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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
ای نيسهت ههه ای و اصلی به گونههمخصوصًا حقایق ریشه يهاسالمه حقایق مسلّم

يم، بلکهه قهرآن شهریق حقهایق در قرآن ناپيدا باشد ههه مها طقهر در روایهاد پيهدا ه ه

 اهللرسهو احهادییی ههه از  هه طرماید هه محور است از برای ای را هم بيان میيهطرع

ر اسهت، قرآن شهریق هاهاب بهدب آنکه( روایت شده است. جز عبيت )اه  ائمه( و ص)

اسهت، روزنامهه نيسهت ههه سهطحی مطالعهه گهردد، سه   و  بذهراست و ب وّر و  بفکر

 :(ع) ه اميرالمهمم ينههای قشهری و سهطحی ههه بهه طرمهودنظهر دللتمما ع است، از 

برین برین بالغهت و طصههي ه را در بههال يهاللفظبحته دللههت ههاهر 1«طَاْلعِبَهارَُ  لِْلعَهوَا ِّ»

ه اللفظی سهادعالمين در انحصار معهانی بحهتالمراداد رب اماطصاحت بيانگر است، 

ه اسهت. مرحله بفکهرو پایه از بهرای اشهاراد بها ب ا زیر معانیبلکه این  ،عباربی نيست

است هه  بفکربعدی حقایق با ه است و مرحل آنبرای اه   بفکربعدی برای لطائق با 

در اخاصاص مقها  عصهمت « لِْلأَْنبِيَاءِ اْلحَقَائِقُ وَ»س م مخاصری غير معصومين دارند 

 و ط ارد است.

از امهواد در دولهت  جریان مورد بحث ما جریان رجعهت اسهت، رجعهت گروههی 

نه،  اماه است؛ يشيعه اند هه این یک عقيدبرادران س ّی گمان برده .(عج) األمرصاحب
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اًا این مطلهب اابهت اسهت. روی آیهاد مبارههاد قهرآن ههه گونه نيست، هاابًا و س این

وَ مَنْ مَحَضَ اْلإِیمَانَ مَحْضًا »دللت بر حياد بعدالمود حداق  نسبت به دو دساه هه 

طور عمهو  و آیابی بر ایهن مطلهب دللهت دارد یها بهه ،باشد 1«مَحَضَ اْلك ْفرَ مَحْضًا نْمَ

روایهت  ششصهدو روایهابی ههه حهدود  .طور نص و خصهوص اسهتیا به ،اطالق است

ی است و یا بوابر صبوابر یا بوابر ن .است از طریق شيعه و س ّی هه بوابر اجمالی دارند

 ،ی از روایهاد طهریقين نداشهايمصبر اجمالی و نه بوابر ناجمالی است هه اگر ما نه بوا

ههاطی و واطهی  ،گرچه با اطالق و عمو و آیاد مبارهابی هه گرچه یک آیه هم باشد، 

 ( است. عج) األمرصاحباز برای دللت بر رجعت اموابی در دولت 

الِحادِوَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَ  وا مِهْ ك مْ وَ عَ: »55، آیه نوره مبارهه سور ایهن « مِل هوا الصهَّ

این آیه در ایهن بحهث  اماآیاد محور هسا د  ه محوری در این بحث است، ه آیه، آی

اَْخلِفَ َّ ُمْ طِه  »محوری است. ه آی الِحادِ لَيَسهْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَ  وا مِْ ك مْ وَ عَمِل هوا الصهَّ

اَْخلَقَ الَّهذینَ مِهنْ قَهبْلِ ِ لَ ُهمْ وَ  مْ وَ لَيُمَكِّه َنَّ لَ ُهمْ دیه َ ُمُ الَّهذِْ ارْبَضه اْلأَرْضِ كَمَا اسهْ

نهور. گرچهه ه مبارهه ، سور55ه آی« ل یُْشرِك ونَ لَيُبَدِّلَ َّ ُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْطِ ِمْ أَمْ ًا یَعْبُدُونَ  

ت خوانده شود خيلهی بهه جها اسهت بهه علهولکن اگر از روی قرآن  ،انسان حفظ باشد

 شود. ها الفاهی طراموش میوقت بعضی ای که

شَيْئًا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلَِك  ل یُْشرِك ونَ ب  وَ لَيُبَدِّلَ َّ ُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْطِ ِمْ أَمْ ًا یَعْبُدُونَ  »

روی آیه طکهر  دقتمحوری است. درست با هما  ه این آیه، آی« طَأ ولئِكَ هُمُ اْلفاسِق ونَ

ه بفریطهی. مها در مرحلهه اطراطهی و گونهه گونه :دن دو گونهه اسهته يم و این طکر هر

درونهی و برونهی و بهدون ه صگيریم و با نظر عميق و بدون عوام  خاوُسطی قرار می

زیرا  ؛نگریمب ش رد یا اطباق به آیه مساقيم میمذهب بر حسه اصالت دادن به عقيد

بفریطی نيهز بحميه  نظراد اطراطی نسبت به آیاد غلر است، بحمي  است و نظراد 

است. باید نظر، نظر مساقيم، عادلنه و بدون بحمي  بر مب ای لغت و بر مب ای دللت 

 مورد بحث ب گریم.ه آیاد مبارهاد قرآن باشد و ل سيّما اگر در سه بعُد به آی

آیهاد ماهاوره اسهت؛  دو اسهت، بُعهد  دقتمورد بحث با هما  ه خود آی او بعُد 

از ی است. این بربيبی ربانی است، بأليق قرآن هم ربان  قرآن طور هه نزوچون همان

 ی است هه طعالً جای بحث آن نيست. رباناین هم  ،هسايم آن در محضرهه ما قرآن 
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نظهر  ،مهورد بحهثه آیابی هه ناهر هسا د به آن مطلبی هه این آی ه سو  ه مرحل

درونهی یها برونهی،  و موانهع و مطالهب غشهاواد دارد. از این سه نظر با برطرف ههردن

ه  هد، اگهر عوام  درونی و برونی هه با آیه اج بی هسا د یا بهه ط هم آیهه همهک نمی

آید. شيعه باشد، س ّی باشد، هرچه باشهد، انسان نظر ه د مطلب به خوبی به دست می

مذهب را رهن نگيهرد و مهذهب را بحکهيم بهر قهرآن نک هد ههه ه اگر عقيد ،هر هه باشد

گری خهود را این بفسير به رأی است. شيعه، شهيعه ،را بحکيم ه دگری خود س ّی س ّی

ها بيشار از ما است. طيلسهوف بحکيم ه د بفسير به رأی است. گرچه بفسير به رأی آن

طلسفه را بحکيم ه د بفسير به رأی است، عارف عرطان را بحکيم ه هد بفسهير بهه رأی 

اد را، ادبياد بشری ت، ادیب ادبيرا بفسير به رأی اس است، طقيه، طقه را، طقه ماداو 

 بفسير به رأی است.  ،را بفسير به رأی است، هالمی، علم هال  راو... ش فاخ سيبویه و

نيهازی بهه دیگهران  يهتربانو  است و در خدا بودن و در گونه هه خداوند قيهمان

د نيز چ ين است و ما اگهر نيازم هد بهه بفسهير هسهايم بایه اهللندارد، قرآن شریق هااب

الغ اء است، از روی چيزی پرده برداشهان . بفسير هشقخود را بفسير ه يم، نه قرآن را

إِنَّ الَّذینَ »است،  2«ءٍبِبْيانًا لِك  ِّ شَ ْ» است، 1«بَيانٌ لِل َّاسِ»است، قرآن پرده ندارد، قرآن 

 َّهاهُ لِل َّهاسِ طِه  اْلكِاهابِ أ ولئِهكَ مِهنْ بَعْهدِ مها بَيَّ یَْكا مُونَ ما أَْنزَْل ا مِنَ اْلبَيِّ ادِ وَ اْل ُهد 

ههرده « اسِلِل َّه»هسانی هه قرآن را هه خداوند ببيهين  3«یَْلعَ   ُمُ اللَّهُ وَ یَْلعَ   ُمُ الالَّعِ  ونَ

روشن اسهت « إِنَّ الَّذینَ یَْكا مُونَ ما أَْنزَْل ا مِنَ اْلبَيِّ ادِ»است، ما ناس هسايم یا نيسايم؟ 

ی روشن اسهت، خفها نهدارد، قطهاع نهدارد، ط هم آن مهانع نهدارد. خهود اهد« وَ اْل ُد »

 من باید چشم خود را باز ه م، من باید مانعی ایااد نک م.  ،خورشيد روشن است

ه شمس خيلی البا 4«الشَّمْسُ ِْرْكَاَ یَاْرِْ آنُرْق اْل» :(صبر حسب بيان باقرالعلو  )

 ،طو  ندارد، جریان قرآن، جریان خورشيد استبر است، شمس اطو  دارد، قرآن اپایين

شود. انسان باید د  را روشن ه د و از نظر دقت در موارد لغهوی هيچ وقت ه  ه نمی

ب د باشد، درسهت طکهر ه هد، بقهوای ساد قرآن درست د قدو ادبی و جمالد آیاد م

، بدههدر قهرا اهللبه سوی دریاطت مهراداده ه  دی و بقوای برونی را دو با  پروازدرون

شود جا میآن ه گا  است هه باید قرآن را محور و روایاد را عرض بر قرآن هرد. این
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آن روایابی هه مواطق قرآن است قبو ، مخالق است لقبهو ، نهه مواطهق و  ،عرض هرد

مان هد  ،الصدور است هه نه مواطق است و نه مخالق اسهتنه مخالق است، اگر قطعی

و َ»چهون  ،جب قبو نمازهای واه گانرهعاد هفده ایهن  1«أَطيعُهوا اللَّههَ وَ أَطيعُهوا الرَّسهُ

درصهد اابهت ( مطلبی صدعالعلو  )اگر از باقر« اْلأَمْرِ مِْ ك مْوَ أ ولِ  »سو  است الرةطاع

علم پيدا هردیم هه صادر اسهت و نهه مخهالق  2«ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِْلمٌ وَ ل بَْققُ»شد هه 

مها « مْرِ مِهْ ك مْوَ أ ولِه  اْلهأَ»جا از باب هه خيلی هم است در این قرآن است و نه مواطق

 ه يم.قبو  می

اطراط هردن مذهبی و علمهی غلهر اسهت، اطهراط ههردن مهذهبی، علمهی، بقليهدی، 

گویهد اطراط غلر است، بيشار از آنچه را قهرآن می ،اجا ادی، عرطی، ش ربی، اجماعی

ه هد، محهدود قهرآن دللهت می آنکههاز  هماهرن، ه يد. بفریر هردن، هوباه آمدبحمي  

از آنچهه را ههه آیهه  هماهرنظر بهودن و ای هه دللهت آن وسهعت دارد، هوبهاههردن آیه

غلر اسهت. هم طرماید علمی، ادبی، لغوی، مذهبی، طق ی، اصولی، عرطانی، هالمی می

ت هه هر بحمي  اس غلر در علو  است هه بحمي  بر قرآن شریق در دو بعُدِه دو رشا

بفسير به رأی است. یک بُعد بحمي  این است هه شما رأی مذهب را،  ،بحمي  دو بُعدِ

زند بحمي  ه يد، ای هه بر خالف آن دارد حرف میرأی علم را، رأی ش رد را بر آیه

است هه رأی خود را بر قرآن مقدّ  داشان است. قهرآن بگویهد:  او این بفسير به رأی 

 «.  َّحِا »د: شما بگویي ،« َرِّحُ»

خهود  ددو  این است هه شما مطلبی را روی اجا اد یا بقليهه بفسير به رأی مرحل

 هم گوید نه. اینگوید بله، نه میه نه میهبحمي  ه يد ی ادر هر علمی از علو  بر آیه

ه هد، نهه ای هه نه این حرف را قبو  دارد، نه از ایهن ن هی میبفسير به رأی است. آیه

صدد  صدد این نيست. اصالً آیه در چون اصالً در ،ه د و نه مخالق استمواطقت می

وَ اعْبُدْ رَبَّهكَ » :گوی داین مع ا نيست شما بحمي  ه يد. می  بعضی از ماصوّطه هه می

عبادد برای یقهين اسهت، اگهر  .مطلب دیگری است ،حال او مُرد 3«حَاّ  یَْأبِيَكَ اْليَقِينُ

 امها پهس عبهادد اسهت. ،مییقهين رسهيده مها بهه مرحله نيهز.عبادد  ،یقين حاص  شد

طهالن سيده است، شما به یقين رسيدید؟ به یقين نر اهللرسو است،  اهللرسو مخاطب 

بههه یقهين نرسههيده اسهت. خطههاب بههه  اهللرسهو ولههی  ،بههه یقهين رسههيده اسهت شهخص

                                                           

 .59نساء، آیه . 1
 .36اسراء، آیه . 2
 .441(، ص یخ الطوسی)للش یاألمال. 3



5 

 

، طبعهًا طور هه اهلل لمحدود اسهتاهلل است. همانةوانگ ی یقين معرط ،است اهللرسو 

 وسر را در نظر بگيریم نه اطراط و نه بفریر. اهلل هم لمحدود است. ما باید حدةرطمع

ماد برای این بحث بود هه بحث رجعت بحث بسيار م می اسهت. بحهث قداین م

دهد. ما می هشدهد، اآلن به ما نقرجعت طقر جریان آی ده نيست، اآلن به ما درس می

( چگونهه باشهيم؟ در زمهانی ههه بشهریق نياوردنهد و عهجاألمر )باید در غياب صاحب

درس باید ما باید چگونه باشيم؟  ،آوردخواه د حاضر نيسا د و در زمانی هه بشریق 

نفر باید در ميان ما درست شوند، همه هسهانی نيسها د ههه در زمهان  313بگيریم. آن 

ههه عقهد هسها د  شهوند. آن ده ههزار نفهرها هم زنده میاز مرده ،ولیّ امر زنده هسا د

ده هزار سرباز زیر پهرچم  1«طَإِذَا كَمَ َ لَهُ اْلعَْقدُ وَ هُوَ عَشَرَُ  آلَافِ رَجُ ٍ خَرَجَ بِإِْذنِ اللَّهِ»

آن هم  2«وَ جَعَ َ ق ل وبَ ُمْ كَز بَرِ اْلحَدِیدِ وَ جَعَ َ ق وََُّ الرَّجُ ِ مِْ  ُمْ ق وََُّ أَرْبَعِينَ»  ههحاضر 

ی له انو ههل» :بيرود در حا  ج گ گفامه جمعه یک موقع در خطب چه اربعي ی؟ من

 ،نفر بودنهد صد« لهکاماألوسر ب رقالش ًاإسالميّ حکمأ لک ت أمرلیّ ممّا یکون لو مائة

 شد خاورميانه را اداره هرد، باید ابزار درست شود. می

ابهزار شهما درسهت نيسهت، طایهده نهدارد  ،این درست نيست هه شما درست هسايد

آچهار پيچانهدن سهاعت را  اما ،است، خيلی دقيق است او ه ساز درجی هه ساعتهس

 ،خانهه پهر از پهارو و بيه  باشهده شود، همهشود، با بي  هم نمیندارد با پارو هم نمی

هسی هه به هار بب دد نيست، غلر است. هسی هه به هار  ،شود. ابزار درست باشدنمی

اسهت. دولهت ولهیّ امهر ههر دو را دارد؛  بب دد وجهود دارد ابهزار درسهت نيسهت، غلهر

مهن و شهما ابهزار آن شهود نمی( اسهت، عهجقوای ج ان بکليق ولیّ امهر ) ه ه طرماند

شاءاهلل اسهاکما  خهواهيم ههرد. بایهد باشيم، ما اگر رجعت ه يم در حاشيه هسايم إن

شه د، دهها باها باشه د، داوهها باشه د، سهليمانها باش د، ابوذرها باش د، دانيا سلمان

آید و به ولیّ امهر اقاهدا ها باش د. عيسی از آسمان به زمين میها باش د، عيسیموسی

 ،گهرددر ولهیّ امهر بشهکي  میید باش د. این دولهت ج هانی ههه بوسهها باه د اینمی

 انبياء است. ه ه طور هه خود او مامع جميع انبياء است، او نمای دهمان

ده هد و خهود را يهه میخهدا بکه دیوار خانهدر روایت داریم وقای هه حضرد به  

شه وند، بههه ایهن وسههای  احايهاج ندارنههد. صههدای ایشهان را همههه می، ه  هدطهی میمعر
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يْثٍ طَ َها أَنَها ذَا آدَ ُ»د:  طرمایمی یکهی یکهی ذههر  1«أَلَا وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَْ ظ رَ إِلَ  آدَ َ وَ شهَ

 .«مَنْ أَرَادَ أَنْ یَْ ظ رَ إِلَ  مُحَمَّدٍ ... طَ َا أَنَها ذَا مُحَمَّهدٌ أَلَا وَ»طرمای د. انبياء اولوالعز  با می

 .استهمه 

 گو ونال بي أنااز غيب برآ    وجه هوای مظ ر ذوالاال  

ها را ههه هفهار در طهو  بهاری  نقشههه دعواد در این طهرد جمهع اسهت، همهبما  

وَ   الَّذْ أَرْسَ َ رَسُولَهُ بِاْل ُد هُوَ»رسالد نقش بر آب هردند، ایشان باید نقشه بدهد. 

إلهی آخهر.  2«هِبِاللَّهِ شَ يدًا مُحَمّدٌ رَسهو   اللَّه دینِ اْلحَقِّ لِيُْظ ِرَهُ عَلَ  الدِّینِ ك لِّهِ وَ كَف 

«. يُْظ ِهرَهُل»ِ ابفهاق اطاهاد؟. «رَهُ عَلَ  الدِّینِ ك لِّههِوَ دینِ اْلحَقِّ لِيُْظ ِ أَرْسَ َ رَسُولَهُ بِاْل ُد »

ج ان بکليهق  ه بر  یتطاعاد، محور ه اهلل بر طاعةه ادیان، غلب ه اسال  بر ه غلب

بيفاد، زمهان  ابفاقنگذاشا د هه این  اهللرسو فاق نيفااد. زمان خود در هيچ زمانی اب

فاق بيفاد، باه ون نشده است. یک زمانی باید ابنگذاشا د این بيشار هم  اميرالممم ين

او بهر بمها  ج هان بکليهق غلبهه ه هد.  هسهقدت مو، س ، قرآن ااهللرسو دین  بياید هه

 ی در عالم دنيا بيفاد، عالم برزخ هه جای بکليق نيست. ابفاقحامًا باید چ ين 

 دقهتآیاد بر این محهور بایهد يه محوری هه بقه آیابی هه در این جریان است، آی

وَعَهدَ اللَّههُ الَّهذینَ آمَ  هوا »اسهت.  نهوره آیه -شودمی دقتگرچه هر هدا  مساقالً -شود 

شود خدا وعده داده است، واعد خدا است. می« وَعَدَ اللَّهُ» 3،«مِْ ك مْ وَ عَمِل وا الصَّالِحادِ

روی عاز است، یا ج   است یا از ق یا شود، بخلق ه د؟ نمیخود بخله خدا از وعد

به ب ارین هسان بهرای  خود ب ارین وعده را هبخ  است. خداوند روی رحمت رحيمي

وعده میلث است. ب ارین وعده برای ب ارین هسهان، ه ب ارین جریان داده است. ه دس

 َها دَوْلَا ». برای ب ارین جریان است، اسافاده خواهيم هرد هه ایهن دولهت آخهرین اسهت

رای مهها آن بههه دنبالهه« دَوْلَا  َهها آخِههرُ الههد وَ »دارد هههه  اد ماضههاطرهروایهه 4«آخِههرُ الههد وَ 

یَبْهقَ أَهْه   بَيْهتٍ لَ ُهمْ  نْوَ لَ» هاساحال« دَوْلَاَ َا آخِرُ الد وَ ِ وَ لَمْ یَبْقَ»ه  ده است ناراحت

دولهت بهه مها «. هَمُلَهاءِ  َا مِیه َوُلِّي َا لَعَهدَْل أَحَدٌ وَ إِنَّا لَوْ یَق و َ حَاَّی لَاقَبْلَ َا  وُلُّوادَوْلَةٌ إِلَّا 

مها بيایهد بمها  عهالم را پهر  دسهتهردیم اگر در دولت بود، خيا  می ها نيفاادهآخوند

خدا نک د هه بدبر شود. ابهزار خهراب اسهت، اصه   طور نيست،معلو  شد اینه يم، می
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 حَاَّهی لَها»ابزار خهراب اسهت، درسهت و نادرسهت دارد.  ،هار، آقای خمي ی درست بود

 گویيد. دروغ می «هَمُلَاءِ  َا مِی َوُلِّي َا لَعَدَْل أَحَدٌ وَ إِنَّا لَوْ یَق و َ

« ه همْ» :سهه احامها  دارد؟ چه هسهانی هسها د« ك مْ» «وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَ  وا مِْ ك مْ»

و قبه  و بعهد درجهابی  اهللرسهو ( چهون مهمم ين زمهان ص) اهللرسهو ممم ين زمان 

آن مورد بحث نيست. ایمان است، عملی چ دان در هار نيست، « آمَنَ»ها دارند. بعضی

الِحادِ»آن هم مورد بحث نيست. « آمَنَ وَ عَمِ َ صالِحًا»ها بعضی « آمَ  وا وَ عَمِل وا الصهَّ

معام داریهد « عَمِل وا الصَّالِحادِ» :بار ذهر شده است 65قرآن شریق  ه این بعبير در 

شهده جها ذههر  23در « ًاصهالِح»قرآن شهریق شهده اسهت  ه بار در  56مراجعه ه يد، 

الِحادِالَّذینَ آمَ  وا »، این «عَمِل وا الصَّالِحادِ»است.  ایمهان و در ه در قله« وَ عَمِل وا الصهَّ

 چه هسی باشد. « مِْ ك مْ»اعما  صال  هسا د. حال این را حساب ه يد با ببي م ه قل

دو  ایمان و عم  صال  ه ولی عملی در هار نباشد. مرحل ،ایمان است او ه مرحل

الَّهذینَ آمَ  هوا وَ »ولکهن  ،این هه  نيسهت 1«مَنْ بابَ وَ آمَنَ وَ عَمِ َ صالِحًا»لی هسا د و

بما  صهالحابی ههه بها ایمهان م اسهب اسهت، مطلهق « الصَّالِحادِ»، «عَمِل وا الصَّالِحادِ

ایمان نيست، ایمان مطلق است. چون مطلق ایمان دو بُعهد خهراب دارد، دو بُعهد غيهر 

 ،بُعد دو  ایمان است ایمان است، عملی در هار نيست. او هام  هام  دارد. بُعد غير 

هه بمها  صهالحاد اسهت. « الصَّالِحادِ»، «عَمِل وا الصَّالِحادِ» ،در هار است، نهمّا  عم ٌ

الِحادِ» امههااگههر بعههض صههالحاد اسههت بهها بعههض ایمههان اسههت هههم یهها زیههاد.  ، «الصههَّ

ا» الِحادِ»درونههی، « لِحادِالصههَّ الِحادِ»رونههی، ب« الصههَّ از ططههرد خههوب  .ططههری« الصههَّ

اسافاده هرده است، هااب ططرد را درست بهاز ههرده اسهت، هاهاب ططهرد را درسهت 

 مطالعه هرده است.

عهد صهالحاد در بَ 2«طَطَرَ ال َّاسَ عَلَيْ ها طَأَقِمْ وَجْ َكَ لِلدِّینِ حَ يفًا طِْطرَدَ اللَّهِ الَّا »

مراح  صدر و قلب و طماد را طی هرده است، بُعد عقلی درست بعق  هرده است، بعد 

ه ههد. اگههر ه ههد وقههت را بلههق نمیبعههد صههالحاد علمههی، علههم بي ههوده را بعلّههم نمی

مطالب دیگر چهه چيهزی  ،هه علم دین هااب و س ّت است بخواندخواهد علم دین می

ی، صهالحاد بفکرخورد. صالحاد علمی، صالحاد است؟ اگر مانع نباشد به درد نمی

ای هه لز  است اناها  یه، این صالحاد درونی و صالحاد برونی، اعما  طرديتدر ن
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دهد، واجباد را اناا  دهد، محرّماد را برک ه د. مممن در اعمها  درونهی و برونهی 

 عهد دروندر بُو خود او در درون و بهرون بایهد صهال  باشهد  او بُعد  :دو بُعدی است

وَ اْلمُمْمِ ههاد  بَعْضهه  ُمْ أَوْلِيههاءض بَعْههضٍ یَههْأمُرُونَ وَ اْلمُمْمِ  ههونَ »دیگههران را درسههت ه ههد. 

 نيست.   طقر خود 1«بِاْلمَعْرُوفِ وَ یَْ  َوْنَ عَنِ اْلمُْ كَرِ

* إِلَّا الَّذِینَ آمَ  وا وَ  * إِنَّ اْلإِْنسانَ لَفِ  خ سْرٍ وَ اْلعَْصرِ» «اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بِسْمِ»

 :دو بُعدی است 2«دِ وَ بَواصَوْا بِاْلحَقِّ وَ بَواصَوْا بِالصَّبْرِعَمِل وا الصَّالِحا

 ؛«آمَ  وا وَ عَمِل وا الصَّالِحادِ» :او بُعد 

 «. وَ بَواصَوْا بِاْلحَقِّ» :دو بُعد 

و بواصهی سهلبی،  .دو بواصی است، بواصی ایاابی بالحق، امهر بهه معهروف اسهت

د مممن طقهر ایمهان داشهاه باشهد، شهما طور نيست هه خون ی از م کر است. پس این

وَ عَمِل ههوا »دیگههران را هههم بههه راه ایمههان و راه عمهه  صههال  دعههود ه يههد. پههس بایههد 

ها مورد وار باشد، باید ابوذروار باشد. اینگوی د. باید سلمانها را میاین« الصَّالِحادِ

 وعده هسا د. 

 او ه چه هسانی هسا د؟ این هسانی ههه درجه« ك مْ« »وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَ  وا مِْ ك مْ»

خواهههد بگویههد، خههدا هههه بههه ایمههان بعههد از عصههمت هسهها د، معصههومين را هههه نمی

اسال  است. مها یهک اسهال   اوگوید، معصو  طوق ایمان است، نمی« آمَ  وا»معصومين 

لفظی داریم، بعد یک ایمان داریم و بعد یک اسال  قلبی داریم. در قرآن شریق لفهظ 

بهرای چهه هسهانی اسهت؟ بهرای  ،است و بعهد از ایمهان اسهت دو ه ال  هه در مرحلاس

ابراهيم « أَسْلَما»وقای ابراهيم و اسماعي   3«طَلَمَّا أَسْلَما وَ بَلَّهُ لِْلاَبينِ»معصومين است 

لَما»لفظهی نيسهت، ایمهان ههم نيسهت  هه اسال ِ« أَسْلَما»النبياء است هه شي  در « أَسهْ

بسهليم  ،مان بما  قلهب را گرطاهه اسهت و بمها  قلهب را ههه گرطاهه اسهتصوربی هه ای

چرا من پسر خود را بکشم، ایهن  ،آید هه خدایادر خيا  او هم نمی حایمحض است 

 ها نيست. حرف

مادون عصهمت ههه وحهی نيسهت، ه مادون. مرحله عصمت است، مرحله آن مرحل

 به خداونددو  است. ه رحلاین م ،رسالت نيست، نبود نيست، امامت معصومين نيست

 «.  الَّذینَ آمَ  وا وَ عَمِل وا الصَّالِحادِ»وعده داده است. « الصَّالِحين»دو  ه دسا
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چه هسانی هسا د؟ گفايم سهه احامها  وجهود « ك مْ»، «مِْ ك مْ»بحث هه ه این مرحل

د باشه د یها نباشه د ایهن وجهو يههاگر بق ،دارد، یک احاما  هه مسلّم است وجود دارد

شود نداشاه مخاطب بالفع  داشت یا نداشت؟ نمی« ه مْ»دارد. وقای این آیه ناز  شد 

است، « ه مْ»( هسا د. علی در ص) اهللرسو ممم ين زمان « ه مْ»باشد. مخاطب بالفع  

اهلل زمهان رسهو  او ه ها ممم ين درجهاست این« ه مْ»است، ابوذر در « ه مْ»سلمان در 

( است و زهرا اسهت و حسه ين اسهت، ع) اميرالممم ينها آن او ( هسا د هه طرد ص)

ه هها داد. و مرحلهعصهمت مطلقهه را بهه آن يتمعصومي ی هه خداوند بعدًا سِمَت طعل

اسهت و ههيچ  صددرصهدههه مسهلّم آن« ه همْ»هسا د این  او ه بعدی هه ممم ين درج

ه به این ممم ين درجه است. خدا اهللرسو زمان « ه مْ» ،بردید ندارد و هم و زیاد ندارد

وَعَههدَ اللَّهههُ الَّههذینَ آمَ  ههوا مِههْ ك مْ وَ عَمِل ههوا » :وعههده داده اسههت هههه اهللرسههو زمههان  او 

اَْخلِفَ َّ ُمْ طِهه  اْلههأَرْضِ الِحادِ لَيَسههْ ه نيسههت، مدی ههه نيسههت، خههدا مکههارض خههدا  1«الصههَّ

گویهد میخهدا آن، ه مها، باغچهه یع ی زمهين خانه ،من ارضبگویم ارض. اگر گوید می

دُنَّ  بَ   وَ قَضَيْ ا إِل » :اسراءه سوره در آی ای کههما  .ارض إِسْرائي َ طِه  اْلكِاهابِ لَا ْفسهِ

اهلل شاءإندر مرحله دو ، ما  ( استعج) األمرصاحباین مربوط به  2«طِ  اْلأَرْضِ مَرَّبَيْنِ

 هسايم.  او ه مرحلدر 

دُنَّ طِه  اْلهأَرْضِ إِسْرائي َ بَ   وَ قَضَيْ ا إِل » آقایهان در بفسهيرها « طِ  اْلكِاهابِ لَا ْفسهِ

را « اْلههأَرْضِ»زیههاد نوشهها د و طرمودنههد هههه ارض اسههرائي ، ارض طلسههطين، خههدا دارد 

ارض ی بگویهد؛ یع هی ارض طلسهطين، ب رانه« اْلهأَرْضِ»بگویهد ی گوید. اگر اسهرائيلمی

دُنَّ طِه  اْلهأَرْضِ »گویهد. میارض اطغهان. خهدا دارد ارض  بگویهد؛ یب ران، اطغهان لَا ْفسهِ

بَهْأسٍ  مَرَّبَيْنِ وَ لَاَعْل نَّ عُل وًّا كَبيرًا * طَإِذا جاءَ وَعْدُ أ ولهُما بَعَْی ا عَلَيْك مْ عِبهادًا لَ ها أ وله 

لَهيْ ِمْ وَ شَدیدٍ طَااسُوا خِهال َ الهدِّیارِ وَ كهانَ وَعْهدًا مَْفعُهولً * ا همَّ رَدَدْنها لَك همُ اْلكَهرََُّ عَ

ك مْ وَ إِنْ  ْ ا مْ لِأَْنف سهِ ْ ا مْ أَحْسهَ أَمْدَدْناك مْ بِأَمْوا ٍ وَ بَ ينَ وَ جَعَْل اك مْ أَْكیَرَ نَفيرًا * إِنْ أَحْسهَ

 َ أَسَْأب مْ طَلَ ا طَإِذا جاءَ وَعْدُ اْلآخِرَُِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَك مْ وَ لِيَدْخ ل وا اْلمَسْاِدَ كَما دَخَل هوهُ أَوَّ

سا  روی این آیه طکر ههرد  ههه بهاز ههم ههم  پانزدهمن  3«مَرٍَُّ وَ لِيُاَبِّرُوا ما عَلَوْا بَْابيرًا

ههم و اهلل مهن اصهحاب » :اانیه در مرحل ،«ه  قمأو اهلل من هم » :اولیه است. مرحل
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وارد نشهدیم  او ه شهویم، مرببهدو مرببهه در مسادالقصهی وارد می. «(عهجالم دی )

 طساد عالمی است. این بحث بعد خواهد آمد.البعد  ،است او  هچون مربب

 ؛نيسهت« مَرَّبَيْنِ»المقدس را گرطا د، آن جزء ها هردند و بيتدر ج گی هه مسلمان

مهوقعی اسهت ههه  اسرائي ب یاز  شمو ج اناطساد « لَا ْفسِدُنَّ طِ  اْلأَرْضِ مَرَّبَيْنِ»چون 

هههم اآلطاق و آواره بودنههد هههه خههود را ذاذشهه ای کهههدولاههی بشههکي  ده ههد، قبهه  از 

 حفظ ه  د.  بوانسا دنمی

الِحادِ »، «اْلههأَرْضِ»جهها ببي يههد در این وَعَههدَ اللَّهههُ الَّههذینَ آمَ  ههوا مِههْ ك مْ وَ عَمِل ههوا الصههَّ

در ایهن زمهين آیها  زمهين،ه ایهن ههرارض بکليهق.  هه یع ی « لَيَسْاَْخلِفَ َّ ُمْ طِ  اْلأَرْضِ

( ه هوز زنهده ص) اهللرسهو مخهاطبين در زمهان « عَمِل وا الصَّالِحادِ» او  ممم ين براز

ه يهد یکهی از ایهن چ هار وعهده بهرای خيا  میآیا  اساخالف طی األرض،هسا د؟ نه. 

 يهمکه است، در آی يهمکه است، قب  از آن آی يهنمده ها حاص  شد؟ نه. این آیه، آیآن

ه هميشهه هاهک خهوردن و هشهاه شهدن و ههه در مکه يههمکه اشاره هرده است. در آیه

طالهب رطهان و در آخهر هاهرد ههردن بهود، ناراحت شدن و طهرار ههردن و شهعب ابی

 1«أَمَّنْ یُايبُ اْلمُْضطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَْكشِقُ الس وءَ وَ یَاْعَل ك مْ خ لَفهاءَ اْلهأَرْضِ»طرمای د: می

دن نهان و آب ندارنهد، خهور حهقنفهس هشهيدن ندارنهد،  حهقه مکهاین هسانی هه در 

ها آب دههد. هسی حق ندارد به این ،طالب باید در زندان باشددر شعب ابی اهللرسو 

ها آنه هم ؟«أَمَّنْ یُايبُ اْلمُْضطَرَّ»است هه  العالمينربجز وحی  ؟این جز وحی است

« خ لَفهاءَ اْلهأَرْضِ»، «ضِإِذا دَعاهُ وَ یَْكشِقُ الس وءَ وَ یَاْعَل ك همْ خ لَفهاءَ اْلهأَرْ»مضطر بودند 

ها باشد، سلطه دست هسانی هه به گ اه ایمان مضطر هسا د، به یع ی سلطه دست آن

عم  صالحاد هام  واقهع  ایمان وه رگها در جان مضطرب هسا د. چون اینگ اه ایم

ه  د، هاهو  ها حمله میها و دیگران به اینها، ابول بهسا د، ابوج   شدند مضطر

ه زنهده بمان هد و زنهده مکههها باوان هد در ه  د. اميدی نبود ههه اینمی یتاذ ه  د،می

 هارد ه  د. 

وَ یَاْعَل ك مْ خ لَفاءَ اْلأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ » دارد: جاشود، در آنبر مینور روشنه این در آی

الِحادِوَ عَمِل ه وَعَهدَ اللَّههُ الَّهذینَ آمَ  هوا مِهْ ك مْ» :نهوره آن وقت در آی« اللَّهِ  اولً. «وا الصهَّ

اَْخلِفَ َّ ُمْ طِه  »بأهيد است.  نون بأهيد اقليهبأهيد،  « َ»، «لَيَسْاَْخلِفَ َّ ُمْ طِ  اْلأَرْضِ» لَيَسهْ

                                                           

 .62نمل، آیه . 1
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در زمان  حای ابفاقها بده، این به این شمو ج انه خالطت و سلطه و سيطر« اْلأَرْضِ

 ارض.  ه «   اْلأَرْضِطِ» شمو ج ان هم نيفااد!در مدی ه بزرگوار پيغمبر 

بمکين دین، گاه دین با بمکهين اسهت و «. لَ ُمْ وَ لَيُمَكِّ َنَّ لَ ُمْ دی َ ُمُ الَّذِْ ارْبَض »

بواند باشهد، بمها  ادیهان گاه بدون بمکين است. بمکين در بُعد شایساگی اداره هه می

رد، دیهن طهوری ولکن بمکين یع ی در اجاماع جا بگيه ،ال ی شایساگی اداره را دارند

قهدر قهوی دیهن آنه در اجاماع جا بگيرد هه هيچ جایی از برای لدی هی نباشهد. سهلط

در حاشهيه بهرای لدی هی و  حاهیقدر نيروم هد باشهد ههه جهایی در مهان و باشد و آن

وَ لَيُمَكِّه َنَّ لَ ُهمْ دیه َ ُمُ »فاق اطااده اسهت؟ نماند. باه ون، چه زمانی این اب گریلابالی

 «.لَ ُمْ ْ ارْبَض الَّذِ

آمَ  ههوا وَ عَمِل ههوا »خههوطی هههه مههمم ين « وَ لَيُبَههدِّلَ َّ ُمْ مِههنْ بَعْههدِ خَههوْطِ ِمْ أَمْ ههًا» :و سهه

رونهد و باطه  را بهرک ق میبهه طهرف حه ههه اسهت ایهنخوف از  ،دارند« الصَّالِحادِ

جهود ، ایهن خهوف ه هوز وه  هداهلل زندگی میبا هااب ههاست  این، خوف از ه  دمی

اهلل اصهو  گهویيم، بها هاهاباهلل طقهه میگ اه بهزر  مها ایهن اسهت ههه بها هاهابدارد. 

ه بهرین حهوز، در ميهان بزر زن دمیب مت  مدا است هه  هاگویيم. گ اه بزر  اینمی

اهلل محشور هسهايم و  م هسايم. چرا؟ گ اه بزر  این است هه ما با هااباسال  ما ما

اهلل قها  :گوی هدگهویيم، دارنهد می میاهلله يم، داریهم قها مهیاهلل ههار داریم با هاهاب

 بي وده است. 

ایهن چ هار وعهده « شَيْئًا ل یُْشرِك ونَ ب  وَ لَيُبَدِّلَ َّ ُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْطِ ِمْ أَمْ ًا یَعْبُدُونَ  »

 ولهی آنچهه مسهلّم ،مسلّم است، زیاد خواهد شد هه مسلّمِ او است. پس این احاما  

هایی هه زمان آن« وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَ  وا مِْ ك مْ»ن است این است هه: مسلّم و قدر مايق

الَّهذینَ آمَ  هوا وَ » او در مدی هه آن بهراز  -مهدنی اسهته آی- در مدی ه بودند اهللرسو 

ن ولهو معصهو  نيسها د و بهالبری ،بلو عصمت هسا دها بالیهه این« عَمِل وا الصَّالِحادِ

ها وعده داده است. این وعده چه مراح  ایمان و عم  صال  را دارند، خداوند به این

پس شود؟ قبالً هه اناا  نشد، با زمانی هه زنده بودند هم اناا  نشد، زمانی اناا  می

اَْخلِفَ َّ ُمْ طِه  »باید بعدًا زنده شوند با اناا  شود. در هاا؟ در برزخ؟ در برزخ ههه  لَيَسهْ

ه  هد، در ه  هد، حکومهت پيهدا نمیها قدرد پيدا نمینيست، در برزخ هه این« ضِاْلأَرْ

جها ههه جهای نيسهت، آن« لَيُمَكِّه َنَّ لَ ُهمْ دیه َ ُمُ»برزخ هه بکليق نيست، در بهرزخ ههه 

 جا خوف نيست. اصالً آن« وَ لَيُبَدِّلَ َّ ُمْ»بکليق نيست. 
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ههر مسهلمانی ههه قهرآن را قبهو  اولی نهزد ه اولی است، پس این مرحله این مرحل

الَّهذینَ آمَ  هوا وَ عَمِل هوا »ه هد ههه خهدا وعهده داده اسهت بهه دارد، قدر مسهلّم اابهت می

اند هه اند، در زمان نزو  وحی قرآنی بودههه در زمان نزو  این آیه بوده« الصَّالِحادِ

 شهمو ج انه ار عهالی سهلطهها مقها  بسهيبهه آن« لَيَسْاَْخلِفَ َّ ُمْ طِ  اْلهأَرْضِ»در آی ده 

ها مُردند. پس یک وقت در همهين ارض آنه فاق نيفااده است و همخواهد داد. این اب

 پيدا ه  د. این یک بُعد بود. اساخالفها بکليق خواهد آمد هه این

علهی  ،اسهت« ذینَ آمَ  هواالَّه»طور نيست هه خطاباد قرآن هه بهه مگر اینبُعد دو : 

یا أَی  َا الَّذینَ آمَ  وا إِذا ق مْها مْ » ة استالحقيقي قضایالی وجه الق است، عراغساوجه اإل

وضهو نمهاز بی مها بایهدبودنهد،  ن زمهانههه آ ههاییهمان یع هی 1«إِلَ  الصَّالُِ طَاْغسِل وا

ههه نيسهت، علهی  يهو خارج يهشخصال ضایاهای قرآنی علی وجه الق؟ خطاببخوانيم

ی باشهد، میه  صهبهه اطهراد خا خهاصّ هههی طاباباست. مگر خ ةيحقيقال القضایاوجه 

ل یَحِه ُّ لَهكَ ال ِّسهاءض مِهنْ بَعْهدُ وَ ل أَنْ بَبَهدَّ َ بِ ِهنَّ مِهنْ »است:  اهللرسو خطابی هه به 

« الَّهذینَ آمَ  هوا»اگر مطلهب  امای است. صاین مطلب خا 2«حُسْ   ُنَّ أَعْاَبَكَ لَوْ وَ أَْزواجٍ

ب است و خطاب، خطاب بر مب های ایمهان اسهت، طبعهًا است هه بر محور ایمان خطا

الَّهذینَ آمَ  هوا وَ »ممم ين با مراحلی هه دارند خواهد شد. پس احاما  دو :  ه شام  

از زمان نزو  قرآن با وقای هه این جریان در همهين عهالم بکليهق « عَمِل وا الصَّالِحادِ

 .بيفاد ابفاق

ه د. اگر آیاد  يم، این مطلب را بأیيد میبالبر است. به آیاد قبلی مراجعه ه و س

ها طقهر مسهلمان« ك همْ»چه هسانی هسها د؟ « ك مْ»، «الَّذینَ آمَ  وا مِْ ك مْ»باز  ،قبلی نبود

اِدٍ یا بَ  »گوید. هسا د؟ خدا دارد سخن می طقهر  3«آدَ َ خ ذ وا زی َاَك مْ عِْ هدَ ك ه ِّ مَسهْ

ن است، به آد  اسهت، آن خطهابی ههه در ها هسا د؟ وقای هه خطاب به انسامسلمان

ه صهاگر خطابی هه در اخاصاص شریعت خا الباه ،ای نيستهصاخاصاص شریعت خا

 ایهصهخطابی هه در اخاصاص یک شهریعت خا امااست مربوط به آن شریعت است، 

 کلهقههایی ههه مجهن و غيهر، آن ،هاين را شام  است، نه ب  ا انسانکلفم ه  ،نيست

 احاما  سو  هه این هم درست است. ،اجدر این .هسا د

                                                           

 . 6مائده، آیه . 1
 .52احزاب، آیه . 2
 .31. اعراف، آیه 3
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اری  ممم ين ب ه  ،ةالحقيقي یاعلی وجه القضا «ه م»« مْوَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَ  وا مِْ ك »

 هه خواه هد ه هور بفرمای هد امهر می ن بها وقاهی ههه ولهیّاز زمان آد  با خابم ال بيي

ایهن وعهده بهرای  ،نهدهسا د و اعما  صال  دار او ه ممم ين باری  هه در ایمان درج

و سياسی ههه قوای روحانی  ه ها است. مطلب همين است. چرا؟ چون طرماندهی آن

( وجهود دارد. عج( است، بدون شک در ولیّ امر )ع) ائمهن و جامع ماامع جميع نبيي

ابهزار او ههم بایهد  ،طور ههه خهود او جهامع اسهتطور باشد، همانابزار هم باید همين

هه خود او آد  است، نهو  اسهت، موسهی اسهت، عيسهی اسهت،  طورجامع باشد، همان

هها اسهت، اینه محمد است، علی است، طاطمه است، حسن اسهت، حسهين اسهت، همه

ههها اسههت، ابههزار او هههم بایههد بمهها  هسههانی هههه در طههو  بههاری  دارای اینه وارث همهه

ایمهان و اعمها  صهال  هسها د باشه د، چهرا؟ چهون ایهن دولهت  عليایه مقاماد درج

القيامة است، دولای است هه در این دولت بما  دولای است هه قرب یو  شمو نج ا

ب  ها باشهد؟  األمرصاحبای؟ طقر خود ه د. به چه وسيلهق پيدا میحقاهداف انبياء ب

بوانست در ایهران انقهالب اسهالمی خواهد. خمي ی به ب  ایی نمیشود، همک مینمی

ها درسهت بهود، ابزارهها هها  بهود، بعضهی از یخواهد. بعضبه وجود بياورد، ابزار می

اهلل درست خواهد شد. اگر آقهای خمي هی خهاک شاءإن ،نادرست بود هاابزار از بعضی

 ه د.هم حساب شود اطاخار می األمرصاحبهفش 

است و اصهالً هسهری « ونأنا ال ّبي»قوا  ه ولیّ امر هه از نظر بُعد اصلی طرماندهی 

اسهت، ایهن حکومهت ههم ههه  ةیدالس ة المحمباست و حاهم  ندارد، و حاهم بالقرآن

 :خواهد. ابزار چ د گونه استمیاست ابزار  شمو ج انحکومت 

ج ان  ه اساانداری در  313هه عرض هردیم،  1«اْلأَْلوِیَةِ أَْصحَابُ هُمْ»نفر  313 -1

 بکليق بشکي  خواهد شد. 

زیهر پهرچم  2«عَشَرَُ  آلَافِ رَجُ ٍ خَرَجَ بِإِْذنِ اللَّههِطَإِذَا كَمَ َ لَهُ اْلعَْقدُ وَ هُوَ »يش جِ -2

اسهت، بعهداد م هم  او ه چ   مرد ج گی درجهه ها به اندازاست، قلب هر هدا  از آن

 نيست. 

ه  د. شاید آقایان ها با اما  زمان ج گ نمیه د، خيلیاما  زمان زیاد ج گ نمی

محهاربين بها ولهیّ امهر بلهد اروپهایی و ز ااصالً یک نفر  :ماحيّر شوند، در روایای دارد

                                                           

 .320، ص 19 ج، األنوار بحار. 1
 .449، ص 2. اإلحتجاج )للطبرسی(، ج 2
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ه، اه  مدی هه، اهه  بصهره، اهه  دميسهان، اهه  مکآمریکایی نيست. اه  هوطه، اه  

هها ها قهدربی ندارنهد. چهرا آنها ج گ ه  د. ولی اینزوراء هسا د، وای بر ما اگر این

 ه چيز مخلوط شهده،هم و ما هه مراح  را طی هردیم 1«ط ل وعَ الشَّمْسِ مِنْ مَْغرِبِ َا»نه؟ 

، در هفهر يتهسانی هه در هفهر مسهيح اما. خدای ناهرده سخت است هه زیر بار برویم

هها قدر مظالم طرطي ی در اجاماع آنآن ،اند، در هفر الحاد، در هفر شرک بودهیتی ود

 یهها در اناظهار یهک نهور ناهابشهوند و بمها  آنزیاد خواهد شد هه همه عاصهی می

اهلل ما هم زود بسليم خهواهيم شهد. شاءشوند، إنها زود بسليم مینخواه د بود، لذا آ

نفر باید ب ارین اطراد در طو  باری  بکليق باش د. ده هزار نفر بایهد ب اهرین  313این 

 شااعان رزم ده در طو  باری  بکليق باش د.

و ده نفهر  313قر ط« مَنْ محَضَ اْلإِیمَانَ مَحْضًا» 2،«ضَ اْلإِیمَانَ مَحْضًاحَمَنْ مَ» -3

باری  رسالد، با رسالت اخيره، با زمان ه ور  او نيسا د، بما  ممم ين براز  هزار نفر

وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَ  وا مِْ ك مْ وَ عَمِل وا »است.  سو ولیّ امر باید ه ور ه  د، این احاما  

 3.«الصَّالِحادِ

ًا آیهابی اسهت ههه مها از سراسهر بعدی، شما به قرآن مراجعه بفرمایيد دقيقهه مرحل

الَّهذینَ »ه يم. خداوند یک اخاصاصهابی بهه بيان می« عَمِل وا الصَّالِحادِ»ه گان56آیاد 

 شهمو ج انداده است، این اخاصاصاد در ابزار حکومت « آمَ  وا وَ عَمِل وا الصَّالِحادِ

الَّذینَ آمَ  وا »ی آن باید باش د. از جمله ملحقابی این آیاد دارند هه ابادا األمرصاحب

ههم هسها د، اهیریهت بها دیگهران « وَ قَلي ٌ ما هُمْ»از جمله  .است« وَ عَمِل وا الصَّالِحادِ

هم است، اهیریت بها دیگهران « الَّذینَ آمَ  وا وَ عَمِل وا الصَّالِحادِ»است. در گروه ممم ين 

یاد هه داریم بهه ع هوان آه ابادای هم« وَ قَلي ٌ ما هُم»: .24ه آی )ص(، 38ه است، سور

« ل وا صهالِحًامِعَ»است، «  عَمِل وا الصَّالِحادِالَّذینَ آمَ  وا وَ»دهيم، های آن ع وان میذی 

 است. « عَمِل وا الصَّالِحادِ»نيست، 

هاها؟ « طَيُهوَطِّي ِمْ أ جُهورَهُمْ. »57ه عمران، آیهآ ه سور« طَيُوَطِّي ِمْ أ جُورَهُمْ» :از جمله

اجور برای همهه نيسهت؟ مگهر در عهالم بهرزخ  هيزخ دارد؟ مگر در بررزخ بوطدر بر مگر

طَيُهوَطِّي ِمْ »اسهت. « یُهوَطِّي ِمْ»جها نيسهت؟ این« یُهوَطِّي ِمْ أ جُهورَهُمْ»برای مهمم ين ماوسهر 

البرزخ یهو  دو الدنيا است، بُعهد یو  او بُعد  :دارای سه بُعد است يهاین بوط« مْأ جُورَهُ
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ه األجر این است هه این مهمم ين درجهيةو بوطالکبری است. القيامةیو  سو است، بُعد 

باری  هه در طو  باری  اسارد دیدند، هاک خوردنهد، طحهش شه يدند، نهاراحای  او 

ی هلهطور گهردد، نقشهه بههجریهان برمی« یُهوَطِّي ِمْ»دیدند، هارد دیدند، هشهاه شهدند 

ان جور، پادشاهان جور، رؤسای جم ور گردد و بما  آن سلطاد جور و طرماندهبرمی

جور هردند همهه ه هار ، اما انی هه ولو به ع وان ایمان آمدندجور، مدیرهای جور، هس

از  جها هسهانی ههه در درون و بهرون مملهواین« یُهوَطِّي ِمْ أ جُهورَهُمْ»گوید: روند. میمی

 .هسا د« لَيَسْاَْخلِفَ َّ ُمْ طِ  اْلأَرْضِ»ها ایمان هسا د، آن

مهمم ين يهه مگر حسن مآب برای بق« لَ ُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ ط وب »: 29ه رعد، آیه سور

ولی حسن مآب مطلق است. حسن مآب مطلق، مآب یع ی مرجع،  ،نيست؟ نسبی است

عَدَ اللَّهُ الَّذینَ وَ»( به حساب عجآخر امر در دار بکليق حسن مآب در دولت ولیّ امر )

اسهت « وَعَدَ اللَّهُ الَّهذینَ آمَ  هوا»به حساب  اما ، ا بود مطلق بود، اگر خود این ب «آمَ  وا

  محوری است.ه هه آی

إِنَّها ل » :30ه آیه )ه ق(، 18ه . بعد سور9ه ، آیءأسراه سور« أَنَّ لَ ُمْ أَجْرًا كَبيرًا» -4

إِنَّها »اسهت.  «الصَّالِحادِالَّذینَ آمَ  وا وَ عَمِل وا »ها بما  این« ن ضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَالً

نَ عَمَهالً طور خهوب و نيکهو بهر مب های هسهی ههه عمه  را بهه« ل ن ضيعُ أَجْرَ مَهنْ أَحْسهَ

ها و از بين رطهان ها و اضاعهیکی از ضياع«. ل ن ضيعُ»اهلل اناا  داد اهلل و شریعةارادُ

. اسهت طهانخهوردن و مهردن و از بهين رطهور هاهک اجرها این است هه در دنيا همين

 وَ مَنْ»دهد با حکومت ه  د. طرماید، رجعت میمی ءحياإعدًا ها را بخدواند این ،نخير

ها همهه بایهد بيای هد ها و شهاههها و صهدّا ها و ابول بابوج   1«اْلك ْفرَ مَحْضًا حَضَمَ

قدر ها اینطور هه آنهمان ها رسيدگی شود.باید به حساب آن «مَحَضَ اْلك ْفرَ مَحْضًا»

 به گروه ایمان هلم هردند باید در همين عالم برگشت شود و برگردند.

« الدَّرَجاد  اْلعُل »این « طَأ ولئِكَ لَ ُمُ الدَّرَجاد  اْلعُل »: 75ه طه، آیه همچ ين سور 

الهدَّرَجاد  »ه ایهن ه دسه او برای ایمان اعلی و عم  صالحاد اعلی اسهت ههه ضهلع 

 الدنيا.عبارد است از یو « اْلعُل 

« لَ  دْخِلَ َّ ُمْ طِ  الصَّالِحينَ»: 9ه آی )ع کبود( 29ه سور« لَ  دْخِلَ َّ ُمْ طِ  الصَّالِحينَ» 

ها صال  نيسا د؟ ما در قرآن یهک اصهطال  صهالحين داریهم ههه چطور شد؟ مگر این

اعلی هسا د ههه ابهراهيم ه ها معصومين درجصالحين معصومين هسا د. بعضی وقت
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پس ایهن صهالحين ههه چهه  1.«عِبادِكَ الصَّالِحينَ بِرَحْمَاِكَ ط  أَدْخِْل  »: ده عرض می

در این ج ت شرهت دارنهد ههه معصهومين  ،اعلی و چه درجاد گوناگون دارنده درج

الَّهذینَ »خواههد ههرد ههه  شهمو ج ان  د. پس در یک زمانی معصومی حکومهتهسا

شما ابزار م دی خواهيد بهود. «. دْخِلَ َّ ُمْ طِ  الصَّالِحينَلَ  »، «آمَ  وا وَ عَمِل وا الصَّالِحادِ

ها هه مردند رجعت این رجعت باإلساعداد است، عرض هردیم هه خواهی نخواهی این

، مطلهب خواه د هرد و هسانی هه در آن زمهان خواه هد بهود و زنهدگی خواه هد ههرد

  دیگری است...
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