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 مشهدمقدس

  5/1/78  - 2 اذن دخولشرح 

 امتیاز شیعه

تان رسید که در مذهب شیعه امتیازی هست که به عرض

در هییید د ییم ه مییذهرو در رهی کییری زمیییم  یسییت ه  ن 

ارتباطی است که در همین دنیا بندگان خددا بدا لدا   

در سدی   آنرو به سوی دنیا که جهانی غیب، ملکوت و 

. از جهت قیمت گذاری بیه هیید هجیه کننداست، پیدا می

توا د برای  ن قیمتو قائل کسو که ا م امتیاز را بشناسد  مو
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شود. امتیازی در شیعه هسیت کیه در هیید د یم ه میذهرو 

   د. چرا؟ یست ه به قیمت ه ارزش هم در  مو

به خاطر ا نکه هضی  بشیر م یل ایوا یاتو اسیت کیه در 

 نید بیه سیمت ک یا دابیابا و رهیا شیو د در ایاکو کیه  مو

 ؟شیو دره د ه در   ندی چه خواهد شد،   ا گرفتار بی  مومو

 ؟شیو دای غیر  موکنند  یا در در اچیهای سقوط مودر دری

شان جز ره د در جلوی هر د. هر قدر جلو موهید سر در  مو

تییار کو ه ایییرز چیییز د سییری  یسییت. تمییا  بشییر ت ا ن 

فکیری به خوشیو ه بو زامت هستند. خودشان را باا نسو ه 

ا داز د تا از ا م فکر   یاز یییدا کننید ه گر یه اگیر ا یم مو

ها های گو اگون ه سرگرموها ه هرزشجر ان سینماها ه رقص

ها ه ... از   ها گرفته شیود همیه خودکشیو ه مشرهب خواری

 شان چه خواهد شد. دا ند عاقرتکنند، چون  مومو
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 مشاهد مشرفه سخنگوهای پیامبر

اما در شیعه خیلو رهشم است. ا یم مشیاهد مشیرفه بیه 

منزکه سخنسوهای ییامرر اس   هستند. هقتو یییامرر از د ییا 

رالت کرد قر ن ه خا دا ش را به عنوان میتم هایو خیدا ه 

سخنسوهای هاو خدا به جا گذاشت. بنابرا م شییعه غنیو ه 

هیا اسیت کیه خیود را مستغنو ه بو  یاز از ا یم جیور ار 

مواد مخدر، مشرهب ه ...  ما د تا از غصه  تیه   یاز مشغول 

 ییدا کند.

 آیدده  بالیی به صورت نعمت در می در این مذهب

دا ید در ایال ز یدگو در  ین دا شیسای اسیت کیه چون مو

ه  سما و  یا وسرا  ا  خوبو هم دارد ه مد ران فرهنسو ها

با ی سر همه هستند. با هر کدا  که خواست در هر سیاعتو 

کنید ه گییرد ه حیترت ه درد دل مواز شرا ه رهز تماس مو

 کند.هرچه دکش خواست با   ها مناجاز ه حترت مو
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  پیامبر و خلفای پیامبر زنده هستند

ا م بود که در اذن دخیوکو کیه د یرهز خوا ید م همییم 

خواهید هارد مشیاهد بشیو د از مطلب  مدی بود که هقتو مو

خدا، از ییامرر، از اما  ه از فرشتسان اجازی هرهد بسیر د ه اذن 

ه  !اسیتبا عظمتو شود که چه جای بخواهید. یس معلو  مو

 خدا چه  عمتو به بندگا ش در ا ن ا دادی است. 

کنیم که: خدا ا! مم ااترا  حااب ا م ز ارتسای ض موعر

، قریول دار  ه بیه  ن در اال عرض س   به اه هسیتمرا که 

بیا که اگر به اسیب ایاهر ز یدی بیود،  طورمعتقد . ه همان

 ، ا ن هیم بیودبا اذن ه اجیازی در خیدمتش مو و هخوشتاک

 کند. گو ه است ه هید فرقو  موهمان

 م کیه یییامرر ه خلییای یییامرر ز یدی ما ا م دا ش را دار

داشته باشند. م یل ها م ل د سر مردیهستند  ه ا نکه مرگو 

گو ند خود ییامرر ه تمیا  های ههابو که موعقیدی عربستا و
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 !کننیدهای د سر هید فرقو  مومیر د با مردیا ریاء هقتو مو

هید کاری از   ها ساخته  یست اگر شما به   ها عرض غصه ه 

غمو بکنید م ل ا م است که شما با د وار ه درخت حیترت 

 ه جوابو در کار است ه  ه فهمیو ه  یه خطیابو. امیا  !کرد د

 . گوید خدایا من معتقدم به زنده بودن آنهاشیعه می

 کیفیت اعتقاد ما

قاد قلریو هیم با ید بیا ا م اعتقاد، اعتقاد قلرو است ه اعت

فکر درست شود. م   ما ا ن رهی زمیم قرار دار م ه زمیم با 

سییرعت مییافو  جییت در اییال ارکییت اسییت. مییا معتقیید م 

شیو م ای هجود دارد که ما را  سه داشته ه یرتیاب  موجاذبه

بینیم بیا ا نکیه زمییم متتیر  بینیم، هکو مواما  ن را  مو

با د هرچه ره ش هست  است ه ارکتش بسیار سر   است ه

به ا م طر  ه  ن طر  یرتاب شود، اما همه ا نها رهی زمیم 

خیوابیم ه ره م، موا د ه ما هم بر رهی  ن رای میوقرار گرفته
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ای را خداه ید در فهمیم  ن  ییرهی جاذبیها م، کذا مو سودی

ا م زمیم قرار دادی است که هر چه در اطیرا   ن هسیت را 

 گذارد دهر شود.دارد ه  مو سه مو

میا با ید در  .درباری اعتقاد قلرو هم همییم ایر  هسیت

 ییرهی دبستان، دبیرستان ه اوزی علمییه همیا طور کیه بیه 

جاذبه علم ییدا کرد م ه خاطرمان جم  شد که هنسا  شیب 

شو م، هما طور با  ییرهی خوابیم به  سمان یرتاب  موکه مو

 ،بدا یم قدرز خداعلم ه دا ش ه اعتقاد، خودمان را متصل به 

ا نها ما ه ایظ زمیم، هستند؛  مان ه ائمهاما  زمان که همان

... هستند. همه چییز بیه یرهی جاذبه،  یرهی خورشید، هوا ه 

چرخد. برکت هجود   ها برقرار است ه د یا هم به امید   ها مو

رسد. زمییم ه زمیان ارخ خیدا چون عاقرت به دست   ها مو

  1ر دادی شدی است.است که برای   ها قرا

                                                                        
- انبیا رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أنَّ األ(:ء0) 
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کذا ا م فکر که خودمان را بکشیم تا از غصه راات بشو م 

کیه ا یم  کسیا وسیازد. امیا با ا م اعتقیاداز  موهید هقت 

د د د مقیداری  یارااتو هجیود همیم که اعتقاداز را  دار د 

هیا خی   دارد  اچار د که خودکشو کنند تا از ا م  ارااتو

به عقیدی خودشان خریری بعید از میری  یسیت چون شو د. 

گو یم طرق اخرار ه شو م. اما ما موگو ند د سر راات مومو

اااد ث ا نسو ه  یست بلکه اگر کسو در ا م د یا راضیو بیه 

به هسییله خودکشیو ه  ، شداست   چه خدا برای اه خواسته 

شود. چون خدای جهان اجازی  ابود تر مومردن کارش مشکل

توا د از خواب به بیداری موا سان کسو  دادی است. شدن به 

در بیا د، از بیداری به خواب در بیا د، از تنیس بیه میری در 

رهد ه فقط تنیسش از بیم میو هقتو خودکشو کندبیا د اما 

بقیه مسائل موجود است. رهح اما کند، از ا م هوا استیادی  مو

اه را  رهد بلکییه گرفتییار اسییت ه مییامور مجییای د سییر  مییو

گیر د. هر کس از ا م د یا هارد جهان یس از ا یم جهیان مو
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توا ید موه  ین  ییر هیم   شودمومامور م ا م شود گرفتار 

  خودش را مخیو ه رها کند.

 چگونگی ارتباط میان ما و ائمه

 کنیم: سپس به خدا عرض مو

 «عِنْدَكَ يُرْزَقُونَأنَّ رَسُولَكَ وَ خُلَفَاءَكَ عَلَيهِمُ السَّالمُ أحْيَاءٌ »

های تو ه ااتراماتو که از  عمت که هستند ها وا نها ز دی

 کنند. برای   ها قائل شدی استیادی مو

 «يَسمَعون کَالمِی و يَرُدُّون ساَلمِی»

 ءای خدای بزری از جملیه ااترامیاتو کیه بیه ا یم اهکییا

 شنو د همندان را موای ا م است که س   زهار ه ااجتدادی

شان ده جور دهند. منتهو جواب س  فهمند ه جواب مومو

                                                                        
- )هَ  ُ مکِمُ اکیِرارُ ِمم اُکُومَتَِن )دعای کمیل 
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شیینو د، امییا بیشییتر مییرد  اسییت بع ییو بییا گییوش هییم مو

کذا هقتیو ا یم ه شنو د. شان موشنو د بلکه با گوش دل مو

شان  ن  شاطو یییدا بینند که دلها را عرض کرد د مواذن

شان در ه خاطر قلب شودموجاری شان از چشم کرد ه اشن

فهمند که جواب س   دادی افتد ه مو ن هجد ه سرهری مو

از  ،شان ا  اد  شدبرایشو د. اگر هم ا م اال شد ه هارد مو

، در ز نیددهر مو از ا م در به  ن در ،ا م حتم به  ن حتم

 هر د. بع و جاها خودشان را به اال گدا و ه اکتماس در مو

کند تا ر ااجت مورهد ه ااهام ل گدا و که به در منزکو مو

. زائیر م هیم همییم کنیدحااب خا ه  اچار شود ه در را باز 

شیود. بعید عیرض  اذ و بیه   هیا دادی گو ه عمل مو کنند تا

 کند: مو

 «یون ساَلمِی و يَرُدُّ يَسمَعون کاَلمِ»

شو م هم گیتار ه عرائض ما همیم ا ن که دار م هارد مو

دهند، ککیم رسد ه هم س   ما را یاسخ موشان موبه خدمت
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، اما اذن   ها ه س     هیا شنود مودرست است که گوش ما 

ای که  ن کییوان  ب کند. م ل تشنهما را هارد  ن کذتو مو

 اه شید کی ً دهند، هقتو هارد الیقیرتقال  ا شربت به اه مو

شیود، چیه درس گو ه موشود. زائر هم ا مهضعش عوض مو

خوا دی  ا  خوا دی، باسواد  ا بو سواد. گاهو شدی بو سیوادها 

تر ه بهتر به ا یم جیواب سی    گیای ها خیلو رااته دهاتو

 شو د. مو

حجبتَ عن سَمعی کاَلمَهُم وَ فَتَحتَ بابَ فَهمی بِلَذيذِ »

 «مُناجاتِهِم

مناجاز ه درد دل کردن ه ااهار ااجت کردن با علو بم 

 کذز دارد.  علیه اکس  موسو اکرضا

عرض شد که ااجاز ما هم فعی ً خیلیو ز یاد اسیت. در 

ا ید. اال ااضر مماکن اس مو خیلو با هم ارتراط ییدا کردی

 ن هقتو ما در قم  یا تهیران خریری از کابیل  یا بغیداد  یا 
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طیور کیه ا یم منیزل از  ن   همانفلسطیم  داشتیم، اما اا

گییرد ا ن هیم ا یم مملکیت از  ن منزل بیا تلییم خریر مو

دا یم کییه بییرادران گیییرد. ا ن مییا مییومملکییت خرییر مو

کننید.  ین مرتریه مان را در بغداد ه ... سیرکوب مومسلمان

شیان ای از بیم رفته ه زمییم از خونشود ه عدیا ی اری مو

با د بیا ا یرز در مییان گذاشیت ه شود. ا نها را ر سیم مو

  تی ه گرفت ه هاقعا هم  تی ه دارد.

بیه عتریاز عاکییاز در زمان حدا   بار که ن بندی خود  

مشر  شد  ه  ن قدری از ا م درد دکها کرد . در بازگشیت 

در اتوبوس چشمم به هم رفت ه د د   ن تیری شلین شید 

دا م مسلسل بود  ا چیز د سر بود امیا فهمیید  کیه اا   مو

 ن شمر عرب بتمداهلل خرری خواهد شد. ه بعد جنگ شد ه 

هیای درد دل ،گو یهبه در  هاحل شد. اا  هم با ید همییم

ها را به ا رز عرض کیرد ه در مییان ومو همه مسلمانعم

 گذاشت ه جواب گرفت.
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 به روایت دیگراذن دخول 

 ن اذن دخول د سری هیم بعید از ا یم اذن دخیول هارد 

ای میا ا یم اذن را از  سیخه :شدی که مراو  م لسو فرمودی

داخیل کنیم که  کو از احتاب  ن را بیرای قد مو عرض مو

ذکر کیردی  علیهم اکس  در سرداب مقدس ه بقاع منوری ائمه شدن

 :1است

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ بُقْعَةٌ طَهَّرْتَهَا وَ عَقْوَةٌ شَرَّفْتَهَا وَ مَعَالِمُ زَكَّیْتَهَا حَیْثُ »

أَظْهَرْتَ فِیهَا أَدِلَّةَ التَّوْحِیدِ وَ أَشْبَاحَ الْعَرْشِ الْمَجِیدِ الَّذِينَ 

 «یْتَهُمْ مُلُوكاً لِحِفْظِ النِّظَامِ وَ اخْتَرْتَهُمْ رُؤَسَاءَ لِجَمِیعِ الْأَنَامِ اصْطَفَ

خواهم هارد شو  مکا و است خدا ا! ا م مکا و که مم مو

که تو    ا را به طهارز موحو  کردی ه شیرافت ه تزکییت 

                                                                        
-  ،جبحار االنوار،ص0 :قُولُ وَجَدْتُ فِي نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مِنْ مُؤَلَّفَااتِ أَصْاحَابِنَا مَاا أ

 ئِمَّةِالسِّرْدَابِ الْمُقَدَّسِ وَ األاسْتِئْذَانٌ عَلَى  هَذَا لَفْظُهُ
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دادی. ادکییه خداشناسییو در    اسییت، ه موجییوداز عییرش 

م یدی در    ا هستند که ا م موجیوداز یادشیاهان کشیور 

 ا سا یت هستند. 

 ائمه پادشاهان جهان

هیید د نیو چنییم چییزی  ،هید میذهرو ،هید کشوری

های ما، همه به خیدمت یادشیای  دارد که مم ه شماها ه بچه

ند، اما یوشیدی هستند ه رسیم. ا نها ملو  ه یادشاهان جها ب

 شیان  هیر کسیوشیان را بیه سرهحدا  دار ید. طیرز اکومت

دهنید. دهند، اما به درس خوا یان ه متیکیران  شیان مو مو

شیود کیه ا ن هر متیکری هارد ا م مرااث شود معتقید مو

 د.گرد ظا  جهان از دربار ا نها حادر مو

 «لجميع األنام ملوکاً لِحِفظِ النّظام و اختَرتَهُم رُؤَساءَ»

م ل  جهان دربار همه مرد  ا ن است، منتهو اغلب مرد 

. می   ا یم امنیتیو کیه بیه میر ، بو خرر هسیتندایوا از 
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دادی شیدی مسیلوکیم ه هسیا لو دارد. ا ن ه ... اسب  خرهس،

کند ه گوسیندها ه ... را هم ایظ مو ،ها یرهی ا تظامو اسب

فهمنید. هکیو شییعه بیرد، امیا   هیا  موگر ه دزد   هیا را مو

ا یم  ما نیدبرخ   سا ر بندگان خدا که م یل ایوا یاز مو

. از   ها ما توق   دار م که در ا یم مسیائل فهمدمطلب را مو

 هارد شو د.

 «ملوکاً لِحِفظِ النّظام اصْطَفَيْتَهُمْ »

 مد د، ساعت ا ن ا بود د ا ن هم همان  عصرز شما د ره

د یرهز ا یم  .ا م چه  ظامو بود که هقت بیا هیم فیر   کیرد

ساعت عصر بود ه اا  هم عصر است. ا نطور  یست کیه ا ن 

 است. ه فرشیتسان علیهم اکس  ائمها م به برکت  اهر  ا شب باشد.

کننید.   هیا کیه درس ا م  ظیا  را برقیرار مو به دستور   ها

فهمنید.   هیا و کیه خوا ند ا نها را موها موتواید در اوزی

گذرد کیه  ین به فکرشان  مو ا د اح ًا م چیزها را  خوا دی

دقیقیه  2به ا دازی  چسو ه است که اتو.  ظامو در کار است
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هز  ورهز شید شیب ه رهقتو شود تا مو بیشتر  ا زمان کمتر 

به کم شدن شب  شودبا هم مساهی باشند. ه بعد از  ن شرهع 

ه ز اد شدن رهز. ا م  ظا  از ک است؟! ا نها همه درس است 

خواهد. ایوا از هستند که در میورد ا یم چیزهیا ه تیکر مو

شان هید تیکری  دار د ه غییر از علیچ چییزی طرق طریعت

 فهمند. مو

م ثتَهُ عَبَ وَ نامِ األَ  ميعِ جَلِ  ساءَؤَم رُهُ رتَاختَ  ظام وَفظ النِّحِلِ وکاًلُمُ»

 «ۀِالقيامَ الی يومِ ودِجُالوُ فی ابتداءِ سطِالقِ قيامِلِ

ا م جم ز د سر کار را تما  کرد! از اهل ییدا ش بشر ت 

ه زمیم ه خورشید ه  سمان ه ... تا قیامت، همه امور ز ر  ظر 

دا سیتند. ا یرز  د  هیم ا یم را مو ء. ا ریااست بودی ائمه

دا ست که  ن افرادی هستند که با د خدا را به   ها قسم مو

اش قرول شود. هقتو ا یرز  یوح دهسیتا ش ه بدهد تا توبه

های کوی ییکر شرهع به اش را سوار کشتو کرد ه موجخا وادی
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ارکت کرد د،   ها م ل کای بود د.  ن کای بییتید رهی در یا 

تما  د ییا را  ب برداشیته بیود ه ا یرز  یوح  شود؟چه مو

دا ست که اگر خدا را به اسم ا نها بخوا ید ا یم امیواج در مو

د ا م است که نکن مو ند گرفت ه ارکتاطاعت اه قرار خواه

 .بود د د سر ا ریاء هم همینطوره متوسل شد. 

 «ۀِبَعَثتَهُم لِقيامِ القِسطِ فی ابتداءِ الوُجُودِ الی يومِ القيامَ »

شیود ه در ا نها مطاکرو است که فقط در شییعه یییدا مو

هیا ان شیاء اهلل در ییو درهس جاهای د سر  یست. ا م درس

اش ه براهینش را عق ً شما خواهد  مد ه خواهید خوا د ه ادکه

 ه  ق ً به شما خواهند گیت ه کتابها ش را خواهید د د.

 «كعك و احکامِ شرائِ حِفظِك لِ انبيائِ  ۀِثُمّ مَنَنتَ عَليهم باستنابَ »

 ت گذاشتو به ا نکه ا ریاء را  یابیت دادیمنّ ائمه، به بعداً

 خدمت بکنند.   هادر ز ر یرچم  تا
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 فطرت ارادت به خلیفه خدا

م فی هُ تَ ين کَما أوجَبتَ رياسَرِنذِالمُ ستِخالفِهِم رسالۀَفأکمَلتَ با»

 «فينلَّکَ المُ رِطَفِ

سیت کیه طریق ها م بخیش از اذن دخیول مطیاکرو در 

در اد ث دهم  «چهل اد ث»کتاب فرمودی مراو  اما  در 

ها و اسیت کیه از ها، ار ه  ازدهم ثابت شدی که ا م ار 

  د. ما میطور شید م بیه ها بیرهن مودرهن جسر ه دل ا سان

ها،  عنو اگر دستساهو داشته باشیم که از فطیرز ا م فطرز

کس بیرداری کنییم، دره یش ارادز بیه معصیو  ه ها عا سان

گو ه که هقتو طیل بیه د ییا خلییه خدا خوابیدی است، همان

  د اگر از اه عکس برداری بکنند، ارادز به یستان میادر ه مو

فهمید ه مادر در دره ش هست امیا  مو شیر ه رابطه با یدر ه

 برد. کذا مادر هم بیه اه ن طر  موه فقط کرش را ا م طر  

گیذارد. ا نهیا بیا کند ه  ن یستا کو به دهان اه موتوجه مو
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هم ربط دار د. ما تما  هجودمان در یو  ین چنییم راسیا ه 

خاکو هسیتیم، خودمان بینیم ملو  ه  قا ا و است. چون مو

فهمیم. اگر  ن چنییم ا یوار هید چیز  دار م، هید چیز  مو

هیید چییزی یاشد. مواز هم رهاا و در جهان  راشد، جهان 

برقراری  دارد. از اهل تا  خر زمان، ا م جهان با  یرهی جاذبه 

 معنو ت اما  ه معصو  در  ظم ه ا تظا  در  مدی است.

 «ن الهٍ ما اَراَفكمِ كَبحانَ سُفَ»

اکیه ییر  ا قیدرکنیم، خدا ا! ما به یاکو تو ذکیر تیو را میو

 رأفتو هستو که اسابش دست ما  یست.

 «كٍ ما اَعدَلَكلِ ن مَ، مِال انتَإ ال الهَ وَ»

چه خداه دگار جها و هستو! که ا قیدر عیداکت ه ف یل  

داری که برای ما ا م  ظا  را درسیت کیردی،  ظیا  ه  یت، 

  ظا  امامت.

 «حَيْثُ طَابَقَ صُنْعُكَ مَا فَطَرْتَ عَلَيْهِ الْعُقُولَ»
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ای  فر دی که ما بیه عقیل ه فطیرز ا م جهان را به گو ه

بینیم همیان  قیش در عقیل ه دل میا کنیم موموکه رجوع 

توا ستیم از هجیود  ین کیود  طور که اگر موهست، همان

تازی به د یا  مدی عکس برداری کنیم، ع قه به شیر ه یستان 

 د د م.مادر را در هجودش مو

 «نقولِو المَ  عقولِرتَه فی المَرَّو رافَقَ حُکمُكَ ما قَ »

 کنند.م مطاکب را بیان موهم عقل ه هم  قل برای ما ا 

لی عَ  کرُالشُّ كَلَ  ميلِ وَالحَسَنِ الجَ قديرِكَ لی تَمدُ عَ الحَ كَ لَفَ»

ه فسِلی نَعَ  بَ تَن کَمَ بحانَ، ... سُعليلِالتَّ لِأکمَبِ المُعلَّلِ  كَضائِ قَ

 «ۀحمَالرَّ

ای دار م که ا م مسیائل را بیر خیودش چه خدای یاکیزی

 ه  ،توا د جسارز کند،  ه فلن موهاجب کردی ه گر ه کسو 

هید کس به خدا اکم را یو  یدارد.  ، ه ییامرر ، ه اما  ،ملن

اش خودز بودی که ا م  ظیا  را  فر یدی ه ا یم همهخدا ا! 



                                                        2خولد اذنشرح 
 

بساط را طوری درست کردی که هیرکس بیه هیرکس الیم 

شود ه ا م ز ر شود ه  ن رهزی اه  قا موکند معکوس مومو

 دذا  ن چنییم  ظیامو هجیود دارد. ه  گیرد.یای اه قرار مو

گداه از للد  مظلومینی که این دروس را خواندند هیچ

شان در خا ه خدا بلند اسیت همیشه  اکهبلکه ! ندکننا ه نمی

دا یم مظلو  شو م مشکلو  دارد ز را میو ،که ما را ااکم  کم

عداکت تو یشتوا ه همه ا م امور هسیت. همیه ا نهیا اسیاب 

در رهز رسیییدگو دارد. هقتییو ا سییان د یید  ،دفتییر دارد ،دارد

 اه چقیدر بیهبه  ه  مدی بیود که  ن فشاری  به خاطراساب 

مان در گو د ای کاش همه ز دگومو ،دهندثواب ه عوض مو

 ین  1کشیید م!مشک ز بود ه  ین  ییس راایت هیم  مو

                                                                        
نَّاهُ قُارِضَ مُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُ مِنَ األجْرِ فِي المَصَائِبِ لَتَمَنَّى أ: لَوْ يَعْلَعلیه السالمعن ابي عبداهلل -1

رزه  دا سیت اگیر میومم ثیواب مصیائب را موفرمودناد: علیه السالم امام صادقبِالْمَقَارِيضِ. 
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همچیم خدا و دار م که ا م د ییا را بیا ا یم  ظیم ه ا تظیا  

  فر دی است. 

 امام جایگاه

نَفسِهِ الرَّحمَۀَ قَبلَ ابتِدَاءِ خَلقِهِ وَ الحَمدُ  حَانَ مَن کَتَبَ عَلىسُب»

 «لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَينَا بِحُکَّامٍ

ا ن ا را خیلو خوب دقت کنید! م ل   از قیر ن اسیت.  

ا نکه شنید د ادعیه قر ن حاعد است همیم است.  ن قر ن 

هیم  حیاعد ه  ین قیر ن استهاو از طر ق  ازل دار م که 

دهند که با خدا  ا ییامرر ا م  موزش مو ائمهدر  ن  دار م که

 گو ه حترت کنید.

 «مَنَّ عَلَيْنَا بِحُکَّامٍ يَقُومُونَ مَقَامَهُ لَوْ کَانَ حَاضِراً فِی الْمَکَانِ»

خدا را شکر! که  ین  قا یا و بیه میا دادی کیه اگیر خیودش 

 ید ا نهیا جا شیینان اه بود ید. توا ست م ل بشر ت در بیامو

منتهو خداه د با تر از ا م است کیه بیه شیکلو در بیا ید ه 
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متدهد تو ییدا کند ه ا سا یتو ییدا کنید. ا یم خرافیاز در 

د م مسیتیت  رود بعدها کلیسا ا نها را درست کرد که یسر 

خدا ه رهح اکقدس ه ... . ا نهیا را کلیسیا هارد مسیائل مسیی  

وری بود که ممکدن بدود م دق لقیدده اگ  خدا طکرد. 

در بیاید این بزرگان ما قدام   جس  مسیحیت به صورت

 .های او بودندمقام

 «ال اللَّهُ الَّذِي شَرَّفَنَاوَ ال إلَهَ إ»

  :به ما ا م  عمت را بخشیدی

 «مَانِونَ الشَّرَائِعَ فِی کُلِّ األزفَظُبِأوصِيَاءَ يَح»

هسیتند کیه امشیب اهحیا و که اافظ شر عت یییامرری 

 است. حلو اهلل علیه ه  کهشب توکد ا رز متمد بم عرداهلل

یس ما ع هی بر عیدی که مسلمیم در ه دز  ن بزرگوار 

گیر د چند م عید د سر هم برای جا شیینان  ن ا یرز مو

گیو یم ا نهیا در اکیم خیود  ن ا یرز دار م. چرا کیه مو
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ه خاتم ا رییاء کند ه گر شان فر  موهستند. تنها کراس بد و

باقو است ه ائمه معصومیم در مشاهدشیان ه بیا ی سیر میا 

ااضییر د ه همییه  علیییه اکسیی  ااضییر د. خییود ا ییرز مهییدی

شود. منتهو های خدا به برکت ا نها توز   ه یخش مو عمت

ای از میا شییعیان هیم فهمنید ه اتیو عیدیعدی ز ادی  مو

ه برکت ع میه، ای ب هر د. اما عدیفهمند ه  ا سر در  مو مو

ا ید ه هبادی ه عرفیا کیه ا یم مسیائل را گیتاما ،  قای شای  

 فهمند.ا د، موا د ه به ما مرامت کردی وشته

ها را در قلب میا بیا خدا ا به  برهی ییامرر اکر  ا م ار 

 ها از د یا بره م.علم ه دا ش هارد بساز، تا با ا م ار 

به برکاز ائمه از همه های ما را های علمیه ه دا شسایاوزی

 . فاز متیوظ بدار

 عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِه وَصَلَّی اهلل


