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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ »
 «.الطَّاهِرِینَ

 
 ،مورد وعده ربانيه است االرض که در تعدادی از آیات مقدسات قرآنخالفة

ارض تکليف است. چه این  عرض کردیم، خالفت عن اهلل نيست، خالفت قبالا چنانکه 

فانی هستند و این خالفةاالرض را که کلکره زمين باشد و چه سایر کراتی که در آن م

یک  :عد استدارای دو بُ« الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ»خداوند وعده داده است به 

که است عد محوری مربوط به خلفاء اهلل فی االرض عد فرعی. بُعد محوری و یک بُ بُ

ها فرماندهی از ها که اینالعزم از آنومخصوصًا اول ،رسل الهی و انبيای الهی باشند

  اهلل دارند.ةق بخشيدن شریعف حق سبحانه و تعالی از برای تحقطر

ها اصحاب این ،نفر 313بخش دوم رعيت این بزرگواران، ابزار این بزرگواران که 

یر پرچم و گروه دیگر. ما از آیه مبارکه ده هزار نفر ز ( هستند وعجخاصه مهدی )

عام این مطلب را  وجهٍب« الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ »وعد ربانی نسبت به 

برای خصوص انبياء گفتن صورت « الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ »کنيم. استفاده می

 الَّذینَ »اگر از  امات دارد، درستی ندارد، از برای خصوص مؤمنين گفتن صورت درس

هر دو دسته مراد باشد، هم کسانی که رهبران ایمان و « الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا

هدی )ع( و هم کسانی که در این  ائمهاهلل و اهلل و رسلمؤمنين هستند، هم انبياء
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انی ( هستند. اگر کساسالمی کامل ابزار دولت مهدی )عج نِ شمول آخریدولت جهان

نسبت به کل تشکيک بکنند، هم تشکيک « الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ»در داللت 

دارای درجات است، « الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ»در داللت معنا ندارد، چون 

تلو اهلل هستند که انبياءاهلل هستند و سایر معصومين و بعد تالیالدرجات خلفاءاعلی

 ها که در باالترین درجات ایمان و عمل صالح بعد از مقام عصمت هستند.آن

 سَبَقَتْ  لَقَدْ  وَ »فرماید: و ثانيًا آیاتی از قبيل آیه نصرت که حق سبحانه و تعالی می

و  171 اتآی )صافات(، 37سوره  «اْلمَْنصُورُونَ  لَهُمُ إِنَّهُمْ*  اْلمُرْسَلينَ لِعِبادِنَا كَلِمَتُنا

عد تشریع، در عد تکوین و توفيق و هم در بُ العالمين هم در بُ . این کلمه حتميه رب172

دار است. گاه این کلمه مربوط به گروه خاصی سابقهق دادن فرماندهی ربانی، حقت

هستند، رسول منصور ابعاد نصرت رسولی و رساالتی  کلاست که عباد مرسلين در 

ها در طول رسالت کلربوط است به است یا رسل مخصوصی هستند یا نه، م خاص

کلمتی نيست. این جمع،  «كَلِمَتُنا»، «كَلِمَتُنا سَبَقَْت لَقَدْ  وَ »تاریخ تکليف. 

های رحيميه العالمين و تمام ربوبيتفات است. تمام صفات رحيميه ربجمعيةالص

العالمين در این نصرت جمع است، یک بخش نيست. اگر یک بخش است به این رب

چه مردمی قبول بکنند و چه دهند ق میحقهای خود را تست که رسل، رسالتمعنا ا

 نکنند.

 دو تأکيد.« لَقَدْ  وَ»ها معصوم هستند العالمين که تمام اینهای رباین رسالت اما

های فات است، تمام ربوبيتصبه عنوان جمعيةال« نا»تأکيد سوم که « كَلِمَتُنا سَبَقَْت»

ق دعوت، در عالم تکليف حقنظر ماده دعوت، خود دعوت، تالعالمين از رحيميه رب

 لَهُمُ  إِنَّهُمْ*  اْلمُرْسَلينَ لِعِبادِنَا كَلِمَتُنا سَبَقَْت لَقَدْ وَ»دار است. این وعده سابقه

 الَّذینَ  اللَّهُ وَعَدَ»پس در این آیه مبارکه که «. اْلغالِبُونَ  لَهُمُ جُْندَنا إِنَّ وَ *  اْلمَْنصُورُونَ

که این آیه در جهاتی، در  1«اْلأَرْضِ  فِي لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا

چهار وعده در این آیه  اینکهقرآن منحصر به فرد است. از جمله  کلاین زمينه در 

های ای از آیات، این چهار وعده با هم وجود ندارد، به حسابدر هيچ آیه ،است

 ی آیه محوری است. مختلف

عد اول و نقطه ای هستند در بُ عام مورد چنين وعده وجهٍب« اْلمُرْسَلينَ عِبادِنَا»پس 

چهار را دارند با آن « الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّذینَ»ها رهبری نخستين که آن
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 فِي آمَنُوا الَّذینَ وَ رُسُلَنا لَنَْنصُرُ  إِنَّا: »51آیه  )غافر(، 40وعده. بعد آیه دیگر سوره 

« رُسُلَنا»چهار. « نَْنصُرُ»سه. « لَ» دو تأکيد.« إِنَّا» «.اْلأَْشهادُ یَقُومُ یَوْمَ وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ

 کلشمول اسالمی را در جهان العالمين این وعده دولت آخرینِپنج. با پنج تأکيد رب

جمع مضاف « رُسُلَنا لَنَْنصُرُ إِنَّا»رده است. ابعاد نصرت رسولی و رسالی شامل هر دو ک

از آدم تا خاتم و من بينهما )ع( و کسانی هم که  رسل، کلدليل بر استغراق است. 

 الَّذینَ  وَ رُسُلَنا لَنَْنصُرُ إِنَّا»معصومين )ع(  ائمهحامل رسالت اخيره در دعوت هستند، 

 «.اْلأَْشهادُ  ومُیَقُ  یَوْمَ وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ فِي آمَنُوا

 كَتَبْنا لَقَدْ  وَ: »105آیه دیگری که عبادی الصالحون دارد، سوره مبارکه انبياء، آیه  

 لِقَوْم   لَباَلغًا هذا في إِنَّ *  الصَّالِحُونَ  عِبادِيَ یَرِثُها اْلأَرْضَ أَنَّ الذِّْكرِ بَعْدِ مِنْ  الزَّبُورِ فِي

 رَحْمَةا إاِلَّ أَرْسَْلناكَ ما وَ» ه مهم است، همين آخرین.هم« أَرْسَْلناكَ  ما وَ*  عابِدینَ

که معلوم بشود که در جوّ آیات در این جریان نخوانيم برای ایآیات را می« لِْلعالَمينَ 

 بکنيم.  دقتولی دانه به دانه باید بحث بکنيم و  ،مهم قرار داریم

چند روز قبل « الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ  كُمْ مِْن آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ  وَعَدَ»در آیه مورد بحث 

مرتبه  56در قرآن شریف « الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّذینَ» عرض کردیم که این

مرتبه خصوصياتی غير از خصوصيت کمال ایمان اوالا و  56ذکر شده است و در این 

العالمين موجود است عوت ربث مورد دسوم از این مثلزاویه  ،عمل الصالحات ثانيًا

 کنيم که این گروه. از این آیه استفاده می23، آیه 38ها است. سوره از جمله قلّت این

سوره « أُجُورَهُمْ  فَيُوَفِّيهِمْ» :خواندیم. مثالا اقليت هستند. آیات را یک مقدار قبالا

این طوبی در « مَآب   نُحُسْ  وَ لَهُمْ طُوبى»: 29)رعد(، آیه  13سوره . 57عمران، آیه آل

ها و ها و رنجها و مظلوميتها و ناراحتیاست و حسن مآب اگر نگرانی ثالثنشئات 

به حساب ایمان، مآب خيلی « الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ»هایی دارند ناراحتی

مرجع باال خواهد بود. مآب یک مآب دنيا است و بعدًا مآب برزخ و بعدًا مآب یعنی 

 های قسمتی از این آیات است. این ذیل« مَآب  حُسْنُ وَ لَهُمْ طُوبى»آخرت. 

 17جر در انحصار آخرت نيست. سوره این ا« كَبيرًا أَجْرًا لَهُمْ أَنَّ» :و همچنين

 «عَمَالا أَحْسَنَ مَنْ أَجْرَ نُضيعُ ال إِنَّا» :30آیه  )کهف( 18و همچنين سوره  9)اسراء( آیه 

قدر ناراحتی دید و کتک قدر دعوت کرد، ایناهلل زحمت کشيد، ایندر رسولقاین

ق دادن نقش حقاهلل و تآیا زمانی در همين حيات تکليف نياید که علوّ رسول .خورد

 شمول نگردد؟ این اجر ناقص است.اهلل جهانرسولی و رسالتی رسول
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« اْلعُلى الدَّرَجاتُ»، «اْلعُلى الدَّرَجاتُ لَهُمُ فَأُولئِكَ: »75همچنين سوره طه، آیه 

ایمان و عمل صالحی که در حيات  ،الموت ندارد. بلکه عمل صالحبه بعداختصاص 

ایمان  اولبهره جا است. آن ایناول بهره  ،گيرد با درجاتی که داردتکليفی انجام می

این  اولعد بُ  عدی است:جا است. گرچه دو بُعمل صالحات این اولبهره جا است. این

گرچه در راه ایمان و عمل صالحات « الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّذینَ »است که 

بينند، این بهره است، این عمقی است و چون رضای خدا را می اما ،هر چه رنج ببينند

د سلطان باشد. ولیّ امر ( سلطان باشد. داوسليمان )ع ؛بهره ظاهری اما .معنوی است

عد باطنی و ظاهری ، این از درجات اولی در بُباشدعالم تکليف  کلطان بر ( سلعج)

 است.  -هر دو-

الصّالحين در قرآن « الصَّالِحينَ  فِي لَنُدْخِلَنَّهُمْ» :9آیه  )عنکبوت(، 29یا در سوره 

« الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ»الحين هستند. الصشریف در قسمتی از آیات اصلح

گر بخواهند در صالحين داخل بشوند، این اختصاص در برزخ و قيامت نيست. باید ا

شعاع ها در تحت الحينی، معصومينی یا معصومی باشد که اینالصاصلح صالحينی،

 مَنْ »( تشریف نداشته باشند و ال سيّما در زمان رجعت ها باشند. اگر ولی امر )عجآن

در بُعد عالم تکليف نخواهد « الصَّالِحينَ  فِي نُدْخِلَنَّهُمْ لَ »این  1«مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ

 بود.

 غَيْرُ  أَجْرٌ لَهُمْ» :و همچنين .24آیه  )ص(، 38سوره  «هُمْ ما قَليلٌ وَ» دیگر: آیه

 إِلَى الظُّلُماتِ  مِنَ  الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَّذینَ  لِيُْخرِجَ » :و همچنين 2«مَمْنُونٍ

 عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ»قبول است که از نظر باطن و از نظر معنا خداوند  3«.النُّورِ

آیا فقط ظلمات همين است؟ آیا  اما ،کندرا از ظلمات به نور داخل می« الصَّالِحاتِ

و بزرگانی که داعی الی اهلل  ائمهها و ها و حسنها و حسيناگر محمدها و علی

یت بکنند، دائمًا ناراحت بکنند، دائمًا حبس، دائمًا تبعيد، ها را اذبودند، دائمًا آن

ظلمات  کلها مانع از نشر دعوت نيست؟ این ظلمت نيست؟ این ظلمت ،دائمًا فرار

ها ها و ناراحتیو نگرانی هاظلمات و حجاب کلباید در عالم تکليف برطرف گردد و 
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ق دعوت انبياء )ع( حقبرابر ت ق و موانعی که در برابر تأثير دعوت انبياء و درو عوائ

 و همچنين آیاتی دیگر. .یک روزگاری باید از بين برود ، دراست

کنيم. ما ای که آیه محوری است بحث ین آیهبعد در ا ،کنماین مقدمه را عرض  

 -ها هستيمولی فعالا محور بحث ما مسلمان هستند، دیگران هم البته-ها مسلمان

در  اولایم و داریم و خواهيم داشت. مسئوليت ن داشتهپنج نوع مسئوليت در پنج زما

سال و اندی انجاميد. کفّار که در آن زمان بودند  23)ص( که  اهللرسولزمان رسالت 

ات باهرات ایمان بياورند و کسانی که به سنگين داشتند که با آن آیات بيّن تکليف

)ص( بودند  اهللسولرکه در محضر مقدس  یاین رسالت آخرین ایمان آوردند، مادام

 در نقطه اوالی ایمان و عمل صالحات مسئوليتی داشتند. 

بيش از )ص( در حدود  اهللرسولمرحله دوم از این پنج مرحله بعد از رحلت 

)ع( از  ائمهسال بيشتر طول نکشيد.  260الی  255)ع(  ائمهزمان  البته ،سال 330

بيش از ام زمان حاضر و ظاهر بودند، تا امام یازدهم تا آن پنج سالی که ام اولامام 

های معصومين که ها در زمانطول نکشيد. این زمان دوم است. مسلمان سال 250

خواهيم نمیالفت عصمت محمدیه )ص( را داشتند، وظایفی و مسئولياتی داشتند. خ

 این مرحله دوم. .حاال مراتب آن را عرض بکنيم

 همهسال طول کشيد و  هفتاد( که عجامر ) مرحله سوم زمان غيبت صغرای ولیّ 

هر  اهللرسولمحروم بودند. در زمان  ای معصوماز حضور معاینه ،جز نوّاب اربعه

کرد. زیارت جسم مهم توانست آن حضرت را زیارت میخواست و میکسی می

قی از روح است. مرحله دوم در زمان یارت جسم به حساب زیارت روح و تلنيست، ز

 اولآن پنج سال  یف داشتند و ولی امر حاضر بودند، دره تشرک ی)ع( مادام ائمه

توانستند به حضور توانستند، میخواستند و میکه می کسانیمبارک عمر ایشان 

( سال غيبت صغرای ولی امر )عج هفتادولکن در زمان سوم که  ،ایشان مشرّف بشوند

توانستند یطول کشيد، فقط چهار نفر بودند که به نوبت یکی پس از دیگری م

( راجع به مسائل شرعی بياید. همگان عجامر ) هایی از ولیّ سؤاالتی بکنند و جواب

 جز این چهار نفر محروم بودند. این مرحله سوم.

زمانی که هفتاد سال گذشت و غيبت از  1«التَّامَّةُ  اْلغَيْبَةُ وَقَعَتِ فَقَدْ » :مرحله چهارم

دانيم، این هم یک مسئوليت قتی که ما نمیق پيدا کرد تا وحق( ته ولی امر )عجتام
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تر است. حاال بعدًا عرض گانه مهمهای پنجاز تمام این زمان زمان مابزرگی است و 

 کنيم. می

( ظاهر گردند، آن وقت هم ما عجعصر )مرحله پنجم هنگامی است که ولی

ت. به اس مسئوليت خيلی بزرگی داریم إلی یوم القيامة الکبری که حکومت معصومين

تا دامنه قيامت کبری  ،صل حکومتی بعد از حکومتیطور متواصل و به طور مت

استمرار دارد. این هم یک مسئوليت.  ،کنيمت استفاده میگونه که ما از کتاب و سنآن

تر است که آیا مسئوليت مؤمنين باهلل در زمان غيبت کبری مهم اماپنج مسئوليت است 

 خانه غایب است. صاحب ؟ينيمامر را بب توانيم ولیّ ما نمی

کنيم و روی همين کره زمين ولی امر تشریف در این عالم تکليف که ما زندگی می

بيند و غایب هستند. آن حضرت ما را می اما ،کننددارند، زنده هستند و زندگی می

چقدر رنج « بوهفکذّ الرؤیةعی من ادّ»شناسيم. و نمیبينيم شناسد. ما او را میمی

  مسؤليت برای ما و چقدر رنج است برای ولی امر در این غيبت کبری! است و

هایی که تا ده رسيد، حاال به تعداد کاری نداریم. مسئوليت ،شمردممیمن این را 

هنگام  ائمهداشتند مهم، در زمان  اهللرسولمؤمنين باهلل، مؤمنين باإلسالم در زمان 

تر در زمان حضور ولی امر مهم، مهمدر زمان غيبت صغری مهم.  ،ها مهمحضور آن

 دشمنان بيشتر به خود اجازه اوالا از تمام این چهار مهم زمان غيبت کبری است. چرا؟ 

خانه ظهور ندارند، حاضر نيستند. اگر ها هجوم بکنند. صاحبعليه مسلماندهند می

يت افراد متعهد باشد مسئولبينا، نيرومند و نه مقتدر، دانا، خاای صاحبدر یک خانه

ما او را نبينيم، مسئوليت امر و نهی  لیخانه حاضر باشد واگر صاحب اماکمتر است. 

يت ما بيشتر است. خانه نيست، پس مسئولرسيم. یعنی صاحبندارد، ما هم به او نمی

قی اسالم، فرماندهی اسالم و ، تلاسالم، دعوت اسالمی، خانه این بنای اسالم

است، صاحب خانه تشریف ندارند. به  یترسئوليت مهمبسيار م فرمانبرداری اسالم

های فرماندهی آن حضرت باید ما فرماندهی درست داشته باشيم. این جای مسئوليت

 عد است.یک بُ

رسالی  االمرصاحبرسولی و  االمرصاحبعد دوم در حضور صاحب خانه، بُ

 االمرولیاب در غي اماتواند دخالت بکند، اصل اسالم را نابود بکند، کسی نمی

را و امام ولی امر را که قرآن مجيد است کالا  ائمهاند. امام پيغمبر را و امام کرده

 کسی به را بکنند.ها توانستند این کارها کنار گذاشتند، در زمان حضور نمیمسلمان

 ی؟گویتوانست بگوید: من مجتهد هستم، تو چه میالهی و معصوم نمی هت بالغحج
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اگر آن حضرت تشریف ندارند و  امااو باشند، اگر مؤمن هستند.  همه باید مقلّد

چنان بال سر فرماندهی مقام عصمت ظهور ندارد، دشمنان داخل و خارج اسالم آن

 عد دوم.آوردند که چه باید کرد؟ این بُمیو و امام رسول آوردند  ائمهامام 

شود کاری نمی اما ،کنيمها میشنود چهبيند و می( می: ولی امر )عجعد سومبُ

کنيم قصورًا و بيند والیت امر به من و شما داده شده است که خطاها میبکند. می

نی باید باشد که قاصر خورد. آیا امر مسلمين به دست کساامر خون می تقصيرًا، ولیّ

امر مشکل است،  بسيار بر ولیّ  ،ر هستند، مشتبه هستند، مختلط هستندهستند، مقص

جا غایب است. کند که دو امام در اینشود، شب و روز گریه مییقلب ایشان آب م

ت گریه بکند. این ست و یکی امام فرع که باید به شدیکی امام اصل که قرآن ا

کنند در زمانی که ولی امر بزرگی که دارند چه می مسئوليتها نسبت به مسلمان

 ولی معصوم غایب است. ،غایب است

آیند؟ از آن ( هستند از کجا میعجه ابزار دولت مهدی )و بعدًا آیا اکثر کسانی ک 

)ع(  ائمهسال زمان حضور  260، 250سال رسالت پيغمبر )ص( است؟ از آن  23

( است؟ در زمان ظهور خود حضرت است؟ عجسال تغيّب مهدی ) هفتاداست؟ از آن 

طول زمان حساب دارد. در طول زمان اسالم و در عرض  اما ،هست و هست و هست

ها و آیند. پس سلماناز آسمان نمی ،باید آماده بشوند و هزار، دهو  313مين اسالم ز

االلویه نفر که اصحاب 313از ابوذرها آن  ها و ابوذرها و باالترباالتر از سلمان

 امر هستند، فرماندهان لشکر هستند. باید در عرض استان ولیّ 313هستند، استانداران 

 . شود حاصل( عج)ت تغيّب مهدی این طول مد

( این است که تمام عجکنند که یکی از شرایط ظهور مهدی )کسانی خيال می

دعوت الی اهلل و امر به معروف و نهی از  ا ظلم بگيرد. پس ما ساکت بنشينيم ازعالم ر

گویند: یک کاری کنند، میها یک خيال دیگر میمنکر تا ظلم زیاد بشود. بعضی

دو شرط  ،لم بيشتر بشود تا امام زمان تشریف بياورند. نهبکنيم ظلم زیادتر بشود. ظ

یک شرط ایجابی است، یک شرط سلبی. ما شرط ایجابی را فراموش کردیم.  :است

شرط سلبی را که ما نباید ایجاد بکنيم. ظلم را، کفر را، انحراف را، دوری از حق را 

حساب روشن است. بر  ؟کندآید چه کاری با ما میجاد بکنيم؟ پس امام زمان میما ای

 کند؟ ما حکومت می

به طور اتوماتيکی از نظر اکثریت فسق و اکثریت ظلم  هشرط سلبی، شرطی است ک

نباید کمک بکنيم. مگر ممکن ما گردد، ها ایجاد میدر ميان خود مسلمان حتیو کفر 
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بخوابد؟ مگر درست است که امر به معروف و  یاست که دعوت إلی اللّهی یک موقع

شود. هر تر میشود، قویها شدیدتر میی از منکر یک موقعی از وجوب بيفتد؟ ایننه

منکر زیاد بشود، نهی از  قدرقدر ظلم بيشتر بشود، دعوت به عدل زیادتر است. هر 

منکر باید زیادتر بشود. هر قدر معروف بيشتر ترک گردد، باید امر به معروف بيشتر 

صدها ند، باید برای یک آیه جان فدا کرد. اگر ما بشود. هر قدر مردم از قرآن دور شد

شده است، بيشتر  دادهکشته بشویم و یک آیه ظهور بکند که بر خالف آن نظر بار 

امر هم ظهور ندارند، مدت هم زیاد  ولیّ ،باید زحمت کشيد. دشمن زیادتر است

هزار نفر در طول  دهو همان  313است، تکليف بسيار سنگين است که باید همين 

 راه باز بشود، آخر مهدی باید« طریق المهدی طئونویُ»( عجتاریخ تغيّب مهدی )

 ، باید ما را بشناسد. آیدی)عج( م

بحث  ،آمدهبعد خواهيم خواند، در بشارات -حضرت مسيح )ع( در انجيل 

دانيد صاحب چه زمانی خواهد آمد. صاحب فرماید: شما که نمیمی -خواهيم کرد

دانيد چه زمانی خواهد آمد. بغتتًا مر اهلل نمیو قائم بأ -همين لفظ را دارد-ا شم

ها را اغکنيد، چر، برای این مهمان بزرگوار آماده ها را آباد بکنيدآید، شما خانهمی

م اجتماع برای جهنکنيد، آماده باشيد. امام زمان روشن کنيد، آب و جارو کنيد، تميز 

 ستيم؟ آید. ما چه هما که نمی

 ،شود ولی هر قدر فسق زیاد شدعد سلبی است که فسق زیاد میعد دارد؛ بُدو بُ

ایمانی بيشتر د برای از بين بردن فسق بيشتر بشود. هر قدر المذهبی و بیعهباید ت

شد، باید مؤمنين باهلل بيشتر جدیت بکنند. اگر خانه شما یک دزد بياید، به اندازه یک 

این طبيعی است.  ،شودآید قدرت شما پنج برابر میدزد میکنيد، پنج نفر دفاع می

اگر چنانچه هجوم زیاد بشود و بخواهد از  ،طور هستندضعيف این بسيار اشخاص

طور نيست؟ هر کند. مگر اینبيشتر اظهار قدرت می ،خود و ناموس خود دفاع بکند

، بيشتر است. قدر باطل کمتر باشد، مسئوليت دعوت کمتر است. هر قدر بيشتر باشد

هر قدر جهالت بيشتر باشد، مسئوليت تعليم شرع بيشتر است. هر قدر معروف کمتر 

 شود. بشود و منکر بيشتر بشود این بيشتر می

همه، قليل.  اینکهبکنيد. نه  راه را باز« طریق المهدی ئونطویُ»کنيد خود را آماده 

 أَعِظُكُمْ  إِنَّما»هستند که کنند. همان قليل همان قليل هستند که همه کارها را می
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 . حساب دارد. به سراغافتاد از مثنی در فرادی 1«فُرادى وَ  مَْثنى لِلَّهِ  تَقُومُوا أَنْ بِواحِدَةٍ

تایی نشد، یکی. با کمال قدرت و جمعيت زیاد مطلبی نيست. دو، نرفت ثالث و رباع

 عَلَيْهِمُ  تَتَنَزَّلُ اسْتَقامُوا ثُمَّ للَّهُا رَبُّنَا قالُوا»با کمال استقامت پا بر فرق وجود گذاشتن 

 أَوْلِياؤُكُمْ  نَحْنُ * تُوعَدُونَ كُْنتُمْ  الَّتي بِاْلجَنَّةِ أَبْشِرُوا وَ تَحْزَنُوا ال وَ  تَخافُوا أاَلَّ اْلمَالئِكَةُ

 * تَدَّعُونَ  ما فيها لَكُمْ  وَ  أَْنفُسُكُمْ  تَْشتَهي ما فيها لَكُمْ وَ اْلآخِرَةِ  فِي وَ  الدُّْنيا اْلحَياةِ  فِي

 جا است. این اول 2« رَحيم   غَفُور   مِنْ نُزاُلا

پس مسئوليت این زمان چهارمين در عالم تکليف از برای مؤمنين باهلل بسيار 

کند. پس شما همه کارها را درست میبياید، بگذارید امام زمان  ،تر است. نهسنگين

ست. دیگر شود، رایگان هم هخورشيد روشن می شب چراغ را روشن نکنيد، فردا

تواند. ما شود؟ تا هر مقداری که انسان میآید. میقبض برق هم برای شما نمی

د خود را، را، فکر خود را، علم خود را، تعههایی خود را، نيروهای خود توانایی

ن ابعاد نشان دادن شریعت، نشان دادن قرآ کلمسئوليت خود را، جدیت خود را در 

امر باید بيشتر بکنيم. نکند به امامِ امام زمان لگد بزنيم. امام او قرآن  در غيبت ولیّ 

های ما قرآن زیر پا در حوزه ،قل اکبر است. نکند همه چيز برای ما محور باشداست، ثِ

شد، بقيه کمتر شد.  بيستگفت: امتحان دادم نمره تفسير من باشد. یک طلبه می

جا نشسته است و دارد من را نگاه اآلن این-اص دیگر گفتم: خوب نسبت به اشخ

ها اصل است. این چيست؟ این بدتر از قرآن چيزی نيست، آن ،گفت: نه -کندمی

 كَثَّرَهَا نُْقطَةٌ اْلعِْلمُ»های زیاد الحاد است. نظر نکنيم به کثرت، به افراد زیاد، کتاب

 هایی داریم. بعد حرف 3«اْلجَاهِلُونَ 

 عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّذینَ  اللَّهُ وَعَدَ» :است 55ه که سوره نور، آیه در این آی

آن روز عرض کردم، خالفت، خالفت « اْلأَرْضِ  فِي لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ»که چه؟ « الصَّالِحاتِ

 الَّذینَ » کل اوالا« اْلأَرْضِ  فِي لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ »عن اهلل که نيست، خالفت من اهلل است. این 

قرون  ،امر هستند. از زمان آدم تا خاتم تا زمان ولیّ« الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا

 الَّذینَ » .اولصالحات درجه  عالمينمؤمنين باهلل و  کلخالصه عصاره و متمادی. 

 بحث کردیم. به تمامقبالا به همه وعده داده است. این را « الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا

                                                           

 .46. سبأ، آیه 1

 .32تا  30ت، آیات . فصل2

 .129 ، ص4 ج، یاللئال یعوال. 3
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خدا  «و من أحسن من اهلل وعدًا»است ها این وعده را داده گذشتگان، آیندگان، فعلی

بعد از موت « لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ» ؟است کند. این وعده کجاق پيدا میحقوعده داده است، ت

ها ها را به جای دیگران بگذارد که دارای سلطهنيست. استخالف یعنی خداوند این

ها بودند. ما یک استخالف مالی داریم ها بودند، دارای حکومتبودند، دارای قدرت

که ارث است. اگر کسی از کسی ارث مالی را ببرد، این خليفه نيست، این وارث است. 

ن استخالف در هر دو، ولک 1«داوُدَ  سُلَيْمانُ وَرِثَ وَ»وارث اعم هم بشود. شود می البته

ای او که از بين رفت یا به ج ،داشتی است. یعنی آن کاری را که قبلی مطلب اخص

. اگر خدایی ناکرده عادل بود، چه بود و چه بود ست. امام جماعتی استهنوز هم ه

اگر هم مرد خليفه دارد. چه کون بميرد و چه  ،فاسق شد، خليفه دارد. نمرده است

 خود بميرد و چه از موقعيت بيفتد.کيان او، چه 

را خداوند جانشين تمام کسانی که دارای سلطه « الِحاتِالصَّ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَّذینَ»

گذارد. چون کسانی هستند سلطه مادون کل بودند، می حقگذارد. سلطه بودند می

زیر هستند، مرجع هستند، کنيد سلطان هستند، و، کسانی هستند که فرض حق دارند

تمام شين نها جااینجا تمام خواهد شد. يست. اینسلطه حق دارند ولی تمام ن

در تفسير مفصّل هستند. تمام سلطات حق ها جانشين اینهستند، ل سلطات باط

ها در زمان سلطه رسالتی و سلطه نبوتی و تمام سلطات حق را که این .کردیمبحث 

ق بدهند، در عالم حقت صددرصدسلطه امامتی نتوانستند و نشد که نقش دیانت را 

يری کردند، مسموم کردند، شهيد کردند، تبعيد ها را جلوگتکليف موانع زیاد بود، آن

های باطل، تمام آن سلطه« لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ» خدا وعده داده است که« اللَّهُ وَعَدَ»کردند 

 عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَّذینَ »رود و سلطه برای کنار می ،چه نباشندباشند  چه اصحاب آن

اگر فالن شخص دارای سلطه طور؛ مينهای حق هم هشود. و سلطهمی« الصَّالِحاتِ

 وَ  آمَنُوا الَّذینَ»در این وعده کسانی که خواهند آمد که  ،ی بود ولی ناحقی داشتحق

ب انتخا ،امر است حق است. انتخاب ولیّ  صددرصدهستند، سلطه « الصَّالِحاتِ عَمِلُوا

 کنيم. ما اشتباه میمن نيست که اشتباه بکنم. من و 

فرمود: من خيلی اشتباه کردم، موضوعات را ، میرحمت بکندا آقای خمينی رخدا 

ای را آقایان به یاد دارند که این دانم. اشخاصی را معيّن کردم. فرمان هشت مادهنمی

که من قضات شهر معيّن نکردم که شهرها را پر از خون  کردبزرگوار خون گریه می

                                                           

 .16. نمل، آیه 1
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 ،ه نيست. افرادی را معيّن کردای چه بود؟ معصوم کمظلومان بکنند. فرمان هشت ماده

اشخاص تغيير کردند، همه چيز  ،بعد آمد ،سال در تبعيد بود پانزدهاین بنده خدا 

امر  ابزار درست نبود، ولی ابزار ولیّ ؟. این بنده خدا چه کار بکندعوض شده است

درست است، هم ابزار او درست است. لذا این  صددرصددرست است. هم خود او 

جانشين آن اشتباهات موضوعی که شده است، اشتباهات حکمی که « لِفَنَّهُمْلَيَسْتَْخ»

شده است، این جانشينی کالا از برای دو دسته است. یک دسته معصومين هستند و 

 خواهد شد. « الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَّذینَ »یک دسته درجه عليای 

امر  ارض؟ ارض تکليف. مگر نه این است که ولیّکدام « اْلأَرْضِ  لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ فِي»

ضين سبع حاکم هستند، بر ارض تکليف حاکم هستند، بر کل ار کلآیند بر ( میعج)

 حاکم هستند. حاال ما این ارض را ،سماوات و ارضين هستند کلر فينی که دکلم کل

« كَمَا»این  «قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ فَاسْتَْخلَ اْلأَرْضِ كَمَا لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ فِي»گيریم. می در نظر

جای بدها را « لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ»چون  ،کند، نه محدودب را محدود میقداری مطلیک م

ها ترها را خوبجای خوبگيرند، ها میها را خوبجای خوبگيرند، می هاخوب

 مِنْ  الَّذینَ»خداوند  کهنخوب است. چنا در بُعد« اسْتَْخلَفَ كَمَا»گيرند، بله، ولکن می

الزم بود جن و شياطين  حتیبر باطنی. اضافه  ،استخالف ظاهری داد را «قَبْلِهِمْ

سلطه بسيار بسيار  ،دجناب سليمان و جناب داوخدمت سليمان را بکنند و سلطه 

 مِنْ  الَّذینَ اسْتَْخلَفَ كَمَا»طور. با آن وضعيات آن اووسعی بود که بلقيس را با تخت 

 «.قَبْلِهِمْ

 -کنيمعد خير غرض میدر بُ- حالت است:عنه سه  منتها بين خليفه و مستخلفٌ 

 ،تر استیا این کسی که خيلفه قبلی است، بهتر از او است یا مانند او است یا پایين

افتاد،  یا از دنيا رفت یا از صالحيتبود خوب اند. اگر یک امام جماعتی همه خليفه

تر از او است خليفه است، جای کار او را گرفته است. مانند او دیگری آمد اگر خوب

جماعت دارد باز خليفه است. پس در  صالحيتاگر  هم است خليفه است. کمتر از او

برابر حتمًا تر باشد یا حتمًا خوب ،آمد از او بعد کسی که این که چنين نيستخليفه 

 ترین است.جا آن خوبدر این اماهر سه حالت است  ،خيرباشد، 

 ولیّ  ،تمام نيکان و تمام پاکان را با آبای خود دارد آید این خالفتِ کسی که می

استفاده « کَمَا»از تمام انبياء مقدّم هستند. پس از  ،( از تمام مقرّبين الی اهللعجامر )

است.  شمولامر جهان امر مانند سليمان است؛ نه، سلطه ولیّ کنيم که سلطه ولیّمین

ان بر محور شمول است. ثانيًا سلطه سليمسلطه او جهاناوالا د است، مانند داو
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امر بر محور شریعت قرآن است، این  سلطه ولیّ  امات بود. شریعت تورات بود، موق

 بر قرآن محمد و محمد قرآن که شریعت آخرین که تمام شرایع انبياء و تمام انبياء

ن مریم در انجيل برنابا به برنابا ها مقدمه بودند که عيسی بهمه این مقدمه بودند،

یا محمد خدا با تو باد و مرا الیق آن نمایاد که دوال نعل تو را باز  :گوید: بنویسمی

 وَعَدَ »العزم است. اولوانبيای از بيين نسبت به پيغمبری است که الن. این مقام خاتمکنم

 الَّذینَ  اسْتَْخلَفَ كَمَا اْلأَرْضِ فِي لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ  الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ  مِْنكُمْ  آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ

 استخالف. .خوب این مرحله اولی«. قَبْلِهِمْ  مِنْ

 لَكُمْ أَْكمَْلتُ اْليَوْمَ» :در آیه مائده داریم که« لَهُمْ ارْتَضى الَّذِي دینَهُمُ لَهُمْ لَيُمَكِّنَنَّ» 

. صددرصدآن اسالم ناب  1«دینًا اْلإِساْلمَ لَكُمُ رَضيتُ وَ عْمَتينِ عَلَيْكُمْ أَْتمَمْتُ وَ دینَكُمْ

 وَ  آمَنُوا الَّذینَ»داده است به  وعده بر محور شریعت قرآن خداوند صددرصداین اسالم 

یعنی چه؟ یعنی دین را  عالم تکليف تمکين دهد. تمکين کلدر  که «الصَّالِحاتِ عَمِلُوا

که معنا ندارد. این آخرین شریعت است، آخرین سالم از اتر کامل دینِ کامل کند؟

یا رسالت  .تر کردن دیگر معنا ندارد. کامل بکند؟ دیگر معنا نداردکتاب است. کامل

جا که )ص( تا آن اهللرسولخير. تر بکند، دعوت به این دین کامل مرسلين را در

، یک ذره و شد، رسالت خود را برای دعوت قرآنی تکميل کردامکان داشت و می

 کمتر از ذره هم کم نگذاشت. 

داشت، پایه استداللی نسوم این است که این رسالت قرآنی را که پایه محکمی 

ها، ترین دعوتقوی آنترین مواد، دعوت نداشت، پایه شریعتی داشت، ماده آن قوی

د عليه بو ٌطبلکه مسل مورد پذیرش نبود، سلطه نداشت، اما ،هابهترین کتاب آنقرآن 

ها، در فکرها، در اجتماعات جای این در دل« لَهُمْ ارْتَضى الَّذِي دینَهُمُ لَهُمْ لَيُمَكِّنَنَّ»

جا جای آن خواهد بود و همه ها جا ندارد،در ميان مسلمان حتیگيرد. قرآنی که می

خوانی هایی برای تعليم قرآن بزنند، قرآنسطاطدهد که فُامر دستور می ولیّ :لذا دارد

تغيّب من از امام من دور بودید.  تشما در طول این مد که خواهد بفهماندنه، می

 ای کاش ولیّ  که: کنندکنند و ناله میکنند کسانی که مدام گریه میچنانکه خيال می

خواهيد روح او دیدی؟ میرا می یقرآن دور هستند. چه چيز از اما ،دیدیمامر را می

جسم پيغمبر را دید، ابولهب دید، کفّار هم که ابوجهل  را ببينيد یا جسم او را؟ جسم
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دیدند. جسم مطلبی نيست، عمده دریافت روح است. چطور است شما دریافت کردید 

 امر تماسی ندارید. ولیّ شما با امامِ اما ،بکنيددریافت خواهيد روح ولی امر را یا می

مربوط به مؤمنين خواهد  صددرصدسلطه « مْلَهُ ارْتَضى الَّذِي دینَهُمُ لَهُمْ لَيُمَكِّنَنَّ»

ر همه از بين گویيم این کفّار نيستند. بعضی جاها روایت دارد که کفّابود. نمی

 وَ »یهود، « فَأَْغرَیْنا»دو تا است. « أَْلقَيْنا وَ » 1،«فَأَْغرَیْنا»دو آیه داریم:  ،خيرروند ولی می

 كُلَّما اْلقِيامَةِ  یَوْمِ إِلى اْلبَْغضاءَ وَ اْلعَداوَةَ بَيْنَهُمُ قَيْناأَْل وَ»یا « فَأَْغرَیْنا» .ینصار« أَْلقَيْنا

القيامه چه زمانی است؟ قيام که نيست. پس بر یوم 2«اللَّهُ أَْطفَأَهَا لِْلحَرْبِ نارًا أَوْقَدُوا

تحت سلطه  اما ،هستند یشود، باالخره مقداری یهود و نصارخالف آنچه گمان می

 بر طبق ها نيست. فقطر کنيسه و کليسا و شراب و خوک و این حرفهستند. دیگ

همه موحد خواهند شد. یعنی تمام حجج الهيه،  ،کنيمآنچه از این آیه استفاده می

تمام  ،العالميناز نظر اعجازی و آیات رب ،ربانيه از نظر عادی هایتتمام حج

ها و نبوت( تمام طور که در رسول آخرین )صمنطبق خواهد شد. همان صددرصد

ق بخشيدن حقت ،ها جمع است و زیاد استها و در کتاب او قرآن، تمام کتابرسالت

العالمين که از مصادیق بسيار عالی آن سلطه قرآنی به وسيله آخرین نماینده رب

 دقته وقتی روی آی اما ،راجع به شعيب است 3«مُؤْمِنينَ  كُْنتُمْ  إِنْ  لَكُمْ خَيْرٌ اللَّهِ بَقِيَّتُ»

امر )عج( هستند  معنی بقيه مراحلی دارد و اصدق مصادیق بقيه جناب ولیّ ،کنيممی

 که مفتاح دعوت جهانی و سلطه جهانی اسالم خواهند بود. 

تحت سلطه  اما ،هم هستند ییهود و نصار« لَهُمْ ارْتَضى الَّذِي دینَهُمُ لَهُمْ  لَيُمَكِّنَنَّ»

استان اسالمی است که تمام آن یک  سيزدهند. هستند. حکومت ندارند، دولت ندار

و  نصرانیدیگر استاندار کافر، استاندار یهودی،  ،کشور اسالمی مهدی )عج( است

ها نخواهد بود و اگر هم کسانی باشند تحت سلطه کلينتون و دیگران و این حرف

توانند در برابر سلطه حکومت اسالمی رنگ و بویی داشته باشند و نمی ،هستند

 بَعْدِ  مِنْ  لَيُبَدِّلَنَّهُمْ  وَ لَهُمْ ارْتَضى الَّذِي دینَهُمُ لَهُمْ  لَيُمَكِّنَنَّ»کيالتی داشته باشند. تش

 لقد» .19و  18جزء  212صفحه  ،تفسير 4«األولون المسلمون قضى لقد» «أَمْنًا خَوْفِهِمْ
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 و اضطراب و تخوف في مدنيًا و ًامكيّ( ص) سولالرّ عهدي األولون المسلمون قضى

 في یمسون» المدینة في خائفين و مكة، في لظى و أذى كل على تصبّرًا اضطرار،

 ثمّ  اللّه شاء ما ذلك على فصبروا»این حدیث است.  ««الحالسّ في یصبحون و الحالسّ

ها همه آن« هكذا؟ خائفون نحن هرالدّ  أبد! اللّه رسول یا: قال حابةالصّ من رجالا  إنّ

(: ص) اللّه رسول فقال الح؟السّ اعنّ نضع و فيه نأمن یوم علينا يیات أما»طور؟ همين

 آتٍ كُلُّ»چون است، برای آن حضرت یسير است. یسير  ««یسيرًا اإلّ تصبروا لن»

 فيه ليست العظيم المأل في منكم الرّجل یجلس ىحتّ یسيرًا اإلّ تصبروا لن» 1«.قَرِیبٌ

نفر، با ده  313امر با  امر است. ولیّ ولیّ کجا است؟ این زمان اینای. حدیده .«حدیدة

ها طور نيست که مسلمانبسيار کم است. این ،جنگی نخواهد بود. خيلی کم ،هزار نفر

  باشند. لباس آهن بپوشند و با وسائل جنگیطور شب و روز همين

 جزیرة على نبيه اللّه فأظهر اآلیة هذه اللّه أنزل و» فرماید:می معصوم دیگریبعد 

« نزلت المّ و» نخير، وعده برای همه است. ؟همين« الحالسّ  فيه وضعوا و فأمنوا لعربا

هایی که آن مة فقط آنهذه اال« األمة هذه ربشّ (ص)رسول اهلل  قال» حدیث دیگر:

 في مكينالتّ و صرالنّ و ینالدّ و فعةالرّ و نابالسّ  األمة هذه ربشّ»نيستند. وقت بودند، 

 اآلیة نصيب فهل من اآلخرة في له یكن لم نياللدّ اآلخرة عمل منهم عمل فمن األرض

 في أمنوا و الحالسّ وضعوا حيثُ  مكةَ فتح بعد القصيرة الفترة تلك -فقط -تعني

 هاإنّ! الجزیرة أرض في -فقط -ال األرض، في استخالفهم واعدةُ هي و العربية؟ الجزیرة

 الَّذِینَ  اسْتَْخلَفَ  كَمَا» له تشهد و ا،درجاته على المؤمنين خالفة من تعنيه فيما تعنيها

 و داود ينبيّالنّ زمن إلّا إیمانية سلطة و خالفة كلها األرض في تسبق لم إذ «قَبْلِهِمْ  مِنْ

 و اإلیمان خالفة! األمر كذلك القرنين ذي خالفة و المعمورة، كل تشمل لم و سليمان

 عمل و اإلیمان -فقط -يه ليست شروطًا تتطلب األرض عن فضالا أرض على سلطته

نه. این  ؟خوان هستندکه خيلی مؤمن هستند، خيلی نمازشب ییهاآن« الحاتالصّ

  عمل الصالحات...
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