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 دمةالمق
والمهديين وسلم  األئمةالحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد وآل محمد      

 ، وبعد :كثيرًا تسليمًا 

 :قال السيد أحمد الحسن عليه السالم في بيان الرؤيا ورمزيتها
 اإلنسان ذلك على الملك فينـزل لإلنسان معينة برسالة للرؤيا ملكاً  يبعث اهلل ان )...
 بعض الملك فينتقي المفتوح كالكتاب الملك أمام اإلنسان فيكون لةالرسا ليبلغه
 الرسالة تبليغ في الملك منها يستفاد والتي اإلنسان حياة في الموجودة والرموز األشياء
 أو اإلنسان وجود صفحة من شيء يأخذ ال وربما الرؤيا أو الغيب من بها جاء التي

 ربما الرؤيا وأيضاً  الرؤيا مالئكة يعرفها يالت والحكمة الرؤيا برموز يكتفي بل ماضيه
 مالئكة رموز عن تختلف األرواح ورموز الرؤيا مالئكة من وليست األرواح من كانت
 تختلف ضاً أي وهي )ع( واألئمة والمرسلين األنبياء أرواح من الرؤيا كانت وربما الرؤيا
 .  1 ...( المالئكة من الرؤيا عن
غير خلفاء اهلل تعالى في أرضه من هذه الرموز  كشف أسرارليس بوسع أحد و     

،  ببعضهعليه السالم  نبيه يوسفقد خص اهلل ، فاألنبياء واألوصياء عليهم السالم 
 َوَعَلى َعَلْيكَ  ِنْعَمَتهُ  َوُيِتمُّ  اأْلََحاِديثِ  َتْأِويلِ  ِمنْ  َوُيَعلُِّمكَ  َربُّكَ  َيْجَتِبيكَ  )َوَكَذِلكَ قال تعالى 

ْسَحاقَ  ِإْبَراِهيمَ  َقْبلُ  ِمنْ  َأَبَوْيكَ  َعَلى َأَتمََّها َكَما َيْعُقوبَ  آلِ  َحِكيم ( َعِليم   َربَّكَ  ِإنَّ  َواِ 
2 . 

 صغيرة كل في وسؤاله إليه والرجوع نابين حاضر المعصوم هومن   اهلل وبفضل واليوم   
 وآوى الطريق هذه غير سلك من الخاسرو  للجميع متاح الرؤيا خصوص وفي وكبيرة

 . واآلخرة الدنيا في حظه عفضي   ضعيف ركن ىإل
وهذا حول مسألة التأويل للنص الشرعي  إلمام أحمد الحسن )ع( جواباً كتب ا وقد

 :نصه 

                                                           
لسالم بالمعنى األستاذ أحمد حطاب الفيصلي في كتابه )فصل الخطاب في حجية رؤيا ا نقل كالمه عليه - 1

 . 01-1/03أولي األلباب( : 
 . 6 : يوسف - 2
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االحبة المؤمنون في الكويت وغيرها ،  الحمد هلل،  )السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ة الرابع والعشرون من حفظكم اهلل وسدد خطاكم اتوجه لكم في هذا اليوم الكريم الجمع

شعبان الخير لبيان ان الرجوع لخليفة اهلل والسؤال عن معالم الدين في كل صغيرة 
وكبيرة هو دين اهلل وطريق اهلل وطريق اهل البيت فدين اهلل ان هناك معصوما يقلده 
المؤمنون ويرجعون له في معرفة معالم دينهم وال يوجد شيء اسمه ان شخصا مكلفا 

فة اهلل يقوم بالتأويل واستنباط االحكام الفقهية أو العقائد من الرؤى أو باتباع خلي
الروايات أو من كالمي أو من النص الديني عموما فهذا ضالل في ضالل فالنص 
عمومًا اما محكم أو متشابه فإن كان محكما اخذ به وعمل به وان كان متشابهًا رد 

مد هلل اليوم المعصوم حاضر بين ايديكم الينا اهل البيت لنبينه ونحده على وجهه والح
ويمكنكم سؤاله والرجوع اليه في كل صغيرة وكبيرة فمن اعرض عن الرجوع للمعصوم 
الحاضر وتقليده في دينه في كل صغيرة وكبيرة فقد انحرف عن الصراط المستقيم 

 . وعنا أهل البيت
من النص الديني أو  ومن يدع انه قادر على التأويل ومعرفة االحكام أو العقائد    

من الرؤى أو ما شابه دون الرجوع الينا وسؤالنا ثم دعا الناس لألخذ بكالمه أو 
بطريقه الذي ابتدعه فهو يدع الى نفسه كإمام ُيتبع او الى طريق ودين ابتدعه من 
نفسه كإمام يتبع وهذا هو االنحراف عن دين اهلل وعن خليفة اهلل فعليه ان يرجع عن 

 .ريقه ان كان مؤمنا ومتبعا لنا أهل البيتهذا ويصحح ط
والرؤى موضعها في الدين هو تأكيد النص على اإلمام والخليفة المنصوص عليه 
)كما في وصية رسول اهلل محمد )ص( ليلة وفاته( والعقيدة واألحكام الشرعية تؤخذ 
 من خليفة اهلل وال تؤخذ عقيدة جديدة من رؤى وال يؤخذ حكم فقهي جديد من رؤى
فمن جاءكم برؤى ويريد منكم هذا اصفقوها بوجهه وال حبًا وال كرامة وهذا بغض 
النظر عن مناقشة صدقه من كذبه أو كون الرؤى من اهلل أو من الشيطان أو من 

 . هوى النفس
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وللمؤمن تدبر القرآن وهو غير التأويل ومحاولة إحكام المتشابه وتحديد الوجه     
 –شعبان الخير  احمد الحسن . ى وجه القطع واليقينالمراد بالنص المتشابه عل

1306)1 . 
أحمد الحسن عليه  وصي السيدوهذا السفر الموجز هو تأويل يوسف آل محمد ال    

عقائدهم ، بلدانهم و اختالف السالم للرؤى التي رآها الناس من شتى بقاع األرض مع 
م عليه السالم بكشف ألسئلة وجهت إليه بهذا الخصوص ، فقا جواباً أغلبها جاء 

الستار عن غوامض الكثير من تلك الرؤى والتي لها عالقة في الغالب باإليمان 
بخليفة اهلل والحث على نصرته ، تصديقًا للعديد من الروايات التي بينت وجود عالقة 

سألت مد بن محمد بن أبي نصر ، قال : )ورد عن أح ما منهابين الرؤيا والقائم  ، 
عن الرؤيا فأمسك عني  ه السالم علي بن موسى الرضا عليه السالمأبا الحسن علي

 .2 (لكم وأخذ برقبة صاحب هذا األمرإنا أعطيناكم ما تريدون كان شرًا  لو) ثم قال :

بجمع ما جاء عنه عليه السالم من تأويله لتلك الرؤى  -أنا العبد الفقير – فقمت    
)مع العبد الصالح( وكتاب  ، بعةائه السفي كتابه )الجواب المنير عبر األثير( بأجز 

آثرت نقل نصوصه وقد  ، بجزئيه ، وما ورد في صفحته الشخصية على الفيس بوك
 إيرادتغيير نتيجة التصرف فيها ، مع  أن يطالهكما هي حفاظا على معناها من 

على وفق الحروف الهجائية  الكتاب مرتبة نهايةللمفردات الواردة فيها في قائمة 
 .أرقام صفحاتها ة بمقرون

والمالحظ ان االمام عليه السالم فسر بعض رموز الرؤى بالتفصيل فأوردت تلك      
المفردات في القائمة ، واما الرؤى التي فسرها اجماال فاكتفيت فيها بوضع عنوان عام 

يل الكلمات الواردة فيها ، وفي الوقت نفسه لم أتعرض للرؤيا دون الخوض في تفاص
 عليه السالم لحكمة تخفى علينا . ني لم يفسرها السيد احمد الحسللرؤى الت

                                                           
صفحة مكتب السيد احمد الحسن عليه السالم في الفيسبوك على الرابط اآلتي :  - 1

https://www.facebook.com/Alnajafalashraf/posts/714530135323341  
 .133الحسن بن سليمان الحلي :  –مختصر بصائر الدرجات  - 2

https://www.facebook.com/Alnajafalashraf/posts/714530135323341
https://www.facebook.com/Alnajafalashraf/posts/714530135323341
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وجدير بالذكر أن دالالت وتأويالت الرموز الواردة في الكتاب تتعلق برؤى لها    
تفاصيل معينة ، وقد تحمل هذه الرموز دالالت مغايرة في رؤى أخرى إذا اختلفت 

 التفاصيل . 

مامي أحمد الحسن        عليه السالم عن أي تقصير أو خطأ أو واعتذر لسيدي وا 
زلل وقع مني في أثناء جمع هذا السفر المبارك راجيًا من اهلل تعالى أن يجعله خالصًا 

       لوجهه إنه سميع مجيب .
 بشار باقر
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 الجزء االول( عبر األثير كتاب )الجواب المنير

إمامه ويمنعه عن ذلك شكر لالهتمام بإنسان ضال مثلي يبحث عن  :6السؤال/
أنانيته وحب ه للدنيا، واآلن لدي رؤيا أود طرحها عليكم، وأتصورها تدور حول موضوع 

 السيد أحمد الحسن.
قبل حوالي السنة من اآلن كنت ومجموعة من األصدقاء نتباحث حول موضوع السيد 

: أني وأخي  ، وفي نفس الليلة رأيت في المنام أحمد الحسن ومدى صحة كالمه
فهمي وصديقي سيد غالب واقفين بباب حضرة اإلمام علي )ع(، الباب الذي يسبق 
باب الضريح الطاهر، واقفين ننظر إلى الضريح المحاط بهالة من النور عبر باب 

، أي وكأننا عبرنا الباب األول وباقي أمامنا الباب الثاني. هذه الرؤيا واهلل  الضريح
 . العالم

 عالء رزاق                                                       
 هـ . ق 1326/ ربيع األول/ 7

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين. :الجواب
 .  هي كذلك إن شاء اهلل

 أحمد الحسن                                                                     

وموالي اإلمام المهدي )ع( في المنام يكلمني من ذات مر ة رأيت سيدي  :7السؤال/
( قريب جدًا،  خالل نافذة الغرفة وأنا في داخلها، حيث قال لي: بأني )أي هو )ع(

ذا صعدت  ثم أشار إلى بيت بسيط كان قريب من ذلك المكان، وقال: هذا بيتي وا 
ه إلى السطح ستجد حديقة خضراء واسعة. ما هو تفسير السيد أحمد الحسن لهذ

 الرؤيا ؟ جزاكم اهلل خيرًا.

 عالء رزاق
 هـ . ق 1326/ ربيع األول/ 6   
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 . بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين : الجواب
 . ، وأم ا السطح فهو االرتقاء في ملكوت السماوات أم ا الخضار فهو الدين

كة والحديقة وفي هذه الرؤيا وجه بسيط بين يديك وهو موقع األنصار على الشب
الخضراء الواسعة هي العلم الموجود في الموقع، والسطح هو األثير طريق االتصال 
في الشبكة، والنافذة هي نافذتك على الموقع، والبيت البسيط هو الموقع نفسه ألنه 

 . صغير بحجمه
 

 الجزء الثاني( عبر األثير كتاب )الجواب المنير

ني في المنام وأنا مقيد من رجالي ومعلق أخي رأى رؤيا بأن ه رآ : 116السؤال/ 
الحوض من المرمر وفيه ماء حتى من يد واحدة وينزلون بي إلى حوض من الماء، و 

ن هم قالوا ألخي سنفعل بك مثل هذا جسمي في الماء غط     .، أي مثلي ، وا 
 ل: إبراهيم رغي المرسل                                                           

 رب العالمين، وصلى اهلل على محمدبسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل  : الجواب
 . وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

قيد األرجل أي منع اإلنسان من التنقل، وهو بالنسبة للجسد مكاني، أم ا بالنسبة     
باطل إلى الحق. للروح فليس كذلك، بل هو الحركة من الحق إلى الباطل، أو من ال

وهو في الرؤيا يعني تثبيت اتجاه حركة الروح، أم ا الماء فهو يطهر الجسد من 
النجاسة في هذا العالم، وهو بالنسبة للروح يمثل الطهارة. فتقييد رجليك وغطسك في 
الماء يعني تثبيت اتجاه حركة روحك نحو الطهارة التي تتحقق بالوالية لولي اهلل 

 . هوحجة اهلل على خلق
رأيت في المنام أن  ولد لي طفل له نور، يعني وجهه مشرق، وكأني  :117السؤال/

قلت لهم إني سأسميه أحمد، ثم في قلبي قلت )الحسن( أي: إني قلت: أمامهم أحمد، 
 ؟ ، فما معنى هذه الرؤيا : أحمد الحسن وفي قلبي قلت

 .أريد رد السيد أحمد الحسن شخصي ًا على هذه الرؤيا
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 رغيل إبراهيم المرسل:                                                        
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  الجواب:

 .وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 
ية إلى المولود في الرؤيا يعني البشرى من اهلل، ومعنى رؤياك ورؤيا شقيقك هي الهدا

 .الوالية والطهارة التي تالزمها

 ، السالم عليكم بسم اهلل الرحمن الرحيم :118السؤال/ 
رأيت موكبًا كبيرًا من الفرسان يتقد مهم فارس ذو طلعة بهية يحملون الرايات الحمراء، 
والناس واقفة على جانبي الطريق تهتف وتنادي هذا موكب اإلمام المهدي )عج(، 

المكان الذي أقف أنا فيه توقف الموكب والتفت الفارس ذو الطلعة ولما وصلوا إلى 
البهية والنور الساطع باتجاهي وابتسم وأخرج كيس من حزامه ورماه إلي  وانطلق، 
وعندما فتحت ذلك الكيس وجدت بداخله دراهم ذات إطار ذهبي وفي داخلها صورة 

 الرؤيا والنصح لنا.  اإلمام علي )ع( ... أرجو من سماحة السيد اليماني تفسير
 والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته

 المرسل: أحمد عبداهلل مسلم البدري                                                

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  الجواب:
 .وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

الدنيا المال يحصل عليه اإلنسان مقابل العمل، وفي ملكوت السماوات يأخذ  في هذه
اإلنسان األجر على طاعته وعبادته، فهذه الدراهم في الرؤيا تشير إلى الحسنات التي 
حصل عليها الرائي، وصورة اإلمام علي )ع( فيها تشير إلى أن ها مقابل إتباع الوالية 

 .اإللهية الحق
ليلة عرفة رأيت في منامي إن  الكعبة المشرفة قد رفعت من في  :119السؤال/ 

مكانها ووضعت بين جبلين في األعلى، والناس الذين يطوفون يلفون ويتصادمون 
ذا بهاتف يقول  فيما بينهم بطريقة عشوائية وهي تنظر إلى الكعبة بلهفة وشوق، وا 

 .حتى النظر إلى الكعبة محر م إال  على المؤمنين
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 المرسل: حيدر طاهر                                                             

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  الجواب:
 .وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 
، وهي في الرؤيا تعني حجة اهلل على خلقه  الكعبة هي قبلة الناس في صالتهم

فته سبحانه، وبه يعرف اهلل وهو القبلة الموصلة إلى اهلل ، ورفعه يعني ابتعاده وخلي
عن الناس أو غيبته عنهم، وفي الرواية عن األئمة )ع(: )إن  اهلل إذا كره لنا جوار 

 . 1قوم نزعنا من بين أظهرهم(
سالم عليكم، أنا رأيت رؤيا في يوم القيامة قبل يومين وهي: وديان  :120السؤال/ 

من نار، وديان جمر، وديان من حيوانات، وفي سلك صغيرة والناس ضجيج، وكل 
واحد يختار طريق، وأنا وجماعة عبرنا هذه الوديان ووصلنا إلى قم ة الجبل، وأنا 
سألت من هؤالء الناس المضطربون المتحي رون الذين ال يعرف كل أحد منهم إلى 

ن لماذا ؟ قلت له: ال. قال: هذا يوم أين ذاهب، منظر رهيب. فقال لي رجل أال تعرفي
 .القيامة، فخفت. قال لي: نحن عبرنا هذه المسافات ولم يبَق إال  القليل

 .ماذا يعني هذا الحلم ؟ وشكرًا، تحيات إلى السيد أحمد الحسن )ع( 
 المرسل: حوراء الخفاجي                                                        

اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد بسم  الجواب:
 .وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

هذه هي أيام القيامة الصغرى، وهذه الرؤيا بشرى لك من اهلل بأن ك تسيرين على 
طريق الحق، وصعودك إلى الجبل يعني إلى ملكوت السماوات، وعبورك وديان النار 

 .تك من الضالل. واهلل الموفقيعني نجا

 

 

                                                           
 . 22/03بحار االنوار :  - 1
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 الثالثالجزء ( عبر األثير كتاب )الجواب المنير

أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم  :244السؤال/ 
 .اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

 :مت قبل فترة بهاتين الرؤيتينتحل السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

: وهو أني فوق سطح المنزل فنضرت إلى السماء ورأيت المسجد  الرؤيا األولى
النبوي مسجد الرسول )ص(، والكعبة بجانبها ويسيران معًا، وكأن  هنالك دخان أو 
ضباب ينبعث من تحت المسجد والكعبة وهما يسيران فوق السماء إتجاهي، توقفت 

النبوي في جهة معينه فوق السماء، وكان معي ناس ثم قمت  الكعبة والمسجد
وسجدت جهة الكعبة والمسجد النبوي اللذان كانا فوق السماء بعدما توجها إتجاهي، 
ثم توقفا في جهة معينة في السماء قريبة جدًا من ي، وحينها سجدت اتجاه المسجد 

ا سجدوا بعدي ولربما النبوي والكعبة وهما فوق السماء، ثم سجد الناس معي ولربم
كانوا خلفي ال أتذكر، ثم رفعت رأسي وأنا كل ي حزن والدموع تنزل من عيني، ثم 
بعدها في نفس الحلم وجدت الكعبة على سطح المنزل وكان جزء من الكعبة فقط 
ظاهر منها، كأن  الكعبة اخترقت جدار السطح فكان جزء من الكعبة يظهر من خلف 

منه جزء من الكعبة ربما كان الجزء هو الركن اليماني أو  الجدار الذي تكس ر وظهر
جزء آخر ال أتذكر، والناس جميعًا الذين معي ينضرون إلى الكعبة التي فوق سطحي 
منزلي باستثناء شخص كان جالس فقلت له كالم بخصوص الكعبة، فقال ال أدري أنا 

وصلته الدعوة  خائف علمًا أن  هذا الشخص في الواقع أنا أعرفه شخصيًا ولقد
اليمانية عن طريقي وناقشته فيها وشرحت له أشياء عن اليماني)ع( ، ولكن رفضها 
هذا الشخص، بل ولم يكتفي بهذا بل لعن السيد والعياذ باهلل من هذا الكفر، وكان 
السبب هو شد ة دفاعه عن السيستاني الذي يقلده، وكذالك جميع الناس الذين كانوا 

اه المسجد النبوي والكعبة اللذان كانا فوق السماء ال أعرفهم في السطح وسجدوا اتج
باستثناء شخصين الشخص األول الذي ذكرت لكم إني ناقشته بخصوص الدعوة، 
 .والشخص الثاني هو أحد المؤمنين الصالحين لكنه غير مؤمن بالدعوة واسمه فايز
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ت الكعبة فوق حقيقة المنظر جد ًا رهيب شاهدت الكعبة ضخمة السيما حينما أصبح
 .سطح منزلي أو باألصح جزء منها أخترق الجدار وظهر جزء منها فوق السطح

والعجيب أن  هذا الجدار الذي اخترقته جزء من الكعبة هذا الجدار جهته هو نفس 
جهة القبلة بحيث إني لو وقفت اتجاه هذا الجدار اآلن في السطح أكون حينها 

 .مستقباًل للقبلة بالضبط
ثانية: شاهدت نفسي أني أرتدي لباس غريب لونه أبيض وهي أشبه بالبذلة الرؤيا ال

العسكرية في زمننا هذا وعلى كتفي األيمين واأليسر في البذلة نجوم لربما لونها 
أصفر أو ذهبي ال أتذكر بالضبط، وكنت جالس فوق السرير ولست مستلقي على 

لنجوم التي على كتفي السرير بل جالس على السرير أتأمل لباسي وأنضر إلى ا
 .األيمن واأليسر في البذلة

وكال الحلمين كانت في فترة حزن وضيق شديدين صابني، ولقد أنستني هذه الرؤيتين 
في تلك الفترة بشكل أزاح عني هم وغم كبير كنت أعاني منه حينها وبين هذين 

 .الحلمين فترة قصيرة جد اً 
 عدها بفترة رؤيا البذلة التي عليها نجومورؤيا الكعبة والمسجد النبوي هي األولى وب

 .أتمنى التفسير من السيد صلوات اهلل وسالمه عليه
 المنتصر باليماني -المرسل: عزام العبيدي                                         

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  الجواب:
 .والمهديين وسلم تسليماً  وآل محمد األئمة

الرؤيا األولى: فيها الكعبة والمسجد النبوي للداللة على نزول الهدى إلى األرض، 
والمفروض أن  الكعبة كافية للداللة على الهدى في الرؤيا، ولكن المسجد النبوي 
للداللة على مشابهة هذا الحق بدعوة رسول اهلل محمد )ص( بشكل كبير بحيث 

 .ث والوقائع واألعداء واألولياءتتشابه األحدا



13 

 

عن أبي جعفر )ع( أنه قال: )إن  قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا 
ن  اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى  إليه رسول اهلل )ص(، وا 

 .1للغرباء(

يعود غريبًا عن أبي بصير، عن أبي عبد اهلل )ع(، أنه قال: )اإلسالم بدأ غريبًا وس
كما بدأ فطوبى للغرباء، فقلت: اشرح لي هذا أصلحك اهلل، فقال: يستأنف الداعي منا 

 .  2( اء جديدًا كما دعا رسول اهلل )ص(دع
عن أبي بصير، قال: قلت ألبي عبد اهلل )ع(: )أخبرني عن قول أمير المؤمنين )ع( 

فقال: يا أبا محمد، إذا قام إن  اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، 
القائم )ع( استأنف دعاء جديدًا كما دعا رسول اهلل )ص(، قال: فقمت إليه فقبلت 
رأسه وقلت: أشهد أنك إمامي في الدنيا واآلخرة أوالي وليك وأعادي عدوك وأنك ولي 

  . 0اهلل، فقال: رحمك اهلل(
دعوة الحق كما رافق كل ، أي العذاب المرافق ل ؛ فهو أشارة للعذاب أم ا الدخان

الدعوات اإللهية السابقة ونزل باألمم المتمردة، ولكن هذه المر ة سيشمل كل أهل 
األرض إن عارضوا أمر اهلل؛ ألن  الدعوة وصلت لهم وموجهة إليهم بأجمعهم أسأل 

 .اهلل أن ينجي المؤمنين بفضله سبحانه
ئكة والرافضون هم إبليس والذين لم يسجدا ال يؤمنان بالحق، فالساجدون هم المال

ر في كل زمان  .وأتباعه كما في األمر األول فهو يتكر 
ونزول الكعبة في بيتك أو على سطح دارك دليل على أنك على هدى وعلى الصراط 

 .المستقيم، وفي جهة القبلة، أي إنك على الوالية اإللهية
ارة إلى وجاهة والرؤيا الثانية: السرير منصب وملك، والنجوم: على الكتف لإلش

 ( .ومكانة عند اهلل ومالئكته )ع

                                                           
 . 22/066، بحار االنوار :   006غيبة النعماني :  - 1
 . 22/066، بحار االنوار :   006غيبة النعماني :  - 2
 . 22/067، بحار االنوار :   007غيبة النعماني :  - 0
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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 رؤياك حقًا ويقر عينك ويجنبك شر 

 .  األشرار من شياطين اإلنس والجن أخزاهم اهلل
 .اهلل وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة 

 أحمد الحسن                                                                    

 الجزء الرابع( عبر األثير كتاب )الجواب المنير

رأيت برصًا يتعارك مع ثعبان ، ثم رأيت أن الثعبان يتجه نحوي  : 161السؤال / 
    .والسم يخرج كالسيل من فمه يريد أن يعضني

 السعودية –مرسل : عبد اهلل ال

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  الجواب:
 .وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

البرص والثعبان كالهما يشير إلى عدو ، ولكن البرص يشير إلى شخص ينصب 
سالم ، أما الثعبان فيشير إلى العداء لحجج اهلل على خلقه محمد وآل محمد عليهم ال

  . شخص دنيوي مادي

   احمد الحسن                                                                      
 ق -هـ  1303ذو القعدة /

ذا بي في  :161السؤال/  رأيت أني أغتسل ودعوت أحدهم للمناظرة، ثم بعد ذلك وا 
مل أشياء مدورة ويضعها في صحن ال أدري إذا غرفة فيها طفل وال أعرفه وكان يع

هي أكل أو ورق، ثم رأيت اإلمام علي بن أبي طالب )ع( جاء نحونا وفي رجله 
أذى، مثل دائرة حمراء على قدر قدح الشاي )االستكان(، وجاء مقتربًا نحونا وهو 

 ( .يقول: )علي ولي اهلل، علي ولي اهلل
 أغسل ثم أرى أحد حجج اهلل ؟ هل في الرؤيتين دعوة إلى شيء حيث أني

 المرسلة: زينب عبد اهلل                                                         
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
 .أي نتيجة عمل قمِت به نلِت هذه الطهارةالغسل في الرؤيا يعني طهارة روحية، 

 أحمد الحسن                                                                            
 هـ ق 1303شعبان الخير/                                                                  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :164السؤال/ 
اهلل السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم، شاهدت حينما كنت صبيًا أعوذ ب

سنة، شاهدت حلمًا غريبًا لم أفكر بتفسيره إال حينما وجدت عالقة  10وعمري حينها 
بين الحلم القديم وبين أدلة الدعوة اليمانية وهي تتعلق بآية من سورة الشورى، بل 

اده بها، وكذلك وجود اآلية في بعض مقاالت وجود اآلية في كتب السيد واستشه
األخوة األنصار واستشهادهم بها، كل هذا حرك فيني الفضول في أن أعرف هل 
لحلمي القديم الذي شاهدته حينما كنت صبيًا منذ عدة سنوات طويلة، هل له عالقة 

 ؟ 1000بالدعوة اليمانية التي ظهرت عام 
ليكم الحلم  :وا 

ث عن الشيعة والسنة، ويحاول هذا الكتاب أن يظهر كنت أطلع على كتاب يتحد
الشيعة على أنهم في ضاللة وأن الحق مع أهل السنة، ولصغر سني احترت حينها 
لجهلي باألدلة التي تثبت صحة المذهب الشيعي، بقيت فترة محتار ودعوت اهلل 

هذا حينها أن يبين لي الحق مع من، مع السنة أم مع الشيعة، وفعاًل نمت وشاهدت 
 .الحلم

ى ِبِه ُنوحًا  َن الدِّيِن َما َوصَّ شاهدت أني اقرأ بصوت حزين قوله تعالى: ﴿َشَرَع َلُكم مِّ
ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى﴾ ، استيقظت بعدها من 1َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ
ومع مرور السنوات وبعد النوم وأنا متفاجيء إني حلمت إني اقرأ آية من القرآن، 

                                                           
 . 10الشورى :  - 1
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اطالعي على الكتب التي تدافع عن التشيع تيقنت أن الشيعة هم على الحق، لكن ما 
 هو تفسير هذا الحلم وما عالقته بالدعوة اليمانية ؟

 ( .هذا حلم قديم أرجو تفسيره من السيد )ع
 المرسل: العبيدي                                                                          

 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 المهدي اإللهية التي هي تطبيق للشرائع السماوية 

براهيم وموسى و  عيسى ومحمد )ص((، وتأويلها في وما جاء به األنبياء )ع( )نوح وا 
هذا الزمان إن شاء اهلل، فكانت رؤياك بشرى من اهلل؛ إنك ستدرك الحق الذي انحرف 
عنه أتباع سنة الشيخين وشيعة المراجع، جعلك اهلل ممن يقيمون حدود هذه اآلية 

ى ِبِه ُنوح َن الدِّيِن َما َوصَّ ًا َوالَِّذي الكريمة مع مهدي آل محمد )ع(، ﴿َشَرَع َلُكم مِّ
ُقوا ِفيِه كَ  ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َواَل َتَتَفرَّ ُبَر َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ

 . 1يُب﴾َعَلى اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه اللَُّه َيْجَتِبي ِإَلْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمن ُينِ 
 أحمد الحسن                                                                  

السالم عليكم ورحمة اهلل، ال أدري كيف سيتم تصنيف رسالتي  :163السؤال/ 
 .هذه

إنني أطلب فيها تفسير رؤيا منذ ما ال يقل عن سنتين أو ربما ثالث سنوات، هي 
اإلمام زين العابدين )ع( يتكلم مع أحد السادة هو السيد ليست رؤيا ولكنني رأيت كأن 

: هذا ولدي  .حيدر الحلي )رحمة اهلل عليه( ويقول له في معرض كالمه مشيرًا إلي 
 .أرجو تأويل ذلك ولكم الشكر

 المرسل: أيهم                                                                     
 

                                                           
 . 10الشورى :  - 1
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 رحمن الرحيمبسم اهلل ال الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
الرؤيا لها تأويل في زمانك وليس كما تفهم أن اإلمام زين العابدين )ع( هو اإلمام 

 .علي ابن الحسين )ع( نفسه
االهتداء إلى إمام وكونه قال إنك ولده أو وصى بك فإن شاء اهلل سيكون عاقبة أمرك 

زمانك؛ ألن الواضح من رؤياك )أن اإلمام يوصي بك انك من أبنائه(، أي إنك في 
الوقت الذي يوصي بك اإلمام ظاهرك أنك لست من أبنائه، أي لست من المؤمنين 

، أي مؤمن به، (به في حين أنه أشار إلى حقيقتك أنك ستكون من أبنائه أو )ولده
 .خطاك لمعرفة الحق وأن تكون معهوفقك اهلل لكل خير وسدد 

 أحمد الحسن                                                                   

 : نص الرسالة :166السؤال/ 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، سيدي اإلمام أحمد الحسن )ع(، لقد عرفت 

وأنا آسفة ألني لم أعرف  بوجودك في يوم والدة الرسول األكرم )ص( في هذه السنة،
أنك ظهرت إال في ذلك اليوم، وأشكر اهلل )عز وجل( إن عرفني بك، لكن موالي أريد 
 .إن اعرف هل أنا باقية معكم، أم أعوذ باهلل سوف أرتد ؟ أرجو أن تدعو لي بالهداية

سيدي أريد أعرف ما هي طرق السماء التي تكلم عنها مولى الموحدين أمير 
؟ ما هو الثقب األسود، ومثلث برمودا، والجزيرة الخضراء هل هي المؤمنين )ع( 

حقيقية أم ال ؟ وهل أنت اآلن في الغيبة، أم ستكون لك غيبة غير هذه التي يقال 
سنوات ؟ وهل حديث رسول اهلل )ص( بما معناه  6أشهر أو  6أيام أو  6عنها إما 

 ن بك ؟أنه سوف يكون الدين كالجمرة في يد المؤمن يقصد اإليما
أيضًا لدي  منام ال أدري هو رؤيا أم حلم، لكن في اليوم الذي أردت إن أتكلم مع 
ثالثة أشخاص عن الدعوة المباركة الذين هم امرأتان وصبي، طبعًا بعد أن استخرت 
اهلل في ذلك، رأيت إنني مع خالتي، فرأيت المكان الذي أريد أن أتكلم فيه، يوجد 
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أنا ال أعرفهم، وبينهم صبي وظهره علي  كأنما يحمل هناك أكثر من عشرة أشخاص و 
شيء من األرض، فقلت لخالتي هذا فالن، بعد ذلك ذهبت ألجلس في المكان الذي 
كنت أريد أن أتكلم فيه ولي قليل من الخوف؛ ألني لم أتوقع وجود أكثر من ثالثة 

وقرأت أشخاص، فجلست وجلسن النساء أمامي في نصف دائرة، فابتدأت باسم اهلل 
من اآلية ربي اشرح لي صدري إلى يفقهوا قولي، بعد ذلك صدقت اهلل ثم قلت لذكرهم 
صلوا على محمد وآله، ثم أمطرت السماء مطرًا خفيفًا فطلبت من الحاضرين أن 
نؤجل الكالم لم يرضوا وطلبوا االستمرار، فطلبت إن أبدل مكان جلوسي مع الذين هم 

 .وا يقولون ال عليك استمري وانتهى المنامتحت المطر أيضًا لم يرضوا وكان
سيدي هال أكرمتني بتفسيره آسفة على اإلطالة وأعتذر إن كان هناك أي غلط إمالئي 

 .أو إنشائي، والحمد هلل رب العالمين
  Golnargs:  المرسل                                                           

 يمبسم اهلل الرحمن الرح الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
أسأل اهلل أن يوفقك وكل مؤمن ومؤمنة لما يرضيه سبحانه وتعالى، وجزاكم اهلل عن 
 .نصرة الحق وأهله خيرًا، وأسأل اهلل الثبات على الحق لكل من يطلب الحق

ينهم، والمطر خير من السماء أي عطاء اهلل سبحانه أما الرؤيا فهي في أناس تبلغ
حسانه على من تقومين بتبليغهم  .وفضله وا 

 أحمد الحسن                                                                   
 هـ ق1430                                                                               

 :أرجو منكم تفسير الرؤيا التالية :167ل/ السؤا
خرجت من باب المنزل رأيت كوكب لونه برتقالي قريب من منزلنا، وثم خرجنا أنا 
وأمي كانت شبابيك السيارة مفتوحة رأيت من جهة اليسار امرأة تلبس لباس أبيض، 
قالت لي أمي أعطيني بسرعة الكحلة، وأعطيت الكحلة إلى المرأة ذات اللباس 
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بيض، فمسكت المرأة بيدي )كأنها تشكرني( ودمعت عيناي وأخذت الكحلة وذهبنا األ
 .بالسيارة، وبعد ذلك استيقظت من النوم

أرجو منكم تفسير الرؤية وبارك اهلل بكم وحماكم من كل شر بحق محمد وآل محمد 
 .األئمة والمهديين وسلم تسليمًا كثيراً 

 المرسل: أبو الفضل                                                           
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

الكحل لشفاء العين، والرؤيا تعني أنك أعطيت هذه المرأة ما يشفي بصرها لترى 
حديثًا لمحمد وآل محمد )ع( أو موقعًا الكترونيًا الحق، أي إن الكحل يمكن أن يكون 

 .فيه أحاديثهم للهداية إلى الحق ومعرفة داعي الحق، أو حتى كتاباً 
 أحمد الحسن                                                                   

بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله األئمة  :168السؤال/ 
 .المهديينو 

أود االستفسار عن رؤيا رأتها أخت مؤمنة لكنها تخصني، رأت وكأني هاتفتها وقلت 
إني حامل رغم إني لست متزوجة، فجاءت عندي للمنزل فوجدت علي  ثوبًا أسود 

 .وأمي جد فرحة لكن أبي ال

                                                                  diva divela 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

الحمل أي تحملين بشرى بأمر معين )دعوة الحق مثاًل(، والثوب يشير إلى الدين أو 
صل الدنيا التي يعيشها الشخص، وهو هنا يشير للدين، واللون األسود يعني األ
 .والفطرة، وحال والديك أي رضا أحدهما بالبشرى التي تحملينها وعدم قبول اآلخر
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 أحمد الحسن                                                                  
السالم عليكم، رأيت في المنام قبل خمس سنوات تقريبًا أن هناك  :169السؤال/ 

ل أحدًا وأنا في الرؤيا ما الذي يجري، وشاهدت رعد وبرق وأمطار، وأردت أن أسأ
أحد المؤمنين )رحمه اهلل( واسمه عبد اهلل بن أحمد الناصر وعلم بسؤالي قبل أن أتكلم 
به وأجابني وهو يبتسم وبيده عصاته التي يتكأ عليها وهو يمشي إن المهدي )ع( 

وكأن أن المهدي  ظهر، فانتبهت من النوم على نداء المؤذن لصالة الفجر باهلل أكبر
 .)ع( فعاًل قد ظهر

مالحظة: الرجل الذي شاهدته توفى قبل ظهور اليماني )ع( بسنه واحدة، أي قبل 
إحدى عشرة سنة بعد رؤيتي أو قبلها بفترة وجيزة رأت زوجتي نفس الرجل يقول لها 
وهو يصرخ: المهدي ظهر، المهدي ظهر. الشيء الذي أذهلني من رؤيتي هو أني 

المهدي )ع( قبل نومي في تلك الليلة والليالي التي قبلها أيضًا. بانتظار لم أفكر ب
 .تفسيركم وشكرًا لكم

 السعودية –المرسل: أبو الرحمات                                                  
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
ئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األ

 .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 
فليس هو نفس الشخص بل رأيت ملكًا من مالئكة اهلل ولكنه تمثل بصورة هذا العبد 

 .ك تعرفه بالصالح ولموقع االسملكون
أما وقت رؤياك فهو قريب من وقت بداية الدعوة في حوزة النجف وبعض مناطق 

، وأيضًا قريب من بداية انتشار الدعوة مرة أخرى 2332العراق أي منتصف عام 
 .أي بعد سقوط نظام صدام واحتالل العراق 2330تقريبًا منتصف عام 

م تقريبًا فقد كنت مكلفًا ببيان االنحراف  2332تصف م إلى من 1000أما نهاية عام 
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في حوزة النجف واإلصالح في الحوزة ولكن دون اإلعالن عن أي عالقة تربطني 
م كبداية للدعوة كان يخصني ولم يكن هناك  1000باإلمام المهدي )ع(، فنهاية عام 

 .إعالن للناس في ذلك الوقت
 أحمد الحسن                                                                  

 هـ ق 1303شعبان الخير/                                                                  

رؤية والدي المتوفى في المنام يبشرني بشيء. رأيت والدي وهو في  :171السؤال/ 
من الجنة، وبشرني أجمل لبسه وشبابه وينظر إلى المرآة ويقول: ليس هناك أجمل 

ن رزق كبير قد فتح له، وبشرني بأن إحدى إخواني سوف  بغناء )كذا( أحد إخوتي وا 
يسمن )قال: أما فالن فسوف يسمن أكثر(. فما مضمون غناء األخ األول والثاني 

 .الذي سوف يسمن ؟ تحياتي
 اليمن –المرسل: فضل المهلل                                                    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
الرزق الحقيقي هو الرزق األخروي والهداية إلى الحق والعمل به، وبالنسبة للسمن 

 . أيضًا يشير إلى تحسن حال الشخص األخروي

 أحمد الحسن                                                               
 هـ ق 1303شوال/                                                            

 .سالم عليكم إخواني الكرام المؤمنين :172السؤال/ 
كان لدي  ابنتي مريضة عرضتها على األطباء في اسبانيا، فقالوا هذا  2336في سنة 
مزمن فقمت بالدعاء كل يوم، ودعائي كان دائمًا أناشد اإلمام المهدي )عجل مرض 

اهلل فرجه(، وأقول: سيدي، بحق دم الحسين والرضيع وضلع الزهراء ادعي اهلل أن 
يشفي ابنتي، وفي يوم الخميس بعد زيارة اإلمام الحسين )ع( دعوت اإلمام المهدي 

ومعي صديق اسمه ستار وصديق  )عجل اهلل فرجه( فرأيت في المنام أني جالس
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اسمه حيدر وفي الوسط نار للتدفئة، فرأيت رجل طويل، لباسه أبيض، وجهه يشع 
نور، ال أستطيع أن أرى مالمح الوجه، فقال: ابنتك سوف تشفى، قلت: من أنت ؟ 
قال: أنا اإلمام المهدي )عجل اهلل فرجه(، فقلت: سيدي بحق دم الحسين أكون من 

شرط تعبر هذه المقبرة، وكان في المقبرة جنود سود كأنهم الشيطان، أنصارك ؟ قال: ب
فقال صديقي ستار: وأنا أريد أن أكون من أنصارك سيدي، فقال اإلمام )عجل اهلل 
فرجه(: أنت اجلس مكانك هذا اختبار إلى ميثم فقط، فدخلت إلى المقبرة وفي وسط 

سالم والحمد اهلل واهلل  المقبرة صديقي حيدر يرشدني إلى طريق الخروج، وخرجت
 شاهد على ما أقول، فما معنى هذا ؟

واهلل رأيت رؤيا أخرى مع اإلمام المهدي واهلل شاهد على ما أقول ومنام إني نائم في 
ذا المرأة تقول نام ال تخف، قلت من أنت  وسط امرأة ورجل، وأمامنا قبر فقمت فزع وا 

ذا قبر أبي رسول اهلل )ص(، نحن ؟ قالت أنا الزهراء )ع( وهذا زوجي علي )ع( وه
نحميك ال تخف. أرجو الجواب جزاكم اهلل ألف خير وسالم عليكم ورحمة اهلل 

 .وبركاته

 اسبانيا –المرسل: الركابي                                                       
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

َواُت ِإنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمن َيَشاُء َوَما الحقيقيون، قال تعالى: ﴿َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياء َواَل اأْلَمْ 
 . 1َأنَت ِبُمْسِمٍع مَّن ِفي اْلُقُبوِر﴾

فاختبارك هو اجتياز هذه المقبرة واألموات الذين يقطنونها ويريدون منعك عن متابعة 
تباعه، وهؤالء هم في كل زمان المأل الذين يصدون الناس عن  سيرك باتجاه الحق وا 

                                                           
 . 22فاطر :  - 1
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تباع الر  ساالت اإللهية والعمل بها، وهم علماء الضالل ومدعو المعرفة الحق وا 
الدينية من المنتفعين منهم، سواء ماديًا أم بالجاه والتقدم على الغير باسم الدين، 
فاحذر أن يصدك هؤالء الموتى وقرناؤهم من شياطين الجن الذين يحيطون بقبورهم 

لوسوسة، قال تعالى: ﴿َوَكَذِلَك النتنة المظلمة ليعينونهم على صد الناس عن الحق با
َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدو ًا َشَياِطيَن اإِلنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل 

 . 1ُغُرورًا َوَلْو َشاء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن﴾
نِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل مَِّن اْلِجنِّ َفَزاُدوُهْم َرَهقًا﴾وقال تعالى: ﴿َوَأنَُّه َكاَن ِرَجا  . 2ل  مَِّن اإْلِ

أسأل اهلل أن يوفقك لإلخالص له سبحانه ليتم لك ما رأيت وتنجح في االمتحان 
من مدعي التدين الذين  -أصحاب القبور  -وتعبر إلى ساحة الحق وتخزي الموتى

ور وطريق اهلل فيفشلون وقرناؤهم من يرتعون في الظالم ويصدون الناس عن الن
تباع الحق والعمل به  .شياطين الجن في صدك عن متابعة السير إلى الحق وا 

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                               

 هـ ق 1303شوال/                                                            

 .اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً  :174السؤال/ 
 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 ما معنى اللون األحمر في الرؤى ؟

 naserat al emam:  المرسل                                                 

 لرحمن الرحيمبسم اهلل ا الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 

                                                           
 . 112االنعام :  - 1
 .  6الجن :  - 2
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اللون األحمر في الرؤى يشير غالبًا إلى عذاب نازل من السماء أو ثورة، وهو يؤول 
 .بحسب الرؤيا وموضعه فيها

 أحمد الحسن                                                                   
 هـ ق 1430                                                                              

 
 الجزء الخامس( عبر األثير كتاب )الجواب المنير

 ..سالم الباري عليكم ورحمته وبركاته :473السؤال/ 
 ..أود أن أعرف تفسيركم لحلم حلمته منذ فترة ليست بالطويلة

وهو: حلمت بأني في كربالء ما بين الحرمين على ما أذكر )وأنا في الحقيقة لم     
أذهب إلى كربالء المقدسة في حياتي(، وكنت أنظر إلى السماء والتقط صورًا.. 
وكانت السماء لياًل وفيها سحاب أبيض كثيف من بينه كنت أرى كتابة )يا صاحب 

ا مرارًا.. وكانت هناك فتاتين على ما أظن الزمان أدركني( عليها.. وكنت أنظر إليه
ال أعرف من يكونوا واقفين على مقربة مني.. سألوني فيما إذا كانوا في الصور التي 
صورتها.. وكانوا وكأنهم يقولون لي بأنهم ال يريدون أن يكونوا في الصورة أو شيئًا 

لهم بأني كنت من هذا القبيل.. فكنت أحاول أن استرجع الصور التي صورتها وأشرح 
أصور السماء.. ولم ألتقط صورًا لهم.. وكنت شاكة فيما إذا التقطت الكاميرا بالخطأ 

 ..صورًا لهم
وفجأة حان وقت صالة المغرب والعشاء.. وكانوا الخدمة يحاولون أن يغلقوا      

أبواب الحرم وكانت أبوابًا بيضاء.. وكان الباب على وشك أن يغلق علي  فال أستطيع 
أكون في الحرم.. وكانت الناس تخرج من الحرم و وكأنها ال تريد الصالة في أن 

الحرم.. وكان هناك عدد قليل جدًا من الناس الذين بقوا في الحرم.. وكان الباب على 
ذا بي أقول للخادم: "أقدر أدخل وأصلي في الحرم ؟" وكنت لم أزر  وشك أن يغلق، وا 

أن الباب أغلق من ورائي.. وحينما دخلت اإلمام إلى اآلن.. فسمح لي فدخلت وك
كنت ملهوفة للزيارة وفي شوق وتوجه وصلت إلى العتبات المقدسة للحرم.. سجدت 
على العتبة سجدة سريعة؛ ألني كنت أخاف أن يروني الرجال وأنا ساجدة وهذا ال 
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وأخذته معي ودخلت الروضة.. أعتقد إني كنت أسأل عن  يجوز.. فنزعت "نعالي"
خاص بالنساء.. ودخلت وكان الحرم فاضي.. ناس قله جدًا فيه.. دخلت مكان ال

 ..(الحرم وكنت على وشك أن أجزع باكية صارخة على مصيبة اإلمام الحسين )ع
لم أكن مصدقة إني وصلت إلى الحسين ودخلت حرمه الشريف.. وكانت األجواء 

يطانها حمراء.. حمراء على ما أعتقد.. وأعتقد إني دخلت غرفة المنحر.. وكانت ح
على ما أعتقد إني توجهت للدعاء حينها.. في اليوم الثاني )في الحلم( كان الحرم 
مزدحم.. ودخلت الحرم مع صديقة لي في أيام الحج تدعى )دعاء( وأتصور امرأة 
كانت معنا أيضًا ال أذكر من ربما أمي.. دخلنا وكنا نصعد السلم في الحرم.. وأنا 

من الزجاج.. والفتاة دعاء كانت تحمل اثنان أيضًا.. لكن  كنت أحمل معي "قدحين"
واحدًا من "القدحين" وقع مني وانكسر على عتبات سلم الحرم.. فنزلت على العتبات 
لكي أجمع الزجاج المنثور لكي ال يجرح أرجل المارة على ما أعتقد.. وكنت أسمع 

تضى( تقرأ لطمية صوت امرأة أخرى كانت معي أيضًا في أيام الحج تدعى )أم مر 
عن فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها تنعى اإلمام الحسين روحي له الفداء في الحرم 

 ..الشريف
 ukالمرسلة : عناية                                                            

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
محمد األئمة والمهديين وسلم  والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل

 .تسليماً 
اإلمام الحسين )ع( يمثل الحسين في هذا الزمان، وخروج الناس من الضريح رغم 

وقبل أن  -أنهم كانوا فيه يعني كفرهم به وخروجهم من الوالية رغم أنهم سابقًا 
ب كانوا على الوالية الظاهرية، ودخولك إلى الضريح قبل أن تغلق األبوا -يمتحنوا 

يعني أنك إن شاء اهلل تؤمنين بداعي الحق والحسين في هذا الزمان، وأسأل اهلل لك 
خير اآلخرة والدنيا، وأن تكون رؤياك حقًا، هو وليي وهو يتولى الصالحين. والسالم 

 .عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                
 هـ 1301ذو القعدة/                                                                       
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 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :476السؤال/ 
 .اللهم صل على محمد وآل محمد

إنني بكل صراحة متحير على ما حلمته وكنت مرتعبًا بدرجة كبيره ال توصف، ذاك 
ت عميق حلمت في اإلمام المهدي وأنه يدعو الناس، وقبل اليوم كنت ذهبت في سبا

ذلك حلمت بقتل النفس الزكية أمام الركن في الكعبة وأن الناس بادروا بالصراخ 
 .والعويل، وشاهدت اإلمام المهدي واقفًا ولكنني لم أرى وجهه

 وقمت من النوم مفزعًا، وكان أمامي التلفزيون وكانوا يذكرون اإلمام المهدي سالم
اهلل عليه، وبعدها نمت أيضًا وحلمت في اإلمام المهدي )ع( وهذه األحالم في نفس 

 10اليوم واستيقظت من النوم وكان على وقت صالة الفجر وكان الوقت الثالثة و
(، هل تتفضل بتفسيرك لي هذا الحلم، مع العلم أن حلمت حلمين في 010دقيقة )

اهدت في التلفزيون ذكر اإلمام المهدي نفس اليوم قبل مدة وكلما جلست من النوم ش
 .والتوسل هلل لتعجيل ظهوره الشريف ؟ تحياتي

 قطر –المرسل: علي بن عبد اهلل                                                 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

رؤياك بشارة من اهلل لك بأن هذه هي ساعة الظهور قد حانت، فقد رأيت عند 
استيقاظك من رؤياك بالمهدي أن الساعة كانت تشير إلى العدة التي يظهر فيها 

 ، وأسأل اهلل لك خير اآلخرة والدنيا، هو وليي وهو يتولى الصالحين. 010وهي 
 .هوالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركات

 أحمد الحسن                                                                       
 هـ 1301ذو القعدة/                                                                     
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 .بركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل و  :477السؤال/ 
 :أرجو تفسير هذا الحلم وفقكم اهلل

وجدت نفسي واقفًا أمام أحد مساجد السنة مع اثنان من أصدقائي السنة، ولكني كنت 
أرتدي جالبية ليست نظيفة بل فيها شيء من التراب، وفجأة لمحت اثنان من أعضاء 

ه كانت هناك البرلمان من السنة يدخلون الجامع وأعتقد أنهما )فالن وفالن(، ويبدو أن
وليمة إفطار فدعاني أصدقائي للدخول معهم إلى المسجد، فدخلت معهم وأثناء 
التفتيش قال لي أحد المسؤولين في المسجد الذين يفتشون: رجاًء عندما تأتي إلى 
الجامع )اكوي الجالبية(، وفهمت أنه يقصد أغسل الجالبية أو نظفها من التراب، ثم 

الجميع يأكل ويفطر إال أنا لم أحصل على شيء،  افترق أصدقائي عني، وشاهدت
ثم خرج صديق آخر غير أصدقائي االثنين وكان يحمل علبتين من الطعام فأعطاني 
أحدهما، وبعد ذلك شاهدت أصدقائي السابقين وعاتبتهم على تركي وحيدًا. وشكرا 

 .لك
 العراق –لزبيدي المرسل: عدنان ا                                                  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
نَساُن ِإَلى َطَعاِمِه﴾   1الطعام هو العلم الذي يتعلمه اإلنسان، قال تعالى: ﴿َفْلَينُظِر اإْلِ

يأخذ اإلنسان علمه من أهل الحق فيكون  أي إلى علمه من أين يأخذه، فيمكن أن
 .حقًا، أو من أهل الباطل فيكون باطالً 

وحضور الشخصين )فالن وفالن( إلى المسجد معناه: حضرا في الموضع الذي 
تواجدت فيه أنت، وهو ليس بناء بل موضع في )االنترنت(، مسجد السنة أي مكان 

ن به، فالشيعة الذين يشايعون ال يؤمن أهله بإمام زمانهم المفروض عليهم اإليما
المراجع أيضًا تراهم في الملكوت سنة؛ ألنهم ال يؤمنون بمن فرض اهلل عليهم 
طاعته، والثوب يمثل ما يستر حالك الحقيقي أي مثل اسم مستعار تواجه به الناس 

                                                           
 . 23عبس :  - 1
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في )االنترنت(، والذي انتقد ثوبك أي انتقد اسمك المستعار ولم يكن نقده مباشرًا بل 
ورة غير مباشرة، ففي الرؤيا قال لك اكويه وأنت فهمت ما يريد بالحقيقة وهو هو بص

 .تنظيفه، والذي أعطاك الطعام هو شخص تعلمت أنت منه شيئًا من العلم
ورؤياك هي إخبار غيبي لحدث يحصل معك في )االنترنت(. والسالم عليكم ورحمة 

 .اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                

 هـ 1303ذو الحجة/                                                                       

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :478السؤال/ 
 .السيد أحمد الحسني )كذا(، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 :في المنام أرجو منكم تفسير هذا الحلم الذي رأيته
لقد رأيت في المنام بأني في مبنى قديم وأرضيته على شكل منحدر حاد، ورأيتني 
أتفرج على نسوه من أهل السنة وهن يصلين هناك، فسمعت مناديًا ينادي أن يا قوم 
انصروا الزهراء، فركضت باتجاه الباب وكان في أعلى المنحدر، ورأيت تلة ترابية 

جمع من الناس وكثيرًا من أصحاب العمامات البيضاء عالية فصعدت التلة ورأيت 
المشايخ وكان الجميع يصرخ أن انصروا الزهراء ويشيرون بأياديهم إلى صديق لي 
بأن يصلي بهم إمامًا للجماعة، فركضت باتجاه صديقي ومسكته من يده وقلت له 

أخف  انتظر حتى أتوضأ، وركضت باتجاه الماء فرأيت أربع جنود يهود مسلحين ولم
 .منهم وتوضأت، انتهى المنام هنا

 .أرجو من سيادتكم تفسير منامي هذا ولكم مني جزيل الشكر واالمتنان
 ألمانيا –المرسل: علي لبناني                                                      

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
آل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد و 

 .تسليماً 
المكان هو موضع في )االنترنت(، وكونه منحدرًا وكونك لتنصر الزهراء ذهبت إلى 
أعلى المنحدر، يبين لك حالك وحال الموضع الذي كنت فيه قبل أن تلبي النداء 
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اإللهي، فقد كنت في منخفض نسبة للحال التي أقبلت عليها، فهي في أعلى 
، ومن ثم صعدت إلى أعلى التلة، وعلو الموضع الذي ذهبت إليه إشارة إلى المنحدر

أنه الحق، فهو موضع عاٍل نسبة إلى الموضع المنخفض الذي كنت فيه، والنسوة من 
ن ادعى مشايعة علي )ع( واألئمة  السنة أي ليسوا على والية الحق، فاإلنسان حتى وا 

د ظهوره يكون حاله أنه مثل السنة السابقين )ع( ولم ينصر المهدي ويؤمن به عن
الذين لم يؤمنوا بعلي )ع(، والمنادي الذي نادى انصروا الزهراء )ع( أي انصروا 
المهدي )ع(، فنصرة المهدي في هذا الزمان هي نصرة لفاطمة الزهراء )ع(؛ ألن 
المهدي هو من يأخذ بثأر الزهراء )ع( ممن ظلموها، وكونك كنت تريد التطهر 

و إشارة إلى إقبالك على نصرة المهدي، والجنود اليهود هم ليسوا يهودًا أي والصالة فه
ن كانوا يدَّعون اإلسالم أو  بمعنى أن ديانتهم يهودية، بل هم يهود هذا الزمان، وا 
التشيع، فهم يحاربون المهدي كما حارب أسالفهم اليهود عيسى )ع(، وكونك رأيتهم 

قطع طريق اهلل عليك ومنعك من نصرة في طريقك إلى الوضوء أي إنهم أرادوا 
المهدي )ع(، بإلقاء الشبهات ليصدوك عن الحق، أما وضوؤك فهو يعني الطهارة، 
أما كون صديقك هو إمام الجماعة فانظر في اسمه وفقك اهلل لكل خير. والسالم 

 .عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                              

 هـ 1303ذو الحجة/                                                                     

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :479السؤال/ 
والحمد هلل رب العالمين، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
 ..السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

قبل فترة سمعت من أحد األنصار وفقهم اهلل أن اإلمام أحمد الحسن )ع( قال بإرسال 
/ 13/ 12رؤانا له سالم اهلل عليه... هذه رؤية أراني إياها اهلل سبحانه اليوم )

 :( فجراً 2330
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رأيت أن شجرتين في أم القيوين )منطقة في اإلمارات( قد انفجرتا بركانًا فأنبتت زرعًا 
ًا وكان الناس متعجبين بها، فقلت: هنا فقط اثنين وأنبتت هذا الزرع جمياًل جد

ال أذكر الرقم  12)أو  16الخصب المختلف ألوانه، لعد إذا بالعراق اللي انفجر بيه 
 . بالضبط( شجرة بركانًا شلون ؟ أكيد كل أنواع الزرع موجود بالعراق

ى هناك كأن في ذلك المكان فما رأيته هو أن اإلمام أحمد الحسن )ع( أرسل وفدًا إل
كنزًا أو ما شابه، والمكان كان كهفًا أظلم فيه الكثير الكثير من الجثث حيث أنه تحت 
األرض، فلم أستطع الذهاب على أن المكان يحتاج إلى جهد، وفي الرؤية كان عندي 
مرض قلب أنا والسيد الوي )بالحقيقة ال يوجد عندي مرض قلب، والوي هو اسم 

حد األنصار في البالتوك(، فكنا ممنوعين من الذهاب. والذي ذهب من مستعار أل
ضمن هذا الوفد هو بنتين في صفي بالمدرسة وهما ليستا من األنصار واسمهما 
بشرى ويسرى. فبشرى اجتهدت أكثر من غيرها وكانت تحاول حل اللغز وتبحث بين 

فوق األخرى(، كان  الجثث )كان هنالك الكثير من الجثث والهياكل العظمية واحدة
لحل اللغز معادلة كان يجب العمل وفقها، فبشرى حلت الكثير منها ولكن نست كيف 

 .تكمل وانتهت الرحلة بأن لم يعرف أحد كشف اللغز
فاإلمام أحمد الحسن )ع( تكلم مع بشرى وأخبرها أنها نسيت جزء بسيط من عندها، 

ز اإلمام أحمد الحسن رأسه لو عرفته لحلت المسألة التي اجتهدت فيها كله، فه
 .)باتجاه من فوق إلى األسفل( وشرح لها كيف المفروض كان أن تكمل

ثم جاءت لي البنت األخرى وهي يسرى وقالت لي عن الرحلة: المنظر كان فظيع، 
جثث فوق بعضها، والريحة فظيعة ولكنهم ساعدونا )تقصد المشرفين هناك في 

ن الريحة فظيعة، وأنها رأت أحد من أقاربها المكان( حيث أنهم يشيلوا الجثث ولك
مات منذ فترة اسمه علي، وجدته بين الجثث، قالت إن الجثة تشبهه كثيرًا يمكن أن 

 .يكون هو. انتهى
اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليمًا. والحمد هلل وحده 

 .وحده وحده.. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 ......... :المرسل                                                          
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
نباتها الثمار ال مختلفة األشجار تمثل بعض المؤمنين وفقهم اهلل، وتفجر األشجار وا 

 .أي علم يظهر من بعض األنصار الذين يرزقهم اهلل العلم والمعرفة ويعلمون الناس
أما بالنسبة للكهف واللغز وبشرى ويسرى، فهذه الرؤيا تبين لكم أن تعجيل الفرج 

خالصكم في العمل وصبركم، واألسماء بشرى   بأيديكم ويعتمد على عملكم أنتم وا 
أي من التبشير والتيسير. والسالم عليكم ورحمة اهلل  ويسرى المراد بها معنى األسماء

  .وبركاته
 أحمد الحسن                                                                       
 هـ 1303ذو الحجة/                                                                     

 الرحيم بسم اهلل الرحمن :480السؤال/ 
 .وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

بعد أن آمنُت بدعوة اإلمام أحمد الحسن بدأت ببيان الدعوة إلى اآلخرين من 
المؤمنين، وفي يوم من أيام رمضان تكلمت مع أحد األصدقاء عن هذه الدعوة من 

م نمنا، وفي اليوم الثاني بعد الليل حتى السحور وبعد صالة الصبح تكلمنا قلياًل ث
الفطور قال لي عندما شرعنا في النوم قلت في نفسي )يا رب أنا ال أعتقد بهذا 
الشخص المسمى أحمد الحسن فأرني منامًا حول الحقيقة(، فقال: رأيت كأني مع 
أخي وابن عمي وقد ركبنا سيارة أجرة كبيرة مع عدد من الناس للذهاب إلى زيارة 

فقال: عندما وصلنا كربالء وبانت للجميع قبة ومنارة مرقد اإلمام الحسين )ع(، 
الحسين )ع( فنزلنا للتفتيش أو ما شابه ذلك وتأخرنا قلياًل عند هذه النقطة، فطلبت 
من أحد المفتشين أن يتركنا نذهب لزيارة الحسين )ع(، فقال المفتش: أمامك وقت 

 .طويل حتى تتمكن من الزيارة. انتهى المنام
د حوالي أسبوع قال لي نفس هذا الصديق أنه قد رأى في منامًا وهو: إني قد وبع

دخلُت عليه في البيت وبعد السالم جلسنا فتغير المكان وأصبحنا في مكان رسمي 
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وأنا جالس على كرسي وأمامي طاولة، وقد كانت هناك مقدمة برامج من أحد 
قدمة والقناة التلفزيونية ولكن القنوات. وقال لي صديقي في المنام أنا أعرف هذه الم

اآلن ال أعرفهما. وبدأت هذه المقدمة التلفزيونية تريد أن تعمل معي مقابلة تلفزيونية، 
وفي هذه األثناء دخل علينا علماء من أتباع الشهيد الصدر الثاني وعلماء من أتباع 

لت: بسم السيستاني ومن علماء آخرين ليناظروني، فجلسوا مقابلي وبيننا طاولة. فق
اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة و...... ونظرت في 
وجوههم فقال صديقي في نفسي قلت ستقول والمهديين، ولكن أستمريت في النظر 
إلى وجوههم فقاموا ليسلموا عليك وكان أولهم هو سيد من أتباع الصدر سلم علي  

 .الباقون وخرجوا. انتهى المنام ومسح على رأسي من خلفه ثم سلموا علي  
الرجاء أريد تفسير المنامين وخاصة المنام الثاني وأتمنى أن يفسره السيد أحمد 

 .الحسن. وصلى اهلل على محمد وال محمد األئمة والمهديين
 إسبانيا –المرسل: عبد الستار                                                    

 لرحمن الرحيمبسم اهلل ا الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
زيارة اإلمام الحسين )ع( أي والية من فرض اهلل عليكم واليته في زمانكم، ومعنى أن 
أمامه وقت ليزور أي إنه يتأخر إيمانه عن وقت رؤياه ولكنه قد تبين له صورة 

سين زمانه بكل وضوح، فقد رأى القبة والمنارتين أي أن الحجة قد الحسين أي ح
 .لزمته وتوضحت األدلة لديه

والرؤيا الثانية تحكي إخبارًا غيبيًا لحدث يحصل معك، سددك اهلل ووفقك لكل خير 
 .وجعلك ممن يثبتون على الحق ونصرة الحق. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                               
 هـ 1303ذو الحجة/                                                                       
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم :481السؤال/ 
الساعة السادسة صباحًا  1303من شهر رمضان  21في صباح اليوم الجمعة 

شروق الشمس كنت نائمًا وكانت الرؤيا إن صح التعبير بال أي صورة تقريبًا أي بعد 
فقط صوت جميل يتكرر يقول لي حرفيًا )اإلمام أحمد الحسن اليماني( وكانت 
تتكرر، وكنت أشعر براحة وسعادة ال توصف، وفجأة استيقظت وما زلت أشعر بتلك 

و باألحرى رأس السعادة والراحة، وبعدها عدت لنومي مرة أخرى ورأيت شخصًا أ
شخص ومكرر أعني رأسيين متشابهين ومتطابقين ويلبس عمامة بيضاء وينظر لي 
ن أحدًا  من ناحية خده اليسار ولم أَر جسمه وكان ينظر إلي  بنظرة غير مريحة وا 
يقول لي إن هذا هو اإلمام أحمد )ع(، ولكنني كنت أعتقد في نفسي أن هذا 

يح ونظرته أيضًا ليست كذلك، وبعد ذلك الشخص ليس اإلمام؛ ألن شكله غير مر 
 .استيقظت من منامي واستغفر اهلل لي ولكم

مالحظة: الشعور باالنشراح والسعادة الذي شعرت به لم أشعر به إال ثالث مرات 
بحياتي، األول: اليوم عندما كان يتكرر الصوت باسم اإلمام أحمد الحسن )ع(، 

وصحوت من نومي صباحًا بنفس  والثاني: قبل عدة سنوات صليت صالة الليل
الشعور، والثالثة: قبل خمسة عشر سنة تقريبًا وكان شهر رمضان وكنت أيضًا أسمع 
األذان وكان صوت مؤذن جميل جدًا وكأنه من الجنة وقد وصل للشهادة الثالثة، 
وكان يقول أشهد أن عليًا ولي اهلل، وعندها أيقظني والدي والمؤذن في المسجد يؤذن 

ياكمويقول أ  .شهد أن محمدًا رسول اهلل. انتهى وثبتنا اهلل وا 
 الكويت –المرسل: أبو الزهراء                                                   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
 سبحانه وتعالى، وهي تمثل الصيحتين اللتين ترافقان دعوة القائم، وهما رؤياك من اهلل

 .صيحة جبرائيل وصيحة إبليس، أو صيحة الحق وصيحة الباطل التي تليها
فهذه رؤياك فيها تأييد للحق وتحذير لك من صيحة الباطل التي تسمعها من أهل 
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سان من اتباع الباطل الذين يحاولون بكل صورة طمس صيحة الحق ومنع اإلن
صيحة الحق بالشبهات ورسم صورة باطلة لداعي الحق لينصروا سيدهم إبليس 
ويضلوا الناس ويبعدوهم عن الحق، فهذه الرؤيا هي بيان من اهلل لك أنك تسمع أواًل 
صيحة الحق التي توجهك إلى اتباع الحق وداعي الحق، ثم أنك تسمع بعدها صيحة 

الصورة الحقيقية وتظهر لك داعي الحق بصورة الباطل التي تحاول أن تشوه لك 
مشوهة وهمية غير حقيقية، لتمنعك إن أمكن من اتباع الحق، فعليكم باتباع ما 
وجهكم إليه أهل البيت )ع(، وهو أن تسمعوا لصيحة الحق األولى وتتجنبون صيحة 
 .إبليس والباطل الثانية، التي تسمعونها على لسان أوليائه من اإلنس والجن

سأل اهلل لك أن تحقق النصر على نفسك والشيطان، وأن تتبع صيحة الحق وتثبت وأ
على الصراط، وال تكون من الهالكين باتباع صيحة الباطل، أعاذك اهلل من ذلك. 
فاحمد اهلل واشكره الذي أسمعك صيحة الحق في شهر رمضان، وفي الليالي واأليام 

اطل، ليزيدك اهلل من فضله وهو المباركة بقبولك صيحة الحق ورفضك لصيحة الب
 .السميع العليم

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                               
 هـ 1303ذو الحجة/                                                                       

يد أحمد الحسن إمامي وابن إمامي، السالم عليكم ورحمة اهلل الس :482السؤال/ 
 .وبركاته

لقد رأيت رؤيا منذ سنين عديدة وقبل أن أؤمن بدعوتكم وقبل سماعي بها حتى 
واسمكم الكريم، الرؤيا هي أنه وقع في قلبي يقينًا أن اإلمام المهدي )ع( ظهر، 

عد إيماني بالدعوة سلمت ورحت ادعو الناس أن يؤمنوا به ولكنني نسيت هذا، وب
عليكم بيني وبين اهلل تعالى وتذكرت الرؤيا فورًا ورحت أبكي كثيرًا، وفهمت أن اهلل 
يريد أن يقول لي إن المهدي الذي رأيته في المنام هو ذاته اليماني )ع( الذي آمنت 

 وسلمت عليه توًا، فهل هذه الرسالة التي أرادها اهلل سبحانه ؟
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وصلت من اإلمام المهدي )ع( لي وكنت بعد رؤيتي األولى ومن ثم رأيت رسائل 
التي سردتها لكم رأيت أن السماء قد فتحت بأحرف من نور كتبت ال إله إال اهلل 
 .محمد رسول اهلل، وقد شاهدت هذه الرؤيا مرتين بوضوح تام جلي في كال المرتين

خنون في البيت وقد كنت قد رأيت أنني في الكعبة رأيت اثنين سود قصار الطول يد
الحرام وقد طردتهم وصليت في باطن الكعبة الشريفة، وقد رأيت ليلة القدر بعد 

وكانت المالئكة من نور تتنزل على األرض، ورأيت في هذا الشهر  20إحيائي ليلة 
في شهر رمضان أن روحي تصعدت في السماء ففتحت لي السماء األولى أظن 

الشريفة وأول مرة أرى السماء وأنا نائم وقلبي  وهذه الرؤيا هي بعد إيماني بالدعوة
 .يخفق وروحي طائرة عالية في السماء حتى إنني رأيت نجوماً 

وقد رأيت أيضًا في شهر رمضان تابوت اإلمام علي )ع( وقد كنت أحس في شهر 
رمضان بأحاسيس لم أشعر بها قبل هذه الدعوة، وقد كنت رأيت أيضًا يوم القيامة 

 .عذابًا ومذنبات وأن السماء تمطر
أريد لو سمحتم أن تفسروا الرؤيا لي وأن تدعو ألمي وأخوتي بالهداية، وأريد منكم أن 
تدعو لي أن يحرسني اهلل من همزات الشياطين، وكنت عندما قرأت كتاب رحلة 
موسى )ع( إلى مجمع البحرين فهمت إلهامًا من اهلل حسب ظني أنني معني بأمر 

 .(يدي يماني آل محمد)عما، أرجو تفسير الرؤى س
ولدي سؤال وهو الذي فهمته أنه المسلمين إلى اإلمام الصادق )ع( هل كانوا مكلفين 
فقط باإليمان باالثني عشر إمامًا )ع( دون المهديين، ولماذا لم يعتنق الشيعة اإليمان 
بالمهديين دون امهدين )كذا(، وما هي مالبسات هذا األمر ؟ وأريد إيضاحًا لما كتم 
أمر المهديين وشفر أمر أولهم )ع(. حماكم اهلل سيدي وأمد في عمرنا لنصرتكم حين 
خروجكم، وما هو السر أن الناس مثلي يروا رؤيا باإلمام المهدي )ع( دون أن يسألوا 

 .ذلك وال يعرفون أنه قد ظهر
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 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل وحده وحده وحده على نعمته إياك سيدي
 \السويد –المرسل: عبد اهلل                                                        

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .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
ورؤياك فتح السماء وكتابة شهادة ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل فيها، تعني رسالة 
جديدة كرسالة محمد )ص(؛ ألن المهدي هو رسول أيضًا، ومبشِّر ومنذر كجده 

يضًا يعيد سنة جده محمد )ص(، بعد أن طمسها أهل محمد )ص(، والمهدي أ
الباطل والزيغ، وقد قال رسول اهلل محمد )ص(: )إن اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا 

. وكانت بداية اإلسالم غريبًا بدعوة محمد )ص(، وعودة  1كما بدأ فطوبى للغرباء(
 .اإلسالم غريبًا تكون بدعوة المهدي، وفقك اهلل لكل خير

ياك االثنان القصار والسود ويدخنون، ومن ثم طردتهم وصليت أنت في باطن ورؤ 
الكعبة، تعني أن الناس الذين يسيطرون على بيت اهلل هم باطل؛ ألنهم سود قصار، 
وهذه إشارة إلى أنهم باطل، وأيضًا القصر يشير إلى ضعف إشكالهم وافترائهم على 

يصيبهم ويطرأ عليهم نتيجة أعمالهم حق أهل البيت )ع(، والتدخين يشير إلى همٍّ 
ن شاء اهلل تكون أنت من أنصار المهدي الذين  والشر واألذى الذي يصدر عنهم، وا 

 .سيطردون هؤالء من بيت اهلل، وفقك اهلل
ورؤاك األخرى تقريبًا واضحة، وتابوت اإلمام علي )ع( يشير إلى علمه وما خلَّفه 

 . ()ع)ع( بين الناس، وهم أهل بيت محمد وعلي 
 

                                                           
 . 006غيبة النعماني :  - 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
 

 أحمد الحسن                                                             
 هـ 1303ذو الحجة/                                                                      

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: 481السؤال/ 
 .وصلى اهلل على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه المنتجبين

السالم عليكم ورحمة اهلل، أتقدم بطلب تفسير رؤيا رآها رجل من عائلتي، هذا الرجل 
ه عبد الرحمن، وفي ليلة والدته )كذا( كانت زوجته حامل )كذا( بولد وكان سيسمي

ذلك الطفل رأى أبوه في المنام أنه ولد له طفل وهو في يده في الكعبة يطوف به، 
وأثناء الطواف جاء عنده شيوخ يلبسون البياض قالوا له: من هذا ؟ قال: هذا عبد 

 .الرحمن، فقالوا: ال هذا محمد. انتهى
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 المغرب –المرسل: محمد                                                         

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
اهلل واسمه  هذه الرؤيا هي بشرى من اهلل لكم بظهور المهدي، فالطفل هو بشرى من

محمد والمهدي األول اسمه في السماوات محمد وفي األرض أحمد، والكعبة هي قبلة 
الناس إلى اهلل، وهي تشير إلى خليفة اهلل في كل زمان، فخليفة اهلل هو القبلة الحقيقية 
إلى اهلل، فقد أمر اهلل المالئكة أن يتخذوا آدم )ع( قبلتهم إلى اهلل. وفقكم اهلل لكل 

 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهخير. و 
 أحمد الحسن                                                                
 هـ 1303ذو الحجة/                                                                       
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أناس كثر لقد رأيت رؤيا وأنا في مكان كبير ال أذكره ويوجد : 483السؤال/ 
واإلمام أحمد واقف بمكان عاٍل وأنا رأيته من الخلف، وكان طويل القامة ونحيف 
وظهره طويل وهو جالس، وكان يؤشر بيديه للناس، وقد أشر بيديه نحو شاب وناداه 

 .باسمه وقال: يا أحمد أذن وأنت مؤذني، وعندها صعد أحمد وأذن بالناس

 ألمانيا –المرسل: عاملي                                                         

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
 .المؤذن هو الذي يعلن وينشر دعوة الحق، واألذان هو الدعوة إلى الحق

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                    

 هـ 1303ذو الحجة/                                                              

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :486السؤال/ 

لمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة وا
 .تسليمًا كثيراً 

طلب مني إرسال هذا االستفسار عن معنى هذه الرؤيا لموالي أحمد )ع(، وهي رؤيا 
 .تقريباً  12لبنت تبلغ من العمر 

رأت الدنيا مظلمة فشرعت في قراءة آية الكرسي، ولما بلغت الحي القيوم سمعت 
 .اصوتًا جمياًل يكمل معها اآلية الشريفة فانتبهت من نومه

 .وسالمي لموالي وسالمي البن موالي، والسالم عليكم جميعًا ورحمة اهلل وبركاته
 اإلمارات العربية -المرسلة: خاكزاد                                               
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
ديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمه

 .تسليماً 
الدنيا مظلمة أي ملئت ظلمًا وجورًا وضالاًل، ولم تكن هي تعرف الهدى والنور في 
هذا الظالم، وقراءتها آية الكرسي يعني أنها رأت الحق وتقدمت خطوة إلى اإليمان 
بالحق والهدى والنور، فأعانها اهلل سبحانه بأوليائه؛ وهو الصوت الذي أكمل معها 

 .آية الكرسي
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                  
 هـ 1303ذو الحجة/                                                                         

 .السالم عليكم :487السؤال/ 
تجمع من الناس وهو يلقي أهازيج )هوسات( وهو  رأيت في الرؤيا ضابط جيش وسط

 .برتبة غريبة خمسة نجوم وتاج
 العراق –المرسل: علي جمال                                                      

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .سليماً ت
ضابط جيش تأويله ملك من المالئكة، وهم المالئكة الذين ينصرون المهدي إلقامة 
دولة العدل اإللهي، أما الرتبة فالنجوم الخمسة فيها تشير إلى الخمسة أصحاب 
 -الكساء اليماني؛ وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين )ع(، والتاج يشير إلى 

قامة ملك المهدي، أ -الملك اإللهي  ي إن الرتبة تشير إلى اليماني وملك المهدي وا 
حاكمية اهلل؛ ألن الخمسة صلوات اهلل عليهم جمعهم الكساء اليماني الذي تغطوا به، 
والرسول محمد )ص( شفي بعد أن تغطى بالكساء اليماني، وهذا الشفاء إشارة إلى أن 

، فما رأيته أنت في صالح الدين اإلسالمي المحمدي بعد خرابه يتمه اهلل باليماني
قامة  رؤياك هو فرح مالئكة اهلل وسكان السماوات بظهور اليماني والتهيئة للقيام وا 
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ظهار فضل محمد وآل محمد )ع(، وخصوصًا  دولة العدل اإللهي وحاكمية اهلل وا 
 . (الخمسة أصحاب الكساء )ع

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                             

 هـ 1303ذو الحجة/                                                                    

أخي وهو نائم ببيته قبل والدة زوجته بشهرين رأى رؤيا أنه نائم  :488السؤال/ 
ن اهلل يقرئك على كرسي بالمستشفى جنب زوجته ظهرت الزهراء )ع( وقالت له: إ

السالم فنظر إلى قلبك ولم يجد أفضل منك أن يرزقك مولودًا فيكون له شأن عظيم 
باإلسالم وقائد عند ولدي اإلمام المهدي )ع(، عندها تقدمت الزهراء إلى زوجتي 
وقامت بعملية الوالدة لها بنفسها ورفعت المولود إلى السماء ودعت، ويقول إن هذه 

 .هر شعبانالرؤيا كانت بنصف من ش
 ألمانيا –المرسل: عاملي                                                       

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

أخوه، أي إن المولود هو  الرؤيا واضحة لكم إن شاء اهلل، فقط المولود ليس ابنه بل
أنت وفقك اهلل لكل خير، وأما معنى والدتك وأنك مولود؛ فهو إن من يهتدي إلى والية 
اهلل سبحانه يكون كيوم ولدته أمه بال ذنب، وأما أن الزهراء )ع( هي القابلة فهذا 
يعني إنها سبب هدايتك ومعرفتك الحق، ومعنى إنها رفعتك إلى السماء؛ أي إنها 

سببًا لرؤيتك ملكوت اهلل سبحانه، وأيضًا المولود هو بشرى فيكون في الرؤيا  ستكون
معنى أنك تنقل بشرى ألخيك الذي رأى أنه ولد له مولود، وفي الرؤيا أنك تنقل له 
بشرى ظهور المهدي؛ ألنه أخبر في الرؤيا أن المولود من أنصار المهدي، وأيضًا 

ريته صالحين من أنصار المهديين في فليأمل أخوك من فضل اهلل أن يجعل في ذ
 .المستقبل، وفقكم اهلل لكل خير
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 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                 

 هـ 1303ذو الحجة/                                                             

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :489ل/ السؤا
 .اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهدين وسلم تسليماً 

سيدي وموالي يا بن رسول اهلل صلوات ربي عليك وعلى آبائك الطاهرين والمهديين 
  .من ولدك )ع(

سيدي وموالي، رأيت رؤيا في المنام عجزت عن تفسيرها وأخذ العبرة منها، فوجهت 
سيدي ألفهم المقصود من رؤياي: وجدت يا سيدي أني مع مجموعة من  وجهي لكم

الزمالء في بعثة دراسية لبلد أجنبي، ولكن حين وصلنا لهذه البلدة وجدناها ال تروق 
لنا ونريد الخروج منها، فكان من معي من اإلخوة مختلفين في ما بينهم على الطريقة 

لد، فوجدت نفسي أقول لهم: اجمعوا األمثل وشرح سبب مناسب لمن أرسلنا لهذه الب
 .أمركم على قول واحد وقولوا بما قال نبي اهلل موسى لقومه

فما كان قول نبي اهلل موسى لقومه المناسب لمثل حالنا هذا ؟ وهل لهذا القول عالقة 
بقضية اإلمام المهدي سالم اهلل عليه ؟ وبماذا توجهني وتنصحني به في مثل هذه 

 المواقف ؟
 العربية السعودية -يوسف المرسل: 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

اعلم وفقك اهلل أن صيحة جبرائيل )ع( تتبعها صيحة إبليس، وكل صيحة حق تتبعها 
بد أن تمر باالمتحان وتسمع صيحة باطل، فكما تسمع بدعوة الحق وداعي الحق ال

من شياطين اإلنس والجن الشبهات التي يريدون أن يغطوا بها الحق ويضلوا بها 
الخلق عن الصراط المستقيم، فهذه رؤياك تبين لك الرد المناسب على شيعة المراجع 
أو أعوانهم والمنتصرين لهم، الذين يوجبون تقليد غير المعصوم بأهوائهم ونصبوا 
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اًل وسامريًا وضلوا عن سواء السبيل، فاهلل يبين لك أن الرد المناسب ألنفسهم عج
ْذ  عليهم عندما يدعونك إلى االبتعاد عن الحق هو ما قاله موسى )ع( ألشباههم: ﴿َواِ 

اِرِئُكْم َفاْقُتُلوْا َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأنُفَسُكْم ِباتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبوْا ِإَلى بَ 
َأنُفَسُكْم َذِلُكْم َخْير  لَُّكْم ِعنَد َباِرِئُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾

1 . 
بل وأيضًا قول موسى )ع( لقومه: ﴿َيا َقْوِم اْذُكُروْا ِنْعَمَة الل ِه َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم 

مناسبًا ألن تنصحهم  ، 2م مُُّلوكًا َوآَتاُكم مَّا َلْم ُيْؤِت َأَحدًا مِّن اْلَعاَلِميَن﴾َأنِبَياء َوَجَعَلكُ 
به وتذكرهم بوصية رسول اهلل محمد )ص( إذ نصب فيهم األئمة والمهديين )ع( ﴿ِإْذ 
َجَعَل ِفيُكْم َأنِبَياء َوَجَعَلُكم مُُّلوكًا﴾، فالمفروض أن تشكروا نعمة اهلل الكبرى عليكم 

فيكم باتباع الحق واألخذ بوصية الرسول الكريم محمد )ص(، فاهلل قد آتاكم ما لم و 
يؤِت أحدًا من العالمين، أنتم بالخصوص في هذه األمة حيث جعل لكم قادة هم خيرة 
خلقه سبحانه، وهم محمد وآل محمد )ع( األئمة والمهديون ﴿َيا َقْوِم اْذُكُروْا ِنْعَمَة الل ِه 

 .َجَعَل ِفيُكْم َأنِبَياء َوَجَعَلُكم مُُّلوكًا َوآَتاُكم مَّا َلْم ُيْؤِت َأَحدًا مِّن اْلَعاَلِميَن﴾ َعَلْيُكْم ِإذْ 
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
 أحمد الحسن                                                                    

 هـ 1301صفر/                                                                  
 :رؤيا رآها صديق لي :490السؤال/ 

كنا صاحب الرؤيا وأنا في مكان كنا نتحدث في موضوع هام، وأثناء التحدث كان 
أمامنا بركة خرج منها شخص مشلول خرج من البركة وصار أمامنا، كان به قطعة 

لسمك لفظ الجاللة، انبهرنا مثل التي بالسمك شقه مع ظهره مكتوب على جزأ ا
واعتقدنا فيه أنه ولي من أولياء اهلل، وكان باديًا أنني أنا أيضًا اعتقدت بذلك فرحبنا 
به ترحيبًا كبيرًا، تحدثنا معه، أثناء تحدثنا معه كنا متشوقين للحديث معه ننتظر منه 
 كل كلمة، صار يسألنا أسئلة، فكان يسألنا عن كم شخص نعرف ؟ ومن نعرف ؟
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ألول وهلة لم يشك صاحب الرؤيا فيه ولكن بعد وقت شك فيه أنه يخدعنا ليجرنا 
لمكيدة، أخذني صاحب الرؤيا بعيدًا وحدثني وقال لي: ال تخبره بأي شيء؛ ألنني 
أشعر أن في األمر خدعة، وأنه يخدعنا وأنه ليس بولي، وقال لي: ال تفتح له قلبك 

أتكلم مع ذلك الخارج من الماء وأنا مسرور وال تصدقه، فأجبته بإيماءة بنعم، كنت 
مبتهج به، وأثناء ما كان صاحب الرؤيا يتحدث معي أنا ويحذرني منه وكنت أنا أهز 
رأسي وأقول موافق، أوالد الشيخ الذي يتبعه صاحبي كانوا بأسفل القطار فانشغل 

 .صاحب الرؤيا عني وصار يجري وراءهم طلبًا إلنقاذهم، ثم انتهت الرؤيا
 فلسطين –المرسل: أبو محمد                                                     

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
هرون وفقك اهلل، رؤيا صاحبك من اهلل سبحانه، وواضحة أنها منذرة من شخص تنب

به، أما أوالد هذا الشيخ الذين حاول صاحبك إنقاذهم فهم بعض من يتبعون هذا 
 .الشيخ ويسمعون منه

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                   

 هـ 1301صفر/                                                                 

 .السالم على أنصار اهلل ورحمة اهلل وبركاته :491السؤال/ 
 :رأيت قبل فترة رؤيا وأرجو تفسيرها

رأيت كان الوقت أذان الفجر حسب ما أتذكر، وسمعت صوت األذان أنا وأمي، 
ربعة فخرجنا لننظر فرأينا القمر وكأنه يخسف، فاختفى القمر كليًا تقريبًا وظهرت أ

أقمار من أربع جوانب حول القمر المختفي، وفجأة بدأت أحس كأن األرض بدأت 
تغلي من تحتنا، فقلت ألمي: إن األرض تفور، فقالت لي: ال، ال يوجد شيء، وهذا 

 .ما أتذكره من الرؤيا
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جزاكم اهلل ألف خير، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 
 .تسليماً 

 العراق –المرسلة: نرجس                                                         

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
له األذان هو دعوة الحق، والقمر هو الوصي، واختفاؤه واضح، واألقمار األربعة حو 

وهو مختفي أي 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 
هناك رسول منذر ألهل األرض الذين ينزل بهم العذاب، قال تعالى: ﴿َوَما ُكنَّا 

 . 1﴾ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً 
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                  
 هـ 1301صفر/                                                                 

اإلمام  كنت ماشي أنا وصاحب قديم لي سني ودخلنا مكان فرأينا :492السؤال/ 
الخميني قاعد على كوم لحم بقر ويمعس به ويبكي ويستغيث بالزهراء ويرش على 
اللحم برغل، فقعدت بوجه اإلمام وصرت أعمل مثله امعس اللحم وأرش عليه برغل 
وأبكي واستغيث بالزهراء، فأشرت إلى صاحبي أن يصعد معي فلم يصعد، فاإلمام 

ال لي: إذا هذا اللحم فسد فهو ليس إمام الخميني أعطاني طابة )كرة( من اللحم وق
وهذا اللحم لن يفسد، وأخذت طابة اللحم وأنا متعجب وصرت أدور بها على الناس 
وأقول لهم: إن السيد أحمد هو اإلمام، وصرت أتحداهم إن هذا اللحم لن يفسد، ثم 

 .قال لي: إن في السيد أحمد )شغلة( ال توجد في جميع العالم ولكنني نسيتها
 ألمانيا –مرسل: عاملي ال

                                                           
 . 12اإلسراء :  - 1



45 

 

 
 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 رؤياك حقًا، وتراها تتحقق بفضل اهلل عليك 
ويعرفهم الحق ويجعلهم يتبعون الحق وعلى الناس، وأن يهدي اهلل الناس إلى الحق 

 .بفضله عليهم سبحانه
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                   
 هـ 1301صفر/                                                                  

رأيت أن زوجة عمي التي توفيت إلى رحمة اهلل من شهور رأيتها  :491السؤال/ 
بعد وفاتها تتكلم معنا وتقول لنا بالرؤيا أنها حلمت )زوجة عمي اهلل يرحمها تقول إنها 
شافت حلم رغم أنها ماتت(، تقول المرحومة إنها حلمت أن هناك ناس تموت بعد 

ريوس، وكأنني بالرؤيا في طريقي انتهاء البكالوريوس وأن البتول ستموت بعد البكالو 
للصف الثالث من البكالوريوس وباقي لي الصف الثالث والرابع إلنهاء البكالوريوس، 
مع العلم بأنني في الحقيقة أنهيت البكالوريوس من سنوات طويلة، مع العلم أن زوجة 

ات عمي ذكرت بالرؤيا شيئًا غريبًا عجيبًا حيث قالت إن البتول خريجة مدرسة الساد
ستموت بعد البكالوريوس ولم تقل على غيري أنه خريج مدرسة السادات؛ ألنني 

 .بالفعل أنا الوحيدة في بلدتي التي أنتمي لمدرسة أهل البيت سادات البشر
 الكويت –المرسلة: البتول محمد                                                  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
د هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحم
 .تسليماً 

وفقكم اهلل لكل خير، الرؤيا في مسألة تمام العقل والسماء الكلية السابعة. فالمالئكة 
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عندما يريدون أن يبينوا لكم أمرًا يبينوه من رموز هذا العالم التي تعرفونها ويمكنكم 
 .هي منطبعة في نفوسكم فيسهل على المالئكة إظهارها لكمإدراكها، وأيضًا 

فالدراسة االبتدائية مثاًل ترمز في الدين إلى معرفة العقائد والعبادات معرفة ظاهرية، 
أما الدراسة الثانوية أي الست سنوات التي تلي الدراسة االبتدائية فترمز إلى السماوات 

ويرتقي فيها بتطبيق ما تعلم والعمل به  الست الملكوتية، والتي يعرج إليها اإلنسان
ليعرف الحقائق أي العمل بالعبادات ومجاهدة النفس والشيطان والدنيا وزخرفها، 
وبالتالي تكون نتيجة العمل هي االرتقاء في السماوات الست الملكوتية المثالية 
ي الجزئية، وهذا تمامًا كما كنت تفعلين بعد إنهائك االبتدائية حيث استخدمت ف

في قراءة الكتب وحل  -وهو كيف تقرأين وتكتبين  -التعليم الثانوي ما تعلمتيه فيها 
 .المسائل والتعرف على العلوم وتحصيل المعلومات منها

أما في الكلية فقد كنت تتعلمين للتطبيق أي كنت تتهيئين من خالل التعلم في الكلية 
له، وهذا األمر مطابق تمامًا إلى تعليم الغير أو إفادة الغير بما هو عاجز عن فع

للمعرفة التي يحصلها األنبياء في السماء السابعة الكلية؛ ليكونوا مهيئين لإلرسال 
الذي هو أيضًا مطابق لما يفعله من تخرج من الكلية، أي إن األنبياء أيضًا عندما 

غير ُيرسلون يعلمون الغير أو ينفعونهم بما هم عاجزون عن فعله، وتعليم األنبياء لل
معروف، أما نفعهم للغير فأيضًا ربما يتوضح لك إن رجعت إلى العمل االقتصادي 

 .(ليوسف )ع( أو السياسي واالجتماعي له ولغيره من األنبياء المرسلين )ع
وبالنسبة لرؤياك بالخصوص؛ فمعناها أنك بإخالصك هلل وبتوفيق اهلل لك من أهل 

إتمامها بفضل اهلل عليك، أما الموت فهو السماء السابعة الكلية، والرؤيا بشرى لك ب
بمعناه الحقيقي إن شاء اهلل، أي االنقطاع إلى اهلل واآلخرة بعد معرفة الحقيقة، قال 

 . 1علي )ع(: )إنما كنت جارًا جاوركم بدني أيامًا(
وقآل محمد )ع(: )من أراد أن يرى ميتًا يسير على األرض فلينظر إلى علي بن أبي 

      . (طالب
 :وضح لك المسألة أكثروسأ

                                                           
 . 1/200الكافي :  - 1



47 

 

 .أواًل: األرض = المدرسة االبتدائية
أي ما ترينه بالعين وتسمعينه باألذن و .. و .. و .. و ..، هذه كلها ال تتعدى إلى 
الملكوت بدون عمل، ويبقى اإلنسان أرضيًا ال يتعدى علمه هذه األرض، وال تتعدى 

ن قرأ ألف ألف كتاب ف ي الدين والعقائد والعبادات، معرفته هذه الحياة الدنيا، وا 
َن  -سددك اهلل ووفقك إلى كل خير  -انظري  إلى قوله تعالى: ﴿َيْعَلُموَن َظاِهرًا مِّ

، هؤالء المخاطبون بهذه اآلية لم يكونوا  1اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن﴾
ن بدراسة الدين وتدريسه، ولكن اهلل تجارًا ألهتهم التجارة، بل هم علماء دين منشغلو 

 .يقول لهم أنتم ال تعرفون شيئًا، وعلمكم فقط دنيوي ال عالقة له باآلخرة
فاإلنسان إذا علم البد له من العمل، والعمل البد له من اإلخالص؛ ليرتقي اإلنسان 
ية وتكون معرفته حقيقية، فأنت إن تعلمت القراءة والكتابة كما هو الحال في االبتدائ

ولم تعملي بما تعلمتي لتزدادي معرفة، فما هو الفرق بينك وبين األمي الذي ال يقرأ 
وال يكتب ؟ بل ربما يكون األمي أفضل حااًل منك إن كان مستمعًا جيدًا للمعلم. 
أليست الحجارة أفضل من القلوب القاسية التي ال تسمع في بعض األحيان، ﴿ثُمَّ 

ُر ِمْنُه  َقَسْت ُقُلوُبُكم مِّن َبْعدِ  نَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َواِ 
نَّ ِمْنَها َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة الل ِه وَ  نَّ ِمْنَها َلَما َيشَّقَُّق َفَيْخُرُج ِمْنُه اْلَماء َواِ  َما اأَلْنَهاُر َواِ 

 . 2َتْعَمُلوَن﴾ الل ُه ِبَغاِفٍل َعمَّا
 .ثانيًا: الملكوت = المدرسة الثانوية

 سأضعها لك في معادالت ليتضح أكثر سبب أن المراحل الست الثانوية ترمز 
 .للسماوات الست الملكوتية

 .ست سنوات = ست سماوات
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ست مراحل واحدة أعلى من األخرى وبعدها = ست سماوات واحدة أعلى من األخرى 
 .وبعدها

 .ليم سابق لزيادة المعرفة = العمل بعلم سابق لزيادة المعرفةتطبيق تع
لهذا تجدين من الطبيعي أن المالئكة يرمزون إلى السماوات الست الملكوتية أو 
االرتقاء فيها أو إنهاء االرتقاء فيها بالتعليم الثانوي أو السنوات الست من التعليم التي 

يرمزوا لها بهذا الرمز فهم يريدون  تعقب االبتدائي، بل ومن الحكمة البالغة أن
 .تعريفكم بها، فمن الحكمة أن يكون الرمز لها قريبًا منها لُيعرِّف بها بصورة واضحة

 .وأيضًا ليتبين مدى القرب الرمزي
انتبهي إلى أنك في الدراسة الثانوية كنت تستخدمين اآللة التي حصلتي عليها في 

كن هل كانت لوحدها تكفي للنجاح واالنتقال من االبتدائية؛ وهي القراءة والكتابة، ول
مرحلة إلى مرحلة أعلى، أم كنت تحتاجين إلى التركيز وفهم ما تقرأين وتكتبين، أكيد 
ال فال تحصل المعرفة وال يكون هناك نجاح  أنك كنت تحتاجين إلى التركيز للفهم، وا 

اء السماوات الست وانتقال إلى مرحلة أعلى من التي أنت فيها، كذلك األمر في ارتق
الملكوتية، فالعمل بما تعلمتي سابقًا ال يكفي لوحده لالنتقال إلى مرحلة أعلى أو 
سماء أعلى وأرقى من التي أنت فيها، بل البد من اإلخالص، فالعمل دون إخالص 

 .ال قيمة له وال يزيد المعرفة، تمامًا كالقراءة بدون تركيز
يدك كتابًا وتقرئين فيه، ولكن فكرك مشغول في فمثاًل ربما كنت في يوم ما تمسكين ب

 .مشكلة عائلية، فتجدين نفسك بعد غلق الكتاب كأنك لم تكوني قد فتحتيه
التفتي إلى القرب الرمزي بينهما، وكم هي الحكمة بالغة عندما يرمز المالئكة لالرتقاء 

 .في السماوات الست بالدراسة الثانوية مثالً 
 .ة العليا في الجامعات = السماء الكلية السابعةثالثًا: الكلية أو الدراس

والرمز هنا لتطابق االسم؛ فالسماء السابعة هي سماء كلية، وليست سماء جزئيات 
ومتنافيات ومالئمات، وأيضًا الدراسة العليا بعد التعليم الثانوية تتم في مدرسة الشائع 

لمهم أنه االسم أنها تسمى كلية، وال إشكال في كون أصل االسم غير عربي، ا
المعروف لهذه المدارس التي تختص بالتعليم العالي، وأيضًا كما بي نت سابقًا في 
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مسألة أن التعليم في الكلية عادة للتطبيق في أرض الواقع، أي أن اإلنسان يقدم إلى 
الكلية من المجتمع اإلنساني ليتعلم فيها، ويعود بعد أن يكمل دراسته فيها إلى 

دم منه، لُيعل م أو لينفع المجتمع اإلنساني بما تعلم وعرف، أو على المجتمع الذي ق
األقل نقول أنه قد أصبح مهيئًا لهذا األمر بعد تخرجه من الكلية، وكذا اإلنسان بعد 
أن يرتقي إلى السماء السابعة الكلية يكون مهيئًا لتعليم غيره، وليكون نافعًا للمجتمع 

حه، أو ليتبين األمر بوضوح أقول: إن خريجي اإلنساني بما يؤدي إلى كماله وصال
السماء الكلية السابعة هم أنبياء يمكن أن يرسلوا إلى الناس، ويمكن أن ال يرسلوا 
للناس، ولكن في كال الحالين سيكونون نافعين ومصلحين للمجتمع اإلنساني، وفي 

مرسل ونبي كال الحالين سيكونون دعاة إلى اهلل، نعم هناك فرق كبير بين نبي غير 
 .مرسل، وهذا يمكن أن يتبين لك من قراءة كتاب النبوة الخاتمة

ويبقى سؤال ربما سيتبادر إلى ذهن أي إنسان؛ وهو هل أن كل إنسان سواء كان 
ذكرًا أم أنثى يمكن أن يكون نبيًا، بمعنى أن له مقام النبوة ويرتقي إلى السماء الكلية 

اهلل لبني آدم تحصيلها ؟ والجواب نعم، السابعة ويحصل تلك المعارف التي يسر 
فالنبوة ليست مقتصرة على الرجال، بل المقتصر على الرجال هو اإلرسال فقط، فباب 
االرتقاء مفتوح للجميع ال فرق بين إنسان وآخر، فال فرق بين ذكر وأنثى، وال فرق 

ن: بين عربي وأعجمي، وال فرق بين أبيض وأسود، الباب مفتوح للجميع ضمن قانو 
الدنيا كلها جهل إال مواضع العلم، والعلم كله حجة إال ما عمل به، والعمل كله رياء 
 .إال ما كان مخلصًا، واإلخالص على خطر عظيم حتى ينظر المرء ما يختم له

 .الجميع متساوون في هذا القانون
 .طوبى لمن يسمعون ويعون بتوفيق اهلل لهم
 .في دعائكم جزاكم اهلل خيراً وفقكم اهلل وسددكم، وأرجو أن تذكروني 

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                

      

 هـ 1301صفر/                                                            
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 .السالم عليكم :497السؤال/ 
سنوات خلت رؤيا في صحراء ومجموعة نفر وفرسان وكنت أنتظر شاهدت منذ بضع 

مجيء جدي اإلمام علي )ع( على فرسه، ولكن بدا لي في نهاية األمر بأنه السيد 
المسيح عيسى )ع( وكان طبقًا لمواصفاته المذكورة وحسنه، عند رؤيته وقعت ساجدًا 

من على جواده مقباًل على أرض الصحراء مبلاًل بالدموع والغشيان، فنزل عيسى )ع( 
نحوي رافعًا إياي من على األرض وأنا راكع، وقلدني بسيف ودرع وأنا ناظر إلى 

 .حسنه وجماله
أما الرؤيا الثانية فكانت لحبيبي وجدي اإلمام المهدي، بدا لي في هذه الرؤيا مع 
مجموعة من األطفال يحوطونه من كل جانب ويرتدون اللباس األبيض النقي 

لون، نظر إلي  مبتسمًا كان يبدو لي طويل القامة، أبيض الوجه، رفيع والخالص ال
 .الجسم، لون شعره يميل إلى اللون البني

أما الرؤيا الثالثة فكنت واقفًا على ماء البحر وقرص الشمس بين عيناي تطلع من 
 .مغربها مشرقة

عذراء مريم )ع( أما الرؤيا الرابعة فكانت لوالدتي عندما شاهدت سيده نساء العالمين ال
كانت أمي حبلى بي آنذاك، فجلست السيدة العذراء عند فراشها وهي تحمل ابنها 
المسيح في المهد، وقالت ألمي: سوف تلدين صبي فاسمه عيسى لمدة وقدرها ثالثة 

 .أيام ثم اسمه محمد، وهكذا حصل
عر أرجو من سيدي وابن عمي السيد أحمد الحسن أن يفسر لي هذه الرؤى؛ ألني أش

به أنه من الصالحين، أنا كثير التأمل بحاله ونصرته لصاحب زماننا، اللهم إن كان 
صادقًا بأنه اليماني فاثبت خطاه، وأيده بنصرك، واجعلني ممن يقتدون به لنصرة 
وليك صاحب العصر والزمان )ع(، وادع لي بأن أكون من أول المناصرين هلل ولكم 

 .مام المهدي، ولكم والسالمفي حربنا مع السفياني ومجندًا لإل
 الصين –المرسل: السيد محمد حيدر                                              
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
أنك إذا وفقك اهلل لإلخالص فأنت تكون من الرؤيا األولى مبشرة لك إن شاء اهلل، ب

أصحاب المهدي الذي هو يمثل اإلمام علي )ع( وهو أيضًا شبيه عيسى )ع(، لذلك 
 ( .أنت في الرؤيا كنت تنتظره على أنه علي )ع( وأيضًا رأيته أنه عيسى )ع

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                    

 هـ 1301جمادي األول/                                                         

كنت ساجدًا وبجواري رجل يدعو لي بقوة، بعدها قال لي: لم ال  :498السؤال/ 
 .استجيب لك، عد مسلكك عد إلى اهلل

 هولندا –المرسل: لؤي الهاشمي 
 اهلل الرحمن الرحيم بسم 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 
منه سبحانه وتعالى دائمًا وأبدًا، وأن تخلص العمل هلل سبحانه، وتنصر أولياءه 

 .ه؛ ليستجيب لكوحجج
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                     
 هـ 1301جمادي األول/                                                          
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مامي، لقد رأيت في عالم الرؤ  :499السؤال/  يا السماء على هيئتها سيدي وا 
الطبيعية وفجأة بدأت كأنها مصباح )اليت( تضيء وتارة أخرى تعود إلى طبيعتها 
             .عدة مرات

وبعدها بأيام معدودة رأيت مثل هذه الرؤية )مشابهه لها( ولكن هذه المرة أضاءت لي 
 هي كذلك ؟السماء ولم يطفأ نورها، فقلت في منامي: هي كذلك ؟ ال أعلم لما قلت 

 .هذا وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 
 الكويت –المرسل: خالد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
ن شاء تكون فا تحة خير لك ليعرفك اهلل هذه الرؤيا هي فضل من اهلل عليك، وا 

 .بفضله عليك ملكوته وسماواته ومالئكته
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                    
 هـ 1301جمادي األول/                                                         

رأيت في إحدى الليالي رؤيا بعد قراءة دعاء الرؤيا عن الوصي  :300/ السؤال
)ع( وهي كما يلي: )رأيت شخصًا جالسًا أمامي على مكتب أو ما يشابه وكانت 
المسافة الفاصلة بيني وبينه هي نصف متر، فراودني شعور بأن هذا الشخص هو 

ي برأسه: نعم، فسألته رسول اهلل )ص(، فسألته: هل أنت محمد رسول اهلل ؟ فأومأ ل
أنا وبعض األخوة آمنا بدعوة السيد أحمد الحسن: فهل هو من ولدك ورسول من 
عندكم ؟ فأومأ برأسه ثانية: نعم، وابتسم ابتسامة وخرج من وجهه نور كأنه شعاع 
الشمس أو أقوى بكثير، فأغمضت عيني من شدة الضوء ولما فتحتهما وجدت نفسي 

 .أقول شهيد(، أرجو تفسير رؤياي بوضوح أكثر وفقكم اهللمستيقظًا، واهلل على ما 

 العراق –المرسل: حسين األسدي                                                
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
خير، رؤياك بي نة وواضحة، وفيها بشرى لك وهي أنك رأيت رسول اهلل وفقك اهلل لكل 

محمدًا )ع(، ومن يراه )ع( فهو إن شاء اهلل من خيرة اهلل من خلقه، إن وفق 
 .لإلخالص وختم له بخير

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                    

 هـ 1301جمادي األول/                                                          

إلى سيدي وموالي السيد أحمد الحسن )ع(، إلى يماني آل محمد : 301السؤال/ 
صلوات اهلل عليه وعلى أهله وسلم، أرواحنا لك الفداء مني ومن أهلي وأوالدي 

 .جميعاً 
ذا بأمر من اهلل أن أذبح زوجتي، فذهبت إلى سيدي وموالي، لقد شا هدت رؤيا وا 

زوجتي وهي معي في الدار وقلت لها إن اهلل قد أمرني بأن أذبحك وكان بيدي 
سكين، عندما سمعت زوجتي بما قلت لها على الفور استسلمت واستلقت وعقفت 

وأنا رأسها وأظهرت لي رقبتها، وقالت لي: اذبحني، ولكني لم أستطع أن اذبحها، 
 .أحمل السكين بيدي أبكي وأقول: ال أستطيع أن أذبحك

 سيدي وموالي ما هو تفسير هذه الرؤية ؟
 المرسل: محمد التميمي                                                          

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
ئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األ

 .تسليماً 
الرؤيا تأويلها هو أنها أمر لك بأن تأمر زوجتك باتباع الحق دائمًا، وبالعبادة وطاعة 
اهلل واإلخالص هلل، وأداء ما يمكنها أداؤه من المستحبات؛ مثل صالة الليل، فذبحها 

 .يعني قتل األنا والهوى وحب الدنيا في نفسها
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 .بركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهلل و 
 أحمد الحسن                                                                  

 هـ 1301جمادي األول/                                                         

 .سالم عليكم :301السؤال/ 
ول سيدي وموالي، رأيت في المنام رجاًل طوياًل ليس لهو مالمح والناس واقفة ح

الرجل بشكل نصف دائرة وأنا قادم من بعيد واسمع صوت من السماء يقول لي: 
 .اخبر الناس هذا هو الحسين )ع( والناس ال تصدق ما أقول، وسالم عليكم موالي

 اسبانيا –المرسل: ميثم                                                         

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
حمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم وال

 .تسليماً 
 .الحسين )ع( في هذا الزمان هو المهدي

 .وفقك اهلل لكل خير، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                          

 هـ 1301جمادي األول/                                                  

رأيت في المنام أني ذاهبة إلى بيت يعملون فيه تشابيه عن اإلمام  :304السؤال/ 
الحسين )ع( وكان مكان فيه نساء فقط، وكانوا يمثلون دور السيدة رقية )ع(، وكان 

اة البسة أسود بأسود باب البيت مفتوحًا وكان أمامه ساحة فارغة، وبعدين جاءت فت
حتى وجهها ما مبين، فواحدة من النساء قالت: هذه السيدة رقية جاءت، وبعدين وحدة 
من النساء قالت لي: لماذا ال تمثلين دور السيدة رقية ؟ فأجبتها: أنا ما أحب التشابيه 
جئت ألتفرج فقط، وبقيت إلى حد ما السيدة رقية أعطتني عباءتها، كانت العباءة 

 .جدًا حتى آذت رأسي، وقلت: اهلل يساعد السيدة رقية شلون كانت حاملتها ثقيلة
 العراق –المرسلة: أم علي                                                         
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .سليماً ت
الرؤيا مبشرة للتي أعطتها السيدة رقية عباءتها، وهي إن شاء اهلل في خير ومقام رفيع 

 .إن وفقها اهلل لإلخالص وحسن العاقبة
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                               
 هـ 1301جمادي األول/                                                          

 الجزء السادس( عبر األثير كتاب )الجواب المنير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :398السؤال/ 
 .الصالة والسالم على أبي القاسم محمد )ص( وعلى آله وصحبه أجمعين

على ذلك أني شاهدت أما بعد .. في يوم من أيام شهر محرم الحرام لهذا العام وأقسم 
في منامي وكأنني ذاهب إلى الزيارة في النجف األشرف وفي السوق المسقف لبيع 
األقمشة، وكأنني أشتري قماشًا من أحد المحالت، ولجمال األلوان وعطر خاص في 
المحل جلبني لرؤية كتاب في إحدى رفوف المحل وكأنه كتاب اهلل تعالى القرآن 

إلمام أحمد بن الحسن من جهة الحفظ، وقد سألت الكريم ولكن مكتوب عليه ا
صاحب المحل من يكون أحمد بن الحسن فلم يجبني، ولكني علق في بالي االسم، 
 واليوم أكتب لكم وأرجو منكم أن تفتوني أو تساعدوني ما معنى هذه الرؤيا ؟

 والسالم عليكم.
 اسكتلندا –أبو أحمد  المرسل:                                                    
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
وفقك اهلل لكل خير في الدنيا واآلخرة، رؤياك واضحة وهي من فضل اهلل عليك أن 

 .بي ن لك الحق بهذا الوضوح الذي ال لبس فيه
لقماش في الملكوت هو لباس التقوى، ولباس أهل الجنان، جعلك اهلل من خيرة أهل وا

الجنان، قال تعالى: ﴿َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريشًا َوِلَباُس 
، والقرآن هو رمز للحجة  1كَُّروَن﴾التَّْقَوَى َذِلَك َخْير  َذِلَك ِمْن آَياِت الل ِه َلَعلَُّهْم َيذَّ 

 .وخليفة اهلل في كل زمان، فهو القرآن الناطق وترجمان القرآن
ورؤياك تمث ل دخولك لموقع األنصار في االنترنت، فهو يمث ل زيارة أمير المؤمنين؛ 
ألنه يعرفك بأمير المؤمنين علي )ع(، وهو محل أقمشة؛ ألن منه يأخذ أهل اإليمان 

التقوى واألمن ليوم القيامة وللمعاد، والعطور هي الكالم الطيب، والقرآن  والتقوى لباس
الكريم هو خليفة اهلل وسيرة خليفة اهلل والتعريف به، ولم يعرفك صاحب المحل بمن 
هو أحمد الحسن؛ ألنه في وقت دخولك لم يكن اسم أحمد الحسن ونسبه منشورًا 

 (.كاماًل حتى علي بن أبي طالب )ع
 . ليكم ورحمة اهلل وبركاتهوالسالم ع

 أحمد الحسن                                                              
 هـ 1301رجب األصب/                                                         

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :399السؤال/ 
محمد األئمة والمهديين وسلم  والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل

 .تسليماً 
السالم على موالي محمد ووصيه أحمد وعلى آبائهم الطيبين الطاهرين ورحمة اهلل 

 .وبركاته
 سؤالي األول: هو ما سبب رؤياي بالعلماء بعد موتهم ؟

                                                           
 . 26االعراف :  - 1
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أيام من وفاته والنور يسطع من جبينه وخديه ولم أستطع  0رأيت السيد الخميني بعد 
 .من حاجبيه، وكان معه معمم آخر وهما في بداية طريقتشخيصه إال 

ورأيت بنت الهدى أخت الصدر وشعرها منشور والبسة شيء يشبه الكفن وقالت لي 
 .عمرك من عمري أو عمري من عمرك، ال أذكر جيداً 

ورأيت باقر الحكيم بعد تفجيره جالسًا في غرفة الشهداء العلماء، وكأنه غالم على 
هيد الصدر الثاني الشايب وهو منحن على الحكيم، وكأنه يمدحه، متكأ وبجانبه الش

والسيد باقر مبتسم ابتسامة التلميذ حين يمدحه أستاذه والنور يسطع من رأس الصدر 
 .الشايب حلقات، وكان متكأ السيد الصدر أعلى من متكأ السيد باقر

ترنت وهو ورأيت السيد محمد رضا الشيرازي على نفس هيئته التي نشرت في االن
متوفى واقفًا وعليه كفن لونه أخضر مزرق فيروزي لونه جميل جدًا وفي رقبته سلسلة 
 .فضة معلق بها قفل كبير نوعًا ما وشيئين آخرين ال أذكرهما

وأخيرًا هذه المرة الثالثة أو أكثر أسمع في المنام هذه اآليات الشريفة: ﴿َيْوَم َتْأِتي 
ِبيٍن  َربََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا  *َيْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاب  َأِليم   *السََّماء ِبُدَخاٍن مُّ

، وكذلك سمعت آيات  1...... ِإنَّا َكاِشُفو اْلَعَذاِب َقِلياًل ِإنَُّكْم َعاِئُدوَن﴾ *ُمْؤِمُنوَن 
بعضها كان ، و  2بداية سورة األنبياء وأواخر سورة الشمس: ﴿ِإِذ انَبَعَث َأْشَقاَها....﴾

بنفس طريقة قراءتكم. هل هي تخصني ؟؟ أنا خائفة سيدي أرجوكم الدعاء لنا بحسن 
 .العاقبة

 اإلمارات –المرسلة: زينب 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

اد منهم األسماء فقط، فالسيد الخميني الذي رأيته ليس الرؤى باألشخاص بعضها المر 
هو السيد الخميني )رحمه اهلل( إنما هي تعريف من اهلل لك بالقادم إلصالح األمة بعد 

                                                           
 . 12 -13الدخان :  - 1
 . 12الشمس :  - 2
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وفاة السيد )رحمه اهلل( من خالل شخص تعرفينه وهو السيد الخميني، فالمراد هو اسم 
 (.السيد الخميني فقط وهو )روح اهلل

رأيتها أيضًا ال يمكن أن تكون بنت الهدى العلوية أخت السيد  وبنت الهدى التي
محمد باقر )رحمهما اهلل(؛ ألن قولها لك عمرك من عمري )وهذه هي العبارة 
الصحيحة( تعني أنها من آل محمد وليست إنسانة عادية، بل هي من أرواح الحياة 

 .التي منها حياة وموت بقية الخلق -وهم آل محمد )ع(  -
بالسيد محمد باقر الحكيم والسيد الصدر )رحمهما اهلل( إن شاء اهلل تكون  ورؤياك

 .رجب ولم ينكرا الدعوة 10خيرًا لهما وهما ماتا على الوالية إن شاء اهلل وقبل بيان 
ومحمد رضا الشيرازي رؤياك فيه غير جيدة بالنسبة له، فالسلسلة والقفل تعني 

 .السجن، أعاذك اهلل من سجن اآلخرة
ما تسمعينه فهو إنذار بقدوم العذاب إلى أهل األرض، أسأل اهلل لك ولكل  أما

 .األنصار العافية والنجاة وحسن العاقبة
أما آية: ﴿ِإِذ انَبَعَث َأْشَقاَها﴾ فألن سيرة المهدي ستكون كسيرة علي )ع( وخاتمته 

 ( .كخاتمة علي )ع
 .وفقك اهلل لكل خير

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                           

 هـ 1301رجب األصب/                                                       

رأيت أننا جالسون في قاعة كبيرة ونحن أنصار نحاور بعض  :600السؤال/ 
ة، ثم خرجنا وذهبت أنا وشخص الناس، وكانت القاعة كبيرة وفيها ناس نحاور للدعو 

كان يقود سيارة وأنا جالس بجانبه وذهبنا إلى منطقة ريفية سبحان اهلل من جمال، 
وكانت المنطقة تطل  على نهر عريض مملوء بالماء، ثم كنا نسير في طريق ترابي 
وفجأة خرجوا رجال يحملون سالح من بستان وجاء إلي  شخص يحمل سالح جعلني 

السالح إلى بيتين تطل  على نهر وبيتين بناء قديم، وقال لي: من هنا أنظر بالمنظار 
يظهر إمامكم أحمد الحسن ونحن هنا ننتظره يظهر ونقتله، لم أرد عليهم وكنا على 
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حذر منهم، وقال لي أحدهم: نحن )الجهة الفالنية( هنا ننتظره لنقتله عندما يظهر، 
نهم وأنا أنظر إليهم، فجأة دخلوا وقلت للسائق: صف جانبًا، ووقفنا على مسافة م

البستان وسبحان اهلل كل األرض خضرة وجميلة جدًا إال هذه البستان كأنها في 
 2الخريف أو يابسة التي دخلوا فيها، واستيقظت من نومي وكانت الساعة حوالي 

 العراق –ظهرًا، وفقكم اهلل ما معنى هذه الرؤيا ؟ المرسل: الغائب المنتظر 
 اهلل الرحمن الرحيم بسم الجواب:

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

وفقك اهلل لكل خير، وأسأل اهلل أن يكون في رؤياك خير لك وبشرى من اهلل بنصر 
ن كره الكافرون والمنافقون ظهار الحق وا   .دينه وا 

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                    

 هـ 1301رجب األصب/                                                          
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :601السؤال/ 

أحمد الحسن السالم على أبتي اإلمام محمد بن الحسن )ع(، السالم على أبتي اإلمام 
 (.يماني آل محمد )ع

  .اللهم صل  على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 
بأنني واقف أمام والدي  1302صفر  22رأيت في منامي فجر يوم األربعاء الموافق 

وهو الممثل عادل إمام )في الرؤيا اسمه عادل إمام( وليس ممثاًل وكأنه صاحب 
ن سفره حسب ما أذكر يكون لمدة طويلة،  شركة كبيرة ويريد السفر إلى مكان بعيد، وا 

فقال لي: سوف تكون أنت المسؤول على الشركة، وكان مرتاحًا ومطمئنًا لألمر، 
وكأنه واثق مني، فقلت له بابتسامة: إنني واهلل ال أستطيع ذلك، وتوسلت به أن 

، وعندها استدرت يعفيني من ذلك ولكنه أصر  على أمره باطمئنان تام فقبلت األمر
وشاهدت مباشرة أحد الممثلين مع عادل إمام في إحدى المسرحيات وهو شخص أقرع 

ال أتذكر  633333أو  6333333)أنزع(، فكان هذا الشخص يتكلم عن الرقم إما 
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بالضبط، وأراد هذا الشخص أن يحذف الصفر األخير للرقم حتى يقل العدد وكان 
بالقرب منه عدد من األشخاص وكأنه يريد االحتيال  أمره مريبًا وهو يعلم ذلك، وكان

عليهم، فقال: إن رفعت الصفر يقل العدد وهذا ليس بمشكلة، ثم بعد ذلك أراد حذف 
 2333ألف حسبما أذكر وذلك ليقل العدد إلى  23333الصفر األخير من الرقم 

لطة حيث ونتيجة لفعله هذا وقفت بوجهه وأمرته بأن يرجع عن أمره وكأن لي الس
 .عليه، فانتهى رغمًا عنه، والحمد هلل رب العالمين
 العراق –المرسل: محمد األنصاري                                               

 بسم اهلل الرحمن الرحيم : الجواب
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
ل خير، وأسأل اهلل أن يكون في رؤياك خير لك وبشرى من اهلل بنصر وفقك اهلل لك

ن كره الكافرون والمنافقون، واعلم أن األشخاص الذين تراهم في  ظهار الحق وا  دينه وا 
الرؤيا إن لم يكن لهم موضع فهو االسم فقط، أي أن المراد منهم هو االسم فقط، 

فحة وجودك ومما هو منطبع في فالمالئكة يأخذون صورًا لها أسماء مناسبة من ص
 .ذاكرتك إليصال ما يريدون إيصاله لك

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                            

 هـ 1301رجب األصب/                                                     

 .م عليكم يا سادتي ورحمة اهلل وبركاتهالسال: 602السؤال/ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم .. الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد الخلق 

 .محمد وآله األئمة والمهديين وسلم تسليمًا كثيراً 
وكأني عند جماعة لتبليغهم بأمر العذاب،  2313/ 32/ 10رأيت بعد فجر األمس 

ول الذي أرسله اإلمام المهدي )ع( والكفر بدعوته السبب وكنت أقول لهم: إن الرس
لنزول العذاب اإللهي، والجماعة ال أعرفهم، وكان لهم بيوتًا قريبة من بعض، فجاءت 
في هذه األثناء حشرات كبيرة الحجم نسبيًا أكبر من حجم الكف وتدخل من كل مكان 
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لناس: هذا العذاب قد في البيوت وفي الشوارع، وكانت ذات لون بني داكن، فقلت ل
نزل؛ ألن هذه الحشرات تتواجد قبل العذاب بفترة قصيرة جدًا .. لقد نزل العذاب 
ودخلت كل حيواناتهم الئذة بالمنزل الذي دخلته الحشرات بشكل مهول، ومن ضمن 
ما رأيت بقرة تحاشيت ضربها، وفي هذه األثناء حاولت الهرب إلى البيت المجاور 

ت قد مألت أركان كل األماكن فحاولت الهرب من المكان الذي أنا فإذا بتلك الحيوانا
فيه إلى مكان ال أدري ما هو لكنه ببالي، فرأيت سيارات )تكسي( على الشارع العام 
فدخل في قلبي أنه ال يمكن أن يقبل أحد أن يوصلني، لكن أحدهم وافق من أول مرة 

اكه والخضروات فاشتريت شيئًا سألته، وقبل أن أركب معه ذهبت إلى بقال يبيع الفو 
ال أتذكره وحدثت أناسًا على الشارع بشيء عن العذاب فركبت مع السائق وغادرت 

 .المكان والحمد هلل وحده وحده وحده
 ما هو تأويل الرؤيا سيدي قائم آل محمد )ص( ؟
 فنلندا –المرسل: زياد الجبوري                                                  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم : الجواب
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
وفقك اهلل لكل خير، رؤياك مبشرة لك أنك إن شاء اهلل ستكون من الناجين من عذاب 

ل محمد في اهلل سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وأسأل اهلل لك أن تكون مع محمد وآ
 .الدنيا واآلخرة

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                             

 هـ 1301رجب األصب/                                                        
م يا حجة اهلل في األرض، بسم اهلل الرحمن الرحيم .. السالم عليك :601السؤال/ 

 .(السالم على أنصار إمامنا وحبيبنا ووصي إمامنا المهدي )ع

حلمي كان واهلل أعلم إن كان له تفسير أو ال، وال أعلم إن كان شيئًا من الشيطان أم  
 .ال
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من المعروف أنني )وأعوذ باهلل من األنا( أخاف من كل شيء حتى في األحالم، 
 .كن خائفة رغم بشاعتهولكن في هذا الحلم لم أ

رأيت نفسي في مطعم الجامعة التي أدرس فيها، وأخذت صحني واألكل الكامل ولم 
انتبه لما في الصحن من طعام، المهم وصلت لنصف المطعم آلخذ قطعة من الخبز 
وكنت أحاول قطعها بالسكين وبالغلط قطعت إصبعي الشاهد األيسر، ولكني كنت 

ء المقطوع من األصبع ووضعته في فمي تحت اللسان في شدة الهدوء، وأخذت الجز 
وربطت باقي اإلصبع وذهبت إلى مطبخ المطعم وسألت الموجودين أن يجلبوا لي 
صحنًا فيه معقم ووضعت من فمي الجزء المقطوع في التعقيم ووضعت أيضًا الجزء 

 .حةالباقي من اإلصبع وكنت انتظر اإلسعاف والجميع كان خائفًا إال أنا كنت مرتا
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رجاء خاص من اإلمام الحجة الدعاء لي ليثبت اهلل أقدامي على الطريق المستقيم 
 والهداية ونصرة اإلمام ليوم الدين. 

 فنلندا –المرسلة: خادمة أهل البيت                                              
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

رؤياك إن شاء اهلل مبشرة، وفيها خير لك، فالجامعة أو الكلية في الرؤيا ترمز إلى 
ن شاء اهلل تكونين في طريق كمال العقل  سماء العقل السماء السابعة الكلية، وا 

والمرسلين )ع(. أما اإلصبع فهو يمثل في الرؤيا األقرباء  ويحشرك اهلل مع األنبياء
والناس القريبين من اإلنسان، وقطعه يعني االختالف معه أو قطع العالقة به لسبب 
مثل أن يكون شخصًا غير مؤمن بالحق، والذهاب إلى المستشفى يعني محاولة 

 .إصالحه. وأسأل اهلل لكم التوفيق وحسن العاقبة
 .ورحمة اهلل وبركاتهوالسالم عليكم 

 أحمد الحسن                                                           
 هـ 1301رجب األصب/                                                       
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم :604السؤال/ 
 السالم عليكم ..

مت هذا الحلم حسب ما أتذكر عندما علمت بأمر السيد أحمد الحسن ونمت حل 
 :وأستغفر اهلل من الزيادة والنقصان

عند نافذة غرفتي كان هناك أمر، كأن من هناك ميت وليس بميت، ومخفي وليس 
بخفي، فيه طاقة قوية كأن هنا أمر عظيم، أشعر بحرارة لما كنت جنبها وكنت أشعر 

 .بالخوف وكنت أذكر اهلل كثيراً 
 .في بهذا القدر؛ ألنه يصعب علي  وصف الرؤياهناك أيضًا تكملة لكن أكت

 السعودية –المرسلة: زهراء                                                 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
ة الحق ونصرته، أما رؤياك فهي في هذه الدعوة الحقة أسأل اهلل لك التوفيق ومعرف

وبيان حال صاحبها، وكونه ميت وليس بميت أي أنه دخل إلى هذا العالم فيما 
مضى وقتل وفارق هذا العالم، ويمكنك مراجعة قضية شبيه عيسى )ع( وهي موجودة 

في  ، وأما كونه ليس بميت أي أنه اآلن في هذا الوقت موجود3في المتشابهات ج
هذا العالم، أما كونه مخفيًا وليس بخفي أي أن  قضية المهدي األول موجودة 
بالروايات عند السنة والشيعة عن الرسول محمد وآل محمد )ع( وفي وصية رسول 
اهلل )ص( وقد نقلتها الكتب، ولكن رغم هذا فهو أمر تقريبًا خفي على عامة الناس؛ 

ما يحضر صاحبه، أما الطاقة التي فيه فهي ألن مشيئة اهلل أن يظهر هذا األمر عند
نور اهلل، والحرارة التي تحسينها فهي حرارة الحياة الحقيقية، وذكر اهلل يبين لك أن 

 .رؤياك هي وحي من اهلل سبحانه لك
 .وفقك اهلل، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 حمد الحسنأ                                                           
 هـ 1301رجب األصب/                                                      
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الصالة والسالم عليك يا موالي يا بن رسول اهلل وعلى آبائك  :603السؤال/ 
 .والمهديين من ولدك صلوات اهلل عليهم أجمعين

ي أسى على سيدي وموالي يا بن رسول اهلل، ذهبت في أحد الليالي إلى النوم وكل
المخالفين لكم، وخلدت إلى النوم وكان علي  غطاء قد غطيت نصف جسدي به من 
التعب، وفزعت من النوم وأنا أسمع صوت في أذني يقول: يا أيها المزمل، قم الليل 

 .إال قلياًل، نصفه أو انقص منه قلياًل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً 
ت أن ال أحدث بها أحدًا سواك يا سيدي، فمنكم ولقد كتمت في نفسي هذه الرؤيا وآلي

ليكم نرد، فبما تنصحني وبما توجهني ؟  نأخذ وا 
 الحجاز –المرسل: يوسف                                                    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

ين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهدي
 .تسليماً 

أنصار اإلمام المهدي )ع( هم رسل من األنبياء السابقين، ولبعضهم مقام النبوة، وقد 
بيَّنت هذا األمر في كتاب النبوة الخاتمة، وفقك اهلل. ورؤياك هي دعوة من اهلل لك 
لتتعبد في بعض الليل ما أمكنك، ليطلعك اهلل على ما يشاء اطالعك عليه في 

ن أمكنك فصلِّ صالة ناشئة الليل، وتجدها  ملكوته سبحانه، وفقك اهلل لكل خير، وا 
عند األنصار وفقهم اهلل، فقد كتبتها لهم قبل سنوات وهي موجودة في األعمال 

 .العبادية
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                          
 هـ 1301رجب األصب/                                                      
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم :606السؤال/ 
الحمد هلل رب العالمين، اللهم صل  على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليمًا كثيراً 
 رأيت في منامي أنه يوجد ممر، وهذا الممر محاصر بجانبين، وكل جانب يشبه
الحائط على شكل زنقة، وعلى كل جانب )الحائط( أسالك كهربائية ينبثق منها 
ذا برجل طويل القامة ويحمل بيديه اليمنى محفظة وعمره ما  الضوء كثير ويخوف، وا 

سنة، أقول في منامي إنه أحمد الحسن )ع(، وأخذني من يدي  31أو  33و 00بين 
السليم والنجاة من الضوء، وفي  فقال لي: انطلق من هنا، يعني بي ن لي الطريق

 .انطالقي كنت أجد أثر المارين سالمين من الضوء، وبعدها استيقظت
اللهم انصر وليك أحمد الحسن )ع( ومكن له في األرض ووفق أنصاره يا أرحم 

 الرحمين. 
 المغرب –المرسل: أحمد                                                      

 اهلل الرحمن الرحيمبسم  الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
رؤياك هي مبشرة لك من اهلل سبحانه وتعالى بحسن العاقبة إن شاء اهلل وتثبيت منه 
سبحانه وتعالى لك، وبيان أنك على الحق وعلى الصراط المستقيم، فاحمد اهلل 

 .تعالى أن من  عليك بهذا الفضل العظيمسبحانه و 
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                             
 هـ 1301رجب األصب/                                                         
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 ( .أحمد الحسن )ع إلى سيدي وموالي اإلمام :607السؤال/ 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 
 .تسليماً 

السالم على سيدي وموالي اإلمام المهدي، السالم عليك يا سيدي وموالي قائم آل 
 .محمد ورحمة اهلل وبركاته

 :خوات األنصارياتسيدي وموالي، أنقل لك رؤيا إلحدى األ
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إلى سيدي وموالي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي قرة عين الرسول واألخذ بثار 
 الزهراء البتول وساللة الطيبين وثمرة األئمة المنتجبين أبو القادة المهديين سيدي 
السالم وموالي قائم آل محمد عليهم وعليه أفضل الصالة التسليم، سيدي وموالي 

 .عليكم ورحمة اهلل وبركاته
سيدي، رأيت في المنام كأنا في صالة جماعة وتراصت الصفوف، وكانت القبلة 
مائلة إلى الشرق، وكانت الصفوف قرابة العشر صفوف أو أكثر بقليل، وكان إمام 
الجماعة يتوسط الصف األول للمصلين، وكان في كل صف من جهة اليسار نساء 

شكل مستقيم بل مائل على شكل هالل، وكان إمام الجماعة هو ولم يكن وقوفهن ب
الشهيد سيد عبد اإلمام )رحمه اهلل(، وكانت الصالة واجبة أي أربع ركعات، وكنت أنا 
في منتصف الصفوف مع النساء ومعي في الصف زوجي، ومما ال يخفى عليكم هو 

عتين كاملتين، وفي جاهل بصراط الحق، فأقام سيد عبد اإلمام )رحمه اهلل( وصلى رك
الركعة الثالثة سكت السيد عبد اإلمام )رحمه اهلل( وأتم  الصالة سيدي وموالي قائم آل 
محمد أحمد الحسن )ع(، وكان في منتصف الصفوف أي الصف الذي أنا وزوجي 
فيه، فلما سمع وعرف أن السيد سوف يتم الصالة قطع صالته مما أثار ضجة بين 

لي خلف السيد عبد اإلمام ولم أكن أعلم أن أحمد الحسن المصلين قائاًل: كنت أص
هو الذي سيتم الصالة، في هذه األثناء التفت السيد )ع( قلياًل بدون قطع الصالة كما 
 .إني التفت إليه أيضًا ثم ترك زوجي الصالة وبقي مكانه فارغًا ونحن أتممنا الصالة
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 المأتي منه، والصالة والسالم على والحمد هلل رب العالمين، نسألكم الدعاء يا باب اهلل
 .محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. والحمد هلل رب العالمين
 العراق –المرسل: محمد                                                    

العالمين، وصلى اهلل على محمد  والحمد هلل رب بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
 .وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

الرؤيا مبشرة لك ومنذرة لزوجك، نسأل اهلل له حسن العاقبة، والصالة هي والية ولي 
 .اهلل والعمل معه وبين يديه، وفقكم اهلل للعمل بالحق مع الحق

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                      

 هـ 1301رجب األصب/                                               

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :608السؤال/ 
 .اللهم صل  على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليمًا كثيراً 

ن جدار غرفة نومي الجانب المطل  كانت بيعتي ليلة الجمعة، وفي منامي رأيت أ
على الشارع فتح فيه فتحتان، رأيت منه نور النهار ولم أر إحدى مراتب السرير 
الخاص بي وهي التي كانت تمنع ظهور الفتحة، ولكن كان داخلي شعور بالخوف 
من أنه قد يكون قد تسلل أحد الفئران من الشارع للبيت من خالل هذه الفتحة ولكن 

 .كيد على تواجد فأر بالمنزلال يوجد تأ
 .أرجو من سيادتكم التفسير

وصلى اهلل على محمد وآله األئمة والمهديين وسلم تسليمًا كثيرًا .. والسالم عليكم 
 ورحمة اهلل وبركاته. 

 
 مصر –المرسل: عبد اهلل                                                       
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 لرحيمبسم اهلل الرحمن ا الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
رؤياك مبشرة لك، وهي تثبيت لك من اهلل على الحق، ومعنى فتحتان رأيت منهما 
النور أي موضعين فيهما هدى، ويمثالن دعوة الحق وأنت تدخل فيهما وترى منهما 

ول فأر من الشارع إلى بيتك من خالل هذه الفتحة فإن نور الحق، أما خوفك من دخ
شاء اهلل يجنبك اهلل كل ما يضر بك وبما تملك بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، وفقك 

 .اهلل لكل خير
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                           
 هـ 1301رجب األصب/                                                       

بسم اهلل الرحمن الرحيم .. اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة  :609السؤال/ 
 .والمهديين وسلم تسليماً 

 .السالم على يماني آل محمد أحمد الحسن )ع( وعلى أولياء اهلل وحججه
أيت أني كنت في مسجد رسول اهلل محمد اليوم وبعد صالة الفجر ذهبت للنوم فر 

)ص( )المسجد النبوي في المدينة المنورة( وكنت أتمشى في داخله ولم يخطر ببالي 
أني في المسجد، وعندما وصلت إلى البوابة للخروج أدركت أني في المسجد النبوي 
فالتفت مباشرة للسالم على رسول اهلل والصالة عليه )ص( وكان هناك شخص 

جاهي من بعيد وعرفت أنه جاء ألذيتي وال أتذكر كيف كانت هيئته هل يركض بات
هو ملتحي أم ال، وهل هو قزم أو ال، فالحقيقة ال أتذكر هيئته، المهم أنه اتجه نحوي 
إليذائي فابتعدت عنه، وجاءني مرة أخرى محاواًل أذيتي ومنعي من زيارة الرسول 

ف وذهبت من فوري إلى ضريح األكرم محمد )ص( ولكني تخلصت منه ال أعرف كي
الرسول، وكان هناك بعض من الناس عنده فتقدمت حتى وصلت إلى القبر وأصبحوا 
الموجودين على يساري ويميني وأنا )وأعوذ باهلل من األنا( في وسطهم، ونظرت فإذا 
برجل نائم ووجهه في اتجاه الضريح، فخطر ببالي أنه ليس النبي بل شخص آخر 
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م على ظهره فعرفت أنه رسول اهلل محمد )ص(، وكان أبيض اللون ولكنه استعدل ونا
وذو لحية بيضاء وله هيبة عظيمة فاستخرجت الهاتف من جيبي لغرض أن ألتقط له 
صورة فصورته أول مرة ولكن لم تكن الصورة جيدة فصورته صورة أخرى ولكن أيضًا 

ه عينيه وال أدري ما لم تكن جيدة فحاولت أن أصوره مرة أخرى ففتح صلوات اهلل علي
الذي حدث ولكن فهمت بأني صورته أكثر من مرة فيكفي وأعدت التلفون إلى جيبي، 
وخاطبت الرسول وابتدأت الكالم بذكر اسم اليماني فقلت له: )أحمد الحسن(، 
فأجابني صلوات اهلل وسالمه عليه بنفس الكلمة: )أحمد الحسن(، وبعد ذلك سألته: 

اليماني مثاًل أقول: )يا أحمد الحسن(، فكانت إجابته لي هل يجوز أن أدعو باسم 
ليس بـ يجوز أو ال يجوز بل كانت أجابته: )يجب(، فسألته عن مقام اإلمام أحمد 
؛ ألني خشيت أن أنسى  الحسن )ع( فأجابني ولكني طلبت منه أن يكرر علي 

جواب كان اإلجابة، فأجابني بجواب مشابه ولكن بأسلوب آخر أيضًا نسيته، ولكن ال
والعلم عند اهلل هكذا: )ال يمكن بلوغ ذلك(، هكذا والعلم عند اهلل، وبعدها جرى حديث 
بيني وبينه عن عالم الرؤى ال أتذكر تفاصيل الحديث ولكن بالنهاية تضايق الرسول 
روحي له الفداء ال أدري لماذا، انتهت الرؤيا واستيقظت من النوم وكانت الساعة 

 .حاً السادسة والربع صبا
أرجو من اهلل أن يغفر لي إذا كنت أخطأت في النقل ويغفر لي نسيان التفاصيل 

 .واإللحاح على رسول اهلل )ص( في األسئلة
: كنت أدرك بأني في عالم الملكوت عندما وصلت إلى الرسول محمد  مالحظة

 .( )ص
 .هجري 1301ربيع األول  20م،  2313/ 0/ 0تاريخ الرؤيا  

 .مة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيهااللهم صل على فاط
 الكويت –المرسل: أبو علي                                                    
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
ورزقك خير اآلخرة والدنيا، والحمد هلل الذي منَّ عليك برؤية وفقك اهلل لكل خير 

 .الرسول األكرم محمد )ص(، هو وليي وهو يتولى الصالحين
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                          
 هـ 1301رجب األصب/                                                    

 .السالم عليك يا بن رسول اهلل ورحمة اهلل وبركاته :611السؤال/ 
خادمكم المسكين يهديكم السالم ويهديكم نفسه كبضاعة مزجاة، ويقول وقلبه مفعم 
بتوحيد اهلل والتسليم لكم: لقد مسنا وأهلنا الضر فتصدق علينا إن اهلل يجزي 

 .المتصدقين
لتفضل علي  بتفسير رؤيا زوجتي حيث رأت في المنام أنها تكتب دعاء سيدي، أرجو ا

 .الصباح على وجهي مع القراءة

 .وهل من الممكن للمرأة أن ترى رؤى صادقة إن كانت نائمة وهي مجنبة أو حائض
 العراق –المرسل: الموسوي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
حمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على م

 .تسليماً 
 

ن كانت مجنبة أو حائضًا، ورؤياها هي خير  المؤمنة يمكن أن ترى رؤيا صادقة وا 
لك ولها إن شاء اهلل، أسأل اهلل لكم خير اآلخرة والدنيا، هو وليي وهو يتولى 

 .الصالحين



71 

 

 
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                    
 هـ 1301رجب األصب/                                                          

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :612السؤال/ 

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم على 
 .األمين وأهل بيته الطاهرين األئمة والمهديين محمد

السالم على سيدي وموالي يماني آل محمد )ص( وقائمهم وعلى أهل بيتك وأوالدك 
 .المهديين المنتجبين ورحمة اهلل وبركاته

سيدي، رأيت رؤيا كأني دخلت إلى ضريح سيدي وموالي أبي عبد اهلل الحسين )ع( 
د وعباس وابنتي فاطمة، وهناك ناس كثيرون في ومعي أوالدي وهم ثالثة علي وأحم

الضريح الطاهر، ثم تفرق الناس وبقيت أنا في الضريح الطاهر وأنا أتكلم مع اإلمام 
الحسين )ع(، وبعد قليل فتح باب الضريح الطاهر ثم فتح القبر الشريف ورأيت 

كل كالم  اإلمام الحسين )ع( وهو مستلقي في القبر وأخرج يده وتكلم معي وال أتذكر
ن معركة  اإلمام )ع( ولكن أتذكر أنه قال لي ما معناه إنه كلمني بخصوص أوالدي وا 
ن ولدي عباس سوف يشارك فيها أو يقتل فيها ال أتذكر بالضبط، ثم  سوف تحدث وا 
خرجت وأنا أركض فرحة وأقول للناس: اإلمام الحسين )ع( قد تكلم معي وأصيح 

م الحسين )ع(، وعندما أخبرته بكالم اإلمام )ع( على ولدي عباس ألخبره بكالم اإلما
  .(صار يضحك وفرح بكالم اإلمام )ع

هذه هي الرؤيا سيدي، فإذا سمحت أن تؤول الرؤيا، مع العلم أنني اآلن لدي  ولد 
ن ونتمنى أنا وزوجي أن يرزقنا اهلل ولد واحد وهو علي وأنا والحمد هلل حامل اآل

ونسميه أحمد ويكونون فداء للمهديين )ع(، وأترجاك سيدي بكرمك أن تدعو لنا 
ليرزقنا اهلل ذرية صالحة مؤمنة وناصرة لمحمد وآل محمد لتبيض وجوهنا أمام الزهراء 

  ( .)عليها السالم
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ريب العاجل بحق الزهراء واعذرني سيدي على اإلطالة وفرج اهلل عنك ومكنك في الق
 .ونسألك عفوك عن التقصير فإنك كريم من أوالد الكرام
 العراق –والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. المرسلة: أم علي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
ن شاء اهلل تكون  وفقكم اهلل لكل خير، أسأل اهلل أن يمن  عليكم بخير اآلخرة والدنيا، وا 

 .رؤياك فيها خير كثير لكم، واهلل ولي التوفيق
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                    
 هـ 1301رجب األصب/                                                         

 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :611السؤال/ 
وبعد.. أنا متابع في روم األنصار من فترة بسيطة، وقرأت لإلمام في الموقع وسمعت 
تسجيالت باسمه، وارتحت مبدئيًا لما يدعو إليه، ولكن مشكلتي أنني سني ال أؤمن 

اسًا ورغم ذلك أتواجد في الروم باستمرار عسى أن يظهر لي اهلل الحق إن باإلمامة أس
 .لم أكن عليه

نصحني أحد اإلخوة باالستخارة عندما سمع تذبذبي في أمر الدعوة، فاغتسلت 
وصليت وسألت اهلل أن يدلني على الحق ونمت وأنا أسمع تسجيل لإلمام أحمد 

جانب طريق ترابي يمتد من الجهتين، الحسن، وحلمت أني نائم تحت شجرة والشجرة ب
وأتى رجل عجوز ذقنه تقترب من األرض وثيابه مهلهلة وكأنه أتى من الماضي 
يتعكز على عكاز أطول منه جلس بجواري وهمس في أذني بلطف قائاًل: هذا ليس 
وقت مناسب للنوم استيقظ يا إبراهيم، فاستيقظت مفزوعًا ونظرت إليه فازداد خوفي، 

فزع وال تسأل، اسمع من عجوز عمره يوازي عمر الكثيرين ولم يتحدث فقال: ال ت
سوى مع القليلين وهو يتحدث معك اآلن فاسمع واحفظ وافهم فلن أعيد ما سأقول، 
اتجه شرقًا ستجد قرية صغيرة وفقيرة، أهلها بسطاء طيبون أبلغهم أن الشمس نافذة 
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فمن رفض الرحيل معك صغيرة جدًا من جهنم فتحت على األرض وعليهم الرحيل 
فال تلح عليه في ذلك، واستمر في السير أنت ومن معك باتجاه الشرق وستجدون 
قرية أخرى أهلها أكثر سعة وأكثر غلظة فاحذروا منهم وال تلحوا عليهم في الرحيل 
معكم وواصلوا السير شرقًا أنتم ومن تبعكم من القرية الثانية إلى أن تصلوا إلى القرية 

فعلوا كما فعلتم، وكل قرية تجدونها تجدون أهلها أكثر سعة وأكثر غلظة، الثالثة فا
إلى أن تصل إلى القرية السابعة فالتفوا من حولها وال ينظروكم أهلها، وستجدون 
خلف القرية شجرة مثل هذه الشجرة التي تظلنا اآلن يا إبراهيم، ورقها أكثر خضرة، 

ها يمتد أمامها يظل باقي األرض، قد وشكلها أكثر نظرة، وثمرها أكثر وفرة، وظل
نلتقي تحت تلك الشجرة عند وصولكم وقد ال نلتقي، ناموا تحت تلك الشجرة مثل 
نومتك هذه، وعند شروق الشمس سيروا في ظل تلك الشجرة فإن شمسكم لن تغرب 
حتى يأذن اهلل بغير ذلك، ثم مد يده وقطف ورقة من الشجرة، ومد بها إلي  ومددت 

ها منه وكان مكتوب بها حرف واحد رأيته بوضوح وكان حرف النون !! يدي وأخذت
فقلت: ماذا افعل بها ؟ فقال: أخبرتك أال تسأل، وتركني وانصرف، حاولت اللحاق به 

 .لكنه اختفى، كان حلمًا جمياًل ومريحًا رغم أني لم أفهم شيء
إن كنتم على الحق  سألت أحد اإلخوة أنصار اإلمام فأشار عليَّ بمراسلتكم، أسأل اهلل

 .أن يدلني عليه
 .أتمنى الرد سريعًا، علمًا بأني لم أقل الحرف إال لكم حفظكم اهلل

 السعودية –المرسل: إبراهيم عبد اهلل                                              

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
حمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل م

 .تسليماً 
أسأل اهلل لك التوفيق وحسن العاقبة، في هذه رؤيا الشجرة التي أنت نائم تحتها إشارة 
إلى ما كنت تسمع قبل أن تنام، أي إنها الشجرة المباركة في القرآن وهي شجرة محمد 

لحية في وآل محمد )ص(، والشخص الذي رأيته متقي وولي من أولياء اهلل؛ ألن ال
الرؤيا تشير إلى الدين، وأمرك باالستيقاظ من النوم أي أن تنصر الحق وتستيقظ من 
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غفلة الدنيا واالنشغال بها ومع أهلها، والعمل الذي وجهك له إن شاء اهلل توفق له 
بالهمة والجد بعد استيقاظك من الغفلة، والورقة التي فيها حرف نون تشير إلى قوله 

 . 1َما َأنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن﴾ *ِم َوَما َيْسُطُروَن تعالى: ﴿ن َواْلَقلَ 
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                           
 هـ 1301شعبان الخير والبركة/                                                  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :614ل/ السؤا
 .اللهم صلِّ على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

 .السالم عليكم ورحمة اهلل
نعزي صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن صلوات اهلل عليه وعلى آبائه وأبنائه 

هلل  األطهار، نعزي سيدي وموالي أحمد الحسن على مصاب سيدتنا المظلومة، إنا
نا إليه راجعون  .وا 

من قبل أكثر من عشر سنين كنت أسكن بغداد ورأيت في منامي وكأني في منطقتي 
وحيدة ومظلمة، واألبقار واألغنام مذبوحة ودمها مثل األنهار في الشوارع، ويركض 
خلفي شاب من المنطقة أشقر وعينان زرقاوان ويحاول اللحاق بي، وكلما أركض 

رع مغلق وأدخل شارع ثاني، والشوارع كلها دم من األغنام باتجاه أجد آخر الشا
واألبقار المذبوحة، وتعبت كثيرًا كثيرًا، وبعدها سمعت صوتًا من السماء قال لي: 
اذهبي خلف فاطمة، ورأيت أم صاحبتي واقفة وهي اسمها فاطمة، فذهبت خلفها وهي 

ز شفاف بينه وبين فتحت ذراعيها لحمايتي، حينها هذا الشاب توقف وكأنه في حاج
 .أم صاحبتي ال يستطيع الوصول أبدًا وكان يقف أمتارًا بعيدًا عنا

الرؤيا األخرى في نفس األيام كنت كأني نائمة وسمعت صوتًا من السماء يقول لي: 
 .أنت نائمة في حضن فاطمة، ووجدت نفسي مغمورة في حضن نفس المرأة

عي بالدعوة والتحاقي بها والحمد هلل سيدي وموالي، أعتذر عن اإلطالة، لكن بعد سما
أدعو اهلل وأدعو صاحب الزمان )ع( وأدعوك روحي لك الفداء أن تقبلوني من 

                                                           
 . 2-1القلم :  - 1
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األنصار، لكني لم أر رؤيا بعد التحاقي باألئمة األطهار )ع(، رأوا فيَّ رؤيا قبل 
التحاقي بالدعوة ولكني لم أر، هل له معنى ؟ أحس أن األئمة روحي لهم الفداء 

 .نين علي  وال يزورونيزعال
في الختام، أعتذر منك سيدي وموالي على اإلطالة وأعتذر من اهلل سبحانه عن 
التقصير، وأدعو اهلل سبحانه التمكين لك في األرض وغمرك برحمته ويفرج عنك 

 .(وعن إخوتي األسرى، ويسكنك مسكن حبيبك وجدك رسول اهلل )ص
 السالم عليكم ورحمة اهلل.

 فلندا –المرسلة: ت . ر                                                         

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
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 

قة، وذهابك في حضن فاطمة )عليها السالم( هو التحاقك بالدين اإللهي الحق، الساب
 .فالرؤيا في وقتها بيان لما يحصل لك في المستقبل وقد حصل لك بفضل اهلل عليك

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                             

 هـ 1301منتصف شعبان/                                                      

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :613السؤال/ 
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
آل محمد  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، يا معدن العلم، وموضع الرسالة، يا قائم

)ع( يا سيدي وموالي وأبي، أعتذر موالي عن إزعاجك، أسألك أن ال تتركني لنفسي 
 .أبدًا واهلل أنا مرتعبة جدًا من أن أخذلكم

موالي، أرجوك ال تتركني لنفسي يا نور، وكيف أتخلص من ظلمتي إال بنورك 
 .نفس يا ربيموالي، اللهم اجعلني معك دائمًا أبدًا وال أخذلك أبدًا حتى ينقطع ال
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 :موالي وأبي، رأيت قبل مدة هذه الرؤيا
رأيت أني كأني مسافرة معك أبي إلى مكان مدينة أخرى مشيًا، وكانت تبعد أربعين 
كيلو متر منها، وأنا قبل أن أسافر ذهبت إلى مكان أشتري منه ورق ألستر نفسي، 

لجميع يمكنهم وكانت ألوان األوراق بالبرتقالي واألصفر، وكان األصفر كثيرة وا
شراءها والبرتقالية نادرة، وأنا أردت أستر نفسي بالبرتقالي، فال أعلم كيف استطعت 

 .أن أمرر مع الورق األصفر ورق برتقالي أيضًا ولم تالحظني البائعة
وبعدها رأيت أننا في الطريق وكنت ألبس جاكيت ساخن كالذي ُيلبس في الشتاء 

وال يصل لمنتصف ساقي وكان ضيق بعض وساترني لكن في رجلي كنت أرتدي سر 
الشيء وكان ليس عندي كيف أستر نفسي، وقلت لي أبي في وسط الطريق: ألم أقل 
لك أن تستري نفسك أو شيء هكذا، وبدأت أبكي وأقول لك أن تسامحني وانحنيت 
على يدك أقبلها وتركتني روحي فداك وكل شيء فداك، وكانت تفوح منها رائحة 

 .المسك جميلة جداً 
بعد ذلك وصلنا إلى المدينة األخرى وبعد ذلك أربكت عندي األحداث، وكنت ترتدي 

 .جلباب فضفاض وتغطي رأسك وكان لونه بني
 .والسالم عليكم وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ورحمة اهلل وبركاته

  ielhassani:  المرسل                                                      

 بسم اهلل الرحمن الرحيم جواب:ال
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 

ُكْم ِلَباسًا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريشًا وتوكله عليه سبحانه وتعالى، ﴿َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَليْ 
 . 1َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك َخْير  َذِلَك ِمْن آَياِت الل ِه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن﴾

ورؤياك فيها إرشاد لك أن تلجئي إلى اهلل سبحانه وتعالى بالعبادة واإلخالص 
 .اهلل لكل خيرواغتنمي األيام المباركة في شعبان ورمضان، وفقك 

                                                           
 . 26االعراف :  - 1
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 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                         

 هـ 1301منتصف شعبان/                                                   

 السالم عليكم :616السؤال/ 
كم للرؤى اطمأننت إليكم وودت لو سيد أحمد حفظكم اهلل، بعد اطالعي على تفسيرات

 :تفسروا هذه الرؤيا عساها تكون فاتحة خير
رأيت نفسي في مسجد يملكه يهود يتعبدون فيه ويسيرونه كمعبد لهم لكنهم يسمحون 
للمسلمين بالصالة فيه، كما أنني رأيت نفسي أصلي فيه الجمعة وخطب الخطيب 

ا خطبة بحضور حاخام يتحدثون فيها لكن بعد أن انتهى وصلينا دخلوا المحراب وألقو 
عن مظلومية اليهود بالبلد أي المغرب، والحاخام يظهر كرامات أمام الناس لكن ال 
أحد يصدقه سوى أتباعه، ثم خرجت من المسجد فرأيت عاملين مسلمين يصلحون 
بعض جوانبه فخرج اليهود وقاتلوهم قتال حرب استعملت فيه السيوف والخيول ورجعوا 

 .يحتفلون بانتصارهمللمسجد 
 .هذه هي الرؤيا وأتمنى أن تصل للسيد أحمد الحسن ويفسرها لي

 المغرب –المرسل: محمد أبو بهاء                                          

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .يماً تسل
وفقك اهلل لكل خير، اليهود ال يصل ون الجمعة كما هو األمر في رؤياك، وهذا أنت 
تعلمه، فالمراد باليهود في هذا الزمان هم بعض المسلمين سنة وشيعة وبالخصوص 
بعض الشيعة أشباه اليهود في زمن بعث عيسى )ع(؛ ألن اليهود كانوا ينتظرون 

، والمسلمون وبالخصوص الشيعة ينتظرون عيسى )ع(، فلما جاءهم كفروا به )ع(
المهدي )ع(، فلما جاءهم اليوم كفروا به رغم أن رسول اهلل )ص( واألئمة )ع( 
أوصوا به وسموه ووصفوه ووصفوا زمانه، ورغم أن رسول اهلل )ص( واألئمة )ع( 

 .حث وا المسلمين على اإليمان به ونصرته
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رة إلى المناظرة والكالم العقائدي، وبالنسبة للقتال بالسيوف واألسلحة، فهو إشا
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 قلياًل لتميزه، 

 .لك، وفقك اهلل فالرؤيا هي إخبار غيبي من اهلل
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                       
 هـ 1301منتصف شعبان/                                                  

ذا به رأيت في المنام أني اقرأ في القرآن في أرض خارج المدينة، وا   :617السؤال/ 
يظهر بريق في السماء فخفت؛ ألنه كان غير طبيعي ومهول، وبعد لحظات بدأت 
خطوط البرق تتحول إلى كلمات وقرأت منها اسم النبي محمد وعلي وفاطمة والكثير 
من آل البيت وأصحاب الرسول، حتى إن منهم عمر وأبو بكر وبالل والكثير، فقد 

 .من النوم ملئت السماء باألسماء وفجأة أيقظتني أمي
 .فما تفسير هذه الرؤيا جزاكم اهلل خيرًا، علمًا أن هذه الرؤيا حدثت يوم االثنين

 العراق –المرسلة: نور                                                         

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة 

 .تسليماً 
معنى الرؤيا هو وجود رسالة جديدة من السماء وهي مشابهة تمامًا لرسالة الرسول 

 .محمد )ص( وللرساالت اإللهية السابقة وهذه هي رسالة المهدي
ومعنى البريق أي نور هداية من السماء أي رسالة إلهية، واألسماء هم عبارة عن 

هي رسالة كسابقاتها من الرساالت؛ كما كان مع األشخاص الذين يكونون فيها، و 
رسول اهلل محمد )ص( أصحاب وأهل بيت ومنهم من آمن به ومنهم من يخلفه 
ومنهم من نافق بعده أو أثناء رسالته، كذا في رسالة المهدي، فكما كان مع موسى 
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سامري، ومع عيسى يهوذا، فكذا مع محمد )ص( يوجد شبيه السامري وأعوانه، وكذا 
 .المهدي يكون هناك سامري وأعوانه، سنة اهلل ولن تجد لسنة اهلل تبديالً  مع

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                             

 هـ 1302محرم الحرام/                                                          
سيدي، أنا رأيت في المنام أحد أقربائي ابن عم والدي وكأني أقف  :618ؤال/ الس

معه وقربنا ثعبانين متالصقين معًا أحدهما يتقدم رأسه عن اآلخر إلى األمام، وكأني 
ذا به يفاجئني  أعلمه بأن ال يمسكهما بهذه الطريقة فيجب أن يأخذ الحيطة والحذر، وا 

عض إصبعي اإلبهام وتركت ثقبين في اإلبهام وأثر ويقذفهما عليَّ وقامت إحداهما ب
 الدم فوق الثقبين مكان أسنان الثعبان، فما تفسيرها وفقكم اهلل ؟

 العراق –العامري المرسل: عامر                                              

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد 

 .تسليماً 
الثعبان عدو، وبما أنه لدغك فيعني أنه يسبب لك أذى، وهذا العدو يأتيك عن طريق 

 .هذا الشخص الذي رأيته في الرؤيا
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                           
 هـ 1302محرم الحرام/                                                        

 مساء الخير :619السؤال/ 
حلمت قبل شهرين بأني أسير في طريق وفجأة توقفت أمام رجل قال لي: )اصحي 
من سباتك يا ديما(، وهزني من كتفي، علمًا أن أهلي كلهم من السنة ولكن أنا ال 

ألت صديقة لي فقالت هذا تحذير لك من الطريق الذي تسيرين أقتنع بالديانات، فس
 .عليه

وتردد عليَّ الحلم مرتان وكل مرة يحمل لي رسالة ويقول احمليها وبلغي، وأقطع 
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أمامه الرسالة ولكن أصحو من نومي فزعه. اآلن بدأت أقرأ القرآن واقتنع بأنه معجزة 
 .قبلهاإلهية فكل آية تجعلني أبكي أكثر من اآلية التي 

ولكن في صباح هذا اليوم رأيت وأنا في القمر ففزعت فأمسكت امرأة جميلة بيدي 
وقدمت لي أناسًا، فقالت لي: هؤالء قومك، هؤالء قومك، هؤالء قومك، فانشري 

 الرسالة بينهم. هل يدل ذلك على أنه سيكون لي شأن مع المهدي ؟
 السعودية –المرسلة: ديما                                                      

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
القمر هو الوصي المهدي من آل محمد، ومعنى رؤياك؛ نعم أن يكون لك شأن في 

ت هذا األمر، فالرؤيا بشرى لك دعوة المهدي والتبليغ عنها، هذا إذا اخترت أن
 .وتحريض من اهلل لك على العمل في سبيل اهلل وفي طريق المهدي

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                         
 هـ 1302محرم الحرام/                                                       

أرى نفسي دائمًا أسبح في ماء، تارة ماء بحر وتارة في حوض  :620السؤال/ 
 .سباحة

 العراق –المرسلة: زهراء األسدي 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

 .ي وبراحة يعني قراءة وتعلم العلم اإللهي الحقالسباحة في الماء الصافي النق
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 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                   

 هـ 1302محرم الحرام/                                                          
 ( .م على اإلمام وآل البيت )عالسال :621السؤال/ 

ِإنََّما َوِليُُّكُم سيدي، رؤياي كانت بعد أن صليت ركعتين في الليل وقرأت اآلية: ﴿
، رأيت فيها أني في مكان مظلم وفجأة ظهر نور وسمعت قائل يقول: هذا  1الل ُه...﴾

ب كنت اإلمام فاتبعيه، فحاولت اللحاق به لكن كان يذهب بعيدًا عني، لكني رغم التع
أحاول وأنادي وفجأة توقف عند روضة خضراء وابتسم، ثم استيقظت ... ما تفسير 

 ذلك ؟

 اليمن –المرسلة: منال 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

نك وصلت إلى المهدي من آل محمد الذي الرؤيا واضحة وفقك اهلل لكل خير؛ وهي أ
هو نور في ظلمة هذه الدنيا، والروضة الخضراء هي الكتب والعلم الذي يظهره 
المهدي، وهو بالنسبة لك يمثل الموقع االلكتروني الذي دخلت فيه ووجدت فيه الكتب 

 .والعلم، وفقك اهلل وسددك لكل خير. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 أحمد الحسن                                                                    

 هـ 1302محرم الحرام/                                                            
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :622السؤال/ 

 .السالم عليك سيدي وموالي ورحمة اهلل وبركاته

                                                           
 . 22المائدة :  - 1
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ا في مشهد المقدسة: في البداية كان اإلمام أحمد الحسن أود تفسير رؤيا رأيتها وأن
)ع( يحمل بيده راية مكتوب بداخلها )يا من ال ُيعبد أحد سواه(، وكان بجانبه أربع 
من األنصار يحملون رايات مكتوب بداخلها )يا لثارات الحسين(، وكان يخرج من 

ات يحملون رايات وجوههم نور قوي جدًا، وكان خلفهم باقي األنصار مع األنصاري
مكتوب بداخلها )هو(، وكنا نمشي والناس من حولنا تنظر إلينا إلى أن وصلنا إلى 
الصحراء فجاء أمامنا رجل قبيح الوجه كان غاضب وهو معمم ولم أعرف من يكون، 

 .انتهت الرؤيا
 الكويت –وشكرًا. المرسلة: الزهراء 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
عالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب ال

 .تسليماً 
أسأل اهلل أن يوفقك لكل خير، رؤياك واضحة بأنكم األنصار تمث لون الحق وتشهدون 
للحق إن شاء اهلل، وتواجهون الدجال أخزاه اهلل، والذي يأتي باسم الدين ويلبس 

 .العمامة
 .هوالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركات

 أحمد الحسن                                                                  

 هـ 1302محرم الحرام/                                                          
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :621السؤال/ 

 .اللهم صلِّ على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

 .دي وموالي، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهسي

أنا من أنصاركم وتابعين لكم بفضل اهلل ورحمته. يا موالي، أنتم نور اهلل في أرضه 
من أصالب النور وكالمكم نور، أريد منكم كالمًا ليطمئن به قلبي ويضيء دربي إن 

 .شاء اهلل
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دعوتكم بأني كنت مستلقية سؤالي الثاني: إني رأيت في عالم الرؤيا قبل أن أسلم ب
على سرير على جنبي اليمين، فجأة أحسست بأن إبليس )لعنه اهلل( واقف خلفي ولكن 
ما كان باستطاعتي أن أراه، دخل يده في صدري من الخلف وأخرجها من األمام 
بشكل كنت أحس يده اللعين، كانت في يده ورقة يأمرني بأن أقرأ الورقة، كنت أرفض 

يضغط علي  بشدة و يأمرني مرارًا وتكرارًا، وكل مرة كنت أرفض أن بشدة لكنه كان 
أقرأ الورقة ثم بدأت بقراءة آيات من القرآن الكريم، فجأة أخرج يده وذهب كل هذا وأنا 

 لم أر وجهه، هل تفضلتم علي  بتفسير هذه الرؤيا ؟
 .ضونموالي، أسألكم الدعاء بثبات قلبي وذريتي على دين محمد وآل محمد كما تر 

 ( .لو سمحتم أريد جواب من اإلمام )ع
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 .اللهم صل  على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليمًا كثيراً 
 اإلمارات –المرسلة: ناصرة آل محمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
األئمة والمهديين وسلم  والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد

 .تسليماً 
أسأل اهلل أن يوفقك لكل خير، الرؤيا واضحة وهي أن  إبليس أخزاه اهلل حاول إبعادك 
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 

واإلشكاالت الباطلة، ولكنك قرأت الحق وعلم الحق وهو العلم في هذه  بالشبهات
الدعوة ووصية رسول اهلل )ص( وقد أراك اهلل في الرؤيا أنه قرآن أي مثل القرآن 
بمعنى أنه هدى لك وحصن يحصنك من إبليس وجنده من اإلنس والجن وشبهاتهم، 

 .وفقك اهلل وسدد خطاك
 .اتهوالسالم عليكم ورحمة اهلل وبرك

 أحمد الحسن                                                                 
 هـ 1302محرم الحرام/                                                            
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 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :624السؤال/ 

 .م اهلل خيراألستاذ الفاضل، لدي  رؤيا ومحتاج لتفسير شافي جزاك
حلمت بأني مريض وال أستطيع الكالم وال التحرك، فبعدها أخذوني أصدقائي إلى 
الطبيب وعندما وصلت إلى مكان جلست بصالة االنتظار وانتظرت كثيرًا، وبعدها 
قالوا: تفضل اصعد للطابق الثاني، وعندما صعدت وجدت الدكتور وهو أسمر الوجه 

نما كانت صالة كبيرة ويوجد فيها مقام ملتحي والبس دشداشة ولم تكن عيا دة طبيب وا 
ألحد الصالحين، وبعد دقائق خرج من المقام حصان أبيض فتفاجأت وسألت 
الطبيب، قال: هذا الحصان كان بالمقام، وبعدها قال الطبيب: سوف أضربك إبرة 
لكي تتكلم وتمشي وتتعافى من المرض، فأنا قلت: إني أخاف من اإلبرة، فتبسم 

سوف أعطيك حبوبًا، وأنا كنت ال أستطيع الكالم وال المشي وبعدها تكلمت  وقال:
ومشيت وذهبت إلى البيت، وفي الطريق تذكرت أصدقائي فرجعت وقلت لهم: كم 
هي معاينة الطبيب ؟ قالوا: خمسين كرونه، فتفاجأت؛ ألن المعروف هنا بالسويد أقل 

 –ين. المرسل: حسين الموسوي شيء خمسمائة، وبعدها ذهبت والحمد هلل رب العالم
  السويد

 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 أي مريض روحيًا؛ أي أنك لم تكن على 
فك بدعوة الحق دعوة المهدي، الهدى، وأصدقاؤك أخذوك للطبيب أي شخص عرَّ 

والدواء هو العلم والمعرفة، والمستشفى أو المقام الذي رأيته هو موقع من مواقع 
الدعوة أو غرفة )البالتوك(، والحصان هو إنسان، ونتيجة الرؤيا أنك شفيت أي أنك 
 .إن شاء اهلل تهتدي إلى دعوة الحق وتنصر المهدي، وفقك اهلل وسدد خطاك

 .م ورحمة اهلل وبركاتهوالسالم عليك
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 أحمد الحسن                                                                 
 هـ 1302محرم الحرام/                                                            

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :623السؤال/ 
 .الطاهرينوصلى اهلل على خير خلقه محمد وآله الطيبين 

في يوم من األيام صليت قليل من صالة الليل وقرأت سورة البقرة ودعوت بدعاء 
ذا بي أرى في  اإلمام الحسن )ع(، ثم صليت نافلة الفجر والصبح وذهبت للنوم وا 
منامي شخصًا يضع عمامته على رأسه ويحوق رقبته، فسألته: أأنت المهدي ؟ فقال 

اشهد، فشهدت على الفور، وتقدم فجلس أمامي لي: نعم أنا المهدي، ثم قال لي، 
وجلست وراءه أتلو سورة البقرة، وأثناء تالوتي اشتبهت علي  بعض اآليات فوقفت 
عندها أكررها ولم اهتد إليها إلى أن التفت إلي  اإلمام سالم اهلل عليه من جهة اليسار 

كم ورحمة اهلل التفاتة قصيرة فاستحضرت اآلية، وهناك فقت من منامي، والسالم علي
 .وبركاته

وافوني بالتفسير جازاكم اهلل عني خيرًا، والصالة والسالم على نبينا نبي الرحمة وعلى 
 .آله الطيبين الطاهرين األئمة والمهديين

 المغرب –والسالم. المرسل: أبو عبد الجبار 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

د وآل محمد األئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محم
 .تسليماً 

وفقك اهلل لكل خير، أسأل اهلل لك خير الخير رضاه سبحانه والجنة، وأن يجنبك اهلل 
 .شر الشر سخطه والنار

معنى رؤياك أنك تهتدي إلى الحق بفضل اهلل عليك وتكون من أنصار المهدي إن 
هت عليك فهي آية الكرسي، وأسأل شاء اهلل، وأما اآليات من سورة البقرة التي اشتب

 .اهلل أن يوفقك ويسدد خطاك
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 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                 

 هـ 1302محرم الحرام/                                                           
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :662السؤال/ 

 .اللهم صل  على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليمًا كثيراً 
 .سيدي وموالي يماني آل محمد، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

قبل أشهر انتقل إلى رحمة اهلل الوالد )رحمه اهلل(، وهو على فراش الموت طرحت 
ه سيئة جدًا لكنه رغم ذلك كان يستمع لي ويقول: عليه الدعوة المباركة وكانت حالت

هذا هو الحق، هذا هو الحق، والحمد هلل آمن بدعوة الحق واغتسل غسل التوبة، 
وبعد يومين انتقل إلى رحمة اهلل، وبعد وفاته أصبحنا نراه في عالم الرؤيا كثيرًا، منها: 

جموعة من األنصار، رأيت أننا جالسين على سفرة طعام السيد أحمد )ع( والوالد وم
سأل الوالد اإلمام أحمد )ع( سؤااًل فقال السيد )ع(: العياذ باهلل ليس كما فهمت بل 
أوحى ربك إلى الجبل فقال له اكتب كذا وكذا، فقال الوالد: سيدنا، أنت جبل اهلل وأنا 
جبل علي ابن أبي طالب، فضحك األنصار وقال الوالد: سيدنا، تتصور جبل علي 

ب بيننا وأنا ال أنصره، واهلل هذا لن يكون، وكان يقصد السيد أحمد )ع( بن أبي طال
 ( .بجبل علي )ع

ممكن تفسر لنا الرؤيا حفظكم اهلل وجعلنا من خدامكم وأنصاركم بحق محمد وآل  
 محمد؟

وفي رؤيا أخرى رأيت كأني أزور قبر الوالد ولكن قبر الوالد كأنه مزار ومقام الناس 
تكتب طلبها وترميه على القبر وفي نفسي أقول إن استجابة  تزوره، وكانت امرأة

الطلب هذا بفضل اإلمام أحمد )ع(، وكان عمي بجانب القبر يبكي ويقول: آني 
 .اشلون بيه. وكان خايف من الموت

معذرة إلى ولي اهلل أطلنا عليكم تفضل علينا وتصدق علينا بالدعاء والمغفرة جزاك اهلل 
 .كم بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين األئمة والمهديينخير الجزاء، وحشرنا مع
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. المرسل: هالل السويفي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

لذي منَّ على أبيك بنعمة اإليمان وتوفاه وختم له وفقك اهلل لكل خير، والحمد هلل ا
لى خير بفضل اهلل  على خير، والرؤيا هي مبشرة لكم إن شاء اهلل بأنه في خير وا 

 .وبفضل إيمانه بالحق وبالمهدي، والحمد هلل رب العالمين
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                              

 هـ 1302محرم الحرام/                                                         

سيدي، رأيت في المنام أني استمتع بأخت أحد من السادة  :627السؤال/ 
المعروفين وكان السيد واقف معنا، ما تفسيرك لما حدث أرجو من اإلمام اليماني أن 
 .يفسر الحلم

 ك اهلل. المرسل: مصطفىوفق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
وفقك اهلل لخير اآلخرة والدنيا، هذه الرؤيا تأويلها أنك تنتفع منفعة مادية من جهة هذا 

 .السيد
 .تهوالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركا

 أحمد الحسن                                                                

 هـ 1302محرم الحرام/                                                          
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 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :628السؤال/ 
ألخ أبو زينب وأنا أرى بعد متابعتي لبرنامج كلمة سواء مع األستاذ عبد العال وا

شخصًا في منامي بعدة طرق وبنفس الوجه، وهو يقول لي: أنا اإلمام أحمد الحسن، 
وأنا ال أصدقه؛ ألنني ال أعرف وجهه، فماذا أفعل باهلل عليكم ؟ المرسل: أبو عمر 

 العراق –الكردي 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقك اهلل، هذه الرؤيا من رحمة اهلل بك، وهي ضوء هداية لمع لك فالمفروض بك أن 
تتقدم خطوة إلى الحق الذي ظهر لك، ليتفضل اهلل عليك ويزيدك هدى، هو وليي 

 .وهو يتولى الصالحين
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                               

 هـ 1302محرم الحرام/                                                         

الرَّْحمِن الرَِّحيِم ، ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم ﴿اْلَحْمُد لل ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن  :629السؤال/ 
يَّاَك َنْسَتِعيُن  ، َيْوِم الدِّينِ  َماِلكِ  ، َراَط الُمسَتِقيَم  ،ِإيَّاَك َنْعُبُد واِ  ِصَراَط الَِّذيَن  ،اهِدَنا الصِّ

الِّيَن﴾  .صدق اهلل العلي العظيم 1َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّ
 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

م بالدعوة اليمانية المباركة، علمًا بأن كانت هناك خالفات بيني كان المنام قبل العل
 .وبين زوجتي تقريبًا يومياً 

رأت زوجتي بالمنام بأنها تصعد السلم وكان السلم من خشب لونه بني وكان يكاد أن 
يسقط، وكنت أنا فوق قطعة أرض مسطحة في الفضاء وكل جسدي ال يظهر فيه 

فقط من أسفلها، وكنت أناديها لتصعد فكانت مترددة شيئًا عدا يدي اليمنى وقدماي 
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تصعد أو تنزل، وكان ثيابها من األعلى بلون األسود وباألسفل أبيض، وتشهر بالحلم 
بأنها تريد أن تصعد ولكن هناك أصوات تظهر حواليها تقول لها ال تذهبي أو ال 

اك تصعدي، وبعضهم يقول ال تسمعين كالمه وتصعدين، وكانت تشعر بأن هن
أشخاص بجانبي، وكانت تشعر بأن هؤالء األشخاص تعرفهم جيدًا وهم من النساء، 
وكلما كانت تصعد خطوة واحده ترى الخطوة السابقة قد سقطت وال يمكنها النزول، 
وكنت أنا أشجعها بأن تصعد، وعندما اقتربت بالوصول لألعلى كاد الدرج أن ينهار 

أني أردت أن اربط الحبل؛ ألنها تأخرت وكانت فرميت حباًل ألمسكها بالحبل، علمًا ب
هناك صوت امرأة واحدة صرخت فقالت لي: ال تربط الحبل بالسلم وتذهب لكي 
 .تصعد براحتها، ثم مسكت الحبل فصعدت الحبل قلياًل ثم أفقت من النوم

ن شاء اهلل يكون هذا الحلم خيرًا، وأعوذ باهلل من كلمة  ولك جزيل الشكر واالحترام وا 
 .نا عني وعن زوجتي ومن شر النفس األمارة بالسوءاأل

 .وعليك السالم ورحمة اهلل وبركاته
 الكويت –وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. المرسل: أحمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
وفقكم اهلل لكل خير، هي رؤيا مبشرة لها من اهلل بأنك عرفت طريق الحق وأنها تتبعك 
بارتقاء السلم ومعرفة الحق، ولكن هناك شياطين من اإلنس والجن تحاول منعها أثناء 
ارتقائها ومعرفتها الحق، أسأل اهلل لكم معرفة الحق وأن يزيدكم اهلل من فضله، وأن 

 .اآلخرة والدنيا، هو وليي وهو يتولى الصالحينيصلح حالكم لما فيه خير 

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                           

 هـ 1302محرم الحرام/                                                      
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 .من اتبع الهدى السالم عليكم وعلى كل :610السؤال/ 
أما بعد .. فقد رأيت في المنام أنه عندي فقاسة وبها الكثير الكثير من بيض الدجاج، 
وهناك بيضة واحدة ضخمة وكبيرة جدًا قد وضعتها في أول رف في الفقاسة لوحدها 

أن هذه البيضة أنا وضعتها منذ زمن بعيد فأصبحت تكبر  -في الحلم  -وكنت أعلم 
ذ هي تفقس ويخرج منها حتى أصبحت بهذا ا لحجم الضخم، وأنا أنظر إليها وا 

صوص منظره رائع وجميل وشبه لي كأنه صوص ديك وليس دجاجة، وأعجبني جدًا 
وأمسكته وصرت أدور به حول الفقاسة، وعندها أتاني شاب وقال لي: كل هذا التعب 

ذ ا جميع وهذا الجهد على صوص واحد؟ استأت قلياًل وبعدها نظرت إلى الفقاسة وا 
البيض يفقس وبدأت الصيصان مثل ما يقولون تنعف نعف داخل الفقاسة وبدأت 
تقفز وكلها نفس الشكل، ال أستطيع أن أحصي لها عددًا أعدادها كبيرة جدًا فابتسمت 

 .وفرحت جدًا وقلت للشاب: تعال وانظر إلى الصيصان
اج وال صيصان، ال أعرف ما تفسيرها ! علمًا بأني ال أملك فقاسة وليس عندي دج

نما كان عندي دجاج وصيصان قبل سنوات  .وا 
ن كان  أرجو منكم إن كان تفسيرها سيئًا أن تكتبوا في اإلجابة ال تخف واتق اهلل، وا 

 .تفسيرها جيدًا فاكتبه من بعد أمرك سيدي
ياكم لما فيه الخير. المرسل: خالد   البحرين –وأرجو من اهلل أن يوفقنا وا 

 لرحمن الرحيمبسم اهلل ا الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
وفقك اهلل لكل خير، هذه الرؤيا هي مبشرة لك إن شاء اهلل، وأسأل اهلل لك حسن 
لى اتباع الحق، وأن يبارك فيك ويجعلك هاديًا لغيرك  العاقبة وأن يهديك إلى الحق وا 

 .إلى الحق، هو وليي وهو يتولى الصالحينمن الناس 
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                               
 ه 1302محرم الحرام/                                                          
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سنة كأنه في باب  12نصار رأى رؤيا قبل شقيقي حاليًا من األ :611السؤال/  
مسجد خرج منه نور فأضاء المسجد وخرج من منافذ المسجد النور، فاندهش وقال: 
ما هذا، وجاء له الرد: أنتم من آل يس، وبعد فترة تكرر المنام بصوت أن قلتك أنت 

رب وآية الشفاء، فما هو تعبير الرؤيا، علمًا نحن منقطعين من جذر الرابع ما يقا
 –سنة عن عمومتنا، فما هو تعبيرها أيدكم اهلل بنصره. المرسل: علي العراقي  133
 . العراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .تسليماً 
آل يس تنطبق في آخر وفقكم اهلل لكل خير، وأسأل اهلل لكم خير اآلخرة والدنيا، 

الزمان على من ينصرون دعوة الحق؛ وهم أصحاب المهدي، أسأل اهلل ألخيك الخير 
وأن يوفقه لإلخالص وأن يجعله ممن يهدي بهم خلقه، هو وليي وهو يتولى 

 .الصالحين
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                             

 هـ 1302محرم الحرام/                                                         

في المنام وكأني أصلي مع حشد من الناس ولكني وصلت ولم  :612السؤال/ 
أجد مكانًا، فدفعت أحد الحاضرين ووقفت ثم زاحمني آخر، وبين الناس عمي وهو 

لمكبر لإلمام الصالة ال يذكر أو يكبر ألعمال شيخ حوزوي وفجأة بدأ الشخص ا
الصالة وبدأ الناس يتخبطون وأنا أحاول أن أنبههم من خالل التكبير أثناء الصالة 
لكي يصلوا صالة صحيحة دون جدوى، وكأن الصالة قرب جسر والمكان أشبه 

 .بجسر مدينة السماوة، أفيدونا أثابكم اهلل
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صريحة عليه، وهو ما رأي السيد حفظه اهلل بسيد الموضوع الثاني: وأرجو اإلجابة ال
علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وبشير الباكستاني وأحمد وعلي البغدادي هؤالء 

 حصرًا ؟
 العراق –ودمتم للمذهب. المرسل: أمير 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
مهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة وال

 .تسليماً 
وفقك اهلل، هذه الرؤيا صريحة وهي تبين لك حقيقة الصالة اآلن مع فقهاء آخر 
الزمان؛ وهي أن صالتهم ليس فيها تكبير أو ذكر، أي أن صالتهم باطلة وال يقبلها 
اهلل؛ ألنهم ملتوون على خليفة اهلل، وكونك بدأت تنبههم فإن شاء اهلل يتفضل اهلل 

 .إلى الحق واتباع دعوة الحق وتكون من الدعاة إلى الحقعليك ويهديك 
وأما من سألت عنهم فجميعهم مدعوون لإليمان بهذه الدعوة وهي دعوة الحق 

 .(والملتوي عليها فهو من أهل النار كما قال اإلمام الباقر )ع
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                            

 هـ 1302محرم الحرام/                                                       

لي )ع( مضروب على رأسه وعن رأيت في المنام أن اإلمام ع :611السؤال/ 
 .ويساره اإلمامان الحسن والحسين وهو ماسك رأسه وقال لي: إن هذا ال يهمنييمينه

 العراق –إلبراهيمي المرسل: سالم ا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

إن شاء اهلل تكون رؤيتك خيرًا لك وبيانًا وتعريفًا لك بالحق، فالمراد في الرؤيا هو 
المهدي أو المهدي األول، اإلمام علي )ع( في هذا الزمان أي وصي اإلمام 
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ومضروب على رأسه أمر قد بي نته في خطاب الحج قبل سنوات، ويمكنك مراجعة 
 .الخطاب واستماعه، وفقك اهلل لكل خير ولمعرفة الحق ونصرته

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                           

 هـ 1302محرم الحرام/                                                      

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :614السؤال/ 
والحمد هلل رب العالمين، والصالة على المبعوث رحمة للعالمين رسول اهلل أبي القاسم 

 .محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
ان قد تجمع فيه رجال يرتدون السواد منذ فترة رأيت في عالم الرؤيا بأني في مك

ومعهم نساء يرتدين الحجاب على أحسن ما يرى اإلنسان المسلم، وبعدها حضر سيد 
مهيب ومعه حرمه وعليها من الهيبة والوقار ما يشد الناظر، فتكلم معنا السيد ثم 
قال: انظروا خلفكم، فإذا بطائرة سوداء مهيبة وكبيرة، وقال لنا السيد: اصعدوا، 
فصعدنا الطائرة، طارت الطائرة وأخذ السيد يشرح لنا مواصفات الطائرة، وبعد قليل 
اقتربت منا ثالث طائرات عرفنا نحن الركاب أنها إسرائيلية، فقال السيد: ال تخافوا لن 
تصيبنا إن شاء اهلل، بعدها أطلقت علينا الطائرات صواريخ لكن لم تصبنا، وبعدها 

كان كأنه الجنة، عيون وينابيع ومراع ومساكن، فإذا اختفت الطائرات وهبطنا بم
بإنسان يلقي لي كمية هائلة من األسماك وقال لي: خذ هي لك، وبعدها ذهبت 
 .لمنزلي الذي عرفته لكن ال أعرف كيف طرقت الباب، فتح الباب ثم انتهت الرؤيا

لفرج، قد حدثت لي عدة حوادث غيبية جعلتني منزوي عن الناس شارد الفكر منتظر ا
آخر األحداث كان في رمضان وبالتحديد أواخر األيام حدث شيء هز كياني وقد 
أخبرت بعض المؤمنين في كربالء عن ما حدث فعلمت منهم بأن الحادثة حدثت مع 
غيري كذلك، لذلك وبعد التوكل على اهلل والصالة على رسول اهلل وآل بيته الطيبين 

 .كم ورحمة اهلل وبركاتهالطاهرين نويت مراسلتكم، والسالم علي
 فهل تستطيعون أن تخبروني عن الحدث األخير ليطمئن قلبي ؟
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 السويد –المرسل: خلدون الباقر 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

شرك اهلل بظهور الحق وظهور مهدي آل وفقك اهلل لكل خير، في هذه الرؤيا يب
محمد، وهو يدعوك إلى الحق أسأل اهلل لك االلتحاق بدعوة الحق وأن تنصر الحق، 
والطائرة تمثل الفرج وهي إن شاء اهلل تصل إلى الهدف رغم محاوالت أعداء اهلل أن 

 .يطفئوا نور اهلل ولكن اهلل سيتم نوره وهو أرحم الراحمين

ك على إتباع الحق فهو غير صحيح وفقك اهلل، فاإليمان البد أن وأما طلبك لما يقهر 
يكون فيه شيء من الغيب وقد قدم اهلل لك دلياًل غيبيًا بالرؤيا، فعليك أن تتقدم خطوة 
إلى الحق ليزيدك اهلل من فضله ويمن  عليك بما تطمئن به، وال يمكن أن تلغى 

ديًا مئة بالمائة وهذا قهر على مساحة الغيب ابتداًء؛ ألن عندها يكون تصديقًا ما
اإليمان، وهذا ال يفرق عن إيمان فرعون عندما جاءت المعجزة القاهرة ولم يقبل اهلل 

 .إيمانه

قال تعالى: ﴿َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغيًا َوَعْدوًا َحتَّى ِإَذا 
 ،َرُق َقاَل آَمنُت َأنَُّه ال ِإِلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئيَل َوَأَنْا ِمَن اْلُمْسِلِميَن َأْدَرَكُه اْلغَ 

يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك  ،آآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن  َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ
نَّ َكِثيراً   . 1مَِّن النَّاِس َعْن آَياِتَنا َلَغاِفُلوَن﴾ آَيًة َواِ 

ويمكنك قراءة تفسير هذه اآليات في كتاب تفسير آية من سورة يونس، وهو منشور 
في موقع أنصار اإلمام المهدي؛ لعل اهلل ينفعك بها، وفقك اهلل وسدد خطاك لما 

 .يرضيه سبحانه
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 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                             

 هـ 1302محرم الحرام/                                                       

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :613السؤال/ 
 .اللهم صل  على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم

 ..السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
خائفة ومحتارة في أمر السيد أحمد الحسن )ع(، وعندما أرشدني وهداية من اهلل كنت 

لي أن أصل إلى حقيقة األمر وحقيقة الموضوع أحد من أنصاركم جعلني أتطلع إلى 
األمر عندها كرهت الدنيا بما رحبت، وكانت لي عالقة كبيرة بين العلماء كنت أحب 

قة األمر احتارت نفسي وضللت الطريق أن استمع إلى أقوالهم، وعندما عرفت حقي
وأحسست أني ضائعة في هذا الكون الفظيع، ولكن تمسكي بأهل البيت )ع( يوصلني 
إلى حقيقة األمر، وعندها كانت نيتي أني أصوم بعد رمضان وأصلي صالة 
االستغاثة ولكني جاءني خوف كبير فجعلت أفكاري ال تتوقف وجعلت أفكر في أمر 

بين نفسي لو كان أهلي يعلمون لقتلوني؛ ألنه عندهم إني أتمرد  السيد وكنت خائفة
على العلماء، وجعلت أفكاري تراوحني وكيف لي بأن أتزوج شخص وهو مع العلماء 
ولكن يعوق حركتي مع السيد، فاحتارت نفسي بكل الطرق ولم أكن أريد شيئًا سوى 

رأيت في الرؤيا أن أصل إلى حقيقة الموضوع وأن تطمئن نفسي، وعندها نمت، و 
بأني أهلي في جهة ورأيت السيد أحمد الحسن ولم أَر وجهه ومعه جماعة كثيرة وكان 
مع أهلي ناس ما أعرفهم وما ميزتهم، وكنت في الوسط وكنت خائفة خوفًا كبيرًا بين 
أهلي وبين أن التحق بالسيد، وعندها من بعد الخوف رأيت اإلمام المهدي )عجل اهلل 

م لم أتذكره حاليًا غاب عن ذاكرتي فاطمأنت نفسي اطمئنانًا كبيرًا، فرجه( تكلم بكال
وعرفت بأني على حق وذهبت مع السيد أحمد الحسن )ع(، وعندما ذهبت معهم 
تمنيت أن أهلي معي ولكن لم يكونوا معي وكنت خائفة عليهم ولكن اطمأنت نفسي 

 .عندما كنت مع أنصار السيد
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الثة أيام وال صليت صالة االستغاثة بفاطمة الزهراء مالحظة: علمًا بأني لم أصوم ث
 . ))عليها السالم

 هل اآلن أنا أصبحت من أنصاركم أو مواليكم مع اإلمام المهدي )عجل اهلل فرجه( ؟
أسأل اهلل أن يرزقني بعاًل من أنصار صاحب العصر والزمان وذرية صالحة تنصر 

الحق ما أحييتني وأحي حياة محمد  اإلمام المهدي )عجل اهلل فرجه( وأن يثبتني على
 .وآل محمد وأموت ممات محمد وآل محمد

نسأل اهلل الهداية أن نصل إلى حقيقة الموضوع ويثبتني مع أنصار اإلمام المهدي 
)عجل اهلل فرجه(، نسألكم الدعاء أمانة، ودمتم برعاية بقية اهلل األعظم الحجة بن 

 البحرين –المرسلة: حزن فاطمة الحسن المهدي المنتظر )عجل اهلل فرجه(. 
 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 الذي منَّ عليك بهذه الرؤيا، ورزقك اإليمان بالحق 
الحق، أسأل اهلل أن يزيدك من فضله وأن  واتباع الحق في زمن عز فيه من ينصرون

 .يثبتك على الحق، هو وليي وهو يتولى الصالحين
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                               
 هـ 1302ام/ محرم الحر                                                          

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :616السؤال/ 
 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 .اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 
ن شاء اهلل خير: حلمت أنني أحضر سفرة اإلمام الحسين  أريد تفسير رؤياي سيدي وا 

لكثير من المأكوالت ومن بينها )ع( وكان المكان مزدحم جدًا من الناس ويوجد ا
اللقيمات والرز واللحم المشوي والبطاطا والكثير الكثير، وعندما قدموا لي األكل يدي 
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لم تأخذ سوى لحمة مشوية، وكأن أختي اتصلت بي لتسألني عن مكاني فقلُت لها 
إنني بسفرة سيدي وموالي أبا عبد اهلل، وبعدها جلسُت من نومي، والحمد هلل رب 

 .لمينالعا
 فما هو تفسير رؤياي سيدي ؟

 السعودية –تحياتي واحترامي لشخصكم. المرسلة: عبير 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

البيت )ع( أي الطعام هو العلم والمعرفة، وسفرة اإلمام الحسين )ع( أي علم أهل 
إنك تشاركين في نشر العلم الذي جاء به المهدي األول، والحسين في هذا الزمان هو 
من يمثل الحسين )ع(، وهو المهدي األول من آل محمد )ع(. هنيئًا لك بهذه الرؤيا 

 .وأسأل اهلل لك الثبات على الحق
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                            

 هـ 1302محرم الحرام/                                                      

في الرؤيا .. كنت أريد أن أزور أهل البيت )ع(، دخلت زرت  :617السؤال/ 
ضريح ما كنت أعرفه من هو، فسألت وأنا أطوف أحد الموجودين فقال لي: تزورين 
وال تعرفين من هو؟! ال ال أعرف، فقال لي: هذا ضريح السيدة فاطمة الزهراء )عليها 
السالم(، زرت وأكملت الزيارة وخرجت خارجًا وكان ال يوجد سياج للصحن، وكانوا 
ناس البسين مالبس سود نساء ورجال يطبخون أكل للزوار، وقالوا لي: إذا كانت 

وط الكدر وطلب حاجة، ما هو تفسيرها لديِك طلب حاجة اطلبي حاجتك، وقمت أخ
 ولكم ألف تحية ؟
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في شهر رمضان هذه السنة أديت أعمال ليلة القدر المباركة في آخر ليلة القدر ليلة 
، الرؤيا .. كأنه واقفة في مكان عام وكان كأنه يوجد مناسبة أو توزيع جوائز 20

 وقال لي  على الناس وسمعت صوت رجل لم أَر وجهه نادى باسمي بصوت عال
لى هنا انتهت  بأنك فزِت بتكت أو بطاقة سفر إلى بيت اهلل الحرام حجة وعمرة، وا 

 .الرؤيا
الرؤيا الثانية: في رمضان السنة التي مضت كأني واقفة في باب وأمامي ثالثة 

 درجات كأنه أريد أنزل أدخل إلى الكعبة الشريفة مع الناس التي كانت تطوف.
 .وانتهت الرؤيا 

 استراليا –هلل خيرًا سيدي وحفظك. المرسلة: بشرى وجزاك ا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقك اهلل لكل خير، رؤياك األولى بزيارة فاطمة )عليها السالم( هي تعريف لك بأن 
)عليها السالم( قد كشف للناس وُعِرَف موضعه، وهذا أمر قد ضريح فاطمة الزهراء 

بيَّنته قبل سنوات، وقد بينت مكان ضريح فاطمة الزهراء )عليها السالم، وكونك زرت 
ن شاء اهلل توفقين لنصرة الحق واتباع الحق  القبر إن شاء اهلل هو بشرى خير لك، وا 

 .الذي جاءت به هذه الدعوة وفقك اهلل
ية بأنك فزت ببطاقة سفر للحج تعني إن شاء اهلل بشرى لك باتباع هذه ورؤياك الثان

 .الدعوة وهي دعوة الحق، فالحج هو اتباع خليفة اهلل في أرضه
وأما رؤياك أنك تريدين دخول الكعبة فمعناها أنك تريدين اإليمان بخليفة اهلل في 

ي يدعوكم إلى الحق أرضه فهو الكعبة الحقيقية كما بيَّن األئمة )ع(، وهو اآلن الذ
 .واتباع الحق، أسأل اهلل لكم اتباع الحق ونصرته والثبات على الحق

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                                 
 هـ 1302ام/ محرم الحر                                                         



99 

 

 
 .السالم عليكم سيدي وموالي اإلمام أحمد الحسن :618السؤال/ 

 .اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 
هـ أني جالس ومعي أخوي وعمي وقلت  1301/ 13/ 13رأيت يوم الخميس الموافق 

الوا: أغلب األنبياء لهم: إن أرض دولة الكويت ال يوجد فيها أنبياء، فضحكوا علي  وق
 في دولة الكويت، ما تفسير ذلك ؟

 السعودية –مشكورين على تفضلكم سيدي وموالي. المرسل: عدنان 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

ن شاء اهلل يكون فيهم معنى الرؤيا أن الكويت فيها من أنصا ر اإلمام المهدي )ع(، وا 
 .بعض أصحاب اإلمام المهدي، واهلل ولي التوفيق، هو وليي وهو يتولى الصالحين

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن                                                               

 هـ 1302محرم الحرام/                                                         

 الجزء السابعكتاب )الجواب المنير عبر االثير( 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :811السؤال/ 
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآله األئمة والمهديين وسلم 

 تسليمًا.
صلى اهلل قائم آل محمد )الحمد هلل الذي فتح لنا إخوتنا هذا الباب القريب إلى 

 ( وجزاهم اهلل خير جزاء المحسنين.عليه وآله
رأيت أعوذ باهلل من األنا وكأني حامل لبن لمجموعة من األشخاص ال أذكر هل 
هم من األنصار أم ال فأعطيت اللبن ألحدهم كي يفرغه في إنائه اإلناء عبارة عن 
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عه على األرض فأصريت أن )بوتل( فأخذ الشخص يفرغ اللبن في إنائه وكأنه يضي
أفرغه له بنفسي فأفرغت له اللبن وكان من المفروض أن يعطوني ثمنه الثمن المقدر 

درهم فأخذوا  يماطلون ويجروني ألحاديث جانبية قصده أن أنسى أمر الثمن  22
ذا بي أجد فقط )  2وأروح لكن أصريت فأخذت منهم الثمن وذهبت ففتحت يدي وا 

درهم على األرض فالتقطتها  23ي فوجدته الورقة مال دراهم( بحثت عن الباق
إلى حائط شيئًا ما عاٍل فأردت أن  23وذهبت. المرة الثانية طارت مني الورقة مال 

أتسلق الحائط وكان وقت مطر والحائط كأنه هاري كلما أضع يدي بجانب تنزلق 
ها طالء فأضع األخرى حتى التقطت الورقة فلما نزلت من الحائط وجدت ثيابي في

 أصفر، وانتهت الرؤيا والحمد هلل.
  المغرب –المرسل: خادمكم شفيق                                              

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليمًا.
صل عليها من المؤمنين وممن يبحثون عن الحق اللبن علم وثمنه أي حسنات تح

حيث إنك نفعتهم بنقل هذا العلم لهم أو سهلت نقله لهم وتحصيلهم له، وأم ا أن المال 
حصلت عليه بصعوبة فمعنى هذا إنك ربما الحقت عملك الحسن بشيء من المن 
لم واألذى وكان هذا التقصير منك سيتسبب بنقص أجرك وحسناتك، ولكن اهلل رحمك ف

ينقص من أجرك شيئًا، وأم ا أن  جزءًا من المال سقط منك أو طار فهو تعبير عن 
نفس األمر األول أي ذهاب الجزء األكبر من حسناتك والتقاطك لها بصعوبة، أي 
رجوعها لك بسبب كأن يكون محاربة نفسك وحملها على ما تكره وهو قبول رأي 

 مخالف لرأيك أو اعتذارك عن الخطأ.
لون في ثيابك فهو نتيجة حتمية للخطأ واالعتذار منه، فاألفضل أن تتجنب وأم ا ال

ن أخطأوا هم بحقك فال تخطأ  ن كان بسيطًا، بل حتى وا  الخطأ مع اآلخرين حتى وا 
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أنت بحقهم لكي ال تعتذر وتتلطخ ثيابك، قابل المسيء لك باإلحسان وعامل الناس 
حسان يرحمك اهلل ﴿َيا َأيَُّها الَِّذي  . 1َن آَمُنوْا اَل تُْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنِّ َواألَذى﴾برفق وا 

 
 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :814السؤال/ 

 والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد وآله األئمة والمهديين وسلم تسليمًا.
 صلى اهللالحمد هلل الذي فتح لنا إخوتنا هذا الباب القريب إلى قائم آل محمد )

 (، وجزاهم اهلل خير جزاء المحسنين.عليه وآله
رأيت وكأني حامل خبز من النوع الجيد عندنا الذي يخبز بالبيت نسميه )بطبوط 
بالمغرب( حامله إلى جماعة في لحظة أخذت الجماعة يشمروني بالحجارة ففررت 
منهم ودخلت إلى بيت بسيط وجدت فيه شخص أسمر وطويل القامة )جاني في بالي 

خالي واسمه محمد( فوجدت الشخص كاعد على األرض وأمامه مائدة صغيرة  أنه
بسيطة وكأنه يتهيئ للغذاء فوضعت له الخبز عل المائدة فابتسم إلي، والحمد هلل 

 وحده. 
 استغفر اهلل إن كنت نسيت شيء أو أخطأت في النقل.

 المغرب - المرسل: خادمكم شفيق                                             
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

الخبز شهادة في سبيل اهلل، فأنت تحمل هذه الشهادة إلى الناس وتطلب منهم أن 
ي سجل الحياة األبدية، يشهدوا للحق ليكونوا بالنتيجة أحياء عند ربهم يرزقون ويكتبوا ف

والظاهر أنك حملت هذه الشهادة إلى أشخاص ليسوا أهاًل لها بل هم ربما من 
األموات في اآلخرة الذين لم تكتب أسماؤهم في سجل الحياة وليسوا أهاًل أن يشهدوا 

                                                           
 . 263البقرة :  - 1

 أحمد الحسن
 1300ربيع الثاني/ 
 هـ
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للحق ولدين اهلل ولخليفة اهلل، أم ا الشخص الذي حملت له الخبز ووضعته على مائدته 
أيضًا شخص ستحمل له شهادة الحق ويقبلها إن شاء اهلل ويكتبه اهلل في  وتقبله فهو

 سجل الحياة ويكون من الشهداء األحياء عند ربهم يرزقون.
 
 

 سالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته  :813السؤال/ 
 اللهم صلي على محمد وآِل محمد األئمة والمهديين جميعًا وسلم تسليمًا كثيرًا. 

مام أحمد ابن الحسن؛ لقد كتبت لك من تقريبًا ثالث شهور عن سيدي وموالي اإل
رؤيا رأيتها في منامي ولكن لألسف لم يأتيني أي جواب إلى اآلن. وكنت أطلب 
تفسير للرؤيا ألني كنت حائر في تلك الرؤيا. سأقول الرؤيا للمرة ثانية وآمل أن 

 تجيبوني عليها.
بًا أي من نفس يوم التي شاهدت أنا من الموالين لدعوتك من ثالث شهور تقري

الرؤيا بصدفة دخلت إلى غرفكم في البالتوك وسمعت عن هذي دعوة فصدقتها على 
طول، ولكن في نفس اليوم شفت رؤيا بحشرات غريبة سوداء متجمعة كالنحل تطير 
صوب أذوني تلسعها وتثقبها ولما رحت حق المنظرة عشان أشوف نفسي لقيت بحرق 

إلي ثقبتها الحشرات لي، وكأن تفسيرها إني مرتد عن اإلسالم.  من رقبتي لي أذوني
 هذي كانت المر ة األولى. 

وبعد شهر تقريبًا دخلت الغرفة البالتوك للمرة الثانية يتني رؤيا ثانية شكلي كان 
غير عن الحين كانت صورة واحد شايب كبير بالسن صوب رأسي وويهي كله جروح  

يا األولى، فارجوا منك يا موالي أن تفسر الرؤيتين لي وكان تفسيرها نفس تفسير الرؤ 
 ألني حائر واهلل.

 الكويت -المرسل: عبد العزيز
 
 
 

 أحمد الحسن
 هـ 1300ربيع الثاني/ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليمًا.
عوك لها أنصار اإلمام معنى ما كتبت إنك غير مؤمن بدعوة الحق التي يد

المهدي فهي اإلسالم، ومن ال يؤمن بها حاله هو ما وصفت به أنت نفسك فيما 
كتبت، أسأل اهلل لك أن يصلح حالك ويجنبك الكذب والكذابين وأن يهديك إلى صراطه 
المستقيم ويبعدك عن المضللين المنحرفين إن طلبت الهدى والحق وهو أرحم 

 الراحمين.
 

 
 

السالم عليكم سيدي وموالي، رأيت قبل سنين كأنني في قاعة  :816السؤال/ 
درس في كلية الهندسة وفجأة اقترب مني األستاذ وهمس في إذني فقال: سالم من 

 اإلمام المهدي عليك بالخصوص فقلت: ولماذا أنا بالذات؟ 
 ( موجود فيك،عليه السالمفقال األستاذ: سأسرك أمرًا ال تفشيه ألحد أن  المهدي )

فقلت: وهل أنا اإلمام ؟ فقال الرجل: ال تستغرب فالمهدي موجود في كل مكان فما 
 تفسير هذه الرؤيا الغريبة ؟

 العراق/ بغداد -المرسل: علي 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 
 تسليمًا.
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لك العافية وأن يرحمك برحمته، معنى )المهدي موجود فيك( أي أنك  أسأل اهلل
ستهتدي ألتباعه ومتابعته ونصرته وتطبيق ما يقول، ومعنى )المهدي موجود في كل 
مكان( أي معرفة الحق والهدى مغروسة في اإلنسان وهي في فطرته ﴿َفَأْلَهَمَها 

 . 1ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾
 
 

 
م عليكم سيدي وموالي، هل سأتشرف سيدي برؤياك يومًا، السال :817السؤال/ 

ولماذا رآني أحد األنصار كأنني خرجت من الدعوة مع أنني متمسك بها وضحيت 
 بكل شيء ألجلها؟

 العراق/ بغداد  -المرسل: علي 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

المهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة و 
 تسليمًا.

بالنسبة لطلبك رؤية أحمد الحسن، أسأل اهلل أن ييسر لنا مكانًا آمنًا من فضله 
وعددًا من المؤمنين بالحق تتحقق بهم المنعة من أعداء اهلل وصد إبليس وجنده 
المتسلطين على هذه األرض لنتمكن من إقامة الصالة بالمؤمنين والمؤمنات ولقائهم 

لناس وفضح عقائد المبطلين المنحرفين عن دين اهلل من علماء الضالل وبيان الحق ل
صلى اهلل عليه على رؤوس األشهاد كما يس ر اهلل يثرب واألنصار لرسول اهلل محمد )

( قبل هجرته ليثرب )المدينة المنورة( قضى سنوات صلى اهلل عليه وآله(، فمحمد )وآله
الشعب وفي الغار وهاجر إلى غير آمن واضطر أن يتخفى عن كفار قريش في 

الطائف، ولكن أهلها أيضًا أرادوا قتله ففر منهم وهاجر المسلمون إلى الحبشة حيث 
منحهم النجاشي بفضل اهلل عليه األمان وهكذا حتى شاء اهلل لرسوله ولإلسالم التمكين 

هم ( األوس والخزرج وفتحوا له مدينتصلى اهلل عليه وآلهوالنصر لما نصر رسول اهلل )
                                                           

 . 8الشمس :  - 1
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وأووه فيها آمنًا مطمئنًا يدعوا الناس إلى دين الحق، فظهرت حجته لكل الناس وظهر 
الحق وفضح الباطل، وهذه سنة اهلل والدنيا دار بالء وامتحان وعلى قدر المشقة 
يحصل األجر وأولى الناس بالمشقة والتعب وباألجر المترتب عليها هو خليفة اهلل في 

َثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن َقْبِلُكم مَّسَّْتُهُم أرضه ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأن  َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُكم مَّ
ُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر الل ِه َأال ِإنَّ  اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّ

﴾ يقول الرسول متى نصر اهلل؛ أي حتى يصل أمر  ، انتبه حتى 1 َنْصَر الل ِه َقِريب 
النصر إلى حافة اليأس، وحتى يكاد ينفد صبر الرسول نفسه فيطلب النصر ألنه يكاد 
ال يتمكن من المداومة على الصبر وهو في حال من التشريد والمحاربة ﴿َحتَّى ِإَذا 

ُسُل َوَظنُّوْا َأنَُّهْم َقْد ُكِذُبوْا َجاء َي َمن نََّشاء َواَل ُيَردُّ َبْأُسَنا َعِن اْسَتْيَأَس الرُّ ُهْم َنْصُرَنا َفُنجِّ
 . 2اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن﴾

وعمومًا الرساالت تبدأ بالدعوة وعندما يعلن الرسول دعوته يتمكن فترة من الزمن 
من الظهور أمام الناس ودعوتهم للحق بنفسه وعندما تستفحل دعوته ويكثر أنصارها 

دين على مناصبهم الباطلة فيمكرون ويفتون بقتل الرسول لمن يعبدونهم يخاف رجال ال
من دون اهلل وال يتفكر األتباع المضللون بأن  سبب هذه الفتاوى هو ضعف مراجع 
الضالل وعدم تمكن باطلهم من الصمود في وجه الحق، فيضطر الرسل لالختفاء 

فترات زمنية حتى يفتح اهلل  حتى يمكنهم اهلل إذن فهي سيرة أن يحارب الرسل ويختفون
لهم لما يتوفر العدد الكاف والعد ة الكافية للمنعة ودفع شر جنود إبليس من رجال 

 الدين اإلبليسي وعبيدهم من دون اهلل. 
ن شاء  أم ا ما قلت أن  أحدهم رأى رؤيا بأنك خرجت من دعوة الحق فتصدق، وا 

 اهلل يدفع اهلل عنك ويثبتك على صراطه المستقيم.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم :818السؤال/ 
اللهم صلي على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليمًا كثيرًا، السالم  

 عليكم يا آل بيت النبوة ورحمة اهلل وبركاته:
رأيت رؤيا قبل أشهر وهي إني كنت واقفًا مع يماني آل محمد السيد أحمد الحسن 

يت الذي أسكن فيه وكنا واقفين في باحة المنزل عليه وعليهم صلوات ربي في الب
وأمامنا مزرعة فيها نخيل فقلت له تفضل لتجلس على األريكة وكانت في نفس المكان 

( عليها فقلت له إال  أضع لك فراش جديد تحتك فقال ال باس عليه السالمفجلس )
في  فوضعته وجلس عليه وحينها ظهر بجانبي أحد األنصار )سبق أن كنت أناقشه

يوم سابق بموضوع يخص الدعوة وكان في النقاش بعض االختالف(، فقلت للسيد 
( لقد قلت لصاحبي هذا الكالم ولم يوافق عليه، فقال سالم اهلل عليه إن  عليه السالم)

هذا الكالم من اهلل فلماذا ال يرضون به وهنا بان على وجه صاحبي عدم الرضا بما 
هذه األثناء وجدت أن الشيخ ناظم العقيلي جالس بيني  (، وفيعليه السالمقاله السيد )

وبين السيد ع فأشار إلي الشيخ ما معناه لماذا هذا األخ يقول كذا أمام السيد ويقاطعه 
(، فقال لي تعال عليه السالمثم اختفت صورة الشيخ وصاحبي وبقيت وحدي معه )

يها جهاز توليد معي فذهبت معه إلى مزرعة النخيل التي هي ضمن البيت وكان ف
للطاقة الكهربائية )ضغط عالي( كبير جدًا جدًا، وهذا الجهاز يولد الطاقة لكل الكرة 

( قف أنت عند المفتاح الرئيسي عليه السالماألرضية وكان عاطاًل، فقال لي السيد )
( بعصا عليه السالمللجهاز وعندما أقول لك اضغط عليه لتشغل الجهاز وأمسك هو )

عليه ، وقال أنا سأصلحها من هنا )في وسط الجهاز(، فقلت للسيد )في يده اليمنى
( هل أجلب لك العدة فقال ال بأس فذهبت لجلب العدة فنظرت إلى مكان العد ة السالم

وكانت معلقه على الحائط فلم أجد إال  القليل منها وبعضها غير صالح للعمل فقلت 
موجودة وأنا أخفيها خلفي ورجعت في نفسي أين فالن وأين فالن ... فأخذت العدة ال

( ال بأس عليك عليه السالمإلى السيد بقرب الجهاز خجال منه بسبب العدة فقال لي )
( عصاه في أحد أجزاء عليه السالمسوف نشغل الجهاز أنا وأنت فوضع السيد )

الجهاز وكان في وسطه وحركه ثالث مر ات ثم قال لي اضغط على زر التشغيل 
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بدأ يعمل الجهاز بأحسن صورة وأضاء الكرة األرضية بأجمعها، فضغطته بأصبعي ف
( عليه السالمثم تمشينا وكان هناك جنود بالقرب منا وكأن األمر استتب للقائم )

عليه فجاءنا أحد الجنود وقال إن هناك سرب طائرات قادم نحونا فقال لي السيد )
 ( دعهم فلن يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء بعد اآلن.السالم

 والحمد هلل رب العالمين 
اللهم تب علينا وأغفر لنا وارحمنا، اللهم أرفعنا تواضعا لك واحفظنا لجوءًا إلى 
كهفك وانصرنا بخسران أنفسنا في سبيلك وعلم نا علما نكسب فيه رضاك واجعلنا من 

صلى اهلل أنصار محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم وحجرًا بيد قائم آل محمد )
 . السالم عليكم يوم كنتم أنوارًا ويوم ولدتم ويوم تموتون ويوم تبعثون( و عليه وآله

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليمًا.
أسأل اهلل أن يوفقك ويسدد خطاك، وربما رؤياك واضحة لك وأنها في هداية الخلق 

يصال النور والحق لهم، أسأل اهلل أن يجعلها حقًا ويهدي خلقه إلى صراطه المستقيم وا  
 هو وليي وهو يتولى الصالحين.

 
 

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، اللهم  :819السؤال/ 

 صل على محمد وآل محمد.
ذي مضى كنت ذاهبًا إلى السيد الجليل أحمد الحسن أم ا بعد: في شهر رمضان ال

أحد المساجد تحديدًا في ليلة القدر وقد صليت الصالة المعروفة التي تتكون من مئة 
ركعة وبعد رجوعي للبيت وأويت للفراش رأيت ما يلي في رؤياي: كأني جالس مع 
مجموعة من الشباب وكان رسول اهلل يخطب بنا ولكني لم أر وجهه الكريم، فقط 

وسمعت منه أنه قال لنا اتقوا اهلل وكونوا واعين هذا فقط ما  أسمع صوته المبارك

 أحمد الحسن
 هـ 1300ع الثاني/ ربي
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(، وفي نفس الرؤيا رأيت نفس كأني صلى اهلل عليه وآلهسمعته من رسول اهلل محمد )
( ولكني لم أره ولم اسمع صوته الشريف فقط عليه السالمفي جيش اإلمام علي )

بيدي صورة اإلمام علي علمت إني بجيش اإلمام وكنت حاماًل للسيف وأيضًا حاماًل 
(، فاقترب مني أحد األعداء وهو حاماًل سيفه أراد أن يأخذ الصورة بقوة عليه السالم)

وبحقد فضربته بالسيف فقطعت له يده هذا ما رأيته يا سيدي الكريم طالبًا من 
حضرتكم التفسير لهذه الرؤيا، وأرجو من اهلل أن تقرأ رؤياي بنفسك وتجيبني والسالم 

 رحمة اهلل وبركاته.عليكم و 
 العراق -المرسل: علي العراقي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليمًا.
يمكنك سماع خطاب محرم الحرام الذي وجهته لكم وفيه دعوة لكم لتتقوا اهلل وتقرأوا 

تعرفوا الحقيقة بأنفسكم وتكونوا واعين وال تقبلوا أن تكونوا ُمجهلين من وتبحثوا وتدققوا ل
ن  قبل بعض تجار الدين الذين يسميهم الناس رجال الدين، أسأل اهلل أن يوفقكم، وا 
شاء اهلل تكون أنت جندي في دعوة الحق المهدوية المباركة وممن ينصرون الحق 

( الذي وعدت به فانتظم ليه السالمعوينتصرون له كما في رؤياك، فهذا جيش علي )
فيه وانصر ربك وهذا موضع رؤياك قد وفقت له فال تجوز عنه، وفقك اهلل وسدد 

 . 1خطاك ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْرُكْم َوُيثَبِّْت َأْقَداَمُكْم﴾
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 قوة إال  باهلل العلي العظيم، بسم اهلل الرحمن الرحيم، وال حول وال :820السؤال/ 
 اللهم صلي على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليمًا.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
خميس، الساعة: تقريبًا السابعة والنصف صباحًا.  2313 - 6 - 17اليوم: 

ن كنا ال وكيف أنهم محيطين بنا و  (عليهم السالم)رأيت أني كنت أتفكر بأهل البيت  ا 
نراهم ففجأة رأيت نور يتكثف حتى أصبح طفل صغير أبيض ووقع في يدي فصرت 
حاملته بيدي اليمنى وفرحت كثيرًا برؤيته فذهبت لغرفة والدي وكان بها أختي وأمي 
جالسين على األرض فقلت لهم: شوفوا هذا الطفل المبارك صار بيدي معجزة كأنه 

ا لي ضعيه هنا على األرض وكانوا فارشين هو اإلمام أو أرسل من عنده. فقالو 
غطاء، فكأن الطفل لم يقبل وظل معلق بيدي ثم خرجت من الغرفة وأدرت وجهي 

 إلى اليسار ثم عدت ألرى للطفل فلم أجده.
 العراق -المرسل: زينب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والمهديين وسلم  والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة

 تسليمًا كثيرًا. 
الطفل في اليد اليمنى يمثل عطاًء وخيرًا يصلك أن ذكرت اهلل وأولياءه، ومعنى 
أنه اختفى عندما التفت إلى اليسار، أي أن  هذا العطاء والمدد اإللهي يبتعد عنك 

وهذه  عندما تغفلين وتلتفتين إلى الدنيا والظلمة التي مثلتها جهة اليسار في الرؤيا،
الرؤيا حث لك ليكون كل أوقاتك ذكرًا هلل وأوليائه فيمكنك وأنت تعيشين في هذه الدنيا 
أن تداومي ذكر اهلل في كل شيء يعرض لك ابتداًء من التسمية عند الطعام حتى 

 حمد اهلل وشكره على كل نعمة حتى ترين اهلل وأولياءه ومالئكته في كل شيء.
 

 
 

 أحمد الحسن
 هـ 1300
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رحمن الرحيم، وصلى اهلل على نبينا محمد وآله بسم اهلل ال :821السؤال/ 
 األئمة والمهدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

السالم عليك وأهاًل بك يا أبن فاطمة البتول يا سر ها المستودع فيها، والحمد هلل 
أن هدانا لمعرفة حقك، والحمد هلل سيدي إنني علمت بقدومك ليس من بشر لكن وحيًا 

ع بكم في هذا العالم الجسماني بسنين، والرؤيات التي أريد من اهلل تعالى قبل أن أسم
 أن تتفضل عليه بتأويلها وهي:

قبل سماعي بالدعوة سيدي لقد بعثت لكم هذه الرؤى ألجل أن تفسروها لي لكن 
لم يصلني الرد، ويمكن بسبب إنني غيرت بعد أن نسيت عنوان بريدي الكتروني 

 (.صلى اهلل عليه وآلهلصديق يوسف آل محمد )فارجوا أن تفس ر لي هذه الرؤى أيها ا
لقد رأيت قبل سماعي بدعوتكم المباركة في عالم الملكوت وكانت رؤى واضحة 
ذا بي أرى في السماء يكتب بأحرف من  جدًا أواًل، وأنا في ليلة أرمق السماء بنظري وا 

وتكرر أيضًا نور ال إله إال  اهلل محمد رسول اهلل وتكرر نفس الرؤيا في أيام الحقة، 
في أن تكتب هذه الكلمات بالنجوم أي الشهادتين. ورأيت بعدها إنني آمنت بأن 

( قد ظهر ورحت أدعو الناس إليمان به ورحت أقول أال وأن عليه السالمالمهدي )
( قد عليه السالملكل مأموم إمام يستضيء بنور علمه أال وأن إمامكم اإلمام المهدي )

عليه قظت من الرؤيا استغربت وقلت هل ظهر اإلمام )ظهر فآمنوا، وعندما استي
( ولكني لم أسمع به في عالم الشهادة، ولكنني نسيت الروية هذه، وعندما السالم

علمت بدعوتكم في هذا العالم وكنت أقول لإلخوة األنصار باركهم الرب أنتم شاهدتم 
يماني بهذا العالم بدعوت كم المباركة كنت الرؤى وأنا لم أرى، وبعد تذكيري بكم وا 

أمشي في سيارتي ووجهت سالمي لكم مباشرتًا ألول مر ة بيني وبين اهلل ورحت أقول 
السالم عليك يا إمامي يا أحمد يا ولي اهلل يا حجة اهلل تذكرت على الفور الرؤيا التي 

( فبكيت بكاًء شديدًا، وتأولت هذه عليه السالمكنت قد رأيتها بأنني كنت ادعوا إلمام )
ؤيا في الدنيا وصدمت بكمية العميان فيها وعلمت أن اهلل تعالى يخاطبني ويقول الر 

 (.عليه السالملي أن الذي رأيته في الرؤيا ودعوت له هو المهدي األول )
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أم ا الرؤيات األخرى التي رأيتها هي أنني في باطن الكعبة رأيت إثنان أقزام سود 
 وهم يدخنون فطردتهم وصليت في الكعبة.

ؤيا األخرى إنني بعد أن أحييت ليلة القدر في الثالث والعشرين من شهر والر 
رمضان ونمت رأيت المالئكة تتنزل في ليلة القدر وبعد تصديقي بكم في عالم الدنيا 
في شهر رمضان كنت أنام وأشعر بأنني سعيد جدًا في عالم آخر، ومن ثم في نفس 

إلى السماء وهي معلقه  شهر رمضان رأيت أن  السماء انفتحت وروحي صعدت
بجسدي في الدنيا وقلبي يخفق ولكنني يقينًا فتحت لي السماء وصعدت اليا وكنت 
أرى النجوم لم أرى سيدي مثل ذلك في حياتي أبدًا، فهل هي ليلة القدر سيدي وهل 
هي شبيه قول اهلل تعالى لو نشأ لفتحنا عليهم باب من السماء إلى آخر اآلية 

أيت أربع أقمار فقلت في نفسي من العادة أن أرى قمر واحد فالبد الكريمة، ومن ثم ر 
أنه سيحدث شيء في الدنيا، وكانت هذه األقمار األربعة مكتملة، وبعد قليل رأيت 
قمرًا منهم يقترب من األرض ويكبر بمئات المر ات من القمر العادي وهو ينظر لي 

ت اهلل وسجدت شاكرًا نحو ويدور باتجاه القبلة ونوره يضيء األرض، ومن ثم شكر 
القبلة لكن كان معي أحدهم لم أعرفه وقمت من النوم وشعرت إنني في عالم 
الملكوت شعور من عالم مختلف، وبعدها رأيت أن  الرسول ص مسج ى وبعد أن قال 

( مع أصحابه بعد أن أخذ الرسول ص عليه السالمالوصية ظهر القائم األول أحمد )
أفادكم اهلل ونصرنا بكم وبنا سادتي والسالم عليكم ورحمة اهلل ليوارى الثرى أفيدونا 

 (.عليه السالموبركاته حجتي أحمد الحسن )
 السويد/ مالمو -المرسل: ابنكم عبد الوهاب عثمان 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد  الجواب:
 .وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

وفقك اهلل لكل خير، رؤاك كلها خير وفضل من اهلل عليك، وقد أوحى اهلل لك 
فاحمد اهلل أن تفضل عليك بهذا الفضل  (عليه السالم)بالغيب كما أوحى لألنبياء 

ن شاء اهلل أنت من الموفقين، وأسأل اهلل لك الثبات على الحق ونصرته،  العظيم وا 
ن شاء اهلل تأويل بعض رؤاك أن  اهلل  سيتفضل عليك بنصرة المهديين واهلل ولي وا 
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التوفيق، أسال اهلل لك أن تبقى على الحق وأن يثبتك اهلل عليه أبدًا ما حييت هو وليي 
وهو يتولى الصالحين، واعتذر لك عن تفصيل رؤاك مر ة أخرى فإن كانت قد فقدت 

 رب العالمين.فيما مضى فهذه مشيئة اهلل فلنسلم لما يريد اهلل سبحانه، والحمد هلل 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآل محمد  :822السؤال/ 
 األطهار.

 السالم عليكم:
لقد حلمت إني غدًا هو زفافي واليوم قاعدة أجرب لبس العروس والبسه الفستان 

يعني أجهز نفسي لغد وبعدين  األبيض وحاطه مكياج وقاعده انظر إلى نفسي بالمرآة
قالوا لي خالص بنسكر )أنا كنت بصالون( المفروض تفصخين كل شي عشان باجر 

حنا بنسكر فأول شي خلعت  خواتم تقريبًا وخباته لغد وبعدين شفت  0الزفاف وا 
طاولت طعام عليها الغداء وفيها أهلي يتغدون وشخص جالس على الطاولة، يأكل 

، علمًا أن ه هذا  نى أن ه يكون زوجي هذا أو أنه هذا يتزوجنيوأنا أنظر له أقول أتم
 الشخص ال أعرفه وال أعرف اسمه ومن ثم فزيت اعتذر لإلطالة.

 أرجو تفسير اإلمام أحمد الحسن على هذا الحلم جزاكم اهلل خيرًا.
 الكويت -المرسل: الموالية 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

إن شاء اهلل تكون رؤياك رؤيا خير، وأسأل اهلل لك أن يرزقك عمرًا مباركًا في 
تباعًا للحق، ولو كان بإمكانك فاألفضل لك أن تتقربي إلى اهلل  خير وعافية وهدى وا 

 بذبح شاة فداء عنك واهلل ولي التوفيق.

 أحمد الحسن
 هـ 1302محرم الحرام/ 
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 .عليكم ورحمة اهلل وبركاتهوالسالم 

 
 

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صِل على محمد وآل محمد  :821السؤال/ 

 األئمة والمهديين وسلم تسليمًا.
 السالم عليك يا بن رسول اهلل، السالم عليك يا بن أمير المؤمنين، السالم عليك

 يا سيدي وموالي أحمد الحسن ورحمة اهلل وبركاته.
تفسر عن رؤية رأيتها وهي بدأت حيث كنت جالسًا على األرض وقد أود أن اس

رأيت إن التربة التي أنا عادة أصلي عليها قد تفطرت وانكسرت وأصبحت تراب، وقد 
حاولت أن أجمعها وكان األمر صعبًا قلياًل حيث كلما أحاول جمعها يبقى القليل من 

 قبل أن استطيع جمعها. التراب على األرض وكنت حزنانًا خائفًا وقد استيقظت
يا إمامي أرجو منكم الدعاء إلي فأنا محتار في أمر لي وأنا اسأل اهلل الطمأنينة 

كل يوم واهلل أعلم في ما أنا فيه.
 اللهم صلي على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليمًا، اللهم عجل

 الفرج يا اهلل.
 استراليا -لمرسل: سرمد األنصاري ا

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :جوابال

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

إن شاء اهلل تكون رؤياك خير لك وتأويلها ابتعاد وانفراط بعض الناس القريبين 
منك والمتصلين بك، أسأل اهلل أن يوفقك ويسددك ويثبتك على الحق هو وليي وهو 

 ى الصالحين.يتول

 أحمد الحسن
 هـ 1302محرم الحرام/ 
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 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، اللهم صل  :824السؤال/ 
 على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليمًا كثيرًا.

السالم على حجة اهلل وأبو المستضعفين ورحمة اهلل وبركاته، السالم على اإلخوة 
لعاملين على الموقع، الرؤيا ال أتذكرها تمامًا كما هي .. ولكن كأن هناك األنصار وا

من يدعوني أن أكون من أهل النار ورفضت وخفت، وقالوا لي صافحي هذا وكان 
شيئًا بشع الشكل فخفت كثيرًا ورفضت المصافحة، وبعدها كأني رأيت نفسي جالسة 

أن تكوني من أهل النار؟؟  بمكان وكان األخ )فأس أحمد( جالس قال لماذا رفضتي
أال تعلمين أنه )بورك من في النار(؟ قلت له لم أقصد ذلك. قال لي إذًا خذي القرآن 
وضعي يدك على القرآن وقولي اللهم اجعلني في النار.. فخفت كثيرًا أنا وأصبح 
تخبط في داخلي من الكلمة ألنها كلمة صعبة النطق والقسم على القرآن أمر صعب 

وضعت يميني على القرآن وقسمت ولم يسمعني فكنت أصرخ وأقول له .. ولكني 
تعال إلى أين ذهبت .. تعال اسمع واقسم واقسم .. إلى أن صارت مثل الموجة و 
تغير المكان ووجدت نفسي مع )األخ مخيم الحسين( وكنت أركض وأركض حول 

كان كثير إلى أن .. ساحة دائرية وأقرأ )سورة التوحيد( إلى درجة ال أتذكر كم مر ة بل 
مخيم الحسين أصبح يصرخ ويركض كذا مرة يقول.. ظهر نور فوق رأسها.. ظهر 
نور فوق رأسها .. وبعدها توقفت وبعد ذلك كنت مستعدة أن أفوت بالنار بعد ذلك 
وأصافح ذلك الشخص .. وكأني قرأت اآليات وسورة التوحيد من أجل أن اغفر 

ب .. وبعدها أحسست بأن روحي تخرج مني .. لترددي أواًل ولم أكن أعلم السب
فتشاهدت بالشهادات األربعة .. والحمد هلل، إن شاء اهلل تكون رؤيا خير، وعليكم 

 السالم ورحمة اهلل وبركاته.
 FINLAND -المرسل: تمارا مراد 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 أحمد الحسن
 هـ 1302محرم الحرام/ 
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ئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األ
 تسليمًا.

رؤياك هي خير لك وبشرى لك وفقك اهلل وسدد خطاك 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. 
اسمه دواء وذكره شفاء يا من واقرئي هذا الدعاء دائمًا وبحضور قلب ]يا من 

يجعل الشفاء فيما يشاء من األشياء صل على محمد وآل محمد واجعل شفاء )وتذكر 
االسم إن كان غيرك أو ياء المتكلم أي تقول شفائي( من هذا الداء باسمك هذا )يا 

 اهلل عشر مرات( .. )يا رب عشر مرات( .. )يا أرحم الراحمين عشر مرات([.
 .ورحمة اهللوالسالم عليكم 

 
 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد  :823السؤال/ 
 األئمة والمهديين وسلم تسليمًا كثيرًا.

السالم على القائم أحمد ورحمة اهلل وبركاته، السالم على اإلخوة الذين طالما 
 أحببتهم أنصار اهلل ورحمة اهلل وبركاته.

صلى اهلل ل إيماني بالدعوة الحق دعوة آل محمد )قبل أربع سنوات أو أكثر وقب
( لغفلتي والظلمة التي أنا فيها الرؤيا. في عالم الرؤيا كأنه أنا جالس في عليه وآله

حسينية األنصار في مدينة الناصرية وكنت جالس ولما نهضت للخروج من الحسينية 
ى أين أنت ذاهب أخذ األستاذ الفاضل فرج اهلل عنه ضياء الزيدي بيدي وقال لي إل

( عليه السالمفإن السيد أحمد سوف يأتي، وجلست انتظره ولما دخل السيد أحمد )
سل م على األنصار واحدًا واحد وجلسنا وأنا كنت جالس قرب السيد عن يمينه وقلت 
له موالي شيخ سالم.. وطبعًا شيخ سالم من أهالي الناصرية.. المهم قلت له شيخ 

سن ال يصلي حتى صالة الصبح فكيف يكون وصي ورسول سالم يقول أن  أحمد الح

 أحمد الحسن
 1302محرم الحرام/ 
 هـ
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( فقال لي السيد أحمد الحسن معقولة شيخ سالم يحجي عليه السالملإلمام المهدي )
عليه شيخ سالم صديقي، ومن ثم قام السيد يصلي متوجهًا إلى القبلة وعندما سجد 

الة أخذ السيد أحمد أخذ يدعو ضد شيخ سالم بالهالك وعندما استمر السيد بالص
 يتالشى أو يختفي السيد حتى أصبحت ال أراه ولكن اسمع صوته فقط انتهت الرؤيا.

وفي عالم الدنيا وبعد ثالث أشهر تقريبًا بعد الرؤيا قد مات شيخ سالم مقتواًل في 
( يهلك الذين يقفون ضد عليه السالمظروف غامضة المهم هل إن السيد أحمد )

( أو عليه السالمإلخوة األنصار اإلجابة من القائم أحمد )الدعوة مثاًل أم ماذا؟ رجاءًا ا
 من أحد األنصار إذا استطاع التأويل.

 الرؤيا الثانية:
م وبعد إيماني 2313دخلت بالدعوة وآمنت وصدقت بها في شهر رجب عام 

حصلت معي رؤيا وهي كأني أبحث عن وظيفة فقالوا لي إن هذه الدائرة فيها مدير 
، وهذه الدائرة هي تابعه للبلدية، المهم دخلت الدائرة ولم أجد فقط ومحتاج موظفين

فيها مدير وفتحت أحد أبواب الغرف فوجت فيها شخص بعمر السابعة عشر نائم 
وفتحت الغرفة الثانية فوجدت الشخص نفسه نائم فأصبح يقين بداخلي أنه جن وليس 

لجن انتظر قلياًل أنظر إنسان، ولما أردت أن انهزم لحقني إلى الباب وقال لي هذا ا
أنا بنت وليس ولد فتأكدت أنه بنت فقالت لي هذه البنت من الجن أنا أحبك فقلت لها 
وأنا ال أحبك فتغير شكلها إلى قبيح جدًا فخفت منها وقلت لها الالال إني أحبك 
وبعدها ذهب إلى منطقة في الناصرية خلف العيادة الخارجية واتبعني الجن ومعه 

أصبح مجموع الجن اثنان إناث ورجل، المهم عندما ذهبت خلف العيادة  اثنان آخرون
وكانت معركة تقريبًا بين الشرطة وأنصار مقتدى الصدر فوجدت الصقة صغيره 
وضعتها على رجل الرجل من الجن وفجرتها وتصورت أني تخلت منه وبعدها ذهبت 

بالتوك لكنها غرفة من إلى بيت ال أعرفه وفيه غرفتان، الغرفة الثانية كأنها غرفة 
طابوق وبناء أردت الدخول فيها وفيها األنصار ولكن منعني الجن فقلت لهن اذهبن 
ال  فجرتكم مثل صاحبكم فتبسمن ودخل الجن الثالث صديقهن ويأست بأنهم ال  وا 
يموتون، وهمي أن التحق باألنصار بالغرفة المجاورة، ولكن كيف السبيل فنزعت 
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ص وناديت يا أحمد الحسن فانقلبت وجوههم قبيحة ومخيفة، قميصي وضربتهم بالقمي
وكررت النداء فرجعوا خطوتين للوراء ومن ثم حركت عليهم أو ضربتهم بالقميص 
وناديت يا يماني آل محمد مرتين فأصبحت وجوههم مخيفة وبشعة أكثر فتخلصت 

وليس  منهم وذهبت لغرفة األنصار ولم أجد إال  ثالث من الرجال وهم من الضيوف
 من األنصار فقلت لهم أين األنصار فقالوا ذهبوا قبل قيل.

 انتهت الرؤيا، ممكن التأويل والسالم عليكم. 
 العراق -المرسل: حسين التميمي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليمًا. 
 لكل خير، ليس األمر كما تفهم إنما هي إرادة اهلل أن يزيح من يشاء وفقك اهلل

ممن يكونون حجر عثرة في طريق الناس لكي ال يكونون سببًا إلضالل الناس، 
وخصوصًا من يستعملون الكذب إلضالل الناس ورؤياك الثانية هي مبشرة لك إن 

ضل اهلل ينجيك شاء اهلل، فالشياطين يحاولون قطع طريق الحق عليك ولكن بف
سبحانه من كيدهم والحمد هلل هو وليي وهو يتولى الصالحين والسالم عليكم ورحمة 

 اهلل وبركاته.
 

 
 
 
 
 
 
 

 أحمد الحسن
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، إني من المؤمنين بالدعوة  :827السؤال/ 
منذ فترة ليست بالبعيدة وقد رأيت عد ة رؤى كلها تؤكد أن  السيد أحمد الحسن هو 
اليماني وأن دعوتك هي دعوة حق، وكذلك تؤكد الرؤى التي رأيتها إن  الفرج قريب 
جدًا جدًا، وهذا ما جعلني أوقف كل أعمالي وأموري وحتى عرض أن افتح مشروع 
جديد هنا في ألمانيا مع احد األصدقاء برأس ماله وجهدي ولم أدخل بهذا العمل لكي 

دعت األمور ووصلت إلى درجة عدم االنتقال  ال التزم معه وأتركه وارجع للعراق إذا
 إلى شقة جديدة وأنتظر دائمًا حصول شيء.

أريد منكم يا سيدي النصيحة في ما أفعل هل أبقى في االنتظار أم أكمل أموري 
 هنا وادخل في هذا المشروع؟

وأريد أن أقص عليكم أخر رؤيا رأيتها فقد رأيت في المنام أني امشي في مدينة 
امرأة شابة أتحدث معها وفجأة خلصت هذه المدينة وفي نهايتها كأنه سوق  أوربية مع

شعبي في العراق وهذا السوق كان في هرج ومرج وأنا قلت لهم أنتم اصعدوا إلى هذا 
الدرج، وكان موجود في السوق وكان هذا الدرج ساللم في األرض وترتفع إلى تلة أو 

كان موجود واسمه حسين ويدعو الناس إلى مدينة أو بناية وكان أحد أقربائي متوفي و 
الصعود وفي نصف الطريق حدثت معركة وأغلب الناس رجعوا ولم يصعدوا، ولكن 
أنا استمريت بالصعود ولما وصلت كان هناك بناية وفيها هرج ومرج أيضًا وفيها قتل 
وصحفيين واطالقات نار وهذه البناية كانت على حافة نهر، ولكن هذا النهر على 

هة التي أنا كنت فيها ناشف وفية طين فقط أم ا الجهة التي بجنبها كانت مدينة الج
أوربية ومرفوعة األعالم األوربية وكانوا في احتفال والناس يسبحون على الضفة 
وكان من ضمنهم صديق لي معهم اسمه إحسان والنهر من جهتهم فيه ماء وليس 

ألم ترو أن  المدينة التي بجنبكم  طين ويوجد شق في النهر يفصل بينهم وقد سألتهم
يقتلون بعضهم وأجابني واحد منهم نحن ال دخل لنا بهم هذا الذي هم فيه من أيدهم. 
وبعدها رأيت سيل من بساتين النخيل واقفة وتسير في النهر وتجر معها كل شيء 
في طريقها من جهة أوربا وناديت صديقي إحسان اخرج سوف يأخذكم السيل علمًا 

قي غير مؤمن بالدعوة ولكن السيل أخذهم ونزلوا في الشق، واستمر السيل إن صدي
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في جهة المدينة التي نهرها طين وكان أخي في الطين علمًا إن  أخي هو في الحوزة 
في النجف وناديت علية لم يخرج، وأثناء هذا السيل جاءت سفن ضخمة سوداء اللون 

رتفع السيل هي ترتفع وبعدها قلت جاءت بعكس اتجاه السيل وتطلق صفارات وكلما ا
لهم إن هذه هي النبوءة التي اخبرنا بها عيسى علية السالم، وسألني أحد األشخاص 
وكان مسيحي من أين تعرف عيسى ونبوءته ؟ قلت لة لقد اخبرونا بها أهل البيت 

( وأخذ جرف النهر باالنزالق وكانت امرأة عجوز متشبثة بالجرف عليهم السالم)
اعدها ولكن لم استطع قالت لي اتركني واذهب ألني انتهيت فسمعنا حاولت أس

صوت يقول اتجهوا إلى بستان وكان البستان على ارتفاع عالي ويجود حائط سميك 
تسلقت هذه الحائط أنا والمسيحي بشق األنفس صعدنا وكان يخرج نور عظيم من 

، ودخلنا بخوف هذا البستان وفية صوت ينادي من دخل في هذا البستان فهو آمن
واختفى المسيحي وبقيت وحدي وقد رأيت أسد يركض بسرعة كبيرة باتجاه السيل وأنا 

 بقيت واقف في مكاني ومر من عندي وذهب باتجاه السيل ..
 انصحني يا سيدي فيما أرجو منك الرد يا سيدي أحد الحسن فيما أفعل؟

 .أريد النصيحة ألن كل أموري متوقفة واشعر بعدم االستقرار
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقك اهلل لكل خير، اعمل بصورة طبيعية وال تجعل إليمانك أثرًا سلبيًا على 
مؤمن عندما حياتك أو عملك بل اجعله سببًا لتزداد اطمئنانًا ويقينًا واستقرارًا، فال

فه بما سيحصل يزداد اطمئنانًا ويقينًا وال يهتم ألي شيء من  يتفضل عليه اهلل وُيعرِّ
الدنيا أن يفوته أو يكسبه، أسأل اهلل لك أن يوفقك لكل خير هو وليي وهو يتولى 

 .الصالحين
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 أحمد الحسن 
 هـ 1302حرم الحرام/ م
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لى خير خلق اهلل وآله بسم اهلل وباهلل والصالة والسالم ع :828السؤال/ 
الطاهرين الطيبين، سيدي الكريم أحمد الحسن أقدار اهلل وألطافه جعلتني أتعرف على 
دعوتك الشريفة والزلت أبحث منذ وقت قصير انطالقًا من اجتهادات األخوة األنصار 
بالبالتوك، ال أنكر إنني منذ سمعت بالدعوة وقلبي يخفق كلما سمعت بها وارتاح كلما 

بالغرفة ألحس إنني وسط أحبتي في اهلل، وفي األيام األخيرة كثرت الرؤى دخلت 
عندي وكلها هرب ونجاة واستبشرت بها ولكن خفت أن تكون أضغاث أو تخفي ما ال 
اعلمه وعليه أفتوني في رؤياي يحفظكم اهلل، وان كنت أهل لدعوتكم بشروني وان 

يرتي واهلل من وراء القصد كنت ال قدر اهلل محروم من هذا الفضل وجهوني في ح
 وجزاكم اهلل كل الخير ونفعني اهلل ببركتكم.

رأت زوجتي أننا كنا هاربين نحن االثنين ولكن كل واحد يجري هربا من أعداء 
ولكن دون أن نعرفهم في وجههم فوصلنا وادي وعجزنا وكنا حائرين كيف النجاة فإذا 

وزوجتي تفاجئت وبدأت تحاول  بي أتخط الوادي بطريقة جد سهلة لم أكن أتوقعها
هي أيضًا وسهل األمر عليها فقطعنا الوادي وقالت لي زوجتي في المنام هذا هو 
الوادي سبحان اهلل قطعناه بسهولة واستيقظت على هذا القول، انتهت الرؤيا فما 
تأويلها وتقبلوا أحر وأعز وأغلى سالمي ورجاء دعواتك معي وال هلي، والسالم عليكم 

 .هلل وبركاتهورحمة ا
 المغرب -المرسل: ممدي المغربي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليمًا.
أسأل اهلل أن يوفقكم لخير اآلخرة والدنيا هو وليي وهو يتولى الصالحين، الرؤيا 

اهلل أن ينجيكم اهلل من عدوكم من شياطين اإلنس والجن  فيها بشرى خير لكم إن شاء
ن شاء اهلل ستكون عاقبتكم كما في  الذين يهدفون إلى هالككم في جهنم أعاذكم اهلل وا 

 الرؤيا النجاة والوصول إلى الحق بفضل اهلل عليكم.
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 أحمد الحسن
 1302جمادي اآلخرة/ 

 هـ
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هلل رب العالمين، اللهم صل  بسم اهلل رب المستضعفين، الحمد :810السؤال/ 

 على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليمًا.
قبل شهرين تقريبًا كأني في عالم الرؤيا إني كنت واقفًا مع أمير المؤمنين علي 

( بهيئة رجل مهيب بزي عربي أبيض وهو مبتسمًا بشوش فمشيت معه عليه السالم)
بقرب رجل وهابي وجهًا لوجه ..قلت خطوات بدون كالم جلس اإلمام على بساط 

للوهابي ..أتعرف هذا الرجل هذا علي ابن أبي طالب، وقد كنت جالس أمام اإلمام 
 مباشرة ..فخاف الوهابي وارتعد واخر س لسانه بعد أن كان سليط اللسان ..

والحمد هلل رب العالمين والسالم على سيدي قائم آل محمد أحمد الحسن اليماني 
 .وبركاته؛ رجائي معرفة تأويل رؤيايورحمة اهلل 

 العراق -المرسل: أبو جعفر 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

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

وفقك اهلل لكل خير، رؤياك تعني أنك تبلغ شخصًا بدعوة الحق وهذا الشخص 
ه يتفاجأ وال يمكنه أن يرد بشيء بعد أن تقيم عليه الحجة بدعوة ناصب عداء، ولكن
 .الحق في هذا الزمان

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

 
زوجتي ترى في المنام بصورة دائمة إنها أضاعت حذائها  :811السؤال/ 

 .وتمشي حافية القدمين هل يستطيع أحد تفسير هذا الحلم، وشكرًا لكم
 لبنان -Samirالمرسل: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 أحمد الحسن
 هـ 1302جمادي اآلخرة/ 
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والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 
 تسليمًا.

الحذاء في الرؤيا يعني مكان االستقرار أو الحالة الدنيوية التي هي فيها أو مكان 
 ستنتقل له، وفقكم اهلل لكل خير.
 بركاته.والسالم عليكم ورحمة اهلل و 

 
 

 0رمضان أو  10أو  -11 -0سنوات في ليلة  7قبل  :812السؤال/ 
رمضان من ذلك العام وبعد أن أنهكتني الدراسة استلقيت بوقت متأخر وشاهدت 

عليه نفسي في كربالء أسير مع شخص ال أستطع رؤيته دخلنا سويًا لإلمام الحسين )
بدأ يشير لي لبعض األشخاص  -( من الباب الخلفي المقابل لباب القبلة السالم

وكان صحن اإلمام مزدحمًا جدًا وفيه الكثير من السياسيين الذين رفعوا بوسترات 
االنتخابات وكان من بيتهم كما أذكر الباججي والجلبي وغيرهم، كما شاهدت صدام 
داخل بوستر وهو يضحك كثيرًا ويتمشى بين الحرمين وبعده قادني لنحرج من باب 

ا إلى سفينة النجاة النصب الموجود حاليًا قرب باب القبلة، ثم أشار لي القبلة ووصلن
اإلمام، طبعًا أنا أحسست بالمنام بأنه اإلمام المهدي، لكني لم أرى شخصًا قطعًا 
أشار لي بأني سأستشهد معه في كربالء وقال لي إنك ستتزوج فالنة وسترزق منها 

صي أمي بأوالدي فقال لي ال طفلين وتستشهد معي فقلت له دعني أذهب كي أو 
رجاءًا احتاج إلى تعبير للرؤيا وفقكم  -انتهت الرؤيا -عليك هناك أمامك وقت كثير 

 اهلل وسدد خطاكم.
 العراق -المرسل: جعفر الغريب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 .ليماً تس

 أحمد الحسن
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وفقك اهلل وسدد خطاك، الرؤيا فيها أمور واضحة ال تحتاج إلى تأويل، فقط 
صدام حسين الذي رأيته أي شخص قام مقامه في حكم العراق وفعل أفعااًل مثل 
أفعاله من قتل وتشريد وسجن للمؤمنين، وأم ا وصولك إلى السفينة الذي في الرؤيا 

الحق وتنصر الحق إن شاء اهلل وفقك  فهو تبشير لك في ذلك الوقت أنك تصل إلى
 .اهلل لنصرة دعوة مهدي هذه األمة وجعلك اهلل ممن ينتصر بهم للحق

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته يا سيدي وموالي أحمد الحسن  :811السؤال/ 

لم أسمع بك نهائيًا، كنت (.. سيدي لقد آمنا بك عن طريق رؤيا علمًا عليه السالم)
أعيش في لبنان وكان لي صديق لبناني شيعي اسمه محمد وله أخ اسمه علي وهو 
يكرهني. )الرؤيـا(: كأني واقف على طريق مبلط واحمل على ظهري حقيبة والحقيبة 
كانت شبه فارغة إال  منشفة يدوانا واقف سألت نفسي لماذا أنا أحمل هذه الحقيبة 

ذا بسيارة تأتي الفارغة، فقلت ل نفسي هاه بيه هاي المنشفة الصغيرة ممكن احتاجه، وا 
وتقف أمامي وكان فيها اللبناني محمد وأخيه علي فنظر لي محمد وناداني لكي 
أصعد معهم السيارة لغرض أن يوصلوني معهم لكن شبه بأنه أخيه علي عارض أن 

ياسر وسارة السيارة  أصعد معهم والتفتت له محمد كأنه قال له ال خليه يصعد أبو
ووقفة السيارة وأنزلوني أمام بناية صعدت درجات وفتحت باب ودخلت وجدتها أسواق 
نظيفة جدًا، لكن األسواق فيها محالت مقفلة ونظرت إلى يميني وجدت رجل أبيض 
مربوع وفي خده األيمن خط ونظر لي كأنه يقول لي وينك أنا منتظرك وتقدم نحوي 

أدليك قلت له نعم، مشى وأنا بجنبه وصعدنا درج وأش ر بيده وقال لي هل تريد أن 
إلى باب مفتوحة كأنه يقول لي هذا الباب ووقفة على الباب وجدة الدنيا مشمسة نور 

 كثيف.. انتهت الرؤيا سيدي...
الرؤيا الثانية: صوت جاء يكلمني مخيم فوقي كأنه خيمة يقول لي هل تعلم لماذا 

ي أنا أعلم لماذا أنت زعالن، لكن أريد التأكد منك وأنا اإلمام زعالن.. سيدي وموال

 أحمد الحسن
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تعبان أرجو منك الدعاء وان تمسح على رأسي سيدي االبن من يغلط المن يذهب 
( أمنــ ا سيدي واهلل تعبان تعبان تعبان دعائك عليها السالمانتم آبائنا وفاطمة الزهراء )

( والسالم اهلل عليه وآلهصلى سيدي أنا من أنصارك امروتك، أسألك بجدك محمد )
 عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 استراليا -المرسل: عبد الرحمن الهنيدي 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم 

 تسليمًا.
لدنيا هو وليي وهو وفقك اهلل وسدد خطاك، أسأل اهلل أن يرزقك خير اآلخرة وا

يتولى الصالحين، جزاكم اهلل خيرًا، أن نصرتم الحق في زمن عز  فيه الناصر، ورؤاك 
مبشرة لك وسيريك اهلل تحقق ما ترى وسيجعل اهلل لك من أمرك فرجًا إن شاء اهلل وهو 

 أرحم الراحمين.
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 
 
 

( في صلى اهلل عليه وآلهالرسول محمد )رأيت إني أسير مع  :814السؤال/ 
جمع من الناس وكان صلى اهلل عليه وسلم مستاء ومهموم وكنت كذلك وكنت أسير 
معه والناس من خلفنا حتى وصلنا باب منزل فقرعته وفتح لنا ثم دخل الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم ودخلت بعده ودخل الناس بعدي إلى غرفة ليست بالكبيرة وجلس 

صلى اهلل عليه واله وسلم في يسار الغرفة في أعالها وكنت ذاهبا ألجلس الرسول 
بجوار الرسول صلى اهلل عليه وسلم ولكن وجدت قطعة خبز ملقاة على األرض 
فغضبت غضبًا شديدًا ورفعت الخبز وقبلته ووضعت الخبز جانبًا وقد جلس الناس 

أقمت الصالة وصليت كلهم وبقي مكان لي خاليا بجوار رسول اهلل عن يمينه ثم 

 أحمد الحسن
 1302جمادي اآلخرة/ 

 هـ
 



125 

 

ركعتين كاملتين ثم سلمت فرأيت عند انتهائي فخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
الجزء الذي فوق ركبته صلى اهلل عليه وسلم ثم رفعت نظري إليه فرأيته مبتسما 
وأسنانه كحبات اللؤلؤ وقد زال عنه الهم والغضب ووجدت أن بي من شبه الرسول 

بالمائة إال  إن به الحمرة أكثر مني واستيقظت بعد  72ريبًا صلى اهلل عليه وسلم تق
ذلك .. فهل لهذا تفسير معين حيث لم يسبق لي أن فسرت رؤياي عند أي أحد ... 

 والسالم عليكم.
Mahmood- جزيرة العرب/ الجنوب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:
ألئمة والمهديين وسلم والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على محمد وآل محمد ا

 تسليمًا.
وفقك اهلل لكل خير وسدد خطاك وأسأل اهلل لك خير اآلخرة والدنيا، معنى رؤياك 
إن شاء اهلل أنك تصل وتسمع بالحق في هذا الزمان، والغرفة ليست غرفة بالمعنى 
المتعارف بل هي تمثل موضعًا في )االنترنت( تعرف من خالله حق من يمثل رسول 

ذا الزمان وهو المهدي، وأم ا كونك تشبهه بنسبة كبيرة فإن شاء اهلل ونسأل اهلل في ه
اهلل لك أن تكون كذلك فهذا يعني أنك ستكون على درجة من الهدى ومعرفة الحق إذا 

 شاء اهلل بفضله ومن ه عليك.
 والسالم عليكم

 
 

 

 

 

 

 

 أحمد الحسن
 ه 1302جمادي اآلخرة/ 
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 ( الجزء األولمع العبد الصالحكتاب )

 الرؤيا األولى :   
)سأقص لك رؤيا: في يوم كنت في أرض اهلل  ليه السالم :د احمد الحسن عقال السي

الواسعة ، رأيت بعض الخلق ممن يشملهم اسم ناس ظاهرًا ، فسألت اهلل إن كان 
هؤالء ينفع معهم شيء أو يمكن أن يؤمنوا ، وفي الليل رأيت رؤيا بهؤالء ، كان 

وشكلهم كاليرقات، فعرفت  ملخصها: إن هؤالء عبارة عن حشرات كبيرة بدون عيون
 . 1(معنى الرؤيا أنهم بال بصيرة ، يعني ال فائدة منهم

 
 الرؤيا الثانية :

)وقبل سنوات طويلة في زمن الطاغية أتذكر أني قمت بأعمال :  ليه السالمع وقال 
أم داود، وكنت قد نويتها لخروج السجناء الذين في سجون الطاغية صدام، وكنت في 

ضريح اإلمـام علي )ع( أقرأ القرآن حتى المغرب، ورجعت إلى رجب في  12يوم 
البيت متعبًا من الصيام والطريق فنمت بعد الصالة، وكنت قد أهديت ثواب العمل 
لوالدي وأنا في ضريح اإلمام علي، وطلبت أن يعرفني اهلل إن كان في ذمة والدي 

رأيت في مكان طاهر شيء أقوم به ألبرئ ذمته، وعندما نمت في الليل رأيت رؤيا: 
يجلس اإلمام المهـدي )ع( وكنت أجلس بقربه، وجاء ملك عظيم عرفته أنه جبرائيل 
)ع( فقال لي: إن والدك يسلم عليك وهو في طريقه إلى الجنة، وكنت أرى والدي 

  . 2يطير في مكان جميل وهو متجه إلى الجنة، انتهت الرؤيا(
 
 
 
 

                                                           
 . 32ص - 1
 . 83ص - 2
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 الرؤيا الثالثة :   
 في ، )نعم قال عليه السالم : المعروفة مواصفاته غير في معصومبال الرؤياوعن 
 إلى إشارة أو رمًزا  والهيئة الشكل يكون أي دخل والهيئة للشكل يكون الرؤى بعض
له  عالقة وال شخًصا مثال ترى يعني ، بالرؤيا دخل أيًضا له االسم . ما حقيقة
 المقصود بل ، المقصود هو سلي هذا الشخص أن الحقيقة ففي ، رأيتها التي بالرؤيا
 الرؤيا في المراد هو يكن لم فمن ، ما بقضية مرتبًطا اسمه يكون فقط كأن اسمه ربما

 . 1اسمه( فالمراد
 كتاب )مع العبد الصالح( الجزء الثاني

 : األولى الرؤيا    
 عمامته ُأنزعت ما بلد في قوم كبير كأن   ملخصها: رؤيا، األنصار أحد )رأى    

 بتعديلها قام رأسه على وضعت ولما األنصار، ألحد وُألبست منها وُجر د ءالبيضا
 األطراف في قليل وسخ فيها وكان إليه، تنظر وُأم ه بالمرآة، نظره خالل من وترتيبها
 . انتهت الجبهة، المست التي

ها  :تأويلها في فقال )ع(، الحسن أحمد السيد على فقص 
 وأيضًا: والمعرفة، الشخص يملكه الذي العلم منها: أُلمور؛ ترمز الرؤيا في العمامة ]

 ال والرجل ملوكهم. تيجان أي العرب، تيجان فالعمائم الدنيوي، والحكم للملك ترمز
ن الدنيوي، لملكه ترمز فعمامته العلم، من الكثير عنده أن   أظن  يكون اهلل شاء وا 
 .خيراً 

 يرمز البياض اهلل. وباسم الدين وباسم اهلل رسول باسم حكم ألنه بيضاء؛ وكونها
 بيضاء أنها أي ظالمة، كانت مس وها ما بقدر فالشريعة للظلم، يرمز والوسخ للعدل
 والتنفيذ الباطل بالتشريع لها مس هم من بالظلم يشوبونها ولكنهم األصل في نقية

 . الباطل
 . 2( [ والدنيا الدين في العافية لك اهلل وأسأل الرؤيا، معنى ملخ ص هذا

                                                           
 . 02ص - 1
 . 01ص - 2
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 ؤيا الثانية :الر 
، ربما  ، أنتم أيضا حاولوا تبليغ طلبة العلم عموما وفقكم اهلل) ليه السالم :قال عو 

: إن في حوزة النجف عددا ال  ، حسب ما قاللي أحد إخوتكم يصلح اهلل حال بعضهم
، وهو ذو علم  : كنت أرى شيخا أعرفه بأس به آمنوا اآلن. رأيت رؤيا قبل أيام

، كان جالسا يعطي درسا لمجموعة شيوخ في مسجد في الحوزة  ومعروف في الحوزة
، وكأن هذا الشيخ الذي طرح  ، وأحد الشيوخ كأنه طرح الدعوة في الدرس في النجف

الدعوة آمن بالدعوة وخرج من الدرس، فرأيت االستاذ كأنه مؤمن أو متعاطف بقوة مع 
بيل، كأن االستاذ طأطأ الدعوة، ولكنه حذر من ردة فعل الحوزة أو شيء من هذا الق

 .رأسه ولم يقل شيئا ، ولكن كأنه في داخله مؤمنا أو يميل لإليمان. انتهت الرؤيا
يصال الحق لهم لعلهم يهتدون  1(ربما بعض المعممين يهتدون، فال تتركوا تبليغهم وا 

.  
 : الثالثة الرؤيا 

لتها ظتني،وأيق أفزعتني رؤيا رأيت وفاتها من أيام قبل) : السالم عليه وقال  أو 
 . بوفاتها
 وولدي أنا وكنت تابوت هناك أن رؤيا: العلوية رأت وفاتها من أسبوعين وقبل

 .ومهم عظيم شيء فيه وكان أركان، ثالثة من عليه نصل ي والعلوية
اة متوفية كانت أنها الوالدة: وفاة من يومين قبل رؤيا رأت أيضاً  العلوية  وكنا ومسج 

 . 2)ملناهاوح بقربها والعلوية أنا
 
 
 
 
 

                                                           
 . 03ص - 1
 . 07ص - 2
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 الفيس بوك في الصفحة الشخصية

 الرؤيا األولى :
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،  والحمد هلل،  بسم اهلل الرحمن الرحيم)   

وجدت األستاذ ضياء المنصوري حفظه اهلل وسدد خطاه قد قص رؤيا على صفحتي  
                         .          ويطلب تفسير رؤياه وان شاء اهلل سأبين رموزها 

بسم اهلل الرحمن الرحيم السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاتهضياء المنصوري :     

السيد احمد الحسن اليماني ادامك اهلل و حفظك و رعاك ارجو اجابتك و تفسير لي  
رؤياي فأني اجدها رؤية لها تأثير قوي على نفسي و قد عجز المفسرين عن اقناعي 

و حتى في الكتب لتفسير الرؤى لم اجد تفسير فتجهت الى سماحتك و ان بتفسيرها 
شاء اهلل اجد لها تفسير لديك بعون اهلل و قوته ابدأ بسم اهلل الرحمن الرحيم ) رأيت 
كأني جالس على ضفة البحر و لكن كان حال البحر في جزر و لكن انا جالس 

رض فيها حفر صغيرة و اصلي سجود من غير قيام اسجد على الطين و كانت اال
فيها ماء باقي من البحر و في سجدة من سجداتي كان شعري متوسط الطول و 
عندما سجدت نزل شعري في حفرة مليئة بالماء و عندما رفعت رأسي وجدت قد 
قبض سرطان البحر في احد خصل شعري من جهة جبهتي و لكني قمت بأزالته في 

مه صغير جدآ و من ثم عاودت السجود ضربة واحدة و ثم سقط السرطان و كان حج
و عندما رفعت رأسي و انا باقي بالجلوس رأيت ثلوج تنزل من السماء بحجم كرات 
صغيرة من القطن ولكنه ثلج و انا انظر و اقول سبحان اهلل ألول مرة ارى عندنا 
نزول الثلج و كان موقع نزول الثلج في السماء من جهة المشرق و نزل الثلج على 

و انا امسح به و نزل على منطقة خلفي و لم يكن نزول الثلج على كل رأسي 
االرض و كان الجو يخلو من الشمس و الضوء شبيه بطلوع الفجر ( هذه هي رؤياي 
ارجو من سماحتك ان تفيدني زادك اهلل بعلمه و انار لك اهلل بنوره و السالم عليكم و 

                                  . رحمة اهلل و بركاته ضياء المنصوري من البصرة
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:  التفسير   
سأبين لك ان شاء اهلل رموز الرؤيا التي رأيتها لينتفع غيرك من تفسير الرموز    
.واعتقد انك ستفهم رؤياك ان عرفت رموزها بمجرد ان تجمع معانيها في ذهنك  
 البحر :إشارة الى خلفاء اهلل وعلمهم وبالخصوص محمد وال محمد ص
زر إشارة الى ابتعاد مؤقت لخليفة اهلل في ارضه ولعلمه عن الناس تماما كما والج 
.يبتعد الماء في الجزر عن الساحل وعن مكان معيشة الناس وهي اليابسة  

السجود : وهو إشارة لطاعة اهلل وااليمان بخلفاءه كسجود المالئكة آلدم ع فمن يرى  
. اعة خليفة اهلل واألخذ من علمهنفسه ساجدا امام بحر فهذا يعني انه سيوفق لط  

الشعر : وهو إشارة الى أفكار االنسان ومايدور في راسه فطول الشعر في مقابل اهلل  
يمكن ان يكون مذموما وطول الشعر في مواضع أخرى يمكن ان يكون ممدوحا النه 
ر يمثل علم االنسان ومعرفته وأفكاره كما ان نوع الشعر في الرؤيا أيضا يمكن ان يشي

الى انتظام هذه األفكار أو أرتباكها او تشتتها بحسب كونه منتظما وممشطا او 
 مجعدا وفي الرؤيا التي قصصتها طول الشعر إشارة لحسن أفكار االنسان ومعرفته
السرطان : يمثل أنسان منحرف عن دين اهلل وفيه صفة الحسد فالسرطان فيه شبه  

وت وكالبات السرطان ترمز المتالك هذا من العقرب الذي يمثل رمز الحسد في الملك
الشخص الحاسد قدرة على طرح اشكاالت على أفكارك ومعلوماتك وبهذه الكالبات او 
اإلشكاالت قبض على شعرك او لنقل افكارك في محاولة من هذا السرطان أو 
االنسان الحاسد لمنعك من السجود كما سجدت المالئكة لخليفة اهلل فحتى قبضه على 

.                                               ان بقرب موضع سجودكشعرك ك  

وابعادك لهذا السرطان بسرعة عن شعرك وعودتك للسجود يشير الى فشل هذا 
      السرطان او االنسان الحاسد في ثنيك عن الحق والسجود كما سجدت المالئكة

                                                                        . 1آلدم 
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 الرؤيا الثانية :

مصطفى السندي : السالم عليكم سيد احمد الحسن علما إني لست مؤمن بك لكن 
قالوا عنك انك من ال محمد ص وتعلم بتفسير القران والرؤى ووو الخ احد اقربائي 

 رأى رؤيا . والرؤيا عرضناها على اكثر من مفسر لكن عجزوا عن تفسيرها .
 بالحقيقه هي رؤيتان الختان في نفس الشخص الذي اسمه كرار

 الرؤيا .

رات االخت االكبر وهي ساكنه في امريكا رأت شخصان رجل اسمه )سراهلل( 
والشخص الثاني فتاة اسمها )نور الهدى( وقالو لها اذا تزوج كرار من )نور الهدى( 

 السالم  سوف يرزقه اهلل ذريه تكون من انصار االمام المهدي عليه

وبعد يومين من الرؤيا االولى رات االخت االصغر التي تسكن في كربالء رات نفس 
 المنام ونفس االشخاص وقالو لها نفس الكالم .

ولكن في الرؤيتان كان كالم االشخاص ليس بعربي او انكليزي او فارسي تقريبا لغه 
 الرموز ولكن عندما تحدثو الى االختين فهمو عليهم الكالم .

نرجو الرد بسرعه سيدنا الغالي لئنو صار اكثر من روحاني وسيد وشيخ عزو عن 
 واللهارحم الراحمين .تفسيرها 

 Ahmed Alhasanاحمد الحسن                                          

 Ahmed Alhasanاحمد الحسن                                          

Ahmed Alhasan  مصطفى السندي احمد الحسن : 

 حياك اهلل حبيبي

 سر اهلل = خليفة اهلل

 نور الهدى = دين الحق
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يتزوج نور الهدى بمعنى يتبنى الدين الحق ويتبنى الدعوة الى اهلل وتكون رفيقه في 
 الحياة ويرزق ذرية بمعنى هو يولد من جديد ويكون من انصار االمام المهدي 

ن من انصار االمام المهدي وربما يوفقه الرؤيا حث لهذا الشخص على العمل ليكو 
 . 1اهلل لما يريد سبحانه
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 وضوعاتقائمة الم
 أللفاحرف 

 :إبليس 
ويخرجها من األمام  صدره في يده يدخل اهلل( )لعنه إبليس أن يرى شخص -
  (81ص 620السؤال/)
 :حمد الحسن عليه السالم أ
 ( 83ص 622السؤال/ية )الحسن ع وهو يحمل را أحمد بالسيد رؤيا -
  (87ص 628السؤال/الحسن ) أحمد اإلمام أنا  :يقول بشخص تتكرر رؤيا-
 (03ص 602السؤال/الحسن ع ) أحمد بالسيد ويلتحق أهله يترك أنه يرى شخص -
 (117ص 827السؤال/رؤيا في اليماني وقرب الفرج ) -

 أذان :
 (32ص 301السؤال/( )07ص 382السؤال/األذان ) -

 : أرجل
 ( 2ص 116تقييد االرجل )السؤال/  -

 : أرض
 ( 33ص 300األرض )السؤال/  -
 (08ص 301 السؤال/فوران األرض ) -

 اسم :
 (28ص 631السؤال/( )22ص 200السؤال/داللة أسماء األشخاص ) -
 ( 10ص 060السؤال/)( عبد اهلل بن أحمد الناصراالسم ) -
 ( 82ص 370السؤال/)االسم )بشرى(   -
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  (82ص 370السؤال/يسرى( )االسم ) -
 (06ص 380السؤال/االسم )محمد( ) -
 ( 22ص 200السؤال/االسم )روح اهلل( ) -
 اسم النبي محمد وعلي وفاطمة والكثير من آل البيت وأصحاب الرسول -
  (77ص 617السؤال/)
  (103ص الرؤيا الثانية:  الصفحة الشخصية على الفيس بوكاالسم )سر اهلل( ) -
 الرؤيا الثانية : الصفحة الشخصية على الفيس بوك) ور الهدى(االسم )ن -

 (103ص
 (126الرؤيا الثالثة صاالسم له دخل بالرؤيا )مع العبد الصالح الجزء األول :  -

 إصبع :
 ( 63ص 630السؤال/اإلصبع ) -
 ( 63ص 630السؤال/قطع اإلصبع ) -

 آل يس :
 (03ص 601السؤال/آل يس ) -

 إمام جماعة :
 (72ص 378السؤال/) الجماعةإمام  -

 أنبياء :
 (08ص 608السؤال/أنبياء ) الكويت في أن رؤيا -

 إنسان :
 ( 130ص 821السؤال/( )00ص 382السؤال/إنسان قصير ) -
 ( 130ص 821السؤال/( )00ص 382السؤال/إنسان أسود ) -
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 (  62ص 633السؤال/)إنسان مخفي وليس بخفي  -
 آية الكرسي :

 (07ص 386ؤال/السآية الكرسي ) -

 حرف الباء
 بحر: 

 (128صالرؤيا األولى :  الصفحة الشخصية على الفيس بوكالبحر ) -
 :برص 

 (01ص 061السؤال/البرص ) - 
 بريق :

 (77ص 617السؤال/البريق ) -
 بقرة :

 (70ص 613السؤال/األبقار المذبوحة ) -
  بناية :

 (  72ص 378السؤال/مبنى قديم ) -
 221ص 800السؤال/ذات درجات )رؤيا بصعود بناية  -

 بنت الهدى :
 ( 22ص 200السؤال/بنت الهدى ) -

 :بيت 
 ( 6ص  7البيت البسيط )السؤال/ -

 بيض :
 (80ص 603السؤال/الحجم ) كبيرة إحداها بيض بمجموعة رؤيا -
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 حرف التاء

 تابوت :
 ( 00ص 382السؤال/) عليه السالم تابوت اإلمام علي -
 الثالثة الرؤيا:  الثاني الجزء الصالح العبد مععليه )رؤيا بتابوت والصالة  -

 (127ص
 تاج : 
 (08ص 387السؤال/التاج ) -

 تدخين :
 (130ص 821السؤال/( ، )00ص 382السؤال/التدخين ) -

 : تراب
 (112ص  820سؤال/ رؤيا بتفطر تربة السجود وانكسارها ) -

 تلة :
 (72ص 378السؤال/الصعود الى اعلى التلة ) -

 الثاءحرف 
 : ثعبان

 ( 87ص 618السؤال/) (01ص 061السؤال/)الثعبان  -
 (87ص 618السؤال/لدغة الثعبان ) -

 : ثوب
 ( 62ص 377السؤال/)( ، 81ص 068السؤال/الثوب )

 ( 62ص 377السؤال/انتقاد الثوب )  -
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  (62ص 377السؤال/كوي الثوب ) -
 (111ص 822السؤال/رؤيا بالزفاف ولبس ثياب العروس ) -

 ف الجيمحر 
 جامعة :

 (63ص 630السؤال/الجامعة ) -
 جبل :

 (0ص 123السؤال/الصعود إلى الجبل ) -
 َجزر :

 (128ص الرؤيا األولى:  الصفحة الشخصية على الفيس بوكالجزر ) -
 جنود :

 (72ص 378السؤال/)الجنود اليهود  -
 جهاز توليد الطاقة الكهربائية :

 الكرة األرضيةية وتشغيله إلضاءة تصليح جهاز توليد الطاقة الكهربائ -
 ص ( 818)السؤال/
 جهة :

 (138ص 823السؤال/جهة اليسار ) -
 جيش : 

 (136ص 810السؤال/) ليه السالمرؤيا كأني في جيش االمام علي ع -
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 حرف الحاء
 حج :

 ( 06ص 607السؤال/الفوز ببطاقة سفر للحج ) -
 : حديقة

 ( 6ص  7الحديقة الخضراء )السؤال/ -
 اء :حذ
 (123ص 801السؤال/الحذاء ) -

 حرارة :
 (62ص 633السؤال/) الشعور بالحرارة -

  حرف النون :
 (67ص 610السؤال/ورقة فيها حرف النون ) -

 عليه السالم : الحسين
( ، 20ص 230السؤال/( ، )20ص 372السؤال/)عليه السالم  اإلمام الحسين -
 ( 02ص 606السؤال/)
 حشرة : 
 ( 131ص 812السؤال/يبة سوداء )رؤيا بحشرات غر  -
 العبد )معكبيرة بدون عيون وشكلهم كاليرقات نهم حشرات أشخاص كأرؤيا ب -

 ( 122ص األولى الرؤيا:  األول الجزء الصالح
 حصان :

 (80ص 623السؤال/الحصان  ) -
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 حضرة امير المؤمنين عليه السالم :
 (6ص 6ؤال/الستفسير رؤيا بحضرة امير المؤمنين عليه السالم ) -

 :  حمل
 (18ص 068السؤال/) الحمل -

 حرف الخاء
 خبز :

 (  133ص 813السؤال/الخبز ) -
 (133ص 813السؤال/حمل الخبز الى شخص ووضعه على مائدته وتقبله له ) -

 خضار:
 ( 2ص  7سؤال/ الخضار :) -

 ُخطبة :
وكونوا )اتقوا اهلل  لهم ويقولبمجموعة من الشباب رؤية رسول اهلل وهو يخطب  -

 ( 136ص 810( )السؤال/واعين
 خميني :

 ( 22ص 200السؤال/) السيد الخميني -
 ( 30ص 302السؤال/رؤيا بالسيد الخميني وهو يستغيث بالزهراء ) -

 حرف الدال 
 دخان :

 (13ص 233السؤال/الدخان ) - 
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 دراسة : 
 (33ص 300السؤال/الدراسة االبتدائية ) -
 (33ص 300السؤال/) الدراسة الثانوية -
 (33ص 300السؤال/) الجامعات في العليا الدراسةالكلية أو  -
 : همدر 
 (8ص 118الدراهم )السؤال/ -

 دعاء :
 (60ص 611السؤال/الصباح ) دعاء - 

 دعوة :
 ( 27ص 633السؤال/رؤيا في محاورة الناس بالدعوة المباركة ) -
 ( 130ص 817السؤال/) رؤيا بالخروج من دعوة الحق  -
يصال الحق لهمرؤيا  -  ( 132ص 818السؤال/) في هداية الخلق وا 
 ( 113ص 822السؤال/رؤيا بهالك شخص معاٍد للدعوة ) -
 الرؤيا:  الثاني الجزء الصالح العبد مع)رؤيا بإيمان بعض شيوخ الحوزة بالدعوة  -

 (127ص الثانية
 دنيا :

 ( 07ص 386السؤال/رؤية الدنيا مظلمة ) -
 دواء :

 (77ص623ؤال/السالدواء  ) -
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 حرف الذال
 ذبح :

 ( 22ص 231السؤال/الذبح ) -
 (22ص 231السؤال/االمر بالذبح  ) -

 ذكر اهلل :
 (62ص 633السؤال/ذكر اهلل ) -

 حرف الراء
 رتبة :

 (08ص 387السؤال/الرتبة ) -
 : رزق

 (23ص 071السؤال/) الرزق -
 رقية :

 ( 20ص 233السؤال/السيدة رقية ) -
 (20ص 233السؤال/)رقية عليها السالم عباءتها لشخص إعطاء السيدة  -

 روضة :
 ( 83ص 621السؤال/الروضة الخضراء ) -

 حرف الزاي
 زفاف :

 ( 111ص 822السؤال/) رؤيا بالزفاف ولبس ثياب العرس -
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 زواج :
 (128ص الرؤيا الثانية:  الصفحة الشخصية على الفيس بوك) الزواج -

 زيارة :
 ( 03ص 383السؤال/) عليه السالم زيارة اإلمام الحسين -
 ( 121ص 802السؤال/) عليه السالمرؤيا بزيارة االمام الحسين  -
 ( ،03ص 383السؤال/) عليه السالم معنى ان أمام الشخص وقت ليزور الحسين -
 ( ، 23ص 208السؤال/) عليه السالمزيارة اإلمام علي  -
 (06ص 607السؤال/) عليها السالمزيارة فاطمة الزهراء  -

 حرف السين
 سجود : 

 (128ص الرؤيا األولى:  الصفحة الشخصية على الفيس بوكالسجود ) -
  (13ص 233السؤال/)الساجدون  -
 ( 23ص 308السؤال/رؤيا برجل ساجد وبقربه من يدعو له ) -

 سرطان :
 ( ،128ص الرؤيا األولى:  الصفحة الشخصية على الفيس بوكالسرطان ) -
 ( 128الرؤيا األولى ص:  الصفحة الشخصية على الفيس بوك) كالبات السرطان  -
الصفحة الشخصية على الفيس ابعاد السرطان بسرعة عن الَشعر والعودة للسجود ) -

 (128ص الرؤيا األولى:  بوك
  :سرير

 (13ص 233السؤال/السرير ) -
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 سطح :
 ( 6ص  7السطح )السؤال/ -

 سفينة :
 ( 121ص 802السؤال/الوصول الى السفينة ) -

 سالح :
 (76ص 616السؤال/القتال باألسلحة ) -

 : سلسلة
 (22ص 200السؤال/السلسلة ) -

  سلم :
 (87ص 620السؤال/خشب ) من سلم بصعود رؤيا -

 سماء :
 382السؤال/) فتح السماء وكتابة شهادة ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل فيها -

 ( 00ص
 ( 21ص 300ل/السؤارؤيا بالسماء وقد بدأت تضيء ) -

 : سمن
 (23ص 071السؤال/) سمنال -
 

 َسَنة :
 ( .33ص 300)السؤال/ست سنوات  -

 ّنة :سُ 
 ( 27ص 378السؤال/السن ة ) -
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 سورة االحزاب : 
 ( من سورة االحزاب .327- 323اآليات ) -

 سورة الدخان :
 (22ص 200السؤال/) الدخانمن سورة   (12 -13)اآليات  -

 سورة الشمس :
 (22ص 200السؤال/من سورة الشمس ) (12)ة اآلي -

  سورة الشورى :
 (13ص 063السؤال/من سورة الشورى ) (10)اآلية  -

 سور المزمل :
 (60ص 632السؤال/من سورة المزمل ) (3-1)اآليات  -

 سيارة :
 (122ص 800السؤال/رؤيا بركوب سيارة ) -

 سيف :
 (76ص 616السؤال/القتال بالسيوف ) -

 حرف الشين
 ة :شجر 
 (28ص 370السؤال/االشجار ) -
نباتها الثمار -  (82ص 370السؤال/)تفجر االشجار وا 
 (67ص 610السؤال/رؤيا بالنوم تحت الشجرة ) -

 َشعر :
 (128ص الرؤيا األولى:  الصفحة الشخصية على الفيس بوكالشعر ) -

 شفاء :
 (80ص 623السؤال/الشفاء  ) -
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 شكل :
الرؤيا الثالثة مع العبد الصالح الجزء األول : للشكل والهيئة دخل بالرؤيا ) -

 (126ص

 شهادة :
 ( 130ص 821السؤال/( ، )00ص 382السؤال/دتين )بالشها ىرؤ  -

 حرف الصاد
 صدام حسين :

 (121ص 802السؤال/صدام حسين ) -
  صالة :

 ( 62ص 637السؤال/الصالة ) -
  (72ص 378السؤال/)إرادة الصالة  -
 ( 03ص 602السؤال/الزمان )مع فقهاء اخر  الصالة -
 (03ص 602السؤال/تنبيه فقهاء اخر الزمان في الصالة لكي يصححوا صالتهم ) -

 صوت :
 (  02ص 381السؤال/) يقول )اإلمام أحمد الحسن اليماني(يتكرر صوت جميل  -
 ( 07ص 386السؤال/صوت يكمل مع الرائي قراءة آية الكرسي ) -

 :صورة 
  (8ص 118ال/السؤ )صورة اإلمام علي  -
 ( 03ص 383السؤال/)صورة اإلمام الحسين  -
 (02ص 381السؤال/) الحق رسم صورة باطلة لداعي -
 ( 131ص  812)السؤال/  كله جروح ورأسه ووجههكبير بالسن رجل صورة  -
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 حرف الضاد
  ضابط :

 (08ص 387السؤال/ضابط جيش ) -
 ضريح :

  (3ص 6علي عليه السالم : )سؤال/ ضريح االمام -
 ( 20ص 372السؤال/) عليه السالم االمام الحسين الخروج من ضريح -
 (20ص 372السؤال/)عليه السالم االمام الحسين  الدخول إلى ضريح -
 ( 73ص 612السؤال/) عليه السالم الحسين اإلمام ضريح إلى بالدخول رؤيا -

 ضوء :
 636السؤال/) الضوء منها ينبثق كهربائية وأسالك بجانبين محاصر بممر رؤيا -

 ( 63ص

 حرف الطاء
 :طائرة 

 (02ص 603السؤال/الطائرة ) -
 طاقة :

 ( 62ص 633السؤال/)الطاقة التي في الشخص  -
 :طبيب 

 (80ص 623السؤال/الطبيب ) -
 : طعام

 ( 20ص 606السؤال/( )62ص 377السؤال/الطعام ) -
 ( 62ص 377السؤال/اعطاء الطعام ) -
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  ( 82ص 626السؤال/طعام ) سفرة على لسينجا واألنصار والده يرى شخص -
  (20ص 606السؤال/)  عليه السالمسفرة االمام الحسين  -

  طفل :
 ( 06ص 380السؤال/الطفل ) -
 ( 138ص 823السؤال/الطفل في اليد اليمنى ) -
 (138ص 823السؤال/اختفاء الطفل من اليد اليمنى عند االلتفات الى اليسار ) -

 طهارة :
 ( .27ص 378هارة )السؤال/إرادة الط -

 طيران :
 الصالح العبد وهو يطير الى الجنة )مع عليه السالمرؤيا بوالد السيد احمد الحسن  -

 ( 122ص الثانية الرؤيا:  األول الجزء

 حرف الظاء
 ظلمة :

 ( 07ص 386السؤال/رؤية الدنيا مظلمة ) -

 حرف العين
 عباءة :

 (20ص 233السؤال/تها لشخص )إعطاء السيدة رقية عليها السالم عباء -
 عذاب :

 ( 20ص 632السؤال/النجاة من العذاب ) -
 632السؤال/) عليه السالمالمهدي  اإلمام رسول تكذيب العذاب سبب بأن رؤيا -

 (20ص
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 ر:عط
 (23ص 208السؤال/العطور ) -

  عقرب :
 (128ص الرؤيا األولىالعقرب )الصفحة الشخصية على الفيس بوك :  -

 علو :
 ( .27ص 378و الموضع )السؤال/عل -

 : عليه السالم علي بن ابي طالب
 600السؤال/( ، )30ص 307السؤال/)عليه السالم اإلمام علي بن أبي طالب  -

 ( 01ص
 ( 01ص 600السؤال/وهو مضروب على راسه ) عليه السالمعلي  باإلمامرؤيا  -
 ( 123ص 803السؤال/)عليه السالم  علي امباإلمرؤيا  -

 : الحسين عليه السالم علي بن
 ( 12ص 062السؤال/) علي بن الحسين عليه السالم -
  (12ص 062السؤال/بشخص أنه من أبنائه ) عليه السالموصيته  -

 عمامة :
  (126ص األولى الرؤيا:  الثاني الجزء الصالح العبد معالعمامة ) -
 ( 83ص 622 السؤال/عمامة ) يلبسوه بشخص رؤيا -
 (126ص األولى الرؤيا:  الثاني الجزء الصالح العبد ء )معالبيضاالعمامة  -

 : عليه السالمعيسى 
 (30ص 307السؤال/) عليه السالم شبيه عيسى -
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 حرف الغين
 غرفة :

 (117ص 803 السؤال/الغرفة ) -
 : غسل

 ( 10ص 060 السؤال/الغسل ) -
 غنم :

 (60ص 613 السؤال/األغنام المذبوحة ) -

 حرف الفاء
 فأر :

 638 السؤال/) خوف من دخول فأر من الشارع إلى البيت من خالل فتحةال -
 (66ص

 : الزهراء عليها السالمفاطمة 
 (60ص 613 السؤال/) عليها السالمالذهاب إلى حضن فاطمة  -
 ( 27ص 378السؤال/)سماع المنادي ينادي )انصروا الزهراء(  -
 

 فتحة :
 ( 66ص 638 السؤال/) رى اإلنسان منهما النورين افتحت -
 638 السؤال/) الخوف من دخول فأر من الشارع إلى البيت من خالل فتحة -

 ( 66ص
 فرح :

 (18ص 068السؤال/الفرح ) -



151 

 

 حرف القاف
 قابلة :

 ( 00ص 388السؤال/هي القابلة )عليها السالم  معنى ان الزهراء -
 قبة :

 (03ص 383السؤال/) عليه السالم قبة مرقد اإلمام الحسين -
 :قبلة 

 ( 06ص 380السؤال/القبلة الحقيقية ) -
 : قتال
 ص ( . 616/سؤال ) القتال باألسلحة والسيوف -

 قرآن :
 ( 23ص 208السؤال/) القرآن -
 (110ص 823السؤال/) رؤيا بأخذ القرآن ووضع اليد عليه -

 قفل :
 (22ص 200السؤال/القفل ) -

 : قماش
 ( 23ص 208السؤال/) القماش -
 (23ص 208سؤال/المحل األقمشة ) -

 قمر :
 ( 73ص 610السؤال/( )08ص 301 السؤال/القمر ) -
 (32ص 301السؤال/اختفاء القمر ) -
 ( 32ص 301السؤال/األقمار األربعة حول القمر وهو مختٍف ) -
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 (130ص 821السؤال/رؤيا بأربعة أقمار ) -
 قيامة :

 (7ص 123 السؤال/يوم القيامة ) -
  قيد :

 ( . 7ص 116/)السؤال قيد األرجل -

 حرف الكاف
  : كحل
 ( 17ص 067السؤال/) الكحل -

 :كعبة 
 ( 00ص380السؤال/، )( 13ص 233السؤال/( ، )8ص 110السؤال/الكعبة ) -
 (  8ص 110السؤال/الكعبة ) رفع -
 ( 13ص 233السؤال/) نزول الكعبة في بيت أو على سطح دار -
 ( 13ص 233السؤال/) نزول الكعبة في جهة القبلة -
 ( 00ص607السؤال/إرادة دخول الكعبة ) -
 (130ص 821السؤال/)الصالة داخل الكعبة  -

 كلية :
 (63ص 630السؤال/( ، )33ص 300السؤال/الكلية ) -

 كهف :
 (82ص 370السؤال/الكهف ) - 

 كوى :
 ( .26ص 377)السؤال/ كوي الثوب -
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 حرف الالم

 لباس :
 (73ص 612السؤال/المالبس ) -

 لبن :
 ( 08ص 810السؤال/اللبن ) -
 (08ص 810ثمن اللبن )السؤال/ -

 لحية :
 (71ص 610السؤال/اللحية ) -

 لغز :
 (82ص 370السؤال/)اللغز  -

 :لون 
 (126ص األولى الرؤيا:  الثاني الجزء الصالح العبد مع) اللون األبيض -
 ( 18ص 068السؤال/اللون االسود ) -
 ( 22ص 073السؤال/اللون األحمر ) -
 ( 02ص 603السؤال/السواد ) يرتدون رجال فيه تجمع بمكان رؤيا -
  ( 08ص 810السؤال/) اللون االصفر على الثياب  -

 حرف الميم
 : ماء
 (7ص 116السؤال/الماء ) -
 ( 7ص 116السؤال/الغطس في الماء ) -
 ( 70ص 623السؤال/السباحة في الماء الصافي ) -
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 مؤذن :
 ( 07ص 382السؤال/المؤذن ) -

 مال :
 ( 08ص 810السؤال/صعوبة الحصول على المال ) -
 ( 08ص 810السؤال/ضياع او سقوط جزء من المال  ) -
 (08ص 810السؤال/التقاط المال الساقط بصعوبة  ) -
  مؤمن : 
 (10ص 060السؤال/المؤمن ) -

 متعة : 
 (86ص 627السؤال/المتعة ) -

 محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم :
 630السؤال/( ، )21ص 233السؤال/هلل عليه وآله وسلم )الرسول محمد صلى ا -

 (67ص
 (120ص 803السؤال/) لى اهلل عليه وآله وسلمكون الشخص يشبه رسول اهلل ص -

 محمد باقر الحكيم :
 ( 22ص 200السؤال/رؤيا في السيد محمد باقر الحكيم بعد موته ) -

 محمد رضا الشيرازي :
 (22ص 200السؤال/) رؤيا في السيد محمد رضا الشيرازي -

 محمد محمد صادق الصدر :
 (22ص 200السؤال/رؤيا في السيد محمد محمد صادق الصدر بعد موته ) -
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 ض : مر 
 (80ص 623السؤال/المريض ) -

  مستشفى :
 (80ص 623السؤال/( ، )63ص 630السؤال/الذهاب إلى المستشفى ) -

 مسجد :
 (13ص 233السؤال/)المسجد النبوي  -
 (13ص 233السؤال/) ود باتجاه المسجد النبويعدم السج -
  ( 76ص 630السؤال/) لى اهلل عليه وآله وسلمرؤيا بمسجد رسول اهلل ص -
  (62ص 377السؤال/الحضور الى المسجد ) -
 (62ص 377السؤال/)مسجد السنة  -

 : مسلم
 (76ص 616السؤال/المسلمون ) -

 مشلول :
  (31ص 033السؤال/رؤيا بشخص مشلول خرج من بركة ) -

 مطر:
 (06ص 060السؤال/( )16ص 066السؤال/المطر ) -

 معصوم :
رؤيا بالمعصوم في غير مواصفاته المعروفة )مع العبد الصالح الجزء األول :  -

 (126الرؤيا الثالثة ص

 : مقبرة
 ( 23ص 072السؤال/المقبرة ) -
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 ( 23ص 072السؤال/)عبور المقبرة  -
 مكان :

 (72ص 783السؤال/مكان منخفض ) -
 (27ص 378السؤال/مكان مرتفع ) -

 ملكوت :
 ( .33ص 300)السؤال/الملكوت  -

 منارة :
 (03ص 383السؤال/)عليه السالم منارة مرقد اإلمام الحسين  -

 : المهدي عليه السالم
 ( 22ص 376السؤال/رؤى باإلمام المهدي عليه السالم ) -
 ( 30ص 307السؤال/) عليه السالم اإلمام المهدي -
 ( 60ص 632السؤال/) عليه السالم م المهديانصار االما -
 ( 132ص 816السؤال/دي موجود في كل مكان( )معنى )ان المه -
 (132ص 816السؤال/)معنى )المهدي موجود فيك(  -
 ( 130ص 821السؤال/)عليه السالم رؤية بظهور االمام المهدي  -

 : ليه السالمموسى ع
 ( 33ص 380السؤال/لقومه ) عليه السالمسى رؤيا بما قاله نبي اهلل مو  -

 ميت : 
 ( .33ص 300الموت )السؤال/ -
 (23ص 072السؤال/)األموات  -
 ( 62ص 633السؤال/ميت وليس بميت )شخص  -
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 حرف النون
 : نافذة

 ( 6ص  7السؤال/)النافذة  -
 نجاة :

 (110ص 828السؤال/رؤيا بالهروب والنجاة ) -
 نجوم :

  (13ص 233السؤال/) النجوم على الكتف -
 (08ص 387السؤال/النجوم الخمسة ) -

 نداء :
 ( 72ص 378السؤال/)سماع المنادي ينادي )انصروا الزهراء(  -

 نساء :
 (72ص 378السؤال/النسوة من السنة ) -

 نور :
 ( 83ص 621السؤال/فجأة ) النور فيه يظهر مظلم بمكان رؤيا -

 نوم :
 (71ص 610السؤال/االستيقاظ من النوم ) -

 حرف الهاء
 هروب :

 (110ص 828السؤال/رؤيا بالهروب والنجاة ) -
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 حرف الواو
 وادي :

 ( 0ص 123السؤال/عبور وديان النار ) -
 (110ص 828السؤال/رؤيا بالهروب وقطع الوادي ) -

 ورقة :
 (71ص 610السؤال/ورقة فيها حرف النون ) -

 وسخ :
 (126الرؤيا األولى ص: الجزء الثاني الوسخ )مع العبد الصالح  -

 وضوء :
 ( 72ص 378السؤال/الوضوء ) -
 ( 72ص 378السؤال/إرادة الوضوء ) -
 (72ص 378السؤال/) رؤية الشخص للجنود اليهود وهو في طريقه إلى الوضوء -

 : وفاة
الثالثة  الرؤيا:  الثاني الجزء الصالح العبد مع( ، )33ص 300السؤال/) وفاةال -

 ( 127ص
 : والدة

 .( 7ص 117السؤال/مولود )ال -
 .( 00ص 388السؤال/معنى والدة الشخص ) -
 .( 00ص 388السؤال/)المولود الى السماء  عليها السالمرفع الزهراء  -
 عليه السالم من أنصار المهدي بقدوم مولود عليها السالم خبار الزهراء إ -
 ( 00ص 388السؤال/)
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الرؤيا ة على الفيس بوك : معنى ان الشخص يرزق بذرية )الصفحة الشخصي -
 (103ص الثانية
 ولد :

 ( .31ص  303)السؤال/ أوالد الشيخ -
 وهابي :

 (123ص 803السؤال/وجلوسه بقرب رجل وهابي ) عليه السالمرؤيا بعلي  -

 حرف الياء
 يهود :

 ( 76ص 616السؤال/اليهود ) -
 (72ص 378السؤال/)الجنود اليهود  - 

 

 

 

 

 

 
 


