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 گفتارپیش

 بسم هللا الرمحن الرحیم
 و صلی هللا علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   ،احلمد هلل رب العاملنی

گوانگون های  در زمینه  آمیز و نورانی میانی آل حممدهای هدایتاز اپسخ ی جدیدلدسته گ
و برخی ابشد مییعنی دین  ،وجودی آن یزندگانی و سرچشمه أبه مبدمربوط که برخی از آهنا   زندگی
از  اپسخی .پردازدمی ،ابشدمیدنیا  گی و میدان امتحان در آن که مهانزند ات فرعی  نیز به دیگر 

 ،این اپسخدر  .دین و دنیا در آن سخن رفته است ازام که را برگزیده های نورانیاین اپسخ یموعهجم
تبیان فیه دارد  بیانی برای هر چیز وجود ،این موضوع که در قرآن یتوضیحی شگرف و عجیب درابره

ایی زوا  امحداحلسن سید ی امام مهد یوصی و فرستادهجا که آن ؛است آمده لکل شیء
از  مهواره و این موضوعی است که  ؛گرفته استبر پرده های آن داللتاین موضوع را روشن ساخته و از 

َویَ ْوَم نَ ْبَعُث ِفي   :کرمی قرآن مبارک یاین آیهبرای فهم و درک معنی که   هر کسگذشته ات کنون برای 
ْئَنا بيكَ  هيْم َوجي یًدا َعَلْیهيم م يْن أَنُفسي یًدا َعَلى َهُؤالء َونَ زَّْلَنا َعَلْیَك اْلكيَتاَب تيْبَیااًن ل يُكل ي َشْيٍء  ُكل ي أُمٍَّة َشهي َشهي

 شان برانگیزمیو روزی ابشد که از هر امتی شاهدی از خودشان علیه) ،َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى ليْلُمْسليمييَ 
ی هر چیزی و هدایت و رمحت و ندهکنو تو را بیاورمی ات علیه آانن شهادت دهی و ما قرآن را که بیان

  .مشکل و دشوار بوده است ،توقفی داشته (امیانزل کرده بر تو مسلماانن است بشارتی برای
 :فرماینداین گونه اپسخ می  میانی آل حممد

یًدا َعلَ ْیهيم م ي ْن أَنُفسي هيْم وَ  :فرمای دم ی متع ال وندخدا یًدا َعلَ ى َویَ  ْوَم نَ ْبَع ُث ِفي ُك ل ي أُمَّ ٍة َش هي ْئنَ ا بي َك َش هي جي
و روزی ابشد که از هر ) (1)ُؤالء َونَ زَّْلَنا َعَلْیَك اْلكيَتاَب تيْبَیااًن ل يُكل ي َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى ليْلُمْسليمييَ  هَ 

را ک  ه  ش ان برانگی زمی و ت و را بی  اورمی ات علی ه آانن ش هادت ده ی و م ا ق رآنامت ی ش اهدی از خودش ان علیه
و نی  ز  .(امیمس  لماانن اس  ت ب  ر ت  و انزل ک  رده ی ه  ر چی  زی و ه  دایت و رمح  ت و بش  ارتی ب  رایکنن  دهبیان
َْت بيهي اْلْيَباُل َأْو ُقط يَع ْت بي هي اَرْرُ  َأْو ُكل ي َم بي هي اْلَم ْوَتى بَ ل ا ي ي اَرْم رُ  :فرمایدمی یًع ا أَفَ لَ ْم َوَلْو َأنَّ قُ ْرآاًن ُسّي ي  مجَي
َ ا َص َنُعواْ قَاريَع ّة َأْو َ ُ ل  ااُ ْیَأسي الَّذيیَن آَمُنواْ َأن لَّْو َیَشاء ی َ  یًع ا َوالَ یَ  زَاُل الَّ ذيیَن َكَف ُرواْ ُتصي یُبُهم َي  ََهََدى النَّ اَس مجَي
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 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 6 

َ َوْعُد  یَعادَ ااَ  نينَّ ااي َقريیًبا م ين َداريهيْم َحَّتَّ ََيِْتي ها اب آن به جنبش اگر قرآنی بود که کوه و) (1) الَ ُْخْليُ  اْلمي
ی کاره ا از آني خ دا ک ه مه ه  ،ب ودجز این قرآن منی ،آورد را به سخن اپره شود ای مردگاندرآیند ای زمي اپره

و ک  افران را  ؟ک  ردراه  دایت می ی م  ردمخواس  ت مه  هاند ک  ه اگ  ر خ  دا میآای مؤمن  ان هن  وز ندانس  ته .اس  ت
هایش  ان ف  رود آی  د ات آنگ  اه ک  ه ای رس  د ای آن حادث  ه در نزدیک  ی خانهحادث  ه ش  انپیوس  ته ب  ه س  بب اعم  ال

 (.کندزیرا خداوند ُخل  وعده منی ؛ی خدا فرا رسدوعده
ابی  د  ،بی  انگر ه  ر چی  ز دنی  وی و دین  ی اس  ت    ث کن  یم ق  رآن و ای  ن ک  ه چگون  ه یقب  ل از ای  ن ک  ه درابره

ی  ل آن فروع  ات بس  یار ای حت  ی ق  واني جز   ی فراوان  ی ک  ه  را م  د نظ  ر ق  رار ده  یم  ک   ن ی و  کل   ق  انون  ش  ر  
ب ه عن وان  .رودب ه مااب ه ش ر  و بی ان آن فروع ات ای ق واني جز  ی ب ه   ار م یو ای ن ق انون  ابش دمیمندرج 

  :گومیمی ،ماالی بر این مطلب
هررر زیرررا بررراا ترر  گر اسرره جنسررر آ  نرره عرره برر    آ  برره عینرره بررراا  ررا رو ررن »اگ ر بگ  ویی 

در  از مجل ه آب جمه ول احل الي  ؛ش ودرا ش امل میعام است که قواني زایدی  این یک قانون شرعیي  ،«   
حص  ّي جمه  ول احل  ال ک  ه در  و اپک اس  ت ،ظ  رف جمه  ول احل  ال ک  ه ب  ر روی زم  ي افت  اده.اپک اس  ت ،راه

از ای  ن  ت  وانی ق  واني و فروع  ات زایدیب  ه مه  ي ترتی  ب    ا م  ی .اپک اس  ت ،خی  اابن ای حی  اط خان  ه افت  اده
  .استخراج منایی کل ی یقاعده
ای  ن ی  ک ق  انون «  ار وانن رری  ،هررر نن رری»ه  م اگ  ر بگ  ویی  ی م  ادیم ش  ناخته ش  دهو عل  ی زمین هدر 

ه ا و از واک نش انش ی از برخ ورد ام ؛شوداست که قواني بسیار زایدی از آن منشعب می یعمومی فیزیک
پرواز و قواني بسیار زایدی که مهگی آهنا  یل ای ن ق انون   ات قواني ،اجزای آهنا در قواني اصطکاک گرفته

 .دنگّي قرار می« داردواکنشی  ،هر کنشی»ک ن یعنی 
مه ه چی ز  در کج ا ق رآن چطور قرآن مهه چی ز را بی ان ک رده وکنیم بیان میگردمی و می حال به قرآن ابز
 ؟را تبیي منوده است

ای  ق رآن عیی ده ،بع د دین یدر  .ع د دنی وید دین ی و بُ ع بُ  :خواه د ب ود جه ت ث م ا ح داقل دارای دو 
حاکمیت خ دا و وج ود جانش ي خ دای س بحان  که مهان  ؛استعطا فرموده را شود میکه موجب جنات 

زی  ر  ،در ه  ر زم  ان و دین  ی ک  ه ش  ونده  ا اب آن آزم  وده میزم  ان یک  ه مردم  اني ب  ر روی زم  ي در مه  هابش  د  می
 و جن    ات در پ    ّيوی از او و عم    ل ب    ه دس    تورات او یرار ایفت    ه اس    تگ    ردآوری و اس    تخ    دا   یخلیف    ه ابلي 
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 انتشارات انصار امام مهدی  7 

 

و چ   ون پروردگ  ارت ب   ه فرش   تگان  ) (1)َجاعي   ّل ِفي اَرْر ي َخليیَف  ةً  َونيْ  قَ   اَل َرب   َك ليْلَم َ يَك   ةي ني  ي  :ابش  دمی
 .اس تمن وده  عبادت را بی ان کل یقرآن قواني  به مهي صورت  (.دهمای قرار میمن در زمي خلیفه :گفت

ت   رک ش   هوات در م   اه  ،روزهبی   ان من   وده اس   ت ک   ه و  اس   ت از قرا    ت ق   رآن و رک   وع و س   جودمن   از عب   ارت 
ال ذکر در خص و  عب ادات فو چ ه آنرا تبی ي من وده و  کل  یواني  ق ق رآن مه ي من وال  ب ه .ابش دمیرمض ان 
 .شودبرگرفته می ،دکنمی (اجرا)سن ت  ،ی خداوند در زمینشخلیفهچه آنماند از ابقی می

را  کل  یب ه عن وان ما ال ی ک ق انون عم ومی و   به امور دنیوی اختصا  دارد نیز قرآنچه آناما در مورد 
مه  واره ب  ه آن ای  ن ک  ه ع  ام اجس  ام مجلگ  ی ب  ه ق  درت نس  تینی ک  ه از آن آفری  ده ش  ده و  ؛بی  ان من  وده اس  ت

َ ي َویَ  ْوَم یَ ُی وُل ُك ن َوُه َو الَّ  :گ رددمی ابز ،ابشدم به آن می وابسته و قا حْلَ  ََ السَّ َماَواتي َواَرْرَ  ابي ذيي َخلَ 
ِي َوُه َو احلَْكي یُم  ُ اْلَغْیبي َوالشَّ َهاَد َ  َوَلُه اْلُمْلُك یَ ْوَم یُنَفُخ ِفي الص َوري َعامي و او کس ی ) (2)اْْلَبي ّيُ فَ َیُكوُن قَ ْولُُه احلَْ

گفتار او   .شودمیپس موجود  ،موجود شو :د و روزی که بگویدها و زمي را به حَ بیافریآمسانکه است  
داانی هنان و آشکار و او حک یم  .روایی از آني او استحَ است و در آن روز که در صور بدمند فرمان

گ   ردد می ی جس   مانی ب   ه ن   ّيو ای ان   ر ی ابزک   ه م   ادهاس   ت  ق   رآن بی   ان ک   رده و در نتیج   ه  (و آگ   اه اس   ت
 ،اکنون پس از گذشت ب یش از ه زار س ال .کنیممنیچیزی جز تراکم انر ی تعری   طور که ما ماده رامهان
جت ارب آزمایش گاهی و تب دیل م اده ب ه  یشتي و ب ه واس طهیننسبیت خا  ا یاز طریَ نظریهموضوع این 

  .شده استآشکار  ،انر ی و برعکس
ی آن ني بسیاری زیرجمموعهقواو است فرما حکمجسمانی ی است که بر عام کل  عام و  این یک قانون 

 .ابشندمی
ه  ر و  جس  مانیچ  ه بی  ان ای  ن ع  ام  ؛وج  ود دارددر ق  رآن  (تبی  ان ک  ل ش  یء) «بی  ان مه  ه چی  ز»بن  ابراین 

 ایه ای م ادی اش اره من ودهاز ما ال پرس ش  ا در چ ه آن .و چه بیان ام ور دین ی در آن است ابشدچه آن
ق انون   ؛گّيدج ای م ی ،ای ن ع ام م ادی ب رایق رآن  و ع امي  کل  یدر  ی ل بی ان   ،به عنوان ی ک س ری جز ی ات

م ورد ک ه   «بی ان»و  «تفص یلیش ر  »ب ي  امی دوارم .راندها حکم میبیا و ترکیب آن ،ای که بر وجودکل ی
ای در ت ب  ه آهن  ا اش  اره من  ودهس  ؤالاز ام  ور م  ادی ک  ه    ا در چ  ه آن .نش  ودمبح  ث خل    ابش  د نظ  ر م  ا می

موج   ودات در ع   وام مل   ک و  (ی جز    یاش   اره) ق   رآن کت   اب  ک  ر و احص   اءک   ه   چ   را ؛ق  رآن موج   ود نیس   ت
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 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 8 

نيانَّ  :فرمای  دم  یمتع  ال  ون  دخدا .ابش  دکت  ابی ج  ز ق  رآن می (س  ر اری) نحص  اءکت  اب و   ملک  وت نیس  ت
ب ه یی ي م ا مردگ ان را ) ،(1)ُمبي يٍ  ََنُْن َُنْیيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآََثَرُهْم وَُك لَّ َش ْيٍء أْحَص ْیَناُه ِفي نيَم امٍ 

نویسیم و هر چیزی می ،انداند و هراثری را که پدید آوردهکنیم و هر کاری را که پیش از این کردهزنده می
 :م  د  نظ  ر م  ا اس  ت توج  ه کنی  دای ک  ه ب  ه تف  اوت ای  ن آی  ه اب آی  ه (.امیک  رده مب  ي    ار (کت  اب)را در ام  ام 

 َْش  ْيءٍ كيتَ  اَب تيْبیَ  ااًن ل يُك  ل ي َونَ زَّْلنَ  ا َعَلْی  َك ال، (ی ه  ر چی  زی اس  ت ب  ر ت  و انزل  کنن  دهو م  ا ق  رآن را ک  ه بیان
تف   اوت  (تبی   ان ک   ل ش   یء) «بی   ان مه   ه چی   ز» و (احص   اء ک   ل ش   یء) «بر    ردن مه   ه چی   ز» ب   ي (.امیک   رده

ت آهن ا من  درج ع وام خل  َ و حییی  کل  یض  من بی ان   ،موج ودات در ق رآنبن ابراین بی  ان  .بس یاری وج ود دارد
و انت وانی بلک ه از قص ور ؛ع دم وج ود آن نیس ت ب ر دلی ل  کل  یمردم از درک ای ن ق انون  ابشد و انتوانی می
گردد چرا که آهنا می ابز این قصور هم به خود آهنا یریشه .گّيدت میأاز درک و فهم آن قواني نش آهنا
  .ابشندمی برخوردار ،جود داردو  در قرآنکه بیان  از قدرت درک این  ،فطرت خود ات و در 

ري ص  ادر ش  ود دس  ت ک  م از ت  دب  در حییی  ت امی  ان آهن  ا آمیخت  ه اب ش  ک و تردی  دی اس  ت ک  ه ابع  ث می
ما ً وقت ی ق رآن ب یش از ه زار س ال اس ت   .را داشته ابشندمنبع حتی اگر ادعای امیان به  ؛َانند شده دور

اَر  که زندبر آهنا ابنگ میاب این سخن خداوند متعال که  نْ َیا نيالَّ ََهْ ّو َوَلعي ّب َونينَّ ال دَّ ُِ ال د  َوَم ا َه ذيهي احْلَیَ ا
َرَِ َهَيَي احْلََیَواُن َلْو َكانُوا یَ ْعَلُمونَ  و زندگانی این دنیا چیزی جز َهو و لعب نیس ت و اگ ر بدانن د ) ،(2)اآلخي

گویند که  ا در این دنیا در وهم یبه ایشان م و هرگاه انبیا و اوصیا (سرای زندگانی است ،سرای آخرت
و ایش  ان را ب ه اس  تهزا خندن د م  ی ام ردم ب  ه آهن  ،حی  ات اخ روی اس  ت ،کنی  د و حییی تو پن دار زن دگی می

 .گّيندمی
چ  را ک  ه اص  والً آهن  ا را درو   ؛خندن  دمیاب گس  تاخی ب  ر ایش  ان  ،هس  تند کس  انی ک  ه در زم  ان آهن  ا  ،آری
 اای ن اان ه ک ه انمعی ول اس ت و عی ل آهن  ش ان را ابرواایت ،آیندا میکسانی هم که پس از آهنو    ارندمی

ندارن د و فی   ب ه پذیرند زیرا آهنا به غیب امی ان منیرا غیب  (اخبار)بنابراین مردم  .کنندرد می ،پذیردرا منی
آم ده و قرآن  صیارا که از انبیا و او چه آننی که مردم بیلذا  ا می .مادی امیان و اعتیاد دارنداین اجسام 

 ،خواب و خیالی بیش نیست و آخرت ،جسمانی یگذر است و ماده  مبنی بر این که دنیا داري آید و می
در ح    الی ک    ه اگ    ر ی    ک آزمایش    گاه جترب    ی م    ا ً  ،کنن    دتص    دیَ من    یرا َثب    ت اس    ت اپی    دار و  حییی    تي 
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 انتشارات انصار امام مهدی  9 

 

 فی  وج ود دارد چ ه آنو  اردت ن دآزمایشگاهی در ارواپ اع م کند که ماده وهم و پندار است و موجودی  
ای  ن  ،گ  رددمی ک  ه در اص  ل ب  ه ی  ک ان  ر ی واح  د ابز  ه  ا اس  تان  ر ی ت  راکم ،و م  ادهابش  د می ی  ی واح  دنّيو 

حت  ی اگ  ر نتوانن  د آن را در  ه  ن خ  ود ح ج  ی ک  رده ای  ،کنن  دپذیرن  د و ابور میم  ی ابزخ  ر را اب آغوش  ی 
در گذش ته تطبیی ی آهن ا چرا ک ه شان ابور دارند ا و سخنانهدانبه فیزیک ،آهنا به عنوان ماال .درک منایند

غیب  ی اس  ت و در  ان  د ح  ال آن ک  ه ک   م انبی  ا و اوص  یاب  ر ک   م ایش  ان در ای  ن ع  ام جس  مانی را درک کرده
مس   تلزم آن اس   ت ک  ه م   ردم ب   ه غی   ب و  و از ای   ن ع  ام م   ادی و جس   مانی ب   ه دور ب  وده ،بس  یاری از م   وارد

در  ب  ه عب  ارت دیگ  ر .و اعتم  اد داش  ته ابش  ند ات آَثر آن را ب  ه عین  ه    س کنن  د حییی  ی امی  ان ن  ّيوی غیب  یي 
آَثر  ،ای    ن در ح    الی اس    ت ک    ه م    ردم ؛گّيداز اث    ر و نتیج    ه پیش    ی م    ی ،ابور و اطمین    ان داش    ن ،اینج    ا

 ممرد و غم از آجنا که متام هم   .اندسپس به آن اطمینان ایفته و جسمانی را  س کرده عام مادیي  جسمانیي 
ش  ود ک  ه ب  ه م  اده و طبیع  ت امی  ان نتیج  ه آن می ،بینن  دمن  ی ج  ه ای  ن ع  ام اس  ت و غ  ّي از آن چی  ز دیگ  ریمتو 
کنن د  می ابز ه م س عیگرون د و امیانی ضعی  و ل رزان ب ه آن م یاب آورند ولی غیب را ابور ندارند و ای می
ش ود می چن ي امی انی .ت کنن دآن را در درون خ ویش اا اد ای تیوی  ،های مادی ملموساز طریَ نشانهکه 

به اثر م ادی ملم وس  چني امیانی ؛بع ای یک دهم امیان ولی هرگز امیان کامل به غیب نواهد بودرُ  ،نص 
  .آمیخته خواهد بود ،انمیمای معجزه ای چیزی که آن را کرامت می

چ ه آنعام جسمانی و  مهي ،سفانه انتخاب اکار مردم که گویی تغیّي و تبدیلی هم در آن راه نداردأمت
را از طری َ مه ي  دنآور ای ن امی ان ،خبواهن د امی ان ب ه غی ب را برگزینن دآهن ا حتی اگ ر  .ابشدمی ،در آن است

م  ادی  یی  ک معج  زه ،خواهن  د مع  ر ف غی  بانه م  یگ  اه ک  ه مص  ر  ل  ذا آن ؛دهن  دع  ام جس  مانی ص  ورت می
چ ّيه و  ،ورزن د ک ه ای ن معج زهاص رار م یمواق ع بس یاری حت ی در  .شونددر تناقض بزرگی گرفتار می ،ابشد
ت خواهن  د غی  ب را ب  ه جس  مانی  آهن  ا م  یبن  ابراین  .وی  ل و تش  کیک در آن راه نداش  ته ابش  دو أت ابش  د ق  اهر

ص فر اس ت و اب ای ن ح ال آهن ا  ،امی ان ب ه غی ب ،ش انامیان مورد ادع ای یلذا در عرصه ؛حمض تبدیل کنند
ح  ال آای متوج  ه تن  اقض  . ارن  دمیدن ب  ه غی  ب را ص  حیع و ش  رعی بر آور  ای  ن درخواس  ت خ  ود ب  رای امی  ان

اگ  ر  ؟ش  ویدمی   یعن  ی امی ان ب  ه غی  ب کن د طل  ب میخ دا از آهن  ا چ  ه آنطلبن  د و آهن  ا م یچ  ه آنآش کار در 
و در اح   وال ای   ن اف   راد نی   ز نی   ک  و متع   ال مه   ان غی   ب حییی   ی اس   تک   ه خ   دای س   بحان فهمی   ده ابش   یم  

عب ادت ای ن د ب ه را میی  آهن ا خ ود  .که اینها مهگی بت پرستي صد در صد هستند  تخواهیم ایفدر  ،بنگرمی
  .اندکرده  ،تر ای مهان عام مادیبت بزرگ
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 ارند که غیب و حیییت را ایری رساندند و آَثر  آهنا گروهی اندک .هم وجود دارد هاییاستانا ،آری
ش    نوم ک    ه اینه    ا م    ی یگ    ویی م    ن از مه    ه  حت    ی .و نت    ای  آن را در خودش    ان و در آف    ا  مش    اهده کردن    د

بن  ابراین واقعی  ت تلخ  ی ک  ه انس  اني  (.ای لی  ت ق  ومی یعلم  ون) «دانس  تندای ک  اق ق  وم م  ن م  ی» :گوین  دم  ی
ش  ود ات حییی  ت را بشناس  د ای  ن اس  ت ک  ه وی فاق  د امی  ان  مواج  هن مع  رتف و اب آن ه آم  دعیي امی  ان ابی  د ب  

میخت  ه اب ش  ک و تردی  د می  ان ب  ه غی  ب را داش  ته ابش  د آانب و خ  الا اس  ت و امی  ان او اگ  ر درص  دی از ا
  .انممکن است ،شدهگّيی از صادر استفاده و اره ،شک داشته ابشدمصدر که به   است و مادام

ه  ای زایدی ک  ه م  دعی امی  ان هس  تند ب  ر آن سرش  ته انس  ان ه  ایسه نفای  ن مه  ان واقعیت  ی اس  ت ک   ،آری
 .اع  رتاف کنن د ای انک ارق مناین  دط ور علن ی ب  ه ای ن موض وع  ب  هب  رای م ن امهیت ی ن  دارد ک ه آهن ا  .تش ده اس 

ب ه وج ود ای ن ع ام  و ب ه وج ود َ ب امت ی امی ان دارن دو ب ه وج ود آمریک ا  ،آهنا به وجود خوراک و نوش یدنی
ای ن واقعی ت  .امیان و اطمینان دارند و متعال شان به وجود خدای سبحانجسمانی هزار ابر بیش از امیان

رو نش    وند و خودش    ان آن را تش    خیا ندهن    د و هروب    موض    وع ر آهن    ا خودش    ان اب ای    ن اگ     .اس    ت ردو دَ 
  .(دارویی نواهند ایفت و هرگز از این بیماری سخت و مزمن شفا پیدا نواهند کرد ،آشکارق نسازند

شکافد و آبی از آن خارج از هم می ،گر بر روی سنگ گذاشته شوداگر این گفتار قاطع و روشن
ی علمیي اَهی که در طول غیبت  سالاز حالت خشکسازد و های تشنه را سّياب میدلگردد که می
و  که در زمي فرو رفته استآب مردمان   ؛خبشدحیات می ،گرفتارق بوده است   ی امام مهدیکر 
گذارد و ت میبه فضل خویش بر ما من   ،وندی که قدرتش چّيه و رمحتش مهه چیز را فرا گرفته استاخد

های جانآورد ات را برای ما می  امام مهدی یوصی و فرستاده  امحداحلسن یو گوارا آب روان
 .خیز تبدیل منایدزاری حاصلحاصل را اب نور خداوند سبحان و خبشش عظیم او به سبزهخشک و بی

  :مان این استو اپاین دعای
و صلی اهلل علی حممد و آل حممد االئمة  ،سبحاعنهاحلمد هلل الذا هداان هلذا و جنا ننا لنهتدا ل  ال آ  هداان اهلل 

 و املهدینی و سّلم تسلیما
و  ،ایفتیممنیرا ما را رهری نکرده بود راه خویش  خداوند سبحانو اگر  این راه رهری کرد هسپاس خدایی را که ما را ب

 !ا مه و مهدیي ابد ،س م و صلوات کامل خداوند بر حممد و آل حممد
 (خداوند در زمي متکینش دهد) صار امام مهدی ان هیأت علمی

 استاد زکی انصاری
 (1). . ه 4192 االولربیع 22 ،شنبهپن 
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 های روشنگرانهپاسخ

 چهارمجلد 

 
 :که شامل دو خبش است

 
  امحداحلسنهاا سید گسخ :خبش اول

 
 :حمور است سهکه شامل 

 های اعتیادیپرسش :اولحمور  
 یهیهای فپرسش :دومحمور  
 أتویل رؤای :سومحمور  

 
  هاا اعنصار اجنا  املهداگسخ :خبش  و 

 





 :ش اولـــخـــب

  امحداحلسنسید های پاسخ

 های عقادیدیحمور اول: پرسش                                       

 .   جنیبه قسم برائه جنرب ط زه آ  :136پرسش 
  بسم اا الرمحن الرحیم

 .حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً و صلی اا علی 
 اا و برکاته ةس م علیکم و رمح

 :منودهرا مطر   ت زیرسؤاالی َقسمي برا ت یکی از برادران انصار درابره !...امبرادر گرامی
 :سؤال .ابشدمیموضوع دعوت میانی قسم برا ت  یادل هروشن است که یکی از 

 ؟شرای  آن چیست
 ؟ی سید نیاز دارد ای خّيه اجازهآای ب

 ؟اب آن موافیت کنیم ،اگر د ن خواست قسم خبورد
 ؟شود ای ممکن است این واقعه بعداً رخ دهدآای وی در مهان حلظه ه ک می

 ؟برای طرف میابل پیش نیاید اتفاقی ،آای امکان دارد پس از قسم خوردنش
ان انصار هنگام سخن  ردم که دیدم برخی برادر را مطر  ک سؤالمن به این جهت این  :گویدسپس می

ایستند در حالی که د ن بر قسم خوردن اصرار دارد و سکوت گویی ابز میاز اپسخ ،گفن در جملسی
 .کندما را دلیل بر درستی ک مش در روگردانی از حَ قلمداد می

 .هدیي و سلم تسلیماً و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا  ،و احلمد ا رب العا ي
 ابوحسن

 4123ماه مبارک رمضان  (1)6
  :گسخ

از من قسم  (شانمراجع)شان که اگر بزرگاناست  به این صورت  امکه به آهنا عرضه کردهقسم برا ت  
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اگر آهنا به قسم برا ت و نزول عذاب بر  .به شرط تصدیَ دعوت ،خورممن برای آهنا قسم می ،خبواهند
به ویژه اگر موضوع  ،گرددحمیَ میواقعه به طور قطع و ییي این  ،ان داشته ابشندگو امیفرد درو 
نصیبش  ،زیرا در حدیث وارد شده کسی که به درو  مدعی امامت شود ؛ادعای امامت ابشدی درابره

در چرا که  ؛اید کرده ابشدحتی بدون این که طرف قسم  ،مدتیه کت است ولو پس از گذشت 
هم هایی برهانو دالیل به ویژه اگر وی  وجود خواهد داشتمردمان  یفریب و فتنه ،اومهلت دادن به 

َوَلْ  تَرَق ََّل َعَلْیَنا بَرْعَض اْْلَقَاِویِل  :بر این مطلب فرموده است أتکیدحَ تعالی در  از این رو .ایراد کند
اب قدرت *  ای سخنان را به افرتا بر ما ببندداگر اپره) ،(1)ِتنیَ ُثَّ َلَقطَْعَنا جِنْنُه اْل َ  *َْلََخْذاَن جِنْنُه ِِبْلَیِمنِی  *

 (.کنیمسپس شاهرگ قلبش را اپره می * گّيمیمی او را فرو
پ  س چط  ور اب  ،کن  دکس  ی ک  ه ب  ه درو  م  دعی تنص  یب اَه  ی ابش  د خداون  د او را ه   ک میح  ال اگ  ر  

اس ت ک ه م ا ب ه عن  وان مطلب  ی مه ان ای ن  ؟!ایب دموض وعیت میقس م برا   ت )ط رف میاب ل( خ وردن او قس م 
اب وج ود درخواس ت ف راوان آهن ا و فراوان ی تع داد   .بفهمانیم آهناکوشیم به دلیلی بر حَ و صاحب حَ می
خداون   د خ   وار و  ،س   تا روش   ن اس   ت ک   ه حت   ی آمریک   ا ه   م اب اینه   ا وکس   انی ک   ه کم   ک ک   ار اینهاین   د 

م  ن ب  ه ع  زت و  خ  داه ب   و .ک  اران جن  ات دادمخداون  د ب  ه فض  ل خ  ودق م  ا را از گ  روه س  ت    رسوایش  ان س  ازد
 از نظ ر م نلی ای پروردگ ارم اس ت و م رگ  ،در قل بمت رین چیزه ا خورم که حمبوبج ل پروردگارم سوگند می

 .آب سرد در شدت گرما و تشنگی استمانند نوشیدن 
 .از قسم ای قسم برا ت بود به خصو  قسمی که برای آهنا اید منودمم گفتم منظور چه  آن

وی  . ارندشود که مدعی امری است که مردم او را درو  میقسم معمواًل از سوی کسی مطر  می
سبحان برای مردم بر صد  رسالت  وندخدااز مهي رو است که  ؛گو استکند که راستسوگند اید می
ْثَل فَرَ َربِّ السََّماء َواْْلَْرِض إِ  :فرمایدحَ تعالی می .است اید کردهقسم   حضرت حممد عنَُّه حَلَقٌّ جنِّ

 ،حَ و حتمی است ،ها و زمي که این سخنپس سوگند به پروردگار آمسان) ،(2)جَنا أعنَُّكْم تَنِطُق  َ 
 (.گوییدچنان که سخن میآن

بیای د و  ،خواه د دع وت را انک ار و تک ذیب کن دخردی است که اگر کس ی م یاین عي سفاهت و بی
  جس  تجودرس  ت آن اس  ت ک  ه وی در دالی  ل دع  وت  چ را ک  ه ؛وان کن  دعن  قس م را دلیل  ی ب  ر بط   ن دع  وت 
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س ت  ا ب ر او ،آی دص دد انک ار آن بر  اگ ر در .اتم و برهان رسا اس ت ای خ ّي ،ادل هکند و بنگرد که آای این 
گرن ه ن زد م ردم و  ،ا او به نی ض دلی ل نیازمن د اس تکه دلیل قاطعی بر انکار و تکذیب خود عرضه مناید زیر 

 ،حجت بر وی متام گشته زیرا اب وجود این که حجت بر وی متام گشته است ،ای سبحانعاقل و نزد خد
حت ی ب دون ای ن ک ه حج ت را  آهن اکند که علمی به آن ندارد و چه بس ا برخ ی از او چیزی را تکذیب می
 .منایندآن را تکذیب می ،به طور کامل بشنوند
بُ ْا ِبَا لَْ  :فرمایدخدای تعالی می ُيُِیطُ ْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َيَِِْتِْم ََتِْویُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذیَن جِنن  َبْل َكذَّ

چیزی را درو   ردند که به علم آن احاطه نیافته و هنوز ) (1)قَرْبِلِهْم فَاعنظُْر َكْیَف َكاَ  َعاِقَبُة الظَّاِلِمنیَ 
چني به درو  نسبت دادند  (پیامران را)ز کسانی که پیش از آانن بودند نی  .خر بودندویل آن بیاز أت

 (.کاران چگونه بوده استپس بنگر عاقبت کار ستم
ا به سراغشان آمدمی ولی آهناست درج شده   عملبیی علمای شیعه های ایشان در کتابچه آنما اب 

گفتار   ایناز مهي رو کفر ورزیدند و   رواایت ا مه و به  پیامر خدا حضرت حممد وصی تبه 
ْن ِعنِد اهللِ َوَلمَّا جَ  :آهنا مصدا  ایفت که خداوند متعال بر  جُنَصدٌِّ  لَِّما جَنَعُهْم عنَرَبَذ َفرِیٌق اءُهْم َرُس ٌل جنِّ

َن الَِّذیَن أُ  از ای و آن هنگام که فرستاده) (2) َورَاء هُُه رِِهْم َكنعنرَُّهْم اَل یَرْعَلُم  َ وُت ْا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اهللِ جنِّ
کتاب   ،گروهی از اهل کتاب  ،کردنزدشان بود تصدییش میچه آنجانب خداوند بر آهنا مبعوث شد که 

و من خطاب به آهنا  (.خداوند را آنچنان پشت سر خویش افکندند که گویی از آن اط عی ندارند
 یحجت این خود ،علم نیابد   ارسول خد وصی ت یبه واسطهجز اگر مؤمن به این دعوت  :گومیمی
و کافی است که آن را بر کفن خویش و متعال است در پیشگاه خدای سبحان برای وی  و ابلغ رسا

احتجاج   حضرت حممد وصی تآای حجت کسی که اب  .بنویسد ات حجتی در برابر خداوند ابشد
 و ا مه حال آن که دالیل این دعوت از رواایت پیامر ،شود ا را چه می ؟کنیدکند را انکار میمی
 علوی  ،امساعیلی ،وهابی ،سن یمسلمي به حدی زاید است که حتی شیعه و  هایهاز کتب متام فرق

حَ  مورد رضایای عییده خودشاناگر بنا به ادعای  کنندگان بر تکذیب .اندو دیگران به آن امیان آورده
تیادشان که این دعوت ای که دعوت حَ آورده را رد کنند و صحت اعادل هشایسته است   دارند
که حتی برای  که آهنا در گمراهی آشکار هستند   متر بیان منودو اب روشنی هر چه متام کنش منودهریشه
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ما اب کسانی که خدای متعال آهنا را چني وص  کرده  ولی ؛َثبت منایند  چهاراپاین نیز آشکار است
ُهْم ِإالَّ َكاْْلعنْرَعاِ  َبْل ُهْم َأَضلُّ َرُهْم َیْسَمُع َ  َأْو یَرْعِقُل َ  ِإ ْ َأْ  ََتَْسُب َأ َّ َأْكثَ  :توانیم بکنیممیچه است 
 ،اینان چون چهاراپاینی بیش نیستند ؟فهمندشنوند ای میای که بیشرتشان میای گمان کرده) ،(1)َسِبیل  

 (.ترندبلکه از چهاراپاین هم گمراه
به ه کت  ،که قسم خبورد ای مباهله کند امیان دارند  اگر به عذاب و به ه کت کسی ،به هر حال

نی هستند  یطاحال آن که آهنا شی ،گّيندولی آهنا کجا از این مطلب پند می ،حیدر مشتت امیان بیاورند
 ،شان خبوردگاه این دعوت به گوقاند و هر که شیاطي ایشان را از جای برانگیخته و  ریک منوده

ر هر فرد ات به این ترتیب خداوند مسخ شدن آهنا به صورت میمون را ب ندآور چون میمون محله میهم
فَرَلمَّا َعَتْ ا َعْن جَنا عنُرُه ا َعْنُه قُرْلَنا هَلُْم   :شنود آشکار سازدبه گوق جان میعاقلی که آایت اَهی را 

  ،دند سرپیچی کردندشان کرده بو و چون از ترک کردن چیزی که از آن منع) ،(2)ُك عنُ ا ِقَرَ ة  َخاِسِئنیَ 
 (.بوزینگانی مطرود شوید :گفتیم

 امحداحلسن
  4123مبارک رمضان  ماه 2 

ُث ال  ....ا  الرررذین اتقررر ا اذا جنسرررهم لرررائف جنرررن ال ررریطا  :تفسرررخ سرررون خداوعنرررد :503پرسرررش 
 یقصرو 

 بسم اا الرمحن الرحیم 
 هم صل علی حممد و آله اال مة و ا هدیيلال

و صلوات پروردگارم بر تو و پدران امام و فرزندان س م  !ای امحد ،پدرمموال و س م بر تو ای آقا و 
 !مهدیت
َن ال َّْیطَاِ  َتذَكَُّروْا فَِإَذا ُهم  :تفسّي این دو آیه چیست !سرورم ِإ َّ الَِّذیَن اترََّق ْا ِإَذا جَنسَُّهْم لَاِئٌف جنِّ
کنند چون از کسانی که پرهیزگاری می) ،(3)اْلَغيِّ ُثَّ اَل یُرْقِصُرو َ َوِإْخَ اعنُرُهْم ََيُدُّوعنَرُهْم ِف  *جنُّْبِصُروَ  
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شان اند * و برادرانکنند زیرا مردمی صاحب بصّيتخدا را اید می ،ای به آهنا برسدشیطان وسوسه
 (.کنندکواتهی منی  (هیچ)کشند و ایشان را به ض لت می

 
 :گسخ

 بسم اا الرمحن الرحیم 
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،العا ي رب احلمد ا
َوِإْخَ اعنُرُهْم ََيُدُّوعنَرُهْم ِف  ....ُخِذ اْلَعْفَ  َوْأجُنْر ِِبْلُعْرِ  َوَأْعِرْض َعِن اْْلَاِهِلنیَ  :فرمایدمیمتعال  وندخدا

ه نیکی فرمان ده و از جاه ن روی گردان * و چون از عفو پیشه کن و ب) ،(1)اْلَغيِّ ُثَّ اَل یُرْقِصُرو َ 
ای به تو رسد به خدا پناه جوی که او شنوا و داان است * کسانی که پرهیزگاری سوی شیطان وسوسه

اند * و کنند زیرا مردمی صاحب بصّيتخدا را اید می ،ای به آهنا برسدکنند چون از شیطان وسوسهمی
 (.کنندکواتهی منی  (هیچ)کشند و لت میشان ایشان را به ض برادران

از جاه ن و ستیزه نکردن اب آهنا دستور داده  گردانیرویرا به   و متعال پیامرخداوند سبحان 
اندانی خویش را استمرار  ،ی حَ و حیییت نیستند بلکه به هنگام مناقشهآهنا در پي چرا که  ؛است
به آهنا را دهند ات کنند و گام به گام به جلو سو  میراه میآهنا را گم (شانایران)و شیاطي  ،خبشندمی

اندانی و شیطان دو ایر و ایورند که اتریکی آهنا را گرد بنابراین  .خبش وارد سازندزاین یعمَ این روایروی
  .آوردهم می

یٌ  َعِلیمٌ َوِإجنَّا یَنَرَغنََّك جِنَن ال َّْیطَاِ  عنَرْرٌغ فَاْسَتِعْذ ِِبهللِ  :فرمایدحَ تعالی می ِإ َّ الَِّذیَن اترََّق ْا  *  ِإعنَُّه ِمَِ
َن ال َّْیطَاِ  َتذَكَُّروْا فَِإَذا ُهم جنُّْبِصُرو َ  ای به تو و چون از سوی شیطان وسوسه) ِإَذا جَنسَُّهْم لَاِئٌف جنِّ

کنند چون از شیطان رسد به خدا پناه جوی که او شنوا و داان است * کسانی که پرهیزگاری می
 (.اندکنند زیرا مردمی صاحب بصّيتخدا را اید می ،ای به آهنا برسدوسوسه
اگر اتریکی به مؤمن برسد و  .اتریکی و از اتریکی است ،و شیطان ،است و از نورنور  ،مؤمن

َن ِإَذا  ....َوِإجنَّا یَنَرَغنََّك جِنَن ال َّْیطَاِ  عنَرْرٌغ  :اق را تّيه مناید و بصّيتش را اتر سازدآینه جَنسَُّهْم لَاِئٌف جنِّ
و از ظلمتی که به او رسیده کند او را اید میو برد و متعال پناه میسبحان  وندبه نور خدا ال َّْیطَا ِ 
گّيد و ظلمتی که به سراغش آمده از او  گاه نور او را فرا میآن .جویدبه نور خدای متعال پناه میاست 
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یٌ  َعِلیٌم فَاْسَتِعْذ ِِبهللِ  .... :گرددمی زبصّيتش به سوی وی اب ،کناره گرفته َتذَكَُّروْا فَِإَذا  ..... ِإعنَُّه ِمَِ
های ظلمت و شیطان که ای از گونهگونه  چیزی جز ،وارد شدن ما به این زندگی دنیوی .ُهم جنُّْبِصُرو َ 

اند از آن آمده خود یعنی نوری که أشوند و به مبدتیواپیشگان متذکر می .ابشدمنی ،به ما رسیده است
آانن که ) ،(1) َتْطَمِئنُّ اْلُقُل بُ ذِْكِر اهللِ  َأاَل بِ َمِئنُّ قُرُل بُرُهم ِبذِْكِر اهللِ الَِّذیَن آجَنُن ْا َوَتطْ  :گردندمی ابز

 (.ایبدها آرامش میدل ،آگاه ابشید که اب اید خدا .ایبدهایشان به اید خدا آرامش میامیان آوردند و دل
  امحداحلسن

ُ تفسخ  :503ش پرس رَتَى َعَلى اهللَِّ َكِذِب  فَِإ  َیَ ِن اهللَّ  ِإعنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  ....َأْ  یَرُق ُل َ  افرْ
ْم َعَلى قَرْلِبَك  َخْتِ  َكِذِب  فَِإ  َیَ ِن اهللُ َأْ  یَرُق ُل َ  افرْرَتَى َعَلى اهللِ  :چیست مبارک یتفسّي این آیه

 .بنددگویند بر خدا درو  میای می) ،(2) اْلَباِلَل َوُيُِقُّ احْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه ِإعنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ َوََيُْح اهللُ 
او  .گرداندهند و خدا اب کلمات خود ابطل را حمو و حَ را َثبت میهر میاگر خدا خبواهد بر دل تو مُ 

 (.گذرد داان استها میبه هر چه در دل
 قم میدسه  -ابوعلی  :تندهفرس

 :گسخ
ُر اهللُ  :فرمایداست که می ققبل از خود یمرتب  اب آیه ،این آیه  ِعَباَ ُه الَِّذیَن َذِلَك الَِّذي یُرَب ِّ

َلُه ِفیَها  ْ  َحَسَنة  عنَِّر ْ آجَنُن ا َوَعِمُل ا الصَّاحِلَاِت ُقل الَّ َأْسنَُلُكْم َعَلْیِه َأْجر ا ِإالَّ اْلَمَ  ََّة ِف اْلُقْرََب َوجَنن یَرْقرتَِ 
رَتَى َعَلى اهللِ  *  َغُف ٌر َ ُك رٌ ُحْسن ا ِإ َّ اهللَ   ْم َعَلى قَرْلِبَك َوََيُْح اهللُ  َخْتِ  َكِذِب  فَِإ  َیَ ِن اهللُ َأْ  یَرُق ُل َ  افرْ

این مهان چیزی است که خدا به آن گروه از ) ،(3)اْلَباِلَل َوُيُِقُّ احْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه ِإعنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 
 بر این رسالت مزدی از :بگو .دهدبه آن مژده می ،انداند و کارهای شایسته کردهبندگانش که امیان آورده

افزاییم که اق میکنم مگر دوست داشن خویشاوندان و هر که کار نیکی کند به نیکویی ا طلب منی
هر اگر خدا خبواهد بر دل تو مُ  .بنددگویند بر خدا درو  میاست * ای میخداوند آمرزنده و شکرپذیر 

گذرد ها میاو به هر چه در دل .گرداندهند و خدا اب کلمات خود ابطل را حمو و حَ را َثبت میمی
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 (.داان است
 اْلُقْرََب َوجَنن یَرْقرَتِْ  َحَسَنة  عنَّرِْ  ُقل الَّ َأْسنَُلُكْم َعَلْیِه َأْجر ا ِإالَّ اْلَمَ  ََّة ِف  این سخن خداوندمنظور از 
کنم مگر دوست داشن خویشاوندان و  ا طلب منی بر این رسالت مزدی از :بگو) ،َلُه ِفیَها ُحْسن ا

و  (نیکویی)حسنه مهان والیت آهنا  .است  آل حممد (افزاییماق میهر که کار نیکی کند به نیکویی
پّيوی  را در زمانش   پس کسی که حجت خدا از آل حممد .ي استوالیت سابی (،زایدت)فزونی 
را عطا   شدهفرستاده از انبیا و اوصیای گذشتهاب اصحاب والیت   خداوند به او اپداق عمل ،کند
کسانی نوشته   یدر زمره ،کسی که حجت خدا در زمانش را تکذیب کندبه مهي صورت   و فرمایدمی
  .اندتکذیب کردههای پیشي را شود که حجتمی

َناُهْم َوَجَعْلَناُهْم لِلنَّاِس آیَة  َوَأْعَتْداَن لِلظَّاِلِمنَی  :فرمایدمیخداوند  بُ ا الرُُّسَل َأْغَرقرْ َوقَرْ َ  عنُ ٍح لَّمَّا َكذَّ
 و قوم نو  را چون پیامران را تکذیب کردند غر  کردمی و آهنا را برای مردم عرتی) ،(1)َعَذاِب  أَلِیم ا

چه آهنا نو  را تکذیب کردند ولی خداوند اگر  (.امیکاران عذابی دردآور آماده کردهمساختیم و برای ست
 پیامر خدا ،منافیي .اند در نظر گرفته استرا انکار منوده  آهنا را به عنوان کسانی که متام پیامران

 به اهل  ،داری دنیوی بودی  زمامفآهنا خواهد میام امامت را که از دید کردند که میرا متهم می
زدند و ایشان را متهم طعنه می  لذا در جمالس و حمافل خود به آن حضرت ،بیتش منحصر گرداند

نسبت  وندو این آایت را در حَ آهنا به درو  به خداکند او از اهل بیتش هواداری میکه   کردندمی
را به علی و فاطمه و فرزندان معصوم تی آای آن حضرت از جانب خودقبه عبارت دیگر ای و دهد می

َا یُرِیُد اهللُ  مانند ،دهدآهنا اختصا  می رَُكْم َتْطِهخ اِإَّنَّ  ،(2) لُِیْذِهَب َعنُكُم الّرِْجَه َأْهَل اْلَبْیِه َویَُطهِّ
از  (.اپک گرداند ،کند و  ا را چنان که ابید خواهد پلیدی را از  ا دورخدا می ،ای اهل بیت)
ایستد و این آیه را می  هر روز بر در خانه علی و فاطمه  دیدند رسول خداکه می  ینافیانم

علی ». إ  علیا  جنين كهارو  جنن جن سى :فرمایدمی  پیامر خداکه شنیدند  و می ندکقرا ت می
  .چني رفتاری دور از انتظار نبود «برای من مانند هارون برای موسی است

شنودی و خ ی کهآایت ؛آن منافیي بود رآن کرمی اپسخی به حرکات و سخنانقمیدس کلمات این  
تشکر از آن حضرت و دوستی و مودت ایشان را به دوست داشن اهل بیتش منحصر و حمدود  ،پیامر
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 ا طلب  مزدی ازبر این رسالت  :بگو) ،ُقل الَّ َأْسنَُلُكْم َعَلْیِه َأْجر ا ِإالَّ اْلَمَ  ََّة ِف اْلُقْرََب  :منودمی
 (.کنم مگر دوست داشن خویشاوندانمنی

وند خدا یسپس اوضاع و احوال منافیي را تبیي منوده و گفته که آهنا اصواًل به این که حممد فرستاده
که   کنندچطور در ظاهر گرویدن به آن حضرت را ادعا و سپس او را متهم می ؛آورندست امیان منیا

پندارند که خداوند حتی آهنا چني می ؟!رضای او نیستمورد خدا بسته که  از روی درو  بهسخنانی 
را که و متعال سبحان  وندخدا و از َثبت گرداندن حَ و حمو منودن ابطل انتوان استو متعال سبحان 
 ،فرستادهایشان بر کسی که از حال  کردند که متهم می ،گذرد آگاه استها میچه در دلبه هر 

رَتَى َعَلى اهللِ  !تعالی اا علوا کبّيا !جهل دارد اط ع است وبی ْم  َخْتِ  َكِذِب  فَِإ  َیَ ِن اهللُ َأْ  یَرُق ُل َ  افرْ
گویند که بر خدا ای می) ، اْلَباِلَل َوُيُِقُّ احْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه ِإعنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ َعَلى قَرْلِبَك َوََيُْح اهللُ 

هند و خدا اب کلمات خود ابطل را حمو و حَ را َثبت هر میاگر خدا خبواهد بر دل تو مُ  .بندددرو  می
 (.گذرد داان استها میاو به هر چه در دل .گرداندمی
 َُخِْتْم َعَلى قَرْلِبكَ ِإ  َیَ ِن اهلل ، ( ُهندهر میاگر خدا خبواهد بر دل تو م):  ُبر دو نوع بر قلب  هري م
 َعَلى َخَتَم اهللُ  :مانند این آیه ؛ابشدمی (پذیرق)عنای جلوگّيی از استیبال یک نوع آن به م :است

هایشان و بر  خدا بر دل) ،(1)قُرُل ِِبْم َوَعَلى َِمِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَ اَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب عِظیمٌ 
 (.ست بزرگای است و برایشان عذابی اشان پردهشان مهر هناده و بر روی چشمانگوق

مانند  ،ابشدها میجهت یمتام درمشخا ای جهتی  اع ن و انتشار درو نوع دیگر آن جلوگّيی از 
 ،در اینجا مراد (.هندهر میاگر خدا خبواهد بر دل تو مُ ) ، َخِْتْم َعَلى قَرْلِبكَ فَِإ  َیَ ِن اهللُ  :این آیه

و   در نپذیرفن اهل بیت آن حضرت کهکسانی    یعنی ؛معي است یجهتدر و  اع نجلوگّيی از 
 ،و نیز پّيوان و اتبعان آهناا به آن منصوب فرموده است از قبول میام و منصبی که خداوند آهنا ر  امتناع
جامن فدای او  .حمیَ گشت اتفا اعلی این  به مأل  اب انتیال حضرت پیامر وشدند  مواجهاب او 
 !ابد
 ُقُّ احْلَقَّ ِبَكِلَماتِهِ  اْلَباِلَل َوُيُِ َوََيُْح اهلل، ( و خدا اب کلمات خود ابطل را حمو و حَ را َثبت
ابطل را حمو و حَ را استوار و اپبرجا  ،که کلمات خدایند  خداوند اب آل حممد :(گرداندمی
هایی که  ا نسبت به این منصبی که خداوند به آهنا ها و طعنهها و توطئهرغم نّينگعلی ،گرداندمی
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 !کنیدای کسانی که به تنصیب اَهی اعرتا  می .چه خبواهید و چه نواهید ؛داریدروا میاست ه داد
و اب قا م آهنا  یَ  (کلمات خدا)  خداوند ابطل را حمو و انبود خواهد کرد و حَ را اب آل حممد

ن قَرْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإ  جنَّاَت َأْو قُِتَل َوجَنا حُمَمٌَّد ِإالَّ َرُس ٌل َقْد َخَلْه جنِ  :فرمایدمتعال میخداوند  .خبشدمی
جز ) ،(1) ال َّاِكرِینَ  َ ْیئ ا َوَسَیْجِري اهللُ اهللَ اعنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوجَنن یَنَقِلْب َعَلَى َعِقَبْیِه فَرَلن َیُضرَّ 

 ا  ،اگر َّيد ای کشته شودآای  .اندپیامری است که پیش از او پیامرانی دیگر بوده ،این نیست که حممد
هر کس که ابزگردد هیچ زاینی به خدا نواهد رسانید و خداوند  ؟گردیدمی به آیي پیشي خود ابز

 کهابطل  تابیت حَ و حمو کردن آهنا عبارت است از ت ق ارتداد و  (.گزاران را اپداق خواهد دادسپاس
 َْیئ ا َلن َیُضرَّ اهلل َ، ( نواهد رسانیدهیچ زاینی به خدا) چني میرر متعال و  زیرا خداوند سبحان

َوََيُْح  :استوار گرداند  حَ را اب آل حممد  که ابطل را حمو سازد و پس از حممداست  داشته 
 (.گرداندو خدا اب کلمات خود ابطل را حمو و حَ را َثبت می) ، اْلَباِلَل َوُيُِقُّ احْلَقَّ ِبَكِلَماتِهِ اهللُ 

که مهان احیا  حَ در ) اراده فرمودهو متعال ای که خدای سبحان اقدام منافیي بر نتیجهن بنابرای
َوَقْد  :نّينگ آهنا بسی بزرگ و عظیم ابشدچند  هر ،ی نواهد داشتأتثّي هیچ  (هنایت امر است

های خود را اجرا آانن نّينگ) ،(2)اْْلَِبالُ   جَنْكُرُهْم َوِإ  َكاَ  جَنْكُرُهْم لَِتُروَل جِنْنهُ َكُروْا جَنْكَرُهْم َوِعنَد اهللِ جنَ 
 (.شدها به زیر افکنده میان کوهیشهانّينگ شان آگاه بود هر چند ازیهامنودند و خداوند از نّينگ

َوِإ  َكاَ  جَنْكُرُهْم لَِتُروَل جِنْنُه  یدرابره  اا عبد اابشنیدم  :نیل شده استمجیل بن دراج از 
هر چند نّينگ بنی عباس » ونن كان مكر بين العباس ابلیا م لتزول منه قلوب الرجال :مودفر می اْْلَِبالُ 

 (3).«های مردمان را از جا برکند و متزلزل سازدنسبت به قا م چنان ابشد که دل
 ِِإعنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدور، (گذرد داان استها میاو به هر چه در دل): شاید  ،قدری توجه کنید

الزامًا ابید به هر چه که در  ،دهدکسی که منصب می  :ام و رسا گرددتذکر شوید و حجت بر  ا متم
  و بدانید که حضرت حممد !است نه مردمو متعال گذرد آگاه ابشد و او خدای سبحان ها میدل
 ِإْ  ُهَ  ِإالَّ َوْحيٌ  :دهدنیست که منصب میمهان کسی گوید و او خود سخن منی جانباز 
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 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 00 

 (.شودوحی میچه آننیست این سخن جز ) ،(1)یُ َحى
 امحداحلسن

 . ر زخر « رس ل جنبنی»ا  خا  و  ر س ره« رس ل جنبنی» :503پرسش 
 ؟پذیرندکجا پند می) ،(2)َأَّنَّ هَلُُم الذِّْكَرى َوَقْد َجاءُهْم َرُس ٌل جنُِّبنیٌ  :دخان آمده است یدر سوره

« بیان حَ و سداد»کتاب در    سیدو  (بر آهنا مبعوث شدنگر روشای حال آنکه چون فرستاده
رت فی  یک ابر این عبا واست  امحداحلسن ،روشنگر یفرستادهاین » :فرمایدمی 22 یصفحه 2جلد 

 .«در قرآن آمده است
ُم احْلَقُّ َبْل جَنتَّْعُه َهُؤاَلء َوآَِبءُهْم َحَّتَّ َجاءهُ  :آمده استنیز  23ی آیهزخرف  یاین آیه در سوره

ای آشکار مند کردم ات آنگاه که حَ و فرستادهشان را از زندگی ارهمن اینان و پدران) ،َوَرُس ٌل جنُِّبنیٌ 
 (.به سویشان آمد

 ؟است جزو آایتی است که دستخوق  ری  شده ،زخرف آمده یای که در سورهآای این آیه :سؤال
 ای برادران در نیل بیان سید ؟«رسول مبي»اند آهنا گفتهبوده ولی « رسول کرمی»یعنی به عنوان ماال 

 ؟ویل و تفسّي دیگری داردای این که أت ؟انددچار خطا شده 
 .و احلمد ا رب العا ي

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،رب العا ي احلمد ا
 ....م الس م و رمحة اا و برکاتهعلیکو 

....  ٌَجاءُهْم َرُس ٌل جنُِّبنی،(3) (.... روشنگر بر آهنا مبعوث شدای فرستاده.) 
....  ٌَجاءُهُم احْلَقُّ َوَرُس ٌل جنُِّبنی،(4) ....(  روشنگر به سویشان آمد ایفرستادهکه حَ و). 
  (1).«دخان است یآن هم در سورهفی  یک ابر در قرآن آمده و « رسول مبي» یکلمه»
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زخرف آمده  یکه در سورهچه  آندخان اب  یسوره یمنظورم از بیان این کلمه آن است که تفاوت آیه
و است آمده « احلَ و رسول مبي» نیامده بلکه« رسول مبي» در این آیه فی  .را بیان منامیاست 

 کسی که به سویشان آمده فی  دخان یدر سوره .شودحماسبه می« جاءهم» میدار عددی آن از
بوده « احْلَقُّ َوَرُس ٌل جنُِّبنیٌ »شان آمده که به سرا چه  آنی زخرف بوده ولی در سوره« َرُس ٌل جنُِّبنیٌ »

 (تکرار)چه بسا  ،بدون درنظر گرفن حماسبات خوانندهاز نظر  ؟ستا کجاعبارت  تکرار  حال، .است
ات چني چیزی رخ نداده است و خواننده ابید توجه داشته ابشد که رخ داده ابشد ولی در مورد حماسب

 اضافه شده «رسول مبي» یکه به کلمه «واو» حرف .تواند متام حماسبات را تغیّي دهدیک حرف می
 وَ »را اب « َرُس ٌل جنُِّبنیٌ » برای این کهبنابراین و  حماسبات را تغیّي دهد کافی استبرای این که  است

 ؛کندکفایت می   ستا حداقل در  ث  ارق و حماسبه که موضوع سخن ما متمایز سازد « ِبنیٌ َرُس ٌل جنُّ 
سری  مگر آن که عناد و خّيه ؟تکرار شده استعبارت بنابراین چطور ممکن است کسی بگوید این 

 !ابشدکورق ساخته 
 اپسخی به پرسش ،خره قلمداد کرده است و این سخنان ،خماطب این سخنان خود را در علم  ارق

  .کندفهمد و درک میکه او آن را میفر  بر این است  و  ابشدمی او
 ،زخرف یسوره «رس ل جنبنی» .ر منادر این دو آیه و آایت قبل و بعد از آهنا تدب   ،درک ارتبرای 

 دأتکیدخان  یبر تفاوت رسول مبي در سورهدلیل به مهي  .دخان نیست یسوره «رس ل جنبنیِ » مهان
 ،آیدمیحیی که اب رسول مبي  در برابرکفر و انکار   ،زخرف یم حظه کن که در سوره .امورزیده

َوَلمَّا َجاءُهُم احْلَقُّ قَاُل ا *  َبْل جَنتَّْعُه َهُؤاَلء َوآَِبءُهْم َحَّتَّ َجاءُهُم احْلَقُّ َوَرُس ٌل جنُِّبنیٌ  :شودمشاهده می
مند کردم ات آنگاه که حَ و شان را از زندگی ارهو من اینان و پدران) ،(2)ُرو َ َهَذا ِسْحٌر َوِإانَّ ِبِه َكافِ 

این جادو است و ما به آن  :چون حَ بر آهنا آشکار شد گفتند*  ای روشنگر به سویشان آمدفرستاده
دیده « رسول مبي» در هنگام مواجهه ابدخان رویگردانی  یدر حالی که در سوره (آورمیامیان منی

کجا پند ) ،(3)ُثَّ تَرَ لَّْ ا َعْنُه َوقَاُل ا جُنَعلٌَّم َّمَُّْن  ٌ * َأَّنَّ هَلُُم الذِّْكَرى َوَقْد َجاءُهْم َرُس ٌل جنُِّبنٌی  :شودمی
 :از او رویگردان شدند و گفتند*  ای روشنگر بر آهنا مبعوث شدحال آنکه چون فرستاده ؟پذیرندمی
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 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 01 

 (.تای است تعلیم ایفته اسدیوانه
وال حيل  سلم أن یلتوي علیه، فمن فعل  لك فهو من ) :که فرموداست  روایت شده   از امام ابقر

برای مسلمان جایز نیست که از آن  ....) (.أهل النار؛ رنه یدعو نىل احلَ ونىل طریَ مستییم
به راه مستییم خواند و می به حَ فرا اوآتش است چرا که  و هر کس چني کند از اهل ،برگرداند روی

 (1)(.کنددعوت می
رس ل » ولی ،ورزیدند حَ آمده است و آهنا به حَ ُکفر ،زخرف یسوره« رس ل جنبنیِ » بنابراین مهراه

  .کنددعوت می ،به حیی که آمده و به آن کفر ورزیدند ،دخان یسوره« جنبنیِ 
  امحداحلسن

 هاا برخی عبارت رِبره امحداحلسنعنظر سید  :503پرسش 
ال اله اال  ،ال اله اال علی ،ال اله اال حممد :این سخنان چیست ینظر  ا درابره !سرورم :1 ؤالس
 ؟امحد

ای ال  ،ال مهدی اال امحد ،ال فتی اال علی :این سخنان چیست ینظر  ا درابره !سرورم :2 سؤال
جز برای او روا  یسجود) و ال سجود اال له ال امام اال امحد ،ال کتاب اال متشااات ،معصوم اال امحد

ای اشهد ان ال اله  (است و جز او خدایی نیست امحد مهان خدا)امحد هو االله و ال اله غّيه  (،نیست
امحد  (،امحد است فتع مبي فی  از آني )محد ال فتع مبي اال ر ،امحد صاحب فتع ا بي است ،اال امحد

« هو»شده یعنی امحد  و اشارهه اب «هو»است که اب ای این امحد  ،ای امحد مهان معبود است مرفوع است
 ؟و حجتی جز امحد نیستای قرآنی جز متشااات  ،است

 شیخ جهاد االسدی :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،رب العا ي احلمد ا
 ؟!ایدچه ابقی گذاشتهو متعال پس دیگر برای خدای سبحان  .و اتوب اله استغفر اا ربی :2 و 1
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 ،أحداً فرداً صمداً م یتخذ صاحبًة و ال ولداً واحداً أشهد ان ال اله اال اا وحده ال شریک له نَهاً 
 له ارلوهیة ا طلیة و له ربوبیة ا طلیة و کل من سواه خلیه ال حول َهم و ال قِو نال به سبحانه

 و او خدای سبحاني  ،و او شریکی ندارد دهم که خدایی جز خدای یگانه نیستشهادت می
الوهیت مطلَ و ربوبیت مطلَ از  .است و او را مهسر و فرزندی نیست نیازبیو  یگانه احدي  واحدي 
ابشد و آهنا را هیچ نّيو و قوتی جز به خدای او می یآفریده ،است و هر چه ماسوای او او آني 

  .نیست سبحان
  امحداحلسن

 و   نی جنرجعیه ِب  ع ت  رصحابه و تربر جسنت ِب قب ِبب عنظر  ر :503پرسش 
  !ای امام فاضل

 ؟صحابه چیست ینظر  ا درابره :1 سؤال
اجنام این کار در حساب  ایبر  آایو  ؟آای ترک به قبور و راه رفن بر روی آتش جایز است :2 سؤال

 ؟شومروز قیامت ابزخواست می
اب  ،هستی مجله آهنااز  ا هم مانند سیستانی و برخی علمای شیعه که خود  یچرا شیعیان :5 سؤال

شوی آورم ولی چرا آشکار منیامیان می  ابه خدا سوگند من به  !ای امام ؟سر جنگ و کارزار دارند  ا
و من واا اولي کسی سازی ظاهر منی اتیمعجز  !و چرا ای امام ؟کنیو مردم را به سوی حَ دعوت منی

ي مهسر ؤمنا یشه امصحابه و عا ،برخی شیعیان !ولی ای امام .کندو تصدیَ می أتییدهستم که تو را 
ای  .کنندو لعن می را سب   ی او ابدی صحابهپیامر که صلوات و درود خداوند بر او و آل او و مهه

اگر من  !ای امام فاضل ؟کنندو لعن می ب  هم جزو مهان کسانی هستی که صحابه را س  اآای  !امام
ترین زمان ممکن به ابر شدم متاسفم ولی از  ا خواهشمندم که در سریعها بر  ا گرانسؤالاب این 
 .هامی اپسخ دهیسؤال

 عربستان سعودی -عبداا  :رستندهف

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 .و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  و صلی اا علی حممد ،رب العا ي احلمد ا
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امیان   کسانی هستند که به حضرت حممد  ،سؤالن شاء اا منظور  ا در این ن :1 سؤالج اب 
نصرت بود شان کرده که خداوند ارزانیچه  آنآن حضرت را ایری کردند و دین خدا را اب متام آوردند و 

شان خدا در زمان یخدا و حجت خدا و خلیفه بر والیت ولی   دادند ات این که عاقبت به خّي شدند و
کسانی ابشد که متام  ولی اگر منظور  ا  ؛این افراد برتریني اهل زمان خود هستندتردید بی .وفات ایفتند
 بدان که برخی از کسانی که به حضرت حممد ،ندامیان آورد  زمانی به حضرت حممد یدر یک دوره
 شان ارتداد برخی .مرتد شدند زمان آن حضرت و برخی از آهنا پس از وفات او در ،امیان آوردند

در قرآن احوال منافیي بیان شده و  .شان را در دل هنان داشتندخود را علنی کردند و گروهی عدم امیان
 .و شیعه نیز اوضاع مرتدین  کر شده است سن ی یهای سّيهدر کتاب

جاهایی که کانون است مگر  عدم آگاهیکه دنیا سراسر جهل و  بدان !خداوند  ا را توفیَ دهد
 رای است مگر مهگیو اعمال  ه آن عمل گرددبچه آنت است مگر مهگی حج ،و علوم علم است

ات انسان بنگرد که اپاین کار قرار دارد  بزرگو اخ   هم در خطری  اخ   ابشد از رویچه آن
 .چگونه خواهد بود

ینی خدا بر زمینش  مهان قانون جانش ؛بند ابشیابید به قانون خداوند اپی ، ا اگر طالب حَ هستی
َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَملَِئَكِة ِإّّنِ َجاِعٌل ِف  :هناد شبنیان ،را آفرید  که در آن آدم  که از روز نست

به پس  .(دهمقرار میای من در زمي خلیفه :و چون پروردگارت به فرشتگان گفت) ،(1)اَْلْرِض َخِلیَفة  
در  .آهنا را ایری رسان ،است که خداوند به  ا ارزانی منودهچه  آنی اَهی امیان بیاور و اب متام خلفا

 رسول خدا حضرتچه اصحاب  ،  نیستی که به آهنا امیان بیاوری ا مکل   ،خصو  دیگر مردمان
و ابزخواست  سؤالزمینش از  ا  خداوند فی  از امیان به خلفایش در .ابشند و چه دیگران  حممد

 ،اگر عاقبت به خّي شدی و به جانشینان خدا در زمینش ات آخرین آهنا در زمانت گرویدی .خواهد کرد
به  ،این مهان قانون امیان است !خداوند  ا را از آن در پناه خود گّيدکه  ؛گرنه آتشای و جنات ایفته

و ایران ای از امیان به اصحاب  در آن اثر و نشانهآای .مهان صورت که خداوند متعال انزل فرموده
آجَنَن الرَُّس ُل ِبَا أعنِرَل ِإلَْیِه جِنن رَّبِِّه  :فرمایدحَ تعالی می ؟ایبیمی  جانشینان خدا در زمینش پیامران 

ْعَنا َوَألَْعَنا ُغْفَراعَنَك  َوجَنِئِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه الَ عنُرَفرُِّ  برَ ْلُمْؤجِنُن َ  ُكلٌّ آجَنَن ِِبهللِ َوا نْیَ َأَحٍد جنِّن رُُّسِلِه َوقَاُل ْا ِمَِ
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از جانب پروردگارق به او انزل شده است امیان دارد و چه آنخود به  ،پیامر) ،(1)رَبرََّنا َوِإلَْیَك اْلَمِصخُ 
یچ یک از پیامرانش هایش و فرستادگانش امیان دارند میان هبه خدا و فرشتگانش و کتاب ،ی مؤمنانمهه

تو را خواستارمی که سراجنام مهه به  آمرزقي  !ای پروردگار ما .شنیدمی و اطاعت کردمی :گفتند  .هنیمفرقی منی
  حضرت حممد ،وندشدگان از جانب خداست امیان آوردن به خام فرستادها بر  ا (.سوی تو است

به سوی   فرستادگان حضرت حممد کهمهان کسانی   ؛و ا مه که جانشینان خدا در زمینش هستند
 شیخ طوسیفی   کهآمده     پیامراتن حضرت حممد وصی تدر چه آنایشان طبَ  .ابشندمی مردم
 قرآن  در حالی که ؛مهدی هستند 42امام و  42 ،و کس دیگری نیل نکرده است آن را نیل کرده

َب َعَلْیُكْم نيَ ا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت نين ُكتي  :به هنگام مرگ را واجب  رده است وصی ت ،ی زیردر آیه
ْلَمْعُروفي َحیًّا َعَلى اْلُمتَّیييَ  یَُّة ليْلَواليَدْیني َوارق َْربيَي ابي هرگاه یکی از  ا را مرگ فرا رسد ) ،(2)تَ َرَك َخّْيًا اْلَوصي

ّيی بر جای گذارد از روی انصاف وصیت کند  ،نی پدر و مادر و خویشاوندامیرر شد که درابره ،و خي
نیست و کسی که آن را  مهتابی وصی تای جز قبول این چاره بنابراین (.و این حیی است برای پرهیزگاران

را به خمالفت اب قرآن متهم منوده و   پیامر خدا حضرت حممد ،ابشد و چه شیعه سن یچه  ،رد کند
  .دای سبحان سرپیچی کندحال آن که از آن حضرت بسی دور است که از فرمایش خ

کن و هر فرد ابانصافی از خودق   سؤالبسیار است لیکن  ا فی  از خودت  وصی تسخن در ابب 
ت شده مبنی بر های مسلماانن روایدر کتابچه آنپس از مطلع شدن از  :حتمی را بپرسد سؤالاین 

ای خواست ات نوشتهور  و قلمی  ،هنگامی که به بیماری مرگ مبت  شد  این که حضرت حممد
حمفوظ می امتي متمسک به آن را ات روز قیامت از گمراهی توصی  منود  آن گونه که خودق وبنویسد 
 (هشنبروز پن  مصیبت) میساْل ةمعروف رزی یر و چند نفر دیگر از مهراهان او در واقعهمَ ولی عُ  ،دارد

 (؛اْلمیس در کتاب خباری مراجعه مناییرزیة توانی بهمیبه عنوان ماال )مانع از نوشن این کتابت شدند 
متهم شود به این که در نوشن   حممدپذیرد که پیامر خدا حضرت آای کسی می :این است سؤال

اب این که چند روزی قبل از کواتهی کرده ابشد    داردکه امت را از گمراهی در امان نگه می این من مهم 
 ؟!ات آن را بنویسدوفاتش در روز دوشنبه فرصت داشت 

مهان  چرا که ،بوده و سستی در آن جایز نبودهواجب اگر ما بدانیم که نگاشن این من ضمن  در
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ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا  :استرا به پیامر فرمان داده  نوشن آن ،وند اب این سخنشی است که خداوصی ت
ّيی بر جای  ) ةُ َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْ ُت ِإ  تَرَرَك َخْخ ا اْلَ ِصیَّ  هرگاه یکی از  ا را مرگ فرا رسد و خي

 ،توانیم مدعی شومی که پیامر به خاطر اعرتا  عمر و گروهي مهراه اومیآای  (میرر شد وصیت کند ،گذارد
و حال آن که  ؟ابشدترک گفته  ،را که خداوند نوشتنش را به او فرمان داده وصی تنگاشن این من ای 

در  مهان گونه که آهنا را از جملس خود بّيون راند شد وو انراحت  م  أا  این عده متپیامر از اعرت 
رحم کنید و به این  و بر خود امیدوارم اب خوداتن منص  ابشید .است  کر شدهاْلمیس ی رزیةحادثه
  .جنات ایبید  پیامر خدا حضرت حممد وصی تاپسخ دهید ات مهگی اب قبول  سؤال

به این اعتبار که اینها جاهایی است که اجساد  ،ترک جسن به قبوروضوع م :2 سؤال ج اب
موردی  ،دنابشآهنا به سوی این عام می ی اروا  میدسنتیجه پنجره درو  اندگرفتهبری اا را در اولیا
 :فرمایدحَ تعالی می .ه گذاشته و بر این عمل تشویَ و ترغیب منوده استقرآن بر آن صح  که است  
 ََحقٌّ َوَأ َّ السَّاَعَة اَل رَْیَب ِفیَها ِإْذ یَرَتَنازَُع َ  بَرْیَنُهْم َأجْنَرُهْم لَِیْعَلُم ا َأ َّ َوْعَد اهللِ  َذِلَك َأْعَثْراَن َعَلْیِهمْ كَ و 

افَرَقاُل ا ابْرُن ا َعَلْیِهم بُرْنَیاان  رَّبرُُّهْم َأْعَلُم ِِبِْم قَاَل الَِّذیَن َغَلُب ا َعَلى َأجْنرِِهْم  به ) ،(1)لََنتَِّوَذ َّ َعَلْیِهم جنَّْسِجد 
ی خدا راست است و در قیامت تردیدی شان آگاه کردمی ات بدانند که وعدهاین ترتیب مردم را به حال

 .بر روی آهنا بنایی برآورید :وگو پرداختند و گفتندی آهنا اب یکدیگر به گفتآنگاه درابره .نیست
را  اینجا ،نه :گفتند  ،تر شده بودندر است و آانن که بر حالشان آگاهتپروردگارشان به کارشان آگاه

خواستند بر قبور اصحاب که  مسجدی براپ کنند ابطل ی کسانی که میاگر گفته (.کنیممسجدی می
ل گذاشن این مطلب همَ مُ  .فرمودبیان میکرد و بط نش را خداوند سبحان آن را رد میبه ییي  ،بودمی
فریفن به ابطل است و از خدای سبحان بسی دور و انممکن است که  ،آن میابل در مدنکواته او  

الَِّذیَن َغَلُب ا َعَلى » یشد که گفتهمشخا  بنابراین .بندگانش را به ابطل بفریبد و به آهنا نّينگ بزند
ا بودند گفتند اینجا را مسجدی  تر شدهشان آگاهآانن که بر حال)« َأجْنرِِهْم لََنتَِّوَذ َّ َعَلْیِهم جنَّْسِجد 

و هر وجود دارد بنابراین ترک به قبور در دین خدا  .است حَ و حیییتی از جانب خداوند (کنیممی
رد رسته از شرک و دارای درک درست و که برای هر صاحب خي  حدیث ای روایتی که اب من حمکم قرآن 

  .اعتبار استبیو ارزق بیبه کل ی  ،معار  ابشد  ستا و غش رسا غل  بی
ت منامی ک ه ب ر م ن من  میدرخواست و دشنام از اخ   ما نیست و از خداوند  سب   :5 سؤال ج اب

                                                                                                                                                           
 .21 :نهف  -1



 انتشارات انصار امام مهدی  09 

 

 ون  دب  ه خداخبش  ایند و کنن  دگان نس  بت ب  ه خودش  ان را میبدیکس  انی ق  رار ده  د ک  ه   یهن  د و م  را در زم  ره
م ؤمن را از اخ    انپس ندی ک ه واهران ب رادران و خ م ن  .گردان دکار ب دخبت  ستمکه مرا از این  برم پناه می
اس ت آورده   دوم به اس  می ک ه حض رت حمم د یاول برای خودشان بد است و در وهله یدر وهله

ب ه خ ود را ام ک ه ام و از آهن ا خواس تههن ی من وده   هس تند ک ه پ ّيو و ه وادار اورو  از ای ن  کن د احرتامی میبی
ه ایی ک ه ام برخی س ورهدانند که من چیدر از آهنا درخواست کردها میبسیاری از آهن .اخ   قرآن بیارایند

ب  ه لی  ب زش  ت  ،و ش  تم س  ب   ،مس  خره ک  ردن .کن  د خبوانن  د و ب  ه آن عم  ل کنن  داخ     اَه  ی را تبی  ي می
م ا ط ع از نظ ر ه ط ور قب  ،متعر  آبروی مردم ش دن و ه ر اخ ق ی ک ه م ورد رض ایت خ دا نباش د ،خواندن

  .َ گرددبه آن متخل   مؤمنمردان و زانن پذیرمی و راضی نیستیم که احدی از را منی مردود است و ما آن
 .و الس م علیکم و رمحة اا و برکاته

  امحداحلسن                 
  . ه 4191 ی قعده 

 ؟   زس عنه قرآ  بیا  مهه زیر را  اجنل جنی :510پرسش 
 .س م علیکم !بزرگوار ماسید 

از اپسخی ی دارم که سؤالقرآن  یمن درابره . ا از مراجع به قرآن داانتری فرمودیدکه ام  از  ا شنیده
  . ا از آهنا به قرآن داانتری چرا که ؛ام و امیدوارم از  ا جواب بگّيمبه دست نیاورده ایشمراجع بر 
و ما قرآن ) ،(1)اان  لُِّكلِّ َ ْيءٍ َوعنَررَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب تِْبیَ  :فرمایدمتعال در قرآن می وندخدا :سؤال
خداوند قرآن را برای تبیي و فرماید میآیه  (.امیی هر چیزی است بر تو انزل کردهکنندهرا که بیان

اگر قرآن بیانگر مهه  .ایمبتوضیع هر چیزی انزل کرده است و حال آن که من مهه چیز را در قرآن منی
توامن از قرآن چیزی ای کجا می ؟است قرآنکجای قطار   ؟استمده ا قرآن کجایدر  هاابکرتی ،چیز است

 !و قرآن هر چیزی را بیان منوده ،یک چیز استهم این  ؟های چوبی پیدا کنمسازه یدرابره
کنم که برامی روشن منایی چگونه قرآن مهه چیز از امور دنیا و آخرت را از  ا خواهش می !آقای ما
ام که من آهنا را  کر نکردهوجود دارد  احادیث زایدی  !خواهمعذر می)است  داده و تبیي منودهتوضیع 

و این احادیث بر  ولیت قرآن کرمی بر متام احکام و معام ت داللت دارد و طبعًا ما آهنا را در قرآن 
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 (.سریع را خواهشمندم اپسخ .ایبیممنی
 .خداوند ما را از پّيوان  ا قرار دهد .اب تشکر از  ا

 کویت  -هاشم العلوی  :تندهفرس

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،رب العا ي احلمد ا
ْن أعنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك  َ فرماید: خداوند متعال می ا َعَلْیِهم جنِّ ا َعَلى َویَرْ َ  عنَرْبَعُث ِف ُكلِّ أجنٍَّة َ ِهید  ِهید 

و روزی ابشد که ) (1)َهرُؤالء َوعنَررَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب تِْبَیاان  لُِّكلِّ َ ْيٍء َوُهد ى َوَرمْحَة  َوُبْ َرى لِْلُمْسِلِمنیَ 
شان برانگیزمی و تو را بیاورمی ات علیه آانن شهادت دهی و ما قرآن از هر امتی شاهدی از خودشان علیه

و  .(امیی هر چیزی و هدایت و رمحت و بشارتی برای مسلماانن است بر تو انزل کردهدهکننرا که بیان
ِّ اَْلجْنرُ فرماید: نیز می َْت ِبِه اْْلَِباُل َأْو ُقطَِّعْه ِبِه اَْلْرُض َأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْ َتى َبل هللِّ  َوَلْ  َأ َّ قُرْرآان  ُسخِّ

یع ا َأفَرَلْم یَرْیَنِس الَِّذی یع ا َواَل یَرَراُل الَِّذیَن َكَفُروْا ُتِصیُبُهم ِبَا َجَِ َن آجَنُن ْا َأ  لَّْ  َیَ اء اهلُل هَلََدى النَّاَس َجَِ
و اگر قرآنی بود  ) (2)َصَنُع ْا قَارَِعٌة َأْو ََتُلُّ َقرِیب ا جنِّن َ ارِِهْم َحَّتَّ َيَِْتَ َوْعُد اهلِل ِإ َّ اهلَل اَل ُخِْلُف اْلِمیَعا َ 

بود،  آورد، جز این قرآن منی را به سخن اپره شود ای مردگانها اب آن به جنبش درآیند ای زمي اپرهکه کوه
 ی مردمخواست مههاند که اگر خدا میآای مؤمنان هنوز ندانسته ی کارها از آني خدا است.که مهه

 آن حادثه در نزدیکی ای رسد ایشان حادثهکرد؟ و کافران را پیوسته به سبب اعمالراهدایت می
 (.کندی خدا فرا رسد؛ زیرا خداوند ُخل  وعده منیهایشان فرود آید ات آنگاه که وعدهخانه

ی قرآن و این که چگونه بیانگر هر چیز دنیوی و دینی است  ث کنیم، ابید شر  قبل از این که درابره
یار ای حتی قواني جز ی فراوانی مندرج قانون کل ی و ک ن را مد نظر قرار دهیم که  یل آن فروعات بس

رود. به عنوان ماالی بر ابشد و این قانون به ماابه شر  و بیان آن فروعات ای قواني جز ی به  ار میمی
 گومی: این مطلب، می
، «هر چیزی برای تو اپک است مگر آن که جنس بودن آن به عینه برای  ا روشن شود»اگر بگویی 
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شود؛ از مجله آب جمهول احلالي در راه، عیي عام است که قواني زایدی را شامل میاین یک قانون شر 
اپک است.ظرف جمهول احلال که بر روی زمي افتاده، اپک است و حصّي جمهول احلال که در خیاابن 

  یتوانی قواني و فروعات زایدی از این قاعدهای حیاط خانه افتاده، اپک است. به مهي ترتیب  ا می
 کل ی استخراج منایی. 

این یک قانون عمومی « هر کنشی، واکنشی دارد»ی مادی هم اگر بگویی ی علوم شناخته شدهدر زمینه
ها و اجزای شود؛ از واکنش انشی از برخورد امفیزیکی است که قواني بسیار زایدی از آن منشعب می
بسیار زایدی که مهگی آهنا  یل این قانون ک ن  آهنا در قواني اصطکاک گرفته، ات قواني پرواز و قواني

 گّيند.قرار می« هر کنشی، واکنشی دارد»یعنی 
کنیم چطور قرآن مهه چیز را بیان کرده و قرآن در کجا مهه چیز را گردمی و بیان میمی حال به قرآن ابز
 تبیي منوده است؟

ای که نیوی. در بعد دینی، قرآن عییده ث ما حداقل دارای دو جهت خواهد بود: بُعد دینی و بُعد د
شود را عطا فرموده است؛ که مهان حاکمیت خدا و وجود جانشي خدای سبحان موجب جنات می

شوند و دینی که در هر زمان، زیر ها اب آن آزموده میی زمانابشد که مردماني بر روی زمي در مههمی
و جنات در پّيوی از او و عمل به دستورات او ی خدا گردآوری و استیرار ایفته است ابلي خلیفه

و چون پروردگارت به فرشتگان  ) (1)َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَملَِئَكِة ِإّّنِ َجاِعٌل ِف اَْلْرِض َخِلیَفة  ابشد: می
(. به مهي صورت قرآن قواني کل ی عبادت را بیان منوده است. دهمای قرار میگفت: من در زمي خلیفه

ز عبارت است از قرا ت قرآن و رکوع و سجود و بیان منوده است که روزه، ترک شهوات در ماه منا
الذکر چه در خصو  عبادات فو ابشد. به مهي منوال قرآن قواني کل ی را تبیي منوده و آنرمضان می
 ود.شکند، برگرفته میی خداوند در زمینش، سن ت )اجرا( میچه خلیفهماند از آنابقی می

چه به امور دنیوی اختصا  دارد نیز قرآن به عنوان ماال یک قانون عمومی و کل ی را بیان اما در مورد آن
منوده است؛ این که عام اجسام مجلگی به قدرت نستینی که از آن آفریده شده و مهواره به آن وابسته و 

َماَواِت َواَْلْرَض ِِبحْلَقِّ َویَرْ َ  یَرُق ُل ُكن فَرَیُك ُ  َوُهَ  الَِّذي َخَلَق السَّ گردد: می ابشد، ابزقا م به آن می
ُ اْلَغْیِب َوال ََّهاَ ِة َوُهَ  احْلَِكیُم اْْلَِبخُ  و او کسی ) (2)قَرْ لُُه احْلَقُّ َوَلُه اْلُمْلُك یَرْ َ  یُنَفُخ ِف الصَُّ ِر َعاِل
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شود. گفتار او ید: موجود شو، پس موجود میها و زمي را به حَ بیافرید و روزی که بگو است که آمسان
روایی از آني او است. داانی هنان و آشکار و او حکیم حَ است و در آن روز که در صور بدمند فرمان

گردد می ی جسمانی به نّيو ای انر ی ابز( و در نتیجه قرآن بیان کرده است که مادهو آگاه است
. اکنون پس از گذشت بیش از هزار سال، کنیممنیانر ی تعری  طور که ما ماده را چیزی جز تراکم مهان

ی جتارب آزمایشگاهی و تبدیل ماده به ی نسبیت خا  اینشتي و به واسطهاین موضوع از طریَ نظریه
 انر ی و برعکس، آشکار شده است. 

ی آن موعهفرما است و قواني بسیاری زیرجماین یک قانون عام و کل ی است که بر عام جسمانی حکم
 ابشند.می

چه )تبیان کل شیء( در قرآن وجود دارد؛ چه بیان این عام جسمانی و هر آن« بیان مهه چیز»بنابراین 
ای به های مادی اشاره منودهچه  ا در پرسش از ماالدر آن است ابشد و چه بیان امور دینی. آن

گّيد؛ قانون  ی این عام مادی، جای میعنوان یک سری جز یات، در  یل بیان کل ی و عامي قرآن برا
که مورد « بیان»و « شر  تفصیلی»راند. امیدوارم بي ها حکم میای که بر وجود، بیا و ترکیب آنکل ی

ای در چه از امور مادی که  ا در سؤالت به آهنا اشاره منودهابشد خل  مبحث نشود. آننظر ما می
ی جز ی( موجودات در عوام ملک و کر و احصاء )اشارهقرآن موجود نیست؛ چرا که قرآن کتاب   

ِإانَّ فرماید: ابشد. خداوند متعال میملکوت نیست و کتاب نحصاء )سر اری( کتابی جز قرآن می
به ییي ما مردگان ) ،(1)حَنُْن حُنِْیي اْلَمْ َتى َوعَنْكُتُب جَنا َقدَّجُن ا َوآََثرَُهْم وَُكلَّ َ ْيٍء أْحَصْیَناُه ِف ِإجَناٍ  جُنِبنیٍ 

نویسیم و هر اند، میاند و هراثری را که پدید آوردهکنیم و هر کاری را که پیش از این کردهرا زنده می
ای که مد  نظر ما است توجه  (. به تفاوت این آیه اب آیهامیکرده چیزی را در امام )کتاب( مبي  ار

ی هر چیزی است بر تو کنندهو ما قرآن را که بیان) ،اان  لُِّكلِّ َ ْيءٍ َوعنَررَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب تِْبیَ کنید: 
)تبیان کل شیء( تفاوت « بیان مهه چیز»)احصاء کل شیء( و « بر ردن مهه چیز»(. بي امیانزل کرده

بسیاری وجود دارد. بنابراین بیان موجودات در قرآن، ضمن بیان کل ی عوام خلَ و حیییت آهنا مندرج 
ابشد و انتوانی مردم از درک این قانون کل ی دلیل بر عدم وجود آن نیست ؛بلکه از قصور و انتوانی می

گردد چرا که آهنا می ی این قصور هم به خود آهنا ابزگّيد. ریشهآهنا از درک و فهم آن قواني نشأت می
 ابشند. دار میدر  ات و فطرت خود، از قدرت درک این بیان که در قرآن وجود دارد، برخور 
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شود دست کم از تدب ري صادر شده در حیییت امیان آهنا آمیخته اب شک و تردیدی است که ابعث می
دور َانند؛ حتی اگر ادعای امیان به منبع را داشته ابشند. ماً  وقتی قرآن بیش از هزار سال است که اب 

عنْرَیا ِإالَّ هَلٌْ  َوَلِعٌب َوِإ َّ الدَّاَر  َوجَنا َهِذهِ زند که این سخن خداوند متعال بر آهنا ابنگ می احْلََیاُة الدُّ
و زندگانی این دنیا چیزی جز َهو و لعب نیست و اگر ) ،(1)اآلِخَرَة هلََِي احْلََیَ اُ  َلْ  َكاعنُ ا یَرْعَلُم  َ 

در این دنیا گویند که  ا ( و هرگاه انبیا و اوصیا به ایشان میبدانند سرای آخرت، سرای زندگانی است
خندند و ایشان را به کنید و حیییت، حیات اخروی است، مردم به آهنا میدر وهم و پندار زندگی می

 گّيند.استهزا می
؛ چرا که اصواًل آهنا را درو  خندندمیآری، کسانی که در زمان آهنا هستند، اب گستاخی بر ایشان 

شان را اب این اانه که انمعیول است و عیل آهنا ایتآیند، روا ارند و کسانی هم که پس از آهنا میمی
پذیرند زیرا آهنا به غیب امیان ندارند و فی  به کنند. بنابراین مردم )اخبار( غیب را منیپذیرد، رد میرا منی

 چه را که از انبیا و اوصیا و قرآن آمدهبینی که مردم آناین اجسام مادی امیان و اعتیاد دارند. لذا  ا می
ی جسمانی، خواب و خیالی بیش نیست و آخرت، آید مبنی بر این که دنیا داري گذر است و مادهو می

کنند، در حالی که اگر یک آزمایشگاه جتربی ما ً حیییتي اپیدار و َثبت است را تصدیَ منی
د دارد فی  چه وجو آزمایشگاهی در ارواپ اع م کند که ماده وهم و پندار است و موجودی ت ندارد و آن

گردد، این می ها است که در اصل به یک انر ی واحد ابزابشد و ماده، تراکم انر ینّيویی واحد می
کنند، حتی اگر نتوانند آن را در  هن خود ح جی کرده ای پذیرند و ابور میمی ابزخر را اب آغوشی 

ور دارند چرا که آهنا در گذشته تطبییی شان ابها و سخنانداندرک منایند. آهنا به عنوان ماال، به فیزیک
اند حال آن که ک م انبیا و اوصیا غیبی است و در بر ک م ایشان در این عام جسمانی را درک کرده

بسیاری از موارد، از این عام مادی و جسمانی به دور بوده و مستلزم آن است که مردم به غیب و 
ابشند ات آَثر آن را به عینه  س کنند. به عبارت دیگر در  نّيوی غیبیي حیییی امیان و اعتماد داشته

گّيد؛ این در حالی است که مردم، آَثر اینجا، ابور و اطمینان داشن، از اثر و نتیجه پیشی می
اند. از آجنا که متام هم  و غم مردم جسمانیي عام مادیي جسمانی را  س کرده و سپس به آن اطمینان ایفته

شود که به ماده و طبیعت امیان بینند، نتیجه آن می است و غّي از آن چیز دیگری منیمتوجه این عام
کنند  گروند و ابز هم سعی میآورند ولی غیب را ابور ندارند و ای اب امیانی ضعی  و لرزان به آن میمی
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شود انی میهای مادی ملموس، آن را در درون خویش اااد ای تیویت کنند. چني امیکه از طریَ نشانه
نص ، رُبع ای یک دهم امیان ولی هرگز امیان کامل به غیب نواهد بود؛ چني امیانی به اثر مادی ملموس 

 انمیم، آمیخته خواهد بود. ای معجزه ای چیزی که آن را کرامت می
چه در آنانی و متأسفانه انتخاب اکار مردم که گویی تغیّي و تبدیلی هم در آن راه ندارد، مهي عام جسم

آوردن را از طریَ مهي عام حتی اگر آهنا خبواهند امیان به غیب را برگزینند، این امیان ابشد.آن است، می
ی مادی ابشد، در خواهند معر ف غیب، یک معجزهگاه که مصر انه میدهند؛ لذا آنجسمانی صورت می

ورزند که این معجزه، چّيه و قاهر ابشد شوند. حتی در بسیاری مواقع اصرار میتناقض بزرگی گرفتار می
خواهند غیب را به جسمانی ت حمض تبدیل  و أتویل و تشکیک در آن راه نداشته ابشد. بنابراین آهنا می

شان، امیان به غیب، صفر است و اب این حال آهنا این ی امیان مورد ادعایکنند؛ لذا در عرصه
 ارند. حال آای متوجه تناقض آشکار یع و شرعی برمیدرخواست خود برای امیان آوردن به غیب را صح

شوید؟ اگر فهمیده   مییعنی امیان به غیبکند  چه خدا از آهنا طلب میطلبند و آنچه آهنا میدر آن
ابشیم که خدای سبحان و متعال مهان غیب حیییی است و در احوال این افراد نیز نیک بنگرمی، 

بت پرستي صد در صد هستند. آهنا خود را میی د به عبادت این بت  درخواهیم ایفت که اینها مهگی
 اند. تر ای مهان عام مادی، کردهبزرگ

 ارند که غیب و حیییت را ایری رساندند و آَثر و آری، استاناهایی هم وجود دارد. آهنا گروهی اندک 
گویند: شنوم که میی اینها مینتای  آن را در خودشان و در آفا  مشاهده کردند. حتی گویی من از مهه

)ای لیت قومی یعلمون(. بنابراین واقعیت تلخی که انساني مدعیي امیان « دانستندای کاق قوم من می»
شود ات حیییت را بشناسد این است که وی فاقد امیان انب و خالا  مواجهابید به آن معرتف و اب آن 

داشته ابشد آمیخته اب شک و تردید است و مادام که است و امیان او اگر درصدی از امیان به غیب را 
 گّيی از صادر شده، انممکن است. به مصدر شک داشته ابشد، استفاده و اره

های زایدی که مدعی امیان هستند بر آن سرشته شده های انسانآری، این مهان واقعیتی است که نفس
ن موضوع اعرتاف کنند ای انکارق منایند. آهنا به است. برای من امهیتی ندارد که آهنا به طور علنی به ای

وجود خوراک و نوشیدنی، به وجود آمریکا و به وجود َب امتی امیان دارند و به وجود این عام جسمانی 
شان به وجود خدای سبحان و متعال امیان و اطمینان دارند. این واقعیت و َدرد هزار ابر بیش از امیان

رو نشوند و خودشان آن را تشخیا ندهند و آشکارق  این موضوع روبهاست. اگر آهنا خودشان اب
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 . (نسازند، دارویی نواهند ایفت و هرگز از این بیماری سخت و مزمن شفا پیدا نواهند کرد
  امحداحلسن                                                                                    

  . ه 4191 ی الیعده  

 ...ها و آِما  ،َجرات ،سعی ،هفه  ر ل ا تکرار عد   :511پرسش 
ها و و آمسان است چرا اایم هفته هفت ات ؟است مرتبهچرا طواف و سعی و رمی مجرات هفت 

و چرا سجده بر هفت کند می (حرکت)زندگی  ماهگی هفتاز  کودکو چرا   است ها هفت اتزمي
ماانی و  سبع یفلسفه ؟ستا ی اشاره دارند هفت اتدَ ه ستاره جُ هایی که بعضو است و چرا ستاره

امیدوارم  .گانه است خر دهیدو مرا از هر چیزی که هفت ؟....چیست ی سلیمانگانههای هفتعهد
من اب  ،جواب دادید سؤالان شاء اا اگر به این  .اپسخ دهد سؤالبه طور کامل به این  امحداحلسن

 .اب تشکر از  ا .خواهم بود امحداحلسنبرهان قاطع از انصار 
 عربستان سعودی - والنورین  :تندهفرس

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،رب العا ي احلمد ا
ی که در واقع استغفار و طواف و سع .گردندمی ها ابزموارد به آمسانسایر ست و ا ها هفت اتآمسان

ابشد ات هر طواف اب طواف هفت ات می ،توبه از گناهي انکار و غفلت از ایدآوری عهد و پیمان است
 .گانه برابری کندهای هفتآمسان آمسان از

 نیز دارد جسمی در این عام جسمانی ای آمسان جسمانی دارد و روحی ،انسان موجود در آمسان دنیا
موجودی است که رو  انسان  .ترین سطع آمسان اول قرار گرفته استست که در اپیيا س اونفْ که مهان 

این است که به آمسان  در آمسان دنیا موجودیت دارد و تکلی  او ،انسان .مدیریت بدنش را برعهده دارد
ِذي ُهَ  الَّ  :فرمایدمی متعالخدای  .ایبد ات عیلش کامل گردد و پروردگارق را بشناسد هفتم ارتیا

 لَِتُك عنُ ا ُ ُی خ ا َوجِننُكم َخَلَقُكم جنِّن تُرَراٍب ُثَّ جِنن عنُّْطَفٍة ُثَّ جِنْن َعَلَقٍة ُثَّ ُخْرُِجُكْم ِلْفل  ُثَّ لَِتْبُلُغ ا َأُ دَُّكْم ُثَّ 
 ،کسی است که  ا را از خاک  او) ،(1)جنَّن یُرَتَ َّفَّ جِنن قَرْبُل َولَِتْبُلُغ ا َأَجل  جنَُّسمًّى َوَلَعلَُّكْم تَرْعِقُل  َ 
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آنگاه  ا را که کودکی بودید از رحم مادر بّيون  .ی خونی بیافریده استسپس از ْلته ،سپس از نطفه
بعضی از  ا پیش از پّيی َّيید و بعضی به آن زمان معي  .آورد ات به سن جوانی برسید و پّي شوید

 !آمسان عیل ؛ارتیا ایبید کل یآمسان هفتم  یعنی شاید به  (؛رسید و شاید به عیل درایبیدمی
عنَه ِإالَّ لَِیْعُبُدو ِ  :فرمایدمیمتعال و نیز خداوند  جن و انس را جز و ) ،(1)َوجَنا َخَلْقُه اْلِْنَّ َواْْلِ

فطرت انسان این آمادگی و شایستگی را در او به وجود  .یعنی ات بشناسند (امبرای پرستش خود نیافریده
ات توبه و استغفارق و نیز  دنتیجه به طواف و سعی آن برس درو  کل یی به آمسان هفتم  آورد که و می

آمسان  کل یجهت رسیدن به آمسان هفتم   شبر صراط مستییمسعی اق برای سعی در راه خدا و آمادگی
  .عیل را اع ن مناید

  امحداحلسن
  . ه 4191الیعده ی  

  ر  وله اجنا  جنهدات حمص الگذارا قیمه یِ پ لجنقیاس  :512پرسش 
 !سال نو بر  ا مبارک ،س م علیکم

ط  و نیره است ای اسکناس رای   ،د بودخواه  حکومت امام مهدیآای مال و ثروتی که در 
 ؟در دنیا وجود داردامروزه چه آنمانند 

 عربستان سعودی -جعفر  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،رب العا ي احلمد ا
گر ارزق تولید ای فعالیت  ابزاری که بیان ی ا درابرهپرسش در خصو   !خداوند  ا را رمحت کند

ط  و نیره و دیگر فلزات   هفی  ب ،گذاری تولید و فعالیت کاریدر دولت مهدی ارزق ،کاری است
برای تعیي نیز بلکه ممکن است از چیزهای دیگری  شودمنیر قیمتی بودن آهنا منحصر اا به اعتباگران

ها و اورا  حتی این احتمال وجود دارد که از اسکناس و سند پولی دولت ؛ارزق استفاده شود
استفاده   ،اقتصادی به کار گرفت فعالیتتوان برای بیان ارزق تولید ای الکرتونیکی و دیگر وسایلی که می
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خودشان به چیز  ،ولید به کار رونداا اگر برای تعیي ارزق کار و تط  و نیره و فلزات گران .گردد
تولید و فعالیت اقتصادی  ینتیجهکنند زیرا اینها خود از پیدا میکه ارزق آهنا را معي سازد نی  دیگری
ارزق کار و   ایبدادامه می اراده فرمایدو متعال که ات آجنا که خدای سبحان  در دولت مهدی  .هستند

های متعارف امروزی حمدود به ط  و نیره و اسکناسفی  شود و گذاری میتولید اب وسایل خمتلفی ارزق
این دولت مبارک جمبور شود که  ،هایی معيممکن است در شرایطی خا  و در زمان ،آری .نواهد بود

به  ،هان معنا نیست که برای تعیي ارزق کار و فعالیته آاب ابزار به خصوصی داد و ستد مناید ولی این ب
انسانی که در دولت مهدی   عمومیي ابید بدانیم این است که عدالت چه آن .بسنده شودمهان وسیله 

عامل اصلی در فراگّي شدن عدل و داد و به دنبال آن از بي رفن فیر و نیاز  ،گسرتده خواهد شد
 .مادی خواهد بود

وقتی که اب عبادت وشکر  عادل هستند ای اب خدای خودولو به اندازهها نساندر دولت مهدی ا
کنند چرا که افراد خود نیز به عدالت رفتار می اطراف یها اب جامعهانسان توجه کنند و او واخ   به

ا اخ   اَهی که مهدی آن ر  به عبارت دیگر ؛پسندندپسندند برای دیگران هم میرا برای خود میچه آن
 کنداز اینکه فیر روحی را ریشه کن میبعد  ،گرددمیآراسته ن ه آانسانی ب یکند و جامعهمنتشر می

انسانی که از  .در سطع فرد و جامعه رخ خواهد داد پدیدهاین  و شودمادی میاز بي رفن فیر  ابعث
دنی قطعاً از نظر مادی قناعت که گنجی است متام نش یبه وسیله ،رسیدهنیازی و بیحلاظ روحی به غنا 

اجتماعی و سرپرستی اب  ،ای که از نظر روحی غنی استچني جامعه ؛ابشدمی نیازو بی هم غنی
  .گرداندفیر مادی را از متام اعضایش دور می ،اقتصادی

  امحداحلسن
  . ه 4191 ی الیعده  

 ؟ هد مها   ین خداوعند اسهاین  ع ت ب ارت جنیزه آ آای  :515پرسش 
 س م علی من اتبع اَهدی و خشی الرمحن ابلغیب.ال

 .هدایت قدم هند و در هنان از خدای رمحان برتسد س م بر آن کس که از پیي 
ست که متام وند امهان دین اَهی خدا ،دهیدن بشارت میه آ ا بچه آنآای  :ی دارمسؤالعالی از حضرت

 ،که از اداین موجود اعم از یهود  دینی استو آای مهان  ؟اندهای آمسانی به آن اشاره منودهرسالت
مسیحیت و اس م از حیث عییده به حاکمیت خدا ای فساد و ستمی که اکنون در زمي گسرتق ایفته 
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 ؟بسیار به دور است ،است
 عربستان سعودی -ابراهیم  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 .آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  و صلی اا علی حممد و ،رب العا ي احلمد ا
یکی   دین عیسی و موسی و حممد .است یگانه انزل شدهسوی دین خدا یکی است و از 

من  دلیلو به مهي است  ریفات زایدی وارد شده  ،اکنون بي مردم رواج داردچه آنولی در  ،است
 .و تبیي منامیروشن   خواهدطور که خدای سبحان میمهان ام ات متامی حَ را آمده

  امحداحلسن
  . ه 4191الیعده ی   

  ؟آای مهنی جسم اعنسا   ر آخرت خ اهد ب   :513پرسش 
 .اللهم صل علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ 

ای پسر  !سرورم ،که خداوند در زمي متکینش دهد  امام مهدی یوصی و فرستاده ،عبد صاحل
  .را از  ا بپرسم سؤالاین  تیاضا منودیکی از برادران مهمان اات  انصار از من  !ل خدارسو 

مهان عنصر مادی است که انسان اب آن  ،وجود داردجسم انسان که اکنون  یهآای عنصر ماد   :سؤال
 ؟ای قضیه طور دیگری است ؟شودمی وارد اشت ای جهنم

ولی  ،مشغول کنم سؤالابشد از این که  ا را به این ی ادبشاید از بی ! حسنای فرزند  ،سرورم
  .بودم دادهکردن  سؤال یاز  ا پرسیدم که به او وعدهدلیل فی  به این 

 .و الس م علیکم و رمحة اا و برکاته
 اسرتالیا   عبداا الشریفی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 .علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  و صلی اا ،رب العا ي احلمد ا
  .متفاوت خواهد بود ،اقجسم انسان اب این جسم مادی ،در آخرت
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  .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو 
  امحداحلسن

  . ه 4191 ی الیعده  

 !خ اهم وضعیتم را بدامنجنی :513پرسش 
  .د و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ اللهم صل علی حمم ،بسم اا الرمحن الرحیم

در غم و اندوهی عمیَ فرو  ،از اینکه از  ا دورم !س م خدا بر تو ابد !امحداحلسنای  ،سرورم
از این که من در عربستان هستم و در عرا  نیستم ات  ا را نظاره کنم و بر دست شریفت بوسه  .امرفته
  .ستمم هأکشم و متچیدر زجر می زمن

 ا نعمت خدا  .کنم در دعایت مرا فراموق نکنی چرا که من به دعای  ا نیازمندمتیاضا می !سرورم
ها اب معانی در هم آمیخته و من قادر نیستم سخن را از وا ه .شروع کنمدامن چگونه منی .بر ما هستی

  .امگوییسخن ،هامیهامی است و شکوهکوهشي  ،گفتارم .ابزشناسم کوهشي 
به خدا سوگند نه به  !سرورم ،کنمخواهش می .خواهم جزو خوا  تو ابشممی !امحداحلسن ،قای منآ

 این از عدل خدا ،اگر من از اهل آتش ابشم .خاطر ارزق دنیای فانی است و نه به خاطر ترس از آتش
را هر دو  .من خدا را دوست دارم ،ست و در آتش خواهم گفت من خدا را دوست دارم و در اشتا

که در راه   یمادام ،دمرگ برامی امهیتی ندار  !سرورم .هم خدا را و هم عدل او را ،در هنایت دوست دارم
  .در راه خدا خواهد بود مرگ ،صورت ایندر که   ،تو ابشد

 ا را بیش از  !سرورم ؟از چه هنگام زندگی من بدون  ا ارزق و اایی داشته است !ای آل حممد
 .ارزق نداردای ابل پشه یدنیا در نظرم به اندازه !سرورم .خودم دوست دارمز بیش اپدرم و مادرم و 

داند من خدا می !کنم مگر اب  ا ای آل حممداند و من چیزی احساس منیها یکسانها و اندوهشادی
  .ام جاری استنویسم که سرشک از دیدهدر حالی این مج ت را برای  ا می

جزو خوا   ا و  اتمرا دعا کنید   سرورم حممد بن احلسن ا هدی ،تمهواره  ا و پدر  !سرورم
 !ای آل حممد .کندآشکارا و نه در خفا دفاع می ،کسانی ابشم که از  ا اب  شّي و نه اب قلم  یدر زمره

 غیبت به درازا کشید و من ،فراید فراید فراید ؟سرورم ،فرج چه زمانی است .ستارممرگي در راه  ا را خوا
پسر  !از تو دورم در حالی که ،نوشمرا جرعه جرعه می ام کرده استی که احاطههر روز شرنگ تلخ

های ما  مل آن را اتب دل !وای از این مصیبت !و ما حتی از دیدن او حمروم ابشد مهدی میان ما
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 من  ا ،ندارد ای که هیچ شریکیبه فضل خداوند سبحان یگانهام این است که یتسل   یتنها مایه .ندارد
 برامی ابقی منانده ،جز حمبت  ا ای آل حممد .کنمرا احساس می  را و فضل و عنایت  ا و پدرت

 !سخت و سنگي استگران و  یدرچبعد از تو برامی  ،ای سرور و موالمی .است
این  احساس کردم گویی ،دعوت میانی به سراغم آمد ،ت و تدبّي اَهیخدا آگاه است که وقتی اب مشی  

ای ویژه یتر انمهپیش .شناسممی امحداحلسنو حتی  ا را ای  ،شناسمدر عام  ر می از پیشدعوت را 
ی طاغوت  فراعنه های انصار توس یتادم ولی این انمه در زمان دستگّي فرس  برای امام علی الرضا
 .نزد انصار گم شد گرفتبه فتوای بلعم بن ابعورای زمان اجنام  دو  بود متجسم شده که در دولت عرا 

ای من  یل مضمون مهان انمه .این انمه پس از آن که سایت چند وقتی از فعالیت ابزایستاد گم شد
  :پیشرت مفیود گردیداست که 
گویی من اب آن   .عهد و پیمانی است  کنم مرا اب امام علی الرضاست که احساس میا هاسال

آلود که پر از  گون بود و در فضایی مهآن حضرت گندم .کنممیام و او را مشاهده حضرت نشسته
این یک ایدآوری  .لباس سفیدی به تن داشت ،ها بودها و طوفانها و ابرانهای انشی از جنگخرابی

و حتی گاهی اوقات از این که چني مطلبی  ،دانستمها تفسّيق را منیاز عام  ر بود و من طی آن سال
 پنهانش برای مهيوهم و خیال است  ،کردم این قضیهگمان می  .شدممی آمد در شگفتبه ایدم می

پس  ؛هستم  و من در عصر غیبت امام مهدیاست چرا که امام علی الرضا شهید شده  ،کردممی
های انصار را خواندم که در آن ولی هنگامی که یکی از کتاب ؟این دیدار چطور صورت گرفته است

کرد مرتب  می  !ای سرورم را به اوضاع شیعیان در زمان  ا   م علی الرضااوضاع شیعیان در زمان اما
ییي کردم که  ا مهان کسی هستی که روزی از روزها اب او م قات خواهم   هم تشبیه منود هو آهنا را ب

یعنی در دوران رجعت اب  ا ای اب  ،شاید یک مناد ابشد  امام علی الرضا ،ایدآوریکرد و در این 
 !خداوند داانتر است ،امام علی الرضا دیدار خواهم داشت

امیدوارم به دست سرورم برسد  .که درود خداوند بر او ابد امحداحلسنای است برای سرورم این انمه
در عام  ر را که مربوط به ایدآوری و این  ،آرزومی را برآورده سازد ،و ایشان اب دعا کردن مهیشگی برامی

 ،اسم ابطندر مورد از سرورم اببت توضیحش به خصو   .است برامی تفسّي مناید  امام علی الرضا
بط ن عیاید   زیرا من آن را از یکی از صوفیان شنیده بودم ولی به فضل علم میانی ؛کنمتشکر می
را برامی  سؤالخواهم اب علم حروف اپسخ این می !مهچني ای آقای من .ف برامی آشکار گشتاهل تصو  
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 :سازی آشکار
آای من بر خّي هستم ای گرفتار خشمی از جانب  ،خواهم وضعیتم را بدامنمی ؟عزام العبیدی کیست

این امید و آرزوی من  ؟ای ده هزار انصار ای ابدال ای جنبا هستم ای خّي 949و آای من جزو  ؟خداوند
انی بلکه برای این که نه به خاطر دنیای ف .ابشد ای گذراحلظهحتی اگر  ؛است که در عصر ظهور ابشم

  .میبولیت دارم ،بدامن در چه سطحی نزد پروردگارم و آل حممد و امام مهدی و نیز تو ای سرورم
گوید عزام را به من دید و او شاهد بود که خداوند به او می یپدرم نیز چند سال پیش خوابی درابره

سپس پدرم به او گفت  .خواهد بود ی توبراب او در زمي سَ آورم و نَ من بده و من آن را به وجود می
تفسّي این  .خورم که این مطلب را پدرم به من خر دادبه خدا سوگند می .عزام را به تو دادم ،بگّيق
 ؟چیسترؤای 

من به آهنا صدقه دادم ولی  .کردندیک ابر هم دو زن آفرییایی را دیدم که در خیاابن گدایی می
دیدم شده  ،داشتمل لاير ماً  من چه .شوداز کیفم غیب می عادیغّي  هامی به طورم حظه کردم که پول

چگونه  .ها را داخل قرآن بگذارمجمبور شدم پول ،وقتی مطمئن شدم که این جادوگری است .بیست لاير
که به دو زنی که   متام گناه من این بود ؟بي برم هامی را گرفته ابطل کنم و ازاین سحری که پول

از این که  ا را خسته کردم متاسفم ولی این آخرین  !مدیران سایت .امصدقه داده ،ادوگرنددانستم جمنی
هر چند دوست دارم که اب  .انمه به سرورم میانی است ات دیگر ابعث آزردگی و خستگی  ا نشوم

بي من که  یمادام ،دارمچیزی است که تنها این  .ارتباط داشته ابشمگاهی  ،سرورم از طریَ ارسال انمه
  .ها بسیار استو او فاصله

 عربستان سعودی   العبیدی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،رب العا ي احلمد ا
  .الس م علیکم و رمحة اا و برکاته

او ایور من  .ف گردانیداری  ا مشر  ز گو مرا به خدمت ،ادت هنسپاس خدایی را که اب  ا بر من من  
ان شاء اا پروردگارم آن را در این زندگی  ،دلت به تو گفته استچه آن .است و او دوست شایستگان

از خداوند مسئلت دارم که  ا را حفظ فرماید و توفیَ عطا کند و  ا را جزو   .خبشددنیوی  یَ می
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شاء  ان ،کنمطور که من  ا را فراموق منیدعایت فراموق نکن مهان درمرا  .دهدگواهان بر خلیش قرار 
الکرسی هفت ابر هر شب قبل از خواب و به مدت چهل  رم که خداوند  ا را بر قرا ت آیهامیدوا .اا

 .روز توفیَ دهد
 امحداحلسن

ا صرحه گفتره ،تجنعناا خب ی از جنناجرا ،جنر  عنسبه به ز   ر آیه جنقد  ب   عله  :513پرسش 
 «ز  متاجنا   ّر اسه»

چرا  (،چون دخرت نیست ،و پسر) ،(1)َولَْیَه الذََّكُر َكاْلعنَثى یدر آیه .س م علیکم :1سؤال 
 ؟است در قرآن مذکر را بر مونث میدم داشته

سخ حلی املأوجنا  ،هلا  بذنرر علی القل بخ الر اْل لذّ أاهلی جنا » بسم اا الرمحن الرحیم :2 سؤال
ها خاطرات اَهام گرفته از خبش است در دلچه لذت !خداای)« لیک ِبْلوها  فی جنسالک الغی بإ

 (.های غیبها در راهو چیدر شّيین است پویش به سوی تو اب مرکب اندیشه ،ایدت
کنید آن را شر  لط  می .مایلم معنای این خبش از مناجات را بدامن .الس م علیکم و رمحة اا

 ؟دهید
 .اب تشکر فراوان از  ا

مهه چیز )« املرأة  ر كلها و  ر جنا فیها اعنه البد جننها» .س م علیکم و رمحة اا و برکاته :5 سؤال
 (.است و بدتر از آن این که از بودنش گریزی نیست زن شر  
 از حلاظ من و ،وارد شده« غرر احلکم»و « هن  الب غه»ي در ؤمنا  این حدیث که از امّي -1

 ؟سند ات چه حد صحیع است
 ؟معنای آن چیست و در چه شرای  اترْخی گفته شده است ،و اگر حدیث صحیع ابشد -2

  .اب تشکر فراوان از  ا
 خلیفه بن امحد  :فرستنده

 :گسخ
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 بسم اا الرمحن الرحیم 
 .یماً و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسل ،رب العا ي احلمد ا
  :1 سؤالگسخ 
 .دابش  که مهان حضرت عیسی  ی داده شده بودپسر  (تولد)زیرا به آهنا است شده میدم  مذکر
 شاناز نسل  آهنا دانستند عیسی .زیرا وی دخرت بود ؛متولد شد آهنا حّيت کردند  وقتی مرمی

شده ایشان وعده داده به چه آنقرار داد و به این ترتیب   را از مرمی  ست و خداوند عیسیا
 َأْعَلُم ِبَا َوَضَعْه َولَْیَه الذََّكُر  َواهللُ فَرَلمَّا َوَضَعْتَها قَاَلْه َربِّ ِإّّنِ َوَضْعُتَها أعنَثى  :حمیَ گشت ،بود

  ،چون فرزند خویش بزاد) ،(1)یمِ َكاْلعنَثى َوِإّّنِ َِمَّْیُتَها جَنْرََيَ ِوِإّّنِ ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّیرََّتَها جِنَن ال َّْیطَاِ  الرَّجِ 
زاییده بود داانتر چه آندر حالی که خدا به  است  دخرت ،ام این که زاییده ،ای پروردگار من :گفت
او و فرزندانش را از شیطان رجیم در پناه تو  .او رامرمی انم هنادم .و پسر چون دخرت نیست  است
 (.آورممی

هْلَاِ  ِبذِْكِرَك َعَلى اْلُقُل ِب َو جَنا َأْحَلى اْلَمِسَخ ِإلَْیَك ِِبْْلَْوَهاِ   ِإهلَِي جَنا أََلذَّ » :2 سؤالگسخ  َخَ اِلَر اْْلِ
و چیدر  ،ها خاطرات اَهام گرفته از ایدتخبش است در دلچه لذت !خداای)« ِف جَنَساِلِك اْلغُُی بِ 

 (.های غیبها در راهشّيین است پویش به سوی تو اب مرکب اندیشه
های از مجله راه .گرددمی انیلبه معرفت  ،ایبد و اب  کرتوفیَ می ،انسان به  کر حیییی ،اب اخ  

مهراه اب سّي الی اا ابید اخ   آدمی  .است بیشرت شدن معرفت ،ورد اَهامااَهام است و دست ،معرفت
و به مهي جهت  .ایبدیش میافزا شودتوفییی که از جانب خدا بر او انزل می مهچنيو  ؛نیز افزایش ایبد

انسان بداند که شود. ات اینکه بیشرت می انسان گردد و نیز معرفتي اَهام از سوی خدا بر او بیشرت می
  .نه استحیییت و کُ  عجز و انتوانی از رسیدن به شناختي  ،معرفت حیییی

 .صحیع نیست :5 سؤالگسخ 
 امحداحلسن

  . ه 4191

 هاا خمالفنیا جنطرح َّن     ع ت  ر سایه رخ اسه اجازه برا :513پرسش 
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 بسم اا الرمحن الرحیم :من انمه
من یک سری آیه و روایت به مهراه  !امحداحلسن !سرور و موالمی ...س م علیکم و رمحة اا و برکاته

را  اینها ،گاهیمایلم هر از چند   .برای توضیع و تبیي حیانیت  ا در اختیار دارم ،شر  کواتهی از آهنا
ع مطر  کنم ات شاید یکی از افراد حاضر به حیییتي آشکاری که از نور در اتالرهای مدعیان تشی  

خواهم من عذر می ؟سرورم ،دهیدمیآای این کار را به من اجازه  .شود متوجهتر است خورشید هم واضع
و دیگر ات از  ا اجازه  !مسرور  ،این کار را قبل از آن که از  ا اجازه بگّيم اجنام دادممرتبه زیرا یک 

بر ما را  و کنمابر دیگر از  ا عذرخواهی می !آقای من !سرورم ،نواهم کردنگّيم به این کار مبادرت 
 .تیصّي و کواتهی ببخشید

 .اللهم صل علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ کاّياً 
السر ا ستودع فیها بعدد ما احاط به علمک و احصاه   و ابیها و بعلها و بنیها و ةاللهم صل علی فاطم

 .کتابک
 کویت   ابوعلی  :فرستنده

 :گسخ
  بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

کوکاران را یبه  ا برترین اپداق ن  گرداند و از حممد و آل حممدفَ  خداوند  ا را بر هر خّيی مو 
 این فضل عظیم خداوند بر  ا ،ای برای هدایت یک نفر به سوی حَ شویاگر وسیله !عطا فرماید
 !را بر این کار موفَ گردند برادران و خواهران مؤمنمنامی که مسئلت می ونداز خدا .خواهد بود

  امحداحلسن
    ه 4191     

 ؟ا جنلقات َّن   خضر ب   ای  وص  یسرار  نسی نه جن سی  :513رسش پ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

  .س م علیکم و رمحة اا و برکاته !و فرزندان مهدیي او  م بر امام مهدی و پدران طاهرقس
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  و مرا در برقراری ارتباط اب میانی آل حممدهناد ت یی است که بر من من  خدا محد و سپاس از آني 
س م خدا بر تو  !امحداحلسن سید !سرور و موالمی .تواانیی خبشید ،که خداوند در زمي متکینش دهد

 :دارم سؤالچند  !ابد
و آن عبد صاحلی که پیامر خدا  ؟چیست های جسمانی خضرمشخصات و نشانه :سؤال
 ؟بود ای وی کسی دیگر بود  خضر ،کردرا مهراهی می  موسی

دانستم خضر ای فرد دو ای سه سال پیش شخصی را که منی  منی تبرم به خدا از و پناه می  من  :سؤال
رنگ  ،داشتبلند قد متوس  و موی » :مشخصات او به این صورت بود .دیدمرؤای در  ،دیگری بود

وی مرا از ساحل درای به جای  .«در ابتدای اایم جوانی بود واناق سفید رنگ بود و فردی جچهره
 ایوقتی وارد شدم دیدم جملس عزاداری بر  .برد و به من گفت داخل شو ،بود دانستم کجادیگری که منی

سیاهی به سر  یسیدی بود که عمامه ،خوانداست و شخصی که مصیبت می برگزار  حسي
 .را از  ا تیاضا دارم تفسّي آن .اپاین ایفترؤای  .داشت

ی پس از ا مه یمن درابره .مجاعت یکی از مساجد استامام  ،خواندمی که مصیبت میآن فرد معم  
کن به این قضیه   رهایشمن جواب نداد و گفت  سؤالکردم ولی او به   سؤالاز او  ی امام مهد

 .دیگر پشت سرق مناز نواندم ،مهي اپسخدلیل به  .حساس نشو
  :خطاب به مردم فرمود  طالبي علی بن ابیؤمنا  مّيا :سؤال

سل ّن  ،سل ّن عن لر  السماء فإّن أعلم ِبا جنن لر  اْلرض ،سل ّن قبل أ  تفقدوّن
 ....عن كن ز املعرفة وینابی  العلم

های آمسان بپرسید که راه یاز من درابره .از من بپرسید پیش از این که مرا از دست دهید
های علم ههای معرفت و چشمگن   یاز من درابره .شناسمهای زمي ارت میراهآهنا را از 

 ...بپرسید
 ؟توانیم به آن برسیمو چطور می ؟های آمسان چیستراه

که ص   من و ص   دینم در دنیا و آخرت است مرا نصیحت چه  آناز  ا تیاضا دارم به  !سرورم
 .فرمایی

 .علها و بنیها و السر ا ستودع فیهااللهم صل علی فاطمه و ابیها و ب
 ابوعلی :فرستنده
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 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

سفر  ،که در آن «البحرینبه جممع سفر موسی» اب عنوانبه خواست خدا در چند روز آینده کتابی 
اپسخ  ،اء اا اب خواندن آنان ش .منتشر خواهد شد ،استو عبد صاحل شر  داده شده   سیمو 

  .خواهی ایفترا در  رؤایی خودو تفسّي  سؤال
  امحداحلسن      
    ه 4191 

 رؤایا اجنا  جنهدا :513پرسش 
انی حسن میهستم و مایلم از سید شری  امحد  شری  ایهاب ابراهیم از نسل امام حسي بن علی

نشان کنم که من یک کتاب خطی هزار ساله  مهچني مایلم خدمت حضرتعالی خاطر .اپسخ بگّيم
 .اب تشکر .اسم اعظم دارم که از آل البیت به ارث رسیده است یدرابره

دیدم و ایشان به من گفت که من جزو رؤای و مایلم به  ا ایدآوری کنم که من امام مهدی را در 
 44/6/2144هجری مطابَ اب  4192رجب  41ادگاه او روز مجعه برابر اب نفر هستم و میع 949
این مطلبی است که من از  ا میانی موعود هستی و  .هنگام وقت مناز مجعه است 42ساعت  ،می دی

منتظر  .سید مهدای یل ایر و مهراه امام مهدی است  الرمحن الرحیم بسم اا او  ؛روحانی علوی فرا گرفتم
درود و صلوات فرست بر  !خداوندا :امید است خداوند مهگی ما را گرد آورد و در هنایت .تماپسخ هس
 .که دارای هفت حرف است« أمحد»اسم اعظم 

 Ihab :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

 و از شر  توفیَ دهد  ،آناب ی  محَ و م زمت داایری منامی که  ا را در داوند مسئلت میاز خ
 .دور نگاه دارد ،از انس و جنکه لعنت خدا بر او ابد و لشکراینش ابلیس  
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  امحداحلسن
  . ه 4191 

ر  بره نه  ر سینه هنرا   ازه  آ آای اجنکا   ار  براا جنن هم نراجنه اتفا  بیافتد و به  :123پرسش 
 ؟جنن خرب  ا ه    

 بسم اا الرمحن الرحیم 
 :من اپسخ دهد سؤالبه  امحداحلسنتیاضا دارم شخا 

 .اب دلیللطفاً  ؟و چگونه سن اسم پدر است ای لیب؟احلآای  ؟چیست «سناحل»معنای 
است یعنی پس از متام شدن  «وقت»و آای ظهور طبَ  ؟سپس غیبت چیستو اع ن  ،معنای ظهور
 ؟چه حکمتی هنفته است ،و در غیبت ؟شودپّيوزی حمیَ می ،اب آنکه   مدت زمانی

ی سؤالن چه ماً  به من خر داده شود که اآل ؟آای امکان دارد که در مورد من هم کرامت اتفا  بیافتد
 ؟در سینه پنهان دارم

 .من دینم است برایعزیزترین چیز  داند کهزیرا خدا می ؟چیست بندهنصیحت  ا برای شخا 
 !خداوند به  ا جزای خّي دهد

 اسرتالیا   حوزه  یطلبه - نییحس :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

د و به راه مستییمش در دست  ا را بگّي  ،از خداوند مسئلت دارم که  ا را بر هر خّيی موفَ بدارد
بدان ک ه ای ن ام ر از جان ب  ،ی که  ا را بر حَ رهنمون سازدغیبی هست یاگر به دنبال یک نشانه .آورد

پ   س از آن ک   ه ق   دمی ب   ه مس   ت ابرگ   اه او  ،آن را از خداون   د طل   ب من   ا ؛متع   ال اس   تس   بحان و خداون   د 
چ را   ؛آی دهنگ ام نش انه ب ه س راغت م ی برداشتی و در انتظار فضل و کرم او در درگ اهش توق   من ودی آن

و ب  ه او ب  ه او پش  ت کن  ی و ن  ه ای  ن ک  ه  ،گفت  ارن  ه فی    اب   ،ای   ا آن را اب عم  ل و اخ     طلبی  ده ک  ه
چن  ي چی  زی ن  ه در   .ای خب  واهی ک  ه ت  و را ب  ر امی  ان جمب  ور س  ازداعتن  ا ابش  ی و س  پس از او آی  ه و نش  انهب  ی

توان د امی ان من ی ؛امدلیل این موضوع را بیان کرده .ه خواهد بودو نه اکنون و نه در آینداست گذشته بوده 
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 .فی  اجبار بر تصدیَ است و الغ ّي وتوان امیان انمید منیاصً  چني امیانی را  حتی ؛حمض ابشد یي ماد  
  .امامیان فرعون پذیرفته نشد و من این مطلب را در چند کتاب تشریع منوده دلیلبه مهي 

های ریس  مانهن  د و    ا را از  من   تص     دی  ن و آخرت  ت  همن  امی ک  ه ب  ر    ا ب  می از خداون  د مس  ئلت
  .دور داردهب ،شو لشکراین انس و جن   که لعنت خدا بر او ابدیس  لاب یوسوسه

  امحداحلسن
  . ه 4191 

  رخ اسه  ید  آَثر صلیب :521پرسش 
دعوت  ا مطالبی به گوشم  یدرابرهانمید هستم و من بر دین مسیع که  ا او را عیسی بن مرمی می

 ،لندن یعنیدر اینجا  ،ستا یکی از مهکارامن که هوادار عیاید و نظرات  ابعد از اینکه  .رسیده است
ولی  هر چند بر اعتیادات  ا نیستم، .من آهنا را از اینرتنت خواندم ،های  ا را به من دادکتاب برخی

لیکن  . ا بود یهای متیاعدکنندهکتاب  دلیلام و این به  ا شده یجمذوب شخصیت بزرگوارانه
که است  مهکارم خری را به من داده  .خواهم آن طور جماب و قانع شوم که به اصط   دم آرام ایبدمی

و  که به دار آوْختندهستید   «یسوع پروردگار»این است که  ا شبیه مضمونش  .برامی مال صاعیه بود
  .بر بدن شری   ا موجود است ،که در گذشته روی داده  دار آوْختگی آَثر به

 ؟آای امکان دارد عکسی به ما نشان دهید که آَثری ابقیمانده از آن رویداد مهم را نشان دهد :سؤال
ام از تو پّيوی من و خانواده ،ما َثبت شودموضوع برای اگر این  !فضل و کمال مطمئن ابق ای مرد اب
  .کنندگان دعوت تو اب جان و مال خود خواهیم بودیید خواهیم کرد و جزو أت

اق بر زابن آورد و او فرایدزانن  در آخرین حلظات زندگی «یسوع»آای سخنانی را که  : یسر سؤال
ات مهي حلظه سرگشتگی و نکته زیرا این  ؟آوریدرا به اید می «؟خداای خداای چرا مرا رها کردی»گفت 

حتی اگر در  اندازد الوهیت یسوع به شک می در موردمرا چرا که  ؛ست ّي در نفس من به وجود آورده ا
 .اب تیدمی ارتین احرتام .کلیسا غسل تعمید ایفته ابشم

 ...  فادی سولومون  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 
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 و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،رب العا ي احلمد ا
ه  ا را نی  ز از عکس .من  امی ک  ه ح  َ را آش  کارا ب  ه ت  و بنمااین  د ات آن را ایری کن  یاز خداون  د مس  ئلت می

و روش ن ب ه  اک ه او ق ادر اس ت ب ر ای ن ک ه حییی ت را آش کار   ،کنمدرخواس ت م یو متع ال خدای سبحان 
ب   ه روی درگ   اه آن حض   رت  مه   واره .درخواس   ت من   اییاگ   ر آن را اب اخ      از حض   رتش  ،ت   و نش   ان ده   د

س پارد و ه ر ک س را ک ه خملص انه بندگانش گشوده است و او ب ه ه ر ک س ک ه اب او س خن بگوی د گ وق می
  .منایداجابت می ،او را خبواند

  امحداحلسن
  . ه 4191 

 ، ر آیرره« اوسررطهم»و « تررنی»جنعنرراا  ،رسرراله و والیرره ،صررداا ز  و فراخرر ا  او :522پرسررش 
 تفاوت بنی جنسلما  و جنؤجنن

 الرمحن الرحیم  بسم اا
  .اللهم صل علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ  ،و ال حول و ال قوه اال ابا العلی العظیم

مردان و س م بر  امحداحلسن سیدی تو س م بر تو و بر وصی و فرستاده !حجت ای !سرور و موالمی
 .و رمحة اا و برکاته انصار پر خّي و برکت مؤمنو زانن 

 :خدا  ا را توفیَ دهد ،دارم چند اشکال
بسیار حضور دارم و نظرات   من در اتالر انصار امام مهدی ،مبر به خدا از خودم پناه می :لاو 

گفته    که پدرم و حبیبم امام امحدو شنیدم  شنیدم  ،گّيندمایک را به دست می ی کهزایدی از خمالفین
هم  و غم  من  !جامن فدای خاک اپیت ابد !سرور و موالمی .اا العامو  ،نیست« عورت»است صدای زن 

این است که خداوند بر من خشم نگّيد و در هیچ کاری تو را انفرمانی نکنم ای مانعی در مسّي کسی  
اختیار اب  ا  ،کسی که مستحَ جواب  ا نیستگوییي  اپسخدر  .که در پی هدایت است نباشم

 .است
ای که نستي کتاب متشااات بیان داشته ا در   !سرورم ؟یت چیستلت و والتفاوت بي رسا : و 
 ؟ابشدمی این به چه معنا .ابشدمیهر دو منزلت را دارا  ،مهدیي
مردم را به این  ،اقخود و بدون اط ع دادن به خانوادهاختیار  هبآای برای زن جایز است که  :س  

 ؟مهراه او ابشد ای ابید اجازه بگّيد ای این که ابید حمرمی ؟خوانددعوت مبارک فرا 
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 ؟چه معنایی دارد ،است« التي و الزیتون» یمهان اجنّي در سوره  این که فاطمه :زهار 
 ؟چه کسی بوده است «وسطهمأ»و  ؟معنای این آیه چیست :پنجم
 َأِ  اْغُدوا  * فَرَتَناَ وا جُنْصِبِحنیَ  * فََنْصَبَحْه َكالصَِّرَيِ  *جنِّن رَّبَِّك َوُهْم اَنِئُم َ  َفطَاَ  َعَلْیَها لَاِئٌف

 * َأ  الَّ َیْدُخَلنََّها اْلَیْ َ  َعَلْیُكم جنِّْسِكنیٌ  * فَاعنطََلُق ا َوُهْم یَرَتَوافَرُت  َ  * َعَلى َحْرِثُكْم ِإ  ُكنُتْم َصارجِِننیَ 
َأَلْ َأُقل لَُّكْم  َأْوَسطُُهمْ قَاَل  * َبْل حَنُْن حَمُْروجُن  َ  *   َ فَرَلمَّا رََأْوَها قَاُل ا ِإانَّ َلَضالُّ  * َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍ  قَاِ رِینَ 

َبَل بَرْعُضُهْم َعَلى بَرْعٍض یَرَتَلَوجُن  َ * قَاُل ا ُسْبَحاَ  رَبَِّنا ِإانَّ ُكنَّا هَاِلِمنیَ  * َلْ اَل ُتَسبُِّح  َ  قَاُل ا اَی َویْرَلَنا * فََنقرْ
ْنَها ِإانَّ ِإََل رَبَِّنا رَاِغُب  َ َعَسى رَ  * ِإانَّ ُكنَّا لَاِغنیَ  َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة  * برَُّنا َأ  یُرْبِدلََنا َخْخ ا جنِّ

تی از جانب پروردگارت آمد * و پس شب هنگام که به خواب بودند آفَ ) ،(1)ْكرَبُ َلْ  َكاعنُ ا یَرْعَلُم  َ أَ 
ابمدادان به   ،خواهید میوه بچینیداگر می*  :را ندا دادند و سحرگاهان یکدیگر*  ها سیاه شدبستان

*  که امروز نباید بینوایی به بستان  ا درآید*  :گفتندبه راه افتادند و آهسته می*  کشتزار خود بروید
های خود را دیدند  چون بستان*  بّيون شدند ،توانند بینوا را منع کننداین آهنگ که می گاهان ابصبع
چرا خدا  ؟ ا را نگفتم :مردشان گفتنیک*  امیما از حاصل حمروم شده ،نه*  امیاه را گم کردهر  :گفتند

پس زابن به م مت یکدیگر  *  کار بودمیما ستم ،منز ه است پروردگار ما :گفتند*  ؟گوییدرا تسبیع منی
چیزی ارت از  ،در عو ابشد که پروردگار ما *  امیما مردمی سرکش بوده !وای بر ما :گفتند*  گشودند

عذاب  ،اینچني است عذاب و اگر بدانند*  امیما به پروردگار خود روی آورده .ما را ارزانی دارد ،آن
 (.تر استآخرت بزرگ

های متفاوت رتبه ابانواع و اقسامی  ،آای این دو ؟بي مسلمان و مؤمن چه تفاوتی وجود دارد :  م
دنیا )« الدعنیا سجن املؤجنن»آای  ،در متشااات بیان داشته است طور که سرور و موالمیمهان ؟دارند
 ؟کندخمتل  تفاوت می مومنيبرای  (است مؤمنزندان 

اگر این انمه به دست سرورم  .ها عطا فرماید ا را برترین اپداق  خداوند از حممد و آل حممد
نصار ابشند که به آن اپسخ و اگر این برادران ا ،گومیبرسد که خدا را شکر و سپاس می  امحد

خداوند آهنا را بر اجنام کارهای مورد رضایتش و خدمت در  .خّي استکه شاء اا   ان ،خواهند گفت
 .توفیَ دهد   امحد  پیشگاه ولی  

 امارات  زینب  :فرستنده
                                                                                                                                                           

 .11-18 :قلم -1
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 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .ال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً و صلی اا علی حممد و آل حممد ا ،و احلمد ا رب العا ي

تواند اب مردان سخن بگوید و وی بر چه در خصو  صدای زن و این که آای زن می :اولگسخ 
اَی عِنَساء  :فرمایدحَ تعالی می .در قرآن به روشنی آمده است ،ک م شوداسلوبی ابید اب مردان هم

َن النَِّساء ِإ ِ  اترََّقْینُتَّ َفَل ََتَْضْعَن ِِبْلَقْ ِل فَرَیْطَمَ  الَِّذي ِف قَرْلِبِه جَنَرٌض َوقُرْلَن قَرْ ال   النَِّبِّ َلْسنُتَّ َكَنَحٍد جنِّ
ترسید پس به نرمی سخن اگر از خدا می ، ا مهانند دیگر زانن نیستید ،ای زانن پیامر) ،(1)جنَّْعُروف ا

 (.ندیده بگوییدمگویید ات آن مردی که در قلبش مرضی هست به طمع افتد و سخن پس
ُكْم َأ  َ  لَ َوِإَذا َسنَْلُتُم ُهنَّ جَنَتاع ا فَاْسنَُل ُهنَّ جِنن َورَاء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْلَهُر ِلُقُل ِبُكْم َوقُرُل ِِبِنَّ َوجَنا َكا

ا تُرْؤُذوا َرُس َل اهللِ  از ر و اگ) ،(2) َعِظیم ااهللِ  ِإ َّ َذِلُكْم َكاَ  ِعندَ  َواَل َأ  تَنِكُح ا َأْزَواَجُه جِنن بَرْعِدِه أََبد 
های های  ا و هم برای دلهم برای دل ،این کار .از پشت پرده خبواهید ،زانن پیامر چیزی خواستید

هایش را بعد از وی هرگز به  ا را نرسد که پیامر خدا را بیازارید و نه آنکه زن .تر استآهنا اپک دارنده
 (.هی بزرگ استزنی گّيید این کارها نزد خدا گنا

 َا فَرُق ِل ِإّّنِ عَنَذْرُت لِلرَّمْحَِن َصْ جن ا فر َلْن ُأَكلَِّم َفُكِلي َواْ َرِب َوقَررِّي َعْین ا فَِإجنَّا تَرَرِینَّ جِنَن اْلَبَ ِر َأَحد 
 :بگوی ،خبور و بیاشام و شادمان ابق و اگر از آدمیان کسی را دیدی ،پس ای زن) ،(3)اْلَیْ َ  ِإعنِسیًّا

 (.گومیام و امروز اب هیچ بشری سخن منیای خدای رمحان روزه نذر کردهبر 
شاء  طی که آن را اندهد ولی اب شر سخن گفن زن اب مرد را نشان میجایز بودن این آایت به وضو  
گفت و در  اب آهنا سخن می  آخر داللت روشنی دارد بر این که مرمی یآیه .اا بعداً بیان خواهم کرد

زیرا او بود فی  اکنون از سخن گفن اب آهنا امتناع ورزیده  ،وی اماگوی او اب آهنا مانعی نبوده وگفت
طور که آیه نشان مهان ،اب کسی از آهنا سخن نگفت در آن هنگامفی   بنابراینروزه نذر کرده بود و 

  .دهدمی
اند و از آهنا سخن گفته ایبی کهمیدر  ،را مطالعه کنی  و زینب  زهرا یاگر  ا سّيهضمن  در

                                                                                                                                                           
 .12 :احراب -1
 .21 :احراب -2
 .24 :جنرَي -1
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حتی حضرت  .اندشده مواجهو اب طاغوتیان و هواداران آهنا  حَ جانشینان خدا بر زمینش دفاع کرده
 ه بودنداین که مردم را بر ضد طاغوتیانی که خ فت خدا در زمینش را غصب کرد جهتبه   زهرا

آهنا به  .د و او و فرزندانش را بکشنداق را به آتش بکشنخواستند خانه ؛بسیار ا یت شد ، ریک منود
ایشان را از تداوم  ،های آن حضرتدردها و دردمندی .حضرت محله بردند و هپلویش را شکستند یخانه

نیز در   های زینبگّيیموضع .به شهادت رسید   این که آن حضرتدفاع از حَ ابز نداشت ات
 .بود  های مادرق زهراگّيیوضعمانند م ،کرب  و قبل و بعد از آن  یجراین واقعه

قطعًا در معر  انواع  ،شودماند این است که زن وقتی اب طاغوتیان مواجه میمطلبی که ابقی می
شیطان نیز آهنا را تشویَ و  های شیطانیاند و از نطفهگّيد چرا که آهنا شیطانها قرار میآزارها و ا یت
می سخن بگوید و او ابید در راه خدا و در مسّي روایرویی اب نباید به نر  ؤمنلذا زن م .کندو  ریک می

شرمانه سخن  هرزه و بی هایتاب عبار را دید که و اگر یکی از آهنا  شدحمکم و استوار اب ،نوتیاطاغ
زن ابید واکنش  ،گفته شدن بي مرد و زن نیست  یکه شایسته  بیان کرد انشایستسخنی گفت ای حتی 

 تواگر » :و ماً  بگواو را خماطب قرار بده  ا در اپلتاک  به عنوان ماال .سخت و شدیدی نشان دهد
هر عبارتی   ای« دهیکردی که بر زنی گستاخی به خرج کردی ای سعی منیأت منیجر  ،ح ل زاده بودی

اید که خدای متعال توصی  کرده تو و اماال تو مهان گونه» :ماً  به او بگو ،دکنخوار می که او را
ای  ) ،(1)ُهْم ِإالَّ َكاْْلعنْرَعاِ  َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبیل  َأْ  ََتَْسُب َأ َّ َأْكَثَرُهْم َیْسَمُع َ  َأْو یَرْعِقُل َ  ِإ ْ  :است

بلکه از  ،اراپاینی بیش نیستندهاینان چون چ ؟فهمندمی ایشنوند شان میای که بیشرت گمان کرده
ورزی ات شاید این افراد از گستاخی و جسارت «.تری هم گمراهاراپهتو از چ .(ترنداراپاین هم گمراههچ

این  چرا که اگر ؛شودهایشان اپسخ داده میدست بردارند و بدانند که به حرف مؤمنزانن نسبت به 
ای از توضیع شنیدن و اپسخ  آهنا وامهه .کنندادبی پیشه میبی ،امین شوندعیوبت عده از جمازات و 
اصواًل اینها  !خداوند خوارشان کند ؛آهنا اهانت منود ات شاید دست بردارندبه ابید گرفن ندارند بلکه 

و ی علیای خداوند ابال بردن کلمهاز جهاد و  مؤمنزانن برای ابزداشن  هستندهای شیطان راهی از راه
بیاش را در خواهد هدف خمیکه لعنت خدا بر او ابد شیطان   (.هادر آمسان)ارتیا نیز ابزداشن آهنا از 

  .عملی سازد ،اناپکاناز طریَ این   از اقتدا به زهرا و زینب مؤمنزانن ابزداشن 
اب الفاظ و عبارات ای   ،بر من دشوار است که این افراد که بدترین خلَ خدایند !ای دخرتم
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 ،کنند  هایی که اخ قاً پذیرفته نیست و اب بدزابنی و دشنام بر زانن مؤمن و اپکدامن گستاخیکشمکش
بلکه ابید آهنا را بر پیمودن این راه  ،ابز دارم  زانن مؤمن را از اقتدا به زهرا و زینب توامنولی منی

و  و زینب تسلیت آهنا زهرا یارتین مایه ،اگر هم در معر  آزار و ا یت قرار گرفتند .مبارک تشویَ کنم
فهرست این زاننی که در  .ن استمهسر فرعو  و آسیه  و مرمی و نرجس و فاطمه بنت اسد خداه
مورد آزار و ا یت  وند سبحانهای مبارکی از خود نشان دادند و در راه خداگّيیحَ موضعدادني ایری 

  .طوالنی است ،قرار گرفتند
هم  «والیت» .برای تایبت اعتیاد جدید فرستاده شده استیعنی او اب دین و « رسالت» : و گسخ 

 .ستا اکمیت خدا و والیت جانشینان خدابه معنای اپیدار ساخن ح
و موضوع تبلیغ دین جدید و  اب رسالتش آورد  حضرت حممدچه آن ،صدر اس م ابزگردمیاگر به 
مل رسالت و تبلیغ و یعنی آن حضرت حا ؛بینیممیاعتیاد به دین جدید را متحمل شد را  اپیدارسازی

قرار  أتکیدمورد چه آنگفته است ولی رد آن سخن میو در مو  فرمودو به والیت اشاره می تابیت آن بود
صحیحی که آن را  یو نیز تصحیع عیاید فاسد و نشر عییده ؛بود که آن را آورده  رسالتی بود ،داشت

و  و فاطمه بر دوق امام علی ،سنگینی ابر والیت و حاکمیت خدا و تابیت آناما  .بودبه مهراه آورده 
  .تپس از آهنا بوده اس  یا مه

ولی است در رسالت خود آورده   خبشی از آن چیزی است که حضرت حممد ،والیتبنابراین 
  .اندبودهبه تابیت آن مکل     و فاطمه علی

هم امام  قدر حیییت خود ،که رسالت اس می را آورد و آن را تابیت منود  حضرت حممد
است و   از جانب حضرت حممد ایفرستاده ،هم که والیت را تابیت منود  امام علی .هست

 .امشر  داده «ت خامنبو  »من این موضوع را در کتاب 
د فاسد و یرسالت و تصحیع عیا ،اول .ابشدمی موردهر دو متحم ل زمان به طور همل مهدی او  

که متامی مردم از آن منحرف   ابشدو دوم تابیت والیت و حاکمیت خدا می ،تابیت اعتیاد به مهدیي
مراجع گمراه در   .زدم منیهیچ کس از والیت واقعی دَ در حال حاضر دانید طور که میمهان .نداگشته

 .اندامروز والیت و حاکمیت اَهی را حتی اب گفتار خود هم منکر شده لیگفتند و به زابن میگذشته 
یض والیت ن ،عملی آهنا یشیوه .کنندشورا و انتخاابت تشویَ می و آهنا مردم را به حاکمیت مردم

وارد شدن آهنا به این حیطه از طریَ طور که امجاع امروز آهنا بر راهکار شورا و انتخاابت و مهان ،است
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 ،اب خود دارد شادمان استچه آناند و هر حزبی به هایی را تشکیل دادهدانی که احزاب و جمموعهمیل  
 .پوشیده نیست

از مهي رو  .یعنی رسالت و والیت ؛استشده مجع   و نیش علی نیش حممد ،در مهدی اول
 .ام ریر در آورده یبه رشته ،را که برایت نیل منودمچه آندر متشااات 

  .پیشرت بیان شد ،دن دین اَهی به مردمیسخن در ابب رفتار و عملکرد زن در رسان :س  گسخ 
ورد و خداوند از خرا  یهای اشتاز میوهاجنّي اشتی   پیامر خدا حضرت حممد :زهار  گسخ

 .را به وجود آورد  اطمهف ینطفه ،این میوه در صلب آن حضرت
 * َواَل َیْسَتْثُن  َ  * ا لََیْصرجُِننََّها جُنْصِبِحنَی ِإانَّ بَرَلْ اَنُهْم َكَما بَرَلْ اَن َأْصَحاَب اْْلَنَِّة ِإْذ َأْقَسمُ  :پنجمگسخ 

َأِ  اْغُدوا َعَلى  *فَرَتَناَ وا جُنْصِبِحنَی  *فََنْصَبَحْه َكالصَِّرَِي  *ْم اَنِئُم َ  َفطَاَ  َعَلْیَها لَاِئٌف جنِّن رَّبَِّك َوهُ 
ْسِكنٌی  *فَاعنطََلُق ا َوُهْم یَرَتَوافَرُت َ   *َحْرِثُكْم ِإ  ُكنُتْم َصارجِِننَی  َوَغَدْوا  *َأ  الَّ َیْدُخَلنََّها اْلَیْ َ  َعَلْیُكم جنِّ

َألَْ َأُقل لَُّكْم َلْ اَل  َأْوَسطُُهمْ قَاَل  *َبْل حَنُْن حَمُْروجُن َ   *َلمَّا رََأْوَها قَاُل ا ِإانَّ َلَضالُّ َ  فرَ  *َعَلى َحْرٍ  قَاِ رِیَن 
َبَل بَرْعُضُهْم َعَلى بَرْعٍض یَرَتَلَوجُن َ  *قَاُل ا ُسْبَحاَ  رَبَِّنا ِإانَّ ُكنَّا هَاِلِمنَی  *ُتَسبُِّح َ   یْرَلَنا ِإانَّ  قَاُل ا اَی وَ *فََنقرْ

ْنَها ِإانَّ ِإََل رَبَِّنا رَاِغُب َ   *ُكنَّا لَاِغنَی  َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكرَبُ   *َعَسى رَبرَُّنا َأ  یُرْبِدلََنا َخْخ ا جنِّ
آنگاه که قسم  ؛ها را آزمودمیما آهنا را آزمودمی چنان که صاحبان آن بستان) ،(1)َلْ  َكاعنُ ا یَرْعَلُم  َ 
پس شب هنگام که *  (ان شاء هللا نگفتند)و استانا نکردند *  ها خواهند چیدمیوه ،خوردند فردا ابمداد

ها سیاه شد * و سحرگاهان یکدیگر را ندا به خواب بودند آفتی از جانب پروردگارت آمد * و بستان
د بروید * به راه افتادند و آهسته ابمدادان به کشتزار خو  ،خواهید میوه بچینید* اگر می :دادند
توانند بینوا را این آهنگ که می گاهان اب* که امروز نباید بینوایی به بستان  ا درآید * صبع :گفتندمی

ما از حاصل  ،امی * نهراه را گم کرده :های خود را دیدند گفتندبّيون شدند * چون بستان ،منع کنند
منز ه است  :* گفتند ؟گوییدچرا خدا را تسبیع منی ؟ ا را نگفتم :مردشان گفتامی * نیکحمروم شده
ما مردمی  !وای بر ما :کار بودمی * پس زابن به م مت یکدیگر گشودند * گفتندما ستم ،پروردگار ما
ما به پروردگار خود  .ما را ارزانی دارد ،چیزی ارت از آن ،امی * ابشد که پروردگار ما در عو سرکش بوده

 (.تر استعذاب آخرت بزرگ ،امی * اینچني است عذاب و اگر بدانندی آوردهرو 
کند که پند و اندرز بوده و بیانگر احوال کسانی است که در میابل داستانی را نیل می ،این آایت
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 .ایستندمینیز فرستادگان 
نند و زکاتش را آن را بچی یخواستند میوهداشتند و می (ابغی) یبستان ،گروهی از مردم : استا 

آن اب   هایخداوند چیزی فرو فرستاد که میوه .نپردازند و چیزی از آن به فیّي و مسکي و حمتاج ندهند
گیاهان   ماً  وقتی ؛نون نیز وضعیت به مهي منوال استاک .را تل  کرد و چیزی از آن ابقی نگذاشت

زند و متام درختان و ان یخ میکاهش دما در فصل زمستدلیل  به گاهی اوقات ای  در کشت گلخانه
به مزارع محله  هاماً  هنگامی که حشراتی نظّي ملخ ای موقای  ؛رودشود و از بي میها انبود میمیوه
 .خورندها ای هر دوی اینها را میها ای میوهکنند و درختمی
  .شداببه معنای قطع کردن می «صرم» .ها را خواهند چیدمیوه :«لََیْصرجُِننََّها»
ای در آن ابقی آن چیده شده و میوه یزمینی که کشت آن درو شده و میوه :«فََنْصَبَحْه َكالصَِّرَيِ »
 .چي آن را برداشت کنداست که میوهمنانده 
  .ترین آهناعادل :«قَاَل َأْوَسطُُهمْ »

آهنا نسبت به  عذاب دنیوی بود که خداوند بر آهنا فرو فرستاد زیرا ،ن رسیدنده آاین فرجامی که ب
واقعیت آن  .ل ورزیدندخبُ  ،قرار داده بود ،شان کرده بودنیازمند که خداوند در اموالی که ارزانیغذای 

که آهنا ای برخی داند  میو متعال خدای سبحان  .شودبیهوده و عبث انزل منی ،است که عذاب دنیوی
پندپذیری  .آن را بر ایشان فرود آوردمهي رو  و ازگّيند و پند میشوند مند میاره ،از آهنا از این عذاب

 *فَرَلمَّا رََأْوَها قَاُل ا ِإانَّ َلَضالُّ َ   :آهنا پس از نزول عذاب دنیوی و انبود شدن اموال آهنا واضع است
َبَل *اَ  رَبَِّنا ِإانَّ ُكنَّا هَاِلِمنَی قَاُل ا ُسْبحَ  *َأَلْ َأُقل لَُّكْم َلْ اَل ُتَسبُِّح َ   َأْوَسطُُهمْ قَاَل  *َبْل حَنُْن حَمُْروجُن َ   فََنقرْ

ْنَها ِإانَّ ِإََل رَبَِّنا  *قَاُل ا اَی َویْرَلَنا ِإانَّ ُكنَّا لَاِغنَی *بَرْعُضُهْم َعَلى بَرْعٍض یَرَتَلَوجُن َ   َعَسى رَبرَُّنا َأ  یُرْبِدلََنا َخْخ ا جنِّ
های خود را دیدند  چون بستان) ،ِخَرِة َأْكرَبُ َلْ  َكاعنُ ا یَرْعَلُم  َ َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اآْل   *رَاِغُب َ  
چرا خدا  ؟ ا را نگفتم :مردشان گفتامی * نیکما از حاصل حمروم شده ،امی * نهراه را گم کرده :گفتند

ت یکدیگر  کار بودمی * پس زابن به م مما ستم ،منز ه است پروردگار ما :* گفتند ؟گوییدرا تسبیع منی
چیزی ارت از  ،امی * ابشد که پروردگار ما در عو ما مردمی سرکش بوده !وای بر ما :گشودند * گفتند

عذاب  ،امی * اینچني است عذاب و اگر بدانندما به پروردگار خود روی آورده .ما را ارزانی دارد ،آن
 (.تر استآخرت بزرگ
از پرداخت زکات و  امتناعد و منو رز  است و بیانگر این مطلب است که زکات ابعث رش ،آایت
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  .و انبودی رز  را به دنبال داشته ابشد شدن چه بسا حمو ،انفا  نکردن به فیّي و مسکي و یتیم
 ،بعضًا در مال و منال و امور اقتصادی ،حاوی این مطلب است که عذاب دنیوی بر مردممهچني 

َولَُنِذیَقنَُّهْم جِنَن اْلَعَذاِب اْْلَْ ََّن ُ وَ  اْلَعَذاِب  :زگردندات شاید به سوی حَ اباست هشداری برای آهنا 
ابشد که  ،تر به ایشان بچشانیمو عذاب دنیا را پیش از آن عذاب بزرگ) ،(1)اْْلَْكرَبِ َلَعلَُّهْم یَرْرِجُع  َ 

عذاب نیست  توان آن را به این صورت کهشود که میحتی گاهی اوقات به صورتی انزل می .(ابزگردند
ای که به طور طبیعی ای  ران اقتصادی ای ستاره یاز عذاب به یک پدیده که در این صورت  ویل منودأت

دانند از کجا آمده ای یک بیماری مسری که منی ،ای از مردم را به کشن دادهتصادفی عبور کرده و عده
خواهد عذاب را به این صورت  کسی می  اگر .کننداید می ....ای ....ای است وو مردم را از بي برده 
تکذیب او انزل شده است دلیل ای که عذاب به ات فرستاده ّي کندو تفس أتویلکه اصً  عذاب نیست 

آن  ،خواهند پند بگّيند و حَ را بشناسندکسانی که میلی  و کند چیزی از حجت کم منی ،را انکار مناید
خواه این ستمگری  ؛نگرنداند میو ستم به چنگ آوردهکه از ظلم   یخوانند و به نتاارا عذاب می

اَهی از انفا  بر فیرا و پرداخت  هایتحجچه آنخمالفت اب نسبت به حجتی از حج  اَهی ابشد ای 
 ،ا هَاِلِمنیَ قَاُل ا ُسْبَحاَ  رَبَِّنا ِإانَّ ُكنَّ  *َألَْ َأُقل لَُّكْم َلْ اَل ُتَسبُِّح َ   َأْوَسطُُهمْ قَاَل  :اندزکات آورده

ما  ،منز ه است پروردگار ما :* گفتند ؟گوییدچرا خدا را تسبیع منی ؟ ا را نگفتم :مردشان گفتنیک)
 (.کار بودمیستم
که خداوند بود  کند ولی بد نیست بپرسیم چه عملی از قریش سر زده کفایت می ،بي شدکه تچه  آن
حضرت  و درخواست دعاجهت قعیت آن است که آهنا به وا ؟ل را برای آهنا به میان کشیده استاَ این مَ 
دچار  و درنتیجه  سالی دوران حضرت یوس سالی مانند خشکدچار خشک  حممد

ای از جانب خودق به  ار آورد ولی آای قریش خداوند آن را نشانه .تنگدستی و گرفتاری مالی شدند
قطعاً کسانی  ؟شوندمیمند ارهگّيند و از آهنا یاز این آایت پند م  چه در گذشته و چه در زمان حاضر 

کسانی که وقتی   ؟ولی این افراد چند نفرند ؛نیز چني افرادی هستندو اکنون  گرفتنداند که پند میبوده
« َلْ اَل ُتَسبُِّح  َ » شان است به آهنا بگویدحکیمی از خودشان ای عاقلی که در میانیعنی « اوسطهم»
ما  ،ه است پروردگار مامنز  )« ُسْبَحاَ  رَبَِّنا ِإانَّ ُكنَّا هَاِلِمنیَ » :بگویند ؟(گوییدمنی چرا خدا را تسبیع)

 (؟ستمکار بودمی
                                                                                                                                                           

 .21 :سجده -1
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مسلمان بر کسی که شهادتي را بگوید اط    ،رای  است بي مردمچه آنطبَ  :  مگسخ 
تسلیم و این است  رفته شدهجانشینان او گ خدا و برابر دراز تسلیم شدن  ،شود ولی معنای واقعی آنمی

  .نیز مراتبی دارد که این  کندمؤمن یعنی کسی که خدا و جانشینان او را تصدیَ می .دارددرجاتی شدن 
  امحداحلسن                                                                                      

  . ه 4191شعبان اْلّي  

 .پرور گارش را  ناخته اسه ،   را ب ناسدنسی نه خ  :525پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 !و درود خداوند بر  ا ابد  امو برادران گرامی سرورانس م علیکم 
اب عبارتی صریع  کنم به روشنی وخواهش میمتخصا و خره از  .ی دارمسؤال من اب سخنی خمتصر

من عرف نفسه فید عرف » :انداست که فرموده  برگرفته از فرمایش ا مهمن  سؤال .اپسخم را بدهد
 «عرفکم برب هأعرفکم بنفسه أ»و  (را شناخته است پروردگارق ،هر که خود را بشناسد) «رب ه
و بر است وارد شده  آل حممدکه از رواایتی  و دیگر  (ستا ترین  اخداشناس ،ترین  اخودشناس)

ابشد میکه در دسرتس   یهای عرفانه در کتابای کشیوه .کندتشویَ و ترغیب می ،شناخت نفس
ها فی  مهي در این کتاب .رساندخورد و فرد را به ساحل ییي منیبه درد منی ،است نگاشته شده

هیچ بدون اینکه د نکنو به شناخت نفس دعوت میاست ام مطر  شده تر  کر کردهرواایتی که پیش
 ایشکل دقیَ شیوه دون اینکهو ب ؛منایندناخت نفس ارا ه ای برای سازوکار ششیوه و راهکار ای نظریه

کاری   و  ا در ابب شناخت نفس چه ساز ....ارایه منایند برای وارد شدن به عام ملکوت را یصعود
 ؟مناییدمطر  می ،به مهراه داشته ابشد «رب  »ی روشن در شناخت أتثّي که کارکرد عملی داشته ابشد و 

 .اب تشکر فراوان از  ا
 عرا   حممد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

دهد که این شایستگی را به او می ،فطرت انسان .در عام آفرینش است  سبحان جتلی الهوت  ،انسان
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عن أىب الصلت اَهروي، عن اإلمام  .ابشد ای وجه خدا ای دست خدا یعنی صورت خدا ،ی در خلَخدا
)قال النيب: من زار  ِف حیاِت أو بعد موتى فید زار هللا تعاىل، ودرجه النيب  ِف اْلنة ، قال: الرضا 

قال: فیلت له: ای بن  أرفع الدرجات، فمن زاره ِف درجته ِف اْلنة من منزله فید زار هللا تبارك وتعاىل.
 :، فما معىن اْلر الذي رووه: نن ثواب ال اله نال هللا النظر نىل وجه هللا تعاىل ؟ فیال سول هللا ر 

ای أاب الصلت، من وص  هللا تعاىل بوجه كالوجوه فید كفر، ولكن وجه هللا تعاىل أنبیاؤه ورسله وحججه 
َها ﴿ ، وقال هللا تعاىل:واىل دینه ومعرفته صلوات هللا علیهم، هم الذین ام یتوجه نىل هللا  ُكلُّ جَنْن َعَلیرْ

َقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اْْلََلِل َواْْلِْكَرا ِ  * فَا ٍ  صلت  ااب ﴾ُكلُّ َ ْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ ﴿ :وقال  ،(1)﴾َویَربرْ
کسی که مرا در زمان حیام  :فرمود پیامر) :است که ایشان فرمودنیل کرده   هروی از امام رضا

در اشت برترین درجات و جایگاه پیامر ،ایرت کرده استخدای متعال را ز  ،پس از مرگم زایرت کندای 
خدای تبارک و تعالی را زایرت کرده  ،ایگاهش در اشت زایرت کندکسی که پیامر را در ج  .است
معنای این خر چیست که روایت   ای فرزند رسول خدا :رت عر  کردمبه آن حض .(است
 !ای اابصلت) :فرمود  آن حضرت ؟اپداق ال اله اال اا نظر به وجه خدای متعال است :کنندمی

انبیا و  ،لیکن وجه خدای متعال ،هر که خدای متعال را به وجهی چون وجوه وص  کند کافر است
سوی خدای به آهنا  یکسانی که به وسیله  !خداوند بر ایشانصلوات  ؛های اویندفرستادگان و حجت

َویَرْبَقى َوْجُه  *ُنلُّ جَنْن َعَلْیَها فَاٍ   :فرمایدمیو خدای متعال  ،شودو دین و معرفتي او توجه میبزرگ 
و وجه پروردگار  هر چه بر روی زمي است دستخوق فنا است *) ،(2)رَبَِّک ُذو اْْلََلِل َواْْلِْنَرا ِ 

 ،(3)ُكلُّ َ ْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  :دفرمایمیو نیز  (ماندصاحب ج ل و اکرام تو است که ابقی می
 (4).(هر چیزی انبود شدنی است مگر وجه او)

و شود ای منجر میدر مرتبهدر هر مرحله به شناخت خدا  ،ت ق آدمی برای شناخت خویشن
که ات جایی   ،اجنامدبه صفات او میآراسته گشن و سبحان به اخ   پروردگار شدن َ متخل  درنتیجه به 
در خلَ یعنی صورت  یرساند که خدابه آجنا می  ابشد منی تاگر خملا و خالی از تعلَ به  انسان را 

                                                                                                                                                           
 .23 – 24الرمحن:  -1
 .23و  24 :الرمحن -2
 .99 :قصص -1
 .134ص  2ج  :عی   اخبار الرضا -6
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شود و معرفت او نسبت به انسان عارف به خود می ،در این مرحله و میام .گرددالهوت و وجه الهوت  
خداوند به صورتی   اکنون وجه اا است وچرا که او  ،خودق مهان معرفت او نسبت به پروردگارق است

ی به اندازه ،ّي کندهر انسانی که اب اخ   به سوی خدا سي  .شودشناخته می ،کنندرو  که اب آن به وی 
کیفی و  به طور کم ی خودق و بر اساس سعی و اخ صی که دارد یعنی طبَ صفات اَهی که نفس وی 

 حممد ؛  یک مرحله و مرتبه نیستوجه اا در خلَ فی ،از این رو .شودوجه اا می ،گفته است  بردر 
 علی ،وجه اا است  فاطمه ،وجه اا است  حسن ،وجه اا است  وجه اا است، 
و انبیا  ،وجه اا هستند  مهدیون ،وجه اا هستند  اا است و ا مه وجه  حسي

خور حال و وضعیت ولی هر یک به فرا ؛سلمان فارسی وجه اا است ،وجه اا هستند  فرستادگان
نتیجه معرفت آن حضرت به  دراست و   حضرت حممد ،صورت واقعی خدا در خلَ .خود

زیرا این معرفت عبارت است از  ؛ها در خ یَ استترین معرفتابالترین و کامل پروردگار سبحانش
شناخت نسبت به خودق  ،در خملوقات هیچ کس بیش از آن حضرت .معرفت او نسبت به خودق

 ،ترین در خلَکند و کاملترین شکل ممکن منعکس میخودی که صورت الهوت را به کامل ؛دندار 
  .ابشدمی

ابزاتب دادن صورت الهوت به ودیعه  ینه است و در آن قدرتي یآ اگر فر  بگّيمی که نفسي انسان،
نیز   آنصورت الهوت در  ،ابشدبیشرت به مست الهوت به هر میدار که جهت این آینه  ،هناده شده

صورت کامل الهوت را  ،کند  الهوترو به سوی  ه طور کاملکسی که ب  .تر خواهد بودتر و روشنکامل
در صورت الهوتي منعکس  ،آینه کواتهی منایددادن کامل و کسی که در جهت  ،منعکس خواهد کرد

 .قصور رخ خواهد داد ،شی وجودق به مهان میدار کواتهیشده در آینه
وجودق  یکه از آینهخواهد بود  به میدار مهان تصویری  ،الهوت و پروردگارقشناخت فرد نسبت به 

کنم در می أتکید حیییت نفس خویش را بشناسد  ،کسی که در عمل  بنابراین ؛است منعکس گشته
 ،به نفسش داردنسبت به میدار شناختی که   کاربردی نداردالفاظ و معانی   ،اینجا چرا که در ؛عمل

 .شناسدیپروردگارق را م
ور ف ر  ک ن آتش ی ش عله :زمن ات مراحل این معرفت را در  هن   ا ب ه تص ویر بکش مبرای  ا ماالی می

کن   د احس   اس ات را گ   رم میبین   ی و گرم   ایش ک   ه چه   رهس   ت و     ا اب چش   مت آن را م   یا روی     ا پ   یشي 
م ا ً آت  ش  ،  س کن ی بین ی مگ ر آن ک ه آن را اب دس تتی در خ ودت من یأتث ّي   ا از آت ش ول ی  .من اییم ی
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  ا نس بت ب ه ای ن و ش ناخت ایبی آتش سوزاننده اس ت میدر آن صورت است که در  .ا بسوزانددستت ر 
ه س وختگیي واق ع معرف ت   ا ب  (.اس ت ک ه س وخته  دست   ا)است از طریَ خودت بوده  ،حیییتي آتش

   ا آت  ش را اب  ؛دحاص  ل ش  و ب  رای    ا نس  بت ب  ه آت  ش معرف  ت اولی  ه ابع  ث ش  د ک  ه ش  ده در دس  ت    ا 
 شکن ی ات حییی تآن را درک من ی أتث ّياز این رهگ ذر منایی ولی بینی و گرمایش را احساس میچشمت می
از گ   ذرگاه  ،ای   ن معرف   ت ؛ایهچی   زی از حییی   ت آن را درایفت    ،آت   شک   ردن ول   ی پ   س از     س   ؛را درایب   ی

 .ایشناخته ،رخ داده استت که برای دستای  حادثهخودت به دست آمده یعنی  ا آن را از طریَ 
 أتث  ّينس  بت ب  ه  ،اس  ت ب  ه مه  ان می  دار ک  ه آت  ش از    ا س  وزانده :گ  وییمم  ی ،اکن  ون ما  ال را کام  ل ک  رده

اس  ت کن  ی و حییی  ت آن را از طری  َ اث  ری ک  ه در    ا ب  ر ج  ای گذاش  ته آت  ش ب  ر خ  ودت معرف  ت پی  دا م  ی
در ای  ن ص  ورت  ،آت  ش ش  وی و    ا خ  ودي ب  دنت را بس  وزاند  یب  ه ط  وری ک  ه اگ  ر آت  ش مه  ه ؛من  اییدرک می

اکن   ون اگ   ر ف   ر  بگ   ّيمی ک   ه ای   ن آت   ش   .معرف   ت     ا ب   ه آت   ش مه   ان معرف   ت     ا ب   ه خ   ودت خواه   د ب   ود
و  ا س وختی و ب ه آت ش تب دیل ش دی ول ی   ما ً آتشی سفید رنگ ابشد ترین تصویر از آتش ابشد کامل

در ای ن حال ت معرف ت   ا ب ه ای ن آت ش  ،ش دی   ف امم ا ً آت ش س رخ یک درجه کم رت از آت ش س فید رن گ 
ت ر از کس ی اس ت ک ه س وخته و اب فروت ر و اپی ي ،سفید رنگ که مهان معرفت  ا نسبت به خودت اس ت

 (.بي سرخ و سفید ییعنی در درجه)ای ابالتر از  ا به آتش تبدیل شده است درجه
کار عملی قرار داده و آن را در قرآن  یک راهسبحان و متعال خداوند  ؛کردی سؤالعملی  یاز شیوه
ر کن ات درایبی که سراء را خبوان و در آن تدب  ن یبه عنوان ماال  ا برو و سوره .استفرموده کرمی انزل 

 .این راهکار را خداوند سبحان آشکارا بیان فرموده است
 :است فرمودهخود منحصر و خ صه  یرا در این مجله شانگیزه و علت بعات  حضرت حممد

 (.امبرای به کمال رساندن مکارم اخ   مبعوث شدهفی  من ) «نمنا بعات رمتم مكارم ارخ  »
 ،خودت را بکش» :گومی کهبه  ا می ،اگر از من خبواهی که این شیوه را در یک عبارت خ صه کنم

گرایی و واپس نور ینور و ظلمت است و آدمی به میدار سیطره ،نفس انسانی .«پروردگارت را بشناس
وجه » را اب «اسامی» خبواهماگر  .ایبدفت میمعر شناخت و به پروردگارق  ،شظلمت در نفس

گاه هر  .ابشدمی «تمنی  » ،و ظلمت ،است «وَ هُ » ،نور :گومیمی آهنا برای  ا ابزخوانی کنم« یتسمیه
 ا از معرفت دور  واست بینی که ظلمت در نفس تو گسرتق ایفته می ،«من» بگویی «هو» در میابل

دم « هو» از« من» گاه در میابلو هر  ،اینزدیک گشته ،ای و بیش از پیش به جهل و کوردلیشده
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ایبد که میسیطره ایفته ات جایی که انسان در وجودی  ا هیمنه و  یبینی که نور بر صفحهمی ،زدی
آمیختگی وی  ،خبشیده است هویت ،به عنوان موجودی متمایززیرا چیزی که او را  ؛وجودق گناه است

و  سبحان «هو» ت و خواست او برای وجود و بیا در میابلمنی  منبعش چیزی که  ؛ظلمت است اب
ي ِفي النَّظَري ََهَا فَ َلَها اْلَوْیُل ) :است فرموده  از مهي رو علی .ابشدمتعال می نيَهَيي َقْد ُجْرُت َعَلى نَ ْفسي

را پس وای بر من اگر آن  .بر خود ستم کردم ،اب گرایشم به خواهش نفس !بودامع) (1)(،نيْن مَْ تَ ْغفيْر ََهَا
  (.!نیامرزی

قَاَل جَنا جَنَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأجَنْرُتَك قَاَل َأانَْ َخْخٌ  :ه ک شد« من» ابلیس اب گفن در حالی که
ٍر َوَخَلْقَتُه جِنن ِلنیٍ  ْنُه َخَلْقَتيِن جِنن انَّ چه چیز تو  ،وقتی تو را به سجده فرمان دادم :وند گفتخدا) ،(2)جنِّ

 .برحذر ابق ،از آن ،پس ؛(مرا از آتش آفریدی و او را از گل ؛من از او ارتم :گفت  ؟را از آن ابزداشت
  امحداحلسن                                                                                     

  . ه 4191شعبان اْلّي  

 اثر و   ره ،عنبّ ت مخت :523پرسش 
 یابشد و در گونهاو از بصره می ،نفر استنسیني سیصد و سیزده  که  مهدی اولو  ،نبو تختم 

در  ،ابشدمی  مانند بدن موسی بن عمران بدنش ،داردشوره ای است و در سرق راستش نشانه
ردم به قرآن و او پس از ا مه داانترین م ، رسول خدا وصی تاست  ت است و در اوهر نبو  پشتش مُ 

سپس در مورد  ...) :فرمود  پیامر خدا .ابشدو به هنگام ظهورق جوان می تورات و اجنیل است
هنگامی که او را دیدید اب او ( ن ا رأیتموه فبایعوه فإنه خلیفة ا هدي) :انسان جوانی سخن راند و فرمود

 .(ستمهدی ا یبیعت کنید زیرا او خلیفه
و نیز در مورد  ؟هر منااینی که بتوان آن را اب چشم مشاهده کرد وجود داردمُ   آای در پشت میانی

 ،سری شورهآای ابقی توصیفات مانند  ؟مهان طور که در این روایت به آن اشاره شده ،هست وصی تاو 
 ؟ابشدمی منااین و قابل مشاهده

 عربستان سعودی  ابوالرمحات  :فرستنده

                                                                                                                                                           
 جنناجات  عباعنیه. -1
 .12 :اعرا  -2
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 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

مهان مهر  که  وجود دارد  از ا مه و مهدیي  می اوصیای حممدت در پشت متامهر نبو  
ولی  چني نیست خّي ،ای نهشود دیده می شخلیتظاهر اما این که در  ابشدمی  حضرت حممد

ای آشکار مناید که او بتواند آن را ممکن است خداوند آن را برای هر که خبواهد ظاهر سازد و به گونه
مهچني ممکن است خدا آن را برای هر کس از بندگانش که خبواهد از طریَ رؤای و ای   .مشاهده کند

  .کش  بنماایند
 .شودمنااین است و اب چشم دیده می ، شوره و شباهت بدن او به بدن موسیاما نشانه و 

ها ابقی است و مهواره مشهود چشم است های دیگری نیز دارد که برخی از نشانهمهچني آَثر و نشانه
ای است به رویدادی چکد که این اشارهابشد و گاهی اوقات از آن خون میولی وضیعت آن متغّي می

شود ولی ممکن است خداوند آن را برای هر کس از منیها نیز اب چشم دیده برخی نشانه .در گذشته
که چه بسا خداوند امیدوارم توجه منایی  ت هر نبو  در خصو  مُ  ...سازدظاهر بندگانش که خبواهد 

 نبو تشود در پشت معصوم قرار دهد که این برای اشاره به مهر ع متی منااین که اب چشم دیده می
در بدن  نبو تزیرا مهر  ابشدمیقعی نیست و اشاره کننده به آن وا نبو تمهر  ،ولی چني چیزی ،است

شود و فرشتگان و بندگان میساطع ها نور به آمسان ،از آن ؛ابشدمادی فناپذیر نیست بلکه در رو  می
شان برداشته شود حجاب از جلوی دیدگاناست کسانی که خدای متعال اراده فرموده یعنی  صاحل خدا 
  .افکنندبه آن نظر می ،ا ببینندهای او ر ات نشانه

  امحداحلسن                                                                                       
  . ه 4191شعبان اْلّي  

 بیعه نیفّیه :523پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 
اللهم صل علی حممد و آل حممد اال مة  ،العظیمو ال حول و ال قوه اال ابا العلی  ،احلمد ا رب العا ي

 .و ا هدیي و سلم تسلیماَ 
  . م بر تو ابدس ، امام مهدی یوصی و فرستاده امحداحلسنسید  !سرور و موالمی
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دهم  و شهادت می ،مهتا معبودی نیست و او شریکی ندارددهم که جز خدای یکتا و بیشهادت می
و  ،های خداینددهم که علی و ا مه از نسل او حجتو شهادت می ،ستا خدا ید فرستادهکه حمم  

 .های خداینددهم که مهدی امحد و مهدیي از نسل او حجتشهادت می
 ....س م علیکم و رمحة اا و برکاته !و موالمی امحد آقا

و مجاعت بودم و از طریَ  سن تمن ات حدود چهار سال پیش جزو اهل  .انم من عبدالغنی است
را آغاز کردم ات به  خود و سفر اکتشافی ،نوار اب مذهب اهل بیت آشنا شدمای ارماهواره یکهشب

به این کار ادامه دادم ات این که از طریَ اینرتنت و به ویژه اتالر  .گشتم  قانعه امامی   یمذهب شیعه
به  .رد آن نشنیده بودمبه طور تصادفی اب این دعوت مبارک آشنا شدم زیرا من قبً  چیزی در مو  ،اپلتاک

این ماجرا مربوط به  .ها اب شیعیان گوق سپردمهای برادران انصار و مناظرهدالیل دعوت و سخنرانی
  . ه 4191مجادی االولی سال   ی تن پیامرحدود یک ماه پیش و تیریباً در سالگرد شهادت اپره

 .بود
من قبل از این   .ع و متشااات بودیشراها ابهای  ا کردم و اولي کتبرخی کتاب یشروع به مطالعه

َبْل  :ون برامی آمدمؤمن یسوره 31 یاب قرآن کرمی استخاره گرفتم و آیه ،ها را ات آخر خبوامنکه کتاب
بر  .(گویندما بر ایشان سخن راست فرستادمی و آانن درو  می ،نه) ،أَتَرْیَناُهم ِِبحْلَقِّ َوِإعنرَُّهْم َلَكاِذبُ  َ 

 ؛منودمع را آغاز یو عمل به کتاب شرا ،العا ي احلمد ا رب  و  ،ل کردم و به دعوت امیان آوردمتوک  خدا 
  .دامن چگونه اب  ا بیعت کنممن منی !ولی سرورم

مشخصی برای بیعت  یآای صیغه .پرسمبیعت کردن اب  ا می یاز َنوه !امحد ،اکنون ای سرورم
منظورم در اات  انصار امام مهدی در اپلتاک  ،عت علنی صورت گّيدوجود دارد و آای واجب است که بی

  ؟شودمیواجب و پس از بیعت چه حیو  و تکالیفی بر من  ؟ای ابید به صورت مکتوب ابشد ؟است
اند و از و مجاعت سن تمردم آجنا اهل  یعمدهو هستم « فلسطي  ه غز  »اب توجه به این که من در 
از  ا تیاضا  !سرورم .کنندمینیز هتدید  ،عنسبت به انتشار تشی  را آهنا ی شیعیان نفرت دارند و حت

 .فرماییارشاد  ،در آن استم ص حچه آنکنم مرا به می
 فلسطي   عبدالغنی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
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 .م تسلیماً و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سل ،و احلمد ا رب العا ي
امیان  .مهان بیعت است ،امیان !ی دور بداردخداوند  ا را بر هر خّيی موفَ گرداند و از هر شر  

 .کندکفایت می ،پذیر ابشدکه امکان یبرای کار در راه خدا و قیام به عمل آوردن  ا و آمادگی
 !را حفظ فرمایدبرادران و خواهران مؤمن خداوند  ا و متام 

  .یکم و رمحة اا و برکاتهو الس م عل
  امحداحلسن

 «و اعنکم لتمّرو  علیهم جنصبحنی»ا ق   ل ط  ر آیه :523پرسش 
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد و ا هدیي و سلم تسلیماَ کاّياً  ،بسم اا الرمحن الرحیم

 ....س م علیکم و رمحة اا و برکاته ،امحداحلسن !می و پسر موالمیسرورم و موال
اگر به سبب قطع امید  !آقای من ...اا فدا کند یکلمهاع ی  خداوند مرا برای  ا و پدرت و برای 

ل  مسا ،دنبو  دنرسبه میصد میخّي بسیار زاید د و ای اب أتنرسای منی که شایدهای الکرتونیکی  انمه از
 .ال بزرگ بنویسمدج   یدرابره ایاز من خواسته شده که میاله .رساندم به  ا میفیهی را  فیهی و غّي

بر من  ،خواندم «عید الدرر فی اخبار ا نتظر»و  «یوم اْل  »وقتی رواایت مرتب  اب او را در کتاب 
ا پناه پس از استخاره به  بنابراین  ؛های امور تطبیَ دهمواقعیتسنگي آمد زیرا نتوانستم آهنا را بر 

 حممدحضرت مورد نظر جداتن چه آنکنم ز  ا خواهش میا .بیاموزم  آوردم ات از علوم آل حممد
 که از ایشان وارد شده توصیفاتی  را شر  دهید و معنای بوده  دج الی ایشان درابره در احادیث
  .را روشن مناییداست 

فرماید که ما صبع و قوم لوط می یصافات درابره یدر سورهعز وجل  چگونه خداوند  :دیگر سؤال
 (1).کنیدل منیآای تعی   ،گذرمیمی شب بر آهنا
 ،را اب  ا در دنیا گرد آورد ات  ا را ببنیم و از  ا توشه برگّيم و پروردگارم و  ا را ایری کنمخداوند م
لطفًا س م مرا به پدرم صاحب الزمان  ....«خواهمیاشتي بدون حممد و آل حممد را من»و در آخرت 

 .یدبرسان

                                                                                                                                                           
1-  ََّوِِبللَّْیِل َأَفَل تَرْعِقُل  َ  *ُكْم لََتُمرُّوَ  َعَلْیِهم جنُّْصِبِحنَی َوِإعن، (گاها ، آای تعقل گذرید، ِبجندا ا  * و  ا  ا بر آهنا جنی
 .153و  153 :صافات .(ننیدَّنی
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 .ة اا و برکاتهو الس م علیکم و رمح
 زینب :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

ان شاء اا اب سرعت و به طور  ی  اهادر خصو  انمه .خداوند  ا را بر هر خّيی موفَ بدارد
رخ ها تر در رسانیدن انمهاتن را از اشکالی که پیشکنم عذر برادرانخواهش میاز  ا  .رسدصحیع می
  .پذیرا ابشید ،داده بود

خدای سبحان اپسخ آن را درایفت  من تی را بفرستی و ان شاء اا به فضل و سؤالتوانی هر  ا می
 .خواهی منود

قرار  ،عذاب بر آن انزل شدنید و کاز آجنا عبور میبي حجاز و شام که  قوم لوط در مسّي جتاری
 ،در رفن به شام و ابزگشت از شام ،به اس م دعوت منودآهنا را   قومی که حضرت حممد .داشت

از آجنا گذر  (در واقع)خوانیم شان را میما نیز امروزه در قرآن وقتی قصه .کردنداز آن منطیه گذر می
از عذاب و عیاب  ،ات از آن پند گّيمی و متذکر خدا شده ابید این داستان عرتی برای ما ابشد .کنیممی

  .او بیمناک ابشیم
  امحداحلسن

 عهد و جنیثا  و حجر االس   :523پرسش 
 ...اا و برکاته تس م بر میانی آل حممد و رمح

  .اللهم صل علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ 
جا آوردم و احلمد ا این دومي ح ي من بود و مهسرم نیز   مناسک ح  را به . ه 4121در سال 
بودمی و در این ح  مبارک چه « احساء»های مشهور ح  در ما اب یکی از کاروان .کردمرا مهراهی می

در شب عرفه پس  ؛ای برای زانن کاروان اتفا  افتاددر شب عرفه حادثه .هایی داشتیمها و داستانعرت
که دو ابر تکرار شد و زانن خواب را بیدار    (ابنگی شدید)صدای فرایدی بلند  ،شباز اجنام اعمال آن 
این ابنگ  .آن فراید را نشنیدند ،شگفت آن که برخی از زاننی که آجنا نشسته بودند .کرد به گوق رسید
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  .بلند ابعث ترس و وحشت زانن شد و آهنا نفهمیدند که این صدا از کجا آمد
  :ابشداست به شر  زیر می ترماجرای دوم که مهم

بسیار زاید است و من از این  ،دیدم مجعیت ،وقتی من و مهسرم برای طواف ح  وارد حرم شدمی
وقتی انبوه مجعیت را  :راهنمای دینی کاروان به ما گفت .ترسیدم که نتوامن مهسرم را طواف ح  دهم

من این  کر را در طواف عمره جتربه کرده  .شودراه ابز می ،«ای علیم ای عظیم»کنید بگویید مشاهده می
انگهان مردی را دیدم   ،«ای علیم ای عظیم»یک ابر که گفتم  .شودبودم و دیدم که معموالً مجعیت ابز می

گویی او   .که مهان حلظه وقتی من  کر را متام کردم از بي رکن و میام آمد و صفوف حاجیان را شکافت
که طوافش متام شود به سرا  ما آمده بود زیرا وی از رکن و میام رد در حي طواف خودق ای قبل از این  

در حالی که کعبه پشت سرق بود و در مسّيق به  ،ای به پیشواز ما آمداو به طور ویژه .نشده بود
را  نفرپشت سر من بیا ات  ا دو  :او به من گفت .مست ما حتی یک نفر از حاجیان سر راهش نبود

و هیچ شلوغی و فشاری  ،سرم پشت سرق رفتیم و به طواف ح  مشغول شدمیمن اب مه .طواف دهم
خواند و من بسیار بر خواند و در بي آهنا دعای کمیل را میاو دعاها و ا کاری می .احساس نکردمی

ابشد  شاید این مهدی حممد بن احلسن :گفتمفرستادم و اب خودم میحممد و آل حممد صلوات می
در اثنای دور اول طواف که  ؟ی هستم که مهدی به سرا  من بیاید و مرا طواف دهدمن ک :گفتمولی می

من نیز به او گفتم که جلوی من  .مهسرت را جلویت بگذار :آن مرد به من گفت ،مهسرم پشت سرم بود
منظور آن مرد این بود که به من بیاموزد چگونه در اثنای  .و پشت سر آن مرد یعنی وس  ما دو ات بیاید

  .واف از مهسرم حمافظت کنمط
و  .«اا اکر» :گفتکرد و میهنگام رسیدن به حجر االسود او اب دست راستش به آن اشاره می

خواهم اب  ا طواف نسا می :به او گفتم هنگامی که از طواف هفتم فار  شدمی پس از میام ابراهیم
و در حالی که صورتش  ،کردخداحافظی میو گویی اب من  ،«ان شاء اا» :او به من گفت .به جا آورم

به طوری که گویی آن هزاران نفر از مردم را   ،شدرفت و از من دور میبه عیب می ،رو به روی من بود
گویی حاجیان درای بودند   ،رفتشد و وی میجا برای او ابز می ؛کردزد و به عیب حرکت میکنار می

  .زدشکافت و کنار میمی های درای راو او موج تنومندی بود که آب
بلند قد و الغر و   ،چشمانی فرو رفته و ابروهایی بلند داشت :اما اوصاف این مرد به این شر  است

لباس  ،آور اینجا است که او در روز طواف ح و تعجب ،گندمگون بود و موهای سیاه بلندی داشت
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 (عرقچي)« طاقیه» ،گویش خلیجی  سبز روشنی به تن داشت و بر سرق هم پوششی بود که ما آن را به
در حالی که من  ؟است آای او مهان میانی آل حممد ؟این مرد کیست :سؤال من این است .انمیممی

 ؟بیاید و مرا طواف دهد چه کسی ابشم که میانی آل حممد
ای شاید یکی از انصار امام مهدی حممد  ؟ای شاید او خضر بوده چون لباس سبزی به تن داشته است

 ؟؟بوده است بن احلسن
  ،از یکی از مؤمني پرسیدم .بوده است او امام :او گفت ،های حوزه سؤال کردماز یکی از طلبه

 .ابشد ای یکی از ایران امام شاید خضر :گفت
 ،او داستانش را برای من تعری  کرد و توصیفش منود ؛چني ماجرایی را از یکی از انصار نیز شنیدم

او  ،آن مردی که مرا طواف داده بود ببینم ،که من دیده بودم و اگر بعد از این مهه سالمهان صفاتی بود  
 .شناسمرا از بي یک میلیون نفر می

 و س م بر میانی آل حممد و رمحة اا و برکاته
 اللهم صل علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً 

 سعودی -ابو الرمحات  :فرستنده

 ن الرحیم الرمحبسم اا
 و احلمد ا رب العا ي

 و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً 
 ا  .کندبسیار عطا می ،ی کسی است که او را اید کند و در میابل اندکبدان که خداوند ایدکننده
از  .منود و کارت را آسان ساخت او نیز  ا را اید کرد و ایری ،اق اید کردیاو را اب اخ   در خانه

 ،مورد رضای او استچه آنمنامی که  ا را مهواره به اخ   برای او و عمل به خداوند مسئلت می
گاه که خداوند به وی ی خدا و آنهبه حول و قو   ،ی خدایی که به  ا کمک کردآن بنده .موفَ بدارد
خداوند سبحان  .کمال متامًا از آني خدای سبحان استبنابراین فضل و   ؛ ا را ایری رساند ،فرمان داد

داد که انمش اگر خداوند او را دستور می .شکرگزار ابق ،و متعال را بر این نعمتی که بر  ا من ت هناد
 .ساخت ا را از انم خویش مطلع می ،را به  ا بگوید

 ،ولی  ا و دیگر مردم ،بود این تکلی  او ؛«اا اکر» :گفترسید میاین بنده وقتی به حجر می
  :رسید بگوییداتن این است که وقتی به حجر میوظیفه
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ِي اللُهمَّ َتْصديییًا بيكيَتابيَك  ْلُمَوافَا یاَاقيی تَ َعاَهْدتُُه ليَتْشَهَد ليی ابي َو َعَلى ُسنَّةي اللَُّهمَّ أََمانَتيی أَدَّیْ ُتَها َو مي
الَّ اُا َوْحَدُه اَل َشريیَك َلُه َو َأنَّ حُمَمَّدًا َعْبُدُه َو َرُسولُُه و أن علی ًا و اال مة نَبيی يَك َأْشَهُد َأْن اَل نيَلَه ني 

و تعدهم الی حجة اا فی  من ولده حج  اا و أن ا هدی و ا هدیي من ولده حج  اا 
ل َّ   زمانک ْلْيْبتي َو الطَّاُغوتي َو ابي اي َو َكَفْرُت ابي ِي  آَمْنُت ابي ِي الشَّْیطَاني َو عيَباَد تي َو اْلُعزَّى َو عيَباَد

 ُكل ي نيدٍ  یُْدَعى ميْن ُدوني اا
ادای امانت کردم و به میااقم وفا منودم ات این که به وفای به عهد برامی گواهی  !خداوندا

ز دهم که جکنم و گواهی میپیامرت را تصدیَ می سن تو  (قرآن)کتاب تو   ،ابرخداای .دهی
ی او است و علی و مهتا معبودی نیست و به راستی حممد بنده و فرستادهخدای یکتا و بی

و  های خدایند های خدایند و مهدی و مهدیي از فرزندان او حجتا مه از فرزندان او حجت
به خدا امیان آوردم و به جبت و طاغوت و الت و    اریآهنا را ات حجت خدا در زمانت می

 .شود کفر ورزیدممهتای خدا خوانده میچه آنبه پرستش شیطان و پرستش عز ی و 
زمینی را اب آن آغاز منود و خدای  است که خداوند آفرینش انسان مسئله واحدیدین خدا یک  

 .به آن اشاره فرموده است (دهمای قرار میمن در زمي خلیفه) ِإّّنِ َجاِعٌل ِف اَْلْرِض َخِلیَفة  تعالی اب 
در نیطه و آن نیطه « ابء» و« ابء» ی فا ه است و فا ه در بسمله و بسمله دررآن مجلگی در سورهق

 !؟یستک و امّيا ؤمني علی .«من آن نیطه هستم» :فرمایدمی امّيا ؤمني .است علی
رآن و دین بنابراین نیطه و ابء و بسمله و فا ه و ق ؟!ابشدجز این که ایشان جانشي خدا بر زمینش می
قرآن و دین متاماً مهان عهد و پیمانی است که از بندگان  .مهگی عبارتند از مهان جانشي خدا در زمینش

بر اطاعت جانشینان اَهی گرفته شده است و خدا آن را در حجر االساس ای حجراالسود ای سنگ بنا ای 
وت به ودیعه هناده برای منهدم ساخن حاکمیت شیطان و طاغ سنگ جدا شده از حضرت حممد

 .این سنگ در کتب آمسانی و در رواایت اید شده است .است
دانستند این سنگ می ،قریش آن گاه که بر سر کسی که سنگ را بردارد اب هم دچار اخت ف شدند

دچار اخت ف  ،به موضوع مهمی اشاره دارد و به مهي جهت در مورد کسی که قرار بود حامل آن ابشد
کسی ابشد که آن سنگ  خواست و مشی ت خدا آن بود که حضرت حممد .شدنددستگی  و چند
ی خدای سبحان آن بود که اشاره ؛ی اَهی به سراجنام رسددهد ات نشانهدارد و در جایش قرار میرا برمی

ای که خدا عهد و میاا  را در آن به ودیعه هناده است و این سنگ به او اشاره قا مي به حَ و بنده
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  .گرددخارج می ،که سنگ را محل کرده بود از حممد ،دکنمی
، َعْن َأِبي َعْبدي ااَّي  )نينَّ قُ َرْیشًا ِفي اْْلَاهيليیَّةي َهَدُموا اْلبَ ْیَت فَ َلمَّا ، قَاَل: َعْن َسعيیدي ْبني َعْبدي ااَّي اْرَْعرَجي

َنُه َوأُْلیييَ  نَ ُهْم َوبَ ی ْ یَل بَ ی ْ ْطَیبي َماليهي  أَرَاُدوا بيَناَءُه حي ْنُكْم ِبَي ُهْم لََیْأِتي ُكل  َرُجٍل مي ن ْ ِفي ُروعيهيُم الر ْعُب َحَّتَّ قَاَل قَا يّل مي
نَ ُهْم َوبَ ْيَ بيَنا يهي  ٍم َأْو َحرَاٍم، فَ َفَعُلوا َفُخل يَي بَ ی ْ ُتُموُه ميْن َقطيیَعةي َرحي َاٍل اْكَتَسب ْ َهْوا نيىَل  فَ بَ نَ ْوُه َحَّتَّ انْ ت َ َواَل أَتُْتوا َي

عيهي َحَّتَّ َكاَد َأْن یَ  عي احلََْجري اْرَْسَودي فَ َتَشاَجُروا فيیهي أَی  ُهْم َیَضُع احلََْجَر اْرَْسَوَد ِفي َمْوضي نَ ُهْم َشرٌّ، َمْوضي ُكوَن بَ ی ْ
دي َفَدَخَل َرُسوُل ااَّي  اَتُهْم أََمَر بياَ ْوٍب فَ َبَسَ  ُُثَّ َوَضَع فَ َلمَّا أَ  َفَحكَُّموا َأوََّل َمْن َیْدُخُل ميْن اَببي اْلَمْسجي

ََوانيبي الا َّْوبي فَ َرفَ ُعوُه ُُثَّ تَ َناَولَُه  ُ بيهي( احلََْجَر ِفي َوَسطيهي ُُثَّ َأَخَذتي اْلَیَبا يُل ِبي عيهي َفَخصَُّه ااَّ  ،فَ َوَضَعُه ِفي َمْوضي
 (کعبه)قریش در جاهلیت خانه » :فرمود نیل شده است که از سعید بن عبداا اعرج از ابی عبداا

هایشان دلدر هنگامی که خواستند آن را بنا کنند نّيویی بي آهنا و آن بود که ترس  .را ویران کردند
ترین مال را دارد بیاید و مردی که اپک ،از بي هر یک از  ا :انداخت ات این که کسی از آهنا گفت
م ای از طر  چني کردند و مانع بي آهنا و  .نیاورد ،یَ حرام کسب کرده ابشدمالی که از طریَ قطع َرحي

اب یکدیگر  .شروع به بنا کردن آن منودند ات به موضع حجر االسود رسیدند .ساخت بنا از بي رفت
منودند که چه کسی حجر االسود را در جایگاهش قرار دهد ات جایی که نزدیک بود شر ی مشاجره می
این کار را  ،احلرام داخل شود در هنایت ُحکم کردند اولي کسی که از دري مسجد (.نزاع شود)واقع شود 
سپس سنگ  ،هپن شود اپرچه ایدستور داد  ،هنگامی که وارد شد .وارد شد رسول هللا .اجنام دهد

سپس رسول  .های آن را گرفتند و بلندق منودندرا میان آن هناد و پس از آن منایندگان قبایل گوشه
  خداوند آن را خمصو  او (این گونه)ن را برداشت و در جایگاهش قرار داد و آ اکرم

 (1).«گردانید
و  گن اهی  کنن دهای اس ت ب ر ای ن ک ه ق ا م و محلحجراالسود را محل منود و این اشاره حضرت حممد  

  و نیز حضرت حممد ،خارج خواهد شد از حضرت حممد ،حامل پرچم سیاه که به آن اشاره دارد
به ودیع ه هن اده ش ده  زیرا او در فاطمه دخرت حممد ؛کندسی است که او را در صلب خود محل میک

 .ابشدمی پیامر خدا حضرت حممد ،گناهی واقعی  است و لذا محل کننده
اشاره دارد و  به گناه بندگان ،اما رنگ سیاهی که خداوند خواسته است ات این سنگ را اب آن بپوشاند

ی خدا هستند توبه  ات شاید در حالی که در خانه ،کندشان را به آهنا ایدآوری میتهاهخطاها و اشتبا
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َ ي قا م است ،این رنگ .کنند و آمرزق خبواهند های سیاه به سنگ اشاره پرچم ؛مهان رنگ سیاهي پرچمي ح
و  اب گناه و خطای نیض عهد ،کند و این دو اب رنگ سیاه خوددارد و سنگ هم به آن اشاره می

و حامل پرچم سیاهی که  گناهو مهچني به رجنی که حامل این   ،میااقی که از خلَ در عام  ر  گرفته شد
ای که به نوشن این عهد و بنده ؛مناینداشاره می ،کشدبر دوق می ،کندبه این خطا و گناه اشاره می

  .مهان حجراالسود و مهان قا م آل حممد است ،او ؛پیمان موک ل شد
ی فدا شدن که در دین اَهی و در طول مسّي یکتای مبارک این دین وجود ن سنگ اب مسئلهو ای
و فداکاری و ایاار در  ،چون از سوی یگانه آمده است ؛چرا که دین خدا یکی است ؛ارتباط دارد ،دارد

اب  جتلی ایفت و قبل از اس م نیز در دین حنی  ابراهیم ترین صورت در حسياس م اب روشن
و مهچني در دین  ؛ایبیمنیز می این موضوع را در عبداا پدر حضرت حممد .امساعیل متجل ی گشت

 (به صلیب کشیده شده)و در مسیحیت اب مصلوب  در حيیی پسر زکرای ،یهود دین موسی
بوده  خود عیسی ،کنند که مصلوبگمان می  مسیحیانصرف نظر از این که  ؛گر شده استجلوه
چني اعتیادی اگر  .ی گناه استاعتیاد دارند که فردي به دار آوْخته شده مهان بر دوق کشندهآهنا  ؛است

ای در خوق  ری  شده است ولی به آن معنا نیست که کامً  پوچ ابشد و هیچ اصل و ریشهچه دست
اید بلکه بسیاری از عی ؛شته ابشداند ،دین خدای سبحان که این اعتیاد از آن اَنراف ایفته است

آن را  ،در حیییت مستند به مبدأ دینی است و خاستگاه دینی دارد که علمای گمراه غّيعامل ،منحرف
این قضیه که پیامران  .اندریزی کردهو عییده فاسدی بر مبنای آن اپیه منحرف ساخته ،به دست گرفته

در  ،ند سّي دهندشوند ات امت را مجلگی به سوی خداو های خود را متحمل میبرخی خطاهای ام ت
ایبی که به عنوان ماال  ا اب مراجعه به متون تورات درمی .اپیه و اساس نیستدین خدا وجود دارد و بی

 .شوندرا مرتکب می گناهانیشود هنگامی که قومش  رن  و زمحت مضاعفی را متحمل می موسی
لَِیْغِفَر َلَك اهلُل جَنا  :رمایدفخداوند متعال می .شودمؤمني را متحمل می گناهاننیز   حضرت حممد

ا چه آنات خداوند گناه تو را ) (1)تَرَقدََّ  جِنن َذعنِبَك َوجَنا َتََخََّر َویُِتمَّ عنِْعَمَتُه َعَلْیَك َویَرْهِدَیَك ِصَرال ا جنُّْسَتِقیم 
و را به پس از این ابشد برای تو بیامرزد و نعمت خود را بر تو متام کند و تچه آنپیش از این بود و 

 (.صراط مستییم راه مناید
گّيد و خداوند آهنا را برای او تفسّي ظاهری آیه چني است که او گناهان امت را بر دوق می
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 یی آیهدرابره عبداا به ابو :از عمر بن یزید بیاع سابری نیل شده است که گفت .آمرزدمی
 َا َتََخَّرَ لَِیْغِفَر َلَك اهللُ جَنا تَرَقدََّ  جِنن َذعنِبَك َوجن حضرت .سؤال کردم ما كان له من  نب وال  :فرمود

ی معصیتی نکرد پیامر معصیتی نداشت و اراده»، هم  بذنب، ولكن اا مح له  نوب شیعته ُث غفرها له(
 .«سپس آهنا را برای او آمرزید ،ولی خداوند گناهان شیعیان را بر او  میل فرمود

شوند به این معنا نیست که آهنا گناهي نیض عهد هایشان را متحمل میاین که فرستادگان گناهان امت
شوند بلکه آهنا گناه کسی را بر متحمل می ،مّيندو پیماني منکرین جانشي خدا را که بر این انکار می

 ،گّيند که از ایدآوری این عهد و پیمان غفلت ورزیده و مدت زمانی در این زندگی دنیویدوق می
شوند به این هایشان را متحمل میبه ع وه این که فرستادگان گناهان امت .وده استنیض عهد من

شوند بلکه به این معنا است  خود اهل گناه و معصیت می ،هایشانمفهوم نیست که آهنا به جای امت
اضافی و زمحت و مشیت بیشرتی در تبلیغ رساالت خود در این دنیا برای مردم بر دوق  ابرهایآهنا  که
گّيد زیرا خودشان چني چیزی را ی خود آهنا صورت میطبیعتًا اب اراده ،گّيند که این موضوعمی

کاری و پیامدهای خ ف ،سوزآید که یک پدر مهرابن و دلچه بسیار پیش می .مناینددرخواست می
ر پی داشته برای او د مشیتگّيد هر چند ممکن است این کار زمحت و اشتباه فرزندانش را بر عهده می

وضعیت که طور  ها و کشته شدن در راه خدا را برای او رقم بزند مهانو حتی گاهی اوقات رن  ،ابشد
 ،و این از آن رو است که پدر چشم امید دارد که در هنایت کار ،نیز مهي گونه است  حسي

ه که خون پدرشان آورند مگر آن گاچه بسا که بسیاری عهد را به خاطر منی .فرزندانش اص   شوند
 .شود بر این که آهنا عهد و پیمان را به اید آورندیعنی ول ی خدا بر زمي رْخته شود و این کار عاملی می

ی بسیاری که خداوند اراده فرمود ات او را سببی برای ایدآوری عده  بینیم که امام حسياز این رو می
در پیش  ،شودکه به مکان  بع شدنش منتهی می  کند و مسّيی راح  را رها می ،از خ یَ قرار دهد

 .گّيدمی
هر چند  ،انددار تبیي آن شدهعهده موضوعی است که ا مه ،اما ارتباط سنگ اب گناه آدم

ممکن است چند صباحی در گذشته بر مردم  ،این مسئله بنا بر علتی که خداوند سبحان اراده فرموده
پیامر  .اندی سنگ اب گناهان خلَ را نیز بر عهده گرفتهیي رابطهمهچني تب ا مه .پوشیده مانده ابشد
این موضوع را تشریع   یعنی هنگامی که سنگ را بوسید ترین بیان عملی اب واضع خدا حضرت حممد

را   بیانی برای کسانی است که بصّيت دارند و کارهای حضرت حممد ،فرموده است و البته این عمل
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نه مهانند عمر بن خطاب که به صراحت  ،ایبنددرمی ،کندمانه عمل میکه حکیم است و حکی
گوید  پرده میوی کامً  بی !سنگ را بوسیده است داند چرا پیامر خدا حضرت حممدگوید منیمی

دهد که دیده اتبد ولی فی  از این رو تن به این کار میکه نفس و حیییتش بوسیدن سنگ را برمنی
 .این کار را در حضور هزاران نفر از مسلماانن اجنام داده است حضرت حممد پیامر خدا است که

او کار  .کند که جانشي او استتواند اب آن حضرت خمالفت ورزد زیرا ادعا میعمر بن خطاب منی
آخر این چه  .دهدداند و از روی اکراه و اجبار آن عمل را اجنام میرا سفیهانه می حضرت حممد
عمر به سوی حجر آمد و آن را بوسید » :اندخباری و مسلم و امحد روایت کرده ؟!ای استمکر و حیله

و اگر ندیده  ،آوریدامن که تو فی  سنگ هستی و نه سودی داری و نه زاینی به ابر میمن می :و گفت
 .«بوسیدمتو را منی ،بوسیدتو را می بودم که رسول خدا

عمر را دیدم که حجر را » :گویدکند که میروایت میامحد اب سند خودق از سوید بن غفله 
ولی  ،رسانی و نه سودیدامن که تو سنگی هستی که نه زاینی میمن می :گفتبوسید و میمی

 .«داشترا دیدم که تو را بسیار گرامی میاابلیاسم
ست و این تصریع کرد که از این کار بیزا و متنفر ا ،بنابراین عمر بن خطاب وقتی حجر را بوسید

 ارد در حالی که او شاهدی بر بندگان بر عهد و میاا  گرفته شده از آانن سنگ را خوار و سبک می
َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك جِنن َبيِن آَ َ  جِنن هُُه رِِهْم ُذرِّیرََّتُهْم َوَأْ َهَدُهْم َعَلى أعنُفِسِهْم أََلْسَه  :ابشددر عام  ر  می
و پروردگار تو از پشت بنی ) ،(1)ى َ ِهْداَن َأ  تَرُق ُل ْا یَرْ َ  اْلِقَیاجَنِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنیَ ِبَربُِّكْم قَاُل ْا بَرلَ 
  ؟آای من پروردگاراتن نیستم :شان را بّيون آورد و آانن را بر خودشان گواه گرفت و پرسیدآدم فرزندان

 (.خر بودمیید که ما از آن بیدهیم ات در روز قیامت نگویگواهی می  ،آری :گفتند
به این که عمر بن  ،فهمندهایی دارند که اب آن میای آشکار برای کسانی است که دلو این اشاره

منکر عهد و پیمان گرفته شده است و در نتیجه نفسي وی از سنگي شاهد بیزار و منزجر  ،خطاب
پس سنگي  ،حیییی است انکار کند کوشد این واقعیت را که َحَجر شاهدعمر می ،در نتیجه .است
« رسانی و نه سودیدامن که تو نه زاینی میمن می»سنگي اساس و حجر االسود را اب عبارتي  ،شاهد

پیامر خدا حضرت  ،در مهي موضع ،عمر بودند داز آجنا که مردمی که گرداگر  .دهدخماطب قرار می
ورزید داشت و نسبت به آن اهتمام فراوانی میرا دیده بودند که این سنگ را بسیار گرامی می حممد
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حتی خود آهنا تیدیس و اهتمام به این سنگ را از دین  ،کردبوسید و بر آن سجده میو آن را می
 ،درصدد جران سخنش برآمد ،اجنام آن عملاز لذا عمر پس  ،به ارث برده بودند حنی  ابراهیم
رساند خردی خواند چرا که نه سودی میسود را بیپس از آن که عمر بوسیدن حجراال ؟ولی چه حاصل
بوسیدن آن فار  از هر نوع حکمتی است و لذا عمر اب گفتار و کردار خود  ،و نه زاینی دارد

امهیت جلوه دهد و شاهد بودن آن را منتفی سازد و خواست حجراالسود را اندیده بگّيد و آن را بیمی
انمفهوم و عاری از  ،ری حضرت بر آن را موضوعی مبهمگزابر حجر و سجده ی پیامر خدابوسه

  ،رساند و نه سودی به ابر دارداالسود نه زاینی می واقعیت آن است که اگر حجر .حکمت جلوه دهد
بود که هرگز چني نیست و امکان ندارد که عمل پیامر خالی از حکمت می کار پیامر خدا

ر این سنگ به ا ن خدا و اب حول و قوت اَهی خالی از اگ ،معنا و حکمتی در بر داشته ابشد خدا
را که عمر نسبت به حجر ای چه آنبنابراین خواست و مشی ت اَهی بر آن بود که  .بودسود و زاین می

سبحان اا  .برم  سازد ،داشتدر دلش هنفته می ل به عهد و پیمان ای قا م آل حممدی موک  بنده
اق پدیدار های گفتاریدارد مگر این که خداوند آن را در لغزقان منیدر دل پنه آدمی نی ت سوء را

  .گرداندمی
امهیت حجراالسود و ارزق و فضلیت آن را اب گفتار و کردار خود بر  پیامر خدا حضرت حممد

و این در حالی  ،آن را بوسید و بر آن سجده کرد عهده گرفت و مهي بس که بدانی پیامر خدا
عظمت و  .بر هیچ جای دیگر کعبه سجده ننموده است ،جز بر حجراالسود ر خدااست که پیام

)استلموا الركن، فإنه میي اا ِف خلیه،  :فرمود امهیت این موضوع ات آن جا رسید که پیامر خدا
  (سببوسید و  )رکن را است م »یصافع اا خلیه مصافحة العبد أو الدخیل، ویشهد  ن استلمه اب وافاِ( 

ای  مانند مصافحه ،کندکنید چون او دست خدا بي بندگانش است که اب آن اب خملوقاتش مصافحه می
کنند و و آن سنگ نسبت به کسانی که او را  س می ،کندی خود میی خود و ای اب پناهندهکه اب بنده

 (1).«دهدبوسند در روز قیامت شهادت به برخورد و م قات و وفای به عهد و میاا  میمی
ی نیز شیوه ا مه .حجراالسود است زیرا این سنگ در آن کار گذاشته شده است ،منظور از رکن

 ،در بیان امهیت سنگ را اب گفتار و کردار خود ادامه دادند و بیان داشتند که سنگ پیامر خدا
نزدیک سنگ حامل کتاب عهد و پیمان است و این که آدم چهل روز گریست و جملس گریه و سوگواری 
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َوَلَقْد َعِهْداَن ِإََل آَ َ  جِنن قَرْبُل فَرَنِسَي َوَلْ عَِْد  :براپ کرد ات گناهش در نیض عهد مورد خبشش قرار گّيد
 (.و شکیبایش نیافتیم ،و ما پیش از این اب آدم پیمان بستیم ولی فراموق کرد) ،(1)َلُه َعْرجن ا

 .سیاه شد ،بود ولی در زمي به سبب گناهان بندگاناین سنگ در ابتدا مرواریدی درشت و درخشان 
و  أتکیدمهگی  ،اندابرها پیش روی اصحاب خود تکرار منوده (ا مه)این کلمات و اعمال مبارکی که 

بیان امهیت حجراالسود است و این که حجر اب گناه نستي و بلکه اب متام گناهانی که در طول مسّي 
  .ارتباط دارد ،گّيدت میت بر روی این زمي صور انسانی  
زره برراى :پرسرید  اهللَّ عبرداِبحضررتاز) :گ یدجنىاعنی روایه  ده اسه نهبنبكخاز

 ر  جنىب سریدهزهبراىو؟ یسراركا  رعنه ا قراراسهآ  رفعل  كهركىن رراحجر خداوعند
 رده اسره  ا هقررارآ  ربنردگا عهردوجنیثرا زرهبرراىو ؟ دخارجِب هاززهبراىو ؟ 
 ؟ِب رمجنتحرخ جنىوسررگر ا كهكنیدخربِبعله این جن ار  جنرااز   فدایه ؟ یسر  جاا رعنه

  :فرجن  عند  اجنا  :گ یدبکخ جنی
ُ،  َسأَْلَت َوأَْعَضْلَت ِفي اْلَمْسأََلةي َواْسَتْیَصْیَت فَاف َْهمي اْْلََواَب َوفَ ر يْ  قَ ْلَبَك َوَأْصغي مَسَْعكَ  َْك نيْن َشاَء ااَّ ُأْخري

َعْت ِفي َ ليَك الر ْكني ْت ميَن اْْلَنَّةي نيىَل آَدمَ نينَّ ااََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َوَضَع احلََْجَر اْرَْسَوَد َوهيَي َجْوَهَرِّ ُأْخريجَ  ، فَ ُوضي
یاَا ي َوَ ليَك أَنَُّه َلمَّا َأَخَذ ميْن َبيني آَدَم  یاَاَ  ِفي َ ليَك ليعيلَّةي اْلمي ُم اْلمي َي َأَخَذ ااَُّ َعَلْیهي ميْن ظُُهوريهيْم ُ ر يی ََّتُهْم حي

، َوِفي َ ليَك اْلَمَكاني تَ رَاَءى ََهُْم، َوميْن َ ليَك اْلَمَكاني یَ ْهبيُ  الطَّّْيُ َعَلى اْلَیا يمي  َفَأوَُّل َمْن یُ َبایيُعُه َ ليَك  ،اْلَمَكاني
، َوُهَو الشَّاهيُد  ،ااَّي َجْرَ يیُل الطَّا يُر َوُهَو وَ  ليیُل َعَلى اْلَیا يمي َونيىَل َ ليَك اْلَمَیامي ُیْسنيُد اْلَیا يُم َظْهَرُه َوُهَو احْلُجَُّة َوالدَّ

، َوالشَّاهيُد َعَلى َمْن أَدَّى نيلَْیهي اْلميیاَاَ  َواْلَعْهَد الَّذيي  ُ َعَلى اْلعيَبادي.ليَمْن َوافَاُه ِفي َ ليَك اْلَمَكاني  َأَخَذ ااَّ
یاَا ي َوجَتْديیدًا ليْلَبْیعَ  ْستيَ ُم فَليعيلَّةي اْلَعْهدي جَتْديیدًا ليَذليَك اْلَعْهدي َواْلمي ةي ليُیَؤد وا نيلَْیهي اْلَعْهَد الَّذيي َوأَمَّا اْلُیْبَلُة َواالي

یاَا ي فَ َیْأُتوُه ِفي  َذا َعَلْیهيْم، أَ اَل تَ َرى َأَخَذ ااَُّ َعَلْیهيْم ِفي اْلمي  ُكل ي َسَنٍة َویُ َؤد وا نيلَْیهي َ ليَك اْلَعْهَد َواْرََمانََة اللََّذْیني ُأخي
ِي َوَوااَّي َما یُ َؤد يي َ لي  ْلُمَوافَا یاَاقيي تَ َعاَهْدتُُه ليَتْشَهَد ِلي ابي یَعتيَنا، َواَل  َك َأَحّد َغّْيُ أَنََّك تَ ُیوُل أََماَنِتي أَدَّیْ ُتَها َومي شي

یَعتيَنا، َونين َُّهْم لََیْأُتوُه فَ َیْعريفُ ُهْم َوُیَصد يقُ ُهْم، َوَيَْ  یاَاَ  َأَحّد َغّْيُ شي تيیهي َغّْيُُهْم فَ یُْنكيرُُهْم َحفيَظ َ ليَك اْلَعْهَد َواْلمي
ْْلَْفري َواْْلُُحودي َواْلُكْفري، َوُیَكذ يبُ ُهْم َوَ ليَك أَنَُّه مَْ حَيَْفْظ َ ليَك َغّْيُُكْم، فَ َلُكْم َوااَّي   َیْشَهُد َوَعَلْیهيْم َوااَّي َیْشَهُد ابي

ي ْم یَ ْوَم اْلیيَیاَمةي اَي ُة اْلَباليَغُة ميَن ااَّي َعَلْیهي َُ َواَل َوُهَو احْلُجَّ َّ َوَعْیَناني ِفي ُصوَرتيهي اْرُوىَل یَ ْعريفُُه اْْلَْل ُء َولَُه ليَساّن اَنطي
َد اْلَعْهَد َواْلميیاَاَ  عيْنَدُه  ييْفظي اْلَعْهدي َواْلميیاَا ي َوأََداءي اْرَ ی ُ  َمانَةي، َوَیْشَهُد َعَلى ُكل ي ْنكيرُُه، َیْشَهُد ليَمْن َوافَاُه َوَجدَّ
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ْنَكاري. ْلُكْفري َواإْلي َي اْلميیاَاَ  ابي  َمْن أَْنَكَر َوَجَحَد َوَنسي
َرَجُه ااَُّ ميَن اْْلَنَّةي فَ َهْل َتْدريي َما َكاَن احلََْجُر ؟ قُ ْلُت: اَل، قَاَل: َكاَن َمَلكًا ميْن ُعَظَماءي َفَأمَّا عيلَُّة َما َأخْ 

یاَاَ  َكاَن َأوََّل َمْن آَمَن بيهي َوأَقَ رَّ  ُ  َ ليَك اْلمَ اْلَمَ  يَكةي عيْنَد ااَّي، فَ َلمَّا َأَخَذ ااَُّ ميَن اْلَمَ  يَكةي اْلمي َلُك فَاَّتَََّذُه ااَّ
ََ َأْن ُاَد يُدوا عيْندَ  یاَاَ  َوَأْوَدَعُه عيْنَدُه َواْسَتْعَبَد اْْلَْل یعي َخْلیيهي َفأَْلَیَمُه اْلمي ینًا َعَلى مجَي ق ْرَاَر أَمي ُه ِفي ُكل ي َسَنٍة اإْلي

یاَا ي َواْلَعْهدي الَّذيي َأَخَذ ااَُّ َعَلْیهيْم، ُُثَّ َجعَ  ْلمي ق ْرَاَر ِفي  ابي َلُه ااَُّ َمَع آَدَم ِفي اْْلَنَّةي یُذَك يرُُه اْلميیاَاَ  َوُاَد يُد عيْنَدُه اإْلي
یاَاَ  الَّذيي َأَخَذ ااَُّ   َعَلْیهي َوَعَلى ُوْلديهي ُكل ي َسَنٍة، فَ َلمَّا َعَصى آَدُم َوُأْخريَج ميَن اْْلَنَّةي أَْنَساُه ااَُّ اْلَعْهَد َواْلمي

ی يهي َوَجَعَلُه اَت يهاً َحّْيَاَن، فَ َلمَّا اَتَب ااَُّ َعَلى آَدَم َحوََّل َ ليَك اْلَمَلَك ِفي ُصوَرِي ُدرٍَِّ   ُمَحمَّدٍ لي  بَ ْیَضاَء فَ َرَماُه َوليَوصي
َْر ي اَهْيْندي، فَ َلمَّا َنظََر نيلَْیهي آَنَس نيلَْیهي َوُهوَ  ُ  ميَن اْْلَنَّةي نيىَل آَدَم َوُهَو ِبي ْكاََر ميْن أَنَُّه َجْوَهَرِّ َوأَْنطََیُه ااَّ اَل یَ ْعريفُُه ِبَي

؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َأَجْل اْسَتْحَوَ  َعَلْیَك الشَّْیطَاُن َفأَْنَساَك  يْكَر َرب ي  َك، ُُثَّ َ َوََّل نيىَل فَ َیاَل َلُه: اَی آَدُم، َأ تَ ْعريُفيني
یاَاَ  َوَبَكى ُصوَرتيهي الَِّتي َكاَن َمَع آدَ  یاَاُ  ؟ فَ َوَثَب نيلَْیهي آَدُم َو ََكَر اْلمي َدَم: أَْیَن اْلَعْهُد َواْلمي َم ِفي اْْلَنَّةي فَ َیاَل آلي

، ُُثَّ َحوََّلُه ااَُّ نيىَل َجْوَهَرِي احلََْجري  یاَا ي ْلَعْهدي َواْلمي ق ْرَاَر ابي َد اإْلي ي ُدرًَِّ َوَخَضَع لَُه َوقَ بََّلُه َوَجدَّ ءُ، بَ ْیَضاَء َصافيَیًة ُتضي
 بيهي َمكََّة َفَما زَاَل َفَحَمَلُه آَدُم َعَلى َعاتيیيهي نيْجَ اًل َلُه َوتَ ْعظيیماً، َفَكاَن نيَ ا أَْعَیا مَحََلُه َعْنُه َجْرَ يیُل َحَّتَّ َوافَ 

ق ْرَاَر لَُه ُكلَّ یَ ْوٍم َولَْیلَ  َكََّة َوُاَد يُد اإْلي َنَُّه ََيَْنُس بيهي َي ؛ ري ٍة، ُُثَّ نينَّ ااََّ َلمَّا بَ ىَن اْلَكْعَبَة َوَضَع احلََْجَر ِفي َ ليَك اْلَمَكاني
، َوِفي َ ليَك اْلَمَكاني أَْلیَ  َي َأَخَذ اْلميیاَاَ  ميْن ُوْلدي آَدَم َأَخَذُه ِفي َ ليَك اْلَمَكاني یاَاَ  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل حي َم اْلَمَلَك اْلمي

حلََْجَر ِفي َ ليَك ليَك َوَضَع ِفي َ ليَك الر ْكني َوََنَّى آَدَم ميْن َمَكاني اْلَبْیتي نيىَل الصََّفا َوَحوَّاَء نيىَل اْلَمْرَوِي َوَوَضَع اَوليذَ 
َع احلََْجُر ِفي الر ْكني َكرََّ ااََّ َوَهلَّلَ  لتَّْكبيّيي الر ْكني، فَ َلمَّا َنظََر آَدُم ميَن الصََّفا َوَقْد ُوضي ُه َوجَمََّدُه فَليَذليَك َجَرتي الس نَُّة ابي

یاَاَ  َواْلَعْهَد ُدوَن َغّْيي  َ َواْستيْیَبالي الر ْكني الَّذيي فيیهي احلََْجُر ميَن الصََّفا، فَإينَّ ااََّ أَْوَدَعُه اْلمي َنَّ ااَّ هي ميَن اْلَمَ  يَكةي؛ ري
یاَاَ  َلهُ  یَّةي اْصَطكَّْت فَ رَا يُا اْلَمَ  يَكةي، َفَأوَُّل َمْن َأْسرََع  لر بُوبيیَّةي َوليُمَحمَّدٍ ابي  َلمَّا َأَخَذ اْلمي ْلَوصي يٍ  ابي

لن ُبوَِّي َوليَعلي ابي
ق ْرَاري َ ليَك اْلَمَلُك مَْ َیُكْن فيیهيْم َأَشد  ُحب   ْنُه َوليَذليَك اخْ  ًا ليُمَحمٍَّد َوآلي حُمَمَّدٍ نيىَل اإْلي َتارَُه ااَُّ ميْن بَ ْینيهيْم َوأَْلَیَمُه مي

ي یاَاَ  َوُهَو اَي َّ َوَعْيّ اَنظيَرِّ َیْشَهُد ليُكل ي َمْن َوافَاُه نيىَل َ ليَك اْلَمَكاني َوَحفي اْلمي َظ ُء یَ ْوَم اْلیيَیاَمةي َوَلُه ليَساّن اَنطي
یاَاَ (   .اْلمي
و   بدار فار  را دلت و بدان منودى. پس گّيىپى پرسیدی و سخَّت و مشكل بسیاری مسأله از»
از  كه گوهری بود را ارسود حجر تعاىل و تبارك ااَّ تو را ابخر سازم. خداوند شاء فراده ات ان گوق
 در خ یَ پیمان و میاا  قرار داده شد زیرا ركن آن در و داد آدم قرار حضرت نزد و آورد بّيون اشت
 مهي منود، خداوند در  خارج هاآن صلب را از  آدم بىن ی ریه كه اىنبود. به این صورت که: زم آن
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 پرنده مكان مهي از نیز و كرد رؤیت را عهد و پیمان را اخذ منود و در این مکان ایشان هاآن از مكان
کند آن پرنده است که به خدا آید و اولي نفری که اب قا م بیعت میفرود می قا م حضرت بر

دهد در حالی که او دلیل و حجتی تکیه می قا م میام مهي ابشد. بهمی ن جر یلسوگند، مها
کند و شاهدی است بر  است برای قا م و شاهدی است برای کسی که عهدق را در آن مکان وفا می

مناید. اما کسی که در آن مکان عهد و میااقی که خداوند عز وجل  از بندگان گرفته است را ادا می
 س کردنش به جهت جتدید عهد و میاا  است؛ جتدید پیمانی به جهت ابزگردانیدنش به او،  وبوسیدن 

عهد و  آن آیند ومی حجر نزد سال هر پیمانی که خداوند در عام  ر  از آهنا گرفته است. بنابراین در
رسی می حجر به وقَّت كه كىنمنى گردانند؛ آای توجهپیمانی که از ایشان گرفته شده است را به او ابزمی

 خدا وفا منودم؟ به عهدم به كه دهى شهادت برامی منودم ات جتدید را میااقم ادا كردم و را امانتم :گوىیمى
 را میاا  و عهد آن هیچ كس ایشان از و غّي كندادا منى را عهد آن احدى ما شیعیان از غّي سوگند
 كه دیگران و كندمى تصدییشان شناسد ومی ار  ایشان آیندمى شیعیان نزدق  است. هرگاه نداشته نگه

 كسى شیعیان  ا از غّي مناید؛ به این جهت كهمى تكذیبشان و كرده انكارشان رسندمى به حضورق
 به ضرر و و علیه  ا نفع است و به خدا سوگند که به  نكرده دارىنگه و حفظ را عهد و امانت آن

 انكار و نیض را آن غّي ا و كردید وفا عهد به  ا كه دهدمى شهادت دهد؛ یعىنمى شهادت دیگران
 آانن خداوند بری حج ت ابلغه قیامت روز در حجر ورزیدند در حالی که شهادت كفر آن به كردند و
 مهان حجر هیأت این و دارد چشم و دو گوای زابىن كه حاىل در آیدمى حجر قیامت روز است. در
 كسى كنند. برای هرمنى انكارق شناسند وصورت می آن اب را او َخ ی متام كه است او او لي صورت

که به او وفا مناید و عهد و میااقی که نزد او است را اب حفظ کردنش و ادای امانت به جا آورد، 
که آن را انکار مناید و عناد ورزد و اب کفر و انکار، میاا  را فراموق    علیه هر كسى  دهد وشهادت می
 حجر اصل داىنمى این که خداوند آن را از اشت خارج منود، آای عل ت دهد. امات میمناید، شهاد

 از و الشأنحجر، َمَلکی عظیم خّي. حضرت فرمودند: :داشتم عرضه :گویدمى بكّي؟ چیست ارسود
 ودم  که ب  از نفرى اولي را اخذ منود آن ملک  م  که میاا   خداوند از وقَّت و بود م  كه بزرگان
 خ یَ میاا  و داد قرار خملوقاتش امي مجیع به آن امیان آورد و اقرار منود. بنابراین خداوند او را بر  كه
 و میاا  به سال نزد او اقرار هر در كه گرفت اقرار خملوقات متام از و قرار داد امانت رسم به او در را

در  مهنشي آدم  را سپس خداوند او .یندمنا جتدید را است گرفته هاخداوند عز وجل  از آن كه عهدى
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 شده گرفته پیمان و عهد به او نزد سال آدم هر مناید و نیز مزبور میاا  متذك ر را وى ات داد قرار اشت
 خداوند شد بّيون از اشت و منود عصیان آدم جتدید مناید. وقَّت وسیله به این را آن و كند اقرار

صیش گرفته بود و  و او گرفته بود و مهچني برای فرزندانش بر حممدمتعال آن عهد و پیمانی را که از 
را پذیرفت، آن ملک را  ی آدمخداوند توبه كه از ایدق برد و او را سرگردان و حّيان منود. هنگامى

به صورت مروارید سفیدی از اشت به سوی آدم پراتب منود در حالی که او در سرزمي هند بود. 
قدر است، شناختی م به او افتاد، اب او انس گرفت ولی بیش از این که گوهری گرانهنگامی که نگاه آد

شناسى؟   مى مرا آای آدم اى گفت: و آورد نطَ به را سنگ عز وجل  آن نسبت به آن نداشت. خداوند
 از را پروردگارت و شد غالب تو بر شیطان منتهى شناسىمى گفت: البته که مرا خّي! سنگ :گفت

و  عهد آن رفت كجا :به او گفت  و درآمد بود آدم اب در اشت كه صورتى مهان به سپس ایدت برد.
 منود و خشوع و خضوع سنگ براى و گریست و آمد ایدق به میاا  و به سوی او پرید  میاا ؟ آدم

 شفاف و به گوهری سفید او را خداوند سپس .كرد جتدید او نزد را میاا  و عهد به اقرار و بوسید را آن
 هرگاه تبدیل فرمود. آدم اب عزت و احرتام آن را بر دوق خود گرفت و محل منود و و درخشنده نوراىن و

 به ات رفتندمى منوال مهي به و كردمى محل خود اب و گرفتمى آدم از را آن شد جر یلمى خسته
را اب اقرار برای او،   عهد و میاا  شب و روز و بود مأنوس آن مك ه رسیدند. آدم در مکه پیوسته اب

سنگ را در آن مکان قرار داد چرا که وقتی  منود، بنا را كعبه خداوند عز وجل  وقَّت سپس .منودمى جتدید
خداوند تبارک و تعالی از فرزندان آدم عهد و میاا  گرفت، در آن مکان اخذ منود و در آن مکان آن 

 خداوند آدم داد. سپس قرار ركن آن در را حجر مهي علت خداوند َمَلک میاا  را در خود فرو برد؛ به
 از آدم داد. وقَّت قرار سنگ را در آن ركن و راند مروه جانب به را حو ا و صفا طرف به بیت از جاى را

 متجید را خدا و گفت ااَّ  ا ال اله ال اكر و بود، ااَّ   شده نصب ركن در كه افتاد حجر به چشمش صفا
 است، از آن در حجر كه ركىن اب رو شدنروبه هنگام در كه است علت سن تبه مهي  منود تعظیم و

او به ودیعه هناد نه در هیچ ملک دیگری؛ چرا که وقتی  در را میاا  و عهد بگویند. خداوند تكبّي صفا
پیمان   ا ؤمني و بر وصایت امّي خداوند عز وجل  بر ربوبیت خودق و بر پیامری حضرت حممد

بود که به اقرار شتاب منود و در بي  كسى   که لرزید در حالی که آن َمَلک اوليگرفت، پشت م
وجود نداشت. از این رو خداوند او را از بي  دارتر از او نسبت به حممد و آل حممدایشان، دوست

چشم بینا  آید در حالی که زابنی گوای وایشان اختیار فرمود و میاا  را در او قرار داد. او روز قیامت می
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دارد و برای هر کسی که در آن مکان عهد خود را وفا کند و میااقش را حفظ مناید، شهادت خواهد 
 (1).«داد
ی خدا شد و کارق را اب حجر آغاز کرد و به آن خامته داد وارد خانه پیامر خدا حضرت حممد 

 .حجر ابشد ( س و بوسیدن) ی خدا است مو به اصحابش نیز دستور داد که آخرین کار آهنا در خانه
حتی است م حجر در هر طواف مستحب است و  س کردن حجر ابعث آمرزق گناهان و ریزق 

االسود سجده گزارد و پس از آن که سنگ را  بر حجر پیامر خدا حضرت حممد .شودخطاها می
ترین چیز در مهم ،ددرایفت جز این که حجر االسو  تواناز اینها چه می .پیشانی بر آن هناد ،بوسید
 ؟ی خدا ابشدخانه

َناٍن، قَ  احلَْ َّ َفَكَتَب نيىَل َمْن بَ َلَغُه كيَتابُُه مميَّْن   ) ََكَر َرُسوُل ااَّي  :اَل: قَاَل أَبُو َعْبدي ااَّي َعْن َعْبدي ااَّي ْبني سي
ْسَ مي َأنَّ َرُسوَل ااَّي  .... فَ َلمَّا انْ َتَهى نيىَل َمْن َأطَاَ  احلَْ َّ .. نُ ُهْم بيَذليَك ليَیُح َّ یُريیُد احلَْ َّ یُ ْؤ ي   َدَخَل ِفي اإْلي

َناٍن أَنَُّه اَبُب َبيني َشْیَبَة، َفَحميَد ااََّ َوأَثْ ىَن َعلَ  دي اْسَتْیَبَل اْلَكْعَبَة َو ََكَر اْبُن سي ْیهي َوَصلَّى َعَلى أَبيیهي اَببي اْلَمْسجي
یَم، ُُثَّ أَتَ  یَم نيبْ رَاهي ْلَبْیتي َصلَّى رَْكَعَتْيي َخْلَ  َمَیامي نيبْ رَاهي َوَدَخَل َزْمَزَم  ى احلََْجَر فَاْسَتَلَمُه فَ َلمَّا طَاَف ابي

َفاًء ميْن ُكل ي َداٍء وَ  عًا َوشي ْنَها، ُُثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ ني  ي َأْسأَُلَك عيْلمًا اَنفيعًا َوريْزقًا َواسي َجَعَل یَ ُیوُل ُسْیٍم، فَ َفَشريَب مي
ْلَكْعَبةي اْستيَ َم احلَْجَ  ُر َعْهديُكْم ابي َْصَحابيهي: ليَیُكْن آخي ري، فَاْسَتَلَمُه ُُثَّ َخرََج َ ليَك َوُهَو ُمْسَتْیبيُل اْلَكْعَبةي، ُُثَّ قَاَل ري

 .نيىَل الصََّفا(
حررر را بیررا    رسرر ل خرردا» :فرم  ود ص  اد  روای  ت ش  ده اس  ت ک  ه ام  ام  س  نان ب  ن عب  دااز ا

عن  ررره نررره  ،رسرررداش بررره او جنیپررره برررراا هرررر نسررری نررره وار  اسرررل   رررده اسررره و عن  رررته .فرجنررر  
 ،نه هر نسی نره  ر تر اعنش هسره خ اعندا حر َّن   و آهنا را عنیر به آ  فراجنیارا ه خدارس ل

یرد  گ  و ابرن سرنا  جنی)رسید رو به س ا نعبره َّنر   جنسجدبه  ربوقتیپه ....حر را به جا آور 
ثنررررررررا گفرررررررره  رااووَّنرررررررر  وسررررررررتایشمحرررررررردراخداوعنررررررررد (؛ رِب بنرررررررری  رررررررریبه برررررررر   ،نرررررررره آ   ر

وقتررری خاعنررره .اسرررتل  َّنررر  راآ وآجنررردسررر ا حجرررربرررهسررر ه .فرسرررتا  رو ابرررراهیمپررردرشبررررو
و  اخررررررررررررررررل خ اعنرررررررررررررررردَّنررررررررررررررررازابررررررررررررررررراهیم  و رنعررررررررررررررررهجنقررررررررررررررررا َّنرررررررررررررررر   پ ررررررررررررررررهلرررررررررررررررر ا را

سررررررررر  جنند و روزا  تررررررررر  علرررررررررم از،خداوعنررررررررردا :فرجنررررررررر  سررررررررر ه،عن  ررررررررریدآ ازو ررررررررردزجنرررررررررر 
بر    نعبرهرواروبرهحرالی نره ر پیراجنرب .َّناَيجنیبیمارا را جنسئلهو ر هراز فاوگ ا ه
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ملررره و )اسرررتل   نعبرررهبررره ررراعهررردآخررررین:فرجنررر  ایراعنرررشبرررهسررر ه .ایرررن َجرررلت را بیرررا  فرجنررر  
 (1).« دخارجصفاس ابه َّن   و را استل آ س ه .ِب دحجر (ب سید 

 .«را دیدم که بر سنگ سجده منود یامر خداپ» :بیهیی از ابن عباس روایت کرده است که گفت
میام ابراهیم  دو رکعت در موضوع بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد این است که پیامر خدا

کسی که برای   .گزاردندمناز می در میام ابراهیم و ا مه هناد و پیامر خدا سن ترا در طواف 
گّيد و این به اق قرار میاالسود میابل او و در جهت قبله حجر ،ابیستد  مناز در میام ابراهیم

ای حجراالسود داللت   ای یوس  آل حممد  ی زیر بر قا م آل حممدوضو  کامل بر انطبا  آیه
َ َر َك َْكبا  َوال َّْمَه َوالَقَمَر رَأَیْرُتُهْم َِل ِإذ قاَل یُ ُسُف ِْلَبِیِه ای أََبِه ِإَّنِّ رَأَْیُه َأَحَد عَ  :دارد

در خواب ایزده ستاره و خورشید و ماه  ،ای پدر :آنگاه که یوس  به پدرق گفت) ،(2)ساِجِدین
 (.کنندام میدیدم که سجده ؛دیدم

لی سجده بیان منودم و  ،أتویل کردم  معنی این سجده را هنگامی که این آیه را بر امام مهدی قب ً 
ابشد درست مانند در اینجا به هنگام أتویل آن بر قا م برای فاطمه و سر  به ودیعه هناده شده در او می

 بنابراین در اینجا خورشید حممد ؛این که سجده برای کعبه و حجراالسودي هناده شده در آن است
ابشند که عبارتند می و فاطمه از فرزندان علی  و ایزده ستاره نیز ا مه علی ،است و ماه

ی آهنا به و سجده« حسن و حممد ،علی ،حممد ،علی ،موسی ،جعفر ،حممد ،علی ،حسي ،حسن» :از
به ویژه  ؛کنندسازی میاین معنا است که آهنا برای قا م و برای براپیی عدل و دادخواهی از مظلوم زمینه

صاحب  ،گاه که قیامت براپ شودفرید ات آنبرای احیا  حَ آن ابنویی که از زمانی که خداوند خلَ را آ
 .ابشدترین مظلومیت مینستي و عظیم
گزاری سایر خ یَ یعنی کسانی که سجده کردن به کعبه و به دنبال آن سجده کردن به اما سجده

سازی ای آشکار بر این است که آهنا مهگی برای قا م زمینهاشاره ،حجر االسود بر آهنا واجب است
َألَْ تَرَر َأ َّ اهلَل َیْسُجُد َلُه جَنن ِف  :فرمایدخدای تعالی می !چه خبواهند و چه نواهند ،کنندمی

النَّاِس وََكِثٌخ  السََّماَواِت َوجَنن ِف اْْلَْرِض َوال َّْمُه َواْلَقَمُر َوالنُُّج ُ  َواْْلَِباُل َوال ََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثٌخ جنِّنَ 
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ای که هر کس آای ندیده) ،(1)اْلَعَذاُب َوجَنن یُِهِن اهلُل َفَما َلُه جِنن جنُّْكرٍِ  ِإ َّ اهلَل یَرْفَعُل جَنا َیَ اءَحقَّ َعَلْیِه 
ها و درختان و جنبندگان و ها و هر کس که در زمي است و آفتاب و ماه و ستارگان و کوهدر آمسان

 ،ب حَ است و هر که را خدا خوار سازدو بر بسیاری عذا ؟کنندبسیاری از مردم خدا را سجده می
 (.کندای نواهد داشت زیرا خدا هر چه خبواهد مهان میدهندههیچ گرامی

خورشید و  !نواهند چه خبواهند و چه ،سازی برای وارث ای قا م هستندبنابراین مهگی در حال زمینه
عذاب بر او حمیَ شده است نیز مهچني کسی که  .کنندماه و ستارگان برای قا م میدمات را فراهم می

حرکت خ یَ و مسّي عمومی آهنا  .هر یک به فراخور حال و وضعیت خود ،ساز قا م استزمینه
البته اکار مردم نسبت به این  .کنددیدگان دادخواهی میکسی که از ستم  ؛سازی برای قا م استزمینه

 ،سود که در کعبه قرار داده شده استدقییًا مانند طوافی که گرد کعبه و حجراال ،اندموضوع جاهل
 .فهمندمنایند و اب این حال از طواف خود چیزی منیمی

 :انم سنگ در تورات و اجنیل نیز آمده است ،در اداین پیشي
 ،اید که آن سنگی که معماران رد ق منودندمگر در کتاب نوانده :گاه عیسی به آهنا فرمودآن 12»

بنابراین  19 .ابشداین کار پروردگار است و به نظر ما عجیب می (.ا شدسنگ اصلی بن)رأس زاویه شد 
هایی شایسته به گومی که ملکوت خدا از  ا گرفته و به امتی داده خواهد شد که مثرات و میوهبه  ا می
اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد کوفته و خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی   11 .ابر آورد

 (2).«کندکوبد و نرم میاو را می کسی بیفتد
در امت دیگری غّي از امتی که او آهنا را  ،در مورد آن صحبت کرده است سنگی که عیسی
اسرا یل آهنا را خماطب منوده بود یعنی بنی ملکوت از امتی که عیسی .ابشدمی ،خطاب قرار داده بود
و این سخنان را خطاب به شاگردانش که به او زیرا ا شود گرویدند ستانده می  و کسانی که به عیسی

و این سنگ به امتي مرتب  اب سنگ که به دستاوردهای  ، امیان داشتند و نیز دیگر مردمان بیان کرده بود
در میام بیان  کامً  واضع است که سخن حضرت عیسی  .شودداده می ،کنندملکوت عمل می

داری را در هنایت از کسانی که مدعی ت و این که زمامایراد شده اس (سنگ بنا)« سنگ زاویه»فضیلت 
 .منایدهستند عطا می گّيد و به امت سنگ که امت حممد و آل حممدپّيوی از عیسی هستند می
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شود را به ارتباط بي سنگ و بي امتی که در هنایت ملکوت و اپدشاهی به ایشان داده می عیسی
  .صورتی حکیمانه به تصویر کشیده است

ایشان مهچني این امت را اب بنی اسرا یل و کسانی که ادعای پّيوی از او را دارند میایسه کرده و 
سنگ را علت دادن  بنابراین عیسی .رسندبیان داشته است که اینها در هنایت به زمامداری منی

هستند  و عیسی ملکوت و اپدشاهی به امت دیگری غّي از امتی که مدعی پّيوی از موسی
اند و او را ایری دهد که به عهد و میاا  وفا کردهیعنی کسانی که حجر گواهی می ؛ اردرمیب

چه در این زمي ابشد اب براپیی حاکمیت  ،برنداند که اپدشاهی را به ارث میمهان کسانی ،اندرسانده
ا کسانی قرار دهد که گاه که خداوند از ملکوتش بر آهنا پرده بردارد و آهنا ر ها آنخدا و چه در آمسان

 .دهدکنند ای در هنایت خداوند ایشان را در اشت ملکوتی جای میدر آن نظاره می
از  خواهد این ک م را به صورت دیگری تفسّي کند و بگوید منظور عیسیکسی که مصرانه می

 .تکند و به دنبال شناخت حَ و حیییت نیسگری میدر واقع مغلطه ،این حرف خودق بوده است
اینجا نیز ممکن است یهوداین  .در مزامّي است خبواند این شخا ابید اصل ک م را که سخن داوود
ولی  .که در این صورت این مناقشه را اپاینی نیست  ؛بگویند که داوود خودق را قصد کرده است

دگار ای را که در آخرالزمان به انم پرور دهندهجنات و عیسی داوود منظور حیییت آن است که
در جاهای دیگری در اجنیل به او بشارت داده و وی را عزت داده شده و  عیسی .ابشدمیآید می
اینجا سؤالی  .خواندمی (سنگ اصلی بنا)« حجر زاویه»ی حکیم انم هناده است و در اینجا نیز بنده

که سنگ بنا    چه کسی است که سنگ بنا را شناخت ای ممکن است او را بشناسد و بداند :آیدپیش می
 ؟ی پروردگار هستندسنگ بنا در خانه ،گفته شده است که آهنا خود  آای به داوود ای عیسی ؟کیست

و آای در   ؟ی خدا هستندای در جایی دیگر به آهنا ایدآوری شده است که ایشان سنگ بنا در خانه
را هدایت کند که سنگ سنگی قرار داده شده است ات یهود و نصارا  ،ی خدا ای در هیکلی خانهگوشه

  ؟داللت دارد بر داوود ای عیسی
موجود  واقعیت آن است که چني چیزی وجود ندارد ولی در امت دیگری از فرزندان ابراهیم

بنا هنادند وجود دارد و در گوشه و  و پسرق امساعیل ی خدایی که ابراهیمو در خانه ؛است
به یک چیز داللت دارد و  متام این موارد .استیرار ایفته است ،ای که رکن عراقی انم دارددقییًا در گوشه
« سنگ زاویه»آید ای کسی که داوود در مزامّي به او اب در آخرالزمان میکه ای است  آن جنات دهنده
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  .آیداشاره کرده و گفته است که به انم پرودگار می (سنگ بنا)
 ،این 21 .خل شوم و پروردگار را سپاس گومیهای عدالت را برامی بگشایید ات دادروازه 43 ....»
گومی زیرا که مرا اجابت تو را سپاس می 24 .شوندعادالن به آن داخل می .ی پروردگار استدروازه

 (سنگ اصلی بنا)سنگي رأس زاویه  ،سنگی را که معماران رد کردند 22 .فرمودی و جنات من شدی
این مهان روزی است که  21 .منایدا عجیب میاین از جانب پروردگار است و در نظر م 29 .شد

آه ای  !جنات خبش ،آه ای پروردگار 22 .خوشی کنیم و شادمان ابشیم ،در آن .پروردگار آن را ساخت
ی پروردگار برکت  ا را از خانه .آیدمبارک ابد او که به انم پروردگار می 26 .ما را خ   کن ،پروردگار

 (1).«...دهیممی
ای است که در مهان جنات دهنده ،بیشرت بر این که مراد از سنگ بنا در تورات و اجنیل أتکیدبرای 

 این رؤای را که اپدشاه عرا  در زمان دانیال نبی ،آید و او قا م به حَ استآخرالزمان در عرا  می
  :ز استنیااین رؤای تیریباً از شر  و توضیع بی .آورممی ،دیده و آن حضرت آن را تفسّي کرده است

چه آنخطاب به اپدشاه عرا  است که در آن خوابش و تفسّي آن را طبَ  این سخن دانیال نبی
ی بزرگی ای اپدشاه تو در خواب جمسمه 94 ....» :دهدبه وی اط ع می ،در تورات موجود است

 سر آن از ط ی خالا 92 .دیدی که بسیار درخشان و ترسناک بود و در پیش روی تو بر اپ شد
های او از آهن و سا  99هایش از برن  شکم و ران ،ساخته شده بود و سینه و ابزوهایش از نیره
سنگی بدون این که   ،کردیوقتی تو به آن نگاه می 91 .اپهایش قسمتی از آهن و قسمتی از گيل بود

 .کستبه اپهای گلی و آهني آن جمسمه اصابت کرد و آن جمسمه را درهم ش ،کسی به آن دست بزند
نیره و ط  مهه اب هم ُخرد شدند و ابد  رات آن را مهچون گرد و غباری که  ،برن  ،گيل  ،گاه آهنآن 92

اما آن سنگی که به  .خیزد چنان پراکند که دیگر اثری از آن بر جای منانددر اتبستان از کاه خرمن برمی
این  96 .راسر روی زمي را پوشانیدقدر بزرگ شد که مانند کوه بزرگی گردید و س جمسمه برخورد کرد آن

 ،تو شاه شاهان هستی ،ای اپدشاه 92بود و تعبّيق را برای اپدشاه بیان خواهیم منود  (اپدشاه)خواب 
و هر جا که بنی  93 .ها به تو سلطنت و قدرت و قو ت و شکوه خبشیده استچرا که خدای آمسان

تو را بر آهنا  مهه را تسلیم تو منوده و ،آمسانبشر در آن سکونت دارند و حیواانت صحرا و پرندگان 
سلطنت دیگری روی کار خواهد آمد   ،بعد از تو 93 .تو آن سر ط یی هستی .غالب گردانیده است
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بعد از آن سومي سلطنت که جنس آن از برن  است روی کار  .که به بزرگی سلطنت تو نواهد بود
پس از آن چهارمي سلطنت است که قدرتی  11 .ردرانی خواهد کخواهد آمد که بر متام زمي حکم

آن هم مهه چیز را نرم و ُخرد خواهد   ،کندمهان طوری که آهن مهه چیز را نرم و ُخرد می .مانند آهن دارد
این  .ها قسمتی از گيل و قسمتی از آهن بودتو مهچني در خواب دیدی که اپها و انگشت 14 .کرد
طوری که آهن و گيل اب هم خملوط مهان .سمت قسمت خواهد شدق ،ی آن است که آن سلطنتنشانه

ها که قسمتی از اما انگشت 12 .آن سلطنت هم میداری از قدرت آهن را خواهد داشت ،شده بود
به این معنی است که خبشی از آن سلطنت قوی و خبشی از آن  ،آهن و میداری از گل ساخته شده بود

معنی آن این است   .ردی که آهن و گيل اب هم خملوط شده بودندتو مشاهده ک 19 .شکننده خواهد بود
ولی مهان طوری   .که اپدشاهان آن دوره کوشش خواهند کرد که خویشن را اب نسل انسان آمیخته سازند

در زمان  11 .ها هم در هدف خود موفَ نواهند شدآن ،توانند اب هم آمیخته شوندکه گيل و آهن منی
آن سلطنت  .ها سلطنتی بر اپ خواهد کرد که هیچ گاه از بي نواهد رفتانخدای آمس ،آن اپدشاهی

برد و خود ات ابد ابقی از بي می کل یها را به  متام این سلطنت ؛هرگز مغلوب هیچ ملتی نواهد شد
نیره و  ،گل  ،برن  ،تو دیدی که سنگی بدون دخالت دست از کوه جدا شد و آهن 12 .خواهد ماند
این  .در آینده اتفا  خواهد افتاد اپدشاه را آگاه ساخته استچه آنخدای بزرگ از  .کرد  ط  را ُخرد

 (1).«حَ و تعبّيق دقیَ است ،خواب
ای که هیکل ابطل و زمامداری طاغوت و شیطان بر این زمي را درهم بنابراین سنگ ای جنات دهنده

ایبد  ر آخرالزمان و در عرا  ظهور مید ،شودشکند و در حکومت او حَ و عدل در زمي منتشر میمی
این مهان سنگی است که ُبت ای زمامداری طاغوت و ااننی ت  .که این معنا در خواب دانیال واضع است

هیچ یک نه  و نه داوود این در حالی است که نه عیسی .سازدکند و ویران میرا از اصل برمی
شان مهان سنگ بنابراین امکان ندارد که هیچ کدام ؛ودندبه عرا  فرستاده شده بودند و نه در آخرالزمان ب

شود که سنگ بنایی که در بلکه از متام مطالب پیشي به روشنی مشخا می .بنای مزبور ابشند
ی بیت اا احلرام در مکه هناده مهان حجراالسودی است که در گوشه ،یهودیت و نصرانیت وجود دارد

  .شده است
و  ،ی و مناد موک ل بر عهد و پیمان استجتل   ،ی خدا قرار داده شدهخانه حجر االسودی که در رکن
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فر  کر کرده مهان سنگ بنایی است که داوود و عیسی اند و این مهان سنگی است که در سي
است که  ای مهدی اول مهان قا م آل حممد ،او ؛سازدحکومت طاغوت را منهدم می دانیال
در  ،وارد شده است و اهل بیت ایشان امر خدا حضرت حممدهای پیطور که در روایتمهان

 .آیدآخرالزمان می
 و الس م علیکم و رمحة اا و برکاته

  . ه 4191شوال  - امحداحلسن

 ا  ع توگ   رِبرهنلید آغاز گفه  ،زخه  د  بر اانعنّیه ،هنسا  غروب  لیل غم :129پرسش 
صبع و شب بر قوم لوط گذر گوید که ما ما میبه  عز وجل  صافات خداوند  یدر سوره - 1
 ،گذرید ا بر آهنا می) ،(1)َوِِبللَّْیِل َأَفَل تَرْعِقُل  َ  *َوِإعنَُّكْم لََتُمرُّوَ  َعَلْیِهم جنُّْصِبِحنَی  :کنیممی

ی است ای ماد   ؟این عبور کردن به چه صورت است (.؟کنیدآای تعیل منی ،گاهانابمدادان * و شام
 ؟ارتباطی دارد ،شودهنگام مغرب بر ما مستولی می این قضیه اب غم و اندوهی که و آای ؟یملکوت
 یهای آخر سورهآیهالکرسی و  آیه دارای آای مداومت بر مناز ؟ت غالب شومچگونه بر ااننی   - 2

ني چهم .ترین راه داللت کنیدکنم مرا بر کواتهخواهش می ؟آای ختومات مفید است ؟حشر مفید است
 .چشم امید توفیَ ایفن را دارنداز  ا التماس دعا دارم برای خودم و کسانی از برادرامن که 

ها به جای این  دعوت میانی را آغاز کنم و دل یگو درابرهو مرا بر کلیدی که اب آن گفت !سرورم - 5
ری از مردم در ابتدا ام که بسیابسیار مشاهده کرده !سرورم .فرماآن را بپذیرد داللت  ،دور شوندکه 
دوم از دعوت بیزاری  یکنند ولی بعد از آن و تیریبًا در مهان جلسهآن را قبول می (اول یجلسه)
 .شوندجویند و از آن منزجر میمی

 زینب :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .سلم تسلیماً و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و  ،و احلمد ا رب العا ي
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ها پیش آن را ابیست مدتلي سایت میؤ مس .امجواب داده سؤالقبً  به این  -1 سؤال ج اب
را  لشکراینش ،که لعنت خدا بر او ابدزمانی است که ابلیس   ،وقت مغرب .کردندبرای  ا ارسال می

  :در آن هنگام بگوید مؤمنارت است  .سازدپراکنده می
ومییت وحيیي وهو حي ال  ،له ا لك وله احلمد حيیي ومییت ،ده ال شریك لهال اله نال ااا وح

 میوت بیده اْلّي وهو على كل شيء قدیر
هر ستایش  و او اپدشاهی از آني  ،یگانه است و شریکی ندارد ،هیچ معبود جز اا نیست

 کهاست   ایاو زنده در حالی کهمّياند گرداند و میزنده می ،ستا نیکویی خمصو  او
  .ستا و او بر هر کاری تواان ،ستا خّي و نیکی فی  به دست او ،مّيدمنی
 .مرتبهده 

ولی برای قرار دارد  منی تدر مسّي مبارزه اب  ،به جا آوردن عبادات و دعا کردن - 2 سؤالج اب 
و  فی  به عبادت و دعا اکتفا نکن بلکه در این زمینه ابید اخ   وجود داشته ابشد ،منی تجنگ اب 

انسان به اپاین خود برسد  یات جایی که اراده ،م گرددانسان مید   یابید خواست اَهی بر خواست و اراده
  .و عمل به آن ابقی مناند وندخدا یآدمی چیزی جز ارادهبرای و 

 ا برای  . ا فی  تبلیغ استی وظیفه ا نیست بلکه  یهدایتي آانن بر عهده -5 سؤالج اب 
توانید حَ را برای هر انسان و از هر دین و مذهبی یل و برهان در اختیار دارید که میقدر دل حَ آن

چه برسد به  ،کندها و هندوها اثبات میبوداییبرای اتن را ای دارید که حَهحتی ادل   .اثبات کنید
بنای اخ   اساس رفتار  ا اب مردم ابید بر م .مذاهب مسلمي و دیگران یهیهوداین و مسیحیان و عام  

هنان دارند را برم   ،در ابطنچه آنکنند و در واقع به خود بد می ،ادبی کنندکو ابشد زیرا اگر آهنا بیین
 .سازندمی

ات  ،زیربنای فعالیت و تبلیغ  ا برای مردم است ،مهچني اخ   و نزدیکی به خدا و طلب رضای او
خداوند  ا را توفیَ  .و در آن خّيی کاّي قرار دهدبرکت گرداند به این ترتیب خداوند عمل  ا را اب

 !ایری دهدرا اب  ا ش اتن مناید و دیناتن را استوار سازد و ایریهایعنایت فرماید و گام
  امحداحلسن





 های فقهیپاسخ :حمور دوم

 .اسهنر ه از واج ِب زعنی نه قبل ِب او زان  :523پرسش 
 س م علیکم و رمحة اا و برکاته

 .لهم صل علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ کاّياً ال
مال و خانواده و فرزندان و هر اب جان و جسم و  .س م بر تو ابد !جامن فدای تو !سرور و موالمی

  .کنماب تو جتدید بیعت می ،دارمچه آن
این دو از هم جدا شده اگر چندین سال پیش اب زن شوهرداری زان شده ابشد و  :ی دارمسؤال !سرورم

بفهمد  به طور اتفاقی اب هم برخورد کنند و مرد  ،و به درگاه خدا توبه کرده ابشند و پس از مدت زمانی
  ...است ست مردها هاکه شوهر زن سال

 .ابشممی ا انتظار اپسخ چشمو هستیم  امام مهدی ابر منتظر ایری  شکچشمانی ااب 
 :گسخ

 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

ازدواج  یعنی )دار اگر اب زن شوهر  لیو  ،شودحرام منی کسی که اب زنی زان کند ازدواج اب آن زن بر او
  .گرددات ابد بر او حرام می ،رجعیه است زان کند یای زنی که در عده (کرده
 الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو 

  امحداحلسن
  . ه 4191 ی الیعده 

 حکم صدقه :550پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 
 .و الص ِ علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي ،احلمد ا رب العا ي

از طرف برخی از موضوعی که  ،به اسم گروهی از انصار .س م بر مردان هدایت و رمحة اا و برکاته
اب توجه به این که  .ییبدون هیچ استانا ،صدقه بر مهه واجب است ؛کنیممی سؤالبرادران مطر  شده 
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صدقه دادن به  ،دهنددر میان ما کسانی هستند که به انن شب خود حمتاجند و دیگران به او صدقه می
 .گروهی از انصار ؟اماال این افراد چه حکمی دارد

 ا عر   موسی  :فرستنده

 :گسخ

 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

  .ابشدمستحب می ،مخس و زکات است و صدقه ،واجب .خداوند  ا را بر هر خّيی موفَ بدارد
از کسانی که  .داردبیت ا ال  حیی در ،کسی که از حلاظ مالی در مضییه است و انن شب ندارد

 آهنا مستحیششاء اا  ان و کنم حیو  فیرا را به آهنا برسانندول بیت ا ال هستند خواهش میؤ مس
 .هستند

  .و الس م علیکم و رمحة اا و برکاته
  سنامحداحل                                                                                     

  . ه 4191 ی الیعده  

  ار  د  عذرخ اهی از گناه و للب  عا براا فرزعند :551پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 

م ا مه و مهدیي و سل   ،طاهر اوان و فرستادگان و اهل بیت طیب و درود و س م بر اشرف پیامر 
 .کاّياً   تسلیماً 
  .لیکم و رمحة اا و برکاتهس م ع !میانی آل حممد !سرور و موالمی ....اما بعد

ف لی اا از انصار  ا هستم و به بیعت اب  ا مشر  ن لیل حیّي  یاینجانب بنده !سرور و موالمی
در قدیر مسئلت دارم که شهادت  م و از خدای علی  هست و اکنون سرابزی از سرابزان  ا ،امشده
 و اما !فضل دعای  ا برای من ای آقای منبه خواست خدا و به  ؛ر گرداند ا را برامی مید  گاه پیش

 :من داستان
بر  ،که لعنت خدا بر او ابدام و شیطان  ای هستم که در جوانی گناهان زایدی مرتکب شدهمن بنده

بعد از آن ابرها از آن  .اله بودم خطایی اب زنی اجنام دادس 41این نفس حیّي وقتی که  .بود مسل  من 
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ام را هاز من سر زده بود از او خواستم  م  چه آناببت  .پوزق مرا نپذیرفتزن عذرخواهی کردم ولی او 
 ا را به مادرت زهرا  !سرورم .بری کند ولی او زیر ابر نرفت و من ات مهي حلظه به عذاب وجدان گرفتارم

  .این مشکل اول .آخرت در آن است ارشاد منایی خّيچه آندهم مرا به قسم می
کنی کسی دامن که قبول منیانصار می یمن به واسطه !سرورم ....مام مشکل دومو ا !سرور و موالمی

سرور و  .دیگری خماطب قرار دهمطور توامن  ا را سرورم و موالمی خطاب کند ولی من منیلفظ  ا را اب 
ی  ا را به گلو  !سرورم ؟آای نصیحتی دارید .خواهمی برای این دو مشکل میاز  ا راه حل   !موالمی
واا  !سرورم .و نسل صاحلفرزند داشن دهم که برای من دعا کنی به توفیَ و حسي قسمت میی بریده

از این زندگی دنیا به جز بچه چیز دیگری  !سرورم .نوشتم اشکم جاری بودوقتی این انمه را می
ا به گلوی حسيي برای ابر دوم  ا ر  !سرورم .ابشماز حسودان ترسم که واا می !سرورم .خواهممنی

سرور و  .عطا فرمایددهم که خداوند جل ج له را خبوانی که فرزندی به من لب قسم می مظلوم و تشنه
 .خواهمکشید از  ا بسیار بسیار عذر میبه درازا  از این که مطلب  !موالمی

و آل حممد اال مة اللهم صل علی حممد  .و الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهماجرای من بود سرورم این 
  .و ا هدیي و سلم تسلیماَ 

 م د :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

  ْا أعنْرُفَسُهْم ذََكُروْا اهللَ َلمُ َوالَِّذیَن ِإَذا فَرَعُل ْا فَاِحَ ة  َأْو هَ  :فرمایدخدای متعال در مورد گناهان می
و کسانی که ) ،(1) َوَلْ ُیِصرُّوْا َعَلى جَنا فَرَعُل ْا َوُهْم یَرْعَلُم  َ یَرْغِفُر الذُّعنُ َب ِإالَّ اهللُ  فَاْسَتْغَفُروْا ِلُذعنُ ِِبِْم َوجَنن

هان خویش کنند و برای گناخدا را اید می ،چون مرتکب کاری زشت شوند ای به خود ستمی کنند
چه آنآگاهند در  (به زشتی گناه)و چون  ؟خواهند و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزدآمرزق می

 (.اپ فشاری نکنندکردند می
 یَرْغِفُر  ِإ َّ اهللَ  تَرْقَنطُ ا جِنن رَّمْحَِة اهللِ ُقْل اَی ِعَباِ َي الَِّذیَن َأْسَرُف ا َعَلى أعنُفِسِهْم اَل  :فرمایدمی و نیز

                                                                                                                                                           
 .112 :آل عمرا  - 1



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 91 

یع ا ِإعنَُّه ُهَ  اْلَغُف ُر الرَِّحیمُ  از  ،ایدای بندگان من که به زاین خویش اسراف کرده :بگو) ،(1)الذُّعنُ َب َجَِ
 (.او آمرزنده و مهرابن است ؛آمرزدی گناهان را میرمحت خدا مأیوس مشوید زیرا خدا مهه

مهچني دعای امام زین  .ت هندرمحتش بر تو من   گناهت را بیامرزد و اب  اتل شو به خداوند متوس  
 :این دعا را بعد از مناز شب و بعد از مناز صبع قرا ت منا .العابدین در روز دوشنبه را خبوان

 ْلحد ولیه القیاجنة ی   تبعثين وأ  عبیدك، جنن لعبد رقبيت ِف  ین كل عين تتحمل أ  أسنلك اهلي
 ج ا  ای رحیم ای رؤو  ای عين، راض وأعنه ألقاك حَّت ابه یطالبين جنظلمة أو  ین رقبيت ِف عبیدك جنن
 ال إعنه العظیم الذعنب ِل اغفر رحیم ای رمحن ای اهلل ای وكرجنك، جب  ك َجیع ا كلها ذعن ِب ِل اغفر كرَي ای

 علرى صرل فرارج ه لرك  رریك وال فرا ع ه غرخك إلره ِل جنرا عظریم ای العظریم، إال العظریم الرذعنب یغفرر
 .اْلفي بلطفك وأحذر أخا  ومما فیه أان مما وخلصين حممد وآل حممد

رها منایی و مرا در  ،منامی مرا از متام دیونی که از بندگانت بر گردمن استاز تو درخواست می !ابراَها
حالی روز قیامت مبعوث منایی که از سوی هیچ یک از بندگانت ديین ای شکایتی بر گردمن نباشد که از 

ای  ،ای رؤوف .در حالی که از من راضی و خوشنود ابشی اق مناید ات تو را م قات کنممن مطالبه
ای  ،ای رمحن ،ای اا .امرزیجود و کرمت متامی گناهان مرا ببخش و ب اب ،ای کرمی ،ای خبشاینده ،رحیم

خدایی جز تو  ،ای عظیم .خبشایدمنی ،رحیم گناه بزرگ مرا ببخش و بیامرز که گناه بزرگ را جز بزرگ
بر حممد و آل حممد درود و  .یچ شریکی نداری که از او چشم امید داشته ابشمندارم که خبوامنش و ه

 ،منامیپرهیز میترسم و میچه آندر آن هستم و از چه آنمرا از  ،صلوات فرست و به لط  پنهانت
 !خ   فرما

ه ت هند براستي و آمرزشی از جانب خودق بر  ا من   یمنامی که اب توبهو از خداوند مسئلت می
او  .هند من تو اب نسل صاحل بر  ا  ؛طوری که دیگر گناهی بر  ا مناند که اببت آن ابزخواست شوی

 .ایور من است و او دوست شایستگان است
 . م علیکم و رمحة اا و برکاتهو الس

 :مفید خواهد بود کتاب متشااات است که برای  او جواب زیر از   سؤال

  :سؤال
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 اهللَ  ِإ َّ  تَرْقَنطُ ا جِنن رَّمْحَِة اهللِ ُقْل اَی ِعَباِ َي الَِّذیَن َأْسَرُف ا َعَلى أعنُفِسِهْم اَل  :یدفرمامیمتعال خدای 
یع ا ِإعنَُّه ُهَ  اْلَغُف ُر الرَِّحیمُ  ای بندگان من که به زاین خویش اسراف   :بگو) ،(1)یَرْغِفُر الذُّعنُ َب َجَِ

و  (او آمرزنده و مهرابن است ؛آمرزدی گناهان را میرا خدا مههاز رمحت خدا مأیوس مشوید زی ،ایدکرده
ْن َعَذاٍب ْ جَنَنا َأِجیُب ا َ اِعَي اهللِ اَی قرَ  :فرمایدنیز می  َوآجِنُن ا ِبِه یَرْغِفْر َلُكم جنِّن ُذعنُ ِبُكْم َوِجُِرُْكم جنِّ

اتن و امیان بیاورید ات خدا گناهانی به خدا را اپسخ گویید و به اکنندهاین دعوت ،ای قوم ما) ،(2)أَلِیمٍ 
دهد و گناهان را می  یغفران مهه یاول وعده یآیه .(را بیامرزد و  ا را از عذابی دردآور در امان دارد

 ؟مجع کرداب یکدیگر را آیه توان این دو چطور می .برخی گناهان را ،دومی

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 
 و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي ،و احلمد ا رب العا ي

حیو  به صاحبان آهنا و بری   یشود مگر اب اعادهگناهانی که بي  ا و بندگان است خبشیده منی
اتن را خدا گناهان)« یَرْغِفْر َلُكم جنِّن ُذعنُ ِبُكمْ » :است که کل یاین یک قانون   .ایشانکردن  مه از 

برای خبشش گناه مربوط به اما  ،خبشدست میا ناهانی را که بي خوداتن و اویعنی خداوند گ (بیامرزد
در دعای روز  .حیو  به صاحبان آهنا نیست یای جز به دست آوردن برا ت  مه و اعادهچاره ،بندگان
  :است آمده  که منسوب به امام زین العابدین  دوشنبه

أو أجَنة جنن إجنائك كاعنه له  ،عبیدكفنَيا عبد جنن  ،وأسنلك ِف جنظال عبا ك عندي ....
أو غیبة اغتبته  ،قبلي جنظلمة هلمتها إایه ِف عنفسه أو ِف عرضه أو ِف جناله أو ِف أهله وولده

وحیا    ،أو أعنفة أو محیة أو رایء أو عصبیة غائبا  كا  أو  اهدا   ،أو َتاجنل علیه ِبیل أو ه ى ،ِبا
فنسنلك ای جنن َيلك  .والتحلل جننه ،یهوضا  وسعي عن ر ها إل ،فقصرت یدي ،كا  أو جنیتا  

وأ   ،وجنسرعة إَل إرا ته أ  تصلي على حممد وآل حممد ،احلاجات وهي جنستجیبة مل یئته
وال تضرك امل هبة ای  ،وِتب ِل جنن عندك رمحة إعنه ال تنقصك املغفرة ،ترضیه عين ِبا  ئه

                                                                                                                                                           
 .21 :زجنر - 1
 .11 :احقا  - 2
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 (1).أرحم الرامحنی
ای از پس هر بنده ،منامیاز تو درخواست میو ادای حیو  بندگانت را که بر عهده دارم  ...

بندگانت و هر کنیزی از کنیزانت که او را نزد من حیی اپمیال شده ابشد که در آن به جان ای 
میل خود ای به ام ای ام ای غیبتی از او کردهاق ای فرزندق ستم روا داشتهآبرو ای مال ای خانواده

این بنده ای کنیزت  ،ام تعصب بر او ابری هنادهخواهش دل ای تکر ای غضب ای خودمنایی ای
رسد از پرداخت آن و دستم کواته شده و وسعم منی ،زنده ابشد ای مرده ،غایب ابشد ای حاضر

و آن  ،ستا خواهم ای کسی که رفع نیازها در اختیار اواز تو می ،حَ ای طلب ح لیت از او
اق شتاابنند که بر حممد و خاندان اراده پذیر و به جانبحاجات در میابل مشی ت او اجابت

ی و نم هر گونه که خواهی از من راضی گردااهحممد درود فرستی و آن بنده را که بر او ستمی کرد
آمرزیدن از تو نکاهد و خبشیدن به تو زاین  را کهچ ،فرماییاز جانب خود مرا رمحت عطا 

  !ای مهرابن ترین مهرابانن ،نرساند
به  ،آمرزدگناهانی که بي  ا و بندگان است را اب دعا و توسل به درگاه او می  یعنی خدای سبحان

و  (ابشد رسد و دستم کواته شدهناگر وسعم )گرداند این صورت که او حیو  را به صاحبان آهنا برمی
 .«شودگناهان آمرزیده می  یو اب او مهه» :این یک قانون ویژه و خا  است

جَنن َذا الَِّذي  :فرمایدمیمتعال  وندخدا .گناهان وجود دارد  یمههخبشایش  اینجا راه آسانی برایدر 
کیست که ) ،(2) یَرْقِبُض َویَرْبُسُ  َوِإلَْیِه تُرْرَجُع  َ َلُه َأْضَعاف ا َكِثخَة  َواهللُ  قَرْرض ا َحَسن ا فَرُیَضاِعَفُه یُرْقِرُض اهللَ 

خدا تنگدستی دهد و توانگری خبشد و  ا به  ؟ایدبه خدا قر  نیکو دهد ات خدا بر آن چند برابر بیفز 
 (.گردیدسوی او ابزمی
  ایشاناز چني هماست و « امام یدرابره صله» که این آیهاست  شده روایت   از اهل بیت

م آل حممد حي به طور خا  رَ  ،رحم است و منظور از رحم یدرابره صله» :کهروایت شده است  در 
ست  وند اامام به عنوان قر  دادن به خودق اید کرده و این خدا یصله خدای سبحان از .«ابشدمی
  .پردازدبدهی را میاین که 

و  ،اب کار کردن به مهراه او یصله ،اب مال یصله :از مجله ،های خمتلفی داردامام صورت یصله
                                                                                                                                                           

 ا سجا یه.صحیفه -1
 .262 :بقره -2
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 . برای اثبات حَ امام (گفتار و عمل)دندان و زابن جهاد در پیشگاه او اب ی صله
جسم آدمی را به  ،ست زیرا کار کردنا کار کردن اب امام برتر از دادن مال به اوکنم که  می أتکید

ا به از بي رفن جسمش چه بس ،جهاد کنددندان و زابن اندازد و اگر در پیشگاه امام اب ت میمشی  
 .منجر شود
عظیمی گشوده  ابب چرا که ؛ابشد (ظاهر)حجت بي مردم که چه رمحت عظیمی است  بنابراین 

دهد و روز قیامت در پیشگاه خدا قر  می وندبه خدا ، امام یکه انسان اب صلهاببی   ؛شودمی
های بیاابن به تعداد شن اگر این بنده گرداند ومیین قر  را متام و کمال به او ابز ایستد و خداوند امی

قرضی است  ،ینن یوم الد  دای   وندي زد خدااز برای او ن ؛شودبرای او خبشیده می ،آورده ابشدگناه اب خود  
 . ار استو عطای او بی (یعطی الکثخ ِبلقلیل) منایدبسیار عطا می ،و خدا در میابل اندک و انچیز

کند را تسویه میاست او بوده  یهای این بنده و متام حیوقی که از بندگان بر عهدهخداوند متام بدهی
  .دمنایحساب به اشت واردق میو بی

  امحداحلسن                                                                                    
  . ه 4191 ی الیعده  

ا  ب قدر و ِبز نر   رسرت را  برراا فرروش غرذا و سررجنه ن رید  و تی  رِبرهسؤاال :552پرسش 
 اذا  و غخه

شود و چه زمانی شروع می چه زمانیاز  ،روبیعنی پس از غ ؟استموقعی شروع شب قدر از چه  
 ؟ایبداپاین می

 ؟آای ابز کردن رستوران برای فروق غذا جایز است
سرمه کشیدن در  ،شوهرآای برای زن بی ؟در برابر افراد انحمرم سرمه داشته ابشدزن آای جایز است 
 ؟ع وه بر خارج از منزل ،منزل حرام است
میت  به عنوان ماال مس   ؟کندابطل مینیز روزه را  ،شودمیغسل واجب شدن موجب  آای هر چه

 ؟شودمیابعث بط ن روزه 
لطفًا توضیع  ؟حکم این دو چیست ؟شودا ان ای اقامه ای هر دو ساق  می ،وقتکمبود هنگام  آای 
 .دهید

 ؟شوددر چند سالگی نگاه والدین به عورت فرزندانشان حرام می
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 حضرت زهرا یه یقیمت یک گرم نیره از مهر  ؟اضر چیستدر عصر ح  حضرت زهرا یه یمهر 
 ای این   ؟خام یعنی سبیکه است یمهان قیمت یک گرم نیره یهآای قیمت یک گرم مهر  ؟چیدر است

 ؟است و قیمت بي این دو اب هم تفاوت دارد (قالبی)ریزی شده قالب یکه قیمت آن قیمت نیره
 ؟رام استح ((2)طرطّي) (1)جرجّيی آای خوردن شاخه

 جهاد االسدی :فرستنده

 :گسخ
 .و احلمد ا رب العا ي ،بسم اا الرمحن الرحیم

خورشید ات فجر غایب شدن آن از حدود ماه رمضان است و  29شب  ،شب قدر - 1گسخ 
 .ابشدصاد  می
 .ابز کردن رستوران و فروق غذا جایز است - 2گسخ 
ولی از  .به غّيل توک   و از تکر  اجتناب و  به آن دنکر   عملواضع و ت تشویَ کردن به – 5گسخ 

  .آوردکند و فیر و پریشانی را پیش میل مییها را زانعمت ،سرمستی و طغیان به هنگام ثروت طرفی
از  ،در هنگامی که تکری به او برسد ای طغیان پیشه کند فیر و حاجت آوردن به نزد دیگری حتی

 :صواب ابزگردد و پروردگارق را اید کند یات از این طریَ به جادهت های اَهی بر مؤمن اسمجله نعمت
 َ  َولَُنِذیَقنَُّهْم جِنَن اْلَعَذاِب اْْلَْ ََّن ُ وَ  اْلَعَذاِب اْْلَْكرَبِ َلَعلَُّهْم یَرْرِجُع،(3) ( و عذاب دنیا را پیش از آن

 (.ابشد که ابزگردند ،تر به ایشان بچشانیمعذاب بزرگ
نشان دادن به انحمرم سرمه بکشد ولی اگر در خانه و برای به قصد یز نیست زن جا - 3گسخ 

 .از منزل ای دیدار اب انحمرم آن را اپک کندهنگام خارج شدن بر او الزم نیست که  ،مهسرق سرمه بکشد
 .در منزل سرمه بکشدکه شوهر ندارد  یجایز است زن - 3گسخ 
ام موجب بط ن روزه است و من این مطلب را یان داشتهکتاب شرایع بکه در  چه  آنفی   - 3گسخ 

 .کندمیت روزه را ابطل منی مس  درضمن  .امبه تفصیل شر  داده

                                                                                                                                                           
 جنرتجم(.)تره تیرر  :لرلخ -1
 جنرتجم(.)اسید اتراتریک  –ُ ر ا مخر  :لرلخ -2
 .21 :سجده -1
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ا ان و اقامه ساق   ،ابشد تنگ و فی  به میدار خواندن مناز ابقی مانده ،اگر وقت - 3گسخ 
  .شودا ان واجب میبدون  یاقامه ،اقامه بدون ا ان ابشد یو اگر وقت به اندازهشود می

خود نگاه کنند مگر به میدار ضرورت مال متیز   (کودکان)فرزندان عورت والدین نباید به  - 3گسخ 
و خودق بدون نیاز به  بشوید تواند خودق را از جناست متیز کند و اگر کودک می .کردن و مانند آن

از نظر کردن به عورت کودک والدین ابید  ،به دلیل عدم وجود ضرورت ،کمک والدین لباس بپوشد
 .اجتناب ورزند

  سوی حضرت علیمخس دنیا و از  ،خداوندسوی از   حضرت زهرا یهمهر  - 3گسخ 
آن حضرت در زمان  یهمهر  .ابشدمی (گرم  42/2)و هر درهم دو و نیم مایال  ،اپنصد درهم نیره بوده

 .گّيدای است که در آن ازدواج صورت میحاضر اَثث خانه
 (.سبیکه)خام  (نیره)قیمت  - 10گسخ 
 .ی معروف قرار دارد اشکالی نداردی تربچهکه نزدیک شاخه  (تره تیزک)خوردن جرجّي  - 11گسخ 

 .نیز اشکالی ندارد (و اب جرجّي تفاوت دارد)مهچني خوردن طرطّي که گیاهی صحرایی است 
  امحداحلسن

 خدا نر   آ  ب سیله  حلل و ،از واج :555پرسش 
 اا الرمحن الرحیم  بسم

  .اللهم صل علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ  ،الس م علیکم و رمحة اا و برکاته
ست و ا خدا یدهم که حممد فرستادهدهم که جز خدا معبودی نیست و شهادت میشهادت می
دهم که امحد و مهدیي می و شهادت ،های خداینددهم که علی و ا مه از نسل او حجتشهادت می

 .های خداینداز نسل او حجت
 .بودی آن کننده  أتیید ،اپسخ و در کاری که به خواست خدا قصد اجنام آن را داشتم استخاره گرفتم

آهنگ تو کنم ات از  ا اجازه بگّيم و اب  ا  ،امام من هستی ات هنگامی که  ات کردم نی   !سرورم
 .گرددگاه حمروم و انامید منی نور اَهی مشورت کند هیچزیرا کسی که اب ؛مشورت کنم

من درگاه  !سرور و موالمی .فرمودمرا ایری  ،حَاز و خداوند بر شناخت  ا و پّيوی  بینا شدممن 
کنم که آرزو می  برم به خدا از منو پناه می من  .ام پس مرا مایوس و انکام مرانتو را قصد کرده

بعد از خدای  ،ام و اینشکر خدا راه حَ را درک کرده .شری  تو ابشم هایی خاک قدمخادمه
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این انصاری شوهر من  .بود ،که خداوند حفظش کندو برکت یکی از انصار  به فضل  ،سبحان و متعال
من و فرزندم  .امی و در حال حاضر او ازدواج کرده استو پدر فرزندم بود و ما اکنون از هم جدا شده

ام به او تصمیم گرفته .کامل کنم  ارک را اب او بپیمامی وو من دوست دارم این راه مب حمتاج او هستیم
آشکار نکند که و خمفی کند و مرا  (اب من ازدواج کند)مرا یک ابر دیگر ح ل کند که پیشنهاد بدهم  

مرا  خودنور به  !سرور و موالمی .ستا مادام که چني چیزی در شرع خدا روا ،دوم او ابشممهسر من 
شاء اا از خدای تعالی رضای  و انکنم می کاراقدام به این   ،و اگر  ا به من اجازه دهی نورانی گردان

ای فرایدرس  ،امیدوارم مرا انکام و دست خالی برنگردانی .را خواهامن  و حجتش رضای ولی  و او 
جانشي خودق در زمینش قرار ای کسی که خداوند او را  !انکاناندوه اندوه یبیچارگان و ای گشاینده

خداوند تو را نصرت عطا فرماید و  .هستیپدر چون تو برای ما هم !مرا درایب سرور و موالمی !داده
و احلمد ا وحده وحده   و اجداد طاهرت  به حَ جدت حممدآمي  !اَهی .دهد تمتکین
 .وحده

بت او را در محایت فرشتگان میر   !اخداوند .را حفظ فرما  امحد ،سرورم میانی آل حممد !خداوندا
 ،او را اب ایری عزمتند خود !خداایر اب ....ای پروردگار جهانیان ،ق کنأتییدقرار ده و به رو  الیدس 

و  و از پیش خود برای او سلطنتی پّيوزی آفرین میرر گردان ش ده و فتحی آشکار برایش فراهم فرماایری
  .ای کرمی ،تتبه حول و قو   ،اکنونهم ،اکنونهم ،اکنونهم ،او را در زمینت متکي فرما

 .اللهم صل علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ 
ست و ا خدا یدهم که حممد فرستادهشهادت می .دهم که جز خدا معبودی نیستشهادت می
امحد و مهدیي دهم که و شهادت می ،های خداینددهم که علی و ا مه از نسل او حجتشهادت می

 .های خداینداز نسل او حجت
 ahmed ali :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
ا حرام کند که ازدواج ر وضعیتی  اگر  .توفیَ عطا فرماید ،است شرضایمورد چه آنخداوند  ا را بر 

از خداوند برای  .ستا ح ل خدا ،وجود نداشته ابشد (زمان اب دو خواهر ای نظایر آناج هممانند ازدو )
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 .منامی ا توفیَ و عافیت مسئلت می
  امحداحلسن

  . ه 4191 

 َّناز عنیابتی و به زیر سایه رفنت  ر حر و  روط جنتعه ،ا روزه : سؤاالتی  رِبره553پرسش 
ی مناز نی ا ان و اقامه گفت و وارد مناز شد. در حي مناز، چیزی که ابطل کنندهانسان مؤم -1

است از او سر زد. آای پس از وضو گرفن، ا ان و اقامه بر او واجب است؟ اب توجه به این که وضعیت 
 رود که وضو بگّيد. نشسن او تغیّي خواهد کرد زیرا وی می

گّيد و در اایمی که روزه گرفن در آهنا مستحب است، مال های واجب را میانسان مؤمنی روزه -2
ی مستحبی این اایم برای او نوشته دار است. آای ثواب روزهاحلجه نیز روزهسه روز هر ماه و اایم  ی

  شود؟می
ام و نیز دو ختم من چند ماه روزه بر گردمن هست و چند سال مناز نیابتی که اجرت آن را گرفته -5

ام. دخرتامن نیز روزه و مناز استیجاری به جا ی اینها را گرفتهام و اجرت مههوز متام نکردههن قرآن که
ی نیابتی ی آهنا ات کنون ابقی مانده است. یک زن مؤمن نیز مناز و روزهآورند و میداری بر  م همی

ه و به دور از ی او ابقی مانده است، برای زندگی کرمیانآورد و چیزی بر  مهاستیجاری به جا می
اتن که خداوند آن اند و  ا را از میام خمصو های  ا مسل   شدهفرومایگانی که فرومایگان بر َّتت

اتن را ح ل منودند. سرورم! ای فرزند ها را به  ا داده است دور کردند و حرام  ا را ح ل و حرامرتبه
! ای فرزند طه و حمکمات! امرت را به من ی هدایت و اتر و پودي نعمت! ای فرزند مکه و مناهدیه

ها بگّي و برای درآمدن به هر برسان و اب علمت مرا تعلیم منا. دستم را برای خارج شدن از متام حرام
چه از این کار اجنام شده و مالی که در میابل آن درایفت شده است، چه ام کن. آنح لی ایری

 وضعیت و چه حکمی دارد؟
اند یعنی رسامن کسانی که آن را به من دادهکه  ا داانتری، به اط ع می  آقای من! در حالی

ای امیان ندارند. مهچني امواتي نیابت شده از چه آوردهها، ات آجنا که خر دارم، به  ا و به آنواسطه
 اند و خداوند داانتر است!سوی آهنا نیز مهي گونه

ام. یک ابر ح  واجب بود و من بعد از احرام برای وردهمن سه ابر ح  بیت اا احلرام به جا آ -3
ی متتع، خودم و زن و دخرتامن سوار ماشینی شدمی که وضعیتش بر خ ف دین خدا بود و به زیر عمره
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 سایه رفتیم. حکم این کار چیست؟
ی متتع نیز زیر ح  سوم، ح  نیابتی و استیجاری بود. حکم نیابت در ح  چیست؟ پس از عمره

ی مفرده اجنام دادم که اب حداقل اعمال از احرام رفتم؛ حکم آن چیست؟ در ح  دوم پن  عمره سایه
 ی آهنا پس از احرام زیر سایه رفتم. حکمش چیست؟ خارج شدم، به طور نیابتیي مستحبی و در مهه

 (متعه، هفتاد شرط دارد....) روایت کرده است که:  مفضل بن عمر از جد ت امام صاد  -3
شود و کدام واجب و کدام یک ًا اینها را بیان فرما و بفرما کدام یک در عید، رکن حمسوب میلطف

 گردد؟ابشد؛ یعنی کدامي شرط است که اب َّتط ی از آن، عید ابطل و به زان تبدیل میمستحب می
مردی یک زن را به مدت دو سال به عید موقت خودق درآورده و اب این دو، نفر سومی نبوده  -3

است؛ به دلیل شرای  خاصی که زن داشته مال ترس از خانواده و فرزندانش. مرد نیز به جهت اهتمام 
اق و این که مبادا جمبور شود از آهنا جدا گردد، قضیه را خمفی نگه داشته است. شدید نسبت به خانواده

 حکم آن چیست؟
 فرستنده: حممد 

 گسخ:
 العا ي. بسم اا الرمحن الرحیم، و احلمد ا رب

کند که موضع ا ان و اقامه را اعاده نکند. کسی ا ان و اقامه را تکرار می -1گسخ سؤال 
اق را ترک گفته و برای پرداخن به کار دیگری، از مناز روی برگردانده است. حال آن که این سجده

ر، از مناز روی اق را ترک کرده و او برای اجنام کاری دیگمؤمن فی  برای وضوی مناز موضع سجده
 نگردانیده است. 

 به خواست خدا بله. -2سخ سؤال گ
درایفت اجرت برای قرا ت قرآن اب صوت )صدای بلند( جایز است حتی اگر  -5گسخ سؤال 

 بینید.آیند که  ا آهنا را منیانسانی نزدیک او نباشد؛ چرا که از مؤمنان جن، کسانی نزد او می
اید، چیزی بر  ا نیست، اگر وزه در برابر درایفت اجرت، قبً  ادا کردهچه از مناز و ر در آن :گسخ

تشریع   و اهل بیت او   دانستید که اینها بدعت است و در قرآن ای سن ت منیول از پیامرمنی
  نشده است.

لطفًا  ا و مهسرت و دخرتانت و آن زن مؤمنه، آن اجرتی را که به جهت ادای روزه و مناز : گسخ
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اید )کسانی که بر والیت حجت خدا در زمانشان مردند ای کسانی که وضعیت رای اموات درایفت کردهب
اید،  ارق کنید. ان شاء اا برادران مؤمن  ا، وقتی که عدد از دانید( و آهنا را ادا ننمودهآهنا را منی

ام و آهنا منتظر اپسخ ر کردهسوی  ا به آهنا برسد، این مبلغ را صدقه خواهند داد. من آهنا را ابخ
  ایند.
چه از قضای مناز و روزه برای اموات که در گذشته به جا آورده و در برابرشان اجرت درایفت  آن
دانستید که درایفت اجرت دربرابر قضای مناز و روزه بدعت است( اشکالی ندارد اما اید )اگر منیکرده

برابر مالی که قب  به عنوان  یکی به خداوند به جا آورید نه درتوانید قضای ایشان را اب نیت نزداکنون می
 اید.اجرت درایفت کرده

در خصو  قضای مناز، قضا در شب بیست و سوم ماه رمضان برابر اب هزار ماه است، و اگر بر 
ی شخصی به عنوان ماال دو سال ای ده سال ای حتی هزار ماه مناز قضا ابشد، قضای یک روز در  مه

 کند. در او را کفایت میشب ق
ح  نیابتی اب درایفت اجرت، جایز است و اگر  ا قبل از گرویدن به حَ، در  -3سؤال گسخ 

  ی  ا نیست.حال احرام زیر سایه رفته ابشی، چیزی بر عهده
ام ات هیکل ابطل را در هم شکنم و هیکل حَ را به حول و قو ه و مشیت خداوند سبحان و من آمده
ام که  ا اید، ان شاء اا بنا سازم. نیامدهکه  ا به حَ دارید و ابری که از حَ بر دوق گرفته  اب کمکی
شریعت سهل   چه طاقتش را ندارید، مکل   سازم. آیي پدر اپک ما و  ا، حضرت ابراهیمرا به آن

ُیَكلُِّف اهللُ  الَ  :آن را آورده است  و آسان بوده و این مهان فطرت اَهی است که حضرت حممد
اَن رَبرََّنا َواَل ََتِْمْل عنَرْفس ا ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا جَنا َكَسَبْه َوَعَلْیَها جَنا اْكَتَسَبْه رَبرََّنا اَل تُرَؤاِخْذاَن ِإ  عنَِّسیَنا َأْو َأْخطَنْ 

ْلَنا جَنا اَل لَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َعَلْیَنا ِإْصر ا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذیَن جِنن قَرْبِلَنا رَبرََّنا َواَل َُتَمِّ 
ی طاقتش مکل   خدا هیچ کس را جز به اندازه) ،(1)َواْرمَحَْنآ أعنَه جَنْ اَلاَن فَاعنُصْراَن َعَلى اْلَقْ ِ  اْلَكاِفرِینَ 

ردگار ما، اگر هایش از آني خودق است. ای پرو های هر کس از آني خود او و بدیکند. نیکیمنی
های پیش از امی، ما را ابزخواست مکن. ای پروردگار ما، آن گونه که بر امتامی ای خطا کردهفراموق کرده

چه را که طاقتش را ندارمی بر ما تکلی  مکن، گناه ما تکلی  گران هنادی، تکلی  گران بر ما منه و آن
ی ما هستی؛ پس ما را بر گروه کافران پّيوز  ما ببخش و ما را بیامرز و بر ما رمحت آور که تو موال

                                                                                                                                                           
 .294 :بقره -1
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 (.گردان
 چه در ازدواج موقت و دامی الزم است، عبارت است از:آن - 3گسخ سؤال 

 اشهاد )شاهد گرفن( ای اشهار )آشکار و اع ن کردن(. -1
گّيد. اشهار و اع ن نیز پس از اجنام عید و قبل از دخول اشهاد اب دو شاهد عادل صورت می

ی عروسی و مانند آن، گویند مانند دعوت به ولیمهچه در عرف، اشهار و اع ن میشد، و اب آنابمی
 گردد. حمیَ می

 کمرتین مدت ازدواج موقت شش ماه است. -2
شر  بیشرت را ان شاء اا در کتاب شرایع االس م خواهید ایفت. این کتاب در حال تکمیل شدن 

 ان آن را منتشر خواهند کرد. است و ان شاء اا به زودی مؤمن
ای، شاید اشهار )اع ن( دشوار ابشد ولی اشهاد در این حالتی که  ا بیان منوده -3گسخ سؤال 

سخت نیست. عید اب آن زن را اب اشهاد از سر بگّيد و دو شاهد را به کتمان آن مگر در صورت 
 وجود ضرورت ای اثبات حیو ، سفارق کند. 

  امحداحلسن

 : فضیله َّناز  ر برخی جنساجد553پرسش 
انمه نوشتم و   از علی بن حممد از سهل بن زاید از حممد بن راین نیل شده است: به امام جواد

اق را در مسجد رکعت منازهای واجب و مستحب روزانه 21هایی از از آن حضرت پرسیدم مردی خبش
اتن آای اب توجه به رواایتی که از پدرانخواند. ای در مسجد کوفه قضا می  احلرام ای در مسجد النبی

در مورد ثواب چند برابري مناز خواندن در این مساجد نیل شده، هر رکعت مناز او به جای چند رکعت 
تواند به جای ده هزار رکعت مناز قضا، صد رکعت مناز در این شود؟ ماً  میمناز قضایش حساب می

در اپسخ به سؤال او اب   ت او چگونه است؟ امام جوادمساجد خبواند، ای کمرت ای بیشرت؟ و وضعی
حيسب له ابلضع ، فأما أن یكون تیصّيًا من الص ِ  اَها ف  یفعل، هو نىل )قلم شریفش نوشتند: 

ثواب او چند برابر است ولی به تعدادی که مناز از او قضا شده ابید به  ؛الزایدِ أقرب منه نىل النیصان
ها( بیشرت ب در این مساجد چند برابر است، )یعنی( ارت است که )در این مکانجا آورد و این که ثوا
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 (1)(.مناز خبواند نه این که کمرت مناز خبواند
َ  مسجد کوفه فرمود:  گوید: امام صاد هارون بن خارجه می ... ما من عبد صاحل وال ) در ح

ى اا به قال له جر یل : تدري أین أنت نيب نال وقد صلى ِف مسجد كوفان، حَّت أن رسول اا   ا أسر 
ای رسول اا الساعة، أنت میابل مسجد كوفان ... ونن الص ِ ا كتوبة فیه لتعدل أل  ص ِ، ونن النافلة 
فیه لتعدل مخسما ة ص ِ، ونن اْللوس فیه بغّي ت ِو وال  كر لعبادِ ولو علم الناس ما فیه رتوه ولو 

شایسته و هیچ پیامری نبوده است جز این که در مسجد کوفه مناز گزارده ابشد. ی .... هیچ بنده؛ حبواً 
دانی را به معراج برد، جر یل به او گفت: ای رسول خدا! آای می  حتی وقتی خداوند رسول اا

اکنون کجا هستی؟ تو میابل مسجد کوفه هستی.... و مناز واجب در آن معادل اب یک هزار و مناز 
دل اب اپنصد مناز و نشسن در آجنا بدون ت وت قرآن و  کر، عبادت است و اگر مردم مستحبی معا

خیز گشتند اگر چه به صورت سینهدانستند، در آن حاضر میفضیلتی را که در این مسجد است می
  (2)(.ابشد

اگر   سرورم! صلوات خدا بر تو و بر پدران و فرزندانت ابد. آای این به آن معنا است که -1سؤال 
کسی قضای مناز واجب بر گردن داشته ابشد و آن را در مسجد معظم کوفه به جا آورد، چند برابر 

شود؟ یعنی اگر شخصی ده هزار رکعت مناز قضا داشته ابشد، اگر صد رکعت مناز در حساب می
 مسجد کوفه به جا آورد، معادل آن ده هزار رکعتی است که بر  مه دارد ای خّي؟

... فأما ان یکون .) از این عبارت چیست: وایت اول، منظور سخن امام ابقردر ر  -2سؤال 
ای داشته ابشد به مهان شکل ابشد، وگرنه اگر مناز فوت شده ....؛ تیصّيا من الص ِ  اَها ف  یفعل

 (؟اجنامش ندهد
یک رکعت در هر یک از این مساجد برابر اب چند رکعت در مسجد سهله، و مسجد  -5سؤال 

و مسجد ابوا هدیي در بصره « اْلطِو»در بصره به انم  صعة بن صوحان، و مسجد امّيا ؤمنيصع
 ابشد؟و مسجد مجکران، می

 فرستنده: شیخ جهاد االسدی
 :گسخ
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 بسم اا الرمحن الرحیم 
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

 .ان شاء اا ،ش خواهد آمدتفصیل آن به وقت -
برای او  و نسبت به مناز کاهلی کند ،فرد به اتکای قضا در این مساجدکه یعنی صحیع نیست   -

  .شودچند برابر حساب منی
اند فضیلتی دارند اما شر  فضیلت برخی از این در آن مناز گزارده مساجدی که انبیا و اوصیا -

  .شاء اا ان ،آمدمساجد به وقتش خواهد 
 امحداحلسن

 هاتقسیم جنخاث و حکم خ ر   جناهی تن و جنیس  و برخی گ  ه :114پرسش 
 .اله الطاهرین وحممداملرسلنیسیدعلىالسل  والصلة والرحیمالرمحناهللبسم

ک ه م ورد  و اب س  م کام ل ب ه م والی م ا ام ام  که خدا نگهدارق ابش د  امحداحلسنبه جناب سید 
 .خدا است أتیید

ی تیس یم ارث او چگون ه اس ت ب ه َن وه .زنی فوت شده و ارث بزرگ ی ب ه ج ا گذاش ته اس ت :1 سؤال
 .دارد ،ابشدو پن  فرزند که شامل سه پسر و دو دخرت می ،مادر ،توجه به این که او شوهر

  ؟ح ل است ای حرام ،خوردن ماهی ُتن و میگو :2 سؤال
ت  وان خری  د و ش  ود را میه  ا عرض  ه میید و قرم  زی ک  ه در س  وپر مارکتی س  فآای گوش  ت اتزه :5 سررؤال

 ؟مصرف کرد
و  فاطم   ه زه   را ،اتن را در اید م   ادراتن س   رور زانن دو ع   امخ   دا ب   ه     ا ج   زای خ   ّي ده   د و اپداق 

 .پسرق رو  هللا ا وسوی اْلمینی زاید گرداند
 و اان ا واان الیه راجعون. 

 .بركاته و تعاىل اا ورمحة علیكمم والس 
 مغرب -بیضاء  :فرستنده  

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
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  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
مان  ده ب  رای فرزن  دان ابقی .م  ادرق ی  ک شش  م .ب  ردمهس  ر او ی  ک چه  ارم ارث را م  ی :1 سررؤالجرر اب 

قسمت  36بندی به این صورت است که ارث به ی تیسیمَنوه .بردرابر دخرت ارث میاست که پسر دو ب
 41)قس  مت  41 ،قس  مت و ه  ر ی  ک از س  ه پس  ر او 46م  ادر  ،ب  ردقس  مت می 21مهس  ر  :تیس یم ش  ود

 .برندمی (2+ 2)قسمت  2 ،و هر یک از دو دخرت او (41+ 41+
 .ُتن و میگو ح ل است :2 سؤالج اب 
بررس   ی ش   ود زی   را بس   یاری از   (درس   تی  ب   ع آن)منب   ع تولی   د آن ر م   ورد م   ر  ابی   د د :5 سرررؤالجررر اب 
کنند در کنند و آن را  بع شرعی حمسوب میآالت خودکار برای  بع استفاده میاز ماشي ،هاکشتارگاه

رف وج ودق در ابزار پ س ب ه صي  .حالی که  بع ش رعی ابی د ب ه دس ت مس لمان و ن ه اب ماش ي اجن ام ش ود
دارد ک ه ابی د  توان بر آن اعتماد کرد و این اختصا  به ح  ل ب ودن گوش ت م ر  و پرن دگانمنی ،مسلمي

بررسی دقیَ اجنام شود ات اطمین ان از ص حت  ب ع آن ک ه اب دس ت اجن ام ش ده ابش د ن ه اب ماش ي حاص ل  
 .گردد

 مش از صحت توان به سخن فرشنده اگر مسلمان ابشد و بتوان اب کمی ،اما در مورد گاو و گوسفند
اگ  ر در ابزار  ،های قرم  ز مانن  د گ  او و گوس  فندبن  ابراین در م  ورد گوش  ت .اکتف  ا ک  رد ، ب  ع اطمین  ان ایف  ت
 .توان به آن اعتماد منودمی ،شودمسلماانن عرضه می

اتن را زاید گرداند و خ ّي آخ رت و دنی ا را نص یب   ا گردان د و و خدا به  ا جزای خّي دهد و اپداق
 .ابزدارد ،شر  این دو ا را از 

  امحداحلسن

حضر ر  ر َّمراله علمراا سر ء و غسرل  ،تقیره ،َّنراز ،ا اعنفرا  جنرالهایی  رِبرهپرسرش :553پرسرش 
 َجعه

 بسم اا الرمحن الرحیم 
 .اللهم صل و سلم علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً 

ام کنم و از  ا برای خودم و متام خانوادهبیعت می اب  ا جتدید !سرورم .س م علیکم !سرور و موالمی
 .ها متام و کامل گردداب آن نعمت اتنیازمند دعای  اییم  ،داران  اما دوست !سرورم .التماس دعا دارم

اببت  .ما را اب  ا در عافیت َثبت گرداند ،اب ایری و تیدیرقمنامی که از خدای سبحان مسئلت می
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 :خواهمذر میهامی از  ا عسؤال
صدقات این صندو  را  .اممن صندوقی دارم که برای یکی از مساجد در آن صدقه مجع کرده -1

 ؟کنم  چگونه هزینه
 ؟چطور پشت سر امامی که به دعوت امیان ندارد مناز خبوامن -2
 ؟تییه به کار گّيم ،کنندآای اب مردمی که به چشم شک و تردید به ما نگاه می -5
اگر  ؟منوددینار کویتی کفالت  21اب پرداخت مبلغی پول ماً   را ایتام انصاردارد  آای امکان -3
  .رساندن این مبلغ را بیان دارید یشود َنوهمی

  ،انددهم که علی و اوالد او معصومگفن گواهی می  ،های چهارگانهآای در ا ان به جای شهادت -3
 ؟کندکفایت می

 ؟شود جایز استدعا می عملبیهنا برای فیهای آای حضور در جمالسی که در آ -3
شوم که ور میآاید ؟ورود به دعوت مبارک است ،آای از مجله آَثر غسل مجعه و مداومت بر آن -3

لطفاً  .امگو منتشر کردهو آن را در اتالر گفت ،این قضیه برای من رخ داده است و من بر اساس اعتیادم
  .این مطلب را توضیع دهید

از خداوند سبحان و از  ا  .نیازمند دعاهایتان هستم .هامی مرا عفو بفرماییدا از کواتهیانتهدر 
 .اتن مرا دعا فرماییدبرای ثبات قدم در مهراهی .حتی اگر در خواب ابشد ،تیاضای دیداراتن را دارم

 ابومصطفی :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم 
 .ا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً و صلی ا ،و احلمد ا رب العا ي

ل مانند تکف   ،انفا  کنو متعال سبحان  ونداین مال را در راهی از راه های خدا -1 سؤالگسخ 
 .حَ یای نشر کلمه ،یتیم ای زن بیوه ای فیّي

امام ابق و ای به  ن ایاخبو  منازت را فرادا .مؤمن اقتدا نکندر منازت به فرد غّي  -2 سؤالگسخ 
 .مناز مؤمن اقتدا کنپیش

ای  ،آبرو و حیایتها و اموال و تییه به هنگام ضرورت فی  برای حفظ خون -5 سؤالگسخ 
از خداوند  .ابشدمی ،آیدس برای نصرت دین خدای سبحان در زمانی که بعدًا میحمافظت از نفْ 
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 . ا را به نصرتى ارمجند ایرى منایدمنامی که  ا را به تییه حمتاج نگرداند و مسئلت می
موضوع این  ف لآهنا ان شاء اا متک .متاس بگّيید اتنتوانید اب برخی برداران انصار می -3 سؤالگسخ 

  .شوندمی
ع بیان یطور که در کتاب شراگرنه مهانکند و برای تییه ابشد کفایت می اگر -3 سؤالگسخ 

 .ادا شودهای چهارگانه ابید شهادت ،امداشته
 .جایز نیست ،اگر این جمالس جهت دعا کردن برای این ستمگران براپ ابشد -3 سؤالگسخ 
یزی که از آمسان رود اخ   و برترین چبرترین چیزی که از زمي به آمسان ابال می -3 سؤالگسخ 

ن توفیَ بر در فرود آمد ،چه غّي آنو متام عبادات چه غسل مجعه  .آید توفیَ استبه زمي فرود می
 .اگر که عبادات به قصد وجه خدا خالا ابشد ؛بنده اثر دارد

  امحداحلسن
  . ه 4191 

 حدو  حجاب  رعی :553پرسش 
 :من انمه

 ....س م علیکم و رمحة اا و برکاته
و چگونه لی کجا و م یاز موالي  ا ابشخواهیم ما می .من یک زن عراقی ساکن نرو  هستم !سرورم

 ؟کنیمما در خارج از کشور زندگی میدر حالی که  تچگونه چني چیزی ممکن اس !؟میسرور و موال
مان من سه دخرت و یک پسر دارم و ما مراقب حجاب ؟چیست ،استتکلیفی که از ما خواسته شده 

چه  ،کنیمزندگی میدر اینجا که و این که ما   ،خواهیم اب حجاب صحیع آشنا شومیمی لیهستیم و 
 ؟چیست نماتکلی  شرعی و رمیای داوظیفه

 !و درود و س م بر حممد و خاندان طیب و طاهر آن حضرت ابد ،و احلمد ا رب العا ي
 نرو   ضمیاء  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
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انس و جن حفظ فرماید و امیان و   ا را توفیَ دهد و از شر   یکه مههدارم  مسئلت از خداوند 
حَ را ایری   ،توانید اب گفتار و سخن ا می ،در خصو  عمل .نصرت  ا برای حَ را قبول فرماید

  .کنید و مردم را به سوی حَ هدایت و ارشاد منایید
ام و این مطلب نشر داده شده و بیان داشته ت قبلیسؤاالحجاب شرعی و حدود آن را در اپسخ به 

  .آمده است« 2جلد   های روشنگر بر بسرت امواج اپسخ» برخی از آن در کتاب
  امحداحلسن

  . ه 4191 

 حکم استمنا :553پرسش 
  ...س م علیکم و رمحة اا و برکاته

منظورم فی   ؟تدر یک شیء سفت و حمکم حرام اسوارد کردن بدون  آای استمنا :ی دارمسؤال
و آای پس از آن غسل کردن واجب  ؟جلوگّيی از وقوع در حرام ابشد ،تحتی اگر نی   ،سطحی است

 .اب احرتام ؟شودمی
 ..... :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

حرمت  ،قیاس کنید  العیا  ابا زان  یشرعاً حرام است ولی اگر خبواهید آن را اب ارتکاب فاحشه استمنا
ی به وسیلهاین که شخصی گمان کند  .ابشدگناهان کبّيه میاز  چرا که  ؛زان بیشرت و شدیدتر است

  .شودمنی ح ل شدن استمناابعث  ،خواهد از زان دور َاندمی استمنا
غسل جنابت  (یعنی منی اب جسن و اب شهوت از او خارج گردد)نی از او خارج شود بر کسی که م

این مطلب را در   .گرددغسل بر او واجب می ،مهچني اگر از زن نیز منی خارج شود .واجب است
 .امع بیان داشتهیکتاب شرا

اتن واج ح لی که دینو  ا را اب ازدحمافظت فرماید اتن را دامن عفت منامی کهاز خداوند مسئلت می
 .ه بدارداپک و منز   ،کندرا حفظ می
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  امحداحلسن                                                                                
  . ه 4191شعبان اْلّي  

 آای َتّنک بر زان  واجب اسه :530پرسش 
لطفًا سریع  ؟ک چه میدار است ن   یدودهحم ؟بر زانن واجب است (پوشانیدن زیر چانه)ک آای  ن  

 .اپسخ دهید
 اسرتالیا   ام بني  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

گّيد جزو صورت نیست و ک قرار مینَ قسمتی که زیر حَ  .آشکار کنداق را تواند چهرهزن می
  .ابشدپوشاندن آن واجب می

 امحداحلسن

 ....الذین یكنرو  الذهب والفضةا تفسخ آیه :531پرسش 
کسانی ) ....یُنِفُق عنَرَها ِف َسِبیِل اهللِ  الَِّذیَن َیْكِنُروَ  الذََّهَب َواْلِفضََّة َوالَ  :تفسّي این آیه چیست

ای است و آای این آیه اکنون حمیَ شده  ....(کننددر راه خدا انفاقش منیاندوزند و زر و سیم میرا که 
 ؟اگر خبواهم برخی جواهرآالم را به صورت هبه به امام بدهم ،ایبداین که هنگام ظهور امام  یَ می

 اسرتالیا  ام بني  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .ی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً و صلی اا عل ،و احلمد ا رب العا ي

زکات ای کسی که  اموالی که زکاتش را نداده ابشدچه  ،اموال زکات استی درابره کل یبه طور  این آیه 
این آیه بر کسی منطبَ است که  ،در زمان قیام قا م .اندوزدو آهنا را میابشد اموال نزدق مجع شده 
کند و برخی از آن را برای جهاد در پیشگاه قا م رد و آن را نگهداری میمالی بیش از نیازق دا
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 .نیستها اندوختهآورد جزو ط  و جواهرآالتی که زن جهت زینت برای خود فراهم می .خبشدمنی
 امحداحلسن

 ا روزه و پ  شتی  رِبرهسؤاال :532پرسش 
  اتن ابدند بر  ا و پدران و اهل بیتکه س م و صلوات خداو    توفیَ خداوند از  ا چه ابآن-1

یک روز روزه  یکف اره  :امی این است کهاالس م استنتاج کرده شرایع از کتابچه آنامی و آموخته
ای  ،پی در پی یای دو ماه روزه ،خوردن عمدی در ماه رمضان عبارت است از آزاد کردن یک بنده

  . استنها خمّي  و فرد در ادای هر یک از ای ،طعام شصت فیّين
بر او واجب است که دو ماه پشت سر هم  ،اگر وی نتواند بنده آزاد کند ای شصت فیّي را غذا دهد

قادر به طور کامل ابید هجده روز روزه بگّيد و اگر  ،اگر از این روزه گرفن هم انتوان ابشد .روزه بگّيد
 .خواهد بود او یکف ارهطلب مغفرت کردن از خدا مهان   ،نباشدگرفن بر روزه  

به دنبال دارد که عبارت است از آزاد   (ی مجعکف اره) کف ارهافطار اب حرام در روز ماه رمضان سه  
اای آن را به  ،نیابد ایو اگر بنده ،سّي کردن شصت فیّي و روزه گرفن دو ماه پی در پی ،کردن بنده

 .امام ای وصی او بپردازد
 ای که منطبَ بر اوکف اره و خبوردرا به عمد ر ماه رمضان اگر کسی که یک روز د !سرورم :الف

مانند را بدهد  هاکف ارهاستطاعت پیدا کند و بتواند یکی از این   ،پس از استغفار لیو  است استغفار ابشد
ای این که پس از استغفار فی  بر روزه گرفن پی در پی در دو ماه  ،آزاد کردن بنده ای اطعام شصت فیّي

  ؟تکلی  چیست ،بداستطاعت ای
او ای کسانی که آهنا برای این  خبواهد اای آن را به امام ای وصی  و کند نای پیدا و اگر بنده :ب
 ؟در این زمان قیمت بنده آزاد کردن چیدر است ،اند بپردازدمنصوب کردهوظیفه 
ی نذر روزهاگر » :ایآورده ی چهارممبحث دوم مسأله ،کتاب روزه ،در کتاب شرایع !سرورم -2

 .«جا آوردبه ،ی آن را به اختیارمعي را بشکند قضا بر او واجب است و مهچني ابید کف اره
 ؟منظور از کسی که نذر کرده زمان به خصوصی را روزه بگّيد چیست :الف
روزه بگّيد ای  ،یک روزاست خواری کرده آای او به ازای هر روزی که روزه ؟وجه قضا کدام است :ب
 ؟آن به اختیار چیستی کف ارهمنظور از   ؟گری استچیز دی
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 :مطر  شده استگو و ت متفرقه است که در اتالر گفتسؤاالاینها نیز یک سری  -5
آای منظور روییدن موی  .های بلو  استاز نشانه که روییدن مو  اید ا بیان داشته !آقای من :الف

بلو  کفایت  یاز این دو موضع به عنوان نشانهدر یکی  و زیر بغل است ای روییدن موخشن بر شرمگاه 
  ؟کندمی

آای قیمت این یک گرم مهان  ؟چیدر است  ی حضرت زهرامهریه یقیمت یک گرم از نیره :ب
 (قالبی)ریزی شده قالب یقیمت نیرهمعادل  ای قیمت آن ؟خام یعنی سبیکه است یقیمت یک گرم نیره

 ؟است و اای این دو اب هم تفاوت دارد
به این صورت  ،که پوشاندنش بر زن واجب استچه  آن یام که درابرهقبلی سؤالبه  !سرورم -3

 :داپسخ دادی
َوُقل لِّْلُمْؤجِنَناِت یَرْغُضْضَن جِنْن أَْبَصارِِهنَّ َوَُيَْفْظَن فُرُروَجُهنَّ َواَل یُرْبِدیَن زِیَنَتُهنَّ  :فرمایدمیحَ تعالی 

ء ْلَیْضرِْبَن خبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُی ِِبِنَّ َواَل یُرْبِدیَن زِیَنَتُهنَّ ِإالَّ لُِبُع لَِتِهنَّ َأْو آَِبِئِهنَّ َأْو آِبَ ِإالَّ جَنا َهَهَر جِنْنَها وَ 
نَّ َأْو عِنَساِئِهنَّ َأْو جَنا َ اِتِِ بُرُع لَِتِهنَّ َأْو أَبْرَناِئِهنَّ َأْو أَبْرَناء بُرُع لَِتِهنَّ َأْو ِإْخَ اهِنِنَّ َأْو َبيِن ِإْخَ اهِنِنَّ َأْو َبيِن َأخَ 

ْربَِة جِنَن الّرَِجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذیَن لَْ َیْظَهُرو  ا َعَلى َعْ رَاِت النَِّساء جَنَلَكْه َأَْيَاعنُرُهنَّ َأِو التَّابِِعنَی َغْخِ ُأْوِل اْْلِ
یع ا أَیرَُّها اْلُمْؤجِنُن َ  َلَعلَُّكْم تُرْفِلُح  َ ِهنَّ َوُت بُ ا ِإََل اهللِ یَنتِ َواَل َیْضرِْبَن ِبَِْرُجِلِهنَّ لُِیْعَلَم جَنا ُخِْفنَی جِنن زِ   ،(1) َجَِ

های خود را جز و به زانن مؤمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زینت)
های خود را زینتهای خود را ات گریبان فروگذارند و آن میدار که هویدا است آشکار نکنند و مینعه

مگر برای شوهران خود ای پدران خود ای پدر شوهرهای خود ای پسران خود ای پسران  ،آشکار نکنند
ای بندگان  ،ای پسران خواهر خود ای زانن مهکیش خود ،پسران برادر خود شوهر خود ای برادران خود ای

خرند و نیز ه از شرمگاه زانن بیای کودکانی ک ،ای مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند ،خود
مهگان به درگاه خدا توبه   ،ای مؤمنان .اند دانسته شودچنان اپی بر زمي نزنند ات آن زینتی که پنهان کرده

 (.ابشد که رستگار گردید ،کنید
ها و ک  اپها و ک  دست  ،تواند در برابر انحمرمان آشکار کند عبارت است از صورتزن میچه آن
آن میدار از  ،و ابالتر از آن آشکار سازد عبارت است از گردن تواند در برابر حمارممی زنچه آن

و برای شوهرق متام  ،و وس  سا  و اپیي تر از آن ،ها که ابید برای وضو گرفن مکشوف منایددست
                                                                                                                                                           

 .11 :عن ر -1
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  .بدنش را
که قبً  آهنا را شد  آشکار من اپسخ  ا را خواندم و حیاییی بر ما  !درود خدا بر تو ابد ،آقای من

از خداوند  .به نور  ا منو ر گشتیم ،که س م خداوند بر  ا ابدبیت  و به فضل  ا اهل  ،دانستیممنی
ی اب  ا بیشرت و بیشرت بر من افزوده هاز مهرا ا بر معرفتم بیافزاید و  یمنامی که به واسطهمیدرخواست 

 ...شود
از  ا تیاضامندم آهنا  .کنممی سؤاله است و من از  ا برخی امور بر من پوشیده ماند !موالی من

 :فو  است یاز مسئلههایی شاخه های زیرسؤال .تر شودرا برای ما روشن سازی ات سودمندی کامل
 ؟شودو چه چیزهایی از زن را شامل می ؟چیست هی شریفدر آیه« زینه»منظور از  :الف
کودکانی که از شرمگاه ) یَن لَْ َیْظَهُروا َعَلى َعْ رَاِت النَِّساءالطِّْفِل الَّذِ  ... ر درمْ حدود عُ  :ب
 ؟چیدر است (خرندزانن بی

و نیز چنان اپی ) َواَل َیْضرِْبَن ِبَِْرُجِلِهنَّ لُِیْعَلَم جَنا ُخِْفنَی جِنن زِیَنِتِهنَّ  :و منظور از این آیه چیست
 (؟دانسته شوداند که پنهان کرده  یبر زمي نزنند ات آن زینت

دامن اگر کسی که به زن نظر منیولی زن ابید بپوشاند را خواندم چه آن یاپسخ  ا درابره !سرورم :ب
  مانند ای از افراد مکل   ،افکند مادر و ای مادربزرگش از یکی از والدین و هر چه که ابالتر روندمی

ای دخرت  ،تر روندخواهر و هر چه که اپیيخواهر از یکی از والدین و دخرتان خواهر و دخرتان برادر و 
حدودی که  ،والدین ابشد یوالدین و خاله ای خاله یعمه ای عمهای و  ،و دخرت شوهر پس از دخول
 ؟ابشد کدام استپوشیدن آهنا بر زن واجب می

تر یياز فرزندان زن و هر چه اپ  چه این طفل پسر ابشد و چه دخرت ز ابشد طفل ممی   ،بینندهو اگر 
کدام   ،شودحدودی که پوشاندن آهنا بر زن واجب می ،زی که نسبتی اب زن ندارندای از اطفال ممی   ،روند
 ؟است

تر از سن فرزندان مذکر ای مونث زن ای دیگر افرادی که ابالتر از سن متییز و اپیي ،بینندهو اگر 
 ؟کدام است  ،دگردحدودی که پوشاندن آهنا بر زن واجب می ،تکلی  هستند ابشند

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي ،و احلمد ا رب العا ي
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حتی  ،او نیستی عهدهدیگر چیزی بر  ،اق را بدهد پس از اداکف ارهاگر   :الف -1 سؤالج اب 
  .او استغفار ابشد یکف ارهاگر  
  .امام است یبر عهده ،آن ای برخی از آنساق  کردن ری و نیز گذاقیمت :ب -1 سؤالج اب  

ماً  روزهای  ،که وقت مشخصی را روزه بگّيدابشد  یعنی اگر او نذر کرده  :الف -2 سؤالج اب 
  .از یک ماه مشخا از یک سال مشخامشخصی 
مهان   کف اره .یک روز قضا بگّيداست به ازای هر روزی که افطار کرده  :ب -2 سؤالج اب 

 .طعام ای روزه گرفن ای بنده آزاد کردننبي اختیار دارد افطار یک روز از ماه رمضان است و او  یکف اره
 .یعنی پیدا شدن موی خشن ابالی شرمگاه ،روییدن مو :الف -5 سؤالج اب 
 (.سبیکه)خام  ینیرهقیمت  :ب -5 سؤالج اب 
که پوشاندن آن از نگاه انحمرم واجب است زینت به هر چیزی   ،در مورد زن :الف -3 سؤالج اب 
 .شودرا شامل می ها و ک  اپهاک  دست  ،شود و متام بدن زن به جز صورتاط   می

اب متام شدن هفت کودک ز است و معمواًل  کودک ممی    ،ظ کندکودکی که زن ابید خود را از او حف
 ،در سن هشتدار درک و فهم او اساس وضعیت کودک و می برچه بسا  و ای رسدبه سن متییز میسال 

  .نه ای ده سالگی ای پس از آن به این سن برسد
 َواَل َیْضرِْبَن ِبَِْرُجِلِهنَّ لُِیْعَلَم جَنا ُخِْفنَی جِنن زِیَنِتِهنَّ  استمنظور این سخن خدای متعال که فرموده 

بلند کردن صدا از خلخال  (داند دانسته شو و نیز چنان اپی بر زمي نزنند ات آن زینت که پنهان کرده)
  .ابشدمی

در  ،رق واجب استاز خواهبر زن  شدر خصو  آن میداری که پوشاندن :ب -3 سؤالج اب 
بگو که چشمان  مؤمنو به زانن ) َوُقل لِّْلُمْؤجِنَناِت یَرْغُضْضَن جِنْن أَْبَصارِِهنَّ َوَُيَْفْظَن فُرُروَجُهنَّ  یآیه

جایز نیست که زن به  بنابراین .ابشدمینگاه کردن منظور  (را نگه دارندخویش را ببندند و شرمگاه خود 
حفظ کند  ،عورت خواهر خود بنگرد و نیز زن ابید عورت خود را از این که زن دیگری به آن نگاه کند

  .ابشدواجب میمهان میدار  ،این .و بپوشاند
  امحداحلسن

 ا هلل جناه رجنضا تی  رِبرهسؤاال :535پرسش 
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ای یک مرد و دو زن  ،شاهد ابید دو مرد ابشد ،برای دیگران (دیدن ه ل ماه)ای در استه ل آ -1
 ؟چهار زن ابشدابید و ای کند کفایت میجایز است ای دو زن  

در روز است ای در ابمداد ای پس از  ؟رویت و استه ل چه زمانی است أدر ماه رمضان مبد -2
 ؟ن شفَ ای پس از آن ای قبلش ای چیزی غّي از اینهازوال ای قبل از آن ای هنگام پیدا شد

  ؟ابشدمیی مؤمن از شروط استه ل کننده ،موارد زیرآای  -5
 ،(2)نگاه مستییم ،کنندگانیکی بودن مکان و زمان برای مشاهده ،عدالت ،(1)بینایی س مت ،بلو 

 (3).مهارت و جتربه در تشخیا ،اطمینان داشن از رؤیت
  ؟چیست« پنهان شدن ه ل بعد از شفَ و نه اب»منظور از  -3

 (سرخی مغرب)مغربیه  یمهان چیزی است که به انم محره ،شفَ مغربی است و آای شفَ ،آای مراد
 ؟وجود داردای بي این دو تفاوت  ؟گرددظاهر میغربی شود و در افَ هنگام غروب انمیده می

 ؟چیست« بل از زوالام قرؤیت ه ل در روز سی و نه اب»منظور از  -3
 شیخ جهاد االسدی :فرستنده

  :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي ،و احلمد ا رب العا ي

یک مرد  شهادتبنابراین  ؛شودام که شهادت زانن پذیرفته میکتاب شرایع آوردهدر   :1 سؤالگسخ 
  .و دو زن صحیع است

مورد  در)استه ل و رؤیت پس از زوال روز بیست و هنم از ماه قبلی است  أمبد :2 سؤالگسخ 
هر چند معمواًل رؤیت ه ل پس از  ،و استه ل ات نیمه شب ادامه دارد (ابشدماه شعبان می ،رمضان

  .گّيدغروب آفتاب و قبل از حمو شدن شفَ صورت می
  .شروط است یلهعیل و عدالت از مج ،بلو  :5 سؤالگسخ 

                                                                                                                                                           
    . اجنل این حکم َّنی ،گر  اش ناجنل جنیاش ضعیف عنبا د اجنا نسی نه از عینک و ِب استفا ه از آ  بینایییعنی بینایی -1
 پریسک پ ای آینه. ،تلسک پ ،یعنی  ید  ِبید ِب ز م ص رت گخ  عنه ِب  وربنی -2
 به عبارت  یسر  ر ت ویص و استهلل قدرر  رر  ا ته ِب د. ؛عنظرا ِب دیعنی  اراا  اعنش و قدرت ت ویص  -1
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و منظور از آن این است که ه ل روز قبل را  (،سرخی مغرب) مغربیه ییعنی محره :3 سؤالگسخ 
 .در آمسان ابقی مانده ابشدبعد از سرخی مغرب اگر  ،به حساب نیاورد

 این روز اولي روز ماه بعد به ،ه ل رؤیت شد ،ام قبل از زوالیعنی اگر در روز سی :3 سؤالگسخ 
 .آیدحساب منی

 امحداحلسن

وار   ررد  برره  فرراتر فقهررا و اعنتقررال حقرر    ،نررار  ر جنرانررر فقرره پ وهرری  ،خ اعنیروضرره :533پرسررش 
  رعی

از من  .ابشمست که در خدمت منر شری  حسینی میا هاحوزه هستم و سال یمن طلبه :1 سؤال
 ؟آای بروم ای نه .انی به عرا  برومبرای روضه خو  ،اند امسال در ماه حمرمی که در پیش استدعوت کرده

 .امیان ندارند به این دعوت حَ ،اندا دعوت کردهکنم کسانی که مر خاطرنشان می
آهنا ای   از نظرهای فیهی معروف  ییَ کتابی حوزهدر  ،پژوهشی یمن در یک موسسه :2 سؤال
 ؟مهکاری من اب آهنا جایز است یآای ادامه .کنمهای روایی کار میکتاب

و  ؟آای داخل شدن در دفاتر فیهای آخرالزمان ای ماندن و مستیر شدن در آجنا جایز است :5 سؤال
 ،دهندآهنا میچه آندامن شوم که من منیمتذکر می ؟دهند جماز استآای خوردن خوراکی که در آجنا می

 .از حیو  شرعی است ای خّي
ما  کسی از نزدیکامن حیو   ؛ی جایز استآای واسطه بودن برای منتیل کردن حیو  شرع :3 سؤال 

 ؟برسامن (فیها)شرعی داده ابشد که خودم ای توس  شخا دیگری به یکی از آهنا 
صلوات پروردگارم بر پدرت و بر تو  ،منتظر فرمان  ا هستم و از  ا التماس دعا دارم !موالی من

 !ابد
  .یماَ و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسل

 قم میدس  ابوحممد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي ،و احلمد ا رب العا ي
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اگر نتواند مردم را به طور جایز است ماً   ،خوانی و نشر حیییترفن برای روضه :1 سؤالگسخ 
 .ناخت حجت و علمی که وی از دعوت فرا گرفته استاب طر  قانون ش ،مستییم دعوت کند

انتشار ه دوری کند و از  ییَ ای نشر آهنا ای کمک در از کتب ضال  ولی جایز است  :2 سؤالگسخ 
برای دینش ارت است که از آن اجتناب کند و اگر بتواند  ،«عروه»در خصو  کتاب  .آهنا اجتناب ورزد

  .برای او ارت استر کند، روایی کاتب کُ  به طور اختصاصی روی
داخل شدن در خانه و بّيونی آهنا و خوردن در آن و اخذ اموال از آهنا جایز  :5 سؤالگسخ 

غذای  یمانده ابقیاجتناب از  لیاگر تیویت شوکت آهنا نباشد ای کمکی به آهنا به  ار نیاید و  ،است
  .واجب است ،های آهناانصبی

جایز نیست و  ،مردم به علمای غّيعامل ابشد ییال مال از عامهانت ،اگر منظور :3 سؤالگسخ 
خدا هیچ کس را  .به این شرط که تیویت و کمکی برای علمای غّيعامل نباشد ،عکس آن جایز است

تواند وی ابید به میدار طاقت و وسعش و آن میدار که می ،کند  منیطاقتش مکل   یجز به اندازه
  .عمل کند

 .منامی که او را به نصرتى ارمجند ایرى منایدمیاز خداوند مسئلت 
  امحداحلسن                                                                                     

  . ه 4191 ی الیعده  42 

 نم ب    حافظه و  ناخه علجنه فجر  :533پرسش 
 :ابشندمیموضوع دعوت خارج از دارم که  هاییسؤال

ما یک  .داشت (جمرای اپیینی ادرار) شسرم حممود که سه ساله است به هنگام تولد مشکلی در آلتپ
برای  (م 42/2/2113)اکنون یک نوبت دیگر  .او اجنام دادمی که موفییت آمیز نبود رویعمل جراحی 

اجنام دهم آای این کار را  .مراجعه دارمی و شاید این عمل جراحی در کشور اسرا یل غاصب صورت بگّيد
  ؟ای آن را ترک کنم

آای چیزی هست که مرا در  ؛خوامن برامی دشوار استمیچه آنلعه را دوست دارم ولی ایدآوری من مطا
خوامن ولی به ها ای اعمال میای زایرت هااز مستحبات مال دعاچه آنو آای اببت  ؟کمک کندایدآوری  

 ؟ترک گفته ابشمگر را از روی سستی و تنبلی ا  ،شودبر من گناهی نوشته می ،کنمآهنا عمل منی
 :امشر  داده که آن را اب جز یاتش در لینک زیر  زمان صبع صاد  دارم یی درابرهسؤال
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 :استچني اق خ صه که
حمل قرار گرفن آفتاب  ،مبنا بر حماسبات جنومی است و برای شناخت اوقات مناز ،های منازدر تیومی

وقت مناز صبع  ،هاام که در برخی تیومیهای جنومی دیدهمن از طریَ برانمه .گّيدقرار میزیر افَ معیار 
ام که صبع و نیز مشاهده کردهشود اط   میزیر افَ  یدرجه 2/43الی  46به قرار گرفن خورشید در 

شنیده شدن  .زیر افَ ابشد یدرجه 2/49ات  42شود مگر ات وقتی که خورشید بي صاد  آشکار منی
این زمان تیریباً شصت دقییه قبل از  .صدای خروس در این هنگام نیز دلیلی بر طلوع صبع صاد  است

  .ابشدمیطلوع آفتاب 
صبع و امساک اول وقت وقت مناز تعیي برای از این معیار آای برای من جایز است که  :من سؤال

های جنومی ید زیر افَ اب استفاده از برانمهخورش یدرجه میداریعنی )استفاده کنم  ،از خوردن برای روزه
 (؟خروس دقییه قبل از طلوع آفتاب ای صدای 61ای 

 ؟چطوردوم در اختیار نداشته ابشم  طلوع صبع اول ودیدن اگر ابزاری برای 
دقییه اخت ف وجود  21دقییه ات  91بي  ،ها و وقتی که بیان داشتمبي تیومیاب توجه به این که 

 !دارد
راه دیگری برای  ،آای غّي از نگاه کردن به افَ که ممکن است در برخی شرای  و اوقات مشکل ابشد

 ؟وجود دارداوقات مطمئن شدن از 
 . رب العا يو احلمد ا

 فلسطي   عبدالغنی  :فرستنده
 4191/مجادی الاانی/22

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

 .خداوند توفییت دهد ،درمان فرزندت اقدام کنی یتوانی برای ادامهمی
و اضافه کن آن آب گرم  هو ب بردار و در آن کمی عسل زنبور قرار بده ایکاسه  :افظهدر خصو  ح

این   .آن را بنوقتوحید را بر آن خبوان و قبل از آن که افطار کنی  یآیت الکرسی و سوره ،فا ه یسوره
 .توانی تکرار کنو این عمل را هر چه می شاء اا ان ،تیویت حافظه مفید استکار برای 

http://www.almahdyoon.info/vb/showthread.php?p=2643#post2643


 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 006 

 .گناهی بر  ا نیست  ،خبوانی و به آن عمل نکنیرا ر عمل مستحبی اگ
هایی که در کتاب شرایع شر  اگر امکانش برایت وجود دارد اب ع مت ،در خصو  وقت صبع

 قرار گرفته ابشددرجه زیر افَ  43هنگامی است که خورشید در در غّي این صورت  ؛ ییَ کن ،امداده
  .ابشدمیدقییه قبل از طلوع  31یم یعنی یک ساعت و ن ،نشدو اگر این 

 امحداحلسن

 حکم جنال انصبی :533پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم
ا مه و مهدیي و  ،حممد و بر اهل بیت طاهر آن حضرت ،خملوقات مجیعي ترین شری درود و س م بر 
 .سلم تسلیماً کاّياً 
و برکات و رمحت خداوند و تو بر س م  ! امام مهدی یوصی و فرستاده ،سرور و موالمی
 :ها را عطا فرمایدخداوند به  ا برترین اپداق ،شرعی دارم یچند مسئله !موالمی .شمغفرت و رضوان

 ندین امامامالک آن یکی از مع کهمسلمان که پیمانکار شرکت مسلمان دیگری  من در یک شرکت 
 دارای  ،زبی از احزاب حاکمه استح صاحبش ر یساز آجنا که  و کنمکار می  ،ابشدو انصار می

چرا که محل و د دهرا می مبه من اجرت محل و نیل این شرکت پیمانکاری .ابشدنفو  در حاکمیت می
آای جماز است که من مزدی غّي از مزد واقعی محل و نیلم را درایفت کنم ما   .ی کار من استنیل الزمه

از این رو که من  ؛امبگومی هزار درهم هزینه کرده ،ستدرهم هزینه داشته ا 211برای کاری که در واقع 
ابشد این هزینه را از شرکتی که در ابال  کر کردم و ر یسش د ن می احتیاج دارم و این شرکت نیز بعداً 

 ؟آای این عمل برای من جایز است .درایفت خواهد منود
 !ا عطا فرمایداز  ا بسیار متشکرم و خداوند به  ا ارتین اپداق نیکوکاران ر 

 مغرب -حمب  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

مال آهنا حمرتم نیست و برای  ا جایز  .پّيوان آهنااب مهچني اب د نان ا مه ای مهدیي د نی کن و 
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ابشد و زاینی به پذیر امکاناگر این کار برای  ا  ؛ای خبشی از آن را برای خودت برگّيی است که مهه
  . ا وارد ننماید

 امحداحلسن

و  ،از واج ِب زعنری بردو  رضرایه والردینش ،پ  رید   رل ار ،حکم استعمال  خاعنیرات :533پرسش 
 هاا فرا رسید  قیاجنهعن اعنه

 .رک علی سیدان حممد و علی آل بیته اال مة منهم و ا هدیيو صلی اا و اب ،احلمد ا رب العا ي
  .علیک الس م و رمحة اا و برکاته ...امحداحلسن !آقا و حجت من

دامن که آای او بر من خشمناک است و منی .خواهد اب من سخن بگویدپدرم منی !سرورم ...اما بعد
او  در حالی کهکه من شیعی مذهب هستم است   زیرا او فهمیده ،ِبوید ای خّي ا تخواهد از من بر می

  ؟این حکمش چیست .ابشدمی سن تاز اهل 
آن جایز  ابو آای مناز  ؟استعمال دخانیات و پوشیدن شلوار چه حکمی دارد !سرورم :2 پرسش

 ؟بدون موافیت والدینش چیست َمردو حکم ازدواج  ؟است
شود و آن ظاهر می  ل از امام مهدیسیدن قیامت که قبهای فرا ر نشانه !آقای من :5 پرسش

  ؟آید چیستها که پس از ایشان مینشانه
خداوند به  ا اپداق خّي دهد و صلی اا و ابرک علی سیدان حممد و علی آل بیته اال مة منهم و 

 .ا هدیي
 کویت  -خالد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  و صلی اا ،و احلمد ا رب العا ي

زند او را که به دینت ضرر منیچه  آنت به نیکی رفتار کن و بکوق در اب والدین :1 پرسشگسخ 
َوِإ  َجاَهَداَك َعلى َأ  ُتْ ِرَك ِب جَنا لَْیَه َلَك ِبِه ِعْلٌم  :فرمایدمیمتعال  وندخدا .راضی و خشنود کنی

عنْرَیا جَنْعُروف ا َواتَِّبْ  َسِبیَل جَنْن َأاَنَب ِإَِلَّ ُثَّ ِإَِلَّ جَنْرِجُعُكْم فَنعنَربِّ َفَل تُ  ُئُكم ِبَا ُكنُتْم ِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِف الدُّ
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دانی چیست اب من شریک  اگر آن دو به کوشش از تو خبواهند ات چیزی را که منی) ،(1)تَرْعَمُل  َ 
راه کسانی را که به  ،در دنیا اب آهنا به وجهی پسندیده زندگی کن و خود .کنشان ماطاعت ،گردانی

خواهد بود و من از کارهایی که ی  ا به سوی من ابزگشت مهه .گردند در پیش گّيدرگاه من ابزمی
 (.کنممی اتنآگاهاید کردهمی

اطرافیان او داشته استعمال دخانیات اگر ضرر قابل توجهی برای فرد سیگاری و  :2 پرسشگسخ 
 .ابشداشکال است و مناز خواندن در آن نیز جایز میپوشیدن شلوار برای مردان بی .ابشد جایز نیست
 .حتی اگر والدینش موافَ نباشند ؛اب کسی که قصد کرده ازدواج کندمرد جایز است که 

 از آهنا ابقی مناندههای بزرگی خواهید دید و چیز زایدی نشانهاگر خداوند خبواهد  :5 پرسشگسخ 
 .م مردم ای بیشرت ه ک شوندو چه بسا دو سو   است

 امحداحلسن

 حکم جنرغ برزیلی :533پرسش 
 ؟ابشدآای خوردن مر  برزیلی که در ابزارهای کشورهای اس می موجود است جایز می
 کویت  -قیس التمیمی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

موجود  . ا جایز است ایخوردن آن بر  ،اگر ییي پیدا کردی که مر  به صورت شرعی  بع شده
 .بودن آن در ابزارهای کشورهای اس می دلیل بر  بع شرعی آن نیست

 امحداحلسن

 ننداش بیاید ر  جنی استسارازعنی نه پدرش هر نه را نه به خ :533پرسش 
 .لطفاً مرا کمک کنید .کنداو را رد می ،آیدام میپدرم وقتی کسی به خواستگاری ؛مشکلی دارم

 عربستان سعودی -نوراَهدی  :فرستنده

                                                                                                                                                           
 .12 :لقما  -1
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 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .تسلیماً  و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم ،و احلمد ا رب العا ي

 .خبوان مرتبهفتع را هر کدام هفت  ینور و سوره یسوره
 امحداحلسن

 والیه پدر و پدربررگ بر  خرت  ر از واج :530پرسش 
 :امحداحلسنمن از امام  سؤال
 (خداوند رمحتش کند)فوت کرده  کهاست   ایهو مادرق شیع سن یخواهم اب دخرتی که پدرق می

کند و بر حمبت اهل بیت بزرگ شده و گش یعنی مادر مادرق زندگی میوی اب مادر بزر  .ازدواج کنم
پدرق گفت من دخرتم را به ازدواج یک  ،در این مورد اقدام کردمیجعفری است ولی وقتی  یاکنون شیعه
ساله است و او  24شوم که دخرت متذکر می ؟وجود دارد آای راه خروجی از این مشکل .آورممنیشیعه در 

 .اب تشکر فراوان از  ا .ابشدمیج موافَ خود اب ازدوا 
 .... :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

 دست بهنیازی نیست که برای ازدواج کردن موافیت پدر ای پدربزرگش را  ،ساله است 24اگر دخرت 
 .پدرق اب آن خمالفت منایدحتی اگر و او این حَ را دارد که ازدواج کند  ،آورد

 ،سالگی است 43ات قبل از سن  ،بر دخرت ابلغ (به شرط امیان و عدالت)والیت پدر ای پدربزرگ 
 .خواه دخرت بیوه ابشد خواه ابکره

و او نیست  اپبرجا (هسالگی رسید 43دخرتی که به سن ) ی رشیدو والیت این دو بر دخرت ابکره
  . ای موقت بر خودق والیت داردمیدر ازدواج دا
 .است و معترصحیع عید او فی  اب رضایت دخرت  ،دهد یکی از این دو او را ازدواجحتی و اگر 

  .ابشدمیاق ازدواج کند مکروه البته این که دخرت به خودی خود و بدون ا ن ولی
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ست و دخرت هم ا اوسنگ هماب کسی که اجازه ندهد اج منع کند و را از ازدو  دخرت ابلغ ،و اگر ولی  
 .خودق ازدواج کنداق ولو بر خ ف میل ولی   ،دخرتجایز است  ،به وی رغبت دارد ازدواج کند

 امحداحلسن

 گ ش نر   جن سیقی نلسیک  :531پرسش 
  .س م علیکم و رمحة اا و برکاته

  .خاندان اپک اوحممد و  مانسید و آقایدرود و س م بر 
 ؟آای ح ل است ای حرام .های ک سیک اخت ف دارندلما در جواز گوق دادن به آهنگعُ 

 امارات -دخرت ف نی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو  .یی جایز نیستگوق دادن به موسی

  امحداحلسن                                                                                         
  . ه 4191شوال  

 حکم ژالتنی و قضاا َّناز :532پرسش 
ها و ترکیبات برخی آنتی بیوتیک خصوصًا اب توجه به این که این ماده یکی از ؟حکم  التي چیست

  .جات استداروها و شّيینی
ماه مبارک رمضان را افطار و  ،البسیارند کسانی که مناز قضا بر  مه دارند ای عمدًا چند س

ولی  ؛اندبر گردن دارند و اکنون پشیمان و ات ب شدهبه مهي صورت مناز قضا  و اندخواری کردهروزه
اند و اق را ادا کردهفی  خبش کوچکی ،بر عهده داردچه آنو از  گذاشتهه سن  برخی از این افراد اپ ب

پسر بزرگ ابشد و پدرق کسی اگر   ؟آهنا چه کنند .اکنون وضعیت س متی این افراد مساعد نیست
این پسر که مناز و روز بر  ،ابشد منازخوان نبوده و در رمضان روزه نگرفته و پدر توبه کرده و فوت منوده

 ؟ابید اجنام دهددارد چه   مه
 امارات  -زینب  :فرستنده
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 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

در دارو و خوراکی بدون اشکال  ،و خوردن  التيي گرفته شده از حیوانمصرف  :1 پرسشگسخ 
اه خوردنش ح ل ابشد خو  ،اه این حیوان به طور شرعی  بع شده ابشد و خواه نشده ابشدخو  ،است

 .خواه نباشد
ام و کتاب شرایع توضیع دادهموارد را در  این  یمن مهه .خداوند  ا را توفیَ دهد :2 پرسشگسخ 

نان بیان کنند و شر  ؤمآن را برای دیگر م ،که تواانیی دارند مؤمنبرادران و خواهران ابید آن دسته از 
کسی که   .کندطاقتش تکلی  منی یخدا هیچ کس را جز به اندازه ، ا سؤالدر خصو   .دهند
خواهد از طرف برای کسی که میخداوند  .فدیه بدهد ،ه جا آوردتواند روزه بگّيد ای قضای روزه بمنی

برای کسی که آن را  ؛است دهشب قدر را برای  ا آسان گردانی ،خودق ای والدینش مناز قضا خبواند
 .درک کرده و قضا بر  مه دارد

 ؛خواندن مناز قضا در شب بیست و سوم ماه رمضان برابر اب هزار ماه است ،در خصو  مناز قضا
مناز قضای یک  ،اگر شخصی ما ً یک سال ای ده سال ای حتی هزار ماه مناز قضا بر گردن داردبنابراین 

 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو  .کندمی روز در شب قدر او را کفایت
  . ه 4191شوال  - امحداحلسن

 ننیم ان ی از جا وگرا اسهِب جن کلتی جن اجه هستیم نه فکر جنی :535رسش پ
 بسم اا الرمحن الرحیم

 .اللهم صل علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي
اب هم اخت فاتی دارمی که مهسرم و  این است که من من مشکل .... امحداحلسنخدمت سید 

 ؟چه نصیحتی برای ما دارید .نیاز دارمی  ما به کمک سید .است سحر و جادودلیل معتیدمی به 
 .اب تشکر فراوان از  ا ؟که بتوانیم از این سحر خ   شومیوجود دارد  آای دعا ای راه حلی  ؟چه کنیم

 آ ان  -سید کاظم  :فرستنده

 :گسخ
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 لرمحن الرحیمبسم اا ا
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

که اب منامی  از خداوند مسئلت می .دهید شاناینها یک سری کارهایی است که  ا و مهسرت اجنام
 :را نکو گرداند انس و جن را از  ا دور بدارد و حال  ا شر   ،من ت خودق سبحان و تعالی

هر کدام را هفت ابر و  ،نور یالکرسی و آیه ةآی ، ا و مهسرت در مکانی که سکونت داری -1
  .صافات را یک ابر و به مدت ده روز یابتدای سوره یمهچني ده آیه .به مدت ده روز خبوانید

س و کاغذ را در الکرسی و نیز کهیعا و محعسَ را اب زعفران بر روی کاغذی سفید بنوی ةآی -2
ات بپاق و اب های خانهکمی از این آب را بگّي و در گوشه  .آب قرار بده ات نوشته از بي برود

 .مهسرت نیز مهي کار را اجنام دهد .غسلی مانند غسل جنابت به جا آور ،آب یماندهابقی
 یمهچني آیه .ن کنات آویزاالکرسی را بر کاغذی سفید بنویس و آن را در خانه ةاب زعفران آی -5

 .ات بیاویزسخره را اب زعفران بر کاغذی سفید بنویس و در خانه
 .سخره را خبوان و مهسرت نیز چني کند یالکرسی و آیه ةآی ،هر روز قبل از این که خبوابی -3

َواَْلْرَض ِف   الَِّذي َخَلَق السََّماَواتِ رَبَُّكُم اهللُ  ِإ َّ  :استبه شر  زیر آیه سخره در سوره اعراف و 
ٍ  ُثَّ اْسَتَ ى َعَلى اْلَعْرِش یُرْغِ ي اللَّْیَل النََّهاَر َیْطلُُبُه َحِثیث ا َوال َّْمَه َواْلَقَمَر َوال نُُّج َ  جُنَسوََّراٍت ِستَِّة َأایَّ

 * بَُّكْم َتَضرُّع ا َوُخْفَیة  ِإعنَُّه اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدینَ اْ ُع ْا رَ  *  َربُّ اْلَعاَلِمنیَ اَرَك اهللُ ِبَِجْنرِِه َأاَل َلُه اْْلَْلُق َواَْلجْنُر تَربَ 
َن اْلُمْحِسِننیَ ا َوَلَمع ا ِإ َّ َرمْحََه اهللِ َواَل تُرْفِسُدوْا ِف اَْلْرِض بَرْعَد ِإْصَلِحَها َواْ ُع ُه َخْ ف    ،(1) َقرِیٌب جنِّ

شب را در  .سپس به عرق پرداخت .آفرید ها و زمي را در شش روزپروردگار  ا اا است که آمسان)
آگاه  .طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخ ر فرمان او هستندپوشاند و روز شتاابن آن را میروز می

*  به غایت بزرگ است ،آن پروردگار جهانیان ،خدا .رواییابشید که او را سزاوار است آفرینش و فرمان
در زمي آنگاه که *  زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد ،وانیدع و در هنان خبپروردگاراتن را اب تضر  

رمحت خدا به نیکوکاران نزدیک  .به ص   آمده است فساد مکنید و خدا را از روی بیم و امید خبوانید
 (.است
 .هزار ابر 41« سبحاعنه ه  اهلل ال احد القهار» : ا و مهسرت اب این  کر خدا را اید کنید -3

 .علیکم و رمحة اا و برکاته و الس م
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  امحداحلسن                                                                                         
  . ه 4191شوال  

  ار  د  رخ اسه  عا براا فرزعند :533پرسش 
  .س م علیکم و رمحة اا و برکاته

  .و ا هدیي و سلم تسلیماَ اللهم صلی علی حممد و آله حممد اال مة 
ی تواان بلند مرتبهاز خداوند  ....بر تو ای آقای منس م  ....امحداحلسن ،بر تو ای موالی منس م 

 .و بدی حمافظت فرماید از هر شر  را و  ا  ،ای رب العا ي ،که  ا را در ارتین حال قرار دهدخواهم  می
کنم که پس از خدای تعالی خواهم داد و از  ا خواهش میمشکلم را برای  ا شر   !سرور و موالمی

که  امحداحلسنام را به موالمی دهم که انمهقسم می  ا را به فاطمه  .مرا ایری رسانی و برامی دعا کنی
پن   .ای برای  ا نوشتم ولی اپسخی نیافتممن قبً  انمه !سرورم .برسانید ،خداوند متعال بر او ابدس م 

امی ات این که کار ام و شوهرم مشکلی دارد و ما به پزشکان زایدی مراجعه کردهکه ازدواج کرده  سال است
ولی من از خداوند و از  ا ای  .سازی انسان پناه برمیما به آجنا رسید که به لیا  مصنوعی ای شبیه

 !موالمی !سرورم .کنیدخواهم که به حَ ال اله اال هو برامی دعا  کنم و از  ا میموالمی درخواست می
این انمه به دست کرمی  ا  ،ترین زمانخواهم که در نزدیکقدیر می کنم و از خدای علی  چیدر آرزو می

  .برسد
ی بلندمرتبهاز خدای  .بعد از خدا کسی غّي از  ا ندارم !موالمی .سپارم ا را به خدا می !آقای من

به حَ حممد و آل حممد و ا مه و مهدیي و  ؛گردانداستوار   ،مسّيمنامی که ما را بر این مسئلت میتواان 
 .سلم تسلیماً کاّياً 

 کااندا  -نوره  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي ،و احلمد ا رب العا ي

آن گونه که و به فضل خویش و  گرداندبه ص    که حال  ا را کنم  درخواست میاز خداوند 
ست پیش از این  ا هابزرگ و آغازگر نعمت من تکه او صاحب   ،ت هندسزاوار آن است بر  ا من   خودق



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 001 

 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو  .ها پیدا شده ابشدکه استحیا  آن نعمت
  امحداحلسن                                                                                           

  . ه 4191شوال  

  ر خص ص عنخوهاا ا غالسر آ هاا اجننیتی و تکلیف حکم نار  ر  ستساه :533پرسش 
 ...س م علیکم و رمحة اا و برکاته

ی است که یکی از برادران انصار از سرزمي حجاز به من سؤالاین  !ای قا م آل حممد !سرورم
کند و در برادر انصاری در یکی از هنادهای امنیتی کار می .که برای  ا نیل کنماست  سفارق کرده 

 ؟او چه کند آای کارق را ادامه دهد ای از آن دست بکشد .حال حاضر در یکی از مراکز مرزی است
 .وی هیچ پیشه و شغل دیگری ندارد

ر حمل کارق از جلوی او عبور بیند تعدادی از نّيوهای ارتش اشغالگر دمی یوقتی فرد : و  پرسش
 ؟چه تکلیفی دارد ،کنندمی

 انصار اا :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي ،و احلمد ا رب العا ي

کار   در خصو  اشغالگران خودق به تنهایی میاومت نکند بلکه برای این .در کار خود ابقی َاند
منامی که امیان آوردن را بر از خداوند مسئلت می .ابید تعدادی نّيو و تشکی ت وجود داشته ابشد

به دوق  در متام ابعادق خلیش سهولت خبشد ات مؤمنانی ابشند که بتوانند سنگینی دعوت اَهی را 
 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو  .کشند

  امحداحلسن                                                                                          
  . ه 4191شوال  

 عله بلند خ اعند   ر َّناز صبح و َّناز جنغرب و ع ا :533پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 
  .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،احلمد ا رب العا ي
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 ....یکم و رمحة اا و برکاتهالس م عل
مّيی و روزی که که زاده شدی و روزی که می  آن روز !ای امحد ،س م خدا بر تو ابد !موالی من

 .شویدیگر ابر زنده برانگیخته می
  :من سؤال .دلیل روشنی داشته ابشم ،خدا در مناز هستمدر پیشگاه خواستم وقتی 

 ؟خوانیم ولی مناز ظهر و عصر را آهستهبلند می چرا مناز مغرب و عشا و صبع را اب صدای
  .و صلی اا و سلم و ابرک علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ 

  49عیسی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

مناز ظهر و عصر را انفرادی و اب صدای آهسته خواند و  ،در معراج  امر خدا حضرت حممدپی
 ،بتوانند بشنوندفرشتگان خواند ات مناز فرشتگان بود و منازها را اب صدای بلند ابقی منازها را امام و پیش

الس م علیکم و رمحة و  .شد سن ت  ی منازگزاری پیامر خدااین شیوه ،از این رو ؛مهچني مناز مجعه را
 .اا و برکاته

  امحداحلسن                                                                                          
  . ه 4191شوال  

 خ اهد  خرتش را   هر  هدجن  رت خ اسنِت زعنی نه جنی :533پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،يو احلمد ا رب العا 
  !زمان و س م بر پدران اپک  اس م بر  ا و بر صاحب ال ، به موالمی امحد

یکی از انصار به خواستگاری دخرتم آمده و این  ؛نویسمموضوعی این مطلب را می یدرابره !سرورم
 .خدا را شکر و سپاس ،دخرت نیز یکی از انصار است

در  یکی از دوستامن به من زنگ زد و گفت ،کمی قبل از آن که از ماجرای خواستگاری مطلع شوم
اکنون هم دو نفر برای این  .را به عید هم در آوریسان ای گربهخواهی دو گربه که تو میخواب دیدم  



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 006 

  .اندقدم شدهخواستگاری پیش
شناختش پیش او آمد و  شده مطلع شدم که شخصی که منیقدم یب این که از این فرد پیشجو ع
ترسم و راستش را خبواهید من بسیار می !سرورم .گرددمیکه وی در آینده از دعوت میانی بر گفت  
 (.گردانی از دعوتو روی خواب دیدن گربه)نظر کنم توامن از این دو موضوع صرفمنی

اجنامش بر من واجب است چه آنات شاید  ا مرا بر پناه برم گفتم بعد از استخاره به  ا   !سرورم
 ا  ،آقای مندامن که  ا مشغولیت و کارهای زایدی دارید ولی ای هر چند می .ارشاد و داللت فرمایی

و پناهگاه ما  أو ملج ونددانی که خودت و پدرت موالمی صاحب الزمان ابب ما به سوی خدامی
من از  ا بسیار متشکر و  .خّي دهد و ما را از  ا حمروم نگرداندخداوند  ا را از ما اپداق  .هستید
  . ا عذرخواهماز و  عز وجل   وندخدااز ممنومن و 

 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو 
 زینب  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .هدیيو صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا  ،و احلمد ا رب العا ي

اگر خداوند  ا را فرمان داد  ،قرار دهیدبه عنوان حرف هنایی در چني اموری استخاره اب خدا را 
الس م و  .عطا کندایری خداوند  ا را توفیَ و  .اطاعتش کنید و از هر چه  ا را منع کرد دوری گزینید

 .علیکم و رمحة اا و برکاته
  امحداحلسن                                                                                           

  . ه 4191شوال  

 ا غخ رعی براا اعا  آزجنایش پر کیحکم خارج نر   جننی به  ی ه :533پرسش 
 ؟اب هدف اجنام آزمایش پزشکی جایز است (استمنا)غّيشرعی  یآای خارج کردن منی به شیوه

 
 :گسخ

 الرحیمبسم اا الرمحن 
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  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي ،و احلمد ا رب العا ي
منی به  خارج کردن ،اگر اطمینان حاصل شود که عامل دیگری بر جلوگّيی از فرزندآوری وجود ندارد

آن فی  منحصر به مهي کار  خارج کردنمعاینه جماز است ولی به شرطی که جهت غّيشرعی  یشیوه
  .شداب

  امحداحلسن
  . ه 4192 

  رخ اسه ِحرز :533پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 

 امکان داشته ابشد لطفًا حرزاگر  .ترسد و نگران استدخرتم دو ساله شده و مهیشه می !موالی من
در زیرا  ؛استاین وضعیت از سه ماهگی او شروع شده  .ای دعایی به من بدهید ات او آرام و ساکن شود

امی ولی وضعیتش به مهان حالت ابقی مانده ما آایت  کر را بر او خوانده .زمان وی به زمي افتاد آن
  .بر  ا گرانبار نباشم ،درخواستی که از  ا دارماببت امیدوارم  .است

ما برای فرج  .فرماییَثبت قدم َانیم برای ما دعا  ،از  ا خواهشمندمی برای این که بر حَ !سرورم
  مان صاحب العصرساز موالیخوانیم زیرا  ا زمینهکنیم و خدا را می ا ای سرورم دعا مینزدیک 

 .ابشیدمی
 اسرتالیا -ام البني  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي ،و احلمد ا رب العا ي

 یدر یک کیسهرا سخره را بنویس و آن  یآیت الکرسی و آیهیک کاغذ سفید اب زعفران روی 
کیسه را به لباس او بیاویز   .رود به آن برسد حمفوظ َاندپ ستیکی بگذار ات از هر جناستی که احتمال می

هم سخره  یآیه .آیت الکرسی معروف و مشهور است .ای آن را زیر سرق قرار بده ،اگر امکان داشت
ٍ  رَبَُّكُم اهللُ  ِإ َّ  :ابشدمیبه شر  زیر  اعراف و یدر سوره  الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَْلْرَض ِف ِستَِّة َأایَّ

 اٍت ِبَِجْنرِِه َأالَ َلهُ ُثَّ اْسَتَ ى َعَلى اْلَعْرِش یُرْغِ ي اللَّْیَل النََّهاَر َیْطلُُبُه َحِثیث ا َوال َّْمَه َواْلَقَمَر َوالنُُّج َ  جُنَسوَّرَ 



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 008 

َواَل تُرْفِسُدوْا  *اْ ُع ْا رَبَُّكْم َتَضرُّع ا َوُخْفَیة  ِإعنَُّه اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدیَن  * َربُّ اْلَعاَلِمنَی اَرَك اهللُ اْْلَْلُق َواَْلجْنُر تَربَ 
َن الْ ا َوَلَمع ا ِإ َّ َرمْحََه اهللِ ِف اَْلْرِض بَرْعَد ِإْصَلِحَها َواْ ُع ُه َخْ ف   پروردگار  ا ) ،(1)ُمْحِسِننیَ  َقرِیٌب جنِّ

پوشاند شب را در روز می .سپس به عرق پرداخت .ها و زمي را در شش روز آفریداا است که آمسان
آگاه ابشید که او را  .طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخ ر فرمان او هستندو روز شتاابن آن را می

پروردگاراتن را اب *  به غایت بزرگ است ،روردگار جهانیانآن پ ،خدا .رواییسزاوار است آفرینش و فرمان
در زمي آنگاه که به ص   آمده *  زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد ،تضرع و در هنان خبوانید

 (.رمحت خدا به نیکوکاران نزدیک است .است فساد مکنید و خدا را از روی بیم و امید خبوانید
 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو  .به ویژه در شب ، تي را بر او خبوانمهواره توحید و معو  ،درضمن

  امحداحلسن
  . ه 4191شوال  

 حکم حض ر  ر َّماله  ینی جنرب ط به غخجنؤجنننی :530پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 
  . امحداحلسنمی میانی آل حممد سید س م بر سرور و موال

طور که مرسوم و مهان .گرددمیی منو ره بر ارم و اصالتم به مدینهه سکونت دمن در جد   !آقای من
خوانی ل فیهی و جمالس روضهیاینجا جمالس حسینی که در آن دعا و سخنرانی و بیان مسا ،رای  است

شود که در آن های اجتماعی براپ میمهچني یک سری نشست .دایر است  عبداا احلسي ااب
کنی که این موضوع و هیچ کاری اب آن ندارند طوری که  ا گمان میروند یاص ً سرا  موضوع دعوت من

شوم که اگر من آجنا ور میآاید ؟در چني جمالسی اشکال داردآای حضور من  .ه آهنا نرسیده استب اص ً 
 یشود زیرا من قبً  درابرهیک سری مشک ت از طرف آهنا به خاطر حضور نیافتنم برامی اااد می ،نروم

کنم شان شرکت میآای من در جمالسکه ام و اکنون مرتصدند ببینند  موضوع دعوت اب آهنا صبحت کرده
 ،در مورد مناز خواندن پشت سر آهنابه ع وه  .آیددامن اگر حاضر نشوم بعداً چه برامی پیش میمنی .ای نه

 ؟آای جماز هستم
 .را از سرور و موالمی میانی آل حممد بپرسند پرسشم که این کنخواهش می گوو گفتاتالر   مسئولياز 
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 .فرمابه حَ مادرت زهرا برای ما دعا  .اا ما فی  و فی  حمتاج دعای  ا هستیمو  !سرور و موالمی
 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو 

 عباس شلش :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .حممد و آل حممد اال مة و ا هدیيو صلی اا علی  ،و احلمد ا رب العا ي

ابید هدفت صرفًا این ابشد که از طریَ برقراری ارتباط اب  ،خواهی در جمالس آهنا حاضر شویاگر می
و من  ،فرمایدایرى   ا را به نصرتی شکست انپذیرشاء اا خداوند  ان .شاید برخی هدایت شوند ،آهنا

خّي آخرت و دنیا چه آنو اموراتن را به  منایدیَ و تسدید عطا منامی که  ا را توفاز خداوند مسئلت می
 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو  .آسان سازد ،در آن است

  امحداحلسن                                                                                        
  . ه 4191شوال  





 تعبیر خواب :حمور سوم

 خ اب  ید  بَرَرص و جنار بررگ :531سش پر 
سپس دیدم آن مار به مست من  .جنگیداب مار بزرگی می (یلک و پیس)بَ َر  دیدم که یک فرد 

 .نیش بزندخواست مرا هر مال سیل از دهانش جاری بود و میزَ  در حالی کهآید می
 عربستان سعودی -عبداا  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم

 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،حلمد ا رب العا يو ا
ای اَهی بر خلیش هفرد پیس به شخصی که اب حجت ؛و مار هر دو به د ن اشاره دارد (پیس)بَ َر  

 ییگرامار بزرگ هم به انسان دنیوی و مادی .کنداشاره می ،ورزدخصومت می  حممد و آل حممد
  .دارد هاشار 

  امحداحلسن                                                                                     
  . ه 4191 ی الیعده  

 ا احرابسه آیه از س ره :532پرسش 
س م  .خودم و پدر و مادرم فدای تو ابد !س م بر تو ابد !امحداحلسن ،حجتم و حبیبم ،من یموال
 .اا و برکاته کم و رمحتعلی

رمضان پس از آن که چهار رکعت مناز برای خدای  29در ماه مبارک رمضان و در شب  !سرورم
را که در کتاب مفاتیع اْلنان است خواندم و پس از   زایرت حبیبم پیامر خدا ،خواندمعظیم  علی  
ابر ای کمی   4111و بعد از آن  ،را  و بعد از او امام علی  ی نییه فاطمه زهراتییهزایرت آن 

علی حممد و آل اللهم صل  ،بسم اهلل و ال ح ل و ال ق ة اال ِبهلل»گفتم  ،کمرت اب تسبیع کرب یی
پس از آن  .بود  ی پیامر خدا داوودمن طبَ ستارهکردن حساب  ی شیوه .«حممد و سلم تسلیما  

تنظیم    ی کرب  میام امام حسيشبکه یرو ام برگشتم و تلویزیون را روشن کردم و آن را به خانه
ا ابز  مصح  شری  ر  .عظیم را به طلب استخاره دعا کردم قرآن را دست گرفتم و خدای علی   .کردم



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 020 

ات  121 یسوره احزاب از صفحه) بسم اهلل الرمحن الرحیم :آمده است کردم و دیدم این آایت کرمی
122.) 
مو بر تنم راست کرد و  ،داشتبر این آایت داللت چه آن ،وقتی این آایت را خواندم !رمسرو 

  .گومی شاهد و گواه استمیچه آنخداوند بر  ؛چشمامن را اشکبار منود است
 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو  .بر خاندان طیب و طاهر او ابد حممد وسید ما و درود خدا بر 

 کویت  -خالد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

ای اَهی برای  ا و و این آایت مژده ،ب مبارک خدای سبحان و متعال را اید کردی ا در این ش
اب عال و متخداوند سبحان  یمتام کسانی است که اب پّيوی از خلفای اَهی و حرکت در مسّي اولیا

لَِّذیَن آجَنُن ا اَی أَیرَُّها ا :کنندخداوند را فراوان اید می ،َ تعالی برای آهنا مهیا کرده استتوفییی که ح
َن  * َوَسبُِّح ُه ُبْكَرة  َوَأِصیل   *  ِذْكر ا َكِثخ ااذُْكُروا اهللَ  ُهَ  الَِّذي ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوجَنَلِئَكُتُه لُِیْورَِجُكم جنِّ

اَی أَیرَُّها النَِّبُّ  * َتَِیَُّتُهْم یَرْ َ  یَرْلَقْ عنَُه َسَلٌ  َوَأَعدَّ هَلُْم َأْجر ا َكِرَي ا * ُلَماِت ِإََل النُّ ِر وََكاَ  ِِبْلُمْؤجِنِننَی رَِحیم االظُّ 
ر ا َوعَنِذیر ا ا َوجُنَب ِّ ِر اْلُمْؤجنِ  * َراج ا جنُِّنخ ا ِإِِْذعنِِه َوسِ َوَ اِعی ا ِإََل اهللِ  * ِإانَّ َأْرَسْلَناَك َ اِهد  َن اهللِ َوَب ِّ  ِننَی ِبَِ َّ هَلُم جنِّ

و هر ابمداد و شبانگاه *  خدا را فراوان اید کنید ،ایدای کسانی که امیان آورده) ،(1)َفْضل  َكِبخ ا
ه فرستند ات  ا را از اتریکی باو کسی است که خود و فرشتگانش بر  ا درود می*  تسبیحش گویید

 :روزی که اب او دیدار کنند درودشان این است*  مهرابن است ،زیرا خداوند اب مؤمنان ،روشنی برند
ما تو را فرستادمی ات شاهد و مژده  ،ای پیامر*  ایشان اپداشی کرمیانه آماده کرده استبر و خدا  ؛س م

و *  راغی اتبناک ابشیو مردم را به فرمان خدا به سوی او خبوانی و چ*  دهنده و بیم دهنده ابشی
 (.ایشان فضیلتی بزرگ آمده استبر مؤمنان را بشارت ده که از سوی خدا 

الس م علیکم و  ،منامیدرخواست میمؤمني مردان و زانن از خداوند خّي آخرت و دنیا را برای  ا و 
 .و رمحة اا و برکاته
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  امحداحلسن                                                                                     
  . ه 4191 ی الیعده  

 غسل نر    ر خ اب :535پرسش 
بعد از آن انگهان خود را در  .کنمکنم و یکی از آهنا را به مناظره دعوت میخواب دیدم غسل می
ا در ظرف کرد و آن ر شناختمش و او چیزهای گردی درست میای بود که منیااتقی دیدم که در آن بچه

 .یای کاغذ بودخوردنی  آهنافهمیدم که نداد و میقرار 
 در اپ در حالی که یک انراحتیرا دیدم که به مست ما آمد   طالبسپس امام علی بن ابی

به مست ما آمد و نزدیک ما  (.استکان)فنجان چای  یبه اندازه ای شکلمال یک قرمزی دایره ،داشت
 .ولی اا علی   ،ولی اا علی   :گفتدر حالی که میشد 

 آای در این دو روای دعوت به اجنام کاری است که من غسل کنم ویکی از حج  اَهی را در روای ببینم؟
 زینب عبداا :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

به و ای عملی است که  ا اجنام داده ییعنی نتیجه ؛سل در رؤای به معنای طهارت روحانی استغ
 .ایل گشتهیاین طهارت ان

  امحداحلسن                                                                                   
  . ه 4191شعبان اْلّي  

  ر خ اب ...جنن الدین  رع لکما تلوت آیه :533پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 
 .من الشیطان اللعي الغوی الرجیماعو  ابا السمیع العلیم 
خواب عجیب و غریبی بود که در فکر تعبّي آن  .سال داشتم خوابی دیدم 49وقتی بچه بودم و 

این خواب مربوط به  .مای ایفترابطه ،دعوت میانی یادل ههای قدمیی و که بي خوابوقتی  ات  ،نبودم
نیز وجود  های سید و استشهاد ایشان به آن آیهدر کتاب حتی آیهاین  .شوری است یای از سورهآیه
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اینها   یمهه .چني این آیه در برخی میاالت برادران انصار و استشهاد آهنا به آیه موجود استهم .دارد
اب دعوت  ،امم دیدهها پیش وقتی بچه بودسال دمیی کهکنجکاوی مرا  ریک کرد که درایمب آای خواب ق

 ؟م ظاهر گشت ارتباطی دارد 4333میانی که در سال 
 :کنمرؤای را خدمتتان تیدمی می
خواست این طور وامنود  این کتاب می .کردمبود مطالعه می سن یشیعه و  یداشتم کتابی را که درابره

من به خاطر سن کمی که داشتم حّيت منودم  .تاس سن تکند که شیعیان گمراه هستند و حَ اب اهل 
مدت زمانی   .کرد آشنایی نداشتممذهب شیعی را َثبت می ای که درست بودنادل هزیرا در آن زمان اب 

 سن تاب اهل  ،گی  و متحّي ماندم و آن هنگام از خداوند خواستم که برامی روشن کند که حَ اب کیست
  .دم و این خواب را دیدمبه هر حال خوابی .است ای اب شیعیان

یِن جَنا َوصَّى ِبِه عنُ ح ا  :خواندمدر عام رؤای دیدم اب صدایی حزین این آیه را می َ رََع َلُكْم جِنَن الدِّ
ه  از مهان گون ،برای  ا آیینی میرر کرد) ،(1)َوالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإلَْیَك َوجَنا َوصَّْیَنا ِبِه ِإبْرَراِهیَم َوجُن َسى َوِعیَسى

امی و به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت  بر تو وحی کردهچه آنکه به نو  وصیت کرده بود و از 
اب   .از خواب بیدار شدم و از این که در خواب این آیه از قرآن را خوانده بودم تعجب کردم .(امیکرده

مطمئن  ،ودمکند را مطالعه منهایی که از تشیع دفاع میگذشت چندین سال و پس از این که کتاب
و چه ارتباطی اب دعوت میانی  ؟چیسترؤای تعبّي این  لیاند و شدم که این شیعیان هستند که بر حَ

 ؟دارد
 .فرمایندکنم آن را تفسّي خواهش می  ین یک خواب قدمیی است که از سیدا

 العبیدی :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  و صلی اا ،و احلمد ا رب العا ي

چه آنی اداین آمسانی و کنندهدعوتی که پیاده ؛این آیه ارتباط عظیمی اب دعوت اَهی مهدی دارد
آن در این زمان  أتویلو  ابشداند میآورده ( عیسی و حممد ،موسی ،ابراهیم ،نو )  پیامران

                                                                                                                                                           
 .11 :  را -1



 انتشارات انصار امام مهدی  021 

 

شیخي و  سن تپّيوان را که  یبشارتی از جانب خداوند بود که  ا حی خواب  ا .شاء اا ان ،است
کسانی که حدود   یخداوند  ا را در زمره .درک خواهی کردرا اند گرا از آن منحرف شدهشیعیان مرجع

یِن جَنا َوصَّى .قرار دهد ،دارندبراپ می  مدرا اب مهدی آل حم ی کرمیاین آیه بِِه  َ رََع َلُكْم جِنَن الدِّ
یَن َوال تَرَتفَ  رَُّق ا ِفیِه َكرُبَ عنُ ح ا َوالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإلَْیَك َوجَنا َوصَّْیَنا ِبِه ِإبْرَراِهیَم َوجُن َسى َوِعیَسى َأْ  َأِقیُم ا الدِّ

برای  ا آیینی ) ،(1)جَنْن یُِنیبُ  َِجَْتِب ِإلَْیِه جَنْن َیَ اُء َویَرْهِدي ِإلَْیِه جَنا َتْدُع ُهْم ِإلَْیِه اهللُ  َعَلى اْلُمْ رِِكنیَ 
امی و به ابراهیم و موسی بر تو وحی کردهچه آناز مهان گونه که به نو  وصیت کرده بود و از  ،میرر کرد

به آن چه آن مل  .امی که دین را بر اپی نگه دارید و در آن فرقه فرقه مشویدو عیسی وصیت کرده
گزیند و هر که را دا هر که را خواهد برای رسالت خود برمیخ .کنید بر مشرکان دشوار استدعوت می

 (.منایدبه او ابزگردد به خود راه می
 امحداحلسن

 این فرزعند جنن اسه :فرجنایدخ اب  ید  اجنا  زین العابدین نه جنی :533پرسش 
  .گّيدای قرار میام در چه گروه و طبیهدامن انمهمنی .س م علیکم و رمحة اا

نبود ولی گوای امام زین خواب  ؛امدرخواست کرده را رؤای سه سال است که تفسّي این حدود دو ای
گو بود و ایشان و بود مشغول گفت  حلی که اب یکی از سادات که سید حیدر  را دیدم  العابدین

 .این پسرم است :گفتکرد به او میدر حالی که به من اشاره می
 .شکر از  ااب ت .تعبّي این خواب را خواهشمندم

 ایهم :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

مهان امام   امام زین العابدین ،ای ا فهمیدهتعبّيی در زمان  ا دارد و آن گونه که  ،رؤایاین 
  .نیست  علی بن احلسي

 انیعنی  در مورد  ا وصی ت کرد ایشان خطاب به  ا مبنی بر این که  ا پسرق هستی ای یاین گفته
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زیرا از رؤایی  ا به روشنی درایفت  .هدایت شدن به امام زمانت خواهد بود ، اکار شاء اا عاقبت  
 یعنی در عي حال که ،«ستیکند به این که  ا از فرزندان او ه ا توصیه میدر مورد  امام»شود که می

یعنی جزو مؤمني به آن  ؛این است که جزو فرزندان او نیستی ظاهراً  ،کندمی توصی   در مورد  ا
« پسر او»ابشی در حالی که به حیییت  ا اشاره کرده و این که  ا بعدها از فرزندان او ای حضرت منی
را بر شناخت حَ  هایتانگامّيی موفَ بدارد و  بر هر خ خداوند  ا را .یعنی مؤمن به او ؛خواهی بود

 .استوار سازد و  ا را به مهراهی حَ موفَ گرداند
 امحداحلسن

 ا  ع ت به جنر  خ اب  ید  ِبرش ِبرا  از آِما  به هنسا  ارائه :533پرسش 
 :من انمه

مهي   اکرم در روز می د پیامر ! امحداحلسن سید ،سرورم .س م علیکم و رمحة اا و برکاته
 نداشتم مگر اینکه در مهان روز خردار خر و من متاسفم از این اببت که پی بردموجود  ا  هب ،امسال
خواهم بدامن آای من اب  ا ابقی می !ولی موالمی .گومی که مرا اب  ا آشنا ساختو خدا را شکر می ،شدم
 .کنم برای هدایت من دعا کنیدخواهش میاز  ا  ؟اعو  ابا ،مامن ای این که مرتد خواهم شدمی

از آن سخن گفته   يؤمنکه مولی ا وحدین امّيا   های آمسانخواهم بدامن آن راهمی !موالی من
و آای  ا  ؟حیییت دارد ای خّي ی خضراچاله و مالث برمودا چیست و آای جزیرهسیاه ؟چیست ،است

شود شش روز ای شش ماه و ای شش سال که گفته میای غّي از این   ،بریاکنون در غیبت به سر می
این مضمون که به  اب  و آای این حدیث از پیامر خدا ؟برای  ا غیبت دیگری خواهد بود ،است

 ؟ستا منظورق امیان به  ا ،آتش در دست مؤمن خواهد بودنگه داشن مانند  ،دینکردن زودی حفظ  
خواستم اب سه ولی در مهان روزی که می ،خوابی سادهت ای دامن رؤای اسام که منیخوابی دیدهدرضمن 

البته پس از آن که در  ؛پیش آمد ،صحبت کنم ی دعوت مبارکنفر که دو زن و یک کودک بودند درابره
خواستم در آجنا ام هستم و مهان جایی را که میدر خواب دیدم من اب خاله .ه بودممورد استخاره کرد این

شناختم در آجنا چند نفر که تعدادشان بیش از ده تن بود و من آهنا را منی .ردمسخن بگومی مشاهده ک
 گویی چیزی را از زمي بر  ،بود وجود داشت پشتش به من در حالی کهمیان آهنا یک کودک  .دیدم
خواستم آجنا سخن بگومی پس از آن رفتم در مکانی که می .ام گفتم این ف نی استبه خاله .داشتمی

نشستم و زانن هم به  .ترسیدم زیرا انتظار نداشتم که بیش از سه نفر حضور ایبندکمی می  .بنشینم
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لی ا رح  بر » یسخنم را اب بسم اا آغاز کردم و آیه .روی من نشستندهدایره روب صورت نیم
و  شان گفتم بر حممدصد  اا گفتم و سپس خطاب به مردان بعد .را خواندم «یفقه ا ق لی ....صدرا

ار خواستم که بعد از آن از آمسان ابران خفیفی ابریدن گرفت و من از حض   .دنآل حممد صلوات بفرست
خواستم حمل  .آن را خواستار شدند یخّي بیاندازمی ولی آهنا رضایت ندادند و ادامهسخن گفن را به أت

گفتند  ا  ی نشدند و میکه ابز هم راض  ،نشستنم را عو  کنم و اب کسانی که زیر ابران بودند بنشینم
  .خواب متام شد .ادامه بده ،کاری نداشته ابق

سفم أک م متبه درازا کشیدن  من اببت  .در حَ من لط  کنید و تفسّي خواب را بیان دارید !سرورم
 .احلمد ا رب العا يو  .خواهمی وجود دارد عذر مییو اگر غل  ام یی ای انشا

 Golnargs :فرستنده

 :گسخ
 اا الرمحن الرحیم بسم

 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
سبحان و متعال  رضای او موردچه آنی را بر مؤمنمرد و زن منامی که  ا و هر از خداوند مسئلت می

از  .کنید به  ا اپداق خّي دهدخداوند اببت این که حَ و اهل آن را ایری می .ست موفَ بداردا
 .درخواست دارمحَ است  خداوند ایستادگی بر حَ را برای هر که در پیي 

یعنی عطا و  ؛خّي آمسان است ،ابران .کنیاست که  ا برای آهنا تبلیغ می کسانی یاین رؤای درابره
 .کنییفضل خدای سبحان و احسان او بر کسانی که  ا به تبلیغ منودن آهنا اقدام م

  امحداحلسن

 سرجنه  ا   به یک فر   ر خ اب :533پرسش 
 :آید را تفسّي کنیدمی ادامهکه در رؤاییی  کنم از  ا خواهش می

 .من و مادرم خارج شدمی .ای به رنگ انرجنی دیدممان ستارهمنزل خارج شدم و نزدیک به منزل از دري 
مادرم به من   .دیدم که لباس سفید پوشیده بودزنی را  ،های ماشي ابز بود و من در مست چپپنجره

گویی از من )آن زن دست مرا گرفت  .من سرمه را به زن سفید پوق دادم .گفت زود سرمه را به او بده
  .سپس از خواب بیدار شدم .سرمه را گرفت و ما اب ماشي رفتیم . اشکبار شدامنچشم (.کردتشکر می
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و گزندی  خداوند به  ا برکت بدهد و از هر شر   .بّي کنیدرا تعرؤای کنم این از  ا خواهش می
  .به حَ حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،حمافظت کند

 ابوالفضل :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

ای که ابعث ست که  ا به این زن چیزی دادها ین معناه اشفای چشم است و این رؤای ب ،سرمه
ای سایتی   حدیای از حممد و آل حممدتواند میاین سرمه  ؛شود ات حَ را ببیندشفای چشمش می

ی حَ مندرج است ای حت الکرتونیکی ابشد که در آن احادیث آهنا برای هدایت به حَ و شناخت داعیي 
 .یک کتاب ابشد

 امحداحلسن

 ِبر ارا  ر خ اب :533پرسش 
 .اللهم صل علی حممد و آله اال مة و ا هدیي ،بسم اا الرمحن الرحیم
در  .کنم  سؤالشود ولی به من مربوط میاست که یک خواهر مؤمن دیده رؤاییی  مایلم از تعبّي 

 یآن زن به خانه .امر چند من ازدواج نکردهه ،گویی من به او تلفن زدم و گفتم ابردارمکه  خواب دیدم  
  .مادرم خیلی خوشحال بود ولی پدرم نه .تن من استبر من آمد و دید که لباس سیاهی 

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
لباس نیز به  .هستی (ماً  دعوت حَ) ا حامل بشارتی در مورد امری خا  ابرداری یعنی این که 

رنگ سیاه  .کندو در اینجا به دین اشاره می ،دارد هکند اشار دین ای دنیایی که شخا در آن زندگی می
وضعیت پدر و مادرت یعنی این که یکی از آهنا نسبت به بشارتی که  ا حامل  .یعنی اصالت و فطرت

 .کندشنود است و دیگری آن را قبول منیو خآن هستی 
  امحداحلسن
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 خ اب  ید  هه ر جنهدا :533پرسش 
در مهان حال   .ابریدتیریباً پن  سال پیش در خواب دیدم که رعد و بر  بود و ابران می .س م علیکم

ناصر ال به انم عبداا بن امحد یکی از مؤمني .رسم ماجرا چیستخواستم از کسی بپکه خواب بودم می
کرد م می را دانست و در حالی که تبس  سؤاماو خودق  ،قبل از این که سخنی اب او بگومی .را دیدم

  که مهدیرفت  او عصایی در دستش داشت که به آن تکیه کرده بود و او راه می .اپسخم را داد
  و گویی مهدی گفت از خواب بیدار شدمن که اا اکري ا ان صبع را می   ؤ اب صدای م .ظاهر شد

  .ظهور کرده بود
یعنی  ؛فوت کرده بود  یک سال قبل از ظهور میانی ،در خواب دیده بودممردی که  :توضیع

دید که آن  در رؤایخامنم مهان مرد را  ،زمانی که او را در خواب دیدم ای کمی قبل از آن .ایزده سال پیش
گّي کرده مرا غافلرؤای این  درچه آن .ظهور کرد مهدی ،مهدی ظهور کرد :گفتمیانن به او ز  مرد فراید

 .امکردهفکر منی  به مهدی ،های قبل از آناین است که من قبل از خوامب در آن شب و نیز شب
 .اب تشکر از  ا .منتظر تفسّي  ا هستم

 عربستان سعودی -ابوالرمحات  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ، يو احلمد ا رب العا

است و واضع  رؤای تیریبًا بدون رمز و راز .شودابران اشاره به خّيی دارد که از آمسان انزل می
ای اب دعوت حَ رابطه« عبداا بن امحد الناصر»مهچني روشن است که اسم آن فرد یعنی  .ابشدمی
ای  ای از فرشتگان خدا را دیدهمهان شخا نیست بلکه  ا فرشته ،ایته آن کس که  ا دیدهالب .دارد

برای طور مهيو  ؛ایشناختهزیرا  ا او را به خّي و ص   می ،این بنده متمال شده است یکه به چهره
 .جایگاه انمش

مناطَ عرا  یعنی اواس  جن  و برخی  یزمان رؤایی  ا نیز نزدیک به زمان شروع دعوت در حوزه
یعنی پس از سیوط  2119و نیز نزدیک به زمان آغاز جمدد دعوت تیریباً در اواس  سال  ،2112سال 

  .ر می صدام و اشغال عرا  بوده است
جن  و  یم به بیان اَنراف در حوزه 2112م ات اواس  سال  4333از اواخر سال من تیریبًا 
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 مربوط  اطی که مرا به امام مهدیون اع ن هر نوع ارتب  بودم ولی بداص   در حوزه مکل  
 ماع  ،در آن موقع تنها مربوط به من است ،شروع دعوت بعنوانم  4333در اپاین سال  .ساختمی

 .نبودعمومی به مردم 
  امحداحلسن                                                                                      

  . ه 4191شعبان اْلّي  

 خ اب  ید  پی ساجنا  ل کر َياعنی :530پرسش 
 !س م بر تو و بر پدران و خاندان اپک تو ابد !ای پسر رسول خدا

 ،و  ا و مهدیي از نسل  ا ک به والیت پدران طاهرته اب متس  من جزو کسانی هستم ک !سرورم
از آهنا وحشتی بر من وارد شد و خواستم فرار کنم پیشگامان لشکرت را دیدم و رؤای در  .امهدایت ایفته

م افتاد که وی چني در د .سپس زنی کنارم ایستاد که روپوق سیاه پوشیده بود .ولی درها را بسته ایفتم
  .اپسخم را نداد ؟هستی سیدهآای  ا  :از او پرسیدم .است  سرورم حضرت زهرا

اشارت منا و مرا  ،خبشدام میایستادگینرد در روز  وکند میحام را ص   چه آنمرا به  !آقای من
 .دلگّي و انراحتم به آن اندرز بده که من از این خواب

 یوس  عبداا :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

ت و عافیت در دین و و اب صح   ،ی حمافظت کندر هر خّيی موفَ بدارد و از هر شر  خداوند  ا را ب
 ا را به جود و احسانش سبحان و خداوند  ،است کرمیشافیي  رحیم  هند که او ر وفي  من تدنیا بر  ا 

 !بر حَ َثبت قدم بدارد
 امحداحلسن

 ثروت و زاقی  ر خ اب :531پرسش 
پدرم را دیدم که جوان شده و زیباترین لباسش  .دهدیزی بشارت میمرا به چ مرحوممپدر دیدم خواب 

زیباتر از اشت نیست و مرا به ثرومتند شدني  :گویدکند و میو در آینه نگاه میاست را به تن کرده 
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داد به این که  بشارم و مژده داد ه استیکی از برادرامن و این که رز  زایدی برای او گشوده شد (یف ن)
مندی برادر مفهوم ثروت (.بیشرت چا  خواهد شد ،اما ف نی :گفت)برادرامن چا  خواهد شد  یکی از

 .اب درود و س م ؟اول و چا  شدن دومی در آینده چیست
 مین  -فضل ا هلل  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .هدیي و سلم تسلیماً و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا  ،و احلمد ا رب العا ي

چاقی نیز  .هدایت شدن به سوی حَ و عمل به آن است و مهان رز  اخروی ،واقعی و روزی رز 
  .بر ابود وضعیت اخروی شخا داللت دارد

  امحداحلسن                                                                                           
  . ه 4191شوال  

 خ اب  ید  عب ر از قربستا  ات فر  بت اعند جرو اعنصار ِب د :532پرسش 
 !برادران ارمجند مؤمنم ،س م بر  ا
آهنا گفتند این  .را به پزشکان در اسپانیا نشان داده بودم اودخرت بیماری داشتم که  2116در سال 

استغاثه   امام مهدیطور مرتب به کردم و به من هر روز دعا می .بیماری مزمن و شدید است
از خدا خبواه که  ،به حَ خون حسي و طفل شّيخوار و هپلوی زهرا !ای آقای من :گفتمکردم و میمی

را دعا کردم و در   امام مهدی ، شنبه پس از زایرت امام حسيپن  در روز .دخرتم را شفا دهد
و ما یدر انم داشت اب من بودند که ح  ار و دوستشام و دوستم به انم ست  خواب دیدم که من نشسته

قامتی را دیدم که لباس سفید به تن داشت و از  مرد بلند .نشسته بودمیبرای گرم شدن در وس  آتش 
دخرتت شفا پیدا خواهد   :او گفت .اق را ببینمتوانستم جز یات چهرهابرید و من منیاق نور میچهره
به حَ خون حسي  !ای آقای من :گفتم  .هستم  من امام مهدی :گفت  ؟تو کیستی :گفتم  .کرد

لشکراین  ،ستانقر در  .عبور کنی ستانقر به شرطی که از این  :گفت  ؟شومآای من از انصار تو می
خواهم از انصار تو من هم می :ار به من گفتدوستم ست   .شیطان بودند حضور داشتند سیاهی که گویی

من وارد  .این امتحان فی  برای میام است ،يجایت بنشتو در  :فرمود  امام !ای سرورم ،ابشم
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آجنا سام بّيون شکر خدا از  .داددر وس  میره دوستم حیدر راه خروج را به من نشان می .میره شدم
  ؟معنای این چیست .گومی گواه استمیچه آنخدا بر  .آمدم

در رؤای  .گواه است  گومیمیچه آندیدم و خدا بر   دیگری اب امام مهدیرؤایی به خدا سوگند 
من هراسان بلند شدم   .روی ما قری وجود داشتهیک زن و مرد خوابیده بودم و روبمیان دیدم که من 

هستم و این مهسرم   من زهرا :گفت  ؟تو کیستی :گفتم  .نرتس ،خبواب :که انگاه آن زن به من گفت
انتظار اپسخ  چشم .م نرتسکنیما از تو مراقبت می ،است  و این قر پدرم رسول خدا  علی
  .س م علیکم و رمحة اا و برکاتهوال .داق خّي به  ا بدهدخداوند هزار اپ .هستم

 اسرتالیا -الرکابی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

کسانی که به   ،حَ اشاره دارد به مردم گمراه و منحرف از ،کان مردگان است و در این رؤایم ،میره
خدای  .هستند مهان مردگان واقعی اینها .از حَ را خواهان نیستنددهند و پّيوی منی سخن حَ گوق فرا

ُ  جَنن َیَ اء َوجَنا أعنَه ِبُْسِمٍ  جنَّن ِف  ُیْسمِ ء َواَل اْْلَجْنَ اُت ِإ َّ اهللَ َوجَنا َیْسَتِ ي اْْلَْحَیا :فرمایدمیمتعال 
توانی شنوا  شنواایند و تو منیخدا هر که را خواهد می .و زندگان و مردگان برابر نیستند) ،(1)اْلُقُب رِ 
 .(اند ابشیی مردگانی که در گور خفتهکننده

آهنا اند و آن اقامت گزیده امتحان  ا عبارت بوده است از گذر منودن از این میره و مردگانی که در
اینها در هر زمان مهان کسانی هستند   .خواهند  ا را از رفن به سوی حَ و پّيوی از آن ابز دارندمی

اینها علمای گمراه و کسانی   .کنندهای اَهی و عمل به آهنا منع میکه مردم را از حَ و پّيوی رسالت
 .دین جاه و میام و پیشی گرفن بر دیگران به اسماب  ایو برند چه به صورت مادی که از آهنا سود می

ن و اتریک آهنا را که گورهای متعف    دگان و مهدمان آهنا از شیاطي جنبرحذر ابق از این که این مر 
 متعالخدای  . ا را ابز دارند ،را اب وسوسه بر ابزداشن مردم از حَ کمک کنند آهنااند ات احاطه کرده

ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ عِنِبٍّ َعُدوًّا َ َیاِلنَی اِْلعنِه َواْلِْنِّ یُ ِحي بَرْعُضُهْم ِإََل بَرْعٍض زُْخُرَ  اْلَقْ ِل وََكذَ  :فرمایدمی
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و مهچني برای هر پیامری د نانی از شیاطي ) ،(1)ُغُرور ا َوَلْ  َ اء رَبَُّك جَنا فَرَعُل ُه َفَذْرُهْم َوجَنا یَرْفرَتُو َ 
 ،خواستاگر پروردگارت می .کنندسخنان آراسته الیا می ،برای فریب یکدیگر .دادمیانس و جن قرار 

 (.زنند رهایشان سازپس اب افرتایی که می .کردندچني منی
َن اْلِْنِّ فَرَراُ وُهْم رََهق ا :فرمایدمینیز و  عنِه یَرُع ُذوَ  ِبرَِجاٍل جنِّ َن اْْلِ  و نیز) ،(2)َوأعنَُّه َكاَ  رَِجاٌل جنِّ

 (.افزودندشان میبردند و آهنا بر طغیانمردانی بودند از آدمیان که به مردانی از جن پناه می
ای بر را که دیدهچه آنورزی برای او موفَ بدارد ات منامی که  ا را بر اخ  از خداوند مسئلت می

  اصحاب قبور مردگان   ا متام گرداند و از آزمایش سربلند بّيون آیی و به سرای حَ و حیییت برسی و
و  برنددر اتریکی به سر میکسانی که  ؛کنندداری میمهان کسانی که ادعای دین ؛را مفتضع سازی

ّي مداوم به سوی حَ و پّيوی از حَ در ابزداشن  ا از سي  ولی ؛دارندمی مردم را از نور و راه خدا ابز
 .مغلوب خواهند شدشیاطي جن نیز  خورند و ایر و ایوران آهنا ازو عمل به آن شکست می

 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو 
  امحداحلسن                                                                                         

  . ه 4191شوال  

 ا پیاجنرب خدا و رؤای  رِبره :535پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 

ع را سال قبل من اس م خویش را علنی کردم و شکر خدا مذهب تشی   26حدود  ...س م علیکم
را دیدم در حالی که قبً  به هیچ وجه   در خواب حضرت حممد چند ماه پس از آن .شناختم

در رابطه اب پیامر بود و گویی ایشان رؤای این  .بینندمیرؤای در را   نشنیده بودم که برخی مردم پیامر
کمی   .خوابیدم (ابلکن)چه ناروی ایو هها روی زمي و بر حصّي سفید روبدر یکی از شب .بودند حاضر

ایشان پشت  در حالی که را دیدم  بر پشت دراز کشیده بودم که حضرت حممد ،قبل از صبع
آن حضرت اب یک زانو که بر زمي گذاشته بود خم شد و به من نزدیک  .رفتابلکن راه می یشیشه
 .فرمودکرد ولی نشنیدم آن حضرت چه   ایدر گوشم زمزمه شد و
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آمد و نزدیکم   وقتی به پشت خوابیده بودم حضرت حممد ،دوابره کمی قبل از صبع :دومرؤایی 
در آن هنگام من چیزی احساس  .وس  قلبم وارد منود یام در حمدودهسپس دستش را به سینه ،نشست

کردم آن کردم و احساس میاطرافم بود را نیز مشاهده میهر چه دیدم و کردم ولی آن حضرت را میمنی
 .نزدیکم نشسته است  حضرت

دهید که من برای هر کمکی ه سید امحد برسانید و او را خر کنم س م و تشکر مرا بخواهش می
ویید ات کنم هر کاری که بتوامن اب آن به  ا کمک کنم را به من بگام و از  ا خواهش میحاضر و آماده

  .اجنام دهم
تیاضا دارم برامی دعا کند و مرا را ارشاد و نصیحت مناید که اکنون در وضعیت دشواری امحد از سید 
 .امقرار گرفته

 .الس م علیکمو  .دعایی آمیخته اب اشک ،کنمبرای  ا دعا می
 آمریکا -طاهره  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،يو احلمد ا رب العا 

ها امیان دارند و  گزاری بندگانش که به ملکوت آمسانسپاس پروردگار جهانیان را که مرا به خدمت
ها  ا را بُعد مسافت و اخت ف زابن .آورند توفیَ داده استشنوند و به آن امیان میکلمات اَهی را می

اتن و خوشا به خوشا به حال .ابز نداشته است ،شناخت حیی که از سوی خدای سبحان آمده از
از خداوند مسئلت  .خداوند گردن هناد یاتن که کلمات خدا را شنید و به ارادههای اپکحال دل

و  ،هدمنامی که  ا را در رساندن حیی که خدای سبحان  ا را اب آن آشنا منوده به بندگانش توفیَ دمی
در  .کنند قرار دهد ا را عامل هدایت خلیش و رهانیدن آهنا از آتش و اتریکی که در آن زندگی می

 ینما ات خداوند  ا را در زمرهنکواتهی   ،داده به  ا رساندن حَ به مردم ات آجنا که خداوند تواانیی
شناختند و ا به راه جناتی که شاکرین و فرستادگان و اب   کنندگانی که بر جنات مردم و ارشاد آهن

  .ثبت مناید ،به حَ و ییي و امانی که رسیدند رسانیدن آهنا
ت سؤاالبدانید که این برای من شرافت و افتخار است که به مردان و زانن مؤمن رم  ا و متام واامید
برامی فراهم   خداوند امکانش را در کمک به  ا و سبک کردن ابراتنگومی ای در هر چیزی که اپسخ   ا 
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 . ا را خدمتگزاری کنم ،کرده است
امیدوارم مرا دوستی به  ار آورید که  ،گومیاکنون به  ا میام و طور که قبً  به انصار گفتهمهان
ای کسانی که به ملکوت خدا امیان  !ندالای اپکیزگان و اپک ،داردگزاری به  ا را خوق میخدمت

 !َ کردید و نسبت به آن کفر نورزیدیدآوردید و کلمات خدا را تصدی
 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو 

  امحداحلسن                                                                                            
  . ه 4191شوال  

 جنفه   رعنگ سرخ  ر خ اب :533پرسش 
 .و ا هدیي و سلم تسلیماَ  ال مةاللهم صل علی حممد و آل حممد ا
 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاته

 ؟ستا رنگ قرمز در خواب به چه معنا
 naserat al emam :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

اب و  انی ب و جنبش اشاره دارد مواًل به عذابي انزل شده از آمسان و ای بهرنگ قرمز در خواب مع
 .شودتفسّي و تعبّي میدر رؤای خود رؤای و حمل آن توجه به 

  امحداحلسن
  . ه 4191 





   پاسخ های انصار امام مهدی :دومشـــخــــب

 عصمه عندار  ،گ یدیَّن راسهنسی نه  ر سوناعنش  :533پرسش 
 الرمحن الرحیم  بسم اا

ولعنة ااا على خمالفیهم  ،وصلى ااا على خّي خلیه ساداتنا حممد وآله الطاهرین ،احلمد اا رب العا ي
 .وا فرتین علیهم من ارولي واآلخرین

و در   گویدسخن می اشتباهش عصمت برای اهل آن است و نه برای کسی که در سخنرانی
از کدام امام و  !کندای درست گفن یک کلمه چند ابر آن را تکرار میو بر  کنداشتباه می هایشگفته

 .خداوند جهل و اندانی را ریشه کن سازد ؟!گوییداز کدامي عصمت سخن می
 حممد احلسنی :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .تسلیماً و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم  ،و احلمد ا رب العا ي

ت بیان آمده اس «امحداحلسندر دفاع از  برترین اپسخ»را که در کتاب چه آن ،ی این موضوعدرابره
 :ابزگردی و از پروردگارت آمرزق طلبی ات شاید به هدایتت ،کنممی

 :ایستساه اول
د علیه سیآن  یاز مجله اشکاالتی که جنفی گمان کرده و در مورد آن جوسازی منوده و به وسیله

این است که به زعم وی در   ،هیاهو به راه انداخته  وصی و فرستاده امام مهدی امحداحلسن
غوی وجود دارد و به یک سری اشکاالت لُ است به نگارق در آورده  امحداحلسنهایی که سید کتاب

 (!که هرگز چني نیست) تواند ابشدمی امحداحلسنسید  دلیلی بر کذب ،موردخیال جنفی این 
 :اپسخ و اما
از کسی که  اآهن وردصاشکاالتی که ایشان مدعی شده بسیار سنگي و قابل توجه است و  :اول

اینها  ،استچه برسد به کسی که مدعی رسالت از جانب امام مهدی  ،امکان ندارد استمدعی علم 
ی  حت ؛ه از چني اشکاالتی برکنار ابشدهای چاپی است و در دنیا کتابی نیست کیک سری اشتباه
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یز دارای چني خطاهایی است که بردارد نرا در   و ا مه   هایی که احادیث حضرت حممدکتاب
در حالی که هرگز چني  ؟!ستا بر بط ن آهناموضوع آای این  .دهندرخ میبرداری هنگام چاپ و نسخه

 .نیست
دلیلی علیه  موضوعآای این  ؛استرخ داده های قرآن کرمی نیز اشکاالت چاپی حتی در برخی چاپ

ما را از چني سخنی که نه تنها هیچ ارتباطی اب متعال خداوند  ؟!آیدبه  ار میآن  یقرآن و فرستنده
 !در پناه خود گّيد ،ابشدمی که لعنت خداوند بر او ابدحَ ندارد بلکه از اَهامات شیطان  

اند که حروف و ندتشخیا ندهد  امحداحلسنت که سید آای معیول اس !حسن جنفی جناب آقای
این مطلب حتی بر کسانی که سواد علمی بسیار اپیینی  ؟!!کند ای جمروراسامی را منصوب می ،جر  

مایلم به  ا خر دهم که در علوم زابن عربی کسی به گرد سید  .داشته ابشند هم پوشیده نیست
های در نوشته یشاناولی  .رسد و ایشان در این خصو  از  ا و سرورانت داانتر استمنی امحداحلسن

کند، می مترکزآوری روشن ساخن معنا و قدرت استدالل و برهانموضوع آن قدر که روی خود بر این 
دهد بلکه اغلبي آهنا از نه تنها معنا را تغیّي منی ،دهینور میهنا ماآهایی که  ا اب اشتباه .شودمتمرکز منی
آورد و این کار خود رساند خسارت به ابر میاست که بیش از آن که سود بهای لغوی ابزیجنس 

 ان .آن وارد شده است احادیای در هنیي   رود که از اهل بیتخبشی از مبالغه در عربی به  ار می
 .تعالی تفصیل این مطلب خواهد آمدشاء اا 

ن عربی از اتن در زابخطاهای ،کنید و اب این حالروی میزایدهزیبا های  ا به آراسن ک م اب وا ه
ب و ک م دارید و معنی و لُ   ی ا بیشرتین توجه و اهتمام را به ظاهر و پوسته ،آری . اره بّيون است

 ونداتن از رهبت و خشوع و حیییتي ایدآوری خداسخناناز مهي رو  ؛گذاریدحیییت و رو  را کنار می
حال آن   ،ه ابشد خارج نگشته استار روشن شدنور واحد قه   از قلبی که ابچرا که  ؛خالی استمتعال 

آورد و آهنا را به ملکوت می خود در یسیطره  تها و اروا  را قلب امحداحلسنهای سید که سخنرانی
سیطره هستند بر قلوبی که اب صداقت و اخ   در پی حَ  !آری .دهدعروج می عز وجل  خداوند 

 :فرمایدمیمتعال  وندخدا .افزایدشان میر فی  بر م ،و اما کسانی که در دل مرضی دارند ،ایبدمی
 َ تْرُهْم ِإَيَاان  َوُهْم َوِإَذا جَنا أعنرَِلْه ُس رٌَة َفِمْنُهم جنَّن یَرُق ُل أَیُُّكْم زَاَ ْتُه َهِذِه ِإَيَاان  فََنجنَّا الَِّذیَن آجَنُن ْا فَرَرا

و ) ،(1)اَ تْرُهْم رِْجس ا ِإََل رِْجِسِهْم َوجَناُت ْا َوُهْم َكاِفُرو َ َوَأجنَّا الَِّذیَن ِف قُرُل ِِبِم جنََّرٌض فَررَ  * َیْسَتْبِ ُرو َ 
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آانن که امیان  ؟این سوره به امیان کدام یک از  ا افزود :پرسندبعضی می ،ای انزل شودچون سوره
هایشان مرضی است کنند * و اما آانن که در دلاند به امیانشان افزوده شود و خود شادمانی میآورده

 (.جز انکاری بر انکارشان نیفزود و مهچنان کافر َردند
اغرا  کرده  ،هایش چند خطای لغوی ایفت شدهکسی که در کتاببدگویی از  به حسن جنفی که در 

 های لغوی است و منآکنده از اشتباه «الرد احلسن»خود وی به انم است مایلم اع م کنم که کتاب 
برخی صفحات آن  ؛که دیگر از  ردن خسته شدم و آن را ترک کردم  انزدیک به صد اشتباه  ردم ات آجن
چني چیزی بسیار زشت و قبیع است و اب این  ، ا یطبَ عییده .نزدیک به ده خطا ای بیشرت دارد

 !ست نه سخن ماا و این سخن  ا ؛نیکوکتاب  ا قبیع خواهد بود نه   ،حساب
نه این که از او  ،هنادیمی (نیکویی)ن سَ را بر حممل حَ  امحداحلسنتر آن بود که سید بر  ا شایسته

این کار  ا ت شی برای  .داندرا منی گشایی که وی عملکرد حروف جر  ببدگویی کنی و زابن به این 
 امحداحلسنسید  ازو را جنات دهند است ات مانع از آن شوی که آهنا خودشان  دلفریفن مردم ساده

  .پّيوی نکنند میانی موعود
امکان ندارد شناخت عملکرد که دانی  میییي  بهشک ندارم که  ا خود  حتیمن مطمئن هستم و 

خمفی َاند ولی  ا این  امحداحلسنبر سید  ،پوشیده نیست ی همآموز دبستانکه بر دانش  حروف جر  
آشکار  اری د امحداحلسنرا که نسبت به سید ای کینهات اب آن بغض و  ای آویز قرار دادهدستمطلب را 
و آای  ؟کنیعی که ادعا میرَ ست آن وَ ا پس کجا .ساده خبندی یریش مردم بیچاره هات اب آن ب ،گردانی

 سؤالزنی این هتمت تو درابره و از ایستیمیای بر این که در پیشگاه خداوند متعال خود را آماده کرده
نه اب زیرکی  ،جنگ کنیم مندانهتمان شرفامی که اب د نانما از اهل عصمت آموخته ؟!!خواهی شد ای نه

 (1)«قی لکنه ا هی العربل  ال الدین و التّ » :را بشنو  يؤمنبیا سخن امّيا  .معاویه و شیطنتي 
 (.مدارتر بودمتر و سیاستزیرک ،اعراب یاز مهه ،داری و تیوای اَهی نبوداگر دین)

نگفتم که  ا  ،ها خطا در کتاب  ا دیدمن دهخورم که وقتی معظیم برای  ا قسم می به خدای علی  
بلکه چني گمان بردم   ؛طعنه و بدگویی علیه  ا قرار ندادم یرا مایهآن و  اینسبت به آهنا جهل داشته

پس  ا چگونه به خودت اجازه  .چاپ رخ داده است در حيهایی بوده که سهوًا ای که اینها اشتباه
حکم  طور قطعی و ییینی به  ،امحداحلسنها در کتب سید رخی اشتباهبداشن وجود دلیل دادی که به 
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آای گمان نردی که شاید  ؟اط ع استترین قواعد زابن عربی بیافتاده اپ کنی که وی نسبت به پیش
کنی و حال را به چني چیزی متهم می امحداحلسنچطور سید  ؟اینها در اثنای چاپ پدید آمده است

آهنا  یقرآن کرمی به مههی درابرهه سکوت و خاموشی کشانده و در مناظراتش آن که وی مهگان را ب
جناب  .مدعاد و اخ   شاهدی است بر این یکتب او در تفسّي و عیا  ؟شکن داده استجواب دندان

گذاری أتثّي  ،گویداپسخ می سن تاز قرآن و  سؤالآای بر این ابوری کسی که بر هر  !حسن جنفی آقای
 ؟!!داندکلمات را منی  بر حروف جر  

داشته وجود  امحداحلسنهایی از سوی سید و قبول کنیم که لغزق  کواته بیاییمجدالً  حتی اگر ما : و 
که در زابن عربی عصمت دارد بلکه گفته معصوم از این ابب است  هیچ گاه اع م نکرده وی  ،است

فی است که و این مهان هد ؛گرداندج منیکند و آهنا را از هدایت خار است که مردم را وارد گمراهی منی
به اشت و شان داخل شدنکفیل مردم در   ،اند که مهيبرای آن فرستاده شده  پیامران و فرستادگان

ی ابشد ولی برای انسان چه سود وقتی سخنانش در غایت دقت و استوار  .رضای خدای تعالی است
اما اگر  ؟!مات خدا را ح ل منایدر  ور ابشد و حمُ غوطه هاترفتارق غل  و اندرست طوری که در جهال

هایی دیده شود ولی اعمالش موزون به میزان حَ و عدل و انصاف ابشد و او به در گفتار انسان لغزق
 يؤمنطور که این معنی در ک م امّي ا مهان ؟!رسدآای ضرری به او می ،حَ امر و از منکر هنی مناید

 يؤمنامّيا  مردی نزد .وارد شده است   امروز ب ل اب ف نی  !يؤمنامّيا  ای :عر  کردآمد و
کرد و الفاظ وی حلنی معیوب داشت و آن کس که عباراتش معرب و صحیع بود به ب ل مناظره می

)نمنا یراد نعراب الك م وتیومیه، لییوم ارعمال ویهذاا، ما ینفع ف انً  :فرمود  يؤمنامّيا  .خندیدمی
عرابه وتیومیه، ن ا كانت أفعاله ملحونة أقبع حلن، وما ا یضر ب اًل حلنه، ن ا كانت أفعاله میومة أحسن ن

 .برای تیومی و هتذیب اعمال استفی  عراب و قوام داشن ک م ن) ،تیومی، ومهذبة أحسن هتذیب(
فعالش به درستی عراب ک مش سودی ندهد و ب ل را که ان ،ف نی اگر افعال اندرستی داشته ابشد

  (1)(.حلن الفاظش زاینی نرساند ،آراسته است
اتن اتن زیبا و استوار ابشد ولی اعمالچه سودی برای  ا دارد اگر سخنان :گومیمن به  ا می

 یاید و نظریهزابنی وارد شدهچاپلوسی و چرب طور که اب آمریکا از دري مهان ؟!!و معیوباندرست 
اید گویی به کل اید و کتاب خدای متعال را به پشت سر افکندهآهنا را پذیرفتهی وضعدموکراسی و قانون 
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 انتشارات انصار امام مهدی  010 

 

خمال  و معار   ،رمطه   سن تدیگری که صرحيًا اب قرآن و ها کار ده ...و ...و ...و !!خریداز آن بی
 .است

موافَ قرآن ست ابشد ولی کردارق و اندر به زعم  ا انزیبا را چه زاین وقتی سخنانش  امحداحلسنسید 
خدای تعالی  ؟ها ابشدیهود و آمریکای د ن ملت ،ر و خمال  اب د نان خدای متعالمطه   سن تو 
 ُهَ  اهْلَُدى َولَِئِن لََّتُهْم ُقْل ِإ َّ ُهَدى اهللِ َوَلن تَرْرَضى َعنَك اْلَیُه ُ  َواَل النََّصاَرى َحَّتَّ تَرتَِّبَ  جنِ  :فرمایدمی

یهودان و ترسااین ) ،(1) جِنن َوِلٍّ َواَل عَنِصخٍ َن اْلِعْلِم جَنا َلَك جِنَن اهللِ بَعَد الَِّذي َجاءَك جنِ  اترََّبْعَه َأْهَ اءُهم
هدایتی است که از جانب خدا ابشد  ،هدایت :بگو .ات به آیینشان گردن هنی ،شونداز تو خوشنود منی

هیچ ایور و مددکاری از  ،وی کنیی آهنا پّي اگر از آن پس که خدا تو را آگاه کرده است از خواسته
 (.جانب او نواهی داشت

تر نیز فرعون از سنگینی پیش .ایداَهی عمل کرده یمانند د نان اولیا ،هایتانحتی  ا در ایراد گرفن
 :فرمایدحَ تعالی می .خرده گرفته بود  پیامر خدا موسی سخن نگفني و درست شن زابن و نیز  رو 

 ْ ِف قَرْ جِنِه قَاَل اَی قَرْ ِ  أَلَْیَه ِل جُنْلُك جِنْصَر َوَهِذِه اْْلعنْرَهاُر ََتِْري جِنن ََتْيِت َأَفَل تُرْبِصُرو َ َواَنَ ى ِفْرَع  ُ * 
ْن َهَذا الَِّذي ُهَ  جَنِهنٌی َواَل َیَكاُ  یُِبنیُ   ،ای قوم من :فرعون در میان مردمش ندا داد) ،(2)َأْ  َأاَن َخْخٌ جنِّ

* آای  ؟بینیدآای منی ؟مصر و این جویباران که از زیر اپی من جاری هستند از آني من نیستندآای اپدشاهی 
 (.؟من ارتم ای این مرد خوار  لیل که درست سخن گفن نتواند

را حکایت کرده و گفته   س گفتار فرعون و اصحابش به موسیسپ» :در تفسّي قمی آمده است
ا ُْع لََنا رَبََّك ِبَا َعِهَد ِعنَدَك  !یعنی ای عامي  (!ای جادوگر :گفتند) ،اِحرُ َوقَاُل ا اَی أَیرَُّها السَّ  :است

 .(شدگانیمپروردگارت را اب آن عهدی که اب تو هناده است برای ما خبوان که ما هدایت) ،ِإعنرََّنا َلُمْهَتُدو َ 
ْن َهَذا الَِّذي ُهَ  جَنِهنیٌ  :سپس فرعون گفت یعنی  (؟آای من ارتم ای این مرد خوار  لیل) ،َأْ  َأاَن َخْخٌ جنِّ

بیان و واضع ک م را روشن   :گفت (؟که درست سخن گفن نتواند) ،َواَل َیَكاُ  یُِبنیُ موسی 
 (3)(.کندمنی

که درست سخن گفن )« َواَل َیَكاُ  یُِبنیُ »و این سخن فرعون  ...» :گفته است  بیانشیخ طوسی در 
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 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 010 

ات اب آن  ،شودمنیکه فهمیده گوید  میای سخن وسی را چني نسبت داد که به گونهاو به درو  م (نتواند
 (1).«مردم را بفریبد و مردم را از او رویگردان سازد

که درست سخن  )« َواَل َیَكاُ  یُِبنیُ »و معنای این سخن که » :است شیخ طرسی در تفسّيق گفته
و این را به درو  گفتند ات مردم را از او  ،نداردت یو حج   نیست او سخن فصیع :یعنی (گفن نتواند

 (که درست سخن گفن نتواند)« َواَل َیَكاُ  یُِبنیُ » ....» :گویدمیمهچني و  (2).«رویگردان سازند
 (3).«ای که در زابنش داشتگرهجهت  به  ،آوری فصیع نیستاو در ک م و حجت :یعنی

 این خواري  از ن اب این سلطنت و وسعتی که دارم ارتای م ...» :فیض کاشانی در تفسّيق گفته است
حال چگونه  ؛تواند ک مش را به وضو  بیان کندروایی ندارد و منیحیّيی هستم که قابلیت فرمان ضعی ي 
 (4).«..؟.ت رسالت را پیدا کرده استص حی  

مش چراغی هناده ت که ابالی ابای اسَمَال خانه ،دلی اتریک دارد لیَمَال کسی که زابنی فصیع و 
  .اندوی و مسکن خود برگزیدهأکه از خارج روشن است و از داخل اتریک و شیاطي آن را م  شده

دارد قدر و ارزق انسان اتبع صفای قلب ست و بیان میا رواایت زایدی وارد شده که مؤید این معنا
  :شودیدستی در سخن سنجیده مناب فصاحت زابن و چّيهموضوع ست و این ا و ابطن او

)جتد الرجل ال ْخطئ ب م وال واو  :نیل شده است که روزی به ما فرمود  از عمرو از امام صاد 
خطیبًا مصیعًا ولیلبه أشد ظلمة من اللیل ا ظلم، وجتد الرجل ال یستطیع یعر عما ِف قلبه بلسانه وقلبه 

 ،ر یک الم و ای واو خطا نکندوری دبینی که در سخنگاهی مردی را می» ،یزهر كما یزهر ا صبا (
و  ،تر استتر و سیاهاتریک ،خطیبی است زبردست و شیوا ولی دلش از شب اتریک و ظلمانی

از نور )ولی دلش  (و بیان خوبی ندارد)در دل دارد به زابن آورد چه آنتواند ایبی که منیشخصی را می
 (5).«کندنورافشانی می ،مانند چرا  (امیان مملو است و

و داللت روشنی دارد بر این که » :روایت نوشته استای بر این در حاشیه  حممد صاحل مازندرانی م
ای فایده ،ت و صفای قلب و استیامت آنبدون نورانی   ،زابن و فصاحت بیانشیوایی سن ظاهر و حُ 
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 انتشارات انصار امام مهدی  012 

 

 .باشدصفای ظاهر ن ،اب آنحتی اگر مهراه ت آن است به صفای ابطن و نورانی  فی   هندارد و فاید
 .افکندنظر می ا  به ابطنفی  نگرد بلکه تان منیهایبه ظاهر صورت ،انظر و رقیب استکه خداوند  
 (1).«های ما را به نور امیان روشن گرداندل !خداای

و   ی حضرت حممدبر اساس سّيه امحداحلسنات زمانی که سید  :گومیگردم و میمی حال ابز
خود گرفته و اب د نان خدای متعال از  پناهکند و قرآن را شعار و ّي میخاندان اپک آن حضرت سي 
زاینی به او   اگر ایفت شود کاستی زابن   ،خمال  و حمارب است ،اناپک جنسیهود و آمریکا و نواصب 

 ،بوده ابشند (قرآن و عرتت)خمال  ثیلي  هاو فراء هاو اخفش هاسیبویه در حالی که اگر ؛رساندمنی
  .خبشدن سودی به حال آهنا منیشافصاحت
شود را مشخا و معي  هایی که اب آن حجتي بر مردم شناخته میو نشانه هاتع م  ا مه :س  
 .اندها را قید ننمودهشناخت عمیَ نسبت به زابن ،آهنادر  کهاند  کرده

به چه  صاحب این امر :عر  کردم  اا به امام ابوعبد :گویدنصری می یحارث بن مغّيه
 (2).«وصی تبه سکینه و وقار و علم و » :حضرت فرمود ؟شودچیزی شناخته می

 :اب توجه به روایت بعدی ؛علوم مذکور در این روایت نیستی از مجلهفراگّيی زابن عربی  غور در
ا سجد فإ ا مجاعة قد أطافوا برجل فیال: ما هذا ؟ فییل:   دخل رسول اا) :فرمایدمی  امام کاظم

ع  مة، قال: وما الع  مة ؟ فیالوا له: أعلم الناس ِبنساب العرب ووقا عها وأایم اْلاهلیة وارشعار والعربیة، 
: نمنا العلم ث ثة: آیة  قال: فیال النيب:  اك علم ال یضر من جهله، وال ینفع من علمه، ُث قال النيب

  .به مسجد آمدروزی رسول خدا» ،(حمكمة، أو فریضة عادلة، أو سنة قا مة، وما خ هن فهو فضل
در چه چیز  :فرمود .مه استع    :گفتند  ؟این کیست :پرسید .اندمجع شدهمردی گيرد گروهی را دید که  

و وقایع عرب است و بیشرت از مهه به روزهای مهم ها بسَ نَ داانترین مردم به  :گفتند  ؟ع مه است
کند و کسی که این را اگر کسی نداند زاین منی :فرمود پیامر .جاهلیت و اشعار عربی آگاه است

ی فریضه ،ی حمکمآیه :علم منحصر است به سه چیز :فرمود سپس پیامر .بردداند نفعی منیمی
 (3).«شودحمسوب می (فضل)زایدت و غّي از اینها  قا م سن تعادل ای 
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 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 011 

ه اگر کسی بداند نفعی و اشعار عربی را علمی توصی  منوده کها نسبعلم   در اینجا پیامر
ایشان علومی که شایسته  .شودحمسوب می (فضلی)زایدت تنها کند و برد و اگر کسی نداند زاین منیمنی

 سن تی عادل ای ای فریضه حمکم یآیه :است مؤمن در  صیل آن بکوشد را تعیي منوده که عبارتند از
 .قا م

گوییم ابید فی  به میدار نیاز میبلکه عربی نیستیم گّيی علوم زابن اید حرام بودن ل به  ما قا ،آری
خت علوم قرآن و شایسته است که اایم عمر برای آموخن و شنا ه کرد و از غور در آن پرهیز منودبسند
 .اختصا  ایبد سن تو 

کسی  » ،)من اهنمك ِف طلب النحو سلب اْلشوع( :که فرموداست  روایت شده   از امام صاد 
 (1).«دهدفروتنی را از دست می ،ی علم َنو شودکه غر  در فراگّي 
اصحاب زابن عرب،  » ،)أصحاب العربیة حيرفون الكلم عن مواضعه( :فرمایندمی  مهچني ایشان
 (2).«سازنداق منحرف میک م را از موضع

)ننكم نىل نعراب ارعمال أحوج منكم نىل  :نیل شده است که فرمود  و مهچني از امّيا ؤمني
 (3).«به درستی که  ا به نیکو کردن کردار خود نیازمندترید ات زیباسازی گفتاراتن»، (راب ارقوالنع

شرافت و » ،)الشرف عند اا سبحانه  سن ارعمال، ال  سن ارقوال( :فرمود  و نیز ایشان
 (4).«بزرگی از دید خدای سبحان، به نیکویی کارها است نه به نیکویی گفتارها

اب ابن سکیت در » :الزهر انصع بن علیه برمجی نیل شده است که در حدیای طوالنی گفتاز ابی ا
کردمی و مهراه ی سندی بن شاهک نشسته بودمی و در مورد زابن و اعراب  ث میمسجدی کنار خانه

ی اتن بیش از اقامه ا به براپ داشن دین :او خطاب به ما گفت .شناختیمما مردی بود که او را منی
ای نیست جز این بي  ا و او فاصله :پس ک م را به سوی امام وقت برد و گفت .ان نیاز داریدیتهازابن
بلند شو و خمفیانه از نزد ما برو قبل  :گفتیم  .گفت بله  ؟منظورت این زندانی موسی است :گفتیم  .دیوار

فت به خدا قسم هرگز چني گ  .از این که کسی  ا را مهنشي ما ببیند و به سبب  ا گرفتار شومی
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 انتشارات انصار امام مهدی  011 

 

 (1).«به خدا قسم این موضوع را به  ا نگفتم مگر به دستور ایشان ،نواهند کرد
این رواایت مجلگی أتکید دارد بر ضرورت اهتمام به نیکوسازی کردارها و حرکت براساس شریعت 

یدار که بتوان واالی حممدی و ترک کردن افراط در مهت گماشن بر نیکوسازی گفتارها مگر به آن م
چه حالشان را در دنیا و آخرت نیکو معانی را به مردم رساند و مطلب را به آهنا فهماند و آهنا را به آن

 .گرداند هدایت منودمی
شود و پوشیده نیست که زابن مردم ما در به ع وه هر پیامر و حجتی به زابن قومش مبعوث می

ترین حتی فصیع ؛ی متداول است و نه زابن فصیعن عامیانهوگو بر اساس زابحماوره و گفت ،عصر حاضر
  .های دوران صدر اس م برسددار و دخرت بچهتواند به سطع فصاحت زانن خانهمردم در این زمان منی

چه  به بیش از آن ،شودبه عنوان فرستاده و مبل غ ایشان ارسال می کسی که از سوی امام مهدی
و این  ،نیاز پیدا منی کند ،شان را به آهنا تفهیم منایدمردم آشکار سازد و هدایتها را بر که بتواند نشانه

اما زایدی بر آن که در فرستاده شده  .نیاز منی توان بودای است ضروری که به هر حال از آن بیمؤلفه
شرط  ،وجود داشته ابشد ،های ما فدای خاک اپی او ابدکه جاناز سوی امام حجت بن احلسن

بنابراین دلیلی بر شرط بودن  ؛کندی او کفایت میزیرا مهي میدار برای اجنام مأموریت و وظیفه نیست
ابشد که اگر موکول می  است که به امام مهدی این فزونی، یک ویژگی .وجود ندارد ،زایدی بر آن

ر حال این چیزی به ه .منایدکند و ای آن را ترک میایشان خبواهد آن را در شخا ارسال شده حلاظ می
ی ما پیام را رساند رسول فرستاده :نیست که مردم اب آن احتجاج منایند چرا که جواب چني خواهد بود

شر  داده و  ،فهمندو آن را اب گفتاری که عام و جاهل و طبیب و مهندس و کشاورز و چواپن می
 .پس در آتش جهنم گم شوید و اب من سخن مگویید ،آشکار ساخته است

ی و ا مه ابید بدانیم که منظور از آن فصاحت و ب غتی که حضرت حممد ،پس از این :ار زه
یعنی  ،اندای خیال کردهآای مراد مهان چیزی است که عده ؟اند چیستبه آن اشتهار ایفته  معصومي

 ؟مبالغه در زیباسازی و استوارسازی قواعد مشهور زابن عربی در نظر ما ای چیز دیگری است
چیزی غّي از قواعدی  ،شود که این فصاحت و ب غت تدب ر در رواایت که قب   کر شد منااین میاب

ا مه  ،بوداست که در نظر مردم شناخته شده است و اگر میصود از این قواعد، ب غت و فصاحت می
 حضرت حممدمنودند و توصی  منی« بردخشوع را می»کردند و آن را به این که از غور در آن هنی منی

                                                                                                                                                           
 .616ص  1ج  :ابن  هر آ  ب –جنناقب آل ابی لالب  -1



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 016 

  داند نفعی کند و کسی که میعلمی زایدی که اگر کسی نداند زاین منی»نیز آن را به عنوان
کلمات را از معنی خود منحرف »به عنوان کسانی که  ،مهچني اصحاب آن .فرمودتوصی  منی« بردمنی
شود در آهنا روشن میکنم که اکنون توجه  ا را به دو روایت زیر جلب می .شدندوص  منی« سازندمی

 :اب قواعد عربی که برای ما مشهور و معروف است از دري خمالفت وارد شده استامام صاد 
 :عر  کردم« و لقد ان اان عن حا  » :گونه قرا ت فرموداینامام صاد  :گویدحممد بن مسلم می

 :حضرت فرمود .کردیددقت می  یعنی در قواعد عربی  ای کاق در این  ،فدایت شوم :سپس گفتم !نو 
 (1).(رها کنید مرا از این بوی گنداتن)«  عنی عن سهککم»

خوب است در  ، ا مرد فاضلی هستی :عر  کردم  به ابوعبداا :گویدحویِز بن امساء نیز می
 (2).«مرا به این بوی گنداتن حاجتی نیست» :فرمود حضرت .افکندیاین قواعد عربی نظر می

فاعل  ،فاعل و طبَ قواعد زابن عربی« و لید انداان نو »ی قرآنی در مجله« و ن» ،از نظر نعراب
وقتی صحابی جلیل  .آن را اب نصب قرا ت منوده است حال آن که امام صاد  ،مهیشه مرفوع است

یعنی نو  فاعل و  !نو ّ  :الیدر حممد بن مسلم آن را شنید و اب توجه به قواعد عربی از روی تعجب گفت
سپس به امام پیشنهاد داد که بر قواعد زابن عربی اط ع ایبد ات از  !نه مفعول و منصوب ،ستمرفوع ا

 .«رها کنید مرا از این بوی گنداتن» :در اپسخ به او فرمود امام .لغزق و کاستی در گفتار دور َاند
 .فاسد عبارت است از بوی انپسند و متعف ن زیر بغل ای بوی بد گوشت قطعه قطعه شده و« سهک»

 ؟!!شودتر از این هم ایفت میآای توصیفی زشت
 ،اب قواعد زابن عربی نشنیده بوددر روایت دوم اگر حویِز بن امساء چیزی از خمالفت امام صاد 

نیز مهان اپسخی را که به حممد بن  داد که در زابن عربی نظر افکند و امام صاد به او پیشنهاد منی
 .دمسلم داد به او ارایه فرمو 

از  :گومیمی ،کنیمرا به جهل و اندانی منتسب میاز این جهت که ما متهم نشومی به این که ا مه
خواسته می شاید امام صاد  .بسی دور است که نسبت به این موارد جاهل ابشند ا مه

دور   ،ر آنبینی دشیعیانش را آموزق دهد و آهنا را از اکتفا کردن به زیباسازی الفاظ و مبالغه در ابریک
چه کند و ایشان را از غفلت از رو  ک م و معدن آن که مهان اخ   و مراقبت خدای تعالی در آن
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مهچني  .پرهیز دهد ،آورد است و دقت در این که آای این معصیت است ای طاعتزابن به گفتار می
ن و فصل اْلطاب حجت و برها ،چه در ک م امهیت داردها را به این موضوع جلب کند که آنتوجه

که از آن بوی ترس و بیم از خدای   ،های زیبا و آراسته اما فار  از دلیل و حجتپردازیاست نه وا ه
  .رسدمتعال به مشام منی
خواسته است افراد حاضر در جملس را امتحان کند و میزان امیان آهنا به می  ای امام صاد 
 !امامتش را بسنجد
شرط نیست که   ،ه است روشن مناید که برای امام و حجت بر مردمدرصدد بود  ای امام صاد 

ای که ابید اب قواعد شریعت از هدایت و به مهان اندازه ،گفتارق کامً  اب قواعد متواتر عربی موافَ ابشد
مردم را از  :و به عبارت دیگر ؛عدل و انصاف و حکمت و حجت و برهان مهاهنگ و سازگار ابشد

 .نیل شده است  مهان گونه این مطلب از اهل بیت ،ه ابطل در نیاوردحَ خارج نسازد و ب
گّيی بر است زیرا رواایت بر عدم جواز خرده امحداحلسنبه هر حال متام این احتماالت به نفع سید 

  .معصوم اب توجه بر قواعد عربی داللت دارد
خمال  اب قواعد عربی از به حمض این که چیزی  ،بود  شاید اگر حسن جنفی در زمان امام صاد 

 !!کردگرفت ای در امامت آن حضرت شک میبر امام اشکال می ،شنیداو می
گوید معصوم کسی است که مردم را از هدایت کنم که میاکنون توجه  ا را به رواایتی جلب می

ه سازد و معصوم کسی نیست که در زابن عربی عصمت داشتگرداند و به ابطل وارد منیخارج منی
 !!ابشد

)... ای علي، اقرأهم مين الس م من م أر منهم وم  :نیل شده است که فرمود  از حضرت حممد
یر ، وأعلمهم أهنم نخوا  الذین أشتا  نلیهم، فلیلیوا علمي نىل من یبلغ الیرون من بعدي، ولیتمسكوا 

نىل ض لة، وأخرهم أن اا عنهم   بل اا ولیعتصموا به، ولیجتهدوا ِف العمل، فإان ال نرجهم من هدى
ای ».... ، را ، وأنه یباهي ام م  كته وینظر نلیهم ِف كل مجعة برمحته وَيمر ا   كة أن تستغفر َهم(

بینند و به آهنا اع م کن که بینم و آهنا که مرا منیعلی! از من به آهنا س م برسان، کسانی که آهنا را منی
ی خدا چنگ به آهنا مشتاقم و علم مرا به اهل قرون آینده برسانند و به رشتهبرادران من هستند و من 

زنند و به آن خود را نگهدارند و در کار، کوشش کنند که ما آهنا را از هدایت به گمراهی بّيونشان 
 کنیم، و به آهنا خر ده که خداوند عز وجل  از آهنا راضی است و به ایشان بر فرشتگان خود افتخارمنی
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کند که برای ایشان آمرزق کند و در هر مجعه نظر رمحت به آهنا دارد و فرشتگان را امر میمی
 (1).«خبواهند

)... وخامس أصحاب الكساء، غذتك ید الرمحة، وتربیت  :آمده است  در زایرت امام حسي
نك أدیت ِف حجر اإلس م، ورضعت من ثدي اإلمیان، فطبت حیًا ومیتاً، صلى اا علیك، أشهد أ

و پنجم اصحاب  ».... ، صادقاً، ومضیت على ییي، م تؤثر عمى على هدى، وم متل من حَ نىل ابطل(
ی امیان شّي داده شدی، کسا، دست رمحت غذایت داد، و در دامن اس م پرورق ایفتی، و از سینه

انه ادای وظیفه کردی دهم که تو صادقاپک زیستی و اپک از دنیا رفتی، درود خدا بر تو ابد. گواهی می
 (2).«و اب ییي درگذشتی، گمراهی را بر هدایت ترجیع ندادی، و از حَ به ابطل منحرف نگشتی

)... انظروا أهل بیت نبیكم فألزموا مستهم واتبعوا أثرهم  :نیل شده است که فرمود  از امّيا ؤمني
ونن هنضوا فاهنضوا. وال تسبیوهم فتضلوا، فلن ْخرجوكم من هدى، ولن یعیدوكم ِف ردى. فإن لبدوا فالبدوا 

روند بروید و پیي به اهل بیت پیغمر خود نگاه کنید و به آن سو که می»....  وال تتأخروا عنهم فتهلكوا(
آهنا را بگّيید که هرگز  ا را از راه راست بّيون نرند و به ه کت و گمراهی برنگردانند. اگر ایستادند 

شوید و از آانن عیب منانید که تباه ند برخیزید. بر آهنا پیشی مگّيید که گمراه میابیستید و اگر برخاست
 (3).«گردیدمی

)من سره أن حيىي حیاِت ومیوت میتِت ویدخل اْلنة الِت وعد  رِب قضیب من  :فرمود پیامر
یِت، فإهنم ال قضبانه غرسه بید ُث قال له كن فكان فلیتول علي بن أِب طالب من بعدي واروصیاء من  ر 

هر که را خوق آید که چون »ْخرجونكم من هدى وال یعیدونكم ِف ردى وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم( 
ای از من زندگی کند و چون من َّيد و در اشتی که خدا مرا وعده داده است درآید و به شاخه

دست آویزد، ابید پس از کاشته و بعد به آن گفت ابق پس شد  هایی که پروردگارم به دست خودشاخه
و اوصیا از نسل مرا اطاعت کند، زیرا آهنا  ا را از هیچ هدایتی خارج نکنند  طالبمن علی بن ابی

 (4).«و به هیچ گمراهی درنیاورند.  ا به ایشان اید ندهید که آهنا از  ا داانترند
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)... وال یهتدي هاد  :و امامان از نسل او نیل شده است  در حَ امام علی  از امام ابقر
نال ادیهم، وال یضل خارج من هدى نال بتیصّي عن حیهم؛ رهنم أمناء اا على ما هب  من علم ...( 

ای از هدایت منحرف ای جز به هدایت آانن ره نیابد و هیچ بّيون شوندهو هیچ هدایت شونده».... 
ن خدایند بر هر علم و عذر و هشداری که شود مگر به کواتهی کردن از حَ آانن؛ زیرا ایشان امینامنی

 (1).....«فرود آورده است
)كذلك َنن واحلمد ا ال ندخل أحداً ِف ض لة وال نرجه من هدى، نن الدنیا  :ودمفر   امام ابقر

ما این (»ال تذهب حَّت یبعث اا رجً  منا أهل البیت یعمل بكتاب اا ال یرى فیكم منكرًا نال أنكره
م و خدای را سپاسگزارمی. ما هیچ کس را در گمراهی نیفکندمی و از راه راست بّيون نردمی. چني هستی

دنیا به اپاین نرسد ات آن که خداوند عز وجل  مردی از خاندان ما اهل بیت مبعوث فرماید که به کتاب 
 (2).«بیند مگر آنکه انکارق کندخدا عمل کند و در میان  ا عمل زشتی منی

)... انظروا أهل بیت نبیكم، فإن لبدوا فالبدوا  :های آخرالزمان فرموددر توصی  فتنه  يامّيا ؤمن
ونن استنصروكم فانصروهم تنصروا وتعذروا، فإهنم لن ْخرجوكم من هدى ولن یدعوكم نىل ردى، وال 

اگر توق    به اهل بیت پیامراتن بنگرید،»....  تسبیوهم ابلتیدم فیصرعكم الب ء وتشمت بكم ارعداء(
کردند  ا هم توق  کنید و اگر از  ا ایری خواستند ایشان را ایری کنید ات ایری شوید و معذور 

کنند. اب تندروی از کنند و به ه کت دعوت منیابشید؛ چرا که اهل بیت،  ا را از هدایت بّيون منی
 (3).«تت کنندایشان سبیت جنویید که ب   ا را بر زمي زند و د نان،  ا را  ا

)نن اا تعاىل جعل  ریة كل نيب من صلبه، وجعل  ریِت  :نیل شده است که فرمود از پیامر خدا
من صلب علي بن أِب طالب ، ونن اا اصطفاهم كما اصطفى آدم ونوحًا وآل نبراهیم وآل عمران على 

م، فإهنم أحلمكم صغارًا وأعلمكم  العا ي فاتبعوهم یهدوكم نىل صراط مستییم، فیدموهم وال تتیدموا علیه
ی هر پیغمری را خداوند متعال  ریه» كباراً، فاتبعوهم ال یدخلونكم ِف ض ل وال ْخرجونكم من هدى(

قرار داد، و خداوند آهنا   طالبی مرا از صلب علی بن ابیاز صلب خود آن پیغمر قرار داد و  ریه
دان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد، پس از طور که آدم و نو  و خانرا برتری داد مهان
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منایند، آهنا را پیش بدارید و بر آهنا پیشی آهنا پّيوی کنید که ایشان  ا را به راه مستییم هدایت می
تر ی  ا فزونی  ا بیشرت و دانش آهنا در بزرگی از مههنگّيید، حلم و بردابری آهنا در کودکی از مهه

 (1).«از آهنا متابعت کنید که ایشان  ا را به گمراهی وارد نکنند و از هدایت خارج نگردانند است.
)تیتلك الفئة الباغیة وأنت ن   اك مع احلَ واحلَ معك، ای عمار نن  :به عمار فرمود پیامر خدا

ولن ْخرجك من  رأیت علیًا سلك واداًی وسلك الناس كلهم وادایً فاسلك مع علي فإنه لن یدلیك ِف ردى
ای عمار! تو را گروه سرکش خواهند کشت و تو در آن هنگامه اب حَ هستی و حَ اب تو »هدى ...( 

ی مردم به راه دیگر، تو به راهی که علی رفته است. ای عمار! اگر دیدی علی به راهی رفت و مهه
 (2).....«سازدحرف منیکند و از هیچ هدایتی مناست برو زیرا او تو را به هیچ بدی راهنمایی منی

)أیها الناس هذا أخي ووصیي وخلیفِت من  :نیل شده است که فرمود و نیز از حضرت رسول
بعدي، وخّي من أخلفه فوازروه وانصروه، وال تتخلفوا عنه، فإنه ال یدخلكم ِف ض لة وال ْخرجكم من 

کسی است که به جانشینی خود  ام و جانشینم پس از من و برترین  ای مردم! این برادرم و وصی»هدى( 
ام، او را کمک کنید و ایری رسانید، و از او عیب نیفتید که او  ا به هیچ ض لتی وارد نکند و گذاشته

  (3).«از هیچ هدایتی خارج نسازد
و اهل بیت معصوم آن حضرت به   اکنون به تبیي معنای فصاحت و ب غتی که حضرت حممد

 :گومیگردمی و مییابزم ،اندآن اشتهار ایفته
آور و  و بیان برهان و دلیل اب رساترین گفتار بدون پرگویی م ل ،ب غت یعنی رساندن معنی

به مکان »یعنی « بلغُت ا کان»گویی می .ب غت از بلو  گرفته شده است .آورگویی خللکواته
  .ابشدمهان فصاحت نیز می ،به ع وه ب غت .«رسیدم

گویی در جوابی که روشنیي ک م و بیان آن بدون ااام ای امجال خمُيل و بدیهه فصاحت عبارت است از
فصاحت از افصا  گرفته شده است که به معنای آشکار منودن  .طرف را در سخن گفن درمانده سازد

فصاحت تیریبًا مهان  .ابشدو تبیي مطلب اب رعایت کردن میزان پذیرق شنونده و درک و فهم او می
  .رساند غت را میمعنای ب
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 انتشارات انصار امام مهدی  060 

 

به اختصار شدید معنی ب غت و فصاحت  (اب توجه به شر  فصاحت در لسان عرب ابن منظور)
ترین شیوه گویی دلیل و برهان به مهراه واضع کردن معنی اب حداقل ک م و سادهتوان و بدیهه :شودمی

 (1).برای شنونده به مهراه دقت در انتخاب کلمات و جتانس آهنا اب معانی
ی درابره  گذارمی و از اهل بیتحال تعری  خودمان و تعری  دانشمندان علم لغت را کنار می

جز گمراهیي  ،کنیم که سخن آهنا عدل و فصل است و پس از حَمعنای ب غت و فصاحت سؤال می
 :آشکار چیز دیگری نیست
ترین مردم  فصیع :دسؤال ش  طالبنیل کرده است که از علی بن ابی  زید بن علی از پدرق

کسی که فی البداهه و بدون فکر »)اجملیب ا سكت عند بدیهة السؤال(  :در اپسخ فرمود ؟کیست
کند و برای او جای دهد به طوری که گوینده را ساکت میها اپسخ صحیع و جامع میقبلی، به گفته
 (2).«گذاردسخن ابقی منی

اپسخی  ،کسی است که به هنگام پرسش انگهانیتریني مردمان  معنای این سخن آن است که فصیع
بر  .و این مت کی به قدرت استدالل و تسل  او بر احتجاج طرف است ،دهدکننده به طرفش میساکت

رود حتی اگر زبردستانه حجتی سست دارد فصیع به  ار منی ،این اساس کسی که در سؤال انگهانی
ی زابن عربی چیزی است و به فرجام کارگّيی ماهرانهیرا بهز  ؛مجیع فنون زابن عربی را به کار گرفته ابشد

داند حجت متام ندارد و هر  رساندن حجت و دلیل چیز دیگر و هر کسی که لغت عربی را کامل می
ی گوید و عامه و خاصهکسی هم که حجت کامل و متام دارد الزامًا به عربی دقیَ و متین سخن منی

 .گّيندین دو قرار میوگو به شکلی بي امردم در گفت
فصیع است حتی اگر سخنش دقییًا منطبَ بر لغت  ،کسی که حجت متام و کامل دارد  ،از این رو
 .زابنی نباشد

)َنن الناس وَنن قال: . ﴾َأْ  َُيُْسُدوَ  النَّاَس َعَلى جَنا آاَتُهُم اهلّلُ جِنن َفْضِلهِ ﴿وعن أِب جعفر: 
عاىل أعطى ا ؤمن البدن الصحیع، واللسان الفصیع، والیلب احملسودون وفینا نزلت. وقال: نن اا ت
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 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 060 

الصریع، وكل  كل عضو منها طاعة لذاته ولنبیه وْللفا ه، فمن البدن اْلدمة له وَهم، ومن اللسان 
الشهادِ به، ومن الیلب الطمأنینة بذكره وبذكرهم، فمن شهد ابللسان واطمأن ابْلنان وعمل ابرركان أنزله 

ای بر ) ،(1)َأْ  َُيُْسُدوَ  النَّاَس َعَلى جَنا آاَتُهُم اهللُ جِنن َفْضِلهِ در تفسّي   امام ابوجعفر. اا اْلنان(
ما » :فرمود برند؟(می مردم به خاطر نعمتی که خدا از فضل خویش به آانن ارزانی داشته است حسد

خدای » :سپس فرمود .«ستی ما انزل شده امردم هستیم و ما مورد حسادت قرار گرفتیم و آیه درابره
متعال به مؤمن، بدن سام و زابن فصیع و قلب خالا عطا فرموده و هر عضو از بدن او را به طاعت 
خودق و پیامرق و خلفای خود مکل  منوده است. خدمت بدن، خدمت به او و آهنا است و از 

بنابراین هر کس اب زابن گواهی زابن شهادت به وحدانیت او، و از قلب آرام گرفن به ایدق و اید آهنا؛ 
 (2).«دهد و به اشت آرام ایبد و اب اعضای بدن عمل کند، خداوند او را در اشت فرود آورد

سخن رسا آن است که »)الب غة ما سهل على ا نطَ وخ  على الفطنة(  :فرمایدمی  امام علی
 (3).«به آسانی بر زابن آید و به سادگی فهمیده شود

ب غت آن است که »)الب غة أن جتیب ف  تبطئ، وتصیب ف  َّتطئ(  :فرمود  رتو نیز آن حض
 (4).«خطاُکندی و درست بگویی بیاپسخ دهی بی
)لیست الب غة  دِ اللسان وال بكاِر اَهذاین، ولكنها نصابة ا عىن  :فرموده است  امام صاد 
ابشی و ایوه بگویی، ب غت به معنی به ب غت آن نیست که زابنی تند و تیز داشته »وقصد احلجة( 

 (5).«شایستگی ادای میصود کردن و دلیل درخور آوردن است
و تندی  سازد که ب غت نه به تندی و تیزی زابن است برای ما روشن می  در اینجا امام صاد 

ر  از معنا و و نه به زایدی سخن پوچ و فا  گوییزابن عبارت است از عدم درنگ اثنای ک م ای بیهوده
رساندن تّي به هدف و بیان  ،بلکه ب غت ؛برهان اگرچه به طور کامل موافَ قواعد زابن عربی ابشد
ابشد و این تعری  تعارضی می ،چه مطلوب استمعنی مطلوب و دلیل رسا آوردن و متام منودن آن بر آن

ک م را از   ،فاحش قواني زابن عربی شکنیقانون !آری .اب داشن خمالفتی اندک اب قواعد زابن عربی ندارد
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  .دهدکند که از اصحاب حجت و برهان بسیار کم رخ میحد ب غت و فصاحت خارج می
)من عرف شیئاً قل ك مه فیه، ونمنا مسي  :فرمود .ی ب غت سؤال شددرابره  از یکی از معصومي

شود و بلیغ ی او کم میک مش درابره  هر کس چیزی را بشناسد،»البلیغ؛ رنه یبلغ حاجته ِبهون سعیه( 
 (1).«رساندترین زمحت، میصود خود را میاند که اب کمرا از آن جهت بلیغ انمیده

)ث ثة فیهن الب غة: التیرب من معىن البغیة، والتبعد من حشو الك م،  :فرمود  امام صاد 
ت: عدم اَنراف سخن از میصود، پرهیز ی ب غت ک م اسسه چیز نشانه» والداللة ابلیلیل على الكاّي(

 (2).«فایده، بیان معانی زاید اب عبارت کواتهاز سخنان زاید و بی
برای دستیابی به ب غت سخن، اااز و »)قد یكتفي من الب غة ابإلااز(  :فرمود  امام علی

 (3).«اختصارگویی کافی است
ترین بلیغ) «واب جمازه و حسن ناازهأبلغ الب غة ما سهل ِف الص» :فرمود  و نیز آن حضرت

 (4)(.گویی داشته ابشدسخن آن است که میصود را به راحتی برساند و خ صه
« أحسن الک م ما زانه حسن النظام و فهمه اْلا  و العام» :است که  و نیز از آن حضرت

 (5)(.را بفهمندارتین گفتار آن است که به حسن ترتیب و نظم آراسته ابشد و عام و عامی آن )
های آن منظم ترین گفتارها آن است که اجزا و داللتترین و بلیغاین سخن به آن معنا است که فصیع

و مهاهنگ ابشد به طوری که خا  و عام یعنی مردمانی در سطو  خمتل  فهم و معرفت آن را بفهمند 
تی به کار برد که فی  خوا ي در در گفتارق لغا ،کندی مردم تکلم میاگر کسی که اب عامه .و درایبند

شود که به بلکه هنگامی فصیع قلمداد می ،رودوی فصیع به  ار منی ،شناسندفهم و معرفت آن را می
حتی اگر جمبور شود که اب  ،زابن مردم تنزل کند و اب آهنا چنان سخن گوید که آن را بفهمند و درک کنند

آشکار رساندن و تبیي مطلب و سخن   ،چرا که فصاحت ؛دوگو کنی عامیانه اب آهنا گفتزابن حماوره
ها به سخن به طوری که گوق ،های آهنا و براساس میدار فهم آهنا استی عیلگفن اب مردم به اندازه

  :این مطلب در خر زیر آمده است .آیدها دشوار منیگّيد و درک آن بر  هناُنس می
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نیکوترین گفتار »ال متجه اآل ان، وال یتعب فهمه ارفهام(  )أحسن الك م ما :فرمود  امّيا ؤمني
 (1).«ها در فهم آن به رن  نیفتدها انخوق نیاید و  هنآن است که شنیدنش به گوق

تر از ب غت در  ستوده»)أمحد من الب غة الصمت حي ال ینبغي الك م(  :فرمود  و نیز ایشان
 (2).«شایسته نیستگفتار، مخوشی است در جایی که سخن گفن 

)أبغض الناس نىل اا تعاىل البلیغ الذي یتخلل  :نیز نیل شده است که فرمود از رسول اکرم
آوری است که زابنش را مانند گاو منفورترین کس نزد خداوند متعال سخن» بلسانه َّتلل الباقِر بلساهنا(

  (3).«چرخاندبه هر طرف می
( )نن اا لیبغ :فرمود و نیز ایشان خداوند »ض الرجل البلیغ الذي یلعب بلسانه كما تلعب الباقِر
 (4).«کند نفرت داردابزی که مانند گاو اب زابن خود ابزی میآور زابناز مرد سخن
لعنت خدا بر کسانی که در سخنرانی »)لعن اا الذین یشییون اْلطب تشییَ الشعر(  :و نیز فرمود
 (5).!«شکافندکنند، گوای که مو میریزپردازی می

« شرار امتی الارَثرون و ا تشدقون ا تفیهیون و خیار امتی أحاسنهم أخ قاً » :فرمود و نیز ایشان
کنند و ارتین گویی میگشایند و زایدهپروا زابن میبدترین افراد امت من پُرگواین و کسانی هستند که بی)

 (6) (.خوترین آهنا هستندافراد امتم نیک
کسی است که به هنگام سخن گفن کن  دهانش را « متشد »ی دهان است و گوشه« شد »
اند زیرا تنها لعن شده این افراد بر زابن پیامر خدا .جنباند ات فصاحتش را پیش مردم منااین سازدمی

گر شوند ای برای این که چون هم  و هدف آهنا این است که در نظر مردم در قالب افراد فصیع جلوه
آهنا رعایت حال مردم و اشتیا   .مردم آهنا را دانشمند و عام توصی  کنند ،شان دشوار استمدرک ک 

این را هم اضافه کن که  .اندهایشان را ترک گفتهترین گفتار به عیلترین و نزدیکبر هدایت آهنا اب آسان
  .ُعجب و رای و تکر و دیگر امرا  شیطانی مهراه است« تشد »اب 
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آید یعنی گویی او که آن نیز از آکندگی می« فراخ کردن و غور کردن»سخن یعنی در « تفیهَ»
 ،و پوشیده نیست که در این کار  به صحا  جوهری مراجعه کنید آکند دهانش را از سخن می

دشوار بودن فهم چني ک م فراخ و  رفی بر عامه  ،ظاهرسازی و حب ظهور و مد  وجود دارد و بر آن
  .اضافه کنمردم را نیز 
 (1).«ابزار )نشانه( ب غت، دل داان و زابن گوای است» :فرمایدمی امام علی

بسا که بلیغ در استدالل خویش ُگنگ ماند و بسا که فصیع در » :فرموده استو نیز ایشان
 (2).«اپسخ، درماَند
ابن حال نیز  ترین سخن آن است که ز راست)« أصد  ا یال ما نطَ به لسان احلال» :و نیز فرمود
 (3 )(.گوایی آن ابشد

از بند چهارم مشخا شد که ب غت و فصاحت عبارت است از روشن بودن حجت و دلیل  :پنجم
ترین  ترین و کمگویی و ساکت کردن طرف میابل و رساندن معنی به شنونده اب سادهو سرعت اپسخ

  .کلمات
های سید ها و کتابها و بیانیهرانیسخن ،من مطمئنم اگر انساني ابانصاف و عاری از تعصب کور

ها و بیاانت دیگران میایسه کند آن را ثری )خاک( و ک م سید ها و سخنرانیرا اب کتاب امحداحلسن
ورزی نسبت به او اب دیگران ستم  امحداحلسنی سید و اصواًل میایسه ؛بیندرا ثرای )نور( می امحداحلسن

 !ایبه  شّي ظلم کرده ،تر از عصا استر انطور که اگر بگویی  شّي بمهان ،است
کسی است که مهگان را اب دلیل و برهان روشن از قرآن و سن ت مطه ر که   ،ترتر و بلیغپس فصیع

ای آن کسانی که از مناظره اب او گرْختند ای از  ؛فهمند ساکت و جماب کرده استخا  و عام آن را می
شان و اب ای کسانی که اب هواها و آرای عیلی انقا ،ر ابز زدندی او سها و ادل هاپسخ دادن به کتاب

 !؟خمالفت اب ثیلي یعنی قرآن و سن ت اپک اب او مواجه شدند
سازد و آهنا را به ها را مغلوب خود میها و دلتر کسی است که اب گفتارق عیلتر و فصیعبلیغ

ای آن کسانی که اب قرآن و سن ت خمالفت  ؛دهد و گفتارق قرآن و سن ت استها عروج میملکوت آمسان
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گرفتند و کتاب خدای متعال را  را پيی (دموکراسی)منودند و به حاکیمت مردم گردن هنادند و تفکر غربی 
پشت سر افکندند و از قانون وضعی شیطانی پّيوی کردند و مردم را مهراه اب کسانی که حَ امّيا ؤمني 

 !؟آوردندبه قعر جحیم فرود  ،را غصب کردند
ُقْل َهْل جِنن ُ رََكآِئُكم جنَّن یَرْهِدي ِإََل احْلَقِّ ُقِل اهلُل یَرْهِدي لِْلَحقِّ َأَفَمن یَرْهِدي  :فرمایدحَ تعالی می

ز این بتان بگو: آای ا) ،(1)ِإََل احْلَقِّ َأَحقُّ َأ  یُرتََّبَ  َأجنَّن الَّ َیِهدَِّي ِإالَّ َأ  یُرْهَدى َفَما َلُكْم َكْیَف ََتُْكُم  َ 
مناید به مناید. آای آن که به حَ راه می ا کسی هست که به حَ راه مناید؟ بگو: خدا به حَ راه می

شود؟ مناید و خود نیز نیازمند هدایت است؟  ا را چه میمتابعت سزاوارتر است ای آن که به حَ راه منی
 کنید؟(.چگونه حکم می

 
 هیأت علمی

 در زمي متکینش دهد( )خداوند انصار امام مهدی
  شیخ انظم عییلی

 ؟ننیدجنرا زط ر ار ا  جنی :533پرسش 
 .و اللهم صل علی حممد و آل حممد امجعي ،بسم اا الرمحن الرحیم

 .س م علیکم و رمحة اا و برکاته !سرور عزیزم
 ،ه استاند و خّي و اهل خّي رو به کاهش گذاشتشدت ایفته و منافیي رو به فزونی هناده شر  

کنیم و مان هستیم و حتی در این راه جهاد میما به دنبال حفظ دین و اخ   ؟تکلی  ما چیست
کنم  ولی من احساس می ؛مان را بر راه مستییم َثبت قدم بداردخواهیم که ما و خانوادهمهواره از خدا می

کنیم و مطمئن ما عمل می .که کارهای بسیار بسیار بیشرتی هست که در قبال این دین ابید اجنام گّيد
ان مسخ ر منوده هامیهستیم که خداوند متعال ما را برای کمک کردن دیگر مسلماانن ای فرزندان و خانواده

 در حالی که دارمی فخرفروشی کنیمچه آننیم و صدقه دهیم نه این که اب امی ات عطا کاست و روزی ایفته
  .دهندیاین کاری است که امروزه اغلب مردم اجنام م

دامن که  ا از کلماتی  می .خواهمنویسم عذر میکنم و برای  ا میاز این که اب صدای بلند فکر می
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ولی من  ...مشغولیدتر تر و بزرگ ا به اموری مهمو  !نیاز هستیددانید بیکه میزان صداقت آهنا را منی
 ....چطور برای  ا توصی  کنم دامن احساسی را که اکنون دارمجوی چیزی هستم و منیو در جست
گاه فییه  زن عادی هستم و هیچمن یک  .امگاه در اظهار نظر و نگارق مهارت نداشته من هیچ

 ،گوی انصار امام مهدیو ولی از طریَ پیگّيی اتالر گفت .امعمیَ نشدهام ای حتی در امور عبادی نبوده
 ؛ر چیزی بودمی و آرزو دارمی که مهي ابشدت ایفت و گویی ما منتظنهان شد  پدر من و مهسرم چیزی 

 !دامن چگونه شروع کنممنی
و رؤاییی نداشتم من مدت شش ماه است که منتظرم ولی  .رؤای سخن گفتند یبرادران در برانمه درابره

صفات و از مجله مهچني از برخی امور و احادیث و  .دامن چه کنماز آن زمان نگران و مضطرمب و منی
آهنا را پیگّيی  توامن منیخودم زیرا را قبول کردم سخن گفتند و من این معلومات   مر خداپیا وصی ت
تی در سؤاالبرای  ا امییل اول را فرستادم چون یک سری بنابراین  .مطمئن شوم شانتات از صح  کنم 

ر سخنان و کنم که به خاطاز  ا پنهان منی ،وقتی جواب را درایفت کردم .مورد امور اعتیادی داشتم
گاه کنم و هیچدر نفسم پیدا کردم و از آن زمان به موضوع  ا فکر می یغریب احساس ،های  ااپسخ

خواهم بیشرت به خدای متعال میچرا که  ؛اعتنا ابشمخواهم نسبت به آن بیام و منیآن را اندیده نگرفته
 .رشاد فرماید ات حیییت را بیامبکوشم ات خداوند مرا اکوشم و میمیبنابراین  ؛ب پیدا کنمتیر  

ربنا ال ترغ قل بنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا » :خوامنبعد از هر مناز این دعا را میبه طور مرتب من 
ای خیلی من و مهسرم در یک گوشهچرا که  ؛«صد  اهلل العظیم ،جنن لدعنک رمحة اعنک اعنه ال هاب

َ در امور این دین عظیم را آغاز کردمی و عم  ت 4333ساده مشغول عبادت خودمان بودمی ولی در سال 
ست که مبانی زکات و صدقات و مناز و وند اخداآني و شکر و سپاس از  ،خداوند ما را ارشاد فرمود

 .آهنا را اجنام دادمیاست به ما تواانیی داده و متعال روزه را اید گرفتیم و به میداری که خدای سبحان 
دو سال قبل هم ح  بیت اا احلرام را نصیب ما   .ستوند اخدا آني از  یم داو  گیمهیش محد و شکري 

ابور کنید هتیه و نوشن این امییل دو  .خواهماز صراحتی که دارم عذر می !آقای من .فله احلمد ،گرداند
 .روز وقت مرا گرفته است

یم اب  ا توانما چطور می !سرورم ؟کنید ا را به خدا سوگند چطور مرا به سوی خدا ارشاد می
  ؟وجود داردای آای وسیله ....م قات کنیم

 .و الس م علیکم و رمحة اا و برکاته
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 خواهر  ا فداء :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

  .و برکاتهاا  تس م علیکم و رمح !خواهرم
و میانی او و   امام مهدی ،تواندبر هر مؤمنی واجب است ات آجنا که می ....مخواهر گرامی

گوانگونی دارد که در های  و روقایری دادن نیز ابزار  ....را ایری رساند  امحداحلسناق سید وصی
ید که خدای تعالی  شا ،ابشدمینشر این دعوت مبارک و دفاع از آن  ،ترین آهناحال حاضر از مهم

 .کسی که طالب حَ ابشد را هدایت فرماید
 .نواهد داشت ...مناز و روزه و ،را نداشته ابشد  دوستی حممد و آل حممدکسی که   ،و  ا بدان

اید و این نشانه و ع متی م به دین ملتزم شده 4333 ا و شوهرت در سال  ،ی خوداتنطبَ گفته
و پس از دیدار اب آن   م به امر امام مهدی 4333در سال  احلسنامحدست زیرا سید ا برای  ا
 .جن  اشرف را آغاز منود یی علمیههبرخی تکالی  اص حی در حوز  ،حضرت

 !خداوند  ا را بر هر خّي و نیکی موفَ بدارد
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 شیخ انظم عییلی

 .خ اهم نه آ  را اثبات ننداا جنی رسه و ص اب اسه ولی عن اعنه امن جنی :533پرسش 
 .س م علیکم !ای سید امحد

خواهم که َثبت کند تو بر ای میگویی ولی ع مت و نشانهدامن که تو بر حیی و درست میمی
پس از آن که خواست  ، ابراهیم آقامیانمانند  ،خواهم اطمینان پیدا کنممن فی  می .صواب هستی

خواهم  ا را ببینم و اب می .ستا بر هر کاری تواان عز وجل  لبش آرام و مطمئن شود به این که خداوند ق
و اب  ،شوم  و جزو انصار  ا و انصار امام مهدی ،گو کنم و  ا هم اب من سخن بگوییو  ا گفت

 !کنم سرورماز  ا خواهش می .اتن به شهادت برسم ا بیعت کنم و زیر پرچم



 انتشارات انصار امام مهدی  069 

 

 .س م علیکم منتظر خرهای امیدخبش هستم. !سید امحدای 
و حنان دوستم و برادرم  ادرو م ،خواهم زیر اپهای شریفت و زیر پرچم تو به شهادت برسممی

آهنا را  ،ایطور که مرا هدایت منودهعبدالرمحن را شفا بدهی و برای من دوستانی مؤمن قرار دهی و مهان
 .نیز هدایت کنی

 کویت  - اشرف :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

 .س م علیکم و رمحة اا و برکاته !برادرم
 ...برادر عزیزم

ل آن نبود  به دنبا  ابراهیم ؛خواهم یکی از معلومات  ا را تصحیع کنماگر اجازه بدهی می :لاو 
و این بسی دور است از پیامر خدا  ...دلش به خدای متعال اطمینان ایبدچیزی را طلب کند ات که 
طلب کرد برای این بود که مطمئن شود وی خلیل اا است و خداوند چه آنآن حضرت  . ابراهیم

این مطلب  ....سازدزنده شدن مردگان را به دست او جاری می ،ستا از این ابب که وی دوست خدا
 .متشااات شر  و تبیي منوده استآن را در کتاب  امحداحلسنسید  روایت شده و  از اهل بیت

درخواست  از خداوند  .ها از سوی خدای متعال است و او جواد و کرمی استآایت و نشانه : و 
 .خواسته بودندطور که بسیاری از افراد پیش از  ا از او مهان ،کن

 ا را بر نصرت حممد  ، قکه به حَ حممد و اهل بیت طاهر کنم  عال درخواست میاز خداوند مت
 .خداوند شنوا و اجابت کننده استکه  ،و آل حممد موفَ بدارد و عاقبت امر  ا را بر آن قرار دهد

 هیأت علمی
 )خداوند در زمي متکینش دهد( انصار امام مهدی

  شیخ انظم عییلی

 ؟زه عنصیحتی براا جنن  ارید ،نن عنی   ر  رای  حساس :533پرسش 
  .س م علیکم و رمحة اا و برکاته !ای مؤمني !ای انصار خدا
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صد  اا  ،(1) َعَمَلُكْم َوَرُس لُُه َواْلُمْؤجِنُن  َ اْعَمُل ْا َفَسَخَى اهللُ  َوُقلِ  :بسم اا الرمحن الرحیم
خدا و پیامرق و مؤمنان اعمال  ا را  ،ل کنیدعم :بگو) .ی خبشایشگربه انم خداوند خبشاینده .العظیم

 (.مرتبه راست گفت خداوند بلند (.خواهند دید
حسن از شهر  ابو ،حمتاج به رمحت خدای متعال یمن بنده :کنمخودم را خدمت  ا معرفی می

 .سال دارم 93کارمندم و   ،بصره هستم
به  ا اببت ثبات قدم  . سي تیدمی کنم تعظیم و جتلیل ومایلم در ابتدا س می سرشار از احرتام و 

دارید و اببت دفاع از موضوع سید معظم صاحب و ا یت اتن و صری که در راه خدا بر آزار بر عییده
عزیزق   ،خداوند ایشان را ایری دهد و اب  ا و دیگر مؤمني که  امحداحلسنکننده خّيهعلم وافر و نور 

و علمای گمراه و خا ني به خدا و بد عمل را بر کسانی از حاکمان و امرق  ،گرداند ان شاء اا تعالی
چّيه گرداند  ،اندکه بر او ظلم و ستم روا داشته ،ه  ا هستنداکسانی که مهر و  اپکش رسولش و خاندان 

 اهللِ  یُرِیُدوَ  لُِیْطِفُؤوا عنُ رَ  مهان کسانی که ؛شانخوارانو مهچني بر پّيوان آهنا از منافیي و جّيه
َ اِهِهْم َواهللُ  هایشان خاموق کنند دهان خواهند نور خدا را ابمی) ،(2) جُنِتمُّ عنُ رِِه َوَلْ  َكرَِه اْلَكاِفُرو َ ِبَِفرْ

 (.نیاید خوشاینداگر چه کافران را  ،خویش است ی نورولی خدا کامل کننده
دستش ظاهر ساخت  هنی را بسپاس خدایی را که گروه مؤمني را اب کسی که نور علم راب   :گومیمی

و طریَ و مذهب حَ   های اهل بیتسن تهای صحیع اس م و سن تو اب او  شنود ساختو خ
سپاس خدایی که آهنا و  .خواستند حمو و انبودق سازندمهان چیزی که اهل نفا  می ؛آهنا را را زنده کرد
نی سید دست عام راب   هآور آهنا را برمو واقعیت ش لمای گمراه را برم  و رسوا منودارابابن آهنا از ع

هر چیز منااین ساخت و  ،که حَ را حَ و ابطل را ابطل  مهان کس ؛که خداوند ایریش کند امحداحلسن
ی شگفتی نیست  جاپس  ؛راه حَ و صواب را برای مؤمني روشن منودرا سر جای خودق قرار داد و 

ل متام نّيو و توان خود را به کار گّيند و به رغم جهظلم و و لشکراین اتریکی و  که اهل ابطل و نفا 
های حیی که نور آن به دست سید شان اب یکدیگر بر حمو نشانهشان و تفاوتاخت ف مذاهب

و متام توق و توان خود را برای جنگ اب او و  ،قسم شوندپیمان و همهماست اتبیدن گرفته  امحداحلسن
ی مردم را برای مهه اوهایشان را به لرزه در آورده و زیر گامبه خاموشی کشاندن صدای حیی که زمي 
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 .جتهیز کنند ،شان برداشته استی زشترسوا ساخته و نیاب از چهره
 ....ای برادارن مؤمن
آوردم و های  ا را به دست میکتاب  .امپیگّي بوده را از مهان ابتدای امحداحلسنید من ماجرای س

آهنا برای  ....این امر عظیم حضور دارند تیاضا دارم یمنی که در صحنهخواندم و از برادران مؤ می
راهنمایی کردند ولی  الزهرا ی حی   ا در منطیه ی مبارکمرا به حسینیه ،فزونی خواهی و طلب نور

 ی نظام عباسی نوین بهتم را ُکند کرد ات این که ماجرای محلهمهي   ،که لعنت خدا بر او ابدسفانه شیطان  أمت
ی خدا  ها تن از برترین مؤمنانی که اب نور اَهی اتابن گشته بودند پیش آمد و آن خانه ا و دستگّيی ده

اینها  یمهه .تّيهایي قماري حزب شیطان ویران گشت یاساس تیوا بنیان هناده شده بود به واسطهکه بر 
و معرفی  امحداحلسنرت سید واری که هدفش زشت جلوه دادن صو مهراه بود اب کارزار تبلیغاتی دیوانه

 ،ماندنور خورشید در بند غرابل منی ....هیهات لیو  (حاشا از ایشان)بود  دج المظهر ایشان به عنوان 
 .حسبنا اا و نعم الوکیل ؛چه کسانی هستند ی،واقع یهادج الدانند که و اکنون بسیاری می

ساخت و پس از آن که در گذشته در  راه را برای من روشن امحداحلسننور سید  !....ای مؤمنان
ام که سید شکر خدا اکنون متیاعد شدهچرا  روشنی در برابر من قرار داد و  ،زیستمحّيت و تباهی می

و بسیاری از علما و مراجع  ،منایدنی است که به حَ و به صراط مستییم راه مییک عام راب   امحداحلسن
گردد و میشود و به سوی خودشان ابز خارج میه فتنه از آهنا اند کبدترین علمای زیر آمسان ،این زمان

گو که او شنوای اپسخ ؛ان شاء اا ،عاقبت آهنا خواری و خسارت آشکار در دنیا و آخرت است
 .است

اتن در و نکته و استفسار دارم که امیدوارم اپسخ آهنا را از طریَ سایت سؤالمن چند  ....برادران
ترین آهنا به مهم .بفرستید )....(ام ید و ای لط  کنید و آهنا را به پست الکرتونیکیاینرتنت برامی شر  ده

 :ابشدزیر میشر  
ترین تکالی  و واجباتی که فردی و مهم ؟کنونی چه نصیحتی برای من دارید  در شرای  حساس -1

خدمتی  داحلسنامحموضوع سید به توامن و من چطور می ؟مانند من ابید در آن تواان شود کدام است
 ؟برسامن
ثبت انم ممکن  گفتشد که میای برامی ظاهر میسعی کردم در سایت  ا ثبت انم کنم ولی مجله -2
 .اتن خدمتی به فعالیت مبارک  ا داشته ابشمیت اینرتنتیخواهم از طریَ سامن می .نیست
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پرستند و حتی اندکی ت میوهی  ال سر حد   اترا  )...(ل زمانه بَ هُ  ،دانید که بسیاری از مردممی -5
ای مرجعیت ای تیلید و « حوزه»که چه  آنیانیت او در خصو  زعامت او بر مناقشه در ابب علم و ح
دانند چگونه راه به سوی برخی از این مردمان غافلند و منی .اتبندمنیبر شود را دیگر اسامی انمیده می

چگونه  ؟داشته ابشم و چه رفتاری از خود نشان دهممن اب این افراد چگونه تعامل  ....خدا بپیمایند
من در گذشته اب چند تن از اب توجه به اینکه  ؟های منجمد آهنا را به حرکت و جنبش وادارمتوامن عیلمی

 امحداحلسنهایی که برای روشن ساخن آهنا و بیان حیانیت سید آهنا مشکل داشتم و در جراین ت ق
مورد  ،رسد داشتمنیوی و این که کسی در علم و معرفت به گرد ایشان منیدر رهری و زعامت دینی و د

 .هایی زده شدمتسخر قرار گرفتم و به من هتمت
ی دهم و از  ا رسالهواجبام را اجنام می ،اماز فتواهای سیستانی آموختهچه آنمن اب استناد به  -3
 .مربوط به آن توضیع داده شده ابشد نیافتمل یکه در آن احکام مناز و سایر عبادات و شر  مسا  عملی

 ؟است ای خّيصحیع و آای عبادات من  ؟در این خصو  چه نظری دارد امحداحلسنسید گرامی 
که واا من نیاز مرمی   ،از  ا پرسیدم را برامی آشکار سازیدچه آنوشن کنید و کنم مرا ر خواهش می

ام به خبواهید برای خودم و خانواده امحداحلسنسید  کنم ازدر اپاین از  ا خواهش می .به آن دارم
ن اماز اهل بیت پیامر  !برگزیدهمنتظر جواب  ا هستم ای مؤمني  .هدایت و توفیَ دعا کندجهت 

نی سید اتن نسبت به فرزندشان عام راب  و در اپداق به ایری ،اپداق خّي ایبید  حضرت حممد
  .ل گرداندیند  ا را به شفاعت آهنا انخداو  ،که خداوند ایریش کند امحداحلسن

به ریسمان استوار اهل بیت و دستاویز حمکم آهنا و جزو  زنندگان چنگخداوند ما و  ا را جزو 
این  سوگند کهبه جان خودم  ....گردند قرار دهدف میمشر    مان قا مکسانی که به ایری موالی

  .محة اا و برکاتهالس م علیکم و ر و  .تی است بزرگ و بلنداپیهفاشر 
 برادر  ا ابوحسن البصری

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

 .س م علیکم و رمحة اا و برکاته !برادر عزیزم
بر  ا خوق و گوارا  ،آنایری حَ و  والیت و هدایت به .خداوند  ا را بر هر خّيی موفَ بدارد
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 .ابد
ی دعوت مبارک میانی ادل هع شدن به س   علم و کنیم به مسل   ا را نصیحت می -1 سؤالگسخ 

ایری رساندن  ترین چیزاکنون مهم .ات بتوانی دعوت را منتشر سازی و اب دلیل و برهان از آن دفاع منایی
 .ابشدمیآن  کردن ابطل و سرانحَ و نشر آن و رسوا  

در برانمه اپلتاک ای در اتالر    در خصو  ثبت انم در اات  انصار امام مهدی -2 سؤالگسخ 
 ...کنم که در حال حاضر ثبت انم بسته شده ابشدگمان منی  .... گوی انصار امام مهدیو گفت
 .ل ارتباط داشته ابشیؤ توانید در این خصو  اب برادران مس ا می

خوردگان زایدی ایفت شود و  ا چه بسا در میان آهنا فریب ،ر خصو  این افرادد -5 سؤالگسخ 
فیهای  و دوریي  شوی ایدآورو روق و اخ   آهنا را به ایشان   توانی گفتار اهل بیتمی !ای برادرم

رآن از ق امحداحلسنمهچني پّيوی سید  .را برای آهنا تبیي منایی  آخرالزمان از منه  حممد و آل حممد
  .آهنا آشکار سازی ایرا بر   و عرتت و راه استوار حممد و آل حممد

اول به سوی خدای متعال توجه   یاین است که انسان در وهلهوجود دارد مهمی که  یمسئله لیو 
حَ و رسوا منودن ابطل  دادني  روی آورد و از او تیاضا کند که در هدایت مردم و ایریبه او کند و 

چشم بر هم زدنی به خودق  یکه او را حتی به اندازهمتعال خبواهد  و از خدای  ....توفییش دهد
  .قدیر نیست تی جز به خدای علی  که هیچ نّيو و قو    ....وامگذارد
 .تیلید از هیچ فرد غّي معصومی جایز نیست !برادر عزیزم -3 سؤالگسخ 

هنا را آتوانی میکه  (س مشرایع اال)دو جلد از کتاب  امحداحلسنسید  ،در خصو  احکام شرعی
« های روشنگر بر بسرت امواجاپسخ»و نیز دو جلد از کتاب بیابی   در سایت انصار امام مهدی

خداوند  ا را بر هر خّي  .منتشر کرده است ،ت فیهی درج شدهسؤاالتعداد زایدی اپسخ به  اکه در آهن
 .از  ا التماس دعا دارمی .و ص حی موفَ بدارد

 یهیأت علم
 (خداوند در زمي متکینش دهد)  انصار امام مهدی

 ؟زه جنعنا و جنفه جنی  ار  ،این نه اجنا  جنهدا خامت ائمه اسه :533پرسش 
 یکلمه  .اطهار است یخام ا مه  گوید امام حممد بن احلسناست که میروایتی وارد شده 

 .پیامری وجود ندارد  ل اکرمکند که پس از رسو میبیان  ،استخام النبیي هم که در قرآن آمده 
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ایبد به که اب ا مه و مهدیي رسالت آمسانی خامته میاست  هایش آورده در برخی کتاب امحداحلسنسید 
چگونه   :این است سؤال .هستندامر این  یاین معنا که پس از آهنا کسی وجود ندارد و آهنا خامته

و پس از ا مه و مهدیي است ولی به معنای  خام به معنای عدم وجود شخصی پس از پیامر یکلمه
 .لطفاً جواب دهید ؟ابشدمنی  عدم وجود امامی پس از امام حممد بن احلسن

 امارات -ابوحممد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

 .س م علیکم و رمحة اا و برکاته !یزمبرادر عز 
و  را خامته داد سابَ نبو ت  مهان طور که حضرت حممد ،بدان !خداوند توفییت دهد ،برادرم

  استخام شر  داده  نبو تدر کتاب  امحداحلسنطور که سید مهان از سویی  ،ارسال را از نو آغاز کرد
ابشد و ایشان خامي میامي امامتی است که برای ه میای مشخا مهي گوننیز در درجه  امام مهدی

پس امام  ؛ابشدمی« هدایت» جدید است که مهان یی امامتابشد و گشایندهمی  اثنی عشر یا مه
  .ابشدمیاق گانه از  ریهی مهدیي دوازدهنیز فرستنده  مهدی

 :که مضمون آن چني استی وارد شده  روایتدر مورد امور بعد از قا م   يؤمناز امّيا از مهي رو 
 .«ستا آن امر موکول به او»، )نن  لك أمر موكول نلیه(

بوده چه آنبه چیزی غّي از » )یدعو نىل أمر غّي الذي كان(. :ایشان وارد شده استو نیز از آن 
 .«کنددعوت میاست 
سخت و شدید است  امر جدیدی که بر عرب اب» .)َيِت ِبمر جدید على العرب شدید( :مهچنيو 
 .«آیدمی

 )ن ا قام الیا م دعا الناس نىل أمر قد خفي وضل عنه اْلمهور(. :نیل شده است  از ایشان و نیز
اند دعوت مردم آن را فراموق کرده یو تودهاست مردم را به امری که خمفی بوده  ،دنوقتی قا م قیام ک»
  .«کندمی

کند که هر کس به امری دعوت می» ن أنكره ضل وغوى(.)یدعو نىل أمر من أقر به هدي وم :و نیز
 .«شودافتد و گمراه میمیایبد و هر کس آن را انکار کند به ض لت به آن اقرار کند هدایت می
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 ،استاو را نصب فرموده متعال کسی که خدای   است که گمراهی فی  اب انکار امامتي واضع و 
 .شودحمیَ می
 ؛ابشدمی ،چیزی غّي از چیزی که قب  بوده است ؟خواندمی ن فراه آب  ی است که قا مچه چیز 

 ..؟.چیزی که جدید است و بر عرب شدید و 
 (اب کسره)و خامي  (اب فتحه)که بي خاَم است  خام تشریع منوده  نبو تدر کتاب  امحداحلسنسید 

 .تفاوت وجود دارد
بي رسالتی از  :ن دو امر قرار دارداست یعنی آن حضرت میا (اب فتحه)« خامَ »  حضرت حممد

است یعنی آن حضرت  (اب کسره)« خامي »ایشان مهچني  . جانب خدا و رسالتی از جانب حممد
 .از سوی خدا فرستاده شده استبه طور مستییم ابشد که یعنی آخرین کسی می ؛ستا آخریني آهنا

 .بي امر امامت و امر هدایت :است یعنی وس  دو امر قرار دارد« خامَ »نیز   امام مهدی
ی هدایت گانه است و ایشان گشایندهدوازده یابشد یعنی آخریني ا مهمی« خامي »ایشان مهچني 

 :است  مانند جدق مصطفی  بنابراین حضرت .ابشدمیگانه یعنی امامت مهدیي دوازده
 (.ی آیندگانگشاخام بر گذشتگان و راه) «اْلام  ا سبَ و الفاتع  ا استیبل»

است بر این داللت دارد که ایشان آخریني   آخریني ا مه  گوید امام مهدیروایتی که می
به و  ،دارند  گانه از نسل امام مهدیدوازده نفری است که میامی متفاوت از میام مهدیي دوازده

امامت ی نندهنفی کاین روایت مهچني  .امامی وجود ندارد ، نیست که بعد آن حضرتاین معنی 
 .ابشدمنی  مهدیي از نسل امام مهدی

  .شد کفایت کند ارا هچه آنابب بسیار است و امیدوارم  سخن در این
 .خداوند  ا را بر هر خّي و ص حی موفَ بدارد

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

 شیخ انظم عییلی

 کر و برخی رواایت و   راا اب بتی  رِبرهسؤاال :530پرسش 
 .س م علیکم و رمحة اا و برکاته

در حالی که در برخی امور واا  ....درود و س م بر  ا ابد !امحداحلسن ،سرور و حجت من
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 .ام و به اپسخ  ا بر آهنا چشم امید دارمام به سوی  ا آمدهسرگشته و حّيان شده
 :این امور عبارت است از

اب  (،گاه هدایت شدمآن)« ُث اهدیتُ » استناد به کتاب من اب .است سن تب اهل برادر من بر مذه
مانند   سن تهای اهل این کتاب وقایع را مستدل به کتاب .کردمگو میو کارهای ابوبکر گفت  یاو درابره

 .کندکتاب خباری و مسلم بیان می
ااننی که از پرداخت زکات خودداری  به برادرم گفتم ابوبکر اب مسلماد به کتاب خباری و مسلم تناب اس
از جنگ و قتال هر کس که ال اله اال اا بگوید هنی منوده   جنگ منود و حال آن که پیامر ،دکردن
پس چرا قرآن به کشن زانکار حمصن  ،من گفت که اینها احکام شرعی استبه او در اپسخ  .است

  ؟مسلمان دستور داده است
از این امر هنی    تبیي منایید اگر پیامرو  خصو  توضیع دهیدن کنم در ایاز  ا خواهش می

  ؟جنگداب منافیي می  چرا امام مهدی ،است منوده
کرد ولی چند  بود و دعا میوی متحّي   .دعوت  ا اب مادرم صحبت کردم یدرابره -2 پرسش

  پیامر خدا :ن حدیثای ،از مجله .دانستم اپسخ آهنا چیستحدیث به من عرضه منود که من منی
)وأعطیتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهدایً   :حَ تعالی فرمود :معراج گفتشب  یدر حدیاش درابره

كلهم من  ریتك من البكر البتول, وآخر رجل منهم یصلي خلفه عیسى ابن مرمی, میأل ارر  عداًل كما 
لض لة, وأبرئ به من العمى, وأشفي به ملئت منهم ظلمًا وجوراً, أجني به من اَهلكة, وأهدي به من ا

به تو کسی را عطا کردمی که ایزده راهنما از نسل او خارج خواهم کرد که  !ای حممد ....» ،ا ریض(
آخرین آهنا مردی است که پشت سر او عیسی بن مرمی مناز  .از زهرای بتول است ،مهگی از نسل تو

او  یو من به وسیله ،پس از آن که از ظلم و ستم پر شودکند و زمي را پر از عدل و داد می ،گزاردمی
او مردم را هدایت خواهم کرد و اب او کوران را بینا و  یمردم را از ه کت جنات خواهم داد و به واسطه

 .«بیماران را شفا خواهم داد
ع اا )ار مة من بعدي اثنا عشر، أوَهم أنت ای علي وآخرهم الیا م الذي یفت :و در حدیث دیگر

 ،شان تو هستیياول ،امامان بعد از من دوازده نفرند» تعاىل  كره على یدیه مشار  ارر  ومغاراا(.
و آخرین آهنا قا م است و او مهانی است که خدا به دست او شر  و غرب زمي را فتع  !علی ای

 .«خواهدمنود
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 یدیها لو  فیه أمساء اروصیاء من وبي  )دخلت على فاطمة :گویدجابر بن عبداا انصاری می :و نیز
 ولدها, فعددت اثين عشر آخرهم الیا م, ث ثة منهم حممد وأربعة منهم علي صلوات اا علیهم أمجعي(.

از فرزندان آن حضرت  های اوصیالوحی بود که در آن انموارد شدم و پیش روی او   بر فاطمه»
سه اتیشان به انم حممد و چهار اتیشان به  .آهنا قا م بوددوازده تن را  ردم که آخرین  .نوشته شده بود
  .«شان ابدکه س م و صلوات خداوند بر مههانم علی بودند  
 ؟چه اپسخی وجود دارد ،بر مال چني احادیای !آقای من

امامان را به اسم انم برده و انم نستي مهدیي را هم بیان کرده    پیامردانیم که انتها مهه میدر 
  .ولی ایشان اسامی ایزده مهدی را انم نرده است

اب استدالل به  سن توقتی اهل  .س م بر  ا ابد ،امحداحلسن !آقا و حجت و امام من - 5 پرسش
طبَ  ؟چه اپسخی بدهم ،است گویند خ فت ابوبکر و عمر و عامان درست بودهآایت قرآن کرمی می

 :و نیز (و در کارها اب ایشان مشورت کن) ،(1)ْرُهْم ِف اَْلجْنرِ َوَ اوِ  بسم اا الرمحن الرحیم :این آیه
 َْوَأجْنُرُهْم ُ  َرى بَرْیَنُهم،(2) (ی مشورت اب یکدیگر استو کارشان بر اپیه.) صد  اا العظیم. 

 ،مناییدع یشر تکنم مطلب را از  ا تیاضا می ...به  ا جزای خّي دهد ،لطفًا توضیع دهید خداوند
  .از  ا بسیار متشکرم و صلی اا علی سیدان حممد و علی آله اال مة منهم و ا هدیي ...لس معلیک ا

 کویت  -خالد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

 .ا و برکاتهس م علیکم و رمحة ا !برادر عزیزم
اصل و اساس ک م ابید در خصو  حجت منصوب از سوی  ،ی اولوهلهدر  -1 پرسشگسخ 

و اعرتا  بر آن جایز  شودمی متام اعمال او حجت و صحیع ،اب اثبات این مطلب .خدای تعالی ابشد
وجود  ای که خطری برای اس م و مسلمي بهو او این حَ را دارد که اب هر گروه و دسته ،نیست

                                                                                                                                                           
 .128 :آل عمرا  -1
 .19 :  را -2
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بر  او اصواًل روا نیست که  است،ت و امامت او َثبت نگشته کسی که حجی  ولی   .آورد نرد کندمی
خ فت است از کجا ابوبکر که غاصب  .بنشیندهر چیدر که کوچک ابشد داری مسلماانن کرسی زمام

 ؟!که به رْخن خون مسلمي حکم دهد  این حَ را ایفت
ابوبکر از  برایآای  .شرعی استی شدهر حمصن یک حکم َثبت حکم سنگسار زانکا ،ع وه بر این

 ؟!َثبت شده بود که کسی که مانع ادای زکات است را ابید کشت سن تقرآن ای طریَ 
اب هدف اپک منودن زمي و براپیی دولت عدل  ،جنگدار میاب منافیي و کف    این که امام مهدی

را به جنگ اب مارقي   طالبعلی بن ابی  مدو بر  ا پوشیده مناند که حضرت حم ،اَهی است
 ام منصوب از جانب خدای متعال بودکه وی ام  کناین را هم اضافه   .و قاسطي و غّيه فرمان داده بود

اعرتا  کند و خرده بگّيد زیرا وی معصوم است و قبیع و لغزق از  ایشانبر کارهای تواند منیو کسی 
ال و به جانشینی اکنون  ث و مناقشه به تنصیب خدای متع .چیز استترین و این مهم ،زنداو سر منی

چه کسی است و کدام یک غاصب و بیدادگر  ،گردد و این که جانشي حَمیابز   حضرت حممد
  .است

اب آن رواایتی  است بیان شده   گانهی دوازدهبي رواایتی که در آهنا اسامی ا مه -2 سؤالگسخ 
رواایتی   .د هیچ تعارضی وجود نداردنگویسخن می  گانه از نسل امام مهدیکه از مهدیي دوازده

 از میام ،تلیانظر به میام امامتی است که از حیث فض ،دارد هاشار   گانهدوازده یکه به بیان ا مه
نیز امامند ولی ییینًا میام آهنا  مهدیي .ابشدمتفاوت می  امامت مهدیي از نسل امام مهدی

مهدیي جزو اسرار پوشیده است و این خود ضمن موضوع  در .گانه استدوازده یاز میام ا مه تراپیي
به  تدر برخی رواای  و ا مه  حضرت حممد .ابشدآخرالزمان می هایفتنه ها ویکی از آزمایش

هایی که هفتن یدرابره  يؤمنامّيا  .عظیم را حفظ کنند اند ات این سر  صورت گذرا به آهنا اشاره کرده
 :حضرت فرمود .رسید  گفت ات این که به قیام قا مدهد سخن میرخ می  پیش از قیام قا م

از » أن ال أخر أحداً بذلك نال  أهل بیِت(  )وال تسألو  عن بعد  لك فإنه قد عهد نِل  حبیيب رسول اا
که هیچ کس را از این   گرفتاز من پیمان    نکنید زیرا حبیبم رسول خدا سؤالبعد از آن از من 

  .«موضوع ابخر نسازم مگر اهل بیتم را
آن را کتمان    موضوعی است که اهل بیت  نابراین موضوع امامتي پس از امام مهدیب
ن راه ایبند و حجت بر معاندان و ه آافراد مؤمن باند ات و اب برخی رواایت به آن اشاره منوده ،اندکرده
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 .منافیان اقامه گردد
در شب وفاتش و دیگر رواایتی که در آهنا از مهدیي ایدی به میان   پیامر وصی ت ،در این ابب

 .کندکفایت میاست  آمده 
که   اندبه صراحت متام نگفته ،اندگانه پرداختهدوازده یرواایتی که به بیان ا مه شودفهمیده میچني 

 هدارد و رواایتی که بصراحت واایتی که بر ا مه بلکه اب مجع بي ر  ،پس از آهنا امامتی در کار نیست
 ؛مهدی وجود داردشود که دوازده امام و پس از آهنا دوازده این نتیجه استنباط می ،اندمنودهاشاره مهدیي 

ی امامت و مسألهبه ویژه در خصو   ،بسی دور است که سخنان آهنا اب هم   چرا که از اهل بیت
 .متناقض ابشد  اوصیا

اول »اب عنوان   امام مهدی یبر نستي مهدیي از  ریه ،خود وصی تدر   حممدحضرت 
شود مگر اینکه ایشان قبل از قیام منطبَ تواند منیفرموده و این وص  بر نستي مهدیي اشاره « ا ؤمني

ی  توص «اول ا ؤمني»به   يؤمنطور که امّيا مهان ،داشته ابشدوجود و حضور   امام مهدی
حضور داشته و از مهگان بر تصدیَ   زیرا ایشان قبل از اع ن رسالت حضرت حممد ؛شودمی

او و  وصی پیامر و میانی    يؤمنامّيا بنابراین  ؛رسالت و نصرت آن حضرت پیشی گرفته است
  .ابشدمی مؤمنان به او نستيي 

های که یکی از کتاب  «داحلسنامحو وصی  وصی ت»توانی در کتاب شر  بیشرت این موضوع را می
  .بیابی ،است  ز سوی انتشارات انصار امام مهدیمنتشر شده ا
 .خواهمگویی عذر میاز خ صه

 (و در کارها اب ایشان مشورت کن) ،َوَ اِوْرُهْم ِف اَْلجْنرِ  یدر خصو  آیه -5 پرسشگسخ 
که مهان گونه   ،خود مشورت کند به این که اب اصحاب  فرمانی است به حضرت حممد ،این خطاب

این  .صورت گرفت ،چني کاری در جنگ خند  و هنگامی که سلمان حممدی پیشنهاد حفر خند  داد
تنصیب ای روق نصب  ،دای حجت نصب شده است نه این که خو   آیه خمصو  رسول خدا

 .حجت ابشد
عنوان حجت و منصب از ارشادی برای حجت است پس از این که وی به  ،این آیه به عبارت دیگر

 .ت و تنصیب او ابشدانتخاب حج   ینه این که آیه درصدد بیان شیوه ؛تعیي شد وند متعالسوی خدا
صحابش راهنمایی کرده خداوند او را به مشورت اب ا ،تی که از جانب خدای تعالی منصوب گشتهحج  
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 ؟کند چیستحضرت اب آهنا مشورت میحال منظور از امری که  .است
شود که آیه از موضوع تعیي و انتخاب خلیفه بسیار برایتان روشن می ، ا به کل آیه نظر بیفکنیاگر 

َن اهللِ  :بسیار دور است  لِنَه هَلُْم َوَلْ  ُكنَه َفظّا  َغِلیَ  اْلَقْلِب العنَفضُّ ْا جِنْن َحْ ِلَك فَاْعُف فَِبَما َرمْحٍَة جنِّ
به ) ،(1) ُيُِبُّ اْلُمَت َكِِّلنیَ  ِإ َّ اهللَ َعَرجْنَه فَرَت َكَّْل َعَلى اهللِ  ْرُهْم ِف اَْلجْنِر فَِإَذاَعْنُهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَ اوِ 

دل تندخو و سخت اگر .خوی و مهرابن هستیسبب رمحت خدا است که تو اب آهنا اینچني خوق
زق خبواه و در کارها اب ایشان پس بر آهنا ببخشای و برایشان آمر  .شدندبودی از گرد تو پراکنده میمی

 (.کنندگان را دوست داردکه خداوند توکل  ،مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن
است و خدای  ...که مشاوره از ابب مهرابنی اب پّيوان و اشتیا  بر امیان آوردن آهنا و کن  م حظه  

و چون قصد کاری کنی بر خدای توکل  ) ْل َعَلى اهللِ َرجْنَه فَرَت َكَّ فَِإَذا عَ  :فرمایدتعالی پس از آن می
و آن حضرت اگر  ،گرددابزمی  گّيی به حضرت حممدتصمیمجراین  ،یعنی پس از مشورت (کن

پس این کجا  .فتار خواهد کرددید خود ر کند و اگر خبواهد طبَ ص  خبواهد به مشورت آهنا عمل می
  !!کنند کجاادعا میخمالفان خدا و پیامرق و ا مه چه آنو 

مشورت اب یکدیگر  یو کارشان بر اپیه) َوَأجْنُرُهْم ُ  َرى بَرْیَنُهمْ  کهمتعال  و اما این سخن خدای 
ابشد و روشن است که خ فت و امامت جزو امور مردم به  ار امر مردم می ،منظور از امر (است
بلکه این امری است اَهی که خداوند  ،کنندرود که آهنا بتوانند در خصو  آن مشورت و تبادل نظر  منی

 .فرمایدبه هر کس از خلیش خبواهد عطا می
 َوتَرَعاََل َعمَّا ُم اْلَِْخَُة ُسْبَحاَ  اهللِ َورَبَُّك َخُْلُق جَنا َیَ اُء َوَخَْتاُر جَنا َكاَ  هلَُ  :فرمایدابری تعالی می

 .گزیند ولی بتان را توان اختیار نیستآفریند و برمیمیپروردگار تو هر چه را که خبواهد ) ،(2)ُیْ رُِك  َ 
 (.سازند برتر استمنز ه است خدا و از هر چه برایش شریک می

ْن َأجْنرِِهْم َوجَنن  َوَرُس لُُه َأجْنر ا َأ  َیُك َ  هَلُُم اْلَِْخَُة جنِ اَل جُنْؤجِنَنٍة ِإَذا َقَضى اهللُ َوجَنا َكاَ  ِلُمْؤجِنٍن وَ  :مهچني
هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و ) (3) َوَرُس َلُه فَرَقْد َضلَّ َضَلال  جنُِّبین ااهللَ یَرْعِص 

هر که از خدا و پیامرق انفرمانی   .پیامرق در کاری حکمی کردند آهنا را در آن کارشان اختیاری ابشد
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 (.کند سخت در گمراهی افتاده است
و  (دهمای قرار میمن در زمي خلیفه) (1)َجاِعٌل ِف اَْلْرِض َخِلیَفة   ِإّّنِ  :فرمایدخداوند متعال می

يِت قَاَل الَ َوِإِذ ابْرَتَلى ِإبْرَراِهیَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََنمتَُّهنَّ قَاَل ِإّّنِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإجَناجن ا قَاَل َوجِنن ُذرِّیَّ  :مهچني
و پروردگار ابراهیم او را به کاری چند بیازمود و ابراهیم آن کارها را به متامی ) (2)یَرَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنیَ 

پیمان من  :گفت  ؟فرزندامن را هم :گفت  .من تو را پیشوای مردم گردانیدم :خدا گفت .به اجنام رسانید
  (.کاران را دربرنگّيدستم

ُُم ابْرَعْث َألَْ تَرَر ِإََل اْلَمإِل جِنن َبيِن  :فرمایدخداوند متعال می ِإْسَرائِیَل جِنن بَرْعِد جُن َسى ِإْذ قَاُل ْا لَِنِبٍّ هلَّ
الَّ عنُرَقاِتَل  قَاَل َهْل َعَسْیُتْم ِإ  ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تُرَقاتُِل ْا قَاُل ْا َوجَنا لََنا أَ ك ا عنرَُّقاِتْل ِف َسِبیِل اهللِ لََنا جَنلِ 

ْنُهْم َواهللرِْجَنا جِنن ِ اَیِراَن َوأَبْرَنآئَِنا فَرَلمَّا ُكِتَب َعَلْیِهُم اْلِقَتاُل تَرَ لَّْ ْا إِ  َوَقْد ُأخْ ِف َسِبیِل اهللِ  َعِلیٌم  الَّ َقِلیل  جنِّ
 :آای آن گروه از بنی اسرا یل را پس از موسی ندیدی که به یکی از پیامران خود گفتند) (3)ِِبلظَّاِلِمنیَ 

نپندارید که اگر قتال بر  ا میرر شود از آن  :گفت  .در راه خدا ِبنگیمبرای ما اپدشاهی نصب کن ات 
 امی و ازدر راه خدا جننگیم در حالی که ما از سرزمینمان بّيون رانده شده چرا :گفتند  ؟سر ابز خواهید زد

کاران ستمخدا به  .و چون قتال بر آهنا میرر شد جز اندکی از آن روی براتفتند ؟امیفرزندامنان جدا افتاده
  (.آگاه است
به دست حَ تعالی است و او که این امر را به هیچ پیامر مرسل منصوب منودن و قرار دادن بنابراین 
تر از آهنایند ای کسانی که بیش از چطور به موجوداتی که اپیي ،است میربی موکول نکرده یای فرشته
کنم به کتاب خواهش می .بسیار استسخن در این ابب  ؟!!کندکنند واگذار میخطا می ،صواب

ی تفکر اس می و محاسه»و کتاب   امحداحلسنی سید نوشته «حاکمیت خدا نه حاکمیت مردم»
 .مناییدمراجعه   از انتشارات انصار امام مهدی« تفکر دموکراتیک

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

 شیخ انظم عییلی
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 ؟لیل جنا ا و علمی  ع ت زیسه  :531پرسش 
 .س م علیکم و رمحة اا و برکاته
« صاحل»تواند ای که منیبرای شخا سادهاثبات عملی و علمی  ا و دلیل مادی و علمی  ا 

خداوند ما و  ا را در خدمت به مذهب  ؟چیست ،تشخیا دهد (بدکار)« طاحل»را از  (نکوکار)
  .شری  توفیَ دهد

 مصر  -امحد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

ده در های جسمانی وارد شاگر منظور  ا انطبا  نشانه .ای ا منظوراتن از دلیل مادی را شر  نداده
و بسیاری از کسانی که او را  ر ایشان منطبَ استمتام آهنا ب ،ابشد  امحداحلسنرواایت بر سید 

این نیز حاصل  ،ها و کرامات مادی ابشدمعجزه ،اگر منظوراتن .دهنداند بر این مطلب شهادت میدیده
کرامات و »های برادران انصار و به ویژه کتاب توانید برخی از آهنا را در کتابشده است و  ا می

این که این بسیار است و از آن مجله  ،وت علمیي صد  دعوت مبارکدالیل ثب .مطالعه کنی «غیبیات
تنها فراخوانی در این عام است که به حاکمیت خدا و تنصیب اَهی برای حاکم دعوت  دعوت شری 

ظهور در  هایتل رؤایها و مکاشفات و  یَ ع مو تنها دعوتی است که مؤمنان از خ  ؛کندمی
روا سازق و تنها دعوتی است که در دین اَهی مداهنه و  ؛کنندس میتوفیَ اَهی را اب آن   ،خارج
و تنها  ؛هستند دج الدارد و حال آن که اکنون مهگان در حال سازق و کنار آمدن اب آمریکای منی

تنها دعوتی است که متام حتی و  دعوتی است که از قرآن و شناخت علوم آن دالیل اتبناکی اَّتا  کرده
و تنها دعوتی است که  ؛است گو و مناظره فرا خواندهو را به گفت  هر کس اب کتاب خودق اداین آمسانی 

و  ءآرا مانند ؛چیز دیگری غّي از ایننه  است (قرآن و عرتت)دلیل فی  ثیلي اصرار دارد بر این که 
 .نظرات مردم غّيمعصوم

 پیامر خدا وصی تبدانی  ا را مهي بس که  ،ایای که مطالبه کردهدر خصو  دلیل علمی ساده
 امحداحلسنبر سید  ،در شب وفاتش   امام مهدی عنوان وصی   ابکه ی  وصی ت ؛داردصراحت 
  های برادران انصار اب کتاب  یاب مطالعهتوانی می .منایدمیاشاره به او از اوصیایش به صراحت
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نستي  ،وصی ت .ند ادعا کندتواجز صاحبش منیکسی را    پیامر خدا وصی تدلیل قاطع درایبی که 
بر او تنصیا   ایت کتاب حکیم و رواایت آل حممدحلیه از قانون شناخت حجتی است که آ

  .امکه پیشرت در این خصو  سخن گفته  ،علم و حاکیمت خدااز دیگر عبارتند  یدو حلیه .دارد
)ابلوصیة الظاهِر  :دفرمو  ؟شودشد امام چگونه و اب چه چیزی شناخته می سؤال  از امام صاد 

وابلفضل، نن اإلمام ال یستطیع أحد أن یطعن علیه ِف فم وال بطن وال فرج فییال: كذاب وَيكل أموال 
دهان  یتواند نسبت به امام درابرههیچ کس منی ،و به فضیلتظاهره  وصی ت اب»، وما أشبه هذا( الناس

خورد و مانند میست و مال مردم را ا گوبه این که بگوید او درو  ،و شکم و عورت طعنی بزند
 (1).«اینها

امام پس از وی  ،عر  کردم چون امام َّيد  به امام ابواحلسن الرضا :گویدامحد بن ابونصر می
لإلمام ع مات منها: أن یكون أكر ولد أبیه، ویكون ) :فرمود ؟شودبه چه دلیل و ع متی شناخته می

آهنا این است که بزرگرتین فرزند پدرق  یاز مجله ،ع ماتی استامام را » فیه الفضل والوصیة...(
 (2).«....است وصی تابشد و دارای فضیلت و می

)ا توثب على هذا ارمر ا دعي له، ما احلجة علیه ؟ قال:  :ارعلى، قال: قلت رِب عبد اا وعن عبد
احلجة م جتتمع ِف أحد نال كان صاحب هذا ُیسأل عن احل ل واحلرام، قال: ُث أقبل عليَّ فیال: ث ثة من 

 ارمر: أن یكون أوىل الناس َن كان قبله، ویكون عنده الس  ، ویكون صاحب الوصیة الظاهِر ...(
و است کسی که منصب امامت را غصب کرده   :عر  کردم  به امام صاد  :گویداالعلی می عبد

« راجع به ح ل و حرام از او بپرسند» :فرمود ؟اردوجود د چه دلیلی بر رد  او ،کندبه انحَ ادعا می
مجع در کس دیگری سه دلیل هست که جز در صاحب امر امامت » :سپس به من رو کرد و فرمود

امام سابَ  وصی تو  ،ستا و س   نزد او ،از خودقبل سزاوارترین مردم است نسبت به امام  :نشود
 (3).«...او مشهور است یدرابره

)سألته عن الداللة على صاحب ارمر، فیال: الداللة علیه:  قال: ،مر، عن الرضا عن أمحد بن ع
از ایشان  :عر  کردم  امحد بن عمر نیل کرده است که به امام رضا الكَر والفضل والوصیة ...(،
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فضل و  ،بزرگی :داللت بر او» :فرمود  ایشان .کردم  سؤالی داللت صاحب امر درابره
 (1).«....وصی ت
ای شناخته امام به چه نشانه !قرابنت گردم :عر  کردم  به حضرت ابواحلسن :گویدبوبصّي میا
 خبصال؛ أما أوَها فإنه بشيء قد تیدم من أبیه فیه إبشاِر نلیه لتكون علیهم حجة ...() :فرمود ؟شودمی
 (2).«...شداب اشاره دارد ات دلیل امامتش او یاول اب چیزی که از پدر درابره :به چند خصلت»

به چه چیزی  صاحب امر :عر  کردمی  به امام ابوعبداا :گویدری میضن یحارث بن مغّيه
به سکینه و وقار و علم و » ابلسكینة والوقار والعلم والوصیة() :حضرت فرمود ؟شودشناخته می

 (3).«وصی ت
  :کنمدر شب وفاتش را برای  ا نیل می  رسول خدا وصی تحال 

ای أاب احلسن أحض ر ص حیفة ودواِ، ف أم  رس ول  :ِف اللیلة الِت كانت فیها وفاته لعلي   ول اا)قال رس
وصیته حَّت انتهي نىل هذا ا وضع فی ال: ای عل ي، نن ه س یكون بع دي نثن ا عش ر نمام اً وم ن بع دهم نثن ا   اا

   ه علی  اً ا رتض  ى وأم  ّي ا   ؤمني عش  ر مه  دایً، فأن  ت ای عل  ي أول اإلث  ين عش  ر نمام  اً، مس   اك اا تع  اىل ِف مسا
 والصدیَ اركر والفارو  ارعظم وا أمون وا هدي ف  تصع هذه ارمساء رحد غّيك.

ومن طلیتها فأان  على نسا ي فمن ثبتها لییتين غداً ای علي، أنت وصیي على أهل بیِت حی هم ومیتهم و 
 على أمِت من بعدي فإ ا حضرتك الوفاِ فسل مها برئ منها م تر  وم أرها ِف عرصة الییامة، وأنت خلیفِت

نىل ابين احلسن الر الوصول، فإ ا حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابين احلسي الشهید الزكي ا یتول، فإ ا 
حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه سید العابدین  ي الافنات علي، فإ ا حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه 

إ ا حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه جعفر الصاد ، فإ ا حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه حممد الباقر، ف
موسى الكاظم، فإ ا حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه علي الرضا، فإ ا حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه 

حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه حممد الایة التیي، فإ ا حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه علي الناصع، فإ ا 
احلسن الفاضل، فإ ا حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه حممد ا ستحفظ من آل حممد، فذلك نثنا عشر 
نماماً، ُث یكون من بعده نثنا عشر مهدایً، فإ ا حضرته الوفاِ فلیسل مها نىل ابنه أول ا یربي )ا هدیي( له 
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 .ِب وهو عبد اا وأمحد، واالسم الاالث ا هدي وهو أول ا ؤمني(ث ثة أسامي أسم كامسي وأسم أ
صحیفه و دواتی حاضر   ،ای ااباحلسن :فرمود در شبی كه وفاتش بود به علي پیامر خدا» 
ای علی په از جنن  واز ه اجنا   :وصیتش را ام  فرمود ات به این جا رسید كه فرمود پیامر خدا .كن

نستيي دوازده امامی که خداوند تو را در  ،و تو ای علی ،هنا  واز ه جنهداخ اهند ب   و په از آ
مید و این اسامی ي و صد یَ اکر و فارو  اعظم و مأمون و مهدی انؤمنعلی مرتضی و امّيا  ،آمسان
ی ایشان و نیز تو وصی  من بر اهل بیتم چه زنده و چه مرده !ای علی .نیست هتو شایست ایجز بر 

فرداى قیامت مرا دیدار كند و هر یك  ،هر یك را كه تو به مهسرى من ابقى گذارى ،انمن هسَّتوصى بر ز 
 .من از وى بیزارم و مرا نواهد دید و من نیز او را در صحراى حمشر نواهم دید ،را که تو ط   بدهی

ندم حسن خ فت را به فرز  ،هرگاه وفاتت رسید .خلیفه و جانشي من بر امتم هسَّت ،تو پس از من
 ابید خ فت را به پسرم حسي اپک ،هرگاه وفاتش رسد .واگذار كن که نیکوکار و متصل به حَ است

دارای ) ی الافنات  ،العابدین ابید خ فت را به پسرق زین ،شهید میتول بسپارد و هرگاه وفاتش رسد
پسرق حممد ابقر بسپارد و  خ فت را به ،بسپارد و وقتی وفاتش رسید (های فراوانها بر اثر سجدهپینه

خ فت را به  ،جعفر صاد  بسپارد و وقتی وفاتش رسید ،خ فت را به پسرق ،وقتی وفات او رسید
خ فت را به پسرق علی رضا بسپارد و وقتی وفات  ،پسرق موسی کاظم بسپارد و وقتی وفات او رسید

خ فت را به پسرق علی  ،رسیدخ فت را به پسرق حممد ثیه تیی بسپارد و چون وفات او  ،او رسید
 ،خ فت را به پسرق حسن فاضل بسپارد و چون وفاتش رسید ،انصع بسپارد و چون وفاتش رسید

 واز ه اجناجنند و په از  ،اینا  .است بسپارد خ فت را به پسرق حممد که حافظ دین آل حممد
اولي  ،فت را به پسرقابید امر خ  ،رسد( مهدی) شپس هرگاه وفات .آان   واز ه جنهدا هستند

امسی مانند اسم من و اسم پدرم عبد هللا و امحد  :بسپارد که برای او سه انم است (اولي مهدیي)میربي 
 (1).«ان استمؤمناولي  ،و اسم سوم مهدی است که او

 از حمم  د ب  ن فض  ل از ام  ام رض  ا .توان  د ادع  ا کن  دکس  ی منی  ،را ج  ز ص  احبش وص  ی تش  وم ک  ه ایدآور می
 ِف حدیث طویل نن ه حض ر ِف البص ِر ِف جمل س عظ یم فی ه مجاع ة م ن العلم اء وفی ه  :یل شده استن(

؟ ق ال:   جاثلیَ النصارى ورأس اْلالوت، فالتفت الرضا نىل اْلاثلیَ وقال: هل دل اإلجنیل عل ى نب ِو حمم د
الاال   ث، فی   ال أخ   ر  ع   ن الس   كتة ال   ِت لك   م ِف الس   فر  :ل   و دل اإلجنی   ل عل   ى  ل   ك     ا جح   دانه، فی   ال 
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 اْلاثلیَ: اسم من أمساء اا ال اوز لنا أن نظهره. 
فإن أقررتك ننه اسم حممد ... )وبعد أن  كر اإلمام ما جاء ِف اإلجنیل والتوراِ من  كر  قال الرضا:

: -أي اْلاثلیَ ورأس اْلالوت  -( قاال  ، أي  كره لوصیة موسى وعیسى )علیهما الس م( َحمد للرسول
لید أتى َا ال میكننا رده وال دفعه نال ِبحود اإلجنیل والتوراِ والزبور، وقد بشر به موسى وعیسى واا 

علیهما الس م مجیعاً، ولكن م یتیرر عندان ابلصحة ننه حممد هذا، فأما امسه حممد ف  یصع لنا أن نیر 
بعث اا من قبل أو من  : احتججتم ابلشك، فهللكم بنبوته وَنن شاكون ننه حممدكم. فیال الرضا 

 .بعد، من آدم نىل یومنا هذا نبیاً امسه حممد ؟ فأحجموا عن جوابه... اخل(
نصاری و راس جالوت از علما که در میان آهنا جاثلیَ در بصره در جملس بزرگی  حضرت» 
ی داللت حممد نبو تآای اجنیل بر  :رو به جاثلیَ کردند و فرمود امام رضا .حاضر شد ،بودند

از السکته در  :حضرت فرمود .شدمیآورد ما منکر آن منیاگر داللت می :جاثلیَ گفت ؟نیاورده است
ابشد و برای ما جایز های خدا میانمی از انم :جاثلیَ گفت .دانی مرا خر دهسفر سوم که  ا می

و ) ....حممد استانم  ،اگر از  ا اقرار گرفتم که این :فرمود امام رضا .نیست آن را آشکار کنیم
آن  (آمده بیان منود ی حضرت رسولآن چه را که در اجنیل و تورات درابره پس از آن که امام

به خدا سوگند او چیزهایی بر ما عرضه کرد که امکان رد کردن  :گفتند ریعنی جاثلیَ و راس جالوت  دو 
مهگی  موسی و عیسی ،تورات و زبورای اپسخ دادن به آن وجود نداشت مگر اب انکار و رد اجنیل و 

ها ت آن اقرار کنیم که این حممد  ا مهان حممد مذکور در کتابتوانیم به صح  به او اقرار کردند ولی ما منی
حضرت » .توانیم این گونه اقرار کنیم و شک دارمی که این حممد  ا مهان حممد استما منی ؛است

از آدم ات این حلظه پیامری  ،آای خداوند از قبل ای بعد .کردیداب شک و تردید بر من احتجاج   :فرمودند
 (1).«اخل ....پس در اپسخ درماندند ؟را مبعوث کرده است که انمش حممد ابشد

در توارت چه آناب  ، پیامر اکرم نبو تبر صد    شاهد در این روایت آن است که امام رضا
 به ورود اسم پیامر جاثلیَ و راس اْلالوت .کنداج میاحتج ،به او وصی تو اجنیل آمده از قبیل  کر ای 

 ولی در این که صاحب این انم مهان پیامر خدا کنندمی اعرتاف  شبهه  ،است و نه دیگری
احتججتم ابلشك، فهل بعث اا من قبل أو من بعد، من ) :دهدمنایند امام هم به آهنا اپسخ میمیمطر  

آای خداوند قبل از و بعد  .اب شک و تردید بر من احتجاج کردید» امسه حممد ؟( آدم نىل یومنا هذا نبیاً 
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 .«؟!که انمش حممد ابشداست  از خلیت آدم ات این حلظه پیامری را مبعوث کرده 
  که وی فرزند امام مهدیاست  کسی ادعا کرده    امحدآای قبل از سید  :گومیمن به  ا می

 طور که امام رضامهان ،است بر  ا احتجاج کرده  پیامر خدا وصی تو اب  ابشدمی و وصی او
  پیامر نبو تبر   اتریخ پیش روی  ا ؟او حماجه منوده است یموسی و عیسی درابره وصی تاب 

را موضوع به خدا سوگند کسی را نواهید ایفت که این  .خواهید صفحات آن را ور  بزنیداگر می ،ستا
ست که احتجاج ا بر  ا ،کنیدرا قبول می اگر احتجاج امام رضا .ده ابشدقبل از ایشان مدعی ش

 .را نیز پذیرا ابشید وصی ت به  امحداحلسن سید
 ادل هبلکه این  ،شوددر مهي حد متوق  منی  امحداحلسنی سید ادل هالبته  ا ابید بدانی که 

ی ایدآوری این مطلب بد نیست که ایشان از ول ،به  اره آید خمتصر بسیار بیشرت از آن است که در این
ست و ایشان علمای متام اداین اَهی را به مباهله و ا هاد به ملکوت آمسانمؤی   ،طریَ رؤایها و مکاشفات

به در طلب رؤایی صادقه  ،توانی اب قلب سلیمبه هر حال  ا می .استمنوده  دی  ،قسم برا ت
  .گرداند  اتننصیبای دای تعالی رؤایی صاحلهشاید که خ ،آوریروی و ع   خداوند جل  
ان انصار مراجعه کنند های برادر بینم که به کتاببرای متام طالبان حَ و حیییت ضروری می در اپاین

برایشان روشن شود و آهنا اب دلیل شرعی و ن داشتم اب دقت و به طور مبسوط برای  ا بیاچه آنات متام 
 .و من اا التوفیَ .آشنا گردندنکات گفته شده  ازمتام نکات  برهان ساطع اب

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

 استاد رزا  االنصاری
  . ه 4191شعبان اْلّي 

 وج ا حق ایرا ننیدلطفا  جنرا  ر جسه :532پرسش 
 س م علیکم

آای این درست است   .َ ایری کنیدجوی حو کنم مرا در جستاز  ا خواهش می !...برادران ارمجندم
خواهند حَ ظاهر شود ات اند که منیکه علمای شیعه مهگی ابطل و جعلی هستند و اینها مهان کسانی

د که یبه من معرفی کنکنم کسی را از  ا درخواست می ؟و سرنگون شود متزلزلآهنا مبادا َّتت و سریر 
 .اب درود .ممنومناز  ا  .متیاعد کند امحداحلسنمرا به دعوت سید 
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 یک زن خواهان هدایت  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

تواند  ا را از فیهای منی  ه و خبّيی مهچون حممد و آل حممدهیچ فرد آگا !خواهر گرامی
کند و من برخی از که وضعیت آهنا را توصی  میاست  رواایت زایدی وارد شده  .ابخر سازد آخرالزمان

اساسی که وجه متایز قبل از آن ابید بدانی که اصل و اما  ؛خواهم منوداین رواایت را برای  ا بیان 
این که حاکم  از امیان آهنا به تنصیب اَهی حاکم یعنی امیان آهنا به عبارت است ،بیت استشیعیان اهل 
بینی که چطور فیهای شیعه این اصل  ا اکنون می .منایدخدای تعالی منصوب میفی  بلکه  ؛را نه مردم

که ی دموکراسی  کنند و در ابزیچهمیسازق اند و اب آمریکا را کنار گذاشته و به پشت سر خود انداخته
دانی که خمالفت  ا ان شاء اا می .اندهابزی شدهم ،ابشدمیدار از سوی مردم زمام انتخاببه معنای 

از مجله قضااییی است که  ،اب دین خدا و شریعت اَهی و به ویژه اب موضوع امامت و تنصیب حاکم
به خاطر این   امام حسي .کند به آن دست ایزیدتوان به این اانه که شرای  چني اقتضا میمنی

اصحابش را که برترین مردم بودند در معر  کشته  جان میدس خودق و اهل بیت و ،مرام و آرمان
حاکم ابشد و آن حضرت بر این که حاکم  ،که لعنت خدا بر او ابدشدن قرار داد و راضی نشد که یزید  

  .اپفشاری منود ،ابشدکرده منصوب  که خدا او را است  فی  مهان کسی 

 :رواایت
الویل الویل رمِت من الشورى ننه قال: )،  فعن حذیفة بن الیمان وجابر ارنصاري، عن رسول اا

الكرى والصغرى، فُسئل عنهما، فیال: أما الكرى فتنعید ِف بلدِت بعد وفاِت لغصب خ فة أخي 
 .(وغصب حَ ابنِت، وأما الشورى الصغرى فتنعید ِف الغیبة الكرى ِف الزوراء لتغیّي سنِت وتبدیل أحكامي

 ،ای وای بر امت من» :اند که فرمودنیل کرده  ول خدامیان و جابر انصاری از رسبن  ةحذیف 
 .شد سؤالاین دو شورا از آن حضرت  یدرابره .«ای وای بر امت من از شورای کری و شورای صغری

شود برای غصب شورایی است که بعد از وفات من در شهر من تشکیل می ،شورای کری» :فرمود
 ،شودتشکیل می صغری در زمان غیبت کری در زورا ایو اما شور  خ فت برادرم و غصب حَ دخرتم



 انتشارات انصار امام مهدی  089 

 

 (1).«و تبدیل احکام من سن تبرای تغیّي دادن 
های نیز یکی از انم او زور  مهان انتخاابتی است که در عرا  صورت گرفت ،منظور از شورای صغری

 .بغداد است
أي  -یكون  لك  )قلت: نَهي فمَّت :که فرموداست  در حدیث معراج نیل شده   از پیامر خدا

یكون  لك ن ا رُفع العلم، وظهر اْلهل، وكار الیراء، وقل العمل، وكار الفتك، وقل  :فأوحى نِل   -الفرج 
 .الفیهاء اَهادون، وكار فیهاء الض لة اْلونة(

وقتی است   :به من وحی فرمود عز وجل  خداوند  ؟چه زمانی است  یعنی فرج این امر  !خداوندا :گفتم»
و  ،اا شودخون کم ،قاراین قرآن زاید شوند و عمل کاهش ایبد ،حمو شود و جهل ظاهر گردد که علم

 (2).«گر اندک و فیهای گمراه و خیانتکار زاید شوندفیهای هدایت
)سیأِت زمان على أمِت ال یبیى من الیرآن نال رمسه، وال من اإلس م نال امسه،  :فرمود  پیامر خدا

لناس منه، مساجدهم عامِر وهي خراب من اَهدى، فیهاء  لك الزمان شر فیهاء یسمون به وهم أبعد ا
 . ت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة، ونلیهم تعود(

مسلمان  ،ابقی مناند شو از اس م جز انمخطش آید که از قرآن جز بر امت من زمانی پیش می» 
مساجدشان آابد ولی از هدایت ویران  .ندمردمان از آن دور  یشوند در حالی که بیش از مههانمیده می

آهنا شروع شده و به فتنه و آشوب از  .فیهای آن زمان بدترین فیها در زیر آمسان خواهند بود .است
 (1).«گرددمیخودشان ابز 

)... أعداؤه میلدِ الفیهاء أهل االجتهاد،  ا  :آمده است 216و در کتاب بشارت االس م صفحه 
که   ،ی جمتهدفیها د نان او عبارتند از میلدیني  ....» ،ف ما  هب نلیه أ متهم(یرونه من احلكم خب 

 .«کندشان داوری میبینند او بر خ ف فتوای اماممی
)ن ا قام الیا م سار نىل الكوفة فیخرج منها بضعة عشر أل  نفس  :فرمایدمی  جعفر ابوامام 

 .حاجة لنا ببين فاطمة( یث جئت ف یدعون البرتیة، فییولون له: ارجع من ح
از  ،شوندکند و چند ده هزار نفر که برتیه انمیده میبه مست کوفه حرکت می ،ندوقتی قا م قیام ک» 
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که ما نیازی به فرزندان فاطمه   ابزگردای به مهان جایی که آمده :گویندآهنا می یمهه .گرددآن خارج می
 .ابشندشیعیان  رسد این برتیه جزءه نظر میب :کورانی  یل این حدیث گفته است (1).«ندارمی

أي  -)قلت نَهي فمَّت یكون  لك  :در حدیث معراج نیل شده است که فرمود  از پیامر خدا
یكون  لك ن ا رُفع العلم، وظهر اْلهل، وكار الیراء، وقل العمل، وكار الفتك، وقل  :؟ فأوحى نِل  -الفرج 

 .اْلونة( الفیهاء اَهادون، وكار فیهاء الض لة
وقتی  :به من وحی فرمود عز وجل  خداوند  ؟چه زمانی است  یعنی فرج این امر  !خداوندا :گفتم» 

اا خون کم ،قاراین قرآن زاید شوند و عمل کاهش ایبد ،است که علم حمو شود و جهل ظاهر گردد
 (2).«کار زاید شوندگر اندک و فیهای گمراه و خیانتو فیهای هدایت ،شود
حدیث  بمهچني احادیث فراوان دیگری در کت .فیهای آخرالزمان است یبرخی احادیث درابره هااین

دالیل بسیاری بر  ،های برادران انصار مراجعه کنیاگر  ا به کتاب .شودهای انصار ایفت میو کتاب
شاید بدانی که عصر ما عصر ظهور  .ایبیدعوت حَ است می  امحداحلسناین که دعوت سید 

ساز های بسیاری بر این مطلب داللت دارد و در این عصر ابید میانی که زمینهکه نشانهطور  مهانست ا
 .شناسیماند میبیان کرده  ما میانی را از طریَ اموری که اهل بیت .اصلی امام است ظاهر شود

ة الظاهِر )ابلوصی :فرمود ؟شودشد امام چگونه و اب چه چیزی شناخته می سؤال  از امام صاد 
وابلفضل، نن اإلمام ال یستطیع أحد أن یطعن علیه ِف فم وال بطن وال فرج فییال: كذاب وَيكل أموال 

 .وما أشبه هذا( الناس
ی دهان و شکم و عورت تواند نسبت به امام درابرههیچ کس منی ،ظاهره و به فضیلت وصی ت اب»

 (1).«خورد و مانند اینهامیمردم را گو است و مال به این که بگوید او درو  ،طعنی بزند
امام پس از وی  ،عر  کردم چون امام َّيد  به امام ابواحلسن الرضا :گویدامحد بن ابونصر می

لإلمام ع مات منها: أن یكون أكر ولد أبیه، ویكون ) :فرمود ؟شودبه چه دلیل و ع متی شناخته می
 .فیه الفضل والوصیة...(

ابشد و دارای فضیلت و ی آهنا این است که بزرگرتین فرزند پدرق میاز مجله ،ستامام را ع ماتی ا»
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 (1).«....است وصی ت
ا توثب على هذا ارمر ا دعي له، ما احلجة علیه ؟ قال:  :قلت رِب عبد اا وعن عبد ارعلى، قال: )

جتتمع ِف أحد نال كان صاحب هذا  ُیسأل عن احل ل واحلرام، قال: ُث أقبل عليَّ فیال: ث ثة من احلجة م
 .(ارمر: أن یكون أوىل الناس َن كان قبله، ویكون عنده الس  ، ویكون صاحب الوصیة الظاهِر ...

کسی که منصب امامت را غصب کرده   :عر  کردم  به امام صاد » :گویداالعلی می عبد 
راجع به ح ل و حرام از او  :فرمود ؟چه دلیلی بر رد  او وجود دارد ،کنداست و به انحَ ادعا می

سه دلیل هست که جز در صاحب امر امامت در کس دیگری  :سپس به من رو کرد و فرمود .بپرسند
امام  وصی تو  ،و س   نزد او است ،سزاوارترین مردم است نسبت به امام قبل از خود :مجع نشود
 (2).«...ی او مشهور استسابَ درابره

  سؤالی داللت صاحب امر از ایشان درابره :گفتم   ه است که به امام رضاامحد بن عمر نیل کرد
فضل و  ،بزرگی :داللت بر او» الداللة علیه: الكَر والفضل والوصیة ...() :فرمود  ایشان .کردم
 (3).«....وصی ت

ه ای شناختامام به چه نشانه !قرابنت گردم :عر  کردم  به حضرت ابواحلسن :گویدابوبصّي می
 خبصال؛ أما أوَها فإنه بشيء قد تیدم من أبیه فیه إبشاِر نلیه لتكون علیهم حجة ...() :فرمود ؟شودمی
 (4).«...اشاره دارد ات دلیل امامتش ابشد ی اواول اب چیزی که از پدر درابره :به چند خصلت»

به چه چیزی  صاحب امر :عر  کردمی  به امام ابوعبداا :گویدنضری می یحارث بن مغّيه
به سکینه و وقار و علم و » ابلسكینة والوقار والعلم والوصیة() :حضرت فرمود ؟شودشناخته می

 (5).«وصی ت
  .....احتجاج منوده است  ،که آن را پیشرت بیان داشتم   پیامر خدا وصی تبه  امحداحلسنو سید 

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
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 د رزا  االنصاریاستا
  . ه 4191شعبان اْلّي 

 ؟بینندآای جنؤجنننی  ر روز قیاجنه خدا را جنی :535ش پرس
ي در روز قیامت خدا را بدون کی  و بدون حد و مؤمنآای  .بینندي در روز قیامت خدا را میمؤمن

 ؟کنندمست رؤیت می
 مصر -حممد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم

  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،رب العا ي و احلمد ا
معنی و مفهوم این رؤیت اپسخ داده است و  یدر کتاب متشااات درابره امحداحلسنسید  !برادرم

 :کنمنیل میمن پرسش و اپسخ را اینجا برای  ا 
ِضَرٌة ُوُج   :معنای این آایت از سوره قیامت چیست :سؤال َا اَنِهَرةٌ  *ٌه یَرْ جَنِئذ انَّ در ) ،(1)ِإََل َرِبِّ

 (.کنندکه سوی پروردگارشان نظر می*  هایی هست زیبا و درخشانآن روز چهره
  .های اپک و درخشان استکه او مربیي این چهره  ،کنندنظر می  یعنی به حضرت حممد :گسخ

أنه قال: ما من   أِب وهو خّي مين عن رسول اا)ای هاشم، حدثين  قال الصاد  َهاشم الصیداوي:
رجل من فیراء شیعتنا نال ولیس علیه تبعه، قلت: جعلت فداك وما التبعة ؟ قال: من اإلحدى واْلمسي 
ركعة ومن صوم ث ث أایم ِف الشهر، فإ ا كان یوم الییامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مال الیمر لیلة 

، قال: فیأ ن اا رهل اْلنة أن  تع ، فییول: أسال رِب النظر نىل وجه حممدالبدر فییال للرجل منهم سل 
منرًا على درنوك من درانیك اْلنة له أل  مرقاِ بي ا رقاِ نىل   ، قال فینصب لرسول اا یزوروا حممداً 

ینظر اا نلیهم ف  قال: فیح   لك ا نر شیعة آل حممد ،وأمّي ا ؤمني   ا رقاِ ركضة الفرس فیصعد حممد
ِضَرٌة وهو قوله تعاىل: ﴿ َا اَنِهَرةٌ  -ُوُج ٌه یَرْ جَنِئٍذ انَّ ﴾، قال: فیلیى علیهم من النور حَّت أن أحدهم ِإََل َرِبِّ

امام  ای هاشم،  ال هذا فلیعمل العاملون(، :ن ا رجع م تیدر احلوراء متأل بصرها منه، ُث قال أبو عبد اا 
پدرم که برتر از من است مرا روایت کرد از پیامر  !ای هاشم» :فرمودبه هاشم صیداوی   صاد 
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 .«نباشدبر او  (عیوبتی)هیچ یک از فیرای شیعیان ما نیست جز آن که پیامدی  :که فرمود  خدا
به خاطر پنجاه و یک رکعت مناز و روزه سه روز در هر » :فرمود ؟پیامد چیست ،فدایت شوم :گفتم
هایشان مانند شب چهارده ود از قرهای خود بّيون آیند در حالی که چهرهچون روز قیامت ش .ماه
چیزی خبواه که به تو  (گرفتیتو روزه می)سه روز از ماه را  :پس به یکی از آهنا گفته شود .درخشدمی

به  عز وجل  پس خدای  .بنگرم ی حممدخواهم که به چهرهاز پروردگارم می :وی گوید .عطا خواهد شد
های خممل منری بر روی یکی از فرق رای رسول خداب .را زایرت کنند ان اجازه فرماید که حممداشتی

پس  .شود که هزار پله دارد که میان هر دو پله مسّي یک دویدن اسب فاصله استاشتی نصب می
د نظر دور آن مجع شوند و خداون شیعیان آل حممد .بر آن ابال روند و امّيا ؤمني حممدحضرت 
ِضَرٌة  یو این معنای آیه .یشان منایده ارمحت ب َا اَنِهَرةٌ  *ُوُج ٌه یَرْ جَنِئذ انَّ  :فرمود .ابشدمی ِإََل َرِبِّ
توانند به راحتی به آهنا گردند حوراین منیریزد ات آن جا که وقتی ابزمیقدر نور بر آانن فرو میسپس آن
ْالي َهَذا فَ ْلَیْعَمْل اْلَعاميُلونَ !ی هاشما) :فرمود  سپس امام صاد  .«نظر افکنند ل عمل برای اه) (.ليمي

 .اپاین .«(چني اپداشی عمل کنند
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 استاد رزا  االنصاری

  . ه 4191شعبان اْلّي 

 ا اوَياعنی و زهرها جنکا  ا ح زه و  رِبره رخ اسه اللعات بی رت  رِبره :533پرسش 
 شخصیت میانیی درابره -استداللی  یپرسش

  .درود و س م بر حممد خام و خاندان اطهار او ابد ،بسم اا الرمحن الرحیم
و این که  امحداحلسنسید  ییکی از مؤمني مرا اب سایت  ا آشنا کرد و گزارشی چاپ شده درابره

من از این   .ین ترتیب مرا اب این رویداد عظیم آشنا ساختمیانی موعود چه کسی است به من داد و به ا
 .خداوند به او جزای خّي دهد ،های فراوانی بردمگزارق و از این سایت اره

مشغول  ث و  ییَ   ی قضیه امام مهدیشکر خدا من مدت زمان زایدی است که درابره
که به تفسّيی که از برخی شیوخ   ل پیچیده و مشکلی وجود داشتییک سری مسا ،در این میان .هستم

بر بسیاری از آهنا سایه افکنده بود که  سؤالو ع مت  ایفتمو علما بر آن داشتند اطمینان و آرامش منی
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 .آهناستمجله  میانی ازشخصیت 
های تردید و ااامی که جلوی بسیاری از پرده ،اتنمراجعه به سایتی این گزارق و پس از مطالعه
 .ها و  یییات آشکار گشتو بسیاری از نکات حَ مربوط به  ثار رفت چشم من بود کن

فی  شخصیت  ،زیرا گزارق مزبور ؛جو کماکان ابقی مانده استو میدار اندکی از تفحا و جست
نبی بسیاری پرداخته که طعنه زدن به طور مستییم و کنایه امیانی را مورد  ث قرار نداده بلکه به امور ج

آای ایشان به امام مهدی  .مراجع عظام و به خصو  سید سیستانی از آن مجله است ،هعلمی یبه حوزه
 یمراجع و نیز درابره ،علمیه یحوزه یاط عات بیشرتی درابره یلطفًا اب ارا ه ؟و غیبتش امیان ندارد

  .سید سیستانی مرا ایری کنید
ایشان چه هنگام بر عرصه  ؟کندست و چه میا کجا  امحداحلسندر حال حاضر سید  : یسر سؤال
و چرا از ایشان  ؟های مردم را که دوستدار امام هستند بر عهده گّيدشود ات رهری این تودهمنااین می

  ؟عکسی در دست نیست ات بیشرت شناخته شود
از مهکاری  ا متشکرم و برای  ا  .ها را به آدرس پستی من ارسال کنیدکنم متام اپسخخواهش می

  .کنمتسدید دعا میتوفیَ و 
 مادرید -اسپانیا  -عبدالستار  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
  :جواب در چند بند

دست کم  ا  ،از آجنا که برای  ا علم حاصل شده و بسیاری از نیاط حَ آشکار گشته است
ایستد ای آن کسی که در میابل حَ میدانسته ،ای و به دنبال آناکنون جانب حَ را اب اطمینان درایفته

  .بر ابطل است ،و اب آن سر د نی دارد
 .ورزددعوت میانی اب اشخا  د نی ندارد بلکه اب ابطل و کسی که داعی به آن است د نی می

به امیان آوردن به دعوت میانی دعوت  ،او نیز مانند سایر مردم ،در خصو  سیستانی به طور خا 
 .شده است
سخنانش را  دیدند وایشان بي مردم بود و مردم او را می .حضور دارد  احلسنامحدسید 
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 .به تکلیفش داانتر است  وی ؟کندمیاما این که ایشان چه  .شنیدندمی
 .مردم را راهری کند یآید ات تودهیشان به عرصه میا ،هزار نفر و ده (949)پس از کامل شدن عده 

 ،عکسی ندارد زیرا او آمده ات مردم را به خدای سبحان و به توحید حَ دعوت کند  امحدسید 
ات مردم او را ببینند و حجابی بي خود و خدای سبحان قرار است ایشان نیامده  .نه به سوی خودق

 .دهند
حَ را ) «تعر  اهله ،اعر  احلق»است که شده این مضمون وارد از اهل بیت به  !برادر گرامی

ها منبع شناخت حَ نیست و در معرفت پیدا کردن نسبت به عکس (.بشناس ات اهل آن را بشناسی
  .اهل حَ دخلی ندارد

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

 االنصاری زکیاستاد 
  . ه 4191رمضان  42           

 ه  رخ اسه جنناهره  ار عمابن ق  :533پرسش 
 ...مناظره

 ...س م علیکم
من در اینجا این  .علمای شیعه را به مناظره دعوت کرده بودید یویی دیدم که در آندر یوتیوب وید

 .منتظر اپسخ  ا هستم .کنم به این شرط که مناظره علنی ابشد و ضب  شوددعوت را از سید قبول می
 .کراب تش

 اایالت متحده  -ابن قشعمة  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

برادرم  .به تصویر کشیده شده ابشد وجود ندارد امحداحلسنویی که در آن سید یبه هیچ وجه وید :اول
 .کنی ا اشتباه می
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هنا آ  امحداحلسنو آای  ا جزو کسانی هستی که سید  ؟!آای  ا جزو علمای شیعه هستی :َثعنیا  
چگونگی و مستلزمات آای  ؟ایدعوت مبارک میانی را مطالعه منودهی ادل هآای  ؟!را انم برده است

مربوط جیب  ا درخواست ع هب دتوانت فراوان دیگری که میسؤاالو  ؟!دانیدرخواست مناظره را می
ترین چرا که  ا فاقد یکی از مهم ،ای که در طلب مناظره قصد شده ابشند ا جزو کسانی نبوده ؛شود
هستی چه  -وجو در ادل ه و منابع دعوت و وقوف بر آهناجست -های فرد پژوهنده و جستجوگرویژگی

فاقد عناصر اصلی ن که  ا چطور درخواست مناظره داری و حال آ !برسد به این که عام ابشی
هیچ اثر و آَثری از حکمت مشاهده  ،آای در این درخواستی که داری ؟!هستیپژوهشگر مبتدی 

 ؟!کنیمی
ست که در ا بر  ا ،ابشیصاد  می  امام مهدیایری اگر طالب حَ هستی و در  !برادر گرامی

است  ین مضمون نیل شده روایتی به ا  از صادقي .ت به خرج دهیپژوهش و آگاهی ایفن جدی  
 (.ایوجو کنی ات بگویند تو دیوانهآن قدر از دین خود پرس) «سل عن دینك حَّت ییال عنك جمنون»که 
های انتشارات دعوت میانی را که برادران انصار ای و یک کتاب از کتاب ا حتی زمحت نکشیده !برادرم
 ،ایاست را مطالعه ننمودهآمده ه نگارق در ب  دست اپک میانیبه هایی که اند و نه آن کتابنوشته

اند ببینیم و درایبیم که هنایت و دانش  ا انصار نوشتهچه آنها و اظهار نظرهای  ا را بر ات ما واکنش
 !ابشد که از درخواست مناظره سخن به میان آوری میسرات پس از آن برای  ا  ،چه میدار است

را چه آنکنم که  ا را نصیحت می ،يمؤمنو تکلیفی است بي حَ  ،از اببي این که نصحیت !برادرم
آن را مطالعه کنی و  یادل هست که ا و بر  ا ، ییَ کنیت کند اب جدی  امروزه دعوت میانی مطر  می
اگر  .کدام استهایش  برهانبه چه چیزی مستند است و دالیل و  ،کندببینی به چه چیزی دعوت می

مناییم که هدایت به راه حَ را بر  ا میرر از خدای سبحان مسئلت می ،ام دهیبتوانی این کار را اجن
ست سایه افکنده است را بردارد که بر نفْ   سستی این نیاز گرداند وبدارد و  ا را از درخواست مناظره بی

 .قبل از اینکه خداوند سبحان آن را بر تو تکلی  کند
 .و احلمد ا وحده وحده وحده

 یهیأت علم
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

 االنصاری زکیاستاد 
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 گ  اسههر نه ا عاا جن اهده نند  روغ :533پرسش 
که  ا   .ستا گودرو  ،را مشاهده کرده  در اخبار آمده است که هر کس ادعا کند امام مهدی

  ؟گوییدچه می ،مدعی هستیداین را 
 ع ء :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

هم  ث و  خر و حال آن که یک خر بیش نیست و در مورد مهان  ،اخبار :گوییمی !برادرم ع ء
 ،این خر .اندآن را ترک کرده دانند و برخی خّي ومی أتییدرا مورد برخی آن  ،گو بسیار استو گفت

 أتکید  و بر دیده شدن امام مهدیاست است و اخباری که معار  آن بوده   توقیع مسری
های بسیاری از علمای شیعه ابزگرد و کتاب .ورزد بیش از آن است که به حساب و  اره آیدمی

کسانی که یعنی   گمراهپنداری است که فیهای  این  .را خبوان  ام مهدیاخبار م قات اب ام یدرابره
کنند و مردم را به های نستي علمای عامل استفاده میاط عی آهنا نسبت به کتاباز جهل مردم و بی

حیییت کامً  چیز در حالی که  ؛کنندآن را تروی  می ،سازندم میگویی متوه  این مطلبی که  ا می
م قات امام  یرا که درابرهچه آن ،حَ و حیییت  ییَ کنی یخواهی درابرهاگر  ا می .تدیگری اس
د مهدی  رالعلوم و اب شیخ جن  و بسیاری دیگر از اب علی بن مهزایر اهوازی و اب سی  مهدی
ضرت شاید ماجرای دیدار آن ح .را خبواناست رین در دوران غیبت کرای امام نوشته شده خ  أو مت قدما

بسیار  ،را برای او خبواند (اا ای حامی الشریعه)اق اب سید حیدر حلی و این که از او خواست قصیده
 ؟!!خوانیمی کذابگو و  اند را درو حضرت را دیدهی اینها که آای مهه .معروف و مشهور ابشد

دعوت میانی کوشا  یادل هل در م  کنم که در کاوق و طلب حَ و أت ا را دعوت می ،برادر گرامی
آن گونه که د نانش   میانی یقضیه بسنده نکنی. ،مردم بدون  ث و بررسی قال قیل وابشی و به 
های گفته  پّيویعنی  :نزد مردم این گونه شده است  آای امر امام مهدی .کشند نیستبه تصویر می

منامی و این که خدای سئلت میاز خداوند برای  ا هدایت به راه حَ را م !؟های فیهاحَ و درو ان
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آن گونه که گرداند و ابطل را   نصیبتد و پّيوی از آن را نبه تو بنماایآن گونه که هست سبحان حَ را 
 .ند و دوری از آن را روزی  ا کندبه  ا بنماایهست 

 .و احلمد ا وحده وحده وحده
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 االنصاریزکی تاد اس
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 حقیقه آ کار خ اهد  د ،په از لل ع خ ر ید از جنغرب :533پرسش 
 س م علیکم و رمحة اا و برکاته

و  ؛خورشید از مغرب پس از طلوع ،من بر این ابورم که حیییت مانند روز روشن منااین خواهد شد
برای او  ،ابشدآن هنگام امیان کسی که پیش از آن امیان نیاورده ای به هنگام امیان کار نیکی اجنام نداده 

  .سودی نواهد داشت
ها که صاحب اختیار مهان ،حممد و خاندان اپک و طاهر او درود فرستآقای ما بر  !خداوندا

 .کنندتصرف میی هستاند و به ا ن خدای تعالی در بندگان
 مراکش  -برادراتن علی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
  امام مهدی یوصی و فرستاده ،امحداحلسنامروز اب ظهور داعی حَ سید  ...برادر ارمجندم علی

ای از نشانه مربوط به نشانه ،ای ا بیان کردهچه آن .حیییت ظاهر گشته است ،مردموم عمبه سوی 
شان که در آن دسته از رواایت  ای که اهل بیتهای ظهور امر امام است و شاید  ا توجه نداشته

آای  !و علنی آشکارانه به صورت  ،انداب زابن اشاره سخن گفته ،است  ی امام مهدیمرتب  اب قضیه
 نیز اب قانون اَهیي   امحداحلسنسید  ؟ایرا درک کرده گونهرمز  ینشانهاین  ا مفهوم هنفته در 

و  بردبر آن است را به مّياث میچه آنگاه که خدا زمي و ات آن  آدم اَهی از هایتحجشناخت 
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است و تغیّي و َثبت  ،این قانون ؛آمده است ،خدای سبحان آن را در کتاب کرمی خود اثبات کرده
ای و قانون ک شدهمتمس   گونهرمز  یکنم که  ا به یک نشانهلذا من تعجب می . ولی در آن راه ندارد

آای در ترک قانون اَهی برای شناخت حجت خدا که  .ایمنااینی که مانند روز روشن است را رها کرده
که ممکن است در آن بداء   گونهز ای رمو چنگ زدن به نشانه ،تغیّيی در آن راه نداردَثبت است و 
به  ،کنم  ا پس از این مطلبگمان منی  ؟بینیهیچ حکمت ای طلب حَ و حیییت می ،حاصل شود

ک ای و حال آن که چیزی جز یک ع مت منادین بیش نیست متمس   ا حیییت گمانش کردهچه آن
قانونی برای شناخت  آای خدای سبحان :آید مسترت استی که میسؤالحیییت در این اما  .شوی

و آای این قانون َثبت است و تغیّي و تبدیلی در آن راه  ؟ها وضع کرده استزمان یحجتش در مهه
 ؟ندارد

َوِإْذ :  از مهان حلظات نست در تنصیب آدم ؛استچني قانونی وضع کرده  ،آری :اپسخ
من در  :و چون پروردگارت به فرشتگان گفت) ،(1)یَفة  قَاَل رَبَُّك لِْلَملَِئَكِة ِإّّنِ َجاِعٌل ِف اَْلْرِض َخلِ 

َ حمُي  ایحَ تعالی بر  ،گاه که فرشتگان بر این تنصیب اعرتا  کردندولی آن (.دهمای قرار میزمي خلیفه
پس از آن که حَ بر آهنا  .علم بود کهدومي رکن بعد از نا را بر آهنا آشکار ساخت    بودن آدم

آهنا را به سجده گزاردن  :رکن سوم از قانونش را منااین کرد که چني بود خدای سبحان ،جلی گشتتم
اب این پّيوی از فرمانش برداری از او و فرشتگان منود و آهنا را به فرمان یبر آدم فرمان داد یعنی او را قبله

و سخن او سخن خدا و فرمان او فرمان خدا و هنی ا ؛ملزم ساخت ،اا است یوص  که وی خلیفه
تغیّي و  ،است برقرار بوده در این قانون که از اولي روز و از نستي حلظات .تسوند سبحان اهنی خدا

 . ول و َّتلفی راه ندارد
قانون َثبت را  کردن هایی که مشمول بداء است و ترک  آای متسک به نشانه ،خمتصرپس از این بیان 

 ؟!!بینیآمیز میکاری حکمت
سازد را بررسی کنی و دعوت میانی مطر  میچه آندم که به طور جدی  ا خواهشمن از !برادرم

بر صاحب این دعوت منطبَ  ،منایی و ببینی آای قانون شناخت حجت جستجوبراهي و دالیل آن را 
اجنران ابنی جنن »اند توصی  کرده  طور که اهل بیتمهانکار و پس از اجنام این   .است ای خّي

  .گرددقضیه برای  ا روشن می (تر استد روشنامر ما از خورشی)« ال مه
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 .و احلمد ا وحده وحده وحده
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 استاد زکی االنصاری
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 ؟اتب ت نجا اسه ،را  ارااگر علم پیاجنرب خدا  :533پرسش 
 .علم ...شودمیخدا شناخته  مهدی اب س   رسول ... امحداحلسن !سرورم

 ؟ستا به من بگو اتبوتی که خداوند بر بنی اسرا یل انزل کرد کجا ،ست ا ااگر علم رسول خدا نزد 
ام و کنم و به مکان دقیَ اتبوت رسیدهها کار میمن در مرکز پژوهش ؟و داخل آن چه چیزی وجود دارد

 !پیامر خدا را داری ای خّيعلم  خواهم دلیلی به دست آورم و ببینم آای  امی
ما را امی ادهخماطب قرار د ،کننداگر هم  ا را آن گونه که جاه ن خطاب می .کنماز  ا تشکر می

 .نه بیشرت ،ت ات از آن پّيوی کندجوی حیییت اسو من مردی هستم که در جست .معذور بدارید
 ؟؟؟واقعاً مهدی هستی  اآای   و الس م علیکم 

 عربستان سعودی  -زه مح :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

ست ا داند این مّياث کجامیکه است و هر کس گمان کند    نزد امام مهدی مّياث انبیا !برادرم
 .او را بر این موضوع مطلع منوده ابشد  مگر کسی که امام مهدی ،گویددرو  می

  .دهداپداق نیکو خداوند به  ا  .منا سؤالرساند لطفاً از چیزی که  ا را به هدایت می
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 شیخ انظم عییلی
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 انتشارات انصار امام مهدی  010 

 

 ؟نیسه  امحداحلسن :533پرسش 
چگونه و خروج دو امام  ؟و آای مهدی منتظر مهان حممد بن عبداا است ؟کیستامحد بن احلسن  

 ؟؟ستا
 ره منو   یمدینه –عیسی جعفری  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

 وصی تاو در  واست مردم عموم به سوی   مام مهدیا یوصی و فرستاده  امحداحلسن
 ،وصی تحضرت در این  .ام  فرموده  کر شده است  که شب وفاتش بر علی  پیامر خدا

 .انم برده است  امحدخودق را ات آخرین اوصیا و نستي مهدیي ی اوصیا
یکی از  ،کرده  وصی ت  این که پیامر :مایلم موضوع بسیار مهمی را برای  ا روشن کنم ،برادرم

انزل شده   ن سخن خدای تعالی بر پیامر خدادانیم که ایما می یشریعت است و مهه موارد َثبت
امروز دین  ا را به کمال رسانیدم و ) (1)...اْلَیْ َ  َأْكَمْلُه َلُكْم ِ یَنُكْم َوَأمْتَْمُه َعَلْیُكْم عنِْعَميِت  :است

کند وفات   وصی تبدون این که    شود که پیامرپس چطور گفته می (کردمنعمت خود را بر  ا متام  
  از زمان آدم ،است بوده  و مرسلي جاری اَهی در انبیا سن تیک  وصی ت ایفته و حال آن که

اب استناد به که سخن  این  ،از این رو ؟گاه که خداوند زمي و هر چه بر آن است را به مّياث برد ات آن
خبشی از   اگر ما کواته بیاییم  وصی ت گوییممی ،استرا ترک کرده  وصی ت پیامر ،مال دینی اکآیه

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْ ُت ِإ  تَرَرَك َخْخ ا اْلَ ِصیَُّة  :فرمایدخدای سبحان می .دین است
َرِبنَی ِِبْلَمْعُروِ  َحقًّا  ّيی بر ) (2)َعَلى اْلُمتَِّقنیَ لِْلَ اِلَدْیِن َواْلقرْ هرگاه یکی از  ا را مرگ فرا رسد و خي

از روی انصاف وصیت کند و این حیی  ،ی پدر و مادر و خویشاوندانمیرر شد که درابره ،جای گذارد
 (.است برای پرهیزگاران

ضرت در واقع به آن ح ،است وفات کرده وصی تبدون   گوید پیامر خداکسی که میبنابراین  

                                                                                                                                                           
 .1 :جنائده -1
 .193 :بقره -2



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 010 

ییي وصی ت و به طور قطع   پیامر خداپس  !پناه بر خدا ،گّيدزند و از ایشان خرده میطعنه می
امت  ،آن گفته پس از نوشتنش یآن حضرت که درابره یو نوشته وصی تست ا حال کجا .منوده است

 ؟شودهرگز گمراه منی
این عده به  .اندهم و خیاالتدچار و  ،مهان حممد بن عبداا است  اند مهدیکسانی که گفته

ا  » :گویدمی  به این معنا اند که در آن کردهاستناد  است وارد شده   روایتی که از پیامر خدا
 (.انمش انم من و انم پدرق انم پدر من است ،این مهدی)« املهدا اِمه اِمی و اسم ابیه اسم ابی

ر ا ِبَرُس ٍل َيَِْت  :استامحد  ،آمده  یبر زابن عیسچه آنطبَ  ،در قرآن  انم پیامر خدا َوجُنَب ِّ
 (دهماتن میبشارت ،آید و انمش امحد استمن می و به پیامری که بعد از) )(1جِنْن بَرْعِدي اِْمُُه َأمْحَدُ 

کسی   ،ابشد امحدبیاید و اسم او   اگر مهدیپس  .ابشدمی  آن حممد شناخته شدهو نیز اسم 
 (؛اممن فرزند دو قرابنی) (2)«اان ابن الذبیحنی» :فرمود  مهان طور که پیامر ،انکار نکند را او

 .است و قرابنی دوم عبداا  قرابنی اول امساعیل
نن ا هدي الذي یبایع بي الركن ) :فرمود  پیامر خدا :که گفتاست  از حذیفة بن میان نیل شده 

مهدی که بي رکن و میام اب او »، (دي فهذه أمساؤه ث ثتهاوا یام له ث ث أسامي؛ أمحد وعبد اا وا ه
در این روایت  (3).«ستا های اوو این هر سه انم ،عبدهللا و مهدی ،امحد ؛سه انم دارد ،شودبیعت می

معنای روایت  بنابراین .ابشدمیمهچني از مجله اسامی او عبداا  .اسم مهدی امحد است و نه حممد
که در     یعنی اسم مهدی ،درق امساعیل استاسم پ شاید (پدر من استاسم پدرق و اسم )نست 
بسیاری بر های برهاندالیل و  .ابشد  است مهان امحد بن امساعیلآمده   برادرم های  ا کتاب

اگر خواهان  ،برادرم .حیانیت این دعوت مبارک وجود دارد که جمال  کر آهنا در این اپسخ نیست
و احلمد ا وحده  .های انصار وارد شو و بیشرت کسب اط ع منادر سایت ،هستیاط عات بیشرتی 

 .وحده وحده
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

                                                                                                                                                           
 .4 :صف -1
 .39ح  22ص  :خصال صدو  -2
 .641ح  626ص  :غیبه ل سی -1
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 استاد زکی االنصاری
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 حق اسه امحداحلسنننیم َثبه ننید خ اهش جنی :530پرسش 
 أتییدحَ است و از جانب خدا و رسولش مورد  امحداحلسنت کنید کنیم َثباز  ا خواهش می

 .خواهم اب حیییت آشنا شوم و راه درست به سوی خدا و رسولش را بشناسمزیرا من می ؛ابشدمی
از هر  های پیشینیانگفتهدلیل روحانی بیاورید و نه دلیلی از   ،کنیم برای اثباتو از  ا خواهش می

 .در معر  خطا و صواب قرار دارند ند وازیرا آهنا انسان ،دفه و مذهبی که ابشنیطا
از  ا سروران  .کنی هستیطور که ادعا میاگر مهان ،خواهممن دلیل معنوی از جانب خدا می

 .متشکرم
 مصر  -ع ءالدین حممد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .له اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً و صلی اا علی حممد و آ ،و احلمد ا رب العا ي
 و راه مستییم میان بنده و پروردگار دلیل اَهی غیبی و روحانیرؤای  ؟داریامیان آای  ا به رؤای 

ی عام شهود ادل هاما دلیل روحانی که یکی از  .رودغیبی به  ار می یادل هاست و یکی از  سبحانش
ی آن را در کتابش و در رکن اول خود اثبات منوده قانون شناخت حجت است که حَ تعال ،ابشد
ام  فرمود و در   است که شب وفاتش بر علی  پیامر خدا وصی ت ،ور از رکن اولمنظ .است

طالب حیییت را این دو دلیل کافی است ات بداند که  .را  کر کرده است  ش امحدآن اسم وصی  
که برای  وجود دارد  مهچني دعایی برای رؤای  .صاحب این دعوت از جانب خدای سبحان آمده است

 ،ع وه بر این .ابشددر سایت انصار مندرج می ،کسی که خبواهد اب رؤای به معرفت حَ دست ایبد
اینکه دعوت میانی به . آن مورد توجه قرار دهدآن راگر موضوعی هست که شایسته است برادر پرسش

  منبع شرعی هستند که پیامر خداتنها  ،ین دوو قرآن مستند است و ا طاهر  سخنان آل حممد
ک ات وقتی که به این دو متس  )«  ا بعدا ابدا  کتم ِبما لن تضلّ جنا ا  متسّ » :در مورد آهنا فرموده است

کند و به  استناد می  این دعوت فی  به سخنان آل حممد (.شویدهرگز پس از من گمراه منی ،جویید



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 011 

انصار   ،ع وه بر این .ای مذهبی شود اییفهطا ،ت ات به قول  ا قضیهو علما مستند نیس ءگفتار فیها
کتب فرییي   اساس برحیانیت این دعوت را   به برکت میانی آل حممد ،شان دهدکه خداوند توفیَ

  معنا که این دعوت در احادیث شری به این  ،اندروشن منوده (سن یهای هر دو مذهب شیعه و کتاب)
  .استشده َثبت  ،اندکرده  که فرییي روایت

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

 استاد زکی االنصاری
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 اعند عنه فالسخاولیاا خدا آجن زگارا  جنر   :531پرسش 
 دعا از اب ،کنده بگومی من به حمض این که این دعوت را شنیدمک و پوستُر  ....س م علیکم

من فی  دوست دارم   .را دیدم و به او امیان آوردم امحداحلسنو سید درخواست منودم  عز وجل  وند خدا
ی را ندارمی که به او جز امام مهدی کسهنایت ما در  .که بسیار شبیه معجزه استاجنام دهد  کاری برامی 
هدف از این انمه این است که  ستا او یهم راه رسیدن به امام و فرستاده امحداحلسنو سید  پناه برمی

خواهم بنویسم موضوع چیست چون منی و اجنام بدهم امحددوست دارم بدامن ابید چه کاری برای سید 
  اجراتن اب خدا خر دارد. ییي دارم که سید اکنون به برکت خداوند

 لبنان  -آیة  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
 ،ایبینم و این چیزی که  ا درخواست منودهاز طلب حیییت منی یاثر  ا  سؤالخواهر گرامی در 

وجود حتی چیزی که در آن به دین مربوط ابشد هم  ؛اَهی نداردهای دعوتربطی به اثبات حیانیت 
آن دسته از  است اتاو را برای این قرار نداده  یو وصی و فرستاده  مهدیامام  ،خداوند .ندارد

 .ب به سوی خدای سبحان ندارد را اجابت کنندهای مردم که ربطی به معرفت حَ و تیر  درخواست
پرسیدن از  سؤالشوند و در تربیت اند و بر مردم است که به آداب آهنا آموزگاران مردم  اَهی یاولیا
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ت شان چیزی ابشد که ایشان را به خدای سبحان و به نور نزدیک گرداند و از ااننی  و هدف قصد ،آهنا
  شیاین که خداوند سبحان اولیا :که ابید مورد توجه قرار دهیمای وجود دارد  نکته .و ظلمت دور سازد

 که ما در اتریکی  نه این که از چیزی ،ها به روشنایی برندما را از اتریکی است ات فرستادهرا برای این 
ش یخدای سبحان اولیاکه بر مردم شایسته و ابیسته است بدانند   .به ما خر دهند ،کنیمگمان می  خود
کنند منایند قرار داده و نه در آن چیزی که مردم گمان میبلیغ میتچه آنداانترین مردم به شریعتش و به را 

کاهن ای   ،گّيفال  اَهی یاولیا :صریعبه عبارت  .شودعلم حمسوب منیکه   یحال درعلم است 
  .سرا  آهنا بروند ،دنت و متایل به آن دار تی که صرفاً ریشه در ااننی  سؤاالبي نیستند ات مردم اب طالع

 ،ب شودد  أشایسته است به ادب خدای سبحان مت ،خدا امیان آورده کند به ولی  بر کسی که ادعا می
 حد   شوی مهچني ابید در درخواست .پرسیدن سؤالی غّي از و چه در چیزهایپرسیدن  سؤالچه در 

 .است موفَ بدارد شمورد رضایتچه آنخداوند  ا را بر  .اعتدال را رعایت کند و افراط ننماید
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 استاد زکی االنصاری
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 اعندِبرهوگ  هستند از قدرت اقناع بی ر اتالر گفه نساعنی نه  :532پرسش 
 بسم اهلل الرمحن الرحیم 

برخی  من مایل بودم .ام متشکرمگویی به انمهاز  ا اببت اپسخ ...س م علیکم و رمحة اا و برکاته
  .مود ولی اپسخ واضحی درایفت نکردل روشن ش مسا

نیدن به امام مهدی را روشن منودید که از طریَ انتشار ام ایری رسااتن به انمهاب اپسخ !سرور عزیزم
 .ابشدمی امحداحلسندعوت سید 
من در  .گوی شخصی را درخواست کرده بودمو من از  ا گفت ؟این است که چگونه سؤالاکنون 

اب فطرت مرا به راه  ،ر نیستم که خبواهم مناظره ای مباحاه کنم ولی مطمئنم که خداونددین ای فیه متبح  
و بعد از هر مناز این آیه را کنم درخواست میدر دعا از او این را چرا که  ،مستییم راهنمایی خواهد کرد

 !ابراَها) اَل تُرِْغ قُرُل بَرَنا بَرْعَد ِإْذ َهَدیْرَتَنا َوَهْب لََنا جِنن لَُّدعنَك َرمْحَة  ِإعنََّك أعنَه اْلَ هَّابُ  اللهم :خوامنمی
و رمحت خود را بر ما ارزانی  های ما را به ابطل متمایل مسازدل ،ایکردهاز آن پس که ما را هدایت  



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 016 

دلیل چیز دیگری برای اطمینان من فی  به این  .صد  اا العظیم (ایخبشایندهبسیار که تو   ،دار
  .خواهم که دم آرام گّيدمی

توامن به و نه می کنمتوامن اغما   نه می ؛گویید بسیار خطّي و در عي حال مهم است ا میچه آن
خواهم که رؤایی خاصی که برخی هر شب از خدا می .حاصل کنم ییيکه مگر این ،آن ورود پیدا کنم

در اپلتاک  ....دامن چه کنمام و منیموفَ نشده به حالولی ات  ،امور را برامی آشکار سازد روزمی کند
ع  نااز قدرت ق ،گو حضور دارندو در اتالر گفت سفانه افرادی کهأام ولی مت ا چیزهایی شنیده یدرابره
سر تسلیم فرود است به ایشان رسیده چه آناینها ای فی  به  .اندارهدر خصو  دعوت بیکردن 
ایشان  .موضوع  ث اپسخی در آستي ندارند یو ای درابره وانند کسی را متیاعد کنندتاند و منیآورده

دهند و از این اببت عذر کنرتل خود را از دست میشود  وقتی  ث سخت و علمی مطر  می
من  .شوندحمسوب منیو عام دینی چه بسا آهنا افرادی عادی و غّي متخصا دینی هستند و  ؛خواهممی

 .منامیاز خدا توفیَ و ارشاد را مسئلت می ،و شب و روز در دعاهستم راهی در طلب 
 .و الس م علیکم

 کویت  -فداء  :فرستنده

 :گسخ
 سم اا الرمحن الرحیمب

 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
چیزی از آن  ،کننداین که مردم آن را درک منیو  ....است دلیل ،در خصو  دلیل ،امخواهر گرامی

ت که پرده را از جلوی دیدگانش برگّيد ات تنها کاری که انسان ابید اجنام دهد این اس .دهدرا تغیّي منی
بیند  چرا که انبینا در حالی روز را شب می ؛ببیند ،نوری که نزدیک است چشمانش را بزند و انبینا کند
  .درخشداتبد و میدر وس  آمسان می ،که خورشید بدون این که ابری جلوی آن را گرفته ابشد

هستند   دار آل حممددوستو افرادی فهمیده و متیی و  علما ،دبرادرانی که در اتالر اپلتاک هستن
ولی مشکل در شنونده  ،گویندآهنا سخن می یهابرهانو رواایت و   و آهنا بر اساس علم آل حممد

  .کننده است و  ث
به دعا و تضرع در پیشگاه خداوند بسیار بکوق و بدان که در درگاه خدای تعالی  ،تاب صفای نی  

 .تیصّيکارمیما  ؛ستا بلکه خبل نزد ما ،دل وجود ندار خبُ 
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 ...کنند ا کواتهی منینسبت به اا شاءدر ارتباط ابق و آهنا ان  مهچني اب انصار امام مهدی
ترین بیان و دن حَ به کسانی که طالب آن هستند اب سادهیرسان درمناییم که ما را از خداوند مسئلت می

 .موفَ بدارد ،ترین کلماتنرم
 .اوند  ا را بر هر خّي و ص حی موفَ بداردخد

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

 شیخ انظم عییلی
  . ه4191اْلّي  ماه رمضان 43 

 ؟ساز ا جنر   را از وج   خ  ش جنطل  َّنی    و مههزرا او هاهر َّنی :535پرسش 
و هیچ   که از ظهور وصی خردار شده ابشد  تمن این است که آای هیچ کس در قطی  نیس سؤال

من فی  از طریَ اپلتاک اب این  ؟است و کسی هم او را ندیدهخصو  نشنیده  کس چیزی در این
 خواهم مطمئنمی ؟سازدمردم را از وجودق مطلع منی یشود و مههچرا او ظاهر منی .دعوت آشنا شدم

 .وجود داردئن شوم که او ظاهر شده و خواهم مطمو می شوم که او وجود دارد و حاضر است
 عربستان سعودی  -الکناری  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
ر جن  اشرف علمیه د یم در مرکز حوزه 2112دعوتش را در سال  امحداحلسنبرادرم بدان که سید 

به طوری که برخی  گویی معروف استعلنی کرد و او در این میان به هدایت و ص   و دین و راست
  .انمندمی «صاد  امي»از آهنا او را 

به مدت پن  سال ای بیشرت دعوتش را  ،اب استفاده از انواع امکاانت موجود ،ایشان به مهراه انصارق
 ،کرد و خودق و انصارقهای عرا  مسافرت میبه استان سنامحداحلسید  .در عرا  منتشر ساخت

 .اندافراد بسیاری از اقشار خمتل  اب ایشان دیدار کرده ،ع وه بر صدها تن از انصارق .کردندمیتبلیغ 
 .اندیشرت اب ایشان معاشرت داشتهبه مدت شش سال ای ب ،برخی از این انصار
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را به کشن انصارق در انصریه و بصره  کومت زوراح کردند والدم عنوان   فیهای کوفه او را مهدوراما 
اله کردند و به های طاهرشان را مُ انصار ایشان را کشتند و بدن ،و آهنا نیز پس از آن ،تشویَ کردند

های روحی های ستمگران هستند و به شکنجهدر زندان  انصار امام مهدی االنآتش کشیدند و ات 
 .و جسمی گرفتارند

واجب شد که از خودق حمافظت و  امحداحلسنبر سید  ،دیگرموارد و  ی اینهاوقوع مههپس از 
ات )  َوُهَ  َخْخُ احْلَاِكِمنیَ َُيُْكَم اهللُ ات آن گاه که مناید مراقبت کند ات تکلیفی که بر عهده دارد را ادا 

 (.او ِبرتین  اورا  اسه نه   اورا نند (جنیا  او و آهنا)خدا 
ابشد و ایشان ان و موقتی میمرتقبه  غّي ،دچار آن است امحداحلسنیتی که اکنون سید وضع ،و بدان
 .گرددمی به زودی دوابره به میان مردم ابزشاء اا 

از کشته شدن غیبت منوده پرهیز ایر و ایور و  دلیل کم بودنبه   دانی که امام مهدیو  ا می
چرا   ؛ولی بر ما واجب است که به او اعتیاد داشته ابشیم بینیماب این حال هر چند ما او را منی .است
  .خداوند به  ا جزای خّي دهد ،شرط در امیان نیست ،دیدن اب چشمکه 

  .به حَ حممد و آل حممد ،منامیایبی به حَ را مسئلت میاز خداوند برای مهگان راه
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 ظم عییلیشیخ ان
  . ه 4191شوال 

 ؟جنفه   و جنفا  این  ع ت زیسه :533پرسش 
معجزاتی که ایشان ادعا  ؟حصولی است ای حضوری آای علم سید حسنی ؟حمتوای این دعوت چیست

ی صدر گو در فضایی آرام و اب سعهو امیدوارم گفت ؟کدام است  ،ظهور رسانده یکند به منصهمی
 .جوی حیییت هستمو گّيد زیرا من در جستصورت  

 عرا  -ع ء احلسنی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
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 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
است   (1)است و ایشان بیش از هفت سال  ی امام مهدیدعوت وصی و فرستاده ،این دعوت

اسم و   حضرت حممد وصی تابشد که در می امحداحلسنایشان سید  .که دعوتش را علنی منوده
کتاب خدای تعالی دعوت   یدرابرهو ایشان متام علما را به مناظره  ....ویژگی او انم برده شده است
  ات بر آهنا َثبت کند که او فرستاده شده از جانب امام مهدیاست منوده و به مبارزه طلبیده 

ی کرده هایشان  د  کتاب  راساسمتام اهل کتاب مانند مسیع و یهود باب حتی  حلسنامحداسید  .ابشدمی
  .آهنا را نیز به مباهله دعوت منوده است یو مهه

اند که در آهنا حضرت حممد ای دیدهصادقه نم که صدها تن از مؤمني رؤایهایکاین را نیز اضافه می
در   بیشرت راتفصیل  و اندشهادت داده داحلسنامحبه صد  سید   فاطمه و ابقی ا مه یو صدییه
  .توانی بیابیآهنا میی شدهشناختهدر سایت   های انصار امام مهدیکتاب

که در آن برخی کراماتی که به فضل سید وجود دارد  « کرامات و غیبیات»مهچني کتابی به انم 
آهنا را  امحداحلسنی غیبی که سید برخی اخبارهای به ع وه ؛ایبیرا میاست حمیَ گشته  امحداحلسن

  .بینی کرده و حمیَ گشته استپیش
است و در حال حاضر   از امام مهدینیل کننده ایشان  ،امحداحلسندر خصو  علم سید 

  .ورزدخمالفت منیاست اب رسالتی که برای تبلیغ آن مبعوث شده  ،و رسول ،ابشدرسول و فرستاده می
 .ما در خدمت  ا هستیم ،تیدداشاگر به چیز دیگری نیاز 

 .و الس م علیکم و رمحة اا و برکاته
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 شیخ انظم عییلی

  . ه 4191 ی الیعده 

 ؟ت امن به این قافله جنلحق    زس عنه جنی :533پرسش 
لیدمی ا ،الفرد الصمد ،احلَ الواحد ارحد ،الفلکجمري  ،الیوي ا تي مالک ا لک ،بسم اا الرمحن الرحیم

                                                                                                                                                           
 ِب د. اتریخ جنرب ط به زجنا  عن  ته  د  نتاب جنی -1
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 .ظاهر الرمحة و ابطن العذاب هو اا ،ارزِل
و چه کسی را سخن نیکوتر از سخن آن   ،هایش و پیامرانش امیان آوردمبه خدا و فرشتگان و کتاب
 ،خود دعوت قبل از عمل است زیرا ،دهدکند و کارهای شایسته اجنام میکه به سوی خدا دعوت می

  .ابشدخداوند میرضای ابشد و عمل اب آن است و غایت آهنا عمل می
احلمد ا وحده جل و  و صلی اا علی حممد و آل حممد ِف االولي و اآلخرین و س م علی ا رسلي و 

 .ع  علواً کبّياً عظیماً 
  .لطفاً اپسخ دهید ؟توامن به این قافله ملحَ شومچگونه می

 عربستان سعودی  -هیم ابرا :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

  .و علیکم الس م و رمحة اا و برکاته
انصار امام های آن را از طریَ سایت دعوت مبارک میانی و کتاب یادل هتوانی  ا می ،برادر حمرتم من

ای از طریَ   گوی انصار امام مهدیو توانی در اتالر گفتمهچني می .مطالعه کنی  مهدی
ان  .ارتباط داشته ابشی  اب انصار امام مهدی« انصار امام مهدی»صوتی اپلتاک در اات   یبرانمه

 .هستیم در خدمت  ا ،ای ااامی داشته ابشی سؤالشاء اا هر 
  .ر خّي دنیا و آخرت موفَ بداردخداوند  ا را ب

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

 شیخ انظم عییلی
  . ه 4191شوال 

 ا  ع ت وصی رخ استی براا نسب یقنی و المینا   رِبره :533پرسش 
یی اثنی عشری هستم که چیزها یواقعیت آن است که من یک شیعه ...س م علیکم و رمحة اا

ام و از سایت  ا مطالبی خوانده یدرابره .است به گوشم رسیده امحداحلسن ا و دعوت  یدرابره
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 .ام ولی من درخواست بسیار مهمی دارماینرتنتی  ا نیز ابزدید کرده
و او  (خداوند ما و  ا را از آن حمافظت فرماید)ای دارم که به بیماری سرطان گرفتار شده است خاله

و اعمال جراحی بسیاری که الزم بود اجنام داد و دیگر اتب  مل اجنام چني  اپیداری داردوضعیت ان
 .های جراحی را نداردعمل

 به من ،گویدگوید رکن شدید و وصی میانی است راست میاگر این مرد در مدعای خود که می
آن را به من َثبت کند  ،سرطانکنی کامل ام و ریشهبنماایند و اب دعا به درگاه خدا و شفای کامل خاله

  .آورممیمن به او امیان  ،اگر راهی بر این مطلب ایفت شد .را به من خر دهدآن و در خواب نیز  یَ 
  ات آن جا که من خر دارم  آای گروهی که اکنون در  رین هستند و مدعی سفارت هستند  :سؤال
 ؟ ا هستند جزو

  رین -حممد  :فرستنده

 :گسخ
 م اا الرمحن الرحیمبس

 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
َ  ای ،برادر عزیزم -1  ا شفا  یاگر برای خاله .از خدا خبواه  امحداحلسنسید  ن مطلب را به ح

  .ممناییاز خداوند عافیت را مسئلت می .گّيدصورت می ،میدر شده ابشد
 َجْهَد َأَْيَاهِنِْم لَِئن َوَأْقَسُم ْا ِِبهللِ  :فرمایدمی عز وجل  خداوند  .گرددمیاین امر به حَ تعالی بر 

َا اآلاَیُت ِعنَد اهللِ َجاءتْرُهْم آیٌَة لَُّیْؤجِنُننَّ ِِبَا قُ   ات آجنا که) (1) َوجَنا ُیْ ِعرُُكْم أعنرََّها ِإَذا َجاءْت اَل یُرْؤجِنُن  َ ْل ِإَّنَّ
ای برایشان انزل شود به آن امیان به خدا سوگند اید کردند که اگر معجزه ،هاترین قسمتوانستند به سخت

ای انزل شود امیان دانید که اگر معجزهها نزد خدا است و  ا از کجا میی معجزهمهه :بگو .آورند
 (.؟آورندمنی
 َِّا اآْلاَیُت ِعنَد اهللِ  ِه ُقلْ َوقَاُل ا َلْ اَل أعنِرَل َعَلْیِه آاَیٌت جنِّن رَّب َا َأاَن عَنِذیٌر جنُِّبنیٌ ِإَّنَّ چرا  :و گفتند) (2) َوِإَّنَّ

جز این نیست که آایت نزد خدا است و جز این  :بگو ؟شوداز جانب پروردگارق آایتی بر او انزل منی
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 .(ای آشکار هستمدهندهنیست که من فی  بیم
امام  یوصی و فرستاده امحداحلسنپّيوان سید  ، مهدیانصار امام » :ن ما این استعنوا -2
 .ما ندارد ارتباطی اب ،چه دور ابشد و چه نزدیک ،و غّي از آن ،«و میانی موعود  مهدی

  .حَ گشاده گرداندایری و شناخت  ا را برای  یاز خداوند مسئلت دارمی که سینه
 هیأت علمی

 (دهدخداوند در زمي متکینش ) انصار امام مهدی
 شیخ انظم عییلی

  . ه 4191شوال           

 التماس  عا براا برلر   د  گرفتارا :533پرسش 
 .س م علیکم و رمحة اا و برکاته

 .حممد اللهم صل علی حممد و آله
 .برامی دعا کنید ،خواهم که برای برطرف شدن گرفتاریمن در سختی و فشار هستم و از  ا می

این را هم بگومی که  .گرفتارمی حل شود  اتبه حَ اجداد ارمجندت برامی دعا کن  .هدخداوند به  ا برکت د
 .الس م علیکم و رمحة اا و برکاتهو  .امن به امامت  ا امیان نیاوردهمن ات اآل

 کویت  -بو محد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  و صلی اا علی حممد و آله ،و احلمد ا رب العا ي

ات را گرفتاریت را برطرف سازد و سینه د مناییم به حَ حممد و آل حمماز خداوند مسئلت می
خداوند  ا را بر خّي  .برای حَ و پّيوی و نصرت آن گشاده دارد که او شنوا و اجابت کننده است

 .دنیا و آخرت موفَ بدارد
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 شیخ انظم عییلی
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  . ه 4191شوال 

 ؟ا جنن په از اَيا  آور   زیسهوهیفه :533پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم 

خدا و والیت حممد و  داراندوستو س م بر  ا برادران و  ،س م بر مهدی و مهدیي از نسل او
  .خاندان طاهرین و مهدیي

 ،ها بر او ابدکه برترین س م  امحداحلسنسید  ،ماناز دعوت امام ي چند ماه قبلمن مه ....اما بعد
 .منامیبرای خودم و برای  ا مسئلت می از خداوند ثبات بر والیت حَ را .شدممطلع 

 از خداوند برای مهه ؟دهدمن چیست و سرورم مرا به چه چیزی فرمان می یتکلی  و وظیفه :سؤال
 .کنممی مسئلت ،ما توفیَ

 کویت  -ابوزهراء  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

  .س م علیکم و رمحة اا و برکاته !برادر ارمجندم
مناییم که او شنوا گی را مسئلت میاز خداوند ثبات مه !ایبی به سوی حَ بر  ا خوق و گوارا ابدراه

 .و اجابت کننده است
منتشر ساخن  ،ایری کردن آن ،آورندکسانی که به این دعوت مبارک امیان می  یتکلی  مهه !برادرم

 نی اب برادرانت انصار امام مهدیتوا ا می .آن و رساندن آن به مردم و رهانیدن آهنا از گمراهی است
   اینرتنت ارتباط داشته ابشی یگو و اپلتاک در شبکهو گفتدر سایت و در اتالر.  

منتشر  چیزهایعلمی پیدا کنی و  یدعوت مبارک میانی احاطه یادل همهچني فراموق نکن که به 
ات بتوانی حَ را  ،گوها را مطالعه و بررسی کنیو مناظرات و گفت ،راستيهای آن از قبیل کتاب یشده

  .ت تبیي مناییبرای کسی که طالب آن اس
  .از  ا التماس دعا دارمی .و ص حی موفَ بدارد خداوند  ا را بر هر خّي

 هیأت علمی
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 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 شیخ انظم عییلی

  . ه 4191شوال 

 ؟ لیل  کسته  د  هپل ا فالمه زیسه :533پرسش 
 ....س م بر تو ابد !امحداحلسن ،و حجت من آقا

شکسته   زهرا یگویند دلیل روشنی بر این که هپلوی فاطمهمراجع زایدی هستند که می !آقای من
 .س م خدا بر تو ابد ؟اپسخ  ا به این مطلب چیست .وجود ندارداست شده 

 کویت   -خالد  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .ه اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً و صلی اا علی حممد و آل ،و احلمد ا رب العا ي

 .س م علیکم و رمحة اا و برکاته !امبرادر گرامی
او و آتش زدن آن و شکسن  یو محله به خانه  ی زهرافاطمه یطاهره یمظلومیت صدییه

و اینها را فی  کسانی  ،مانند روز روشن واست ها شدهَثبتجني آن حضرت جزو سی  پلهویش و 
  .اندیده و ابطن خویش را به اناپکی آلوده ساختهیکنند که به انخبردی گرایانکار م

گّيی کسی که بر موضع  .معنیهم و هم از نظر من  ،در این معنا متواتر است  رواایت اهل بیت
 تریني به صورت دخرت د ن  داند که آهنا اب حضرت زهرامی ،ابشد واق   د نان اهل بیت

انتیام یکی از  گرفتند و نه های خود را میر کردند و گویی از او انتیام خون کشتهشان رفتاد نان
 !!شان راهایکشته

ها روایت و عبدالزهرا مهدی وجود دارد که در آن ده ینوشته« فاطمه یمحله به خانه»کتابی اب انم 
  .ایبیرگ را در آن میآهنا بر این ستم بز  أتکیدو  ،ر شیعهخ  أم و متمتام علمای متید   ینیز آرا

مهرورزی اب  وسازق  ؛روشن و واضع است ،کنددر این قضیه تشکیک می ی که امروزهدف کس
کسی که است  از اهل بیت روایت شده  .ابشدمی «ن و مشهور شوخمالفت کُ »ها ای از ابب سن ی

 .شریک است ،داشتهگری بر آهنا اب کسی که به ایشان ستم روا در مست ،مظلومیت آهنا را انکار کند
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  .شان پسندیده نیستواقعیت آن است که توجه به این افراد و گوق فرا داشن به سخنان
کاری   ،اندآزار و ا یتی نرسانده  مسلکان او به زهرااینها اگر خبواهند َثبت کنند که ابوبکر و هم

رد بر این که ابوبکر زمي فدک بسیار سخت و دشوار در پیش دارند زیرا معترترین منابع آهنا صراحت دا
ابوبکر  نسبت بهو در حالی که  ،منع کرد و آن حضرت بر او خشمناک شد  را از حضرت زهرا

  .وفات ایفت ،گفتعصبانی بود و اب او سخن منی
بنابراین  .شودخشمگي می  خشم فاطمهاب که خداوند است  آمده  اهل سنتمنابع مهچني در 

را آزرده   که هر کس او را بیازارد پیامر خدا حضرت حممد   اطمه زهراخداوند و پیامرق و ف
 ؟این رفتار انشایست را رفع و رجو کنندد تواننآهنا چگونه میحال  .اندبر ابوبکر خشم گرفته  است

عرِو بن » :آمده است 12   ...نبو تبه اس م و   ابب دعوت پیامر 1در صحیع خباری ج 
 بعد از وفات رسول خدا  فاطمه دخرت پیامر خدا :شه به او خر دادیا ؤمني عا زبّي گفت که ام

  رسول خداچه آناز ابوبکر درخواست منود که از   که به او خبشیده بودچه  آنابقی گذاشته و، 
گذارمی ما چیزی به ارث منیاست که فرموده   رسول خدا :ابوبکر به او گفت .مّياثش را تیسیم کند

بر ابوبکر غضبناک شد و اب او قهر کرد و   فاطمه دخرت پیامر خدا .ترک کنیم صدقه استچه آن و
  .«اب او سخن نگفت ات وفات ایفت

نزد ابوبکر آمدند  عباسو   فاطمه» :از عروه از عایشه :9کتاب فرایض     3صحیع خباری ج 
زمي فدک و سهم خیرشان را را طلب کردند و در مهان هنگام   شان از رسول خداو مّياث

گذارمی گفت ما چیزی به ارث منیمی  شنیدم رسول خدا :ابوبکر به ایشان گفت .درخواست منودند
 به خدا سوگند امری از رسول خدا :ابوبکر گفت .خورندمگر صدقه که فی  آل حممد از این مال می

 فاطمه او را ترک کرد و اب او دیگر  :گفت  .اجنام دادم ،دادرا ترک نگفتم و هر چه او اجنام می
 .«صحبت نکرد ات وفات ایفت

و او  اشت را به او بشارت داده و کسی که رو  قابل درک نیست آای کسی که رسول خدا
هرگز چني ) ؟کردهگفته و چیزی که برایش نبوده است را ادعا میدرو  می ،ابشدی تنش میاپره

آای به  ؟او را ترک کرد و اب او دیگر صحبت نکرد ات وفات ایفتناک ابقی ماند و و چرا غضب !(نیست
گوتر بودن را به نظر عایشه حکم راست ؟گوتر استو چه کسی راست ؟بناک شد ای به حَضابطل غ

 :کنیمکنیم ات نگویند که ما فی  به منابع خودمان اعتماد میواگذار می
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 هنگامی که فاطمه دخرت رسول خدااز عایشه  :464و  461   9مستدرک حاکم نیشابوری ج 
 و حاکم « گوتر از او در سخن ندیدم مگر فرزندقراست» :نیل شده است که گفت ،اید شد

 .کرده است  أتییدت این حدیث را نیشابوری به شرط شیخي صح  
  « امین من فضایل ام  »ابب  2مسلم ج  عصحی ،412کتاب استئذان     2یع خباری ج صح
)........ قال: ای فاطمة، أال ترضي أن تكو   :حممدحضرت رسول خدا  از ،از عایشه :411

شوی که تو آای راضی منی !ای فاطمه :فرمود ....» سیدِ نساء ا ؤمني أو سیدِ نساء هذه ارمة(
 .«؟ی زانن این امت ابشیای سیده مؤمنی زانن سیده

هیچ کسی را از » :ت که گفتو از عایشه نیل شده اس :421   9مستدرک حاکم نیشابوری ج 
شد به هنگامی که بر او وارد می .ندیدم  تر از فاطمه به رسول خدانظر ک م و گفتار شبیه

بوسیدق و او را در جایگاه گرفت و میدستش را می ،خواسترفت و برایش به اپ میاستیبالش می
 .ذاشته استو حاکم اب شرط شیخي بر درستی این حدیث صح ه گ «نشانیدخودق می
گو گو و فاطمه را درو ابشد و امکان ندارد ابوبکر را راستگوتر از ابوبکر میفاطمه راست ،بنابراین
آن گونه که حاکم در مستدرکش  .که زابن از  کر فضایلش قاصر است را متهم مناییم   بدانیم و او

 :انددهبو  ترین افراد برای رسول خدا او و شوهرق گرامی ،روایت کرده است
اب مادرم بر » :از مجیع بن عمّي نیل شده است که گفت :421   9مستدرک حاکم نیشابوری ج 

از مردی پرسیدی که  :گفتشنیدم که از پسي پرده می ،شد سؤالوقتی از علی از او  .عایشه وارد شدمی
تر از مهسر او میتر از علی نزد رسول خدا ندیدم و هیچ زنی را گرابه خدا سوگند هیچ مردی را گرامی

بر   پس اگر فاطمه .ت این حدیث گواهی داده استو حاکم به صح  « برای رسول خدا ندیدم
 .و خداوند بر او غضب کرده است  شخصی غضب کند یعنی رسول خدا

)قال رسول اا لفاطمة: نن  :نیل شده است  از علی :421   9مستدرک حاکم نیشابوری ج 
خداوند اب خشم تو خشمگي و  :به فاطمه فرمودرسول خدا» لرضاك(اا یغضب لغضبك ویرضى 

 .و حاکم به درستی این حدیث گواهی داده است« گردداب رضایت تو راضی می
 :از مسور بن خمزمه نیل شده است که گفت :422و  421   9مستدرک حاکم نیشابوری ج 

فاطمه از من » ا وییبضين ما ییبضها(،)نمنا فاطمة شجنة مىن یبسطين ما یبسطه :فرمود  رسول خدا
مرا غمگي   ،حال کرده است و هر چه او را غمگي کندمرا خوق ،حال کندهر چه او را خوق ؛است
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 .و حاکم به درستی این حدیث گواهی داده است« کرده است
بر ابوبکر غضبناک شد و اب   است که فاطمهدر صحیع خباری آمده  ،طور که گفته شدمهان
ع   و و نه خداوند جل    یعنی نه پیامر خدااین  .او وفات ایفت و از او راضی نبود ابقهر  حالت

  آل حممد برابرکدام ثیل را   ؟کنیدچگونه حکم می ؟شود ا را چه می ...انداز ابوبکر راضی نبوده
  ؟!دهیدقرار می
 احلمد ا رب العا ي و 

  . هدیي و لعنة ااا الدا مة على ظا یهم الی یوم الدیناال مة و ا هو صلی اا علی حممد و آل
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 شیخ انظم عییلی

  . ه 4191شوال          

 هدایتم ننید ،و جنتحخ  جنضطرب :300پرسش 
من از  .ان اید کنیدمید موالو مرا نز  ،مرا هدایت کنید خداوند  ا را هدایت فرماید ،و متحّيم مضطرب

را که قبً  به آن چه آنکنم هم حس مین اآل .ابردام میطور بر زندگیمهي هاام مصیبتوقتی شیعه شده
های زایدی هست  است ولی پرچم ینتر البته میانی مهم !یعنی مرجعیت را ،امام از دست دادهزدهچنگ می

 ؟؟ندنککه این مطلب را ادعا می
 مصر -عبدا خلا  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
  .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي

صحبت از گرفتاری به میان آمد و این که ب ها   نزد امام صاد  :گویدعبدالرمحن بن حجاج می
 :فرمود  گاه امام صاد  آن .فرمایدمؤمني عطا میاست که به  عز وجل  وند از الطاف خا  خدا

من أشد الناس ب ء ِف الدنیا ؟ فیال: النبیون ُث ارمال فارمال، ویبتلي ا ؤمن بعد على )سئل رسول اا 
قدر نمیانه وحسن أعماله، فمن صع نمیانه وحسن عمله اشتد ب ؤه، ومن سخ  نمیانه وضع  عمله قل 



 های روشنگرانه )جلد چهارم(پاسخ 008 

پیامران  :فرمود ؟شوندتر گرفتار میدر دنیا چه کسانی سختکه شد   سؤال ااز پیامر خد» ب ؤه(
هر کس امیان صحیع  .امیان و کارهای نیکش یبه اندازه مؤمنو بعد  ،و سپس جانشینان آانن به ترتیب

تر داشته ابشد تر و اعمال ضعی شود و آن که امیان سستو اعمال نیکو داشته ابشد شدیدتر مبت  می
 (1).«تر خواهد بودهایش کمب 

)نن ا عباداً ِف ارر  من خالا عباده ما ینزل  :که فرموداست  روایت شده   و از امام صاد 
بندگانی  عز وجل  خدای » من السماء  فة نىل ارر  نال صرفها عنهم نىل غّيهم وال بلیة نال صرفها نلیهم(

آن را از ایشان ابز دارد و به  ،ن به زمي فرود آیددارد در بي بندگان خالصش که هر نعمتی از آمسا
  (2).«و هر گرفتاری که انزل شود بر ایشان فرود آورد ،دیگران دهد
بدان که بي مرجعیت و مذهب حممد  ،تاین در خصو  ب  و اما در خصو  مرجعی   ،برادر عزیزم
  در خود آهنا که مطهر و فی ، آیي و منه  اهل بیت .هیچ م زمتی برقرار نیست  و آل حممد
 .آن جتاوز نکننده پویند و از ی آهنا ر و نیز کسانی که بر شیوه ،ایبداند تبلور میمعصوم

 چه کسی اب موسی .گذران و فاسَو برخی غّيعامل و خوق ،و بدان که برخی علما عاملند و متیی
 چه کسی اب عیسی ؟به غّي از علما ،جنگید   والی آخر... جنگید غّي از علمابه 

 ...هستنداند و بدترین علمای زیر آمسان و رواایت متواتر است در این که فیهای آخرالزمان خا ن
گر علیه جماهدینی که اب اشغالآهنا  یو میابله جن  و مهراهی آهنا اب طر  آمریکاگّيی فیهای موضع
یزهایی که اَنراف از قرآن و عرتت بسیاری از چ ...و تشریع قانون وضعی آمریکایی و کردند مبارزه می

زنیم ات جنات خود را تضمي   ما را توصیه کرده که به آهنا چنگ  مهان ثیلینی که حضرت حممد ،بود
 .بر  ا خمفی مناند ،کنیم

 .شوندایشان امتحان می مکلفند و اب ،فرستدمیو کسی که   بدان که فیها به امام مهدی
و اشاره  أتکیددر رواایت حتی  .خورندآیند و برخی شکست میبّيون میای از این آزمایش سربلند عده
که گونه    مهان ؛خواهند کرد ستیز  شان اب امام مهدیآهنا ای اغلب یبر این که مههاست شده 

  مهچني بر  ا پوشیده مناند که امام حسي .سر جنگ داشتند  فیهای بنی اسرا یل اب پیامران
 .قاضی کوفه بود کشته شد  ی که در زمان امام علیاب فتوای شریع قاض

                                                                                                                                                           
 .222ص  2ج  :نافی  -1
 .221ص  2ج  :نافی  -2
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که اگر  ا   را بررسی کنی و خودت را جنات دهیدعوت مبارک  یادل هکنم که من  ا را نصیحت می
 .اند به  ا زاینی نرسانندآانن که گمراه مانده ،جنات ایبی

شده از سوی انصار امام  منتشرهای و نیز نوشته امحداحلسنهای سید کنم کتاباز  ا خواهش می
دهد و تعداد آهنا بیش از هفتاد کتاب  ارد و شر  میمیی دعوت مبارک را بر ادل هکه    مهدی
به آدرس   ها در سایت انصار امام مهدیاین کتاب .را مطالعه کنی (1)است

www.mahdyoon.org و  «ب   مبي»توان به کتاب آهنا می یاز مجله .در دسرتس است
ای اشکالی  سؤالاگر  .اشاره کردو بسیاری دیگر « امحداحلسنو وصی  وصی ت»و « میانی موعود»
  .ما در خدمت  ا هستیم ،شتیدا

 ا را به حَ هدایت  ، که به حَ حممد و خاندان اپکش  منامیدر اپاین از خداوند مسئلت می
 .مناید

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) امام مهدی انصار

 شیخ انظم عییلی
  . ه 4191شوال          

 تقصخ  ر َّناز ههر و عصر :301پرسش 
 بسم اا الرمحن الرحیم

 !خداوند از سویس م کامل به وجود امام ایری شده 
از ظهر و من تیصّي در ،گردممی ر به شهری که در آن مییم هستم بروقتی من اب قطا -1 سؤال

 ؟عصر چه حکمی دارد
  .و صلی اا علی حممد و آله اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماَ  ،الس مو 

 مراکش -علی  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم

                                                                                                                                                           
   اسه و انن   از صد جلد فراتر رفته و ا   اء هللا بی رت خ اهد  د. ره 1613 این تعدا  جنرب ط به سال -1

http://www.mahdyoon.org/
http://www.mahdyoon.org/
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  .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،و احلمد ا رب العا ي
 . و برکاتهس م علیکم و رمحة اا

  : ا در آن مندرج است سؤالاز کتاب شرایع االس م گرفته شده و اپسخ زیر من 
شنود منازق را می (از انسان و نه از بلندگو)بر مسافر جایز نیست ات زمانی که صدای ا ان شهر را 

ني در زمان مهچ .هر چند که نی ت سفر را از شب قبل داشته ابشد ،اق را افطار کندبشکند ای روزه
و پس از آن مناز را کامل  ،برگشت نیز منازق شکسته است ات زمانی که صدای ا ان را از وطنش بشنود

  .خواندمی
مناز را متام  ،ای ابزگردیمعنایش این است که اگر  ا از سفری که مسافت شرعی را در آن طی کرده

گاه به هر  .ر عادی و بدون بلندگو بشنویو نوان ات به جایی برسی که در آن ا ان شهر خودت را به ط
  .در آن هنگام مناز  ا کامل است و شکسته نیست ،ابشیاین مکان رسیدی و هنوز مناز نوانده 

 هیأت علمی
 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی

 شیخ انظم عییلی
  . ه 4191 ی الیعده 

 ت  بر حق هستی ،را بیامب ت امن پسر اگر جنرا خرب  هی نجا جنی :302پرسش 
 ...به سید امحد
 .امای از او پیدا نکردهام و هیچ رد  و نشانهمن سه سال است که پسرم را گم کرده ،کنمخواهش می

درضمن  .آورمیام به  ا امیان میخودم و متام خانواده ،توامن او را بیامباگر مرا خر بدهی که کجا می
 .تمی هسکنم من سن  خاطرنشان می

 مراکش  -هیفاء  :فرستنده

 :گسخ
 بسم اا الرمحن الرحیم
 .و صلی اا علی حممد و آل حممد اال مة و ا هدیي و سلم تسلیماً  ،احلمد ا رب العا ي

گّي شوی زیرا این قضیه به آخرت  ا این دعوت مبارک را پی یادل هست که ا بر  ا !...خواهرم
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اتن را هدفی دنیوی و مادی قرار  ا نباید هدف .عالی منوط به آن استشود و رضایت حَ تمربوط می
 یعنی این طور نیست که مردم ؛موضوع از این قرار نیست .شودل می هی زیرا آَثر مال اب زوال مال زاد

دعوت هم  ،شان برآورده نشداگر حاجتکه   دنیوی خود ببینند   شناخت حَ را در برآورده شدن حوا
 !راندسخنی بر زابن منیگاه چني انسان عاقل هیچ ...ابشدابطل 

اعم از معجزات و  بعد از آن مهه چیز  ،اول شناخت حَ و ایری آن ابشد یهدف ابید در وهله
اگر   وحده ال شریک له و خداوند سبحان  ،به دست خدای متعال است  اخبارهای غیبی و مانند آن

 ؛هندت میاب قضای حاجتش بر او من   ،ت اپکی داردست و نی  لا اخمُ  ،بداند که انسانی در طلب حَ
  .چرا که در درگاه خدای سبحان جل ج له خبل وجود ندارد

این معجزات را فی  اب ا ن خدای  ،است دست آهنا معجزاتی آشکار شده هحتی برخی پیامران که ب
ولی از آجنا که ا ن اَهی بر کردند طلب میگاهی مردم از برخی از آهنا معجزاتی اند و  متعال ظاهر کرده
  .ودندمنیپیامران درخواست آهنا را اجابت من ،آن میرر نشده بود
را به حَ  خداوند ،برآمدن نیازق است خواهد ای در پیي ای خمصو  خودق میاگر کسی معجزه

 .برکاتهالس م علیکم و رمحة اا و و  .متعال است وندو امر به دست خدا خبواند امحداحلسنسید 
 هیأت علمی

 (خداوند در زمي متکینش دهد) انصار امام مهدی
 شیخ انظم عییلی

  . ه 4191 ی الیعده 
 
* * * 

  ،و احلمد هلل اواًل و آخراً 

 اً و الصلوة و السالم علی خیر خلق اهلل حممد و آل حممد األئمة و املهديني و سلم تسليم
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 فهرسه جنطالب

 5 ...................................... گفتارشیپ

 31 ................................... :اول بـــخـــش

  ................... 31 امحداحلسن دیس یهاپاسخ

 31 ......... .شودیم برائت قسم به مربوط چهآن: 103 پرسش

 ال ثم.... طانیالش من طائف مسهم اذا اتقوا نیالذ ان: »خداوند سخن ریتفس: 105 پرسش

 31 ................................... «قصرونی

  31الصُُّدورِ  ِبَذاِت َعِليم   ِإنَُّه....  اللَُّه َيَشِأ َفِإن َكِذًبا اللَِّه َعَلى اْفَتَرى َيُقوُلوَن َأْم ریتفس: 101 پرسش

 22 .زخرف در «نیمب رسول» و دخان یهسور در «نیمب رسول: »103 پرسش

 23هاعبارت یبرخ یدرباره  امحداحلسن دیس نظر: 101 پرسش

 25 دعوت با تیمرجع یدمشن و قبور با جسنت تربک و صحابه باب در نظر: 103 پرسش

 23 شود؟یم شامل را زیچ مهه انیب قرآن چگونه: 130 پرسش

 15 ... و هاآمسان رات،مج ،یسع طواف، در هفت عدد تکرار: 133 پرسش

 11 یمهد امام دولت در حمصوالت یگذارمتیق ِیپول اسیمق: 132 پرسش

 13 است؟ خداوند نید مهان دهدیم بشارت دعوت نیا چهآن ایآ: 131 پرسش

 11 .... بود؟ خواهد آخرت در انسان جسم نیمه ایآ: 133 پرسش

 13 ................ !بدامن را تمیوضع خواهمیم: 135 پرسش

 یگفته صحت مناجات، از یخبش یمعنا ه،یآ در زن به نسبت مرد بودن مقدم علت: 131 پرسش

 32 ........................... «است شّر متامًا زن»

 31 نیخمالف یهاتیسا در دعوت منودن مطرح یبرا اجازه درخواست: 133 پرسش

 33 ؟یگرید شخص ای بود خضر منود مالقات را یموس که یکس: 131 پرسش
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  .................. 31یمهد امام یایرؤ: 133 پرسش

 به دارم هنان نهیس در که چهآن به و افتدیب اتفاق کرامت هم من یبرا دارد امکان ایآ: 120 پرسش

 33 ............................. شود؟ داده خرب من

 31 ............... بیصل ثارآ دنید درخواست: 123 پرسش

 تفاوت ه،یآ در «اوسطهم» و «نیت» یمعنا ت،یوال و رسالت او، فراخوان و زن یصدا: 122 پرسش

 33 ........................ مؤمن و مسلمان نیب

 53.است شناخته را پروردگارش بشناسد، را خود که یسک: 121 پرسش

 13 ...................... شوره و اثر نبّوت، ختم: 123 پرسش

 12 ........................... عتیب تی  فیک: 125 پرسش

 13«نیمصبح همیعل لتمّرون انکم و» یهیآ در لوط قوم: 121 پرسش

 15 ................... االسود حجر و ثاقیم و عهد: 123 پرسش

 13 دعوت یدرباره وگوگفت آغاز دیکل ت،ی انان بر شدن رهیچ غروب، هنگام غم لیدل: 121 پرسش

 87 .................................................. یفقه یهاپاسخ: دوم حمور

 13 ........ .است کرده زنا او با قبال که یزن با ازدواج :123 پرسش

 13 ............................ صدقه حکم: 110 پرسش

 11 شدن دار فرزند یبرا دعا طلب و گناه از یعذرخواه: 113 پرسش

 دنیکش سرمه و غذا فروش یبرا رستوران کردن باز و قدر شب یدرباره یسؤاالت: 112 پرسش

 31 ................................ رهیغ و اذان و

 35 ........ خدا لهیبوس آن کردن لحال و ازدواج،: 111 پرسش

 33 متعه شروط و حج در رفنت هیسا ریز به و یابتین مناز ، روزه یدرباره یسؤاالت: 113 پرسش

 300 .............. مساجد یبرخ در ازمن لتیفض: 115 پرسش

 303 ....................... یاالسد جهاد خیش: فرستنده
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 302 هاگوشت یبرخ و گویم و تن یماه خوردن حکم و راثیم میتقس: 111 پرسش

مجعه غسل و سوء یعلما جمالس در حضور ه،یتق مناز، مال، انفاق یدرباره ییهاپرسش: 113 پرسش

 .......................................... 301 

 305 ................... یشرع حجاب حدود: 111 پرسش

 301 ........................... استمنا حکم: 113 پرسش

 303 .............. است واجب زنان بر حتّنک ایآ: 130 پرسش

 303....«والفضة الذهب يكنزون الذين» یهیآ ریتفس: 133 پرسش

 301 ........... پوشش و روزه یدرباره یسؤاالت: 132 پرسش

 333 ....... رمضان ماه هالل یدرباره یسؤاالت: 131 پرسش

یشرع حقوق انتقال و فقها دفاتر به شدن وارد ،یپژوه فقه مراکز در کار ،یخوانروضه: 133 پرسش

 .......................................... 331 

 333 ........ فجر المتع شناخت و حافظه بودن کم: 135 پرسش

 331 ...................... یناصب مال حکم: 131 پرسش

نشانه و نش،یوالد تیرضا بدون یزن با ازدواج شلوار، دنیپوش ات،یدخان استعمال حکم: 133 پرسش

 333 ....................... امتیق دنیرس فرا یها

 331 ...................... یلیبرز مرغ حکم: 131 پرسش

 331 کندیم رد دیایب اشیخواستگار به که را کس هر پدرش که یزن: 133 پرسش

 333 ........... ازدواج در دخرت بر پدربزرگ و پدر تیوال: 150 پرسش

 320 ............ کیکالس یقیموس کردن گوش: 153 پرسش

 320 ............... مناز یقضا و نیژالت حکم: 152 پرسش

 323 است یجادوگر از یناش میکنیم فکر که میهست مواجه یمشکالت با: 151 پرسش

 321 ........ شدن فرزنددار یبرا دعا درخواست: 153 پرسش
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 323 اشغالگر یروهاین خصوص در آن فیتکل و یتیامن یهادستگاه در کار حکم: 155 پرسش

 323 .. عشا و مغرب مناز و صبح مناز در خواندن بلند علت: 151 پرسش

 325 دهد شوهر را دخرتش خواهدیم که یزن خواسنِت مشورت: 153 پرسش

یپزشک شیآزما اجنام یبرا یرشرعیغ یوهیش به یمن کردن خارج کمح: 151 پرسش

 .......................................... 321 

 323 ........................ ِحرز درخواست: 153 پرسش

 321 . نیرمؤمنیغ به مربوط ینید جمالس در حضور حکم: 110 پرسش

 020 ........................................................ خواب ریتعب: سوم حمور

 313 ............... بزرگ مار و َبَرص دنید خواب: 113 پرسش

 313 ................. احزاب یسوره از هیآ سه: 112 پرسش

 311 ................... خواب در کردن غسل: 111 پرسش

 311 خواب در. ..نیالد من لکم شرع یهیآ تالوت: 131 پرسش

 315 است من فرزند نیا: دیفرمایم که نیالعابد نیز امام دنید خواب: 115 پرسش

 311 مردم به دعوت یارائه هنگام هب آمسان از باران بارش دنید خواب: 111 پرسش

 313 ............. خواب در فرد کی به دادن سرمه: 113 پرسش

 311 ..................... خواب در یباردار: 111 پرسش

 313 ............... یمهد ظهور دنید خواب: 113 پرسش

 330 ...... یمانی لشکر شگامانیپ دنید خواب: 130 پرسش

 330 ................. خواب در یچاق و ثروت :133 پرسش

 333 باشد انصار جزو بتواند فرد تا قربستان از عبور دنید خواب: 132 پرسش

 331 ................ خدا امربیپ یدرباره ایرؤ دو: 131 پرسش

 335 ................... خواب در سرخ رنگ مفهوم: 133 پرسش
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  .......... 333  یمهد امام انصار یها پاسخ: دومبــــخـــش

 333ندارد عصمت د،یگویمن راست سخنانش در که یکس: 135 پرسش

 311 ................ د؟یکنیم ارشاد چطور مرا: 131 پرسش

 311 کند اثبات را آن که خواهمیم یانشانه یول است صواب و درست دامنیم: 133 پرسش

 313 د؟یدار من یبرا یحتینص چه ،یکنون حساس طیشرا در: 131 پرسش

 331 دارد؟ یمفهوم و معنا چه است، ائمه خامت یمهد امام که نیا: 133 پرسش

 335 یشور و اتیروا یبرخ و ابوبکر یدرباره یسؤاالت: 110 پرسش

 312 ........ ست؟یچ دعوت یعلم و یماد لیدل: 113 پرسش

 313 ...... دیکن یاری حق یوجوجست در مرا لطفًا: 112 پرسش

 332 .... نند؟یبیم را خدا امتیق روز در نیمؤمن ایآ: 111 پرسش

او یچهره و یمانی مکان یدرباره و حوزه یدرباره شرتیب اطالعات درخواست: 113 پرسش

 .......................................... 331 

 335 ........... دارد مناظره درخواست قشعمه ابن: 115 پرسش

 333 ....... است گودروغ کند مشاهده یادعا کس هر: 111 پرسش

 331 شد خواهد آشکار قتیحق مغرب، از دیخورش طلوع از پس: 113 پرسش

 200 .... است؟ کجا تابوت ،یدار را خدا امربیپ علم اگر: 111 پرسش

 203 ................... ست؟یک امحداحلسن: 113 پرسش

 201 است حق امحداحلسن دیکن ثابت میکنیم خواهش: 130 پرسش

 203 ....... ریفالگ نه اندمردم آموزگاران خدا یایاول: 133 پرسش

 205 اندهبرهیب اقناع قدرت از هستند وگوگفت تاالر در که یکسان: 132 پرسش

 203 سازد؟یمن مطلع خودش وجود از را مردم یمهه و شودیمن ظاهر او چرا: 131 پرسش

 201 ............ ست؟یچ دعوت نیا مفاد و مفهوم: 133 پرسش
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 203 ...... شوم؟ ملحق قافله نیا به توامنیم چگونه: 135 پرسش

 230 یوص دعوت یدرباره نانیاطم و نیقی کسب یبرا یدرخواست: 131 پرسش

 232 .... یگرفتار شدن برطرف یبرا دعا التماس: 133 پرسش

 231 ست؟یچ آوردن مانیا از پس من یفهیوظ: 131 پرسش

 233 .... ست؟یچ فاطمه یپهلو شدن شکسته لیدل: 133 پرسش

 233 ............... دیکن تمیهدا رم،یمتح و مضطرب: 300 پرسش

 233 ................... عصر و ظهر مناز در ریتقص: 303 پرسش

 220 یهست حق بر تو امب،یب را پسرم توامنیم کجا یده خرب مرا اگر: 302 پرسش





 


