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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
هر قدر هم که این مطلب با عبارات گوناگون تکرار گردد، باز نيازمند هستيم. 

ای را گاه آیه :چند نوع است شودسات قرآن شریف میقدبرخوردهایی که با آیات م

خواهيم دهيم، یک مطلبی را در نظر داریم و میم مورد نظر قرار میبرای تفهيم و تفه

ای یک نظر اوسعی داریم بر آیه ، تحميل است. گاهکنيم فسيرتخود آیه را طبق نظر 

یه بر این آ ،کنيم. گاه معنای ضيّقی در نظر ما استتحميل می ،که معنای اوسع ندارد

کند گيریم که آیه نه اثبات میکنيم. گاه معنایی در نظر میکه ضيق ندارد، تحميل می

دنبال دليل  ،ها تحميل است. گاه مطلبی در نظر داریماینه کند، همنفی می و نه

دهيم که آیه را به داللت آوریم، خيلی شده ای را مورد نظر قرار میگردیم، آیهمی

طوری که امکان طرف است آیه را به طرف و آن طرف، هر  اینای را با اصرار، آیه

کند  العالمينربداللت آوردن. کأنّه آیه داللت ندارد یا آیه در داللت خود بر مراد 

  خواهد آیه را به داللت آورد. این دو گناه است.است، می

 :گناه دوم .ای که داللت بر این رأی نداردتحميل رأی است بر آیه اولگناه 

خواهيد آیه را تزیين خواهيد آیه را به داللت بياورید؟ آیات داللت ندارد؟ میمی

بيانی و به ها از نظر فصاحت و بالغت و روشنکنيد؟ آیه زینت ندارد؟ باالترین زینت

شود، قرآن شریف است. پس به نمی ورجا بيان کردن که فوق آن و نه مانند آن تص

م آیه نص است یا ظاهر مستقر کنيشاهده میداللت آوردن یعنی چه؟ یا احيانًا م

شود که آیه از داللت بيفتد. آیه را به داللت یت میص در مطلب است، جدکالن
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از داللت انداختن، آیه را از نظر مناقض یا مضاد تحميل  یتآوردن، آیه را با جد

از  آیه آن توسعه را ندارد، تحميل کردن کردن، تحميل کردن از نظر توسعه، با اینکه

ها تفسير به رأی است. ما به آن ضيق داللی را ندارد، تمام اینآیه لحاظ تضييق که 

کنيم، حق نداریم به داللت بياوریم چون داللت دارد، ما آیات قرآن که برخورد می

 خود را باید به داللت بياوریم، ما باید خود را تفسير کنيم.

وی و ادبی و فقهی و فلسفی ما حجب و موانع را از پيش چشم عقل و معرفت لغ

ها را کنار ایم، این، آن اصطالحاتی را که برای خود ساختهغيرهو منطقی و عرفانی و 

سات نگاه کنيم. این سخن هم به شيعه قدبزنيم، با چشم و بصيرت صاف به آیات م

مدام از  ،گری به آیات نظر کندشود و هم به سنّی. شيعه به عنوان شيعیگفته می

. هر دو بياوردضد والیت بيرون  ،، سنّی به آیات نگاه کندبياوردیت بيرون آیات وال

مسلمان هستند و قرآن کتابی نيست که در داللت گنگ باشد، در داللت مجمل باشد. 

احتماالت با هم منسجم است طبعًا ه شود، اگر هماگر احتماالتی در آیاتی داده می

شود، ای در بعضی آیات داده میخالفهه و متاگر احتماالت متضاد امامراد است، 

جا باید سبر و تقسيم داللی کرد، باید دید که آیه به حق بر چه معنایی داللت این

آن احتمالی که بر مبنای لغت آیه و ادب آیه،  با رود ودارد. احتماالت دیگر کنار می

مطلب را  ،آیاتی که در قرآن است کلنظر به خود آیه و آیات قبل و بعد و نظر به 

 کنيم.حل می

( آیات و روایاتی داریم، عجدر باب رجعت گروهی از اموات در دولت ولیّ امر )

اصل و  اماروایت است، از طریق شيعه و سنّی، از طریق شيعه بيشتر.  ششصدحدود 

در قرآن شریف  ،مؤمنين تاریخ است کلداللی نسبت به این بشارتی که نسبت به ه پای

عد وسط هم آیاتی بر این عد به طور خيلی روشن و در بُدر دو بُر ذکر شده است. کرم

گری طور نيست که چون من و ما شيعه هستيم با نظر شيعهاین امامطلب داللت دارد. 

به آیات بنگریم، مطلبی را که آیات داللت ندارد، نه نصًا، نه ظاهرًا، نه اطالقًا، نه 

باید با  و هر چه باشيم، هر که باشيمعمومًا، به آیات تحميل کنيم، این غلط است. 

ابعاد ظاهری و باطنی، معرفتی، به آیات  کلنظر بسيار مستقيم، صراط مستقيم، در 

مان را به ه العالمينربما مقصود  ،بنگریم، با آن شرایطی که در آن شرط است

 یت داریم به دست بياوریم.کنيم و جدمقداری که دقت می

ریم که از این آیات بشارت به زمان مهدی موعود پنج رشته آیات دا ،ما چهار

و رجعت گروهی از  -که بحث ما است-تی از جمله رجعت اموات يا( و خصوصعج)
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جا مناسب است که  تقسيمی که قبالً عرض کردیم ایناوالًداللت دارد.  اموات

 اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»، نسبت به است فعالً نسبت به مؤمنين البتهالهاللين عرض کنيم. بين

بحث دوم است. رجعت گروهی از اموات که ایمان باهلل دارند دارای سه  1«مَحْضًا

ه مرحل فهميم:رسالتًا می سنتمرحله است، بر مبنای آنچه که از کتاب اصالتًا و از 

الخاص است، باالترین درجات رجعت است که مربوط به اوالی رجعت، رجعت اخص

انبياء و رسل الهی در طول تاریخ تکليف،  کلاست. انبياء  کلمرسلين و  کلرجعت 

کنند. این دولتی است که فرمانده شوند و رجعت می( زنده میعجدر دولت ولیّ امر )

قوای معنوی و معرفتی و رسالتی است و تشکيل دولت  کله قوای آن، فرماند کل

بزار بالفعل ا ،طور که محور بهترین اصالت را دارددهد. همانتکليف می شمولِجهان

امام زمان وفات فرمودند، باید  اینکهبعد از  القيامة آن و ابزار بعدی آن الی یوم

 اولی است.ه ها و تکليف باشد. این مرحلبهترین ابزار در طول تاریخ رسالت

العزم یا از غير در زمان هر رسول یا نبی، از اولو دوم هستند،ه دوم طبقه مرحل

 تلوکه در هر زمانی بوده است کسانی که تالی و هر نبیالعزم باشد، هر رسول واول

ایمان و عمل صالحات باالترین مقام را دارند، برحسب ه عصمت هستند و در درج

که دیروز عرض کردم ایمان  2،«وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ » :آیات

و  «عَمِلُوا الصَّالِحاتِ »نيست، « صَالِحًا واعَمِل»الحات هم کامل، کامل، عمل الص

 های دیگر. این رجعت خاص است.وعده

رجعت اولی و رجعت ثانيه رجعت باالستعداد است، خواهی نخواهی این رجعت 

مثالً یک پيغمبری نخواهد، یک مؤمن درجه اوّلی نخواهد،  اینکهوجود دارد. صحبت 

، بر فرض محال «لَو» کنيم.عرض میشود، بر فرض داریم چنين چيزی نمی البته

برای همه  یوم القيامة الکبریدارد. کما اینکه  يتشود، این حتمنخواهد این نمی

دارد، حيات در عالم دنيا برای کسانی که خدا  يتدارد، موت برای همه حتم يتحتم

عالم  کلعدلِ کاملِ شاملِ  شمولجهاندارد، برای تشکيل دولت  يتاراده دارد حتم

طوری که اصل بهترین دُعات الی اهلل رجعت کنند. همان کليف را، الزم است تکل

آخرین، فرماندهان، مدرسان،  همچنين ابزار، فرماندهان این دولتِ ،اصل است
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عالم تکليف جمع  کلکسانی که ابزار این دولت آخرین هستند، باید از  کلمعاونان، 

 اولی که انبياء هستند.ه شوند. این مرحل

سوم که ه تاریخ. مرحل کلاز مؤمنين  1،«اْلإِیمَانَ مَحْضًا مَحَضَ مَنْ » :دوم همرحل

ه استدعاء عت باالستدعاء است. در مواقع خاصخواهيم باشيم که رجاهلل ما میشاءإن

تبلور بيشتر  :دگار عالم دو عنایت استمراری به ما بفرماید، یک عنایترکنيم که پرو

ه ایمان و معرفت و عمل صالح بيشتر شود. اگر به درج ایمان، تبلور بيشتر معرفت،

رجعت باالستدعاء  ،رسيم که بعد از انبياء رجعت باالستعداد داشته باشيمنمی عليا

أَمَّنْ یُجيبُ اْلمُْضطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَْكشِفُ السُّوءَ وَ یَجْعَلُكُمْ »داشته باشيم، استدعاء کنيم. 

دوم ه و دست اوله هستند. دست اوله ها در دستها است، آنی آنبرا 2،«خُلَفاءَ اْلأَرْضِ 

ان و استانداران دولت دوم فرمانداره انبياء، خلفاءاالرض و دست اوله هستند، دست

 (.ولیّ امر )عج

رجعت  اولاست رجعت عام است.  ءسوم که رجعت باالستدعاه مرحل اما

ت. این سه مرحله مربوط الخاص بود، بعد رجعت خاص بود، بعد رجعت عام اساخص

چهارم که فقط یک رجعت است، رجعت ه مرحل امابه راجعين مؤمنين است. 

 مَنْ » کنند.: بخواهند و نخواهند رجوع میباالستعداد است، رجعت باالستعداد یعنی

*  یَرْجِعُونَ ال أَنَّهُمْ  أَهْلَْكناها قَرْیَةٍ عَلى حَرام   وَ» .دارد یآیات«. اْلإِیمَانَ مَحْضًا مَحَضَ

 اْلحَقُّ  اْلوَعْدُ  اْقتَرَبَ  وَ *  یَْنسِلُونَ حَدَب   كُلِّ مِنْ  هُمْ  وَ  مَْأجُوجُ وَ  یَْأجُوجُ  فُتِحَتْ  إِذا حَتَّى

 البتهقبل از وعد الحق این رجعت است.  3«.كَفَرُوا الَّذینَ أَبْصارُ  شاخِصَة   هِيَ  فَإِذا

در دولت ولیّ امر « حَضَ اْلكُْفرَ مَحْضًامَ  مَنْ»کنيم. آیاتی راجع به رجعت بحث می

و دوم و سوم، بين االستدعاء و  اول( ما داریم و همچنين آیاتی در سه رجعت عج)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ »کنيم: محوری است که داریم بحث میه االستعداد. از جمله این آی

 «.آمَنُوا مِْنكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ 

الَّذینَ »و  «آمَنَ»دیروز سؤاالتی است، من عرض کردم که انبياء را  بحثه در دنبال

خواهد. چون ممکن است کسی اشکال کند که گویند، این توضيح مینمی« آمَنُوا

تر از مقام انبياء است، مقام انبياء مقام تسليم است، تسليم بعد از پایين« الَّذینَ آمَنُوا»
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ه پس این وعد ،شامل انبياء و رسل نشود« نُواالَّذینَ آمَ »کمال ایمان است. اگر 

 ،داده است« الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ »االرض که خداوند داده است به خالفة

که رجعت انبياء الخاص د. پس این آیه داللت بر رجعت اخصشوپس شامل رسل نمی

 نخواهد بود.  ،و مرسلين در طول تاریخ است

گویيم، چون اصالً بحث میرا تدالل شود به آیات دیگر، ما اگر همچنين اگر اسو 

اهلل. ما اگرها را عرض خواهيم نقل کنيم، بر محور کتابشود، ما از جایی نمینمی

شویم، در هر دو صورت تسليم دهيم، اگرنه تسليم میکنيم، از قرآن جواب میمی

عکس، جعت مربوط است به دیگر استدالل کند که این ره هستيم. اگر کسی به یک آی

الخاص که انبياء است، این دو حرف است. یک حرف این است مربوط است به اخص

یمان مقام انبياء را اصالً در برنگيرد، چون ا« الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»که 

ی ها فقط انبياء باشند. چرا؟ براحرف دوم این است که این تر از تسليم است.پایين

دو « إِنَّا» 1«.إِنَّا لَنَْنصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذینَ آمَنُوا فِي اْلحَياةِ الدُّْنيا وَ یَوْمَ یَقُومُ اْلأَْشهادُ » اینکه

إِنَّا لَنَْنصُرُ رُسُلَنا وَ »یک تأکيد، پنج تأکيد است. « رُسُلَنا»دو تأکيد، « لَنَْنصُرُ »تأکيد، 

 «.ْنيا وَ یَوْمَ یَقُومُ اْلأَْشهادُالَّذینَ آمَنُوا فِي اْلحَياةِ الدُّ

عد کدام است؟ این است که انبياء در بُ « فِي اْلحَياةِ الدُّْنيا»این نصرت  اولِ بُعد 

ه ق باشند، کوتاه نيایند، سست نشوند، خوب این وجود دارد. مرحلدعوت إلی اهلل موف

اتفاق دوم هنوز ه اند. مرحلادیان و مذاهبی است که انبياء آوردهه دوم ظهور و غلب

 لَهُمُ إِنَّهُمْ *  اْلمُرْسَلينَ لِعِبادِنَا كَلِمَتُنا سَبَقَْت لَقَدْ وَ »است. در قرآن  نيفتاده

اوّلی است که ه جواب: آی 2«اْلغالِبُونَ  لَهُمُ جُْندَنا إِنَّ وَ»، آیه این است: «اْلمَْنصُورُونَ

، فقط مرسلين که انبياء را هم به «اْلمُرْسَلينَ نَالِعِبادِ كَلِمَتُنا سَبَقَتْ  لَقَدْ  وَ » خواندم:

ه ، غلب«اْلغالِبُونَ  لَهُمُ  جُْندَنا إِنَّ وَ*  اْلمَْنصُورُونَ  لَهُمُ إِنَّهُمْ»گيرد. طریق اولی دربرمی

جند این است که کتک بخورد و کشته شود؟ ایمان او محفوظ است؟ بله آن هست، 

حتمًا در  ،است ظاهره بُعد دوم غلبه که غلب صبر کند تا جایی که کشته شود. ولکن

 اطالق یا ظهور اطالق است. جا مراد به نصاین

پس باید یک زمانی بياید که تمام رسل الهی حالت غلبه در دعوت و غلبه در 

جواب این است، که باز هم از آیات است؛  ،رسالت داشته باشند، اگر کسی اشکال کند
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هر دو هستند، « إِنَّا لَنَْنصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذینَ آمَنُوا» :ندمای که قبالً خواآیه اولجواب 

إِنَّا لَنَْنصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذینَ آمَنُوا فِي اْلحَياةِ الدُّْنيا وَ یَوْمَ یَقُومُ »نيست، « رُسُلَنا»فقط 

انبياء برای  اولدعوات انبياء است، ه عد بروز و غلبعد دوم که بُ، نصرت در بُ«اْلأَْشهادُ

ها، پس هر دو هستند. آنه در سای« وَ الَّذینَ آمَنُوا»است که رهبران هستند و بعدًا 

وَعَدَ »نور که مورد بحث محوری است ه سوره سؤال: اگر باز کسی بگوید در این آی

دليل بر « تَْخلِفَنَّهُمْلَيَسْ »، این «اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ 

هایی است که باید بشود، قلت و قلتنفقط انبياء هستند. إ« ینَ آمَنُواالَّذ»این است که 

صد باشد، دليل عليل دليل صددر ،خواهد دليل باشدب میاگر مطل اینکهبه حساب 

، یا شودنمی هابحث ایم؛ چون چندان ایناند و ما ندیدهکردهیا نباشد. اشکالی که 

عد احتمال کنند یا خواهند کرد یا احيانًا ممکن است بکنند، اشکاالتی که در بُمی

گوی تمام دهد. قرآن جوابق پيدا کنند باید گفت و قرآن جواب میممکن است تحق

الت بگذرد یا نگذرد یا بوده است یا خواهد بود یا هست اشکاالتی است که در مخي

 کنيم.قرآن بحث میر محور استدالل از بیا نيست. ما 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ » :طور بگوید کهکسی این

انبياء هستند، چون به سه « الَّذینَ آمَنُوا»دليل بر این است که مراد از « لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ 

فقط انبياء هستند، یا هر دو  فقط غير انبياء هستند، یا« الَّذینَ آمَنُوا»یا  :شکل است

انبياء هستند « الَّذینَ آمَنُوا» :گویيم هر دو هستند. کسی بگویدهستند، ما با دليل می

 دو جواب داریم:«.  فِي اْلأَرْضِ لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ»چون 

ت که نيست، خالفت در اهلل به معنای نبوةخالف« لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ فِي اْلأَرْضِ» -1

بحثی که خواهيم کرد ت استعمال شده، در مراحل دیگر هم استعمال شده، در نبو

 کنيم.عرض می

وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّْكرِ أَنَّ »دیگری است که ه جواب دوم آی -2

وَ ما أَرْسَْلناكَ إاِلَّ *  هذا لَباَلغًا لِقَوْم  عابِدینَ اْلأَرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ * إِنَّ في

ها همه این وعده 2«.عضًاالقرآن یفسّر بعضه ب»جواب این است.  1،«رَحْمَةً لِْلعالَمينَ

را، بعضی آیات هر یکی هستند. بعضی آیات این قسمت را، بعضی آیات آن قسمت 

، «وَ لَقَدْ» ؛«ورِلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُوَ »طور اطالق. طور عموم، بعضی بهدو را، بعضی به
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یَرِثُها عِبادِيَ »رض، کل ا ؛«فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّْكرِ أَنَّ اْلأَرْضَ»تأکيد، « قَد»الم تأکيد، 

فقط انبياء هستند؟ فقط انبياء صالح هستند؟ غير « عِبادِيَ الصَّالِحُونَ«. »الصَّالِحُونَ 

 «.عِبادِيَ الصَّالِحُونَ » :تراز بعد هستند و اولانبياء صالح نيستند؟ انبياء تراز 

کدام « هذا لَبَالغًا لِقَوْم  عابِدینَ * وَ ما أَرْسَْلناكَ إاِلَّ رَحْمَةً لِْلعالَمينَ  إِنَّ في»

ف باید کلعالمين؟ عالمين یعنی چه؟ یعنی عالمين بعد؟ خير. به تمام جهانيان م

 علياه درج :شودمی ی برسد، منتها این در سه بخش تقسيممحمدرحمت رسالت 

سوم ه که هر دو رجعت باالستعداد دارند، درج اوله درج بعد مؤمنينِه انبياء، درج

)ص( باید یک  محمدیهط که رجعت باالستدعاء دارند. رحمت رسالت مؤمنين متوس

ها اینه هم« وَ ما أَرْسَْلناكَ إاِلَّ رَحْمَةً لِْلعالَمينَ »زمانی بياید که شامل همه بشود. 

 دهم، به آیات مراجعه کنيد و مطالعه بفرمایيد.ث دارد، من دارم فهرست میبح

إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ » :کنيماالرض اشاره میباز به آیات وراثة

ص این ارض نه، ، خصو«لِلَّهِ»رض تکليف کل ا، «إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ » 1«.وَ اْلعاقِبَةُ لِْلمُتَّقينَ

إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ »فهميم. می فعالًفين هستند، آن مقداری که ما کلتمام جاهایی که م

االرض که خداوند وارث است، االرض است؟ یک وراثة، چند وراثة«یُورِثُها مَنْ یَشاءُ 

معلوم  اولعد ی نخواهد ماند. باطنی در بُ دیگر کس ،یعنی چه؟ یعنی همه خواهند مرد

عد دوم ظاهری هم چنين است. ولکن با صرف نظر از این وراثت ارضی که د، در بُبو

وراثت ارض برای عباد صالحين هم خواهد بود. یعنی چه؟  ،در اختصاص اهلل است

زمين در یک زمانی مملوک  ،شود؟ این هم باشدیعنی زمين مملوک صالحين می

جا صحبت این لوک شود.مم شود، پس باید یک زمانی بياید که زمينصالحين می

فرمایی و فرماندهی و ملک نيست، صحبت سيطره بر ارض است، سيطره و فرمان

 لِلَّهِ  اْلأَرْضَ إِنَّ » منازع الی اهلل در یک زمانی باید مربوط به اهل ایمان باشد.دعوت بال

ض که مؤمنين هم نه، وارثِ اره عباد نه، همه ، هم«عِبادِهِ  مِنْ  یَشاءُ  مَنْ  یُورِثُها

ها، از نشينها، شيخجمهورها، از شيخاز رئيسهای ارضی را از پادشاهان، سلطه

گيرد. کسانی که به ظلم دارای مقاماتی بودند و وزیرها می، نخستها، از وزراکلمدیر

 روند. ی از بين میکلبه طور  ،کردندبا قدرت آن مقامات ظلم می
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شود؟ ما هميشه قوم نگران بودند که چه می 1«لِقَوْمِهِ مُوسى قالَ » اعراف:ه سور

ای است یک وعده ،کنندفرعون و فرعونيان چنين می ،شویممی یتشویم، اذتحقير می

ای است که به لسان انبياء بوده و در کتب انبياء وجود ، این وعدهنه برای قوم موسی

اسْتَعينُوا  وْمِهِلِقَ مُوسى قالَ» فرماید:کلی میه جا به عنوان یک قاعددارد، این

ها پایان دارد. شدن یتها، اذها، ناراحت شدن، مأیوس نشوید. این کتک خوردن«    بِاللَّهِ

 «.عِبادِهِ  مِنْ یَشاءُ مَنْ  یُورِثُها لِلَّهِ اْلأَرْضَ إِنَّ»، چطور؟ «اْصبِرُوا وَ بِاللَّهِ اسْتَعينُوا»

فقط عباد اسرائيليين و ارض اسرائيل نيست، «     عِبادِهِ  مِنْ یَشاءُ مَنْ  یُورِثُها»عبارت 

چند «.        إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ اْلعاقِبَةُ لِْلمُتَّقينَ »بلکه 

ارض تکليف است نه این چيست؟ همين زندگی در «        اْلعاقِبَةُ لِْلمُتَّقينَ » .آیه داریم

صفت برای محذوف است، یعنی « اْلعاقِبَةُ»، عاقبت قيامت معلوم است. عاقبت قيامت

آخرین. این زندگی تکليف یک حالت آغازین  ، یعنی زندگی تکليفِ«الحَياةُ العاقِبَة»

کنيم و سطی دارد که ما در آن زندگی میدارد که از آغاز تکليف است و یک حالت وُ

و روایات زیاد بری حاصل خواهد شد. یک حالت آخرین دارد که بعد از آن قيامت ک

 کنيم.میمحوری استفاده  است، ما فعالً از آیات

زندگی خير در عالم  کل، یعنی «إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ اْلعاقِبَةُ »

ات تاریخ طغ کلدستگاه «. ْلمُتَّقينَ لِـ ا»ها، ها و نيروها و سلطهتتکليف با تمام قدر

ظالمان تاریخ  کلو  تاریخ گرانطغيان کلشود، یک زمانی خواهد آمد که برچيده می

نباشند که  عاع باشند، اگر همالشاند، اگر هم باشند باید تحتبودهبه هر قدرتی که 

«        اْلعاقِبَةُ لِْلمُتَّقينَ »جای بحث دارد. آیات معلوم است، تفصيل است و 

 ، یعنی:جاد است، از جمله همينولکن متعد ،هم باشد کافی استآیات یکی از این 

نور و آیات ه قينی که آی، آن مت، کدام متقين؟ نه هر متقی«       لِْلمُتَّقينَ الحَياةُ العاقِبَةُ »

وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ فِي » :کندمشابه بيان می

 نور. ه سور ،55ه آی« اْلأَرْض

ه آیاتی که حامل وعد کلکنيم و نظراتی به ایم و میما نظراتی به قبل و بعد کرده

تاریخ است، به رسل  کلقطعی و حتمی به ه ربانی است خواهيم کرد. این یک وعد

برای حضرت  حتیای که مجهول است، تاریخ در یک آینده اوله مؤمنين درج کل

شمول اسالمی ( مجهول است، در همين عالم تکليف، دولت جهانعج) االمرصاحب
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گردد و کارگزاران و فرماندهان و استانداران و تمام کسانی که دارای تشکيل می

 -هایی که زنده هستند که کم هستندآن- هستند شمقامات رهبری بر حسب درجات

 زنده خواهند شد.

حساب جدا  1،«الرَّسُولَ أَطيعُوا وَ اللَّهَ أَطيعُوا قُْل» قبل را مالحظه بفرمایيد:ه آی

 أَطيعُوا وَ اللَّهَ أَطيعُوا قُْل». رسول که از خدا جدا نيست، پس چرا این استکردن 

مَنْ »رسالتًا. « الرَّسُولَ أَطيعُوا» .قرآن ًا:يتالوه« اللَّهَ أَطيعُوا»شد؟ حساب دارد. « الرَّسُولَ

و فقط  اهللکتابطور نيست که فقط این امامعلوم است،  2،«یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ

، اهلل با ما سخن اهللکتاباست. در  سنتو در حاشيه  اهللباشد، نه، محور کتاب سنت

اهلل رسالتًا، اهلل، رسولرسول ۀثابت سنتکتاب است و در  گوید، وحی است، وحیمی

از خود  ،فقط رسول است اینکه، برای يتنه ربوبيتًا، نه مخلوط از رسالت و ربوب

 کند. چيزی جعل نمی

انبياء که  ؛، معمول هم چنين است«قُْل أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا»

 وَ حُمِّلَ ما عَلَيْهِ فَإِنَّمافَإِنْ تَوَلَّوْا »کنند. مردم اعراض می یتاکثرکنند، دعوت می
رسول که « اْلبَالغُ  إاِلَّ  الرَّسُولِ عَلَى ما وَ»اگر رویگردان شدند  3،«حُمِّْلتُمْ ما عَلَيْكُمْ 

تا آخر  اول، بلکه تکليف اولها را به هدایت بياورد. تکليف تواند به اجبار ایننمی

که ممکن است انجام دهد،  ییجامين است که رسول دعوت رسالتی خود را تا آنه

 جایی که امکان دارد.این دعوت را قبول کنند تا آن و مرسل  إليهم« حُمِّلَ ما عَلَيْهِ»

ها وارد کرد. شود که به اجبار ایمان را در قلب آننمی ،اگر کسانی تولّی کردند اما

 وَ » عوةً رسوليّةد« حُمِّلَ  ما عَلَيْهِ»»«. حُمِّْلتُمْ  ما عَلَيْكُمْ  وَ حُمِّلَ ما عَلَيْهِ  مافَإِنَّفَإِنْ تَوَلَّوْا »
ما هم مسئول  ،رسالتی است يتاین مسئول «.تقبّالً لهذه الدّعوة« حُمِّْلتُمْ امَ  عَلَيْكُمْ

 قبول کردن هستيم.

آن  این جهت خاص 4«.اْلمُبينُ  اْلبَالغُ الَّإِ الرَّسُولِ عَلَى ما وَ تَهْتَدُوا تُطيعُوهُ إِنْ وَ»

های قبل و آیا ایمان اماهای رسالت اخيره است، زمان کلزمان که نيست، مربوط به 

 أَطيعُوا قُْل»است؟ همچنين «  حُمِّْلتُمْ  ما عَلَيْكُمْ  وَ  حُمِّلَ ما عَلَيْهِ»های قبل هم رسالت
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ها در طول تاریخ تکليف رسالت کلرسول است یا  فقط این« الرَّسُولَ  أَطيعُوا وَ اللَّهَ

سه بُعد دارد: بُعد « مِْنكُمْ»، گفتيم «وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ» :است؟ آیه این است

 این وعده برای ،فين استکلم کلشود خطاب به استفاده می« مِنکُم»اوسعی که از 

شد آیه نمی این است. اگر هم ازها در طول تاریخ تکليف و رسالت فينکلم کل

 کنيم، آیات دیگر دليل بر توسعه است.استفاده کنيم که می

زبور که قرآن هنوز نيامده بود، برای قبل است.  1،«وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ» :از جمله

یعنی « حُونَعِبادِيَ الصَّالِ وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّْكرِ أَنَّ اْلأَرْضَ یَرِثُها»

عباد صالحين حکومت و  کلاقل از زمان زبور. پس بنابراین صالحون اخير؟ نه، حد

آیه آن را « الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ »بر ارض تکليف در آینده پيدا خواهند کرد. پس ه سيطر

لت کنيم فقط ایمان به رسا ورجا مشکل پيدا کنيم که تصکند، اگر اینمعنا می

وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ وَ »مؤمنين تاریخ، موعود هستند.  کلاسالمی است، نه، 

 «.عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ

لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ » :که عرض کردم باید توضيح بدهيم. کسی بگوید« لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ »در 

وعده داده است « الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»ند به یعنی خداو« فِي اْلأَرْضِ 

ند؟ مؤمنين که خلفاءاهلل اهلل چه کسانی هستقرار دهد. خلفاء خوده ها را خليفکه این

 بنا ايک یلع السالم»انبياء خلفاءاهلل هستند.  -کنيمما سؤال را بيان می-نيستند 

ها اهلل هستند، اینهمه خليفة ،اهلل خليفة« یا ابن آدم» خليفة اهلل« ل اهللسور محمّدٍ

کنيم ها را خليفه کرده است. در سؤالی که میاهلل هستند چون خدا اینخليفة

 اهلل هستند و وحی خدا را به مرسل  إليهماهلل یعنی انبياء، انبياء خلفاءخليفة

 آیه در انحصار انبياء است. ه رسانند، پس وعدمی

اهلل مراد است؟ خليفة« لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ فِي اْلأَرْضِ »چه کسی گفته است که در جواب: 

سليمان که محور  د وداو« الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، «ْخلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْكَمَا اسْتَ »خير، 

ی چه کسی؟ یعنه بسيار وسيعی بودند، خليفه ود و سليمان دارای سلطهستند، دا بيّن

ود و نت داالشعاع سلطهای ظالم که تحتهای کافر و سلطهجانشين آن سلطه

نه جانشين خدا. به یک معنا جانشين  ،ها هستندناند، جانشين آسليمان قرار گرفته

خدا بودن محال است، از شرک هم بدتر است که کسی جانشين خدا باشد، این را 

 کنيم.بحث می
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قرار داده است، جانشين بدها قرار داده است که کسی را که خداوند جانشين  اما

طور هر دو، انبياء این ؟ها قرار داده است که خوبی کندخوبی کند یا جانشين خوب

دارای  ،باطنی و معنویه و سليمان که اضافه بر سلط داودهستند. انبياء مخصوصًا 

 ری هم هستند، دو جانشينی دارند: ظاهه سلط

، رسالت او را داوددر استمرار رسالت است  داودين جانش داودبن ليمان س -1

 یا»ی است. جانشين یِسَّ داودادامه دادن بر محور شریعت تورات، جانشين او است. 
جانشين چه کسی است؟  1.«النَّاسِ  بَيْنَ  فَاحْكُمْ اْلأَرْضِ  فِي خَليفَةً جَعَْلناكَ إِنَّا داوُدُ

ی در ت یسّيغمبر قبل از او بود، دعوت نبوپ ی که پدر او وجانشين یِسّی است. یِسّ

 کند.در سليمان استمرار پيدا می داود نبوتکه دعوت ، چنانکندمیيدا استمرار پ داود

عد انبياء دارند و یک بُ کلعد باطنی که بُ  عد است: یکو این دعوت در دو بُ

 ودداظاهری که در دولت سليمان بيشتر و در دولت ه ظاهری که سلطه دارند، سلط

هم بوده است. این جانشين بودن خوب از خوب دیگر است، او که رفت، زمان او 

کسی که همان ه منقطع نمانَد، بلکه استمرار پيدا کند به وسيلاین گذشت و فوت کرد، 

گذارد گاه جانشين مانند امام جماعت که جانشين می .یا باالتر یا کمتر دارد ،لياقت را

رد که جانشين مستمر است. این گاه باالتر است، اگر هم مُتر است، او است، گاه پایين

قبل در استمرار دعوت و رسالت او  آید اگر نبی است، نسبت به نبیمی جانشين که

 جانشين است.

اختصاص به انبياء دارد؟ خير. اگر یک عالم بزرگواری از دنيا رفت، مثالً  اما

انی خواستند تقليد کنند، اگر اهلل بروجردی )رض( از دنيا رفتند و کسمرحوم آیت

 -گویيم واجب استکه ما می-ابتدائًا جایز نيست  يتاعلم ماز قبول کنيم که تقليد 

آقای حکيم جانشين آقای بروجردی است،  ،کندتقليد شخص دیگری  از کسی بخواهد

آقای شاهرودی جانشين او است، آقای خویی جانشين او است، آقای خمينی جانشين 

های ندارد. در جریانلزومی هستند، رسالت  يتها جانشين در مرجعاو است، این

خوب اگر بخواهد استمرار پيدا کند، در رسالت باشد، در والیت عزم باشد، نوح رفت، 

وسی رفت عيسی، عيسی رفت ولیّ عزم دوم ابراهيم، بعد ابراهيم رفت، بعد موسی، م

رسل الهی و انبياء  کلن جانشين بييالنخاتم بيين و این آخرین مرحله است.النخاتم
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طور، در علماء در انبياء این«. انقطع به الوحی»است که  اولوالعزمالهی است و 

 جانشينی را داریم.  طور، این، در نيکان دیگر اینطوراین

مردم را  هایها و فرماندهیاین است که نه، چون سلطات ارضی را، سلطه -2

اند، این یک اَمَدی دارد، خداوند سليمان را گرفتهاق و ظالمين ار و فسنوعًا کف

تمام کسانی که دارای قدرت هستند کنار بروند. لذا سليمان جناب بلقيس  تا آوردمی

الهی تبدیل به انرژی شد، با بحثی ه را کامالً از تخت او کنار گذاشت، تخت به اراد

 شود و بحث مفصّلی است.نمل میه که در سور

کم است. شما در  نبوتعد خالفت نيک از نيکان است که در بُ خالفتی آمده، یا

ظاهری هم داشته باشد، کم ه پيدا کنيد که سلط داودانبياء غير از سليمان و  ميان کل

معنوی است این وعده را خداوند ه است. یا در هر دو سلطه یا در یک سلطه که سلط

طور است. همان چنانمنين هم مؤنسبت به بلکه  ،فقط نسبت به انبياء نيست اماداده، 

ها باشد، برای آن ها آمده بودند که سلطهها و ابولهبها، ابوجهلمحمدکه به جای 

ها هم به این ،اندها و ابوذرها دیگران فرماندهی داشتهطور هم به جای سلمانهمان

 زمان نبوده است مگر بسيار کم.  ۀدر گذشت ،ولی این وقت ها بيایند.جای آن

اق برطرف گردد ار و فسکف کل هایهسلط تمام  باید زمانی در آینده بياید کهالًاو

ه کنيم ًا این مطلب را ما باید درست توجالحين قرار بگيرد. ثانيالصو به دست عبادی

بر محور درست قرآن  اماقلم نور است،  ،هایی که قلم نار هم نيستکه بعضی از قلم

 اهللخليفةها باید حساب شود. که باید گفت روی ایناند نيست، مطالبی مرقوم فرموده

  یعنی چه؟ یعنی جانشين خود خدا؟ مگر خدا جانشين دارد؟

خليفه کسی است که جانشين دیگری شود که کارهای بد او را برطرف کند، 

معنا ندارد، کارهای خوب او را انجام دهد، این برای چه  اهللخليفةکه نسبت به این

را انجام دهد،  يتبتواند کارهای ربوب کسی اوالًاست که  زمانیای است؟ بر زمانی

که معنا ثانيًا رب هم از دنيا برود، یا ثالثًا رب خسته شود تا جانشين درست کند، این

 نسبت اوالًدیگر جانشين یعنی چه؟  ،رویدندارد. شما که هر روز به نماز جماعت می

، در تکوین، در تشریع جانشين يت، در ربوبيتلوهتواند در اکسی نمی العالمينرببه 

خدا رسول نيست  ،خدا باشد، جانشين یعنی چه؟ اگر جانشين در دعوت رسالتی است

شخص دیگری بياید، اگر هم بر فرض  ،خداوند رسالت را انجام دهد اینکهکه به جای 

و در تکوین  يتلوهرود، نه قدرت ارد، نه از بين میميخداوند نه می ،محال باشد
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پس  1،«ال تَْأخُذُهُ سِنَة  وَ ال نَوْم  »، رودبه خواب میرود، نه دبير او از بين میتتشریع و 

 يت، سنخعنه خلف مستحاد است. در جانشين بودن خليفه، جانشين یعنی چه؟ این ال

 شرط است، در وجود، در عمل، اضافه بر سایر جهات.

ْذ قالَ رَبُّكَ لِْلماَلئِكَةِ إِنِّي جاعِل  فِي وَ إِ» فرماید:می بقره همه سوره مبارکه در آی

« خَليفَةُ اهلل»داشت معنا داشت، « خَليفَتی»که ندارد، اگر « خَليفَتی» 2،«اْلأَرْضِ خَليفَةً 

 یا» ، این است.«آخر یّنب لفَ خَ اهلل علهج نمَ»خود خدا؟ نه، ه یعنی چه؟ یعنی خليف
من؟ نه. رسالت از طرف خدا است، ه یعنی خليف« ْلأَرْضِ ا فِي خَليفَةً جَعَْلناكَ إِنَّا داوُدُ

آید از رسول قبلی از طرف خدا است، رسول بعدی هم که به جای رسول قبلی می

اهلل یعنی خدا در اهلل، بيتاست به معنای... مثل بيت اهللخليفةطرف خدا است، این 

 3«تُ فيهِ مِنْ رُوحيوَ نَفَْخ»کند؟ نه، بيتی که خدا خلق کرده است. آن زندگی می

اهلل یعنی روح خود خدا است که در رحم مریم آمد و عيسی شد؟ نه، یعنی روح روح

خداوند به خود  ،ممتازی است که خداوند خلق کرده و چون ممتازترین روح است

دهد، و الّا خداوند نه روح دارد، نه جسم دارد، نه انتقال دارد، نه امکان نسبت می

به این معنی نيست « إِنِّي جاعِل  فِي اْلأَرْضِ خَليفَةً »قرار بگيرد. ب دیگر در قالدارد که 

آدم جای  ،خدا برود خودخواهد آدم را جانشين خود قرار دهد، یعنی که خداوند می

 آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى وَ عَصى»کرد؟ میخدا گناه خود مگر  ،خدا کار کند؟ آدم که گناه کرد

  این اصالً معنا ندارد. 4،«بُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدى* ثُمَّ اجْتَباهُ رَ

شود، خيلی طور میها اینذلک بعضی وقتمع ،ها که قلم نور استبعضی از قلم

این درست نيست.  خواهم اسم ببرم...هستند که نمی دقتاز کسانی که صاحب فکر و 

 :چهار احتمال است

غلط « المَالئِکَة خَليفَةً عَن»محال است، « عَنّیةً إِنِّي جاعِل  فِي اْلأَرْضِ خَليفَ» -1

است، چون جای مالئکه در آسمان است، مالئکه در زمين نيستند. وانگهی مگر آدم 

اند؟ مالئکه هم در آسمان و هم در زمين نيستند؟ مالئکه مرده آمد وبه جای مالئکه 

ل وحی و کارهای راجع به حم العالمينربای که از طرف مالئکه مردند؟ مالئکه
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از بين رفتند یا خوابيدند که آدم به جای  ،ندها مردتکوینی و غيره، مؤمّر هستند، این

ها بياید؟ پس جانشينی مالئکه هم معنا ندارد. جانشين جن هم معنا ندارد چون آن

ن خلق شده جن قبل از انسا 1،«وَ اْلجَانَّ خَلَْقناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ»جن هستند، 

نه،  جن مرد؟ یعنیآدم جانشين جن شد؟  ،. این جن که وجود داردهستندو هنوز هم 

دهد؟ ما که کارهای ها تمام شد؟ نه، کارهای جن را انسان انجام میکار جن هست.

تواند انجام دهد، ما بهتر از جن دهيم و جن هم کارهای ما را نمیجن را انجام نمی

 هستيم.

وَ أَنَّهُ كانَ رِجال  مِنَ اْلإِْنسِ یَعُوذُونَ بِرِجال  مِنَ » :جن است کهه رکمباه لذا در سور

کنند، روند به جن تمسّک میروند، میها غلط میاین 2«.اْلجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقًا

خواهند از جن استفاده کنند، این غلط است، انس خيلی باالتر از جن است. لذا می

ها جن نی رسول اهلل )ص( از انس است، از جن نيست، اینبزرگترین بندگان خدا یع

از خود این  3.«إِنِّي جاعِل  فِي اْلأَرْضِ خَليفَةً» چهارم:ه بعدی هستند. پس مرحله مرحل

های انسانی نسل ،فهميم که قبل از این نسل انسانیآیه با این سبر و تقسيم داللی می

هم نداشتيم آیه داللت دارد، آیات دیگری هم بوده است، روایت هم داریم، اگر 

که مالئکه منقرض شدند چنان ،اندههای انسانی بوداالرض هم زیاد است. نسلخالفة

ها صحبت آیا فهم مالئکه که مخاطب هستند و خدا با آنهم همين را فهميدند. 

 کرده، از این جریان بهتر است یا فهم ما؟

، دیگر مطالب خارجی در «ي جاعِل  فِي اْلأَرْضِ خَليفَةًوَ إِْذ قالَ رَبُّكَ لِْلماَلئِكَةِ إِنِّ»

مقدمه امر در وجوب است یا شک کنند که  حرف ما را نفهمند یاها نيامد که مغز آن

د با فهمند. خداونمالئکه می، خواهدها را دیگر نمیواجب است یا نه، این واجب،

ترین افراد که خدا را قبول رذل«. يفَةً إِنِّي جاعِل  فِي اْلأَرْضِ خَل» مالئکه صحبت کرده:

 :گویدمی ،خواهم برای خود جانشين درست کنماگر خدا به او گفت که من می ،دارد

گوید، نمی این را ترین افراد همرذل 4؟«أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ یُْفسِدُ فيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ »

ها پرستچهها و هرپرسته گاوگوید. اگر خداوند به مشرکين بگوید، بمشرک هم نمی
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خواهی مفسد گویند آیا میخواهم برای خود جانشين قرار دهم، نمیمن می :بگوید

درست کنی؟ مگر خدا مفسد است که جانشين او مفسد شود؟ اصالً احتمال آن هم 

جا نيست. ما به فهم خود و به فهم مالئکه و به فهم مالئکی خود استدالل در این

یعنی این انسان، « خَليفَةً  اْلأَرْضِ  فِي جاعِل  إِنِّي لِْلمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِْذ وَ»کنيم که می

طور ، این«طينيّة فزة قَ»کند، قفزه است. انسانی است که خداوند از تراب او را خلق می

خود او ميمون است! مربوط به  ،نيست که از ميمون باشد، آن کسی که گفته از ميمون

و است، ما از اوالد ميمون نيستيم، خود او از اوالد ميمون است، داروین حرف خود ا

 و غير داروین.

اند، مالئکه یعنی جانشين کسانی که منقرض شده« إِنِّي جاعِل  فِي اْلأَرْضِ خَليفَةً »

 ،این را فهميدند. اگر مالئکه این را نفهميده بودند یا اصالً چيزی نفهميده بودند

در این کالم نفهمی است و  ،گر مالئکه چيزی نفهميده بودندزدند. احرفی نمی

دند. مالئکه باید فهميده باشند که این زفهمند و حرف نمیمالئکه چيزی نمی

کردند، افساد اند، سفک دماء زیاد میهایی است که قبالً بودهجانشين انسان ،جانشين

خواهم مالئکه من میگوید: ها را منقرض کرد. خدا میکردند، خدا آنزیاد می

ها، چون سوء آنه ؟ به حساب سابق«أَ تَجْعَلُ فيها»گویند: جانشين درست کنم، می

سابقه دارند. به حساب سوء سابقه از همين خاک و به همين شکل و همين انسان، 

 بِحَمْدِكَ وَ أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ یُْفسِدُ فيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ»از نظر ظاهر 

بينيد، او بشر بود و این هم شما ظاهر را می«. نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ

 ،هم بشر است. کسی که به باطن توجه ندارد محمدبشر است، ابوجهل بشر است و 

. مالئکه هر قدر هم طور نيستایناین بشر است آن هم بشر است، ولی  :گویدمی

ای که خداوند در این خليفه ببينند آن مقدار نبود که يتنوران اما ،دارند يتنوران

در ميان  ،ی که در باطن آدم وجود دارديتکند، آن نوراندرست کرده است و درست می

 های منقرضه نبوده است.آن نسل

 وَ  عَالَم  أَْلفِ  ْلفَ أَ تَعَالَى وَ  تَبَارَكَ اللَّهُ خَلَقَ» :در روایت از امام صادق )ع( داریم که

خواهيم، این را به تصدیق آیه قبول سند هم نمی 1«.آخِرِ فِي أَْنتَ  آدَم   أَْلفِ أَْلفَ

کنيم، حاال ألف ألف نباشد، کمتر باشد یا بيشتر باشد. پس این اجسادی که می

کند که این نسل نقض نمی ،هزار سال قبل است صدگویند برای میو آوردند درمی
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کنيم و  دقتهزار سال قبل باشد، اگر ما درست روی قرآن ده یا پانزده د برای موجو

 ،بفهميم، اگر برای یک ميليارد سال قبل هم نسل انسانی، هيکل انسانی پيدا کنند

هایی بوده است که قبالً بودند و منقرض های دیگر بوده است. نسلگویيم از نسلمی

چون این نسل بهترین نسل خاکی از  ،ده استآور که شدند. خداوند این نسل اخير را

 نوع انسان است الی آخر. 

«. فِي اْلأَرْضِ  وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَْخلِفَنَّهُم»پس 

 اگر حکومت پيدا کنند حکومت ایمان است، قدرت و علم و مال و تمام« الَّذینَ آمَنُوا»

دهند. مطلبی که دیروز اهلل انجام میق دادن شریعةادات و نيروها را برای تحقاستعد

 خواستم عرض کنم...


