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َّت حْز نُوا ل او  ت خ افُوا أ لَّا الْم ل ائِك ةُ  ع ل يْهِمُ  ت ت ن زَّلُ اسْت ق امُوا ثُمَّ  اللَّهُ  ر بُّن ا ق الُوا الَّذِين   إِن 

 (1)تُوع دُون  كُنْتُمْ الَّتِي بِالْج نَّةِ و أ بْشِرُوا

 فرود نفرشتگا ورزيدند، پايدارى و است اللّه ما پروردگار: گفتند كه آنان بر) 

 شده داده دهوع شما به كه بهشتى به را شما مباشيد، غمگين و مترسيد كه آيندمى

 . (است بشارت

 یبرا كه الهي حكمت و هدف همان يا رسالت آمدند تا رسول يا پيامبر هزار 121

  .دهند تمكينرا  شديم خلق آن

 اعدف آن از خون و جان با الهي پيامبران آن غيب از حامل كه بشارتي يا رسالت

 .دكردن

 راهنما هاامت همه بر كه داد قرار آن برای شاهداني خويش حكمت با وخداوند

 .باشند

  سيحم عيسي يهوديان، برای رسول ايليای قديم اقوام از نبي خضر چون شاهداني 

 مهدى امام و مسيحيان برای  رباني بشارت آن حامالن تا مسلمانان برای 

 .باشند

 :داراست خود در را مهم نكته سه آمده غيب از كه الهي حكمت همان يا رسالت 

 ... غيب اثبات

 ... آن آورنده اثبات

 .. الهي حكمت و رسالت آن فرستنده اثبات

 . است انساني جامعة زندگي صحيح كارهای راه شناسندن :آن هدف

                                                           

 .03فصلت: -1
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 غيب از خداوند شهادت زيرا ؛اندكرده درک نوعي به همه را الهي رسالت اين و

 از بعد و بينيممي صادقه خوابي اينكه ،است خويش ذات به گرامادی انسان برای

 .افتدمي اتفاق مره روز زندگي در ملموس صورته ب مدتى

 ...شهيدا باهلل كفي

 

 با كه سوزني ساخت از ماند يوسمأ وقتي خياطي چرخ سازنده ديدن خواب مانند

 یاعده هك بيندمي خواب در .رفت فرو عميق يخواب هب شكست،مي ضربه اولين

 توجه مورد كه چيزی ولي بكشند را او دخواستنمي و بودن او دنبال پوست سرخ

 ... آنان بود هاینيزه نوک سوراخ بود او

 را ميعظي موفقيت و است آن نوک در خياطي چرخ سوزن شد متوجه بيداری بعد

 .نمود ثبت هاانسان برای

 آنها از باالتر و ترمهم و شده ذكر آسماني كتب در كه صادقه هایخواب مانند يا

 . موسي مادر خواب

 ابخو تعبير با و. يابدمي تحقق سال چهل از بعد كه  صديق يوسف خواب يا

 .نهاد بنا را امتي اقتصاد پادشاه

(  الهي نامه)  صادقه خواب همان يا الهي حكمت صحيح ترجمه با فرستادگان و

 .ندددا نجات ماده عالم در سرگرداني و گمراهي  عظيم مشكل چنگ از را انسانيت

 با كه ييخدا .است واحد خدای و آن است يكي هاوحكمت اخبار اين مصادر

 شتپ از بعد اينكه دارد واحد هدفي ،گويدمي سخن واحد زباني با هانسانا تمام

 .بازگرديم نور و حق به ،نور به نمودن
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 سوی هب تكامل مسير و گرديم باز غيب به ،ماده عالم در سرگرداني از بعد اينكه

 هب و شويم خارج دنيا ظلمت و شيطان و جسد زندان از تا .برگزينيم را خداوند

 .گرديم باز اوست مطلوب آنچه سمت

 نسانا تكامل هدايت برای را فرستادگان كه كسيآن ديد خواهيم صورت آن در

 آن در .برسانند نور عالم و خداوند به را ما تا اندآمده .است خداوند ،فرستاده

 يبغ در اخبار رساندن و غيب اسباب كه كسي فهميد خواهيم كه است صورت

  .است حكيم خداوند رهانيد دنيا زندان از را ما كه كسي است؛ خداوند بود

 ماده عالم به بسته و داشت نخواهد نظری ماده و اسباب بر چشم كه نجاستآ

 .گرددمي

 به يراز شده منتقل هاآسمان ملكوت به ،باالترمرتبة  به مواقع اين در انسان حال

 .خداوند با مگر نيست ظلمت از رهايي جهت حكمتي هيچ بيندمي روشني

 ...اشدب غيب عالم به نظر اينكه است معرفت و شناخت به سير گام اولين اين

 ....غيببال منونيؤ الذين

  :فرمايدمي عرفه معروف دعای در  حسين كه همانگونه

خدايا مرا به رجوع به آثار فرمان دادى، پس مرا به پوششى از انوار و هدايتى ...)

بصيرت جو به سوى خود بازگردان، تا از آنها به سويت بازگردم همانطور كه از 

آنها به بارگاهت بار يافتم، با نگاهدارى نهادم از نگاه به آنها و برگرفتن همّتم از 

 .(..توانايى اعتماد بر آنها، همانا تو بر هرچيز
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مُبِينٌ ن ذِيرٌ مِنْهُ ل كُمْ إِنِّي اللَّهِ إِل ى ف فِرُّوا(1) (شما من. بگريزيد خداوند سوى به پس 

 . (آشكارم اىدهندهبيم او جانب از را

 و دارايي اندازه به كسي هر با و خواندمي خويشتن به را ما ،چيز همه در خداوند

 چيزی هيچ هكاند دلبسته دنيا به چنان كه دهستن كسانى. گويدمي سخن اشاندوخته

 .بود خواهند نابينا آخرت در و نابينا دنيا اين در ،بينندنمي را

ْس بِيلًا و أ ض لُّ أ عْم ى الْآخِر ةِ فِي ف هُو   أ عْم ى ه ذِهِ فِي ك ان  و م ن(2)  (اين در كه هر و 

 . (است ترگمراه و نابينا نيز آخرت در باشد، نابينا دنيا

 ،گردانندمي بر رو آن از ولي اندكرده تجربه و دبيننمي را الهي ندای كه كسانى اما

 .ديد خواهند فراواني رنج حتماً

ْأ عْم ى الْقِي ام ةِ ي وْم  و ن حْشُرُهُ  ض نْكًا م عِيش ةً  ل هُ ف إِنَّ  ذِكْرِی ع نْ  أ عْر ض  و م ن(0) (هر و 

 نابينا قيامت روز در و شود تنگ شازندگي كند، اعراض من ياد از كه كس

 .  (سازيم محشورش

 لميع از نظر گويند:برخي سعي دارند كه خواب صاقه را سفيهانه جلوه دهند و مي

  .است خداوند كالم هم اين پس .بينندمي خواب حيوانات حتي شد ثابت هم

 :دادند پاسخ  احمدالحسن زيبا چه و

 نسانا كه صورتي در .آن گذشته و بينندمي را خويش روزمره زندگي حيوانات)

  .(داندنمي كسي معصوم جز را تفاوت وجه اين و گرددمي مطلع يندهآ اخبار از

                                                           

 .03ذاريات:  -1

 .22اسراء:  -2

 .121طه:  -0
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 و فس،ن حديث شيطاني،  حلم :شوندمي تقسيم دسته سه به صادقه هایخواببله 

  .صادقه خواب

 از هدف و آن مصادر ،صادقه خواب حقيقت تا شده آن بر قصد مختصر اين در

 حق به توجه جهت روز علم با  محمد آل از آنها تفسير و نمايم روشن  را نهاآ

 . آن شده آورده

 شما خادم

 .مزرعاوی عيسي 
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 گفتارپیش

 هبرتین داستان
ُمِنْ  كُنْت  و إِنْ  الْقُرْآن  ه ذ ا إِل يْك   أ وْح يْن ا بِم ا الْق ص صِ أ حْس ن  ع ل يْك   ن قُصُّ  ن حْن 

 (1 )الْغ افِلِين   ل مِن  ق بْلِهِ

 كنيم،مي تحكاي برايت را داستان بهترين ايم،وحي كرده تو به كه قرآن اين با)

 (.بودی خبرانبي از اين پيش از تو كه

. چرخديم ايرؤمحور حول كه تماماً   وسفيداستان بهترين داستان قرآني 

 نها،يتمام ا و نديبيم ايفرعون رؤ ند،يبيم ايرؤ يزندان ند،يبيم ايرؤ امبريپ وسفِي

كافر.  اياشد ب امبريپ اشنندهيب نكهيخداوند هستند؛ ص رف نظر از ا یاز سو يياهايرؤ

. دهنمو فيتعر  وسفي ةكه در سور يياهايرؤ نيخداوند سبحان و متعال از ا

به  ،پادشاه مصر است یدادن او از سو نيو تمك  وسفيكه محور داستان 

 ِأ حْس ن  الْق ص صفرموده است. ريتعبها( داستان ني)بهتر ؛ 

ْالْأ لْب ابِ لِأُولِي عِبْر ةٌ ق ص صِهِمْ فِي ك ان  ل ق د را خردمندان هايشان،داستان )در؛ 

 است(. عبرتي

های توان عبرتای كه ميای نهفته است؛ بهرهبنابراين در اين داستان بهره

بزرگي از آن برگرفت. شايسته است كه انسان از غير خودش عبرت گير د؛ اگر 

كسي در گودالي سقوط كرده باشد، بايد از راه و رفتار او دوری كند، تا در همان 

 گودال سقوط نكند؛ چنين چيزی پذيرفته شده است.
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گيرند و داستان اما واقعيت اين است كه كساني كه درس و عبرت مي

)خردمندان( ؛ الْأ لْب ابِ أُولِيرسانند فقط به آنان سود و منفعت مي  يوسف

های باشد. بنابراين دارندگان قلبهستند؛ و خِر د انسان، قلب و باطن او مي

مندان اكيِ قدسيِ خداوند، بهرهشده با پهای پاكيزهشده با نور خداوند و قلبنوراني

 باشند.از اين رؤياها و اين مسير ن ب وی كريم، مي

های سياه و تاريك دارند، جزو خردمندان محسوب اما كساني كه درون

هايشان تُهي است، آكنده از ظلمت عدم است و چيزی در شوند؛ چرا كه قلبنمي

 اندرونشان نيست تا به آن خِرد گفته شود.

بايد برای هر انساني درس و عبرتي داشته باشد؛ ولي در  وسف داستان ي

ارند؛ ها ايمان دواقع فقط برای كساني درس و عبرتي است كه به ملكوت آسمان

گويند كنند و نميآيد، تصديق مينتيجه آنان سخنان خداوند را كه در آينده مي در

 از سوی شيطان است.

كنند؛ خواهد آمد را تصديق مي كالم خداوندی كه با يوسف آل محمد 

 ح دِيثاً  ك ان  م اخواهد آمد:  همان كسي كه در آينده در پيشگاه حضرت محمد

 ديقتص نيست، بلكه ب رساخته داستاني )اين ي د يْهِ  ب يْن  الَّذِی ت صْدِيق  و ل كِنْ يُفْت ر ى

 پيشينيان است(. سخن

و زنداني و فرعون ديدند، سخناني  و رؤيايي كه ايشان  داستان يوسف 

باشد؛ بلكه از جانب خداوند كِذب و ب رساخته نيست و از سوی شيطان نمي

ام كه مند شويد، تا آن هنگباشند. پس بر شماست كه از آن درس بگيريد و بهرهمي

آيد، دچار لغزش نشويد و در گودال سقوط نكنيد. اين مي يوسف آل محمد 
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ز ها تعبير فرموده است، چيزی جاز آن به نيكوترين داستانداستاني كه خداوند 

  ي د يْهِ  ب يْن   الَّذِی ت صْدِيق در  نيست؛ يعني تصديق آنچهپيشينيان(  سخن )تصديق

در آينده خواهد آمد؛ يعني در آينده، پس از حضرت  پيشگاه حضرت محمد 

 باشد.مي ، كه همان يوسف آل محمد محمد 

 در اين رؤياها و داستان، فقط تفصيل برخي موارد كه به يوسف آل محمد 

 هر )تفصيل ش يْء   كُلِّ  ت فْصِيل اختصاص دارد، وجود ندارد، بلكه در آنها 

يعني  نتيجه اين داستان در زمان ظهور يوسف آل محمد  باشد و درميچيزی( 

 لِأُولِي، فقط برای رحمتي است( و )هدايت و ر حْم ةً  هُدىًقائم مهدی 

خواهد بود و نه برای )و گروه مؤمن(  يُؤْمِنُون   ولِق وْم و )خردمندان(  الْأ لْب ابِ

 كسان ديگر!

اش، همانند روی گردانيدنيا پس از روی»فرمايد: مي اميرالمؤمنين علي 

سپس اين آيه را تالوت «. اش، به ما روی خواهد نمودآوردن ماده شتر به بچه

 هُمُ و ن جْع ل   أ ئِمَّةً و ن جْع ل هُمْ الْأ رْضِ  فِي اسْتُضْعِفُوا الَّذِين  ع ل ى ن مُنَّ  أ نْ و نُرِيدُفرمود: 

يده به استضعاف كش زمين كساني كه روی بر كه هستيم آن بر ما )و (1)الْو ارِثِين  

 گردانيم(. وارثان و سازيم پيشوايان را آنان شدند منّت گذاريم و

تفصيل هر چيزی از يوسف  اينچنين است كه خردمندان در داستان يوسف 

و خردمندان(  )برای الْأ لْب ابِ  لِأُولِييابند. به اين ترتيب را مي آل محمد 

 يُؤْمِنُون   لِق وْم گويم تا از داستان يوسف و آنچه را ترک ميمؤمن(  گروه )برای
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مند گردند و نوراني شوند؛ و من اهلل خواندن و تدبير در آن، بهرهدر آن است، با 

 التوفيق.

ْت صْدِيق  نْ و ل كِ يُفْت ر ى ح دِيثاً ك ان  م ا الْأ لْب ابِ لِأُولِي عِبْر ةٌ ق ص صِهِمْ  فِي ك ان  ل ق د 

 )در (1)يُؤْمِنُون   لِق وْم  و ر حْم ةً و هُدىً ش يْء  كُلِّ و ت فْصِيل  ي د يْهِ ب يْن   الَّذِی

 تصديق لكهنيست، ب ب رساخته داستاني اين است. عبرتي را خردمندان هايشان،داستان

 و هدايت اندآورده ايمان كه آنها برای و است چيز بر هر تفصيلي و پيشينيان سخن

 (2)رحمتي است(.
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 مقدمه

 نظر به ملکوت 

وند مورد نظر خدا ،چرا كه آخرت ؛كنند و پيامبران به آخرتمردم به دنيا نگاه مي

  .باشدمي

آنچه  آخرت و ،در اين دنيا خلفای الهيبنابراين در بسياری موارد منظور از سخنان 

خداوند از هنگامي » :باشدچرا كه مورد نظر خداوند مي ؛باشدمي ،به آن تعلق دارد

 (1).«نكرد  -نظر - كه عال م اجسام را خلق نمود، به آن نگاه

و ه لْ أ ت اک  ن ب أُ الْخ صْمِ إِذْ  :فرمايدمي  متعال در داستان امتحان داوودخداوند 

ت س وَّرُوا الْمِحْر اب  * إِذْ د خ لُوا ع ل ى د اوُد  ف ف زِع  مِنْهُمْ ق الُوا ال ت خ فْ خ صْم انِ ب غ ى ب عْضُن ا 

اهْدِن ا إِل ى س و اءِ الصِّر اطِ * إِنَّ ه ذ ا أ خِي ع ل ى ب عْض  ف احْكُمْ ب يْن ن ا بِالْح قِّ و ال تُشْطِطْ و  

ل هُ تِسْعٌ و تِسْعُون  ن عْج ةً و لِي  ن عْج ةٌ و احِد ةٌ ف ق ال  أ كْفِلْنِيه ا و ع زَّنِي فِي الْخِط ابِ * ق ال  ل ق دْ 

عْض  ءِ ل ي بْغِي ب عْضُهُمْ ع ل ى ب ظ ل م ك  بِسُؤ الِ ن عْج تِك  إِل ى نِع اجِهِ و إِنَّ ك ثِيراً مِن  الْخُل ط ا

و خ رَّ  إِلَّا الَّذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ و ق لِيلٌ م ا هُمْ و ظ نَّ د اوُدُ أ نَّم ا ف ت نَّاهُ ف اسْت غْف ر  ر بَّهُ

ن  م آب  * ي ا د اوُدُ إِنَّا ر اكِعاً و أ ن اب  * ف غ ف رْن ا ل هُ ذ لِك  و إِنَّ ل هُ عِنْد ن ا ل زُلْف ى و حُسْ 

ج ع لْن اک  خ لِيف ةً فِي الْأ رْضِ ف احْكُمْ ب يْن  النَّاسِ بِالْح قِّ و ال ت تَّبِعِ الْه و ى ف يُضِلَّك  ع نْ 

  (2)س بِيلِ اهللِ إِنَّ الَّذِين  ي ضِلُّون  ع نْ س بِيلِ اهللِ ل هُمْ ع ذ ابٌ ش دِيدٌ بِم ا ن سُوا ي وْم  الْحِس ابِ 
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آيا خبر آن دادخواهان به تو رسيده است، آنگاه كه از ديوار محراب عبور كردند؟ )

* بر داوود داخل شدند. داوود از آنها ترسيد. گفتند: مترس، ما دو مدعي هستيم 

كه يكي بر ديگری ستم كرده است. ميان ما به حق داوری كن و پای از عدالت 

هدايت كن * اين برادر من است. او را نود و نه ميش بيرون م نه و ما را به راه راست 

گويد: آن را هم به من واگذار و در دعوی بر من غلبه است و مرا يك ميش. مي

ويش های خخواهد تا به ميشيافته است * داوود گفت: او كه ميش تو را از تو مي

كنند؛ يم بيفزايد، بر تو ستم روا داشته است و بسياری از شريكان بر يكديگر ستم

تند. اند و اينان نيز اندک هساند و كارهای شايسته كردهمگر كساني كه ايمان آورده

ايم؛ پس از پروردگارش آمرزش خواست و به ركوع داوود فهميد كه او را آزموده

درافتاد و توبه كرد * ما اين خطايش را بخشيديم. او را به درگاه ما تقرّب است و 

ای روی زمين گردانيديم. در ميان مردم ود، ما تو را خليفهبازگشتي نيكو * ای داو

به حق داوری كن و از پِي هوای نفس مرو كه تو را از راه خدا منحرف سازد. آنان 

اند، به كه از راه خدا منحرف شوند، به آن سبب كه روز حساب را از ياد برده

  (.شوندعذابي شديد گرفتار مي

برای كسي « عبور از ديوار»به معني  ت س وَّر شيم كه در اينجا بايد توجه داشته با

چرا كه اصالً ديواری وجود  ؛باشدصحيح نمي ،كه جلوی محراب ايستاده است

 .باشدداخل شدن به عبادتگاه مي ،بلكه منظور ،دندار

شد و عبور از انجام مي  در ضمن نگهباني و حراست شديدی از محل داوود

 داوود به همين دليل .خداوند نيز از نگهبانان بودند ةچرا كه مالئك ؛آن ممكن نبود

 از آنان ترسيد و آنان به او  اطمينان دادند:  ق الُوا ال ت خ فْ خ صْم انِ ب غ ى
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گفتند: ) ب عْضُن ا ع ل ى ب عْض  ف احْكُمْ ب يْن ن ا بِالْح قِّ و ال تُشْطِطْ و اهْدِن ا إِل ى س و اءِ الصِّر اطِ 

مترس، ما دو مدعي هستيم كه يكي بر ديگری ستم كرده است. ميان ما به حق 

اينكه  (.داوری كن و پای از عدالت بيرون م نه و ما را به راه راست هدايت كن

كند كه آنها از بر اين داللت مي ،محل ظهور دو مدعي بود (محل نماز)محراب 

ان و دو فرشته بودند و انس ،يعني از غيب ؛سوی خداوند سبحان و متعال آمده بودند

  .بود (محراب)عبور كردن آنها نيز آمدن از آخرت به دنيا به جهت عبادت  .نبودند

ندان مالئكه كجا و گوسف ؟كند گوسفنداني داردای ادعا ميچطور فرشتهپرسش: 

 ؟چرا اين دو مدعي با يكديگر دشمني كردند و خصومت آنها چه بود ؟كجا

 ،شنودرا مي  ماجرا آن گونه كه كسي كه داستان دو فرشته با داوود بنابراين

 مالئكه معصوم هستند و در كالم .شودمربوط به گوسفندان نمي ،گرددمتوهّم مي

ممكن  ،باشنددروغ جايگاهي ندارد و از آنجا كه آنها از عالم ملكوت مي ،آنها

 !نزاع كنند ،های گوسفنداني باشند و در خصوص گوسفندینيست چوپان

طور كه همان ؛آمده بودند  حقيقت اين است كه دو فرشته برای امتحان داوود

يكي از آنان از نود و نُه نام از  .خداوند سبحان و متعال به آنان دستور داده بود

خداوند نود و نه نام دارد كه هر » .های خداوند سبحان و متعال آفريده شده بودنام

های خداوند فرشتگان از نام (1).«شودكند، وارد بهشت ميكس آنها را شماره 

                                                           

از امام صادق جعفر بن محمد، از پدرش محمد بن علي، از پدرش علي بن حسين، از پدرش حسين  -1

فرمود: خداوند   رسول خدا»روايت شده است كه فرمود:   بن علي، از پدرش علي بن ابي طالب

ـ كسي كه آنها را شماره كند، وارد بهشت صد تا منهای يكيتبارک و تعالي نود و نه اسم دارد ـ

 .191توحيد صدوق: ص  .«....شودمي
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 (1)،طور كه در مطالب پيشين و در كتاب متشابهات گفته شدهمان .اندآفريده شده

الْح مْدُ لِلَّهِ ف اطِرِ السَّم او اتِ و الْأ رْضِ ج اعِلِ الْم الئِك ةِ  .باشديك بال مي ،هر اسم

م ثْن ى و ثُالث  و رُب اع  ي زِيدُ فِي الْخ لْقِ م ا ي ش اءُ إِنَّ اهلل  ع ل ى كُلِّ ش يْء  رُسُالً أُولِي أ جْنِح ة  

كه نها و زمين، آآسمان ةستايش تنها از آنِ خداوند است، آفرينند) (2)ق دِيرٌ 

ه سه و هايي دارند، دو دو، سفرشتگان را فرستادگاني قرار داد؛ فرشتگاني كه بال

افزايد، زيرا خدا بر هر كاری توانا آفرينش هر چه بخواهد ميچهار چهار. در 

 ـبه غير از آن نود و نه اسمـهای خداوند دوم نيز از يك نام از اسم ةفرشت (.است

ها فرشتگاني هستند و آن ،دست هر كدام از اين فرشتگانزير .آفريده شده بود

نود و نُه نوع از  ،نود و نُه اسم ةدارند .باشنددستشان ميرهبران فرشتگان زير

ا منظورم از اسم ي .دانستهای آنان را ميچرا كه اسم ؛كردفرشتگان را رهبری مي

پذير بلكه حقيقت اسم است كه برای مخلوق امكان ؛لفظ يا معنا نيست ،نام در اينجا

 ای كه اوديگر درخواست كرد كه حقيقت اسم فرشته ةاين فرشته از فرشت .باشدمي

اين مطلب مستلزم شناختن اسمي از  .به او بياموزد و بشناساند ،كندرا رهبری مي

عني يـاز آنجا كه اين فرشته  .خداوند است كه فرشته از آن آفريده شده است

توانايي  ،از اين يك نام آفريده نشده استـ باشدای كه نود و نه اسم را دارا ميفرشته

 .ارده نشده استذفطرت او اين نام به وديعه گ چرا كه در ؛شناختن آن را ندارد

باشد و از دوم راهبرش مي ةای را كه فرشتبنابراين او توانايي رهبری كردن فرشته

 .ندارد ،دانداول آن را نمي ةاسمي آفريده شده است كه فرشت
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نمود  درخواست ،شناسانيدن آن اسم را به دستور خداوند ،دوم ةاول از فرشت ةفرشت

 ي سْبِقُون هُ بِالْق وْلِ و هُمْ بِأ مْرِهِ ي عْم لُون  ال(1) (گيرند و كه در سخن بر او پيشي نمي

  (.كنندبه فرمان او عمل مي

به  ،ندكای كه آنها را رهبری ميگانه و از فرشتههای نود و نهآن فرشته از فرشته

ن چرا كه گوسفندان در بين حيوانات چرنده بيشتري ؛گوسفندان تعبير كرده است

طور كه همان ؛شنوی را از رهبری و اطاعت از چوپان و راهبرش داردحرف

رسانيدن علم  ةشيو ،اين .كنندفرشتگان مطيع رهبرشان هستند و از او سرپيچي نمي

 رتمثيل آوردن براساس آنچه د ،اين عمل .باشداز ملكوت به اين عالم جسماني مي

 آسان ،تا فهميدن علم و خبر ملكوتي ،باشدمي ،اين عالم جسماني وجود دارد

آنها از  .دهندبه انسان نشان مي  درست مانند وضعيت رؤيا كه مالئكه ،گردد

د و ماه برای يخورش ،گوسفند برای تعبير پيرو و تابع :كننداين موارد استفاده مي

و به همين ترتيب از اين عالم جسماني  ؛چای برای تعبير غم و اندوه ،یگرهدايت

وسفندان به بنابراين گ .كنند تا معاني را بيان كنندبه صورت رمزگونه استفاده مي

 .كننداشاره به فرشتگاني دارد كه اين دو فرشته راهبريشان مي ،رمز

ان سخن خداوند سبح ،اما قرآن ؛اين در خصوص كالم پيامبران و فرشتگان است

 كالم خداوند سبحان مانند كالم بشر .و متعال است كه هيچ چيزی همانند او نيست

و حتي هيچ سخني مانند  ؛گرددباشد و قواعد سخن بشری بر آن اِجرا نمينمي

                                                           

 .22انبيا:  -1



 (...تفسیر خواب صادقه )سیدامحداحلسن.................. 32

ل يس  طور كه هيچ چيزی شبيه او نيست همان ،باشدسخن او سبحان و متعال نمي

  .(1)ك مِثله ش يء

*** 

 شهادت بر الوهیت خداوند:

َّه  إِالَّ هُو  و الْم ال ئِك ةُ و أُوْلُواْ الْعِلْمِ ق آئِم اً بِالْقِسْطِ ال  إِل ـه  إاِل و  الْع زِيزُ هُ ش هِد  اللّهُ أ نَّهُ ال  إِلـ 

  (2)الْح كِيمُ

دهد كه هيچ خدايي جز او نيست و همچنين فرشتگان و صاحبان )اهلل شهادت مي

دارندة عدل جز او نيست. خدايي جز او نيست كه پيروزمند كه هيچ خدايي برپا عِلم

 و حكيم است(.

 ای كه توكور باد ديده« )عميت عين التراک»فرمايد:  مي امام حسين بن علي

 (0)(.را نبيند

ي در از طريق وح، گواهي خدا و فرشتگان و بندگان صالحش برای ساير مخلوقات

 ای كهآيا اين سخن خدای متعال را نخوانده. گيردصورت ميرؤيا يا مكاشفه 

مَّا أ ص اب ك  مِنْ ح س ن ة  ف مِن  اللّهِ و م ا أ ص اب ك  مِن س يِّئ ة  ف مِن نَّفْسِك  : فرمود

هر خيری كه به تو رسد از جانب ) (1)و أ رْس لْن اک  لِلنَّاسِ ر سُوالً و ك ف ى بِاللّهِ ش هِيدًا
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ری كه به تو رسد از جانب خود تو است، تو را به رسالت به سوی مردم خدا و هر ش

 (.فرستاديم و خدا برای شهادت دادن كافي است

اللّهُ ي شْه دُ بِم ا أ نز ل  إِل يْك  أ نز ل هُ بِعِلْمِهِ و الْم آلئِك ةُ ي شْه دُون  و ك ف ى  كِنِل :و همچنين 

دهد كه با علم خود چه بر تو نازل كرد شهادت ميولي خدا به آن ) (1)بِاللّهِ ش هِيدًا

دهند، و خدا برای شهادت بسنده نازل كرده است، و فرشتگان نيز شهادت مي

 (. است

و ي قُولُ الَّذِين  ك ف رُوا ل سْت  مُرْس لًا قُلْ ك ف ى : و همچنين اين سخن خداوند متعال

گويند كه تو پيامبر كافران مي) (2)عِنْد هُ عِلْمُ الْكِت ابِبِاللَّهِ ش هِيدًا ب يْنِي و ب يْن كُمْ و م نْ 

نيستي، بگو: خدا و هر كس كه از كتاب آگاهي داشته باشد، برای شهادت ميان 

 (. من و شما كافي است

بِيرًا خ قُلْ ك ف ى بِاللَّهِ ش هِيدًا ب يْنِي و ب يْن كُمْ  إِنَّهُ ك ان  بِعِب ادِهِ : و اين سخن خداوند متعال

بگو خدا ميان من و شما برای شهادت كافي است، زيرا او به بندگانش ) (0)ب صِيرًا

 (.آگاه و بينا است

در اين آيات تدبر كن و انديشه نما كه چگونه خدا و فرشتگان برای فرستادگان 

واهي گ، شوندگاه كه به سوی ايشان مبعوث مييشان، آنهاالهي نزد مردم و نزد قوم

آيا اين سخن خدای متعال ؟ شودآيا اين كار با رؤيا و مكاشفه انجام نمي. دهدمي

و إِذْ أ وْح يْتُ إِل ى الْح و ارِيِّين  أ نْ آمِنُوا بِي و بِر سُولِي ق الُوا : ای كه فرمودرا نخوانده
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به پيامبر من ايمان  و به حواريّون وحي كردم: به من و) (1)آم نَّا و اشْه دْ بِأ نَّن ا مُسْلِمُون  

گونه به خداوند چ(. بياوريد، گفتند: ايمان آورديم. گواه باش كه ما تسليم هستيم

 ؟!آيا از طريق رؤيا نبود؟ حواريّون وحي كرد

با رؤيا  ،هايش نزد مردمفرستادگان و حجت، برای پيامبران، خدای سبحان، بنابراين

طريق رؤيا با مردم سخن كه از همچنين هنگامي. دهدو مكاشفه گواهي مي

شناساند و اينكه حق تعالي بر هر چيز حاكم گويد و وجود خويش را به آنها ميمي

ای از گواهي خدای سبحان بر نمونه. دهدبرای خودش گواهي مي، و مُه يمِن است

خودش در پيشگاه مردم، اين است كه حق تعالي برخي امور غيبي را به آنها 

خواهد به اين مردم او مي. پيوندندتي آن امور به وقوع مينماياند و پس از مدمي

خواهد كه به او روی بگويد كه او وجود دارد و حاكم و مهيمن است و از آنها مي

 .آورند و به سوی حضرتش شتاب كنند

 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
  احمد الحسن

 هـ.ق. 1101ألصب / ارجب  

 

 نور کالم خداوند   

و م ا ك ان  لِب ش ر  أ نْ يُك لِّم هُ اللَّهُ إِلَّا و حْياً أ وْ مِنْ و ر اءِ حِج اب  أ وْ خداوند متعال فرمود: 

و هيچ بشرى را نرسد كه ) (2)يُرْسِل  ر سُوالً ف يُوحِي  بِإِذْنِهِ م ا ي ش اءُ إِنَّهُ ع لِيٌّ ح كِيمٌ 
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د اى بفرستوى حجاب، يا فرستادهوحى يا از فراسُ )از راه( خدا با او سخن گويد جز

 (.كار مرتبه سنجيده و به اذن او هر چه بخواهد وحى نمايد. آرى، اوست بلند

خواب صادقه بندگان  شكل و طرق مختلفي دارد، يكي از آنها  سخن خداوند با 

 :باشدمي

ال نبوّة بعدی إالّ )فرمود: دانست و ميخواب صادقه را نبوت مي پيامبر

نبوتي بعد از ) (1)(الرؤيا الصالحةاهلل، وما المبشرات ؟ قال: قيل يا رسولالمبشّرات. 

واب  خاهلل، مبشرات چيست؟ فرمود: عرض شد: ای رسولمن غير از مُبشرات نيست، 

 (.صالحه

رؤيا المؤمن تجری ): اهلل في دار السالم: وفي كنز الفوائد للكراجكي عن رسول

 (2)(.مجرى كالم يكلم به الرب عبده

خواب صادقه يا رؤيای مؤمن، در حكم سخن پروردگار است كه ): اهلل رسول 

 .(گويدبنده اش سخن مي با آن با

هي الرؤيا )قال:  ل هُمُ الْبُشْر ى فِي الْح ي اةِ الدُّنْي افي قوله تعالى:  عن الرسول 

 .(له، وهو كالم يكلم به ربك عبده في المنامالصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى 

برای آنان در زندگي دنيا بشارتي )مورد سخن خداوند متعال:  در اهلل رسول

بيند يا برای او آن رؤيای صالحه است كه مؤمن برای خودش مي)فرمود:  (است

 .(ويدگاش در خواب سخن ميآن سخني است كه پروردگارت با بنده بينند ومي
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أال إنه لم يبق من مبشرات النبوة إالّ الرؤيا الصالحة يراها المسلم )قال:  عن النبي 

 (.أو ترى له

آگاه باشيد، از مبشرات نبوت فقط رؤيای صالحه باقي مانده )فرمود:  پيامبر 

 (.بينندبيند يا برای او مياست كه مسلمان آن را مي

گويد و معني وحي در خن ميخداوند از طريق وحي با ديگر مخلوقات خويش س

 مده كه: آن به چند صورت آقر

 ها آمده است:به معنای آفريدن غريزه "وحي"كلمه الف: 

  و أوْحى ر بُّك  إل ى النَّحلِ أ نِ اتَّخِذِی مِن  الْجِبالِ بُيُوتاً و مِن  الش ج رِ و مِمّا

 (1)ي عْرُشُون

 ها و از برخى درختان واى كوهپارهپروردگار تو به زنبور عسل وحى كرد كه از )

 (.هايى براى خود درست كنكنند، خانهاز آنچه داربست مى

گيری قوانين الهي در عالم تكوين است، اندازه به معنای تقدير و "وحي"گاهي ب: 

 و در هر آسمانى كار) (2)و أوْحى فِي كُل س ماء ا مْر هاخداوند متعال فرمود: 

 (.وحى فرمودآن را  ()مربوط به

ثُ أخْبار ها بِا نَّ ر بَّك  ي وم ئِذ تُح دِّآنچه در شهادت زمين در روز قيامت آمده است: 

 (.كه پروردگارت بدان وحى كرده است)گونههمان()  (0)أوْحى ل ها
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طور كه در داستان آيد، همانگاهي اوقات به معنای خطاب كردن با اشاره ميج: 

 با قومش است. زكريا 

ف خ ر ج  ع لى ق ومِهِ مِن  الْمِحْرابِ ف أوحى إل يْهِم أنْ س بِّحوا خداوند متعال فرمود:  

پس، از محراب بر قوم خويش درآمد و ايشان را آگاه گردانيد ) (1)بُكْر ةً و ع شِيّاً 

 (.كه روز و شب به نيايش بپردازيد

خن در س كه گونههمانگاهي اوقات به معنای اِلقائات شيطاني پيچيده است، د: 

 خداوند متعال در اين آيه است:

  و ك ذلِك  ج ع لْنا لِكُلِّ ن بيّ ع دُوّاً ش ياطِين  اإلِنْسِ و الْجِنِّ يُوحي ب عضُهُمْ إلى ب عْض

 هاىگونه براى هر پيامبرى دشمنى از شيطانو به دين) (2)زُخْرُف  الْق وْلِ غُرُوراً 

سخنان  )يكديگر( از آنها به بعضى، براى فريبانس و جن برگماشتيم. بعضى 

 (.كنندآراسته القا مى

رؤيا را جزيي از نبوت  پيامبر  دانستيم كه وحي و رؤيا سخن خداوند است و

آيد، دانست. به همين خاطر بايد بدانيم، چيزی كه در خواب برای انسان پيش ميمي

 ، حلم و حديث نفس.رؤياشود: قسمت تقسيم مي سهبه 

  (0)(.الرؤيا من اهلل والحلم من الشيطان: )عن الصادق 

 (.رؤيا از سوی خداوند است وحلم از سوی شيطان است) :امام صادق 

*** 
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 مصادر وحی

 .باشد را بيان نموديمدر مطلب قبل معني وحي و اينكه وحي جزيي از نبوت مي

 نمايم.حال مصادر اين وحي عظيم را بررسي مي

  (1)(.الرؤيا من اهلل والحلم من الشيطان: )عن الصادق 

 (.رؤيا از سوی خداوند است وحلم از سوی شيطان است) :امام صادق 

اشاره شده است؛ سخني از  همچنين به هر دو معنا در عبارتي از امام صادق 

 ايشان كه مفضل را مورد خطاب قرار داده است: 

ای ) (2)(فمزج صادقها بكاذبهافكر يا مفضل في األحالم كيف دبر األمر فيها، )

ا كند و صادق آن رمفضل در ا حالم تفكركن، چگونه خداوند ا مرآن را تدبير مي

 (.كندبا كاذب آميخته مي

فهميم كه ا حالم به صورت اِجمالي از دو قسمت مي از اين سخن امام صادق 

از جانب شيطان است. و اين  ششود، صادق آن از جانب خداوند وكاذبتشكيل مي

رؤيای صادقه و آنچه از سوی خداوند باشد و با حق مطابق است،  مسئله مهم است.

وجوه بسياری دارد؛ برخي از تقسيمات كه بعضي از روايات آن را توضيح داده 

 است:

الرؤيا على ثالث: بشرى من اهلل : )مبشرات: قال اإلمام موسى بن جعفر : 1

 (0)(.الشيطان والذی يحدث به اإلنسان نفسه فيراه في منامهوتحزين من 
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  ،سه نوع است: بشارتي از جانب خداوند رؤيا)فرمود:  امام موسي كاظم 

 گويد و آن را درساز از جانب شيطان و مطلبي كه انسان با خودش سخن مياندوه

 (.بيندخوابش مي

دهد؛ مؤمنين را به ح سب حالشان در دنيا و آخرت بشارت مي ،كه خداوند ؛بشارت

ل هُمُ الْبُشْر ى فِي الْح ي اةِ الدُّنْي ا و فِي طور كه در سخن خداوند متعال است: همان

 (1)الْآخِر ةِ ال ت بْدِيل  لِك لِم اتِ اللَّهِ ذ لِك  هُو  الْف وْزُ الْع ظِيمُ 

براى آنان است. كلمات خدا را تبديلى نيست؛ در زندگى دنيا و در آخرت مژده )

 (.اين همان كاميابى بزرگ است

ياها را ببينند؛ ؤمُنذرات: هم مؤمنان و هم غير مؤمنان همه ممكن است اين گونه ر :2

به اين خاطر كه خداوند سبحان و متعال به فردی كه از او طلب كند و چه طلب 

را شناخته است و يا او را نشناخته  نكند، عطايي دارد و همچنين به فردی كه او

 باشد؛ اين به خاطر مهرباني و رحمت اوست. 

آمده  رؤيای هشدار دهنده: منظور چيزی است كه در حديث امام صادق الف:  

إذا كان العبد على معصية اهلل عز وجل وأراد به خيراً أراه في منامه رؤيا تروعه )است: 

  (2)(.فينـزجر بها عن تلك المعصية

خداوند  باشد و وجلّزماني كه بنده در معصيت خداوند عزّ: )امام صادق 

ه او دهد كخواست كه نسبت به او خير بخواهد، در خوابش به او رؤيايي نشان مي

 (.را بترساند تا به واسطه آن از آن معصيت دوری نمايد
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يطان الشير من ذث وجوه بشارة من اهلل للمؤمن وتخالرؤيا على ثال(: عن الصادق 

 (1).)وأضغاث أحالم

رؤيا بر سه وجه است: بشارتي از سوی خداوند برای مؤمن؛ ): امام صادق 

 (.خواب های پريشان تحذيری از سوی شيطان؛ و

 :ندكاين موارد به معاني مختلفي اشاره دارد؛ و مطلبي كه اين معنا را تاييد مي

 يراها أو ترى له ولكن فيعرضاليغترن أحدكم بالرؤيا )است:  اهلل حديث رسول 

نفسه على كتاب اهلل عز وجل فان كان عامالً به فليفرح وان كان غير ذلك فليعلم 

 (2)(.إنها من الشيطان

ده بيند يا برايش دييي كه ميرؤيافردی از شما نسبت به )فرمود:  اهلل رسول

ند، كشود، فريب نخورد. بلكه نفس خويش را به كتاب خدای عزوجل عرضه مي

ن گونه نبود، بداند كه اين از شيطاكند، خوشحال شود و اگر ايناگر به آن عمل مي

 (.است

يهانه بود فايده وسفحال اگر فرض كنيم كه برای رؤيا حجيتي نيست، وجود آن بي

يح ها حديث صحصدها بلكه د هشديم به به همين خاطر مجبور مي و -پناه برخدا-

در قرآن آيات  كند.مسئله به قرآن كريم نيز سرايت مي معتبر طعنه بزنيم. حتي اين

ئله كند!! اين مسبسياری وجود دارد كه صحت رؤيا  نزد مؤمن وكافر را ثابت مي

بين  نمايد، خودبزرگ به شرح طوالني نيازی ندارد؛ و فردی كه اين مسئله را اِنكار

 و دشمن خدا است.
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مورد صادق  از امامان است كه در ای كه بايد به آن توجه نمود، احاديثينكته 

ی صادقه با كاذبه رؤيانبودن رؤيا و دخالت شيطان در غالب آنهاست و اينكه 

شود. اين مسئله برحذر داشتن مردم است كه رؤيا به صورت اِجمالي مخلوط مي

 ی صادقه وكاذبه داريم.رؤياشود؛ چون اخذ نمي

ا دبر األمر فيها فخرج صادقهفكر يا مفضل باألحالم كيف )قال:  عن الصادق 

بكاذبها فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء ولو كانت كلها تكذب 

لم يكن فيها منفعة، بل كانت فضالً ال معنى له فصارت تصدق أحياناً فينتفع بها الناس 

في مصلحة يهتدی إليها أو مضرة يتحذر منها وتكذب كثيراً لئال يعتمد عليها كل 

  (1)(.عتماداال

ای مفضل در ا حالم تفكركن، چگونه خداوند ا مرآن را )فرمود:  امام صادق 

را تصديق  آنكند و اگر همه كند و صادق آن را با كاذب ممزوج ميتدبير مي

ود بلكه نب آنشد منفعتي در تكذيب مي آنشدند و اگر همه نموديم همه انبيا ميمي

باشد كه معنايي نداشت؛ پس گاهي اوقات صادقه است و مردم به واسطه منفعتي مي

كه  شوند يا در زيانيبرند. در مصلحتي كه به سوی آن راهنمايي ميآن منفعت مي

بيشتر اوقات كاذبه است تا هميشه به آن اعتماد  شوند. واز آن برحذر داشته مي

 (.نكنند

 فرمايد:مورد مسئله رموز رؤيا به اين مضمون مي در  احمدالحسن سيد

متعال انسان را آفريد و او را بر فطرتش قرار داد و چه فطرتي  خداوند سبحان و" 

ود و شبهتر از فطرت خداوند. ولي انسان با مرورِ زمان از اين فطرت سالم خالي مي

                                                           

 .223ص 1/ دار السالم ج 11تفسير األحالم محمد رضا األنصاری ص - 1



 (...تفسیر خواب صادقه )سیدامحداحلسن.................. 22

ه در نتيج دركند و آن را با دوست داشتن دنيا و فرو رفتن و تسافل آلوده مي

 شود كه برخي از آن، روی برخي ديگر است.ها غرق ميتاريكي

ه برآن كند و فرشتخداوند فرشته رؤيا را با رسالت معيني برای انسان مبعوث مي 

آيد تا آن رسالت را به او برساند. انسان در قبال فرشته مانند كتابي انسان فرود مي

وه گيرد، عالزندگي انسان را مي جود درباز است و فرشته برخي چيزها و رموز مو

ه چ مطالبي كه فرشته از آن در تبليغ رسالتي كه از غيب يا رؤيا آورده است. و بر

 گيرد؛ بلكه به رموز رؤيا وچيزی از صفحه وجود انسان يا گذشته او نمي بسا

 كند. شناسد اِكتفاء ميحكمتي كه فرشتگان رؤيا مي

اح باشد و از فرشتگان رؤيا نباشد؛ رموز ارواح با رموز يا از ا روؤهمچنين چه بسا ر

 فرشتگان رؤيا متفاوت است.

باشد؛ همچنين اين با  امامان  وچه بسا رؤيا از ا رواح پيامبران و فرستادگان و 

 رؤيای فرشتگان و رؤيای ا رواح متفاوت است.

ود، نيروی خ گونه كه خداوند باچه بسا رؤيا مستقيم از سوی خداوند باشد؛ اين 

 رؤيا را در صفحه انسان بنويسد:

  ُإِنَّم ا أ مْرُهُ إِذ ا أ ر اد  ش يْئاً أ نْ ي قُول  ل هُ كُنْ ف ي كُون(1) 

 .(شودموجود مى (درنگگويد: باش؛ پس)بىچون به چيزى اراده فرمايد، مى)

رؤياها از ی از جانب خداوند، دارای رموز نيست؛ بلكه صريح است. همه اين رؤيا

خواهد از فرشتگان رؤيا باشد يا از ا رواح يا پيامبران و جانب خداوند است، مي
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رآن ای است كه دشاءاهلل ح س نهمتعال. وان فرستادگان يا امامان يا خداوند سبحان و

 شود.مانند طلوع صبح محقق مي اختالفي نيست و

ند به واسطه دعا، بال را از كند و خداوزماني كه مُنذره باشدكه انسان دعا مي مگر

ت دهد، هرچند ثبشود. دعا امر قطعي را تغيير ميكند و رؤيا محقق نمياو دفع مي

 شده باشد.

ای بيشتر كنند، برچه بسا اِحاطه به همه رموز رؤيا كه فرشتگان يا ا رواح استفاده مي

 آسان نباشد.ها پيامبران و فرستاده

و ك ذ لِك  فرمايد: مي مورد پيامبرخدا يوسف  اين كتاب خداوند است كه در 

ي جْت بِيك  ر بُّك  و يُع لِّمُك  مِنْ ت أْوِيلِ الْأ ح ادِيثِ و يُتِمُّ نِعْم ت هُ ع ل يْك  و ع ل ى آلِ ي عْقُوب  

 (1)ح كِيمٌ ك م ا أ ت مَّه ا ع ل ى أ ب و يْك  مِنْ ق بْلُ إِبْر اهِيم  و إِسْح اق  إِنَّ ر بَّك  ع لِيمٌ 

آموزد، و يها به تو مگزيند، و از تعبير خوابيچنين، پروردگارت تو را برمو اين)

تو،  گونه كه قبالً بر پدرانكند، هماننعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مى

 (.ابراهيم و اسحاق، تمام كرد. در حقيقت، پروردگار تو داناى حكيم است

 اشْت ر اهُ مِنْ مِصْر  لِامْر أ تِهِ أ كْرِمِي م ثْو اهُ ع س ى أ نْ ي نْف ع ن ا أ وْ ن تَّخِذ هُ و ل داً و ق ال  الَّذِی

و ك ذ لِك  م كَّنَّا لِيُوسُف  فِي الْأ رْضِ و لِنُع لِّم هُ مِنْ ت أْوِيلِ الْأ ح ادِيثِ و اللَّهُ غ الِبٌ ع ل ى أ مْرِهِ 

 (2)ال ي عْل مُون  و ل كِنَّ أ كْث ر  النَّاسِ 

و آن كس كه او را از مصر خريده بود به همسرش گفت: نيكش بِدار، شايد به )

ر آن گونه ما يوسف را دحال ما سود بخشد يا او را به فرزندى اختيار كنيم. و بِدين
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ش ها بياموزيم، و خدا بر كار خويسرزمين مكانت بخشيديم تا به او از تأويل خواب

 (.دانندبيشتر مردم نمىچيره است ولى 

 ِر بِّ ق دْ آت يْت نِي مِن  الْمُلْكِ و ع لَّمْت نِي مِنْ ت أْوِيلِ الْأ ح ادِيثِ ف اطِر  السَّم او اتِ و الْأ رْض

 (1)أ نْت  و لِيِّي فِي الدُّنْي ا و الْآخِر ةِ ت و فَّنِي مُسْلِماً و أ لْحِقْنِي بِالصَّالِحِين 

ها به من آموختى. اى من دولت دادى و از تعبير خوابپروردگارا، تو به )

ها و زمين، تنها تو در دنيا و آخرت موالى منى؛ مرا مسلمان پديدآورنده آسمان

 (.بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما

بلكه فرمود )همه رموز رؤيا و مطالب آن را به او آموزش داد  نفرمود كه خداوند 

 به پايان رسيد.  احمدالحسن سخن سيد "نهاآيعني قسمتي از -از تأويل 

*** 

 منابع افکار

له غيبي مانند رؤيا، بايد آموخته را از اهلش گرفت؛ به همين ئمس در ورود رایب

 ، بيان كنم.احمدالحسن  خاطر بهتراست اين مفهوم را از سخن سيد

ها منابعي يابد و اين آموختههايي ميكند و در ذهنش افكار وآموختهمي انسان فكر)

آيد، مثالً از راه چشم ای انسان از اين عالم جسماني ميهدارد؛ برخي از آموخته

ران آيد، وحي پيامبآيد،  مثال آنچه از ا علي ميوگوش. و برخي از ملكوت ا علي مي

  (.يا رؤيای صادقه است

  .ها يا از عالم ملكوت هستنديعني: مصدر اين آموخته

 شوند.ها به دو قسمت تقسيم ميكه اين آموخته .از اين عالم جسمانييا 
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 سربازانش است.  اول: از ابليس و

 ها سه منبع دارد:اين آموخته هواست و دوم: از نفس و

صورت وحي مستقيم است يا به واسطه فرشتگان ه عالم نور يا از خداوند بمنبع اول: 

 يا به واسطه ا رواح خواهد بود.

 از ابليس و سربازانش است. دوم:منبع 

 نفس و هوا. منبع سوم:

ند؛ نامرؤيا مي رسد را در حالت خوابكه درحال بيداری به انسان مي هاييآموخته 

ه او در حافظ شود وای است كه بر انسان وارد ميبه اين معنا كه رؤيا مانند آموخته

 بندد.نقش مي

 كند يا خداوندسوی آسمان صعود ميروح مانند خورشيد است. زماني كه روح به 

 .گيرد، شعاع آن متصل به جسد است كه او را اداره نمايدخواب مي او را در

های رؤيا در خواب و بارز بودن آن در ذهن و سرعت داشتن اما دليل ظهور آموخته

 و بيشتر روشن بودن، به خاطر مشغول بودن روح به اداره جسد در بيداری است.

و موخته برای اآروح در هنگام خواب به اداره جسد مشغول نيست؛ به اين سبب  

ر از اين است تتر خواهد بود... باتوجه به اينكه مسئله آگاهي به ملكوت وسيعروشن

كه به خواب منحصر شود. ورود آموخته برای فرد بيدار، مانند ا شكال و شنيدن 

چرخد. نيست كه در ذهن ميصداهاست كه هميشه وجود دارد؛ و فقط فكر 

صداها هميشه وجود دارند، ولي گاهي اوقات  حقيقت اين است كه اين ا شكال و

شنوی؛ به خاطر مشغول بودن روح به بدن شنوی وگاهي اوقات آن را ميآن را نمي
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سنگيني بدن و نيازهای آن الخ... اگر مشغوليت تو به  و دنيا و آنچه در آن است و

 ءاهلل.اشبيني انشنوی و ميشد و بدن را سبك كني، بسيار ميآخرت و به روح با

هوات ميرد؛ و شحقيقتي كه بايد مردم آن را بدانند اين است: فرزند آدم با غذا مي

شغول اين م كِشاند ودارد؛ و به اداره اين بدن جسماني ميروح را از باالرفتن باز مي

تالش  طور كه ذكر وهمان ای از مرگ تدريجي است؛شدن در مورد روح، گونه

 .ای از زندگي و اِرتقاء تدريجي استمتعال، گونه در راه خداوند سبحان و

 های  انسان آموخته

ارد هايي كه به انسان ورسيم كه آموختهبنابراين در مرحله اول، به اين شناخت مي

 منابعش يكي است. يا از خداوند يا از -خواب چه در چه در بيداری و-شود مي

 شود؟ها كجا واقع مينفس يا از ابليس؛ ولي اثر اين آموخته

 شود و ازهايي كه به انسان وارد ميشود كه مكان آموختهاالن برای ما روشن مي

 بندد. اينياست كه محل شاهد است، در صفحه وجود انسان نقش ميؤجمله آن ر

 ا مكان حافظه ياتواني آن ربندد يا ميها در صفحه وجود انسان نقش ميآموخته

 است.  -روح-ها بِنامي وآن در نفس انساني آموخته

د، تا در شوچه مكاني محافظت مي ها دريا برای منتقل نمودن ابتدايي، اين آموخته

ه وِجهه های صادقشايد عكس آن صحيح باشد؛ يعني: آموخته تصرف انسان باشد و

انسان را نوراني  ی خداوند است وهادهد؛ چون آن دادهرفتار او را تغييرمي انسان و

 كند.در رفتن به سمت آخرت به آن تكيه مي كند ومي

 الَّذِی ج ع ل  ل كُمْ مِن  الشَّج رِ الْأ خْض رِ ن اراً ف إِذ ا أ نْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُون(1) 
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آتش )چون نيازتان افتد( كسي كه برايتان در درخت سبزفام ا خگر نهاد كه از آن)

 (.افروزيدمى

درخت سبز به معنای دين است؛ معنای آيه اين است: خداوند برای شما از دين، 

 برای شما از دين، كنيد وها اِرتقاء ميبه واسطه آن در آسمان شما نوری قرار داد؛ و

ناسيد. شحق را از باطل مي كنيد وبه واسطه آن در ميان مردم رفتار مي نور قرار داد و

 خداوند برای كند وعبادت و اطاعت خداوند است كه انسان اِرتقاء ميبه واسطه 

حق را به واسطه آن ببيند.  دهد كه حق را به واسطه او بشناسد واو نوری قرار مي

 اين همان حقيقت منظور آيه است.

را  فردی كه فرآيندِ تركيبِ نور به توضيحي نياز ندارد. هر ظاهر آيه روشن است و

ت كه اس ای از نتايج اين فرآيندداند كه چوب نتيجهه باشد، ميدر گياه آموخت

ای از آيات خداوند اين آيه كند وها تكيه ميماده سبز موجود در برگ معموالً بر

است. به صورت خالصه، گياه به جای دستگاهي است كه حرارت خورشيد را به 

در  ت راامكان دارد اين چوب، اين حرار صورت چوب ذخيره نموده است و

 هرزماني بِد هد.

في تأويل هذه   في رواية شريفة عن السجاد مام العسكری وعن تفسير اال

هي شجرة أصلها محمد، وأكبر أغصانها علي، وسائر أغصانها آل ) الشجرة قال:

  (1)(....محمد على قدر مراتبهم. وقضبانها شيعته وأمته على قدر مراتبهم وأحوالهم

ويل اين أدر ت در روايت شريفي از امام سجاد  تفسير امام حسن عسكری 

بزرگترين  است و اين درختي است كه اصل آن محمد)فرمايد: درخت مي
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های آنان های آن، آل محمد به اندازه جايگاهبقيه شاخه های آن علي است وشاخه

ها واحوال جايگاهامت اوست، به اندازه  های كوچك آن، شيعه وشاخه است و

 (....آنان

نند... كمبارک جمع مي شيعيان آنان، علم را از درخت پاک و اوصياء و پيامبران و

آنان باشيم؟  ای از نورآيا از علم آل محمد چيزی جمع وذخيره نموديم تا گوشه

ن داغ آ نبيند. او بايد خودش را با فقط حقيقت را نشنود و مؤمن بايد عمل كند و

من، خودِ مؤ است كه به كلي با آتش حقيقت بسوزد، تا برای مؤمن بهتر كند و

است كه نزد ما آمده است تا  احمدالحسن حقيقت وحاكيِ حقيقت باشد. اين 

 خواهد، بسازدگونه كه خداوند ميما را همان های پنهان را برای ما برا نگيز د وعقل

 و نعمت فراموش شده خداوند را به  ما يادآور شود.

تسأل ، قال: لتسئلن يومئذ عن النعيمقلت: قول اهلل: )قال:   عن أبي عبد اهلل

  (1)(.اهلل، ثم بأهل بيتههذه األمة عما أنعم اهلل عليهم برسول

لتسئلن يومئذ كردم: سخن خداوند:  عرض گويد: به امام صادق راوی مي

اهلل داده است، واسطه رسولنعمتي كه خداوند به آنان به  از)، فرمود: عن النعيم

 (.بيت ايشانپرسد، بعد به واسطه اهلمي

فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق ): يقول أميرالمؤمنين 

 .(فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول
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رپي پيامبرانش را پي د مبعوث نمود و فرستادگانش را)فرمايد: مي اميرالمؤمنين 

آنان  اداش را به ينعمت فراموش شده فرستاد تا ميثاق فطرتش را ازآنان بگيرد و

 (.گيزدهای دفن شده را برای آنان برانعقل با تبليغ عليه آنان احتجاج كند و بياورد و

كنت أنا وعلي نوراً بين يدی الرحمان قبل أن يخلق عرشه ): روی عن النبي 

م نزل فل -قبل آدم بأربعين ألف عام وفي رواية العوالم :  -بأربعة عشر ألف عام 

نتمحض في النور حتى إذا وصلنا إلى حضرة العظمة في ثمانين ألف سنة، ثم خلق 

يث آخر: وفي حد (نااهلل الخالئق من نورنا، فنحن صنائع اهلل والخلق كلهم صنائع ل

  (1)(.والخلق بعد صنائعنا)

من وعلي، نوری بين دستان رحمان بوديم، )روايت شده است:  از پيامبر 

 13در روايت عوالم است:  وبيافريند  هزار سال، قبل از اينكه خداوند عرشش را11

ر داينكه به محضر بزرگي او  سال قبل از آدم. ما در نور وارد شده بوديم، تا هزار

ها، همه آفريده ها را از نور ما آفريد وهزار سال رسيديم؛ بعد خداوند آفريده 13

 اهای ماز آن، ساخته ها بعدوآفريده)است:  حديث ديگر در ( وهستند ما ساخته

 (.هستند

*** 

 .گیرداساس عمل انسان شکل می نفس بر

آيد. عمل پايين ميبا عمل ناشايست  كند ومي با عمل شايسته اِرتقاء پيدانفس 

يا  و كندآن اِرتقاء ميا نماي د كه بدراينجا، غذا يا سمي است كه نفس تناول مي
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انسان بايد به ) (1)ف لْي نظُرِ الْإِنس انُ إِل ى ط ع امِهِآيد. خداوند متعال فرمود: پايين مي

عملش ه ب گيرد؟ واز كجا مي يعني به علمش نگاه كند كه آن را (غذايش نگاه كند

عمل به اين علم، كاركردنِ روی  غذای نفس است و شناخت. علم به اين علم و

ن تكامل آ ارتقاء و دليلي برای رشد و غذايي برای نفس شود و اين غذاست تا

 شود.

لوال أن الشياطين يحومون حول قلب ابن آدم لنظر إلى ): اهللقال رسول

 (2)(.الملكوت

چرخيدند، او در ملكوت در قلب فرزندآدم نمي شياطين اگر)فرمود:  اهلل رسول

 (.نگاه مي نمود

دارد. نگاه به ملكوت داللت از مسئله بسيار مهمي پرده برمي اهلل سخن رسول

شناخت است. و اال معنای چرخيدن شياطين دور قلب فرزند آدم چيست؟  علم و

اداني تاريكي ن كند تا دردارد وكاری مي برای اينكه او را از شناخت حق باز مگر

 لع()نتيجه او را در معصيت خداوند سبحان باقي بگذارد تا گمان ابليس  در بماند. و

 در اِغوای آنان تالش نمايد. محقق شود و

ق ال   * ق ال  إِنَّك  مِن  المُنظ رِين * ق ال  أ نظِرْنِي إِل ى ي وْمِ يُبْع ثُون خداوند متعال فرمود: 

نْ ثُمَّ آلتِي نَّهُم مِّن ب يْنِ أ يْدِيهِمْ و مِ * ف بِم ا أ غْو يْت نِي أل قْعُد نَّ ل هُمْ صِر اط ك  الْمُسْت قِيم 

 (0)خ لْفِهِمْ و ع نْ أ يْم انِهِمْ و ع ن ش م آئِلِهِمْ و ال  ت جِدُ أ كْث ر هُمْ ش اكِرِين  

                                                           

 .21عبس:  -1

 .120، ص2: جالمحجّة البيضاء -2

 .11-12اعراف:  -0

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/28019131


  ......................... 47انتشارات انصار امام مهدی 

برانگيخته خواهند شد مهلت ده. فرمود: تو از مهلت  ()مردم گفت: مرا تا روزى كه)

 يافتگانى. گفت: پس به سبب آنكه مرا بدان به بيراهه افكندى، من هم براى

)فريفتن( آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست. آنگاه از پيش رو و از پشت 

تازم، و بيشترشان را سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها مى

 (.شكرگزار نخواهى يافت

 برای الشت نجات، كه كندمي داللت....( اطينيالش لوال) شريفه روايت اين همچنين

 المع آن و است شناخت و پاكي عال م آن كه خاطر اين به است؛ ملكوت در نگاه

 نگاه، اين واسطه به. باالتر حقايق ديدن عالم و نوراست به شدن نزديك و اِرتقاء

 .است سبحان خداوند شناخت همان وآن شودمي محقق آفرينش از هدف

  (1)و م ا خ ل قْتُ الْجِنَّ و الْإِنس  إِلَّا لِي عْبُدُونِخداوند متعال فرمود: 

يعني: فقط برای شناخت  (را فقط برای پرستش خودم آفريدم هاوجن وانسان)

اِرتقاء در وارد شده است. اين شناخت از فرد،  خودم. به ح سب آنچه از پاكان 

 ، با نگاه در ملكوت است. اين پيامبر خدااين راهكند. را درخواست مي عوالم نور

نمود تا درآن  است كه خداوند سبحان درب ملكوت را برايش باز ابراهيم 

 از يقين يافتِگان شود. نگاه كند و

السَّم او اتِ و األ رْضِ و لِي كُون  و ك ذ ِلك  نُرِی إِبْر اهِيم  م ل كُوت  خداوند متعال فرمود: 

 (2)مِن  الْمُوقِنِين  
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زمين را نشان داديم تا از يقين يافتگان  ها واين چنين به ابراهيم، ملكوت آسمان)

 (.شود

ارشان درك (لع)به همين خاطر، بسته بودن درب ملكوت، دليل پيروزی شياطين 

ملكوت دور بدارند؛ به اين خاطر آدم را از است. همه تالش آنان اين است كه بني

های آنان پرده آيد، از برنامهدانند كه آنچه از ملكوت ميكه آنان حتماً مي

 از مردم واجب است تا برد. به همين خاطر بردارد وكارآنان را از بين ميبرمي

رفتن در اين عالم دست بردارند؛ عالمي كه آفريننده آن، آن را به  فرو خبری وبي

 بازی توصيف كرده است. رگرمي وعالم س

و م ا الْح ي اةُ الدُّنْي ا إِالَّ ل عِبٌ و ل هْوٌ و ل لدَّارُ اآلخِر ةُ خ يْرٌ لِّلَّذِين  خداوند متعال فرمود: 

 (1)ي تَّقُون  أ ف ال  ت عْقِلُون  

و زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست، و قطعاً سراى بازپسين براى كسانى كه )

  (.انديشيد؟كنند بهتر است. آيا نمىپرهيزگارى مى

حان زنند؛ ولي خداوند سبمي رغمِ اينكه بيشتر مردم از نگاه در ملكوت سربازعلي

با رحمتش به مردم، درب آن را برآنان نبسته است. بلكه درب آن تا روز موعود بر 

دليل زنده  با ماند،فردی كه زنده مي قيامت صغری. تا است، همان روز آنان باز

انكار  توجهي ودليل هالک شود. اين بي شود، بافردی كه هالک مي بماند و

يوه م بايد حدی داشته باشدكه بشريت به آن برسد و كند ونمي گونه ادامه پيدااين

ه گونه انجام شدها اينميان آفريده اين انكار را بچيند. سنت خداوند سبحان در

سازی رسيديم وحمله مردم برای نگاه در هايت اين مقدمهاينكه امروز به ن است، تا
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روز برپايي دولت عدل الهي است. به  بزرگ خداوند است و ملكوت. اين روز

شود كه دعوت به نگاه در ملكوت، از مي واسطه اين دولت برای مردم آشكار

حي و نمودن مسئله بزرگ و هدف بزرگي خالي نيست. بلكه دعوت به آشكار

. به همين خاطر تيرهای فقهای آخرالزمان به سوی آن متوجه است؛ بزرگي است

گويند، افرادی كه برای مردم نسبت همچنين تيرهای افرادی كه سخنان آنان را مي

د كنند؛ چيزی كه خداونبينند، تشكيك وارد ميبه آن حقي كه در ملكوت مي

ت. فقط اين نموده اس باز فرستاده امام مهدی  سبحان به بركت وجود وصي و

روشن كرده است كه آنچه از  فرستاده امام مهدی  وصي و نيست، يماني 

آيد، شناخت الهي بزرگي است كه به آساني برای فردی كه ملكوت ملكوت مي

آيد. اين شناخت ملكوت چيزی است كه يك عمر در بيند به دست ميرا مي

شايد به  به دست آورد و شايد آن را در اين عمر رود ودرخواست آن از بين مي

دست نياورد. ولي با عروج روح اين فرد به عالم ملكوت اين شناخت به دست 

 رسد.زمان اندكي كه به چند لحظه هم نمي آيد، درمي

اهلل نكون عندک تذكرنا حدثنا ... نافق حنظلة..: يا رسول - 2203: يح مسلمفي صح

ن عندک عافسنا األزواج واألوالد بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنا م

سي بيده إن لو والذی نف) صلي اهلل عليه وسلم:اهلل والضيعات نسينا كثيراً، فقال رسول

تدومون على ما تكونون عندی وفي الذكر لصافحتكم المالئكة على فرشكم وفي 

 (1)(.طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثالث مرات
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ه نزد اهلل، زماني ككند: ای رسولعرض مي وسلمعليهاهلل صلياهلل حنظله به رسول

ينيم؛ بچشم مي اندازی، انگار آن را بابهشت مي ما را به ياد آتش و هستيم و شما

ر چيزهای ديگ فرزندان و با همسران و رويم وولي زماني كه از نزد شما بيرون مي

ي كه م به خدايقس) فرمود: كنيم. رسول اهللشويم، بسيار فراموش ميمشغول مي

يادی كه هستيد، دوام داشته  جانم در دستان اوست، اگر برحالتي كه نزد من و

ه داديد ولي ای حنظله، لحظهايتان با فرشتگان دست ميدر راه باشيد، در فِراش و

 (.اين را سه مرتبه تكرار نمود به لحظه، و

أنه قال البن الجهم:  -في حديث-  نكته: عن أبي الصلت الهروی، عن الرضا

لّهُ و م ا ي عْل مُ ت أْوِيل هُ إاِلَّ ال"اتق اهلل، وال تؤوّل كتاب اهلل برأيك، فانّ اهلل يقول: )

 (.و الرَّاسِخُون  فِي الْعِلْمِ

ويل أكتاب خدا را با نظرت ت از خداوند بترس و)به ابن جهم فرمود:  امام رضا 

راسخين در علم  ويل آن را فقط خداوند وأت و"فرمايد: نكن. خداوند مي

  (1)(."دانندمي

 (.رؤيا المؤمن تجری مجرى كالم كلم به الرب عبده): اهلل عن رسول

اش ی مؤمن درحكم سخني است كه پروردگار با بندهرؤيا)فرمود:  اهلل رسول

  (2)(.گويدمي

برأيه، إن أصاب لم من فسر القرآن ) ، قال:وعن أبي بصير، عن أبي عبد اهلل 

 (.يؤجر، وإن أخطأ خرّ أبعد من السماء
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نظرش تفسيركند، اگر صحيح باشد،  هرفردی قرآن را با)فرمود:  امام صادق 

  (1)(.كنداز آسمان سقوط مي اگراشتباه كند، به دورتر پاداشي ندارد و

يجيء، فإذا وقع إن للقرآن تأويالً، فمنه ما قد جاء ومنه ما لم ) :قال أبا عبد اهلل  

 (.التأويل في زمان إمام من األئمة عرفه إمام ذلك الزمان

زماني كه  برخي از آن آمده است و ويلي دارد وأقرآن ت)فرمود:  امام صادق 

  (2)(.دشناسويل در زمان امامي از امامان واقع شود، امام آن زمان، آن را ميأت

 -مانند قرآن-يای صادقه، سخن خداوند ؤبرادر عزيز انصاری، ردر آخر اينكه 

د و تفسير دانم ميمعصو كنيم فقطو تأكيد مي بيان حقيقتش را فقط است و تفسير و

 ...آن بر عهده معصومين است 

 ب لْ هُو  آي اتٌ ب يِّن اتٌ فِي صُدُورِ الَّذِين  أُوتُوا الْعِلْم  : قول اهلل: عن أبي جعفر 

 (.يكونوا غيرنا من عسى أن أنتم هم؟ قال:)

های افرادی است كه علم به آنان آن آيات روشني در سينه)فرمود:  امام باقر 

  (0)(.هستند چه فردی غيراز ما)آنان چه افرادی هستند؟ فرمود:  (.داده شد

زماني كه شب را به صبح رسانديد، به خداوند پناه )فرمود:  يماني آل محمد 

به دژ ) (رسانديد، به پناهگاه خداوند پناه ببريد به شب زماني كه روز را ببريد و

چيزی آفريدنش را  به هر همه چيز را آفريد و خدا محكم خداوند پناه ببر كه

دهد، روكن تا هرچيزی مي به هرچيزی كه از خداوند سبحان به تو خبر آموخت و

                                                           

 .119ص  11وسايل الشيعه )آل البيت(: ج  -1

 .192ص  22وسايل الشيعه )آل البيت(: ج  - 2

 .113 ص 22: ج وسايل الشيعه )آل البيت( - 0
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ين ب گمراه نشوی. ولو اينكه همه مردم زمين از از بين نروی و را از او بشناسي و

 (1)(.بروند وگمراه شوند

 

 خادم

 عيسي مزرعاوی

 گردآوری از كتب دعوت يماني آل محمد  

 
  

                                                           

 كتاب همگام با عبد صالح.-1
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  نور و ضریح :1 پرسش

از اينكه به شخص گمراهي همچون من، كه در جستجوی امام خود بوده اما منيت 

ايد متشكرم. اكنون جلوی آن را گرفته است، اهتمام نموده انساني و حب دنيا

 كنم كه به موضوعصور ميبگويم و تبرای شما خواهم آن را رؤيايي دارم كه مي

  .شودمربوط مي الحسن احمدسيد 

الحسن احمددوستانم در مورد موضوع سيد  ای ازمن همراه مجموعه قبل يك سال

در همان شب در خواب ديدم كه: من و  ،كرديمو مقدار صحت كالمش بحث مي

، ايستاده بوديم م علي اما حرم مطهربرادرم فهمي و دوستم سيدغالب در درب 

رديم كميباشد، و از آنجا به ضريح مطهر نگاه مطهر ميضريح  دربي كه روبروی

ای از نور آن را فرا گرفته كه از درب مقابل ضريح نمايان است. انگار كه كه هاله

. اين رؤيای درب دوم هنوز جلوی ما مانده است درب اول عبور كرديم و فقط ما از

 .من بود واهلل اعلم
 عالء رزاق                                                                                                 

 ق .هـ 1122/ ربيع األول/ 2

 .هلل رب العالمين بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد :پاسخ

 .اهللشاءإنهي كذلك 

                                                  .اهللشاءإنباشد مي چنيناين
 احمدالحسن

* * * 
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 :سبز باغ بام، پشت خانه، :2 پرسش

اتاق  ةدر خواب ديدم كه با من از پنجررا  يك بار آقا و مواليم امام مهدی  

ي ( خيليعني خود امام اتاق بودم كه به من گفت: من )در زد و من حرف مي

ای كه نزديك آنجا بود اشاره كرد و گفت: اين ساده نزديك هستم سپس به خان

ي را خواهي زرگبام صعود كني باغ سبز رنگ و بپشت سطح و اگر به من است خانة

؟ خداوند به شما خير زيادی در مورد اين رؤيا چيستالحسن احمدتفسير  .يافت

 بدهد. 
 عالء رزاق                                                                                                   

 ق .هـ 1122/ ربيع األول/ 2

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

 السطح فهو االرتقاء في ملكوت السماوات.أمّا الخضار فهو الدين، وأمّا 

وفي هذه الرؤيا وجه بسيط بين يديك وهو موقع األنصار على الشبكة والحديقة 

الخضراء الواسعة هي العلم الموجود في الموقع، والسطح هو األثير طريق االتصال 

 هفي الشبكة، والنافذة هي نافذتك على الموقع، والبيت البسيط هو الموقع نفسه ألن

 صغير بحجمه.

 .الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الرحمنبسم اهلل  :پاسخ

 .همان ارتقاء در ملكوت آسمان است سطحسبزی همان دين است و 

ای از آنچه كه در نزد شماست وجود دارد كه همان در اين رؤيا يك وجه ساده

 سايتدر  علمي كه ،باغ سبز رنگ بزرگ اينترنت است و انصار روی شبكة سايت

 شبكةی اتصال به راهي براكه  است انصار موجود است، و سطح همان امواج
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خود  ،ساده است، و خانة سايتورود شما به  ةهمان پنجر ،اينترنتي است و پنجره

   .ي داردكاست چون حجم كوچ سايت

 :جنگ و   مهدی امام صدای :3 پرسش

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته السالم

ا ر دوست دارم اين رؤيا را برايم تفسير كنيد: در عالم رؤيا صدای امام مهدی 

گفت: همانا كه وصي در جنگ مشركين و  و شنيدم كه من را مخاطب قرار داد

 كفار مشغول است و در حال حاضر برای آمدن پيش تو وقت ندارد.
 hilal alsuaifi : فرستنده

هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآله  الحمد، الرحيم الرحمنبسم اهلل : پاسخ

 األئمة والمهديين وسلم تسليماً.

جنگ با كفار حال در  حقيقتاً وصي امام مهدی الحسن احمدآری برادر، سيد 

نها آ ه آشكار ساخت و پرده را از چهرةو مشركين است و حقيقت آنها را برای هم

يني نه اينكه برايش در جنگ سنگياور او باشيم جنگ يار و پس بايد در  ،برداشت

را  نيازهای او و خداوند به ما و شما توفيقي عطا كند تا او را ياری كنيم .كنيم

 .برآورده كنيم
 علمي هيئت

 مهدی )مكن اهللُ له في األرض(أنصار إمام 

 عقيليشيخ ناظم 

* * * 
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 :ختت دود، سفید، لباس، پیامرب مسجده، کعب سقف :4 پرسش

السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم أعوذ باهلل  

 صل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 قبل از مدتي اين دو رؤيا را در خواب ديدم:

 رؤيای اول: 

نار و مسجد پيامبر و در ك اينكه من باالی سقف منزل بودم و به آسمان نگاه كردم

كردند، انگار كه از زير مسجد پيامبر و كعبه آن كعبه را ديدم كه باهم حركت مي

شد در حالي كه آنها به سمت من در حركت بودند، كعبه و دود يا مه خارج مي

من  سپس ،مسجد پيامبر در جهتي از آسمان توقف كردند، مردمي همراه من بودند

كعبه و مسجد پيامبر كه در باالی آسمان بودند، بعد از اينكه بلند شدم و به سمت 

سپس در جهت معيني از آسمان كه خيلي نزديك  .سجده كردم ،به سوی من آمدند

من بود توقف كردند كه در آن موقع من به سمت مسجد پيامبر و كعبه كه در باالی 

ده كردند و آسمان بودند سجده كردم، سپس مردم همراه من و يا بعد از من سج

 سپس در حالي كه اندوه و غم شايد پشت من سجده كردند كه دقيقاً به ياد ندارم،

ا سپس در همان رؤيمن را در بر گرفته و اشكم سرازير شده سرم را بلند كردم، 

ديدم كه كعبه باالی سقف منزل بود و تنها قسمتي از آن نمايان شده است، مثل 

شده  شكافته و جزئي از كعبه از پشت اين ديوار شكافتهاينكه كعبه ديوار بااليي را 

باشد  گرنمايان شده است و شايد اين جزء نمايان شده ركن يماني و يا قسمتي دي

كه دقيقاً به خاطر ندارم. تمام مردمي كه همراه من بودند به كعبه كه در باالی سقف 
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خني در مورد من س نشسته بود وكردند به استثناء شخصي كه منزل من بود نگاه مي

اين من  در واقعيتبا توجه به اينكه  ،دانمكعبه به او گفتم و او جواب داد كه، نمي

و دعوت يماني از طريق من به او رسيده است و در مورد  ،شناسمشخص را مي

برايش چيزهای زيادی  ام و در مورد يماني دعوت با او بحث و گفتگو داشته

دعوت را رد كرده و تنها به رد دعوت اكتفا نكرده ام، اما اين شخص شرح داده

 فری،برم از چنين كمي به خدا پناه .سيد را لعن نموده است آن شخص، بلكه حتي

كند، يمتعصب شديد آن شخص نسبت به سيستاني است كه از او تقليد  ،و دليل آن

همچنين تمام مردمي كه باالی سقف منزل من بودند و در برابر مسجد پيامبر و كعبه 

از آنها  كه يكيشناسم به جز دو نفر كه در آسمان بودند، سجده نمودند را نيز نمي

م ام و شخص دودعوت با او گفتگو داشته دربارةو همان شخصي كه ذكر نمودم 

ز ايمان ندارند و اسم او فاي سبت به دعوت يمانييكي از مؤمنين صالحي است اما ن

ا باالی سقف ر وحشتناكي بود، كعبه را با اينكه بزرگ بود اما آن است. واقعاً صحنة

تر اينكه جزئي از آن ديوار را شكافته و از باالی سقف نمايان منزلم ديدم و درست

 شده است.

نچه اكنون قبله است و چناتر اينكه ديوار شكافته شده توسط كعبه در جهت عجيب

 در باالی سطح در مقابل اين ديوار بايستم دقيقاً در مقابل قبله قرار خواهم گرفت.

 رؤيای دوم: 

باشد ديدم كه لباس عجيب و سفيدرنگ بر تن داشتم و شبيه لباس نظامي زمان ما مي

هايي وجود دارد كه به رنگ زرد يا راست و چپ من در لباس، ستاره شانةو روی 

طاليي بودند كه دقيقاً يادم نيست. من روی تختي نشسته بودم اما برای استراحت 
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هايي كه روی نبود بلكه روی تخت نشسته بودم تا لباس خودم را بنگرم و به ستاره

 راست و چپ من بود نگاه كنم. شانة

زمان ناراحتي و اندوه شديدی كه من را در برگرفت مشاهده  هر دو خواب را در

 ةفاصلكردم، اين دو رؤيا اندوه بزرگي كه در آن زمان داشتم را از ياد من برد و 

 بين اين دو رؤيا مدت زمان خيلي كوتاهي بود.

رؤيای كعبه و مسجد پيامبر اول بوده و پس از مدتي رؤيای لباس است كه در آن 

 تفسير اين دو رؤيا را بيان كند.  ر داشت. اميدوارم كه سيد هايي قراستاره
 المنتصر باليماني -عزام العبيدی :فرستنده

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  :الجواب

 وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً.

الرؤيا األولى: فيها الكعبة والمسجد النبوی للداللة على نزول الهدى إلى األرض، 

والمفروض أنّ الكعبة كافية للداللة على الهدى في الرؤيا، ولكن المسجد النبوی 

بشكل كبير بحيث تتشابه  محمد  اهللرسولللداللة على مشابهة هذا الحق بدعوة 

  واألولياء.األحداث والوقائع واألعداء 

إنّ قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه أنه قال: ) عن أبي جعفر 

 (1).(اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء ، وإنّ اهللرسول

                                                           

 .022ص 02ج ، بحار األنوار:002غيبة النعماني: ص -1
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اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما ، أنه قال: )عن أبي بصير، عن أبي عبد اهلل 

داعي منا يستأنف ال، فقلت: اشرح لي هذا أصلحك اهلل، فقال: فطوبى للغرباءبدأ 

 ).(1) اهللرسولدعاء جديداً كما دعا 

إنّ  أخبرني عن قول أمير المؤمنين : )عن أبي بصير، قال: قلت ألبي عبد اهلل 

ام القائم يا أبا محمد، إذا قاإلسالم بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، فقال: 

  اهللرسولاستأنف دعاء جديداً كما دعا  قال: فقمت إليه فقبلت رأسه ،

وقلت: أشهد أنك إمامي في الدنيا واآلخرة أوالي وليك وأعادی عدوک وأنك 

 (2).(رحمك اهللولي اهلل، فقال: 

كما رافق كل أمّا الدخان؛ فهو أشارة للعذاب، أی العذاب المرافق لدعوة الحق 

الدعوات اإللهية السابقة ونزل باألمم المتمردة، ولكن هذه المرّة سيشمل كل أهل 

األرض إن عارضوا أمر اهلل؛ ألنّ الدعوة وصلت لهم وموجهة إليهم بأجمعهم أسأل 

 اهلل أن ينجي المؤمنين بفضله سبحانه.

ليس فضون هم إبوالذين لم يسجدا ال يؤمنان بالحق، فالساجدون هم المالئكة والرا

 وأتباعه كما في األمر األول فهو يتكرّر في كل زمان.

ونزول الكعبة في بيتك أو على سطح دارک دليل على أنك على هدى وعلى 

 الصراط المستقيم، وفي جهة القبلة، أی إنك على الوالية اإللهية.

والرؤيا الثانية: السرير منصب وملك، والنجوم: على الكتف لإلشارة إلى وجاهة 

 .ومكانة عند اهلل ومالئكته 
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والرؤيا من المبشرات للمستقبل نسأل اهلل أن يوفقك ويثبتك على الحق حتى آخر 

لحظة من حياتك في هذه الدنيا، وأن يجعل اهلل رؤياک حقاً ويقر عينك ويجنبك 

 شياطين اإلنس والجن أخزاهم اهلل. شر األشرار من

 لسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.وا

الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل  الرحمنبسم اهلل  :پاسخ

 تسليماً.محمد األئمة والمهديين وسلم 

وجود كعبه و مسجد پيامبر در آن داللت بر نزول هدايت بر زمين است،  رؤيای اول:

هرچند كه وجود كعبه برای داللت نزول هدايت در رؤيا كافي است، اما وجود 

است   مسجد پيامبر به خاطر شباهت خيلي زياد اين حق  به دعوت پيامبر خدا 

 شابه هستند.دث و اتفاقات و دشمنان و ياران متا جايي كه در تمام حوا

إنّ قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه )فرمود:  أبي جعفر 

 (1).(سالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإنّ اال اهللرسول

كه  گونههمانقائم ما چون قيام كند مردم را به امر نوينى دعوت خواهد نمود )

فرمود، و اسالم غريبانه آغاز شد و باز همچنان كه شروع دعوت  رسول خدا 

 (.شده غريب خواهد گرديد، و خوشا بحال غريبان

سالم بدأ غريباً اال)روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  ابو بصير از امام صادق 

: ، فقلت: اشرح لي هذا أصلحك اهلل، فقالوسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء

اسالم به غريبى آشكار ) ).(2) اهللرسوليستأنف الداعي منا دعاء جديداً كما دعا 
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، كه شروع شده غريب خواهد گرديد، پس خوشا به حال غريبان گونههمانشد و 

 :فرمود عرض كردم: خداوند حال شما را اصالح فرمايد اين را براى من شرح دهيد،

 كه گونههمانگيرد، كننده ما دعوت نوينى را از سر مى[ كه دعوت]از آن جهت

 .(دعوت فرمود رسول خدا 

 المؤمنين ي عن قول أميرأخبرن) عرض كردم: به امام صادق  ابو بصير گويد

ذا قام القائم يا أبا محمد، إإنّ اإلسالم بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، فقال: 

  اهللرسولاستأنف دعاء جديداً كما دعا  قال: فقمت إليه فقبلت رأسه ،

وقلت: أشهد أنك إمامي في الدنيا واآلخرة أوالي وليك وأعادی عدوک وأنك 

فرمايد: كه مى المؤمنين )مرا از معنى گفتار امير (1).(رحمك اهللولي اهلل، فقال: 

حال كه شروع شده باشد باز خواهد اسالم به غريبى آغاز شد و در آينده نيز بدان »

اى ابا محمّد قائم  آگاه فرما، حضرت فرمود:« گشت پس خوشا بحال غريبان

كه رسول خدا  گونههمانهنگامى كه قيام كند دعوت نوينى را آغاز خواهد كرد 

 ،ابو بصير( گويد: برخاستم و سر آن حضرت را بوسيدم و  دعوت فرمود(

تو در دنيا و آخرت امام منى، دوست تو را دوست  دهم كهعرض كردم: گواهى مى

دهم كه تو ولىّ خدائى، آن دارم و گواهى مىدارم و دشمن تو را دشمن مىمى

 (.خدا تو را مورد رحمت قرار دهدحضرت فرمود: 

عذابي كه همراه دعوت حق است همانگونه كه اين  ،اما دود؛ اشاره به عذاب دارد

هايي كه نافرماني كردند باشد و بر امتهای الهي ميعذاب، همراه تمام دعوت

نازل شد، اما اين بار در صورت مخالفت مردم با امر خداوند، عذاب الهي تمام اهل 

                                                           

 .022ص 02، بحار األنوار: ج002غيبة النعماني: ص -2
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وی آنها رسيده و اين دعوت به س همةزمين را فرا خواهد گرفت زيرا دعوت به 

مردم است. از خداوند متعال مسئلت دارم كه مؤمنين را به فضل و كرم خويش  همة

 نجات دهد.   

آورند، و به دعوت ايمان نميو كساني كه سجده نكردند اشخاصي كه 

و  كردند ابليسنافرماني كنندگان همان مالئكه هستند و اشخاصي كه سجده

لين دستور الهي نيز نافرماني كردند و گونه كه در اوباشند، هماناو مي رویدنباله

 شود.اين امر در هر زماني تكرار مي

دايت تو، دليلي بر اين است كه تو ه نةو فرود آمدن كعبه در منزل تو يا بر سقف  خا

شده و بر راه راست هستي، و جهت قبله به معني اينكه تو در راه واليت الهي قرار 

 داری.

پادشاهي است، و ستارگان: وجود آنها روی شانه تخت، منصب و رؤيای دوم: 

 باشد.كه نزد خداوند و مالئكه مي است اشاره به منزلت و مرتبتي

، از خداوند متعال خواستارم كه به شما توفيق زمان آينده است هایو رؤيا از بشارت

دهد و شما را تا آخرين لحظات عمر خود در اين دنيا بر راه حق ثابت قدم بدارد، 

رؤيای شما را حقيقت قرار داده و چشمان تو را روشن نمايد و تو را از شر اشرار و 

 و شياطين انس و جن محفوظ بدارد.

                                                                                 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن
* * * 
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 آب در رفنت فرو و پا بسنت :5 پرسش

برادرم خوابي ديده كه من را درخواب با پا های بسته شده و از يك دست آويزان  

و در آن آب است  بوده برند و ديده كه حوض از سنگ مرمربه سمت حوض  مي

تا اينكه جسم من را در آب فرو بردند و آنها به برادرم گفتند كه همانند اين با تو 

  .مثل من عنيي ،انجام مي دهيم
 : ابرهيم رغيل  فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

قيد األرجل أی منع اإلنسان من التنقل، وهو بالنسبة للجسد مكاني، أمّا بالنسبة للروح 

الباطل، أو من الباطل إلى الحق. وهو فليس كذلك، بل هو الحركة من الحق إلى 

في الرؤيا يعني تثبيت اتجاه حركة الروح، أمّا الماء فهو يطهر الجسد من النجاسة في 

هذا العالم، وهو بالنسبة للروح يمثل الطهارة. فتقييد رجليك وغطسك في الماء يعني 

جة اهلل حتثبيت اتجاه حركة روحك نحو الطهارة التي تتحقق بالوالية لولي اهلل و

 على خلقه.

ل و صلوات بر محمد و آ ،و الحمد هلل رب العالمين ،الرحيم الرحمنبسم اهلل : پاسخ

 .محمد االئمه و مهديين و سلم تسليما

ني آن به نسبت جسد مكا ي منع انسان از جابه جايي است وبه معنپا  شدنبسته 

يا  ،اطلبه سوی ببه روح اين گونه نيست، بلكه آن حركت از حق  اما نسبت ،است

مسير حركت روح  ثابت بودنو معني آن در خواب  .از باطل به سوی حق است
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كند و آن به نسبت را در اين عالم از نجاست پاک ميانسان ؛ جسد و اما آب ،است

گر های شما و فرو بردنت در آب نشانو اما بستن پا .گر طهارت استروح نشان

 است. طهارتثبات مسير روح شما به سوی 

* * * 

 نورانی فرزند تولد :6 پرسش

 يعني صورت او ،ای به دنيا آمد كه نوراني استدر خواب ديدم كه برای من بچه

س در سپ ،به اطرافيان خودم گفتم كه او را احمد ناميدم مثل اينكهاشراق دارد و 

م ر دلم گفتگفتم احمد و دجلوی آنها ؛ اينكه قلب خودم گفتم )الحسن( يا

  ؟واب چيستخمعني اين  ،الحسناحمد

      .شخصاً جواب اين خواب را بدهدالحسن احمدخواهم كه سيد مي

 : ابراهيم رغيلفرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

اهلل، ومعنى رؤياک ورؤيا شقيقك هي الهداية  المولود في الرؤيا يعني البشرى من

 إلى الوالية والطهارة التي تالزمها.

ل و صلوات بر محمد و آ ،و الحمد هلل رب العالمين ،الرحيم الرحمنبسم اهلل  :پاسخ

 .محمد االئمه و مهديين و سلم تسليما

مولود در خواب يعني بشارتي از خدا است و معني خواب شما و خواب برادرت 

 .هدايت به سوی واليت است كه طهارت همراه آن خواهد بود
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* * * 

 درهم ۀکیس ، مهدی امام لشکر :7 پرسش

 سالم عليكم  ،الرحيم الرحمنبسم اهلل 

 ،دكننرمز حمل ميقهای چهره ديدم كه پرچمسواركاران خوش لشكر بزرگي از

 دهند كه اين لشكر امام مهدی اطراف راه آنها ايستاده و ندا ميو مردم در 

سوار اسب و توقف كردلشكر  ،درسيدن ه بودم،ايستاد كه به جايي كه منتا اين است

مر خود ه و از ككردميو تبس سيرت و بسيار نوراني به سوی من نگاه كردهخوش

از ن كيسه را بپس هنگامي كه آ ،ای در آورد و به سوی من انداخته و رفتكيسه

.. از سيد . بود امام علي  چهرةآن  رویهايي از طال كه درهم كردم داخل آن

يكم و سالم عل .ر و ما را نصيحتي نماينديی من را تفسرؤيايماني خواهش دارم كه 

                                        .و رحمه اهلل و بركاته
 البدری فرستنده: أحمد عبداهلل مسلم

الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد بسم اهلل الرحمن  الجواب:

 وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً.

في هذه الدنيا المال يحصل عليه اإلنسان مقابل العمل، وفي ملكوت السماوات يأخذ 

اإلنسان األجر على طاعته وعبادته، فهذه الدراهم في الرؤيا تشير إلى الحسنات التي 

فيها تشير إلى أنّها مقابل إتباع الوالية  رائي، وصورة اإلمام علي حصل عليها ال

 اإللهية الحق.

ل و صلوات بر محمد و آ ،و الحمد هلل رب العالمين ،الرحيم الرحمنبسم اهلل  :پاسخ

 .محمد االئمه و مهديين و سلم تسليما
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رسد و اما در ملكوت انسان كار و كوشش به مال مي در برابرانسان در اين دنيا 

ها اشاره به حسناتي دارد و اين درهم ،گيردرا برابر اطاعت و عبادت مياجرت خود 

اشاره به اتباع واليت  كه خواب ديده به آن رسيده است و عكس امام علي 

 .الهي حق دارد

* * * 

 آمسان از رفنت باال و کعبه :8 پرسش

مشرفه از جای خود به باال رفته و در بلندای در شب عرفه خواب ديدم كه كعبه  

كردند باهم ديگر مردمي كه آنجا طواف غير منظم مي و داده شد دو كوه قرار

نادی شروع ميك دفعه كردند و ا حيرت و اشتياق به كعبه نگاه ميو ب نمودهد ربرخو

 .مگر بر مؤمنين است، حتي نگاه به كعبه حرام ،به ندا دادن نمود كه
 حيدر طاهر :فرستنده

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  الجواب:

 وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً.

الكعبة هي قبلة الناس في صالتهم، وهي في الرؤيا تعني حجة اهلل على خلقه وخليفته 

ورفعه يعني ابتعاده عن الناس  (1)،سبحانه، وبه يعرف اهلل وهو القبلة الموصلة إلى اهلل

                                                           

 به كعبه و قبله وصف شدند: بيت آمده است كه اهل و ائمه  از رسول خدا  -1

 به كعبه و قبله وصف شدند: بيت آمده است كه اهل و ائمه  از رسول خدا 

 دهمانن  -امت اين در فرمود كه اين يا-مثال علي در ميان شما ) فرمودند: از ابي ذر، گفت: رسول خدا 

 029 ص جبر ابن –( نهج اليمان ، كه نگاه به آن از فرايض استاست مشهور يا مسوره كعبه
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إنّ اهلل إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من : )أو غيبته عنهم، وفي الرواية عن األئمة 

 (1).(بين أظهرهم

ل و صلوات بر محمد و آ ،و الحمد هلل رب العالمين ،الرحيم الرحمنبسم اهلل  :پاسخ

 .محمد االئمه و مهديين و سلم تسليما

گر حجت خدا بر خلق و در نماز آنها است و در خواب نشانكعبه همان قبله مردم 

 و كه خدا با او شناخته و او قبله وصول به خدا است،خليفه سبحان و تعالي است

آن از مردم يا غيبت او است و در روايتي از ائمه آمده  دوریآن يعني  باال رفتن

ما را از ميان آنها بر خواهد  پسنددما نقومي را برای  یجوارهماگر خداوند ) است:

 .(داشت

* * * 

 قیامت، قلۀ کوه :9 پرسش

 خداوند سامي)از ا انديّ :آن قيامت را ديدم و ،دو روز پيش در خواب ،سالم عليكم

باريك مردم  يو در راه ان از حيواناتمتعال( از آتش و ديان از زغال گداخته و ديّ

                                                           

( كتاب صراط مستقيم از علي بن يونس عاملي: ج ما كعبه خدا و قبله خدا هستيم): و از امام صادق 

 .20ص  2

 : منين علي ؤمدح اميرالمو همان طور شاعر در 

 ن و حل از آنان است مشود  كه حرمت خداوند مهياو همان قبله وسط است كه تجمع دور آن ديده مي

    .يت كبری و حجتي كه هر كسي كه قيمت علي را بداند صاحب عقل استآو 

 .93ص 02بحار األنوار: ج -1



 (...تفسیر خواب صادقه )سیدامحداحلسن.................. 52

د ها را راين ديانو من و جماعتي  گزيندبر ميكسي راهي هر هستند و هياهوی در 

 چه هيك حيرانكه از اين مردم سرگردان و تا اين ،كوهي رسيديمقله به  كرديم و

 پس مردی به منس .جای ترسناكي بود ،رود پرسيدمداند به كجا ميدام نميك

 ،است گفت كه اين روز قيامت .خير :؟ گفتمداني چه اتفاقي افتاده؛ آيا ميگفت

سپس به من گفت كه ما اين موانع را رد كرديم و ديگر چيز كمي  .پس ترسيدم

 .(1)الحسن احمده سيد با تشكر سالم من ب معني اين خواب چيست؟ .مانده است
 حوراء خفاجي :فرستنده

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  الجواب:

 والمهديين وسلم تسليماً.وآل محمد األئمة 

هذه هي أيام القيامة الصغرى، وهذه الرؤيا بشرى لك من اهلل بأنّك تسيرين على 

طريق الحق، وصعودک إلى الجبل يعني إلى ملكوت السماوات، وعبورک وديان 

 النار يعني نجاتك من الضالل. واهلل الموفق.

ل و صلوات بر محمد و آ ،و الحمد هلل رب العالمين ،الرحيم  الرحمنبسم اهلل  :پاسخ

 .مهديين و سلم تسليماالمحمد االئمه و 

ر برای شما كه بو اين خواب بشارتي است همان ايام قيامت صغری است  ،اين ايام

ها وه يعني صعود شما به ملكوت آسمانككنيد و صعود شما برمسير حق حركت مي

و خداوند  .ش يعني نجات شما از گمراهي استطور ديان آتو همان .و عبور شما

 .دهنده استتوفيق

                                                           

م مفهوها ناای بعضيچون ممكن است فهم آن برستاديد و ميانه فراای عشما اين خواب را با لهجه -1

 .ر در معني آن مبادرت به فصيح كردن لغت آن نموديميباشد بدون تغي
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* * * 

 :مار و مارمولک ، جنگ :11 پرسش

مارمولكي را در حال جنگ با يك مار ديدم، سپس ديدم كه مار به سمت من آمد 

 خواست من را گاز بگيرد. شد و ميدر حالي كه زهر از دهانش خارج مي
 السعودية –: عبد اهلل فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

البرص والثعبان كالهما يشير إلى عدو، ولكن البرص يشير إلى شخص ينصب العداء 

، أما الثعبان فيشير إلى شخص دنيوی لحجج اهلل على خلقه محمد وآل محمد 

 دی.ما
 الحسنأحمد

 هـ ق 1103ذو القعدة/ 

ل و صلوات بر محمد و آ ،و الحمد هلل رب العالمين ،الرحيم  الرحمنبسم اهلل  :پاسخ

 .مهديين و سلم تسليماالمحمد االئمه و 

شخصي است مارمولك و مار هر دو اشاره به دشمن است، اما مارمولك اشاره به 

كند و مار اشاره به دشمني مي  محمد و آل محمد كه با ححج الهي بر خلق

 كند.شخص مادی در دنيا مي

* * * 
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 کردن غسل :11پرسش 

ديدم كه غسل كردم و يكي را به مناظره دعوت كردم. بعد از آن در اتاقي بودم  

شناختم و چيزهای گِرد مانندی درست كه كودكي در آن بود كه آن را نمي

 دانم كه آنها خوردني يا ورق بودند.نميگذاشت اما كرد و آنها را در بشقابي ميمي

 ای شكلو در پايش زخمي دايرهرا ديدم كه به سمت ما آمد  سپس امام علي 

 شد، و در حالي كه به ما نزديكته استكان چايي ديده مي به رنگ قرمز و به اندازة

 (.علي ولي اهلل، علي ولي اهلل): فرمودميشد مي

است كه من غسل كنم سپس يكي از حجج الهي آيا در دو رؤيا دعوت به چيزی 

 را ببينم؟
 : زينب عبد اهللفرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

 .الطهارةالغسل في الرؤيا يعني طهارة روحية، أی نتيجة عمل قمتِ به نلتِ هذه 
 احمدالحسن

 هـ ق 1103شعبان الخير/ 

* * * 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمپاسخ: 

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.
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لي عم روحي است، يعني اين طهارت نتيجةغسل كردن در رؤيا به معنای طهارت 

 است كه آن را انجام دادی و به اين طهارت رسيدی.

 احمدالحسن

 هـ ق 1103شعبان الخير/ 

  مهدی حقانیت و 13 آیه شورا سوره :12پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

برم به خداوند دانا و شنونده از شر شيطان قوی و رانده شده، هنگامي كه پناه مي

كه به تفسير آن فكر نكردم تا هنگامي كه ساله بودم خواب عجيبي را ديدم  10

 سورة ای ازا يافتم و آن به آيهبين اين خواب عجيب و داليل دعوت يماني ر بطةرا

استناد  های سيد يافتم كه به آنرا در كتابشود. بلكه حتي اين آيه شورا مربوط مي

ه است كه ب مانصار های برادرانيه در بعضي از مقالهكرده است، همچنين وجود آ

ها من را وادار به حركت كرد تا بدانم كه اين خواب اند. تمام اينآن استناد كرده

 1999ل ها قبل در هنگام جواني ديدم آيا با دعوت يماني كه در ساقديمي كه سال

 ظاهر شد ارتباطي دارد؟ 

 كنم:اينك خواب را برايتان بازگو مي

كردم كه در مورد شيعه و سني بود و صاحب كتاب داشتم كتابي را مطالعه مي

كوشيد كه شيعه را بر ضاللت و گمراهي نشان داده و اهل سنت بر حق بوده و مي

حق با آنهاست. با توجه به سن كم و جهلي كه داشتم، نسبت به داليلي كه صحت 

مدتي حيران ماندم و از كرد حيران ماندم. و حقانيت مذهب شيعه را ثابت مي
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به من نشان دهد كه حق با شيعه يا اهل سنت است. خوابيدم و خداوند خواستم تا 

  اين خواب را ديدم.

ش ر ع  ل كُم مِّن  الدِّينِ در خواب ديدم كه با صدای اندوهناكي قول خداوند متعال

را  و صَّيْن ا بِهِ إِبْر اهِيم  و مُوس ى و عِيس ىم ا و صَّى بِهِ نُوحاً و الَّذِی أ وْح يْن ا إِل يْك  و م ا 

ن را ای از قرآچون كه من در خواب آيه . با تعجب از خواب بيدار شدمخواندممي

هايي كه از مذهب شيعه خواندم. پس از گذشت چند سال و اطالع من از كتابمي

و چه  ت. اما تفسير خواب من چيسكند مطمئن شدم كه حق با شيعه استدفاع مي

 ارتباطي با دعوت يماني دارد؟

 تقاضای تفسير آن را دارم. قديمي است و از سيد  ،اين خواب
  : العبيدیفرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

هذه اآلية لها عالقة كبيرة بدعوة المهدی اإللهية التي هي تطبيق للشرائع السماوية 

(، وتأويلها في )نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد  وما جاء به األنبياء 

، فكانت رؤياک بشرى من اهلل؛ إنك ستدرک الحق الذی اهللشاءإنهذا الزمان 

اجع، جعلك اهلل ممن يقيمون حدود هذه انحرف عنه أتباع سنة الشيخين وشيعة المر

ش ر ع  ل كُم مِّن  الدِّينِ م ا و صَّى بِهِ نُوحاً  ،اآلية الكريمة مع مهدی آل محمد 

ا وو الَّذِی أ وْح يْن ا إِل يْك  و م ا و صَّيْن ا بِهِ إِبْر اهِيم  و مُوس ى و عِيس ى أ نْ أ قِيمُوا الدِّين  و ل ا ت ت ف رَّقُ
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بُر  ع ل ى الْمُشْرِكِين  م ا ت دْعُوهُمْ إِل يْهِ اللَّهُ ي جْت بِي إِل يْهِ م ن ي ش اءُ و ي هْدِی إِل يْهِ م ن فِيهِ ك 

 .(1)يُنِيبُ
 احمدالحسن

 بسم اهلل الرحمن الرحيمپاسخ: 

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

دارد كه اين دعوت  اين آيه ارتباط زيادی با دعوت الهي حضرت مهدی 

تمام اديان آسماني است كه پيامبراني همچون حضرت نوح و حضرت  دهندةتطبيق

ها با آن و حضرت محمد  ابراهيم و حضرت موسي و حضرت عيسي 

از خداوند ی تو بشارتي رؤيادر اين زمان است.  اهللشاءإناند. و تأويل آن آمده

مراجع از آن منحرف شدند خواهي  ت؛ تو به حقي كه اهل سنت و شيعةمتعال اس

حدود اين آيه  رسيد. خداوند تو را از كساني قرار دهد كه با مهدی آل محمد 

ا ن ش ر ع  ل كُم مِّن  الدِّينِ م ا و صَّى بِهِ نُوحاً و الَّذِی أ وْح يْن ا إِل يْك  و م ا و صَّيْپاس بداری. 

بِهِ إِبْر اهِيم  و مُوس ى و عِيس ى أ نْ أ قِيمُوا الدِّين  و ل ا ت ت ف رَّقُوا فِيهِ ك بُر  ع ل ى الْمُشْرِكِين  م ا 

 شما برای را آييني) ت دْعُوهُمْ إِل يْهِ اللَّهُ ي جْت بِي إِل يْهِ م ن ي ش اءُ و ي هْدِی إِل يْهِ م ن يُنِيبُ 

 ابراهيم به و مفرستادي وحي تو بر را آنچه و بود؛ كرده توصيه نوح به كه كرد تشريع

 رقهتف آن در و داريد برپا را دين: كه بود اين كرديم سفارش عيسي و موسي و

! كنيديم دعوت سويش به را آنان شما آنچه است گران مشركان بر و! نكنيد ايجاد

                                                           

 .10الشورى:  -1
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 دايته بازگردد او سوی به كه را كسي و گزيند،برمي بخواهد را كس هر خداوند

 .(كندمي

* * * 

 العابدین زین امام :13پرسش 

 چگونه به نگارش درآورم. را امدانم كه نامه، نميالسالم عليكم ورحمة اهلل 

من دو سال يا شايد سه سال در مورد رؤيای خود تفسير طلب نمودم. آن رؤيا نيست 

زد و آن را ديدم كه با يكي از سادات حرف مي بلكه من امام زين العابدين 

اشاره كرد و  او بود. امام در ضمن سخنان خود به شخص سيد حيدر حلي 

 اين فرزند من است. :گفت

 تقاضای تأويل آن را دارم و از شما متشكرم.
 : أيهمفرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على 

 تسليماً.

هو اإلمام  الرؤيا لها تأويل في زمانك وليس كما تفهم أن اإلمام زين العابدين 

 نفسه. علي ابن الحسين 

سيكون عاقبة أمرک االهتداء إلى  اهللشاءإنوكونه قال إنك ولده أو وصى بك ف

م يوصي بك انك من أبنائه(، أی إمام زمانك؛ ألن الواضح من رؤياک )أن اإلما

إنك في الوقت الذی يوصي بك اإلمام ظاهرک أنك لست من أبنائه، أی لست 
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من المؤمنين به في حين أنه أشار إلى حقيقتك أنك ستكون من أبنائه أو )ولده(، 

 أی مؤمن به، وفقك اهلل لكل خير وسدد خطاک لمعرفة الحق وأن تكون معه.
 احمدالحسن

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  پاسخ:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

آن چيزی نيست كه آن را فهميدی  ،دارد و تأويل ويل ديگریرؤيا در زمان تو تأ

 است. همان امام علي بن الحسين  بر اينكه امام زين العابدين 

فرموده كه تو فرزندش هستي و به تو سفارش نموده، ان شاءاهلل با توجه اينكه او 

تو  يایزيرا چيزی كه از رؤ عاقبت كار تو هدايت به سوی امام زمانت خواهد بود.

يعني  .امام سفارش كرده كه تو از فرزندانش هستي(شود اين است كه )روشن مي

ز اشخاص تي، يعني ادر زماني كه امام نسبت به تو سفارش كرده ظاهراً فرزندش نيس

مؤمن به او نيستي در حالي كه او به حقيقت تو اشاره نموده كه از فرزندانش خواهي 

 بود، يعني به او ايمان خواهي آورد.

ه و تو را ب هايت را استوار بداردگامخداوند تو را بر هر خيری موفق بگرداند و 

  شناخت حق موفق گرداند و تو را با حق قرار دهد.  
 احمدالحسن

* * * 
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 تبلیغ و باران :14پرسش 

 متن نامه: 

، امسال در روز  احمدالحسنسرورم امام  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

نسبت به وجود شما مطلع شدم و من متأسفم چون تا قبل  والدت رسول اكرم 

ا گويم كه شما راز آن روز نسبت به ظهور شما اطالعي نداشتم. و خدا را شكر مي

خواهم بدانم آيا من با شما باقي خواهم ماند يا اعوذ باهلل به من شناساند. سرورم مي

 نيد.مرتد خواهم شد؟ از شما خواستارم كه برای هدايت من دعا ك

از آنها  های آسمان كه موالی موحدان و أميرمؤمنان خواهم راهمي ،سرورم 

ها و مثلث برمودا چيست و آيا جزيره خضراء سخن گفت را بشناسم؟ سياه چاله

ر آيا اكنون شما غايب هستيد يا غيبتي ديگر، غي؟يا خير )جزيره سبز( حقيقت دارد

آيا  سال است، خواهيد داشت؟ 2ماه يا  2روز يا  2از آن چيزی كه گفته شده كه 

گويد دين همانند آتشي است كه در دست منظور از حديث رسول اكرم كه مي

 باشد؟مقصود ايمان به شما مي ،انسان مؤمن است

ه خواستم با سدانم خواب يا رؤيا است. روزی كه ميچنين خوابي ديدم كه نميهم

وت يماني صحبت كنم، البته بعد نفر كه دو زن و يك كودک بودند در مورد دع

 بودم و مكاني خود ديدم كه همراه خالةر خواب د ،ای كه گرفته بودماز استخاره

كه قرار بود در آن صحبت كنم را ديدم، در آن مكان بيشتر از ده نفر بودند كه 

را از  به من بود و چيزیبود كه پشتش و در ميان آنها كودكي شناختم، آنها را نمي

ام گفتم كه آن فالني است. بعد از آن به سمت مكاني كه برداشت. به خالهزمين 

ن انتظار چون م ،قرار بود در آن صحبت كنم حركت كردم البته كمي ترس داشتم
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بيش از سه نفر را نداشتم. من در آن مكان نشستم و زنان به صورت نيم دايره در 

 بي اشرح لي صدریر د. با بسم اهلل شروع كردم و آيةمقابل من نشستن

را  (!بفهمند مرا سخنان) يفقهوا قولي تا (كن گشاده را امسينه! پروردگارا)

سپس صدق اهلل را گفتم و از آنها خواستم كه بر محمد و خاندان او صلواتي  خواندم

سپس باران خفيفي شروع به باريدن كرد و من از حاضرين خواستم كه  بفرستند.

موكول نماييم اما آنها قبول نكردند و از من خواستند كه سخن را به وقت ديگری 

ادامه دهم. خواستم كه جای خودم و اشخاصي كه زير باران بودند را تغيير دهم اما 

 گفتند كه: ادامه بده. خواب تمام شد.باز هم قبول نكردند و مي

باه تشدن عذرخواهم و اگر اشكنيد؟! از طوالنيآقايم! آيا آن را برای تفسير مي

 .خواهم. و الحمدهلل رب العالميناماليي يا انشايي وجود داشت، معذرت مي
  Golnargs: فرستنده 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

ن سبحانه وتعالى، وجزاكم اهلل عأسأل اهلل أن يوفقك وكل مؤمن ومؤمنة لما يرضيه 

 نصرة الحق وأهله خيراً، وأسأل اهلل الثبات على الحق لكل من يطلب الحق.

أما الرؤيا فهي في أناس تبلغينهم، والمطر خير من السماء أی عطاء اهلل سبحانه وفضله 

 وإحسانه على من تقومين بتبليغهم.
 احمدالحسن

 هـ ق 1103

 الرحيمبسم اهلل الرحمن  :پاسخ
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

را به چيزی كه مورد  از خداوند متعال خواستارم كه تو و هر فرد مؤمن و مؤمنه

باشد، موفق بگرداند و به جهت ياری حق به شما پاداش خير عطا رضايت او مي

متعال خواستارم كه تمام افرادی كه جويای حق هستند هچنين از خداوند  .فرمايد

 را بر حق استوار گرداند.

اما رؤيا در مورد افرادی است كه تو دعوت را به آنها ابالغ خواهي نمود و باران 

شود، يعني رحمت و پاداش خداوند رحمت و خيری است كه از آسمان نازل مي

 آنها خواهي پرداخت. متعال و احسان او بر اشخاصي است كه به تبليغ 
 احمدالحسن

 هـ ق 1103

* * * 

 سرمه :15پرسش 

 از شما تقاضا دارم كه رؤيای زير را تفسير نماييد: 

ای به رنگ نارنجي در نزديك منزلمان ديدم، وقتي از درب منزل خارج شدم ستاره

های ماشين باز بود. در سمت سپس من و مادرم خارج شديم در حالي كه شيشه

را ديدم كه لباس سفيدی بر تن داشت. مادرم به من گفت: سرمه را چپ، زني 

ويا از گاو دستم را گرفت ) ،سريعاً به من بده. سرمه را به آن زن سفيدپوش دادم

كرد(. اشكم سرازير شد. سرمه را برداشتم و با ماشين حركت كرديم. من تشكر مي

 بعد از آن از خواب بيدار شدم.   
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رؤيا را تفسير نماييد. خداوند به شما خير و بركت دهد و شما از شما خواستارم كه 

بحق محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً را از هر شری حفظ نمايد 

 كثيراً.
 : أبو الفضلفرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

لم وسوالحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 .تسليماً

الكحل لشفاء العين، والرؤيا تعني أنك أعطيت هذه المرأة ما يشفي بصرها لترى 

أو موقعاً  الحق، أی إن الكحل يمكن أن يكون حديثاً لمحمد وآل محمد 

 الكترونياً فيه أحاديثهم للهداية إلى الحق ومعرفة داعي الحق، أو حتى كتاباً.
 احمدالحسن

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً

باشد و رؤيا داللت بر اين دارد كه ميو شفای آن سرمه جهت خوب شدن چشم 

تو به اين زن چيزی دادی كه چشمش را شفا دهد تا حق را ببيند، يعني سرمه 

 در آنباشد يا سايت اينترنتي كه  و خاندان او  از محمد  تواند حديثيمي

جهت هدايت مردم به سوی حق و شناخت آن موجود باشد،   بيتاهلاحاديث 

 يك كتاب باشد. تواند مييا حتي 
 احمدالحسن

* * * 
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 سیاه لباس ،حاملگی :16 پرسش

 والمهديين.بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله األئمة 

خواهم تفسير رؤيايي را بدانم كه يكي از خواهران مؤمنه آن را ديده كه به من مي

ه من ام كاو در خواب ديده كه من به او زنگ زده و در تلفن گفته اختصاص دارد.

 ام. او به منزل من آمد و من را با لباسباشم با توجه به اينكه ازدواج نكردهحامله مي

 سياه ديد و مادرم خيلي خوشحال بود اما پدرم خوشحال نبود.

diva divela  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب 

 تسليماً.

الحمل أی تحملين بشرى بأمر معين )دعوة الحق مثالً(، والثوب يشير إلى الدين أو 

الدنيا التي يعيشها الشخص، وهو هنا يشير للدين، واللون األسود يعني األصل 

 ى التي تحملينها وعدم قبول اآلخر.والفطرة، وحال والديك أی رضا أحدهما بالبشر

 احمدالحسن

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :پاسخ

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

. لباس، (به امر معيني حامل بشارتي هستي )مثالً دعوت حقحاملگي يعني تو نسبت 

كند دارد و در اينجا اشاره به اشاره به دين يا دنيايي كه شخص در آن زندگي مي

دين دارد. رنگ سياه به معنای اصل و فطرت انسان است. وضعيت حال والدينت 
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يعني رضايت يكي از آنها و قبول بشارتي كه تو حامل آن هستي و عدم قبول و 

 باشد.  رضايت ديگری مي
 احمدالحسن

* * * 

  مهدی امام ظهور بشارت :17 پرسش

تقريباً پنج سال پيش در خواب ديدم كه رعد و برق و باران آمده سالم عليكم،  

كي از يبپرسم كه چه اتفاقي افتاده است؟ از كسي خواستم در رؤيا مي ،است

را ديدم، اسم او عبداهلل فرزند احمد الناصر است و قبل از اينكه  اشخاص مؤمن 

چيزی بگويم نسبت به سؤال من مطلع شد و با تبسم و در حالي كه عصای دستي 

 زد، به من جواب داد كه حضرت مهدی خود را در دست داشت و قدم مي

دار بياكبر مؤذن برای نماز صبح، از خواب خود  ظهور كرده است. با صدای اهلل

 ظهور كرده است.  شدم گويي كه واقعاً امام مهدی 

يعني يازده سال  ،م يك سال قبل از ظهور يمانيمردی كه در خواب ديد: همالحظ

مدتي قبل يا بعد از رؤيای من فوت كرده است همسرم نيز همان مرد را ديد  ،پيش

 كه من را گويد: مهدی ظهور كرد، مهدی ظهور كرد. چيزیكه با فرياد به او مي

، های قبلشمتعجب كرد اين است كه من قبل از خواب در آن شب و همچنين شب

  متشكرم. .ر شماينبودم. در انتظار تفس اصالً به فكر حضرت مهدی 
 عربستان سعودی –: أبو الرحمات فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
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محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل 

 تسليماً.

المطر إشارة إلى الخير النازل من السماء. والرؤيا تكاد تكون بال رموز وواضحة، 

واالسم )عبد اهلل بن أحمد الناصر( واضح أن له عالقة بدعوة الحق، أما من رأيته 

بد عفليس هو نفس الشخص بل رأيت ملكاً من مالئكة اهلل ولكنه تمثل بصورة هذا ال

 لكونك تعرفه بالصالح ولموقع االسم.

أما وقت رؤياک فهو قريب من وقت بداية الدعوة في حوزة النجف وبعض مناطق 

، وأيضاً قريب من بداية انتشار الدعوة مرة أخرى تقريباً 2332العراق أی منتصف عام 

 أی بعد سقوط نظام صدام واحتالل العراق. 2330منتصف عام 

م تقريبًا فقد كنت مكلفاً ببيان االنحراف  2332م إلى منتصف  1999أما نهاية عام 

في حوزة النجف واإلصالح في الحوزة ولكن دون اإلعالن عن أی عالقة تربطني 

م كبداية للدعوة كان يخصني ولم يكن  1999، فنهاية عام باإلمام المهدی 

 هناک إعالن للناس في ذلك الوقت.
 مدالحسناح

 قهـ  1103شعبان الخير/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

  تسليماً.

شود. رؤيای تو واضح و بدون باران اشاره به خير و بركتي كه از آسمان نازل مي

ا ب )عبد اهلل بن أحمد الناصر(باشد. و واضح است كه اسم هيچ راز و رمزی مي

ن شخص نيست بلكه اما شخصي كه تو آن را ديدی خود آ ،دعوت ارتباط دارد
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خدا در آمده زيرا تو آن  ديدی كه به شكل آن بندة خداوند را ملكي از مالئكة

 همچنين به دليل نام و اسمي كه دارد. ،دانيشخص را برحق و صالح مي

نجف و بعضي از مناطق عراق است.  ن رؤيا نزديك ظهور دعوت در حوزةاما زما

، 2330در وسط سال زمان انتشار دوباره دعوت . همچنين نزديك 2332يعني سال 

 يعني بعد از سقوط نظام صدام و احتالل كشور عراق است.   

به بيان انحرافات ميالدی  2332ميالدی تا اواسط سال  1999اما از اواخر سال 

نجف و اصالح امور حوزه بدون ذكر هيچ گونه ارتباطي با امام  موجود در حوزة

ميالدی همچون آغاز دعوت  1999مكلف شده بودم. پس اواخر سال  مهدی 

است اما اين آغاز مخصوص من بود و هيچ گونه اعالن رسمي برای مردم در آن 

 زمان وجود نداشت. 
 مدالحسناح

 هـ ق 1103شعبان الخير/ 

* * * 

  مهدی امام لشکر از فرار :18پرسش 

 طاهر شما. بيتاهلسالم بر شما ای فرزند رسول خدا و سالم بر پدران و  

سرورم من از كساني هستم كه به واليت پدران طاهر شما و به شما و مهديين از 

آغاز حركت لشكر و سربازان تو را  ،جويم. در خوابفرزندان شما تمسك مي

ها فرار كنم اما دربخواستم ر وجودم را گرفت و ميسديدم كه ترس از آنها سرا

در دلم گفتم  ،ه بودنزديك من ايستاد ديدم كه سپس زني سياه پوش .را بسته يافتم
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زهرا هستي؟ اما  فاطمةآيا شما  :است. از او پرسيدم زهرا  فاطمةكه اين سيده، 

 او جواب نداد.

سرورم بر من منت بگذار و من را به چيزی كه صالح امر من باشد و باعث ثبات 

. زيرا من از اين خواب وحشت نصيحت فرمالشكر شما باشد من در روز حركت 

   دارم.
 : يوسف عبد اهللفرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، وجنبك كل شر، ومنَّ عليك وهو الرؤوف الرحيم المشافي 

الكريم بالصحة والعافية في الدين والدنيا، وجعلك من الثابتين على الحق بجوده 

 وإحسانه سبحانه.
 احمدالحسن

 هـ ق 1103

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب 

 تسليماً.

خداوند تو را بر هر خيری موفق گرداند و از هر شری حفظ نمايد و بر تو منت نهد 

صحت و عافيت در دين و دنيا  بخشندةو مهربان و شفا دهنده و  رئوفزيرا او 

 حق قرار دهد.   باشد و با فضل و احسانش تو را از ثابتين برمي
 احمدالحسن
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 هـ ق 1103

* * * 

 :شدن ثرومتند و چاق :49پرسش 

داد. پدرم را در حالي متوفي خودم را در خواب ديدم كه به من بشارتي مي پدر 

كرد كه بهترين لباس را بر تن داشت و جوان بود، مشاهده كردم كه به آينه نگاه مي

كي از ن داد كه يهمچنين بشارتي به مگفت: چيزی بهتر از بهشت نيست. و مي

 .شود و رزق و روزی زيادی برايش فراهم شده است( ثروتمند ميبرادرانم )فالن

يش گفت: فالني بيكي از برادرانم چاق خواهد شد. )همچنين به من بشارت داد كه 

مقصود از ثروتمند شدن برادر اول و برادر دوم كه چاق  .شود(از حد چاق مي

 چيست؟ متشكرم. خواهد شد، 
 يمن –: فضل المهلل فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

الرزق الحقيقي هو الرزق األخروی والهداية إلى الحق والعمل به، وبالنسبة للسمن 

 الشخص األخروی.أيضاً يشير إلى تحسن حال 
 احمدالحسن 

 هـ ق 1103شوال/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

باشد. رزق و روزی حقيقي، رزق اُخروی و هدايت به سوی حق و عمل به آن مي

 باشد.بهتر شدن احوال اُخروی شخص مي اما منظور از چاق شدن نيز اشاره به
 احمدالحسن

 هـ ق 1103شوال/ 

* * * 

 قربستان :33پرسش 

 سالم بر شما برادران مؤمن و بزرگوار 

دخترم مريض بود و آن را نزد پزشكان زيادی در اسپانيا بردم. آنها  2332در سال 

كردم. دعای من هميشه اناشيد گفتند كه اين بيماری مزمن است. من هر روز دعا مي

 شدةگفتم: سرورم، بحق خون ريخته بود، و مي فرجه(اهلل)عجلامام مهدی 

خدا را دعا  زهرا  رخوار آن و استخوان پهلوی شكستةو شي حسين

، شنبه بعد از زيارت امام حسين كردم تا دخترم را شفا دهد. در روز پنجمي

را دعا نمودم. در خواب ديدم كه همراه دوستم  فرجه(اهلل)عجلحضرت مهدی 

ستار و دوستم حيدر نشسته بودم و در وسط ما آتشي برای گرم كردن خودمان 

بلند بود و لباس سفيدی بر تن داشت  شه قدروشن كرده بوديم. مردی را ديدم ك

توانستم صورتش را به خوبي ببينم. او گفت: درخشيد. نمياش ميو نور از چهره

شود. گفتم: شما چه كسي هستي؟ گفت: من امام مهدی دخترت خوب مي

آيا من از انصار  هستم. گفتم: سرورم، تو را به حق امام حسين  فرجه(،اهلل)عجل
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فت: به شرطي كه از اين مقبره عبور كني. در مقبره، سربازاني سياه تو هستم؟ گ

هم خوارنگ همانند شيطان وجود داشتند. دوستم ستار گفت: سرورم، من هم مي

گفت: تو سر جای خودت بنشين، اين  فرجه(اهلل)عجلاز انصار شما باشم. امام 

م حيدر من دوست امتحان فقط مخصوص ميثم است. وارد قبرستان شدم، در قبرستان

داد. و سالم از قبرستان خارج كرد و راه خروج را به من نشان ميرا راهنمايي مي

 شدم. والحمدهلل. خداوند بر آنچه گفتم شاهد و گواه است. معني اين رؤيا چيست؟  

گويم گواه است. ديدم كه در بخدا رؤيای ديگری نيز ديدم و خداوند بر آنچه مي

بودم و در مقابل ما قبری وجود داشت. با ترس و وحشت  ميان زن و مردی خوابيده

بلند شدم. آن زن به من گفت: بخواب، نترس. گفتم: شما كي هستي؟ گفت: من 

  اهللن قبر پدرم رسولاست و اي و اين شوهرم امام علي  زهرا  فاطمة

كنيم. جواب رؤيا را خواستارم. خداوند به شما است. نترس. ما از تو محافظت مي

 وبركاته. وسالم عليكم ورحمة اهللخير فراوان بدهد.  

 
 انياپاس -: ركابي فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد 

 تسليماً.

المقبرة هي مكان الموتى، وفي هذه الرؤيا تشير إلى الناس الضالين المنحرفين عن 

الحق الذين ال يستمعون كلمة الحق وال يريدون إتباع الحق، فهؤالء هم األموات 
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للَّه  يُسْمِعُ م ن ي ش اءُ و م ا و م ا ي سْت وِی الْأ حْي اء و ل ا الْأ مْو اتُ إِنَّ االحقيقيون، قال تعالى: 

  (1)أ نت  بِمُسْمِع  مَّن فِي الْقُبُورِ 

فاختبارک هو اجتياز هذه المقبرة واألموات الذين يقطنونها ويريدون منعك عن 

متابعة سيرک باتجاه الحق وإتباعه، وهؤالء هم في كل زمان المأل الذين يصدون 

والعمل بها، وهم علماء الضالل ومدعو  الناس عن الحق وإتباع الرساالت اإللهية

المعرفة الدينية من المنتفعين منهم، سواء مادياً أم بالجاه والتقدم على الغير باسم 

الدين، فاحذر أن يصدک هؤالء الموتى وقرناؤهم من شياطين الجن الذين يحيطون 

الى: عبقبورهم النتنة المظلمة ليعينونهم على صد الناس عن الحق بالوسوسة، قال ت

  و ك ذ لِك  ج ع لْن ا لِكُلِّ نِبِيٍّ ع دُوّاً ش ي اطِين  اإلِنسِ و الْجِنِّ يُوحِي ب عْضُهُمْ إِل ى ب عْض

 (2)زُخْرُف  الْق وْلِ غُرُوراً و ل وْ ش اء ر بُّك  م ا ف ع لُوهُ ف ذ رْهُمْ و م ا ي فْت رُون 

 (0)الْإِنسِ ي عُوذُون  بِرِج ال  مِّن  الْجِنِّ ف ز ادُوهُمْ ر ه قاً و أ نَّهُ ك ان  رِج الٌ مِّن  وقال تعالى: 

أسأل اهلل أن يوفقك لإلخالص له سبحانه ليتم لك ما رأيت وتنجح في االمتحان 

 من مدعي التدين الذين -أصحاب القبور-وتعبر إلى ساحة الحق وتخزی الموتى

اهلل فيفشلون وقرناؤهم من يرتعون في الظالم ويصدون الناس عن النور وطريق 

 شياطين الجن في صدک عن متابعة السير إلى الحق وإتباع الحق والعمل به.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن     

 هـ ق 1103شوال/ 

                                                           

 .22فاطر:  -1

 .112نعام: األ -2

 .2الجن:  -0
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ: 

لم وسوالحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 تسليماً.

قبرستان محل مردگان است، در اين رؤيا اشاره به مردمي دارد كه از راه حق گمراه 

خواهند از حق پيروی نمايند. اين اشخاص شنوند و نميهستند و سخن حق را نمي

 إِنَّ  الْأ مْو اتُ و ل ا الْأ حْي اء ي سْت وِی و م امردگان حقيقي هستند. خداوند متعال فرمود: 

 زندگان و مردگان هرگز و) م ن ي ش اءُ و م ا أ نت  بِمُسْمِع  مَّن فِي الْقُبُورِ  يُسْمِعُ  اللَّه 

 تو و رساند،مي بخواهد كس هر گوش به را خود پيام خداوند! نيستند يكسان

 (.!برساني اندخفته گور در كه آنان گوش به را خود سخن توانينمي

اند و پس امتحان تو گذشتن از اين قبرستان و از ميان مردگاني كه در آن خفته

خواهند تو را از حركت به سوی حق و پيروی از آن را باز دارند. و اين اشخاص مي

در هر زمان، افراد گمراهي هستند كه مردم را از تبعيت حق و پيروی از رساالت 

علمای گمراه هستند كه ادعای معرفت علوم دارند. آنها الهي و عمل به آنها باز مي

كنند و همچنين اشخاصي كه از آنها سود و منفعت دارند. اين سود و ديني مي

منفعت ممكن است مادی باشد، يا منفعت جاه و مقام و تقدم اين اشخاص بر مردم 

ديگر، به اسم دين باشد. پس بر حذر باش كه اين اشخاص مرده و همزادان آنها 

 اند تا آنها را ياریاطين جن هستند و بر قبور تاريك آنها احاطه كردهكه از شي

وسوسه، مردم را از راه حق گمراه نمايند، تو را از حق دور ننمايند  وسيلةنمايند تا به 

 ش ي اطِين   ع دُوّاً نِبِيٍّ لِكُلِّ ج ع لْن ا و ك ذ لِك فرمايد: و گمراه نكنند. خداوند متعال مي

 ع لُوهُ ف   م ا ر بُّك  ش اء و ل وْ غُرُوراً الْق وْلِ زُخْرُف  ب عْض  إِل ى ب عْضُهُمْ يُوحِي لْجِنِّو ا اإلِنسِ
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 جن و انس شياطين از دشمني پيامبری، هر برابر در چنيناين) ي فْت رُون  و م ا ف ذ رْهُمْ

 اغفال برای) اساسبي و فريبنده سخنان( درگوشي و) سری طورهب آنها داديم؛ قرار

 و) كردند؛نمي چنين خواست،مي پروردگارت اگر و گفتند؛مي يكديگر به( مردم

همتت و آنها بنابراين،.( ندارد سودی اجبار ولي بگيرد؛ را آنها جلو توانستمي

 (.!واگذار خود حال به را هايشان

 مِّن  الْجِنِّ ف ز ادُوهُمْ ر ه قاًو أ نَّهُ ك ان  رِج الٌ مِّن  الْإِنسِ ي عُوذُون  بِرِج ال  وقال تعالى: 

 گمراهي افزايش سبب آنها و بردند،مي پناه جن از مرداني به بشر از مرداني اينكه و)

 (.!شدندمي طغيانشان و

از خداوند متعال خواستارم كه به تو توفيق دهد تا نسبت به او اخالص پيشه كني و 

پيروز شوی و به سوی حق گذر نمايي آنچه كه ديدی به اتمام برساند و در امتحان 

ا از برند و مردم ركه در تاريكي و گمراهي به سر مي -صاحبان قبور- و مردگان را

كنند را بر مال نمايي. پس اين مردگان و همزادان آنها نور و طريق الهي گمراه مي

كه از جن هستند از گمراه كردن تو، از حركت به سوی حق و پيروان حق و عمل 

 ن باز خواهند ماند.به آ

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 حمدالحسنا 

 هـ ق 1103شوال/ 

* * * 

 پیامرب  :21 پرسش

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
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سال پيش بعد از اينكه مسلمان شدم و به فضل خداوند  22تقريباً .. . السالم عليكم

را در رؤيا ديدم با توجه به  مذهب شيعه را شناختم چند ماه بعد از آن پيامبر

بينند و در رؤيا انگار را مي دانستم، اشخاصي هستند كه پيامبراينكه اصالً نمي

ها قبل از طلوع فجر هنگامي كه مقابل حاضر است. شبي از شب كه پيامبر

را از  بالكن روی حصير سفيد رنگي روی زمين به پشت خوابيده بودم پيامبر

رفت و به من نزديك شد و خم شد و يكي ای ديدم كه راه ميشيشه پنجرةپشت 

 از زانوان پای خود را به زمين زد و در گوش من چيزی گفت اما نشنيدم كه او 

 چه گفت. 

آمد  كه به پشت خوابيده بودم، پيامبردوم: نيز هنگام طلوع فجر در حاليرؤيای 

قلبم گذاشت. در آن  ناحيةدر ام و در كنار من نشست و دست خود را در سينه

ديدم و تمام چيزهايي كه اطرافش را مي كردم اما او هنگام چيزی را حس نمي

 در كنار من نشسته است.   كردم كه اوديدم و حس ميبود را مي

رسانم برسانيد و به اطالع او مي احمدالحسنلطفاً سالم و تشكر من را به سيد 

ام. لطفا جهت هر گونه كمك و مك آمادهكه من برای هرگونه ياری و ك

 مساعدت الزم به من اطالع دهيد تا به شما كمك نمايم.

التماس دارم تا برای من دعا نموده و من را هدايت و نصيحت نمايد  از سيد

 زيرا من در حال حاضر وضعيت سختي دارم. 

  كنم. دعايي كه با اشك همراه است. و السالم عليكم.برای شما دعا مي
 أمريكا -: طاهرة فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

ت يؤمنون بملكوت السماوا ين الذی وفقني لخدمة عباده الذينالحمد هلل رب العالم

ويسمعون كلمات اهلل ويؤمنون بها، فلم تمنعكم المسافات وال اختالف اللغات عن 

معرفة الحق القادم من اهلل سبحانه، طوبى لكم ولقلوبكم النقية التي سمعت كلمات 

اهلل وأذعنت إلرادة اهلل، أسأل اهلل لك التوفيق لتوصلي الحق الذی عرّفك به اهلل 

لى عباده، وأن يجعلك اهلل سبباً لهداية خلقه وإنقاذهم من النار والظلمة التي سبحانه إ

يرتعون فيها، فال تقصری في إيصال الحق إلى الناس ما مكنك اهلل ليكتبك اهلل من 

الشاكرين والرسل المبلغين الذين يعملون على إنقاذ الناس وإرشادهم إلى سبيل 

 واليقين واألمان الذی وصلوه.  النجاة الذی عرفوه وإيصالهم إلى الحق

وأرجو أن تعلمي وجميع المؤمنين والمؤمنات أنه لشرف لي أن أجيب أسئلتكم أو 

 أخدمكم في أی شيء يمكنني اهلل أن أعمله للتخفيف عنكم وإعانتكم. 

وكما قلت لألنصار سابقاً وأقول لك اآلن أرجو أن تعتبروني صديقاً يسعده أن 

قياء القلوب، يا من آمنتم بملكوت اهلل وصدقتم كلمات اهلل يخدمكم أيها األطهار أن

 ولم تكفروا بها. 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ ق 1103شوال/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.
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حمد و ستايش مخصوص پروردگار عالميان است كه به من توفيق داد تا به 

شنوند و به آن بندگانش كه به ملكوت آسمان ايمان دارند و سخنان خدا را مي

های طوالني و اختالف زبان، شما را از ايمان دارند، خدمت نمايم. پس مسافت

 دارد. خوش بحالميشناخت حق كه از خداوند متعال و سبحان رسيده است، باز ن

ليم خداوند تس ارادةهای پاكتان كه سخنان خدا را شنيده و نسبت به شما و قلب

به حق، كه خداوند تو را با آن آشنا كرده ند متعال خواستارم شده است. از خداو

ای برای هدايت مردم و رهايي آنها از آتش و ظلمتي كه در برسي، و تو را وسيله

پس در رساندن حق به مردم در حد ممكن كوتاهي نكن تا آن هستند، قرار دهد. 

خداوند متعال تو را جزو شاكرين و فرستادگاني تبليغ كننده، كه برای نجات مردم 

اند و رساندن مردم به حق و يقين و هدايت آنها به سوی راه رهايي كه آن را شناخته

 كنند، بنويسد.و امنيت كوشش مي

ؤاالت كنم كه به سين و مؤمنات بداني كه من افتخار مياميدوارم كه تو و تمام مؤمن

شما جواب دهم يا در هر چيز ديگری جهت كمك و ياری به شما، كه خداوند 

 .برايم ممكن سازد، به شما خدمت نمايم

گويم كه من را به عنوان دوست، كه طور كه قبالً به انصار گفتم به شما ميهمان

حساب بياوريد، شما ای كساني كه رداند، بهگكمك كردن به شما او را شاد مي

قلب پاک داريد و به ملكوت آسمان ايمان آورديد و به سخنان خدا يقين پيدا 

 كرديد و به آن كافر نشديد.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ ق 1103شوال/ 
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* * * 

 قرمز رنگ :22پرسش 

 والمهديين وسلم تسليماً.اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

 معني رنگ قرمز در رؤيا چيست؟
 naserat al emam: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

غالباً إلى عذاب نازل من السماء أو ثورة، وهو يؤول اللون األحمر في الرؤى يشير 

 بحسب الرؤيا وموضعه فيها.
 احمدالحسن

 هـ ق 1103

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: پاسخ

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

يا انقالب دارد كه بر حسب رنگ قرمز در رؤيا اشاره به عذاب نازل شده از آسمان 

 شود.رؤيا و موضع رنگ در آن، تأويل مي
 احمدالحسن

 هـ ق 1103
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* * * 

 حسین امام حرم درب و حرم :32 پرسش

 وبركاته.اهلل سالم عليكم ورحمه  

دوست دارم تفسير خوابي كه قبل از مدتي نه چندان طوالني ديدم را بدانم و آن 

آيد خواب ديدم در كربال بين الحرمين هستم ميطور كه يادم اين است كه: همان

ان نگاه ام( و داشتم به آسم)و در حقيقت در طول زندگيم به كربال تا به حال نرفته

... شب بود و در آسمان ابرهای زيادی بودند كه بر  انداختمكردم و عكس ميمي

بود.. و ديدم، و آن نوشته: يا صاحب الزمان ادركني ای را ميروی آنها نوشته

... و در آنجا دو دختر جوان بود، به ديدم و تماشای آن بودم و آنرا ميهمچنان مح

رسيدند ... از من پتم و در نزديكي من ايستاده بودند گمانم كه از آنها شناختي نداش

تند كه آنها گفكه نكند در عكسي كه برداشتم ظاهر شده باشند؟ داشتند به من مي

تم ... و سعي بر آن داشگرفتم ظاهر شوند و از اين قبيل  هخواهند در عكسي كنمي

ها را از اول مرور كنم و برايشان توضيح بدم كه من از آسمان كه عكس

كردم و هرگز از آنها عكس نگرفتم. و شك بر آن داشتم كه برداری ميعكس

 مبادا دوربين به اشتباه از آنها عكس گرفته باشد. 

... و خادمان حرم سعي بر آن داشتند  عشاء فرا رسيدو ناگهان وقت نماز مغرب و 

رم ح ... و نزديك بود كه درب را ببندندهای حرم كه سفيد رنگ بودند بكه در

 شدند و همانا كهرد حرم شوم. مردم از حرم خارج ميبر رويم بسته شود و نتوانم وا

ر اندكي از مردم د... و تعداد بسيار  خواستند نماز را در حرم بجا بياورندآنها نمي
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حرم نزديك بود بسته شود كه به خادم گفتم: آيا  ... و درب دندحرم باقي مان

 توانم وارد حرم شوم و نمازم را بجا بياورم؟مي

وارد حرم ... پس به من اجازه داد و  را زيارت نكرده بودم تا بحال هرگز امام

يارت ز تشنةوارد شدم  ... و هنگامي كه حرم بسته شد شدم و ناگهان پشت من درب

بودم و با شوق و توجه خاصي كه در وجودم بود خودم را به عتبات يا چارچوب 

سريعي بجا آوردم، زيرا  سجدةحرم  دس حرم رساندم. بر روی چارچوب دربمق

 ه ببينند كه اين جايز نيست...ترس از آن داشتم كه مبادا آقايان مرا در حال سجد

 و آن را به همراه خود وارد روضه كردم... كفشم را از پا در آوردمپس 

ها را سراغ گرفته بودم... وارد حرم شدم و حرم و به گمانم مكان مخصوص خانم

... وارد حرم شدم و نزديك بود به خاطر ... مردم بسيار كمي در آن بودندخالي بود

 گريه و فرياد كنم...مصيبت امام حسين 

رسيده و وارد حرم آن بزرگوار  كردم كه به مرقد امام حسين هرگز باور نمي

ام... تمام ديوارهای ام.... آسمان سرخ رنگ بود و به گمانم وارد قتلگاه شدهشده

عا رسيد در آن موقع من رو به دآنجا رنگي سرخ به خود گرفته بودند و به نظر مي

 ايستاده بودم. 

از دوستانم كه در ايام حرم شلوغ بود... و به همراه يكي در روز دوم )در خواب( 

حرم شديم و در آن هنگام تصور  شنا شده بودم كه دعاء نام داشت واردحج با آن آ

های كنم زني را ديدم كه برايم ناشناس بود ولي حدس زدم كه مادرم بود. پلهمي

تم... دعاء نيز دو جام در ای به همراه داشحرم را با هم باال رفتيم... من دو جام شيشه

د های حرم افتادست داشت و اما يكي از دو جامي كه در دست داشتم بر روی پله
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 های پراكنده شده را جمع كنم كهها پايين آمدم تا تكه شيشهو شكست... از پله

 مبادا پای رهگذران را زخمي كند.

تضي نام داشت و همچنين صدای زن ديگری كه در ايام حج با من بود و مادر مر

را  كرد و نوحه امام حسين مداحي مي شنيدم كه در حق فاطمه زهرا را مي

 خواند... در حرم آن بزرگوار مي
 uk -ة: عناية فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

يمثل الحسين في هذا الزمان، وخروج الناس من الضريح رغم  اإلمام الحسين 

أن  وقبل-أنهم كانوا فيه يعني كفرهم به وخروجهم من الوالية رغم أنهم سابقاً 

كانوا على الوالية الظاهرية، ودخولك إلى الضريح قبل أن تغلق األبواب  -يمتحنوا

والحسين في هذا الزمان، وأسأل اهلل لك اهلل تؤمنين بداعي الحق شاءيعني أنك إن

خير اآلخرة والدنيا، وأن تكون رؤياک حقاً، هو وليي وهو يتولى الصالحين. والسالم 

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101ذو القعدة/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ:

 والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة

 تسليماً.
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در خواب بيانگر ديدن حسين اين زمان است. و خارج شدن  ديدن امام حسين 

مردم از حرم با وجود آنكه داخلش بودند به معنای كفر آنها و خروجشان از دايره 

يرند بگ . هر چند كه آنها قبل از اينكه مورد امتحان و آزمايش قرارباشدميواليت 

ر روی ها بببردند. و ورود شما به حرم قبل از اينكه دربه سر مي بر واليت ظاهری

و حسين  حق كنندةتو بسته شود به اميد خدا حكايت از اين دارد كه شما به دعوت 

ت و آخراين زمان ايمان خواهي آورد. از خداوند متعال برای شما خير و بركت دنيا 

پرستي شود همانا او سر طلبم كه خواب شما محققرا مسئلت دارم و از او مي

 . درود و رحمت خداوند بر شما باد.نيكوكاران را عهده دار است
 احمدالحسن

 هـ 1101ذو القعدة/ 

* * * 

  242 عدد و  مهدی امام ظهور :34 پرسش

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

 اللهم صل علي محمد و آل محمد

من از اين خواب بسيار  يم كهگوحقيقت خوابي ديدم كه به صراحت ميدر 

مردم  زده و ترسيده بودم، در يك خواب عميقي ديدم كه: امام مهدی شگفت

كرد و قبل از آن خواب، قتل نفس زكيه در كنار يكي از اركان كعبه را دعوت مي

مباركه را ديده بودم، كه در آن لحظه فرياد و ناله مردم همه مكان را گرفته بود و 

 ! ام صورت ايشان را ببينمحضور داشتند ولي بنده نتوانستهز ني امام مهدی 
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تلويزيون بود كه در يكي  بروی منزده از خواب پريدم، رودر آن هنگام وحشت

بعد از آن دوباره به خواب برگشتم بود،  های آن بحث از امام مهدی از شبكه

ها خواب تعجب من از اين بود كه همه را در خواب ديدم و و باز امام مهدی 

دقيقه صبح بود  0:10م. ساعت شد بيدار !! از خوابانددر يك روز اتفاق افتاده

م ها را برايآيا ممكن است كه تعبير اين خواب !( كه وقت نماز صبح بود010)

ديدم و هر وقت از  ؟ با توجه به اينكه اين دو خواب را در يك روزتوضيح دهيد

 كه در تلويزيون بحث از امام مهدی  شدمشدم متوجه اين ميخواب بيدار مي

 .شد. با تشكردعا برای تعجيل فرج ايشان پخش ميو 
 قطر -: علي بن عبد اهلل فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

هذه هي ساعة الظهور قد حانت، فقد رأيت عند رؤياک بشارة من اهلل لك بأن 

استيقاظك من رؤياک بالمهدی أن الساعة كانت تشير إلى العدة التي يظهر فيها 

، وأسأل اهلل لك خير اآلخرة والدنيا، هو وليي وهو يتولى الصالحين. 010وهي 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101ذو القعدة/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما..
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اين خواب شما بشارتي از خداوند برايتان، كه وقت ظهور فرا رسيده است و اگر 

را ديدی اشاره به  دقت كرده باشي ساعتي كه در آن خواب ظهور امام مهدی 

و بركت  دارد. از خداوند تبارک و تعالي خير   010ن امام مهدی تعداد يارا

طلبم كه همانا او ولي من و سرپرست نيكوكاران است. دنيا و آخرت را برايت مي

 والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 ه1101ذوالقعده /

* * * 

 چروک لباس و مسجد ،غذا :34 پرسش

 وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهلل  

 از شما خواهش دارم كه اين خوابم را تفسير كنيد خداوند توفيقتان دهد.

خودم را در مقابل يكي از مساجد سني به همراه دو نفر از دوستانم ديدم  ،در خواب

كه آنها نيز سني بودند ولي من يك ردای بلند و گشادی پوشيده بودم كه زياد تميز 

نفر از اعضای مجلس را ديدم كه در حال ورود نبود و كمي خاكي بود. ناگهان دو 

در ظاهر آنجا يك مهماني بزرگ  .( بودندگويا آنها )فالن و فالنبه مسجد بودند 

برای تناول افطاری بود پس دوستانم مرا به آنجا دعوت كردند و من هم به همراه 

آنها وارد مسجد شدم. ولي هنگام تفتيش و جستجو يكي از مسئوالن آن مسجد كه 

باست را ل در حال تفتيش بود به من گفت: خواهشا بار ديگر كه به مسجد آمدی

از خاک  م و آن رانظور او اين بود كه لباسم را بشويهميدم كه م! من فاتويي بكش
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پاک كنم، پس در آن لحظه دوستانم از من جدا شدند و همه را ديدم كه مشغول 

تناول افطار بودند به جز من كه نتوانستم چيزی از غذايشان را به دست بيارم. پس 

سجد بود كه دو دوست ديگری از دوستانم را ديدم كه در حال خارج شدن از م

جعبه غذا به دست داشت و يكي از آنها را به من داد و رفت و بعد آن دو دوستم 

  .؟! با تشكردم كه چرا مرا تنها گذاشتندكر را ديدم. آنها را مالمت و سرزنش
 العراق -: عدنان الزبيدی فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل 

 تسليماً.

أی   (1)ف لْي نظُرِ الْإِنس انُ إِل ى ط ع امِهِ الطعام هو العلم الذی يتعلمه اإلنسان، قال تعالى: 

إلى علمه من أين يأخذه، فيمكن أن يأخذ اإلنسان علمه من أهل الحق فيكون حقاً، 

 أو من  أهل الباطل فيكون باطالً.

وحضور الشخصين )فالن وفالن( إلى المسجد معناه: حضرا في الموضع الذی 

تواجدت فيه أنت، وهو ليس بناء بل موضع في )االنترنت(، مسجد السنة أی مكان 

ال يؤمن أهله بإمام زمانهم المفروض عليهم اإليمان به، فالشيعة الذين يشايعون 

ه، ؤمنون بمن فرض اهلل عليهم طاعتالمراجع أيضاً تراهم في الملكوت سنة؛ ألنهم ال ي

والثوب يمثل ما يستر حالك الحقيقي أی مثل اسم مستعار تواجه به الناس في 

)االنترنت(، والذی انتقد ثوبك أی انتقد اسمك المستعار ولم يكن نقده مباشراً بل 

                                                           

 .21عبس:  -1
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هو بصورة غير مباشرة، ففي الرؤيا قال لك اكويه وأنت فهمت ما يريد بالحقيقة وهو 

 يفه، والذی أعطاک الطعام هو شخص تعلمت أنت منه شيئاً من العلم.تنظ

ورؤياک هي إخبار غيبي لحدث يحصل معك في )االنترنت(. والسالم عليكم 

 ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ

األئمه و المهديين و سلم الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد 

 تسليما.

 ف لْي نظُرِ گيرد. خداوند فرمود: معنای علمي است كه انسان فرا مي غذا در خواب به

نسان ا. به معنای اينكه: پس انسان بايد به خوراک خود بنگرد ط ع امِهِ  إِل ى الْإِنس انُ

پس ممكن است كه انسان  !؟كندگرد كه از كجا آن را مهيا ميبه غذای خود بن

علم خود را از اهل حق بگيرد پس علم او حق و درست خواهد بود، و در مقابل 

! و اما حضور )فالن و فالن( در باشدميباطل بگيرد پس علمش باطل اگر از اهل 

ست: آنها در مكاني حاضر بودند كه تو هم بودی و آن يك مسجد به اين معنا

عني اينترنتي است! مسجد اهل سنت ي شبكةساختمان نيست بلكه يك سايت يا 

را قبول ندارند گرچه بر آنها واجب است كه  مكاني كه اهالي آن امام زمان 

نيز در كنند اني كه از مراجع تقليد، تبعيت ميواليت او را بپذيرند، همچنين شيعي

خود را قبول  عالم ملكوت مانند اهل سنت هستند چرا كه آنها هم امام زمان

! و اما لباسي كه بر تنت بود بيانگر پوششي برای كنند و به او ايمان ندارندنمي
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خصي بری و آن شمي اسم مستعاری كه در اينترنت آن را بكار حقيقت است. مثالً

ر واقع او اسم مستعارت را بصورت غير مستقيم كه لباست را مورد انتقاد قرار داد د

منظورش  كهمورد انتقاد قرار داد كه به تو گفت: لباست را اتو كن و تو فهميدی 

! و آن كسي كه به تو غذا داد در حقيقت همان شخصي شستن و تميزی لباس بود

يك اخبار و اسرار غيبي  است كه از او علم آموختي، در واقع اين خواب شما از

 افتد... های اينترنتي اتفاق ميكند كه در سايتايت ميحك

 اهلل و بركاته. و السالم عليكم و رحمة
 احمدالحسن

 ه1103ذوالحجه /

* * * 

 مجاعت امام و ، تیهسراشیبی مکان، :35 پرسش

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سلمألئمه و المهديين و الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد ا

 تسليما.

 از شما خواهش دارم خوابي كه ديدم را برايم تفسير كنيد:

بي شكل سراشيهدر خواب ديدم كه در يك ساختمان قديمي بودم كه سطح آن ب

بزرگي بود كه آنجا جمعي از زنان اهل سنت را ديدم كه مشغول نماز خواندن 

ا ياری ر گفت: ای مردم حضرت زهراء، پس صدايي را شنيدم كه ميبودند

ای ب دويدم كه در قسمت باالی سراشيبي بود و در آنجا تپهدهيد، پس به سمت در
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را ديدم كه به سرعت باالی آن تپه رفتم كه جمعي از مردم و روحانيوني كه عمامه 

را ياری دهيد و به يكي  زدند: زهرا داشتند را ديدم كه همه فرياد مي سفيد بر سر

خواستند تا امام جماعت آنها شود. پس من و از او ميكردند م اشاره مياز دوستان

سمت دوستم دويدم و دست او را گرفتم و از او خواستم كه منتظرم بماند تا وضو 

 .بگيرم، سپس به طرف آب دويدم كه ناگهان آنجا چهار سرباز يهودی مسلح ديدم

طلبم شما ميتمام رسيد... از من بدون هيچ ترسي از آنها، وضو گرفتم... خوابم به ا

 . با كمال تشكر و قدرداني كه از شما دارم.كه خوابم را تعبير كنيد
 آلمان  -فرستنده: علي لبناني 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

المكان هو موضع في )االنترنت(، وكونه منحدراً وكونك لتنصر الزهراء ذهبت إلى 

أعلى المنحدر، يبين لك حالك وحال الموضع الذی كنت فيه قبل أن تلبي النداء 

اإللهي، فقد كنت في منخفض نسبة للحال التي أقبلت عليها، فهي في أعلى المنحدر، 

ضع الذی ذهبت إليه إشارة إلى أنه الحق، ومن ثم صعدت إلى أعلى التلة، وعلو المو

فهو موضع عال  نسبة إلى الموضع المنخفض الذی كنت فيه، والنسوة من السنة أی 

واألئمة السابقين  ليسوا على والية الحق، فاإلنسان حتى وإن ادعى مشايعة علي 

  ولم ينصر المهدی ويؤمن به عند ظهوره يكون حاله أنه مثل السنة الذين لم

، أی انصروا المهدی  ، والمنادی الذی نادى انصروا الزهراء منوا بعلي يؤ

؛ ألن المهدی هو من فنصرة المهدی في هذا الزمان هي نصرة لفاطمة الزهراء 

ممن ظلموها، وكونك كنت تريد التطهر والصالة فهو إشارة  يأخذ بثأر الزهراء 
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إلى إقبالك على نصرة المهدی، والجنود اليهود هم ليسوا يهوداً أی بمعنى أن 

ديانتهم يهودية، بل هم يهود هذا الزمان، وإن كانوا يدَّعون اإلسالم أو التشيع، فهم 

، وكونك رأيتهم في يحاربون المهدی كما حارب أسالفهم اليهود عيسى 

هلل عليك ومنعك من نصرة طريقك إلى الوضوء أی إنهم أرادوا قطع طريق ا

، بإلقاء الشبهات ليصدوک عن الحق، أما وضوؤک فهو يعني الطهارة، المهدی 

أما كون صديقك هو إمام الجماعة فانظر في اسمه وفقك اهلل لكل خير. والسالم 

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ

الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما 

آن مكان،  يشيبت اينترنتي است، و با توجه به سرامكان در خواب به معنای ساي

رفته بودی و اين بيانگر  شيبي برای ياری فاطمه زهرا شما به سمت باالی سرا

شما  و است آن بودیيمان به دعوت الهي درتو قبل از اموضع شما و آن سايت كه 

ه پدر قسمت پايين آن مكان بودی و به طرف باال حركت كردی. سپس به باالی ت

 يابي به طرف حق و حقيقت است كه آن محل نسبترفتي كه بلندی مكان نشانه راه

ه باشد. و آن زنان اهل سنت كبه محل پاييني كه در آن بودی در سطح باالتری مي

كردی به واليت حق اعتقاد ندارند، چرا كه هر انساني كه حتي اگر به ظاهر  مشاهده

ايمان نياورد همانند اهل سنت    باشد ولي به امام مهدی و ائمه  يعه اماماز ش

ايمان نياوردند. و آن منادی كه برای ياری فاطمه زهرا  است كه به امام علي
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   ندا كرد، به معنای طلب ياری برای امام مهدی  است چرا كه ياری امام

 است زيرا خود امام مهدی  همان ياری حضرت فاطمه زهرا   مهدی

 گيرد و شما كه خواستار وضو ورا از ظالمان مي است كه انتقام حضرت فاطمه 

! و اما تاس  آمادگي و قدوم شما برای ياری امام مهدیطهارت بودی بيانگر 

مانند های اين زا از دين يهود نيستند بلكه يهودیآن سربازان يهودی كه ديدی آنه

 هرچند كه ادعای اسالم و تشيع دارند. پس آنها در حال مبارزه با امام مهدی 

مبارزه كردند. و اينكه  طور كه گذشتگانشان با حضرت عيسي هستند همان

را  خواستند راه هدايتبسته بودند يعني آنها ميو طهارت آنها راه تو را برای وضو 

و وضوی  باز دارند بر روی تو ببندند و با طرح شبهاتي تو را از ياری امام مهدی 

شما به معنای طهارت بود اما اينكه دوستت كه امام جماعت بود به اسم او دقت 

 ركاته  و بكن. خداوند تو را به هر خيری موفق گرداند. والسالم عليكم و رحمة اهلل
 احمدالحسن

 ه1103ذی الحجه / 

* * * 

 غار و درخت انفجار ، درخت :37پرسش 

 ن الرحيم بسم اهلل الرحم 

الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما..

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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مدالحسن اح( شنيدم كه امام موفق بگرداند مدتي پيش از يكي از انصار )خدا آنها را

 او بفرستيم... و اين رؤيايي است كه  برایرا  های خودگفتند كه: خواب

 ( به من نشان داد: 12/13/2339خداوند متعال در صبح روز )

 هدو درخت منفجر شدند و ب ای در امارات استدر منطقه ام القيوين كه منطقه

انفجارشان پيدايش باغي بسيار زيبا به همراه  فشاني در آمدند كهت آتشصور

داشت كه تعجب همه را بر انگيخت پس با خود گفتم: اينجا فقط دو درخت هست 

های مختلف ثمره دادند چه برسد به كشور عراق كه اينقدر مزارع قشنگ با رنگ

؟ فشان در آمدند)عدد را به ياد ندارم( درختي بصورت آتش 12يا 12آن كه در 

 آيد...وجود ميهاز آنها باغ و مزارعي با انواع و اشكال مختلف بحتما 

گروهي را به آنجا ارسال  احمدالحسنپس در آن هنگام ديدم كه انگار امام 

اريك و ! آنجا شبيه به غاری تآنجا گنجي بود كه بايد پيدا كنندكردند كه گويا 

آنجا برای من مقدور  جسدهای زيادی در آنجا بودند. رفتن به در زير زمين بود و

ل دليه خواست كه در خواب بفتن به آنجا همت و تالش زيادی مينبود زيرا ر

ا نداشتم پس من و دوستم الوی داشتن بيماری قلبي توانايي رسيدن به آنجا ر

من در حقيقت بيماری قلبي نداشتم و الوی، اسم توانستيم به آنجا برويم )نمي

( پس ما از رفتن ممنوع شده باشدر پالتاک ميد م مستعار يكي از انصار اما

برای جستجو فرستاده بودند  احمدالحسن بوديم.  از بين آن گروهي كه امام 

ام های من هستند و از پيروان امبشری و يسری بودند كه از همكالسيدو دختر بنام 

 سدها به آن ج كرد و بينالش بسيار زيادی برای حل معما مينيستند. بشری ت

زيادی بود كه روی هم افتاده بود( گويا  آنجا اجساد بسيارپرداخت. )جستجو مي
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الش پس بشری خانم تای وجود داشت كه بر اساس آن بايد پيش رفت، يك معادله

گيری اين معادله مشكل داشت و توانايي كرد ولي انگار در نتيجهبسيار زياد مي

سپس  ،وانست آن معما را حل كندكس نتحل معما را نداشت و باالخره هيچ تكميل

با بشری حرفي زد و به او فهماند كه در حل معما يك چيز  احمدالحسنامام 

توانست معما را حل كند، دانست براحتي ميرده كه اگر آن را ميساده را از ياد ب

سر مباركشان را به سمت پايين تكاني داد و برای او چگونگي  سپس امام 

شرح دادند. سپس آن دختر خانم ديگر كه يسری نام داشت را  مسئلهتكميل حل 

پيش من آمد و گفت اجساد زيادی در آنجا بودند كه از آنها بوی متعفن و 

ل انگيز بود ولي به هرحاای شگفتطور كلي منظرههشود، بمطبوعي خارج مينا

 چنين گفتكردند، هم)منظورش مسئولين آنجا( در حمل اجساد به ما كمك مي

ا يكي از بستگانش كه اسم او علي بود و مدتي قبل فوت كرده، در بين آن گوي

باشد.  كنم خود اوگمان مي اجساد است. و گفت كه آن جسد، بسيار شبيه او بود و

 رؤيا تمام شد.

اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً. والحمد هلل وحده 

 ورحمة اهلل وبركاته.وحده وحده.. والسالم عليكم 
 :.........  فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

األشجار تمثل بعض المؤمنين وفقهم اهلل، وتفجر األشجار وإنباتها الثمار المختلفة 

 األنصار الذين يرزقهم اهلل العلم والمعرفة ويعلمون الناس.أی علم يظهر من بعض 
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أما بالنسبة للكهف واللغز وبشرى ويسرى، فهذه الرؤيا تبين لكم أن تعجيل الفرج 

بأيديكم ويعتمد على عملكم أنتم وإخالصكم في العمل وصبركم، واألسماء بشرى 

رحمة اهلل لسالم عليكم وويسرى المراد بها معنى األسماء أی من التبشير والتيسير. وا

 وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ

األئمه و المهديين و سلم الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد 

 تسليما.

درختان در خواب نماد بعضي از مؤمنان است خداوند آنها را موفق بگرداند. و 

ي ناگون يعني علم بعضهای گوصورت مزارع و باغهروييدن آنها ب انفجار درختان و

 باشد كه خداوند اين علم را به آنها بخشيده تا به تعليم مردم بپردازند. از انصار مي

اما نسبت به غار و معما و بشری و يسری، اين رؤيا بيانگر اين است كه تعجيل فرج 

باشد، و نسبت به اين امر ميخلوص نيت شما بستگي به تالش و  امام مهدی 

 وكند، كه معنای بشارت های بشری و يسری حكايت از معني آن دو اسم مينام

 باشد... والسالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته.آساني در امور و كارهای شما مي
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

* * * 
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  حسین امام زیارت :32 پرسش

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً.

ايمان آوردم شروع به بيان اين دعوت   احمدالحسنبعد از اينكه به دعوت امام 

مبارک به مؤمنين ديگر كردم. در يكي از روزهای ماه مبارک رمضان با يكي از 

چنين و هم دوستان از اول شب تا دم سحری مشغول بحث در مورد دعوت بودم

بعد از نماز صبح نيز دوباره كمي صحبت كرديم و بعد از آن به خواب رفتيم، روز 

دوم بعد از افطاری دوستم برايم تعريف كرد كه: موقعي كه به خواب رفتيم اينگونه 

نام دارد اعتقاد  احمدالحسنبا خودم حرف زدم كه خدايا من به اين شخص كه 

 ! سپس گفت در خواب ديدمرا به من نشان بدهيي از حقيقت رؤياندارم، پس يك 

ه ای بزرگي شديم ككه انگار من و برادرم و پسر عمويم سوار يك ماشين كرايه

را داشتيم، سپس  اشخاص ديگری همراه ما بودند كه قصد زيارت امام حسين 

نمايان شد به يك  امام حسين منارةگفت: وقتي به كربال رسيديم و گنبد و 

، از يكي كرديمطه بازرسي بود. در آن نقطه تاخيرجايي رسيديم كه انگار آنجا نق

برويم.  از مسئوالن بازرسي خواستم اجازه دهد كه به زيارت امام حسين 

 تواني زيارت كني. خواب تمام شد.بازرس گفت: وقت زيادی داری، و مي

ت به من گفت كه در مورد من خوابي تقريبا بعد از يك هفته دوباره همان دوس

او شدم و بعد از سالم و احوالپرسي با هم در  خانةديده است كه: انگار من وارد 

 آنجا به يك مكان رسمي تبديل شد كه گويا من طور ناگهانهآنجا نشستيم پس ب

ك مچنين آنجا يروی يك صندلي نشسته بودم و جلوی من يك ميز قرار داشت. ه
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های تلويزيوني بود. دوستم در خواب به من گفت كه مجری شبكهمجری خانم از 

جری آورم و اين مياد نميهم آشنا بود ولي االن آنها را بيتلويزيوني برا شبكةو 

در آن زمان علمايي از پيروان شهيد صدر  خواستار انجام يك گفتگو با من بود.

دوم و علمايي از پيروان سيستاني و علمايي ديگر وارد آنجا شدند تا با من مناظره 

حمن الرحيم بسم اهلل الركنند. در مقابل من نشستند و بين ما ميزی بود. پس گفتم: 

ستم .... به طرف آنها نگاهي كردم. دووصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة و

خواهي )والمهديين( بگويي. من همچنان به طرف گفت: با خود گفتم كه تو مي

 آنها خيره شده بودم. پس آنها بلند شدند تا به تو سالم كنند. اول آنها سيدی از

پيروان صدر بود كه به من سالم كرد و بر روی پشتِ سرم دست كشيد سپس بقيه 

 واب به اتمام رسيد. جا خسالم كردند و خارج شدند. در اين به من

خواهش دارم كه اين دو خوابم را تفسير كنيد، به خصوص خواب دوم.  اميدوارم  

اهلل علي محمد وآل  يآنرا برای من تفسير كند و صل  احمدالحسنكه سيد 

 محمد األئمه و المهديين.
 اسپانيا –: عبد الستار فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب 

 تسليماً.

أی والية من فرض اهلل عليكم واليته في زمانكم، ومعنى  زيارة اإلمام الحسين 

أن أمامه وقت ليزور أی إنه يتأخر إيمانه عن وقت رؤياه ولكنه قد تبين له صورة 

القبة والمنارتين أی أن الحجة قد الحسين أی حسين زمانه بكل وضوح، فقد رأى 

 لزمته وتوضحت األدلة لديه.
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والرؤيا الثانية تحكي إخباراً غيبياً لحدث يحصل معك، سددک اهلل ووفقك لكل 

خير وجعلك ممن يثبتون على الحق ونصرة الحق. والسالم عليكم ورحمة اهلل 

 وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 لرحيم بسم اهلل الرحمن ا پاسخ:

علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم  يالحمدهلل رب العالمين. اللهم صل

 تسليما..

يعني واليت كسي كه، خداوند متعال واليت آن را در  زيارت امام حسين 

تان بر شما واجب كرد، و اينكه وقت زيادی برای ادای زيارت دارد يعني زمان

را در  ايمان آوردن او از زمان رؤيا تأخير دارد ولي اينكه نمادی از امام حسين 

 باشد و اينكه گنبدخود به وضوح مي خواب مشاهده نمود به معنای ديدن امام زمان

ها و داليل گر وضوح تمام حجترقد را ديد بيانهای مو گلدسته امام حسين 

 باشد.واليت و دعوت برای او مي

. كند كه برايت اتفاق خواهد افتادای ميحكايت از اخبار غيبي حادثهو خواب دوم 

خداوند پشتيبان تو باشد و تو را بر هر خيری موفق گرداند و تو را از كساني قرار 

السالم عليكم و رحمة اهلل و  دهد كه بر حق استوار بوده و حق را ياری نمايند. و

 بركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

* * * 
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 صدا :39 پرسش

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

صبح تقريبا بعد از  2ساعت  1103رمضان سال  21صبح امروز جمعه مصادف با 

 آن صحيح باشد من در خوابچه تعبيرطلوع آفتاب خوابي را ديدم، البته  چنان

به صورت  شد وهيچ تصويری نديدم و فقط تنها صدای دلنشيني بود كه تكرار مي

شد. كه ( اين صدا تكرار مي احمدالحسنامام گفت: )حرف حرف به من مي

در لحظه احساس  راحت و خوشنودی عجيبي داشتم كه قابل توصيف نبود. ناگهان 

بعد از آن  .شنودی و آرامش داشتموان احساس خچناز خواب بيدار شدم و من هم

دوباره به خواب برگشتم كه در خواب دو سری شبيه به هم كه از هر نظر مطابق 

هم بودند كه بر اين دو سر يك عمامه سفيدی بود ولي جسمي برای آن نديدم، آن 

كرد كه نگاه او از جانب چپ صورتش بود. نگاه او شخص نگاه عجيبي به من مي

! است احمد گفت: اين همان امام ن نگاه نا مطلوبي بود و شخصي به من ميبه م

نيست، زيرا كه  احمدالحسن ولي من در درونم اعتقاد داشتم كه ايشان امام 

. بعد از آن از خواب بيدار شكل او عجيب و نامطلوب و نگاه او نيز نامطلوب است

 رت دارم... ! و از خداوند متعال برای خودم و شما طلب مغفشدم

ه طول عمرم تنها ستوضيح: آن احساس خوشبختي و خوشحالي كه داشتم را در 

 احمدالحسن! اول: امروز هنگامي كه صدای مكرری شنيدم و نام بار احساس كردم

 ها قبل كه نماز شب را خواندم و صبح كه بيدار كرد. دوم: سالرا تكرار مي

ال پيش بود كه در ماه مبارک رمضان شدم اين احساس را داشتم، سوم: پانزده س

 صدای اذان را با لحني زيبا و دلنشين شنيدم كه انگار صدايي از بهشت بود و تا
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گفت: أشهد أن عليا ولي اهلل... پدرم مرا برای اينكه به شهادت سوم رسيدم كه مي

نماز بيدار كردند و ناگهان صدای مؤذن مسجد را شنيدم كه شهادت دوم يعني: 

كه  طلبمرد... پايان. از خداوند متعال ميك...( را تكرار مي اهللن محمد رسولاشهد أ

 ما و شما را ثابت قدم نگه دارد.
 الكويت -: أبو الزهراء فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

من اهلل سبحانه وتعالى، وهي تمثل الصيحتين اللتين ترافقان دعوة القائم، رؤياک 

 وهما صيحة جبرائيل وصيحة إبليس، أو صيحة الحق وصيحة الباطل التي تليها.

فهذه رؤياک فيها تأييد للحق وتحذير لك من صيحة الباطل التي تسمعها من أهل 

يحة ع اإلنسان من اتباع صالباطل الذين يحاولون بكل صورة طمس صيحة الحق ومن

الحق بالشبهات ورسم صورة باطلة لداعي الحق لينصروا سيدهم إبليس ويضلوا 

الناس ويبعدوهم عن الحق، فهذه الرؤيا هي بيان من اهلل لك أنك تسمع أوالً  صيحة 

الحق التي توجهك إلى اتباع الحق وداعي الحق، ثم أنك تسمع بعدها صيحة الباطل 

شوه لك الصورة الحقيقية وتظهر لك داعي الحق بصورة مشوهة التي تحاول أن ت

وهمية غير حقيقية، لتمنعك إن أمكن من اتباع الحق، فعليكم باتباع ما وجهكم إليه 

، وهو أن تسمعوا لصيحة الحق األولى وتتجنبون صيحة إبليس أهل البيت 

 والجن.والباطل الثانية، التي تسمعونها على لسان أوليائه من اإلنس 
وأسأل اهلل لك أن تحقق النصر على نفسك والشيطان، وأن تتبع صيحة الحق وتثبت 
على الصراط، وال تكون من الهالكين باتباع صيحة الباطل، أعاذک اهلل من ذلك. 
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فاحمد اهلل واشكره الذی أسمعك صيحة الحق في شهر رمضان، وفي الليالي واأليام 
له وهو لصيحة الباطل، ليزيدک اهلل من فضالمباركة بقبولك صيحة الحق ورفضك 

 السميع العليم.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

اين خواب شما از جانب خداوند حق تعالي است كه بيانگر دو صيحه است كه 

يا و صدای ابليس ملعون  را به همراه دارد و آنها ندای جبرئيل  ظهور قائم 

باشند. اين خواب شما دارای تأييدی از حق و همان ندای حق و فرياد باطل مي

شنوی كه به هر طريق و ميهشداری برای تو از فرياد باطل است كه از اهل باطل 

و مردم را از پيروی حق  خواهند ندای حق را با ابهاماتي زير سؤال ببرندنحوی مي

ت ای باطل برای حق و حقيقو ابهامات چهره كنند و با استفاده از شبهاتگمراه مي

به ترسيم در آورند تا با اين كار باطل خود به سرور خود يعني ابليس كمكي كرده 

 مردم را گمراه كرده و آنها را از حق و حقيقت دور نمايند.  باشند تا

برای توست كه ابتدا ندای حق  متعالپس اين خواب يك برهاني از جانب خداوند 

اد كند، سپس صدای فريا به راه حقيقت و هدايت نزديك ميشنوی كه تو رميرا 

شود تا نادرست از حق برای تو نمايان مي چهرةباطل را خواهي شنيد كه با ترسيم 

  يتباهلاز رسيدنت به حقيقت جلوگيری كند. پس شما بايد به سفارشات 
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عمل كنيد و هميشه تابع صدای اول يعني همان ندای حق باشيد و از پيروی صدای 

 دوم يعني فرياد باطل كه همان صدای ابليس است دوری جوييد كه شما صدای

خداوند  و از ( خواهيد شنيد.پيروان ابليس )جن و انس تابع ابليس باطل را از زبان

تا تو را بر نفس درونت و ابليس پيروز كند و تو را در پيروی از  خواهممتعال مي

ان نباشي از نابود شدگ و با اتباع فرياد باطل نمايدحق و ثبات بر راه مستقيم ياری 

گويم كه در پس خدا را سپاس مي خود قرار دهد.خداوند متعال تو را در پناه  و

ها و روزهای ا به گوش شما رساند تا در اين شبماه مبارک رمضان ندای حق ر

مبارک تابع حق باشي و همزمان از باطل و پيروان آن دوری جويي، از خداوند 

اناست... فزايد كه او شنونده و دبر تو بي خودشمتعال خواستارم تا از فضل و بخشش 

 كم و رحمة اهلل وبركاته. و السالم علي
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

* * * 

 

 تابوت و آمسان،سیگار شدن شکافته :23 پرسش

ای امام من و ای فرزند امامم، سالم عليكم و رحمة اهلل و  احمدالحسن سيد  

 بركاته.

كه به دعوت شما ايمان نياورده بودم، و دعوت ها قبل خوابي ديدم در حاليسال

مبارک و حتي اسم مباركتان را نشنيده بودم، خوابم اينگونه بود كه در قلبم يقين 

ظهور كرده است. من رفتم تا مردم را دعوت كنم  پيدا كردم كه امام مهدی 



  ......................... 447انتشارات انصار امام مهدی 

عوت كه به دبعد از اين دم. اماتا به او ايمان بياورند اما بعداً آن رؤيا را فراموش كر

ياد آوردم و شروع به گريه همبارک ايمان آوردم و به شما سالم كردم، خوابم را ب

آوری كند كه اين امام كه خداوند متعال خواست به من يادكردم، پس فهميدم 

 !ست كه به او سالم و درود فرستادمكه در خواب ديدم همان يماني ا مهدی 

 ؟ خواست آن را به من برساندكه مي آيا اين پيام همان پيام خداوند است

ز جانب هايي اای شما تعريف كردم چند باری پيامسپس بعد از اين خوابي كه بر

صورت مكرر ديدم كه ه را مشاهده كردم، از جمله برای دو بار ب امام مهدی 

 اله د )الكردند و در آنها نوشته شده بوايي از نور از وسط آسمان عبور ميپرتوه

 طور وضوح اين رؤيا را مشاهده كردم.ه( كه در دو مرحله باهلل، محمد رسولاال اهلل

ستي پور كعبه شريف و مكرمه دو شخص سياهچنين در خواب ديده بودم كه دهم

كشيدند پس آنها را از آنجا بيرون كردم و در داخل كعبه با قدی كوتاه سيگار مي

ايم صورت نور برهفرشتگاني ب نماز خواندم، و در شب قدر بعد از احيای آن شب،

يي ارؤينمايان شدند كه در حال نزول به زمين بودند. و در همين ماه مبارک رمضان 

مان اول برای من باز شد. را ديدم كه روحم در حال پرواز در آسمان بود و آس

بار  نكنم اين خوابم بعد از ايمانم به دعوت مبارک باشد. من برای اوليگمان مي

از وحم در ارتفاع آسمان به پروديدم و قلبم به تپش افتاد و ردر خواب ميآسمان را 

 تا جايي كه حتي ستارگان را ديدم.  آمددر

را ديدم و در ماه مبارک رمضان  چنين در ماه رمضان، تابوت امام علي هم

احساس عجيبي پيدا كردم كه تا به قبل از ايمانم به دعوت اينگونه احساسي نداشتم، 
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ه آسمان در حال بارش عذاب و همچنين روز قيامت را در خواب ديده بودم ك

 سنگ بود. شهاب

ها را برايم تفسير كنيد، همچنين خواهش دارم تا برای از شما تقاضا دارم اين خواب

های و از خداوند بخواهيد كه مرا از لغزشت برادرانم و مادرم دعا بفرمائيد هداي

را  (هنگامي كه كتاب )سفر موسي به مجمع البحريندارد.  دور نگههشيطان ب

 خواندم احساس الهامي از جانب خداوند متعال كردم كه به گمانم بيانگر اين

كه من يك مسئوليتي به عهده دارم، خواهش دارم كه مواليم يماني آل محمد است

 ها را برايم تفسير بفرمايند.اين خواب 

آيا تنها مكلف به ايمان  ا زمان امام صادق در آخر سؤالي دارم كه، مسلمانان ت

ايمان داشته باشند؟ و  بودند بدون اينكه به مهديين  آوردن به دوازده امام 

؟ و ارتباط آورندغفلتند و به آنها روی نمي در  چرا شيعيان از ايمان به مهديين

؟ همچنين توضيحي درباره دليل پوشيده مهدی( در چيست 12امام و  12آنها )

خواهم. از خداوند متعال را از شما مي و اول آنها  ماندن امر مهديين 

خواهم كه شما را در پناه خود قرار دهد و به ما عمر طوالني دهد تا شما را در مي

يبي های عجهنگام خروج ياری نماييم. همچنين دليل اينكه مردمي مثل بنده خواب

دانند بينند بدون اينكه در مورد او سؤالي كنند، و حتي نميمي ام مهدی از ام

 كه او ظهور كرده است چيست؟

 ارم كه نعمت وجود شما را به ما بخشيد.  گزدر آخر، خداوند متعال را سپاس 
 سوئد –فرستنده: عبداهلل 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، احمد اهلل سبحانه وتعالى أن عرفك الحق وأسمعك صيحة 

الحق بفضله ومنه، ورزقك رؤية الحق في ملكوته، وجعلك ممن يسمعون كلماته 

 سبحانه، ويعونها ويصدقونها.

رسالة  اهلل فيها، تعني محمد رسولورؤياک فتح السماء وكتابة شهادة ال إله إال اهلل

؛ ألن المهدی هو رسول أيضاً، ومبشِّر ومنذر كجده جديدة كرسالة محمد 

، بعد أن طمسها أهل الباطل ، والمهدی أيضاً يعيد سنة جده محمد محمد 

: )إن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ اهلل محمد والزيغ، وقد قال رسول

، وعودة اإلسالم وكانت بداية اإلسالم غريباً بدعوة محمد  (1).رباء(فطوبى للغ

  خير.غريباً تكون بدعوة المهدی، وفقك اهلل لكل 

ورؤياک االثنان القصار والسود ويدخنون، ومن ثم طردتهم وصليت أنت في باطن 

الكعبة، تعني أن الناس الذين يسيطرون على بيت اهلل هم باطل؛ ألنهم سود قصار، 

وهذه إشارة إلى أنهم باطل، وأيضاً القصر يشير إلى ضعف إشكالهم وافترائهم على 

يصيبهم ويطرأ عليهم نتيجة أعمالهم  ، والتدخين يشير إلى همٍّحق أهل البيت 

اهلل تكون أنت من أنصار المهدی الذين شاءوالشر واألذى الذی يصدر عنهم، وإن

 سيطردون هؤالء من بيت اهلل، وفقك اهلل.

يشير إلى علمه وما خلَّفه  ورؤاک األخرى تقريباً واضحة، وتابوت اإلمام علي 

 بين الناس، وهم أهل بيت محمد  وعلي. 

                                                           

 .231ص 10ح 23كمال الدين وتمام النعمة بـ  -1
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وأسأل اهلل أن يوفقك لكل خير، وأن يمن عليك بهداية من كتب لهم الهداية من 

 أهلك، هو وليي وهو يتولى الصالحين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

المهديين و سلم الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و 

  .تسليما

خداوند متعال را شاكرم كه شما را با  .خداوند در هر كار نيكي تو را پيروز كند

دعوت حق آشنا ساخت و به فضل و بخشش او، ندای حق را به گوشتان رساند و 

تو را به رؤيت حق و حقيقت در ملكوتش موفق گردانيد و تو را از كساني قرار داد 

 ياری دهند. را كه به ندای حق گوش فرا دهند و كالم او را باور كنند و آن

شدن آسمان در رؤيا و نوشته شدن جمله ال اله اال اهلل و محمد  اما شكافته

 برای شما بيانگر پيام و دعوتي همانند دعوت حضرت محمد  اهللرسول

يك رسول و  اهلل همانند جدش رسول است، چرا كه امام مهدی 

سنت  دهنده از جانب خداوند است. همچنين امام مهدی هشداردهنده و بشارت

 ل باطل ايننمايد، بعد از اينكه اهرا برای جهانيان تكرار مي اهلل جدش رسول

فرمودند: )اسالم  اند. رسول خدا ای از باطل پوشاندهسنت مبارک را با پرده

شت، خواهدگصورت غريبانه آغاز شد و در آينده به همان نا آشنايي و غربت باز هب

شروع غريبي داشت و  مد (. دين اسالم با دعوت محپس خوشا به حال غريبان
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به همان غربت باز خواهد گشت! خداوند متعال تو  با آمدن دعوت امام مهدی 

 را برای هر كار خير موفق بگرداند. 

و آنها كشيدند و تپوست كوتاه قد كه سيگار ميخواب شما از آن دو شخص سياه

دهد، اشخاصي كه ر داخل كعبه نماز خواندی نشان ميرا از آنجا راندی و د

ت و قد پوساهل باطل هستند چرا كه آنها سياهمسئوليت كعبه را بر عهده دارند، از 

كوتاه هستند كه اين نماد اهل باطل است. همچنين كوتاهي قد و قامت به ضعف 

اشاره دارد و اما سيگار كشيدن  بيت و دشمني و افترای آنها به حق اهلآنها 

 نتيجةكند كه شوند كه آنها را نابود ميه مصيبتي مبتال مير اين است كه بآنها بيانگ

شاء اهلل كه تو از شود. انكه از آنها صادر مي است آزار و اذيت و اعمال ديگری

خواهي بود و آنها را از خانه خدا بيرون خواهيد كرد.  جمع ياران امام مهدی 

 تو را توفيق دهد. دخداون

 حكايت از علم ايشان ت، و تابوت امام علي ی ديگر تو تقريباً واضح اسرؤيا

بيت حضرت محمد كند كه آنها همان اهلو آنچه كه بين مردم ترک كرد، مي

  و امام علي .هستند 

خواهم كه تو را در هر كاری موفق كند و تو را هدايت نمايد از خداوند متعال مي و

تو كه هدايت خداوند برای  وندی را برای افرادی از خانوادةو همچنين هدايت خدا

آنها نوشته شده خواستارم كه او ولي و سرپرست من و افراد صالح است. والسالم 

 عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

* * * 
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 حممد نام به فرزند گذارینام :24 پرسش

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 و خاندانش و ياران پاک و مطهرش. صلوات خداوند بر پيامبر اكرم 

 سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

 كه يكي از بستگانم ديده است برايم تفسير نمايي. اين را از شما تقاضا دارم خوابي

مرد دارای زني است كه مدتي چند باردار شده است و بار او )جنين او( پسر است. 

اما در شب والدت آن نوزاد پدرش آن مرد، اسم پسر را عبدالرحمن گذاشته است. 

در خواب ديد كه، پسری برای او متولد شد و به همراه او مشغول طواف كعبه بود 

د: اين نو در حين طواف چند پيرمرد، با لباس سفيد پيش او آمدند و از او پرسيد

 ؟! گفت: اين عبد الرحمن است، پس آنها گفتند: نه، اين محمد است. پايان. كيست

 ، حمد و ستايش مخصوص پروردگار جهانيان است.عای ماد ينوآخر
 المغرب -: محمد فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

، فالطفل هو بشرى من اهلل هذه الرؤيا هي بشرى من اهلل لكم بظهور المهدی

واسمه محمد والمهدی األول اسمه في السماوات محمد وفي األرض أحمد، 

والكعبة هي قبلة الناس إلى اهلل، وهي تشير إلى خليفة اهلل في كل زمان، فخليفة اهلل 

قبلتهم إلى اهلل.  هو القبلة الحقيقية إلى اهلل، فقد أمر اهلل المالئكة أن يتخذوا آدم 

 م اهلل لكل خير. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.وفقك
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 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ

الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما.

اين رؤيا يك بشارتي از جانب خداوند برای شما نسبت به ظهور حضرت مهدی 

  است. نوزاد، خود بشارت از جانب خداست و نام او محمد بوده، كه اسم

مردم به سوی  در زمين احمد است. و كعبه قبلة در آسمان محمد و مهدی اول 

يقي حق قبلةخدا خود  خليفةپس  خدا در هر زمان است. خليفةبه  خداست و اشاره

را  طور كه خداوند فرشتگان را امر كرد كه آدم باشد، همانبه سوی خدا مي

خود قرار دهند. از خداوند برای تو در هر كار نيكي آرزوی موفقيت دارم. و  قبلة

 سالم عليكم و رحمة اهلل.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

*** 

 نفوالنزاآ :32پرسش 

نيروهای ای ديدم كه: آنفوالنزای خوكي يكي از عمليات در خواب نوشته 

نوشته شده بود، يعني اين نوشته از  احمدالحسنكه در كنار آن نام  ،آمريكايي
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نقل شده است. و بعد از اينكه اين خواب را ديدم شروع به  احمدالحسنسيد 

قسم دادم   بيتاهلو  دعا كردن نمودم و خداوند را به مقام حضرت محمد 

كه تمام جسمم به لرزه كه حقيقتِ اين دعوت را برای من نمايان سازد، در حالي

 ال احترام، تعبير اين رؤيا... با كم!در آمده بود و با صدای بلند مشغول دعا بودم

  چيست؟
 عراق -: غائب منتظر فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير وسدد خطاک وجعلك ممن يطلبون الحق بإخالص، وأسأل 

اهلل أن يبين لك الحق حقاً ويرزقك اتباعه، ويبين لك الباطل باطالً ويرزقك 

 اجتنابه، هو وليي وهو يتولى الصالحين.

 ته.والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركا
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما.

و تو  بِدارد استوار را هايتگامخداوند شما را در انجام هر كار خيری ياری دهد و 

طور كه از او خواستارم كه حق را همان را در جمع طالبان مخلص حق قرار دهد و
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ه طور كاز آن ياری نمايد و باطل را همانهست به تو نشان دهد و تو را در پيروی 

هست برای تو نمايان سازد و در اجتناب از آن به تو كمك كند. او ياور من است 

 و او دوست شايستگان است. و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. 
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

* * * 

 بلندی و اذان :22 پرسش

جا مردم زيادی جای وسيع و بزرگي بودم كه در آن در خواب ديدم كه در يك 

بر روی يك جای بلندی ايستاده بود كه من  احمد حضور داشتند كه امام 

توانستم او را از پشت سر، مشاهده كنم كه قامت بلندی داشتند و جسم نحيف و 

اره ه بودند با دست به مردم اشكه آنجا نشستكمری كشيده بود و در حاليغر با ال

كردند كه به يك جواني اشاره نمود و او را با اسم صدا كرد و گفت: ای احمد مي

 اذان بگو، تو مؤذن من هستي. در آن هنگام احمد باال رفت و برای مردم اذان گفت. 
 آلمان -: عاملي فرستنده

 الرحمن الرحيمبسم اهلل  الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

 المؤذن هو الذی يعلن وينشر دعوة الحق، واألذان هو الدعوة إلى الحق.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ

الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما.

 سویهكند و اذان نماد دعوت باست كه دعوت را اعالم و منتشر ميمؤذن كسي 

 حق است. والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

* * * 

 دنیا تاریکی :24پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما.

ای را از مواليم ساله 12ه كه تعبير خواب يك دختر از من درخواست شد

بپرسم وخواب اينگونه بود كه: تمام دنيا را تاريك ديده بود،  احمدالحسن 

يوم...( رسيد الحي القكرد تا اينكه به آيه مباركه ) الكرسيآيةس شروع به تالوت پ

 ، پس از خوابش بيداركردميناگهان صدای زيبايي را شنيد كه همراه او تالوت 
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باد. والسالم عليكم  شد. و سالم  و درود به موال و سرورم و فرزند مواليم 

 و رحمة اهلل و بركاته.  جميعاً
 فرستنده: خاكزاد از امارات 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

الدنيا مظلمة أی ملئت ظلماً وجوراً وضالالً، ولم تكن هي تعرف الهدى والنور في 

ا رأت الحق وتقدمت خطوة إلى اإليمان هذا الظالم، وقراءتها آية الكرسي يعني أنه

بالحق والهدى والنور، فأعانها اهلل سبحانه بأوليائه؛ وهو الصوت الذی أكمل معها آية 

 الكرسي.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  پاسخ:

وآل محمد األئمه و المهديين و سلم الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد 

 تسليما.

اينكه دنيا را به شكل تاريك ديده بيانگر اين است كه جهان و دنيا پر از ظلم و ستم 

خت. اما اينكه شناو روشنايي را در اين تاريكي نمي شده است و او راه هدايت

ا رالكرسي نمود، به اين معناست كه توانست حق و حقيقت شروع به تالوت آية

سوی ايمان و هدايت گامي بردارد، پس خداوند متعال در اين امر به او هببيند و ب
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ستاد و اين همان صدايي بود كه كمك كرد و اوليای خود را جهت ياری او فر

 كرسي را همراه او كامل نمود. والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. الآية
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

*** 

 پادشاهی تاج و سپاه فرماندهی: 24پرسش 

 السالم عليكم 

ا يزله در رؤيا يك فرمانده نظامي بين جمعيتي از مردم ديدم كه او برای آنه

 نظامي عجيبي داشت كه پنج ستاره و يك تاج بود.  درجة! او گفتمي
 عراق  -فرستنده: علي جمال 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، 

 تسليماً.

 ضابط جيش تأويله ملك من المالئكة، وهم المالئكة الذين ينصرون المهدی

إلقامة دولة العدل اإللهي، أما الرتبة فالنجوم الخمسة فيها تشير إلى الخمسة أصحاب 

، والتاج يشير إلى  الكساء اليماني؛ وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين

ملك المهدی، أی إن الرتبة تشير إلى اليماني وملك المهدی  -الملك اإللهي-

وإقامة حاكمية اهلل؛ ألن الخمسة صلوات اهلل عليهم جمعهم الكساء اليماني الذی 

شفي بعد أن تغطى بالكساء اليماني، وهذا الشفاء  تغطوا به، والرسول محمد 
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إشارة إلى أن صالح الدين اإلسالمي المحمدی بعد خرابه يتمه اهلل باليماني، فما 

رأيته أنت في رؤياک هو فرح مالئكة اهلل وسكان السماوات بظهور اليماني والتهيئة 

، للقيام وإقامة دولة العدل اإللهي وحاكمية اهلل وإظهار فضل محمد وآل محمد 

 .وخصوصاً الخمسة أصحاب الكساء 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.و
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ

األئمه و المهديين و سلم الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد 

 تسليما.

را ياری  ای از فرشتگان است كه امام مهدی تأويل فرمانده نظامي، فرشته

ساء صحاب كای اشاره به ابر پا نمايد اما درجه پنج ستاره عدل رادهند تا دولت مي

( هستند. و تاج محمد و علي و فاطمه و حسن و حسينيماني دارد، كه آنها )

است. يعني درجه فرمانده  خالفت مهدی  –خالفت الهي–پادشاهي اشاره به 

و برپايي حاكميت خداوند است. چرا  اشاره به يماني و فرمانروايي امام مهدی 

بعد  در زير پوشش )كساء( يماني جمع شدند و حضرت محمد كه پنج تن 

از قرار گرفتن زير كساء شفا پيدا كرد و اين شفا و درمان اشاره به اصالح اسالم 

محمدی بعد از خرابي و ويراني توسط يماني دارد. و آنچه كه تو در رؤيای خودت 

نودی مالئكه و تمام ساكنان ملكوت نسبت به ظهور يماني و شوديدی همان خ

آمادگي جهت قيام و برپايي حكومت عدل الهي و حاكميت خداوند و نمايان شدن 
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و السالم  است. به خصوص اهل كساء  فضل و بركت محمد و آل محمد 

 عليكم و رحمة اهلل و بركاته. 
 احمدالحسن 

 ه1103ذی الحجه / 

* * * 

 فرزند شدن فرمانده بشارت :25پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما.

برادرم در خانه خوابيده بود و رؤيايي ديد كه اين رؤيا دو ماه قبل از فارغ شدن 

همسرش بود، برادرم او ديد كه در بيمارستان در كنار همسرش روی تختي خوابيده 

ظاهر شد و به او گفت كه: خداوند به تو درود  بود كه ناگهان فاطمه زهرا 

به تو  ز تو كسي را نيافت، پس فرزندیفرستد. او به قلب تو نگاه كرد و بهتر امي

 خواهد داد كه شأن و منزلت بزرگي خواهدداشت و نزد فرزندم امام مهدی 

به زنم نزديك شد و در زايمان  فرمانده خواهدشد، آن هنگام حضرت فاطمه 

به همسرم كمك نمود سپس نوزاد را به طرف آسمان گرفت و خداوند متعال را 

 ! خواب در نصف ماه مبارک شعبان بودره دارد كه اين دعا كرد... برادرم اشا

 فرستنده: عاملي از آلمان 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

اهلل، فقط المولود ليس ابنه بل أخوه، أی إن المولود هو شاءالرؤيا واضحة لكم إن

أنت وفقك اهلل لكل خير، وأما معنى والدتك وأنك مولود؛ فهو إن من يهتدی إلى 

هي القابلة فهذا  والية اهلل سبحانه يكون كيوم ولدته أمه بال ذنب، وأما أن الزهراء 

تك الحق، ومعنى إنها رفعتك إلى السماء؛ أی إنها يعني إنها سبب هدايتك ومعرف

ستكون سبباً لرؤيتك ملكوت اهلل سبحانه، وأيضاً المولود هو بشرى فيكون في الرؤيا 

معنى أنك تنقل بشرى ألخيك الذی رأى أنه ولد له مولود، وفي الرؤيا أنك تنقل 

المهدی،  ؛ ألنه أخبر في الرؤيا أن المولود من أنصارله بشرى ظهور المهدی

وأيضاً فليأمل أخوک من فضل اهلل أن يجعل في ذريته صالحين من أنصار المهديين 

 في المستقبل، وفقكم اهلل لكل خير.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1103ذو الحجة/ 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  پاسخ:

األئمه و المهديين و سلم  الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد

 تسليما.

اهلل واضح و آشكار است، اما تعبير نوزاد به معنای فرزند برای شاءتفسير اين رؤيا إن

اوست، در واقع اين نوزاد همان تو هستي، اما  ربرادرت نيست بلكه به معنای براد

حديث  ني بر ايكه تو االن در دنيا هستای در حاليلد شدهاينكه شما در خواب متو
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به واليت خداوند متعال هدايت شود مانند كسي شود كه  صدق دارد كه هر كس

  تازه به دنيا آمده و هيچ گناهي مرتكب نشده است و ديدن حضرت زهرا 

عنوان قابله به اين معناست كه ايشان سبب و دليل هدايت شما به حق است و هب

ا او سبب و دليلي خواهد شد تاينكه تو را به طرف آسمان بلند كرد اين است كه 

تو بتواني ملكوت آسمان را ببيني، همچنين ديدن نوزاد در خواب يك بشارت 

ت شود بيانگر اين اسدر خواب ديده كه صاحب فرزندی مي است و اينكه برادرت

 كه تو بشارتي به او خواهي رساند و اين بشارت همان ظهور امام مهدی 

 يده بود كه اين نوزاد از ياران امام مهدی باشد. چرا كه او در خواب دمي

خواهد بود، پس برادر تو هم به فضل خداوند اميدوار باشد كه فرزندی نيكو كار 

به او بدهد. خداوند متعال تو را در امور خير و نيك موفق  از ياران امام مهدی 

 نمايد. و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 ه1103ذی الحجه / 

* * * 

  موسی کالم و حتقیقاتی سفر :27پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم تسليما.

موال و سرورم، ای فرزند رسول خدا درود خداوند بر تو و پدران مطهرت و صلوات 

 از فرزندانت.  خداوند بر مهديين 
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كه توانايي تفسير و عبرت گرفتن از آن را نداشتم لذا به  موالی من، رؤيايي ديدم

تو روی آوردم تا مقصود رؤيا را بفهمم: در خواب خودم را همراه تعدادی از 

هايم ديدم كه به يك كشور خارجي رفته بوديم تا يك تحقيق آموزشي همكالسي

 بود، پسانجام دهيم، اما وقتي به آن منطقه رسيديم انگار منطقه مورد نظر ما ن

هايم هنگام خروج، از همكالسي تصميم گرفتيم كه از آنجا خارج شويم، سپس

كردند تا برای آن شخصي كه ما را به آنجا يدم كه هر كدام دليلي را مرور ميشنمي

فرستاده بود بيان كنند، در آن لحظه من لب به زبان گشودم و گفتم: يك اتفاق نظر 

برای قومش گفت را  كه حضرت موسي داشته باشيم و بگذاريد آنچه  را

 بگوئيم.

آيا  ؟كه مناسب با حكايت ما باشد چيست برای قومش سخن حضرت موسي 

دارد؟ نصيحت و پند شما برای من  اين قول و اقوال ارتباطي با قضيه امام مهدی

 ؟ چيست
 فرستنده: يوسف از عربستان سعودی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل 

 تسليماً.

 

تتبعها صيحة إبليس، وكل صيحة حق تتبعها  اعلم وفقك اهلل أن صيحة جبرائيل

صيحة باطل، فكما تسمع بدعوة الحق وداعي الحق البد أن تمر باالمتحان وتسمع 

خلق أن يغطوا بها الحق ويضلوا بها المن شياطين اإلنس والجن الشبهات التي يريدون 

عن الصراط المستقيم، فهذه رؤياک تبين لك الرد المناسب على شيعة المراجع أو 
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أعوانهم والمنتصرين لهم، الذين يوجبون تقليد غير المعصوم بأهوائهم ونصبوا 

ألنفسهم عجالً وسامرياً وضلوا عن سواء السبيل، فاهلل يبين لك أن الرد المناسب 

و إِذْ ألشباههم:  هم عندما يدعونك إلى االبتعاد عن الحق هو ما قاله موسى علي

ق ال  مُوس ى لِق وْمِهِ ي ا ق وْمِ إِنَّكُمْ ظ ل مْتُمْ أ نفُس كُمْ بِاتِّخ اذِكُمُ الْعِجْل  ف تُوبُواْ إِل ى ب ارِئِكُمْ 

 . (1)يمُ ئِكُمْ ف ت اب  ع ل يْكُمْ إِنَّهُ هُو  التَّوَّابُ الرَّحِف اقْتُلُواْ أ نفُس كُمْ ذ لِكُمْ خ يْرٌ لَّكُمْ عِند  ب ارِ
ق وْمِ اذْكُرُواْ نِعْم ة  اللّهِ ع ل يْكُمْ إِذْ ج ع ل  فِيكُمْ  ي ا لقومه:  بل وأيضاً قول موسى 

مناسباً ألن تنصحهم  (2)أ نبِي اء و ج ع ل كُم مُّلُوكاً و آت اكُم مَّا ل مْ يُؤْتِ أ ح داً مِّن الْع ال مِين  

إِذْ  إذ نصب فيهم األئمة والمهديين  اهلل محمد به وتذكرهم بوصية رسول

، فالمفروض أن تشكروا نعمة اهلل الكبرى عليكم ج ع ل  فِيكُمْ أ نبِي اء و ج ع ل كُم مُّلُوكاً

، فاهلل قد آتاكم ما لم وفيكم  باتباع الحق واألخذ بوصية الرسول الكريم محمد 

يؤتِ أحداً من العالمين، أنتم بالخصوص في هذه األمة حيث جعل لكم قادة هم 

ق وْمِ  ي انوالمهديو األئمة خيرة خلقه سبحانه، وهم محمد وآل محمد 

اذْكُرُواْ نِعْم ة  اللّهِ ع ل يْكُمْ إِذْ ج ع ل  فِيكُمْ أ نبِي اء و ج ع ل كُم مُّلُوكاً و آت اكُم مَّا ل مْ يُؤْتِ أ ح داً 

 مِّن الْع ال مِين  

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101صفر/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  پاسخ:

                                                           

 .01البقرة:  -1

 .23المائدة:  -2
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العالمين. اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم الحمدهلل رب 

 تسليما.

، صدا و  از خداوند برای تو آرزوی موفقيت دارم، بدان كه ندای جبرئيل

ي لدعوت ابليس ملعون را به دنبال دارد، پس در مقابل هر ندای حق يك صدای باط

شنوی، دعوت حق را ميطور كه كند، پس همانوجود دارد كه آن را همراهي مي

خودت را برای امتحان آماده كن چرا كه شياطين جن و انس دنبال اين هستند كه 

 و ديگران را از راهپوشاندن دعوت حق داشته با طرح شبهاتي از باطل سعي بر 

مستقيم گمراه كنند. پس اين خواب، جواب مناسبي برای طرفداران مراجع تقليد 

ب و دانند و با نصغير معصوم را بر ديگران واجب مي زكند كه تقليد ارا بيان مي

ل كنند، پس خداوند متعادور ميهسامری، ديگران را از راه هدايت ب ساختن گوسالة

با اين رؤيا خواسته است جواب مناسبي برای كساني كه تو را از راه حق و حقيقت 

مين اشخاص به امثال ه دور كنند بيان كند و اين با كالمي كه حضرت موسي 

 أ نفُس كُمْ  ظ ل مْتُمْ إِنَّكُمْ ق وْمِ ي ا لِق وْمِهِ مُوس ى ق ال  و إِذْ در آن زمان داد تناسب دارد.

 ف ت اب  ب ارِئِكُمْ  عِند   مْلَّكُ خ يْرٌ ذ لِكُمْ  أ نفُس كُمْ ف اقْتُلُواْ  ب ارِئِكُمْ إِل ى ف تُوبُواْ الْعِجْل  بِاتِّخ اذِكُمُ

ا از و موسي به قوم خود گفت كه: ای قوم، شم) مُ الرَّحِي التَّوَّابُ هُو  إِنَّهُ ع ل يْكُمْ

پرست شديد و به نفس خود ستم كرديد، اكنون به سوی جهالت و ناداني گوساله

خدا باز گرديد و به كيفر جهالت و ناداني خود به كشتن يكديگر تيغ بر كشيد اين 

تان هنگاه از شما درگذشت و توبشماست، آخداوند بهترين كفاره عمل در پيشگاه 

 (1)(.را پذيرفت كه خدا بسيار توبه پذير و مهربان است
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 ع ل يْكُمْ  اللّهِ نِعْم ة  اذْكُرُواْ ق وْمِ ي ا به قوم خود گفت: چنين حضرت موسي هم و

ای ) (1داً مِّن الْع ال مِين  أ ح  يُؤْتِ ل مْ مَّا و آت اكُم مُّلُوكاً و ج ع ل كُم أ نبِي اء فِيكُمْ ج ع ل  إِذْ

قوم، نعمت خدا را به خاطر بياوريد آنگاه در ميان شما پيامبراني فرستاد و شما را 

طا ع نداد، نچه را كه به هيچ يك از اهل جهانشاهي و فرمانروايي داد و به شما آپاد

له آوری كني و بوسيتواني آنها را يادين دو آيه جواب مناسبي است كه ميا (كرد

را بعد از خود به عنوان  و مهديين كه ائمه  آنها وصيت رسول خدا 

هنگامي كه بين شما ) مُّلُوكاً  و ج ع ل كُم أ نبِي اء فِيكُمْ ج ع ل  إِذْجانشين معرفي نمود 

ت كه پس بر شما واجب اس (به شما فرمانروايي و پادشاهي دادپيامبراني فرستاد و 

خداوند را شكر كنيد كه نعمت پيروی از حق را به شما عطا نمود و وصيت رسول 

را در بين شما قرار داد، پس خداوند آن چيزی كه به تمام عالم نداد، را  خدا 

خصوص شما كه در جمع اين امت هستيد و بهترين رهبران و هبه شما داد ب

 بيتاهلو  حضرت محمد شما قرار داد و آنها )رای هدايت فرماندهان را ب

رُواْ نِعْم ة  اللّهِ ع ل يْكُمْ إِذْ ج ع ل  فِيكُمْ أ نبِي اء اذْكُ ق وْمِ ي ا( هستند ايشان و مهديين 

ای قوم نعمت خداوند را ) و ج ع ل كُم مُّلُوكاً و آت اكُم مَّا ل مْ يُؤْتِ أ ح داً مِّن الْع ال مِين 

يزی داد و به شما پادشاهي عطا كرد و چ ربياوريد كه در بين شما پيامبراني قرابياد 

 (2)به شما داد كه به تمام جهانيان نداده بود(.

 والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته 
 احمدالحسن

                                                           

  .23مائده:  -1

  .23مائده:  -2



  ......................... 427انتشارات انصار امام مهدی 

 هـ 1101صفر/ 

* * * 

 .بود نوشته اهلل پشتش و ماهی به شبیه کسی :22پرسش 

 ديد: رؤيايي كه يكي از دوستانم

ع ومن و بيننده خواب در يك جايي بوديم كه مشغول گفتگو درباره يك موض 

آبي در كنار ما بود كه از آن يك شخصي كه فلج  مهمي بوديم، در اين حين بركة

بود خارج شد و در مقابل ما قرار گرفت. يك شباهتي به شكل ماهي داشت كه در 

ه اين امر ( نوشته شده بود كهللبود كه روی آن لفظ جالله )ا پشت آن يك شكافتي

انگيخت و معتقد شديم كه اين شخص از اوليای خداست تعجب و شگفتي ما را بر

چنين اعتقادی دارم پس ما يك  پس خود شروع به سخن كرد و گفت كه من نيز

گويي با او كرديم و با اشتياق با او همصحبت شديم و به تمام آمدخوش

س او شروع به سؤال كردن نمود كه چند نفر داديم. پهايش خوب گوش ميحرف

خواب هيچ شكي به او نداشت  شناسيم؟ در مرحلة اول بينندةه كساني را ميو چ

د ما را خواهباشد و مياو مي راما كمي بعد به او شك كرده بود كه نيرنگي در كا

ون چ فريب دهد. صاحب رؤيا من را به جايي دورتر برد و گفت: چيزی به او نگو.

زند و كار هست و او دارد ما را گول مي ای دركنم كه يك حيلهن احساس ميم

ن و من كگمان كنم كه از اوليا نيست! سپس گفت اسرار قلبت را برای او بازگو ن

كه خارج كه از بر.  من با خوشحالي و شوق با آن شخصي با اشاره به او گفتم: چشم

داد و من يا من را هشدار ميكه صاحب رؤكردم و در حاليشده بود صحبت مي
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ه با ككردم كه فرزندان يك پيرمردی سر، حرف او را تأييد مي اشارة چنان باهم

د م بيننده رؤيا را مشغول خوهم در يك قطار بوديم در قسمت پايين بودند، دوست

كه در اين لحظه خواب كه به آنها كمك كند و مرا به حال خودم گذاشت  كرد

 رسد.به پايان مي
 فلسطين -: أبو محمد فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل، رؤيا صاحبك من اهلل سبحانه، وواضحة أنها منذرة من شخص تنبهرون 

إنقاذهم فهم بعض من يتبعون هذا به، أما أوالد هذا الشيخ الذين حاول صاحبك 

 الشيخ ويسمعون منه.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101صفر/ 

 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ

الحمدهلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما.

از جانب خداوند متعال است و يك خداوند تو را موفق بگرداند. خواب دوستت 

 ادهيد، امه زياد به آن اهميت ميهشداری واضح برای شما نسبت به شخصي ك
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فرزندان شيخي كه دوستت سعي در كمك و نجات آنها داشت بعضي از پيروان 

 آن شيخ و تابع كالم او هستند. 

 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101صفر/ 

 * ** 

 زمین شدن داغ و ماه خسوف ،اذان :29 پرسش

 سالم و درود خدا بر انصار اهلل. 

 ها پيش يك خوابي ديدم كه تقاضای تفسير آن را دارم.مدت

مادرم صدای اذان  در خواب ديدم كه وقت اذان صبح بود، دقيقاً يادم نيست، من و

كم كم ماه به  خسوف ديديم، پسرا شنيديم. هر دو خارج شديم و ماه را در حال 

كامل پنهان شد و چهار عدد ماه در اطراف ماه پوشيده شده ظاهر شدند و طور

ارد گفتم: زمين د ناگهان احساس كردم كه زمين در زير پاهايمان داغ شد، به مادرم

 جوشد، مادرم گفت: نه، چيزی نيست... اين چيزی است كه از رؤيا به ياد دارم. مي

وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة  بدهد. خداوند به شما اجر فراوان

 والمهديين وسلم تسليماً.
 فرستنده: نرگس از عراق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

األذان هو دعوة الحق، والقمر هو الوصي، واختفاؤه واضح، واألقمار األربعة حوله 

وهو مختفي أی مؤمنون يتصلون به، وفوران األرض هو عذاب من اهلل، إذا لم يحدث 

البداء سينزل بأهل األرض ويهلك أكثرهم، والعذاب ال ينزل إال بعد أن يكون 

و م ا كُنَّا هم العذاب، قال تعالى: هناک رسول منذر ألهل األرض الذين ينزل ب

 (1)مُع ذِّبِين  ح تَّى ن بْع ث  ر سُوالً 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101صفر/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  پاسخ:

األئمه و المهديين و سلم الحمدهلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد 

 تسليما.

خواب به معنای دعوت حق است و ماه بيانگر وصي است اما پنهان شدن اذان در 

تباط آن، امری واضح و روشن است و ظهور چهار ماه در اطراف آن از اتصال و ار

و اما فوران زمين به معنای عذاب الهي  كند.اشخاص مؤمن به وصي حكايت مي

ر آنها را به شود و بيشتاتفاق نيفتد بر اهل زمين نازل مي)تغيير(  است كه اگر بداء

شود مگر اينكه رسول يا ند و عذاب الهي هيچ وقت نازل نميرساهالكت مي

نازل خواهد شد وجود داشته  ای برای ساكنان زميني كه عذاب بر آنهادهندههشدار
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)هيچ وقت  ر سُوالً  ن بْع ث   ح تَّى مُع ذِّبِين  كُنَّا و م افرمايد: باشد كه خداوند مي

  (1).(رسولي را به آنجا فرستاده باشيم ايم مگر قبل از آنرا نازل نكردهعذابي 

 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته 

*** 

 گاو ،گوشت مخینی سید :41 پرسش

من به همراه يك دوست قديمي كه سني بود در حال رفتن به يك مكاني بوديم،  

ه ت گاو نشستای از گوشرا ديديم كه روی تپه  وارد مكاني شديم و امام خميني

برد و پناه مي كرد و به حضرت زهرا رفت و گريه ميبود و با گوشت ور مي

 قابل او نشستم وپاشيد، پس من هم در مها گندم ميجست و بر گوشتياری مي

ت پاشيدم و به حضرگريستن كردم و روی گوشت گندم ميهمانندش شروع به 

طلبيدم، در آن لحظه به دوستم اشاره كردم بردم و از او ياری ميميپناه  زهرا 

گِردی از  يك تكة كه همراه ما بيايد ولي او قبول نكرد سپس امام خميني

گوشت برداشت و به من داد و گفت: اگر اين گوشت فاسد شد، او امام نيست و 

ت را وش! پس من با تعجب آن تكه گودشاين گوشت، هرگز خراب و فاسد نمي

امام است و با  احمد سيدگفتم كه: زدم و به آنها ميين مردم دور ميگرفتم و ب

شود، در آن هنگام به من گفت: در ه اين گوشت فاسد نميبستم كآنها شرط مي
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يك رازی است كه در تمام جهان همانند آن وجود ندارد  احمدسيد وجود 

 ولي من آن را فراموش كردم.
 فرستنده: عاملي از آلمان 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، وأسأل اهلل أن يجعل رؤياک حقاً، وتراها تتحقق بفضل اهلل 

 الحق ويعرفهم الحق ويجعلهم يتبعونعليك وعلى الناس، وأن يهدی اهلل الناس إلى 

 الحق بفضله عليهم سبحانه.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101صفر/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم   پاسخ:

الحمدهلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما.

موفقيت دارم، و از خداوند خواستارم كه اين  از خداوند متعال برای شما آرزوی

خواب شما را واقعيت قرار دهد  و با فضل و بخش خداوند بر تو و ديگران تحقق 

طلبم كه مردم را به راه حق و حقيقت ت را در حقيقت ببيني، و از او ميرؤيای خود

 هدايت كند و شما را از پيروان حق قرار دهد. 

 و بركاته. والسالم عليكم و رحمة اهلل
 احمدالحسن
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 ه1101صفر/

* * * 

 مرگ و مدرسه مقاطع :41 پرسش

رد كا رفت، را ديدم كه با ما صحبت ميها پيش از دنيعمويم كه ماهدر خواب زن 

ا اينكه گفت: بعمويم ميگفت، كه )زنخوابي كه او ديده بود برايمان ميو از يك 

ديده  بگفت: خوان مرحومه مي!( آبودته بود ولي يك خوابي را ديده او از دنيا رف

انا بتول رفتند و همحصيلي از دوره ليسانس از دنيا ميالتبودم كه مردم بعد از فارغ

! و گويا من در خواب در كالس سوم دوره از پايان دوره ليسانس خواهد مرد بعد

 ليسانس بودم و نيمي از كالس سوم و كالس چهارم مانده تا ليسانس را بگيرم، در

م. به پايان رسانده بودوقت پيش خيلي كه در حقيقت من دوره ليسانس را حالي

 ا يادآور شد و گفت كه: بتولانگيز و عجيب رعمويم چيزی شگفتهمچنين زن

ای واهد مرد اما به غير از من اشارهسادات بعد از ليسانس خ التحصيل مدرسةفارغ

نها كسي من ت ،ه بين اهالي منطقه! چرا كالتحصيل مدرسه سادات بودنكرد كه فارغ

 ( عضو هستم.)سادات بشر بيتاهلبودم كه در مدرسه 
 فرستنده: بتول محمد از كويت 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.
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مالئكة تمام العقل والسماء الكلية السابعة. فال وفقكم اهلل لكل خير، الرؤيا في مسألة

عندما يريدون أن يبينوا لكم أمراً يبينوه من رموز هذا العالم التي تعرفونها ويمكنكم 

 إدراكها، وأيضاً هي منطبعة في نفوسكم فيسهل على المالئكة إظهارها لكم.

رفة ظاهرية، عبادات معفالدراسة االبتدائية مثالً ترمز في الدين إلى معرفة العقائد وال

أما الدراسة الثانوية أی الست سنوات التي تلي الدراسة االبتدائية فترمز إلى السماوات 

الست الملكوتية، والتي يعرج إليها اإلنسان ويرتقي فيها بتطبيق ما تعلم والعمل به 

ليعرف الحقائق أی العمل بالعبادات ومجاهدة النفس والشيطان والدنيا وزخرفها، 

التالي تكون نتيجة العمل هي االرتقاء في السماوات الست الملكوتية المثالية وب

الجزئية، وهذا تماماً كما كنت تفعلين بعد إنهائك االبتدائية حيث استخدمت في 

قراءة الكتب وحل  في -وهو كيف تقرأين وتكتبين-فيها التعليم الثانوی ما تعلمتيه 

 لمعلومات منها.المسائل والتعرف على العلوم وتحصيل ا

لية أما في الكلية فقد كنت تتعلمين للتطبيق أی كنت تتهيئين من خالل التعلم في الك

إلى تعليم الغير أو إفادة الغير بما هو عاجز عن فعله، وهذا األمر مطابق تماماً للمعرفة 

في السماء السابعة الكلية؛ ليكونوا مهيئين لإلرسال الذی هو  التي يحصلها األنبياء

أيضاً عندما يُرسلون  أيضاً مطابق لما يفعله من تخرج من الكلية، أی إن األنبياء

يعلمون الغير أو ينفعونهم بما هم عاجزون عن فعله، وتعليم األنبياء للغير معروف، أما 

 نفعهم للغير فأيضاً ربما يتوضح لك إن رجعت إلى العمل االقتصادی ليوسف 

 . ين فرستندهأو السياسي واالجتماعي له ولغيره من األنبياء 

وبالنسبة لرؤياک بالخصوص؛ فمعناها أنك بإخالصك هلل وبتوفيق اهلل لك من أهل 

السماء السابعة الكلية، والرؤيا بشرى لك بإتمامها بفضل اهلل عليك، أما الموت فهو 
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علي  واآلخرة بعد معرفة الحقيقة، قال اهلل، أی االنقطاع إلى اهللشاءبمعناه الحقيقي إن

 :()ً(1).إنما كنت جاراً جاوركم بدني أياما 

: )من أراد أن يرى ميتاً يسير على األرض فلينظر إلى علي بن أبي وقال محمد 

 طالب(.

 وسأوضح لك المسألة أكثر:

 األرض = المدرسة االبتدائية. أوالً:

أی ما ترينه بالعين وتسمعينه باألذن و.. و.. و.. و..، هذه كلها ال تتعدى إلى الملكوت 

بدون عمل، ويبقى اإلنسان أرضياً ال يتعدى علمه هذه األرض، وال تتعدى معرفته 

-هذه الحياة الدنيا، وإن قرأ ألف ألف كتاب في الدين والعقائد والعبادات، انظری 

ي عْل مُون  ظ اهِراً مِّن  الْح ي اةِ الدُّنْي ا إلى قوله تعالى:  -رسددک اهلل ووفقك إلى كل خي

، هؤالء المخاطبون بهذه اآلية لم يكونوا تجاراً (2)و هُمْ ع نِ الْآخِر ةِ هُمْ غ افِلُون  

ألهتهم التجارة، بل هم علماء دين منشغلون بدراسة الدين وتدريسه، ولكن اهلل يقول 

 شيئاً، وعلمكم فقط دنيوی ال عالقة له باآلخرة.لهم أنتم ال تعرفون 

فاإلنسان إذا علم البد له من العمل، والعمل البد له من اإلخالص؛ ليرتقي اإلنسان 

وتكون معرفته حقيقية، فأنت إن تعلمت القراءة والكتابة كما هو الحال في االبتدائية 

لذی ال يقرأ بين األمي اولم تعملي بما تعلمتي لتزدادی معرفة، فما هو الفرق بينك و

بل ربما يكون األمي أفضل حاالً منك إن كان مستمعاً جيداً للمعلم.  ؟وال يكتب

ثُمَّ أليست الحجارة أفضل من القلوب القاسية التي ال تسمع في بعض األحيان، 
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ف جَّرُ مِن  الْحِج ار ةِ ل م ا ي ت  ق س تْ قُلُوبُكُم مِّن ب عْدِ ذ لِك  ف هِي  ك الْحِج ار ةِ أ وْ أ ش دُّ ق سْو ةً و إِنَّ 

هِ و م ا لّ مِنْهُ األ نْه ارُ و إِنَّ مِنْه ا ل م ا ي شَّقَّقُ ف ي خْرُجُ مِنْهُ الْم اء و إِنَّ مِنْه ا ل م ا ي هْبِطُ مِنْ خ شْي ةِ ال

 (1)اللّهُ بِغ افِل  ع مَّا ت عْم لُون  

 الملكوت = المدرسة الثانوية. ثانياً:

لك في معادالت ليتضح أكثر سبب أن المراحل الست الثانوية ترمز  سأضعها

 للسماوات الست الملكوتية.

 ست سنوات = ست سماوات.

ست مراحل واحدة أعلى من األخرى وبعدها = ست سماوات واحدة أعلى من 

 األخرى وبعدها.

 تطبيق تعليم سابق لزيادة المعرفة = العمل بعلم سابق لزيادة المعرفة.

تجدين من الطبيعي أن المالئكة يرمزون إلى السماوات الست الملكوتية أو لهذا 

االرتقاء فيها أو إنهاء االرتقاء فيها بالتعليم الثانوی أو السنوات الست من التعليم التي 

تعقب االبتدائي، بل ومن الحكمة البالغة أن يرمزوا لها بهذا الرمز فهم يريدون 

 ة.ون الرمز لها قريباً منها ليُعرِّف بها بصورة واضحتعريفكم بها، فمن الحكمة أن يك

 وأيضاً ليتبين مدى القرب الرمزی.

انتبهي إلى أنك في الدراسة الثانوية كنت تستخدمين اآللة التي حصلتي عليها في 

االبتدائية؛ وهي القراءة والكتابة، ولكن هل كانت لوحدها تكفي للنجاح واالنتقال 

، ، أم كنت تحتاجين إلى التركيز وفهم ما تقرأين وتكتبينمن مرحلة إلى مرحلة أعلى

أكيد أنك كنت تحتاجين إلى التركيز للفهم، وإال فال تحصل المعرفة وال يكون 
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هناک نجاح وانتقال إلى مرحلة أعلى من التي أنت فيها، كذلك األمر في ارتقاء 

ه لالنتقال إلى حدالسماوات الست الملكوتية، فالعمل بما تعلمتي سابقاً ال يكفي لو

مرحلة أعلى أو سماء أعلى وأرقى من التي أنت فيها، بل البد من اإلخالص، فالعمل 

 دون إخالص ال قيمة له وال يزيد المعرفة، تماماً كالقراءة بدون تركيز.

 فمثالً ربما كنت في يوم ما تمسكين بيدک كتاباً وتقرئين فيه، ولكن فكرک مشغول

 حتيه.نفسك بعد غلق الكتاب كأنك لم تكوني قد فت في مشكلة عائلية، فتجدين

التفتي إلى القرب الرمزی بينهما، وكم هي الحكمة بالغة عندما يرمز المالئكة 

 لالرتقاء في السماوات الست بالدراسة الثانوية مثالً.

 الكلية أو الدراسة العليا في الجامعات = السماء الكلية السابعة. ثالثاً:

االسم؛ فالسماء السابعة هي سماء كلية، وليست سماء جزئيات  والرمز هنا لتطابق

ومتنافيات ومالئمات، وأيضاً الدراسة العليا بعد التعليم الثانوية تتم في مدرسة الشائع 

أنها تسمى كلية، وال إشكال في كون أصل االسم غير عربي، المهم أنه االسم 

قاً في وأيضاً كما بيّنت سابالمعروف لهذه المدارس التي تختص بالتعليم العالي، 

مسألة أن التعليم في الكلية عادة للتطبيق في أرض الواقع، أی أن اإلنسان يقدم إلى 

الكلية من المجتمع اإلنساني ليتعلم فيها، ويعود بعد أن يكمل دراسته فيها إلى 

 المجتمع الذی قدم منه، ليُعلّم أو لينفع المجتمع اإلنساني بما تعلم وعرف، أو على

األقل نقول أنه قد أصبح مهيئاً لهذا األمر بعد تخرجه من الكلية، وكذا اإلنسان بعد 

أن يرتقي إلى السماء السابعة الكلية يكون مهيئاً لتعليم غيره، وليكون نافعاً للمجتمع 

اإلنساني بما يؤدی إلى كماله وصالحه، أو ليتبين األمر بوضوح أقول: إن خريجي 

هم أنبياء يمكن أن يرسلوا إلى الناس، ويمكن أن ال يرسلوا  السماء الكلية السابعة
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للناس، ولكن في كال الحالين سيكونون نافعين ومصلحين للمجتمع اإلنساني، وفي 

كال الحالين سيكونون دعاة إلى اهلل، نعم هناک فرق كبير بين نبي غير مرسل ونبي 

 تمة.مرسل، وهذا يمكن أن يتبين لك من قراءة كتاب النبوة الخا

ويبقى سؤال ربما سيتبادر إلى ذهن أی إنسان؛ وهو هل أن كل إنسان سواء كان 

ذكراً أم أنثى يمكن أن يكون نبياً، بمعنى أن له مقام النبوة ويرتقي إلى السماء الكلية 

واب نعم، والج ؟السابعة ويحصل تلك المعارف التي يسر اهلل لبني آدم تحصيلها

اب جال، بل المقتصر على الرجال هو اإلرسال فقط، فبفالنبوة ليست مقتصرة على الر

االرتقاء مفتوح للجميع ال فرق بين إنسان وآخر، فال فرق بين ذكر وأنثى، وال فرق 

بين عربي وأعجمي، وال فرق بين أبيض وأسود، الباب مفتوح للجميع ضمن قانون: 

اء ، والعمل كله ريالدنيا كلها جهل إال مواضع العلم، والعلم كله حجة إال ما عمل به

 إال ما كان مخلصاً، واإلخالص على خطر عظيم حتى ينظر المرء ما يختم له.

  الجميع متساوون في هذا القانون.

 طوبى لمن يسمعون ويعون بتوفيق اهلل لهم.

 وفقكم اهلل وسددكم، وأرجو أن تذكروني في دعائكم جزاكم اهلل خيراً.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
 احمدالحسن

 هـ 1101صفر/ 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ: 

الحمدوهلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 تسليما.
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خداوند شما را در هر كار خيری موفق گرداند، رؤيا، در بخشِ تمام عقل و آسمان 

د، را برای شما بيان كنن كليِ هفتم است. و مالئكه برای اينكه بخواهند موردی

 كنند تا درک آن برایيان ميشناسيد، بصورت رمزی از اين جهان كه آن را ميهب

شده است پس ظاهر كردن  نگاشتهشما ممكن باشد چرا كه اين امر در وجود شما 

 آن برای شما توسط مالئكه آسان است.

 ايد وعباداتو شناخت ظاهری عق های ابتدايي در دين بيانگر معرفتپس دوره

متوسطه يا همان شش سال بعد از دوره ابتدايي، نماد شش آسمان  دورةباشد. اما مي

شرفتي كند و پيملكوتي است، كه در اين دوره انسان به آسمان ملكوتي عروج مي

 دورةچنين اين دوره، در درک و فهم عبادت و شناخت حقيقت خواهد داشت، هم

 جةنتيهای دنيوی و زيورآالت آن است، كه وسجهاد نفس و مبارزه با شيطان و ه

آن ارتقاء انسان در شش آسمان ملكوتي مثالي و جزئي است! و اين برای شما دقيقا 

 ةدورهمانند انجام تكاليف در دوره ابتدايي است كه بعد از اتمام اين دوره در 

رای و ب -خوانينويسي و ميمثل اينكه چگونه مي -بریكار مي متوسطه آن را به

ي دست آوردن معلوماتهو يادگيری علوم متفاوت و ب مسئلهها و حل خواندن كتاب

 در مورد آنهاست.

ی كار بردن آنهاست و با يادگيرهاما در دانشگاه شما در حال يادگيری چگونگي ب

رساني به ديگران برای انجام چيزهايي كه ، خودت را برای كمكدر دانشگاه

قای بندی دقيقا شبيه به ارتكردی. كه اين رتبهآماده ميتند، توانايي آن را نداش

همانند  ری آماده شوند و اينباشد، تا برای ارسال و پيامبتم ميپيامبران در آسمان هف

هنگام ارسال شدن  التحصيلي از دانشگاه خواهد بود، يعني اينكه پيامبران فارغ
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كنند و به آنها كمك ع به ياد دادن و تعليم ديگران مياز جانب خداوند شرو

كنند تا در انجام كارهايي كه در انجام آنها ناتوان بودند كمكي كرده باشند كه مي

ان به تود بسيار معروف و مشهور است كه ميبه كساني كه عاجز بودن تعليم 

ديگر اشاره نمود كه  و پيامبران های اقتصادی حضرت يوسففعاليت

 و اقتصادی ديگران نقش به سزايي داشت. چگونه در امور سياسي و اجتماعي

خاطر فضل و بخشش خداوند و اخالص شما برای هاما نسبت به خواب شما اين ب

خداست كه شما را در جمع آسمان هفتم قرار داده است، اين خواب يك بشارتي 

! اما مرگ در تعال لطف خويش را به توكامل نمودبرای شماست كه خداوند م

ان پيوستن به خداست، به عبارت ديگر يعني ترک دنيا و معنای حقيقي آن هم

ور طتمسك جويي به خدا و آخرت بعد از معرفت و شناخت حقيقت است، همان

) همانا من يك )إنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً( فرمودند:  كه امام علي 

  (1).(مدت كوتاهي جسمم همسايه شما بود ای برای شما بودم كه برایهمسايه

ای را ببيند كه )هر كسي كه بخواهد شخص مردهفرمودند:  حضرت محمد 

ای شما را بيشتر بر مسئلهاين (. رود به علي بن ابي طالب بنگردميروی زمين راه 

 شرح خواهم داد. 

 زمين = مدرسه ابتدايي اوال:

 مةه. و..و..و..، كه شودميو با گوش شنيده  شودمييعني اموری كه با چشم ديده 

نان چوقت به عالم ملكوت نخواهد رسيد، يعني انسان هماين امور بدون عمل، هيچ

رود، حتي اگر هزاران زميني خواهد بود و علم او از حيطه سطح زمين فراتر نمي
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به اين  -خداوند تو را موفق بگرداند-عقايد و عبادات را مطالعه كند. كتاب ديني و 

 و هُمْ  الدُّنْي ا الْح ي اةِ  مِّن   ظ اهِراً  ي عْل مُون   فرمايد:كالم خداوند متعال توجه كن كه مي 

كنند در واقع به امور ظاهری دنيوی عمل ميآنها در ) غ افِلُون   هُمْ  الْآخِر ةِ ع نِ 

فكر نكن كه مخاطبين اين آيه تاجراني هستند كه  (1)(كه از آخرت در غفلتندحالي

بلكه اينها عالمان دين هستند كه مشغول  ،تجارت آنها را مشغول كرده است

ويد: گمييادگيری و تدريس دين و مسائل عقائدی هستند ولي خداوند به آنها 

و عمل شما تنها دنيوی و مادی است و هيچ ارتباطي  (.دانيد)شما هيچ چيزی نمي

  !به جهان آخرت ندارد

رط داند عمل كند و شند بر او واجب است كه به آنچه ميپس انسان اگر چيزی بدا

عمل بايد اخالص در آن باشد تا انسان بتواند در معرفت و حقيقت پيشرفت و ارتقا 

يچ ابتدايي ياد گرفتي و ه دورةداشته باشد، پس شما اگر خواندن و نوشتن را در 

سوادی زمينه نكني، فرق تو با يك شخص بيگونه عملي جهت شناخت در اين 

ه سواد، اگر خوب ببلكه شايد آن بي ؟داند چيستكه خواندن و نوشتن را نمي

گوييم كه سنگ خواهد بود. مگر نمي حرف معلم گوش دهد خيلي بهتر از تو

 ق س تْ ثُمَّ شنوند.ها چيزی را نميهای سنگي است كه خيلي وقتاز دل بسيار بهتر

ق سْو ةً و إِنَّ مِن  الْحِج ار ةِ ل م ا ي ت ف جَّرُ مِنْهُ أ ش دُّ  أ وْ ك الْحِج ار ةِ ف هِي  ذ لِك  ب عْدِ مِّن قُلُوبُكُم

ا اللّهُ م األ نْه ارُ و إِنَّ مِنْه ا ل م ا ي شَّقَّقُ ف ي خْرُجُ مِنْهُ الْم اء و إِنَّ مِنْه ا ل م ا ي هْبِطُ مِنْ خ شْي ةِ اللّهِ و 

 همانند گرديد سخت[ قعهوا] اين از بعد شما هاىدل )سپس بِغ افِل  ع مَّا ت عْم لُون  

 اىارهپ و زندمى بيرون هايىجوی هاسنگ برخى از كه چرا آن از ترسخت يا سنگ
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 يزدرمى فرو خدا بيم از آنها از برخى و شودمى خارج آن از آب و شكافدمى آنها از

  (1).ت(نيس غافل نيدكمى آنچه از خدا و

 مدرسه متوسطه =ملكوت دوما:

واضح ما شكه آنها را به شكل معادالتي برايتان شرح خواهم داد كه بيشتر برای 

 گانه نماد شش آسمان ملكوتي است. گردد كه اين مراحل شش

 شش سال = شش آسمان 

ای كه هركدام باالتر و بعد از ديگری است = شش آسماني كه هركدام شش مرحله

 باالی ديگری و بعد از آن قرار گرفته است.

ابقت دانشي گذشته برای پيشرفت و شناخت بيشتر = عمل به علمي گذشته برای مط

 شناخت و معرفت بيشتر.

بنابراين بسيار طبيعي است كه فرشتگان نمادی از شش آسمان ملكوتي و پيشرفت 

ه تعليم در شش سال متوسطه، ك هستند و يا پايان بخشي از مرحلةو ارتقاء در آنها 

باشد، بلكه حتي اين نماد از حكمت است تا فرشتگان به بعد از مرحله ابتدايي مي

اين صورت و به اين شكل، شناخت و معرفت عالم ملكوت را برای شما به صورت 

 واضحي نمايان سازند.

 چنين برای توضيح قرابت و نزديكي بيشتر اين رموز. هم

تو در هنگام درس خواندن در مقطع متوسطه از ابزاری كه در به من توجه كن، 

، كني كه آنها همان خواندن و نوشتن استمقطع ابتدايي كسب كردی، استفاده مي

نكه احتياج باالتر كافي است يا اي رای پيشرفت و ارتقاء تو به پايةاما آيا اين ابزار ب
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أكيد نوشتي، الزم بود. به تخواندی و ميت بيشتری برای فهم آنچه را كه ميبه دق

ناخت و صورت دستيابي به شكه به درک و فهم بيشتری نيازمند بودی در غير اين

ين ارتقاء پذير نيست، بنابرانای كه در آن بودی امكاانتقال به مرحله باالتر از مرحله

گونه است. پس عمل عالم ملكوت نيز همان گانةهای ششو پيشرفت در آسمان

ر و آسماني باالت مرحلةزی كه قبالً آموختي به تنهايي برای ارتقاء به كردن به چي

باالتر از آنچه كه در آن بودی،كافي نيست بلكه بايد در عمل اخالص داشت چون 

ون دقت و فهم كه خواندن بد گونههمانعمل بدون اخالص هيچ اعتباری ندارد، 

 ای ندارد.هيچ ثمره

داشته باشي و مشغول خواندن آن باشي ولي  مثالً شايد روزی يك كتابي در دست

ن كتاب در موقع بست فكر و ذهن تو مشغول يك مشكل خانوادگي باشد بنابراين

 ای. شوی كه گويا اصالً كتاب را باز نكردهمتوجه اين مي

به اين قرب و نزديكي رمزی بين آنها دقت كن و ببين كه چقدر حكمت آميز است 

بيه شده تحصيلي متوسطه تش دورةگانه مثالً به شش یهاكه ارتقاء مالئكه در آسمان

 است.

 دانشكده يا تحصيالت عالي در دانشگاه = آسمان كلي هفتم  سوما:

آسمان هفتم همان آسمان كلي  باشد.ها ميدر اينجا رمز به دليل مطابقت بين اسم

است و شامل جزئيات و امور متنافي و مخالف نيست و همچنين آموزش عالي كه 

طور كه شايع است )كليه =دانشكده( ناميده متوسطه است همان دورةبعد از 

هر چند اشكالي ندارد بر اينكه اصل اين اصطالح از زبان عربي نيست،  شود.مي

رس خواندن در مقاطع باالتر به اين اسم معروف است، آنچه اهميت دارد اينكه د
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ام، تعليم در دانشكده در حقيقت طور كه در بحث گذشته شرح دادههمچنين همان

مطابقت امری با واقعيت است يعني اينكه انسان از يك جامعه انساني برای يادگيری 

سوی هب رساندو بعد از اينكه درس خود را به پايان ب شودميبيشتر وارد دانشكده 

ای كه از آن آمده باز خواهدگشت تا از آنچه آموخته به ديگران ياد همان جامعه

بعد  شخصتوان گفت كه اين انساني سود برساند. يا حداقل مي دهد و به مجتمع

ونه ( شده است و اين گالتحصيلي آمادگي اين امر )انتقال علوم به ديگراناز فارغ

ت و شناخت و معرفت از عالم آسمان كلي هفتم است كه انسان بعد از پيشرف

توانايي اين را خواهد داشت كه علوم خود را به ديگران منتقل كند تا بتواند يك 

 شخص مفيدی برای اصالح جامعه انساني خود باشد.

ني هستند التحصيالن آسمان هفتم همان پيامبرابرای توضيح بيشتر بگويم: همانا فارغ

خداوند به سوی مردم ارسال شوند و يا ممكن است كه ممكن است از جانب 

فرستاده نشوند ولي در دو حالت برای ديگران مفيد هستند و برای مجتمع انساني 

كنند. آری، باشند و در دو حالت مردم را به سوی خدا هدايت ميمي مثمر ثمر

كه فرستاده  تفاوت زيادی بين پيامبر فرستاده شده و نوع ديگر از پيامبران

تاب تواني به كای فهم و درک بيشتر اين تفاوت مياند وجود دارد. كه برنشده

 ( مراجعه كني.خاتم نبوت)

اني چه مرد و چه و اما سؤالي كه ممكن است به ذهن انسان خطور كند كه: هر انس

تواند پيامبر باشد، يعني مقام نبوت داشته باشد و به آسمان كلي زن باشد، آيا مي

فتم ارتقا پيدا كند و علومي را كه خداوند متعال يادگيری آن علوم را برای آسان ه

در پاسخ بايد گفت: آری نبوت در وجود مردان محدود  ؟دست بياوردهنموده، را ب
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نيست و آنچه كه به مردان اختصاص دارد، فقط ارسال از جانب خداست. و 

ا است و تفاوتي بين شخصي بهای ارتقاء و پيشرفت بر روی هر انساني باز بدر

ديگری نيست. پس تفاوتي بين مرد و زن،  عرب و غير عرب، سفيد و سياه وجود 

رد و پذيها مطابق با قانوني صورت ميها برای همه انسانبندارد. اين باز بودن در

علم حجت  همةهای علم، و نيا جهل و ناداني است مگر جايگاهآن قانون: )تمام د

علم ريا و تظاهر است مگر اينكه با  همةاست مگر چيزی كه به آن عمل شود، و 

اخالص باشد، و اخالص هميشه در معرض خطر بسيار بزرگي است كه شخص 

 . (چگونه آن را به پايان برساند

 .مردم در اين قانون مساوی هستند همة

 كنند.يگيرند و انديشه مشنوند به لطف خداوند پند ميخوشا به حال كساني كه مي

از خداوند متعال برای شما آرزوی موفقيت دارم و از شما تقاضا دارم كه در 

 ياد بياوريد، خداوند در كارهايتان به شما پاداش دهد. هدعاهايتان مرا ب

 والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101صفر/ 

* * * 

  احلسن امحد ۀمژد :43پرسش 

ي گفت چرا متحير هست در خواب ديدم كه زن پدرم كه سيده بود پيش من آمد و 

سيده به  پس ،آری :گفتم ؟هستي احمددنبال سيد هآيا ب ؟ات چيستو دليل گريه
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ن مكه در اين لحظه از خواب بيدار شدم و  .در بين شماستاحمد سيد  :من گفت

چه  احمدالحسنكنم و آرزو دارم بدانم كه سيد از همان لحظه تا حاال گريه مي

خواهم بدانم كه تكليف من چيست و بايد و مي ؟اين خواب دارد دربارةنظری 

چگونه زندگيم را ادامه دهم  و من شخصي سياسي هستم و انتخابات  ؟چكار كنم

خواهش  احمدالحسنام معروف هستم از سيد ا پيش رو دارم و در دولت و قبيلهر

ای در اين باره بدهد كه آيا ممكن است خداوند من را از به من اشاره دارم تا

  .اشدانتخاب كرده ب اهلل تعالى فرجه الشريفعجلسربازان امام حجت ابن الحسن 
 سالم األسدی از مالزی  :فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير وسدد خطاک لما يرضيه سبحانه وتعالى، نحن لم نأتِ إلى هذه 

 .الدنيا إال لنخوض االمتحان األول الذی خاضته المالئكة 

م  النَّاسُ يز ان  لِي قُول ق دْ أ رْس لْن ا رُسُل ن ا بِالْب يِّن اتِ و أ نز لْن ا م ع هُمُ الْكِت اب  و الْمِقال تعالى: 

بِالْقِسْطِ و أ نز لْن ا الْح دِيد  فِيهِ ب أْسٌ ش دِيدٌ و م ن افِعُ لِلنَّاسِ و لِي عْل م  اللَّهُ م ن ي نصُرُهُ و رُسُل هُ 

فاالمتحان إذن بنصرة اهلل ورسله، وطوبى لمن يقتحم  .(1)بِالْغ يْبِ إِنَّ اللَّه  ق وِیٌّ ع زِيزٌ 

 العقبة ويكون من الساجدين، وممن ينصرون خليفة اهلل في زمانهم.
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أما سؤالك وفقك اهلل، إن كان اهلل قد اختارک ألن تكون من جنده، فاعلم أن اهلل 

بحانه سيختار من يختاره، فعليك وفقك اهلل أن تقرر قراراً حقيقياً؛ أنك تختار اهلل 

 وتعالى وأن تكون على استعداد ألن تقدم كل شيء هلل وطلباً لرضاه سبحانه.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101ربيع األول/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

الحمد هلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 .تسليما

 ار هايتگامخداوند تو را در هر كار خيری كه مورد رضايت اوست موفق كند و 

. ما در اين دنيا نيامديم مگر برای گذراندن امتحاني كه فرشتگان آن بِدارد استوار

 را سپری نمودند.

مِيز ان  الْو  الْكِت اب  م ع هُمُ و أ نز لْن ا بِالْب يِّن اتِ رُسُل ن ا أ رْس لْن ا ل ق دْ: فرمودخداوند متعال 

لِي قُوم  النَّاسُ بِالْقِسْطِ و أ نز ْلن ا اْلح دِيد  فِيهِ ب أْسٌ ش دِيدٌ و م ن افِعُ لِلنَّاسِ و لِي عْل م  اللَّهُ م ن 

ما رسوالن خود را با دليل روشن ) ي نصُرُهُ و رُسُل هُ بِالْغ يْبِ إِنَّ اللَّه  ق وِیٌّ ع زِيزٌ 

( النهايي حق از باطل و قوانين عادشناس)آسماني( و ميزان )آنها كتاب  فرستاديم و با

نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه از آن نيروی 

چه كسي او و رسوالنش را ياری  تا خداوند بداند ،شديد و منافعي برای مردم است

  (.ناپذير استخداوند قوی و شكست ،آنكه او را ببينندكند بيمي
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ني اوشا به حال كسری خداوند و رسولش امكان پذير است و خياپس امتحان با 

 و باشندميكنندگان از جمع سجده كنند وو تكبر نمي شوندكه سرانجام موفق مي

  .دهندخود را ياری مي خدا در خليفة

اما سؤال شما، خداوند شما را موفق بگرداند: اگر خداوند تو را انتخاب نمود كه از 

خواهد انتخاب بدان كه خداوند متعال آنكه را ميسربازان او خواهي شد پس 

كند پس بر تو است كه با لطف الهي تصميم حقيقي و واقعي بگيری كه خداوند مي

داشت كه هر چه داری را در راه خداوند متعال را برگزيني و اين استعداد را خواهي 

  .والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته  .تقديم كني و تنها رضای او را بطلبي
 احمدالحسن

 هـ 1101ربيع األول/ 

* * * 

 نفر 242 از یکی و پیرزن رویای :42پرسش 

؟ آرزو دارم باشدميآيا خواب زن يائسه از خداوند است يا خواب غير صادقه  

كه من از پنجاه زن ياران امام هستم واقعيت باشد و اين آرزوی  ،خوابي را كه ديدم

كه برای شفای من و همسرم دعا  من است كه حسين زمان را ياری نمايم. اميدوارم

تر مدخترم مه ،نمايي و همچنين برای موفقيت دخترم و پسرانم دعا كني. سرورم

و قدرت بدني و اعتماد به نفس به او است، برايش دعا كنيد كه خداوند سالمتي 

  ها را از او و خواهرانش و والدينش و تمام انصار به دور كند.بدهد و بيماری

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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 الكويت -: بتول فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والمهديين وسلموالحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة 

 تسليماً.

الحائض ممكن أن ترى رؤيا صادقة من ملكوت السماوات، وأسأل اهلل أن يوفقكم 

 جميعاً لخير اآلخرة والدنيا هو وليي وهو يتولى الصالحين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101ربيع األول/ 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم پاسخ

ألئمه و المهديين و سلم العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد االحمدهلل رب 

 .تسليما

داوند از خ ،ی صادقه و ملكوتي از جانب خداوند ببيندرؤيازن يائسه ممكن است 

كه او ياور من و او  ،برای شما آرزوی موفقيت در دنيا و آخرت را دارممتعال 

  .بركاتهعليكم ورحمة اهلل و . والسالم دوست شايستگان است
 احمدالحسن

 هـ 1101ربيع األول/ 

* * * 
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 امام لشکر به پیوسنت و سیاه لباس :44 پرسش

 السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.

 ...اما بعد

سالم و درود بر حضرت محمد و علي و فاطمه و حسن وحسين و  ،اهلل قيةبسالم بر 

جعفر صادق و امام كاظم و امام رضا و امام جواد و امام امام سجاد و امام باقر و 

)قائم  قدرتمندحسن عسكری و امام مهدی منتظر و امام دلير و امام هادی و امام 

وسلم تسليماً و سالم و درود بر محمد و آل محمد ائمه و مهديين  آل محمد( 

 كثيراً.

ائمه و  شخداوند و ياران حضرت محمد و آل بيت انصارو سالم و درود من بر 

با او بيعت بين ركن و مقام باشند كه مييماني احمد ياران كه همان مهديين 

 .شودمي

با اينكه پيامم را طوالني كردم خواستم بگويم كه من با نام  ،احمداليم وسرور و م

پاک  و آل بيت برم پس نزد پروردگارتو به درگاه خداوند متعال پناه ميو ذكر ت

 ؟راز مثلث برمودا چيست :اول :و اما سؤال بنده .و مطهر برای ما شفاعت كن

باشد، مي 01/12/2339و 1101محرم  11شنبه مصادف با امروز كه پنجدوم: 

، كه تا رضای خداوند را جلب كردمميرا دعا  بيت پيامبر خداوند متعال و آل

به  .بر عليه ظالمان بجنگم و يماني  نكنم از دنيا نروم و همراه امام مهدی 

كه بعد از نماز صبح خودم را بين دو لشكر بسيار  ،خورمخداوند متعال قسم مي

كه به بزرگ ديدم كه پيش من آمد و يك لباس سياه قشنگي به من داد در حالي

بجنگد لباسش  كسي كه همراه امام مهدی  :يد داد و گفتگروه دوم لباس سف
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رؤيا طوالني بود ولي جز اين مواردی كه ذكر كردم  های سياه است،همين لباس

چيز ديگری به ياد ندارم و خداوند عظيم و متعال شاهد كالم من است. اين خواب 

 موعود احمد اولين خوابي نيست كه من بعد از ايمان آوردنم به دعوت امام 

م قبل از مدتي اما :های متعددی مشاهده نمودم كه از جمله آنهابينم بلكه خوابمي

آنها را  ولي نتوانستم چهرةهمراه او بود  يماني  احمدالحسنو امام  مهدی 

دست  گويا كه امام مهدی  .چون هر دو صورت نوراني و درخشان بودببينم و 

اين بيعت شده بين  :گذاشت و گفت  احمدالحسنراستش را بر روی كتف 

 .است يماني  احمدالحسناين همان  ،ركن و مقام است

چنين سالم و احترام من به ياران سيد هم .بادوسالم و درود خداوند بر شما 

دانم و سالم و وند من خودم را خادم كفش آنها ميقسم به خدا . احمدالحسن

  بيتاهلسپس از  ،را شاكرم و در مرحله اول خدا احمد درود من برسيد 

خواهم برايم موالی من از شما مي. ارمگزسپاس  شپدرانو  موعود احمد و 

دعا كني كه تا روز قيامت از ياران شما خواهم بود و خداوند مرا در اين امر موفق 

رود سالم و دكنم. فرستم و تشكر ميد ميباز سالم و درو سخن، پايانسازد و در 

شهادت  و محمد و آل محمد و صلوات خداوند بر ائمه و مهديينخداوند بر 

  .خدا هستند هایحجت مهدی و مهديين  دهم كهمي

برسد با   احمدالحسنهای من در اسرع وقت به دست سيد كه پيام اميدوارم

 .تشكر و سپاس
 منتظر از سوريه  :فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب 

 تسليماً.

أسأل اهلل أن يجعلكم ممن ينتصر بهم لدينه، وأن يوفقكم ويثبتكم على الحق 

 واالنتصار للحق.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101ربيع األول/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم  الحمدهلل

 .تسليما

نها آ وسيلةبه كه  قرار دهد از خداوند متعال خواستارم كه تو را در جمع كساني

و تو را موفق كند كه بر حق ثابت قدم باشي و يار و پيرو  گرداندپيروز را دين خود 

 .حق گردی

 . و بركاتهو السالم عليكم و رحمة اهلل 
 احمدالحسن

 هـ 1101ربيع األول/ 

* * * 

 ومششیر زره :45پرسش 

 سالم عليكم. 
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ك ر يسوار ده تعدای افراد ديگر و چند اسبمن همراديدم كه  رؤياها قبل در سال

امر برايم مشخص شد ولي در نهايت بودم،  منتظر آمدن جدم امام علي صحرا 

با ديدن ايشان  بود.با مشخصات وصف شده در روايات  حضرت عيسي كه او 

ده شهايم خيس با اشككه چشمانم در حاليو بر روی زمين صحرا به سجود رفتم 

از اسب خود فرود آمده و به سوی من   پس حضرت عيسيبود بيهوش شدم. 

م و به من ر ركوع بوددمن در حالي كه از زمين بلند كرد را ن حركت كرد و م

  .ايي او بودمبمشغول تماشای زي وو شمشير داد يك زره 

به بود، در اين رؤيا من  رؤيای دوم مربوط به محبوب من و جدم امام مهدی 

 دِشده بوديم كه لباس سفي از تمام اطراف دور او جمعهمراه گروهي از كودكان 

كه مود شد ايم وان. چنين بربا لبخندی به من نگاه كرد .داشتندخالص و پاک به تن 

  .بودخرمايي  ای سفيد داشت و جسم او تنومند و رنگ مويشبلند قد و چهره

خواب سومم اين بود كه: من بر روی آب دريا ايستاده بودم و در مقابل ديدگانم 

 قرص از سمت مغرب طلوع كرد. 

 باشد كه حضرت مريم عذراء را مشاهده كرد وخواب چهارم مربوط به مادرم مي

، آن زن (. حضرت مريم در آن زمان به من باردار بود )من در شكمش بودم

را در  كه فرزندش حضرت مسيح پاک دامن در كنار مادرم نشست در حالي

پسری را به دنيا خواهي آورد كه برای  :كرد. به مادرم گفتای حمل ميگهواره

و اين امر اتفاق  دشوميمدت سه روز اسم او عيسي خواهد بود سپس اسم او محمد 

  .افتاد
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ها را برای خواستارم كه اين خواب  احمدالحسنو فرزند عمويم سيد  سرورماز 

كنم او از نيكوكاران است و من به او و ياری من تفسير كند چرا كه من احساس مي

 درستاگر ادعای يماني بودن او  ؛خداوندا .مان بسيار اميدوارمبه امام زمان ايشان

 اترساندن به خليفهدر ياری مرا او كمك كن و  رساندن به باشد مرا در ياری

 ثابت قدم نگه دار.  صاحب العصر و الزمان 

 عليه ياران و سربازان خداوند و امام مهدی اولين برای من دعا كن كه از 

  .والسالم .سفياني باشم
 حيدر از چينمحمد سيد  :فرستنده

 الرحمن الرحيمبسم اهلل  الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

، بأنك إذا وفقك اهلل لإلخالص فأنت تكون من اهللشاءإنالرؤيا األولى مبشرة لك 

، لذلك وهو أيضاً شبيه عيسى  أصحاب المهدی الذی هو يمثل اإلمام علي 

والسالم . وأيضاً رأيته أنه عيسى  أنت في الرؤيا كنت تنتظره على أنه علي 

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :جواب

ألئمه و المهديين و سلم اللهم صل علي محمد وآل محمد ا ،الحمد هلل رب العالمين

 .تسليما
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 به شما توفيق و اخالصمتعال خواب اول بشارتي برای شماست كه اگر خداوند 

و شبيه  امام علي  چونهمخواهي بود كه او  بدهد از ياران امام مهدی 

با هيئت امام علي  است بنابراين شما در خواب منتظر او  حضرت عيسي 

 در هيئت حضرت عيسي  را ی ولي اوبود .ديدی 

  .و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته 
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

* * * 

 کردن دعا :45پرسش 

پس س ،كردميمردی در كنارم بود كه به شدت برای من دعا  .در حال سجود بودم 

اگر برای تو اجابت نكنم راه خودت را برگرد، به سوی خدايت  :به من گفت

  .برگرد
 لؤی هاشمي از هلند  :فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

هذه رؤيا مبشرة ومنذرة لك في نفس الوقت، فعليك أن تتوجه إلى اهلل لمعرفة الحق 

هلل سبحانه، وتنصر أولياءه  منه سبحانه وتعالى دائماً وأبداً، وأن تخلص العمل

 وحججه؛ ليستجيب لك.
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
  احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/  

 اهلل الرحمن الرحيم  بسم :جواب

الحمدهلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 .تسليما

دهنده برای شماست. پس بايد هميشه هشداردهنده و ، همزمان بشارتاين خواب

و در هر حال برای شناخت حق به خدا پناه ببری و در عمل در راه خدا اخالص 

  .داشته باشي و يار و ياور اولياء حجت خدا باشي تا برای تو اجابت كند

 والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

* * * 

 نورانی چراغ و آمسان :47 پرسش

سرورم و إمامم، در عالم رؤيا آسمان را به شكل طبيعيش ديدم كه ناگهان به شكل 

شد و دوباره به شكل طبيعي يك چراغ نوراني درآمد كه چندين بار نوراني مي

 گشت. خود باز مي
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چند روز بعد، خوابي شبيه به اين رؤيا را ديدم ولي اين بار آسمان كه روشن گشت 

است.  گونههماناين  :ر نور آن خاموش نشد. پس در خواب به خود گفتمديگ

 گفتم. ( رااست گونههمان)اين  دانم چرا جملةنمي

 وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً.
 خالد از كويت :فرستنده 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم  والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل

 تسليماً.

هذه الرؤيا هي فضل من اهلل عليك، وإن شاء تكون فاتحة خير لك ليعرفك اهلل 

 بفضله عليك ملكوته وسماواته ومالئكته.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم   :پاسخ

الحمد هلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 .تسليما

يك نقطه شروع  اهللشاءإناين خواب از فضل و بخشش خداوند برای توست و 

ها و عالم فرشتگان آشنا خيری باشد كه خداوند تو را با عالم ملكوت و آسمان

 سازد.

 .كاتهوالسالم عليكم و رحمة اهلل و بر 
 احمدالحسن
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 هـ 1101جمادی األول/ 

* * * 

 حممد بشارت :42 پرسش

خوابي ديدم كه  ها بعد از قرائت دعای رؤيا به نقل از وصي شبي از شب 

)شخصي را ديدم كه در مقابل من روی صندلي يا چيزی شبيه آن  :اينگونه بود

ن متر بود و من احساس كردم كه ايود كه فاصله بين من و آن شخص نيمنشسته ب

هستي؟ با  اهللرسولاست. از او پرسيدم: آيا تو محمد  شخص رسول خدا 

از او پرسيدم: من و بسياری از برادران به  .اشاره با سر خود به سؤالم جواب بلي داد

ای آيا او از فرزندان شما و فرستادهايم، ايمان آورده  احمدالحسندعوت سيد 

پس بار ديگر با تكان دادن سر جواب سؤالم را، بله پاسخ داد.  ؟شماست از جانب

ر، نور خورشيد و يا قويت كه در آن لحظه نوری همچون اشعة سپس يك لبخندی زد

خاطر نور شديد، چشمانم را بستم. هنگامي كه هاز چهره ايشان درخشيد كه من ب

اوند بر اين كالمم گواه و دو خ) .دوباره چشمانم را باز كردم خودم را بيدار ديدم

 (. شاهد است

خداوند شما را  .از شما خواهش دارم كه خوابم را به طور واضح توضيح دهيد

 توفيق دهد.
 حسين اسدی از عراق :فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، رؤياک بيّنة وواضحة، وفيها بشرى لك وهي أنك رأيت 

من خيرة اهلل من خلقه، إن وفق  اهللشاءإنفهو  ، ومن يراه محمداً  اهللرسول

 لإلخالص وختم له بخير.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم   :پاسخ

المهديين و سلم الحمدهلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و 

 .تسليما

در  وخواب شما بسيار واضح و آشكار است  .تو را در امور خير موفق كند خداوند

 ای و هر كس او را ديده محمد حضرت تو  كه آن بشارتي برای توست 

اگر خداوند او را در اخالص موفق  باشدمياز بهترين خلق خدا  اهللشاءإنرا ببيند 

 . و عاقبت او به خير خاتمه دهدكند 

 والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. 
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

* * * 
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 مهسر ذبح :49 پرسش

درود خداوند بر او و  ،يماني آل محمد  احمدالحسنسيد  و سرورم مواليم :به 

  .ام و فرزندانم فدای ايشان بادجان من و خانواده .باد خانواده پاک و مطهرش

اينگونه در خواب ديدم كه گويا امری از جانب خداوند برايم  ،موالی منسرور و 

كه او همراه من در پس به طرف همسرم در حالي ،آمده كه همسرم را ذبح كنم

گفتم كه خداوند متعال مرا امر نموده تا تو را قرباني كنم در اتاق بود رفتم و به او 

سليم ت ،همسرم به محض شنيدن اين كالم يك چاقويي به دست داشتم.كه  حالي

شد و موافقت كرد و سرش را جلو آورد و گردنش را برای ذبح خم كرد سپس 

اقو را به چكه ولي من توانايي اين كار را نداشتم و در حالي ،مرا قرباني كن :گفت

 :گفتمو مي كردمميدست داشتم اشك از چشمانم جاری شد و همچنان تكرار 

  .توانم تو را قرباني كنمنمي

  ؟تفسير اين خواب چيست :سرور و مواليم
 فرستنده: محمد تميمي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والمهديين وسلموالحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة 

 تسليماً.

الرؤيا تأويلها هو أنها أمر لك بأن تأمر زوجتك باتباع الحق دائماً، وبالعبادة وطاعة 

اهلل واإلخالص هلل، وأداء ما يمكنها أداؤه من المستحبات؛ مثل صالة الليل، فذبحها 

 يعني قتل األنا والهوى وحب الدنيا في نفسها.

 ته.والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركا
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 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم   :پاسخ

الحمدهلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 .تسليما

تأويل اين خواب اين است كه خداوند به تو دستور داده كه همسرت را امر كني 

طاعت از خداوند و خلوص نيت  كه هميشه از حق پيروی كند و دنبال عبادت و

س پ ات عمل كند، مانند ادای نماز شب.و آنچه در توانش باشد به مستحب ،باشد

ذبح و قرباني به معنای از بين بردن منيت انساني و هوای نفساني و دلبستگي به 

  .دنياست

  .و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

* * * 

  احلسندامح سید متاشای :43پرسش 

 . من در خواب ديدم كه تو وصي و جانشين هستي و..امموالی كريم و بخشنده 

خواهم از پيروان وصي باشم، مرا با خبر من مشغول جستجوی شما شدم. من مي

 كن. 

 .و اوصيای پاک و شريف ايشان و سالم و درود خداوند بر محمد و آل محمد 
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 علي علي از بحرين :فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

 أسأل اهلل أن يوفقك لمعرفة الحق واتباعه دائماً، وأن يجنبك الباطل واتباعه.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

الحمدهلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم 

 .تسليما

از خداوند متعال خواستارم كه تو را در انجام كارهای خير موفق سازد و به تو توفيق 

طاعت و پيروی از حق و شناخت حق بدهد و تو را از باطل و پيروی آن بدور نگه 

 و السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته. .ددار
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

* * * 

 مردی بلند قامت :44 پرسش

 عليكم سالم  

واضحي برای او  ةتي را ديدم كه چهردر خواب مرد بلند قام سرور و موالی من،

من از دور  .دايره به دور او جمع شده بودندمردم به شكل نيم وشد ديده نمي
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 دهببه مردم خبر  :گفتبه من ميكه شنيدم ميصدايي از جانب آسمان آمدم و مي

 .دنكردميباور نگفتم آنچه را ميولي مردم  ،است كه ايشان امام حسين  بگوو 

 درود خداوند بر شما باد سرورم
 ميثم از اسپانيا :فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، 

 تسليماً.

 في هذا الزمان هو المهدی. الحسين 

 وفقك اهلل لكل خير، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

األئمه و المهديين و سلم الحمدهلل رب العالمين اللهم صل علي محمد وآل محمد 

 .تسليما

خداوند تو را در انجام  .است در اين زمان همان مهدی  امام حسين 

  .كارهای خير موفق كند

 .والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

* * * 
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 عبای حضرت رقیه  :52پرسش 

مام خواني ابودم كه در آن مراسم شبيهای واب ديدم كه در حال رفتن به خانهدر خ

د كه داشتند نقش حضرت دنبو انو در آن مكان فقط زن ،شداجرا مي حسين 

ند. درب آن خانه باز بود و در جلوی منزل فضايي باز و كردميرا بازی  رقيه 

اضح و اش وني با لباس مشكي آمد كه حتي چهرهسپس يك دختر جوا ،خالي بود

كه آمده. است ، اين حضرت رقيه  :يكي از آن زنان به من گفتنمايان نبود. 

كني؟ را بازی نمي قيه چرا تو نقش حضرت ر :سپس زن ديگری به من گفت

 ام تماشا كنم وای ندارم فقط آمدهخواني عالقه: من به شبيهپس به اوجواب دادم

عباء آنقدر عبائش را به من داد ولي  چنان در آنجا ماندم تا حضرت رقيه هم

 اریيخداوند به  :سنگين بود كه احساس كردم سرم اذيت شد. با خود گفتم

  ؟انسته بود سنگيني آن را تحمل كندتو گونهچ ،برسد حضرت رقيه 
 العراق -علي  مادر: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والمهديين وسلموالحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة 

 تسليماً.

قام رفيع إن في خير وم اهللشاءإنالرؤيا مبشرة للتي أعطتها السيدة رقية عباءتها، وهي 

 وفقها اهلل لإلخالص وحسن العاقبة.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  :پاسخ

اللهم صل علي محمد وآل محمد األئمه و المهديين و سلم  الحمدهلل رب العالمين

 .تسليما

عبای خود را به او  اين خواب بشارت برای آن كسي است كه حضرت رقيه 

د به ای قرار بگيرد اگر خداوندر يك جايگاه و مقام بلند مرتبه كه او اهللشاءإنداد، 

  .او توفيق اخالص و عاقبت خيری دهد

 .حمة اهلل و بركاتهوالسالم عليكم ور
 احمدالحسن

 هـ 1101جمادی األول/ 

* * * 

 پارچه، قرآن :42پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل  

 و بر جميع خاندان و اصحاب او.  درود و سالم بر ابوالقاسم محمد

خورم در خواب ... در يكي از روزهای ماه محرم الحرام امسال، قسم مي اما بعد

 رفتم و من در يك بازار سرپوشيدةاشرف به زيارت ميديدم كه گويي در نجف 

ها و ای خريدم. زيبايي رنگها پارچهفروش پارچه بودم. گويي از يكي از مغازه

ي های مغازه، كتابكشاند تا در يكي از طاقچهای از مغازه ری خاص مرا به گوشهعط

را ببينم و گويي كتاب خدا قرآن كريم بود ولي بر آن نوشته شده بود امام احمد 
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از صاحب مغازه پرسيدم احمد بن الحسن كيست، وی  .بن الحسن، به جهت حفظ

نويسم و از شما پاسخم را نداد ولي اين اسم در ذهنم حك شد. امروز برای شما مي

كنم كه در كار من نظر بدهيد يا كمكم كنيد كه معني اين رؤيا واهش ميخ

  چيست؟

  و السالم عليكم
 فرستنده: ابواحمد ـ اسكاتلند

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :الجواب

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

الدنيا واآلخرة، رؤياک واضحة وهي من فضل اهلل عليك وفقك اهلل لكل خير في 

 أن بيّن لك الحق بهذا الوضوح الذی ال لبس فيه.

والقماش في الملكوت هو لباس التقوى، ولباس أهل الجنان، جعلك اهلل من خيرة 

رِيشاً اتِكُمْ و  ي ا ب نِي آد م  ق دْ أ نز لْن ا ع ل يْكُمْ لِب اساً يُو ارِی س وْء أهل الجنان، قال تعالى: 

والقرآن هو رمز  (1)و لِب اسُ التَّقْو ى  ذ لِك  خ يْرٌ ذ ِلك  مِنْ آي اتِ اللّهِ ل ع لَّهُمْ ي ذَّكَّرُون 

 للحجة وخليفة اهلل في كل زمان، فهو القرآن الناطق وترجمان القرآن.

ورؤياک تمثّل دخولك لموقع األنصار في االنترنت، فهو يمثّل زيارة أمير المؤمنين؛ 

، وهو محل أقمشة؛ ألن منه يأخذ أهل اإليمان ألنه يعرفك بأمير المؤمنين علي 

والتقوى لباس التقوى واألمن ليوم القيامة وللمعاد، والعطور هي الكالم الطيب، 

 رة خليفة اهلل والتعريف به، ولم يعرفك صاحبوالقرآن الكريم هو خليفة اهلل وسي
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 احمدالحسن؛ ألنه في وقت دخولك لم يكن اسم احمدالحسنالمحل بمن هو 

 .ونسبه منشوراً كامالً حتى علي بن أبي طالب 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ:

العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و و الحمد هلل رب 

 سلم تسليماً.  

ی شما واضح رؤياخداوند شما را بر هر خيری در دنيا و آخرت موفق بگرداند! 

است و اين از فضل خداوند بر شما است كه حق را به اين روشني كه شبهه و ابهامي 

 در آن نيست به شما شناسانده است.

پارچه در ملكوت همان لباس تقوا و لباس اهل بهشت است. خداوند شما را از 

ي ا ب نِي آد م  ق دْ أ نْز لْن ا ع ل يْكُمْ فرمايد: برترين اهل بهشت قرار دهد! خدای متعال مي

هِ ل ع لَّهُمْ لَّلِب اسًا يُو ارِی س وْآتِكُمْ و رِيشًا و لِب اسُ التَّقْو ى ذ لِك  خ يْرٌ ذ لِك  مِنْ آي اتِ ال

شد، وای فرستاديم تا شرمگاهتان را بپای فرزندان آدم برای شما جامه) ي ذَّكَّرُون 

ای بهتر است و اين يكي از آيات پرهيزگاری از هر جامه و نيز جامة زينت و جامة

(. قرآن نماد حجت و خليفه الهي در هر زمان است گيريد باشد كه پند، خدا است

 باشد.طق و ترجمان قرآن ميكه او قرآن نا

تان در سايت انصار در اينترنت است، و اين مشابه ی شما تمثيلي از وارد شدنرؤياو 

آشنا  باشد زيرا شما را با اميرالمؤمنين علي مي زيارت اميرالمؤمنين 

فروشي است؛ زيرا اهل ايمان و تقوا از او لباس تقوا پارچه سازد و او همان مغازةمي
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گيرند. عطرها نيز كالم طيب و نكو است و و ايمني برای روز قيامت و معاد مي

خدا و شناخت نسبت به او است.  خليفة دا و سيرةخ خليفةقرآن كريم همان 

كيست زيرا به هنگام ورود شما، اسمي از  احمدالحسندار به شما نگفت كه مغازه

منتشر نشده  طالب ابي نبود و ن س ب او به طور كامل تا علي بن احمدالحسن

 است.

                               و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 

 مشس سورۀ انتهای و ،انبیا سورۀ ابتدای یاتآ ، مخینی سید :44پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل  

اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و و الحمد هلل رب العالمين، و صلي 

 سلم تسليماً.  

و بر پدران طيب و طاهرش و رحمة اهلل و احمد سالم بر مواليم محمد و وصي او 

 بركاته.

 بينم؟سؤال اول من: چرا من پس از مرگ علما، آنها را در خواب مي

ي نور از پيشانسيد خميني را سه روز پس از وفاتش در خواب ديدم، در حالي كه 

هايش ساطع بود و من نتوانستم او را بشناسم مگر از طريق ابروهايش. همراه و گونه

 او يك معمم ديگری هم بود و اين دو در اول راه قرار داشتند.
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بنت الهدی خواهر صدر را در خواب ديدم كه موهايش آشفته شده بود و چيزی 

تو از عمر من است يا عمر من از شبيه كفن به تن كرده بود. او به من گفت عمر 

 آورم.عمر تو است، خوب به خاطر نمي

باقر حكيم را پس از منفجر شدنش ديدم كه در اتاق علمای شهيد شده نشسته و 

ای بر روی بالش بود، در كنارش شهيد صدر دوم پيرمرد قرار گويي او پسر بچه

يد كرد، و سيد ميداشت و او بر حكيم خم شده بود و گويي از او تعريف و تمج

و نور  كند،باقر خندان بود، همچون لبخند شاگردی كه استادش از او ستايش مي

ز شد و بالش سيد صدر باالتر ابه صورت حلقه حلقه از سر صدر پيرمرد ساطع مي

 بالش سيد باقر بود.

سيد محمدرضا شيرازی را به همان هيئتي كه در اينترنت منتشر شده است ديدم و 

الي كه فوت كرده بود ايستاده بود و كفني به رنگ سبز مايل به آبي او در ح

ای بر او بود كه رنگش بسيار زيبا بود، و در گردنش زنجيری از نقره بود كه فيروزه

يك جور قفل بزرگ از آن آويزان شده بود، و دو چيز ديگر هم بود كه آنها را 

 كنم.بيان نمي

 :شنوماست كه در خواب اين آيات شريفه را مي الخره برای سومين بار يا بيشتراو ب

 ي وْم  ت أْتِي السَّم اء بِدُخ ان  مُّبِين * ي غْش ى النَّاس  ه ذ ا ع ذ ابٌ أ لِيمٌ* ر بَّن ا اكْشِفْ ع نَّا

)روزی كه   (1)الْع ذ ابِ ق لِيلًا إِنَّكُمْ ع ائِدُون  ا.... إِنَّا ك اشِفُوالْع ذ اب  إِنَّا مُؤْمِنُون *

مردم را در خود فرو پوشد و اين  همةآسمان به آشكارا دود بياورد* و آن دود 

عذابي است دردآور* ای پروردگار ما، اين عذاب را از ما دور گردان كه ما ايمان 
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ديد( گرداريم و شما باز به آيين خويش بازمي.... عذاب را اندكي برميايم*آورده

إِذِ انب ع ث  شمس را شنيدم:  سورةاء و اواخر انبي سورةو نيز آيات آغاز 

 نها به همان طريقو برخي از آ..( .ترينشان برخاستگاه كه شقي)آن (1)...أ شْق اه ا

ترسم. از شما خواهش آيا منظور آيه من هستم؟؟ سرورم! من ميقرائت شما بود. 

 كنم برای حسن عاقبت ما دعا كنيد!مي
 فرستنده: زينب ـ امارات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

الرؤى باألشخاص بعضها المراد منهم األسماء فقط، فالسيد الخميني الذی رأيته ليس 

إنما هي تعريف من اهلل لك بالقادم إلصالح األمة بعد وفاة  هو السيد الخميني 

من خالل شخص تعرفينه وهو السيد الخميني، فالمراد هو اسم السيد  السيد 

 الخميني فقط وهو )روح اهلل(.

وبنت الهدى التي رأيتها أيضاً ال يمكن أن تكون بنت الهدى العلوية أخت السيد 

ها لك عمرک من عمری )وهذه هي العبارة محمد باقر )رحمهما اهلل(؛ ألن قول

 -الصحيحة( تعني أنها من آل محمد وليست إنسانة عادية، بل هي من أرواح الحياة 

 التي منها حياة وموت بقية الخلق. - وهم آل محمد 

كون ت اهللشاءإنورؤياک بالسيد محمد باقر الحكيم والسيد الصدر )رحمهما اهلل( 

 رجب ولم ينكرا الدعوة. 10وقبل بيان  اهللشاءإنى الوالية خيراً لهما وهما ماتا عل
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ومحمد رضا الشيرازی رؤياک فيه غير جيدة بالنسبة له، فالسلسلة والقفل تعني 

 السجن، أعاذک اهلل من سجن اآلخرة.

أما ما تسمعينه فهو إنذار بقدوم العذاب إلى أهل األرض، أسأل اهلل لك ولكل 

 وحسن العاقبة.األنصار العافية والنجاة 

وخاتمته  فألن سيرة المهدی ستكون كسيرة علي  إِذِ انب ع ث  أ شْق اه اأما آية: 

 .كخاتمة علي 

 وفقك اهلل لكل خير.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ:

علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل 

 سلم تسليماً.  

كه شما  بعضاً منظور از خواب ديدن اشخاص، فقط اسامي است. آقای خميني 

نيست بلكه شناساندن كسي به شما است كه پس  ای، همان آقای خميني ديده

 گذارد، و اين كار از طريقبرای اصالح امور امت پا پيش مي از وفات سيد 

گيرد كه او همان آقای خميني است. پس شناسي صورت ميشخصي كه او را مي

 است.« روح اهلل»مراد، فقط اسم آقای خميني و او 

ای، قطعاً علويه بنت الهدی خواهر سيد محمد بنت الهدی نيز كه در خواب ديده

 ننيست زيرا سخن او به شما مبني بر اين كه عمر تو از عمر من است )و اي باقر 

بوده است و   همان عبارت صحيح است( به اين معنا است كه وی از آل محمد
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 هستندـ  كه همان آل محمدـباشد، بلكه او از ارواح الحيات انساني عادی نمي

 باشد؛ كساني كه زندگي و مرگ ساير خاليق از آنها است.مي

ای ب ديده( را در خوارحمهم اهللاين كه سيد محمد باقر حكيم و سيد صدر )

بر  اهللشاءإنرجب و  10 خير است. اين دو، قبل از بيانيةبرای اين دو  اهللشاءإن

 اند و دعوت را رد و انكار ننمودند.واليت وفات كرده

ای، برای او خوب نيست، چرا كه زنجير محمدرضا شيرازی ديده دربارةخوابي كه 

 و قفل به معنای زندان است، خداوند شما را از زندان آخرت نگاه دارد!

آمدن عذاب به سوی اهل  دربارةچه به گوش شما رسيده است، هشداری اما آن

انصار  همةزمين است. از خداوند عافيت و نجات و حسن عاقبت را برای شما و 

 نمايم.مسئلت مي

مهدی  سيرة، ترينشان برخاست(گاه كه شقي)آن إِذِ انب ع ث  أ شْق اه ا آيةو اما 

 خواهد بود.  و عاقبت او نيز همچون عاقبت علي  علي سيرةهمانند 

 خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند!

                                                   و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 
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 تبلیغ :55پرسش 

در خواب ديدم كه در سالن بزرگي نشسته بوديم و ما انصار با برخي مردم  

 ربارةدكرديم. سالن، بزرگ بود و در آن گروهي از مردم بودند و ما گو ميوگفت

گفتيم. سپس از آنجا بيرون آمديم و با يك نفر كه رانندگي دعوت با آنها سخن مي

روستايي كه  منطقةبه سمت يك  كنارش نشستم وخودرو را بر عهده داشت 

ای عريض و اهلل بسيار زيبا بود به راه افتاديم. آن منطقه، مشرف بر رودخانهسبحان

كرديم كه ناگهان چند مرد ركت ميپر آب بود. در ادامه، ما در يك راه خاكي ح

كه اسلحه با خود داشتند از باغ بيرون آمدند. يك فرد مسلح به سراغ من آمد و 

ای كه مشرف بر رودخانه بود نگاهي اجازه داد من با دوربين اسلحه به دو خانه

از اينجا ظاهر  احمدالحسنقديمي. او به من گفت: امام شما  خانةبيندازم؛ دو 

شود و ما اينجا منتظرش هستيم تا او ظاهر شود و ما بكشيمش. من به آنها پاسخي مي

ترسيديم. يكي از آنها به من گفت: ما )گروه فالني( اينجا ندادم و ما از آنها مي

منتظرش هستيم تا وقتي ظاهر شد او را بكشيم. من به راننده گفتم: كنار بايست. ما 

 م. ناگهان داخل باغكردله از آنها ايستاديم و من به آنها نگاه ميبا مقداری فاص

زمين بسيار سرسبز و زيبا شده بود مگر اين باغي كه در آن  همةاهلل شدند و سبحان

داخل شدند؛ گويي آنجا پاييزی و خشك بود. از خواب بيدار شدم و ساعت حدود 

 يا چيست؟ظهر بود. خداوند شما را توفيق دهد! معنای اين رؤ 2
 فرستنده: غائب منتظر ـ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، وأسأل اهلل أن يكون في رؤياک خير لك وبشرى من اهلل بنصر 

 والمنافقون. دينه وإظهار الحق وإن كره الكافرون

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ:

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

از خداوند مسئلت دارم كه در خوابت،  ما را بر هر خيری موفق بگرداند! خداوند ش

خيری از برای شما و بشارتي از جانب خدا برای پيروزی دينش و اظهار حق باشد، 

 اگر چه كافران و منافقان را ناخوش آيد.

                          و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 

 دزد بر تسلط و شغل تغییر :45پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل  
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يماني آل  احمدالحسن، سالم بر پدرم امام  سالم بر پدرم امام محمد بن الحسن

 . محمد

 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً.

در خواب ديدم كه گويي من پيش روی  1102صفر  20ر سحر روز چهارشنبه د

بود )در خواب اسمش عادل امام « عادل امام»پدرم ايستاده بودم و پدرم نماينده 

به جای  خواستبود( ولي نماينده نبود و گويي او صاحب شركت بزرگي بود و مي

ل دوردستي سفر كند و تا آنجا كه يادم هست، سفرش مدت زمان زيادی طو

 شد. وی در خصوص ول و مدير شركت خواهيكشيد. او به من گفت: شما مسئمي

خاطر و مطمئن بود و گويي به من اعتماد داشت. من با لبخند به او اين قضيه آسوده

آيم، و به او التماس كردم كه از اين كار گفتم: به خدا من از پس اين كار برنمي

معافم كند ولي او در كمال آرامش و اطمينان، بر كارش اصرار ورزيد و من 

تم. در آن هنگام برگشتم و بالفاصله ديدم يكي از سرانجام موضوع را پذيرف

ها است. اين شخص كچل بود و داشت ها با عادل امام در يكي از صحنهنماينده

بود و اآلن دقيقاً به خاطر ندارم  233.333يا  2.333.333درباره يك عدد كه 

خواست آخرين صفر عدد را حذف كند تا عدد كرد. اين فرد ميصحبت مي

دانست. در نزديكي . كار وی مشكوک بود و خودش هم اين را ميكوچك شود

خواست از آنها كالهبرداری كند. وی او افراد ديگری بودند و گويي وی مي

شود و اين مشكلي نيست. سپس تا گفت: اگر صفر را برداری عدد كوچك مي

نيز  را 03.333خواست آخرين صفر عدد آنجا كه به ياد دارم، بعد از اين قضيه مي

رو شدم و رؤياكاهش دهد. من به دليل اين كارش با او  0333بردارد تا عدد را به 



 (...تفسیر خواب صادقه )سیدامحداحلسن.................. 425

به وی گفتم از كارش دست بردارد، و گويي من بر او تسلط و قدرتي داشتم. او بر 

 خالف ميلش از آن كار دست كشيد. و الحمد هلل رب العالمين. 
 فرستنده: محمد انصاری ـ عراق

 الرحمن الرحيمبسم اهلل  الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، وأسأل اهلل أن يكون في رؤياک خير لك وبشرى من اهلل بنصر 

دينه وإظهار الحق وإن كره الكافرون والمنافقون، واعلم أن األشخاص الذين تراهم 

ن لم يكن لهم موضع فهو االسم فقط، أی أن المراد منهم هو االسم فقط، في الرؤيا إ

فالمالئكة يأخذون صوراً لها أسماء مناسبة من صفحة وجودک ومما هو منطبع في 

 ذاكرتك إليصال ما يريدون إيصاله لك.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ:

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! و از خداوند مسئلت دارم كه در خوابت، 

خيری برای شما و بشارتي از جانب خدا برای پيروزی دينش و اظهار حق باشد، 

ي، بينآيد. بدان، اشخاصي كه در خواب ميو منافقان را ناخوش گر چه كافران ا

اگر موضعي نداشته باشند، صرفاً نامي بيش نيستند يعني منظور از آنها فقط اسم 
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چه  ات و آنصفحة وجودیتصاويری برای اين اسامي، متناسب با  مالئكهاست؛ 

ه را كه چآن دهند، تا از اين طريقرتيب ميشما نقش بسته است ت كه بر حافظة

 خواهند به شما برسانند. مي

 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 

 عذاب و بزرگ حشرات آمدن ، تبلیغ :47پرسش 

 ای سرورانم! السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.  

الرحيم الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد  الرحمنبسم اهلل 

 االئمة و المهديين و سلم تسليماً.   

پس از سحر در خواب ديدم كه گويي من نزد گروهي هستم  10/2/2313ديروز 

گفتم: خواستم موضوع عذاب را به آنها تبليغ كنم و برسانم. من به آنها ميكه مي

ای فرستاده است و كفرورزی به دعوت او، باعث نزول فرستاده امام مهدی 

هايي داشتند كه به هم شناختم. خانهعذاب الهي شده است. من اين افراد را نمي

نزديك بود. در همين حال حشرات نسبتاً بزرگي كه از كف دست بزرگتر بود 

ای تيره وهها وارد شدند. آنها به رنگ قهها و در خيابانآمدند و از همه جا در خانه

بسيار  فاصلةبودند. من به مردم گفتم: اين عذاب است كه نازل شده است زيرا به 

شان . عذاب نازل شد. تمام حيواناتشوندكمي قبل از عذاب، اين حشرات پيدا مي
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ای كه حشرات به شكل ترسناكي به آن وارد شده بودند، پناه گرفتند. از در خانه

گذاشت كسي او را بزند. در همين اثنا جمله چيزهايي كه ديدم گاوی بود كه نمي

ند لذا اكناری  بگريزم ولي ديدم حيوانات همه جا را پر كرده خانةسعي كردم به 

 دانم كجا استايي فرار كنم كه نميدرصدد آمدم از جايي كه در آن هستم به ج

ر كرد گونه خطوهايي ديدم و به دلم اينلي تاكسيولي در ذهنم بود. در خيابان اص

كه امكان ندارد كسي قبول كند كه مرا برساند ولي يكي از آنها همان بار اول كه 

ه كه با او سوار ماشين بشوم، به يك بقالي كو خواستم، موافقت كرد. قبل از آناز ا

فروخت رفتم و چيزی كه اآلن به ياد ندارم از او خريدم و به ميوه و سبزيجات مي

عذاب گفتم. سوار ماشين شدم و آنجا را  دربارةمردمي كه در خيابان بودند چيزی 

 ترک كردم، و الحمد هلل وحده وحده وحده.

  تعبير اين خواب چيست؟ ، سرورم، ای قائم آل محمد
 زياد الجبوری ـ فنالند :فرستنده         

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

من  ستكون من الناجين اهللشاءإنوفقك اهلل لكل خير، رؤياک مبشرة لك أنك 

لك أن تكون مع محمد وآل  عذاب اهلل سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وأسأل اهلل

 محمد في الدنيا واآلخرة.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 
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*** 

 پاسخ: 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! خوابت، بشارتي برای شما است بر اين 

كساني هستي كه از عذاب خدای سبحان  شما در اين دنيا در زمرة اهللشاءإنكه 

يابند. از خداوند مسئلت دارم كه شما در دنيا و آخرت با محمد و آل نجات مي

 محمد باشي.

       بركاته.و السالم عليكم و رحمة اهلل و 
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 

 بریدن انگشت:42پرسش 

  الرحيم الرحمنبسم اهلل  

سالم بر تو ای حجت خدا بر زمين، سالم بر انصار امام ما و حبيب ما و وصي امام 

 .ما مهدی 

 دانم اين خواب چيزی از سویدانم خواب من تفسير دارد يا نه، و نميبه خدا نمي

 شيطان بوده است يا نه.
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برم به خدا از منيت( از همه چيز ترس و واهمه دارم معروف است كه من )و پناه مي

 حتي در خواب، اما اين خواب هر چند وحشتناک بود ولي نترسيدم.

خوانم ديدم. بشقابم را با خودم را در غذاخوری دانشگاهي كه در آن درس مي

ط كه در بشقاب بود نشدم. به هر حال، به وس غذای كامل گرفتم ولي ملتفت غذايي

لي به ببرم وخواستم نان را با چاقو غذاخوری رسيدم تا يك تكه نان بگيرم. مي

دست چپم را بريدم ولي با اين وجود بسيار آرام بودم. قسمت  اشتباه انگشت سبابة

نگشت ا ن زير زبانم گذاشتم و باقيماندةانگشت را گرفتم و آن را در دها شدةبريده 

غذاخوری رفتم و از افراد حاضر در آنجا خواستم بشقابي  خانةرا بستم و به آشپز

ز اضدعفوني كننده است برايم بياورند. آن قسمت بريده شده را  ادةكه در آن م

گشت ان ماندةنده قرار دادم. قسمت باقيضدعفوني كن دهانم بيرون آوردم و در مادة

نتظر آمبوالنس بودم. همه ترسيده بودند ولي من را نيز در آن ماده گذاشتم. من م

 راحت و آرام بودم.

 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

هايم را بر از امام حجت درخواست ويژه دارم كه برايم دعا كند كه خداوند گام

   راه مستقيم و هدايت و نصرت امام، برای يوم الدين ثابت و استوار بدارد. 
 اهل البيت ـ فنالند خادمةفرستنده:   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

مبشرة، وفيها خير لك، فالجامعة أو الكلية في الرؤيا ترمز إلى  اهللشاءإنرؤياک 

تكونين في طريق كمال العقل  اهللشاءإنسماء العقل السماء السابعة الكلية، و
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. أما اإلصبع فهو يمثل في الرؤيا األقرباء ين فرستندهويحشرک اهلل مع األنبياء و

والناس القريبين من اإلنسان، وقطعه يعني االختالف معه أو قطع العالقة به لسبب مثل 

صالحه. إ أن يكون شخصاً غير مؤمن بالحق، والذهاب إلى المستشفى يعني محاولة

 وأسأل اهلل لكم التوفيق وحسن العاقبة.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 

 الرحيم الرحمن: بسم اهلل پاسخ

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

دهنده است و برای شما خير به همراه دارد! دانشگاه يا بشارت اهللشاءإنخواب شما 

دانشكده در خواب به آسمان عقل يا آسمان هفتم كلي اشاره دارد. به خواست خدا 

شما در راه كمال عقل هستيد و خداوند شما را با انبياء و مرسلين محشور فرمايد. 

دن و بريده ش های نزديك به انسان استخويشان و انسان شانةدر رؤيا انگشت، ن

آن نيز يعني اختالف با آن شخص يا قطع رابطه با او به خاطر علتي، مثالً به اين دليل 

كه وی به حق ايمان ندارد. رفتن به بيمارستان نيز يعني تالش برای اصالح او. از 

 نمايم!خداوند برای شما توفيق و حسن عاقبت مسئلت مي

 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
  حمدالحسنا

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب 
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* * * 

 شخصی که مرده بود اما زنده شد :49پرسش 

  الرحيم.  السالم عليكم الرحمنبسم اهلل  

وابيدم، اين خواب را ديدم طبق آشنا شدم و خ احمدالحسنوقتي با ماجرای سيد 

 كنم: آورم و از كمي و زيادی آن، از خداوند طلب بخشش ميچه به ياد ميآن

اتاقم ماجرايي رخ داده بود. گويي آنجا كسي بود كه مرده بود ولي  پنجرةدر كنار 

دی وجود داشت، گويي مرده نبود، مخفي بود ولي مخفي نبود، در او نيروی زيا

. من كردمبزرگي در جريان بود. وقتي كنار او بودم گرما را حس مي اينجا واقعة

 گفتم.احساس ترس داشتم و بسيار ذكر خدا مي

اب كنم زيرا توصيف خوای نيز دارد ولي به همين مقدار اكتفا مياين خواب تتمه

     برايم دشوار است.
 فرستنده: زهرا ـ عربستان سعودی  

 الرحيمبسم اهلل الرحمن  الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

أسأل اهلل لك التوفيق ومعرفة الحق ونصرته، أما رؤياک فهي في هذه الدعوة الحقة 

وبيان حال صاحبها، وكونه ميت وليس بميت أی أنه دخل إلى هذا العالم فيما مضى 

هي والسالم عليهالم، ويمكنك مراجعة قضية شبيه عيسى وقتل وفارق هذا الع

، وأما كونه ليس بميت أی أنه اآلن في هذا الوقت 1موجودة في المتشابهات ج
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موجود في هذا العالم، أما كونه مخفياً وليس بخفي أی أنّ قضية المهدی األول 

وصية وفي  موجودة بالروايات عند السنة والشيعة عن الرسول محمد وآل محمد 

وقد نقلتها الكتب، ولكن رغم هذا فهو أمر تقريباً خفي على عامة   اهللرسول

الناس؛ ألن مشيئة اهلل أن يظهر هذا األمر عندما يحضر صاحبه، أما الطاقة التي فيه فهي 

نور اهلل، والحرارة التي تحسينها فهي حرارة الحياة الحقيقية، وذكر اهلل يبين لك أن 

 هلل سبحانه لك.رؤياک هي وحي من ا

 وفقك اهلل، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 پاسخ:

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

 نمايم! رؤيایاز خداوند برای شما توفيق و شناخت حق و ياری آن را مسئلت مي

اين دعوت راستين و بيان وضعيت صاحب آن است. اين كه او مرده  دربارةشما 

بوده ولي مرده نبوده يعني وی در گذشته وارد اين عالم شده و سپس به قتل رسيده 

 1كه در جلد  رای شبيه عيسي تواني به ماجو اين دنيا را ترک گفته است. مي

موجود است مراجعه نمايي. اما اين كه وی مرده نبوده است « متشابهات»كتاب 

كه مخفي بود و در عين حاضر در اين عالم وجود دارد. اينيعني او اكنون و در حال 

مهدی اول در روايات شيعه و سني كه  ي نبود به اين معنا است كه قضيةحال مخف

موجود  نقل شده و نيز در وصيت پيامبر خدا و آل محمد از حضرت محمد 
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 وها نقل شده است ولي در عين حال تقريباً بر عموم مردم مخفي است، در كتاب

آن است كه هنگامي اين موضوع را ظاهر گرداند پوشيده است؛ زيرا مشيت الهي بر 

 ي كهكه صاحبش حاضر گردد. نيرويي كه در آن است، همان نور خدا و حرارت

ای، همان حرارت و گرمای حيات واقعي است. ذكر خدا نيز به شما احساس كرده

 د.باشدهد كه خواب شما وحيي از جانب خدای سبحان برای شما ميشما نشان مي

 خداوند شما را توفيق دهد! 

                 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 

 آیۀ یا ایها املزمل: 53پرسش 

درود و سالم بر تو ای سرورم، ای پسر رسول خدا و بر پدرانت و بر مهديين از 

 . فرزندانت

 وابم و برایها رفتم كه بخسرور و مواليم، ای پسر رسول خدا! در يكي از شب

سف و ناراحت بودم. در خواب عميقي فرو رفتم و گويي بر مخالفين شما خيلي متأ

رويم رواندازی بود كه من از شدت خستگي نصف بدنم را با آن پوشانده بودم. 

يا گفت: شنيدم كه ميزده از خواب بيدار شدم و صدايي در گوشم ميوحشت

ن رآو رتل القزد عليه  نه قليالً، اوايها المزمل، قم اليل اال قليالً، نصفه او انقص م

نصف آن يا مقداری  !بپاخيز كمي، جز را، شب !پيچيده خود به جامه ای) ترتيالً
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ا ترتيل ن را ببيشتر از نصف آن را بپاخيز و قرآ كمتر از آن بپا خيز! يا مقداری

  .تالوت كن!(

اين خواب را در دلم پنهان كردم و با خود گفتم آن را با هيچ كس در ميان 

يم. گويآموزيم و به شما پاسخبا شما ای سرورم، كه ما از شما ميگذارم مگر نمي

      ای برای من داريد؟چه نصيحت و نكته
 فرستنده: يوسف ـ حجاز

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

هم رسل من األنبياء السابقين، ولبعضهم مقام النبوة، وقد  أنصار اإلمام المهدی 

بيَّنت هذا األمر في كتاب النبوة الخاتمة، وفقك اهلل. ورؤياک هي دعوة من اهلل لك 

لتتعبد في بعض الليل ما أمكنك، ليطلعك اهلل على ما يشاء اطالعك عليه في ملكوته 

ا عند ناشئة الليل، وتجده سبحانه، وفقك اهلل لكل خير، وإن أمكنك فصلِّ صالة

 األنصار وفقهم اهلل، فقد كتبتها لهم قبل سنوات وهي موجودة في األعمال العبادية.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 پاسخ: 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل 

و المهديين و  و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة

 سلم تسليماً.  
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، فرستادگاني از انبياء پيشين هستند و برخي از آنها دارای  انصار امام مهدی

ا را ام، خداوند شماند. اين مطلب را در كتاب نبوت خاتم تشريح نمودهمقام نبوت

توفيق دهد! خواب شما، دعوت خدا از شما برای تعبد در بخشي از شب است، به 

 دربارةخواهد چه ميا بر آنتواني، تا خداوند سبحان شما ركه ميهر مقداری 

ملكوتش اطالع دهد، مطلع گرداند. خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! 

را بخوان و شما چگونگي آن را نزد انصار كه « يللنماز ناشئة ال»تواني اگر مي

 مورد برای آنها مطلبييابي. من چند سال قبل در اين خداوند توفيقشان دهد، مي

 ام و اين مطلب در قسمت اعمال عبادی موجود است.نوشته

     و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 

 امحداحلسن گذرگاه  :54پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل 

محمد االئمة و المهديين و و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل 

 سلم تسليماً كثيراً.

در خوابم ديدم كه گذرگاهي وجود داشت و اين گذرگاه از دو طرف محصور 

 تنگ و باريك، و بر هر طرف شبيه ديوار بود، به شكل يك كوچةبود. هر طرف 

شد. های برق وجود داشت كه از آنها نور زياد و ترسناكي پخش مي)ديوار( نيز سيم
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 13و  09قد را كه كيفي به دست راستش گرفته بود و سنش نيز  ناگهان مردی بلند

است. او دست مرا   احمدالحسننمود ديدم. در خواب گفتم اين ساله مي 11يا 

گرفت و به من گفت: از اينجا برو؛ يعني راه امن و مناسب و رهايي از نور را برايم 

دند كه به سالمت از نور عبور كرده بو مشخص كرد. در مسيرِ رفتنم، ردپای كساني

 ديدم، و پس از آن بيدار شدم.را مي

را نصرت عطا فرما و او را در زمين تمكين   احمدالحسنخداوندا! وليّ خودت 

  بده و انصار او را موفق گردان، يا ارحم الراحمين.
 فرستنده: احمد ـ مراكش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم  والحمد هلل رب

 تسليماً.

تثبيت منه و اهللشاءإنرؤياک هي مبشرة لك من اهلل سبحانه وتعالى بحسن العاقبة 

سبحانه وتعالى لك، وبيان أنك على الحق وعلى الصراط المستقيم، فاحمد اهلل 

 ظيم.سبحانه وتعالى أن منّ عليك بهذا الفضل الع

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 پاسخ: 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  
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رؤيای شما بشارتي از جانب خدای سبحان مبني بر حسن عاقبت شما و استوار 

ق و بيان اين مطلب كه شما بر ح اهللشاءإنداشتن از سوی او سبحان و تعالي است، 

و بر صراط مستقيم هستي. پس خدای سبحان و تعالي را حمد كن كه اين فضل 

 عظيم را بر تو منت نهاده است.

  رحمة اهلل و بركاته.و السالم عليكم و 
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 

 مناز خواندن :53پرسش 

 . احمدالحسنبه سرور و مواليم، امام  

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل 

الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و و

 سلم تسليماً.  

مهدی، سالم بر تو ای سرور و مواليم، قائم آل محمد  سالم بر سرور و مواليم امام

 و رحمة اهلل و بركاته.

 كنم:سرور و مواليم! خواب يكي از خواهران انصار را برای شما نقل مي

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل 

م روشني پيامبر و دار و ندارم در دنيا و آخرت، چش همةخدمت سرور و مواليم، 

ادشاه. منتجبين و پدر مهديين پ ساللة پاكان، ميوة ائمة انتقام گيرندة زهرای بتول،
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آقايم و مواليم، قائم آل محمد، بر آنها و بر او باالترين سالم و صلوات باد! آقا و 

 مواليم، سالم بر شما و رحمت خداوند و بركات او بر شما!

ها به هم پيوسته سرورم! در خواب ديدم كه گويا من در نماز جماعت بودم و صف

تر ها نزديك ده صف يا كمي بيششد و قبله كمي مايل به مشرق بود و تعداد صف

 ت در وسط صف اول نمازگزاران قرار داشت. در سمت چپ همبود. امام جماع

صف زنان قرار داشتند ولي ايستادن آنها به طور مستقيم نبود بلكه خميده و به شكل 

بود و نماز هم نماز واجب   دايره بود. امام جماعت، شهيد سيد عبداالمامنيم

ها با زنان ايستاده بودم و شوهرم نيز من در وسط صف يعني نماز چهار ركعتي بود.

در صف همراه من بود. بر شما پوشيده نيست كه وی نسبت به راه حق جاهل است. 

نماز را شروع كرد و دو ركعت كامل خواند. در ركعت سوم  سيد عبداالمام 

  احمدالحسنساكت شد و سرور و مواليم، قائم آل محمد  سيد عبداالمام 

ها يعني همان صفي كه من و شوهرم در آن نماز را تمام كرد. وی در وسط صف

. شوهرم وقتي شنيد و فهميد كه سيد نماز را تمام خواهد كرد، بوديم، قرار داشت

يد. جود آنمازش را قطع كرد و اين كار او باعث شد جنجالي بين نمازگزاران به و

دانستم اين خواندم و نميگفت: من پشت سر سيد عبداالمام نماز مياو مي

بدون  است كه نماز را تمام خواهد كرد. در همين احوال سيد  احمدالحسن

كه نمازش را قطع كند، كمي به سوی او توجه كرد. من نيز كمي رو به سوی او اين

خالي ماند و ما نماز را به پايان كردم. سپس شوهرم نماز را ترک كرد و جای او 

 برديم.

و الحمد هلل رب العالمين. ای درگاه خدا كه از آن درآيند ما از شما التماس دعا 
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 داريم، و درود و سالم بر محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً. 

  ن.ي.... و الحمد هلل رب العالمو السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
 فرستنده: محمد ـ عراق             

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

الرؤيا مبشرة لك ومنذرة لزوجك، نسأل اهلل له حسن العاقبة، والصالة هي والية 

 وفقكم اهلل للعمل بالحق مع الحق. ولي اهلل والعمل معه وبين يديه،

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 

 الرحيم الرحمن: بسم اهلل پاسخ

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

شوهرت هشداردهنده است. از خداوند دهنده و برای اين رؤيا برای شما بشارت

برای او حسن عاقبت مسئلت داريم. نماز، همان واليت وليّ خدا و كار با او و در 

 پيشگاه او است. خداوند شما را به كار با حق همراه حق موفق بدارد.

                                                  و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
  احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب
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* * * 

 شکاف نور، موش: 52پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل 

 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً. 

بيعت من در شب جمعه صورت گرفت و در خواب ديدم كه در ديوار اتاق خوابم 

ي ديدم ولشد و من نور روز را از آن مي كه مشرف بر خيابان است، دو شكاف باز

خوابم را كه مخصوص من بود نديدم و اين همان چيزی های تختيكي از تشك

كرد. ولي من در درونم احساس ترس بود كه از باز شدن شكاف جلوگيری مي

كردم از اين كه نكند از طريق اين سوراخ، يك موش از خيابان به خانه رخنه مي

 شود.به طور قطع و يقين در منزل موش پيدا نميكرده باشد، ولي 

 عالي تفسير خواب را تقاضا دارم.از حضرت

م عليكم .... و السالو صل اهلل علي محمد و آله االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيرا

      و رحمة اهلل و بركاته.
 فرستنده: عبداهلل ـ مصر 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد 

 تسليماً.

رؤياک مبشرة لك، وهي تثبيت لك من اهلل على الحق، ومعنى فتحتان رأيت منهما 

النور أی موضعين فيهما هدى، ويمثالن دعوة الحق وأنت تدخل فيهما وترى منهما 
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ارع إلى بيتك من خالل هذه الفتحة نور الحق، أما خوفك من دخول فأر من الش

يجنبك اهلل كل ما يضر بك وبما تملك بالتوكل عليه سبحانه وتعالى،  اهللشاءإنف

 وفقك اهلل لكل خير.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل 

 سلم تسليماً.  

رؤيا برای شما بشارت دهنده است و به معنای استوار داشتن شما بر حق از سوی 

ای، يعني دو مكاني كه در آنها خداوند است. دو شكاف كه از آنها نور ديده

شوی ميهدايت وجود دارد و اين دو، نماد دعوت حق است كه تو در آنها داخل 

كه موش از طريق اين اما ترس شما از اين .كنيو از آنها نور حق را مشاهده مي

خداوند شما را  اهللشاءإنات شود به اين معنا است كه سوراخ از خيابان وارد خانه

رساند، دور نگاه از هر چه كه به شما و به آنچه كه در تملك شما است، زيان مي

 دارد، با توكل بر خدای سبحان. خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند!مي

  .و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 
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 دیدار رسول اهلل  :54پرسش 

  الرحيم الرحمنبسم اهلل  

 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً. 

 های الهي.و بر اوليای خدا و حجت  احمدالحسنسالم بر يماني آل محمد 

  در خواب ديدم در مسجد پيامبر خدا حضرت محمد ،امروز بعد از نماز صبح 

رفتم و حضور منوره( هستم. من در داخل مسجد راه مي )مسجد نبوی در مدينة

ذهن نداشتم كه در مسجد قرار دارم. وقتي به در خروجي رسيدم، دريافتم كه در 

سالم و درود   مسجد نبوی هستم بنابراين همان لحظه بر پيامبر خدا

دم كه دويد و فهميدست داشت به سمتم مي آنجا يك نفر بود كه از دورفرستادم.

دانم آورم و نميبرای اذيت كردن من آمده است. شكل ظاهری او را به ياد نمي

ه ياد او را ب د يا خير. در واقع ظاهر و قيافةآيا ريش داشت يا نه و آيا كوتاه قد بو

آورم. خالصه او به سمت من آمد تا مرا اذيت كند ولي من از او دور شدم. او نمي

سراغ من آمد به اين قصد كه مرا بيازارد و نگذارد رسول اكرم  يك بار ديگر به

دانم چگونه از دستش خالص شدم. را زيارت كنم ولي نمي  حضرت محمد

فوراً به سمت ضريح پيامبر رفتم. در آنجا چند نفری پيش ضريح بودند و من جلو 

رفتند ار گرفتم تا به قبر رسيدم. افراد حاضر در آنجا، در سمت چپ و راست من قر

برم به خدا از منيت( در وسط آنها جای گرفتم. نگاه كردم و مرد و من )و پناه مي

ای را ديدم كه صورتش به سمت ضريح بود. به ذهنم آمد كه او پيامبر نيست خفته

بلكه فرد ديگری است ولي او بدنش را صاف كرد و بر پشتش خوابيد و من فهميدم 

او سفيد بود و ريش سفيدی هم داشت  است.  كه او پيامبر خدا حضرت محمد
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و دارای هيبت و عظمت بود. من تلفن را از جيبم در آوردم تا از او عكس بگيرم. 

برای بار اول عكس گرفتم ولي عكس خوب درنيامد. يك بار ديگر عكس گرفتم 

  ولي اين بار هم خوب درنيامد. خواستم عكس بعدی را بگيرم ولي ايشان

دانم چه گفت ولي فهميدم كه من بيش از يك عكس كرد و نميچشمانش را باز 

 ام و ديگر كافي است. تلفن را به جيبم برگرداندم و پيامبر را مخاطباز ايشان گرفته

عرض كردم: سخنم را با آوردن اسم يماني شروع كردم و به او  قرار دادم و

سپس «. لحسناحمدا»با همان عبارت به من جواب داد:   ايشان «.احمدالحسن»

يا »از ايشان پرسيدم: آيا جايز است كه با اسم يماني دعا كنم، مثالً بگويم: 

پاسخ ايشان به صورت جايز است يا جايز نيست نبود بلكه پاسخ «. احمدالحسن

از ايشان سؤال   احمدالحسنمقام امام  دربارةمن «. اجب استو»ايشان اين بود: 

كردم و حضرت پاسخ مرا داد ولي من از او خواستم كه دوباره برايم تكرار كند، 

 يوةمشابه ولي به شترسيدم پاسخ را فراموش كنم. ايشان دوباره پاسخي زيرا مي

ام. ولي اين جواب چنين بود )دقيقش را ديگری داد كه آن را هم فراموش كرده

چيزی به اين مضمون )خداوند عالِم « آن دست يافت توان بهنمي»داند( خداوند مي

گويي در مورد عالم رؤيا بين من و او روی داد كه من واست(. پس از آن، گفت

آورم ولي در آخر كار، پيامبر كه جانم فدايش ها را به ياد نميجزئيات اين صحبت

دار شدم. دانم چرا ناراحت و دلتنگ شد. رؤيا تمام شد و من از خواب بيباد نمي

م خداوند باش اميدوارم اگر در بيان خواب اشتباه كرده ساعت شش و ربع صبح بود.

مرا ببخشد و اگر جزئيات آن را از ياد برده باشم و نيز به خاطر اصراری كه در 

تذكر: من وقتي به پيامبر  ام نيز مرا عفو فرمايد.داشته   سؤاالت بر پيامبر خدا
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تاريخ خواب:  دانستم كه در عالم ملكوت هستم.رسيدم مي  حضرت محمد

 هجری. 1101ربيع االول  20م،  9/0/2313

اش درود و صلوات خداوندا! بر فاطمه، پدرش، همسرش، فرزندانش و سرّ پوشيده

 بفرست!
 فرستنده: ابوعلي ـ كويت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً. 

وفقك اهلل لكل خير ورزقك خير اآلخرة والدنيا، والحمد هلل الذی منَّ عليك برؤية 

 ، هو وليي وهو يتولى الصالحين. الرسول األكرم محمد 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101جب األصب/ ر

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ:

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند و خير آخرت و دنيا را روزی شما نمايد! 

بر شما منت گذارد. او ياور   و سپاس خدايي را كه به ديدن پيامبر اكرم محمد

 من است و او دوست شايستگان است. 

      و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن



 (...تفسیر خواب صادقه )سیدامحداحلسن.................. 335

 هـ.ق. 1101/ رجب األصب

* * * 

 امحداحلسن دیدار با سید : 54پرسش 

ببرند. من با آنها  در عالم رؤيا ديدم: انصار به من قول دادند كه مرا نزد سيد 

 به محض گم شدن به فكر رسيدن به سيد  ،رفتم. همديگر را گم كرديمميراه 

طور برسم. فكر كردم به خودم اعتماد كنم )به كردم كه چهبودم، داشتم فكر مي

ه شني نشست را ديدم كه بر روی يك تپة  تنهايي بروم(، به هر حال رسيدم و سيد

  ن از پشت سر سيدشود. مو جلويش ساختماني است كه دارد بازسازی مي

  گذاشتم. سيد  نشستم و دستم را بر گردن سيد  آمدم و پشت سر سيد

به سمت من برگشت و سرش را بر دستانم گذاشت و به من لبخند زد. در اين لحظه 

ام، آمده  سه تن از انصار رسيدند و تعجب كردند كه من چطور اآلن پيش سيد

بر   سيد آمدند. حواسم به چهرة  روی سيدبهكه آنها از روو حال آن

ا جلب ر توجهممو بود، بسيار سفيد بود و اش معطوف شد كه به شدت كمگونه

شناسم در جايي در لبنان كه آنجا را مي  گون بود. با سيداش گندمنمود. چهره

رغ در دستش گرفته بود. با آن مچيز كوچكي مثل تخم  راه رفتيم. سيد

كرد. اين كار را با چند كرد و آنها را ذوب ميشني اشاره مي هایمرغ به تپهتخم

تواند چنين مرغ نميبدون تخم  تپه انجام داد. من يك لحظه فكر كردم كه سيد

ام. كه من به چه فكر كردهمتوجه من شد و گويي فهميد   كاری انجام دهد. سيد
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ها اشاره دستش به تپهمرغ را به من داد و به طرف من پرت كرد و رفت با وی تخم

                 كرد و آنها را ذوب كرد. و الحمد هلل رب العالمين.
 فرستنده: عاملي ـ آلمان 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

آخرتك ودنياک، وأن يسددک ويوفقك أسأل اهلل أن يوفقك لما فيه خير 

 وينصرک على القوم الظالمين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 پاسخ: 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

چه خير آخرت و دنيايت در آن است، نمايم كه شما را به آنمسئلت مي از خداوند

 موفق بدارد و شما را توفيق و تسديد عطا كند و بر قوم ستمكار نصرت بخشد.

         و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101/  األصبرجب 

* * * 
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 دعای مصباح و زن حائض :55پرسش 

 تو ای پسر رسول خدا و رحمة اهلل و بركاته.سالم بر  

ناچيز  ایرساند و خودش را به عنوان سرمايهخدمتگزار خاكسارتان به شما سالم مي

دارد و در حالي كه دلش ماالمال از توحيد الهي و تسيلم شدن در به شما تقديم مي

ی اهلل يجزو لقدمسنا و اهلنا الضر فتصدق علينا إن  گويد:پيشگاه شما است، مي

 كه چرا كن؛ تصدق ما به. است دهيرس انيز ما، خانواده و ما به) المتصدقين

كنم به من لطف سرورم، خواهش مي (.دارد دوست را دهندگانتصدق خداوند

كنيد و خواب همسرم را تفسير فرماييد. وی در خواب ديد كه بر صورتم دعای 

كرد.آيا ممكن است زن وقتي مينويسد در حالي كه آن را قرائت صباح را مي

 باشد، رؤيای صادقه ببيند؟خواب است و جُنُب يا حائض مي
 فرستنده: موسوی ـ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

المؤمنة يمكن أن ترى رؤيا صادقة وإن كانت مجنبة أو حائضاً، ورؤياها هي خير 

، أسأل اهلل لكم خير اآلخرة والدنيا، هو وليي وهو يتولى اهللشاءإنلك ولها 

 الصالحين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 
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 پاسخ:

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  

هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و و الحمد 

 سلم تسليماً. 

ممكن است زن مؤمن، رؤيای صادقه ببيند حتي اگر جنب يا حائض باشد، و اين 

د . از خداوناهللشاءإنخوابي كه او ديده است برای شما و برای خودش خير است، 

برای شما خير آخرت و دنيا را مسئلت دارم. او ياور من است و او دوست شايستگان 

 است. 

                     و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101رجب األصب / 

* * * 

 امام حسین  :57پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل   

 .لهذا و ما كنا لنهتدی لوال ان هدانا اهللالحمدهلل الذی هدانا 

سپاس خدايي را كه ما را به اين راه رهبری كرد و اگر ما را رهبری نكرده بود راه 

 .يافتيمخويش نمي

 درود و سالم بر محمد امين و بر خاندان طيب و طاهر او، ائمه و مهديين. 
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 ندانتو و فرز بيتاهلو قائم آنها و بر   سالم بر سرور و مواليم يماني آل محمد

 تو مهديين، و رحمة اهلل و بركاته. برگزيدة

 

سرورم! در خواب ديدم كه گويي وارد ضريح سرور و مواليم ابي عبداهلل الحسين 

  شدم و فرزندانم كه سه نفر هستند علي، احمد و عباس و دخترم فاطمه با من

سپس مردم متفرق شدند و من در ضريح  بودند.بودند. مردم زيادی در ضريح مطهر 

كردم. كمي بعد درِ ضريح مطهر صحبت مي مطهر باقي ماندم و با امام حسين 

را ديدم كه در قبر به پشت  باز شد. سپس قبر شريف باز شد و من، امام حسين 

 همة . منگو كردوخوابيده بود. آن حضرت دستش را بيرون آورد و با من گفت

را به ياد ندارم ولي در خاطرم هست كه به من چيزی به اين معنا  مام سخنان ا

فرزندانم با من سخن گفت و اين كه جنگي به پا خواهد  دربارةگفت كه ايشان 

ر شود، دقيقاً به خاطكند يا در آن كشته ميشد و پسرم عباس در آن شركت مي

ين امام حس گفتم:م ميدويدم و به مردندارم. سپس بيرون آمدم و از خوشحالي مي

 های امامزدم تا حرفبا من حرف زد و با صدای بلند پسرم عباس را صدا مي 

را به او گفتم شروع به   را به او اطالع دهم. وقتي سخنان امام  حسين

اين خواب من بود  شاد و خوشحال شد.  های امامخنديدن كرد و از حرف

اين  ويل كنيد. با در نظر گرفتنخواب را برايم تأدانيد ر صالح ميسرورم. لطفاً اگ

مطلب كه من اآلن يك پسر دارم و نام او علي است و من اآلن شكر خدا حامله 

مان كند و اسم او را احمد رم اميدواريم خداوند فرزندی روزيهستم و خودم و شوه

شوند. سرورم! به لطف و كرم شما چشم اميد دارم  مهديين  فدایبگذاريم و 

گر محمد و آل محمد صالح و مؤمن و ياری كه برای ما دعا كني خداوند ذرية
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كه مطلب طول كشيد از اين روسفيد باشيم. مان گرداند تا پيش زهرا روزي

معذورم بدار سرورم! خداوند در فرج شما تعجيل نمايد و به زودی زود شما را 

 شما را مسئلت داريم. بابت تقصير و كوتاهي، عفو  تمكين دهد، به حق زهرا

 كه شما كريم و از اوالد كرام هستيد.

                 .و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
 فرستنده: ام علي ـ عراق                                                                              

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب 

 تسليماً.

تكون  اهللشاءإنوفقكم اهلل لكل خير، أسأل اهلل أن يمنّ عليكم بخير اآلخرة والدنيا، و

 رؤياک فيها خير كثير لكم، واهلل ولي التوفيق.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101رجب األصب/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ:

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! از خداوند مسئلت دارم كه به خير 

 فراواني براین خير تضمّ اهلل خواب شما مُشاءآخرت و دنيا بر شما منت نهد، و ان

 (.دهنده استخداوند، توفيق« )و اهلل وليّ التوفيق»شما است. 

        و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
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 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101رجب ألصب / 

* * * 

 ندرخت، آیۀ  :52پرسش 

 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. 

ايت گير هستم و در سگوی انصار پيوگفت... من از مدت كوتاهي در تاالر  و بعد

ه وی چتي ايشان را شنيدم در واقع به آنهای صوامام خواندم و فايل دربارةمطالبي 

كند آرامش پيدا كردم ولي مشكلم اين است كه من سنّي هستم به آن دعوت مي

و اصوالً به امامت اعتقادی ندارم ولي با اين حال به طور مرتب در تاالر حضور 

رادران يكي از ب دارم شايد كه خدا حق را برايم ظاهر گرداند، اگر كه بر آن نباشم.

وقتي ترديد و دودلي مرا در خصوص دعوت شنيد به من نصيحت كرد كه استخاره 

كنم. من غسل كردم، نماز خواندم و از خداوند خواستم مرا بر حق داللت كند و 

در گوشم بود. در رؤيا  دالحسناحمخوابيدم در حالي كه صدای نوارهای امام 

ام و اين درخت كنار يك راه خاكي كه به دو طرف ديدم كه زير درختي خوابيده

 اش نزديك به زمين بود و لباسشكشيده شده بود قرار داشت. پيرمردی كه چانه

. او كه گويي از گذشته آمده بود، به عصايي كه بلندتر از خودش بدبافت بود آمد

د. پيرمرد كنارم نشست و با مهرباني، آهسته در گوشم گفت: اآلن بود تكيه زده بو

زمان مناسبي برای خوابيدن نيست، بيدار شو، ای ابراهيم. من با وحشت از خواب 

بيدار شدم و به او نگاه كردم و ترسم بيشتر شد. او گفت: وحشت نكن و سؤالي 
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 و فقط با عدة است ر بسياری ديگرنپرس، از پيری سخن بشنو كه عمرش برابر با عم

ه خاطر بسپار بگويد، پس بشنو و اندكي سخن گفته است، او اكنون با تو سخن مي

ا روستای در آنج كنم. به سمت  شرق برو.چه را بگويم تكرار نميو بفهم زيرا من آن

ه اند. به آنها ابالغ كن كيابي كه مردمش ساده و خوش طينتكوچك و فقيری مي

ار كوچك از جهنم است كه بر زمين باز شده و آنها بايد ای بسيخورشيد روزنه

كوچ كنند. هر كس كه از مهاجرت با تو سر باز زد بر او اصرار نكن. با كساني كه 

همراهت هستند، به طي مسير به سمت مشرق ادامه بده. در آنجا روستای ديگری 

ری ا دوترند. از آنهخواهيد يافت كه مردمانش در رفاه بيشتری هستند و خشن

گزينيد و آنها را بر مهاجرت با خودتان اصرار نورزيد. شما و كساني كه از روستای 

اند، به حركت به سمت مشرق ادامه دهيد، تا به روستای سوم دوم همراهت شده

بينيد مردمش از برسيد. كار قبلي خود را تكرار كنيد. به هر روستايي كه برسيد مي

سيد. از كنار ركه به روستای هفتم ميترند. تا اينخشنی برخوردارند و رفاه بيشتر

آن عبور كنيد و مردم آن روستا نبايد شما را ببينند. ای ابراهيم، در پشت روستا 

ر و زتيابيد كه برگش سرسبدرختي مثل همين درختي كه بر ما سايه افكنده مي

متداد اش در جلوی آن ابيشتری دارد و سايه نماتر است و ميوةظاهرش خوش

. وقتي رسيديد، ممكن است زير آن درخت افكنديابد و بر باقي زمين سايه ميمي

با يكديگر مالقات كنيم و شايد هم با يكديگر مالقات نكنيم. همين طور كه اآلن 

خت آن در ايةای، زير آن درخت بخوابيد، و به هنگام طلوع آفتاب در سخوابيده

ير از كه خدا به چيزی غكند تا اينروب نميخورشيد شما غ به راه بيافتيد چرا كه

آن اجازه دهد. وی سپس دستش را دراز كرد و برگي از درخت كند و آن را به 
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سوی من گرفت. من دستم را به سوی او دراز كردم و برگ را از او گرفتم. بر 

« ن»ديدم نوشته بود و آن حرف روی آن يك حرف كه من به وضوح آن را مي

تم: با اين چه كنم؟ گفت: به تو گفته بودم كه سؤال نكن. او مرا رها بود!! به او گف

كرد و رفت. من سعي كردم به او برسم ولي وی پنهان شد. اين خواب، زيبا و 

 بخش بود، هر چند من چيزی از آن نفهميدم.آرامش

از يكي از برادران انصار امام پرسيدم و او پيشنهاد كرد كه برای شما نامه بفرستم. 

 ز خداوند مسئلت دارم اگر بر حق هستيد، مرا به آن راه بنماييد.ا

ه غير برا )ن(حرف شوم كه من اين اميدوارم سريعاً پاسخ بدهيد. ضمناً متذكر مي

          . خداوند شما را حفظ فرمايد!به كسي نگفتم ،از شما
 فرستنده: ابراهيم عبداهلل ـ عربستان سعودی                     

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

أسأل اهلل لك التوفيق وحسن العاقبة، في هذه رؤيا الشجرة التي أنت نائم تحتها إشارة 

جرة وهي ش إلى ما كنت تسمع قبل أن تنام، أی إنها الشجرة المباركة في القرآن

، والشخص الذی رأيته متقي وولي من أولياء اهلل؛ ألن اللحية محمد وآل محمد 

في الرؤيا تشير إلى الدين، وأمرک باالستيقاظ من النوم أی أن تنصر الحق وتستيقظ 

ق له توف اهللشاءإنمن غفلة الدنيا واالنشغال بها ومع أهلها، والعمل الذی وجهك له 
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بالهمة والجد بعد استيقاظك من الغفلة، والورقة التي فيها حرف نون تشير إلى قوله 

 .(1)م ا أ نت  بِنِعْم ةِ ر بِّك  بِم جْنُون  *ن و الْق ل مِ و م ا ي سْطُرُون  تعالى: 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1101شعبان الخير والبركة/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

 نمايم! در اين رؤيا، درختياز خداوند برای شما توفيق و حسن عاقبت مسئلت مي

آن  ای، يعنياز خواب شنيدهچه قبل ای، اشاره است به آنآن خوابيده كه شما زير

باشد. مي  و آل محمد اركه كه در قرآن است كه همان درخت محمدمب شجرة

 ای از اوليای الهي است زيرا در رؤياای، يك انسان باتقوا و وليشخصي كه ديده

كه تو را دستور داده است كه از خواب بيدار شوی، محاسن، به دين اشاره دارد.  اين

يعني حق را نصرت دهي و از غفلت دنيا و مشغول گشتن به دنيا و اهل آن بيدار 

م آن ابا بلندهمتي و جديت به انج اهللشاءإنشوی، و كاری كه به شما سپرده است 

رف نون حكه از خواب بيدار و هوشيار شدی! برگي كه يابي؛ پس از اينتوفيق مي

ن و الْق ل مِ و م ا بر آن نوشته شده بود، اشاره به اين سخن خدای متعال دارد: 

نويسند*  چه مي)نون، سوگند به قلم و آن (2)م ا أ نت  بِنِعْم ةِ ر بِّك  بِم جْنُون  * ي سْطُرُون 

 كه تو به فضل پروردگارت، ديوانه نيستي(.
                                                           

 .2 – 1القلم:  -1

 .2و  1 :قلم - 2
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                    و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.                                                                                         
 احمدالحسن

 هـ.ق. 1101شعبان الخير و البركة / 

* * * 

 گاو و گوسفند ذبح شده :69پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل   

 صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً. اللهم

 السالم عليكم و رحمة اهلل.

به صاحب عصر و زمان حجت بن الحسن كه سالم و صلوات خداوند بر او، 

های بابت مصيبت احمدالحسنپدرانش و فرزندان پاكش باد و به سرور و مواليم 

 گوييم. انا هلل و انا اليه راجعون.مان تسليت و تعزيت ميمظلومه سيدة

كردم و در خواب ديدم گويي در من بيش از ده سال قبل در بغداد زندگي مي

د گاوها و گوسفندها ذبح شده بودنام، تك و تنها در تاريكي بودم. زندگي منطقة

يك جوان مو بور كه ها جاری بود. در آنجا شان مثل رودخانه در خيابانو خون

خواست خود را به من برساند. دويد و ميرنگ داشت پشت سرم مي چشماني آبي

ديدم آخر خيابان بسته است و  وارد خيابان دوم دويدم، ميمن به هر طرف كه مي

ها مملو از خون گوسفندها و گاوهای ذبح شده بود. خيلي خيابان همةشدم. مي

پس از آن صدايي از آسمان شنيدم كه به من گفت: )ای  ..خيلي خسته شده بودم.

زن( برو پشت سر فاطمه. در خواب مادر دوستم را كه اسمش فاطمه بود ديدم. من 
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پشت سرش رفتم و او بازوانش را برای محافظت از من باز كرد. در همين هنگام 

وانست تاين جوان ايستاد و گويي مانعي شفاف ميان او و مادر دوستم بود كه نمي

  از آن عبور كند و چندين متر دورتر متوقف شد.

خواب ديگری در همان ايام ديدم. گويي من خوابيده بودم و صدايي از آسمان 

در  ای. من خودم را پناه گرفتهشنيدم كه به من گفت: تو در آغوش فاطمه خوابيده

 آغوش همان زن يافتم.

خواهم ولي از وقتي كه ميسرور و مواليم! از اين كه مطلب طول كشيد عذر 

و از  دعوت را شنيدم و به آن ملحق شدم، الحمد هلل از خدا و صاحب الزمان 

ن د؛ اما مشما كه روحم فدای شما باد، التماس دعا دارم كه مرا جزو انصار بپذيري

كه به دعوت ام. قبل از اينديگر خوابي نديده  اطهار پس از پيوستن به ائمة

ن ام، آيا اياند ولي خودم خوابي نديدهمن خوابي ديده دربارةبپيوندم، ديگران 

كنم ائمه كه روحم فدای آنها باشد، از من دلخورند و به معنايي دارد؟ احساس مي

 آيند.ديدن من نمي

 طلبم و بابتسرور و مواليم! در پايان، از طول كشيدن مطلب از شما پوزش مي

كنم و از خداوند سبحان مغفرت ميتقصير و كوتاهي از خدای سبحان طلب 

خواهم كه شما را در زمين تمكين دهد و در رحمت خويش غرقه سازد و در مي

كار شما و برادران اسيرم گشايشي به وجود آورد، و شما را در منزل دوست و 

 سكونت دهد.   جدت پيامبر خدا

                              السالم عليكم و رحمة اهلل.
 فرستنده: ت.ر ـ فنالند

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

األبقار واألغنام المذبوحة هي ما ترينه ورأيته يحصل في العراق في السنوات السابقة، 

اإللهي الحق، فالرؤيا في وقتها هو التحاقك بالدين  وذهابك في حضن فاطمة 

 بيان لما يحصل لك في المستقبل وقد حصل لك بفضل اهلل عليك.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 احمدالحسن

 هـ 1101منتصف شعبان/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

ه ای كبيني و ديدهگاوها و گوسفندان ذبح شده همان چيزی است كه شما مي

يعني  های گذشته در عراق روی داده است؛ و رفتنت به آغوش فاطمه سال

در زمان خودش بيانگر چيزی است كه در آينده  رؤياپيوستن شما به دين حق الهي. 

دهد، و به فضلي كه خداوند بر شما دارد، اين رويداد برای شما برای شما روی مي

 اتفاق افتاده است. 

                                                      و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1101نيمه شعبان / 

* * * 



  ......................... 349انتشارات انصار امام مهدی 

 لباس و ژاکت :73پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل   

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. 

، ای سرور و موال و پدرم، ای معدن علم و جايگاه رسالت، ای قائم آل محمد 

خواهم، موالی من. از شما خواهش شوم عذر ميكه باعث آزردگي شما مياين از

ترس زيادی از اين ؛ كنم كه هرگز مرا به حال خودم وامگذاری. به خدا سوگندمي

 دارم كه مبادا شما را ترک كرده و كمك نكنم. 

كنم مرا به حال خودم رها مكن. ای نور! و چگونه از سرورم! از تو خواهش مي

ام رهايي يابم مگر به نور تو ای سرورم! خداوند مرا به طور دايم تا ابد با ريكيتا

 شما قرار دهد و هرگز از شما جدا نسازد تا نفسم بند بيايد، ای پروردگار من!

 موال و پدر بزرگوارم، من مدتي قبل اين رؤيا را ديدم:

دم. اين كردر رؤيا ديدم گويي من با شما پدرم، به شهر ديگری پياده مسافرت مي

اغذ كه سفر كنم به جايي رفتم تا كداشت و من قبل از اينكيلومتر فاصله  13شهر 

بخرم تا خودم را با آن بپوشانم. رنگ كاغذها به رنگ پرتقالي و زرد بود. رنگ 

من  و بخرند ولي رنگ پرتقالي كمياب بود توانستند آنها رازرد زياد بود و همه مي

نيز  دانم چطور توانستم با كاغذ زرد وخواستم خودم را با پرتقالي بپوشانم. نميمي

 با كاغذ پرتقالي عبور كنم و خانم فروشنده مرا نديد.
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ها سپس در خواب ديدم كه ما در راه بوديم و من يك ژاكت خيلي گرم مثل همان

د به تن كرده بودم. اين ژاكت مرا پوشانده بود ولي به پايم پوشنكه در زمستان مي

رسيد و مقداری تنگ بود داشتم و چيزی كه با شلواری كه به نصف ساق پايم مي

آن خودم را بپوشانم در اختيار نداشتم. شما پدرم در وسط راه به من گفتي: آيا به 

و به شما  ريه كردمتو نگفتم خودت را بپوشان، يا چيزی شبيه آن. من شروع به گ

گفتم مرا ببخش. خم شدم و دست شما را بوسيدم و شما كه جانم و همه چيز مي

 شد.فدايتان باد، مرا ترک كردی و بوی بسيار خوش مشك از آن پخش مي

  سالم بر شما و بر خاندان طيب و طاهر تو و رحمة اهلل و بركاته.
 ielhassaniفرستنده:        

 الرحمن الرحيمبسم اهلل  الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، المالبس تشير إلى تقوى اإلنسان ومدى التجائه إلى اهلل وعبادته 

 يُو ارِی س وْء اتِكُمْ ي ا ب نِي آد م  ق دْ أ نز لْن ا ع ل يْكُمْ لِب اساً وتوكله عليه سبحانه وتعالى، 

 .(1)و رِيشاً و لِب اسُ التَّقْو ى  ذ لِك  خ يْرٌ ذ لِك  مِنْ آي اتِ اللّهِ ل ع لَّهُمْ ي ذَّكَّرُون 

ورؤياک فيها إرشاد لك أن تلجئي إلى اهلل سبحانه وتعالى بالعبادة واإلخالص 

 واغتنمي األيام المباركة في شعبان ورمضان، وفقك اهلل لكل خير.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 احمدالحسن

                                                           

 .22األعراف:  -1
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 هـ 1101منتصف شعبان/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! لباس، به تقوای آدمي و مقدار پناه 

ي ا ب نِي آد م  آوردن او به خدا و عبادت و توكل او بر خدای سبحان اشاره دارد. 

نْ مِ ق دْ أ نْز لْن ا ع ل يْكُمْ لِب اسًا يُو ارِی س وْآتِكُمْ و رِيشًا و لِب اسُ التَّقْو ى ذ لِك  خ يْرٌ ذ لِك 

ای فرستاديم تا )ای فرزندان آدم برای شما جامه آي اتِ اللَّهِ ل ع لَّهُمْ ي ذَّكَّرُون  

ر است ای بهتپرهيزگاری از هر جامه گاهتان را بپوشد، و نيز جامة زينت و جامةشرم

 و اين يكي از آيات خدا است، باشد كه پند گيريد(.

كه با عبادت و اخالص، به خدای شما اندرزی برای شما است به اين اين خواب

سبحان پناه بری و ايام مبارک شعبان و رمضان را مغتنم شماری. خداوند شما را بر 

 هر خيری موفق بگرداند!

                                       و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1101نيمه شعبان / 

*** 

 مششیر با نربد و کنیسه در خواندن مناز: 74پرسش 

 السالم عليكم 
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كه تفسيرهای شما بر رؤياها را خداوند شما را حفظ كند. پس از آناحمد سيد 

 ايندةا تفسير نماييد شايد كه گشر رؤيامطالعه كردم، به شما اطمينان نمودم كه اين 

 خيری باشد.

كردند يهوديان بود و آنها در آن عبادت مي به متعلقخودم را در مسجدی كه 

ديدم. يهوديان اين مسجد را تبديل به معبدی برای خود كرده بودند ولي با اين 

دادند در آن نماز بخوانند. خودم را ديدم كه در آنجا حال به مسلمانان اجازه مي

 ه كارمان تمامكخواند ولي پس از اينهم خطبه مي خواندم و سخنراننماز جمعه مي

ای با حضور خاخام خواندند شد و نماز خوانديم، آنها وارد محراب شدند و خطبه

كه در آن از مظلوميت يهود در اين كشور يعني مراكش، سخن گفتند. خاخام 

و  ييدلي هيچ كس به جز پيروانش او را تأكرد وكراماتي برای مردم ظاهر مي

دم و ديدم كه بعضي از كارگزاران كردند. سپس از مسجد خارج شتصديق نمي

ها بيرون آمدند و جنگ كنند. يهودیهايي از مسجد را تعمير ميقسمت ،مسلمان

سختي با آنها كردند كه در آن شمشيرها و سواركاران به كار گرفته شد. يهوديان 

 شان را جشن بگيرند.به مسجد برگشتند تا پيروزی

م برسانيد تا او براي احمدالحسنبه سيد  كنم آن رااين خواب من بود و خواهش مي

   تفسير كند.
 مراكش –فرستنده: محمد ابوبهاء 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.
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نت رؤياک، وهذا أوفقك اهلل لكل خير، اليهود ال يصلّون الجمعة كما هو األمر في 

تعلمه، فالمراد باليهود في هذا الزمان هم بعض المسلمين سنة وشيعة وبالخصوص 

وا ينتظرون ؛ ألن اليهود كانالسالمي عليهعة أشباه اليهود في زمن بعث عيسبعض الشي

الشيعة  والمسلمون وبالخصوص ،السالمعليهفلما جاءهم كفروا به  ،السالمعليهعيسى 

  اهللرسولفلما جاءهم اليوم كفروا به رغم أن  ،السالمعليهينتظرون المهدی 

  اهللرسولأوصوا به وسموه ووصفوه ووصفوا زمانه، ورغم أن  واألئمة 

 حثّوا المسلمين على اإليمان به ونصرته. واألئمة 

، إشارة إلى المناظرة والكالم العقائدیوبالنسبة للقتال بالسيوف واألسلحة، فهو 

والمسلمون في الرؤيا إشارة إلى أهل الحق من أتباع الدين اإللهي الحق وهم الفرقة 

 الناجية الذين يتبعون حجة اهلل في زمانهم.

والرؤيا هي حدث يحصل أمامك وبين يديك وأنت فقط تحتاج لالنتباه قليالً 

 هلل لك، وفقك اهلل.لتميزه، فالرؤيا هي إخبار غيبي من ا

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 احمدالحسن

 هـ 1101منتصف شعبان/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل   پاسخ:

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

ونه گخوانند آننماز نمييهوديان جمعه خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! 

داني. منظور از يهود در اين كه در خواب شما بوده است، و شما اين مطلب را مي

زمان، گروهي از مسلمانان سني و شيعه و به خصوص شيعيان شبيه به يهود در زمان 
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بودند ولي وقتي   هستند زيرا يهوديان، منتظر عيسي  بعثت حضرت عيسي

هستند   مسلمانان و به خصوص شيعيان، منتظر مهدی آمد به او كفر ورزيدند.

  ولي وقتي امروز به سويشان آمد به او كافر شدند، با اين وجود كه پيامبر خدا

نسبت به او سفارش كرده، او را نام برده و خودش و روزگارش را   و ائمه

مسلمانان را به   و ائمه  اند؛ و با وجودی كه پيامبر خداتوصيف كرده

 اند.رويدن به او و ياری كردنش تشويق نمودهگ

ای دارد به مناظرات و در خصوص نبرد با شمشيرها و تسليحات جنگي، اشاره

ن از پيروان ديای است به اهل حق مباحثات عقيدتي. در اين رؤيا، مسلمانان اشاره

يافته( هستند و از حجت خدا در زمانشان )گروه نجات« ناجيه فرقة»حق الهي كه 

 كنند.پيروی مي

ما افتد و شاين رؤيا در واقع رويدادهايي است كه جلو و پيش روی شما اتفاق مي

ؤيا يز دهي و بشناسي. اين رفقط به مقدار كمي توجه و دقت نياز داری تا آن را تمي

 خداوند توفيقت دهد! خبار غيبي از جانب خدا برای شما است.ا

                                       و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1101نيمه شعبان / 

* * * 
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 آمسان در نورانی اسامی و خواندن قرآن: 73پرسش 

خواندم كه ناگهان در خواب ديدم كه در زميني واقع در خارج از شهر، قرآن مي

در آسمان درخشيد. من ترسيدم چون چيزی غيرطبيعي و خوفناک بود.  نوری

 لحظاتي بعد خطوط نوراني تبديل به كلماتي شد. من از آنها اسم حضرت محمد

  و علي و فاطمه و بسياری از آل البيت  .و اصحاب پيامبر را توانستم بخوانم

بود. اين اسامي  حتي در آن اسم عمر و ابوبكر و بالل و افراد زياد ديگری هم

 آسمان را پر كرده بود. ناگهان مادرم مرا از خواب بيدار كرد.

تفسير اين رؤيا چيست، خدواند به شما جزای خير عطا فرمايد! درضمن متذكر 

        ام.شوم در روز دوشنبه اين خواب را ديدهمي
 فرستنده: نور ـ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب 

 تسليماً.

معنى الرؤيا هو وجود رسالة جديدة من السماء وهي مشابهة تماماً لرسالة الرسول 

 وللرساالت اإللهية السابقة وهذه هي رسالة المهدی.  محمد 

ماء هم عبارة عن ومعنى البريق أی نور هداية من السماء أی رسالة إلهية، واألس

األشخاص الذين يكونون فيها، وهي رسالة كسابقاتها من الرساالت؛ كما كان مع 

أصحاب وأهل بيت ومنهم من آمن به ومنهم من يخلفه ومنهم  محمد  اهللرسول

من نافق بعده أو أثناء رسالته، كذا في رسالة المهدی، فكما كان مع موسى سامری، 
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يوجد شبيه السامری وأعوانه، وكذا مع  ومع عيسى يهوذا، فكذا مع محمد 

 المهدی يكون هناک سامری وأعوانه، سنة اهلل ولن تجد لسنة اهلل تبديالً.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و و الحمد هلل رب العالمين، و 

 سلم تسليماً. 

اين رؤيا به معنای وجود رسالت و پيامي جديد از آسمان است، كه كامالً مشابه 

باشد، و اين رسالتِ مهدی و رساالت الهي پيشين مي  رسالت حضرت محمد

 است.

هي است. اسامي هم ال نور هم به معنای نور هدايت از آسمان يعني پيام و رسالت

همانند ديگر است كه در آن رسالت هستند. اين رسالت عبارت از كساني 

  طور كه با پيامبر خدا حضرت محمدآن است. همانهای پيشتر از رسالت

آنها كساني بودند كه به او ايمان آوردند و  بودند و از زمرة بيتاهلاصحاب و 

ش، رخي نيز پس از او يا به هنگام رسالتكساني كه با حضرت مخالفت ورزيدند و ب

 طور كه باگونه است. همانند، در مورد رسالت مهدی نيز هميننفاق پيشه نمود

نيز شبيه   يهودا، با حضرت محمد سامری بود، و با عيسي  موسي 

نيز كساني همچون سامری و ياران او هستند،   سامری و ياران او بودند. با مهدی

تجد لسنة اهلل تبديال سنة اهلل ولن  سنت خداوند است و در سنت خدا تغييری(

 نخواهي يافت(.
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      و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 اژدها: 73پرسش 

سرورم! من در خواب، يكي از نزديكانم، پسر عموی پدرم را ديدم و گويي من با  

او ايستاده بودم و دو اژدها كه به هم چسبيده بودند به ما نزديك شدند. يكي از 

دانستم گرفت و گويي من ميگرفت و از آن يكي پيشي ميآنها سرش را جلو مي

ر و بايد از آنها پناه گرفت و بر حذشوند كه اين دو به اين صورت نگه داشته نمي

كي از آنها گير كرد و اين دو اژدها را روی من انداخت. يبود. ناگهان او مرا غافل

من به  ستت مرا گاز گرفت و دو سوراخ در انگشت ش هايي از انگشت ش سقسمت

وجود آورد و باالی اين دو سوراخ كه جای دندان دو اژدها بود، رد خون باقي 

 بود. تفسير آن چيست؟ خداوند توفيقتان دهد!مانده 
 فرستنده: عامر العامری ـ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

الثعبان عدو، وبما أنه لدغك فيعني أنه يسبب لك أذى، وهذا العدو يأتيك عن 

 يق هذا الشخص الذی رأيته في الرؤيا.طر

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



 (...تفسیر خواب صادقه )سیدامحداحلسن.................. 332

 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

نيش زده است يعني باعث اذيت و آزار  اژدها، دشمن است و از آنجا كه او تو را

ای به سراغ شما شود. اين دشمن از طريق شخصي كه در خواب ديدهشما مي

 آيد.مي

                                   و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 ماه :74پرسش 

رفتم و ناگهان در خواب ديدم كه من در مسيری راه مي دو ماه قبل .خيرشب به 

بازويم  ايستادم. او« از خوابت بيدار شو ای ديما»گفت: مقابل يك مرد كه به من مي

ن من سني هستند ولي م شوم كه تمام خانوادة. متذكر ميرا گرفت و مرا تكان داد

شوم. از يكي از دوستانم پرسيدم و او گفت اين هشداری با اديان، قانع و مجاب نمي

پيمايي. اين خواب دو بار برايم تكرار است برای تو در خصوص راهي كه آن را مي

گويد اين را بگير و ابالغ آورد و ميشد و در هر دفعه )آن مرد( پيامي برايم مي

كنم و از ترس او با وحشت از خواب بيدار را جلوی او پاره مي كن. من پيام
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الهي  ةام كه اين يك معجزام و قانع شدهشوم. اكنون شروع به قرائت قرآن كردهمي

 دارد.مي قبلي به گريه وا آيةاست و هر آيه مرا بيشتر از 

ي ولي صبح امروز خودم را در ماه ديدم، وحشت كردم و هراسان شدم. زن زيباي

دستم را گرفت و چند نفر را به من معرفي كرد و به من گفت: اينها قوم تو هستند، 

اينها قوم تو هستند، اينها قوم تو هستند، پيام را بين اينها منتشر كن. آيا اين دليلي 

  است بر اين كه من با مهدی ارتباطي دارم؟
 فرستنده: ديما ــ عربستان سعودی

 الرحيمبسم اهلل الرحمن  الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

القمر هو الوصي المهدی من آل محمد، ومعنى رؤياک؛ نعم أن يكون لك شأن 

في دعوة المهدی والتبليغ عنها، هذا إذا اخترت أنت هذا األمر، فالرؤيا بشرى لك 

 مل في سبيل اهلل وفي طريق المهدی.وتحريض من اهلل لك على الع

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 پاسخ:

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 
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معنای رؤيای شما اين است كه است، و   ماه، همان وصي مهدی از آل محمد

آری، شما را با دعوت مهدی و تبليغ آن كاری است. اين در صورتي است كه شما 

اين امر را انتخاب كني. اين خواب بشارتي برای شما و تشويق و ترغيبي از سوی 

 خدا برای شما جهت عمل در راه خدا و در راه مهدی است.

                    و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 آب، شنا، استخر و دریا :75پرسش 

بينم كه دائماً در آب مشغول شنا هستم، گاهي در آب دريا و گاهي خودم را مي 

  اوقات در استخر.
 فرستنده: زهرا اسدی ـ عراق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب 

 تسليماً.

 السباحة في الماء الصافي النقي وبراحة يعني قراءة وتعلم العلم اإللهي الحق.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 
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 الرحيم الرحمنبسم اهلل   پاسخ:

العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و و الحمد هلل رب 

 سلم تسليماً.  

شنا كردن در آب پاكيزه و خالص و با آسودگي، يعني قرائت و فراگيری علم حق 

 الهي.

                                           و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 تاریکی نور و باغ: 77پرسش 

 سالم بر امام و آل البيت 

سرورم! پس از آن كه دو ركعت نماز شب خواندم و اين آيه را قرائت كردم: 

...ُإِنَّم ا و لِيُّكُمُ اللّه(1) رؤيايي ديدم. ...(ز اين نيست كه دوست شما خدا است)ج ،

در خواب ديدم كه من در جای تاريكي بودم. ناگهان نوری ظاهر شد و شنيدم 

گفت: اين امام است، از او پيروی كن. خواستم به او ملحق شوم ولي او كسي مي

دا كردم و او را نرفت و من با وجود خستگي، تالش ميزيادی از من مي فاصلةبا 

سرسبز ايستاد و لبخند زد. سپس از خواب بيدار  دادم. او ناگهان كنار يك باغمي

    شدم.... تفسير آن چيست؟
 فرستنده: منال ـ يمن

                                                           

 .00المائدة:  -1
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

المهدی من آل محمد الرؤيا واضحة وفقك اهلل لكل خير؛ وهي أنك وصلت إلى 

الذی هو نور في ظلمة هذه الدنيا، والروضة الخضراء هي الكتب والعلم الذی يظهره 

المهدی، وهو بالنسبة لك يمثل الموقع االلكتروني الذی دخلت فيه ووجدت فيه 

 الكتب والعلم، وفقك اهلل وسددک لكل خير. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102م/ محرم الحرا

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! رؤيا واضح است؛ شما به مهدی از آل 

لمي ها و عای. باغ سرسبز هم كتابمحمد كه نوری است در ظلمات اين دنيا رسيده

سازد، كه در خصوص شما عبارت است از همان سايت است كه مهدی آشكار مي

ا ای. خداوند شما رآن يافته ای و كتب و علم را درالكترونيكي كه وارد آن شده

 به هر خيری توفيق دهد و تسديد فرمايد! 

                                                          و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 
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  سپاه، انصار و پرچم :77پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل 

 سرور و مواليم، السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

دا امام ام: در ابتمايلم تفسير خوابي را بدانم كه وقتي در مشهد مقدس بودم ديده

يا من »پرچمي در دستش داشت كه روی آن نوشته شده بود   احمدالحسن

نيز ار او . كنشود()ای كسي كه جز او كس ديگری پرستش نمي« اليُعبد احد سواه

 )ای« يا لثارات الحسين»هايي كه رويشان چهار تن از انصار بودند كه پرچم

اين افراد يك نور  ردند. از چهرةكخونخواهان حسين( نوشته شده بود حمل مي

شد. پشت سر اينها، باقي انصار و همچنين زنان انصار بودند بسيار قوی خارج مي

كردند. ما راه وشته بود حمل مين« هو»هايي كه در داخلش كه آنها نيز پرچم

ك كه به بيابان رسيديم. يكردند تا اينان، ما را تماشا ميمرفتيم و مردم اطرافمي

دانم چه كسي بود، جلوی ما رو كه عمامه داشت و عصباني بود ولي نميمرد زشت

 آمد. رؤيا تمام شد.

            با تشكر.
 فرستنده: زهرا ـ كويت

 الرحمن الرحيمبسم اهلل  الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.
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أسأل اهلل أن يوفقك لكل خير، رؤياک واضحة بأنكم األنصار تمثّلون الحق 

، وتواجهون الدجال أخزاه اهلل، والذی يأتي باسم الدين اهللشاءإنوتشهدون للحق 

 ويلبس العمامة.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

از خداوند مسئلت دارم كه شما را بر هر خيری موفق بگرداند! رؤيای شما واضح 

با دجال  ، واهللشاءإندهيد است؛ شما انصار، بيانگر حق هستيد و بر حق گواهي مي

يد آشويد. او كسي است كه به اسم دين ميرو ميرؤياكه خداوند خوارش كند، 

 كند.و عمامه به سر مي

    رحمة اهلل و بركاتهو السالم عليكم و 
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 
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 ابلیس :72پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل   

 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً. 

 سرور و مواليم! السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

من به فضل و رحمت خداوند، جزو انصار و پيروان شما هستم. ای موالی من! شما 

تان نور است، از شما سخني نور خدا در زمينش هستيد، از اصالب نوريد و سخنان

 دلم نوراني گردد. اهللشاءإنخواهم كه دلم به آن آرام گيرد و مي

رؤيا ديدم كه روی تخت  سؤال دوم: قبل از آن كه تسليم دعوت شما شوم، در عالم

به پهلوی راستم دراز كشيده بودم. ناگهان احساس كردم ابليس كه خدا لعنتش 

توانستم او را ببينم. وی دستش را از كند، پشت سرم ايستاده است ولي من نمي

ام كرد و از جلو بيرون آورد، به طوری كه دست آن لعين را حس پشت وارد سينه

 داد كه آن برگه را بخوانم. منی بود و به من دستور مياكردم. در دستش برگهمي

به شدت مخالفت كردم ولي او خيلي به من فشار آورد و چندين و چند بار به من 

كردم كه برگه را بخوانم. سپس شروع به خواندن دستور داد. هر دفعه من قبول نمي

اينها  ةهمت و با آياتي از قرآن كريم كردم و ناگهان او دستش را بيرون آورد و رف

 كنيد تفسير اين رؤيا را بيان نماييد؟اش را نديدم. آيا لطف ميمن چهره

سرورم! از شما ملتمس دعا هستم به ثبات قلبم و ثبات فرزندانم بر دين محمد و آل 

را به   طور كه شما به آن رضايت داريد. لطف كنيد و جواب اماممحمد، آن

 .برسانيدمن 

 رحمة اهلل و بركاته. و السالم عليكم و
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 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً. 
 فرستنده: ناصره آل محمد ـ امارات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

كل خير، الرؤيا واضحة وهي أنّ إبليس أخزاه اهلل حاول أسأل اهلل أن يوفقك ل

إبعادک عن الحق ومنعك من اتباع الحق، ليس فقط بالوسوسة بل بواسطة جنده من 

اإلنس أخزاهم اهلل الذين يحاولون إضالل الناس ويحاولون إبعادهم عن دعوة الحق 

ي هذه لعلم فبالشبهات واإلشكاالت الباطلة، ولكنك قرأت الحق وعلم الحق وهو ا

وقد أراک اهلل في الرؤيا أنه قرآن أی مثل القرآن   اهللرسولالدعوة ووصية 

بمعنى أنه هدى لك وحصن يحصنك من إبليس وجنده من اإلنس والجن 

 وشبهاتهم، وفقك اهلل وسدد خطاک.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

از خداوند مسئلت دارم كه شما را بر هر خيری موفق بگرداند! رؤيای شما واضح 

سعي كرده است تو را از حق دور كند و از  –خداوند خوارش كندــاست؛ ابليس 

ها از بدارد، نه فقط با وسوسه كردن بلكه از طريق لشكرش از انسانپيروی حق ب
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اند و ؛ همان كساني كه به دنبال گمراه كردن مردم–خداوند خوارشان كندــ

كوشند با القای شبهات و اشكاالت باطل، آنها را از دعوت حق دور كنند؛ ولي مي

كه در اين دعوت و شما حق را و علم حق را خواندی و اين همان علمي است 

وصيت پيامبر خدا موجود است. خداوند در رؤيا به شما نمود كه او قرآن است 

يعني نظير قرآن، به اين معنا كه هدايتي برای شما است و دژی است كه شما را از 

نمايد. خداوند شما را ابليس و ارتش انس و جن او و از شبهات آنها محافظت مي

 توفيق دهد و تسديد نمايد!

                                        و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 بیماری و اسب :79پرسش 

 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. 

استاد ارجمند، رؤيايي دارم و به تفسيری درست و قانع كننده نياز دارم. خداوند به 

 شما جزای خير دهد!

توانم حرف بزنم و تكان بخورم. بعد از آن خواب ديدم گويي بيمار هستم و نمي

دوستانم مرا نزد پزشك بردند و وقتي به آنجا رسيدم در سالن انتظار نشستم و خيلي 

ی را ديدم كه دوم. وقتي باال رفتم دكتر . سپس گفتند: بفرما برو به طبقةمنتظر شدم

ه به تن كرده بود. آنجا درمانگاه دار بود و دشداشون داشت و ريشگمای گندچهره
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نبود بلكه سالن بزرگي بود و يكي از صالحين در آنجا جايگاهي داشت. چند دقيقه 

من جا خوردم و از پزشك سؤال  بعد يك اسب سفيد از آن جايگاه بيرون آمد.

فت: پزشك گ كردم. وی گفت: اين اسب در اين جايگاه قرار داشته است. سپس

زنم تا بتواني حرف بزني و راه بروی و از مرض بهبودی پيدا يك آمپول به شما مي

اد. و گفت: به شما قرص خواهم د كردميترسم. تبسكني. گفتم: من از آمپول مي

توانستم سخني بگويم و نه راه بروم و بعد از آن، حرف زدم و راه رفتم و من نه مي

به خانه عزيمت كردم. در راه به ياد دوستانم افتادم و برگشتم و به آنها گفتم: معاينه 

گفتند: پنجاه كرون. تعجب كردم چون در اينجا )سوئد(  پزشك چقدر شد؟

 است كه حداقل پانصد كرون است و پس از آن رفتم.معروف 

     الحمد هلل رب العالمين.
 فرستنده: حسين موسوی ـ سوئد     

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، معنى أنك مريض أی مريض روحياً؛ أی أنك لم تكن على 

الهدى، وأصدقاؤک أخذوک للطبيب أی شخص عرَّفك بدعوة الحق دعوة 

المهدی، والدواء هو العلم والمعرفة، والمستشفى أو المقام الذی رأيته هو موقع من 

ت تيجة الرؤيا أنك شفيمواقع الدعوة أو غرفة )البالتوک(، والحصان هو إنسان، ون

تهتدی إلى دعوة الحق وتنصر المهدی، وفقك اهلل وسدد  اهللشاءإنأی أنك 

 خطاک.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

* * * 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و المهديين و  و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة

 سلم تسليماً. 

ت كه شما بيمار هستي اين اسهر خيری موفق بگرداند! معنای اينخداوند شما را بر 

ما را ای و دوستانت شكه به بيماری روحي دچار هستي، يعني شما بر هدايت نبوده

نزد پزشك يعني كسي كه شما را با دعوت حق يعني دعوت مهدی آشنا كرده 

ای دارو نيز همان علم و معرفت است. بيمارستان يا جايگاهي كه ديدهاند. بود، برده

 گو )پالتاک( است.وهای دعوت تاالر گفتنيز سايتي از جمله سايت

به  اهللشاءنإای اين است كه شما رؤيا كه شما شفا يافته نتيجةاسب نيز انسان است. 

كني. خداوند شما را توفيق دهد شوی و مهدی را نصرت ميدعوت حق هدايت مي

 تان را استوار سازد!هایو گام

                                                          و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
   احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 
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 و خواندن سورۀ بقره  دیدن امام مهدی :23پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل   

 و درود خدا بر برترين خاليق محمد و بر خاندان طيب و طاهر او.

  بقره و دعای امام حسن سورةروزی از روزها كمي از نماز شب را خواندم و 

جا آوردم و خوابيدم. در خواب شخصي  و نماز صبح را به را نيز خواندم، سپس نافله

پوشاند. از او گذاشت كه گردنش را مياش را بر سرش ميرا ديدم كه عمامه

پرسيدم: آيا تو مهدی هستي؟ به من گفت: آری من مهدی هستم. سپس به من 

گفت: شهادت بده. من نيز فوراً شهادت دادم. او جلو رفت و جلوی من نشست و 

خواندم. در حين تالوت در مورد برخي بقره را مي سورةمن پشت سر او نشستم و 

كردم و آيه را تكرار كردم ولي درستش آيات شك كردم و من آنجا توقف مي

كمي از سمت چپ به من التفات نمود و من آيه را   را نفهميدم. تا اين كه امام

 ه.  به ياد آوردم. از خواب بيدار شدم. و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركات

لطفاً تفسير را برايم بفرستيد. خداوند از جانب من جزای خير به شما دهد! و درود 

 و سالم بر پيامبرمان، پيامبر رحمت و بر آل طيب و طاهر او، ائمه و مهديين!

 والسالم.
 مراكش -فرستنده: ابو عبدالجبار 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم  والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل

 تسليماً.
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وفقك اهلل لكل خير، أسأل اهلل لك خير الخير رضاه سبحانه والجنة، وأن يجنبك 

 اهلل شر الشر سخطه والنار.

معنى رؤياک أنك تهتدی إلى الحق بفضل اهلل عليك وتكون من أنصار المهدی 

أل لتي اشتبهت عليك فهي آية الكرسي، وأس، وأما اآليات من سورة البقرة ااهللشاءإن

 اهلل أن يوفقك ويسدد خطاک.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

خداوند در هر كار خيری توفيقت دهد! از خداوند سبحان برايت طلب بهترين خير 

نمايم و شرترين شرها، خشم و آتش را از تو دور نمايد. معنای رؤيای و بهشت مي

 شوی و از انصارشما اين است كه به فضل خداوند بر تو، شما به حق هدايت مي

بقره كه در مورد آنها شك داشتي،  سورة. اما آن آيات اهللشاءإنگردی مهدی مي

هايت آيت الكرسي بوده است. از خداوند مسئلت دارم كه شما را موفق بدارد و گام

 را استوار سازد!

                                و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 
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 قرب پدرم :24پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل   

 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً.

 سرور و مواليم يماني آل محمد! السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

چند ماه پيش پدرم )ره( به رحمت ايزدی پيوست. وقتي او در حال احتضار بود من 

نمودم و او هر چند حال بسيار بدی داشت ولي به من دعوت مبارک را بر او مطرح 

گفت: اين همان حق است، اين همان حق است. شكر خدا او كرد و ميگوش مي

به دعوت حق ايمان آورد و غسل توبه نمود. پس از دو روز به رحمت ايزدی 

 فرةس. از جمله: ديدم ما بر ديديمپيوست. پس از وفاتش در عالم رؤيا زياد او را مي

ايم و پدرم و چند تن از انصار هم هستند. پدرم از امام نشسته احمد غذای سيد 

گونه كه شما فهميدی گفت: پناه بر خدا! آن سؤالي پرسيد. سيد  احمد 

نيست بلكه پروردگار تو به كوه )جبل( وحي فرمود و به او گفت چنين و چنان 

الب. انصار طبنويس. پدرم گفت: آقای ما! تو كوه خدا هستي و من كوه علي بن ابي

ا باشد طالب بين مكني كوه علي بن ابيخنديدند و پدرم گفت: آقای ما! گمان مي

م، به خدا سوگند هرگز چنين نخواهد بود. و منظورش تشبيه و من او را ياری نرسان

 بود.  به كوه علي  احمدسيد 

آيا امكان دارد اين رؤيا را برای ما تفسير بفرماييد؟ خداوند شما را حفظ فرمايد و 

 گران شما قرار دهد به حق محمد و آل محمد.ما را از خادمان و ياری

ان كنم و قبر ايشدر رؤيايي ديگر، خواب ديدم گويي من قبر پدرم را زيارت مي

ه كنند. يك زن نيز بود كگويي مقام و زيارتگاهي است كه مردم آن را زيارت مي
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انداخت. با خودم گفتم: مستجاب نوشت و آن را بر روی قبر ميحاجتش را مي

مويم كنار قبر بود؛ گريه است. ع احمد شدن اين حاجت به فضل و بركت امام 

 .ترسيدكه او از مرگ ميشود؛ در حاليميوضع من چگونه  گفت:كرد و ميمي

 . لطفاً بر ما لطفكرديم نيخواهم كه مطلب را بر شما طوالاز وليّ خدا معذرت مي

كن و با دعا و مغفرت ما را صدقه بده؛ خداوند شما را برترين پاداش عطا نمايد و 

 آل بيت طيب و طاهر او، ائمه و مهديين ما را با شما محشور فرمايد.به حق محمد و 

  و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 فرستنده: هالل السويفي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، والحمد هلل الذی منَّ على أبيك بنعمة اإليمان وتوفاه وختم له 

فضل بأنه في خير وإلى خير بفضل اهلل وب اهللشاءإنعلى خير، والرؤيا هي مبشرة لكم 

 إيمانه بالحق وبالمهدی، والحمد هلل رب العالمين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102الحرام/ محرم 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  
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خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! و سپاس خدايي را كه به نعمت ايمان 

اين  اهللشاءإنبر پدرت منت گذاشت و او را ميراند و عاقبتش را ختم به خير نمود. 

كه او به ك ر م خدا و به لطف گرويدن او )پدرت( رؤيا بشارتي برای شما است به اين

 خير است.به حق و مهدی، در خير و به سوی 

و الحمد هلل رب العالمين. و السالم عليكم و رحمة اهلل و  

                                                                              بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 جویی از خواهر یکی از ساداتکام :23پرسش 

كردم جويي ميسرورم! درخواب ديدم كه از خواهر يكي از سادات معروف كام 

و آن سيد با ما ايستاده بود. تفسير شما بر اين رويداد چيست؟ از امام يماني تقاضا 

   كنم خواب را تفسير كند. خداوند شما را توفيق دهد!مي
 فرستنده: مصطفي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل 

 تسليماً.

وفقك اهلل لخير اآلخرة والدنيا، هذه الرؤيا تأويلها أنك تنتفع منفعة مادية من جهة 

 هذا السيد.
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

خداوند شما را بر خير آخرت و دنيا موفق بدارد! تاويل اين رؤيا آن است كه شما 

 رسي. از طرف اين سيد، به يك منفعت مادی مي

  و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 امحداحلسن رؤیای  :22پرسش 

 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته  

بال كردم، زينب دنرا با استاد عبدالعال و برادر ابو « سواء كلمة»كه برنامة پس از اين

يكسان ديدم كه او به من  های مختلف ولي با چهرةا به روشدر خواب شخصي ر

كردم زيرا صورتش هستم. من حرفش را باور نمي احمدالحسنگفت: من امام مي

     شناختم. شما را به خدا چه كنم؟را نمي
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 عمر الكردی ـ عراق فرستنده: ابو

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 والمهديين وسلموالحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة 

 تسليماً.

وفقك اهلل، هذه الرؤيا من رحمة اهلل بك، وهي ضوء هداية لمع لك فالمفروض 

بك أن تتقدم خطوة إلى الحق الذی ظهر لك، ليتفضل اهلل عليك ويزيدک هدى، 

 هو وليي وهو يتولى الصالحين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

خداوند شما را توفيق دهد! اين رؤيا رحمت الهي بر شما و نور هدايتي است كه 

 برای شما درخشيدن گرفته است. بر شما است كه گامي به جلو به سمت حقي كه

برای شما آشكار شده است برداری تا خداوند بر شما تفضل كند و به هدايتت 

 بيافزايد. او ياور من است و او دوست شايستگان است. 

            و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 
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 بانباال رفنت از نرده :24پرسش 

الْح مْدُ للّهِ ر بِّ الْع ال مِين * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* م الِكِ ي وْمِ   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْم نِ الرَّحِيمِ  

الدِّينِ* إِيَّاک  ن عْبُدُ وإِيَّاک  ن سْت عِينُ* اهدِن ا الصِّر اط  المُست قِيم * صِر اط  الَّذِين  أ نع مت  

)به نام خدای صدق اهلل العلي العظيم  ل يهِمْ و ال  الضَّالِّين  ع ل يهِمْ غ يرِ الم غضُوبِ ع  

 ردگار جهانيان است* آن بخشايندةمهربان* ستايش خدا را كه پرو بخشايندة

پرستيم و تنها از تو روای روز جزا )روز دين(* تنها تو را ميمهربان* آن فرمان

جوييم* ما را به راه راست هدايت فرما* راه كساني كه ايشان را نعمت ياری مي

 راست گفت خدای بلندمرتبه. گرفتگان بر آنها و نه گمراهان(.ای، نه خشمداده

 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

با دعوت مبارک يماني ديدم و درضمن متذكر  مين خواب را قبل از آشنا شدنا

 شوم كه من تقريباً هر روز با همسرم مشاجره و اختالف داشتم:مي

بان از جنس چوب بود و رفت و نردهبان باال ميدر خواب زنم را ديدم كه از نرده

مين ز ی يك تكةبه زمين بيفتد. من باالای داشت، و نزديك بود كه رنگ قهوه

مسطح در فضا بودم و هيچ جای بدنم پيدا نبود مگر دست راستم و فقط كف 

دادم كه برو باال ولي او دو دل بود كه باال برود يا پايين پاهايم. من زنم را ندا مي

بيايد. لباس او از باال به رنگ سياه و از پايين سفيد رنگ بود. در خواب مشخص 

آمد كه به او ي صداهايي از اطرافش ميخواست باال برود ولبود كه وی مي

و باال. ش گوش نكن و برگفتند به حرفگفت نرو يا باال نرو. برخي از آنها ميمي

كرد كه افرادی كنار من هستند، و نيز اين احساس را گونه احساس ميخانمم اين

له پشناسد. هر وقت يك داشت كه وی اين افراد را كه از زنان بودند، به خوبي مي
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برود. من  تواند پاييناش سقوط كرده است و نميقبلي ديد كه پلةرفت، ميباال مي

كردم كه باال برود. وقتي نزديك بود كه به نوک برسد، نزديك او را تشويق مي

بود كه پلكان فرو بريزد. من ريسماني انداختم تا او را با طناب بگيرم، چون 

ه ول كشيده بود. آنجا صدای يك زني بخواستم با طناب ببندم زيرا او كارش طمي

ايد به بان نبند و برو شرسيد كه فريادزنان به من گفت: طناب را به نردهگوش مي

آساني باال برود. سپس )همسرم( به طناب آويخت و كمي از طناب باال آمد. پس 

 از آن از خواب بيدار شدم.

ف ين خواب خير باشد. از طرا اهللشاءإنبا تقديم تشكر و احترام فراوان به شما و 

ا هه به بدیمن و از شر نفس امر كنند برم از كلمةاز طرف زنم پناه ميخودم و 

 بالسوء(. )امارة

 و عليك السالم و رحمة اهلل و بركاته. و ال حول و ال قوه اال باهلل العلي العظيم.
 كويت –فرستنده: احمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل 

 تسليماً.

وفقكم اهلل لكل خير، هي رؤيا مبشرة لها من اهلل بأنك عرفت طريق الحق وأنها 

تتبعك بارتقاء السلم ومعرفة الحق، ولكن هناک شياطين من اإلنس والجن تحاول 

 اهلل لكم معرفة الحق وأن يزيدكم اهلل منمنعها أثناء ارتقائها ومعرفتها الحق، أسأل 

 فضله، وأن يصلح حالكم لما فيه خير اآلخرة والدنيا، هو وليي وهو يتولى الصالحين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن
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 هـ 1102محرم الحرام/ 

 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و آل محمد االئمة و المهديين و و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد 

 سلم تسليماً.  

 از جانب خدا برای خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! اين خواب بشارتي

ت بان و معرفای و او در باال رفتن از نردهكه شما راه حق را شناختهاو است به اين

خواهند كه ميكند؛ ولي اينجا شياطيني از انس و جن هستند حق، از شما پيروی مي

يابد، وی را بازدارند. از خداوند برای شما رود و به حق معرفت ميوقتي او باال مي

ا كه به ك ر مش بر شما بيافزايد و حال شما ريابي به حق را مسئلت دارم و اينمعرفت

به آنچه خير آخرت و دنيا در آن است نكو گرداند. او ياور من است و او دوست 

 شايستگان است. 

                 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. و
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 ختم مرغ و جوجه :24پرسش 

 السالم عليكم و علي كل من اتبع الهدی.  

 سالم بر شما و سالم بر هر كس كه از پي هدايت قدم نهد.
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آن تعداد بسيار  دارم و دركشي ... در خواب ديدم كه يك ماشين جوجه اما بعد

مرغ بسيار درشت و بزرگي بود و به تنهايي مرغ قرار دارد. تخمبسيار زيادی تخم

ا زماني مرغ رمدانستم كه اين تخدر رديف اول ماشين قرار گرفته بود. در خواب مي

زرگ ب شدن كرده بود تا به اين اندازة ام و شروع به بزرگطوالني آنجا گذاشته

با ای كه صورتي زيكردم كه شكست و از آن جوجه. من به آن نگاه ميرسيده بود

و نيكو داشت خارج شد و شبيه من بود؛ گويي يك جوجه خروس بود و جوجه 

حالم نمود؛ او را قاپيدم و شروع به گردش دور ماشين نمودم. مرغ نبود. بسيار خوش

 ی فقط جوجه؟برافقط جواني به طرفم آمد و به من گفت: اين تالش و شادی 

كستند ها شمرغاه كردم و در اين هنگام تمام تخمكمي ايستادم و بعد به ماشين نگ

ز خيوه داخل ماشين شروع به حركت و جستهايي شدند كو تبديل به جوجه

د توانستم بشمرم، بسيار زياكردند و همه به يك شكل بودند. تعداد آنها را نمي

 ها نگاه كن.ان گفتم: بيا و به جوجهبودند. بسيار خوشحال شدم و به جو

مرغ  كشي ندارم وشوم كه من ماشين جوجهدانم تفسير آن چيست! متذكر مينمي

 ها قبل مرغ و جوجه داشتم.و جوجه نيز ندارم و فقط سال

قوای ها ننويسيد، نترس و تاز شما تقاضا دارم كه اگر تفسير آن بد است در پاسخ

 نويسم.شما مواليم، آن را مي آن خوب است بعد از اجازةتفسير  خدا پيشه نما و اگر

 از خداوند مسألت دارم در آنچه خير است، ما را توفيق دهد و همچنين شما را نيز.
 فرستنده: خالد ــ بحرين

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.
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 ، وأسأل اهلل لك حسناهللشاءإنوفقك اهلل لكل خير، هذه الرؤيا هي مبشرة لك 

العاقبة وأن يهديك إلى الحق وإلى اتباع الحق، وأن يبارک فيك ويجعلك هادياً 

 لغيرک من الناس إلى الحق، هو وليي وهو يتولى الصالحين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102الحرام/ محرم 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! اين رؤيا بشارتي است برای شما 

ق كه شما را به حدارم و اينا حسن عاقبت را مسئلت . از خداوند برای شماهللشاءإن

ها گر ديگر انسانتان دهد و شما را هدايتو پيروی از حق هدايت فرمايد و بركت

 به سوی حق گرداند. او ياور من است و او دوست شايستگان است. 

                      و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

 * ** 

 مسجد و نور  :86پرسش 

سال پيش خواب ديد گويي وی جلوی درب  12برادر من كه فعالً از انصار است  

مسجد بوده و نور از آنجا بيرون آمده و مسجد را روشن كرده است. نور از 
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شد. وی بسيار تعجب كرد و گفت: اين چيست، در های مسجد خارج ميپنجره

س هستيد. چند وقت بعد اين خواب به صورتي پاسخ او جواب آمد كه: شما از آل ي

ز شوم ما اشفا هستي. تعبير رؤيا چيست؟ يادآور مي آيةتكرار شد كه گويي شما، 

 ايم. تعبيربستگانمان جدا شدهسال پيش از هم 133)جدّ( چهارم نزديك به  ريشة

 آن چيست؟ خداوند شما را به نصرت خود تاييد فرمايد! 
 فرستنده: علي عراقي ـ عراق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقكم اهلل لكل خير، وأسأل اهلل لكم خير اآلخرة والدنيا، آل يس تنطبق في آخر 

المهدی، أسأل اهلل ألخيك الخير  الزمان على من ينصرون دعوة الحق؛ وهم أصحاب

وأن يوفقه لإلخالص وأن يجعله ممن يهدی بهم خلقه، هو وليي وهو يتولى 

 الصالحين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

االئمة و المهديين و  و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد

 سلم تسليماً.  
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خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! از خداوند برای شما خير آخرت و دنيا 

، كنندرا تقاضا دارم. آل يس در آخرالزمان بر كساني كه دعوت حق را ياری مي

 در شما خير مسئلتشود كه اصحاب مهدی هستند. از خداوند برای برامنطبق مي

ورزی موفق بدارد و او را جزو كساني قرار كه خدا او را بر اخالصيم و ايننمامي

نمايد. او ياور من است و او دوست شايستگان دهد كه با آنها خلق را هدايت مي

 است. 

                 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

  تکبیر مناز  :87پرسش 

خواندم ولي هنگامي كه در خواب ديدم گويي به همراه گروهي از مردم نماز مي

رسيدم، جايي پيدا نكردم. يكي از افراد حاضر را هل دادم و ايستادم. سپس يك 

نفر ديگر جايم را تنگ كرد. عمويم كه يك شيخ حوزوی است بين مردم بود. 

بيرِ كه ذكر بگويد يا تكرا برای امام شروع كرد بدون اين نماز ،ناگهان فرد مكبر

كردم در داخل نماز به اعمال نماز را بيان كند. مردم آشفته شدند. من سعي مي

داشت. گويي ای نآنها را متوجه كنم تا درست نماز بخوانند ولي فايده ،تكبير وسيلة

لع . لطفاً ما را مطنماز نزديك يك پل بود و اين مكان شبيه پل شهر سماوه است

 گردانيد، خداوند شما را پاداش دهد!
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 نظر سيد كهپاسخ صريح و روشني به آن بدهيد. كنم موضوع دوم: خواهش مي

 يد علي سيستاني، محمد سعيد حكيم،س دربارةخداوند حفظش كند، به طور خاص 

 بشير پاكستاني، احمد و علي بغدادی چيست؟

 برای مذهب، پاينده باشيد. 
 فرستنده: امير ـ عراق     

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل، هذه الرؤيا صريحة وهي تبين لك حقيقة الصالة اآلن مع فقهاء آخر 

لها أن صالتهم باطلة وال يقبالزمان؛ وهي أن صالتهم ليس فيها تكبير أو ذكر، أی 

تفضل اهلل ي اهللشاءإناهلل؛ ألنهم ملتوون على خليفة اهلل، وكونك بدأت تنبههم ف

 عليك ويهديك إلى الحق واتباع دعوة الحق وتكون من الدعاة إلى الحق.

وأما من سألت عنهم فجميعهم مدعوون لإليمان بهذه الدعوة وهي دعوة الحق 

 .أهل النار كما قال اإلمام الباقر  والملتوی عليها فهو من

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  
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صريح است و واقعيت نمازِ كنوني با فقهای خداوند شما را توفيق دهد! اين رؤيا 

كه در نماز آنها، چيزی از تكبير و ذكر دهد؛ و اينان را به شما نشان ميآخرالزم

كند زيرا آنها از وجود ندارد، يعني نمازشان باطل است و خداوند آن را قبول نمي

به  ،نهاآكه شما شروع كردی به متوجه ساختن اند؛ اينخدا روی برگردانده خليفة

فرمايد و شما را به حق و خداوند بر شما تفضل مي اهللشاءإناين معنا است كه 

كنندگان به سوی حق كند و شما از دعوتپيروی از دعوت حق، هدايت مي

 شوی.مي

ه به اند كاين افراد فراخوان شده همةای، آنها سؤال كرده دربارةاما كساني كه شما 

فرموده  باقر طور كه امام ايمان بياورند و همان اين دعوت كه دعوت حق است

 «كسي كه از آن روی برگرداند، اهل آتش است.»است، 

                 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

  ضربت سر امام علی  :22پرسش 

ضربه خورده است. در سمت راست و  در خواب ديدم كه به سر امام علي 

قرار داشتند. حضرت سرش را گرفته بود و به  چپ او امام حسن و امام حسين 

 من گفت: چنين چيزی برايم مهم نيست.                         
 فرستنده: سالم ابراهيمي ـ عراق    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم  والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل

 تسليماً.

تكون رؤيتك خيراً لك وبياناً وتعريفاً لك بالحق، فالمراد في الرؤيا هو  اهللشاءإن

في هذا الزمان أی وصي اإلمام المهدی أو المهدی األول،  السالمعليهاإلمام علي 

عة ت، ويمكنك مراجومضروب على رأسه أمر قد بيّنته في خطاب الحج قبل سنوا

 الخطاب واستماعه، وفقك اهلل لكل خير ولمعرفة الحق ونصرته.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

   سلم تسليماً.

نمايد. تان برای شما خير است و حق را برای شما تبيين و تعريف ميرؤياي اهللشاءإن

يا  در اين زمان است، يعني وصي امام مهدی  در رؤيا مراد، امام علي 

كه سر او ضربه ديده است، موضوعي است كه من چند سال پيش اول. اينمهدی 

توانيد به سخنراني مراجعه كنيد و آن ميام. شما در سخنراني حج آن را بيان كرده

را گوش دهيد. خداوند شما را بر هر خيری موفق بدارد و به شناخت حق و نصرت 

 آن توفيق دهد!

                                            و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 
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* * * 

 هواپیما :29پرسش 

 الرحيم،  و الحمد هلل رب العالمين الرحمنبسم اهلل   

ابي القاسم محمد و علي آله  اهللرسولو الصالة على المبعوث رحمة للعالمين 

 الطيبين الطاهرين.

پوش در آنجا كه مرداني سياه هستمها پيش در عالم رؤيا ديدم در جايي مدت

حضور داشتند و با آنها زناني بودند كه به بهترين وجهي كه يك فرد مسلمان 

ش نيز با او يالهيبت كه اهل و ع تواند ببيند، حجاب داشتند. سپس يك سيد بامي

ا شد به او خيره شد. سيد با مچنان هيبت و وقاری داشتند كه نميبودند آمد؛ او آن

و سپس گفت: به پشت سر خود نگاه كنيد. يك باره با يك هواپيمای صحبت كرد 

سياه بزرگ و ترسناک مواجه شديم. سيد به ما گفت: سوار شويد. ما سوار هواپيما 

های هواپيما را برای ما شرح شديم. هواپيما پرواز كرد و سيد شروع كرد ويژگي

ئيلي فهميديم كه آنها اسرا دادن. كمي بعد سه هواپيما به ما نزديك شد و ما مسافران

ه ما خورند. اين هواپيماها ببه ما نمي اهللشاءإنهستند. سيد به ما گفت: نترسيد، 

ار كه انگپيماها ناپديد شدند و ما در جاييموشك زدند ولي به ما نخورد. بعد هوا

های پرآب و مراتع سرسبز و سارها و جویبهشت بود فرود آمديم: چشمه

ها. ناگهان كسي نزد من آمد و مقدار زيادی ماهي برايم ريخت و به من گاهاقامت

تم ولي شناختم رفام كه آن را ميگفت: بگير اينها برای شما است. سپس به خانه

 ب من به پايان رسيد. نفهميدم چطوری در زدم. در باز شد و خوا
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يك سری حوادث غيبي برای من اتفاق افتاده است كه باعث شده از مردم منزوی 

خاطر شوم و در انتظار فرج به سر ببرم. آخرين حادثه، چيزی بود  گردم و آشفته

كه در ماه رمضان و به طور خاص در روزهای آخر اين ماه برايم پيش آمد. چيزی 

م را لرزاند. اين حادثه را به اطالع تعدادی از مؤمنين در وجود همةكه  افتاد اتفاق

كربال رساندم، و از آنها فهميدم كه اين حادثه برای ديگران نيز اتفاق افتاده است. 

ب و طي بيتاهللذا پس از توكل بر خدا و درود فرستادن بر پيامبر خدا و بر 

 طاهرش، نيت كردم كه به شما نامه بنويسم. 

 م و رحمة اهلل و بركاته.و السالم عليك

 توانيد مرا از )تفسير( رويداد اخير مطلع كنيد تا دلم آرام گيرد؟آيا مي
 فرستنده: خلدون باقر ـ سوئد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، في هذه الرؤيا يبشرک اهلل بظهور الحق وظهور مهدی آل 

محمد، وهو يدعوک إلى الحق أسأل اهلل لك االلتحاق بدعوة الحق وأن تنصر الحق، 

تصل إلى الهدف رغم محاوالت أعداء اهلل أن  اهللشاءإنوالطائرة تمثل الفرج وهي 

 و أرحم الراحمين.يطفئوا نور اهلل ولكن اهلل سيتم نوره وه

وأما طلبك لما يقهرک على إتباع الحق فهو غير صحيح وفقك اهلل، فاإليمان البد 

أن يكون فيه شيء من الغيب وقد قدم اهلل لك دليالً غيبياً بالرؤيا، فعليك أن تتقدم 

خطوة إلى الحق ليزيدک اهلل من فضله ويمنّ عليك بما تطمئن به، وال يمكن أن 

ابتداءً؛ ألن عندها يكون تصديقاً مادياً مئة بالمائة وهذا قهر على  تلغى مساحة الغيب
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اإليمان، وهذا ال يفرق عن إيمان فرعون عندما جاءت المعجزة القاهرة ولم يقبل اهلل 

 إيمانه.

واً ح تَّى دْو ج او زْن ا بِب نِي إِسْر ائِيل  الْب حْر  ف أ تْب ع هُمْ فِرْع وْنُ و جُنُودُهُ ب غْياً و ع قال تعالى: 

لِمِين  إِذ ا أ دْر ك هُ الْغ ر قُ ق ال  آم نتُ أ نَّهُ ال إِلِه  إاِلَّ الَّذِی آم ن تْ بِهِ ب نُو إِسْر ائِيل  و أ ن اْ مِن  الْمُسْ

نْ ن  لِم ف الْي وْم  نُن جِّيك  بِب د نِك  لِت كُو *آآلن  و ق دْ ع ص يْت  ق بْلُ و كُنت  مِن  الْمُفْسِدِين   *

 .(1)خ لْف ك  آي ةً و إِنَّ ك ثِيراً مِّن  النَّاسِ ع نْ آي اتِن ا ل غ افِلُون  

ويمكنك قراءة تفسير هذه اآليات في كتاب تفسير آية من سورة يونس، وهو منشور 

في موقع أنصار اإلمام المهدی؛ لعل اهلل ينفعك بها، وفقك اهلل وسدد خطاک لما 

 يرضيه سبحانه.

 ورحمة اهلل وبركاته. والسالم عليكم
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! اين رؤيا بشارتي الهي برای شما در 

خواند. از خداوند ظهور حق و ظهور مهدی آل محمد است. او شما را به حق فرا مي

برای شما مسئلت دارم كه به دعوت حق بپيوندی و حق را ياری دهي. هواپيما نماد 
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نان های دشمرغم وجود تالشرسد. عليميهواپيما به مقصد  اهللشاءإنفرج است و 

اند رسكوشند نور خدا را خاموش كنند، خداوند نور خود را به كمال ميخدا كه مي

 و او ارحم الراحمين است.

ای كه شما را بر پيروی از حق ملزم و مجبور كند، كه درخواست چيزی كردهاما اين

 الزاماً بايد با مقداری از غيباين صحيح نيست، خداوند توفيقت دهد؛ زيرا ايمان 

همراه باشد، و پيشتر خداوند با رؤيا يك دليل غيبي به شما ارايه كرده است. شما 

ه چر م خود بر شما بيافزايد و به آنبايد گامي به سمت حق برداری تا خداوند به ك 

شود امتحان غيبي گيرد بر شما منّت نهد. از همان ابتدا نميدلت به آن آرام مي

صد مادی خواهد شد و درنتفي گردد زيرا در اين صورت پذيرفتن )ايمان( صدم

گاه نن فرعون ندارد، آاين اجبار به ايمان آوردن است، و چنين چيزی تفاوتي با ايما

 قاهره آمد و خداوند ايمان او را نپذيرفت. كه معجزة

يًا ر  ف أ تْب ع هُمْ فِرْع وْنُ و جُنُودُهُ ب غْو ج او زْن ا بِب نِي إِسْر ائِيل  الْب حْفرمايد: خدای متعال مي

و ع دْوًا ح تَّى إِذ ا أ دْر ك هُ الْغ ر قُ ق ال  آم نتُ أ نَّهُ ال إِلِـه  إاِلَّ الَّذِی آم ن تْ بِهِ ب نُو إِسْر ائِيل  

ك  ين * ف الْي وْم  نُن جِّيو أ ن اْ مِن  الْمُسْلِمِين * آآلن  و ق دْ ع ص يْت  ق بْلُ و كُنت  مِن  الْمُفْسِدِ

)ما  (1)بِب د نِك  لِت كُون  لِم نْ خ لْف ك  آي ةً و إِنَّ ك ثِيرًا مِّن  النَّاسِ ع نْ آي اتِن ا ل غ افِلُون 

اسرائيل را از دريا گذرانيديم. فرعون و لشكريانش به قصد ستم و تعدی به بني

يمان آوردم كه هيچ ا شد، گفت:شان پرداختند. چون فرعون غرق ميتعقيب

اند نيست، و من از تسليم اسرائيل به آن ايمان آوردهكه بنيخداوندی جز آن

دان كردی و از مفسشدگانم* آيا اكنون؟! در حالي كه تو پيش از اين عصيان مي
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ي، و ی پس از تو عبرتي باشافكنيم تا برابودی!* امروز جسم تو را به بلندی مي

 م از آيات ما غافلند(.كه بسياری از مردحال آن

. بخواني« يونس ای از سورةتفسير آيه»در كتاب  تواني تفسير اين آيات راشما مي

منتشر شده است، شايد خداوند شما را   مهدیاين كتاب در سايت انصار امام 

چه مورد هايت را به آنا توفيق دهد و گاممند سازد. خداوند شما ربه آن بهره

 استوار سازد!رضايت او است، 

                           و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 و خانواده  امام مهدی  :93پرسش 

 الرحيم  الرحمنبسم اهلل 

 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و عجل فرجهم يا كريم.

 ...بركاته السالم عليكم و رحمة اهلل و

ترسان و سرگردان بودم، و هنگامي كه مرا ارشاد   احمدالحسنمن در امر سيد 

كرد و هدايتي از جانب خدا به من رسيد، باعث شد كه به حقيقت امر و واقعيت 

 همةبا  گاه زمينموضوع برسم. يكي از انصار شما مرا بر اين امر مطلع گردانيد و آن

ه به مند بودم كاش بر من تنگ شد. من ارتباط زيادی با علما داشتم و عالقهفراخي

سخنان آنها گوش كنم. هنگامي كه واقعيت امر را دريافتم، روحم سرگردان شد 
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 مام؛ ولي تمسكو راه را گم كردم و حس كردم كه در اين هستيِ نابكار، گم شده

نگام نيت كرده بودم كه پس از رمضان مرا به حقيقت رساند. در آن ه بيتاهلبه 

روزه بگيرم و نماز استغاثه بخوانم ولي ترس بزرگي به سراغم آمد و افكار و 

كردم و پيش خودم از حركت بازنايستاد. من در امر سيد فكر مي مهايانديشه

ا كشتند، زيرا آنها اين كار ردانستند، مرا ميام ميترسيدم، چرا كه اگر خانوادهمي

آورند. افكارم در حركت و چرخش بود كه چطور يچي از علما به حساب ميسرپ

كه حركت من با سيد را كند با علما است ازدواج كنم در حالي با كسي كه

ز خواستم جودم و چيزی هم نميسازد. من از نظر نفساني همه جوره سرگردان بمي

 وابيدم و در رؤياكه به حقيقت موضوع برسم و دلم آرام گيرد. در آن حال خاين

لي را ديدم و احمدالحسنام در يك طرف بودند و سيد ديدم كه كه گويي خانواده

ام نيز افراد زيادی بودند زيادی بودند. با خانواده اش را نديدم و همراه او عدةهرهچ

دادم. من در وسط قرار داشتم و بسيار شناختم و از هم تشخيص نميكه آنها را نمي

ام و اين كه به سيد ملحق شوم. پس از ترس، ترسيدم بين انتخاب ميان خانوادهمي

ام هندارم و از حافظرا ديدم كه كالمي بر زبان راند كه اكنون به ياد  امام مهدی

آرام شدم و دانستم كه من بر حق هستم، و با سيد پاک شده است. من بسيار دل

رهسپار شدم. هنگامي كه با آنها به راه افتادم، آرزو كردم كه ای   احمدالحسن

تي ترسيدم اما وقام با من بودند ولي آنها با من نبودند و من از آنها ميكاش خانواده

 همراه شدم، دلم آرامش و اطمينان يافت.  با انصار سيد

 شوم كه من سه روز را روزه نگرفتم و نماز استغاثه به فاطمه زهراتذكر: يادآور مي

 .را نيز به جا نياوردم 
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 هستم؟  نصار و موالي شما و با امام مهدیاآيا اكنون من از 

و نيز از خداوند مسئلت دارم كه مرا شوهری از انصار صاحب عصر و زمان 

ام گرداند و مرا بر حق را ياری كنند، روزی  فرزنداني شايسته كه امام مهدی

ام و بر زندگي محمد و آل محمد زندگي كنم و بر ممات ثابت بدارد مادام كه زنده

 بميرم.  محمد و آل محمد 

 طلبيم، كه به حقيقت موضوع برسيم و مرا با انصار امام مهدیاز خداوند هدايت مي

 قدم بدارد. دعای امانت را از شما مسئلت دارم. همواره در پناه بقية اهلل بتثا

 محفوظ باشيد.                                 االعظم حجت بن الحسن المهدی
 فرستنده: حزن فاطمه ـ بحرين    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل 

 تسليماً.

ان يممنَّ عليك بهذه الرؤيا، ورزقك االوفقك اهلل لكل خير، والحمد هلل الذی 

بالحق واتباع الحق في زمن عز فيه من ينصرون الحق، أسأل اهلل أن يزيدک من فضله 

 وأن يثبتك على الحق، هو وليي وهو يتولى الصالحين.

 وبركاته.والسالم عليكم ورحمة اهلل 
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ:

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  
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خداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! سپاس خدايي را كه با اين رؤيا بر شما 

گران حق اندک حق و پيروی از حق را در زماني كه ياریمنت نهاد، و ايمان به 

شمارند، روزی شما گردانيد. از خداوند مسئلت دارم كه از ك ر م خودش بر شما 

 بيافزايد و شما را بر حق ثابت بدارد. او ياور من است و او دوست شايستگان است.

                               و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام /    

* * * 

 سفرۀ امام حسین  :94پرسش 

 الرحيم السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. الرحمنبسم اهلل  

 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً.

 كه خير است: خواب ديدم كه من اهللشاءإنسرورم! تفسير رؤيايم را تقاضا دارم و 

هستم و آنجا مكان بسيار شلوغي بود و مردم زيادی  امام حسين  سفرةسر 

های زيادی آنجا وجود داشت كه لقيمات )نوعي شيريني حضور داشتند. خوراكي

د. وقتي چيزهای فراوان ديگر بوعربي(، برنج، گوشت برياني، سيب زميني و خيلي 

خوراكي برايم آوردند، دستم فقط گوشت برياني را گرفت و گويي خواهرم به 

م سرور و موالي سفرةجو كند. به او گفتم: من سر ومن زنگ زد تا از جايم پرس

 اباعبداهلل هستم. پس از آن از خوابم بيدار شدم.

 و الحمد هلل رب العالمين. 

 ايم چيست؟سرورم! تفسير رؤي
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 با تقديم تحيت و احترام به شخص شما.                 
 فرستنده: عبير ـ عربستان سعودی

  بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

أی  أی علم أهل البيت  الطعام هو العلم والمعرفة، وسفرة اإلمام الحسين 

إنك تشاركين في نشر العلم الذی جاء به المهدی األول، والحسين في هذا الزمان 

. هنيئاً لك بهذه وهو المهدی األول من آل محمد  ،هو من يمثل الحسين 

 الرؤيا وأسأل اهلل لك الثبات على الحق.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102 محرم الحرام/

 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ:

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

؛  بيتاهليعني علم  امام حسين  سفرةغذا، همان علم و معرفت است و 

 جويي. حسين يعني شما در نشر علمي كه مهدی اول آورده است شركت مي

است و او مهدی اول از آل  در اين زمان همان كسي است كه نماد حسين 

باشد. اين رؤيا بر شما گوارا باد! و از خداوند ثبات بر حق را برای مي محمد 

 نمايم.شما مسئلت مي
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                     و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

 * ** 

 و کعبه دیدار فاطمه  :93پرسش 

را زيارت كنم. وارد شدم و ضريحِ كسي را   بيتاهلخواستم ... مي در رؤيا 

كردم، از يكي از كه طواف ميدانستم كيست زيارت كردم. در حاليكه نمي

شناسي؟! نه كني ولي او را نميحاضران پرسيدم، او به من گفت: زيارت مي

و است. زيارت كردم  زهرا  فاطمةشناسم. به من گفت: اين ضريح سيده نمي

جا بيرون آمدم ولي صحن، حصار و ديوار نداشت زيارت را تكميل نمودم و از آن

های سياه به تن داشتند و نيز مرداني بودند كه برای لباسو افرادی آنجا بودند كه 

پختند. آنها به من گفتند: اگر حاجتي داری، حاجتت را بخواه. زائرين غذا مي

 اندوهگين برخاستم و حاجتم را طلب كردم. تفسير آن چيست؟ هزار درود بر شما!

آوردم.  در ماه رمضان امسال اعمال شب مبارک قدر شب بيست و سوم را به جا

 بودم و گويي مناسبتي يا برنامة ... گويي در يك مكان عمومي ايستاده در رؤيا

دم ديدم، شنياش را نميتوزيع جوايز بين مردم برقرار بود. صدای مردی كه چهره

ج و حواله يا بليط سفر به حكه با صدای بلند مرا به اسمم صدا كرد و گفت: شما 

 ای. تا اينجا خواب تمام شد.شدهبيت اهلل الحرام را برنده  عمرة
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رؤيای دوم: در رمضان امسال كه گذشت، گويي من دم در ايستاده بودم و جلويم 

كردند، مي كه طواف ميخواستم پايين بروم و به همراه مردسه پله بود كه انگار مي

 شريف شوم. رؤيا خاتمه يافت. وارد كعبة

 محافظت فرمايد.   سرورم! خداوند جزای خير به شما دهد و شما را
 فرستنده: بشری ـ استراليا   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

هي تعريف لك بأن ضريح  وفقك اهلل لكل خير، رؤياک األولى بزيارة فاطمة 

وعُرِف  موضعه، وهذا أمر قد بيَّنته قبل سنوات،  قد كشف للناس فاطمة الزهراء 

هو بشرى  اهللشاءإن، وكونك زرت القبر قد بينت مكان ضريح فاطمة الزهراءو

توفقين لنصرة الحق واتباع الحق الذی جاءت به هذه الدعوة  اهللشاءإنخير لك، و

 وفقك اهلل.

لك باتباع هذه  بشرى اهللشاءإنورؤياک الثانية بأنك فزت ببطاقة سفر للحج تعني 

 الدعوة وهي دعوة الحق، فالحج هو اتباع خليفة اهلل في أرضه.

وأما رؤياک أنك تريدين دخول الكعبة فمعناها أنك تريدين اإليمان بخليفة اهلل 

، وهو اآلن الذی يدعوكم إلى في أرضه فهو الكعبة الحقيقية كما بيَّن األئمة 

 لكم اتباع الحق ونصرته والثبات على الحق.الحق واتباع الحق، أسأل اهلل 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 
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 الرحيم الرحمنبسم اهلل پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً. 

شما در خصوص زيارت  بگرداند! رؤيای اولهر خيری موفق خداوند شما را بر 

برای   زهرا شناساند كه ضريح فاطمة، اين مطلب را به شما مي فاطمه

 لمردم آشكار شده و موضع آن شناخته شده است. من اين موضوع را چند سال قب

كه قبر را زيارت را مشخص ساختم. اين زهرا بيان نمودم و مكان ضريح فاطمة

بشارت خيری برای شما است و به خواست خدا شما به نصرت  اهللشاءإنای، كرده

گردی. خداوند حق و پيروی از حقي كه اين دعوت آن را آورده است موفق مي

 توفيقت دهد!

بشارتي  اهللشاءإنكه شما بليط سفر حج برنده شدی، رؤيای دوم شما مبني بر اين

چرا كه حج ن دعوت حق است؛ است برای شما در پيروی از اين دعوت كه هما

 خدا در زمينش. يعني پيروی از خليفة

ما است كه ش خواستي وارد كعبه شوی، به اين مفهوماما رؤيای شما كه در آن مي

  حقيقي است؛ و ائمه خدا در زمينش بگروی كه او كعبة خواهيد به خليفةمي

ز حق حق و پيروی ا اند. او اكنون همان كسي است كه بهاين مطلب را تبيين نموده

خواند. از خداوند پيروی از حق و ياری رساندن آن و ثبات بر حق را شما را مي

 برای شما مسئلت دارم.

                                       و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 
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* * * 

 پیامرب در کویت :93پرسش 

 .احمدالحسنسالم بر سرور و مواليم، امام   

 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً.

ام ديدم كه با برادر و عمويم نشستهخواب  11/13/1101شنبه مصادف با در روز پنج

و به آنها گفتم: در كشور كويت پيامبری وجود ندارد. آنها به من خنديدند و گفتند: 

 پيامبران در كويت هستند. تفسير آن چيست؟ اغلب

 سرور و مواليم، از لطف شما متشكريم.                     
 فرستنده: عدنان ـ عربستان سعودی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

يكون فيهم  اهللشاءإن، ومعنى الرؤيا أن الكويت فيها من أنصار اإلمام المهدی 

 بعض أصحاب اإلمام المهدی، واهلل ولي التوفيق، هو وليي وهو يتولى الصالحين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن

 هـ 1102محرم الحرام/ 

 الرحيم الرحمنبسم اهلل  پاسخ: 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 
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 سلم تسليماً. 

 اهللشاءإنوجود دارد و  معنای رؤيا اين است كه در كويت، انصار امام مهدی 

 هستند. از بين آنها برخي، اصحاب امام مهدی 

« ينهو وليّي و هو يتولّي الصالح(. »دهنده استخداوند، توفيق« )و اهلل وليّ التوفيق»

 )او ياور من است و او دوست شايستگان است(. 

                                                                و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن

 .ق.هـ 1102محرم الحرام / 

* * * 

 خالد، اسم یکی از انبیا است. :94پرسش 

نا محمد م على سيدبسم اهلل الرحمن الرحيم والحمدهلل رب العالمين، وصلى اهلل و سل

 والمهديين وسلم تسليماً كثيراً.  ةوآل محمد األئم

ای  ...بر شما گاه استوار خداوند! سالم .. ای پناه. بر شماای نور خداوند! سالم 

 وسالم . ..بر شما . آقا و موالی من! سالم ..بر شما صراط مستقيم خداوند! سالم 

 .فرزندانشدار دوست ةبركات خداوند متعال بر پدر بخشندرحمت و 

موال و آقای . دارم خواهم و التماس دعامي پدر عزيزم! از شما بسيار معذرت

يكي از انصار كه نامش خالد  ...! ای صراط مستقيم خداوند !ای قائم آل محمدمن! 

يم سل ،اهلل حميد)و پسرانش  (منال)دخترش  ،همسرشـ اشخانوادهبا همراه است و 

كند از من درخواست نموده كه اين نامه را در فرانسه زندگي مي ـ(اهلل و حسين



  ......................... 374انتشارات انصار امام مهدی 

من شما را در رؤيا ديدم و شما مرا به عنوان فهميد برای شما بفرستم؛ پس از اينكه 

 گويد:دخترتان پذيرفتيد. ايشان مي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

آيد، زيرا اسم خالد بن وليد است. من اسم من خالد است و من از اسمم بدم مي

 شناختم.كس ديگری را نمي از اهل بيت جز علي و حسن و حسين 

را به من شناساند،  گانه از اهل بيت محمددوازده از وقتي كه خداوند ائمة

 آنها بيزاری جستم مگر كساني كه علي همةمن از تمام صحابه متنفر شدم و از 

 را ياری دادند.

آشنا شدم و اين ماجرا در احمدالحسن با امام  2339از ماه دسامبر  21در روز 

 شنبه اتفاق افتاد، و الحمد هلل.روز پنج

 احمدروز جمعه بعد از نماز مغرب با تمام قلبم رو به خدا كردم و با امامم 

گويد: شما را بيشتر از هر چيزی دوست دارد،. بسيار او همچنين مي بيعت نمودم.

اش دعا كنيد، خواهد كه برای خود و خانوادهرساند و از شما ميبه شما سالم مي

 اند، و الحمد هلل رب العالمين. زيرا آنها با مشكالتي دست به گريبان

، ای پدر گرداند خداوند شما را حفظ و پشتيباني فرمايد و توفيق دهد و پيروز

 عزيزم! از خداوند مسئلت دارم كه مالقات با سرورم را بر من منّت گذارد.

 درود و سالم بر سرورم و بر پدران طاهرين و اهل بيت شما باد!
 فرستنده: جاری سعديه ـ مغرب

بسم اهلل الرحمن الرحيم.. والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد الجواب: 

 األئمة والمهديين وسلم تسليماً.وآل محمد 
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وفقكم اهلل لكل خير، وجنبكم كل شر، وجعل عاقبتكم إلى خير، جزاكم اهلل خيراً 

عن محمد وآل محمد أن نصرتم الحق في زمن قلّ فيه الناصر، وأسأل اهلل أن يوفقني 

 لخدمتكم.

 السابقين، وفقك اهلل لكل خير. أما بالنسبة السم خالد فهو اسم أحد األنبياء 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 أحمد الحسن

 هـ 1101

 پاسخ:

 ...  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

و الحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 سلم تسليماً.  

تان شرّی دور بدارد و عاقبتخداوند شما را بر هر خيری موفق بگرداند! و از هر 

را ختم به خير كند! خداوند از سوی محمد و آل محمد جزای خير به شما بدهد 

گر اندک است حق را ياری كرديد، و از خداوند مسئلت كه در زماني كه ياری

و اما اسم خالد، نام يكي از  دارم كه مرا در خدمت كردن به شما موفق گرداند.

 . خداوند شما را بر هر خيری موفق بدارد!گذشته است پيامبران 

  و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 ناحمدالحس
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 رؤیای محل شیر و فروخنت آن. :95 پرسش

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والمهديين وســلم  مةلى اهلل على محمد وآل محمد األئوالحمدهلل رب العالمين، وصــ

 تسليماً.

برای ما را  خدا را شكر كه برادران ما، اين درب نزديك به قائم آل محمد 

 گشودند و خداوند به آنها بهترين پاداش نيكوكاران را دهد.

ارم برم و به ياد ندای شير ميـ كه برای عدّهو پناه بر خدا از منيتمن در رؤيا ديدم ـ  

آنها دادم تا در ظرفش خالي كند و  ها از انصار بودند يا خير. شير را به يكي ازآن

ظرف يك بطری بود. آن شخص آن را گرفت تا در ظرفش خالي كند و گويي آن 

ريخت. من اصرار كردم خودم آن را بريزم. شير را برايش خالي را روی زمين مي

كرد. آنها درهم بود به من پرداخت مي 20اش را كه معادل كردم. او بايد هزينه

بردند و هدف او اين بود تا من ای ميكردند و مرا به سخنان حاشيهانگاری ميسهل

موضوع هزينه را فراموش كنم و بروم. ولي اصرار كردم و پول را از ايشان گرفتم و 

 23اش گشتم. اسكناس درهم ديدم. دنبال بقيه 0رفتم. دستم را باز كردم و فقط 

درهمي  23تم. بار ديگر اسكناسدرهمي را روی زمين پيدا كردم؛ آن را برداشتم و رف

از دستم افتاد و روی ديوار نسبتاً بلندی رفت. خواستم از ديوار باال بروم. در آن هنگام 

رفتم تا ای گباريد. گويي ديوار در حال فرو ريختن بود. دستم را از گوشهباران مي

يوار پايين د باال روم و دست ديگرم را هم نهادم تا اينكه اسكناس را برداشتم. وقتي از
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 هلل. های من رنگ زردی وجود دارد. رؤيا تمام شد. الحمدآمدم، ديدم در لباس
 فرستنده: خادم شما، شفيق ـ مغرب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً.

تحصل عليها من المؤمنين وممن يبحثون عن الحق اللبن علم وثمنه أی حسنات 

حيث إنك نفعتهم بنقل هذا العلم لهم أو سهلت نقله لهم وتحصيلهم له، وأمّا أن المال 

حصلت عليه بصعوبة فمعنى هذا إنك ربما الحقت عملك الحسن بشيء من المن 

واألذى وكان هذا التقصير منك سيتسبب بنقص أجرک وحسناتك، ولكن اهلل 

فلم ينقص من أجرک شيئاً، وأمّا أنّ جزءاً من المال سقط منك أو طار فهو  رحمك

تعبير عن نفس األمر األول أی ذهاب الجزء األكبر من حسناتك والتقاطك لها 

بصعوبة، أی رجوعها لك بسبب كأن يكون محاربة نفسك وحملها على ما تكره وهو 

 قبول رأی مخالف لرأيك أو اعتذارک عن الخطأ.

اللون في ثيابك فهو نتيجة حتمية للخطأ واالعتذار منه، فاألفضل أن تتجنب وأمّا 

الخطأ مع اآلخرين حتى وإن كان بسيطاً، بل حتى وإن أخطأوا هم بحقك فال تخطأ 

أنت بحقهم لكي ال تعتذر وتتلطخ ثيابك، قابل المسيء لك باإلحسان وعامل الناس 

 .﴾األذ ىو  بِالْم نِّ ص د ق اتِكُم تُبْطِلُواْ ال  آم نُواْ  الَّذِين  أ يُّه ا ي ا﴿برفق وإحسان يرحمك اهلل 
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 احمدالحسن

 ه 1100ربيع الثاني/ 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

كه مؤمنين از كساني كه به دنبال حق هايي است شير، علم است و مبلغ آن، نيكي

كنند؛ چرا كه شما با منتقل كردن اين علم به آنها سود رساندی هستند، دريافت مي

يا انتقال و دست يافتن به آن را برايشان آسان كردی. اما اينكه پول را به سختي به 

ر ادست آوردی به اين معنا است كه چه بسا به كار نيكوی شما، مقداری منت و آز

واهد های شما خافزوده شده باشد. اين كوتاهي از شما، باعث كمبود پاداش و نيكي

شد. ولي خداوند به شما مهرباني نمود و از پاداشت چيزی كم نكرد. اما اينكه بخشي 

از پول از دست شما افتاد يا باال رفت، تعبيرش همان مورد اول است؛ يعني رفتن 

 ت آوردن آن با سختي. يعني بازگشت آن برایهايت و به دسبخش بزرگي از نيكي

ت ناپسند ای كه نفسشما به دليلي بوده است؛ مانند اينكه با خودت بجنگي و مسئله

داند را به او تحميل كني؛ مثل پذيرش نظری مخالف نظر خودت يا مي

 .خواهي از خطا و اشتباهمعذرت

باشد. بهتر اين است حتمي خطا و عذرخواهي از آن مي نتيجةاما رنگ در لباست، 

 ـ اجتناب كني؛هر قدر هم كه كوچك باشدكه از اشتباه كردن در حق ديگران ـ

حتي اگر آنان در حق شما اشتباه كرده باشند، شما در حق ايشان خطا و اشتباه نكني؛ 
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ه است، دتا پوزش نخواهي و لباست را كثيف نكني. به كسي كه به شما بدی كر

 :نيكي كن و با مدارا و نيكي با مردم تعامل داشته باش تا خداوند به تو رحم آورد

يا أ يُّه ا الَّذين  آم نُوا ال تُبْطِلُوا ص د قاتِكُمْ بِالْم نِّ و  الْأ ذى ( اى كسانى كه ايمان

 .(هاى خود را با منّت و آزار، باطل مكنيدايد، صدقهآورده
 احمدالحسن 

 هـ 1100ربيع الثاني  

* * * 

 رؤیای بردن نان مرغوب. :97پرسش 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 موسل والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل 

 .تسليماً

برای ما را  خدا را شكر كه برادران ما، اين درب نزديك به قائم آل محمد

 بهترين پاداش نيكوكاران را دهد. گشودند و خداوند به ايشان

ر مغرب شود و دكنم و در خانه پخته ميدر رؤيا ديدم گويي ناني با كيفيت حمل مي

بردم كه در يك لحظه آن گوييم. آن را به سوی جماعتي ميبه آن )بطبوط( مي

 ةخانجماعت شروع به پرتاب سنگ به سوی من كردند. از آنان گريختم و وارد 

و بلند قامتي را ديدم و در ذهنم اينطور خطور  در آنجا شخص سبزه ای شدم.ساده

باشد. ديدم اين شخص روی زمين نشسته و كرد كه او دايي من و نامش محمد مي

ای پهن است و گويي برای غذا خوردن آماده كوچك و ساده سفرةجلويش، 
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ستايش فقط  شود. نان را برای او روی سفره قرار دادم و او به من لبخند زد.مي

 مخصوص خداوند يكتا است.

اگر در منتقل كردن، چيزی را فراموش يا اشتباهي كردم، از خداوند درخواست 

 كنم.آمرزش مي
 مغرب ـ شفيق شما، خادم: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 تسليماً.وسلم 

فأنت تحمل هذه الشهادة إلى الناس وتطلب منهم أن  ،الخبز شهادة في سبيل اهلل

يشهدوا للحق ليكونوا بالنتيجة أحياء عند ربهم يرزقون ويكتبوا في سجل الحياة 

والظاهر أنك حملت هذه الشهادة إلى أشخاص ليسوا أهالً لها بل هم ربما  ،األبدية

لم تكتب أسماؤهم في سجل الحياة وليسوا أهالً أن من األموات في اآلخرة الذين 

يشهدوا للحق ولدين اهلل ولخليفة اهلل، أمّا الشخص الذی حملت له الخبز ووضعته على 

مائدته وتقبله فهو أيضاً شخص ستحمل له شهادة الحق ويقبلها إن شاء اهلل ويكتبه اهلل 

 ون.في سجل الحياة ويكون من الشهداء األحياء عند ربهم يرزق
 

 احمدالحسن

 ه 1100 / ربيع الثاني

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
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 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

نان، شهادت و گواهي در راه خداوند است. شما اين گواهي را به سوی مردم بردی 

نتيجه نزد پروردگارشان  حق گواهي دهند؛ تا درو ازآنها درخواست نمودی تا به 

زندگي ابدی نوشته شوند. در ظاهر  )دفتر( زنده باشند، روزی بخورند و در سِجِل

شما اين گواهي را برای كساني بردی كه اهليّت و شايستگي آن را نداشتند؛ بلكه چه 

ي زندگ )دفتر( هايشان در سجلبسا آنان در آخرت، جزو مردگاني باشند كه نام

خداوند  ةخليفنوشته نشده است و اين شايستگي را ندارند كه برای حق و دين خدا و 

 اش نهادی و آن را پذيرفت،گواهي دهند. اما كسي كه نان برايش بردی و روی سفره

و  پذيردشاءاهلل آن را ميبری و اناو نيز كسي است كه گواهي حق را برايش مي

 شود كهای مينويسد و جزو شهيدان زندهزندگي مي )دفتر( خداوند او را در سجل

 خورند.نزد پروردگارشان روزی مي
 احمدالحسن 

 هـ 1100ربيع الثاني  

* * * 

 رؤیای حشرات عجیب سیاه. :98پرسش 

 سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

 اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين جميعاً و سلم تسليماً كثيراً.

ماه پيش برای شما در مورد رؤيايي  0آقا و موالی من، امام احمد بن الحسن! تقريباً 
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كه در خواب ديدم، نگاشتم؛ ولي متأسفانه تاكنون هيچ پاسخي نيامده است. من 

درخواست تفسير اين رؤيا را دارم؛ چرا كه در مورد اين رؤيا متحير و سرگردان 

 يداوم به آن پاسخ گوييد.گويم و امباشم. رؤيا را دوباره ميمي

باشم؛ يعني از همان روزی ماه پيش جزو پذيرندگان واليت شما مي 0من تقريباً از 

كه اين رؤيا را ديدم. اتفاقي وارد روم شما در پالتاک شدم و اين دعوت را شنيدم و 

پس از مدتي آن را تصديق نمودم. ولي در همان روز، رؤيايي از حشراتي عجيب و 

چرخيدند، آن را ي ديدم كه جمع شدند و مانند زنبور دور گوشم ميغريب سياه

نيش زدند و سوراخش كردند. وقتي دقت كردم، ديدم كه به خاطر سوراخ كردن 

گوشم توسط حشرات، از گوش تا گردنم آتش گرفته است؛ گويي تفسيرش اين 

 ام. اين برای نخستين مرتبه بود.است كه از اسالم مرتد شده

 رتبة. شبيه همان رؤيا را برای ميباً يك ماه، برای بار دوم وارد پالتاک شدمپس از تقر

كرد  گيریدوم ديدم. تصوير مردی كه از نظر سِنّي بزرگ بود و به طرف سرم هدف

و تمام سرم زخمي شد؛ انگار تفسيرش مانند رؤيای اول بود. موالی من! اميدوارم 

 دو رؤيا را برای من تفسير كنيد؛ چون به خدا حيران و سرگردان هستم.
 فرستنده: عبدالعزيز ـ كويت 

 رحمن الرحيمبسم اهلل ال الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.

معنى ما كتبت إنك غير مؤمن بدعوة الحق التي يدعوک لها أنصار اإلمام المهدی 

فهي اإلسالم، ومن ال يؤمن بها حاله هو ما وصفت به أنت نفسك فيما كتبت، أسأل 

حالك ويجنبك الكذب والكذابين وأن يهديك إلى صراطه اهلل لك أن يصلح 
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المستقيم ويبعدک عن المضللين المنحرفين إن طلبت الهدى والحق وهو أرحم 

 الراحمين.
 احمدالحسن

 ه 1100ربيع الثاني/ 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

معنای آنچه نگاشتي اين است كه به دعوت حقي كه انصار امام مهدی شما را به آن 

باشد. هر كسي كه به آن كنند، ايمان نداری؛ دعوتي كه همان اسالم ميدعوت مي

طور است كه در نوشتارت خودت را توصيف ايمان نداشته باشد، وضعيتش همان

كنم كه حال شما را اصالح، و دروغ و نمودی. از خداوند درخواست مي

گويان را از شما دور، و شما را به سوی راه مستقيمش هدايت، و شما را از دروغ

ترين باشي كه او مهربانگمراهان منحرف دور كند؛ اگر خواهان هدايت و حق مي

 مهربانان است.
 احمدالحسن 

 هـ 1100ربيع الثاني  

* * * 
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 مهه جا وجود دارد( در رؤیا.معنی )مهدی در  :99پرسش 

آقا و موالی من! سالم عليكم. دو سال پيش رؤيايي ديدم كه گويي من در ساختمان 

آموزشي دانشگاه مهندسي هستم. ناگهان استاد به من نزديك شد و آرام در گوشم 

 گفت: سالمي مخصوص از سوی امام مهدی به شما. من گفتم: چرا من؟

در تو  گويم اما برای كسي افشايش نكن. مهدی ای به تو مياستاد گفت: مسئله

وجود دارد. گفتم: آيا من امام هستم؟ مرد گفت: اين عجيب نيست؛ مهدی در هر 

 جايي وجود دارد. تفسير اين رؤيای عجيب چيست؟
 فرستنده: علي ـ عراق ـ بغداد

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

ب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين والحمد هلل ر

 وسلم تسليماً.

معنى )المهدی موجود فيك( أی  ،أسأل اهلل لك العافية وأن يرحمك برحمته

أنك ستهتدی ألتباعه ومتابعته ونصرته وتطبيق ما يقول، ومعنى )المهدی موجود في 

 ه اف أ لْه م ﴿كل مكان( أی معرفة الحق والهدى مغروسة في اإلنسان وهي في فطرته 

 (1).﴾و ت قْو اه ا فُجُور ه ا

 احمدالحسن 

 هـ 1100ربيع الثاني  
                                                           

 .1شمس:  -1
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 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

خواهم و اينكه با رحمتش به شما رحم آورد. معنای از خداوند برای شما عافيت مي

روی و ياری اين است كه با پيروی از او و دنباله( دارد وجود تو در مهدی) اينكه

 هر در مهدی)شوی. معنای اينكه سازی سخنانش، هدايت ميرسانيدن او و پياده

اين است كه شناخت حق و هدايت، در انسان كاشته شده است ( دارد وجود جايي

 و هابدی سپس) (1)ف أ لْه م ها فُجُور ها و  ت قْواها: باشدو در فطرتش مي

 .(كرده است الهام او به را هايشپرهيزگاری
 احمدالحسن

 هـ 1100ربيع الثاني 

* * * 

 رؤیای خارج شدن از دعوت حق. :99پرسش 

آقا و موالی من! سالم عليكم. آيا روزی به ديدار شما شرفياب خواهم شد؟ چرا كه 

كه اين يكي از انصار در مورد من رؤيا ديده است كه گويي از دعوت خارج شدم؛ با

 جويم و به خاطر آن، همه چيزی را قرباني كردم!من به آن تمسّك مي
 عراق ـ بغداد ـ علي: فرستنده

                                                           

 .1 :شمس -1
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 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً.

له وعدداً ييسر لنا مكاناً آمناً من فضبالنسبة لطلبك رؤية أحمد الحسن، أسأل اهلل أن 

من المؤمنين بالحق تتحقق بهم المنعة من أعداء اهلل وصد إبليس وجنده المتسلطين 

على هذه األرض لنتمكن من إقامة الصالة بالمؤمنين والمؤمنات ولقائهم وبيان الحق 

ؤوس رللناس وفضح عقائد المبطلين المنحرفين عن دين اهلل من علماء الضالل على 

، فمحمد (صلى اهلل عليه وآلهاألشهاد كما يسّر اهلل يثرب واألنصار لرسول اهلل محمد )

( قبل هجرته ليثرب )المدينة المنورة( قضى سنوات غير آمن صلى اهلل عليه وآله)

واضطر أن يتخفى عن كفار قريش في الشعب وفي الغار وهاجر إلى الطائف، ولكن 

منهم وهاجر المسلمون إلى الحبشة حيث منحهم النجاشي أهلها أيضاً أرادوا قتله ففر 

بفضل اهلل عليه األمان وهكذا حتى شاء اهلل لرسوله ولإلسالم التمكين والنصر لما نصر 

( األوس والخزرج وفتحوا له مدينتهم وأووه فيها آمناً صلى اهلل عليه وآلهرسول اهلل )

ل الناس وظهر الحق وفضح مطمئناً يدعوا الناس إلى دين الحق، فظهرت حجته لك

الباطل، وهذه سنة اهلل والدنيا دار بالء وامتحان وعلى قدر المشقة يحصل األجر وأولى 

 أ ن ح سِبْتُمْ أ مْ﴿الناس بالمشقة والتعب وباألجر المترتب عليها هو خليفة اهلل في أرضه 

 و زُلْزِلُواْ  اءو الضَّرَّ الْب أْس اء مَّسَّتْهُمُ ق بْلِكُم مِن خ ل وْاْ الَّذِين  مَّث لُ ي أْتِكُم و ل مَّا الْج نَّة  ت دْخُلُواْ
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تبه حتى ان ﴾م ت ى ن صْرُ اللّهِ أ ال إِنَّ ن صْر  اللّهِ ق رِيبٌ م ع هُ آم نُواْ و الَّذِين  الرَّسُولُ  ي قُول  ح تَّى

د ايقول الرسول متى نصر اهلل؛ أی حتى يصل أمر النصر إلى حافة اليأس، وحتى يك

ينفد صبر الرسول نفسه فيطلب النصر ألنه يكاد ال يتمكن من المداومة على الصبر وهو 

 ج اءهُمْ  واْكُذِبُ ق دْ أ نَّهُمْ و ظ نُّواْ الرُّسُلُ اسْت يْأ س  إِذ ا ح تَّى﴿في حال من التشريد والمحاربة 

 .﴾ع نِ الْق وْمِ الْمُجْرِمِين  ب أْسُن ا يُر دُّ و ال  نَّش اء م ن ف نُجِّي  ن صْرُن ا

وعموماً الرساالت تبدأ بالدعوة وعندما يعلن الرسول دعوته يتمكن فترة من الزمن 

من الظهور أمام الناس ودعوتهم للحق بنفسه وعندما تستفحل دعوته ويكثر أنصارها 

 ميخاف رجال الدين على مناصبهم الباطلة فيمكرون ويفتون بقتل الرسول لمن يعبدونه

من دون اهلل وال يتفكر األتباع المضللون بأنّ سبب هذه الفتاوى هو ضعف مراجع 

الضالل وعدم تمكن باطلهم من الصمود في وجه الحق، فيضطر الرسل لالختفاء حتى 

يمكنهم اهلل إذن فهي سيرة أن يحارب الرسل ويختفون فترات زمنية حتى يفتح اهلل لهم 

لكافية للمنعة ودفع شر جنود إبليس من رجال الدين لما يتوفر العدد الكاف والعدّة ا

 اإلبليسي وعبيدهم من دون اهلل. 

أمّا ما قلت أنّ أحدهم رأى رؤيا بأنك خرجت من دعوة الحق فتصدق، وإن شاء 

 اهلل يدفع اهلل عنك ويثبتك على صراطه المستقيم.

 احمدالحسن

 هـ 1100ربيع الثاني 
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 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

كنم كه در مورد درخواست شما برای ديدار احمدالحسن، از خداوند درخواست مي

 برای ما از فضل خويش، مكاني امن و تعدادی از مؤمنين به حق را فراهم كند تا به

دشمنان خدا و بازداشتن ابليس و سربازانش كه بر زمين مسلط آنها، ممانعت از  واسطة

هستند حاصل شود؛ تا بتوانيم با مردان و زنان مؤمن نماز را اقامه و باآنها ديدار و حق 

را برای مردم بيان كنيم و عقايد علمای گمراهي باطل منحرف از دين خداوند را در 

يثرب و انصار را برای حضرت  طور كه خداوند،حضور همگان مفتضح نماييم؛ همان

منوّره(  پيش از هجرتش به يثرب )مدينة فراهم فرمود. محمد محمد رسول خدا

سالياني بدون امنيّت سپری كرد و مجبور شد تا از كفار قريش، در دره و غار پنهان 

شود و به طائف هجرت نمايد؛ ولي مردم آنجا نيز خواستند ايشان را بكشند. ايشان 

از آنان فرار كرد و مسلمانان به حبشه هجرت كردند؛ جايي كه نجاشي با فضل 

د گونه بود تا هنگامي كه خداوند اراده فرموان بخشيد. ايناو، امنيت را به آنخداوند بر 

اش و اسالم، تمكين و ياری حاصل نمايد؛ آن هنگام كه اوس و خزرج برای فرستاده

را ياری دادند و شهرشان را برای ايشان گشودند و ايشان را در امنيت  رسول خدا 

ر، ليل او برای همگان آشكاو اطمينان پناه دادند تا مردم را به دين حق دعوت كنند، د

، سرای بال و امتحانحق روشن، و باطل مفتضح شد. اين سنّت خداوند است و دنيا 

 باشد. سزاواترين كسان برای سختي و مشقت و پاداشيسختي، پاداش مي و به اندازة
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وا ح سِبْتُمْ أ نْ ت دْخُلُأ مْ : باشدخداوند در زمينش مي شود، خليفةكه بر آن مترتّب مي

تَّى ح الْج نَّة  و  ل مَّا ي أْتِكُمْ م ث لُ الَّذين  خ ل وْا مِنْ ق بْلِكُمْ م سَّتْهُمُ الْب أْساءُ و  الضَّرَّاءُ و  زُلْزِلُوا 

 به پنداريدمي) (1)ن صْرُ اهللِ أ ال إِنَّ ن صْر  اهللِ ق ريبٌ ي قُول  الرَّسُولُ و  الَّذين  آم نُوا م ع هُ م تى

 شما از پيش كه را كساني سرگذشت در حالي كه هنوز داخل خواهيد شد؟ بهشت

 پيامبر كه اآنج به لرزه درآمدند، تا و رسيد رنج و سختي ايشان به ايد؟نشنيده اندبوده

 ياری هك بدان رسيد؟ خواهد كِي خدا ياریِ پس: گفتند بودند، او با كه مؤمناني و

كه فرستاده بگويد ياری خداوند چه  دقّت كن؛ تا زماني .(است نزديك خداوند

صبر  هنااميدی برسد، و تا زماني ك ني تا زماني كه مسئلة ياری به لبةزماني است؛ يع

آيد و درخواست ياری كند؛ چرا كه امكان باقي ماندن بر خود فرستاده تقريباً به سر

 إِذ ا ح تَّى :بردصبر برايش وجود ندارد و در وضعيت آوارگي و جنگ به سر مي

 ع نِ أْسُناب  يُر دُّ ال و  ن شاءُ م نْ ف نُجِّي  ن صْرُنا جاء هُمْ كُذِبُوا ق دْ أ نَّهُمْ ظ نُّوا و  الرُّسُلُ اسْت يْأ س 

 ذيبتك كه به يقين دانستند و شدند فرستادگان نوميد چون) (2)الْمُجْرِمين   الْق وْمِ

 ممرد از ما عذاب و داديم، نجات خواستيم را كه هر آمد و ياریِ ما برايشان شوند،مي

 .(نشود بازگردانيده گنهكار

شود. هنگامي كه فرستاده دعوتش را آشكار ها با دعوت آغاز ميبه طور كلي رسالت

كند تا در حضور مردم آشكار شود و كند، برای مدتي اين امكان را پيدا ميمي

خودش آنان را به حق دعوت كند. وقتي دعوتش گسترش پيدا كند و انصارش بسيار 

ه شوند؛ بنابراين مكر و حيلراسان ميهای باطلشان هگردند، مردان ديني بر جايگاه

                                                           

 .211 :بقره -1
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رستاده پرستند، فتوای كشتنِ فكنند و برای كساني كه آنها را به جای خداوند ميمي

 كنند كه دليل اين فتواها، ضعف مراجعكنند و پيروان گمراه، فكر نميرا صادر مي

پنهان  نباشد؛ در نتيجه فرستادگاگمراهي و عدم توانايي باطل آنها در مقابل حق مي

شوند تا خداوند آنها را تمكين دهد. بنابراين سيره چنين است كه با فرستادگان مي

شوند تا اينكه خداوند برای آنها گشايشي پيكار شود و مدت زماني پنهان مي

كافي جهت ممانعت و دفع شرّ سربازان ابليس  كند؛ آن هنگام كه عدِّه و عُدّةحاصل

باشند كه آنها را به جای خداوند بندگان زبوني ميكه همان مردان دين ابليسي و 

  پرستند، فراهم شود.مي

اما اينكه بيان كردی يكي از ايشان رؤيايي ديده است كه شما از دعوت حق خارج 

اهلل خداوند آن را از تو بردارد و تو را بر راه مستقيم ثابت شاءشدی؛ صادقه است. ان

 بدارد.
 احمدالحسن 

 هـ 1100ربيع الثاني  

* * * 

 رؤیای هدایت مردم و رسانیدن حق به آهنا. :433پرسش 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً. السالم 

 عليكم يا آل بيت النبوة و رحمة اهلل و بركاته.

كه سالم و احمدالحسن چند ماه پيش، رؤيايي ديدم؛ با يماني آل محمد، سيد 
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ام. ادهكنم، ايستای كه در آن زندگي ميصلوات پروردگارم بر او و آنان باد، در خانه

ای بود كه در آن درختان نخل ما در حياط خانه ايستاده بوديم و جلوی ما، مزرعه

 روی تخت بنشينيد. تخت در همان مكان بود وبود. به ايشان عرض كردم: بفرماييد، 

روی تخت نشستند. به ايشان عرض كردم: زير شما روتختيِ نو بگذارم.  ايشان

ايشان فرمود: اشكالي ندارد. آن را قرار دادم و بر روی آن نشست و در اين هنگام، 

يكي از انصار به سوی من آمد )روز گذشته با او در مورد موضوعي در مورد دعوت 

عرض كردم:  به سيد بحث كردم و در بحث، كمي اختالف ايجاد شده بود(.

فرمود: اين كالم از  اين سخن را به دوستم گفتم و با من موافقت نكرد. ايشان

سوی خداوند است؛ چرا به آن راضي نيستيد؟ در آن هنگام بود كه راضي نبودن به 

دوستم آشكار شد. در همين حين ديدم شيخ ناظم  فرمود، روی چهرة آنچه سيد

تند. او به شيخ اشاره كرد و چيزی به اين مضمون نشس عقيلي ميان من و سيد 

گويد؟ و سخنش را قطع گفت: چرا اين برادر در حضور سيد اين چنين سخن مي

ماندم. به من  كرد. سپس صورت شيخ و دوستم پنهان شد و من به تنهايي با سيد

راتور نفرمود: بيا. من با ايشان به سوی نخلستان كه در ضمن خانه بود، رفتم. در آن، ژ

كره  همة يار بزرگ. اين ژنراتور برایتوليد انرژی برق بود؛ برق فشار قوی؛ بسيار بس

به من فرمود: كنار كليد  افتاده بود. سيدكار كرد و از زمين، انرژی توليد مي

اصلي ژنراتور بِايست و وقتي به تو گفتم، فشار بده تا اين ژنراتور شروع به كار كند. 

دست راستشان داشت و فرمود: من از اينجا )مركز ژنراتور(  عصايي در ايشان

عرض كردم: آيا تجهيزات برايتان بياورم. ايشان فرمود:  كنم. به سيدتعميرش مي

اشكالي ندارد. من برای آوردن تجهيزات رفتم. به جای تجهيزات نگاه كردم؛ روی 
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. با آنها، مناسب كار نبودندديوار آويزان بود. تعداد اندكي از آنها را يافتم. برخي از 

خودم گفتم: فالن چيز كجاست؟ فالن چيز كجاست؟.... تجهيزات موجود را 

برداشتم، پشت خودم پنهان كردم و به سوی سيد و نزديك ژنراتور بازگشتم در 

به من فرمود:  كشيدم. ايشانحالي كه به خاطر تجهيزات از ايشان خجالت مي

عصايش  اندازيم. سيدمن و تو، ژنراتور را راه مياشكالي بر تو نيست. به زودی 

را در يكي از اجزای مركزی ژنراتور قرار داد و آن را سه مرتبه حركت داد. سپس 

ين شكل رانداز را بزن. با انگشتم آن را زدم. دستگاه به بهتبه من فرمود: كليد راه

تيم و سربازاني زمين را نوراني نمود. سپس راه رف كرة كرد و همةشروع به كار 

داده شده بود. يكي از سربازان نزد ما آمد و عرض  نزديك ما بودند و امر به قائم

به من فرمود:  آيند. سيد كرد: آنجا تعدادی هواپيما هستند كه به سوی ما مي

 توانند كاری انجام دهند.آنان را رها كن؛ از اين به بعد ديگر نمي

 والحمدهلل رب العالمين.

واضعي با تما را بپذير و گناهان ما را بيامرز و به ما رحم فرما. خدايا! ما را  توبةخدايا! 

بردن به پناهگاهت ما را حفظ كن و ما را در قبال و برای پناه از سوی خودت، باال ببر

ودی آن، خشن علمي به ما بياموز كه به واسطة كن و یهايمان در راهت يارزيان نفس

ما را از انصار محمد و آل محمد كه صلوات پروردگارم بر تو را به دست آوريم و 

قرار ده؛ و سالم بر شما، هنگامي كه  ايشان باد، و سنگي در دستان قائم آل محمد

ميريد، و هنگامي كه نورهايي بوديد، هنگامي كه متولد شديد، هنگامي كه مي

 شويد.انگيخته ميبر

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 
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 رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل

 تسليماً.

وربما رؤياک واضحة لك وأنها في هداية  ،أسأل اهلل أن يوفقك ويسدد خطاک

الخلق وإيصال النور والحق لهم، أسأل اهلل أن يجعلها حقاً ويهدی خلقه إلى صراطه 

 المستقيم هو وليي وهو يتولى الصالحين.
 احمدالحسن

 ه 1100ربيع الثاني/ 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

هايت را استوار بدارد. چه بسا از خداوند درخواست دارم كه شما را موفق و گام

رؤيايت برای شما روشن است؛ اينكه در هدايت مخلوقات و رسانيدن نور و حق به 

نمايم كه آن را حقّي قرار دهد و باشي. از خداوند درخواست ميايشان مي

 سرپرست من است و سرپرست مخلوقاتش را به سوی راه مستقيم ش هدايت كند. او

 شايستگان. 
 احمدالحسن 

 هـ 1100ربيع الثاني  

* * * 
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 هستم. رؤیای اینکه گویی در سپاه امام علی :434پرسش 

الرحيم. سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. اللهم صل علي محمد و  الرحمن اهلل بسم

 آل محمد.

گذشته و در شب قدر به يكي از . اما بعد: در ماه رمضان احمدالحسنسيد بزرگوار، 

باشد، خواندم. پس از بازگشتم رفتم و نماز معروف را كه صد ركعت ميمساجد مي

نشستيم  وهي از جوانانبه خانه و رفتن به بستر، اين رؤيا را در خوابم ديدم: ديدم با گر

 نم وبيان را نميكند؛ ولي من صورت كريم ايشبرای ما سخنراني مي اهلل و رسول

شنوم. از ايشان شنيدم كه به ما فرمود: تقوای الهي پيشه را مي شانفقط صدای مبارك

شنيدم.  كنيد و هوشيار باشيد. فقط اين سخنان را از حضرت محمد رسول خدا

ديدم و هستم؛ ولي ايشان را نمي در همان رؤيا ديدم گويا در سپاه  امام علي

 دانستم كه در سپاه امام هستم و شمشير بهشنيدم، فقط ميصدای شريفش را هم نمي

بود. يكي از دشمنان در حالي  دوش داشتم. همچنين در دستانم تصوير امام علي

را  خواست با زور و كينه، تصويركه شمشير به دست داشت به من نزديك شد و مي

شمشير او را زدم و دستش را قطع كردم. ای آقای بخشنده! اين رؤيايي بود  بگيرد. با

خواهم اين رؤيا را تفسير فرماييد. اميدوارم خداوند عنايت كه ديدم. از شما مي

 فرمايد و رؤيای مرا خودتان بخوانيد. والسالم عليكم و رحمت اهلل و بركاته.
 فرستنده: علي عراقي ـ عراق 

 الرحمن الرحيم بسم اهلل الجواب:
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً.

يمكنك سماع خطاب محرم الحرام الذی وجهته لكم وفيه دعوة لكم لتتقوا اهلل 

ا وتقرأوا وتبحثوا وتدققوا لتعرفوا الحقيقة بأنفسكم وتكونوا واعين وال تقبلوا أن تكونو

مُجهلين من قبل بعض تجار الدين الذين يسميهم الناس رجال الدين، أسأل اهلل أن 

يوفقكم، وإن شاء اهلل تكون أنت جندی في دعوة الحق المهدوية المباركة وممن 

الذی  (عليه السالمينصرون الحق وينتصرون له كما في رؤياک، فهذا جيش علي )

ياک قد وفقت له فال تجوز عنه، وعدت به فانتظم فيه وانصر ربك وهذا موضع رؤ

 نصُرْكُمْ و يُث بِّتْ ي  اللَّه  ت نصُرُوا إِن آم نُوا الَّذِين  أ يُّه ا ي ا﴿وفقك اهلل وسدد خطاک 

 (1).﴾أ قْد ام كُمْ 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 كثيراً.تسليماً 

محرم الحرام را كه برايتان ايراد كردم، گوش دهي. در اين خطبه  تواني خطبةشما مي

دعوتي برای شما است تا تقوای الهي پيشه كنيد، مطالعه كنيد، تحقيق كنيد و دقت 

كنيد، تا حقيقت را خودتان تشخيص دهيد و خودتان درک كنيد و نپذيريد كه 

                                                           

 .2محمد:  -1
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ل كنند؛ كساني كه مردم، آنان را مردان ديني برخي از تاجران دين شما را اغفا

شاءاهلل شما سربازی در دعوت خواهم به شما توفيق دهد. اننامند. از خداوند ميمي

طور دهي و همانحق مبارک مهدوی هستي و جزو افرادی باشي كه حق را ياری مي

است كه به آن  باشي؛ اين همان سپاه عليكه در رؤيايت بود، ياريگرش مي

به اين  وعده داده شدی. در آن راست و استوار باش و پروردگارت را ياری كن. و

توفيقش نصيبت شد، پس، از آن، عبور نكن. خداوند توفيقت دهد بخش از رؤيايت 

 تْيُث بِّ و   ي نْصُرْكُمْ اهلل   ت نْصُرُوا إِنْ  آم نُوا الَّذين  أ يُّه ا يا. هايت را استوار بداردو گام

 كندمى ياريتان كنيد يارى را خدا اگر ايد،آورده ايمان كه كسانى اى) (1)أ قْدام كُم

  .(داردمى استوار را هايتانگام و

 احمدالحسن 

 هـ 1100ربيع الثاني  

* * * 

 رؤیای نور مرتاکم و بودن نوزاد در دست راست. :433پرسش 

باهلل العلي العظيم. اللهم صل علي محمد الرحيم. و ال حول و القوة اال  الرحمن اهلل بسم

 و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً.

 سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

 در خواب ديدم و ساعت تقريباً هفت و نيم صبح است. (2)12/2/2313شنبه امروز پنج

                                                           

 .2 :محمد -1

 )مترجم(. 1019خرداد  22شنبه پنج -2
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چند ما ايشان را كنم و اينكه چگونه بر ما احاطه دارند، هرفكر مي  بيتبه اهل

م. ناگهان نورِ متراكمي ديدم، تا جايي كه كودكي كوچك و سفيد شد و يبيننمي

روی دستانم افتاد و با دست راستم او را گرفتم. از ديدن او، بسيار خوشحال بودم. به 

ی زمين نشسته بودند و به آنان گفتم: اتاق پدرم رفتم و در آنجا، خواهر و مادرم رو

وار روی دستان من است. انگار او امام است اين كودک مبارک را ببينيد كه معجزه

يا از سوی ايشان فرستاده شده. آنها به من گفتند: او را اينجا، روی زمين بگذار و 

ز اپذيرفت و از دستانم آويزان بود. آنها چادر شبي پهن كرده بودند. كودک نمي

اتاق بيرون رفتم و به سمت چپ نگاه كردم. بعد بازگشتم تا كودک را ببينم. ولي او 

 را نيافتم.
  عراق _ زينب: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً كثيراً. 

يمثل عطاءً وخيراً يصلك أن ذكرت اهلل وأولياءه، ومعنى الطفل في اليد اليمنى 

أنه اختفى عندما التفت إلى اليسار، أی أنّ هذا العطاء والمدد اإللهي يبتعد عنك عندما 

تغفلين وتلتفتين إلى الدنيا والظلمة التي مثلتها جهة اليسار في الرؤيا، وهذه الرؤيا حث 

يا أن فيمكنك وأنت تعيشين في هذه الدنلك ليكون كل أوقاتك ذكراً هلل وأوليائه 

تداومي ذكر اهلل في كل شيء يعرض لك ابتداءً من التسمية عند الطعام حتى حمد 

 اهلل وشكره على كل نعمة حتى ترين اهلل وأولياءه ومالئكته في كل شيء.
 احمدالحسن 

 هـ 1100 
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 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

كودک در دست راست تمثيل بخشش و خيری است كه به شما به خاطر ياد خداوند 

و اوليايش، رسيده است. اينكه او هنگام توجه به چپ پنهان شد، به اين معنا است كه 

تاريكي كه جهت چپ شوی و به دنيا و و اين بخشش و امداد الهي وقتي غافل مي

شود. اين رؤيا شما را كني، از شما دور ميكند، توجه ميدر رؤيا به آن اشاره مي

در اين  توانيكند كه در تمام اوقات، به ياد خداوند و اوليايش باشي. ميتشويق مي

افتد، بر ياد خداوند مداومت دنيا زندگي كني و در هر چيزی كه برايت اتفاق مي

ز بسم اهلل گفتن هنگام شروع غذا خوردن تا خداوند را بر هر نعمتي داشته باشي؛ ا

 .ستايش و شكر كني تا آنجا كه خداوند، اوليايش و فرشتگانش را در هر چيزی ببيني
 احمدالحسن 

 هـ 1100 

* * * 

 ها و غیره.، ماهرؤیاهایی در خصوص شهادتین، مهدی :432پرسش 

علي نبينا محمد و آله االئمة و المهديين و سلم الرحيم و صلي اهلل  الرحمن اهلل بسم

 تسليماً كثيراً.

بتول، ای سِرّ به وديعه نهاده شده در او، سالم و درود به تو. سپاس  ای فرزند فاطمة
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خدايي كه ما را بر شناخت حق شما، هدايت فرمود. آقای من! سپاس خدای را كه 

انسان، بلكه با وحيي از جانب های شما آگاه شدم؛ ولي نه توسط يك من به گام

خداوند متعال و دو سال پيش از شنيدن دعوت شما در اين عالم جسماني. رؤياهايي 

 شان كنيد، به شرح زير است:كه مايلم تفضّل فرموده، تأويل

سرورم، پيش از اينكه دعوت شما را بشنوم، اين رؤياها را برايتان فرستادم تا آنها را 

ي پاسخي به من داده نشد. شايد به خاطر تغيير دادن آدرس برايم تفسير كنيد؛ ول

ام پس از فراموش كردن عنوانش باشد. ای راستگو، ای يوسف پست الكترونيكي

 ! اميدوارم اين رؤياها را برايم تفسير كنيد. آل محمد

پيش از شنيدن دعوت مبارک شما، در عالم ملكوت رؤيايي ديدم و رؤيا واقعاً روشن 

ز نور هايي اكردم. ديدم كه آسمان با حرفبي با دقت به آسمان نگاه ميبود. من ش

نوشته شده است: ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل. اين رؤيا در روزهای بعدی نيز تكرار 

ها نگاشته ـ با ستارهيعني شهادتينشد. همچنين اينگونه تكرار شد كه اين كلمات ـ

ظهور كرده است و رفتم تا  آوردم كه مهدیشدند. و پس از آن ديدم كه ايمان 

ه گفتم: آگاه باشيد كرفتم و ميمردم را به ايمان آوردن به ايشان دعوت كنم. مي

گيرد؛ امام شما، امام برای هر مأمومي، امامي است كه از نور علمش، نور مي

ظهور كرد؛ پس به ايشان ايمان بياويد. وقتي از رؤيا بيدار شدم، بعيد  مهدی

ظهور كرده است؟ ولي اين را در عالم شهادت )دنيا(  مردم و گفتم: آيا امامش

نشنيدم و اين رؤيا را فراموش كردم. هنگامي كه در اين عالم، دعوت مبارک شما 

گفتم پروردگار، شما را بركت داد، شما را شنيدم، در حالي كه به برادران انصار مي

ری شما و ايمان آوردنم در اين عالم به بينم. پس از يادآورؤيا ديديد و من نمي
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دعوت مبارک شما، با ماشين خودم در حال رفتن بودم و برای اولين بار و بين خودم 

گفتم: ای امام من، ای احمد! سالم و خدايم، سالم خود را به شما فرستادم و مي

ی عليك. ای وليّ خدا. ای حجت خدا. فوراً رؤيايي را كه ديده بودم و در آن برا

 لكنم، به ياد آوردم. بسيار گريه كردم و اين رؤيا در اين دنيا تأويدعوت مي امام

اب قرار ام در آن را دانستم و فهميدم كه خداوند متعال مرا خط.. ميزان نادانيشد.

كردم، كسي كه در رؤيا ديدم و به سوی او دعوت مي داده و به من فرموده است

 بود. مهدی اول

ی كه ديدم به اين صورت بود كه من داخل كعبه بودم و دو اما رؤيای ديگر

و  اندم و دور كردمكشند. من آنها را رپوست قد كوتاه را ديدم كه سيگار ميسياه

 شريف نماز خواندم. در داخل كعبة

ماه رمضان را احيا گرفتم و  20و رؤيای ديگر: در شب قدر پس از اينكه شب 

الم آيند. پس از تصديق شما در عبر زمين فرود ميخوابيدم، ديدم فرشتگاني از نور 

دنيا، در ماه رمضان خوابيدم و احساس كردم در جهاني ديگر بسيار خوشبخت 

باشم. به دنبال آن در همين ماه رمضان ديدم آسمان باز شد و روحم به آسمان مي

ن يزند. ولي يقباال رفت در حالي كه در دنيا به جسد من آويزان است و قلبم مي

قای ديدم و آداشتم كه آسمان برای من باز شده است و باال رفتم. ستارگان را مي

ام چنين چيزی را هرگز نديده بودم. آيا اين شب قدر است، آقای من، در زندگي

من  اًلو نشاء لفتحنا عليهم بابمن، و آيا اين مشابه سخن خداوند متعال است: 

 يةتا آخر آ (كرديمدربي از آسمان باز مي خواستيم، برای ايشانگر مي)ا السماء

كريم. چهار ماه را ديدم و با خودم گفتم: بايد طبق معمول يك ماه ببينم؛ پس بايد 
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اتفاقي در دنيا افتاده باشد. اين چهار ماه، كامل بودند. پس از مدتي ديدم كه يكي از 

، به من نگاه شودشود و صد برابر ماه عادی بزرگ ميها، به زمين نزديك ميماه

دا كند. اينجا بود كه خچرخد و نورش زمين را نوراني ميكند و به سوی قبله ميمي

را شكر كردم و به سوی قبله از خداوند تشكر كردم. ولي يكي با من بود كه آن را 

شناسم و از خواب بيدار شدم و احساس كردم كه من در عالم ملكوت هستم؛ نمي

شده است؛ بعد از  كفن از آن ديدم كه رسول خدا احساسي از عالمي ديگر. پس

 ردند، قائم اول احمدرا دفن ك آنكه وصيت را فرمود و پس از اينكه حضرت

مند سازد و با مند سازيد، خداوند شما را بهرههمراه با يارانش ظاهر شد. ما را بهره

اهلل و بركاته، حجت  آقايان من. والسالم عليكم و رحمة شما و با ما، ما را ياری دهد،

 .احمدالحسنمن، 
  فرزند شما، عبدالوهاب عثمان ـ سوئد ـ مالمو : فرستنده

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  الجواب:

 وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير، رؤاک كلها خير وفضل من اهلل عليك، وقد أوحى اهلل لك 

ل فاحمد اهلل أن تفضل عليك بهذا الفض (عليه السالم)بالغيب كما أوحى لألنبياء 

العظيم وإن شاء اهلل أنت من الموفقين، وأسأل اهلل لك الثبات على الحق ونصرته، وإن 

وفيق، يتفضل عليك بنصرة المهديين واهلل ولي التشاء اهلل تأويل بعض رؤاک أنّ اهلل س

أسال اهلل لك أن تبقى على الحق وأن يثبتك اهلل عليه أبداً ما حييت هو وليي وهو 
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يتولى الصالحين، واعتذر لك عن تفصيل رؤاک مرّة أخرى فإن كانت قد فقدت فيما 

 ين.العالممضى فهذه مشيئة اهلل فلنسلم لما يريد اهلل سبحانه، والحمد هلل رب 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 احمدالحسن 

 هـ 1102محرم الحرام  

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

رؤياهای شما خير و فضلي از سوی خداوند  وند بر هر خيری توفيقت دهد. همةخدا

 طور كه به پيامبران باشد. خداوند با غيب به شما وحي نمود، همانبر شما مي

وحي نمود. به پاس فضل خداوند با اين تفضل بزرگ به تو، خدا را ستايش كن. 

اری يباشي. از خداوند برای شما، ثابت بودن و يافتگان ميشاءاهلل شما از توفيقان

شاءاهلل تأويل برخي از رؤياهايت اين است كه خداوند با دادن آن را خواستارم. ان

ند رسان است. از خداوفرمايد و خداوند توفيقياری دادن مهدييّن بر شما تفضل مي

 ای، خداوند تو را بر آن ثابتخواستارم كه بر حق باقي بماني و تا زماني كه زنده

و سرپرست شايستگان. از اينكه دوباره رؤيايت را به بدارد. او سرپرست من است 

خواهم. اگر آن در گذشته از دست رفته است، ن كردی، از شما عذر ميتفصيل بيا

 خداوند سبحان باشيم. والحمدهلل ين بوده است و بايد تسليم ارادةخواست خداوند چن

 .رب العالمين
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 والسالم عليكم ور حمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن 

 هـ 1102محرم الحرام  

* * * 

 رؤیای زفاف و پوشیدن لباس عروسی. :434پرسش 

 الرحيم. اللهم صل علي محمد و آل محمد االطهار. الرحمن اهلل بسم

 سالم عليكم.

در رؤيا ديدم كه فردا روز زفاف من است و امروز در حال آماده شدن هستم. لباس 

ودم آرايش كرده، نشسته بودم و خ ام كه شِنل بلند سفيدی داشت وعروسي پوشيده

تند كردم. بعد به من گفكردم؛ يعني خودم را برای فردا آماده ميرا در آينه تماشا مي

كنيم )من در سالن آرايشگاه بودم(. بايد همه چيز را برای تمام شد، تعطيل مي

ردم كعروسي فسخ نمايي تا ما تعطيل كنيم. از همان ابتدا تقريباً سه انگشتر به دست 

 ام دور آنو برای فردا پنهان نمودم. سپس ميزی ديدم كه رويش غذا بود و خانواده

خورد. من به او خوردند. شخص ديگری نيز دور ميز نشسته بود و غذا ميغذا مي

گفتم آرزو دارم او همسرم باشد يا با من ازدواج كند؛ كردم و پيش خود مينگاه مي

دانم. از طوالني شناسم و اسمش را هم نميا نميبا توجه به اينكه من اين شخص ر

 خواهم.شدن مطلب عذر مي

اين رؤيا را تفسير فرمايند. خداوند به شما پاداش نيكو عطا  احمدالحسناميدوارم امام 

 فرمايد.
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 فرستنده: مواليه ـ كويت 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

وآل محمد األئمة والمهديين والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد 

 وسلم تسليماً.

إن شاء اهلل تكون رؤياک رؤيا خير، وأسأل اهلل لك أن يرزقك عمراً مباركاً في 

خير وعافية وهدى وإتباعاً للحق، ولو كان بإمكانك فاألفضل لك أن تتقربي إلى اهلل 

 بذبح شاة فداء عنك واهلل ولي التوفيق.

 .وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهلل 

 احمدالحسن 

 هـ 1102 الحرام محرم 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

خواهم عمر مباركي در خير و عافيت اهلل رؤيای شما، خير است. از خداوند ميشاءان

 پذير است، بهتر استات گرداند. اگر برايت امكانروزی و هدايت و پيروی از حق

 .است دهندهكه با ذبح گوسفندی به خداوند نزديكي جويي. خداوند توفيق

 والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن 

 هـ 1102 الحرام محرم 
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* * * 

 شدنش.یای شکافته شدن مهر مناز و شکستهرؤ :434پرسش 

الرحيم. اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم  الرحمن اهلل بسم

 تسليماً.

اهلل. سالم عليك يا بن اميرالمؤمنين. سالم عليك يا سيدی و سالم عليك يا بن رسول

 و رحمة اهلل و بركاته.احمدالحسن موالی، 

 خواهم از تفسير رؤيايي كه ديدم بپرسم. اينگونه آغاز شد كه من روی زمينمي

خوانم، شكافته، شكسته و نشسته بودم و ديدم مُهری كه معموالً روی آن نماز مي

آوری كنم و اين كار كمي سخت بود؛ چون هر خاک شد. سعي كردم آن را جمع

ماند و من وقت خواستم آن را جمع كنم، كمي از خاک روی زمين باقي مي

 بيدار شدم.اندوهناک و ترسان بودم و پيش از آنكه بتوان جمعش كنم، 

امام من! از شما، التماس دعا برای خودم دارم. من در كارم سرگردان هستم. هر روز 

 تر است. خواهم. خداوند به آنچه در آن هستم، آگاهاز خداوند آرامش مي

اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم تسليماً. اللهم عجل 

 لوليك الفرج.
 فرستنده: سرمد انصاری ـ استراليا 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليماً.
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إن شاء اهلل تكون رؤياک خير لك وتأويلها ابتعاد وانفراط بعض الناس القريبين منك 

ويسددک ويثبتك على الحق هو وليي وهو والمتصلين بك، أسأل اهلل أن يوفقك 

 يتولى الصالحين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 احمدالحسن 

 هـ 1102 الحرام محرم 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

خير است و تأويل آن، دور و جدا شدن برخي از افراد نزديك اهلل رؤيای شما شاءان

باشد. از خداوند خواستارم كه شما را موفق بدارد، تسديد نمايد و متصل به شما مي

 قدم فرمايد. اوست سرپرست من و سرپرست شايستگان.و شما را بر حق ثابت

 والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن 

 هـ 1102 الحرام محرم 

* * * 

 رؤیای گرفنت قرآن و قرار دادن دست بر روی آن. :435پرسش 

الرحيم. الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل عل محمد و آل محمد  الرحمن اهلل بسم
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 االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً.

سالم و رحمت و بركات خداوند بر حجت خداوند و پدر مستضعفان. سالم بر 

كساني  . ولي گوياا را به طور كامل به ياد ندارم..انصار و كاركنان سايت. رؤيبرادران 

كردند تا اهل آتش شوم و من نپذيرفتم و ترسيدم. به من گفتند كه با مرا دعوت مي

من دست بدهند )مصافحه كنند( و چيز ترسناک و ناپسندی بود. بسيار ترسيدم و 

كه در مكاني نشستم حاليم را ديدم، در آن گويا خود دادن را رد كردم. پس ازدست

احمد هم نشسته بود و گفت: چرا نپذيرفتي از اهل آتش شوی؟؟ آيا  فأسو برادر 

؟ به او (كه در آتش است بركت داده شده استآن) بُورِک  م نْ فِي الن ّارِ  دانينمي

 گفتم: چنين قصدی نداشتم. به من گفت: پس قرآن را بگير و دستت را روی آن

بگذار و بگو: خداوندا! مرا در آتش قرار بده.... بسيار ترسيدم و در درونم از اين 

كلمات آشوبي به وجود آمد؛ زيرا كلماتي بود كه گفتنش سخت بود و به قرآن قسم 

كه كار سختي بود.... ولي دست راستم را روی قرآن گذاشتم و قسم خوردم و چيزی 

شنوم، قسم روی؟.... بيا، ميگفتم: بيا، كجا ميميكشيدم و به او شنيدم. فرياد مينمي

خورم.... تا اينكه مانند موجي شد و مكان تغيير كرد و خودم را خورم و قسم ميمي

چرخيدم در و مي چرخيدموار ميبا برادر مخيم حسين ديدم. من دور ميدان دايره

ي مرتبه شد، ولكه يادم نيست چند خواندم، تا جاييحالي كه سورة توحيد را مي

خيلي زياد بود. تا اينكه.... مخيم حسين شروع به فرياد زدن نمود و چند مرتبه چرخيد 

.. شد... آشكار سرش باالی گفت.... نوری باالی سرش آشكار شد.... نوریو مي

پس از آن متوقف شدم و پس از آن آماده شدم تا با آتش از بين بروم و با آن 

توحيد را به خاطر آمرزش خودم  آيات و سورة دست بدهم..... گوياشخص، 
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دانستم.... پس از آن، احساس كردم خواندم؛ چون در ابتدا مُردّد بودم و دليل را نمي

.. والحمدهلل. های چهارگانه را گفتم..رود.... و شهادتروحم از من بيرون مي

 اهلل رؤيای خوبي باشد. وعليكم السالم و رحمت اهلل و بركاته.شاءان
  FINLAN ـ تمارا مراد: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً.

رؤياک هي خير لك وبشرى لك وفقك اهلل وسدد خطاک لما يرضيه سبحانه 

وتعالى، وأسأل اهلل أن يذهب عنك وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كل عاهة ومرض 

 في الجسد أو في الروح هو وليي وهو يتولى الصالحين. 

ي هذا الدعاء دائماً وبحضور قلب ]يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من ئواقر

عل الشفاء فيما يشاء من األشياء صل على محمد وآل محمد واجعل شفاء )وتذكر يج

االسم إن كان غيرک أو ياء المتكلم أی تقول شفائي( من هذا الداء باسمك هذا )يا 

 اهلل عشر مرات( .. )يا رب عشر مرات( .. )يا أرحم الراحمين عشر مرات([.

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل
  احمدالحسن

 ـه 1102 الحراممحرم 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.
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هايت رؤيای شما، برايت خير و خوبي و بشارتي است. خداوند توفيقت دهد و گام

م داوند خواستاراز خومتعال استوار بدارد. وشنودی خداوند سبحانرا در رضايت و خ

برادران و خواهران مؤمن، هر آفت و بيماری بدني يا روحي را دفع  كه از شما و همة

 كند. او سرپرست من است و سرپرست شايستگان.

يا من اسمه دواء و ذكره شفاء يا من يجعل )اين دعا را هميشه و با حضور قلب بخوان: 

 ای) ....( الشفاء فيما يشاء من االشياء صلِّ علي محمد و آل محمد و اجعل الشفاء

كه شفا را در هر چيزی بخواهد، كسي كه نامش درمان است و يادش شفا. ای كسي 

اسم شخص را و  (.... بياور و شفا ،محمد درود فرستآل  دهد. بر محمد وقرار مي

عني يكني ( استفاده ميياء متكلم) ازيا منظور خودت نيستي، و اگر گويي مي

 (يا ربّ) (مرتبه 13) (هللا يا)با اين نامت از اين بيماری  (شفای مرا) (شفائي)گوييمي

 .(مرتبه 13) (يا ارحم الراحمين) (مرتبه 13)

 والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
  احمدالحسن

 ـه 1102 محرم الحرام

* * * 

 رؤیای از بین بردن مانع سنگی از سر راه مردم. :437 پرسش

 محمد آل و محمد عل صل اللهم. العالمين رب الحمدهلل. الرحيم الرحمن اهلل بسم

 .كثيراً تسليماً سلم و المهديين و االئمة

سالم و رحمت و بركات خداوند بر احمد قائم. درود و رحمت و بركات خداوند 
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 دوستشان دارم. انصار اهلل. بر برادران انصار اهلل كه هميشه

 رؤيای اول:

ـ در دعوت آل محمدتر از ايمان آوردنم به دعوت حق ـچهار سال پيش يا بيش

نصار در ا م. در عالم رؤيا گويي در حسينيةغفلت و ظلمتي كه بودم، اين رؤيا را ديد

خواستم، شهر ناصريه نشسته بودم. نشسته بودم و وقتي برای بيرون رفتن از حسينيه بر

ت و ـ دستم را گرفخداوند در كارش گشايش حاصل كنداستاد فاضل ضيا زيدی ـ

آيد. نشستم و منتظرش ماندم. روی؟ سيد احمد به زودی ميبه من گفت: كجا مي

آمد، يكي يكي به انصار سالم كرد و نشستيم. من نيز نزديك  وقتي سيد احمد

)موالی من! شيخ سالم( )شيخ سيد و سمت راستش نشستم و به او عرض كردم: 

باشد(. مهم اين است كه به او عرض كردم: )شيخ سالم سالم از اهالي ناصريه مي

مام ا خواند، چگونه وصي و فرستادةنميحتي نماز صبح احمدالحسن گويد: مي

به من گفت: آيا عاقالنه است شيخ سالم احمدالحسن باشد(. سيد مي مهدی

چنين سخني بگويد. شيخ سالم دوست من است. سپس سيد بلند شد و رو به قبله 

كرد، عليه شيخ سالم و برای هالكتش دعا سجده مياحمد كرد و زماني كه سيد 

ينكه شدن نمود تا ا ه داد، شروع به ناپديد شدن و پنهانكرد. وقتي سيد نماز را اداممي

 شنيدم. رؤيا به پايان رسيد.ديدمش و فقط صدايش را ميگر من نميدي

در عالم دنيا و تقريباً سه ماه پس از ديدن اين رؤيا، شيخ سالم در شرايط بسيار مبهمي 

كساني كه عليه دعوت  كشته شد و از دنيا رفت. مهم اين است كه آيا سيد احمد

ی؟ از برادران انصار خواستارم كه ديگر كند، يا چيزايستند را مثالً هالک ميمي

 يا از يكي از انصاری كه توانايي تأويل دارد، باشد. پاسخ از سوی احمد قائم
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 رؤيای دوم:

وارد دعوت شدم و آن را تصديق كردم و به آن ايمان  2313در ماه رجب سال

آوردم. پس از ايمان آوردنم، رؤيايي ديدم. گويا به دنبال شغلي بودم. به من گفتند: 

اين اداره فقط مدير دارد و به چند كارمند نيازمند است. اين اداره، زير نظر شهرداری 

ا ها ردم و مديری آنجا نيافتم. درِ يكي از اتاقاست. مهم اين است كه وارد اداره ش

ای را در آن ديدم كه خوابيده بود. اتاق دوم را باز باز كردم و شخص هفده ساله

كردم و همان شخص را خوابيده ديدم و در درونم يقين كردم كه او جن است و 

اين  :باشد. وقتي خواستم بازگردم، جلوی درب به من رسيد و به من گفتانسان نمي

ن باشد. نگاه كن: من دختر هستم و پسر نيستم. يقيجن مدت كمي است كه منتظر مي

كردم كه او دختر است. به من گفت: اين دختر از جنّيان است. من او را دوست دارم. 

به او گفتم: من تو را دوست ندارم. شكل او به صورت واقعاً ناپسندی تغيير كرد. از 

ی در انه نه نه. من تو را دوست دارم. پس از آن به منطقهاو ترسيدم و به او گفتم: 

ناصريه و پشت بيمارستاني خارجي رفت. آن جن مرا دنبال كرد. همراه او دو نفر 

شد. مهم اين است كه وقتي ها، دو زن و يك مرد ميديگر هم بودند كه مجموع جن

يان بود، ر جرها و انصار مقتدی صدر دپشت بيمارستان رفتم و نبردی بين پليس

چسب كوچكي ديدم كه بر پای جنِ مرد بود. آن را باز كردم و تصور كردم از 

شناختم و در آن دو ای رفتم كه آن را نميدستش خالص  شدم. پس از آن به خانه

اتاق بود. اتاق دومي، انگار اتاقي در پالتاک بود؛ ولي گويا اتاقي سنگي و آجری 

ها مرا بازداشتند. من به در آنجا بودند. ولي جن بود. خواستم واردش شوم. انصار

زدند و  برم. آنها لبخندآنان گفتم: برويد وگرنه شما را هم مانند دوستتان از بين مي



  ......................... 239انتشارات انصار امام مهدی 

ميرند. تالش اميد شدم كه آنها نمي جن سومي كه دوستشان بود، وارد شد و نا

ن ا در آوردم و آناكردم به انصار در اتاق مجاور ملحق شوم. ولي چگونه؟ لباسم رمي

هايشان زشت و ترسناک شد. . صورتاحمدالحسنرا با لباس زدم و صدا زدم: يا 

مجددا فرياد زدم و دو گام به عقب بازگشتند. اينجا بود كه به سوی ايشان حركت 

ان هايشكردم يا آنان را با لباس زدم و دو بار فرياد زدم: ای يماني آل محمد! صورت

شد. از آنان رهايي يافتم و به اتاق انصار رفتم و فقط سه مرد  بيشتر زشت و ترسناک

يافتم كه آنها هم مهمان بودند و انصار نبودند. به آنها گفتم: انصار كجا هستند؟ 

 گفتند: پيش از اينكه سخني گفته شود، رفتند.

 رؤيا تمام شد. آيا امكان تأويل وجود دارد؟ والسالم عليكم.
 راق حسين تميمي ـ ع: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً. 

وفقك اهلل لكل خير، ليس األمر كما تفهم إنما هي إرادة اهلل أن يزيح من يشاء 

ناس، الممن يكونون حجر عثرة في طريق الناس لكي ال يكونون سبباً إلضالل 

وخصوصاً من يستعملون الكذب إلضالل الناس ورؤياک الثانية هي مبشرة لك إن 

شاء اهلل، فالشياطين يحاولون قطع طريق الحق عليك ولكن بفضل اهلل ينجيك سبحانه 

من كيدهم والحمد هلل هو وليي وهو يتولى الصالحين والسالم عليكم ورحمة اهلل 

 وبركاته.
 احمدالحسن 

 هـ 1102الحرام  محرم
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 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

 كه فهميدی، نيست. اين فقط ارادةبر هر خيری توفيق دهد. اينگونه  تو را خداوند

خداوند است كه هر كسي را كه بخواهد و سنگي برای لغزش راه مردم باشد، از بين 

برد تا سببي برای گمراه شدن مردم نشود؛ مخصوصاً كساني كه برای گمراه كردن مي

باشد. هلل رؤيای دوم شما، بشارتي برای شما ميءاشاكنند. انردم از دروغ استفاده ميم

را از شما دارند، ولي به فضل خداوند، خداوند سبحان شياطين قصد بازداشتن راه حق 

بخشد. الحمد هلل. او سرپرست من است و شما را از مكر و فريب ايشان رهايي مي

 سرپرست شايستگان. والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
 احمدالحسن 

 هـ 1102الحرام  محرم

* * * 

 دعوت یمانی. رؤیای پدرم و حبث دربارۀ :432پرسش 

بسم اهلل الرحمن الرحيم. اللهم صل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و سلم 

 تسليماً.

ا صفحه . وقتي به تلويزيون ييكي از نزديكان بودم. پدرم بر ما وارد شد گويي در خانة

ه در يم كديدپخش زنده بود و خياباني مي كرديم، برنامةای بزرگي نگاه ميشيشه
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ود. ها و ديگری لباس تكاوران را پوشيده بپليس ها لباسيكي از آنآن دو نفر هستند. 

تيد. دانيم شما بر حق هسدو نفر از انصار آمدند ولي متعرّض آنها نشدند و گفتند: مي

ز آن شد و انصار اوقتي وارد خيابان شدند، صدای انفجارها و تبادل آتش شنيده مي

 ام راكردم؛ ولي عقيدهسيد بحث ميآمدند. من با پدرم در مورد سالم بيرون مي

باشم. من در خواب بودم و برايش آشكار نكردم با اينكه من در دعوت مي

وگويي در مورد دعوت يماني شكل گرفت و او در شك بود تا اينكه رؤيا به گفت

 پايان رسيد. تأويل اين رؤيا چيست؟

ا هدايت كند و كنم پدر، خواهر و مادرم ردرخواست مي احمدالحسن از امام 

تان برای مادرم، درخواست دعای شفا دارم؛ بيماری ايشان دايمي است. از جناب

موالی من! اميدوارم با چشم رحمت و مهرباني به من نگاه كني، و توفيق برای 

او را جزو اينكه ام، و هايم، و بركت در دختر يك سالهشوهرم، موفقيت در درس

 انصار مؤمن قرار دهي.
  بنت يماني ـ عراق ـ ناصريه : فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً.

أسأل اهلل أن يوفقكم وأن يهدی عباده هو وليي وهو يتولى الصالحين، وللشفاء 

قلب ]يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من المرض اقرأی هذا الدعاء دائماً وبحضور 

من يجعل الشفاء فيما يشاء من األشياء صل على محمد وآل محمد واجعل شفاء 

)وتذكر االسم إن كان غيرک أو ياء المتكلم أی تقول شفائي( من هذا الداء باسمك 

 هذا )يا اهلل عشر مرات( .. )يا رب عشر مرات( .. )يا أرحم الراحمين عشر مرات([.
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 سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.وال
  احمدالحسن

 ـه 1102ـ  محرم الحرام 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

 من سرپرست از خداوند خواستارم شما را توفيق دهد و بندگانش را هدايت كند. او

 :برای شفا، اين دعا را هميشه و با حضور قلب بخوان. شايستگان سرپرست است و

يا من اسمه دواء و ذكره شفاء يا من يجعل الشفاء فيما يشاء من االشياء صلِّ علي )

كه نامش درمان است و يادش شفا. كسي ای ) ....( محمد و آل محمد و اجعل الشفاء

محمد درود آل  دهد. بر محمد وقرار مي كه شفا را در هر چيزی بخواهد،كسي ای 

از ا يمنظور خودت نيستي، و اگر گويي اسم شخص را ميو  (.... بياور و شفا ،فرست

با اين يماری از اين ب (شفای مرا) (شفائي)گويييعني ميكني ( استفاده ميياء متكلم)

 .(مرتبه 13) (يا ارحم الراحمين) (مرتبه 13) (يا ربّ) (مرتبه 13) (هللا يا)نامت 

 والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.
  احمدالحسن

 ـه 1102ـ  محرم الحرام 

* * * 
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 رؤیای یمانی و نزدیک بودن فرج. :439 پرسش

اهلل و بركاته. من مدت كوتاهي است كه جزو مؤمنان به دعوت  سالم عليكم و رحمة

يماني  ،احمدالحسنكنند كه سيد هستم و چند رؤيا ديدم كه همگيِ آنها تأكيد مي

كنند كه ام تأكيد ميو دعوت شما، دعوت حق است. همچنين رؤياهايي كه ديده

ارها و ك ةهمفرج و گشايش بسيار بسيار نزديك است. اين موضوع باعث شد تا 

جديد به همراه يكي از  . حتي باعث شد تا از شروع پروژةامورم را متوقف كنم

او و تالش خودم، اجتناب كنم و به همراه او وارد  ستانم در اينجا آلمان با سرمايةدو

و او را رها كنم و به عراق بازگردم.  ،اين كار نشوم، تا مجبور نباشم همراه او باشم

كنم رها كردم و به جايي رسيدم كه هيچ كار جديدی را آغاز نميبنابراين كارها را 

 و همواره منتظرم تا چيزی اتفاق بيفتد.

دهم، نصيحتم فرماييد. آيا منتظر باشم خواهم در آنچه انجام ميآقای من! از شما مي

 يا كارم را اينجا به پايان برسانم و وارد اين پروژه شوم؟

ديدم، برايتان تعريف كنم. در خواب ديدم در يك خواهم آخرين رؤيايي را كه مي

گويم. ناگهان اين شهر آزاد روم و با او سخن ميشهر اروپايي با زن جواني راه مي

 نظمي وشود و در پايان آن، انگار بازار مردمي در عراق است و اين بازار در بيمي

ازار آن نردبان در ب باشد. من به آنها گفتم: باالی اين نردبان برويد.هرج و مرج مي

لندی تپه يا شهر يا ساختماني ب ن در زمين رفته بود و به اندازةوجود داشت. اين نردبا

داشت. يكي از نزديكان من كه از دنيا رفته بود، آنجا بود. نامش حسين بود و مردم 

دهد و بيشتر مردم، راه، نبردی رخ مي نمود. در ميانة رفتن تشويق ميرا به باال

دهم. وقتي رسيدم، روند. ولي من به باال رفتن ادامه ميگردند و باال نمييمباز
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نظمي بود. در آن كشتار و همچنين ساختماني بود و در آن نيز هرج و مرج و بي

ين ولي سمتي از اآتش بود. اين ساختمان كنار رودی بود.  نگاران و تبادلروزنامه

رود كه من در آن بودم، خشك بود؛ آنجا فقط گِل بود. اما سمت ديگرش، شهر 

های اروپايي در آن بلند شده و جشن گرفته و مردم در كنارش اروپايي بود كه پرچم

آنها دوستم بود كه با ايشان بود؛ نامش احسان بود  در حال شنا كردن بودند. از جملة

 ای در رود بود كه بين آنها فاصلهآب بود و گِل نبود. فاصله و رود در سمت ايشان،

شان بينيد در شهری كه در كنار شما است، برخيانداخته بود. از آنها پرسيدم: آيا نمي

اند. يكي از آنها به من پاسخ داد: ما به آنها ارتباطي نداريم. اين وضعيت كشته شده

های درخت خرمای ايستاده بستان آنها، دست خودشان است. پس از آن، سيلي از

ديدم كه در رود در حال جريان بود و هر چيزی در مسيرش از اروپا در حال روان 

وجه به برد. با تشدن بود. دوستم احسان را صدا كردم كه بيرون بيا. سيل شما را مي

 .اينكه دوستم به دعوت ايمان ندارد. ولي سيل آنها را در بر گرفت و در سختي افتادند

توجه  اسيل به سمتي از شهر كه رودش گِلين بود ادامه پيدا كرد. برادرم در گل بود؛ ب

نجف است. او را صدا زدم، ولي بيرون نيامد. در وسط اين  به اينكه برادرم در حوزة

ند و كردهای بزرگِ سياه رنگي آمدند و برعكس سيل حركت ميسيل، كشتي

آمدند. پس از آن، به آمد، آنها نيز باال ميميآوردند. هر قدر سيل باال صدايي درمي

به ما خبر داده است. يكي از  گويي است كه عيسيآنها گفتم: اين همان پيش

به او  اش را چگونه شناختي؟آنها كه مسيحي بود از من پرسيد كه عيسي و پيامبری

د و كر ريختنرود، شروع به فرو  اند. كنارةبه ما خبر داده عرض كردم: اهل بيت

خواستم به او كمك كنم، ولي نتوانستم. او زن پيری از كناره، آويزان بود و من مي
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ام. صدايي شنيديم كه به من گفت: مرا رها كن و برو؛ كه من به پايان رسيده

گفت: به سوی بوستان برويد. بوستان در ارتقاع بلندی  بود. ديواری ضخيم وجود مي

ج رفتيم. نور بزرگي از اين بوستان خارآن، باال ميداشت. من و مسيحي به سختي از 

زد كه در امن و امان است. ما با ترس شد و صدايي از درون اين بوستان صدا ميمي

وارد شديم. مسيحي پنهان شد و من تنها ماندم. شيری ديدم كه با سرعتي بسيار به 

 .سوی سيل رفت رود. من در جای خودم ايستادم. از كنارم رد شد و بهسوی سيل مي

 . چه كاراحمدالحسنآقای من! مرا نصيحت فرما. از شما اميد پاسخ دارم، آقای من، 

 كنم؟

ي ثباتكارهايم متوقف شده است و احساس بي همةخواهم؛ چرا كه نصيحتي مي

 كنم.مي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

األئمة والمهديين والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد 

 .وسلم تسليماً

وفقك اهلل لكل خير، اعمل بصورة طبيعية وال تجعل إليمانك أثراً سلبياً على 

حياتك أو عملك بل اجعله سبباً لتزداد اطمئناناً ويقيناً واستقراراً، فالمؤمن عندما 

ء من الدنيا ييتفضل عليه اهلل ويُعرِّفه بما سيحصل يزداد اطمئناناً ويقيناً وال يهتم ألی ش

 .أن يفوته أو يكسبه، أسأل اهلل لك أن يوفقك لكل خير هو وليي وهو يتولى الصالحين

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 احمدالحسن 

 هـ 1102 الحرام محرم 

 :پاسخ
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

خداوند شما را بر هر خيری توفيق دهد. به طور طبيعي به كارت ادامه بده. نگذار 

ای برای زياد و كارت داشته باشد؛ بلكه آن را وسيله ايمانت تأثير سلبي بر زندگي

شدن اطمينان و يقين و پايدار شدنت قرار بده. هنگامي كه خداوند بر مؤمن تفضّل 

شناساند، اطمينان و يقينش چه را كه اتفاق خواهد افتاد را به او ميفرمايد و آنمي

 ورزد و از بين رفتن يا به دستشود و به هيچ چيزی از اين دنيا اهتمام نميافزوده مي

خواهم شما را در هر خيری موفق آوردنش برايش مهم نخواهد بود. از خداوند مي

 شايستگان. سرپرست است و من سرپرست بدارد. او

 .بركاته و اهلل رحمة و عليكم والسالم
 احمدالحسن 

 هـ 1102 الحرام محرم 

* * * 

 رؤیای فرار کردن و جنات. :443پرسش 

 بسم اهلل و باهلل و الصالة و السالم علي خير خلق اهلل و آله الطاهرين الطيبين.

! ق د ر و الطاف خداوندی، مرا اينگونه قرار داد كه با دعوت احمدالحسنآقای عزيزم، 

شريف شما، آشنا شوم و مدت كوتاهي است كه به طور مرتب در مورد آن تحقيق 

ه كنم كه از زماني كهای برادران انصار در پالتاک. انكار نميكنم؛ در آغاز از تالش
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شوم. هر وقت وارد حت ميشنوم، راتپد. هر وقت آن را ميقلبم ميدعوت را شنيدم، 

ام قرار دارم. در روزهای اخير، كنم بين دوستان خداييشوم، احساس ميغرفه مي

آنها، جست وگريخت است و از آنها، مسرور و  همةرؤياها من بسيار شده است. 

دانم. های پريشان يا چيز پنهاني باشد كه من نميترسم خوابخوشحال شدم. ولي مي

، نظر بدهيد، خداوند شما را حفظ كند. اگر من شايسته و اليق در مورد رؤيای من

دعوت شما هستم، به من بشارت دهيد. اگر هم خدای ناكرده، از اين بخشش محروم 

ام راهنمايي كنيد. خداوند ماورای اين منظورها است. هستم، مرا در سرگرداني

 مند سازد.هخداوند به شما بهترين پاداش را بدهد و مرا از بركت شما، بهر

كنيم. هر كدام از دشمنان فرار همسرم رؤيا ديده است كه ما دو نفری فرار مي

ن و رسيم. ناتواای ميكنيم، ولي بدون اينكه صورت آنان را بشناسيم. به درهمي

سرگردان شديم كه راه رهايي كجا است. ناگهان من به آساني، كه انتظارش را 

رم شوكه شد و او نيز چنين قصد كرد و كار بر او كنم. همسنداشتم، دره را طِي مي

آسان شد. دره را طِي كرديم و همسرم در خواب به من گفت: اين، همان دره است. 

سبحان اهلل. آن را به آساني طي كرديم و با اين سخن بيدار شدم. رؤيا به پايان رسيد. 

ريد و بپذي ترين سالم مرامايهترين و گرانترين و بزرگتأويلش چيست. گرم

 .بركاته و اهلل رحمت و عليكم ام دعا كنيد. والسالماميدوارم برای من و خانواده
   مغرب  ـ مهدی مغربي: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً.
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اآلخرة والدنيا هو وليي وهو يتولى الصالحين، الرؤيا أسأل اهلل أن يوفقكم لخير 

فيها بشرى خير لكم إن شاء اهلل أن ينجيكم اهلل من عدوكم من شياطين اإلنس والجن 

الذين يهدفون إلى هالككم في جهنم أعاذكم اهلل وإن شاء اهلل ستكون عاقبتكم كما 

 في الرؤيا النجاة والوصول إلى الحق بفضل اهلل عليكم.

 الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.والس
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر  

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

 نم سرپرست او. دهد را بر خير آخرت و دنيا، توفيق شما خواهم كهمي خداوند از

باشد؛ شاءاهلل در اين رؤيا، بشارت خوبي برای شما ميان .شايستگان سرپرست است و

؛ دهداينكه خداوند شما را از شياطين انس و جن كه دشمن شما هستند، نجات مي

شما را از آن در امان بدارد.  كساني كه هدفشان هالكت شما در جهنم است. خداوند

ود، طور كه در رؤيا بش خداوند بر شما، هماناهلل عاقبت شما با تفضّل و بخششاءان

 رهايي و رسيدن به حق باشد.

 .بركاته و اهلل رحمة و عليكم والسالم
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر  

* * * 
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 رؤیای سیاره و ستاره. :444پرسش 

الرحيم و افضل الصالة و السالم علي اشرف الخلق محمد و علي  الرحمن اهلل بسم

 الطيبين الطاهرين االئمة و المهديين و سلم تسليماً كثيراً.اهل بيته 

های آقا و مواليم، قائم آل محمد! خداوند پاداش .بركاته و اهلل رحمة و عليكم سالم

بزرگ بدارد.  شما را به جهت مصيبت وارد شده بر پدر آزادگان، امام حسين

يد. اما بعد.... موالی خواهم كه شما را حفظ و تسديد فرماآقای من! از خداوند مي

گاهي آزمايش دو بار عمل لقاح مصنوعي با لولةـ برم به خدا از منيتو پناه ميمن! من ـ

يك از خانواده يا نزديكانم را از اينكه ادم؛ ولي موفق نشد. بار دوم، هيچرا انجام د

اهم عمل كنم، مطلع نكردم. ولي يك هفته پس از انجام عمل، همسر پسر خومي

 عمويم در عالم رؤيا ديد. او حتي نام مرا در رؤيا به ياد آورد. 

را ديد كه به او فرمود: به محمد و همسرش بگو  احمدالحسن او در رؤيا امام 

الش فرزند، تشان نكرده است، برای داشتن اكنون فرزندی روزیكه اگر خداوند هم

نكنند. بايد برای اين دعوت مبارک اقدام كنند؛ اين برايشان خوب است و آنها را به 

با دست مباركش به آسمان اشاره كرد و به او  رساند. امام باالترين مراتب مي

ای كه بيني كه در كنارش است؟ نظير آن ستارهفرمود: آيا آن سياره و ستاره را مي

باشد. آقای من، ای قائم آل محمد! من پس از دو زلت آنها ميكنار سياره است، من

آميز نبود. ولي خدا را به هفته عمل لقاح مصنوعي را انجام دادم؛ ولي عمل، موفقيت

كنم؛ چرا كه با اين رؤيا از سوی يكي از خواهران خاطر اين نعمت ستايش و شكر مي

د سيری جز آنچه داشته باشانصاری به من بشارت يا روزی داده شده است. شايد تف

نم. كآورم، خدا را شكر و ستايش ميام؟؟ هر وقت اين رؤيا را به ياد ميكه فهميده
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موالی من، شما مرا با زبان پاكتان ياد نموديد. از خداوند درخواست دارم كه به حقّ 

 هنم ككـ بسيار خدا را شكر ميالحمد هللزهرای بتول به ديدار شما مشرّف شوم. من ـ

است؛  ام شدههای خداوند روزیحجتي از حجت ام نشده و اطاعت ازفرزندی روزی

جهاد نمودند  كنم كساني كه با حسينپيروی از حسين زمان. اكنون درک مي

چقدر سعادتمند بودند؛ عابس و حر كه خداوند از آنها خشنود باشد. آقای من، ای 

 و پناه بر خدا ازپيشگاهتان باشيم. من ـان در يدكنم از شهقائم آل محمد! دعا مي

كالم نمودم؛ ولي خداوند متعال  نوشتن اين نامه اطالةخواهم اگر در ـ عذر ميمنيت

داند كه من با اين رؤيای مبارک چقدر خوشحال شدم. همچنين از برادران هيئت مي

ما كنم. خداوند به شهای بسياری، عذرخواهي ميعلمي، به خاطر فرستادن نامه

تان پاداش نيكو دهد و شما را موفق گرداند و برای عمل با قائم آل محمد ثابت قدم

دارم ها را نصيبتان كند. اميبدارد. ما را در دعا فراموش نكنيد. خداوند بهترين پاداش

های بسياری فرستادم و پاسخي دريافت نكردم. هايم را بدهيد؛ من نامهپاسخ نامه

، ای خطا نمودمادبي كردم يا با كلمهدر پناه خدا. اگر بي آقای من، قائم آل محمد!

 كنم. والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته.از خداوند و شما عذرخواهي مي
 نوره سويفي ـ كانادا: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 .وسلم تسليماً

وفقكم اهلل لكل خير، وأسال اهلل أن يلبسكم لباس العافية في الدنيا واآلخرة وأن 

 .يرزقكم ذرية طيبة مباركة هو وليي وهو يتولى الصالحين

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

خداوند به شما بر هر خيری توفيق دهد. از خداوند خواستارم كه در دنيا و آخرت به 

 رپرستس تان گرداند. اوشما لباس عافيت بپوشاند و فرزنداني پاک و مبارک روزی

 شايستگان. سرپرست است و من

 .بركاته و اهلل رحمة و عليكم والسالم
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

* * * 

 .رؤیای امیراملؤمنین :443پرسش 

بسم رب المستضعفين. الحمدهلل رب العالمين. اللهم صل علي محمد و آل محمد 

 االئمة و المهديين و سلم تسليماً.

ام كه به ايستاده اميرالمؤمنين عليتقريباً دو ماه پيش گويا در عالم رؤيا ديدم با 

شكل يك مردِ با هيبت و با لباس عربي سفيد و خوشحال و بشّاش بود. چند قدم و 

در رو  بدون سخني با ايشان راه رفتم. امام روی فرشي نزديك مردی وهابي رو

است.  بشناسي؟ اين علي بن ابي طال... آيا اين مرد را مينشست ... به وهابي گفتم: 
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نكه بد پس از آ... وهابي ترسيد، لرزيد و زبانش بند آمد؛ روی امام نشسته بودم بهرو

 زباني كرده بود...

 اليماني واحمدالحسن والحمدهلل رب العالمين و السالم علي سيدی قائم آل محمد 

 اهلل و بركاته. اميدوارم تأويل رؤيايم را بيان كنيد. رحمة
   ـ عراق  جعفر ابو: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين ، والحمد هلل رب العالمين

 .وسلم تسليماً

وفقك اهلل لكل خير، رؤياک تعني أنك تبلغ شخصاً بدعوة الحق وهذا الشخص 

ناصب عداء، ولكنه يتفاجأ وال يمكنه أن يرد بشيء بعد أن تقيم عليه الحجة بدعوة 

 .الحق في هذا الزمان

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 احمدالحسن

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

دهد. رؤيای شما به اين معنا است كه دعوت حق  توفيق خيری را به هر شما خداوند

شود را به شخصي رساندی كه اين شخص، دشمن و ناصبي است. ولي او شوكه مي

و پس از اينكه دليل دعوت حق در اين زمان برايش اقامه شود، امكان هيچ پاسخي 
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 ندارد.

 .بركاته و اهلل رحمة و عليكم والسالم
 احمدالحسن

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

* * * 

 رؤیای گم کردن کفش و رفنت پا برهنه. :442پرسش 

بيند كفشش را گم كرده است و بدون آن، همسرم )زنم( مرتب در خواب مي

 تواند اين خواب را تفسير كند. از شما متشكرم. رود. آيا كسي ميراه مي
 ـ لبنان  Samir: فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين والحمد هلل رب 

 وسلم تسليماً.

الحذاء في الرؤيا يعني مكان االستقرار أو الحالة الدنيوية التي هي فيها أو مكان 

 ستنتقل له، وفقكم اهلل لكل خير.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
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 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

كفش در رؤيا به معنای مكان استقرار يا وضعيت دنيوی است كه او در آن 

 وفيقت خيری را بر هر شما شود. خداوندباشد يا مكاني است كه به آن، منتقل ميمي

 دهد.

 .بركاته و اهلل رحمة و عليكم والسالم
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

* * * 

 و رسیدن به کشتی جنات. رؤیای زیارت امام حسین :444رسش پ

رمضان از همان سال و پس از  0رمضان يا  10يا  11، 0سال پيش و در شب  2

كه  كربال ديدمام كرده بود، دير وقت دراز كشيدم و خودم را در اينكه درس خسته

و از درب  كنم. هر دو بر امام حسينتوانم او را ببينم حركت ميبا كسي كه نمي

م بسيار كردند و صحن اماپشتي و مقابل باب القبله وارد شديم. برخي به من اشاره مي

شلوغ بود. در آنجا بسياری از سياسيون حضور داشتند و پوسترهای انتخاباتي بلند 

شان باججي، چلبي و سايرين بودند. آيد در ميانطور كه يادم ميكرده بودند و آن

الحرمين راه خنديد و در بينردم؛ او بسيار ميصدام را هم درون پوستر مشاهده ك

ينة سف»رفت. پس از آن، مرا راهنمايي كرد تا از باب القبله خارج شويم و به مي

اب القبله وجود دارد. )كشتي نجات( رسيديم كه در حال حاضر نزديك ب« النجاه
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بعد امام به من اشاره كرد. به طور طبيعي در خواب احساس كردم كه ايشان امام 

است؛ ولي كسي را نديدم. به طور قطع به من اشاره كرد كه با ايشان در  مهدی 

 كني و دوكربال به شهادت خواهم رسيد و به من فرمود كه با فالني ازدواج مي

رسي. من به او عرض كردم: شود و با من به شهادت مييات مكودک از او روزی

اجازه دهيد تا فرزندانم را به مادرم سفارش كنم. به من فرمود: خير. وقت بسيار داری. 

رؤيا به پايان رسيد. اميدوار به تعبير رؤيا و به آن نيازمندم. خداوند به شما توفيق دهد 

 هايتان را استوار بدارد.و گام
 ر غريب ـ عراق فرستنده: جعف

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 .وسلم تسليماً

وفقك اهلل وسدد خطاک، الرؤيا فيها أمور واضحة ال تحتاج إلى تأويل، فقط 

فعاله أفعاالً مثل أصدام حسين الذی رأيته أی شخص قام مقامه في حكم العراق وفعل 

من قتل وتشريد وسجن للمؤمنين، وأمّا وصولك إلى السفينة الذی في الرؤيا فهو 

تبشير لك في ذلك الوقت أنك تصل إلى الحق وتنصر الحق إن شاء اهلل وفقك اهلل 

 .لنصرة دعوة مهدی هذه األمة وجعلك اهلل ممن ينتصر بهم للحق

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 دالحسن احم

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
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 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

هايت را استوار بدارد. در رؤيا موارد روشني وجود خداوند توفيقت دهد و گام

صدام حسين كه در رؤيا ديدی، به معني باشد. فقط دارد كه نيازمند تأويل نمي

شخصي است كه جانشين او در حكومت عراق شده و كارهايي همانند كارهای او 

دهد؛ از جمله كشتار، تبعيد و زنداني كردن مؤمنان. اما رسيدن شما به كشتي انجام مي

، اهللشاءرسي و انكه در رؤيا بود، بشارتي برای شما در آن هنگام است كه به حق مي

دهي. خداوند به شما برای ياری دعوت مهدی اين امّت، توفيق دهد حق را ياری مي

 دهد.و خداوند شما را جزو افرادی قرار دهد كه حق را با آنها ياری مي

 .بركاته و اهلل رحمة و عليكم والسالم
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

* * * 

رفنت از ساختمانی که رؤیای سوار شدن ماشین و باال  :115پرسش 

 پله دارد.

بركاته.... آقای  و اهلل رحمة و عليكم ، سالماحمدالحسنآقا و موالی من، 

من، از طريق رؤيا به شما ايمان آورديم؛ با توجه به اينكه احتماال از شما نخواهم 

كردم و دوستي لبناني داشتم كه شيعه و نامش محمد شنيد. من در لبنان زندگي مي

 آمد. بود و برادری داشت كه نامش علي بود و از من بدش مي

تم ای بر دوشم داشدرختي نداشت و كيسهدر راهي ايستاده بودم كه : ی اولرؤيا
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از خودم پرسيدم كه چرا اين كه تقريباً خالي بود مگر مقداری دستمال كاغذی. 

خالي را بر دوش دارم؟ با خودم گفتم: دستمال كاغذی كوچك، شايد به آن  كيسة

نيازمند شوم. ناگهان ماشيني آمد و جلوی من ايستاد و در آن همان شخص لبناني 

ـ و برادرش علي بود. محمد به من نگاه كرد و مرا صدا زد كه سوار ماشين محمدـ

آنها شوم تا مرا با خودشان برسانند. ولي گويا برادرش علي مخالفت كرد كه من 

 گفت ابو ياسر وهمراهشان سوار شوم. محمد به او نگاه كرد؛ گويا به برادرش مي

 اختماني پياده شديم. چند پله باالشوند. ماشين ايستاد و ما مقابل سساره سوار مي

رفتم. دری باز شد. داخل شدم و بازارهای بسيار تميزی ديدم؛ ولي در بازارها 

هايي قفل شده بود. به سمت راستم نگاه كردم. مرد سفيد با قامتي متوسط ديدم. اتاق

گويد: من اش خطي بود. به من نگاه كرد؛ گويا به من ميدر سمت راست گونه

 خواهي راهنماييت كنم؟ به اوبودم، به سوی من بيا. به من گفت: آيا ميمنتظرت 

گفتم: بله. او راه افتاد و من در كنارش. چند پله باال رفتيم و با دستش به در بازی 

راني . ديدم دنيا بسيار نوگفت: اين در. جلوی در ايستادماشاره كرد؛ گويا به من مي

 ...است... سرورم، رؤيا به پايان رسيد

ای باالی سرم خيمه زده بود و به من صدايي آمد كه چون خيمهرؤيای دوم: 

داني چرا امام ناراحت و رنجيده است؟.... آقا و موالی من، من گفت: آيا ميمي

دانم شما چرا ناراحت و رنجوری؛ اما مايلم خودتان تأكيد فرماييد و من خسته و مي

م و اينكه بر سرم دستي بكشي، بر اين فرزندی ام. التماس دعا از جنابتان داردرمانده

دچار لغزش و خطا شده، ای  زهرا ـ و فاطمةپدران ماه سوی شما ـكه در حركت ب

ايم، خسته، خسته. آقای آقای من! سرورم، ايمان آورديم و به خدا سوگند، خسته
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  كنند، باشم. به جدت محمدمن، دعا كنيد از انصاری كه امرتان را اطاعت مي

 اهلل و بركاته. كنم. والسالم عليكم و رحمةاضا مياز شما تق
  عبدالرحمان هنيدی ـ استراليا : فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً.

اآلخرة والدنيا هو وليي وهو وفقك اهلل وسدد خطاک، أسأل اهلل أن يرزقك خير 

يتولى الصالحين، جزاكم اهلل خيراً، أن نصرتم الحق في زمن عزّ فيه الناصر، ورؤاک 

مبشرة لك وسيريك اهلل تحقق ما ترى وسيجعل اهلل لك من أمرک فرجاً إن شاء اهلل 

 وهو أرحم الراحمين.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل

 تسليماً كثيراً.

از خداوند خواستارم كه خير  .بدارد استوار را هايتگام و دهد توفيقت خداوند

 .شايستگان سرپرست است و من سرپرست ات گرداند. اوآخرت و دنيا را روزی

خداوند به شما پاداشي نيكو دهد؛ كه حق را در زماني ياری داديد كه در آن، ياور 
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اندک است. رؤيايت بشارتي برای شما است و خداوند به زودی محقّق شدن رؤيايي 

كه ديدی را به شما نشان خواهد داد و به زودی خداوند برايت در كارت، گشايشي 

 ترين مهربانان است.مهربانهلل. او شاءكند. انحاصل مي

 .بركاته و اهلل رحمة و عليكم والسالم
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر 

* * * 

 و شبیه شدن به او. رؤیای رسول خدا :116پرسش 

در ميان گروهي از مردم  در رؤيا ديدم كه با رسول خدا حضرت محمد

ناراحت و اندوهناک بودند و من نيز اينچنين بودم. با  كنم و ايشانحركت مي

كردم و مردم پشت ما بودند تا اينكه جلوی درب منزل رسيديم. ايشان حركت مي

داخل شد و پس از ايشان، من  آن را كوبيدم و برای ما باز شد. سپس رسول خدا

رسول نيز داخل شدم و پس از من، مردم به اتاقي كه بزرگ نبود وارد شدند و 

رفتم تا كنار رسول در سمت چپِ اتاق در بااليش نشست و من نيز مي خدا

بنشينم. ولي قطعه ناني ديدم كه روی زمين افتاده است. بسيار ناراحت شدم  خدا

مردم نشسته بودند و جای  همةو نان را برداشتم، بوسيدم و نان را در كناری نهادم. 

خالي بود. سپس نماز خواندم. دو ركعت كامل  من سمت راست رسول خدا

را ديدم، قسمتي  خواندم. سپس سالم دادم و هنگام پايان نمازم، ران رسول خدا

است. بعد نگاهم را از آن برداشتم. ايشان را در  از آن كه باالی زانوی ايشان

 ي و خشمهای مرواريد بود. ناراحتهای ايشان مانند دانهحال لبخند زدن ديدم. دندان
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شباهت  درصد به رسول خدا 20از ايشان رفع شده بود. اينگونه يافتم كه تقريباً 

دارم؛ ولي ايشان سرخي بيشتری نسبت به من داشت و پس از آن بيدار شدم.... آيا 

اين رؤيا، تفسير مشخصي دارد. من رؤيای خودم را نزد كسي تفسير نكردم. والسالم 

 عليكم.
  جزيرة العرب ـ جنوب ـ Mahmood :فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 

 وسلم تسليماً.

وفقك اهلل لكل خير وسدد خطاک وأسأل اهلل لك خير اآلخرة والدنيا، معنى 

ة والغرفة ليست غرفرؤياک إن شاء اهلل أنك تصل وتسمع بالحق في هذا الزمان، 

بالمعنى المتعارف بل هي تمثل موضعاً في )االنترنت( تعرف من خالله حق من يمثل 

رسول اهلل في هذا الزمان وهو المهدی، وأمّا كونك تشبهه بنسبة كبيرة فإن شاء اهلل 

ونسأل اهلل لك أن تكون كذلك فهذا يعني أنك ستكون على درجة من الهدى 

 هلل بفضله ومنّه عليك.ومعرفة الحق إذا شاء ا

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر  

 :پاسخ

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على اهلل وصلى العالمين، رب والحمدهلل
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 تسليماً كثيراً.

از خداوند برای شما، خير  .بدارد استوار را هايتگام و دهد توفيقت خداوند

آخرت و دنيا را خواستارم. ان شاء اهلل معنای رؤيا اين است كه در اين زمان به حق 

شنوی. منظور از اتاق، به معنای متعارف آن نيست؛ بلكه جايي رسي و آن را ميمي

شناسيد كه از سوی كسي كه تمثيل در اينترنت است كه از طريق آن، حق را مي

 دار زيادیباشد. اما اينكه شما به مقاين زمان كه همان مهدی است، مي رسول خدا در

اهلل؛ از خداوند خواستاريم كه اينچنين باشيد. اين به آن معنا شاءمشابه ايشان بوديد، ان

 ای از هدايتاست كه اگر خداوند با فضل و منّتش برای شما بخواهد، شما در درجه

 باشيد.و شناخت حق مي

 .بركاته و اهلل رحمة و عليكم والسالم
 احمدالحسن 

 هـ 1102 جمادی اآلخر  

 

 پیوست کتاب

 خواب صادقه یا وحی اهلی 
طريق نص مستقيم از خداوند همان وحي است و روشي از وحي كه بين او و 

رای شود كه او حتماً بمي مخلوقاتش يعني مردم باز است، همان رؤيا است، پس ثابت

كند و از طريق رؤيای صادقه برای او در خواب يا خود از اين طريق نصّ مي ةخليف
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كرد، مخالف با دهد؛ وگرنه اگر اين طريق از نصّ را ترک ميبيداری شهادت مي

كرد كه هدف رحمت و حكمت مطلق او بود. زيرا در اين صورت راهي را ترک مي

ض ر نتيجه الوهيت مطلق او نقشد و داز آفرينش خلق )يعني معرفت( با آن محقّق مي

 شد. خداوند از اين نقص مبرّا و منزّه است.مي

 از نظر نقلي اين طريقه به صورت واضح و قطعي ثابت شده است:

به عنوان اولين  خدای سبحان اين طريق را در قصه برگزيدن حضرت آدم 

مينش را ز است. به همين طريق نص بر خليفه خود درخليفه خدا در زمين بيان كرده 

 آغاز نمود. به مالئكه وحي كرد كه آدم خليفه اوست: 

ْيُفْسِدُ  نْم  فِيه ا أ ت جْع لُ ق الُوا خ لِيف ةً الْأ رْضِ فِي ج اعِلٌ إِنِّي لِلْم ل ائِك ةِ ر بُّك  ق ال  و  إِذ 

 ل ا م ا أ عْل مُ إِنِّي ق ال  ل ك  و  نُق دِّسُ بِح مْدِک  نُس بِّحُ و  ن حْنُ  الدِّم اء  و  ي سْفِكُ فِيه ا

 (1)ت عْل مُون 

 قرار مينز در جانشينى من مسلماً: فرمود فرشتگان به پروردگارت كههنگامى و)

 خون و كندمى فساد كه دهىمى قرار آن در را كسى آيا: گفتند. داد خواهم

 تقديس و مگوييمى تسبيح ستايشت و سپاس با همراه را تو ما كه حالى در! ريزد؟مى

 .(دانيدنمى شما كه دانمچيزی مى من: فرمود. كنيممى

است. به  اين امر را بيان كرده همچنين در قضيه برگزيدن حضرت يوسف 

 وحي كرد كه تو خليفه من در زمين خواهي بود: يوسف 
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ْفُ قال  إِذ ر  أ ح د  ر أ يْتُ إِنِّي أ ب تِ يا لِأ بيهِ يُوســُ ــ  مْس  و  ك وْك باً ع ش  ر الْق م  و  الشــَّ

 (1)ساجِدين  لي ر أ يْتُهُمْ

 و ســتاره يازده ديدم خواب در من! پدرم: گفت پدرش به يوســف كه گاهآن)

 (.كردند سجده برايم ماه و خورشيد

 بود و از سخن يعقوب  جا رؤيا دليل تشخيصي خليفة خدا يوسف در اين

واضح است كه اين رؤيا دليلي برای تشخيص خليفه خدا در زمين بود؛ چون يوسف 

 كه پس از شنيدن رؤيا، را از نقل اين رؤيا برای برادرانش برحذر داشت تا اين

ها به عنوان از بين آن های هابيل تكرار نشود، وقتي بفهمند كه يوسف مصيبت

 است: خليفه خدا مشخص شده 

 صْ ل ا بُن يَّ ي ا ق ال ــَّ  إِنَّ ك يْدًا ل ك  ف ي كِيدُوا إِخْو تِك  ع ل ى رُؤْي اک  ت قْصــُ  يْط ان الش

 (2)مُبِينٌ ع دُوٌّ لِلْإِنْس انِ

 اىنقشه كه مگو برادرانت براى را خود خواب! من پسرک اى: گفت يعقوب)

 آشكار دشمنى انسان براى شيطان شك بدون بندند،مى كار به تو ضد بر خطرناک

 .(است

نيز بيان  خدای سبحان اين دليل را همچنين در قصه برگزيدن حضرت موسي 

كه خودش از مكلفان بود وحي كرد  است. خداوند با رؤيا به مادر موسي كرده 

 كه موسي خليفه خدا در زمين است:و شهادت داد به اين
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و   خ افِيت  و  ل ا الْي مِّ فِي ف أ لْقِيهِ ع ل يْهِ خِفْتِ ف إِذ ا أ رْضِعِيهِ أ نْ مُوس ى أُمِّ إِل ى و  أ وْح يْن ا

 (1)ين  فرستنده مِن   و  ج اعِلُوهُ إِل يْكِ ر ادُّوهُ إِنَّا ت حْز نِي ل ا

 دی،ترسي او بر كه هنگامي و بده، شير را او: كه وحي كرديم موسى مادر به و)

 گردانيم،ىم باز تو به را او حتماً ما كه مباش غمگين و مترس و دريا بيفكن، در را وی

 .(دهيممى قرار پيامبران از را او و

 اين دليل را بيان كرد و به داود  همچنين در قصه برگزيدن حضرت داود 

 فرمود كه تو خليفه ما در زمين هستي: 

الْه و ى بِعِت ت ّ و ال بِالْح قِّ الن ّاسِ ب يْن  ف احْكُمْ األرْضِ فِي خ لِيف ةً ج ع لْن اک  إِن ّا د اوُدُ يا  

  ي وْم  ن سُوا م ابِ ش دِيدٌ ع ذ ابٌ ل هُمْ الل ّهِ س بِيلِ ع نْ ي ضِلُّون  ال ّذِين  إِن ّ الل ّهِ س بِيلِ ع نْ ف يُضِل ّك 

 (2)الْحِس ابِ

  داورى حق به مردم ميان پس داديم؛ قرار جانشين زمين در را تو همانا! داود اى)

  ترديدبى. كندمى منحرف خدا راه از را تو كه مكن پيروى نفس هواى از و كن

  اند،كرده فراموش را حســاب روز چون شــوند،مى منحرف خدا راه از كهكســانى

 .(دارند سخت عذابى

است، يعني نيز بيان كرده  اين مسئله را در قصه برگزيدن حضرت عيسي 

 خليفه اوست: خداوند به حواريون وحي كرد كه حضرت عيسي 
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ْبِأ نَّن ا و  اشْه دْ آم نَّا ق الُوا و  بِر سُولِي بِي آمِنُوا أ نْ الْح و ارِيِّين  إِل ى أ وْح يْتُ و  إِذ 

 (1)مُسْلِمُون 

. دبياوري ايمان من فرستاده و من به كه كردم وحى حواريون به كههنگامى و)

 .(هستيم تسليم ما كه باش شاهد و آورديم ايمان: گفتند

آيا وضوحي بيش از اينكه به روشني در اين آيه برای موضوع رؤيا در دين خدا 

حي و بينيم وجود دارد؟ آيا در اين آيه واضح نيست كه خدا به حواريين از طريقمي

 وحي همان رؤيا در خواب و رؤيا در بيداری است؟ ةشهادت داده است و دو طريق

شهادت خداوند برای  ةبرای اينكه رؤيا طريقجود دارد آيا وضوحي بيش از اين و

 اش در زمين نزد عموم بندگاني است كه طالب شهادت خدا هستند؟ خليفه

اش در آيا وضوحي بيش از اين هست كه رؤيا طريق نص و تصريح خدا بر خليفه

زمين است، راهي كه هر كسي از مردم كه بخواهد بشنود، بدون هيچ قيد و شرطي 

 ؟تواند بشنودمي

ای در مورد دعوت حضرت محمد وضوح و بدون هيچ شبههخداوند اين امر را به

 كه كسيطوری كه خداوند خود را شاهدی برای او، برای هربيان فرمود، به

 كند.خواستار شهادت خداوند سبحان است معرفي مي

ن اک  و  أ رْس لْ ن فْسِك  ف مِنْ س يِّئ ة   مِنْ أ ص اب ك  و  م ا اللَّهِ ف مِن   ح س ن ة  مِنْ أ ص اب ك   م ا 

 (2)ش هِيداً بِاللَّهِ و  ك ف ى ر سُولًا لِلنَّاسِ
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 وىس از رسد، تو به بدى از چهآن و خداست سوى از رسد، تو به نيكى از چهآن)

 پيامبرىِ رب] خدا بودن گواه و فرستاديم، پيامبرى به مردم براى را تو و. توست خود

 .(است كافى[ تو

ِبِاللَّهِ  و  ك ف ى ي شْه دُون  و  الْم ل ائِك ةُ  بِعِلْمِهِ أ نْز ل هُ  إِل يْك  أ نْز ل   بِم ا ي شْه دُ اللَّهُ  ل كِن 

 (1)ش هِيداً 

 دانش و علم به را آن كه دهدمى گواهى كرده نازل تو بر چهآن به خدا ولى)

 .(است كافى خدا گواهى گرچه دهند،مى گواهى هم فرشتگان و كرده، نازل خود

ُعِنْد هُ و  م نْ مْو  ب يْن كُ ب يْنِي ش هِيداً بِاللَّهِ ك ف ى قُلْ مُرْس لًا ل سْت  ك ف رُوا الَّذِين  و ي قُول 

 (2)الْكِت ابِ  عِلْمُ

 كسى و داخ كه است كافى: بگو. نيستى[ خدا] فرستاده تو: گويندمي كافران)

 ماش و من ميان اوست، نزد كتاب دانش كه[ طالبابى بنعلى اميرالمؤمنين چون]

 .(باشند گواه

ْاًب صِير خ بِيرًا بِعِب ادِهِ ك ان  إِنَّهُ و  ب يْن كُمْ ب يْنِي ش هِيدًا بِاللَّهِ ك ف ى قُل(0) 

 گاهآ بندگانش به او چون باشد؛ شاهد شما و من ميان خدا كه است كافى: بگو)

 .(بيناست و
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ْآم نُوا الَّذِين و  و  األرْضِ السَّم او اتِ فِي م ا ي عْل مُ ش هِيدًا و  ب يْن كُمْ ب يْنِي بِاللَّهِ ك ف ى قُل 

 (1)الْخ اسِرُون  هُمُ أُول ئِك  بِاللَّهِ و  ك ف رُوا بِالْب اطِلِ

ها چه را در آسمانبگو: كافى است كه خدا ميان من و شما شاهد باشد، ]او[ آن)

اند همان داند، و آنان كه به باطل گرويده و به خدا كفر ورزيدهمىو زمين است 

  (.اندزيانكاران

 اللَّهِ بِ و  ك ف ى كُلِّهِ الدِّينِ ع ل ى لِيُظْهِر هُ الْح قِّ و  دِينِ بِالْهُد ى ر سُول هُ أ رْس ل  الَّذِی هُو 

 (2)ش هِيداً 

 يروزپ اديان همه بر را آن تا فرستاد حق دين و هدايت با را پيامبرش كه اوست)

 .(شهادت بدهد خدا كه است كافى و كند،

گونه نص الهي از روز اول برای اعالم دعوتش همراه خليفه اين شهادت و اين

 خداست، بلكه قبل از دعوتش نيز همراه اوست. 

خداوند در گذشته برای خلفای خود نزد مكلفان شهادت داد و خود را هميشه به 

كند؛ لذا اين امر، سنت عنوان شاهدی برای خلفای خودش نزد مكلفان معرفي مي

طور كه بيان شد تبديل و تغييری ندارد؛ بنابراين چگونه خداست و در نتيجه همان

ضي از واسطه بعخواه مستقيم يا به ممكن است خدا برای مردم به غير از طريق وحي،

مخلوقاتش مانند ارواح و مالئكه شهادت دهد؟ و كدام طريق وحي هميشه بين خدا 

 كه منكر اين طريقو مكلفان، بجز رؤيای صادقه از سوی خدا باز است؟ اما كسي
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كند )وحي از راه رؤيا( برای نص الهي باشد، كفر خود را به قسمتي از قرآن اعالن مي

كه بايد طريق ديگری برای شهادت دادن خداوند برای همه مكلفان ايجاد كند. اينيا 

مان دهد كه اگر ايخداوند در رد كساني كه طالب آيات يا معجزات هستند پاسخ مي

حقيقي به وجود خدا داشته باشند، شهادت خدا برايشان كافي است و نيازی به معجزه 

 ندارند.

اللَّهِبِ ك ف ى قُلْ... اللَّهِ  عِنْد  اآلي اتُ إِنَّم ا قُلْ ر بِّهِ مِنْ آي اتٌ ع ل يْهِ أُنْزِل  ل وْال و  ق الُوا 

 (1)... و  األرْضِ السَّم او اتِ فِي م ا ي عْل مُ ش هِيداً و  ب يْن كُمْ ب يْنِي

ط شود؟ بگو معجزات فقو گفتند چرا معجزاتي از پروردگارش بر او نازل نمي)

ند؛ او كدهد كفايت ميكه خدا بين من و شما شهادت مي... بگو اين نزد خدا هستند

 (.داندها و زمين است را ميچه در آسمانآن

بنابراين، از آيات قرآن به روشني پيداست كه خداوند برای مكلفان جهت خلفای 

است؛ رؤياهايي مانند رؤياهای حواريون خود از طريق وحي با رؤيا شهادت داده 

، و اين سنت خداست. هركس منكر آن و رؤياهای اصحاب محمد  عيسي 

كه مدعي عدم و آن (2)يا مدعي تبديل و تغيير آن است، بايد بيّنه و دليل اقامه كند
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خليفه خداست ... نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و همه انبياء خدا و رسوالن او خلفای منصوب خدا در 

 زمين هستند... محمد خليفه منصوب خداست و مهدی خليفه منصوب خداست. 

فت مگي فرزند خليفه هستند؛ سپس خالشوند كه هنزد گنج شما سه نفر كشته ميفرمود: ) رسول خدا 

شوند؛ پس به شكلي با شما های سياه از سمت مشرق خارج ميرسد؛ سپس پرچمها نميبه هيچ يك از آن



  ......................... 229انتشارات انصار امام مهدی 

كفايت شهادت خدا با وحي از طريق رؤيای صادقه است، بايد معنای ديگری برای 

 پيدا كند.  ر شده استكند( كه در آيات گذشته بارها تكرا)كفايت مي« كفي»كلمه 

 ش هِيداً  بِاللَّهِ و  ك ف ى ر سُولًا لِلنَّاسِ و  أ رْس لْن اک 

ِبِاللَّهِ  و  ك ف ى ي شْه دُون  و  الْم ل ائِك ةُ  بِعِلْمِهِ أ نْز ل هُ  إِل يْك  أ نْز ل   بِم ا ي شْه دُ اللَّهُ  ل كِن 

 ش هِيداً 

ُمْو  ب يْن كُ ب يْنِي ش هِيداً بِاللَّهِ  ك ف ى قُلْ مُرْس لًا ل سْت  ك ف رُوا الَّذِين   و  ي قُول 

ْاًب صِير خ بِيراً بِعِب ادِهِ ك ان  إِنَّهُ و  ب يْن كُمْ ب يْنِي ش هِيدًا بِاللَّهِ ك ف ى قُل 

ْآم نُوا  الَّذِين  و  و  األرْضِ  السَّم او اتِ فِي م ا ي عْل مُ ش هِيدًا و  ب يْن كُمْ ب يْنِي بِاللَّهِ ك ف ى قُل 

 الْخ اسِرُون  هُمُ أُول ئِك  بِاللَّهِ و  ك ف رُوا بِالْب اطِلِ

                                                           

گونه نجنگيده است؛ سپس چيزی را ياد كرد و سپس فرمود: وقتي جنگند كه تا كنوني هيچ قومي اينمي

تدرک، (. )المسز روی يخ، چون او خليفه خدا مهدی استاو را ديديد؛ پس با او بيعت كنيد حتي سينه خي

اني كنم كه مسلمان( اين حديث بر شرط شيخين )مسلم و بخاری( صحيح است. و فكر نمي121ص  1ج 

و محمد  و انبياء و داود  ندارند، در خالفت الهي آدم  كه اعتقاد به خالفت الهي بعد از محمد 

 ي داشته باشند. و مهدی نيز طبق روايات، خليفه خدا در زمين است، كه در قرآن آمده، شبهه و اشكال

يعني مسير دين الهي از اول تا آخرش، عبارت است از تنصيب خليفه خدا در زمين به وسيله خود خداوند؛ 

ت الهي كه مدعي تحول و تبديل سنيعني اين سنتي الهي است كه تبديل و چرخش ندارد و در نتيجه كسي

كه ادعا كنند كه دين خدا بيهوده و غير روشمند است و ايش را با دليل اثبات كند، نه ايناست بايد ادع

را رها كرده و سنت الهي بدون هيچ دليلي چرخيده و تبديل  محمد  اهللخداوند امر خالفت بعد از رسول

 كند.شده، بلكه دليل بر عكس قول و اعتقاد آنان را اثبات مي



 (...تفسیر خواب صادقه )سیدامحداحلسن.................. 243

معنای اين آيات بسيار روشن است، يعني شهادت خدا از طريق رؤيا در خواب 

ها به عنوان شاهد معرفي يا بيداری برای عموم مردم كه خداوند خود را برای آن

 كند.يفه خدا در زمين كفايت مياست، برای تشخيص مصداق خلكرده 

چه گذشت، رؤيای صادقه و كشف صادق كه در آن خداوند به بنابراين طبق آن

دهد، نصّي از جانب خدای سبحان است اش برای مكلفان شهات ميحقانيت خليفه

 و اعراض از آن به معنای اعراض از نص مستقيم خدای سبحان است.

كه آيا اين نص فقط بر صاحبش حجت ايناما حدود حجيّت اين نص، يعني 

ن كه اگر قائل به حجيت آيا اين ؛كه بر غير صاحبش نيز حجت استاست يا اين

بار به اعت ،شويم، آيا ممكن است كه اين نص الهي حجت بر غير صاحبش باشد

 كه حجيتش بر صاحب خودش ثابت است؟اين

ه نص روشني بيان كرده ك در حقيقت، قرآن كريم متكفّل بيان اين امر شده و به

رؤيای  حضرت يوسف  الهي حجت بر غير صاحبش نيز هست؛ حضرت يعقوب 

  را دليل بر خالفت او در زمين قرار داد و به همين سبب او را از تعريف آن رؤيا

پيامبرزاده بودند و شريعت را به  برای برادرانش منع كرد، چون برادران يوسف 

 كه آن رؤيا نصّي الهي بر خالفته رؤيا در دين خدا و اينشناختند و جايگاخوبي مي

دانستند و در نتيجه با شنيدن آن در زمين است را به خوبي مي حضرت يوسف 

به عنوان مصداق خليفه خدا  فهمند كه معنايش مشخص كردن يوسف رؤيا مي

حسادت كنند و قصه قديمي  ترسيد كه بر يوسف  در زمين است؛ لذا يعقوب 

و برادرانش تكرار شود و  درباره حضرت يوسف  دو فرزند حضرت آدم 
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كه در آيات قرآن تدبّر كند و با خويش  منصف باشد واضح اين مطلب برای كسي

 است: 

ْفُ ق ال  إِذ ــُ ر  أ ح د  ر أ يْتُ إِنِّي أ ب تِ ي ا لِأ بِيهِ يُوس ــ  مْس  ك وْك بًا ع ش ــَّ  ر و  الْق م  و  الش

اجِدِين   لِي ر أ يْتُهُمْ ــ  صْ ل ا بُن يَّ ي ا ق ال  *س  ك ل  ف ي كِيدُوا إِخْو تِك  ع ل ى رُؤْي اک  ت قْصــُ

 (1)مُبِينٌ ع دُوٌّ لِلْإِنْس انِ الشَّيْط ان  إِنَّ ك يْدًا

 و ستاره يازده ديدم خواب در من پدرم،: گفت پدرش به يوسف كه گاهآن)

 براى را خود خواب من، پسرک اى: كردند. گفت سجده برايم ماه و خورشيد

 شيطان شك بدون بندند،مى كار به تو ضد بر خطرناک اىنقشه كه مگو برادرانت

 .(است آشكار دشمنى انسان براى

كه ، هنگاميطور كه قابيل برای هابيل كشند، همانيعني برايت نقشه مي

 است، نقشه كشيد. فهميد او وصي آدم 

شود، نصّ الهي به اين طريق )رؤيا(، كه از قرآن كريم روشن ميبنابراين، همچنان

 بر صاحبش و ديگران حجت است.

گويد كه رؤيا ديده، يا اما اگر ديگران احتمال بدهند كه صاحب رؤيا دروغ مي

چه ديده احالم شيطاني است، يا از هوای نفس خود اوست، در احتمال بدهند كه آن

 جا نيازمند به بررسي ورؤيای مزبور بر ديگری حجت نيست و در ايناين هنگام 

 تحقيق در باره اموری هستيم:

                                                           

 .0ـ  1 :يوسف -1
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 گويد رؤيا ديده است:كه مي. احتمال دروغ گفتن كسي1

اين امر مردود خواهد بود، وقتي كه رؤياها زياد و مستمر باشد و اشخاص متفرقه 

جود شان به دعوت كننده حق وايمان ها قبل ازآن را ببينند، كه هيچ ارتباطي بين آن

ني بر ها تباشنود تصور كند كه آنها را ميكه رؤياهای آننداشته باشد، تا كسي

 تواند اين عده بسيار را متهم به كذباند؛ در اين صورت ديگر كسي نميدروغ كرده

ين ا كه متكبر و غير منطقي باشد؛ چون از نظر عقلي، تباني اين عده باكند، مگر اين

ها حجت بر ساير اوصاف بر دروغ امكان ندارد و به اين سبب، مجموعه رؤياهای آن

كه رؤياهايي در تشخيص مصداق خليفه خدا چه كسانيمردم خواهد بود و چنان

ها و عقايد گوناگون باشند، در اين هنگام حجت ها و پيشينهاند از مشربديده

چه كه در ها درباره آنانكار شهادت آن تر خواهد بود و هيچ راهي برای رد وعظيم

 د.ماناند، باقي نمياش ديده و شنيدهملكوت با شهادت و نص خدا درباره خليفه

 كه رؤيا از ناحيه شيطان باشد:. احتمال اين2

شود كه در رؤيا، خليفه خداوند در زمين باشد كه گونه رد مياين مسئله، اين

امي از ای از فرشتگانش، يا در آن ن، يا فرشتهخالفتش برای بيننده ثابت شده است

ای از كتاب آسماني كه برای بيننده ثابت باشد، يا اينكه های خداوند باشد، يا آيهنام

پذير نيست كه از سفيهاني همچون ای باشد كه امكاندر رؤيا، رمزهای حكيمانه

 شود.شيطان و سربازانش صادر 

ازل گفتند شياطين قرآن را نضيه را كه ميخداوند سبحان در قرآن كريم اين فر

 اند، رد كرده است:كرده
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ي سْت طِيعُون   و  م ا ل هُمْ ي نْب غِي و  م ا *الشَّي اطِينُ  بِهِ ت ن زَّل تْ و  م ا(1) 

 (.ندارند قدرت و نيست، آنان سزاوار اند، ونكرده نازل شياطين را قرآن)

و قدرتي بر قرائت قرآن ندارند؛ لذا  فرمايد نه، شياطين تسلطپس خداوند مي

شود، برای شيطان شايسته نيست كه دعوت گونه كه در قرآن دعوت به صالح ميآن

ه بخواهد كبه صالح كند، وگرنه چطور برای شيطان پايگاهي استوار باشد در حالي

 دعوت به صالح و اخالق كريمه و ياد خدا بكند؟!

باشد، پس چطور و كجا را شيطان آورده  اگر اين اموری كه در قرآن ذكر شده 

كند؟ آيا شيطان با خودش در جنگ است؟ قطعاً كه و چه وقت دعوت به شر مي

 كند.چنين نمي

تواند كلمات خدا را تالوت كند يا به شكل رموز ملكوت كه شيطان نميهمچنان 

ن ايش ممكها يا خلفای خدا و مالئكه و اسماء الهي شود؛ و اگر اين كارها برآسمان

ت شد، بلكه بايد به دسبود، پس ديگر نبايد ملكوت به دست خداوند شمرده مي

گرديد و ديگر مجالي برای اطمينان به هيچ چيزی كه از ملكوت شيطان قلمداد مي

های آسماني و همه خلفای الهي ماند، و در اين صورت بر همه رسالتبيايد باقي نمي

اند شيطان بوده و چه ديدههمه توهم بوده و آن شد كه شايدطعن و ايراد وارد مي

خود شيطان برايشان به صورت مالئكه ظهور كرده و كالمي را به عنوان كالم خدا 

خوانده و ....؛ و به همين خاطر خداوند سبحان به همين مقدار اكتفا كرده برايشان مي

                                                           

 .211ـ  213راء: شع -1



 (...تفسیر خواب صادقه )سیدامحداحلسن.................. 244

قرائت قرآن برايشان ممكن نيست؛ ، يعني ي سْتطِيعُون و  م ا لهُمْ ي نب غِي و  م او فرموده: 

 باشند؟!پس چطور اين قرآن را نازل كرده 

پس وقتي از وحي قرآن يا بعضي از آيات قرآن عاجز هستند، پس چطور ممكن 

اهلل است كه شخصي مدعيِ علم از روی جهالتش بگويد كه شياطين به صورت رسول

 كند كه شيطان از تنزيل قرآن و شوند؟! آيا عقل قبول ميدر رؤيا نمايان مي

قادر باشد، در  قرائت آن عاجز باشد، اما بر نمايان شدن به صورت محمد 

به خدا سوگند! اين مسئله، كلمه تام خدا و قرآن ناطق است؟  كه محمد حالي

 قسمت ناعادالنه است.

دروغ ببندند و به وسيله چنين امر  رسول خدا آيا كار به جايي رسيده كه بر 

عظيمي بر او جرأت و گستاخي كنند و مدعيان علم بگويند كه شيطان به شكل 

كه دليلي داشته باشند، بلكه صرفاً به جهت رد و آيد، بدون ايندر مي اهلل رسول

 گويند:انكار دعوت حق اين سخنان را مي

لَّاإِ ي قُولُون  إِنْ أ فْو اهِهِمْ  مِنْ  ت خْرُجُ ك لِم ةً  ك بُر تْ لِآب ائِهِمْ ل او   عِلْم  مِنْ بِهِ ل هُمْ  م ا 

 (1)ك ذِبًا

 اندهانش از بزرگي سخن شان؛پدران نه و دارند دانشى و يقين اين به آنان نه)

 .(گويندنمي دروغ جز آنان شود؛مي خارج

گويد شيطان داند كه ميآيا چنين شخصي خود را عاقل و صاحب علم مي

تواند به شكل انبياء و اوصياء و فرشتگان در آيد؟ اگر شيطان امكان ت م ثُّــل به مي

                                                           

 .0كهف:  -1
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ماند و چگونه انبياء و ارواح طاهره را داشته باشد، چه چيزی از دين خدا باقي مي

تند كه از ناحيه خداست نه از ناحيه وحي خدا را تمييز دادند و دانس رسوالن 

 كند فرشته است، نه شيطان؟!كه برايشان وحي ميشيطان؟ و آن كسي

گويد كه با او سخن ميچطور دانست آن در اين صورت حضرت محمد 

يل تواند به شكل جبرئها شيطان مياست نه شيطان؟! بر حسب سخن آن جبرئيل 

 صورت محمد ها تمثل شيطان بهنيز در آيد، چون آن دانند، در را جايز مي

 است! تر از جبرئيل كه بلند مرتبهحالي

ای كه با آنان موظف بودند كه از هر فرشته ها، آيا انبياء همچنين طبق نظر آن

 وای طلب كنند تا بفهمند كه فرشته كند، معجزهها وحي ميگويد و به آنسخن مي

از طريق  از جانب خداست، نه شيطان؟! آنگاه در مواقعي كه وحي برای انبياء 

ورت صدادند كه اين وحي از خداست، نه شيطاني كه بهرؤيا بوده، چطور تمييز مي

 است؟!فرشته به سراغشان آمده

و اوصياء  تواند به شكل محمد گويند شيطان ميكه ميبه خدا سوگند كساني

 رآيد، باب بزرگي برای شيطان و سربازان ملحد و خداناباورش باز و فرشتگان د

گذارد و اگر بفهمند، با همين كرده كه ديگر هيچ چيزی از دين خدا را باقي نمي

 اند.سخن باطل، شياطين و ملحدين را بر گُرده خود سوار كرده

ه بفهمند؟ اكنون اند را ميآيا مدعيان علم، بزرگي اين جرمي كه مرتكب شده

های آسماني و مصداق همه انبياء و رسوالن و قرآن از الف تا ياء آن طعنه همه كتاب

جرأت و  كه بر دين خدا و بر رسول خدا محمد و ايراد وارد كردند. كسي
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 و انبياء و اوصياء گستاخي كرده و گفته است كه شيطان به صورت محمد 

يق، ارش استغفار كند، چون اين حقاشود، بايد به خدا برگردد و از پروردگمتمثل مي

ها را خواهند شناخت و روزی برای مردم روشن خواهد شد و مردم روز به روز اين

ها بر خدا و ملكوت و رسوالن و تقلب و جهالت و گستاخي اهل باطل و جرأت آن

 برايشان روشن خواهد شد. ائمه 

ز ئكه الهي باشد، هرگبنابراين، رؤيايي كه حاوی ذكر خدا يا خلفای خدا يا مال

از جانب شيطان نيست، بلكه از ناحيه خدا و از سمت ملكوت الهي و مالئكه الهي و 

 ارواح پاكيزه است. 

سلمانان روايت كرده شيطان نميهمه م سولاند كه  صورت ر د اهلل محمتواند به 

 ای از آن است:نمايان شود و اين نمونه 

 أ نَّهُ  الرِّض ا مُوس ى بْنِ ع لِيِّ الْح س نِ أ بِي ع نْ ف ضَّال  بْنِ ع لِيِّ بْنُ الْح س نُ ر و ى * و 

 ك أ نَّهُ  الْم ن امِ فِي  اهللرسول ر أ يْتُ  اهللرسول ابْن   ي ا) خُر اس ان : أ هْلِ  مِنْ  ر جُلٌ ل هُ ق ال 

 فِي غُيِّب  و  و دِيع تِي اسْتُحْفِظْتُمْ و  ب ضْع تِي أ رْضِكُمْ فِي دُفِن  إِذ ا أ نْتُمْ ك يْف  لِي ي قُولُ

 ن اأ  و   ن بِيِّكُمْ مِنْ ب ضْع ةٌ أ ن ا و   أ رْضِكُمْ  فِي الْم دْفُونُ أ ن ا  الرِّض ا ل هُ  ف ق ال  ن جْمِي ث ر اكُمْ

 ط اع تِي و  ح قِّي مِنْ ج لَّ و   ع زَّ اللَّهُ م ا أ وْج ب  ي عْرِفُ هُو  و  ز ار نِي ف م نْ أ ل ا النَّجْمُ و  الْو دِيع ةُ

 الثَّق ل يْنِ  زْرِوِ مِثْلُ ع ل يْهِ ك ان  ل وْ و  ن ج ا ُشف ع اء هُ كُنَّا م نْ و  الْقِي ام ةِ ي وْم  شُف ع اؤُهُ آب ائِي و  ف أ ن ا

 م نْ ق ال   اهللرسول أ نَّ   أ بِيهِ  ع نْ ج دِّی ع نْ أ بِي ح دَّث نِي ل ق دْ و  الْإِنْسِ  و  الْجِنِّ

 مِنْ  أ ح د  ةِصُور  فِي ل ا و  صُور تِي فِي ي ت م ثَّلُ  ل ا الشَّيْط ان  لِأ نَّ ر آنِي ف ق دْ م ن امِهِ فِي ر آنِي
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 جُزْءاً  س بْعِين   مِنْ جُزْءٌ الصَّادِق ة  الرُّؤْي ا إِنَّ  و   شِيع تِهِمْ مِنْ  و احِد ة   صُور ةِ  فِي ل ا و  أ وْصِي ائِي

 (1).(النُّبُوَّةِ مِن 

كند كه شخصي از اهل خراسان به حضرت حسن بن عليّ بن فضال روايت مي

را در خواب ديدم كه گويا  عرض كرد: )ای فرزند پيامبر، رسول خدا  رضا 

كه در زمين شما پاره تن من دفن شود حال شما چطور است هنگاميگويد: به من مي

به او  امام رضا  و ستاره من در خاک شما نهان شود؟و حافظ امانت من شويد 

شوم و من پاره تن پيامبرتان هستم و من آن امانت من در زمين شما دفن مي فرمود:

چه خدا از حقم و كه آنكس زيارتم كند در حاليام. آگاه باشيد كه هرو ستاره

ه ت هستيم و هركاطاعتم واجب كرده را بشناسد، من و پدرانم شفيع او در روز قيام

يابد، اگرچه مانند بار همه ثقلين )جن و انس( بر دوش او ما شفيع او شويم نجات مي

فرمود: هركه مرا در  باشد؛ و پدرم از جدم از پدرش روايت كرد كه رسول خدا 

صورت من و هيچ يك از خوابش ببيند، پس خودِ مرا ديده است، چون شيطان به

شود؛ و همانا رؤيای صادقه جزئي ها نمايان نمياوصياء من و هيچ يك از شيعيان آن

 (.از هفتاد جزء نبوت است

                                                           

؛ 202، ص 2ج  ؛ عيون أخبار الرضا 21؛ األمالي )صدوق(، ص 011، ص 2من ال يحضره الفقيه، ج  -1

 .210، ص 19بحار األنوار، ج 
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به اين مضمون كه مقصود از حديث، فقط  (1)اما سخن برخي از اين مدعيان

شناسند، همين را در دنيا ديده و شكل مادی او را مي اهلل ني هستند كه رسولكسا

داند كه به يقين مي كند، چون امام رضا ها را نقض ميروايت ياد شده سخن آن

را نديده و با اين حال،  اهلل كند، قطعاً رسولاين شخصي كه رؤيا را برايش نقل مي

صورت را ببيند خود او را ديده، چون شيطان به اهلل هركه رسولحضرت فرمود: 

طور خاص، روی سخنش با اوست و به كه امام رضا ، در حاليشوداو ظاهر نمي

 است.را در بيداری نديده  است كه رسول خدا رؤيای او را اراده كرده 

 كه صاحب رؤيا بايد قبالًاين-اند ها قرار دادهبنابراين، شرطي كه بعضي از آن

يان چه قبالً ببا اين روايت و با آن -باشدرا در زندگي جسماني ديده  رسول خدا 

شود، بلكه اين گفته اساساً شرطي از هواهای نفساني و اوهام كرديم، نقض مي

 ها جز عناد و تكبر ندارد.هاست و هيچ دليلي نزد آنآن

ي در عي، شروطكس بدون دليل شربنابراين، آيا معقول است قبول كنيم كه هر  

 امور ديني و اعتقادی بگذارد؟! بلكه اساساً دليل بر ضد اين شرط جعلي داريم.

                                                           

ای است كه از شخصي كه حتي اندكي علم داشته باشد صادر كه اين سخن ساده و سفيهانهرغم اينعلي -1

شوند ای ظاهر ميهای ماهوارههمين سخن از مدعيان علم و شيوخي كه در شبكهشود، اما متأسفانه نمي

اند( صادر شده و به همين سبب پاسخ اين اشكال را دادم تا مردم كه بعضي از مؤمنين برايم نقل كرده)چنان

شكار آها برايشان كه سطحي بودن اين مدعيان و اوج جهل و اشتباه آنرا فريب ندهند، همچنين برای اين

د كه كه برايشان حق روشن شد و فهميدنكه شايد توبه و استغفار كنند پس از آنشود و همچنين برای اين

 است.ها باطل بودهقول آن
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قرار دادند، آيا درباره  آنگاه اين مدعيان كه چنين شرطي را درباره رسول خدا  

ر رؤيا كه مالئكه را دگويند كسيمالئكه نيز همين شرط را قائل هستند؟ يعني مي

 ند؟!ها شياطين هستباشد، وگرنه آندر همين زندگي مادی ديده ها را بيند بايد آنمي

گونه بوده كه مالئكه شان اينآغاز رسالت همه انبياء و از جمله حضرت محمد     

گفتند و آن كشف و رؤيا نخستين ها سخن ميديدند و با آنرا در رؤيا و كشف مي

نامند اگر در ها بوده است؛ پس كساني كه امروز خود را علمای اسالم ميرؤيت آن

خن ين سكردند، آيا با همها ايمان دارند( زندگي ميزمان انبيای گذشته )كه به آن

جا گفتند كه شما از كگرفتند، يعني به انبياء ميها قرار ميو اشكال روبروی آن

است يا  صورت مالئكه نمايان شدهدانيد و شايد اين شيطان باشد كه برای شما بهمي

گفتند كه شيطان نزد تو و اصحابت آمده و به صورت مي اهلل محمد به رسول

را در  چون تو و اصحابت هرگز موسي نمايان شده،  و عيسي  موسي 

 ايد؟!اين زندگي مادی نديده

 دانند كه اين، سخني است كه افراد مشابه آنان، با محمد آيا علمای گمراهي مي

 نتيجه گواهي خداوند، نسبت به بندگانشو پيامبران پيش از ايشان مُواجه شدند؟ در

رش را رد كردند، كه با رؤيايي پيامب را رد كردند و نص خداوند، نسبت به محمد 

 :بود كه مردم، آن را ديدند و مانند سخن امروز آنان را بيان كردند

ْلْأ وَّلُون  ا أُرْسِل  ك م ا بِآي ة  ف لْي أْتِن ا ش اعِرٌ هُو  ب لْ  افْت ر اهُ ب لِ أ حْل ام  أ ضْغ اثُ ق الُوا ب ل(1) 
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 بلكه بربافته، دروغ به را آن بلكه است، پريشان و آشفته هايىخواب بلكه: گفتند)

 ياوردب اىمعجزه ما براى بايد[ خداست فرستاده اگر] است،[ پردازىخيال] شاعرِ  او

 .(فرستادند[ هاآن با] را گذشته پيامبران كه هايىمعجزه مانند

حقيقتي كه اين گروه به آن جاهل هستند اين است كه شياطين جرأت ندارند و 

به كسي رؤيا نشان دهند، به اين كه او خليفه خدا در زمين است يا كه توانند نمي

فالن شخص، خليفه خدا در زمين است، بلكه رؤياهای شيطان )نعوذ باهلل(، همان 

 كننده و سفيهانه است.های ناراحتخواب

 كه رؤيا از تلقين و خواسته نفساني باشد:. احتمال اين0

مورد اول گفتم مردود است، زيرا در حقيقت،  اين امر نيز به همان دليلي كه در

دروغ است، چون اصالً چيزی به اين عنوان وجود ندارد كه شخصي رؤيا يا كشفي 

از خودش ببيند كه خليفه خداست يا فالن انسان خليفه خداست؛ بلكه حقيقت امر 

ه ككند كه رؤيا ديده، در حالياين است كه اين شخص به خودش توهم القاء مي

كند و به همين ه و در حقيقت، تنها يك توهم است كه به خودش القاء مينديد

ت دروغي را ساخ»گويند: گونه كه ميجهت گفتم: هوای نفس؛ چون در حقيقت آن

كند كه دوست دارد ، يعني او عمداً به خودش چيزی را القاء مي«و تصديقش كرد

 كند كه انگار حقيقتو با هوای نفسش موافق است و همان وهم خود را تصديق مي

 (1)است.

                                                           

يا  ها نيست: نور، نفس، ظلمتانسان در بيداری و خوابش هميشه بين سه امر است و چيزی بيرون از اين -1

س، جهل؛ يا به عبارت ديگر: فرستادگان خدا يعني فرشتگان و ارواح پاكيزه، نفس، به عبارت ديگر: خدا، نف
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بنابراين نتيجه اين است كه رؤياهای صادقه همان وحي و نص الهي نزد آفريدگان 

حي الهي كه وشناسند و به اعتبار اينوسيله آن خليفه خدا در زمين را مياست كه به

شود، در صورت تحقق شروط، دليل مستقلي برای شناخت خليفه خدا محسوب مي

 ود.ربه شمار مي

ای ناچار بايد نصّي از خليفه گذشته داشته باشد، چون هر خليفه بعد از آدم 

شده، رؤيای ادعا اين امر برايش در دسترس است؛ پس اگر حامل چنين نصّي نباشد، 

-گويان برای تأييد مذهب خود و دين منحرفشان هايي است كه دروغصرفاً دروغ

ن جمع شدند. اين نص خلفای خداوند بر آ -كه مخالف دين حق و عقيده حق است

بودن آن، مثالً از خالل امكان طور كه دروغ در زمين، نسبت به يكديگر است. همان

 پذير است.همدستي مدعيان دروغ به رؤيا امكان

                                                           

شيطان و سربازانش. بنابراين سه جهت وجود دارد: جهتي كه همان نفس انسان است و جهتي كه خير است 

كه در ذهنش افكاری و جهتي كه شرّ است؛ پس حتي بدون هيچ رؤيا يا كشفي، هر انساني هنگامي

يا خير و دعوت كننده به خير است كه در اين صورت از سمت خداست، يا شر و دعوت كننده  چرخد،مي

به شرّ است كه در اين صورت از شيطان است، يا اوهام و تخيالتي است، پس از هوای نفس است. چيزی 

نسان اگانه در رؤيا و كشف در بيداری نيز جاری است؛ پس شود. همين جهات سهغير از اين سه يافت نمي

خدا  خوابد، اگركه با نام و ياد خدا و خير و نور ميدر خوابش بين همين سه جهت است. برای همين، كسي

ای ندهكنكه با غفلت از ياد خدا بخوابد، چه بسا امر ناراحتبيند و آنبخواهد چيزی از جانب خداوند مي

كه در طلب جاه و منصب بخوابد، چه گويند و آنبيند كه در عرف، عوام به آن كابوس مياز شيطان مي

كند كه مناسب با خواسته خود او برای جلب رضايت أنا و منيت دميده شده در بسا اوهامي به خود القاء مي

درون اوست. همين سه امر در بيداری از طريق كشف نيز در دسترس است، يعني ممكن است انسان در 

از هوای نفس  كهكه شيطان چيزی را به او نشان دهد يا ايناين زمان بيداری كشفي از ناحيه خداوند ببيند يا

 خود و تلقينات و تخيالت خود چيزی ببيند يا بشنود.
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الزم نيست به رؤياهای ادعايي كسي در نفي خالفت الهي توجه كرد، چون با 

ليل آيد، اما از ددليل تشخيصي مي دليل شرعي ثابت شده كه رؤيا به عنوان يك

شرعي ثابت نشده كه رؤيا به مثابه يك دليل معارضه يا نفي خالفت يك شخص 

بيايد. همچنين الزم نيست به رؤياها در تعيين احكام فقهي و عقايد توجه كرد، مگر 

در صورتي كه خليفه خدا به آن احكام و عقايد خاص اقرار كند، چون دين خدا 

 .كندخليفه خدا كه به امر پروردگار، قائم به آن است بيان مي همان است كه

 تالش  عاجزانه

ْلْأ وَّلُون  ا أُرْسِل  ك م ا بِآي ة  ف لْي أْتِن ا ش اعِرٌ هُو  ب لْ  افْت ر اهُ ب لِ أ حْل ام  أ ضْغ اثُ ق الُوا ب ل(1) 

 بر بافته، دروغ به را آن بلكه است، پريشان و آشفته هايىخواب بلكه: گفتند)

 اىزهمعج ما براى بايد[ خداست فرستاده اگر] است،[ پردازىخيال] شاعرِ  او بلكه

 .(فرستادند[ هاآن با] را گذشته پيامبران كه معجزاتي مانند بياورد

كنندگان رسوالن خدا در هر اين سخن را كافران به ملكوت آسمان و تكذيب

ه طوری كه گويا همديگر را بكنند، بهتكرار ميزمان و در مقابل رسالت هر رسولي 

 اند.گفتن اين كالم و تكرارش توصيه كرده

های كه رؤيای مؤمنان خوابها برای اثبات اينهای عاجزانه آنيكي از تالش

های دروغيني تعريف بندند و خوابپريشان است، اين است كه بر خدا دروغ مي

 كنند: مي
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 ْو   ش يْءٌ إِل يْهِ  يُوح  و ل مْ إِل يَّ أُوحِي  ق ال   أ وْ  ك ذِبًا اللَّهِ  ع ل ى افْت ر ى مِمَّنِ  أ ظْل مُ  و  م ن 

 ةُ و  الْم ل ائِك  الْم وْتِ غ م ر اتِ فِي الظَّالِمُون  إِذِ ت ر ى و  ل وْ اللَّهُ  أ نْز ل  م ا مِثْل  س أُنْزِلُ  ق ال  م نْ

 اللَّهِ  ع ل ى ت قُولُون  كُنْتُمْ بِم ا الْهُونِ  ع ذ اب   تُجْز وْن  الْي وْم   أ نْفُس كُمُ أ خْرِجُوا أ يْدِيهِمْ  اب اسِطُو

 (1)ت سْت كْبِرُون  آي اتِهِ ع نْ و  كُنْتُمْ الْح قِّ غ يْر 

د: به من گويبندد، يا ميكارتر از كسى است كه به خدا دروغ مىچه كسى ستم)

است، و نيز كسى كه بگويد: من  وحى نشدهكه چيزى به او وحى شده؛ در حالى

كنم؟! اى كاش ستمكاران را چه خدا نازل كرده نازل ميزودى مانند آنبه

هاى اند ببينى در حالى كه فرشتگان دستها و شدايد مرگكه در سختىهنگامى

 سببتان را بيرون كنيد، امروز بهزنند[ جان[ گشوده ]و فرياد مىسوى آنانخود را ]به

كرديد، به گفتيد و از پذيرفتن آيات او تكبّر مىسخنانى كه به ناحق درباره خدا مى

 (.شويداى مجازات مىعذاب خواركننده

ان وارونه، آسای است كه نزد خداوند، بزرگ است. ولي نزد اين افراد اين مسئله

وند اكردن رؤياهای دروغين، عليه خليفه خد راحتي، اقدام به درستاست. آنان به

 زدن به گواهيای برای طعنهكنند؛ و اين كارشان، تالش نا اميدانهدر زمانشان مي

گويند به رؤيا اعتقاد ندارند و خداوند، در مقابل مؤمنين است؛ درحالي كه آنان مي

اينكه دليل تشخيص خليفه خداوند در زمين باشد. اين مسئله، از دروغ آنان پرده بر 

شدن به هزاران رؤيای روشن و موافق با نصّ كه از مُلزم  كننددارد و تالش ميمي
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تشخيصي خليفه خداوند فرار كنند. همان چيزی كه تعدادی از مردم، آن را ديدند 

 . كه همدستي آنان بر دروغ ممتنع است

های دروغيني را گويند و خوابكه دروغ ميهمچنين اين افراد هنگامي

كنند، به اين امر توجه ندارند كه كشف اين امر بعد از حضرت آدم گردآوری مي

  بسيار ساده گشته، چون نصّي از خليفه گذشته كه همان نص خداست وجود

 نص خداوند بر اش از طريق رؤيا حتما مطابق بادارد؛ پس نص خداوند بر خليفه

اش از طريق خليفه سابق است و امكان ندارد كه مخالف آن باشد؛ و در نتيجه، خليفه

ت، اسكند كه مخالف نص خليفه گذشته هركس رؤيای دروغيني گردآوری مي

 (1)بندد.دهد كه او به خدا دروغ ميهمان سخن و ادعای رؤيايش نشان مي

به دنبال طعنه زدن به رؤيا و اهميت آن  طوركلي اين مدعيان از اين دروغگوييبه

ها ناقض رؤياهای صادق خواهند بگويند كه رؤياهای دروغين آنهستند. گويي مي

ها تالش شود، يعني آنمؤمنان است؛ لذا حجيت رؤياهای مؤمنان نيز ساقط مي

ي كنند، ها نفها را از طريق دروغ بستن بر ملكوت آسمانكنند كه ملكوت آسمانمي

ه از خواهند بگويند اخباری كای كه نهايت خبث و شيطنت است. ميي به طريقهيعن

                                                           

گويند: از كجا معلوم است كه رؤيای مخالف ما دروغ گيرند و ميگاهي اين دروغگويان اشكال مي -1

 نباشد؟!

ف شان بر نص خليفه گذشته خدا كه موصوها و رؤيای مخالفانه كردن رؤيای آنپاسخ اين نيز تنها با عرض

شود؛ پس رؤياهايي كه موافق با آن نص تشخيصي و وصيت است روشن مي« بازدارنده از گمراهي»به 

خليفه قبل باشد صادق است، چون خدا يكي است و كالم او نيز يكي است؛ و آن رؤياهايي كه مخالف با 

 خليفه سابق است، دروغين بوده يا صرف اوهام نفس شيطاني است.نص و وصيت 
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شوند، آيد در تضاد با هم هستند در نتيجه از اعتبار ساقط ميها ميملكوت آسمان

گويند كه رؤياها و اخبار ها از اساس معتقد به بطالن رؤياها هستند و مييعني آن

 .ملكوتي هيچ ارزشي و هيچ حجيتي ندارند

هاست و آن رؤياها كالم كه اعتقاد به اين دارد كه رؤياها از ملكوت آسمانآن

 شوند و به يكجا ناشي ميداند كه همه رؤياها از يكخداوند است، قطعاً و يقيناً مي

كنند، چون همگي كلمات خدا هستند و در نتيجه تعارض واقعي حقيقت اشاره مي

های ها و اوهام و سفاهتؤياهای حقيقي و دروغها نيست. البته تعارضي بين ربين آن

شود و سپس طعنه شيطاني وجود دارد كه با طعنه زدن به رؤيای مؤمنان شروع مي

 شود كه فرمودهها و در نهايت به تكذيب قرآن منتهي ميزدن به ملكوت آسمان

 است:

اللَّهِ بِ ك ف ى قُلْ ... اللَّهِ عِنْد  اآلي اتُ إِنَّم ا قُلْ ر بِّهِ مِنْ آي اتٌ  ع ل يْهِ أُنْزِل  ل وْال و  ق الُوا 

  ك ف رُواو  بِالْب اطِلِ آم نُوا و  الَّذِين  و  األرْضِ السَّم او اتِ فِي م ا ي عْل مُ ش هِيدًا و  ب يْن كُمْ ب يْنِي

 (1)الْخ اسِرُون   هُمُ أُول ئِك  بِاللَّهِ

ط شود؟ بگو معجزات فقاو نازل نمي و گفتند چرا معجزاتي از پروردگارش بر)

ند؛ او كدهد كفايت ميكه خدا بين من و شما شهادت مينزد خدا هستند... بگو اين

 (.داندها و زمين است را ميچه در آسمانآن
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بلكه منجر به تكذيب واقعيتي كه تاريخ درباره شهادت خداوند برای مؤمنان به 

است و ... نقل كرده  سين و ح و حسن  و علي  و محمد  عيسي 

 شود. مي

؛ و كنندگان بسته استطور كلي مسئله بسيار روشن و راه برای تكذيببه

شود در نفي خالفت الهي شخصي طور كه بيان كردم، به رؤياهايي كه ادعا ميهمان

نوان كه رؤيا به عچه از نظر شرعي ثابت است ايناند نبايد توجه كرد، چون آنديده

يا رد  كه دليلي برای معارضهآيد، نه اينبرای تشخيص مصداق خليفه خدا ميدليلي 

 رود. ار ككه نص شرعي از سوی خليفه سابق در حق او ثابت شده باشد به كسي

 كوچك شمردن رؤيای حكيمان توسط سفيهان

شود. رؤيا به دو نوع رؤيا در دين خدای سبحان طريقي برای وحي محسوب مي

: رؤيا در خواب، و رؤيا در بيداری كه در اصطالح عرف به كشف گرددتقسيم مي

شود، به اين معنا كه انسان پرده از چشمش برداشته شده در بيداری )يا وحي( ياد مي

بيند. هر دو نوع رؤيا به عنوان روند اتصال انسان بينند او ميو چيزی را كه مردم نمي

شود، نيز به همين دو طريق انجام مي شوند. وحي انبياء با عوالم باال محسوب مي

 يعني يا رؤيا در خواب است يا در بيداری. 

ماند كه فردی كه در مقابل رؤياست، شأن و جايگاه رؤيا را اين مسئله باقي مي 

كند. ممكن است كه رؤيا، وحي مستقيم از سوی خداوند و از پشت مشخص مي

ن فرستد؛ و ممكخداوند او را مي ای است كهحجاب باشد يا اينكه وحي از فرستاده

يا يكي از فرشتگان رؤيا يا  است كه اين فرستاده، فرشته بزرگي مانند جبرئيل
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كند يا، مشخص ميؤطور كه ماهيت رباشد. همان اينكه از ارواح پيامبران پيشين

يا اينكه  كه آيا اين رؤيا، وحي تبليغي است، مانند حالت پيامبران و اوصياء

لهي نزد انسان است، مانند حالت مكلفين ايمان نسبت به پيامبران و گواهي ا

نكه دهد، يا ايفرستادگان در زماني كه خداوند سبحان و متعال برايشان گواهي مي

 دادن با مسئله غيبي، پس از مدتي است، مانند حالت پيامبران و غير پيامبران.خبر 

 ه خداوند در آن برایپس تالش برخي سفيهان برای سبك شمردن رؤيايي ك

دهد، انكار وحي خدا و شهادت پروردگار است، بلكه كفر به اش شهادت ميخليفه

است؛ قرآني است كه در آن خدا را به عنوان شاهدی برای همه مردم معرفي كرده 

تر از رؤيا بين خدا و همه مردم وجود دارد كه اين سفيهان و آيا وسيله اتصالي واضح

 گيرند؟ميآن را به تمسخر 

است  دهد، عبارتبنابراين رؤيايي كه به حقانيت خليفه خدا در زمين شهادت مي

كه نص و شهادت و وحي خدا  كسياز كالم و وحي و شهادت و نصّ خداوند. آن

را به خاطر رضای هوای نفسش سبك بشمارد، به چه چيز ممكن است وصف شود؟! 

 كند صرفاً يك ايمانكه ادعا مي كه در حقيقت كافر به خداست و ايمانيجز اين

كه كالم شخصي را سبك بشمارد و او را  ظاهری است؛ و اال آيا ممكن است كسي

كه به آن شخص احترام مورد تمسخر قرار دهد، مؤمن به آن انسان يا حداقل اين

كه او در حقيقت كافر به آن شخص است و او را گذارد وصف كنيم؟ يا اينمي

كه  كه رؤيا راكند. كسانيهمين سبب كالم او را مسخره مي شمارد و بهسبك مي

دهند دقيقاً شهادت خداوند برای حقانيت خليفه اوست مورد تمسخر قرار مي



 (...تفسیر خواب صادقه )سیدامحداحلسن.................. 242

واسطه اند؛ يعني كالم خداوند كه به بندگانش از طريق رؤيای مستقيم يا به گونهاين

 ه حقايق و باطن وكنند و در نتيجمالئكه و ارواح طيبه وحي كرده را مسخره مي

دا كه كالم خای ندارند جز اينارواح اين افراد كافر به خداست. به همين خاطر چاره

را بر فراز منابر و پيش روی مردم مورد ريشخند قرار دهند، مسخره كنند و به آن 

و مؤمن به  هاكنند نيز جزو آنها نميبخندند؛ و متأسفانه كساني كه اعتراضي به آن

 شوند: ها شمرده ميذهب باطل آنعقيده و م

ْآم نُوا الَّذِين و  و  األرْضِ السَّم او اتِ فِي م ا ي عْل مُ ش هِيدًا و  ب يْن كُمْ ب يْنِي بِاللَّهِ ك ف ى قُل 

 (1)الْخ اسِرُون  هُمُ أُول ئِك  بِاللَّهِ و  ك ف رُوا بِالْب اطِلِ

ست كافى: بگو) سبت] خدا كه ا  اهدش شما و من ميان[ من نبوت حقانيت به ن

  گرويده باطل به كه آنان و داند،مى است زمين و هاآسمان در را چهآن[ او] باشد،

 .(اندزيانكاران همان اندورزيده كفر خدا به و

حي از وسيله واش برای بندگان بهوقتي كه شهادت خداوند بر حقانيت خليفه

كه در آيه شريفه ذكر شده و با شهادت خدا مقابله « باطل»طريق رؤياست، پس آن 

 واآم نُ و الَّذِين ...  ش هِيدًا و ب يْن كُمْ ب يْنِي بِاللَّهِ  ك ف ى قُلْكند، چه كسي است؟ مي

واضح نيست كه منظور از اين باطل همان كساني هستند كه رؤيا را  آيا ...بِالْب اطِلِ

 كنند؟!مورد ريشخند قرار داده و بالتبع شهادت خداوند را مسخره مي

شان و كه به اهل اين باطل گوش داده و سخنبخوانيد كه خداوند كساني

ند، كنتمسخرشان به رؤيايي كه شهادت خداوند در حق خليفه است را قبول مي
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 هُمُ  أُول ئِك   بِاللَّهِ و  ك ف رُوا بِالْب اطِلِ آم نُوا و  الَّذِين  كند: گونه وصف ميچ

ها همان اند، آنكه به باطل ايمان آورده و به خدا كافر شدهآنان، )الْخ اسِرُون 

 (.زيانكاران هستند

 سپس در آيات قبلي همين سوره عنكبوت تدبر كنيد: 

بِينٌ مُ ن ذِيرٌ أ ن ا و  إِنَّم ا اللَّهِ  عِنْد  اآلي اتُ إِنَّم ا قُلْ ر بِّهِ مِنْ آي اتٌ ع ل يْهِ أُنْزِل  ل وْال و  ق الُوا

 لِق وْم   كْر ىو ذِ ل ر حْم ةً ذ لِك  فِي إِنَّ ع ل يْهِمْ يُتْل ى الْكِت اب  ع ل يْك  أ نْز لْن ا أ نَّا ي كْفِهِمْ أ و ل مْ* 

 و الَّذِين   رْضِو  األ السَّم او اتِ فِي م ا ي عْل مُ ش هِيدًا و  ب يْن كُمْ ب يْنِي بِاللَّهِ ك ف ى قُلْ * يُؤْمِنُون 

 (1)الْخ اسِرُون   هُمُ  أُول ئِك  بِاللَّهِ و  ك ف رُوا بِالْب اطِلِ آم نُوا

 ناي: بگو شود؟نمى نازل او بر معجزاتى پروردگارش سوى از چرا: گفتند)

 نانآ براى آشكارم * آيا اىدهندهبيم فقط من و خداست اختيار در فقط معجزات

! كرديم؟ نازل تو بر شودمى خوانده آنان بر كه را كتاب اين ما كه استنبوده  كافى

 :آورند * بگومى ايمان كه مردمى براى پندى و است رحمتى كتاب اين در همانا

[ او] ،باشد شاهد شما و من ميان[ من نبوت حقانيت به نسبت] خدا كه است كافى

 خدا به و گرويده باطل به كه آنان و داند،مى است زمين و هاآسمان در را چهآن

 .(اندزيانكاران همان اندورزيده كفر

به  زدند كه ما فقطفقهای گمراه كه مقابل انبياء بودند هميشه همين حرف را مي

خواهند كه حتماً آن معجزه مادی آوريم، بلكه ميمعجزه مادی ايمان مي

قاهری)مجبور كننده( باشد كه با ديدن آن امكان انكار رسالت رسول را نداشته باشند 
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ی قاهر را ببيند و شهادت مؤمناني كه خواهد كه آن معجزه مادها مييك از آنو هر

 ر بِّهِ  مِنْ آي اتٌ ع ل يْهِ أُنْزِل  ل واْل و  ق الُوا كنند:اند را قبول نميآن را ديده

، يعني مُبِينٌ  ن ذِيرٌ أ ن ا و  إِنَّم ا اللَّهِ عِنْد  اآلي اتُ إِنَّم ا قُلْپاسخ قرآني اين است كه: 

ای آن آيات و معجزات، نزد خداست )در دست من نيست( و من فقط هشدار دهنده

 كه بخواهدكسي آشكارم. معنای آيه اين است كه خداوند آن معجزات را برای هر

و هرگاه كه بخواهد و به هر كيفيتي كه بخواهد و موافق حكمت و عدل او باشد 

معجزه  كه يكر ايمان نكند و هنگاميای كه كسي را مجبور بفرستد، به گونهمي

يز به ها را نقاهری)مجبور كننده( باشد فقط برای مؤمنين خواهد بود و در نتيجه آن

ها افزايد، چون آنها بر حق ميكند، بلكه بر يقين و استواری آنايمان وادار نمي

آن نوع  از اساساً مؤمن هستند و اگر برای غير مؤمنان يا كفار و منكران باشد، معجزه

اقي ها بمعجزاتي خواهد بود كه امكان تأويل دارد تا مجالي برای ايمان به غيب آن

 بماند: 

بِم ا اي كْفُرُو أ و ل مْ مُوس ى أُوتِي  م ا مِثْل  أُوتِي  ل وْل ا ق الُوا عِنْدِن ا مِنْ الْح قُّ ج اء هُمُ ف ل مَّا 

 (1)ك افِرُون  بِكُلٍّ إِنَّا و  ق الُوا ت ظ اه ر ا سِحْر انِ ق الُوا ق بْلُ مِنْ مُوس ى أُوتِي 

 وسىم به چهآن مانند چرا: گفتند آمد آنان براى ما سوى از حق كههنگامى پس)

! ؟نورزيدند كفر داده شد، موسى به چهآن به اين از پيش آيا اند؟نداده او به دادند

 (.هستيم دو هر منكر ما: گفتند و!! يكديگرند پشتيبان كه ندجادوگر دو: گفتند
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ْذِكْر ىو   ل ر حْم ةً ذ لِك  فِي إِنَّ ع ل يْهِمْ يُتْل ى الْكِت اب  ع ل يْك  أ نْز لْن ا أ نَّا ي كْفِهِمْ أ و ل م  

 (1)يُؤْمِنُون   لِق وْم 

 آنها بر يوستهپ كه كرديم نازل تو بر را كتاب اين كه نيست كافي آنان برای آيا)

 دآورنمي ايمان كه كساني برای است تذكری و رحمت اين، در! شود؟مي تالوت

  .((است واضحي بسيار معجزه اين و)

ْآم نُوا الَّذِين و  و  األرْضِ السَّم او اتِ فِي م ا ي عْل مُ ش هِيدًا و  ب يْن كُمْ ب يْنِي بِاللَّهِ ك ف ى قُل 

 (2)الْخ اسِرُون  هُمُ أُول ئِك  بِاللَّهِ و  ك ف رُوا بِالْب اطِلِ

 باشد، اهدش شما و من ميان[ من نبوت حقانيت به نسبت] خدا كه است كافى بگو)

 داخ به و گرويده باطل به كه آنان و داند،مى است زمين و هاآسمان در را چهآن[ او]

چه كه گذشت اعم از طلب كردن (، يعني همه آناندزيانكاران همان اندورزيده كفر

و همچنين نشانه علمي كه  ر بِّهِ  مِنْ آي اتٌ ع ل يْهِ أُنْزِل  ل ْوال و  ق الُوامعجزه مادی قاهر 

 الْكِت اب   ع ل يْك  أ نْز لْن ا أ نَّا ي كْفِهِمْ و  ل مْأ سبب رحمتش به شما عنايت كرد خداوند به 

، ای كه فرستاده برايتان آورده استاين مسئله اساساً نسبت به مسئله ع ل يْهِمْ  يُتْل ى

اضافي است؛ و در آغاز: گواهي خداوند، نسبت به او و نزد شما، با وحي در رؤيا و 

 ش هِيدًا و  ب يْن كُمْ ب يْنِي بِاللَّهِ ك ف ى قُلْمكاشفه است. 

خدايي كه شاهد بر همه چيز و بر اعمال بندگان است، همان كسي است كه برای 

داند؛ ها و زمين است را ميدهد، همان خدايي كه هرچه در آسمانشما گواهي مي
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و شيطان هيچ تسلطي بر ملكوت خدا ندارد تا سفيهان به شما اين توهم را القاء كنند 

 .و  األرْضِ  السَّم او اتِ فِي م ا ي عْل مُ :كه اين رؤياهای ملكوتي از سوی شيطان است

 درستي كه رؤياها از ملكوت هستند:ای مردم بيدار شويد؛ به 

 الْمُوقِنِين   مِن  و  لِي كُون  و  الْأ رْضِ السَّم او اتِ م ل كُوت  إِبْر اهِيم  نُرِی و  ك ذ لِك(1) 

 ناهل يقي از تا دهيممي نشان ابراهيم را به زمين و هاملكوت آسمان گونهاين و)

 .(شود

 و ملكوت، ملكوت خداست: 

ْت عْل مُون  كُنْتُمْ إِنْ ع ل يْهِ يُج ارُ و  ل ا يُجِيرُ و هُو  ش يْء  كُلِّ م ل كُوتُ بِي دِهِ م نْ قُل(2) 

 اوست دست به چيز ملكوت همه كه كيست داريد، شناخت و معرفت اگر: بگو)

 .(پناه كسي قرار نگيرددر  و دهد پناه او و

 و شيطان تسلطي بر ملكوت خدا ندارد: 

 تُرْج عُون   و  إِل يْهِ ش يْء  كُلِّ م ل كُوتُ بِي دِهِ الَّذِی ف سُبْح ان(0) 

 اندهبازگرد او سوىبه  و اوست، دست به چيز ملكوت همه كه خدايى است منزّه)

 .(شويدمي

شبيه باشد و از منبر  پس باطل شما را فريب ندهد، هرچند به رسول خدا 

 بِاللَّهِ  و  ك ف رُوا بِالْب اطِلِ آم نُوا و  الَّذِين  باال برود:  يا امام حسين  رسول خدا 
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زودی مانند بوزينه بر خبر نداده كه به . آيا رسول خدا الْخ اسِرُون  هُمُ أُول ئِك 

كه برترين خلق خداست مانند بوزينه  كه بر منبر محمد جهند؟ وقتيمنبرش مي

 جهند؟نمي چون بوزينه بر منبر حسين كنيد همجهيدند، آيا گمان مي

ْتْن ةًفِ إِلَّا أ ر يْن اک  الَّتِي الرُّؤْي ا ج ع لْن ا و  م ا بِالنَّاسِ أ ح اط  ر بَّك  إِنَّ ل ك  قُلْن ا و  إِذ 

 (1)ك بِيرًا طُغْي انًا إِالّ ي زِيدُهُمْ ف م ا و  نُخ وِّفُهُمْ الْقُرْآنِ فِي الْم لْعُون ة  و  الشَّج ر ة  لِلنَّاسِ

 آن و اردد كامل احاطه مردم به پروردگارت يقيناً: گفتيم تو به كه هنگامى و)

 مايشآز براى جز را قرآن در شده لعنت درخت نيز و داديم نشان تو به كه را خوابى

 بزرگ طغيانى جز آنان در ولى دهيم،مى هشدار را آنان ما و نداديم؛ قرار مردم

 (.!افزايدنمى

فتوا دادند و مردم را  به گمراهي حسين  ها بر روی منبر رسول خدا آن

كنيد كه بجنگند. آيا گمان مي گمراه كردند و كاری كردند كه مردم با حسين 

دهند و مردم نمي فتوا به گمراه بودن مهدی  ها امروز بر منبر حسين امثال آن

بجنگند؟! بيدار شويد  كنند كه مردم با مهدی كنند و كاری نميرا گمراه نمي

خدا شما را رحمت كند؛ بيدار شويد و بخوانيد و بياموزيد و نگذاريد كسي شما را 

برند؟ هد و آن اتفاق دوباره تكرار شود؟ آيا متوجه نشديد كه شما را كجا ميفريب د

فيهانه ها را سكنند و رؤياها و ملكوت آسمانحساب اشتباه ميو اين سفيهان كه بي

ييد: ها بگوشويد تا به آنخواهند ببرند؟ آيا هشيار نميخوانند، شما را كجا ميمي
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گويد كه خدا برای مردم به حقانيت در آن مي اين قرآن در دستان ماست و خداوند

 كند:خليفه خودش شهادت داده و نص مي

 ش هيداً  بِاللَّهِ ك فى و  ر سُوالً  لِلنَّاسِ أ رْس لْناک  و(1) 

افي دهد ككه خدا شهادت ميو تو را برای مردم به عنوان رسول فرستاديم و اين)

 (.است

ها( چگونه شهادت خدا برای عامه مردم )مؤمن و كافر و صالح و طالح آن 

خواهد بود؟ آيا از طريق وحي نيست؟ و كدام طريق وحي غير از رؤيا بين خدا و 

 است؟!عموم گشوده شده 

 رؤيا مسئلهچكيده 

. رؤياها دليلي برای تشخيص مصداق خليفه خدا هستند و دليل قرآني استوار 1

ن است كه رؤياهای صادقه همان وحي و نصّ الهي برای خلق هستند اين مطلب، آ

كند و از آن جهت كه اين رؤيا ها خليفه خود را به مردم معرفي ميوسيله آنكه به

شود، دليل خالفت شخص هستند؛ البته در صورتي كه وحي الهي محسوب مي

ردند. گ شود دليل تشخيص خليفه خدا باشد محققشرايط اصلي آن كه موجب مي

 آن شرايط عبارتند از:

أ. چون با نصّ الهي تشخيصي كه از خليفه قبلي خدا صادر شده مطابقت دارد، 

كه نص و وصيت نداشته باشد هيچ  رؤياهای ادعايي هر شخصي بعد از آدم 
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هر  ارزشي ندارد و اصالً نيازی به بررسي آن رؤياها نيست چون بعد از آدم 

 است. كردهای بر وصي يا اوصيای بعدی خود نصّ و وصيت ميخليفه

 ها بر دروغگويي محال باشد.ب. تواتر آن رؤياها نزد مردمي كه تباني آن

چه كه شيطاني بودن آن را نفي كند، مثل وجود ج. در بر گرفتن رؤيا بر آن

 معصوم يا قرآن يا اخبار غيبي.

 شخص معيني، محكم و استوار باشد.كلي در نص كردن بر طورد. به

-. برای رؤياهای در مقابل نص، هيچ حجيتي نيست، چون با وجود نص 2

رؤياها هميشه تابع آن  -تا قيامت همواره چنين است كه از بعد آدم همچنان

نصوص هستند و هر رؤيايي كه از نص خليفه گذشته بيرون باشد، يا تخيالت و 

هايي است كه صاحب آن حيه شيطان است يا دروغهواهای نفساني است يا از نا

هميشه همراه هر  است. بعد از آدم كند و اصالً خوابي نديده گردآوری مي

ای بايد نص و وصيتي از خليفه گذشته باشد و اگر دارای چنين نصي نبود، خليفه

 اها هستند، صرفاً تخيالت و اوهام نفساني يهايي كه صاحبانش مدعي ديدن آنرؤيا

شود درباره كذابيني كه كه ادعا ميهاييهاست و خوابوحي از ناحيه شياطين آن

د ای دروغگو برای تأييهايي هستند كه عدهشده، تنها دروغفاقد دليل شرعي ديده 

 اند.مذهب و دين انحرافي خود بر آن تباني كرده

ي نص عنكه حجت بودن او با دليل قطعي؛ ي . رؤيا در نفي خالفت الهي كسي0

الهي رسيده از خليفه قبلي به شكل مستقيم يا غير مستقيم كه توضيحش خواهد آمد 

 ثابت شده، هيچ حجيتي ندارد.
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. رؤيا در دين خدا، اعم از عقايد و احكام حجيتي ندارد، مگر در موردی كه 1

نص )قرآن و روايات( آن را اثبات كند و آن مورد خاصي كه رؤيا حجيت دارد 

بيان كرديم( در مسئله تشخيص مصداق خليفه خدا در زمين است؛ پس كه )همچنان

رؤياهای ادعايي در تأييد هر ادعا يا اعتقاد غير مبتني بر دليل، هيچ ارزش شرعي 

با شوری يا حجيت  اهلل ندارد، مثل عقيده تقليد از غير معصوم و خالفت رسول

دليل  اصحاب آن عقايد هيچفالني كه خليفه خدا نيست؛ و عقايد انحرافي مشابه كه 

 (1)اند.ها اقامه نكردهشرعي يا حتي دليل عقلي قابل اعتمادی برای اثبات آن

 ها )رؤیاها(وابخ

در مباحث پيشين در اين فصل، موضوع مهم فرو ريختن تابع موج در مكانيك 

 آن را مورد بررسي قرار ةن يكي از احتماالت هنگام مشاهدكوانتوم و شخصيت داد

هيو اِوِرت تمام احتماالت، در واقع رويدادهايي  ةو بيان داشتيم كه به عقيد اديمد

های های مختلف. به دنبال آن به سراغ موضوع تاريخواقعي هستند، ولي در جهان

پذير متعدد برای يك رويداد واحد رفتيم و بيان داشتيم كه شناخت آينده امكان

شد. اين رويدادها اگر چه از ديد بانيست، زيرا دارای وجوه محتمل متعددی مي

فقط  پيوندد و آنهای متعدد مختلف هستند، ولي فقط يكي از آنها به وقوع ميجهان

شود. بر اين اساس ما همان است كه در جهان محل زندگي ما مشاهده و درک مي

از تشخيص و تعيين دقيق آينده ناتوانيم، چرا كه بيش از يك آينده وجود دارد و من 

طبق تفسير چندجهاني، شناخت آينده غيرممكن »ام: طلب را قبالً بيان داشتهاين م
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 معين، در ةشود و ما در هر لحظی تقسيم مياست، زيرا آينده به مسيرهای متعدد

 «.ها به سر خواهيم برديكي از اين آينده

اتوانيم محتمل هم ن ةمعنا نيست كه ما از تشخيص آيندالبته اين عدمِ امكان به آن 

يا نتوانيم هيچ يك از اين مسيرها را بشناسيم و تشخيص بدهيم كه از آينده است و 

يا حتي ممكن است تمام آنها را بشناسيم و بدانيم كه يكي از آنها اتفاق خواهد افتاد. 

طبق مباحثي كه از مكانيك كوانتوم و چند جهاني بيان نموديم، به لحاظ علمي 

 يق تشخيص بدهيم.غيرممكن است، آينده را به طور دق

توان رؤياها را اين معني اين سخن آن است كه براساس مكانيك كوانتوم مي

ا توانند محقق شوند يرسد و ميهايي كه از آينده به ما ميگونه تفسير كرد: نامه

رؤيا عبارت است از يكي از اين احتماالت يا رويدادهای آتي در يكي از نشوند. 

موضوع از لحاظ علمي تفسير شده است، اين سخن كه ها. از آنجا كه اين كيهان

گويد رؤياها دليلي بر وجود خدايي است كه از طريق رؤيا حوادث آينده را به مي

احتماالت مكانيك  هد داشت. بر اساسرساند، ارزش و اعتباری نخوااطالع شما مي

ای ايد و محقق شده، چيزی بيش از نوشتهكوانتوم، رؤيايي كه شما ديده

ود. شها برای شما آمده، محسوب نميالوقوع در آينده كه از يكي از كيهانمحتمل

عمل  ةبينيد كه در عالم واقع جاممي دليل اين گفته آن است كه شما بعضاً رؤياهايي

 كند.به تن نمي

با توجه به تفسير من از تئوری چند جهاني، تا جايي كه به درک ما از جهان فعلي 

بيني نيست اما گذشته، قابل درک است. با انجام نده قابل پيششود، آيمربوط مي

نيم و كها انتخاب ميعمل مشاهده، ما يك تاريخ واقعي را از بين بسياری از واقعيت
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هنگامي كه شخصي درختي را در دنيای ما ديده باشد، آن درخت همان جا باقي 

شت به تمام مسير بازگماند حتي اگر هيچ كسي به آن نگاه نكند. اين موضوع در مي

انفجار بزرگ، كاربرد دارد. در هر تقاطعي در بزرگراه كوانتومي، ممكن است 

د، واضح شوهای بسيار زياد جديدی ايجاد شود، اما مسيری كه به ما منتهي ميواقعيت

ای هو غيرمبهم است. اگرچه مسيرهای زيادی به آينده وجود دارد، هر كدام از نسخه

ايي كند كه مسير يكتای از ما تصور ميكند. هر نسخها را دنبال مييكي از آنه« ما»

ست، كند؛ اما دانستن آينده غيرممكن اای نگاه مييگانه ةكند و به گذشترا دنبال مي

از آينده دريافت هايي را زيرا تعداد زيادی از آنها وجود دارد. ممكن است ما پيام

ر ان يا اگر مايل هستيد، اين احتمال را درنظابزاهايي نظير ماشين زم ةكنيم، به وسيل

ما مفيد  ها خيلي برایهای فراطبيعي. اما اين پيامبگيريد، از طريق رؤياها يا دريافت

های زيادی برای آينده وجود دارد و بايد انتظار قاطي شدن نخواهد بود، زيرا جهان

شتر احتمال ها عمل كنيم، بيو عدم تطابق هر پيام را داشته باشيم. اگر بر اساس اين پيام

ای كه پيام از آن آمده، متفاوت است، ای از واقعيت كه با شاخهدارد به سوی شاخه

ی شده، هرگز واقعي نشود. افرادمنحرف شويم و بسيار احتمال دارد كه پيامِ دريافت

كنند تئوری كوانتوم كليدی برای تفسير علمي ادراكات خارج از حواس كه فكر مي

قط دهد، فپاتي( و ساير موارد اين چنيني ارايه مي، ارتباط راه دور )تله(ESP)طبيعي 

 (1)اند.خودشان را گمراه كرده

ما به وجود احتماالت آتي اعتقاد داريم و اينكه شايد رؤيا )خواب ديدن( يكي 

يرد، چه گاز اين احتماالت باشد. البته از آنجا كه رؤيا از لوح محو و اثبات نشأت مي
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بسا در اين عالم محقق نشود. در قرآن و روايات به اين موضوع اشاره شده 

)خدا هر چه را بخواهد محو  (1)ي مْحُو اللَّهُ م ا ي ش اءُ و يُثْبِتُ و عِنْد هُ أُمُّ الْكِت ابِ است:

، از اين در رواياتي از آل محمدكند و ام الكتاب نزد او است(. يا اثبات مي

 ذكری به ميان آمده است.« بدا»موضوع با نام 

. مثالً باشندبينيم نمادين ميماند، آنچه ما در رؤياها ميولي يك موضوع باقي مي

ای است به نزديكان و خويشان فرد و اگر كسي در خواب اشاره« دندان»در خواب، 

 هايش افتاده، به اين معنا است كه در آينده يكي از نزديكانشببيند كه يكي از دندان

خواهد مرد. اين موضوع برای افراد زيادی پيش آمده است. مكانيك كوانتوم 

نمادها را در خواب تفسير و تبيين كند. بنابراين رؤياها دليلي است  مسئلةتواند نمي

گويد كند و ميبر وجود يك نيروی غيبي آگاه، دانا و حكيم كه با ما صحبت مي

 من اينجا هستم.

رات ملموس و عظيمي بر بدن از خود بر جای همچنين رؤياهايي كه تأثي

بيند كه در داری؛ وی در خواب ميدار در هنگام روزهگذارند، مثل خواب روزهمي

شود كه واقعاً خيزد و متوجه ميحال خوردن و نوشيدن است، سپس از خواب برمي

ير ين تأثافتد. ااق ميها زياد اتفش برطرف شده. اين نوع خواباگرسنگي و تشنگي

سير و  نند وكشود، تفسير ميهايي كه از مغز صادر ميعاليم و سيگنال ةرا نتيج

 دانند.ترشح برخي غدد بدن و يا عملكرد گروهي از اعضا مي ةسيراب شدن را نتيج

دار باشد و در خواب ببيند چيزی اما حقيقت اين است كه اگر انسان روزه

م غذا و نوشيدني را همچنان در دهانش شود طعآشامد، وقتي بيدار ميخورد و ميمي
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ع ش رفادار در حالي كه بيدار است تشنگيكند. عالوه بر اين فرد روزهحس مي

رود. حال ش از بين ميانوشد، تشنگيشود در حالي كه در خواب اگر ببيند مينمي

دهد؟ چرا اگر در خواب ببيند و بيدار شود، چرا اين فرآيندها فقط در خواب رخ مي

ـ نوشدكه در آن ميديد ـيا خواب را نمي رؤياشود و اگر آن ش رفع مياتشنگي

  (1)شود؟!ش برطرف نمياتشنگي

ةُ ت ت ن زَّلُ ع ل يْهِمُ الْم الئِك نَّ الَّذين  قالُوا ر بُّن ا اهللُ ثُمَّ اسْت قامُوا إِ فرمايد:حق تعالي مي

بر آنان كه گفتند: ) (2)كُنْتُمْ تُوع دُون   أ الَّ ت خافُوا و  ال ت حْز نُوا و  أ بْشِرُوا بِالْج نَّةِ الَّتي

ه مترسيد آيند كپروردگار ما اهلل است، و سپس پايداری ورزيدند، فرشتگان فرود مي

از اين آيه  آيا (.كه وعده داده بودند بشارت استو غمگين مباشيد، شما را به بهشتي 

شارتي شوند تا بشود كه گروهي از فرشتگان هستند كه نازل ميچنين فهميده مي

 برای مؤمنان در رؤيا باشند؟

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

والحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 

 ماً.سلم تسلي

طور است. فرشتگان با رؤيای صالحه آنها را به درستي راه به طور قطع همين ،بله

دهند؛ چرا كه آنها بر مسير شان بشارت ميورزی و حُسن عاقبتو روش و استقامت

 كنند.دارند و وليّ خدا را پيروی ميواليت خدا گام برمي

                                                           

 . احمدالحسنخدايي؛ سيدكتاب توهم بي -1

 .03فصلت:  -2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=41&AID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=41&AID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=41&AID=30


  ......................... 274انتشارات انصار امام مهدی 

بشارت است ايشان را در ) (1)الدُّنْي ا الْح ي اةِ فِيل هُمُ الْبُشْر ى  و در مورد اين آيه:

 (2).«رؤيای صالحه است» فرمود:  پيامبر خدا  (.زندگاني اين دنيا

آمده است كه آن حضرت فرمود: مردی از   در حديث از جابر از ابو جعفر

 الدُّنْي ا الْح ي اةِ فِيل هُمُ الْبُشْر ى  جل و اين سخن خداوند عزّ ةدربار  رسول خدا

نه اين رؤيای حس» سوال كرد. فرمود: (بشارت است ايشان را در زندگاني اين دنيا)

 (0).«شودبيند و با آن به او در دنيايش بشارت داده مياست كه مؤمن مي

أ ال إِنَّ أ وْلِياء  اهللِ ال خ وْفٌ  و اگر در سخن خدا پيش و پس از اين آيه تدبّر كني:

دُّنْيا و  فِي الْح ياةِ ال ل هُمُ الْبُشْری * الَّذين  آم نُوا و  كانُوا ي تَّقُون   * ع ل يْهِمْ و  ال هُمْ ي حْز نُون 

 الْعِزَّة  و  ال ي حْزُنْك  ق وْلُهُمْ إِنَّ  * فِي الْآخِر ةِ ال ت بْديل  لِك لِماتِ اهللِ ذلِك  هُو  الْف وْزُ الْع ظيمُ

آگاه باشيد كه بر دوستان خدا بيمي نيست و غمگين ) (1)لِلهِ ج ميعاً هُو  السَّميعُ الْع ليمُ 

كردند * بشارت است شوند * كساني را كه ايمان آوردند و پرهيزگاری مينمي

را تبديلي نيست. اين است كاميابي بزرگ *  ايشان را در دنيا و آخرت. كلمات خدا

سخن آنان تو را محزون نسازد. عزت به تمامي از آنِ خداوند است، او كه شنوای 

 (.دانا است

 و همچنين در اين آيات:

                                                           

 .21يونس:  -1

 فِيالْبُشْر ى  ل هُمُاين سخن حق تعالي  دربارة از عبادت بن صامت روايت شده است: از رسول خدا -2

 منظور رؤيای صالحه است»سوال كردم. فرمود:  (ايدنزندگاني اين را در  شانياست ا بشارت) الدُّنْي ا الْح ي اةِ

 .113ص  01بحار االنوار: ج «. شودبيند يا برايش ديده ميكه مؤمن مي

 ، رؤياها و حجّت برای اهل آن زمان.93ص  1كافي: ج  -0

 .20تا  22يونس:  -1
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 الدُّنْي ا الْح ي اةِ فِيل هُمُ الْبُشْر ى  فرمايد:شان مياين كساني كه حق تعالي درباره

ا به بينند كه آنها ريعني رؤيايي مي (در زندگاني اين دنيابشارت است ايشان را )

لي ادهد، در آيات پيشين حق تعشان بشارت ميدرست بودن عقيده و حُسن عاقبت

إِنَّ أ وْلِياء  اهللِ ال خ وْفٌ  أ ال خداوند توصيف فرموده است ةآنها را به اوليای تقواپيش

آگاه باشيد كه بر دوستان ) الَّذين  آم نُوا و  كانُوا ي تَّقُون   * ع ل يْهِمْ و  ال هُمْ ي حْز نُون 

ايمان آوردند و پرهيزگاری شوند * كساني را كه خدا بيمي نيست و غمگين نمي

اتقوای بينند، اوليای بها( را ميدهنده يعني كساني كه مبشِّرات )بشارت (؛كردندمي

 خدا هستند.

ينند، برا كه مؤمنان مي شاندهنده به حسن عاقبتحق تعالي اين رؤياهای بشارت

ت، و سآورد و اين حقّي است كه تغيير و تبديلي در آن نيكالم خودش به شمار مي

اوليای باتقوای خودش را بر آن آگاه  ،است كه خداوند« از جمله امور غيبي»اين 

كلمات خدا را تبديلي ) ال ت بْديل  لِك لِماتِ اهللِ ذلِك  هُو  الْف وْزُ الْع ظيمُ سازد مي

 (.است كاميابي بزرگنيست. اين 

كنند، روشن ساخته است كساني كه با انبيا دشمني مي ،خداوند سبحان و متعال

ور به فرستاده و مؤمنان دست هكنند و او سبحانكالم خدا در عالم رؤيا را تصديق نمي

و  ال ي حْزُنْك  ق وْلُهُمْ إِنَّ  داده كه از تكذيب رؤيا توسط اين عده اندوهناک نشوند

سخن آنان تو را محزون نسازد. عزت به تمامي ) الْعِزَّة  لِلهِ ج ميعاً هُو  السَّميعُ الْع ليمُ

د تنها پيامبر و مؤمنان چرا كه اين افرا (؛از آنِ خداوند است، او كه شنوای دانا است

يات كنند؛ چرا كه آنها منكر آكنند بلكه آنها خداوند را تكذيب ميرا تكذيب نمي

 يُك ذِّبُون ك  و  لكِنَّ ق دْ ن عْل مُ إِنَّهُ ل ي حْزُنُك  الَّذی ي قُولُون  ف إِنَّهُمْ ال باشند:خدا مي
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سازد، دانيم كه سخنشان تو را اندوهگين ميمي)(1 )الظَّالِمين  بِآياتِ اهللِ ي جْح دُون 

كنند بلكه اين ستمكاران، سخن خداوند را انكار ولي اينان تنها تو را تكذيب نمي

 (. كنندمي

بنابراين رؤيا، آيات خدا و كلمات خدا است و ميزانِ حقّي است كه انسان با آن 

كه  باشد؛ و كسانيدارد و بر صراط مستقيم ميدر مسير حق گام برمي در مي يابد

 نمايند:را تكذيب مي  كنند، دشمنان خدايند كه انبيا و اوصيارؤيا را انكار مي

 ف إِنَّهُمْ ال يُك ذِّبُون ك  و  لكِنَّ الظَّالِمين  بِآياتِ اهللِ ي جْح دُون ( ولي اينان تنها تو را

 (.كنندكنند بلكه اين ستمكاران، سخن خداوند را انكار ميتكذيب نمي

قوا اند و تآيات پيشين اين است كه اوليای خدا كه ايمان آورده در ،قانون الهي 

اند، در اين دنيا بشارتي از برای آنان است؛ يعني آنها حتماً بايد ببينند يا به پيشه كرده

د. دهشان را به آنها بشارت ميآنها نشان داده شود آنچه را كه درستي راه و عقيده

نها د يا به آبيننشان است نميآنها به درستي راه ةدهندرا كه بشارتكساني كه چيزی 

اوليای خداوند نيستند، و حتي جزو كساني كه ايمان  ةشود، در زمرنشان داده نمي

 روند. متّقين نيز به شمار نمي ةباشند و در زمراند نيز نميدهآور

ا ي  كند:روزه گرفتن را بيان مي ةآية ديگری برويم كه فايدحال اگر به سراغ 

 (2)أ يُّه ا الَّذِين  آم نُواْ كُتِب  ع ل يْكُمُ الصِّي امُ ك م ا كُتِب  ع ل ى الَّذِين  مِن ق بْلِكُمْ ل ع لَّكُمْ ت تَّقُون  

ايد، روزه داشتن بر شما مقرّر شد، همچنان كه بر كساني ای كساني كه ايمان آورده)

بر شما  يعني روزه داشتن (؛پرهيزگار شويداند مقرّر شده بود، تا كه پيش از شما بوده

                                                           

 .00انعام:  -1

 .110بقره:  -2
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مقرّر شده است به اين اميد كه پرهيزگار شويد. فرد باتقوا از سوی خدای سبحان با 

است و ظالمان اينها را انكار « كلمات خدا و آيات خدا»ميزان الهيِ حق كه همان 

ه است كای شود و اين همان رؤيای بشارت دهندهكنند، از تقوای خود باخبر ميمي

 از آيات پيشين دريافتيم.

بيند دارد، نهايي بر اينكه بر راه مستقيم گام برميدهندهكسي كه بشارت ،بنابراين

هم  دارانمتقين نيست و حتي طبق اين آيه، جزو روزه ةو برای او نبينند، در زمر

داراني كه از روزه جز گرسنگي و تشنگي شود، و چه بسيارند روزهمحسوب نمي

شان منكر وجود كنند، ارواحكه رؤيا را انكار مي كسانيو  (1)برندای نميبهره

ولي ) ف إِنَّهُمْ ال يُك ذِّبُون ك  و  لكِنَّ الظَّالِمين  بِآياتِ اهللِ ي جْح دُون  خداوند است:

كنند بلكه اين ستمكاران، سخن خداوند را انكار اينان تنها تو را تكذيب نمي

 (.كنندمي

و إِذ ا و ق ع  الْق وْلُ ع ل يْهِمْ أ خْر جْن ا ل هُمْ د ابَّةً مِّن  الْأ رْضِ تُك لِّمُهُمْ  فرمايد:ميحق تعالي 

)چون سخن بر ايشان محقق گردد، برايشان  (2)أ نَّ النَّاس  ك انُوا بِآي اتِن ا ل ا يُوقِنُون 

آوريم كه با آنان سخن بگويد كه اين مردم به آيات ما ای از زمين بيرون ميجنبنده

 معنای مورد نظر از اين آيه چيست؟آوردند(. يقين نمي

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

                                                           

اش، جز گرسنگي و دار از روزهی روزهچه بسا بهره»فرمايد: بنگريد كه مي به حديث رسول خدا -1

 .22ص  1وسايل الشيعه: ج «. خوابي نباشدداری جز بيزندهی شبتشنگي و چه بسا بهره

 .12نمل:  -2
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 المهديين و سلم والحمد هلل رب العالمين، و صلي اهلل علي محمد و آل محمد االئمة و

 تسليماً.

به من رسيده است كه عامه، اين آيه را به  عرض كرد: مردی به امام صادق

. سازد()آنها را مجروح مي« تجرحهم»كنند يعني قرائت مي« ت كلمهم»صورت 

خداوند با آنان در آتش جهنم سخن بگويد! اين آيه نازل نشده )فرمود:  حضرت

 (1)(.يعني از كالم« تُك لِّمُهُمْ» مگر به صورت

برايشان ) أ خْر جْن ا ل هُمْ د ابَّةً مِّن  الْأ رْضِ تُك لِّمُهُمْ  آيةدر تفسير  و امام رضا

حضرت »فرمود: ( ای از زمين بيرون مي آوريم كه با آنان سخن بگويدجنبده

  (2).«است علي

دارد او علي و رواياتي وجود دارد كه بيان مي ؛در اين آيه انسان است ،جنبنده

  . حضرت عليصورت مي گيرد در رجعت  امر است و اين  طالببن ابي

گويد و مؤمن را از كافر به كه در رجعت با مردم سخن مي (0)زمين است ةجنبند

                                                           

 .00ص  00بحار االنوار: ج  -1

و در  علي بن ابي طالب « دابة االرض»كنند كه منظور از مي روايات بسياری وجود دارد كه اشاره -2

ص  0و مدينة المعاجز بحراني: ج  00ص  00باشد. به اين روايات مراجعه نماييد: بحار االنوار ج رجعت مي

 و پس از آن و ساير موارد. 93

است، و  ی خداوندبه طور خاص جنبنده كنند كه علي های اهل بيت عصمت اشاره ميروايت -0

ی روايات حديث ابو بصير از ابا عبد اهلل امام صادق جملهباشد. از مهدی اول در اين لقب با او شريك مي

 رسول خدا»باشد كه فرمود: مي به امير المؤمنين   رسيد در حالي كه او در مسجد خوابيده بود

با پايش او را تكان داد و سپس  او مقداری شن جمع كرده، سرش را روی آن نهاده بود. رسول خد

! يكي از يارانش عرض كرد: ای رسول خدا! آيا برخي از ما نيز به اين اسم نام ی خداای جنبندهفرموند: 

ی زمين است است. او همان جنبنده نه به خدا سوگند. اين نام فقط مخصوص اوشويم؟ فرموند: برده مي
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قرار دارد و آن حضرت نيز  نمايد. پيش از رجعت، قيام قائمآيات الهي جدا مي

 تكلم الناسدابة(1) باشد و با رؤيا و مي گويد(ای كه با مردم سخن مي)جنبنده

ه ها را بمكاشفه در بيداری، ضعف ايمان آنها به آيات حق الهي در ملكوت آسمان

ن، نمايد كه مردم در طول مسير انسانيت بر اين زمينماياند و برايشان تبيين ميمي آنها

ها غالباً به آيات ملكوتي خداوند يقين ندارند و به رؤيا و مكاشفه در ملكوت آسمان

 اند وآورند؛ چرا كه آنها نگاه خود را به اين زمين و به ماده محدود كردهايمان نمي

ذلِك  م بْل غُهُمْ مِن  روند: بوده است كه سراغ ماسوای آن نمي اين منتهای دانش آنها

ُمنت های دانش ) (2)الْعِلْمِ إِنَّ ر بَّك  هُو  أ عْل مُ بِم نْ ض لَّ ع نْ س بيلِهِ و  هُو  أ عْل مُ بِم نِ اهْت دی

شود يا به راه آنها همين است. پروردگار تو به آن كس كه از طريق او گمراه مي

 (.افتد داناتر استت ميهداي

و ياران و اصحاب آنها به آيات خدا  در سوی ديگر، انبيا، اوصيا، رسوالن

و اين خود  دارندها ايمان آورند. آنها به رؤيا و مكاشفه در ملكوت آسمانايمان مي

باشد كه اگر آنها به اين طريق ايمان های وحي خداوند سبحان و متعال مييكي از راه

                                                           

و إِذ ا و ق ع  الْق وْلُ ع ل يْهِمْ أ خْر جْن ا ل هُمْ د ابَّةً مِّن  الْأ رْضِ تُك لِّمُهُمْ  :كه خداوند متعال در كتابش ذكر فرموده است

 بيرون زمين از ایجنبنده برايشان سخن بر ايشان محقق گردد، چون) أ نَّ النَّاس  ك اُنوا بِآي اتِن ا ل ا يُوقِنُون  

: ص مختصر بصائر الدرجات. (آوردندنمي يقين ما آيات به مردم اين كه بگويد سخن آنان با كه آوريممي

فرمايند و ذكر مي ی خداوند را مخصوص عليدقت كنيد كه ابتدا جنبنده . در اين سخن پيامبر10

 د.باشدارد و اين عطف صرفاً برای متفاوت بودن اين دو ميی زمين را در آيه بيان ميسپس جنبنده

ه طور ب« ی زمينمشرق و جنبنده كنندةطلوع »استاد احمد حطاب سخن در باب اين مسأله را در كتاب  -1

 اند.مبسوط بيان كرده

 .03نجم:  - 2
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بودند و از همين رو خداوند سبحان و متعال آنها را ستوده و نداشتند، پيامبر نمي

ق دْ ص دَّقْت  الرُّؤْيا إِنَّا ك ذلِك  ن جْزِی  * و  ناد يْناهُ أ نْ يا إِبْراهيمُ فرموده است: 

ما ندايش داديم: ای ابراهيم! * رؤيا را تصديق كردی و ما اينچنين ) (1)الْمُحْسِنين 

 (.دهيمنيكوكاران را پاداش مي

أ حْص ن تْ ف رْج ها ف ن ف خْنا فيهِ مِنْ رُوحِنا و   و  م رْي م  ابْن ت  عِمْران  الَّتيفرمايد: مي

ه و مريم دختر عمران را ك) (2)ص دَّق تْ بِك لِماتِ ر بِّها و  كُتُبِهِ و  كان تْ مِن  الْقانِتين 

شرمگاه خويش را از زنا نگه داشت و ما از روح خود در آن دميديم و او كلمات 

 (.برداران بودهايش را تصديق كرد و او از فرمانپروردگارش و كتاب

ن قُصُّ ع ل يْك  أ حْس ن  الْق ص صِ بِما أ وْح يْنا ن حْنُ  د:نفرمايرؤيا مي ةحق تعالي دربار

با اين قرآن كه به تو وحي ) (0)إِل يْك  هذ ا الْقُرْآن  و  إِنْ كُنْت  مِنْ ق بْلِهِ ل مِن  الْغافِلين  

خبران كنيم، كه تو پيش از اين از بيايم، بهترين داستان را برايت حكايت ميكرده

 (.بودی

را از آن رو كه رؤيا را تصديق كرده، اهيم حضرت ابرخداوند، بنابراين 

گويد؛ چرا كه او رؤيا را تصديق را نيز به همين دليل مدح مي  ستايد و مريممي

را ستوده؛ چون رؤيا را تصديق و تأويل كرده   كرده است. همچنين يوسف

لُهُنَّ س بْعِ ب ق رات  سِمان  ي أْكُ يُوسُفُ أ يُّه ا الصِّدِّيقُ أ فْتِنا فيفرمايد: است. حق تعالي مي

س بْعٌ عِجافٌ و  س بْعِ سُنْبُالت  خُضْر  و  أُخ ر  يابِسات  ل ع لِّي أ رْجِعُ إِل ي النَّاسِ ل ع لَّهُمْ 

                                                           

 .130و  131صافات:  - 1

 .12تحريم:  -2

 .0يوسف:  -0
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گوی! برای ما تعبير كن كه هفت گاو راست، ای مرد ای يوسف) ()1ي عْل مُون  

 خشك ةسبز باشد و هفت خوش ةخورند، و هفت خوشگاو الغر مي ف ربه را هفت

 (.ديگر، كه من نزد مردم بازگردم، باشد كه آگاه گردند

بينم كه بيشتر مردم حقيقت رؤيا را و اينكه وحي از جانب خداوند امروز ميلي و

و اين از آن رو است كه نفس خبيث آنها،  مي شوند سبحان و متعال است، منكر

انند. دكند و به او ايمان ندارد ولي آنها خود، نميخداوند سبحان و متعال را انكار مي

های خود هرگز به به خدا و به واليت الهي كافر شدند و در دل ،در عالم ذ رّ آنها

خداوند كاری كرده كه  ي از اوليای الهي اذعان و اعتراف ننمودند و فقطيهيچ ول

آنها با زبان خود به بخشي از حق اقرار نمايند تا خداوند به اين وسيله، از اوليای خود 

  (2).دفع شر نمايد

                                                           

 .12يوسف:  -1

هايي را برای جهنم گروه خداوند»توجّه نماييد: .... سپس فرمود:  به حديث وارد شده از امام صادق -2

هاشان و آتش آفريد. به ما امر فرمود آنها را تبليغ كنيم و ما چنين كرديم و آنها از آن بيزار شدند و قلب

گو. گردان گرديد و آن را به ما بازگردانيدند، تحمّلش نكردند و تكذيبش نمودند و گفتند ساحر دروغروی

ود؛ ای از حق باز نميادشان بزدود. سپس خداوند زبان آنها را به پاره هايشان مُهر زد و ازپس خداوند بر قلب

هايشان منكر آن است تا به اين ترتيب از اوليايش و اهل كنند در حالي كه قلباز اين رو با زبان اقرار مي

 زشد. پس به ما امر فرمود ااطاعتش دفع شرّی نمايد  كه اگر چنين نبود، خداوند در زمينش عبادت نمي

آنها دست برداريم و پوشيده بداريم و مخفي نماييم؛ پس شما هم از هر كه خداوند فرمان به مخفي كردن 

كافي:  .«از او داده است، مخفي نماييد و از هر كه فرمان به پوشيده و مخفي شدن از او داده، پوشيده بداريد

 .132ص  1ج 
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و با پيامبران و  (1)بندگانش همةراهي است كه خداوند با آن، با ، رؤيا

داوند گويد. خفرستادگانش، و با دوستان و دشمنانش، چه مؤمن و چه كافر سخن مي

با استفاده از  به فرعون مصر كه كافر بود، رؤيايي وحي كرد كه حضرت يوسف

س بْع  ب ق رات  سِمان  ي أْكُلُهُنَّ  و  قال  الْم لِكُ إِنِّي أ ریآن، اقتصاد حكومت را بنيان نهاد: 

رُءْيای  إِنْ  في س بْعٌ عِجافٌ و  س بْع  سُنْبُالت  خُضْر  و  أُخ ر  يابِسات  يا أ يُّه ا الْم ل أُ أ فْتُوني

ام كه آنها پادشاه گفت: در خواب هفت گاو فربه را ديده)(2 )ت عْبُرُون  تُمْ لِلرُّءْياكُنْ

خشك ديگر.  ةسبز ديدم و هفت خوش ةند و هفت خوشخوررا هفت گاو الغر مي

 (.دانيد!ای خاصگان من، خواب مرا تعبير كنيد، اگر تعبير خواب مي

 وسيله آنب رؤيايي وحي فرمود كه حضرت خدا به حضرت محمد

رود و به تسلّط بني اميه كه لعنت خدا بر دانست پس از او چه بر سر اهل بيتش مي

و إِذْ قُلْن ا ل ك  إِنَّ ر بَّك  أ ح اط  بِالنَّاسِ و م ا ج ع لْن ا الرُّؤْي ا الَّتِي آنها باد، بر امّتش پِي برد: 

الْم لْعُون ة  فِي الْقُرْآنِ و نُخ وِّفُهُمْ ف م ا ي زِيدُهُمْ إِلَّا طُغْي انًا أ ر يْن اک  إِلَّا فِتْن ةً لِّلنَّاسِ و الشَّج ر ة  

مردم احاطه دارد و آنچه در  همةو آنگاه كه تو را گفتيم: پروردگارت بر ) (0)ك بِيرًا

                                                           

همچون كالمي است كه خداوند در نزد او سخن رؤيای مؤمن »روايت شده است:  از اميرالمؤمنين -1

 .213ص  01بحار االنوار: ج  «.گفته است

 .10يوسف:  -2

در حالي كه آن حضرت، معاويه )لعنه اهلل( را مخاطب قرار  . سليم بن قيس از اميرالمؤمنين23إسراء  -0

و م ا ج ع لْن ا الرُّؤْي ا الَّتِي : و اين سخن خداوند عّزوجل در مورد شما نازل شد.... »كند: دهد، روايت ميمي

 آن درخت و داديم نشان تو به خواب در آنچهو ) أ ر يْن اک  إِلَّا فِتْن ةً لِّلنَّاسِ و الشَّج ر ة  الْم لْعُون ة  فِي الْقُرْآنِ 

 و اين هنگامي بود كه رسول خدا( نبود برای مردم آزمايشي جز چيزی است آمده قرآن در كه ملعون

ند؛ دو مرد باشكه دوازده پيشوا از امامان گمراهي بر منبرش خواهان بازگردانيدن مردم به پيشينيان مي ديد

ی مختلف از قريش و ده تا از بني اميه. اولين آن ده نفر همان دوست تو است كه ادعای از دو طايفه
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خواب به تو نشان داديم و آن درخت ملعون كه در قرآن آمده است چيزی جز 

شان ترسانيم ولي تنها به كفر و سركشيمردم را ميآزمايشي برای مردم نبود. ما 

 (.گرددافزوده مي

برای  خداوند سبحان و متعال خود را به عنوان شاهد نبوّت حضرت محمد

كفّار عرضه نمود، اگر آنها از او گواهي طلب كنند. حال خداوند سبحان و متعال 

و ي قُولُ الَّذِين  مايد: فردهد؟ حق تعالي ميجز از طريق رؤيا برای كفّار گواهي مي

و ) (1)كِت ابِ الْ اهللِ ش هِيدًا ب يْنِي و ب يْن كُمْ و م نْ عِنْد هُ عِلْمُبِك ف رُوا ل سْت  مُرْس لًا قُلْ ك ف ى 

گويند تو پيامبر نيستي. بگو: خدا و آن كس كه علم كتاب نزد او است، كافران مي

 (.برای شهادت ميان من و شما كافي است

چون سخن بر ايشان محقق ) و إِذ ا و ق ع  الْق وْلُ ع ل يْهِمْ فرمايد: تعالي ميحق 

همان قيامت صغری  كه گردد، خروج قائم، سخن )فرماني( كه مقرّر مي(گردد

                                                           

ابي العاص كه اولينشان اش را داری و همچنين تو و فرزندت و هفت تا از فرزندان حكم بن خواهيخون

او و فرزندانش را لعنت كرد و طرد نمود آنگاه كه پشت درب زنان  مروان است كه رسول خدا

 ، تحقيق محمد باقر انصاری.031كتاب سليم بن قيس: ص «. كردنداستراق سمع مي پيامبر

 .10رعد:  -1
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 (2)ون يُوقِنُأ خْر جْن ا ل هُمْ د ابَّةً مِّن  الْأ رْضِ تُك لِّمُهُمْ أ نَّ النَّاس  ك انُوا بِآي اتِن ا ل ا  (1)باشدمي

 آوريم كه با آنان سخن بگويد كه اين مردم بهای از زمين بيرون ميبرايشان جنبنده)

قيام  ،كه پيش از قائم (0)؛ جنبنده، مهدی اول است(آوردندآيات ما يقين نمي

                                                           

الْق وْلُ ع ل يْهِمْ أ خْر جْن ا ل هُمْ د ابَّةً مِّن  الْأ رْضِ تُك لِّمُهُمْ و إِذ ا و ق ع  سخن حق تعالي  دربارة از اميرالمؤمنين -1

 بيرون زمين از ایجنبنده برايشان سخن بر ايشان محقق گردد، چون) أ نَّ النَّاس  ك اُنوا بِآي اتِن ا ل ا يُوقِنُون  

روايت شده است كه ( آوردندنمي يقين ما آيات به مردم اين كه بگويد سخن آنان با كه آوريممي

ا خبر كنند. آيا شما را به آخر سلطنت بني فالن بر نمياش است تدبّو آن را آن گونه كه شايسته»فرمايد: مي

نفْسي كه كشتنش حرام است در روزی حرام در »عرض كرديم: آری ای اميرالمؤمنين. فرمود:  «.؟نكنم

سوگند به آن كه دانه را شكافت و جان را بيافريد آنها پس از رسد، و سرزميني حرام از قريش به قتل مي

ميان سخني  . در اينجا امير المؤمنين209غيبت نعماني: ص  «.آن سلطنتي نخواند داشت مگر پانزده روز

پس از زمان قتل نفس زكيه، پانزده  شود، و خروج قائمای كه خارج ميكه واقع خواهد شد و جنبنده

 نمايد.ر ميروز ارتباط برقرا

 .12نمل:  -2

است و در اين  گويد، امير المؤمنينی زمين كه در رجعت با مردم سخن ميترديدی نيست جنبنده -0

برخي از آنها ارايه گرديد ولي در اينجا  110های بسياری وجود دارد كه در پاسخ پرسش خصوص روايت

ب گويد و آنها را بر تكذيشود، با مردم سخن ميی زميني نيز وجود دارد كه در آخرالزمان خارج ميجنبنده

فرمايد: مي كند. امير المؤمنيندار مير نشانكند و آنها را برای تمييز مؤمن از كافآيات الهي توبيخ مي

اشد كه بی زمين از سوی صفا است كه همراهش انگشتری سليمان و عصای موسي ميخارج شدن جنبنده»

كه در  نهدنهد كه در آن نوشته شده مؤمن حقيقي و بر پيشاني هر كافری ميبر صورت هر مؤمني مُهر مي

كند و به اذن خداوند پس از طلوع كردن بنده سرش را بلند ميآن حك شده كافر حقيقي.... سپس جن

يرفته نگردد ای پذشود؛ پس توبهنگرد. در آن هنگام توبه برداشته ميها ميخورشيد از مغربش از بين رايت

و عملي باال نرود و ايمان هيچ كسي كه از پيش ايمان نياورده باشد يا خيری از ايمانش نبرده باشد، سودی 

است و نه در رجعت  . واضح است كه اين رخداد هنگام ظهور قائم20ص  1تفسير صافي: ج «. نبخشد

 باشد.مي و جنبده در اينجا يماني و مهدی اول
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ي كند و كفر آنها به آيات ملكوتگويد و آنها را توبيخ ميبا مردم سخن مي كندمي

وت از ملك آنها گردانيمكاشفه( و تمايلشان به ماده و شهوات و رویخداوند )رؤيا و 

 سازد.ها را برايشان آشكار ميآسمان

س نُرِيهِمْ آي اتِن ا فِي الْآف اقِ و فِي أ نفُسِهِمْ ح تَّى ي ت ب يَّن  ل هُمْ أ نَّهُ فرمايد: حق تعالي مي

های خود را در آيات و نشانه)( )1كُلِّ ش يْء  ش هِيدٌ الْح قُّ أ و ل مْ ي كْفِ بِر بِّك  أ نَّهُ ع ل ى 

آفاق و در وجود خودشان به آنها نمايان خواهيم ساخت تا برايشان آشكار شود كه 

 .(او حق است. آيا اينكه پروردگار تو بر هر چيزی گواه است، كافي نيست؟

يعني قيام  (او حق است)أ نَّهُ الْح قُّوارد شده كه  در روايات از معصومين

 بينند طبق آنچه از معصومينقائم و آياتي كه در آفاق و در وجود خودشان مي

« مسخ»و در وجود خودشان « ها و بال از آسمان استفتنه»در آفاق،  وارد شده

 (2).دباشمي

رؤيا »ها و در خودشان هايي در آفاق ملكوتي يعني در آفاق آسمانهمچنين نشانه

كار نماياند تا برايشان آشاست؛ خداوند آيات ملكوتي خود را به آنها مي« و مكاشفه

ی مهد»گويد: شود كه او يعني خروج قائم حق است و كسي كه با آنها سخن مي

                                                           

 .00فصلت:  -1

دهيم يعني مسخ شدن در وجود خودشان نشانشان مي»روايت شده است كه فرمود:   از امام صادق -2

دگرگون شدن آفاق بر آنان؛ كه به اين ترتيب، قدرت خدای عزيز و دهيم يعني و در آفاق نشانشان مي

 حق او كه شود آشكار برايشان تا) ح تَّى ي ت ب يَّن  ل هُمْ أ نَّهُ اْلح قُّگفته شد:  «.بينندجليل را بر خود و آفاق مي

 «را خواهند ديدخروج قائم، حقي است از طرف خداوند عزيز و جليل كه مردم به ناچار آن »فرمود: . (است

اين را رها كنيد تا هنگام قيام »و در روايت از خسف، مسخ و بال تا آشكار شود پرسيده شد. فرمود: 

 نقل شده از كافي. 020و  021ص  1تفسير صافي: ج  «.قائم
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هايي است كه ها از عالمتاين آيات و نشانهباشد و مي« گانهن دوازدهياول از مهديّ

سازد كه او حقّي از جانب و برای مردم آشكار مي همراه است با مهدی اول 

 پروردگارشان است. 

ا آنها ب ةزمين دربار ةهايي است كه جنبندها، همانساين آيات در آفاق و در نفْ

د آورننمايد؛ چرا كه آنها به آن ايمان نميگويد و آنها را سرزنش ميمردم سخن مي

 باشند. رؤيا و مكاشفه مي هستند كه هادر ملكوت آسمان هاههمان نشانو اينها 

موضوع رؤيا تأمّل كنيم تا به اهميت بسيار آن در نظر  دردر اينجا بايد قدری 

 پِي ببريم.   و اهل بيت آن حضرت قرآن، پيامبرخداوند سبحان و متعال در 

  در قرآن: خداوند سبحان و متعال، رؤيا راأحسن القصص(1) ( برترين

و تحقق  (2)كندرا بازگو مي نهد و رؤيای حضرت يوسفنام مي (هاسرگذشت

 دارد.آن را در زمين و در عالم واقع بيان مي

                                                           

ه ذ ا الْقُرْآن  و إِنْ كُنْت  مِنْ ن حْنُ ن قُصُّ ع ل يْك  أ حْس ن  الْق ص صِ بِم ا أ وْح يْن ا إِل ْيك  فرمايد: حق تعالي مي -1

 كه نيم،كمي حكايت برايت را هاداستان بهترين ايم،كرده وحي تو به كه قرآن اين با) ق بْلِهِ ل مِن  الْغ افِِلين  

 (.0)يوسف:  (بودی خبرانبي از اين پيش از تو

إِنِّي ر أ يْتُ أ ح د  ع ش ر  ك وْك بًا و الشَّمْس  و الْق م ر  ر أ يْتُهُمْ إِذْ ق ال  يُوسُفُ لِأ بِيهِ ي ا أ ب تِ  فرمايد:حق تعالي مي -2

 دم،را دي ماه و خورشيد و ستاره يازده خواب در پدر، ای: پدرش گفت به يوسف كه آنگاه) لِي س اجِدِين 

 (.1)يوسف: ( كنندمي امسجده كه ديدم
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 ايافتن آن در زندگي واقعي روزمره را برای مو تحقق  (1)همچنين رؤيای زندانيان

در حالي كه او را بر اين رؤيا  و اعتماد يوسف پيامبر (2)و نيز رؤيای فرعون كافر

 كندذاری ميگاقتصاد حكومت را بر مبنای اين رؤيا بنيان و اينكه يك پيامبر است

. نمايدمي را تبيين، و بر اين اساس تحقق يافتن آن در زندگي روزمره نمايدبازگو مي

ق رؤيا نمايد و اينكه او از طريسبا را حكايت مي ةقرآن همچنين وضعيت بلقيس ملك

ان ايمان در پاي ه ويابد كه سليمان پيامبری بزرگوار است و رؤيا را باور داشتدرمي

آن زن گفت: ای ) (0)قال تْ يا أ يُّه ا الْم ل أُ إِنِّي أُلْقِي  إِل يَّ كِتابٌ ك ريمٌ آورد: مي

 (.قدر به سوی من افكنده شدهای گرانبزرگان، نامه

مايه ای گرانرؤيا او از كجا دانست كه اين نامه ةجز از طريق خدا و به وسيل

به اين ترتيب هيچ گاه رؤيا از تمامي انبيای الهي، فرستادگان و اوليای خداوند  ؟است

 ي است كهای عظيم از آيات خدا و راهسبحان و متعال جدا نبوده است. رؤيا نشانه

سرآغاز وحي الهي گويد؛ آری، رؤيا سخن مي آنهاآن با  ةخداوند سبحان به وسيل

 است.

                                                           

1- أ حْمِلُ ف وْق  ر أْسي أ عْصِرُ خ مْراً و  قال  الْآخ رُ ِإنِّي أ راني و  د خ ل  م ع هُ السِّجْن  ف ت يانِ قال  أ ح دُهُما إِنِّي أ راني 

 آن از يكي افتادند. زندان به او با نيز جوان دو) نا بِت أْويلِهِ إِنَّا ن راک  مِن  الْمُحْسِنين خُبْزاً ت أْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ن بِّئْ

 هاده،ن سر بر نان كه ديدم را خود: گفت ديگری فشارم.مي انگور كه ديدم را خود خواب، در: گفت دو

 (.02وسف: )ي (بينيممي نيكوكارانت از كه كن، آگاه آن تعبير از را ما خورند؛مي آن از پرندگان و برممي

2- س بْع  ب ق رات  سِمان  ي أْكُلُهُنَّ س بْعٌ عِجافٌ و  س بْع  سُنْباُلت  خُضْر  و  أُخ ر  يابِسات  يا  و  قال  الْم لِكُ إِنِّي أ ری

 كه امديده را فربه گاو هفت خواب در: گفت پادشاه) رُءْيای  إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا ت عْبُرُون  في الْم ل أُ أ فْتُونيأ يُّه ا 

 خاصگان ای خشك ديگر. یخوشه هفت و ديدم سبز یخوشه هفت و خورندمي الغر گاو هفت را آنها

 (.10)يوسف: ( دانيدمي خواب تعبير اگر آگاه كنيد، مرا از خوابم من،

 .29نمل:  - 0

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=29
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=29
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=36
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=36
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=36
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=43
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=43
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=43
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 ز پس ای كه هر رول بود به گونهئاما پيامبر: برای رؤيا اهميت بسيار زيادی قا

هل من مبشّرات؟ هل من (كرد و از آنها مي پرسيد: از نماز صبح رو به اصحابش مي

و روزی كه كسي از  (ايد؟هايي داريد؟ آيا رؤيايي ديدهدهندهآيا بشارت) (1)(رؤيا؟

ل هم اكنون جبرئيفرمود: داد، خطاب به آنها مييارانش خبری از رؤيا به ايشان نمي

گفت: چگونه سراغ آنها برويم و به آنها رؤيا نشان دهيم، در حالي نزد من بود و مي

 است؟! آنهاهای كه چرک و آلودگي در ناخن

مرا ديده است زيرا شيطان نه هر كس مرا در خواب ببيند )فرمايد: مي پيامبر

رؤيا  ةو دربار (2)(گرددبه شكل من و نه به صورت يا يكي از اوصيای من متمثّل نمي

لو و مم است فرمود.... به كتاب دارالسالم كه چهار جلدفرمود و ميفرمود و ميمي

 (0).از روايات مربوط به رؤيا است مراجعه نماييد

راه هدايت و ايمان تأييد فرموده است. آن رؤيا را به عنوان  پيامبر خدا

 آن ةوی را به خاطر رؤيايي كه دربارحضرت ايمان خالد بن سعيد بن العاص ام

را در خواب  و رؤيای يك يهودی كه پيامبر خدا موسي (1)،حضرت ديده بود

                                                           

 .122ص  21بحار االنوار: ج   ؛93ص  1كافي: ج  - 1

 .09ص  1دارالسالم: ج  ؛102ص  03بحار االنوار: ج  -2

 كتابي در چهار جلد تأليف شيخ محدث ميرزا حسين نوری صاحب مستدرک الوسايل. -0

 اسالم خالد بن سعيد»ان كه گفت: كند: از محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمابن سعد روايت مي -1

ی بسيار دارد و در بين برادرانش اولين كسي بود كه اسالم آورد و آغاز اسالم آوردنش به اين ترتيب ديرينه

داند به ی پرتگاه آتش ايستاده و وسعت و فراخي آن را كه تنها خداوند ميبود در رؤيا ديد كه در كناره

برد و رسول خدا را ديد كه از كمربندش گرفته او را به داخل آن مي ياد آورد و در خواب ديد كه پدرش

 .91ص  1طبقات: ج «. تا در آتش نيفتد. از خواب پريد و به خدا سوگند ياد كرد كه اين رؤيا، حق است....
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و  (1)است تأييد نمود ديده بود و به او خبر داده بود كه حق با حضرت محمد

ه است كتأييد فرمود كه رؤيا حقي از جانب خداوند است و كالمي  پيامبر خدا

 (2).گويدمي اش سخنآن با بنده ةپروردگار سبحان به وسيل

 اما اهل بيت هر كس ما را در خواب ببيند ما را ديده )شده:  روايتاز آنها

از آنها روايت شده است كه رؤيا در آخر شب  (0)(.شودزيرا شيطان شبيه ما نمي

                                                           

وارد شد.   ی يهودی در خيبر بر رسول خداكند: جندل بن جنادهجابر بن عبد اهلل انصاری روايت مي -1

باشد و از چيزی كه گفت: ای محمد! مرا باخبر كن از چيزی كه برای خدا نيست و آنچه نزد خدا نمي

اما در مورد چيزی كه برای خدا نيست، خداوند شريكي »فرمود:  داند. رسول خداخداوند آن را نمي

ن داند، اين سخنميندارد ، و در مورد چيزی كه نزد خدا نيست، ظلم به بندگان است و آنچه خداوند آن را 

 «.!داند كه فرزندی داردشما ای قوم يهود است كه عُزير فرزند خداوند است در حالي كه خداوند خود نمي

س ی خداوند هستي. سپدهم خدايي جز اهلل نيست و تو ای محمد، به حق فرستادهجندل گفت: شهادت مي

ای جندل! به يدم كه به من فرمود: را در خواب د عرض كرد: ای رسول خدا! ديشب موسي بن عمران

ام من تسليم شدم و خداوند آن را روزی. دست محمد تسليم شو و به اوصيای پس از او تمسّك جو

 .030و  031ص  02بحار االنوار: ج «. گردانيد....

 مراجعه نماييد. 213ص  01ارايه گرديد. به بحار االنوار ج  حديثي از امام علي بن ابي طالب - 2

كند: مردی از اهل خراسان به ايشان روايت مي شيخ صدوق از ابو الحسن علي بن موسي الرضا -0

ايد چگونه»فرمود: را در خواب ديدم، گويي به من مي عرض كرد: ای پسر رسول خدا! رسول خدا

في شما مخمن در زمين  یتن من در زمين شما دفن، امانت من در زمين شما سپرده و ستاره یآنگاه كه پاره

تن نبي شما و من همان  یشوم. من پارهمن در سرزمين شما دفن مي» به او فرمود: امام رضا« شود؟مي

امانت و ستاره هستم. بدانيد هر كه مرا زيارت كند در حالي كه به حق من و اطاعتم كه خدا واجب فرموده 

ه د و هر كه ما شفيعش باشيم، نجات يافتاست، اگاه باشد، در روز قيامت من و پدرانم، شفيع او خواهيم بو

نقل كرد كه رسول  است؛ حتي اگر بار گناه انس و جن را بر دوش داشته باشد. پدرم از جدم از پدرش

تواند به صورت من و يكي فرمود: هر كه مرا در خواب ببيند خود مرا ديده است زيرا شيطان نمي اهلل
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آخرالزمان رؤيا تكذيب و اينكه در(1)؛گرددشود و محقق ميتكذيب نمي

 (0).ماندو در آخرالزمان ديدن مؤمن و رؤيايش باقي مي (2)؛شودنمي

حضرت  دربارةايمان وهب نصراني را به خاطر رؤيايي كه  امام حسين

ه را به خاطر نيز ايمان يكي از واقفيّ  ديده بود تأييد فرمود. امام رضا عيسي

 آمده و  امام رضاديد كه . آن شخص در خواب پذيرفترؤيايي كه ديده بود 

 (1).فرمود: به خدا سوگند تو به سوی حق بازخواهي گشت

                                                           

. من ال «متمثّل گردد و رؤيای صادقه جزيي از هفتاد جزء نبوّت استاز اوصيای من و يكي از شيعيان من 

 .011ص  2يحضره الفقيه: ج 

اما رؤيای صادقه، اگر پس از سپری شدن دو سوم شب و همراه »كند: روايت مي كليني از ابا عبد اهلل -1

 ...«..ديابنمي باشد ديده شود، راست هستند و به خواست خدا تحققحلول مالئكه كه پيش از سحر مي

 .22ح91ص 1كافي: ج 

 .122ص  11به اصول كافي مازندراني: ج 

ديدن و رؤيای مؤمن در آخرالزمان بر هفتاد جزء از اجزای نبوّت »روايت شده است:  از امام صادق - 0

 .11ص  1. دار السالم: ج «است

از حسن بن علي وشا روايت شده است: نزد مردی در مرو بوديم و همراه ما مردی واقفي نيز بود. به او  - 1

شنبه و سپس نور الهي بر قلبم تابيد. چهارشنبه و پنج ؛گفتم: تقوای الهي پيشه كن. من نيز همانند تو بودم

در خوابت تو را بر اين موضوع  جمعه را روزه بگير، غسل كن و دو ركعت نماز بگذار و از خداوند بخواه

كه در آن به من امر فرموده بود كه  ای از ابو الحسنراهنمايي كند. به خانه بازگشتم و پيش از من نامه

اين مرد را به اين موضوع فراخوانم رسيده بود. به سوی او رفتم و او را باخبر ساختم و گفتم: خدا را ستايش 

ام رسيد كه من تو به خانه ای پيش از من از ابو الحسنه او گفتم: نامهو ب ؛نمايمو صد بار طلب خير مي

را از محتوايش آگاه سازم و اميدوارم خداوند قلبت را نوراني نمايد. آنچه از روزه و دعا به تو گفتم را به 

دهم كه او امام واجب االطاعت جای آور. سحرگاه روز شنبه سراغ من آمد و به من گفت: گواهي مي

ای ابراهيم! در خواب به سراغم آمد و گفت:  ست. گفتم: و چگونه چنين شد؟ گفت: ديشب ابو الحسنا
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كشد؛ ولي با كسي كه اگر بخواهيم وارد جزئيات شويم، مطلب به درازا مي

ام كه در هنگتوان كرد و برای كسي كند چه ميخورشيد را در وسط روز انكار مي

م ای نداريتوان استدالل نمود؟! چارهشب است چطور مي گويد اكنون نيمهظهر مي

إنا هلل وإنا إليه راجعون، و ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم، )جز آنكه بگوييم: 

همه از خداييم و به سوی خدا ) (وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ای منقلب ينقلبون

و هيچ حركت و هيچ نيرويي نيست مگر توسط خداوند واالی گرديم، بازمي

بزرگوار، و كساني كه در حق آل محمد ستم كردند، به زودی خواهند دانست كه 

 (.گاهي بازخواند گشتگشتزبه چه با

س نُرِيهِمْ آي اتِن ا فِي الْآف اقِ و فِي أ نفُسِهِمْ ح تَّى ي ت ب يَّن  ل هُمْ أ نَّهُ فرمايد: حق تعالي مي

هِمْ أ ال ي ة  مِنْ لِقاءِ ر بِّمِرْ أ ال إِنَّهُمْ في *الْح قُّ أ و ل مْ ي كْفِ بِر بِّك  أ نَّهُ ع ل ى كُلِّ ش يْء  ش هِيدٌ 

های خود را در آفاق و در وجود خودشان آيات و نشانه) (1)ء  مُحيطٌ إِنَّهُ بِكُلِّ ش يْ 

به آنها نمايان خواهيم ساخت تا برايشان آشكار شود كه او حق است. آيا اينكه 

يدار دپروردگار تو بر هر چيزی گواه است، كافي نيست؟ * بدانيد كه آنها از 

 (.پروردگارشان در ترديدند. بدانيد كه او بر هر چيزی احاطه دارد

های انفُسي )دروني( است انكار اينكه آنها رؤيا را كه يكي از آيات و نشانه

اشند؛ و بكنند، فقط به اين سبب است كه از ديدار پروردگارشان در ترديد ميمي

 الحمد هلل وحده.

                                                           

. بحار «در حالي كه قطعاً كسي جز خداوند از آن آگاه نبود به خدا سوگند به سوی حق بازخواهي گشت؛

 .01و  00ص  19االنوار: ج 

 .01و  00فصلت:  -1
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