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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
 مَرنْ»( چنانکه کرارًا عرض کرردیم عجراجعين حتمی بعدالموت در دولت مهدی )

کسررانی کرره  امررا«. مَحْضررً اْلكُْفرررَ ضَمَحَرر مَررنْ وَ»اسررت   1«مَحْضررً اْلإِیمَررا َ ضَمَحَرر

ها و صالحيت ها و عدالت آ المرحلتين هستند و مخصوصً کسانی که ایما  آ بين

هررا جرراج راجعررين و گناهررانی کرره احيانررً دارنررد  این هاهررا بيرررتر اسررت ا   سررادآ 

ره یرا اشرا و طور که ما بحث کردیمآ   آیه در قرآ  شریف دوا دهباالستدعاج هستند. 

انرد  در که مرده« مَحْضً اْلإِیمَا َ ضَمَحَ مَنْ» اینکهروشن دارد بر  يهکردیم داللت حتم

در بعضی ا  آیات لفر  صرالحين داریرم  البته( رجوع خواهند کرد. عجدولت مهدی )

تمام کسانی که عمل صالح دارند  شرامل اسرت  ولرو احيانرً  اسرد هرم   که صالحين

نه و بصورةٍ مطلقة علی أ ّ الصّالحين راجعو  قوله سبحا لّتدن اآلیات الّتی م»دارند. 

الِحُو َ مِرْنهُمُ»مائة و ثمانية و ستّين:  تعالی  ی سورة االعراف اآلیة  دُو َ مِرْنهُمْ وَ الصرَّ

 مِرْنهُمْ وَ الصَّالِحُو َ مِْنهُمُ»دو  ذلک یعنی دو  صالح هستند  نه کا ر هستند.  ««ذلِكَ

 های عقيدتی و عملی دارند  چه کرالًلحو  تمام کسانی که صالحيتالصّا« ذلِكَ دُو َ

الِحاتِ عَمِلُروا وَ مِرْنكُمْ آمَنُروا الَّريینَ اللَّرهُ وَعَردَ»درصد کره صد کره  درصردچره  2«الصرَّ
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 دُو َ مِْنهُمْ وَ الصَّالِحُو َ مِْنهُمُ»جا هستند. نيست  مرمول الصّالحو  در این صددرصد

الِحُو َ مِنَّرا أَنَّا وَ» :72ه سور« نّن سورة الجاآلیة الحادی عرر مما ال سيّ و« »ذلِكَ  الصرَّ

ما دو دسته هستيم. یک دسته صالحو  اعم است ا  « قِدَدًا طَرائِقَ كُنَّا ذلِكَ دُو َ مِنَّا وَ

رسل جن  قبل ا  رسرالت اخيرره و مریمنين عردول جرن و مریمنين متوسر  جرن کره 

ياطين  منّررا و منّررا شرر»یعنرری: « ذلِرركَ دُو َ مِنَّررا وَ». هررا وجررود داردصررالحيتی در این

 «.صالحو  و منّا غير صالحين

 أَ َّ الريكْكرِ بَعْردِ مِرنْ الاَّبُرورِ  ِر  كَتَبْنرا لَقَردْ وَ» کره: انبياجه سوره مبارکه حاال این آی

مام صرالحين را کند که الصّالحو  تانسا  گما  می 1«الصَّالِحُو َ عِبادِيَ یَرِثُها اْلأَرْضَ

الحين ما می 2«بعضً هبعض ریفسّ القرآ »ا  باب  اماشامل است.   هميم کره تمرام الصرّ

 مِْنكُمْ  آمَنُوا الَّيینَ اللَّهُ وَعَدَ»نور ذکر شده است ه مراد نيستند  بلکه صالحينی که در آی

سانی که بعضری اند  نه ککسانی که تمام صالحات را انجام داده« الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ

رنگ هرم اند و بعضی را نه. گرچه درصد ترک صالحات بسيار کم و کمرا انجام داده

بناجً علی ذلک نتأکّد علی ضوج آیاتٍ بيّنرات برين نرو  و برين صرریحةٍ أ ّ  ری »باشد. 

 وَ مِرْنكُمْ آمَنُروا الَّريینَ اللَّرهُ وَعَردَ« ن وعد اهلل رجوعهیرجع حتمً مَ )عج(مهدی الدولة 

کره  55ه نور  آیه یکی سور کنم:وار عرض میاین آیات را  هرست «.الصَّالِحاتِ عَمِلُوا

براقی مقرداری که بحث کردیم  « الاَّبُورِ  ِ  كَتَبْنا لَقَدْ وَ»یکی  .«اللَّهُ وَعَدَ»بحث کردیم 

 مانده است. 

آیات عدّة یقول ربّنا سبحا  هنا » .«لِْلمُتَّقينَ اْلعاقِبَةُوَ » :. دیگر105ه انبياج  آیه سور

و طعن العاقبة  ی هيه اآلیات العدّة عاقبة الحياة الدّنيا « لِْلمُتَّقينَ اْلعاقِبَةُوَ »تعالی  يها 

ه ما قربالً بره ایرن اشراره کرردیم و سرور«  ی نفس الحياة الدّنيا ال  ی البر خ و القيامة

عِفُوا الَّريینَ عَلَر  نَمُرنَّ  ْأَ نُریدُ وَ» . سورة القصو اآلیة الخامسة:5ه قصو  آی  اسْتُضرْ

ئرة و او کريلک سرورة االعرراف آیرة م «اْلروارِثينَ نَجْعَلَهُمُ وَ أَئِمَّةً نَجْعَلَهُمْ وَ اْلأَرْضِ  ِ 

 ببينيرد«. لِْلمُتَّقينَ اْلعاقِبَةُ وَ عِبادِهِ مِنْ یَراجُ مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ اْلأَرْضَأ َّ »ثمانية و عررین: 

 اْلأَرْضَأ َّ » .«عباده ال کلّ« »عِبادِهِ مِنْ یَراجُ مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ اْلأَرْضَأ َّ »دارد. « یَراجُ مَنْ»

ا ليست العاقبرة لکا َرة المتّقرين منّمر« »لِْلمُتَّقينَ اْلعاقِبَةُ عِبادِهِ وَ مِنْ یَراجُ مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ

 لِلَّرهِ اْلرأَرْضَأ َّ «: »النّرور تعالی  ی سورة و  سبحا وعدهم اهللن عنيّين ممالمتّقين الم
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 اللَّرهُ وَعَردَ»اسرت   يهحتم يتگاه مر« المريئة مريئتا  و« »عِبادِهِ مِنْ یَراجُ مَنْ یُورِثُها

ای پري  نيسرت  اگرر  مينره يهحتم يتگاه مر .است يهحتم يتمر« مِْنكُمْ آمَنُوا الَّيینَ

 ئات چنين است. راجع به غفرا  سي اینکهداشت. کما  خواهد يتخداوند مر  بياید

« مِنَّمَرا» 1«قَریر ٍ مِرنْ یَتُوبُرو َ ثُرمَّ بِجَهالَةٍ السُّوجَ یَعْمَلُو َ لِلَّيینَ اللَّهِ عَلَ  التَّوْبَةُ مِنَّمَا»

هِ عَلر  كَتَر َ»حتمً  ]...[حتمً یتوب ربّنا سبحانه و تعالی »حتم است.   «الرَّحْمَرةَ نَْفسرِ

 لِلَّريینَ اللَّرهِ عَلَر  التَّوْبَرةُ مِنَّمَرا»لری نفسره نرا ععلی اهلل  رض ربّ «اللَّهِ عَلَ  التَّوْبَةُ مِنَّمَا»

تِ وَ... *  قَریر ٍ مِنْ یَتُوبُو َ ثُمَّ بِجَهالَةٍ السُّوجَ یَعْمَلُو َ خواهرد نمی« لِلَّريینَ التَّوْبَرةُ لَيْسرَ

يِّئاتِ یَعْمَلُو َ لِلَّيینَ التَّوْبَةُ لَيْسَتِ وَ»عنی شود. یحرام است  نمیتوبه بگوید   حَتَّر  السرَّ

ها نره  این 2«كُفَّارٌ هُمْ وَ یَمُوتُو َ الَّيینَ الَ وَ اْلآ َ تُبْتُ مِنك  قالَ اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ حَضَرَ مِذا

به نکرده  کا ر مرده است یعنی حتمً تو «ليست لهم  رضً»« كُفَّارٌ هُمْ وَ یَمُوتُو َ ینَالَّي»

توبه را به تأخير انداخته اسرت ترا وقرت مرر    اماکسی که مسلما  مرده است   اماو 

 اینکهکما   کنداو را قبول بکند. احيانً هم قبول میه جا واج  نيست خداوند توباین

این نظير بود  3«اْلخِْايِ بَعَيا عَْنهُمْ كَرَْفنا آمَنُوا لَمَّا یُونُسَ قَوْمَ ماِلَّ»در مورد قوم یونس 

حتميرة رريئةً م» «عِبرادِهِ مِرنْ یَرراجُ مَرنْ یُورِثُهرا لِلَّرهِ اْلأَرْضَ مِ َّ»جا عرض کردم. در این

 «.الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّيینَ اللَّهُ وَعَدَ»« العباد المتّقو  االوّلو 

لِهِمْ كَفَررُوا الَّريینَ قرالَ وَ»الرث عررر. ث. اآلیة ال13ه ابراهيم  آیه همچنين سور  لِرُسرُ

  «الظَّرالِمينَ لَرنُهْلِكَنَّ رَبُّهُرمْ مِلَريْهِمْ  َرأَوْح  مِلَّتِنرا  ر  لَتَعُودُ َّ أَوْ أَرْضِنا مِنْ لَنُْخرِجَنَّكُمْ

 وَ« »مامررً ممّررا مماتررةً أو عقوبررةً و مررا ملرری ذلررکیَررأتی  مررا ٌ ربّنررا یهلررک الظّررالمين ت»

کل ارض  انبياج کالً موعود هستند که در ارض تکليرف سرکونت و « اْلأَرْضَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ

بعد موتهم أو بعد سقوطهم عن »« بَعْدِهِمْ مِنْ اْلأَرْضَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ وَ»تمکّن داشته باشند. 

 وَ» :46 هحمن آیرکريلک سرورة الرر «وَعيدِ خافَ وَ مَقام  خافَ لِمَنْ ذلِكَ» «سُلُطاتِهم

 ةجنّترا   ری البرر خ  جنتّرا  یروم القيامر»  دو معنا دارد: «جَنَّتا ِ رَبِّهِ مَقامَ خافَ لِمَنْ

ن ناحيةٍ أخری جنّة  ری الردّنيا و جنّرة بعرد لکن م نّة المعر ة و جنّة الجسم وتعنی ج

 أ ّ یوم المهدی  ی هيا االرض و  ری )عج(الموت. جنّة  ی الدّنيا تعنی  من المهدی 

 « «لِْلمُتَّقينَ اْلعاقِبَةُ وَ»الحياة الدّنيا  ل جنّةتعالی یرکّأرض التّکليف ربّنا سبحانه و 
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 الدِّینُ یَكُو َ وَ  ِْتنَةٌ تَكُو َ ال حَتَّ  قاتِلُوهُمْ وَ: »39ه (  آیانفال) 8 هو همچنين سور

حدًا کله هلل و لحدّ ین موو یکو  الدّ  سوف یأتی  من تکو  الطّاعة کلّها هلل« »لِلَّهِ كُلُّهُ

 بِاْلهُدى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّيي هُوَ» :سورة الفتح  28ه   آی48ه همچنين سور« جهاآل  ما جا

 الردِّینِ عَلَر اظهار الرّسول «. »شَهيدًا بِاللَّهِ كَف  وَ كُلكهِ الدِّینِ عَلَ  لِيُْظهِرَهُ اْلحَقِّ دینِ وَ

 چگونرهبرود  در خرود مدینره  چگونرهه در خود مکر اینکهای بر« لم یکن  ی  منه كُلكهِ

 كُلكهِ الدِّینِ عَلَ  لِيُْظهِرَهُ»العرب را نگر ت. جایرةه هماسالم   بود  در  ما  خود رسول

دیگر  ه آی« کل الطّاعات تيوب و تاول و تضمحل  الّا طاعة اهلل علی دین محمّد )ص(

ابدًا ما  ری ظلرم ال « »بِظُْلمٍ میمانَهُمْ یَْلبِسُوا لَمْ وَ نُواآمَ الَّيینَ» :82ه   آی(انعام) 6ه سور

 الَّريینَ« »ً و ال اجتماعيرً  ال شخصريًً و ال عمليرظلمً علميرً و ال عقيردیً و ال خُلقير

برر خ نعرم یروم ال .متی؟ یوم الدّنيا« »اْلأَمْنُ لَهُمُ أُولئِكَ بِظُْلمٍ میمانَهُمْ یَْلبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا

هرا را کرردیم  دارم هرای اینمرا بحث« لکرن یروم الردّنيا کريلک و ةیوم القيامر  کيلک

  .«مُهْتَدُو َ هُمْ وَ» .دهم هرست می

ْلنا َ مرا وَ» :107)انبيراج(  آیره  21سروره  دیگر؛ه دو آی 1«كامِلَةٌ عَرَرَةٌ تِْلكَ»  ماِلَّ أَرْسرَ

اآل  بالنّسربة للعرالمين  دیّرة لحردّالرّسرالة المحمّ ما تحقّقة الرّحمرة« »لِْلعالَمينَ رَحْمَةً

 السّورة الرّابعرة و ثالثرو « »لِلنَّاسِ كَا َّةً ماِلَّ أَرْسَْلنا َ ما وَ» :دیگره آی«. حتّی للبرر کلّه

یک معنای معمولی بين مردم دارد  « كَا َّةً»این « كَا َّةً». «اآلیة الثّامنة و العررو  )سبأ(

« كَا َّرةً ماِلَّ أَرْسَْلنا َ ما وَ»یعنی کا يتً  نه. تمامً؟ نه. کا ة من الکفّ. « ةًكَا َّ»گویند: می

کا ّة مبالغةٌ للکافّ و الکافّ مبالغةٌ للکفّ مثل العاشوراج  العاشوراج مبالغة للعاشور و »

ْلنا َ مرا وَ»عردی اسرت. این سه بُ« العاشور مبالغة للعاشر یعنری « اسِلِلنَّر كَا َّرةً ماِلَّ أَرْسرَ

تکُفّ النّاس عن کلّ الرّرور  عن کلّ الجهاالت  عن کلّ الرهوات و الحيوانرات  کفّرً »

طور هستند. انبياج و رسلی که خداوند  رستاد ا  نظر انبياج اینه هم«  ی الدّعوة  ق ؟

گویند. اگر گفتنرد:  رال  شرخو را بره ف نمیفّ بود  ولکن ا  نظر دعوت کَدعوت کَ

ایرن کرار را نکنرد دیگرر.  یعنریجلوگيری کردیم که چنين کاری را نکنرد  طور محکم 

گفتن که جلوگيری نيست. اگر انسا  نهی ا  منکر کرد که این کرار را نکرن  ایرن کرف 

در این  ما   نيست  این دعوت است  این نهی است. اگر هم کف باشد کا ّةً. یعنی جوّ

ئات سريا  شررور و تمام نراس  در دی )ص(خرین طوری خواهد شد که رسالت محمآ

انی دارنرد و اگرر ربره فاتی که نسبت به شریعت مقدسکند  ا  تخلجلوگيری میمحکم 
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 1«اْلقِيامَرةِ یَروْمِ مِلر  اْلبَْغضراجَ وَ اْلعَرداوَةَ بَيْرنَهُمُ  َأَْغرَیْنرا»هم کا ری وجود داشته باشرد 

د کره  برور داوا راجع به ها پنهانی است  این شرور ظاهری در کار نخواهد بود. ماین

 ای کردیم. یک اشاره

 آیه است.  یا ده -

 وَ»ای است که تکرار سوره دارد. ها هم جملهآیه شمردم. یکی ا  آ  دوا دهمن  -

قررآ  را برا  بکنيرد  چرو  ا  قبرل هرم بُعرد دوم  2«الريكْكرِ بَعْردِ مِنْ الاَّبُورِ  ِ  كَتَبْنا لَقَدْ

 الريكْكرِ بَعْدِ مِنْ الاَّبُورِ  ِ  كَتَبْنا لَقَدْ وَ»   آیات آخرین:21ه ورخوانيم. سرجعت را ما می

 أَرْسَْلنا َ ما وَ*  عابِدینَ لِقَوْمٍ لَبَالغً هيا    مِ َّ*  الصَّالِحُو َ عِبادِيَ یَرِثُها اْلأَرْضَ أَ َّ

ایرن آیرات « مَحْضرً إِیمَرا َاْل مَحَرضَ مَنْ»در این سوره نسبت به «. لِْلعالَمينَ رَحْمَةً ماِلَّ

تتمه بحث . آمده استآیاتی است که قبالً « مَحْضً اْلكُْفرَ ضَمَحَ مَنْ»است و نسبت به 

گفتريم روی احتمراالت کررل « الاَّبُرورِ  ِر  كَتَبْنرا لَقَردْ وَ»روی ایرن آیرات و  برور داود. 

منعری و ه ست که جنبرهایی که بر انبياج شده اهای آسمانی و وحی ُبراهلل. تمام کتاب

پرس  .  این بررارت آمرده اسرتانياری داشتهه انياری داشته است  در آنچه جنبه جنب

هيه « »الصَّالِحُو َ عِبادِيَ یَرِثُها اْلأَرْضَ أَ َّ»این برارت دو بُعدی است. این برارت که 

 قَرْیَرةٍ عَلر  رامٌحَ وَ»بالنّسبة لر  البرارة انيارٌ من ناحية و برارةٌ من ناحيةٍ أخری  انيارٌ

 حَردَبٍ كُرلك مِرنْ هُرمْ وَ مَرْأجُوجُ وَ یَْأجُوجُ  ُتِحَْت مِذا حَتَّ *  یَرْجِعُو َ ال أَنَّهُمْ أَهْلَْكناها

ةٌ هِ َ  َإِذا اْلحَقُّ اْلوَعْدُ اْقتَرَبَ وَ*  یَْنسِلُو َ  ببينيرد ایرن«. كَفَررُوا الَّريینَ أَبْصرارُ شاخِصرَ

 به این حساب است و الّا  بور نباید بگوید. « الاَّبُورِ   ِ كَتَبْنا لَقَدْ»

گفتند این  بور چند حساب دارد. یک حساب عام آ  این اسرت کره ایرن بررارت 

در  کهاین کما«. مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»که است انياری دارد  نسبت به کسانی ه جنب

ایرن  داودمخصروص  آیات قبلی اسرت. جهرت دوم ایرن اسرت کره خصوصرً در  برور

نسربت بره سرایر کتر  آسرمانی ایرن  -نسبت به قررآ  نره–برارت بسيار مفصّل است 

عهدین را نخورده است که آقایا  برارات برارت در  بور بسيار مفصّل است و دست

ل در  برور خوانيمداشته باشيد  می  لَقَردْ وَ»ذکرر شرده اسرت.  داود. این برارت مفصرّ

 لَبَالغرً هيا    مِ َّ*  الصَّالِحُو َ عِبادِيَ یَرِثُها اْلأَرْضَ أَ َّ اليكْكرِ بَعْدِ مِنْ الاَّبُورِ  ِ  كَتَبْنا

 .«عابِدینَ لِقَوْمٍ
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سرت کره لرين کترابی ابه لغت  ارسی نوشته شده اسرت و اواین کتاب برارات که 

 20سرال   15ه که بعد هم با  اصرلنوشتم سال پي   39  38خدا تو يق داد من حدود 

ماویة  در ه نرام رسرول االسرالم  ری الکتر  السرب  سال به لغت عربی تکامل پيدا کرد

خواهم است. نمی 1«الدُّوَلِ آخِرُ دَوْلَتُنَا»جا این کتاب دولت مهدی  در این 234ه صفح

چيای را ا  روی کتاب بخوانم  در کتراب اسرت  نکراتی را کره بایرد بره مناسربت آیره 

ایرن  37 صل  داودحاال در  بور « اليكْكرِ بَعْدِ مِنْ الاَّبُورِ  ِ  تَبْناكَ لَقَدْ وَ»عرض بکنيم. 

شرریرا  ا  ل کر“ شوند یرا که شریرا  منقطع می”به بعد:  9ه مطل  مکرر است  ا  آی

عرين همرين  “ال  بره خداونرد وارز  مرين خواهنرد شرداما متوک”بين خواهند ر ت. 

الِحُو َ یَرِثُهرا عِبرادِيَ اْلرأَرْضَ أَ َّ» لفر  ارز «یَرِثُهرا اْلأَرْضَ أَ َّ» مطل  است: و ”« الصرَّ

  اندک در ناد خدا و الّرا سراليا  درا  اسرت“ شودحال اندک است که شریر نيست می

تفرتّ  » “جستجو نمایی  ناپيدا خواهد برود. که هر چند مکان  را”هاارها سال است 

و کرا  بردا و لرال تجرد شررّیرًا أ عرج()ن اآلتی  ی الدّولة المهدوی االرض  ی الاّم کلّ

ا متواضرعا  وارز  مرين امر”« شرّیرًا شرّیرٌ  ی داخل لفظه و امّا متظاهر  ری الرررّ؟ ال

متواضعا   کسانی « الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّيینَ»صالحو   یک جهت  یکی  “شده

وارز  مرين ”اسرت  ها تواضع در برابر حق سبحانه و تعرالی بروده که تمام  ندگی آ 

شده  ا  کثرت سالمتی متليذ خواهنرد شرد. شرریر بره خرالف صرادر ا کرار ميمومره 

م  “م اسرت رارد  خداونرد بره او متبسراو می های خوی  را برنماید و دندا می تبسرّ

«.  لِْلمُتَّقينَ اْلعاقِبَةُ وَ» “آیدبيند که رو  او میچو  که می”است  يتخدا مناس  با ربوب

مظلرروم و مسررکين را  آنکررهشمرررير را کررريدند و کمررا  را چلرره کردنررد تررا  شررریرا ”

ر » “های ایرا  شکسته خواهرد شردبيندا ند و کما  ر و اهرل الررّ کرلّ سرالحات الررّ

کمی صدیق ا   راوانی شریرا  بسيار ”« سوف تکسّر باذ  اهلل تعالی  ی الدّولة األخيرة

تند  کسرانی کره کرا ر براهلل و  اسرق کسانی که میمن باهلل هستند کم هسر “بهتر است.

این کمی صدیق ا   راوانری شرریرا  بهترر اسرت. چررا؟ بررای  اما یاد هستند.   هستند

ها در عين حالی که قلّرت این صدیق اماتوانند کاری ا  پي  ببرند. شریرا  نمی اینکه

ن هرم ها خواهد شد و قبل ا  دولت آخرریدارند  دولت آخرین ا  آ ِ آ  يتدارند  اقل

و سرایر معصرومين  )عج(حساب دارد. اآل  مسئوليت بارگی که در  ما  تغيّ  مهدی 

   چو  جمعيت دو بُعدی است:است
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جاهرا کره نرام اسرالم ه هم حتیها و مسلما  حتیين و کلفعد ا  جمعيت میک بُ

کسرانی اسرت کره انحرراف برا  یرتآیرد  اکثرشود و به حساب اسرالم می یاد برده می

دارنرد و کسانی که قدم مستقيم در راه حق برر می  یقا صد اماف دارند. دارند و تخل

ها وجرود دارد کرم هسرتند  اهلل در آ اهلل و عمل به احکامدر درو  و برو  نور معر ة

ادقو  أکثرر المیمنرو  المتّقرو  الصر کرل مرا کرا »تر اسرت. این کم سنگينه وظيف اما

 عدی تکليف داریم.ما دو بُ«. تّکليف اکثر ما کانوا اقلّ  ال التّکليف اقلّ و کلّ

رجعت بکننرد کره رجروع باالسرتدعاج  )عج(خواهند در  ما  مهدی کسانی که می

نفر و دیگرا   313مطل  دیگری است. آ  دارند  که رجوع باالستعداد  ییهاآ   است

 دوم ا  مریمنينیه هرا نيسرتيم. مرا کره دسرتدهند که ما ا  آ انجام می خود راوظيفه 

شر  و مرا بایرد ما بسيار بسيار سنگين اسرت. ه وظيف  هستيم که امکا  رجعت داریم

عد برونی اثباتی و هم در عد درونی و هم در بُهم در بُعدی: دو بُ  بکنيم یترو  را جد

  ترامرر بره معرروف مرا قروی  ترقرویمرا عد برونی سلبی. نهری ا  منکرر عد درونی و بُبُ

 تر. سا ی ما قویتر  دیگرا خودسا ی ما قوی

یک شرط دست ما است و دیگری در  دو شرط دارد: )عج(چرا؟ چو  ظهور مهدی 

 وَ ظُْلمرً مُلِئَرْت مَرا بَعْدَ»دست ما نيست. آ  شرطی که در دست ما نيست این است که 

« جَروْرًا وَ ظُْلمرً مُلِئَرْت مَرا بَعْردَ»مرا کمرک بکنريم ظلرم  یراد بررود  اینکرهنره  1«جَوْرًا

« ننهراهمبمرا اتيکيً حس  ما یرید الفسّار و ال یمتنعو  بما نمنعهم و ال ینتهرو  اتوم

جهرل و شرهوت و    شررطورتوانيم. این به طور اتوماتيکی همينآ  مقداری که ما می

ه هسرتند وظيفر يرتای کره اقلدسرته امراگير خواهد شد گناه عالم و فو تخل يتحيوان

یرک  :من عرض کردم دو شرط دارد  تن دیگرا ساخ  سا یتری دارند. در خودسنگين

 سق است و کفر. شرطی که دسرت  یتشرط که دست ما نيست  مگر سل  آ  که اکثر

کنيم  طوری باشرد مهدی را با  بکنيم. راه را شوسه این است که ما باید راه   ما است

اشيم. خيال که وقتی بياید ما را برناسد  او برای ما اجنبی نباشد  ما برای او اجنبی نب

مرا   این است که عرالم را کفرر و  سراد بگيررد )عج(نرود که چو  شرط ظهور مهدی 

شمررير مهردی بره   کمک بکنيم و سکوت بکنيم. اگر ما کمک بکنيم و سکوت بکنيم

سرنگين بسريار مرا در  مرا  غيراب ه اگر باشيم. وظيفالبته گرد  ما هم خواهد رسيد  
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ا   ما  حضرور   تر استسنگين ائمها   ما    تر استسنگين اهللرسولاست. ا   ما  

 تر است. سنگين )عج(مهدی 

کمیِ صدیق ا   راوانری شرریرا  بسريار بهترر اسرت. چرو  کره با وهرای شرریرا  ”

گاه اسرت. خداونرد رو هرای صرالحا  را شود و خداوند صدیقا  را تکيرهشکسته می

تعبيراتی است که با هم  هااین البتها آخر. ت “داند و ميراز ایرا  ابدی خواهد بودمی

ایرن  ند در دولت آخرین عنایرت کررده اسرت.ای که خداومترابه است  نسبت به وعده

 رجعرتِ امراين  توسرطیرا م« مَحْضً اْلإِیمَا َ مَحَضَ مَنْ»قسمت اول رجعت که رجعت 

الکفر محضً سروف هل م ّ من محض »جا سیال است. این« مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»

و هيه یخالف بعض اآلیات کما یقال  کما یقال  ی قسم من  )عج(یرجع یوم المهدی 

ا  « مرن اهلل سربحانه و تعرالی أ  یررجعهم یترجّعرو الّيین یموتو   أ ّ اآلیات القرآنية

 أَ ْ رَبِّ بِركَ أَعُروذُ وَ*  الرَّياطينَ هَمَااتِ مِنْ بِكَ أَعُوذُ رَبِّ قُْل»شود: جمله عرض می

 اْلكُْفررَ مَحَرضَ مَرنْ»چه شرياطين انرس.  و شياطين چه شياطين جن باشند 1«یَحْضُرُو ِ

 مَحَضَ مَنْ» باشند دیگر  الرّياطين چه شياطين جن و چه شياطين انساست « مَحْضً

ياطينَ هَمَررااتِ مِررنْ بِرركَ أَعُرروذُ رَبِّ قُررْل» .«مَحْضررً اْلكُْفرررَ  أَ ْ رَبِّ بِرركَ أَعُرروذُ وَ*  الرررَّ

 «.یَحْضُرُو ِ

 هَمَررااتِ مِررنْ بِرركَ أَعُرروذُ» :مائررة  سررورة المیمنررو  اآلیررة 100ه میمنررو   آیرره سررور

 رَبِّ قرالَ اْلمَروْتُ أَحَردَهُمُ جراجَ مِذا حَتَّ   *یَحْضُرُو ِ أَ ْ رَبِّ بِكَ أَعُوذُ وَ*  الرَّياطينَ

خير   آید که همين حاالبه دست نمی «ارْجِعُو ِ»ا  کنند. تقاضای رجوع می« ارْجِعُو ِ

ایرن آیره «. كَرالَّ تَرَْكتُ  يما صالِحً أَعْمَلُ لَعَلك  * ارْجِعُو ِ». بدهدرجوع ما را باالخره 

 مَحَرضَ مَرنْ»گویيرد:  ند. پس چطرور شرما میدرست به رجوع شياطين مهر سل  می

 مِرنْ وَ قائِلُهرا هُوَ كَلِمَةٌ مِنَّها كَالَّ» ؟کنندرجوع می )عج(در دولت مهدی « مَحْضً اْلكُْفرَ

 درست روی این آیات  کر بکنيد. « یُبْعَثُو َ یَوْمِ مِل  بَرْ َخٌ وَرائِهِمْ

 ]سیال[ -

 مِنَّهرا كَرالَّ تَرَْكرتُ  يما صالِحً أَعْمَلُ لَعَلك » های آ  است.این یکی ا  جواب  بله -

  «جعو   لمراذا ال یرجعرو ؟ال یر« »یُبْعَثُو َ یَوْمِ مِل  بَرْ َخٌ ئِهِمْوَرا مِنْ وَ قائِلُها هُوَ كَلِمَةٌ

  َهَرْل» سرورة االعرراف: الثّالثة و الخمسو   اآلیة  53ه   آی7ه . دوم سوراین یک مورد

ه   آیر35ه سروردیگر ه آی«. نَعْمَلُ كُنَّا الَّيي غَيْرَ  َنَعْمَلَ نُرَدُّ أَوْ لَنا  َيَْرفَعُوا شُفَعاجَ مِنْ لَنا
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 نَعْمَرْل أَْخرِجْنا رَبَّنا  يها یَْصطَرِخُو َ هُمْ وَ» الفاطر اآلیة السّابعة و ثالثو : السورة  37

 النَّريیرُ جراجَكُمُ وَ تَريَكَّرَ مَرنْ  يرهِ یَتَريَكَّرُ مرا نُعَمِّررْكُمْ لَمْ وَ أَ نَعْمَلُ كُنَّا الَّيي غَيْرَ صالِحً

 «.نَصيرٍ مِنْ مينَلِلظَّالِ  َما  َيُوقُوا

م هسرتند و یرک بخر  ایرن شرياطين کره در جهرن منتها این آیات دو بخ  است:

گرردد  رجعرت ا  م کسری برنمیا  جهرن البتره نند. قيامت شده است این حرف را می

*  الرَّياطينَ هَمَااتِ مِنْ بِكَ قُْل أَعُوذُ»م که نيست. یک بخ  عندالموت است که جهن

ولری « ارْجِعُرو ِ رَبِّ قالَ اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاجَ مِذا حَتَّ   *یَحْضُرُو ِ أَ ْ رَبِّ بِكَ أَعُوذُ وَ

  رنحن نعتقرد أ ّ»« صالِحً أَعْمَلُ لَعَلك »جا مسلوب است؟ عدی ایندر چه بُ« ارجعو »

الح ال لجبر «مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ» ر سوف یرجعو  حس  آیاتٍ عدّه ال للعمل الصرّ

برنرد عرياب بيررتر می اینکرهبرگررتن بررای  «بوا اکثرری یعيّال لکات ما قدّموا من سيّئ

 عد دارد:ها چند بُاشکال ندارد  این برگرتن

ای را ميرانده است و اجل محتوم انجرام نررده عدهخداوند اهی اوقات است که گ

 مِرنْ خَرَجُروا يینَالَّر مِلَر  تَررَ لَرمْ أَ»است  برای نرا  داد  بعضی مطال  ميرانده است. 

جا رجعت است. این 1«أَحْياهُمْ ثُمَّ مُوتُوا اللَّهُ لَهُمُ  َقالَ اْلمَوْتِ حَيَرَ أُلُوفٌ هُمْ وَ دِیارِهِمْ

ال م بود بمانند که ها اینولی رجعت برای چيست؟ برای این است که آ  مقداری که 

ه آیتی ا  آیات بيّن اینکهبرای   ندها را ميراخداوند این  خود را تکميل بکنند  نماندند

طلر  کردنرد کره خردا را کره ای ا  قروم موسری هحق سبحانه و تعالی باشد. یا آ  عد

اعِقَةُ  َأَخَريَْتكُمُ»ببيننرد.   لَعَلَّكُررمْ مَروْتِكُمْ بَعْردِ مِررنْ بَعَْثنراكُمْ ثُرمَّ*  تَْنظُررُو َ أَْنررتُمْ وَ الصرَّ

  ها را عياب استيصرال نکردنرداین اینکه. چرا؟ برای این  مينه وجود دارد 2«تَْركُرُو َ

هرا را بره ها کاری بود که باید نابود بروند. نه اینچو  کار آ  چو  باید نابود شوند 

  توانيم کراری بکنريمعنوا  ابتالج  به عنوا  ابرا  آیتی ا  آیات حق که خالصه ما می

بکنيم یا اگر درخواست رؤیت حرق توانيم کاری ما می   رار کنيد موت همشما اگر ا  

 مَنْ» اما  تً ميراندها را خداوند موقغل  است و این این درخواست رؤیت حق  کردید

 و مذا بقی آال ات من السّنين یبقی  ری الکفرر هریالج یرجعرو  ال مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ

يست. ما دو پس منا اتی بين آیات ن«. لکی ییمنو  و ال لکی یجبرو  بل لکی یعيّبو 

 انبياج است. ه آیه در این  مينه قدر اقل در قرآ  شریف داریم. ا  جمله در همين سور

                                                           

 .243. بقره، آیه 1

 .56و  55. همان، آیات 2



10 

 

 ا  عالم تکليف خارج هستند.  «مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»شما گفتيد  -

تواننرد ولريکن نمی  گردنرداین عالم تکليرف برمی گردند بهها وقتی که برمیاین -

 دوم: 1«.عَْنرهُ نُهُروا لِمرا لَعادُوا رُدُّوا لَوْ وَ» :اینکهیکی  ه چند جهتبکاری انجام بدهند 

شده است  بنابراین برگرتن   چو  مجال تکليف گيشت و آ  امتحاناتی که باید برود

 عد:برای انجام عمل تکليفی نيست در دو بُ

  2«هِمْسَمْعِ عَل  وَ قُلُوبِهِمْ عَل  اللَّهُ خَتَمَ»چو    توانندنمی -1

 شود. اگر هم بخواهند نمی -2

 ةانبياج  اآلیه ها گيشته است. سوردور تکليف مستمر نسبت به آ  اینکهچرا؟ برای 

 أَمْررَهُمْ تَقَطَّعُروا وَ*   َاعْبُردُو ِ رَبُّكُمْ أَنَا وَ واحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُكُمْ هيِهِ مِ َّ»الثّانية و تسعو : 

 .القيامةیوم« راجِعُو َ نامِلَيْ كُلٌّ بَيْنَهُمْ

. یرک )عرج(الردنيا  ری دولرة المهردی یرک رجروع یوم چو  ما سه رجوع داریرم: 

کرن هرر دو رجروع شخصری اسرت. ول  البر خ است که رجوع الی اهلل اسرترجوع یوم

جا نيسرتند. رجروع سروم همه با هم یک نياالبر خ کنند  یومنيا همه رجوع نمیالدیوم

 مِرنَ یَعْمَرْل  َمَرنْ»الجمرع اسرت. که یوم« راجِعُو َ مِلَيْنا كُلٌّ»است که  القيامةیومرجوع 

صالحات کل اگر  «را َْفکُ ال«. »كاتِبُو َ لَهُ مِنَّا وَ لِسَعْيِهِ كُْفرا َ  َال مُیْمِنٌ هُوَ وَ الصَّالِحاتِ

اسرتدعا بکنرد  و اگر بعض صرالحات باشرد اگرر « مَحْضً اْلإِیمَا َ مَحَضَ مَنْ»باشد که 

است و اگر استدعا نکند یا استدعای او قبرول  «را َْفکُ ال» این  استدعای او قبول برود

 «. لِسَعْيِهِ كُْفرا َ ال» القيامةیومالبر خ و نرود این یوم

در عالم دامی که ما« أَهْلَْكناها قَرْیَةٍ«. »یَرْجِعُو َ ال أَنَّهُمْ أَهْلَْكناها قَرْیَةٍ عَل  حَرامٌ وَ»

اهلل بودنرد و کرا ر بودنرد و معانرد آیرات بره بها مکيو  نده بودند  این تکليف بودند

ْفنا هريا مِرنْ غَْفلَرةٍ    كُْنتَ لَقَدْ»بودند تا وقتی که مردند. وقتی که مردند   عَْنركَ  َكَررَ

د  تقاضرا  کند برگرردشود. استدعا میمطال  روشن می 3«حَدیدٌ اْليَوْمَ  َبَصَرُ َ غِطاجَ َ

در کار نيسرت. اگرر برگررتن بررای عمرل  یدیگر برگرتن .التماس که برگرددو استدعا 

صالح است که در کار نيست  اگر برگرتن برای عرياب اسرت کره در کرار اسرت. بررای 

«. یَرْجِعُرو َ ال أَنَّهُرمْ أَهْلَْكناها قَرْیَةٍ عَل  حَرامٌ وَ»عمل صالح نيست و برای عياب است 
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ایرن « أَهْلَْكناهرا قَرْیَرةٍ عَلر  حَرامٌ«. »سوف یرجعو »یعنی « رامٌ عدمُ رجوعهمح»یعنی 

کننرد. ؟ ممنروع هسرتند ا  رجروع نکررد   رجروع میحرمت برای ممنوعيت چره آمرده

 وَ»کنند و عياب بروند ولکن ند رجوع بکنند  دوست ندارند رجوع دوست ندار هااین

ترا  ها محروم هستند ا  رجوع نکررد  ینا«. یَرْجِعُو َ ال أَنَّهُمْ أَهْلَْكناها قَرْیَةٍ عَل  حَرامٌ

کننرد؟ چه  مانی؟ آیا محروم هستند ا  رجوع نکرد  الی یوم القيامره کره رجروع نمی

است کره  )عج(که این در قرب دولت مهدی  1«مَْأجُوجُ وَ یَْأجُوجُ  ُتِحَْت مِذا حَتَّ »نخير 

 وَ یَرْأجُوجُ  ُتِحَرْت مِذا حَتَّ »ا باید بحث بکنيم. است و م یمفصّلبحث کهف ه در سور

ل بحرث   است ماگو  و اگو که در اصل ی« كُلك مِنْ هُمْ وَ مَْأجُوجُ این را بایرد مفصرّ

 اْقتَررَبَ وَ  *یَرْجِعُرو َ ال كُرلك أَنَّهُرمْ مِنْ هُمْ وَ مَْأجُوجُ وَ یَْأجُوجُ  ُتِحَْت مِذا حَتَّ »بکنيم. 

 «.ْلحَقُّا اْلوَعْدُ

  خواهنرد کررد «مَرْأجُوجُ وَ یَرْأجُوجُ  ُتِحَرْت» ها در نادیرکِپس این رجوعی که این 

چيست؟ رجوع الی الحياة است. این رجوع الی الحياة رجوع کرل نيسرت. رجروع الری 

  رجوع کل هم نيست. چرو  رجروع کرل اآل  در بر خ هستندالبر خ هم نيست. چو  

 هِر َ  َرإِذا»اسرت.  القيامرة  یوم«اْلحَرقُّ اْلوَعْدُ»  «اْلحَقُّ اْلوَعْدُ بَاْقتَرَ وَ»است  ةالقيامیوم

 «مِنَّكُرمْ*  ظالِمينَ كُنَّا بَْل هيا مِنْ غَْفلَةٍ    كُنَّا قَدْ وَیْلَنا یا كَفَرُوا الَّيینَ أَبْصارُ شاخِصَةٌ

 قَرْیَةٍ»واهد آمد که یک  مانی خ اینکه الی آخر. پس این آیه قطعً و بتًّ داللت دارد بر

ایرن  رتح «.  ُتِحَرْت مِذا حَتَّر » :رجوع خواهند کرد.  ما  را هم گفتره اسرت« أَهْلَْكناها

کهف بحث شده است. ه است که در سور )عج(یأجوج و مأجوج در قرب دولت مهدی 

  کر بکنيد. ین یک آیه است که آقایا  روی آ  ا

ه سرور« یُو َعُرو َ  َهُرمْ بِآیاتِنرا یُكَيكبُ مِمَّنْ  َوْجً أُمَّةٍ كُلك مِنْ نَحْرُرُ یَوْمَ وَ» دوم:ه آی

 وَقَرعَ مِذا وَ»اآلیرة الثانيرة و ثمرانو : « اْلقَوْلُ وَقَعَ مِذا وَ» :. قبل ا  آ 83ه آی )نمل(  27

قرول  ؟القيامرة یروم»چره  مرانی؟ « عَلَريْهِمْ اْلقَروْلُ وَقَرعَ»چه  مانی؟ این « عَلَيْهِمْ اْلقَوْلُ

 مِرنَ دَابَّرةً لَهُرمْ أَْخرَجْنرا عَلَريْهِمْ اْلقَروْلُ وَقَرعَ مِذا وَ« »؟ الالعياب وقع عليهم یوم القيامرة

رُ یَوْمَ وَ» این اتفار ا تاد؟« یُوقِنُو َ ال بِآیاتِنا كانُوا النَّاسَ أَ َّ تُكَلكمُهُمْ اْلأَرْضِ ایرن « نَحْررُ

 ار  این یوم است که سه یوم در کار است.یومی است که بعد ا  این یوم است و مق

 كُرلك مِرنْ نَحْرُرُ یَوْمَ وَ» :اليوم الثّانی ؛«لَهُمْ أَْخرَجْنا عَلَيْهِمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ» :اليوم االوّل 

پرس ایرن « الصُّورِ  ِ  یُْنفَخُ یَوْمَوَ » ثمانو :السّابعة و  ةو اليوم الثالث: آالی ؛« َوْجً أُمَّةٍ
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ورِ  ِر  یُرْنفَخُ یَوْمَ» رر دارد. « الصُّورِ  ِ  یُْنفَخُ یَوْمَ»یوم با   وَ»اسرت.  ةالقيامریوم« الصرُّ

القيامرة هرم حررر اسرت و یروم قبل ةالقيامراین یوم قبل«  َوْجً أُمَّةٍ كُلك مِنْ نَحْرُرُ یَوْمَ

. تندحياج است  احيای در کجا؟ احيای در بررخ است؟ در بر خ هساست  جمع است  م

ر یروم الحرر القيامرةالقيامة هنو  نيامده اسرت و یوماست؟ یوم احيای الی یوم القيامة

یروم حررر الکرلّ یروم   هنا اشارتا  صریحتا  تدلّا  علری أ ّ هريا اليروم لريس»است. 

 قبل هريا «. الصُّورِ  ِ  یُْنفَخُ یَوْمَوَ » االشارة الثّانية: .القيامة الکبری منّما  ی یوم الدّنيا

و یوم القيامة «  َوْجً أُمَّةٍ كُلك مِنْ نَحْرُرُ یَوْمَ وَ»و اإلشارة االولی: ة يوم ليس من القيامال

 .«یوم حرر الکل

 این آیه دليل بر این نيست که هما  یوم قيامت است؟ -

 یوم بعد است. « یَوْمَ وَ»خير   -

 ]سیال[ -

 یَوْمَوَ »کند! چه  رقی می  قو جا هم ال ینطاین  جا ال ینطقو کنم  آ عرض می -

دو  ««أُمَّرةٍ كُلك مِنْ نَحْرُرُ یَوْمَ وَ»و هيا اليوم یمتا  عن ة االخيرة. اآلی»« الصُّورِ  ِ  یُْنفَخُ

 وَ»یک یوم است.  ةالقيامیوم است. قيامت که دو یوم نيست  قيامت یک یوم است  یوم

آیات الحرر یوم القيامة تدلّنا بصورةٍ مطبقرة و بصرورة » « َوْجً أُمَّةٍ كُلك مِنْ نَحْرُرُ یَوْمَ

 وَ»لکن هنا  صریحة علی أ ّ یوم القيامة الکبری اهلل یحرر الکلّ ال بعضً دو  بعض و

جرا مطلبری کره این ««یُو َعُرو َ  َهُرمْ بِآیاتِنرا یُكَريكبُ مِمَّرنْ  َوْجً أُمَّةٍ كُلك مِنْ نَحْرُرُ یَوْمَ

 وَ» :اسرت 82ه ایرن آیر  ساحت قدس اميرالمیمنين اهانت شده است وجود دارد که به

قدسی عن  هنا روایات   ی حدیث» «اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَهُمْ أَْخرَجْنا عَلَيْهِمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ مِذا

ائمّرة أ ّ المقصرود مِرن عن امام الحسن  عن امام الحسين  عن  اهلل  عن امير المیمنين

مرع  دابة الرريعية و أنا التق ال سمح اهلل و أعوذًا باهلل  أمير المیمنين.  اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً

بيّن للدّابة الريعية أ ّ المقصود من هريه الدابرة ال بردّ  ةو الدابة الناصبي ةدابة النّاصبي

هرای بسريار بارگری اسرت کره بره سراحت یک اهانت«. یکو  امامٌ امير المیمنين ال أ 

را قبرول کررد؟ ایرن را هرم بحرث ه ایرن دابرشيعه نين شده است. چرا المیمقدس اميرم

گوید: این دابه می« اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَهُمْ أَْخرَجْنا عَلَيْهِمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ مِذا وَ»خواهيم کرد. 

دابه اسم حيوا  است  اسم انسرا  کره نيسرت.  چو تواند حرف باند  حيوا . که نمی

 ند معجاه است  پس باید علی ای که حرف میند حرف باند  پس دابهتوادابه که نمی

علی ه  ند. مگر شما باید دابه را علی بکنيد  تا معجادو ساله هم حرف میه باشد. بچ

و  ثنترينعمرره    الطفرلليس معجاة امام علی )ع( أ  یتکلم»این باشد که حرف باند. 
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ذًا ناصربیٌ إ( کرا  یمرری  ر)عيرر المریمنين اقل یتکلّم   ی روایة  ی درّ المنثور أ ّ ام

جا جعرل شرده ت اینروای« م عليه حس  الظاهر  قال السّالم عليک یا دابّة االرضسلّ

طور این«  ٌ و  غ ٌ و کيا و کيادابة األرض  أل ّ دابة األرض ذَنَانا ب قال: لست»است. 

ت گاه ا  خردا براالتر هایی که شده اسخود بال آوردیم. این ا راط و تفری ه ما سر ائم

داده  ائمرههایی کره بره تر. ایرن نسربت  ا  شرمر و یایرد پرایينبرردیمپرایين بردیم  گاه 

مس است  ا  جمله ردّ الکيا اسرت  ا  جمله ردّالر االرض است شود ا  جمله دابةمی

المریمنين بره امير هرا مقرام اسرت.کنيم اینخيرال مریروی حماقت و روی نا همی ما 

المریمنين نمرا  نخوانرد ترا امير اماشود  بله. اراده بکند تمام  مين نابود میخدا ه اراد

خورشيد غروب کرد. بعد ا  غروب خورشيد  خدا خورشيد را برگرداند کره علری نمرا  

 گردد. بخواند.  ما  که برنمی

ربنا سبحانه تعالی یعبّر عن المیمنين حتری الريین یررربو  الخمرر »االرض دابةیا 

 ما تَعْلَمُوا حَتَّ  سُكارى أَْنتُمْ وَ الصَّالةَ تَْقرَبُوا ال آمَنُوا الَّيینَ أَیُّهَا یا« »المیمنيناحيانً ب

آیا صحيح اسرت  ؟دابه گویدلمیمنين می. آ  وقت به اميرابه این گفته میمن 1«تَقُولُو َ

خوانرده که اگر ا  ما سیال بکنند  آقای بروجردی چه کسی بود؟ بگویيم: ایرا  امثله 

انسرا  اسرت  براالتر ا  آ  دابه است  الف و ب بلد بود. دابه حدّ پایين است. باالتر ا  

بيين الننبی است  براالتر ا  آ  خراتم میمن است  باالتر ا  آ  رسول است  باالتر ا  آ 

ادبری طور بیعصمت و طهارت است  خدا اینه اميرالمیمنين که در باالترین قل است.

چقردر نرادا  هسرتند « تُكَلكمُهُرمْ اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَهُمْ أَْخرَجْنا»وید: دابه! کند که بگمی

تر ا  بالغرت هرم دا کره پرایينس خقدکسانی که این نسبت را دادند! اهانت به مقام م

یعنری اگرر بره دیوانره بگویيرد کره ایرن مردیر  تر ا   صراحت هرم نيسرت.نيست  پرایين

 گيجولی ما را   گوید: سواد داردسواد است  میگوید: بیتيمارستا  چطور است؟ نمی

 دابرةاالرضجعرل کردنرد کره  قدر روایتجا آ انکار کرد. در اینشود کرده است. نمی

توانرد حررف دابه کره نمی اینکهاین معجاه است  برای  اینکهبرای   المیمنين استميرا

 اند حرف باند! توتواند حرف باند  خوب علی که میباند. اگر دابه نمی

االنوار بره کنيم  بعدًا روایاتی که در بحاریروی این دو آیه دقت بفرمایيد  بحث م

ت اکنم و ایرن روایرایم  حضور آقایا  عرض مریبندی کردهطور مفصّل است ما دسته

کنيم  یرک بخر  سه بخ  خواهد بود. یک بخر  موا رق آیرات اسرت کره قبرول مری
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د است  اگر ثابت باشد و مخالف کنيم  یک بخ  مردمخالف آیات است که قبول نمی

 پيیریم  اگر ثابت نباشد نه. آیات نباشد  می

 لِمَرا نَراوَ كْق وَ مِياْلعَظِر اْلقُررْآ ِ مَعَرارِفِ وَ مَا ِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ حِبُّهُتُ لَا عَمَّا جَنكبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 .«کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»


