
1 

 

188 
 رسالت 

 )دومین سالگرد حمله ی دوم به مسجد امام رضا(
 

 

 رضا؛ جریان حمله به مسجد امامبا نمرودیان محاجه ابراهیم
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

ومین ساا  امروز بر حسب آنچه بعضی از برادران فرمودند و یادداشت فرمودند، د

رضا در مسجد امامهای دیگری داشتند، است که پشتوانه دومین حمله گروهی اوباش

و جهت دیگر این  مقداری منقلب هستم)ع( در حا  تفسیر قرآن و فقه. به این جهت 

است که قبالً این برادر نوار را گذاشت و گوش کردم، نااراحتی ایجااد شاد. نااراحتی 

گاه بعد خلقی دارد و گاه  :عدی استگیرد دو بُقرار میانسان هنگامی که مورد حمله 

در یک جریان مالی یا مقاامی یاا  بد است، بعد خالقی دارد. گاه کسی با شخص شما

حسادت شخصی و یا هر جهت دیگر درست یا غلط. این یک مطلب است. گاه اگر باا 

اینکاه باه  اهلل )ص( قبا  ازایاد. رساو شما معارض است چون قدم در راه خدا نهااده

باا آنکاه یتایم  ،مقام رسالت برسند و آیات مقدسات قرآن بار ایشاان آغااز ناکو  کناد

لاه و یاا حتای اهانات هرگاک ماورد حمهم نداشتند،  بودند و مالی هم و ظاهرًا مقامی

حجراألساود را باه قب  از رساالت هنگاامی کاه بناا باود گرفتند. حتی لفظی قرار نمی

ای را بگیرناد و نااگون عارب پارچاه  گوئاشاد کاه قباجای خود بنهند. قارار بار ایان 

ر را در آن بنهناد و ایان قبائا  گونااگون ا اراچ پارچاه را بگیرناد کاه د حجراألسود

شرکت داشته باشند. اما اتفاق رأی پیدا کردند که  برداشتن و حم  کردن حجراألسود

نوان محمد عمحمد )ص( حجراألسود را به جای پیشین خود بگذارد. با این محمد به

داری آن از نظار امانات ،گفتنادکردند. او را محماد اماین مایبسیار خوب برخورد می

پرستان داری ظاهر و آشکار بود که مشرکین و بتای این مقام امانتحضرت به اندازه

کردند، بلکه احترام هم اهانت نمی، نه تنها به آن حضرت عرب و قبائ  گوناگون عرب

  گذاشتند.می
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-ها، اهاناتمهریها و بیامی که آغاز نکو  آیات مقدسات قرآن شد، اذیتاز هنگ

کارهاای  ،هااهاا، محاصاره کاردنهاا، کااهن گفاتنهاا، سااحر گفاتنها، مجنون گفتن

 اهللرساو ها، معده پر گوسفند را در خاناه خادا باه هنگاامی کاه ها و ابولهبابوجه 

تا به جاایی کاه پیمبار بکرگاوار  ،شدها، آغاز خواند بر سر آن حضرت افکندننماز می

 اْلبَیْاتَ اْلكَعْبَا َ اللَّاهُ جَعَا َ»در جایگاه بعثتش و جایگاه والدتش و مرکک امن الهی کاه 

 الب محصور واقع شد. چند سا  در شعب ابی 3«آمِنًا»و  2«أَمْنًا» 1«لِلنَّاسِ قِیامًا اْلحَرامَ

و آب برای آن بکرگاوار و مانمنین  غذاحتی ممنوع بود که  ،مورد محاصره قرار گرفت

خدیجه ناازنین و دیگاران کاه باا پی مبار بودناد ببرناد. در آخار کاار  و به آن بکرگوار

 .پیش آمد خواستند حمله کنند آن بکرگوار را بکشند که لیل  ال ار و لیل  المبیت

کاه دوماین ساالگرد دانیاد. باه حسااب اماروز شما همگان می ،اینها که عرض شد

در خاناه  ،پرستان در بکرگترین حوزه اسالم یعنای حاوزه علمیاه قامتر از بتحمله بد

رضاا باه هنگاام تفسایر و بیاان آیااتی از قارآن شاری  در بحا  فقاه خدا مسجد امام

 تفسیری و تفسیر فقهی بود. به این مناسبت این مقدمه را عرض کردم.

ای از رساالت حملاهعاد قبا  عدی باشد. در بُتواند دو بُمی اهللرسو پس حمله به 

عنوان رساالت باود. اماا اگار باه خاود بعد از رسالت حمله بود. حمله به عدنبود. در بُ

اهلل ببن عبداهلل )ص( منهای رسالت، منهای اینکاه حاما  قارآن و کتااشخص محمد

ساالت، باه گنااه اما به پی مبر بکرگوار باه گنااه ر  بود. شد، قاب  تحماست حمله می

عوت قرآنی اهانت کنند. بر حسب آیاتی در قرآن شری  اینها به تو ای قرآن، به گناه د

اند. ظلام باه محماد کاه حاما  بلکه به آیات خداوند ظلم کرده ،اندمحمد ظلم نکرده

ظلم به قرآن است. ظلم به قرآن قاب  تحما  نیسات. اگار مان و  ،رسالت و قرآن است

قطعه قطعه  ،تبعید کنند، بکشندها را بکنند. فحش دهند، زخمی کنند. حبس کنند، من

قابا   ،معارچ قرآنای، ایان گرچاه ظلام باشاد عد حم عد قرآنی، نه در بُکنند، نه در بُ

 تحم  است.

ه حام  قرآن است به او فحش بدهناد، اهانات کسی ک ها را و هراما اگر من و من

هاای باا هاا را ابولهابهمان بازی ،آوردمیهایی که ابولهب دراذیت کنند. بازی کنند،
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 اهللرساو ابولهاب چاون عماوی  1«الكبرى الطامّ  هنالكو »ریش و عمامه دربیاورند. 

خواستند با پیمبر بکرگوار که در آغاز دعوت )ص( بود، معروچ هم بود، کسانی که می

رسااالت آن حضاارت را شاانیده بودنااد و صاایت و صااوت بااود مالقااات کننااد، چااون 

اگر حق اسات قباو  کنناد و  ،ستد جریان چیخواستند از نکدیک و حضورًا دریابنمی

گفتند: این محمد که دعوای رفتند نکد او و میاگر نه، نه، ابولهب چون مشهور بود می

ناه گفت این محمد برادرزاده من دیوانه است. باا لفاد دیواکجاست؟ می ،رسالت دارد

، بلکه بدترین حااالت یاک حیاوان وحشای اسات که بدترین حاالت یک انسان است،

عان کرد. اماا بعضای از کساانی کاه حقیقتاًا تحارّی پیمبر بکرگوار را از رده خارج می

-هاای ابولهاب گاوش نمایخواستند بفهمند یا نه، یا بله، به حرچو می الحق داشتند

، گرچاه ایان دییاآیمچنانکه شما سراغ این محماد  .رفتندمی محمد آن سراغدادند و 

 خاک پای او هم نیست.  محمد

زمین پار رادران جمع شدند اینجا و ایان زیارب رضاد از حمله به مسجد امامروز بع

و ناوارش موجاود  آمدناد. مان آن روز گفاتم ،بود، آمدند، کسانی که بودند یاا نبودناد

فکار و دقات و که اگر مرا به جرم حم  قرآن شری  و دعوت به ساوی قارآن و ت است

بدالن صدای بکشند، از برزخ صاحنوشتن تفسیر قرآن صدها بار  گفتن و نوشتن قرآن،

خندم. چون در راه خداست. در راه ما  نیست. در راه ه میاق مرا خواهند شنید که قاه

راه  شاااهللاهلل نیساات. درمقااام نیساات. در راه خودخااواهی و خااودبینی و خااودراهی  ن

اناد. هاا لگادمالش کاردههاا و ناخودیکاه خاودی دعوت به ایان کتااب مظلاوم اسات

های اسالم و از امت اسالم بیرون کردند. ماا وستان این کتاب را از حوزهدشمنان و د

اشاتند، باا مسالمین بادتر از در یک مقایسه بین مشرکینی که با ابراهیم )ع( محاجّه د

شانکده نفار الت چااقوکش  ،که دفعه او  هفتاد نفر و دفعه دوم حدود پانکده مشرکین

 رضا حمله کردند. فحش دادناد،امام معروچ، به سرکردگی یک الت معروچ به مسجد

کنیم و از اینجا وارد دنبالاه بحا  ما یک مقایسه می ها کردند.اهانت ،ها دادندنسبت

 شویم.الرحمن )ع( با نمرودیان میابراهیم خلی  محاجه راجع به

کاه در خاناه آزر باود و ظااهرًا  2«آزَرَ لِأَبیاهِ» :کنادابراهیم با آزر که قرآن تعبیر می

گاه نشاد چون پدر خود را از کودکی از دست داده بود. هیچ ،ت سرپرستی آزر بودتح
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بیرون کند. بله، این مطلب باود کاه آخار سار گفات:  یا فحش بدهد ،که آزر او را بکند

« لَأَرْجُمَنَّكَ»ابراهیم فهمید که از « امَلِیًّ اهْجُرْني وَ»از این  1«مَلِیًّا اهْجُرْني وَ لَأَرْجُمَنَّكَ»

یاک  ،یک مقدار صبر کان« مَلِیًّا اهْجُرْني وَ»هم که اهانت لفظی است دور شده است. 

د نکارد. بعاد مشارکینی کاه یاا پس آزر آن کارهاایی کاه اینهاا کردنا .مقدار دور باش

پرست بودند و یا خورشاید پرسات بودناد، در برابار حجات پرست بودند و یا ماهستاره

ها انجام ندادند، بعضی پذیرفتند و جنجا  و این حرچابراهیمیه فحش و داد و قا  و 

 وَ»کاردیمبعضی نه، و در مرحله سوم که در ساوره مبارکاه انبیااهلل آیااتش را بحا  می

 تاان را،یهاهایتاان را، الت و عکییرا، ابوجها تاان هایبولهبا 2«أَْصنامَكُمْ لَأَكیدَنَّ تَاللَّهِ

پرساتی چیکی نگفتند، مشرکند، اینهاا در بات .کنممی نابودهمه را  مناة ثالث  االخری،

نامَكُمْ لَأَكیاادَنَّ تَاللَّااهِ وَ»دارند. امااا آیااات را مالحظااه کنیااد. ریشااه  تُوَلُّااوا أَنْ بَعْاادَ أَصااْ

الً اباراهیم را حابس ها اینقادر عالقاه دارناد. قابپرستند و به بتاینها که بت« مُدْبِرینَ

 لَأَكیادَنَّ تَاللَّاهِ وَ»د. نخیر، ایان تصاریک کارد کاه با خودشان به زور ببرنکنند، بکشند، 

بعد در آیاتی دیگر در سوره دیگر دارد که روز عیادی « مُدْبِرینَ تُوَلُّوا أَنْ بَعْدَ أَْصنامَكُمْ

م گفتند که شد و بنا شد نمرودیان برای مراسم عیدشان از شهر خارج شوند، به ابراهی

قیمٌ  ِنِّاي فَقاا َ*  النُّجُاومِ فِاي نَْظرَةً فَنَظَرَ» آیی؟ گفت: نه.تو هم می  عَْناهُ فَتَوَلَّاوْا*  ساَ

هاا را ام کاه تماام باتتواند تصحیک کند. نه، من قابالً گفتاهاینجا دیگر نمی 3«مُدْبِرینَ

پرست بودند. این هام ای ستارهعده« النُّجُومِ فِي نَْظرَةً فَنَظَرَ»شود. شکنم. اینجا نمیمی

قیمٌ  ِنِّي فَقا َ*  النُّجُومِ فِي نَْظرَةً نَظَرَفَ»شات، عنوان ممابه ساقیم هام باود، چاون « ساَ

هاا، ایان پی مبر و داعی  لی اهلل با این همه زحمات، این همه لطمات، این همه اذیت

-روحاش ساقیم مای ،شودها، در میان مردم اثر نکند. روحش ناراحت میهمه دعوت

اچ روح ابراهیم؟ نه، چون روح ابراهیم در مقاام شود. سُقم روحی از چه جهت؟ انحر

شود. ولذا در بعضی از آیات خداوند باه دعوت و هدایت درخشان است، ناراحت می

ت حاکن آنقادر زیااد باود کاه محمادی4«عَلَایْهِمْ تَحْاکَنْ ال وَ» :فرمایدپی مبر بکرگوار می

 تَحْاکَنْ ال وَ»د. رسالت محمد )ص( کافی نباو آن حکن را بخورد.محمد کافی نبود که 
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 لَعَلَّاكَ» 1«آثارِهِمْ عَلى نَْفسَكَ باخِعٌ لَعَلَّكَ»چرا؟ برای خود که محکون نبود. یا « عَلَیْهِمْ

 2«مُنْمِنینَ یَكُونُوا أاَلَّ نَْفسَكَ باخِعٌ

 ]سنا [ -

 شاد،پی مبر بکرگوار که ناراحت مای هستیم؟ پی مبر، ه ور، چرا؟ ما چبله همین -

ناه، بارای  ،کردناداذیات مای ،زدنادمی نینی تو چنانی، سان تو چ :گفتندمی نه اینکه

اینکه حام  قرآن است. حام  دعوت ربانی است. حام  دعوت ربانی و کتااب الهای 

فحاش دهناد، تهمات  ،را به جرم این حم  مبارک، به جرم این دعوت مباارک، بکنناد

احت است. برای خود که نیسات. بکنند، چه کنند، چه کنند، چه کنند، از این جهت نار

 منهای خودش است.

 لَهُامْ كَبیارًا  اِلَّ جُاذاذًا فَجَعَلَهُامْ»چه کارد؟ « مُدْبِرینَ عَْنهُ فَتَوَلَّوْا*  سَقیمٌ  ِنِّي فَقا َ»

هاا شکساته دیدناد بات ،، برگشتند، وقتای برگشاتند«رجعوا»بعد  3«یَرْجِعُونَ  ِلَیْهِ لَعَلَّهُمْ

، نه، با ک ابراهیم نبود. فوری یقه ابراهیم را نگرفتند، بکنند، بکشندکس هم جاست. هیچ

پرساتی پرساتی اسات. نمارود در باتحکومت بت ،ند، حکومتپرستند، مشرکاینکه بت

خواهاد احتجااج چون ابراهیم میچرا؟ ابراهیم را نکشتند.  فعالً عمیق است. مع ذلک

لاه ثانیاه، مرحلاه ثالثاه، مرحلاه کند. در باب احتجاج اباراهیم در مرحلاه اولای، مرح

و اینها گذاشاتند احتجااج کناد.  تا آنجا که امکان داشت انجام داداخیره، احتجاج را 

رضاا حملاه در حا  احتجاج او را اذیت نکردناد. اماا نمرودیاانی کاه باه مساجد امام

کردند با ما احتجاج نکردند. نیامدند با ما بح  کنند. آن هم راجع به آن مطلبای کاه 

است که نسبت بدهیم امیرالمانمنین نمااز عصار  حمقخیلی  ،مق مطلب را بشکافیمع

را عمدًا نخواند. خدا بارک اهلل گفت. چون امیرالمنمنین نماز عصار را عمادًا نخواناد، 

، بارای علای ، خورشید، برای علی برگرد! بارای محماد و علای ناهخدا گفت بارک اهلل

کده ساا   این بح  آنجا نبود. این بحا  سایبرگرد. که این بح  هم آنجا نبود. اصالً

خودش  یجاها در وو در تفسیر سوره ص  سن عسکری )ع( بودحپیش در مسجد امام

صااحب  ،وانگهی اگر یک صاحب نظری در قارآن شاری  نظاری دارد .است آمده هم
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شوند کنند. یا غالب میبا او بح  می ،نظران دیگر در قرآن شری  اگر نظر دیگر دارند

 شوند، دیگر فحش و داد و بیداد و تهمت که ندارد.م لوب مییا 

آن التی که من مرتب با گوشم ی است، الت بهاما اگر یک التی از الوات که معروچ 

باه آقاای عِارض . فحاش دهادقای خمینی سر این حرچ فحش مایبه مرحوم آشنیدم 

جد حملاه چااقوکش باه مسا دهد. این آدم آزاد باشد، با یک مشات الت وخمینی می

فحش دهند. یک هفته در مسجد بنشینند. هر کس بیاید چناین و چناان  ،ندکنند، بریک

کنند. که کتاب اهلل در مسجد نتواند مورد بح  و تفسیر قرار بگیرد. بعد هماان شاب، 

 ،باران کنند. شیشه بشاکنند، افارادی را بگذارنادنصفه شب بیایند خانه مفسر را سن 

تهدیاد کنناد.  هااحرچ نیاا و چااقو و خنجار بااروناد میآیند درس و کسانی که می

نمرودیان بدترند یا اینها؟ نمرودیان گذاشتند کاه اباراهیم محاجّاه کناد. محاجّاه او را 

 نشد. که هایش را گوش دادند. بعدًا تصمیم گرفتند آتش بکنندگوش دادند. حرچ

حاوزه علمیاه تارین ن و وسایعیتاراما کسانی که در حوزه علمیه اساالم کاه باکر 

رضا، آن هم به حجتای کاه مسجد امامخانه خدا و در قلب قم،  قم ، یعنیاسالم است

ادعا است. در بین درسی کاه در اوقاات نمااز ماا داریام  ،ت نیستحجت نیست، حج

آن حرچ را بکنند. که مان سااکت شادم، خادا  کنیم. آن مکخرفات را بگویند،  میبح

پشت پرده مطالبی است. چنانکه در حمله او  خواست ساکت باشم. زیرا من فهمیدم 

 ور است. پشات پارده مطاالبی اسات. ایان  ور بود. فهمیدم بعدًا معلوم شد همیناین

ها خودشان نیامدناد. اینهاا را فرساتادند. کساانی فرساتادند کاه حارچ آنهاا بار احمق

اهد نشیند و هیچ اعتراضی هم بر آنها نخواهد شد. و هیچ مصیبتی هم نخوکرسی می

کاردیم، آن داشت، اگر ما به برادران که حدود دویست نفر آدم آنجا بودند اشااره مای

خواستیم در خانه خدا خونریکی بشود. در کردند. ولی ما نمیچند نفر را کالً نابود می

حمله او  که هفتاد پاکستانی باه ناام پاکساتانی در خاناه خادا ریختناد و خاونریکی 

شیشاه شکساتند. آخار  ،مجروح کردند. قرآن پاره کردند دند،ز کردند. چند نفر  لبه را

هاایی هاا و ایان اذیاتدر دفعه دوم بدتر بود. در دفعه دوم این اهانت ،به جایی نرسید

 که به  الب شد و الی آخر.

ای کاه بناسات توانم صحبت کنم، خدایا کمک کن بتوانم این چناد دقیقاهمن نمی

 میکنیما میادار ماا کاه یبحثا باات. مطلاب صحبت کنم و ارتباط با درس عجیب اس

ایان پشاتوانه داشات. چطاور؟  .ارتباط دارد (ع) الرحمن یخل میابراه انیجر به راجع

جماع نکدیاک شصات امضااهلل  ،چون بعدًا برادران اینجا جمع شدند. برخالچ می  من
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خاواهم، بردناد ایان  ارچ و آن  ارچ و دولات و ملات و حاوزه و کردند. گفتم نمای

گفتناد ماا مسا و   بکلما  واحادةیژه و شاهربانی و دادگااه چناین و... هماه دادگاه و

یک زد و خاوردی و  ،نیستیم. معلوم شد که تو  ه این بود که یک سر و صدایی بشود

معاذاهلل خونریکی بشود. آن وقت قانونًا تفسیر قرآن تعطیا  گاردد. ماا نخواساتیم ایان 

د ایان درس باشاد. نبایاد درس قارآن قانون بیاید. چون اینها حجتای ندارناد کاه نبایا

ماا از  زنناد،د این قرآنی که کفار لگاد مایباشد؟ نباید قرآن در حوزه قرآن باشد؟ نبای

ها دربیاوریم؟ از زیر لگاد بیاوریم؟ از زیر لگد عمامه و ریشهایش درزیر لگد مسلمان

-دهند، فتوا میهایی که برضد قرآن نظر میها و خرفانها و عرفانها و فلسفهفقاهت

 این جرم است؟ ؟دربیاوریم ،دهند

زناده کاردی و خدایا تو ما را  1«اْلمُْشتَكَى اللَّهِ  ِلَى» .«لَهُمْ كَبیرًا  اِلَّ جُذاذًا فَجَعَلَهُمْ»

میرانی و به ما توفیق دادی کاه بتاوانیم نسابت باه ایان کتااب مقادس کاه تو ما را می

هاا ظلام یاناد. سانها بیشتر به آن ظلم کردهچهارده قرن است مظلوم است و مسلمان

منبرهاا ظلام هاا ظلام کردناد، ها ظلم کردند، روضهها ظلم کردند، حوزه، شیعهکردند

کاه خادا  رین ظلام کردناد. آنچاهمفسا ،ها ظلم کردندکتاب ،ندفتواها ظلم کرد ،کردند

 اور کاه تاو نخواساتی . این توفیق بکرگی است. هماانخواهد از ترس بیان نکردندمی

فقاط امتحاان اباراهیم باود و  بار کشاته شادن او نباود، چون بنا اسماعی  کشته شود،

باالتری را باا ایان تر شد. مقام حسین )ع( را نگرفتی و حسین، حسینجلوی ذبک امام

تاوانم ایان شهادت در راه تو یافت. خداونادا ایان لطا  را باه ماا هام بکان. مان نمی

گویاد اینهاا کاور )ع( مای حسیندرباره شهادت امام عذریمقایسه را ترک کنم. شیخ 

 خوانده بودند، اشتباه کردند. 

 2«ال یر من أمن في المكارم سوى  جارح  ك  منهم الطعن غیّر قد»

، حسین را قطعاه قطعاه کاردبدن امام یها و تیرها و شمشیرها فقط اعضانیکه این

حسین ثق  اص ر است. روحش که روح قرآن است ثق  اکبر اسات. امام روحش را نه.

معارضین آمدند ثق  اکبر را نابود کنند، بدن او را تکه تکاه کردناد. بار بادن او اساب 

اهنای را کاه باا خاون باه بادن چسابیده باود تازاندند، انگشت و انگشتر را بریدند. پیر

عاشاورا بایاد که عاشورا باید در تاریخ زنده بماناد.  بدی کردند کارکندند. آنها بسیار 

                                                           

 .160 ، ص45 ج، األنوار بحار. 1

 .394 ص ،7 ج ،بالقرآن القرآن ريتفس یف الفرقان .2
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باه حساین ناازنین، باه  ظلام کردناد، اص ر ثق  بهکه کسانی که  در تاریخ زنده بماند

ایاام  حساین اسات. ایان بماناد.امام ،علی نازنین، به حسن نازنین که محاور شاهادت

که روح مبارزه علیه ظلم نسابت اینیک جهت  :عاشورا گریه کنیم. چرا؟ به چند جهت

به ثق  اص ر روشن گردد. این یک عاشورا است. ثق  اکبر کاه بااالتر اسات. آیاا بادن 

 تر است یا روحش؟ روح را که نتوانستند بکشند. حسین مهمامام

 «ال یر من أمن في المكارم سوى  جارح  ك  منهم الطعن غیّر قد»

روح را نتوانستند کاری بکنند. نتوانستند این مطلب را در بین مردم باا گفاتن، باا  

ساتند حساین را نتوانپخاش کاردن، تبلیار کاردن، روح امام بح  کاردن، باا نوشتن، با

و  نیسات ، الهای نیسات، رباانی نیسات،قرآنی نیسات بگویند این روح اسالمی نیست،

تر است. به خانه خادا ریخاتن، کردند. اما عاشورای قرآن مهم... بدن را تکه تکه نیست

کتاب اهلل را در حمله او  لگدما  کردن، قرآن پاره کاردن، هاو و جنجاا  کاردن، در 

 این اهانت کردن چرا؟ وم که دومین سالگرد حمله دوم است،حمله د

ن ماست. اگر گو هکردند. این همه مکاسبنت نمیگفتم که اهااگر من مکاسب می

ر درس خارج فقه یا اصاو  یاا کردند. اگگفتم که این کارها را نمیمی هرسائ  و کفای

کنایم. گویند، آنطور که موافق قرآن نیست، تفسیر را فعالً منها مایآنطور که می تفسیر

یا عرفان یا فلسفه یا ادبیات یا بالغت یا فصاحت یا... این حمله ندارد، قرآن است که 

 فرمایااد:( میعاساات. امیرالماانمنین ) دو قاارآنملااه دارد. منتهااا حملااه دارد. قاارآن ح

احِبَانِ وَ مَْنفِیَّاانِ  َرِیدَانِ أَهْلُهُ وَ یَوْمَ ِذٍ فَاْلكِتَابُ» طَحِبَانِ صاَ  لَاا وَاحِادٍ  َرِیاقٍ فِاي مُصاْ

-فحش مای نان روزی مطرودند، منکوبند، به آنهاقرآن و قرآنیان در چ 1«مُنْوٍ یُنْوِیهِمَا

 کند. کس هم کمک نمیکنند. هیچد، اذیت میدهن

ماا  ،رضا یک نفار تلفان کارد کاه آقااآیا دو سا  قب  در حمله دوم به مسجد امام

تان؟ نه، نوشاتند، تلفان کردناد، آمدناد، حاوزه سای هاکار همراهیم با شما در ناراحتی

مان  جا هم صادا رفات.نفری قم، حوزه صدها هکار نفری اسالم در ک  ایران، به همه

گیرناد. حملاه در پاکساتان بارای آن روز فاتحاه میها بد است که عرض کنم که سنی

گیرناد. کساانی کاه حه میها، دیگران برای روز دوم که حمله به ما است فاتپاکستانی

اآلن در پاکسااتان همااان روز را روز  کننااد.هاام شاارکت ماایها و شاایعه ساانی هسااتند

-م و روز حمله او ، به حساب او  فاتحه میامروز را به حساب دو ...عاشورای قرآن

                                                           

 .205 ، ص(صالح یللصبح) البالغة نهج. 1
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هفتاد و چناد نفار باا  ،حسین را که کشتندعاشورای قرآن باید زنده بشود. امام ،گیرند

کس درنیامد. هیچ ، صدایقرآن را که خواستند بکشند .بودند ،آن حضرت کشته شدند

 . دخواهیم بو خدا راه در مر  تاای از برادران که با هم بودیم و فقط عده

هاا برابار و بااالتر از ماا، ماا کاه حساین میلیاونکاه امام گردیمبه این مطلب برمی

 اهمیتای ناداریم،حسین، ها نفر از ما در مقاب  عظمت ثق  اص ر امامهستیم؟ میلیون

که قرآن در ک  مراح   ،قرآن است که خودِ ،حسین که روح قرآن استولکن روح امام

نشاد حساین کاه باا روح امامر مراحا  کا  قارآن، در مراح  حقایق است. و د ،است

هاایی کاه باه مساجد اماام رضاا شاد. اما در حمله کاری کنند و ظاهرًا کاری نکردند.

خواستند قرآن نباشد. محمد و علای و  ،داشتجهت عمومی مخصوصًا حمله دوم که 

اینهاا مطلبای نیسات. قارآن نباشاد. سین و تقی و نقای و هاادی و مهادی، حسن و ح

-کنناد و مایو تادرس مای کننادکنند و تدریس مایکه در محور قرآن فکر می کسانی

 در خواستند ریشه قرآن که ریشه بکرگتارین نااموس اساالم ،کنندو تحقیق می نویسند

توانناد. از نمی و توانند. خواستنداست، خواستند این را بکنند، ولی نمی ما یهاحوزه

هاا هاا و ابوجها هاا بدترناد. از ابولهابز معایاهبدترناد، ا هاسنانها بدترند، از ییکید

در ایان حاوزه  شاود ماا فریاادگر معاارچ قارآن باشایم،مادامی که مای ،بدترند. خدایا

هستیم و اال نخواهیم بود. یعنی ما زنده بمانیم و نتوانیم به قرآن فکر کنایم و تحقیاق 

 کنیم و بح  کنیم؟

هم مظلاوم  رحوم آقای خمینیچون خود م ،و این عرایض من جنبه سیاسی ندارد

بر اینکه ماا بخاواهیم حکومات  قدر ظلم شد؟ این دلی  نیستبود. نسبت به ایشان چ

 ور کلی به باد تهمت بگیریم. مبتال هست جمهوری مبارک اساالمی باه کساانی رابه

اند. خاالچ انساانیت، خاالچ اساالم، اند و بدترین ضد انقالبکه ماسک انقالب زده

کنناد. ماا بایاد بادن چ عق ، بلکه خالچ حیوانیت عادی کاار مایخالچ شعور، خال

 از را قاارآن روحکنناد نجاات بادهیم و حساین را از کساانی کاه قطعاه قطعاه مایامام

نجات بادهیم و نجاات بادهیم جمهاوری مباارک  ،باشد قرآن خواهندینم که یکسان

ه ما داریم. بادتر اسالمی را از کسانی که شاهنشاهی و بدتر از شاه هستند. بدتر از شا

حاکم شرع، بدتر از شاه در فالن تشکیالت، بدتر از شااه در تشاکیالت دیگار،  :از شاه

 شود. ب تخلیصباید 

سات. مان در مساجد ار  شصات ا مربوط به سنهکه  بعدًا نواری را خواهید شنید

چطاور توانساتم اینطاور صاحبت که خودم متحیرم  ،شنومو اآلن که می صحبت کردم
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ام کاه سا  گفته نوار فرمود. درآن عنایت ط توجیهش این است که خداوندو فق کنم؟

بخااورد آن حکااومتی را، آن ریاساات جمهااوری را، آن وزارتاای را کااه نااامش حتاای 

چ اساالم بار خاال کنناد،ولی بر خالچ عد  علای عما  مای ،جمهوری اسالمی است

ماا باا  نشاد. کاه الحمادهلل آن تصامیم انجاام ها شادها شد و چهکنند. و چهعم  می

هفاده ساا ، چیاکی  ،من چیکی نیست برایای خودمان، هآوارگیهای خودمان، خون

ها، تبعیدها، بعد از چهارده قرن ها، حبسزحمت ،هاخودمان، خون هایآوارگینبود. 

خواستیم یک نفر غیرمعصوم حکومت اسالمی تشکی  بدهد. چه کردناد و چاه دارناد 

 کنند؟می

هایمان، که هایمان، فعالیتهایمان، فکرهایمان، قلمبه زبانخدایا کمک کن به ما، 

ها را نابود ها را، تمام ضد اسالمیتمام ضد خدایی« الاله»الاله االاهلل را محقق کنیم. 

ای بارای ظهاور مهادی آ  محماد کنیم، ضعی  کنیم. تا ما بتوانیم زمینه، سست کنیم

کاه معلاوم اسات.  اسات. کفار م گرفتاهآید. عاالم را ظلا)ص( باشیم. امام زمان که می

دارد ولکن ظهور امام زمان چند شرط دارد. یک شرط سلبی دارد. یک شرط ایجاابی 

و ظالم و مظلوم از همه عالم  آه و ف ان و فریاد و ظلم :شرط سلبی .در جمله مختصر

 .چاه، سالب چاه عدالت، سا  استه شود. این شرط سلبی است. سلب ایمان، سلببرخ

 ی دارد.شرط ایجاب

هکار نفر ثانیًا و هکارها نفر دیگر ثالثًا، کاه دساته او  اوالً و دهنفر  313افرادی که 

ای نفر کاه عاده 313اند. و فرماندهان لشکر امام زمان نداند. استاندارانیهواصحاب األل

ال »هاکار نفار سارباز زیار پارچم، اند و زنده خواهند شد. بعاد دهای مردهاند و عدهزنده

 ،داریامو بعاد گروهای از ماهاا کاه رجعات باالساتدعاهلل « وم حتی یکما  لاه العقادیق

امر باشیم. اینها شرایط است.  خداوند عنایت کند ما زنده بمانیم و در پای رکاب ولیّ

باید ظلم همه چون ها پس دست روی دست گذاشتن و هیچ نگفتن که به قو  بعضی

کنیم. دیگران هم ظلم کنند نهای هم ظلم میعالم را بگیرد تا امام زمان بیاید. پس ما 

 لاوع کناد.  روزکنیم. مث  این است که خورشید فردا صابک... خورشاید بناسات نمی

چراغای، ناه الم.ای. کنیم. در تاریکی، نه شمعی، ناه بنابراین ما شب چراغ روشن نمی

ا در های می؟ یکی از سخنراناحتضاراست یا انتظار انتظار نیست.  این احتضار است،

دانم شنیدید یا نه؟ انتظار است یا احتضار؟ ایان احتضاار اسات. . نمیمکرمه بود مکه

معناای انتظاار باید خانه را آماده کنایم.  ،آیداگر ما انتظار داریم که صاحب خانه می

آمااده  ،باید خاناه را جاارو کنایم ،آید. انتظار داریم فردا حاج آقا از مکه میاین است
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( عا ) . ما که خوابیم، ما در این زماان غیبات ولای اماردعوت کنیم ،مرتب کنیم ،کنیم

 بیشتر باید دعوت الی اهلل کنیم. ،بیشتر باید فعالیت کنیم

گیارد، اماا اگار یک نیرو در مقابلش قرار مای ،اگر یک دزد به خانه شما حمله کرد

ت باه اآلن همگاان نساب .سه دزد، شما یک نفری چند نیرو ابراز خواهید کارد ،دو دزد

اسالم عکیاک دزدناد. در داخا  دزدی، در خاارج دزدی، در خاارج خیانات، در داخا  

کسانی کاه بااور  .خیانت، خیانت فکری، خیانت عملی، خیانت علمی، خیانت معرفتی

که  د تمام نیروهای خود را بسی  کنندبای ،انداند و متوجهو مطلع دارند مانیادارند و 

ایجاابی اسات. اگار  شارطایان  ار نفر نه، از کسانی که...هکنفر نه، از آن ده 313از آن 

اما افرادی کاه بتوانناد باا ولای امار مسااعدت کنناد و باا آن  ،همه عالم را ظلم بگیرد

 حضرت ظهور نخواهند کرد. ، حاضر نباشند،حضرت باشند

چرا؟ برای اینکه ایشان ابکار صالحی که  ،ظهور آقای خمینی یک مقداری زود بود

درآمد؟ اگار اباکار ایشاان ساالم باود کاه  هچتنها آمد. ابکار چه بود؟ ودش نداشتند، خ

امار خاودش اصالک  رسید. ولای ولایّاینقدر تشکیالت ما اینقدر به گند و کثافت نمی

این انتقااد باه قیاام  هکار نفر، هکارها نفر دیگر.دهنفر،  313الصاحین و با ابکار صالک، 

هاای ست که ا راچ ایشان را گرفتند و انقالبیآقای خمینی نیست. انتقاد به کسانی ا

، 57هاای قبا  از ، ضاد انقاالب70های سا  ، انقالبی65های سا  ، انقالبی60سا  

سیاسات  ،سیاسات سایاه نیسات گاوییم،ینها است. اگر ما سیاست میقب  از انقالب، ا

دارانش روشن است. همان دعواهایی که امیرالمنمنین با بعضی از فرمانداران و اساتان

کنند در عثمان بن حنی ، دعوت می ؟کنندداشت. برو گم شو، چطور تو را دعوت می

 1«اْلجِفَاانُ  ِلَیْاكَ تُْنقَا ُ وَ اْلأَْلوَانُ لَكَ تُسْتَطَابُ» که ماه رمضان به یک سفره رنگارنگی

 2«مَادْعُوٌّ نِایههُمْغَ وَ مَجْفُوٌّ عَائِلُهُمْ»روی؟ روی، چرا میکنند. تو میآنجا تو را دعوت می

دعاوت نکردناد.  ،که با زن و بچه گرسنه بودناد ها راپولدارها را دعوت کردند. گرسنه

گونه اسات و حاا  خواهد استاندار من باشی. ایننمی ،چرا آنجا رفتی؟ برو گم شو تو

انتقااد  گوناهایناسات. امیرالمانمنین  کااری نکارده آنکه ما  کسی را نخاورده اسات،

عد خاودش کاه فرماناده نه در بُ ،خواهد حکومت علوی باشدامیرالمنمنین می کند.می

عد وزیار، در بعاد وکیا ، در بعاد اداری، در بعاد باازاری، در بعاد ک  قواست. نه، در بُ
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ر برنامه حکاومتی امیرالمانمنین... در علایٌ و مدرس و غیره، علوی باید عم  کرد و اگ

شویم. تمام چاپ بشود ما خیلی مفتضک میاش اگر فارسی ،که عربی است الحاکمون

 ،( را مد نظر بگیرناد)ع حکام و فرماندهان تاریخ وقتی که حکومت امام امیرالمنمنین

باید سرهایشان را زمین بیفکنند. باید آب شوند و به زمین فرو بروند. آن عد  اسات، 

 آن رحمت است و آن عنایت است.

 

 ]سنا [ -

گفت که دا  بنویس، مدتی زحمت ای مییک بچهیک مالمکتبی به  م.نرسینمی -

بنویس که شابیه باه دا   ینوشت. گفت یک چیکال  می ولی، یک دا  بنویسدکشید 

، اماا آن راه را بارویم. ناه ضاد او، فرساخ، هاکار صاد فرساخ ،باه اوباشد. ما هم شبیه 

امیرالمنمنین عدالت اسالمی داشت. ما جنایت ضد حیاوانی هام داریام. جنایات ضاد 

 لَاا  ِنَّكُامْ وَ أَلَاا»ولو هکارها کیلومتر فاصله،  ، رچ باشدوحشی هم داریم. آخر راه آن

دَادٍ وَ عِفَّ ٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ بِوَرَعٍ أَعِینُونِي لَكِنْ وَ ذَلِكَ عَلَى تَْقدِرُونَ بیاییاد دنباا  مان،  1«ساَ

رویام، د داریام مایماا کاه دنباا  یکیا توانید باشید ولی دنبا  من باشید.مث  من نمی

ما داریام آن کارهاا را  ،کردای که معاویه میرویم، کارهای احمقانهدنبا  معاویه می

 کند بعضی از افراد که در مقاام کنیم. و خدا حفدکنیم و بدتر از آنها را داریم میمی

کاه چطاور  کنمیما تعجاباند، من های سالمی، که آدماند یا چهوزارت ،دی هستنکم

ها و و ناسالم ها زیاد شوندها باشند، خدا کمک کند که این سالماند این سالمگذاشته

خواهناد بادتر از مای معااذاهللها و کسانی که ها و بیمارکنندهکنندهها و مریضمریض

 خدا آنها را نابود کند و روسیاه کند. ،علیه و علیهم لعن  اهلل شاه کار کنند،

 

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِچِ اْلمِ و اْلعِْلا بِنُورِ اْلصُدُورَنَ رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبههُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبههُ وَ تَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»

                                                           

 .417. همان، ص 1


