن، نوها افزایش دهد و در نتیجهتواند، درجات برخی از بندگانش را در بهشتاو می

 .ها تغییر نمایدها در بهشتجاودانگی آن

 احمدالحسن

 ...لِتَشْقى الْقُرْآنَ عَلَیْكَ أَنْزَلْنا ما * طهتفسیر آیات:  :992پرسش 

ی طه را تفسیر فرمایید. حکمت از خطاب قرار دادن رسول امیدوارم آیات کریم سوره

                                                                                                      
 .922 :نساء -9

 .23 :جن -2
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چیست؟ )یعنی با « طه»ی طه با نام توسط خداوند سبحان و متعال در سوره خدا 

 این دو حرف(. 

خَلَقَ  مَّنْمِ تَنْزیالً  *یَخْشى  لِمَنْ تَذْکِرَةً إِالَّ * لِتَشْقى الْقُرْآنَ عَلَیْكَ أَنْزَلْنا ما * طه 

 نازل تو بر را طه * قرآن) (9)اسْتَوى الْعَرْشِ  عَلَى الرَّحْمنُ  *الْعُلى  السَّماواتِ  وَ  الْأَرْضَ 

ای شدهترسد * نازلمی که آن برای است هشداری به مشقت درافتی * تنها تا ایمنکرده

 عرش که بر رحمان است * خدای آفریده را بلند هایآسمان و زمین کهکسی جانب از

 (.دارد استیال

 فرستنده: محمد شمری ـ امارات 

 : پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیماً.

 ی خدا هنگامی نازل شد که حضرت محمد فرستاده این آیات بر رسول خدا 

داد؛ چرا که او به خاطر شکر خداوند سبحان و متعال در عبادت به خود سختی می

 «هو = او»که در مقابل  «أنا = خود»دانست که شناخت حقیقی در از بین بردن می

باشد. این پیکاری است که تا زمانی که ما وجود داریم، پایانی ندارد؛ سبحان قرار دارد، می

 یگرفت؛ از جملهمتعلق بود، سخت می «من»نسبت به هر چیزی که به  ایشان 

داد و شب را به نماز و دعا طِی بود که زمانی زیادی را اختصاص می ، بدن ایشان آن

شدت خستگی از ایستادن روی پاهایش نیز ناتوان و چشمانش از  جا که ازکرد، تا آنمی

ه اش بداری سرخ شده بود و بیشتر اوقات، لحظاتی را در مکان سجده زنده شدت شب

                                                                                                      
 .4تا  9 :طه -9
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نمود و نظرش این بود که از رفت و با این حال خودش را سرزنش میخواب می

انا »پروردگارش با دید که در مقابل باشد و این گونه میشکرگزاران پروردگارش نمی

 کند.خویشتن مدارا می «=خود

ها، منظور خداوند سبحان و در چنین شرایطی، این آیات نازل شد و از خالل آن

توانید آن را در است و می (پاك) «طاهر»همان  «طه»ی شود. کلمهمتعال دانسته می

قیقتاً با حال به طاهر و پاك، ح گونه قرائت نمایی. معتقدم توصیف ایشان قرآن این

تر گفته شد را انجام مناسبت دارد. چه کسی کارهایی که پیش و وضعیت ایشان 

از  کند، لیاقت این اسم رادهد؟ چه کسی غیر از او با توجه به حقیقتی که حملش میمی

این لیاقت را دارد که خداوند او  سوی خداوند سبحان، دارد؟ چه کسی غیر از محمد 

جا که منیتش را لگدکوب و نابود کرد و بدنش را تا آنقرار دهد؛ کسیخِطاب  «طاهر»را 

پذیر بود در عبادت پروردگارش به سختی درانداخت؛ تا جایی که خداوند او را که امکان

 طهمورد عتاب قرار داد و با این سخنش از او درخواست کرد که با بدنش مدارا کند: 

به مشقت  تا ایمنکرده نازل تو بر را طه * قرآن) لِتَشْقى الْقُرْآنَ عَلَیْكَ أَنْزَلْنا ما *

 (.درافتی

 احمدالحسن

 لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنکُم مَّلَائِکَةً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ وَی معنی آیه: 993پرسش 

 و برکاته اهلل و رحمة علیکم السالم

 کثیراً  تسلیماً  وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على صلِّ اللهم

ْیَخْلُفُونَ  الْأَرْضِ فِی مَّلَائِکَةً مِنکُم لَجَعَلْنَا نَشَاءُ  وَلَو (از بین شما خواستیممی اگر 

 (.کنند جانشینی زمین روی در دادیم تاقرار می فرشتگانی

 دارد؟ ارتباطی ،مهدیین  یا مهدی  یاران با آیا چیست و آیه این معنای
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 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیماً.

َقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَیْر  أَمْ هُوَ مَا  وَ  *لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثاَلً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ یَصِدُّونَ و

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْد  أَنْعَمْنَا عَلَیْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَالً لِّبَنِی  *جَدَالً بَلْ هُمْ قَوْم  خَصِمُونَضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا 

اعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ إِنَّهُ لَعِلْم  لِّلسَّ وَ  *لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنکُم مَّلَائِکَةً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ وَ  *إِسْرَائِیلَ

به عنوان مِثالی برای قوم تو زده ، وقتی فرزند مریم) (9)اتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاط  مُّسْتَقِیم   وَ بِهَا

است  آیا خدای ما بهتر د:نگویمی (پاسخ در) و*  دارندبازمی، قوم تو از آن مثال، شودمی

 تو( با) که ها قومی هستندبلکه آن، گویندمیها این سخن را برای مُجادله آن ؟یا او

ای و او را مِثالی بر، ای است که به او نعمت دادیمبنده، فرزند مریم*  .کننددشمنی می

م که دادیقرار میای مالئکهخواستیم، از میان شما و اگر می*  بنی اسرائیل قرار دادیم

(، قیامت صغری) علمی است برای ساعت، الهی این قراردادن و* ، در زمین خالفت کنند

 (.راه مستقیماست این  د کهروی کنیاز من دنباله و، نیدبه آن شك نک

را در قالب  این مجادله کردند و، مُجادله میآمیزمغالطهبه صورتی عرب،  قریش و

ها آن پرسشنمودند. می، مطرح کردنددرخواست می  سؤالی که پاسخ آن را از محمد

 سیبودن عی و خدا شان بودمخاطبکه  شانهایبت (بودن خدات )لوهیّاُ بین قیاسی بود 

 که مسیحیان برای عیسی  سؤال شوندهشخص حالی که  مدعی هستند، در 

 ،بودن مطلق عیسی کند، خداها را انکار میبودن بت که خداطور همان   را نیز

                                                                                                      
 69تا  41 :زخرف -9
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ای از و خلیفه ای از بندگان خدابنده انسان و  عیسی گویدمیحتی  شود؛منکر می

 «کنندهجَدَل» ها را بهخداوند حالت آنجهت به همین  باشد.می شخدا در زمین یخلفا

سؤال  و بنا شده استفرضی غیرصحیح بر مبنای ها، سؤال آنزیرا  ؛استنموده ف یصتو

فر پیشوایان کاین روشی است که  .نه آن را قبول دارد کند وشونده، نه به آن اقرار می

لزم ها را مُبینند، دالیل دعوت الهی آنوقتی می ؛کنندمیاز آن استفاده به طور مرتب 

خص ش کنند کهمطرح می آمیزمغالطه غیرصحیح و یفرض نموده است، سؤالی مبنی بر

دعوت الهی اشکال  رتا ب ،نه آن را قبول دارد کند، وسؤال شونده، نه به آن اقرار می

ای غلط مبنخواهند که بر یك میپاسخی برای مغالطه و سؤال اشتباه خود  ها. آنبگیرند

شتباه ا یبر فرض ،است که سؤالصورت این به  پاسخ این افراد .گذاری شده استپایه

ها که قرآن آن طور، هماندارندجدال قصد ها فقط آن که روشن شودتا گذاری شده، پایه

ها آن) هُمْ قَوْم  خَصِمُونَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَالً بَلْ : استفرموده توصیف  این گونه را

 (.جویند ها قومی ستیزهگویند جز برای جدل بلکه آننمیاین سخن را 

لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا  وَ: به این سخن منتقل شده است الهیمتن است که همین دلیل به 

قرار ای مالئکهخواستیم، از میان شما و اگر می) مِنکُم مَّلَائِکَةً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ 

خواستیم از میان شما خلفایی قرار اگر می یعنی (؛دادیم که در زمین خالفت کنندمی

جانشین ،   از محمدپس پاك هستند، تا  دادیم، که مثل فرشتگان، معصوم ومی

 گردند؛به مأل اَعلی، جانشین او   محمدانتقال از پس متعال شوند و  خدای سبحان و

 مه ها جانشین بعضی دیگر شوند، همان گونه که خدای سبحان، قبل از اینبعضی از آن

متعال، در مورد  خدای سبحان و .زمین قرار داد خدا در یخلیفهو را بنده   عیسی

 لَجَعَلْنَا مِنکُم: سپس فرمود ،«قرار دادیم او را» وَجَعَلْنَاهُ: فرموده است  عیسی

إِنْ هُوَ  .است سانیک در هر دو (دادن قرار)« جَعل» عبارت .«دادیم از میان شما قرار»
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ای بنده او) ...مِنکُم لَجَعَلْنَا لَوْ نَشَاء  وَ *مَثاَلً لِّبَنِی إِسْرَائِیلَوَجَعَلْنَاهُ إِلَّا عَبْد  أَنْعَمْنَا عَلَیْهِ 

اگر  و*  دادیمقرار و او را مثالی برای بنی اسرائیل  است که به او نعمت دادیم

 الگو و، به عنوان مثال  یعنی عیسی (؛دادیم....قرار می از میان شما، خواستیممی

داوند خکنند و اگر پیروی رهبری قرار داده شده است تا بنی اسرائیل به او اقتدا و از او 

ها ها اِقتدا کنید و از آنداد تا به آناز میان شما، خلفایی در این امّت قرار می خواستمی

که  رطوها شوید، همانگیرید تا مِثل آنرب ها را به عنوان مثالی برای خودآن بیاموزید و

مثالی برای بنی ) مَثَالً لِّبَنِی إِسْرَائِیلَ :  قرار داد را )الگویی(  خداوند، عیسی

 (.اسرائیل

 منکم د منظور ازنگوینامند و میر قرآن میخود را مُفسّ کهکسانی ازواقعاً تعجب 

اگر قرار باشد،  (9).، پایان ندارداست (به جای شما) بدالً منکم، جادر این (از شما)

                                                                                                      
 :مفسرین ان برخی ازسخن -9

 :شیعه
یعنی به جای شما،  (دادیماز میان شما قرار می، خواستیماگر می) لو نشاء لجعلنا منکم و :طَبرسی

 میان بنی آدم، در (فرشتگانی که در زمین خالفت کنند) مالئکة فی األرض یخلفون گروه بنی آدم
ها را هالك خواستیم، آناگر می» :باشدبه این صورت می ها شوند، و معنای آیهتا جانشینان آن

«. دادیم، تا آن را آباد کنند و خدا را بپرستندا به جای شما، ساکنان زمین قرار میکردیم و فرشتگان رمی
 (13ص  1ج  :)مجمع البیان
 .آن اصرار دارد بر خداوند ها نیازمند است وها فکر نکنند، خداوند به پرستش آنتا آن :مکارم شیرازی

اگر ) منکم مالئکة فی األرض یخلفونلو نشاء لجعلنا  و :فرمایدبعدی می یآیه خداوند متعال در
رمان خدا فرشتگانی که ف (زمین خالفت کنند دادیم تا درفرشتگانی قرار می، خواستیم از میان شمامی

 (39ص  96ج  :. )األمثل )تفسیر نمونه(شناسندپذیرند، و کاری جز اطاعت و پرستش خدا نمیرا می
 :اهل سنّت

خواستیم از میان اگر می) لجعلنا منکم مالئکة فی األرض یخلفون :گوید.... مُجاهد، می :طبری
جامع ) زمین را به جای شما آباد کنند. :گویدمی (زمین خالفت کنند دادیم تا درفرشتگانی قرار می، شما
 (994ص  24ج  :البیان
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ا این گونه کلماتی را اضافه کنیم توارونه شود و به ، قبیح به این شکل (آیات) معانی

بدیل به ت «مثبت» و «مثبت» تبدیل به «منفی» و جمله را به کلی تغییر دهدمعنی 

تواند می یعاقلشخص چگونه  .ماندنمیباقی معنایی  ،برای جمالت ، دیگر شود «منفی»

مثل درست این  ؟!است (به جای شما) بدالً منکم ،(از شما) منکم بگوید معنای

!!! در است «بله» ،«نه» است و معنای «نه» ،«بله» بگوید: معنایکسی این است که 

ن، فرشتگایکی از انسان به عنوان یك یا  یانجنّ حالی که به حساب آوردن فردی از

مراه ارتقا به ه یا باطنطهارت پاکیزگی،  ،در اطاعتها مشابهت با آن ال در، مثدارددلیلی 

  .هاها در آسمانآن

دلیل  این، به یاد کرده استفرشتگان  ازبه عنوان یکی خداوند، ابلیس را  ،در قرآن

 ، از فرشتگان مَحسوبهادر آسمانسبب ارتقایش از سرپیچی، و به پیش ابلیس که 

و زمانی که به ) (9)إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَى وَ :شدمی

 وَ ، (دابلیس که سَر باز ز مگر ها سجده کردندآن، فرشتگان گفتیم، به آدم سجده کنید

 (2)رِینَ کَانَ مِنَ الْکَافِ اسْتَکْبَرَ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْماَلَئِکَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إاِلَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَ

ر ابلیس مگ همگی سجده کردند، به آدم سجده کنید: زمانی که به فرشتگان گفتیم و)

 (.از کافران بود و تکبر ورزید و زد باز سر که

جعل (دادن قرار) درآیات قبلی، همان جعل (دادن قرار)  آدماول   به

إِنِِّی جَاعِلٌ فِی األَرِْض إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْماَلَئِکَةِ  وَ: است شزمین خدا در یعنوان خلیفه

                                                                                                      
( دادیمقرار میخواستیم از میان شما می اگر) لو نشاء لجعلنا منکم و :عزّوجلسخن خدای  :ابن کثیر

(. فرشتگانی که در زمین خالفت کنند) مالئکة فی األرض یخلفونیعنی به جای شما 
 (933ص 3ج:کثیر)تفسیرابن

 996 :طه -9

 33 :بقره -2
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دِّسُ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَ  یَسْفِكُ الدِّمَاء وَ قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ خَلِیفَة 

 من:  که پروردگارت به فرشتگان فرمودهنگامی و ) (9)لَكَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ 

که  دهیرا قرار میکسی آیا  :کردندعرض  (فرشتگان) ،دهمای قرار میخلیفه، در زمین

وییم گتسبیح می را حمد و حالی که ما تو در، ریزدها را میکند و خوندر زمین فساد می

ین و ا (دانیددانم که شما نمیمیچیزی من : فرمود (خداوند) .کنیمتقدیس میتو را  و

ای در زمین خلیفهتوسط خداوند، به عنوان   داوود (دادن قرار) جعل همانمانند 

بِعِ الْهَوَى لَا تَتَّ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ إِنَِّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَة  فِی الْأَرْضِیَا دَاوُودُ  :است

وْمَ یَفَیُضِلَّكَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاب  شَدِید  بِمَا نَسُوا 

پس در میان ، قرار دادیم ای در زمینما تو را به عنوان خلیفه !ای داوود) (2)الْحِسَابِ 

 .داردمیتو را از راه خدا باز که نکنپیروی ( ی نفس) از هوا و، حکمرانی کن، به حق، مردم

فراموش جهت به ( دارندمی باز )و کنندگمراه می از راه خداوند ها را(انسان) کهکسانی

 (.برایشان عذابی شدید است، روز حسابکردن 

فهمیم که قرآن به آیات را کنار هم قرار دهیم و پشت سر هم بخوانیم، می اگر

  آغاز شد و تا محمد  تعیین جانشین، از آدم یمسئلهروشنی تأکید دارد که 

إِنَِّا ... یَا دَاوُودُ جَاعِلٌ فِی األَرْضِ خَلِیفَة  إِنِِّی إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِکَةِ  ... وَ  ادامه دارد

جَعَلْنَاهُ  وَ... إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْد  أَنْعَمْنَا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  جَعَلْنَاكَ خَلِیفَة  فِی الْأَرْضِ

و زمانی  ...) مِنكُم مَِّلَائِكَة  فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا  ... وَمَثَال  لِِّبَنِی إِسْرَائِیلَ

و ای داوود ما ت دهم....ای قرار میمن در زمین خلیفه: که پروردگارت به فرشتگان فرمود

، (فرزند مریم) حکمرانی کن....، به حق ،پس در میان مردم، خلیفه قرار دادیم، زمین را در

                                                                                                      
    33 :بقره -9
 26 :ص -2
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و  دادیم و او را مثالی برای بنی اسرائیل قرار دادیم....ای است که به او نعمت فقط بنده

 (.در زمین خالفت کنند کهدادیم را قرار میفرشتگانی از میان شما ، خواستیماگر می

 

انی و فرشتگرسانید انجام به  ،اراده نمودرا و آنچه  ارداه فرمودمتعال  خداوند سبحان و

  گونه که عیسیخالفت کنند، هماندر زمین   از محمدپس در زمین قرار داد تا 

هستند،   آل محمدهمان ها، )فرشته( این قرار داده بود، و  از محمدپیش را 

  (9).مهدیین امامان و

                                                                                                      
نشسته بودند که  یك روز رسول اهلل :گویدبصیر می ابو.. . -93 :کندکلینی روایت می -9

 .شباهتی داری  تو به عیسی بن مریم» :به ایشان فرمود رسول اهلل .آمد  امیرالمؤمنین
، گفته بودند  سخنانی که نصاری در مورد عیسی بن مریم مورد تو اگر گروهی از امّت من در

 خاك زیر، گفتم که هر وقت از جلوی گروهی از مردم عبور کنیدرمورد تو سخنی می، گفتندنمی
دو اَعرابی و مُغیره بن شُعبه و گروهی از قریش  :گوید)راوی( می «گیرندرتَبرُك بپاهایت را به عنوان 

تر از عیسی بن کمعمویش راضی نشد که مثالی  برای پسر :گفتند ها بودند، خشمگین شدند وآن که با
به عنوان ، وقتی فرزند مریم» :فرمود و فرستاد )این آیه را( پیامبرش بر وندخدا .بزند  مریم

آیا خدای ما  د:نگویمی پاسخ( در) و، دارنداز آن مثال بازمی، قوم تو، شودمَثالی برای قوم تو زده می
دشمنی  با تو() ها قومی هستند کهبلکه آن ؟دنگویها این سخن را برای مجادله میآن .است یا او بهتر
، ممثالی برای بنی اسرائیل قرار دادی و او را، ای است که به او نعمت دادیمبنده (رزند مریماو )ف .کنندمی

 .«دادیم که در زمین خالفت کنندقرار میفرشتگانی  (هاشمبنی )یعنی ازا خواستیم، از شمو اگر می
 است از جانب تو خدایا اگر این حق و :گفت حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و» :گوید)راوی( می

سمان سنگی از آ (برندبه ارث می )حکومت را( دیگر از پادشاهیپس هاشم مانند پادشاهی، یعنی بنی)
تاده این آیه فرس فرستاد ورا سخن حارث خداوند پاسخ «. خدا بر ما بِبار یا برای ما عذابی دردناك بیاور

ها را تا خدا آن) ونَ هُمْ یَْستَغْفِرُ مَا کَانَ اللّهُ مُعَذِّبَُهمْ وَ أَنتَ فِیهِمْ وَ مَا کَانَ اللّهُ لِیُعَذِّبَُهمْ وَ وَ :شد
ا را هآن ،کنندزمانی که درخواست آمرزش می خداوند تا و، کندعذاب نمی، ها هستیزمانی که بین آن

 ای محمد» :گفت« یا توبه کن یا برو، ای ابن عمرو» :به او فرمود ، پیامبر سپس(. کندعذاب نمی
 هاشم، کرامتبنی .ستا در دستان تو)اختیار آن(  دهی کهچیزی قرار میقریش  ی، برای بقیه 
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إِنَّهُ لَعِلْم   وَ: رساندش را این گونه به پایان میسخنوند سبحان خدا، (9)از این رو

عِلمی ، الهی (دادن قرار) این جعل و) اتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاط  مُّسْتَقِیم  لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ 

این راه ، کنیدپیروی از من ، به آن شك نکنید،  (قیامت صغری) است برای ساعت

از میان شما قرار )  لَجَعَلْنَا مِنکُم الهی (دادن قرار) جعلیعنی این  (مستقیم است

علمی  ،(2)نقل شده است شدر شب وفات  وصیت محمدمتن با  که تنها (دهیممی

ونه شود، یعنی همانگ، تا روز قیامت شناخته میوندخداحق دین  ،ی آناست که به واسطه

 توصیف کرده است« تا ابدبازدارنده از گمراهی  نوشتارِ »آن را به  که رسول اهلل

 ِوَإِنَّهُ لَعِلْم  لِّلسَّاعَة (قیامت  الهی، علمی است برای ساعت دادن( قرار )و این جعل و(

هنگام  هک شكّ نکنید گونه است، پس که این وصیت این فرمایدخداوند می .(3)((صغری

                                                                                                      
این مربوط به خدای ، این به اختیار من نیست» :به او فرمود ر پیامب «.برندعجم را می عرب و
رکب مَ «.روم، ولی از نزد تو میشودراضی نمیای محمد، دلم به توبه » :گفت «.تعالی است تبارك و

 3ج  :. )کافی و سر او را شکست...، جَندله آمد رسیدوقتی پشت مدینه  .سوار آن شد خود را گرفت و
 (41ص 

  ولو نشاء لجعلنا منکم مالئکة :هستند  آل محمد ،منظور از فرشتگان در آیهاین دلیل به  -9
 (.دادیماز میان شما افرادی مثل فرشته قرار می، خواستیماگر می)

 خواهد آمد. آینده( )درموضوع این  -2

هر دو ای است که روایات مسئله ( خصوص مهدیه ب)اوصیا   آل محمد ارتباط این آیه به -3
در مورد سخن   از امام صادق :گویدبه آن تأکید دارد؛ زراره بن اعین می (اهل سنّت شیعه وگروه )
  منظور ایشان امیرالمؤمنین» :فرمود«. علمی برای ساعت است این» :پرسیدم عزّوجلخدای 
هر فردی ، م این امّت هستیلَتو عَ، ای علی: فرمود  رسول اهلل» :فرمود ( )امام صادق «.است

 :«روداز بین می شود وهالك می، هر فردی از تو سرپیچی نماید، یابدنجات می، از تو دنباله روی کند
 . 311ص  3ج  :برهان

ساعت  آیا منتظر» :پرسیدم عزّوجلدر مورد این سخن خدای   امام باقر از :گویدزراره می
تأویل آیات  :« آیداست که به یك باره می  این ساعت قائم» :فرمود «هستند که به یك باره بیاید

 .419ص  2ج  :ظاهره
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 ، این وصیت شما راکندکه با این نص احتجاج میو ظهور کسی ساعت قیامت صغری

آن است،  به این نص احتجاج نمود، صاحبکه کسیهر  .داردمیاز انحراف و گمراهی، باز

ارد، درا از گمراهی بازمی که به آن چنگ بزندهر کس توصیف نص به این که  گرنهو

ند، کن ادعاآن را باطل، نتوانند ی گوهااز این که دروغ ونداگر از سوی خدا؛ اشتباه است

که توصیف این  (9)،که صاحب آن، وصیت را مدعی شود، مورد حفاظت نباشداین تا

برای پیروی از باطل افراد مُکَلّف دادن گمراهی است، دروغ و فریب  بازدارنده از ،وصیت

صادر  ،توانای حکیم مطلق یگودانای راست است که از موردیاین  و شودمحسوب می

 .شودنمی

آن را آورد، شك نکنید که ساعت قیامت  )وصیت( پس وقتی صاحب این نوشتار 

این نوشتار  کهکسیهر  (.به آن شك نکنید) فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا: است رسیده فراصغری 

انحراف نجات پیدا کنید، از  خواهید از گمراهی واگر میپس ، صاحب آن است، بیاورد را

                                                                                                      
 :فرمود«. این علمی برای ساعت است» :فرمود  رسول اهللکند که حاکم از جابر نقل می

به آن وعده داده شده بودند برایشان آنچه ، وقتی بروند، امان هستند (مایه، )ها برای اهل آسمانستاره»
آنچه به آن وعده داده شده بودند ، وقتی بروم، امانم مایه() برای یارانم، من تا زمانی که هستم و آیدمی

آنچه به ، وقتی اهل بیت من بروند، امان امّت من هستند (مایه) من  آید و اهل بیتبرایشان می
 .333ص  2ج  :مستدرك .«آیدمیآن وعده داده شده بودند برایشان 

او مهدی  :گویدمی« این علمی برای ساعت است و»ی آیه مقاتل در مورد :گویدمناوی می
 .333ص  4ج  :فیض القدیر .است  آخرالزمان

کند که غرض محافظت خداوند از نص، روشن می« مدعی وصیت شود ،که صاحب آناینتا »قید  -9
از آن، از سوی پس هر ادعایی  شود، وآن، مُحقق میآشکار شدن احتجاج صاحب آن و  یبه واسطه

وصیت  کهکسیکه به از اینپیش اگر نص برای او بود، زیرا  ؛ارزش استی سفیهانه و بییدیگران، ادعا
شخصی چنین وضعیت  .کردهدایت می مدعی دوم(شخص ) هدایت کند، به اوآشکار کرده است، را 

ن چیزی کمتری؛ نسبیت را کشف کرده است یکند نظریهآید و فکر میاست که امروز میکسی مثل 
 !استنادان  دیوانه وشخصی شود این است که چنین که در مورد او گفته می
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وصیتی  ؛کنیدپیروی نوشت،  وصیتش که در شب وفاتش آن راپذیرفتن با   محمد

شناخت  ساعت و آن علمِ  در ؛شودآن است که باعث نجات شما تا ابد می که علمی در

تشخیص مدعی، هنگامی که این نوشتارِ  چنینهم ، ووجود داردهنگام قیام  به حقّ

 (9).بازدارنده از گمراهی را بیاورد

اتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاط  مُّسْتَقِیم   و ( کنید، این راه مستقیم استپیروی از من) ،یعنی 

او جانشین او پس  کهدر وصیتش که از جانب خداوند است به کسانی محمد از

 .پیروی کنیدد، نشومی

اش به آن را در آخرین لحظات زندگی  است که رسول اهللنوشتاری  ،وصیت

أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ  حَضَرَ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا: است نوشتهد، سخن خداونپیروی از 

هنگامی که وفاتتان ) (2)بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَاألقْرَبِینَ 

، به والدین و نزدیکان، به جای گذاشتید خوبی( و) شما واجب است، اگر خیر برسد، بر

این  ( و )رسول اهلل ،(حقی است بر پرهیزگاران (وصیت کردن، )وصیت نیکو کنید

 کند.توصیف میکه به آن چنگ زند، تا ابد، بازدارنده از گمراهی هر کس وصیت را برای 

ایشان پیامبری است که به او جا که از آن ؛اشآخرین لحظات زندگی کنم، درتأکید می

ای لهو وسیرسالتش  یگوید، چکیدهاش میشود، آنچه در آخرین لحظات زندگیوحی می

شدت  ایشان، باکه وقتی  کنید،ر میفکچه حال  .باشدمیخودش از پس برای حفظ دین 

ا این تنمود تالش میبیماریش و درد سم که کبدش را قطعه قطعه کرده است، بسیار 

یت این اهم .کندمیتوصیف  «بازدارنده از گمراهی وصیت» نوشتار را بنویسد و آن را به

                                                                                                      
. ودشند که صاحب األمر با احتجاج به وصیت شناخته میاهدر روایات خود روشن کرد  آل محمد -9

 شود؟صاحب األمر چگونه شناخته می :عرض کردم  به امام صادق :گویدمیحارث بن مغیره نصری 
 .233ص  :خصال صدوق .«وصیت با آرامش و سنگینی و علم و» :فرمود

 933 :هبقر -2
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تا  کندرحم می  به محمدکه  متعال نوشتار به حدی است که خداوند سبحان و

: کندبه او خطاب می، اندازدای که از زیادی عبادتی که بدنش را به سختی میاندازه

مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى*  طه (ما این قرآن را نفرستادیم تا خود را به * ، طه

 دشدت رحمتی که به محماین با  بینیم خدای سبحانمی کهاین با ،(سختی بیندازی

 آخرین لحظات زندگی ایشان، به  نسبت به ایشان مهربان است، ولی در دارد و روا

نوشتار »: نمایدآن را جلوی همه این گونه توصیف  دهد تا نوشتاری بنویسد واو دستور می

است و سم دردهای بسیاری متحمل شده  ،مّاین که از سَبا وجود  ؛«بازدارنده ازگمراهی

 (9).ا قطعه قطعه نموده استدر بدنش جریان دارد و کبد او ر

وصیت در  نوشتارِ ،   )اهلل( محمد هایی است که رسولها بعضی از روایتاین 

نبه شدر روز پنج .کندگمراهی توصیف می اش را به بازدارنده ازآخرین لحظات زندگی

آن شاهد  مردم را بر یخواست همهمی امّت بنویسد و یخواست وصیت را برای همهمی

ایشان  د:گفتن بازداشتند و در قوای عقالنی ایشان طعنه زدند و ولی گروهی او را بگیرد،

 ها راآن پیامبر (2).(گویدفهمد، چه مینمی گوید ویعنی هذیان می)گوید هذیان می

                                                                                                      
ی ) سم در بازو  یهودی به پیامبرزن یك » :فرمود  امام صادق :کندروایت میکلینی  -9

کتف را دوست داشت و باالی ران را به خاطر نزدیکی به  بازو و )گوشت(  پیامبر .داد( گوشت بره
 .394ص  6ج  :کافی :« داشتمیمحل اِدرار، دوست ن

 صلی اهلل مسمومی نزد پیامبر یهیهودی، برّزنی  :گویدمی انس بن مالك....  :گویدبخاری می
علیه و  صلی اهلل )پیامبر .بکشیمآیا او را  :به او گفته شد .آورند رازن آن  .از آن خورد .آورد علیه و سلم

 .939ص3ج :بخاریصحیح: «...،خیر»:( فرمودسلم
 از دنیا رفتند، روز دوشنبه، دو شب از )ماه( ، مسمومدر مدینه :گویدمی  مورد پیامبر شیخ مفید در

 آورده است. 331ص  2و عالمه حلی نظیر آن را در المنتهی ج  346ص  :المقنعه : صفر باقی مانده بود

این ) یعنی به خاطر بیماری، سخنانش دچار اختالف شد، البته :گویدمی «هجر»ابن اثیر در معنای  -2
آیا سخنانش تغییر کرده است و به خاطر بیماری دچار تناقض شده است؟  :سؤالی است، یعنی جمله(
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 .شنبه تا روز وفاتش که دوشنبه بود، زنده بودنداز پنج پس  رسول اهلل طرد نمود و

بعضی از  امال نمود و  برای علی نوشت وش را در شبی که وفاتشان بود، وصیت

 :آن گرفتبر  شنبه تأیید نمودند، شاهددر پنج که نوشتن آن رارا صحابه 

 

 :های اهل سنّتدرکتاب

صلی  درد به رسول اهلل !ایشنبهچه روز پنج شنبه وروز پنج»: گویدابن عباس می

ما تا برای ش بیاورید (کاغذی قلم و) برای من» :فرمود فشارآورد، )و( اهلل علیه و سلم

بر نزاع نزد پیام کردند و دعوا ها()آن «.هرگز گمراه نشوید آن از بنویسم که بعد ایمسئله

به  ؟!گوید، آیا هذیان میشودرا چه می صلی اهلل علیه و سلم پیامبر گفتند:. نیست جایز

حالتی  .من را رَها کنید» :فرمود (صلی اهلل علیه و سلم )پیامبر .صورت سؤالی پرسیدند

شما را به سه مطلب  .خوانیداز آنچه شما مرا به آن می است بهتر، آن هستم که من در

از ، دبیرون نماییی عربستان( ه جزیره)شبالعرب  ةکنم: مشرکین را از جزیروصیت می

                                                                                                      
ورت، این ص این جمله خبری نیست، چون در .توان گفتمورد این می این بهترین معنایی است که در

. انتظار داشت چنین معنایی را او( )از تواننمی سخن، عمر بود، و یگوینده .شودفُحش یا هذیان می
 رغی در صحیح مسلم وجمله نیست که این (. پوشیده 236ص 4ج  :)النهایه فی غریب الحدیث و االثر

 خبری است. آن، به صورت )جمله(
خواست بنویسد، می علما درمورد مطلبی که رسول اهلل :(ـه 419:ولدت)گوید عبدالرحمن بن جوزی می

 خودش راپس از  یخواست، خلیفهایشان می :اول :یکی از این دو صورت است اتفاق نظر دارند که
بین  ف ازی آن اختالاَحکام بنویسد که به واسطه )باب( در خواست نوشتاریایشان می :دوم تعیین کند.

است ل دلیبه این  «ستا برای ما کافی کتاب خدا» :است. سخن عمر که گفت بهتراول مورد ؛ که برود
اگر  ولینباشد که عاقالنه باشد شود، مطلبی ترسید، آنچه در حالت بیماری نوشته میکه او می

 از رسول اهلل )و کردفرماید، به آن مُبادرت میدانستند ایشان درحالت هوشیاری این سخن را میمی
، تحقیق علی  394ص  2ج  :(. )کشف المشکل من حدیث الصحیحینرا بنویسد آن که خواستمی

 حسین البواب(.
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فت: گ، .«...و پذیرایی نمایید ،کردممی طور که من پذیراییهای بیگانگان همانهیأت

  (9).«سومی را نگفت، یا من فراموش کردم

شد  هایش جاریاشك سپس !ایشنبهچه پنج شنبه وروز پنج»: گویدابن عباس می

ول گفت: رس )ابن عباس( .ریختهای مروارید میهایش مثل دانهای که برگونهبه گونه

رید تا برای من بیاو (دواتی یا لوح و) دواتی کتف و»: فرمود صلی اهلل علیه و سلم اهلل

 گفتند: رسول اهلل هذیان، «آن گمراه نشوید از نوشتاری بنویسم که بعدبرای شما 

  (2).«گویدمی

 

 های شیعه:درکتاب

 ازپس  ،شنیدم  گفت: از علیاز سلمان شنیدم که می»: گویدسلیم بن قیس می

کتف را  خشمگین شد و  رسول اهلل گفت و آن جمله را  (عمر) که آن مرداین

خواست در کتف بنویسد، سؤال مورد چیزی که می در  آیا از رسول اهلل :انداخت

ف هم اختالحتی نفر دو  شد وگمراه نمیکس هیچ  نوشتچیزی که اگر می ؟!نکنیم

  (3)«!...کردندنمی

نبودی  شاهد آیا !ای طلحه»: فرمود  امام علیگوید: سلیم بن قیس هاللی می

 که امّت، گمراه نشوند و چیزی بنویسدآن  کتف خواست تا در  زمانی که رسول اهلل

. گویددوست تو آن مطلب را گفت: پیامبر خدا هَذیان می، هم اختالف نداشته باشند با

 (3)«خشمگین شدند...  رسول اهلل

                                                                                                      
 3963ص 3ج :صحیح بخاری -9
 تکتاب الوصی ـصحیح مسلم   -2
 313ص :کتاب سلیم بن قیس -3
 299ص :کتاب سلیم بن قیس -3
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آن ذکر تَفاخُر مهاجرین  در کهدر حدیثی طوالنی   گوید: علیسلیم بن قیس می

ا شاهد آی !ای طلحه»: فرمایدمیبه طلحه ست، ا هال آنیفضا نسبت به مناقب و انصار و

چیزی بنویسد که باعث آن  هنگامی که از ما کتف خواست تا در، نبودی  رسول اهلل

:( گفت) ،ولی دوست تو آن سخن خود را گفت، اختالف نکنند شود امّت گمراه نشوند ومی

 ،«را ترك کرد (نوشته) خشمگین شد و آن رسول اهلل .گویدهذیان می رسول اهلل

 (9)(.گفت: بله شاهد بودم )طلحه(

درکتاب غیبت طوسی، تنها متنی که از نوشتار بازدارنده از گمراهی روایت شده است، 

که نوشتاری  ؛خواست آن را بنویسدمی  همان نوشتاری که رسول اهلل ؛وجود دارد

   آل محمد .وجود دارد ،مسلم بُخاری و ، مثلسنّت های اهلترین کتابدر صحیح

 مودند:فرنقل ،   ()اهلل وصیت را از محمد رسول

  از پدرش زین العابدین  از پدرش باقر  عبداهلل جعفر بن محمد ااز اب

روایت شد   از رسول خدا  مؤمنان از پدرش امیر  از پدرش سید الشهدا

اى ابا الحسن » فرمود: آن حضرت در همان شبى که شب رحلتش بود به علىکه 

 و علىفرمود وصیت خود را امال    و حضرت رسول اکرم «رکاغذ و دواتى بیاو

 ینجا رسید که فرموده انوشت تا بمى:  

. ها دوازده مهدى هستندباشند و بعد از آنبعد از من دوازده امام مى!  ای على»

ضى، على مرت، خداى تعالى تو را در آسمان. باشىعلى اوّلین دوازده امام مىپس تو ای 

ها براى غیر مهدى نامید و این نام فاروق اعظم، مأمون و ،مؤمنان، صدیق اکبر امیر

،  چه مرده و تو وصىّ من بر خاندانم هستی چه زنده باشند اى على! .تو شایسته نیست

هر یك را که تو به همسرى من باقى گذارى فرداى ، و نیز وصى بر زنانم هستى

                                                                                                      
  39ص :غیبت نعمانی -9
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ى من از وى بیزارم و مرا نخواهد هتو طالق دکه کند و هر یك را قیامت مرا دیدار می

و تو پس از من خلیفه و جانشین  ؛دید و من نیز او را در صحراى محشر نخواهم دید

که  ،واگذار کن را به فرزندم حسن( خالفت) هرگاه وفاتت رسید  .من بر امّتم هستى

را به فرزندم حسین زکىّ ( خالفت) چون او وفاتش رسید آن .است (9)او بَرّ وصول

ید را به فرزندش س( خالفت) چون هنگام وفات حسین رسید آن .شهید مقتول بسپارد

چون هنگام وفات او برسد آن را به فرزندش  .بسپارد (2)العابدین ذى الثّفنات على

و چون وفات او رسد آن را به فرزندش جعفر صادق واگذار ، بسپاردمحمد باقر العلم 

و چون وفات ، رسد، آن را به فرزندش موسى کاظم بسپارد کند و چون وفات او فرا

بسپارد؛ و چون وفات او فرا رسد آن را به رضا او فرا رسد آن را به فرزندش على 

را به فرزندش على  و چون هنگام وفات او رسد آن، فرزندش محمد تقى واگذارد

و چون ، و چون وفات او رسد آن را به فرزندش حسن فاضل واگذارد؛ ناصح بسپارد

تسلیم ، است  وفات او برسد آن را به فرزندش محمد که مستحفظ از آل محمّد

باشند. پس وقتى که وفات ها دوازده مهدى مىبعد از آن. ایشان دوازده امامند .کندمى

و  ؛سپارداست مى( هدییننخستین م) رزندش که نخستین مقربیناو رسید آن را به ف

و نام دیگرش نام پدر من است و ، یك نامش مانند نام من :براى او سه نام است

 (3).«و نام سوّم او مهدى است و او اوّلین مؤمنان است، ها عبد اهلل و احمد هستندآن

ف ، توصیتا ابد از گمراهی بازدارنده )وصیت( این وصیت را به  اهلل که رسولاین

                                                                                                      
 )مترجم(. پیوندکننده بین خویشانبرّ به معنى نیکوکار، و وصول، به معنى بسیار  -9

که از  زیادى یپینه یبندد و آن حضرت را به واسطهاى است که سر زانو مىثفنه به معناى پینه -2
 )مترجم(. گفتندبست، ذى الثّفنات مىاش مىکثرت سجده در اعضاى سجده

 .شیخ طوسی رحمه اهلل - غیبتکتاب  -3
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گوید: که بکس  هر .باطلی بتواند ادعای وصیت کندشخص نموده است، محال است که 

باطل، امکان دارد، خدای سبحان را به ناتوانی از  ادعای وصیت از سوی )مدعیان(

ن چنگ زند، بازدارنده داکه بهر کس کند که آن را برای میمتهم محافظت از نوشتاری 

کند، چون خداوند این نوشتار را به متهم می گویییا خدا را به دروغ !داندمی گمراهی از

تواند ب )باطلی(شخص اگر  نوشتار بازدارنده از گمراهی تا ابد، توصیف کرده است ، و

 دا رایا خو !! نخواهد بودبازدارنده از گمراهی دیگر این نوشتار دیگر ادعای وصیت کند، 

ن آ ؛ چون خدا وصیت را به صفتی توصیف کرده است که بربه نادانی متهم کرده است

به دور  هااز خدای سبحان، این خصوصیت! خدا نسبت به آن نادان است منطبق نیست و

ی اهلل تعال) باشدد، مینگویمیآنچه این جاهالن تر از خداوند، خیلی بلند مرتبه است و

  .(عما یقول الجاهلون علواً کبیراً

ه آن را کمتنی )نص( باید  ن،سبحا مطلقِ  حکیمِ گویِراست توانایِ  درنتیجه، دانایِ 

زند، توصیف کرده است، بکه به آن چنگ هر کس ، برای بودن نده از گمراهیربه بازدا

 )اصلی( آن، مدعی آن شود و که صاحباین نمودن توسط افراد باطل بازدارد، تا از ادعا

 کار استگوی فریبناتوان یا دروغ ،خداوند، نادان گرنهو ؛، محقق شوداین متنهدف از 

انده از باطل، کِشپیروی چنگ زدند را به  توجه به سخن او )به وصیت( با کهکسانیو 

محال است که خدای سبحان، نادان یا ناتوان باشد، چون او دانا و توانای مطلق . است

و گبزند، چون او راستدروغ سَر  ،تعالی حق سبحان و حضرتمحال است که از  است، و

چ توان در هینمی گرنهبودن توصیف کرد، و گوتوان او را به دروغنمی و حکیم است، و

 .روددین از بین می ای به سخنش اعتماد کرد، ومسئله

که آن را به ش خودشخص پس از خدا در زمین نسبت به  یخلیفهاین متن که 

 به آن چنگ بزنند، توصیف نموده است و کهی کسانیهمهبازدارنده از گمراهی برای 
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باطل،  گو و، از ادعا نمودن توسط افراد دروغوندباید از سوی خدا (9)،الهی استمتنی 

 سبب امکان پیرویبه  گرنه)اصلی(، آن را ادعا کند، و محافظت شود، تا این که صاحب

 زا )چنین متنی(این  شود، ومیمحسوب فین مکلّ  رایفریب ب دروغ و ،باطل از )مدعی(

 . شودسبحان صادر نمی مطلقِ حکیمِ توانایِ  گویِ راست دانایِ

 خواهی آباست، به تو بگوید: اگر میفرجام امور  که دانای به غیب وانسانی اگر 

سپس  ؛جا سم نباشدکه هیچ وقت در اینکنم تضمین میمن  جا بنوش وبنوشی، از این

و یا ؟ اشخصیتی خواهد بود چگونه، نندهک آن شخص ضمانت، بنوشیسم  جاآنشما 

لف خُ یاو گو است یا از ضمانت کردن ناتوان است اساس دروغپایه و  نادان است، یا از 

 ،گوییدروغ ،تواند خدا را به نادانیبه خدا ایمان دارد می کهکسیآیا  !وعده نموده است

هلل عن )تعالی ا باالتر است، خیلی مواردخدا از این  ناتوانی یا خُلف وعده توصیف کند؟!

 .(ذلك علواً کبیراً

الهی  متنوارد شده است، حفاظت از  اهل بیت خداوند، در قرآن و روایاتی که از

ای اهل باطل از ادع آن را ادعا نمایند.که اهل باطل نتوانند گرفته است، تا اینعهده  ررا ب

                                                                                                      
یشین . در روایت پبه دستور خدای سبحان استفقط شود، جانشین او می کهکسی بر پیامبرمتن  -9

 «لَیْسَ ذَلِكَ إِلَیَّ، ذَلِكَ إِلَى اهلل تَبَارَكَ وتَعَالَى» :حارث بن عمروبه  سخن پیامبرکه از کافی نقل شد 
یامبرش پمورد  خداوند در (.من نیست، این به اختیار خدای تبارك وتعالی است به اختیار مسئلهاین )

گوید، هوس سخن نمی از روی هوا و)  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْی یُوحَى*  وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى :فرمایدمی
که عَمْرِو بْنِ األَشْعَثِ  از....  -2  :کندروایت میکلینی (. رسدبلکه سخنان او وحی است که به او می

أتَرَوْنَ الْمُوصِی مِنَّا یُوصِی إِلَى مَنْ یُرِیدُ لَا واهلل ولَکِنْ عَهْد  مَِن » :یَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اهلل» :گفت
آیا فکر » :فرمایدمی امام صادق« )لِرَجُلٍ فَرَجُلٍ حَتَّى یَنْتَهِی األَمْرُ إِلَى صَاحِبِه اهلل ورَسُولِه

 ه خداب ؟!کندوصیت می داردمیکه خودش دوست کس به هر ، کنداز ما که وصیت میکسی کنید می
ص  9ج  :)کافی«( که امر به صاحبش برسداین تا، است پیامبرش این عهدی از خدا و !قسم نه
231.) 
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ه خدای متعال فرموده ک طوراست، همانرخدادی غیرممکن این  ؛نص، به دور هستند

اگر ) .(9)وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ : است

سپس رگ ، گیریمقدرت از او می با، را به ما نسبت دهد (دروغ) او بعضی از سخنان

 (.زنیمگردنش را می

ّوّلتق (دروغ بستن) ولی خداوند از آن جلوگیری نکرده  ،به خدا، همیشه بوده

ه بلک ؛هالك کند ها راسریعاً آن، «گفتن» از است، و ضروری نیست که خداوند، بعد

ه هایی کدعوت کهموضوع برای کسانیاین  دهد، وها فرصتی میخداوند سبحان، به آن

قطعاً  .، مشخص است(ند دعوت مُسیلمهمان) کنندباطل بودنشان روشن است را دنبال می

 (و دروغ بستن) تقوّلاز  نیست، بلکه منظور (گفتن) لتقوّ صرفاً آیه،  منظور در

بوسیله آن ادعای سخن الهی بکند که شخص است که  لتقوّخداوند، موردی از  بر

شود، تا از سخن الهی می )کار( ست که قطعاً خداوند واردا جااین شود.اقامه حجت می

دا آن خ یی است که خلیفهاین نصّ  ، حمایت کند، وشودبوسیله آن اقامه حجت میکه 

آن را به بازدارنده از  خودش شناخته شود، وجانشین پس از تا  رساند)به مردم( می را

 ،حمایت از نصّبه جهت  عدم دخالت خدای سبحان .، توصیف نموده استبودن گمراهی

  اهلل به محمد رسول  مثال این سخن یا نص: وصیت عیسی ؛حکمت استمخالف 

اهلل و وصیت محمد رسول  ،مهدیین به امامان و  (2).باشدمی 

                                                                                                      
 .36 – 33: حاقه -9

که به آن هر کس این وصیت را به نوشتار بازدانده از گمراهی برای   رسول اهللدلیل به همین  -2
را دلیل روشنی از دالیلی   به محمد  وصیت عیسی، تعالیحق . توصیف کرده است ،زندبچنگ 

إِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی  وَ :فرمایدمیخدای متعال  به شمار آورده.که آورده است، 
ءُهم ولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَارَسُولُ اهللِ إِلَیْکُم مُّصَدِّقاً لَِّما بَیْنَ یَدَی مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُ

نی ای ب زمانی که عیسی بن مریم به بنی اسرائیل فرمود: و) (6 :. )صفبِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْر  مُّبِین
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ه نتیج در و است)غیرممکن( ، ممتنع )ادعا(« لتقوّ» نوعکه این دارد بیان میآیه 

ادعا  آن را از او غیرکسی  است و گیردقرار می برای صاحبش مورد حفاظت «متن»

لهی بر نص ااختصاصاً مربوط به کند، این آیه، روایاتی وجود دارد که روشن می .کندنمی

 احبصبه  این نص الهی است که خداوند باید از آن محافظت کند، تا .خلفای الهی است

ظ محفو، گذاردب هر دخالتی که روی آن تأثیر که از الهی است یاین نص ، وبرسد آن

و ای باشد که وصیت به اهیفاین وصیت به خلانتقال  یخالت در مرحلهاست، چه این د

 .(9)کندای که آن را ادعا میبه خلیفه رسیدن رسد، یا در مرحله یا مراحلمی

ه، این آی در «لتقوّ»این که  :کنندکه این حقیقت را روشن میوجود دارد روایاتی 

 :نص الهی استمربوط به 

: پرسیدم عزّوجلاز سخن خداوند » کند:روایت می  الحسن بن فضیل از ابو محمد

خواهند والیت می»: فرمود«. شان خاموش کنندیهاخواهند نور خدا را با دهانمی»

خدا نور خود را  عرض کردم: و «.هایشان خاموش کنندرا با دهان  امیرالمؤمنین

: عرض کردم: سخن خداوند«. ...کندخدا نور امامت را کامل می»: فرمود .کندکامل می

                                                                                                      
است را تصدیق پیش از من  (و) آنچه از تورات هستم، و شما خدا به سوی یاسرائیل، من فرستاده

الیل وقتی د .است نام او احمد (که، )دهمآید را میمن می ازپس بشارت پیامبری که  و به شما، کنممی
درصورتی که مدعی باطلی بتواند ادعای وصیت کند، (. این سحری آشکار است: روشن را آورد گفتند

  نخواهد بود.وصیت دلیل روشنی از سوی خدا 

تقال انرسد ، مثل ای که وصیت به او میاین وصیت به خلیفهانتقال  یاما حفظ نص، در مرحله -9
،   وصیت به علی و فرزندان پاکشانتقال ، یا   از سوی خدا به عیسی  وصیت به محمد

ای که آن را ادعا رسیدن به خلیفه یاما حفظ نص، در مرحلهباشد. می،  از سوی خدا به محمد
و ،   ، به امام علی  مثل رساندن وصیت رسول اهلل کند،کند، گاهی یك مرحله را طِی میمی

  وصیت عیسیرسیدن یا کند مثل رسیدن به مهدی اول )احمد( گاهی از مراحل متعددی عبور می
 برقرار است.مراحل  این حاالت و ینص الهی در همهحفاظت  ، و  محمد، به  به محمدنسبت 
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 ٍإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیم ( کریم استای فرستادهقرآن سخن .)یعنی جبرئیل، »: فرمود

وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ : عرض کردم گوید:می )راوی( .« مورد والیت علی از سوی خدا، در

ند: گفت» :فرمود(. آورندایمان میکمی  سخن شاعر نیست، تعداد) الً مَّا تُؤْمِنُونَ یشاعِرٍ قَلِ

امر  ،مورد علی در موضوعبندد و خداوند او را به این به پروردگارش دروغ می محمد

ی، والیت عل»: فرمود «.قرآن را فرستاد )این آیه از( خداونددلیل نکرده است، به همین 

ا دست ندد، باگر محمد بعضی از این سخنان را به ما بب از سوی پروردگار جهانیان است و

 .(9)«زنیمگیریم، سپس رگ قلبش را میباقدرت( از او می )و راست

، کنداین امر را جز صاحبش ادعا نمی»: فرمایدمی  که امام صادق طورهمان

 (2)«.شودکه عمرش کوتاه میمگر این

وصیتی که مُتّصف به این  از سوی شخص باطل ممتنع است. وصیت الهی یادعا

باطل، شخص ادعای  شود؛ یاکه به آن چنگ زند گمراه نمیکس شده است، که هر 

زیرا که این ادعا را برای مردم، ظاهر کند، از اینپیش شود، شدن او می باعث هالك

کسی  گوییناتوانی یا دروغ ،نادانیبر ، دلیل تا وصیت را مدعی شود اوبه فرصت دادن 

عدم گمراهی به خاطر چنگ زدن به  وصیت را داده است،  یوعده کهکسانیاست که به 

 دلیلبه همین  سبحان محال است، و مطلقِ  حقِّ برای است که  مواردیاین  وباشد می

با دست ) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ  * ألَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ : خدای متعال فرموده است

: فرمود  امام صادقو  (زنیمگیریم، سپس رگ قلبش را میاز او می( باقدرت و) راست

 «.کندخدا عمر او راکوتاه می»

 باشد؛ین مییاد شده پیشاستدالل عقلی منطبق بر گویم: آیه، برای توضیح بیشتر می

                                                                                                      
  333ص 9ج :کافی9- 
 312ص 9ج :یکلین -کافی  -2
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سخن خداوند  باشد.نمیممکن  (به هیچ وجهاست و )محال )ی وصیت(  که ادعااین

 وَتِینَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْ *لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ *لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ وَ: متعال

از او ( باقدرت و) با دست راست، بعضی از این سخنان را به ما ببندد (محمد)اگر  و)

ط )توس نمودنست که هالك ا به این معنا (زنیممیسپس رگ قلبش را  ،گیریممی

 (9).دشو، هالك می)ادعا کند( «ل کندتقوّ» اویعنی اگر  ؛استغیرقابل اجتناب  خداوند(

احتجاج  بنابراینقرآن ایمان ندارند،  و  که به محمدکسانی هستند این آیه مخاطب 

ها باشد، چون آنکه سخن خداوند است، نمیدلیل به این سخن، در آیه، به این نمودن 

به خداوند ایمان ندارند، بلکه احتجاج به مضمون آیه است، یعنی احتجاج به مطلبی که 

که نص الهی که به بازدارنده از یعنی این  ؛استشده ها ثابت آنبرای از جهت عقلی 

 از صاحب اشاره شده است، غیر ،زندبه آن چنگ می کهکسیآن برای بودن گمراهی 

آن  اصلی() غیر از صاحبکسی اگر بگوییم زیرا  مدعی داشته باشد؛تواند )اصلی( آن نمی

انی یا ناتو، نسبت نادانی شود به خدای سبحان و متعال می بتواند آن را ادعا کند، الزم

 .داده شودگویی دروغ

هی البتواند نص کسی روایی، امکان ندارد که  قرآنی و، بنابراین، از جهت عقلی

ه به آن کهر کس صف به این شده است که برای )نصی که( مُتّ ؛تشخیصی را ادعاکند

ند، بتواند آن را ادعا ککسی  کهاز اینیعنی نص،  باشد؛از گمراهی  زند، بازدارندهبچنگ 

 که همان محقق شود، ،هدف از نصو  که صاحبش آن را ادعا کنداین تاحفظ شده است 

                                                                                                      
معنایش این است که  است، و)آرزو( حرف تَمنّی « لو» :گویدجوهری می :گویدابن منظور می -9

و را اگر نزد من بیایی، ت» :گویی، میافتداتفاق نمیاول  (ی)جملهنشدنی بودن دوم به خاطر  (ی)جمله
دوم  (ی)جمله و «ببندد ما سخنانی اگر بر»است،  لتقوّاول در آیه،  (ی)جمله .«کنماِکرام می

ست که هالك ا جا به این معنااین در (اگر) «لو»و  «گیریمباقدرت او را می»هالك نمودن است، 
 . دهدرخ نمی تقوّلزیرا ، افتداتفاق نمینمودن 
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خدای  که طوراند؛ همانفینی است که به وصیت چنگ زدهمکلّ  شدن مراهجلوگیری از گ

 .سبحان به آن وعده داده است

 :گویمتفصیل بیشتر می برای توضیح و

 :مدعی منصب وجایگاه الهی

، مدعی نص تشخیصی است که متصف به  بازدارنده از گمراهی شخصیا این  *

حق  رباین مدعی که در این صورت باشد، به وصیت چنگ زند، می کهکسیبودن برای 

راد گویان و افباید از ادعای دروغ که نصّ زیرا  ؛گو یا باطل باشدامکان ندارد دروغ است و

ممکن است خداوند مردم را به چیزی دستور داده است که  گرنهامان باشد، و باطل در

ین ا بازدارنده از گمراهی است، و ،گفته است که وصیتو در عین حال ، کندگمراهشان 

 .است از خداوند صادر شودغیرممکن دروغی است که 

، مدعی جایگاه الهی است ولی مدعی نص تشخیصی، نصی شخصکه این یا این *

به آن چنگ زند، باعث عدم گمراهی  کهکسیکه متصف به این شده است که برای 

جود وش برای بعضی از مکلفین، شبهه یا در ادعای ،چنین مدعیاینباشد. ، نمیشودمی

ر چه بسا خداوند به خاط امور نادان هستند، وبرخی ها نسبت به که آنایندلیل ، به دارد

، دنای بفرستد و او را هالك ک)عذاب و( آیهشخصی بر چنین  ،مهربانی نسبت به بندگان

ین این چن کهاینبا توجه به  ؛از ادعای او باشد یمدتگذشت از پس چند این هالکت  هر

 نیز دکننروی میاز او دنباله کهکسانی ندارد و برای ادعای خودو حجتی  دلیلشخصی 

او گمراه شود، مگر  )ادعای(ی به واسطهممکن نیست کسی که یا این عذری ندارند.

دون بشخصی که گفتیم از  طور همان خودش دنبال باطل باشد، وکسی که چنین این

ی او )مدعاین حال مسایل باطل زیادی از  با؛ روی کندنبالهداشتن نص تشخیصی د

 این. کندباطل او را برای مردم، روشن و واضح می ادعای خداوند شود، وصادر میباطل( 

 شاید مدت زیادی از زمان این آیه بر او تطبیق کند و تا ، دلیلی نداردشخصیچنین 
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دی از او خردنبال باطل هستند، با بی کهکسانیرَها شود تا شخصی این  شود و سپری

 .پیروی نمایند

فید، س داریم:ره یفرض کنیم سه دا: بیشترنزدیك کردن و توضیح مثالی برای 

که یکسامان است، درنتیجه هر  گو درسفید از ورود افراد دروغ یخاکستری، سیاه. دایره

لَوْ  وَ :یآیه .کنیمگویی است و واجب است او را تصدیق مدعی راست وارد آن شود،

اگر محمد  و)  ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ  *لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ *تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ

س گیریم، سپباقدرت( از او می و) با دست راست، بعضی از این سخنان را به ما ببندد

 .قابل تطبیق است بر این دایره (زنیمرگ قلبش را می

 کهتأیید هر کسی اعتماد و گو در اَمان نیست وخاکستری از ورود افراد دروغی دایره

راد اف بعضی اوقات ازکه دارد وجود این امکان زیرا  باشد؛نمی، صحیح داخل آن استدر 

 لدلیگو( وارد دایره شد، )این حمایت( به )فرد دروغ کهاز این بعد شود.گو حمایت دروغ

ر د کهکسانیاز برای پیروی ها که عذری برای آنبه رغم این است بندگان رب رحمت

طبیق ت)افراد( این دایره تطبیق کند و  تواند براین آیه می وجود ندارد.این دایره هستند، 

 .نیستآور و الزامواجب آن 

باشد مییان گودروغ یدایرهو بلکه  امان نیست گو درسوم، از ورود افراد دروغی دایره

ظت محافاصالً دلیلی برای  ؛گویان استدروغ ی، دایرهاست که این دایرهکامالً واضح و 

 مصداق و هااز ورود آنپس نه  ها واز ورود آنپیش نیست، نه  یانگودایره از دروغاز این 

 .باشدنمیدایره این  ،آیه

بودن ادعای نص غیرممکن نتیجه، باید توجه داشت که سخن ما در مورد  در

جایگاه  ولی ادعای ؛توصیف شده است ،نصی که به بازدارنده از گمراهی ؛تشخیصی است

ادعای جایگاه الهی یا پیامبری یا خالفت الهی  .، ممنوع نیستطور کلیبه داشتن الهی 
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یار اتفاق بس (نص تشخیصی)بدون احتجاج به وصیت  در زمین، باطل و سفیهانه است و

ن مثال ای .ماندبزنده هم ادعای باطل کند، مدت زمانی  کهکسیچه بسا  است وافتاده 

ادعای پیامبری نمود و مسیلمه   کذاب است که در زمان رسول اهلل یافراد، مسیلمه

 ادعای بدون شهادت خدا و .نیز زنده بود  محمدحضرت از وفات رسول اهلل پس 

عی که این مدکس هر  و سفیهانه است یایای ندارد و ادعفایده ،بدون وصیت نص خدا و

 .ندارد وندباطل را تصدیق کند، عذری در مَحضر خدا

نظور م بودن ادعای اهل باطل به صورت مطلق نیست، بلکه ممتنعبنابراین، منظور،  

است، نصی که به بازدارنده از گمراهی برای  «نص تشخیصی» بودن ادعای تنعمم

ای خدا بر یوصیت خلیفهکه همان  زند، توصیف شده استبه آن چنگ می کهکسی

نیز  یروای بودن را به صورت عقلی ثابت نمودیم و نص قرآنی و تنعمم این .مردم است

بر این  صدها سالگذشتِ  ؛کندنیز تأیید می یترا واقعموضوع این  .کندمی تأیید آن را

 از !رای اثبات این حقیقت کافی استآن را ادعا کند، بکسی که نص، بدون این

کسی صدها سال گذشته است و   ی پیامبران در تورات و از وصیت عیسیهاتوصی

 که وصیت پیامبر طور همان ؛نداهنکرد ادعا او، آن راپس از اوصیای  و  غیر از محمد

 را غیر از امامان   امام رضا .ادعا نکرده استکسی  بر جاثلیق  را این واقعیت

حضرت ر بپیشین انجیل، نص از پیامبران  بعد از این که از تورات و .احتجاج کرده است

ها ، جاثلیق اینگونه احتجاج کرد که ادعای نصرا بیان نمود  ()اهلل محمد رسول

یق لبر جاث  ، احتجاج امام رضاپذیر باشدامکانشخصی تر از یك بر بیشتواند می

 ، برای تشخیص مدعی است.را افراد باطل ادعا نکردند، این نصاین بود که وصایا 

 .است  محمد شخص، همانما ثابت نشده است که این  برایولی  ...» :جاثلیق گفت

ما  او اقرار کنیم، و بودن به پیامبرتوانیم نمیاست،   این که نام او محمدبه صِرف 
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به »: فرمود  رضا امام()...«. باشد شما  محمدهمان ، شخصشك داریم که این 

پیامبری که نامش ، آدم تا امروززمان از  ،پس از آنیا پیش آیا خدا  !شك احتجاج کردید

 پیامبران یهمهبر هایی که کتاب یاو را در همه در حالی که؟ برانگیخت، محمد باشد

  (9).از پاسخ بازماندند ها()آن «!؟بینیدمی  غیر از محمد، فرستاده شد

. تایمان دارند، حجت اس هاآنبه  کهکسانیبه این نص، بر پیشین احتجاج اوصیای  

پیشین به نص پیامبران   عیسی .به آن احتجاج کردند  محمد و  عیسی

کر ذقرآن  که در طورهمانها نبود. که بالفاصله پس از آنبا توجه به این، نموداحتجاج 

 عیسیپیش از ه نص پیامبران طور بهمین و  به نص عیسی  ، محمدشده است

 خدای متعال فرمود. به او احتجاج کرده است:  وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی

 مِن یإِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَی مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِ 

و زمانی که عیسی بن ) (2)بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْر  مُّبِین  

یش پتوراتی که  و، هستم من رسول خدا به سوی شما، ای بنی اسرائیل :مریم فرمود

 احمدنامش  و آیدو به پیامبری که بعد از من می، کنمتصدیق می من است راروی 

   (.این سحری آشکار است :گفتند، وقتی دالیل روشن را آورد .دهماست، بشارت می

َالَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی األُمِّی الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ و 

یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ  یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ الْمُنکَرِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ  اإلِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ 

 وهُ وَ عَزَّرُ األَغْالَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ  الْخَبَآئِثَ وَ

از پیامبر اهل  کهکسانی) .(3)ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ـلَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِی أُنزِلَ مَعَهُ أُوْ نَصَرُوهُ وَ

                                                                                                      
 914 - 913ص 9ج :ةإثبات الهدا 1-
 6 :صف -2
 941 :اعراف -3



 11 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

وشته ن انجیل در تورات وکه او را  (نام) کهکسیهمان ، کنندتبعیت می( مکه) ام القری

، داشتمنکر بازمی (انجام) و از دادمعروف دستور می (انجام) ها را بهآن، دیدند، است شده

بارهای تکالیف  و کندها حرام میو خبائث را برآن کندها حالل میها را برای آنپاکی

 و ایمان آوردند و از او حمایت کردند کهکسانی .داردها برمیسنگین و زنجیرها را از آن

 (.ندانها همان رستگاراآن ،تبعیت کردند ،از نوری که با او فرستاده شد و یاری نمودند او را

)که هرگز باطل بود   ادعای محمداگر که قرآن بیان کرده است  خداوند در

 حفظ نص یکرد، زیرا خداوند وظیفهرها نمی شخدا او را با ادعا نمودن طور نیست(این

د خداون گفت کهاینگونه توان میدارد، یا بر عهده و نگه داشتن از ادعای اهل باطل را 

 مَا لَا تُبْصِرُونَ وَ  * بْصِرُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُ .نص بازدارد از )ادعای(را ها وظیفه دارد آن

یالً لَا بِقَوْلِ کَاهِنٍ قَلِ وَ  * مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیالً مَا تُؤْمِنُونَ  وَ  * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ  *

ا مِنْهُ لَأَخَذْنَ * الْأَقَاوِیلِلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ  وَ  * تَنزِیل  مِّن رَّبِّ الْعَالَمِینَ  * مَا تَذَکَّرُونَ

 رَة  لِّلْمُتَّقِینَ إِنَّهُ لَتَذْکِ وَ * فَمَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِینَ  * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ * بِالْیَمِینِ 

 * نِإِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِی وَ * کَافِرِینَإِنَّهُ لَحَسْرَة  عَلَى الْ  وَ * إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنکُم مُّکَذِّبِینَ  وَ *

خن س این * بینیدآنچه نمی و* بینید قسم به آنچه می) .(9)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ 

خن س و * آورندتعداد اندکی ایمان می، و سخن شاعر نیست*  ای کریم استفرستاده

 جانب پروردگار جهانیان فرستاده شده استاز  * کنندمی کاهن نیست، تعداد اندکی یاد

او  از( قدرت با و) با دست راست * اگر محمد بعضی از این سخنان را به ما ببندد و *

 * تواند از آن بازداردهیچ یك از شما نمی و * زنیمسپس رگ قلبش را می * گیریممی

 * کنیدتکذیب میدانیم که بعضی از شما می و * این تذکری برای پرهیزگاران است و

 پروردگار بزرگت را ستایش * حقی آشکار است و * این حسرتی برای کافرین است و

                                                                                                      
 42 تا 33 :هحاق -9
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 .(کن

از  آن را در شب وفاتش نوشته است و  است که  محمد رسول اهللوصیتی  ،این

آن  از آن را بخواند و تواندمیکسی هر  باشد.میها موجود هزاران سال پیش، در کتاب

ها زیاد که آناین ، باپذیر نبوده استبرای افراد باطل ادعای آن امکانآگاه شود، ولی 

 کهبا این .وصیت بازداشته است )ادعای به( گویی را ازهر مدعی دروغ خداوند .هستند

ن چنیها برای آن ند، ولی هیچ وقتاهمهدویت نمود امامت و، تعداد زیادی ادعای پیامبری

بین ببرند، و  این وصیت وجود دارد، از را که بر نداشت که حجاب خدا ی وجودامکان

که توصیف این ؛کندگفتم تأکید میتر پیشکه را مطلبی  ،این واقعیت .وصیت کنند یادعا

ه ست کا ، بازدارنده از گمراهی است، به این معنادر ذات خودشکه این نوشتار به این

  )اهلل( محمد رسول کهکسی ؛تواند آن را ادعا کندآن نمی )اصلی( از صاحب غیرکسی 

صاحب گو وادعای وصیت کند، راستکه کسی نتیجه هر در .آن را ذکر کرده است 

 .باشدمیآن  )اصلی(

هر  .کامل و حجتی بر حقانیت این دعوت، کافی است یبه عنوان دلیلمطلب این 

خواهد حق بودن این دعوت را بشناسد، وصیت برای او می و ،خواهدحق را می کسی

 دالیل زیاد دیگری نیز وجود !شدم آن ذکر که من ادعا کردم که دراین ، وکندکفایت می

 رچمپبرافراشتن  تَك بودن در ق آفرینش، و اِنفراد ویحقا دارد، مانند علم به دین خدا و

خداوند،  مستقیم از جانب)تایید( چنین نص هم و( بیعت فقط از آنِ خدا است) «هلل هالبیع»

مردم، برای خلفای نزد های شهادت خدا راه یو بقیه (9)نمودن به بندگان در رؤیابا وحی 

وحی شهادت  یبه واسطه  که فرشتگان به خالفت آدم طورالهی در زمین، همان

                                                                                                      
حکم سخنی است که  در، رؤیای مؤمن» :فرمود  علی :می کندی روایت کابوالفتح کراج -9

 (.299ص  :)کنز الفوائد« گویدپروردگار با او می
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ها دستی آنای که همجُدای از هم به گونه و خداوند برای بسیاری از مردم مُتفرّق .دادند

 شزمین خدا در یخلیفه حق و ، احمدالحسنشهادت داده که  ،بر دروغ محال است

و تو ) (2)وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوالً وَکَفَى بِاللّهِ شَهِیداً  :فرمایدمیخداوند متعال . (9)است

 .(خداوند به عنوان شاهد کافی است فرستادیم وبرای مردم ای را به عنوان فرستاده

یَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَیْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَآلئِکَةُ  لَّـکِنِ اللّهُ: فرمایدمیخداوند متعال 

 دهد، باولی خداوند به آنچه بر تو فرستاد، شهادت می) (3)یَشْهَدُونَ وَکَفَى بِاللّهِ شَهِیداً 

به عنوان شاهد کافی  خدا دهند وفرشتگان شهادت می علم خود آن را فرستاده است و

 (.است

به یاری مهدی تشویق  ها راآن  مسلمانان اهل سنّت، رسول اهللبرای چنین هم

روایات صحیح  که در طورنامید، همان «اهلل المهدی یهخلیف» نموده است و او را

حالی که نامم شبیه نام رسول  ها آمدم درمن نزد آن (3).آمده است سنّت اهل هایکتاب

ه ک طوراست، همان( اسماعیل)نام پدرم شبیه نام پدر رسول اهلل  است و)احمد(   اهلل

                                                                                                      
 به صورت صوتی و ،ها شهادت داده استآن دررؤیاهای خود را که خداوند   انصار امام مهدی -9

 باشند. در سایتو اقوام مختلف می درکشورها جُدای از هم و هادر حالی که آن مکتوب، تعریف نمودند،
 ها وجود دارد.رسمی دعوت مبارك یمانی بسیاری از این شهادت

 11 :نساء -2
 966 :نساء -3
سه فرد  ،نزد گنج شما» :فرمود صلی اهلل علیه و سلم رسول اهلل :.... ثوبان گفت:گویدابن ماجه می -3

سیاه  هایسپس پرچم .رسدنمی (خالفت) هیچ کدامبه  و ها فرزند خلیفه هستندآن یمیرند که همهمی
عد مطلبی ب «.نجنگیدند (اینگونه)ای که با گروهی به گونه ،جنگندبا شما می و آیداز سوی مشرق می

 چند سینه خیز بر هر، او بیعت کنید با، وقتی او را دیدید» :را ذکر نمود که در ذهنم نیست، سپس گفت
سند این حدیث صحیح و رجالش ثقه  :در زوائد«. مهدی است، خدا یخلیفهزیرا ایشان ، هاروی برف

با شرط شیخین، صحیح است. )سنن  :هستند. حاکم در مستدرك نیز آن را روایت نموده و گفته است
 (.9361ص  2ج  :ابن ماجه
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من فرزند دو قربانی »: فرمود  (و رسول )اهلل (9)شده استروایات به آن اشاره در 

خصوصیت این  ابرای شما نص تشخیصی آوردم که ب (2).«اسماعیل هستم، عبداهلل و

ا ب. بازدارنده از گمراهی استکه به آن چنگ بزند، هر کس که برای وصف شده است 

 .«هلل هالبیع» پرچمبرافراشتن در  تَك بودن ومنفرد علم آمدم، و 

خدا، مهدی  یکنید و از خلیفهاعتراف از خدا بترسید و به حق  ! ای امّت محمد

سینه شما را به یاری او خوانده است هرچند   رسول اهلل کهکسیهمان  ؛تبعیت کنید

ان آورید پیامبرتان ایمی یگانهبه وصیت  بسوی او بشتابید. ها(یخ )و بر روی برف خیز

 .کنید آخرت نجات پیدا تا در دنیا و

 احمدالحسن

 .رفع و نسخ وارد شده در قرآن کریم ،وفات ،معنی احیا :994 پرسش

 سلم و والمهدیین االئمة محمد وآل محمد علی صل اللهم .الرحیم الرحمن اهلل بسم 
 .تسلیماً 

و مهدی  منصور قائمِ ،وعده داده شدهسالم و رحمت خداوند و برکات او بر یمانی 
 .محمد اول یوسف آل
هستم حقیری  یبنده ؛عذرخواهماز شما  اماخالق کودکانه و سرپیچیاز  !آقای من

نم کاز خداوند درخواست می .را سیاه و معاصی از خود غافلش نموده شکه گناهان صورت

                                                                                                      
که این تاگذرد ها نمیشب روزها و» :فرمود پیامبر : .... از عبداهلل ابن مسعود:گویدحاکم می -9

نام او شبیه نام من است و نام پدرش شبیه نام پدر من ، روایی برسدمن به فرمان یمردی از خانواده
 3ج  :)المستدرك« جور پر شده است که از ظلم و طورهمان، کندداد می زمین را پر از عدل و، است
 (.332ص 

نیل ؛ 441ص 2ج :مستدرك حاکم؛ 931ص 9ج  خبار رضااعیون   ؛46ص :خصال صدوق -2
فرزند اسماعیل است و آن گونه  کند که پیامبر . مسلمان تردید نمی963ص 1ج :األوطار شوکانی

 کنند، فرزند اسحاق نیست.یهودیان که ادعا می
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شفاعت شما را در همچنین و در پیشگاه شما و شهادت دادن یاری  ،همراهی ،که دیدن
رای بگذاری ذلیل و مرا خدمترا به یکدیگر بشناساند شما من و گرداند و  امآخرت روزی

 .قرار دهدشما 
امیدوارم بزرگواری نمایید و آن  .هایی دارمپرسش ،اجازه دهد تاناگر وقت !آقای من

ز شدت اپیشاپیش  .پاسخ دهید ،باشدمی تانرا که مورد پذیرشآنچه را مطالعه کنید و 
 .نادانی و زیادی غفلتم عذرخواهم

 (9)اهلل بِإِذْنِ الْمَوْتى یِأُحْی وَ :فرمایدمی  عیسیزبان حق تعالی از  :1 سؤال
کردن  آیا منظور از مردگان همان زنده ... (.گردانممى خداوند زنده یبا اجازه را همرد و)

 نکرد یا منظور زنده ؟هااز قبر هامانند بیرون آوردن آن ؟باشدمیشان از مرگپس مردم 
 ؟باشدمی هامرده با برانگیختن ایمان در آنهای جان

إِنِّی مُتَوَفِّیكَ وَ رافِعُكَ   یا عیسىقالَ اهللُ  إِذْ  :فرمایدمیخداوند متعال  :2 سؤال
 (.برمیباال م خود سوی به ،برگرفته را تو من ،عیسی ای :گفت که خداوند آنگاه) (2)إِلَی

بر ق ،استچنین اگر  ؟باشدآیا به معنی مرگ می ؟در اینجا چیست« وفات»منظور از 
است و آیا فرود  کجااکنون او  ،گونه نیستست و اگر اینا کجا  عیسی بن مریم

ایشان « شدنرفع »منظور از  ؟شخصیتشبا باشد یا می آمدن او با شخص خودش
سمان آهمین معنای باال بردن او به  ؟....چیزی دیگربردن درجه است یا  آیا باال ؟چیست

  .با توجه به اینکه آیه آن را ذکر نکرده است ؟متداول چیست

ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ  :فرمایدمی متعال خداوند :3 سؤال
 را نآ همانند یا آن از بهتر آنکه مگر کنیمنمی ترك یا منسوخ را ایآیه هیچ) (3)مِثْلِها
ریعت ششرایع پیشین توسط نسخ  ،آیا منظور از آن ؟چیست «نسخ»معنای  (.آوریممی

ظر مورد ن اگر معنای دوم ؟توسط برخی دیگریا نسخ برخی از آیات قرآن  ؟اسالم است

                                                                                                      
 .31 :آل عمران -9

 .44 :آل عمران -2

 .936 :بقره -3
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 یدهیفا ؟باشدمیست که عمل کردن به آیات نسخ شده باطل ا آیا به این معنا ،است
 ؟باشدچه میبرای کردن چیست و اساساً نسخ  هاوجود آن

 النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ وَ لَوْ ال دَفْعُ اهللِ :فرمایدمی متعال خداوند :4پرسش 
 به را بعضی خداوند اگر و) (9) کَثیراً فیهَا اسْمُ اهللِاجِدُ یُذْکَرُ صَوامِعُ وَ بِیَع  وَ صَلَوات  وَ مَس

 نام که مسجدهایی و هاکنشت و کلیساها و دِیرها ،بود نکرده دفع دیگر بعضی یوسیله
 ؟چیست ی شریفمنظور از آیه .... (گردیدمی ویران شودمی برده آن در فراوانی به خدا
  ؟بر مسلمانان واجب است دفاع از اماکن عبادت ادیان دیگر و آیا

اگر  .جبری است یا اختیاری ایمسئله ،انسانبرای تصور داشتن آیا وجود  :0پرسش 
تصور  انتخابدر  ،و اگر اختیاری است ؟باشدمیدستور به خشوع منافی آیا  ،جبری باشد

 ؟چه چیزی واجب است ،مناسب
 آیا این به آن معنا .شأن نزول آیات آمدهاسباب و  ،هادر برخی کتاب :9پرسش 

باب به طوری که اگر این اس ؟باشدمیبه این سبب و دلیل  ست که نزول آیه بستگیا
آیا به  .باشدمینزول آیات چگونه  ،طور نیستاگر این .شدنمینازل آیه  ،داشتمیوجود ن
جام ان ،گیردرا در بر میحکم همین دیگری که  با الفاظیا است شکل فعلی آن همان 

ن که نزول آهنگامی آیه چیزی بوده و نازل شدن از پیش به عبارت دیگر آیا  ؟شدمی
 ؟ودشنازل می ،صورت گرفته استآن قصد  درکه وضعیتی اساس  بر ،شودمیقصد 

 کربالی مقدس  ـعراق  ـسلمان انصاری  :فرستنده

 :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 ؛کندی خداوند زنده میها را با خواست و ارادهها و بدناو نفس :1 پرسشپاسخ 

                                                                                                      
 .33 :حج -9
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ها را با ایمان به حق زنده او نفسبه طور قطع  .باشدآن در ای اگر حکمت و فایدهالبته 
برخی مردگان به معنای کردن اما زنده  .استحقیقی کردن زنده همان و این  ندکمی

 ؛ برای عیسی ها نیزاز جدا شدن از آن پسهایشان های آنان به جسدبازگشت نفس
 ،کردنزنده اینکه این اساس حکمت و  اراده و نیروی خداوند سبحان و بر ،با خواست

 .محقق شد ای در بر داشته باشدفایده
آن را برای یکی از تفصیل رفع و  معنای .مرفوع است عیسی :2 پرسش پاسخ

 (9).مطالعه کنیتوانی آن را ن بیان نمودم و در کتابی منتشر شده است و میامؤمن
شود شامل شرایع پیشین و همچنین شامل شریعتی میکردن نسخ  :3 پرسش پاسخ
 یمنسوخ یا آیه یاما فایده .باشدمی ،قرآنهمچنین آن را آورده و   خدا که رسول

عمل به آن پیش از نزول  :باشدمی ی که در بر دارددر حکمت ،شده یا عمل به آن خونسم
در  مردم یا همراهی با آنانآزمایش مثالً اینکه برای تقیه باشد یا برای  ؛اشکننده نسخ

  .شناخت حق و تحمل آن
ی توانمیاهلل شاءو انمتشابهات بیان نمودم کتاب این آیه را در  :4 پرسش پاسخ

  .مطالعه کنیآن را 
 ،شودمیرسم که در ذهنش تصویری و منبع اختیار دارد انسان  :0 پرسش پاسخ

آنچه پیش از این تصور در فکرش خودش و  (نفس)سوی یا از  :باشدمییکی از سه مورد 
خداوند سبحان و اولیا و جانب یا از و  ،شیطان و سربازانشسوی یا از  ،باشدمی ،بوده

صه را در سه مورد خال مسئلهتوانیم یعنی می .هستند فرشتگانی است که سربازان او
خداوند  برایاین است که خواسته شده که از انسان آنچه  .نفس و شیطان ،خداوند :کنیم

تا آنچه  ؛قرار دهد ،خواهدرش را همیشه برای خداوند و آنچه او میتفکّاخالص ورزد و 
زان میبه  .باشد ،دنخواهولیای او و آنچه خداوند و اولیایش میا ،یاد خداوند ،درونش است

  .شودمیدنیا و شیطان پاك  ،از هوای نفس ،گذردمیانسان آنچه بر او  اخالصِ
که عوالم چرا  ؛است قرآن چیزی دیگربه طور قطع  ،علیادر عوالم  :9 پرسش پاسخ

                                                                                                      
 مسایل مربوط به اعتقادات ـ معنای رفع )مترجم(. :ـ فصل سوم ی صالح کتاب همگام با بنده -9
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مکان باشد و در نتیجه االفاظ جزئی از این عالم جسمانی می .ندالفاظ نیست عوالم ،علیا
ن در این خصوص حداکثر به ایبلکه  .محدود کرد در قید و بند الفاظقرآن را بتوان ندارد 

 ؛باشدمی نیازبه لفظ  ،عالم جسمانی معنا آشکار شوداین برای اینکه در صورت است که 
 ،نندکقایق قرآن را در این عالم آشکار میالفاظ چیزی هستند که معانی و حاز همین رو 
 .نمایندمیآن را آشکار  ،این عالم جسمانی (ظرفیت)ی و به اندازه

 والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته
 ه 9332جمادی اآلخر  ـ احمدالحسن

تعارضی  ال یخشون احداً و  ....و تخشی الناسآیا بین آیات  :990 پرسش

 ؟هست
 ورحمتش  وسعت و شهدایتبزرگی  خاطر بهرا  خداوند .الرحیم الرحمن اهلل بسم
 و گانفرستاد عنوان به را آنان .کنیممی ستایش ،حکمتش باهایش حجت کردن آشکار
 ،ودشکه هالك میآن تا  ،مبعوث فرمود کنندههدایت و دهندهبیم ،دهندهبشارت امامانی

هیچ ه دهم کگواهی می .با دلیل زنده بماند ،ماندکه زنده میکسی با دلیل هالك شود و 
ه او را باشد کاش میو اینکه محمد بنده .نیازیگانه و بی یخدای ؛نیستخدایی جز اهلل 

کژی در آن هیچ عربی که  قرآنِ  بر او برگزیده است و کتاب را بر او فرستاد و از آن
 سپس کتاب خداوند ،ددعوت نموبه سوی نجات  ،آن یما را به واسطه .وحی نمود ،نیست
 .را آشکار نمود  های خداوندآن حجت یبه واسطه باقی گذاشت وما بین را در 

 آنها .های حکمت را گشودآشکار نمود و چشمهبر ما دینش را  هاآن یخداوند به واسطه
 اشت محمد و خاندان پاك و پاکیزهرترَ بَ یبر کلمه !ونداخدا .کنندبه حق هدایت می

 ....درود فرست
 م و بزرگیعظا هایمسئلهسلسله 

 :احمدالحسن برادران انصار سید ،احمدالحسن سید
 اهلل و برکاته ترحم سالم علیکم و

پرسش از او  ،شودشناخته می اشترین ابزارهایی که حجت خداوند به واسطهاز مهم
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چرا  ؛تبدیل اسبی ،علوم قرآنکه عظمت شکی نیست  .باشدمیل بزرگ یمسا یبارهدر
به شرط ملتزم بودن خواننده به منظور  ؛دهدکه قرآن از گذشته و آینده و در حال خبر می

ای هاسلوب با از بین بردن آنور بودن مردم از زبان قرآن و دجهت به  .عزّوجل یگوینده
ایجاد  اختالف و تعارض با این علوم ،در تفسیر و بیان (پا گیر زبان قواعد دست و)بیگانه 

 تأثیره کجهت و به این  ...دندار ات بزرگ و بسیاراختالفتفسیرها حکایت از  شده است
ل یحکم قرآن بر مسا ،اختالف و تعارض است ،کندطور که قرآن بیان میکار انسان همان

به  .واقعی است یحکم ،و کارهای انسانی برای بیان صحیح یا اشتباه بودن منبع آن
و اطاعت و پیروی به خداوند که کسی شود و آن است که مدعی رد می یواسطه
های پس هیچ بابی برای شناخت حجت .شودمیپیروی  ،فرمودهبرداری از او اشاره فرمان

شود مگر به ی خداوند و هیچ توفیقی حاصل نمیالهی وجود ندارد مگر به واسطه
 .ی خداوندواسطه

 وْجَكَزَ عَلَیْكَ  أَمْسِكْ عَلَیْهِ  أَنْعَمْتَ وَ عَلَیْهِ  اهللُ أَنْعَمَ  لِلَّذی تَقُولُ إِذْ  وَ ... :اول پرسش
 فَلَمَّا شاهُ تَخْ أَنْ  أَحَقُّ  اهللُ وَ  النَّاسَ  تَخْشَى وَ  مُبْدیهِ  اهللُ  مَا نَفْسِكَ فی تُخْفی وَ  اهللَ  اتَّقِ  وَ

 إِذا أَدْعِیائِهِمْ  أَزْواجِ  فی حَرَج   الْمُؤْمِنینَ  عَلَى یَکُونَ  ال لِکَیْ زَوَّجْناکَها وَطَراً  مِنْها زَیْد   قَضى
بر او  خدا که مرد آن به هنگامی که تو و) (9)مَفْعُوالً  اهللِ  أَمْرُ کانَ وَ وَطَراً مِنْهُنَّ  قَضَوْا
 دار گهن خود برای همسرت را :گفتی ،بودی داده نعمتش نیز تو ارزانی داشته بود و نعمت

 داشته مخفی ساخت آشکار که خدای را خود آنچه دل در که حالی در ،بترس خدای از و
 زید چون پس ،بترسی او از که بود سزاوارتر خدا آنکه حال ،ترسیدیمی مردم از و بودی

ا ب زناشویی در را مؤمنان تا درآوردیم تواَش همسری به ،بگزارد خویش حاجت آن زن از
 کمح و نباشد منعی ،باشند بگزارده او از خویش حاجت اگر ،خود خواندگان فرزند زنان

 (.است شدنی خداوند
َّحَسیباً هللِبِا یَخْشَوْنَ أَحَداً إاِلَّ اهللَ وَ کَفى  وَ یَخْشَوْنَهُ وَ الذینَ یُبَلِّغُونَ رِساالتِ اهللِال 

کُلِّ  بِتَمَ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اهللُخا  وَجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اهللِما کانَ مُحَمَّد  أَبا أَحَدٍ مِنْ رِ *

                                                                                                      
 .31 :احزاب -9
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 هیچ از و ترسندمی او از کنند وابالغ می را خدا هایپیام که کسانی) (9)ءٍ عَلیماً شَیْ 
 زا یك هیچ پدر است * محمد کافی حسابرسی برای خدا ،خداوند بیم ندارند جز کس
انا د چیزی هر به خداوند و ،است پیامبران خاتم و خدا رسول بلکه او ؛نیست شما مردان
 (.است

 أَحَقُّ  اهللُ وَ النَّاسَ  تَخْشَى وَ مخاطب که کندمی تأکید قرآن لاوّ مورد در :پرسش
در  (بترسی او از که بود سزاوارتر خدا آنکه حال ،ترسیدیمی مردم از و) تَخْشاهُ  أَنْ

بیم  کس هیچ از و) أَحَداً  یَخْشَوْنَ  ال وَوقوع چنین ترسی را با در دومی حالی که 
ها در خصوص وجود نظر بعضیدر مورد احمدالحسن  سخن سید .کندنفی می (ندارند

 ؟داشتن مقداری تعارض در این دو مورد چیست
 شعبان  94 ـ عراق ـامین  :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

در  ؛در دو مورد تغییر کرده است ،شودکه از او ترسیده میکسی  .تعارضی وجود ندارد
از مردم  ،ترسد و در دومیمی ،کشدمیکه به دوش  یدین خداونددر مورد اولی از مردم 

 .نسبت به خودش ترسی ندارد

 هللِا بِذِکْرِ أَال اهللِ بِذِکْرِ قُلُوبُهُمْ تَطْمَئِنُّ وَ آمَنُوا الَّذینَ .... :مورد اول :دوم پرسش

 آگاه .یابدمی آرامش خدا یاد به هایشاندل و آوردند ایمان که آنان) (2)الْقُلُوب تَطْمَئِنُّ
 (.یابدمی آرامش هادل ،خدا یاد تنها با که باشید

 آیاتُهُ عَلَیْهِمْ تُلِیَتْ إِذا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ اهللُ ذُکِرَ إِذا الَّذینَ الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا .... :مورد دوم

                                                                                                      
 .33و  31 :احزاب -9

 .23 :رعد -2
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 خدا نام چون که هستند فقط کسانی مؤمنان) (9)یَتَوَکَّلُون رَبِّهِمْ  عَلى وَ إیماناً  زادَتْهُمْ 
 شانایمان شود خوانده آنان بر خدا آیات گردد و چون چیره هاشاندل بر خوف شود برده

 (.کنندمی توکل پروردگارشان تنها بر و گردد افزون
ت آرام گرفتن اس ،شود کسی که یادآورکند حالت می تأکیدقرآن  ،در مورد اول :پرسش

 سخن سید ....و بین دو حالت تفاوت وجود داردباشد میدر دومی ترسان شدن  در حالی که
  ؟مورد چیستدو تعارض در این وجود داشتن برخی در مورد نظرات در مورد احمدالحسن 

 عراق ـ امین :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

های اولیای خداوند در دلاز جمع شدن این دو حالت بلکه  ؛تعارضی وجود ندارد
او که این بهنگاه به خداوند سبحان است و شناخت  ،دلیل آرامش و امنیت .نیستگریزی 
و ا ؛کندعفو میآمرزد و گناه بزرگ منیت را است که گناهان را می یمهربان یآمرزنده

دارد و کند و ترسان را در امان میای را رد نمیکننده درخواستهیچ که  کسی است
و  ،شدبامی (خویشتن)نگاه به نفس  ،ترسبیم و علت  .هستابتدا از همان خشش او ب

 ؛برای مورد حساب قرار گرفتن شو مستحق بودن اشت و تاریکی و کوتاهیشناخت منیّ
 .باشدمیخبری از خداوند سبحان ت و بیتوجه به منیّگناه محل  ،که نفسچرا 

 ه9333 ـ احمدالحسن

آیا عدد سه  .ی توحید معادل قرائت قرآن استبار سورهقرائت سه  :999 پرسش

 ؟ارتباطی با توحید دارد
ویی گ ،توحید را قرائت نماید یکه سه مرتبه سورهکسی بیت است اهل انسخناز 

                                                                                                      
 .2 :انفال -9



 
11 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

ر شدن از تفک خداوند و جداو یگانگی به توحید  سه آیا عدد .استخوانده قرآن را  یهمه
 ؟باشدمیمرتبط  ،گر استجلوه« همراه و پسر ،پدر»تعدد الهوت که در 

 .انهاتروحم فدای خاك قدم
 عراق  ـام مصطفی ساجده انصاری  :خادم شما

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 وبرای نفس ای فایده ،در تکرار نمودن .تکرار قرائت قرآن و دعا مستحب است
توحید که معادل  یسورهقرائت در  سه مرتبهاما تعداد  .ناخت وجود داردشزیادتی بر 

آل محمد و بر مردم است که ثواب از فضل خداوند بر این  ،باشدمیقرآن خواندن کل 
 .ترین مهربانان استرا در عمل اندك قرار داده و خداوند مهربان بزرگ

 .والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته
 ه 9332 جمادی اآلخر ـ احمدالحسن

 





 :وردومـحــم

 های اعتقادیپرسش

 ؟اصول دین چند تا است :997 پرسش
دام سپس هر ک .نمایدمن بیان  اصول دین را برایتعداد که این است من از سید درخواست 

داوند تا اگر خ ؛آیه از قرآن بدون استفاده از هیچ حدیث یا تفسیری اثبات کندده ها را با از آن
 .جزو انصار باشم ،و بخواهدفرماید ر مقدّ

 و سپس هر کدام ؟چند تا است :کنممن پرسش در مورد اصول دین را برای شما تکرار می
شما را د خداون .ماییداثبات ن آیه از قرآن بدون استدالل به حدیث یا تفسیریپنج ها را با از آن
 .رومبرا  تا من راه خودمبنویس  چیزی نیافتی برایماگر  .قرار دهدرحمت مورد 

 قم  ـ ایران ـسعد صدیق  :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 فهخلی (،گمارنده) مُستخلِف :داردرکن  سهاست و  یاِستخالف و جانشیناصل دین همان 
 .با خود به همراه داردو علمی که خلیفه  (،جانشین)

 لِلْمَالئِکَةِ  رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ :فرمایدحق تعالی می .شده استابتدا بیان همان از ارکان این 
 نَحْنُ  وَ الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیها یُفْسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَلیفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِل  إِنِّی

 مَّ ثُ کُلَّها الْأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ * تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ إِنِّی قالَ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ
 ال بْحانَكَ سُ قالُوا * صادِقینَ کُنْتُمْ  إِنْ  هؤُالءِ  بِأَسْماءِ  أَنْبِئُونی فَقالَ  الْماَلئِکَةِ  عَلَى عَرَضَهُمْ 

 أَنْبَأَهُمْ لَمَّافَ بِأَسْمائِهِمْ  أَنْبِئْهُمْ آدَمُ یا قالَ * الْحَکیمُ  الْعَلیمُ أَنْتَ  إِنَّكَ  عَلَّمْتَنا ما إاِلَّ  لَنا عِلْمَ
 ام وَ تُبْدُونَ ما أَعْلَمُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ أَعْلَمُ إِنِّی لَکُمْ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ بِأَسْمائِهِمْ
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قرار  ایخلیفه زمین در من :گفت فرشتگان به پروردگارت چون و) (9)تَکْتُمُون کُنْتُمْ
 حال و بریزد هاخون و کند فساد آنجا در دهی کهقرار می را کسی آیا :گفتند .دهممی
 ،دانممی من نچهآ :گفت ؟کنیممی تقدیس را تو و گوییممی تسبیح تو ستایش به ما آنکه
 کرد هعرض فرشتگان به را آنها سپس .بیاموخت آدم به را هاتمام نام دانید * ونمی شما
 ما ؛وت منزهی :گفتند *دهید  خبر چیزها این هاینام به مرا گوییدمی راست اگر :گفت و
 آنها ،آدم ای :گفت *حکیم  دانای تویی .نیست دانشی ایآموخته ما به خود آنچه جز را
 تمنگف شما به آیا :گفت خدا ،کرد شانآگاه هانام آن از چون .کن آگاه چیزها هاینام از را
 یدداشتمی پنهان و کنیدمی آشکار آنچه بر و ،دانممی را زمین و هاآسمان نهانِ  من که

 (.؟آگاهم
گری های دیرا با نامارکان این توانیم می (خلیفه)جانشین های ویژگیبا توجه به 

است و خبرهایی را  (2)نبیاو  ،دهدخبر می (گمارنده)ف از مُستخلِ از آن رو که او  ؛بنامیم

ول رساو  ،کس دیگری فرستاده شدهبه سوی او به این جهت که  .آورددهنده می از خبر
ت کشد که همان علمی اسدوش می رای از سوی فرستنده است و رسالتی را بو فرستاده
  .ذکر شده استفوق  اتکه در آی

و شین جان ،گمارنده :باشدمیشامل سه رکن است که جانشینی بنابراین اصل همان 

  .و رسالت شده فرستاده ،یا فرستنده ؛نبی و انباء ،دهنده یا خبر ؛علم
الت تفصیکه در آن خواهد شد اهلل کتابی منتشر ءشاخالصه بود و انبه طور این 

پرست و سراست او سرپرست من  .و خداوند توفیق دهنده استباشد تری موجود میبیش
 .شایستگان

 والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته
 ه 9332 محرم الحرام ـ احمدالحسن

                                                                                                      
 .33تا  33 :بقره -9
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 ؟وجود دارد آیا خدا :998 پرسش
انتظار  ،اثبات برسانیمرا به  ....وصی و ،امام ،وجود پیامبرآنکه پیش از  .سالم علیکم

آیا  ؟چرا بشر را آفرید ؟وجود داردآیا خداوند  .رودمی آفرینندهداشتن وجود بیان اثبات 
 .و متشکرمما را مستفیض فرمایید  ؟خواهد به آرامش برسدمی

  سوئد ـ haidermawla :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

که این عالَم را به موجود حقیقتی داشتن وجود در خصوص برخی از دالیل عقلی 
 :باشدبه شرح زیر می ،وجود آورده

در  ،شانو برحسب وضعیت ،خیر یا هستند نیازبیبه خودی خود  یا موجودات شالف

ردد علت اول برگ به اگر برگردد و .گیرندجایگاه خود قرار میسیستم علت و معلول در 
زی که چی این استچرا که معنایش  باشد این امر باطل است؛ لمعلو یبرای دیگرکه 

 ؛آید که این نیز باطل استدر آنِ واحد هم باشد و هم نباشد یا همان تسلسل پیش می

ی نتیجه باید معلول دیگری در سلسله اهی است و درمحدود و متن ،چرا که هستی
نیاز به خودی خود بیای جز این نیست که حقیقتی صورت چارهکه در این ها باشدعلت
 .این امر مطلوب است وباشد 

رکب و مباشد میتغییر حال چرا که در  ؛باشدمیبلکه حادث  ،عالَم ازلی نیست شب

 که مسبوقموجود باشد در نتیجه باید قدیمی  ؛است (9)و هر حادثی مسبوق به عدم ،است

                                                                                                      
 خداییتوهم بیکتاب برگفته از  -تن، عدم بوده است )مترجمداشیعنی پیش از وجود  -9

 (.احمدالحسن
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 .باشدرا به وجود آورده و آن  (9)نبودهبه عدم 
لب این مط .حادث است ،کنیمجسمانی که در آن زندگی میکیهان عالَم جسمانی یا 

 ،ی باشداگر عالم جسمانی ازل .استبه اثبات رسیده نیز نوین  با تحقیقات فیزیكحتی 
 .ر دایمیشود در جنبش و تغییگونه که اکنون مشاهده میآننه  ،باشدثبات  باو پایدار باید 
در این وین نشناسی کیهانفیزیك تحقیقات توانید به تر میآگاهی بیشکسب برای 
اکنون به اینکه جهان حادث است و ازلی  باید ملحدانبنابراین  .نماییدمراجعه زمینه 
ادعای خودشان به آنچه علم مادی و قوانینش طبق چرا که آنها  ؛پایبند باشند ،باشدنمی

 .دانندکنند و آن را عملی میاقرار می ،کندبیان می

 این در پسِ  که دارد اشارهمطلب  این هب عالَماین  درموجود  منظ و حکمت شج

 .داشته باشد وجود حکیم ایدهندهنظم ،منظ و حکمت
 ریاهاد آب شوری ،کیفیتاین  با زمین یپوسته یهاطبقه وجود :منظ این هایمثال

 .رودها آب داشتن جریان و
 :ربه عبارت بهتیا  ؟اینکه چرا خداوند انسان را آفرید :اما در مورد پرسش دیگر شما

ت این پرسشی اس ؟موجودات استاین یکی از نیز را آفرید و انسان مخلوقات چرا خداوند 
دّم و هیچ تق) کندچیزی کم نمی از آنو ر اثبات وجود خداوند سبحان چیزی اضافه بکه 

تعال م سبحان واو اگر با دالیل پیشین وجود  (.کندتأخّری در این خصوص ایجاد نمی
واهم خهای دیگر شما را پاسخ آیم و پرسشبه جلو میبا شما یك گام  ،شودثابت برایت 

  .شایستگان سرپرست واست  من سرپرست او .است دهنده توفیق خداوند و .داد
 ه 9332 الحرام محرم ـ احمدالحسن

 ؟چه بود ،ی مشرقی که مجوس را به عیسی هدایت کردستاره :996 پرسش

 .شرق در انجیل متیاز  عیسی یستارهی درباره یپرسش
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

                                                                                                      
 (.احمدالحسن خداییتوهم بیبرگفته از کتاب  -یعنی چیزی که ابتدا و آغازی ندارد )مترجم  -9
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سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
  .کثیراً

 !درود و رحمت و برکات خداوند بر شما !احمدالحسن ،من آقایم و موالی
 ثابت بِدارد و ما را با رحمت یاری شما  خواهم که ما را بر والیت واز خداوند می

ه باز سوی انصاری است که  یاین پرسش .قرار دهد تانپیشگاهجزو شهیدان  شسبحان
 .نداهداشت  آن را از امامپاسخ درخواست ترجمه و  و گویندعربی سخن نمیزبان 

 را از مشرق به سوی عیسی گانهسه ی که مجوسیانمشرق یستاره :پرسش

 ؟چیست ،آورد
 هیرودیسِ پادشاه ایام در عیسی چون و 9» :آمده است اصحاح دوم انجیل متیدر 

کجا  :گفتند 2 آمده اُورشلیم به مشرق از چند مجوسی ناگاه ،یافت تولّد لَحمِ یهودبیت در
سجده در برای  و دیده مشرق در را ی اوستاره زیرا ؟است یهود پادشاه که مولود آن است

 .«ایمآمده او پیشگاه
  آمریکا  ـبرادر دارن  :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ان نورانی موجود در آسم اگر ستارگان  .استوار بداردهایت را و گامتوفیقت دهد خداوند 
ه نور خود کو ستارگان و سیارات  ،است تعداد آنها کمتر کنیبا سایر سیارات مقایسه را 

کمی  تعداد ،با فضای وسیعی که در آن شناور هستندنیز در مقایسه کنند را منعکس می
نتیجه  در .بزرگی داشته باشد تأثیرگذار است و چه بسا تأثیرهر جرمی در فضا  هستند.

شوند که گِردش بچرخند برخی از اَجرامی که در حدود تأثیرگذاری آن هستند، مجبور می
بینیم که برخی ستارگان حول برخی می لذا .کنندگویی برای او خضوع و خشوع می ؛

یارات ها نیز گرد سچرخند و ماهکنند و همچنین سیارات گرد ستارگان میدیگر گردش می
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رم رد جگِ ،های شمسی بسیارو منظومهو تجمعات بزرگی از غبار و سیارات و ستارگان 
امیده نکند و سیاهچاله در کیهان ایجاد می هبسیار بزرگی که چیزی شبیه یك حفر

ای هستیم کلمه آن م جسمانی که ما قادر به مشاهدهاین عال .کنندگردش می ،شودمی
ر که طوهمان ؛داریم را از شنیدن باز خودهای د گوشتوانمیو از کلمات خداوند است 

دهیم و از آن بفهمیم که انبیا و کسانی که خودشان را وقف  توانیم به آن گوش فراما می
خلفا و یا از آن بفهمیم  ؛انداندك ،چون ستارگانهم ،پروردگارشان کردندخدمت به 

بینیم که می ؛کنندد که از جانشینان دیگر پیروی مینجانشینانی برای خداوند وجود دار
درست مانند خورشیدهایی که  ،کندپیروی می  و علی از محمد  هارون از موسی
ان مخلصی وجود دارند که از پیامبران مؤمنهمچنین  .چرخندمی ی دیگرگِرد خورشیدها

 متوانیهمچنین می .چرخندمانند سیارات که گرد خورشیدها میهدرست  ؛کنندپیروی می
 ؛باشدانسان در این عالم و بر مردم به میزان اخالصش برای خداوند می تأثیردریابیم که 

اجرام آسمانی در هستی که به میزان جرم آنها و انرژی که از آنها  تأثیردرست همانند 
 توانیم بفهمیم که اگر انسان برایهمچنین می .بستگی دارد ،شودصادر یا منعکس می

ر طوباشد همانبه خودی خود فروزان میشود که خداوند خالص گردد تقریباً نوری می
به عبارت دیگر نزدیك به نوری  ؛تندها تقریباً به خودی خود فروزان هسکه خورشید

د خداون» :چرا که او بر صورت خداوند خلق شده است ؛شود که ظلمتی در آن نیستمی
او را به صورت  .پس خدا آدم را به صورت خود آفرید» (9)،«آدم را بر صورت خویش آفرید

ه در بسیار قدیمی ک یگرد گودال ،بینیم که تعداد بسیار زیادی از اجراممی (2).«خدا آفرید
در حالی که او از بلعیدن هر آنچه  چرخندمی ،مرکزش چیزی به نام سیاهچاله قرار دارد

دارد و آنها نیز از گردش گرد آن دست نمی افتد دست برنها که در دهانش میآاز 
شدن  ههستند و گویی خواهان بلعید خودشان تی هالکآنها شیفتهگویی  ؛کشندنمی

ر دهان دو او کنند محیط بر او هستند در حالی که خودشان تصور می ؛اشندباو می توسط

                                                                                                      
 .933ص  :؛ توحید صدوق933ص  9ج  :کافی -9

 .9سفر پیدایش ـ اصحاح  :تورات -2
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ر کنیم و هنگامی که با شودرست مانند ما که همگی گرد دنیا گردش می ؛قرار دارندآنها 
در حالی  ؛کنیم ما در حال بلعیدن آن هستیمتصور می ،کنیمو اشتیاق در آن زندگی می

ها زمان و حشرات بدن .گذاردلعد و از ما چیزی باقی نمیبکه او از اولین تا آخرین را می
 یِ افتند چیزی جز زشتو از ارواحی که در سیاهچال دنیا می پوسانندکنند و میرا خرد می

اند از ما کسانی که انتخاب چه اندك .ماندباقی نمی ،ای که نوری در آن نیستتیره
یزند و ی این دنیا بگرکنند از این سیاهچال برکنار بمانند تا با ارواح نورانی از جاذبهمی

ی درست مانند تعداد کمی از اجرام که در فاصله ؛در سیاهچال تاریك آن سقوط نکنند
 .کنندوری از سیاهچاله گردش مید

ه آن توانیم بنتیجه پیوسته می خداوند است و در کالمکیهان  ،طور که گفتمهمان

ن کلمه اگر به ای .بنگاریم ،گویددهیم تا آنجا که کتابی از آنچه این کلمه می گوش فرا
 (سیعی)گوش بسپاری چه بسا نیاز نباشد به شما بگویم آنها که به سوی یسوع 

کلمات خداوند گوش به چرا که شما خواهید فهمید که آنها  ؛ای دیدندآمدند ستاره
ود آنها را راهنمایی فرم رؤیاخداوند با  ؛ی شبانه دیدندرؤیاپس ستاره را در  ،نداهسپردمی

و خواهی  ؛ یعنی یسوع ؛فرود آمد سای مبارك در سرزمین مقدکه نور و ستاره
هایش را دیدند و آسمان نیز آنها را به هایشان آسمان و ستارهفهمید که آنها با چشم

و هر چیزی آنها را به آن کرد فرود آمد راهنمایی  ی مباركکه در آن ستاره سمتی
آنها به شدت به کلمات خداوند  .راهنمایی نمود  ()عیسی ی مبارك یعنی یسوعستاره

آنها را به سوی  ،از همین رو این ستاره را در هر چیزی دیدند و همه چیز ؛دادندگوش می
توانی خداوند را در شما می .هدایت نمود (عیسی) ی مبارك یعنی یسوعآن ستاره

در هر چیزی که هر روز با شما  ،در ستارگان ،در آسمان ،در کلماتش ،هر چیزی بشنوی
چرا که شما انسان هستی و  ؛توانی در اعماق وجودت خدا را بشنویمی .کندبرخورد می
 .ی برتر خداوند استانسان کلمه

 .برکاتهوالسالم علیکم و رحمة اهلل و 
 ه 9333 جمادی الثانی ـ احمدالحسن

 نیز بسیار چیزهای دیگر منظور از )بسیاری چیزها( که عیسی با )و :975پرسش 
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 دارم...( قصد کرد، چیست؟

 حمدم و آل محمدعلی  اهلل و صلى العالمین،رب الرحیم. الحمدهلل الرحمن اهللبسم

 تسلیماً کثیراً. و سلم و المهدیین األئمة

 !، درود و رحمت و برکات خداوند بر شمااحمدالحسنآقا و موالی من 

قدم بدارد و ما را از کسانی خواهم که ما را بر والیت و یاری شما ثابتاز خداوند می

شی شوند. این پرسقرار دهد که با رحمتی از جانب خود در پیشگاهتان به شهادت نائل می

گویند و درخواست ترجمه و پرسیدن آن است از سوی انصاری که به عربی سخن نمی

 اند.داشته را از امام

این عبارت را در انجیل یوحنا ـ اصحاح شانزدهم  که عیسیهنگامی :پرسش

 طاقت بگویم، ولی اآلن شما که به دارم نیز چیزهای دیگر بسیار و 92)فرماید: می

 (.ندارید تحمّلشان را

نماید ولی مردم زمانش تحملش را ندارند، قصد آن را می این اموری که ایشان

 چیست؟ آیا مردم زمان ما توانایی تحمل آن را دارند؟

 علیکم و رحمة اهلل و برکاته.السالم

 آمریکا ـ دارن برادر: فرستنده

 :پاسخ

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 و المهدیین و سلممحمد و آل محمد االئمة اهلل علیالعالمین، و صلیرب هللو الحمد

 تسلیماً.

از د. نماینکند و روایات به آن اشاره میعلومی است که قائم بین مردم منتشر می

حرف دارد و  وهفتبیستعلم ) که فرمود:است شده روایت امام صادق ابوعبداهلل

دو حرف از علم این مردم تا امروز جز  ،ند دو حرف استاهآن چیزی که انبیا آورد یهمه
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 و آنارج خنیز را حرف دیگر علم  وپنجبیستظهور کند  پس اگر قائم، .دانندچیزی نمی

 وهفتبیستتا کند ی آن میضمیمهنیز را کند و این دو حرف را بین مردم منتشر می

 .(9)(شودمنتشر حرف علم بین مردم 

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکموالسالم

 ه 9333الثانی احمدالحسن ـ جمادی

 ی تکامل داروین، صحیح است؟آیا نظریه :971پرسش 

 ...برکاته و اهلل رحمة و علیکمموالی من و قائم آل محمد! سالم

زبان آمده و پرسش ایشان در قسمت نظرخواهی پرسشی از برادران انگلیسی

ـ درود بفرست و امامان و مهدیینشده است. خداوندا! بر محمد و خاندان ایشان ـترجمه

خواهم در یاری و نصرت ارزانی دارد. موال و امام من، احمدالحسن! از خداوند میبرکت 

 شما باشم.

ننده کغایت گیجای بهی تکامل چارلز داروین صحیح است؟ این نظریهآیا نظریه

الیل مبتنی بر آثار ها بسیاری از دالیل ابتدایی از علم وراثت تا داست؛ چراکه آن

را در  ...سلولی وی تكهای مربوط به موجودات زندهمانند کاوششناسی باستان

 علیکماختیاردارند. موالی من! امیدوارم شما این آشفتگی و حیرانی را حل نمایید. والسالم

 .برکاته و اهلل رحمة و

 ـ کانادا محمد اختر: فرستنده

 :پاسخ

                                                                                                      
 .336ص  42ج  :بحاراالنوار -9
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 اهلل الرحمن الرحیمبسم

و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  محمداهلل علیالعالمین، و صلیرب هللو الحمد

 تسلیماً.

لی طورکهایتان را استوار بدارد. بهخواهم شمارا توفیق عطا فرماید و گاماز خداوند می

تواند منکر شود مگر کسی که به معنای آن کس نمیی تکامل را هیچامروزه مسئله

ماً تکامل وجود خواهد آگاهی ندارد. اگر تمایز، انتخاب و وراثت وجود داشته باشد حت

شناسی و های باستانای تقریباً بدیهی است و اثباتش حتی به کاوشداشت. این مسئله

مواره بوده و گونه هعلم کالبدشناسی تطبیقی نیاز ندارد. تمایز ژنتیکی بین افراد یك

افراد را در برگرفته که اغلب متناسب با برخی افراد گونه  هست و همچنین طبیعتی که

ـ نسبت به دیگران هست، وجود دارد. وراثت نیز های برتر را با خوددارندکسانی که ژنـ

وند شتا زمانی که تولد وجود دارد، موجود است و تا زمانی که این سه ویژگی یافت می

ـ ها خالی نبوده استگیری حیات هرگز از آنهایی که زمین از زمانی شکلویژگیـ

زند اگر از روی جهل ت. آنچه از برخی مردان دینی سر میتکامل نیز وجود خواهد داش

 صرفاً از سر عِناد و لجاجت خواهد بود؛ چراکه نسبت به معنی تکامل و تفاصیلش نباشد

پندارند که تکامل با متون دینی در تعارض است. حقیقت این است که ها چنین میآن

ا ها ببینید که آنحال میایندانند و باها حتی معنای پیدایش و ارتقا را هم نمیآن

مثال عنوان. بهکنندگویند و انکار و تکذیب میگستاخی تمام به صورتی اشتباه پاسخ می

ت نوعی دیگر هسها معتقدند که تکامل به معنی ارتقا و جهش از یك نوع بهبرخی از آن

ز یك ا گویند که تکاملشناس کنونی و حتی داروین، نمیکه دانشمندان زیستدرحالی

بگوید  یابید کهشود! کسی را نمینوع به نوع دیگر که کامالً متفاوت هست، حاصل می

با  هایی کهماهی مورد؛ حتی در یافتهتکامل طور مستقیم به حیوان دوزیستماهی به

م از طور مستقیگوید ماهی بهروند کسی نمیها راه میهایشان روی گلاستفاده از باله
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شده است. ( منتقل = mudskipperخورَك ماهی دوزیست )گل ماهی آب زیست به 

که اینان شوند؛ درحالیها منتقل نمیها و سنّتگیرند که عادتبرخی بر تکامل اشکال می

کنند و اینکه تمایز موردنظر، تمایز ژنتیکی است و حتی الفبای تکامل را هم درك نمی

مثال حرکت بر روی دو  عنوانباشد! بهیها و رفتارها نمها، سنّتتمایز مربوط به عادت

ی تنهایی ارزشعادت بهاثر عادت به دست نیامده است ـ پا که وجه تمایز بشر هست بر

شده، صورت پذیرفتن انتخاب شود؛ بلکه آنچه حاصلـ چراکه به ارث برده نمیندارد

 .های برتر را دارند، هستطبیعی برای افرادی که ژن

انکار تکامل همانند انکار چرخیدن زمین درگذشته هست و دالیل طورکلی امروزه، به

« د استمولّ عدم نا» ی تکامل تعارض ندارد. دلیلکشد با نظریهعقلی که قرآن پیش می

ْالْخَالِقُونَ  هُمُ  أَمْ شَیْءٍ غَیْرِ مِنْ خُلِقُوا أَم(9) (خالق خود ای اندآمده دیپد چیزاز هیچ ایآ 

باشد و چنین تصوری وجود ندارد مگر در ی تکامل در تعارض نمینظریهبا  (؟اندخویش

ی انفجار بزرگ در تعارض ی جاهالن! آری، ممکن است این توهّم که با نظریهمخیّله

توم ی مکانیك کوانجهت که این نظریه )انفجار بزرگ(، نظریههست شکل گیرد؛ ازاین

طورکلی ستی از هیچ را تفسیر کنند؛ و بهتوانند پیدایش همی (M-Theoryی ام )و نظریه

 ای کیهانی و فراتر از حدود این زمین هست.این نظریه

هست )از آن جمله دلیل « صفت اثر داللتی است بر صفت مؤثر»دلیل دیگر، 

بسا این هست( و چه ...دار بودن و دلیل حکمت و مندی، دلیل نظم، دلیل هدفقانون

ی تکامل در تضاد هست، ولی دلیل چنین پنداری را به ذهن متبادر سازد که با نظریه

ها برای اثبات آن کفایت درواقع تعارضی با آن ندارد؛ چراکه وجود داشتن قانون ژن

ند است و این می ژنتیکی قانونکند و این یعنی اینکه نیاز داریم ثابت کنیم نقشهمی
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 ای است که ثابت است.مسئله

نی روشاما متن دینی و روایی نیز با تکامل در تعارض و تضاد نیست و حتی به

 هایی از برخی متون دینی:اش نیز هست. مثالتأییدکننده

 اتٍ سَماو سَبْعَ  اللّهُ خَلَقَ فَیْکَ تَرَوْا أَلَمْ*  أَطْواراً  خَلَقَکُمْ وَقَدْ :دیفرمامی متعال وندخدا

 (9)باتاً نَ اْألَرْضِ مِنَ أَنْبَتَکُمْ وَاللّهُ*  سِراجاً الشَّمْسَ وَجَعَلَ نُورا هِنَّیف الْقَمَرَ جَعَلَوَ*  طِباقاً

 بقهطرا  آسمانهفت خدا چگونه دینیبنمی ایآ*  دیافریب مختلف هایحالت در شماراو )

 راشما خدا و*  ؟دیگردان چراغشان را دیخورش و ها،آن یروشن را ماه و*  ؟دیافریب طبقه

 (.دیانیبرو نیزم از ینبات چون

هایی و شمارا در مراحل و حالت) أَطْواراً  خَلَقَکُمْ وَقَدْ ظاهر متن واضح است:

های گانه هست و آسمانهای هفتها و مراحل، آسمانو مثال این حالت (بیافرید

موضوع  باشند. سپسمیبندی شده بندی و رتبهگانه ازنظر تکامل و پیچیدگی درجههفت

 چون شمارا خدا و)نَباتا اْألَرْضِ  مِنَ  أَنْبَتَکُمْ  وَاللّهُ کندرا با وضوح بیشتری بیان می

و معنی آن چنین است که شما محصول بذری هستید که  (دیانیبرو نیزم ازگیاهی 

دیگر عبارتبهیا  (دیانیبرو شما خدا و) أَنْبَتَکُمْ  وَاللّهُ خداوند در زمین کاشته است

ی ژنتیکی خداوند نام نهیم که در زمین کاشته شد و درنهایت، توانیم آن را نقشهمی

هدف، رسیدن به جسمی بود که برای پذیرا شدن نفس انسانی که از گل مرفوع در 

 ی روح در آن آفریده شد، آماده گردد.آسمان اول و نفخه

که از آنگاه عزّوجلخداوند ) فرمود:شده است که روایت از امام محمد بن علی باقر

زمین را آفریده، هفت عالمیان خلق کرده است که از فرزندان آدم نیستند، آنان را از خاك 

ها را یکی پس از دیگری با عالَمی که داشتند در زمین جای داد، روی زمین آفرید و آن
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 (9)(.ق کردآدم پدر بشر را آفرید و فرزندانش را از او خل عزّوجلسپس خداوند 

ما خواهم ش پرسششاء اهلل کتابی در پاسخ به این طورکلی، انخداوند توفیقت دهد! به

ی پیدایش، ارتقا و انفجار بزرگ را بیان خواهم کرد و مواردی که نگاشت و در آن نظریه

باشد را نیز بیان خواهم کرد؛ و ها صحیح نمیدر این خصوص صحیح و آنچه از آن

های توحید را از همین نظریاتی که برخی جاهالن و خدایی و نشانههمچنین توهّم بی

کنند در تعارض با دین و وجود خداوندگار هست، بیان یقت فکر میافراد نادان به حق

زودی منتشر خواهد شد و امیدوارم مرا در دعایتان فراموش اهلل بهشاءان (2)خواهم نمود.

 نکنید.

 علیکم و رحمة اهلل و برکاتهوالسالم

 ه 9333الثانی احمدالحسن ـ جمادی

 ...أَحْمَدُ  اسْمُهُ  بَعْدِی مِنْ  یَأْتی بِرَسُولٍ  مُبَشِّراً وَآیا این سخن عیسی  :972پرسش 

 در انجیل وجود دارد؟

 الرحیم الرحمن اهللبسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمدعلی اهلل وصلى العالمین،رب و الحمداهلل

 .تسلیماً 

 !، درود و رحمت و برکات خداوند بر شمااحمدالحسنآقا و موالی من 

قدم بدارد و ما را از کسانی خواهم که ما را بر والیت و یاری شما ثابتاز خداوند می

ی شوند. این پرسشقرار دهد که با رحمتی از جانب او در پیشگاهتان به شهادت نائل می

گویند و درخواست ترجمه و پرسیدن آن است از سوی انصاری که به عربی سخن نمی
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 شده است )مترجم(.ترجمه
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 اند.داشته را از امام

فرماید: می 6ی ی صف آیهدر قرآن کریم در سوره که عیسی: هنگامیپرسش

َیَدَیَّ  یْنَ بَ لِما مُصَدِّقاً إِلَیْکُمْ اهللِ رَسُولُ  إِنِّی إِسْرائیلَ  بَنی یا مَرْیَمَ ابْنُ عیسَى قالَ  إِذْ و 

 هذا اقالُو بِالْبَیِّناتِ جاءَهُمْ فَلَمَّا أَحْمَدُ اسْمُهُ بَعْدِی مِنْ یَأْتی بِرَسُولٍ مُبَشِّراً وَ التَّوْراةِ مِنَ

 بر خدا یفرستاده من اسرائیل،بنی ای: گفت مریم بن که عیسیآنگاه و) مُبین سِحْر 

پس  هک پیامبری به و کنم،می تصدیق است بوده من از پیش که را توراتی هستم، شما

 ودخ روشن آیات با پیامبر آن چوندهم. می تانبشارت است، احمد نامش و آیدمی از من

 (.آشکار است جادویی این گفتند: آمد،

صورت در انجیلی که در اختیار ما است، لکن به آیا این عبارت از عیسی

ر طوصورت ناقص؟ یا بهشده یا جزئی وجود دارد؟ یعنی آیا وجود دارد ولی بهتحریف

 شده است؟کامل حذف

 کاته.علیکم و رحمة اهلل و بروالسالم

 آمریکا ـ دارن برادر: فرستنده

 :پاسخ

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً.اهلل علیالعالمین، و صلیرب هللو الحمد

های عهد قدیم و عهد را در عهدین )کتاب ی ذکر شدن حضرت محمددر کتابی مسئله

خداوند حفظشان کند، در روزهای آتی آن را منتشر خواهند نمود جدید( بیان نمودم.  انصار که 

مند گردید. امیدوارم مرا در کنند، تا از آن بهرهی آن برای شما میاهلل اقدام به ترجمهشاءو ان

 .دعای خود فراموش نکنی

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکموالسالم

 ه 9333الثانی احمدالحسن ـ جمادی
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 (اَیْنَ صَدْرُ الْخَالئِقِ ذُوالْبِرِّ وَالتَّقْوى) در دعای ندبه( صَدْرُ الْخاَلئِقِمعنی ) :973پرسش 

 چیست؟

ا سرآغاز آفریدگان کج)( یْنَ صَدْرُ الْخَالئِقِ ذُوالْبِرِّ وَالتَّقْوىاَ)در دعای ندبه آمده است: 

ا سبحان م ( چیست؟؟؟ خداوندصَدْرُ الْخَالئِقِمعنای ) (است؟ همان صاحب نیکی و تقوا

 قدمان بر والیت شما قرار دهد!را از ثابت

 فرستنده: ابوحیدر ـ عراق ـ بصره

 :پاسخ

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم اهلل علیالعالمین، و صلیرب هللو الحمد

 تسلیماً.

و جلو افتاده هست و  به معنای پیش افتاده (سرآغاز آفریدگان) (صَدْرُ الْخَالئِقِ)

ی خلق هست و از تر از بقیهی خداوند با عمل و اخالصش در زمان خودش پیشخلیفه

 ی خلق است.سوی خداوند نیز با تنصیب و قرار دادن الهی مقدّم بر بقیه

 احمدالحسن

فاق تر اتافتد، پیشکنیم چیزی که برایمان اتفاق میگاهی حس می :974پرسش 

 افتاده.

ق افتاده تر اتفاافتد، پیشکنیم چیزی که برایمان اتفاق میاوقات حس می چرا گاهی

توانیم چیزی ی این اتفاقات وجود دارد؟ آیا می(؟ آیا رازی در پس پردهdéjà vueاست )

 از آن را بدانیم؟

 فرستنده: کارولین هورن ـ آلمان
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 :پاسخ

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم اهلل علیصلیالعالمین، و هلل ربو الحمد

 تسلیماً.

تواند از طریق خواندن در لوح محو و اثبات آسمانی به برخی از روح انسان می

تواند صورت پذیرد؛ های مختلفی میهای آینده آگاه شود، که این عمل از راهغیب

بینید ی است که در خواب میها که روشن و معروف است همان رؤیایی این راهازجمله

ود. شزمانی چند در عالم واقع محقق میبیند، پس از مدتو به همان صورتی که آن را می

در عالم  کهشوید؛ ولی هنگامیبینید و در بیداری از آن، غافل میگاهی اوقات رؤیایی می

ست؛ یا ا تر چنین چیزی بر شما گذشتهشوید که پیشافتد، متوجه میواقعیت اتفاق می

ذشته اید بر شما گآورید که آن موضوع در رؤیای پیشینی که فراموشش کردهبه یاد می

درنتیجه علت احساستان به این مطلب که این  و مانید،است و یا اینکه از آن غافل می

 کنید.اتفاق درگذشته بر شما گذشته است را درك نمی

 احمدالحسن

که شیاطین در کند درحالیمعصیت می چگونه انسان در ماه رمضان :970پرسش 

 بند هستند؟

 اهلل الرحمن الرحیم...بسم

 اهلل و برکاته...علیکم و رحمتسالم

 محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً...اللهم صل علی

 فرماید:ی رسول خدا که درود و صلوات پروردگارم بر ایشان باد، میدر خطبه

هستند؛  و شیاطین در غل و زنجیر)( یکمعل یسلّطهان الأسألوا ربکم امغلولة ف یاطینوالش)
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ان اگر شیاطین در ماه رمض (.ها را بر شما مسلط نکندپس از پروردگارتان بخواهید که آن

ها در غل و زنجیر هستند، پس چگونه انسان در ماه رمضان مرتکب گناهان و معصیت

و جسارت بر خداوند، افطار عمدی و سایر موارد را  شود؟ ما فسادهای بسیار، جرئتمی

 کنیم!مشاهده می

ای بسیار نزدیك خداوند شمارا مورد حمایتش قرار دهد و استوارتان بدارد و در آینده

 کننده است.تان دهد؛ که او شنوای اجابتتمکین

 فرستنده: نرجس ـ بحرین

 :پاسخ

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم اهلل علیالعالمین، و صلیربهلل و الحمد

 تسلیماً.

اگر شیاطین جن در ماه رمضان در غل و زنجیر هستند به این معنی نیست که 

شیاطین انسانی هم در غل و زنجیر باشند و همچنین به این معنی نیست که انسان 

اش، یی وجودظلمت و تاریکی در صفحه فرشته شده باشد؛ بلکه او، همان انسان است و

یاطین ها و شبار شیاطین جن از ابلیسسوی گناه و معصیت، یكدهنده بهوجود دارد. سوق

ز باشد. برخی اانسانی هستند و بار دیگر نفس انسان و ظلمتی که در آن است، می

از ماه  شاش را پیباشند. کسی که زندگیتر از شیاطین جن میهای انسانی خبیثنفس

هیچ  بسارمضان در غفلت گذرانیده تا آنجا که ظلمت بر نفسش چیره شده باشد، چه

توانید در غل و زنجیر شدن شیاطین طورکلی می ای از ماه رمضان عایدش نشود! بهبهره

در ماه رمضان را کرامت و کمك و یاری الهی برای کسی که خواستار توبه و ارتقا در 

استفاده  یفرصت خوبی برای کسی است که اراده ،بدانید. این ماه ها باشد،ملکوت آسمان



 91 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

 سوی بهترینی اخروی آن را بهاش را تغییر دهد و نتیجهخواهد زندگیاز آن را دارد و می

سایر  و« جهاد، درب بهشت است»تر را با خواندن کتاب توانی تفاصیل بیشببرد. می

 ام، دریابی.بیان نمودهها هایی که این موارد را در آنکتاب

 هـ 9333احمدالحسن ـ 

 .«دستور به دعا کردن»و « رضایت به قضا»چگونگی توفیق بین  :979پرسش 

 الرحیم. آقای من! یمانی وصی بزرگوار. الرحمن اهللبسم

 برکاته و اهلل رحمة و علیکمسالم

ضا قاشکالی در خصوص چگونگی توفیق و جمع بین دستورات الهی در خشنودی به 

و اینکه از باالترین درجات پرستش خداوند سبحان است، و بین دستورات الهی به دعا 

ترین مسائل و اینکه و تضرع به درگاه خداوند سبحان و درخواست از او، حتی در ساده

 و مغز پرستش خداوند سبحان و متعال است، وجود دارد. دعا هسته

خشنود بودن به قضا، و در دستور به دعا دیگر، آیا در دستور به راضی و عبارتبه

 توان این دو را با یکدیگر تصور نمود؟تعارضی وجود ندارد؟ چگونه می

 عراق ـ شیخ عارف حلی: فرستنده 

 :پاسخ

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم اهلل علیالعالمین، و صلیرب هللو الحمد

 تسلیماً.

دعای ما که به قضا در آینده و اینکه برای ما خوب باشد، تعلق دارد با خشنود بودن 

مثال من عنوانبریم، منافاتی ندارد. بهما با قضای فعلی و وضعیتی که در آن به سر می
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ام، راضی هستم؛ چراکه در ضمن قضای خداوند به بیماری که اکنون گرفتارش شده

نش بنابراین دا؛ ازاین زمان، شفا پیدا کنمکنم که پسمی حال دعاداده است و درعینرخ

شده است و راضی ام در ضمن قضای خداوند واقعمن به اینکه در حال حاضر بیماری

ا گویم که خداوند اراده فرموده تترم یا میبودنم به آن، به این معنی نیست که من آگاه

ای ترتیب بگویم به قضاینتا به ی عمر بیمار بمانم،روز دیگر یا سال دیگر یا بقیه

 کند، راضی و خشنود هستم و دعا را رها نمایم.خداوندی که تغییر نمی

های غیبی مانند رؤیای هشداردهنده، بدانی حتی اگر از سوی خداوند و از راهی از راه

ه وانی بتدارد، می بر که چنین اتفاقی فردا خواهد افتاد و اتفاقی است که آزار و زیانی در

درگاه خداوند دعا کنی یا صدقه بدهی تا خداوند این زیان و آزار را از شما برطرف نماید؛ 

د، نیست. الکتاب باششده در امچراکه این مطلب، قضای خداوندی که تغییر نکند و نوشته

رسانی( از وجهی از وجوهات موجود در لوح محو و اثبات در مورد بلکه اخبار )اطالع

 صورت دیگر، واقع شود.تواند اتفاق نیفتد و یا بهچیزی است که می

ی نهایی و قطعی که حاصل خواهد شد خبر نداریم؛ کنیم؛ چراکه از نتیجهما دعا می

کنیم تا آزاری که ی خداوند در مورد ما هست. ما دعا میهمان چیزی که قضای آینده

 فَبِما مُصیبَةٍ مِنْ أَصابَکُمْ ما وَی اشتباه ما به وجود آمده است، باقی نماند: درنتیجه

 خاطر به که به شما رسد، و هرگونه مصیبتی) کَثیر عَنْ یَعْفُوا وَ أَیْدیکُمْ کَسَبَتْ

این دعا  (.گذرداز بسیاری درمی خدا اید وآوردهایی است که خود به دست آوردهدست

 مورد ما جریان اکنون درکردن ما با رضایت و خشنود بودن ما به قضای خداوندی که هم

کنیم، منافاتی ندارد و شکر خداوند را در مورد دارد و واقعیتی است که در آن زندگی می

 آوریم.جا میآن به

 هـ 9333احمدالحسن ـ 



 98 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

 تأویل قرآن و متون شرعی. :977پرسش 

ی تأویل قرآن و سایر از سوی انصار در کویت در مورد مسئلهاحمدالحسن از سید 

 پاسخ ایشان به شرح زیر هست. ...پرسیده شدمتون شرعی 

 پاسخ:

 علیکم و رحمة اهلل و برکاته. الحمداهلل سالم

هایتان را استوار عزیزان مؤمن در کویت و جاهای دیگر، خداوند حفظتان کند و گام

الخیر است، این بدارد. در این روز بزرگ که جمعه بیست و چهارمین روز از ماه شعبان

کنم که مراجعه به خلیفه و جانشین خداوند و پرسش خطاب به شما عرض میبیانیه را 

ی کوچك و بزرگ، همان دین خداوند، راه خداوند و راه های دین در هر مسئلهاز آموزه

بیت هست. دین خداوند این است که معصومی وجود دارد که مؤمنان از او تقلید و اهل

کنند. چیزی به این نام وجود ندارد که عه میشان به او مراجهای دیندر شناخت آموزه

 ی خداوند تکلیف شده باشد، اقدام به تأویل و استنباط احکامکسی که به پیروی از خلیفه

طورکلی بر اساس متن فقهی یا اعتقادی از طریق رؤیا یا روایات یا از سخن من یا به

)دینی( یا محکم است طور عمومی، متن دینی نماید؛ این گمراهی در گمراهی است. به

شود، و اگر متشابه باشد، به ما یا متشابه؛ اگر محکم باشد، گرفته و به آن عمل می

شود تا آن را بیان و موردش را مشخص نماییم. الحمداهلل امروز بیت باز گردانیده میاهل

توانید از او پرسش کنید و در مورد هر ی خداوند در بین شما حضور دارد، میخلیفه

توانید به او مراجعه نمایید. کسی که از مراجعه به معصوم ی کوچك و بزرگی میئلهمس

گردان شود، از صراط مستقیم ی کوچك و بزرگی رویحاضر و تقلید از او در هر مسئله

 بیت دور شده است.منحرف و از ما اهل

یا  یهرکسی که مدعی شود، توانایی تأویل و شناخت احکام یا عقاید را از متن دین
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از طریق رؤیا یا از سایر موارد شبیه به آن، بدون اینکه به ما مراجعه کند و از ما بپرسد، 

سپس مردم را به گرفتن سخن خودش یا به راهی که بدعت نهاده است دعوت  دارد و

کند، سوی خودش دعوت میشود بهکند، چنین شخصی مانند امامی که از او پیروی می

شود، به راه و روش و دینی که خودش ابداع کرده می رویبالهدن که امامی یا همانند

خواند؛ و این، همان انحراف از دین خداوند و از خلیفه و جانشین خداوند است، فرامی

است. بر او است که از چنین عملی بازگردد و راهش را تصحیح نماید؛ اگر مؤمن و 

 بیت هست.روی ما اهلدنباله

)دینی(  ی امام و جانشینی است که متنکنندهکید بر متن تعیینجایگاه رؤیا در دین، تأ

در شب  طور که در وصیت رسول اهلل حضرت محمد نماید )همانبه او اشاره می

 ایشود و عقیدهعقیده و احکام شرعی از جانشین خداوند دریافت می وفاتش هست(.

ؤیایی نزد شما آمد و شود. هر کس با رجدید و حکم فقهی جدیدی از رؤیا گرفته نمی

چنین چیزی را از شما درخواست نمود، آن را به صورتش بکوبید و هیچ اغماض و 

پوشی در این خصوص وجود ندارد؛ البته این، بدون در نظر گرفتن بررسی در چشم

خصوص راست یا دروغ بودن او است، یا اینکه رؤیا از سوی خداوند یا شیطان و یا هوای 

 .نفس، هست

است که در قرآن تدبر و اندیشه کند و این، غیر از تأویل و تالش برای  بر مؤمن

قینی صورت قطعی و یدریافت حکم متشابه و معین کردن وجه موردنظر از متن متشابه به

 .هست

 9336الخیر شعبان 23احمدالحسن ـ 
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 حمور سوم:

 های فقهیپرسش 

 )استفاده از( صلیب. و پوشیدن :978پرسش 
 امیدوارم در خیر و عافیت باشید. علیکم.سالم

ها بر ایشان باد، که برترین درود و سالماحمد آیا جایز است به جهت احترام به امام 

به صلیب  جای مسیح عیسی بن مریمکه ایشان به ما از صلیب استفاده کنیم؛ چرا

 کشیده شد؟

 تان به شما پاداش نیکو عطا فرماید.جهت توضیحه خداوند ب
 ادم شما مأنیس ـ انگلستانبرادر و خ

 :پاسخ
 اهلل الرحمن الرحیمبسم

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم اهلل علیالعالمین، و صلیرب هللو الحمد

 تسلیماً.

 خود، جایز است.خودی پوشیدن صلیب )استفاده از صلیب( به

 ه 9336احمدالحسن ـ 

 تصرف در ثلث وصیت مخصوص به نیازمندان. :976پرسش 

ها این ی آنسال است که مرحوم شده و وصیتی نموده که ازجمله 23پدرم بیش از 
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ترم بین نیازمندان توزیع و در کار خیر مصرف نماید؛ و است: ثلث ماتَرَکم را پسر بزرگ

وط به اموال ماتَرَك مرحوم، اموال و خانه بوده است. پس از فوت ایشان، عملیات مرب

 خواهند آن را بفروشند.می ...اکنون ؛ وانجام شد؛ ولی اکنون مشکل، خانه است...

تر قانع شده است که در میان فرزندان، کسانی وجود دارند که به اموال پسر بزرگ

 نمایند.نیازمند هستند چراکه در وضعیت بدی زندگی می

با وصیت به نیازمندان  توانم در آن ثلثی کهپرسش این است که آیا من می

یافته است، تصرف کنم و بخشی از آن را به کارهای خیر اختصاص بدهم و اختصاص

 بقیه را بین فرزندان مرحوم توزیع نمایم؟

 شده است.پرسشی است که از طریق خادم شما ارسال

 ابو ساره ـ کویت

 :پاسخ
 اهلل الرحمن الرحیمبسم

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم اهلل علیصلیالعالمین، و رب هللو الحمد

 تسلیماً.

 .است جایز

 هـ 9336احمدالحسن ـ 

 اش.دّهشده از زنا و ازدواج با او در عِ ی حاملهدّهعِ :985پرسش 
 علیکم و رحمة اهلل و برکاتهسالم

آن،  پس شود... اگر در اثر زنا باردار »در کتاب شرایع جلد سوم، متن زیر آمده است: 

ء )دخول( اگر وطی ؛ وی وضع حمل رادهها بگیرد و نه عِ ی ماهدّهزن را طالق دهد، باید عِ
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کننده ملحق شود  ءبه شبهه شود و به جهت دور بودن همسر از آن زن، فرزند به وطی

گیرد. ی وضع حمل میکننده عده ءو سپس همسر، آن زن را طالق دهد، از فرد وطی

 «....کندی طالق را رعایت میوضع حمل، عده سپس، پس از

 اشی مشخصی بر عهدهدّهباردار شده است و همسری ندارد، عِآیا زنی که در اثر زنا 

اثنای باردار بودنش با  هست؟ و آیا ازدواج با این زن جایز است؛ چه توسط کسی که در

 این زن زنا کرده است، یا کس دیگری غیر از او؟!

 احمد ـ عراق

 :پاسخ
 اهلل الرحمن الرحیمبسم

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم اهلل علیالعالمین، و صلیرب هللو الحمد

 تسلیماً.

تواند باکسی که با او زنا کرده است، اش میاین زن عدّه ندارد و در اثنای بارداری

 ازدواج نماید و ازدواج با غیر از او، مکروه هست.

 هـ 9336احمدالحسن ـ 

 خلوت کردن با زنان به جهت درمان. :981پرسش 
 برکاته و اهلل و رحمة علیکمسالم

ی روحانی برای درمان تأثیر جن و مسائلی ی معالجهدر این روزهای اخیر، پدیده

 ها بسیار شده است.شبیه آن مخصوصاً برای خانم

الورود شده یا ممنوعهای قفلها در اتاقبرخی از معالجان، اقدام به درمان خانم

دهند؛ با توجه به اینکه این مرد کسی به همراه او را نمیی ورود هیچکنند و اجازهمی
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باشد و مدعی است که درمان، فقط با خلوت کردن )درمانگر( جزو محارم این خانم نمی

 .پذیر استبا بیمار امکان

 پرسش این است:

ها چیست و آیا تفاوتی بین فرد مورد ها با خانمگونه خلوت کردنحکم شرعی این -9

 اعتماد و غیر آن وجود دارد؟

ر پذیآیا اصوالً درمان روحانی وجود دارد که فقط با خلوت کردن با بیمار امکان -2

 باشد؟

ی همانع یا با مانع به بهان کننده، جسم زن بیگانه را بدونآیا جایز است مرد درمان -3

 درمان، لمس نماید؟

 های نفوذ ابلیس را ببندد؟در انتها، آیا برای مؤمنان نصیحتی دارید که محل -3

 زهرا ـ میسان ابو

 :پاسخ

این خلوت کردن جایز نیست و حرام است و تفاوتی بین فرد مورد اعتماد  -1 پاسخ

 و غیر آن وجود ندارد.

 باشد.خلوت کردن با بیمار نمینیازی به  - 2 پاسخ

 جایز نیست و عملی حرام هست. - 3 پاسخ

جانب: مؤمنان از خلوت کردن حرام دوری نمایند؛ چراکه دربی از اما نصیحت این

 تان کند!های شیطان است؛ پس آن را نکوبید. خداوند رحمتدرب

 هـ 9336الحسن ـ احمد
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 .فروشقرارداد پیش :982 پرسش

 فروشپیشقرارداد 
ام اینترنت انج از طریق هواسط (تجاری)های است که برخی شرکت فروشی فرآیند

تعلق سود فروشندگان به  ،هاهنگام برآورد نهایی قیمت سهام ،دهند که در آنمی
 .گیردمی

را باالتر از قیمت  (سهم س)سهام شرکت س  یگذاراگر سرمایه ،به عنوان مثال
صورت نهایی در آینده دالر برآورد کند و از آنجا که برآورد  94حدود  اش مثالًواقعی

حال  .برآورد نمایدسهام س را « فروشپیش»تواند براساس شرایط می ،خواهد پذیرفت
دالر سود خواهد نمود ولی اگر قیمت  4گذار سرمایه ،دالر بازگردد 93سهام به  قیمت اگر 

 .دالر از کل سهام ضرر خواهد نمود 4گذار سرمایه ،ود کندعدالر ص 23سهام به 
 انصاری

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

  .جایز است
 ـه 9336 ـ احمدالحسن

 .سهام و غیره بر بستر اینترنت ،بورس نقد ،نفت ،تجارت طال :983 پرسش

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 !درود و رحمت و برکات خداوند بر شما !احمدالحسن ،آقا و موالی من
و نظایر آن که  ،دار و آتیمعامالت مدت ،بورس نقد و سهام ،نفت ،حکم تجارت طال

 امور که خدمات تجاری این گرهای واسطهطریق شرکتاینترنت و از  از طریقهمگی 
 ؟چیست ،شودانجام می ،دهندرا ارایه می
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 .ما را از برکت دعای خودتان فراموش نکنید
 خادم شما حسن از بحرین 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

  .جایز است
 ـه 9336 ـ احمدالحسن

 .آموزش فنون رزمی به زنان در باشگاه ورزشی :984 پرسش

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

را در باشگاه ورزشی آموزش  (جودو و جوجیتسو)فنون رزمی تواند یك زن میآیا 
مخصوصاً  همگی مرد هستند و ،البته با در نظر گرفتن اینکه افرادی که حضور دارند ؛ببیند

 .باشدکامالً طبیعی میهایی ورزشکه در چنین دهد رخ میبدنی تماس 
  .تعجیل فرمایدخداوند شما را حفظ و در فرج شما  !احمدالحسن ،موالی من

 تونس  ـنبیل 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

  .جایز نیست
 ـه 9336 ـ احمدالحسن
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 .خرید کاالی مسروقه :980پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم سالم
اید بچگونه  ؟چیست ،دزدی استشود مشخص  ،نشخریدپس از حکم کاالیی که 

ای تعامل با فروشنده برباید آیا  ؟استفاده از آن جایز است یآیا ادامه ؟با آن برخورد نمود
 ؟اطالع داده شود که کاال دزدی است مسئولینآیا باید به  ؟متوقف گرددبعدی  یمرتبه
 (دزدی استخریدم و بعدش مشخص شد ویدیویی نوار )

 !خداوند به شما بهترین پاداش نیکوکاران را دهد
 امارات  ـمریم 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ده یگردانباید به او باز ،باشدپذیر دزدیده شده به صاحبش امکان بازگرداندن کاالی اگر
مثالً  ؛ودانجام ش ،پذیر استکاری که امکانهر ،نباشدپذیر امکان ششود و اگر بازگرداندن
ت از تعامل با فروشنده الزم نیسامتناع  .صدقه داده یا برایش دعا شود ،به نیابت از مالك

  .باشدنمیو اطالع دادن هم واجب 
 ـه 9336 ـ احمدالحسن

 .ن رضایت مادردوان بمؤمنحضور در مجالس  :989پرسش 

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم سالم
من آیا  .دهدحضور در مجالس انصار را نمی یاجازهمن و به نیست  انصاراز مادرم 

 .مختم شرکت کنو  بود یاددر مجالس  ،اوبدون اطالع هنگام مسافرت ایشان و توانم می
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ی مرا حت و دهداین کار را می یولی به من اجازه ؛انصار نیستاز توجه به اینکه پدرم  با
 .کنددر این خصوص تشویق نیز می

 .را داریم ماناز خداوند درخواست آمرزش کوتاهی
 پادشاهی عمان  ـزهرا 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 ـدخداوند حفظش کنکه ـکه پدر تا هنگامی  .واجب نیست مسئلهدر این او اطاعت از 
 .خداوند توکل کن رب ،کندمی تأیید دهیکاری را که در اطاعت از خداوند انجام می

  .بدارداستوار هایت را و گامتوفیقت عنایت فرماید خداوند 
 ـه 9336 ـ احمدالحسن

 .حکم خون موجود در مرغ پس از تمیز کردنش :987پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .الحمدهلل و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً 

 .سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
برای شد و روان میزد و از آن بیرون میخون سرخی  ،هنگام طبخ کردن مرغدر 
 ؟آیا این طبیعی است ....شدخون از آن روان می ،کردمهر وقت آن را تمیز می ،مدتی

 ؟آیا خوردن این گوشت جایز است ؟حکم این خون چیست
  ....کردندذبح خودمان مرغ را زنده خریدیم و آن را جلوی 
 !عطا فرمایدخداوند به شما بهترین پاداش را 

 امارات  ـزینب 

  :پاسخ
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ــکالی در آن نمی ــد و خوردناش ــت شباش در بدن  ،پس از ذبحخونی که  .جایز اس
 .پاك است ،ماندمیباقی ذبح شده  حیوانِ

 ـه 9336 ـ احمدالحسن

 .کیه بودن ماهیی نامسلمان در تزبر سخن فروشنده اعتماد :988پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
  .اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً

هایش و وصی ای حجت خداوند بر آفریده ،درود و رحمت و برکات خداوند بر شما
 ....اما بعد !حجتش

ی فحهص 9لد / متفرقه ج های فقهیدر کتاب پاسخ» تاندر پاسخ پیشین !آقای من
 :آن فرمودی یکیهدر مورد ماهی و حکمش و تز« 91

آن اطمینان حاصل  یکیهو از تزدارد اگر یقین کردی که پولك »
گرفتن آن به صورت  ،ماهی یکیهکه تزچرا  ؛جایز است شخوردن ،نمودی

ص شخخواهد می ؛باشدابزار صید می ییا صید آن به وسیله ،زنده از آب
 ارداتیو ماهیبه طور معمول  .مسلماننده یا صیّاد مسلمان باشد یا غیرگیر

از آب بیرون آورده شده و رها  ،صید شدهصیادی  آالتبا تور و ابزار
صیاد  حتی اگر ،باشدکیه میتزبنابراین  ؛آب بمیرداز تا بیرون  شودمی

 .« نباشدمسلمان 
 (مسیحی یا کافر)سخن فروشنده اساس  برآیا احراز اطمینان  :این جانبپرسش 

 ،روشندفماهی که در بازارهای کشورهای غربی میبا توجه به اینکه  ؟باشدپذیر میامکان
از  اگر .باشدکیه شده میتز ،فرمودیددر پاسخ اخیرتان ذکر  ،ه روشی که آقای منب

 ،آن صید شده استطبق که ماهی از روشی فروشنده بپرسیم و به ما پاسخ دهد که او 
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خریدن و خوردن  ،صورتآیا در این  ؟وضعیت چطور خواهد بود ،آگاهی ندارداطالع و 
 ؟جایز است ،آن ماهی

برایم  ،و تشنگی او  و مصیبت ایشان و غربت حسین  به حق زینب !آقای من
یر و را ختم به خ معاقبتاینکه و  ،باشم برایت و سنگی در دستتتا دستی فرما دعا 

و خداوند سبحان و متعال مرا با شما اهل بیت عصمت و رسالت محشور  ،نیکویی نماید
 !درود و سالم پروردگارم بر شما .فرماید

 آمریکای شمالی  ـمحمد 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

او ن اعتماد به سخ ،گو استاگر اطمینان داشته باشی که فروشنده در سخنش راست
دیگری  دنبال راهبه که شما است بر  ،نداشته باشداما اگر فروشنده آگاهی  .باشدجایز می

ین ااگر رسیدن به  .باشی ،نموده استعرضه شما بر که ماهی وضعیت برای شناخت 
  .ماییتوانی از آن تناول نمی ،باشدپذیر برایت امکان ،شده استکیه تزکه ماهی اطمینان 

 ـه 9336 ـ الحسناحمد

 .بسنده کردن به اذان تلویزیون :986پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
اگر اذان موافق با وقت  ،شودمیپخش به اذانی که از تلویزیون بسنده کردن آیا 

 ؟جایز است تر باشدمحلی شهر باشد یا یك دقیقه از آن جلوتر یا مقداری از آن عقب
 ناصریه  ـاسرا  ابو

  :پاسخ
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 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ر است بهتبرای شما ولی  ؛جایز است بسنده کردن به آن ،باشدوقت نماز در مورد اگر 
 .بگوییدرا اذان 

 ـه 9336 ـ لحسناحمدا

 .استفاده کردن از اسپری تنگی نفس در حین نماز :965پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
و در حین به جا آوردن نماز دچار تنگی نفس  هستم دچاربیماری تنگی نفس من به 
گردد طوری که به جا آوردن نماز به شکل معمول آن برایم دشوار میشوم به شدیدی می

 ؟ه کنماستفاد« اسپری تنگی نفس»توانم در حین نماز آیا می .مگر با درد و رنج فراوان
  ناصریه ـ اسرا ابو

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 .جایز است
 ـه 9336 ـ الحسناحمد

 .فرستادن فرزندان به مدارس مختلط :961پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
با توجه به اینکه  ؟ط جایز استلآیا فرستادن دختران یا فرزندان به مدارس مخت

با توجه به سطح تعلیم و تربیت و  ،اما این عمل ؛ای نیز وجود داردمدارس جداگانه
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 .شودانجام می هاآموزان آندانش
 امارات  ـزینب 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 سطوح بعدیاما در  .اشکالی ندارد ـیعنی شش سال اولـابتدایی ی دورهدر آموزش 
 لهمسئبهتر است تا جایی که امکان دارد از این  ،های نزدیك بلوغو مخصوصاً در سال

 .دوری شود
 ـه 9336 ـ الحسناحمد

 .حکم ازدواج با داشتن زن هاشمی :962پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
هاشمی دیگری غیر هاشمی یازن آیا جایز است با  ،همسر هاشمی داردکه کسی 
 ؟کند ـموقت یا دائمـازدواج 

 عراق  ـسالم  عال

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 .جایز است
 ـه 9336 ـ احمدالحسن

 .حکم گیاه شاهدانه :963پرسش 
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 .و حشیش برای درمان پزشکی در شهری غیرقانونی است شاهدانه گیاه
 .رحمة اهلل و برکاته سالم علیکم و
 .باشدبرخی انصار از جای جایِ جهان میسوی این پرسشی از  !موالی من
ه منظور بمگر اینکه مثالً  ،باشدفرمودید که حرام می شاهدانه و حشیش در مورد گیاه

 .مورد استفاده قرار گیردپزشکی یا صنعتی 
 هگیا ،علمینظر های پیشرفته از ها مثل آمریکا و اروپا و حکومتبرخی حکومت

های بسیار دیگری و بیماری ADHA ، OCD بیماری ،را برای درمان سرطان شاهدانه
 هایداروه ببیمار از این گیاه نسبت  یکه استفادههستند پزشکانی  .کننداستفاده می

یز دکتر ن ،ها را داشته باشداین بیماری یکی از ،اگر بیماری .دانندبهتر می را دیگر
ه کاری چ ،باشداین گیاه غیر قانونی  ،کندولی در شهری که زندگی می ،تشخیص دهد

 ؟یا خیر ،ده کندپزشکی آن استفامنظور آن دست پیدا و برای  تواند بهمیآیا  ؟انجام دهد

الن فمن و بگوید که  تواند خودش وضعیتش را تشخیص دهدمیشخص همچنین آیا  
 یبرخورد را از سوی برخنوع این  ؟نمایداو را ویزیت بدون اینکه پزشك  ،را دارم بیماری

 .افراد شاهد هستیم

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 ی پزشکی از سوی پزشك متخصصباشد مگر با توصیهجایز نمیاستفاده این مواد 
  .گونه داروها به اشراف پزشکی نیازمند استاز این استفاده یو ادامه

 ـه 9336 ـ احمدالحسن

 .برای خانه و خانوادهمخصوص بیمار مال مصرف کردن  :964پرسش 

 سالم علیکم
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 .اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً
ت از که به نیابپرسشی  !ای ستمدیده ،سالم بر شما .دارم پرسشی ،آقا و موالی من

 :کنممیمطرح خواهرم 
رفته اجتماعی گی تأمین ی بیمهکه از اداره از کار افتاده صرف کردن اموال بیمارمآیا 

 ؛صرف نماید ،موجود در آن یو اینکه آن را در خانه و خانواده ....جایز است شودمی
خواهد را به او رغم احتیاج این بیمار به آن اموال بدون اینکه چیزی از آنچه میعلی
 ؟خودداری شود یعنی از دادن هر چیزی به او ....بدهند

  .التماس دعا .والسالم علیکم !موالی منآقا و 
 سعودی  ـمحمد انصاری  ابو

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 صرف آن بدونم لذا .اختصاص به بیمار دارد ،شوداموالی که برای بیمار صرف می
 .او جایز نیست یاجازه

 ـه 9336 ـ احمدالحسن

 .بهتر در زمان کنونی ییههرم :960پرسش 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب هلل الحمد
 .تسلیماً 
 !بر شماسالم  ، احمدالحسن ،موال و امام من ،آقا

کردم تا برای ازدواج با یکی از خواهران انصاری  نیّت ،با توکل به خداوند !موالی من
که مبلغ چرا  ؛مهریه در این زمان از شما بپرسممایلم از مبلغ  .قدم پیش بگذارم
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های رسمی در باید در عقد رسمی و در دادگاهآن پشت قباله پرداخت مهریه و پیش
تواند مییا  ؟باشد  زهرا ی حضرتمهریهمیزان آیا مهریه باید به  .گرددثبت حکومت 
 ؟باشدنیز باالتر 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 الحمدهللو
 علیکم السالم و رحمة اهلل و برکاتهو

حضرت زهرا در این زمان و در هر زمان  یدر پاسخ پیشین بیان نمودم که مهریه
نی یع ؛و این مالك است ،باشدمینفر خانه برای دو  یاثاثیهمبلغ همان که  ،چیست

 ددر آن زندگی خواهنکه ای برای زوجین خانه ،آن یمهریه مبلغی است که به واسطه
 .شودتشکیل می ،کرد

 بهتر است مبلغ مهریه ،خواهیمیحد باالیی به عنوان را عدد یا مبلغ مشخصی  اگر
بیشتر  ،الت متفاوتدر معامبا  عیار یا معادل آن 93مثقال طالی  33مبلغ معادل از 

 ی به عنوانپرداخت و بخشخواهی مهریه را به بخشی به عنوان پیشاگر می .نباشد
 .مذکور را بر آن دو تقسیم کنمبلغ  ،پرداخت پایانی تقسیم نمایی

وانایی تهمسر حتی اگر  ،دوری شودسنگینی  یاز هر مهریهاست بهتر  ،طور کلیبه 
 ،زناز برکت  .شودبدی محسوب می سنّت ،مؤمنی که در جامعهچرا  ؛داشته باشد
  .دن مهریه و فخرفروشی استرباال ب ،و از بد یُمنی اوکم  یمهریهپذیرفتن 

 احمدالحسن

 .کار کردن در محل فروش پیتزای گوشت خوك :969 پرسش
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .کثیراًاللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً 
 !احمد ،نور هدایت ،د بر یمانی محمددرود و رحمت و برکات خداون
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و در  (مباشمیدر کار شریك ) فروشی در استرالیا مشغول به کار هستممن در پیتزا
مچنین ه .رسدبه فروش می ،این مکان پیتزاهای مختلفی که محتوی گوشت خوك است

ر از فریز ،شود و هنگام فروختنمیسپس در فریزر قرار داده  ،پز شدهآبگوشت خوك 
ی نحوه .شودبریان می ،رودتوسط فر خاصی که برای پختن پیتزا به کار می ،خارج شده

ارج خ یك طرف وارد و از سمت دیگراز این فر به این صورت است که خوراکی  دعملکر
 .شوددهیم تا خوب پخته قرار میدر آن بار  دوها را نیز خوراکیبرخی از  .شودمی

فقط شریك »در حالت  ؟دست آمده چیست در خصوص کار و اموال بهحکم شرعی 
س کبا توجه به اینکه گوشت خوك را  ؛بودن« شریك در سرمایه و کار»بودن و « در کار

د باشگوشت خوك نمیحاوی حاللی که  حکم خوردن غذای .خردمی ـمشریکـدیگری 
خته پ ،پیتزایی که محتوی گوشت خوك بوده و در همان فر که گوشت خوك بوده و یا

گوشت ن بریان شداز پس اگر یا  حکم آن وقتی به تنهایی پخته شود ؟چیست ،شده است
یعنی وقتی پیتزایی که محتوی گوشت خوك است ) ؟چیست ،خوك یا پیتزا پخته شود

 (؟چیست ،شودحکم بخاری که از آن صادر می ،بریان شودیا گوشت خوك را بپزیم 

  :خپاس
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ه گوشت کهنگامی البته تا  ؛باشدنمی ،آیداشکالی در کار و در اموالی که به دست می
 حاللش را نفروخته شود که خریدکسی به  ،خوك یا غذایی که خوردنش حرام است

 .اشکالی ندارد ،شودغذاهای حاللی که در همان فر پخته میسایر استفاده از  .داندمی
  .شودنجس شمرده نمی ،شودبخاری که از گوشت خوك صادر می

 ـه 9334  القعدهیذ ـ احمدالحسن

 .عدم التزام به برخی احکام شرعی مخصوص زنان :967 پرسش
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ها ملتزم نیستند ها به آندارد که خانمها وجود برخی احکام شرعی مخصوص خانم
ایر ستنگ و  یهاپوشیدن کفش پاشنه بلند و لباس ،هاعطر استفاده از ،حجاب مانند

ام را استفاده کردههای امر به معروف و نهی از منکر راهتمام  .آراستگیموارد مربوط به 
 چه بسا به طالقو خوبی ندارد  کشد که عاقبتکار به جاهای باریك میو گاهی اوقات 

 داز یمانی آل محم .است جزو انصارخانم این با توجه به اینکه  ؟حل چیستراه .بکشد

  خداوند جل جالله باشد و مورد رضای حلی راهنمایی کند که  مرا به راهتقاضا دارم
من  و ،به ثبات قدم بر والیت و بیعتش و صالح در دینم دعا نماید ،برای مناینکه 
 .ام آسیبی ببینندخواهم خانوادهنمی

 .خواهمعذر می ،مطلبشدن از طوالنی 
 .والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ن بیاتر پیشباید به حجاب شرعی که زن واجب شرعی است و  ،حجابدر خصوص 
یجه شده است و در نت ی حراممرتکب کار ،نباشدبه آن پایبند اگر  و ،ملتزم باشد ،کردم

ب ترتّمبر وی حدود خداوند سبحان و متعال نادیده گرفتن این  رعواقب اخروی و دنیوی ب
به حجاب و حدود شرعی آن دی پایبنبه را بر شوهر واجب است که همسرش  .شودمی

اجب و ،پایبند نباشدهمسرش به حجاب شرعی اما اگر  ؛راهنمایی نمایدرا دهد و او فرمان 
هایی استفاده کند که احتمال عطر ،زنجایز نیست همچنین  .نیست او را طالق بدهد

در آن  محرمنایا از مکانی عبور کند که آقایان برود دهد که به مکانی را می مسئلهاین 
 ؛وجود داردجنسی  یتحریك غریزهها موادی برای برخی از عطر حتی در .حاضر باشند

در بیرون از اتاق خوابش استفاده  این عطرهاشایسته نیست از محترم خانم یك برای 
یا  بلند هپاشن پوشیدن کفش اما .باشدشوهر میتحریك کردن که فقط برای چرا  ؛نماید
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جایز  ،های تنگلباساما  .و اشکالی ندارداست  مباح (،جذاب)دارای رنگ مشخص 
شخص را مزن بدن جزئیات تنگ باشد که  به قدری منظور این است که لباس ؛نیست
  .کند

 ـه 9334 القعدهیذ ـ احمدالحسن

 .حکم وجود داشتن رنگ ناخن در داخل ناخن :968 پرسش

که دو هفته پیش روی ناخن من پیدا شود ناخن رنگ ای از نقطه ،ناخناز درون اگر 
ا آی ،باشم دارامروز روزهاگر هایم را دوباره انجام دهم و آیا باید نمازها و غسل ،بوده است

  ؟باشدمیمن مورد پذیرش است یا باطل  یروزه
 مصر  ـشیخ محمد عطیه 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

کلی طور باشد و به نماز و روزه صحیح می .غسل و وضو واجب نیستی اعاده
 .دن آب به درون ناخن واجب نیستیرسان

 ـه 9334 القعدهذی ـ احمدالحسن

 .پاك کردن تشك کلفت از ادرار با بخار و آب :966پرسش 
این تشك  .با ادرار کودکی نجس شده است مترسانتی 24کلفتی بیش از  اتشکی ب

برخی  .شودماند و از آن خارج نمیکه آب داخلش میچرا  ؛توان با آب شسترا نمی
 .نندکشو میورا با ابزار مخصوصی شستچنین زیراندازهایی د که نها وجود دارشرکت

ر آب داغ بخافقط است که ضد عفونی کردن زیرانداز به این صورت  چگونگی شستن و
شود یا یپاك م ،شستن آیا تشك با این روشِ  .کنند و نه آببر تشك وارد میبا فشار را 
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 !خداوند بهترین پاداش را به شما بدهد ؟خیر
 طالقان  ـخانم انصاری 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 شیک مانند آبی که در لوله) را به آن رساندای پیوستهآب  ،توان برای تطهیر آنمی
ولی عین  .نمودپاك توان با بخار را مینجس شده همچنین مکان  (.خانه جریان دارد

فراوان ب آ توسطبلکه باید  ؛شودنمیوارد کردن بخار آب پرفشار پاك فقط با  ،نجاست
تاً بسیار مدت زمان نسب ،از بین برود یا برطرف شود یا اینکه بخار آب کشیمانند آب لوله
ا از بین عین نجاست ر ،بخارو کافی باشد کار برای این تا شود  نگه داشتهطوالنی بر آن 

 .اندپاك گردببرد و مکان یا محل را 
 ـه 9334 القعدهذی ـ احمدالحسن

 .ی همسردرخواست مهریه :755پرسش 
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل 
 .سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته .تسلیماً 

اش را هر زمانی که یهکه مهر عقدش شرط نمودضمن یکی از خواهران در ایران 
از گذشت یك سال از ازدواجش به خاطر اکنون پس و دریافت کند  ،ددرخواست نمای

که شوهرش توانایی از آنجا  .از شوهرش درخواست مهریه کرده است ،لیبعضی مسا
 یدادگاه حکم به مصادره ،ایران اساس قانونبردادن مهریه به صورت نقدی را ندارد 

 به او داده شود و ی همسرشامالك و اموال مهریهداده است تا از طریق این اموالش 
دادگاه ایرانی حکم به مصادره و  ،االرث نداشته باشدجز سهماگر شوهر اموال و امالکی 
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 ؛ورثه راضی نباشند سایرحتی اگر  ؛دهدمیرا توقیف سهم شوهر از ارث و فروش آن 
 سهمی درنیز شود و مرد د که فروخته میندار یارثکه سهمی در  یمثالً مادر و برادران

آنان  دادگاه ایران ،کنند و با فروش ارث موافقت نکنندورثه اعتراض  یاگر بقیه .آن دارد
 یپرسشحال  .کنندبور میهمسر از آن مج یمهریه پرداخترا به دادن سهم مرد و 

 یروطاین ش ییعنی با وجود همه ؟شرعی جایز استنظر از  مسئلهآیا این  :شودمطرح می
ی این دادگاه مهریه ،شودبه عدم رضایت و در تنگنا قرار گرفتن سایر ورثه منجر میکه 
 !عطا فرمایدخداوند به شما بهترین پاداش را  ؟بدهدرا از این راه زن 

 ایران  ـمریم 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

در  هرچندـزن و باشد مینیکی بین زوجین تر احسان و شایستهولی  ؛جایز است
 .را عطا فرمایداش تا خداوند روزی ،در این خصوص صبر پیشه کند ـسختی باشد

 ـه 9334 القعدهذی - احمدالحسن

 .رویت هالل برای شروع ماهمشخص کردن  :751پرسش 
 هالل برای مشخص نمودن آغاز ماهدیدن 

 .اتهاهلل و برک سالم علیکم و رحمت !احمد ،والی منآقا و م .بسم اهلل الرحمن الرحیم
 خود پس اگر) تَعْلَمُون ال کُنْتُمْ إِنْ  الذِّکْرِ أَهْلَ  فَسْئَلُوا :فرمایدمیخداوند متعال 

 وَ  اهللَ أَطیعُوا آمَنُوا الَّذینَ  أَیُّهَا یا :فرمایدهمچنین میو  (بپرسید کتاب اهل از ،دانیدنمی
 إِنْ  لِالرَّسُو وَ  اهللِ  إِلَى فَرُدُّوهُ  ءٍ شَیْ  فی تَنازَعْتُمْ  فَإِنْ  مِنْکُمْ الْأَمْرِ  أُولِی وَ  الرَّسُولَ  أَطیعُوا
 ایمان که کسانی ای) تَأْویال أَحْسَنُ  وَ خَیْر   ذلِكَ  الْآخِرِ  الْیَوْمِ وَ بِاهللِ  تُؤْمِنُونَ کُنْتُمْ
 امری در چون و برید االمرتان فرماناولو و رسول از و کنید اطاعت خدا از ،ایدآورده
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 ،این رد کنید رجوع پیامبر و خدا به ،دارید ایمان قیامت روز و خدا به اگر ،کردید اختالف
 (.دارد بهتر سرانجامی و شما است خیر

ح به شر کهخواندیم  ،آمده است« روزه ـهای فقهی پاسخ»پرسشی را که در کتاب 
 :باشدزیر می

شرط چشم غیر مسلح با فقط آیا رؤیت هالل  :42پرسش»

ابزارهای جدید مانند تلسکوپ و ی به وسیلهچند  هر ،باشد یا رؤیتمی
 ؟کندکفایت میباشد نیز امثال آن 

ارتفاع و جهت  ،برای مشخص کردن مکان استفاده از ابزار :پاسخ

چشم ا بشود که هالل را فقط زمانی ثابت میفقط ولی  ؛پذیر استامکان
 «.ندببین

ن و تصویر منازل امنجمتوسط اما با تکامل علم و رصد منازل ماه به صورت دقیق 
 عالوه ،با ساعت و ثانیههالل ماه آغاز تا نقصان آن و مشخص کردن در انتهای ماه ماه 

 ریمکند و قرآن کبر روایاتی که ثابت شدن هالل را با محاسبه و علم قطعی تأکید می
داوند چرا که خ ،باشدنمیبه چشم ظاهری منحصر فقط نماید که معانی رؤیت می تأیید

 کَذَبَ  ما * أَوْحى ما عَبْدِهِ إِلى فَأَوْحى * أَدْنى أَوْ  قَوْسَیْنِ  قابَ  فَکانَ :فرمایدمتعال می
 یا ،کمان دو قدر به تا) أُخْرى نَزْلَةً رَآهُ وَلَقَدْ * یَرى ما عَلى أَفَتُمارُونَهُ * رَأى ما الْفُؤادُ

 که را آنچه دل *نمود  وحی ،کند وحی باید چه هر خود یبنده به خدا و *تر نزدیك
 ؛(یدبد هم بار دیگر را * او ؟کنیدمی جدال او با بیندمی آنچه در آیا *نشمرد  دروغ دید

 ...بیندمی «قلب»یعنی  «دل» بنابراین
 آذان   وْأَ بِها یَعْقِلُونَ  قُلُوب   لَهُمْ فَتَکُونَ  الْأَرْضِ فِی یَسیرُوا أَفَلَمْ :فرمایدحق تعالی می

 زمین در آیا) فِی الصُّدُور یَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها ال تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتی
 با آن که هاییگوش و کنند تعقل آن اب که گردند هاییدل صاحب تا کنندنمی سِیر

 جای هانهسی در که هاییدل بلکه ،شوندمی کور که نیستند هااین چشم زیرا ؟بشنوند
 ،که قلبی و علمی است نزلة أُخری« دیدن دگرباره»پس  ....(باشندمی کور دارند
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وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ کَالْعُرْجُونِ  :باشددیدن ماه می ،سخن حق تعالیاین طبق 
باریك ) خرما خشك یشاخه همانند تا کردیم مقدر هاییمنزل ماه برای و) الْقَدیم
 (.برگردد و به حالت قبل (شود

عالوه بر خطایی که بر چشم ظاهری مترتب است بدون اینکه علم قطعی حاصل 
 فِی الَّتی الْقُلُوبُ  تَعْمَى لکِنْ وَ الْأَبْصارُ  تَعْمَى ال فَإِنَّها :طبق این سخن حق تعالی ؛نماید

 جای هاسینه در که هاییدل بلکه ،شوندمی کور که نیستند هااین چشم زیرا) الصُّدُور
 (.باشندمی کور دارند

 یالهی برای یکپارچگ یدعوت ،شناسیهای ستارهچه بسا این تکامل علمی در آموزه
 ی دیدنبه وسیلهنظر شما در مورد آغاز ماه  .در اوقات روزه و اعیاد مسلمانان باشد امّت

 ؟!با چشم ظاهری و علوم قطعی چیست
بیت موفق شما اهلرضایت از خداوند درخواست داریم که ما را برای خدمت شما و 

 .بدارد
 .والحمدهلل رب العالمین

 از کویت  ـالحسن  حقیر ابو یبنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

که رسیدن به حکم او هنگامی شود و تا خداوند ثابت می جانشینهالل با حکم 
یست با چشم نیازمند ندیدن خداوند به  یآن حکم نهایی است و خلیفه ،پذیر باشدامکان

  .گرددثابت برایش تا اول ماه 
 ـه 9334 القعدهذی - احمدالحسن

 .حکم آواز خواندن برای نوزادان و سایرین :752پرسش 
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 ؟شده جایز است خواندن برای کودکان تازه متولدآواز آیا 
 .اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً

 یخواهم که شما و خانوادهاز خداوند می .سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته !پدرم
 شما را با فتح اهللءشاان ،در خیر و عافیت باشیدبرادران و خواهران مؤمن تان و مبارك

 .اهللءشاان ،مبین تسدید نماید

یا به طور کلی برای  ؟شده جایز است آیا آواز خواندن برای کودکان تازه متولد
 ؟کودکان
 برکاته و اهلل رحمة و علیکم و السالم

 مصر  ـنورهان قرش 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

مادران  هایاما اگر منظور شما ترانه ؛جایز نیست با موسیقی آواز خواندنبه طور کلی 
 .اشکالی ندارد ،باشدشان برای کودکان

 ـه 9334 القعدهذی - احمدالحسن

مکلف به احکام شرعی  ،دچار شده اوتیسم آیا کسی که به بیماری :753پرسش 

 ؟است
ه احکام بدیگر مکلفین چیست و آیا مانند  ،دچار شده اوتیسم که به بیماریکسی حکم 

 ؟باشدشرعی مکلف می
 عماره  _هنا سعد 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 



 
011 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

الَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا (اش تواناییی هیچ کس را خداوند جز به اندازه
به طور کلی اگر انسان درك نکند یا حافظه و درکش بسیار ضعیف  (.کندتکلیف نمی

حتی اگر بر او  ؛شودآموزش داده نماز  و وضو حداقلو  ،بهتر است عبادات به او ،باشد
 .باشدمی مندچرا که در دنیا و آخرت برایش سود ؛واجب نباشد

 ـه 9334 القعدهذی - احمدالحسن

 .های اعالم جمعیحضور زن در رسانه :754پرسش 
بهتر   کند یا ایشانتشویق می (تلویزیون) یشبکهدر را به حضور ها زن  آیا امام

ر پیدا حضو هاشبکه در برنامهکه در برای زنی ایشان نصایح  ؟ما از آن دوری کنیمداند که می
  ؟و چه ارشاداتی برای او دارید چیست ،کندمی

 امارات  ـسحر 

  :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

البته  ؛داشته باشدجمعی حضور  اعالمکار کند و در وسایل تواند می ؛باشدمیمرد مانند زن 
 .باشدپایبند  شتا زمانی که به حجاب واجب

 ـه 9334 القعدهذی - احمدالحسن

 .ی همسرشاجازه نذر کردن زن بدون :750پرسش 
نذرش ر ضدر حال حایك ماه روزه بگیرد و  ،نذر کرده که اگر مورد نذرش محقق شودزنی 

 .پذیردولی همسرش روزه گرفتن به خاطر نذرش را نمی ؛محقق شده است
 بصره  ـانصاری زنی 
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  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ردد گداشته باشد که نذر باعث از بین رفتن برخی حقوق شوهر وجود امکان این اگر 
نذر  ،اگر شوهر اجازه ندهد ،باشد مؤمنآن و شوهر نظایر زیارت و  ،حج ،مانند نذر روزه

 .صحیح نیستزن 
 ـه 9334 القعدهذی - احمدالحسن

 .های سیاسیحکم کار کردن بنیاد وابسته به جناح :759پرسش 
فرستم و از پرسش خود را به قائم آل محمد می ...سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

خداوند عذرخواهم کاری در یار و یاور بودن برای ایشان از کمبه خاطر  مدر حق خود امکوتاهی
 و .را خواهانم حقی که نرمش و مدارایی در آن نیست و از او توفیق ثابت قدم ماندن و یاری

در ن م ؟ام چکار کنممسئلهتور بدهید که در دس ،صالح دانستیداگر  !آقا و موالی من ....بعد
ت است که مخصوص آموزش و پیشرف ی سیاسینظر حزب مشغول به کار هستم که زیربنیادی 

 با توجه به اینکه من .باشدمی هامدیران و رؤسای بخشسایر سیاسیون و  هایاعضای جریان
و  ی پشتیبانی بصریادارهبخش حسابداری کنم و فقط در نمی یکارهمها با آنعرصه در این 

سرورهای اطالعاتی و پشتیبانی حسابداری و ادوات  ،های بصریالکترونیکی سرورهای مراقبت
 .و تجهیزات الکترونیکی فعالیت دارم

ه من با توجه به اینک ؛آیا کار را رها کنم ؟بفرمایید چکار کنم و لطف کنید !آقا و موالی من
از  .....کنمهمسرم و دخترم زندگی می ،ای با کنیز شمااجاره ایو در خانهندارم کار دیگری 
نم کاز خداوند درخواست مینهایت و در  ....تسلیم باشیمشما خواهیم که به حکم خداوند می

 یلمهکاز برافرازندگان ام جزو خادمین شما و مدافعان پرچم البیعة هلل باشیم و که بنده و خانواده
  .درود خداوند بر شما .باشیمحکومت پدرتان و شما ی زیر سایهالبیعة هلل 

  :پاسخ
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 .ادامه دهیرا توانی همکاری خود با آنها اشکالی ندارد و می
 ـه 9334 القعدهذی - احمدالحسن

 .مشخص کردن فجر صادق :757پرسش 
 :پرسشی از شیخ محمد عطیه از مصر

 .ایمبازگشته  بیتساعده به والیت اهلبنی یهستیم که از والیت سقیفه مستبصرینیما 
 ینب .فجر صادق و اختالف در وقت آن مطرح شد یقضیه .کنیمسنی زندگی می جوامع ما در 

 .باشدمی سنّت از اذان اهلپس دقیقه  بیستکه فجر صادق گونه شایع شده این  مستبصرین
شند کاز آب و غذا خوردن دست می سنّت گروهی اندکی پیش از اذان اهل ؛دو گروه هستند اینان
 نصاراکسانی که به فضل خداوند از ام و خانواده ،من .خوانندها نماز میپس از آندقیقه بیست و 

ها ناز اذان آپس دقیقه  بیستگروه دیگر  .گونه هستیماین ،شنوندسخن مرا میاند و شده
های از پاسخ 334ی پرسش شماره یپس از مطالعهاکنون  .خوانندخوردند و نماز میمی

 دقیقه پیش از طلوع خورشید است 13 ،سنّت روشن شد که اذان صبح اهل 3جلد  انهروشنگر
پس که کسی حکم شرعی اکنون  .باشدمی  یمانی آل محمداز نظر همان فجر صادق که 

 و ستا هادقیقه پس از اذان آن بیست ،فجر صادق هو معتقد بود هخوردمی سنّت از اذان اهل
خوردند و این کارشان از روی جهل و نادانی ها پس از فجر صادق میسپس روشن شد که آن

 ؟چیست ،هبود

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ه من اینک ؛که دقیق نیست و به بنده نسبت داده شده استوجود دارد سخنی  ،در پرسش
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 هایاسخپکتاب امیدوارم پاسخ مرا در  .دقیقه پیش از طلوع خورشید است نودم فجر صادق اهگفت
 :بندی نمودمرتبهرا در پاسخم موضوع  .با دقت مطالعه کنی روشنگر

هایی که اگر امکانش برایت وجود دارد با عالمت ،در خصوص وقت صبح
در غیر این صورت هنگامی است که  ؛تحقیق کن ،امدر کتاب شرایع شرح داده

یك ساعت و  ،درجه زیر افق قرار گرفته باشد و اگر این نشد 91خورشید در 
 .باشدلوع میاز طپیش دقیقه  13نیم یعنی 

 خورشید به راحتی یبر زاویه ترتیب وقت فجر بنای مسئلهرسیدن به معمول به طور 
 ،هانآطریق به راحتی و آسانی از  وجود دارد کههایی در اینترنت برنامه .باشدمیپذیر امکان
ت اسروش برای هنگامی این  .دانست ،توان وقت فجر را در مکانی که شما در آن هستیدمی

 .اشیدبناتوان  ـبیان کردم طور که در پاسخ باالهمانـبا استفاده از دیدن وقت فهمیدن که از 
از آن استفاده  کسی که در اضطرار قرار دارداست که  یعمومی حکم ،دقیقه 13 یمسئله
 .قطب و اطرافش بیان نمودمدر احکام نماز و روزه مورد را در  مسئلهطور که همان ؛کندمی

در مورد وقت صبح را به دست آورده و  ،که با تالش و جدیت کسیاما در مورد پرسش از 
ده رسیده که بعداً برایش مشخص ش ی ظنیبه وقتنهایت ولی در  ،حکم شرعی کوتاهی نورزیده

ذشته مربوط به گالبته تا زمانی که  ؛اش اشکالی نیستدر نماز و روزه ،که اشتباه نموده است
 .م دادنش گذشته باشداست و وقت انجا

 ـه 9334 القعدهذی - احمدالحسن

 .ی مرد یا زن هنگام ازدواجحکم جواب تفصیلی از تحقیقات درباره :758پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب هلل الحمد

 ؛پذیرا باشیدمرا  ،امبا توجه به کوتاهیامیدوارم  .احمدالحسن ،مدرود بر آقا و موال و امام
 .شودبمن حال و اینکه دعای شما شامل 

وقتی  ؛سلبی یا ایجابی پاسخ بدهماز نظر در مورد توضیحات بنده آیا جایز است  !آقای من
 ،یازدواج با او را دارد و همچنین در مورد مردقصد از من در مورد خانمی بپرسد که کسی 

 وضعیت کسیداده شده در مورد بیان  حدّ و حدود اجازه .کرده استوقتی از خانمی خواستگاری 
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 ؟چیست ،که از او پرسش شده است
 عراق  ـابو اسرا جابری  :پرسشی کنندهنقل

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

کسی که در موردش ها و رفتار سلبی و ایجابی در مورد ویژگیاز نظر پاسخ 

که اطالعات و  یگفتن در مورد چیزی از شخصولی سخن  ؛جایز است ،شده پرسش
 .باشدجایز نمی ،دانش کافی در موردش وجود ندارد

 ـه 9334 ـ صبرجب األ احمدالحسن

 .گرفتن غرامت بابت ضرر و زیان مالی یا جانی :756 پرسش
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .سلیماًت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .احمدالحسن ،مدرود بر آقا و موال و امام

 های نظام پیشین جایزماندهبعث و باقیاز اعضای حزب غرامت آیا گرفتن  !آقای من
آنان علیه مردم و اینکه باعث اعدام برخی و زندانی شدن های شگزاربه خاطر  ؟است

مبلغ  ؟اندشده ،برخی دیگر یبرخی دیگر و از بین بردن و منهدم شدن و آتش زدن خانه
وب گزارش مکتداشتن وجود صرفاً با آیا  ؟چه مقدار است مسئلهمشخص شده برای این 

در  یگزارشاگر  ؟گرددثابت می ضرر و زیان ،حزبیهم امنیتی یایك شخص از سوی 
 ؟کندکفایت می آیا وجود داشتن یك شاهد ،کار نباشد

 عراق ـ جابری اسرا ابو :پرسشی کنندهنقل

  :پاسخ
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

و اشد بفرد یا گروهی به او رسیده ی به واسطهیا خانوادگی جانی  ،که زیان مالیکسی هر 
وع اما اثبات وق .درخواست کندچیزی دیگر عوض مالی یا  ،تواند ضمن حدود شرعیمی ،رسدمی
ری باشد یخواهد عشامی ؛حکم کردن به آن ارجاع شده است گردد کهمیبازمرجعی به  ،زیان

 (؛کندیتغییری حاصل نم) اندازدپیش نمیپس یا چیزی را  ،خصوصپاسخ ما در این  .یا حکومتی
ل این امثا تا ؛شراف نداریم تا حقوق را در آن اقامه نماییمکنیم و بر آن اِکه ما حکومت نمیچرا 

 !ما گرددها متوجه پرسش
 ـه 9334 ـرجب األصب  حسناحمدال

 .شانتربیتهدف  ازدن کودکان ب :715پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب هلل الحمد

از جهت  مسئلهن ای ضوابط ؟کند تربیت ،با تنبیه فیزیکیکودکانش را تواند میآیا پدر 
جایز ز نیبرای آموزگار عمل آیا این  ؟چیست ،شودعمل و علتی که باعث این سن و سال 

  ؟تواند به آموزگار این اجازه را بدهدآیا پدر می ؟پدر نیاز دارد یآیا به اجازه ؟است
 عراق ـ جابری اسرا ابو :پرسشی کنندهنقل

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ه زدن نباید البت ؛تربیتی نماید را تنبیه فیزیکیِ سالگی  1کودك پس از  تواندمی پدر
 ،ددآسیب رسانیدن به او گرکه باعث ای مانند سر باشد نباید در ناحیهباعث آزار شود و 

را به  ترسانیدنابزارهای اسباب و  یپدر باید همهضمن  در .و زدن نباید پی در پی باشد
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 نشاچیزهایی که دوستمثل محروم کردن کودك از  ؛و استفاده کرده باشدکار برده 
هت در جدارد یا  شانخریدن چیزهایی که دوست یمانند وعده ،یدارد یا ابزارهای تشویق
نزدن  و ترك تنبیه فیزیکی ،ربه طور کلی بهت .آن را برای او بخرد ،اصالح اشتباه کودك

  .زدن کودك توسط آموزگار جایز نیست .است
 ـه 9334 ـرجب األصب  احمدالحسن

 .ها مگر در صورت دریافت عوضجلوگیری از اجرای پروژه :711پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
  .سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب هلل الحمد

 .احمدالحسن ،من امام و موال و آقا بر درود
ند شده مانهای تصویبساخت بعضی پروژه یا پیمانکار برایمانع حکومت  ،افرادبرخی 

انکار یمپ و گاهی اوقات از باشدمی دلیل که این زمین برای اوبا این  ؛شوندمدارس یا غیر آن می
  ؟شرعی استتصرّفی آیا این  .به او بدهدرا کار  یگیرد تا اجازهمیدر عوض اموالی را 

 عراق ـ جابری اسرا ابو :پرسشی کنندهنقل

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

راساس باموالی که  نیست وشرعی تصرّف او  ،زمین برای او نباشدر در حال حاضاگر 
نند کزندگی میمعین  ایاگر گروهی در منطقه .باشدمیحرام  ،شودبه دست آورده میآن 
مت امام وغیر از حک) از طرف شرکتی یا حکومتآنان یا  یاز بیرون منطقهکسی و 

عتراض توانند ااین گروه می ،بنا کنندعمومی یا خصوصی  ایپروژهد هبخواو  بیاید (عادل
و این پروژه را متوقف کنند یا درخواست عوض دادن از زیانی را که به خاطر آن بر آنان 

ن این پروژه به خودشاسبب البته اگر احتمال وقوع زیان را به  ؛نمایند ،واقع شده است
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د چاه یا شرکت مشخصی بخواه (حکومت امام عادل غیر از)مثالً اگر حکومت  .دهندمی
ه آنان بسازد و احتمال بدهند ک ییا پلی در منطقهکارخانه یا کند حفر معدنی  یا نفت

راه مسدود شدن یا باعث محیطی به همراه داشته باشد عوارض زیستاین پروژه 
ای برای صدای آزارهنده و یا باعث سرگردد یا باعث مزاحمت  مشخصی از آنان شود

 ،ودش یا هر زیان منطقی دیگریوحشی آنان شود یا باعث از بین رفتن برخی حیوانات 
به عوض دادن زیانی که به آنان یا به توانند میآنان حق اعتراض و مانع شدن دارند یا 

  .درخواست غرامت نمایند ،خواهد شدآنان واقع  یمنطقه
 ـه 9334 ـرجب األصب  احمدالحسن

 .منع کردن صیادان از صید :712پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب هلل الحمد

 .احمدالحسن ،من امام و موال و آقا بر درود
مین با این دلیل که ز ؛نمایندمناطق منع میبعضی صیادان را از صید در  ،برخی مردم

در صورتی  ؛استحکومت آن را گرفته و رود بزرگی در آن ایجاد کرده  ،بوده هابرای آن
  ؟و آیا صیادان حق صید دارندکنند منع دارند آیا این افراد حق  .باشدمیکه عمومی 

 عراق - جابری اسرا ابو :پرسشی کنندهنقل

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

اد به خاطر ایجکسی که آنان جایز نیست و هر کردن صیادان حق صید دارند و منع 
به او زیان که کسی از  زیانحق درخواست عوض  ،دیده باشداین رود زیان کردن 
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چه غرامت گرفته باشد یا  .باشدهمان حکومت میکه در این مثال  ؛داردرسانیده است را 
تم س .در رود منع نمایدصیادی او حق ندارد دیگران را آزار دهد و آنان را از  ،نگرفته باشد
  .دهدعموم مردم را به او نمیدادن آزار مجوز  ،عادل به اوناحکومت 

 ـه 9334 ـرجب األصب  احمدالحسن

 .با استفاده از سم پرندگانها و صید ماهی :713پرسش 
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب هلل الحمد
 .احمدالحسن ،من امام و موال و آقا بر درود

ستفاده از ابا توجه به اینکه با  ؟جایز است ،مسَبا استفاده از آیا صید ماهی و پرندگان 
 .میردای میهر حیوان زنده ،روشاین 

ه اینکه با توجه ب ؛را خورده باشندکه سم پذیرند میتأثیر فقط هنگامی اما پرندگان 
پرندگانی  ،مکان ترك شده باشداگر ولی  .دنگیرها را زنده میمیرند و آنسرعت نمی هها بآن

خوردن ابتدای در  ،ها را نگیردآنکسی اگر در حالی که  ،خواهند مرد ،نداهکه سم خورد
 .باشندمیزنده  ،سم

 عراق ـ جابری اسرا ابو :پرسش یکنندهنقل

 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

  .جایز نیست
 ـه 9334 ـرجب األصب  احمدالحسن
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 .ی گیر کرده در تور صیادیمردهحکم ماهی  :714پرسش 
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب هلل الحمد
 .احمدالحسن ،من امام و موال و آقا بر درود

روند کنند و صبح روز بعد آنجا میعصر پهن میهنگام خود را  توربرخی از صیادان 
ا ت هااین بود که گرفتن آن ـآقای منـپاسخ شما یابند و ها را مرده میماهیبعضی و 

اگر صیاد دیر کند و  ؟بودن چیستمنظور از عمدی .جایز است ،زمانی که عمدی نباشد
که جهت ولی نه به این  ،نرودش تورسراغ صبح روز بعد مرتبه از روی عمد  یك
 شمحک ،ش شودتأخیرار دیگر علت دیگری باعث و ب ،گرفتار در تور بمیرند یهاماهی
 ؟چیست

 عراق ـ جابری اسرا ابو :پرسشی کنندهنقل

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ه چ ؛کیه شده استتز ،خارج شودیا ابزار صید را نصب کند و ماهی از آن  اگر تور
 عمد این است که ماهی که صید نموده استمنظور از  .بیرون آمده باشد چه مردهزنده 

مدی یعنی به صورت ع ؛تا اینکه در آب بمیرد ،عمدی در ابزار صید باقی بگذاردطور به  را
ده کند و ماهی مر تأخیراما اگر در کشیدن ابزار صید  .کاری کند که ماهی در آب بمیرد

ار شده در ابزار صید گرفتماهی که چرا  ؛شدن آن نیست کیهاشکالی در تز ،بیرون بیاید
  .چند در آب مرده باشدهر ،ه استبود

 ـه 9334 ـرجب األصب  احمدالحسن

 .تحصیلیها و جعل مدارك کار کردن در بانك :710پرسش 
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 سالم علیکم
 .کننده جایگزین مناسبی نداشته باشداگر پرسش ؟چیست حکم کار در بانك

متحمل هایی را فشارها و سختی ،آوردن کاربه دستبرای سعودی  در عربستان
 ؟کوچك برای به دست آوردن کار سخت جایز است یآیا دروغ یا جعل مدارک .شویممی

 ؟تحریف نشده چیست اختالفات بین تورات و انجیل و قرآنِ 
 سعودی  ـمهدی مالك  :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 .جایز است کار در بانك
 .فارغ التحصیلی و آموزشی جایز نیست جعل مدارك

 .داردنه و تسلط یمَبخشی از قرآن و قرآن بر آن هِ ،تورات و انجیل صحیح
هایتان را در آنچه خیر آخرت و دنیا در خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد و گام

 .او یاور من است و یاور شایستگان .استوار سازد ،آن است
 .والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 ـه 9332 ـمحرم الحرام  احمدالحسن

 .اهدای عضو پس از مرگ :719پرسش 
ل اللهم صل علی محمد و آ .سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته .الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً 
ود و دربرترین  ،تانبر شما و بر پدران و فرزندان !احمدالحسن سید ،آقا و موالی من

 بدنشانسان به اهدای اعضای خواهم از شما بپرسم آیا جایز است می ....بعداما  !سالم
  ؟نمایدوصیت  شاز مرگپس 
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ین برای تلق ،ممرگهنگام یکی از انصار در که آیا بر من واجب است وصیت کنم و 
  .متشکرم ،از شما ؟....حضور پیدا کند امبر جنازه ،یا نماز

 ایران  ـام امیر  :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

از مرگ وصیت نماید و پس  از بدنش یا چند عضو یكاهدای جایز است انسان به 
ن در ای اهللشاءان ،رسدن میامؤمنکه به باشد جهتی در باشد یا  مؤمناهدای او به اگر 

 در آنچهخواهم شما را از خداوند می .استدهنده  توفیقخداوند  .گیردپاداش میخصوص 
 .گانشایستمن است و سرپرست او سرپرست  .موفق بدارد ،خیر آخرت و دنیا در آن است

ولی  ،یکی از انصار برای القای تلقین واجب نیستداشتن به حضور کردن وصیت 
 .سازدهایتان را استوار و گامبدارد خداوند شما را موفق  .بهتر است
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9332 ـمحرم الحرام  احمدالحسن

 .نماز خواندن با مخالفان :717پرسش 
سالم و درود بر شما  !خداای فرزند رسول  ،آقا و موالی من .الرحیم الرحمن اهلل بسم

و پناه ـمن  !خدافرزند رسول  ،آقا و موالی من .اتفرزندانِ مهدیامام و  و بر پدرانِ
م اهساکنان حجاز هستم که به دعوت مبارك شما ایمان آورداز  ـاز منیتبرم به خدا می
 یمخصوصاً نماز صبح یا فریضهـرسید می فراای زمان فریضهتر هنگامی که پیشو 

توانستم آن نمیزیرا  ؛کردماقامه می مدر محل کارنماز را  ،به خاطر تنگی وقت ـمغرب
از روی تقیه و به دلیل فتواهای مراجع  و بیندازم تأخیررا تا زمان بازگشتم به خانه 

 از ایماناکنون پس  !آقای من .کردمنماز را به صورت جماعت با آنان اقامه می ،گمراهی
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 فقط از باب همراهیفرادا و به صورت آیا جایز است نماز را  ،به دعوت و حق شما آوردنم
آیا جایز است آن را  ؟نمایمفرادا اقامه به صورت یا  ؟اقامه کنمآنها همراه با حرکات  در

 ؟به جا آورمدر مسجد آنان  ،جایگزین ندر صورت نبود
 ؟جایز است بر فرش سجده کنم ،نداشتن چارهآیا در صورت 

خداوند در فرج شریف شما شتاب کند و ما را با بخشش و منّتش جزو خادمان و 
 !داران شما قرار دهددوست

 حجاز ـ GreenVally :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

جایز است به  ،نماز در مساجد آنان جایز است و در صورت اضطراربه جا آوردن 
ا دستمال کاغذی یمثل ای چیز سادهتوانی میبا آنان نماز بخوانی و همراه صورت فرادا 

یری هر خبر خداوند تو را  .کردن بر آن استفاده نماییبرای سجده کوچك کاغذ ای قطعه
  .است و سرپرست شایستگاناو سرپرست من  .توفیق دهد
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9332 ـمحرم الحرام  احمدالحسن

 .خواهدکند و طالق میزنی از شوهرش شکایت می :718پرسش 
هلل بسم ا ...اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً

 .سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته .الرحمن الرحیم والحمدهلل رب العالمین
چرا  ؛خواهم آن را به امام عرضه کنیداز شما می .است فوریو خاص بنده واقعاً مورد 

 احمدامام من  از راه حلی جز و که ایمان ندارند امگفتهآیین گروهی را ترك من که 
 ،مظلوم منبه امام  .سزاوارتر است ،امر من و از من به خودم چرا که او ولیّ سراغ ندارم؛
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 ،یاری شده توسط خداوند ،ناحمدالحس ،های ما تا آخرین نفسدلحبیب پدرش و  وصیّ
طور که را همانوضعیت امیدوارم  .کنمشروع دانم از کجا نمی .علی و امامان ،محمد
ماه است که  1 ....باشدپدر دخترم می ،با شوهرممن مشکل  ....به شما برسانم ،هست

ن و مبه خوابد و او در خانه نمی .با او اختالف دارمزیرا  ؛کنیمام زندگی میمن با خانواده
 ،کندآنها صحبت میکه از راه اینترنت با کسان دیگری با  دهد واهمیتی نمیکودکش 
به خاطر دوری او از  اینها همه و مهم این است که مشکالت ما بسیار است .رابطه دارد

 زندگی و کار ،گویدمیآن گونه که خودش  .باشدهای او میمشغولیدلمن و از خانه و 
هر روز و با هر مشکلی هرچند زیرا  ؛داشته باشیمخواهد فرزندانی او نمی .خاصی دارد

او  ،اواخر کنم که  خصوصاًگاهی حس می .کشدبه میان می سخن از طالق  ،کوچك
 مان شودخداوند خواسته است که دختری روزی .ردآومن به وجود می را برای یمشکالت

او بر طالق اصرار دارد و هیچ  .کندمیدارد و با من زندگی و نیم سال یك اکنون که 
ی را به باشم و مشکالتهم نیستیم و من مناسب او نمی ودلیلی هم ندارد جز اینکه ما کف

 ،خداوند طالق استاز نظر ترین حالل دانم مبغوضکه من میاز آنجا  .آورده استوجود 
بازگردیم و در راه خداوند و با  ند تااهبا او راه آمدنیز ام م و خانوادهاهبا او بسیار راه آمد

ن ماو گناهکار است و  ....داریمهم  یك دخترخصوصاً اینکه  ؛پوشی زندگی کنیمچشم
نی او مداح حسی .دهدبه بدی دستور میاماره چرا که نفس  ؛دانمگناه نمیخودم را بینیز 

او دم وجوتمام  با ....روی زمین است کند بهترین فردِ است و واقعاً تکبّر دارد و فکر می
ولی  ،با من خوب بود نمااول ازدواج هایخداوند گواه است که ماه .داشتمرا دوست می

ن سخن از طالق و ماسال از ازدواج پنجاز  پساز یك سال تغییر کرد و امروز پس 
 ؛ر کردمصببسیار رفتارها و کارهایش نسبت به خود  ،او در برابر .آوردجدایی به میان می

در حضور من  ه است کهخواهد و به من گفتمیو جدایی چیزی نطالق جز ولی او 
 هایپس از تالشدانند که بسیاری از مردم می .او طالق داده شدم یام و خانوادهخانواده

به طالق  ،طور که او خواستهمان و قصد بازگشت ندارد ،بسیار برای قانع کردن او
هد عتو اینکه .....صرف نظر کنمحقوق خودم  که ازخواهد اکنون میولی او  .راضی شدم

در حالی که او  ....کودك را به او تحویل دهم ،کنمکه ازدواج نکنم و اگر ازدواج بدهم 
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ای پرداخت نکرده نفقهماه به من و او  1فقط چند ماه اندك با او بود و در طول این 
 ،ز حقوق من استدهد و اگر شروطی را که حقی امی مطالق ،چنین کنماگر  ....است

ولی  ....کنممن اصالً به ازدواج فکر نمی ....داردبالتکلیف نگه میطور مرا همین ،نپذیرم
با  ....و نه مطلقهشوهردار هستم یعنی من نه  ....نمایمرا مکتوب موضوع خواهم این نمی

جدا اساس شرع از او برخواهم ولی من می ،هتوجه به اینکه او مرا در دادگاه طالق داد
 ،خانهاز روم و بیرون کنم و برای کار بیرون میکه من در اروپا زندگی میچرا  ....شوم

فقط نام من حال حاضر و تا  ....نیاز داردشوهر  یها به اجازهی ایننیازهایی دارم و همه
حلی راه !احمد ،امام من ....گیردسراغی میمن نه از بیند و مرا مینه باشد ولی او بر او می

ا خواهم از او جدمی ؟چگونه رفتار کنم ،شبیه مردان استفقط که کسی با  ....خواهممی
به دینم و دعوت مبارك توجه خواهم آزاده باشم و وقتم برای تربیت دخترم و شوم و می

ه ب ،ترسی ندارندکه اصالً از خدا کسانی از مشکالت و از من که چرا  ؛شما آزاد باشد
شما را  ؟حل دیگری داریدشما راه ،یا آقای من ؟از او جدا شومتوانم میآیا  .امستوه آمده

ر به سبدی وضعیت روحی ام در خانوادههمچنین من و  .به امام برسانیدرا  امنامه ،به خدا
ست انزدیك  ،خداوند یام با حول و قوهو خانوادهام شده یبه تازگی انصارمن  ....بریممی
 .ش خداوندی را که بغیر از او در دشورایها الیق سپاس نیستستای... من بپیوندندبه 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 ه استخودش طالق داد یو خانوادهی خودت از خانواده هودیشدر حضور اگر تو را 
نظر از  ،یاهو تو از آخرین پاکی که با تو آمیزش کرده است به پاکی دیگری منتقل شد

پاکی که با تو آمیزش آخرین و اگر در مدت منتقل شدن تو از  ؛شرعی مطلقه هستی
در  ـتبا تو نبوده اسیعنی او ـکردی ات زندگی میخانواده یکرده به پاکی دیگر در خانه

و اگر  ؛بوده باشیض یدر حال طالق حاکه چند  هر ،ستطالق صحیح ا ،صورتاین 
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 ،اشیدنکرده برجوع ی طالق به پایان رسد به یکدیگر تا زمانی که عُدّهاز این طالق پس 
 .مردان نامحرم برخورد کن یمطلقه هستی و او هیچ حقی ندارد و با او مانند بقیهاکنون 

و تو در ه طالق داد هودیدر حضور شطالق در دادگاه نیز اگر او تو را در مورد حتی 
 .طالق صحیح است ،با تو آمیزش نکرده باشد و ه باشیپاکی بود

 کسیتوجه به اینکه او  با ،آمدن از حقوق خودت کوتاهبرای اما درخواست او از تو 
ندارد از تو درخواست  حقشرعی است و ی باطل و غیره اخواست ،هتو را طالق داداست که 

ی کودك سرپرست ،به حق نباشد مؤمنو اگر پدر  بیایی کوتاهت ق شرعیّنماید که از حقو
 .پوشی کنیتواند از تو بخواهد از آن چشمباشد و نمیاز حقوق شرعی تو می

شرعی با شروط پیشین که برایت بیان کردم و در کتاب شرایع مشخص  اگر طالقِ 
این پاسخ یا مضمون توانی می ،خواهیو حکم طالق از او را میباشد  هنشدحاصل  ،است

ایت ای به سنامهطی یك ماه از ابالغ به او بفرستی و از او درخواست کنی  شآن را برای
چرا که  ؛بنویسد و در آن وضعیتش را شرح دهد به همان صورتی که شما انجام دادی

خداوند به شما توفیق دهد و  .باشدنیازمند به شنیدن از دو طرف می ،صدور حکم
 ،نمایدروز کوتاهی  33دادن طی که نسبت به پاسخ صورتی در  .هایتان را استوار بداردگام

البته اگر با توجه به  ؛بنویسیاز او ای برای درخواست طالق توانی نامهاز آن میپس 
س و نام کامل او را بنوی تنام کامل خود ،در نامه .مطلقه نباشی ،تر بیان شدآنچه پیش

 .خواهد شدگواهی طالق شرعی برایت فرستاده  ،آن ازپس  اهللءشاو ان
 ـه 9333 ـشعبان  احمدالحسن

 .ی شرعینامه از محکمهطالق :716پرسش 
خداوند به شما توفیق دهد  .او و برکاتخداوند  ترحم و اهلل انصارسالم بر شما ای 

شما  ،باد پروردگارم بر او و خاندانشو صلوات درود که احمدالحسن مهدی ما امام با و 
 .را یاری دهد

از آنِ ستایش  !احمدای  ،موالیم .بسیار خوشحال شدم احمدپاسخ امام از 
در حالی  ؛و به ما مرحمت نمودساخت  انینوررا شما ما  یخداوندی است که به واسطه
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موضوع  ینامه یکنندهتکمیل ،نامهاین  .بودیم یسرگرداندر در زمین  ،پیش از شما که
 .باشدمی ،باشد هایشفدای خاك گامکه جانم امام  ی بهطالق من و پاسخ

 او و توانم از او چیزی درخواست کنمنمی ـخداوند از منیت برم بهمیو پناه ـمن 
یم و اگر در اهماه است که با یکدیگر سخن نگفت 1ما  .دهدنمی ی چنین کاریاجازه
وارد محاالت است که در تاالر  از ،ضع خود را شرح دهدای از او درخواست کنم تا مونامه
ه دعوت باو به هیچ وجه  .کند یا توجهی نشان دهد یو پاسخ و توضیح دهد یا تالششود 

را چ ؛دهداصالً پاسخ مرا نمیاو  !آقای من .شناسدحق شما ایمان ندارد و نور شما را نمی
روز منتظر  33مانعی ندارد که  .ندارداهمیت او انسان متکبری است و چیزی برایش که 
ولی آیا واجب است  .مهم این است که به گواهی طالق شرعی دست پیدا کنم .بمانم

 ؟پاسخ دهدشما کنم به که از او درخواست 
ی سئلهمپس  ؛دانستم مطلقه هستمنمیپیش از پاسخ شما من  !آقای من :دوم پرسش
است  واجب ،پاسخ پاك شمارسیدن از پس آیا  !نبودمپایبند من به آن  ؟شودمیعده چه 
 .ماه از آن گذشته است 6که تقریباً چرا  ؛یا آن را رها کنم ؟شومپایبند  به آن

 دانمارك  ـن ع  :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ز اپس شما  و ازدواج نکند ،این است که مطلقه ،خواسته شدهه دّعِموضوع آنچه در 
 .بار دیگر عده نگه داریدلیلی ندارد  .ات طی شده و به پایان رسیده استعده ،طالق

در آنجا  .دریافت کنینجف اشرف  یتوانی از دادگاه شرعطالق را می اما گواهی
 شخداوند حفظکه حسن حمامی  ،سید طاهر ،وجود دارد و ایشانمشخصی  قاضی شرعیِ 

 .باشدمی ،کند
نمایم که برای دادگاه شرعی درخواست میدادگاه شرعی نجف اشرف  مسئولیناز 
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ا ی رسمی دعوت بازگشایی کنند تهاای در یکی از سایتسایتی در اینترنت یا صفحه
 در ارتباطبا آنان در هر مکانی از زمین  ،کندشان حفظخداوند که ین مؤمناهلل ءشاان

  .باشند
 ـه 9333 ـشعبان  احمدالحسن

ــرکت  :725پرسششش  ــافی پس از توزیع حقوق کارکنان در یك ش حکم اموال اض

 .وابسته به حکومت
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وزیع حقوق کارکنان است و هر ت ،کنم و کار منشرکت حکومتی کار مییك من در 
ماند و آن را برای ماه آینده جمع مبالغی اضافه می .کنیممیها حقوقماه اقدام به توزیع 

گاهی  .دهیمهایی انجام میجاییجابه را جبران کنیم یا های احتمالیکنیم تا کمبودمی
 انباشته شده یسال اموال چهارولی طی  .شودمصرف می ،اوقات چیزی که جمع کردیم

شخص ه کبه من گفتند آنان  .گردانمخواستم آن را باز .شده استزیادی تا جایی که مبلغ 

جدیدی شخص آن را به اگر و های حقوقی است در حال تدارك فهرستکننده  توزیع
چه باید با این اموال  .گرداندنمی دارد و آن را به شرکت بازمی برای خودش بر ،بدهم
 ؟بکنم

 بصره  ـعلی  ابو

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ه تو کاموال را به صورتی بازگردانی که یقین حاصل کنی اموال به شرکتی باید این 
شود و اگر راهی برای این بر آن مسلط نمیکسی گردد و هیچ می باز ،را امین قرار داده

آنها  و او نیزرا به این شخص بدهی اگر جز یکی از این دو راه که یا آنها نیافتی و کار 
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خودت را  هاتوانی آنمی ،نداشتی ،برداریخودت  ها رایا آن ،داردمی را برای خودش بر
  .توزیع کنی رازنان و فقبیوه ،و بین ایتامبرداری 

 ـه 9333 ـشعبان  احمدالحسن

 ؟کندرا باطل میچرا غواصی در دریا روزه  :721پرسش 
در دریا غواصی  (تفریحی)وقت گذران دار مثالً برای اگر روزه ،معروف استآن گونه 

آبی در دهانش  یپرسش این است که وقتی حتی قطره !شوداش باطل میروزه ،کند
 ؟چیست ،شودشود و دلیل علمی که روزه باطل میاش باطل میچرا روزه ،شودوارد نمی
 .مند گردیمبهرهامیدواریم از شما  !طاهر ماموالی 

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

از  علتی بیشبرای امتحان مردم است و ضرورتی ندارد  و دیحکم تعبّ  ،حکم شرعی
  .هایت را استوار بِدارددهد و گام تخداوند توفیق .این داشته باشد

 ـه 9333 ـشعبان  احمدالحسن

 !گریدروغ گفتن برای اصالح :722پرسش 
 ؟رددگتا بین آنان اصالح  توان دروغ گفتمی ،دفتبیاگر بین برادران اختالف آیا 

ری باشد و دیگ یمثالً اولی در سرزمین اگر ،این دو برادر چیستبرابر واجب شرعی در 
آیا  ؟چگونه بین آنان اصالح شود ؟فاصله باشد ،در سرزمین دیگر و بین دو سرزمین

س ابلی یطعمهرها کنیم تا را  هایا آن ؟گردداصالح  هاآنی رابطهتا  توان دروغ گفتمی

  ؟گردندشده  هراند

  :پاسخ
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 !باشدمیدروغ فقط در گرو  ،اصالح بین مردمگویی  ؛دهد تخداوند توفیق
ی وزهارآنها به پاك و با راستی و امانت و یادآوری  متقوای الهی پیشه کن و با کال

آنها  .بین آنان را اصالح کن ،بدکارانبا تسامح آنها و  یشانو اولیای خداوند و کارها خدا
همان  ؛یادآوری کن ،خداوند که خداوند برای نیکوکاران آماده کرده استپاداش را به 

  .کنندنیکی می ،اندکردهکه به افرادی که به آنان بدی کسانی 
َهَاعَرْضُ جَنَّةٍ وَ رَبِّکُمْ مِنْ  مَغْفِرَةٍ  إِلى سارِعُوا وَ * تُرْحَمُونَ لَعَلَّکُمْ الرَّسُولَ  وَ اهللَ أَطیعُوا و 

 وَ  لْغَیْظَا الْکاظِمینَ وَ الضَّرَّاءِ وَ  السَّرَّاءِ فِی یُنْفِقُونَ  الَّذینَ * لِلْمُتَّقینَ  أُعِدَّتْ الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ
 ذَکَرُوا أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا أَوْ فاحِشَةً فَعَلُوا إِذا الَّذینَ وَ * الُْمحْسِنینَ یُحِبُّ اهللُ وَ النَّاسِ عَنِ الْعافینَ

 * لَمُونَیَعْ هُمْ وَ فَعَلُوا ما عَلى یُصِرُّوا لَمْ وَ اهللُ إاِلَّ الذُّنُوبَ یَغْفِرُ مَنْ  وَ ِلذُنُوبِهِمْ فَاسْتَغْفَرُوا اهللَ
 َأجْرُ  نِعْمَ وَ فیها خالِدینَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْری جَنَّات  وَ رَبِّهِمْ مِنْ مَغْفِرَة  جَزاؤُهُمْ أُولئِكَ
 شیپی یکدیگر آرند * بر رحمت شما بر مگر تا کنید فرستاده اطاعت و خدا از و) (9)الْعامِلینَ 
 قدر هب پهنایش که بهشتی آن به رسیدن و خویش پروردگار آمرزشی از جانب  برای گیرید
 یتوانگر در که کسان است * آن شده مهیا پرهیزگاران برای که است زمین و هاآسمان یهمه
 داخ ،گذشت کنندگان از خطای مردم فروخورندگان خشم و و کنندمی انفاق تنگدستی و

 ،کنند یستم خود به یا شوند زشت کاری مرتکب چون که کسانی دارد * و دوست را نیکوکاران
 را گناهان که خدا جز کیست و خواهندمی آمرزش خویش گناهان برای و کنندمی یاد را خدا

ند نفشرند * اینان کسانی هست پای کردندمی آنچه در آگاهند (گناه زشتی به) چون و ؟بیامرزد
 است که جاری نهرها آن در که هاییبهشت نیز و است پروردگارشان آمرزش شانکه پاداش

  (.نیکوکاران پاداش است نیکو چه و اندجاویدان آنجا در
 ـه 9333 ـشعبان  احمدالحسن

                                                                                                      
 .936تا  932 :آل عمران -9
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 .عضو هیأت منصفه بودن :723پرسش 
شما اینجا شیرین است که چقدر  . احمدالحسنامام  ،آقای منسالم بر شما ای 

ن بر روی زمی ی ماهبودم که در این زمان وجوی شخصی باتقوادر جستهمیشه  .هستی
 .رفتمکنار رود راه میدر  9111که در سال  آورتر این استو شگفت وجود داشته باشد

 و ستاهولناك این زندگی چقدر  که و با خداوند سخن گفتمکردم از اینکه گریه پس 
 و دررنگین کمانی نزدیك رودخانه بود  .آرزو دارم در آن نباشم ،حال که چنین است

کامالً  یندهپر .دیگری بروم و بیشتر بفهمم بازگشتم تصمیم گرفتم به مسجدهنگام 
 .دهدمیهایی به من نشان و نشانه ویدگمیخداوند با من سخن گویی  ؛دیدمرا سرخی 

ند و اهدش پست و پلیدها واقعاً که سرزمینداشتم که ایمان چرا  ؛بودکننده خیلی گیج
ن جهان از آورد در بیرونبتواند کردم چیزی باشد که دعا می .اینکه اسالم اشتباه نیست

م اهردی بآرزوی من محقق شده است و در مورد دین پِ  اکنون .کند یها کمکاین مصیبت
م که خداوند همه چیز اهدین صحیح است و همچنین این را درك نمودهیچ تردیدی بی
 شایسته انجام کار ،توانیم با عبادت خداوندمیها را دارد و ما داند و بهترین نقشهمی

 .هلل علی نعمه الحمد ،ال اله اال اهلل و اهلل اکبر ،هلل الحمد ،سبحان اهلل .دهیم
ر دای از شهرم به دستم رسیده است که اکنون نامهولی  ؛خواستم مهاجرت کنممی
انتخاب  امچنین در زندگیهلل آمریکا را این الحمد .باشمی دادگاه هیأت منصفه یتعضو

را ط من توس شاندرخواستنپذیرفتن دانم آیا این بار نمی .نکردم و به آن کمك نکردم
 هاناز حقوق انساکه با کافرانی  نشست و برخاست ،مگر در اسالم ؟پذیرند یا خیرمی

گناهی گناهی یا عدم بیو هنگامی که کسی حکم به بی ؟!حرام نیست ،کنندحمایت نمی
فراتر از یك تردید ) ”beyond a reasonable doubt“شخصی بدهد آنها از اصطالح 

بزرگ  هایکه باعث ستمهایی ها به استفاده از راهمچنین آنه .کننداستفاده می (معقول
  .در پناه خدا .است بخشایندهخداوند  ؟شهره هستند ،شودمختلفش میهای با شکل

 آمریکا یت متحدهایاال ـمالیسیا  :فرستنده

  :پاسخ
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 .اشیداشته ب مشارکتتوانی در هیأت منصفه می ،باشیمی مشارکت به مجبور اگر
 ،نصیحتشو معرفی حق به او و ی راز هر کشو مؤمننشست و برخاست با هر شخص 

 ادم آمریکما با مر ،اما در مورد آمریکا .دشمنی نداریم انیك از مردم ما با هیچ .جایز است
 .اریمدشمنی ند ....یا  .... سسات اجتماعی یامؤ ،سسات علمیسرزمین آمریکا یا مؤبا یا 

هان در ج اشکارانهستم گیریآن و موضعسرکشی ما فقط به رفتار حکومت آمریکا و 
منحرف و  یگیرمتأسفانه همیشه موضع ،گیریاین موضعکنیم و معتقدیم که انتقاد می

  .باشدرادیکالی می
 ـه 9333 ـشعبان  احمدالحسن

 .امرار معاش کردن از طریق ورزش :724پرسش 
 سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

بازیکن )ورزشی  یکار در زمینهخصوص در   امامنظر  مورد نقطهپرسشی در 
 ؟شودمعاش محسوب میکاری شرعی برای امرار آیا این  .دارم ....(راگبی و  ،فوتبال

 .که امام و انصارش را برای پیروزی بر ستمکاران موفق نمایدخواهم میاز خداوند 
 ایرلند  ـحیدر  :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

 .جایز است
 ـه 9333 ـشعبان  احمدالحسن
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 .ایمزد در قبال فعالیت برای کاندیدای مجلس مشاورهدریافت دست :720پرسش 

اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  .الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .تسلیماً 
 برکاته و اهلل رحمة و علیکم سالم
 کُنَّا خَاطِئِینَ یَآ أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا (برای ما طلب آمرزش کن  !ای پدر ما

چه نیکو پدری و پدر ما هستید و  امّت شما پدر این !آقا و موالی من (.که ما خطاکاریم
ر دو تنها نهادیم و شما را کردیم ما در حق شما کوتاهی  .و ما چه بد فرزندانیهستید 

 ...ما را فرا گرفته است ،جدایی نداردکه از ما  یتمنیّ .یاری شما کوتاهی نمودیم
شما را  .درخواست آمرزش کن ،برای گناه بزرگ من !ای امام من ،آقا و موالی من

برای تبلیغات یکی از نامزدهای مجلس  !ای امام و آقای من ،دهممی به خدا قسم
 نامزدها برای ،در اینجا .فعالیت کردم و برای این کار اجرتی دریافت نمودمای مشاوره

ننده که ک یا پیشنهادای مشاورههای شوند بلکه فقط برای منصبحکومت کاندید نمی
شان فنصبه فقط صالحیت مشاوره یا پیشنهاد دادن الزم است در یك مجلس وطنی که 

 .ودشدیگر توسط حکومت انجام می و انتخاب نصف ؛شوندنامزد می ،دهندی میأمردم ر
اه ناآگ ،کندهر کاری که حکومت باطل را تقویت مینکوهیده بودن از  ،در آن زمانمن 
در  .هزار درهم دارم 3در حال حاضر نزدیك دریافت کردم و مزدی  ،این کاربابت  .بودم

التحصیلی که مبلغ فارغهنگام م تا از آن در اهانداز نمودرا پسحال حاضر این پول 
دو ماه بعد  ،از آن گذشته و نیاز مناست که ماه  1 .استفاده کنم ،بسیاری نیاز دارد

 .استدو ماه بعد التحصیلی من  فارغزیرا  ؛باشدمی

 ؟به طور کامل آن را ببخشمآیا  ؟با آن چکار کنم ؟حکم این مال چیست :پرسش

 ؟خمس آن را بدهمیا 
ناه من به شما پ ....دانمنمی ؛هدیه کنمای ماهواره یشاید بتوانم مثالً آن را به شبکه

 !تو بر ما منت نهاد یبه واسطهخداوند که کسی ای  ،امآورده
 ،امهر گناه و هر کوتاهی با .گذراز گناه و کوتاهی همیشگی من در !امام و آقای من
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 .دیارا ببخشام کنم که گناه و کوتاهیاز خداوند درخواست می ....اندازممی تأخیردر فرج 
 !ندهایای بخش ،ای آمرزنده ،ای مهربان ،پذیری توبها ،ای پروردگار جهانیان

 امارات ـ مستجیر :فرستنده

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

دهی چیزی از آن را بالزم نیست هایت استفاده کنی و نیازرفع در پول توانی از آن می
ای که آن را تعیین نموده ی خمسخمس آن را بپردازی مگر در هنگام سررسید ساالنهو 

توار هایت را اسو گامتوفیقت دهد خداوند  .یا اینکه یك سال کامل بر آن گذشته باشد
 .بدارد

 ـه9333 ربیع الثانی ـ احمدالحسن

 .میگو و خرچنگ دریاییحکم شاه :729 پرسش
 األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهللالرحیم  الرحمن اهلل بسم

 .تسلیماً وسلم والمهدیین
حکم خوردن  !ای موالی من ،احمدالحسن ،ای امام من ،خداوند ای ولیّ سالم بر تو 

 ؟چیستزیر موجودات دریایی 
 پنج ؛ده پا دارد ،بزرگ است یپوستان دریایجزو سختکه  (:Lobster) میگوشاه -9

 .جفت پا
به طور کلی و باشد میده پا با پوست سختکه حیوانی  (:Crab) خرچنگ -2

 .شوندخارجی سخت متمایز میداشتن پوشش ها با وجود خرچنگ
 الجدی  هنجم :فرستنده
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  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

  .جایز است (Lobster) میگوخوردن شاه - 1 پرسشپاسخ 

  .جایز نیست (Crab) خوردن خرچنگ - 2 پرسش پاسخ
 ـه9333ربیع الثانی  ـالحسن احمد

 .دادن خمس و زکات :727پرسش 
 وآل مدمح على اللهم ،اال باهلل العلی العظیم وال حول و ال قوة الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .تسلیماً وسلم والمهدیین األئمة محمد
این  ؟برسد  بپردازم تا به امامکسی خواهم بدانم زکات و خمس را به چه می

چند سال  .چه کنم این مورددانم در موضوع بسیار مرا در تنگنا قرار داده است و نمی
خمس و زکات آن دادن آیا  ،قیمتی خریدم تا سود کنمهای طال و برخی از سنگپیش 

 ؟امها را نگهداری کردهدر تمام این مدت آنچرا که  ؛بر من واجب است

  :پاسخ
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمین والحمدهلل
 .تسلیماً 

ضروری نیست که اموال  .هایتان را استوار بداردگامخداوند به شما توفیق دهد و 
 ،باشیمین به حق امؤمناگر شما جزو  .خداوند برسد یبه خلیفهبه طور مستقیم خمس 
از  .در موارد بسیاری قرار دادم هاآوری خمس و صدقات و صرف آنای برای جمعموسسه

دن آن به یزنان و طلب علم و وسایل تبلیغ دعوت حق و رسانجمله کمك به ایتام و بیوه
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ر موضوع دهای بانکی که برای این حسابطریق توانی آن را از شما می .باشدمی مردم
یا آن انی برسهستند  مسئولحوزه در این ی که نامؤمنبه برخی از  ،استنظر گرفته شده 

 .تحویل بدهی مبارك مهدوی قرار دارد یدر نجف و در حوزهمکتب دعوت که به را 
تر از یك سال بر آن گذشته ها یا طالیی که ذخیره نمودی و بیشو سنگاموال اما 
اگر آن را ذخیره  ،از اینکه خمسش را دادیپس بار خمس آن را بدهی و  باید یك ،است
 ؛نیستبار دیگر واجب  ،دادن خمس چیزی که خمسش داده شده .اشکالی ندارد ،کنی

 .طوالنی شودشما هر چند مدت بودن آن نزد 
 ـه9333جمادی الثانی  ـ احمدالحسن

 .سوگند دروغ به قرآن برای رهایی از تهمت :728پرسش 

 ؟قسم دروغ به قرآن برای رهایی از تهمت آنان چیستجهت خوردن به من حکم 
  .خداوند شما را به هر خیری موفق بدارد ؟چیستآن و  ؟ای بر من استآیا کفاره

 :پاسخ
 .نماییست که از خداوند درخواست آمرزش شما ابر  ،به دروغ قسم خوردیاگر 

 احمدالحسن

 ؟چگونه با او رفتار نماید ؛کندشوهرش به امام توهین می :726 پرسش
 .بپرسمسؤالی  ،که در مورد شوهرش از من درخواست نمود ما انصار انخواهریکی از 

 و د و شوهرش ایمان نداردنایمان دار  احمدالحسناین خواهر و فرزندانش به امام 
از خداوند سبحان  .نموده استتوهین   احمدالحسنها به امام در حین بحث

ا او آیا بپرسد که این خواهر می اکنون .کنیمدرخواست آمرزش و به سویش توبه می
 او یمسئلهترین این مورد مهم ؟آیا از او طالق بگیرد ؟مانند یك ناصبی رفتار کند

  .باشدمی

 :پاسخ
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آن سوء  که شیطان از ه باشدبود یا در حالت عصبانیت ه باشنداو را تحریك کردشاید 
ی به صورت با کس ،با یك رفتارتنها  .ه باشدانداختچنین موقعیتی و او را در  هاستفاده نمود

یقین حاصل شود که این کارش از روی عمد مگر اینکه  ،شوددشمن ناصبی رفتار نمی
و در موردش داده باشد حتی اگر از روی قصد و عقل انجام  .و با تعقل انجام شده باشد

ق به سوی ح ،شدهشاید بعداً پشیمان  ،دانیچه می ،شودجاری حکم به ناصبی بودن 
 و خداوند آنان را هدایت نمودافراد بسیاری اتفاق افتاده است  رایطور که بهمان ؛گرددباز

ما را شاحواالت تا خداوند کنید به طور کلی با مردم با مهربانی رفتار  .و حق را شناختند
 .هدایت کند شهایش را به راه مستقیمآفریده ،شما یاصالح و به واسطه

 ـه9333جمادی الثانی  ـالحسن احمد

 .هنگامها شبگرفتن ناخن :735پرسش 
 زمانی چه کار این برای وقت بهترین و چیست هنگامشب هاناخن گرفتن حکم

 ؟باشدمی

 :پاسخ
 هرظ از بعد ،تواندنمی صبح کهبرای کسی  و است جمعه روز صبح ،زمان بهترین

 .باشدمی جمعه
 ـه9333جمادی الثانی  ـالحسن احمد

 .خارج شدن آب مرد از زن بعد از غسل کردن :731پرسش 
پس س ؟چیست ،بیابد از پاك کردن آن و پیش از غسلپس که آب مرد را زنی حکم 
سل غآیا باید دوباره  ؟حکمش چیست ،این مایع از او خارج شودببیند از مدتی اگر پس 

و این مایع از ا ،کندهر وقت ادرار می ؟پیش از غسل چیست کند و چگونگی تطهیر آن
 ؟چیست حکم آن .ترشحات خودشآب مرد است یا  شود و یقین ندارد کهخارج می

 :پاسخ
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فقط محل را بشوید و باید  ،آب شوهرش است ،مایعی که از او خارج شدهاگر بداند 
در مورد اما  .اش نیستعهده غسل و وضو بری دوبارهکند و انجام دادن پاك آن را 

 ،ترشحات خودش است یا جزو آب شوهرشداند آیا جزو شود و نمیمایعی که خارج می
 و دوباره انجام دادن غسل و وضو برباشد میشود که آب شوهرش حکم نمیچنین 
 یا فقطاست آب شوهرش  ،تی تا زمانی که یقین ندارد که آنح .باشدنمیاو  یعهده

چند شستن محل هر ؛نیست اشعهده شستن محل نیز بر ،باشدمیترشحات خودش 
 .تر استکنندهبهتر و پاك شبرای

 ـه9333جمادی الثانی  ـالحسن احمد

 .روزه در روز عاشورا :732پرسش 
آیا منظور ایشان تمام روز است  .عاشورا مستحب است یکه روزه ندفرمود  امام
 ؟باشدمی فقط تا نصف روز ،دهندانجام میدوازده امامی  یطور که شیعهیا همان

 :پاسخ
به  من .خداوند حالتان را اصالح نماید ؛مطلب شما دقیق باشدانتظار دارم که نقل 

ر وجه ب ،عاشورا یروزه» :بلکه گفتم ؛است مستحب روز عاشورا ینگفتم روزههیچ وجه 
 «.اندوهگین بودن است

یز چآن و  ای بینشبههشود تا روزه نامیده نمی ،امساك تا نصف روز یمسئلهاما 
 .باشدوجود داشته  دیگر

 ـه9333جمادی الثانی  ـالحسن احمد

 .لمس بدن مرده با دستکش :733پرسش 
واجب اعث ب ،دستکش یا کفن یا فقط لمس لباسش و نه بدنش بات میّجسد مس آیا 
 ؟شودمیت می مسّ  غسلشدن 
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 :پاسخ
 .غسل واجب نیست

 ـه9333جمادی الثانی  ـالحسن احمد

 ؟توان وقف را از مسجد جامع به مدرسه تغییر دادآیا می :734پرسش 
 ....باشدمی ،باد فدایشکه جانم امام حسین به در مورد وقف مخصوص من پرسش 

 143مساحت  ،خدا رحمتش کندکه یم که پدرمان اهرا به ارث برد باغیو برادرانم من 
با توجه به اینکه چند  .را برای ساختن مسجد جامعی در روستا وقف نمود باغمتر از 

درسه متوانیم یك میآیا ما  :این استمن  پرسش ....حسینیه در همان روستا ساخته شده
ه ساختن ب نمامسجد جامعی بسازیم که پدر مغفور به جای (یا آمادگی همتوسط ،ابتدایی)

 ،شانکه کودکان این روستا برای رسیدن به مدارسچرا  ؛ه استآن وصیت نمود
 با توجه به اینکه ....کنندرا طی می رسدکیلومتر می 93یا  1های طوالنی که به مسافت

مربع تغییر  متر 9333مربع به  متر 143ما تصمیم گرفتیم که مساحت وقف را به جای 
 .دهیم

 مصور ـخادم شما  :فرستنده

 :پاسخ
ه شما خداوند ب .به انجام برسانید ،خواسته استو اوصیت پدرتان را اجرا کنید و آنچه 

 .هایتان را استوار بداردتوفیق دهد و گام
 ـه9333جمادی الثانی  ـالحسن احمد

 .ارث بردن زن بدون داشتن فرزند :730پرسش 
 ،رودوقتی مرد از دنیا می .نداردفرزندی  ،و از آن مرداست با مردی ازدواج کرده زنی 

د و برارث می زن در زمین از این مردآیا این  .گذاردیك زمین مسکونی از خود باقی می
مادر  ها ازتن از آنکه دو دارد برادر  پنج ،با توجه به اینکه شوهر ؟نسبت ارث چقدر است



 011 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

 والدینش ،در زمان از دنیا رفتنش .داردسه خواهر نیز از مادرش  ،دومی هستند و این مرد
 ،والدینش با توجه به اینکه .ارث را تقسیم کنندمایلند ورثه اکنون در قید حیات هستند و 

وجه به با ت ؟باشدمیسهم همسر از این ارث چقدر  .رفتند ك از دنیارَتَ ماپیش از تقسیم 
 .باشدمی  احمدالحسن اینکه شوهر از اتباع سیستانی است و همسر از انصار سید

 :پاسخ
 .فرزندی نداشته باشدآن ا از غیر یآن از اگر حتی  ،بردیك چهارم ارث میهمسر 

 ـه9333جمادی الثانی  ـالحسن احمد

 .رفتار با فرزندی که اعمال زشت لواط انجام داده استچگونگی  :739پرسش 

این کلمات را  !آقا و موالی من .دیده ستماحمد سالم و رحمت و برکات خداوند بر 
کلمات توانایی بیان مطلبی را که  .چکددلم خون میاز نِگارم که برای شما در حالی می

 ،شویمامر بزرگ شما به جای اینکه ما و فرزندانمان فدای شما و  .ندارند ،دارم در دل
به زیر بودن آن را چگونه  دانم از خجالت و سرفرستم که نمیای را برای شما مینامه

سال  93که پسرم فهمیدم امروز  .گواه است ،گویمخداوند به سخنی که می و بنگارم
نزدیکی  ربا دو ،فیلمی در اینترنتیدن داز  پسسنش است که همپسران با یکی از دارد 
ناپسند کار  و با یکدیگر ایناده است و پسرم پذیرفته دآن پسر به پسرم پیشنهاد  .اندکرده

آیا حکم شرعی را برایشان  ؟حکمش چیست ؟دانم چکار کنمنمی .نداهو زشت را انجام داد
 ؟چکار کنم که این کار را رها کند ،اگر باید به زندگی ادامه دهد ؟چکار کنم ؟اجرا کنم
ن م ولی شما پناه ؛کشماین کلمات خجالت مینگاشتن از به خدا سوگند  !آقای من

ای آق ،کمکم کن ،آقای من .ی دیگری ندارمراهنما ،خرتآهستید و غیر از شما در دنیا و 
 !من

 :پاسخ
روزه و یاد خداوند  ،نماز ،فرزندانتان را با آموزش قرآن .خداوند شما را اصالح کند
های پیامبران و اوصیا و مردان و زنان شایسته را تعریف اصالح کنید و برایشان داستان
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ریکی این فرزندانتان را در تا .تا از آنان الگویی بگیرند و به روش آنان رفتار کنند ،نمایید
 .دن نشونشیطا یبه آنان دین و حدود خداوند را آموزش دهید تا طعمه .زمین رها نکنید

 ایدازهحدّ و انبی هیچ آنان را با اینترنت یا تلویزیون یا هر ابزاری دیگری که فساد را 
ا اصالح و او ر ،دهدرا که کارهای ناپسند انجام میکسی  .رها نکنید ،ندنکمنتقل می

 حشافکه مرتکب کسی اما اجرای حد بر  .باشیدرفتار و کارهایش مراقب متوجه کنید و 
ت خداوند بر خلقش اختصاص دارد و اگر به او در حکومت ای است که به حجّ همسئل ،شده

 حکومت در میان خلق خداوند بر ،و اجرای شرع خداوند در میان آنان تمکین دهند
خواهم که شما را با پوشش خودش بپوشاند و پسران از خداوند می .باشدمی او یعهده

 .و دخترانتان را برایتان اصالح کند
 ـه9333جمادی الثانی  ـالحسن احمد

 .ی در مورد ارثسؤال :737پرسش 
که ازدواج و برادران و خواهرانم من که دارم پدرم  یشرعی در مورد خانه ایمسئله

با توجه به اینکه این  .خواهر هستیم 1برادر و  3ما  .کنیمدر آن زندگی می ،اندنکرده
بوده که به نامش بوده و باغی صاحب  یساخته شده است که برا زمینی خانه در قطعه

یشین پاز اشغال این زمین به مالك اصلی پس  .آن را تصرف کرده است ،دولتتر پیش
رژیم گذشته هایی که در زمینش و در زمان با صاحبان خانهباغ صاحب  .آن بازگشت

 یبه جای خانهاند فقط به کسانی که ازدواج کردهکه توافق کرد  ،ساخته شده است
 ،زمین را دریافت نکرد و به جای آنیکی از برادران  .داده شود یك قطعه زمیندرشان پ

هم آیا از این مبلغ خواهرانش س :گویددریافت نمود و میمیلیون دینار معادل هفده  یمبلغ
با توجه به اینکه خانه خراب شده است و برادرانش از خانه چیزی دریافت  ؟ارث دارند

 !اندنکرده

 :پاسخ
ه آن است ککسی مبلغ برای آن  ،ه استتوجه به شکلی که در پرسش مطرح شدبا 
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 .سهمی به دیگری بدهد ،اش نیست که از آنعهده را دریافت کرده و بر
 احمدالحسن

 .دارخریدن خانه از شرکت ساختمانی با اقساط بهره :738 پرسش

ان پای پیش از بهد و آن را نفروشکه خانه میوجود دارند های خاصی در ایران شرکت
ریافت دبقی را به صورت اقساط بخشی از مبلغ را در آغاز و ما .کنندمعامله میرسیدنش 

 93دود در حو مدتش پذیرد صورت میمشتری  یخانه تقسیط براین طبیعتاً  .کنندمی
تفاوت با م ،قیمت ،بندیاین قسطاست که در و واضح  (بندی با سودقسط)باشد میسال 
مجاز ا آی ،ها هر روز یك قیمتی دارندبا توجه به اینکه خانه .باشدخرید نقدی میقیمت 

  ؟شودمحسوب نمیربا تقسیط گونه و آیا اینخریداری کنیم ها را این خانههستیم که 

 :پاسخ
 .شودجایز است که خریده شود و ربا شمرده نمی

نفقه از همسر ساقط پرداختن آیا  ،اگر خانواده حقوق داشته باشد :736 پرسش

 ؟گرددمی
ته ها در نظر گرفحقوقی برای خانواده که غربی زندگی کنند یاگر خانواده در کشور

شود محسوب میآیا حقوق همسر و فرزندان جزو حق آنان  ،نندحتی اگر کار نک ،شودمی
ور طنیا هما؟باشدمی او یعهده ها برو معیشت آناست خانواده  مسئولپدر  در حالی که

رآمد دبه این صورت که اگر خانم  ؟باشدطور دیگری می مسئله ،گویدکه این پدر می
این پول حقش نیست و مرد حق  ،دهدانجام نمیکاری  در حالی کهباشد مالی داشته 

 صرفو به او دستور دهد که این پول را این پول بازخواست کند  بابترا زن دارد که 
وهر ش یعهده واجبی که بر ینفقه ،وید که در این حالتگو مینماید خانه و فرزندان 

 .گرددساقط می ،پرداخت شوداست و باید به خانواده 
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 :پاسخ
تواند با آن انجام دهد و شوهر و هر کاری که بخواهد میحق او است حقوق همسر 

 ؛گرددهمسر از شوهر ساقط نمی ینفقه و کندبازخواست حق ندارد در این مورد از او 
ق آنان بالغ نیز حناحقوق کودکان  .بلکه بر شوهر واجب است که به همسرش نفقه بدهد

گیرد و بر او واجب است عهده  بررا آنان  ایاین پول بر نخرج کردتواند است و پدر می
دهد و  تانخداوند توفیق .این حکم شرعی است .آنان را جبران نماید یکه کمبود نفقه

ا ب ،امیدوارم با مهربانی و دوستی و اصالح بین خودتان .فرمایدتان را اصالح احوال
ا شرکت تجاری نیستید ت ،شما خانواده هستید و شوهر و همسر .رفتار کنید یکدیگر

 در قبال همسر ووظایفش بر شوهر واجب است  .باشدمادی برخوردهای شما با یکدیگر 
و یف عفنیز واجب است که  بر همسر .رسندی به انجام برساندو خمحبت فرزندانش با 

تر اوقات من معتقدم بیش .داشته باشدبا نرمی أم ورفتاری تدار باشد و با شوهرش دوست
ه بنیکو و سخن تأنّی  ارا برضایت همسرش اش را بسازد و خانواده و خانهتواند زن می

ر به طور کلی حتی اگر شوه .کسب نمایدخداوند را رضایت  ،به این ترتیبدست آورد و 
هربانی و مخاطر  آسودگی با او باتواند همسر می ،رفتاری یا کوتاهی کنداش بدبا خانواده
انتها و دا ابتخداوند سبحان و متعال را در و رضایت خشنودی  ،این ترتیبو به  رفتار کند

ی یجهنت)و نتیجه  هللاءشاان ،بالنده استباقی و  ،آنچه نزد خداوند است .به دست آورد
 .خواهد دیدرا در دنیا و آخرت  (درستش

 احمدالحسن

 .بازی بیلیارد و سالن پلی استیشن :745 پرسش

ازی ب یهزینهبه عنوان مبلغی پرداخت های عمومی و آیا بازی بیلیارد در سالن -1

 ؟بندی جایز استو نه برای شرط

رفتن پول از و گ (بیلیارد و چیزهای دیگر ،استیشنپلی)آیا بازگشایی سالن بازی  -2

کنند ندی میبکنان شرطبا توجه به اینکه برخی بازی ؟جایز است ،کندکه بازی میکسی 
 ؟نهدیگر و برخی 
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 :پاسخ

 .جایز است -1

ازی بندی ببا شرطکسی د کناگر فکر می .لن بازی جایز استبازگشایی سا -2

شرعی  نظربندی از ای نصب کند و در آن بیان کند شرطست که اعالمیها او بر ،کندمی
 .جایز نیست

 احمدالحسن

 .حکم کار در بانك :741 پرسش
 ؟ها چیستحکم کار در بانك

 :پاسخ
  .جایز است ،دنوی باشبَها حتی اگر رَکار در بانك

 الحسناحمد

 .های ربَویکار در بانك :742پرسش 
 کهاین به توجه با ؟چیست محمد آل یمانیاز نظر  تجاری بانك در کردن کار حکم
 تهایان در کهکسی  حکم .باشدمی ارتباطات مرکز ،کنممی کار آن در بنده که بخشی

  ؟چیست ،کنددریافت می شودمی نامیده مبلغی که پاداش سال هر

 :پاسخ
  .باشدیمجایز حقوق  گرفتن پاداش و .جایز است ،دنوی باشبَرَحتی اگر ها کار در بانك

 الحسناحمد

 ؟واجب است ،آیا پرداختن پول مختص حج عمره :743پرسش 

 ؟واجب است ،عمره را با آن دارندرسانیدن انجام به  نیّت آیا دادن خمس اموالی که
 ؟چطور ،اگر اموال هدیه باشد
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 :پاسخ
دادن خمسش  ،شخصسال خمسیِ هنگام سر رسید در  ،باشداضافی هر مالی که  

خمس مال یا رفتن به عمره دادن فقط به یکی از دو حالت  مسئلهاگر  .باشدمیواجب 
 .قبول کندرا  تدهد و عمل تخداوند توفیق .به عمره برو ،باشدمحصور 

 .مصرف کردن خمس برای دعوت :744 پرسش
دعوت کردن به سوی تا از خمس استفاده کنم و خمس را برای دعوت  اجازه دارمآیا 

نسبتی  ،اگر اجازه دارم .آوری کنمجمع (مالزی)در مکانم   بیتاهل هایشما و آموزه
چه مقداری را باید به  ؟استقدر چ ،برای دعوت به من اجازه داده شده که استفاده از آن

 ؟و چه مقداری را باید برای کمك به انصار استفاده کنم ؟گردانمشما باز

 مالزی  ـضعیف شما منتظر  یبنده :فرستنده

 :پاسخ
خداوند )ن امؤمناستفاده از خمس برای دعوت به دین حق خداوند و کمك به  
دریافت خمس و حقوق شرعی و مصرف در خصوص اما  .است جایز (کند شانحفظ

و شما اشد بالمالی برای انصار تنظیم کنید که مخصوص مالزی توانید بیتمی ،نمودن آن
 .باشید ئولمس ،بینیدمناسب می مسئولیترا برای این او شما که  مؤمنیا یکی از برادران 

د توانیمیشما  .خمس و حقوق شرعی وجود نداردکردن نسبت مشخصی برای مصرف 
با  توانیدمیمصرف کنید و همچنین  ،باشدالمال را که نزد شما میهر مقداری از بیت

دار مق ،ی وجود داردالمال عمومی انصار ارتباط برقرار نمایید تا اگر مقداری اضافبیت
 .دنبرسان جهانسایر کشورهای تا به نیازمندان  ،تحویل دهید هاتر از نیازتان را به آنبیش

 .بداردهایتان را استوار دهد و گام تانخداوند توفیق
 احمدالحسن

 .در حال حج عمره ی دهاناضطرار در استفاده از مرطوب کننده :740 پرسش
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است  تَرَك خورده هایشلب ،خاطر خشك بودن هوابه گذارد و میکه عمره کسی 
ای کننده طوبمر ،هفقط روی محل ترك خورد ،خونزدن از بیرون اجتناب و به خاطر 

  ؟باشدمیبه این کار مجاز آیا  ،کاکائو دارد یقرار داده که ویژگی پزشکی و رایحه

 :پاسخ
حکمش  ،باشدمجبور اگر به قرار دادن روغن  ،مطرح شدهطور که در پرسش همان

بر  ،در آن هستیشما که وضعیتی در این  .نمودمهمان چیزی است که در شرایع بیان 
 :کنمشرایع نقل میکتاب حکم را از در اینجا  .چیزی نیستشما 

پیش همچنین حرام است و  ،از احرام پس ،ددار استفاده از روغنی که بو :یازدهم»

 (یبه صورت اختیار) ،پس از احرام ،به همین صورت .ماندباگر بویش تا احرام باقی  ،از آن
 (9).«جایز است ،ولی اگر مجبور باشد ؛داردنچیزی که بوی خوش 

 لیست وواجب ا گوسفندی بر او ،روغن خوشبو استفاده کنداحرامش در که کسی »
 (2).«ی او نیستعهدهچیزی بر  ،در حالت ضرورت

 ؟ان تبدیل نمودمؤمنرای کمك به بپولی با ا رتوان عقیقه آیا می :749 پرسش

ر صمان عقیقه کنم یا آن را برای انصار در مبین برادران شیعه :کدام بهتر است
 بهرا یقه اموال عقتوان میآیا  ؟برگزار کنندمراسمی  و با آن انجام دهند بفرستم تا عقیقه

 ؟استفاده نمودبه برادران انصار در مصر کردن کمك  نیّت
 مالزی ـ منتظر شما ضعیف یبنده :فرستنده

 :پاسخ
برای برادران توانی میشما  .شودعقیقه به دادن اموالی برای کمك تبدیل نمی

توانی یمکه طورهمان .ذبح کنند یاعقیقه ،شما ارت در مصر بفرستی تا به نیابتانص

                                                                                                      
 .ـ کتاب حج ـ واجبات ترك در احرام، انتشارات انصار امام مهدی 2ج  :شرایع االسالم -9

 .ـ کتاب حج ـ ممنوعات، انتشارات انصار امام مهدی 2ج  :شرایع االسالم -2
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م خودتان طعاشهرن امؤمنبه آن را ذبح کنی و  ،کنیعقیقه را در شهری که زندگی می
 .بدارد استوار را هایتانگام و دهد تانتوفیق خداوند .بدهی

 احمدالحسن

 .کندرا حمل می ایحکم زنی که کودك عطر زده :747 پرسش
عطر زده است و در خیابان به او که کند با خود حمل میکه کودکی را زنی حکم  

 ،کودکشکه این عطر برای مادر است یا بدهد تشخیص تواند نمیعابر و قرار دارد 
 ؟چیست

 :پاسخ
 .نیستحَرَجی بر این خانم 

 احمدالحسن

 .عدالت بین همسران :748 پرسش
دارد و در زن که دو کسی » :فرمایدمی خدارسول  ؟معنای این حدیث چیست

در غل و روز قیامت  ،عدالت را رعایت نکندبین آن دو خودش و مالش کردن  تقسیم
 .«وارد آتش شودکِشند تا او را آرام آرام میآید در حالی که زنجیر می
را بین آن دو با عدالت محبتش خود و مالش و تواند میمعصومی هیچ انسان غیرآیا 

 ؟تقسیم نماید

 :پاسخ
ند مان ؛آنها استحقوق واجب به معنی  ،عدالت بین همسران .دهد تانخداوند توفیق

 .واجب یقسمت یا خوابیدن نزد همسر و نفقه
 احمدالحسن

 .حکم وجود داشتن خون موجود در تخم مرغ :746 پرسش
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 و نجس استفرماید می  سید ،باشدخون میدر مورد تخم مرغی که در آن 
 ،وندشراضی نمیحکم این  هانصاری که بدر مورد غیر .ه خوردنش جایز نیستنتیج در

 ؟انصار بدهیماست آن را برای خوردن به غیر آیا جایز
 عراق  ـهدی  :فرستنده

 :پاسخ
مرغ وجود دارد یا از خونی که در تخم .نجس است ،حیوان دارای خون جهندهخون 

خوردن این  ،و در هر دو حالت ،مرغاست یا از رشد جنین در تخم حیوان صاحب تخم
ن که از بیطوری اندك باشد به مقدارش اگر  .باشدمیکه نجس چرا  ؛خون جایز نیست

 ؛ز استمرغ جایتخم یخوردن بقیه ،پذیر باشداجزا امکان یبه بقیهبردنش بدون سرایت 
غ مرخواهد خون نجسِ در تخمکه می یمؤمناما غیر .بهتر است از آن اجتناب شودهر چند 
مرغ را به او بدهید تا آن را توانید این تخمشما نیز می ؛ستا اولیاقت این  ،را بخورد
که نجاست یا حرام کسی که چرا  ؛یز انجام نشودبهتر است این کار نهر چند  ؛بخورد
 .باعث بازداشتن او از شناخت حق شودچه بسا  ،خوردمی

 احمدالحسن

 .ی شیمیاییی ژنتیکی و کنسرو شدهشدههای اصالحخوراکی :705 پرسش

ایی ا به صورت شیمییالح شده و صاژنتیکی که به صورت وجود دارند ی یهاخوراکی
اری از با توجه به بسی .پرسش من در خصوص مورد شیمیایی است .کنسرو شده هستند

 هایی برای نظام دجالشود که به خصوص ایلومیناتیدیده می ،اخبار و اطالعات رسیده
ه این ان و در قید و بند کردن آنها بمؤمنکنند که سعی در به استضعاف کشانیدن کار می
رزند که ف ؛باشدها میها و نوشیدنیراکیها از طریق خویکی از این روش .نمایدنظام می

 .شودمن وارث آنها می
بسیاری موارد نظیر  .اندها به صورت شیمیایی کنسرو شدهبسیاری از خوراکی

ی دهان استفاده ی خوشبو کنندهمادهشده که به عنوان های سقطهای جنینسلول
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ها گرفته که از باکتریزا ی انرژیهایی که به عنوان مادهشود و همچنین اسپرممی
وان و عقیم شدن در از فلوراید که باعث ایجاد سرطان استخ .شوددیده می ،شودمی

 .شوداستفاده می ،کردندها برای رام کردن دیگران استفاده میو نازی شودمردان می
کنند تا تعداد ساکنان زمین را ها استفاده میاینها مواردی است که برای اصالح نسل

ها و مواد شیمیایی در میوه .تقلیل دهند و مردمان را مطیع و رام نظام دجال نمایند
که فرزند من وارث آنها  ؛شودی ژنتیکی در هر جایی یافت میشدههای اصالحسبزی
 .شودمی

کنیم که چیزی است که گریزی از برخی از ما انصار خدا در این خصوص بحث می
 .ودش اقدام به پرورش گیاهان نمایدباشد حتی اگر انسان خآن نمی
توانند انجام آیا انصار خدا کاری علیه آن می ؟آیا راه حلی وجود دارد ؛من پرسشاما 
 ؟اوامر شما برای ما چیست ؟دهند

 :پاسخ
دقت و معلومات امیدوارم  .دهد تانخداوند توفیق .دقیق نیست ،اطالعات داده شده

یار کم مقدار بسدانند که افزودن می انبه عنوان مثال متخصص .داشته باشیدبیشتری 
زیاد  ،البته .مفید است هاخراب شدن دنداندر جهت کم کردن  ،فلوراید به آب شُرب

زیان  ،هایشان عوض نشدهودکانی که دندانبرای ک ،بودن نسبت فلوراید در آب شرب
 ،شدبابه همراه داشته ری زیان مقدا ،به طور کلی حتی اگر افزودن فلوراید به آب .دارد

 به طور معمول .زیان و آزار نداردرسانیدن قصد  ،افزایدکه آن را میبه طور قطع کسی 
 ذیردپصورت مین همان شهر امتخصصتوسط  ،های شربتحقیقات در مورد ترکیب آب

ان رسزیانچگونه مواد حال  ؛نوشندآب میهمین ها و نزدیکانشان از این و آنان و خانواده
 .شما را اصالح کنداحوال خداوند  ؟افزایندیا سمّی به آن می
ردنی اگر خوالبته  ؛باشدمیجایز  ،هایی که از جهت ژنتیکی اصالح شدهاما خوردن غذا

  .مانند گاو و گوسفند ،گوشت حیواناتگرفته تا ها میوهاز  ،حالل باشد
ز بین بردن حشرات روی گیاهان که مثالً برای ا هاکشهاما مواد شیمیایی یا حشر
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ن ولی امروزه با ای ؛د و شکی در آن نیستنباشمی ی مُضرمواد هااین ،شوداستفاده می
 که هیچ بدون ایناستفاده نشود  هاکنندهاگر از این نابود ،روی زمینبر تعداد انسان موجود 

 .پدید آیدچه بسا گرسنگی روی زمین  ،ارایه شودجایگزینی  راه
 احمدالحسن

 .کاشت دندان مصنوعی از پروتئین بدن و استخوان خوك :701 پرسش

 نه نبودکچرا  ؛رودپزشکی به شمار میبزرگی در دندان پیشرفت ،کاشت دندانامروزه 
 .نمایددرمان می ،از بین رفتههای سختی دندانتحمل رنج و دندان را بدون نیاز به 

 یادهم .دندان شده است در جهان ساختِ یانقالبکه باعث توسعه یافت ای کشف و ماده
رای پر ب که از آنو استخوان خوك ساخته شده بدن هایی از جنین شده از پروتئینکشف
ر دسالی است  چند ای کهماده .شودندان استفاده میبزرگ در کاشت دهای حفرهکردن 

 .استفاده شده استمیلیون بیمار در جهان  3حدود توسط شود و استفاده میسطح جهان 
طلب این مآیا گفتن  ؟حرام است یا حالل ،آیا استفاده از این ماده :پرسش این است

انستن آیا به خاطر ند ؟واجب است ،کنیممیبه بیمارانی که این ماده را برایشان استفاده 
 ؟ایمشدهگناه مرتکب  ،پیش از ایناستفاده از آن تا حکم 

 .از شما کمال تشکر را دارم
شرکت توسط که باشد می GeistlichBio-Gide ،تجاری مادهنام  :اول یهماد

 www.geistlich.com :اختراع شده است ییسئسو
تجاری و نام  Enamel Matrix DerivativeEMD علمی مادهنام  :دوم یماده

اختراع  www.straumann.com  ئیسیشرکت سوتوسط که باشد می  Emdogainآن
  .شده است

 :پاسخ
اده به بیمارانی که از این ماده استفاین مطلب استفاده از این ماده جایز است و گفتن 

 ؛نیست ،دکنکه از آن برای بیماران استفاده میکسی گناهی بر  .واجب نیست ،کنندمی
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 ،تش را درمان بیمار برای نزدیکی به خداوند سبحان و متعال قرار دهدبلکه پزشك اگر نیّ
 .گیردپاداش میدرمانش به خاطر 

 احمدالحسن

 .در پالتاك  های انصار امام مهدیدر خصوص غرفه پرسشی :702 پرسش

به این  ؛انصار امام مهدی در پالتاك اتفاق افتاده است روم ما دربرای ای مسئله
معرفی  کنندهشوند و خودشان را پرسشهایی وارد میانصاری هستند که با نام صورت که

را به  رومخواهد این فرد می :اول :پذیردجهت صورت میبه دو  مسئلهو این کنند می
 :دوم .ای وجود نداردکنندهاوقات پرسشگاهی که چرا  ؛آوردط درحرکت و نشا

 نشوند و این به خاطر شناختوارد می هاهکنند بازدیدهمراه که به وجود دارند هایی مهمان
آیا این کار جایز است یا  !ا و موالی منآق .استوارد شده  هامهمان راست که بکسی 
  ؟خیر

 

 :پاسخ
فرض  .دنکنمی مدیریت را تاالرها وها سایت که گرددمی بازکسانی  به لیمسا این

 توانایی ،کندشان را برای رضای خداوند اصالح میبر آنچه عمل هاآن کهبر این است 
 .هایتان را استوار بدارددهد و گام تانخداوند توفیق .دارند

 احمدالحسن

 .غیبت حرام :703 پرسش
یز حق ن ین عقیدهان حرام است یا شامل مخالفامؤمنبرای فقط  ،آیا موضوع غیبت

در شناخت  ناو مقصّر ....قاصرانآیا شامل  ؟جایز استو آیا غیبت مخالفان  ؟شودمی
مواردی که غیبت در آن جایز است یا غیبت  ؟چطورو دشمنان ن امعاند ؟شودحق می
 ؟چیست ،داده شدهاجازه 
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 :پاسخ
رای ب .باشددر غیابش می مؤمنعیب پنهان همان یاد کردن  ؛است حرام ی کهغیبت

ق از اخال :مطلوب استآنچه ولی  ؛باشدمطرح نمی غیبت ،کسی که به حق ایمان ندارد
 .از غور کردن در آنها بپرهیزد ،باشد که اگر از عیوب پنهان مردم با خبر شودمی مؤمن

 .جایز نیست نیز مؤمنخود حتی در حضور در حضور مردم  مؤمنعیب پنهان گفتن 
 .است ی حرامکار ،اهانت نموده و این نیز مانند غیبت مؤمنعمداً به  ،بگویداگر آن را 

 احمدالحسن

 .ای هك شدهرایانههای برنامه :704 پرسش
مانند  ؛دارم یپرسش یکامپیوتر یشده شده و سرقت های هكدر مورد برنامه

شود و  اریویروس که در اصل باید خریدهای آنتیو برنامهکشی نقشههای برنامه
به وانیم تمی .نداشته باشیمرا  انشند و ما توانایی خریدنگران باشبسیار توانند می

 هانو بدون پرداخت چیزی از آ ی اینترنتی آنها دسترسی پیدا کنیم های هك شدهنسخه
 ؟ستچی (های هك شدهبرنامهدانلود و نصب )اقدام به این عمل حکم  ....نماییماستفاده 

 ،ایمکردهروی کامپیوترمان نصب در حال حاضر هایی که و حکم استفاده از برنامه
 ؟اده کنیمتوانیم از آن استفآیا می ؟چیست

 :پاسخ
 .جایز استگرنه جایز نیست و ،باشدمالی مورد احترام نظر از صاحب برنامه اگر 

 احمدالحسن

 . ی امام صادقعمل به استخاره :700 پرسش
باشد می  امام صادقمنسوب به  یپرسش بنده در مورد استخاره !موالی من

 آیا به آن !موالی من (.وجود دارد  امام صادق یاستخارهبه نام کتاب کوچکی )
 هفرما کبه ما تصدّق ) إِنَّ اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ  اوَ تَصَدَّقْ عَلَیْنَ ؟نهعمل کنیم یا 
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 (.دهدپاداش میدهندگان را صدقهخداوند 

 :پاسخ
 .داردب استوار را هایتانگام و دهد تانتوفیق خداوند .جایز است ،عمل به آن و غیر آن

 احمدالحسن

 .انداختن ازدواج به خاطر درس خواندن تأخیربه  :709 پرسش
در  دارم وپول مقداری من با توجه به اینکه  ؟ازدواج جایز استدر  تأخیربرای من آیا 

من  .اشمبمیجو سوم دانشسال  ،مهندسی شهرسازیدپارتمان دانشگاه تکنولوژی بغداد 
محل  ،و در بغداد هستم محمد سیداز شهر  ـاز منیت عزّوجلو پناه به خداوند ـ

ظر منت ،های زندگینیاز یخواهم تا مرتب شدن و کامل شدن همهسکونتی ندارم و می
 .بمانم

 :پاسخ
هایت را استوار بدارد و را موفق و گام شمااز خداوند درخواست دارم که  .جایز است

ات شایسته روزی یفرزنداندیندار و و  مؤمنبنویسد و همسری پیروزی نجات و برایت 
 .گرداند

 احمدالحسن

 ؟باشد و نماز در جایی دیگرنماز جمعه در جایی ی آیا جایز است خطبه :707 پرسش

در اتاق  یا ؛باشد دیگر یدر مکان ،نماز جمعه در مکانی و نماز یآیا جایز است دو خطبه
 ؟ر برگزار شودی مجاودیگری از همان خانه یا در خانه

 :پاسخ
یی بر قسمتی از آن باز شود گواما اگر  ؛جایز نیست ،دیگر بودن صِدق کند مکانِ ،بر آن اگر

 .باشدمیجایز  ،در تلقی گردد ،کندچیزی که آن دو را از هم جدا می
 احمدالحسن
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 .پرسشی در خصوص فجر در غروب :708 پرسش
 :کنمچند نکته خالصه میدر قالب  ،مشکالتی را که با آن مواجه هستیم

وضعیت آب و هوایی به خاطر  (با روش دیدن)صبح و مغرب زمان فهمیدن  -1

 .برای ما سخت است

تکیه به آن برای روز دوم  ....صبح و مغرب را بفهمیمزمان حتی اگر یك روز  -2

دقیقه بیشتر  3سال  یت زمانیِبا توجه به موقعهر روز که چرا  ؛اهد بودخوبرای ما سخت 
 .شودیا کمتر می

وجود م ،شیعیانبرخی از  یزیرمجموعه« بیتمجمع اهل»اوقاتی که در سایت به  -3

ز تغییر اپس مخصوصاً  ؛دیدیمولی اختالف بسیاری در اوقات  ؛ردیمکاعتماد می ،باشدمی
 وقت ظهر را تغییر ،که گاهی اوقاتطوری به  ،ا برعکسیوقت تابستان به زمستان 

عنی ی ...موارد دیگرعکس و شود یا برانجام نمیوقت مغرب تغییر در حالی که دهند می
 .نداشته باشماوقات آنان اعتماد باعث شد به اختالفات بسیاری که 

قت و بهتوانیم ما می آیا .است سخت ما ایبر صبح وقت و مغرب وقت تعیین -4

 ،اهروزنامه اینکه به توجه با ؟کنیم اعتماد عمومی هایروزنامه در موجود مغرب صبح و
 هاروزنامه در وقت صبح به اگر .دانمنمی را آنان اتمحاسب چگونگی و هستند خارجی
 چه مغرب مورد در ولی ،استفاده کنیم 13 یمحاسبهتوانیم از روش می ،کنیم اعتماد
 ؟کنیم

ز صورت که مدت روبه این ...استبزرگ اختالف بین زمستان و تابستان واقعاً  -0

 مشکل در ماه مبارك رمضان است ...باشدمیساعت و ربع  22در تابستان نزدیك به 
ك از تاری طوری که اطمینانبه  (شوداز دو ساعت نمی بیش ،زمان بین افطار و امساك)

باقی آسمان نورانی  ،حتی گاهی اوقات ....آیدهوا به طور کامل به دست نمی شدن
 .وقت عصر استگویی هنگام  ،ماندمی

 :پاسخ
ه باید بدانید ک .بدارد استوار را انهایتگام و موفق راشما  که دارم درخواست خداوند از
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صوص در خشما را  بنابراین ؛کندمینتوانش تکلیف  یاندازهجز به را کسی خداوند هر 
افطار و امساك مورد حساب قرار  ،عمدی وقت نمازعقب انداختن یا جلو انداختن غیر

 ،ن استتاآنچه را در توان ،یتواقع برحسبلبته اگر برای شناخت وقت صحیح ا ؛دهدنمی
 کَسَبَتْ  ما لَها وُسْعَها إاِلَّ نَفْساً اهللُ یُکَلِّفُ  ال :فرمایدمیخداوند متعال  .ه باشیدانجام داد

 کَما صْراً إِ عَلَیْنا تَحْمِلْ  ال وَ رَبَّنا أَخْطَأْنا أَوْ  نَسینا إِنْ  تُؤاخِذْنا ال رَبَّنا اکْتَسَبَتْ مَا عَلَیْها وَ
 وَ  نالَ اغْفِرْ وَ عَنَّا اعْفُ وَ  بِهِ لَنا طاقَةَ ال ما تُحَمِّلْنا ال وَ رَبَّنا قَبْلِنا مِنْ الَّذینَ عَلَى حَمَلْتَهُ
 یاندازه به جز را کس هیچ خداوند) الْکافِرین الْقَوْمِ عَلَى فَانْصُرْنا مَواْلنا أَنْتَ ارْحَمْنا
خودش  آنِ  از هایشبدی او و خود از آنِ کس هر هاینیکی .کندنمی مکلّف طاقتش
 ای .مکن بازخواست را ما ،ایمکرده خطا یا ایمکرده فراموش اگر ،ما پروردگار ای .است

 ما بر انگر تکلیف ،نهادی گران تکلیف ما از پیش هایامّت بر که گونه آن ،ما پروردگار
 بر و بیامرز را ما و ببخش ما گناه ،مکن تکلیف ما بر نداریم آن طاقت که را آنچه و مَنِه
 (.گردان پیروز کافران گروه بر را ما پس ؛هستی ما موالی تو آور که رحمت ما

ناسی شستارهبه نشریات مراکز علمی توانید میبرای شناخت وقت صبح و مغرب 
شناسی همان شهر معموالً به مرکز علمی ستاره ،ها در هر شهریروزنامه .اعتماد کنید
 رایبو شان پرس و جو اطالعاتیمنبع از مورد این در توانید مید و شما نکناعتماد می

نکه در ای ،پس از مغربآسمانی نورانی  .اعتماد کنیدبر آن شناخت وقت صبح و مغرب 
برای ن نورانی بود و ،باشدنحتی اگر تاریکی  ؛تأثیری ندارد ،است هنگامشب ،این وقت

با توجه به غروب و بلکه شب و روز  ؛در مشخص کردن شب و روز تأثیری نداردشما 
افطار و  ،برای شناخت اوقات نمازآنچه طور همینو  شودمشخص میطلوع خورشید 

 .کندامساك در برخی اوقات سال برای شما کفایت می
 هر ردمو در توانیدمی ،دقت باآن  نخواند ازپس  و دادم پاسختر پیش را مسئله این
هر  توانید در موردمیطور که همان ؛بپرسید ،نیست روشن برایتان پاسخ در که چیزی

 .نمایید سؤال ،چیز دیگری که در پاسخ وجود ندارد
 احمدالحسن
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 .تابددر آنها نمینماز در قطب و مناطقی که مدتی خورشید  :706 پرسش

تابد یا برای مدتی که برای مدتی خورشید در آن نمیهایی مکاننماز در قطب و 
ه صورت به چ ،تابداندکی در آن می یا مناطقی که مدت ،تابدمی ،اینکه پنهان شودبدون 
 ؟باشدمی

 :پاسخ
 :ذکر شدههای در مورد نماز در مکان 

ا تاریك یعنی ب ؛هر دو صحیح است ،اگر طلوع و غروب خورشید را تشخیص دهد
د به بای ،طور که در شرایع گفته شدهدر این صورت همان .روشنایی و فجر صادق ،شدن

 .آن عمل نماید
از  پیش (فجر صادق)روشنایی ولی تاریکی و  ،غروب را تشخیص دهدو طلوع اگر 

نماز غروب خورشید و وقت هنگام  ،وقت نماز مغرب ،طلوع خورشید را تشخیص ندهد
تی این در صور ؛باشدآن میاز طلوع خورشید تا طلوع پیش یك ساعت و نیم از  ،صبح

مدت ر اگ .بیشتر از یك ساعت و نیم باشد ،شب یا پنهان شدن خورشیداست که مدت 
از  وقت نماز صبح از بعد ،تر باشدشب یا پنهان شدن خورشید یك ساعت و نیم یا کم

و  ،یابدمیادامه  مغرب و عشا تا پیش از طلوع خورشیدخواندن نماز ی اضافهمغرب به 
هد خوامی ؛باشد حتی اگر یك لحظه باشدمیوقت امساك تا پیش از طلوع خورشید 

 .یا ده ساعتباشد یك ساعت  ،غروب خورشید
 ساعت 23 ساعت یا روز 23یا شب  نتواند طلوع و غروب را تشخیص دهد واگر 
ساعت شب تقسیم  92ساعت روز و  92به  (شبانه روز) ،تدر هر دو حال ،داشته باشد ادامه
 .شودمی

 ؟ساعت را 92یعنی حدود هر ؛را مشخص نمایداما چگونه آن دو 
ی روز را هنگامی که قرص تواند در آن روز نیمهوضعیتی که همواره روز است میدر 

یا  ؛باشدروز میی نیمه ،این نقطه ؛مشخص کند ،خورشید در باالترین نقطه قرار دارد
 .ساعت 92ی نیمه
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 ،هنگام تریننورانی ،وجود نداشته باشدشب باشد یعنی طلوع خورشید همواره اما اگر 
وقت زوال روز همان ی نیمهاین  .باشدساعت می 92ی ی روز یا همان نیمهنیمه

وقت نماز صبح  .شودمیاقامه نماز ظهر و عصر در آن یا وقتی که  ،شودمحسوب می
و نماز مغرب را هنگام مغرب  باشدمی یك ساعت و نیم پیش از طلوع فرضی تا طلوع

مغرب یا وقت نماز صبح و نماز وقت خواند و در روزه به وقت طلوع فجر و فرضی می
 .شودمغرب اعتماد می

 احمدالحسن

 ؟کندوارد میبه وضو  یآیا سرمه اشکال :795 پرسش
ر تخداوند هر چه سریعو  ،اهلل و برکاته هرحم سالم علیکم و !احمد ،آقا و موالی من

  .تمکین دهد شدر زمین زش راانصار عزی یشما و همه

 ؟آیا وضو با آن جایز است ؟چیست ،به صورت مایع یا خشكحکم سرمه  :پرسش

 و کردنش زمانی طوالنی صرف کنداگر برای پاك و کشیده است سرمه کسی که حکم 
 این شخص ؟چیست ،بخواندنمازش را قضا باید شود و بفوت  شنمازدر این صورت 

سیار با دقت بکه فقط هم را کوچکی  ینقطه تا حتیاندازد واقعاً خودش را به سختی می
درد را نیز به  وشود باعث سرخ شدن چشم می ،این عملشو  پیدا کند ،شوددیده می

 .همراه دارد
 ؟(محل برخورد پلك باال و پایینی) ك وجود دارد چیستپلای که داخل حکم سرمه

 ؟برای وضو واجب استپاك کردنش آیا 
پذیرا و حق شما  عزّوجلدر محضر خداوند  مانکوتاهیبرای عذر ما را  !آقای من

 .ایدفرم تأیید به زودی شما را ،دهد و با یاری خودشنیکو  یپاداشرا خداوند شما  .باش
 .بر شما و آل شماسالم و صلوات خداوند و 

 سعودی ـ حسن :فرستنده

 :پاسخ
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم
سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل

 .کثیراً
نگامی همگر  ؛رساندآسیبی نمیبه صحیح بودن وضو  ،سرمه چه مایع یا خشك باشد

عی اگر سرمه به صورت طبی .سرایت کند غیرطبیعی به بیرونبه صورتی  ،هامژهکه از 
 .از بین بردنش برای وضو واجب نیست ،کشیده شود

 ـه 9333 ـ احمدالحسن

 ؟است سنّت ،ان بعد از نمازمؤمن (دست دادن)آیا مصافحه  :791 پرسش

 ئمةاأل محمد وآل محمد على صل اللهم ،العالمین رب الرحیم الحمدهلل الرحمن اهلل بسم
 .تسلیماً وسلم والمهدیین

حبیب ای  .دهد تانکه تمکینخواهم میاز خداوند  .سالم علیکم !ای خاندان محمد
 .احمدای  ،آقا و موالی من .و نور چشمان ما دل

شما  که اگر پاسخ دهید .یدداناترخود شما در حالی که پرسشی دارم  !آقای من
ا است آنچه صالح مشما به مصلحت و  که ترین کریمان هستید و اگر پاسخ ندهیدکریم
 (حهمصاف)از نماز پس آیا سالم  !آقا و موالی من .ترید و ما تسلیم امر شما هستیمآگاه
 ـ ای آل محمدـکه شما خواهم میاز خداوند  ؟استی دیگراست یا بدعت یا چیز سنّت

 .هستم احمدآقا و موالیم چشم انتظار پاسخ  .را تمکین دهد
 بصره ـ زین العابدین ابو :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

مخصوصاً  ؛مستحب است شو دعا برای مؤمنبه طور کلی مصافحه و دست دادن 
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به همین جهت مصافحه  .خداوند ینماز و زیارت اولیا ،مانند روزه ،هنگام انجام عبادات
ایشان و  یمصافحه او تبرك جستن بچپ از راست و  مؤمنگذاران نمازو دست دادن 

 .باشدمستحب می ،پس از تمام شدن نمازشان (طاعات)شان برای قبولی دعا برای
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .و فرزندانش واجبات شوهر در قبال همسر :792پرسش 
در  .خواهم از سوئیس به مصر مهاجرت کنممی .اهلل و برکاته ترحم سالم علیکم و

 و ایمنزل اجاره ،کودکانم ،همسرم ،برادرم ،مادرم ؟ه استماندباقی چه سوئیس برایم 
 .همیشگیکار 

و  شناسممی آنها را از انصار اهلل کهگروهی  ؟خواهم یافتدر مصر چه چیزی 
ه در ک است جاییبهتر از  جایی که .دانندمیکه از من بسیار کسانی شان دارم و دوست

 ،در جهت دینم تالش خواهم نمودو جایی خواهم زیست در  .کنمآن زندگی می
 اندازشپسکه پول دارم مقداری  .آنچه اکنون دارم خواهم داشتتر از مشکالتی کم

  .هلل و الحمداهلل ءشاان ؛توانم با آن سر کنممی یو تا مدتام کرده
توانم در جایی بهتر و جایی می .ای در مصر بخرمآپارتمان یا خانهتوانم میهمچنین 

 .ستا خداوند دانا ؛زندگی کنم ،تر استکه خداوند بسیار راضی
از  ،م اسالمیااحک ازکم من  به جهت دانش اندکم و فهم ،امدر وضعیت کنونی

مهاجرت در مورد مادرم همسر یا اگر مثالً  .هایی دارمنگرانی ممهاجرتپذیر بودن امکان
ا اگر ی ؟حقی دارندمن آیا آنان بر گردن  ؟چه حکمی دارد ،مخالفت کنندعلتش با من و 

ست ا مدارس کودکانم اینجا .آیمبا تو نمیمن  و به تنهایی برو» :همسرم به من بگوید
ت برای امکانااین  یدانم در مصر همهنمیدر حالی که  ؛شغلی دارددر اینجا و همسرم 

ا آی .ترك گویمرا او و در این صورت مجبور خواهم شد کودکانم  ،«ما فراهم است یا نه
  ؟باید پیش او بمانم و صبر کنم

 (ومو به تنهایی به مصر بر)گویم  انشاگر تركدر قبال همسر و کودکانم من واجبات 
 ؟نمایمبرآورده است نیازهایشان را واجب آیا بر من  ؟چیست
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 ؛فرماییروشن میمن ل را برای یکه این مسا ،را برکت عطا فرمایدخداوند شما 
 .تسلیماً کثیراً  وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد اللهم صل على .اهللءشاان

 سوئیس ـجبرائیل  :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

بمانی و دینت  ،اقامت داریدر شهری از سوئیس که شما بهتر است در حال حاضر 
برای ا ی ،اینترنت بیاموزی از طریق تمؤمنبرادران از گرفتن خواندن و کمك طریق را از 

 ،اهللءشانا .شدفراهم برایت  یالبته اگر فرصت ؛مرخصی بگیریمسافرت به سوی آنان 
و برادر شما و  خدا یبنده ،من .خواهی آموخترا با تفصیل  تدین حقّ ،اندك اندك
دم های مرم تا خانهاهنیامد .دهد تانخداوند توفیق .انصار اهلل هستم یخادم همهدوست و 

بلکه آمدم تا انسان را بسازم و حقیقتش را به  ،نابود کنمو ارتباطات اجتماعی ایشان را 
در او یر و سف ی خداوندفرستادهتا  ،اگر خواهان شناخت رسیدن به خدا باشد ،او بشناسانم

دین حق را بیاموزید و خواهم این است که آنچه از شما در این برهه می .بشودخلقش 
امیدوارم از خانواده و  .هایتان باشیدخداوند به سوی نزدیکان و جامعه گانفرستاد
داوند و خ به آنان یاد .الهی و صحیح نمایید یتربیترا  هاتان محافظت کنید و آنفرزندان

 .بیاموزیدرا به اخالق الهی آراسته شدن سبحان و او اطاعت از 
حاکم شدن بین زوجین و محکم ارتباط وجود بدانید که ازدواج و ایجاد خانواده و 

به محافظت که چرا  ؛باشدمیخداوند مورد نظر مواردی است که  ،آنمودت بر دوستی و 
 از بین ،جدایی و طالق ،مجرد بودناما  .شودی انسانی از فساد اخالقی منجر میجامعه

د است که خداونمواردی  ،بردن خانواده و اینکه ارتباط بین زوجین سرد یا سخت باشد
ی انسانی و گسترش فساد در از هم پاشیدن اخالقی جامعهکه باعث چرا  ؛خواهدنمی
تان طیّبه به همسران یه نیکی و مهربانی و محبت و کلمهب !نامؤمنای  .گرددمی ،زمین
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  .خداوند شما را موفق بدارد .بپردازید
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .بند برای مرداناستفاده از گردن :793پرسش 
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
ز جای :گویندبرخی از برادران می ؟بند برای مردان جایز استآیا استفاده از گردن

ما خداوند به ش ؟آیا این صحیح است ....شودمی به زنانآنها باعث شباهت نیست چون 
 .دهدنیکو  یپاداش

 آمریکا یمتحدهایاالت  ـ اردیجان :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

بند اگر مردی بخواهد گردن .بند برای مردان جایز استگردن (استفاده از) و پوشیدن
ی از امستحب است که گردنبند از نقره یا سنگی باشد که نام خداوند یا آیه ،استفاده کند

ند که ک بندی از طال استفادهگردنزن و مستحب است  قرآن روی آن نوشته شده باشد
 .ای از قرآن روی آن نوشته شده باشدذکر خداوند یا آیه

 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .مؤمن شاهد بودن در عقد ازدواج غیر :794پرسش 
 نمایم در حالی کهعقد ازدواج غیر انصار اقدام به باشم یا  (عقد) آیا جایز است شاهد

 .ناحمدالحسالبته با رعایت احکام شرعی امام  ؟باشندمیغیر انصار  ،شاهدان یبقیه
 عراق  ـ احمد :فرستنده
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 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 .جایز است
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 ؟نباشدبه حق مؤمن  شوهرشچه کند اگر  :790پرسش 
 األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب الرحیم والحمدهلل الرحمن اهلل بسم

 .تسلیماً وسلم والمهدیین
 ؟باید کنیمچه  ،و انکار کندنپذیرد امام را  نمااگر شریك زندگی

What should one do if his/her spouse rejects the Imam? 

 آمریکا  ـایمان صالح  :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

انان ترین مهرباو مهربان کند کهخداوند حکم  صبر کنید تا .دهد تانخداوند توفیق
 .برای برخی از مردم هدایت نوشته باشد ـاز مدتیپس هر چند ـچه بسا خداوند  .است

 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 ؟برندها از پدر بزرگ ارث میآیا نوه :799پرسش 
 وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اللهم صل الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .تسلیماً 
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یکی این پرسش  .بر توسالم  ، قائم آل محمد و یمانی ایشان !آقا و موالی من
 :از برادران انصار است

 با توجه به اینکه پدر پیش از پدر ؟برندارث می ،اووفات هنگام بزرگ  های پدرآیا نوه
ر پس پسری که از دنیا رفته است و از آنهمچنین همسر  ....بزرگ از دنیا رفته است

 ؟بردبزرگ از او چیزی به ارث می آیا در زمان وفات پدر ،کودکانی ندارد
 عراق  ـ رائد :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

دختران  یاپسران او اگر هایی که پدرشان در زمان زندگی پدرش از دنیا رفته است نوه
 .بردارث نمی او همسر پسر نیز از پدر .برندبزرگ ارث نمی از پدر ،ای داشته باشدزنده

 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 ؟شده چیستمحرمات ذبح :797پرسش 
 (پرزس) طحال ،برخی مردم ؟گاو و گوسفند جایز نیست ،میشخوردن چه چیزی از گاو

 ؟آیا جایز است ؛ندخوریافتن می را به خاطر شفا
  عراق ـ (حسن ابو) هادی :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 خوردن .جایز نیست نخاعها و غضروف ،مثانه ،طحال و اعضای تناسلی ،خوردن خون
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 .باشدمیها مستحب خوردن از کتف .مکروه است (قلوه) هاکلیه
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 ؟آیا ذبح کردن با هر چاقویی مجاز است :798پرسش 
ام بنده قصاب هستم و برادران انصاری ،طور که برایتان ذکر نمودمهمان !آقای من

ه به پولی با توجکنیم و جمع می یما مبالغ .کنندنذر میگوسفندهایی و  عقیقه ،قربانی
ع به شود که برای توزیای اندازهخریم تا به میقربانی چند تا یکی یا  ،یماهکه جمع کرد

 یّتن دانم بهنمی ؛کردن وجود داردمشکلی هنگام ذبح  .های انصار کفایت کندهادخانو
وع آیا ذبح با هر ن .کنمینام صاحبش را ذکر نم ،کنم و اگر عقیقه باشدکدام امام ذبح 

  !شما را به سختی انداختمهایم با پرسش !آقای من ؟استجایز  ،چاقویی
  عراق ـ (حسن ابو) هادی :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

شد که باآلیاژی اشکالی ندارد اگر چاقو از  .با چاقوی آهنی تیز جایز استکردن ذبح 
در مورد نذر و  .چاقوهای موجود در بازارهمانند  ؛باشد وجود داشتهنسبتی از آهن در آن 

رای نذر بقربانی کنی که این  نیّت ،هارگکردن واجب نیست هنگام ذبح یا قطع  ،عقیقه
قیقه در صاحب نذر یا ع نیّت بلکه ؛باشدمیشخص است یا این عقیقه برای فالن فالنی 

 .کندکفایت می ،قربانیبرای خریدن به شما پول هنگام دادن 
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 ؟ها بر کودکان واجب استآیا عبادت :796پرسش 
کودکان انصار که بر خواهم بدانم آیا می .عذرخواهم ماین پرسشبه خاطر  !آقای من
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 ،ه وارد هشت سالگی شدهدختری دارم ک .غسل توبه واجب است ،نداهبه سن بلوغ رسید
 .والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته ؟آیا غسل توبه بر او واجب است

  عراق ـ (حسن ابو) هادی :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

جام واجبات ان ،و پس از بلوغ عبادات واجب نیست ،که به بلوغ نرسیده استبر کودکی 
است کسی غسل توبه برای  .شودمیبر او واجب  ،های واجبروزه و غسل ،مانند نماز

وغ رسیده به بلبه تازگی که کودکی آن را فهمیده است و بر  بعددانسته و که حق را نمی
 .واجب نیست ،است

 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .به انبیا آمیزهای توهینی فیلممشاهده :775پرسش 
والصالة و السالم علی سیدنا محمد و آله الطیبین  .سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 .الطاهرین من االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً
حکم  .بسیار شده است  به رسول کریم آمیزفیلم توهیناز یك اخیراً سخن 

 ؟یستآورند چمی نمایش درهایی که پیامبران و اهل بیت را به چنین فیلمی اینمشاهده
د ها باشامّت و نقش ایشان در هدایتآنها کارها به نمایش در آوردن زندگی گونه چه این
 ؟توهین نموده باشد  آنهایا به 

 مغرب  ـ ابو شعیب انصاری :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم



 018 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 ،وارد نشده باشدایشان  رب یتوهین یا دروغ ،اگر در به نمایش در آوردن معصومین
 ونیکویشان به نمایش درآمده  کارها و سخنان ،اً اگر در فیلممخصوص ؛اشکالی ندارد

 .باشدشده به ایشان تشویق آوردن مردم به ایمان 
نگام مگر در ه ؛دنبهتر است مشاهده نشو ،ندنکتوهین میآنها هایی که به اما فیلم

 .محتوای آنطبق  گیریموضعبه آن یا دادن مانند پاسخ  ،ضرورت
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .خرید و فروش کاالهای تقلبی محک :771پرسش 
 األئمة محمد وآل محمد على اللهم ،العالمین رب الحمدهلل .الرحیم الرحمن اهلل بسم

  .تسلیماً وسلم والمهدیین
آنها  مشتری از تقلبی بودن با توجه با اینکهتقلبی  هایبا پولو فروش  حکم خرید
داند شناسد و محل اقامتش را نمیفروشنده را نمی ،مشتری ؟چیستباخبر است 

 .تشکر فراوانبا  (.فروش استدست)
  واسط ـ عراق ـ شیخ عدنان عاصمی :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 .جایز نیست
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 ؟آیا زدن واکسن جایز است :772پرسش 
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مد و اللهم صل علی مح .الحول و القوة اال باهلل العلی العظیم .بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً

 .سالم علیکم و رحمة اهلل وبر رکاته
 دهد و فرج محمد و آل محمد شخداوند در زمین تمکینکه   احمدالحسنبه امام 
 را تعجیل فرماید. 

سمی  یمادهمحتوی ها بسیاری از انواع واکسن ؟واکسن جایز استزدن آیا 
اکسن که و یدر مورد پزشک مسئلهحکم این  .باشندمیتیمروسال و مواد سمی دیگری 

وصاً مخص ؟چیست ،کندکه واکسن را دریافت میهمچنین کسی و زند میرا به دیگران 
  .باشندمضر میبا توجه به اینکه حاوی مواد سمی و  ،کودکان

  ت متحده ایاال ـ ام ایوب :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

البته تا زمانی که  ؛افراد بزرگ و کوچك برای پزشك جایز استبه ها واکسن زدن
اربرد کو اینکه برای  استثابت شده  هاداشتن آن و منفعت شده ها تحقیقدر مورد واکسن

 .انسانی مناسب باشد
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .حیوانات اهلیاز نگهداری  :773پرسش 
 و محمد علی صل اللهم .العظیم العلی باهلل اال القوة و الحول .الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .تسلیماً سلم و المهدیین و االئمة محمد آل

 .رکاته وبر اهلل رحمة و علیکم سالم
که خداوند در زمین تمکینش دهد و فرج محمد و آل   الحسناحمدبه امام 
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 .را تعجیل فرماید محمد
آیا حیواناتی وجود دارند  ؟آیا نگهداری مار به عنوان حیوان اهلی در خانه جایز است

 نجس ،به غیر از سگیا در خانه مجاز نباشد که نگهداری از آن به عنوان حیوان اهلی 
  ؟باشند

   متحده ایاالت ـ ایوب ام :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .تسلیماً کثیراً

ماهیان و  ،پرندگاناز نگهداری  .خانه جایز استنگهداری حیوان اهلی در 
 ،مخصوصاً از کودکان ،رسانندهآسیبهای برخی از جنآسیب ها برای دفع پشتالك

 .چوپانی یا شکار جایز است ،نگهداری از سگ برای نگهبانی .استمستحب 
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .ی پزشکیهای پزشکی برای دانشجویان رشتهرزیحکم کاروَ :774پرسش 

 و محمد علی صل اللهم .العظیم العلی باهلل اال القوة و الحول .الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .تسلیماً سلم و المهدیین و االئمة محمد آل

 .رکاتهب و اهلل رحمة و علیکم سالم
 که خداوند در زمین تمکینش دهد و فرج محمد و آل محمد  الحسناحمدبه امام 
 را تعجیل فرماید. 

 پزشکی درخواست یکدهاز دانشجویان دانشکارهای بسیاری پزشکی  یدر رشته
و این اعمال رایج  رساندبه بیمار زیان می ،مدتدر طوالنی مدت یا کوتاه شود که می

ردن ک آموزد که پرمیگونه پزشکی دانشجو اینمثال در دندان به عنوان ؛باشندنیز می
و  که سمی است باشدحاوی جیوه می ،آن عوارض جانبی ندارد حال آنکه در واقع مواد
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از دانشجوی  .استگذار تأثیر اشسالمتی بر ،باشد هنگامی که در دهان انسانتا 

ان ی دندان در دانشگاه پزشکی برای بیمارکننده راز این پُشود خواسته میپزشکی دندان
ك همچنین از پزش .وجود داردنیز سمی غیرهای جایگزین حلبا اینکه راه ،استفاده کند

که به کودکان واکسن بدهد و در واکسن نیز مواد سمی مانند شود می هکودکان خواست
 .سال وجود داردتیمرو

یل تحصحین در در حالی که  ؟چیست ،این حرفه انجام دهددر باید شخص کاری که 
وسیله را  ،آیا هدف .را انجام دهدآوری زیانرفتارهای چنین شود که از او درخواست می

اید بهایی که ذکر نمودم فعالیت کند در چنین حرفهبخواهد کسی اگر  ؟کندتوجیه می
اگر دانشجو به این رفتارها  و رساندواقعی به مردم میآسیب کارهایی را انجام دهد که 

 .شودآید و از تحصیل اخراج مینمیکاری از دستش بر ،اعتراض کند
صص این تخدر تحصیل  یادامهبرای دانشجو  ،که ذکر نمودمچنین وضعیتی آیا در 
در آن  یاشکالچنین تحصیل کند که  دیگر ایرشته یا آن را رها کند و در ؟جایز است

 ؟باشدنمی
 متحدهایاالت  _ ایوب ام :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

برای  ،پزشکی جدیدکلی مسیر  .را استوار بدارد انهایتدهد و گام تانخداوند توفیق
در مواردی های شیمیایی که ها و درماناگر این واکسنو  ؛مردم مفید است هایبدن
 .رسیدنمینفر میلیارد  هفتتعداد ساکنان زمین به  ،نبود ،به همراه دارد هایی را همضرر
 برد و به معنایآن را از بین نمیمنفعت  ،ی مشخصدر درمانآور زیان یموادداشتن وجود 

ای حاوی سموم کشنده ،کنیمبسیاری از غذاهایی که میل می .باشدوم دوری از آن نمیلز
ن مواد نیازمندیم تا از ایمحل خروج فضوالت کلیه و  ،ما به کبددلیل به همین  ؛باشندمی
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 نآموخت .داریمنمی ولی با این حال ما از خوردن غذا دست بر ؛سمی رهایی پیدا کنیم
گاه پزشکی دانش اساس مقرراتی که اساتید متخصص های پزشکی بردانشگاهپزشکی در 
روها استفاده از دا .باشدمیو همچنین پرداختن به آن نیز جایز  جایز است ،نداهوضع کرد
احتمالی در کنار  هایضرردارای برخی حتی اگر نیز به همین صورت است  هاو درمان

 .باشد ،دارد بر درکه منفعتی 
 حتی اگر در آزمایش ؛بر انسان در هنگام ضرورت جایز استپزشکی مایشات اجرای آز
ار گرفتن رضایت بیمدر نظربا البته  ؛وجود داشته باشدمرگ موجبی برای احتمال یا 
یا  هموفیلی بیماری مانند آزمایشات درمان ژنتیکی برای ؛انجام آزمایشبرای  داوطلب

  .شبیه به آنهایی بیماریسرطان و 
حتی اگر این  ،جایز استنیز های بنیادی جنینی سلولروی بر  هاآزمایش اجرای

هایی شامل جنینها جنیناین البته به شرط اینکه  ؛موضوع منجر به مرگ جنین گردد
ن شکل جنیکه پیش از آن یهو در روزهای اول ،دنباش اندسازی شدهشبیه که از داوطلبین

ه لقاح منی و تخمك به وجود آمدهایی که از جنیناستفاده از  .انجام گیرند ،گرفته باشد
 .باشدجایز نمی ،باشند

 نیادیهای بنقلب و چشم در آزمایشگاه از سلول ،ساخت اجزای جسم انسان مانند کبد
سازی شده از شخص و ساختن آن برای آن شخص گرفته شده شبیه که از جنینجنینی 
 .جایز است ،باشد

 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 ؟آیا زیارتی هست که ثوابی معادل حج داشته باشد :770پرسش 
 وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد اللهم صل على .الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .تسلیماً 
اهم خومیاز خداوند  .سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته !احمدالحسن ،آقا و موالی من

گاه پیشجزو شهیدان با رحمت خودش ما را بر والیت و یاری شما ثابت قدم بدارد و ما را 
  .استارحم الراحمین او  .شما قرار دهد



 
081 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

فراهم  اب ،را برای ما که عرب نیستیم رفتن به مکه برای انجام حجحکومت سعودی 
 .ته اسسخت کرد دیگر سایر مواردو  درخواست مدارك بسیار ،سفر یگذرنامهنبودن 
حکومت  مالیتأمین در نهایت صرف که کنند بر اینکه پول بسیاری درخواست میعالوه 
پرستند و کارهای حرام انجام این زمان را می هایشود که بتمیعی ونامشرکار و جنایت
حج در این زمان به صورت صحیح به انجام رسانیدن راهی برای دلیل به همین  .دهندمی

در حج خودمان ب یدیگری را به عنوان ناشخص حتی اگر  .وجود نداردو حالل برای ما 
ی که توسط دزدان نظام فاسدمالی تأمین سهیم شدن در بدون انجام آن  ،قرار دهیم
 .پذیر نیستامکان ،شوداداره می

 :این است احمدالحسنپرسش بنده از امام 
به اسم حج را در زمان حج آیا زیارتی وجود دارد که بتوانیم آن را انجام دهیم یا مر

در  ،برویم به مکه اینکه بدون ای ثوابی معادل ثواب حج فعلی باشدکه دارجا آوریم 
 ؟انجام گیرد جهانهای سرزمین ییا در بقیه (مراکش)غرب همینجا م

   مغرب  ـ اهلل عبد سید :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

و عمل خواهی پذیر نیست و میحج برایت امکانبه جا آوردن ولی اگر  ؛حج واجب است
مام ابر تو باد زیارت  ،دست پیدا کنی یطاعتی انجام دهی که در روزهای حج به پاداش و ثواب

 . حسین
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .مو برای زنفِر کردن  :779پرسش 
 ؟ها مجاز استبرای زن ،چه ثابت و یا غیرثابت ،موفِر کردن  آیا

 کویت ـ المجید ام عبد :فرستنده
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 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 .جایز است
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .پاحکم خوردن هشت :777پرسش 
والصالة و السالم علی سیدنا محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین من االئمة  .سالم علیکم
 .و المهدیین

 ؟چیست ،پاهشتمانند تن نرمهای حکم خوردن ماهی
 شعیب مغربی :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 .جایز نیست
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .پرست باشدحتی اگر بت ،دادن صدقه به نیازمند :778پرسش 
 األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهللالرحیم  الرحمن اهلل بسم

 .تسلیماً وسلم والمهدیین
 .رحمة اهلل و برکاتهسالم علیکم و 

Is it permissible to give (in charity) to anyone who asks and is in 

need, even if he is an idolater? 
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 ؟جایز است ،پرست باشدحتی اگر بتی و نیازمند سائلی آیا دادن صدقه به هر
 هند  ـعبدالباسط  :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

  .باشندن مؤمنحتی اگر  ؛نیکی و محبت کنیات به خانوادهمستحب است  .است جایز
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .کشتن جانوران مضرّ :776پرسش 
 األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .تسلیماً وسلم والمهدیین
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم سالم
 َیَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اهللُ لِنَهْتَدِ کُنَّا وَمَا ذَا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِی هَدَانَا لِه ( حمد و ستایش از

 ،کردمان نمید هدایتنهدایت فرمود که اگر خداو (راه)آنِ خداوند است که ما را به این 
 :داردچند پرسش  خادم گناهکارت !من موالی .(شدیمهدایت نمی

Is it permissible to kill the beings which harm us like mosquitoes, 

snakes etc. My master, what is reason of the pain and the killing that 

they endure? 

علت درد و  !من موالی ؟ها جایز استها و مارآیا کشتن موجودات مضر مانند پشه
 ؟چیست ،شوندکه متحمل می ه شدنیکشت

  هند ـ عبدالباسط :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم
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سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

مثالً ماالریا  (بیماری)البته وقتی ببینی باعث منتقل شدن  ؛پشه جایز است کشتن
برای کشتن حشراتی که محصوالت زراعی را از بین ها کشاستفاده از حشره .شودمی
شتن کاما  .به محصوالت جایز است رسانآسیبکشتن جوندگان  .جایز است ،برندمی

ل ی اگر در خشکی یا در جنگمثالً کشتن مار سمّ .مکروه است ،علتحیوانات مضر بدون 
نزدیك  در مکانیرسان آسیبحتی اگر مار  .جایز نیست ،به کسی آسیب نرساندو باشد 

و آن را از مکان زندگی مردم دور متخصص اقدام به صید آن کند بهتر است  ،مردم باشد
 .دارددر کشتن آن اشکالی وجود ن ،در تنگنا قرار گرفتیاما اگر  .نماید

 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 ؟ی رسمی دریافت کندآیا واجب است مسلمان از دولت شناسنامه :785پرسش 

 األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .تسلیماً وسلم والمهدیین

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم سالم
 یَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اهللُ لِنَهْتَدِ کُنَّا وَمَا لِهذاالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِی هَدَانَا ( حمد و ستایش از

 ،کردمان نمیهدایت فرمود که اگر خداوند هدایت (راه)آنِ خداوند است که ما را به این 
 :خادم گناهکارت چند پرسش دارد !موالی من .(شدیمهدایت نمی

Is it necessary to have an official Muslim identity as my master? 

I still don’t have one and I fear for my parents have threatened to end 

their lives if they ever find out that I've become a muslim (My 

parents are idolaters and from Hindu background)? My master, is the 

official identity required when this sinful servant is ready to die for 

your cause with the body and the self? 

من  !من موالی .داشته باشم رسمی مسلمان بودنی من شناسنامهآیا ضروری است 
 ردندخودکشی ککه تهدید به  ترسمام میخانوادهاز و با هویت مسلمان ندارم  شناسنامه

 یموال (.باشندمیپرست و هندو بت ی منخانواده)ام اگر بفهمند که من مسلمان شده
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حالی که این خادم گناهکار آمادگی این را دارد که  در الزم استآیا هویت رسمی  !من
 ؟اش را فدای شما کندانی و روحانیجسمزندگی 

  هند ـ عبدالباسط :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

رای ب ،باشدشده رسمی از حکومت که دین شما در آن نوشته ی داشتن شناسنامه
ما و باعث آزار ش مسئلهمخصوصاً اینکه شما مسلمان هستی و این  ؛شما واجب نیست

ه ی کبرای حق اینکه مسلمان هستی که به حق ایمان داری و و .خواهد شدنزدیکانت 
 .دهی کافی استبه آن ایمان آوردی شهادت می

 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .دادن رشوه برای استخدام  :781پرسش 
 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم سالم

 ؟عراق جایز استآیا دادن رشوه برای گزینش در وزارت آموزش 
  عراق  ـزینب  :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

که برای کار و کسی اما  ؛خوردمیآتش را در شکمش  ،گیردکه رشوه میکسی 
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 .اشکالی بر او نیست ،دهدرشوه اش مجبور است زندگی
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .ای دیگرها در سیارهعبادت :782پرسش 
الرحیم و صلی اهلل علی خیر خلقه محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم  الرحمن اهلل بسم

 .تسلیماً کثیراً
بیت ای اهل سالم بر تو !و از نسل عترت پاك آل محمد ای قائم و یمانیسالم بر تو 

  !ای حجت خدا و فرزند حجتش ،آمدن وحی و تنزیل فرود و معدن رسالت و محل نبوت
ا این تتکلیف کرده مرا  ،که به دعوت ایمان نداردکسانی یکی از  !آقای بخشندهای 

لمی از ع یدلیل ،خواهد که دلیل ایمانش به دعوت مباركپرسش را به شما برسانم و می
 :کنمی نقل میتسخنش را بدون زیادعین  .باشد شپاسخ شما به پرسشطریق 
شما از آنچه است در روزی که مقدارش هزار سال » :الرحیم الرحمن اهلل بسم

وز در رای را کشف کرده که علم جدید وجود سیاره .صدق اهلل العلی العظیم «شماریدمی
 .باشدمیمعادل هزار سال  ،به وقت زمینیآن 

 و باشدمیمعادل هزار سال  ،روز در آنکه بر روی این سیاره که یك کسی  :پرسش
ح بکه زمان اذان صچرا  ؟خواند یا خیرآیا نماز می .باشدمینمازش چگونه  ،مکلف است

چگونه  این شخص نماز .تا مغرب استنیز سال  333سال و  333از  تقریباً بیش ،تا ظهر
و  گیردمیشود و آیا روزه است و آیا شکسته است یا کامل و چگونه رو به قبله می

ماه  رسیدن با توجه به اینکه به وقت آگاهی نداشته باشد و فرا ؟اش چگونه استروزه
مأجور ما را روشن کنید و  .بر شمابود و پاداش و ثواب پرسش من این  .روزه را بداند

 .باشید
   عراق ـ عال حسین :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم
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سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

داوند خ ،مکلفینی باشند ،وجود دارندپهناور  های دیگری که در هستیِاگر در سیاره
ی تادگانفرسنیز برای ایشان  ،سبحان که برای مردم زمین فرستادگانی فرستاده است

با ه بسا هایی که چعبادت ؛را به ایشان بشناساند شانهایفرستد تا تکالیف و عبادتمی
 و تالش برایذکر خداوند  اینکه جز ؛وجه اشتراکی نداشته باشندهای زمینی عبادت

 .باشد خداوند سبحانشناخت 
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 (.ی قارچ هندیشیره)کفیر  محک :783پرسش 
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لموس والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل صل اللهم ،العالمین رب والحمدهلل
 .تسلیماً 

 سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
 ؟هندی حالل استی قارچ شیرهآیا کفیر یا  !موالی من

 آلمان  ـزهرا  :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 .و خوردنش جایز استاست حالل 
 ـه 9333 ـ الحسناحمد

 .پرسشی در خصوص کارمند و تاجر :784پرسش 
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 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم السالم
اط بخش ارتبدر این شخص  .کندتاجری کار میبرای  (،کارمند) مردی به عنوان اجیر

اند ردهتوافق کاجیر و تاجر  .کندکار می تجاری به آنهاو فرستادن کاالهای با مشتریان 
عالیت بینند فطور که مناسب مید به صورت هفتگی پرداخت شود و آنکه حقوق کارمن

 فتگباز زد و  سر تاجر .درخواست افزایش مزدش را نمودکارمند  ،پس از یك سال .کنند
این  کارمند .باشدمیجیر کاری اکم ،مسئلهو علت این است شده کم سود بسیار که 

ا کار را دیگری بیاید تکارمند که سیدند رکند و در نهایت به این نتیجه را رد می مسئله
ه کارش را ب ،کارمند .داشته باشددیگری نزد همان تاجر شغل  ،اولکارمند اداره نماید و 

س پ نکرد ووفا اش ولی تاجر به وعده ؛دوم تحویل داد و منتظر کار جدیدش ماندکارمند 
 ،ولی برای خودش ؛دهدادامه را اول کار رسید که همانفکرش اول به کارمند  ،از یك ماه

 یك ،دوم کارمند» :و گفتزده شد از سوی تاجر تلفنی  ،پس از دو روز .نه برای تاجر
 تبه کارتو خواهم که به من تحویل داد و می ،چهارم مبلغی که از تو تحویل گرفتم

 .را رد کرد و مکالمه به پایان رسید هاو تاجر آنبیان شروطش را  ،اول کارمند .«گردیباز
 :استمطرح پرسش حال این 

گشایی همان کار تاجر را در بازار باز ،باشدحق دارد اگر در توانش کارمند آیا  -1

 ؟نماید

رتباط ا ،شناخته استکه از کارش با تاجر میهایی مشتری احق دارد بکارمند آیا  -2

 ؟برقرار کند

 ،شود قدمکارمند پیشخودش برای تجارت با  ،ه استکه با تاجر بودمشتری اگر  -3

 ؟بپذیردمشتری تواند او را به عنوان میکارمند آیا 

د برای توانمیتاجر این آیا  ،ببیندزیان کارمند تجارت این  یاگر تاجر به واسطه -4

 ؟طرحی بریزد ،اسالمبه دور از قوانین رسانیدن به کارمند زیان 

 .است کردهاکنون وضعیت فرق اما  ،عزیز یکدیگر بودندو تاجر دوست و کارمند  -0

 ؟شما به ایشان چیست یتوصیه
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 .والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته .خداوند به شما بهترین پاداش را بدهد
  عراق  ـمحمد  ابو :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 .جایز است -1پاسخ 

 .است جایز -2 پاسخ

 .است جایز -3 پاسخ

 .نیست جایز -4 پاسخ

 ،ددهها همان کار را انجام میاگر هر کدام از آن .مصالحه کنند اینکه -0 پاسخ

ان سودش به هر دوی آن تااتفاق نظر پیدا کنند نحوی کارشان را مرتب و به توانند می
 .گردد باز

  .والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
 ـه 9332جمادی اآلخر  ـالحسن احمد

 .کرم حاوی کوالژین محک :780پرسش 
 .گرفتمن یفرستادم و پاسختر پیشپرسشم را  .برکاته و اهلل رحمة و علیکم سالم

 ،دنباشن مییژکوال اتهایی که حاوی ترکیبحکم استفاده از کِرِم :کنمپرسشم را تکرار می
  .از شما بسیار متشکرم ؟چطور به بدنین ژتزریق داروی کوال ؟چیست

  ummohammed :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم
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سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 .جایز است ،استفاده از آن
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9332جمادی اآلخر  ـالحسن احمد

دت در و شها (هنوشیپ)بند  رو ،زنیقمه ،هایی از پوشیدن مشکیپرسش :789پرسش 

 اذان
 رحمة و علیکم السالم .تسلیماً  وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد اللهم صل على

 .برکاته و اهلل
فتن گر در مورد منبعِآنها یکی از  ....وگوی خارجیتاالرهای گفتدر تبلیغ یکی از 
اگر پرسش  ،از یمانی :گفتمبه او  ....کرد سؤال ،داز مراجع نباشاحکام فقهی اگر 

 .دهیمبه آن پاسخ می اهللءشاو انویسد بنفقهی دارد 
 زمان ترینامیدواریم در سریع .است هایی است که به عربی ترجمه شدهاین پرسش

 .عطا فرمایدخداوند به شما پاداش خیر  .پاسخ دهید به آنها

 ؟یا مکروهاست مشکی در طول سال مستحب لباس پوشیدن  -1

 ؟زنی چیستدر مورد قمهاحمدالحسن  نظر سید -2

 ؟چیست (هاروبند یا نقاب خانم)زدن  هنپوشینظر ایشان در مورد  -3

اقامه  در مورد شهادت سوم در اذان ودیدم کسی گشتم و در تاالر در سایت می -4

این را   امامانداند میالحسن احمدآیا  .«اشهد ان علیاً ولی اهلل» :ه استپرسش کرد
 ؟استفرموده اجازه در این خصوص  یا پیامبر ،گفتنددر اذان و اقامه می
را  اهآنانتشار  یاجازه دانمنمی و ولی منتشر نشده است وجود داردها برخی از پاسخ

را د شما خداون .و منتظر پاسخ هستیمها است اینها تمام پرسش ،بنابراین !دهند یا نهمی

برکت  پر یمانی آل محمددادن یاری کارهای شما را در و بر هر خیری موفق بدارد 
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 !بیتش و فرزندانشاهل ،پدرانش ،درود و سالم بر ایشانبرترین  .گرداند
 بغداد ـ عراق ـزینب شمری  :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

نچه آ .نه مستحب است و نه مکروه ،مشکی در طول ساللباس پوشیدن  -1پاسخ 

 .توجه داشته باشدمستحب است این است که انسان به نظافت لباسش 

آوردن خون ای فقط برای بیروناگر جراحت سادهبه خودی خود زنی قمه -2 پاسخ

های انسانر تنفّولی اگر باعث  .جایز است ،نباشد مؤمنبه و زیان باشد و باعث ضرر 
که  استچیزی این  .جایز نیست ،اسالم شودوارد شدن به عادی از اسالم یا باعث طعنه 

اش انهرا در خکار این تواند می ،زنی کندخواهد قمهکه میکسی  .افتداین روزها اتفاق می
برای خداوند  انهتا کارش خالص ،این برایش بهتر است .و دور از چشم مردم انجام دهد

ه که این کار را بکسانی اما  .کندخداوند طلب میوجه برای  ی راالبته اگر کار ؛باشد
در حضور دهند مخصوصاً انجام میهای مردم تودهدر حضور گروهی و  ،صورت منظم

ل دلیشوند و به همین مردم از اسالم میر تنفّباعث  هااین ،مسلمانانان و غیرمخالف
 .کارشان حرام است

 .زدن جایز است و واجب نیست هنپوشی -3 پاسخ

 .بوده است انگیخته شدن آنهادر زمان بر ،هابه حجت هاشهادت در اذان -4 پاسخ

هنگامی بود که خالفت الهی پس از وفات   به علی و فرزندانشدادن شهادت زمان 
از شریعت دوری مواردی از آنها اما اینکه  .تسلیم شد  به علی  رسول خدا

ع تشریشان زیان و کشتار از شیعیان جهت دفعرا برای تقیه مواردی کردند یا می
  امامان .کندحاصل نمیتغییری  ،باشنددر اینکه آنها مواردی شرعی می ،نمودندمی

در  ،در موافقت با افطار حاکم ستمکارشدند مجبور میتا آنجا که گاهی  ؛در تقیه بودند
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 .افطار کنند ،آخرین روز ماه رمضان
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9332جمادی اآلخر  ـالحسن احمد

 .ی از ارثسؤال :787پرسش 
اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  .بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .تسلیماً 
 !آل محمد یماندهسالم و رحمت و برکات خداوند بر باقی

که چرا  ؛کِشماز فرستادن این پرسش خجالت می !خداای فرزند رسول  !آقای من
م خواهمیاز خداوند  .در نهایت سختی است ،قرار دارید .در آنآنچه دانم شرایط شما و می

ما به ش !ای فرزند رسول اهلل ،نماید و ما را سپری برای شما قرار دهدپایدار وجود شما را 
ولی  .یدچنین هست که شما این ؛دعاهایتان فراموش نکنیدمرا از برکت  تاجویم توسل می

به  !موالیم .داردمی ما را از همراهی حرکت با شما باز ،رسدآنچه گاهی اوقات به ما می
 !نیزگاای فرزند پاک .فکنیاز سر رضایت نظری بر ما ب ،اتطاهرهحق مادر 

 .باشندمیایشان خیر و برکت  که ،بدهند م رابرادران انصار پاسخامیدوارم  ،اما پرسش
 و رسیده استبه ارث  (خداوند رحمتش کند)است که از پدرم ای پرسش متعلق به خانه

مان زدر  ترین برادرمبزرگ برادر و یك دختر هستیم و پنجما  .باشممیپدر  من وصیّ
ز پدرم اپس تقریباً دو سال نیز از دنیا رفته و مادرم  (کند انشرحمت خداوند)پدرم حیات 

 .و آیا مادرم سهمی از ارث داردشود انجام میتوزیع ارث چگونه  .از دنیا رفته است
ها ارث آیا فرزندانش از عمو ،ی پدر از دنیا رفته استانزندگهنگام همچنین برادرم که در 

آیا به امام یمانی بدهم و  ؟شوداستفاده میو چگونه همچنین ثلث پدر کجا  ؟برندمی
 را پیش از دعوت مبارك مبا توجه به اینکه خداوند پدر و مادر ؟تصرف ایشان استتحت 

ت و بخشش خود به زودی شما کنم که با منّخداوند دعا میدرگاه به  .از دنیا برده است
کم و والسالم علی !انیزگای فرزند پاک .تمکین و ما را فدا و سپری برای شما قرار دهدرا 

 .رحمة اهلل و برکاته



 
091 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

هایتان را استوار بدارد و که شما را برای هر خیری موفق و گامخواهم میاز خداوند 
ی پدرت از اندر مورد برادرت که در زندگ .در کارتان گشایش و محل خروجی قرار دهد

از ولی  ؛بردارث می (پدرت)مادرت از شوهرش  .برداز پدرش ارث نمی ،دنیا رفته است
از  .شودتقسیم می هایشبرد و بین ورثهنمیاز او  یارث ،که مادر از دنیا رفته استآنجا 

در زمان )پدر و مادر یا فرزندانی غیر از شما  ،که برای مادرآید می برظاهر سخن شما 
خانه  دلیلبه همین  ؛پسران و دخترانش مشارکت داشته باشدبا تا د وجود ندار (وفاتش
اشد که برای نبچیز دیگری یا دِین البته اگر  ،شودپسر زنده و دختر تقسیم می چهاربین 

لث به پدر و مادرتان نیکی کنید و ثبه طور کلی بهتر است شما  .شودباید ادا پدر یا مادر 
انند اطعام م ؛هزینه کنید ،بینیدمیو آن را در جایی که مناسب خارج خانه یا ثلث پولش را 

 .هایت را استوار بداردخداوند گام .یا اسکان دادن ایشان ،زنان یا فقرابیوه ،ایتام
 :ماندپس از خارج کردن ثلثش باقی می ،از آنآنچه یا اما سهم شما از خانه 

هم س نهدو سهم از  ،پسرچهار از شود و هر کدام سهم تقسیم می نُهخانه یا پولش به 
 .را دارداست و دختر یك سهم از آن 

آنچه خیر در هایتان را استوار بدارد و کارهایتان خداوند به شما توفیق دهد و گام
 .ر فرمایدمیسّ ،قرار دارد آخرت و دنیای شما

 .والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
 ـه 9333صفر  ـالحسن احمد

 ؟شهادتش صحیح است ،تراشدکسی که ریشش را میآیا  :788پرسش 

ین لی آله واالئمة و المهدیاالنبیا محمد و ع والسالم علی خیر .االسماء بسم اهلل خیر
ود را از ته که ریش خکسی که آیا این .کنمرا تقدیم میپرسشم  !آقای من .تسلیماً  و سلم
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اضر عقد و ازدواج حکه بر کسی حکم  ؟شودبه اسالم پذیرفته نمیاش گواهی ،تراشدمی
ارزش بیباطل و  با او آیا ازدواج ؟چیست ،تراشیده استریش خود را  در حالی کهشود می
ز تراشیدن جای ،اگر حرام است ؟حرام است یا خیر ،بدانم تراشیدن ریشخواهم می ؟است
 ؟چگونه است ،آن

خداوند ما را جزو انصار مخلص شما  .تشکرات و برترین احترامات ما به شمابهترین 
 .قرار دهد

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 وزج ،از تَه تراشیدن ریش .هایتان را استوار بداردخداوند به شما توفیق دهد و گام
باعث  ،ریآ .باشدنمی ،عقوبت شود با آتش ای کهکبیره گناهاناز گناهان صغیره است و 

الَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِالَّ اللَّمَمَ إِنَّ  :گرددسلب توفیق از انسان می
کُمْ بُطُونِ أُمَّهاتِ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّة  فی رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ

 اجتناب هازشتی و بزرگ گناهان از که کسانی) (9)فَال تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى
 شما به او و ،است وسیع تو پروردگار آمرزش که بدانند ،هایی کوچكلغزش مگر کنندمی
 .است ترآگاه ،بودید پنهان مادرتان شکم در که آنگاه و بیافریدتان زمین از که آنگاه

ما ر کلی به طو (.شناسدمی بهتر را پرهیزگاران که ستا مپندارید او گناهبی را خویشتن
ب شدن مرتک همگر اینکه ب ؛سق و عدالت نداشتن اوف کنیم نهمی مؤمنعدالت حکم به 

 داوندمحارم خاینکه به یا های خداوند توسط او یقین پیدا کنیم ای از حرامگناه کبیره
خمر  اگر یقین پیدا شود که شرب ،به عنوان مثال ؛شماردبو آنها را سبك  احترامی کندبی

او از  یرود و اگر به توبهعدالت او از بین می ،زنا شده استعمل زشت داشته یا مرتکب 
وسط تراشیدن ریش تبه مجرد  .گرددمی عدالتش باز ،ن گناه کبیره یقین پیدا شودای

                                                                                                      
 .32 :نجم -9
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 ؛رودمیاز بین ن شخص عدالت ،آنشبیه  یغنا یا گناهان صغیرهگوش دادن به یا کسی 
او به مباالتی و کوچك شمردن و بیاحترامی بلکه باید انجام دادن این حرام و بی

 .کرده باشداز حدود خداوند تجاوز عملش با این نکه ایهای خداوند تکرار شود و حرام
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9333صفر  ـالحسن احمد

 .ت آمریکاییکار برای شرک :786پرسش 
  ؟چیست ،آمریکایی است یشرکتمتعلق به که جایی حکم کار برای 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

  .جایز است
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9333صفر  ـالحسن داحم

 .کثیر الشك در نماز :765پرسش 
 فراموش یا .خیر یاام کرده ترك را واجبی آیا گویممی .کنممی شك نمازم دردایم 

آیا  .آیا از من بادی بیرون رفته است یا خیر :گویمو می .خیر یا بخوانم را ایآیه کردم
  .امیدوارم .امیدوارم پاسخ دهید ؟دیگراین وسواس است یا چیزی 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً
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ی شیطان یوسواس ،بسیار باشد (شك) ،آیدمی طور که از ظاهر پرسش برهماناگر 
 .شودنمی ناآن توجه و اعتاست و به 
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9333صفر  ـالحسن احمد

 .حکم بازی شطرنج :761پرسش 
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .سلیماًت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
که شما خواهم میاز خداوند  !مسالم علیک ، ای قائم آل محمد !آقا و موالی من

 .را حفظ کند و شما را بر دشمنانت یاری دهد تانپاك و طیّب یو خانواده
 و حرمت را بدانمعلت مایلم و  ،ای بپرسم که آیا حالل است یا حراممسئلهاز مایلم 

مرا  اگر ،بازی کردن حکم شطرنج ؟باشداز آن در حال حاضر حرام می اینکه استفاده آیا
ه بهمچنین و  ،دیگرل یبندی و مساچیست و به خاطر شرط ،ندارد از نماز و واجبات باز

 ؟وقت با دوستم و برای آرامش باشدگذران فقط برای گاهی اعتیاد به آن نباشد و جهت 
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

می اگر حرا ؛بازی شطرنج جایز است .هایت را استوار بدارددهد و گام تخداوند توفیق
 هایتان را استواردهد و گام تانخداوند توفیق .نباشدهمراهش  ،بندی و قمارمانند شرط

  .بدارد
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9333صفر  ـالحسن احمد
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 .هاهای اعتباری برخی بانكکارت :762پرسش 
 محمد وآل محمد اللهم صل على .سالم علیکم !احمدالحسنامام  ،من آقا و موالی

 .کثیراًتسلیماً  وسلم والمهدیین األئمة
نقدی موجودی  ،در آن سعودی کارتی دارند که از سوی بانك یهابرخی از بانك

روز از  پنجاهشود و اگر دهند و هر ماه پرداخت میکه بخواهند میکسی ریزند و به می
م حک .شودمیدریافت آن از سودی  ،ایجاد شود تأخیرموجود در کارت مبلغ استفاده از 

 .از شما متشکریم ؟استفاده از این کارت چیست

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

ود باشد و نگرفتن س بر یعنی اگر اصل ؛اشکالی در آن نیست ،با فرضیات گفته شده
 .گرددمحاسبه  ،شده برای پرداختندر پرداخت از زمان مشخص تأخیرسود پس از 

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم
 ـه 9333صفر  ـالحسن احمد

 .حکم بازی بیلیارد :763پرسش 
  ؟جایز است ،برادران یا همراهآیا بازی با بیلیارد در خانه 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .ماً کثیراًتسلی وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .جایز است

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم
 ـه 9333صفر  ـالحسن احمد
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مخدرها و سایر  ،عمل زیبایی ،سجده موضع ،هایی از تجارتپرسش :764پرسش 

 .موارد
 :پرسشچند 

مشخص  انشارزشمندی که دزدی بودن یا نبودن ءآیا تجارت اشیا :1 پرسش

 ؟جایز است ،نیست

 .جایز است ،باشد در تملك شخصیگر ا :پاسخ

هنگام آیا  .نمایدمیهایی در قرآن وجود دارد که به سجده اشاره نشانه :2 پرسش

 ؟استان سجده واجب شقرائت

 .ب استواج ،در کتاب شرایع توضیح دادمطبق تفصیلی که هنگام قرائت  :پاسخ

 :باشدمی متن به شرح زیر

که  ،ی واجبچهار سجده .های قرآن پانزده عدد استسجده :دوم

  .قرار دارند «علق» و «نجم» و «سجده» و «فصلت» هایدر سوره
 یدر سوره :بدین ترتیب ،ی دیگر مستحب استیازده سجده

 «حج»ی در سوره ،«مریم» ،«بنی اسرائیل» ،«نحل» ،«رعد» ،«اعراف»
 .«انشقاق» یو سوره «ص» ،«نمل» ،«فرقان»ی در سوره ،در دو موضع
ای هم شنونده خواننده و سجده هم بر ،میعزای چهارگانههای درسوره

 ،و برای کسی که فقط به گوشش خورده ،استواجب  ،کندکه گوش می
 ،چه برای قاری)ها هم که در هر صورت و در سایر سجده ،مستحب است

 .مستحب است (چه کسی که گوش کند و چه آن که به گوشش بخورد
 ،متکبیر و تشهد و سال (چه واجب و چه مستحب) هادر این سجده

 شرط نیست و اگر فراموش ،بودن قبله رو بهواجب نیست و نیز طهارت و 
 .جا آوردبه اًواند آن را بعدتمی ،کرد

مانند  ؟جایز است ،زنانآیا انجام عمل زیبایی چه در مردان و چه در  :3 پرسش
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 .چهره وجود داردکه در آثاری زیبایی بینی و 

 .جایز است :پاسخ

 به آنکردن آیا در اجزایی که نگاه  ،باشداگر انجام عمل زیبایی جایز  :4 سؤال

 ؟طور کلی جایز استیا به  ؟باشدجایز می ،حالل است

ر دباید حدود شرعی  ،باشدوجود نداشته انجام عمل زیبایی اضطرار  دراگر  :پاسخ

رار اضطود جوبا  ،باشدوجود داشته آن اضطرار در اما اگر  ؛رعایت شود ،کردن لمس و نگاه
  .باشدمیجایز  ،کردنبرای نگاه و لمس عدم وجود جایگزینی و 

 تواند آن را به صورتکه به استفاده از تریاك معتاد است و نمیکسی  :0 پرسش

 یهوظیف ،کندتواند آن را ترك اصالً نمی ،گویدطور که خودش میو حتی آنناگهانی 
ر است انصاخص از شاین  .سال به آن معتاد بوده است بیستکه چرا  ؟این برادر چیست

 (کند شانخداوند متعال حفظ)ن انصار طور که برادراو به دعوت حق ایمان آورده و همان
 .گاهی داردآحرام بودن آن از  ،اندبیان کرده

اعتیادش را تواند می معتادحرام است و  کِراتسمخدر و مُ مواداستفاده از  :پاسخ

 .درمان کند

های امامان و هایی که در والدتها و مولودیزدن در جشنحکم کف :9 پرسش

 ؟چیست ،شودبرگزار می هغیر

 .است جایز :پاسخ

 ،جوشدمیشود و با آب حکم کشمش خشکی که در خورش ریخته می :7 پرسش

 ؟چیست

 .اشکالی در آن نیست :پاسخ

ر کند و دانصاری به عنوان راننده در شرکتی در کانادا کار می یبرادر :8 پرسش

 ؟آیا جایز است .کندگوشت خوك حمل می شماشین
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 .است جایز :پاسخ

  با مردی که به دعوت حق و صاحبشتواند می ،انصاری زنآیا  :6 پرسش

 ؟ازدواج کند ،ایمان ندارد

 .باشدمیولی مکروه  ،جایز ،اگر مسلمان باشد و ناصبی نباشد :پاسخ

که  استعلتش این یکی از برادران انصار با پدرش رفتار بدی دارد و  :15 پرسش

او کنترل  .نمایدبسیاری متهم میهای دهد و او را به تهمتمیدشنام پدرش به او 
ل چنین برای حدرخواست پرسشی  .کندمیبد رفتاری پدرش بسیار  ااعصابش را ندارد و ب
 .مشکلی کرده است

 لَكَ  لَیْسَ  ما بی تُشْرِكَ أَنْ  عَلى جاهَداكَ  إِنْ  وَ :فرمایدمیخداوند متعال  :پاسخ

 إِلَیَّ  ثُمَّ إِلَیَّ أَنابَ مَنْ سَبیلَ  اتَّبِعْ وَ مَعْرُوفاً الدُّنْیا فِی صاحِبْهُما وَ تُطِعْهُما فَال عِلْم  بِهِ
 را چیزی تا بخواهند تو از کوشش به دو آن اگر) (9)تَعْمَلُون کُنْتُمْ بِما فَأُنَبِّئُکُمْ مَرْجِعُکُمْ

 جهیو به آنها با دنیا در .مکن شاناطاعت ،گردانی شریك من با چیست دانینمی که
 .یرگ پیش در گردندمی باز من درگاه به که را کسانی راه ،و خود کن زندگی پسندیده
 تانآگاه ایدکردهمی که کارهایی از من خواهد بود و من سوی به شما یهمه بازگشت

به پدرش  جایز نیست .کندرفتار باید با پدرش با نیکی و مهربانی شخص این  (.کنممی
ا پدرش ب شدن باید از درگیر .زاردبیاچند پدرش به او بدی کند یا او را  هر ؛توهین نماید

ور اگر مجب .اجتناب ورزد ،شودکه باعث برخورد بین ایشان میچیزی و از هر کند دوری 
 .رددگباید دیدارش با پدرش را به کمترین حد برساند تا ارتباط بین ایشان نیکو  ،باشد

 .دهنده استخداوند توفیق

ه ای که بمسئلهحوزه است و از دلیل علمی  یگوید طلبهخانمی می :11 پرسش

حکم فقهی این با توجه به اینکه او از فقهای آخرالزمان  ؛کندمی سؤال ،آن دچار است
د را دهکه برایش رخ می یعلمی اتفاقعلت او حکم فقهی و  .را پرسیده است مسئله

                                                                                                      
 .94 :لقمان -9
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 و نه ازفرج ولی از  ؛شودبعد از وضو بادی خارج می ،از بنده :گویدایشان می .خواهدمی
 ؟چیست و تحلیل علمی این اتفاق چیستآن حکم شرعی  .مقعد

 .کندباطل نمیوضو را  :حکم شرعی :پاسخ
 ق ـه9339 ـ جمادی االول ـ احمدالحسن

 .گیردثبت نام برای حج با مبلغی که بهره به آن تعلق می :760 پرسش

والصالة و السالم علی محمد و آل محمد  .الحمدهلل رب العالمین .الرحیمبسم اهلل الرحمن 
 .االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً 

 !شان بادت و سالم بر همگیکه تحیّ  ،بر قائم آل محمدسالم 
پرداخت  ریال 333/333/9 مبلغابتدا  صورت است کهع در ایران به این حج تمتّ

یاید ب اسم شما درتا کشد طول میدو سال  .بیاید دراسمت مانی تا کنی و منتظر میمی
بلغ م اول یشده به مبلغ پرداخت ،آیدمی دراسم وقتی  .اعالم کنند تا عازم حج شویو 

 بهیعنی  .گرددریال از سوی حکومت به عنوان سود آن مبلغ افزوده می 333/333/1
ام هنگرا در  ی مبلغسپس بقیه .ابتدا پرداخت نمودیریال که  333/333/9همان مبلغ 

 .نماییمیپرداخت  ،برای حجاعالم اسم شما 
ه گذاشت که به عنوان سود مبلغِ ودیعهریال  333/333/1 پرسش این است که آیا مبلغ

 ؟حالل است یا حرام ،شودپرداخت می
 الرضا حمیدی عبد :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

اموالی که نزد در خصوص  .گرفتن مبلغ جایز است ،گفته شدهحالت این در 
  یا ملك امام ،رانندهای اسالمی حکم میباشد که در سرزمینهایی میحکومت



 111 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

 .یا ملك عموم مسلمانان باشندمی
 ق ـه 9339رجب  ـالحسن احمد

 .اسلحهحکم فروختن  :769پرسش 
است  ها برنواسلحهیکی از این  .داردی باجواز قبضه اسلحهاز انصار دو یا سه کسی 

قبضه خواهد این می ،از ورود ایشان به دعوتپس  .شودو به عنوان هدیه نگهداری می
این فروختن  .باشد  یاری قائم یآماده با آنرا بفروشد تا سالحی بخرد که اسلحه 

ه برای شکار ساخت ،هابا توجه به اینکه برخی از آن ؟جایز است یا خیرقبضه اسلحه 
 .اندشده

 ابو محمد میاحی :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

  .جایز استفروختنش  ،از آن تبدیل نمایدبهتر اگر بخواهد آن را به 
 ق ـه 9339رجب  ـالحسن احمد

 .ان به دعوت حقمؤمن تجارت با غیر :767پرسش 
 ؟مراجع تجارت نمایدپیروان با تواند میآیا  .خواهد تجارت کنداز انصار مییکی 

 جعفر سعدی ابو :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

  .جایز است
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 ق ـه 9339رجب  ـالحسن احمد

 .چند پرسش در خصوص امور مالی و تطهیر :768پرسش 
اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  .بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .تسلیماً 
سالم و صلوات و رحمت و برکات  که یمانی آل محمد ،والیممبر آقا و و درود سالم 

 .باد پروردگارم بر ایشان
اسخ پ آنها راهای شرعی از سوی بعضی از برادران انصار که امیدوارند برخی پرسش

 .بدارد عزیزخداوند شما را یاری کند و  .گرددتان ارایه میخدمت ذیالً ،دهید

دهد یا مبلغی را میای ولیمه انصار داوطلبانه یکی از برادران هر سال :1 پرسش

 ندانصار نیازمر به وآیا دادن مبلغ مذک .دهدبه برادران انصار در حسینیه اختصاص می
 ؟جایز است

بیند تواند آن را هر گونه مناسب میمی ،باشد (اهدا و بخشش)صرفاً تبرّع اگر  :پاسخ

بهتر است در یکی از روزهای ماه رمضان  ،داده استتر ولیمه میپیشاگر  .به کار بندد
 .برادرانش را افطاری مهمان کند

انصار مبلغی مشخص از  یکس دیگر برایانصار یکی از اگر از سوی  :2 پرسش

 :آیا ،بیشتر باشدنیاز مورد شده از مبلغ  و مبلغ دادهبخشیده شده 

 .اش به او بدهندمقدار اضافهبا را مبلغ  -1

 .بدهند نیازمند دیگری بهاضافی را مبلغ  -2

ربوط مآن برای مصالح هزینه کردن یا  کس دیگرآیا برای دادن مبلغ زیادی به  -3

 ؟واجب استکسب اجازه از او  ،انصاربه 

 ،انددادهکه بالعوض کسانی اجازه گرفتن از  ،برای تصرف در زیادی مبلغآیا  -4

 ؟باشدمیواجب 

 ؟مالی تحویل داد مسئولباید آن را به  ،برای تصرف در آنآیا  -0
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 ایندرست  ،اندندگان به این شخص مشخص اهدا کردهاز آنجا که بخش :پاسخ

 .از او اجازه گرفته شود ،نیازمند دیگر مؤمنبرای رفع نیاز است که 

 :گویدمی ،کندحکومتی کار میانتظامی  یسسهؤدر مکه  نصارایکی از  :3 پرسش

رم و بگیمرخصی  ،در خانهگرفتن روزه به قصد کامل طور ماه رمضان را به توانم میآیا 
ا توجه ب ؟انجام دهم یترتیب دیگر عمل را با استفاده از مرخصی تشویقی یا به هراین 

 .نداردمرخصی سسه یا اداره مانعی برای دادن مؤآن به اینکه 

 .جایز است :پاسخ

پوش فکپوشیده شده و ضخیمی ی پالستیکپوش کفاتاق با کف اگر  :4 پرسش

ی مانند نجاستاگر  ،سخت باشد ،کردن یا برداشتن آن برای نظافتشده روی زمین ثابت 
ه با توج ؟آن از نجاست چیستپاك کردن راه  ،روی آن ریخته شودچیزی دیگر ادرار یا 

 .شودباعث گندیدن زیرش می ،به اینکه شستن آن با آب

تر راهی به ،باشدمسقف میکه نجاست روی زمین اتاق است و اتاق از آنجا  :پاسخ

ا از تکفایت کرد به آب قلیل توان میولی  ؛وجود نداردتر از آب برای تطهیر آن و آسان
شسته  برای از بین بردن نجاست مرتبه یك ،بنابراین .اجتناب گرددو بد بو شدن گندیدن 

 .شود و بار دوم برای تطهیرمی
روی محل نجس آب  کمیار دوم و بتوان نجاست را بدون آب پاك نمود ابتدا می

رای و بپاك شود  ،اسفنج پارچه یاای تکهبا خشك کردن با آب شود و ریخته میشده 
آب روی محل ریخته و با اسفنج یا  ؛شودبا آب شسته میبرای تطهیر محل  ،آخرین بار

 .کندکفایت مینیز شود و آب قلیل برداشته می ای پارچهتکه
 احمدالحسن



  :ورچهارمـحــم

 های متفرقهپرسش   

 دعایی برای شفا. :766 پرسش

بسم اهلل الرحمن الرحیم وصلی اهلل علی نبینا محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیماً 

خواهرانی بر شما. آقای من! من مادر و د خداونو سالم همیشگی ! درود من وصی و آقای

مان ، ایخواهرانمولی مادرم و بقیه  ،بزرگم ایمان آوردهخواهر ایشان فقط بین دارم که از 

ی ئلهمسدر  کهاز این پناه بر خدا هراسانم وکه ایشان وارد آتش شوند، ند و از ایناهنیاورد

من! امیدوارم شما برای ایشان دعا کنید. من مشتاق حبیب خدا، ای  شما بلغزند. ای ولیّ 

خدا  جانشینطور که فرشتگان برای و همانهستم خاك پای شما بوسیدن و شما  دیدار

، برای شما ام دادجنا  که یعقوب برای یوسف گونهآدم سجده کردند و همانحضرت 

ی دارم که به یك . آقای من، ای بخشنده و فرزند بخشندگان! برادر بزرگسجده کنم

 ت وعایدش نشده اسن رفته و سودی نزد پزشکا مبتال شده است،بیماری در چشمانش 

؛ چرا که خداوند دردی را قرار کنیددرمان   محمدرسول خدا حضرت سخن طبق 

نزد  شخداوند، درمان یقطعاً با اجازه و قرار داده استبرایش که درمانی نداد، مگر این

خداوند متعال! این بیماری عبارت است از جاری  یای اولیا ،خداوند یبا اجازه ؛ستا شما

درب شما را من . ه استشدن آب از چشم و هیچ قطره و درمانی برایش سودی نداشت

 شاید درب هدایت ؛گذاریمشرطی نمیهیچ نده است و ایبخش کوبم که درب خداوندِمی
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اگر عثمان  الوهاب ام باشد. موالی من! فرزند شما، عبدخانواده یو رحمتی برای همه

 ،پدر و مادرم به فدایت !از ابدال لبنان است. آقای من و حجت خداوند بر ماخدا بخواهد، 

رحم صله و شما اهل  به حق جدم موسی بن جعفر !هاای پسر عمو ،پیامبرعترت ای 

 ؛ سالمی بر سالم.هستید

 سوئد  ـفرستنده: عبدالوهاب عثمان 

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 و ســلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصــلى العالمین، والحمدهلل رب

 تسلیماً کثیراً.

ا کنم تا بهایت را استوار بدارد. از خداوند درخواست میهر خیری موفق و گامبر خداوند 

من است و . او سرپرست فرمایدچه در آخرت و دنیا دوست داری، تو را مسرور آن

مؤمن، درخواست شفا و سالمتی برادران و خواهران ان. از خداوند برای شایستگسرپرست 

شناسد و از او درخواست که او را میکسی به  ؛ترین مهربانان استربانهکنم. او ممی

بخشد؛ کند نیز میشناسد و از او درخواست نمیکه او را نمیکسی بخشد و به کند، میمی

 از سر لطف و رحمتی از جانب خودش.

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء یا »برای شفا، این دعا را همیشه و با حضور قلب بخوان: 

« .... من یجعل الشفاء فیما یشاء من االشیاء صلِّ علی محمد و آل محمد و اجعل الشفاء

که شفا را در هر چیزی بخواهد، کسی که نامش درمان است و یادش شفا. ای کسی ای »

اسم شخص را و « .... بیاور و شفا ،محمد درود فرستآل  دهد. بر محمد وقرار می

ی یعنکنی استفاده می« یاء متکلم»از یا منظور خودت نیستی، و اگر گویی می

 «یا ربّ» (مرتبه 93) «هللا یا»با این نامت از این بیماری  (شفای مرا« )شفائی»گوییمی
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 (.مرتبه 93) «یا ارحم الراحمین» (مرتبه 93)

 علیکم و رحمة اهلل و برکاته.والسالم 

 ـه 9332ـ  محرم الحرامـ  احمدالحسن

 شود.آیات قرآنی که برای شفای بیمار قرائت می :855 پرسش

بسم اهلل الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیماً 

 کثیراً.

الم سبقیة اهلل.  یفرستاده برسالم حجت خداوند.  بر وصیّسالم بر مهدی، احمد. سالم 

بر الم سبر صاد و نهری در بهشت. سالم اولین و آخرین. زینت آورنده و  بر اولین ایمان

  .احمدالحسنو رحمت و برکات خداوند بر شما ای آقا و موالیم، سالم یمانی موعود. 

حال از  ،آقای من .عافیت باشیددر  کهخواهم می! از خداوند واالی توانا من قا و موالیآ

هبود بکِشد و بیماری درد می است که ازطوالنی مدتی  ؛کنممادرم به شما شکایت می

هر وقت او را  ،. به خدا قسمتحمل درد کشیدن مادرم را ندارماست. آقای من! نیافته 

و درد  افتم که پهلویش شکستمی زهرا یبینم به یاد خانم و موالیم، فاطمهمی

 مرکمادرم از درد  ،آقای من او!پروردگارم بر بسیار بزرگی را متحمل شد؛ سالم و صلوات 

بسیار درد و اکنون  ای نداشته استولی فایده ،ام دادهجنجراحی اعمل  برد.رنج می

! از احمداز خداوند متعال و از شما درخواست شفا دارم. ای امام من،  ،کِشد. آقای منمی

 و متشکرم. ،بر شماسالم و درود ناراحتی شما نشوم. اه که باعث بخوخداوند 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته. .خداوند شما را حفظ کند و از هر بدی در امان بدارد

 کویت ـفرستنده: زهرا بتول 

 :پاسخ
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

ــلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصــلى العالمین، رب والحمدهلل  وس

 تسلیماً کثیراً.

نش قرار دهد که دیاز کسانی هایتان را استوار بدارد و شما را تان دهد و گامخداوند توفیق

انِ که در زمنیکو عطا فرماید  یپاداشرا دهد. خداوند شما ایشان یاری می یرا به واسطه

آخرت  خیرکنم که میاندك بودن یاوران حق، حق را یاری دادید. از خداوند درخواست 

رست و سرپاست . او سرپرست من گرداندخیر ه و عاقبت شما را ب کند تانو دنیا را روزی

 چنین. همبخشدکار مادرت را اصالح کند و شفایش خواهم میشایستگان. از خداوند 

قرآن کریم را از  یرا روی محل درد در پشت او قرار دهی و آیات تدستتوانی شما می

سَالَم  قَوْالً مِن رَّبٍّ  یو آیهرا بخوانی یس  یسوره و آیة الکرسیاست بخوانی. بهتر 

 ت.هلل خیر اسء ا. ان شاکنیرا تکرار  (است مهربان پروردگار سخن که سالمی و) رَّحِیمٍ

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 ـه 9332ـ جمادی اآلخر ـ  احمدالحسن

 درخواست ارسال دعا :851 پرسش

 هبا برادران انصارم ب)خانم( سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته. موال و آقای من! بنده 

که این روزهای محرم  دم. امیدوارم بدانییشما هستگذار ما خدمتشما ایمان آوردیم و 

 دعوتما شود. شنبه دعای قائم خوانده می سه هایای داریم که روزحسینیهما است و 

ها وزهدرحگویند: ما کنند و میما را تصدیق نمی به هیچ وجه هاآن کنیم ومیمنتشر را 

ت خواس گویید. آقای من! از شما درکنید و خرافات میشما اشتباه می ،یماهدرس خواند

هلل آن را نقل کنیم. آقای من! یاری و ء اان شاارسال فرمایید تا ی را اندارم دعاها و سخن
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ن به م. آقای من! باقی بمانمخادم شما  کنممی آرزوبه خدا قسم ت. اس برای شماتوفیق 

  کنید. والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.یاریم م. اهشیعه شدتازگی 

 سعودیه

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

صلى العالمین، رب والحمدهلل سل و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و  مو 

 تسلیماً کثیراً.

 نتاو بهشت را روزیرضایتش هایتان را استوار بدارد و تان دهد و گامخداوند توفیق

ن . در ایرا مطالعه نماییدهای موجود در سایت انصار امام مهدی کتابتوانید میگرداند. 

ند . خداوباشدبرای هر خواهان حقی از هر دینی موجود می دالیلبه میزان کافی ها کتاب

هید. دمین را یاری آکه در زمان اندك بودن یاوران حق، نیکو عطا فرماید  یپاداشرا شما 

 دارم.را از خداوند برای شما درخواست عافیت و خیر آخرت و دنیا 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 ـه 9332ـ جمادی اآلخر ـ  احمدالحسن

 یاری دادن واجب بر مکلّف :852 پرسش

بسم اهلل الرحمن الرحیم و ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد 

 و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً.

 ! شان داریددوستبر آنان که انصار خدا و سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای 

به عنوان مثال  زن،یك من به عنوان است؟ انفرادی به صورت   امامدادن آیا یاری 

 ؟دام بدهجناکار واجبی باید چه برای جنگ،   با شنیدن خروج حسین
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امامم در زندان است، چه بفهمم و باشم   کاظمامام اگر در زمان  زن به عنوان یك

 ؟جام دهمباید آنکاری 

ن چه کاری بر مام دادن جنا بودم،و من در شهر دیگری کردند وقتی باقر صدر را زندانی 

 ؟بود برای یاری او واجب

 دادم؟چه کاری بایستی انجام می، نشین کرده بودندرا به اجبار خانه ییخووقتی 

 باشم؟  منتظر دستور امامباید آیا 

را او که ؟ همان کسانی مراجع باشمدستورات منتظر   کاظمامام یا مثل زمان 

 ؟تنهایش گذاردند

 انفرادی مقابله نمایم؟توانم به صورت مییا 

 ،احمد ام را برای ملحق شدن به موالیمصحیح است خانه و خانوادهدر حال حاضر آیا 

 ؟گویمترك 

ه در توانم بود، را ککسانی ام دهم؟ تقریباً بیشتر جناچه کاری باید اکنون تبلیغی، نظر از 

 م؟اهتبلیغ نمود

 چگونه؟اما ؟ تنهایش نگذارمخواهم موالیم را یاری دهم و می

م اجناچه کاری باید  ؛امام را جبران نمایم، ترك کردن و تنها گذاشتن خواهم گناهمی

ل شکبه مقابله پاسخ صحیح را من که چرا ؛ هستمروشن  یپاسخچشم انتظار دهم؟ 

کردن اه گکه برای پیوستن به امام، بلیط عراق گرفته شود؛ بدون آدانم و اینمیانفرادی 

 اشو خانواده مولی شوهر ....ام به سید ایمان دارند. خانوادهاهل و عیالما شوهر ی ،خانواده

ه با توجه به این نکت ....؟ترك گویمی غیرمؤمنش را . آیا ایشان و خانواده...ایمان ندارند

ایم و او کارهجا بروم با توکل به خدا آن. ...ندارم عراقاز و شناختی  ییآشناهیچ نوع که 

 بپرسم؟  احمد . آیا این صحیح است؟ آیا الزم است از خود سید...کندرا تدبیر می

به نافع گفت که این شب را  سخنی را بگوید که حسین ترسم به من، همانمی
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 ...به جون فرمود. طور که ایشانیا همان ....گیررشتری ب

وند از خدافرما. مسئله را برایم روشن  !خداوند شما را رحمت کند ،احمدموالی من، 

هنگام  . یا اصالًفرمایید...و از خداوند، برایم درخواست توفیق نمایم میدرخواست توفیق 

ا را تان آشکار شود، شمنرسیده است؟ و جزو مسائلی است که اگر برای فرااین پرسش 

زنم و چرا صدایت می سروران مطهر،ای فرزند  ،احمدکند؟ موالی من، ای ناراحت می

ها شما را از ما باز دارد.... آیا سختیو چه چیز شما را از ما باز میدهی؟ پاسخی نمی

شما همیشه مهربان بودید. خدایا!  که دور استبه از شما ها؟ چنین چیزی دارد؟ یا قلهمی

چه دوست و به آنتوفیق عطا فرما این کار، در پس مرا  ،خواهم ولیّ تو را یاری دهممی

 ؟شد. آیا طرز فکر بنده روشن ردانموفق گهستی، راضی داری و می

 فرستنده: خادم شما، خاکزاد

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، والحمدهلل رب

 کثیراً.

 .باشمبرای شما میتوفیق و تسدید خواهان از خداوند 

شین و جانبا یاری خلیفه  کهبر مکلف، همان یاری خداوند سبحان است واجب  دادن یاری

 شخداوند در زمین یغیر از خلیفهکسی شود. یاری در هر زمان، محقق می شاو در زمین

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اهللَ یَنْصُرْکُمْ  :واجب نیست ،به حق دعوت کند حتی اگر

 یاری را شما کنید، یاری را خدا اگر اید،آورده ایمان که کسانی ای) (9)دامَکُموَ یُثَبِّتْ أَقْ

 (.هایتان را استوار خواهد نمودگام و کرد خواهد

                                                                                                      
 .1 :محمد -9
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 باعث کندبا کاری که گمان می یك زنخداوند در زمین بر و جانشین خلیفه دادن یاری 

مانند جهاد و برخی از موارد آن، رسانیدن ام جنابه در شود یا می شبین رفتن کرامتاز 

 تاندر هر خیری توفیق. خداوند شود، واجب نیستناتوان می امر به معروف و نهی از منکر

حق دادن یاری برای  یك زنبرای در حال حاضر دهد. به طور کلی بهترین راهی که 

 بتوان نآبا استفاده از که  دیگری ، تبلیغ از راه اینترنت یا هر ابزارباشدپذیر میامکان

 یفاطمهاست که  یراههمان . این باشدرسانید، میبه مردم  حق را برای هدایت و نجات

برای شما در . در پیش گرفتند  و مریم هخدیجه و آسی ، زینب ،زهرا

، با نیداقتدا کها آنمبارك و پاك  یبه سیره ؛نیکو است یبهترین زنان جهانیان، الگوی

طور که به را مورد مرحمت قرار و به شما برکت دهد، همانخداوند شما این امید که 

 خداوند بر ایشان.سالم و درود و برکت داد.  ایشان رحم نمود

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 ـه 9333ـ صفر ـ  احمدالحسن

 بهترین ورد و ذکر :853 پرسش

  تعجیل فرماید.خداوند در فرج شریفش، که امام مهدی  یموالی من، وصی و فرستاده

 سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

کی یدر حال حاضر توسط یم و اهشدبینا ما گروهی هستیم که به نور خداوند در ملکوت 

م. بینیاز برادران که خداوند دلش را به محبّت اهل بیت نبوت روشن کرده، آموزش می

به توسط او، آل محمد از  ذکر  خاصبا اورادی  از آموزشنسبتاً طوالنی از مدتی پس 

دوستم از من های ما به دور است و از عقلاما که به دل نزدیك ذکری برخوردیم 

پذیرش و ماهیت ما را با تا آن را توضیح دهید و  خواست این وِرد را خدمت شما برسانم،

تمکین دهد؛ چرا که به شما در زمینش خواهیم می. از خداوند متعال سازدمند آن، بهره
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 دهنده است. او شنوای پاسخ

 :گونه تصاعدی استایناین ورد 

الحسین.  الهی ،الهی الحسن ،الهی جبرائیل ،الهی اسرافیل ،الهی المتوج ،الهی میکائیل»

. سپس ورد ...شودرد از اول طلوع خورشید تا زمان ظهر آغاز میبا این وِ «....الهی علی

 الهی ،الهی عزرائیل» که به این صورت است:شود آغاز میاز زوال خورشید پس دومی 

و به ما « الهی علی ،الهی الحسین ،الهی الحسن ،الهی جبرائیل ،الهی سریائیل ،طریائیل

که ورد گونه آنزمین.  ییعنی شمال کره کردن در جهت شمال اشاره نمود؛به سجده 

 رسد.به پایان می  المؤمنین امیر مذکر موالی باتصاعدی است و 

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 و سلم و المهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل

 تسلیماً کثیراً.

خداوند و یاد ، یادهایتان را استوار بدارد. بهترین دعا و تان دهد و گامخداوند توفیق

محمد حضرت که در سنّت پاك همان پروردگار جهانیان است که در قرآن کریم آمده و 

خواهید به . اگر میباشدمی ،آمده باد، هاآن یخداوند بر همهو سالم درود و آل او که 

تجاوز نکنید. خداوند  بیان کردمتان برایچه آنخداوند سبحان نزدیك شوید، از 

راه  سرکه دارد چاهی حفره و هایتان را استوار بدارد. شیطان متان دهد و گاتوفیق

هد و تان د. خداوند توفیق؛ از آن حذر کنیدکنندگان به سوی خداوند قرار داده استکوچ

 تا شما را از عیب تهی کنند. ثقلین باشیدملتزم به هایتان را استوار بدارد. گام

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 ـه 9333ـ صفر ـ  لحسناحمدا
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 ی کردها از جن است؟آیا درست است که اصل و ریشه :854 پرسش

المهدیین وسلم  بسم اهلل الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة و

 یا ارحم الراحمین. ،تسلیماً کثیراً

 سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته. !احمدالحسنامام   مبه موال و فرزند موالی

 بر، به طور کلی اهل سنّتمذهب  از کرد هایشافعیراه همرد به شیعیان کُ ازای عده

باشد، می «ها هستنداز جن هارداصل کُ »با عنوان شان هایدر کتابچه از آنشیعه 

 گیرند.اشکال می

ا که هآنچیست؟ برخی از روایات این سخن از نظر ضعف یا صحیح بودن میزان صحّت 

از ازدواج و تعامل  از امام صادقذکر شده روایت شوند با توجه به نامیده میمراجع 

حسن بن مئتل از محمد بن حسین از جعفر  . در روایت گفته شده:دارندها باز میآنبا 

 امام صادقابا عبداهلل از  بن بشیر از برخی از ابی ربیع شامی روایت کرده است:

آیند. آیا با آنان فروش نزد ما می و سیدم: گروهی از کردها هستند که برای خریدپر

ها از جن کرداختالط نکنید که با ایشان »ایشان فرمود: ؟ فروش کنیم و و خریداختالط 

 .«نکنیداختالط با ایشان  .هستند که خداوند پرده از ایشان برداشته است

 339حسین بن موسی بن بابویه قمی متوفی سالاز سویی دیگر شیخ محمد بن علی بن 

علتی که »در مورد همین موضوع در باب  421ی فحهصلد دوم در کتاب علل الشرایع ج

سعد بن عبداهلل از احمد بن محمد  گوید:می« با کردها مکروه استخاطر آن اختالط به 

است:  وایت کردهکند، برای ما راز علی بن حکم از کسی که از ابی ربیع شامی روایت می

فروش  و پرسیدم: گروهی از کردها هستند که برای خرید( امام صادقابا عبداهلل )از 

اختالط  با ایشان»ایشان فرمود: ؟ فروش کنیم و و خریداختالط آیند. آیا با آنان نزد ما می

ختالط ابا ایشان  .کردها از جن هستند که خداوند پرده از ایشان برداشته استنکنید که 
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 .«نکنید

ج الذهب و مروّ»در کتاب هجری  336الحسن علی بن احمد مسعودی متوفی سال  ابو

برخی »گوید: را میزیر در مورد اصل کرد، سخن  923ی فحهص لد دومج «معادن الجوهر

د و شگرفته رواییش نوقتی فرما .به کنیزان ملحق نمود سلیمان بن داودرا  انمردم

ا از مؤمن رزنان با کنیزش آمیزش نمود. خداوند  به صورت مجسّمشناخته شده شیطان 

مرتبط کرده است. وقتی خداوند ا او منافق را بزنان  ودر امان داشته او آمیزش با 

د و آن کنیزان از شیطان باردار شدند، فرمود: یگردانروایی سلیمان را به او بازفرمان

 شان. مادران(ها ببریدها و درها به سوی کوهر زنان آن« )اکردوهن الی الجبال و االدویة»

 ب کردها بود. سَشان بسیار شد و این آغاز نَرا تربیت کردند و نسلها آن

 و یکی از انصار یمانی آل محمدکرد های مستبصرین به یکی از  ـفرستنده: ابوفاطمه 

 

:پاسخ  

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 وسلم و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل

 تسلیماً کثیراً.

یا افراد باشد میاز جن هستند یا اصل آنان از جن امروزی این سخن که کُردهای 

ان فرزندان آدم و با ایش ها. کرداست باطل و اشتباهبه طور کل ، باشندمی یشایستنا

تقوا  د با. کری تقوامگر به واسطهسایرین فرقی وجود ندارد و بین آنان و هستند مساوی 

کند. هر روایت یا فهم روایتی که با بهتر از عرب علوی فاطمی است که حق را انکار می

شده است و ارزشی ندارد؛  نسبت داده اهل بیتغ به و، به دردر تعارض باشدقرآن 

هد. آیا د تانکنند. خداوند توفیقکه امامان فرمودند سخنی بر خالف قرآن بیان نمیچرا 

یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا شود؟! ل میئفرزندان آدم قا سایربین کرد و عرب و فرقی قرآن 
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وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اهللِ أَتْقاکُمْ إِنَّ  خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى

 را شما و )مرد و زن( بیافریدیم ماده و یك نر از را شما مردم، ای) (9)اهللَ عَلیم  خَبیر

 خدا زدن شما ترینگرامی آینه هر بشناسید. را دیگریك تا کردیم هاقبیله و هاجماعت

دعوت  یآسمان یهمه به سفره. (است کاردان دانای خدا شما است. پرهیزکارترین

 ؛ چه کردباشدمیفرزندان و دوستان خداوند از ، شودکه در آن حاضر کسی اند. هر شده

 یمانطعام آسهر کس و  ،فرزندان آدم یچینی یا بقیه ،عرب، آفریقاییچه  ،هند ، چهباشد

ی چین ی،هند ،کردچه  باشد، چه عرب ،و هیزم آتشاست فرزندان ابلیس از ، نپذیردرا 

 .کسان دیگر باشندیا 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 ـه 9333ـ صفر ـ  احمدالحسن

 زندگی، علی است، وگرنه آتش :850 پرسش

 نهگردر آخرالزمان زندگی علی است و»گویند: از برخی برادران انصار شنیدم که می

 حدیث صحیح است و معنایش چیست؟سخن، آیا این « آتش

 والحمدهلل وحده وحده وحده.

 فرستنده: علی انصاری

 پاسخ:

یعنی اگر تمکین و حکومت  ؛روایت شده است  صادقامام از  یمضمونچنین بله. 

 کند.رفتار می  علیبه روش برای قائم به وجود آید، 

رسیدم و مردی به ایشان   گوید: خدمت امام صادقمیبن عثمان حماد بن عیسی 

                                                                                                      
 .93 :حجرات -9
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 علی بن ابیکه  دفرمودیشما . )برای بیان ارادت به شخص( اصلحك اهللعرض کرد: 

ه سایر موارد شبیه بپوشید و درهمی می چهارلباس  ،پوشیدن میلباس خش  طالب

  علی بن ابی طالب»بینیم. ایشان به او فرمود: بر تن شما مینو لباس ما ولی  آن؛

د امروز دانستند و اگر ماننبد نمیپوشیدنش را بر او پوشید که در زمانی میرا این لباس 

 ؛آن زمان استمردمان هر زمان، لباس در شد. بهترین لباس میشهره آن  هپوشید، بمی

و به به تن را  لباس علی که قیام کند بیتقائم ما اهلمگر هنگامی که 

 .«کندرفتار می علیی شیوه

آل  ؛ وتان شومعرض کردم: فدای گوید: روزی به امام صادقمعلی بن خنیس می

ها برای شما بود، با که در آن بودند ذکر نمودم و عرض کردم: اگر اینرا فالن و نعمتی 

بود )و اگر چنین می ای معلی!هیهات »فرمود:  . ایشانکردیمدر آن زندگی میشما 

پوشاك زبر و درشت و خوراك  ،تالش روزانه ،ما حاکم بودیم( برای ما جز تدبیر شبانه

ما گرفته خواهد شد. آیا نعمتی جز این ها از . پس اینسخت و بی خورش، چیزی نبود

 «.؟گونه دگرگون سازدای که خداوند متعال آن را ایندیده

 .بودم طواف نزد امام صادقدر : کند که گفتنقل میمفضل عبد اهلل بن جماد از 

 «بینم؟میدگرگون ای مفضل! چه شده تو را غمگین و »ایشان به من نگاه کرد و فرمود: 

 روایی وتان شوم. به بنی عباس و فرمانگوید: به ایشان عرض کردم: فدایراوی می

راه همشما بود، در آن با شما ها برای این. اگر نگرممیسلطنت و بزرگی که دارند، 

 ،بود برای ما جز تدبیر شبانهاگر چنین می !مفضلای »فرمود:  . ایشانبودیممی

همانند امیر پوشاك زبر و درشت و  خورشخوراك سخت و بی ،تالش روزانه

ها از ما گرفته خواهد چیز دیگری نبود؛ وگرنه آتش خواهد بود. پس این المؤمنین

ای که خداوند شد و خوردن و نوشیدن ما دگرگون خواهد شد. آیا نعمتی جز این دیده
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 «.گونه دگرگون سازد؟متعال آن را این

 احمدالحسن

 ، ارث، شهادت و حقوق مدنی زنانماسالسؤاالتی در خصوص آیات  :859 پرسش

 سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

گوید در حال نوشتن کتابی در مورد دعوت یمانی نگاری به نام سلمان حسنی میروزنامه

شده  امجناهایی نگاریکه کوتاه هم نیست، نامهمدتی پیش از من و او . بین باشدمی

دوارم امی. باشدمی ها، جزو آنزیر برایم فرستاده که دو پرسش هاییپرسشاست. اخیراً 

 لطف کنید و پاسخ دهید:

تبعید  ،قرآنی که به کشتارمتون ن أدالیلی در مورد شگوید میها در یکی از پرسش -1

 ،34و  33، 91 آل عمران: یسوره، ارایه دهید )کندتشویق میاز میدان به در کردن و 

 شقرآنی و احکاممتون . جنبش یمانی با این (3محمد:  یسوره و 21 توبه: یسوره

 کند؟می تعاملچگونه 

ایر سو ها زنشهادت و آیاتی که حقوق شهروندی  و ارثمربوط به این جنبش آیات  -2

 ؟نماید، چگونه تفسیر میکندضایع میرا  انشحقوق

 محمد  فرستنده: ابو

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم األئمة والمهدیین محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل

 کثیراً.

إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اهللِ الْإِسْالمُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ إِالَّ مِنْ بَعْدِ  :آل عمران :اول
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 آینه هر) (9)مَنْ یَکْفُرْ بِآیاتِ اهللِ فَإِنَّ اهللَ سَریعُ الْحِسابِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ وَ 

 هب که پس آن از نرفتند مگر خالف راه کتاب اهل و است اسالم دین خدا نزد در دین

 دانندب شوند کافر خدا آیات به که آنان حسد. روی از نیز و شدند، آگاه دین آن حقانیت

أَفَغَیْرَ دینِ اهللِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی ، (رسید خواهد هاحساب به زودی به او که

 جویند؟!می خدا دین جز دینی آیا) (2)السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ 

 به و هستند او فرمان تسلیم ناخواه و خواه است زمین ها وآسمان در چهآن کهآن حال

وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ ، (گردانندمی بازشان او نزد

 رد و شد نخواهد پذیرفته او از کند اختیار اسالم جز دینی کس هر و) (3)مِنَ الْخاسِرین

 .(بود خواهد دیدگانزیان از آخرت

أَفَغَیْرَ دینِ اهللِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ : آل عمران: یمعن

لَ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعی قُلْ آمَنَّا بِاهللِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَیْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى *کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ 

نَ وَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ال نُفَرِّقُ بَیْ وَ عیسى وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسى

وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی  *أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

ها آسمان در چهآن کهآن حال جویند؟!می خدا دین جز دینی آیا) (3)الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرین

: بگو گردانند *می بازشان او نزد به و هستند او فرمان تسلیم ناخواه و خواه است زمین و

 نیز و او، فرزندان و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم بر و ما بر چهآن و خدا به

 یمانا است، شده نازل پروردگارشان جانب از دیگر پیامبران و عیسی و موسی بر چهآن

 ره هستیم * و او یاراده تسلیم همه و نهیمنمی فرقی ایشان از یك هیچ میان آوردیم،

                                                                                                      
 .91 :آل عمران -9

 .33 :آل عمران -2

 .34 :آل عمران -3

 .34تا  33 :آل عمران -3
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 دیدگانزیان از آخرت در و شد نخواهد پذیرفته او از کند اختیار اسالم جز دینی کس

 (.بود خواهد

 هکاینکند؛ آل عمران به روشنی، معنای اسالم را در آیات بیان میی از سوره 33ی آیه

اس اس خداوند در زمین در هر زمان که بر یخداوند و خلیفهدر برابر  اسالم همان تسلیم 

وز برای رنخستین قانونی که از  باشد؛، میمنصوب شده شقانون خالفت خداوند در زمین

 آدم حضرت همان پیامبر خدااو  وجود داشته است؛انسان در این زمین نخستین 

 .گماشت شدر زمینو جانشینش را به عنوان خلیفه او که خداوند  باشدمی

برای بیان ط فقبلکه  ؛نیستکردن برکسی یا حکم از میدان به در ساختن این آیات برای 

داوند خشدن در برابر تسلیم یعنی همان ؛ باشدقابل قبول از نظر خداوند میقانون ایمان 

 .شخداوند در زمین یو خلیفه

آن را  بدانی کهاز میدان به در کردن دیگرانی ایمان را  ی برایکه شما وضع قانوناما این

ایمان  قانونکه لحاظ این ی  بهکه هر صاحب دینبه این معنی خواهد بود د، انهنپذیرفت

هر  ربموضوع این حتی  و استو از میدان به در کرده خودش را منزوی از غیر  را دارد

 .گرددمنطبق می نیز گروهی که به تفکر مشخصی ایمان دارند

 وَ ما حَرَّمَ اهللُقاتِلُوا الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِاهللِ وَ ال بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ال یُحَرِّمُونَ توبه:  :دوم

رَسُولُهُ وَ ال یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ 

 چهآن و آورندنمی ایمان قیامت روز و خدا به که کتاب اهل از کسانی با) (9)صاغِرُون

 ندپذیررا نمی حق دین و کنندنمی حرام خود بر است کرده حرام پیامبرش و خدا که را

 (.بدهند و خواری جزیه مذلت عین در خود دست به که گاهآن تا پیکار کنید،

ها برای گسترش عقاید باطل و وهابیچه آن و پارچه و کامل است: قرآن یكیمعن

                                                                                                      
 .21 :توبه -9



 
111 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

در این دیگران ها و مسیحیچه آندهند و ام میجنادر مورد کشتار مردم واهایشان فت

 ی ازفرآیند تقطیع آیاتعبارت است از دهند، ام میجناقرآن  بهزدن روزها برای طعنه

 یبخشی از آن را به دور از کل یا بقیهتوان نمیپارچه و کامل است و کتابی که یك

جزء جزء پارچه و کامل است و گرفت. خداوند در قرآن بیان کرده که قرآن، یكبر ،اجزا

ه کسی است کیا  ؛کند، مُغرض استجزء جزء که آن را کسی ت و نیسصحیح آن کردن 

ال اله » یکه به گویندهکسی طعنه بزند، مانند هدف مغرضانه و بی یخواهد به شکلمی

 !گفتی «ال اله»که چرا کنی؛ گوید تو کافر هستی و وجود خداوند را انکار میمی« اله اهلل

اهد عقیده یا فتوای فاسدی را گسترش خو، میاشنفسانیاست که برای هدف کسی یا 

رفتار منحرف و چنین از زیر . آیات قرآنی کنندچنین میها طور که وهابیدهد؛ همان

 :داردمیشود، بازام میجناقرآن  بخش کردنو بخش  که برای تجزیه ایمغرضانه

 .... ی  جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِكَ مِنْکُمْ إِالَّ خِزْأَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما

.... ) (9)أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اهللُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلى

 که سیک پاداش کنید؟!می انکار را دیگر بعضی و آوریدمی ایمان کتاب از بعضی به آیا

یده ها بازگردانعذاب ترینسخت به قیامت روز در و نیست، خواری جز در دنیا کند چنین

 (.نیست غافل کنیدمی چهآن از شود و خدامی

 (2)ونَ عَمَّا کانُوا یَعْمَلُ *فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعینَ  *الَّذینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضینَ  :حجر

 بازخواست را همه که سوگند پروردگارت بخش کردند * بهبخش  به را قرآن که آنان)

 (.اندکردهمی که کارهایی خاطر کنیم * به

ذکر  با آیات بعدی آن را ولی 21ه آیه یعنی توب ؛آوریمرا میمورد نظر  یآیهاکنون 
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 .کندن را به کشتار تشویق میامؤمنجا در اینتا ببینیم چرا خداوند،  کنیممی

قاتِلُوا الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِاهللِ وَ ال بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ال یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اهللُ وَ رَسُولُهُ وَ  :توبه

ال یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ 

الْمَسیحُ ابْنُ اهللِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ  الْیَهُودُ عُزَیْر  ابْنُ اهللِ وَ قالَتِ النَّصارىوَ قالَتِ  *

انَهُمْ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْب *نَ قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اهللُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ ویُضاهِؤُ

هللِ وَ الْمَسیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً ال إِلهَ إِالَّ هُوَ أَرْباباً مِنْ دُونِ ا

یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اهللِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَى اهللُ إِالَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ  *سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ 

وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ  هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى *ونَ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُ

 دآورننمی ایمان قیامت روز و خدا به که کتاب اهل از کسانی با) (9)وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ 

را  حق دین و کنندنمی حرام خود بر است کرده حرام پیامبرش و خدا که چه راآن و

دهند ب و خواری جزیه مذلت عین در خود دست به که گاهآن تا پیکار کنید، پذیرندنمی

سخنی  نای خدا است. پسر عیسی گفتند: نصاری و خدا است، پسر عُزَیر گفتند: * یهود

 بکشدشان، داخ بودند. کافر این از پیش که کسانی گفتار رانند هماننداست که بر زبان می

 هب را مریم پسر مسیح و خویش راهبان و ها اَحبارشوند؟ * آنچگونه بازگردانیده می

 که ،بپرستند را خدا یك تنها که بودند مأمور کهآن و حال گرفتند خدایی به اهلل جای

 ار خدا نور خواهنددارند * میمی شریکش چهآن از است منزّه او نیست، جز خدایی هیچ

 خواهد،نمی خود، نور رساندن کمال به جز خدا در حالی که کنند، خاموش خود دهان با

ق ح و دین با هدایت اش رافرستاده که است کسی نیاید * او خوش را کافران چند هر

 (.نیاید خوش را مشرکان چند هر گرداند، پیروز هادین یهمه بر را او تا فرستاد،

یکار را هاکسانی بودند که پآنکه چرا کند؛ بنابراین خداوند به جنگ با ایشان تشویق می
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یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اهللِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَى اهللُ إاِلَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ آغاز نمودند: 

 به جز خدا در حالی که کنند، خاموش خود دهان با را خدا نور خواهندمی) الْکافِرُونَ 

شویق تکنم نمیفکر و  (نیاید خوش را کافران چند هر خواهد،نمی خود، نور رساندن کمال

رای کشتار بکردن نفرات  به کشتن دیگران یا آمادگی برای کشتن دیگران یا آمادهکردن 

نور خداوند با کردن خاموش ی معتقدم اراده محسوب نشود ودیگران، جنگ 

 دارد. بر تر را درچنین مواردی و حتی بیشهایشان، دهان

زو جکه و اینرا داشته باشند  گفته شده احتمال دارد حکم بده و بستانچند آیات  هر

ن اکند خداوند مؤمنروشن و محکمی وجود دارد که بیان می ی، ولی آیهات هستندمتشابه

 ن را از تجاوز بهاکند و مؤمنجنگند تشویق میمیها آنکه با کسانی را به جنگ با 

 شود.ده مییگردانو متشابه به محکم باز ؛داردمیدیگران باز

سَبیلِ اهللِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اهللَ ال  وَ قاتِلُوا فی: فرمایدمیخداوند متعال 

 تعدّی و بجنگید خدا راه در کنند،می جنگ شما با که کسانی با) (9)یُحِبُّ الْمُعْتَدین

 (.ندارد دوست تجاوزکاران را خدا زیرا مکنید؛

یهود که اهل  واضح و روشن است. محمدکرد رسول خدا حضرت به عالوه، عمل

رسید تا بدی نمیها آن کردند و بهامنیت زندگی می درکتاب هستند، با ایشان در مدینه 

ه بودند جنگید که با ایشانکسانی بودند که جنگ با ایشان و کمك به ها آنکه این

 از نمودند.آغ را

توجه داشت که اسالم و دین الهی، دین را از سیاست جدا نکته چنین باید به این هم

از آیات در  یرنتیجه بسیا و درباشد میبلکه حکومت و سیاست بخشی از دین  ؛داندنمی

ر مجاز است دکه را ند از قوانین نظامی که حقوق سرباز را در نبرد و کاری اقرآن عبارت
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نگی جند. مؤمن تا زمانی که با او نکمشخص می، ام دهدجنا جنگدکه با او میبرابر کسی 

به همین  ؛پاداش بگیرداجر و تا کند پیکار میدستور خداوند  ابتنها جنگد و ، نمینشود

ت جنگند را در آیاکه با او میکسانی ن در میدان نبرد، جنگ با اخداوند برای مؤمنجهت 

ها برای و پیش از این، حکومتاکنون همطور که همان ؛استوده فرمقرآنی تشریع 

رد بیان را در میدان نب انشو در آن حقوق سربازانکنند وضع میرا  یقوانین انشلشکریان

 .کنندرا تشریح می ... و . جایز نیستچه آنجایز است و چه آند و نکنمی

یَأْمَنُوکُمْ وَ یَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ کُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ سَتَجِدُونَ آخَرینَ یُریدُونَ أَنْ  :سوم

هُمْ وأُرْکِسُوا فیها فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَ یُلْقُوا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ وَ یَکُفُّوا أَیْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُ

 خواهید را دیگری گروه) (9)عَلَیْهِمْ سُلْطاناً مُبیناً  حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولئِکُمْ جَعَلْنا لَکُمْ

 ندشو دعوت کفر به هرگاه اینان باشند، امان در خود قوم و شما از خواهندمی که یافت

باز  خویش اعمال از و نکنند صلح و نکشند کناری به را خود اگر پس بازگردند، به آن

 آشکار سلطیت آنان بر را شما خدا که بکشید و بگیرید یافتید، که جا هر را آنان نایستند

 (.است داده

 ست؟ا کجادر اشکال این آیه 

د. به کنتشویق می، داردنمی که دست از آزار مؤمنین باز یآیه به جنگ با کافر محارب

ه ککسی پیش از آن، بیانی است برای جایز بودن صلح با  یکه در آیهعالوه این

 ها را آزار دهد.خواهد آننمیجنگند و ن نمیامؤمنکند و با درخواست صلح می

قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاق  أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ  إِالَّ الَّذینَ یَصِلُونَ إِلى

زَلُوکُمْ فَلَمْ کُمْ فَإِنِ اعْتَیُقاتِلُوکُمْ أَوْ یُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اهللُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقاتَلُو

                                                                                                      
 .19 :نساء -9



 
111 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

 به که کسانی مگر) (9)یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اهللُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبیال

 حالی رد آیندمی شما نزد یاخود پیوندند،می است، پیمانی ایشان و شما میان که قومی

 بر استخومی خدا اگر و باشند، شده ملول خود، قوم با جنگیدن یا شما با جنگیدن از که

 با و ندگرفت کناره هرگاه پس خاستند.برمی جنگ شما به با و ساختمی پیروزشان شما

 نانآ ضد بر شما برای راهی هیچ خدا کردند، صلح پیشنهاد شما به و نجنگیدند شما

 (.است نگشوده

فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا فَإِذا لَقیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا  :چهارم

بْلُوَا یَمَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَ لَوْ یَشاءُ اهللُ الَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لکِنْ لِ

 روروبه کافران با چون) (2)سَبیلِ اهللِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمالَهُم بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذینَ قُتِلُوا فی

 ختس و کنید اسیرشان فروگرفتید، سخت ها راآن چون تا بزنید را شانگردن شدید،

 است این ید.آ پایان به جنگ که گاهآن تا فدیه، یا به کنید آزاد منّت به یا گاهآن ببندید.

 دیگریك با را شما تا خواست ولی گرفت،می انتقام آنان از خواستمی اگر خدا و خدا حکم

 (.کندنمی باطل را شاناعمال اندشده کشته خدا راه در که آنان و بیازماید

از د. کن: این آیه برخی از حقوق سربازان مؤمن را در میدان نبرد در جنگ بیان مییمعن

، هاآن قکند که ح، بجنگند و بیان میجنگدمیها آنکه با کافری است که با  آنان وقحق

ا بدون ی ؛آزادی دهندها آنتوانند در برخورد با اسیران، به و مینیز هست گرفتن اسیران 

اشکال  ...ای بگیرند و .فدیهشان برایکنند یا مبادله ضی ایشان را آزاد کنند یا آنان را وع

وط به مربالهی که فقط  یاز قانون که قرآن عبارت استگفتیم ست؟ ا کجادر این آیه 

 بر ایشان واجبچه آنن و احقوق مؤمن ،حکومت الهی ،بلکه سیاست باشد؛نمیعبادت 
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 .کندبیان میو .... را  است

ده ستم ش ،ارث یا شهادتخاص مانند  یدر تشریعزن به گوید میکه کسی  :پنجم

را که براساس آن، عدل و ستم مشخص  اشمالك و میزان قانونیبرای ما است، باید 

مه چیز در همرد با باید زن و در نتیجه بیان کند و یقین نماید که  ، بیان کند؛شودمی

 در هر چیزی مساوی نیست.مرد با زن بینیم که ما می یکه همهمساوی باشد؛ با این

نقد ا رتشریع مشخصی  ،نظام قانونی و تشریعیدر یك خواهد که میکسی چنین هم

نکند دا جدر نظر بگیرد و این بخش را نظام این تشریع را مانند بخشی از این باید ، کند

 .برخورد نکندل، کُنظام به عنوان یك و با آن به صورت جدای از 

ه که فقط به حقوق توجو واجباتش در قانون الهی توجه کند؛ نه اینزن قل به حقوق حدا

 از مرد داده شده است.تر کم، حقوقی زنکند و بگوید در قانون الهی به 

بت به تری نسگوید در قانون الهی مرد واجبات بیشکند و نمیچرا به واجبات توجه نمی

 زن دارد؟

لندی  بنایی به ببه ساختن ها آنکه یکی از شخص را درنظر بگیرید به عنوان مثال دو 

قدار مواد دالنه است که م. آیا عاتکلیف شده استطبقه بلندی ده طبقه و دیگری به پنج 

برابر  ودطبقه،  ده اگر به صاحب !دو داده شود؟هر به یکسان و مبلغ  ی یکسانساختمان

کار هستید؛ بیاید و بگوید: شما ستمکسی داده شود، آیا صحیح است طبقه  پنجصاحب 

ر اشما کبرای هر دو ای در حالی که این دو نفر مساوات را رعایت نکردهکه بین دو چرا 

 !؟کنندمی

فتار و گاین تشریع ستم شده است،  یبه واسطهزن که بگوید به به نظر من کسی 

 .باشدمیبحث دقیق علمی نظرش خام و به دور از 

 ـه9332 الثانی ربیعـ  احمدالحسن
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 سؤالی از سند روایت وصیت مقدس :857 پرسش

که روایت وصیت با سند صحیح این یدرباره  برادر جعفر شبیب از معنای سخن امام

 پرسد.، میترسیده اس

 زینب فرستنده: ابو

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم و المهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل

 کثیراً.

های پیش از پاسخ دادن، باید متذکر شوم که حجت الهی برای اثبات حق، به روش

وضعی و منحرف از حق نیاز ندارد ولی از روی شفقت بر مردم، بر بعضی از منحرفین به 

گی پایبیدهد تا نماید و آن را مورد مناقشه قرار میشیوه و اسلوب خودشان احتجاج می

و  ها را با حجتصحیح از سقیم را تبیین نماید و آن و سستی آن را روشن سازد و قول

 دلیل ملزم سازد؛ باشد که به سوی حق بازگردند.

السند صحیحگو باشند، آن روایت را ی عادل یا راستها، اگر راویان روایت، شیعهاز نظر آن

 آورند.به شمار می

 بنابراین برای صحت سند کافی است ثابت کنیم که:

 اند.شیعهراویان آن  -1

 گویند.ها راست آن -2

اند، همین بس که شیخ طوسی وصیت را ضمن برای اثبات این که راویان وصیت، شیعه

روایات خاصه روایت کرده یعنی شیخ طوسی راویان آن را از خاصه )شیعه( به شمار آورده 

یش بی خاصه روایت شده چه از ناحیهو اما آن»است. طوسی در کتاب غیبت گفته است: 
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سپس بعد از  (9)«.کنیم ....از آن است که به شمار آید، ولی ما بخشی از آن را ذکر می

ر چه باما آن»برشمردن روایات خاصه و از جمله وصیت، بر آن چنین تعلیق زده است: 

ی امامیه این موضوع و روایات آن را کند این است که شیعهصحت این اخبار داللت می

اند و طریق صحیح بودن این دسته از تواتر نقل و روایت کردهنسل به نسل به صورت 

باشد و موجود می  اخبار در کتب امامیه و متون و تصریحات بر والیت امیرالمؤمنین

 (2)«.طریقه این روایات هم یکی است

اوند ی شیخ ناظم العقیلی )خدنوشته« انتصاراً للوصیة»توانید به کتاب چنین میهم

 ایید.اند، مراجعه نمدر آن به تفصیل ثابت کرده راویان وصیت، شیعهحفظش کند( که 

باید  ـکندکه صدق ما را کفایت میـدر خصوص حکم به صدق تك تك راویان حدیث 

سی زیرا با استناد به دلیل شرعی ثابت نشده که ک، بگویم ما به این موضوع نیازی نداریم

که آید مگر اینگوید صادق به حساب میچه میباشد. مؤمن، در آن (3)مقدوح هاآناز 

 خالف آن با دلیل شرعی محرز شود.

اش ثابت گردد. که راستی و درستیگو است مگر اینگویند مؤمن دروغها میولی آن

ای معتقد است، در واقع پیروان خود را به فسق متهم کرده و کسی که به چنین عقیده

 ها اثبات شود!که صدق تك تك آنگو به شمار آورده، مگر اینغها را دروآن

گاه که صدق و گویند: مؤمن در ظاهر مجهول الحال است تا آنها میبرخی از آن

ا که صادق است یخواهند بگویند وضعیت ظاهری مؤمن و ایناش ثابت شود. میراستی

 شود.میی حجت و دلیل شرعی شناخته کاذب، صرفاً به وسیله

و قبول کردن حرف مؤمن و  ی پیامبرها در تعارض با قرآن و شیوهاین سخن آن

                                                                                                      
 .931ص  :غیبت طوسی -9

 .946ص  :غیبت طوسی -2

 غیرقابل اعتماد ـ ناموافق با شرع )مترجم(. :مقدوح -3
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ی هباشد. آیها میتصدیق مؤمن توسط ایشان بدون تحقیق بیشتر در مورد ایمان آن

کشد. خدای متعال ی پیامبر در این خصوص را به تصویر میقرآن به وضوح سیره

وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُن  قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَّکُمْ یُؤْمِنُ بِاهللِ  یَّ یُؤْذُونَ النَّبِوَمِنْهُمُ الَّذِینَ فرماید: می

 (9)وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَة  لِّلَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اهللِ لَهُمْ عَذَاب  أَلِیم  

دهد گویند که او به سخن هر کس گوش میآزارند و میبعضی از ایشان پیامبر را می)

لوحی( که به خدا ایمان دارد و مؤمنان را ساده) ی سخنیشنونده: بگو(. لوح استساده)

اند و آنان هایی که ایمان آوردهباور دارد، برای شما بهتر است و رحمتی است برای آن

لکرد ؛ یعنی کسانی که به عم(بیازارند به عذابی دردآور گرفتار خواهند شدکه رسول خدا را 

ویند گها است که میکنند، گفتارشان شبیه گفتار ایناعتراض می حضرت محمد

ا اش بگاه که راستیوضعیت مؤمن مجهول است و بر سخن او اعتمادی نیست تا آن

که حضرت، کالم هر انسان مؤمنی و اینها از شنونده بودن پیامبر دلیل محرز شود. لذا آن

وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُن  قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ گیرند و به آن انتقاد دارند: کند، خرده میرا تصدیق می

 دهدگویند که او به سخن هر کس گوش میمی و) لَّکُمْ یُؤْمِنُ بِاهللِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ 

که به خدا ایمان دارد و مؤمنان را ( لوحیساده) ی سخنیشنونده: بگو(. لوح استساده)

به سخن هر مؤمنی گوش فرا  ؛ یعنی حضرت محمد(برای شما بهتر است، باور دارد

این مؤمن، مجهول الحال یا »گوید که کند و نمیدهد و آن را تأیید و تصدیق میمی

همان  بلکه برای پیامبر«. اش ثابت گرددگاه که راستگوییگو است مگر آندروغ

قُلْ که کذبش اثبات شود: گو است مگر اینطور که در آیه آمده است، مؤمن، راست

که به ( لوحیساده)ی سخنی شنونده: بگو) أُذُنُ خَیْرٍ لَّکُمْ یُؤْمِنُ بِاهللِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ 

یعنی  وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ و  (استبرای شما بهتر ، خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور دارد

                                                                                                      
 .69 :توبه -9
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 .(کندمؤمنین را باور دارد و تصدیق می)

باشد گوید مؤمن در ظاهر صادق است و مجهول الحال نمیاین حکم قرآنی که می

جا که راویان کنند( برای ما کافی است. حال از آنها ادعا میچه که این)برخالف آن

ذا گو است، لدر ظاهر )و بدون نیاز به تفحص( راست اند و مؤمنوصیت، شیعیان مؤمن

اند، و این موضوع صحت سند را برای افرادی که راویان وصیت، در ظاهر شیعیان صادق

اند و بر این موضوع اعتماد و تکیه برای موضوع سند روایت و تصحیح آن اهمیت قائل

 نماید.دارند، اثبات می

گو است، موضوعی است که گو یا دروغواقعاً راست که آیا اوی باطن مؤمن و اینمسئله

خدا مردم را به شناخت آن مکلف ننموده و کسی از آن خبر ندارد، به جز ربّ االرباب 

 ها، عالِم است، و نیز هر کس که او بخواهد بدانند.عالم که به باطن

ب را نیز مطلمندی بیشتر، این کند ولی برای بهرهچه ارائه شد کفایت میبه گمانم آن

گو یا مجهول الحال که مؤمن در ظاهر دروغها مبنی بر اینکنم که سخن آناضافه می

س اسا گیری شریعت اسالم در تعارض است و براست تا صدقش محرز شود، با آسان

ها ها، قراردادها و پیمانهای شرعی، قضاوتای، باید بسیاری از دادگاهچنین عقیده

توان شاهدی پیدا کرد، ازدواج، طالق، دادخواهی و مشاجرات نمیتعطیل شود؛ زیرا در 

گویی کاه. تازه این در صورتی است که در شرط ثبوت عدالت و راستمگر با مشقت جان

شود مگر برای کسی که ها تسامح ورزیم وگرنه عدالت هیچ کس ثابت نمیبرای آن

ت و که عدالها ی آنهخودش تفتیش کننده و دقت کننده در موضوع باشد )طبق گفت

گردد(. وانگهی خود مفتش و بینی ثابت میوکاو و باریكگویی فقط با کندراست

کننده هم به کسی نیاز دارد که بر عدالت و صدقش شهادت دهد تا بتوان گواهی تحقیق

چنان ادامه دارد و در نهایت به باطل او در حق دیگران را پذیرفت و این موضوع هم

حجتی  شود مگر کسی کهبا استفاده از این شیوه، عدالت هیچ کس ثابت نمیرسد. لذا می
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ی او گواهی دهد که حجیت او با دلیل ثابت شده یا حجیتش فقط از حجج الهی درباره

ی واند دربارهتبر خود تفحص کننده اثبات گشته باشد. واضح است که قاضی شرعی نمی

جکاوی بزند که در این صورت گواهی ی مردم، خودش دست به کاوش و کنعدالت همه

 شود.دادن برای قضات در اسالم به تعطیلی کشیده می

ها مبنی بر مجهول بودن وضعیت مؤمن، باعث دشواری تحصیل بنابراین سخن آن

شود. لذا این ها میشهادت و دیگر موارد مشابه از قضایای عقود و پیمانها، در دادگاه

ی اسالم ، سیرهو ائمه یامبر خدا حضرت محمدی پها باطل و با سیرهسخن آن

 ی قرآن و اجرای احکام آن در تعارض است.گیری آن و نیز سیرهو آسان

ها مبنی بر مجهول بودن وضعیت مؤمن، کنم که سخن آناین مطلب را هم اضافه می

ه در کشود، چه برسد به بازار مسلمین؛ و حال آناعتمادی به بازار مؤمنین میمستلزم بی

ها به این امر فتوا روایات، اعتماد بر بازار مسلمانان جایز شمرده شده است و فقهای آن

 دهند.می

مسلمان را در گفتارش مبنی بر تذکیه )صید صحیح(  یعنی روایات وارد شده از ائمه

 رود، چه برسد به مؤمن!ماهی و ذبح و مانند آن صادق به شمار می

بر  گاه که دلیلی قطعیه صدق مؤمن حکم کنیم، مگر آنبنابراین درست آن است که ب

 کذبش به دست آید.

کسانی که پس از این شرح و بیان، باز هم اصرار دارند که مؤمن مجهول الحال یا فاسق 

توان اش ثابت شود، به خودشان مربوط است و نمیگوییکه عدالت یا راستاست مگر این

اری بدون دلیل نام نهاد. بلکه دالیل کافی مؤید کجویی و فریباین را چیزی جز ستیزه

کند. باشد و در گفتارش، راستی و درستی پیشه میاین مطلب است که مؤمن صادق می

 ، فاسق،گمراهیها از دید فقهای شان را بشنوند و بدانند که آنها سخنانپیروان آن
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اند؛ ها مؤمنآن باشند، حتی اگر محرز شود کهناشناس، مجهول الحال و غیرصادق می

کنند که هر فرد عدالتش را به اثبات برساند و این ها را ملزم میراه آنچرا که فقهای گم

توان آن را با دلیل منطقی صحیح ثابت کرد؛ زیرا بر ها نمیچیزی است که با روش آن

ز یگردد و این عادالن ناند که عدالت فرد با گواهی دو یا چند عادل ثابت میاین عقیده

اند و این موضوع همین طور پشت سر هم ادامه دارد تا به خود به گواهی دیگران محتاج

 رسد.بطالن و تباهی می

ی این موارد پیش گفته شده، این عده که به علم رجال مفتخر و خرسندند، باالتر از همه

ب ی رجالی از جرح و تعدیل که بتواند تعداد قابل توجهی از اصحااصوالً هیچ ماده

ها حق ندارند را پوشش دهد در دست ندارند؛ از همین رو آن و آل محمد محمد

ی جرح و تعدیل شایسته و قابل قبول ها اصوالً از مایهدر این باب سخن بگویند. آن

وجود دارند که جز تعداد  و ائمه اند، زیرا صدها هزار نفر از اصحاب پیامبربهرهبی

گر های رجال پیشینیان نیست. حال اخبر و نشانی در کتابشان بسیار اندکی، از مابقی

دیثی پسندند و یا هر حتوانند هر روایتی که نمیها میقضیه بر این منوال باشد، پس آن

سو نیست را به آسانی و با این بهانه که این راوی مجهول شان همهایکه با خواسته

اکثریت،  که ازنیامده، رد کنند؛ و حال آنالحال است یا در کتب رجال پیشینیان نامی از او 

ت خبرند این اسی مردم از آن بینامی به میان نیامده است. وانگهی حقیقتی که عامه

که: این افراد اصوالً از هر نوع مبنای منطقی قابل قبول و محکمه پسندی برای توثیق 

تواند ت، میب بیشتر اساند. کسی که به دنبال مطالبهره)تعیین وثاقت راویان احادیث( بی

چه شیخ ناظم )که خداوند حفظش کند( در این خصوص تشریح کرده است، مراجعه به آن

 نماید.

 والحمدهلل رب العالمین.

 احمدالحسن



 
111 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

 بری منسوخ شده است؛ و سؤاالت دیگر.ی وصیت با آیات ارث آیا آیه :858 پرسش

که امام مهدی  یوصی و فرستاده ،احمدالحسنآل محمد، امام  یماندهبر باقیسالم 

سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.  ،آقا و موالی من !دهد شزمین تمکین درخداوند 

ما بخشنده ولی ش ؛را ندارماش شایستگیچند  هر گویی، بر من ببخشایید؛با پاسخامیدوارم 

 و از فرزندان بخشندگان و اهل بخشش و نیکوکاری هستید.

مورد سخن  ، در یا صادق امام باقرمسکان از ابوبصیر از  از ابن :پرسش اول

کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ  :خداوند متعال

ام هنگ شما بر، گذاشتیدخوبی به جای  اگر خیر و) وَاألقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ 

اران کزبر پرهیاست قی این ح، نزدیکان واجب است تان وصیت نیکو به والدین ووفات

که درمورد اِرث است، آن را ، ضیفرا یآیه .این آیه نَسخ شده است» : فرمودند (است

آن کسی هر ) الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى : نسخ کرده است

ر آن یعنی ب (ددهاست که آن را تغییر میکسی بر گردن فقط را تغییر دهد، گناهش 

  «.وصی

 وصیتی که بر مکلف واجب است، چیست؟ آیا این آیه نَسخ شده است؟ :1 پرسش

چرا عرض کردم:   امام صادقابو عبداهلل تفسیر این روایت چیست: به  :2 پرسش

، قیام از مردنشپس که دلیل به این »قائم به این نام نامیده شده است؟ ایشان فرمود: 

 «خیزدمیبه دستور خداوند سبحان بر ؛خیزدمیکند. او به امر بزرگی برمی

هایشان را به عنوان مسجد ت تو، قبرامّ» :معنی این روایت چیست :3 پرسش

 .«گیرندمیبر

وَ ما نَتَنَزَّلُ إاِلَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَیْنَ أَیْدینا وَ کریم چیست:  یتفسیر آیه :4 پرسش
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 فرود تو پروردگار فرمان به جز ما و) (9)ما خَلْفَنا وَ ما بَیْنَ ذلِكَ وَ ما کانَ رَبُّكَ نَسِیًّا

 و او است آنِ  از دارد قرار دو این میان و ما سر پشت و ما روی پیش چهآن آییم.نمی

 (کار نیستفراموش تو پروردگار

را سیاه  رویم آمرزش کند؛ چرا که گناهانمطلب امیدارم آقا و موالی من، برای من 

، درود و رحمت و و طاهرتان پاكاهل بیت . موالی من، امام احمد! بر شما و ....کرده

 !برکات خداوند باد

 پاسخ: 

 :1پاسخ پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 مو سل و المهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.

فقط به در این آیه،  (خوبی) خیرهایتان را استوار بدارد. تان دهد و گامخداوند توفیق

 شاملنباید  اگر آیه نسخ شده باشد، حکم نسخ آن (2)،شوداطالق نمیها دارایی اموال و

های هآی نازل شدناز  یعنی بعد شود؛تقسیم بین ورثه است،  امالکی که مورد اموال و

ب شود، واجهای مادی که بین ورثه تقسیم میدارایی اموال و روصیت ب ارث،مربوط به 

                                                                                                      
 .63 :مریم -9

ست، توصیف کرده ا )خوبی زیاد(« رخیر کثی»خدای سبحان، حکمت را به  .روشنی استمطلب این  -2
یُؤتِی الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ وَمَن  :فرمایدخدای متعال می .نه دارایی نه مال است و ،درحالی که حکمت

به  و، دهدبخواهد حکمت میکه ر به ه) یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِی خَیْراً کَثِیراً وَمَا یَذَّکَّرُ إاِلَّ أُوْلُواْ األَلْبَابِ 
 :( )بقرهدنشوجز صاحبان خِرَد مُتذکِّر نمی و، او داده شدخیر زیادی به ، است حکمت داده شدهکه هر 
261.) 
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 رنیست، یعنی وصیت ب
2

3
غیر از این مقدار،  برایاما حکم آیه  (9)؛واجب نیست اموال 

های ارث، آن را نسخ آیه وجود ندارد که )بگوییم(جاری است و امکان این ادعا ساری و 

 .کرده است

 از ابو جعفر امام محمد باقرمورد وصیت برای وارث  گوید: درمحمد بن مسلم می

إِن تَرَكَ خَیْرًا  :سپس این آیه را خواندند، «جایز است»: فرمود سؤال کردم. ایشان

، جای گذاشتند راگر خیری ب) بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَاألقْرَبِینَ 

 (2) .(واجب است نزدیکان وصیت نمودن برای والدین و

کند  به آن وصیت می تواندکه سومی  یكچنین آیه به روشنی، برای مؤمن، وضعیت هم

قسمتی از آن، واجب است به آن یا به طور که از اهل بیت آمده . همانکندرا بیان می

خدا، اجازه دارد این واجب را  یبله، خلیفه زمانش وصیت کند،  خدا در یبرای خلیفه

خمس را ساقط کند چون اموالی است که به او  ساقط کند، همان گونه که حق دارد

این اموالی است که با آن از امّت  ؛کندهر وقت بخواهد آن را ساقط می اختصاص دارد و

  (3).شود، اجرا میشخدا در زمین یحکم خلیفه آن اب کند وو فقرا سرپرستی می

                                                                                                      
از س پآن برای ورثه است که  سوم دو :شودمیتقسیم  ت به سه قسمتبه این معنا که اموال میّ -9

ز اپیش  .دباشمیت های میّآن برای اجرای وصیتسوم  یك شود، وتقسیم می هاوفات او، بین آن
کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا  :تمام اموالش وصیت کند برایبه حکم آیه، که ارث، بر میت واجب بود  یآیهنزول 

ارث، وجوب وصیت  یاز فرستادن آیه پسولی  (؛تان واجب است....هنگام مرگ) حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ 

 اقی ماندهبسوم  یكشود، اما وصیت به برداشته شد، یعنی مالی که بین ورثه تقسیم می سوم دو از 
سخ ن ،ارث یماند و با آیهمیباقی خود  حکم خدا، بر یو وصیت به تقوای الهی و یاری خلیفه است
 شود. نمی

 .93ص 1ج :الکافی -2

مردی از تاجرهای فارس که یکی  :گویدطبری می زیدبن  محمد.... -24 :کلینی روایت نموده است -3
از ایشان اجازه در خمس را  نامه( )در ای نوشت وبود، به ایشان نامه داران امام رضااز دوست
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الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ : عزّوجلمورد سخن خداوند  در امام صادقسماعة بن مهران از 

نزدیکان، حقی  کردن نیکو به والدین ووصیت ) وَاألقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ 

اده األمر قرار داین چیزی است که خداوند برای صاحب»: رمایدفمی (ارانکاست بر پرهیز

عرض کردم: چه قدراست؟ ، «بله»: آیا این مقداری دارد؟ فرمود عرض کردم:، «است

  (9).«سوم یك از سوم یكترین مقدار آن کم»: فرمود

إِن تَرَكَ : در مورد سخن خداوند پرسیدم گوید: از امام صادقمیبن مروان  عمار

حقی است که خدا در »: فرمود. (جای گذاشت، وصیت کند راگر خیری ب) خَیْرًا الْوَصِیَّةُ 

گوید: عرض کردم: چه مقدار؟ )راوی( می، «اموال مردم برای صاحب األمر قرار داده است

  (2).«است سوم یكبیشترین مقدار آن  و ششم  یكترین مقدار آن کم»: فرمود

اگر » در مورد سخن خداوند متعالدر کتاب تنزیل و تحریف  سیاریاحمد بن محمد 

این حقی است »فرمود:  امام صادقگوید: می «وصیت کند، جای گذاشت رخیری ب

به ایشان عرض  «.واجب کرده است سوم یك برای صاحب األمر از، عزّوجلکه خدای 

چه میت مال در آن یو بقیه، مال سوم یك، ترین مقدار آنکم»؟ فرمود: مقدارشد: چه 

  (3)«.(وصیت کند) دوست دارد

، شخدا در زمین یبه یاری خلیفهمردم چنین وصیت به تقوای الهی و تشویق هم

                                                                                                      
ریم ک خداوند وسعت دهنده و .بسم اهلل الرحمن الرحیم» :نوشتند خواستار شد، ایشان )در پاسخ نامه(

مالی حالل نیست مگر  .اندوه ،بر فقر و، بدهدثواب  (ها)عملاست، او ضمانت کرده است که در برابر 
های ما و و خمس کمکی است برای ما و دین ما و خانواده، از جایی که خدا آن را حالل کرده است

 (.431ص  9ج  :)کافی« ....داران مادوست

 234ص 3ج :الفقیهال یحضره  من -9
 933ص 93ج :الوسائلمستدرك  -2
  933ص 93ج :الوسائلمستدرك  -3
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آن  بعضی از افرادی کهبرای کند سخن یا وصیت او که فکر میبرای کسی مخصوصاً 

واجب خدا، تأثیری دارد،  یخوانند، در شناخت حق و یاری خلیفهمیرا بعد از مرگش 

، ندادرا وصیت ترك کردن که اموالی نداشت دستور کسی به  امیرالمؤمنیناست. 

 .بلکه به او دستور داد تا آن را ترك نکند و به تقوای الهی وصیت کند

مرد فقیری نزد » :کندنقل می از امیرالمؤمنینانشان رپدپدرش از از  امام صادق

به »: فرمود ؟، آیا وصیت کنمای امیرالمؤمنین: عرض کرد .آمد امیرالمؤمنین

، تاز بین رفتنی اس زیرا اندك و، ات بگذاربرای ورثه تقوای الهی وصیت کن، اما مال را

و تو خیری به جای نگذاشتی که  (جای گذاشت راگر خیری ب): فرمایدمی عزّوجلخدای 

 (9)«.کنیبه آن وصیت 

خصوص، روشن است که او خیر ه ب زمین یا رسول اهلل خدا در یمورد خلیفه اما در

از پس  (2)،باشدمی شهمان جایگاه خالفت خدا در زمینکه جای گذاشته است  رزیادی ب

ست، راه رسیدن تکلیف به مردم ا ، کسی است کهالهی یخلیفه .که به مأل اعلی رفتاین

                                                                                                      
 939ص 93ج :الوسائلمستدرك  -9
 و است که خداوند آن را مخصوص آقایان یبزرگ امامت و هدایت مردم، خیر بسیار و فضیلت الهی -2

. کلینی شدندواقع حسادت مردم مورد   ائمهدلیل قرار داده است، به همین  شزمین در شخلفای
أَطِیعُوْا  :پرسیدم عزّوجل مورد سخن خداوند در امام باقراز  :گویدبُرید عِجلی می.... :کندروایت می

پاسخ ایشان این  (.پیامبر و صاحبان امر اطاعت کنید از خداوند و و) اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ 
مردم نسبت به فضیلتی که ها به آنآیا ) أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ....:بود

امامتی که به ما داده شده دلیل ما گروهی هستیم که به (. کنندهاداده است، حسادت میخداوند به آن
فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ  ،حسادت واقع شدیم مورد  ،مردمسایر نه به هیچ کدام از و است 

 .(روایی بزرگ به آنان دادیمو فرمان کتاب و حکمت دادیم، به خاندان ابراهیم) مُلْکًا عَظِیمًاوَآتَیْنَاهُمْ 
در خاندان موضوع چگونه به این ، امامان را قرار داده است پیامبران و رسوالن و هااز میان آن» :فرمود
 «.د....نکنآن را انکار می ولی در مورد آل محمد، دنکناقرار می ابراهیم
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 ؟!کندست، وصیت نمیا که جانشین اوکسی چگونه نسبت به حال 

واجب را این، در این آیه دو لفظ صریح وجود دارد که وصیت هنگام مرگ  عالوه بر

پس صحیح نیست که صاحب  ،«، حقی است برشدواجب » حقاً على ،بَتِکُ :کندمی

 (9)؛باشدمی ناپسندو  قبیحعملی از آن،  دنشریعت از آن روی برگرداند، چون روی برگردان

که این گرداند، بااز وصیت کردن هنگام وفات، روی برمی محمد حضرت چگونه

از نوشتن  آن جلوی مردم  که او رااز اینپس وقت کافی برای نوشتن آن داشت، حتی 

 عمار ،مقداد ،ابوذر ،سلمان ،آیا با وجود علی (2)داشتنددر روز پنج شنبه باز هودو ش

دو شاهد عادل  رسول اهلل، که نوشتن وصیت را تأیید کردندکسانی ها، از آن غیر و

 !درحالی که نزدیك سه شبانه روز وقت داشتند ؟!آیا وقت نداشتند (3)؟!از یاران خود نداشت

گذارد، بگوید: ایشان نوشتن احترام می که به رسول اهللکنم، کسی نمی فکر

                                                                                                      
ت وصی ،که هنگام وفاتاینمخالفت با ست، ا چون این کار مخالفت صریح با کتاب ناطق خدا -9

روز قیامت  گمراهی تا وصیت را به نوشتار بازدارنده از که پیامبربه عالوه این .کردن واجب است
 . باشدمیقبیح عملی قطعاً  توصیف کرده است، ترك نمودن بیان این نوشتار،

 مسلم و بخاری و صحیح  هایکتاب )مصیبت پنج شنبه(، از الخمیس ةروایات رزیبعضی از  -2

 .نماییدمراجعه ها به آن قسمت بیان شد؛های شیعه، چنین از کتابهم

 سلیم .چند فرد شایسته را به عنوان شاهد گرفتند وصیت کردند و رسول اهلل قسم بله به خدا -3
نبودی زمانی که رسول  شاهد آیا، ای طلحه» :فرمایدمی امام علی :گویدبن قیس هاللی می

، هم اختالف نداشته باشند با گمراه نشوند و که امّت آن چیزی بنویسد کتف خواست تا در اهلل
 آن کار را خشمگین شدند و رسول اهلل «گویدپیامبر خدا هَذیان می»: دوست تو آن مطلب را گفت

، بیرون رفتید وقتی شما» :فرمود  علی .این جریان بودم شاهد بله، : گفت )طلحه(  «؟ام ندادندجنا
جبرئیل به او  .آگاه نمود، بگیرد آن شاهد بر مردم را و خواست بنویسدچه میآن مَرا از رسول اهلل

، من بر ای خواست وسپس صحیفه، دانسترا ( تو) جدایی امّت اختالف و، عزّوجلخدای : داد خبر
 ،سلمان: گرفت را به عنوان شاهدنفر برآن سه  و نمود (دیکته) را امال کتف بنویسدر خواست دچه میآن

روز قیامت بیان  تا را شدیم امر هاکه به اطاعت از آنکسانی ، نام امامان هدایت مقداد، و ابوذر و
 (.122ص  3ج  :)کتاب سلیم بن قیس« نمود....



 
110 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

نوشتاری که تا روز قیامت به بازدارنده بودن امّت از گمراهی  ؛را ترك کردند «وصیت»

 .توصیف شده است

ردن ک، ترك قطعاً»: کنند، صحیح نیستکه ادعای علم می یانسخن بعضی از شیع

است، چون افرادی که نسبت به نوشتن آن در پنج شنبه اعتراض  نوشتن وصیت بهتر

اعت جم یعنی عمر و)گوید، یا درد بر او غلبه نموده است او هذیان می: کردند و گفتند

 زدن به سالمت قُوای عقالنی پیامبراز طعنه )نیز( از وفات رسول اهلل پس (او

یبت )مص« الخمیس ةرزی» که در طورداشتند، همانهنگام نوشتن وصیت، دست برنمی

  (9)«.انجام دادنداین کار را  پنج شنبه(

 که وصیتحاصل شود صحیح نیست، چون این مطلب زمانی امکان داشت  هاآنسخن 

و یارانی که آن را قبول  آشکار شود، ولی اگر برای علی نوشته و ،برای این مُعترضین

 ه رسولای ب، طعنهگرددکه برای این معترضین آشکار نوشته شود، بدون این کنند،می

که این این ؛شودهدف از نوشتن وصیت محقق می ،در عین حال و نیستوارد  اهلل

 این امّت از را گمراهیروز قیامت،  این امّت برسد و تا های آینده نسل وصیت به افراد

 .نفی کند

کنند، جایز است این سخن را بگویند، به می« فقه» که ادعایکسانی بله، برای این 

وصیت در همان موقع اصرار بر نوشتن  که رسول اهللاینبرای دلیل آوردن جهت 

 !و همیشگیبه طور مطلق نه اما  پنج شنبه ینورزید، یعنی در حادثه

وزه ر تواند یك روز از ماه رمضان راکه نمیکسی آیا  !روشن استمطلبی بدیهی و این 

کند، یا در روز دیگری که امکان روزه مطلقاً از روزه گرفتن این روز دوری می بگیرد،

جود ودلیل که در مکانی،  به کسی گیرد؟ آیا دارد، روزه میایش وجود برآن  گرفتن در
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 ؟خواندمی خواند یا در مکان دیگری نمازتواند نماز بخواند، دیگر نماز نمینمی ،نجاست

نماز  تر از روزه وبزرگ ای بسیار، مسئله(وصیت)هنگام وفات  نوشتار رسول اهلل

وحقاً ، کُتِب: آن را بر پیامبر واجب کرده است خداوند متعال با این سخن خود، است، و

توصیف کرده  گونهاین وصیت را این و رسول اهلل (حقی بر، واجب است) علی

رسول  چگونه امکان دارد ؛ حالداردمی باز گمراهیاست که امّت را تا روز قیامت از 

ه بآن را ، که گروهی به نوشتن آن در پنج شنبه اعتراض کردنداینمحض به  اهلل

 ؟!نمایدترك طور مطلق 

را به ننوشتن وصیت  ی بزرگ و خطرناکی است که رسول اهللحقیقت این مسئلهر د

چه که، آنشود وارد می  اهلل رسولاین اتهام بر  ؛ زیراکنندهنگام مرگ، متهم می

دادن آن برای و برپا داشتن ام جناکه امکان این خدا به او دستور داده را رها کرده است با

اران کامام پرهیز وسرور خداوند نوشتن وصیت را به  ه است در حالی کهبودمهیا ایشان 

واجب است، ) کتب، حقاً علی: این سخن بار واجب کرده است، با در یك آیه، دو

الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْراً  (.حقی است

 شما جای گذاشتید، بر رخوبی ب اگر خیر و) (9)وَاألقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ 

اران کیزحقی بر پره (این، )نزدیکان واجب است تان وصیت نیکو به والدین وهنگام وفات

وصیتی که ثقلین را مشخص  ،محمدگوید: می وآید  فالنی مییا فالنی  امروز (.است

 !!کند، ننوشته استمی

 ؛کندسرپیچی می وندکند که از خدارا متهم می به راحتی رسول اهللچنین شخصی 

 ،ر آندزیرا  او موافق نیست نفس وصیت که روایت شده است، با هوایتنها حدیث چون 

 ها خوشکنند چون به مذاق آنگونه رفتار میاین .آمده است هانام اولین آن ن ویمهدی
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، ی نفسروی از هواآیا دنباله .وصیت نکرده است : رسول اهللگویندآید مینمی

 ؟!!تواند باشدمیاز این  آشکارتر

که  که در وصیت رسول اهلل مطالبیاز  کنندها ادعا میمصیبت این است که بعضی

دی برای فقط تأکی ،وصیت کهمبنی بر این، دارندته است خبر شان ننوشبه حَسب گمان

)پنج  مصیبت یاز حادثهدلیل پس به همین  (9)؛ثقلین بودمختصر حدیث  بیعت غدیر و

حتی  ؛شان ننوشتندآن را به حَسب گماناهتمامی به آن نداشت و   ایشان، شنبه(

رای حتی آن را ب و مقداد،ابوذر و ، کنند، مثل عماربرای افراد مسکینی که آن را قبول می

های شتکه در پآنان  یپذیرند، برساند و همهکه آن را میکسانی علی ننوشت تا آن را به 

   (2)!از گمراهی در امان بماند امّت وراه نشوند هستند، ضایع و گممردان 

 یبقیه غدیر یا یواقعه بر دانم از کجا یقین دارند که وصیت فقط تکرار یا تأکیدنمی

که این است ، با ثقلینمختصر ، مثل حدیث  رسول اهللپیشین حوادث و سخنان 

ست و وحی برای او استمرار دارد، و رسالت وند ارسولی از جانب خدا پیامبر و ایشان

 هاآیا خدا آن .مستمر است شیایشان برای هدایت مردم ، حتی در آخرین لحظات زندگ

یز شان، چاز زمان وفاتپیش نموده است که مثالً یك روز یا یك ماه یا دو ماه  خبر را با

مان ؛ که همورد یکی از ثقلین کند، که دروحی نمیبه محمد تفاصیل جدیدی  جدید و

 ، مواردی که باعثباشد هاهای بعضی از آنها و ویژگینامبا ذکر  پس از خودش یاوصیا

                                                                                                      
های در حدیث ثقلین، به چنگ زدن به کتاب خدا و عترت  تشویق کرده است، ولی نام پیامبر -9

   .باشدمی «مُختصر»حدیث از این جهت، دلیل، به همین  ؛استنفرموده اوصیای عترتش را بیان 

فقط کسی ، تأیید شده است رسول اهلل یخلیفهقطعاً .... » :آمده است در احتجاج امام باقر -2
به جز در  ستا که مانند اواو کسی است  و ،که به حکم او حکم کند شودمی رسول اهللجانشین 
از او و از پشت پس افرادی که ، کردرا تعیین نمیکسی در علم خود  اگر رسول اهلل و، پیامبری

 (234ص 9ج : )کافی« کردمی مردان بودند را ضایع
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؟! دباشمی، موافق حکمت مطلبکه این این شود، بایمردم تا روز قیامت م گمراهیعدم 

کرار تفقط یقین دارند که وصیت  گونهها چیزی وحی نکرده، چوقتی خدا به این مدعی

« الخمیس رزیة» که بعد از بودمیحسب گمانشان بهتر  ر، بدلیلبه همین  گذشته است و

 ؟!نوشته نشودوصیت )مصیبت پنج شنبه( 

کند که ننوشتن وصیت بیان می  ست که عمر برای رسول اهللا معناآن آیا این به 

 کنند کهبیان می شانبه حسب گمانکسانی گونه که در روز پنج شنبه بهتر است، همان

شما برای  و (9)!بوده استاز روی توفیق و تأیید  ،وصیت اعتراض عمر به نوشتن نوشتار

نوشته یز نکنید که بهتر این است که وصیت بعد از روز پنج شنبه بیان می  رسول اهلل

چه ، دهممی به پروردگارتان قسم ؟!پَروا ندارید ،تانعذاب ور نمودن آتشاز شعله نشود و

یا شما که خودتان را و یا عمر و جماعت او،   محمد بن عبداهللاست؟! پیامبر کسی 

 !؟ایدشیعه نامیده

اگر از  ؛کنماستغفار دعوت می ، به توبه ورانندبر زبان میکه این سخن را کسانی من 

 !ترسندمیخداوند 

رای تبلیغ ب این است که وحی و و حکمت آن، هنگام مرگبه خدا  یوصیت خلیفهعلت 

او  وصیت؛ بنابراین اش ادامه داردآخرین لحظات زندگی خدا در زمین، حتی تا یخلیفه

                                                                                                      
دارند که این سخن از  متکلم در شرح حدیث اتفاق نظر یعلما ؛اما سخن عمر :گویدنووی می -9

 صلی اهلل علیه و سلم ترسید رسول اهللست، چون او میا ل و دقت نظر اویدالیل فهم عمر و فضا
مطالب(  )در این صورت این، چون گردندو مستحق عقوبت باشند ام آن ناتوان جنامسایلی بنویسد که از 

برای ما کافی است، به خاطر  کتاب خدا :عمر گفت ماند.باقی نمی جایی برای اجتهاد وباشد مینص 
را کامل  امروز دین شما) و سخن او (در کتاب از هیچ چیزی فرو گذار نکردیم) :سخن خدای متعال

خواست می د، ونشونمی گمراهگر دی مردم عمر فهمید که خدا دینش را کامل نموده است و (،نمودم
تر( هیم)فتر فقیهنظران او عمر از ابن عباس و هم. پس راحت باشد صلی اهلل علیه و سلم رسول اهلل

 (13ص  99ج  :)شرح صحیح مسلم .است
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بعد  وندخلیفه یا خلفای خداموضوع در مورد  شود وبه او وحی میآخرین چیزی است که 

کُتِبَ : فرمایدخدای حکیم مطلق سبحان میدلیل به همین  .ستا یا اوصیای او ،از او

بر شما واجب شده است که در ) عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَأَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ 

یت و خدا نفرموده است که وص (....خیری بر جای گذاشتید، وصیت کنید هنگام وفات، اگر

)مصیبت پنج « الخمیس رزیة» در اهلل ولکنید و تمام. به همین دلیل محمد رس

ون چ !نه چیز دیگر وصیتِ زمان وفاتش بازدارنده از گمراهی است وکه  فرمود شنبه(

 نام و با (بازدارنده از گمراهی یبه جای گذاشته شده) ثقلین شناساییاین وصیت برای 

م که به آن مُلتزکسی تا روز قیامت،  برای  گمراهی ،ی آنصفتی است که به واسطه

 .شودباشد، حاصل نمی

 طور)مصیبت( همان هدر روز رزی اهلل گویم: سخن رسولکنم و میدوباره تأکید می

ای وشتهتان نبیاورید تا برایکتابی » :ستنامیده ا ،که ابن عباس این روز را به این نام

که ی رسالتچه از که: آنبه این معنی است  ،«گمراه نشویدهرگز بنویسم که بعد از آن 

بارها، وصیت نموده  چه در مورد علیآن مطالب قرآن و که شامل اهلل رسول

آن  غیر است که با حدیث کسا و حسین و حسن چه در موردآنحتی است، 

دارد، نمی باز گمراهیتا روز قیامت امّت را از  (9)،مشخص نموده استشان را شخصیت

                                                                                                      
صلی  رسول اهلل :.... از اسماعیل بن عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب از پدرش :حاکم بیان کرده است -9

، صفیه عرض «گویید بیایند بگویید بیایندب» :فرمود ،نگاه کردو رحمت  وقتی با مهربانی و سلم اهلل علیه
 ی واهل بیت من عل» :فرمود هستند؟کسانی )منظورتان( چه  صلی اهلل علیه و سلم رسول اهلل :کرد

را روی  )کسا( عبایش صلی اهلل علیه و سلم و پیامبر آوردند را ها، آن«حسین هستند حسن و فاطمه و
محمد و آل  رپس ب، من هستند دانها خانخدایا این» :فرمود( )و برد دستش را باال انداخت و هاآن

نَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ إِ :فرستاد را )آیه( این عزّوجل، و خدای «بفرست محمد درود
 (پاك کند را اهل بیت، پلیدی را دور کند و شما خواهد از شماخداوند می) الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیر

 (.931ص  3ج  :)مستدرك
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وحی  دارد، که به رسول اهللمی باز گمراهیدقیق ثقلین مردم را از شناسایی بلکه 

هنگام مرگ و پایان زندگی و رسالت  ،وصیت مبارك شده است و خدا دستور داد آن را در

 .به مردم برساند، مبارکش

 :در پایان

 بودن آنجب اای که بر وکه نوشتن وصیت را هنگام مرگ با دو کلمه وجود داردای آیه

خدای  (.....واجب است، حقی است بر) وحقاً على ،کتب: کندواجب می ،داللت دارد

یْنِ لِلْوَالِدَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ کُتِبَ   :فرمایدمیمتعال 

بر شما هنگام ، جای گذاشتید راگر خیری ب) (9)وَاألقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ 

این حقی است بر ، نزدیکان واجب است وصیت نیکو نمودن به والدین و تانوفات

متهم  را به معصیت اهلل نوشتن وصیت را انکار کند، رسولکسی که  هر (.ارانکپرهیز

 .کرده است

 اهلل ولنوشتن وصیت توسط رس رروایاتی است که داللت بر نوشتن وصیت یا تأکید ب

)مصیبت پنج شنبه( که در بخاری « الخمیس رزیة» روایت مثل نماید؛میهنگام وفات 

  (2).کندچه سلیم بن قیس درکتابش روایت میآن روایت شده است و

 باشندیمگانه دوازده مهدیینروایات دارد که  تموافق ،روایاتی است که با مضمون وصیت

مراجعه  سنّت اهل شیعه و توان به منابع آن درهای انصار موجود است و میو در کتاب

احمد و »روایت کرده است که اسم مهدی  هاچه طوسی از آنچنین آنهم (3)نمود
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اند که اسم مهدی موافق اسم چه اهل سنّت روایت کردهو آن (9)است« عبداهلل و مهدی

 . که در وصیت آمده است طوریعنی احمد، همان (2)رسول اهلل است

 (3)غیبت طوسی روایت شده است در کتاب موجود وی هنگام وفات نوشته شده وصیتِ

 ردّ وصیتهایی که برای ندارد، و تمام اشکال با متن وصیت، وجودمخالفی  و )روایت(

 .پاسخ داده شده استنیز  هابطالن آنعلت  آوردند، بیان و

ت که از آخرکسی چگونه  ؟!وصیت را ردّ کندتواند میها، چگونه عاقل این یاز همهپس 

وصیت  تواندمی ترسدکه از خدا میکسی چگونه  و ؟!وصیت را ردّ کندتواند میترسد، می

 ؟!!را ردّ کند

قائم به این نام چرا  :عرض کردم  امام صادقابو عبداهلل به  :2 سؤالپاسخ 

او به امر  .کندقیام می ،از مردنشپس که دلیل به این » :ایشان فرمود ؟نامیده شده است
 (3)؟«خیزدمیبه دستور خداوند سبحان بر ؛خیزدمیبزرگی بر

 : گویدشیخ طوسی در کتاب غیبت می
 ،ردمیالزمان میکه صاحبآید چنین بر می ،اخبار روایت شدهو اما از آنچه از »

                                                                                                      
 است. )مترجم(

شنیدم، هنگامی که ذکر مهدی   از رسول اهلل :گویدحذیفه می....  -363 :کندطوسی روایت می -9
این سه نام ، مهدی است عبداهلل و نام او احمد و، شودمقام با او بیعت می بین رکن و» :فرمود شد

این پیوست، در کتاب وصیت مقدس،  .3( و رجوع شود به پیوست 343ص  :)غیبت طوسی «اوست
 نوشتار بازدارنده از گمراهی موجود است. )مترجم(

 :فرمود صلی اهلل علیه و سلم رسول اهلل :... از زر بن حبیش از عبد اهلل :کنداحمد روایت می -2
 نامش، روایی کنداهل بیت من فرمانمردی از ، که برعرباین رود تاگذرد و زمان نمیروزگاران نمی»

 (.311ص  9ج  :)مسند احمد« شبیه نام من است

 .999ح 943ص :غیبت طوسی -3
 .322ص  :غیبت طوسی -3
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 روایت: کند، مانند اینسپس زندگی می ،شودیا کشته می ،کندسپس زندگی می
عید س وابفضل بن شاذان از موسی بن سعدان از عبد اهلل بن قاسم حضرمی از 

عرض کردم: به چه دلیلی  امام صادقاهلل  عبد ابو: به کندروایت میخراسانی 
ز مردنش، اپس که دلیل به این : »این نام نامیده شده است؟ ایشان فرمود قائم به
 .«خیزدمیبه دستور خداوند سبحان بر ؛خیزدمی کند. او به امر بزرگی برقیام می

محمد بن عبد اهلل حمیری از پدرش از یعقوب بن زید از علی بن حکم از 
شنیدم که  باقرابو جعفر امام : از کندنقل میبصیر  وابحماد بن عثمان از 

ل صاحب االغ است که خداوند او را ثَل امر ما در کتاب خداوند، مَثَ مَ: »فرمایدمی
 .«است انگیختهسپس او را بر، صد سال میراندهیک

و از او از پدرش از جعفر بن محمد کوفی از اسحاق بن محمد از قاسم بن 
 : از امام صادقکندروایت میذن مسجد احمر ؤمربیع از علی بن خطاب از 

: ؟ ایشان فرمودوجود دارد پرسیدم: آیا در کتاب خداوند، مثالی برای قائم
 .«انگیختسپس او را بر و صاحب االغ که او را صد سال میراند یبله. آیه»

م حماد بن عبدالکریفضل بن شاذان از ابن ابی نجران از محمد بن فضیل از 
گویند: قیام کند، مردم می  وقتی قائم» رمود:ف : امام صادقروایت کرد

 هایشاستخواناست که طوالنی که روزگاران حالی  شود؟ درمی چنین چگونه
 .«پوسیده است

 : گویدزند و میمی یتعلیق ،خداوند رحمتش کندکه سپس شیخ طوسی 
بگوییم: یاد او به مرگ آن، این است که  هایتوجیه این اخبار و مشابه»
هایش پوسیده شده است. شوند که استخوانمعتقد میبیشتر مردم و شود، می

 ،آشکار نموداش پس از مرگ حقیقیطور که صاحب االغ را سپس خداوند همان
ته به . البباشدمینزدیك در تأویل این اخبار  یاین توجیه ؛کندآشکار میاو را 

ی به آنچه عقل به آن گرایش پیدا کرده و اعتبار علم که باعث)منفرد( اخبار آحاد 
ه و اخبار متواتر کگردد مراجعه نمیشود، صحیح به آن سمت کشیده شده، نمی

و صوص ختوقف در این واجب، کند. بلکه را تأیید می اینبیان کردیم، تر پیش
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فتن راز پذیفقط پس ما این را  باشد و، میمشخص استآنچه به جستن تمسّك 
دهیم آن انجام میمورد نظایر کاری که در  ؛ هماننمودیمصحیح بودنشان، تأویل 
 (9).«باشددر تعارض میهایش و این اخبار با مخالف

شدند، شیخ طوسی از ظاهر این احادیث و نظایرشان که در زمان خودش روایت می
پس ردد، سگفهمد که شخصی به دنیا وارد و سپس کشته شده، از آن خارج میچنین می

ئم کند و او قاگردد به طوری که خداوند بار دیگر او را در این دنیا زنده میبه آن باز می
 (.بخشدهنده، رهاییآل محمد خواهد بود )مهدی، نجات

و اما آنچه از : »گویدروایات میی در مقدمه ،خداوند رحمتش کندکه شیخ طوسی 
شود یکند، یا کشته ممیرد سپس زندگی میمیکنند صاحب الزمان بیان میاخباری که 

منظور در این اخبار را امام مهدی،  قائمِ  ،شیخ طوسیو از آنجا که « کندسپس زندگی می
احادیث  یت و بقیهاکه ایشان بین ظاهر روایاز آنجا فهمیده و  محمد بن الحسن

اخبار،  به اینکه اینبار به تأویل پناه برده و بار دیگر  نداشته است، یكسازگاری فهمِ 
 !به توقف در معنای آننهایت و در  ،شودآحاد است و از آنها یقین حاصل نمی

چ به هیولی تأویل او صحیح نیست و  ؛خیر دهد هالتحا یخداوند به ایشان در همه
رفاً ص. چگونه قیام قائم از مرگ، کندفراهم نمیامکان پذیرش آن را  ،پیشینوجه متون 

حالی که مثالی که خداوند در  باشد؟ درمیبه معنای آشکار شدنش پس از مردن یادش 
 ،قرآن برای او زده، صاحب االغی است که خداوند مردنش را ذکر نموده و پس از مرگش

 . شودزنده میآشکارا 
هذِهِ اهللُ بَعْدَ  حْییعُرُوشِها قالَ أَنَّى یُ قَرْیَةٍ وَ هِیَ خاوِیَة  عَلى أَوْ کَالَّذی مَرَّ عَلى

بِثْتَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اهللُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ کَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالَ بَلْ لَ
لنَّاسِ نَجْعَلَكَ آیَةً لِحِمارِكَ وَ لِ طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلى مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى

کُلِّ  وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اهللَ عَلى
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 فرو بناهایش هایسقف که دهی رسید؛ دهی به که کس آن مانند یا) (9)ءٍ قَدیرشَیْ 
 دص مدت به را او خداوند کند؟می زنده را مردگان این خداوند چگونه: گفت بود. ریخته
 ای روز یك: گفت ای؟بوده اینجا در مدت چه: گفت و کرد اشزنده آنگاه میراند، سال

 نگرب آبت و طعام به ای.اینجا بوده در که است سال صد نه،: گفت روز. یك از قسمتی
 دانیم.گر عبرتی مردمان برای را تو خواهیممی بنگر. خرت به و است، نکرده تغییر که

 )قدرت ونچ پوشانیم.می آن بر گوشت و پیوندیممی هم به چگونه را هااستخوان که بنگر
 (.توانا است کاری هر بر خدا که دانم)حال( می: گفت آشکار شد، او بر خدا(

رده است در زمان ظهور مُ  ،امام مهدی، محمد بن الحسن ندکه معتقدحال، کسانی 
ایش هکه استخوان ندتر مردم معتقدو بیش)طور که شیخ طوسی تصریح کرده همانـ

؟!! شیعه اعتقاد به زنده بودن ایشان دارند و اهل سنّت ـ چه کسانی هستند(پوسیده است
 !!؟چگونه به مردن ایشان اعتقاد داشته باشندپس اصالً اعتقاد به وجود ایشان ندارند، 

، نباشددر تعارض  که با روایات ایشانای به گونه گفتهصحیح احادیث پیش فهم
گوید: او خودش همان کند، به مردم میکه ظهور می یاست که مهدی قائم چنین

را زی چنین چیبرخی از مردم،  ؛ وشبیهی است که به صلیب کشیده شده استشخص 
لیب مرده ی صبه صلیب کشیده شده و رو ،گویند شبیهنتیجه می دانند. درعاقالنه نمی

قیام کند،  وقتی قائم» .، کارش به پایان رسیده استپیشین طوالنیِ  انو روزگار
یش هااستخواناست که طوالنی که روزگاران حالی  شود؟ درگویند: چگونه میمردم می

نگام هو پیش از این « وقتی قیام کند» سخن ایشان دقت کنوقت به  .«پوسیده است
: گویندگوید که در پاسخ به او میچیزی میآنها وقتی قیام کند، به  :یعنی د؛باشنمی
  .«هایش پوسیده استاستخواناست که طوالنی که روزگاران  حالی در شود؟چگونه می»

 با روایات ایشاناحادیث جمع ظاهر هنگامی که امکان گوییم تا ما میحال 
وایات راگر ؟! مخصوصاً شودحرکت مییا ردّ احادیث تأویل به سمت چرا پذیر است، امکان

آورده  این روایات به زودی ؛ندنکفهم ظاهر تصریح میبر این دیگری بیابیم که متون و 
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 .خواهند شد
و  اناحادیث را از ظاهرشاین انگیزه و دلیلِ برتری وجود ندارد که هیچ حقیقت  در

آید و دنیا فرود میاین به ؛ داردخاصی اینکه قائم، ویژگی  ؛گرداندباز ،شده معنای اشاره
 ،مهدی)قائم  همان و او گرددشود و دوباره وارد آن میپیش از متولد شدن کشته می

 .باشدمی (بخشمنجی یا رهایی
ائم بر ق . این دلیلِ باشدمیعبور  یمشابه رمز سرّی یا کلمه آن، و بیان مسئلهاین 

ه کباشند میاعداد و حروف داشتن مانند وجود  ،موجودمتون . باشدمیدعوت به خودش 
 دارد کهوجود امکان این جز صاحبش کسی ولی برای چه  ؛هستند اندر دسترس همگ

را چرسد؛ جز او به رمز نمیهیچ کسی ؟! استخراج نمایدعبور صحیح را از آن،  یکلمه
ر یشت؛ نه برودفراتر نمیاز تناقضات آکنده ی یهاکه سخنان آنان از احتماالت و تخمین

 و نه کمتر.
کسی تا  گشاید،میرا راز آن، با آورد و عبور را می یرمز یا کلمهاین  اما قائم 

 بشناسد.او را به سادگی و روشنی و وضوح خواهان شناخت است که 
ولی  ؛بیان کردم (9)چهارم را در متشابهات جلد)عیسی( و شبیه صلیب  یمسئله

 .نمایماشکالی ندارد که آن را در اینجا به شکل دیگری بیان 

 : در قرآن:لاو

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اهللِ وَ ما  :فرمایدمیخداوند متعال 
هِ مِنْ شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفیقَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذینَ 

 ریمم پسر مسیح ما: گفتند که سبب به آن نیز و) (2)عِلْمٍ إاِلَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً
 بر امر هبلک نکردند بر دار و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و کشتیم؛ را خدا پیامبر

                                                                                                      
مسائل متشابهِ عقیدتی  ،در آن  که ایشان ،در چهار جلد احمدالحسنکتاب متشابهاتِ سید -9

ه پیوست ب .ی شبیه که به صلیب کشیده شد پرداخته استرا روشن فرموده و در جلد چهارم به مسئله
 (مترجم. )است موجود سیزدهمین حواری کتاب در پیوست، اینشماره پنج مراجعه کنید. 
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 و ودندب تردید در خود کردند،می اختالف او یدرباره آنان که آینه هر شد. مشتبه ایشان
 نکشته یقین به را عیسی و بودند خود گمان پیرو جز آنکه تنها نداشتند یقین آن به

 (.بودند
بلکه  ؛کشته و به صلیب کشیده نشده است اساس قرآن، عیسیبنابراین بر

 یآیهبه عالوه و به صلیب کشیده شده است. بوده که شبیه او  شخصی وجود دارد
ز اوجود دارد که کسی دهد که عبارت است از: آیا به پرسش مهمی پاسخ میالذکر فوق

 اشد؟داشته برفته است، آگاهی آن که بر  یراز داستان به صلیب کشیدن و اتفاقات
 ـدارندکه ادعای اسالم کسانی مخصوصاً ـمردم را ظنیّات پاسخ به این پرسش، 

شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ  إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی. پاسخ از قرآن این است: سازدارزش میبی
 تردید در خود کردند،می اختالف او یدرباره آنان که) (9)بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّباعَ الظَّنِّ 

 (.بودند خود گمان پیرو جز آنکه تنها نداشتند یقین آن به و بودند
و حان سببه خداوند نحصر آن م بودن از داستانی است که آگاه، این ماجرا، بنابراین
دلیل این  به ؛بر خلقشاو های حجتیعنی ؛ باشدبه خداوند هستند، میمتصل کسانی که 

حقایق مخفی و غیب را به و کند آگاه میآنان را هرگاه بخواهد،  او سبحان و متعالکه 
است. خداوند متعال فرموده طور که خداوند متعال در قرآن بیان . همانشناساندمیآنان 
مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ  إاِلَّ مَنِ ارْتَضى *غَیْبِهِ أَحَداً  عالِمُ الْغَیْبِ فاَل یُظْهِرُ عَلى: فرمایدمی

نْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لِیَعْلَمَ أَ  *یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 
 کس هیچ بر را خود غیب و است غیب دانای او) (2)ءٍ عَدَداً کُلَّ شَیْ  لَدَیْهِمْ وَ أَحْصى

 او از ینگهبان برای که باشد خوشنود او از ای کهفرستاده آن بر سازد * مگرنمی آشکار
 ارشانپروردگ هایپیام آنها که بداند گمارد * تامی نگهبانی سرش از پشت و روی پیش

 کرده شماره عدد، به را چیز همه و دارد احاطه آنها است نزد آنچه به خدا و اندرسانیده را
 (.است
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ش از آن را برای فرستادگانای پارهداند، که غیبی را که خداوند میاین ؛آیه روشن است
 سبحان به سوی د، فرستادگان خداونشخلفای خداوند در زمین یکند و همهآشکار می
یا و  یا محمد باشند ؛ چه پیامبران و فرستادگان پیش از محمدباشندمیخلقش 
خداوند آنان را از غیبی که بخواهد،  کهشامل اینآنها . بنابراین همگی پس از اوامامان 
 .گردند، میکندآگاه می

نْ ءٍ مِیَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال یُحیطُونَ بِشَیْ : فرمایدمیخداوند متعال 
 و داندمی است سرشان پشت که را آنچه و رو پیش که را آنچه) (9)عِلْمِهِ إاِلَّ بِما شاء

آنچه پیش روى آنان است، چیزی  (؛یافت نتواند احاطه خواهد خود آنچه جز او علم به
یزی و آنچه پشت سرشان است، چهایشان به آن دسترسی پیدا کنند نیست که با دست

ایز خداوند سبحان به این دانش، متم گرنهو ،نیست که پشت سرشان اتفاق افتاده باشد
بلکه منظور از آنچه پیش روى آنان است، آینده و آنچه پشت سرشان است،  ؛شدنمی

یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ  متعال: سخن خداونداین منظور از پس . باشدمیاتفاقات گذشته 
این است  (داندمی است سرشان پشت که را آنچه و رو پیش که را آنچه) وَ ما خَلْفَهُمْ 

آیه،  دانند. با کامل شدنداند که مردم از اتفاقات آینده و گذشته نمیعلم غیبی میاو که 
 به و) ءٍ مِنْ عِلْمِهِ یُحیطُونَ بِشَیْ وَ ال : سخنبا این  ؛شودمنظور بیشتر مشخص می

علم غیبی که در پیش روى آنان و آنچه در پشت از یعنی  ؛(یافت نتواند احاطه او علم
از انی کسکه برخی از غیب را به است . سپس خداوند متعال بیان کرده قرار داردسرشان 

جز به آنچه ) إِالَّ بِما شاء. نمایدخلقش که بخواهد و آنچه را خداوند بخواهد، آگاه می
 (.بخواهد

 :آنچه ارایه شد از نتیجه

: باشدنمی که کشته و به صلیب کشیده شده، عیسی کسی کند قرآن بیان می
 َوَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اهللِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّه
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 نکشتند را حمسی آنان آنکه حال و کشتیم؛ را خدا پیامبر مریم پسر مسیح ما: گفتند) لَهُمْ
 (.شد مشتبه ایشان بر امر بلکه نکردند دار بر و

و آنچه به شبیه شدن او به عیسی به صلیب کشیده شده شخص کردن مشخص 
 ،نصارا ،یهود)مردم  را و اینکه آن حادثه چگونه اتفاق افتاده استباشد میمربوط 

گرفتار ی نادانبه جهل و که در آن وارد شدند، کسانی و  دانستندنمیسایرین( مسلمانان و 
شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ  وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی :؛ نه بیشتر و نه کمترشدند

 در خود کردند،می اختالف او یدرباره آنان که آینه هر) إِالَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً 
 به را یعیس و بودند خود گمان پیرو جز آنکه تنها نداشتند یقین آن به و بودند تردید
 (.بودند نکشته یقین

ه را ب شداند و خلفای خودش در زمینغیب و اتفاقات آینده و گذشته را می ،خداوند
 نماید.برخی از آن، آگاه می
ه فقط نباشد ـمیآن، راز مربوط به ل یکشیدن و مسا ببه صلی یبنابراین حادثه

یدن رس ـ وخواهد آمدسخن در این مورد  که مسیحیانبرای حتی  ، بلکهمسلمانانبرای 
است  چیزیاین  نیست وکه خداوند او را آگاه نماید، آسان کسی برای جز به حقیقت آن 

به این راز، راحت و آسان . در نتیجه دستیابی باشدوند میهای خداحجتمختص که 
ی کلمهرمز یا  یکه او، کلمهچرا دارد که آن را بیان کرده؛ کسی داللت بر حجیت 

 کسی نیاورده مگر آن کس که به خداوند سبحان متصل باشد.که است را آورده  یعبور

 : در انجیل:دوم

 اشد.مصلوب نبشخص کند که به صلیب کشیده نشود و عیسی درخواست می -9
کرد، در حالی که میدعا  به روی زمین در افتاده، قدری پیش رفته، سپس 31 ...»
 (9).«...بگذراناین پیاله را از من باشد گفت: ای پدر، اگر ممکن می

 آن باشد ممکن اگر تا کرد دعا و افتاد زمین روی به رفته، ترپیش قدری و 34 ...»
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 پذیر است. اینامکان برای تو هر چیزی گفت: ای پدرِ پدران، پس 36 بگذرد او از ساعت

 (9)«....بگذران من از را پیاله
  32کرده دعا و درآمد زانو به سنگی دور شده، پرتاب مسافت به ایشان از و 39 ...»

 (2)«....بگردان من از را پیاله پدر، اگر تو بخواهی این گفت: ای
صلیب کشیده نشدن و را برای چگونه خداوند درخواست و دعا و توسل عیسی و 

عایش درا ندارد که شایستگی این آیا عیسی  !کند؟رد می ،بازداشته شدن صلیب از او
به صلیب به عنوان مثال که ندارد  یا خداوند، جایگزینی به جای عیسیاجابت شود 
 کشیده شود؟!
و  ؛الهوت مطلق است ،خود اعتقاد دارند که عیسی اناینکه مسیحی ،به عالوه

رد را واآنها که دلیلی ؛ دلیلی بیاورند برای درخواست پیشین عیسیآنها باید نتیجه  در
ن که در مورد ایشان، به ایآن طور ـ او را نفی کندبودن که الهوت مطلق نکند تناقضی 
جهت این  بهاو اگر بگویند:  است!دست نیافتنی  ایخواستهو این  ـاعتقاد دارند مسئله

به صلیب کشیدن را از خود نموده که به حتمی بودن اتفاق از  ه شدنداشتدرخواست باز
چرا ند؛ اهرا از بین برد در این صورت الهوت مطلق بودن ایشان ،داردآگاهی کامل ن

 باشد؛یمظلمت و تاریکی  ،ند و نادانیاهنادانی توصیف کردجهل و ایشان را به که آنها، 
 ظلمتیدر آن هیچ ظلمت است و نوری که  همراه بانور او شود که نتیجه روشن می در

ند. اگر بگویند: اهرا از بین برد ایشانبودن الهوت مطلق بنابراین باشد. نیست، نمی
شدنِ  مصلوب ه شدن ازداشتدرخواست باز ،با آگاهی نسبت به حتمی بودن اتفاق او
این معنای نمایند؛ چرا که میخردی متهم نموده است، ایشان را به بیرا  شدخو

ین ؟! اتواند داشته باشدچه معنایی می ،حتمی بودن اتفاقعلم به با  اودرخواست 
تر از آن را نیز پایینحتی کند و را نفی می الهوت مطلق بودن ایشان شان نیزسخن

 .را پیامبرانهمان حکمت یعنی کند؛ نفی می
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 یایسعیاو اگر حال اسرائیل است. بنی پادشاهکه او  بگویدپذیرد نمیمصلوب  -2
چنین را چآمده باشد، پادشاه بنی اسرائیل است، او  کهتبلیغ مردم به اینبرای که است 

ه دستگیر ککسی که بر اینبه روشنی داللت ندارد موضوع پذیرد؟! آیا این نمیچیزی را 
 ؟باشدمیاسرائیل ه بنیاپادش یاکشیده شد، شخص دیگری غیر از عیسو به صلیب 

 اسرائیل است. که پادشاه بنیبگوید او نپذیرفت دلیل به همین و 
 پادشاه تو گفت: آیا پرسیده، او والی از بود. پس والی ایستاده حضور عیسی در 99»

پیالطس از او پرسید: تو پادشاه  2 ...» (9)،«...!گوییمی گفت: تو عیسی به او هستی؟ یهود
دوباره  پیالطس پس 33 ...» (2)،«...گویی: تو میگفتیهود هستی؟ او پاسخ داد و به او 

عیسی  33هستی؟  یهود پادشاه تو گفت: آیا او به طلبیده، عیسی را و شد خانه دیوان داخل
 34گفتند؟  تو به منی درباره دیگران گویی یامی خود از را این تو داد: آیا جواب او به

 تسلیم من به را تو رؤسای کهنه و تو یهودی هستم؟ امّت من داد: مگر جواب پیالطس

پادشاهیِ  پاسخ داد پادشاهیِ من متعلق به این دنیا نیست. اگر 36ای؟ کرده کردند. چه
 نشوم. ولی اکنون تسلیم یهود به جنگیدند تامی خادمان من بود،می جهان این از من

عیسی  هستی؟ پادشاه تو گفت: مگر او به پیالطس 31نیست.  جهان این از من پادشاهی
به این  به این جهت و شدم متوّلد هستم. برای این من پادشاه گویی کهمی داد: تو جواب
 (3)«....دهم راستی شهادت تا به آمدم جهان

مصلوب داللت توسط  گرفتن مریم مادر عیسیقرار  چگونگی مخاطب -3
رزندی فآیا شایسته است در غیر این صورت، باشد فرزند او نمی ،که ایشانکند بر اینمی

نباشد،  عیسیبه صلیب کشیده شده، ، اگر این آری؟ کندخطاب « زنای »مادرش را 
. خطاب قرار دادن او با این خواهد بودصحیح او توسط عبارت خطاب قرار دادن او با این 

 پای و» باشد:نمی عیسیاو نیز مادرش نیست و یم، مرکند که ، روشن میعبارت
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بودند  ایستاده مجدلیه مریم و همسر کُلوپا مریم مادرش، خواهر و او مادر عیسی، صلیب
 مادر به دید، ایستاده داشتمی دوست شاگردی که آن با را خود عیسی مادر چون 26

تو  گفت: اینك این مادر شاگرد آن به و 21تو است. اینك این پسر زن، گفت: ای خود
 (9)«.است
شود، کشیده میعیسی به صلیب عنوان کسی که به جای پطرس خودش را به  -3

پروردگار به  پس»کند: بیان میمهم، ولی عیسی ناتوانی او را از این  دارد؛عرضه می
 لیکن  32کند غربال گندم چون را شما خواست اینك شیطان شمعون گفت: ای شمعون،

 خود کنی برادران بازگشت تو هنگامی که و نشود تلف ایمانت تا کردم دعا تو برای من

به سوی  و زندان حتّی به بروم تو با وی گفت: ای پروردگار، حاضرم به 33 نما. استوار را
 مرتبه سه که باشد نزده بانگ خروس امروز ای پطرس، گویممی را گفت: تو 33 مرگ.

 (2)«.شناسینمی مرا که خواهی کرد انکار
عیسی پاسخ داد: جایی که  روی؟می آقا، کجا گفت: ای وی شمعون پطرس به»
پطرس  33 خواهی آمد. پی من از آخر بیایی؛ ولی در پیِ من از توانیاکنون نمی روم،می
 خواهم تو راه در را خود جان بیایم؟ پی تو از اکنون نتوانم گفت: ای آقا، برای چه به او

 گویممی تو به یقین به نهی؟می من راه در را خود جان داد: آیا جواب او عیسی به 33نهاد. 

 (3)«.زد نخواهد بانگ خروس باشی، نکرده انکار مرا مرتبه سه تا
دیگری  یا به شکلصورتی که به شویم چنین متوجه میانجیل،  در دو متن پیشینِ 
بینیم که حداقل در متون میکه به جای او فدا شوند یا کند میبه حواریون عرض 

دن ش دارد که او توانایی فدابیان می ـکه او برترین حواری استـپطرس به  عیسی
  :را ندارد به جای عیسی

 در را خود جان بیایم؟ پی تو از اکنون نتوانم گفت: ای آقا، برای چه پطرس به او»
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به یقین  نهی؟می من راه در را خود جان داد: آیا جواب او عیسی به 33نهاد.  خواهم تو راه
بنابراین این  .«زد نخواهد بانگ خروس باشی، نکرده انکار مرا مرتبه سه تا گویممی تو به

کند میاز پطرس درخواست  کند که عیسیمتن از انجیل یوحنا به روشنی بیان می
 من راه در را خود جان آیا» گویدبه پطرس چنین پاسخ میکه به جای او فدا شود یا 

وانایی دهد که پطرس تاینگونه پاسخ می را بینیم که عیسی این پرسشو می« ؟نهیمی
 خروس باشی، نکرده انکار مرا مرتبه سه تا گویممی تو به یقین به» :را نداردچنین چیزی 

چنین   نیامده است؛ اگر عیسیای وگو بی هیچ مقدمهگفتاین  .«زد نخواهد بانگ
چنین باعث شد تا پطرس چیزی کرد، چه را برای ایشان مطرح نمیموضوع مهمی 

 را بیان کند؟! یدرخواست
چه صورتی را به « نهاد خواهم تو راه در را خود جان»سخن پطرس این همچنین 

ش چگونه پطرس خوددرك کرد؛ در غیر این صورت توان میشبیه شدن  یمسئلهغیر از 
پیش از آن به او اگر ، دهدقرار میشدن  برای به صلیب کشیده  را به جای عیسی

است، به صلیب   عیسیاو شبیه نشده باشد؛ تا یهود او را بگیرند و به عنوان اینکه 
نه پطرس و تا زمانی که پطرس شبیه او  ،بودند  دنبال عیسی هاکشیده شود. این

 ،نگونه نبود که ای پطرسای  گیرند. همچنین پاسخ عیسینشده باشد، او را نمی
یا هر  ،من باید به صلیب کشیده شومناگزیر یا تو به جای من فدا شوی، صحیح نیست 

 ما را به این پرسش مسئلهرا نداری. این مهم تو توانایی این ؛ جز اینکه پاسخ دیگر
ندارند تا جان خود را به خاطر را توانایی این اگر پطرس و حواریون  که کِشاندمی

یگری درا تحمل کنند، آیا خداوند هیچ کس  ه شدنبدهند و به صلیب کشید عیسی
طور که گفته شد، همانپس از اینکه  آن هم را انجام دهد ی مهمکه این وظیفهندارد 
 داشته شود؟!به صلیب کشیدن از او برکند که میبه روشنی درخواست  عیسی
عیسی به پطرس گفت: شمشیرت را غالف کن. آیا جامی را که پدر به من  99» -4

  (9).«؟!نوشمنداده است، 
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که  استکسی سخن و دستگیر شدنش بیان شده هنگام این سخن از مصلوب در 
نوشیدن جام  درتردید شدن را پذیرفته است و با آن مشکلی ندارد. حتی به صلیب کشیده

د داند و اینکه امکان ندارمی نبیان و مطرح شدقبول، صلیب را در مورد خودش غیرقابل 
 فقطجمله  ؛«؟!نوشمنآیا جامی را که پدر به من داده است، » کند.تأملی حتی در آن 

که این رد کتصور توان چطور می .«؟!نوشمن»پرسد: بلکه با تعجّب می پرسشی نیست،
: ویدگیمبرای به صلیب کشیده شدن، باشد که پیش از دستگیر شدن کسی همان  سخنِ

 (9).«بگذران من از را پیاله پذیر است. اینامکان برای تو هر چیزی ای پدر پدران،»
ه صلیب دستگیر و بآن کس که  دو به طور کامل از یکدیگر متمایزند؛این  ،بنابراین

 است که درخواست به صلیب کشیده کشیده شد، شخص دیگری غیر از عیسی
 .نمایدمینشدن 
وجود دارد؛ انجیلی که تاریخی است و کشف شده و ا دآنچه در انجیل یهو -6

ه به آن وجود ندارد ک یطعنه زدنچنین و امکان گردد، تاریخش به پیش از اسالم باز می
یحیان از مسبین انجیلی مسیحی است و نتیجه  و درباشد، از سوی مسلمانان جعل شده 

یحیان مسانجیل یهودا بین دست به دست شدن و برداری نسخهو  است بودهابتدا رایج 
از تنی م. این باشدمیاختالف ایشان در شخصیت مصلوب در آن زمان  ی بر، دلیلاولیه

 نیست و ، عیسیشخص به صلیب کشیده شدهکند ست که بیان میا انجیل یهودا
 کند.مشخص مینیز ویژگی فرزندانش را ها و ویژگی ،حتی نام مصلوب

ممکن است نسل  آیاآقا، و یهودا گفت: ای » آمده است:سوم  در انجیل یهودا، مشهد
گفت: بیا این من هستم  پاسخ داد و به او حکام قرار گیرد؟ عیسی یمن تحت سلطه

سیار بببینی،  رانَسلَش کن تو هنگامی که ملکوت و یل ....استشده  خط مفقود دو....
 «.انگیز خواهی شدغم

ه کچرا گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟  هنگامی که آن را شنید یهودا به او و»
 .ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که تو 
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 هایآینده از سوی نسل سیزدهمین خواهی بود و در داد و گفت: توپاسخ عیسی 
پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت و کن تو برای یل شد ـخواهی مورد لعنت واقع دیگر 

 .«مقدّس نسلِ تا 31 کرد تو را لعنت خواهند صعودِ پایانی، روزهای  در
»But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes 

me« 

 ،که مرا پوشیده استانسانی را زیرا تو آن  ؛آنها خواهی بود یتو برتر از همهاما »
 ،قربانی خواهی کرد

 ،بلندحال و وضعیتِ قرن تو و 
 ،ورتو شعله و مجازات الهیِ

 شد ظاهر خواهد ات درخشان وو ستاره
 .«41 و قلب تو....
ی نیست: ، عیسبه صلیب کشیده شدهکند که متن به روشنی بیان میاین به عالوه 

ربانی ق ،که مرا پوشیده استانسانی را زیرا تو آن  ؛آنها خواهی بود یتو برتر از همهاما »
ودا در یهاکیداً و کند یهودا معرفی میرا به صلیب کشیده شده نام پس  .«خواهی کرد
نیست که به سوی علمای یهود رفت و  ییهودای اسخریوطی خائنهمان این متن، 

ور که در طهمانبنابراین آورد. به صلیب کشیده شده مأموران دینی را برای دستگیری 
، شودیم، یهودایی که به جای عیسی به صلیب کشیده موجود استمتن انجیل یهودا 

او را در  حتی عیسی کند؛میشایسته است که خودش را به خاطر عیسی قربانی  یانسان
ین اسخریوطی به چنیهودای ندارد که امکان  نمایدتوصیف میصفتی  اانجیل یهودا ب

رند، که همگی اتفاق نظر داآن طور . استن میاینکه او سیزده د؛صفتی آراسته بوده باش
ای او به جکسانی پس از خیانت یهودای اسخریوطی  و نفر هستند دوازده حواریون فقط

ور همین مورد، به طنبودند. به هیچ وجه سیزده نفر کامل شود و  عدد دوازده نفرتا  ندآمد
عالوه بر این دهد. ی اسخریوطی قرار مییهودای مخاطب را غیر از یهوداقطع در اینجا 

 کن تو برای پادشاهی بریل» از: اندجیل یهودا آمده که عبارتنکه در ا هایی استتعبار

ر آید، منحصمیالزمان  که در آخر منجیبه را موضوع  ،این عبارت .«آنان بازخواهی گشت
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اما یهودای اسخریوطی آید تا زمین را پر از عدل و داد کند. کند؛ همان منجی که میمی
آید؛ چرا که به طور خالصه، شخصیتی نابِکار است که در آن زمان به در آخرالزمان نمی

 دنیا آمده و از دنیا نیز رفته است.
حکام قرار گیرد؟  یممکن است نسل من تحت سلطه آیاآقا، و یهودا گفت: ای »
کن یل ....استشده  مفقودخط  دو....گفت: بیا این من هستم  پاسخ داد و به او عیسی

امی که هنگ و« »انگیز خواهی شدغمبسیار ببینی،  رانَسلَش تو هنگامی که ملکوت و 
ه کسی هستی ککه تو چرا گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟  آن را شنید یهودا به او

 .«ساختی آن نسل دور مرا از
 به همه حکمرانیحکام  :«؟حکام قرار گیرد یممکن است نسل من تحت سلطه آیا»
ی کنند؛ آیا معنا و حکمتی دارد اینکه کسی از نسل خودش بپرسد، آیا آنها تحت سلطهمی

 باشند؟!حکام می
معنا خواهد بود مگر در یك صورت؛ اینکه این نسلی که در مورد این سخنی بی

یشان ا نتیجه در مورد پرسد، همان خلفا و جانشینان خداوند در زمین باشند و درایشان می
ی حکام طاغوت خواهند بود یا مردم حکومت را پرسد که آیا تحت سیطره و سلطهمی

ی رود که فقط یهودا پادشاهبرای آنها ممکن خواهند ساخت؟ بنابراین چنین توقعی نمی
فای باشند. او در مورد خلکند، بلکه نسل او نیز خلفا و جانشینان خداوند در زمینش می

پرسد که آیا ممکن است بر خالف باشند، میاز نسل خودش میخداوند در زمینش که 
طور ی حکام طاغوت قرار گیرند؟ همانمنصوب شدن الهی ایشان، تحت سلطه و سیطره

، که وضعیت بسیاری از خلفای الهی که پیش از ایشان بودند، چنین بود؛ مانند ابراهیم
اوند بر زمین، به ایشان موسی و خود عیسی؛ یا مردم در راستای اجرای حاکمیت خد

تمکین خواهند داد. در این پرسش و پاسخ عیسی به آن، مواردی وجود دارد که بیان 
کند به طور حتم یهودا در اینجا همان یهودای اسخریوطی نیست. یهودای اسخریوطی می

به هیچ وجه از خلفا و جانشینان خداوند در زمینش نیست، پس این پرسش که آیا این 
دای اسخریوطی است، معنایی ندارد. یهودای اسخریوطی نسلی نداشت؛ شخص، یهو

ی به صلیب کشیدن از دنیا رفت؛ بنابراین اگر او همان شخص باشد، بلکه پس از حادثه
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سلَش نَکن تو هنگامی که ملکوت و یل»این پاسخ برای پرسش، معنایی نخواهد داشت: 
واند ملکوت تدای اسخریوطی بدکاره میچگونه یهو .«انگیز خواهی شدغمبسیار ببینی،  را

تواند ملکوت را ببیند اگر یهودا در اینجا شخصی الهی باشد که از را ببیند؟! آری، می
ی خود مبنی بر به صلیب کشیدن به جای ملکوت آمده باشد و پس از انجام وظیفه

 گردد؛ بنابراین، این شخص، یهودای اسخریوطی نیست.، به ملکوت بازعیسی
ه کچرا گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟  هنگامی که آن را شنید یهودا به او و»
: یعنی همان نسلی که یهودا اسخریوطی «ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که تو 

 از آن دور شده بود؟!
واقعیت آن است که این سخن فقط در یك صورت سخنی درست خواهد بود؛ اینکه 

خریوطی نباشد، بلکه شخصیتی الهی باشد که در زمان و این یهودا، همان یهودای اس
ای باشد؛ حتی برای انجام وظیفهنسل عیسی آمده یعنی زمانی که زمان و نسل او نمی

که به  آمده و به همان جایی که آمده، بازگردد. همچنین به دنبال دعای عیسی
او که به  ده شدن از او دور شود، آمده است. به این ترتیب این سخنیصلیب کش

و  درست« ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که که تو چرا »گوید: می عیسی
 باشد.صحیح می

تر ارایه بنابراین یهودای گفته شده در برخی متون انجیل یهودا مانند متنی که پیش
طور که در پایان خیانت کرد و همان شد، همان یهودای اسخریوطی که به عیسی 

د به یهودا نزدیك شدن»باشد: انجیل یهودا آمده، او را به علمای یهود تسلیم نمود، نمی
ه از او طور ککنی؟ تو شاگرد یسوع هستی. پس یهودا همانو به او گفتند: اینجا چه می

 (9).«شان نمودلیمخواستند، پاسخشان را داد و اموالی )مبلغی( دریافت کرد و او را تس
از  کند، انسانی صالح و حتیطور که انجیلِ یهودا توصیفش میبلکه این یهودا همان

جانشینان خداوند در زمینش است و برخی از فرزندانش نیز جانشینان خداوند در زمینش 
هستند. همچنین او از نسل عیسی و از زمان عیسی، نیست؛ به این معنی که او در زمان 
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کند این یهودا، ی اینها، متن بیان میملکوت فرود آمده است. عالوه بر همهعیسی از 
همان کسی است که زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت و در آخرالزمان سروری 

 خواهد کرد.
هایی که برای یهودایی که به جای عیسی به صلیب کشیده اکنون تمام این ویژگی
باشد. پس اگر در آید، منطبق میه در آخرالزمان میای کدهندهشد، آمده است، بر نجات
ی یهودا سؤال کنیم، این شخصیت را چه کسی خواهیم دید؟ نهایت ما از معنی کلمه
 «ستایش کرد»یا « ستایش»ی یهودا در زبان عربی به معنی خواهیم دید که کلمه
در تورات سِفر  باشد و بر این معنی در تورات تأکید شده، آنجا که)الحمد ، أحمد( می

 و پسری زایید شده، حامله دیگر بار و 34»پیدایش اصحاح بیست و نهم آمده است: 
 زاییدن نهاد. سپس از نام یهودا را او گویم. پسمی حمد پروردگار را مرتبه گفت: این

 .«بازایستاد
ا بخش ی)أحمد(؛ و این، اسم مهدی، رهایی« ستایش گفت»بنابراین یهودا یعنی 

اش داده شده و در تورات، انجیل، قرآن و ای است که در آخر الزمان وعدهدهندهتسلی
 ذکر شده است. وصیت رسول خدا حضرت محمد

همچنین در تورات و انجیل کسی که به صلیب کشیده شده است موافق با چنین 
 شود که نشانچیزی توصیف شده و پس از دستگیر شدنش سخنی از او روایت می

باشد و او شخصی حکیم است و با تمام وجود به آنچه بر او رفته، راضی می دهدمی
اینکه او غیر از یهودا اسخریوطی است. یهودا اسخریوطی شخصیتی است که شیطان بر 

در  تراود و امکان ندارداو سیطره یافته است؛ از چنین شخصیتی حکمتی بیرون نمی
که نسبت به او  لی که به جای عیساییآرامش و به دور از ترس و اندوه باشد در حا

 شود!کفر ورزیده، به صلیب کشیده می
ود: شدر تورات سفر اشعیا و در اعمال رسوالن اصحاح هشتم چنین متنی دیده می

گاه و همانند گوسفندی ساکت و آرام در حضور کسی ای به سوی قربانهمانند برّه ...»
 .«...گشایدنمیکند، اینگونه دهانش را که ذبحش می

ه او در کند کـ بیان میهمان طور که در واقعیت نیز اتفاق افتادهبه عالوه این متن ـ



 111 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

این رود. بنابرکمال آرامش و اطمینان خاطر به سوی عذاب و به صلیب کشیده شدن می
کند وجود دارد: اینکه او هیچ صحبت در اینجا مورد دیگری که این متن به آن هدایت می

کند در حالی که کند و حقش و اینکه او فرستاده است را ابراز نمیواهی نمیو دادخ
نمود؛ بنابراین اینکه او آورد و حقش را بیان میبرای علما و مردم دلیل می عیسی

 کند.در سکوت به سوی ذبح شدن پیش رود، بر عیسی صدق نمی
لیب کشیده به ص در انجیل شخص به صلیب کشیده شده، به یکی از کسانی که با او

دهد که او به بهشت خواهد رفت چرا که از او دفاع کرده است. حال، شود بشارت میمی
آیا ممکن است با چنین حکمت و چنین بشارت دادنی از سوی به صلیب کشیده شده، 

دهد، این شخص همان یهودا اسخریوطی باشد؟! یهودا اسخریوطی به چه بشارت می
ییر داده و به جای عیسایی که کافرش شده، به سوی صلیب اگر خداوند شکل او را تغ

کار است داند که به یقین ستمده بشود؟! اگر وضعیت او اینگونه است، آیا او خود نمییکش
و عقوبت خواهد شد؛ پس او کسی که از او دفاع کرده است را به کدامین فردوس بشارت 

هستی  مسیح تو اگر که گفت کفر وی بر مصلوب خطاکار دو آن یکی از و»دهد؟! می
 خدا از تو گفت: مگر زد و نهیب را او دیگری پاسخش داده، پس 33 برهان! را ما و خود

 چرا که جزای اعمال انصاف، به ما اما 39حکم هستی.  همین زیر نیز تو چون ترسی؟نمی

عیسی گفت:  به پس 32است!  نکرده جابی کار هیچ شخص این لیکن ایم،یافته را خود
وی گفت:  عیسی به 33 درآیی. خود ملکوت به هنگامی که آور یاد به مرا پروردگار، ای
 (9)«.خواهی بود فردوس در من تو با امروز گویممی تو به آینه هر

 گویندمی ی سرکاسه را آن موضعی که به چون و 33»و همچنین در انجیل لوقا: 

 چپش مصلوب دیگری بر و راست طرف یکی بر خطاکار، دو آن با آنجا در را او رسیدند،

 (2)«.کنندمی چه دانندنمی زیرا بیامرز، را عیسی گفت: ای پدر، اینها  33کردند. 
آنچه تقدیم شد و آنچه روایت شد غیرممکن است از سرِ حکمت و خردمندیِ 
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 هایترین ظرفیتنامتناقض از سوی شخص مصلوب باشد در حالی که او در پست
قرار داشته یا پناه بر خدا شیطانی کافر همچون یهودا اسخریوطی خردی سفاهت و کم

ه او، یهودای اند کگشایی کردهبوده باشد؛ آن گونه که بعضی از آنها مشکل را اینگونه گره
طوری بی هیچ دلیلی، فقط برای اینکه او را شبیه عیسی که به اسخریوطی است؛ همین

 جایش به صلیب کشیده شد، قرار دهند!
آید و ه بر آنچه تقدیم شد، باید توجه داشت که یهودای اسخریوطی میعالو
یهِ کند و باعث دستگیر شدن شبهای دینی را به سوی شخص مصلوب هدایت میپلیس

شود؛ حال چگونه ممکن است یهودا اسخریوطی به همراه به صلیب کشیده شده می
حالی که خودش همان  ها بیاید و آنها را به سوی شبیه عیسی هدایت کند درپلیس

 شخص شبیه باشد؟! آیا مثالً یهودا اسخریوطی دو شخصیت دارد؟!
تری برخوردار باشند و در چنین سطحی از های ارایه شده باید از عقالنیت بیشطرح

گویی قرار نگیرد. چگونه به نظر کسی که با چنین دیدگاهی در مورد سادگی و تناقض
باشد و آنها را به سوی شخص ها میاو همراه پلیسیهودا اسخریوطی موافق است یعنی 

اه باشد، این دیدگکند و در عین حال خودش همان شخص شبیه میشبیه راهنمایی می
رسد که او در یك مکان با دو شخصیت، دو صورت و دو حالت به عقالنی به نظر می

م کنجب میای است؟! و تعطور کامل متناقض وجود داشته باشد؟! این چه طرح و ایده
که چطور برخی از ایشان چنین دیدگاهی که در چنین سطحی از تناقضات قرار دارد را 

 پذیرند!می
( گویند، اینکه )بدون هیچ دلیلیعالوه بر آنچه ارایه شد، آنچه برخی از مسلمانان می

ند ککند؛ روایاتی وجود دارد که بیان میمصلوب همان یهودا اسخریوطی است را رد می
به صلیب کشیده شده، جوانی صالح و نیکوکار به صورت عیسی بوده است و حتی  شبیه

 باشد.می روایت شده است که او به طور خاص از فرزندان امام علی از پیامبر

 ی آنچه ارایه شد:نتیجه

کنند در تورات و انجیلی که مورد قبول مسیحیان است متونی وجود دارد که بیان می
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ه نشد و اگر هر یك از این متون به تنهایی کفایت نکند، عیسی به صلیب کشید
 باشد که شخص به صلیب کشیده شده، عیسیی آنها به مثابه دلیلی میمجموعه

 خواهد که به صلیب کشیده نشود.باشد؛ اینکه عیسی از خداوند مینمی
ست اپذیرد با زبانش اقرار کند که او پادشاه بنی اسرائیل به صلیب کشیده شده نمی

 با اینکه عیسی پادشاه بنی اسرائیل بود.
 دهد.خطاب قرار می« ای زن»ـ را با عبارت مادر عیسیمصلوب، مریم ـ

کند؛ یعنی اینکه او همان پطرس خودش را به عنوان جایگزین عیسی داوطلب می
تو  توانم از پیپطرس به او گفت: ای آقای من، اکنون چرا من نمی»شخص شبیه باشد 

ا ندارد و ای رداند پطرس توانایی چنین وظیفهپذیرد چرا که او میو عیسی نمی« ؟بیایم
نماید: که او سه مرتبه از به صلیب کشیده شده، برائت اش چنین اشاره میبه ناتوانی

 باشد.می خواهد جست، و این اکیداً برائت از عیسی
پیش آمدن سربازان و دستگیر کردن به صلیب کشیده  ی سخن عیسیبا مقایسه

شویم که آنها دو شخصیت شده با سخن مصلوب هنگام دستگیر شدنش، متوجه می
باشند و آنها در برابر پذیرفتن به صلیب کشیده شدن، دو برخورد مختلف کامالً متفاوت می

 «...؟!دهد را ننوشمیآیا جامی که پروردگار به من م»گوید کنند. آن که میرا اتخاذ می
برای  هر چیزی ای پدر پدران،» :تواند همان کسی باشد که ساعاتی پیش گفته بودنمی
 .«بگذران من از را پیاله پذیر است. اینامکان تو

 و از انجیل یهودا:

 است. مصلوب خود عیسی نیست بلکه شبیه مشتَبَه شده به عیسی
 سیزدهمین است.شود که او مصلوب اینگونه توصیف می

 شود که در آخرالزمان خواهد آمد تا سروری کند.گونه توصیف می مصلوب این
باشد و یهودا طور که گفته شد به معنی احمد( میاسم مصلوب یهودا )همان

 اسخریوطی نیست.
 باشد.نمی مصلوب از ملکوت فرود آمده است و از قوم عیسی
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 باشند.ن خدا در زمینش میمصلوب فرزندانی دارد که خلفا و جانشینا
ند دارهمچنین در تورات، انجیل و انجیل یهودا متون واضحی وجود دارد که بیان می

تواند یهودا اسخریوطی باشد و در آنها پاسخی برای کسی که به صلیب کشیده شده نمی
 گوید مصلوب همان یهودا اسخریوطی است، وجود دارد.که می

 سوم: در روایات:

 شیعه: هایدر کتاب

 عیسی»روایت شده است که فرمود:  در تفسیر علی بن ابراهیم از ابو جعفر
هنگام یارانش را وعده گذاشت؛  در شبی که خداوند او را به سوی خودش باال برد، شب

ای که از چشمهای داخل کرد. سپس در حالی که آنها دوازده مرد بودند. آنها را به خانه
ریخت و فرمود: خداوند در حالی که بر سرش آب می آنان آمد در کنج خانه بود، به سوی

گرداند. کدامین شما برد و از یهود پاکم میدر این ساعت مرا به سوی خودش باال می
گردد؟ یدرجه مشود و با من همشبح من بر وی خواهد افتاد، کشته و به صلیب کشیده می

 فرمود: سپس امام.... و همانیجوانی از بینشان گفت: من، ای روح خدا. فرمود: ت
بر وی  آمدند.... و آن جوان که شبح عیسی یهود در همان شب در طلب عیسی

 (9)«.افتاده بود را گرفتند، کشتند و به صلیب کشیدند
کند که آنجا شخص دیگری غیر از یهودا اسخریوطی بود که این روایت بیان می

ی خداوند ای از خلفای عیسی بود. عیسی خلیفهدرجهشبیه و به صلیب کشیده شد و هم
لیب باشد، بنابراین، این شبیهِ به صدر زمینش، پیامبر، امام و از فرستادگان اولوالعزم می

دامین شما ک»باشد نشینی از خلفای خداوند در زمینش میکشیده شده حداقل خلیفه و جا
درجه شود و با من همشبح من بر وی خواهد افتاد، کشته و به صلیب کشیده می

به عالوه در آنجا دوازده تن به همراه عیسی در همان هنگامی که یهودا نزد  .«؟گرددمی

                                                                                                      
 .933ص  9ج  :تفسیر قمی -9



 118 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

ی ل، نفر دوازدهم چه کسشان کند، حاضر بودند؛ حاعلمای یهود بود تا عیسی را تسلیم
شود بدون اینکه حضورش احساس شود یا حتی غیر از مصلوبی که داخل و خارج می

ای به سوی همانند بره»تواند باشد؟ او را ببیند، می کسی در ابتدا غیر از عیسی
نگونه کند، ایگاه و همانند گوسفندی ساکت و آرام در حضور کسی که ذبحش میقربان

 .«گشایددهانش را نمی
شود، های موجود دیده نمیاین موضوع وجود دارد و اگر با این وضوح در انجیل

 کند که:اکنون آنچه ارایه شد، بیان می
 چون را شما خواست اینك شیطان پروردگار به شمعون گفت: ای شمعون، پس»

 تو هنگامی که و نشود تلف ایمانت تا کردم دعا تو برای من لیکن  32کند غربال گندم

 تو با وی گفت: ای پروردگار، حاضرم به  33بنما.  استوار را خود کنی برادران بازگشت

 خروس امروز ای پطرس، گویممی را گفت: تو 33 به سوی مرگ. و زندان حتّی به بروم

 (9)«.شناسینمی مرا که خواهی کرد انکار مرتبه سه که باشد نزده بانگ
عیسی پاسخ داد: جایی که  روی؟می آقا، کجا گفت: ای وی شمعون پطرس به»
پطرس   31خواهی آمد.  پی من از آخر بیایی؛ ولی در پیِ من از توانیاکنون نمی روم،می
 خواهم تو راه در را خود جان بیایم؟ پی تو از اکنون نتوانم گفت: ای آقا، برای چه به او

 تو به یقین به نهی؟می من راه در را خود جان داد: آیا جواب او عیسی به  33نهاد. 

 (2)«.زد نخواهد بانگ خروس باشی، نکرده انکار مرا مرتبه سه تا گویممی
ای از خلفای خداوند و از کند که شخص شبیه، خلیفهو آنچه روایت شد بیان می

ا کُشند و از کسانی که هنگام بازگشتش او را پذیرپذیرند و میکسانی که کفار او را نمی
 باشد.نمایند، میبرگزیدگان مؤمنان از او دفاع میشوند و می

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ  این آیه»روایت شده است که فرمود:  از ابو جارود از ابو جعفر
 آیا اید،آورده ایمان که کسانی ای) أَلِیمٍ  عَذَابٍ  مِّنْ تُنجِیکُم تِجَارَةٍ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى 
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یم پاسخ گفتند: اگر بدان (بنمایم؟ راه دهد تاندردآور رهایی عذاب از که تجارتی به را شما
تُؤْمِنُونَ بِاهللِ : نهیم. خداوند فرمودآن چیست، مال و جان و فرزندانمان را در آن می
 ،الْعَظِیمُ لْفَوْزُا لِكَذَ ـالی قوله تعالیـ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اهللِ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ

 راه در و بیاورید ایمان پیامبرش و خدا به) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْر  مِّنَ اللَّهِ وَفَتْح  قَرِیب  
 است پیروزی این ـتا این سخن خداوند متعالـ کنید جهاد خویش جان و مال با خدا

 (؛زدیكن فتحی و خداوند جانب از است نصرتی: داری دوستش که دیگر نعمتی بزرگ، و
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ  فرماید فتح مکه با این سخنیعنی در دنیا با فتح قائم، و همچنین می

 ای) فَآمَنَت طَّائِفَة  مِّن بَنِی إِسْرَائِیلَ وَکَفَرَت طَّائِفَة   ـقوله الیـ آَمَنُوا کُونوا أَنصَارَ اللَّهِ 
 اسرائیلبنی از گروهی پس ـتا این سخنشـ باشید خدا یاران اید،آورده ایمان که کسانی
فرمود: گروهی که کافر شدند، کسانی هستند که  (.شدند کافر گروهی و آوردند ایمان

را به قتل رسانیدند و به صلیبش کشیدند و آنان که ایمان آوردند،  شبیه عیسی
ه او را کشتند گروهی ک تا کشته نشود؛ پس کسانی هستند که شبیه عیسی را پذیرفتند

: رمایدفکشند و این همان سخن خداوند متعال است که میو به صلیب کشیدند را می
 َفَأَیَّدْنَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِین (آورده ایمان که را کسانی پس ما 

 (9)«.(شدند پیروز تا کردیم مدد دشمنانشان ضد بر بودند
ای از خلفای خداوند در زمینش را کسانی که ایمان به خودشان و نه ایمان به خلیفه

و آنان که ایمان آوردند، کسانی هستند که شبیه »کنند، چه کسانی هستند؟! واجب می
 .«کنند تا کشته نشودعیسی را آزاد می

اوند در خدای از خلفای کند که مصلوب، خلیفهبنابراین، روایت به وضوح بیان می
زمینش است و بر مردم واجب است که هنگام آمدنش به این عالم، به او ایمان بیاورند 

 اش کنند.و یاری
کند: این نکته در انجیل وجود دارد و شبیه به صلیب کشیده شده به وضوح بیان می

 جهان این از پادشاهی من پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست. اگر عیسی پاسخ داد»
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 این از من پادشاهی نشوم. ولی اکنون تسلیم یهود به جنگیدند تامی خادمان من بود،می

 (9)«.نیست جهان
کند که هنگام بازگشتش به این عالم جسمانی در قوم و زمان یعنی او بیان می

کنند تا تسلیم یهودیان زمانش و به صلیب خودش، کسانی خواهند بود که از او دفاع می
 پادشاهی نشوم. ولی اکنون تسلیم یهود به جنگیدند تامی خادمان من» کشیده نشود: 

و آنان که ایمان آوردند، کسانی هستند که شبیه عیسی را » ،«نیست جهان این از من
 .«کنند تا کشته نشودآزاد می

 باشد.می روایت شده است که شبیه به صلیب کشیده شده، از نسل رسول خدا
دعا  در حالی که برای علی بن ابی طالب رسول خدا حضرت حضرت محمد

اللهم ، اللهم أعطه جالدة موسى، واجعل فی نسله شبیه عیسى»فرماید: کند، میمی
المطهرة التى أذهبت عنها الرجس  الطیبة ذریته إنك خلیفتی علیه وعلى عترته و

یه شب خداوندا، شکیبایی و مقاومت موسی را به او عطا فرما، و در نسلش) (2)«والنجس
ی را قرار بده. خداوندا، تو هستی جانشین من بر او و بر عترتش و بر ذریه عیسی

 (.پاك و مطهرش که پلیدی و آلودگی را از آنان دور کردی

 های اهل سنّت:در کتاب

کنند کسی که به صلیب کشیده شد یهودا اهل سنّت در تفسیرهایشان روایت می
 همراه با حواریون:اسخریوطی نبود بلکه جوانی بود 

عیسی به همراه اصحابش هنگامی که »کند: سعید بن جبیر از ابن عباس روایت می
کدام یك از شما شبیه من بر او افتد، »خداوند اراده فرمود باالیش ببرد خارج شد. فرمود: 

فرمود: . من جوانی برخاست و گفت: «؟درجه باشدبه جای من کشته شود و با من هم
 .«ینبنش»سپس سخنش را تکرار کرد. آن جوان برخاست و عیسی گفت:  .«بنشین»
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 او شبیه .«آری، تو همانی»فرمود:  .منسپس تکرار کرد و آن جوان برخاست و گفت: 
عیسی شد و عیسی رفع گردید. یهود آمدند، آن مرد را گرفتند، به قتل رسانیدندش و 

 (9)«.اندنیز همین سخن را گفتهسپس بر دارش کردند. و وهب بن منبه و قتاده و سدی 
سخن  ی اینبشر بن معاذ برای ما روایت کرد و گفت: از یزید از سعید از قتاده درباره

... تا این سخن إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُخداوند متعال 
کَانَ اهللُ عَزِیزًا حَکِیمًا (ی خداوند را کشتیم در ما مسیح عیسی بن مریم فرستاده

گفت: آن یهودیان دشمنان خدا  (خداوند پیروزمند حکیم است... حالی که او را نکشتند
ی خداوند شهره شدند و چنین پنداشتند که او را به قتل دهبه قتل عیسی بن مریم فرستا

رسانیدند و به صلیب کشیدند. به ما گفته شده پیامبر خدا عیسی بن مریم به یارانش 
 فت:مردی از بین یارانش گ کدام یك از شما شبیه من بر وی افتد تا کشته شود؟ فرمود:

امبرش را بازداشت و به سوی خودش آن مرد به قتل رسید و خداوند پی. من ای پیامبر خدا
 باال برد.

حسن بن یحیی برای ما روایت کرد و گفت: عبد الرزاق به ما خبر داد و گفت: معمر 
 کِنوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَی این سخن خداوند متعال از قتاده به ما خبر داد و درباره

 مشتبه نایشا بر امر بلکه نکردند دار بر و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و) لَهُمْ  شُبِّهَ
ای بر مردی از حواریون واقع شد و کشته شد. عیسی بن مریم این را گفت: شبهه (شد

کدامین از شما شبیه من بر وی واقع شود و بهشت برایش بر آنان عرضه داشت و فرمود: 
 مردی گفت: بر من. باشد؟

بو حنیفه از شبل از ابن ابی نجیح از قاسم بن مثنی برای ما روایت کرد و گفت: از ا
کدام یك از شما شبیه من بر وی ابی بزّه روایت کرد و گفت: عیسی بن مریم فرمود: 

مردی از یارانش گفت: من ای رسول خدا. شبیهش بر  افتد و به جای من به قتل رسد؟
 کِنقَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَوَمَا وی افتاد و او را کشتند. این مصداق خداوند متعال است: 

 مشتبه نایشا بر امر بلکه نکردند دار بر و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و) لَهُمْ  شُبِّهَ
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 (.شد
قاسم برای ما روایت کرد و گفت: از حسین از حجاج از ابن جریح روایت کرد و گفت: 

شود یك از شما داوطلب میکدام به ما چنین رسید که عیسی بن مریم به یارانش فرمود: 
مردی از یارانش گفت: من ای پیامبر خدا.  شود؟افتد و کشته میو شبیه من بر وی می

 شبیه بر وی افتاد و به قتل رسید و خداوند پیامبرش را به سوی خودش باال برد.
محمد بن عمرو برای ما روایت کرد و گفت: از ابو عاصم از عیسی از ابن ابی نجیح 

گفت: مردی غیر  (شد مشتبه ایشان بر امر) شُبِّهَ لَهُمْی این سخن درباره از مجاهد
 کردند همو است، به صلیب کشیدند.از عیسی را که فکر می

قاسم برای ما روایت کرد و گفت: از حسین از حجاج از ابن جریح از مجاهد روایت 
لیب او است، به صکرد و گفت: مردی را که با عیسی اشتباه گرفتند و تصور نمودند 
 (9)«.کشیدند و خداوند عیسی را به سوی خودش سالمت و زنده باال برد

دهد که بنی اسرائیل عیسی را به قتل نرسانیدند و سپس خداوند سبحان خبر می»
به صلیبش نکشیدند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد. راویان در این ماجرا اختالف کردند 

کرد. بر روی زمین حرکت و به خداوند دعوت می عیسیاما در این تردید ندارند که 
گزاران و بنی اسرائیل به دنبال او بودند و حکومت آنها در آن زمان به دست خراج

تند. پیوسرفت به او میگیران بود. حواریونی که همراه او بودند هر کجا عیسی میباج
 ست که مالیاتی بر مردیکردند. روایت شده اگاهی اوقات فرمان عیسی را دریافت نمی

از یهود واقع شد و پیوسته از آن در تنگنا بود. تا در نهایت به مکان او رسید. عیسی و 
وجوگرانشان به آنها رسیدند. مردانی از بنی اسرائیل را یارانش متوجه نشدند که جست

زده اداخل خانه کردند و روایت شده که آنها دشمن آن سیزده نفر بودند و روایت شده: دو
نفر. آنها شبانه محاصره شدند. روایت شده که عیسی آن شب حواریون را از خود جدا 

ها متوجه نمود و خودش با مردی همراهش باقی ماند. عیسی کرد و آنها را به دور دست

                                                                                                      
 .29ص  6ج  :ابن جریر طبری :جامع البیان در تفسیر قرآن -9



 
111 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

 (9)«.رفع شد و شبیه بر مرد افتاد و آن مرد به صلیب کشیده شد
دهد که او را به آسمان باال برد و از مییهود بر قتل او اجتماع کردند. خداوند خبر »

بیه شود که شکدام یك از شما راضی میهمراهی با یهود پاکش نمود. به یارانش فرمود: 
از  مردی؟ من بر وی افتد، کشته شود، به صلیب کشیده شود و به بهشت وارد شود

 (2)«.؛ و شبیه بر وی افتاد، کشته و به صلیب کشیده شدمنبینشان گفت: 
ای که المقدّس با آن موافقت کرد و او و گروهی از یهود به خانهفرماندار بیت ....»

عیسی به همراه گروهی از یارانش که دوازده یا سیزده نفر بودند، رفتند. گفت هفده نفر 
بودند و آن روز جمعه بعد از عصر شب شنبه بود. آنجا را محاصره کردند. هنگامی که 

توانند بر او داخل شوند یا او به سویشان خارج شود به آنها نمیمتوجه آنها شد و اینکه 
کدام یك از شما شبیه من بر وی افتد در حالی که او دوست و همراه من یارانش فرمود: 

آن جوان از میانشان داوطلب شد. گویی از این مأموریت کوچکش  در بهشت باشد؟
دفعه کسی جز آن جوان داوطلب شمرد. برای دومین و سومین بار نیز تکرار کرد و هر 

خداوند شبیه عیسی را بر او انداخت تا اینکه گویی خود  .تو همانیشد. پس فرمود: نمی
را چرتی فراگرفت و به آسمان  ای در سقف خانه ایجاد شد و عیسیاو شد. روزنه

 مُتَوَفِّیكَ إِنِّیإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى فرماید: طور که خداوند متعال میباالرفت، همان
میرانم و به سوی خودم آنگاه که خداوند به عیسی فرمود که من تو را می) فِعُكَ إِلَیَّ وَرَا

هنگامی که او رفع شد، آن عده خارج شدند. هنگامی که آن گروه آن جوان  (.برمباال می
ر بر ارا دیدند پنداشتند عیسی است. او را همان شب گرفتند، به صلیبش کشیدند و خ

 را مسیح آنان آنکه حال و) لَهُمْ  شُبِّهَ  کِنوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَ .سرش نهادند..
د و پنداشتند یعنی شبیهش را دیدن (؛شد مشتبه ایشان بر امر بلکه نکردند دار بر و نکشتند

 (3)«.که او است
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ن آید ایبه دست می ای که از تورات، انجیل، قرآن، عقل و روایاتبنابراین نتیجه
است که شخص به صلیب کشیده شده، عیسی و همچنین یهودای اسخریوطی نیست 

و اشاره  و علی کنند که او از نسل رسول خدابینیم که روایات بیان میو می
باشد. پس در آنچه ما باید انجام دهیم آیا ای از خلفای خداوند میکنند که او خلیفهمی

ماند که جدال کنیم و این روایات را رد نماییم و اوهام و خیاالت میجایی برایمان باقی 
خودمان را که مبنایی جز هوا و هوس و نه چیزی دیگر، ندارند، و چیزهایی که با آنچه 

یم؟! باشند، مرور کندر تورات، انجیل و روایات نقل شده است و با عقل نیز در تعارض می
هودای اسخریوطی است؟! هر قدر هم که این و بگوییم شخص به صلیب کشیده شده، ی

جیل، های آسمانی تورات، انزده باشد؟! یا آنچه را بگوییم که کتابنظریات فاسد و شتاب
بر آن اتفاق دارند؛ اینکه شخص  قرآن و متن رسیده از رسول خدا و اهل بیت او

ش مینای از خلفای خداوند در زنیست، انسانی صالح است و خلیفه مصلوب عیسی
است و تمام این  و از فرزندان علی باشد. به صلیب کشیده شده از آل محمدمی

گرفته شده است  حقایق از متون تورات، انجیل، قرآن و سخنان محمد و آل محمد
 و هیچ معارض قابل اعتنایی برای آنها وجود ندارد!

شخص  و اکنون پس از اینکه ثابت کردیم که عیسی به صلیب کشیده و کشته نشد
مشابهی به صلیب کشیده شد و این شخص را با توجه به تورات، انجیل، قرآن و سخنان 

گردیم؛ مشخص نمودیم، به آنچه طوسی روایت کرده، بازمی محمد و آل محمد
ه با آنها کنند و یا کسی کی تشبیه و صلیب تعقل نمیاینکه مردم از آنجا که در مسئله

عمل  طور که طوسیشوند، هماناشد را پذیرا نمیبشود و او خودش میمواجه می
هنگامی که »روایت شده است:  کنند: از ابا عبداهللتراشی مینموده، شروع به اشکال

تواند چنین باشد در حالی که روزگاران گویند: چطور میقیام کند، مردم می قائم
 .«؟!هایش پوسیده استطوالنی پیش از این، استخوان

کنیم: چطور ممکن است پس از اینکه آنها را طور دیگری بازنویسی مییا اشکال 
آسایی به زمین فرود آمد و به قتل شخص به صلیب کشیده شده که به صورت معجزه

 رسید، به صورت نوزادی متولد و بزرگ شود تا او همان قائم یا مهدی گردد؟!!
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ی عدم نتیجه ند درنمایحقیقت این است که کسانی که چنین اعتراضی را طرح می
شان به این نکته است که ارواح پیش از این عالم جسمانی خلق شان یا توجهشناخت

 شدند و این موضوع از نظر عقلی و نقلی به اثبات رسیده است.
 تر پیش از روح با مقام باالتر خلقی پایینپذیرد که روحی با مقام و رتبهعقل نمی

تر پابرجا و قوام یافته است و اینجا مجال بحث و شده باشد چرا که او به وجود باال
ندارد  باشد؛ ولی اشکالیمناقشه و بیان چگونگی صادر شدن خلق از حقیقت مطلق، نمی

ای به آن داشته باشیم: صادر شده از حقیقتِ مطلق یا همان اگر به طور گذرا اشاره
ورت، در غیر این ص تواند تکرار شود چرا کهترین مخلوق به حقیقت مطلق نمینزدیك

همان اولی خواهد بود و نه دیگری. از همین رو مخلوقی که پس از او است باید نسبت 

جه، مخلوق نتی تر باشد. دربه اولی از حقیقت مطلق دورتر و یا از نظر مقام و مرتبه پایین
باشد، یا همان طور که حق تعالی فرموده است اول حد واسط در خلقت مخلوق دوم می

قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ «: دو دستمبا »
 ود با من آنچه برابر در کردن سجده از را تو چیز چه ابلیس، ای: گفت)(9 )مِنَ الْعَالِینَ 

رتیب و به این ت (بودی؟مقامان از عالی یا فروختی بزرگی آیا کرد؟ منع آفریدم خود دست
شود و همچنین مخلوق دوم در مخلوق اول در مقایسه با دوم، دست خداوند تلقی می

گردد؛ به عبارت دیگر، یك یا دو دست وجود ندارد بلکه مقایسه با سومین، دست خدا می
وَإِنَّا وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ فرماید، بسیارند: طور که حق تعالی میها هماندست

گوید عقل می (.ایمگسترنده ما که حقا و دستان برافراشتیم با را آسمان و) (2)لَمُوسِعُونَ 
تری که مقام پایین که مقام باالتری دارد پیش از روح آدم که روح حضرت محمد

دارد، خلق شده است و هیچ دلیل عقلی برای رد کردن این حقیقت وجود ندارد. اما خلقت 
 تر بودن روح آدمآدم پیش از حضرت محمد در این عالم جسمانی به معنی پیش

باشد چرا که هیچ مالزمتی بین خلقت جسد و خلقت روح وجود ندارد و آنها در نمی
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 باشند.یهای مختلفی معالم
قَالَ فرماید: داند، آنجا که حق تعالی میقرآن این دلیل را موافق حکمت و عقل می

: گفت) (9)یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ 
 عمن آفریدم خود دست دو با من آنچه برابر در کردن سجده از را تو چیز چه ابلیس، ای

خداوند برتر از آن است که دستی  ؛(مقامان بودی؟از عالی یا فروختی بزرگی آیا کرد؟
قی فقط به معنی این است که با دست مخلو« با دستانم خلق کردم»داشته باشد و اینکه 

وح یا ر باشد، و این دستکه تمثیلی از نیرو، اراده و قدرت او بر خلق در این مقام می
 گردید. ای در خلقت آدمخلق شده، آدم را خلق نمود یا واسطه

بوده است و این دست یا روح خلق شده، همان  بنابراین، این روح پیش از آدم
و هر کس که خداوند بخواهد که دستی برای او سبحان و متعال برای جاری  محمد

وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا باشد: فرماید، میساختن آنچه از خلقت و در مخلوقات اراده می
مان اینان، ه (.ایمگسترنده ما که حقا و دستان برافراشتیم با را آسمان و)(2 )لَمُوسِعُونَ 

کند و آنها، همان اولین خالیق نزدیك و مقرّب های خدا هستند که با آنها خلق میدست
 (پیشین دهندگاناز بیم است ایدهندهبیم این) (3)هَذَا نَذِیر  مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىباشند: می

نیستند؛  های عالی هستند که مکلّف به سجده بر آدمو آنها، همان دارندگان مقام
قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ چرا که از نظر مقام از او باالترند: 

 در کردن سجده از را تو چیز چه ابلیس، ای: گفت) (3)أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ 
امان مقاز عالی یا فروختی بزرگی آیا کرد؟ منع آفریدم خود دست دو با من آنچه برابر

یعنی ارواحی که آدم را خلق نمودند و به همین دلیل  (مقامانعالی) الْعَالِینَ  (.بودی؟
 مکلّف به سجده بر آدم نبودند؛ چرا که آنها برتر از او و از نظر مقامی، باالتر از او بودند.
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پیش از  و آل محمد اما از نظر نقلی: بیان روشنی وجود دارد که روح محمد 
م ها یا این عالتر از این عالم جسمخلقت آدم و تمام خالیق، خلق شدند؛ بسیار پیش

 جسمانی:

 از قرآن:

 خدای اگر: بگو)(9 )قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَد  فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینفرماید: حق تعالی می
 (.بودممی پرستندگان نخستین از من بود،می فرزندی را رحمان

فرزند خدا است  گویند عیسیگویی به کسانی است که میاین آیه در مقام پاسخ
ی این پاسخ به این صورت است که آیه این مبالغه در فرزند بودن را نفی و خالصه

نظر وجودی پیش از عیسی مخلوق اول و از  کند به جهت آنکه حضرت محمدمی
 دهد که منظور،تر بودن را به طور لفظی به این سمت سوق میباشد و این پیشمی
 پرستندگان نخستین از من) فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدین باشد:تر بودن در عبادت میپیش
 و آدم پیش از روح عیسی نتیجه آیه در اثبات اینکه روح محمد در (.بودممی

باشد، و حتی پیش از ارواح تمامی مخلوقات چرا که در غیر این خلق شده، واضح می
 در جایگاه سبقت زمانی یا حادثی )از «کنندگاناولین عبادت»صورت توصیف شدن به 

 باشد.نظر اتفاق افتادن( صحیح نمی

 و از روایت از طریق سنی و شیعه:

خداوند تبارك و »فرمود:  صادقاز مفضل روایت شده است: ابو عبد اهلل امام 
 ترین و واالترین آنها را ارواحتعالی ارواح را دو هزار سال پیش از اجساد بیافرید و شریف

ی پس از ایشان که سالم و صلوات خداوند بر محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و ائمه
پس نور ایشان، آنها ها عرضه نمود؛ ها، زمین و کوهایشان باد، قرار داد. آنها را بر آسمان

 (2)«.....را پوشانید
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ها را خلق کند، خداوند دو هزار سال پیش از آنکه بدن»فرماید: می امام صادق
ارواح را در )عالم( سایه، برادر گردانید. هنگامی که قائم ما اهل بیت قیام کند برادر از 

ز برادر برد و ات، ارث میشان در )عالم( سایه پیوند برادری برقرار بوده اسبرادری که بین
 (9)«.بردوالدتی خودش ارث نمی

احمد بن محمد بن عبدالرحمن بن عبد اهلل بن حسین بن ابراهیم بن یحیی بن عالج 
مروزی مقرئی برای ما روایت کرد که ابوبکر محمد بن ابراهیم جرجانی برای ما روایت 

 کرد که حسن بن علی بکر عبد الصمد بن یحیی واسطی برای ما روایت کرد که ابو
مدنی از عبداهلل بن مبارك از سفیان ثوری از جعفر بن محمد صادق از پدرش از جدش 

 خداوند تبارك و تعالی نور محمد» :روایت کرد که فرمود از علی بن ابی طالب
ها، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، بهشت و دوزخ و پیش از را پیش از خلقت آسمان

خلقت آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، عیسی، داوود، سلیمان و 
الی ـ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ  فرمایددر سخنش می عزّوجلتمام کسانی که خداوند 

تا این ـو به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم ) صرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ  هَدَیْنَاهُمْ إِلىَ وَ ـ قوله
و چهار صد و بیست و چهار هزار  (و همگی را به راه مستقیم هدایت نمودیمـ سخنش

به همراه او دوازده حجاب  عزّوجلسال پیش از خلقت تمام انبیا، خلق فرمود و خداوند 
 (2)«.....خلق نمود

نشسته بودیم  از ابو سعید خدری روایت شده است که گفت: همراه رسول خدا
به  عزّوجلکه ناگاه مردی به سویش آمد و گفت: ای رسول خدا، از این سخن خداوند 

مقامان از عالی یا فروختی بزرگی آیا) أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ ابلیس مرا خبر ده: 
این کسانی که برتر از مالئکه هستند، چه کسانی هستند، ای رسول خدا؟ رسول  (.بودی؟

من، علی، فاطمه، حسن و حسین، جملگی در سرادق عرش، خداوند را »خدا فرمود: 
گفتند، دو هزار سال پیش از اینکه تسبیح می گفتیم و مالئکه با تسبیح ماتسبیح می
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آدم را بیافرید، مالئکه  عزّوجلی که خداوند آدم را بیافریند. پس هنگام عزّوجلخداوند 
را امر فرمود که به او سجده کنند و ما را به سجده فرمان نداد. تمامی مالئکه سجده 
 :کردند به جز ابلیس که از سجده کردن سرپیچی نمود. خداوند تبارك و تعالی فرمود

 َأَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِین (مقامان بودی؟از عالی یا فروختی بزرگی آیا)یعنی  ؛
 ایاز این پنج تن که اسمشان در سرادق عرش نوشته شده است؟! پس ما همان دروازه

س شوند. پیافتگان، هدایت میشود. با ما هدایتهستیم که از طریق آن بخشیده می
هد و ددارد و او را در بهشت جای میکسی که ما را دوست بدارد، خداوند دوستش می
دهد؛ و ما دارد و در آتش سکنایش میکسی که ما را دشمن بدارد، خداوند دشمنش می

 (9)«.دارد مگر کسی که والدتش پاکیزه باشدرا دوست نمی
کند: شنیدم در کتاب معارج از طریق راویانش تا ابن عباس روایت می صدوق
ای علی، خداوند »فرمود: داد، میرا مخاطب قرار می در حالی که علی رسول خدا

تبارك و تعالی بود و هیچ چیز همراه او نبود. من و تو را به صورت دو روح از نور 
فتیم و گباعظمتش خلق فرمود. ما در برابر عرش پروردگار جهانیان خداوند را تسبیح می

ز خلقت این پیش ا گفتیم، وکردیم و ستایش و تسبیح و تهلیلش میتقدیسش می
ها و زمین بود. هنگامی که اراده فرمود تا آدم را بیافریند من و تو را از گِلی یکسان آسمان

از گِل علیین بیافرید و ما را با آن نور بیامیخت و ما را در تمامی نورها و نهرهای بهشت 
گامی هاد. هنور ساخت. سپس آدم را بیافرید و آن گل و نور را در صلبش به ودیعه نغوطه

اش را از پشتش خارج نمود، آنها را گویا ساخت و بر ربوبیت از آنها که خلقش نمود، ذریه
ی شأن و اقرار گرفت. اولین خلقی که به ربوبیت اقرار نمود من، تو و پیامبران به اندازه

بود. پس خداوند تبارك و تعالی فرمود: ای  عزّوجلشان به خداوند شان و نزدیکیمقام
حمد و ای علی، تصدیق کردید و اقرار کردید و بر عبادتم از خلقم پیشی جستید و در م

طور بوده است؛ پس شما برگزیدگان از خلق من و امامان از عِلم پیشین من نیز همین
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 (9)«.....فرزندان شما و شیعیان شما هستند و اینگونه شما را خلق نمودم
: ابو محمد به ما خبر داد و گفت: محمد بن حسین بن عبید اهلل به ما خبر داد و گفت

همام برای ما روایت کرد: علی بن حسین همدانی به ما گفت: محمد بن خالد برقی به 
از  از پدرانش  اهللسنان از مفضل بن عمر از ابو عبد من گفت: محمد بن

ردش جمع روایت کرد: روزی در جایی وسیع نشسته بودیم و مردم گِ  المؤمنینامیر
شده بودند. مردی به سویش برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان، تو در مکانی هستی 

شود! به او فرمود: که خداوند به آن فرودت آورده در حالی که پدرت با آتش عذاب می
ساکت شو، خداوند دهانت را ببندد. سوگند به آن کس که به حق، محمد را به پیامبری »

گناهکاران زمین را شفاعت کند خداوند متعال شفاعتش را مبعوث فرمود، اگر پدرم تمام 
وگند س»سپس فرمود: « ؟!ی آتشکنندهپذیرد. پدرم در آتش باشد و پسرش قسمتمی

به آن کس که به حق، محمد را به پیامبری مبعوث فرمود، نور ابوطالب در روز قیامت 
من، نور فاطمه، نور ، نور کند مگر پنج نور: نور محمدنورهای خالیق را خاموش می

 لعزّوجحسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین؛ چرا که نور او از نور ما است که خداوند 
 (2)«.دو هزار سال پیش از خلقت آدم، خلق فرمود

خداوند بود و »روایت شده است که فرمود:  از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
چهار صد و بیست  نمود، نور حبیبش محمدهیچ چیز با او نبود. اولین چیزی که خلق 

ها، زمین، لوح و قلم، بهشت و چهار هزار سال پیش از خلقت آب، عرش، کرسی، آسمان
 و آتش، مالئکه، آدم و حوا بود. هنگامی که خداوند متعال نور پیامبر ما حضرت محمد

تسبیح و باقی ماند در حالی که  عزّوجلرا خلق نمود هزار سال در پیشگاه خداوند 
نگریست... هنگامی که انوار، کامل گفت. و حق تبارك و تعالی به او میستایشش می

گشت نور محمد زیر عرش هفتاد و سه هزار سال ساکن شد. سپس نورش به بهشت 
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منتقل شد و هفتاد هزار سال باقی ماند. سپس به سدرة المنتهی منتقل شد و هفتاد هزار 
آسمان هفتم منتقل شد، سپس به آسمان ششم، سپس سال باقی ماند. سپس نورش به 

به آسمان پنجم، آسمان چهارم، آسمان سوم، آسمان دوم و سپس به آسمان دنیا منتقل 
را خلق  شد و نور او در آسمان دنیا باقی ماند تا اینکه خداوند متعال اراده فرمود آدم

 (9)«....فرماید
عرض کردم: اولین چیزی که  رسول خداکند: به آنچه جابر بن عبداهلل روایت می

نور پیامبرِ تو ای جابر، خداوند خلقش فرمود؛ »خداوند متعال خلق فرمود، چه بود؟ فرمود: 
سپس آن نور را در مقام قرب در مقابل خویش قرار سپس از آن هر چیزی را خلق نمود. 

عرش را از قسمتی،  را اقسامی قرار داد.آن نور فرماید، سپس که اراده  یزمان داد تا هر
داران کرسی را از قسمتی خلق نمود و کرسی را از قسمتی، و حامالن عرش و خزانه

قسمت چهارم را در مقام حب و دوستی تا آنجا که خداوند اراده فرماید، قرار داد؛ سپس 
هایی قرار داد؛ پس قلم را از قسمتی، لوح را از قسمتی، و بهشت را از آن را بر قسمت

لق فرمود و قسمت چهارم را در مقام خوف و ترس تا آنجا که خداوند اراده قسمتی خ
فرماید، قرار داد. سپس آن را اجزایی قرار داد؛ مالئکه را از یك جزء، خورشید را از یك 
جزء، ماه و ستارگان را از یك جزء بیافرید و قسمت چهارم را در مقام رجا و امیدواری تا 

ید، قرار داد. سپس آن را اجزایی قرار داد؛ عقل را از جزئی، علم آنجا که خداوند اراده فرما
و حکمت را از جزئی و عصمت و توفیق را از جزئی بیافرید و جزء چهارم را در مقام حیا 
تا آنجا که خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس با چشم عطای الهی به آن نگریست؛ نور 

ار هزار قطره از آن برون تراوید و خداوند از صد و بیست و چهاز آن تراوش کرد و یك
هر قطره روح یك نبی و فرستاده را بیافرید. سپس ارواح انبیا نفس کشیدند و خداوند از 

 (2)«.های آنها ارواح اولیا، شهدا و صالحان را خلق فرمودنفس
بودیم.  از محمد بن سنان از ابن عباس روایت شده است که گفت: نزد رسول خدا
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مرحبا به کسی که چهل »به او فرمود:  پیش آمد. رسول خدا بن ابی طالبعلی 
عرض کردیم: ای رسول خدا، آیا پسر پیش از پدر  .«هزار سال پیش از پدرش آفریده شد

آری، خداوند همین مدت پیش از خلقت آدم، نور من و علی را خلق فرمود »بوده؟ فرمود: 
خلق نمود.  را از نور من و نور علیو سپس آن را دو قسمت نمود. سپس چیزها 

سپس ما را در راست عرش قرار داد. ما تسبیح گفتیم، پس مالئکه تسبیح گفتند؛ ما 
تهلیل گفتیم، پس مالئکه تهلیل گفتند؛ ما تکبیر گفتیم، پس مالئکه تکبیر گفتند؛ 

 علیدارد از تعلیم دادن کند و او را بزرگ میبنابراین هر چه خداوند را تسبیح می
 (9)«.است

روایت  عبد اهلل بن مبارك از جعفر بن محمد از پدرش از جدش امیرالمؤمنین
را چهل هزار سال پیش از مخلوقات خلق نمود و  خداوند نور محمد»کرد که فرمود: 

 (2)«.باشندمی ها، ائمههمراه او دوازده حجاب خلق فرمود و منظور از حجاب
 «المناقب»ابو الحسن علی بن محمد معروف به ابن مغازلی واسطی شافعی در کتابش 

من و »فرماید: می کند: شنیدم محبوبم محمدبا سندش از سلمان فارسی روایت می
بودیم. آن نور چهل هزار سال پیش از خلقت آدم  عزّوجلعلی نوری در دستان خداوند 

نمود. هنگامی که آدم را خلق فرمود آن نور را در گفت و تقدیسش میاو را تسبیح می
پشتش به ودیعه نهاد. بنابراین پیوسته من و علی چیزی یکسان بودیم تا اینکه پشت 

 (3)«.باشدعبدالمطلب جدا شد؛ پس در من نبوت و در علی، امامت می
، مناقب 61ص  32توانید در تاریخ شهر دمشق: ج حدیث روایت شده از سلمان را می

و مناقب خوارزمی: ص  662ص  2، فضایل صحابه ـ ابن حنبل: ج 31ابن مغازلی: ص 
 نیز ببینید. 934

کند که گفت: شنیدم همچنین ابن مغازلی از سالم بن ابی جعد از اباذر روایت می
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من و علی نوری از سمت راست عرش در » :فرمایدمی و سلم صلی اهلل علیه رسول خدا
بودیم. آن نور چهل هزار سال پیش از خلقت آدم او را تسبیح  عزّوجلدستان خداوند 

نمود. من و علی پیوسته چیزی یکسان بودیم تا اینکه پشت گفت و تقدیسش میمی
 (9)«.عبدالمطلب جدا شد؛ بخشی من و بخشی علی گردید

 صلی اهلل علیه و سلم روایت شده است: شنیدم رسول خدا عباساز ابن 
من و علی چهل هزار سال پیش از خلقت آدم نوری در دستان خداوند » :فرمایدمی

بودیم. آن نور در پشت او راه پیمود و پیوسته خداوند آن را از پشتی به پشت  عزّوجل
نمود تا اینکه در پشت عبدالمطلب قرارش داد. سپس از پشت عبدالمطلب دیگر منتقل می

در پشت  یخارجش ساخت و به دو قسمت تقسیم نمود؛ قسمتی در پشت عبداهلل و قسمت
و؛ گوشت او گوشت من، خون او خون من است؛ ابوطالب. پس علی از من است و من از ا

پس هر کس او را دوست داشته باشد، به حق که مرا دوست داشته است و هر کس او 
 (2)«.را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است و من نیز دشمنش می دارم

عبد الوهاب بن عطا از سعید بن ابو عروه از قتاده و عمر بن عاصم کالبی از ابو هالل 
من اولین مردم در »فرمود:  صلی اهلل علیه و سلم قتاده به ما خبر دادند: رسول خدااز 

 (3)«.خلقت و آخرینشان در بعثت بودم
ابو همام ولید بن شجاع بن ولید بغدادی برای ما روایت کرد که ولید بن مسلم از 

کردند:  : عرضاوزاعی از یحیی بن ابی کثیر از ابو سلمه از ابو هریره به ما خبر داد و گفت
وقتی »، چه وقت نبوت بر شما واجب گردید؟ فرمود: صلی اهلل علیه و سلم ای رسول خدا

 (3)«.آدم بین روح و جسد بود
ی عنزی برای ما روایت کردند که عثمان ابو نضر فقیه و احمد بن محمد بن سلمه
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ز عبد یره ابن سعید دارمی و محمد بن سنان عوفی از ابراهیم بن طهمان از بدیل بن مس
ی فخر به ما خبر دادند که گفت: به رسول خدا عرض کردم: از اهلل بن شفیق از میسره

 (9)«.وقتی آدم بین روح و جسد بود»چه وقت شما پیامبر بودید؟ فرمود: 
در هنگام  اکنون از قرآن و روایات مشخص شد که ارواح محمد و آل محمد

اند و حتی پیش از آنکه عیسی متولد شود. حال آیا مانعی وجود بعثت عیسی موجود بوده
واقع او در این عالم  دارد که برای روح یکی از آنها بدنی جسمانی خلق شود و یا در

ی خداوند و با حول ظاهر شود؟ و این امر با اراده جسمانی با صورتی شبیه به عیسی
ه کشود همانند ظهور جبرئیل ـطور که روایت میرت پذیرد؛ حداقل همانی او صوو قوّه

 ی کلبی در این عالم جسمانی!به صورت دحیه ـ برای حضرت محمدروح است
د، آیا کننگویم، آیا اکنون پس از اینکه عقل و نقل بر چنین چیزی داللت میمی

این عقالنی نیست آیا گوید پذیرد و میمانعی عقلی وجود دارد؟ پس کسی که نمی
تر ارایه خودش جایگزینی دارد که متون، عقل و حکمت آن را تأیید کند؟ آنگونه که پیش
و نه  باشدشد! یا صرفاً عناد و جدل و پیروی از هوا و هوس برای نپذیرفتن حقیقت می

 چیز دیگر!
 اگر حقیقت را آن گونه که هست بپذیرید مقداری سختی در آن خواهد بود خصوصاً 

 کنند تا مردم را از سکوت دربا وجود جهل، شیطان و لشکریانش که با شدت تالش می
برابر حق و شنیدن کالم خدا و خضوع برای دلیل و برهان و شناخت حقیقت، باز دارند؛ 
اما هنگامی که دلیل و برهان برای ظاهر ساختن حقیقت اقامه گردد، بر عاقالن مردم 

غیر این  بینیم؛ درتی است که ما به وضوح و روشنی میاست که بگویند آری این حقیق
 و نه عاقل! اندصورت نه انسان

 :4 سؤال پاسخ

 َوَ ما نَتَنَزَّلُ إِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَیْنَ أَیْدینا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَیْنَ ذلِكَ وَ ما کانَ رَبُّك
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 رس پشت و ما روی پیش آنچه .آییمنمی فرود تو پروردگار فرمان به جز ما و) (9)نَسِیًّا
 (.نیست فراموشکار تو پروردگار و او است آنِ  از دارد قرار دو این میان و ما

دانند و دانای و اینکه آنها غیب نمی باشدمی  آیه در بیان فرود آمدن مالئکه
 :باشدخداوند سبحان و متعال می (2)،شوداز غیب از او فوت نمیغیبی که هیچ چیزی 

 َلَهُ ما بَیْنَ أَیْدینا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَیْنَ ذلِك (میان و ما سر پشت و ما روی پیش آنچه 
یعنی گذشته  ما خَلْفَنا ،یعنی آینده ما بَیْنَ أَیْدینا :(او است آنِ از دارد قرار دو این
 .یعنی حال ما بَیْنَ ذلِكَ  و

 کانَ رَبُّكَ نَسِیًّاوَ ما (فراموشکارنیست تو پروردگار و): ند و کیعنی فراموش نمی
در  «نسیان و فراموشی» بنابراین .شوداز او سبحان و متعال چیزی از غیب پنهان نمی

 .باشدمی «شودشود یا از او پنهان نمیاز او فوت نمی»اینجا به معنی 
 ه9333صفر -احمدالحسن

 .برائتقسم  :856 پرسش
بسم اهلل الرحمن الرحیم و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 

 .تسلیماً 
 سالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

 را مطرح ی قَسمِ برائت سؤاالت زیردربارهیکی از برادران انصار  !...امبرادر گرامی
 :نموده

 :سؤال .باشدقسم برائت میی موضوع دعوت یمانی روشن است که یکی از ادلّه

 ؟شرایط آن چیست -1

 ؟نیاز دارد یا خیر  ی سیدآیا به اجازه -2

                                                                                                      
 .63 :مریم -9

 باشد )مترجم(.رود و از او پنهان نمیکند و از دستش نمیفراموش نمی -2
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 ؟با آن موافقت کنیم ،اگر دشمن خواست قسم بخورد -3

 ؟شود یا ممکن است این واقعه بعداً رخ دهدآیا وی در همان لحظه هالك می -4

 ؟چیزی برای طرف مقابل پیش نیاید ،آیا امکان دارد پس از قسم خوردنش -0

من به این جهت این سؤال را مطرح کردم که دیدم برخی برادران  :گویدسپس می
دشمن  در حالی که ،ایستندمی گویی بازاز پاسخ ،انصار هنگام سخن گفتن در مجلسی

 گردانی از حقیبر قسم خوردن اصرار دارد و سکوت ما را دلیل بر درستی کالمش در رو
 .کندداد میقلم

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،و الحمد هلل رب العالمین
   .تسلیماً 

 9321ماه مبارك رمضان 96  -حسن  ابو

 :پاسخ
شان ام به این صورت است که اگر بزرگانقسم برائت که به آنها عرضه کرده

 .به شرط تصدیق دعوت ،خورمقسم میآنها  یمن برا ،از من قسم بخواهند (شانمراجع)
به  این واقعه ،گو ایمان داشته باشنداگر آنها به قسم برائت و نزول عذاب بر فرد دروغ

یرا ز ؛ی ادعای امامت باشدبه ویژه اگر موضوع درباره ،گرددطور قطع و یقین محقق می
س ولو پنصیبش هالکت است  ،در حدیث وارد شده کسی که به دروغ مدعی امامت شود

چرا که در مهلت دادن به  ؛که طرف قسم یاد کرده باشدحتی بدون این ،از گذشت چندی
هایی هم ی مردمان وجود خواهد داشت به ویژه اگر وی دالیل و برهانفریب و فتنه ،او

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا  :بر این مطلب فرموده است تأکیداز این رو حق تعالی در  .ایراد کند
 را سخنان ایپاره اگر) (9)ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ  * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ * بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ

 ارهپ را قلبش شاهرگ سپس*  گیریممی فرو را او قدرت با*  ببندد ما بر افترا به
 (.کنیممی
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 ،کنداو را هالك میحال اگر کسی که به دروغ مدعی تنصیب الهی باشد خداوند 
ن این هما ؟!یابدقسم برائت موضوعیت می (طرف مقابل)پس چطور با قسم خوردن او 

با  .کوشیم به آنها بفهمانیممی بر حق و صاحب حق یلیبه عنوان دلمطلبی است که ما 

 و روشن_ وجود درخواست فراوان آنها و فراوانی تعداد کسانی که کمك کار اینهایند 
ل خداوند به فض ـخداوند خوار و رسوایشان سازد ،آمریکا هم با اینها است است که حتی

واهلل من به عزت و جالل پروردگارم سوگند  .خودش ما را از گروه ستمکاران نجات داد
لقای پروردگارم است و مرگ از نظر من مانند  ،ترین چیزها در قلبمخورم که محبوبمی

 .ی استنوشیدن آب سرد در شدت گرما و تشنگ
ها یاد می که برای آنسَآنچه گفتم منظور من از قسم یا قسم برائت بود به خصوص قَ

 .نمودم
شود که مدعی امری است که مردم او را دروغ قسم معموالً از سوی کسی مطرح می

از همین رو است که خداوند  ؛گو استکند که راستوی سوگند یاد می .شمارندمی
حق تعالی  .قسم یاد کرده است  سبحان برای مردم بر صدق رسالت حضرت محمد

 به سوگند پس) (9)فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّکُمْ تَنطِقُونَ  :فرمایدمی
 سخن که آنچنان ،حق و حتمی است ،سخن این که زمین و هاآسمان پروردگار

 (.گوییدمی
خواهد دعوت را انکار و تکذیب خردی است که اگر کسی میاین عین سفاهت و بی

 چرا که درست آن است که وی ؛بیاید و قسم را دلیلی بر بطالن دعوت عنوان کند ،کند
اگر  .رسا است یا خیر تام و برهانِ  ،ند و بنگرد آیا این ادلّهندوکاو کُکَ ،در دالیل دعوت

بر او است که دلیل قاطعی بر انکار و تکذیب خود عرضه نماید  ،صدد انکار آن برآید در
ر حجت ب ،مردم عاقل و خدای سبحاناز نظر وگرنه  ،زیرا او به نقض دلیل نیازمند است
ب او چیزی را تکذی ،که حجت بر وی تمام گشته استوی تمام گشته زیرا با وجود این

ه که حجت را ببسا برخی از ایشان حتی بدون این ندارد و چهکند که علمی به آن می
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 .نمایندآن را تکذیب می ،طور کامل بشنوند
بَلْ کَذَّبُواْ بِمَا لَمْ یُحِیطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ کَذَلِكَ  :فرمایدخدای تعالی می

 که شمردند دروغ را چیزی) (9)کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ کَیْفَ 
 بودند نانآ از پیش که کسانی .بودند خبربی آن تأویل از هنوز و نیافته احاطه آن علم به
 بوده گونهچ ستمکاران کار عاقبت بنگر پس دادند نسبت دروغ به چنین (را پیامبران) نیز

 (.است
درج شده است به سراغشان ـ عملی بیعلمای شیعهـهای ایشان ما با آنچه در کتاب

کفر   و به روایات ائمه  آمدیم ولی آنها به وصیّت پیامبر خدا حضرت محمد
وَلَمَّا جَاءهُمْ  :آنها مصداق یافت که خداوند متعال بر ورزیدند و از همین رو این گفتار

نَبَذَ فَرِیق  مِّنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ کِتَابَ اهللِ وَرَاء رَسُول  مِّنْ عِندِ اهللِ مُصَدِّق  لِّمَا مَعَهُمْ 
ای از جانب خداوند بر آنها و آن هنگام که فرستاده) (2)ظُهُورِهِمْ کَأَنَّهُمْ الَ یَعْلَمُونَ 

اوند کتاب خد ،گروهی از اهل کتاب ،کردمبعوث شد که آنچه نزدشان بود تصدیقش می
ها و من خطاب به آن (.را آنچنان پشت سر خویش افکندند که گویی از آن اطالعی ندارند

این  ،علم نیابد  ای وصیّت رسول خداگر مؤمن به این دعوت جز به واسطه :گویممی
خود حجتی رسا و بالغ برای وی در پیشگاه خدای سبحان و متعال است و کافی است 

ه با آیا حجت کسی ک .که آن را بر کفن خویش بنویسد تا حجتی در برابر خداوند باشد
حال  ،شودشما را چه می ؟کنیدکند را انکار میاحتجاج می وصیّت حضرت محمد

های مسلمین از کتب تمام فرقه  و ائمه  امبرکه دالیل این دعوت از روایات پیآن
علوی و دیگران به آن  ،اسماعیلی ،وهابی ،به حدی زیاد است که حتی شیعه و سنّی

ق ای مورد رضای حاگر بنا به ادعای خودشان عقیدهـکنندگان بر تکذیب .اندایمان آورده
ه کرا ت اعتقادشان صحّ ای که دعوت حق آورده را رد کنند وادلّهاست  ستهیشا ـدارند

تر بیان نمودم که آنها در گمراهی کنش نموده و با روشنی هر چه تماماین دعوت ریشه
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ا کسانی ولی ما ب ؛ثابت نمایند ـکه حتی برای چهارپایان نیز آشکار استـآشکار هستند 
أَنَّ  أَمْ تَحْسَبُ  :توانیم بکنیمف کرده است چه مییوصتکه خدای متعال آنها را چنین 
 ایکرده گمان یا) (9)هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ 

 از بلکه ،نیستند بیش چهارپایانی چون اینان ؟فهمندمی یا شنوندمی بیشترشان که
 (.ترندگمراه هم چهارپایان

 ایمان مباهله کند ایکه قسم بخورد  یهالکت کساگر به عذاب و به  ،به هر حال
 ،گیرندولی آنها کجا از این مطلب پند می ،به هالکت حیدر مشتت ایمان بیاورند ،دارند
اند هرا از جای برانگیخته و تحریك نمود آنها ،که آنها شیاطینی هستند که شیاطینحال آن

آورند تا به این ترتیب همچون میمون حمله می ،شان بخوردو هرگاه این دعوت به گوش
خداوند مسخ شدن آنها به صورت میمون را بر هر فرد عاقلی که آیات الهی را به گوش 

 (2)فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ  :شنود آشکار سازدجان می

 :مگفتی ،کردند سرپیچی بودند کرده شانمنع آن از که کردن چیزی ترك از چون و)
 (.شوید مطرود بوزینگانی

 احمدالحسن

در استخاره  ....یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ ی آیا آمدن آیه :815 پرسش

 ؟خوب است
 َّیا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَث

کُمْ  کانَ عَلَیْبِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اهللَ  الَّذی تَسائَلُونَنِساءً وَ اتَّقُوا اهللَمِنْهُما رِجاالً کَثیراً وَ 
 آن زا و بیافرید نفْس یك از را شما که آن ،پروردگارتان از بترسید مردم ای) (3)رَقیباً
 یخدای آن از بترسید و آورد پدید بسیار زنان و مردان ،دو آن از و را همسرش ،سنفْ  یك

                                                                                                      
 .33 :فرقان -9

 .966 :اعراف -2

 .9 :نساء -3
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 آینه هر ؛مَبُرید خویشاوندان از زنهار و خواهیدمی چیزی یکدیگر از او نام به سوگند با که
 (.شما است مراقب خدا

وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة  ،رب العالمین والحمدهللبسم اهلل الرحمن الرحیم 
 .والمهدیین وسلم تسلیماً

موالی  .امام مهدی یوصی و فرستاده ،احمدالحسن ،آقا و موالیمان ،به پدر
 !باد شما یدرود و رحمت و برکات خداوند بر شما و پدران پاك و پاکیزه !من

 اشدایی پسر از سویای است که وقتی دخترم آیه ،باال شریف یآیه !موالی من
که را چ ؛ازدواج را بدانماین برای شما نگاشتم تا نظر شما در مورد  .خواستگاری کرد آمد

 .ما هستید بزرگ ما و تاج سر ،ماولیّ امر شما 
 .والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

هایتان را توفیق دهد و گامرا خداوند شما  .خوب است ،این آیه به عنوان استخاره
ت و سرپرساست او سرپرست من  .نصیبتان کندآخرت و دنیا را خیر استوار بدارد و 

 .شایستگان
 .علیکم و رحمة اهلل و برکاتهوالسالم 

 ـه9332 محرم الحرام ـ احمدالحسن

 .درمان حسد :811 پرسش
 ،تانفدایمن که جانم آقای  ....اهلل و برکاته هسالم علیکم و رحم !احمدالحسنامام  ،آقای من

نه از چگو .ورزمگویند که حسد میبسیاری در مورد من می ....از سوی شما باشدامیدوارم پاسخ 
 ....؟ولی با مردم چه کنم ؛بینمگونه نمیمن خود را این .توانم رهایی پیدا کنممی مسئلهاین 

 .تعجیل فرمایدتان خداوند در خروج !آقای من .از من به شماسالمی  .التماس دعا
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 استرالیا  ـعبدالرحمان  :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

ین جهت به ا ؛یا نعمتی را از انسان دیگری آرزو کنیچیزی از بین رفتن یعنی حسد 
رت رهایی از حسد به این صو .خواستار آن هستی یا به خاطر هر دلیل دنیوی دیگر که تو

ا آرزو رآورد شگفت درمیتو را به که است که از بین رفتن نعمت یا چیزی از انسانی 
برای  از خداوند ،ای دیدیرا نزد بندهخداوند های نعمتی از نعمتهنگامی که بلکه  ؛نکنی

عافیت و خشنودی خودش اینکه و از فضلش به او فزونی دهد او درخواست کن تا 
 .را روزی تو نماید و متعال سبحان
افتد چیزی که نگاه انسان به آن میاز  اینکه نفس انسان ؛هستدیگری نیز ی نکته
ر گاهی حتی اگ ؛پذیردمی تأثیر ،شودزده میبا آن شگفتیا آید به شگفت درمیو از آن 
که تو  بینیبه همین خاطر وقتی چیزی را می .از بین رفتن آن را درخواست نکند ،اوقات

ر خاتم پیامبران و خداوند را یاد کن و ب ،خواستار آن می شویدارد یا میرا به تعجب وا
 .بفرست صلواتخاندانش 

ش حزبهایت را استوار بدارد و تو را جزو سربازان و اولیا و دهد و گام تخداوند توفیق
 .قرار دهد

 .والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
 ـه9332جمادی اآلخر  ـ احمدالحسن

 .اسم یکی از انبیا است ،خالد :812 پرسش
آل وصلى اهلل و سلم على سیدنا محمد و ،رب العالمین والحمدهللبسم اهلل الرحمن الرحیم 

  .محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیماً کثیراً
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ط ای صرا ....بر شماسالم  !گاه استوار خداوندای پناه ...بر شماسالم  !ای نور خداوند
و رحمت و سالم  ....بر شماسالم  !آقا و موالی من ....بر شماسالم  !مستقیم خداوند

 .فرزندانشدار دوست یبرکات خداوند متعال بر پدر بخشنده
ای  !موال و آقای من .دارم خواهم و التماس دعامی از شما بسیار معذرت !پدر عزیزم
راه همیکی از انصار که نامش خالد است و  !....ای صراط مستقیم خداوند !قائم آل محمد

در  ـ(سلیم اهلل و حسین ،اهلل حمید)و پسرانش  (منال)دخترش  ،همسرشـ اشخانوادهبا 
پس از  ؛د از من درخواست نموده که این نامه را برای شما بفرستمکنفرانسه زندگی می

ان ایش .دیدم و شما مرا به عنوان دخترتان پذیرفتید رؤیامن شما را در فهمید اینکه 
 :گویدمی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
من از  .زیرا اسم خالد بن ولید است ،آیداسم من خالد است و من از اسمم بدم می

 .شناختمکس دیگری را نمی  اهل بیت جز علی و حسن و حسین
من  ،دنرا به من شناسا گانه از اهل بیت محمدی دوازدهاز وقتی که خداوند ائمه

را  ی آنها بیزاری جستم مگر کسانی که علیاز تمام صحابه متنفر شدم و از همه
 .یاری دادند
آشنا شدم و این ماجرا در روز الحسن احمدبا امام  2331از ماه دسامبر  23در روز 

 .و الحمد هلل ،شنبه اتفاق افتادپنج
بیعت  احمدروز جمعه بعد از نماز مغرب با تمام قلبم رو به خدا کردم و با امامم 

م بسیار به شما سال ،.دوست دارد بیشتر از هر چیزیشما را  :گویداو همچنین می .نمودم
زیرا آنها با مشکالتی  ،اش دعا کنیدخواهد که برای خود و خانوادهرساند و از شما میمی

  .و الحمد هلل رب العالمین ،ندادست به گریبان
 !عزیزم ای پدر ،خداوند شما را حفظ و پشتیبانی فرماید و توفیق دهد و پیروز گرداند

 .ت گذارداز خداوند مسئلت دارم که مالقات با سرورم را بر من منّ
 !درود و سالم بر سرورم و بر پدران طاهرین و اهل بیت شما باد
 مغرب ـجاری سعدیه  :فرستنده



 
191 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

 :پاسخ
  ...بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،و الحمد هلل رب العالمین
   .تسلیماً 

تان را ی دور بدارد و عاقبتو از هر شرّ !خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند
شما بدهد که در خداوند از سوی محمد و آل محمد جزای خیر به  !ختم به خیر کند
و از خداوند مسئلت دارم که مرا در  ،گر اندك است حق را یاری کردیدزمانی که یاری

گذشته   نام یکی از پیامبران ،و اما اسم خالد .خدمت کردن به شما موفق گرداند
 !خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد .است

  .و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
 احمدالحسن





 پنجم:مــحـور

 تعبیر رؤیا

 رؤیای حمل شیر و فروختن آن. :813 پرسش

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
رب العالمین، وصـــلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وســـلم  والحمدهلل
 تسلیماً.

گشودند برای ما را  خدا را شکر که برادران ما، این درب نزدیك به قائم آل محمد 
 و خداوند به آنها بهترین پاداش نیکوکاران را دهد.

برم و به یاد ندارم ای شیر میـ که برای عدّهو پناه بر خدا از منیتمن در رؤیا دیدم ـ  
ها از انصار بودند یا خیر. شیر را به یکی از آنها دادم تا در ظرفش خالی کند و ظرف آن

ن را گرفت تا در ظرفش خالی کند و گویی آن را روی یك بطری بود. آن شخص آ
ریخت. من اصرار کردم خودم آن را بریزم. شیر را برایش خالی کردم. او باید زمین می

کردند انگاری میکرد. آنها سهلدرهم بود به من پرداخت می 24اش را که معادل هزینه
من موضوع هزینه را فراموش  بردند و هدف او این بود تاای میو مرا به سخنان حاشیه

کنم و بروم. ولی اصرار کردم و پول را از ایشان گرفتم و رفتم. دستم را باز کردم و فقط 
درهمی را روی زمین پیدا کردم؛ آن  23اش گشتم. اسکناس درهم دیدم. دنبال بقیه 4

اً بلندی درهمی از دستم افتاد و روی دیوار نسبت 23را برداشتم و رفتم. بار دیگر اسکناس
بارید. گویی دیوار در حال فرو رفت. خواستم از دیوار باال بروم. در آن هنگام باران می

ای گرفتم تا باال روم و دست دیگرم را هم نهادم تا اینکه ریختن بود. دستم را از گوشه
 های من رنگ زردی وجوداسکناس را برداشتم. وقتی از دیوار پایین آمدم، دیدم در لباس

 هلل. رؤیا تمام شد. الحمد دارد.
 فرستنده: خادم شما، شفیق ـ مغرب

 :پاسخ
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم
سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل

 کثیراً.
هایی است که مؤمنین از کسانی که به دنبال حق شیر، علم است و مبلغ آن، نیکی

کنند؛ چرا که شما با منتقل کردن این علم به آنها سود رساندی یا هستند، دریافت می
انتقال و دست یافتن به آن را برایشان آسان کردی. اما اینکه پول را به سختی به دست 

بسا به کار نیکوی شما، مقداری منت و آزار افزوده شده  آوردی به این معنا است که چه
های شما خواهد شد. ولی خداوند باشد. این کوتاهی از شما، باعث کمبود پاداش و نیکی

به شما مهربانی نمود و از پاداشت چیزی کم نکرد. اما اینکه بخشی از پول از دست شما 
هایت نی رفتن بخش بزرگی از نیکیافتاد یا باال رفت، تعبیرش همان مورد اول است؛ یع

و به دست آوردن آن با سختی. یعنی بازگشت آن برای شما به دلیلی بوده است؛ مانند 
ی؛ مثل داند را به او تحمیل کنای که نفست ناپسند میمسئلهاینکه با خودت بجنگی و 

 .خواهی از خطا و اشتباهپذیرش نظری مخالف نظر خودت یا معذرت
باشد. بهتر این است که ی حتمی خطا و عذرخواهی از آن میلباست، نتیجهاما رنگ در 

ـ اجتناب کنی؛ حتی اگر هر قدر هم که کوچك باشداز اشتباه کردن در حق دیگران ـ
آنان در حق شما اشتباه کرده باشند، شما در حق ایشان خطا و اشتباه نکنی؛ تا پوزش 

ا به شما بدی کرده است، نیکی کن و ب نخواهی و لباست را کثیف نکنی. به کسی که
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا  :مدارا و نیکی با مردم تعامل داشته باش تا خداوند به تو رحم آورد

هاى خود را اید، صدقهاى کسانى که ایمان آورده) ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى
 .(با منّت و آزار، باطل مکنید

 هـ 9333احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

 رؤیای بردن نان مرغوب. :814پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل 

 .تسلیماً 
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گشودند و برای ما را  خدا را شکر که برادران ما، این درب نزدیك به قائم آل محمد
 ایشان بهترین پاداش نیکوکاران را دهد. خداوند به

به  شود و در مغربکنم و در خانه پخته میدر رؤیا دیدم گویی نانی با کیفیت حمل می
بردم که در یك لحظه آن جماعت گوییم. آن را به سوی جماعتی میآن )بطبوط( می

دم. ای شی سادهشروع به پرتاب سنگ به سوی من کردند. از آنان گریختم و وارد خانه
و بلند قامتی را دیدم و در ذهنم اینطور خطور کرد که او دایی من  در آنجا شخص سبزه
چك ی کوباشد. دیدم این شخص روی زمین نشسته و جلویش، سفرهو نامش محمد می

شود. نان را برای او روی سفره ای پهن است و گویی برای غذا خوردن آماده میو ساده
 لبخند زد. ستایش فقط مخصوص خداوند یکتا است. قرار دادم و او به من

اگر در منتقل کردن، چیزی را فراموش یا اشتباهی کردم، از خداوند درخواست آمرزش 
 کنم.می

 مغرب ـ شفیق شما، خادم: فرستنده

 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

نان، شهادت و گواهی در راه خداوند است. شما این گواهی را به سوی مردم بردی و 
نتیجه نزد پروردگارشان زنده باشند،  ازآنها درخواست نمودی تا به حق گواهی دهند؛ تا در

روزی بخورند و در سِجِل زندگی ابدی نوشته شوند. در ظاهر شما این گواهی را برای 
کسانی بردی که اهلیّت و شایستگی آن را نداشتند؛ بلکه چه بسا آنان در آخرت، جزو 

ا رهایشان در سجل زندگی نوشته نشده است و این شایستگی مردگانی باشند که نام
ی خداوند گواهی دهند. اما کسی که نان برایش ندارند که برای حق و دین خدا و خلیفه

اش نهادی و آن را پذیرفت، او نیز کسی است که گواهی حق را بردی و روی سفره
و  نویسدپذیرد و خداوند او را در سجل زندگی میشاءاهلل آن را میبری و انبرایش می
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 خورند.د که نزد پروردگارشان روزی میشوای میجزو شهیدان زنده
 هـ 9333احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

 رؤیای حشرات عجیب سیاه. :810پرسش 

 سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین جمیعاً و سلم تسلیماً کثیراً.

که ماه پیش برای شما در مورد رؤیایی  3! تقریباً احمد بن الحسنآقا و موالی من، امام 
سفانه تاکنون هیچ پاسخی نیامده است. من درخواست در خواب دیدم، نگاشتم؛ ولی متأ

باشم. رؤیا را تفسیر این رؤیا را دارم؛ چرا که در مورد این رؤیا متحیر و سرگردان می
 گویم و امیداوم به آن پاسخ گویید.دوباره می
باشم؛ یعنی از همان روزی که ماه پیش جزو پذیرندگان والیت شما می 3از  من تقریباً 

این رؤیا را دیدم. اتفاقی وارد روم شما در پالتاك شدم و این دعوت را شنیدم و پس از 
مدتی آن را تصدیق نمودم. ولی در همان روز، رؤیایی از حشراتی عجیب و غریب سیاهی 

چرخیدند، آن را نیش زدند و سوراخش ور گوشم میدیدم که جمع شدند و مانند زنبور د
کردند. وقتی دقت کردم، دیدم که به خاطر سوراخ کردن گوشم توسط حشرات، از گوش 

. این برای اماین است که از اسالم مرتد شدهتا گردنم آتش گرفته است؛ گویی تفسیرش 
 نخستین مرتبه بود.

ی تاك شدم. شبیه همان رؤیا را برای مرتبهپس از تقریباً یك ماه، برای بار دوم وارد پال
گیری کرد و دوم دیدم. تصویر مردی که از نظر سِنّی بزرگ بود و به طرف سرم هدف

تمام سرم زخمی شد؛ انگار تفسیرش مانند رؤیای اول بود. موالی من! امیدوارم دو رؤیا 
 را برای من تفسیر کنید؛ چون به خدا حیران و سرگردان هستم.

 فرستنده: عبدالعزیز ـ کویت 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.



 
199 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

معنای آنچه نگاشتی این است که به دعوت حقی که انصار امام مهدی شما را به آن 
باشد. هر کسی که به آن ایمان همان اسالم میکنند، ایمان نداری؛ دعوتی که دعوت می

طور است که در نوشتارت خودت را توصیف نمودی. از نداشته باشد، وضعیتش همان
گویان را از شما دور، و کنم که حال شما را اصالح، و دروغ و دروغخداوند درخواست می

کند؛ اگر خواهان شما را به سوی راه مستقیمش هدایت، و شما را از گمراهان منحرف دور 
 ترین مهربانان است.باشی که او مهربانهدایت و حق می

 هـ 9333احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

 معنی )مهدی در همه جا وجود دارد( در رؤیا. :819پرسش 

آقا و موالی من! سالم علیکم. دو سال پیش رؤیایی دیدم که گویی من در ساختمان 
ناگهان استاد به من نزدیك شد و آرام در گوشم گفت: آموزشی دانشگاه مهندسی هستم. 

 سالمی مخصوص از سوی امام مهدی به شما. من گفتم: چرا من؟
در تو  گویم اما برای کسی افشایش نکن. مهدی ای به تو میاستاد گفت: مسئله

وجود دارد. گفتم: آیا من امام هستم؟ مرد گفت: این عجیب نیست؛ مهدی در هر جایی 
 رد. تفسیر این رؤیای عجیب چیست؟وجود دا

 فرستنده: علی ـ عراق ـ بغداد

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

 خواهم و اینکه با رحمتش به شما رحم آورد. معنای اینکهاز خداوند برای شما عافیت می
روی و یاری رسانیدن او و این است که با پیروی از او و دنباله( دارد وجود تو در مهدی)

ن ای( دارد وجود جایی هر در مهدی)شوی. معنای اینکه سازی سخنانش، هدایت میپیاده
: باشداست که شناخت حق و هدایت، در انسان کاشته شده است و در فطرتش می
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 َتَقْواهافَأَلْهَمَها فُجُورَها و(9) (کرده  الهام او به را هایشپرهیزگاری و هابدی سپس
 .(است

 هـ 9333احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

 

 رؤیای خارج شدن از دعوت حق. :817پرسش 

آقا و موالی من! سالم علیکم. آیا روزی به دیدار شما شرفیاب خواهم شد؟ چرا که یکی 
گویی از دعوت خارج شدم؛ با اینکه من به آن از انصار در مورد من رؤیا دیده است که 

 جویم و به خاطر آن، همه چیزی را قربانی کردم!تمسّك می
 عراق ـ بغداد ـ علی: فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

کنم که برای شما برای دیدار احمدالحسن، از خداوند درخواست میدر مورد درخواست 
ی ما از فضل خویش، مکانی امن و تعدادی از مؤمنین به حق را فراهم کند تا به واسطه

آنها، ممانعت از دشمنان خدا و بازداشتن ابلیس و سربازانش که بر زمین مسلط هستند 
نماز را اقامه و باآنها دیدار و حق را برای حاصل شود؛ تا بتوانیم با مردان و زنان مؤمن 

مردم بیان کنیم و عقاید علمای گمراهی باطل منحرف از دین خداوند را در حضور 
طور که خداوند، یثرب و انصار را برای حضرت محمد همگان مفتضح نماییم؛ همان

ی منوّره( پیش از هجرتش به یثرب )مدینه فراهم فرمود. محمد رسول خدا
سالیانی بدون امنیّت سپری کرد و مجبور شد تا از کفار قریش، در دره و غار پنهان شود 
و به طائف هجرت نماید؛ ولی مردم آنجا نیز خواستند ایشان را بکشند. ایشان از آنان 

و، خداوند بر ا فرار کرد و مسلمانان به حبشه هجرت کردند؛ جایی که نجاشی با فضل
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اش امنیت را به آنان بخشید. این گونه بود تا هنگامی که خداوند اراده فرمود برای فرستاده
را   و اسالم، تمکین و یاری حاصل نماید؛ آن هنگام که اوس و خزرج رسول خدا

یاری دادند و شهرشان را برای ایشان گشودند و ایشان را در امنیت و اطمینان پناه دادند 
مردم را به دین حق دعوت کنند، دلیل او برای همگان آشکار، حق روشن، و باطل تا 

ی، ی سختمفتضح شد. این سنّت خداوند است و دنیا سرای بال و امتحان، و به اندازه
باشد. سزاواترین کسان برای سختی و مشقت و پاداشی که بر آن مترتّب پاداش می

حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یَأْتِکُمْ أَمْ : شدبای خداوند در زمینش میشود، خلیفهمی
ذینَ مَثَلُ الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّ 

داخل خواهید  بهشت به پنداریدمی) (9)قَریب   نَصْرُ اهللِ أَال إِنَّ نَصْرَ اهللِ آمَنُوا مَعَهُ مَتى
 ایشان به ؟ایدنشنیده اندبوده شما از پیش که را کسانی سرگذشت در حالی که هنوز شد؟

: گفتند د،بودن او با که مؤمنانی و پیامبر که آنجا به لرزه درآمدند، تا و رسید رنج و سختی
 دقّت کن؛ تا زمانی .(است نزدیك خداوند یاری که بدان رسید؟ خواهد کِی خدا یاریِ پس

اری به ی یکه فرستاده بگوید یاری خداوند چه زمانی است؛ یعنی تا زمانی که مسئله
ی ناامیدی برسد، و تا زمانی که صبر خود فرستاده تقریباً به سر آید و درخواست یاری لبه

 عیت آوارگی و جنگکند؛ چرا که امکان باقی ماندن بر صبر برایش وجود ندارد و در وض
 نْ مَ  فَنُجِّیَ نَصْرُنا جاءَهُمْ کُذِبُوا قَدْ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ  الرُّسُلُ اسْتَیْأَسَ إِذَا حَتَّى :بردبه سر می

به یقین  و شدند فرستادگان نومید چون) (2)الْمُجْرِمینَ  الْقَوْمِ عَنِ بَأْسُنا یُرَدُّ ال وَ نَشاءُ
 و ادیم،د نجات خواستیم را که هر آمد و یاریِ ما برایشان شوند،می تکذیب که دانستند
 .(نشود بازگردانیده گنهکار مردم از ما عذاب

شود. هنگامی که فرستاده دعوتش را آشکار ها با دعوت آغاز میبه طور کلی رسالت
کند تا در حضور مردم آشکار شود و خودش کند، برای مدتی این امکان را پیدا میمی
نان را به حق دعوت کند. وقتی دعوتش گسترش پیدا کند و انصارش بسیار گردند، آ
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کنند و شوند؛ بنابراین مکر و حیله میهای باطلشان هراسان میمردان دینی بر جایگاه
کنند پرستند، فتوای کشتنِ فرستاده را صادر میبرای کسانی که آنها را به جای خداوند می

کنند که دلیل این فتواها، ضعف مراجع گمراهی و عدم توانایی و پیروان گمراه، فکر نمی
ها را شوند تا خداوند آنباشد؛ در نتیجه فرستادگان پنهان میباطل آنها در مقابل حق می

تمکین دهد. بنابراین سیره چنین است که با فرستادگان پیکار شود و مدت زمانی پنهان 
ی کند؛ آن هنگام که عدِّه و عُدّهی حاصلشوند تا اینکه خداوند برای آنها گشایشمی

کافی جهت ممانعت و دفع شرّ سربازان ابلیس که همان مردان دین ابلیسی و بندگان 
  پرستند، فراهم شود.باشند که آنها را به جای خداوند میزبونی می

اما اینکه بیان کردی یکی از ایشان رؤیایی دیده است که شما از دعوت حق خارج شدی؛ 
 اهلل خداوند آن را از تو بردارد و تو را بر راه مستقیم ثابت بدارد.شاءصادقه است. ان

 هـ 9333احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

 

 رؤیای هدایت مردم و رسانیدن حق به آنها. :818پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
علیکم  السالماللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً. 

 یا آل بیت النبوة و رحمة اهلل و برکاته.
که سالم و صلوات احمدالحسن چند ماه پیش، رؤیایی دیدم؛ با یمانی آل محمد، سید 

ام. ما در حیاط کنم، ایستادهای که در آن زندگی میپروردگارم بر او و آنان باد، در خانه
در آن درختان نخل بود. به ایشان  ای بود کهخانه ایستاده بودیم و جلوی ما، مزرعه

روی  عرض کردم: بفرمایید، روی تخت بنشینید. تخت در همان مکان بود و ایشان
تخت نشستند. به ایشان عرض کردم: زیر شما روتختیِ نو بگذارم. ایشان فرمود: اشکالی 

ن م ندارد. آن را قرار دادم و بر روی آن نشست و در این هنگام، یکی از انصار به سوی
آمد )روز گذشته با او در مورد موضوعی در مورد دعوت بحث کردم و در بحث، کمی 

عرض کردم: این سخن را به دوستم گفتم و با من  اختالف ایجاد شده بود(. به سید
فرمود: این کالم از سوی خداوند است؛ چرا به آن راضی  موافقت نکرد. ایشان
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ی دوستم فرمود، روی چهره ن به آنچه سیدنیستید؟ در آن هنگام بود که راضی نبود
نشستند. او به   آشکار شد. در همین حین دیدم شیخ ناظم عقیلی میان من و سید

نین چ شیخ اشاره کرد و چیزی به این مضمون گفت: چرا این برادر در حضور سید این
گوید؟ و سخنش را قطع کرد. سپس صورت شیخ و دوستم پنهان شد و من به سخن می

ماندم. به من فرمود: بیا. من با ایشان به سوی نخلستان که در ضمن  تنهایی با سید
خانه بود، رفتم. در آن، ژنراتور تولید انرژی برق بود؛ برق فشار قوی؛ بسیار بسیار بزرگ. 

به  افتاده بود. سیدکار کرد و از ی کره زمین، انرژی تولید میاین ژنراتور برای همه
ار کلید اصلی ژنراتور بِایست و وقتی به تو گفتم، فشار بده تا این ژنراتور من فرمود: کن

عصایی در دست راستشان داشت و فرمود: من از اینجا  شروع به کار کند. ایشان
عرض کردم: آیا تجهیزات برایتان بیاورم.  کنم. به سید)مرکز ژنراتور( تعمیرش می

دن تجهیزات رفتم. به جای تجهیزات نگاه ایشان فرمود: اشکالی ندارد. من برای آور
کردم؛ روی دیوار آویزان بود. تعداد اندکی از آنها را یافتم. برخی از آنها، مناسب کار 
نبودند. با خودم گفتم: فالن چیز کجاست؟ فالن چیز کجاست؟.... تجهیزات موجود را 

حالی که  شتم دربرداشتم، پشت خودم پنهان کردم و به سوی سید و نزدیك ژنراتور بازگ
به من فرمود: اشکالی بر تو  کشیدم. ایشانبه خاطر تجهیزات از ایشان خجالت می

عصایش را در یکی از اجزای  اندازیم. سیدنیست. به زودی من و تو، ژنراتور را راه می
انداز مرکزی ژنراتور قرار داد و آن را سه مرتبه حرکت داد. سپس به من فرمود: کلید راه

ی ی کرهکرد و همهن. با انگشتم آن را زدم. دستگاه به بهترین شکل شروع به کار را بز
داده  زمین را نورانی نمود. سپس راه رفتیم و سربازانی نزدیك ما بودند و امر به قائم

ی هواپیما هستند که به دشده بود. یکی از سربازان نزد ما آمد و عرض کرد: آنجا تعدا
د توانناز این به بعد دیگر نمیبه من فرمود: آنان را رها کن؛   آیند. سیدسوی ما می

 کاری انجام دهند.
 والحمدهلل رب العالمین.

ی ما را بپذیر و گناهان ما را بیامرز و به ما رحم فرما. خدایا! ما را با تواضعی خدایا! توبه
 ما را در قبالبردن به پناهگاهت ما را حفظ کن و از سوی خودت، باال ببرد و برای پناه



 111 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

ی آن، خشنودی هایمان در راهت یار کن و علمی به ما بیاموز که به واسطهزیان نفس
تو را به دست آوریم و ما را از انصار محمد و آل محمد که صلوات پروردگارم بر ایشان 

قرار ده؛ و سالم بر شما، هنگامی که نورهایی  باد، و سنگی در دستان قائم آل محمد
 شوید.ه میانگیختمیرید، و هنگامی که برامی که متولد شدید، هنگامی که میبودید، هنگ

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

هایت را استوار بدارد. چه بسا رؤیایت از خداوند درخواست دارم که شما را موفق و گام
برای شما روشن است؛ اینکه در هدایت مخلوقات و رسانیدن نور و حق به ایشان 

نمایم که آن را حقّی قرار دهد و مخلوقاتش را به سوی باشی. از خداوند درخواست میمی
 سرپرست من است و سرپرست شایستگان.  راه مستقیمَش هدایت کند. او

 هـ 9333احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

 
 

 هستم. رؤیای اینکه گویی در سپاه امام علی :816پرسش 

الرحیم. سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل  الرحمن اهلل بسم
 محمد.

گذشته و در شب قدر به یکی از مساجد . اما بعد: در ماه رمضان احمدالحسنسید بزرگوار، 
باشد، خواندم. پس از بازگشتم به خانه و رفتم و نماز معروف را که صد رکعت میمی

رفتن به بستر، این رؤیا را در خوابم دیدم: دیدم با گروهی از جوانان نشستیم و رسول 
صدای  قطبینم و فکند؛ ولی من صورت کریم ایشان را نمیاهلل برای ما سخنرانی می

شنوم. از ایشان شنیدم که به ما فرمود: تقوای الهی پیشه کنید و هوشیار را می شانمبارك
شنیدم. در همان رؤیا دیدم  باشید. فقط این سخنان را از حضرت محمد رسول خدا

دیدم و صدای شریفش را هم هستم؛ ولی ایشان را نمی گویا در سپاه  امام علی
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تم که در سپاه امام هستم و شمشیر به دوش داشتم. همچنین دانسشنیدم، فقط مینمی
بود. یکی از دشمنان در حالی که شمشیر به دست داشت  در دستانم تصویر امام علی
خواست با زور و کینه، تصویر را بگیرد. با شمشیر او را زدم و به من نزدیك شد و می

ین خواهم ادیدم. از شما می دستش را قطع کردم. ای آقای بخشنده! این رؤیایی بود که
رؤیا را تفسیر فرمایید. امیدوارم خداوند عنایت فرماید و رؤیای مرا خودتان بخوانید. 

 والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.
 فرستنده: علی عراقی ـ عراق 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

ی محرم الحرام را که برایتان ایراد کردم، گوش دهی. در این خطبه توانی خطبهشما می
دعوتی برای شما است تا تقوای الهی پیشه کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید و دقت 

ز ا کنید، تا حقیقت را خودتان تشخیص دهید و خودتان درك کنید و نپذیرید که برخی
وند نامند. از خداتاجران دین شما را اغفال کنند؛ کسانی که مردم، آنان را مردان دینی می

شاءاهلل شما سربازی در دعوت حق مبارك مهدوی خواهم به شما توفیق دهد. انمی
طور که در رؤیایت بود، دهی و همانهستی و جزو افرادی باشی که حق را یاری می

است که به آن وعده داده شدی. در آن  ان سپاه علیباشی؛ این همیاریگرش می
راست و استوار باش و پروردگارت را یاری کن. وبه این بخش  از رؤیایت است توفیقش 

 یا .هایت را استوار بداردنصیبت شد، پس، از آن، عبور نکن. خداوند توفیقت دهد و گام
 ایمان که کسانى اى) (9)أَقْدامَکُم یُثَبِّتْ وَ یَنْصُرْکُمْ اهللَ  تَنْصُرُوا إِنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا
  .(داردمى استوار را هایتانگام و کندمى یاریتان کنید یارى را خدا اگر اید،آورده

 هـ 9333احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

                                                                                                      
 .1 :محمد - 9
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 رؤیای نور متراکم و بودن نوزاد در دست راست. :825پرسش 

حول و القوة اال باهلل العلی العظیم. اللهم صل علی محمد  الرحیم. و ال الرحمن اهلل بسم
 و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً.

 سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
و ساعت تقریباً هفت و نیم صبح است.در خواب دیدم به  (9)91/6/2393امروز پنج شنبه 

بینم. چند ما ایشان را نمیرند، هرکنم و اینکه چگونه بر ما احاطه دافکر می اهل بیت
ناگهان نورِ متراکمی دیدم، تا جایی که کودکی کوچك و سفید شد و روی دستانم افتاد 
و با دست راستم او را گرفتم. از دیدن او، بسیار خوشحال بودم. به اتاق پدرم رفتم و در 

ینید دك مبارك را ببآنجا، خواهر و مادرم روی زمین نشسته بودند و به آنان گفتم: این کو
وار روی دستان من است. انگار او امام است یا از سوی ایشان فرستاده شده. که معجزه

آنها به من گفتند: او را اینجا، روی زمین بگذار و آنها چادر شبی پهن کرده بودند. کودك 
عد ب پذیرفت و از دستانم آویزان بود. از اتاق بیرون رفتم و به سمت چپ نگاه کردم.نمی

 بازگشتم تا کودك را ببینم. ولی او را نیافتم.
  عراق _ زینب: فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

کودك در دست راست تمثیل بخشش و خیری است که به شما به خاطر یاد خداوند و 
اولیایش، رسیده است. اینکه او هنگام توجه به چپ پنهان شد، به این معنا است که این 

شوی و به دنیا و و تاریکی که جهت چپ در رؤیا بخشش و امداد الهی وقتی غافل می
کند شود. این رؤیا شما را تشویق میاز شما دور میکنی، کند، توجه میبه آن اشاره می

توانی در این دنیا زندگی کنی و که در تمام اوقات، به یاد خداوند و اولیایش باشی. می

                                                                                                      
 )مترجم(. 9331خرداد  21پنج شنبه  -9
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افتد، بر یاد خداوند مداومت داشته باشی؛ از بسم اهلل در هر چیزی که برایت اتفاق می
 متی ستایش و شکر کنی تا آنجا کهگفتن هنگام شروع غذا خوردن تا خداوند را بر هر نع
 .خداوند، اولیایش و فرشتگانش را در هر چیزی ببینی

 هـ 9333احمدالحسن ـ 

 

 ها و غیره.، ماهرؤیاهایی در خصوص شهادتین، مهدی :821پرسش 

الرحیم و صلی اهلل علی نبینا محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم  الرحمن اهلل بسم
 تسلیماً کثیراً.

ی بتول، ای سِرّ به ودیعه نهاده شده در او، سالم و درود به تو. سپاس فرزند فاطمهای 
خدایی که ما را بر شناخت حق شما، هدایت فرمود. آقای من! سپاس خدای را که من 

های شما آگاه شدم؛ ولی نه توسط یك انسان، بلکه با وحیی از جانب خداوند به گام
وت شما در این عالم جسمانی. رؤیاهایی که مایلم متعال و دو سال پیش از شنیدن دع

 شان کنید، به شرح زیر است:تفضّل فرموده، تأویل
سرورم، پیش از اینکه دعوت شما را بشنوم، این رؤیاها را برایتان فرستادم تا آنها را برایم 
تفسیر کنید؛ ولی پاسخی به من داده نشد. شاید به خاطر تغییر دادن آدرس پست 

! ام پس از فراموش کردن عنوانش باشد. ای راستگو، ای یوسف آل محمدکیالکترونی
 امیدوارم این رؤیاها را برایم تفسیر کنید. 

پیش از شنیدن دعوت مبارك شما، در عالم ملکوت رؤیایی دیدم و رؤیا واقعاً روشن بود. 
ته نوش هایی از نورکردم. دیدم که آسمان با حرفمن شبی با دقت به آسمان نگاه می

شده است: ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل. این رؤیا در روزهای بعدی نیز تکرار شد. 
ته شدند. و ها نگاشـ با ستارهیعنی شهادتینهمچنین اینگونه تکرار شد که این کلمات ـ
ظهور کرده است و رفتم تا مردم را به  پس از آن دیدم که ایمان آوردم که مهدی

گفتم: آگاه باشید که برای هر مأمومی، رفتم و میایشان دعوت کنم. میایمان آوردن به 
ظهور کرد؛ پس  گیرد؛ امام شما، امام مهدیامامی است که از نور علمش، نور می

ظهور  به ایشان ایمان بیاوید. وقتی از رؤیا بیدار شدم، بعید شمردم و گفتم: آیا امام
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نیا( نشنیدم و این رؤیا را فراموش کردم. کرده است؟ ولی این را در عالم شهادت )د
هنگامی که در این عالم، دعوت مبارك شما را شنیدم، در حالی که به برادران انصار 

بینم. پس از یادآوری گفتم پروردگار، شما را برکت داد، شما رؤیا دیدید و من نمیمی
م در حال رفتن شما و ایمان آوردنم در این عالم به دعوت مبارك شما، با ماشین خود

تم: گفبودم و برای اولین بار و بین خودم و خدایم، سالم خود را به شما فرستادم و می
ای امام من، ای احمد! سالم علیك. ای ولیّ خدا. ای حجت خدا. فوراً رؤیایی را که دیده 

کنم، به یاد آوردم. بسیار گریه کردم و این رؤیا دعوت می بودم و در آن برای امام
ام در آن را دانستم و فهمیدم که خداوند متعال مرا در این دنیا تأویل شد.... میزان نادانی

خطاب قرار داده و به من فرموده است: کسی که در رؤیا دیدم و به سوی او دعوت 
 بود. کردم، مهدی اولمی

دیدم به این صورت بود که من داخل کعبه بودم و دو سیاهپوست اما رؤیای دیگری که 
ی کشند. من آنها را راندم و دور کردم و در داخل کعبهقد کوتاه را دیدم که سیگار می

 شریف نماز خواندم.
ماه رمضان را احیا گرفتم و خوابیدم،  23و رؤیای دیگر: در شب قدر پس از اینکه شب 

ر ماه د آیند. پس از تصدیق شما در عالم دنیا،زمین فرود میدیدم فرشتگانی از نور بر 
آن  باشم. به دنبالرمضان خوابیدم و احساس کردم در جهانی دیگر بسیار خوشبخت می

در همین ماه رمضان دیدم آسمان باز شد و روحم به آسمان باال رفت در حالی که در 
 داشتم که آسمان برای من باززند. ولی یقین دنیا به جسد من آویزان است و قلبم می

ز ام چنین چیزی را هرگدیدم و آقای من، در زندگیشده است و باال رفتم. ستارگان را می
ندیده بودم. آیا این شب قدر است، آقای من، و آیا این مشابه سخن خداوند متعال است: 

لو نشاء لفتحنا علیهم باب من السماء (از آسمان  خواستیم، برای ایشان دربیاگر می
ی کریم. چهار ماه را دیدم و با خودم گفتم: باید طبق معمول ( تا آخر آیهکردیمباز می

یك ماه ببینم؛ پس باید اتفاقی در دنیا افتاده باشد. این چهار ماه، کامل بودند. پس از 
شود و صد برابر ماه عادی بزرگ ها، به زمین نزدیك میمدتی دیدم که یکی از ماه

کند. چرخد و نورش زمین را نورانی میکند و به سوی قبله میه من نگاه میشود، بمی
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اینجا بود که خدا را شکر کردم و به سوی قبله از خداوند تشکر کردم. ولی یکی با من 
شناسم و از خواب بیدار شدم و احساس کردم که من در عالم ملکوت بود که آن را نمی

شده است؛ بعد  کفن آن دیدم که رسول خدا هستم؛ احساسی از عالمی دیگر. پس از
 را دفن گردند، قائم اول احمد از آنکه وصیت را فرمود و پس از اینکه حضرت

مند سازد و با شما و مند سازید، خداوند شما را بهرههمراه با یارانش ظاهر شد. ما را بهره
و برکاته، حجت من،  با ما، ما را یاری دهد، آقایان من. والسالم علیکم و رحمت اهلل

 .احمدالحسن
  فرزند شما، عبدالوهاب عثمان ـ سوئد ـ مالمو : فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

ی رؤیاهای شما خیر و فضلی از سوی خداوند بر خداوند بر هر خیری توفیقت دهد. همه
وحی  طور که به پیامبران باشد. خداوند با غیب به شما وحی نمود، همانشما می

اءاهلل شما شنمود. به پاس فضل خداوند با این تفضل بزرگ به تو، خدا را ستایش کن. ان
از خداوند برای شما، ثابت بودن و یاری دادن آن را خواستارم. باشی. یافتگان میاز توفیق

شاءاهلل تأویل برخی از رؤیاهایت این است که خداوند با یاری دادن مهدییّن بر شما ان
رسان است. از خداوند خواستارم که بر حق باقی بمانی فرماید و خداوند توفیقتفضل می

آن ثابت بدارد. او سرپرست من است و سرپرست ای، خداوند تو را بر و تا زمانی که زنده
شایستگان. از اینکه دوباره رؤیایت را به تفصیل بیان کردی، از شما عذر می خواهم. اگر 
ی آن را در گذشته از دست رفته است، خواست خداوند چنین بوده است و باید تسلیم اراده

 .خداوند سبحان باشیم. والحمدهلل رب العالمین
 کم ور حمة اهلل و برکاته.والسالم علی

 هـ 9332احمدالحسن ـ محرم الحرام 

 رؤیای زفاف و پوشیدن لباس عروسی. :822پرسش 
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 الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االطهار. الرحمن اهلل بسم
 سالم علیکم.

در رؤیا دیدم که فردا روز زفاف من است و امروز در حال آماده شدن هستم. لباس 
ام که شِنل بلند سفیدی داشت و آرایش کرده، نشسته بودم و خودم را پوشیدهعروسی 

کردم. بعد به من گفتند تمام کردم؛ یعنی خودم را برای فردا آماده میدر آینه تماشا می
کنیم )من در سالن آرایشگاه بودم(. باید همه چیز را برای عروسی فسخ شد، تعطیل می

مان ابتدا تقریباً سه انگشتر به دست کردم و برای فردا نمایی تا ما تعطیل کنیم. از ه
خوردند. ام دور آن غذا میپنهان نمودم. سپس میزی دیدم که رویش غذا بود و خانواده

ش کردم و پیخورد. من به او نگاه میشخص دیگری نیز دور میز نشسته بود و غذا می
کند؛ با توجه به اینکه من این  گفتم آرزو دارم او همسرم باشد یا با من ازدواجخود می

 خواهم.دانم. از طوالنی شدن مطلب عذر میشناسم و اسمش را هم نمیشخص را نمی
امیدوارم امام احمدالحسن این رؤیا را تفسیر فرمایند. خداوند به شما پاداش نیکو عطا 

 فرماید.
 فرستنده: موالیه ـ کویت 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

خواهم عمر مبارکی در خیر و عافیت و ان شاء اهلل رؤیای شما، خیر است. از خداوند می
پذیر است، بهتر است که با ات گرداند. اگر برایت امکانهدایت و پیروی از حق روزی

 .است دهندهزدیکی جویی. خداوند توفیقذبح گوسفندی به خداوند ن
 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 هـ 9332 الحرام احمدالحسن ـ محرم

 رؤیای شکافته شدن مهر نماز و شکسته شدنش. :823پرسش 

الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  الرحمن اهلل بسم
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 تسلیماً.
سالم علیك یا بن رسول اهلل. سالم علیك یا بن امیرالمؤمنین. سالم علیك یا سیدی و 

 و رحمة اهلل و برکاته.احمدالحسن موالی، 
خواهم از تفسیر رؤیایی که دیدم بپرسم. اینگونه آغاز شد که من روی زمین نشسته می

ه و خاك شد. خوانم، شکافته، شکستبودم و دیدم مُهری که معموالً روی آن نماز می
آوری کنم و این کار کمی سخت بود؛ چون هر وقت خواستم آن سعی کردم آن را جمع

ماند و من اندوهناك و ترسان بودم و را جمع کنم، کمی از خاك روی زمین باقی می
 پیش از آنکه بتوان جمعش کنم، بیدار شدم.

دان هستم. هر روز از امام من! از شما، التماس دعا برای خودم دارم. من در کارم سرگر
 تر است. خواهم. خداوند به آنچه در آن هستم، آگاهخداوند آرامش می

اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً. اللهم عجل لولیك 
 الفرج.

 فرستنده: سرمد انصاری ـ استرالیا 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.
اهلل رؤیای شما خیر است و تأویل آن، دور و جدا شدن برخی از افراد نزدیك و شاءان

باشد. از خداوند خواستارم که شما را موفق بدارد، تسدید نماید و شما متصل به شما می
 رپرست من و سرپرست شایستگان.قدم فرماید. اوست سرا بر حق ثابت

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
 هـ 9332 الحرام احمدالحسن ـ محرم

 رؤیای گرفتن قرآن و قرار دادن دست بر روی آن. :824پرسش 

الرحیم. الحمدهلل رب العالمین. اللهم صل عل محمد و آل محمد االئمة  الرحمن اهلل بسم
 کثیراً.و المهدیین و سلم تسلیماً 
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سالم و رحمت و برکات خداوند بر حجت خداوند و پدر مستضعفان. سالم بر برادران 
انصار و کارکنان سایت. رؤیا را به طور کامل به یاد ندارم.... ولی گویا کسانی مرا دعوت 

کردند تا اهل آتش شوم و من نپذیرفتم و ترسیدم. به من گفتند که با من دست می
دادن را رد و چیز ترسناك و ناپسندی بود. بسیار ترسیدم و دست بدهند )مصافحه کنند(

مد اح فأسحالی که در مکانی نشستم و برادر کردم. پس از آن گویا خودم را دیدم، در 
بُورِكَ مَنْ فِی  دانیهم نشسته بود و گفت: چرا نپذیرفتی از اهل آتش شوی؟؟ آیا نمی

؟ به او گفتم: چنین قصدی نداشتم. (شده استآن که در آتش است برکت داده ) النَّارِ 
به من گفت: پس قرآن را بگیر و دستت را روی آن بگذار و بگو: خداوندا! مرا در آتش 
قرار بده.... بسیار ترسیدم و در درونم از این کلمات آشوبی به وجود آمد؛ زیرا کلماتی بود 

وی دست راستم را ر که گفتنش سخت بود و به قرآن قسم که کار سختی بود.... ولی
تم: بیا، گفکشیدم و به او میشنیدم. فریاد میقرآن گذاشتم و قسم خوردم و چیزی نمی

خورم.... تا اینکه مانند موجی خورم و قسم میشنوم، قسم میروی؟.... بیا، میکجا می
 وارشد و مکان تغییر کرد و خودم را با برادر مخیم حسین دیدم. من دور میدان دایره

خواندم، تا جایی که یادم ی توحید را میچرخیدم در حالی که سورهچرخیدم و مییم
نیست چند مرتبه شد، ولی خیلی زیاد بود. تا اینکه.... مخیم حسین شروع به فریاد زدن 

 باالی گفت.... نوری باالی سرش آشکار شد.... نورینمود و چند مرتبه چرخید و می
متوقف شدم و پس از آن آماده شدم تا با آتش از بین شد..... پس از آن  آشکار سرش

ی توحید را به خاطر آمرزش بروم و با آن شخص، دست بدهم..... گویا آیات و سوره
دانستم.... پس از آن، احساس کردم خودم خواندم؛ چون در ابتدا مُردّد بودم و دلیل را نمی

. ان شاء اهلل والحمدهللا گفتم.... های چهارگانه ررود.... و شهادتروحم از من بیرون می
 رؤیای خوبی باشد. وعلیکم السالم و رحمت اهلل و برکاته.

  FINLAN ـ تمارا مراد: فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
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 کثیراً.
ا در هایت رو خوبی و بشارتی است. خداوند توفیقت دهد و گامرؤیای شما، برایت خیر 

رضایت و خشنودی خداوند سبحان و متعال استوار بدارد. از خداوند خواستارم که از شما 
ی برادران و خواهران مؤمن، هر آفت و بیماری بدنی یا روحی را دفع کند. او و همه

 سرپرست من است و سرپرست شایستگان.
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء یا من یجعل )این دعا را همیشه و با حضور قلب بخوان: 

ی کسای ) ....( الشفاء فیما یشاء من االشیاء صلِّ علی محمد و آل محمد و اجعل الشفاء
که شفا را در هر چیزی بخواهد، قرار کسی که نامش درمان است و یادش شفا. ای 

گویی اسم شخص را میو  (.... بیاور و شفا ،رود فرستمحمد دآل  دهد. بر محمد ومی
 (شفائی)گویییعنی میکنی ( استفاده مییاء متکلماز )یا منظور خودت نیستی، و اگر 

یا ارحم ) (مرتبه 93) (یا ربّ) (مرتبه 93) (هللا یا)با این نامت از این بیماری  (شفای مرا)
 .(مرتبه 93) (الراحمین

 اهلل و برکاته.والسالم علیکم و رحمة 
 ـه 9332ـ  محرم الحرامـ  احمدالحسن

 رؤیای از بین بردن مانع سنگی از سر راه مردم. :820 پرسش

 ئمةاال محمد آل و محمد عل صل اللهم. العالمین رب الحمدهلل. الرحیم الرحمن اهلل بسم
 .کثیراً تسلیماً  سلم و المهدیین و

درود و رحمت و برکات خداوند بر برادران  سالم و رحمت و برکات خداوند بر احمد قائم.
 انصار اهلل که همیشه دوستشان دارم. انصار اهلل.

ـ در دعوت آل محمدتر از ایمان آوردنم به دعوت حق ـچهار سال پیش یا بیش
ار در ی انصغفلت و ظلمتی که بودم، این رؤیا را دیدم. در عالم رؤیا گویی در حسینیه

خواستم، م. نشسته بودم و وقتی برای بیرون رفتن از حسینیه برشهر ناصریه نشسته بود
من  ـ دستم را گرفت و بهخداوند در کارش گشایش حاصل کنداستاد فاضل ضیا زیدی ـ

آید. نشستم و منتظرش ماندم. وقتی سید روی؟ سید احمد به زودی میگفت: کجا می
مت نیز نزدیك سید و سآمد، یکی یکی به انصار سالم کرد و نشستیم. من  احمد
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راستش نشستم و به او عرض کردم: )موالی من! شیخ سالم( )شیخ سالم از اهالی 
حسن احمدالگوید: باشد(. مهم این است که به او عرض کردم: )شیخ سالم میناصریه می

باشد(. سید می ی امام مهدیخواند، چگونه وصی و فرستادهحتی نماز صبح نمی
ت: آیا عاقالنه است شیخ سالم چنین سخنی بگوید. شیخ سالم به من گفاحمدالحسن 

جده ساحمد دوست من است. سپس سید بلند شد و رو به قبله کرد و زمانی که سید 
کرد. وقتی سید نماز را ادامه داد، شروع کرد، علیه شیخ سالم و برای هالکتش دعا میمی

دیدمش و فقط صدایش را به ناپدید شدن و پناه شدن نمود تا اینکه دیگر من نمی
 شنیدم. رؤیا به پایان رسید.می

در عالم دنیا و تقریباً سه ماه پس از دیدن این رؤیا، شیخ سالم در شرایط بسیار مبهمی 
کسانی که علیه دعوت  کشته شد و از دنیا رفت. مهم این است که آیا سید احمد

دران انصار خواستارم که پاسخ از دیگری؟ از برا کند، یا چیزایستند را مثالً هالك میمی
 یا از یکی از انصاری که توانایی تأویل دارد، باشد. سوی احمد قائم

 رؤیای دوم:
وارد دعوت شدم و آن را تصدیق کردم و به آن ایمان آوردم.  2393در ماه رجب سال

داره اپس از ایمان آوردنم، رؤیایی دیدم. گویا به دنبال شغلی بودم. به من گفتند: این 
مند است. این اداره، زیر نظر شهرداری است. مهم مدیر دارد و به چند کارمند نیاز فقط

 ها را باز کردم و شخصاین است که وارد اداره شدم و مدیری آنجا نیافتم. درِ یکی از اتاق
ای را در آن دیدم که خوابیده بود. اتاق دوم را باز کردم و همان شخص را هفده ساله
م باشد. وقتی خواستیدم و در درونم یقین کردم که او جن است و انسان نمیخوابیده د

بازگردم، جلوی درب به من رسید و به من گفت: این جن مدت کمی است که منتظر 
باشد. نگاه کن: من دختر هستم و پسر نیستم. یقین کردم که او دختر است. به من می

دارم. به او گفتم: من تو را دوست ندارم.  گفت: این دختر از جنّیان است. من او را دوست
شکل او به صورت واقعاً ناپسندی تغییر کرد. از او ترسیدم و به او گفتم: نه نه نه. من تو 

ای در ناصریه و پشت بیمارستانی خارجی رفت. آن را دوست دارم. پس از آن به منطقه
ها، دو زن و یك مرد جن جن مرا دنبال کرد. همراه او دو نفر دیگر هم بودند که مجموع
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ها و انصار شد. مهم این است که وقتی پشت بیمارستان رفتم و نبردی بین پلیسمی
مقتدی صدر در جریان بود، چسب کوچکی دیدم که بر پای جنِ مرد بود. آن را باز کردم 

تم شناخای رفتم که آن را نمیو تصور کردم از دستش خالص  شدم. پس از آن به خانه
ن دو اتاق بود. اتاق دومی، انگار اتاقی در پالتاك بود؛ ولی گویا اتاقی سنگی و و در آ

ها مرا بازداشتند. من به آجری بود. خواستم واردش شوم. انصار در آنجا بودند. ولی جن
جن  برم. آنها لبخند زدند وآنان گفتم: بروید وگرنه شما را هم مانند دوستتان از بین می

دم به کرمیرند. تالش میامید شدم که آنها نمی د، وارد شد و ناسومی که دوستشان بو
انصار در اتاق مجاور ملحق شوم. ولی چگونه؟ لباسم را در آوردم و آنان را با لباس زدم 

هایشان زشت و ترسناك شد. مجددا فریاد زدم و دو و صدا زدم: یا احمدالحسن. صورت
دم ایشان حرکت کردم یا آنان را با لباس ز گام به عقب بازگشتند. اینجا بود که به سوی

هایشان بیشتر زشت و ترسناك شد. از و دو بار فریاد زدم: ای یمانی آل محمد! صورت
آنان رهایی یافتم و به اتاق انصار رفتم و فقط سه مرد یافتم که آنها هم مهمان بودند و 

گفته شود،  اینکه سخنی انصار نبودند. به آنها گفتم: انصار کجا هستند؟ گفتند: پیش از
 رفتند.

 رؤیا تمام شد. آیا امکان تأویل وجود دارد؟ والسالم علیکم.
 حسین تمیمی ـ عراق : فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

داوند ی خخداوند بر هر خیری توفیق دهد. اینگونه که فهمیدی، نیست. این فقط اراده
د تا براست که هر کسی را که بخواهد و سنگی برای لغزش راه مردم باشد، از بین می

سببی برای گمراه شدن مردم نشود؛ مخصوصاً کسانی که برای گمراه کردن مردم از 
اطین باشد. شیرؤیای دوم شما، بشارتی برای شما میکنند. ان شاهلل دروغ استفاده می

قصد بازداشتن راه حق را از شما دارند، ولی به فضل خداوند، خداوند سبحان شما را از 
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بخشد. الحمد هلل. او سرپرست من است و سرپرست مکر و فریب ایشان رهایی می
 شایستگان. والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 هـ 9332الحرام  ماحمدالحسن ـ محر

 ی دعوت یمانی.رؤیای پدرم و بحث درباره :829پرسش 

بسم اهلل الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 
 تسلیماً.

ی یکی از نزدیکان بودم. پدرم بر ما وارد شد. وقتی به تلویزیون یا صفحه گویی در خانه
ه در آن دیدیم کی پخش زنده بود و خیابانی میکردیم، برنامهمیشیشه ای بزرگی نگاه 

ها و دیگری لباس تکاوران را پوشیده بود. دو پلیس ها لباسدو نفر هستند. یکی از آن
تی دانیم شما بر حق هستید. وقنفر از انصار آمدند ولی متعرّض آنها نشدند و گفتند: می

ون شد و انصار از آن سالم بیربادل آتش شنیده میوارد خیابان شدند، صدای انفجارها و ت
ام را برایش آشکار نکردم کردم؛ ولی عقیدهآمدند. من با پدرم در مورد سید بحث میمی

وگویی در مورد دعوت یمانی باشم. من در خواب بودم و گفتبا اینکه من در دعوت می
 ؟أویل این رؤیا چیستشکل گرفت و او در شك بود تا اینکه رؤیا به پایان رسید. ت

کنم پدر، خواهر و مادرم را هدایت کند و از درخواست می احمدالحسن از امام 
تان برای مادرم، درخواست دعای شفا دارم؛ بیماری ایشان دایمی است. موالی جناب

من! امیدوارم با چشم رحمت و مهربانی به من نگاه کنی، و توفیق برای شوهرم، موفقیت 
 را جزو انصار مؤمن قرار دهی.او اینکه ام، و هایم، و برکت در دختر یك سالهدر درس

  بنت یمانی ـ عراق ـ ناصریه : فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

ست ا من سرپرست از خداوند خواستارم شما را توفیق دهد و بندگانش را هدایت کند. او
ا من ی) :برای شفا، این دعا را همیشه و با حضور قلب بخوان. شایستگان سرپرست و
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اسمه دواء و ذکره شفاء یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من االشیاء صلِّ علی محمد و آل 
 کهکسی که نامش درمان است و یادش شفا. ای کسی ای ) ....( محمد و اجعل الشفاء

....  و شفا ،محمد درود فرستآل  دهد. بر محمد وقرار می شفا را در هر چیزی بخواهد،
تفاده ( اسیاء متکلماز )یا منظور خودت نیستی، و اگر گویی اسم شخص را میو  (بیاور
 93) (هللا یا)با این نامت از این بیماری  (شفای مرا) (شفائی)گویییعنی میکنی می

 .(مرتبه 93) (یا ارحم الراحمین) (مرتبه 93) (یا ربّ) (مرتبه
 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
 ـه 9332ـ  محرم الحرامـ  احمدالحسن

 رؤیای یمانی و نزدیك بودن فرج. :827 پرسش

سالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته. من مدت کوتاهی است که جزو مؤمنان به دعوت 
 احمدالحسن، یمانی وکنند که سید هستم و چند رؤیا دیدم که همگیِ آنها تأکید می

کنند که فرج و ام تأکید میدعوت شما، دعوت حق است. همچنین رؤیاهایی که دیده
ی کارها و امورم را گشایش بسیار بسیار نزدیك است. این موضوع باعث شد تا همه

ی جدید به همراه یکی از دوستانم در اینجا متوقف کنم. حتی باعث شد تا از شروع پروژه
ی او و تالش خودم، اجتناب کنم و به همراه او وارد این کار نشوم، تا مایهآلمان با سر

و او را رها کنم و به عراق بازگردم. بنابراین کارها را رها  ،مجبور نباشم همراه او باشم
کنم و همواره منتظرم تا چیزی کردم و به جایی رسیدم که هیچ کار جدیدی را آغاز نمی

 اتفاق بیفتد.
دهم، نصیحتم فرمایید. آیا منتظر باشم یا خواهم در آنچه انجام میشما می آقای من! از

 کارم را اینجا به پایان برسانم و وارد این پروژه شوم؟
خواهم آخرین رؤیایی را که دیدم، برایتان تعریف کنم. در خواب دیدم در یك شهر می

 شود واین شهر آزاد می گویم. ناگهانروم و با او سخن میاروپایی با زن جوانی راه می
نظمی و هرج و مرج در پایان آن، انگار بازار مردمی در عراق است و این بازار در بی

باشد. من به آنها گفتم: باالی این نردبان بروید. آن نردبان در بازار وجود داشت. این می
یکی از  .ی تپه یا شهر یا ساختمانی بلندی داشتنردبان در زمین رفته بود و به اندازه
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نزدیکان من که از دنیا رفته بود، آنجا بود. نامش حسین بود و مردم را به باال رفتن 
 گردند و باالمیدهد و بیشتر مردم، بازی راه، نبردی رخ مینمود. در میانهتشویق می

دهم. وقتی رسیدم، ساختمانی بود و در آن نیز روند. ولی من به باال رفتن ادامه مینمی
 آتش بود. نگاران و تبادلنظمی بود. در آن کشتار و همچنین روزنامهمرج و بیهرج و 

ولی سمتی از این رود که من در آن بودم، خشك بود؛ این ساختمان کنار رودی بود. 
ند های اروپایی در آن بلآنجا فقط گِل بود. اما سمت دیگرش، شهر اروپایی بود که پرچم

ی آنها دوستم ش در حال شنا کردن بودند. از جملهشده و جشن گرفته و مردم در کنار
بود که با ایشان بود؛ نامش احسان بود و رود در سمت ایشان، آب بود و گِل نبود. 

ینید در بای در رود بود که بین آنها فاصله انداخته بود. از آنها پرسیدم: آیا نمیفاصله
ا از آنها به من پاسخ داد: م اند. یکیشان کشته شدهشهری که در کنار شما است، برخی

به آنها ارتباطی نداریم. این وضعیت آنها، دست خودشان است. پس از آن، سیلی از 
های درخت خرمای ایستاده دیدم که در رود در حال جریان بود و هر چیزی در بستان

مسیرش از اروپا در حال روان شدن بود. دوستم احسان را صدا کردم که بیرون بیا. سیل 
برد. با توجه به اینکه دوستم به دعوت ایمان ندارد. ولی سیل آنها را در بر ا را میشم

گرفت و در سختی افتادند. سیل به سمتی از شهر که رودش گِلین بود ادامه پیدا کرد. 
ی نجف است. او را صدا زدم، ولی برادرم در گل بود؛ با توجه به اینکه برادرم در حوزه

های بزرگِ سیاه رنگی آمدند و برعکس سیل این سیل، کشتیبیرون نیامد. در وسط 
دند. آمآمد، آنها نیز باال میآوردند. هر قدر سیل باال میکردند و صدایی درمیحرکت می

به ما خبر داده است.  گویی است که عیسیپس از آن، به آنها گفتم: این همان پیش
تی؟ اش را چگونه شناخیکی از آنها که مسیحی بود از من پرسید که عیسی و پیامبری

ریختن ی رود، شروع به فرو اند. کنارهبه ما خبر داده به او عرض کردم: اهل بیت
خواستم به او کمك کنم، ولی نتوانستم. کرد و زن پیری از کناره، آویزان بود و من می

گفت: ام. صدایی شنیدیم که میه من گفت: مرا رها کن و برو؛ که من به پایان رسیدهاو ب
به سوی بوستان بروید. بوستان در ارتقاع بلندی  بود. دیواری ضخیم وجود داشت. من 

د و شرفتیم. نور بزرگی از این بوستان خارج میو مسیحی به سختی از آن، باال می



 
109 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

زد که در امن و امان است. ما با ترس وارد شدیم. می صدایی از درون این بوستان صدا
مسیحی پنهان شد و من تنها ماندم. شیری دیدم که با سرعتی بسیار به سوی سیل 

 رود. من در جای خودم ایستادم. از کنارم رد شد و به سوی سیل رفت.می
 ؟کار کنم آقای من! مرا نصیحت فرما. از شما امید پاسخ دارم، آقای من، احمدالحسن. چه

ثباتی ی کارهایم متوقف شده است و احساس بیخواهم؛ چرا که همهنصیحتی می
 کنم.می
 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

به کارت ادامه بده. نگذار ایمانت خداوند شما را بر هر خیری توفیق دهد. به طور طبیعی 
ن اطمینان ای برای زیاد شدو کارت داشته باشد؛ بلکه آن را وسیله تأثیر سلبی بر زندگی

نچه را فرماید و آو یقین و پایدار شدنت قرار بده. هنگامی که خداوند بر مؤمن تفضّل می
یچ شود و به هزوده میشناساند، اطمینان و یقینش افکه اتفاق خواهد افتاد را به او می

ورزد و از بین رفتن یا به دست آوردنش برایش مهم نخواهد چیزی از این دنیا اهتمام نمی
 است و من سرپرست خواهم شما را در هر خیری موفق بدارد. اوبود. از خداوند می

 شایستگان. سرپرست
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 هـ 9332 الحرام احمدالحسن ـ محرم

 رؤیای فرار کردن و نجات. :828پرسش 

 بسم اهلل و باهلل و الصالة و السالم علی خیر خلق اهلل و آله الطاهرین الطیبین.
! قَدَر و الطاف خداوندی، مرا اینگونه قرار داد که با دعوت احمدالحسنآقای عزیزم، 

شریف شما، آشنا شوم و مدت کوتاهی است که به طور مرتب در مورد آن تحقیق کنم؛ 
کنم که از زمانی که دعوت را های برادران انصار در پالتاك. انکار نمیدر آغاز از تالش
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وم، ششوم. هر وقت وارد غرفه میحت میشنوم، راتپد. هر وقت آن را میقلبم میشنیدم، 
ام قرار دارم. در روزهای اخیر، رؤیاها من بسیار شده کنم بین دوستان خداییاحساس می
 ترسمی آنها، جست وگریخت است و از آنها، مسرور و خوشحال شدم. ولی میاست. همه

د، من، نظر بدهیدانم. در مورد رؤیای های پریشان یا چیز پنهانی باشد که من نمیخواب
خداوند شما را حفظ کند. اگر من شایسته و الیق دعوت شما هستم، به من بشارت دهید. 

ام راهنمایی کنید. اگر هم خدای ناکرده، از این بخشش محروم هستم، مرا در سرگردانی
خداوند ماورای این منظورها است. خداوند به شما بهترین پاداش را بدهد و مرا از برکت 

 مند سازد.هرهشما، ب
یم، کنکنیم. هر کدام از دشمنان فرار میهمسرم رؤیا دیده است که ما دو نفری فرار می
م رسیم. ناتوان و سرگردان شدیای میولی بدون اینکه صورت آنان را بشناسیم. به دره

که راه رهایی کجا است. ناگهان من به آسانی، که انتظارش را نداشتم، دره را طِی 
مسرم شوکه شد و او نیز چنین قصد کرد و کار بر او آسان شد. دره را طِی کنم. همی

کردیم و همسرم در خواب به من گفت: این، همان دره است. سبحان اهلل. آن را به 
آسانی طی کردیم و با این سخن بیدار شدم. رؤیا به پایان رسید. تأویلش چیست. 

ام دهید و امیدوارم برای من و خانوارا بپذیرترین سالم ممایهترین و گرانترین و بزرگگرم
 .برکاته و اهلل رحمت و علیکم دعا کنید. والسالم

   مغرب  ـ مهدی مغربی: فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

 است من سرپرست او. دهد را بر خیر آخرت و دنیا، توفیق شما کهخواهم می خداوند از
شد؛ اینکه باان شاء اهلل در این رؤیا، بشارت خوبی برای شما می .شایستگان سرپرست و

 دهد؛ کسانی کهخداوند شما را از شیاطین انس و جن که دشمن شما هستند، نجات می
ز آن در امان بدارد. ان شاء اهلل هدفشان هالکت شما در جهنم است. خداوند شما را ا
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طور که در رؤیا بود، رهایی و عاقبت شما با تفضّل و بخشش خداوند بر شما، همان
 رسیدن به حق باشد.

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم
 هـ 9332 احمدالحسن ـ جمادی اآلخر 

 رؤیای سیاره و ستاره. :826پرسش 

الصالة و السالم علی اشرف الخلق محمد و علی اهل الرحیم و افضل  الرحمن اهلل بسم
 بیته الطیبین الطاهرین االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً.

های آقا و موالیم، قائم آل محمد! خداوند پاداش .برکاته و اهلل رحمت و علیکم سالم
ای بزرگ بدارد. آق شما را به جهت مصیبت وارد شده بر پدر آزادگان، امام حسین

 خواهم که شما را حفظ و تسدید فرماید. اما بعد.... موالی من! من ـمن! از خداوند می
ام ی آزمایشگاهی را انجـ دو بار عمل لقاح مصنوعی با لولهبرم به خدا از منیتو پناه می

خواهم دادم؛ ولی موفق نشد. بار دوم، هیچ یك از خانواده یا نزدیکانم را از اینکه می
مطلع نکردم. ولی یك هفته پس از انجام عمل، همسر پسر عمویم در عالم  عمل کنم،

 رؤیا دید. او حتی نام مرا در رؤیا به یاد آورد. 
را دید که به او فرمود: به محمد و همسرش بگو که  احمدالحسن او در رؤیا امام 
شان نکرده است، برای داشتن فرزند، تالش نکنند. اکنون فرزندی روزیاگر خداوند هم

باید برای این دعوت مبارك اقدام کنند؛ این برایشان خوب است و آنها را به باالترین 
رد و به او فرمود: آیا آن با دست مبارکش به آسمان اشاره ک رساند. امام مراتب می

ت، ای که کنار سیاره اسبینی که در کنارش است؟ نظیر آن ستارهسیاره و ستاره را می
باشد. آقای من، ای قائم آل محمد! من پس از دو هفته عمل لقاح منزلت آنها می

آمیز نبود. ولی خدا را به خاطر این نعمت مصنوعی را انجام دادم؛ ولی عمل، موفقیت
کنم؛ چرا که با این رؤیا از سوی یکی از خواهران انصاری به من ش و شکر میستای

ام؟؟ هر بشارت یا روزی داده شده است. شاید تفسیری جز آنچه داشته باشد که فهمیده
کنم. موالی من، شما مرا با آورم، خدا را شکر و ستایش میوقت این رؤیا را به یاد می

اوند درخواست دارم که به حقّ زهرای بتول به دیدار شما زبان پاکتان یاد نمودید. از خد
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ام نشده و کنم که فرزندی روزیـ بسیار خدا را شکر میالحمد هللمشرّف شوم. من ـ
است؛ پیروی از حسین زمان. اکنون  ام شدههای خداوند روزیاطاعت از  حجتی از حجت

تمند بودند؛ عابس و حر جهاد نمودند چقدر سعاد کنم کسانی که با حسیندرك می
ان در کنم از شهیدکه خداوند از آنها خشنود باشد. آقای من، ای قائم آل محمد! دعا می

خواهم اگر در نوشتن این نامه می ـ عذرو پناه بر خدا از منیت پیشگاهتان باشیم. من ـ
قدر داند که من با این رؤیای مبارك چی کالم نمودم؛ ولی خداوند متعال میاطاله

های بسیاری، دن نامهخوشحال شدم. همچنین از برادران هیئت علمی، به خاطر فرستا
کنم. خداوند به شما پاداش نیکو دهد و شما را موفق گرداند و برای عمل عذرخواهی می

ها تان بدارد. ما را در دعا فراموش نکنید. خداوند بهترین پاداشبا قائم آل محمد ثابت قدم
اسخی های بسیاری فرستادم و پهایم را بدهید؛ من نامه. امیدارم پاسخ نامهرا نصیبتان کند

ای ادبی کردم یا با کلمهدریافت نکردم. آقای من، قائم آل محمد! در پناه خدا. اگر بی
 کنم. والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.خطا نمودم، از خداوند و شما عذرخواهی می

 ادانوره سویفی ـ کان: فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

خداوند به شما بر هر خیری توفیق دهد. از خداوند خواستارم که در دنیا و آخرت به شما 
است  نم سرپرست گرداند. اوتان لباس عافیت بپوشاند و فرزندانی پاك و مبارك روزی

 شایستگان. سرپرست و
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 هـ 9332 احمدالحسن ـ جمادی اآلخر 

 .المؤمنین رؤیای امیر :835پرسش 

بسم رب المستضعفین. الحمدهلل رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة 
 و المهدیین و سلم تسلیماً.
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ام که به ایستاده دو ماه پیش گویا در عالم رؤیا دیدم با امیرالمؤمنین علیتقریباً 
شکل یك مردِ با هیبت و با لباس عربی سفید و خوشحال و بشّاش بود. چند قدم و بدون 

 نشست.... به رو در رو سخنی با ایشان راه رفتم. امام روی فرشی نزدیك مردی وهابی
امام  رویشناسی؟ این علی بن ابی طالب است. روبهمیوهابی گفتم:.... آیا این مرد را 

 نشسته بودم.... وهابی ترسید، لرزید و زبانش بند آمد؛ پس از آنکه بد زبانی کرده بود....
حمت الیمانی و راحمدالحسن والحمدهلل رب العالمین و السالم علی سیدی قائم آل محمد 

 کنید.اهلل و برکاته. امیدوارم تأویل رؤیایم را بیان 
   ـ عراق  جعفر ابو: فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.
دهد. رؤیای شما به این معنا است که دعوت حق را  توفیق خیری را به هر شما خداوند

و پس  شوددشمن و ناصبی است. ولی او شوکه میبه شخصی رساندی که این شخص، 
 از اینکه دلیل دعوت حق در این زمان برایش اقامه شود، امکان هیچ پاسخی ندارد.

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم
 هـ 9332 احمدالحسن ـ جمادی اآلخر 

 

 .برهنه ی گم کردن کفش و رفتن پارؤیا :831پرسش 
یا آ .رودراه می ،و بدون آنگم کرده است بیند کفشش را در خواب میمرتب  (زنم)همسرم 

  .از شما متشکرم .تواند این خواب را تفسیر کندمیکسی 
 لبنان  ـ Samir :فرستنده

 :پاسخ
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم
سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل

 .کثیراً
باشد میدنیوی است که او در آن وضعیت به معنای مکان استقرار یا  رؤیاکفش در 

 .دهد توفیق خیری هررا بر  شما خداوند .شودمنتقل می ،که به آناست یا مکانی 
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9332 جمادی اآلخر  ـ احمدالحسن

 

 .تی نجاتشرسیدن به کو  ی زیارت امام حسینرؤیا :832پرسش 

رمضان از همان سال و پس از  3 رمضان یا 93یا  99 ،3و در شب پیش سال  1
دراز کشیدم و خودم را در کربال دیدم که با دیر وقت  ،کرده بود اماینکه درس خسته

و از درب پشتی  هر دو بر امام حسین .کنمحرکت می او را ببینم متوانکه نمیکسی 
کردند و صحن امام بسیار شلوغ برخی به من اشاره می .و مقابل باب القبله وارد شدیم

ودند پوسترهای انتخاباتی بلند کرده ب وحضور داشتند  ونبسیاری از سیاسی جادر آن .بود
رون دهم صدام را  .بودندسایرین لبی و چ ،باججی شانمیان درآید طور که یادم میآنو 

مرا  ،پس از آن .رفتخندید و در بین الحرمین راه میاو بسیار می ؛پوستر مشاهده کردم
رسیدیم  (کشتی نجات) «سفینة النجاه»شویم و به خارج راهنمایی کرد تا از باب القبله 

 عیبه طور طبی .بعد امام به من اشاره کرد .وجود داردنزدیك باب القبله در حال حاضر که 
به طور  .ندیدمکسی را ولی  ؛است ردم که ایشان امام مهدی در خواب احساس ک

ه و به من فرمود کخواهم رسید به من اشاره کرد که با ایشان در کربال به شهادت قطع 
 .رسیو با من به شهادت میشود می اتکنی و دو کودك از او روزیبا فالنی ازدواج می

 :به من فرمود .سفارش کنمتا فرزندانم را به مادرم اجازه دهید  :من به او عرض کردم
خداوند  .ندمنیازمبه آن و  رؤیابه تعبیر امیدوار  .به پایان رسید رؤیا .وقت بسیار داری .خیر

 .بداردرا استوار  انهایتبه شما توفیق دهد و گام
 عراق  ـجعفر غریب  :فرستنده
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 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

ه کوجود دارد روشنی موارد  رؤیادر  .هایت را استوار بدارددهد و گام تخداوند توفیق
ست که ی شخصی ابه معن ،دیدی رؤیاام حسین که در فقط صد .باشدنمی تأویلنیازمند 

از جمله  ؛دهداو انجام می هایمانند کارهجانشین او در حکومت عراق شده و کارهایی 
بشارتی  ،ودب رؤیااما رسیدن شما به کشتی که در  .نامؤمنتبعید و زندانی کردن  ،کشتار

 .دهیحق را یاری می ،هللاءشارسی و اناست که به حق میهنگام برای شما در آن 
توفیق دهد و خداوند شما را جزو  ،تشما برای یاری دعوت مهدی این امّخداوند به 

 .دهدیاری می هاافرادی قرار دهد که حق را با آن
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 ـه 9332 جمادی اآلخر  ـ احمدالحسن

 رؤیای سوار شدن ماشین و باال رفتن از ساختمانی که پله دارد. :833پرسش 

برکاته.... آقای من،  و اهلل رحمت و علیکم ، سالماحمدالحسنآقا و موالی من، 
از طریق رؤیا به شما ایمان آوردیم؛ با توجه به اینکه احتماال از شما نخواهم شنید. من 

کردم و دوستی لبنانی داشتم که شیعه و نامش محمد بود و برادری در لبنان زندگی می
آمد. رؤیا: در راهی ایستاده بودم که درختی ز من بدش میداشت که نامش علی بود و ا

ای بر دوشم داشتم که تقریباً خالی بود مگر مقداری دستمال کاغذی. از نداشت و کیسه
ی خالی را بر دوش دارم؟ با خودم گفتم: دستمال کاغذی خودم پرسیدم که چرا این کیسه

و جلوی من ایستاد و در آن همان  کوچك، شاید به آن نیازمند شوم. ناگهان ماشینی آمد
ـ و برادرش علی بود. محمد به من نگاه کرد و مرا صدا زد که محمدشخص لبنانی ـ

سوار ماشین آنها شوم تا مرا با خودشان برسانند. ولی گویا برادرش علی مخالفت کرد که 
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 سر وگفت ابو یامن همراهشان سوار شوم. محمد به او نگاه کرد؛ گویا به برادرش می
شوند. ماشین ایستاد و ما مقابل ساختمانی پیاده شدیم. چند پله باال رفتم. ساره سوار می

 هایی قفلدری باز شد. داخل شدم و بازارهای بسیار تمیزی دیدم؛ ولی در بازارها اتاق
شده بود. به سمت راستم نگاه کردم. مرد سفید با قامتی متوسط دیدم. در سمت راست 

گوید: من منتظرت بودم، به سوی د. به من نگاه کرد؛ گویا به من میاش خطی بوگونه
خواهی راهنماییت کنم؟ به او گفتم: بله. او راه افتاد و من در من بیا. به من گفت: آیا می

گفت: این کنارش. چند پله باال رفتیم و با دستش به در بازی اشاره کرد؛ گویا به من می
 یا بسیار نورانی است....سرورم، رؤیا به پایان رسید....در. جلوی در ایستادم. دیدم دن

ت: گفای باالی سرم خیمه زده بود و به من میرؤیای دوم: صدایی آمد که چون خیمه
دانم شما چرا است؟.... آقا و موالی من، من می دانی چرا امام ناراحت و رنجیدهآیا می

عا ام. التماس دو من خسته و درمانده ناراحت و رنجوری؛ اما مایلم خودتان تأکید فرمایید
از جنابتان دارم و اینکه بر سرم دستی بکشی، بر این فرزندی که در حرکت به سوی 

دچار لغزش و خطا شده، ای آقای من! سرورم، ایمان  ی زهراـ و فاطمهپدران ماشما ـ
 نصاری کهایم، خسته، خسته. آقای من، دعا کنید از اآوردیم و به خدا سوگند، خسته

کنم. والسالم از شما تقاضا می  کنند، باشم. به جدت محمدامرتان را اطاعت می
 علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

  عبدالرحمان هنیدی ـ استرالیا : فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهديین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

از خداوند خواستارم که خیر آخرت و  .بدارد استوار را هايتگام و دهد توفیقت خداوند
ما خداوند به ش .شايستگان سرپرست است و من سرپرست ات گرداند. اودنیا را روزی

پاداشی نیکو دهد؛ که حق را در زمانی ياری داديد که در آن، ياور اندک است. رؤيايت 
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برای شما است و خداوند به زودی محقّق شدن رؤيايی که ديدی را به شما بشارتی 
هلل. شاءکند. انارت، گشايشی حاصل مینشان خواهد داد و به زودی خداوند برايت در ک

 ترين مهربانان است.او مهربان
 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 هـ 2341 ـ جمادی اآلخر  احمدالحسن

 و شبیه شدن به او. رؤيای رسول خدا :843پرسش 

در میان گروهی از مردم حرکت  در رؤیا دیدم که با رسول خدا حضرت محمد
ناراحت و اندوهناك بودند و من نیز اینچنین بودم. با ایشان حرکت  کنم و ایشانمی
کردم و مردم پشت ما بودند تا اینکه جلوی درب منزل رسیدیم. آن را کوبیدم و برای می

داخل شد و پس از ایشان، من نیز داخل شدم و پس از  ما باز شد. سپس رسول خدا
در سمت چپِ اتاق در  رسول خدامن، مردم به اتاقی که بزرگ نبود وارد شدند و 

بنشینم. ولی قطعه نانی دیدم  رفتم تا کنار رسول خداباالیش نشست و من نیز می
که روی زمین افتاده است. بسیار ناراحت شدم و نان را برداشتم، بوسیدم و نان را در 

خالی  ی مردم نشسته بودند و جای من سمت راست رسول خداکناری نهادم. همه
پس نماز خواندم. دو رکعت کامل خواندم. سپس سالم دادم و هنگام پایان نمازم، بود. س

است. بعد نگاهم  را دیدم، قسمتی از آن که باالی زانوی ایشان ران رسول خدا
های های ایشان مانند دانهرا از آن برداشتم. ایشان را در حال لبخند زدن دیدم. دندان

درصد  14یشان رفع شده بود. اینگونه یافتم که تقریباً مروارید بود. ناراحتی و خشم از ا
شباهت دارم؛ ولی ایشان سرخی بیشتری نسبت به من داشت و پس  به رسول خدا

از آن بیدار شدم.... آیا این رؤیا، تفسیر مشخصی دارد. من رؤیای خودم را نزد کسی 
 تفسیر نکردم. والسالم علیکم.

  جنوب جزيرة العرب ـ ـ Mahmood :فرستنده

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم
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سلیماً ت وسلم والمهديین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 کثیراً.

از خداوند برای شما، خیر آخرت و  .بدارد استوار را هايتگام و دهد توفیقت خداوند
آن  رسی ودنیا را خواستارم. ان شاء اهلل معنای رؤيا اين است که در اين زمان به حق می

شنوی. منظور از اتاق، به معنای متعارف آن نیست؛ بلکه جايی در اينترنت است را می
زمان  اين شناسید که از سوی کسی که تمثیل رسول خدا درکه از طريق آن، حق را می
باشد. اما اينکه شما به مقدار زيادی مشابه ايشان بوديد، ان که همان مهدی است، می

شاء اهلل؛ از خداوند خواستاريم که اينچنین باشید. اين به آن معنا است که اگر خداوند با 
 باشید.ای از هدايت و شناخت حق میفضل و منّتش برای شما بخواهد، شما در درجه

 .برکاته و اهلل رحمة و یکمعل والسالم
 هـ 2341 ـ جمادی اآلخر  احمدالحسن
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 :دومشـخـب

  های هیأت علمی انصار امام مهدیپاسخ  

 حکم گرايپ واتر برای کودکان. :845پرسش 

 سالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
گويند: حاوی واتر برای کودکان حالل است يا حرام؟ چرا که برخی می آيا گرايپ

 مقداری الکل می باشد. خداوند به شما پاداش نیکو دهد.
   العابدين زين ابو

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

ــلم والمهديین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصــلى العالمین، رب والحمدهلل  وس
 تسلیماً کثیراً.

شده باشد مانند داروها و عطرها، نجس شمرده الکل اگر برای مصارف حالل ساخته
 شود. نمی

 علمی هیئت
 شیخ ناظم عقیلی

 هـ2341القعده ذی

 سؤالی از خمس. :846پرسش 

 برادران انصاری من! سالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
اگر خمس مبلغی که مثالً پنج هزار دالر است را داده باشم، سپس پولی که  سؤال:
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خمسش داده شده است را در بانک بگذارم و در اين حالت، اسکناس نقدی تغییر کرده 
گیرم، همان اسکناسی نخواهد بود باشد. وقتی مبلغی که خمسش داده شده است را می

است. مقدار مبلغی که خمسش داده شده که خمسش داده شده است؛ چرا که تغییر کرده 
است، باقی است؛ ولی اسکناس خودش نیست و پول جديدی نیامده است. آيا در اين 
حالت، دادن خمس مبلغی که خمسش داده شده است، برای بار دوم واجب است. امیدوارم 

 را به صورت تفصیلی توضیح دهید. بسیار متشکرم. مسئلهاين 
   انصاری

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

ــلم والمهديین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصــلى العالمین، رب والحمدهلل  وس
 تسلیماً کثیراً.

 با توجه به فرضیات پرسش، خمس واجب نیست.
 علمی هیئت

 شیخ ناظم عقیلی
 هـ2341القعده ذی

 

 با بیش از يک زن. ازدواج پیامبر :847پرسش 
برکاته. از طرف يک دختر جوان مسیحی پرسیده شده  و اهلل رحمت و علیکم سالم

با بیش از يک زن ازدواج کرد و حکمتش چیست؟ و چرا خداوند  چرا رسول خدا
ازدواج با چهار زن را حالل کرده است؟ آيا هیچ زنی وجود دارد که راضی باشد  عزّوجل

 شوهرش بار ديگر ازدواج کند؟
 برتر از عیسی پیامبر رداليل عصمت رسول خدا چیست؟ و چرا پیامب

باشد؟ امیدوارم با داليلی از قرآن، حديث يا انجیل پاسخ دهید. آن امور روحانی که می
شود، چیست؟ همچنین مند میانسان هنگام ايمان آوردنش به دعوت مبارک از آن بهره
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ای ی نکاح به جگويند اسالم دين اجبار است، چه پاسخی بدهیم؟ چرا در قرآن کلمهمی
 ازدواج به کار برده شده است؟

 عبد فقیر ـ سوريه ـ حمص 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمین، رب والحمدهلل
 تسلیماً کثیراً.

 و علیکم السالم و رحمة اهلل و برکاته... درود خداوند بر شما.

موضوع تعدد همسران در اديان پیشین نیز وجود داشته است و به  :1سؤال  پاسخ

عالوه بر  (ابرام) پیامبر خدا ابراهیم  .اختصاص ندارد شريعت حضرت محمد
 4تا  2ی آيه 21در سِفر پیدايش اصحاح  .ازدواج کرده است (سارای)همسرش ساره 

کنیزی  )سارای( را او و نیاورد  وی فرزندی برای همسر ابرام، سارای، و2» :آمده است
بازداشت.  زايیدن از مرا گفت: اينک خداوند ابرام به سارای پس 1 .بود نام هاجر مصری،

سارای  سخن ابرام ام کند؛ وپروردگار از او فرزندانی روزی شايد درآی، من کنیز به پس
 شوهرخود، به را او مصری برداشته، هاجر خود کنیز سارای همسر ابرام، ....  4پذيرفت. را

 .«زنی داد به ابرام،
 ،لیئه دختران البان ،راحیل :با چهار زن ازدواج کرد  همچنین پیامبر خدا يعقوب

مراجعه  43و  12به عهد قديم سفر پیدايش اصحاح  .لفه کنیز لیئهبلهه کنیز راحیل و ز
 .کنید

چرا که خداوند  ؛ی پیامبران و فرستادگان معصوم هستندهمه :2سؤال  پاسخ

ر گمراهی اگ .انگیخت تا دست مردم را بگیرند و به سوی خیر و صالح ببرندايشان را بر
 ،ی آنها از هدايت کردن مردمکنند و وظیفهمردم را نیز گمراه می ،برای آنها جايز باشد

 أَرْسَلْنا ما وَ :فرمايدخداوند متعال می !پناه بر خدا ؛شودشان تبديل میبه گمراه کردن
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 هب ديگران آنکه جز نفرستاديم ای رافرستاده هیچ) (2)...اهلل بِإِذْنِ لِیُطاعَ إاِلا  رَسُولٍ مِنْ
 .(....فرمان او شوند مطیع بايد خدا امر

خداوند متعال  .با قرآن و سنّت متواتر ثابت شده است عصمت رسول خدا
 هوی روی از سخن و) (1)يُوحى وَحْی   إاِلا  هُوَ  إِنْ * الْهَوى عَنِ  يَنْطِقُ  ما وَ :فرمايدمی

 .(شودمی وحی آنچه جز سخن اين گويد * نیستو هوس نمی
از سر هوا و  کنند که حضرت محمد رسول خدااين آيات شريف تصريح می
دهد و به سوی آن بلکه هر چه به آن دستور می ؛گويدهوس يا میل خودش سخن نمی

 .وحی الهی است ،کندراهنمايی می
 وَ  فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاکُمْ ما وَ فَخُذُوهُ الراسُولُ  آتاکُمُ  ما وَ ....  :فرمايدخداوند متعال می

 را شما چه هر از و بستانید، داد شما به پیامبر چه هر) (4)الْعِقابِ  شَديدُ اهللَ إِنا اهللَ  اتاقُوا
 .(است عقوبتسخت خدا که بترسید خدا از و کنید اجتناب کرد منع

 أَمْراً  رَسُولُهُ وَ  اهللُ  قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ  ال وَ لِمُؤْمِنٍ  کانَ ما وَ :فرمايدمی متعال خداوند
 (3)مُبینا ضَالالً  ضَلا  فَقَدْ رَسُولَهُ  وَ اهللَ  يَعْصِ مَنْ  وَ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیَرَةُ لَهُمُ  يَکُونَ  أَنْ 
 کردند حکمی کاری در پیامبرش و خدا چون که نرسد را مؤمنی زن و مؤمن مرد هیچ)

 رد سخت کند نافرمانی پیامبرش و خدا از که هر باشد. اختیاری کارشان آن در را آنها
 .(است افتاده گمراهی

 أُولِی وَ الراسُولَ أَطیعُوا وَ اهللَ أَطیعُوا آمَنُوا الاذينَ أَيُّهَا يا :فرمايدمی متعال خداوند
 الْیَوْمِ وَ اهللِبِ تُؤْمِنُونَ کُنْتُمْ إِنْ الراسُولِ  وَ  اهللِ إِلَى فَرُدُّوهُ ءٍشَیْ  فی تَنازَعْتُمْ فَإِنْ  مِنْکُمْ الْأَمْرِ
 کنید اطاعت خدا از ايد،آورده ايمان که کسانی ای) (1) تَأْويالً  أَحْسَنُ  وَ  خَیْر   ذلِکَ  الْآخِرِ

 روز و خدا به اگر کرديد، اختالف امری در چون و بريد فرمان االمرتان اولو و رسول از و
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 امیسرانج و شما است خیر اين، که در کنید رجوع پیامبر و خدا به داريد، ايمان قیامت
 .(دارد بهتر

 به ،دهدو ساير آيات قرآن که در دستورهايی که به اطاعت از رسول خدا فرمان می
 ،دکنچه به آن امر میکند بر اينکه هرداللت می ،صورت مطلق فرمان داده است و اين

خداوند به اطاعت از ايشان  ،اگر جايز باشد او به باطل دستور دهد .باشدحق و هدايت می
 .چرا که در اين صورت به امری باطل دستور داده و او از آن به دور است ؛دادفرمان نمی

 به .به حدی زياد است که امکان آوردن آنها در اينجا وجود ندارد ،سنّت اما داليل از
 :کنمذکر يک حديث بسنده می

 :44423حديث  243و  212ص 12وسايل الشیعه آل البیت ج 
اطاعتی »....  :فرمودندمی شنیدم امیرالمؤمنین :گويدسلیم بن قیس هاللی می

در سرپیچی از او نیست و اطاعتی برای کسی که از خداوند سرپیچی کرده، نیست. 
باشد. خداوند فقط به اطاعت و والیان امر می رسول خدااطاعت فقط مختص خداوند، 

ايشان معصوم و پاک هستند و به گناه و معصیت فرمان داده؛ چرا که  از رسول
االمر فرمان داده، چون ايشان  ه اطاعت از اولوادهند. فقط  به اين جهت بدستور نمی

 .«دهندمعصوم و پاک هستند و به گناه و معصیت دستور نمی
فضل  ،نسبت به عیسی ی برتر بودن پیامبر خدا حضرت محمدمسئلهاما 

 أَعْلَمُ  رَبُّکَ وَ :فرمايدخداوند متعال می .کندخداوند است که به هر که بخواهد عطا می
  (2)زَبُورا اوُدَ د آتَیْنا وَ  بَعْضٍ  عَلى النابِیِّینَ  بَعْضَ  فَضالْنا لَقَدْ وَ  الْأَرْضِ  وَ  الساماواتِ  فِی بِمَنْ

 بر را پیامبران برخی از است. ترآگاه است، زمین و هاآسمان در آنچه به تو پروردگار و)
 .(داديم را زبور داوود به و بخشیديم برتری برخی ديگر بعضی

ه بلک ؛های خداوند نیستترينِ آفريدهبرترين و کامل پیامبر خدا حضرت عیسی
گويم که رفتن من برای شما و من به شما راست می» :فرمايدايشان به شاگردانش می
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و بر اين داللت دارد که  (2)«آيددهنده نزد شما نمیبهتر است؛ زيرا اگر نروم، تسلّی
 .باشدبرتر می دهنده از عیسیتسلّی

 أَوْدِيَة  فَسالَتْ  ماءً  الساماءِ مِنَ  أَنْزَلَ  :فرمايدخداوند متعال می :4سؤال  پاسخ

 مِثْلُهُ زَبَد  تاعٍ مَ أَوْ حِلْیَةٍ ابْتِغاءَ الناارِ فِی عَلَیْهِ يُوقِدُونَ مِماا وَ رابِیاً  زَبَداً السایْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِها
 یَمْکُثُ فَ النااسَ يَنْفَعُ ما أَماا وَ  جُفاءً فَیَذْهَبُ الزابَدُ فَأَماا الْباطِلَ وَ الْحَقا  اهللُ يَضْرِبُ  کَذلِکَ

 به رودخانه هر و فرو فرستاد آب آسمان از) (1)الْأَمْثال اهللُ يَضْرِبُ کَذلِکَ الْأَرْضِ فِی
 ازندگدمی آتش بر آنچه از و آورد سر بلند بر کفی روان آب و شد، جاری خويش یاندازه

 مثل نچنی باطل و حق برای خدا آيد. سر همانند آن بر کفی نیز سازند متاعی و زيور تا
 ايدارپ زمین در است، سودمند مردم برای آنچه و شود نابود و افتد کناری به کف اما زند.

 (.زندمی مثل اينچنین خدا بماند.
 ی ايمان وولی هر انسانی به اندازه ؛شودمیبخشش خداوند همیشه فرو فرستاده 

 .گیرداخالصش برمی

بلکه به دشمنانی دچار شده است که جز  ؛اسالم دين اجبار نیست :3سؤال  پاسخ

رت دردها و آزارهايی که حض .رسانندشوند و جز با نیرو به پايان نمیبا اجبار استوار نمی
 ،جنگ ؛پوشیده نیست ،از دشمنانش از همان ابتدای دعوت ديد محمد رسول خدا

که او و  ورزيدندزندان و تبعید پیروانش و حتی با تمام توان حرص می ،کشتار ،هاسختی
تی بدون هیچ حرک ،آيا حکمت است که ايشان .پاک کنند ،ی وجودپیروانش را از صفحه

 ؟!تسلیم شود تا او را به قتل برسانند
عین رحمت و مهربانی  ،به آن اقدام نمود رت محمد رسول خداجنگی که حض

آيا از بین  .سرطان جامعه بودند ،ها در آن زمانمشرکان و طاغوت ،چرا که کافران ؛است
 ؟!يا مهربانی ؟!شودستم محسوب می ،های سرطانی با کاردی تیزبردن اين غده

دف اگر ه .باشدمی بلکه تابع هدف و غايتش ؛جنگ کردن به خودی خود بد نیست
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و  طاغوت ،ولی اگر هدف پیکار ،ناپسند است ،از جنگ صِرف تجاوز و ستم و آزار باشد
نگی عین چنین ج ،باشندمفسدينی باشند که سنگی در برابر خوبی و عدل و برابری می

 .خوبی و حتی تمام خیر و خوبی است
 ،راندن بدی و پیروانشهای خود و فقط دين اسالم نیست که برای دفاع از آموزه

بلکه برخی از پیامبران و پادشاهان جنگیدند و از حق خود و دين خداوند  ؛جنگیده است
 .متعال دفاع کردند
پادشاه است که با بنی عمّون جنگید و آنها را از بین برد و بنی  (شاؤول)اين طالوت 

 .اشته استها دیهمچنین جنگی نیز علیه فلسطین .اسرائیل را از شرّشان رهايی بخشید
 .مراجعه کنید 21تا  22به سفر ساموئیل اول اصحاح 

به منبع پیشین  .با جالوت جنگید و او را از بین برد داوود ،همچنین پیامبر خدا
 .مراجعه نمايید 22و  21اصحاح 

 امآمده مبريد گمان 43» :فرمايدمی عیسی 41و  43 :23در انجیل متی اصحاح 

 امآمده زيرا  41را. شمشیر ؛بلکه سالمتی بگذارم تا امبگذارم. نیامده زمین سالمتی بر تا

 .«سازم جدا شوهرش مادر از را عروس و خويش مادر از را دختر و خود پدر از را مرد تا
 گفت: لیکن ايشان به پس 41» :فرمايدمی 43تا  41 :11و در انجیل لوقا اصحاح 

 ندارد شمشیر کسی که و را دانتوشه همچنین و بردارد را آن دارد، کیسه که اکنون هر

 بايدمی من در نوشته اين که گويممی شما به زيرا  42بخرد. را آن فروخته، را ی خودجامه

 است، من خصوص در چه هر زيرا شوم؛ محسوب گناهکاران اينکه با يعنی رسد، انجام به

 .«گفت: کافی است ايشان به شمشیر.  گفتند: ای پروردگار، اينک دو  43پذيرد.صورت می

در قرآن استفاده شده است و  (نکاح و ازدواج)هر دو اصطالح  :5سؤال  پاسخ

 أَنْعَمْتَ  وَ عَلَیْهِ  اهللُ أَنْعَمَ لِلاذی تَقُولُ  إِذْ  وَ :فرمايدخداوند متعال می .فقط نکاح وجود ندارد
 النااسَ  تَخْشَى وَ مُبْديهِ اهللُ مَا نَفْسِکَ فی تُخْفی وَ اهللَ اتاقِ وَ زَوْجَکَ  عَلَیْکَ أَمْسِکْ عَلَیْهِ

 نینَ الْمُؤْمِ عَلَى يَکُونَ ال لِکَیْ زَواجْناکَها وَطَراً مِنْها زَيْد  قَضى فَلَماا تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اهللُ وَ
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هنگامی که  و) (2)مَفْعُوالً اهللِ أَمْرُ کانَ وَ وَطَراً مِنْهُنا قَضَوْا إِذا أَدْعِیائِهِمْ أَزْواجِ فی حَرَج 
: فتیگ بودی، داده نعمتش نیز تو ارزانی داشته بود و بر او نعمت خدا که مرد آن به تو

که  را خود آنچه دل در که حالی در بترس، خدای از و دار نگه خود برای همسرت را
 سزاوارتر خدا آنکه حال ترسیدی،می مردم از و بودی داشته مخفی ساخت آشکار خدای
 تواَش همسری به بگزارد، خويش حاجت آن زن از زيد چون پس بترسی، او از که بود

 وا از خويش حاجت اگر خود، خواندگان فرزند با زنان زناشويی در را مؤمنان تا درآورديم
 .(است شدنی خداوند حکم و نباشد منعی باشند، بگزارده
ْقَدير عَلیم  إِناهُ عَقیماً يَشاءُ مَنْ يَجْعَلُ وَ إِناثاً وَ ذُکْراناً يُزَوِّجُهُمْ اَو(1) (آنها را  يا و
 دانای زيرا او گرداند،می عقیم بخواهد را کس هر و گردانددخترانی توأماً می و پسران

 .(توانا است
َعین بِحُورٍ  زَواجْناهُمْ وَ  کَذلِک(4 )(همسريشان به را اند و حورالعیناينچنین 
 (.درآوريم
َعینٍ  بِحُورٍ زَواجْناهُمْ وَ مَصْفُوفَةٍ سُرُرٍ عَلى مُتاکِئین(3 )(هم کنار هایتخت آن بر 
 .(گردانیممی همسرشان را و حوريان زنندمی تکیه چیده،

ازدواج از زوج شدن و همراهی گرفته شده است و نکاح گاهی بر عقد ازدواج اطالق 
قرآن بر عرب فرستاده شده و آنها را با الفاظی که  .شود و گاهی فقط بر آمیزشمی

 .مورد خطاب قرار داده است ،برايشان مرسوم بوده
 والحمدهلل رب العالمین.
 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 شیخ ناظم عقیلی
 هـ2341جمادی اآلخر 

                                                                                                      
 .31 :احزاب -9

 .43 :شوری -2

 .43 :دخان -3

 .23 :طور -3



 
111 

 

  انتشارات انصار امام مهدی 

 .خواهم پروردگار اعلی را عبادت کنممی :838 پرسش
I do not know who you are. But I have been a seeker for over $0 Years 

and I have faith in no Religion or path. If you be the savior pleasae grant 

me the gift of Knowing wich I am to follow to worship the Lord 

ALMIGHTY. 

May you be Blessed,Karl 

By the way,i am 70 years of age and I have had several hear tattacks 

 :پرسش یترجمه

 هستم تحقیق حال دراست که  سال 33 از بیش ولی ؛هستیدکسی  چه شما دانمنمی
فهمانی به من ب مامیدوار ،هستید منجی شما اگر .امنیاورده ایمان آیینی یا دین هیچ به و

 .اعلی را بپرستمکنم تا پروردگار کسی پیروی از چه 
 .شما ربارك اهلل ب

 .امی قلبی داشتهچندین حملهو دارم سال  13من
Karl Kratz 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 ،هر آنچه در آن هستو کیهان این  یظاهراً شما به وجود پروردگار اعلی که آفریننده
کن و غیر مم ،حکیم دانا باشد ،که این پروردگار اعلیکند می الزم ،و این اعتراف دارید

است که حکیم دانا مخلوقاتی را خلق نماید و آنها را بدون هیچ راهبر و مرشدی که 
ای نندهکید دعوتبا به عبارت دیگر ؛رها نماید ،ی پروردگار عظیم برتر را پیاده کنداراده

 اشچه مردم او را بشناسند و پیروی ،باشدموجود از سوی پروردگار اعلی و در هر زمان 
 .کنند یا نه

باید داناترین و با  ،کننده از سوی پروردگار اعلی استکه دعوتکسی این و 
چنین  و ترین مردم باشد و باید از سوی پروردگار اعلی به او تصریح شده باشدحکمت



 118 
 های روشنگرانه )جلد هفتم(پاسخ

 .هایشآفریدهسایر نه به  ،فقط باید به اطاعت از پروردگار اعلی دعوت کندکسی 
قانون   ،است گذاری کردهمآن را نا احمدالحسن طور که سیدهمان ،این قانون

بران و درستی پیامبه راستی  ،این قانون حرکت کنیطبق اگر  .باشدشناخت حجت می
سپس  ،ی خدافرستادهمحمد حضرت  تا به ؛رسیدر هر زمانی می ستادگانو فر

 .خواهی رسیدو راستی دعوتش  احمدالحسنسپس به حقانیت  و ،پس از اوامامان 
 .دهد تخداوند برای هر خیر و صالحی توفیق

 (خداوند در زمین تمکینش دهد)علمی انصار امام مهدی  هیئت
 شیخ ناظم عقیلی

 ـه9332دوم رمضان 

 .با زنا (موقت)فرق ازدواج متعه  :836 پرسش
 اللهم صل علی محمد و آله االطهار

  نماهعلی ی را که خواهم پاسخ برخی از شبهاتیو م کنندسواالتی به ذهنم خطور می
 ؟؟و زنا چیست (موقت)تفاوت بین ازدواج متعه  :پرسش .را پاسخ بدهممطرح می شود 
 .متشکرم .ترین زمان پاسخ دهیدامیدوارم در سریع

 سعودی شرقی  ـاحمد علی سعد 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

واج یعنی ازد ؛م و زنا استیتفاوت بین ازدواج متعه و زنا مانند تفاوت بین ازدواج دا
  .کرده استحرام زنا را  در حالی کهمتعه را خداوند متعال تشریع 

بدون اینکه این که تغییر کرده را های ازدواج متعه شرط  احمدالحسن سید
ان برای زممدت ترین کماینکه  ،از جمله .بیان فرموده است ،تشریع منجر به فساد گردد
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 باقیمشهور کردن یا شاهد گرفتن باشد و با شرط و اینکه  ،ماه است 6ازدواج متعه 
  .دیابیمی احمدالحسن سید 3 هایی که در کتاب شرایع االسالم جشرط

 (خداوند در زمین تمکینش دهد)علمی انصار امام مهدی  هیئت
 شیخ ناظم عقیلی

 ـه9332محرم الحرام 

ست :845 پرسش ست ؟امام کجا ا سش ؟یادش در قرآن کجا ا صاحب  هاییپر از 

 .دعوت حق
 .برکاتهسالم علیکم و رحمة اهلل و 

خواند و به من و جماعت هستم و دوستی دارم که با من درس می سنّت من از اهل
دوست من در  .به صراحت خبر داده است (که به او ایمان ندارم) در مورد امام مهدی

 داخ های رسولهای او مشابه ویژگیویژگیاینکه سخن گفته و بسیار مورد ایشان 
 :پرسش من این است ....کنمپیروی خواهم از حق میکه گویم میصراحت  همن ب .است

با توجه به اینکه  ؟همان رسول اهلل استاو ست و کجای قرآن ذکر شده و آیا ا امام کجا
 .متشکرم ....باشدمیآخرین پیامبر و فرستاده  محمدحضرت 

Fasale آمریکا  ـ 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً

 نّتس عقیده با دلیلی از قرآن و با دلیلی از ....اهلل و برکاته تو علیکم السالم و رحم
نزد این گنج » :فرمایدمی  خدارسول  ،در حدیث شریف صحیح .شودپاك ثابت می

 .رسدنمی هیچ یك از آنهابه  و خلیفه هستندفرزند  ،شوند که همگیتَن کشته میما سه ش
روهی گهیچ کنند که آیند و با شما جنگی میهای سیاه از سوی مشرق میسپس پرچم
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 ،ت کنیدبا او بیع ،وقتی او را دیدید ـفرمودسپس چیزی ذکر ـ اندنجنگیده (به آن صورت)
  .«مهدی است ،خداوند یزیرا او خلیفه ؛باشد هاخیز بر روی برفسینهحتی اگر 

هر آنچه ست که ا معناآن این به  .خداوند نامید یمهدی را خلیفه  رسول اهللبنابراین 
که  همان کسانی ؛گرددبر ایشان نیز منطبق می ،باشدبر خلفای خداوند سبحان منطبق می

که خداوند زمین و آن هنگام تا   از آدم ؛استمنصوب فرموده خداوند جل و عال ایشان را 
خداوند سبحان  ،ی بقره ذکر شدهدر داستان آدم که در سوره .درَبَاست را به ارث در آن هر آنچه 
 :این قانون از سه بخش تشکیل شده است .کندخداوند را بیان می یخلیفهشناخت قانون 
 (.وصیت) نص :اول
 .علم الهی :دوم
 یه وپا ،قرآن .بردن پرچم حاکمیت خداوندخداوند و باال برای بیعت سوی دعوت به  :سوم

در حدیث  مهدی .کندبیان می را شودخداوند شناخته می یهر خلیفهبا آن اساسی که 
ین آنچه بر خلفای پیشهر بر ایشان پس  ؛خداوند است یخلیفه ،ذکر شدباال در صحیحی که 

 .باشدیمقابل انطباق  ،بودهمنطبق هایشان تشان بین امّی حقانیتمسئلهدر خصوص اثبات 

 (9)تَنْطِقُون أَنَّکُمْ ما مِثْلَ  لَحَقٌّ  إِنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّماءِ  رَبِّ  فَوَ :اما سخن خداوند متعال
 هک آنچنان ،سخن حق و حتمی است این که زمین و هاآسمان پروردگار به سوگند پس)

خداوند در هر زمان است و  یبه خلیفهو شهادت گواهی همان این  (.گوییدمی سخن
در  ،ر فرستادگان پیشین در جریان بودهو حتی د رسول اهللمورد طور که در همان

ت در امّسف همان طور که در آن زمان أباشد و با کمال تمیدر جریان نیز افراد بعدی 
در  !من برادر .کننددر این زمان نیز چنین می ،پراکنده شدند ،اینکه فرستاده حق است

 ،واینکه باید هدف و نهایت تحقیق ت ؛دقت کنی ،که باید به آنوجود دارد ای اینجا نکته
ود آلبغض یگری جاهالنهمالك طایفه راساسبر تو الزم است که حق را ب .باشدحق 

 تا هآن سفارش فرمودبه  خدارسول از طریق آنچه بلکه دلیل حق را  ؛اقامه نکنی
رده نشدن را تضمین کگمراه ،به آن تمسّكبشناسی که با  ،جویند تمسّكبه آن  امّت
 .استباطل  ،دو اینو به غیر از  باشندمی کتاب خداوند و عترت پیامبر ،دو این .است
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گمراه  ،به راه حق هدایت و هر که آن را ترك کند ،جوید تمسّكبه آن دو که هر 
 .شودمی

 یعنی او ؛خداوند است یخلیفه ،کند که صاحب اذان و ندادوم بیان می یاما آیه
 یعنی ؛همان قصد کردن است ،حج .کندکه مردم را به سوی حق دعوت می کسی است

ا تو ب به سوی تو بیایند و عهد و میثاقِ ،من یایشان را به حق دعوت کن تا ای خلیفه
یه آجهت به همین  .همان تجدید عهد با من است ،تجدید عهد با تو که را تجدید کنند

ه ب .من گویِ اذان یای خلیفه ،به سوی تو (؛به سوی تو بیایند) توكَ أیَگوید می
جدید برای تفقط از این غافل هستند که  ،آیندوقتی امروز مردم به حج می ،همین دلیل

ای که مردم به بیعت با او دستور داده امروز خلیفه و آیندخداوند می یبیعت با خلیفه
 ؟؟استکسی چه  ،اندشده

اگر  .کنیمخدا همان مهدی است که شما را به سوی او دعوت می یامروز خلیفه
 به آدرس  از سایت انصار امام مهدیتوانی می ،تر خواستیبیش

 org.mehdyoon.al.//vb:http یددیدار کن. 

ولی ایشان آخرین  ؛بله ،استپیامبران خاتم   خدامحمد رسول حضرت اما اینکه 
آن ولی این به  ،نیست  محمدحضرت یامبری پس از هیچ پ ،آری .فرستاده نیست
به این روایت که در  .نباشد محمدحضرت ای پس از فرستادههیچ معنا نیست که 

خداوند » :فرمایدمیایشان  .دقت کن ،روایت شده است خدامنابع شما و از رسول 
کند که دینش را تجدید را مبعوث میکسی  ،رأس هر صد سال مّتا برای این عزّوجل
ری تواند چیز دیگای باشد میجز اینکه فرستاده ،شده مبعوثشخص آیا این  .«نماید
ند مستقیم از سوی خداوبه طور  ه شدنتفاوت دارد این است که فرستاد آنچهولی  ؟است

درب فرستاده شدن  محمدحضرت به پایان رسیده و با  محمدحضرت با  ،سبحان
 اوصیای محمد .یعنی فرستادن به دستور خداوند و از سوی محمد ؛باز شده است

اشاره  نه آالخمیس ب را در وصیتش که ابن عباس در حدیث رزیةآنها که کسانی همان ـ
 .باشندمیتا روز قیامت  خدافرستادگان رسول  ـذکر فرموده است ،کرده

http://vb.al.mehdyoon.org/
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  .وحده والحمدهلل وحده وحده
 (خداوند در زمین تمکینش دهد)علمی انصار امام مهدی  هیئت

 کی انصاریاستاد ز
 ق ـه9332رجب المرجب

 .دعوت حق های در خصوص صاحبپرسش :841 پرسش

ی روشن بودن در نتیجه .شو برکاتخداوند  ترحم فرزند حسن و ،امامسالم بر 
ما اهل کند شدالیلی که روشن می ؛به شما ایمان آوردم ،برهان و دلیلی که مطرح کردید

حقیقت و حق را به مردم خواستیم  ،پس از اینکه قانع شدیم .حق و راه استوار هستید
ها از پرسش برخی .بیعت با شما راهنمایی کنیم هبجستن  تمسّكرا به  آنهابشناسانیم و 

گان کنندبه شك را برایتان فرستادیم تا پاسخ را بدانیم و هارا برای ما مطرح کردند و آن
کنید ایشان فرزند امام مهدی طور که ادعا میاگر همان :هاپرسش .به شما پاسخ دهیم

کرده را دیده است که امام از او درخواست رفتن به نجف  رؤیاچرا در  ،یا یمانی است
ایشان فرزند از آنجا که  ؟از او درخواست دیدار نکرده استبه طور مستقیم چرا  ؟است

 كچرا در مدارس مردم عادی یا آکادمیپس  ؛دهدمیامام به او آموزش  ،امام است
 ؟چیست ،دلیلی که ایشان به عنوان فرزند مهدی بودن آورده است ؟آموزش دیده است

 بهآیا الزم نیست چیزی  ،کنید پدرش او را فرستاده استطور که ادعا میاگر همان
 مثالً  ،هر چیزی ؟ایشان باشد از سوی شدلیل فرستاده بودنهمراهش ارسال کند تا 

بودند که با امام کسانی آخرین  ،دانیم سفرای چهارگانهما میدر حالی که  ؟ایمعجزه
 ؟باشداین مورد چگونه قابل پذیرش می ؛دیدار کردند

 لبنان  ـعلی حسین 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
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 .کثیراً
ت ثاب ،ما را بر حقشما و خداوند  ،برادرم ....اهلل و برکاته تو علیکم السالم و رحم

 :اما پاسخ به پرسش .موفق بدارد ،دعوت به حق و یاری آن دررا و ما و شما  ،قدم بدارد
م به طور مستقی چرا ؟است کردهرا  نجف به رفتن درخواست او از امام که دیده رؤیا در چرا
 آیا ؟نیست مستقیم درخواست ،رؤیا در درخواست آیا ؟است نکرده دیدار درخواست او از

 آن در درخواست و ،است اطاعت عالمیعنی  ،ملکوت عالم همان رؤیا عالم که دانندمی
و  دباشو ایمان داشتن ایشان به عالم غیب می ،شخص مامور ی بر علمدلیلخود  ،عالم
چند درخواست در این عالم  هر .بندگان است باقیراز متفاوت بودن ایشان از  همین
پرده   احمدالحسناز عظمت مقام امام  ،ولی چنین درخواستی ،پذیر استامکان
بیان  ،و در آنوجود ندارد امتحانی در  ،در این دنیا  در درخواست امام .داردبرنمی
وجود  ،شهایایمان او به غیب و نشانهو بزرگی  ،کسی که به او دستور داده شدهجایگاه 
 احمدالحسندلیلی برای امام  ،رؤیای درخواست از ایشان به وسیله ،از همین رو .ندارد
که از اخالص ایشان و چرا  ؛ی منفی که باعث شك و تردید گرددنه نکته ،باشدمی

 یُؤْمِنُونَ  الَّذینَ :فرمایدمیخداوند متعال  .داردمیتوفیق خداوند سبحان به ایشان پرده بر
 و آورندمی ایمان غیب به که آنان) (9)یُنْفِقُون رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ الصَّالةَ یُقیمُونَ وَ بِالْغَیْبِ
ان منمؤخداوند سبحان  (.کنندمی انفاق ایمداده روزیشان آنچه از و ،دارندرا به پا می نماز

ایشان رترین ب ،پرهیزگارانپیشوای گونه نامیده است که پرهیزگار هستند و به غیب را این
 ،اینپس  .سخن خداوند سبحان در غیب است ،رؤیا و ،باشدمیدر تصدیق به غیب 
از خداوند سبحان درخواست داریم که ما  .باشدمی  احمدالحسنفضیلتی برای امام 

 کهاز کسانی  ؛قرار دهد ،هست نماامام طوری کهو ما را همانتوفیق عطا کند  ،را به آن
 .کنند و به آن ایمان حقیقی دارندغیب را تصدیق می

چرا  .ه استشدفرستاده می رؤیاوحی در  ،بیشتر اوقاتبرای بیشتر پیامبران در 
 ؟آمدبرای ایشان نمیبه طور مستقیم  جبرئیل
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به  .بیداری استمانند سخن ما در ه ،که سخن ما در خوابفرمودند بیان   ئمها
 :دقت کنید ،این روایت مهم
 :333 حمیری قمی ص ـقرب االسناد 

 ضاامام ر :کندوایت میرحسن بن علی بن بنت الیاس معاویه بن حکیم از  ـ9243
 عرض کردم .«پدرم دیشب نزد من بود» :ای به من فرمودبدون هیچ مقدمه: 

 !؟پدرتان :عرض کردم .«پدرم» :فرمود ؟!پدرتان :عرض کردم .«پدرم» :فرمود ؟!پدرتان
 ونهگاین .گونه انجام بدهاین !پسرم :فرمودآمد و میرم میجعفر نزد پد .در خواب» :فرمود
 !حسن ای» :بر ایشان وارد شدم و به من فرمود ،پس از آن :گویدراوی می .«بده انجام

 .«یکسان است ،خواب و بیداری ما
علوم   احمدالحسناست که به امام کسی  بله امام مهدی ،آموزش مسئله اما

 که خداوندتوفیقی با توجه به  ،دینی و الهی آموزش داده است و وجود ایشان در حوزه
ر وجود ایشان د .بوده استبرای اصالح  ،عنایت فرمود ،سبحان برای ایشان در این کار
 یزمینه چه در ،استداشتن از بسیاری از انحرافات بوده بر حوزه برای بیان حقیقت و پرده

 یاست که همهموضوعی این  .برخورد اقتصادی و اجتماعیسطح یا در راه و روش 
که ی کسانحتی  ؛دهندگواهی میبه آن  ،نداهکردمیهای حوزه که با ایشان زندگی طلبه

 كکننده آموزش آکادمیاما اگر منظور پرسش .ه و ندارندایمان نداشتهم به دعوت ایشان 
عیبی برای  ،باشدمی سازیبه لیسانس شهر احمدامام  فتنیا همان دستکه است 
همانند انسانی  ایشان .شود سؤال در این خصوص از اوتا شود محسوب نمیایشان 
و آموزش  ،کند که نظم و ترتیبی داردزندگی می ایاست و در جامعهی مردمان بقیه

تاده بودن ایشان از سوی امام در فرس ،علوم دنیوی در دانشگاه توسط ایشاندیدن 
از آنجا  فرستادگان خداوند بیشتر پیامبران و .نداردی تأثیر ،مردمسوی به  مهدی

 شدیدند و انجاممیشان آموزش مآن را از قو ،چوپانی بود ،در اقوامشانی رایج که حرفه
تجارت را با بیرون  پیامبر خدانجاری را از یوسف نجار آموخت و  عیسی .دادندمی

 ،شودمحسوب نمیکمبود یا عیبی  ،چنین عملکردی .تاجران مکه آموختبه همراه رفتن 
 قالُوا وَ :فرمایدمیخداوند متعال  .باشدمیسودمند  نیز طور که در رهبری در زمینهمان
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 عَهُ مَ فَیَکُونَ مَلَك   إِلَیْهِ أُنْزِلَ  ال لَوْ الْأَسْواقِ فِی یَمْشی وَ الطَّعامَ  یَأْکُلُ  الرَّسُولِ لِهذَا ما
 راچ ؟رودمی راه بازارها در و خوردمی غذا ؟ای استاین چگونه فرستاده :گفتند) (9)نَذیراً 
خداوند سبحان  !برادرم (.؟باشد دهندهبیم او همراه با تا آیدنمی فرود او بر ایفرشته
ین چنه نباشند ککسانی آن تذکر بده تا مانند را آنان  ،مایدنت دهد و تسدید تتوفیق

سوا راش خداوند سبحان آنان را به واسطه ،را بیان کردند که باعث شد ایسخن احمقانه
شان لدلی ،و حجتشو استدالل حق و با دلیل  ،هایشان پرده برداردو از سفاهت عقلکند 

 .گرداندرا عقیم 
را آنها ای وجود ندارد که این سخن شیعههیچ نیز  در مورد دیدار با امام مهدی

به حد تواتر  ،با مردم بسیاری های دیدار امام مهدیکه داستانچرا  ؛بر زبان براند
و  ها دیدارهای سید مهدی بحرالعلوم با امامترین آنشاید مشهور .یده استرس

مشهورش برای  یو سرودن قصیده همچنین داستان دیدار سید حیدر حلی با امام
ارد هایی وجود دکتاب .«صبر در انتظار تو مُرد !شریعت یکنندهاحیا ای » .ایشان باشد

 .اندرا ذکر نموده های دیدار با امام مهدیکه در این زمینه تألیف شده و داستان
که آن را کسی درخواستی است که بر این داللت دارد که  ،اما درخواست معجزه

رفاً صاست یا جاهل به آن  ،روشن و واضح است ،ا با اینکه دلیل حقکند یدرخواست می
 .کند را توجیه شکند تا ایمان نیاوردن به دلیل و تصدیقرا درخواست میچنین چیزی 

مان به آن ای که ندنکدرخواست معجزه میکسانی بیند می ،خواندمیکه قرآن را کسی 
 فقطولی به آن ایمان نیاوردند و  ،قوم فرعون که درخواست معجزه کردند .آورندمین

وم ق .همان جادوگرانیعنی  ؛ه بودندآن را درخواست نکرد که به آن ایمان آوردندکسانی 
 .ندورزمیبه آن کفر  ،افتدمیولی وقتی اتفاق  ،دنکنمیصالح که درخواست معجزه 

بیشتر شد و  کفرشان به محمد ،وقتی معجزات را دیدند همچنین قوم رسول اهلل
 قائم یمنتظر معجزه ،خواهدکه معجزه میکسی  .ایشان را به جادوگری متهم کردند

م خواهیاز خداوند می .پناه بر خدا از آن ؛عذاب است ینشانهکه  ،باشدکه همان دود است 
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از این عذاب بزرگ الهی در امان  ،در سرتاسر جهانرا  انصار امام مهدی یکه همه
 .بدارد

که با امام نمایند آوردند تا مردم ایشان را تصدیق  یآیا سفرا معجزات همچنین
 !!؟؟کننددیدار می مهدی

  .والحمدهلل وحده وحده وحده
 (خداوند در زمین تمکینش دهد)علمی انصار امام مهدی  هیئت

 کی انصاریزاستاد 
 ق ـه9332رجب المرجب

 .گانهدوازده مهدیینگانه و دلیل امامان دوازده :842 پرسش

گانه از قرآن چیست که با تفسیر زبان عربی دوازده نیّ گانه و مهدیدوازده دلیل امامان
  .موافقت داشته باشد ،است امّت که بهترینمحمد به آن امّت و عقل و منطق و اجماع

 یه راسکند ـابوعمار مصری 

 :پاسخ
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیماً ت وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى ،العالمین رب والحمدهلل
 .کثیراً
ی است که خداوند جل امّت همان ،ها برتری داردامّت یبقیهبر که  یت محمدامّ
ذلِكَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فیهِ هُدىً  :استفرموده توصیف  شسخناین را با  آن و عال

وَ الَّذینَ  *الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ  *لِلْمُتَّقینَ 
 همان است این) (9)یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُون

 ایمان غیب به که آنان *راهنما است  را پرهیزگاران ،نیست شکی هیچ آن در که کتابی
 هک آنان کنند * ومی انفاق ایمداده روزیشان آنچه از و ،دارندرا به پا می نماز و آورندمی
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 یقین آخرت به و آورندمی ایمان است شده نازل تو از پیش پیامبران بر و تو بر آنچه به
آن را داشته باشد بدون اینکه انتساب به ادعای که ی نیست امّت محمد امّت (.دارند
 :یاهسخن خداوند جل و عال را نخواندگویا شما  .عمل کند  رسول خدا سنّت به
....وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا....(9) (....شما به پیامبر چه هر 
 امام و دوازدهآیا اگر دلیل  (.....کنید اجتناب کرد منع را شما چه هر از و ،بستانید داد

را   خداسخن رسول گویا شما  ؟؟خواهی کردآن را رد  ،بیاید سنّت مهدی از دوازده
هیچ یك  من» :فرمودصلی اهلل علیه و سلم  رسول اهلل :گویدمی ابوهریره که یاهنشنید

ه داده او بر تختش تکی حالی کهدر اگر حدیثی از من برای او بیاید  ،شناسماز شما را نمی
هر خیری که از سوی من نزد شما  .برای من بخوانقرآن را در این مورد  :و بگویدباشد 

اگر هر سخن و  ،امشمارید من گفتهآنچه شما کوچك میم و اهمن آن را گفت ،آمده است
 برای گمراه نشدن  رسول اهلل (2).«رانمسخن نمی شرّمن به  ،ی به شما رسیدشرّ
به آنچه شما برای داده و  را به قرآن و عترت پاكجستن  تمسّكدستور به  ،شامّت

 محمد امّت منطق و اجماع ،عقل ،زبان عربیای و آنها را جستن واجب دانسته تمسّك
 در حالی  ؟ستا کجا ،این اجماعی که ادعا کردی .دستور نفرموده است ،اینام نهاده
مشخص است  .ها و ادیان مختلفی تقسیم شده استمذهب ،هابه گروه امّت امروزکه 

و  بهااسالمی و اینکه به مذ امّت ل عمومی تاریخیحتی به مسا ؛که شما آگاهی نداری
این  .لیترین مساحتی در ساده ؛ها اجماعی وجود نداردادیان تقسیم شده است و بین آن

پس این  !!وجود نداردیك مذهب هم پیروان بین حتی  ،باشدمیادعا مورد اجماعی که 
در و هوس و چیزی جز هوا و هوس ست که هیچ دلیلی جز هوا ا از کجا ی شماادعا

 ؟؟!!وجود نداردموردش 
طور که مدعی اگر همان ،را بخوانشما را به آن وصیت کرده   رسول اهللآنچه 
را در حج و روز عرفه دیدم که سوار   رسول اهلل :باشیمی  محمد امّت ازهستی 
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من  !ای مردم» :خواند و من از ایشان شنیدم که فرمودخطبه می ،اشبریدهبر شترِ گوش
کتاب  :شویدهرگز گمراه نمی ،جا گذاشتم که اگر آن را بگیریده در میان شما چیزی را ب

 .«اهل بیت من ،خداوند و عترتم
« نم بیت اهل ،عترتم و»صحیح بودن حدیث لبانی است که به أم شما عالِ ،این

د وجو ،عقل یا اجماع نامیدیآنچه منطق یا  ،از زبان عربیاسمی کند و اینجا حکم می
ی اختیار کردی به خداوند جل و عال دین و آرای خودت نظرت راساسآیا تو ب .ندارد

 محمد حضرت ،حبیب خداوند ی کهیا دین (؟کند شخداوند لعنتکه دین ابلیس همانند )
 ،دهدبه قرآن و عترت دستور میجستن  تمسّكرا به  امّت کهبه خدا دارد را اختیار نمودی 

سی وضعیت ک .نداده استرا بدون دیگری  ،هابه یکی از آنجستن  تمسّكو دستور به 
است که خداوند سبحان آن کسی مانند  ،کندعمل   خالف دستور رسول اهلل که بر

 یْنَ بَ یُفَرِّقُوا أَنْ  یُریدُونَ وَ  رُسُلِهِ وَ بِاهللِ  یَکْفُرُونَ الَّذینَ إِنَّ :فرمودهدر کتابش توصیف 
 (9)سَبیالً  لِكَذ بَیْنَ یَتَّخِذُوا أَنْ  یُریدُونَ وَ  بِبَعْضٍ نَکْفُرُ وَ بِبَعْضٍ  نُؤْمِنُ یَقُولُونَ وَ رُسُلِهِ  وَ اهللِ
 خدا و میان خواهندمی و شوندمی کافر پیامبرانش و خدا به که هستند کسانی)

 و ،پذیریممین را بعضی ایمان داریم و به بعضی :گویندمی و افکنند فرستادگانش جدایی
 ،فقط به آنچه در قرآن آمده گویدمیکه  کسی (.برگزینند راهی میانه این در خواهندمی

  رسولشاست که بین سخن خداوند سبحان و سخن کسانی جزو  ،کنداعتماد می
 !بریمیبه خداوند پناه م ،وصف شدندچنین که کسانی و وضعیت از این  ؛افکندجدایی می

 ،مطالعه کنیو جو وکنم که جستشما را دعوت می ،حق هستیخواهان اما اگر شما 
 .دکه آخرت را برایت مشخص کن شودکه دینی  کنیرها دقیق شوی و دین پدران را 

بازدید  از سایت انصار امام مهدیبرای آگاهی از دالیل دعوت کنم شما را دعوت می
  org.mehdyoon.al.//vb:http  :سایتآدرس این  .کنی

  .والحمدهلل وحده وحده وحده
 (خداوند در زمین تمکینش دهد)علمی انصار امام مهدی  هیئت
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 کی انصاریزاستاد 
 ق ـه9332المرجبرجب 

 دهد؟جهان را تغییر می چگونه امام مهدی  :843پرسش 

ه جنگید؟ امام مهدی چگونای امام! پروردگار تو کیست؟ آیا شما با سالح با باطل می

گویید مهدی متولد دهد در حالی که شما در اعالن باالی سایت میجهان را تغییر می

 نداشته است!!!شده است؟ این به آن معنا است که وجود 

 کرده است؟کننده وجود نداشته، پس چه کسی دنیا را اداره میاگر هدایت

 دانم.ها پاسخ دهید. از شما متشکر و قدرامیدارم با صراحت به این پرسش

 علی عبادی ـ اوکراین ـ وینتسیا 

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد آلو  محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.

اهلل الذی ال إله إال هو الواحد األحد الفرد الصمد الذی لم یلد و لم » :پروردگار او

های ی تناهلل، همان خداوندی است که خداوندگاری جز او نیست؛ یکتای یگانه)« یولد

 (.زایدنیازی که نه زاده شده است و نه میبی

ها به معنی اصالح نفس ،این است که اصالح ،امروز از دید مردم پنهان ماندهچه آن

شان اقدام به انجام روایاتی که در مورد نبردهایی که مهدی  .است و نه جسدها

ی فاسدی باشد که در درون مردم است و دعوت چه بسا ناظر به کشتار عقیده ،کندمی

های فکری با طاغوت در حوزه یشان ا .ی صالح و شایسته باشدایشان به عقیده

ای باشد که آخرین مرحله ،و چه بسا جنگ مادی با طاغوت ،جنگدعقیدتی و مادی می
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ا ب ،طور که امروز شاهد هستیمولی ایشان همان .نمایداقدام به انجامش می مهدی 

 چه کهکند و این اصالح از طریق دعوت مردم به آنی فاسد طاغوت پیکار میعقیده

انجام  ،بخشدها را از خشم و عذاب خداوند رهایی میآورد و آنمردم را به صالح می

سالح  ،کشدبرای مبارزه با باطل به دوش می بنابراین سالحی که مهدی  .گیردمی

برای رحمت و مهربانی بر  بنابراین مهدی  .حکمت و دعوت به نیکویی است ،علم

ی طاغوتی است که کاشت و ها از سلطهمردم برانگیخته شده و راهی برای رهایی آن

و این مبارزه از طریق دعوت مردم به حق و بیان حق با دالیل و  ،نسل را از بین برده

 با دلیل زنده شود و ،شودکه زنده میپذیرد تا کسیهای روشن الهی صورت میبرهان

 .با دلیل هالك شود ،شودکه هالك میکسی 

 همان مهدی است که رسول خدا  ،دهیمکه به ظهور او بشارت می مهدی 

او همان یمانی موعود است که برای  .شدنش در آخرالزمان بشارت داده استبه متولد 

از همین رو مهدی  .کندسازی میزمینه محمد بن الحسن  ،ظهور پدرش امام مهدی

ی عدالت خداوندی جامعه است چه همان کلمه ،کنیمما را به آن دعوت میکه امروز ش

راستی و  ،عدل ،ی حقی مردم زمین تا همه را بر کلمهبرای مسلمانان و چه برای همه

شده  بر شما است که بدانی زمین از حجت خداوند چه آشکارِ شناخته .مهربانی گرد آورد

ردم روی گردانیدن م ،و دلیل پنهان بودن او ،ماندمیخالی ن (،و در اختفا)یا پنهانِ ترسان 

جا که رحمت و مهربانی خداوند ولی از آن ؛باشددل شدن در خیانت به او میاز او و هم

ا از دید اما او ر ،کند تا از بین نرودزمین را از او خالی نمی ،سبحان به بندگان بزرگ است

وی دلیلی رسا بر مردم  ،گردانیدن مردم از اوکند و به رغم صبر و رویمردم پنهان می

 .مانداست و هیچ دلیلی برای مردم علیه خداوند سبحان باقی نمی

 تر است و مردمباشد و به آن آگاهی او میوظیفه ،ی جهان توسط اواما چگونگی اداره

 .ها هیچ ارتباطی نداردسند که به آنحق ندارند از چیزی بپر
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 ،تر از دعوت مهدویکنم تا برای آگاهی بیششما را دعوت می ،خواهیتر میاگر بیش

  http://vb.al.mehdyoon.org  :دیدار نمایید از سایت انصار امام مهدی 

 

 الحمدهلل وحده وحده وحده. و

 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 استاد زکی انصاری

 است؟ چگونه یقین کنم او مهدی  :844 پرسش

توانم یقین کنم شما مهدی هستید؟؟ اگر بخواهم شما را سالم علیکم. چگونه می

و  ا گذشتهدانید؟ یببینم.... کجا پیدایتان کنم تا با شما بیعت نمایم؟ آیا شما غیب می

 دانید؟آینده را می

  یاسر سفیانی ثقفی ـ جزیرة العرب، طائف

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.

لیل از و د ،شودحق با دلیلش شناخته می ....و علیکم السالم و رحمت اهلل و برکاته

در وصیتشان به  به جهت تصدیق سخن رسول اهلل  ؛شودکتاب و عترت گرفته می

ت دق ،در این حدیث که از صحابی جابر بن عبداهلل انصاری نقل شده است .امّت خود

خطبه  ،اشرا در حج و روز عرفه دیدم که سوار بر شترِ گوش بریده رسول اهلل :کن

ای مردم! من در میان شما چیزی را به جا » :دم که فرمودخواند و من از ایشان شنیمی

 .«بیتمشوید: کتاب خداوند و عترتم، اهلگذاشتم که اگر آن را بگیرید، هرگز گمراه نمی

http://vb.al.mehdyoon.org/
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 ،چه در قرآن و عترت استباید به آن به همین جهت شناخت شما از مهدی 

متأسفانه بر عموم مسلمانان دعوای تعصب نسبت  ،دانیمی که طورهمان .مستند باشد

ی امروز کسی آمده که به همه .فرما استحکم ،تفکر و تحقیق به دین پدران بدون

یر از ها غدهد که روش تعصبی برای تمایل به گرایشی از گرایشمسلمانان تذکر می

حتی گرایش حق نیز با تعصب شناخته  .همان تعصب جاهالنه است ،گرایش حق

شناخته  الصدور آموزش و بررسی با دلیل قطعی ،دقیق شدن ،بلکه با تحقیق ،شودمین

 .شودمی

قوانین عمومیِ ثابتی قرار داده است که مسیر زندگی  ،خداوند سبحان در قرآن کریم

ین ی ااز جمله .قرار داده است ،ی عوالمرا با تحقق بخشیدن به رسیدن به غایت در همه

 .باشدی او در هر زمان میقانون شناخت حجت خدا و خلیفه ،دهندهقوانینِ مهمِ سازمان

این قانونی است ثابت که از زمان منصوب شدن اولین خلیفه برای مخلوقات که حضرت 

 ،چه در آن است را به ارث ببردباشد و تا هنگامی که خداوند سبحان زمین و آن آدم 

شود و این سنّت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز کند و عوض نمیتغییر نمی

 نَّةِلِسُ تَجِدَ لَنْ وَ قَبْلُ مِنْ خَلَوْا الَّذینَ فِی اهللِ سُنَّةَ :فرمایدخداوند متعال می .بوده است

 خدا سنّت در و بود نیز پیشینیان میان در که است خداوندیسنّت  این) (9)تَبْدیالً  اهللِ

الهی  هایسنّت ،دهنده در قرآنبنابراین قوانین عمومی سازمان (.یافت نخواهی تغییری

دهنده را کسانی هستند که اجرای این قوانینِ عمومیِ سازمان ،ولی مردم ،ثابتی هستند

بر ها در براآوردنفرود  ها و سری این تخلفات و خوار شدنهمه ،نپذیرفتند و فراتر از آن

 ،کردنداگر امّت قانون الهی را اجرا و به آن عمل می .ه انجام رسانیدندطاغوت را ب

 .بودنمی ،بینیمچه امروز میشان همانند آنوضعیت
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چه مهم است این است که قانون شناخت خلیفه و جانشین خداوند به سه محور آن

 :شود که عبارتند ازتقسیم می

طور که خداوند سبحان به طور همان ؛بر خلیفه نص و تصریح شده است اول:

 قالَ  إِذْ وَ :فرمایدجا که میآن ؛تصریح نمود مستقیم در محفل مالئکه به آدم 

 یَسْفِكُ وَ فیها یُفْسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَلیفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِل  إِنِّی لِلْماَلئِکَةِ رَبُّكَ

 چون و) (9)تَعْلَمُونَ  ال ما أَعْلَمُ  إِنِّی قالَ  لَكَ نُقَدِّسُ وَ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ 

 را سیک آیا: گفتند دهم.قرار می ایخلیفه زمین در من: گفت فرشتگان به پروردگارت

 بیحتس تو ستایش به ما کهآن حال و بریزد هاخون و کند فساد جاآن در دهی کهقرار می

ا به ی (؛دانیدنمی شما دانم،می من چهآن: گفت کنیم؟می تقدیس را تو و گوییممی

الهی  چنین سنّتکند و ایناش وصیت میوقتی به اسم جانشین بعدی ی آدم وسیله

چرا  :ای برای مردم وجود داردجا نکتهدر این .جاری شد تا پیامبر ما حضرت محمد 

 ؟؟!!عمل به سنّت خداوند متوقف شد

 کُلَّها الْأَسْماءَ  آدَمَ  عَلَّمَ وَ :علم الهی که مصداق این سخن خداوند متعال است :دوم

 هاتمام نام و) (2)صادِقینَ  کُنْتُمْ إِنْ هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَنْبِئُونی فَقالَ الْمَالئِکَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ

 گوییدمی راست اگر: گفت و کرد عرضه فرشتگان به را هاآن سپس بیاموخت. آدم به را

داناترین نسبت به اهل زمان  ،باید جانشین خداوند (.دهید خبر هااین هاینام به مرا

 .خودش به منظور و هدف خداوند سبحان و علم الهی باشد

که مصداقی برای این سخن  ،دعوت به حاکمیت خداوند و البیعه هلل سبحان :سوم
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 چون)(9 )ساجِدین لَهُ  فَقَعُوا رُوحی مِنْ  فیهِ نَفَخْتُ  وَ  سَوَّیْتُهُ فَإِذا :باشدخداوند متعال می

 (.دبیفتی سجده او به برابر در دمیدم، آن در خود روح از و بردم پایان به را آفرینشش

ی که او حجت و خلیفهمگر این ،امکان ندارد این این سه بخش در کسی جمع شود

خلیفه و جانشین خداوند  ،ما را به او بشارت داده مهدی که رسول خدا  .خداوند باشد

که هیچ ن اینبدو ،بنابراین باید هر سه بخش این قانون الهی بر ایشان تطبیق کند .است

منطبق  ـاحمدالحسن ـاین قانون بر مهدی  .ها مفقود شده باشدبخشی از بخش

آخرالزمان متولد  خبر داده است که ایشان در طور که رسول اهلل همان .باشدمی

فرمود که او از خاندان من است و امام  رسول اهلل  .چنین استایشان این ،شودمی

فرزندانی که برخی از نسل برخی  ؛باشدمی از خاندان حضرت محمد  احمد 

وصیت رسول اهلل  .ی این قانون در ایشان وجود داردگانههای سههمه بخش .دیگرند

  باشدترین میآگاه ،تورات و انجیل ،است و ایشان به قرآندر مورد ایشان آمده. 

اس اسپایی حاکمیت خداوند دعوت و برایشان امروز تنها کسی است که در جهان به بر

و حتی پیوسته  ،های انصار عزیزش را دادهخون ،کند و در این راهاین روش عمل می

 او رانده و طرد .داده است ،اشبهای این عمل الهی را با قرار گرفتن در وضعیت کنونی

چنین  ،هستند طور که پیامبران و فرستادگان که جانشینان  خداوند همان ،شده است

ایشان مصداق سخن خداوند متعال در آیات بسیاری هستند که شما را به یکی  .اندبوده

این سخن خداوند متعال در توصیف حال اقوام با جانشینان  .کنمها راهنمایی میاز آن

 مِلَّتِنا فی لَتَعُودُنَّ أَوْ أَرْضِنا مِنْ  لَنُخْرِجَنَّکُمْ لِرُسُلِهِمْ کَفَرُوا الَّذینَ قالَ وَ :باشدخداوند می

 از را شما یا: گفتند پیامبرانشان به کافران) (2)الظَّالِمین لَنُهْلِکَنَّ رَبُّهُمْ إِلَیْهِمْ فَأَوْحى
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 وحی فرستادگان به پروردگارشان پس بازگردید. ما کیش به یا رانیممی خود سرزمین

و انصارش  این وضعیت امروز مهدی  (.نمود خواهیم هالك را ستمکاران که کرد

  :دهدباشد که در میان مردم ندا سر میمی

زنید. خداوند برای ما باز میکنید و از یاری ما سرآیا ما را خوار می

کافی و بهترین وکیل است. آیا با تقیه برای خوار کردن و تنها گذاردن 

آورید؟ یا با ترس؟ یا با اندك بودن عِدّه و عُدّه عذر می آل محمد 

با نیروها و امکانات اندك  )نفرات و امکانات(؟! آیا در بدر محمد 

نجنگید؟ در حالی که خداوند سبحان و متعال او را یاری داد. آیا قرآن در 

 اهللِ  إِذْنِبِ کَثیرَةً فِئَةً  غَلَبَتْ قَلیلَةٍ فِئَةٍ مِنْ کَمْزند: هایتان فریاد نمیگوش

 بر که اندك گروهی بسا چه خدا، خواست به) (9)الصَّابِرین مَعَ اهللُ وَ

 (.کنندصبر پیشه می که است با کسانی خدا که کند، غلبه بسیار گروهی

کنید، آیا شانه خالی می که از یاری دادن امام مهدیای کسانی

منتظر چیزی جز ایستادن در یك صف به همراه سفیانیِ وارث یزید بن 

ر که با دجال اکبباشید؟! پس از اینمعاویه که خداوند لعنتش کند، می

ـ در یك صف بودید؟ در این صورت، به آتشی بشارت باد که آمریکاـ

که مردم و سنگ هستند ) کافِرینوَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْ  النَّاسُهیزمش 

 (.برای کافران آماده شده است

این سخنی است که هیچ عاقلی آن را  ،کنندهاما مشروط بودن بیعت به دیدن دعوت

ویم و شنولی با این حال تکرار این شرط را از زبان بسیاری در این زمان می ؛گویدنمی

بسیار نیز پاسخ این شرط را دادیم و از روی پند و نصیحت به ایشان گفتیم که این 
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 ،دکن لعنتش ی شیطان که خداوندچیزی جز از ناحیه ،شرطی که قرار داده شده است

 ،ی آنبه واسطه (لعنه اهلل)د که شیطان دهیچگونه به شرطی گوش فرامی .باشدنمی

 خداوند از او خشنود)این نجاشی  .گردید و مطالعه کنیدباز ؟شما را وسوسه کرده است

او را تصدیق نمود و با ایشان از طریق دقّت  ،ایمان آورد است که به محمد  (باشد

وقتی خبر وفاتش  .را ندید در دلیلش بیعت نمود و در حالی از دنیا رفت که پیامبر 

به یارانش دستور داد که جمع شوند تا نماز غایب بر روح نجاشی که  پیامبر  ،رسید

که بیعت را مشروط به دیدن شخص آیا به نظر کسانی .بخوانند ،خداوند رحمتش کند

قُلْ  ؟؟!!بیعتی صحیح نبوده است بیعت نجاشی با رسول اهلل  ،دانندکننده میدعوت

 (.گویید، برهانتان را بیاوریدبگو: اگر راست می) کُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ هَاتُوا برهان

این سخن خداوند جل و عال برای پاسخ دادن به آن کفایت  ،اما در مورد علم غیب

 مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُكُ  إاِلَّ مَنِ ارْتَضى *غَیْبِهِ أَحَداً  عالِمُ الْغَیْبِ فاَل یُظْهِرُ عَلى:کندمی

لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ  *مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 

 آشکار کس هیچ بر را خود غیب و است غیب دانای او) (9)ءٍ عَدَداً کُلَّ شَیْ  أَحْصى

 یشپ از نگهبانی برای که باشد خوشنود او از ای کهفرستاده آن بر مگر * سازدنمی

 را نپروردگارشا هایپیام هاآن که بداند گمارد * تامی نگهبانی سرش از پشت و رویش

 کرده شماره عدد، به را چیز همه و دارد احاطه ها استآن نزد چهآن به خدا و اندرسانیده

 .در این آیه به خوبی تدبّر کن و پاسخ پرسشت را خواهی یافت (.است

تو را  ،آگاه شوی و دالیلش را بشناسی تر از دعوت مهدوی اگر خواستی بیش

مطالعه و بررسی دلیل  ،برای تحقیق کنم که از سایت انصار امام مهدی دعوت می

   p://vb.almehdyoon.orghtt   :دیدار کنی
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 و الحمدهلل وحده وحده وحده.

 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 استاد زکی انصاری

 هـ ق9332رجب المرجب

 

 گر.ی امامان هدایتهای یمانی در سیرهنشانه :840پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً.و الصاله علی محمد و آله الطاهرین و 

 و السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

است و  ی آل محمد بر هیچ محققی پوشیده نیست که یمانی از مسلّمات شیعه

که او قطعاً و حتماً باشد. اینمهدیِ منتظر می ساز قائم آل محمد که او زمینهاین

، کنندخوانند و عمل میچه بزرگان قوم از علمای آخرالزمان فرامیکند و به آنخروج می

«. دآوربیت قیام کند، دین جدیدی میوقتی قائم ما اهل»کند: خواند و عمل نمینمی

ایی دارد و بنده در این مورد هها و عالمتبرای خروج ایشان برای افرادِ بینا، نشانه

پرسم. من جزو کسانی هستم که خودم، مالم و فرزندانم را برای یاری قائم آل محمد می

 ای دارد که بهی سر سوزنی شك ندارم که ایشان فرستادهام و به اندازهنذر کرده 

انجام  طور که با جدش، حسین خواند وگرنه مردم از کشتن او هماندعوتش فرامی

دهند و برای آمدن او میدادند، هراسی ندارند. در حالی که آنان صدای یاری او را سر

چه در اتفاق افتادن و تحققش شکی نیست، این است که کنند؛ ولی آنسازی میزمینه

که چنین ادعایی کند، شایستگی تسلیم شدن به او را ندارد. رسالت حضرت هر کسی

های آسمانی پیشین از آن سخن که کتابدعوت حقی بود  محمد رسول اهلل 

 بَعْدِی مِنْ  یَأْتی بِرَسُولٍ مُبَشِّراً  وَگفتند؛ ولی این حق و سخن از آمدن این فرستاده می
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 (ای پس از خودم هستم که نامش احمد استدهنده به فرستادهو بشارت) أَحْمَد اسْمُهُ

باعث نشد افراد باطل مدعی این جایگاه شریف شوند. جایگاه خالفتی که آن سه نفر 

ادعا کردند نیز به همین صورت است و به این مطلب اشاره دارد که عاقلِ با انصاف و 

است و نه کس دیگر؛  کند که این جایگاه فقط برای علی مخلص در دین بیان می

ند. از این کناین جایگاه را برای خودشان ادعا می ولی کسانی هستند که بی هیچ دلیلی،

رو نزد شما آمدم، در حالی که دلم برای ایمان و تصدیق باز است، ولی برای حق و 

دانم خداوند از میان بندگانش، پرسم؛ چرا که میاهلش... از جایگاه شما در بین مردم نمی

 دانم خداوند بندگان فقیرشمی پرسم؛ چرا کهگزیند... از مال شما نمیضعیفان را برمی

برخی  خواه ودانم برخی از آنان خیرپرسم؛ چرا که میکند. از یارانت نیز نمیرا انتخاب می

پرسم. تان با امام استوار و قائم میتان و ارتباطکار هستند. اما از شما و علمدیگر فریب

منتظر این امر هستند، را  کهپرسم که من و برادران همراهم و کسانیهایی میاز نشانه

ش که آگاه به زمانکسی»در جایگاه تسلیم قرار دهد و در دعوت مدعی باطل وارد نشوند: 

ها و های امام یمانی، عالمتنشانه«. گرددباشد، شبهات برایش باعث پوشیده شدن نمی

 اید:فرمی امامان هدایتگر آمده است و خداوند در موردش میبیاناتی دارد که در سیره

وَ عَالماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُون (شوندهدایت میستاره که با هایى، و آنان و نشانه) .

د، باشنکننده میهای هدایتستارگان زمین، محمد و خاندان ایشان، امامان پاك و مهدی

ا مهایی است. آیا آن را از کتاب خدا، برای و برای هدایت شدن به سوی ایشان، نشانه

 کنید؟؟؟بیان نمی

ها این است که امام یمانی، داناترین مردم به کتاب خداوند پس از یکی از این نشانه

گانه است. ایشان همان اولین امامان مهدییّن پس از قائم آل محمد امامان دوازده

ی اتفاقات گذشته، حال و آینده و تا روز قیامت سخن باشد... کتاب خداوند دربارهمی
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(9 )و ما کان اهلل لیضل قوماً حتی یبین لهم ما یهتدونفرماید: ید. خداوند میگومی

که هدایت ایشان را برایشان بیان کند، مگر پس از اینخداوند گروهی را گمراه نمی)

وَ نَزَّلْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ شوند. ها با هدایت امامان از کتاب خداوند هدایت می(. آننماید

 یکنندهبیان که قرآن را ما و) لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمینَ تِبْیاناً 

 (.ایمنازل کرده تو بر است مسلمانان برای بشارتی و رحمت و هدایت و چیزی هر

اگر به این پرسش از کتاب خداوند پاسخ دادید، از پرسش دوم مبنی بر ارتباط شما با 

شویم. در این صورت از نیاز میو متصل بودن شما به ایشان بی قائم آل محمد 

ی در برابر شما به امر خداوند در میان بندگانش و برگزیدگانش شدهمسلمانان تسلیم

برسانید و با شما و ایشان بیعت  شویم. درود و دوستی ما را به قائم آل محمد می

 م. کنیکنیم و جان و مال و فرزندان را تقدیم میمی

 و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 ابوعلی ـ جزیرة العرب، قطیف 

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.

ه بسا چ .درود خداوند بر شما !ابوعلی ،برادرم ...و علیکم السالم و رحمت اهلل و برکاته

ولی به صورتی  ،ایمان ندارند شما جزو افراد اندکی هستی که به دعوت یمانی 

 ...جوییتمسّك می کنی که در آن به سخن عترت پاك ی آن صحبت میدرباره

                                                                                                      
حَتّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ إِنَّ  وَ ما کانَ اللّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ :توبه 994ی برگرفته از آیه -9

 .اللّهَ بِکُلِّ شَیْء عَلیم 
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دهد مردم را به دین جدیدی بشارت می امروز دعوت یمانی  ،اگر توجه کنی !برادرم

موضوع اعتقاد به مهدییّن  ؛که پیش از ظهور این دعوت مردم از آن آگاهی نداشتند

شده از طاهرین در  که روایات واردبه رغم این ؛گانه گانه پس از امامان دوازدهدوازده

ه وصیت رسول ب طور که احتجاج یمانی همان .به حدِّ تواتر رسیده است ،این مورد

جزو دالیلی است که جز  ،باشدمی که ایشان یکی از اوصیای محمد و این خدا 

نانی با توجه به سخ .ها را رد نمودتوان آننمی (پناه بر خدا)انکار یا نادانی  ،از روی دشمنی

اگر به آل  !بنابراین ای برادرم ؛ها هستی و نه جزو آناننه جزو این ،که از شما خواندم

ها در این مورد بپرسی که صاحب االمر چگونه شناخته بازگردی و از آن حمد م

 علم و دعوت ،کنند که مدعی این امر با وصیتبرایت بیان می آل محمد  ؟شودمی

شود و این قانون خداوند است که خداوند سبحان در به حاکمیت خداوند شناخته می

بیان فرموده  ،خداوند سبحان بر مردم یخلیفه کتابش در ماجرای منصوب کردن آدم 

 .است

ولی  ؛کسانی هستند که به دروغ مدعی جایگاه الهی هستند ،طور که گفتیبله همان

از سوی رسول اهلل  (نص)امکان ندارد متنی  .آسان و راحت است ،رسوا کردن این افراد

 ان ها را بیوصیتی که نام و ویژگی آن ؛گو وجود داشته باشددر مورد این افراد دروغ

را  شما وصیت رسول اهلل  .بر مردم حجت و دلیل بیاورند ،ی آنکند و به واسطه

بینی و بسیاری مدعی جایگاه امام مهدی ها است که در کتاب غیبت طوسی میقرن

 با وصیت رسول اهلل  ،ولی هیچ یك از ایشان بر مردم ؛شدند  استدالل نکرده

نوشتارِ بازدارنده از  ،فرمایدتوصیف می ،طور که سرور خالیقاین وصیت همان .است

 .گمراهی برای هر کسی است که به آن تمسّك جوید

است که در  روایاتی از امام باقر  .است از فرزندان امام مهدی  یمانی 
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ه ککند و اینگوید و آن را به پرچم هدایت توصیف میسخن می مورد پرچم یمانی 

 ،برای هیچ مسلمانی جایز نیست که از او سرپیچی کند و هر کس این کار را انجام دهد

 حجتی الهی است و هیچ حجت ،که یمانیاین قید روشنی است بر این .از اهل آتش است

 یمانیبه همین جهت  .موجود نباشد (صراحتی)الهی وجود ندارد که در موردش نصّی 

  یت جدش رسول اهللمهدی اول که در وصهمان باید  باشد ،ذکر شده است. 

اللَّهُ سَمِیع   ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ :شده است ثابتسبحان در کتاب خداوند  مسئلهاین 

انا د و شنوا خداوند و آمده، پدید دیگر برخی نسل از برخی بودند، فرزندانی) (9)عَلِیم 

و  ی امام مهدی محمد بن الحسن وصی و فرستاده احمدالحسنامام  .(است

احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان بن امام محمد بن الحسن  :نامش

 .ی نَسَب ایشان استاین شجره .باشدمی المهدی 

این  .شان در مورد قرآن را امروزه در دسترس طالبان حق قرار داده استاما علم

ی توحید بیان سوره ،انتشاراتِ منتشر شده مانند کتاب توحیدموضوع از طرق تعدادی از 

ید که مدعی هستند که در راه توحو بیان ایشان از توحید حقیقی و بیان انحراف کسانی

سن احمدالحکتاب چهار جلدی وجود دارد که امام  .باشدمی ،پرست هستندیکتا ،حقیقی

 لی که دانش محکم کردن و متشابهات قرآن را محکم نموده است در حا ،در آن

مصداق سخن خداوند متعال که محصور  .داندکسی نمی تأویل را جز آل محمد 

هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آیات  مُحْکَمات  هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ  :فرمایدمی

أْویلِهِ وَ تَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَقُلُوبِهِمْ زَیْغ  فَیَ مُتَشابِهات  فَأَمَّا الَّذینَ فی

 یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ اهللُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ 

                                                                                                      
 .33 :آل عمران -9
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 از بعضی کرد نازل تو بر را کتاب این که است او همان کسی) (9)إِالَّ أُولُوا الْأَلْباب

 هانآ متشابهاتند. ها،آیه بعضی و باشند،الکتاب می ام هاآیه این محکماتند، هایشآیه

 ابهاتمتش از تأویل، به میل و جوییفتنه سبب به است، باطل به میل دلشان در که

 دانش در قدم که آنان و داند،نمی خداوند جز را آن تأویل که حالی در کنند،می پیروی

 جز و ما است، پروردگار جانب از همه آوردیم، ایمان به آن ما: گویندمی اندکرده استوار

ت کنم تا از سایشما را دعوت می ،من و پناه بر خدا از منیت (.گیرندنمی پند خردمندان

تر از این دعوت و دالیل آن دیدار برای تحقیق و آگاهی بیش انصار امام مهدی 

        http://vb.almehdyoon.org  :آدرس سایت .کنی

شان بیان حق برای شما که وظیفه چنین اگر خواستی با انصار امام مهدی هم

در پالتاك یا در انسبیك یا  توانی به روم انصار امام مهدی می ،وگو کنیگفت ،است

ط بیان شان فقمشغولییابی که دلبایلوکس مراجعه کنی و ان شاء اهلل برادرانت را می

امام  ،و هدایت مردم به سوی حقی که یمانی آل محمد ،حق با دالیلی از قرآن و عترت

 .باشدمی ،آورده است احمدالحسن 

آورده  ترین راه را برای شناخت حقی که یمانی آل محمد تی نزدیكاگر خواس

با نیّت خالص به خداوند سبحان توجه کن و از او درخواست کن تا  ،است طِی کنی

وَ  :حقیقت این موضوع را برایت روشن کند و در این سخن خداوند سبحان تدبّر کن

هُ عِلْمُ وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَ بِاهللِ شَهیداً بَیْنی فىیَقُولُ الَّذینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْساَلً قُلْ کَ

 کتاب از که کس هر و خدا: بگو نیستی. پیامبر تو که گویندمی و کافران) (2)الْکِتابِ 

به مردم  یمانی  (.است کافی شما و من میان شهادت برای باشد، داشته آگاهی

                                                                                                      
 .1 :آل عمران -9

 .33 :رعد -2

http://vb.al.mehdyoon.org/
http://vb.al.mehdyoon.org/
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بپرسید که خداوند جل جالله راهنمای  از خداوند سبحان در مورد من» :فرمایدمی

که از او درخواست است که خداوند سبحان برای کسانی این او  .«سرگردانان است

من و پناه بر خدا از  !علی ابو ،برادرم .دارددهد و حق را بیان میبرایش گواهی می ،کنند

 شهادت و گواهی خداوند (پناه بر خدا)آیا مدعی باطلی هست که  :پرسماز شما می ،منیّت

 ؟؟!!باشدگو میرا طلب کند که او حق است و راست

کنیم که حق را آن گونه که هست به تو نشان دهد از خداوند سبحان درخواست می

ات گرداند و باطل را آن گونه که هست به تو نشان دهد و دوری و پیروی از آن را روزی

 .ات گرداندیاز آن را روز

 وحده وحده وحده.و الحمدهلل 

 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 استاد زکی انصاری

 هـ ق9332رجب المرجب

 درخواست مناظره. :849پرسش 

 السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

به مناظره در حضور مسلمانان دعوت  احمدالحسنبه طور خالصه، من از امام 

ای که امام انتخاب را پیش از دعوت رسمی از طریق هر شبکهکنم. مایلم نظرشان می

توانم حضور پیدا کنم. ستایش و منّت تنها از کند، بدانم. حتی اگر در عراق باشد، من می

آنِ خداوند است. امیدوارم اگر به این مناظره رغبتی دارند، از امام درخواست شود. خداوند 

ای این دعوت را برای ایشان های ماهوارهکهرسان است. به زودی در یکی از شبتوفیق

 کنم. پایدار باشید.اعالم می

 علی حبابی ـ کویت 
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 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.

ظاهراً شما از سایت دعوت انصار امام مهدی  ....و علیکم السالم و رحمت اهلل و برکاته

 دعوت برای مناظره از سوی انصار  ،تا بدانید که از سالیان پیش ،اطالعی ندارید

که رؤسای قوم هستند با کسانی احمدالحسن امام  .بیان شده است امام مهدی 

با بزرگان قوم که حقش را  امام  ،طور که مشخص استکند و همانمناظره می

ها مناظره اما انصار با افراد کمتر از آن ؛کندمناظره می ،نمایندانکار و ادعای علم می

 ،صادر شده ی رسمی که از سوی انصار امام مهدی این موضوع در بیانیه .کنندمی

 .ها وجود دارداین بیانیه در سایت آن ؛ثابت شده است

با  کنیم و یکی از برادران انصاریما از مناظره استقبال م ،اگر مایل به مناظره هستید

طور که در همان ،ای باشدتواند در شبکه ماهوارهاین مناظره می ؛شما مناظره خواهد کرد

ی صفا در طول با شیخ وهابی عدنان عرعور در شبکه ی انصار امام مهدی مناظره

 .اتفاق افتاد (ق . ـه9339سال)های ماه مبارك رمضان سال گذشته شب

ای های ماهوارهکنید توانایی ترتیب دادن مناظره در شبکهطور که ادعا میهماناگر 
با بزرگان و علمای شما  حمدالحسن ااما امام  .ایمما برای مناظره آماده ،را دارید

چه از  ؛برای حق ارایه فرمود پس از این همه بیاناتی که امام . کندمناظره می
 .گرددمیی به خصوص به ایشان بازمسئلهسنّت یا شیعه این های اهلکتاب

 و الحمدهلل وحده وحده وحده.
 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 استاد زکی انصاری
 هـ ق9332رجب المرجب
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 تحقیق و درخواست حقیقت از خداوند. :847پرسش 

 باشد:به شرح زیر میترجمه پرسش مطرح شده 

 .برکاته و اهلل رحمت و علیکم سالم

اند، طوری که پیروی از راه حق را طی سه سال گذشته، مدعیان باطل بسیاری آمده

 کنیم )استخارهاز خداوند سبحان درخواست می»اند؛ اما شما حق را گفتید: دشوار نموده

هم؛ چرا که خداوند کسی است که دان شاء اهلل امشب این کار را انجام می«. گیریم(می

کند و باید به او اعتماد داشته باشیم. قلبم نیازمند به خدا است و روحم محتاج هدایت می

کنم الزم است از خداوند هستند... فکر می خداوند است و مردم منتظر مهدی 

 بپرسیم )استخاره بگیریم(!

زی ریایی هستند، و خونهکنندگان از احادیث دروغین، فرقهصحیح است که دفاع

، خودِ صلح و دوستی است. فریب دادن و اِشباع مردم )تا  قرآنکه متوقف نشده، با این

د متعارض است، به ح قرآننهایت( با احادیث دروغین و احادیثی که به طور کامل با بی

وجوی حقیقت هستم و آن )تمام علم( را از خداوند علیم اشباع رسیده است. من در جست

پیروی و با   خواهانم و خواهم گفت: پروردگارا! مرا از کسانی قرار بده که از مهدی 

 اکنون خودم را به خدا سپردم.کنند. از همایشان بیعت می

، ی حقکنندهخواهم ما را به هدایتاز خداوند می .کاتهبر و اهلل رحمه و علیکم سالم

 هدایت فرماید. 

   djinnsobservers teamبرادر شما جعفر ـ 

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد
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 تسلیماً کثیراً.

ند از خداو .درود خداوند بر شما !جعفر ،برادر ...برکاته و اهلل رحمه و و علیکم السالم

سبحان مسألت داریم که حق را آن گونه که هست به شما نشان دهد و پیروی از آن را 

ات گرداند و باطل را آن گونه که هست به شما نشان دهد و دوری از آن را روزی

 .ات گرداندروزی

 .راه استخاره از خداوند سبحان !چه راه خوبی را انتخاب کردی

شود و دلیل نیز از قرآن و عترت به همراه بدان که حق با دلیل شناخته می !برادرم

حق  ،وبا این د .شودها بدون دیگری گرفته نمیشود و از یکی از آنیکدیگر گرفته می

 ،آورده است احمدالحسن دالیل قرآن و عترت که امام  .گردداز باطل مشخص می

بر مردم احتجاج کرده که با  ایشان با وصیت رسول خدا  .کنندکدیگر را تأیید میی

خداوند سبحان نگاشتن وصیت را بر بندگان واجب کرده و بهترین  .قرآن موافقت دارد

کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ  :فرمایدخداوند متعال می .به انجام واجب سزوارتر است ،بندگان

 (9)الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقینأَحَدَکُمُ 

 پدر یدرباره که شد مقرر گذارد، جای بر خِیری و رسد فرا مرگ را شما از یکی هرگاه)

و  (پرهیزگاران برایحقی است  این و کند وصیت انصاف روی از خویشاوندان، و مادر و

 ،بر مردم به آن استدالل کرده است احمدالحسن که امام هیچ وصیتی جز وصیتی 

 .وجود ندارد ،که در هنگام وفاتشان نگاشته شده باشد برای رسول خدا 

 .ایشان با منطبق شدن قانون شناخت حجت الهی بر خودش استدالل کرده است

در این قانون اصالح وجود دارد و در  .کننده است قانونی ضروری و تنظیم ،این قانون

چه هنگام بشریت این قانون الهی را که از زمان جانشین اول  حضرت  .فساد ،غیر آن
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یر تغی ،زمین و هر چه در آن است را به ارث ببرد ،بوده است تا زمانی که خداوند آدم 

 این قانون از سه بخش ؟استبه اجرا رسانیده  ،و تبدیلی در آن راه نداشته است و ندارد

امام  .علم الهی و پرچم البیعت هلل )حاکمیت خداوند( (،وصیت)نص  :شودتشکیل می

به این قانون الهی احتجاج کرده و این قانون  ،های آنبا تمام بخش  احمدالحسن

 منطبق ،بر هیچ کس جز بر صاحبش که از سوی خداوند سبحان منصوب شده است

 ؟؟!!اشدبکافی نمی ،که طالب حق استآیا این به عنوان دلیلی برای کسی .گرددنمی

را ذکر  عالوه بر روایات صحیح و موافق با کتاب خداوند است که ایشان  ،این

 .هایش را بیان کرده استکرده و وضعیت خودش و دعوت و ویژگی

 عکس زیاد بودنبربلکه  ؛کندوجود داشتن حق را نفی نمی ،اما زیاد بودن مدعیان باطل

تا  ،شدنداش نمیمدعیان باطل مدعی ،اگر حقی نبود .باشددلیلی بر وجود حق می ،مدعیان

 .اعتماد مردم را به صاحبش در زمان ظهورش از بین ببرند

 ،باشدخواهی از او برای شناخت حق میاستخاره نه تنها درخواست از خداوند سبحان و خیر

چه که خداوند خیر در آن»چرا که زبان حال مؤمن همواره  ؛تبلکه راه مؤمنان به غیب اس

ان که خداوند سبحان جز خیر برایششان به اینبه جهت اعتماد و یقین ؛باشدمی« اختیار فرموده

 خواهیماز خداوند جل و عال می .کندراهنمایی نمی ،ها را جز به سوی هدایتگزیند و آنبرنمی

 رانده شده و احمدِاش که ی و رضایتش و یاری ولیّ ستمدیدهکه ما و شما را به سوی خشنود

 .هدایت فرماید ،طردش شده است

 و الحمدهلل وحده وحده وحده.

 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 استاد زکی انصاری

 هـ ق9332رجب المرجب

 اهدای ثواب نماز و خواندن قرآن به امام معصوم. :848پرسش 
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 !حمدالحسن آقا و موالیم! قائم آل محمد، سید ا

 .برکاته و اهلل رحمت و علیکم سالم

را زیارت کنم و در هر روزِ امام،  عادت دارم هر روز امامان معصوم  :1 پرسش

توانم ثواب کنم. آیا میاهدا می خوانم و ثوابش را به امام معصوم نماز زیارت می

در روزش که همان روز جمعه  نماز زیارت را به آقا و موالیم حجت بن الحسن 

کنم، چه جمالتی را باید بر زبان است، اهدا کنم؟ و هنگامی که ثواب نماز را اهدا می

 آورم؟

در مورد ختم قرآن نیز وجود  مسئلههمانند سؤال اول است، همین  :2 پرسش

دهم. هدیه می د؛ چرا که من هنگام ختم قرآن، ثوابش را به یکی از امامان معصوم دار

توانم هدیه کنم؟ و جمالتی که می توانم ثوابش را به امام حجت بن الحسن آیا می

 هنگام هدیه کردن ختم بیان نمایم، چیست؟

 «بسم اهلل الواحد القهار»خوانم، قرائت را با ی توبه را میوقتی سوره :3 پرسش

 اهلل سمب»گردم، آیا با میکنم و بعد بازکنم. هنگامی که در وسط سوره توقف میآغاز می

 ؟«الرحیم الرحمن اهلل بسم»آغاز کنم یا با  «القهار الواحد

 سلم تسلیماً.اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سادن علی ـ کانادا 

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.

 و علیکم السالم و رحمت اهلل و برکاته.
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جایز است  اهدای ثواب نماز مستحبی به امام مهدی  ،بله :1پاسخ پرسش 

 .و لفظ خاصی در نیّت شرط نیست

 چنین اهدای ثواب قرائت قرآن کریم به امام مهدی هم :2پاسخ پرسش 

 .همانند نماز مستحبی جایز است

تکرار بسم اهلل  ،هنگام بازگشت به سوره و پس از قطع آن :3پاسخ پرسش 

 .واجب نیست

 .خداوند شما را بر هر خیر و صالحی توفیق دهد

 الحمدهلل وحده وحده وحدهو 

 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 استاد زکی انصاری

 هـ ق9332رجب المرجب

 ادعای رویت پیش از صیحه و سفیانی. :846پرسش 

که ادعای رویت، پیش از صیحه و سفیانی کند، او کسی»فرماید: می امام صاق 

مشاهده  9111گویید، حجت را در سال در حالی که شما می« زننده است گوی افترادروغ

 اید.کرده

 احمد آمریکی ـ بغداد 

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.
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ها عبرت این، در) (9)لِلْمُتَوَسِّمینذلِكَ لَآیاتٍ  إِنَّ فی :فرمایدخداوند متعال می

 .ای برای هوشیاران وجود داردنشانه ،در انتساب شما به آمریکا (.هوشیاران برای است

که ادعای منتسب بودن به مذهب آمریکا همان دجال اکبر است و بعید است کسی

چرا که این انتساب و مذهب هر کدام مخالفت  ؛به دجال اکبر منسوب باشد ،جعفری دارد

 .دیگری است

نه  است امام صادق  بیت به طور کلی نام صحیح امام ششم از امامان اهل

 !!نیز کسی با این نام وجود ندارد بیت و در امامان اهل الصاق

چنین سخنی ندارد و به همین جهت از شما  مطلقاً امام صادق  :مورد دوم

برای ما بیاوری و بعد آن را به امام صادق  ،منبعی را که از آن نقل نمودیخواهیم می

 گمانی برایت اشتباه به وجود آورده و سخنی را  ،یا در بهترین حالت ؟؟نسبت دهی

از آن رو که به  ،نسبت دادی به امام صادق  ،نفرموده است که امام صادق 

در این صورت و از باب خیرخواهی برایت روشن  .آشنایی نداری روایات طاهرین 

سخنی است که در  ،است کنم مطلبی که پنداشتی اشکال به دعوت یمانی می

ی مقدسه به سفیر چهارم وارد شده و ایشان علی بن محمد سمری توقیعی از ناحیه

 .باشدو این آخرین توقیع سفیر چهارم پیش از منتقل شدن به سرای آخرت می ؛باشدمی

ی شما را به مطالعه ،ی آشنای شدن به دینت را به شما بدهداگر فرصتی داری که اجازه

رای که بپاسخی به کسی ؛کنیمدر این زمینه دعوت می های انصار امام مهدی کتاب

با این توقیع استدالل کرده   احمدالحسنامام  تکذیب دعوت یمانی آل محمد 

هم از جهت سندی که شما به آن ملتزم  ؛نی استسخن در مورد این توقیع طوال .است

متن توقیع متشابه است و سخنان زیادی از علما در این مورد  .و از جهت متنی ،هستی
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را پس از سفیر چهارم  که امام مهدی کسی ،کتاب تاریخ غیبت کبری  .وجود دارد

با  که با ایشان یا هایی را در اتفاقاتیدعاها نقل نموده یا پاسخ ،و از ایشان ،دیده است

 به همین دلیل تکذیبی که .کندافتاده است تکذیب نمی ی امام مهدی اتفاق شیعه

که ادعای سفارت پس از سفیر چهارم را در توقیع آمده به طور خاص مربوط به کسی

را دیده و از او نقل  که امام مهدی باشد و هیچ ارتباطی به کسیمی ،داشته باشد

 .ندارد ،نموده است

شما را دعوت به بازدید از  ،باشیتر از حق میبه طور کلی اگر خواهان شناخت بیش

 :آدرسش این است. کنممی سایت انصار امام مهدی 

  http://vb.almehdyoon.org    
 و الحمدهلل وحده وحده وحده.

 )خداوند در زمین تمکینش دهد(علمی انصار امام مهدی  هیئت

 استاد زکی انصاری

 هـ ق9332رجب المرجب

 ی میان او و یمانی کجا است؟سفیانی کیست؟ و مسابقه :805پرسش 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم 

 سالم علیکم

ی حتمی وجود دارد که عبارتند از: معروف است که اندکی پیش از ظهور، پنج نشانه

ی آسمانی، کشته شدن نفس زکیّه بین رکن و مقام، خروج رفتن( بیدا، صیحهخسف )فرو 

سفیانی و یمانی در یك روز و یك ماه و یك سال که مانند دو اسب مسابقه به سمت 

ی بین شما نی هستی، پس سفیانی کیست و مسابقهدهند. اگر شما یماکوفه مسابقه می

بیت  به ما خبر ندادند که یمانی، فرزند مهدی است، فقط به کجا است و در روایات، اهل

http://vb.al.mehdyoon.org/
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ید، که یمانی هستترین پرچم است. دلیل شما برای اینکنندهاند که هدایتما خبر داده

م و نسب کامل من چیست؟ چیست؟ اگر سالح رسول خدا که همان علم است، را دارید، نا

 ها نزد شما بیایم.خیز بر روی برفتا سینه

نهایت احترام و قدردانی مرا بپذیرید؛ چرا که من طالب حقیقت هستم و در مورد آن، 

 کنم. متشکرم.جو میوجست

 سالم عراقی ـ عراق

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.

 .برکاته و اهلل رحمت و السالم علیکم و

یمانی و سفیانی مانند دو اسب مسابقه به سوی  ،اگر توجه داشته باشی !برادر گرامی

مسابقه یا حرکتی به سوی کوفه وجود دارد تا  ،آیا امروز از سوی یمانی ؛تازندکوفه می

 آیا از آل محمد  ؟!شما چنین چیزی را مطالبه کنی و بگویی سفیانی کجا است

د آیا به مردم نفرمودن ؟!شودها به تو فرمودند که حق با باطل شناخته میآموختی یا آن

چنین این است تاآیا سفیانی دلیلی بر یمانی   !برادر ؟شودکه حق با دلیل شناخته می

 ؟!پرسشی مطرح کنی

با استنادش به  ،است بیان کرده که فرزند امام مهدی   احمدالحسنامام 

را ثابت  فرزند داشتنِ امام مهدی  وصیت جدش  .رسول اهلل  ،وصیت جدش

های خداوند حجتی از حجت کند که یمانی اما روایت یمانی ثابت می .کندمی

خداوند سبحان حجتی بر مردم ندارد مگر  ضرت محمد سبحان است و پس از ح
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امامان  ،ایشان ؛ها را در وصیتش به اثبات رسانیده باشدآن که حضرت محمد این

امام  امام محمد بن الحسن المهدی  .باشندگانه میدوازده مهدیینگانه و دوازده

که یمانی را  با جمع بین وصیت و روایت امام باقر  .دوازدهم است و یمانی نیست

ه کنند شود که یمانی که پرچمش پرچم هدایت و دعوتروشن می ،معرفی کرده است

مهدی اول  ،ی حقی در عصر ظهور و عالوه بر اینو نشانه به سوی امام مهدی 

اولین  یمانیکه بنابراین گریزی نیست جز این .آورندگان است اولین ایمان ،باشدمی

ود شجا مشخص میاز این .آورندگان باشد و به هیچ وجه احتمال دیگری وجود نداردایمان

 .است فرزند امام حجت  که یمانی 

ه این مشاب« ...پس نام من چیست ،اگر سالح رسول اهلل علم است» :اما سخن شما

که یش از آنبپرسید پ» :به مردم فرمود سخن کسی است که هنگامی که امام علی 

چند  ،اگر مدعی علم هستی :یکی از آنان بلند شد و به ایشان گفت« مرا از دست بدهید

 ؟؟!!تارِ مو در ریش من است

وجوی حقیقت طالب و در جست ،جا که شما آن طور که خودت بیان نمودیو از آن

 ،کنم که شناخت نام و نسب کامل شماکنم و برایت بیان میتو را نصیحت می ،هستی

 ،ال داردکه به چنین اموری اشتغشناس یا کسیتوانی نزد چهرهبلکه می ؛علم الهی نیست

ام و شناس ناگر این چهره :پرسمجا از تو میاین .بروی تا نام و نسبت را به تو خبر دهد

 ؟؟!!رویها به سویش میخیز بر روی برفسینه ،نسب تو را بیان کند

چنین به ما فرمودند  آل محمد  .علم الهی فقط علم به عقیده و محتوای آن است

 هادانب او، همانند کسانی که بپرسید او از عظائم از نمود، را امر این ادعای مدعی که اگر

تر از قرآن و تورات و انجیل وجود دارد تا کسی در موردش آیا امروز بزرگ .دهندمی پاسخ

 ؟؟!!باشندهای خداوند حق سبحان میها رسالتبپرسد در حالی که آن
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 ؟؟!!های پروردگار جهانیان استی بزرگی رسالتبه اندازه ،آیا نام و نسبت شما

 آن را با دلیل ،کنیوجو و در موردش تحقیق میاگر شما صادقانه حقیقت را جست

و خداوند سبحان ت !درخواست کن و برای فهمیدن بپرس و نه برای به سختی انداختن

ز هایت و سخن مرا اآفرین بر تمامی پرسش .را به شناخت حق و حقیقت راهنمایی کند

 ؛تهرگز چنین نیس ؛برداشت نکن ،که بخواهم شأن تو را را پایین بیاورماین باب این

مند شدگان از خداوند سبحان مسألت دارم شما را از بهره .خواهی نیستچیزی جز خیر

 .مند شدندطور که به افراد قبلی نصیحت نمودیم و از آن بهرههمان ،ها قرار دهدآن

کنم تا بیشتر از می چنین شما را دعوت به دیدار از سایت انصار امام مهدی هم

آدرس  .مطلع شوی   احمدالحسنمام اش اکنندهدالیل دعوت مبارك یمانی و دعوت

  http://vb.almehdyoon.org  :سایت

 و الحمدهلل وحده وحده وحده.

 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 استاد زکی انصاری

 هـ ق9332رجب المرجب

را به نام مهدی مخصوص  گوید و علی وصیت از دوازده مهدی می :801پرسش 

 گرداند. آیا تناقضی نیست؟می

 علیکم سالم

آمده است که نام مهدی، به  به علی  در وصیت رسول خدا حضرت محمد 

ایشان اختصاص دارد و برای غیر ایشان جایز نیست و پس از آن، وصیت، دوازده مهدی 

تناقض روشنی نیست که وجود  مسئلهکند. آیا در این را پس از امام دوازدهم ذکر می

 کند؟داشتن این وصیت را نفی می

http://vb.al.mehdyoon.org/
http://vb.al.mehdyoon.org/
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 جبار آل محمود ـ قادسیه 

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.

که آن چه برسد به این ؛تناقضی وجود ندارد ...برکاته و اهلل رحمت و السالم علیکم و

های امکند که نوصیت تصریح می :چرا که اوالً ؛را به روشن و واضح بودن توصیف کنی

در آسمان است و بین  های علینام ،ها استی آنگانه که مهدی از جملهشش

 .های زمینی تفاوت وجود داردهای آسمانی و نامنام

شایسته  ها برای کسی جز امام علی کند که این ناموصیت تصریح می :ثانیاً

جز  ها در کسیاین نام :یعنی ؛«ه نیستها برای احدی جز تو شایستاین نام» :نیست

ه ها بیك از این نام اگر منظور ایشان این بود که هیچ .شودامیرالمؤمنین جمع نمی

 :فرمودبه عنوان مثال می ،شایسته نیست تنهایی برای کسی جز امیر المؤمنین 

منین ؤبنابراین کسانی جز امیرالم .«ها برای غیر تو شایسته نیستهیچ نامی از آن»

ی مگر اسم ؛های آنگانه نامیده شود و نه با همهی ششهاتوانند با یکی از این ناممی

 .«المؤمنین امیر»مثل اسم  ؛تواند برای غیر او باشدکه متن تصریح کند که نمی

 هایسلب شرعیت دادن از کسانی است که به نام چه بسا منظور رسول خدا  :ثالثاً 

صب از او غ ،شوند و حقی را که خداوند متعال به ایشان داده استیامیرالمؤمنین خوانده م

در برابر کسانی  المؤمنین  به عبارت دیگر این سخن ناظر به اثبات حق امیر ؛کنندمی

است که این حق را بدون دلیل یا برهانی غصب کرده و با لقب امیرالمؤمنین نامیده شده 

 .کننداند که حق را از باطل جدا میکنندگانی برای مردم قرار دادهو خودشان را هدایت
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 ،دنشوها وارد نمیدر نامیده نشدن به یکی از این نام بیت به این ترتیب امامان از اهل

 .تصریح کند مگر آن اسمی که متن بر اختصاص داشتنش برای علی بن ابی طالب 

این سه وجه یا پاسخی بود که به سرعت برایت نگاشتم و حداقل چیزی که در مورد 

خواهد یکه مپوشیده نیست کسی .توان گفت این است که محتمل یا راجح استآن می

حکم باید اشکال یا نقض او م ،اشکال بگیردمتن شرعی یا دلیل را نقض کند یا بر آن 

 مادام که محکم نباشد .فرعِ محکم بودن آن است ،چرا که ثبوت اشکال یا نقض ؛باشد

 .رددگاشکال یا نقضی محسوب نمی ،و وجوه یا احتماالتی علیه آن وجود داشته باشد

این  در حالی که ،زنیطعنه می با چه دلیلی به وصیت رسول خدا  !پس ای برادر

 ؟؟!!دهندبرایش گواهی می وصیتی است که قرآن و روایات معصومین 

که در   دو کتاب از انصار امام مهدی نرا به خواندشما  ،اگر طالب حق هستی

 :آدرس سایت .کنمراهنمایی می ،یمانی موجود است یخانهسایت انصار و بخش کتاب

 http://vb.almehdyoon.org 
 سناحمدالحوصیت و وصی » :و دیگری« دفاعی از وصیت» :این دو کتاب عبارتند از

». 

 و الحمدهلل وحده وحده وحده.

 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 استاد زکی انصاری

 هـ ق9332رجب المرجب

 خواهم.ای میمعجزه :802پرسش 

که در چند سطر از شخصیت من سخن بگویید خواهم: اینای میاز جنابعالی معجزه

ی من و .... بیان و اطالعاتی از شخصیت من، از تحصیالت من، تخصص من، حرفه

http://vb.al.mehdyoon.org/
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 کنید. متشکرم.

  یحیی یعقوب ـ سوئد 

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 لمو س و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 تسلیماً کثیراً.

 حالی که امام در  ،اید را پاسخ گویدچه خواستهآن اگر کوتاه بیاییم و امام 

این  ،یعنی به سوی بیش از شش میلیارد انسان ،ی بشریت فرستاده شده استبرای همه

برای شش میلیارد نفر  ،چه را که شما ای برادر درخواست نمودیکند آنبر او الزم می

ای از حکمت در کِشد درخواستی را پاسخ گوید که هیچ بهرهچقدر طول می .پاسخ دهد

های مردم فرستاده شده است آیا ایشان برای پاسخ دادن به درخواست ؟؟!!باشدآن نمی

چه چیزی  ؟؟!!شما را چه شده است !ای مردم ؟؟!!یا برای هدایت مردم به سوی راه حق

لم و آیا ع .آیا قبول ندارید که ما در زمان علم و تکامل هستیم ؟؟!!فریفته استشما را 

برای بیان  شما را به این مرحله رسانیده تا از مردی که از سوی امام مهدی  ،تکامل

ی صحیح و نفی انحرافی آمده که به جهت همراهی کور با فقهای حقیقت و عقیده

وچی های پپرسش ؟هایی را مطرح نماییدن پرسشچنی ،ایدآخرالزمان به آن مرتبط شده

 !!ندکگرش میفقط داللت بر پوچ بودن عقل پرسش ،که اگر داللت بر چیزی کند

ان و خداوند سبح .به عقل بیا و به سوی خداوند سبحان توبه کن و از دینت بپرس

اند که هبه تو دستور داد ،های اویندکه حجت اولیا و پیامبران و فرستادگان و اوصیا 

حدیثی وارد شده است با  از پاکان آل محمد  !از دینت بپرسی و نه از نام یا شغلت

 .«جا که تو را دیوانه خواننداز دینت بپرس، تا آن» :این مضمون
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فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فاَل أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ ال  :فرمایدخداوند متعال می

 حال از هیچ و نماند میانشان خویشاوندی هیچ شود، دمیده صور در چون) (9)یَتَساءَلُون

آیا  ؟شما با کتاب خدا با عترت رسول پاکتان چگونه رفتار می کنید (.نپرسند یکدیگر

یز چه چ ؟؟!!حق را از باطل تشخیص دهید ،ی آنبرای شما علمی نگذاشته تا به واسطه

ی در حالی که به اندازه ،دانیدخود را منتسب به اسالم می ؟داردمی شما را به تعجب وا

 !دوری مشرق از مغرب از آن دور هستید

 و الحمدهلل وحده وحده وحده.

 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت

 استاد زکی انصاری

 هـ ق9332رجب المرجب

نیست، پیروی از او بر مردم واجب آیا در حالی که یمانی برای عموم ظاهر  :803پرسش 

 است؟

ا طور است، آیی مردم ملزم به پیروی از شما هستند؟ اگر اینعلیکم. آیا همه سالم

حضور و بیعت آنان با شما واجب است؟ آیا دوری مسافت و غیاب شما از ظهور آشکار، 

 شود؟مجوز بیعت نکردن با شما نمی

 طالب عترت

 :پاسخ

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

سلیمًا ت و سلم و المهدیین األئمة محمد و آل محمد على اهلل و صلى العالمین، رب هلل و الحمد

 کثیراً.
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بیعت با یمانی براساس روایت امام  !آری ای برادر ...برکاته و اهلل رحمه و السالم علیکم و

های و بیان کرده که ایشان حجتی از حجت ؛واجب است ،که یمانی را معرفی کرده باقر 

هر کس از او سرپیچی کند، »با قید  .خداوند و معصومی است که به عصمتش تصریح شده

به حق و راه مستقیم هدایت »و با قید  ،بیان کرده که ایشان حجت است« اهل آتش است

مت که عص چرا ؛باید بر معصوم تصریح شده باشد .کند که معصوم استبیان می« کندمی

متن  معصوم برای بلکه باید ؛شودبا ظاهر خلق شناخته نمی براساس سخن آل محمد 

پس باید  ؛معصوم است کند یمانی بیان می روایت امام باقر  .صریح وجود داشته باشد

ی بر مردم یمان ،در عمل .کندبا متنی استدالل کند که معصومیتش را ثابت می ،یمانی بر مردم

و حدود تکلیف او که  ،احتجاج کرده که نامش را در آن آورده ش رسول خدا با متن جد

ه نامید ،که اولین ایمان آوردندگان است و او را با سه نامو این ،اولین مهدیین است را آورده

 .ناساندششخصیتش را به مردم می ،ها وقتی با متن بر مردم احتجاج کندی این ناماست که همه

چنین شرطی وجود ندارد که بیعت کننده برای بیعت کردن نزد حجت حاضر  ،اما در بیعت

اگر  !برادر .شرط نیست ،چه نبی باشد یا امام ،دیدن حجت ،طور که در بیعت کردنهمان .باشد

  با رسول اهلل ـپادشاه حبشهـبیعت نجاشی  ،کنیآن طور است که شما تصور می مسئله

 به ایشان ایمان ،ت که به محض شنیدن دالیل دعوتشباطل است در حالی که او کسی اس

اما این فرض شما که  ...را هم ندید بر بیعتش باقی ماند و رسول خدا  ،آورد و تا زمان مرگ

سختی و مشقتی برای مردم  ،باشد در حالی که در بیعت مستقیم بیعت باید با دیدن امام 

چه مشقت و سختی به مهربان است و آنالقدر نسبت به بندگانش خداوند عظیم .وجود دارد

وَ جاِهُدوا فِی اهللِ َحقَّ جِهادِهِ هُوَ  :فرمایدحق تعالی می .کندها تکلیف نمیدنبال دارد را بر آن

مِلَّةَ أَبیکُمْ إِبْراهیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ اْلمُسْلِمینَ مِنْ قَبْلُ  وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ ِفی الدِّیِن مِنْ حَرَجٍاجْتَباکُمْ 

هذا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاَة  وَ فی
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 جهاد باید که چنان خداوند راه در) (9)وَ نِعْمَ النَّصیر وَ اعْتَصِمُوا بِاهللِ هُوَ مَواْلکُمْ فَِنعْمَ اْلمَوْلى

 است. ابراهیم پدرتان کیش .نیاورد پدید تنگنایی هیچ دین در برایتان و برگزید را شما او کنید.

 شما و اشدب گواه شما بر پیامبر این و در این )قرآن نیز( تا نامید مسلمان را شما از این پیش او

 او است .جویید توسّل خدا به و بدهید زکات را به پا دارید و نماز پس باشید. گواه دیگر مردم بر

 (.یاوری نیکو چه موالیی و نیکو و چه شما موالی

که ازشخص پیوند قلبی بین بنده و پروردگار سبحان است مبنی براین ،بدان که بیعت !برادر

بیعت با شخص  ا امام پس بیعت شما ب .انگیخته و منصوب شده از سوی او اطاعت شودبر

ام تا خادمانی داشته نیامده» :فرمایدمی امام  .بلکه بیعت با خداوند سبحان است ،او نیست

ام تا هیکل باطل را منهدم کنم و هیکل حق را بر پا کنم. باشم یا مردم مرا ببینند. فقط آمده

 .«خداوند رحمتتان کند، مرا بر این کار یاری دهید

در همان جایی که شما قرار داری نیز بیعت محقق  ،بیعت با ایشان بسته شوداگر نیّت به 

اوند برای اجرای فرمان خد ،پیوندی بین بنده و پروردگار سبحانش ،چرا که این بیعت ؛شودمی

 .انگیخته شده استبر عزّوجلالقدر در شنیدن و اطاعت از کسی است که از سوی او عظیم

خواهم که منظور از بیعت و وجوب آن برایت مشخص شده اکنون از خداوند سبحان می

گردانی از آن و رها کردن باطل و روی ،از خداوند برایت هدایت به سوی حق و یاری آن .باشد

 .کنیمرا درخواست می

 و الحمدهلل وحده وحده وحده.

 علمی انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد( هیئت
 استاد زکی انصاری

 هـ ق9332المرجبرجب 
* * * 

اسلم تسلیم آله و على سیدنا محمّد وی اهلل صل و، هلل رب العالمینآخر دعوانا أن الحمد و
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 فهرست

 7 ................................................................................... گفتارشیپ

 11 ................................................................................ :اولبـخـش

  .................................................. 11داحلسنامح دیس یهاپاسخ

  ................. 11....الَّذینَ قُلُوبُ اشْمَأَزَّتْ وَحْدَهُ اهللُ ذُکِرَ إِذا وَ یهیآ: 631 پرسش

 كی از شیب وجود بر الْمُنْظَرین مِنَ إِنَّكَ قالَ یتعال حق سخن نیا ایآ: 643 پرسش
 11 ................................................................... کند؟یم داللت منظر

  . 11جَنِیًّا رُطَباً عَلَیْكِ تُساقِطْ النَّخْلَةِ بِجِذْعِ إِلَیْكِ هُزِّی وَ یهیآ ریتفس: 649 پرسش

 02 .... شده؟ خطاب ....هارُونَ أُخْتَ یا یتعال حق سخن در میمر چرا: 642 پرسش

... تَنْفُذُوا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مَعْشَرَ یایهیدرآ کردن نفوذ یمعن: 643 پرسش
  .............................................................................. 01...فَانْفُذُوا

 إِبْراهیمَ اسْتِغْفارُ کانَ ما وَ در موعدة از منظور ست؟یک میابراه پدر: 643 پرسش
 01 ......................................................... ست؟یچ مَوْعِدَةٍ عَنْ  إاِلَّ لِأَبیهِ

 نَ الَّذی فَسْئَلِ إِلَیْكَ أَنْزَلْنا مِمَّا شَكٍّ فی کُنْتَ فَإِنْ ست؟یک هیآ نیا مخاطب: 644 پرسش
  ............................................................................. 01....یَقْرَؤُنَ

  ................... 02...الْکُفْرِ فِی زِیادَة  ءُالنَّسی إِنَّمَا در« ءینس» یمعن: 646 پرسش

..«.لَهُمْ یُبَیِّنَ حَتَّى هَداهُمْ إِذْ بَعْدَ قَوْماً لِیُضِلَّ اهللُ کانَ ما وَ: »یهیآ ریتفس: 641 پرسش
 ......................................................................................... 07 

  .......................... 02فَتَبَیَّنُوا بِنَبَإٍ فاسِق  جاءَکُمْ إِنْ: یهیآ یمعن: 643 پرسش

  ........... 02عَجیب ء شَیْ  هذا...  * الْمَجیدِ الْقُرْآنِ وَ ق: اتیآ ریتفس: 641 پرسش

 دُونِهِما مِنْ وَ و جَنَّتانِ  رَبِّهِ  مَقامَ  خافَ  لِمَنْ وَ اتیآ در نیجنت نیب فرق: 663 پرسش
  ................................................................................ 13جَنَّتانِ

...الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدینَ: یتعال حق سخن یمعن: 669 پرسش
 ......................................................................................... 12 

  ................ 12...لِتَشْقى الْقُرْآنَ عَلَیْكَ أَنْزَلْنا ما * طه: اتیآ ریتفس: 662 پرسش

 .... 11یَخْلُفُونَ الْأَرْضِ یفِ مََّلائِکَةً مِنکُم لَجَعَلْنَا نَشَاء لَوْ وَ یهیآ یمعن: 663 پرسش



 

 22 ................ .میکر قرآن در شده وارد نسخ و رفع وفات، ا،یاح یمعن: 663 پرسش

هست؟ یتعارض احداً خشونی ال و ....الناس یتخش و اتیآ نیب ایآ: 664 پرسش
......................................................................................... 71 

 یارتباط سه عدد ایآ. است قرآن قرائت معادل دیتوح یسوره بار سه قرائت: 666 پرسش
 72 .......................................................................... دارد؟ دیتوح با

 72 ................................................................................ :مــحـوردوم

 72 ............................................................... یاعتقاد یهاپرسش

 72 ................................................ است؟ تا چند نید اصول: 661 پرسش

 21 ...................................................... دارد؟ وجود خدا ایآ: 663 پرسش

 20 ....... بود؟ چه کرد، تیهدا یسیع به را مجوس که یمشرق یستاره: 661 پرسش

 27 ..............................است؟ حیصح ن،یدارو تکامل یهینظر ایآ :619 پرسش

 27 .................................................................................. :پاسخ

 (وَالتَّقْوى ذُوالْبِرِّ الْخَالئِقِ صَدْرُ اَیْنَ) ندبه یدعا در( الْخَالئِقِ رُصَدْ) یمعن :613 پرسش
 21 ................................................................................ ست؟یچ

 21 .................................................................................. :پاسخ

.افتاده اتفاق ترشیپ افتد،یم اتفاق مانیبرا که یزیچ میکنیم حس یگاه :613 پرسش
......................................................................................... 21 

 21 .................................................................................. :پاسخ

 بند در نیاطیش کهیدرحال کندیم تیمعص رمضان ماه در انسان چگونه :614 پرسش
 21 ................................................................................ هستند؟

 23 .................................................................................. :پاسخ

 22 .... .«کردن دعا به دستور» و «قضا به تیرضا» نیب قیتوف یچگونگ :616 پرسش

 22 .................................................................................. :پاسخ

 22 ............................................ .یشرع متون و قرآن لیتأو :611 پرسش

 22 .................................................................................. :پاسخ

 122 ........................................ .بیصل( از استفاده) و دنیپوش :613 پرسش

122 ................................................................................ :پاسخ



 

 122 ...................... .ازمندانین به مخصوص تیوص ثلث در تصرف :611 پرسش

 121 ................................................................................. :پاسخ

 121 .................... .اشعِدّه در او با ازدواج و زنا از شده حامله یعِدّه :633 پرسش

 120 ................................................................................. :پاسخ

 120 ................................. .درمان جهت به زنان با کردن خلوت :639 پرسش

 121 ................................................................................. :پاسخ

 121 .....................................................فروششیپ قرارداد: 632 پرسش

 121 ........ .نترنتیا بستر بر رهیغ و سهام نقد، بورس نفت، طال، تجارت: 633 پرسش

 123 ....................... .یورزش باشگاه در زنان به یرزم فنون آموزش: 633 پرسش

 122 ................................................. .مسروقه یکاال دیخر: 634 پرسش

 122 ........................ .مادر تیرضا بدون ؤمنانم مجالس در حضور: 636 پرسش

 127 ...................... .کردنش زیتم از پس مرغ در موجود خون حکم: 631 پرسش

 122 ......... .یماه بودن هیتزک در نامسلمان یفروشنده سخن بر اعتماد: 633 پرسش

 122 .........................................ونیزیتلو اذان به کردن بسنده: 631 پرسش

 112 ................... .نماز نیح در نفس یتنگ یاسپر از کردن دهاستفا: 613 پرسش

 112 ................................. .مختلط مدارس به فرزندان فرستادن: 619 پرسش

 111 .................................... .یهاشم زن داشتن با ازدواج کمح: 612 پرسش

 111 .................................................... .شاهدانه اهیگ حکم: 613 پرسش

 110 ............ .خانواده و خانه یبرا ماریب خصوصم مال کردن مصرف: 613 پرسش

 111 ........................................ .یکنون زمان در بهتر یهیمهر: 614 پرسش

 111 ..................... .خوك گوشت یتزایپ فروش محل در کردن کار: 616 پرسش

 113 ................... .زنان مخصوص یشرع احکام یبرخ به التزام عدم: 611 پرسش

 117 ........................ .ناخن داخل در ناخن رنگ داشتن وجود حکم: 613 پرسش

 117 .........................آب و بخار با ادرار از کلفت تشك کردن پاك: 611 پرسش

 112 ............................................ .همسر یهیمهر درخواست: 133 پرسش

 112 ......................... .ماه شروع یبرا هالل تیرو کردن مشخص: 139 پرسش

101 ............................ .نیریسا و نوزادان یبرا خواندن آواز حکم: 132 پرسش



 

؟است یشرع احکام به مکلف شده، دچار سمیاوت یماریب به که یکس ایآ: 133 پرسش
....................................................................................... 100 

 101 ............................... .یجمع اعالم یهارسانه در زن حضور: 133 پرسش

 101 ............................... .همسرش یاجازه بدون زن کردن نذر: 134 پرسش

 101 ................... .یاسیس یهاجناح به وابسته ادیبن کردن کار کمح: 136 پرسش

 103 .......................................... .صادق فجر کردن مشخص: 131 پرسش

 102 . .ازدواج هنگام زن ای مرد یدرباره قاتیتحق از یلیتفص جواب حکم: 133 پرسش

 107 ...................... .یجان ای یمال انیز و ضرر بابت غرامت گرفتن: 131 پرسش

 102 .................................... .شانتیترب هدف با کودکان زدن: 193 پرسش

 102 ......... .عوض افتیدر صورت در مگر هاپروژه یاجرا از یریجلوگ: 199 پرسش

 112 ........................................... .دیص از ادانیص کردن منع: 192 پرسش

 111 ........................... .سم از استفاده با پرندگان و هایماه دیص: 193 پرسش

 110 ........................ .یادیص تور در کرده ریگ یمرده یماه حکم: 193 شپرس

 110 ...................... .یلیتحص مدارك جعل و هابانك در کردن کار: 194 پرسش

 111 ............................................ .مرگ از پس عضو یاهدا: 196 پرسش

 111 .............................................. .مخالفان با خواندن نماز: 191 پرسش

 113 ................. .خواهدیم طالق و کندیم تیشکا شوهرش از یزن: 193 پرسش

 112 ....................................... .یشرع یمحکمه از نامهطالق: 191 پرسش

 هب وابسته شرکت كی در کارکنان حقوق عیتوز از پس یاضاف اموال حکم: 123 پرسش
 112 ............................................................................. .حکومت

 111 ........................... کند؟یم باطل را روزه ایدر در یغواص چرا: 129 پرسش

 111 ........................................ !یگراصالح یبرا گفتن دروغ: 122 پرسش

 111 ............................................. .بودن منصفه أتیه عضو: 123 پرسش

 111 .................................. .ورزش قیطر از کردن معاش امرار: 123 پرسش

 113 .یامشاوره مجلس یدایکاند یبرا تیفعال قبال در دستمزد افتیدر: 124 پرسش

 112 .................................... .ییایدر خرچنگ و گویمشاه حکم: 126 پرسش

 117 ................................................. .زکات و خمس دادن: 121 پرسش

112 ......................... .تهمت از ییرها یبرا نقرآ به دروغ سوگند: 123 پرسش



 

 112 ............ د؟ینما رفتار او با چگونه کند؛یم نیتوه امام به شوهرش: 121 پرسش

 112 ............................................ .هنگامشب هاناخن گرفتن: 133 پرسش

 112 ........................ .کردن غسل از بعد زن از مرد آب شدن خارج: 139 پرسش

 132 ................................................... .عاشورا روز در روزه: 132 پرسش

 132 .......................................... .دستکش با مرده بدن لمس: 133 پرسش

 131 ............. داد؟ رییتغ مدرسه به جامع مسجد از را وقف توانیم ایآ: 133 پرسش

 131 .................................... .فرزند داشتن بدون زن بردن ارث: 134 پرسش

 130 .... .است داده انجام لواط زشت اعمال که یفرزند با رفتار یچگونگ: 136 پرسش

 131 ................................................... .ارث مورد در یسؤال: 131 پرسش

 131 .................. .داربهره اقساط با یساختمان شرکت از خانه دنیخر: 133 پرسش

؟گرددیم ساقط همسر از نفقه پرداختن ایآ باشد، داشته حقوق خانواده اگر: 131 پرسش
 ....................................................................................... 131 

 133 .................................... .شنیاست یپل سالن و اردیلیب یباز: 133 پرسش

 132 ..................................................... .بانك در کار حکم: 139 پرسش

 132 ............................................... .یربَو یهابانك در کار: 132 پرسش

 132 .................... است؟ واجب عمره، حج مختص پول پرداختن ایآ: 133 پرسش

 137 .................................... .دعوت یبرا خمس کردن مصرف: 133 پرسش

 137 .... .عمره حج حال در دهان یکننده مرطوب از استفاده در اضطرار: 134 پرسش

 132 .... نمود؟ لیتبد مؤمنان به کمك یبرا یپول با را قهیعق توانیم ایآ: 136 پرسش

 132 ................... .کندیم حمل را یازده عطر کودك که یزن حکم: 131 پرسش

 132 .................................................. .همسران نیب عدالت: 133 رسشپ

 132 ........................ .مرغ تخم در موجود خون داشتن وجود حکم: 131 پرسش

 122 ....... .ییایمیش یشده کنسرو و یکیژنت یشدهاصالح یهایخوراک: 143 پرسش

 120 ........... .خوك استخوان و بدن نیپروتئ از یمصنوع دندان کاشت: 149 پرسش

 121 ... .پالتاك در  یمهد امام انصار یهاغرفه خصوص در یپرسش: 142 پرسش

 121 ............................................................ .حرام بتیغ: 143 پرسش

 121 ........................................ .شده هك یاانهیرا یهابرنامه: 143 پرسش

. ................................. 121 صادق امام یاستخاره به عمل: 144 پرسش



 

 123 ..................... .خواندن درس خاطر به ازدواج انداختن ریتأخ به: 146 پرسش

گر؟ید ییجا در نماز و باشد ییجا در جمعه نماز یخطبه است زیجا ایآ: 141 پرسش
....................................................................................... 123 

 122 ................................. .غروب در فجر خصوص در یپرسش: 143 پرسش

 122 ......... .تابدینم آنها در دیخورش یمدت که یمناطق و قطب در نماز: 141 پرسش

 122 .............................. کند؟یم وارد وضو به یاشکال سرمه ایآ: 163 پرسش

 172 .......... است؟ سنّت نماز، از بعد مؤمنان( دادن دست) مصافحه ایآ: 169 پرسش

 171 .......................... .فرزندانش و همسر قبال در شوهر واجبات: 162 پرسش

 171 ..................................... .مردان یبرا بندگردن از استفاده: 163 پرسش

 171 ................................ .مؤمن ریغ ازدواج عقد در بودن شاهد: 163 پرسش

 171 ...........................نباشد؟ حق به مؤمن شوهرش اگر کند چه: 164 پرسش

 171 .................................. برند؟یم ارث بزرگ پدر از هانوه ایآ: 166 پرسش

 173 ............................................ ست؟یچ شدهذبح محرمات: 161 پرسش

 172 ............................. است؟ مجاز ییچاقو هر با کردن ذبح ایآ: 163 پرسش

 172 ................................. است؟ واجب کودکان بر هاعبادت ایآ: 161 پرسش

 177 .............................. .ایانب به زیآمنیتوه یهالمیف یشاهدهم: 113 پرسش

 172 ................................. .یتقلب یکاالها فروش و دیخر حکم: 119 پرسش

 172 ........................................... است؟ زیجا واکسن زدن ایآ: 112 پرسش

 172 ........................................... .یاهل واناتیح از ینگهدار: 113 پرسش

 122 ..... .یپزشک یرشته انیدانشجو یبرا یپزشک یهایکاروَرز حکم: 113 پرسش

 120 .................. باشد؟ داشته حج معادل یثواب که هست یارتیز ایآ: 114 پرسش

 121 ................................................ .زن یبرا مو کردن فِر: 116 پرسش

 121 ................................................. .پاهشت خوردن حکم: 111 پرسش

 121 .................... .باشد پرستبت اگر یحت ازمند،ین به صدقه دادن: 113 پرسش

 123 ................................................. .مضرّ جانوران کشتن: 111 پرسش

 122 .. کند؟ افتیدر یرسم یشناسنامه دولت از مسلمان است واجب ایآ: 133 پرسش

 127 ........................................... .استخدام یبرا رشوه دادن:  139 پرسش

122 .......................................... .گرید یاارهیس در هاعبادت: 132 پرسش



 

 122 ..................................... (.یهند قارچ یرهیش) ریکف حکم: 133 پرسش

 122 .................................. .تاجر و کارمند خصوص در یپرسش: 133 پرسش

 121 ............................................ .نیکوالژ یحاو رمک حکم: 134 پرسش

اذان رد شهادت و( نهیپوش) بند رو ،یزنقمه ،یمشک دنیپوش از ییهاپرسش: 136 پرسش
 ....................................................................................... 120 

 121 ......................................................... .ارث از یسؤال: 131 پرسش

 123 ........... است؟ حیصح شهادتش تراشد،یم را ششیر که یکس ایآ: 133 پرسش

 127 ........................................... .ییکایآمر شرکت یبرا کار: 131 پرسش

 127 ................................................... .نماز در الشك ریکث: 113 پرسش

 122 .................................................... .شطرنج یباز حکم: 119 پرسش

 122 .................................... .هابانك یبرخ یاعتبار یهاکارت: 112 پرسش

 122 ..................................................... .اردیلیب یباز حکم: 113 پرسش

.موارد ریسا و مخدرها ،ییبایز عمل سجده، موضع ارت،تج از ییهاپرسش: 113 پرسش
 ....................................................................................... 022 

 021 ............ .ردیگیم تعلق آن به بهره که یمبلغ با حج یبرا نام ثبت: 114 پرسش

 021 ................................................. .اسلحه فروختن حکم: 116 پرسش

 021 ................................. .حق دعوت به منانمؤ ریغ با تجارت: 111 پرسش

 023 ......................... .ریتطه و یمال امور خصوص در پرسش چند: 113 پرسش

 027 ...................................................... .شفا یبرا ییدعا: 111 پرسش

 022 ..................... .شودیم قرائت ماریب یشفا یبرا که یقرآن اتیآ: 333 پرسش

 012 .................................................. دعا ارسال درخواست: 339 پرسش

 011 ............................................ مکلّف بر واجب دادن یاری: 332 پرسش

 011 ..................................................... ذکر و ورد نیبهتر: 333 پرسش

 012 ............. است؟ جن از کردها یشهیر و اصل که است درست ایآ: 333 پرسش

 012 ........................................آتش وگرنه است، یعل ،یزندگ: 334 پرسش

 002 زنان یمدن حقوق و شهادت ارث، اسالم، اتیآ خصوص در یسؤاالت: 336 پرسش

 002 .................................. مقدس تیوص تیروا سند از یسؤال: 331 پرسش

.گرید سؤاالت و است؛ شده منسوخ یبر ارث اتیآ با تیوص یهیآ ایآ: 333 پرسش



....................................................................................... 013 

 023 ........................................................... .برائت قسم: 331 پرسش

 استخاره در ....خَلَقَکُمْ الَّذی رَبَّکُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا یهیآ آمدن ایآ: 393 پرسش
 022 .......................................................................... است؟ خوب

 022 .......................................................... .حسد درمان: 399 پرسش

 021 ...........................................است ایانب از یکی اسم خالد،: 392 پرسش

 101 ............................. .برهنه پا رفتن و کفش کردن گم یایرؤ: 339 پرسش

 101 ........... .نجات یکشت به دنیرس و نیحس امام ارتیز یایرؤ: 332 پرسش

 103 ..... .دارد پله که یساختمان از رفتن باال و نیماش شدن سوار یایرؤ: 333 پرسش

 107 ........................... .او به شدن هیشب و خدا رسول یايرؤ: 343 پرسش

 102 ...................................... .کودکان یبرا واتر پيگرا حکم: 341 پرسش

 102 ...................................................... .خمس از یسؤال: 341 پرسش

 112 ................................. .زن کي از شیب با امبریپ ازدواج: 342 پرسش

 117 ............................. .کنم عبادت را یاعل پروردگار خواهمیم: 333 پرسش

 112 ....................................... .زنا با( موقت) متعه ازدواج فرق: 331 پرسش

 دعوت صاحب از ییهاپرسش است؟ کجا قرآن در ادشی است؟ کجا امام: 333 پرسش
 112 .................................................................................. .حق

 110 ..........................حق دعوت صاحب خصوص در یهاپرسش: 339 پرسش

 112 .........................گانهدوازده نییمهد و گانهدوازده امامان لیدل: 332 پرسش

 112 ..................... دهد؟یم رییتغ را جهان  یمهد امام چگونه: 333 پرسش

 131 .............................. است؟  یمهد او کنم نیقی چگونه: 333 پرسش

 137 ....................... .گرتیهدا امامان یرهیس در یمانی یهانشانه: 334 پرسش

 121 .................................................... .مناظره درخواست: 336 پرسش

 123 ............................... .خداوند از قتیحق درخواست و قیتحق: 331 پرسش

 127 .................... .معصوم امام به قرآن خواندن و نماز ثواب یاهدا: 333 پرسش

 122 ................................یانیسف و حهیص از شیپ تیرو یادعا: 331 پرسش

 171 ............ است؟ کجا یمانی و او انیم یمسابقه و ست؟یک یانیسف: 343 پرسش

 مخصوص یمهد نام به را  یعل و دیگویم یمهد دوازده از تیوص: 349 پرسش



 171 ....................................................... ست؟ین یتناقض ایآ. گرداندیم

 172 .................................................. .خواهمیم یامعجزه: 342 پرسش

 واجب مردم بر او از یرویپ ست،ین ظاهر عموم یبرا یمانی که یحال در ایآ: 343 پرسش
 172 ................................................................................. است؟

  









 


