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 عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ  صَلَّى وَ اْلعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَْمدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 «.الطَّاهِرِينَ آلِهِ

سوم از رواياای  هاه از یريای هايعه بسايار هام هام هساتطد و از یريای ساط   ه دست

گونه حيوان بوده است. نه انسان آن 1«رْضِاْلأَ مِنَ دَابَّةً»متضافر هستطد، اين است هه اين 

( و ناه حياوان  هاه ياو حياوان نيسات، ع) اميرالمؤمطين گفته است هه روايات بسياری

ای از اين رواياات را بارای بلکه اعضاء گوناگون حيوانات مختلف را داهته است. نمونه

عمر قال: قاال ن عن اب: »114، صفحه 5جلد  المطثوردرّ از جمله در هطيم. هما عرض م 

هاه « یُكَلِّمُهُامْ اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَهُمْ أَْخرَجْطاإذا كان الوعد ال ذي قال اهلل  :)ص(رسول اهلل 

از زيار هاوه « اْلاأَرْضِ مِنَ دَابَّةً»اين « افيكون خروجها من الص ف»یور است هه روايت اين

« طاىة مُليل»گوييم، نم  اا مِطم« طىة مُليل»اخراج خواهد هد،  ،صفا هه صفا و مروه است

ها در مُطا  باهاطد، ةالحرام است و بايد مسالمانالحجآن هب اوّل  هه هب يازدهم ذی

ة ليلا»روناد، بطاابراين چون وقت  روز آفتاب یلوع هرد، روز دهام از معاعر باه مُطا  م 

« بهاذن فيصبحون بين رأسها و»هب مُط  است.  از هب يازدهم یا دوازده و سيزده« طىمُ

حت ى إذا فرغت ممّاا أمرهاا اهلل  ال يخرج خارج ال يدحض داحض و»قدر بزرگ است اين

ات را ماا ناه خصوصاي« ل خْطوة یضعها بانطاكيةنجا من نجا كان أوّ فهلك من هلك و

 اْلاأَرْضِ مِانَ دَابَّاةً لَهُامْ أَْخرَجْطاا» :ثابات اسات آنچاههطيم. هطيم و نه اثبات م نف  م 

  2«.نَيُوقِطُو ال بِآيایِطا كانُوا الطَّاسَ أَنَّ یُكَلِّمُهُمْ
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ايان . گياريم ]پا  م  مبارهاه نما ه ام ثالثاه در ساورسبت به اين ايابحث را نه یتم

بر حسب ايان آياات ساه ياوم  ،ظير حاص  خواهد هدالطام  هه خوارق عادات مطقطعاي

هام عطاد القياماة  يو يومجعة است و جعة است و يو يوم عطدالرالرب است. يو يوم ق

حياء األل امایاةص  باه هام اسات هاه ياوم اوو يوم متالکبری است و قيامت هبری هم د

حياء است، هار ساه اإلاالموات است هه قيامةحياءإاست و يوم دوم  ةاالمایاست هه قيامة

 جا ذهر هده است. يوم اين

 )عا((مه را حضور برادران عرض هاطم، هطااام  هاه در دولات مهادی قداين م اول

هام  ایاضاافه اماامحارز،  1«مَحْضاً اْلإِيمَاانَ مَحَاضَ مَنْ»رجعت خواهد هد، زنده هدن 

هساتطد. « مَحْضاً اْلإِيمَاانَ مَحَاضَ»هاا ست. هسان  در آن زماان هساتطد هاه خاود آنه

نفر هستطد و اریش زير پارچم بالفعا  هاه  313هه  )ع((یور نيست هه انصار مهدی اين

باين یاول هاا از ماؤمطين یياينه هزار نفر هستطد، هم دههستطد، بر حسب روايات عقد 

هوند؟ ناه، دو بخاش هساتطد، ياو بخاش هاه یاريخ یکليف هستطد هه مردند و زنده م 

بخش اعظم است، به حساب ایول بودن زمان یکليف از زمان آدم )ع( یاا هماان زماان 

انااد ارجاااع انااد و مردهودهب« مَحْضااً اْلإِيمَااانَ مَحَااضَ»هااه   رجعاات، هسااان  از مااؤمطيط

بلکه هطوز زنده هساتطد و در رجعات و دولات  ،دياری هه ارجاع نيسته هوند. دستم 

 . اين يو مورد است. رجعت نيست ، اينها حضور دارندآن )ع((مهدی 

ه هم، همين دو دسته به یاور مقابا  هساتطد. دسات 2«مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»دوم: 

اناد، هدر یول یاريخ یکليف یا همان زمان رجعت مرد« مَحْضً اْلكُْفرَ ضَمَحَ مَنْ»هه  اول

« مَحْضاً اْلكُْفارَ مَحَاضَ مَانْ»هوند و هسان  هم هه در همان زماان هساتطد و حياء م إ

ها هم هستطد. چون ظهاور مهادی های یکليف بيعتر هستطد، آنهستطد هه از یمام زمان

عالم را ظلم گرفته است. زمان  هه هيچ نظير ندارد  در زمان  خواهد بود هه یمام )ع((

گير يی خطااق و انحاراو و ظلام جهاانضقدر اختطاق و های یکليف هه اينزمانه  در 

 گردد هه اصالً مؤمن بودن هأن ه قدغن است. 

 اْلكُْفارَ مَحَاضَ مَانْوَ »های آن زماان، از زناده« مَحْضاً اْلإِيمَاانَ مَحَضَ مَنْ»بطابراين 

در « مَحْضاً اْلإِيمَاانَ مَحَاضَ مَنْ» :ها دارند. از جملهفرق، های آن زماناز زنده« ضًمَحْ

 اْلإِيمَاانَ مَحَاضَ مَانْ»هططاد، حيااء م إ هاههاي  آنزنده هستطد، نه  )ع((رجعت مهدی 
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زناده هساتطد، خيلا  هام هساتطد، در  )ع((را هه در رجعت و در ظهور مهدی « مَحْضً

هاي  هه یمام عالم را ظلم و جور نارفته است يار هم هستطد. در زمانهستطد، بس يتاقل

هستطد یا چه رسد در آن زمان  هه یمام عالم را جور و  يتهستطد. در ميان ما اقل يتاقل

داران یمام مربوط به پارچم و...یبليغات  ،، مقاماتيتهفر گرفته است، قدرت، مال، موقع

حياء هستطد أاز  هه «مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»با  يتظاللت و ظلم و هفر است، پس اهثر

 اين يو بخش است.  است.« مَحْضً اْلإِيمَانَ مَحَضَ مَنْ»با  يتو اقل

هاا هام در ايان اناد، آنهاافرين هاه مرده اوله مؤمطين و درج اوله درج :بخش دوم

 هوند. دو التحاق حاص  خواهد هد:حياء م إزمان 

اناد و از از سابقين هه زيااد بوده« مَحْضً اْلإِيمَانَ مَحَضَ مَنْ»ه  التحاق و پيوند  -1

هوند. حعر باين به هم ملحی م  ،هسان  هه زمان دولت مهدی زنده هستطد هم هستطد

 اين دو دسته است. 

آن هسان  هم  اما ،در یول بسيار هستطد« مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ» التحاق دوم: -2

هاا و در رجعت حاضر هستطد و حيات دارناد هام نيساتطد، آن )ع((دی هه در ظهور مه

ماه قدهطاد. ايان مهاا را بياان م ملحی خواهطد هد. اين آيات اين بخش يکديارهم به 

 الزم بود. 

هاي  هه زنده هردند؟ نه، صحبت از چه هسان  هستطد؟ آن« وَ إِذا وَقَعَ اْلقَوْلُ عَلَيْهِمْ»

هاا را زناده اناد و آنمرده هفاارجا صاحبت ايان نيسات هاه اينزنده هردن هه نيست، یا 

عاذاب ه هطاام  هه هلما« ذاإِ»ی هه هستطد در همان زمان  هه هفارنه، همان  ،اندهرده

دياروز عارض هاردم  .هودوارد م عذاب هستطد،  به اين هسان  هه مستحی العالمينرب

ها را عذاب هطاد و از داوند اينخ ايطکهعد يو بُ عدی است:هه وارد هدن اين هلمه دو بُ

دَابَّاةً مِانَ »یاازه « أَْخرَجْطاا لَهُامْ دَابَّاةً مِانَ اْلاأَرْضِ یُكَلِّمُهُامْ»اين نيسات، چاون  ،بين ببرد

عد اين است هه نه، اآلن وقت آن اسات. هسا  ها بايد صحبت هطد. يو بُبا اين« اْلأَرْضِ

گويطد گاه  م ل ديار، يو سال ديار، سا دهگويطد خواهطد اعدام هططد گاه  م را م 

 اين مثال است.  البتهفردا، اين فردا است، 

اين يو زمان است، يو يوم است، مطتهاا از آن یعبيار ياوم « وَ إِذا وَقَعَ اْلقَوْلُ عَلَيْهِمْ»

رُ مِانْ كُا ِّ أُمَّاةٍ » :بعدی یعبير يوم هاده اسات، يکا ه هود. در دو مرحلنم  وَ يَاوْمَ نَحْعاُ

از ايان دو است.  87ه هه در آي« وَ يَوْمَ يُْطفَخُ فِي الصُّورِ» دياری:هه رجعت است. « وْجًفَ

 اماامتتاابع در پا  يکاديار هساتطد.  ه يوم هده است. دو يوم مستق ِ خاصِمورد یعبير ب

 لِمَةُكَ»قول خدا هه « وَقَعَ اْلقَوْلُ عَلَيْهِمْ»و هطاام  هه « ذا إوَ»مورد قبل  لفظ يوم ندارد. 
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واقعاً، ناه یحقيقاً، ناه  ايطکاهی هاد، ناه ها محقااست، اين هلمةالعذاب بر آن 1«اْلعَذابِ

قً، بلکه یحقيقاً باياد هاما عاذاب هاويد. حااال هاما باياد چطاور عاذاب بعاويد؟ یحق

هاي  هاه در آن زماان عدی نيست. ايندر يو بُ« مْهِحِصالِلِ»، «مْهُلَ»مطتها « طَا لَهُمْجْرَْخأَ»

دارناد   يتاهلل معغول هستطد و چه هسان  هستطد و اهثرزنده هستطد و به یکذيب آيات

اهلل اسات. بين به آيااتکذمبا  يتهططد اهثرظهور م  )ع((دانيد هه در زمان  مهدی م 

هساتطد و در آن زماان زناده « مَحْضاً اْلكُْفرَ مَحَضَ»اهلل هه بين به آياتکذم يتاين اهثر

هاا را زباان آنهاا را، همهاای آنزبان  همربااناحتجااج ه ين مرحلاهستطد، بارای آخار

 «. مِنَ اْلأَرْضِ یُكَلِّمُهُمْأَْخرَجْطا لَهُمْ دَابَّةً»هطد. خداوند اخراج م 

باا « لِمُهُمْیَْک»، «لِمُهُمْیَْک»دابۀ من االرض جا در قسمت  از روايت دارد هه اين در اين

يعط  چه؟ چون یکلايم از هَلام اسات. جارن زدن اسات، « لِمُهُمْیْکَ»فرق دارد. « یُكَلِّمُهُمْ»

 گاه جرن لسان  است:

 2«اللِّسانُ جَرَنَ ما يَْلتَامُ ال و   اْلتِئامٌ لها السِّطانِ جِراحَاتُ»

آيد و يو چيازی دسات م  اين دابهگاه جرن عمل  است. یأثير، بعد روايت دارد هه 

ايان  به پيعان  مؤمطين، اين غير از حرو ديروزی است.زند. مهر ايمان او است، مهر م 

بود، مهر ايمان به مؤمطين و مهر هفار باه هاافرين،  اميرالمؤمطين اهللدابه است و آن معاذ 

هاما را « لِمُهُامْیَْک» قرآن« یُكَلِّمُهُمْ»اين «. یُكَلِّمُهُمْ» :گويدم است. قرآن « یَکلِمُهُمْ»چون 

هطيم. بارد، پاس آن را قباول نما را از بين م « یُكَلِّمُهُمْ»هما « مُهُمیَکلِ»برد و از بين م 

 هطيم، از جمله اين را. خيل  چيزها را قبول نم 

های در قارب ظهاور چه هسان  را؟ آن زناده« ةً مِنَ اْلأَرْضِ یُكَلِّمُهُمْأَْخرَجْطا لَهُمْ دَابَّ»

يو دابه است. اين يو دابه چطاور باا یماام ، «یُكَلِّمُهُمْ»ها را و رجعت، آن )ع((مهدی 

ای از آياات و عدی است. بر حساب اهاارات بيّطاهگويد، جريان دو بُجهان هفر سخن م 

یعاريف  )عا((یصريحای  از روايات اين مطلب برای ما مسال م اسات هاه وقتا  مهادی 

را هططد و صدای آن حضارت دهطد و خود را معرف  م خدا م ه یکيه به خان ،آورندم 

عرضه بين و ب قدر هویاهخواهيم اينمسل م است. نم اين هطوند، یمام جهان یکليف م 

اساتفاده  هاای ماااز صطعات ما، از اين راديوهای ما، یلويزيونهويم و باوييم هه مهدی 

 ها است.او باالیر از اين حرو ،نه ،هطدم 
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 ]سؤال  -

اين داباه « یُكَلِّمُهُمْ» هطد.ه صحبت م ا اين هفرب هاين داب يعط « یُكَلِّمُهُمْ»به هفره،  -

گوي  گوي  مختلاف اسات، گااه ساخنگويد. ساخنحيوان سخن م  دانهاست. اين يو 

اباراهيم هااه راجاع بااه ه گوي  جمعا  اساات. ماار در سااورهخصا  اساات و گااه سااخن

 اسات؟ چاوناه ،هطوندسخطران  هيطان دارد هه یمام اه  حعر سخطران  هيطان را م 

يَ لَمَّاا العَّيْطانُ قالَ وَ» ،آورد؟ نهها م جا خداوند از اين راديو و یلويزيونآن  اْلاأَمْرُ قُضاِ

هطد و همه هم ، هيطان صحبت م هفاربين و با یمام کذبا یمام م 1«وَعْدَ وَعَدَكُمْ اللَّهَ إِنَّ

 جريان چيست؟ دست ما نيست، اين مطلب اله  است.  ،هطوندم 

یوانطاد ايماان ها هه محضِ هفار هساتطد، م آن هود،ه از زمين خارج م وقت  داب -

 بياورند؟

عِْطادَ رُؤْيَاةِ » اسات. ايماانِ «عِْطدَ رُؤْيَةِ اْلبَْأسِ»ايمان  ايطکهیوانطد. چرا؟ برای نه، نم  -

رِكينَ ف فَلَامْ يَاكُ فَلَمَّا رَأَوْا بَْأسَطا قالُوا آمَطَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْن»، «اْلبَْأسِ ا بِما كُطَّا بِاهِ مُعاْ

طَّتَ اللَّاهِ الَّتاي طا ساُ رَ هُطالِاكَ  قَادْ خَلَاْت فاي يَْطفَعُهُمْ إيماانُهُمْ لَمَّاا رَأَوْا بَْأساَ عِباادِهِ وَ خَساِ

هطاد، يعطا  ها سخن م اين حيوان با آن ايطکه. چون عطد روية البأسايمان  2«اْلكافِرُونَ

هاا در هفار سافت و ساخت هساتطد هاه حياوان قدر اينقبول نکردند. اين زبان انسان را

ايمان یوانطد نم ها آيد. اين ديار روايت هم دارد و مطلب درست است هه ديار اينم 

هاا ايماان دهاد، اينهاه خداوناد رجعات م « مَحْضاً اْلكُْفارَ مَحَاضَ مَنْ» حت بياورند، 

اسات « عِْطدَ رُؤْيَةِ اْلبَاْأسِ» ، ايمانر هم ايمان بياورندیوانطد بياورند و اگآورند و نم نم 

هاود، بعاد دولات، دولات هاا هطاده م هوند و هرّ آنها عذاب م هود، اينو قبول نم 

خواساتم بعاد عارض هاطم حااال عالم یکليف خواهد بود. مطلب آن را م ه  ايمان در 

 اهاره هرديم. 

چه دستااه ؟ اين با « یُكَلِّمُهُمْ اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَهُمْ أَْخرَجْطا عَلَيْهِمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ»

بار نهد و چاونه ساخط  هطد و سخن بر زبان او م ، اين حيوان را خداوند زنده م هداب

ها  های هافر موجاود در انسانه گويد هه همسخن م  نهد، یوری اين دابهزبان او م 

باه  ن ، آلماان   فرانساوی، فرانساوی  روسا ، روسا   هماههطوند. آلماعالم یکليف م 

هطوند، چيست؟ ما باالیر از آن را راجع به امام زمان داريام. هطااام  هاه زبان خود م 
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لُغَاةٍ  أَهْا ِ كُ ُ اْلأَرْضِ أَهْ ُ يَسْمَعَهُ»هططد، ف  م گويطد و خود را معرزمان سخن م  امام

هططاد. اآلن دارناد درسات م  ،اال بياييم یوجيه هطايم هاه بلاهچيست؟ حمطلب  1«بِلُغَتِهِمْ

 ابعاد است.ه  ای در العادههططد. آن يو مطلب خارقبرای امام زمان درست م 

 هه باور هططد.هود م  زميطهاين وساي  در واقع  -

هطد هه چطين چيزی ممکان اسات. هطد. اين وساي  همو م ها همو م بله، اين -

ایوماایيک  هساتطد، هطاوز نعاده اسات. در صادد اختاراع ه دد اختاراع یرجمااآلن در ص

هاي  هااه مغااز گويااد بااا دسااتااهایومااایيک  هسااتطد هااه يااو نفاار هااه سااخن م ه یرجماا

یرجمه هود، اآلن هطوز نعده اسات. اآلن   یرجمه هود، به یور ایومایيک ،ای داردیرجمه

از دول باه هار صاوری  جماع هود. يو نفر در ياو اجتمااع  هاه به سرعت یرجمه م 

گويد و مقارن با ساخن گفاتن او باه یعاداد اها  لغاای  هاه يو نفر سخن م  ،هوندم 

زناده نخواهاد باود، ه جاا یرجماآن امااهود. یرجمه زنده است، م ه جا هستطد یرجمآن

دهد هه ايان گويد و یوری خداوند یریيب م يعط  اين سخن م  .گوييممرده به آن نم 

عاالم ها  فاين در د و به یمام لغای  هه مکلهویرجمه م  )ع((مر االصاحب لغت عرب 

داند. ما خيلا  از مطالاب را هطوند. چطور؟ خدا م هود و م یکليف هستطد یرجمه م 

هطد. مطالب  دياری راجع به یور هه اهاره فرموديد همو م دانيم، ول  علم هماننم 

 وديم عرض خواهيم هرد. اگر زنده باست هه  )ع((ات مهدی خصوصي

هاا پخاش زبانه گويد. ثانياً ايان ساخن باه هما حيوان سخن م اوالً« یُكَلِّمُهُمْ»اين 

هاطوند  هاه هاای خاود م هفره عالم یکليف هه زنده هساتطد باه زبانه  هود. ثالثً م 

  اگار «أنَّکُام»افت هدام ناس؟ ن« يُوقِطُونَ ال بِآيایِطا كانُوا الطَّاسَ أَنَّ» :چه؟ مطلب اين است

أن کام لام »گويد ايمان نياورديد، خوب م  «اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً» ها بودند هه اينمراد همين

هااي  آن ،در یاول یکلياف« مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ»های ناسه  « الطَّاسَ أَنَّ»نه، « یؤمطون

« كاانُوا»هاا اينها  ، هاا هاه زناده هساتطد همتار هساتطداند، بيعتر هستطد و اينهه مرده

آيات رسول ، آياات رساال ، آياات آفااق ، آياات « يُوقِطُونَ ال كانُوا بِآيایِطا» مستمر است.

های خادا هساتطد. یمام نعانه ،انفس ، آيات هتاب ، آيات معجزای ، آيات خود اهخاص

ى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اْلحَای  أَ وَ أَْنفُسِهِمْ حَتَّ سَطُريهِمْ آيایِطا فِي اْلآفاقِ وَ في»های خدا هه نعانه

هيدٌكُ ِّ هَيْ لَمْ يَْكفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى لفظا ، ه حای اسات، نعاانه یماام آنچاه نعاان 2«ءٍ هاَ
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قادر نها، اين ناس آهای آنها، هتابهون ، خود انبياء، معجزات آنه عمل ، نعانه نعان

 «. يُوقِطُونَ ال»را  عالمينالربهای نسطاس بودند هه یمام نعانه

 ]سؤال  -

  «.آيایِطا»یور نيست. ، اين«بِآيایِطا»نه،  -

 قلب . و نهيقين عقل  دارند نه  -

 جا نيست. ببيطيد صحبت قلب  اين -

 يقين قلب . -

ببيطيد، اين حد را گرفته است هه همه را بايرد. مار يقين آوردن علم  باه آياات  -

آياات خادا را اعاراض هارده ها    ايمان نيست؟ بله، پاس هسا  هاه خدا از هرايط اص

عيسا  را ناه، ناه د و ض  از آيات، نه موس  را قباول دارنه بع« آيایِطا»است، گفته است 

و انفسا  و رساول  و آيات آفاق  ه  آيات انبياء، ه  را نه،  محمدد عيس  را قبول دار

یاور درهاای  دارناد، ماار اين« مَحْضاً رَاْلكُْفا  مَحَاضَمَانْ»مطتها چون  رسال  و هتاب .

هطاد؟ خاوب باا هام دياار فارق نيست؟! مار ابوجه  و ابولهب و هاه و صدام فرق نم 

خواهااد هماه را باياارد. هططاد. بعضا  باااال هساتطد و بعضا  پااايين هساتطد، ايان م م 

لص اسات، يو درجه هستطد؟ ناه، ايماان خاا« مَحْضً اْلإِيمَانَ مَحَضَ مَنْ»یور هه همان

 ايطکااههاام درهااات دارد. باارای « مَحْضااً اْلكُْفاارَ  مَحَااضَمَاانْ»درجااات دارد، هااذلو  امااا

هساتطد، آياات خادا « مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ»خداوند یمام هسان  هه در درهات گوناگون 

 «.  يکذ بون»  نفرموده است «يُوقِطُونَ ال»فرمود:  بعود،هططد، همه را هام  نم  یوجهرا 

رُ » ايطکاهاست. چرا؟ برای « يکذ بون»جا در اين« يُوقِطُونَ ال»ر اصل  محو وَ يَاوْمَ نَحْعاُ

 وَ اْلمَوْیى یُسْمِعُ ال إِنَّكَ» :قب  از آنثانيً ، اوالًاين  1«مِنْ كُ ِّ أُمَّةٍ فَوْجً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيایِطا

مِعُ رينَمُدْبِ وَلَّوْا إِذا الد عاءَ الصُّمَّ یُسْمِعُ ال اللَتِهِمْ إِنْ یُساْ  ف وَ ما أَْنتَ بِهادِي اْلعُمْيِ عَنْ ضاَ

هس  هاه  هس  هه در راه ايمان به آيات است.« نُمَنْ يُؤْمِ»در مقاب  آن،  2«إاِلَّ مَنْ يُؤْمِنُ

هطاد، آياات ماا را هتماان اصالً در راه ايمان به آيات ما نيست و از آيات ما اعاراض م 

لِمُونَإِنْ »هطد، م  ولاو هام، هسا  هاه ايماانک  باه « یُسْمِعُ إاِلَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيایِطا فَهُامْ مُساْ

ايان خاارج از  ،آيات ما دارد، هاافر مطلای نيسات، مطاافی مطلای نيسات، ايماانک  دارد
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جا احتارام هاده اسات و ناس، در اينه هدام ناس؟ هم« یُكَلِّمُهُمْ أَنَّ الطَّاسَ»جريان است. 

 و غيره دارد. 1«إِنَّ هَرَّ الدَّوَابَ»ال ا اسم آن نسطاس است. در قرآن  هده است، وناس گفته 

 :مورد سؤال بودند. هس  از حضارت ساؤال هارد هاه اميرالمؤمطينای در يو جلسه

حضرت به امام حسن اهاره فرمودند: هما جواب بدهياد. عارض هارد « مُ الط اس؟مَن هُ»

رناد يااد جاا داهاما جاواب بادهم؟! ببيطياد اينمن چطور جواب بدهم؟ من در حضاور 

ميرياد، هسا  را باياد یعياين بااالخره م فرمايطد: هما هه هميعه نيستيد و م دهطد. م 

روم حضرت فرمودند: بسيار خوب، مان هطاار ما  خودی.چطين است، نه ب هطيد هه اين

باهاد. بعاد هه صورت من را نبيطيد و جواب بدهيد. حضرت آن یرو رفتطد هه معلاوم ن

ساه  2«و سائر الطاس نسطاس الطاس نحن الطاس و هيعتطا أهباه»امام حسن جواب دادند: 

نه به معط  اين هيعه هه ما داريم « هيعتطا»های حساب ، آدم «نحن الطاس»مرحله است. 

دارند هبيه هساتطد، بعضا  گوييم، هسان  هه در راه ما با مراح  گوناگون قدم برم م 

درصد  هيچدرصد هه اين  هيچبعض  ده درصد، بعض  پط( درصد، بعض   نود درصد،

أَنَّ الطَّااسَ كاانُوا بِآيایِطاا ال »جا ماراد از ايان اين«. نسطاس و سائر الطاس»هود نسطاس م 

 سوم هستطد. ه همان نسطاس هستطد هه مرحل 3«يُوقِطُونَ

موجاود در آن  4«بِآيایِطاا ذَّبُواكَا الَّاذينَ»ها اعدام نعادند. ايان جا هطوز اينپس یا اين

ها  در  ياتموجود در آن زمان، هه اهثر« بِآيایِطا كَذَّبُوا الَّذينَ»ها، زمان، نه آن زنده هده

هاه هماين را  5«يَمْلَؤُهَا قِسْطً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَْت ظُْلمً وَ جَاوْرً»عالم یکليف دارند، چون 

هاي  هه در یول یاريخ بود ناسه  ها و هطيد. اين گويد، اریبایات را مالحظهدارد م 

 .اهللمکذ به آياتو « يُوقِطُونَ ال»هم ها آن

هطد. چطور بائاو یجار و ها را؟ نه، چه فرق  م فقط اين «عَلَيْهِمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ»سؤال: 

نيست، بلکه  اين در انحصار هسان  هه زنده هستطد ،است« اْلقَوْلُ وَقَعَ»بائ  ال یجر؟ اگر 

ها بايد زنده هاوند، آنه هم ،بودند« بِآيایِطايُکَذِّبُ »هسان  هه در یول یاريخ یکليف ه  

 وَ»و بعد نص داريام دياار، زناده هاوند  هطيمم بايد روی حساب است هه ما به یریيب 
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د و هساتط« بِآيایِطاا يُكَذِّبُ» )ع((آيد. يعط  اين هسان  هه در قرب ظهور مهدی م « مَوْيَ

ها و يعط  آن قبل « أَنَّ الطَّاسَ»ها سخن گفت، هه هم آمد و با اين« اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً»اين 

 يَاوْمَ»دوم هاد.  ياومپاس  1«أُمَّاةٍ كُا ِّ مِنْ نَحْعُرُ يَوْمَ وَ»پس « كانُوا بِآيایِطا ال يُوقِطُونَ»هما 

الرجعاة ياو رد. پاس قبا  از يومض خواهيم های هه عرهجعة است. به ادلالريوم« نَحْعُرُ

هود و در روايت زياد داريام. از عالئام اخراج م  دابةاالرض  خواهد بود هه يوم خاص

 السافيان جخرواسات.  دابةاالرضخروج  )ع((قيامت و همچطين از عالئم ظهور مهدی 

هاي  هاه درسات و غيره هه بايد بحث هطيم. آناست  2«مَْغرِبِهَا مِنْ العَّمْسِ یُلُوعُ»است، 

 دانيم. هاي  هه نم و قاب  قبول است و آن

دياار چيسات؟ « يَاوْمَ وَ»اين يوم دوم است. اگر هماان ياوم اسات هاه « نَحْعُرُ يَوْمَ وَ»

باوييم يو روز چطين گفتم و روزی هم چطان گفتم، خوب ايان دو روز باا  ايطکهمانطد 

يوم دوم است. ياوم دوم چاه « نَحْعُرُ يَوْمَ وَ»هطد، اين دو زمان است. پس اين هم فرق م 

 مَحَاضَ مَنْ» اهلل ههبين به آياتکذهود، قبالً حعر نبود. مهود؟ در يوم دوم حعر م م 

رفتطد يا هاال  هادند اند، چون در یول یاريخ آمدند و با هم جمع نعده« مَحْضً اْلكُْفرَ

، ياوم اولآياد، ياوم يوم دوم هه م لکن وها اآلن موجود هستطد. ای از آنهيا نعدند، عد

هاا صاحبت هام باا آن اسات و داباه 3«بِآيایِطا يُكَذِّبُ مِمَّنْ»حعر خاص موجودين است، 

نسابت باه  ايطکاههم هده است و هطوز انجام نعده اسات، بارای  4«اْلقَوْلُ وَقَعَ»هطد و م 

 كُا ِّ مِانْ». ، نَحعُرُ: نَجمَاعُ«نَحْعُرُ يَوْمَ وَ»اين جريان انجام هود « بِآيایِطا يُكَذِّبُ مِمَّنْ»ه  

رُ يَوْمَ وَ» ايطکهیاريخ یکليف است. نه ه  ف  « أُمَّةٍ كُ ِّ»، «أُمَّةٍ خياره، المان االماة ا« نَحْعاُ

 «. أُمَّةٍ كُ ِّ مِنْ»

ت چاه پط( امات هستطد. پط( پيغمبر اولوالعزم هستطد پس پط( امت داريم؟ ما چطد ام

ت هه عد از نبوطد، پط( یکليف است در پط( بُچه ايمان نياورده باه ايمان آورده باهطد و

ا در هار جاا هاه یکلياف نسابت باه یااريخ یکلياف ره  واليت عزم است. پس یمام امم 

هام  است. يعط  در ميان هابي  و قابي ، در مياان هاه، در « أُمَّةٍ كُ ِّ مِنْ»فين است مکل
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 اماتاز « أُمَّاةٍ كُا ِّ مِانْ نَحْعُرُ يَوْمَ وَ»هود م ميان چه، از زمان آدم یا زمان  هه رجعت 

 ، همه را نه.«فَوْجً»)ص(  محمد امتعيس ،  امتموس ،  امتابراهيم،  امتنون، 

الجماع يوم 1«أَحَادً مِاْطهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَعَرْناهُمْ وَ»الجمع نيست؟ القيامة يوممار يوم 

ين با درهات خود و یمام مؤمطين با درجات خود، بکذالجامع هه یمام مالجمعاست. يوم

هوند، جمع از بارای حسااب و جماع از بارای جازاء همه با هم در يو مرحله جمع م 

 حعار اما ،استه  است و جمع ه  . آيای  هه راجع به قيامت است حعر عقابً و ثوابً

 يُْطفَخُ يَوْمَ وَ» :بايد در قيامت نباهد، اين يو دلي  است. دلي  دوم در دو آيه بعد ضبع

بين کاذمها  پس آن يوم غير از اين يوم است. اين يوم وسط  هه خداوناد  2«الصُّورِ فِي

مة نيست، به چطد دليا  قبا  از القياهطد، اين يومهطد، زنده م یاريخ یکليف را جمع م 

ورِ فَفَا» ياوم بعادی: القيامة است. يکا  خاود ايانيوم زِعَ مَانْ فِاي وَ يَاوْمَ يُاْطفَخُ فِاي الصاُّ

 اإلمامة است. هه يوم قيامة« وَ مَنْ فِي اْلأَرْضٍالسَّماواتِ 

وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِیَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِاي اْلاأَرْضِ » :داريم هه یدياره آي

عاد عد است. اين يو بُآن دو بُ 3«فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَْطظُرُونَ إاِلَّ مَنْ هاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُْخرى

ماواتِ وَ مَانْ فِاي اْلاأَرْضٍ»را ذهر هرده است.  « وَ يَوْمَ يُْطفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَانْ فِاي الساَّ

هود. برای مؤمطين هم؟ نه. برای مؤمطين ديار نبايد فزع باهاد. برای ه ، فزع حاص  م 

ماؤمطين ها  جاا در اين« إاِلَّ مَانْ هااءَ اللَّاهُ»است.  جا اوسعدر اين« إاِلَّ مَنْ هاءَ اللَّهُ»پس 

 ها معذ ب نخواهطد بود، چرا فزع؟ حضور رب است. هستطد هه اين

هار  4«هِأُمِّا بِثَدْي الطِّْف ِ مِنَ بِاْلمَوْتِ وَ اللَّهِ لَابْنُ أَبِي یَالِبٍ آنَسُ»فرمود:  اميرالمؤمطين

خواه اسات بيعاتر اسات. پاس اگار به مرگ  هه خدا ، انسقدر درجات ايمان باالیر باهد

آن هساان  هاه اها  ثاواب  وقيامت هد و اآلن بطا است هاه ثاواب و عقااب داده هاود

« إاِلَّ مَانْ هااءَ اللَّاهُ»دارند. پاس ايان   مّاي هستطد هه فزع ندارند، مار گطاهکاران هه فزعٌ

یوباه هارده    باوده ود خواهد گرفات. ولاو گطااهعذاب نيستط مؤمطين را هه مستحیه  

نما  ايان اسات، ه گويد. آيازمر چيز دياری م ه یور نيست. آيدوم اينه است. ولکن آي

عِیَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ» :یور استاين ،زمر يوم ندارده اوسع است. آي نيسات.  «عَزِفَا»« فَصاَ
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هاوند هاو  م ، ب افتطاديعط  به فزع و نااراحت  م  «عَزِفَ»است.  «یَعِصَ»غير از  «عَزِفَ»

هوها  ب  «یَعِصَ»« فَصَعِیَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»فرمايد: زمر م ه آي اماميرند هه نيست. م 

هاو  اسات و هام خاود بادن است و از مرگ بااالیر اسات. يعطا  هام رون در بادن ب 

خ ادار  است. در حال صعقه نه در دنيا ادرا  دارد و نه در بارز ههو  است، صعقب 

چاون   ميرد در برزخ ادار  دارد. ادرا  نسبت به دنياای م د. هس  هه به یور عاددار

هوها  هاما  اسات. ب  هاه هصاعقه هاملا ه،هامله صعق اما .فاصله بين رون و بدن هد

هو  است و هم بُعاد بارزخ هاه عد دنيا هه ب هم بُ ،عد عالمبُ دو هوه  هام  در هرب 

 قه است، اين از موت باالیر است. اين صع ،فهمددر بزرخ هم چيزی نم 

قارآن «. وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِیَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي اْلأَرْضِ إاِلَّ مَنْ هاءَ اللَّهُ»

را ذهر هرده است. يکا  مساي ، يکا  يحيا  )ع( و بااالیر « إاِلَّ مَنْ هاءَ اللَّهُ»دو مورد از 

و هاويد، يعطا  در باريا ببيطيد در آياه 1«حَيًّا أُبْعَثُ مَيَوْ وَ»يون )ص( هه محمدو  محمد

 يَاوْمَ وَ»پس صعقه هام  حال عيس  نخواهد هاد.  ،هومو مبعوث م  امحال  هه زنده

، يعطا  در حاال  هاه مربوط به مسي  و يحيا « حَيًّا يُبْعَثُ»و « حَيًّا أُبْعَثُ» 2،«حَيًّا يُبْعَثُ

نيسات. از  «ًحَيّا»گر صاعقه هاام  حاال او هاود دياار ا هوند.زنده هستطد، مبعوث م 

 أُبْعَثُ يَوْمَ وَ»از صعقه است. پس اين  ءاست. احيا ءحيا، اين إصعقه بخواهطد بعث هططد

اسات. وقتا  هاه يحيا  و « مَنْ هاءَ اللَّاهُ»يعط  زنده است. اين جزء « حَيًّا يُبْعَثُ»و « حَيًّا

در بارزخ دياار مرگا   ،بودند هه وقت  از عالم دنيا مردناد «نْ هاءَ اللَّهُمِمَّ»عيس  )ع( از 

هاا امتاداد دارد الا  آن ایها نخواهد بود. اين حياات بارالقيامة برای آنبرای حعر يوم

 جا اعم است. جا اخص خواهد بود ول  در ايندر آن« إاِلَّ مَنْ هاءَ اللَّهُ»القيامة. يوم

رُ يَاوْمَ وَ»ناه عديادً،  ،است. فوج يتفوج اهثر 3«فَوْجً ةٍأُمَّ كُ ِّ مِنْ نَحْعُرُ يَوْمَ وَ»  نَحْعاُ

 وَ»با مِان دوم فارق دارد.  اولمِن « بِآيایِطا يُكَذِّبُ مِمَّنْ»گروه  بسيار « فَوْجً أُمَّةٍ كُ ِّ مِنْ

رُ يَااوْمَ هطيم چااون هااا را حعاار نماا امته مِاان، یبعاايض اساات، هماا« أُمَّااةٍ كُاا ِّ مِاانْ نَحْعااُ

یبعيض اسات و مِان دوم یبياين  اولمِن یبيين است، مِن « مِمَّنْ فَوْجً»لقيامة نيست. ايوم

چاه هساان  هساتطد؟  ،هطيم  ما حعر ما امتهطد آن فوج  را هه از هر است، یبيين م 

از  .«ونَعُايُمطَ فَهُامْ»مطاع اسات.  ايازاع، «ونَعُيُمطَ»يعط  « يُوزَعُونَ فَهُمْ بِآيایِطا يُكَذِّبُ مِمَّنْ»
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د، اختياری يبايد حعر هو« ونَعُيُمطَ»ها دوست ندارند هه حعر هوند. ؟ اين«ونَعُيُمطَ»چه 

، وقت  هاه حعار هادند «ونَعُيُمطَ»خواهطد با هم باهطد نيست. وقت  هه حعر هدند نم 

ياد سااهت جاا دياار با. آن«ونَعُايُمطَ»هاود نم  ،نه 1«نُكَذِّبَ ال وَ نُرَد  لَيْتَطا يا»گويطد: م 

اله  حعر هده اسات و ه یوانطد حرف  بزنطد. اين به ارادو نم  2«يَْططِقُونَ ال فَهُمْ»باهطد 

 «. يُوزَعُونَ فَهُمْ بِآيایِطا يُكَذِّبُ مِمَّنْ»ه  اين جمع بين 

 مِمَّانْ»دو مج ء است. يو مج ء مربوط اسات باه « جاؤُ»از هجا؟  3«جاؤُ إِذا حَتَّى»

خدا حعر هرد و زنده هرد. يو مج ء مربوط است به « جاؤ»اند. هه مرده« طابِآيایِ يُكَذِّبُ

اين « أَْخرَجْطا عَلَيْهِمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ» :آن قب  بوده هسان  هه در آن زمان هستطد هه آي

هااا آمدنااد در موقااف حساااب ناي« عاارلحَلِ جاااؤُ« »جاااؤُ إِذا»هاام دو مجاا ء اساات. 

التکليااف در حساااب يوم القيامااة.البرزخ، نااه حساااب يوميااوم ، نااه حسااابکلياافالتيوم

 آيااتها  اين یأنيب است، به آيات من، « بِآيایي كَذَّبْتُمْ أَ قالَ جاؤُ إِذا حَتَّى»مان، آخرالز

 بين یاريخ یکليف است. کذهفره و مه  هطيد هه اين هتاب به یکذيب م  را

هاما « عِْلماً بِهاا یُحيطُاوا لَامْ وَ»او حالياه اسات. و هاه واو،« عِْلمً بِها یُحيطُوا لَمْ وَ»

انساان باياد باه آياات پيادا نکردياد هاه ايان دو گطااه اسات:  علم  باه آياات مااه احای

، به آيای  هه اهللرسول، به اهللهتابعلم  به ه علم  پيدا هطد. احایه احای العالمينرب

ه د علام پيادا هطايم و بعادً احایاجا هه امکان دارد ماا بايادر آفاق و انفس است، یا آن

رساول  و رساال  و آسامان  و زميطا  و  العاالمين،ربانفسا   و علم  به آيات آفااق 

، جا هه امکان دارد ما به قرآن احایه علم  پيدا نکطايمهتاب  و غير پيدا هطيم. اگر یا آن

آن  جا جای صعقه است. اين آخرين هتااب آسامان  هاه ماا باهاين ما چه خواهيم بود؟

علما  هاه ه های ما و مردم ما در حاهيه هم قبول ندارند، ما احایانکرديم، حوزه یوجه

 :عد استدو بُ« عِْلمً بِها یُحيطُوا لَمْ وَ»جا هاری نداريم. نداريم، اصالً علم نداريم. به آن

 4«سَطُريهِمْ» ايطکهعلم  به آيات پيدا نکرديد. برای ه احای ايطکهمقصر هستيد در  -1

مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ ما خَلَیَ اللَّهُ مِنْ  أَ وَ لَمْ يَْطظُرُوا في» ...داوند اين آيات راخ
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انسان داده است، قلب انسان داده است، گو  و هو  انساان داده  به هما چعمِ 1«ءٍهَيْ

نکردياد؟  های خود اساتفادهيتاست، فهم انسان و فطرت انسان داده است، چرا از انسان

وْا وَ آذانِهِامْ فاي أَصاابِعَهُمْ جَعَلُاوا»اياد؟ چارا های خود را هور هردهيتچرا انسان  اسْتَْغعاَ

یردياد دارد. ولا   امااهطاد، چرا عطاد هرديد؟ بعض  عطادها است هه گو  م  ؟2«ثِيابَهُمْ

 لَامْ» ه یقصايرًها اولعد هطد. اين بُرود، نه، فرار م هطد! اصالً دنبال آن نم نه، فرار م 

 «.عِْلمً بِها یُحيطُوا

علما  ه چرا یکذيب هطد؟ اگر یقصيرً احایا ،داندهس  هه مطلب  را درست نم  -2

چرا یکذيب  ،نب  است و اين هتاب، هتاب آسمان  است محمداين  ايطکهپيدا نکرديد به 

بعاد  ،ساتعلم  پيدا هطيد و ببيطيد غلط اه هه احایاست در صوری  یکذيب در ؟ هرديد

هما چاه « وَ لَمْ یُحيطُوا بِها عِْلمً أَمَّا ذا كُْطتُمْ یَعْمَلُونَ»یکذيب هطيد. اين مورد دوم است. 

صاائب  را مه  هرديد؟ هما بعرها چرا هميعه به هر رفتيد؟ چرا به فساد رفتيد؟ هار م 

را نادياده یماام را امحااء هردياد و یماام  ،ر و مقدّر هارده باودهه خداوند برای هما مقر

 قدم برداهتيد؟  برخالو آنگرفتيد و 

 مَحَاضَ مَانْ»هاود هاه در رجعات سؤال م عرض هردم.  ايطکهببيطيد « اْلقَوْلُ وَقَعَ وَ»

آيطد؟ درسات اسات باز هم آن زهر مارها م « مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ وَ مَحْضً اْلإِيمَانَ

ها ابوجه  و ابولهب و هاه؟ نه، حساب آن ول  زهر مارها هستطد؟ ،هه دولت با ما است

ماؤمطين یااريخ هاه ها  کلياف در حضاور التدر يوم ايطکاههاود. بارای فوری رسيده م 

جاا هاه هوند، در هماين عاالم یکلياف، در همين یعذيبها اين« مَحْضً اْلإِيمَانَ حَضَمَ»

اهااتطد، در هاايطان  باارای خااود دهااای قاادر نعاايب و فااراز داهااتطد و آزادیهااا ايناين

 اْلقَاوْلُ وَقَعَ إِذا وَ»است. « وَقَعَ» غير از اين« وَقَعَ إِذا وَ»پس قبالً « اْلقَوْلُ وَقَعَ وَ»جا همين

 جاادر اين ايطکاهوقاوع  هاه نزدياو اسات واقاع نعاده اسات. بارای  82ه در آي« عَلَيْهِمْ

قدرت سخن گفاتن ندارناد. « يَْططِقُونَ ال فَهُمْ ظَلَمُوا بِما عَلَيْهِمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ وَ» فرمايد:م 

 است. « مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ»اين 

هود یرديد هرد؟ هو هرد يا احتماال آيا م « وَ يَوْمَ نَحْعُرُ مِنْ كُ ِّ أُمَّةٍ فَوْجً»در اين 

خاواهيم جهاات نم  ،داد هه اين حعر مربوط به يوم القيامة است. نه، از چطدين جهات

ه در ساور ايطکههما « مِنْ كُ ِّ أُمَّةٍ فَوْجً» :همين دو جهت هاف  است. يک  ،يمرا زياد هط
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حَتَّاى إِذا » ؟یا چه زماان  1«قَرْيَةٍ أَهْلَْكطاها أَنَّهُمْ ال يَرْجِعُونَ وَ حَرامٌ عَلى» :انبياء اين است

لُونَ  2«ف وَ اْقتَارَبَ اْلوَعْادُ اْلحَای  فَاإِذا فُتِحَْت يَْأجُوجُ وَ مَْأجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُا ِّ حَادَبٍ يَْطساِ

 هِايَ فَاإِذا اْلحَای  اْلوَعْادُ اْقتَارَبَ وَ»جاا هام نرسايده اسات. ببيطيد، هطوز نياماده اسات، آن

قَرْيَاةٍ »ايان  ،جاا خواهاد هادپاس آن حعاری هاه در آن« كَفَارُوا الَّاذينَ أَبْصاارُ هاخِصَةٌ

هسان  هه خداوناد هاال  هارده اسات، ه  قراء است. یور استبه هام ِ مطک رِ« أَهْلَْكطاها

اهلل هاال  هارده اسات، هاال  دوم ها به آياتهسان  هه خداوند به حساب یکذيب آن

هم در همين عالم یکليف خواهد بود. آن يو هال  در جمع خاص هاف  نيست، بلکه 

 اهد. ناجحين و مهتدين به  هالکين و در برابر ه  هال  جماهيری در برابر  بايد

« قَرْيَاةٍ أَهْلَْكطاهاا أَنَّهُامْ ال يَرْجِعُاونَ وَ حَارامٌ عَلاى»انبياء هه ه پس اين دو آيه  يک  آي

. از رجاوع نکاردن يعط  از رجوع نکردن محروم هستطد. مار بطا است رجوع هططاد؟ بلاه

رد قاعده اين است هه هس  رجوع نکطد، قاعده اين است هه هس  مُ هالً محروم هستطد؟

هططد. یا چاه زماان ؟ هاي  هستطد هه رجوع م هولکن عد ،ال  الحياة الدنيا نکطدوع رج

ههف است. ه انبياء و يک  سوره يک  سور :هه در دو جای قرآن است« حَتَّى إِذا فُتِحَْت»

م خواهيم هاءاهلل اگر زنده بوديدر يأجوج و مأجوج هم بايد بحث هطيم. در بحث  هه إن

يْطا وَ»اساراء هاه ه مبارهه سور اوالی داهت، راجع به آيات رائي َ بَطاي إِلاى قَضاَ هاه  3«إِساْ

وَ يَاوْمَ »آيای  هه راجع باه رجعات اسات. پاس قطعاً ه  محوری دارد نسبت به ه مرحل

 یوجاهرجعت است و هسان  هاه مطکار رجعات هساتطد ياا باه قارآن « نَحْعُرُ مِنْ كُ ِّ أُمَّةٍ

  اند.نکرده

یااور در قلااب یهااران عت سااطالج  مطکاار رجعاات بااود. همينبااه ياااد دارم هااه هااري

واقعااً آقااای التبليااه هاام داهاات و مااا آن زمااان بااوديم. بااه ياااد دارم هااه مرحااوم دار

هارق باود، ه مهدی آهتيان  )رض( هه بزرگترين عرفاا و فالسافالعظم  آقا ميرزااهللآيت

فارد باود، ايعاان در  حاال هاری نداريم هه فلسفه را قباول داريام ياا ناداريم، بزرگتارين

رفات و درس عاطبه باه مطبار م های پطجراه فياروز هابمسجد حوض یهران نزديو سه

هارهت  ،درس ايعان پدر آقاای فلساف  هاه از فقهاای بازرگ یهاران باوددر گفت و م 

رضا یطکابط  بزرگان فقهاا و محمدهيخ  یحسين یطکابط ، آقامحمدهيخ  یهرد. آقام 
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ساال داهاتيم  هانزدهيا  پانزدههردند. ما هم هه ن هرهت م علمای یهران در درس ايعا

 یوانستيم هرهت هطيم. م  ،گرفته بوديم معارف آبادی چون در درس آقای هاه

به ياد دارم هه يو هب ايعان با همال احترام فرمودند هه اين آقای هيخ ساطالج  

يعان گفاتم هاه باه اق  مراجعه هطد. من به اکر رجعت است، ايعان به روايات حدهه مط

روايات داريام هاه یاوایر  هعصادماا ه هطد. قرآن دارد. ايعاان فرمودناد: قرآن هم مراجع

معطوی قطع  دارد هه رجعت  حاص  خواهد هد. یوایر معطاوی آن اسات هاه الفاا  باه 

گويطد رجعت  خواهد بود. يعط  روايات با الحان گوناگون م ه هم امايو هک  نيست، 

یواند انکاار چطور م هريعت سطالج  ای زنده خواهطد هد، امة عدهالقيزمان  قب  يوم

 اهللهتاابهطد؟ من به ايعان عرض هردم باه دو جهات باياد باه ايعاان حارو زد، يکا  

 .بعد آيات را خواهيم خوانده است. آيای  فرمودند هه هفت

 مَنْ فِي اْلاأَرْضِ إاِلَّ مَانْ هااءَ وَ يَوْمَ يُْطفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ»و بعد: 

نصايحت هاردن  ياتهاما هاه قابله گويطاد 1...«اللَّهُ وَ كُ ٌّ أَیَوْهُ داخِرينَ ف وَ یَارَى اْلجِباالَ

هطم. اين چطاد دقيقاه هاه فرصات اسات، اگار هام یکارار ندارد. من خود را نصيحت م 

دارد، دواياا  هااه بااه  دردبعضاا  از یکرارهااا الزم اساات. هساا  هااه اسااتخوان امااااساات، 

ايم. از دهطاد، باياد یکارار هاود. ماا خاود را گام هاردهمالطد و نارمش م استخوان او م 

ايم. اگر بفهميم هه ماا در چاه زماان  هساتيم و جهات گوناگون ما خودمان را گم هرده

  هساتيم، ماا یاور يتدر چه زميط  هستيم و در چه حالت  هستيم و در برابر چه مسئول

 هيم هد. ديار خوا

عرض  )ع((در يک  از اين جلسات در حضور برادران در همين بحث دولت مهدی 

ايان هاای یکلياف یرين زمانيتهای یکليف چهاار زماان اسات. پرمسائولهردم هه زمان

یعاريف داهاتطد،  ائماه، ائماهمبر یعريف داهاتطد، زماان زمان ما است. زمان پيغمبر، پيغ

خاناه غاياب اسات، غاياب  دارناد، اآلن صااحبِ ايعان یعريف )ع((زمان ظهور مهدی 

افاراد خاناه بيعاتر اسات ياا وقتا  غاياب  يتخانه حاضر باهد مسئولاست. اگر صاحب 

خانه غايب است. با امام او هه قارآن اسات  باهد، بيعتر است؟ اآلن غايب است. صاحبِ

فانه داناها متأس ها وبا نواميس مردم، نادانهططد؟ چه م  اهللرسولهططد؟ با سط ت چه م 

هططد؟ درست است هه در ايان ها چه م و احيانً مسلمان هفارو غير  هفارهططد؟ چه م 

هار قادر فسااد بااالیر بارود،  اماافسااد بسايار اسات،  )عا((زمان یغيّب عصامت یااهره 
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هود. اگر هما ياو نفار مصلحين و مؤمطين زيادیر خواهد هد. یبلور بيعتر م  يتمسئول

هطياد، دو نفار يو دزد قوّت مصرو م ه به انداز ،انه يو دزد حمله هردهستيد و در خ

هود هاه قدر زياد م هطيد. چطد دزد، قدرت هما آنقدرت دوبله مصرو م  ،حمله هرد

 هويد. خود هما متحيّر م 

یغيّاب معصاومين  ،اگر حمالی  از داخ  ما و از خارج ما در یغيّاب عصامت یااهره

ماا در ايان  يتما مسلمان هستيم و اساالم را هاطاختيم مسائول )ع( به دين ما است، اگر

آورند يو هرط سالب  و ياو هارط ايجااب  چون امام هه یعريف م  عد زيادیر است.بُ

است و هرط ايجاب  با ما است. هرط ايجاب  يعطا  زماين  هفاردارد، هرط سلب  هه با 

قادرت هماه بارخالو ب  و آسمان، در و ديوار، مسلمان و هافر، ايان و آن، باا قادرت و

هماه مخاالف  ،آياد و آن یريای مساتقيم را داردم  )عا((یريی مساتقيم  هاه مهادی 

ت بيعاتر، قادرت بيعاتر، عتر، فکر زيادیر، همّات بيعاتر، دقاپس ما بايد نيروی بي .هستطد

 اين يو.  ی بکطيم.جانبازی بيعتر

خاواهم بيطيد؟ مان نم مهری هطيم، ول ّ امر ما را نم در حضور ول ّ امر ما ب  :دوم

امکاان دارد ولا ّ امار باه ايان  ول  ،خوان  هطم و روی حرو عوام  صحبت هطمروضه

د هاه ولا ّ اماار از نداهاته باهاد؟ امکااان دار یوجااههاای ماا، باه اياان جلساات ماا حرو

هطاد. دل ولا ّ الجمع است هه خدا عطايات م لع نباهد؟ اين مقام جمعهای ما مطحوزه

های او ريازان هب و روز اهو ت. هب و روز دل ول ّ امر خون است،امر از ما خون اس

در زيارت جامعه ول ّ امر دو ساعت در برابر آفتاب ايستادند و مقاب  یربات اماام است. 

های واقعا  در یرين زيارای  هه یمام مصيبتحسين اين زيارت جامعه را خواندند. مهم

ان يو مریبه نباود. حضارت بار پيکار جا ذهر هده است، زيارت جامعه است ول  همآن

گرياه ولا ّ امار نسابت باه  اماامام حسين گريه هردند، پيکر را هعتطد، دروغ هه نافتطد. 

ند هه قارآن باهاد، بيعاتر اهامام حسين و امام خود ول ّ امر هه خود مسلمانان هعت امامِ

وز نفارين هطاد. هاب و رهطاد. از دسات ماا گرياه م هاب و روز نالاه م ول ّ امر است. 

 ضادقارآن، باه ناام فتاوا  ضادخدا، به نام قرآن  ضدآن هسان  هه به نام خدا  به هطدم 

خادای نااهرده باه ماا بيعاتر  ديان... ضد، به نام دين يتمرجع ضد يتفتوا، به نام مرجع

 ضدامه. به نام خدا و ريش و عمهای ب ها و ابوجه لهبهطد، یا نسبت به ابونفرين م 

 اميرالماؤمطين رببيطياد چقادر با ،آنه خانه موجود است. نمونا صاحبِ خدا هار هردن و

 سخت گذهت.


