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 آلِهِ عَلَی وَ مُحَمَّدٍ عَلَی اللَّهُ صَلَّی وَ اْلعَالَمِينَ  رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِینَ 

 

( کیه عی امیر   ای که به برادران وعده داده بودیم راجع به ولییّای از خالصهخالصه

، میا مممایان بیر اولسیت. در قسیمت آن بشارت است و قسمت دوم نذارت ا اولقسمت 

و بیا احسیا   يته خوشوقتی با مسیوولالبتشویم، حسب درجات ایمان خود خوشوقت می

کااد، چه آیاد و چه میاخيره که اشارتًا عرض کام آن حضرت میه در مرحل اما. يتمسوول

، خیو  ها و شیيعيان انیذار اسیتآورند و چه مباایی دارند، این برای اکثر میا مسیلمانمی

گرییه کیردن و  امیااست. اگر از گریه بميریم حق داریم و اگر خون گریه کايم حق داریم، 

دو راه نيسیت، یییی قبیز از ر یور آن ای جی  یییی از لب شدن کیایی نيسیت. چیارهماق

چایين نيسیتاد، و یییی آنییه معیاق ا  قیدم  ییتراه او قیدم بیرداریم کیه اکثر درحضرت 

کیز ها شیویم در مسیلمان نات علمی، ییری، عقيدتی و عملییِبرنداریم، ماناد سایر جریا

 کااده است.تشیيالت علمی و دیای که وضع بسيار نگرانکز در  ها وحوزه

بیه ویور تیلیيز  از برای ممماين با  بشارت است کیه که ه اولای از خالصخالصه

پيیدا  تحقیقه  رجعیت در چاید مرحلیاوالًآیات و روایات آن را اشاره کردیم، این است که 
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گیویيم چیه نمی-يای رجعت لاولی و عه آن مطلب دوم است. مرحل از کاد، قبز و بعدمی

امیر تشیری    ّولییوقتیی گانیه کیه یازده ائمه ص(،  ا رسولاین است که  -زمانی است

پيامبران با تمیام درجیات و مراتبیی کز گانه پس از وی و یازده ائمهدارند، رجعت نيست، 

( رجعت خواهاید کیرد و در ییم زمیان رجعیت ع عد از تشیيز دولت م دی  ب ،که دارند

 خواهاد کرد.

( خواهید بیود، ع ای به دست ولیّ امر  قوای روحانی و زمانی در یَترهکز یرماندهی 

یرمایاید بیه دسیت و امامیان رجعیت می ا رسیولبعدی کیه ه یرمایاد و در یَترتاظيم می

دی ن تشیری  دارنید در پرتیوی دولیت محمیامیام زمیا که اگر هاوز ص( است  ا رسول

و مالب بعدی خواهاد بود. چون دليز محیمی نداریم که چه زمانی است.   ص( صاحبِ

 ا رسیولبه رهبری یرد خاص کیه  يهاسالمه اند وبعًا دولت واحداگر حضرت ویات کرده

های رجعت های دیگر. در ص( است تشیيز خواهد شد، این یم رجعت است. بعد رجعت

دیگر جریان، جریان انضمامی است، رجعت اولی جریان انضمامی نيست، تمام کسانی که 

 کااد.اند و رجعت میاز دنيا ریته ،یرمایادرجعت می ائمهاز انبياء و مرسلين و 

انید و دوم و سوم و چ ارم و بعیدی رجعیت انضیمامی اسیت. گروهیی از دنيیا ریته اما

تاد که رجعت نيست، رجعت انضمام به این معاا اسیت. ابی ار کااد و گروهی هسرجعت می

درخشیان دوم کیه ه و نقطی اولدرخشیان ه ( در نقطی شمول ولیّ امر  عیحیومت ج ان

 ص( است، دو بُعیدی اسیت، ییم بُعید، بُعید رجعیت خیالا اسیت، از  ا رسولحیومت 

ن هستاد. این رجعیت مردگان و یا مقتولين یی سبيز ا  و بُعد دوم کسانی که در آن زما

کام بیر حسیب رواییات متضیایره انضمامی دارای چاد مرحله است، من هر چه عرض می

ر ( به عایوان ر یوع ين ندایی که ولیّ امر  اولبر حسب چاد روایت  :اولیه است. مرحل

با نیر  45 ،دهادخدا میه تیيه به خان ند واهه مشرّ  شدخواهاد داشت که از مدیاه به می

کااییدگان هسییتاد، نیییر رجعت 45اییین از تعییدادی د. هسییتاد، روایییات متعیید آن حضییرت

 مَحَیضَ مَنْ»کز ه هستاد که خالص 1«مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»کاادگان خاص از رجعت

 هستاد، انبياء نيستاد.« مَحْضًا اْلإِیمَانَ

تیاری  کیز کلّیی کیه در یم بُعید  دارای چاد بُعد هستاد:« مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»

قیدر کیم تعیداد کیه این امیاکااید، رجیو  می« مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»تیلي  و ایمان 

بسیيار ه درجی« مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»ها، کسانی که در ميان لّا آننيست. اخلا خُ
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نییر  45، در ایین اسیت ههیای معلیومهیا و امامتها و نبوتتلو رسالتباال دارند که تالی

یرمایید و ای را إحيیاء مینیر رجعیت انضیمامی اسیت کیه خداونید عیده 45ن ایو هستاد. 

شمول رایگان نيست که خداوند آن یرد اصلی را که ای هم باید باشاد. این قيام ج انهعد

 یاز غيب به ر ور بياورد و اب ار او همه مردگیان ،رهبر و پيشوای این انقالب ج انی است

ها را زنده کاد، خير. آن قيادت و رهبیری اصیلی زنیده اسیت و حضیور پيیدا اد که آنهست

نیر دو بُعدی  45 .این مراحز دارای دو بُعد استکز کاد و اب ار این رهبری ج انی در می

ده ه ار نیر دو بُعدی است، بيشتر هم بیاز دو بُعیدی بعد نیر دو بُعدی است،  313است و 

 است.

ادوار کیز در « مَحْضیًا اْلإِیمَیانَ مَحَضَ مَنْ»نیر از اخلا مخللين  45این  ی ازتعداد

ای هیم از هشیوند، عیدد یا مقتول یی سبيز ا  هستاد، إحياء میانتیلي  هستاد که مرده

شیوند، هایوز ر یور ه ماضیم میهمان زمان زنده هستاد. بعد در میکسانی هستاد که در 

نییر دور  45ایین  ایاییه( است. بعد از  امر  ع لیّآغاز است، ندای آغازین ر ور و ،نيست

شود، شاید بیي  از پاایاه رواییت بیدون نیر تیميز می 313حضرت قرار گریتاد، عدد به 

یرمایید  خيیر. بیاز اختال  است، از مسلّمات که عدد اصحاب بدر هسیتاد. حیاال قيیام می

ده هی ار  بیه 1«اللَّهِ بِإِْقنِ خَرَجَ رَجُزٍ آلَا ِ رَةُعَشَ هُوَ وَ اْلعَْقدُ لَهُ كَمَزَ یَإِقَا»است که روایاتی 

 نیر، اضایه تا ده ه ار نیر. 313نیر، اضایه تا  45نیر خواهد رسيد، تدایعی است، 

دوم یرماندهی در عالم تیلي  و حیومت اسالمی مربیو  ه مرحل اولدر بُعد  ایایهالّا 

نییر اسیت، رواییات  313است که تیا سوم مربو  به تتمه ه نیر است و در مرحل 45به آن 

حَابُ هُیمْ»دارد که  ایمتضایره لیواء در لتیت عربیی دارای دو معایا اسیت:  2«.اْلأَْلوِیَی ِ أَصیْ

( عی شمول ولیّ امر  های متعدد دولت ج اندار و قائد جي . یا هر یم در استاناستان

ر اسیت و لشییه یرمانید دار هستاد، یا قائد جي  هستاد یا هر دو. هم در آن استاناستان

 ی بر حسب دليز نداریم.ادار است، ما تعيّهم استان

نیر  45ه نیر تیمل 313نیر هستاد که  313ه بعدی آن ده ه ار نیر هم که تیمله مرحل

ی ایین مقامیات اواله بعد دارای مقامات هستاد. ولین مرحلیه ها هم در مرحلهستاد، آن

( اسییت کییه عیی بییه شییخا ولیییّ امییر  دارای دو بخیی  اسییت: بخیی  آغییازین مربییو  

شیود و ابی ار دوم و هیایی میانبياء رجعیت کااید، رجعت ایایهشود قبز از هایی میرجعت
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 اوله گیردد، ایین مرحلی( حاصیز میعی شمول ولیّ علر  سوم و چ ارم حیومت ج ان

 ص( هستاد که یرماندهی  ا رسولدوم شخا ه است. مرحل آغازین تشیيز این دولت

حضیرت  زیر پوش  و در پرتو حیومت آن ائمهالیز را دارند و تمام انبياء و تمام  ییکز 

کیه آن  ویور نيسیتخیود این هر کدام دارای مالبی در حد خود هسیتاد. مالیب در حید

و کسی که لياقت او کمتیر اسیت بیاال باشید، خيیر، تمامیًا بیر  باشد پایينتر شخاِ الیق

  ص( است. ا رسولحسب دستور وحی و قرارداد 

ها هستيم، نیه از انبيیاء ج ء آن شاءا انء است که ما باالستدعا رجعتقسمت بعدی  

نییر، ممیین اسیت بعضیی  313باشیيم، نیه از  ، ممین اسیت بعضیینیر 45هستيم، نه از 

هیا اگیر خیارج از تمیام ایین جمع امیا. باشیيم ه ار نیر، ممین است بعضی دهنه از  باشيم،

در زیارت جامعه اسیت  ایایهکما  1،«رَجْعَتِكُمْ یِي یَكُرُّ وَ»ستدعاء داریم، بودیم ما رجعت باال

 الَّیذینَ»سیات قیرآن وجیود دارد. ی که از آیات مقدایهقو بسيار و اشارات و روایات متعدده

اتی که است و در بُعد دوم؛ از جمله آی« آمَاُوا الَّذینَ» اولدر بُعد  2«اللَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَاُوا

 لِرُسُیلِ ِمْ كَیَیرُوا الَّیذینَ قیالَ وَ» :به بُعد دوم به وجه اوالق یا به وجیه عمیوم اشیاره دارد

ییم  3«.الظَّیالِمينَ لَیاُ ْلِكَنَّ رَبُّ ُیمْ إِلَيْ ِمْ یَأَوْحى مِلَّتِاا یي لَتَعُودُنَّ أَوْ أَرْضِاا مِنْ لَاُْخرِجَاَّكُمْ

ت کاید. دق با تبلوررد با آیات کایی نيست، هر چاد انسان وبرخ برخورد و دو برخورد و سه

 اُ ْلِكَنَّلَیی»جییا. این ، چییه زمییانی  قيامییت  خيییر. مییری  بییرز   خيییر،«الظَّییالِمينَ لَییاُ ْلِكَنَّ»

چیه « بَعْیدِهِمْ مِینْ»جیا. کیدام ارض  همين«. بَعْیدِهِمْ مِنْ اْلأَرْضَ لَاُسْكِاَاَّكُمُ وَ * الظَّالِمينَ

اند، اند و کشیته شیدهاند، از بين ریتهاند، یا هالک وجودی پيدا کردها از بين ریتهچي ی  ی

اند. یالن وزییر هیالک اند، قبز از ولیّ امر، زمان ولیّ امر، یا نه از مالب ایتادهنابود شده

نيسیت.  چيی ی است یا اگر هسیت هیالک وزارت خیود اسیت، هیي  ششد یا هالک خود

بیرز  . تیليی همين ارض، ارض «. بَعْدِهِمْ مِنْ اْلأَرْضَ لَاُسْكِاَاَّكُمُ وَ * مينَالظَّالِ لَاُ ْلِكَنَّ»

، یعای رسز و کسانی که اتبا  رسز «بَعْدِهِمْ مِنْ اْلأَرْضَ لَاُسْكِاَاَّكُمُ»نيست، قيامت نيست. 

 هستاد.

ییم  حلیه اسیت،:دنبال رسیز هسیتاد در تقسیيم مختلیر دارای دو مر به کسانی که

دارنید، از  يیتکه اکثرًا تبعاست  ایدر کز، مرحله« اللَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَاُوا الَّذینَ»له مرح
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نظر علمی، ییری، عقيدتی، اخالقی و عملی در این حساب، در حساب شيطان نيستاد، در 

تیوانيم از  ص( هسیتاد، میا می محمدروی م دی آل حساب کتاب و ساّت هستاد، دنباله

ی بحث که رجعیت و اواله هم صحبت داریم. این مرحل يهبا بق شاءا ان م،آن قسم باشي

که در ایین بشیارت  این بشارت است، این بشارت است با اشاراتی اماتشیيز دولت است. 

بعدی ه هستاد یا درج« مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»آن کسانی که از  اما عظمی وجود دارد.

يین ولی ،خواهایدنخیواهی کیه میباالستعداد دارنید، خواهیعت رج ،اولی ۀهستاد که درج

 ،درصد نيسیتدر راه هستاد اگر صددوم که ه درجو  ، از ممماين.ها رجعت خواهاد کردنای

( بایید بیه او کسیانی هسیتاد  ابی ار دولیت م یدی  عی  ها بسيار باال است، چهدرصد آن

یاباید و ند یا کشته شدند رجعیت میاشباهت داشته باشاد یا نه  در راه او باشاد  چه مرده

 ( هستاد.ع اب ار دولت م دی   ءیا زنده هستاد و ج 

مثال: یم کسی که یرض کايد م اد  سیاختمان اسیت، آییا شخلیی کیه م اید  

خيلی عیالی ساختمان است و خيلی هم سواد او باال است و پرویسور در ساختمان است، 

کاد  پ شم نيست، خیوب اسیت،  مقررء پ شیان تواند او را ج وزیر ب داری می آیا است،

، در جوّ ایمان خبیری از کاره هستادکسانی که کامالً هي  اما. برای کار خودش خوب است

ها دور هستاد، تلیور تی، عملی، اینایمان ندارند، خبر علمی، خبر عقيدتی، اخالقی، معری

ا  هستاد، کااد آیتمی االسالم هستاد، تلور کااد حار میکااد ن دیم هستاد، تلومی

ندار هستاد، چرا  خطابه نيست. بعدًا عرایض ما را شر  امامدار هستاد، کااد شر ر میتلو

 دیگران خواهد شايد. 

های ت ران جمیع بودنید، عیدد دعوت کرده بودند، نخبه ایدر ت ران از ما برای جلسه

و ضیب   عت و نيم صحبت کیردمجا خدا کمم کرد من یم ساکم بود، پاااه نیر بود، آن

شید گیوش بشیاوند و می شدکسانی بودند که می چگونه بود.بحث  معلوم است هالبت. شد

ها را سیه سیاعت سیمال ،یم ساعت و نيم برای ما کم اسیت، بعید هیم دو :بدهاد، گیتاد

 اما ،خواهيم پياده کايم، ایراد شما خيلی کمتر استجا میتر از آن را اینجواب دادیم. قوی

بعیدًا  ،شیودکايم و ضیب  میما در قلب حوزه بحث می و وضع شما به صورت دیگر است

 خواهاد شايد، ما هر چه بشویم بشویم.

کاید، کیالم، کیالم ا  اسیت و ها صیحبت نمیحوزه باصادقی ت رانی  محمدشخا 

سیاّت ا  اسیت، ا  و کتیبمعلومين است، کتاب ائمه ص( است، کالم  ا رسولکالم 

خواهاد اب ار م دی باشاد بایید در راه م یدی باشیاد،  ص( است. کسانی که می ا رسول

های میا را قبیول دارنید  امیام راه م دی غير از راه ما است. اگر پيتمبر ب رگوار بيایاد حوزه
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میا،  هایاالسیالمهای ما را قبول دارنید  حا يههای ما، مسادهای ما و حسيازمان حوزه

هیا درو  اسیت. این حر ه همرا قبول دارند  پس  های ماالعظمیا آیت های ما،ا آیت

درو   همه« ةجدید دعوةٍ جدیدیأتی بدینٍ جدید کتابٍ جدید ساّ ٍ جدیدة حیمٍ جدید قضاءٍ »

 خوانيم.ت را با آدر  میاخارج نيست، روای شود. از دو حالوور می  ایناست

اسیت  بایا  کسیی کیه کادمی، چه کاری «خالقهسيرته و أب با»، بحار االنوار، 52جلد 

  وضیع روحیی و اخالقیی و علمیی و کایدقه داریم با او باشيم، چه کار میبياید و ما عال

قبالً  نه، هستيم که با او باشيم  یاملی او به چه صورت است  ما به او شبيه عقيدتی و ع

 شیبيههستيم کیه... اگیر  شبيهاگر اد  رسرساد  امام زمان حساب ما را میحساب ما را می

ابی ار او توانيم نمینيستيم و در راه م دی نيستيم و  شبيهکايم. اگر  شبيهخود را  ،نيستيم

کايم کیه بگیویيم ماتظیر توانيم باشيم، میا غلی  مییت او و شعب او نمیباشيم، حتی ملّ

خدا بخواهيد کیه ایین  ازیابن الحسن،  هستيم، ما محتضر هستيم، انتظار است یا احتضار 

، کیردمگونیه صیحبت میاگر یم نیر بودید هیم همين خاک پای شما بتواند صحبت کاد.

جا هم همیين صیحبت بیود، وور بود، هر ووری که بود، آنجامعه کرج هم که جمعيت آن

 جا وضع دیگری دارد، حساب دیگری دارد.این، تر استجا قویولی این

آیید، جم وری که میآید، رئيسن رئيس دولتی که میبی ميم در تشیيالت سياسی ای

اگر شیما  ،آیدآید، وزیر دارایی که میآید، پيتمبری که میآید، امامی که میرهبری که می

هستيد یا نه   سازگاردارید، با او  عالقهمشتاق هستيد و خواهيد اب ار هر کدام باشيد و می

توانید در انتظیار . ی ید کیه نمیکايدچه کار می کايد، بدانيد کهبی ميد که چه کار می اول

در انتظیار ر یور علیی   ( توانید نمیشود، معاوییه کیه باشد، نمی ر ور امام حسين   (

یا کسانی که نه ایین  . ص( باشاد محمددر انتظار تواناد نمیابوج ز و ابول ب که  باشد،

تواناید از بیرای هیا چطیور میآنو نه آن هستاد، نه از غل  دارند و نیه از صیحيد دارنید، 

الوالق اشیمولی کیه تمیام عیالم تیليی  را علییباشاد  آن هم دولیت ج اناب ار م دی 

، ب نید کیه سیاخته شیوندکسی این حیر  را اگر تواناد اب ار باشاد  شامز است، چطور می

هم خواهم جاسی را بخرم ه ار تومان ارزش دارد، هي  پولی چطور ساخته شوند  باده می

 شییاعت. تومیان دارم، صید تومیان کیم اسیت، ن لدجا بروم گدایی کام  یا ندارم، به آن

الی  و ب را م کودن بود که معلی قدرمیتبی آنهی که هي  شباهتی ندارد چه  یم بچکس

نوشت، کمی ک  بایویس کیه نویساد ال  میگیت دال را ک  میهر چه میداد، در  می

 تر هستيم، ما شباهت نداریم.ما کودنکودن بود. قدر باشد، اینشبيه به دال 
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امیام حسین هیم  ،که گروهی از اصحاب بودند ( مماين  اميرالمدر آن جریان مالس 

نیا  چیه  1،«مَن هم الاّیا  »یا اميرالممماين  :در خدمت حضرت بودند، کسی سمال کرد

 ،جیاند: پیدر ، یرمودند: تو بگو، عرض کرکسانی هستاد  حضرت رو به امام حسن کردند

روم کیه مین را من چطور در حضور شما حر  ب نم  حضرت یرمودند: من به کایاری میی

کايم. حضیرت وور است، ما بعد و قبز و همه را خراب مییگوید بعدًا ایننبيای. ببيايد می

، «نسیاا  ا الاّی سیائر و ا الاّی أشباه شيعتاا و ا الاّ نحن»کاار ریتاد، حضرت یرمود: 

برونید، نیه در لیین، نیه در  کسانی که دنبال میا« شيعتاا و»درست ما هستيم، های انسان

ابعیاد دنبیال کتیاب و سیاّت کیز روی ما باشاد، میا در ها که دنبالهشين و یاء و عين، آن

 ها هم دنبال ما باشاد، ولو خيلی یاصله باشد، یاصله بیين علیمت و عیدالتآن ،هستيم

 . این ور  باشيم.و..

 روی به ترکستان استکين ره که تو می  کعبه ای اعرابی ترسم نرسی به

هستيم. اگر  ووراینما ه است، هم ستانمان چيست، به گورستان است، به ج اترکست

کیرد، مین خواهيم ماتظر ر ور ولیّ امر باشيم... دیشب یم نیر داشت صیحبت میمیما 

مین است ما کسانی کیه است  مهایی ها چه حماقتگیتم تلوی یون را خاموش کايد، این

گیویی ! قیرآن را مطالعیه ! تیو چیه میآید باشيمامام زمان میوقتی در سن وس  هستيم، 

است   ها. اگر زود بياید به نیع ما است  یعای به نیع ماهاوز مانده استکايد، یاصله دارد، 

آید هوش شویم. او میحق داریم از گریه بی و خوانيمبعضی از جمالت در روایت است می

ما را ییم مقیدار بيشیتر، ه ما را یم مقدار بيشتر، کیایه   همين حوزخواهد چه کار کادمی

میا را  هیایالعظمیا میاسب ما را یم مقدار بيشتر، مساد ما را ییم مقیدار بيشیتر، آیت

ایین نيسیت،  ییم مقیدار بيشیتر، ایین اسیت  اقوی احو  و، ما راه یم مقدار بيشتر، رسال

 کاد، بروید، دور شوید.ا خراب میهمه ر 2،« ص( اللَّهِ رَسُولُ هَدَمَ كَمَا قَبْلَهُ كَانَ امَ یَ ْدِمُ»

؛ این را یادداشیت کايید، مین هیر 82، حدیث 338ه بحار جدید، صیح 52جلد روایت: 

 جَیاءَ   ( مُاْلقَائِ قَامَ إِقَا قَالَ (   اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ»تا آخر مطالعه کردم،  اولسه جلد را از 

تمام آن جدید است. یم مرتبه آقای خوئی بیه مین یرمودنید: شیما اگیر ایین  ،«جَدِیدٍ بِأَمْرٍ

 حَقَّیهُ آتُیوا وَ ...الرُّمَّیانَ وَ ال َّیْتُیونَ وَ»گیتم: انعام دارد... به ایشان ه زیتون و رمان که در آی
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می اسیت کیه بایید زکیات داد، ییو ییوم حلیاد،یرمودند: چيست   یوم حلاد 1«حَلادِهِ یَوْمَ

تیا شید، چیون رمیان و عایب اسیت. یازده ایاییهتا است، د زکات نهيگویگیتم: شما که می

یرمودند: یقه جدید است، گیتم: خير، این یقه قدیم است، یقه شما جدیید اسیت، چ یارده 

گذرد. جدید کدام است  این جدید همان قدیمی اسیت کیه میا آن را ک ایه قرن از این می

 أَمْیرٍ إِلَیى اْلإِسْیلَامِ بَیدْوِ یِیي اللَّیهِ رَسُیولُ دَعَیا كَمَا جَدِیدٍ بِأَمْرٍجَاءَ »ردیم و کاار گذاشتيم، ک

 «.جَدِیدٍ

کایار  را هیاآن انها را کاار گذاشت، پيتمبیرحضرت چه چي ی را جدید آورد  خدای آن

، «اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا»زد. از ریشه ها، همه را کاار گذاشت، اعمال، اخالق، علوم، اییار، عقاید آن

گيیری غلی  گيری کیرد، غل از دَم تا دُم را کاار زد. چون در بعضی از میوارد بایید صیحيد

صیحيد نیداریم.  گيری کرد، باید بگردیم صیحيد پيیدا کایيم، میا اصیالًاست، باید صحيد

مدارانی کیه ندارانی که، شیر هایی، شر االسالم هایی، حايههایی، مساجدی، حسياحوزه

گيری کیرد، صیحيد ا  رهبر اسالم هستاد و قائد اسالم هستاد، باید صحيدما ای کتاب

یم آیه ندارد باز هم تیسير قیرآن شما در تیسير قرآن نوشتيد و کاا است  یم کتابی که 

 آن سر هم ندارد!  ،اردعلی، باز این سر داسم آن تیسير قرآن است. کچز، زل است  

، این روایت متیواتر اسیت، «بَاقِرِ   (عَنِ اْل» :99، حدیث 348ه دوم؛ همين جلد، صیح

قیرآن « جَدِییدٍ بِیأَمْرٍ»، یعای غير از ساّت پيامبر اسیت  چیه شید  «سُاَّ ٍ وَ جَدِیدٍ بِأَمْرٍ یَقُومُ»

 لَیا وَ ...شَدِیدٌ اْلعَرَبِ عَلَى جَدِیدٍ قَضَاءٍ وَ یدَةٍجَدِ سُاَّ ٍ وَ جَدِیدٍ بِأَمْرٍ یَقُومُ»است، کتاب جدید. 

 لَیا وَ»ها نيابت نيسیت، نيابیت در امامیت. خواهد، این یرماندهینائب نمی«. أَحَدًا یَسْتَاِيبُ

 ا کتابکه ، چه شد  این امر جدید «شَدِیدٌ اْلعَرَبِ عَلَى»سمال: «. لَائِمٍ لَوْمَ ُ اللَّهِ یِي تَْأخُذُهُ

است، سوم که ندارد، پيتمبر ب رگوار که کتیاب  ا رسولاست عربی است، ساّت هم ساّت 

خواهد بيان کاد، مات ا ها را میهم دنبال او هستاد، ولیّ امر هم همان ائمهو ساّت آورد، 

گویاد هر اند و میقرآن انداختهه خواهد جدید کاد، آن غبارهایی که بر چ رک اه شده می

 یَقُومُ»که علم نيست، این « قال عيسی« »قال موسی»سواد است قرآن برود بی کس سرا 

 «.جَدِیدٍ قَضَاءٍ وَ جَدِیدَةٍ سُاَّ ٍ وَ جَدِیدٍ بِأَمْرٍ

 2«نِیاقًا وَ كُْیرًا أَشَدُّ اْلأَعْرابُ» که ی مادهم نمی هاعربشاید   «شَدِیدٌ اْلعَرَبِ عَلَى»چرا 

 اْلأَعْرابُ»ی ماد. شاوند، نمیشوند وقتی میه... علبانی هم میکااد کیعای چه  تلوّر می
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میا هیا  چيسیت  عرب« رَسُولِهِ عَلى اللَّهُ أَْن َلَ ما حُدُودَ یَعْلَمُوا أَالَّ أَجْدَرُ وَ نِیاقًا وَ كُْیرًا أَشَدُّ

« عْرابُاْلأَ»این است. ما عرب هستاد، پيتمبر ما عرب  ائمههای خوب داریم، این همه عرب

نشیين اسیت، زند، خير، کسی اسیت کیه بادیه  میاز نظر لتت کسی نيست که عربی حر

کاد. کسیانی کیه از تمیدّن اسیالمی، از مراکی  معریتیی اسیالمی، از علیم لخت زندگی می

اسالمی، از اخالق اسالمی، عمیز اسیالمی، دور هسیتاد، امیا مسیلمان ه اسالمی، از عقيد

آن را « مَ»آن را نگذاریید، « دٌ»اگیر « قَامَ زِیدٌ»یعای چه  «  الیَلِمَ أَعرِبِ»هستاد، این است. 

 ، راهر کن که این یاعز است،«أَر ِرِ الیَلِمَ »یعای « أَعرِب»نيست. « أَعرِب»این  ،نگذارید

 ،است. اصوالً لتت عربی هم که لتت عربی اسیت« أَر ِر»میعول است، مضا  است، این 

 چون اَر َر لتات است.

 تُبِياُیهُ لَیا وَ اْلأَْلسُینَ یُبِیينُ   ( بَیاقِرُاْل الَقَی مُبِينٍ عَرَبِيٍّ جَزَّ وَ عَ َّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَْلتُهُ»

ترین و ترین و وسیيعچیون روشین ،زبان عربی به این خاور زبان عربیی اسیت 1،«اْلأَْلسُنُ

تاری  نيامده است و نخواهد آمد، ها است. هي  زبانی ماناد عربی در وول ترین زبانعميق

ده معایا ترین، بیا ییم لتیت سیاده ترین وادعا نيست، خود دیگران هم قبول دارند. عميق

به قدری وسیيع اسیت کیه هیر سیه حرییی را بیه هیر شییلی  شود و از نظر صيغاراده می

ه ، همیدگویيیب دخواهيی، هر چیه می«بَرَضَضَرَبَ، رَبَضَ، »ارد، مثالً بخواهيد بياورید معاا د

 این بحث وارد شویم. درخواهم نيست، نمیوور هست. در هي  لتتی این

 یییی نیه،«. أَر ِیر« »بِ الیَلِمَی أَعیرِ» اولپس اعراب، به معاای دوم، اعراب به معای 

دن چيست  این است نشيای و بدو بوزمين ندارد، در بيابان است، وبع بادیهخودش اصالً 

ها است. پیس معایی آن چيسیت  راهری دور هستاد، وبع آنی معریت که از معریت حت

« نِیاقیًا وَ كُْییرًا أَشَیدُّ»نشیين هسیتاد و یعای کسانی کیه بادیه« نِیاقًا وَ كُْیرًا أَشَدُّ اْلأَعْرابُ»

، چرا  چون از مراک  معرییت اسیالمی «اللَّهُ أَْن َلَ ما حُدُودَ یَعْلَمُوا أَالَّ أَجْدَرُ وَ»هستاد، چرا  

، کسانی که آشیاایی درسیتی بیا «شَدِیدٌ اْلعَرَبِ عَلَى»ها عرب هستاد. دور هستاد، پس این

کااد. حا  اسالم رم آورد، رم میاین کتاب و ساّتی که ولیّ امر می ،کتاب و ساّت ندارند

کاایید، مییملّیين رم می کاایید،نداران رم میشییر  کاایید،العظمی رم میا تاآییی کاایید،می

کااد، چرا  برای کااد، همه رم میاظ رم میکااد، وعکااد، محدّثين رم میمیین رم میسّر

از تمیدّن اسیالمی، علیم  عقاید چي  دیگری است. همیه عیرب هسیتاد، یعایی همیه ایایه

ا  دور هسیتاد و از اسالمی، معریت اسالمی دور هسیتاد. چیون از کتیابه اسالمی، عقيد
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و لذا بعد دارد، « شَدِیدٌ اْلعَرَبِ عَلَى»ایات است، دور هستاد. از رو که اخا ا رسولساّت 

 گویم.خوانيم، حاال نمیمی

 كَيْی َ اْلمَ ْیدِ ِّ سِیيرَةِ عَینْ سَأَْلتُهُ قَالَ (   اللَّهِ عَبْدِ أَبَا عَنْ»، 108، حدیث 352ه صیح

 (ص  اللَّیهِ رَسُیولُ هَدَمَ كَمَا قَبْلَهُ كَانَ امَ یَ ْدِمُ (ص  اللَّهِ رَسُولُ صَاَعَ مَا یَْلاَعُ قَالَ سِيرَتُهُ

بیه دو صیورت اسیت: یییی  يیتهسیتيم، مات یا جاهل يیت، پس ما در جاهل«اْلاَاهِلِيَّ ِ أَمْرَ

ی کیه يتپرسیت بودنید. ییم جیاهلی که چي ی را بلد نيست، عابد وثن بودند و بتيتجاهل

کاد همه چي  را تر است، تلوّر میتر است، عمق و حُمق آن بيشتر و زیادتر و حميقعميق

یم که برخورد ولیّ داند، این بدتر است. راجع به آن روایت داراز اسالم چي ی نمی ،داندمی

پيتمبیر  ایاییهتر از برخورد پيتمبر اسیت، بیا کاد سختزمانی که ر ور می امر با مردمان،

 یَسْیتَْأنِ ُ وَ»خواهید شید.  ییتان بيشیتر اقامام زم 1،«أُوقِیتُ مَا مِْثزَ نَبِيٌّ أُوقِ َ مَا»یرمود: 

را ویران کرد، امیام  يتوور که پيتمبر امر جاهلشود همانپس معلوم می 2«.جَدِیدًا اْلإِسْلَامَ

شیود شود و لذا با مردم عادی میرا ویران خواهد کرد، اج ز می يتزمان امر اج ز جاهل

 خوب صحبت کرد.

شید بیود، نمی امیا اگیر در حیوزهی ميدنید، می ،من دیروز چ ار ساعت صیحبت کیردم

ریته بود، مت  او خراب ارزش را خوانده بود، مت  او پوک یهای ب. اگر این چي صحبت کرد

کاید، از نیو خیراب میکاید و تمیام را ، هیدم می«یَ ْیدِمُ»شده بود، ی ميدن سیخت اسیت. 

و شیما تلیوّر  سیتمااسیبت نيبیرای زنیدگی اید، یم ساختمانی که شما ساخته سازد.می

، باید جا زندگی کادو بخواهد در آن باشدکايد خيلی عالی است، اگر کسی اهز زندگی می

ها هم که این تلوّر را کردند جای زندگی به وور کلّی ویران کاد، آن همه را خراب کاد و

 ندارند.

 یَقُیومُبیاقِرِ   ( عَینَ اْل» ها تییرار اسیت.، بعضیی114، حدیث 345ه حدیثی دیگر، صیح

عیرب بیه همیان «. شَیدِیدٌ اْلعَرَبِ عَلَى جَدِیدٍ قَضَاءٍ وَ جَدِیدٍ كِتَابٍ وَ جَدِیدٍ بِأَمْرٍ (  ع اْلقَائِمُ

همه عیرب هسیتاد، برهایه  ی می همه نی ميدند، تو میمعاا است، ما همه عرب هستيم. 

برای کسیانی اسیت  یتاید! اکثرشما ی ميده خدا نی ميد،هستاد، از معار  برهاه هستاد، 

در آن کیرم اسیت، یقی  ها است، یم ميليون گردو مت  نیدارد، در چشم آن هاکه عقز آن

  آن کسیی کیه عقیز نیدارد، شیعور نیدارد، اسیتمقیدّم  این بر یم گردویی کیه متی  دارد

                                                           

 .247 ، ص3 ج ،(ش رآشوب البن  والبیأب آل مااقب. 1

 .353 ص ،52 ج ،بحار األنوار. 2
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ایید پیول هیم داد داند داستان چيست، یم ميليون گردو یاییده نیدارد، ارزش نیدارد، بنمی

ها متی  آن ،یم گردو ارزش دارد  این گردو مت  دارد اما خاکروبه بری ند. در ها را ببرندآن

 «. جَدِیدٍ كِتَابٍ»ندارند. خدا با اولوالباب کار دارد. 

«. (  ع قَائِمَاَا إِنَّ»جا را باید خون گریه کرد، این« قَائِمَاَا إِنَّ» :131، حدیث 362ه صیح

مرتبه بلاد شیویم کیایی اسیت. شویم، یماد نمیدارند که میرر بلحضرت ما را معذور می

 قَائِمَاَیا إِنَّ»به حضرت ن دیم بشیویم.  ایایهگرچه هميشه ما باید قيام داشته باشيم برای 

 رَسُیولُ اسْیتَْقبَلَهُ مِمَّا أَشَدَّ الاَّا ِ جَ َلَ ِ مِنْ اسْتَْقبَزَ»همان حدیثی که اشاره کردم، « قَامَ إِقَا

، چطور  «قَلِكَ كَيْ َ وَ یَقُْلتُ»جا باید خون گریه کرد. این«. اْلاَاهِلِيَّ ِ جُ َّالِ مِنْ (ص  اللَّهِ

. ییی از دوسیتان هستمرتضی علی هستاد، این همه کتاب  ۀمردم مسلمان هستاد، شيع

های من خيلی کوچم است، گیتم: چطور  برای کتاب امهگیت: خانمیما  سنقدیمی هم

گیت: پا  اتاق دارد، در چ ار اتاق آن کتاب اسیت، گییتم: از معیار  مگر چاد اتاق داری  

باید ببيیام. گییتم: ایین پیا  اتیاق کیه  ،قرآن هم در آن وجود دارد  گیت: چه عرض کام

قیم ه ها را در رودخانییی برای زندگی خودت است، تمام کتاب ،چ ارتای آن زیادی است

دانیی نمی  باشد ا کتاببی که مربو  به کت ،قدر کتاب داریگویی  اینبری ، تو چه می

 داری یا نداری 

دل امیام زمیان «.  ص( اللَّیهِ رَسُولُ اسْتَْقبَلَهُ مِمَّا أَشَدَّ الاَّا ِ جَ َلَ ِ مِنْ اسْتَْقبَزَ قَامَ إِقَا»

های آباد برای امام زمان خون است، چقدر مليبت در غيبیت و چقیدر در خون است و دل

پيتمبر ب رگوار قبز از رسالت کاری نداشتاد، چون داعيه نبود، با امام زمان  . باببيادحضور 

کااید. پيتمبیر همه در غيبت کار دارند، چون برخال  ساّت او، بر خال  وضیع او کیار می

ماییات ثالثیی  ها، پرسییتع یها، پرسییتها، التپرسییتزمییانی کییه تشییری  آوردنیید بُت

حیدیث  امیاتوانستاد قبول کااید. بيشتر میها آنره، ين و غيمثلثين، مثا ها،پرستاألخری

 (ص  اللَّیهِ رَسُیولُ اسْتَْقبَلَهُ مِمَّا أَشَدَّ الاَّا ِ جَ َلَ ِ مِنْ اسْتَْقبَزَ قَامَ إِقَا قَائِمَاَا إِنَّ»این است: 

 یَعْبُدُونَ هُمْ وَ الاَّا َ أَتَى (ص  اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ قَالَ قَلِكَ كَيْ َ وَ یَقُْلتُ اْلاَاهِلِيَّ ِ جُ َّالِ مِنْ

باید محرز  ]...[پرستيدند. ها را می، این«اْلمَْاحُوتَ َ اْلخُشُبَ وَ اْلعِيدَانَ وَ اللُّخُورَ وَ اْلحِاَارَةَ

ابوج یز ایین  .باشد که در مقام بيان است، قیرآن محیرز نيسیت کیه در مقیام بيیان اسیت

 عَلَيْیهِ یَتَیأَوَّلُ كُلُّ ُیمْ وَ الاَّا َ أَتَى قَامَ إِقَا قَائِمَاَا إِنَّ وَ»زد، یعای بلد نيست. ها را نمیحر 

 ت:چرا  به دو عل«. عَلَيْهِ یَحْتَ ُّ وَ اللَّهِ كِتَابَ

کااد استدالل می ایبه آیهها این ،ها خالی از عریضه نماندبرای ایایه بعضی وقت -1

 «.یَحْتَ ُّ»کااد، نظر خود را بر آیه تحميز می اما
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گویاد، این حا  و این آییات می« قَالَ ا »آورند مدام چون امام زمان تشری  می -2

 کااد. و این چاين و چاان باید مقابله

 مقابله به دو وریق است:

این همه اجما ، این همیه ها، خوانکتاب روضه  دگویيها چيست که میاین حر  -1

 روایت.

یعایی محیروم « حُیرِّمَ» 1،«اْلمُیمْمِاينَ عَلَیى قلِیكَ حُیرِّمَ» خوانید:آیه را می بياور، آیه -2

 مسیتحب ییم نوشیتنِ ، نوشتن هم«کُتِبَ»سازد. با کراهت هم می يتهستاد، این محروم

 «.كِتَابَ عَلَيْهِ یَتَأَوَّلُ»واجب است. یم نوشتنِ و است 

در -اراالنوار بحییی 52 یییور، در همیییين جلییید  ( در بشیییارات الظمماين  اميرالمیییلیییذا 

 عَلَیى اْل ُیدَى عَطَیُیوا إِقَا اْل ُیدَى عَلَیى اْل َوَى یَعْطِ ُ»یرماید: می -هستالبالغه هم ن  

 اْل ُیدَى عَطَیُیوا إِقَا اْل ُیدَى عَلَیى اْل َیوَى یَعْطِ ُ»برای قبز از ر ور است. « اقَإِ» 2«.اْل َوَى

ا  بیه راه کتیاب«. الیرَّْأ ِ عَلَیى اْلقُرْآنَ عَطَیُوا إِقَا رْآنِاْلقُ عَلَى الرَّْأ َ یَعْطِ ُ وَ اْل َوَى عَلَى

آییه مامیز  :گویایدداللتاناد و ییا می! یا آیه را میداللتاناداگر بروند آیه را می ،روندنمی

اسیت   رچون قرء یا وُ ؛مامز است 3،«قُرُوءٍ ثَالثَ َ بِأَْنیُسِ ِنَّ یَتَرَبَّْلنَ اْلمُطَلَّقاتُ وَ»است. 

بلید  ،کیه گیتیههم یا حيض است یا هي  کدام نيست، مامز است. یعای خدا در یم آیه 

تر از دیوانه! اگر دیوانه در مقیام بيیان نبوده حر  ب ند! در مقام بيان که نبوده است. دیوانه

 خواهم بخوابم یعای می ،یعای گرساه است، اگر گیت گرساه هستم ،بگوید گرساه هستم

  گویی خدا در مقام بيانآن وقت تو می

 تعایب 4«.یَحْیتَ ُّ وَ اللَّیهِ كِتَیابَ عَلَيْیهِ یَتَیأَوَّلُ كُلُّ ُیمْ وَ الاَّا َ أَتَى قَامَ إِقَا قَائِمَاَا إِنَّ وَ»

القیرآن را تیابلوی دارآقاییان هیا نيسیت  چیرا بیا الت هاکايد  مگر اآلن حیومت حوزهمی

که در چ یارمردان گیریتيم  ه اولداشتاد  چرا در خانبرداشتاد  سه متر یاصله دارد، چرا بر

هیا اسیت. مات یا تابلوی آهای که با جوش آهن بود برداشتاد  چرا  چون حیومت بیا الت

میسّیر ه   الت غيیر میریّ . چیرا خانیالت غير معمّم داریم، الت مُیرَیَّ ،الت معمّم داریم

                                                           

 .3. نور، آیه 1

 .195، ص  لللبحی صالد( البالغ  ن  . 2

 .228آیه  . بقره،3

 .362، ص 52 ج، األنوار بحار. 4
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يامد  چرا کسی یم تلین نیرد  باران کردند  چرا  چرا صدای کسی در نا  را ساگکتاب

 ا !ها ماتظر امام زمان هستاد  ماشاءچرا کسی یم ن  نگیت  آن

با این ری  کوتیاه قیرآن  !د بروآقا سي«. عَلَيْهِ یَحْتَ ُّ وَ اللَّهِ كِتَابَ عَلَيْهِ یَتَأَوَّلُ كُلُّ ُمْ وَ»

اد حیدیث صیحيد اسیت، یتاوای ما این است، هاوز ما گریتار هسیتيم. سی ،خوانی  بلهمی

 يیهعلمه هیای مبارکیتر است  هاوز این شعور بیرای میا در حوزهیعای ساد از قرآن صحيد

 بیاالتر.ه جملی«. اْلقُیرُّ وَ اْلحَرُّ یَدْخُزُ كَمَا بُيُوتِ ِمْ جَوْ َ عَدْلُهُ عَلَيْ ِمْ لَيَدْخُلَنَّ اللَّهِ وَ»نيست. 

، چیاقو، کااید. سیاگبا امام زمان جایگ می 1،«عَلَيْهِ یُقَاتِلُونَهُ وَ هِاللَّ كِتَابَ عَلَيْهِ یَيَتَأَوَّلُونَ»

 «.عَلَيْهِ یُقَاتِلُونَهُ وَ»کاد! برخال  علماء دارد صحبت می ،باید از بين برود

حَابُ ضَیرَبَ لَیوْ أَْنتُمْ كَيْ َ  (  رِاقِبَاْل عَنِ: »142، حدیث 365ه حدیث دیگر، صیح  أَصیْ

، چه یساويطی  هر وور که هسیت. در رواییت «اْلكُویَانِ مَسْاِدِ یِي ْلیَسَاوِي َا (   اْلقَائِمِ

، الیاظ را  «لمن یعلّم القرآن»هایی، تشیيالتی، شود، ساختمانهایی زده میدارد که خيمه

ا  مظلوم خواهید شید کیه کتابه عالم تیلي  حوزکز ه ییپارچه علم الیاظ را  خير، حوز

 یَْخیرُجُ ثُیمَّ»، آغیازگر، «اْلمُسْتَْأنَ ُ اْلمِثَالُ إِلَيْ ِمُ یَْخرُجُ»خواهد بود. آن ه ساّت هم در حاشي

 «.شَدِیدٌ اْلعَرَبِ عَلَى جَدِیدٌ أَمْرٌ اْلمُسْتَْأنَ ُ اْلمِثَالُ إِلَيْ ِمُ

 أَمْیرٍ إِلَیى الاَّیا َ دَعَیا قَامَ إِقَا قَائِمَاَا إِنَّ قَالَ بَاقِرِ   (عَنِ اْل» :147، حدیث 366ه صیح

 یَطُوبَى بَدَأَ كَمَا غَرِیبًا سَيَعُودُ وَ غَرِیبًا بَدَأَ اْلإِسْلَامَ إِنَّ وَ (ص  اللَّهِ رَسُولُ إِلَيْهِ دَعَا كَمَا جَدِیدٍ

و خدیاه بود، ابتدا غریب  بود محمداسالم غریب بود، علی بود و  آغازینِه مرحل«. لِْلتُرَبَاءِ

 سَيَعُودُ وَ»کم... آوارگی بود، چه بود، بعد کمبود، یح  شايدن بود، کتم خوردن  بود، ابتدا

هیم صاحب امر غایب است در غيبت مظلوم اسیت، وقتیی « غَرِیبًا سَيَعُودُ وَ»در  اما«. غَرِیبًا

آیاید  بیه صیورت هیا بیه دنبیال او میکايید حوزهشود غریب است، شما ییر میحاضر می

نیر آخوند نيامد   چ ارر یم مسادی به این ب رگی در کرج چرا د«. سا  ونرجزٌ له أربع»

 بَیدَأَ كَمَیا غَرِیبیًا سَیيَعُودُ وَ». چیرا  مسلمان هسیتادچرا  مسلمان کم است، دیگران بيشتر 

 «.لِْلتُرَبَاءِ یَطُوبَى

 وَ بیًاغَرِی بَیدَأَ اْلإِسْلَامُ قَالَ أَنَّهُعَنِ اللَّادِقِ   ( » :48، حدیث 367ه حدیث دیگر، صیح

قرونیی از  خواهید،این شرح می«. هَذَا لِي اْشرَحْ یَقُْلتُ لِْلتُرَبَاءِ یَطُوبَى بَدَأَ كَمَا غَرِیبًا سَيَعُودُ

 اللَّهُ أَْصلَحَكَ»خواهد! این شرح می« اْشرَحْ»اسالم گذشته است، کتاب زیاد، مسلمان زیاد، 

 «.(ص  اللَّهِ رَسُولُ دَعَا كَمَا»داعی، کار جدید. « دِیدًاجَ دُعَاءً مِاَّا الدَّاعِي یَسْتَْأنِ ُ یَقَالَ

                                                           

 .. همان1
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چرا غائب اسیت  چیون اسیالم غائیب  1«.اْلإِسْلَامُ اْغتَرَبَ إِقَا مُْتتَرِبٌ یَ ُوَ» :حدیث دیگر

رویم، ولیی میا در درصید راه میی ،است. درصدی ممین است باشدغائب  صددرصداست، 

این درصد علم و معریت و عقيده و عمز بر مبایای جان بگيرد. اگر مقدار باید این درصد 

شیود، ابی ار آن وقت یم مقداری ابی ار درسیت می ،ا  جان گریتا  و ساّت رسولکتاب

 2«.السُّاَّ ِ وَ اْلكِتَابِ مَيِّتَ یُحْيِي»(. ع ی م دی  محمدحیومت قرآنی و 

اسیت. ایین شیود، جالیب آخرین حدیث این است که از مساجد بیه حضیرت حملیه می

گوها، گوها، میاسییبهییا، کیایییهنمازخوانهییا در مسییاجد اسییت. در مسییاجد کاییا اسییت  

ایتیرا، حملیه از مسیاد با ت مت، با ها، با کارد، با چاقو، ها، باالها، پایينها، عظمیا آیت

 3.«شَدِیدٌ اْلعَرَبِ عَلَى اْلاَدِیدَ اْلمِثَالَ أَْخرَجَ ثُمَّ» :شود. از جملهشرو  می

 قَیدْ»اجابیی اسیت،  ،آورداحییامی را میی 4،«اْلأَحْكَامِ بِبَعْضِ حَكَمَ قَدْ» :دوازدهمحدیث 

سیاّت ثابتیه، چیون تمیام  ،احیام قرآنی، سان« السُّاَنِ بِبَعْضِ تَكَلَّمَ وَ اْلأَحْكَامِ بِبَعْضِ حَكَمَ

 .«عَلَيْهِ اْلخُرُوجَ رِیدُونَیُ اْلمَسْاِدِ مِنَ خَارِجَ ٌ خَرَجَْت إِْق»روایت که ساّت نيست. 
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