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لَّ  اللَّههُ لَلِه  َُحَمَّهد   َ لَلِه   لِههِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّههِ رَِّ  اْلعَهَلِمِينَ  َ» صهِ
هِرِینَ  «.الطََّ

( ََ چند نوع  یَت داریم، لجاَر ) د لت  ل    لت اخيره،راجع به رجعت در د 

کنند؛ ن  است که حتمًا رجعت َ چنَنچه قبالً اشَره شد. یک نوع  یَت راجع به کسَ

 ََحَضِ  ََنْ »اهلل   بين به  یَت  همچنين َکذ 1«ََحْضًا اْلإِیمََنَ ََحَضِ ََنْ»انبيَء، ائمه   

هَ َتوسطين در ایمَن که راه  ن اینکهبعض  از  یَت اشَره دارد به « ََحْضًا اْلكُْفرَ 

 تدلَء دارند. هَ هم رجعت بَالس ن ،نيست صددرصد اََ ،صحيح است

البرزخ َستحيل یَ از یوم القيََةکه رجوع کفَر را از یوم قسمت سوَ  از  یَت است

 جَءَ إِذا حَتَّى»سوم کلّيت ندارند ه دانسته است. قبالً هم اشَره شد که این  یَت دست

 هُوَ  كِلِمَةٌ إِنَّهَ كاِلَّ تِرَْكتُ فيمَ صَلِحًا أِلْمَلُ لِعَلِّي*  ارْجِعُونِ رَِّ  قَلِ اْلمَوْتُ أِحَدَهُمُ

 ََحَضِ ََنْ»هَ هَ چه کسَن  هستند؟ ایناین 2«یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَرْزِخٌ  َرائِهِمْ َِنْ  َ قَئِلُهَ

  شيَطين   َفسدین ف  األرض هستند که به هنگَم َرگ که قدَ  به « ََحْضًا اْلكُْفرَ

رجوع چنين «. ارْجِعُونِ رَِّ  قَلِ اْلمَوْتُ أِحَدَهُمُ جَءَ إِذا»سوی برزخ   قدَ  در دنيَ دارند 

 اشخَص  از چند نظر استحَله دارد:

ای انجَم بدهم    نچه را برگردم تَ المَل صَلحه« صَلِحًا أِلْمَلُ لِعَلِّي»ا ل: ه استحَل

 فَسد بوده است، ترک کنم   جبران کنم. 
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گوید که اگر احيَنًا این شخص در غ َ « قَئِلُهَ هُوَ كِلِمَةٌ إِنَّهَ كاِلَّ» :د مه استحَل

کمَ  ،کند راست بگوید، احيَنًا َمکن است که ارجَع شودکس  که استدلَی رجعت َ 

 اََ ،که رجعت بَالستدلَء دارند احيَنًا رجوع خواهند کرد َتوسطين ف  االیمَن اینکه

هَ در غ چون  ن ،اندَردههستند   بَ حَلت کفر « ََحْضًا اْلكُْفرَ  ََحَضِ »کسَن  که 

 هَ نخواهد بود؛ این نسبت به برزخ. گویند رجعت برای  نَ 

 ِلوْ   َ» :نسبت به قيََت طبعًا َطلب، َطلب دیگری است. َثالً در قر ن شریف دارد

هَ َشمول لذاِّ کسَن  که قيََت شده است   این «رُدُّ ا لِوْ» 1«لَْنهُ نُهُوا لِمَ لِعَدُ ا رُدُّ ا

ََ را برگردان که لمل  2«َُوقِنُونَ  إِنََّ صَلِحًا نِعْمَْل ارْجِعْنَ» کنند:، تقَضَ َ اندیدهگرد

 لِمَ لِعَدُ ا رُدُّ ا لِوْ  َ»صَلح انجَم دهيم   از المَل فَسد قبل  دست برداریم. جواِّ: 

برای  لم تکليف کالًاگر بر فرض َحَل برگشت شوند که برگشت از قيََت به لَ« لَْنهُ نُهُوا

این فَیده ندارد. پس « لَْنهُ نُُهوا لِمَ لِعَدُ ا رُدُّ ا لِوْ  َ»صَلحين   طَلحين َحَل است 

رجوع از لَلم قيََت ه استحَل ا ل :ه عدی است؛ استحَلد  بُه جَ استحَلایناستحَله در 

برگشتن « لَْنهُ وانُهُ لِمَ لِعَدُ ا رُدُّ ا لِوْ  َ» :د مه به لَلم تکليف که کلّ  است. استحَل

گویند   راست در غ َ هَ چون  ن ؛هَ درست نيستهَ برای جبران فسَدهَی  ناین

 گویند.نم 

به این َقدار به شمَ لمر  3«تِذِكَّرَ ََنْ فيهِ یَتِذِكَّرُ ََ نُعَم رْكُمْ لِمْ  َ أِ» :یَ در  یَت دیگر

ی کربَز تذ ،بنَبراین اگر برگردید ،ر نشدیددیم   َتذکلمر دا ایم که َتذکر گردید؟نداده

چون لَلم  ؛گردانيمشمَ را بر نم  ،ی هم خواهيد داشتکراگر تذ حت نخواهيد داشت که 

بنَءً لل  ذلک فال َنَفَت » ت بَشد گذشته است.کليف به  ن َقدار که لليه شمَ حجت

ر التّکليف ی إل  داالبرزخ أ  َن القيََة الکبر لت  تستحيل الر جوع الکفَّر َنبين اآلیَت ا

( لججَ ََ از برای راجعين در د لت َهدی )ایندر « ثب ت الر جوع  بين اآلیَت الّت  ت

 کنيم. اشَره َ  هَلنَ ین  داریم، لنَ ین  که قبالً بحث شده است   حَال به  ن

 :هستند« ََحْضًا اْلإِیمََنَ ََحَضِ»به لنوان اشَره راجع به کسَن  که  اََ
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تقوای  که در  ن فسَد نبَشد، از « قویً خَلصًاطبعًا ت» 1«لِْلمُتَّقينَ اْلعَقِبَةُ»متقين. ال -1

 این َوضوع گذشتيم.

  َ أِئِمَّةً نِجْعَلِهُمْ  َ اْلأِرْضِ فِي اسْتُْضعُِفوا الَّذینَ لَلِى نِمُنَّ أِنْ نُریدُ  َ» المستضعفين -2

 خُلِفَءَ یَجْعَلُكُمْ  َ السُّوءَ یَْكشِفُ  َ دَلَهُ إِذا اْلمُْضطِرَّ جيبُیُ أََِّنْ» 2،«اْلوارِثينَ نِجْعَلِهُمُ

 3«اْلأِرْضِ

تَ  4«َِلَّتِنَ في لِتِعُودُنَّ أِ ْ  أِرْضِنَ َِنْ لِنُْخرِجَنَّكُمْ  لِرُسُلِهِمْ  كِفِرُ ا الَّذینَ  قَلِ  َ»رسل  -3

در  هَاین به رسل  لده داده است که« ضِاْلأِرْ لِنُسْكِنِنَّكُمُ»فرََید: جَی  که خدا ند َ 

 رض تکليف را خواهند داشت.االرض   قدرت فرََنده  در اخالفةای  ینده

  ]سؤال[ -

 الَّذینَ  لَلِى نِمُنَّ أِنْ نُریدُ  َ »است، َستضعفين که بحث کردیم، کل است. کل خير،  -

 .«اْلأِرْضِ فِي اسْتُْضعِفُوا

  ]سؤال[ -

این َربوط به شعيب  در َکه نَزل شده است  « دَلَهُ إِذا اْلمُْضطِرَّ جيبُ یُ أََِّنْ» -

 نيست. 

  ]سؤال[ -

کَری به شعيب ندارد،  ن « لِرُسُلِهِمْ كِفِرُ ا الَّذینَ قَلِ  َ »خير،  ن یک  دیگر است.  -

 قَلِ   َ»ظه کنيد.  ن را َالحه حَال  ی« لِرُسُلِهِمْ كِفِرُ ا الَّذینَ قَلِ  َ»دیگر است. ه  ییک 

 لِنُهْلِكِنَّ رَبُّهُمْ إِلِيْهِمْ فِأِ ْحى َِلَّتِنَ في لِتِعُودُنَّ أِ ْ أِرْضِنَ َِنْ لِنُْخرِجَنَّكُمْ لِرُسُلِهِمْ كِفِرُ ا الَّذینَ

لِمينَ ه سور« ليدِ َ خَفَ  َ ََقََي خَفَ  لِمَنْ ذلِكَ  بَعْدِهِمْ َِنْ اْلأِرْضِ لِنُسْكِنِنَّكُمُ  َ*  الظََّ

 است، کَری به شعيب ندارد.  14ه ابراهيم،  ی

طلق. این اَن َ 5«اْلأَِْنُ لِهُمُ أُ لئِكَ بِظُْلم   إیمَنِهُمْ  یَْلبِسُوا لِمْ  َ   ََنُوا الَّذینَ»  همچنين: 

 :الدنيَ است   همچنين ن یوم ا لبلکه تحقق  ،موت نيستاَن َطلق در انحصَر بعدال

 دینِ  َ  بَِْلهُدى رَسُولِهُ أِرْسَلِ الَّذي هُوَ» :  همچنين«  َليدِ خَفَ  َ  ََقََي خَفَ لِمَنْ ذلِكَ»
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 كَِفَّةً  إاِلَّ أِرْسَْلنَكَ  ََ  َ» :  همچنين 1«ًاشِهيد بَِللَّهِ  كِفى  َ  كُلِّهِ  الد ینِ لَلِى لِيُْظهِرَهُ اْلحَق  

سِ  بَعْدَ  اْلأِرْضِ یُحْيِ اللَّهَ  أِنَّ الْلِمُوا» :چنين  هم 3«ًانِذیر لِْلعَلِمينَ» :همچنين   2«لِلنََّ

 کند. ارض تکليف، خدا ند این ارض تکليف را بعد از َوت احيَء َ  4«ََوْتِهَ

َ داشته است   تَ د لت اخيره خواهد داشت. َ  َ   َوتٌَ  حيَتٌتَ کنون ارض تکليف 

« أحدٌ أن یقول اهلل رقدال ی حتّ » قت  در ارض تکليف َوت َطلق حَصل شد  اََ

این احيَی « ََوْتِهَ بَعْدَ اْلأِرْضِ یُحْيِ اللَّهَ أِنَّ الْلِمُوا»قدر اختنَق ایجَد خواهد شد این

کَری به قيََت ندارد، قيََت احيَی ارض نيست، احيَی اَوات برای « ََوْتِهَ بَعْدَ»ارض 

َوت، ارض التّکليف  یحي  أرض التّکليف بعد َوتهَ.». لَلم حسَِّ   لَلم جزا است

 « .لبَرةٌ لن َوت االیمَن بين المکلّفين بصورة  لَم

حقٌّ « اْلبَطِلُ زِهَقَ  َ اْلحَقُّ جَءَ» َراداگر  5«اْلبَطِلُ زِهَقَ  َ اْلحَقُّ جَءَ قُْل» :  همچنين

هر پيغمبری که  َده حق   رده   بَطل هم در َقَبل  ن بوده،  ،َ بودبَطلٌ َ در َقَبل  ََ 

 ،م بَطل بوده، هم حق بوده، حق   بَطل بَ هم َنَزله داشتند   نولًا از نظر ظَهره

  َ »نيست « حقٌّ»است، « اْلحَقُّ جَءَ»بَطل   دلَة بَطل بر اهل حق غلبه داشتند. پس این 

َنذ  دم إل  خَتم إل  زََننَ »نيست. در طول لَلم تکليف « بَطلٌ»است، « اْلبَطِلُ زِهَقَ

بَطل بر حق ه این حق   بَطل بَ هم َخلوط هستند   غلب« یظهر الحق کلّه هذا   إل  أن

« قُْل»این « اْلحَقُّ جَءَ  قُْل»هَ زیَدتر است. پس این هَ   تبليغَت   ََلنولًا از نظر قدرت

ه چه کس  است؟ به  سيله َج ء حق به  سيل ،که خطَِّ به پيََبر  خرین است

بَطل زهوق پيدا کل حق نبوده   کل کلّ  نبوده،  حقپيغمبران قبل  است که بوده   

 . نکرده است

 .نبوده است« کَِنَ زاهقًا»، «ًازِهُوق كَنَ اْلبَطِلِ إِنَّ اْلبَطِلُ زِهَقَ  َ اْلحَقُّ جَءَ قُْل  َ» اََ

بَطل د  زهوق دارد؛ یک زهوق بَطل در برابر برهَن است که اگر بَ برهَن « ًازِهُوق كَنَ »

بَطل زائل است، ز ال  ،هَن لقل   بَ برهَن نبو ات در برابر بَطل قيَم گرددفطرت   بَ بر

حيثيت کردن بَطل َطلب  است   نَبود کردن بَطل کيَن بَطل، ز ال حيثيت بَطل، ب 
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 یَت  حق هَی تکليف در برابر هَ در طول زََنَطلب دیگری است. بَطل، تمَم بَطل

از نظر کيَن   از « اْلبَطِلُ زِهَقَ »ق بوده است، پس این بي نَت از نظر کيَن، از نظر  بر  زاه

بَطل، قدرت ه هم زاهق شود. سلط بَطل از نظر کون اََ .نظر َوقعيت هميشه بوده است

بَطل، تبليغَت بَطل، ََل بَطل، حکوَت بَطل، اضَفه از نظر کيَن   َوقعيت بَطل که 

 َد که بَطل کلًّا، کونًا   کيَنًا در برابر َوقعيت حق از بين رفته است، زََن  خواهد 

 ( است. لجبشود   این د لت َهدی ) زاهق

 َُْفسِدُ نَ  ََْأجُوجَ  َ یَْأُجوجَ إِنَّ : »94ه کهف،  یه همچنين  یَت یأجوج   َأجوج، سور

 حَرامٌ   َ » :انبيَءه سور نسبت به ذ القرنين.   همچنين« خِرْجًا لِكَ نِجْعَلُ فِهَْل اْلأِرْضِ فِي

 كُلِّ  َِنْ هُمْ  َ ََْأجُوجُ  َ یَْأجُوجُ  فُتِحَْت إِذا حَتَّى*  یَرْجِعُونَ ال أِنَّهُمْ  أِهْلِْكنَهَ قِرْیَة  لىلَ

 :  همچنين 1«كِفِرُ ا الَّذینَ أِبْصَرُ شَخِصِةٌ هِيَ فِإِذا اْلحَقُّ اْلوَلْدُ  اْقتِرََِّ  َ*  یَْنسِلُونَ حَدَِّ 

لِمينَ لِنُهْلِكِنَّ »  لِرُسُلِهِمْ كِفِرُ ا الَّذینَ قَلِ»ای است که َربوط به که در  ن  یه 2«الظََّ

لِمينَ لِنُهْلِكِنَّ» :گویداست که در  خر َ « أِرْضِنَ َِنْ لِنُْخرِجَنَّكُمْ   همچنين َکذبين « الظََّ

 ،هستند« ََحْضًا اْلكُْفرَ ََحَضِ ََنْ»  اهلل هستند اهلل. کسَن  که َکذبين به  یَتبه  یَت

  َده است.  28ه ، سور87ه چنَنکه در  ی ،در د لت  خرین رجوع خواهند کرد

  َ   ََنُوا الَّذینَ»عد َحوری است. در بُه جهَت  یکل ای که نسبت به همچنين  یه

لِحَتِ لَمِلُوا الر اجعون حقًّا الّذین َحض اإلیمَن »َحوری بود. ه در جهت َثبت  ی« الصََّ

 لَمِلُوا  َ َِْنكُمْ  ََنُوا الَّذینَ» :نوره سور« ری ة تحوم حولهَ  یَتٌ أخریَحضًا لهم  یةٌ َحو

لِحَتِ ِّ داریم راجع به کسَن  که َکذ  یَت َحوری اََ 3.«اْلأِرْضِ فِي لِيَسْتِْخلِفِنَّهُمْ الصََّ

 إِذا  َ» :نمله   از جمله سور« أِهْلِْكنَهَ قِرْیَة  لَلى حَرامٌ  َ» :اهلل هستند، از جملهیَتبه  

سَ أِنَّ تُكِلِّمُهُمْ اْلأِرْضِ َِنَ دَابَّةً لِهُمْ أِْخرَجْنَ لَلِيْهِمْ اْلقِوْلُ  َقِعَ  * یُوقِنُونَ ال بِآیَتِنَ كَنُوا النََّ

 4.«...جَؤُ إِذا حَتَّى * یُوزِلُونَ فِهُمْ بِآیَتِنَ یُكِذُِِّّ َِمَّنْ فِوْجًا أََُّة  كُلِّ َِنْ نِحْشُرُ یَوْمَ  َ

یک  اََ« ََحْضًا اْلكُْفرَ  ََحَضِ نََْ»این سه  یه،  یَت َحوری هستند نسبت به رجوع 

لموت زَن الد لة األخيرة ع بعد اکلّ َن یرج»راجعين است کل َحوری نسبت به ه  ی

اسراء ه سوره  ی«  یٌة َحوری ة َن النَّحية السلبية   َن النَّحية اإلیجَبي ة )لج(ة المهد ی
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صفحه در جلد  هفتَدبَید بحث کنيم   َن در تفسير زیَد بحث کردم، حد د  است که

بعض  از تطبيقَت لفظ    اسم  بود که بَید التراف کنيم اشتبَه  البتهپَنزدهم است. 

 لکن این َطلب، َطلب  است که از نظر  ،اماست. َن خيل  از تطبيقَت اسم  را هم زده

ه این  ی 1«اْلكِتَِِّ فِي إِسْرائيلِ بَني إِلى قِضِيْنَ  َ»قر ن بسيَر بي ن   ر شن است ه  لد

َفسدین ف  کل که َحور « اْلكِتَِِّ فِي إِسْرائيلِ بَني إِلى قِضِيْنَ  َ»َحوری کل است 

َحور اصل   ،کنندرجوع َ  )لج(المهدی یومهستند   « ََحْضًا اْلكُْفرَ ََحَضِ»االرض که 

هَ اهلل بَ  نبين به  یَتَکذکل هَ است،   َأجوج بَ  ن اسرائيل هستند   یأجوجاز بن 

 هَ است. بَ  ن« أِهْلِْكنَهَ قِرْیَة »است، 

  اسرائيلبن الشعَع هَ تحتبردارد، اینرا در« ََحْضًا اْلكُْفرَ  ََحَضِ»تمَم لنَ ین  که 

 فِي إِسْرائيلِ بَني إِلى قِضِيْنَ  َ» . سوره اسراء،  یَت ا ل :هستند که َفسدین هستند

 لَلِيْكُمْ  بَعَْثنَ أُ الهُمَ  َلْدُ جَءَ فِإِذا * كِبيرًا لُلُوًّا لِتِعْلُنَّ  َ ََرَّتِيْنِ اْلأِرْضِ فِي لِتُْفسِدُنَّ  اْلكِتَِِّ

 اْلكِرَّةِ  مُلِكُ رَدَدْنَ ثُمَّ*  ََْفعُوالً  َلْدًا كَنَ  َ الد یَرِ خاِللِ فِجَسُوا شِدید  بَْأس  أُ لي لِنَ لِبَدًا

  َ  لِأِْنفُسِكُمْ أِحْسَْنتُمْ أِحْسَْنتُمْ إِنْ*  نِفيرًا أِْكثِرَ جَعَْلنَكُمْ  َ بَنينَ  َ بِأَِْوال  أَِْدَدْنَكُمْ  َ لَلِيْهِمْ

 أِ َّلِ  دَخِلُوهُ َكِم اْلمَسْجِدَ لِيَدْخُلُوا  َ  ُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا اْلآخِرَةِ  َلْدُ جَءَ فِإِذا فِلِهَ أِسَْأتُمْ إِنْ

 جَهَنَّمَ جَعَْلنَ  َ لُدْنَ لُدْتُمْ إِنْ  َ یَرْحَمَكُمْ أِنْ رَبُّكُمْ لَسى*  تِْتبيرًا لَلِوْا ََ لِيُتِب رُ ا  َ ََرَّة 

صفحه در َورد  هفتَدتقریبًا  که جزء پَنزدهم است،در جلد پَنزدهم « حَصيرًا لِْلكَفِرینَ

 پَنزده، دهبه  ن بحث گذشته که َربوط به  اََحث شده است. اسراء به این  یَت از سور

 اََکنيم. گرچه َن بيش از ده سَل ر ی این  یه فکر کردم، سَل قبل است، اکتفَ نم 

طور فکر کنيم، چون این َربوط به نبض حيَت  لَلم تکليف شَیسته است که ََ همين

  إل  یوم ََن د لت اخيره يره   در زاست، نبض حيَت  لَلم تکليف قبل از د لت اخ

 «. اْلكِتَِِّ فِي إِسْرائيلِ بَني إِلى قِضِيْنَ  َ»این  یه است.  القيََة الکبری

کنند  یَت   راجع به انبيَء که رجوع َ  البتهطين بحث داریم. ََ راجع به َتوس

 یَت   « ََحْضًا اْلكُْفرَ ََحَضِ»  « ًاََحْض اْلإِیمََنَ ََحَضِ»ر ایَت   جود دارد. راجع به 

 لَِ»همين ر ایت است که  ای که شََل این د  دسته استر ایَت   جود دارد    ن جمله

به کسَن  که راجع  اََ« ََحْضًا اْلكُْفرَ ََحَضِ ََنْ  َ ََحْضًا اْلإِیمََنَ ََحَضِ ََنْ إِلََّ یَرْجِعُ

 اْلإِیمََنَ  ََحَضِ»ستند   نه ه« ََحْضًا اْلكُْفرَ ََحَضِ»نه  َتوسطين ف  االیمَن هستند،

 رجوع دارند یَ ندارند،  یَت   ر ایَت   جود دارد.  حقهَ هستند،  یَ این« ََحْضًا
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 لَمِلُوا  َ  ََنُوا الَّذینَ»گيرد که تقوا را َ  لليَیه هم درج 1«لِْلمُتَّقينَ اْلعَقِبَةُ  َ» یَت 

لِحَتِ  لِبَدِيَ یَرِثُهَ اْلأِرْضِ أِنَّ» 2،«بِظُْلم  إیمَنِهُمْ  بِسُوایَْل لِمْ  َ  ََنُوا الَّذینَ»، «الصََّ

لِحُونَ هَ حيَت تقوا است، َعصوم نيستند، لَدل   هم کسَن  که حيَت  ن 3«الصََّ

 اْلعَقِبَةُ  َ»هَ در لَلم تکليف راه تقوا است، این راه زندگ   ن اََنيستند،  صددرصد

 .هَ هم هستشََل  ن« لِْلمُتَّقينَ

المجلّد الثَلث   خمسون، َن » 53ر ایَت  که در این بَِّ  جود دارد در جلد  اََ

اََم دهم )ع( نقل ه از زیَرت جََع 92ه . صفح92ه در صفح« اءبحَر األنوار المجزّ 

( است   زیَرت جََعه در َعه انشَء اََم دهم، اََم هَدی )عکند، چون زیَرت جََ 

از زیَرات، زیَرت   لا عد دارای چهَر بُعد است؛ بُد م از زیَرات است. زیَرات ه درج

اهلل. قطعًا این قطع  است   خيل  هم َختصر است، زیَرت اَين صددرصداست که 

ایشَن َدفن ه ای که به  سيلزیَرت از اََم صَدق )ع( است. در ا لين َرحله

 «.أِْرضِهِ فِي اللَّهِ أَِِينَ یََ لَلِيْكَ السَّلَِمُ»( کشف شد عالمؤَنين )اَير

  ]سؤال[ -

اند. گویم اََم صَدق این را خواندهاهلل نقل از چه کس  است، َ اَين گویمنم  -

ای که کشف کردند، ایشَن کشف کردند   ایشَن زیَرت اََم صَدق در ا لين َرحله

اهلل را خواندند. َن به یَد دارم  قت  نجف بودیم یک  از ا ليَءاهلل که تشریف اَين

که بود شدند. َوقع  ل َ ایشَن در حرم زیَد َعط -هستند جَ نهم  اآلن  -ند   رد

داد، به حرم رفتند   فورًا به َنزل برگشتند، قوم   خویش صد ام داشت کَرهَی  انجَم َ 

بودند، به َنزل ََ برگشتند. گفتم: چرا ز د برگشتيد؟ فرَودند: َن هرچه خواستم زیَرت 

 رفتند.    حضرت نيستند، تشریف ندارند، قهر کردند اهلل بخوانم، دیدماَين

ای بهر قطعه  اسهت   ههيق نقطهه صددرصهدين زیهَرت  اسهت کهه ا لاهلل زیَرت اَين

«   زیَرة الثَنيهة الزیهَرة الجََعهة الّهَ بعهض المواضهيع»خالف کتَِّ   سنّت قطعيه ندارد 

 لَلِيْنهَ إِنَّ ثُهمَّ*  إِیهَبَهُمْ َإِلِيْنه إِنَّ» .بعض  از َوضولَت زیهَرت جََعهه قَبهل قبهول نيسهت

َبُهُمْ  َ إِلِيْكُمْ اْلخِْلقِ إِیََُِّ»گوید: که قر ن است، َ « حِسَبَهُمْ لَلِيْنَ إِنَّ ثُمَّ» 4«حِسَبَهُمْ  حِسهَ
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دیگر،  ل  بقيه درست اسهت. ه جملچند قَبل قبول نيست، این یک جمله است   « لَلِيْكُمْ

کنيم. راجهع بهه رجهوع سمت  است که ََ برای شمَ نقل َ این ق ،در بقيه که درست است

زیهَد اسهت،  هَهَی  است که غلط در  ن  بُعد سوم زیَرت«. ف  االیمَن المتوس طونَن »

 بُعد چهَرم هم زیَرات  است که غلط اندر غلط است، نخواستم تفصيل بدهم. 

 )لج(  ل   اَر بحَراألنوار که سه جلد َربوط به 53، جلد 92، صفحه 99در حدیث 

( د  اثر دارند   ع) ائمه یَ تَ به حَل شده است؟ «  ثَِرَكُمْ یَْقتِصُّ َِمَّنْ جَعَلِنِي  َ»است 

خطَِّ به چه کس  است؟ « النُّبُوَّةِ بَيْتِ أِهْلِ یََ لَلِيْكُمْ السَّلَِمُ»نيستند.  ائمههم فقط « كُمْ»

أهل بيت »«. النُّبُوَّةِ بَيْتِ أِهْلِ»ه نيست ک «ب نلا بيت اهل»است؟  ائمه یَ خطَِّ فقط به 

 نفر را شََل است.  چهَرده  این زیَرت تمَم « الزا یة رسول اهلل )ص(النّبو ة رأس 

بيت نب  اهل« النُّبُوَّةِ بَيْتِ  أِهْلِ» 1«اْلبَيْتِ أِهْلِ الر جْسَ لَْنكُمُ لِيُْذهِبَ اللَّهُ  یُریدُ  إِنَّمَ»

بيت اهل، بيت جسمَن  ا  نسَء هستند، دَحمبيت نيست، اهل َحمدبيت نيست، اهل

الزا یة است   بقيه در حَشيه خود پيغمبر رأس« النُّبُوَّةِ بَيْتِ أِهْلِ»هستند،  ائمهنب  

بيت نبوت یعن   ن جو  ر حَن  که بَالترین « النُّبُوَّةِ بَيْتِ أِهْلِ یََ لَلِيْكُمْ السَّلَِمُ»هستند. 

)ص( است   بعد  اهللرسولين اهل ا لاهل  دارد.  ،صمت در این جو استر حَنيت   ل

کل جَ، در زیَرت جََعه اََم هَدی )ع( این زیَرت را برای این)ع( هستند. در  ائمه

 ل      که در َورد لفظ اشخَص کنيد؟ یَ َعصوَين بيَن کردند، چرا پيغمبر را جدا َ 

اهلل  اجب َگر  الیة هستند، ائمه  المؤَنين يرفقط اَ  ل    گویند اینالیت، َ   لفظ

زنيد؟ َ  ائمهبه  ،بينيدرسول  اجب نيست؟ شمَ هر جَ لفظ  ل  َ نيست؟ َگر  الیةال

 کنيد؟ خدا   پيغمبر را استثنَء َ 

بيت النبو ة، رئيس »« النُّبُوَّة بَيْتِ أِهْلِ  یََ لَلِيْكُمْ السَّلَِمُ»گوید: در زیَرت جََعه َ 

)ص( ال  َحم دالزّا یة اال ل  لهندسة البيت الر سَلي ة المحم دی هو  يت، زليم البيت،الب

لهم أثران إثنَن »، « ثَِرَكُمْ یَْقتِصُّ َِمَّنْ جَعَلِنِي  َ»کنيم: جَ ََ داریم دلَ َ ایندر « شک

اثر الکتَِّ   الس نّة القدسي ة  للمي ًا   أثرٌ  احٌد َعرفي ًا   لملي ًا، أثران إثنَن للمي ًا:

 ن  ا لد م سنّت پيغمبر بزرگوار که نَقل ه ين َرحله کتَِّ است، َرحلا ل« المحم دی ة

اََم،  د ازدهَعصوم هستند، فَطمه )س(    سيزده  نَقل د م « اهلل لن»است  اهللرسول

القر ن   أثر  قتصّ  ثَرکم أثری»)ص(، پس  اهللرسولنَقل د م که نَقل َعصوم هستند از 

طور   از نظر لمل    َعرفت  هم بر َبنَی کتَِّ   سنّت ََ این« الس نّة القدسي ة المحم دی ة
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 اهللرسولاثر لظيم  ؟ََ اقتصَص  ثَر َعصوَين را دارده للميه هَی َبَرکهستيم. حوزه

 اهللرسول، سنّت اهللرسول! اثر د م پيدا نيستهَی ََ در حوزه اهللکتَِّاست،  اهللکتَِّ

  َ»چون سنّت  ن است که بَ کتَِّ َوافق است.  ،خبری نيست اهللرسولاست، از سنّت 

 «. سَبِيلِكُمْ یَسْلُكُ  َ  ثَِرَكُمْ یَْقتِصُّ  َِمَّنْ جَعَلِنِي

 اللَّهَ ذِكِرَ  َ خِرَاْلآ اْليَوْمَ  َ  اللَّهَ یَرْجُوا كَنَ لِمَنْ حَسَنِةٌ ُأسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ في لِكُمْ كَنَ لِقِدْ»

( در بعض  عَنين )اَيرالمؤ« بِهُدَاكُمْ یَهْتِدِي  َ»حسنه داریم؟ ه اسو اهللرسولََ به  1«ًاكِثير

البالغه از صددرصدهَ نهج صددرصدالبالغه که بسيَر زیَد هم هست که از جمالت نهج

جَ اینهَی  ن قَبل قبول نيست که بسيَر کم است. در است   بعض  از قسمت

 یَعْطِفُ  َ اْلهَوَى لَلِى اْلهُدَى لَطِفُوا إِذِا اْلهُدَى لَلِى اْلهَوَى یَعْطِفُ»فرََید: اََم زََن َ 

 قت   ،گرداند راء را به هدایت حق برَ  2«الرَّْأي لَلِى اْلقُرْ نَ لَطِفُوا إِذِا اْلقُرْ نِ لَلِى الرَّْأيَ 

ر ند یَ اگر بر ند یَ دنبَل قر ن نم «. َ أقول هو یقولأن»که هدایت را به  راء برگرداندند 

 ر ند. گویم َ َطَبق  نچه که َن َ 

حشر قيََت است؟ حشر قيََت  چه زََن ؟ «زَُْرَتِكُمْ فِي یُحْشِرُ  َ بِهُدَاكُمْ یَهْتِدِي  َ»

، «رَجْعَتِكُمْ فِي یَكُرُّ  َ زَُْرَتِكُمْ  فِي یُحْشِرُ  َ»است. ( لجنيست، این حشر در د لت َهدی )

َعصوم )ع( است که ه ائم   اهللرسولالخَص است که رجعت رجعت اخص« رَجْعَتِكُمْ»

 ََحَضِ ََنْ» رجعتِ ،الخَص است   رجعت خَص، رجعت انبيَء است   رجعت لَماخص

 است   رجعت بَالستدلَء چيزی است که« ََحْضًا اْلكُْفرَ ََحَضِ  َ ََنْ ََحْضًا اْلإِیمََنَ

را قبول داریم،  ائمهگوید؟ ََ. ََ که چه کس  َ « رَجْعَتِكُمْ فِي یَكُرُّ  َ»خوانيم داریم َ 

ََن للمًا   لمالً   هَ هستيم، ََ که راههَ هستيم، ََ که دنبَل  ثَر  نََ که در هدایت  ن

« ََحْضًا َنَاْلِإیمَ ََحَضِ»ََ ه )ع( است، َگر هم ائمه   اهللرسولاخالقًا   َعرفتًا راه 

 هستيم؟ خير. 

 لو سربَز  ،َنصب بَشيمدر د لت شمَ صَحب «دَ ْلِتِكُمْ»، «دَ ْلِتِكُمْ فِي یُمَلَّكُ  َ»

 ل   هَی کنيم که کفشکن بَشيم. ََ افتخَر َ جفت لو کفش، يم،  لو سپور بَشيمبَش

َِكُمْ فِي یُمَكَّنُ  َ يَتِكُمْلََفِ فِي یُشِرَّفُ  َ»را جفت کنيم، اگر قَبل بَشيم برگردیم،  اَر   َ  أِیََّ

 «. بِرُؤْیَتِكُمْ غِدًا لَيْنُهُ تِقِرُّ
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الحدیث ََئة   أحد لشر الصحيفة خمسة   تسعين َن » 95ه ، صفح111حدیث  :د م

دِقِ َُحَمَّد  بْنِ جَعْفِرِ لَنْ»بحَر األنوار:   صِبََحًا عِينَأِرْبَ اللَّهِ إِلِى دَلََ ََنْ قَِلِ أِنَّهُ (ع) الصََّ

 َِنْ  اْلحِْكمَةِ  یَنَِبِيعَ اللَّهُ  فِجَّرَ یَوًَْا أِرْبَعِينَ لِلَّهِ أِْخلِصِ ََنْ» .اربعين حسَِّ دارد« اْلعَهْدِ بِهَذِا

یک گوشه « لِلَّهِ أِْخلِصِ»ََ یک ر ز نتوانستيم، یک سَلت نتوانستيم.  1«لِسََنِهِ لَلِى قِْلبِهِ

این است که در اجتمَع بَشد   شيطنت نکند، در  تريست، َهمنشستن   فقط ذکر گفتن ن

دیگران بَشد. تمَم ه هَ نبَشد، در اجتمَع بَشد   خودسَز   سَزنداجتمَع بَشد   بَ  ن

حرکَت   سکنَت   گفتن   نگفتن   خوردن   نخوردن   خوابيدن   بيدار بودن   

، «صِبََحًا أِرْبَعِينَ لِلَّهِ أِْخلِصِ ََنْ»بَشد، « لِلَّهِ»همه کَر ا  فقط  ،خواندن   نخواندن

کند   طلوع چون صبح خورشيد طلوع َ  ؛نفرَوده است« لِيالً»فرَوده، « صبَحًا»

ت این انسَن درخشَن فعَليه خورشيد ایمَن در قلب انسَن در صورت  است که نقط

 «.ًاصِبََح لِلَّهِ أِرْبَعِينَ أِْخلِصِ ََنْ»بَشد. « لِلَّهِ أِْخلِصِ »

 قِبْلِهُ َََتِ فِإِنْ قَِئِمِنَِ أِْنصَِرِ  َِنْ اْلعَهْدِ كَِنَ بِهَذِا صِبََحًا أِرْبَعِينَ اللَّهِ إِلِى دَلََ ََنْ»

چه  البته« سَي ئِة  أِْلفَ لَْنهُ ََحََ  َ حَسَنِة  أِْلفَ كِلِمَة  بِكُلِّ ِألْطَِهُ  َ قِبْرِهِ َِنْ تِعََلِى اللَّهُ أِْخرَجَهُ

 الَّذینَ أِیُّهََ یَ»فقط دلَ نيست، فقط ذکر نيست  البتهول  از حسنه؟ چه نول  از سي ئه؟ ن

ه ذکر کَر قلب است، زبَن نمَیند 2«أِصيالً  َ بُْكرَةً سَب حُوهُ  َ * كِثيرًا ذِْكرًا اللَّهَ اْذكُرُ ا  ََنُوا

 ، بَشد، َعرفت   للم َنذاکر اهلل ،َن اهلل بَشد، لملِ ذاکرِ ،َن ذکر قلب است. اگر قلبِ

« اللَّهِ سُبْحََنَ»ام. راست گفته ،«اللَّهِ سُبْحََنَ» :گویمگَه است که َن َ  ن ،ذاکر اهلل بَشد

اگر قلب َن َنحرف است، لقل  اََدر قلب َن، در لمل َن، در فکر َن، در ر ح َن. 

ام، این نفَق در غ گفته ،«هُاللَّ  إِلََّ إِلِهَ لَِ»بگویم:  ،َن، لمل َن، قلب َن َنحرف است

  دمکم است   نفَق هم درکَت  دارد. گرچه ََ َأَوریت داریم بگویيم، بگویيم تَ کم

كَ»گویيم شویم. ََ در نمَز َ  كَ»گویيم نم  ،«نِعْبُدُ إِیََّ در غ « لْبُدُأ»اگر بگویيم  «لْبُدُ أ إِیََّ

كَ»چون حصر است.  ،است « نِعْبُدُ»گویيم. َ « نِعْبُدُ»فقط تو را؟  کجَفقط تو را؛ « نِعْبُدُ إِیََّ

اهلل بَشند، هم جزء  ن بَشد، َالئکة 3«اْلعَبِدینَ أِ َّلُ فِأِنَِ  َلِدٌ لِلرَّحْمنِ كَنَ إِنْ قُلْ »که  ن 

  رم که در غ نگویم، هَ به حسَِّ َ  ن در بينبَشد، َن خود را  اهللرسولانبيَء بَشند، 

 در غ نگویم.  صددرصد
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گوید اگر بخوانيد، لفظ نيست، ذکر کَر قلب است، استعَذه کَر قلب این دلَی  که َ 

ًا کَر حقلفظ نيست، استعَذه  1«الرَّجيمِ الشَّيْطَنِ  َِنَ بَِللَّهِ فَِسْتِعِذْ  اْلقُرْ نَ قِرَْأتِ فِإِذا»است. 

اگر است، ر للم است، کَر دریَفت انسَن قلب است، کَر لمل است، کَر َعرفت است، کَ

  الَّ کس  در حَل َشر ِّ خوردن « ألوذ بَهلل»تواند بگوید این َوارد درست شد َ 

چرا در قر ن شریف یک «. ألوذ بَهلل» ، بگوید:گویددر غ َ  ،«ألوذ بَهلل» :است بگوید

است،  ک یَفتنبرای تبر« اللَّهِ  بِسْمِ»برائت، « بَرائِةٌ»برائت. ه ندارد؟ سور« اللَّهِ بِسْمِ»سوره 

شر بشود یَ شر ی از کس  نقل کند،  خواهد دخول دردخول در خير است. اگر انسَن َ 

 2.«اْلمُْشرِكينَ َِنَ لَهَدْتُمْ الَّذینَ إِلِى رَسُولِهِ  َ اللَّهِ َِنَ بَراءَةٌ»خواهد، نم « اللَّهِ بِسْمِ»دیگر 

کل جود دارد که در ترین دلَی  است که در بَِّ رجعت بَالستدلَء  این دلَ، َفصّل

هَی درست را  ل  ََ قسمت ،بحَر نيست. بحَر هم درست   نَدرست را جمع کرده

 دَحمه در چرا نورالعظيم؟ الظم انوار هدایت ربَني «اْلعَظِيمِ النُّورِ رََِّّ اللَّهُمَّ»خوانيم. َ 

کل که است  )لج(بن لبداهلل )ص( است   ظهور این نور کونًا   کيَنًا در د لت َهدی 

بَ د  احتمَل در د لت  احده رجوع خواهند « ََحْضًا اْلإِیمََنَ ََحَضِ ََنْ»   انبيَء   رسل

  رند تشریف َ  )لج(کرد که ر ز گذشته لرض کردم؛ یک احتمَل این است که َهدی 

 یند َ  ائمهدهند یَ خودشَن تشریف دارند   پيغمبر بزرگوار   اثبَت انجَم َ     نف  

بَ  اهللرسولبعد  ،فرََینداز فرََنداران خواهد بود یَ خودشَن  فَت َ  )لج(هدی که َ

شود جهَن تکليف را به طور کلّ  شََل َ ه  یند   د لت  احدَ  ائمهکل انبيَء   کل 

 كُرْسِيُّهُ عَ  َسِ«. »الرَّفِيعِ اْلكُرْسِي  رََِّّ  اْلعَظِيمِ  َ  النُّورِ  رََِّّ  اللَّهُمَّ»نور لظيم است  جَ نکه 

 كُرْسِيُّهُ   َسِعَ»که خدا ند  طورهمَن« کمهکرسي ه للمه، کرسي ه حُ» 3«اْلأِرْضِ  َ السَّمَ اتِ

در  العَلمينرِّهمچنين کرس  حَکميت شریعت  ،تدر بُعد الوهي« اْلأِرْضِ  َ السَّمَ اتِ

هَی س اند، کرق  قت صَحب کرس  نبودهخواهيد بود. انبيَء هي )لج(د لت َهدی 

توانستند بَشند، هميشه فراری بودند. چرا حضرت شکستند، خودشَن نم را َ هَ  ن

 ،شدتوانست زن بگيرد. حَال پيغمبر )ص( زن گرفت چون َ ليس  زن نگرفت؟ نم 

کرد. هميشه دلَة ال  الحق فراری بودند، چون بَید بَ تمَم قبَیل لرِّ ارتبَط پيدا َ 

طور هم همين اآلنگفتند، هَ نَسزا َ گرفتند، هميشه به  نهميشه َورد هجمه قرار َ 
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که بر  اهللرسولهَ، کرس   ل   اَر است   بعدًا أرفع کرس « الرَّفِيعِ اْلكُرْسِي  رََِّّ»است. 

 لَلم تکليف احَطه دارد.کل 

  َ  اْلحَرُ رِ  َ الظِّلِّ رََِّّ  َ بُورِالزَّ  َ اْلإِْنجِيلِ  َ التَّوْرَاةِ َُْنزِلِ   َ اْلبَحِْر اْلمَسْجُورِ رََِّّ َ »

 أِسْأِلُكَ  إِنِّي اللَّهُمَّ اْلمُرْسَلِينَ  َ اْلأِْنبِيََءِ  َ اْلمُقِرَّبِينَ اْلمَلَِئِكِةِ رََِّّ  َ اْلعَظِيمِ اْلقُرْ نِ َُْنزِلِ

لبودیت بسيَر درست    سيع است به لنوان ه َواجه ای که ن َواجهه« اْلكِرِیمِ بِوَجْهِكَ

ق است، در د لت َهدی حقکه ظَهرًا   بَطنًا َ العَلمينرِّ  صَلح بودن در برابر 

 أِسْأِلُكَ قِيُّومُ یََ حَيُّ یََ اْلقِدِیمِ َُْلكِكَ  َ  اْلمُنِيرِ  َجْهِكَ بِنُورِ  َ » )ص( است دَحم ل

َنحصر به  1«رَب هَ بِنُورِ اْلأِرْضُ ْشرَقِتِأِ»، «اْلأِرَضُونَ  َ السَّمََ َاتُ بِهِ أِْشرَقِْت الَّذِي بَِسْمِكَ

 العَلمينرِّق شریعت حقعد تدر بُ العَلمينرِّه قيََت نيست. ارض تکليف به نور َطلق

 خواهد بود.  )لج(در د لت َهدی 

 اللَّهُمَّ » يری است.گجَ نتيجهاین« ََوْلَِنَِ بَلِّْغ اللَّهُمَّ أِْنتِ إِلََّ إِلِهَ لَِ حَيٍّ كُلِّ قِبْلِ حَيُ یََ»

هِرِینَ  بََئِهِ لَلِى  َ لَلِيْهِ  اللَّهِ صِلِوَاتُ  بِأَِْرِكَ  اْلقَِئِمَ اْلمَهْدِيَّ  اْلهََدِيَ اْلإَََِمَََوْلَِنَِ  بَلِّغْ   لَنِ الطََّ

طور  قَ شمَ تشریف دارید که دارند این« اْلأِرْضِ ََشَِرِقِ فِي اْلمُؤَِْنَِتِ   َ اْلمُؤَِْنِينَ

کنند؟ تشریف دارید که را لگدََل َ  اهللکتَِّکنند؟ تشریف دارید که خرابکَری َ 

کشند؟ چقدر دل شمَ خون است! چقدر اشک شمَ ریزان دارند َرجعيت را به لجن َ 

 کنيم؟ توانيد ظَهر بشوید. تشریف دارید   ََ از شمَ حيَ نم است،  ل  نم 

  بََئِهِ  لَلِى  َ لَلِيْهِ  اللَّهِ صِلِوَاتُ  بِأَِْرِكَ اْلقَِئِمَ اْلمَهْدِيَّ اْلهََدِيَ  َََمَ اْلإِ ََوْلَِنَِ بَلِّغْ  اللَّهُمَّ»

هِرِینَ   َ بَر هََ جَبَلِهََ  َ  سَهْلِهََ ََغَِرِبِهََ  َ اْلأِرْضِ ََشَِرِقِ  فِي اْلمُْؤَِنَِتِ  َ اْلمُؤَِْنِينَ لَنِ الطََّ

  َ لِْلمُهُ أِحْصَِهُ َََ  َ كِلِمََتِهِ َِدَادَ  َ اللَّهِ لَرْشِ زِنِةِ الصَّلِوَاتِ َِنَ دَيَّ َالِ لَنْ  َ لَنِّي  َ بَحْرِهََ

َِي َِنْ لِْشتُ َََ  َ هَذِا یَوَِْي صِبِيحَةِ فِي لِهُ أُجَد دُ إِنِّي اللَُّهمَّ »بعد چه؟ « كِتَِبُهُ بِهِ أِحََطِ  أِیََّ

 ید ََ را  یَ ََ دنبَل  ن حضرت هستيم؟  قت  َ « لُنُقِي فِي لِهُ بَيْعَةً  َ  لَْقدًا  َ لَهْدًا

 َِنْ اجْعَْلنِي اللَّهُمَّ  أِبَدًا ِأزُ لُ لَِ  َ لَْنهََ أِحُولُ لَِ»حضرت را رهَ کردیم.  شنَسد؟ ََ اََمَِ 

  َ  لَْنهُ اْلمُحَََِينَ  َ حَوَائِجِهِ َءِقِضِ فِي إِلِيْهِ اْلمُسََرِلِينَ  َ لَْنهُ  الذَّاب ينَ  َ أِلْوَانِهِ  َ أِْنصَِرِهِ

بِقِينَ  الَّذِي اْلمَوْتُ بَيْنِهُ  َ بَيْنِي حََلِ إِنْ اللَّهُمَّ یَدَیْهِ بَيْنَ اْلمُسْتِْشهَدِینَ  َ إِرَادَتِهِ إِلِى السََّ

که انبيَء نيستيم، ََ . ََ رجعت بَالستدلَء« قِبْرِي َِنْ فِأِْخرِجْنِي حَْتمًا لِبََدِكَ لَلِى جَعَْلتِهُ

 نيستيم. « ََحْضًا اْلإِیمََنَ ََحَضِ ََنْ»
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اگر بَشيم که « حَْتمًا لِبََدِكَ  لَلِى جَعَْلتِهُ الَّذِي اْلمَوْتُ بَيْنِهُ  َ بَيْنِي حََلِ إِنْ اللَّهُمَّ»

رِي قِبْ َِنْ فِأِْخرِجْنِي»شود، رجعت، رجوع.  ل  بودن دليل نم  ،ای هستندهبَشيم، لد

 اللَّهُمَّ  اْلبََدِي  َ اْلحََضِرِ فِي الدَّالِي دَلْوَةِ َُلِب يًا قِنَِتِي َُجَر دًا سَيْفِي شَِهِرًا كِفِنِي َُؤْتِزِرًا

دیدن جسم ا  که « إِلِيْهِ َِنِّي بِنِْظرَة  نَِظِرِي اْكحُْل  َ اْلحَمِيدَةِ اْلغُرَّةِ  َ الرَّشِيدَةِ الطَّْلعَةِ أِرِنِي

دیدند، دیدن هَ پيغمبر را هر ر ز َ هَ   ابوسفيَنهَ   ابولهبلب  نيست. ابوجهلَط

گَه  السَفلين است.، اسفلبيند، نه ر ح راجسم ا  که َطلب  نيست. گَه نه جسم را َ 

حمَن نِفَِس الرَّ»یَ « الرَّحمَن ةِرِیحَ»یَ « الرَّحمَن رِیحَ  مُّأِشُ  إِنِّي»بيند   نه جسم را ر ح را َ 

ر ح را خوِّ دیده است. گَه ََ هم جسم را  اََجسم پيغمبر را ندید، « َِن جََنبِ اليَمَن

 ن حضرت  ر ح ن حضرت،  غيَِّخواهيم که در بينيم   هم ر ح را، ََ این را َ َ 

خواهيم اضَفه بر َ  اََ ،  بَ ر ح  ن حضرت  شنَی  داریم شَءاهللإندر قلب ََ است، 

 شَهده کنيم. ر ح جسم را هم َ

چقدر خوِّ است که دلَی ندبه را در ر ز جمعه « إِلِيْهِ َِنِّي بِنِْظرَة  نَِظِرِي اْكحُلْ   َ»

ه سقدهَی  که به شریعت َبخوانيم   گریه   فریَد کنيم. َخصوصًا در زََن

، به دَحمضد  دَحمخدا، به نَم  شود؛ به نَم خدا ضدطور اهَنت َ دالمرسلين اینسي

بيشتر   ...، به نَم َرجعيت ضد شيطنت  ل   اَر ضد  ل   اَرقر ن، به نَم  ضد نَم قر ن

راه یک َقدار « یوطئون طریق المهدی»تر بشویم، تر بشویم،  ََدهَحتَج هستيم که انسَن

 بَز بشود که بشود  ن حضرت تشریف بيَ رند. 

 لَج ْل إِلِيْهِ  َ َِنِّي بِنِْظرَة  نَِظِرِي اْكحُْل  َ حَمِيدَةِاْل اْلغُرَّةِ  َ الرَّشِيدَةِ الطَّْلعَةِ أِرِنِي اللَّهُمَّ»

 الْمُرِ   َ أِْزرَهُ اْشدُدْ  َ أَِْرَهُ فِأِْنفِْذ ََحَجَّتِهُ بِي اسْلُكْ  َ ََْنهَجَهُ أِ ْسِعْ  َ ََْخرَجَهُ سَه ْل  َ فِرَجَهُ

يم، ََ گمراه هستيم   از ایم، ََ تَریک هستَردهََ « لِبََدَكَ بِهِ أِحْيِ  َ بِلَِدَكَ بِهِ اللَّهُمَّ

 بِمَ اْلبَحْرِ  َ اْلبَر  فِي اْلفِسَدُ ظِهَرَ اْلحَقُّ قِوْلُكَ  َ قُْلتِ فِإِنَّكَ» .د   تجَهل هم هستر ی تعم

سِ أِیْدِي كِسَبَْت َن « رَسُولِكَ بَِسْمِ ىاْلمُسَمَّ نِبِي كَ بِْنتِ ابْنَ  َ  َلِيَّكَ لِنَِ اللَّهُمَّ فِأِْظهِرِ النََّ

شود. کَر انجَم َ فورًا  ،دهمقسم َ زهرا  را به ََدر ا   ل   اَر قت  که  ،امتجربه کرده

َنين ایشَن را نصيحت کرد، ر ح از بدن ا  جدا اَيرالمؤَم هم نيستيم، ََ خَک پَی هم 

دَ  در راه َهدی ق شَءاهللإنشد. شَید خدا صالح بداند که ار اح ََ بَشد تَ بتوانيم 

 قدَ  برداریم. 

 ء  بِشِيْ یَْظفِرَ لَِ رَسُولِكَ حَتَّى بَِسْمِ اْلمُسَمَّى نِبِي كَ بِْنتِ ابْنَ  َ  َلِيَّكَ لِنَِ اللَّهُمَّ فِأِْظهِرِ»

 نَِصِرًا  َ  لِبََدِكَ لِمَْظلُومِ  ََْفزِلًا اللَّهُمَّ  اجْعَْلهُ  َ  یُحَقِّقِهُ  َ اْلحَقَّ یُحِقَّ  َ ََزَّقِهُ إِلََّ اْلبََطِلِ َِنَ

 پَنصدفتوا، فتوا... تَ « كِتَِبِكَ أِحْكَِمِ َِنْ لُطِّلِ لِمََ َُجَد دًا  َ غِيْرَكَ نَِصِرًا لِهُ یَجِدُ لَِ لِمَنْ
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قر ن، تبصرة الفقهَء را َطَلعه کنيد. برای این است که ََ لرضه نداریم،  فتوا بر ضد

 اْلكِتَِِِّ لِإِحْيََءِ اْلمُؤَََّلُ  أِیْنَ» .قر ن ، از سنّ ، از هر د ، ضد نصا از شيعهفتو پَنصدحد د 

 الشِّرْكِ أِبْنِيَةِ هََدِمُ أِیْنَ اْلمُعْتِدِینَ شِوْكِةِ قَِصِمُ أِیْنَ أِهْلِهِ  َ الد ینِ ََعََلِمِ َُحْيِي أِیْنَ  َ حُدُ دِهِ

 1«.النِّفَِقِ  َ

  َ  )ص( نِبِي كَ سُنِنِ  َ دِینِكَ أِلْلَِمِ َِنْ  َرَدَ لِمََ َُشِي دًا  َ ... قِّقِهُیُحَ  َ اْلحَقَّ یُحِقَّ  َ»

حضرت  اینکهت لل ،بعدًا خواهيم خواند 2«اْلمُعْتِدِینَ بَْأسِ  َِنْ حَصَّْنتِهُ َِمَّنْ اجْعَْلهُ

بيَیند.   یند تقصير ََ است، ََ خراِّ هستيم، ََ درست نيستيم، بَید درست بشویم تَنم 

ای بَشند یک لدهکه اکثریت به جهت ایجَب  خراِّ هستند، بَید  یزیَده َنتهَ یک لد

شود َهدی بيَید.  قَی خمين  بد ن ابزار  َد ، بد ن ابزار نم بشوندابزار َهدی تَ 

 ل  ابزار سَلم نبود ببينيد به کجَ  ،ای سَلم بودا  تَ اندازه ،طور شد، ابزار سَلم نبوداین

از  ،هَ نيستندبَ ابزار سَلم بَید بيَید، ابزار سَلم که فقط َرده ، یده؟ َهدی که َ رسيد

اشترهَ درست شود، سلمَن  هَ بَید ابزار درست شود، از َيَن ََ بَید ََلکَيَن ََ زنده

ر یَسر بَید درست شودفَرس   .هَ درست شود، لمَ 

کنيم که اََم زََن هنوز  فَت جَ استفَده َ ایناز « یَتِهِبِرُؤْ َُحَمَّدًا نِبِيَّكَ سُرَّ  َ اللَّهُمَّ»

خواهم ه است. نم  یند؛ این یک  از ادلغمبر هم َ اند که پينفرَوده   ظهور کرده

استمرار   شود، یک د لت است یک د لت است، پخش نم  یعن بيَن کنم،  صددرصد

پيغمبر را خوشحَل کن که ا  را « بِرُؤْیَتِهِ َُحَمَّدًا كَنِبِيَّ سُرَّ  َ اللَّهُمَّ »دارد. إل  یوم القيََة 

-   رندن َهدی پيغمبر هم تشریف َ رؤیت در بَطن بوده است. پس در زََ ،ببيند

  ن را َهدی )لج(... ه َقدای که َ یند، د لت  احدهانبيَء َ ه هم -احتمَل د م
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