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 گفتارپیش
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 مد ائامم  و املددینی و للم سسلیما  علی حممد و آل حم للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ احلمد 
شاید برایش مفید  ،کندرا مطالعه می  امحد احلسن سیدهای ی جدید از اپسخهر کسی که این جمموعه

چرا که شایسته است پرسش  ؛توجه مناید ،رودو هدف هنایی ای غایتی که از آن انتظار می ،ابشد که به پرسش
را برطرف سازد و آدمی را به معرفتی برساند که بتواند آن را به عملی که  اب این انگیزه پرسیده شود که جهلی

 .تبدیل مناید ،دور بدارد (للّ العنت )او را به خدای سبحان نزدیک و از راه شیطان 
خویشنت را بر اساس  ،سؤال بپرسند و آهنا خود ،اند که برای کسب اطالعاتاهل این زمان عادت کرده

منایند و گویی این تنظیم می ،کندمی تقسیمه معرفت را به دو خبش نظری و عملی نوعی سیستم شناختی ک
شناخت  جایگاهمناید که خبش نظری را منزلتی معرفتی است که اب اپیه و ساختگی چننی میبندی بیتقسیم

ل ئبه مسا ،به این صورت که خبش نظری ؛این توّهم بیشرت ریشه دوانید ،از این رو .عملی متفاوت است
پردازی تصنیف ها اب نظریهمنطق و دیگر علومی که انسان ،ادبیات ،شناسیفکری و انسانی اعم از واژه

 ،ی عملکرد عناصر و مواد اولیه و صنایع و از این قبیل مواردتعلق ایفت و خبش عملی هم به حنوه ،کنندمی
 .پردازدمی

علم ای معرفِت  .چ ارزش و اعتباری نداردی عمل هیدر عرصه ،بندی جعلیتردیدی نیست که این دسته
واژه و عبارت اگر در  .هبا استبی ،لفظی که اندک اثری بر وضعیت اخروی ای دنیوی انسان نداشته ابشد

پیوسته و در هر حلظه از  طوربهمردم  .هیچ سودی خنواهد داشت ،ی عملی به ابر نیاوردمثره ،واقعیِت مردم
 !!خواهمعمل می ،خواهممن فقط حرف منی :چننی مراوده دارند که اب اطرافیان خویش ،زندگی خود

نسان مند سازد که اای قاعدهواژگان ارزش و هبایی ندارد اگر نتواند حیات دنیوی ای اخروی را به گونه ،آری
چرا که آدمی در زندگی براساس معرفت و  ؛داردعملی جلو گام برمی طوربه از طریق آن احساس مناید که

بر مهنی  ؛ی حقیقت معرفت او استآشکار کننده ،و عمل او ،آیدختی که دارد به جنبش و تکاپو درمیشنا
آن را در  ،معلومات فراوان و عظیمی که صاحبش .گذاری او مقدار معلوماتش نیستاساس معیار ارزش
و به این  ؟!ردچه ارزشی دا ،منعکس نکند و ای چه بسا بسیار منود کمی داشته ابشد ،میدان عملِی خود

حال و روزش بسیار عجیب  ،عاِل است ولی عاِمل نیست و از این رو ،صورت صاحب این مهه معلومات
 !!است
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ای نربد و ای حتی علم او َوابل و انگیز است که انسان عاِل ابشد ولی از علمش هبرهچه بسیار شگفت
ان علمی است که سعادت انسان در مه ،علمی که در اینجا مورد نظر من است ؛حجتی بر گردنش ابشد

خداوند متعال  .گردددنیا و آخرت را به دنبال دارد و نزدیکی بنده به پروردگار سبحانش را موجب می
یع ا ِإلَْیِه َیْصَعُد اْلَكِلُم الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح یَ رْ  لّلهَكاَن یُرِیُد اْلِعزََّة فَ  َمن :فرمایدمی فَ ُعُه َوالَِّذیَن اْلِعزَُّة َجَِ

 ،عّزت (بداند که) هر که خواهان عّزت است) ،یَ ُبورُ ََيُْكُروَن السَّیَِّئاِت ََلُْم َعَذاٌب َشِدیٌد َوَمْكُر ُأْولَِئَك ُهَو 
برد و رود و کردار نیک است که آن را ابال میبه سوی او ابال می ،سخنان اپک .مهگی از آن خدا است

 (1) .(رودپردازند عذابی است سخت و مکرشان نیز از میان میمکر به تبهکاری میبرای آانن که از روی 
پرسش را به نفس خویش عرضه  ،سؤال کنیم حممد لذا ابید به هوش ابشیم و قبل از آن که از قائم آل 

 ؛ددهرری سررؤال اسررت و او اسررت کرره سررؤال را در پیشررگاه ایشرران قرررار میدربرگرینررده ،چرررا کرره ایررن نفررس ،دارمی
سروال آای  :گرردد کرهو بررایش روشرن می ،اندازدبه آن نفس نگاه می ،قبل از آن که در سؤال بنگرد ایشان
رررِس دربرگرینرررده ؟اسرررت ای خرررری سرررازی جهرررل و بررره ابر نشررراندن عقرررلرفبررررای برطگر پرسرررشنفرررس  ی آای ایرررن نف 
غمش علم است و نره عمرل  و هّم و ،فقط به دنبال آن است که حجم اطالعات خود را افزایش دهد ،پرسش
 ؟!!به آن

کنندگان هنایت مدارا و بینیم ایشان اب ما سؤالوقتی می !؛ چه رئوف و مهرابن است قائم آل حممد
ادبی ما در پرسش و گاهی اوقات جهل ما در چند و چون پرسیدن را و گاهی بی ،کندنرمی را پیشه می

ی سؤال پرسیدن را کند و زمانی که شیوهرا به ما گوشزد میاولی  ،فرماید و اب عطوفتی بزرگوارانهحتمل می
دومی را اب نرمی به  ،خواهد که منظورش از سؤال را معنی و حمدود منایدمناید ای از سؤال کننده میتصحیح می

 ،اییزیرا هدف غ ؛منایدآموزد و پریایش میکند و میایشان ما را تربیت می ،ی این موارددر مهه .آموزاندما می
گاه  این وصول ات آن ؛ابشدمهان وصول به خدای سبحان می ،گویی به سؤال است و این غایتبرتر از اپسخ

ی این ادب نیز در چگونگی حقیقی خنواهد بود و نشانه ،که آدمی درنیابد که ابید به ادب اهلی تربیت شود
 .گرددهای خدای سبحان بر خلقش هویدا میرفتار او اب حجت

 سیده شد و نیز اپسخ ایشانپر   امحد احلسنبه سؤالی که از امام  ،ی دلیل بر مطلب ابالهئارا در مقام
 کنماشاره می: 

 
 

                                                                                                                                                                  
 01 :فاطر - 1



 
 دی انصار امام مهنتشارات ا 9

 
 :795پرلش 

 و برکاته للّ االسالم علیکم و رمحة 
 :به من افتخار بدهید و به این سؤاالت اپسخ دهید ؟طور استحال مشا چه !موالی ما

کدام   ؟ابشندچه کسانی می ،انن قدرت زنده کردن مردگان عطا منودآن سه پیامربی که خداوند به آ
کدام   ؟وظیفه و تکلیف او چیست ،یکی از فرشتگان حارث انم دارد ؟مناز به وضو و تیمم نیاز ندارد

 ؟شومان کیست ؟آفریده است که به قومش هشدار داد در حالی که او نه از جن بود و نه از آدمیان
 ؟شهادت دادند چه کسانی هستند  وم خود به پیامربی حممدسه پیامربی که برای ق

خواهم و من اطمینان دارم که اپسخ وافی و شافی و اببت زایدی سؤاالت عذر می ،اب تشکر فراوان
 .از مشا درایفت خواهم منود

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .ئمة و املهدینی و سلم تسلیما  علی حممد و آل حممد اال للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
های زایدی منتشر شده که در آهنا علوم زایدی کتاب !خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند

توانی این علم را بشناسی و ها میی این کتاباب مطالعه ،مشا اگر طالب حق هستی .درج شده است
ر ابشی که کسی نداند مورچه به قومش کنم مشا بر این ابو گمان منی .مصدر و منبع آن را بدانی

دامن مناز بر منی بندهآای مشا بر این ابوری که  !هشدار داد در حالی که این قّصه در قرآن ذکر شده است
 ؟!اماب این که این مطلب را در کتاب شرایع االسالم بیان منوده ،میت بدون وضو ای تیمم ممکن است

وفیق خواهامن و این که خداوند حق را به مشا بشناساند و  جویت ت و از خداوند برای مشا در جست
 .هایت را استوار سازدگام

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
ما را به آن جتهیز   که میانی آل حممدی تقوا رراز خدای عزوجل مسئلت دارمی که ما را از توشه

ی اهلی را به عملی خالص برای وجه او خبشش بزرگوارانه مند سازد و ما را جزو کسانی که اینهبره –فرماید می
مهان ولّی مظلومی که خداوند سبحان از جنس  ؛قرار دهد ،کنندو ایری رساندن به ولّی مظلومش تبدیل می
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نظری انکار  ای کمها آن را به گونهولی افسوس که انسان ؛برای رهایی نوع انسان ارسال فرموده است ،نوع بشر
 .روشن است ،هر چند که امر او و دالیلش چون روز ،اندکرده

 

 اوال و آخرًا و ظاهرًا و باطنًا لّلهو احلمد 

 على حممد و آل حممد األئمة و املهديني و سلم تسليًما لّلهاو صلى 

 
 انصار امام مهدی هیأت علمی

 !(خداوند در زمنی متکینش دهد)
 زکی االنصاری

 (1).ق .هر 4199/ربیع االول/44
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 :که شامل دو خبش است

 

  امحــد احلسنهای سید خبش اول: پاسخ
 :که شامل حمورهای زیر است
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  خبش اول:

  امحد احلسنید های سپاسخ
 :حمور اول

 های اعتقادیپرلش 
 :755پرلش 

 الرمحن الرحیم للّ ابسم 
 ستایش از آن خدا است

 .و صلوات و درود خداوند بر حممد و آل او ائمه و مهدینی و سلم تسلیما کثریا
اه برردن ر چیرز مهر ترینزشرتامرا  از کارهای خوب و قلب سرلیم وارد شدم کرمیی بر ایتوشه و زاد یچه بدون

 (1) .کرمی بر شخص وارد شدن هنگام است هزاد و توش
 ....و برکاته للّ السالم علیکم و رمحة ا

اتن مرا نیز اب مشا اثبت قدم  روایی اثبت قدم بدارد و به برکت دعایخداوند مشا و متام انصاراتن را بر فرمان
 !گرداند

 !سرورم ....نویسم ات جدایی به وجود نیایداتن میبرای ،به قصد ارتباط برقرار کردن اب مشا !سرور و موالمی
 !چهار انمه دارم و اپسخ فقط از سوی مشا است و الغری

 :سؤال
 ؟ای در هبشت استانم رودخانه« ص»آای  ؟در قرآن چیست« ص»معنای  -4
در اینجا درختی مانند درخت » :روایت شده که  یمابراهدر حدیثی از پیامرب خدا حضرت  -2

 .«در هبشت عدن خواهد رویید مآد
کنم مطلب را توضیح از مشا خواهش می ....و نوشتمگمن این عبارت را در اتالر گفت ،ی مشااب اجازه

آای این دلیلی نیست بر متولد شدن شخصی در آخرالزمان که در این مکان یعنی حمل پیوسنت دو رود  .دهید
  امحد احلسنای آشکار به و این اشاره ؟آن معروف استکه داستان   ،به وجود خواهد آمد (،عبد صاحل)

 ،آمده  و در تفسریی که در رواایت حممد و آل حممد ...دارد آدم ی ای برای شجرهبه عنوان قرینه
در هبشت عدن   و این مهان درختی بود که خداوند آن را بر آدم نبی ،درخت آدم مناد علم آهنا است

                                                                                                                                                                  
 السلیم والقلب احلسنات من زاد بغري الكرمي على وفدت -1
 كری م ع لى ال  وفود ك  ان إذا شيء ك ل أق بح ال زاد وح مل 
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 ؟ممنوع ساخت
 :ابشددر اتالر گفتگو نوشته شده به شرح زیر میموضوعی که 
 :(مشال بصره)« ی قرنهمنطقه»در « درخت آدم»و « قرنه» :درخت آدم

 یلخلی مبارکه در حمل برخورد دجله و فرات قرار گرفته و جایی است که به زایرت سید ما ابراهیم این بقعه
در اینجا » :مناز خواند و فرمود ،ایستاد جایی که حضرت ابراهیم .م مشّرف شده است.ق 2222در سال )

 «.در هبشت عدن خواهد رویید  درختی مانند درخت آدم
و   ،اندزمانی دراز در اتریخ از هم جدا بوده ،به هم برسند« قرنه»دو رود دجله و فرات قبل از آن که در 

الی منطقه آن را به را که برخی اه  ای درخت ابراهیم خلیل« درخت آدم»داند چه کسی این کسی منی
صورت گرفته ابشد زیرا اب   شاید این کار توسط خود ابراهیم نبی .کاشته است  ،انداین اسم انمیده

قار ای انصریه که ات به امروز اپبرجا کیلومرتی شهر ذی  02در « رات سومرزیگو »ی ابراهیم در نزدیکی خانه
 .ی چندانی نداردفاصله ،است

درخت  (کیلومرتی مشال مرکز شهر بصره  52)ل تالقی این دو رود بزرگ در قرنه در حم ،در دلتای جنوبی
این درختی  .جوشیده است (شط العرب)ی شهر خالد رودخانه ،ی آنابال آمده و از ریشه ،آدم رشد ایفته

رجا این درخت مهچنان اپب ،اب وجود به خاک افتادن هزاران عراقی .است ماندهیابقحرکت است استوار که بی
 .گویی آخرین شاهد احنطاط متدنی است که در اعماق زمنی و اتریخ ریشه دارد  ؛است

در اینجا مهیشه آب جاری بوده و خشکی در  » :گویدمی ،خواندای که در آجنا مناز میپریمرد نود ساله
ها زاید گل  رخیتند و اینمی یوالگل ،ولی دو رود دجله و فرات در حمل قرار گرفنت درخت ؛کار نبوده است

 .«و بلند شد ات حدی که درخت خشکید
در اینجا » :است  مهان روایت ابراهیم نبی ،در این خصوص برای من امهیت دارد آنچه :توضیح

آای این دلیلی نیست بر متولد شدن شخصی  .«در هبشت عدن خواهد رویید  درختی مانند درخت آدم
که داستان آن   ،به وجود خواهد آمد (،عبد صاحل)نت دو رود در آخرالزمان که در این مکان یعنی حمل پیوس

 ....دارد  ی آدمای برای شجرهقرینه عنوانبه  امحد احلسنای آشکار به و این اشاره ؟معروف است
و این مهان  ،است هاآندرخت آدم مناد علم  ،آمده  و در تفسریی که در رواایت حممد و آل حممد

 ؟در هبشت عدن ممنوع ساخت  آن را بر آدم نبیدرختی بود که خداوند 
 !وحده وحده وحده .و علم نزد خدای سبحان است

من مشتاق دیدن مشا و ارتباط  ....چشم انتظار مشا هستیم ....مطلب به دراز کشید مرا ببخشید کهینااز 
ی بزرگواراتن و متام نوادهخا ،و خداوند مشا !در امان و حفظ خدا .اگر ممکن ابشد ،برقرار کردن اب مشا هستم
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 !سالمت بدارد مشاراانصار 
 :این لینک موضوع در اتالر گفتگو است 

html.p7962-info/vb/t2414.almahdyoon.//www:http 
 کویت حممد الصفار ر :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ حلمد و ا
کنم وقررت کررافی فررراهم آورم ات برره فضررل سررعی مرری للّ اان شررا   !خداونررد مشررا را بررر هررر خررریی موفررق بگردانررد

 .رسد اپسخ دهمهایی که به دستم میبه انمه ،خداوند
سوگند به قرآن شریف  ،صاد) ، (1)الذِّْكِر ص َواْلُقْرآِن ِذي  :فرمایدخدای متعال می :0اپلخ لؤال 

 (.صاحب اندرز
ام  را بیان کرده این موضوع تریشپمن  .دارد همقطعه است و به یکی از ائمه اشار یکی از حروف « ص»

 .منایداشاره می  که هر حرف از حروف مقطعه به یکی از معصومنی
ها و ارواح را زنده ی آب حیات و علم که دلرودخانه ؛ای در هبشت استهانم رودخان :«ص» مهچننی

های سبب حیات بدن ،و اگر خداوند در این عاِل جتلی و ظهور و جوشش برای آن اراده فرماید ،گرداندمی
آن را در نزدیکی عبد صاحل  کهیهنگام  طور که برای ماهی موسی و یوشعمهان ؛مرده نیز خواهد شد

حیات  ،تراوش آب حیات ای علم که در آن حلظه در نزدیکی ماهی ظاهر شد .ش کردند حاصل شدفرامو 
مهچننی این خود نشانه و  .روان شد ،لذا ماهی راه درای پیش گرفت و در آب ؛ماهی را به دنبال داشت

 ،لمبود که از طریق آن توانست عبد صاحلی که اب جوشش حیات و رود حیات و ع  عالمتی برای موسی
 .گرداند بشناسدها را زنده میدل

جتلی و بروز ایفت و خدا   واضح در امام صادق طوربهو  خصوصبه، علم و زندگانی هنر، این هنر
 لذا حرف .منتشر و بنی مردم پراکنده گردد  علم آل حممد ،چننی اراده فرمود که از طریق آن حضرت

 .منایداشاره می  به امام صادق« ص»
َوَجَعْلَنا ِمْنُدْم أَمِمَّ    :فرمایدخدای متعال می .ی یقنی و صرب استخاص مثره طوربه ،معرفت علم و

از میان آن قوم پیشوااینی پدید آوردمی که چون صبوری ) ،(2)یُوِقُنونَ یَ ْدُدوَن ِبَِْمِرََن َلمَّا َصََبُوا وََكانُوا ِِبََيسَِنا 
                                                                                                                                                                  

 .0 :ص -1
 .52 :لجده -2
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این حرف به صرب نیز  ،بنابراین .(به فرمان ما به هدایت مردم پرداختند ،ندپیشه کردند و به آایت ما یقنی داشت
 .اشاره دارد

 
خداوند جزای خری به مشا عنایت  ،آوریاین موضوع مبارک را به نگارش می کهینااببت  :5اپلخ لؤال 

ی ای اپکیزه ،اخالصی که داری و این توفیقی است از جانب خدا برای مشا به دلیل !للّ اان شا   ،فرماید
 !حمشور فرماید  از خداوند تقاضا دارم که مشا را اب حممد و آل حممد !مبارک

 .و برکاته للّ االسالم علیکم و رمحة  و
 (1).ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن

 
 :759پرلش 

اَعِ  َویُ نَ زُِّل اْلَغْی َ  َویَ ْعلَ ُم َم ا ِعنَدُه ِعْلُم السَّ  للّ اِإنَّ  :عالی تقاضا دارم این آیه را تفسری فرماییداز حضرت
ْْ ٌ  ِبَِيِّ َأْر    ا َوَم ا سَ ْدِري نَ  ْْ ٌ  مَّ اَذا َسْكِس ُب اَ د  نرزد  (3) علرم سراعت) ،(2)ََتُ وتُ ِف اْْلَْرَحاِم َوَما سَ ْدِري نَ 

ه فرردا چره دانرد کرمنی کسیچهرهرا اسرت آگراه اسرت و در رحم ازآنچرهابرانرد و اوست کره ابران می .خدا است
دانرد  میرانی می امحد احلسرنآای سید  (.داند که در کدام زمنی خواهد مردچیز به دست خواهد آورد و کسی منی

 ؟؟مریدکجا و چه وقت می
 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
َعاِلُ  :و این سخن خداوند که ،های قرآن نیستاین آیه جدا از دیگر خبش !وند مشا را توفیق دهدخدا

او داانی غیب است و غیب خود را بر ) (4)ّرُلولِإئّا َمِن اْرَسَضَى ِمن * اْلَغْیِب َفاَل ُیْظِدُر َعَلَى َاْیِبِه َأَحدا  
فقط  .ی آن استحمکم کننده (ه از او خوشنود ابشدای کمگر بر آن فرستاده ،سازدآشکار منی کسیچه

های خود از خلقش را بر هر مقدار از غیب که داند و لکن پیامربان و حجتخداوند سبحان غیب می

                                                                                                                                                                  
 (متجم) .ش .ه  0939خرداد َي سري  -1
 .92 :لقمان -2
 (متجم) .ابشد (مان خروج قامماشاره به ز )سواند اشاره به زمان قیامت کَبی َي صغری می :علم الّساع  -3
 .55و  52 :جن -4
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ِإئّا َمِن  :طور که آیه این مطلب را بیان کرده است خداوند توفیقت دهدمهان ؛گرداندخبواهد ابخرب می
 .اْرَسَضَى ِمن ّرُلول  

 .و برکاته للّ االسالم علیکم و رمحة و 
 (1).ق .هر 4194رجب األصب  –احلسن امحد 

 :752پرلش 
أَنَُّه ئَا ِإلَ َه ِإئاَّ ُهَو  للّ اَشِدَد  :ی مبارک خداوند چگونه خودش به الوهیت شهادت داده استدر این آیه

دهد که هیچ خدایی شهادت می للّ ا) (2)احْلَِكیمُ ِإلَ َه ِإئاَّ ُهَو اْلَعزِیُز  َواْلَمالَِمَكُ  َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآمَِما  اِبْلِقْسِط ئاَ 
خدایی  .ی عدل جز او نیستدارندهصاحبان ِعلم که هیچ خدایی براپ جز او نیست و مهچننی فرشتگان و

نیاز ندارد که نیاز از بندگان است و او اب توجه به این که وی بی .(جز او نیست که پریوزمند و حکیم است
حاضر است و بر  (عارفنی به او) شناسندوی نزد کسانی که او را میبر خودش به الوهیت گواهی دهد زیرا 

پس آای  ؛(3)(ای که تو را نبیندکور ابد دیده)« عمیت عنی ئاسراک» :گویدمی) مهنی مبنا حسنی بن علی
خداوند از آن چه وصف  ؟شودر ایفت میبحانهسای آای مقامی برتر از او ر ؟خدایی غری از او وجود دارد

 .منزه است ،کنندمی
 عراق -ااید املوسوی  :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
از طریق وحی  ،بندگان صاحلش برای سایر خملوقات گواهی خدا و فرشتگان و !خداوند مشا را توفیق دهد

مَّا َأَصاَبَك ِمْن  :ای که فرمودرا خنوانده آای این سخن خدای متعال .گریددر رؤای ای مکاشفه صورت می
ِسَك َوَأْرَلْلَناَك لِلنَّاِس َرُلوئا  وََكَْى  للّ اَحَسَن   َفِمَن  ْْ هر ) (4)َشِدید ا للّ ابِ َوَما َأَصاَبَك ِمن َلیَِّئ   َفِمن ن َّ

تو را به رسالت به  ،خدا و هر شری که به تو رسد از جانب خود تو است خریی که به تو رسد از جانب
َیْشَدُد ِبَا أَنَزَل ِإلَْیَك  للّ الَّ ِكِن  :و مهچننی (سوی مردم فرستادمی و خدا برای شهادت دادن کافی است

                                                                                                                                                                  
 (متجم) .ش .ه  0939خرداد َي سري  -1
 .03 :آل عمران -2
 .522ص  97ج  :حبار ائانوار ،در روز عرفه دعای امام حسنی -3
 .59 :نساء -4



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 08 

دهد  ولی خدا به آن چه بر تو انزل کرد شهادت می) (1)َشِدید ا للّ ُ  َیْشَدُدوَن وََكَْى ابِ أَنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمآلِمكَ 
و  (است کافیشهادت   و خدا برای ،دهندو فرشتگان نیز شهادت می ،که اب علم خود انزل کرده است
ا بَ ْیِِن َوبَ ْیَنُكْم  للّ ْل َكَْٰى ابِ َویَ ُقوُل الَِّذیَن َكَُْروا َلْسَت ُمْرَلال  قُ  :مهچننی این سخن خداوند متعال َشِدید 

خدا و هر کس که از کتاب  :بگو ،گویند که تو پیامرب نیستیکافران می) (2)َتابِ اْلكِ َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم 
 للّ ْل َكَْٰى ابِ قُ  :و این سخن خداوند متعال (برای شهادت میان من و مشا کافی است ،آگاهی داشته ابشد

 ،بگو خدا میان من و مشا برای شهادت کافی است) (3)َبِصري اا بَ ْیِِن َوبَ ْیَنُكْم ۚ ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبري ا َشِدید  
 .(زیرا او به بندگانش آگاه و بینا است

در این آایت تدبر کن و اندیشه منا که چگونه خدا و فرشتگان برای فرستادگان اهلی نزد مردم و نزد 
آای این کار اب رؤای و مکاشفه اجنام  .دهدگواهی می ،شوندگاه که به سوی ایشان مبعوث میآن ،شانقوم
َوِإْذ َأْوَحْیُت ِإََل احْلََوارِیِّنَی َأْن آِمُنوا ِب  :ای که فرمودآای این سخن خدای متعال را خنوانده ؟شودمنی

 ،به من و به پیامرب من امیان بیاورید :و به حواریّون وحی کردم) (4)ُمونَ ُمْسلِ َوِبَرُلوِل قَاُلوا آَمنَّا َواْشَدْد ِِبَن ََّنا 
آای از طریق رؤای  ؟خداوند چگونه به حواریّون وحی کرد .(گواه ابش که ما تسلیم هستیم .امیان آوردمی :گفتند

 ؟!نبود
مکاشفه گواهی  اب رؤای و ،هایش نزد مردمفرستادگان و حجت ،برای پیامربان ،خدای سبحان ،بنابراین

شناساند و گوید و وجود خویش را به آهنا میمهچننی هنگامی که از طریق رؤای اب مردم سخن می .دهدمی
ای از گواهی خدای منونه .دهدبرای خودش گواهی می ،این که حق تعالی بر هر چیز حاکم و ُمَهیِمن است

مناایند و پس از امور غیبی را به آهنا می این است که حق تعالی برخی ،سبحان بر خودش در پیشگاه مردم
خواهد به این مردم بگوید که او وجود دارد و حاکم و مهیمن است او می .پیوندندمدتی آن امور به وقوع می

 .خواهد که به او روی آورند و به سوی حضرتش شتاب کنندو از آهنا می
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 .ق .هر 4194ألصب / اب رج - امحد احلسن
 :757پرلش 
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 رب العاملنی للّ  احلمد .الرمحن الرحیم للّ ابسم 
فرستم به امام اعظم حممد بن احلسن و به وصی و سالم می ! احلسنامحدامام  ،امام و سرورم

نی از مهچن !ای دو امام انسان و جن ،و از خداوند امید دارم که سالم من را به مشا برساند ،ی اوفرستاده
مشا سرورامن را  ،را از این جهت که من و آل حممد حممد خداوند چشم امید دارم که قلب پیامرب اکرم 

 .شاد فرماید ،ورزمرسامن و به براپسازی دولت عدل اهلی اهتمام میاتن ایری میبر دمشنان خدا و دمشنان
 ،پرسند که این حرمتالفنی از ما میزیرا خم ؟منظور از حرام بودن فروخنت سالح در روایت میانی چیست

 ؟مولوی ای تکوینی است ،تشریعی
 ابومرتضی الربیعی ر اسرتالیا :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
اند و این آن را بیان منوده حممد موضوعی است که آل  ،فنیی حرام بودن فروخنت سالح به خمالقضیه

فروخنت سالح را حرام )« َحُرَم بیع السالح» بر این اساس قید .به هنگام ظهور قائم آهنا استط موضوع مربو 
به این  ؛فهمندکنند و میشرحی برای کسانی است که سخنان ایشان را درک می ،در روایت میانی (کندمی

حرمت فروش را به وقت آشکار شدن هنگام خروج  ،زیرا آهنا در احادیث ؛مهان قائم است ،انیصورت که می
لذا به وضوح روشن  .شودفروخنت سالح حرام می ،گویند اگر میانی خروج کرداند و اکنون میقائم حمدود کرده

 ،میانی خروج کرد هنگامی که» :فرمایددر سخن خود که می  امام .مهان قائم است ،شود که میانیمی
مهان قائم  ،خواهد روشن کند که میانیمی ،(1)«منایدفروخنت سالح را بر مردم و بر هر مسلمانی حترمی می

عالوه بر شرحی است که در  ،این .ایبدفروش سالح حرمت می ،است که به هنگام ظهورش و آشکار شدن
و  ،های اهلی استائم و حجتی از حجتمهان ق ،شود میانیروایت مزبور آمده است و طی آن مشخص می

 .امتبینی منوده من این موضوع را پیشرت
در زمان خروج قائم و به هنگام آشکار شدن و  ،در ادامه برخی رواایتی که به حرام بودن فروخنت سالح

 :ذکر شده است ،منایدوقوع جنگ بنی او و دمشنانش اشاره می
من مهواره برای شامیان ابزار  !خداوند مشا را نیکو دارد :گفتم ابقر به امام  :گویدهند سراج می

وقتی خداوند مذهب اهل بیت را به من شناساند در تنگنا قرار گرفتم و  .فروختمبردم و به آهنا میجنگی می
                                                                                                                                                                  

 .522ص  :ایبت نعمانی -1



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 01 

زیرا خداوند به  ؛برایشان اسلحه برب» :فرمود امام  .برمدیگر برای دمشنان خدا اسلحه منی :اب خود گفتم
اگر در میان ما و  .سالح به شامیان بفروش .کنددمشن ما و مشا یعنی رومیان را دفع می ،ی شامیانوسیله

هر کس دمشنان ما را اب سالح نظامی  (در این صورت) شامیان جنگ درگرفت سالح برای آانن نربید که
 .(1)«ایری کند مشرک است

ُحکم کسی که برای  :م سراج به امام گفتَحکَ  .وارد شدمی صادق بر امام  :گویدبکر حضرمی میابی
  مشا اینک چون ایران پیامرب خدا .مانعی ندارد» :فرمود ؟برد چیستشامیان زین و دیگر ابزار رزمی می

حرام است که برای آهنا زین و  ،اگر میان ما و شامیان جنگ درگرفت .بریدسر میدر وضعیت صلح به
 .(2)«اسلحه بربید

 3.ق .هر 4194نیمه شعبان / - امحد احلسن .و برکاته للّ امحة و السالم علیکم و ر 
 :752پرلش 

کجا بود وقتی پدرش او را ندا داد که پسرم اب ما سروار شرو و اب گرروه    پسر نوح :سؤالی از امور بزرگ
خداونررد برترررین جررزا را برره مشررا عنایررت  .ای برروده اسررتی شررریف آمررده کرره وی در گوشررهدر آیرره ؟کررافران مبرراش

 !فرماید
اسرالم  ،خداونرد .این را هم بگومی که اتکنون هیچ کس به این سؤال من اپسخ نرداده اسرت !سرور و موالمی

 .مند گرداند و مهواره ساِل ابشیدرا از مشا هبره  و مسلمنی و ایتام آل حممد
 عراق -رشید االسدی :رستندهف 

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
پسررررر نرررروح در واقررررع فرزنررررد ُصررررلبی آن حضرررررت نبررررود بلکرررره  !خداونررررد مشررررا را بررررر هررررر خررررریی موفررررق بگردانررررد

 نیرررز امیررران  کررررد و بررره نررروحی او زنررردگی منیاو اب نررروح و در خانررره .فرزندخوانرررده و فرزنرررد مهسرررر نررروح برررود
ی مهسرررش درخواسرت نکرررد و نگفرت او از خانرردان مرن اسررت نروح درابره .طرور بررودرش نیرز مهررنیمرراد .نداشرت

اش پسررر منررود ولرری پسررر وی ای مهرران انپسررریعلنرری ابررراز می طوربررهرا   نرروحاش برره دعرروت زیرررا وی کفرررورزی
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آمرد و  امرا هنگرامی کره سریل .ورزیردکفرر منی  نروحکررد و آشرکارا بره دعروت حیا می  نوحمهسرش از 
روی گردانید و به   نوح ،مهراهی اب مادرش را ترجیح داد و از پیامرب خدا ،این پسر ،زمان جدایی فرا رسید

از ِمهررر و عطوفررت پسرررش اب نرروح پرررده  ،ی پسرررشدرابره  نرروحدرخواسررت  .ایررن ترتیررب برره هالکررت رسررید
بوده بلکره منرافقی بروده کره کفررورزی سازد که وی مؤمن واقعی نآشکار می  نوحدارد و خداوند برای میبر

بوده کره مرانع از علنری شردن کفررورزی او   نوحکرده است و حیای او از را خمفی می  نوحبه دعوت 
 .او را بزرگ کرده بود  نوحشده است چرا که می

ای از تاده بود یعنی در گوشهای ایسفرماید وی در گوشهی فرزند نوح که میاین سخن خدای متعال درابره
نیز کناره گرفته بود زیرا  نوحمهچننی او از جایگاه  .نبود  نوحبه این معنا که وی بر دین   نوح ندی

کسانی بودند که به   نوحشد زیرا خاندان وی از خاندان نوح نیز حمسوب منی .کرداب او زندگی منی
 .دعوتش امیان آورده بودند

ْم ِف َمْوج  َكاِْجَِباِل َوََنَدن نُوٌ  ابْ َنُه وََكاَن ِف َمْعِزل  ََي بُ َِنَّ ارَْكب مََّعَنا َوِهَي ََتِْري هبِِ  :فرمایدحق تعالی می
ِإئاَّ َمن رَِّحَم  للّ اقَاَل َلآِوي ِإََل َجَبل  یَ ْعِصُمِِن ِمَن اْلَماِء قَاَل ئَا َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر * َوئَا َسُكن مََّع اْلَكاِفرِینَ 

َوِقیَل ََي َأْرُ  ابْ َلِعي َماَءِك َوََي ََسَاُء َأْقِلِعي َوِایَض اْلَماُء َوُقِضَي * اَل بَ ْیَنُدَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنیَ َوحَ 
ا لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمنیَ  َربِّ ِإنَّ اْبِِن ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوََنَدن نُوٌ  رَّبَُّه فَ َقاَل * اْْلَْمُر َواْلَتَوْت َعَلى اِْجُوِديِّ َوِقیَل بُ ْعد 

قَاَل ََي نُوُ  ِإنَُّه لَْیَ  ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َارْيُ َصاِلح  َفاَل َسْسأَْلِن َما لَْیَ   *َوْعَدَك احْلَقُّ َوأَنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنیَ 
قَاَل َربِّ ِإّّنِ َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْلأََلَك َما لَْیَ  ِل ِبِه ِعْلٌم َوِإئاَّ  *َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإّّنِ َأِعُظَك َأن َسُكوَن ِمَن اِْجَاِهِلنیَ 

َن  ِْْر ِل َوسَ ْرمَحِِْن َأُكن مِّ نوح پسرش را   .بردآانن را در میان امواجی چون کوه می ،کشتی) (1)اْْلَاِلرِینَ سَ ْغ
من بر سر کوهی   :گفت *!و و اب کافران مباشاب ما سوار ش ،ای پسر :ای ایستاده بود ندا دادکه در گوشه

مگر کسی  ،ای از فرمان خدا نیستامروز هیچ نگهدارنده :گفت .جا خواهم گرفت ،که مرا از آب نگه دارد
ای  :و گفته شد *.ل گشت و او از غرق شدگان بودئانگهان موج میان آن دو حا .را که بر او رحم آورد

آب فرو شد و کار به اپاین آمد و کشتی بر کوه جودی قرار   .ز ایستزمنی آب خود فرو بر و ای آمسان اب
پسرم از  ،ای پروردگار من :پروردگارش را ندا داد ،نوح *!گرفت و ندا آمد که لعنت بر مردم ستمکاره ابد

ای  :گفت *.تو هستی ،کنندگانی تو حق است و نریومندترین حکمخاندان من بود در حالی که وعده
دارم تو برحذر می !از سر انآگاهی چیزی از من خمواه !او عملی است انصاحل ،اندان تو نیستاو از خ ،نوح

و  ،برم به تو اگر از سر انآگاهی چیزی خبواهمپناه می !ای پروردگار من :گفت *.که از مردم اندان ابشی ،را
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 .(ن خواهم بودراکااگر مرا نیامرزی و به من رمحت نیاورزی از زاین
 .ق .هر 4194نیمه شعبان / -سنامحد احل 

 :755پرلش 
مررن تعررداد زایدی از آایت قرررآن کرررمی را در نظررر دارم کرره مررایلم اب فرسررتادن  !سررالم بررر انصررار خرردای متعررال

دهم این انمه مشا را به خدا سوگند می .تفسری آهنا را به دست آورم  به خدمت سید« درخواست»ی انمه
 .را به ایشان برسانید

 الرمحن الرحیم للّ ابسم 
 .م صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا  لّلها

قَاَل   :شودگریم و این آیه برامی ظاهر میها است که من اب قرآن استخاره میمدت !سرور و موالمی
ِلَك اْلَیْوَم  ِلَك أَسَ ْتَك آََيسُ َنا فَ َنِسیَتَدا وََكذَٰ  ،کردیمهچنان که تو آایت ما را فراموش می :دگوی) (1)سُنَسىَكذَٰ

َوئَا سَ ْقَربُوْا  :آیداین آیه می ،کنممی و هنگامی که برای ابر دوم قرآن را ابز (ایامروز خود فراموش گشته
یم نزدیک مشوید ات به مال یت ،جز به وجهی نیکوتر) (2)َأُشدَّهُ َماَل اْلَیِتیِم ِإئاَّ اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن َحَّتَّ یَ ْبُلَغ 

و کذلک الیوم »ترسم که عاقبتم من بسیار از این می ؟معنای آن چیست .(گاه که به حد بلوغش برسدآن
تقاضا دارم برامی دعا کنید که اب مشا ابشم و مشا را بر  !ای امام .ابشد (شدگانیامروز از فراموش)« تنسی

امر  ) «امارة ابلسوء» ولی نفس من ؛ز خدا هستممن فقط و فقط در پی اطاعت ا .اتن ایری دهمدمشنان
طور که اب انصار شوم مهانمن کشته می !ای امام !!است و دنیا هم پر از مکر و حیله (کننده به بدی

من به جهت  .کنم که برامی دعا فرماییبه حق خدای متعال از مشا مسئلت می .نزدیک به مشا چننی کردند
من  .مردود شوم ،ی ترسم این است که مبادا در امتحانرو شوم ولی مهها روبهدرس خواندن جمبورم اب اهل دنی

درصد یقنی  422اگر چه من  .تعالی مستجاب است للّ اولی دعای مشا ان شا   ،خطاکارم و دعامی حمجوب
س نف ،گرید و بعد از متام این دالیل روشنمی دارم که مشا بر حق هستید ولی گهگاهی شک و تردید مرا فرا

ای فرج اهلی و  ؛اتن التماس دعا دارمیو لذا از مشا برای اثبت ماندن بر والیت !ام قرابنی کنمخودم را نتوانسته
 !حجت خدا و قائم او

خداوند فرج مشا را تعجیل مناید  !ای سرورم ،پوزش ما را بپذیر ،گزاری به مشا دارمبر تقصریی که در خدمت
 !ایدو مشا را اب نصرت خویش اتیید فرم
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گویی نیازی به اپسخ ،اگر بر مشا دشوار است .آایت زایدی دارم که شرح و تفسری آهنا را خواستارم
 .ما را عفو کنید ،امیاز این که ابعث زمحت مشا شده .دانیم که مشا بسیار پرمشغله هستیدما می ؛نیست

 :در کتاب خدای متعال آمده است
4-  َِْبَغرْيِ ِعْلم  َویَ تَِّخَذَها ُهُزو ا ُأولَِئَك ََلُْم  للّ اَو احْلَِدیِ  لُِیِضلَّ َعن َلِبیِل َوِمَن النَّاِس َمن َیْشَتِي َل
و  ،مردم را از راه خدا گمراه کنند ،ات اب اندانی ،اندبعضی از مردم خریدار سخنان بیهوده) (1)مُِّدنیٌ َعَذاٌب 

های کسی است که سرایل  ،آای معنای آن (.ارکنندهنصیب اینان عذابی است خو  .گریندقرآن را به مسخره می
 (ره)و آای لقمان  ؟منظور از سخنان بیهوده چیست ؟آوردمبتذل و وسایل سرگرمی گمراه کننده فراهم می

 ؟کرده استداستان او اب آن جوان چه بوده و چرا وی را موعظه می ؟پیامرب بوده است
2-  ََوَقطَّْعَناُهُم اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َأْلَباط ا ُأََم ا َوَأْوَحْیَنا ِإََل  *اِبحْلَقِّ َوِبِه یَ ْعِدُلونَ  َوِمن قَ ْوِم ُموَلى ُأمٌَّ  یَ ْدُدون

ُكلُّ ُأََنس  ُموَلى ِإِذ اْلَتْسَقاُه قَ ْوُمُه َأِن اْضِرب بَِّعَصاَك احْلََجَر فَانَبَجَسْت ِمْنُه اثْ َنَتا َعْشَرَة َعْین ا َقْد َعِلَم  
َناُكْم مَّْشَربَ دُ  َوَما ظََلُموََن َولَ ِكن  ْم َوظَلَّْلَنا َعَلْیِدُم اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعَلْیِدُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَون ُكُلوْا ِمن طَیَِّباِت َما َرزَق ْ

َُْسُدْم  رفتار منایند و به عدالت گروهی از قوم موسی هستند که مردم را به حق راه می) (2)َیْظِلُمونَ َكانُوْا أَن
به او وحی   ،و چون قوم موسی از او آب خواستند ،بنی اسرائیل را به دوازده سبط تقسیم کردمی *کنندمی

و هر گروه آبشخور خویش را  ،از آن سنگ دوازده چشمه روان شد .کردمی که عصایت را بر سنگ بزن
ورید از این چیزهای اپکیزه که خب .شان مّن و سلوی انزل کردمیشان ساختیم و برایو ابر را سایبان ،بشناخت

چه کسانی ای کدام گروه بودند   (.و آانن به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم کردند ،امیبه مشا روزی داده
 ؟معنای آیه صد و شصت چیست ؟منایندکه مردم را به حق راه می

ِلَرُجل  مِّن قَ ْلَبنْیِ ِف َجْوِفِه  للّ امَّا َجَعَل  :معنای هر یک از این آایت چیست ،ی احزابدر سوره -9
َواِهُكْم وَ الاّل َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم   للّ اِمي ُسظَاِهُروَن ِمْنُدنَّ أُمََّداِسُكْم َوَما َجَعَل َأْدِعَیاءُكْم أَبْ َناءُكْم َذِلُكْم قَ ْوُلُكم ِِبَف ْ

فَِإن ِلَّْ سَ ْعَلُموا آاَبءُهْم فَِإْخَواُنُكْم ِف  للّ اِمِدْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد اْدُعوُهْم ِِلابَ  *یَ ُقوُل احْلَقَّ َوُهَو یَ ْدِدي السَِّبیلَ 
یِن َوَمَوالِیُكْم َولَْی َ  ُْور ا رَِّحیم ا للّ اَعلَْیُكْم ُجَناٌ  ِفیَما َأْخطَْأُُت ِبِه َوَلِكن مَّا سَ َعمََّدْت قُ ُلوُبُكْم وََكاَن  الدِّ النَِّبُّ  *َا

ُِْسِدْم َوَأْزَواُجُه أُمََّداسُ ُدْم َوُأْولُو اْْلَْرَحاِم بَ ْعُضُدْم َأْوََل بَِبْعض  ِف ِكَتاِب َأْوََل ابِ  ِمَن اْلُمْؤِمِننَی  للّ اْلُمْؤِمِننَی ِمْن أَن
َعُلوا ِإََل َأْولَِیاِمُكم مَّْعُروف ا َكاَن َذِلَك ِف اْلِكَتاِب  ْْ خدا در درون هیچ ) (3)ور اَمْسطُ َواْلُمَداِجرِیَن ِإئاَّ َأن سَ 
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اتن مادراتن قرار نداد و فرزندخواندگان ،خوانیداتن را که مادران خود میو زانن ،مردی دو قلب ننهاده است
گویید و سخن حق از آن خدا است و او است  اینها چیزهایی است که به زابن می .اتن نساخترا فرزندان

اگر پدرشان را  ،تر استبه انم پدرشان خبوانید که نزد خدا منصفانهپسرخواندگان را  *.منایدکه راه را می
مگر آن که به  ،اید ابکی نیستاگر پیش از این خطایی کرده ،برادران دینی و موالی مشا ابشند ،شناسیدمنی

پیامرب به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و  *.قصد دل اجنام داده ابشید و خدا آمرزنده و مهرابن است
زاننش مادران مؤمنان هستند و در کتاب خدا خویشاوندانی نسبی از مؤمنان و مهاجران به یکدیگر 

مگر آن که خبواهید به یکی از دوستان خود نیکی کنید و این حکم در کتاب خدا مکتوب  ،سزاوارترند
 (.است
 للّ ار ا َأن َیُكوَن ََلُُم اْلِْرَيَُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمن یَ ْعِص َوَرُلولُُه َأمْ  للّ اَوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َوئَا ُمْؤِمَن   ِإَذا َقَضى 

هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامربش در کاری ) (1)مُِّبین اَوَرُلوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلئا  
انی کند سخت در  هر که از خدا و پیامربش انفرم ،آهنا را در آن کارشان اختیاری ابشد ،حکمی کردند

 (.گمراهی افتاده است
 ْیثَاق ا َوِإْذ َأَخْذََن ِمَن النَِّبیِّنَی ِمیثَاقَ ُدْم َوِمنَك َوِمن نُّو   َوِإبْ َراِهیَم َوُموَلى َوِعیَسى اْبِن َمْرمَيَ َوَأَخذ ََن ِمْنُدم مِّ
و ابراهیم و موسی و عیسی بن مرمی  و از تو و از نوح ،و آن هنگام که از پیامربان پیمان گرفتیم) (2)َاِلیظ ا 

 ؟این پیمان سخت چیست (.ی آهنا پیمانی سخت گرفتیمو از مهه
 ََا  للّ اِطْعَن َوقَ ْرَن ِف بُ ُیوِسُكنَّ َوئَا سَ ََبَّْجَن سَ ََبَُّج اِْجَاِهِلیَِّ  اْْلُوََل َوَأِقْمَن الصَّاَلَة َوآِسنَی الزََّكاَة َوأ َوَرُلوَلُه ِإَّنَّ
رَُكْم  للّ ا یُرِیدُ  های خود مبانید و چنان که در و در خانه) (3)َسْطِدري ا لُِیْذِهَب َعنُكُم الّرِْجَ  َأْهَل اْلَبْیِت َویَُطدِّ

های خود را آشکار مکنید و مناز بگزارید و زکات بدهید و از خدا و زینت ،کردندزمان پیشنی جاهلیت می
خواهد پلیدی را از مشا دور کند و مشا را چنان که ابید اپک میخدا  ،ای اهل بیت ،کنید پیامربش اطاعت

 ؟شوندسوب میحم نیز جزو اهل بیت  آای مهسران پیامرب (.دارد
 َعِلیم اِبُكلِّ َشْيء   للّ اَوَخاَُتَ النَِّبیِّنَی وََكاَن  للّ امَّا َكاَن حُمَمٌَّد َأاَب َأَحد  مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّلوَل(4) 

او رسول خدا و خامت پیامربان است و خدا به هر چیزی داان  .پدر هیچ یک از مردان مشا نیست ،حممد)
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 (1)«ای علي أان وأنت أبوا هذه األمة» :چیست که فرمود  یامربپمعنای این سخن  ،در این صورت (.است
 (؟من و تو پدران این امتیم ،ای علی)

أََسْدُعوَن بَ ْعال  َوَسَذُروَن َأْحَسَن  :ی صافات چیستدر سوره  معنای سخن حضرت الیاس -1
 (.؟گذاریدمی خوانید و هبرتین آفرینندگان را واآای بعل را به خدایی می) (2)اْْلَاِلِقنیَ 

 :چیست ،آمده است« ص»ی که در سوره یمانسلمعنای این سخن خدا درابره حضرت  -2
 ِفَ َقاَل ِإّّنِ َأْحَبْبُت  *ِإْذ ُعِرَ  َعَلْیِه اِبْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اِْجَِیادُ  *ْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّابٌ َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُلَلْیَماَن ن

َِْق َمْسح ا اِبلسُّوِق َواْْلَْعَناقِ  *ُحبَّ اْْلَرْيِ َعن ِذْكِر َرِبِّ َحَّتَّ سَ َواَرْت اِبحلَِْجابِ  فَ َتنَّا َوَلَقْد  *رُدُّوَها َعَليَّ َفَط
ا ُثَّ َأََنبَ  ْن بَ ْعِدي  *ُلَلْیَماَن َوأَْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِلیِِّه َجَسد  ِْْر ِل َوَهْب ِل ُمْلك ا ئاَّ یَنَبِغي ِْلََحد  مِّ قَاَل َربِّ اْا

گاه  آن *به خدا داشت و روی ،ای بودچه نیکو بنده ،سلیمان را به داوود عطا کردمی) (3)اْلَوهَّابُ ِإنََّك أَنَت 
من دوستی این اسبان را اب اید  :گفت *که به هنگام عصر اسبان تیزرو را که ایستاده بودند به او عرضه کردند

پس به بریدن  ،آن اسبان را نزد من ابزگردانید *ی غروب پوشیده شدپروردگارم بگزیدم ات آفتاب در پرده
 *ختت او جسدی را افکندمی و او روی به خدا آوردما سلیمان را آزمودمی و بر  *ها و گردنشان آغاز کردساق

که تو  ،مرا بیامرز و مرا ملکی عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد !ای پروردگار من :گفت
 (.ایخبشاینده

َتَن َعَلى  :معنای این آایت چیست -6  للّ اِبَك َوََيُْح ََيِْتْم َعَلى قَ لْ  للّ اَكِذاب  فَِإن َیَشِأ   للّ اَأْم یَ ُقوُلوَن اف ْ
اگر خدا  .بنددگویند که بر خدا دروغ میای می) (4)الصُُّدورِ اْلَباِطَل َوُيُِقُّ احْلَقَّ ِبَكِلَماسِِه ِإنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت 

او به هر  ،گرداندکند و حق را اثبت میو خدا اب کلمات خود ابطل را حمو می ،هندخبواهد بر دل تو مهر می
َوالَِّذیَن اْلَتَجابُوا ِلَرهبِِّْم َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرن بَ ْیَنُدْم َوَِمَّا  (.گذرد داان استها میچه در دل
َناُهْم  ُِْقونَ َرزَق ْ ی گزارند و کارشان بر اپیهگویند و مناز میو آانن که دعوت پروردگارشان را اپسخ می) (5)یُن

 (.دکننامی انفاق میز آن چه به آهنا روزی دادهمشورت اب یکدیگر است و ا
و برای او از میان ) (6)مُِّبنیٌ  َكُْورٌ لَ  نَسانَ اْلِ  نَّ إِ  ُجْزء ا ِعَباِدهِ  ِمنْ  هُ لَ  َوَجَعُلوا :این به چه معنا است -5
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 ال  َمثَ  لِلرَّمْحَنِ  َضَربَ  َحُدُهم ِبَاأَ  رَ ُبشِّ  اذَ إِ َو  ،(آدمی به آشکارا انسپاس است ،بندگانش فرزندی قائل شدند
و چون به یکی از آهنا ) (1)ُمِبنی   ارْيُ  اْلَِْصِامَ  ِف  احْلِْلَیِ  َوُهوَ  ِف  یُ َنشَّأُ  َأَوَمن *ِظیمٌ كَ  َوُهوَ  ُمْسَودًّا َوْجُدهُ  َظلَّ 
فرو رویش سیاه گردد و خشم خود  ،ی تولد مهان چیزی را بدهند که به خدای رمحان نسبت داده استمژده

 .(؟!از آِن خدا است ،گرددآای کسی که به آرایش پرورش ایفته و در هنگام جدال آشکار منی *خورد
َن اِجِْنِّ َیْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فَ َلمَّا َحَضُروُه قَالُوا  :ی احقاف آمدهدر سوره -0 َْر ا مِّ َنا ِإلَْیَك نَ  َوِإْذ َصَرف ْ

ْعَنا ِكَتااب  أُنِزلَ  *ََلٰ قَ ْوِمِدم مُّنِذرِینَ أَنِصُتوا فَ َلمَّا ُقِضَي َولَّْوا إِ  ق ا لَِّما  قَاُلوا ََي قَ ْوَمَنا ِإَنَّ َسَِ ِمن بَ ْعِد ُموَلى ُمَصدِّ
ِْْر َلكُ  للّ اََي قَ ْوَمَنا َأِجیُبوا َداِعَي  *بَ نْیَ َیَدْیِه یَ ْدِدي ِإََل احْلَقِّ َوِإََل َطرِیق  مُّْسَتِقیم   م مِّن ُذنُوِبُكْم َوآِمُنوا ِبِه یَ ْغ

ْن َعَذاب  أَلِیم   فَ َلْیَ  ِبُْعِجز  ِف اْْلَْرِ  َولَْیَ  َلُه ِمن ُدونِِه َأْولَِیاُء ُأولَِٰئَك ِف  للّ اَوَمن ئاَّ ُيُِْب َداِعَي  *َوُيُِرُْكم مِّ
 :حضرتش رسیدند گفتند چون به ،و گروهی از جن را نزد تو روانه کردمی ات قرآن را بشنوند) (2)مُِّبنی  َضاَلل  

ما کتابی  ،ای قوم ما :گفتند *دهندگانی نزد قوم خود ابزگشتندچون به اپاین آمد مهانند بیم ،گوش فرا دهید
 *منایدکند و به حق و راه راست راه میهای پیشنی را تصدیق میکتاب ،شنیدمی که بعد از موسی انزل شده

اتن را بیامرزد و مشا سخ گویید و به او امیان بیاورید ات خدا گناهانی به خدا را اپکنندهاین دعوت ،ای قوم ما
تواند در روی زمنی از منی ،کننده جواب نگویدو هر کس که به این دعوت *را از عذابی دردآور در امان دارد

ان چه یداستان این جنی (.خدای بگریزد و او را جز خدا هیچ ایوری نیست و در گمراهِی آشکاری است
 ؟اندای نکردهنیز اشاره  و چرا به دعوت حضرت عیسی ؟ودهب

َوِمْنُدم مَّن َیْسَتِمُع ِإلَْیَك َحَّتَّ ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَك قَاُلوا لِلَِّذیَن ُأوُسوا اْلِعْلَم  :معنای این آیه چیست -3
ْ ا ُأْولَِئَك الَِّذیَن طََبَع  ات  ،دهندبعضی به تو گوش می)  (3)َأْهَواءُهمْ َواس ََّبُعوا  َعَلى قُ ُلوهِبِمْ  للّ اَماَذا قَاَل آِن

خدا بر  ؟گفتاین چه سخنانی بود که می :پرسندگاه که از نزد تو بریون روند از دانشمندان میآن
 ؟اندکارآای یعنی آهنا بسیار فراموش (.اندهایشان مهر هناده است و از پی هواهای خود رفتهدل

َهْل َأاَتَك َحِدیُ  َضْیِف  ؟چه بود و چرا او از آهنا بیمناک شد  یمابراهن داستان مهما -42
 *فَ َراَغ ِإََل َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجل  َسَِنی   *ِإْذ َدَخُلوا َعَلْیِه فَ َقاُلوا َلاَلم ا قَاَل َلاَلٌم قَ ْوٌم مُّنَكُرونَ  *ِإبْ َراِهیَم اْلُمْكَرِمنیَ 
َبَلِت اْمَرأَسُُه ِف َصرَّة   *فََأْوَجَ  ِمْنُدْم ِخیَْ   قَاُلوا ئَا ََتَْف َوَبشَُّروُه ِبُغاَلم  َعِلیم   *َل َأئَا ََتُْكُلونَ فَ َقرَّبَُه ِإلَْیِدْم قَا فَأَق ْ
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ِلِك قَاَل رَبُِّك ِإنَُّه ُهَو احْلَِكیُم  *َفَصكَّْت َوْجَدَدا َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقیمٌ  آای داستان مهماانن  ) (1)اْلَعِلیمُ قَاُلوا َكذَٰ
 مشا مردمی ،سالم :گفت .سالم :گاه که نزد او آمدند و گفتندآن *؟گرامی ابراهیم به تو رسیده است

طعام را به نزدشان گذاشت و   *ی فرهبی آورددر هنان و شتاابن نزد کسان خود رفت و گوساله *!ایدانشناخته
و زنش  *ده دادندو او را به فرزندی داان مژ  ،مرتس :گفتند ،و از آهنا بیمناک شد *؟خوریدچرا منی :گفت

پروردگار تو این چننی گفته است و او  :گفتند *من پریزنی انزامی :زد و گفت صورت خودفرایدزانن آمد و بر 
 (.حکیم و داان است

و آمسان را به نریو )  (2)َلُموِلُعونَ َوالسََّماَء بَ َنْیَناَها ِِبَْید  َوِإَنَّ  ؟در این آیه چیست« ِِبید»معنای  -44
 (.برافراشتیم و حقا که ما تواانییم

و به انصاری که اطرافت هستند   سالم مرا به پدرت !خداوند به هبرتین اپداش مشا را جزا دهد !سرورم
 .کنیممشا را به آهنا سفارش می ،خورمیما به مشا غبطه می ،اتنخوشا به حال :برسان و به آهنا بگو

 عیسی ر امارات امّ  :فرستنده 

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
 ولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب ِبَغرْيِ ِعْلم  َویَ تَِّخَذَها ُهُزو ا أُ  للّ اَوِمَن النَّاِس َمن َیْشَتِي ََلَْو احْلَِدیِ  لُِیِضلَّ َعن َلِبیِل
و قرآن را  ،ات اب اندانی مردم را از راه خدا گمراه کنند ،اندبعضی از مردم خریدار سخنان بیهوده) (3)مُِّدنٌی 

غنا و جدل اهل ابطل اب  ،از مجله سخنان بیهوده (.نصیب اینان عذابی است خوارکننده ،گریندبه مسخره می
 .های پیامربان و اوصیا استدعوتضد  ها براهل حق و القای شبهه

او دارای  ؛خدا نه یکی از خلفای اهلی بر زمینش است و نه پیامربی فرستاده شده از جانب  لقمان
 .شده استمقام نبوت بوده و حکیمی بوده که حکمت بر او وحی می

ور من است و او و او ای !خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند و بر حق استوار و اثبت قدم بدارد
 .دوست شایستگان است
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
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 1.ق .هر 4192حمرم احلرام /  –امحد احلسن 
 :753پرلش 

 و برکاته للّ االسالم علیکم و رمحة  !میانی امحد احلسن ،سرورم
اما  . پس از تو ابدو صلوات و سالم خدا بر پدران معصوم تو و بر مادرت زهرا و بر تو و بر مهدینیِ 

 ....بعد
آای این آیه به مهنی صورت بر حضرت  ؛آیدای است که در پی میسؤال من در مورد آیه :سؤال اول

 ؟و منظور از اهل بیت در آن چه کسانی هستند ؟تفسری آن چیست ؟انزل شده است حممد
 َن النَِّساء ِإِن اس ََّقْیُُتَّ َفاَل ََتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فَ َیْطَمَع الَِّذي ِف قَ ْلِبِه َمَرٌ  َوقُ ْلَن ََي ِنَساء النَِّبِّ َلْسُُتَّ َكَأَحد  مِّ

 للّ اِطْعَن َوقَ ْرَن ِف بُ ُیوِسُكنَّ َوئَا سَ ََبَّْجَن سَ ََبَُّج اِْجَاِهِلیَِّ  اْْلُوََل َوَأِقْمَن الصَّاَلَة َوآِسنَی الزََّكاَة َوأَ  *قَ ْوئا  مَّْعُروف ا
َا یُرِیُد َوَرلُ  رَُكْم َسْطِدري ا للّ اوَلُه ِإَّنَّ َواذُْكْرَن َما یُ ْتَلى ِف بُ ُیوِسُكنَّ ِمْن  *لُِیْذِهَب َعنُكُم الّرِْجَ  َأْهَل اْلَبْیِت َویَُطدِّ
اگر از خدا  ،یستیدمشا مهانند دیگر زانن ن ،ای زانن پیامرب) (2)َخِبري اَكاَن َلِطیْ ا   للّ اَواحلِْْكَمِ  ِإنَّ  للّ اآََيِت 
و سخن پسندیده  ،پس به نرمی سخن مگویید ات آن مردی که در قلب او مرضی هست به طمع افتد ،برتسید
های خود را آشکار زینت ،کردندهای خود مبانید و چنان که در زمان پیشنی جاهلیت میو در خانه *بگویید

خواهد پلیدی خدا می ،ای اهل بیت ،اطاعت کنید مکنید و مناز بگزارید و زکات بدهید و از خدا و پیامربش
های مشا آن چه از آایت خداوند و حکمت در خانه* را از مشا دور کند و مشا را چنان که ابید اپک دارد

 (.به درستی که خداوند لطیف و خبری است .اید کنید ،شودخوانده می
َوبَ رََكاسُُه  للّ اَرمْحَُت  للّ اسَ ْعَجِبنَی ِمْن َأْمِر أَ  :در این آیه منظور از اهل بیت چه کسانی هستند :سؤال دوم

یٌد  یدٌ َعَلْیُكْم َأْهَل اْلَبْیِت ِإنَُّه محَِ رمحت و برکات خدا بر مشا اهل  ؟کنیآای از فرمان خدا تعجب می) (3)َّمَِّ
 (.او ستودنی و بزرگوار است ،این خانه ارزانی ابد

 ؟منت آن چیست ؟آای حدیث کسا صحیح است :سؤال سوم
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 امحد ر امارات :فرستنده

 :اپلخ
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 الرمحن الرحیم للّ ابسم 
 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ واحلمد 

ا به مهان صورت که انزل هیچ کسی مدعی نیست که آهن ،ها و آایت قرآندر خصوص ترتیب نزول سوره
ی مسلماانن اثبت شده است برای مهه ،های قرآناختالف ترتیب سوره !مگر جاهل ؛شده مرتب گشته است

در این خصوص  .ها وجود داردحداقل بیش از یک چینش برای آایت و سوره ،های صحابهو طبق قرآن
 .مراجعه منایید ،ه در این ابب روایت شده استتوانید به کتبی که در موضوع اتریخ قرآن نوشته و آن چه کمی

خدای متعال  .در این دو آیه تدبر منا ،در خصوص چینش آایت و این که ترتیب آهنا طبق نزول نیست
ُِْسِدنَّ َأْربَ َعَ  َأْشُدر  َوَعْشر   :فرمایدمی ا فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُدنَّ َوالَِّذیَن یُ َتَوف َّْوَن ِمنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواج ا یَ َتَبَّْصَن ِِبَن

ُِْسِدنَّ اِبْلَمْعُروِف وَ  کسانی که از مشا مبریند و ) (1)َخِبريٌ ِبَا سَ ْعَمُلوَن  للّ اَفاَل ُجَناَ  َعَلْیُكْم ِفیَما فَ َعْلَن ِف أَن
 ،ر آمدشان به سو چون مدت ،آن زانن ابید که چهار ماه و ده روز انتظار بکشند ،زاننی بر جای گذارند

کنید که خدا به کارهایی که می ،بر مشا گناهی نیست ،ی خویش کاری شایسته و درخور کردنداگر درابره
 (.آگاه است

َْزَواِجِدم مََّتاع ا ِإََل احْلَْوِل َارْيَ ِإْخَراج   :فرمایدو نیز می ِإْن فَ  َوالَِّذیَن یُ َتَوف َّْوَن ِمنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواج ا َوِصیَّ   ْلِّ
ُِْسِدنَّ ِمن مَّْعُروف  وَ  مردانی از مشا که ) (2)َحِكیٌم َعزِیٌز  للّ اَخَرْجَن َفاَل ُجَناَ  َعَلْیُكْم ِف َما فَ َعْلَن ِفَ أَن

ی زانن خود وصیت کنند که خمارج آهنا را به مدت یک سال درابره ابید ،گذارندمریند و زاننی بر جای میمی
ای برای در مورد تصمیمی که به حنو شایسته ،پس اگر خود خارج شوند ،شان نکنندجبدهند و از خانه اخرا 

 (.و خدا غالب و حکیم است ،گناهی بر مشا نیست ،گریندخود می
 .ی زنری اسرت کره شروهرش وفرات کررده اسرتّدهاین آایت مربوط به ع .اندی مذکور انسخ و منسوخدو آیه

طور کره در دیرن حنیرف ابراهیمری چنرنی مقررر بروده مهران ،ل مترام ابشردیرک سرا ،کره عردهدر ابتدا حکم این بود  
انسررخ  291ی مشرراره آیرره ،در نتیجرره .چهررار مرراه و ده روز گشررت ،ّدهد و عررسررپس ایررن حکررم نسررخ شرر .اسررت

پریش از آیره منسروخ قررار دارد در حرالی کره اگرر مشرا در  ،ی بقررهی انسخ در سرورهیعنی آیه ؛است 212ی آیه
منسروخ ابیرد برر انسرخ مقردم  ،درخرواهی ایفرت کره در ابب نرزول آایت ،نظرر بره خررج دهریاین خصروص دقرت 

مهنی موضوع  .اندی بقره طبق نزول مرتب نشدهی سورهگردد که این دو آیهبنابراین برای مشا آشکار می .ابشد
ام آایت آن طبرق متر ،قطع مدعی شد قرآنی که امروزه در دسرتس مرا اسرت طوربهتوان دلیلی کافی است که منی
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 .تنزیل چینش شده است
َا یُرِیُد  :یآیه .ه کردم ات مطلب بعدی روشن شودئاین مقدمه را ارا لُِیْذِهَب َعنُكُم الّرِْجَ  َأْهَل  للّ اِإَّنَّ
رَُكْم  ید خواهد پلیدی را از مشا دور کند و مشا را چنان که ابخدا می ،ای اهل بیت) َسْطِدري ااْلَبْیِت َویَُطدِّ

مکان  ،در واقع طبق نزول مرتب نشده است و این مکان ،ایکه مشا در مورد آن سؤال کرده (دارداپک 
آیه را  ،ختصیص داده و حضرت  ی علی و فاطمهاین آیه را به خانه  یامربپضمنا   .صحیح آن نیست

دلیلی بر تعمیم آن  ،ستلذا حال که پیامرب آن را ختصیص داده ا .کرده استی آهنا قرائت میبر در خانه
 !جوییمگر از سر عناد و ستیزه ،وجود ندارد

یٌد  للّ اَرمْحَُت  للّ اقَاُلوْا أَسَ ْعَجِبنَی ِمْن َأْمِر  ولی این آیه که یدٌ َوبَ رََكاسُُه َعَلْیُكْم َأْهَل اْلَبْیِت ِإنَُّه محَِ  (1)َّمَِّ
او ستودنی  ،خدا بر مشا اهل این خانه ارزانی ابد رمحت و برکات ؟کنیآای از فرمان خدا تعجب می :گفتند)

  دخرت عموی ابراهیم ،هر دو از یک خانه بودند و ساره ابراهیم و مهسرش ساره ،(و بزرگوار است
 .بود

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن

 :759پرلش 
 .اب تشکر ؟چیست« حم عسق ،یس ،حم»های تفسری آایت ابتدایی سوره

 مشس الصباح ر عراق :فرستنده 

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
که در ابتدای ای  معنای حروف مقطعه ،در کتاب متشاهبات :خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند

کنم آن چه در این کتاب نوشته شده است را مطالعه  از مشا خواهش می .امها آمده است را بیان منودهسوره
 :به دست آورید ،توانید آجنا پرسش و اپسخ مربوط به آن را که در مهنی زمینه مطرح شده استمی .کنید

 ؟عنا استها آمده به چه مای که در ابتدای سورهحروف مقطعه :سوال
 .«یس ،حم ،املر ،اِل» :فرمایدخدای تعالی می :اپسخ
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ی حروف و خنستنی آهنا و اولنی چیزی است که بعد اصل و اپیه« الف»  یعنی فاطمه زهرا :الف
 حرف فاطمه زهرا ،و این ؛ایبندو سایر حروف نیز از آن ترکیب می ،از نقطه به وجود آمده است

ای امحد لوالک ملا خلقت » :دای سبحان در مورد او فرموده استبه نقل از خ) یامربپاست که )
ها آمسان ،اگر تو نبودی !ای امحد) (1)«و لو ال فاطمه ملا خلقتکما ،و لو ال علی ملا خلقتک ،االفالک

 (.منودمو اگر فاطمه نبود مشا دو تن را خلق منی ،کردمو اگر علی نبود تو را خلق منی ،کردمرا خلق منی
 یعنی  و بر حرف حممد« ل» بر حرف علی یعنی« ا» یعنی  حرف زهرا ،ین در این مقامبنابرا

پیشی گرفته  (منودماگر فاطمه نبود مشا دو تن را خلق منی)« لو ال فاطمه ملا خلقتکما» برای بیان« م»
و اگر معرفت وجود  ،وجود نداشت ،یعنی اگر آخرت که حمل جتلی معرفت حقیقی است ؛است

َوَما َخَلْقُت اِجِْنَّ  :خداوند آهنا را آفرید ات بدانند و بشناسند ؛شدندخملوقات آفریده منی ،نداشت
نَ  ِإئاَّ   (.جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریدم) (2)َیْعُبُدونِ لِ َواْلِ

 .ابطن آن  درب است و فاطمه ،در ظاهر  هر چند علی ،است  متعلق به علی :الم
 یعنی« ال» :شودشکل آهنا این گونه می ،اگر این دو اب هم ترکیب شوند ؛دقت کن «ل» و« ا» هب

« ال» این .احاطه دارد« ا»ظاهر و آشکار است و بر « ل» پس ؛شودنوشته می« ل»در ابطن « ا»
« للّ االه اال  ال»ی توحید یعنی ابشد و مهان است که کلمهبه معنی رد و نپذیرفنت حاکمیت مردم می

ی نپذیرفنت حاکمیت مردم و مهان انقالب حسینی است که بر اپیه« ال» این .شود آن آغاز مینیز اب
که ابطن آن   یعنی حسنی« ال» ای« للّ اال اله اال »پس  .براپداری حاکمیت خدا شکل گرفت

و نربد اب ظاملنی  (قدرت)طلب هدایت برای ستمگران است و ظاهرش علی  و (رمحت)فاطمه 
 :یعنی به قدرت خداوند سبحان اشاره دارد ،پیچیده شده اب قدرت است الفِ مهان  المیرا ز  ؛ابشدمی
 احْلَِدیدَ َوأَلَنَّا َلُه(3) ( آهن را برایش نرم کردمیو.)  رمحت برای مؤمنان و « ا»مهچننی ابطن آن

چننی  ی رواایتدر برخ .اندنقمت و عذاب برای کسانی است که به قائم کفر ورزیده« ل» ظاهرش
است و این لقب بنی  (ی زمنیجنبنده)« دابة االرض» طالب ایمهان علی بن ابی ،قائم تعبری شده که

 .ابشدمشرتک می  طالبقائم و علی بن ابی
 قوس صعود است و به شکل واو برعکس« میم» .ابر در قرآن تکرار شده است  45حممد  :میم
 .ابشدمی ()
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 .است  حسن :را 
 .است  حسنی :حا 

 .ابشدمی  حضرت مهدی :و سنی
 .زیرا ای  در اینجا به خامته کار اشاره دارد ،«س» یعنی اپاین امر :یس

  آلپنج تن  ییندهمنا ینهبرت   یچرا که مهد  به تعداد اصحاب کسا ،پنج ابر تکرار شده سنی
 .است  کسا

 :این حروف عبارتند از بنگر ،که در آن سه حرف وجود دارد (للّ اال اله اال ) ی توحیدبه کلمه
به معنای اثباِت اثبت است زیرا اولنی « هر» و اما ؛را شناختی« الم» و« الف» .«رهو  الم ،الف»

برای اثبات اثبت و بیان وجود و معرفت و شهود آن « هر» پس .ابشداسم اعظم می« هو» حرف از
چرا که خدای سبحان شاهد غایب  ابشدنیز بیانگر غیبت او و عدم ادراک او می« واو» .ابشدمی

 .است
پس حممد  ،شناخته شده خدا ، ی حممدبه وسیله .دلیل شهود و معرفت است« هر»بنابراین 

 (.امیما برای تو پریوزی منااینی را مقرر کرده)مُِّبین ا )ِإَنَّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتح ا  :صاحب فتح املبنی است
 .و خدای سبحان شناخته شده و او شهر کماالت اهلی استی ااست زیرا به وسیله« ها » پس او

 ،فاطمه» :که عبارتند از است« هر» و« ل» ،«ا» توحید هم مبتنی بر این حروف سه گانه یعنی
 «علی و حممد

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن 

 :791پرلش 
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 رب العاملنی للّ احلمد 
 .و الصالة و السالم علی اشرف اخللق حممد و آله الطاهرین االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا  

سالم و رمحت و برکات اهلی بر مشا و بر اهل بیت مشا  !ای قائم آل حممد و میانی آهنا !سرور و موالی من
 !ابد

ََثّنَ اثْ َننْیِ ِإْذ ُُهَا ِف اْلغَاِر ِإْذ یَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه ئَا ََتَْزْن  :چیستمعنای این آیه  .عذر مرا پذیرا ابش سرورم
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خدا اب  ،اندوهگنی مباش :گفتیکی از آن دو هنگامی که در غار بودند به مهراهش می) (1)َمَعَنا للّ اِإنَّ 
 ؟بوده است  قحافه در غار مهراه پیامرب اکرمو آای این درست که ابن ابی (!ما است

ما  ،از مشا خواهشمندمی اببت کواتهی در کار خدا .خداوند از آل حممد برترین جزا را به مشا عنایت فرماید
هامیان را استوار بدارد و از گناهان ما درگذرد که او بر هر را معذور بداری و برای ما دعا منایی که خداوند گام

 .چیزی تواان است
للّ ا َهَداَنَ َوَما ُكنَّا لِنَ ْدَتِدَي َلْوئَا َأْن  َداََن َِلََذاالَِّذي هَ  للّ  احْلَْمدُ و(2) ( سپاس خدایی را که ما را به این

 .(ایفتیمراه رهربی کرد و اگر ما را رهربی نکرده بود راه خویش را منی
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 حیدر املوسوی ر عراق :فرستنده

 :اپلخ
 لرمحن الرحیما للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
 ْن ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذیَن َكَُْروْا ََثّنَ اثْ َننْیِ ِإْذ ُُهَا ِف اْلَغاِر ِإْذ یَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه ئَا ََتْزَ  للّ اِإئاَّ سَنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه
َلى وََكِلَمُ   للّ اَمَعَنا فَأَنَزَل  للّ اِإنَّ  ْْ ِهَي  للّ اَلِكیَنَتُه َعَلْیِه َوأَیََّدُه ِبُُنود  ِلَّْ سَ َرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَ  الَِّذیَن َكَُْروْا السُّ

یکی از  ،ردند خدا ایریش کردگاه که کافران بریونش کآن ،اگر مشا ایریش نکنید) (3)َحِكیمٌ َعزِیٌز  للّ ااْلُعْلَیا وَ 
خدا به دلش  .خدا اب ما است ،اندوهگنی مباش :گفتآن دو به هنگامی که در غار بودند به مهراهش می

زیرا کالم  ،و کالم کافران را پست گردانید ،دیدید اتییدش کردآرامش خبشید و اب لشکرهایی که مشا آن را منی
 .(خدا ابال و خداوند پریوزمند و حکیم است

بلکه متضمن  ،مدح و ثنایی به مهراه ندارد ،در غار بود  یامربپاین آیه نه تنها برای کسی که مهراه 
 للّ افَأَنَزَل  انزل شد آرامش فقط بر پیامرب ،در این رویداد .مذمت و نکوهشی آشکار برای او است

 فقط برای اتیید پیامرب انزل گشتند ،و فرشتگان که لشکراین خدایند (خدا به دلش آرامش خبشید) َلِكیَنَتهُ 
 َّْسَ َرْوَهاَوأَیََّدُه ِبُُنود  ِل (دیدید اتییدش کردو اب لشکرهایی که مشا آن را منی)  و این به معنای خارج شدن

 ،اندبوده  یامربپزیرا در جاهای دیگر که مسلماانن بسیاری مهراه  ؛ی امیان استفرد مهراِه پیامرب از دایره
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 .اختصاص نیافته است  یامربپبر گروهی از مسلماانن ای مؤمنان انزل شده و این آرامش فقط به  آرامش
ی آرامش و لشکراین نبوده ی اتیید به وسیلهشایسته  یامربپکسی جز  ،بر این اساس دانستیم که در غار

اند که اب آن حضرت بوده  دهد که چگونه آرامش بر پیامرب و مؤمنانیاین متون قرآنی به مشا نشان می .است
 طوربهاند بدون این که گشتهفرود آمده است و چگونه لشکراینی برای اتیید پیامرب و مؤمنان مهراهش انزل می

 .اختصاص داشته ابشد پیامرب احنصاری به
 سَ َرْوَها َوعذََّب الَِّذیَن َكَُْروْا َوَذِلَك َجَزاء َلِكیَنَتُه َعَلى َرُلوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَی َوأَنَزَل ُجُنود ا ِلَّْ  للّ اُثَّ أََنزَل 

گاه خدا آرامش خویش را بر پیامربش و بر مؤمنان انزل کرد و لشکراینی که آهنا را آن) (1)اْلَكاِفرِینَ 
 (.و این است کیفر کافران ،دیدید فرو فرستاد و کافران را عذاب کردمنی
 یََّ  اِْجَاِهِلیَِّ  فَأَنَزَل ِإْذ َجَعَل الَِّذیَن َكَُْروا َلِكیَنَتُه َعَلى َرُلوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَی  للّ اِف قُ ُلوهِبُِم احْلَِمیََّ  محَِ

یم  گاه که کافران تصمآن) (2)َعِلیم اِبُكلِّ َشْيء   للّ اَوأَْلَزَمُدْم َكِلَمَ  التَّْقَون وََكانُوا َأَحقَّ هِبَا َوَأْهَلَدا وََكاَن 
خدا نیز آرامش خود را بر دل پیامربش و مؤمنان فرو  ،بسپارند -تعصب جاهلی -گرفتند که دل به تعصب

 (.تر بودند و خدا بر هر چیزی داان استفرستاد و به تقوی الزامشان کرد که آانن به تقوی سزاوارتر و شایسته
و این مؤمنان  ،مؤمنانی بودند  امربیپبه مهراه  ،هادر این موقعیت :در این موضوع به دقت تدبر کنید

 (،ی آهنابرخی از افرادی که مهراه حضرت بودند و نه مهه) دادندمی قسمتی از مهراهان آن حضرت را تشکیل
ابیست الزاما  آرامش می ،بودمؤمن می ،بنابراین اگر کسی که در غار بود ؛اندزیرا آهنا سزاوار چننی چیزی بوده

 .ها بر مؤمننِی مهراِه پیامرب خدا فرود آمده بودسایر موقعیت طور که درمهان ؛مدآبر او نیز فرود می
خداوند اب ما  قطعا   !نرتس) َمَعَنا للّ ائَا ََتَْزْن ِإنَّ  اگر کسی گمان برد سخن رسول خدا به مهراهش

ی خدای به این فرموده .در واقع سخنی ایوه بر زابن رانده است ،رودمدحی برای این مهراه به مشار می (است
یَ ْعَلُم َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِ  َما َیُكوُن ِمن َّنََّْون َثاَلثَ   ِإئاَّ ُهَو رَابُِعُدْم  للّ اَأِلَْ سَ َر َأنَّ  :متعال بنگر

َو َمَعُدْم أَْیَن َما َكانُوا ُثَّ یُ َنبُِّئُدم ِبَا َعِمُلوا یَ ْوَم َوئَا ََخَْس   ِإئاَّ ُهَو َلاِدُلُدْم َوئَا َأْدََن ِمن َذِلَك َوئَا َأْكَثَر ِإئاَّ هُ 
 ؟داندها و زمنی است میبینی که خدا هر چه را که در آمسانآای منی) (3)َعِلیمٌ ِبُكلِّ َشْيء   للّ ااْلِقَیاَمِ  ِإنَّ 

ج نفر نباشند مگر آن که خداوند هیچ سه نفر اب هم جنوا نکنند مگر آن که خداوند چهارمنی آهنا و هیچ پن
ششمنی آهنا است و نه کمرت از این هر جا که ابشند مگر خدا اب آهنا است و نه بیشرت از این مگر آن که 
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کند زیرا خدا بر مهه چیز آگاه آگاه می ،اندسپس مهه را در روز قیامت به کارهایی که کرده ،خدا اب آهنا است
 :چه آهنا متوجه بشوند و چه متوجه نشوند ،زد که خدا اب مهگان استسااین برای مشا روشن می (.است
 َمَعُدمَوئَا َأْدََن ِمن َذِلَك َوئَا َأْكَثَر ِإئاَّ ُهَو. آن را  ،دارای است که مؤمنان یقنیحقیقت اثبت شده ،این
این حقیقت را برای غافل و انآگاه بود و پیامرب  ،بنابراین روشن شد که آن شخص موجود در غار ؛دانندمی

سازد که او این حقیقت را فرا نگرفته و ی آیه آشکار میماندهولی ابقی ،او گوشزد کرد ات شاید آن را درایبد
مهچننی  .پس آرامش بر او انزل نشد بلکه فقط بر پیامرب انزل گشته است ؛از غفلت خود بیدار نشده است

مؤمن   یامربپبه جز  ،تر در غاربه بیان روشن .وده استفقط خمتص پیامرب ب ،ی لشکراینوسیله اتیید به
اب توجه به مطالبی که پیشرت  رر ،اما این توصیف که وی ایر و مصاحب پیامرب بوده .دیگری وجود نداشته است

پیامرب اب قوم خود که به او کافر  .کنم هیچ فرد عاقلی آن را مدح و ثنایی به مشار آوردگمان منی گذشت
َْكَُّروْا َما ِبَصاِحِبِدم مِّن ِجنَّ   ِإْن ُهَو ِإئاَّ َنِذیٌر  :مصاحبت داشته است بودند نیز آای فکر ) (1)مُِّبنیٌ َأَوِلَْ یَ َت

 (.؟ی آهنا استاند که در ایرشان نشانی از دیوانگی نیست و او آشکارا بیم دهندهنکرده
مهدم فردی مؤمن بوده که او را نصیحت  به کافری اشاره کرده که ایر و ،قرآن در بیش از یک موقعیت

 :کرده استمی
 َُّْر اوََكاَن َلُه ََثٌَر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُُيَاِورُُه َأََن َأْكَثُر ِمنَك َمائا  َوَأَعز به  ،حاصل از آن بود) (2)نَ 

 (.رمپریوزت ،از تو بیشرت و به افراد ،من به مال :کرد گفتگو میودوستش که اب او گفت
 رَُجال  قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُُيَاِورُُه َأَكَْْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمن سُ َراب  ُثَّ ِمن نُّْطَْ   ُثَّ َلوَّاَك(3) (  دوستش

آای بر آن کس که تو را از خاک و سپس از نطفه بیافرید و به صورت  :کرد گفتگو میوکه اب او گفت
 (.؟ایشدهکافر  ،استوار کرد ،مردی

 للّ اِإْذ یَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه ئَا ََتَْزْن ِإنَّ  :اگر آن نصیحتی که در غار بوده است یعنی ،در هبرتین حالت
خدا اب ما  !اندوهگنی مباش :گفتیکی از آن دو به هنگامی که در غار بودند به مهراهش می) َمَعَنا

برای مهراهش به این معنی که هر دو نصیحتی  ،تالذکر گذشمانند نصیحتی ابشد که در آایت فوق !(است
به هر حال  ،ابشد ،و تالشی برای جدا کردن او از غفلتی که در آن فرو رفته است و ایدآوری خدا به او

ی فخر و مباهاتی برای او چه برسد به این که خبواهد منقبت و مایه ،هیچ دلیلی بر مدح این مهراه نیست
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 (.اندچننی گمان کردهای طور که عدهمهان)ابشد 
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن
 :790پرلش 

 الرمحن الرحیم للّ ابسم  
 .علی حممد و آله االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا   للّ او صلی  للّ احلمد  ،رب العاملنی للّ و احلمد 

 !سال نو بر مشا مبارک ابد ،به مناسب عید فطر .م علیکمالسال !سرور و موالمی
َوِإَذا السََّماء  *فَِإَذا النُُّجوُم طُِمَستْ  ... :ی آایتی از سوره مرسالت استسؤال من درابره ،سرورم
َلتْ  *َوِإَذا الرُُّلُل أُقَِّتتْ  *َوِإَذا اِْجَِباُل ُنِسَْتْ  *ُفرَِجتْ  َْْصلِ  لَِیْومِ  *ِْلَيِّ یَ ْوم  ُأجِّ َْْصلِ  *اْل  *َوَما َأْدرَاَك َما یَ ْوُم اْل

و  *گاه که آمسان بشکافدو آن *گاه که ستارگان خاموش شوندپس آن ...) (1)...َوْیٌل یَ ْوَمِئذ  لِّْلُمَكذِِّبنیَ 
 *؟دبرای چه روزی معنی شو  *شدگان را وقتی معنی شودگاه که فرستادهو آن *ها پراکنده گردندگاه که کوهآن

 .(....کنندگانوای بر تکذیب ،در آن روز *؟و چه دانی که روز فصل چیست *برای روز فصل
و آای یکی از  ؟ای به خروج مبارک استآای این عبارت اشاره ....ی روز فصل استسؤال من درابره

تکذیب کسانی هستند که مشا را   (کنندگانتکذیب)« املکذبنی»و آای منظور از  ؟ابشدها میعالمت
 .کنم مطلب را توضیح دهیدخواهش می ،اتناب اجازه ؟کنندمی

 .که من در آروزی دیدار مشا هستم  ،به امید دیدار ....خواهممعذرت می
 حممد الصفار :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .سلم تسلیما  علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و  للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
اب مواردی رو اقوام خویش را انذار منودند و  ،های خود را رساندندپیام پیامربان و خلفای اهلی در زمینش

سبحان به آهنا وعده  ولی خدای ؛شدآهنا  نصیب خامنانی و کشته شدنتکذیب و بیبه رو شدند و از مجله 
این پریوزِی آهنا در سه موقعیت  .بشارت دادرا  آهنامانده  انکام حق را و شانرسالتآهنا و برای نصرت 

ی اهلی که اولنی آهنا قیامت صغری گانهای رویدادهای سه ؛رجعت و قیامت کربی ،قیامت صغری :خواهد بود

                                                                                                                                                                  
 .07-3 :مرلالت -1



 
 دی انصار امام مهنتشارات ا 21

 .ابشداست که مهان قیام قائم آل حممد و فرستادن او به سوی مردم می
َوِإنَّ ُجنَدََن ََلُُم  *ِإن َُّدْم ََلُُم اْلَمنُصوُرونَ  *ِلِعَباِدََن اْلُمْرَلِلنیَ َوَلَقْد َلَبَقْت َكِلَمتَُنا  :فرمایدخدای متعال می

فَِإَذا نَ َزَل ِبَساَحِتِدْم  *َأفَِبَعَذابَِنا َیْسَتْعِجُلونَ  *َوأَْبِصْرُهْم َفَسْوَف یُ ْبِصُرونَ  *فَ َتَولَّ َعْنُدْم َحَّتَّ ِحنی   *اْلَغالُِبونَ 
که هر   *امیاز پیش تصمیم گرفته ،فرستیمی بندگامنان که به رسالت میدرابره ما) (1)رِینَ اْلُمنذَ َفَساء َصَباُ  

آهنا نیز  ،عاقبتشان را ببنی *پس ات مدتی از آهنا روی بگردان *و لشکر ما خود غالبند *خود پریوزند آینه آانن
شدگان این بیم داده ،فراز آیدچون عذاب به ساحتشان  *؟طلبندآای عذاب ما را به شتاب می *خواهند دید

 (.!چه ابمداد بدی خواهند داشت
َلَقْد آسَ ْیَنا ُموَلى اْلِكَتاَب فَاْختُِلَف ِفیِه َوَلْوئَا َكِلَمٌ  َلَبَقْت ِمن رَّبَِّك َلُقِضَي بَ ْیَنُدْم  :فرمایدو نیز می

ْنُه  ِْي َشكّ  مِّ اگر نه حکمی بود که  ؛آن کتاب اختالف شد در .به موسی کتاب دادمی) (2)ُمرِیب  َوِإن َُّدْم َل
و ایشان در آن کتاب سخت در  ،میانشان داوری شده بود ،از جانب پروردگارت صادر شده بود ،از پیش
 (.تردیدند
 ُمَسمًّىَوَلْوئَا َكِلَمٌ  َلَبَقْت ِمن رَّبَِّك َلَكاَن ِلَزام ا َوَأَجٌل(3) ( اگر نه سخنی بود که پروردگارت پیش از

 (.بودعذابشان در این جهان حتمی می ،این گفته و زمان را معنی کرده بود
 ْنُه َلَقْد آسَ ْیَنا ُموَلى اْلِكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفیِه َوَلْوئَا َكِلَمٌ  َلَبَقْت ِمن رَّبَِّك َلُقِضَي بَ ْیَنُدْم َوِإن َُّدْم ِْي َشكّ  مِّ َل
اگر نه ُحکمی بود که از پیش از جانب  ؛ب اختالف شددر آن کتا .به موسی کتاب دادمی) (4)ُمرِیب  

 (.در آن کتاب سخت در تردیدند و ایشان ،شده بود داوریمیانشان  ،پروردگارت صادر شده بود
 َْرَُّقوا ِإئاَّ ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغی ا بَ ْیَنُدْم َوَلْوئَا َكِلَمٌ  َلَبَقْت ِمن رَّبَِّك ِإََل َأَجل  مَُّسمًّى لَُّقِضَي  َوَما سَ 

ْنُه  ِْي َشكّ  مِّ از روی حسد و عداوت فرقه فرقه ) (5)ُمرِیب  بَ ْیَنُدْم َوِإنَّ الَِّذیَن ُأورِثُوا اْلِكَتاَب ِمن بَ ْعِدِهْم َل
مگر از آن پس که به دانش دست ایفتند و اگر پروردگار تو از پیش مقرر نکرده بود که آهنا را ات  ،نشدند
اند و کسانی که بعد از ایشان وارث کتاب خدا شده ،رفتبر آهنا حکم عذاب می ،معنی مهلت است زمانی
 (.اندی آن سخت به تردید افتادهدرابره

و   شدگانایبی که منظور از پریوزی خدا برای فرستادهبه وضوح درمی ،اگر در این آایت بیاندیشی
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مهان حاکمیت خدا است که ات زمانی که قائم قیام   ،هستند آن کننده بهبرای راه و رسم اهلی آهنا که دعوت
او مهان فرمانده  ؛ای است که پروردگار تو از پیش مقرر کرده استاو مهان کلمه ؛افتدمی أتخریکند به 

 .است «قیامت صغری» یعنی« یوم الفصل اول» او مهان ؛لشکراین پریوز اهلی است
تعالی در  للّ اتوانید بپرسید و ان شا  می ،فصیل بیشرتی نیاز داریداگر به شرح و ت ؛این به اختصار بود
 .خدمت مشا خواهم بود

 !را استوار سازد هایتانگامخداوند مشا را توفیق دهد و  
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 .ق.هر 4192حمرم احلرام  -امحد احلسن 
 :795پرلش 

 .م صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  لّلها ....للّ االسالم علیکم و رمحة 
خواهشمندمی این آایت را هرچند به  !سالم خدا بر تو ابد ،ای قائم آل حممد ،امام و موالی من ،سرور

 .اختصار تفسری فرمایید
ٌْْ  ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِ  َویُ َنزُِّل اْلَغْیَ   للّ اِإنَّ  :تفسری این آیه چیست َویَ ْعَلُم َما ِف اْْلَْرَحاِم َوَما َسْدِري نَ 

ٌ  ِبَِيِّ َأْر   ََتُوُت ِإنَّ  ْْ ا َوَما َسْدِري نَ  تنها نزد « ساعت» علم زمان) (1)َخِبريٌ َعِلیٌم  للّ امَّاَذا َسْكِسُب َاد 
داند که کس منی  ها است آگاه است و هیچابراند و از آن چه در رحمخدا است و او است که ابران را می

خداوند داان و آگاه  .داند که در کدام زمنی خواهد مردفردا چه چیز به دست خواهد آورد و کسی منی
 (.است

 حسنی التمیمی ر عراق :فرستنده 

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .لیما  علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تس للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
 َّا وَ  للّ اِإن ٌ  مَّاَذا َسْكِسُب َاد  ْْ َما ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِ  َویُ َنزُِّل اْلَغْیَ  َویَ ْعَلُم َما ِف اْْلَْرَحاِم َوَما َسْدِري نَ 

ٌ  ِبَِيِّ َأْر   ََتُوُت ِإنَّ  ْْ است که تنها نزد خدا است و او « ساعت» علم زمان) َخِبريٌ َعِلیٌم  للّ اَسْدِري نَ 
داند که فردا چه چیز به دست ها است آگاه است و هیچ کس منیابراند و از آن چه در رحمابران را می
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دارد  این آیه بیان می (.خداوند داان و آگاه است .داند که در کدام زمنی خواهد مردخواهد آورد و کسی منی
بر روی این زمنی به دست او است و بندگان و زندگی آهنا  رزقی علم غیب و که خدای سبحان دارنده

زیرا وی به صالح زندگی دنیوی مردم و آن چه که خری  ؛سازدحضرتش هر گونه که خبواهد آهنا را جاری می
البته چننی نیست که این امور فقط منحصر به خدای سبحان  .ابشدداان و آگاه می ،شان در آن استآخرت

بلکه ممکن  ؛برخی بندگانش را بر قسمتی از اینها مطلع گرداند ،دو این امکان منتفی نیست که خداون ،ابشد
چه از طریق  ،از غیب ابخرب سازد ،فرمایدمی است حق تعالی برخی بندگانش را بر آن چه که خود اراده

حتی این امکان وجود دارد که خداوند آن چه که از مصاحل  .ی عوامل غیبیاسباب مادی و چه به وسیله
ی اهلی در آن مصاحل ها قرار دهد ات این بندگان اب حول و قوهدر اختیار آن ،فرمایداراده می دنیوی و اخروی

در نتیجه این آیه بیانگر آن  .ی عوامل غیبیچه از طریق اسباب مادی و چه به وسیله ،دخل و تصرف منایند
ولی  ،و کاری اجنام دهدمستقل از خدای سبحان چیزی بداند  طوربهتواند است که هیچ کس از خالیق منی

 .که او ارحم الرامحنی است ؛دانشی کسب کند و کاری صورت دهد ،ی اهلیتواند اب حول و قوهمی
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن
 :799پرلش 

 .و صلوات بر سید ما حممد و خاندان آن حضرت للّ ابسم 
ای که شک و گمان و کنندهام تفسری کافی و قانعنتوانسته ،ی اغلب تفاسری معتربالعهمن پس از مط

 .کنملذا آن را از مشا تقاضا می ؛بیامب« عبس»ی تفسری سوره حدس در آن راه نداشته ابشد درابره
 الشرادی ایسر ر مراکش :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
خواهی بدانی در این آایت چه کسی روی تُرش  کرده شاید می !خداوند مشا را بر هر خریی موفق گرداند

ََْعُه الذِّْکَرن َأْو َیذَّکَّرُ  *َوَما یُْدرِیَک َلَعلَُّه یَ زَّکَّى *َأْن َجاَءُه اْلْعَمى *َعَبَ  َوسَ َوَلَّ  :است َأمَّا َمِن  *فَ َتْن
 (1)سَ َلدَّىفَأَْنَت َعْنُه  *َوُهَو ََيَْشى *َجاءََک َیْسَعى َوَأمَّا َمنْ  *َوَما َعَلْیَک َأئا یَ زَّکَّى *فَأَْنَت َلُه َسَصدَّن *اْلَتْغَن 

ای پند   *که او اپکیزه شودشاید   ،و تو چه دانی *چون آن انبینا به نزدش آمد *دانیدر روی ترش کرد و سر برگ)
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و اگر هم اپک  *کنیتو روی خود به سوی او می *که او توانگر استاما آن *گرید و پند تو سودمندش افتد
تو از او به دیگری  *ترسدو می *آیددوان به نزد تو میکه دوانو اما آن *ی تو نیستنگردد چیزی بر عهده

 (.پردازیمی
حضور   وی نزد رسول خدا .که روی ترش کرد عثمان بن عفان بودکسی   :(روی ترش کرد)« عبس»

نزدیک خود جای داد و اب او سخن   ،حضرت او را بر عثمان مقدم داشت ؛مکتوم انبینا آمدداشت که ابن امّ 
طور که خدای متعال خرب مهان ،کشید و متکربانه به آن انبینا پشت کرد همعثمان روی در .گفنت آغاز کرد

ََْعُه الذِّْکَرن *َوَما یُْدرِیَک َلَعلَُّه یَ زَّکَّى *َأْن َجاَءُه اْلْعَمى *َعَبَ  َوسَ َوَلَّ » :تداده اس  .َأْو َیذَّکَُّر فَ َتْن
به این ترتیب که وقتی   ؛سپس خداوند عمل انپسند عثمان و تکربی که درونش النه کرده بود را بیان فرمود

کند حتی اگر وی از  عثمان روی به سوی او می ،اشته بودآید که در گذشته جاه و مقامی دکسی می
بدون این   ،تکرب پیشه منوده ابشد  کسانی ابشد که از دعوت پیامرب خدا روی گردانده و بر رسول خدا

 .ىَوَما َعَلْیَک َأئا یَ زَّکَّ  *فَأَْنَت َلُه َسَصدَّن *َأمَّا َمِن اْلَتْغَن  :که کسی از او چننی چیزی خواسته ابشد
روشن ساخته است   ،کنندخداوند برای عثمان بن عفان و کسانی که مهانند او هستند و مثل او رفتار می

نه براساس  ،اش و براساس میزان ترسش از خدا ارزشیابی کنندکه سزاوار است انسان را براساس حق جویی
 .سَ َلدَّىفَأَْنَت َعْنُه  *َوُهَو ََيَْشى *ىَوَأمَّا َمْن َجاءََک َیْسعَ  :مقام و منزلتش و آن چه که مالک آن است

و جملس   دوان به سوی این جملس مبارک یعنی جملس رسول خدادوان ،مکتوم اب آن که انبینا بودابن امّ 
چرا   ،داشتیشدی و او را بر خویشنت مقدم میابیست خوشحال میپس تو ای عثمان می ،مسلمنی شتافت

اش اخم کنی و از او روی در چهره ،او را مقدم داشته بود  ه چون پیامرب خدانه این ک ،که وی انبینا بود
 .بوداین معنای خمتصری از این آایت  .برگردانی

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن

 :792پرلش 
 ....الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .مد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  م صل علی حممد و آل حملّلها
ْیَناَك  :فرمایدخدای متعال در قرآن کرمی می َْ کنندگان را از تو ما مسخره) (1)اْلُمْسَتْدزِِمنیَ ِإَنَّ َك

و ائمه ات به امروز از   اب توجه به این که پیامرب خدا ؟در اینجا چه صورتی دارد« کفایت» (.دارمیابزمی
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 ، طور که استهزا  مردم به حضرت حجت و وصی اومهان .اندان بسیار رنج کشیدهکنندگدست مسخره
 ؟آای این آایت عملی شده ای این که زمان اتویل آهنا هنوز فرا نرسیده است .آشکار است

 عراق -فابویوس :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   علی حممد و آل للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ واحلمد 
رسیدن رسالت به مردم و گرویدن مردم به آن را کفایت   ،خداوند اتثری آهنا و اتثری استهزای آهنا بر رسالت

ْیَناَك  *فَاْصدَْع ِبَا سُ ْؤَمُر َوَأْعِرْ  َعِن اْلُمْشرِِكنیَ  :فرمایدحق تعالی می .کرده است َْ   (1)ِمنیَ اْلُمْسَتْدزِ ِإَنَّ َك
کنندگان را از تو ما مسخره *مشرکان رویگردان ابش ای صریح و بلند بگو و ازبه هر چه مأمور شده)

که کارها و ایرادهای  ،گر توجهی نداشته ابشیعنی تو ابالغ کن و به این معاندیِن مسخره (.دارمیابزمی
 .اتثریگذار ابشد ،خدای سبحان اراده فرموده است تواند بر رسیدن رسالت اهلی به آجنا کهی آهنا منیانخبردانه

ی خبشند و وسوسهدارد و آهنا مؤمنان را ثبات و استقامت میخداوند سبحان فرشتگان خود را گسیل می
چه بسا خداوند برخی از این سفیهان را به  .گردانندخردان را از آهنا دور میابلیس و ریشخند و ایرادگریی کم

و  ،شان سازدمشغول و سرگرم ،آهنا را به چیزی مبتال سازد که از مسخره کردن دعوت اهلیهالکت برساند ای 
 .چه بسا آهنا را عربتی برای سایرین قرار دهد

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة  .للّ و احلمد 
 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن 

 :797پرلش 
 اتهو برک للّ االسالم علیکم و رمحة 
َعِن اْلُمْؤِمِننَی ِإْذ  للّ اَلَقْد َرِضَي  الرمحن الرحیم للّ ابسم  :کنم این آیه را تفسری فرماییداز مشا خواهش می

از مؤمنان  خدا) (2)َقرِیب ایُ َباِیُعوَنَك ََتَْت الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِف قُ ُلوهِبِْم فَأَنَزَل السَِّكیَنَ  َعَلْیِدْم َوَأََثبَ ُدْم فَ ْتح ا 
پس  ،گذردو دانست که در دلشان چه می ،آن هنگام که زیر درخت اب تو بیعت کردند خوشنود گشت

 ؟منظور از مؤمننی در این آیه چه کسانی است (.شان دادشاآرامش را بر آهنا انزل کرد و به فتحی نزدیک اپد
 عراق -امحد الواسطی  :فرستنده
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 :اپلخ
 ... الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ واحلمد 
 َعِن اْلُمْؤِمِننَی ِإْذ یُ َباِیُعوَنَك ََتَْت الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِف قُ ُلوهِبِْم فَأَنَزَل السَِّكیَنَ  َعَلْیِدْم  للّ اَلَقْد َرِضَي

و  ،خدا از مؤمنان آن هنگام که زیر درخت اب تو بیعت کردند خوشنود گشت) (1)َقرِیب اَوَأََثبَ ُدْم فَ ْتح ا 
 (.شان دادشاپس آرامش را بر آهنا انزل کرد و به فتحی نزدیک اپد ،گذرددانست که در دلشان چه می

 َعْنُدْم َوَرُضوْا َعْنُه  للّ اُهم ِبِِْحَسان  رَِّضَي َوالسَّاِبُقوَن اَْلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَداِجرِیَن َواْلَنَصاِر َوالَِّذیَن اس ََّبُعو
َْْوُز  ا َذِلَك اْل از آن گروه خنستنی از ) (2)اْلَعِظیمُ َوَأَعدَّ ََلُْم َجنَّات  ََتِْري ََتَْتَدا اْلَنْ َداُر َخاِلِدیَن ِفیَدا أََبد 

خدا خوشنود است و ایشان  ،ت کردندها تبعیآنکه به نیکی از   یقدم شدند و آاننمهاجران و انصار که پیش
 ،هایی که در آهنا هنرها جاری است و مهیشه در آجنا خواهند بودهبشت هابرای آن ،نیز از خدا خوشنودند

 (.این است کامیابی بزرگ ،آماده کرده است
 ی خدا بری حاکمیت اهلی و بیان خوشنودی خدا از کسانی است که اب خلیفههر دو درابره ،آایت فوق

و  ،مدح و ثنا گفته است ،این آایت آهنا را به دلیل این کار مبارک .کنندزمینش در زمان خودشان بیعت می
ای برای متام کسانی تزکیه ،اند و معتقدند این دو آیهاین گونه نیست که برخی اهل سنت آهنا را وارونه فهمیده

که بعد از آن  آن چهمشابه  ام دهند،اجنهر کاری  ،حتی اگر پس از آن ،است که در بیعت حاضر شدند
 !اجنام دادند

َعِن اْلُمْؤِمِننَی ِإْذ یُ َباِیُعوَنَك ََتَْت الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِف قُ ُلوهِبِْم  للّ اَلَقْد َرِضَي  :این سخن خداوند متعال
ان آن هنگام که زیر درخت اب تو بیعت کردند خدا از مؤمن) َقرِیب افَأَنَزَل السَِّكیَنَ  َعَلْیِدْم َوَأََثبَ ُدْم فَ ْتح ا 

پس آرامش را بر آهنا انزل کرد و به فتحی نزدیک  ،گذردو دانست که در دلشان چه می ،خوشنود گشت
کنندگان در هنگام بیعت است و این که خداوند به خاطر بیعت آهنا مدح و ستایش بیعت (،شان دادشااپد

این رضایت مشروط به بیعت  .از ایشان راضی و خوشنود است ،اناش در زمینش در زمان خودشاب خلیفه
ی خداوند در زمان زیرا آهنا اب خلیفه ؛ابشدمی ( دحضرت حمم)ی خدا در زمینش در زمان آهنا اب خلیفه

روی براتبند نه  شانی خدا در زمانیعنی بیعت اب خلیفه ،خودشان بیعت کردند و اگر آهنا از این قانون اهلی
بنابراین   .شودها خدا از آهنا راضی نیست بلکه قضیه دگرگون و به خشم و غضب خدای سبحان منجر میتن
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ی اهلی درآیند و اب او جوی خلیفه و وظیفه داشتند که به جست ،زنده ماندند  کسانی که پس از حممد
سانی نباشند که بر قانون تعینی به عهد و پیمان استمرار ایبد و جزو ک وفایشانات امیان آهنا و نیز  ،بیعت کنند

َوِإْذ  :حاکم از سوی خدا که در قرآن به روشنی متام ذکر شده است پشت اپ بزنند و آن را واژگونه سازند
من در زمنی  :و چون پروردگارت به فرشتگان گفت) (1)َخِلیَْ   قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِمَكِ  ِإّّنِ َجاِعٌل ِف اَْلْرِ  

نیز بر آهنا منطبق   ی قرآن پس از وفات حضرت حممدو مهچننی برای آن که این آیه (فرینمآای میخلیفه
خدا از مؤمنان آن هنگام که اب تو بیعت کردند ) یُ َباِیُعوَنكَ َعِن اْلُمْؤِمِننَی ِإْذ  للّ اَلَقْد َرِضَي  :ابشد

 (.خوشنود گشت
َا یُ َباِیُعوَن ِإنَّ الَِّذیَن یُ َباِیُعونَ  :فرمایدحق تعالی می َا یَنُكُ   للّ اَیُد  للّ اَك ِإَّنَّ فَ ْوَق أَْیِدیِدْم َفَمن نََّكَ  فَِإَّنَّ

ِسِه َوَمْن َأْوََف ِبَا َعاَهَد َعَلْیُه  ْْ کنند جز این آانن که اب تو بیعت می) (2)َعِظیم اَفَسُیْؤسِیِه َأْجر ا  للّ اَعَلى نَ 
به زاین  ،هایشان است و هر که بیعت بشکندخدا ابالی دست دست ،کنندنیست که اب خدا بیعت می

حداقل  (.او را اپداشی عظیم دهد ،خود شکسته است و هر که به آن بیعت که اب خدا بسته است وفا کند
مشروط به بیعت و  ،ی مزبورشود این است که خوشنودی در آیهچیزی که از این آیه به وضوح فهمیده می

َا یَنُكُ   :و نه فقط به بیعت ِصرف ،ن و نیز وفا به عهد اهلی استاستمرار خبشیدن به آ َفَمن نََّكَ  فَِإَّنَّ
ِسِه َوَمْن َأْوََف ِبَا َعاَهَد َعَلْیُه  ْْ ابدی و  ،هیچ خوشنودِی مطلق ،تبعه و ب َفَسُیْؤسِیِه َأْجر ا َعِظیم ا للّ اَعَلى نَ 
و الزاما  ابید به وفای به  ،ابشدیدادی معنی و مشروط میمتعلق به رو  ،دائمی در کار نیست بلکه خوشنودی

این  ،ی پیشنی خداو حتما  ابید به عدم نقض پیمان اتصال ایبد و پس از وفات خلیفه ،عهد متصل شود
بیعت کننده به عهد خود  ،ات به این ترتیب ،ی بعدیشود مگر از طریق بیعت اب خلیفهخوشنودی حمقق منی

 .نقض ننموده ابشد حقیقی راوفا کرده و میثاق 
َا یَ َتذَكَُّر ُأولُو  َأَفَمن :فرمایدخدای متعال می َا أُنِزَل ِإلَْیَك ِمن رَّبَِّك احْلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمٰى ۚ ِإَّنَّ یَ ْعَلُم َأَّنَّ

ِبِه َأن یُوَصَل َوََيَْشْوَن  للّ اِصُلوَن َما َأَمَر َوالَِّذیَن یَ * َوئَا یَنُقُضوَن اْلِمیثَاقَ  للّ االَِّذیَن یُوُفوَن بَِعْدِد  *اْْلَْلَبابِ 
ِبِه َأن  للّ اِمن بَ ْعِد ِمیثَاِقِه َویَ ْقطَُعوَن َما َأَمَر  للّ اَوالَِّذیَن یَنُقُضوَن َعْدَد  .....*رَب َُّدْم َوََيَاُفوَن ُلوَء احلَِْسابِ 

ِسُدوَن ِف اْْلَْرِ  ۙ ُأولَِٰئَك ََلُمُ  ْْ داند آن چه از جانب آای کسی که می) (3)الدَّارِ ْعَنُ  َوََلُْم ُلوُء اللّ  یُوَصَل َویُ 
* گریندتنها خردمندان پند می ؟مهانند کسی است که انبینا است ،پروردگارت بر تو انزل شده حق است
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فرمان  آانن که آن چه را خدا به پیوسنت آن* شکنندکنند و خود پیمان را منیکسانی که به عهد خود وفا می
و آانن   ....*اندترسند و از سختی ابزخواست خدا بیمناکدهند و از پروردگارشان میپیوند می ،داده است

 ،شکنند و آن چه را که خدا به پیوسنت آن فرمان داده استکه پیمان خدا را پس از استوار کردنش می
 (.!شان ابدن جهان نصیبهای آلعنت بر آهنا است و بدی ،کنندگسلند و در زمنی فساد میمی

 للّ اَوالسَّاِبُقوَن اَْلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَداِجرِیَن َواْلَنَصاِر َوالَِّذیَن اس ََّبُعوُهم ِبِِْحَسان  رَِّضَي  :فرمایدمهچننی می
َْْوُز َعْنُدْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ ََلُْم َجنَّات  ََتِْري ََتَْتَدا اْلَنْ َداُر َخاِلِدیَن ِفیَدا  ا َذِلَك اْل از آن گروه ) (1)اْلَعِظیمُ أََبد 

خدا خوشنود است و  ،رفتند آانن یقدم شدند و آانن که به نیکی از پِ خنستنی از مهاجرین و انصار که پیش
هنرها جاری است و مهیشه در آجنا خواهند  هاآنهایی که در هبشت برایشان ،ایشان نیز از خدا خوشنودند

الّل این آیه بر استمرار خالفت خدا بر زمینش پس از رسول  (.این است کامیابی بزرگ ،ده استبود آماده کر 
 ؛خود شخص آهنا نیست زیرا ایشان معصوم نیستند ،منظور از پریوی مهاجرین و انصار .داللت دارد 

ا بسیار بسیار مذموم برخی از اعمال و کردارهای آهن ،یقنی طوربهی کارهای آهنا نیست زیرا مهه ،مهچننی مراد
پرستیدند و گروهی بعد از مثال  برخی از آهنا قبل از امیان آوردن بت می ؛و دوری جسنت از آهنا الزامی است

ترین چیزی است که ایشان پریوی از مهم ،پریوی از آهنا لذا در اینجا مراد از .کردندامیان آوردن شرب مخر می
که مهان   ،کرده است رلسَّاِبُقوَن اَْلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَداِجرِیَن َواْلَنَصارِ ا .ی درایفت این اسامیرا شایسته

ی خدا در حجت خدا در زمان آهنا و خلیفه ،به این اعتبار که آن حضرت ،بوده  شان به حممدگرویدن
و سبقت آهنا به خاطر کردارشان یعنی به جهت امیان آوردن به حجت اهلی در زمانشان  .زمینش بوده است

شوند فضل و برتری این عده بر کسانی که پس از آهنا آفریده می ؛اندجسنت در گرویدن به او مورد ستایش
به اعتبار  شدن آهنا زیرا پیشی گرفنت آهنا بر اهل زمان خودشان مصداق دارد و لذا مدح ،ندارند

ها پس طلق آهنا بر کسانی که قرنچرا که برتری دادن م ؛در قیاس اب اهل زمان خودشان است شانقدمیپیش
حتی این کالمی است که اب عدل اهلی و  .ستمی است به متاخران نسبت به آهنا ،شونداز آهنا خلق می

دهد که این شایستگی را به آهنا می (به انروا)فطرت انسان که بر آن آفریده شده است سر انسازگاری دارد و 
ی طبیعی است که مشا درابره .برتری ایبند ،ابشند و بر اسالف خودم و ابدی جزو برترین خالیق ئدا طوربه

بگویی فالنی در امیان  ،اند و یکی پس از دیگری امیان آوردهبوده  دو نفر که در زمان حضرت حممد
ی دو نفر که در دو زمان ولی درست نیست که درابره ،بر آن یکی سبقت جسته است  آوردن به حممد

زیرا  ؛بر آن دیگری پیش افتاده است  ی فالنی در گرویدن به حضرت حممدئاند بگو دهخمتلف به وجود آم
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چه یکی از این دو در زمان  ؛بر آن یکی در پدیدار شدن در این عاِل سبقت گرفته است ،یکی از این دو
یش بوده مورد ستا دوپیشی گرفنت از آن  .آمده ابشند پیامرب بوده ابشد و ای هر دو پس از زمان آن حضرت

ورزیدن نسبت به دیگران بوده و نه این که صرفا   اساس رقابت و پیشی گرفنت در عمل و اخالصاست که بر
 .به خاطر تقدم زمانی ابشد

ََتِْري  َعْنُدْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ ََلُْم َجنَّات   للّ اَوالَِّذیَن اس ََّبُعوُهم ِبِِْحَسان  رَِّضَي  :یبنابراین منظور از آیه
َْْوُز  ا َذِلَك اْل خدا خوشنود  ،شان رفتندو آانن که به نیکی از پی) ِظیمُ اْلعَ ََتَْتَدا اْلَنْ َداُر َخاِلِدیَن ِفیَدا أََبد 

هایی که در آهنا هنرها جاری است و مهیشه در آجنا هبشت برایشان ،است و ایشان نیز از خدا خوشنودند
ی عبارت است از پریوی آهنا در گرویدن به خلیفه (،است کامیابی بزرگ این ،خواهند بود آماده کرده است

ی اهلی در هایی هستند که به خلیفهمتام انسان ،شان رفتندکسانی که به نیکی از پی .خدا در هر زمان
و  و آهنا نیز بر اساس پیشی گرفنت و کردار !ات روز قیامت ،کنندآورند و او را ایری میزمانشان امیان می

حتی  ،انتهایی ندارد (پیشی گرفتگان)« السابقون» لذا این صفت .اخالصی که دارند از فضیلت برخوردارند
 ،فقط به چند نفر در قرن اول« اتبعنی» .انتها استو ایری رساندن نیز ات روز قیامت بی« مهاجرت» صفت

 .ات روز قیامت ،هستند (هی انجیفرقه) ایفتگانشود بلکه اتبعنی گروه جناتدوم ای سوم گفته منی
ظلم و  ،شوددوم ای سوم اطالق می ،اما این ادعا که اتبعنی تنها به چند تن مشخص و حمدود به قرن اول

از  ،کسانی که چه بسا به خاطر اخالصی که دارند ؛های متاّخر استاجحاف در حق مؤمناِن زمان
صفت   ،قدم شدنداز مهاجرین و انصار که پیش گروه خنستنی .تر ابشندهای اول نیز برتر و ابفضیلتدسته

یعنی  ؛هستند  لذا اینها مهراه حممد .آورندی خدا در هر زمان امیان میکسانی است که خملصانه به خلیفه
عمل و اخالصش  ،قدمیبرتری هر کس براساس میزان پیش .جزو مهان کسانی که به آن حضرت گرویدند

و هر زمانی  ،چنان استمرار داردو این موضوع هم ،نیز هستند  اینها اب حضرت علی .شودتعینی می
 .است السَّاِبُقوَن اَْلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَداِجرِیَن َواْلَنَصارِ  دارای

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن

 :792پرلش 
هایش را استوار که خداوند حفظش کند و گام احلسن امحدسید امام  ،به سرورم و فرزند امامم

 !سالم بر مشا ای خاندان پیامرب خدا و معدن علم و منبع رمحت ....!سازد
ام در آن سرگردان شده و وقت و تالش ها است اندیشهام که مدتاب پرسشی به سوی مشا آمده !سرورم

چرا فقط چهار زن به  :سرورم .امه معنایش نرسیدهبسیاری از من گرفته است ولی به اپسخی دست نیافته و ب
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زهرا ی معظمه موالمی ی طاهرهسیده خدجیه و سیده ،سیده آسیه ،سیده مرمی :اندمراحل ابالی کمال رسیده
ای علمی و عقیدتی مرا مطلع گردان ات اب اپسخی که به گونه ،مشا که پسر و حبیب او هستی !سرورم ؟

 .خوشحال و شادمان نزد اصحامب برگردم ،آمده است  یامرب اعظماز منبع علم و از پسر پ
ز شدن به شرف ئو بسیار مشتاقم به مالقات اب مشا و خدمت منودن به مشا و فا !سرورم ،منتظرت هستم

حمافظت مناید و  ،توفیق دهد ،رب االرابب و مسبب االسباب مشا را حفظ فرماید ....جهاد زیر پرچم مشا
 .پوشیده و در امان ابشید ،واره اب عنایت الرمحن الرحیمو مه !اتیید کند

 سید امام ر خلیج :فرستنده

 :اپلخ
 ....الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد  
صحیح آن است که هر انسان طبق  .ستموضوع احنصار به کمال رسیدن زانن به چهار نفر درست نی

اما این که برتر  !چه زن ،چه این انسان مرد ابشد ؛جایگاهی نزد خدای سبحان دارد ،علم و اخالصش
های پیش از خود برتر ای برترین اهل زمان خود است و ای خواندن یک انسان معنی و این که او از متام انسان

فقط و فقط از طریق نص خدای سبحان از سوی فرستادگانش اثبت  ،ها برتری داردحتی نسبت به متام انسان
اثبت شده است که  ،هابه نقل از خداوند سبحان و داانی غیب  از طریق خربرسانی پیامرب .گرددمی

فضل و  ،آسیه و خدجیه ،مهچننی اثبت شده است که مرمی .است (دو جهان) سرور زانن عاملیان  فاطمه
شود بلکه زانن بسیاری وجود دارند که نزد رند ولی قضیه فقط به مهنی عده منحصر منیمقامی نزد خداوند دا

 یعلدخرت   زینب :حتی ابنویی هست که از این عده برتر و ابالتر است .خدا مقام و منزلت واالیی دارند
 پس از مادرش فاطمه  برترین زانن جهانیان است. 

و مشا بدان که ابب به روی  ،چندان دقیق نیست ،چهار نفرند این سخن مشا که زانن ابفضیلت فقط مهنی
 .شان بتوانند جزو برترین زانن دو عاِل شوندها ات روز قیامت گشوده است ات اب عمل و اخالصمتام زن

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن

 :795پرلش 
 ....و برکاته للّ االسالم علیکم و رمحة 

 .و درود و سالم بر برترین خلق خدا حممد و بر خاندان او االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  
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دهند و مشا داانترید که چه کسی اب خواندن  خدا و فرشتگان شهادت می !و انصار امحد احلسنبه امام 
سازم ات دِل اطمینان ضوعی را مطرح میولی مو  ،اکنون بر یقنی است ،های مشاها و استداللخطبه ،هاکتاب

 :ایبد
خواهیم حجت بر ما از امام می .است وزیر سلیمان نبی ،ی داستان آصف بن برخیااولنی سؤال درابره

 !نه از روی شک بلکه فقط برای اطمینان ایفنت ؛است للّ ابیت و بقیة زیرا وی عاِل آل  ؛تببنی فرماید برامیانرا 
 ؟هنگامی که ختت بلقیس را آورد چیست وزیر سلیمان نبی ،صف بن برخیاداستان آ ر 4سؤال 
 ؟شناسید چیستمی انم صحیحی که برای وزیر سلیمان نبی ر 2سؤال 
 ؟رر چیستطور که در قرآن آمده استمهان –انم کتابی که وی از آن علم آموخت  ر 9سؤال 
 ؟علمی که او از کتاب اخذ کرد چه بود ر 1سؤال 
به آن  ؟ی دعا آورد ای از طریق دیگری این کار را اجنام دادختت بقلیس را به وسیله ،آای آصف ر 2سؤال 

 .کنم آن را بیان داریدخواهش می ،ی دیگری بوده استاگر دعا ای مجله .اشاره منایید
 .چگونگی انتقال ختت از جایی به جای دیگر را شرح دهید ر 6سؤال 

حتی اگر  ؛بتاابند ،شودفزونی دهد و نور مشا و انصاراتن را که خاموش منیمشا را  ،خداوند از علم لدنی
 !مشرکان را خوش نیاید

هامی را به امام معصوم برسانند و از او خواهش کنند که از صمیم قلب مرا کنم سؤالاز انصار تقاضا می
 .دن طلعت زیبا موفق گردمدعا کند به این که توفیق ایمب و از خلفای اهلی پریوی منامی و به بیعت و دی

 ابورضا ر عمان :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
 ََن اْلِكَتاِب َأََن آسِیَك ِبِه قَ ْبَل َأن یَ ْرَسدَّ ِإل ْیَك َطْرُفَك فَ َلمَّا رَآُه ُمْسَتِقرًّا ِعنَدُه قَاَل قَاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ

ِسِه َوَمن َكََْر فَِإنَّ  ْْ َا َیْشُكُر لَِن ُُْر َوَمن َشَكَر فَِإَّنَّ و ) (1)َكِرميٌ  َرِبِّ َاِِن   َهَذا ِمن َفْضِل َرِبِّ لَِیْبُلَوّن أََأْشُكُر َأْم َأْك
 .آورمپیش از آن که چشم بر هم زنی آن را نزد تو می من :ای داشت گفتآن کس که از علم کتاب هبره
 ،ات مرا بیازماید که سپاسگزارم ای کافر نعمت ،این خبشش پروردگار من است :چون آن را نزد خود دید گفت

 (.نیاز و کرمی استپس هر که سپاس گوید برای خود گفته و هر که کفران ورزد پروردگار من بی
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ی آوردن ختت حنوه .بوده است  وصی سلیمان ، او آصف !ق بداردخدا مشا را بر هر خریی موف
ها منتشر شده است و مشا ام و این مطلب در کتابقبال  آن را شرح داده بندهی رفع بوده است که به وسیله

اجرا ی مجایی اثرگذار نبوده است زیرا مههجابه فرآیندبنابراین زمان ای مکان بر  .توانی آن را مطالعه کنیمی
ختت از یک مکان و ابزگرداندن آن از  (رفع منودن) ی انتقال و سپس برداشنتاست از تعینی دو نقطه عبارت

بنابراین در  ؛نه زمان در کار است و نه مکان ،در رفع .ابشدمی در مهان حلظه ،حالت رفع در مکان دوم
 .ود نداردوج ،جایی منجر شودجابه فرآینددر  أتخریاینجا حرکتی که به بروز 

این علم صرفا  لفظ و معنی نبوده بلکه حقایقی بوده است که در  ،و اما این که علم کتاب چه بوده است
هر انسانی  ؛ایبدظهور و جتلی می ،ی وجود انسانی که برای خدای سبحان اخالص پیشه کرده استصفحه

چیزی از   ،ای آصف جتلی ایفتآن چه که بر  ،کنیطور که مشا خود مالحظه میمهان !بر حسب حال خودش
َن  :کتاب بود اما آن  (؛ای داشت گفتو آن کس که از علم کتاب هبره) اْلِكَتابِ قَاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ

کتاب خداوند  ،ای که اینها خودمتامی کتاب است به گونه ،جتلی ایفته چه که برای حممد و آل حممد
 .اندسبحان گشته

ا بَ ْیِِن َوبَ ْیَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه  للّ َویَ ُقوُل الَِّذیَن َكَُْروا َلْسَت ُمْرَلال  ُقْل َكَْٰى ابِ  :رمایدفخدای متعال می َشِدید 
آگاهی داشته  ،خدا و هر کس که از کتاب :بگو .گویند که تو پیامرب نیستیکافران می) (1)اْلِكَتابِ ِعْلُم 
است و خداوند به وضوح   یعل ،این شاهد (.کافی استبرای شهادت دادن میان من و مشا   ،ابشد

 :فرمایدحق تعالی می .مهان کتاب خدا است و مهه چیز در او به مشاره آمده است  یعلبیان فرموده که 
  ِبنی  مُ ِإَنَّ ََنُْن َُنِْیي اْلَمْوَسى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآََثرَُهْم وَُكلَّ َشْيء  أْحَصْیَناُه ِف ِإَمام(2) ( ما مردگان را زنده
نویسیم و هر چیزی را در می ،انداند و هر اثری را که پدید آوردهکنیم و هر کاری را که پیش از این کردهمی

 (.امیامامی مبنی مشاره کرده
جتلی خدا در خلق و مهان صورت خدا و مهان انسان   ،این کتاب از جهتی ،بدان !خداوند توفیقت دهد

ام را خبوانید به خواست خدا ها نوشتهاگر آن چه که در کتاب .است  ان حممد و آل حممدکامل و مه
خداوند مشا را توفیق دهد و   .های فراوان دیگری را بیابید و درایبیدتوانید اپسخ این سؤاالت و پرسشمی

 !تان را در شناخت حق استوار گرداندیهاگام
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

                                                                                                                                                                  
 .29 :رعد -1
 .05 :ی  -2



 
 دی انصار امام مهنتشارات ا 19

ابشد که در در مورد رفع می« صاحل در حمضر عبد »برخی از مطالب موجود در کتاب  ،مطلب زیر
 :توانی آن را خبوانیمنتشر شده است و می  سایت انصار امام مهدی

پرسیده   دومنی موضوعی بود که من در سؤال پیشنی از عبد صاحل ،اما رفع و بیان معنای آن
موفق نیستیم و ای حداقل این قضیه برای برخی از ما   ،رح موضوع رفعما در ش :عرض کردمبودم و 

 .کامال  روشن نیست
آای اب حساب دیفرانسیل و  ،زمنمثالی برایتان می ،در خصوص رفع» :اپسخ دادند ایشان

 .«ارتباط دارد ،این مثال به نوعی اب این موضوع ؟آوریانتگرال در رایضیات آشنایی و از آن سر در می
 .دامنچیزی در این خصوص منی :کردم  عرض

 ؟در رایضیات به چه معناست« انمتناهی»و « خط» دانی مفهومآای می .للّ  احلمد» :فرمودند
کنم مشا فرض می .ترین صورت ممکن بیان منامیکنم این موضوع را به سادهبه هر حال من سعی می

نفس یک انسان ای ابالترین  ،ین جای عصاابالتر  این عصا را به صورت عمودی قرار بده .عصایی داری
 ،البته امیدوارم دقت داشته ابشی که این .ترین جای آن نیز معادل جسم استمقام او است و اپینی

 .یک مثال است و واقعیت چیزی غری از آن است
هایی تقسیم کن ولی برای این که وضعیت به هبرتین وجه ممکن اکنون در ذهنت این عصا را به خبش

 .کوچک ابشد ،ها ات جایی که امکان داردابید این خبش ،شداب
برای دانسنت این مطلب ابید طول عصا را  ؟های کوچک وجود داردحال ببنی چه تعداد از این خبش

ترین مقدار ممکن و طول هر قسمت را کوچک 4مثال  اگر طول عصا را  ؛بر طول هر خبش تقسیم کنی
 ترین عدد بیانگرکوچک ؟ترین عدد ممکن را تصور کنیچکتوانی کو آای می ،در نظر بگریمی

 ،از آجنا که اعداد .ابشدترین عدد به صفر میاین عدد صفر نیست ولی نزدیک .است« موجودیت»
 این عدد .شدنی است ،توان آهنا را مشرد ولی تصور منودن آهنالذا منی (،حمدود نیست) اندانمتناهی

تر یک هزارم از آن هم کوچک ؛تر استرا یک صدم از آن کوچکیک دهم نیست زی (مورد حبث ما)
بنابراین تصور ما  .اندهنایت صفر اضافه کنی چرا که اعداد انمتناهیتوانی ات بیبه این ترتیب می .است

 .آید برابر است اب نتیجه تقسیم عدد یک بر صفرای که به دست میاز نتیجه
و از آجنا که این عدد  ،انمتناهی هنایت وابر است اب بیبر این اساس تقسیم طول عصا بر صفر بر 

َوِإن  :نتیجه مهان است که خدای متعال فرموده ،صفر نیست بلکه مقداری نزدیک به آن است
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یعنی  (؛توانیدمنی ،های خدا را مشارش کنیدو اگر خبواهید که نعمت) (1)َُتُْصوَهائَا  للّ ا سَ ُعدُّوْا نِْعَم َ 
توان قابل مشارش است ولی در واقع آای می ،به دیگر سخن از حلاظ امکان پذیری ؛ستقابل مشارش ا

های خدا را اگر خبواهید که نعمت و) َُتُْصوَهائَا  للّ اَوِإن سَ ُعدُّوْا نِْعَمَ   !خری ؟آن را به مشاره آورد
 (.توانیدمنی ،مشارش کنید

چه طور ممکن  :پرسیدیقبال  از خودت می شاید .اکنون معنای این آیه نیز برای مشا روشن شد
در حالی که به  ؟های خدا بر من قابل مشارش نباشد و من نتوامن آهنا را به مشاره آورماست نعمت
هر تعداد   ؟ها چه قدر استتعداد نعمت ؟آای این طور نیست .ها معدودنداین نعمت ،حسب ظاهر

ای مشا واضح شد که چرا آهنا غریقابل مشارش که ابشد به هر حال قابل مشارش است ولی اکنون بر 
های اهلی بر متام وجود انسان و زیرا در حقیقت نعمت .ابشند ای در واقع مشارش آهنا انممکن استمی
 ،در مثال ؟توانی جتلیات انسان را به مشاره آوریمی ،آای اگر خبواهی .ی جتلیات او افاضه شده استمهه

 «؟آای اکنون موضوع روشن شد .انشدنی است برایت توضیح دادم که این کار
 .بله :عرض کردم

 .«!نگو بله ،اگر چیزی مبهم است» :فرمود ایشان
آای  :عرض کردمالبته یک موضوع مبهم و غریواضح وجود داشت که من آن را در سؤاِل بیان کردم و 

 ؟ستنشسنت و غریه ا ،حاالت خمتلف او از قبیل ایستادن ،منظور از جتّلیات انسان
فرض کنیم که انسان عبارت است از یک  :زمنبرای مشا مثال دیگری می !خری» :فرمود  یشانا

انتقال نور  .ایمشا منبع نور را در یک جایی روشن کرده .خواهم این نور به جایی برسدنور که من می
ش گام به گام نور از طریق جتّلی و اتب ؟شودبه مکانی دیگر چگونه اجنام می ،از منبع و جایگاه خودش

در حقیقت این جتلیات مانند   .مهان جتلیات انسان است (های حرکتگام) هااین گام .به مست هدف
مهواره در حال انتشار  ،زیرا منبع ،ابشندمهیشه هستند و دائما  در حال جتدید و نو شدن می ،هاگام

 .گرددمی انسان به فنا رفته و به عدم ابز ،اگر این انتشار قطع شود .است
 ،فقط مشا در عاِل جسمانی ،کندچیزی در مشا تغیری منی ،اکنون اگر مشا را چند گام به عقب برگردامن

 این مهان .برخوردار خواهی شد ،سنگنی نشده است ،تر که اب اتریکیشوی و از بدنی نورانیمیانمرئی 
مرئی خواهی شد و به آنچه  ،یاگر از مشا خبواهم که چند گام به جلو برو  .است« رفع و درجات آن»

 بنی مردم است« رفع شده» .مشا هم نیاز پیدا خواهی کرد ،اهل این عاِل جسمانی برای بقا نیاز دارند

                                                                                                                                                                  
 .03 :َنل -1



 
 دی انصار امام مهنتشارات ا 10

 (1).یستنولی در آهنا 
از آجنا که انسان عبارت است از وجوِد جتلیات او که تعداد آن نزدیک به انمتناهی است و از آجنا  

نزدیک  (فطرت انسان) لذا انسان ،غری قابل مشارش است ،سان داده شدههای اهلی که بر انکه نعمت
  یعلاز مهنی روست که  .است ،ابشدبه انمتناهی که مهان خدای سبحان و صورت الهوت می

گمان  آای) «صغریا  وفیك انطوى العاِل األكرب حتسب نفسك جرما  » :در توصیف وضعیت انسان فرموده
شاید مشا  (2) (تر در وجود تو هنفته استو حال آن که جهانی بزرگ ؟یکنی تو جرمی خرد و کوچکمی

 .«مرا ببخش ،را خسته ای اذیت کردم
 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن

 :793پرلش 
 ....الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .درود و سالم بر سرورمان حممد و بر خاندان طیب و طاهر او
 .کنم آهنا را اپسخ دهیدچند سؤال دارم و از مشا خواهش می ،میانی احلسنامحد سید امام  ....اما بعد

و جناب سلمان فارسی در آمسان   و امام علی حممد لطف کنید تعریف روشنی از سید ما  :اوال  
 اند ایغایب شده ،اندآای اینها مرده ؟و زمنی بیان دارید و بفرمایید ارتباط حقیقی آهنا اب خدای متعال چیست

 ؟چیز دیگری
سّر هناده شده در او  ؟راز مقام رفیع او چیست ؟در حقیقت کیست ی زهراسیده فاطمه :اثنیا  
 ؟کدام است  ،اگر ارتباطی وجود داشته ابشد ،و ارتباط او اب سیده مرمی عذرا  ؟چیست
 ،ن بن رواحهعبدالرمح ،ابوذر غفاری ،مقداد بن اسود :این بزرگواران در حقیقت چه کسانی هستند :اثلثا  

 ؟هستند  ایران حضرت علی ،دانیدطور که خود میو اینها مهان ،قنرب بن کادان ،عثمان بن مظعون
به خدا   نیحساز موالی ما   یحمسو سؤالی که برامی بسیار مهم است این است که آای سید 

ز صلیب رهایی خبشید ولی چرا که خداوند مسیح را ا ؟!تر و نزد او از جایگاه برتری برخوردار استمقرب

                                                                                                                                                                  
ی پند و عَبت مشا هستم من دیروز ُهراه مشا بودم و امروز مایه ....» :پ  از آن که ضربت خورد فرمود امرياملؤمننی حضرت -1

رو ، ل اکن پ   از آن ُه ه .... چند روزی اب بدمن در کنار مشا زیستم، و به زودی از من جز جسدی ب یو فردا از مشا جدا خواهم شد
ی ها و اندام من، مای هحرکتی دلت و اپ و چشمار، ابقی خنواهد ماند. پ  ابید لکوت من، و بیسالش و خاموش پ  از آن ُهه گْت

ح دی   599ص ْحه  0جل د  :ک افی«  ....پند و اندرز مشا گردد، که از هر منطق رلایی و از هر ل خن م وثری ع َبت انتیزس ر ال ت
2. 
 775صْحه  0جلد  :ه َّنایید به اعیان الشیعهعمراج -2
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خصوصا  اب توجه  .زجر بکشد و کشته شود ،شودها نقل میای که در داستانبه شیوه  نیحساجازه داد 
أولیاؤه  أان واهلداة من بیيت سر هللا املكنون و» :فرمایدام که میشنیده  یعلبه این که من کالمی از امام 

هنمااین از اهل بیت من و را)«وجه اهللا واحلجب و لكوا، وحنن اآلایتاملقربون كلنا واحد فال تفرقوا فینا فته
ما مهگی یکی هستیم پس بنی ما فرق نگذارید که هالک  .سّر پنهان خداوند و اولیای مقرب او هستیم ،من

 ؟لطفا  بفرمایید سّر اپسخ چیست .(هستیم للّ اها و وجه حجاب ،هاو ما نشانه ،خواهید شد
ر وجه  روحم فدایشان ابدپیامرب و ائمه رر ،روایت شده است  یعلطور که از حضرت ناگر مها :رابعا  

پس چرا سید ما  ،اندی ظاهری خدا و نور او در زمنی هستند و مردم آهنا را دیدهابشند یعنی آهنا جنبه للّ ا
 ؟بیهوش افتاد ،وقتی گفت پروردگارم خود را بنمای ات در وجه تو نظر کنم موسی
 ؟ابطن حقیقی خدا چیست ،ظاهر خدا هستند  سؤال آخر این که اگر پیامرب و ائمهو 

خواهم ولی این سؤاالت واقعا  مرا متحری و سرگردان کرده کشید عذر می  ااز این که مطلب به دراز  !سرورم
زیرا مشا  ؛امتهو تواانتر از مشا که بتواند اپسخی روشن به آهنا بدهد نیاف (ترگرامی)تر است و من کسی جنیب

از  ....شناسیدهای آمسان و زمنی را میاید جانشنی خدا در زمنی هستید و راهطور که خود فرمودهمهان
اگر حقی از  ،پریوان خملص مشا گرداند  ی مشا هدایت کند و مرا جز خداوند درخواست دارم که مرا به وسیله

 !جانب خدا ابشید
 .اب تشکر

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 ایهم خمیرب ر سوریه :فرستنده 

 :اپلخ
 ....الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
از مشا  !ازدرا بر شناخت حق و پریوی از آن استوار س هایتانگامخداوند مشا را بر هر خریی موفق بدارد و  

ام خبوانی ات اب اپسخ برخی از سؤاالتی که ی معرفت حق نگاشتههایی را که در زمینهکنم کتابتقاضا می
هایت را مطرح کنی و توانی پرسشمی ،خواندی ملپس از آن که آهنا را اب تدبر و أت .ای آشنا گردیپرسیده

 .خدمت به مشا خواهم بودی گویی به هر سؤالی آمادهمن به خواست خدا برای اپسخ
 ؛«خدای متعال را ابطنی است»مثل این سخنت که  ؛هایت درست نیست که بپرسیبرخی از سؤال

از این که ابطن ای ظاهر داشته ابشد بلکه او ظاهر  (ُعُلوًّا َكِبري ا للّ اسَ َعاََل وَ ) خدای سبحان برتر و واالتر است
 .اندته است و خلق به او قائمدر خلق جتلی ایف ،و ابطن و اول و آخر است

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
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 .ق.هر 4192حمرم احلرام  - امحد احلسن





 :حمور دوم

 های فقهیپرسش
 :799پرلش 

یعنی آای موارد حرامی وجود دارد که  ،حدود مشخصی وجود دارد ،آای در روابط جنسی میان زن و شوهر
 ؟جنام دهندتوانند آهنا را ازوجنی منی
 :اپلخ

 الرمحن الرحیم للّ ابسم  
 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 

توانند در هر زمان و هر مکان اب هر خبِش متناظر از بدن طرف مقابل خود  هر یک از زن و شوهر می
به جز مواردی که پیشرت حرمت آهنا را بیان  ؛و بر این امر راضی ابشنداگر هر د ،جویی کنند و لذت بربندکام

منودمی که عبارت است از حرام بودن ارتباط جنسی در اایم حیض و این که شوهر خبواهد بدون رضایت 
به دنبال قید و بندهایی   ،کنم در روابط جنسی بنی زوجنیمن از مشا خواهش می .مهسرش در ُدبُر دخول کند

هایی که از سوی مدعیان فقه از آن چه که براساس بینش ساس اهوا  و آرا  بنا شده است و تالشکه برا
 .نروید ،اندخود در مورد امیال جنسی بنا منوده

از  ،نزدیک شدن به خدا و برای حفظ منودن فرج اب نیت (زن و شوهر) ی جنسی مهسرانارضای غریزه
اپداش این کار کمرت از ثواب  .به خدای سبحان تقرب جست توان اب آنبزرگرتین مستحباتی است که می
به جای این که هر یک اب هدف ِاشباع میل  .فقط به نیِت زوجنی نیاز دارد ،عبادات مانند مناز و روزه نیست

فقط چننی نیت کند که نیاز شریکش را برآورده سازد و  ،اب شریکش ارتباط جنسی داشته ابشد ،و هوس خود
به این ترتیب زن و شوهر به فضل و َکَرمی   .حفظ مناید (نزدیکی به خداوند)« للّ اقربة الی » نیتفرج او را اب 

 .گرینداپداش و ثواب می ،که خداوند بر این دو دارد
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 امحد احلسن
 :721پرلش 

 ....!خداوند مشا را توفیق دهد احلسنامحدامام مفدی  
 .و برکاته للّ اعلیکم و رمحة  السالم

و از مشا  ،من در مورد برخی موضوعاتی که در کشور آمریکا به آن مبتال هستیم چند سؤال فقهی دارم
 :اب تشکر بسیار از مشا ،کنم به آهنا اپسخ دهیدخواهش می
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و کمرررک  ی مرررالیهامسررراعدت ،انررردبررررای کسرررانی کررره کرررار پیررردا نکرده ،مسبلیرررک طوربرررهدر اینجرررا دولرررت  رررر4
آای بررر مررا جررایز اسررت برردون اطررالع دولررت و برردون ایررن کرره آهنررا را در جررراین  .کنررده میئررهای مسررکن اراهزینرره

زیررا در غرری ایرن  ؟هرا اسرتفاده منراییمکار کنیم و به این ترتیرب هرم کرارکنیم و هرم از کمک  ،مان قرار دهیماشتغال
 .کنندها را از ما قطع میاین کمک ،صورت

امتیازاتی به  ،های خمتلفهای این دولت و اب به کارگریی شیوهتوانیم اب فریفنت برخی سازمانمیآای ما  ر2
 ؟دست آورمی

 ؟شود کار کنیم و آهنا را به فروش برسانیمکشی که در اینجا فروخته میهای قرعهتوانیم اب برگهآای ما می ر9
آهنا را فقط به گروه مشخصی از مردم و ای  در اینجا یک سری کاالهایی وجود دارد که دولت فروش ر1

اگر ما این کاالها را به دست  .منحصر کرده زیرا این کاالها از مالیات معاف است ،برای مناطقی معنی
های مالی و این کار را اب جرمیه ،اب توجه به این که دولت ؟آای این حق را دارمی که آهنا را بفروشیم ،بیاورمی

 .کندات میبعضا  اب زندان جماز 
ها درست و استوار است و اب واقعیت امی که این اپسخهای مشا در این سایت درایفتهما از طریق اپسخ ر 2

تقاضا کنم ات  ،خواهم از مشا به عنوان کسی که توجهم را جلب منوده استاب این دیدگاه می ،مهخوانی دارد
 .زاید گردد (برامی)اتن معرفت حق

 !خداوند مشا را جزای خری دهد ،اید بسیار متشکرما در اختیار من گذاشتهاتن ر از این که وقت
 امل ر آمریکا :فرستنده 

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم  

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
بنابراین  ،ننی از نظر شرعی ارزش و احرتامی نداردالتزام به قواننی وضع شده واجب نیست و این قوا

فقط مراعات قواننِی دولت عدل اهلی الزم است و خمالفت  .خالف آن جایز استخمالفت اب آن و عمل بر
در آخرت مورد حماسبه  ،ابشد زیرا اینها قواننِی شرعی است که اگر انسان اب آهنا خمالفت کنداب آهنا جایز منی
 .گریدیو مواخذه قرار م

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن
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 :720پرلش 
 :کنم به من مرمحت کننداز سرورامن خواهش می

 .وظایف و تکالیف زن نسبت به مهسرش -4
 .وظایف و تکالیف شوهر نسبت به مهسرش -2

 .ضح و فقط مبتنی بر شرع ابشدوا ،مندم اپسخلطفا نکات مهم را بفرمایید و خواهش
 .و من از مشا بسیار متشکر و ممنومن

 حسنی الری ر امارات :فرستنده 

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم  

 .ئمة و املهدینی و سلم تسلیما  علی حممد و آل حممد اال للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
اب نکاح در شرایع االسالم تفاصیل حقوق زن و شوهر در کت !خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند

 .این کتاب را در اینرتنت منتشر خواهند کرد ،به خواست خدا برادران انصار مشا .بیان شده است
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن
 :725پرلش 

 و برکاته للّ االسالم علیکم و رمحة 
ام ولی اطالعات کافی در این خصوص وجود های فقهی و از مجله ازدواج موقت را مطالعه کردهپرسشمن 

شود ای می ؟یعنی الزم است دو شاهد عقد را امضا کنند ،آای ازدواج موقت ابید اب عقد ازدواج ابشد .ندارد
 ؟شفاهی برگزار کرد طوربهآن را 

اب شرط عدم نزدیکی صحیح  (این نوع ازدواج)آای  ؟تآای ازدواج موقت از طریق اینرتنت درست اس
 ؟ابشدمی

کنم در اسرع وقت اپسخ دهید زیرا من به روش دیگری یعنی فقط در حضور خودمان دو نفر خواهش می
و فقط خدا شاهد ازدواج ما بوده و دو شاهد در کار نبوده است و قصد بدی نسبت به  ،امازدواج کرده

 .ره استدخرت ندارم زیرا او ابک
 .خداوند ما را مشمول رمحت خویش قرار دهد

 س ی ر کویت :فرستنده 



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 18 

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم  

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
ه توسط برادران انصار مشا که شرح تفضیلی در کتاب نکاح در شرایع االسالم ک !خداوند مشا را توفیق دهد

 .خواهد آمد ،در اینرتنت منتشر خواهد شد ،خداوند توفیقشان دهد
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن
 :729پرلش 

 ...السالم علیکم 
 :های منپرسش .برسانید امحد احلسنکنم این انمه را به خواهش می

ای بره  ؟ی آن چیستی موضوع والیت حتی به هنگام فراوانی ادلهدرمان شک و ضعف یقنی درابره راه ر 4
ی شرک و ظرن اسرتوار کامرل برر اپیره  طوربرهزیرا موضوع  ،ی موضوع پریوی از راه درستدرابره ،ترعبارت کامل

 ؟توان یقنی به دست آوردپس چگونه می ،است
ابشررد ی پردرش میکنررد و خمرارجش برر عهرردهو خررود او کرار منی دهردحکرم دخرررتی کره پرردرش مخرس منی ر 2

این دخرت وسایل زایدی دارد که مورد استفاده قرار گرفته و به حال خود رهرا شرده و مهچنرنی وسرایلی  ؟چیست
 ؟آای از این وسایل مخس ساقط است ؛گاه استفاده نشده استدارد که هیچ

به صورتی که اگر دخرت اب  ؟شودساقط می ،ال داشته ابشدی رحم خطری به دنبآای در صورتی که صله ر 9
شرود و در مرادرش کره اب ایرن کرار موافرق نیسرت بره شردت خشرمگنی می ،خویشاوندان پدرش رفت و آمرد کنرد

رسررد و حترری ممکررن اسررت خطررری برررای آیررد و برره پرردر بیمررارش آزار و اذیررت مینتیجرره مشررکالتی برره وجررود می
 .تواند جار و جنجال و مشکالت را حتمل کندد زیرا پدر منیزندگی او به دنبال داشته ابش

فتروا صرادر   ی گرفتره شرده از حضررت مهردیأدهیرد ای براسراس ر خروداتن فتروا میآای مشا به اجتهاد  ر 1
 ؟مناییدمی

نقرل   خوانردم کره از امرام ابروجعفر حممرد ابقرر ،امحرد احلسرنوگویی بنی یک زن مسریحی اب در گفت ر 2
رسررولی از خانرردان حممررد در میرران آن نسررل وجررود دارد کرره  ،ه برررای هررر قرررن و نسررلی از ایررن امررتشررده اسررت کرر

آای برررای متررام قرونرری کرره پررس از غیبررت کررربای قررائم گذشررته  .کنرردفرسررتاده شررده برره سرروی آهنررا اسررت و ظهررور می
 ؟اندرسوالنی فرستاده شده ،است

 زهرا ر عربستان سعودی :فرستنده
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 :اپلخ
 محن الرحیمالر  للّ ابسم  

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
حق و راه  ،آید و طی آن بندهیقنی از طریق اخالص برای خدای سبحان به دست می ر 4 اپسخ سؤال

سبحان و تعالی را طلب  شناسد که خود را شاهدی برای کسی که شهادت اومستقیم را از طریق خدایی می
ا بَ ْیِِن َوبَ ْیَنُكْم ۚ ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبري ا  للّ ُقْل َكَْٰى ابِ  .قرار داده است ،کندمی بگو خدا ) (1)َبِصري اَشِدید 

 .(زیرا او به بندگانش آگاه و بینا است ،است میان من و مشا برای شهادت کافی
این دخرت ابید روزی مشخص در طول سال تعینی کند و در  ،ردیدر خصوص چننی مو  ر 2 اپسخ سؤال

مثال  اگر در آن  ؛مانده است را حساب و مخس آن را حماسبه منایدآن روز آن چه که از درآمدهایش ابقی
 .ای دارد نیز مخس آن را حماسبه منایدمخس آن را بدهد و اگر چیز استفاده نشده ،مالی داشته ابشد ،روز

 .املقدور ابید ادا شودگردد و حتینیکی به والدین واجب است و ساقط منی ر 9 اپسخ سؤال
ی رحم اب دیگر ارحام چه اب مال ابشد و چه به فرزندان و اجداد واجب است ولی صله ،انفاق بر زن

 .ابشدمستحب است و واجب منی ،ی گفتاروسیله
کنیم بلکه این علمی امور دین اجتهاد منیدر  ،ما آل حممد !خداوند مشا را توفیق دهد ر 1 اپسخ سؤال

 .نیاز ساخته استما را از دیگر مردمان بی ،است که خداوند به ما تفضل فرموده و اب آن
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن
 :722پرلش 

 ...الرمحن الرحیم للّ ابسم  
 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ احلمد 

ل مربم ئبرخی مسا ،جراین زندگی در خصوص بسیاری از ارتباطات معمول و در !امحد احلسن ،موالی من
 .ابشدو ضروری برای من مطرح می

ورزیدن به او واجب جائر و کفر  ،ما امیان دارمی به این که هر حاکم و سلطانی !موالی من – 4سؤال 
ما بسیار نیاز دارمی که حدود تعامل اب  ،ولی سرورم .است مگر آن حاکمی که خداوند او را نصب کرده ابشد

نظری درایفت اوراق رمسی که برای منعقد ساخنت بسیاری از  ؛حاکم جائر در تعامالت خمتلف را بدانیم
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شوند ات موافقت برای  از شرع خداوند اداره میابشد از رجوع به حماکمی که به غریضروری می ،قراردادها
های شااین ذکر است این گونه اوراق بسیار و متنوع و در زمینه !سرورم .عضویت به عنوان یک سرابز دولت

به عنوان مثال مشا اب درایفت کارت ملی  .ابشدی رسیدن به منفعتی میخمتلف و در اغلب موارد وسیله
اگر شهروندی کارت ملی به مهراه نداشته  .به دست آورید (کوپن)کنید و کاالبرگ توانید بلیط سفر هتیه  می

ی مالی واقع شود ای حداقل مورد اهانت قرار  ممکن است در معرض زندانی شدن ای پرداخت جرمیه ،ابشد
مهراه  ی فقدان کارت ملی بهچیزهایی هست که منفعتی به دنبال دارند ولی فقدان آهنا ضرری به اندازه .گرید
مهچننی  ؛تری خریداری کنیدمشا جمبورید کاالهای اساسی را به قیمت گران ،مثل کاالبرگ که اگر نباشد ،ندارد

توان هر چند می ،کندتوان از قرارداد تلفن چشم پوشی کرد ولی انسان به آن نیاز پیدا میمی ،به عنوان مثال
قراردادهای  !سرورم .طور استقرارداد برق نیز مهنی .داردپیآن را اب تلفن مهراه عوض کرد ولی هزینه ابالتری در 

از مشا  !سرور و موالمی .ی حاکم جائر واریز کنمزایدی هست که من ابید در آخر کار پوِل را به خزانه
 .کنم به خادم جاهلت لطف کنی و اب جواب مفصل ما را رهایی خبشیخواهش می

سفر به کشورهای ارواپیی ای دیگر کشورها شود چه حکمی  اگر نپیوسنت به ارتش ابعث منع ر 2سؤال 
ی نزدیک وارد جنگ اب هیچ رود در آیندهتوان اب زیرکی و طفره رفنت به ارتشی که احتمال میآای می ؟دارد

سسات دولتی وجود دارد که کار میدانی داخلی اجنام ؤ انواع خمتلفی از هنادها و م ؟پیوست ،دمشنی نشود
 .ل را اب تفصیل برای ما شرح دهیدئکنم که این مسااز مشا خواهش می ،سرورم .دهندمی

زمینی است که از نظر علمی در حکم غصبی  ،زمینی که حاکم جائر بر آن سیطره دارد ر 9سؤال 
کند  قراردادهایی است که حاکم جائر برای رسیدن به منفعت و هدفی وضع می :سؤال این است ،ابشدمی

توان آای این قراردادها را می ،آیدی زمنی غصبی حتت متلک حاکم به دست میمصادرهکه پول آن از طریق 
ای این که شایستگی این را ندارد که  ؟قراردادهایی حقیقی که احکام قرارداد بر آن جاری است در نظر گرفت

 ؟ابشدمنی ،زیرا او صاحب واقعی زمینی که مصادره شده است ،آهنا را قرارداد خبوانیم
رسانی به دانشجواین پیشنهاد شده و این مرکز کارش به من کاری در مرکز خدمات !ای سرورم ر 1ل سؤا

کند و سپس آن را اب رااینه اتیپ می ،پذیرداین است که هر چه که دانشجواین و دیگر مردم خبواهند را می
 .گریدی کاغذ ای چیزهای دیگر خروجی میروی برگه

ی نظرایت غربی حبث مانند موضوعاتی که درابره ؛ه آوری خواسته شودممکن است اتیپ چیزهای دهلر 
پذیر است ای آای کار در چننی مرکزی امکان !ی ابستانو مهچننی موضوعاتی مانند متجید از فراعنه ،کندمی

 ؟پذیر است اب کدام شرایط و ضوابطو اگر امکان ؟خری
مشا  و به حق متام پدرانت فاطمه رت و به حق ماد حممد از خدا مسئلت دارم به حق جّدت 
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علیکم  .ی تو و پدرت قرار دهدرا فرج عطا فرماید و پریوزی را قرین مشا گرداند و ما را از انصار شایسته
 !و برکاته ات انتهای روزگار للّ االسالم و رمحة 

 ر مصر للّ اعبد :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،نیرب العامل للّ و احلمد 
اشکالی  ،درایفت اوراقی که برای اجنام برخی امور و ای درایفت منافع دولتی الزم است ر 4 اپسخ سؤال

مهچننی منتفع شدن از آهنا نیز فاقد اشکال است اما قواننی وضع  .ندارد حتی اگر دولت غریشرعی ابشد
 .کند واجب االحرتام نیسته که دولت آهنا را وضع میشد

اذیت و زاینی برای مشا به ابر آورد پیوسنت به  ،اگر ثبت انم نکردن و نپیوسنت مشا به ارتش ر 2 اپسخ سؤال
به شرطی که ارتش عامل عملی ستمکارانه بر مردم نباشد و ای از ستمکاران محایت و  ،اشکال استارتش بی

 .ی آهنا را تسهیل نکنداعمال ظاملانه
تواند از این قراردادها استفاده کند ولی احرتام به آهنا و التزام به اجرای آنچه فرد مؤمن می ر 9اپسخ سؤال 

 .در قرارداد آمده است بر او واجب نیست
اشکال دهند بیهایی که دانشجواین اجنام میمهچننی چاپ پژوهش .این کار اشکالی ندارد ر1اپسخ سؤال 

ها اب هدف ختریب و ای مسخره کردن مقدسات دینی و شریعت صورت گرفته مگر این که پژوهش ،ستا
 .ابشد

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن

 :727پرلش 
 .جناب سید السالم علیکم

در یک هفته  .کنمرفت و آمد میی قطار هستم و بنی شهرهای خمتلف من کارم سفر است یعنی راننده
منازم را متام خبوامن ای  ،اگر برای دیدار و ابزدید به این شهرها بروم .پیمامیکیلومرت مسافت می  2522حدود 
 .اب تشکر از مشا ؟شکسته

 عدانن الفرحان ر عربستان سعودی :فرستنده

 :اپلخ



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 10 

 الرمحن الرحیم للّ ابسم 
 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 

 ،ابید در سفر ،در کتاب شرایع بیان داشتم که هر کس که مدت سفرش بیش از حضور در وطنش ابشد
 .چه سفر او برای کار ابشد و ای برای غری آن ،مناز را متام خبواند و روزه بگرید

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن

 :722پرلش 
 ...الرمحن الرحیم للّ ابسم  
 .م صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  لّلها

 .و برکاته للّ اسالم بر میانی آل حممد و رمحة 
قبل از رسیدن به  ،راماح .من برای اولنی ابر به عمره رفتم و قبل از آن حج نرفته بودم !سرور و موالمی

هواپیما در جده به زمنی  .ی واجبهی مفردهبه نیت نذر احرام عمره ،عربستان و در داخل هواپیما اجنام شد
 .نشست و از آجنا اب ماشنی به مکه رفتم

 ؟شودمیآای دیه واجب  ؛ماشنی مسقف بود و من در آن هنگام حمرم بودم :سؤال من
دانستم که آای این مرغ ذبح اسالمی شده نج اب مرغ بود آوردند و من منیدر هواپیما غذایی که شامل بر 

 ؟ی منوره موجود است چه حکمی داردهای مکه و مدینهضمنا  خوردن مرغی که در رستوران .است ای خری
حتی اگر از  .نویسند ذبح اسالمیشود و بر آن میها از خارج وارد میشدهاب توجه به این که اغلب ذبح

 ؟حکم آن چیست .گوید این ذبح اسالمی شده استشنده در رستوران بپرسم میفرو 
وقتی آجنا  .به مدینه رفتم فاطمه ی بقیع و و ائمه حممد پس از عمره برای زایرت پیامرب خدا 

آن موقع کمی قبل از وقت  .رفتم خدا مستقیم به زایرت پیامرب  ،پس از رزرو هتل و غسل کردن ،رسیدم
من به  .برای افراد حاضر در مسجد افطاری آوردند که عبارت بود از هفت خرما و آب میوه .ب بودمناز مغر 

ولی پس  .توانستم آهنا را رد کنماست از آهنا خوردم و منی نیت این که اینها پذیرایی از طرف پیامرب خدا
 ؟آن چیستحکم شرعی  .ها استها و وهابیاز آن به ذهنم آمد که این سفره متعلق انصبی

 .للّ او السالم علیکم و رمحة 
 م صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر املستودع فیهالّلها

 !صلوات بفرست ،فرزندانش و سّری که در آن هناده شده ،شوهرش ،پدرش ،بر فاطمه !خداوندا
 ابوعلی ر کویت :فرستنده 
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 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم  

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،لعاملنیرب ا للّ و احلمد 
ی موجود فقط خودروی ی نقلیهاگر از روی اضطرار ابشد مثال  به این دلیل که وسیله ،زیر سایه رفنت

شد  مثال  در آجنا دو خودرو اب ،ولی اگر این کار از روی اختیار صورت بگرید ؛اشکالی ندارد ،مسقف ابشد
توان نقل مکان منود و یکی از آهنا مسقف و دیگری بدون سقف ابشد و فرد اب اختیار که اب آن دو می

ابید یک   ،است (گزارعمره)« معتمر» وی مرتکب حرام شده و اگر ،خودش ماشنی مسقف را انتخاب کند
 .گوسفند در مکه قرابنی کند و کفاره بدهد

شد که به دست فرد مسلمان ذبح شده ابشد زیرا آهنا اکنون  حتما  ابید مطمئن ،در خصوص گوشت مرغ
 .دانندذبح اب ماشنی را هم جماز می

جو کردی و سؤال منودی و فهمیدی که مرغ به دست مسلمان ذبح  و ها اگر پرسدر هواپیما و رستوران
 !خداوند توفیقت دهد .و گرنه از آن اجتناب کن ،توانی آن را میل کنیمی ،شده است

اب طیب خاطر آن را میل   ،ی خرما و نوشیدنی که در مسجد نبوی عرضه شدما در خصوص سفرهو ا
 !خداوند مشا را توفقیق دهد .اشکالی بر آن نیست ؛کن

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن 

 :725پرلش 
 و برکاته للّ االسالم علیکم و رمحة  
 .صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   ملّلها

 !میانی امحد احلسن ،ای موالی من ،سالم بر مشا
ام جزو انصار نیستند و آهنا در مورد انتخاابت بر من فشار من زنی از انصار هستم ولی خانواده !سرورم

دانستم اینها از یک حزب را نوشتم و منی را خراب کردم و انم بیش (گریییأر )ی من هم رفتم و برگه .آوردند
 ؟رود ای خریکاری حرام به مشار می  ،امآای این که در برگه انم بیش از یک حزب را نوشته ....اندچه کسانی

 ؟شود ای خریآای این کار گناهی بر گردن من حمسوب می .لطفا  اپسخ بدهید
 مهندس عمران ر عراق :فرستنده 

 :اپلخ
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 رمحن الرحیمال للّ ابسم  
 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 

خبشد که او هبرتین آمرزندگان ای خداوند مشا را میاگر بر این کار جمبور بوده !خداوند مشا را توفیق دهد
 !امیمناز خداوند برای مشا خری آخرت و دنیا را درخواست می .است

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن

 :723پرلش 
از مشا مسئلت دارم که مرا بر  ،سرورم للّ اان شا   !سالم علیکم ،موال و امام من در دنیا و آخرت ،سرور

 .اتن دعا کنیثبات و نصرت
ثبات و   و به حق مظلومیت زهرا ،ه مشا امیان دارممن به فضل خدا ب !سرور و موالمی ...و اما بعد

 .اپیداری را از خدا خواهامن
آای امکان دارد نصیحتی به من بفرمایی که  .اممشکل من این است که من در مقابل جنس خمالف ضعیف

 ؟درضمن دلیل حرام بودن نگریسنت به تصاویر زانن برهنه در تلویزیون و اینرتنت چیست ؟مرا خالص کند
 .کنددرایفت  کننده بسیار مایل است اپسخ را از امامسؤال.اب تشکر فراوان از حضرتعالی

 ا د ر کویت :فرستنده 

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم  

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
اند که کبریه هستند و برخی گناهان صغریه ،یک سری گناهان !دهد خداوند مشا را بر هر خریی توفیق

بر مشا ابد دائما  به  .از کوچک و بزرگ آهنا ،از گناهان بپرهیزید .شوندها میساز ارتکاب کبریهمعموال  زمینه
 .ی خود را از رضایت خدای سبحان و تعالی از دست ندهیدقرائت قرآن و مناز شب و روزه و این که هبره

از خداوند تقاضا دارم که به رمحت خویش بر تو رحم آورد و از گناهان کوچک و بزرگ اپک گرداند و تو را 
 .او ایور من است و او دوست شایستگان است !از سرابزان و حزب و اولیایش قرار دهد

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن

 :729پرلش 
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 .و برکاته للّ االسالم علیکم و رمحة 
ای خواسته ،سرور ارمجندم .از طرف سید تقی هستم  من اّم علی خادم حسنی ،پس از حتیت و سالم

 !خداوند عمر مشا را طوالنی فرماید .قدمیی دارم که مایلم استدالل و حکم شرعی آن را از مشا درایفت کنم
مردی که  .طلب دارد و بر این قضیه شاهدانی هم موجود است پدر من مقدرای پول از یکی از دوستانش

آای ما این حق را دارمی که مبلغ مزبور را از اوالد  .از او طلب داشتیم فوت کرد و پدر من نیز فوت کرده است
 پسرانش یمرد را جلو  یرفتند،ا نپذهحقش را طلب منود و آن یکه پدرم وقت  یناب توجه به ا ؟آن فرد مطالبه کنیم

آای ما این حق  !سرور فاضل من .است ایدیمبلغ، پول ز  یندرضمن ا نداد[ یترا حالل یول الذمه کرد]و غمش
 .شوم شاهدانی هم وجود داردمتذکر می ؟را دارمی که مبلغ را مطالبه کنیم

 .ترین احرتامات مناب تقدمی صمیمانه !خداوند عمر مشا را طوالنی گرداند ،لطفا  اپسخ دهید
 اشواق العبیدی ر عراق :فرستنده 

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم  

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
مال ای ملکی از خود بر جای گذاشته ابشد   ،اگر شخصی که فوت کرده و به پدر مشا بدهکار بوده است

اش بری  ابید از طریق واراثن او ِدینش پرداخت شود و ذمه ،از آن را پوشش دهد که بتواند بدهی ای قسمتی
واراثن این حق  ،مشا نیز این حق را دارید که مال را از آهنا مطالبه کنید زیرا مشا پس از وفات پدراتن .گردد

 .هستید
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن
 :771پرلش 

 الرمحن الرحیم للّ ابسم  
 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 

امی ولی شوهران ما هنوز چننی اعتقادی پیدا گرویده  امحدما گروهی از زانن هستیم که به سید 
لذا ما برای خوردن گوشت و مرغ  ،ش ذبح مطمئن شومیبر ما دشوار است که برومی و از رو  .اندنکرده

 ؟آای این کار برای ما جایز است .کنیماستخاره می
از این موضوع  ،توانند بروند و حتقیق کنندو آای جایز است که ما مردان انصار را که بیشرت از ما می
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اند به صورت قانونی که بتوان به تو منظورم این است که آای این روش می ؟ابخرب سازمی (استخاره برای گوشت)
 ؟آن اعتماد کرد تلقی شود حتی اگر امکان حتقیق فراهم ابشد و رنج و مشقتی برای آن وجود نداشته ابشد

 خ ر امارات .ز :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم 

 .لم تسلیما  علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و س للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
در خصوص مرغ ابید حتما  اطمینان حاصل شود که به دست فرد مسلمان ذبح  !خداوند مشا را توفیق دهد

 .اند و حال آن که غریشرعی استشده ابشد زیرا آهنا ذبح اب دستگاه را جماز مشرده
کرد و این کار   توان حیواانت ذبح شده را میلهای اسالمی میدر سرزمنی ،های قرمزاما در مورد گوشت

 .اشکالی ندارد
 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 

 .ق .هر 4194رجب ألصب /  - امحد احلسن 
 :770پرلش 

بود و من آن را به فرد دیگری به  42222قیمت کارت  .دو کارت تلفن خریدم ،اب پرداخت مبلغی پول
ولی او نتوانست این پول را  ؛ه من برگرداندبه این شرط که پس از یک ماه پول را ب ،فروختم 49222قیمت 

لکن او اب مقداری پول نزد من آمد  .ی او مانده استبه من پرداخت کند و این مبلغ به صورت دین بر عهده
گرفنت چننی   .بدون این که من هیچ پولی از او طلب کرده ابشم ،ابشدو گفت این هدیه است و سود منی

 ؟پولی چه حکمی دارد
 .للّ اا اپداش و ثواب ابشد ان شا  و برای مش

 ابوجعفر ر عراق :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم  

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
هدیه اشکال گرفنت  .موضوع دیگری است و ارتباطی اب قرض ندارد ،هدیه !خداوند مشا را توفیق دهد

خبشی از دینی که مشا از او طلب  ،دهدندارد ولی برای مشا و او هبرت آن است که این مبالغی که به مشا می
 .داری حساب شود
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 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق .هر 4194شعبان اخلری و الربکة /  - امحد احلسن

 :775پرلش 
 .السالم علیکم 

 !و برکاته للّ او رمحة  ،بر مشا برترین درود و سالم ابد سرورم ،امحد احلسن ،ماتج سر  ،سرور و موالمی
و لعنت خدا بر متام دمشنان تو از جن و انس  !خداوند در فرج مشا تعجیل فرماید و انصارت را زاید گرداند

 .ای پیش روی تو و شهیدی زیر اپی مشا قرار دهدو مرا خادم حقری و فقری و کارزارکننده !ابد
رر آای شراب قبل از اسالم و در زمان اسالم حالل بوده للّ ااجلکم ی مشروب است ررسؤال من درابره !سرورم

الرمحن  للّ ابسم من الشیطان الرجیم  للّ اعوذ اب :ی شریفهطبق گفته این آیه ،و پس از آن حرام شده است
العلی  للّ اصدق  (گاه که مست هستید گرد مناز مگردیدآن) (1)ئَا سَ ْقَربُوْا الصَّالََة َوأَنُتْم ُلَكاَرن الرحیم
 .العظیم

 .و بر مهدینی و سلم تسلیما  کثریا   امحد احلسنو بر  ،و صلوات و درود خدا بر حممد و آل حممد
 !برترین درود و سالم بر تو ابد سرورم !امحد ،در امان و پشتیبانی و نگهداری خدا ابشید ای موالی من

 .ی حقریبنده ،خادم تو
 میثم متار ر اسپانیا :فرستنده

 :اپلخ
 الرمحن الرحیم للّ ابسم  

 .علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   للّ او صلی  ،رب العاملنی للّ و احلمد 
این آیه ارتباطی  .شراب مست کننده در دین خدا حالل نبوده است ،را آفرید  از زمانی که خدا آدم

آگاه و هوشیار  ،آور ندارد بلکه این آیه در مقام اجتناب از مناز است ات انسانحالل بودن شراب مستیاب 
 .مشمول این آیه است ،و کسی که ُچرت بر او غلبه کرده ؛گویدابشد و بداند چه می

 .و برکاته للّ او السالم علیکم و رمحة 
 .ق .هر 4194نیمه شعبان /  - امحد احلسن 
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 :779پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  السالم علیکم و رمحة الل و برکاته،  
 عظیم گرداند.  ی زهرافاطمه ی طاهرهخداوند اپداش مشا را در شهادت صدیقه
 واپسی و پریشانی و درا به حزن و دل.... احساسات، پیوسته مر به سرور و موال و پدرم، میانی آل حممد

رهایی دهد. سرور و موالمی! هر چیزی که مرا کمک کند ات از این احساس امیدی سوق مینتیجه به أیس و ان
ه برای نصرت حممد و آل او اب لسان و سنان شایستگی داشته ابشم. کایمب را از مشا درخواست دارم، و این

 ند مشا را در زمنی تکمنی عطا فرماید!ای آقااین من و سرورامن! خداو 
 ای دیگر:انمه

 بسم الل الرمحن الرحیم
 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 

او و  عظیم گرداند؛ درود خداوند بر  ی زهرافاطمه ی طاهرهخداوند اپداش مشا را در شهادت صدیقه
سید االوصیا، و بر دو پسرش حسن و   امریاملؤمننی مهسرشالبشر، و بر  سید  بر پدرش پیامرب خدا

در زمنی و وصی او )که خداوند  ، و به خصوص بر فرزندش بقیة الل حسنی و زینب و ائمه و مهدینی
 ایشان را در زمنی متکنی عنایت فرماید(.
ستم کردند و حق او و فرزندان و انصار فرزندان او را غصب   خداوندا! کسانی که بر حضرت زهرا

 «واحد قهار»ات منودند لعنت کن. خداوندا! در نصرت ایشان ما را شرافت عطا فرما! به انم انمی
 و اب صلوات بر حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . و احلمد لل رب العاملنی.

 ، من چند سؤال دارم، از مجله: انی آل حممدخطاب به سرور و موالمی، می
الزَّاّن ئَا یَنِكُح إئاَّ زَانَِی   َأْو ُمْشرَِك   َوالزَّانَِیُ  ئَا یَنِكُحَدا ِإئاَّ زَان  َأْو ُمْشِرٌك خدای متعال فرموده است: 
و زن زانکار را جز مرد ، ریدگیمرد زانکار جز زن زانکار ای مشرک را من) (1)َوُحّرَِم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِننیَ 

خوامن، افکار زایدی در سرم (. وقتی این آیه را میو این بر مؤمنان حرام شده است، گریدزانکار ای مشرک منی
های زایدی دارد که گناهان آدمی از آن مجله است و دانی که انسان، هنفتهچرخد و مشا ای سرورم، میمی

 َوُحّرَِم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِننیَ فرماید: داند. من منظور این آیه را که میا میدانیم و خدچیزهایی که ما منی
شوم؛ آای از طرف خدا حرام است ای از طرف انسان مؤمن؟ ( متوجه منیو این بر مؤمنان حرام شده است)
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، منظورم را متوجه دامن تو ای سرورمی سؤال کردن بپذیر و من میام در حنوهسرورم! عذر مرا بر کم فهمی
 هستی.

ای « السابقنی»شروع کرده است، نه اب « اصحاب میمنه»ی واقعه، چرا خدای سبحان اب در ابتدای سوره
ای « مقربنی»طور که در انتهای سوره اب ( برحسب ترتیب صفات؛ مهاناهل شقاوت« )اصحاب املشامة»
 آمده است؟« ضالنی»

 ی زن هست، و سؤال من این است:سخنی درابره  تسرورم! در قرآن کرمی و رواایت اهل بی
ها اب آید و زنآن کدام مشورت است که مرد ابید اب آن خمالفت کند؟ زیرا مهیشه وقتی موضوعی پیش می

 «شاوروهن و اخلفوهن»گویند دارند، آقااین میکنند و نظرشان را بیان میمردها در مورد آن صحبت می
شود که دل، سرگشته و شکسته شود زیرا (. این ابعث میلف آن عمل مناییدزانن مشورت کنید و خما اب)

 کنند.اب ما احتجاج می  ها اب اهل بیتآن
گانه )انحمرم( را مشخص نم برای ما حدود سخن گفنت و تعامل داشنت زن اب مرد بیکسرورم! خواهش می

از انصار و چه از غری انصار( چه مقدار  گانه )چهه یک مرد اب زن بیکچننی برای مرد و اینمنایید. هم
 تواند ابشد؟ی ابعاد و جوانبش میتواند تعامل داشته ابشد را بیان دارید. آای این تعامل در مههمی

ها  برخی برادران انصار رفتارهایی اب زاننشان دارند که اب فحش و دشنام زایدی مهراه است و بعضی وقت
شان را کتک چننی گاهی اوقات زاننشیم. همکها خجالت مین آنکشد که از بیاکار به جاهایی می

های ما را به درد آورده گومی بلکه چیزهایی است که اتفاق افتاده و دلها را از خودم منیزنند؛ من اینمی
منامی که برادرامن را بر هر خریی موفق بدارد و به جای این برخوردها، رفتاری است. از خداوند مسئلت می

 یشه کنند که خواهران انصار اب آن به خدا برسند و اب لسان و سنان حممد و آل حممد را ایری دهند!پ
ام قابل توصیف نیست؛ زیرا در این زمان مشا اب ما هستید. ام! خوشحالیای سرور و موالمی! ای نور دیده

ای مشا را که نزد ما بسیار کنم که صدای آقااین من و سرورامن! به خدا سوگند من گاهی اوقات ابور منی
ما را به نصرت مشا   ی زهراشنوم. از خداوند تقاضا دارمی که به حق صدیقهارمجند و عزیز است می

 علیکم السالم.مشّرف گرداند. 
ها را مرتب منودم؛ زیرا  مرا ببخش؛ زیرا من به سختی آن ،سرور و موالمی! اگر در کلمات از حد جتاوز کردم

 ند و من آشفته و سرگردان!اکلمات انبوه
اللهم مکن حملمد و آل حممد و قائم آل حممد عاجال  غری آجل حبق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر 

 املستودع فیها.
، فرزندانش و سّر پنهانش، حممد و آل حممد و قائم آل حممد را در مهسرشخداوندا! به حق فاطمه، پدرش،  
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 ا!اسرع وقت متکنی عنایت فرم
         و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.                                                                                         

 فرستنده: ام زینب ر عراق  

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

   املهدینی و سلم تسلیما . و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و
ها و منامی که مشا را بر ذکر خدای سبحان و تالوت قرآن که در آن صیقل دلاز خداوند مسئلت می

ی سخره را که به ی یس، واقعه و آیهها است، موفق بدارد! قرآن زاید خبوان، خمصوصا  سورهطهارت نَرف س
م  ُثَّ اْلَتَون َعَلى اْلَعْرِش یُ ْغِشي ِإنَّ رَبَُّكُم الّلُ الَِّذي  شرح زیر است: َخَلَق السََّماَواِت َواَْلْرَ  ِف ِلتَِّ  َأَيَّ

اَْلْمُر سَ َباَرَك الّلُ َربُّ اللَّْیَل النََّداَر َیْطلُُبُه َحِثیث ا َوالشَّْمَ  َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّرات  ِبَِْمرِِه َأئَا َلُه اْْلَْلُق وَ 
َی   ِإنَُّه ئَا ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدینَ * ِمنیَ اْلَعالَ  ْْ ِسُدوْا ِف اَْلْرِ  بَ ْعَد ِإْصاَلِحَدا َواْدُعوُه  *اْدُعوْا رَبَُّكْم َسَضرُّع ا َوُخ ْْ َوئَا سُ 

َن اْلُمْحِسِننیَ  و زمنی را در ها است که آمسان هللاپروردگار مشا ) 1(2)َخْوف ا َوَطَمع ا ِإنَّ َرمْحََت اللِّ َقرِیٌب مِّ
طلبد و آفتاب و شتاابن آن را می، پوشاند و روزشب را در روز می، پس به عرش پرداخت، شش روز آفرید

پروردگار ، خدا. روایی سزاورا او استآگاه ابشید که آفرینش و فرمان. ماه و ستارگان مسّخر فرمان او هستند
زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ، و در هنان خبوانیدپروردگاراتن را اب تضرع * به غایت بزرگ است، جهانیان

اه که به صالح آمده است فساد مکنید و خدا را از روی بیم و امید خبوانید و رمحت گدر زمنی آن* ندارد
 دارد.میها را از مشا ابزات شیاطنی انس و جن دور شوند که خداوند شّر آن( خدا به نیکوکاران نزدیک است

َك الزَّاّن ئَا یَنِكُح إئاَّ زَانَِی   َأْو ُمْشرَِك   َوالزَّانَِیُ  ئَا یَنِكُحَدا ِإئاَّ زَان  َأْو ُمْشِرٌك َوُحّرَِم َذلِ  ر 4اپسخ سؤال 
و زن زانکار را جز مرد زانکار ای مشرک ، گریدمرد زانکار جز زن زانکار ای مشرک را منی) (3)َعَلى اْلُمْؤِمِننیَ 

ی امیان از او  زانکار، در حال زان، مؤمن نیست بلکه جامه (.مؤمنان حرام شده است و این بر، گریدمنی
گردد. حترمیی که در آیه آمده مربوط به مردان و میشود؛ اگر پشیمان شود و توبه کند، امیانش ابزکنده می

 عده حرام است.ها آشکار نشده است. ازدواج اب این ی آنزانن زانکاری است که به زان مشهورند و توبه
ام و این منت از کتاب توضیح داده« شرایع االسالم»خداوند مشا را توفیق دهد! من این موضوع را در 
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 «.اش را آشکار منایدازدواج اب زنی که به زان شهرت دارد جایز نیست، مگر این که توبه»شرایع است: 
ای: ره هست، دچار اشتباه شدهی دو سؤالی که در آغاز سو احتماال  مشا درابره ر2اپسخ سؤال 

 ِ فََأْصحاُب اْلَمْیَمَنِ  ما َأْصحاُب اْلَمْیَمَنِ  َو َأْصحاُب اْلَمْشَئَمِ  ما َأْصحاُب اْلَمْشَئَم  ...( یکی اهل
ای  و گمان منوده ؟(اهل شقاوت چه حال دارند، دیگر اهل شقاوت؟ اهل سعادت چه حال دارند، سعادت

ه این سوره اب مقربنی شروع شده و وضعیت کاب اهل سعادت آغاز شده، حال آنی واقعه اب اصحکه سوره
ها که آن) ....َو السَّاِبُقوَن السَّابُِقوَن ُأولِئَك اْلُمَقرَّبُوَن ِف َجنَّاِت النَِّعیمِ  ها را توصیف کرده است:آن

سپس اصحاب مینی  ...( ی پرنعمتهادر هبشت، اینان مقرابنند، اندسبقت جسته بودند و اینک پیش افتاده
اما ) ....َوَأْصَحاُب اْلَیِمنِی َما َأْصَحاُب اْلَیِمنِی ِف ِلْدر  َّمَُّْضود   ها را بیان منوده است:و وضعیت آن

گاه به توصیف آن ....(خاردر زیر درخت سدر بی؟ اصحاب سعادت چه حال دارند، اصحاب سعادت
َماِل ِف ََسُوم   داخته است:ها پر اصحاب مِشال و وضعیت آن َماِل َما َأْصَحاُب الشِّ َوَأْصَحاُب الشِّ

یم   و  ....(در ابد مسوم و آب جوشانند؟ اما اصحاب شقاوت، اصحاب شقاوت چه حال دارند) ....َومحَِ
 طور در اپاین سوره.مهنی

آمده و از مقربنی سؤالی « مهأشاصحاب امل»و « اصحاب املیمنه»ه ه در ابتدای سوره، دو سؤال درابر کاین
ها ه آنکها است؛ و اینی آنمطرح نشده است، برای بیان عظمت و شرافت مقربنی و بلندی مقام و مرتبه

شان سؤالی مطرح شود ای وضعیت ایشان تبینی و توصیف گردد. لذا ی وضعیتنیاز از آن هستند که درابرهبی
ها پرداخته ه در این مورد سؤالی مطرح مناید، به بیان وضعیت آنکخداوند سبحان به طور مستقیم و بدون این

 است.
الف: این از سفاهت است که بگوییم اب کسی مشورت کن و بر خالفش عمل منا!؛ حتی  ر9اپسخ سؤال 
روایت شده است، صحیح   چه که از اهل بیتونه نیست که متام آنگادبی است! ایناین کار از کم

ها اشتباه کرده است و  گاهی اوقات کسانی هستند اب هدف ت کسی در نقل مطلب از آنابشد. گاهی اوقا
چه را که دیدید اب قرآن و ُخلق قرآن خمالف است، اند. هرها، نسبت دروغ به ایشان دادهاهانت منودن به آن

کالمی است که آمیز است ای حتریف شده و ای  صادر نشده است؛ بلکه ای نقل اشتباه  قطعا  از اهل بیت
 به دروغ به این بزرگواران منتسب گشته است.

ب: سخن گفنت بنی زن و مرد جایز است ولی ابید کالم برای غرضی درست و مقبول ابشد مانند کار ای 
 الم شدن ابشد.کهودگی و شوخی و صرفا  برای همو نباید از روی بیگوراهنمایی کردن و این گفت

کید أتاند؛ بنابراین ی عقد، مهسر و مصاحب یکدیگر گشتهند که به وسیلهج: زن و شوهر دو نفر هست
شود که اینان یک نفر نیستند بلکه دو نفرند و به طور طبیعی وجود اختالف و تفاوت در بسیاری از می
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ه هر یک دیگری را حتمل کند )و نسبت به او کها حتمی است، و این به صرب نیاز دارد و اینموارد، بنی آن
ها اب هم استمرار شکیبایی ورزد(. بنی زوجنی ابید مهر و حمبت و مهرابنی برقرار ابشد ات زندگی مشرتک آن

ای از انتوانی و شکست اجتماعی یک، ای هر دوی ایبد وگرنه اصطکاک و کشمکش بنی این دو، نشانه
گاری بنی زن و شوهر ها است. بر مهنی اساس خدای سبحان برای حل مشکالتی که به اختالف و انساز آن

شود و نیز برای ارشاد و توجیه این دو، تشویق کرده است که برخی افراد جامعه که نسبت به ایشان منجر می
ی زن، در موضوع مداخله و وساطت منایند. خدای متعال ی شوهر و خانوادهقرابت دارند، یعنی خانواده

ُتْم ِشَقاَق بَ ْیِنِدَما  فرماید:می ْْ ْن َأْهِلَدا ِإن یُرِیَدا ِإْصاَلح ا یُ َوفِِّق الّلُ َوِإْن ِخ ْن َأْهِلِه َوَحَكم ا مِّ فَابْ َعُثوْا َحَكم ا مِّ
مرد  یخانوادهداوری از ، اگر از اختالف میان زن و شوی آگاه شدید) (1)بَ ْیَنُدَما ِإنَّ الّلَ َكاَن َعِلیم ا َخِبري ا

آورد که شان موافقت پدید میخدا میان، آن دو را قصد اصالح ابشدزن برگزینید اگر  یخانوادهو داوری از 
 (.خدا داان و آگاه است

ابشد؛ این حالت جایز منی« نشوز»که مرد خبواهد مهسرش را کتک بزند، کاری است حرام و جز در این
برای زن نیز شود. ضربه هم نباید شدید ابشد. خداوند خوابگی معنا میخاصی است که به امتناع زن از هم

 خوابگی اب زن. نظری مهنی )حق( را قرار داده که عبارت است از حرام بودن امتناع شوهر از هم
 و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .هر.ق 4194نیمه شعبان /  - احلسنمحدا
 :772پرلش 

 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته  
نم. من اب پرداخت مقداری پول به دولت کدولت است زندگی میمن در یک واحد آاپرمتانی که متعلق به 

شوم این آاپرمتان مربوط به سازمان حملی است و من ام. متذکر میهبا این خانه را خریداری کردهبه جای اجاره
ام. این خانه از طرف سازمان مزبور به این خامن آن را از خامنی که کارمند این سازمان بوده است، خریده

ه خانه به این خامن کارمند اختصاص ایبد، افرادی در آن کتصاص ایفته بود. گفتنی است قبل از ایناخ
ه خانه به خامن مزبور کاند یعنی آن را خالی دیدند و در آن سکنی گزیدند و هنگامیسکونت داشته

ن است کاری که من ه راضی ابشند خانه را ختلیه کردند. سؤال من ایکاختصاص ایفت، این افراد بدون این
 شرعا  ابید اجنام بدهم چیست؟

 مان مناید. خداوند ما را تسدید مناید و اطاعتش و راه صاحلش را روزی
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 فرستنده: ابو نور ر عراق  

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم 

  و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
ی مشا نیست. توانی در آن ساکن شوی و چیزی هم بر عهدهواحد مسکونی متعلق به مشا است و مشا می

 خداوند مشا را توفیق دهد!
                 و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194نیمه شعبان /  - احلسنامحد
 :777پرلش 

 .... السالم علیکم 
توامن حج کند ولی اگر مخس آن را بدهم، منیبرای اجنام حج واجب مرا کفایت میمقداری پول دارم که 

 بگزارم. حکم چیست: مخس بدهم ای خری؟
                                                اب تشکر از مشا.

 فرستنده: عدانن ر عربستان سعودی       

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 عاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  و احلمد لل رب ال
به حج برو، خداوند مشا را توفیق دهد و عملت را قبول مناید! مخس عبارت است از حق حجت خدا بر 

منامی که حج و طاعت ات را از آن بَری گرداند. از خداوند مسئلت میتواند ذمهخلقش، و او است که می
اند، گران حمبوسهای ستمهایی که در زنداناتن به ویژه آنکنم برای برادرانو را بپذیرد، و از مشا خواهش میت

 اتن را استوار سازد!هایخداوند گام دعا کنی.
 و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194نیمه شعبان /  - احلسنامحد
 :772پرلش 

ل حمجبه ابشد و یک نوار ویدیویی از جشن ازدواجش داشته ابشد، و ازدواج اگر زنی به مدت بیست سا 
تواند این نوار را متاشا  او قبل از حمجبه شدنش صورت گرفته ابشد، آای یک مرد انحمرم ای هر مرد دیگری می
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ست حجاب را که مربوط به بیست سال پیش اهای قدمیی زن بیتواند عکسکند؟ ای آای هر مرد انحمرمی می
 مند سازید. خداوند اجراتن دهد و ما از مشا متشکرمی.و وی اکنون حمجبه شده، نگاه کند؟ ما را هبره

 فرستنده: حممد حکیم ر آملان 

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
ها را از بنی بربد. خداوند د انحمرم آن را ببیند، و برای آن خامن هبرت است این تصاویر و فیلمجایز نیست مر 

 مشا را بر هر خریی موفق گرداند!
               و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194نیمه شعبان /  - احلسنامحد
 :775پرلش 

 چه زمانی است؟اوقات مناز در شب اب هدف استجابت دعا  
 فرستنده: شوکت الزبیدی ر عراق

 :اپلخ
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
 ابشد.هبرتین اوقات پس از نیمه شب است و برترین وقت، قسمت اپاینی شب می

 لل و برکاته.و السالم علیکم و رمحة ا
 .ق.هر 4192حمرم احلرام /  - احلسنامحد

 : 773پرلش 
 .... السالم علیکم

 .خواهشمندم اپسخ دهید
 آای نزدیکی اب زن از ُدبُر جایز است؟ اول:
آورم نم و درآمدی که از این کار به دست میکدر مورد مخس است. من در خبش خصوصی کار می دوم:

کند. من قطعه زمینی داشتم که وقتی قیمت زمنی ام کفایت میرای خمارج خانوادهبه قدری است که تقریبا  ب
ام ات وضعیت فروشی ابزکرده ی کفشام و مغازهخیلی ارزان بود آن را خریدم و این چند وقته آن را فروخته
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د؟ اب توجه به این  جا نیز کم است. سؤاِل این است: آای این مغازه مخس دار ام هبرت شود، ولی درآمد اینمالی
ام  جر هستم و درآمدم از کار آزاد است و فروشگاهی که دارم، تقریبا  برای خرج و خمارج خانوادهتأکه من مس
جا مهه چیز گران است، اجاره، کنم و اینکند؛ زیرا من در یکی از کشورهای خلیج زندگی میکفایت می
                  چیز. هامی، اایب و ذهامب، درمان و مههحتصیل بچه

 فرستنده: ق س ر کویت 

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
 ای، در کتاب شرایع االسالم موجود است که در سایت انصار االمام املهدیچه که پرسیدهتفصیل آن

ده است. در خصوص روابط بنی زن و شوهر، من در پرسش قبلی این موضوع را تشریح کردم و منتشر ش 
 الل برای مشا سودمند ابشد:شا آورم ات چه بسا انجا نیز آن را میاین

 اپسخ: بسم الل الرمحن الرحیم »
 سلم تسلیما .  و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و 

توانند در هر زمان و هر مکان اب هر خبِش متناظر از بدن طرف مقابل هر یک از زن و شوهر می
جویی کنند و لذت بربند، اگر هر دو بر این امر راضی ابشند؛ به جز مواردی که پیشرت حرمت خود کام

ه شوهر خبواهد کم حیض و اینها را بیان منودمی که عبارت است از حرام بودن ارتباط جنسی در اایآن
کنم در روابط جنسی بنی زوجنی، به بدون رضایت مهسرش در ُدبُر دخول کند. من از مشا خواهش می

هایی که از سوی مدعیان و آرا  بنا شده است و تالش هوای نفسدنبال قید و بندهایی که براساس 
 اند، نروید.منودهچه که براساس بینش خود در مورد امیال جنسی بنا فقه از آن

ی جنسی مهسران )زن و شوهر( اب نیت نزدیک شدن به خدا و برای حفظ منودن فرج، ارضای غریزه
تر از توان اب آن به خدای سبحان تقرب جست. اپداش این کار کماز بزرگرتین مستحباتی است که می

یک اب هدف ه هرکبه جای اینثواب عبادات مانند مناز و روزه نیست، فقط به نیِت زوجنی نیاز دارد. 
اشباع میل و هوس خود، اب شریکش ارتباط جنسی داشته ابشد، فقط چننی نیت کند که نیاز شریکش 

)نزدیکی به خداوند( حفظ مناید. به این ترتیب زن و « قربة الی الل»را برآورده سازد و فرج او را اب نیت 
 گریند.، اپداش و ثواب میشوهر به فضل و َکَرمی که خداوند بر این دو دارد

 «و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته
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ه مشا مازاد بر خمارجت نداری، در این صورت کای، و ایناتن که آن را بیان کردهاما در خصوص وضعیت
این است که در هر سال، روز اثبتی را در  رزقتمخس بر مشا واجب نیست. هبرت برای مشا و نیز برای افزایش 

هایت ای که داری مخسش را بدهی. خداوند مشا را موفق بدارد و گامبگریی و در آن روز هر مال اضافهنظر 
 را استوار سازد!

                                                                            و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 ..قهر 4192حمرم احلرام /  - احلسن امحد                                                    

 : 779پرلش 
فرستم. السالم علیکم و سالم می  احلسنامحدو بر پسرش امام   به امام حجت بن احلسن املهدی

 ....بعد
سند خانه ای دارد و ات وقتی که خواستیم برای منزل از دفرتکنیم، شبههزمینی که ما روی آن زندگی می

خانه ثبت شده ملکی بگریمی، از این موضوع ابخرب نبودمی. به ما گفتند که این زمنی به اسم یک نفر در دفرت
ها به ما گفتند در رود. آنمان، یک زمنی به حساب میی مهسایهی ما و خانهاین اساس خانه است و بر

را برعهده دارند و سند را صادر خواهند  ها مسئولیت این اشتباه وزارت مسکن اشتباهی رخ داده است و آن
دانستیم این زمنی قبال  به انم کسی ثبت شده است ولی سند ندارد، و کسی شوم که ما منیکرد. متذکر می

نیم. حکم آن کاین موضوع را به ما خرب نداده بود. ما در آن، خانه ساختیم و اآلن در آن زندگی می
                             ا بدهد!چیست؟ خداوند هزار اپداش خری به مش

  فرستنده: حسن ر حبرین     
 اپلخ:

 بسم الل الرمحن الرحیم 
 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 

دار خواهند شد، عهده شان راها مسئولیت اشتباهجا که این اشتباه از طرف مشا نبوده است و آناز آن
چه  اتن را بر آنهایالل. خداوند مشا را توفیق دهد و گامشا سکونت مشا در این خانه فاقد اشکال است، ان

 که مورد رضایت او است، استوار سازد!
                   و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4192حمرم احلرام /  - احلسنامحد
 : 721لشپر 

کارمند دولت بودم. در آن زمان به خاطر نیازی که داشتم مقداری پول از آن سازمان   ،رژمی سابق من در
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ی پول را نیز بدهم ات ماندهمتصرف شدم. آای جایز است که مقداری از آن مبلغ را صدقه بدهم و مخس ابقی
 بتوامن در این پول برای کارهای خاصی تصرف کنم؟

 فرستنده: املؤمن ابلل ر عراق                                                                     

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
ای، چیزی و مشا، نیاز خود را اب آن برطرف کرده ی نیازت بودای به اندازهاگر پولی که در آن زمان گرفته

ی مشا نیست؛ چرا که اموال، در واقع متعلق به امام و مسلمنی است و دولت طاغوت چیزی را بر عهده
 نند. کتوانند در آن تصرف داشته ابشند، استفاده میها از چیزی که منیمالک نیست بلکه آن

ی آن نزد ماندهزایدی است که بیش از نیازهای مشا بوده و هنوز ابقیای، پول ولی اگر این مبلغی که گرفته
هبا، در این صورت بر مشا الزم است که مشا است، چه به صورت مال ابشد و چه به صورت اشیا  گران

ی آن را به فقرا بدهی زیرا مال، مال امام و مسلمنی است و کسی حق ندارد آن را در اختیار خود ماندهابقی
 د مگر به مقدار رفع نیازش.بگری 

                                                                            و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4192حمرم احلرام /  - احلسن امحد                                           

 :720پرلش 
 و برکاته السالم علیکم و رمحة الل 

موضوع من  ای فرستاده ام ولی به گمامن مطلب واضح نبوده است.، من قبال  انمهاحلسنامحدجناب سید 
شناسم که وقتی دوازده ساله بود مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت. از این قرار است که من دخرتی را می

ی دخرت از ماجرا در کار نبود. خانواده های سادهاین آزار از طرف دایی او صورت گرفت و چیزی جز متاس
اش در یک مکان اش را ممنوع و حتی قدغن کرد که دخرت اب داییابخرب شدند و پدر دخرت، دیدار او اب دایی

اش را ببیند حتی اگر اب مهراهی مادر و خانواده و نزدیکان طور دستور داد که دخرت نباید داییابشند و این
حتی اگر او کودکان را نبیند. آای او ، کودکان نباید در جایی که دایی هست ابشندابشد. وی حتی گفته که  

 چننی حقی دارد؟
ه دایی دخرت کتنها راه حلی که پدر به آن رضایت دارد این است که او را بکشد ای بسوزاند، و حال آن

قانع نشده و کماکان  وح کرده است ولی پدر دخرتی َنصلب خبشش منوده و گفته توبهخواهی کرده و طعذر
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یک ساله شده و گفته است که خدای سبحان را بنی او و  و خواستار قتل او است. این دخرت اکنون بیست
اش در این قضیه دخالت کنند. آای کس از والدین ای خانوادهدهد و دوست ندارد هیچاش حاکم قرار میدایی

ه آوردن به دعا و مناز گرفته شده است، و این دخرت به گریی بر اساس پنادخرت چننی حقی دارد؟ این تصمیم
ی خوابی که دید آرامش پیدا کرد ولی اب خودش و اب خدا عهد کرده است که این خواب را برای واسطه

خواهد بنی آن دو فقط خدا حاکم ابشد، آای او خواهد ابشد! دخرت میکه میکس تعریف نکند، هرهیچ
اش را اظهار منوده و پس از آن به دایی جایز است؟ اب توجه به این که دایی توبهچننی حقی دارد؟ آای کشنت 

 و زایرت دیگر اماکن مقدسه توفیق پیدا کرده است.  ادای عمره و زایرت امام حسنی
ترین زمان ممکن درایفت کنم و نیز امید دارم که اپسخ، ، امیدوارم اپسخ را در سریعاحلسنامحدجناب سید 

 صیل سؤاالت مذکور را در بر بگرید. اب تشکر.متام تفا
ی امور از شوهرش اطاعت کند، بدون موضوع دوم: دوست دارم بپرسم آای بر زن واجب است که در مهه

که زن ای به زنش بدهد، و حال آنکه مرد هیچ دلیل قانع کنندهکه از او مشورت خبواهد ای بدون ایناین
 کند؟شوهر از شنیدن رأی و نظر او اجتناب می متقاعد نشده است و راضی نیست، و

رفنت شرایط دینی به تنهایی گنظرهایش را به درتواند تصمیمسؤال اپاینی: ِسّنی که در آن یک دخرت می
 اختاذ کند، چه سّنی است؟

 که مطلب به درازا کشید متاسفم. من به اپسخ سریع نیاز دارم. اب تشکر.از این
 ة الل و برکاته.                                    و السالم علیکم و رمح

 فرستنده: م . م  

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
است، حق دارد او را از که برای پدر روشن شد که این فرد به چننی کار شیطانی دست زده پس از آن

حق کشنت او را ندارد. این شخص اگر واقعا  و حقیقتا  توبه   پدر ،اش ابز بدارد؛ امانزدیک شدن به خانواده
پذیرد که خدا آمرزنده و خبشاینده است. اما این حق برای پدر ابقی ی او را میکرده ابشد، خداوند توبه

 ان ای پسرانش جلوگریی کند.ماند که از تنها شدن چننی فردی اب دخرت می
 اتن را استوار سازد!هایخداوند مشا را توفیق دهد و گام

ام؛ و توانی کتاب شرایع را خبوانی. من در آن واجباتی که زن در قبال شوهر بر عهده دارد را بیان کردهمی
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 هدیمنصار امام شود. این کتاب در سایت اکه دخرت چه زمانی حق والیت بر خودش را دارا مینیز این
الل شا توانید سؤال کنید و من اناتن مبهم ماند، میمنتشر شده است. اگر پس از خواندن کتاب چیزی برای 

 در خدمت مشا هستم.
 اتن را استوار سازد! هایخداوند مشا را توفیق دهد و گام

                                                                            و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4192حمرم احلرام /  - احلسنامحد                                            

 : 725پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم 

  درود و سالم بر برترین خالیق، حممد و بر خاندان طیب و طاهر او، االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  
 کثریا .

 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
ی قادر مرتبهموالی من و موالی هر مرد و زن مسلمان. سرور و موالمی! از خدای بلند ،میانی آل حممد

 هبرتین حال ابشید. درکنم که مشا مسئلت می
فرزند خودش را از دادن به  تواند مزد شریدادن به کودک دارم. آای زن می ی شریسرورم، سؤالی درابره

 شوهرش مطالبه کند؟
ی خدمت زن به شوهرش در منزل است. آای زن بر این کار جمبور است و خدمت به سؤال دوم درابره

 ابشد؟شوهر بر او واجب می
آرایند. آرایشی هست که به انم ها ابروهای خود را اب آن میی آرایشی است که زنسوم درابره سؤال

کوبی، رنگی است که بر ابرو گذاشته ی زن جایز است که چننی کند؟ این خالآای برا«. وبیکخال»
کوبی مانع وضو نیست چون ه خالکدهد. اب توجه به اینشود، زیر پوست است ولی به ابرو رنگ میمی

 رنگی در زیر پوست است، آای به کار بردن آن جایز است ای خری؟
ها مطلب را بر مشا طوالنی منودم. کنم اگر اب این سؤالمیخواهم و از خدا طلب آمرزش از مشا پوزش می

کند س که اب میانی آل حممد کار میکاز خداوند مسئلت دارم که مشا را بر هر خریی موفق بدارد و مشا و هر
کنند! به هایی قرار دهد که از حجت خدا بر زمینش حمافظت و اپسداری میرا اثبت قدم گرداند، و ما را زره

 هپلوی شکسته شده! حق آن
                          در امان و حفظ خداوند، ای برادر امیانی! 

 فرستنده: ن. ی ر کنیا            
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 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
مربوط چه که از حقوق و تکالیف زن به آن خریی توفیق دهد! احکام ازدواج و آنخداوند مشا را بر هر 

ام و مشا چه که به فرزندان و شری دادن و غری آن مربوط است را در کتاب شرایع بیان کردهشود، و نیز آنمی
ی مکتوب هاایبی. این کتاب منتشر شده و برخی قسمتتوانید حکم را به وضوح )در آن( خبوانی و درمی

 ی شری دادن به صورت زیر است:در شرایع درابره
تواند اجرت شری دادن را می بر مادر واجب نیست و او، شری دادن فرزند)شری دادن(:  عو اما رضا »

بر پدر واجب است  . کند  هر اتواند او را اجشوهر می، ابئن گرفته ابشد( طالق) مطالبه کند و اگر زن
مادرش این حق را دارد که خودش ای زنی ؛ اگر فرزند مالی نداشته ابشد، که اجرت شری دادن را بدهد

تواند کنیزش را بر شری دادن مالک می. و برای او مزد این کار حمفوظ است، دیگر به فرزند شری دهد
هبرت آن . است که بر بیست و یک ماه بسنده شود جایزاپاین شریخوارگی دو سال است و . جمبور کند

بر پدر واجب . یک ماه ای دو ماه بیافزاید، است که بر دو سال جایز. ین مدت نکاهداست که از ا
 . چه که بیش از دو سال است را بپردازدنیست که اجرت آن

اگر . به شری دادن سزاوارتر است، منایند را طلب کنداگر مادر مهان اجرتی که دیگران درخواست می
. دارد که او را برکنار کند و فرزند را به زن دیگری بسپارد پدر این حق را، مادر اجرت بیشرتی بطلبد

گانه به رایگان و داوطلبانه فرزند را شری دهد و مادر نیز راضی شود که رایگان به او اگر یک زن بی
پدر این حق را دارد که فرزند را به زن ، اگر مادر راضی نشود. مادر به فرزند سزاوارتر است، شری دهد

 «.که این برتر است،  شری مادرش را خبورد، مستحب است که طفل. دداوطلب بسپار 
 کوبی آرایش کند.جایز است زن ابروی خود را اب خال

 اتن را استوار سازد! هایخداوند مشا را توفیق دهد و گام
                                                                           و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4192حمرم احلرام /  - نامحد احلس                                                
 :729پرلش 

 بسم الل الرمحن الرحیم، اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی. 
 .... السالم علیکم و رمحة الل

م سپتامرب(، یعنی چهار روز قبل، بیعت خود را اب وصی اول من و شوهرم در روز بیست و یکم این ماه )هن
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اجنام ندادمی  22اعالن کردمی، ولی غسل توبه را ات دیشب یعنی صبح روز   احلسنامحدو مهدی اول سید 
ه بعضی از برادران در اپلتاک این موضوع را به ما  کدانستیم که غسل توبه بر ما واجب است، ات اینزیرا منی

امی، اعاده کنیم؟ خداوند به مشا آای بر ما واجب است منازهایی را که در این چهار روز به جا آوردهگفتند. 
 جزای خری دهد! 

 فرستنده: ام اردالن ر سوئد    

 اپلخ:
 .... بسم الل الرمحن الرحیم 

 یما .  و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسل
تان را استوار سازد! و از خداوند دوام امیان و ثبات بر حق را برای مشا ایهخداوند مشا را توفیق دهد و گام

ه خری آخرت و دنیا را روزی مشا گرداند. مناز و عبادات مشا قبل از غسل توبه بدون کمنامی، و اینمسئلت می
 ند مشا را بر هر خریی موفق بدارد!آن نیز بر مشا واجب نیست. خداو  تکراراشکال است و 

 و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
 .ق.هر 4192حمرم احلرام / -  امحد احلسن

 :722پرلش 
ات، خالق خودت و به حق پدران و اجداد بلند مرتبه سرورم و موالمی! سالم علیکم. به اذن خالق من و 

 کنم. برای مشا توفیق آرزو می
 و سؤال دارم:.... داما بعد

 سؤال اول: آای دادن مخس به مراجع فعلی جایز است، و مشا در این خصوص چه نظری دارید؟
ها اهل کتاب ای بندگان خدای یگانه ی صابئنی ای مندائیان چیست؟ آای آنسؤال دوم: نظر مشا درابره

 ها داری چیست؟در مورد آن  هستند، و علمی که مشا از اجداد و پدرانت
 عراق  –ده: ابراهیم موسوی فرستن

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! پرداخت مخس جایز نیست مگر به معصوم ای کسی که او برای 

چیزی در آن قید شده است. ی مخس هست که تفصیل هرای درابرهکند. رسالهدرایفت مخس منصوب می
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 توانی آن را خبوانی ات حق برای مشا روشن گردد. این کتاب در سایت اینرتنتی منتشر شده است.می
ها از نظر طهارت و ازدواج، اهل کتاب در زمان ما عبارتند از یهود و مسیحیان. در خصوص تعامل اب این

چننی در  ایبی. همها را میآن« شرایع اسالم»ی احکام فقهی وجود دارد که در کتاب منتشر شده سرییک
 توانی این مطلب را بیابی.اند میها نیز در سایت اینرتنتی منتشر شدهکه آن« سؤاالت فقهی»های کتاب

و او دوست  توفیق در شناخت حق و نصرت آن را برای مشا از خدا مسئلت دارم! او ایور من است
 شایستگان است.

 و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
.ق. هر 4192حمرم احلرام / - احلسن امحد





 :حمور لوم
 ل متْرقهممسا

 
 : 727پرلش 

 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
به هلند فرار  ای فقری از قرابنیان رژمی هستم که قبل از سقوط رژمی سرور کرمی و فاضل ما! اینجانب بنده

دانستم. اکنون دانستم و از خدا مسئلت دارم که پریوی از حق را روزی ما  کردم و چیزی از دعوت مشا منی
های فراوان مهدویت که در عراق جراین داشته است مطالبی چه از دعوتها و آنی فتنهگرداند. من درابره

رامی اتفاق افتاده توضیح دهید. من دچار یک چه را که در هلند بنم آنکام. از مشا خواهش میخوانده
هامی ای روی ی اعضای بدمن شکست ولی یک قطره خون روی لباستصادف رانندگی شدم و تقریبا  مهه

را   ی طاهره مرمی عذرا و سیده  هوش بودم، سرورم فاطمهخیاابن نچکید. راز آن چیست؟ وقتی بی
.... اگر خورم. اسم من عماد استنون زنده هستم و روزی میدیدم. پس از چند روز روحم برگشت و من اک

بر حق هستی، از خدا مسئلت دارمی که پریوی از حق را روزی ما گرداند. در غربت اسرار زایدی دیدم که مرا 
هایی از کتاب خدا را حافظ ها و دنیا ابزداشت. من قسمتاز احنراف و از کشیده شدن به مست شهوت

 علیکم و رمحة الل و برکاته.هستم. و السالم 
 ام جواب دهید.                               کنم به انمهخواهش می

 فرستنده: السویعدی ر هلند     

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
از خداوند مسئلت دارم که عافیت را بر مشا متام گرداند و  ا بر هر خریی موفق بگرداند! وخداوند مشا ر 

ها هستند برهاند، و حق عافیت دنیا و آخرت را قسمتت کند و مشا را از آتشی که هیزم آن مردمان و سنگ
به تو بنماید و دوری از آن ات گرداند و ابطل را به طور کامل را کامال  به تو بنماایند و پریوی از آن را روزی

 ات مناید.را روزی
         و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194ألصب / ارجب  - احلسنامحد
 :722پرلش 
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 بسم الل الرمحن الرحیم  
کس اب او خمالفت ها است، و سالم بر کسی که هرترین پرچمسالم بر کسی که پرمچش هدایت کننده

 س از او پریوی منود جنات ایفت.کط کرد و هرورزید سقو 
دانید، و ابطن من پیش روی مشا چه را که در دِل است میدامن که مشا آنمن اب مشا بیعت کردم و می

 طور که ظاهرم چننی است.آشکار است، مهان
ایش مرا گرفتار هها انس بگریم. روزگار اب تری مصیبتمن در کشوری غریب هستم و برادرانی ندارم که اب آن

که مصیبتی بدتر و گومی، مگر آننم و خدا را بر هر حال شکر منیکسازد و من از مصیبتی جنات پیدا منیمی
 ام ابشد و نه فرزندی و نه مال و منالی دارم. آید. نه زنی که حامیتر از آن به سراغم میشدید

د عفو و خبشش مشا ایستادم، و نیز به امید طور که چند ماه پیش به امیایستم، مهانبر درگاه مشا می
دار مشا ابشد و چشمم به او روشن که زنی شایسته و فرزندی از صلب من که دوستدعاهای مشا برامی به این

 ام گردد. به هر حال مرگ مرا مالقات خواهد کرد، ولو پس از چندی. شود روزی
را بیشرت بیاموزم و زابن و اعضا و عملی ابشم که در ل دینم ئکنم برامی دعا کنید که مسااز مشا خواهش می

این سرزمنی دعوت کننده به سوی مشا ابشد. مشا اهل جود و کرم هستید و روی برگرداندن از طبیعت مشا 
 (1)بود.« آری»مشا مهیشه « نه»نیست و رد سائل از خلق و خوی مشا نیست و اگر تشهد نبود، 

 ستم.اب شکیبایی متام منتظر اپسخ مشا ه
ه خدا نور علم را در قلبم بیندازد، چرا که علم اب فراگریی کبرامی دعا کن که ابطنم مانند ظاهرم ابشد، و این

خواهم زیرا طلب علم از غری مشا برابر است اب انکار مشا، و شود، و من علمی غری از علم مشا منیحاصل منی
 ه خداوند بصریت مرا به نور حق گشوده است.کآنگران و جاهالن را برگزینم، پس از هرگز مباد که ستم

 و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
 آمریکا  –فرستنده: رعد 

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
چه او اهل آن است بر منامی که به آنگرداند! و از خداوند مسئلت میخداوند مشا را بر هر خریی موفق ب

 مشا منت گذارد.
                                                                                                                                                                  

 به سعبري فرزدق در مد  امام لجاد)ع( -1
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هو أهل التقوی و أهل املغفرة، و هو اجلواد الواسع، و هو الکرمی الذي الیزیده کثرة العطا  إال کرما  و »
کرمیی است که های بیکران و او  ی نعمتو اوست خبشنده، و سزاوار آمرزش قویاوست سزاوار ت) «جودا  

 (.خبشش بسیارش جز جود و کرم بر او نیفزاید
              و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194ألصب / ارجب  - احلسنامحد
 :725پرلش 

 بسم الل الرمحن الرحیم  
چننی صوفی من یک تونسی هستم و قبال  سنی مذهب مالکی و وهابی و از پریوان البانی و غری او و هم

شیعه و بیدار شدم و احلمد لل رب العاملنی، و در خواب  2229و قرآنیون و فرأنینی و سایرین بودم. در سال 
 را دیدم.  و امام علی  حضرت حممد

مطالبی به    احلسنامحدبرای اولنی ابر در عمرم، از امامی به اسم  2223دسامرب  21روز پنجشنبه 
پس از مناز مغرب وارد دل و گوشت و خومن شد و جلوی  2223دسامرب  22گوشم خورد، و روز مجعه 

 اب او بیعت کردم، و احلمد لل.  وِی انصار امام املهدیگومردم در اتالر گفت
 گومی:می  احلسنامحداکنون به امام 

سرپاس خردایی را  ) «اللاحلمدلل الذی هداان هلذا و ما کنا لنهتدی لروال ان هرداان »... بسم هللا الرمحن الرحیم
 (ایفتیممنی هدایتکرد و اگر ما را رهربی نکرده بود   هدایتکه ما را به این راه 

َلَقْد َرِضَي اللَُّ َعِن اْلُمْؤِمِننَی ِإْذ یُ َباِیُعوَنَك ََتَْت الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِف قُ ُلوهِبِْم »فرماید: خدای متعال می
هنگام که زیر درخت اب تو بیعت کردند خدا از مؤمنان آن) (1)«ْیِدْم َوَأََثبَ ُدْم فَ ْتح ا َقرِیب افَأَنَزَل السَِّكیَنَ  َعلَ 

ها انزل کرد و به فتحی نزدیک پس آرامش را بر آن، گذردشان چه میو دانست که در دل، خشنود گشت
 (.ششان دادااپد

 احلسنامحدسرور و موالمی، امام . سالم بر  و اهل بیت کرام آن حضرت  سالم بر حممد مصطفی
 . و فرزندان مهدینی او و اهل بیت طاهرینش

 است.  بیعت من برای سرور و موالمی امام امحد بن احلسن
                      است.                                                             ی امام مهدی، وصی و فرستاده احلسنامحددهم که امام مهدی شهادت می

 فرستنده: خالد _ تونس  

                                                                                                                                                                  
 .03 :فتح -0
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 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
اتن را ختم به خری کند. خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! و از هر شری دور بدارد و عاقبت
گر، اندک است، حق را خداوند از سوی حممد و آل حممد جزای خری به مشا بدهد که در زمانی که ایری
 ایری کردید، و از خداوند مسئلت دارم که مرا در خدمت کردن به مشا موفق گرداند!

                             و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4194 - احلسنامحد

 :723رلش پ
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی الطاهرین و سلم تسلیما  کثریا .
سالم بر مشا ای نور خدا! سالم بر مشا ای غار حصن اهلی! سالم بر مشا ای صراط مستقیم اهلی! سالم 

 دارد و رمحة الل تعالی و برکاته.مان که فرزندانش را دوست میم بر پدر فاضلبر مشا ای سرور و موالمی! سال
خواهم و از مشا التماس دعا دارم، ای سرور و موالمی! ای قائم آل حممد و پدر عزیزم! از مشا بسیار عذر می

 ای صراط مستقیم اهلی!
.... در فرانسه ... و دو پسرش.اش، مهسر و دخرتشیکی از انصار به انم خالد که خودش و خانواده

ام، از من درخواست کرد این انمه را برای مشا بفرستم کنند، وقتی فهمید من در خواب مشا را دیدهزندگی می
 گوید:و دخرتش به خاطر مشا مرا قبول کرد. او می

 بسم الل الرمحن الرحیم 
ولید است. من از اهل بیت جز علی و آید، زیرا اسم خالد بن اسم من خالد است و من از امسم بدم می

 شناختم.کس دیگری را منی   حسن و حسنی
د، من از متام صحابه متنفر نرا به من شناسا  گانه از اهل بیت حممدی دوازدهاز وقتی که خداوند ائمه

 را ایری دادند.  ها بیزاری جستم مگر کسانی که علیی آنشدم و از مهه
آشنا شدم و این ماجرا در روز پنجشنبه اتفاق افتاد،  احلسنامحداب امام  2223 از ماه دسامرب 21در روز 

 لل.و احلمد
چننی او هم بیعت منودم.  روز مجعه بعد از مناز مغرب اب متام قلبم رو به خدا کردم و اب امامم امحد

خواهد که اند و از مشا میرسچیزی. بسیار به مشا سالم میگوید: مشا را بسیار دوست دارد، بیشرت از هرمی
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 ها اب مشکالتی دست به گریبانند، و احلمد لل رب العاملنی. اش دعا کنید، زیرا آنبرای خود و خانواده
خداوند مشا را حفظ و پشتیبانی فرماید و توفیق دهد و پریوز گرداند، ای پدر عزیزم! از خداوند مسئلت 

 رد.دارم که مالقات اب سرورم را بر من منت گذا
 درود و سالم بر سرورم و بر پدران طاهرین و اهل بیت مشا ابد.   

 فرستنده: سعدیه ر مغرب     

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم...  

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
اتن را ختم به خری کند! از هر شری دور بدارد و عاقبت خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! و

گر اندک است حق را ایری  خداوند از سوی حممد و آل حممد جزای خری به مشا بدهد که در زمانی که ایری
و اما اسم خالد، انم یکی از  کردید، و از خداوند مسئلت دارم که مرا در خدمت کردن به مشا موفق گرداند.

 است. خداوند مشا را بر هر خریی موفق بدارد!  پیامربان گذشته
                               و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4194 - احلسنامحد
 :729پرلش 

 بسم الل الرمحن الرحیم  
ُد لِلِّ ربِّ ال عاَلمنِیِ، َم  یِن، ربَّ ال عاَلمنِیِ ماِلِک ال ُمل ِک، جُم رِي ال ُفل ِک، ُمَسّخِر ا َاحل  باِح، َداّیِن الد   لّرایِح، فاِلِق اإلص 

ی کشتی )وجود(، نندهکمحد و ستایش خمصوص خداوند، پروردگار جهانیان است؛ مالک سلطنت، روان
 فرمای روز جزا و پروردگار جهانیانی صبح، حکمی سپیدهی ابدها، شکافندهُمسّخر کننده

 مد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا . اللهم صل علی حممد و آل حم
انک است به سرور و موالمی کار خطاکار مقصر که بر نفس خویش از هالک شدن بیمی گنهاز بنده

 نش ابد(.اکه صلوات خداوند بر او و پدر  ی امام مهدی وصی و فرستادهاحلسن امحدفرزند رسول خدا، 
اند بر تو شهادت داده آن را دیدهکه هایی بسیاری  ی خوابند به وسیلهام؛ زیرا خداو من به تو امیان آورده

دهند. این انمه گواهی می   ی زهراای فاطمه  ای یکی از ائمه  ها پیامرب خدااست، که در آن
چند من این شایستگی را حامل آبرو و جان من است برای نصرت و خدمت به مشا. امیدوارم مرا بپذیری؛ هر

 بینم که در صفوف خادمان تو ابشم، ای سرورم!                                                                       منی در خودم
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 فرستنده: عبدالل ر مصر    

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 لیما .  و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تس
اتن را ختم به خری کند! خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند، و از هر شری دور بدارد و عاقبت

گر اندک است جزای خری به مشا بدهد که در زمانی که ایری  و آل حممد  خداوند از سوی حممد
 وفق گرداند.حق را ایری کردید، و از خداوند مسئلت دارم که مرا در خدمت کردن به مشا م

                                    و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
 .ق.هر 4194 - احلسنامحد

 :751پرلش 
 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  بسم الل الرمحن الرحیم...  

 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
ای به سرور و موالمی قائم آل حممد فرستادم و در آن از تقریبا  یک هفته ای بیشرت، انمه چند وقت پیش

 بر او منت گذارد و برایش دعا کند.  حال مادر بیمارم شکوه کردم. از خداوند امید دارم، موالمی قائم
برسانید،   م مظلومها را به امانید ات انمهککه تالش میام در هیأت علمی، از اینای برادران گرامی

خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! از خدا مسئلت دارم که انمه به دستش رسیده ابشد، و اگر هم ات 
چننی از شود. همکنید که حال مادرم روز به روز بدتر می  عجلهاآلن نرسیده، مشا را به خدا، در رساندن انمه 

ی عاجل او دعا کنید. خداوند مشا را بر هر خریی موفق مشا ای انصار اپک تقاضا دارم که برای شفا
 بگرداند! 

                                                   و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 فرستنده: حممد االنصاری ر عراق                                

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم...  

 ب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  و احلمد لل ر 
منامی. او ایور من است و او دوست عافیت و حسن عاقبت را مسئلت می مادرتاز خداوند برای مشا و 

 شایستگان است.
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                                 و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194ألصب / ارجب  - سناحلامحد

 : 750پرلش 
 .... السالم علیکم و رمحة الل و برکاته

خواهم مرا دعایی بیاموزد که دارم. از سرور و موالمی می شکایتاز کمی رزق و گشایش )فالن( زندگی 
 ا بگشاید.                                                برم بر من درهای روزی ر برم و گمان منیاگر آن دعا را خبوامن، خداوند از جایی که گمان می

 فرستنده: یوسف ر کویت           

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
چننی الل. همشا شود انن است که ابعث وسعت رزق میبر مشا ابد به مناز شب، که از مجله برکات آن ای

 را تکرار منا. «ای رزاق ای کرمی»ای، قبل از سجده، هزار ابر در رکعت وتر در حالی که ایستاده
         و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194ألصب / ارجب  - احلسنامحد
  :755پرلش 

ند. او مهیشه کیک جّن موّنث یهودی مهراه است که از ازدواج من جلوگریی میبه من گفته شده که اب من 
های زایدی، وقتی بنی خواب و بیداری هستم، مرا ترسانده است؛ مثال  یک ابر دیدم مهراه من است و شب

 12 یشوم من هنوز جمرد و در آستانهچننی موارد دیگر. ایدآور میابلش زیر سرم به راه افتاده است و هم
 هستم. 4354.... من متولد .... انم دارد و پدرمسالگی هستم. مادرم

 شود مرا کمک کنید؟                                                   آای می
 فرستنده: عماد ر لبنان   

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 الئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد ا
 ی یس را هر شب قبل از خواب خبوان.چهل روز سوره

 ذاری، آیت الکرسی را خبوان.گوقتی قبل از خواب سرت را بر ابلش می
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 .«سبحانه هو الل الواحد القهار»هر روز هزار ابر اب این ذکر خدا را اید کن: 
ی صافات را اب زعفران بر روی کاغذ بنویس و ی اول سورهآیهی فاحته و آیت الکرسی و ده چننی سورههم

ها را اب کمی آب حل کن و اب آن غسل منا، ولی آب را در یک ظرف مجع کن و در زمنی اپکی سپس نوشته
جا برود. به خواست خدا این کارها برای مشا مفید خواهد بود، های اناپک یکبریز و نگذار که اب آب

 دهد!اتن خداوند توفیق
               و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194ألصب / ارجب  - احلسنامحد
 :759پرلش 

 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
منامی که حجابی برای حمبت و شفا برامی مسئلت می  میانی احلسنامحداز خداوند سبحان و از 

و در  ها.ها و وهابیش، حجابی در کارم اب یهود و نصارا و سنتبفرستد؛ حجابی ضد ابلیس و لشکراین
ازدواج  2242آوریل  46شناسد. او در را می  احلسنامحدگومی: دخرتم نیز میانی اپاین به مشا می

تقاضا دارم برای ما دعا کند که خری و حمبت بنی   احلسنامحدکند. از خداوند سبحان و از میانی می
را   احلسنامحدبه خدا سوگند من میانی  برقرار ابشد. خداوند به مشا برکت دهد! دخرتم و شوهرش

 دوست دارم و او در قلب من جای دارد.
 فرستنده: ابن علی                                                                        

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .   و احلمد لل رب العاملنی، و
خداوند مشا را توفیق دهد، و خداوند امور مشا را به خری و عافیت ختم مناید! خداوند مشا را بر هر خریی 

« یس»ی ه خبوابی بر قرائت سورهکموفق بگرداند! هبرتین حجاب، تالوت قرآن است؛ شب قبل از این
ی نور را قرائت کن. خداوند ی واقعه و سورهات سورهچننی پس از مناز واجب در حد تواانییمنا. هممداومت 

 مشا را توفیق دهد و اثبت قدم بدارد!
                                و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194شعبان خری و برکت /  - احلسنامحد
 :752رلش پ
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 .... احلسنامحدمام سرورم ا 
 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  

 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
 خواهم از حقیقت، بیشرت سر در بیاورم.دامن و میمن کمی زابن عربی می

 های شیطان چیست؟هبرتین وسیله برای حمافظت در برابر وسوسه -4
            درد چیست؟دعا برای شفا ایفنت از سرهبرتین  -2

 truthisfromallahفرستنده:   

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
ی رهایی از شیطان، انسان ابید در خداوند مشا را توفیق دهد! این دنیا، سرایی برای امتحان است و برا

 ی صافات.ی یس و سورهمهه حال بر ذکر خدا مداومت کند؛ از طریق تالوت قرآن مثل سوره
 خوانی.ی فاحته را میگذاری و هفتاد ابر سورهبرای شفا از سردرد، دست راست را بر مکان درد می

          و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
 هر.ق. 4194شعبان خری و برکت /  - سناحلامحد

 :757پرلش 
 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.  

 سالم علیکم، سرور و موالمی، میانی آل حممد!
 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا . 

کنم از ز مشا متشکرم، و خواهش میدهی انی و به سؤاالمت اپسخ میکه لطف میکسرور و موالمی! از این
 . ی زهراات بر من بیافزایی، ای نور دیدهبرکتعلم پر

یعنی به این صورت که ما بنی  ؟،توان در حالت تقیه دیگران را به سوی مشا دعوت کردسرورم! آای می -4
 مر مشا دعوت کنیم؟ها را به امردم انکار کنیم که از پریوان مشا هستیم و در قالب تذکر و ِاخبار، آن

کنند؛ سرورم! در خواب یوحنا آمده است که بیست و چهار شیخ، بر گوسفند سربریده سجده می -2
ها مشا کند در حالی که او نیز مهدی اول است، و آنحال چگونه مهدی اول برای گوسفند سجده می

 یم؟هستید؟ معنای این سجود چیست؟ این تناقض ظاهری اندک را چگونه برطرف کن
ه اب مال کها اب توجه به اینهای بنی املللی جایز است؟ و آای اموال آنسرورم! آای وام گرفنت از ابنک -9
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 ابشد؟دولت و نواصب و دیگران خملوط است، بر ما حالل می
کنی؟ و آای من  کند، ابخرب منیسرورم! آای مرا به امری که مرا به سوی مشا و به سوی خدا نزدیک می -1

 جزو انصار مشا ای مورد بشارت هستم؟ _برم به خدا از کلمه منپناه میو _
 و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 کنم مرا ببخش، ای پسر رسول خدا!عالی زمحت دادم، خواهش میسرورم اگر به حضرت
 فرستنده: مسلم انصاری 

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 لی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . و احلمد لل رب العاملنی، و ص
 و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 تواند. خداوند مشا را توفیق دهد!آری، کسی که به تقیه جمبور شده است، می ر4 اپسخ سؤال
ا این مطلب را در  ام و مشبر مهدی را قبال  بیان کرده  ی پیامرب و ائمهمعنای سجده ر2اپسخ سؤال 

 توانی بیابی. خداوند توفیقتان دهد!ی توحید میکتاب تفسری سوره
 گونه است.رواییی رمزپس آن ، است در خصوص روایی یوحنا چهآن اما

ابشد، ولی اگر ی حرام است و گرفنت آن جایز منییخداوند مشا را توفیق دهد! قرض راب ر9اپسخ سؤال 
 لی ندارد.ی ابشد، اشکایراب قرض غری

بنی مؤمن و انصبی راب وجود ندارد. مشا ابید ابنک و مالک ابنک را بشناسی که آای وی، انصب و دمشن 
توانی ا است و ای کافر ای مسلمان ای مؤمن است. براساس این تشخیص میهی آنائمه ای مهدینی ای شیعه

 نسبت به درایفت ای عدم درایفت قرض ربوی از او اقدام منایی.
خری و خداوند مشا را توفیق دهد! این دنیا، دنیای امتحان است. مشا ات زمانی که عاقبتت به ر1خ سؤال اپس

 بر سالمت دینی که خداوند آن را دوست دارد و به آن خوشنود است ختم نشده ابشد، امین مباش.
      و السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194شعبان خری و برکت /  - احلسنامحد
 

 :752پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .
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ی مشا هستم. این فرستم که حاوی خواب من است و منتظر اپسخ بزرگوارانهای برای مشا میسرورم، انمه
هایی که آن پریمرد در خواب به من داده است. خواب برامی تکرار شده ولی اب تغیریاتی در کلمات و واژه

خواندم و این از مجله چیزهایی است    مهچننی من اسم خودم و اسم شهرم را در رواایت حضرت علی
که ابعث خوشحالی من شده است. ولی ای سرورم، آنچه که بر وحشت من افزوده این است که من 

ای وارد شده و نگنی آن دارد دو تکه به آن ضربهدست راستم داشتم که  )1(انگشرتی در انگشت بنصر
آید که هنوز واضح ای در میشود و دارد به شکل حروف کلمههایش بیشرت آشکار میشود و هرروز نشانهمی

 ابشد.می« ا م د ل هر ی»صورت مشخصی نقش نبسته و شبیه نیست. این حروف به
ای که از خداوند مسئلت دارم کامل شود و م؛ معجزهسرورم! منتظر اپسخ و تفسری مشا بر این معجزه هست

 ی مقربنی مشا قرار گریم.از عوامل نصرت مشا ابشد و من نیز در زمره
 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .
 عربستان سعودی -ده: ابراهیم فرستن                                                                        

 :اپلخ
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .
قدم گرداند و مشا را بر نفست و بر هوا و هوست و منامی که مشا را موفق بدارد و اثبتاز خدا مسئلت می

پریوز گرداند و عاقبت مشا را در آخرت و دنیا خری بگرداند! او ایور من است و او دوست  بر دنیا و شیطان
 شایستگان است.

 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194شعبان خری و برکت /  - احلسنامحد                                                       

 :755پرلش 
 الرحیمبسم الل الرمحن 

 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .
 ها! سالم و رمحت و برکات از جانب خداوند بر تو ابد!و قائم آن  سرور و موالمی ای میانی آل حممد

ایستم ات مشا را بر شهادت مادرت آلود در حمضر مشا میسروم اب دلی شکسته و چشمی گراین و اشک
دار برای سرور و موالمی، تسلیت و تعزیت گومی و مهچننی بر سوگواری ادامه  ی زهرای فاطمهبتول طاهره

                                                                                                                                                                  
 (.متجم)اندازند انتشت چدارم هر دلت که معموئا  انتشتی ازدواج را در آن می (:بنصر)انتشت حلقه  - 1
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شوم که فرج را برای مشا . به خدا متوسل میو بر پدران طیب و طاهرت  پدرت حجت بن احلسن 
ن و دمشنان خودش پریوز گرداند. اتمقدر گرداند و مشا را در زمینش متکنی و فرمانروایی دهد و مشا را بر دمشنان

 کننده است.مهاان خداوند شنوا و اجابت
ها! پیوسته عاشق فنا شدن برای مشا هستم و اب و قائم آن سرور و موال و پدرم، ای میانی آل حممد 

ها را در هم پیچیدم چراکه من بنی خوف و حیا هایی نوشتم، سپس آنحمبت مشا زنده هستم. برای مشا انمه
ای روسیاه که از ارابب خود گرخیته و به دلیل ظلم و ظلمتم در برابر متامی اپکی و نور، حیای بنده ؛گردامنسر 

 ،حیایی ابشدکه این کار، جفا و کمدر پستی نفس خود غرق گشته و گویی نشدنی است و ترس از این
کنم ا را بکومب. خواهش میی من آمد ات اکنون درب مشاین کلمات شرمسارانه ،بنی این خوف و آن حیاما

 رانی.سرورم، آن را رد نکن که تو کرمی و فرزند اهل کرم هستی و سائل را از درگاهت منی
سرورم، موال، پدر و حمبومب! از آن هنگام که طیف نورت درخشیدن گرفت، از سر اکرام از جانب خودت 

گزار ابقی ارم ابشد، بر آستان تو خدمتگزاری بر درگاهت را راضی گشتی و اگر خواست پروردگخدمت برامی
ابشد بر ابشد پس هرگونه که کرمت میخواهم ماند. تو کسی هستی که زندگانی و روزی به دستت می

زیرا خدا ، و به ما صدقه بده)  (1)َوَسَصدَّْق َعَلْیَنآ ِإنَّ الّلَ َُيِْزي اْلُمَتَصدِِّقنیمسکینت تصدق فرما؛ 
 .(دارد دهندگان را دولتصدقه

که لیاقت شناخت و ایری تو را ی تو بر ما منت هناد و درحالیکه به وسیله  و احلمد هلل وحده! کسی
 کار تو!ی گنهمان منود اگر قبول فرمایی! فرزند کوچک و بندهنداشتیم، روزی

 بالد غربت -ابومهدی فرستنده:                                                                             

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
قدم گرداند و به نصرتى ارمجند ایرى مناید! او ایور منامی که مشا را توفیق دهد و اثبتاز خداوند مسئلت می

 ت شایستگان است. من است و او دوس
خداوند مشا را توفیق دهد! اب والیت خدا و اولیایش و اب طاعت خدا و طاعت اولیایش طیب و 

اید. از خداوند مسئلت دارم که امر مشا را به خری دنیا و آخرت ختم گرداند و خدا کاراتن را آسان  اپکیزه
 کند.

                                                                                                                                                                  
 (.متجم)ی یولف لوره 33ی اشاره به خبشی از آیه - 1
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 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194شعبان خری و برکت /  - احلسنامحد                                                       

 : 753پرلش 
 ...بسم الل الرمحن الرحیم

 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
شده! و سالم بر پدران و وم! سالم بر تو ای آواره و راندهسالم بر تو ای اپکیزه! سالم بر تو ای مظل 

 ی اطهار!پسران تو ائمه
اش، ما را جزو خادمان و انصار تو قرار دهد. از خدا و از مشا سرور و موالمی! خداوند اب اذن بلندمرتبه

 طلبی را از ما بپذیرید.کنیم، امیدوارم این پوزشاببت سستی و کواتهی عذرخواهی می
  ی فاحته و طلب رمحت برای ارواح پیامرباند که قرائت سورهرم! برادرامن نظرم را به این جلب کردهسرو 
اند و این ما هستیم که از جانب خدای ها خود اهل رمحتصحیح نیست زیرا آن  ی اطهارو ائمه

ر این خصوص چه ! د احلسنامحدها، رمحت را امید دارمی. سرور، موال و امامم سبحان و از سوی آن
 خواهم، سرورم!فرماید؟ اببت کواتهی و تقصریم، عذر میمی

              سالم و رمحت و برکات خدا بر طاهر ابد.
 فنالند -فرستنده: متارا مراد                                                                                  

 اپلخ:
 مبسم الل الرمحن الرحی 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
 جایز است.  و ائمه  ی فاحته و ِاهدای ثواب قرائت آن به پیامربقرائت سوره

                           والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
 .ق.ه  4194شعبان /  نیمه -احلسن امحد                                                                    

 :759پرلش 
 ...بسم الل الرمحن الرحیم 
 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 

الل گفنت( ای گویی )سبحانسالم بر تو ای قائم آل حممد! سؤال من: چرا وقتی انسان به سراغ تسبیح
ریزد؛ و کند و از چشمانش اشک میدره میرود، شروع به دهناذکار و استغفار و خصوصا  استغفار می



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 98 

 ورزمی؟                                که خشوع میشود ای هنگامیابران میمان اشکشنومی چشمانکه ذکر مشا را میمهچننی هنگامی
 اسرتالیا  -فرستنده: احالم                                                                                    

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم...  

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
انسان وجود دارد، ای شیطان و شّری که در دره، از ظلمتی که در خداوند مشا را توفیق دهد! دهن

شود، شیاطنی انس و جن از که ظلمت اب نور حماصره میشود. هنگامیی وجودی اوست انشی میصفحه
شوند ات انسان را از ذکر خدا ابزدارند، ی وجودی انسان است، دست به کار میطریق ظلمتی که در صفحه

شود انسان به حالی و دیگر صفاتی که ابعث میدره، بیدهنصورت و این موضوع بر او و بر بدنش، به
ها ابید بر ذکر اصرار بورزید و گذارد. برای خالصی از ایناسرتاحت و ترک ذکر خدا متوسل شود، أتثری می

نور و ذکر را رها نکنید ات شیاطنی که خداوند خوارشان سازد، مأیوس شوند. مشا در این امر اپداش دارید 
 ابشد. می –که خداوند خوارشان دارد   –کار، جنگ اب شیاطنی و لشکر ابلیس   چراکه این

          والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4194نیمه شعبان /  - احلسن امحد                                                               

 :731پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 م علیکم و رمحة الل و برکاته. السال
ام، آتش در نویسم که به خاطر بالیی که گرفتارش شدهسرور و موالمی! در حالی این انمه را برای مشا می

 کشد. سپاس خدا را بر بالیش که جز زیبایی چیزی ندیدم!دِل زابنه می
فنت مشا از ماجرا، مرا آرامش کنم و اطالع ایآقا و موالی من! از آنچه بر من گذشت به مشا شکایت می

ماه مارس گذشته اتریخ عقد ازدواج من بود و یک هفته بعد از این اتریخ، طالق من صورت   24دهد! می
گرفت. دلیلش هم آن بود که من متمسک به دعوت مشا هستم و هرچند که من به سراغ فحش و بدزابنی 

رموده بودید، ولی او در مقابل دالیل، احساس عجز و ام و دالیل من نیز مهان چیزهایی بود که مشا فنرفته
کنم و کرامت من انتوانی کرد و لذا طالق را بر ماندن اب من ترجیح داد. من در دِل زمخی عمیق احساس می

کنند و به دروغ به وآمد میچرخند و رفتدر هم شکسته شده است. اکنون او به مهراه مادرش، بنی مردم می
اند. به گوش ما رسیده ام و خواهرم را نیز به دیوانگی متهم کردهه من به سیستانی فحش دادهگویند کها میآن
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 امی.مان هجوم بیاورند، زیرا ما دعوت را منتشر کردهای قصد دارند به خانهاست که عده
مشا خواهش  دامن به چه چیزی نیاز دارم ولی ازام و حقیقتا  منیای سرور و موالمی! سرگشته و حریان مانده

ام را کم کند احتیاج دارم. سرورم مرا راهنمایی فرما و برامی کنم که اپسخ مرا بدهی. به چیزی که غم و غصهمی
 کنم مرا انامید نکنی، سرورم.دعا کن که خداوند حقم را بگرید. از مشا خواهش می

                                                               والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 کویت-فرستنده: یک ابنوی انصاری                                                                       

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
رسد حتی اگر ند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! اگر به حق متسک جویید، زاینی به مشا منیخداو 

و آنچه که برای او پیش   گویید که شیعه هستید؟! آای در فاطمهی مردم زمنی اب مشا جبنگند؟ آای منیمهه
لگویی برای مشا نیست؟! و آنچه که برای او پیش آمد، ا  آمد، الگویی برای مشا نیست؟! و آای در زینب

ی خری دنیا و آخرت اتن حمکم چنگ زنید، مههبه خدا سوگند اگر صرب پیشه کنید و اب چنگ و دندان به دین
ها را خوار و ذلیل را شاهد خواهید بود و دمشن مشا جز شر در دنیا و آخرت خنواهد دید و خداوند آن

 (1)ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْیَ  الصُّْبُح ِبَقرِیب  . خواهد کرد و در دنیا و آخرت، زاینکار خواهند بود
 .(؟!آای صبح نزدیک نیست، ها صبحگاه استی آنوعده)

                                                                         والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4194نیمه شعبان / - احلسن امحد                                                                    

 : 730پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .
 (2) .السالم علی حمال معرفة الل، السالم علی خزان علم الل، السالم علی احلکام فی دولة الل

 !(سالم بر حاکمان دولت خدا! داران علم خداسالم بر خزانه! های معرفت خداسالم بر جایگاه)
سرور و موالمی، میانی آل حممد! خداوند مشا را در زمنی فرمانروایی عطا فرماید. تقاضا دارمی برای ما دعا  

                                                                                                                                                                  
 (.متجم)ی هود لوره 30ی قسمتی از آیه - 1
 (.متجم)ی کبريه فرازی از زَيرت جامعه - 2
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ست و اکنون قصد دارد به سفر گردد. برای خواهر مهسرم که اب آتش سوخته اکنید؛ دعای مشا نزد خدا برمنی
ساله اکنون بیست و ساله بود دچار سوختگی شدبرود ات عمل جراحی کند، نیز دعا کنید. وی وقتی سه

خورده است. آای امکان دارد دعایی ویژه به اسم او ارسال کنید؟  هم اش بسیار بهاست و وضعیت روحی
 آید.پدید منیچراکه مشا اهل جود و کرم هستید و جز نکویی از مشا 

 اند.سالم بر حممد و آل حممد، کسانی که اگر ایدی از خری شود، سرآغاز آن
 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.                                                                                       

 عراق -فرستنده: فاضل                                                                                      

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
ایستگان از خداوند مسئلت دارم که اب شفا دادنش بر او منت گذارد! او ایور من است و او دوست ش

 است.
             والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4194نیمه شعبان /  - احلسن امحد                                                               
 :735پرلش 

 بسم الل الرمحن الرحیم  
 کثریا .   اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  

 سالم بر سید میانی!
ی وضعیت خودم و مهسرم است که آن را به یک زن متخصص در امور معنوی و سرورم! سؤال من درابره

اند و ابید پریاهن خودم و پریاهن مهسرم را به مهراه یک ام. او به ما گفت بنی ما را بستهرمزگشایی عرضه کرده
ز کند ات فرزندی روزِی ما شود. آای این کار را اجنام دهیم؟ و آای این قفل نزد او بربمی ات این بستگی را اب

 ی آن چیست؟ لطفا  ما را ابخرب سازید، خداوند مشا را رمحت کند.درست است؟ و راه چاره
                                                             اب تشکر.   

 اسرتالیا -فرستنده: انصاری                                                                                  

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 
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 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
 خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! این کارها را اجنام بده:

ی کاغذ سفید بنویس. الکرسی و اخالص و معوذتنی را اب زعفران بر یک برگهی فاحته و آیتسوره -4
ی دیگر آب غسل  سپس نوشته را در پنج لیرت آب حل بکن. سپس اب نصف آب غسل منا و مهسرت اب نیمه

ان اپکیزه بریز چکد مجع کن و آن را در یک مککند؛ دقیقا  مانند غسل جنابت و غسل مجعه. آبی را که می
 و نگذار که اب آب محام به جایی اناپک برود.

 خودت و مهسرت این اذکار را خبوانید: -2
 .سبحانه هو الل الواحد القهارده هزار ابر الف( 

 (.هفتاد ابر) ی نورقرائت سوره ب(
م  ُثَّ اْلَتَون ِإنَّ رَبَُّكُم الّلُ الَِّذي َخَلَق السََّماوَ  ی سخره:و هفتاد ابر قرائت آیه اِت َواَْلْرَ  ِف ِلتَِّ  َأَيَّ

َأئَا َلُه اْْلَْلُق َواَْلْمُر  َعَلى اْلَعْرِش یُ ْغِشي اللَّْیَل النََّداَر َیْطلُُبُه َحِثیث ا َوالشَّْمَ  َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّرات  ِبَِْمرِهِ 
َی   ِإنَُّه ئَا ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدینَ اْدُعوْا  *سَ َباَرَك الّلُ َربُّ اْلَعاَلِمنیَ  ْْ ِسُدوْا ِف اَْلْرِ  بَ ْعَد * رَبَُّكْم َسَضرُّع ا َوُخ ْْ َوئَا سُ 

َن اْلُمْحِسِننیَ  ها پروردگار مشا هللا است که آمسان) (1)ِإْصاَلِحَدا َواْدُعوُه َخْوف ا َوَطَمع ا ِإنَّ َرمْحََت اللِّ َقرِیٌب مِّ
طلبد شتاابن آن را می، پوشاند و روزشب را در روز می، پس به عرش پرداخت، ز آفریدو زمنی را در شش رو 

، خدا. آگاه ابشید که آفرینش و فرمانروایی سزاوار اوست. و آفتاب و ماه و ستارگان مسّخر فرمان او هستند
را او متجاوزان سرکش را زی، پروردگاراتن را اب تضرع و در هنان خبوانید* غایت بزرگ استبه، پروردگار جهانیان

در زمنی آنگاه که به صالح آمده است فساد مکنید و خدا را از روی بیم و امید خبوانید و * دوست ندارد
 (.رمحت خدا به نیکوکاران نزدیک است

 ی واقعه بعد از مناز مغرب، به مدت چهل روز.ی یس بعد از مناز صبح و قرائت سورهقرائت سورهج( 
              رمحة الل و برکاته. والسالم علیکم و

 .ق.هر 4194نیمه شعبان /  - احلسنامحد                                                                
 : 739پرلش 

 سالم و رمحت و برکات خداوند بر مشا آل البیت ابد. 
 کثریا . اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   

ام و اب مشا بیعت ، موضوع: من به دعوت مبارک مشا امیان آوردهسرورم! ای امام، ای پسر پیامرب 
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 بندم.رساندن به مشا، اب مشا عهد و پیمان میکنم و بر پریوی و ایریمی
 ای از اپیگاه وهابیون است. من قبل ازای در مصر خطیب مسجدی هستم که منونهسرورم! من در منطقه

خوامن را رها  مواالت و پریوی از مشا، اشعری مذهب بودم؛ حال چه کنم؟ آای مسجدی که در آن خطبه می
سازند؛ خصوصا  که وهابیون بر مسجد مسلط خواهند شد و فساد را بنی مردم منتشر میکنم؟ اب توجه به این

ها به پریوزی بر این فکر غلوّگرااینه نی ایام و مههگو داشتهوها مناظره و گفتکه من اب آناب توجه به این
 منجر شده است.

 خداوندا! حممد و آل حممد را نصرت عطا فرما!
                    والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.         

 صر م -فرستنده: حممد االشعری                                                                          

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
ها است، در ی وهابیعنوان خطیب در مسجد، عاملی برای دفع فساد و فتنهاگر ابقی ماندن مشا به

 قدم گرداند!که خری آخرت و دنیای تو در آن است، اثبت  مسجد مبان. خداوند مشا را توفیق دهد و به آنچه
           والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4194نیمه شعبان /  - احلسنامحد                                                                
 :732پرلش 

اید، داشته  بیتاللی که مشا به رواایت اهلکاو در استدو ... من اب کند احلسنامحدسید  
که از او به مهدی و منصور و وزیر و مولی که امر او را بر    درایفتم که به شخصیت مهراه امام مهدی

ها مؤمن هستم ولی عدم ی اینروشنی اشاره شده است. من به مههبه (املولی الذی یلی امره)گرید عهده می
حال خود ابقی است. آای برای رسیدن به آن راهی وجود دارد؟ ما را راهنمایی   اطمینان قلبی، مهچنان به

 کنید، خداوند مشا را رمحت کند!
ای که در ی روایی که برای اثبات حجیت و وجوداتن و اشاره... متام آن ادله احلسنامحدسید 

اری نگرانی و اضطراب از آنچه الل صحیح است ولی مقدشا اید انمضمون رواایت به مشا شده است، آورده
 شود، در دِل ابقی مانده است؛ چه راهی برای اطمینان قلبی وجود دارد؟ها استنباط میاز آن

                                                                                     والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.   
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 عراق -فرستنده: صادق                                                                                     

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
سوی قنی و اطمینان هستی، توشه برگری و بهخداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! اگر در طلب ی

که مهان -کند. چقدر این توشه خدای سبحان مهاجرت منا و از او مسئلت کن که تو را اجابت می
که به   ،بر قلوب طاهر سبک است و چه کواته است راه مهاجرت -اخالص برای خدای سبحان است

نَساَن َونَ ْعَلُم َما ش دور نیست: چیزی جز نیت نیاز ندارد؛ چراکه خداوند متعال از خلق َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِ
َرُب ِإلَْیِه ِمْن َحْبِل اْلَورِیدِ  ُسُه َوََنُْن َأق ْ ْْ های نفس او آگاه ما آدمی را آفریده و از وسوسه) (1)سُ َوْلِوُس ِبِه نَ 

منایی و او کسی است که  و چه آسان است که از او درخواست (.ترمیزیرا از رگ گردن به او نزدیک، هستیم
 صداها بر حضرتش مشتبه نگردد و خبشش بسیارش جز جود و کرم بر او نیفزاید.

که خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! آای بر مشا دشوار است که سجده کنی و سر برنداری ات این
است که سه روز روزه بگریی و  اپسخ پروردگارت را بشنوی ات در آخرت و دنیا جنات ایبی؟ آای بر مشا دشوار

 هایش به درگاه خدا تضرع کنی ات مشا را اپسخ گوید و حق را به مشا بشناساند؟در شب
ایبی که  خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! به خدا پناه برب، که او را غاری حمکم و نفوذانپذیر می

 گرداند.کسی که به او پناه بربد را ضایع منی
                                                                         علیکم و رمحة الل و برکاته.والسالم 

 .ق.هر 4194نیمه شعبان /  - احلسنامحد                                                                    
 
 

 : 737پرلش 
امام منتصر در سال  مشم از آل النعیمی هستم. پدربزرگی امام شیخ منتصر بن حیدر بن هامن نوه

هر.ق. در جازان سعودی وفات ایفت. وی از علمای مذهب آل البیت بود ولی به خاطر دعوت  4900
های او ها کتابشیخ عبدالل القرعاوی و شاگردان او در جازان، از روی تقیه به مذهب سلفی روی آورد. آن

هرحال پس از وفاتش، وصیِت مکتوبی دیدمی  و وی در راه خدا آزارها دید. به و اجداد عاملش را آتش زدند
                                                                                                                                                                  

 .02 :ق - 1



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 011 

نزدیک شده است.   بدانید زمان میانی آل حممد»خط خودش نوشته بود و در آن گفته بود: که به دست
 ی منازاتن را به هرجایی که او ابشد برگردانید. خداوندا! به حقی که آلپس اگر دعوت او را شنیدید قبله

 «.ها را در زمنی فرمانروایی عطا کنابوحمتحت و آل جرماد بر تو دارند، بندگانت را نصرت خبش و آن
 امی، ابید چه کنیم؟که دعوت مشا را شنیدهاکنون

ی مناز چیست و آای این کار موافق کنم مرا مطلع گردانی، منظور جد من از برگرداندن قبلهخواهش می
 ها چگونه است؟ ابوحمتحت و آل جرماد چیست و منزلت آنحق است ای خری؟ و معنی آل 

 عربستان سعودی  -فرستنده: منتصر احلسن                                                               

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 م تسلیما  کثریا .احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سل
ی مناز، ی قبلهاز خداوند برای مشا هدایت و شناخت و پریوی حق را مسئلت دارم! و اما سؤال مشا درابره

که از او پریوی کنی و اب او قبله در حقیقت مهان حجت خدا در هر زمان است و قبله گرفنِت او یعنی این
ی حق آشنا  را مطالعه کنی ات اب عقیده  م مهدیهای سایت انصار اماتوانی کتابعمل منایی. مشا می

 شنود است توفیق دهد!و گردی. خداوند مشا را به آنچه که دوست دارد و از آن خ
 .والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته

 .ق.هر 4192احلرام / حمرم - احلسنامحد                                                                       
 : 732پرلش 

 بسم الل الرمحن الرحیم 
و   و بر خاندان طیب و طاهر او و بر مهدی  درود و سالم بر پیامربمان حممد :4سؤال 

 از فرزندان او، و سلم تسلیما .  مهدینی
ر هر زایرت یک ی مسکنی، نذری دارم به این صورت که نذر کرده بودم در زمان صدام ملعون دمن بنده

قرابنی برای خدمت به زّوار ذبح کنم، ای اب آن غذا بپزم و ای اب پول قرابنی ماحیتاج زوار از رختخواب و مواد 
دهند، این رسانی را اجنام میکه اغلب مردم این خدماتگو، اکنونوغذایی را خریداری کنم. پس از این گفت

، ای -و این حق امام بر اصحابش است-که ای قرابنی بدهم به این امتغیری داده راآنام و نیت را ترک کرده
اش را پیش خودم نگه دارم ات در ماه رمضان آن را بنی فقرا قسمت کنم. نظر سرور و که قرابنی و بچهاین

اش را در ماه رمضان ذبح کنم و  سال بچه که آن را نگه دارم و هرموالمی در این خصوص چیست؟ ای این
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 اش را بنی فقرا تقسیم کنم؟هگوشت بچ
 بسم الل الرمحن الرحیم 

ام. از حضرتعالی و از مقامی که نزد خدا دارید خواهش ، در کارم سرگردان شده«س.ع»من  :2سؤال 
ام به من کنم برامی دعا کنید که خداوند فرزندی روزی من کند ات چشمم به آن روشن گردد. مردم و خانوادهمی

ها و اسرار که از معجزهی پروردگارم اب توجه به اینکنم، بعد از اجازهاز جنابعالی تقاضا می اند، پسظلم کرده
ای برای من رخ بدهد و من صاحب فرزندی شوم و از خدا برای مشا ام، امیدوارم معجزهمشا چیزهایی شنیده

 اجر و توفیق ابشد. 
 عراق -فرستنده: ابو امری                                                                                    

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
انی در نذر تو ای، میای نذر کردهخداوند مشا را توفیق دهد! اگر در هر سال نذر جداگانه :4جواب 

خواهی تغیری دهی، چه در زمان ای کیفیت ای هر چیز دیگِر متعلِق به نذر؛ ولی اگر جدیدت هر طور که می
ای، ابید به نذرت وفا کنی، طبق مهان چیزی که نذر  نذری اب کیفیت معنی و وقت اثبت برای هر سال داشته

 ای.کرده
 الرامحنی است. روزی مشا گرداند. او ارحممنامی که فرزندی صاحلاز خداوند مسئلت می :2جواب 

                    والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم - احلسنامحد                                                                 

 :735پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 لل و برکاته.السالم علیکم و رمحة ا
که سالم خدا بر او ابد و خداوند خروج   دهم به پدرت حممد بن احلسن العسکریتو را سوگند می
شوند ما از حق دور شومی. شوهرم اکنون انصار مشا به دلیل اخالقی که دارند ابعث می ؛مشا را تعجیل فرماید

شد، حجِت بر مشا را مالقات کردم. او تربیت گوید دیگر متام اب کارهایش اب ما سر جنگ و دعوا دارد و می
امی کافی که ما امیان آوردهگوید مهنیبینم و میاوالد و مسئولیت را رها کرده و توجهی به امور دنیا در او منی

گوید، پس کجاست اخالق حممدی؟ من چیزی جز است. آای این درست است؟ این سخنی است که او می
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شود،  گونه تبلیغ میبینم. آای این دعوت که اینه علیه مردم دور هم بنشینند، منیککاری و اینفحش و اشتباه
آیید و امنیت و آرامش کند؟ آای این درست است؟ مشا ِکی میترین مشکلی است که ما را هتدید میکوچک

ست تبلیغ  دهید؟ چه زمان چهره دلرابی مشا را خواهیم دید؟ آای بر او واجب است که اب اخالق پَ به ما می
 کند.چراکه طرف مقابل فرار می؟ کند

ها سفارش  کنم مشا به آنروشن کنید و خواهش می خواهشمندم برامی  گومی از انصار اماممن می
دهم اپسخ مرا سریع بدهید. چشم امید به مشا دارمی و منتظرمی ات کنید. مشا را به حاکمیت خدا سوگند می

 ا از ما دفع منایید.کنیم ر ظلمی که در آن زندگی می
                                                                                 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.       

 فرستنده: ز.ر                                                                                            

 اپلخ:
 سم الل الرمحن الرحیمب 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
از خداوند مسئلت دارم که حال متام مؤمننی و مؤمنات را به آنچه که خری آخرت و دنیایشان در آن 

اند.  بنی مردم آمدهگسرتش اخالق خوشبرای اصالح مردم و    کو گرداند! پیامربان و اوصیا یاست ن
ها آراسته گردد و اب هستم، ابید به اخالق آن و آل حممد  گوید من از شیعیان حممدکسی که می

 رفتاری پیشه کند.اش و مردم خوشخانواده
                                        والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4192احلرام / حمرم- احلسن امحد                                                                
 :733پرلش 

 بسم الل الرمحن الرحیم  
،  و احلمد لل رب العاملنی، و درود و سالم بر برترین خلق خدا حبیب اله العاملنی ابی القاسم حممد

 نی و سلم تسلیما . اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدی
کنم و در ارتش در مورد دانی من در ارتش کار میطور که می! مهان امحد... سرور و موالمی، اما بعد

ازدواج قوانینی وجود دارد؛ یعنی اگر خبواهم مهسری انتخاب کنم ابید از سازمان اطالعات اجازه بگریم ات بتوامن 
ویژه اگر عراقی، ایرانی ای از خیلی از  د، تقریبا  غریممکن است بهازدواج کنم. اگر زن مورد نظر کویتی نباش

خواهم برای سال دارم و می 24دانی من اکنون طور که میکشورهای دیگر ابشد. سرور و موالمی، مهان
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 ام.ازدواجم را به مشا واگذار کرده ازدواج کنم. من مسئله -پناه بر خدا-حفظ خودم 
کنم مرا عفو کنید و که اب این سخنم، بر مشا گرانبار نباشم و از مشا خواهش میخواهم  سرورم! از خدا می

 برامی دعا منایید که توفیق داشته ابشم.
 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.                                                                      

 کویت-فرستنده: ش ع                                                                                     

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
هد. او ایور من است از خداوند سبحان مسئلت دارم که مشا را به آنچه که مورد رضایت اوست توفیق د
که به نژاد ای قومیت ناو او دوست شایستگان است. آری! خداوند توفیقت دهد! بر خدا توکل منا و بد

خداوند  نیست، یک مهسر کویتی انتخاب کن، اشکالی وارد نیست. اگر ازدواج مشا اب زن غری کویتی ممکن
کند، برگزینی. اگر زن مؤمنی در کشور عفت که تو را حفظ  دار و ابتوفیقت دهد و بکوش یک زن دین

سوی حق امیدوار ابشی. خداوند شدگی او بهخودت نیافتی، سعی منا اب زنی ازدواج کنی که به امیان و هدایت
 الرامحنی است و از خداوند مسئلت دارم که در مشا و برای مشا برکت هند.ارحم

        والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم - احلسنامحد                                                                  
 : 739پرلش 

که نزد خدا مقبول است برای افزایش رزق و یک دعای دیگر برای شفا به خواهم دعایی از قرآنمی
 دست آورم.                                           

 بریوت  -فرستنده: فاطمه                                                                                  

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
ها عمل کن؛ یعنی برای افزایش رزق تقوا پیشه منا و به آن این آایت را هرروز و شب هزار ابر خبوان و

َوَمن دهد: شود و خداوند سبحان به فضل خودش رزق و روزی مشا را توسعه میالل رزق مشا زاید میشا ان
ى اللَِّ فَ ُدَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد َویَ ْرزُْقُه ِمْن َحْیُ  ئَا َُيَْتِسُب َوَمن یَ َتوَكَّْل َعلَ * یَ تَِّق اللََّ َُيَْعل لَُّه ََّمَْرج ا



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 018 

ُ ِلُكلِّ َشْيء  َقْدر ا و * داد برای او راهی برای بریون شدن قرار خواهد، و هر کس از خدا برتسد) (1)َجَعَل اللَّ
خدا کار . تخدا او را کافی اس، دهد و هر که بر خدا توکل کنداش میاز جایی که گمانش را ندارد روزی

 (.ای قرار داده استرساند و هر چیز را اندازهخود را به اجرا می
 من جیعل ای شفا ، وذكره دوا ، امسه من ای»برای شفا گرفنت، این دعا را مهیشه اب حضور قلب خبوان: 

 هذا شفا  )اسم شخص مورد نظر( من واجعل ، حممد وآل حممد على صلّ  األشیا ، من یشا  فیما الشفا 
ای که انمش دوا و )« مرتبه ده ،الرامحنی أرحم ای» ،«مرتبه ده ،رب ای»،«مرتبه ده ،الل ای» «هذا ابمسك الدا ،

،  درود فرست بر حممد و آل حممد، دهدذکرش شفا است ای که شفا را در هر چیزی که خبواهد قرار می
را بیاور و ای از ای  متکلم استفاده کن )اگر مربوط به کسی غری از مشا است، اسم او  شفای، و از این درد

 ،الرامحنیای ارحم»، « مرتبهده  ،ای رب»، «مرتبهده  ،ای هللا»به این انم تو ، را مقدر بداریعنی بگو شفای من( 
    «(. مرتبهده 

 .ق.هر 4192احلرام / حمرم - احلسنامحد                                                                   
 :791پرلش 

  احلسنامحدی مرا به سید که انمه   دهم به حق پرچم ابوالفضل العباسسازمان را سوگند می 
 برسانند.

 و رمحة الل و برکاته.  احلسنامحدسالم بر سید 
اند، اولی حدیث نفس شدت خسته کردهام که مرا بهمن از شیعیان موالی هستم و گرفتار دو بیماری شده

 ابشد.شود، میپردازی انمیده میای حدیث خیال ای آنچه که خیال
خورد. این که طرف مقابل در فهم آن به مشکل برمیطوریکنم بهدومی، من تند و سریع صحبت می

خواهم که خدا زده کرده و شخصیت مرا به هم رخیته است. از جناب سید میبیماری دوم، مرا خیلی خجالت
ام. مشا را به حق ام خسته شدهات به دست او به اذن خدا شفا ایمب. به خدا از این بیماری را برای من خبواند

 دهم که برای شفامی دعا کنی.                                                       امامتی که داری سوگند می
 عراق -جو کننده حق  و فرستنده: جست                                                                 

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
                                                                                                                                                                  

 .9و  5 :طالق - 1



 
 دی انصار امام مهنتشارات ا 019

اش از هر گذاریخداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! و از خدا مسئلت دارم که به فضل و منت
ی توحید را سه ابر خبوانی، کنم که هر شب قبل از خواب سورها شفا بدهد. از مشا خواهش میبیماری مشا ر 

ِإنَّ رَبَُّكُم الّلُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت الکرسی را. این آایت را نیز هرروز و شب خبوان: و مهچننی آیت
م  ُثَّ اْلَتَون َعَلى اْلَعْرشِ  یُ ْغِشي اللَّْیَل النََّداَر َیْطلُُبُه َحِثیث ا َوالشَّْمَ  َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم  َواَْلْرَ  ِف ِلتَِّ  َأَيَّ

َی   ِإنَُّه ئَا ُيُِبُّ * ُمَسخََّرات  ِبَِْمرِِه َأئَا َلُه اْْلَْلُق َواَْلْمُر سَ َباَرَك الّلُ َربُّ اْلَعاَلِمنیَ  ْْ اْدُعوْا رَبَُّكْم َسَضرُّع ا َوُخ
َن * اْلُمْعَتِدینَ  ِسُدوْا ِف اَْلْرِ  بَ ْعَد ِإْصاَلِحَدا َواْدُعوُه َخْوف ا َوَطَمع ا ِإنَّ َرمْحََت اللِّ َقرِیٌب مِّ ْْ َوئَا سُ 
، پس به عرش پرداخت، ها و زمنی را در شش روز آفریدپروردگار مشا هللا است که آمسان) (1)اْلُمْحِسِننیَ 

. و آفتاب و ماه و ستارگان مسّخر فرمان او هستند طلبدن را میشتاابن آ، پوشاند و روزشب را در روز می
پروردگاراتن * غایت بزرگ استبه، پروردگار جهانیان، خدا. آگاه ابشید که آفرینش و فرمانروایی سزاوار اوست

در زمنی آنگاه که به صالح آمده * زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد، را اب تضرع و در هنان خبوانید
 (.است فساد مکنید و خدا را از روی بیم و امید خبوانید و رمحت خدا به نیکوکاران نزدیک است

 من جیعل ای شفا ، وذكره دوا ، امسه من مهچننی برای شفا این دعا را مهیشه و اب حضور قلب خبوان: ای
 هذا رد نظر( منشفا  )اسم شخص مو  واجعل ، حممد وآل حممد على صلّ  األشیا ، من یشا  فیما الشفا 
ای که انمش دوا و )« مرتبه ، دهالرامحنی أرحم ای» ،«مرتبه ، دهرب ای» ،«مرتبه ، دهالل ای»هذا  ابمسك الدا ،

،  درود فرست بر حممد و آل حممد، دهدذکرش شفا است ای که شفا را در هر چیزی که خبواهد قرار می
ا است، اسم او را بیاور و ای از ای  متکلم استفاده کن )اگر مربوط به کسی غری از مش شفای، و از این درد

 ،الرامحنیای ارحم»، «ده مرتبه ،ای رب»، «مرتبه ،دهای هللا »به این انم تو ، را مقدر بداریعنی بگو شفای من( 
 «(.ده مرتبه

               والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم - احلسنامحد                                                                   
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 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 

ام  ام کم شده است و من دانستهخواهم، چون اخریا  روزیسرور بزرگوارم! آایتی از قرآن برای جلب رزق می
 کم کنی. عید بر مشا مبارک اب برترین آرزوها!                                            کنم کمکه مشا علم کتاب داری؛ از مشا خواهش می

 عربستان سعودی -فرستنده: خالد                                                                          
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 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 001 

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل 
ها عمل کن؛ یعنی برای افزایش رزق تقوا پیشه منا و این آایت را هرروز و شب هزار ابر خبوان و به آن

َوَمن دهد: شود و خداوند سبحان به فضل خودش رزق و روزی مشا را توسعه میالل رزق مشا زاید میشا ان
ایَ تَِّق اللََّ  َویَ ْرزُْقُه ِمْن َحْیُ  ئَا َُيَْتِسُب َوَمن یَ َتوَكَّْل َعَلى اللَِّ فَ ُدَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد *  َُيَْعل لَُّه ََّمَْرج 

ُ ِلُكلِّ َشْيء  َقْدر ا و * هد دادبرای او راهی برای بریون شدن قرار خوا، و هر کس از خدا برتسد) (1)َجَعَل اللَّ
خدا کار . خدا او را کافی است، دهد و هر که بر خدا توکل کنداش میاز جایی که گمانش را ندارد روزی

    (.ای قرار داده استرساند و هر چیز را اندازهخود را به اجرا می
 .ق.هر 4192رام / احلحمرم -احلسن امحد                                                                  
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 ؟خالدوناست ای  هو العلی العظیمالکرسی اپاین آیت -4
 ، محیده است؟آای اسم مادر سید  -2
که دو روایت در برهان هست که شب قدر بیست و چهارم است ای بیست و سوم؟ اب توجه به این -9

 دهد شب قدر بیست و چهارم است.نشان می
 چه کسی است؟« آخرین ما عیسی است»ی در کتاب غیبت، منظور از در روایت طوس -1
 ای مصداق خراسانی است؟آای خامنه -2
 ابشد؟آای مناز در مسجدی که مناز مقلدین فقها در آن برقرار است جایز می -6
 حکم مرغ قرابنی منجمد و ماهی منجمد چیست؟ -5
 ابشد؛ این به چه معنا است؟می مددر رواایت آمده این سیاهی که در ماه است، حضرت حم -0
ها به شود و نیز رفنت اب آنآای تعزیه و حضور در جمالس حسینی که توسط مقلدین فقها برگزار می -3

 زانن جایز است؟زایرت و شرکت کردن اب ایشان در صندوق کمک به فقرا و ایتام و بیوه
 ست؟ی مردم برج و طالع دارند ای این یک بدعت اآای مهه -42
های چهارگانه را بر زابن جاری ساخت. آای پدرم در حالی وفات ایفت که پیش از وفات، شهادت -44

                                                                                                                                                                  
 .9و  5 :طالق - 1



 
 دی انصار امام مهنتشارات ا 000

 فوت کرده است؟  بر آینی ائمه و مهدینی
ی دیدار اب است ای به وسیله  از طریق رؤای فهمیده که معصوم و پسر امام  آای سید -42

 ؟ پدرش
 ی امامبیند، صلهبیند و قلب او را میکه چشم او را منی   دامحبه خاطر دوری از انصار و امام  -49
                                را به چه کسی ابید داد؟ 

 عراق  -فرستنده: علی العراقی                                                                                

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 حلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  و ا
 شب قدر، شب بیست و سوم از ماه رمضان است.
 الل مؤمن و بر حق وفات کرده است.شا پدر مشا از آجنا که شهادت حق را به زابن آورده، ان

ی دعوت که ها، از هر چیزی درابرهها و خطبهتابتوانی از طریق کخداوند مشا را توفیق دهد! می
 هایتان را در آنچه که مورد رضایت اوست، استوار سازد!خواهی بدانی، مطلع شوی. خداوند سبحان گاممی

      والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -ن احلسامحد                                                                  

 :799پرلش 
 السالم علیکم. 

 توان از آن خالص شد؟ی سیاه از جن است؟ و چگونه میآای گربه
 آای احضار جن مؤمن جماز است؟

 نوعی از جن است؟ کنندهآای صمغ کندر، جذب
 شد؟تواند انسان را ملس کند، او را به اشتباه بیندازد، آزار مناید و بکآای جن می
 صورت یکی از حیواانت ظاهر شود؟تواند تغیری شکل دهد و در بیداری بهآای جن می

          هبرتین ِحرز برای در امان ماندن از جن چیست؟ اب تشکر.
 کویت   -فرستنده: علی عبدالکرمی                                                                            

 اپلخ: 
 الل الرمحن الرحیم بسم



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 000 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
طور حمدود و اندک، به مست و سویی که خودش ها را بهتواند برخی حیواانت را ملس کند و آنجن می

طور جزئی انسان را اندکی ملس کند و اب او برخورد تواند بهطور که میخواهد به حرکت وادارد، دقیقا  مهانمی
مناید ولی قادر به سیطره بر رفتار و کالم و سلوک او نیست. برترین حرز از جن، حتصن و پناه بردن به 

ی خدا در زمانت، به قرآن کرمی و به سخن خدای سبحان است، حتی اگر یک حدیث قدسی روایت خلیفه
 از تورات و اجنیل.شده ابشد، ای حتی مطالب صحیح 

ها احضار جن ممکن و جایز است، اگر برای غرض راجح و شرعی ابشد؛ ولی ابید بدانی که اغلب جن
ها را توانند کسانی که آنآسانی میگویند و جنیان به تعداد زاید در هر مکانی حضور دارند و بهدروغ می

کند ها اقدام میتوانند کسی که به احضار آنمیسادگی ها بهکنند فریب دهند. عالوه بر این، جناحضار می
 اند. را آزار برسانند زیرا معموال  این افراد گرفتار بیماری منّیت هستند و در برابر اجنه بسیار ضعیف

های رسانند، یکی روحی است که برای مهه آشناست و دیگری بیماریاذیتی که اجنه به انسان می
 جسمی است.

طور مستقیم بُکشد صحیح نیست زیرا اجنه تسلط و قدرتی برای اجنام نسانی را بهاین موضوع که جن، ا
توانند انسان را ملس کنند و او را از حلاظ روحی آزار دهند و او را در وضعیت این کار ندارند ولی می

به های خمتلف انسان را تواند اب روشبسا آزار رساندن به دیگری قرار دهند. جن میخودآزاری و چه
های جسمانی مبتال سازد؛ مثال  از طریق انتقال دادن میکروب به غذا، نوشیدنی و تنفس فرد. ذکر انم بیماری

 الل!شا سازد، انها را برطرف میخدا به هنگام خوردن، نوشیدن و در مهه حال، شر آن
 هایتان را استوار سازد! خداوند مشا را توفیق دهد و گام

                                      ة الل و برکاته.والسالم علیکم و رمح
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -احلسن امحد                                                                 
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 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا . 

 نی! السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. سرور و موالمی، میا
کنم و مطمئنم که مرا رد سرورم تقاضا می ،ها! درخواستی دارم که از مشاسرورم! ای کرمی فرزند کرمی

کنید. سرورم! حاجت من این است که برامی دعا  گاه نیازمند را رد منیهیچ  بیتکنی؛ زیرا مشا اهلمنی
برامی به حسن عاقبت دعا کنی. خداوند مشا را از هر مکروهی برای ما حفظ  ام شفا ایمب وکنی از بیماری

 فرماید!



 
 دی انصار امام مهنتشارات ا 002

 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.                                                                                     
 اسرتالیا  -فرستنده: ل ک                                                                                  

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
ست خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! از خداوند مسئلت دارم به آنچه که اهل و شایسته آن ا

الرامحنی بر مشا مّنت گذارد، و بر مشا به شفا مّنت هند، هرگاه که اراده کند و هرگونه که اراده فرماید و او ارحم
 است.

 الشفا  من جیعل ای شفا ، وذكره دوا ، امسه من ای»برای شفا این دعا را مهیشه و اب حضور قلب خبوان: 
 الدا ، هذا شفا  )اسم شخص مورد نظر( من واجعل حممد، وآل حممد على صلّ  األشیا ، من یشا  فیما

ای که انمش دوا و ذکرش )« مرتبه ، دهالرامحنی أرحم ای» ،«مرتبه ، دهرب ای» ،«مرتبه ، دهالل ای»هذا  ابمسك
و از این ، درود فرست بر حممد و آل حممد، دهدشفا است ای که شفا را در هر چیزی که خبواهد قرار می

بوط به کسی غری از مشا است، اسم او را بیاور و ای از ای  متکلم استفاده کن یعنی بگو )اگر مر  شفای، درد
ده  ،الرامحنیای ارحم»، «مرتبهده  ،ای رب»، «مرتبهده  ،ای هللا»به این انم تو ، را مقدر بدارشفای من( 

      «(.مرتبه
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -احلسن امحد                                                                  
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 .کس که از پی هدایت قدم هند()سالم بر آن« السالم علی من اتبع اهلدی» 

ای برای مشا فرستادم ولی از اپسخ  ... سرور ارمجندم! اب مشقت بسیار انمه احلسنامحدبه سید 
رد  کنم سرورم که امام و معصوم هستی، چراکه دعای مشانصیب ماندم. از مشا خواهش میی مشا بیکرمیانه

 الل. شا شود، انمنی
رواین علی  و پیشوای سفید  مشا را به حق سرور زانن و دخرت هبرتین خلق خدا و مهسر امریاملؤمننی

ی  دهم که برامی به جهت معرفت پیدا کردن نسبت به حق و پریوی از آن دعا منایسوگند می  طالببن ابی
 که من راه حل دیگری ندارم.

  بسیار از مشا متشکر و ممنومن.
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 نیوزیلند -فرستنده: اسیل                                                                                  

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 و املهدینی و سلم تسلیما .   و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة
منامی که مشا را موفق بدارد و بر شناخت حق و استوار ماندن بر آن توفیق دهد! او از خداوند مسئلت می

 ایور من است و او دوست شایستگان است.
                                                    والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -احلسن امحد                                                                   
 :792پرلش 

 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 
گومی گواه است. شهادت سرورم! جان و خانواده و ماِل فدای تو ابد! شاهد غایب سبحان بر آنچه می

 و امام من هستی در دنیا و آخرت. دهم که تو سرور و موالمی
ی مناز اعرابی مطلبی خواندم و اب توفیق اهلی پس ! در کتاب شرایع درابره سرورم، ای پسر رسول خدا

اجلنان خواندم. آنچه من فهمیدم به این صورت است: مردی از از مدتی، تفصیل این مناز را در مفاتیح
 تواند در مناز مجعه اب پیامربکه وی به دلیل دوری راه منیاز اینشکایت برد   نشینان به پیامرب خداابدیه
 حاضر شود و پیامرب   این مناز را به او اید داد. سرور و موالمی! خداوند فرج مشا را تعجیل فرماید و

صدا در پیشگاه مشا قرار کنندگان بر مشا در دنیا و آخرت و مهچننی گوسفند خاموش و بیما را از سجده
کجا خبواهی آن را بیندازی. ما را از کسانی که مورد رضایت مشا د. مهچننی سنگی در دست مشا که هرده

کنند قرار دهد! به حق مشا! ای هستند قرار دهد. ما را از کسانی که مشا را مالقات و از دمشنانتان دوری می
 .وجه خدا 

خبوامن و مثل کسی ابشم که اب مشا مناز خوانده  سرورم! آای برای من جایز است که روز مجعه مناز اعرابی را
 است؟

 وه که چقدر مشتاق مشا هستم، ای سرورم!                              
 کویت   -فرستنده: خالد                                                                                   

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم  
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 مد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . و احل
الل مشا اب ما شا هایتان را در آنچه مورد رضایتش است، استوار سازد. انخداوند مشا را توفیق دهد و گام

 دوست شایستگان است.  که مؤمن، عارف به حق و خملص لل ابشید. او ایور من است و اوهستید ات وقتی
                                                                         والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -احلسن امحد                                                                       
 :795پرلش 

 علیکم و رمحة الل و برکاته السالم 
 موالی ما! حال مشا چطور است؟ به من افتخار دهید و به این سؤاالت اپسخ دهید:

 ابشند؟آن سه پیامربی که خداوند به آانن قدرت زنده کردن مردگان عطا منود، چه کسانی می
 کدام مناز به وضو و تیمم نیاز ندارد؟

 و تکلیف او چیست؟یکی از فرشتگان حارث انم دارد، وظیفه 
 که او نه از جن بود و نه از آدمیان؟کدام آفریده است که به قومش هشدار داد درحالی

 شومان کیست؟
 شهادت دادند چه کسانی هستند؟  سه پیامربی که برای قوم خود به پیامربی حممد

وافی و شافی از مشا خواهم و من اطمینان دارم که اپسخ اب تشکر فراوان، و اببت زایدی سؤاالت عذر می
 درایفت خواهم منود.

 سعودی -فرستنده: حممد العلی                                                                             

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 ا .  و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیم
ها علوم زایدی درج های زایدی منتشر شده که در آنخداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! کتاب

توانی این علم را بشناسی و مصدر و ها میی این کتابشده است. مشا اگر طالب حق هستی، اب مطالعه
که چه به قومش هشدار داد درحالیکنم مشا بر این ابور ابشی که کسی نداند مور منبع آن را بدانی. گمان منی

دامن مناز بر میت بدون وضو ای تیمم ممکن این قّصه در قرآن ذکر شده است! آای تو بر این ابوری که من منی
 ام؟! منوده که این مطلب را در کتاب شرایع االسالم بیاناست، اب این

د حق را به مشا بشناساند و  که خداونوجویت توفیق خواهامن و ایناز خداوند برای مشا در جست



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 001 

 هایت را استوار سازد. گام
                 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .هر 4192احلرام / حمرم -احلسن امحد                                                                     



 :حمور چهارم

 تعبیر خواب

 : 793پرلش 
 رمحن الرحیم بسم الل ال

 و بر مجیع خاندان و اصحاب او.  درود و سالم بر ابوالقاسم حممد
خورم در خواب دیدم که گویی در جنف احلرام امسال، قسم می... در یکی از روزهای ماه حمرماما بعد

ای رچهها اپی فروش اپرچه بودم. گویی از یکی از مغازهرفتم و در یک ابزار سرپوشیدهاشرف به زایرت می
های مغازه،  ای از مغازه  کشاند ات در یکی از طاقچهها و عطری خاص مرا به گوشهخریدم. زیبایی رنگ

کتابی را ببینم و گویی کتاب خدا قرآن کرمی بود ولی بر آن نوشته شده بود امام امحد بن احلسن، به جهت 
اد ولی این اسم در ذهنم حک حفظ. از صاحب مغازه پرسیدم امحد بن احلسن کیست، وی اپسخم را ند

کنم که در کار من نظر بدهید ای کمکم کنید که معنی این نویسم و از مشا خواهش میشد. امروز برای مشا می
  رؤای چیست؟

 والسالم علیکم.                                                                               
 اسکاتلند -امحد فرستنده: ابو                                                                       

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
ا واضح است و این از فضل خداوند مشا را بر هر خریی در دنیا و آخرت موفق بگرداند! رؤایی مش

 خداوند بر مشا است که حق را به این روشنی که شبهه و اهبامی در آن نیست به مشا شناسانده است.
اپرچه در ملکوت مهان لباس تقوا و لباس اهل هبشت است. خداوند مشا را از برترین اهل هبشت قرار 

ْلَنا َعَلْیُكْم لَِبال ا یُ َواِري َلْوآِسُكْم َورِیش ا َولَِباُس التَّْقَون ََي َبِِن آَدَم َقْد أَنْ زَ فرماید: دهد! خدای متعال می
ای فرستادمی ات شرمگاهتان ای فرزندان آدم برای مشا جامه) (1)َذِلَك َخرْيٌ َذِلَك ِمْن آََيِت اللَِّ َلَعلَُّدْم َیذَّكَُّرونَ 

، ای هبرت است و این یکی از آایت خدا استجامهی پرهیزگاری از هر ی زینت و جامهو نیز جامه را بپوشد
. قرآن مناد حجت و خلیفه اهلی در هر زمان است که او قرآن انطق و ترمجان قرآن (گریید ابشد که پند

 ابشد.می
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و رؤایی مشا متثیلی از وارد شدنتان در سایت انصار در اینرتنت است و این مشابه زایرت امریاملؤمننی 
 ا را اب امریاملؤمننی علیابشد زیرا مشمی  فروشی است؛ زیرا ی اپرچهسازد و او مهان مغازهآشنا می

گریند. عطرها نیز کالم طیب و نکو اهل امیان و تقوا از او لباس تقوا و امینی برای روز قیامت و معاد می
دار به مشا مغازهی خدا و شناخت نسبت به او است. ی خلیفهی خدا و سریهاست و قرآن کرمی مهان خلیفه

طور  که َنَسب او بهاحلسن نبود درحالیاحلسن کیست زیرا به هنگام ورود مشا، امسی از امحدنگفت که امحد
 منتشر شده است.  طالبکامل ات علی بن ابی

                               والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194رجب ألصب /  - احلسنامحد                                                          

  :799پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
 و برکاته. و بر پدران طیب و طاهرش و رمحة الل و وصی او امحد  سالم بر موالمی حممد 

 بینم؟ها را در خواب میسؤال اول من: چرا من پس از مرگ علما، آن
هایش ساطع بود که نور از پیشانی و گونهحالی سید مخینی را سه روز پس از وفاتش در خواب دیدم، در

اول راه و من نتوانستم او را بشناسم مگر از طریق ابروهایش. مهراه او یک معمم دیگری هم بود و این دو در 
 قرار داشتند.

اهلدی خواهر صدر را در خواب دیدم که موهایش آشفته شده بود و چیزی شبیه کفن به تن کرده بنت
 آورم.بود. او به من گفت عمر تو از عمر من است ای عمر من از عمر تو است، خوب به خاطر منی

ای شسته و گویی او پسر بچهابقر حکیم را پس از منفجر شدنش دیدم که در ااتق علمای شهید شده ن
بر روی ابلش بود، در کنارش شهید صدر دوم پریمرد قرار داشت و او بر حکیم خم شده بود و گویی از او 

کند و کرد و سید ابقر خندان بود، مهچون لبخند شاگردی که استادش از او ستایش میتعریف و متجید می
 شد و ابلش سید صدر ابالتر از ابلش سید ابقر بود.میحلقه از سر صدر پریمرد ساطع صورت حلقهنور به

که فوت کرده سید حممدرضا شریازی را به مهان هیئتی که در اینرتنت منتشر شده است دیدم و او درحالی
ای بر او بود که رنگش بسیار زیبا بود و در گردنش بود ایستاده بود و کفنی به رنگ سبز مایل به آبی فریوزه

ها را بیان جور قفل بزرگ از آن آویزان شده بود و دو چیز دیگر هم بود که آنه بود که یکزجنریی از نقر 
 کنم.منی

یَ ْوَم ََتِْت السََّماء شنوم: و ابالخره برای سومنی ابر ای بیشرت است که در خواب این آایت شریفه را می
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... ِإَنَّ َكاِشُْو اْلَعَذاِب ب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإَنَّ ُمْؤِمُنوَن*ِبُدَخان  مُِّبنی * یَ ْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب أَلِیٌم* رَ 
ی مردم را در خود فرو پوشد و و آن دود مهه* روزی که آمسان به آشکارا دود بیاورد) (1)َقِلیال  ِإنَُّكْم َعاِمُدونَ 

عذاب را ... *امیکه ما امیان آوردهگردآن  این عذاب را از ما دور، ای پروردگار ما* این عذابی است دردآور
ی مشس ی انبیا  و اواخر سورهو نیز آایت آغاز سوره (گردیددارمی و مشا ابز به آینی خویش ابزمیاندکی برمی

ها به مهان طریق و برخی از آن (... ترینشان برخاستآنگاه که شقی) (2)ِإِذ انَبَعَ  َأْشَقاَها ... را شنیدم:
کنم برای حسن عاقبت ما ترسم. از مشا خواهش میمشا بود. آای منظور آیه من هستم؟ سرورم! من می قرائت

 دعا کنید!
 امارات  -فرستنده: زینب                                                                             

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .   و احلمد لل رب العاملنی، و
ای، مهان آقای مخینی بعضا  منظور از خواب دیدن اشخاص، فقط اسامی است. آقای مخینی که مشا دیده

  نیست بلکه شناساندن کسی به مشا است که پس از وفات سید  برای اصالح امور امت اپ پیش
  گرید که او مهان آقای مخینیشناسی صورت میاز طریق شخصی که او را می گذارد، و این کارمی

 است.« اللروح»و او   است. پس مراد، فقط اسم آقای مخینی
نیست زیرا سخن  اهلدی خواهر سید حممدابقر ای، قطعا  علویه بنتاهلدی نیز که در خواب دیدهبنت

به این معناست که وی  (و این مهان عبارت صحیح است)ن است که عمر تو از عمر ماو به مشا مبنی بر این
  که مهان آل حممدابشد، بلکه او از ارواح احلیات بوده است و انسانی عادی منی  از آل حممد

 هاست.ابشد؛ کسانی که زندگی و مرگ سایر خالیق از آنمی ،هستند
الل برای این دو خری است. شا ای انرا در خواب دیده که سید حممدابقر حکیم و سید صدر این

 اند و دعوت را رد و انکار ننمودند.الل بر والیت وفات کردهشا رجب و ان 49ی این دو، قبل از بیانیه
ای، برای او خوب نیست، چراکه زجنری و قفل به معنای زندان ی حممدرضا شریازی دیدهخوابی که درابره

 آخرت نگاه دارد!است، خداوند مشا را از زندان 
سوی اهل زمنی است. از ی آمدن عذاب بهاما آنچه که به گوش مشا رسیده است، هشداری درابره
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 منامی.ی انصار مسئلت میخداوند عافیت و جنات و حسن عاقبت را برای مشا و مهه
ی مهانند سریه  ی مهدیسریه ،(شان برخاستترینآنگاه که شقی) ِإِذ انَبَعَ  َأْشَقاَهای و اما آیه

 خواهد بود.  و عاقبت او نیز مهچون عاقبت علی علی
 خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند!

                                                   والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -احلسن امحد                                                      

 :211پرلش 
کردمی. گو میودر خواب دیدم که ما در سالن بزرگی نشسته بودمی و ما انصار اب برخی مردم گفت 

گفتیم. سپس از آجنا ها سخن میی دعوت اب آنسالن، بزرگ بود و در آن گروهی از مردم بودند و ما درابره
ی خودرو را بر عهده داشت و من کنارش نشستم، به مست یک بریون آمدمی و من اب یک نفر که رانندگ

ای عریض و پر الل بسیار زیبا بود به راه افتادمی. آن منطقه، مشرف بر رودخانهی روستایی که سبحانمنطقه
کردمی که انگهان چند مرد که اسلحه اب خود داشتند از آب بود. در ادامه، ما در یک راه خاکی حرکت می

ای که مشرف آمدند. یک فرد مسلح به سراغ من آمد و اجازه داد من اب دوربنی اسلحه به دو خانهابغ بریون 
از اینجا ظاهر   احلسنامحدبه من گفت: امام مشا  ی قدمیی.بر رودخانه بود نگاهی بیندازم؛ دو خانه

ها ی ندادم و ما از آنها اپسخشود و ما اینجا منتظرش هستیم ات او ظاهر شود و ما بکشیمش. من به آنمی
اینجا منتظرش هستیم ات وقتی ظاهر شد او را  (گروه فالنی)ها به من گفت: ما ترسیدمی. یکی از آنمی

ها نگاه ها ایستادمی و من به آنبکشیم. من به راننده گفتم: کنار ابیست. ما اب مقداری فاصله از آن
ی زمنی بسیار سرسبز و زیبا شده بود مگر این ابغی که الل مههکردم. انگهان داخل ابغ شدند و سبحانمی

ظهر بود.  2در آن داخل شدند؛ گویی آجنا اپییزی و خشک بود. از خواب بیدار شدم و ساعت حدود 
       خداوند مشا را توفیق دهد! معنای این رؤای چیست؟

 عراق  -فرستنده: غائب منتظر                                                                      

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! و از خداوند مسئلت دارم که در خوابت، خریی برای مشا و 

 دا برای پریوزی دینش و اظهار حق ابشد، اگرچه کافران و منافقان را انخوش آید.بشارتی از جانب خ
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                          والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
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 م بسم الل الرمحن الرحی 

 .میانی آل حممد احلسن امحد، سالم بر پدرم امام سالم بر پدرم امام حممد بن احلسن 
 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .

در خواب دیدم که گویی من پیش روی  (4903هبمن  42) 4192صفر  22در سحر روز چهارشنبه 
ولی مناینده نبود و گویی  (در خواب امسش عادل امام بود)بود « عادل امام» پدرم ایستاده بودم و پدرم مناینده

جای دوردستی سفر کند و ات آجنا که ایدم هست، سفرش خواست بهاو صاحب شرکت بزرگی بود و می
کشید. او به من گفت: مشا مسئول و مدیر شرکت خواهی شد. وی در خصوص زمان زایدی طول میمدت

اطر و مطمئن بود و گویی به من اعتماد داشت. من اب لبخند به او گفتم: به خدا من از خاین قضیه آسوده
آمی و به او التماس کردم که از این کار معافم کند ولی او در کمال آرامش و اطمینان، بر  پس این کار برمنی

ها دیدم یکی از مناینده کارش اصرار ورزید و من سراجنام موضوع را پذیرفتم. در آن هنگام برگشتم و بالفاصله
ای  6222222هاست. این شخص کچل بود و داشت درابره یک عدد که اب عادل امام در یکی از صحنه

خواست آخرین صفر عدد را حذف  کرد. این فرد میبود و اآلن دقیقا  به خاطر ندارم صحبت می 622222
دانست. در نزدیکی او افراد دیگری کند ات عدد کوچک شود. کار وی مشکوک بود و خودش هم این را می

شود برداری کند. وی گفت: اگر صفر را برداری عدد کوچک میها کالهخواست از آنبودند و گویی وی می
 22222خواست آخرین صفر عدد و این مشکلی نیست. سپس ات آجنا که به اید دارم، بعد از این قضیه می

د. من به دلیل این کارش اب او روایرو شدم و به وی گفتم از  کاهش ده  2222را نیز بردارد ات عدد را به 
کارش دست بردارد و گویی من بر او تسلط و قدرتی داشتم. او برخالف میلش از آن کار دست کشید. و 

     احلمد لل رب العاملنی. 
 عراق -انصاری  فرستنده: حممد                                                                      

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! و از خداوند مسئلت دارم که در خوابت، خریی برای مشا و 
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دینش و اظهار حق ابشد، اگرچه کافران و منافقان را انخوش آید. بدان،  بشارتی از جانب خدا برای پریوزی
ها بینی، اگر موضعی نداشته ابشند، صرفا  انمی بیش نیستند یعنی منظور از آناشخاصی که در خواب می

ات و آنچه که بر ی وجودیفقط اسم است؛ فرشتگان تصاویری برای این اسامی، متناسب اب صفحه
 خواهند به مشا برسانند. دهند ات از این طریق آنچه را که میقش بسته است ترتیب میی مشا نحافظه

                                   والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -احلسن امحد                                                     
 :215پرلش 

 من! السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. ای سرورا 
بسم الل الرمحن الرحیم احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم 

 تسلیما .   
خواستم موضوع پس از سحر در خواب دیدم که گویی نزد گروهی هستم که می 49/2/2242دیروز 

ای فرستاده است و  فرستاده  گفتم: امام مهدیها میبه آن .کنم و برسامنها تبلیغ  عذاب را به آن
هایی داشتند که شناختم. خانهکفرورزی به دعوت او، ابعث نزول عذاب اهلی شده است. من این افراد را منی
در  جاتر بود آمدند و از مههبه هم نزدیک بود. در مهنی حال حشرات نسبتا  بزرگی که از کف دست بزرگ

ای تریه بودند. به مردم گفتم: این عذاب است که انزل ها به رنگ قهوهها وارد شدند. آنها و در خیاابنخانه
... عذاب انزل شد. متام شوندی بسیار کمی قبل از عذاب، این حشرات پیدا میزیرا به فاصله ،شده

ه بودند، پناه گرفتند. از مجله چیزهایی  وارد شد ای که حشرات به شکل ترسناکی به آنحیواانتشان در خانه
ولی  ،ی کناری بگریزمگذاشت کسی او را بزند. در مهنی اثنا سعی کردم به خانهکه دیدم گاوی بود که منی

دامن  اند لذا درصدد آمدم از جایی که در آن هستم به جایی فرار کنم که منیجا را پر کردهدیدم حیواانت مهه
گونه خطور کرد که امکان ندارد  هایی دیدم و به دِل این. در خیاابن اصلی اتکسیکجاست ولی در ذهنم بود

که ها مهان ابر اول که از او خواستم، موافقت کرد. قبل از آنکسی قبول کند که مرا برساند ولی یکی از آن
به اید ندارم از فروخت رفتم و چیزی که اآلن اب او سوار ماشنی بشوم، به یک بقالی که میوه و سبزجیات می

ی عذاب گفتم. سوار ماشنی شدم و آجنا را ترک  او خریدم و به مردمی که در خیاابن بودند چیزی درابره
 کردم. و احلمد لل وحده وحده وحده.

  تعبری این خواب چیست؟  سرورم، ای قائم آل حممد
 فنالند -فرستنده: زاید اجلبوری                                                                      
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 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
الل مشا در این شا که انخداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! خوابت، بشارتی برای مشاست بر این

ایبند. از خداوند مسئلت دارم که مشا در ی کسانی هستی که از عذاب خدای سبحان جنات میدر زمرهدنیا 
 ابشی.  دنیا و آخرت اب حممد و آل حممد

             والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -احلسن امحد                                                      

 :219پرلش 
 ... بسم الل الرمحن الرحیم 

 .سالم بر تو ای حجت خدا بر زمنی، سالم بر انصار امام ما و حبیب ما و وصی امام ما مهدی 
 دامن این خواب چیزی از سوی شیطان بوده است ای نه.دامن خواب من تفسری دارد ای نه و منیبه خدا منی

چیز ترس و وامهه دارم حتی در خواب، اما از مهه( م به خدا از منیتبر و پناه می)معروف است که من 
 این خواب هرچند وحشتناک بود ولی من نرتسیدم.

خوامن دیدم. بشقامب را اب غذای کامل گرفتم ولی خودم را در غذاخوری دانشگاهی که در آن درس می
دم ات یک تکه انن بگریم. هرحال به وسط غذاخوری رسیغذایی که در بشقاب بود نشدم. به متوجه

وجود بسیار آرام ی دست چپم را بریدم ولی اباینخواستم انن را اب چاقو بربم ولی به اشتباه انگشت سبابهمی
ی انگشت را ی انگشت را گرفتم و آن را در دهان زیر زابمن گذاشتم و ابقیماندهبودم. قسمت بریده شده

ی ز افراد حاضر در آجنا خواستم بشقابی که در آن مادهی غذاخوری رفتم و ابستم و به آشپزخانه
ی شده را از دهامن بریون آوردم و در مادهکننده است برامی بیاورند. آن قسمت بریدهضدعفونی
ی انگشت را نیز در آن ماده گذاشتم. من منتظر آمبوالنس ماندهکننده قرار دادم. قسمت ابقیضدعفونی

 ی من راحت و آرام بودم.بودم. مهه ترسیده بودند ول
 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

هامی را بر راه مستقیم و هدایت و از امام حجت درخواست ویژه دارم که برامی دعا کند که خداوند گام
   الدین اثبت و استوار بدارد. نصرت امام، برای یوم

 فنالند -البیت ی اهلفرستنده: خادمه                                                              
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 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
به  دهنده است و برای مشا خری به مهراه دارد! دانشگاه ای دانشکده در خوابالل بشارتشا خواب مشا ان

آمسان عقل ای آمسان هفتم کلی اشاره دارد. به خواست خدا مشا در راه کمال عقل هستید و خداوند مشا را اب 
های نزدیک به انسان است و ی خویشان و انسانانبیا  و مرسلنی حمشور فرماید. در رؤای انگشت، نشانه

خاطر علتی، مثال  به این دلیل که وی به بریده شدن آن نیز یعنی اختالف اب آن شخص ای قطع رابطه اب او به 
حق امیان ندارد. رفنت به بیمارستان نیز یعنی تالش برای اصالح او. از خداوند برای مشا توفیق و حسن 

 منامی!عاقبت مسئلت می
                                                                         والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -احلسن امحد                                                           
 

 :212پرلش 
 ... بسم الل الرمحن الرحیم.  السالم علیکم 

آشنا شدم و خوابیدم، این خواب را دیدم طبق آنچه که به اید   احلسنامحدوقتی اب ماجرای سید 
 کنم: کمی و زایدی آن، از خداوند طلب خبشش میآورم و از  می

ی ااتقم ماجرایی رخ داده بود. گویی آجنا کسی بود که مرده بود ولی مرده نبود، خمفی بود در کنار پنجره
ی بزرگی در جراین بود. وقتی کنار او ولی خمفی نبود، در او نریوی زایدی وجود داشت، گویی اینجا واقعه

 گفتم.کردم. من احساس ترس داشتم و بسیار ذکر خدا میبودم گرما را حس می
     کنم زیرا توصیف خواب برامی دشوار است.ای نیز دارد ولی به مهنی مقدار اکتفا میاین خواب تتمه

 عربستان سعودی  -فرستنده: زهرا                                                                   

 اپلخ:
 الرمحن الرحیم بسم الل 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
ی این دعوت منامی! رؤایی مشا درابرهاز خداوند برای مشا توفیق و شناخت حق و ایری آن را مسئلت می

ده نبوده یعنی وی در گذشته وارد این که او مرده بوده ولی مر راستنی و بیان وضعیت صاحب آن است. این
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که در    توانی به ماجرای شبیه عیسیعاِل شده و سپس به قتل رسیده و این دنیا را ترک گفته است. می
که وی مرده نبوده است یعنی او اکنون و در موجود است مراجعه منایی؛ اما این« متشاهبات»کتاب   1جلد 

ی حال خمفی نبود به این معنا است که قضیهکه خمفی بود و درعنینحال حاضر در این عاِل وجود دارد. ای
نقل شده و نیز در وصیت پیامرب   مهدی اول در رواایت شیعه و سنی که از حضرت حممد و آل حممد

حال تقریبا  بر عموم مردم خمفی و پوشیده عنی ها نقل شده است ولی درموجود است، در کتاب  خدا
ی بر آن است که هنگامی این موضوع را ظاهر گرداند که صاحبش حاضر گردد. نریویی  است؛ زیرا مشیت اهل

ای مهان حرارت و گرمای حیات واقعی است. که در آن است مهان نور خدا و حرارتی که مشا احساس کرده
 ابشد.دهد که خواب مشا وحیی از جانب خدای سبحان برای مشا میذکر خدا نیز به مشا نشان می

 د مشا را توفیق دهد! خداون
                 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -احلسن امحد                                                      
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 .درود و سالم بر تو ای سرورم، ای پسر رسول خدا و بر پدرانت و بر مهدینی از فرزندانت 
ها رفتم که خبوامب و برای خمالفنی مشا خیلی ! در یکی از شب سرور و موالمی، ای پسر رسول خدا

متأسف و انراحت بودم. در خواب عمیقی فرو رفتم و گویی بر رومی رواندازی بود که از شدت خستگی 
نیدم که شزده از خواب بیدار شدم و صدایی در گوشم مینصف بدمن را اب آن پوشانده بودم. وحشت

 .َي ایدا املزمل، قم الیل ائا قلیال ، نصْه او انقص منه قلیال ، اوزد علیه و رسل القران سرسیال  گفت: می
گذارم مگر اب مشا ای کس در میان منیاین خواب را در دِل پنهان کردم و اب خود گفتم آن را اب هیچ

      دارید؟ ای برامینصیحت و نکته گوییم. چهآموزمی و به مشا اپسخسرورم، که ما از مشا می
 حجاز  -فرستنده: یوسف                                                                          

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
اند. این ها دارای مقام نبوت، فرستادگانی از انبیا  پیشنی هستند و برخی از آنامام مهدی انصار 

ام، خداوند مشا را توفیق دهد! خواب مشا، دعوت خدا از مشا برای مطلب را در کتاب نبوت خامت تشریح منوده
خواهد ا بر آنچه که میتوانی، ات خداوند سبحان مشا ر تعبد در خبشی از شب است، به هر مقداری که می
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مناز »توانی ی ملکوتش اطالع دهد، مطلع گرداند. خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! اگر میدرابره
ایبی. من چند سال قبل را خبوان و مشا چگونگی آن را نزد انصار که خداوند توفیقشان دهد، می« انشئة الیل

 و این مطلب در قسمت اعمال عبادی موجود است.ام ها مطلبی نوشتهدر این مورد برای آن
     والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -احلسن امحد                                                      
 :212پرلش 

 بسم الل الرمحن الرحیم 
 مد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حم

در خوامب دیدم که گذرگاهی وجود داشت و این گذرگاه از دو طرف حمصور بود. هر طرف شبیه دیوار 
ها های برق وجود داشت که از آننیز سیم (دیوار)ی تنگ و ابریک، و بر هر طرف بود، به شکل یک کوچه

قد را که کیفی به دست راستش گرفته بود و سنش نیز  گهان مردی بلندشد. اننور زاید و ترسناکی پخش می
است. او دست مرا گرفت و    احلسنامحدمنود دیدم. در خواب گفتم این ساله می 14ای  12 ،93

گفت: از اینجا برو؛ یعنی راه امن و مناسب و رهایی از نور را برامی مشخص کرد. در مسرِی رفتنم، رداپی  
 دیدم و پس از آن بیدار شدم.المت از نور عبور کرده بودند را میسکسانی که به

را نصرت عطا فرما و او را در زمنی متکنی بده و انصار او را   احلسنامحدخداوندا! ولی خودت 
           الرامحنی.موفق گردان، ای ارحم

 مراکش  -فرستنده: امحد                                                                            

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
رؤایی مشا بشارتی از جانب خدای سبحان مبنی بر حسن عاقبت مشا و استوار داشنت از سوی او 

الل و بیان این مطلب که مشا بر حق و بر صراط مستقیم هستی. پس خدای شا سبحان و تعالی است، ان
 سبحان و تعالی را محد کن که این فضل عظیم را بر تو منت هناده است.

                                    والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -احلسن امحد                                                      
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 ...احلسن امحدبه سرور و موالمی، امام  

 بسم الل الرمحن الرحیم 
   احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .

و رمحة الل  موالمی، قائم آل حممد  ، سالم بر تو ای سرور وسالم بر سرور و موالمی امام مهدی 
 و برکاته.

 کنم:سرور و موالمی! خواب یکی از خواهران انصار را برای مشا نقل می
 بسم الل الرمحن الرحیم 

ی و انتقام گرینده  روشنی پیامربی دار و ندارم در دنیا و آخرت، چشمخدمت سرور و موالمی، مهه
 ی منتجبنی و پدر مهدینی اپدشاه. آقامی و موالمی، قائم آل حممدی ائمهیوهی اپکان، م، سالله زهرای بتول
ها و بر او ابالترین سالم و صلوات ابد! آقا و موالمی، سالم بر مشا و رمحت خداوند و برکات او ، بر آن

 بر مشا!
ه کمی مایل ها به هم پیوسته شد و قبلسرورم! در خواب دیدم که گوای من در مناز مجاعت بودم و صف

ده صف ای کمی بیشرت بود. امام مجاعت در وسط صف اول منازگزاران  حدودها به مشرق بود و تعداد صف
طور مستقیم نبود بلکه مخیده و ها بهقرار داشت. در مست چپ هر صف زانن قرار داشتند ولی ایستادن آن

مناز هم مناز واجب یعنی مناز چهار  بود و دایره بود. امام مجاعت، شهید سید عبداالمام به شکل نیم
ها اب زانن ایستاده بودم و شوهرم نیز در صف مهراه من بود. بر مشا پوشیده رکعتی بود. من در وسط صف

مناز را شروع کرد و دو رکعت کامل   نیست که وی نسبت به راه حق جاهل است. سید عبداالمام
مناز   احلسنامحدسرور و موالمی، قائم آل حممد  ساکت شد و در رکعت سوم سید عبداالمام  ،خواند

ها یعنی مهان صفی که من و شوهرم در آن بودمی، قرار داشت. شوهرم وقتی را متام کرد. وی در وسط صف
مناز را متام خواهد کرد، منازش را قطع کرد و این کار او ابعث شد جنجالی بنی  شنید و فهمید که سید 

دانستم این خواندم و منیگفت: من پشت سر سید عبداالمام مناز مید. او میمنازگزاران به وجود آی
که منازش را قطع کند،  بدون این  است که مناز را متام خواهد کرد. در مهنی احوال سید  احلسنامحد

ی سوی او کردم. سپس شوهرم مناز را ترک کرد و جای او خالسوی او توجه کرد. من نیز کمی رو بهکمی به
 ماند و ما مناز را به اپاین بردمی.

 و احلمد لل رب العاملنی. ای درگاه خدا که از آن درآیند ما از مشا التماس دعا دارمی، 
 و درود و سالم بر حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا . 
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 نی... و احلمد لل رب العاملوالسالم علیکم و رمحة الل و برکاته
 عراق  -فرستنده: حممد                                                                                

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
شوهرت هشداردهنده است. از خداوند برای او حسن عاقبت  دهنده و برایاین رؤای برای مشا بشارت

مسئلت دارمی. مناز، مهان والیت ولی خدا و کار اب او و در پیشگاه اوست. خداوند مشا را به کار اب حق 
 مهراه حق موفق بدارد.

                                                  والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -احلسن امحد                                                      
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 بسم الل الرمحن الرحیم 

 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا . 
که مشرف بر خیاابن   بیعت من در شب مجعه صورت گرفت و در خواب دیدم که در دیوار ااتق خوامب

خوامب را که خمصوص های ختتدیدم ولی یکی از تشکاست، دو شکاف ابز شد و من نور روز را از آن می
کرد. ولی من در درومن احساس من بود ندیدم و این مهان چیزی بود که از ابز شدن شکاف جلوگریی می

طور خیاابن به خانه رخنه کرده ابشد، ولی بهکه نکند از طریق این سوراخ، یک موش از کردم از اینترس می
 شود.قطع و یقنی در منزل موش پیدا منی

 از حضرتعالی تفسری خواب را تقاضا دارم.
  ... والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.و صل الل علی حممد و آله االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا

    
 مصر  -فرستنده: عبدالل                                                                             

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  



 
 دی انصار امام مهنتشارات ا 009

سوی خداوند است. دو دهنده است و به معنای استوار داشنت مشا بر حق از رؤای برای مشا بشارت
ها هدایت وجود دارد و این دو، مناد دعوت حق ای، یعنی دو مکانی که در آنها نور دیدهشکاف که از آن

  .کنیها نور حق را مشاهده میشوی و از آنها داخل میاست که تو در آن
الل شا ان این معناست کهات شود به که موش از طریق این سوراخ از خیاابن وارد خانهاما ترس مشا از این

دارد، اب توکل رساند، دور نگاه میچه که به مشا و به آنچه که در متلک مشاست زاین میخداوند مشا را از هر
            والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته. بر خدای سبحان. خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند!
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 ... بسم الل الرمحن الرحیم 

 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا . 
 های اهلی.و بر اولیای خدا و حجت  امحداحلسنسالم بر میانی آل حممد 

مسجد ) وز بعد از مناز صبح رفتم که خبوامب و در خواب دیدم در مسجد پیامرب خدا حضرت حممدامر 
رفتم و حضور ذهن نداشتم که در مسجد قرار دارم. در داخل مسجد راه می هستم. (ی منورهنبوی در مدینه

سالم و   امرب خداوقتی به در خروجی رسیدم، درایفتم که در مسجد نبوی هستم بنابراین مهان حلظه بر پی
 دوید و من فهمیدم که برای اذیت کردمندرود فرستادم. آجنا یک نفر بود که از دوردست داشت به مستم می

قد بود ای خری. در دامن آای ریش داشت ای نه و آای کواتهآورم و منیآمده است. شکل ظاهری او را به اید منی
آمد ات مرا اذیت کند ولی از او دور شدم. او  م. خالصه او به مستآورمی او را به اید منیواقع ظاهر و قیافه

را زایرت کنم   آمد به این قصد که مرا بیازارد و نگذارد رسول اکرم حضرت حممد میک ابر دیگر به سراغ
رفتم. در آجنا چند نفری پیش   دامن چگونه از دستش خالص شدم. فورا  به مست ضریح پیامربولی منی

قرار گرفتند و من  مند و من جلو رفتم ات به قرب رسیدم. افراد حاضر در آجنا، در مست چپ و راستضریح بود
ای را دیدم که صورتش به ها جای گرفتم. نگاه کردم و مرد خفتهدر وسط آن (برم به خدا از منیتو پناه می)

او بدنش را صاف کرد و  ست ولیانیست بلکه فرد دیگری  مست ضریح بود. به ذهنم آمد که او پیامرب
است. او سفید بود و ریش سفیدی هم   بر پشتش خوابید و من فهمیدم که او پیامرب خدا حضرت حممد

داشت و دارای هیبت و عظمت بود. تلفن را از جیبم در آوردم ات از او عکس بگریم. برای ابر اول عکس  
نیامد. خواستم  این ابر هم خوب درنیامد. یک ابر دیگر عکس گرفتم ولی  گرفتم ولی عکس خوب در

دامن چه گفت ولی فهمیدم که بیش از یک چشمانش را ابز کرد و منی  عکس بعدی را بگریم ولی ایشان
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 را خماطب قرار دادم و  ام و دیگر کافی است. تلفن را به جیبم برگرداندم و پیامربعکس از ایشان گرفته
اب مهان عبارت به من   ایشان«. امحداحلسن»و به او گفتم: سخنم را اب آوردن اسم میانی شروع کردم 

سپس از ایشان پرسیدم: آای جایز است که اب اسم میانی دعا کنم، مثال  بگومی: «. امحداحلسن»جواب داد: 
واجب »صورت جایز است ای جایز نیست نبود بلکه اپسخ ایشان این بود: اپسخ ایشان به«. امحداحلسنای »

از ایشان سؤال کردم و حضرت اپسخ مرا داد ولی من از او   امحداحلسنی مقام امام رهمن دراب«. است
ترسیدم اپسخ را فراموش کنم. ایشان دوابره اپسخی مشابه ولی به خواستم که دوابره برامی تکرار کند، زیرا می

 (داندخداوند می دقیقش را)ام. ولی این جواب چننی بود ی دیگری داد که آن را هم فراموش کردهشیوه
گویی در عاِل و. پس از آن، گفت(خداوند عاِل است)چیزی به این مضمون « توان به آن دست ایفتمنی»

که    آورم ولی در آخر کار، پیامربها را به اید منیرؤای بنی من و او روی داد که من جزئیات این صحبت
ؤای متام شد و از خواب بیدار شدم. ساعت شش و تنگ شد. ر دامن چرا انراحت و دلجامن فدایش ابد منی

 ربع صبح بود.
ابشم خداوند مرا ببخشد و اگر جزئیات آن را از اید برده ابشم و  امیدوارم اگر در بیان خواب اشتباه کرده

تذکر: من وقتی به  ام نیز مرا عفو فرماید.داشته  نیز به خاطر اصراری که در سؤاالت بر پیامرب خدا
 29م،  3/9/2242اتریخ خواب:  دانستم که در عاِل ملکوت هستم.رسیدم می  حضرت حممدپیامرب 

 هجری. 4194االول ربیع
 اش درود و صلوات بفرست!، پدرش، مهسرش، فرزندانش و سّر پوشیده خداوندا! بر فاطمه

 کویت  -ستنده: ابوعلی فر                                                                            

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند و خری آخرت و دنیا را روزی مشا مناید! و سپاس خدایی را که 

 بر مشا منت گذارد. او ایور من است و او دوست شایستگان است.   مدبه دیدن پیامرب اکرم حم
      والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -امحداحلسن                                                        
 : 201پرلش 

رفتم. برخی ها راه میبربند. من اب آن  سید در عاِل رؤای دیدم: انصار به من قول دادند که مرا نزد
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کردم که چطور برسیم و داشتم فکر می  کردند که راهی شده بودمی ات به سیدبرای ما مشکالتی اجیاد می
را دیدم که بر روی   هرحال رسیدم و سیدبه ؛(تنهایی برومبه)برسم. فکر کردم که به خودم اعتماد کنم 

  . من از پشت سر سیددر حال ابزسازی استجلویش ساختمانی است که ی شنی نشسته و یک تپه
به مست من برگشت   گذاشتم. سید    نشستم و دستم را بر گردن سید  آمدم و پشت سر سید

و سرش را بر دستامن گذاشت و به من لبخند زد. در این حلظه سه تن از انصار رسیدند و تعجب کردند که 
 ی سیدچهره درآمدند.   روی سیدبهها از روکه آنام، و حال آنآمده  من چطور اآلن پیش سید

 مو بود، بسیار سفید بود و توجهم را جلب منود. شدت کماش معطوف شد که بهگونهه  حواسم ب
چیز    شناسم راه رفتیم. سیددر جایی در لبنان که آجنا را می  اش گندمگون بود. اب سیدچهره

ها را ذوب کرد و آنهای شنی اشاره میمرغ به تپهمرغ در دستش گرفته بود. اب آن ختمکوچکی مثل ختم
تواند چننی کاری مرغ منیبدون ختم  کرد. این کار را اب چند تپه اجنام داد. یک حلظه فکر کردم که سیدمی

پرت   مطرفمن داد و بهمرغ را به ختم ؛امشد و گویی فهمید که به چه فکر کردهم متوجه  اجنام دهد. سید
                 ها را ذوب کرد. و احلمد لل رب العاملنی.ها اشاره کرد و آنکرد و رفت اب دستش به تپه

 آملان  -فرستنده: عاملی                                                                              

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 مد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  و احل
منامی که مشا را به آنچه که خری آخرت و دنیایت در آن است، موفق بدارد و مشا را از خداوند مسئلت می

 توفیق و تسدید عطا کند و بر قوم ستمکار نصرت خبشد.
         برکاته. والسالم علیکم و رمحة الل و

 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -امحداحلسن                                                        
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 سالم بر تو ای پسر رسول خدا و رمحة الل و برکاته. 
دارد و ای انچیز به مشا تقدمی میعنوان سرمایهرساند و خودش را بهخدمتگزار خاکساراتن به مشا سالم می

و لقدمسنا و اهلنا گوید: که دلش ماالمال از توحید اهلی و تسلیم شدن در پیشگاه مشا است، میدرحالی
بر ما صدقه بده زیرا ، امیمان به گرسنگی افتادهما و کسان) (1)الضر فتصدق علینا إن الل ُيزی املتصدقنی

                                                                                                                                                                  
 (.متجم)ی یولف لوره 33ی ز آیهبرگرفته ا - 1
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 .(دهندگان را دوست داردخدا صدقه
به من لطف کنید و خواب مهسرم را تفسری فرمایید. وی در خواب دید که بر کنم سرورم، خواهش می

 کرد.که آن را قرائت مینویسد درحالیصورمت دعای صباح را می
 ابشد، رؤایی صادقه ببیند؟آای ممکن است زن وقتی خواب است و ُجُنب ای حائض می

 عراق -فرستنده: موسوی                                                                           

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
ممکن است زن مؤمن، رؤایی صادقه ببیند حتی اگر جنب ای حائض ابشد، و این خوابی که او دیده 

الل. از خداوند برای مشا خری آخرت و دنیا را مسئلت دارم. شا و برای خودش خری است، اناست برای مشا 
 او ایور من است و او دوست شایستگان است. 

                     والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194/ رجب ألصب  -احلسن امحد                                                      

 :205پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 احلمدلل الذی هداان هلذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هداان الل
 ایفتیمسپاس خدایی را که ما را به این راه رهربی کرد و اگر ما را رهربی نکرده بود راه خویش منی

 ه و مهدینی.درود و سالم بر حممد امنی و بر خاندان طیب و طاهر او، ائم 
ی تو مهدینی، بیت تو و فرزندان برگزیدهها و بر اهلو قائم آن سالم بر سرور و موالمی میانی آل حممد 

 و رمحة الل و برکاته.
شدم و فرزندامن که   عبدالل احلسنیسرورم! در خواب دیدم که گویی وارد ضریح سرور و موالمی ابی

 خرتم فاطمه اب من بودند. مردم زایدی در ضریح مطهر بودند.سه نفر هستند علی، امحد و عباس و د
کردم.  صحبت می  سپس مردم متفرق شدند و من در ضریح مطهر ابقی ماندم و اب امام حسنی

را دیدم که در قرب   ضریح مطهر ابز شد. سپس قرب شریف ابز شد و من، امام حسنی ربکمی بعد د
را   ی سخنان امامگو کرد. مههوبریون آورد و اب من گفت به پشت خوابیده بود. آن حضرت دستش را

ی فرزندامن اب من سخن  به اید ندارم ولی در خاطرم هست که به من چیزی به این معنا گفت که ایشان درابره
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شود، دقیقا  کند ای در آن کشته میکه جنگی به اپ خواهد شد و پسرم عباس در آن شرکت میگفت و این
اب من   گفتم: امام حسنیدویدم و به مردم میرم. سپس بریون آمدم و از خوشحالی میبه خاطر ندا

را به او اطالع دهم.   های امام حسنیزدم ات حرفحرف زد و اب صدای بلند پسرم عباس را صدا می
 شاد و خوشحال شد.  های امامرا به او گفتم شروع به خندیدن کرد و از حرف  وقتی سخنان امام

دانید خواب را برامی أتویل کنید. اب در نظر گرفنت این ین خواب من بود سرورم. لطفا  اگر صالح میا
مطلب که من اآلن یک پسر دارم و انم او علی است و من اآلن شکر خدا حامله هستم و خودم و شوهرم 

شوند. سرورم! به   مان کند و اسم او را امحد بگذارمی و فدوی مهدینیامیدوارمی خداوند فرزندی روزی
 ی صاحل و مؤمن و ایریگر حممد و آل حممدلطف و کرم مشا چشم امید دارم که برای ما دعا کنی خداوند ذریه

 مان گرداند ات پیش زهراروزی  .که مطلب طول کشید معذورم بدار سرورم! از این روسفید ابشیم
. اببت تقصری و کواتهی، متکنی دهد، به حق زهرا زودی زود مشا را خداوند در فرج مشا تعجیل مناید و به

 عفو مشا را مسئلت دارمی که مشا کرمی و از اوالد کرام هستید.
                 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 عراق -فرستنده: ام علی                                                                           

 خ:اپل
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! از خداوند مسئلت دارم که به خری آخرت و دنیا بر مشا منت 

ی توفیق خداوند دهنده« )الل ولی التوفیقو»رای مشا است. الل خواب مشا متضمن خری فراوانی بشا هند و ان
 (.است

        والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 هر.ق. 4194رجب ألصب /  -امحداحلسن                                                        

 :209پرلش 
 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. 

گوی انصار پیگری هستم و در سایت مطالبی ووقت خمتصری است که در اتالر گفت ... من چندو بعد
کند آرامش های صوتی ایشان را شنیدم در واقع به آنچه وی به آن دعوت میی امام خواندم و فایلدرابره

طور ال بهحاین ولی مشکلم این است که من سّنی هستم و اصوال  به امامت اعتقادی ندارم ولی اب ،پیدا کردم
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 مرتب در اتالر حضور دارم شاید که خدا حق را برامی ظاهر گرداند، اگر که بر آن نباشم.
یکی از برادران وقتی تردید و دودلی مرا در خصوص دعوت شنید به من نصیحت کرد که استخاره کنم. 

که صدای الیمن غسل کردم، مناز خواندم و از خداوند خواستم مرا بر حق داللت کند و خوابیدم درح
ام و این درخت کنار یک در گوشم بود. در رؤای دیدم که زیر درختی خوابیده  احلسنامحدنوارهای امام 

اش نزدیک به زمنی بود و لباسش راه خاکی که به دو طرف کشیده شده بود قرار داشت. پریمردی که چانه
بلندتر از خودش بود تکیه زده بود. پریمرد   بدابفت بود آمد. او که گویی از گذشته آمده بود، به عصایی که

کنارم نشست و اب مهرابنی، آهسته در گوشم گفت: اآلن زمان مناسبی برای خوابیدن نیست، بیدار شو، ای 
ابراهیم. من اب وحشت از خواب بیدار شدم و به او نگاه کردم و ترسم بیشرت شد. او گفت: وحشت نکن و 

ی اندکی سخن  ه عمرش برابر اب عمر بسیاری دیگر است و فقط اب عدهسؤالی نپرس، از پریی سخن بشنو ک
گوید، پس بشنو و به خاطر بسپار و بفهم زیرا من آنچه را بگومی تکرار گفته است، او اکنون اب تو سخن می

اند. به طینتایبی که مردمش ساده و خوشکنم. به مست چپ برو. در آجنا روستای کوچک و فقریی میمنی
ها ابید کوچ  ای بسیار کوچک از جهنم است که بر زمنی ابز شده و آنابالغ کن که خورشید روزنه هاآن

کنند. هر کس که از مهاجرت اب تو سر ابز زد بر او اصرار نکن. اب کسانی که مهراهت هستند، به طی مسری 
ه بیشرتی هستند و به مست مشرق ادامه بده. در آجنا روستای دیگری خواهید ایفت که مردمانش در رفا

ها را بر مهاجرت اب خوداتن اصرار نورزید. مشا و کسانی که از روستای ها دوری گزینید و آنترند. از آنخشن
اند، به حرکت به مست مشرق ادامه دهید، ات به روستای سوم برسید. کار قبلی خود را دوم مهراهت شده

که به ترند. ات ایندمش از رفاه بیشرتی برخوردارند و خشنبینید مر تکرار کنید. به هر روستایی که برسید می
رسید. از کنار آن عبور کنید و مردم آن روستا نباید مشا را ببینند. ای ابراهیم، در پشت روستای هفتم می

تر است و مناایبید که برگش سرسبزتر و ظاهرش خوشروستا درختی مثل مهنی درختی که بر ما سایه افکنده می
افکند. وقتی رسیدید، ایبد و بر ابقی زمنی سایه میاش در جلوی آن امتداد میی بیشرتی دارد و سایهمیوه

طور که اآلن ممکن است زیر آن درخت اب یکدیگر مالقات کنیم و شاید هم اب یکدیگر مالقات نکنیم. مهنی
رخت به راه بیافتید چراکه ی آن دای، زیر آن درخت خبوابید، و به هنگام طلوع آفتاب در سایهخوابیده

که خدا به چیزی غری از آن اجازه دهد. وی سپس دستش را دراز کرد و کند ات اینخورشید مشا غروب منی
سوی او دراز کردم و برگ را از او گرفتم. بر سوی من گرفت. من دستم را بهبرگی از درخت کند و آن را به

بود! به او گفتم: اب این چه  «: نون»نوشته بود و آن حرف  دیدموضوح آن را میروی آن یک حرف که من به
 کنم؟ گفت: به تو گفته بودم که سؤال نکن.

خبش بود، او مرا رها کرد و رفت. من سعی کردم به او برسم ولی وی پنهان شد. این خواب، زیبا و آرامش
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 هرچند من چیزی از آن نفهمیدم.
او پیشنهاد کرد که برای مشا انمه بفرستم. از خداوند پرسیدم و   از یکی از برادران انصار امام

 مسئلت دارم اگر بر حق هستید، مرا به آن راه بنمایید.
ام. خداوند شوم که من این سخن را فقط برای مشا نقل کردهامیدوارم سریعا  اپسخ بدهید. ضمنا  متذکر می

          مشا را حفظ فرماید!
 عربستان سعودی -فرستنده: ابراهیم عبدالل                                                         

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
ی که مشا زیر آن منامی! در این رؤای، درختاز خداوند برای مشا توفیق و حسن عاقبت مسئلت می

ی مبارکه که در قرآن است که ای، یعنی آن شجرهای، اشاره است به آنچه که قبل از خواب شنیدهخوابیده
ای از اولیای ای، یک انسان ابتقوا و ولیابشد. شخصی که دیدهمی و آل حممد مهان درخت حممد

و را دستور داده است که از خواب بیدار شوی، که تاهلی است زیرا در رؤای حماسن، به دین اشاره دارد.  این
یعنی حق را نصرت دهی و از غفلت دنیا و مشغول گشنت به دنیا و اهل آن بیدار شوی، و کاری که به مشا 

که از خواب بیدار و ایبی؛ پس از اینالل اب بلندمهتی و جدیت به اجنام آن توفیق میشا سپرده است ان
ن نون بر آن نوشته شده بود، اشاره به این سخن خدای متعال دارد:  هوشیار شدی! برگی که حرف

که تو به *  نویسندسوگند به قلم و آنچه می، نون) (1)َواْلَقَلِم َوَما َیْسطُُروَن* َما أَنَت بِِنْعَمِ  رَبَِّك ِبَْجُنون  
 .(دیوانه نیستی، فضل پروردگارت

                                                                                                        والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.     
 هر.ق. 4194شعبان اخلری و الربکة /  -احلسن امحد                                               
 :202پرلش 

 بسم الل الرمحن الرحیم  
 حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .السالم علیکم و رمحة الل.اللهم صل علی حممد و آل 

که سالم و صلوات خداوند بر او، پدرانش و فرزندان   به صاحب عصر و زمان حجت بن احلسن
مان تسلیت و تعزیت ی مظلومههای سیدهاببت مصیبت  امحداحلسناپکش ابد و به سرور و موالمی 

                                                                                                                                                                  
 .5و  0 :قلم - 1



 های روشنگرانه )جلد ششم(پاسخ 021 

 و اان الیه راجعون.گوییم. اان لل می
ام، ی زندگیکردم و در خواب دیدم گویی در منطقهمن بیش از ده سال قبل در بغداد زندگی می

ها جاری شان مثل رودخانه در خیاابنوتنها در اتریکی بودم. گاوها و گوسفندها ذبح شده بودند و خونتک
خواست خود را دوید و میشت سرم میرنگ داشت پبور که چشمانی آبی یمو اب بود. در آجنا یک جوان 

شدم. دیدم آخر خیاابن بسته است و  وارد خیاابن دوم میدویدم، میبه من برساند. من به هر طرف که می
از خون گوسفندها و گاوهای ذبح شده بود. خیلی خیلی خسته شده بودم. پس از آن  ؤها مملی خیاابنمهه

برو پشت سر فاطمه. در خواب مادر دوستم را که امسش  (ای زن)صدایی از آمسان شنیدم که به من گفت: 
فاطمه بود دیدم. من پشت سرش رفتم و او ابزوانش را برای حمافظت از من ابز کرد. در مهنی هنگام این 

توانست از آن عبور کند و چندین مرت جوان ایستاد و گویی مانعی شفاف میان او و مادر دوستم بود که منی
 شد. دورتر متوقف

خواب دیگری در مهان اایم دیدم. گویی من خوابیده بودم و صدایی از آمسان شنیدم که به من گفت: تو 
 ای. من خودم را پناه گرفته در آغوش مهان زن ایفتم. در آغوش فاطمه خوابیده

 که دعوت را شنیدم و به آنخواهم ولی از وقتیکه مطلب طول کشید عذر میسرور و موالمی! از این
و از مشا که روحم فدای مشا ابد، التماس دعا دارم که مرا   الزمانلل از خدا و صاحبملحق شدم، احلمد

که به دعوت ام. قبل از ایندیگر خوابی ندیده  ی اطهارجزو انصار بپذیرید؛ اما پس از پیوسنت به ائمه
 کنم ائمه آای این معنایی دارد؟ احساس میام، اند ولی خودم ندیدهخوابی دیده ام بپیوندم، دیگران درابره

 آیند.ها ابشد، از من دخلورند و به دیدن من منیکه روحم فدای آن
طلبم و اببت تقصری و کواتهی از سرور و موالمی! در اپاین، از طول کشیدن مطلب از مشا پوزش می

در زمنی متکنی دهد و در خواهم که مشا را کنم و از خداوند سبحان میخدای سبحان طلب مغفرت می
رمحت خویش غرقه سازد و در کار مشا و برادران اسریم گشایشی به وجود آورد، و مشا را در منزل دوست و 

 سکونت دهد.   جدت پیامرب خدا
                              السالم علیکم و رمحة الل.

 فنالند -فرستنده: ت.ر                                                                            

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
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های گذشته در عراق ای که سالبینی و دیدهشده مهان چیزی است که مشا میگاوها و گوسفندان ذبح
یعنی پیوسنت مشا به دین حق اهلی. رؤای در زمان خودش   ده است؛ و رفتنت به آغوش فاطمهروی دا

دهد، و به فضلی که خداوند بر مشا دارد، این رویداد برای بیانگر چیزی است که در آینده برای مشا روی می
 مشا اتفاق افتاده است. 

                                                      والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4194نیمه شعبان /  -احلسن امحد                                                       

 :207پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم  

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
 الم علیکم و رمحة الل و برکاته. الس

که ابعث ، ای سرور و موال و پدرم، از اینای معدن علم و جایگاه رسالت، ای قائم آل حممد 
کنم که هرگز مرا به حال خودم خواهم، موالی من. از مشا خواهش میشوم عذر میآزردگی مشا می

 وامگذاری.
ام رهایی ایمب رها مکن. ای نور! و چگونه از اتریکیکنم مرا به حال خودم سرورم! از تو خواهش می

طور دائم ات ابد اب مشا قرار دهد و هرگز از مشا جدا نسازد ات نفسم مگر به نور تو ای سرورم! خداوند مرا به
 بند بیاید، ای پروردگار من!

کیلومرت فاصله   12کردم. این شهر در رؤای دیدم گویی من اب مشا پدرم، به شهر دیگری پیاده مسافرت می
که سفر کنم به جایی رفتم ات کاغذ خبرم ات خودم را اب آن بپوشامن. رنگ کاغذها به داشت و من قبل از این

و  ها را خبرند ولی رنگ پرتقالی کمیاب بودتوانستند آنرنگ پرتقالی و زرد بود. رنگ زرد زاید بود و مهه می
دامن چطور توانستم اب کاغذ زرد و نیز اب کاغذ پرتقالی من. منیپرتقالی بپوشارنگ خواستم خودم را اب من می

 عبور کنم و خامن فروشنده مرا ندید.
ها که در زمستان سپس در خواب دیدم که ما در راه بودمی و من یک ژاکت خیلی گرم مثل مهان

رسید و ساق اپمی می پوشند به تن کرده بودم. این ژاکت مرا پوشانده بود ولی به اپمی شلواری که به نصفمی
مقداری تنگ بود داشتم و چیزی که اب آن خودم را بپوشامن در اختیار نداشتم. مشا پدرم در وسط راه به من  

گفتم مرا گفتی: آای به تو نگفتم خودت را بپوشان، ای چیزی شبیه آن. من شروع به گریه کردم و به مشا می
چیز فدایتان ابد، مرا ترک کردی و بوی بسیار جامن و مههببخش. خم شدم و دست مشا را بوسیدم و مشا که 

 شد.خوش مشک از آن پخش می
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  سالم بر مشا و بر خاندان طیب و طاهر تو و رمحة الل و برکاته.
 ielhassaniفرستنده:                                                                              

 اپلخ: 
 ن الرحیمبسم الل الرمح

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! لباس، به تقوای آدمی و مقدار پناه آوردن او به خدا و عبادت 

نْ َزْلَنا َعَلْیُكْم لَِبال ا یُ َواِري َلْوآِسُكْم َورِیش ا َولَِباُس ََي َبِِن آَدَم َقْد أَ و توکل او بر خدای سبحان اشاره دارد. 
ای فرستادمی ات ای فرزندان آدم برای مشا جامه) (1)التَّْقَون َذِلَك َخرْيٌ َذِلَك ِمْن آََيِت اللَِّ َلَعلَُّدْم َیذَّكَُّرونَ 

ای هبرت است و این یکی از آایت ز هر جامهی پرهیزگاری ای زینت و جامهو نیز جامه، گاهتان را بپوشدشرم
 (.ابشد که پند گریید، خدا است

که اب عبادت و اخالص، به خدای سبحان پناه بری و اایم این خواب مشا اندرزی برای مشا است به این
 مبارک شعبان و رمضان را مغتنم مشاری. خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند!

                                       الل و برکاته.والسالم علیکم و رمحة 
 .ق.هر 4194نیمه شعبان /  -امحداحلسن                                                               
 : 202پرلش 

 السالم علیکم 
دم، به مشا که تفسریهای مشا بر رؤایها را مطالعه کر خداوند مشا را حفظ کند. پس از آن امحدسید 

 ی خریی ابشد.اطمینان منودم که این رؤای را تفسری منایید شاید که گشاینده
کردند دیدم. یهوداین این ها در آن عبادت مییهوداین بود و آنبه خودم را در مسجدی که متعلق 

ر آن مناز دادند دحال به مسلماانن اجازه میاین مسجد را تبدیل به معبدی برای خود کرده بودند ولی اب
که  خواند ولی پس از اینخواندم و سخنران هم خطبه میخبوانند. خودم را دیدم که در آجنا مناز مجعه می

ای اب حضور خاخام خواندند که در آن از ها وارد حمراب شدند و خطبهکارمان متام شد و مناز خواندمی، آن
کرد ولی کراماتی برای مردم ظاهر می  مظلومیت یهود در این کشور یعنی مراکش، سخن گفتند. خاخام

کردند. سپس از مسجد خارج شدم و دیدم که بعضی از  جز پریوانش او را أتیید و تصدیق منیکس بههیچ
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ها  ها بریون آمدند و جنگ سختی اب آنکنند. یهودیهایی از مسجد را تعمری میکارگزاران مسلمان قسمت
شان را جشن ه کار گرفته شد. یهوداین به مسجد برگشتند ات پریوزیکردند که در آن مششریها و سوارکاران ب

 بگریند.
   برسانید ات او برامی تفسری کند.امحداحلسن کنم آن را به سید این خواب من بود و خواهش می

 مراکش -فرستنده: حممد ابوهبا                                                                        

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
گونه که در خواب مشا بوده خوانند آنخداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! یهوداین مجعه مناز منی

یهود در این زمان، گروهی از مسلماانن سنی و شیعه و دانی. منظور از است، و مشا این مطلب را می
  هستند زیرا یهوداین، منتظر عیسی  خصوص شیعیان شبیه به یهود در زمان بعثت حضرت عیسیبه

هستند ولی   خصوص شیعیان، منتظر مهدیبودند ولی وقتی آمد به او کفر ورزیدند. مسلماانن و به
نسبت به او سفارش    و ائمه  وجود که پیامرب خدافر شدند، اباینسویشان آمد به او کاوقتی امروز به

  و ائمه اند؛ و اب وجودی که پیامرب خداکرده، او را انم برده و خودش و روزگارش را توصیف کرده
 اند.مسلماانن را به گرویدن به او و ایری کردنش تشویق منوده

ای دارد به مناظرات و مباحثات عقیدتی. در این هدر خصوص نربد اب مششریها و تسلیحات جنگی، اشار 
 (ایفتهگروه جنات)« ی انجیهفرقه»ای است به اهل حق از پریوان دین حق اهلی که رؤای، مسلماانن اشاره

 کنند.هستند و از حجت خدا در زمانشان پریوی می
مشا فقط به مقدار کمی توجه افتد و این رؤای در واقع رویدادهایی است که جلو و پیش روی مشا اتفاق می

و دقت نیاز داری ات آن را متییز دهی و بشناسی. این رؤای ِاخبار غیبی از جانب خدا برای مشاست. خداوند 
 توفیقت دهد!

                                       والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4194نیمه شعبان /  -امحداحلسن                                                          
 : 205پرلش 

خواندم که انگهان نوری در آمسان قرآن می در خواب دیدم که در زمینی واقع در خارج از شهر،
درخشید. من ترسیدم چون چیزی غریطبیعی و خوفناک بود. حلظاتی بعد خطوط نورانی تبدیل به کلماتی 
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و اصحاب  و بسیاری از آل البیت   و فاطمه  و علی  حممد ها اسم حضرتشد. من از آن
را توانستم خبوامن. حتی در آن اسم عمر و ابوبکر و بالل و افراد زاید دیگری هم بود. این اسامی   پیامرب

 آمسان را پر کرده بود. انگهان مادرم مرا از خواب بیدار کرد.
شوم در روز دوشنبه  عطا فرماید! در ضمن متذکر میتفسری این رؤای چیست، خداوند به مشا جزای خری

        ام.این خواب را دیده
 عراق -فرستنده: نور                                                                                 

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل 
 این رؤای به معنای وجود رسالت و پیامی جدید از آمسان است، که کامال  مشابه رسالت حضرت حممد

 ابشد، و این رسالِت مهدیو رساالت اهلی پیشنی می  .است 
بارت از کسانی است  نور هم به معنای نور هدایت از آمسان یعنی پیام و رسالت اهلی است. اسامی هم ع

طور که اب پیامرب تر از آن است. مهانهای پیشکه در آن رسالت هستند. این رسالت مهانند دیگر رسالت
ها کسانی بودند که به او امیان ی آنبودند و از زمره  بیتاصحاب و اهل  خدا حضرت حممد

و ای به هنگام رسالتش، نفاق پیشه آوردند و کسانی که اب حضرت خمالفت ورزیدند و برخی نیز پس از ا
سامری بود، و اب   طور که اب موسیگونه است. مهاننیز مهنی منودند، در مورد رسالت مهدی 

نیز کسانی  نیز شبیه سامری و ایران او بودند. اب مهدی  یهودا، اب حضرت حممد  عیسی
سنت خداوند است و در ) (1)سبدیال لن  الل ولن َتد لسن  اللمهچون سامری و ایران او هستند، 

 .(سنت خدا تغیریی خنواهی ایفت
                                       والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -امحداحلسن                                                                  
 :203پرلش 

را دیدم و گویی اب او ایستاده بودم و دو  -پسر عموی پدرم- من در خواب، یکی از نزدیکامن سرورم! 
گرفت و از آن یکی پیشی ها سرش را جلو میاژدها که به هم چسبیده بودند به ما نزدیک شدند. یکی از آن

ها پناه گرفت و ز آنشوند و ابید ادانستم که این دو به این صورت نگه داشته منیگرفت و گویی من میمی
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هایی از ها قسمتبر حذر بود. انگهان مرا غافلگری کرد و این دو اژدها را روی من انداخت. یکی از آن
به وجود آورد و ابالی این دو سوراخ که جای دندان م انگشت شست مرا گاز گرفت و دو سوراخ در انگشت

 خداوند توفیقتان دهد! دو اژدها بود، رد خون ابقی مانده بود. تفسری آن چیست؟
 عراق -فرستنده: عامر العامری                                                                       

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
شود. این دمشن و از آجنا که او تو را نیش زده است یعنی ابعث اذیت و آزار مشا میاژدها، دمشن است 

 آید.ای به سراغ مشا میاز طریق شخصی که در خواب دیده
                                   والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.

 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -امحداحلسن                                                                
 :209پرلش 

رفتم و انگهان مقابل یک مرد که به من دو ماه قبل در خواب دیدم که در مسریی راه می خری.بهشب 
شوم که متام ایستادم. او ابزومی را گرفت و مرا تکان داد. متذکر می« از خوابت بیدار شو ای دمیا»گفت: می

شوم. از یکی از دوستامن پرسیدم و او گفت ن سنی هستند ولی من اب اداین، قانع و جماب منیی مخانواده
پیمایی. این خواب دو ابر برامی تکرار شد و در این هشداری است برای تو در خصوص راهی که آن را می

کنم و ا جلوی او اپره میاین را بگری و ابالغ کن. من پیام ر  ویدگآورد و میپیامی برامی می (آن مرد)هر دفعه 
ام که این یک ام و قانع شدهشوم. اکنون شروع به قرائت قرآن کردهاز ترس او اب وحشت از خواب بیدار می

 دارد.می ی قبلی به گریه وای اهلی است و هر آیه مرا بیشرت از آیهمعجزه
ایی دستم را گرفت و چند ولی صبح امروز خودم را در ماه دیدم، وحشت کردم و هراسان شدم. زن زیب

ها قوم تو هستند، پیام ها قوم تو هستند، اینها قوم تو هستند، ایننفر را به من معرفی کرد و به من گفت: این
           ارتباطی دارم؟  که من اب مهدیها منتشر کن. آای این دلیلی است بر اینرا بنی این

 عربستان سعودی -فرستنده: دمیا                                                                    

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
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اب است، و معنای رؤایی مشا این است که آری، مشا را   از آل حممد  ماه، مهان وصی مهدی
و تبلیغ آن کاری است. این در صورتی است که مشا این امر را انتخاب کنی. این خواب   دعوت مهدی

  بشارتی برای مشا و تشویق و ترغیبی از سوی خدا برای مشا جهت عمل در راه خدا و در راه مهدی
 است.

                    والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -امحداحلسن                                                                

 :251پرلش 
  بینم که دائما  در آب مشغول شنا هستم، گاهی در آب درای و گاهی اوقات در استخر.خودم را می 

 عراق -فرستنده: زهرا اسدی                                                                         

 اپلخ:
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
 شنا کردن در آب اپکیزه و خالص و اب آسودگی، یعنی قرائت و فراگریی علم حق اهلی.

                                           .والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -امحداحلسن                                                               
 : 250پرلش 

  سالم بر امام و آل البیت
جز ) (1)...ا َولِیُُّكُم اللُّ ِإَّنََّ که دو رکعت مناز شب خواندم و این آیه را قرائت کردم: سرورم! پس از آن

، رؤاییی دیدم. در خواب دیدم که در جای اتریکی بودم. انگهان (...این نیست که دوست مشا خداست
گفت: این امام است، از او پریوی کن. خواستم به او ملحق شوم ولی او نوری ظاهر شد و شنیدم کسی می

دادم. او انگهان  کردم و او را ندا میخستگی، تالش می رفت و من اب وجودی زایدی از من میاب فاصله
    کنار یک ابغ سرسبز ایستاد و لبخند زد. سپس از خواب بیدار شدم... تفسری آن چیست؟

 مین -فرستنده: منال                                                                               

 اپلخ:
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 حیمبسم الل الرمحن الر  
 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 

که    از آل حممد  خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! رؤای واضح است؛ مشا به مهدی
آشکار   ها و علمی است که مهدیای. ابغ سرسبز هم کتابنوری است در ظلمات این دنیا رسیده

ای و کتب و علم را سازد، که در خصوص مشا عبارت است از مهان سایت الکرتونیکی که وارد آن شدهمی
 ای. خداوند مشا را به هر خریی توفیق دهد و تسدید فرماید! در آن ایفته

                                                          والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -امحداحلسن                                                               

 : 255پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 سرور و موالمی، السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
پرمچی   امحداحلسنا امام ام: در ابتدمایلم تفسری خوابی را بدامن که وقتی در مشهد مقدس بودم دیده

ای کسی که جز او کس دیگری ) «ای من الیُعبد احد سواه»در دستش داشت که روی آن نوشته شده بود 
ای )« ای لثارات احلسنی»هایی که رویشان . کنار او نیز چهار تن از انصار بودند که پرچم(شودپرستش منی

شد. ی این افراد یک نور بسیار قوی خارج میچهره کردند. ازنوشته شده بود محل می (خوخنواهان حسنی
نوشته « هو»هایی که در داخلش ها نیز پرچمها، ابقی انصار و مهچننی زانن انصار بودند که آنپشت سر این

که به بیاابن رسیدمی. یک کردند ات اینمان، ما را متاشا میرفتیم و مردم اطرافکردند. ما راه میبود محل می
 دامن چه کسی بود، جلوی ما آمد. رؤای متام شد.رو که عمامه داشت و عصبانی بود ولی منیتمرد زش

               اب تشکر.
 کویت  -فرستنده: زهرا                                                                              

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم
 نی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  و احلمد لل رب العامل

از خداوند مسئلت دارم که مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! رؤایی مشا واضح است؛ مشا انصار، بیانگر 
  شوید. اوالل، و اب دجال که خداوند خوارش کند، روایرو میشا دهید انحق هستید و بر حق گواهی می

 کند.آید و عمامه به سر میکسی است که به اسم دین می
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                                                   والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته
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 م بسم الل الرمحن الرحی

 سرور و موالمی، السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
پرمچی   امحداحلسنام: در ابتدا امام مایلم تفسری خوابی را بدامن که وقتی در مشهد مقدس بودم دیده

ای کسی که جز او کس دیگری ) «ای من الیُعبد احد سواه»در دستش داشت که روی آن نوشته شده بود 
ای )« ای لثارات احلسنی»هایی که رویشان تن از انصار بودند که پرچم او نیز چهار. کنار (شودپرستش منی

شد. ی این افراد یک نور بسیار قوی خارج میکردند. از چهرهنوشته شده بود محل می (خواهان حسنیخون
« هو»خلش هایی که در داها نیز پرچمچننی زانن انصار بودند که آنها، ابقی انصار و همپشت سر این

که به بیاابن رسیدمی. کردند ات اینمان، ما را متاشا میرفتیم و مردم اطرافکردند. ما راه مینوشته بود محل می
 دامن چه کسی بود، جلوی ما آمد. رؤای متام شد.رو که عمامه داشت و عصبانی بود ولی منییک مرد زشت
               اب تشکر.

 کویت  -فرستنده: زهرا                                                                              

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
مشا واضح است؛ مشا انصار، از خداوند مسئلت دارم که مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! رؤایی 

الل، و اب دجال که خداوند خوارش کند، روایرو شا دهید انحق هستید و بر حق گواهی می گربیان
 کند.آید و عمامه به سر میشوید. او کسی است که به اسم دین میمی

                                                   والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته
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 :259پرلش 
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا . 
 و برکاته.سرور و موالمی! السالم علیکم و رمحة الل 
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من به فضل و رمحت خداوند، جزو انصار و پریوان مشا هستم. ای موالی من! مشا نور خدا در زمینش 
الل شا خواهم که دِل به آن آرام گرید و اناتن نور است، از مشا سخنی میهستید، از اصالب نورید و سخنان

 دِل نورانی گردد.
م، در عاِل رؤای دیدم که روی ختت به هپلوی راستم دراز  که تسلیم دعوت مشا شو قبل از آن سؤال دوم:

توانستم کشیده بودم. انگهان احساس کردم ابلیس که خدا لعنتش کند، پشت سرم ایستاده است ولی من منی
که دست آن لعنی را حس طوریام کرد و از جلو بریون آورد، بهاو را ببینم. وی دستش را از پشت وارد سینه

شدت خمالفت کردم ولی او داد که آن برگه را خبوامن. من بهای بود و به من دستور میستش برگهکردم. در دمی
کردم که برگه را خبوامن. دفعه من قبول منیابر به من دستور داد. هرخیلی به من فشار آورد و چندین و چند

ها ی اینآورد و رفت و اب مهه سپس شروع به خواندن آایتی از قرآن کرمی کردم و انگهان او دستش را بریون
 کنید تفسری این رؤای را بیان منایید؟اش را ندیدم. آای لطف میمن چهره

، دارمدعا  التماس  و آل حممد  حممدبرای اثبت ماندن قلبم و فرزندان بر دین  سرورم! از مشا 
 د.را به من بدهی  طور که مشا به آن رضایت دارید. لطف کنید و جواب امامآن

 والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
  اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .

 امارات –فرستنده: انصره آل حممد                                                                  

 اپلخ:

 بسم الل الرمحن الرحیم 
 نی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . و احلمد لل رب العامل

خداوند - از خداوند مسئلت دارم که مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! رؤایی مشا واضح است؛ ابلیس
فقط اب وسوسه کردن بلکه سعی کرده است تو را از حق دور کند و از پریوی حق ابز بدارد، نه -خوارش کند

اند و که به دنبال گمراه کردن مردمکسانی؛ مهان -خداوند خوارشان کند -ها طریق لشکرش از انساناز 
ها را از دعوت حق دور کنند؛ ولی مشا حق را و علم حق کوشند اب القای شبهات و اشکاالت ابطل، آنمی

ست. خداوند در رؤای به را خواندی و این مهان علمی است که در این دعوت و وصیت پیامرب خدا موجود ا
که او قرآن است یعنی نظری قرآن، به این معنا که هدایتی برای مشاست و دژی است که مشا را   نشان دادمشا 

مناید. خداوند مشا را توفیق دهد و تسدید ها حمافظت میاز ابلیس و ارتش انس و جن او و از شبهات آن
 مناید!
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                                        والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
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 السالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 به مشا جزای خری دهد!کننده نیاز دارم. خداوند استاد ارمجند، رؤاییی دارم و به تفسریی درست و قانع

توامن حرف بزمن و تکان خبورم. بعد از آن دوستامن مرا نزد پزشک خواب دیدم گویی بیمار هستم و منی
ی جا رسیدم در سالن انتظار نشستم و خیلی منتظر شدم. سپس گفتند: بفرما برو به طبقهبردند و وقتی به آن

به  )لباس عربی( دار بود و دشداشهگون داشت و ریشگندمای  دوم. وقتی ابال رفتم دکرتی را دیدم که چهره
جا جایگاهی داشت. چند جا درمانگاه نبود بلکه سالن بزرگی بود و یکی از صاحلنی در آنتن کرده بود. آن

دقیقه بعد یک اسب سفید از آن جایگاه بریون آمد. من جا خوردم و از پزشک سؤال کردم. وی گفت: این 
زمن ات بتوانی حرف بزنی و قرار داشته است. سپس پزشک گفت: یک آمپول به مشا می اسب در این جایگاه

ترسم. تبسمی کرد و گفت: به مشا قرص خواهم راه بروی و از مرض هببودی پیدا کنی. گفتم: من از آمپول می
انه عزمیت کردم. توانستم سخنی بگومی و نه راه بروم و بعد از آن، حرف زدم و راه رفتم و به خداد. من نه می

گفتند: پنجاه کرون.  ها گفتم: معاینه پزشک چقدر شد؟در راه به اید دوستامن افتادم و برگشتم و به آن
 معروف است که حداقل اپنصد کرون است و پس از آن رفتم. (سوئد)تعجب کردم چون در اینجا 

     احلمد لل رب العاملنی. 
 سوئد -فرستنده: حسنی موسوی                                                                   

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . 
بیماری روحی  که مشا بیمار هستی این است که بهخداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! معنای این

ه مشا را اب دعوت حق کای و دوستانت مشا را نزد پزشک یعنی کسیدچار هستی، یعنی مشا بر هدایت نبوده
اند. دارو نیز مهان علم و معرفت است. بیمارستان ای جایگاهی  آشنا کرده بود، برده  یعنی دعوت مهدی

 است. (اپلتاک)گو وهای دعوت اتالر گفتای نیز سایتی از مجله سایتکه دیده
الل به دعوت حق شا ای این است که مشا انی رؤای که مشا شفا ایفتهاسب نیز انسان است. نتیجه

 هایتان را استوار سازد!. خداوند مشا را توفیق دهد و گامدهیرا نصرت می  شوی و مهدیهدایت می
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 بسم الل الرمحن الرحیم  

 و بر خاندان طیب و طاهر او.  و درود خدا بر برترین خالیق حممد
را نیز خواندم، سپس   ی بقره و دعای امام حسنب را خواندم و سورهروزی از روزها کمی از مناز ش

گذاشت  اش را بر سرش میجا آوردم و خوابیدم. در خواب شخصی را دیدم که عمامهو مناز صبح را به انفله
  هستی؟ به من گفت: آری من مهدی  پوشاند. از او پرسیدم: آای تو مهدیکه گردنش را می

شهادت بده. من نیز فورا  شهادت دادم. او جلو رفت و جلوی من نشست و من پشت هستم. سپس گفت: 
جا خواندم. در حنی تالوت در مورد برخی آایت شک کردم و من آنی بقره را میسر او نشستم و سوره

کمی از مست چپ به من    که امامکردم و آیه را تکرار کردم ولی درستش را نفهمیدم. ات اینتوقف می
 فات منود و من آیه را به اید آوردم. از خواب بیدار شدم. والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.  الت

لطفا  تفسری را برامی بفرستید. خداوند از جانب من جزای خری به مشا دهد! و درود و سالم بر پیامربمان، 
 پیامرب رمحت و بر آل طیب و طاهر او، ائمه و مهدینی!

 والسالم.
 مراکش -فرستنده: ابو عبداجلبار                                                                     

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
منامی و سبحان برایت طلب هبرتین خری و هبشت میخداوند در هر کار خریی توفیقت دهد! از خداوند 

شرترین شرها، خشم و آتش را از تو دور مناید. معنای رؤایی مشا این است که به فضل خداوند بر تو، مشا به 
ی بقره که در مورد الل؛ اما آن آایت سورهشا گردی انمی  شوی و از انصار مهدیحق هدایت می

هایت را رسی بوده است. از خداوند مسئلت دارم که مشا را موفق بدارد و گامالکها شک داشتی، آیتآن
 استوار سازد!

                                والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 .ق.هر 4192احلرام / حمرم -امحداحلسن                                                           
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 بسم الل الرمحن الرحیم  

 اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .
 ! السالم علیکم و رمحة الل و برکاته. سرور و موالمی میانی آل حممد

به رمحت ایزدی پیوست. وقتی او در حال احتضار بود من دعوت مبارک را بر   چند ماه پیش پدرم 
گفت: این مهان حق کرد و میودم و او هرچند حال بسیار بدی داشت ولی به من گوش میاو مطرح من

است، این مهان حق است. شکر خدا او به دعوت حق امیان آورد و غسل توبه منود. پس از دو روز به 
ی سید ی غذادیدم. از مجله: دیدم بر سفرهرمحت ایزدی پیوست. پس از وفاتش در عاِل رؤای زاید او را می

   سؤالی پرسید. سید  امحدام و پدرم و چند تن از انصار هم هستند. پدرم از امام نشسته  امحد
وحی فرمود و به او   (جبل)گونه که مشا فهمیدی نیست بلکه پروردگار تو به کوه گفت: پناه بر خدا! آن

.  طالبابیبنعلیگفت چننی و چنان بنویس. پدرم گفت: آقای ما! تو کوه خدا هستی و من کوه 
بنی ما ابشد و من او را   طالبابیبنکنی کوه علیانصار خندیدند و پدرم گفت: آقای ما! گمان می

 بود.  به کوه علی  امحدایری نرسامن، به خدا سوگند هرگز چننی خنواهد بود؛ و منظورش تشبیه سید 
اوند مشا را حفظ فرماید و ما را از خادمان و آای امکان دارد این رؤای را برای ما تفسری بفرمایید؟ خد

 . آل حممدو  گران مشا قرار دهد به حق حممد ایری
کنم و قرب ایشان گویی مقام و در رؤاییی دیگر، خواب دیدم که گویی من قرب پدرم را زایرت می

و آن را بر روی نوشت کنند. یک زن نیز بود که حاجتش را میگاهی است که مردم آن را زایرت میزایرت
است. عمومی    امحدانداخت. اب خودم گفتم: مستجاب شدن این حاجت به فضل و برکت امام قرب می

 ترسید.که او از مرگ میشود؛ درحالیمی گونهگفت: وضع من چکرد و میکنار قرب بود؛ گریه می
طف کن و اب دعا و مغفرت . لطفا  بر ما لمیخواهم که مطلب را بر مشا طول داداز ولی خدا معذرت می

بیت طیب و طاهر او، ائمه و ما را صدقه بده؛ خداوند مشا را برترین اپداش عطا مناید و به حق حممد و آل
 ما را اب مشا حمشور فرماید.  مهدینی

                           والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
 فرستنده: هالل السویفی                                                                           

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم
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 و احلمد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  
رت منت گذاشت خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! و سپاس خدایی را که به نعمت امیان بر پد

که او به َکَرم خدا الل این رؤای بشارتی برای مشاست به اینشا و او را مریاند و عاقبتش را ختم به خری منود. ان
 سوی خری است.، در خری و به به حق و مهدی (پدرت)و به لطف گرویدن او 

 و احلمد لل رب العاملنی. 
                                                                         برکاته. والسالم علیکم و رمحة الل و
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د اب ما ایستاده کردم و آن سیجویی میسرورم! در خواب دیدم که از خواهر یکی از سادات معروف کام 
کنم خواب را تفسری کند. خداوند مشا را توفیق بود. تفسری مشا بر این رویداد چیست؟ از امام میانی تقاضا می

   دهد!
 فرستنده: مصطفی                                                                                  

 اپلخ: 
 بسم الل الرمحن الرحیم

 مد لل رب العاملنی، و صلی الل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .  و احل
خداوند مشا را بر خری آخرت و دنیا موفق بدارد! أتویل این رؤای آن است که مشا از طرف این سید، به 

 رسی. یک منفعت مادی می
                       والسالم علیکم و رمحة الل و برکاته.
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 السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته 

زینب دنبال کردم، در خواب  را اب استاد عبدالعال و برادر ابو« ی سوا کلمه»ی که برانمهپس از این
 احلسنامحدگفت: من امام ی یکسان دیدم که او به من میی اب چهرههای خمتلف ولشخصی را به روش

 شناختم. مشا را به خدا چه کنم؟ردم زیرا صورتش را منیکهستم. من حرفش را ابور منی
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 عمر الکردی ر عراق فرستنده: ابو 

 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم

 حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل 
خداوند مشا را توفیق دهد! این رؤای رمحت اهلی بر مشا و نور هدایتی است که برای مشا درخشیدن  

است. بر مشا است که گامی به جلو به مست حقی که برای مشا آشکار شده است برداری ات خداوند بر گرفته
 ایور من است و او دوست شایستگان است. مشا تفضل کند و به هدایتت بیفزاید. او

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد

 :259پرلش 
ِم الّل الرَّمح َِن الرَِّحیمِ   ینِ * الرَّمْحِن الرَِّحیمِ * احْلَْمُد لّل َربِّ اْلَعاَلِمنیَ  ِبس  َك ن َ * َماِلِك یَ ْوِم الدِّ َك ِإَيَّ ْعُبُد وِإَيَّ

َراَط املُسَتِقیمَ * َنْسَتِعنیُ  صدق  ِصَراَط الَِّذیَن أَنَعمَت َعَلیِدْم َارِي املَغُضوِب َعَلیِدْم َوئَا الضَّالِّنیَ * اهِدََن الصِّ
آن * ستایش خدا را که پروردگار جهانیان است* ی مهرابنبه انم خدای خبشاینده) الّل العلي العظیم

ما * جوییمپرستیم و تنها از تو ایری میها تو را مینت(* روز دین) روای روز جزاآن فرمان* هرابنی مخبشاینده
ها و نه  گرفتگان بر آننه خشم، ایراه کسانی که ایشان را نعمت داده* را به راه راست هدایت فرما

 .مرتبهراست گفت خدای بلند (.راهانگم
  .السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته

شوم که من تقریبا  هر روز این خواب را قبل از آشنا شدن اب دعوت مبارک میانی دیدم و درضمن متذکر می
 اب مهسرم مشاجره و اختالف داشتم:
ای داشت، و ابن از جنس چوب بود و رنگ قهوهرفت و نردهابن ابال میدر خواب زمن را دیدم که از نرده

جای بدمن پیدا نبود ی زمنی مسطح در فضا بودم و هیچالی یک تکهنزدیک بود که به زمنی بیفتد. من اب
دل بود که ابال برود ای اپینی دادم که برو ابال ولی او دومگر دست راستم و فقط کف اپهامی. من زمن را ندا می

 خواستبیاید. لباس او از ابال به رنگ سیاه و از اپینی سفید رنگ بود. در خواب مشخص بود که وی می
گفتند به ها میفت نرو ای ابال نرو. برخی از آنگآمد که به او میابال برود ولی صداهایی از اطرافش می
کرد که افرادی کنار من هستند، و نیز این احساس ونه احساس میگحرفش گوش نکن و برو ابال. خامنم این

دید که رفت، میوقت یک پله ابال میهرشناسد. را داشت که وی این افراد را که از زانن بودند، به خوبی می
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کردم که ابال برود. وقتی نزدیک تواند اپینی برود. من او را تشویق میاش سقوط کرده است و منیی قبلیپله
بود که به نوک برسد، نزدیک بود که پلکان فرو بریزد. من ریسمانی انداختم ات او را اب طناب بگریم، چون 

رسید که جا صدای یک زنی به گوش میم زیرا او کارش طول کشیده بود. آنخواستم اب طناب ببندمی
ابن نبند و برو شاید به آسانی ابال برود. سپس )مهسرم( به طناب زانن به من گفت: طناب را به نردهفراید

 آوخیت و کمی از طناب ابال آمد. پس از آن از خواب بیدار شدم.
الّل این خواب خری ابشد. از طرف خودم و از طرف زمن پناه شا ا و اناب تقدمی تشکر و احرتام فراوان به مش

 ی ابلسو (.ها )امارهی من و از شر نفس امر کننده به بدیبرم از کلمهمی
 قوه اال ابلّل العلی العظیم.حول و الالسالم و رمحة الّل و برکاته. و ال مو علیک

 کویت  –فرستنده: امحد 

 اپلخ:
 لرمحن الرحیمبسم الّل ا

 و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .
ه مشا کخداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! این خواب بشارتی از جانب خدا برای او است به این

جا شیاطینی ند؛ ولی اینک، از مشا پریوی میابن و معرفت حقای و او در ابال رفنت از نردهراه حق را شناخته
ایبد، وی را ابزدارند. از خداوند رود و به حق معرفت میخواهند وقتی او ابال میاز انس و جن هستند که می

چه که خری زاید و حال مشا را به آنفایبی به حق را مسئلت دارم و این که به َکَرمش بر مشا بیبرای مشا معرفت
 در آن است نکو گرداند. او ایور من است و او دوست شایستگان است. آخرت و دنیا

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد 

  :291پرلش 
 السالم علیکم و علی کل من اتبع اهلدی.

 سالم بر مشا و سالم بر هر کس که از پی هدایت قدم هند.
شی دارم و در آن تعداد بسیار بسیار زایدی ختم مرغ کخواب دیدم که یک ماشنی جوجه.... در اما بعد

قرار دارد. ختم مرغ بسیار درشت و بزرگی بود و به تنهایی در ردیف اول ماشنی قرار گرفته بود. در خواب 
ی ات به این اندازه ام و شروع به بزرگ شدن کرده بودجا گذاشتهدانستم که این ختم مرغ را زمانی طوالنی آنمی

ای که صورتی زیبا و نیکو داشت خارج کردم که شکست و از آن جوجهبزرگ رسیده بود. من به آن نگاه می
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و  برداشتمحاِل منود؛ او را شد و شبیه من بود؛ گویی یک جوجه خروس بود و جوجه مرغ نبود. بسیار خوش
به من گفت: این تالش و شادی برای فقط یک  شروع به گردش دور ماشنی منودم. جوانی به طرفم آمد و

ها شکستند و تبدیل به جوجه؟ کمی ایستادم و بعد به ماشنی نگاه کردم و در این هنگام متام ختم مرغ
خیز کردند و مهه به یک شکل بودند. تعداد وهایی شدند که داخل ماشنی شروع به حرکت و جستجوجه

ها نگاه  زاید بودند. بسیار خوشحال شدم و به جوان گفتم: بیا و به جوجهرم، بسیار اتوانستم بشمها را منیآن
 کن.

کشی ندارم و مرغ و جوجه نیز ندارم و شوم که من ماشنی جوجهدامن تفسری آن چیست! متذکر میمنی
 ها قبل مرغ و جوجه داشتم.فقط سال

منا و اگر س و تقوای خدا پیشهنویسید، نرت بها از مشا تقاضا دارم که اگر تفسری آن بد است در اپسخ
 .بنویسیدی مشا موالمی، آن را تفسری آن خوب است بعد از اجازه

 چننی مشا را نیز.چه خری است، ما را توفیق دهد و هماز خداوند مسألت دارم در آن
 فرستنده: خالد رر حبرین

 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم

 علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما . و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی اللّ 
الّل. از خداوند برای مشا شا خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! این رؤای بشارتی است برای مشا ان

اتن دهد و مشا را که مشا را به حق و پریوی از حق هدایت فرماید و برکتحسن عاقبت را مسئلت دارم و این
 ها به سوی حق گرداند. او ایور من است و او دوست شایستگان است.گر دیگر انسانهدایت

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -امحد احلسن

 :290پرلش 
گویی وی جلوی درب مسجد بوده و نور از   ؛سال پیش خواب دید 42برادر من که فعال  از انصار است  

شد. وی بسیار تعجب  های مسجد خارج میبریون آمده و مسجد را روشن کرده است. نور از پنجره جاآن
کرد و گفت: این چیست، در اپسخ او جواب آمد که: مشا از آل یس هستید. چند وقت بعد این خواب به 

ی )جّد( یشهشوم ما از ر ی شفا هستی. تعبری رؤای چیست؟ ایدآور میصورتی تکرار شد که گویی مشا، آیه
امی. تعبری آن چیست؟ خداوند مشا را به نصرت بستگامنان جدا شدهسال پیش از هم 422چهارم نزدیک به 
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 یید فرماید!خود أت
 فرستنده: علی عراقی ر عراق

 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم 

 سلم تسلیما . و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و
خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! از خداوند برای مشا خری آخرت و دنیا را تقاضا دارم. آل یس 

شود که اصحاب مهدی هستند. از کنند، منطبق میالزمان بر کسانی که دعوت حق را ایری میدر آخر
ورزی موفق بدارد و او را جزو  بر اخالص که خدا او رامنامی و اینخداوند برای برادر مشا خری مسئلت می

 مناید. او ایور من است و او دوست شایستگان است.ها خلق را هدایت میکسانی قرار دهد که اب آن
 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.

 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد 
 :295پرلش 

خواندم ولی هنگامی که رسیدم، جایی پیدا نکردم. مناز میدر خواب دیدم گویی به مهراه گروهی از مردم 
من یکی از افراد حاضر را هل دادم و ایستادم. سپس یک نفر دیگر جامی را تنگ کرد. عمومی که یک شیخ 

ه ذکر بگوید ای تکبرِی کحوزوی است بنی مردم بود. انگهان فرد مکرب مناز را برای امام شروع کرد بدون این
ها را متوجه  ی تکبری آنردم در داخل مناز به وسیلهکا بیان کند. مردم آشفته شدند. من سعی میاعمال مناز ر 

ای نداشت. گویی مناز نزدیک یک پل بود و این مکان شبیه پل شهر کنم ات درست مناز خبوانند ولی فایده
 مساوه است. لطفا  ما را مطلع گردانید، خداوند مشا را اپداش دهد!

کنم اپسخ صریح و روشنی به آن بدهید. نظر سید که خداوند حفظش کند، خواهش می موضوع دوم:
ی سید علی سیستانی، حممد سعید حکیم، بشری اپکستانی، امحد و علی بغدادی طور خاص درابرهبه

 چیست؟
 برای مذهب، اپینده ابشید.

 فرستنده: امری ر عراق 

 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم

 ب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .و احلمد لّل ر 
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خداوند مشا را توفیق دهد! این رؤای صریح است و واقعیت مناِز کنونی اب فقهای آخرالزمان را به مشا نشان 
است و خداوند آن ها، چیزی از تکبری و ذکر وجود ندارد، یعنی منازشان ابطل دهد؛ و این که در مناز آنمی

ها ه مشا شروع کردی به متوجه ساخنت آنکاند؛ اینی خدا روی برگرداندهها از خلیفهکند زیرا آنرا قبول منی
فرماید و مشا را به حق و پریوی از دعوت حق، الّل خداوند بر مشا تفضل میشا به این معنا است که ان

 شوی.حق می کنندگان به سویکند و مشا از دعوتهدایت می
اند که به این دعوت که ی این افراد فراخوان شدهای، مههها سؤال کردهی آناما کسانی که مشا درابره

، کسی که از آن روی برگرداند»فرموده است،   طور که امام ابقردعوت حق است امیان بیاورند و مهان
 .«اهل آتش است

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد

 :299پرلش 
ضربه خورده است. در مست راست و چپ او امام حسن و   یدر خواب دیدم که به سر امام عل

 قرار داشتند. حضرت سرش را گرفته بود و به من گفت: چننی چیزی برامی مهم نیست.  امام حسنی
 فرستنده: سالم ابراهیمی ر عراق 

 اپلخ:
  الرمحن الرحیمبسم اللّ  

 و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .
 یمناید. در رؤای مراد، امام علاتن برای مشا خری است و حق را برای مشا تبینی و تعریف میالّل رؤاییشا ان

ه سر او ضربه دیده است، موضوعی است  کاول. این ))ای مهدی یدر این زمان است، یعنی وصی امام مهد
توانید به سخنرانی مراجعه کنید و آن را  ام. مشا میکه من چند سال پیش در سخنرانی حج آن را بیان کرده

 گوش دهید. خداوند مشا را بر هر خریی موفق بدارد و به شناخت حق و نصرت آن توفیق دهد!
 اته.و السالم علیکم و رمحة الّل و برک

 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد 
 :292پرلش 

 بسم الّل الرمحن الرحیم، و احلمد لّل رب العاملنی 
 و الصالة على املبعوث رمحة للعاملنی رسول الّل ابی القاسم حممد و علی آله الطیبنی الطاهرین.
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جا حضور داشتند و اب پوش در آناهها پیش در عاِل رؤای دیدم که من در جایی بودم که مردانی سیمدت
تواند ببیند، حجاب داشتند. سپس یک سید ها زاننی بودند که به هبرتین وجهی که یک فرد مسلمان میآن
شد به او خریه شد. چنان هیبت و وقاری داشتند که منیهیبت که اهل و عیالش نیز اب او بودند آمد؛ او آناب

ابره اب یک هواپیمای سیاه بزرگ و به پشت سر خود نگاه کنید. یکسید اب ما صحبت کرد و سپس گفت: 
ترسناک مواجه شدمی. سید به ما گفت: سوار شوید. ما سوار هواپیما شدمی. هواپیما پرواز کرد و سید شروع  

های هواپیما را برای ما شرح دادن. کمی بعد سه هواپیما به ما نزدیک شد و ما مسافران فهمیدمی  کرد ویژگی
خورند. این هواپیماها به ما موشک الّل به ما منیشا ها اسرائیلی هستند. سید به ما گفت: نرتسید، انآن که

زدند ولی به ما خنورد. بعد هواپیماها انپدید شدند و ما در جایی که انگار هبشت بود فرود آمدمی: 
سی نزد من آمد و مقدار زایدی ها. انگهان کگاههای پرآب و مراتع سرسبز و اقامتسارها و جویچشمه

شناختم رفتم ولی ام که آن را میها برای مشا است. سپس به خانهماهی برامی رخیت و به من گفت: بگری این
 نفهمیدم چطوری در زدم. در ابز شد و خواب من به اپاین رسید.

خاطر و آشفته یک سری حوادث غیبی برای من اتفاق افتاده است که ابعث شده از مردم منزوی گردم
طور خاص در روزهای  شوم و در انتظار فرج به سر بربم. آخرین حادثه، چیزی بود که در ماه رمضان و به

ی وجودم را لرزاند. این حادثه را به اطالع تعدادی از که مهه  افتاد آخر این ماه برامی پیش آمد. چیزی اتفاق
ین حادثه برای دیگران نیز اتفاق افتاده است. لذا پس از ها فهمیدم که امؤمننی در کربال رساندم، و از آن

توکل بر خدا و درود فرستادن بر پیامرب خدا و بر اهل بیت طیب و طاهرش، نیت کردم که به مشا انمه 
 بنویسم.

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 د؟توانید مرا از )تفسری( رویداد اخری مطلع کنید ات دِل آرام گری آای می

 فرستنده: خلدون ابقر ر سوئد

 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .
خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! این رؤای بشارتی اهلی برای مشا در ظهور حق و ظهور مهدی 

خواند. از خداوند برای مشا مسئلت دارم که به دعوت حق بپیوندی و او مشا را به حق فرا میآل حممد است. 
های رغم وجود تالشرسد. علیالّل هواپیما به مقصد میشا حق را ایری دهی. هواپیما مناد فرج است و ان
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رساند و او ارحم یکوشند نور خدا را خاموش کنند، خداوند نور خود را به کمال مدمشنان خدا که می
 الرامحنی است.

ای که مشا را بر پریوی از حق ملزم و جمبور کند، این صحیح نیست، که درخواست چیزی کردهاما این
خداوند توفیقت دهد؛ زیرا امیان الزاما  ابید اب مقداری از غیب مهراه ابشد، و پیشرت خداوند اب رؤای یک دلیل 

زاید و به فابید گامی به مست حق برداری ات خداوند به َکَرم خود بر مشا بی کرده است. مشا  ئهغیبی به مشا ارا
شود امتحان غیبی منتفی گردد زیرا در رید بر مشا مّنت هند. از مهان ابتدا منیگچه که دلت به آن آرام میآن
ننی چیزی صد مادی خواهد شد و این اجبار به امیان آوردن است، و چ در صورت پذیرفنت )امیان( صداین

 ی قاهره آمد و خداوند امیان او را نپذیرفت.اه که معجزهگتفاوتی اب امیان فرعون ندارد، آن
َوَجاَوْزََن بَِبِِن ِإْلَرامِیَل اْلَبْحَر فَأَسْ َبَعُدْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغی ا َوَعْدو ا َحَّتَّ ِإَذا فرماید: خدای متعال می
 آِلَن َوَقْد َعَصْیتَ * َل آَمنُت أَنَُّه ئا ِإلِ َه ِإئاَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو ِإْلَرامِیَل َوَأَنَْ ِمَن اْلُمْسِلِمنیَ َأْدرََكُه اْلَغَرُق قَا

ِسِدینَ  ْْ َن النَّ * قَ ْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُم ََْك آیَ   َوِإنَّ َكِثري ا مِّ یَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْل اِس َعْن آََيسَِنا فَاْلَیْوَم نُ َنجِّ
شان فرعون و لشکراینش به قصد ستم و تعدی به تعقیب. ما بنی اسرائیل را از درای گذرانیدمی) (1)َلَغاِفُلونَ 
اسرائیل به آن امیان  ه بنیکامیان آوردم که هیچ خداوندی جز آن: گفت،  شدچون فرعون غرق می. پرداختند

ردی و از که تو پیش از این عصیان میکدر حالی؟! آای اکنون* و من از تسلیم شدگامن، اند نیستآورده
ه بسیاری کو حال آن، افکنیم ات برای پس از تو عربتی ابشیمی امروز جسم تو را به بلندی!* مفسدان بودی

 (.از مردم از آایت ما غافلند
نی. این کتاب در سایت خبوا« ی یونسای از سورهتفسری آیه»توانی تفسری این آایت را در کتاب مشا می

مند سازد. خداوند مشا را توفیق منتشر شده است، شاید خداوند مشا را به آن هبره  انصار امام املهدی
 چه که مورد رضایت او است، استوار سازد!هایت را به آندهد و گام

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد

 :297رلش پ
 بسم الّل الرمحن الرحیم 

 الّلهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و عجل فرجهم ای کرمی.
 ....السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته

                                                                                                                                                                  
 .95ات  91 :یون  -0
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که مرا ارشاد کرد و هدایتی از جانب ترسان و سرگردان بودم، و هنگامی  احلسنامحدمن در امر سید 
قت امر و واقعیت موضوع برسم. یکی از انصار مشا مرا بر این امر خدا به من رسید، ابعث شد که به حقی

مند اش بر من تنگ شد. من ارتباط زایدی اب علما داشتم و عالقهی فراخیاه زمنی اب مههگمطلع گردانید و آن
دم و ه واقعیت امر را درایفتم، روحم سرگردان شد و راه را گم کر کها گوش کنم. هنگامیبودم که به سخنان آن

ام؛ ولی متسک من به اهل بیت مرا به حقیقت رساند. در حس کردم که در این هستِی انبکار، گم شده
هنگام نیت کرده بودم که پس از رمضان روزه بگریم و مناز استغاثه خبوامن ولی ترس بزرگی به سراغم آمد و آن

ترسیدم، چرا که کردم و پیش خود میایستاد. من در امر سید فکر میهای من از حرکت ابزافکار و اندیشه
آورند. افکارم ها این کار را سرپیچی از علما به حساب میکشتند، زیرا آندانستند، مرا میام میاگر خانواده

ه حرکت من اب سید را  کدر حرکت و چرخش بود که چطور اب کسی که اب علما است ازدواج کنم در حالی
که به حقیقت خواستم جز اینجوره سرگردان بودم و چیزی هم منیمههسازد. من از نظر نفسانی کند می

ام در یک طرف بودند و حال خوابیدم و در رؤای دیدم که گویی خانوادهموضوع برسم و دِل آرام گرید. در آن
د زایدی ام نیز افرای زایدی بودند. اب خانوادهاش را ندیدم و مهراه او عدهرا دیدم ولی چهره احلسنامحدسید 

ترسیدم بنی دادم. من در وسط قرار داشتم و بسیار میشناختم و از هم تشخیص منیها را منیبودند که آن
را دیدم که کالمی بر   یه به سید ملحق شوم. پس از ترس، امام مهدکام و اینانتخاب میان خانواده

آرام شدم و دانستم که من بر ن بسیار دلام اپک شده است. مزابن راند که اکنون به اید ندارم و از حافظه
ها به راه افتادم، آرزو کردم که ه اب آنکرهسپار شدم. هنگامی  احلسنامحدحق هستم، و اب سید 

ترسیدم اما وقتی اب انصار سید مهراه ها میها اب من نبودند و من از آنام اب من بودند ولی آنکاش خانوادهای
  ن ایفت.شدم، دِل آرامش و اطمینا

 را نیز به جا نیاوردم. شوم که من سه روز را روزه نگرفتم و مناز استغاثه به فاطمه زهراایدآور می تذکر:
 هستم؟  نصار و موالی مشا و اب امام مهدیاآای اکنون من از 

از خداوند مسئلت دارم که مرا شوهری از انصار صاحب عصر و زمان و نیز فرزندانی شایسته که امام 
ام و بر زندگی حممد و آل ام گرداند و مرا بر حق اثبت بدارد مادام که زندهرا ایری کنند، روزی  هدیم

  مبریم. حممد زندگی کنم و بر ممات حممد و آل حممد 
اثبت قدم   یطلبیم، که به حقیقت موضوع برسیم و مرا اب انصار امام مهداز خداوند هدایت می

  مشا مسئلت دارم. مهواره در پناه بقیة الّل االعظم حجت بن احلسن املهدیبدارد. دعای امانت را از 
  حمفوظ ابشید.

 فرستنده: حزن فاطمه ر حبرین 
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 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .
ی موفق بگرداند! سپاس خدایی را که اب این رؤای بر مشا منت هناد، و امیان به حق خداوند مشا را بر هر خری 

گران حق اندک مشارند، روزی مشا گردانید. از خداوند مسئلت دارم که و پریوی از حق را در زمانی که ایری
 ایستگان است.از َکَرم خودش بر مشا بیفزاید و مشا را بر حق اثبت بدارد. او ایور من است و او دوست ش

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد 

 :292پرلش 
 بسم الّل الرمحن الرحیم السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته. 

 الّلهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .
 نیی امام حسلّل که خری است: خواب دیدم که من سر سفرهاشا م و انسرورم! تفسری رؤایمی را تقاضا دار 

 جا وجود های زایدی آنجا مکان بسیار شلوغی بود و مردم زایدی حضور داشتند. خوراکیهستم و آن
زمینی و خیلی چیزهای فراوان دیگر داشت که لقیمات )نوعی شریینی عربی(، برنج، گوشت براینی، سیب

وراکی برامی آوردند، دستم فقط گوشت براینی را گرفت و گویی خواهرم به من زنگ زد ات از جامی بود. وقتی خ
هستم. پس از آن از خوامب بیدار  ی سرور و موالمی اابعبدالّل و کند. به او گفتم: من سر سفرهجوپرس

 شدم.
 و احلمد لّل رب العاملنی. 

 سرورم! تفسری رؤایمی چیست؟
 و احرتام به شخص مشا.اب تقدمی حتیت 

 فرستنده: عبری ر عربستان سعودی 

 :اپلخ
 بسم الّل الرمحن الرحیم 

 و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .
؛ یعنی مشا در نشر  یتیعنی علم اهل ب  نیی امام حسغذا، مهان علم و معرفت است و سفره

 نیدر این زمان مهان کسی است که مناد حس  نیجویی. حسعلمی که مهدی اول آورده است شرکت می
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 است و او مهدی اول از آل حممد  ابشد. این رؤای بر مشا گوارا ابد! و از خداوند ثبات بر حق می
 منامی.را برای مشا مسئلت می

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد 

 :295پرلش 
دانستم کیست را زایرت کنم. وارد شدم و ضریِح کسی را که منی  یتخواستم اهل ب.... میدر رؤای 

کنی ولی کردم، از یکی از حاضران پرسیدم، او به من گفت: زایرت میه طواف میکزایرت کردم. در حالی
است. زایرت کردم و   ی زهرامن گفت: این ضریح سیده فاطمه شناسم. بهشناسی؟! نه منیاو را منی

جا بودند که جا بریون آمدم ولی صحن، حصار و دیوار نداشت و افرادی آنزایرت را تکمیل منودم و از آن
ها به من گفتند: اگر پختند. آنهای سیاه به تن داشتند و نیز مردانی بودند که برای زائرین غذا میلباس

اری، حاجتت را خبواه. اندوهگنی برخاستم و حاجتم را طلب کردم. تفسری آن چیست؟ هزار درود حاجتی د
.... گویی در ماه رمضان امسال اعمال شب مبارک قدر شب بیست و سوم را به جا آوردم. در رؤای بر مشا!

برقرار بود. صدای ی توزیع جوایز بنی مردم در یک مکان عمومی ایستاده بودم و گویی مناسبتی ای برانمه
دیدم، شنیدم که اب صدای بلند مرا به امسم صدا کرد و گفت: مشا حواله ای بلیط سفر اش را منیمردی که چهره
 جا خواب متام شد.ای. ات اینی بیت الّل احلرام را برنده شدهبه حج و عمره

ومی سه پله بود که انگار رؤایی دوم: در رمضان امسال که گذشت، گویی من دم در ایستاده بودم و جل
 ی شریف شوم. رؤای خامته ایفت.کردند، وارد کعبهخواستم اپینی بروم و به مهراه مردمی که طواف میمی

 سرورم! خداوند جزای خری به مشا دهد و مشا را حمافظت فرماید.
 فرستنده: بشری ر اسرتالیا 

 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم

 ، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .و احلمد لّل رب العاملنی
، این مطلب   خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند! رؤایی اولی مشا در خصوص زایرت فاطمه

برای مردم آشکار شده و موضع آن شناخته شده است. ی زهرا شناساند که ضریح فاطمهرا به مشا می
ه کرا مشخص ساختم. این  ی زهرارا چند سال قبل بیان منودم و مکان ضریح فاطمهمن این موضوع 

الّل بشارت خریی برای مشا است و به خواست خدا مشا به نصرت حق و پریوی شا ای، انقرب را زایرت کرده
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 گردی. خداوند توفیقت دهد!از حقی که این دعوت آن را آورده است موفق می
الّل بشارتی است برای مشا در پریوی شا ه مشا بلیط سفر حج برنده شدی، انکنی بر اینرؤایی دوم مشا مب

 ی خدا در زمینش.از این دعوت که مهان دعوت حق است؛ چرا که حج یعنی پریوی از خلیفه
ی خواهید به خلیفهخواستی وارد کعبه شوی، به این مفهوم است که مشا میاما رؤایی مشا که در آن می

اند. او اکنون مهان  این مطلب را تبینی منوده  ی حقیقی است؛ و ائمهدا در زمینش بگروی که او کعبهخ
خواند. از خداوند پریوی از حق و ایری رساندن آن و ثبات کسی است که به حق و پریوی از حق مشا را می

 بر حق را برای مشا مسئلت دارم.
 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.

 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد 
 :293پرلش 

 .احلسنامحدسالم بر سرور و موالمی، امام  
 الّلهم صل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .

ها گفتم: در  ام و به آندیدم که اب برادر و عمومی نشسته 41/42/4194شنبه مصادف اب در روز پنج
ها به من خندیدند و گفتند: اغلب پیامربان در کویت هستند. تفسری مربی وجود ندارد. آنکشور کویت پیا

 آن چیست؟
 سرور و موالمی، از لطف مشا متشکرمی.

 فرستنده: عدانن ر عربستان سعودی 
 اپلخ:

 بسم الّل الرمحن الرحیم 
 هدینی و سلم تسلیما .و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و امل

ها برخی، الّل از بنی آنشا وجود دارد و ان  یمعنای رؤای این است که در کویت، انصار امام مهد
 هستند.  اصحاب امام مهدی

)او ایور من است  «هو ولّیی و هو یتوّلی الصاحلنی» ی توفیق است(.خداوند دهنده) «و الّل ولّی التوفیق»
 ن است(.و او دوست شایستگا

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 . ق.هر 4192حمرم احلرام /  -احلسنامحد 



 

 خبش دوم

 السالمعلیههای انصار امام مهدیپاسخ

 :299پرلش 
 بسم الّل االعظم

 .احلسنامحد... سالم بر سید السالم علیکم
 هنگام است؟!سؤال من: فرج چه

 اقفرستنده: حسنی التمیمی ر عر  

 اپلخ:
بسم الّل الرمحن الرحیم... احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم  

 تسلیما . و علیکم السالم و رمحة الّل و برکاته.
 بود، جواببودن شیعه سؤال کردهدر اپسخ به کسی که از فراوان را امام صادق برادرم، این سؤال مشا

 (1)..«.بضعة عشر كان الذي تریدون أما لو كملت العدة املوصوفة ثالمثائة و: »فرمود است. امام داده
فرج و ) چه دوست داریدآن، تعینی شده یعنی سیصد و اندی نفر تکمیل شود( ایران) یهنگامی که عده)

پردازد و ما از آن می های شیعیان حقیقیبه بیان ویژگی  امام صادق(. ...حمقق خواهد شد( ظهور
فقط   ،شدنگردد و این تکمیلاب تکمیل عده و ایران حمقق می ،ایبیم فرجی که بشریت منتظر آن استمیدر

به این معنا که  ؛شدن روحی و معرفتی استکامل  ،شدن مادیتر از کاملشدن مادی نیست بلکه مهمکامل
ه توحید و عمل به آن طبق چیزی که خدای سبحان ها نسبت بآمادگی آن افراد مهان معرفت و شناخت آن

در واقع کسانی هستند   ،شدن فرج استامتی که عالمت حاصل ،بر این اساس .ابشدمی ،استاراده فرموده
را خبشند به این صورت که انسان تصویری ابشد که اخالق خدای سبحانشرا حتقق میکه غایت اهلی در خلق

لّل و احلمد .استبودهبرای رسیدن به این هدف عظیم مرسلنی و اوصیا  ،انبعثت پیامرب  ؛گرداندمنعکس می
 وحده وحده وحده.

 هیأت علمی انصار امام مهدی
 )خداوند در زمنی متکینش دهد( 

 استاد زکی االنصاری                                                                    
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 هر. ق. 4194/ربیع االول/26
 سالم من الّل العزیز احلکیم. :221پرلش 

گویند و اب گذشت زمان از برخی بزرگان مذهب عالی بسیار سخن می... جواانن از حضرتو بعد
دارند که ما از تفسری و اتویل آن انتوانیم. من عاِل ای میچیزهایی بیاند کننمیکه برای ما فتوا صادرکسانی

ها شدن و عصر فتنه... من جوانی هستم که در عصر جهانیایمبمنی خطیبی که ذکری از مشا بگوید،
دهد و حفظ کند؛ من مرا از آن جنات  و آل حممد  خواهم به حممدکنم و از خداوند میمیزندگی

 دارد اینمجله موارد معروفی که وجوددهم. ولی ازکنم و برتریرا بر کس دیگری تزکیهعاِل نیستم ات بتوامن کسی
ها. زیرا کسی که نپذیرد، ی آنشود، گردن علما است و البته نه مهههایی که قطع میاست که اولنی گردن

دارد که تو مهان میانی مهدی هستی که در وصیت دلیلی برای اثبات این مطلب وجودشود. اما چهمیفاسد
 ست؟ای مشا چیست؟ و رویکرد مشا چگونهاست؟ و معجزهذکر شده  حضرت حممد

 و السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته.
 فرستنده: امحد مهنا ر کویت 

 بسم الّل الرمحن الرحیم اپلخ:
احلمد لّل علی بالئه و علی عظیم نعمائه و صل الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   

 کثریا .
 ا خدو پیامرب. کنحیفه و دواتی حاضراحلسن صای ااب: »... استدر روایت مقدس چننی آمده

ها بود و پس از آنخواهند ای علی پس از من دوازده امام: جا رسید که فرمودرا امال فرمود ات به اینوصیتش
دهد ات میو سپس حدیث را ادامه...« ای علی تو خنستنی دوازده امام هستی، هستند ی دوازده مهد

کند و ایشان دوازده تسیلم مستحفظ از آل حممد ، حممد، ا به فرزندشر آن  و حسن: جا که فرمودآن
را به خالفت، پس اگر وقت وفاتش رسید. ابشدبعد از او می  مهدی ابشند و سپس دوازدهامام می
و ، انمی مانند انم من و انم پدرم که عبدالّل و امحد است، کند که سه انم داردخنستنی مهدینی تسیلم فرزندش

 .(1)«ابشدمی گانآورندهم سوم مهدی است و او اولنی امیانان
اولنی  امحداین که  .به او است گانآورندهو وصی او و اولنی امیان  مهان پسر امام مهدی امحدبنابراین 

 حضورش موجود و امیان او به امام مهدی ،آورنده به او است مستلزم آن است که وی در زمان ظهورامیان
  اصحاب او ابشد 949امیان قبل از. 

                                                                                                                                                                  
 .071ص  :ایبت طولی -1



 
 دی انصار امام مهنتشارات ا 012

خروج سفیانی و میانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و : »است که فرمودنقل شده  از امام ابقر
سو که بنگری ترس به هر. آمدهای تسبیح یکی پس از دیگری خواهنددرست مانند دانه؛ بودیک روز خواهد

تر ایفتهپرمچی از پرچم میانی هدایت. افتدها درآنوای به حال کسی که اب . بودو وحشت و اضطراب خواهد
، کردکه میانی خروجهنگامی. کنداتن دعوت میرا به صاحبمهان است زیرا او مردم، پرچم هدایت. نیست

که اپخیز چراسوی او بهکرد بهکه میانی خروجهنگامی. شودمیفروخنت سالح بر مردم و بر هر مسلمانی حرام
کس که چننی کند از اهل هر. نیستجایز، گردانی از آن برای مسلمانهدایت است و روی پرچم او پرچم

 :در این مطلب اتمل کن. (1)«کندمیراه مستقیم دعوتخواند و بهمیحق فراآتش است چرا که میانی به
ه معنی آن این ب .«کس که چننی کند از اهل آتش استهر. جایز نیست، گردانی از آن برای مسلمانروی»

گردانی ای که رویشود شخصی بر مردم حجت ابشد به گونهمنی .صاحب والیت اهلی است ،است که میانی
مگر این که آن شخص از  ،کند حتی اگر مناز خبوانند و روزه بگریندرا به جهنم واردایشان ،ها از اوآن

 و فرستادگان و ائمه و مهدینی  اینها اصحاب والیت اهلی از انبیا  ؛جانشینان خدا بر زمینش ابشد
 .ابشندمی

را که کند امتیندارد عذاب خداوند شرم: »است که فرمودنقل شده  از ابوعبدالّل امام جعفر صادق
و خداوند شرم ، ها نیکو و اپکیزه ابشدحتی اگر کارهای آن، اند که از جانب خدا نیستامامی گرویدهبه

گرانه و  ها ستمحتی اگر کارهای آن، است اند که از جانب خداامامی گرویدهرا که بهدارد عذاب کند امتی
 .دارددر مهان صفحه از کتاب کافی رواایت دیگری در مهنی معنا وجود. (2)«کارانه ابشدگنه

متعال یعنی او امامی عادل از جانب خداوند ،ابشددنبال داشتهرا بهآتش ،میانی فرمانی نسبت بهمادام که ان
 .است
مستقیم ای فراخواندن به حق و راه .«کندخواند و به راه مستقیم دعوت میزیرا او به حق فرامی»

را به ابطل درآورد زند ات اب آن مردممنیبه این معنا است که از این شخص خطا و اشتباهی سر ،مستقیمصراط
این قید ای  ،و به این معنا ؛ستایعنی وی معصوم و بر عصمت او نص وارد شده ؛ای از حق خارج گرداند

در نظر گرفنت هر معنای دیگری برای این  .شدن شخصیت میانی قابل قبول استدر مشخص ،حمدودیت
کند زیرا در این فایده میرا بیاین کالم ،«کندراه مستقیم دعوت میخواند و بهاو به حق فرامی»سخن 
 !دور استها بهند و این از ساحت آنمامنیحد و قیدی ابقی ،برای شخصیت میانی ،صورت
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ق ا لَِّما : اندآایت قرآن بر این معنا اتکید ورزیده ْعَنا ِكَتااب  أُنِزَل ِمن بَ ْعِد ُموَلى ُمَصدِّ قَاُلوا ََي قَ ْوَمَنا ِإَنَّ َسَِ
ِْْر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم وَ  ُبوا َداِعَي الّل وَ ََي قَ ْوَمَنا َأِجی* بَ نْیَ َیَدْیِه یَ ْدِدي ِإََل احْلَقِّ َوِإََل َطرِیق  مُّْسَتِقیم    آِمُنوا ِبِه یَ ْغ

ْن َعَذاب  أَلِیم   های کتاب،  شدهما کتابی شنیدمی که بعد از موسی انزل، ای قوم ما: گفتند) .(1)ُيُِرُْكم مِّ
را اپسخ گویید و  خداه بهکننداین دعوت، ای قوم ما* منایدمیراست راهحق و راهکند و بهمیرا تصدیقپیشنی

 (.دارد امان آور دررا از عذابی درداتن را بیامرزد و مشابیاورید ات خدا گناهانبه او امیان
و  (،ابشددارای نص می)ابشد شد که میانی حجتی است که عصمت او منصوص میاکنون بر ما روشن

ها دوازده امام شوند که آنی و شناسانده میما معرفبه ،شدی روایت وصیت که پیشرت ذکرها به وسیلهحجت
است و  امحد ،این مطلب که وی فرزندش .است  ساز امام مهدیو میانی زمینه ،و دوازده مهدی هستند

 .بیابی _خداوند حفظشان کند_های انصار توانی در کتابرا مینیز برخی دالیل دیگر بر این حقیقت
  ی امام مهدیمهان میانی و مهان وصی و فرستاده  احلسنامحدکه مطمئن شوی که سید برای این

: است کهدر حدیثی طوالنی روایت کرده حممد بن فضل از امام رضا  :به این روایت دقت کن ،است
، بودندجالوت ها جاثلیق انصاری و راسدر بصره در جملس بزرگی از علما که در میان آن حضرت »

؟ استداللتی نیاورده اثلیق کردند و فرمود: آای اجنیل بر نبوت حممد رو به ج امام رضا . شدحاضر
از السکته در سفر سوم که مشا : حضرت فرمود. شدمیآورد ما منکر آن منیمیاگر داللت: جاثلیق گفت

. کنیمرا آشکارابشد و برای ما جایز نیست آنهای خدا میانمی از انم: جاثلیق گفت. دهدانی مرا خربمی
چه را  آن  و پس از آن که امام... انم حممد است، گرفتم که اینفرمود: اگر از مشا اقرار مام رضا ا

 _ریعنی جاثلیق و راس جالوت_آن دو  ،آمده بیان منود ی حضرت رسول که در اجنیل و تورات درابره
دادن به آن وجود نداشت سخبه خدا سوگند او چیزهایی بر ما عرضه کرد که امکان رد کردن ای اپ: گفتند

توانیم به کردند ولی ما منیمهگی به او اقرار  موسی و عیسی، مگر اب انکار و رد اجنیل و تورات و زبور
توانیم این گونه اقرار کنیم و ما منی؛ ها استکنیم که این حممد مشا مهان حممد مذکور در کتابصحت آن اقرار

آای . اب شک و تردید بر من احتجاج کردید: حضرت فرمودند. »مد استدارمی که این حممد مشا مهان حمشک
پس در ؟ است که انمش حممد ابشدرا مبعوث کردهات این حلظه پیامربی  خداوند از قبل ای بعد، از آدم

 .(2)«اخل... اپسخ درماندند
این که نبوت  بر جاثلیق نصاری و راس جالوت یهودی بر امام رضا  :استدالل به این روایتوجه
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بر اثباتش این است    کند و دلیل آن حضرتمی است حماجهاثبت شده اکرم حضرت حممد پیامرب
در آن   یامرباست و حضرت جاهایی که اسم پها آمدههای خود آنکه انم شریف پیامرب در کتاب

درج پیامربی به اسم حممد که در  کنند کهمیها نیز نزد حضرت اقرارآن .داردها بیان میاست را برای آنآمده
 .تورات و زبور را رد کنند ،موضوعی است که قادر به انکار آن نیستند مگر این که اجنیل ،آیدالزمان میآخر

است شک و تردید  مهان پیامرب اسالم  ،در این که مقصود ،ها اب وجود چننی اقرار و اعرتافیلیکن آن
توانند گویند منیها میآن ؛ورزندشک و گمان می ،پذیرند ولی در مصداقرا میها مفهومیعنی آن ؛دارندمیروا

 .کنندبه او اقرار ،است« حممد» ، خدا حضرت حممدصرفا  به این دلیل که اسم پیامرب
یعنی  ،دهدرا میهااپسخ آن« اب شک و تردید بر من احتجاج کردید»اب عبارت   در اینجا امام رضا

اب  ،سازداثر میرا نیز بر ایشان بیسپس مهنی دلیل سلبی .بی ندارید و دلیل مشا صرفا  سلبی استاجیا مشا دلیل
است  پیامربی را مبعوث کرده، ات این حلظه  ، از آدمبعدآای خداوند از قبل ای : »این سخن خود که فرمود

 .شودآب میبر شان نقشمانند و شبهات واهیمیدر ها از جوابو آن« ؟که انمش حممد ابشد
آای در آن  ؛کنیدات امروز بررسی را از زمان آدم گوید اتریخها میبه عبارتی دیگر به آن امام رضا 

و _پس اگر نیافتید  ؟استابشد از جانب خدای متعال مبعوث شدهایبید که ادعا کردهمردی به اسم حممد می
مهان پیامرب مقصود است که در    کنید پیامرب ماارای ندارید جز این که اقر چاره _ایبیدقطعا  منی

 .استهای مشا ذکر او به میان آمدهکتاب
بر سبیل  ،خدا در کتب اداین اهلی سابقشومی که آمدن انم رسولرا متذکرطبیعتا  ما ابید مهواره این نکته

 پیامربِی حضرت حممد ازای احتجاج به وصیت برما به .استبودهاومنودن بهنص بر آن حضرت و وصیت
 تکیه بر اتریخ است که شهادت  ،است نظرکننده که مهان هدف موردو روش اثبات برای درستی ادعا

استدالل توانیم بُعد مهم دیگری بهعالوه میبه .ندارددهد به غری از صاحب وصیت مدعی دیگری وجودمی
کامل  دانیم احتجاج امام رضا زیرا می ،ایبیممیموردی که به روشنی از آن در ؛کنیماضافه امام رضا 

چرا که این احتجاج  ؛ابطل به آن راه ندارد ،سرروی و نه از پشتای است که نه از پیشو صحیح و به گونه
به او  (از مبدأ اعلى)كه   حیگوید جز و چه مىگوید و آناز آِن مردی است که سخن از روی هوا منی

 .نیست ،شودمىالقا 
اگر جاثلیق و راس جالوت در اپسخ به امام  :کنیم کهمیرا مطرحاین پرسش ،را دانستیمکه این مطلبحال  

های ما شده در کتابابشد که او مهان شخص ذکرندارد کسی ادعا کردهسابقه ،«آری» :گفتندمی  رضا
 .کندرا ادعاشود که شخصی در روزگار بعدی بتواند آنمنیولی این مانع ،ابشد

 ؟کردنتیجه میاثر و بیرا بی  استدالل امام رضا ،آای این اپسخ احتمالی :گومیمن می
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دارد مگر منیکامل و صحیح است و در این قضیه کسی شک روا پیشرت گفتیم که احتجاج امام رضا 
 .و به حقیقت امامت جاهل ابشد  آن که به حقیقت امام رضا

احتجاج آن توانیم درکی از می ،دارد درستی احتجاج امام رضا  از چننی دیدگاهی که اعتقاد اتم به
را فقط و مناید که وصیترا بیاناست این حقیقتخواستهدست آورمی به این صورت که حضرت میحضرت به

دانیم که جواب احتمالی تواند ادعا کند و نه کس دیگر؛ و بر اساس این انگاره، میفقط صاحب آن می
اپیه و ی منطق تردید بیکند بلکه در واقع چیزی نیست جز ادامهمنیرا نقض  امام رضا )فوق( استدالل

 مستند بر دلیل حقیقی اجیابی.غری
کند، و حتی نص میرا درکهای سلیم ضرورت قطعی حفظ وصاایی پیامربانواقعیت آن است که عقل

داشنت این غنی حمفوظ مباند؛ زیرا فرض وجودکاری جاعالن و مدعیان درو ها، ابید از دستاهلِی وارد بر آن
ی ورود شک و را جا بزند، دروازهها بتواند خودها ای نص اهلی بر آنامکان که جاعل اوصیای انبیا  و حجت

 _پس از حتقق فرض جعل هویت دروغنی_گاه کند و آنمیطور کامل ابزرا بههاها و قلبخطر آن در عقل
ایبد و به این ترتیب آن است من نبی ای وصی هستم اطمینانبه کسی که مدعی شدهتواند انسان هرگز منی

 شود، و این خالف فرض است.میجویند ساقطمی تر که به آن احتجاجحجت خنستنی و مستحکم
 ابوحممد انصاری 

 م 2/1/2242
 :220پرلش 

 داند؟غیب می  آای پیامرب 
 فرستنده: ابوعبدالعزیز ر کویت 

 اپلخ:
 سم الّل الرمحن الرحیمب 

 و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .
 است:آمده 452، ص 0در صحیح مسلم، ج 

اب ما مناز صبح خواند و بعد به منرب رفت و   گوید: پیامربزید )یعنی عمر بن خطاب( میابو
خواند سپس به منرب رفت و برای ما خطبه ظهر شد. از منرب به زیر آمد و منازقتخطبه خواند ات و 

منرب رفت و برای ما خطبه  به ابالیخواند. سپس آمد و منازرسید. سپس اپینیعصر فراخواند ات زمان
تفاق چه را که ااست و آنرا که اتفاق افتاده چهداد به ما آنخواند ات خورشید غروب کرد. او خرب
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 ... ات انتها.ترین ما استافتاد، پس داانترین ما حافظخواهد
چه که ات روز قیامت اتفاق اپ خواست و از آندر میان ما به  است: پیامربحذیفه گفته

منودند. گروهی از را فراموشخاطر سپردند و برخی آنکردند و بهرا حفظداد. بعضی آنافتاد خربخواهد
طور که مهان، آورممیایدرا ببینم بهرا فراموش کردم. اما اگر آندانستند و چیزهایی از آنرا اصحاب ما آن

 شناسد.آورد و میمیایدابشد، وقتی ببیند، بهرا که از او دور شدهی مرد دیگریمردی چهره
اَل ُیْظِدُر َعَلَى َاْیِبِه َعاِلُ اْلَغْیِب فَ گرداند: را از حدود سخن خداوند متعال خارج منیولی این مطلب آن

، سازدمنیکس آشکار را بر هیچاو داانی غیب است و غیب خود) .(1)ِإئّا َمِن اْرَسَضَى ِمن ّرُلول  * َأَحدا  
سازی خداوند از برای او ی آشکاروسیلهو علم او از غیب، به .(مگر بر آن پیامربی که از او خوشنود ابشد

 ابشد.می
 .ر امام مهدیهیأت علمی انصا

 ابوحممد انصاری
 ه. ق 4194/شوال/42

 :225پرلش 
کسانی که خداوند از  چیست؟ «   ابوبکر، عمر، عثمان و علی»ی این صحابه نظر مشا درابره -4

 بود.ها راضیشد که از آنها راضی گشت و پیامرب در حالی به رفیق اعلی منتقلآن
 اند، چیست؟دادهی انموس مردم قرارای دریدن پردهرا دستاویزی بر حکم متعه که شیعه آن -2
است که این حکم خون رخینت در عاشورا و در شریعت اسالمی چیست؟ اب توجه به این که واضح -9

 نوع حزن پسندیده نیست.
 زهرا یو پسران فاطمه  ی، هر دو برادر و فرزندان عل سید ما حسن و سید ما حسنی -1

را  اسالمیامت  ی سید ما حسنوسیلهگریی سرتگی دارند. خداوند بهن دو موضعیک از ایهستند و هر
گریی کرد. موضعها آشتی برقرارآورد و بنی مجاعات آنرا گردخبشید و خدا اب او مجاعت مسلمنی وحدت

 شود وگریی او، مرتب حزن و اندوه میاست ولی چرا برای موضعنیز عظیم و شایسته  نیسید ما حس
ی براپیی جشن و و حال آن که به نظر من این کار وی شایسته ؟گرددمیفراموش  امر سید ما حسن

 .شادمانی است
کنی که در مناز در مسجد مسلماانن که مهگی سنی و شیعه هستند منی چرا به شیعیان سفارش -2

                                                                                                                                                                  
 .55و  52 :جن -1
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 اپرچه حضور ایبند؟یک
 فرستنده: صقر الرباری 

 اپلخ:
 حیمبسم الّل الرمحن الر  

 و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .
اند، مورد اتیید ما نیز هستند ولی ما ابید در مورد عنه که به امیان موصوفآن دسته از صحابی مرضی -4

خدا و مؤمننی از او راضی و  کنیم و ببینیم آای او از مجله کسانی است کهتک تک اصحاب حتقیق
اند، دلیلی کافی بر این ابشد که ما در این خوشنودند. شاید احادیث حوض که خباری و دیگران روایت کرده

م،  4304/  4124کنم: در صحیح خباری )خباری ه میئرا به مشا اراهاابشیم. برخی از آنخصوص نگران
 است:( آمده432و  434ه صفح 2انتشارات دار الفکر چاپ استانبول جلد 

و كنت علیدم شدیدا ما دمت فیدم فلما سوفیتن كنت انت الرقیب علیدم و انت على  ابِب: 
 :كل شىء شدید
نشده در برهنه و عراین و ختنهمهاان مشا اپ، ای مردم»ای خواند و فرمود: خطبه پیامرب خدا 

کما بداَن اول خلق »یه را تالوت منود(: سپس فرمود )این آ. شویدمیخدا حاضرقیامت در پیشگاه
. گریمیسرآفرینش از، ابر بیافریدمیکه خنستنیو چنان) .«ات آخر آیه...  وعدا علینا اَن کنا فاعلنی نعیده

خنستنی  »(. سپس فرمود: کردی ما است و ما چنان خواهیمعهده ای است که برآوردنش براین وعده
شوند  میبدانید به زودی مردانی از امتم آورده. است ود ابراهیم شمیکسی که روز قیامت پوشانده

دانی آانن تو منی: شودمیدر جوامب گفته. گومی خداای اصحامبمن می. برندطرف جهنم میرا بههاکه آن
 ی صاحل خداگومی که بندهرا میدر این هنگام من سخنی. کردندهایی اجیادبعد از تو چه بدعت

و كنت علیدم شدیدا ما دمت فیدم فلما سوفیتن كنت انت الرقیب : »فتگ (یسی ع)
بودم و چون مرا مریانیدی تو خود نگهبان شانبودم نگهبان عقیدهو من ات در میانشان) .«علیدم
ها بعد از تو مهواره به اعقاب خود یعنی زمان جاهلی آن: شودمیو خطاب(. شان گشتیعقیده

 .گشتندمیبر
 است:آمده 432ص  2خباری ج در صحیح 

 «:احلكیم إن سغْر َلم فإنك أنت العزیز إن سعذهبم فإهنم عبادك و»ابب: آیه 
من . برندمی( یعنی جهنم) را به طرف مِشالایشوید و عدهمیمشا حمشور»فرمود:   پیامرب
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 .«...و کنت علیدم :گفت( یسی ع) ی صاحل خداگومی که بندهرا میسخنی
 است:آمده 212ص  2خباری ج در صحیح 

 «:کما بداَن اول خلق نعیده وعدا  علینا»ابب: 
نشده در قیامت در برهنه و عراین و ختنهمهاان مشا اپ»ای خواند و فرمود: خطبه پیامرب 

وعدا  کما بداَن اول خلق نعیده»منود(: را تالوت. سپس فرمود )این آیهشویدمیخدا حاضرپیشگاه
ای این وعده. گریمیسرآفرینش از، ابر بیافریدمیو چنان که خنستنی) .«... ات آخر آیها فاعلنیعلینا اَن کن

خنستنی کسی که روز »(. سپس فرمود: کردی ما است و ما چنان خواهیمعهده است که برآوردنش بر
را هاکه آنشوند  میزودی مردانی از امتم آوردهبدانید به. است شود ابراهیم میقیامت پوشانده

دانی آانن بعد از تو تو منی: شودمیجوامب گفته در .گومی خداای اصحامبمن می. برندطرف جهنم میبه
(  یسیع) ی صاحل خداگومی که بندهرا میدر این هنگام من سخنی. هایی اجیاد کردندچه بدعت

و من ات در « )علیدم و كنت علیدم شدیدا ما دمت فیدم فلما سوفیتن كنت انت الرقیب: »گفت
و (. شان گشتیبودم و چون مرا مریانیدی تو خود نگهبان عقیدهشانبودم نگهبان عقیدهمیانشان
 .«گشتندمیها بعد از تو مهواره به اعقاب خود یعنی زمان جاهلی برآن: شودمیخطاب

 است:آمده 226ص  5و در صحیح خباری ج 
 «:طیناک الکوثراع اَن» :یی حوض و آیهابب: درابره

من پیشاپیش مشا در . صرب پیشه کنید ات مرا در کنار حوض مالقات کنید»فرمود:  پیامرب 
: گومیکنند و من میرا از من جدا میمن پیشاپیش مشا در حوض هستم و خبشی از مشا. حوض هستم

هایی  چه بدعت ها بعد از تودانی که اینتو منی: آیدجواب می. ی من هستندخداای اینها صحابه
 .«گذاشتند

را خدای متعال تشریع فرمود و دهید و از دلیل، پرسش کنید. متعه خرجبکوشید که خوداتن انصاف به -2
ی آن رای خودش درابرهگاه که عمر بهنداشت ات آناز آن ابز  خدامنود و رسولدر اتیید آن قرآن انزل

های مشا است چه را که در کتابی از حجج اهلی. بیا آناست و نه حجت اظهار نظر کرد؛ عمر نه پیامرب
 .بریسر میبسا مشا در غفلت بهبگری که چه

شد و ما مهواره اب رسول الّل ی متعه در کتاب خدا انزلآیه»است: در خباری از عمران بن حصنی نقل شده
 خدا نشد و رسولکردمی و قرآن در حرمت آن انزلمیبه آن عمل  ننمود ات این که هنیاز آن

شود میگوید: گفتهداد. حممد )یعنی خباری( میبود نظرشخواهَ چه که دلایفت. مردی به آنوفات
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است و به امجاع گروه قابل اعتنایی از . این روایتی است که خباری در صحیح خود نقل کرده(1)«استبودهعمر
از قرآن است. در این کتاب اب عبارتی کامال  روشن  ها پس ترین کتابسنت، صحیح خباری درستعلمای اهل

است؛ کما این که حدیث بودن متعه و استمرار آن ات روز قیامت سخن گفتهبردار نیست، از جمازکه أتویل
ات زمانی که به   دارد بر این که پیامربدارد و نیز اتکیدمزبور بر عدم نزول قرآن در حرمت آن صراحت

ی آن، خلیفه عمر بن دارد بر این که حرام کنندهنفرمود؛ و نیز صراحتز آن هنیرفیق اعلی پیوست، ا
 است.بودهخطاب

است: را آوردهاماِم حدیث نزد اهل سنت، امام مسلم نیز در صحیح خود در ابب نکاح متعه این روایت
را اخته  ول خدا آای خودداشتیم و زانن اب ما نبودند. عرض کردمی ای رسای شرکتدر غزوه اب پیامرب خدا »

گاه موقت کنیم. آنداد ات اب مهریه قرار دادن لباسی، ازدواجفرمود و به ما اجازهرا از این کار منعکنیم؟ پیامرب ما
سَ ْعَتُدوْا ِإنَّ الّل ئاَ  َي أَی َُّدا الَِّذیَن آَمُنوْا ئَا َُتَّرُِموْا طَیَِّباِت َما َأَحلَّ الّل َلُكْم َوئاَ »کرد: را قرائتعبدالّل این آیه
است حرام مشا حالل کردهای را که خدا برچیزهای اپکیزه، ایدای کسانی که امیان آورده) .«ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدینَ 

 .(2)(«نداردکنندگان را دوستمکنید و از حد مگذرید که خدا جتاوز
بودم. کسی آمد و  جابر بن عبداللّ نزد »... در روایتی دیگر در صحیح مسلم از ابی نضره که گفت: 

را  هر دو  اند. جابر گفت: اب رسول خداگفت: ابن عباس و ابن زبری در دو متعه اب هم اختالف کرده
 .(3)«جا نیاوردمیرا هنی کرد و ما هم دیگر پس از آن به جا آوردمی سپس عمر آن دوبه

کرد. نزد میدانست و ابن زبری از آن هنیالل میرا حابن عباس متعه».... گوید: چننی امام مسلم میهم
را جوای شدم. جابر گفت جراین حدیث در دست من است. ما در عهد رسول جابر بن عبدالّل رفتم و مساله

چه را خواست بر رسید عمر گفت: خداوند آنکردمی اما چون وقت خالفت عمر فرامتعه می  خدا
دهید و است اجنامرا آن گونه که خدا دستور دادهرا دارد. حج و عمرهدرسولش حالل کرد و قرآن نیز جای خو 

را را ازدواج موقت کرده ابشد، اورا نزد من بیاورند که زنیرا قطعی کنید. اگر مردیازدواج اب این زانن
 .(4)«کنممیسنگسار
 اهلی پیشه کنید و بدون علم در دین خدا سخن مگویید.تقوای

را که برخی بدون این که حق داشته ابشند، به آن اتختند و لا و حاکمیت خدای متعاعاشورا دین خد -9
                                                                                                                                                                  

ُِْقوْا ِف َلِبیِل اللِّ َوئَا سُ ْلُقوْا ِِبَْیِدیُكْم ِإََل التَّْدُلَك ِ »ابب قوله سعالی  :صحیح خباری -1  .50از کتاب سْسري از جزء لوم صْحه  -« َوأَن
 .091ص  2ج  :مسلمصحیح  -2
 .79ص  2ج  :صحیح مسلم -3
 .93ص  2ج  :صحیح مسلم -4
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 کند.میبه آن تعرض منودند، برای مؤمننی ایدآوری
، و بلکه عزاداری  اللّ و رسول مهان عزاداری برای حسن و علی  عزاداری برای حسنی  -1

 اهلی است.دآوری دین خدا و مظلومیت خلفایزیرا هدف آن ای ،است  برای متام پیامربان و مرسلنی
 است.ی ابعاد وجودی آن گرد دین توحید خالصانهآوردن انسانیت اب مهههدف امام، گرد -2

 .یهیأت علمی انصار امام مهد
 ابوحممد انصاری 

 ه.ق 4194/شوال/42
 :229پرلش 

سبحان در قرآن  دهید: چرا خداوندخمنایید، به این سؤال اپسکنم لطفمی... از مشا خواهشپس از حتیت 
 است؟را به صراحت بیان نفرموده  ی ائمهکرمی موضوع والیت خاصه

َا َولِیُُّكُم الّل َوَرُلولُهُ »خورد مثل: مان میطور مرتب به گوشولی در خصوص آایتی که به جز ) .(1)....«ِإَّنَّ
جزو متشبهات است و از آایت حمکم به  (. این تعابری…این نیست که دوست مشا خدا است و رسول او

هو الذی انزل علیکم الکتاب منه آَيت »است: ها فرمودهرود؛ مهان آایتی که خداوند در مورد آنمشار منی
 .(2)«حمکمات و اخر متشاهبات

ْتَنِ  َو ابِْتغاَء  قُ ُلوهِبِْم زَْیٌغ فَ َیتَِّبُعوَن ما َسشابَهَ  فََأمَّا الَّذیَن ِف»است: تعالی فرمودهحق چننیهم ِْ ِمْنُه اْبِتغاَء اْل
جویی و میل به به سبب فتنه، ها که در دلشان میل به ابطل استآن) .(3)«ََتْویِلِه َو ما یَ ْعَلُم ََتْویَلُه ِإئاَّ اللّ 

 (.داندرا جز خدای منیدر حالی که أتویل آن، کنندمیأتویل از متشاهبات پریوی
 مسلمان؟کند چیست، چه وی مسلمان ابشد و چه غریرا انکاروالیتسؤال دوم: حکم کسی که 

 اب تشکر از مشا.
 عربستان سعودی –فرستنده: قصی السبع  

 اپلخ:

                                                                                                                                                                  
 .77 :مامده -1
ُهَو الَّذي أَنْ َزَل اْلِکتاَب ِمْنُه آَيٌت حُمَْکماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِکت اِب َو » :صورت زیر الترا آورده و درلت آیه بهکننده این گونه آیهلؤال -2

ها د و بعض  ی آی  هان  ه  ا ام الکتابن  د، ای  ن آی  هاها حمکماترا ب  ر س  و َنزل ک  رد بعض  ی از آی  های  ن کت  اب او ال  ت ک  ه) .«ُأَخ  ُر ُمَتش  اهِبات
 .(ندامتشاهبات

 .5 :آل عمران -3
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 بسم الّل الرمحن الرحیم
 و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .

را شرح داده و خدا )نیز آناست و پیامربتصریح منوده ومی بر والیت ائمه طور عمخداوند در قرآن به
چه که آن شارح و بیانگر قرآن است و آن یامرب است؛ و واضح است که پبرای مردم تبینی فرموده

أَنَزْلَنا  وَ »... فرماید: متعال میاست. خدای« حمکمات»نیست بلکه جزو « متشابه»دارد میحضرت بیان
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْیِدمْ إِ  َْكَُّرونَ  لَْیَك الذِّْكَر لِتَُبنیِّ برای  چه راکردمی ات آنرا انزل)... و بر تو قرآن .(1)«َوَلَعلَُّدْم یَ َت

 (.شان بیان کنی و ابشد که بیندیشندیاست برامردم انزل شده
ساخت که چه کسانی برای مردم آشکارکه وفات نیافت مگر پس از آن پیامرب خدا حضرت حممد 

ََي أَی َُّدا الَِّذیَن آَمُنوْا َأِطیُعوْا الّل »ها هستند؛ و این مهان تفسری این سخن خداوند است: اولیا و حجت بر آن
از رسول و از خدا اطاعت کنید و ، ایدای کسانی که امیان آورده) .(2)«ُأْوِل اَْلْمِر ِمنُكمْ  َأِطیُعوْا الرَُّلوَل وَ  وَ 
 (.بریداالمر خویش فرمانولیا

َا َولِیُُّكُم الّل وَ »و نیز:   .(3)«ُهْم رَاِكُعونَ  یُ ْؤسُوَن الزََّكاَة وَ  الَِّذیَن آَمُنوْا الَِّذیَن یُِقیُموَن الصَّالََة وَ  َرُلولُُه وَ  ِإَّنَّ
ند اچنان که در رکوعنند و همخوامیجز این نیست که دوست مشا خدا است و رسول او و مؤمنانی که مناز)

 (.کنندمیانفاق
َن اَْلْمِن َأِو اْْلَْوِف َأَذاُعوْا ِبِه وَ  و»ی: و نیز آیه ِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مِّ ِإََل ُأْوِل اْلَْمِر  َلْو َردُّوُه ِإََل الرَُّلوِل وَ  ََ

و ) .(4)«َرمْحَُتُه ئاَس ََّبْعُتُم الشَّْیطَاَن ِإئاَّ قَِلیال   َفْضُل الّل َعَلْیُكْم وَ  ئاَ  َلوْ  ِمْنُدْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن َیْسَتنِبطُونَُه ِمْنُدْم وَ 
که اگر در آن به کنند و حال آنمیجا فاشرا در مههآن، ها رسدچه امینی و چه ترس به آن، چون خربی

تند و اگر فضل و رمحت خدا نبود، ایفمیرا از آانن درحقیقت امر، کردندشان رجوع میاالمرولیپیامرب و ا
 (.کردیدمهگان از شیطان پریوی می، جز اندکی

جز علی بن ابشد، بهداشته  ی والیت خدا و پیامرباپیهدر میان صحابه هیچ کس نیست که والیتی هم
مانند والیت او است،   منوده که والیت علیدر مواقف متعددی تصریح  یامرب؛ و پ طالبابی

ی صحابی فرمود چه که به بریدهاست آنچننی از آن مجلهی ثقلنی. همشدهله در حدیث مشهور و اثبتاز مج
 منامی:میرا به مشا ارایهو منت آن
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که بر بودم و از او رفتاری انگوار مشاهده کردم. هنگامیدر سفر مین مهراه  یاب عل»گوید: بریده می
شد دگرگون   یامربی پجویی منودم، دیدم چهرهد و از او عیبای  شدم و از علیوارد پیامرب خدا 

آای من نسبت به مؤمنان از خود آانن برتر ! ای بریده« )ای بریده الست اولی ابملؤمننی من انفسهم»و فرمود: 
هر کس من « )من کنت مواله فعلی مواله»فرمود:  ؟( گفتم: چرا ای رسول خدا. پیامرب خدا نیستم

 («.علی موالی او است، موالی اومی
کنم. وی در می اند و من بر تصحیح البانی بسندهمشرده را صحیح علمای عامه این حدیث

است: ی آن گفتهدانسته و درابرهرا صحیحاین روایت 4522ی زیر مشاره 996ص  1الصحیحه ج سلسلة
 «.این حدیث اب این سند به شرط شیخنی صحیح است»

جا مهان ایری او ای حمبت ای در این  ندهند به این که والیت علیرا فریبان مشاگران و شکاکویلأت
آای من « )الست اولی ابملؤمننی من انفسهم»را اب عبارت: آن  مواردی از این دست است چرا که حضرت

اله فعلی من کنت مو »است و پس از آن نیز فرمود: تبینی منوده( مؤمنان از خود آانن برتر نیستمنسبت به
مانند والیت حضرت حممد   (؛ یعنی والیت علیعلی موالی او است، کس من موالی اومیهر« )مواله
 ها سزاوارتر است. سخن در این ابب بسیار طوالنی است و است و او از خود مؤمننی نسبت به آن

 آمد.متعال در جای خودش خواهدخواست خدایبه
 هیأت علمی انصار امام مهدی

 داوند در زمنی متکینش دهد()خ 
 شیخ انظم العقیلی

 هر 4192آخر ذی احلجه/
 :222پرلش 

 است؟را کشتهدارد؟ چه کسی اوواقعیت آای مظلومیت زهرا  -4
 است؟کجا دفن شده  او -2
 اند؟گذاری کردهرا به انم خلفا انمفرزندان خود  چرا ائمه -9
 آورد؟ررا به ازدواج عمر د دخرتش  چرا علی -1

های مشا موکول بدهید زیرا زندگی دینی من و سراجنام آن به اپسخطور مفصل جوابکنم بهمیخواهش
 است، آقای ما.

 فرستنده: نبیل الشمری ر کویت 
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 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم 

 یما .و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسل
اش بر او انهبود که در خدارد و از مجله اسباب و عوامل وفات وی، آزارهایی حقیقت مظلومیت زهرا 

 اش سقط گشت و امام علیشد، جننیشد، هپلویش شکستهبه آتش کشیده اشخانهگاه که دِر رفت؛ آن
 بیعت کند.آوردند ات اب زور و اجبار، اب ابوبکر بن ابی قحافه را دست بسته بریون 

گرفت، سالم خدا بر می ها کنارهبود و از آنات زمان وفاتش نسبت به ابوبکر و عمر خشمگنی  زهرا
 است:او ابد! این روایتی است که خباری در صحیح خود آورده

را  و عباس نزد ابوبکر آمدند و ارثی  شده که گفت: فاطمهاز عایشه نقل: »9ص  0صحیح خباری، ج 
در فدک و سهم خیرب آن   بود طلب کردند. آن دو، زمنی پیامربابقی مانده خدا  که از رسول

گذارمی، آنچه ما ارث منی :شنیدم که فرمود  ها گفت من از رسول خدارا خواستند. ابوبکر به آنحضرت
کنم  یمن خدا قسم رهاکنند. ابوبکر گفت: بهمیاز این مال استفاده است. آل حممد گذارمی صدقهمی

از ابوبکر دوری   را اجنام دهم. راوی گوید: فاطمه داد جز این که مهاناجنام  خداکاری را که رسول
 «.نکرد ات از دنیا رفتگزید و هرگز اب او صحبت

، ی تن من استفاطمه اپره»فرمود:   در حق فاطمه  یامرباست که پکه اثبت شدهدر حالی
مرا ، چه او را بیازاردآن، ی تن من استفاطمه اپره»، (1)«استبه خشم آوردهکس او را به خشم آورد مرا هر

 .(3)«راضی، خاطر رضای توشود و بهخاطر خشم تو خشمگنی میخداوند به»، (2)«کندمیآزرده
 شد.اب درد و خشم و مظلومیتش در بقیع به خاک سپرده  زهرا

ها اوصیای پیامرب خدا این است که آن« خلفا»م انبه گذاری فرزندان حضرت زهرا اما دلیل انم
هستند و این موضوع در رواایت  طالب و جانشینانش پس از پدرشان علی بن ابی حضرت حممد 

ی این رواایت حدیث ثقلنی است: است. از مجلهاند اثبت شدهصحیح بسیاری که علمای عامه روایت کرده
 كتاب اآلخر، من أعظم أحدمها بعدي؛ تضلوا لن به إن متسكتم ام فیكم اترك إين»فرمود:  پیامرب خدا 

                                                                                                                                                                  
 .التآورده 501ص « مناقب قراب  رلول الل»ابب  2آن را خباری در صحیحش جلد  -1
 .التآورده 020ص « فضامل فاطمه»ابب  5را مسلم در صحیحش جلد  آن -2
َّمم ع  ،هیثم ی ؛035   013ص  0ج  :معج م کب ري ،طَبان ی ؛072و  079ص  9ج  :مس تدرک و ص ححه ،حاکم نیشابوری -3

ص  05ج  :کن  ز العم  ال  ،متق  ی هن  دی ؛ال  تطَبان  ی اب ل  ند حس  ن روای  ت کرده :ال  تی آن گْتهو درابره 519ص  9ج  :الزوام  د
000   92593. 
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ختلفوين  كیف فانظروا احلوض عليَّ  یردا حىت یتفرقا ولن بیيت أهل وعرتيت األرض السما  إىل من ممدود حبل اللّ 
؛ هرگز گمراه خنواهید شد، گذارم که مادام که مشا به آن متسک جوییدمن در میان مشا چیزی می) (1)«فیهما

شده از آمسان به زمنی است و دیگری عرتت  ای کشیدهکتاب خدا رشته؛  ها بزرگرت از دیگری استیکی از آن
ببینید بعد از . شوند ات بر سر حوض بر من وارد شونداین دو هرگز از هم جدا منی. که اهل بیت من هستند

طور که در ها است مهانرزندان آن( و عرتت در اینجا علی، فاطمه و فکنیدها چگونه رفتار میمن اب آن
 است.حدیث صحیح و مشهور کسا  بیان شده

و لن یتفرقا )ی ثقلنی است که فرمود: درابره  یامربورزد، سخن پچه که بر این معنا اتکید میو آن
ا ه(. یعنی آنشوند ات بر سر حوض بر من وارد شوندو این دو هرگز از هم جدا منی) (حتی یردا علی احلوض

ها.  ها متسک جست، نه فقط به یکی از آناب هم و مهراه هم هستند ات روز قیامت و نیز ابید به هر دوی آن
است، اکنون ابید برای ما یکی از زانن پیامرب را در این تفسری کرده  یامربکسی که عرتت را به زانن پ

است که ضح است. بلکه هیچ کس نگفتهزمان بیاورد ات ما به او متسک جوییم که البته بطالن این مطلب وا
واجب است؛ و کسانی که در جنگ مجل به عایشه اقتدا کردند، به بریاهه رفتند و   متسک به زانن پیامرب

اب امام زمان خود جنگیدند و در دنیا و آخرت جزو زاینکاران شدند. سخن در این ابب بسیار است و این 
 مقام را گنجایش آن نیست.

است و به دخرتش را به ازدواج عمر در آورده، موضوعی است که اثبت نشده  یکه عل  اما این قضیه
نسبت به  ترین فرد پس از رسول خدا ی خالفت و این که شایستهفرض هم اگر اثبت شود، به مسئله

 چه کسی است، ارتباطی ندارد. دخرت علی
 طیب و طاهرینش هدایت فرماید.خداوند مشا را برای ایری پیامرب مصطفی و عرتت او اهل بیت 

 و احلمد لّل وحده.
 انصار امام مهدی هیأت علمی

 )خداوند در زمنی متکینش دهد( 
 شیخ انظم العقیلی

 ه.ق 4192آخر ذی احلجه/
 :227پرلش 
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 بسم الّل الرمحن الرحیم 
م که مشا مهدی منتظر آور شد، امیان میها دادهای به آناوال : من دو سؤال دارم، و اگر اپسخ قانع کننده

 هستی.
)و ما بینهما و ای ی کرمی خبشی را اضافه کردهسؤال اول مربوط به آیت الکرسی است؛ که مشا به این آیه

. آای مشا اقرار داری به این که چننی کاری حتریف قرآن کرمی است و حتریف ای به زایدت ما حتت الثری.... اخل(
 است ای به نقصان؟

ی ما عایشه اّم املؤمننی و نیز تکفری او و ابوبکر، عثمان، عمر و دیگر به سّب سیدهسؤال دوم مربوط 
است. در است و حال آن که خداوند سبحان در قرآن او را مربا ساخته گویی به عایشهصحابه و دشنام

که خدا   چهاست که اب آنکنید، قرآن منبع مشا است. پس حال چگونهعقیده و شریعتی که از آن پریوی می
اید در حالی که قرآن به شریعت و داینتی که مشا بر آن هستید، است، سر خمالفت برداشتهدر کتابش آورده

 کند؟هدایت منی
 اب تشکر

 اردن –فرستنده: امحد خالد حممود حرحشه  

 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم

 ة و املهدینی و سلم تسلیما .احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئم
است، و این موضوع نزد اهل به قرآن چیزی اضافه نکرده و چیزی از آن کم ننموده امحد احلسن سید 

من در میان مشا چیزی »ها فرمود: ی آندرابره  است؛ مهان اهل بیتی که پیامرباثبت شده  یتب
؛  ها بزرگرت از دیگری استیکی از آن؛ مراه خنواهید شدمادام که مشا به این دو دست ایزید هرگز گ؛ گذارممی

این دو . شده از آمسان به زمنی است و دیگری عرتت که اهل بیت من هستندای کشیدهکتاب خدا رشته
 .(1)«شوند ات بر سر حوض بر من وارد شوندهرگز از هم جدا منی

ها اترک گوید و نه آنها را ترک میها است؛ نه قرآن آنعرتت، مهان ِعدل )مهتا( است و قرآن اب آن
ها اخذ اند. این آیه )آیت الکرسی( به مهنی صورت از ایشان آمده و این قرائتی است که از آنقرآن
است در حالی که در این شدههایی وجود دارد که برای مسلماانن پذیرفتهاست. کما این که قرائتشده

 کند.شود، و اب این حال کسی اعرتاض منیها، حروف ای کلماتی کم و زاید میقرائت
                                                                                                                                                                  

 .035ص  7ج  :مسند امحد -1
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است. از مجله رواایتی صحیحی  اما زایدت ای نقصان در قرآن کرمی، موضوعی است که برای مشا اثبت شده
 که مشا دارید:

بود: پیامرب عمر بن اخلطاب قرآنی در آغوش غالمش ایفت که در آن آمده»گوید: ی متیمی میحباله -4
ها است، و زاننش مادران مؤمنان هستند. عمر به او  سزاوارتر است و او پدر آنبه مؤمنان از خودشان 

کنم، و این در مصحف ای غالم آن را )از مصحف( حذف کن. گفت: به خدا سوگند حذفش منی گفت:
ابی بن کعب است. عمر به سراغ ابی بن کعب رفت و )او به عمر( گفت: مرا قرآن مشغول داشته و تو را 

این حدیث را  221ص  6البوصریی در احتاف اخلریه املهره بزوائد املسانید العشره ج «. ابزار!معامله در 
ابن حجر عسقالنی هم «. سند روایت به شرط خباری صحیح است»است: ی آن گفتهصحیح مشرده و درابره

یت به شرط سند روا»است: اش چننی گفتهآن را صحیح مشرده و درابره 419ص  1در املطالب العالیه ج 
 «.خباری صحیح است

یکی از آایتی که خداوند انزل  »... کند که گفت: خباری در صحیحش از عمر بن اخلطاب نقل می -2
رجم را جاری   بند به آن شدمی. رسول خدا کرده، آیه رجم است. ما آن را خواندمی و درک کردمی و اپی

، و ترس آن را دارم که اگر زمان به درازا بکشد، کسی کرد و ما نیز پس از او آن را عمل کردمی و رجم کردمی
است،  امی، و اب ترک واجبی که خدا انزل کردهی رجم را در کتاب خدا نیافتهبگوید: به خدا سوگند ما آیه

گمراه شوند. رجم در کتاب خدا حق است، بر هر زن ای مردی که زان کند و حمصن ابشد؛ البته اب قیام بینه ای 
ان ئاسرابوا عن آابمکم بود: خواندمی این آیهای اعرتاف زانکننده. یکی از آایتی که در قرآن میشدن حامله

مبادا از پدران خود ) .....فانه کْر بکم آن سرابوا عن آابمکم او ان کْرا  بکم آن سرابوا عن آابمکم
 ....(«.زیرا این کفر است که از پدران خود روی بگردانید، روی بگردانید

بودند گرد آورد  ابوموسی اشعری قاراین بصره را که حدود سیصد مرد»گوید: مسلم در صحیحش می -9
و به آانن گفت: مشا برگزیدگان و قاراین اهل بصره هستید. قرآن را تالوت کنید. مبادا زمان بر مشا به درازا  

بودند را قساوت گرفت. ما  مشا های کسانی که پیش ازطور که قلبهایتان را قساوت گرید، مهانکشد و قلب
کردمی ولی دانستیم قرائت میی برائت شبیه میبودن و شدت داشنت به سورهای را که در طوالنیمهواره سوره

لو کان البن آدم واداین من مال مشا آن را به فراموشی سپردید، و تنها از آن سوره این آیه را به اید دارم: 
بود، در پی دشت سوم اگر آدمی را دو دشت پر از مال) میأل ابن آدم اال تراب البتغی وادای  اثلثا  و ال

 کردمی که آن را شبیه یکی ازای را قرائت می(. ما سورهکندمیرفت؛ و درون آدمی را تنها خاک پرمی
ای ایها : اید، و تنها از آن سوره این آیه را به خاطر دارمدانستیم و مشا آن را فراموش کردهمسبّحات می

آورندگان! ای امیان) الذین آمنوا ِل تقولون ما ال تفعلون فتکتب شهادة فی اعناقکم فتسألون عنها یوم القیامة
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ی اتن گواهی نوشته شود و به روز قیامت درابرهآورید ات بر گردنبندید بر زابن میچه را که به کار منیچرا آن
 («.آن مورد ابزخواست قرار گریید

کردمی: ای ما این گونه قرائت میعمر به عبدالرمحان بن عوف گفت: آای ندانسته»مسور بن خمرمه:  از -1
در راه خداوند جهاد کنید آن گونه که «. )جاهدوا فی الّل حق جهاده فی آخر الزمان کما جاهدمت فی اوله»

ان گفت: ای امریاملؤمننی، عبدالرمح (.در آخر الزمان حق جهادش است مهان گونه که در ابتدا جهاد کردید
 .(1)«چه زمانی است؟ عمر گفت: هنگامی که بنی امیه، حاکمان و بنی مغریه، وزیران ابشندنااین آخرالزم

ای به این صورت نبود: آای قبال  آیه»از مسور بن خمرمه که گفت: عمر به عبدالرمحان بن عوف گفت:  -2
را پیدا نکردمی. عبدالرمحان گفت: جزو آایتی است که از قرآن ؟ ما که آن «ان جاهدوا کما جاهدمت اول مره»

 .(2)«استحذف شده
ای کسانی غری از این دو؟! و اینها  است؟ خدا ای پیامرببه نظر مشا چه کسی این آایت را حذف کرده

 منابع و صّحاح مشا است، نه منابع ما!
اب آن موافقیم، اما حق و اهل حق را اب  پذیرمی و نهدر خصوص سب و دشنام نیز ما این کار را نه می

 سازمی.دارمی و روشن میدلیل شرعی اخالقی بیان می
 خداوند مشا را بر هر خریی موفق بگرداند!

 انصار امام مهدی هیأت علمی
 )خداوند در زمنی متکینش دهد( 

 شیخ انظم العقیلی
 ه.ق 4192حمرم احلرام /

 :222پرلش 
کیست و او چگونه در این زمان خود را به عنوان امام نصب  امحد احلسن  کنم توضیح بدهید: خواهش می

دانیم میانی بعد از صیحه خروج ی ما میاست؟ و چطور مدعی شده که میانی است و حال آن که مههکرده
 کند؟می

 لبنان –فرستنده: بنت الرسول  
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 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم 

نعمائه، و صل الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما   احلمد لّل علی بالئه و علی عظیم 
 کثریا .
است، کند که )در رواایت( وارد شدهمهان میانی موعود است، و میانی به امام مهدی دعوت می  یدس

 ی حضرت است و هم وصی او.بنابراین او، هم فرستاده
 ورت زیر است:بود و اما تفصیل آن به صطور خالصهاین به

 و پیامرب خدا . ای ااباحلسن صحیفه و دواتی حاضر کن»... است: در روایت مقدس چننی آمده
ها بود و پس از آنای علی پس از من دوازده امام خواهند: وصیتش را امال فرمود ات به این جا رسید که فرمود

دهد ات آجنا  سپس حدیث را ادامه می و« ...ای علی تو خنستنی دوازده امام هستی، هستند  یدوازده مهد
تسیلم کند و ایشان دوازده  مستحفظ از آل حممد ، حممد، آن را به فرزندش و حسن »که فرمود: 

خالفت را به ، پس اگر وقت وفاتش رسید. ابشدبعد از او می ابشند و سپس دوازده مهدیامام می
و ، انمی مانند انم من و انم پدرم که عبدالّل و امحد است، فرزندش خنستنی مهدینی تسیلم کند که سه انم دارد

 .(1)«ابشدآورنده میانم سوم مهدی است و او اولنی امیان
اولنی امحد آورنده به او است. این که و وصی او و اولنی امیان مهان پسر امام مهدیامحد بنابراین 

هور، حضورش موجود و امیان او به امام مهدی آورنده به او است مستلزم آن است که وی در زمان ظامیان
 اصحاب او ابشد. 949قبل از امیان 

خروج سفیانی و میانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و »است که فرمود: نقل شده از امام ابقر
به هر سو که بنگری . های تسبیح یکی پس از دیگری خواهند آمددرست مانند دانه؛ بودیک روز خواهد

پرمچی از پرچم میانی . ها درافتدوای به حال کسی که اب آن. بودوحشت و اضطراب خواهد ترس و
هنگامی که . کنداتن دعوت میمهان است زیرا او مردم را به صاحب، پرچم هدایت. تر نیستگرهدایت

کرد به   هنگامی که میانی خروج. شودفروخنت سالح بر مردم و بر هر مسلمانی حرام می، میانی خروج کرد
هر  . جایز نیست، گردانی از آن برای مسلماناپخیز چرا که پرچم او پرچم هدایت است و روی سوی او به

 .(2)«کندخواند و به راه مستقیم دعوت میمی کس که چننی کند از اهل آتش است چرا که میانی به حق فرا
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. هر کس که چننی کند از اهل رویگردانی از آن برای مسلمان، جایز نیست»مل کن: در این مطلب أت
شود شخصی بر مردم حجت این به معنی آن است که میانی، صاحب والیت اهلی است. منی«. آتش است

ها از او، ایشان را به جهنم وارد کند حتی اگر مناز خبوانند و روزه بگریند، ای که رویگردانی آنابشد به گونه
اصحاب والیت اهلی از انبیا  و فرستادگان  ایناننش ابشد؛ مگر این که آن شخص از جانشینان خدا بر زمی

 ابشند.و ائمه و مهدینی می
خداوند شرم ندارد عذاب کند امتی را که »است که فرمود: نقل شده  از ابوعبدالّل امام جعفر صادق

خداوند شرم و ، ها نیکو و اپکیزه ابشدحتی اگر کارهای آن، اند که از جانب خدا نیستبه امامی گرویده
ها ستمگرانه و  حتی اگر کارهای آن، اند که از جانب خدا استدارد عذاب کند امتی را که به امامی گرویده

 . در مهان صفحه از کتاب کافی رواایت دیگری در مهنی معنا وجود دارد.(1)«گنهکارانه ابشد
او امامی عادل از جانب خداوند  مادام که انفرمانی نسبت به میانی، آتش را به دنبال داشته ابشد، یعنی

 متعال است.
فراخواندن به حق و راه مستقیم ای صراط «. کندخواند و به راه مستقیم دعوت میمی زیرا او به حق فرا»

زند ات اب آن مردم را به ابطل درآورد ای از مستقیم، به این معنا است که از این شخص خطا و اشتباهی سرمنی
است؛ و به این معنا، این قید ای وی معصوم و بر عصمت او نص وارد شده حق خارج گرداند؛ یعنی

حمدودیت، در مشخص شدن شخصیت میانی قابل قبول است. در نظر گرفنت هر معنای دیگری برای این 
کند زیرا در این فایده می(، این کالم را بیکندخواند و به راه مستقیم دعوت میاو به حق فرامیسخن )

 ها به دور است!ماند و این از ساحت آنی شخصیت میانی، حد و قیدی ابقی منیصورت، برا
ق ا لَِّما اند: آایت قرآن بر این معنا اتکید ورزیده ْعَنا ِكَتااب  أُنِزَل ِمن بَ ْعِد ُموَلى ُمَصدِّ قَاُلوا ََي قَ ْوَمَنا ِإَنَّ َسَِ
ِْْر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم * ق  مُّْسَتِقیم  بَ نْیَ َیَدْیِه یَ ْدِدي ِإََل احْلَقِّ َوِإََل َطرِی ََي قَ ْوَمَنا َأِجیُبوا َداِعَي الّل َوآِمُنوا ِبِه یَ ْغ

ْن َعَذاب  أَلِیم   های کتاب،  ما کتابی شنیدمی که بعد از موسی انزل شده، ای قوم ما: گفتند) (2)َوُيُِرُْكم مِّ
کننده به خدا را اپسخ   این دعوت، ای قوم ما* منایدکند و به حق و راه راست راه میپیشنی را تصدیق می

 (.امان دارد اتن را بیامرزد و مشا را از عذابی دردآور درگویید و به او امیان بیاورید ات خدا گناهان
ابشد(، و ابشد )دارای نص میاکنون بر ما روشن شد که میانی حجتی است که عصمت او منصوص می

ها دوازده شوند که آنوصیت که پیشرت ذکر شد، به ما معرفی و شناسانده میی روایت ها به وسیلهحجت
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است و امحد ساز امام مهدی است. این مطلب که وی فرزندش، امام و دوازده مهدی هستند، و میانی زمینه
 ی.بیاب رشان کندخداوند حفظرهای انصار توانی در کتابنیز برخی دالیل دیگر بر این حقیقت را می

ی امام مهدی مهان میانی و مهان وصی و فرستاده امحد احلسن برای این که مطمئن شوی که سید 
است که: در حدیثی طوالنی روایت کرده است، به این روایت دقت کن: حممد بن فضل از امام رضا 

حاضر ، ودندبس جالوتأها جاثلیق انصاری و ر حضرت در بصره در جملس بزرگی از علما که در میان آن»
جاثلیق  ؟ استداللتی نیاورده رو به جاثلیق کردند و فرمود: آای اجنیل بر نبوت حممد  امام رضا . شد

دانی مرا از السکته در سفر سوم که مشا می: حضرت فرمود. شدمیآورد ما منکر آن منیاگر داللت می: گفت
امام رضا . ما جایز نیست آن را آشکار کنیم ابشد و برایهای خدا میانمی از انم: جاثلیق گفت. خرب ده
 و پس از آن که امام )... انم حممد است، اگر از مشا اقرار گرفتم که این: فرمود چه را که در آن

به : گفتند رس جالوتأیعنی جاثلیق و ر – آن دو( آمده بیان منود ی حضرت رسول اجنیل و تورات درابره
ما عرضه کرد که امکان رد کردن ای اپسخ دادن به آن وجود نداشت مگر اب انکار خدا سوگند او چیزهایی بر 
توانیم به صحت آن اقرار  مهگی به او اقرار کردند ولی ما منی  موسی و عیسی، و رد اجنیل و تورات و زبور

و شک دارمی که  توانیم این گونه اقرار کنیمما منی؛ ها استکنیم که این حممد مشا مهان حممد مذکور در کتاب
 .این حممد مشا مهان حممد است

آای خداوند از قبل ای بعد، از آدم ات این حلظه . اب شک و تردید بر من احتجاج کردید: حضرت فرمودند
استدالل به این . وجه(1)«اخل.... پس در اپسخ درماندند؟ است که انمش حممد ابشدپیامربی را مبعوث کرده

اثلیق نصاری و راس جالوت یهودی بر این که نبوت پیامرب اکرم حضرت حممد بر ج روایت: امام رضا 
 کند و دلیل آن حضرت بر اثباتش این است که انم شریف پیامرب در  است حماجه میاثبت شده

ها بیان است را برای آندر آن آمده  یامرباست و حضرت جاهایی که اسم پها آمدههای خود آنکتاب
آید، موضوعی کنند که درج پیامربی به اسم حممد که در آخرالزمان مینیز نزد حضرت اقرار می هادارد. آنمی

ها اب وجود چننی است که قادر به انکار آن نیستند مگر این که اجنیل، تورات و زبور را رد کنند. لیکن آن
ها دارند؛ یعنی آنمی است شک و تردید روا اقرار و اعرتافی، در این که مقصود، مهان پیامرب اسالم 

توانند صرفا  به این دلیل که گویند منیها میورزند؛ آنپذیرند ولی در مصداق، شک و گمان میمفهوم را می
 است، به او اقرار کنند.« حممد»، اسم پیامرب خدا حضرت حممد

دهد یعنی می ها رااپسخ آن« اب شک و تردید بر من احتجاج کردید»اب عبارت   در اینجا امام رضا
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سازد، اثر میمشا دلیل اجیابی ندارید و دلیل مشا صرفا  سلبی است. سپس مهنی دلیل سلبی را نیز بر ایشان بی
است که آای خداوند از قبل ای بعد، از آدم ات این حلظه، پیامربی را مبعوث کرده»اب این سخن خود که فرمود: 

 شود.شان نقش بر آب مینند و شبهات واهیمامیها از جواب درو آن« انمش حممد ابشد؟
ات امروز بررسی کنید؛ آای در  گوید اتریخ را از زمان آدم ها میبه عبارتی دیگر به آن امام رضا 

است؟ پس اگر ایبید که ادعا کرده ابشد از جانب خدای متعال مبعوث شدهآن مردی به اسم حممد می
مهان پیامرب مقصود است که در   ای ندارید جز این که اقرار کنید پیامرب ماهچار  رایبیدو قطعا  منیررنیافتید 
 است.های مشا ذکر او به میان آمدهکتاب

طبیعتا  ما ابید مهواره این نکته را متذکر شومی که آمدن انم رسول خدا در کتب اداین اهلی سابق، بر سبیل 
به ازای احتجاج به وصیت بر پیامربِی حضرت حممد است. ما  بودهنص بر آن حضرت و وصیت منودن به او

و روش اثبات برای درستی ادعا کننده که مهان هدف مورد نظر است، تکیه بر اتریخ است که شهادت 
استدالل توانیم بُعد مهم دیگری بهدهد به غری از صاحب وصیت مدعی دیگری وجود ندارد. به عالوه میمی

کامل  دانیم احتجاج امام رضا ایبیم، زیرا میکه به روشنی از آن درمیاضافه کنیم؛ موردی   امام رضا 
ای است که نه از پیش روی و نه از پشت سر، ابطل به آن راه ندارد؛ چرا که این و صحیح و به گونه

گوید جز وحىي كه )از مبدأ اعلى( به گوید و آنچه مىاحتجاج از آِن مردی است که سخن از روی هوا منی
 شود، نیست.قا  مىاو ال

کنیم که: اگر جاثلیق و راس جالوت در اپسخ به حال که این مطلب را دانستیم، این پرسش را مطرح می
، سابقه ندارد کسی ادعا کرده ابشد که او مهان شخص ذکر شده در  «آری»گفتند: می امام رضا

 واند آن را ادعا کند.شود که شخصی در روزگار بعدی بتهای ما ابشد ولی این مانع منیکتاب
 کرد؟نتیجه میاثر و بیرا بی گومی: آای این اپسخ احتمالی، استدالل امام رضامن می

دارد کامل و صحیح است و در این قضیه کسی شک روا منی پیشرت گفتیم که احتجاج امام رضا 
 و به حقیقت امامت جاهل ابشد.  مگر آن که به حقیقت امام رضا

توانیم درکی از احتجاج آن دارد، می هی که اعتقاد اتم به درستی احتجاج امام رضا از چننی دیدگا
است این حقیقت را بیان مناید که وصیت را خواستهحضرت به دست آورمی به این صورت که حضرت می

دانیم که جواب تواند ادعا کند و نه کس دیگر؛ و بر اساس این انگاره، میفقط و فقط صاحب آن می
ی منطق تردید کند بلکه در واقع چیزی نیست جز ادامهرا نقض منی  تمالی )فوق( استدالل امام رضااح
 اپیه و غریمستند بر دلیل حقیقی اجیابی.بی

کند، و حتی نص های سلیم ضرورت قطعی حفظ وصاایی پیامربان را درک میواقعیت آن است که عقل
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اعالن و مدعیان دروغنی حمفوظ مباند؛ زیرا فرض وجود داشنت این کاری جها، ابید از دستاهلِی وارد بر آن
ی ورود شک ها بتواند خود را جا بزند، دروازهها ای نص اهلی بر آنامکان که جاعل اوصیای انبیا  و حجت

پس از حتقق فرض جعل هویت –گاه کند و آنطور کامل ابزمیها را بهها و قلبو خطر آن در عقل
است من نبی ای وصی هستم اطمینان ایبد و به این تواند به کسی که مدعی شدهان هرگز منیانس –دروغنی

شود، و این خالف فرض جویند ساقط میتر که به آن احتجاج میترتیب آن حجت خنستنی و مستحکم
 است.

 و بر مشا ابد این رواایت:
مردی از اهل بیتش از مشرق خارج ، قبل از از مهدی.... »است که فرمود: نقل شده از امریاملؤمننی

کشد و به مست بیت املقدس حرکت کشد و میمی، گریدشود و مششری را مدت هشت ماه بر دوش میمی
. بنابراین مردی از اهل بیت مهدی، قبل از امام خروج (1)«رسد مگر این که مبریدو به آجنا منی، کندمی
 کند.می

اب او بنی رکن »فرمود: ی مهدی میشنیدم که درابره یامرب خدااست که گفت: از پاز حذیفه نقل شده
. این روایت را (2)«های او استانم انمش امحد و عبدالّل و مهدی است و این هر سه، شودو مقام بیعت می

 اب روایت وصیت مقارنه کن.
شود هالک می است و دعوت، ابید قبل از آن صورت بگرید، ات هر کهالبته خروج، یک حرکت مسلحانه

 ماند اب دلیلی زنده ماند.اب دلیلی هالک شود و هر که زنده می
کند ات اب سفیانی جبنگد، و سفیانی در است، نه بعد از آن؛ میانی خروج میبدان که خروج قبل از صیحه

 گردد.کند یعنی قبل از رمضان که صیحه در آن هنگام حادث میماه رجب خروج می
 سا در صیحه بدا  حاصل شود و اتفاق نیفتد.عالوه بر این، چه ب

است: ضریس گفت: ابوجعفر امام آمده 212ی حممد بن حسن الصفار ص در بصائر الدرجات نوشته
 ؟کنیتو چه می، شود حادث نگشتاگر صدایی که به مشا گفتیم حادث می»فرمود:   حممد ابقر

به خدا سوگند این مهان »گردامن. گفت: فرمود: گفت: گفتم: به خدا سوگند آن را به فرمان تو منتهی می
 «.و اب دستش به گلویش اشاره فرمود« تسلیم است و گرنه ذبح
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 ابوحممد انصاری
2/1/2242 

 :225پرلش 
ها مطلبی خواندم که قلبم را به درد بودم. از یکی از مراکشیگو مشغول گشت و گذارودر اتالرهای گفت

شود ی زراره گفته میها واداشت. آای آنچه که درابرههایی شدید اب آنشآورد و مرا به مباحثات و کشمک
 ها اپسخ خواهم داد:ها به آنآورم زیرا اب مهنیصحیح است؟ من عنی متنش را می

«( سبسن»شده و گفته« سنسن)»بود و جدش ای نصرانیاست: زراره از خانوادهشیخ طوسی گفته -4
 (1)است.کردهبوده که برای بنی شیبان کار می ی رومیرش بردهاست. پدبوده یک راهب نصرانی

.... ات آجنا که گفت: وقتی خارج در مورد تشهد از ابوعبدالّل پرسیدم»است: زراره کسی است که گفته
 (2).«شود)ابد معده( و گفتم: هرگز رستگار منی« ضرطه زدم»شدم در ریشش 

ام بر زابن شنیده  چه را که از امام صادقند اگر متام آنبه خدا سوگ»است:  چننی زراره گفتههم
 (3).«بیاورم، مردان قوی نیز به دار آوخیته خواهند شد

گفت: خدا رمحت کند ابوجعفر را، و اما جعفر، در دِل نسبت به او گوید شنیدم زراره میابن مسکان می
ننی بگوید؟ گفت: به خاطر این که )کدورتی( است. به او گفتم: چه چیز ابعث شده زراره چ« لفتة»

 (4)است.هایش را برمال کردهابوعبدالّل زشتی
 ی زراره:سخنان ابوعبدالّل درابره

 .(5)«خدا لعنت کند زراره را»ی او گفت: و به مهنی دلیل ابوعبدالّل درابره -2
رف کوچکی که خاندان خداوندا! جهنم را به وجود نیاوردی مگر ظ»است: چننی ابوعبدالّل گفتههم -9

 «.اعنی بن سنن بزرگش کنند
 .(6)«خدا لعنت کرد برید را، خدا لعنت کند زراره را»ابوعبدالّل گفت:  -1
 .(1)«مرید مگر سرگردان و حریان، لعنت خدا بر او ابد!زراره منی»است: چننی گفتهو هم -2
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الّل او جزو کسانی است که خداوند متعال این زراره بن اعنی است، و »است: و نیز ابوعبدالّل گفته -6
و ) (2)َوَقِدْمَنا ِإََل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمل  َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنُثور ا است:ها را توصیف کردهدر کتاب عزیزش آن

 .(3)«(اند پردازمی و مهه را چون ذرات خاک بر ابد دهیمبه اعمالی که کرده
ها دهند و در روز قیامت به آنگریند سپس آن را پس مین را عاریت میقومی امیا»است: و گفته -5

 .(4)«ها استشود. یقینا  زراره بن اعنی از آنگفته می« معارون»
اش مناز خنوانید. به او  اگر بیمار شود، درمانش نکنید و اگر مبرید، بر جنازه»است: چننی گفتههم -0
راره از یهود و نصارا شریرتر است و کسی است که گفته، خداوند شد: زراره؟ اب تعجب گفت: آری، ز گفته

است، خداوند زراره را ذلیل کند. و گفت: زراره در امامت من شک کرد، پس از خدای من طلب گانهسه
 .(5)«خبشش منود

نی است و در امامت ابوعبدالّل شک داشته ابشد، و او مهابوده ی نصرانیحال اگر زراره از یک خانواده
شود، پس دیگر توقع است که هرگز رستگار منیاش گفتهاست که گفته در ریش ابوعبدالّل ضرطه زده، و درابره

 دارمی او چه خدمتی به دین اسالم عرضه بدارد؟!
صّحاح شیعه پر است از احادیث زراره، و او در صدر راواین قرار دارد. او کسی است که بر اهل بیت 

است؛ هایی در اسالم نیاوردههایی وارد منود که کسی مهانند او چننی بدعتبدعتدروغ بست و در اسالم 
است. هر کس به صحاح شیعه رجوع کند، مصداق این سخن را ابوعبدالّل نیز به این مطلب اشاره کرده

 است.است که ابوعبدالّل این دو را لعن منوده« برید»ایبد و مثل و نظری او می
دهیم که از مهمرتین موارد مذهب او ای دلیل بر عدم ر دامان متام شیعیان قرار میهایی که ما دپرسش

 ی او است:صدق عقیده
گرید که در ریش چطور شیعه ادعای حمبت آل البیت دارد و حال آن که دین خود را از کسی می

 است؟ابوعبدالّل ضرطه زده
 است؟بوعبدالّل شک کردهگرید که در امامت اچگونه شیعه دین خود را از مردی می

زنند و به دست خودشان از بدن خون گریند و خود را میچگونه شیعیان در حزن و اندوه ابوعبدالّل می
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کنند که در امامت ابوعبدالّل سازند و حال آن که از سوی دیگر، دین خود را از مردی اخذ میجاری می
 است؟شک کرده

 است؟گریند که ابوعبدالّل او را لعنت کردهمیچگونه شیعیان دین خود را از مردی 
 کنند؟های مسیحی اخذ میچگونه شیعیان دین خود را از فرزندان راهب

 عربستان سعودی –فرستنده: حسنی القالف 

 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم 

 سلیما .احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم ت
است است و ائمه ما را به اخذ احادیثی که او روایت کرده ترین اصحاب ائمهترین و عادلزراره از واثق

 اند. این مشا و این برخی از این رواایت:دستور داده
: از ابی العباس فضل بن عبدامللک: شنیدم ااب عبدالّل 411-419ص  25وسائل الشیعه )آل البیت( ج 

آیند: برید بن معاویه العجلی و زراره ترین مردم نزد من به حساب میچهار نفر هستند که حمبوب»فرماید: می
 «.ترین مردم نزد من هستندبن اعنی و حممد بن مسلم و االحول. اینها چه زنده ابشند و چه مرده حمبوب

خن ما را گر سا »در حدیثی به فیض بن خمتار فرمود:   ابوعبداللّ »گوید: مفضل بن عمر می
ی او پرس و به مردی از اصحابش اشاره فرمود. اصحاب ما درابره «خواهی پس بر تو ابد بر این شخصمی

 «.و جو کردند، گفتند: او زراره بن اعنی است
خدا رمحت کند زراره بن اعنی را! اگر زراره و »فرمود:  از ابراهیم ابن عبد احلمید و سایرین: ابوعبدالّل 

 «.بودمندرس و ضایع شده  دند، احادیث پدرمامثال او نبو 
را احیا نکرد به  کسی ذکر ما و احادیث پدرم »فرمود:  از سلیمان بن خالد: شنیدم ابوعبدالّل 

جز زراره و ابوبصری لیث مرادی و حممد بن مسلم و برید بن معاویه عجلی. اگر اینان نبودند هرگز کسی این 
بر حالل و حرام خدایند. آانن   د. اینان حافظان دین و امینان پدرممنو )احادیث( را استنباط منی

 «.گریان به سوی ما در دنیا و آخرتندسبقت
زراره و ابوبصری و حممد بن مسلم از  »فرماید: می از عبیده بن حّذا  که گفت: شنیدم ابوعبدالّل 

ُأولِئَك اْلُمَقرَّبُوَن ِف * لسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ َو ا است:ها فرمودهی آنکسانی هستند که خداوند متعال درابره
 (.اینان مقرابنند، اندبودند و اینک پیش افتادهها که سبقت جستهآن) (1)َجنَّاِت النَِّعیمِ 
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ها از شّر طاغوتیان دمشنان آل آن حفظاست و اب هدف اما رواایت در ذّم زراره و امثال او، حممول بر تقیه
بود   یتاست؛ یعنی از مهان کسانی که هر فردی که از مقرابن و نزدیکان اهل البت گرفتهصور  حممد 
اند و غرض از به این مطلب تصریح منوده ساختند. ائمهافکندند ای آواره میکشتند و به زندان میرا می

 اند.ینی فرمودهاند را تبلعن و مذمتی که برای برخی از اصحاب ثقه و مورد اعتماد خود به کار برده
 خداوند مشا را به هر خری و فالحی موفق بدارد!

 هیأت علمی انصار امام مهدی
 )خداوند در زمنی متکینش دهد( 

 شیخ انظم العقیلی
 ه.ق 4192حمرم احلرام /

 

 :223پرلش 
 السالم علیکم و رمحة الّل و برکاته 

ام و مهچنان در مورد اتزگی این دعوت را شنیدهقبل از این که سؤاِل را مطرح کنم، مایلم بگومی که من به 
آن مشغول حتقیق و بررسی هستم. قبل از این که اینها به گوشم خبورد، سؤاالت زایدی در ذهن داشتم و پس 
از آن که بر این دعوت اطالع ایفتم، برخی اشکالتی که داشتم حل شد، مثل این که دوازده مهدی چه  

 کسانی هستند.
گریند سؤالی دارم. روایت این است: از ااب ی آن اشکال میایتی که خمالفان دعوت به وسیلهی رو اما درابره

و قائل میرق بقوله انه یتعدی الی ثالثة عشر وصاعدا ، و قائل یعصی الّل »... : عبدالّل امام صادق
تقاد به امامت را به و گروهی سرکش خواهند شد زیرا اع)« عزوجل بقوله: ان روح القائم ینطق فی هیکل غریه

روح امام قائم : گویندکنند و میو برخی هم انفرمانی خدای عزوجل می. دهندسیزده نفر و بیشرت سرایت می
 (.گویداست و سخن میدر پیکر شخص دیگری وارد شده

 کنم این روایت را برای ما شرح دهید.از حضرتعالی خواهش می
 و السالم علیکم.

 اسرتالیا –فرستنده: علی احلسنی 

 اپلخ:
 بسم الّل الرمحن الرحیم

 احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما .
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 و علیکم السالم و رمحة الّل و برکاته.
: برادر امی این روایت قبال  برای یکی از برادران نوشتههایی است که درابرهمنت زیر نّص یکی از اپسخ

الزام القوم مبا یلزمون به « )الزام»ی .... اب قطع نظر از ضعف سند این روایت و اب قطع نظر از قاعدهعزیزم
متوجه کسانی  کالم امام   (منایند.....الزام منودن قوم به آنچه خودشان را به آن ملزم می: انفسهم....

و  ... »شوند. این سخن حضرت که: می و امامت و بقای او را منکر  یاست که وجود امام مهد
یعنی وی « ....دهندگروهی سرکش خواهند شد زیرا اعتقاد به امامت را به سیزده نفر و بیشرت سرایت می

در غیبت   یدهد، و در عنی حال معتقد به فوِت امام مهدامامت را به سیزده نفر و بیشرت سرایت می
نیست که جانشینان او   یرزندان و جانشینان امام مهدی فصغری ای کربی است؛ اینجا سخن درابره

 است. ساز اوها، زمینهابشند که اولنی آنبعد از قیام مقدسش می
و ارتداد و احنراف مردم از   یی غیبت امام مهددرابره دلیل بر این سخن آن است که حضرت 

در غیبت و   یگ امام مهدل شدن به مر ئچه در اینجا ممنوع است، قاپس آنگوید؛ او سخن می
ات آن هنگام که ظاهر شود و زمنی  حجت سیزدهِم پس از او است. این سخن یعنی این که امام مهدی

ماند؛ و این موضوعی است، از عدل و داد پر کند، ابقی میشده را پس از آن که از ظلم و جور آکنده
 ها و صدها روایت آن را بیان است.است که ده

گاه  اوصیائی دارد، در کنار اعتقاد به وجود و حیات امام مهدی ات آن  یین که امام مهدعقیده به ا
ها ها ابشد؛ بلکه دهکند، عقایدی نیست که این روایت انفی آنگذاری میکه دولت عدل اهلی را اپیه

  یم مهدها روایت از وجود مهدینی از نسل امارواایت، به این معنا تنصیص و اشاره دارد، یعنی ده
از « الرد احلاسم علی منکري ذریة القائم »توانی به کتاب است. اگر متایل داشته ابشی می سخن گفته

ی موضوعی غری از موضوع بنابراین روایت مزبور درابره مراجعه منایی.  یانتشارات انصار امام املهد
 یی است که به مرگ امام مهدی کسانکند؛ یعنی این روایت درابرهصحبت می  یاوصیای امام مهد

  در زمان غیبتش اعتقاد دارند و در عنی حال به امام سیزدهم معتقدند؛ به عبارت دیگر، آن اعتقاد
ای ابطل است که هم به اوصیا امیان نیست بلکه عقیده  یابطل، امیان به وجود اوصیایی برای امام مهد

ی اعتقاد به اوصیای یعنی قضیه–ور دارد. این از حبث در زمان غیبتش را اب  یدارد و هم مرگ امام مهد
ها اعتقاد دارمی ولی در عنی طور ختصصی خارج است زیرا ما به آنرر به یگانه از فرزندان امام مهددوازده

گاه که قیام  در غیبت کربی معتقدمی و این که او حجت اصلی است ات آن  یحال به امامت امام مهد
در زمان غیبتش معتقد نیستیم ات این  ... لذا ما به مرگ امام مهدیاز عدل و داد پر سازد و زمنی را کند

شوند روایت بر ما منطبق ابشد.... این کجا و آن کجا؟!! در واقع کسانی که اب این رواایت اب ما روایرو می
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 اند.در هنایت اندانی و توهم
ها را ی آنمهه اپیه و ابطلی است که امام صادق یچه که برای مشا گفتم، سخنان بدلیل دیگری بر آن

... به گفتارهایی  ای وفات او داللت دارد ی عدم وجود امام مهدیاست که مجلگی به عقیدهذکر منوده
 است بنگرید:که در روایت آمده

ها یعنی آن(؛ استگویند او متولد نشدهنیافتگان میبعضی از هدایت« )فمن قائل بغری هدی ابنه ِل یولد»
 اعتقاد دارند. اصوال  به عدم والدت امام مهدی

(؛ اینها نیز استگویند: او متولد شده ولی از دنیا رفتهو برخی دیگر می« )و قائل یقول انه ولد و مات»
 در غیبتش هستند. معتقد به عدم وجود امام مهدی

گویند شوند، به دلیل این که میکافر میو گروهی هم  « )و قائل یکفر بقوله اّن حادی عشران کان عقیما  »
را به دنیا   یبوده و امام مهدعقیم  (؛ یعنی امام حسن عسکریاستبوده ایزدمهنی نفر از ما، عقیم

 شود.در دوران غیبتش می  است، که این نتیجه نیز عدم وجود امام مهدینیاورده
و گروهی سرکش خواهند شد زیرا اعتقاد به )« و قائل میرق بقوله انه یتعدی الی اثلث عشر فصاعدا  »

 (؛ اینجا نیز یعنی اساسا  امامت به سیزده و بیشرت کشیدهدهندامامت را به سیزده نفر و بیشرت سرایت می
طور کامل در زمان غیبت او است. این روایت به  یاست که نتیجه، انکار وجود و امامت مهدشده

 کنند.در دوران غیبتش انکار می را متوجه کسانی است که امام مهدی
و برخی هم انفرمانی خدای « )و قائل یعصی الّل عزوجل بقوله ان روح القائم )ینطق فی هیکل غریه»

(؛ و گویداست و سخن میروح امام قائم در پیکر شخص دیگری وارد شده :گویندکنند و میعزوجل می
بوده و گوید. این عقیده نیز ابطلاست ای سخن میدهاین نیز یعنی روح قائم در بدن شخص دیگری حلول کر 
ابشد یعنی حجت، مهان کسی است که روح می به آن معنا است که حجت، کسی غری از امام مهدی

 گوید.ی او سخن میقائم به وسیله
ی و قائل میرق بقوله انه یتعدی ال»است: عالوه بر این در برخی کتب، روایت مزبور اب این عبارت آمده

و گروهی سرکش خواهند شد زیرا اعتقاد به امامت را به سیزده نفر و بیشرت سرایت « )اثلث عشر و ما عدا
شود و به سیزدمهی به بعد از او منتقل منی (؛ و مفهومش آن است که امامت در زمان قائم دهندمی

تسری ایفته و آن حضرت   یایبد و قطعا  کسی که معتقد ابشد که امامت به غری از امام مهدجراین منی
 )از دین خارج( است.« مارق»در غیبتش فوت کرده، 

در غیبت او است و   ییعنی امامت کماکان متعلق به امام مهد« و ما عدا»این سخن حضرت که 
او حجت اصلی بر خالیق است و طبیعتا  این به آن معنا نیست که حضرت انیب ای وصی ندارد زیرا اعتقاد 
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است. علی بن ابی به این معنا نیست که امامت به وصی او منتقل شده ای سرایت ایفته به داشنت وصی
بودن بر خلق به بود و هیچ کس نگفت که حجتوصی او در زمان حیات حضرت حممد  طالب 
نیز مهنی    نیدر مورد حسن و حس. است، مگر بعد از وفات پیامرب خدا تسری ایفته  یامام عل

بودند لیکن این به آن معنی نیست که امامت از در زمان حیات او  یها اوصیای امام علناست. ایگونه
اند. نیز مهنی گونه ی ائمهبقیه.  یاست، مگر پس از وفات امام علبه این دو رسیده  یامام عل

ت ندارد مگر اند ولی این، بر منتقل شدن امامت و حجیت از قبلی به بعدی داللبودهها موجوداوصیای آن
 ابشد.نیاز میپس از وفات قبلی. به گمامن این قضیه جزو موارد روشنی است که از شرح و بسط بی

است بلکه انتقال ایفته امحد احلسناش سید به وصی  یگوییم که اکنون امامت از امام مهدما منی
ابشد، و می بن احلسن و بر متام خالیق مهان امام مهدی حجت  امحد احلسنگوییم حجت بر سید می

و مبعوث از سوی آن   یاز آن جهت است که وی فرستاده و وصی امام مهد امحد احلسنحجیت سید 
خمالفت ورزد،   یاب امر و هنی امام مهد امحد احلسنگاه امکان ندارد که سید حضرت است و هیچ

کند و مردم را به سوی نقل می است که وی از امام مهدیبه صراحت بیان داشته امحد احلسنبلکه سید 
 مناید.سازی قیام مقدس او، دعوت میآن حضرت و برای زمینه
و در زمان امام   یو در زمان امام عل در زمان حضرت حممد   نیواضح است که حس

احلسن و احلسنی امامان ان قاما وان »به این معنا که:   یامرببود، طبق فرمایش پ وصی و امام حسن 
  (؛ اما اقرار به امامت حسنیکنند( صلح)قیام کنند ای قعود ، اندحسن و حسنی هر دو امام) (1)«اقعد

به  ای از امام حسن   یای از امام عل به این معنا نیست که حجیت بر خلق از حضرت حممد 
پس از وفات شود: ای است، چرا که اصوال  حجیت فقط در دو حالت منتقل میانتقال ایفته  نیامام حس

 یای امام عل به عنوان جانشنی و فرستاده از سوی حضرت حممد   نیای هنگامی که امام حس یشانا
 ای امام حسن شود.مکلف می 

است و این موضوع در بوده حجت در زمان حضرت حممد   یطالبروشن است که علی بن اب
 –مانند ارسال به سوی مردم مین–فرموده کلیف میغیاب پیامرب ای هنگامی که ایشان وی را به کار معینی ت

 یبه امام عل طور کامل از حضرت حممد است، ولی این، داللت بر آن ندارد که حجیت به دادهروی می
 طور کامل انتقال است و حجیت بهبوده است، بلکه این کار به صورت نیابت و جانشینیانتقال ایفته

فوت کرده  گویند امام مهدی. عالوه بر این، گروهی که میت حممد نیافت مگر پس از وفات حضر 
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اند؛ یعنی تقریبا  بالفاصله است، مدت زمان مدیدی است که منقرض گشتهو امامت به فرزند او منتقل شده
نشان کرده که این فرقه منقرض شده  خاطر« 220غیبت: ص »پس از غیبت صغری. شیخ طوسی در کتاب 

 است.ن رسیدهو کارش به اپای
 یاست که به مرگ امام مهدحتقق ایفته و سخن ایشان انظر به این فرقه بنابراین کالم امام صادق 

 اند؛ سخن امام صادق بودهو انتقال امامت به فرزندش در دوران غیبت معتقد  ارتباطی اب نفی ای رد
 ندارد. فرزندان ای اوصیای امام مهدی

 است.ثل روز روشن شدهات اینجا فکر کنم قضیه م
 و احلمد لّل رب العاملنی، و صلی الّل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدینی و سلم تسلیما  کثریا .

 هیأت علمی انصار امام مهدی
 )خداوند در زمنی متکینش دهد(

 ظم العقیلیشیخ ان                                                                             
 ه.ق 4192حمرم احلرام /

 
 فسالم علیک أیدا العبد الصاحل و علی آابمک الطاهرین و أبنامک املددینی و شیعتکم املنتجبنی

 سالم خدا بر تو ای عبد صاحل و بر پدران طاهر تو و بر پسران مهدینی تو و بر شیعیان منتجب تو ابد!
 

 لک فی أرضهأن ینصرک نصرا  عزیزا  و َيّکن  للّ األأل 
انپذیری نصیب تو فرماید و تو را در زمنی تسلط و توان منامی که پریوزی شکستاز خداوند مسئلت می

 !عطا مناید
 رب العاملنی للّ و احلمد 

 علی حممد و آل حممد ائامم  و املددینی و للم سسلیما  کثريا للّ او صلی 
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