
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  احمدالحسن امامترجمۀ سخنان 

 وصی و فرستادۀ امام مهدی

 مناسبت درگذشت عابدِ عارفِ عالمِ شجاعبه

 «سید حسن حمامی» 

 هجری قمری1442 الحجهذی22

 المهدوية الدعوۀدر ابرگروه تلگرامی 

 



 بركاته و رحمةاهلل و کمیعل السالم

 زانميعز شما بر سالم

 .كند عطا ریخ پاداش ،(سپردنگوش) و خاطر حضورتانبه شما ةهم به خداوند

[ اكنونهم] او كه جايگاهی در «سید حسن حمامی» عالِم عارفِ  عابدِ  بر درود و سالم
 .است آن در

ُّتُوَفَّوْنَ  وَإِنَّمَا الْمَوْت ذَائِقَةُ نَفْس  كُلُّ  ،الْمَوْتِ ذَائِقَةُ نَفْس  كُلُّ ،الْمَوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْس   كُل 
 الْغُرُورِ  مَتَاعُ إِلَّا الدُّنْیَا الْحَیَاۀُ وَمَا فَازَ فَقَدْ الْجَنَّةَ وَأُدْخِلَ النَّارِ  عَنِ زُحْزِحَ فَمَنْ  الْقِیَامَةِ يَوْمَ أُجُورَكُمْ

 الْغُرُورِ مَتَاعُ  إِلَّا الدُّنْیَا الْحَیَاۀُ  وَمَا

 و چشد،یم را مرگ یهركس چشد،یم را مرگ یهركس چشد،یم را مرگ یهركس) 
 دور( دوزخ) آتش از كهها آن .گرفت دیخواه امتیق روز در كامل طورهب را خود پاداش شما
 ةيسرما جز یزیچ ا،یدن یزندگ و اندشده رستگار و افتهي نجات شوند وارد بهشت به و شده
 [185، عمرانآل] .(!ستین بيفر ةيسرما جز یزیچ ا،یدن یزندگ و! ستین بيفر

 

 یهانسل و ،بودند یبزرگ اریبس و اديز لتِ یفض و یبرتردارای  ،«یحمام حسن دیس»
 .بشناسانند و شناخته را عارف و عابد و یاله مرد نيا لتیفض ديبا حتماً ندهيآ

 ؛بود 2003 سال از پس یمدت ،كردم مالقات را «سید حسن حمامی» كه یبار نیاول
 .صدامة شیپتيجنا نظامِ سقوط از پس یعني

 كه ندارم ادي به قتاًیحق. كند اعالم من به را مانشيا تا كرد، داريد امخانه در من با او
 اي آوردندیم مانيا كه یافراد زمان آن در رايز ؛باشد داده انجام را كار نيا یگريد فرد
 خیش دفتر در زمان آن در كه كردندیم مالقات مکتب در مرا كردند،یم اعالم را مانشانيا

 .بود( اهللحفظه) مختار بیحب
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 یسَبُک خواب حال همان در .آوردم جاه ب شکر ۀسجد صبح، نماز از پس یروز ابتدا، در
 یحمام یعل محمد دیس مرحوم رؤيا، عالم در. دميد یرؤياي سجده حالت در و گرفت، فرا مرا
 شارع وسط در و آورد دفتری و صندلی .بود اشرف نجف در بزرگ مراجع از یکي او .دميد را

 و كردیم اعالن را یمهدو دعوت به مانشيا و نشست،[ نجف در یمعروف ابانیخ] الرسول
. كردمی نییتبها آن یبرا را حق و نمودیم استدالل و محاجّهها آن با و كرده دعوت را مردم
 .بود درگذشته یحمام یعل محمد دیس مرحوم ی كه اين رؤيا را ديدم،زمان

سید حسن » گفت و آمد من نزد( اهللحفظه) مختار حازم خیش ا،يرؤ نيا از پس یمدت
 و است منؤم یمهدو مبارک دعوت به «یحمام یعل محمد» مرجع پسر «حمامی

 .كند مالقات شما با خواهدیم

 به دهیچسب[ و واريدواربهيد] زمان آن در كه باشد امخانه در ديدار نيا خواست خداوند
 .بود هلهسَ مسجد

 نجايا در خواهمیم كه است یزیچ همان نياـ  دميد را حسن دیس مرحوم كه یهنگام
 نکرد، مطالبه ادلّه من از او ـدیبدان را عارف و طاهر انسان نيا لتیفض و یبرتر تا كنم انیب
 هم سرپشت بلکه ؛نکردوارد  اشکال یزیچچیه در و د،ینپرس یسؤال]دعوت[  ادله ۀدربار و
 شیپها مدت از من»: گفت و كرده من به رو و فرستاد،یم صلوات محمد آل و محمد بر

 «.داد من به را تو به مانيا و تو شناخت قیتوف كه را يیخدا شيستا و حمد .بودم منتظرت
 كردم فيتعر شيبرا بودم دهيد پدرش ۀدربار كه را يیرؤيا. گفت آنچه از بودای خالصه نيا
 .شد خوشحال مرحوم آن و

 از پس كه بود یكس او .است یطوالن حسن دیس مرحوم در خصوص سخن البته و
 همان بر یعني] گرفت امر نيا در را پدرش یجا ،یمهدو مبارک دعوت نيا به مانيا

 احتجاجها آن بر و كردیم دعوت را مردم و داشت رؤيا در او پدر كه زد هیتک یگاهيجا
 .[كردمی
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 دفتر پدرش درگذشت از پس ،«سید حسن حمامی» مرحوم نیهمچن[ هيگر با همراه]
 از .كردیم سيتدر پدرش مرحوم دفتر در را یحوزو دروس از یبرخ و كردمی اداره را یو

 از من! ند؟یبنش اشخانه در و كند رها را حوزه در سيتدر و پدرش دفتر ديبا ايآ دیپرس من
 سپس داد، ادامه كار همان به یمدت او و دهد، ادامه كردیم كه را یكار همان خواستم او

 نیمنؤرالمیام[ حرم] کِينزد[ یابانیخ] الرسول شارع در مبارک، دعوت یبرا را یمکتب
 احزابهای باند یمدت از پس یول كرد؛ یانداز راه( ابنائه و آبائه یعل و هیعل اهلل صلوات)

سید » و ختهير مکتب داخل كردند،می حکومت اشرف نجف در استبداد و يیزورگو با كه
 چیه بدون داشتند، حضور مکتب در كه را یمهدو ۀحوز طالب و مؤمنین و «حسن حمامی

 .كردند ریدستگ یحق

 تاكنون ابتدا از و است، گونه نیهم قتاً یحق نهادند هيپا را آن كه یبدبخت و پوچ نظام نيا
 .كندمی عمل هاراهزن و باندها شبیه

 ،یپدریپهای یریدستگ اثر در واال، اخالق به نيّمز و شجاع و بزرگوار رمردیدل نيا
 .افراد نيترهيفروما و نيترپست یسو از همآن ،ديد یاديز یسخت و تياذ

 قاتل و دزد و فاسد افرادی ـاندشناخته راها آن مردم امروزه كه گونه همانـ  هاآن
 ؛هستند

( ديفزایب او درجات بر خداوند :مقامه اهلل یاعل) «سید حسن حمامی» زمان آن در اما
 .بودند شهمراه كه یاندك تعداد و او .كرد اعتراض يیتنهابه و زد اديفر يیتنهابه

 ینيد بزرگان ریثأتتحت و بردندمی سر به یمست در مردم اتفاق به بيقر اكثر رايز
 بر راها آن كه بودندها همان و كردندمی تأيید را نیقاتل و نيفاسد نيا كه بودند یگريد

 .قصد و علم یرو از اي بوده قصد بدونِ  و جاهالنه خواه ؛كردند حاكم و آوردند كار سر



 6 ............. «سید حسن محامی»به مناسبت درگذشت عاملِ عارف امحداحلسن  امام سخنان

 

 به را یمهدو مبارک دعوت نيا به مانيا تبعات و آثار «سید حسن حمامی» مرحوم
 احزاب بهنسبت  كه یاعتراض هر و گفت كهای كلمه هر اثر در آن در پی و دیكش دوش
 .شد آزار و تياذ متحمل تیطواغ یسو از كرد، مطرح عراق مجرم و فاسد

 دیكش دوش به را یاریبس زحمت و رنج من،های گفته و كالم خاطرهب و من خاطرهب او
 .ددهیم رنج اديز اریبس و شهیهم مرا مسئله نيا قتاً یحق و

سید » مخصوصاً  ند،یبب آزار من خاطرهب یكسچیه امنبوده ليما گاهچیه:[ بغض با همراه]
 .رساندمی انجام به را آن و خداست آن از امر اما ؛«حسن حمامی

 زودتر تو یول م،يدیرس راه انيپا به ما ،یابومرتض زميعز ،یابامرتض كند رحمتت خدا
 یسوبه را تو خداوند كه یروز و یآمد ایدن به كه یروز در تو بر خداوند سالم .یشد راحت
 .یشومی مبعوث زنده كه یروز و گرفت پس باز خودش

ها آن و یهست نیقيصد و نیمرسل و ایانب با همراه تو كه دهمیم شهادت و یگواه
 .هستند قیرف نيبهتر

 (همیعل اهلل صلوات) محمد آل و محمد نشيطاهر یایاول با را تو خواهمیم خدا از
 .است صالحان سرپرست و من سرپرست[ و یول] او فرمايد. مبعوث

 .بركاته و رحمةاهلل و کمیعل السالم ،زانميعز


