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 کتابخانه

 امامت در خطبه فدک 8جلسه 

 الحمد هلل الذی هدنا لهذا و ماکنا لنهتدی لوال ان هدنا اهلل

امروز اینجا در این روزگار و گرفتاری های مختلف مردم خدا بر ما منت گذاشته و امام زمان عجل اهلل شب قدر امضا کرده اند که ما 

طبق  ه خطبه فدک داشته باشیم و شما بدانید که یک قدم در این راه برمیدارید حضرت زهرا خوشحال می شوند .غدقبنشینیم و د

من دیدم و میبینم هر روز و هر شب عنایات خاصه حضرت زهرا س را با همه سقیا ه دلقی  –فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره  –آیه 

 میبینم .

 سال است که کار خطبه غدیر  28ماه و 7روز و  82امروز ما 

 سال است که کار خطبه فدک داریم  3ماه و  7روز و  82و 

 خط آخر  82صفحه 

 و نحن خاصه و محل قدسه 

عرض می کنم خدمت شما که در هرم دین در راس هرم پیغمبر اکرم است و نبوت در مغز راس هرم و نبقوت و امامقت و والیقت و 

 پایین تنه هرم اخالقیات و قاعده هرم احکام است  وصایت و بعد می اید ورات خالفت و

و روشقن  میفهمند این تعبیر را از این جهت میگویم که شما ها با جوان ها بیشتر صحبت و گفتگو دارید و با اصطالحات ان ها بهتر

 شود میتر گفته 

 امامت دو جنبه تکوینی و تشریعی دارد 

 تشریعی یعنی قانونی 

 وینی یعنی قانون هستی و آفرینشیتک

 تکوین یعنی آفرینش 

 دارد یعنی چه ؟ امامت جنبه تشریعی



سال معین کرده که این جانشین مقن اسقت و توحقیی آیقات ققرآن را و  83یعنی قانونا پیغمبر اکرم معین کرده امیر المونین را در 

 ور نیست امیرالمومنینآتوحیی احکام دین را ایشان قانون 

 حیی احکام وتبیین احکام و نگهبانی احکام با ایشان است هرکه سوالی دارد از ایشان بکند ولی تو

 با شما ها یا نگفتم یک نکته را نمیدانم گفتم

 .نه در اصل نبقوتسنی ها با ما در نبوت پیامبر یک اختالف اساسی دارند . البته اختالف اساسی که میگویم اختالف محتوایی است 

هم همینطور اما در تبیین محتوای نبوت یک گروهی از سنی هقا معتقدنقد  او نهانبی است و قرآن آورده و مبر اکرم ما میگوییم پیا

که پیغمبر اکرم هرچه قانون و حکم بوده آورده و به مردم گفته دقت کنید پق  بنقابراین اگقر در احادیقا پیقامبر راجقل بقه گلقد 

ن چهار پقن  ریفرنسقی کقه دارنقد کتقا  باید دانشمندان ما بنشینند و با اوکوییست ما حکمی را پیدا نکردیم یعنی حکمی نیامده 

دم سنت عقل اجماع قیاس حکم مورد را به دست بیاورند این اعتقاد خیلی از سنی ها است که پیغمبر تمام احکام را اورده و بقه مقر

 ابالغ کرده

مقه اونهقا را تبیقین کنقد و ما معتقدیم پیغمبر اکرم تمام قانونی را که برای بشر الزم بوده تا قیام قیامت آورده ولی فرصت اینکقه ه

سال بلکه این قانون ها را امانت گذاشته پیش امیر المقومنین علقی علیقه السقالم و اکمقه کقه ایقن هقا بقه  83بگوید پیدا نکرده در 

 مقتضای زمان این قانون ها بیان کنند .

نیافتاده بودو اگقر بقرای اولقین بقار از آمد و یک مساله ای پرسیدند که در گذشته هیچ وقت اتفاق لذا اگر کسی پیش امام صادق ع 

 پرسیدند ایشان حکم را بیان میکنندع امام صادق 

 لذا امام زمان که حکومت تشکیل میدهند 

 یستانف االسالم جدیدا 

 یعنی چی ؟

 معنی دارد  8یعنی اسالم جدید می اورد . اسالم جدید می آورد 

 اکمه دیگر بیان نکرده اند مخصوصا در احکام حکومتی. احکام بیا ن نشده را می آورد که فرصت نشده و  2

 . آنقدر اسالم مندرس میشود  که وقتی امام زمان احکام اسالم را بیان میکند مردم میگویند که اسالم جدید است . 8

ورده ام امروز یک ذره این را می فهمیم  من بعضی جاها در مجال  مذهبی می گویم همه موسیقی ها حرام است اسقالم جدیقد آ 

چادر حجا  کامل انگار احکقام نقا  و یعنی آنقدر مردم ما عادت کرده اند به موسیقی یا وقتی میگویم چادر و روبگیری و مقنعه و 

 جدید آورده ام .

 این یک جنبه امامت است که جنبه تشریعی به آن می گویند یعنی قانون آوری 

 ی کند و توحیی می دهد و نگهداری می کند امام قانون نمیآورد و لی قانون پیامبر راتبیین م



 امامت یک جنبه تکوینی هم دارد 

که امام بتواند در اطرافش تصرف کند . تصقرف تکقوینی و جنبه تکوینی امامت مربوط به قدرتی میشود که خداوند متعال می دهد 

یک توجقه ایقن کقار را میکنقد و اگقر ه شوم بهستی یعنی معتقدیم اگراالن امام زمان ع بخواهد در یک لحظه من کور و کر الل و ب

پیغمبر هم امقام بقوده  –بخواهد یک کور و کر الل را در یک توجه شفا پیدا کند و شفا پیدا میکند و این قدرت در پیغمبر هم بوده 

...( یعنقی در  امامقاربه بکلمات قال انی جاعلک لنقاس و اذ ابتلی ابراهیم  – 281هم نبی بوده و هم رسول بوده و حبیب بوده ) ایه 

سالگی حضرت ابراهیم تمام کنکور ها را داده و شاگرد اول شده و به عنوان جایزه شقاگرد اولقی خقدا او را امقام ققرار داه  23حدود 

 است 

 در حالتی که نبی و رسول و خلیل اهلل بوده و تمام امتحان ها را داده و بعد شده امام 

 امت غیر از جنبه تشریعی یک جنبه تکوینی هم دارد  از اینجا استفاده میکنیم که مقام ام

و  جقزات وکرامقات تکوین یعنی قدرت تصرف در هستی که امام اگر تصرف بکند امیر المومنین اگر تصرف بکند این ها به عنوان مع

 بینات خیلی در تاریخ اکمه آمده 

در سقطی که سحر و جادو بلقد بقود از هند آورده بود  ها خواست و یک نفر از ریاحت کشیدهامام هادی ع امام دهم خلیفه ایشان را

و عده ای از بنی العباس هم بودند  پشت خلیفه یک پشتی بود که عک  حیوانات داشت . غذا آوردند و سقفره انداختنقد و اول باال 

به  هوا رفتند وهمه خندیدند مدند نان بردارند ، او سحر کرد نان ها همه بلند شدند و درآنان گذاشتند و خلیفه تعارف کرد حضرت 

)مخده( فرمودند بیرون بیایید و این هندی را بخورید کقه حیوانقات بیقرون آمدنقد و آن ع خطا  به این پشتی خلیفه  . امام امام ع

ن را دوباره برگردانقد و آبقروی ایشقا خلیفه از امام خواست که او . هندی را خوردند و بلعیدند .مجل  عجیب غریب شد و ترسیدند

راحفظ کند و او رابه کشور خودش برگرداند  حضرت فرمودند اگر عصای موسی آنچه بلعید پ  داد ایقن هقم پق  داده میشقود و 

 این مساله در مورد شیر پرده امام رحا ع هم هست –و قضی االمر الذی فیه تسطلون  –داده نمیشود   دیگر پ

 نی و امامت تکوینی و قدرت بر هستی داشتن امام هادی اینکار را کرد این را میگویند والیت تکوی

اینکه اکمه این قدرت را داشتند شکی درش نیست . منتهی اکمه مثل ما تنگ نظر نیستند که بقر هقر مخقالفتی و اتفقاقی از ققدرت 

م است ولی من گاهی مطالبی که بقه تالبته جلسه هشهای معنوی خودشان استفاده کنند .پ  اگر امامت را بخواهیم تعریف کنیم 

 نظرم میرسد به حمنی می گویم که حداقل یکبار به گوشتان خورده باشد 

حقیقت و واقعیت اسقت   –تکوین قرارداد نیست  –وجنبه تکوینی  -قانونی و قانون گذاری و قراردادی   –امامت دو جنبه تشریعی 

برگهایش سبز است این قرارداد نیست بلکه تکوین است . طبیعقت درخقت ایقن . به این معنا که اینکه االن اینجا درختی هست که 

است که برگ هایش سبز باشد یکمرتبه امام ع می توانند این ها را تبدیل کند و در طول تاریخ ما داشته ایم افراد مختلفی کقه بقه 

ش است . در یک شب برفی خدمت امام زمان ع اصطالح وقتی امام زمان ع را  زیارت کردند مثل سید بغدادی که در مفاتیی داستان

غیر از اینکه امضا تشریعی می فرمایند که بله این دعا درسقت اسقت  و ....منظورم این است که وقتی امام زمان ع بخواهند می رسد

 بخوان  غیر از این تاثیر تکوینی هم دارند 



در جنقگ دوم  –از بقین رفقتن دشقمنان  - شقفای بیمقاران تاثیر تکوینی در شب قدر انجام می شود نسبت به خیلی از مسقایل ) 

که خیلی مسایل هست که معجزات امام زمان ع هستش ( تمام این چیزهایی که می گویند معجقزه تقاثیر تکقوینی اسقت . جهانی 

 یعنی امام ع تصرف میکند در هستی و معجزه میشود و این کار انجام میشود 

 م خداشناسی از باال به پایین است یا از باال به پایین ؟لذا وقتی میخواهیم ما خداشناسی کنی

 از باال به پایین و از پایین به باال هم هست ولی از باال به پایین اصل است 

 لذا در دعاهای در زمان غیبت میگوییم اللهم عرفنی نفسک

 کنیم از پایین به باال هم اگر حرکت کردیم میرسیم به جایی که از باال به پایین حرکت می

این را بعدا یک دفعه یادت باشه حسین که جز سواالت بنوی  که خداشناسی از باال به پقایین اسقت یقا از پقایین بقه بقاال کقه مقا 

مقی آیقیم  میگوییم از باالبه پایین است ولی اگر گفتیم ) ان فی ذلک الیات الولی البا  ( آیه بودن ما را می رساند به باال بعد از باال

 پایین .

 ی شهر تهران منطقه تهران را یاد میگیقریمرویم باالی شهر تهران و از باال ما را سوار هواپیما می کند و میع مثل اینکه امام زمان 

پ  بنابراین قانون قدرت امام و امامت قدرت تکوینی است .خدا به این ها قدرت تکوینی داده است . و لذا جعل امامقت ققراردادی  .

 امامت در قرآن کریم خدا فرموده است ) و جعلنا منهم اکمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون ( نمی شود ، جعل خود

 اکمه ای را مردم ما قراردادیم از میان 

هیم مثقل قرارداد خدا اینجا قرارداد تشریعی و قانونی و قراردادی نیست که ما امروز ایشان را امام قرار می دهیم و فقردا ققرار نمیقد

 پیش نماز ها قاحی ها و دیگران 

 وقتی خدا امام قرار می دهد تکوینا قرار می دهد امام امامت تکوینی دارد و قدرت تکوینی دارد این یک بحا است

وققت داشقتم و کقار اینجا حضرت زهرا س بعد از اینکه گفتند ) خیلی این را قدر بدانید . دلم  میخواست که یک کتا  اختصاصقی 

 فقط 5ردم و می گفتم راجل به این قسمت می ک

   – 6و نحن بقیه استخلفها علیکم و معنا کتا  اهلل الناط  تا آخر بخش  -

با اینکه خود خطبه فدک  یکدوره اصول اعتقادات است یکقدوره توحیقد نبقوت امامقت احکقام اخقالق و  س حضرت زهرا -

 امامت همه چی هست در حمن بیان فلسفه احکام 

 فلسفه احکام را دوتا فاکتور کردم 

 . فاکتور اول اینکه جمالتی را گفتند در مورد قرآن کریم وقتی گفتند 2

 و نحن بقیه استخلفها علیکم و معنا کتا  اهلل الناط   

در باز کردند برای شقناخت مقا از ققرآن و بعقدا آخقرین جملقه ای کقه  83جمله گفتند  83را این و معنا کتا  اهلل ناط  

 فرمودند اینکه فرمودند 



 و فیه تبیان حج  اهلل المنوره و شرایعه المکتوبه

 این یعنی قانون هایی که خدا گذاشته 

 این جمله قبل هستش   resultاون وقت ذیل این یک ف نتیجه یعنی این 

 ففرض اهلل لکم ایمان تطهیرا لکم من الشرک و... 

موجقودات آسقمان و ه عظمت حمد کنید و به نورش که بوسیله این نور بحضرت غوغا کرده اند و آخرش گفته اند خدا را 

 به سوی خدا وسیله جستجو می کنندزمین 

 بعد فرمودند 

 و نحن وسیله

 و اون جمله ها را گفتند و رسیدن به اینجا که  این ها را گفتند  

 ( و محل قدسه

 ببینید آقایون خدای ما خدای تشبیهی نیست خدای تعطیلی هم نیست 

اهلل  –لم یکن له کفوا احقد  –که به عبارت دیگر  –لی  کمثله شی  –خدای تنزیهی است برند خدا شناسی ما این است 

 خدای تنزیهی را با هو گفته اند  –اهلل  –قل هو  –اهلل احد  –الصمد 

 احد  -تفسیر هو  

 صمد  -تفسیر  احد    

 لم یلد و لم یولد  -تفسیر صمد   

 است  –لی  کمثله شی  –لم یکن له کفوا احد  است که  -اینها    تفسیر و نتیجه کل

 پ  خدای ما خدای تنزیهی است 

فرمقوده بودنقد در اول خطابه غدیر یک جمله ای داشتند و خدا رحمت کند استاد استاد ما مرحوم میرزا مهدی اصقفهانی 

 که یک جمله عجیبی است در خطابه غدیر که این نشان می دهد که خطابه غدیر از زبان پیغمبر صادر شده است 

 سطر اول 6صفحه  –

 و اشهد انه اهلل الذی مالت دهر قدسه 

 شهادت می دهم خدا اهلل ی است که پر کرده دهر را قدس او تقدی  او

 فیزیکی است بعد چهارم موجودات فیزیکی و مادی است موجودات   دهر باالتر از زمان است زمان ظرف

ات متافیزیکی است مثل عقول و فرشتگان و مالککه و گفتم که در فلسفه سه تا اصقطالح آورده انقد کقه ددهر ظرف موجو

 سیستم را بلکه اسم گذاری را این در فلسفه اسالمی از روایات برداشته اند نه کل 

 را که باالتر از دهر و زمان است گذاشته اند سرمداسم زمان فرحی خدا 

 اسم ظرف زمان و خلقت و حرکت موجودات متافیزیکی را گفته اند دهر

فیزیکقی را  جا گرفته انقد و اسقم ظقرف موجقودات از این –هل اتی علی االنسان حین من الدهر لم یکن شی مذکورا  – 

 گذاشته اند زمان 

 پیامبر اکرم چی گفته اند ؟

 –اشهد انه اهلل الذی مالت دهر قدسه   -ه اند گفت



یعنی شما هر چه نگاه میکنید هم موجودات مجرد و هم موجودات فیزیکی و متافیزیکی که یک زمانی که شامل همه این 

اهلل ی که پر کرده دهر را قدس او یعنی هقر کجقا نگقاه میکنقی خقدای ها می شود هرچه نگاه میکنید شهادت می دهند 

می بینی یعنی به  –لی  کمثله شی  –یبینی دقت کنید این را هر کجا نگاه می کنید خدای تنزیهی می بینید تنزیهی م

لقی  کمثلقه  –به فیزیک نگاه میکنی می گویی –حاال این را من سطی پایین اش را می گویم  –فرشتگان نگاه می کنی 

   –شی 

  –لی  کمثله شی  –به آسمان نگاه میکنی میگویی  

کسی می خواهد خدای تنزیهی را بشناسقد محقل  –و نحن محل قدسه  –اشهد انه اهلل الذی مالت دهر قدسه  -حاال که 

 معرفت خدای تنزیهی ما هستیم 

 چجوری ما هستیم ؟

بقه  –غیر تعطیلی و غیر تشقبیهی  –یکی به جهت اینکه ما راهنمایی می کنیم مردم را به خدای غیر مشبه و غیر معطل 

پ  ما محل قدس او هستیم . می خواهید خدا را تققدی  کنیقد بیاییقد از مقا . مقا  –نزیهی راهنمایی می کنیم خدای ت

اولین کسی که بعقد از شقش ما هستیم  –سبوح قدوس ربنا و ر  المالککه و الروح  –کنیم . ما میگوییم که می راهنمایی 

 –قولو ال القه اال اهلل تفلحقوا  –نداد االان ال اله اال اهلل و خلل ادعوکم الی شهاده  –قرن و خورده ای پیامبرمان آمد و گفت 

 ما هستیم .

 ما هستیم کسی که صحبت می کنیم هرجا می گوییم اهلل . 

 –بسم اهلل و باهلل و من اهلل و الی اهلل و مل اهلل  –لذا همه جا می گوییم  

 دیروز که دعای عرفه خواندیم سرتاسر دعای عرفه خدای تنزیهی و مقدس است . 

 و خوندید و دیدید وقتی می گوییم ما محل قدس خدا هستیم یعنی قدس خدا در جایگاه ماست 

قدس خدا و شخصیت خدا از شخصیت ما است . از زبان و گفتار ماسقت از تقدری  ماسقت از تعلقیم ماسقت . مقا خقدای 

 فی می کنیم مقدس معر

کقه غیبقت ع مقان غیبقت امقام زمقان زسال پیامبر و اکمه در میان مردم بوده اند تقا  873ت شما که مکه عرض کنم خد

سال که در این سال ها یقک جملقه از ققرآن و روایقات  873سال هم در مکه بوده و میشود  23بوده و  862سال  صغری 

 صادر نشده که خدای غیر تنزیهی را معرفی کنند 

 خیلی حرف است ها 

اون وقت حضرت عیسی مسیی ع صعود کرده به آسمان بالفاصله یارانش چهار جور انجیل آورده اند که با هقم پقارادوک  

هستند حتی در مورد شخصیت خود حضرت مسیی . آن وقت در قرآن و این همقه روایقات دو تقا نکتقه در مقورد خقدای 

تناقض واقعی داشته باشند نداریم و تمام اکمه خدای تنزیهی را معرفقی کقرده  تنزیهی که با هم پارادوک  داشته باشند یا

 اند .

 اهلل را معرفی کرده اند 

 قل هو اهلل احد اهلل الصمد

وحو بگیر و سه بار قل هقو اهلل بخقوان انگقار تمقام ققرآن را  بعد به علی آقا گفته اند که شب که میخواهی در بستر بروی 

 خوانده ای چرا ؟



چون قل هو اهلل تمام توحید قرآن را دارد و قرآن سه تا موحوع دارد و یک سوم آن توحید است و این یک سوم را اگر سه 

انگار ختم قرآن کرده ای . این ها را خود اکمه فرموده اند و همه جا فرمقوده بار بخوانی یک حربدر سه مساوی کل قران و 

و همه جا گفته اند توحید غیر تشبیهی و توحید غیقر تعطیلقی . ایقن مقی شقود  اند قل هو اهلل و همه جا گفته اند توحید

 محل قدسه 

می کنیم خدای منزه را و معرفی میکنیم . از اون طرف محل قدس او هسقتیم پ  ما محل قدس او هستیم یعنی تقدی  

م از گناهقان مقردم .محقل یعنی یکی از مظاهر تقدس خدا هستیم .خدا مقدس است از تشبیه و تعطیل . ما مقدس هستی

مقا  خدا را . ما هم معصقوم هسقتیم و هقم عصقمت اهلل هسقتیم . قدس قدس هستیم . یعنی نشان می دهیم یک مقدار از

و تکالیف خدا را انجام می دهقیم . پق  محقل قدسقه هقم عصقمت اکمقه را    کسانمی هستیم که مرتکب گناه نمیشویم 

 خدا هستند . میرساند  غیر مستقیم و اینکه اکمه معرف

فان لقم تعرفنقی حجتقک  –اون وقت از این طرف  –اللهم عرفنی نفسک عرفنی رسولک عرفنی حجتک  –لذا می گوییم 

اگر من امام زمان شناس نباشم دین ندارم . مثل روشن فکرها و سنی زده هقای امقروز مثقل زردشقتی  –حللت عن دینی 

 onlyهای امروز مثل الکیک های امروز مثل این هایی که کیهان عرفانی  نمیدونم از خودشون درست کردن همقه ایقن 

God  ی خاطر اینکه محل قدس را پیدا نکرده اند . . این هایی که هستند از اول و تا آخر هم همیشه بودند براهای امروز

لقم یعقرف امقام  /ما برای اینکه سالم بمانیم باید محل قدس را پیدا کنیم . لذا به خاطر این فرمودند من مات و ال یعقرف 

 زمانه مات میته جاهلیه / میته الجاهلیه هر دو را فرموده اند 

 د فرمودند مرگ جاهلی یعنی مرگی که با توحید حقیقی نباشد بع

 و نحن حجت غیبه  

کقه غیقب اسقت عالم دو بخش دارد مانیتور عالم که شهود و هارد که غیب است . االن کامپیوتر که هست یک هقارد دارد 

 درسته ؟ –مالتی مدیا  –پ  اگر بخواهد شهود پیدا کند باید بیاید روی مانیتور یا صوتی باشد یا صوتی و تصویری 

االن ظاهر بدن شما شهود است و اینکه در جیبتان چیست بقرای مقن  –عالم الغیب و الشهاده  –پ  جهان هم دوتا دارد 

ه فقط خداست . هستند ولی گاهی غیب مطل  داریم کغیب است . همه جا غیب و شهود هست و غیب و شهود ها نسبی 

یعنقی مشقهود بقر  –ان اهلل علی کل شی شقهید  -به این معنا که حمن اینکه عالم الغیب و الشهاده مشهود بر مردم است

 همه مردم است در عین غیب بودنش است . خدا هم غیب است هم مشهود است .

م سر نمیتوان دیقد بقا المسقه ظقاهر تمام موجودات خدا را شهود می کنند . خدا غیب مطل  است به این معنا که به چش

توان شنید ولی با فطرت وجودمان به صورت غیبی خدا را شهود میکنقیم و لقذا مقی ینمیتوان لم  کرد با گوش ظاهر نم

و یعنی حجت خدای هستی که خداوند متعال غیقب مطلق  اسقت  –و اشهد ان ال اله اال اهلل و نحن حجت غیبه  –گوییم 

 قیامت غیب نسبی است و وحی خدا غیب نسبی است و

  –الم ذلک الکتا  الریب فیه هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب  – 

یعنی ما دلیل و برهقان  –و نحن حجت غیبه  –همه اکمه گفتند غیب یعنی وجود مقدس امام زمان ع که غایب می شوند 

معرفی میکنیم ما غیقب نسقبی خقدا  غیب مطل  هستیم و غیب نسبی . غیب نسبی را نشان می دهیم و غیب مطل  را ما

 هستیم علوم ما قدرت ما دانش ما والیت تکوینی ما نشان خداست 

 ما غیب نسبی خدا هستیم 



 ما حجت غیب خدا هستیم  -حجت یعنی ما به یحت      –و نحن حجت غیبه 

 آخرین جمله این است 

    نگفته و ورثه رسله  –و ورثه انبیاکه  –

 دقت کنید  

 تعلی  حکم بر وصف مشیر بر علیت است . 

 ما ورثه انبیا هستیم . –و ورثه انبیاکه  -گفته 

م هستم . من وارث  نام فامیل دریک وقت شما میگویی من وارث مهندسی پدرم هستم . ایشان میگوید من وارث هیئت پ

 ثه انبیاکه ما ورثه انبیا هستیم کارگری پدرم هستم . همه این ها فرق میکنند . و نحن ورپدرم هستم . من وارث 

 انبیا جمل نبی است . نبی یعنی خبردار از عالم غیب چون که گفته

انبیا یک دستشان در عالم غیب و یک دستشان در عالم شهود اسقت  و نحقن ورثقه  –نحن محل قدسه و حجت غیبه  – 

 آن وقت اینکه می گوییم عصقای موسقی را  داردانبیاکه یعنی تمام خبر داران از عالم غیب هر چه دارند االن پیش ماست 

 وسیله است برای تصرف در عالم غیب  عصای موسی

 عصای موسی و پیراهن یوسف و الواح موسی 

 ما وارثان خبرداران از عالم غیب هستیم . –و نحن ورثه انبیاکه  –موسی و ابراهیم ع چه می کرده اند 

 غدیر و فدک سه صلوات بلند بفرستید .به روح محدثان شیعه مخصوصا ناقالن خطبه 

       

    

    


