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 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

( در یک تقسيم دوم کهه غيهر عج) امر  ّهای تکليف از آغاز تا زمان ظهور ولیزمان

داران کفهر و مشهع  ،تکليهف اولن گونهه اسه . زمهااین ،اوّلی اسه ه تقسيم چهارگان

ار غلرههه دارد و مههنم ين فههایمههان بهها هههم معاربههه و مرههارزی دارنههد، بيشهه ر کفههر و ک

داران ایمان مان د زمان سهليمان ایمان و مشع  هم اندک عاع هس  د و بسيارالشتح 

اهلل یک زمان بسيار مم هدی اسه  تها ه یهامی کهه رسهول اینو داود )ع( غلره دارند. 

 رعوث شدند.)ص( م

داران مشهع  1«جَهوْرً وَ ظُْلمهً مُلِئَهْ »بخش دوم زمان عرارت از بخشی اسه  کهه 

ای اخ  اق زیهاد خواههد شهد روند و به اندازیایمان از نظر ظاهر به طور کلّی ک ار می

آخهرین آیهاتی کهه مهورد که  ( اس عجقر  از ظهور مهدی )« جَوْرً وَ ظُْلمً مُلِئَْ »که 

وَ إِذا وَقَهََ »مفصهّ  بحهث کهردیم  چهارشه رهکهه روز بود دابةاالرض آیات  ،بحث شد

 2«اْلقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَْخرَجْ ا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اْلأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ال َّاسَ كانُوا بِآیاتِ ها ال یُوقِ ُهونَ

ی و بل هد و های کفر و ظلم و انحراف و فسق قوقدر پرچمآن )عج(رب ظهور مهدی قُ

ها اخ  هاق ایاهاد شهدی افراش ه خواهد شد که در عين کم بودن عدول بسيار برای آن
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یک ظهور مخ صری داش ه خود نيز توان د ایمان خود را برای به طوری که نمی ،اس 

 باش د.

درس  که  )عج(از زمان رجع  اموات، ظهور ولیّ امر اس  سوم عرارت ه و مرحل

رَقَ ِ اْلهأَرْضُ بِ ُهورِ رَبِّهها»اسه  کهه « جَهوْرًظُْلمهً وَ  مُلِئَهْ »مقابه  ه نقط تمهام  1«وَ أَشهْ

 ،بههروز خواهههد کههرد صددرصههدهههای حههق ههها و ایمانها و دعوتههها و رسههال نروت

و پيدایشهی نهدارد. ایهن  شود و ظهورطور کلّی نابود میهای کفر بهطوری که پرچمبه

 هم یک مرحله اس .

بوء الحقيقة علی  یف فی هذ عرّن»؟ کيان در و فساد و ظلم داران عمومی کفپرچم

اليهد  ،ثالثهة]...[ اإلفسهاد العهالمی فهی أرض ال کليهف بيهد  کر الحکهيم أنّمن الهذّ آیةٍ

یهأجو  و مهأجو  کمها  ةاألولی و هی اليد الطاغية األولی ب ی اسهرایي  و اليهد النانيه

کمها  2«مَحْضهً اْلكُْفهرَ مَحَه َ مَهنْ» :اليد النالنهة .ذکروا فی موبعين من الذکر الحکيم

ایههن سههه دسهه ه هسهه  د.  «دابههة األرض اتلهههم آیههات بيّ ههات م ههها آیهه بال ّسههرةوردت 

داران ایمههان دارای مراتههت هسهه  د و دارای درجههات هسهه  د، طور کههه مشههع همههان

بهن عرهداهلل )ص( اسه  و  محمهددار ایمهان در طهول تهاریک تکليهف بزرگ رین مشع 

العزم قره  از آن چهار پيغمرر اولو ،داران دومون و مشع محمدیو  محمد دارانمشع 

این سه دس ه  .انرياء و رس  دون اولوالعزم هس  د ،داران سومحضرت هس  د و مشع 

دعهوت هسه  د ولههو در نهدا و همصهدا و همهم ،یکهدییردارانی هسه  د کهه بها مشهع 

گردنهد و ن کفر که با ههم م ضهم میداراهای گوناگون هس  د و در مقاب  مشع زمان

سهه دسه ه و سهه  ایهن سهه دسه ه هسه  د. ،ک  هدبه صورت انضمام جهان را فاسد می

 دس ه.

تمامهً حابهر  )عهج(داران ایمهان هسه  د در دوله  ولهیّ امهر سه دس ه که مشهع 

داران کفهر و بهالل  چ انچه مفصّ  بحث کردیم. و سه دس ه که مشع  ،د بود خواه

هها بها ههم قره  الرجعهة اسه  کهه آنه اخيری مرحله ان تاریک هس  د مرحلگرو طغيان

و که   «بَذَّکَه نْمَه»الرجعة اس  کهه که  الرجعة و بعدع ده جمَ خواه د شد و مرحل

 با هم جمَ خواه د شد. « مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَ َ مَنْ»
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دس ه بها ههم توافهق و  سه« جَوْرًوَ  ظُْلمً مُلِئَْ »آن ه یامی که  ،الرجعةقُري حاال 

 :ک  د که جهان را پر از ظلم ک  دتعابد می

کهه  1«إِسْرایي َ فِي اْلكِ ابِ لَ ُْفسِدُنَّ فِي اْلأَرْضِ مَهرَّتَيْنِ بَ ي وَ قَضَيْ ا إِلى» :اوله دس 

 محور بحث چ د روز اس .

یأجو  و مأجو  هر کسی هس  د و هر چه هسه  د کهه بحهث خهواهيم  :دومه دس 

 داران باالی کفر هس  د. و اعوان مشع  دها از اعضاآن ،کرد

که قره  از رجعه  حابهر « مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَ َ مَنْ»ک  از  اندعرارت :سومه دس 

مها « ونَأَْخرَجْ ا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اْلأَرْضِ تُكَلِّمُهُهمْ أَنَّ ال َّهاسَ كهانُوا بِآیاتِ ها ال یُوقِ ُه»هس  د. 

یهک آیهه  اسرایي ب یراجَ به  ،ک يمقرآن شریف اس فادی میی داز آیات م عدها را این

ی و یا دو آیه که عرض خواهيم کرد و راجَ به یهأجو  و مهأجو  دو آیهه کهه در سهور

قر  از رجع  چ د آیه که از « مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَ َ مَنْ»کهف و انرياء اس  و راجَ به 

ه و آیه 2«قَرْیَةٍ أَهْلَْك اها أَنَّهُهمْ ال یَرْجِعُهونَ وَ حَرامٌ عَلى»ه آی ؛انرياء اس ی سوردر جمله 

 اس .« دَابَّةُ اْلأَرْضِ»ه آی ،دوم

 مِهنَ بِاللَّههِ أَعُهوذُ» ک يم.اسهراء بحهث مهیه مرارکهی ی سهورحاال ما روی آیهات اوال

يْ» «الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ رایي َ فِهي اْلكِ هابِ  بَ هي  ا إِلهىوَ قَضهَ إِسهْ

ر مظلوم واقهَ شهدی اسه  و بسهيار که بسيا هاز آیات قرآني« لَ ُْفسِدُنَّ فِي اْلأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

ی تهوجهنشدی اسه  و یها اگهر احيانهً  توجهاین آیه اس . یا به این آیه  ،اس اس حس

قدر ظلم شدی اس  که ه آنآی این بودی اس . به دق سطحی و بدون  توجهشدی باشد 

رایي َ بَ ي وَ قَضَيْ ا إِلى»انسان م حيّر اس . راجَ به  مها روی لغهات و جمهالت و « إِسهْ

 ک يم.مضامين این آیه صحر  می

لکهن ه ها مالحظهات دقيقهة و  جَ الفرقهان واإلی ال فسير ر جٌَاالرحث ر صي تف»

رْحانَ الَّهذ  »حيم، حمن الهرّهلل الرّبسم ا :اول« رقيقة جدًّ بإذن اهلل سرحانه و تعالی سهُ

اِدِ  بِعَرْدِیِ سُرْحانَ الَّذ  أَسْرى»ارتراط خيلی مهم اس .  3«بِعَرْدِیِ أَسْرى لَهيْالً مِهنَ اْلمَسهْ

«. صيرُاْلحَرامِ إِلَى اْلمَسْاِدِ اْلأَْقصَى الَّذ  بارَْك ا حَوْلَهُ لِ ُرِیَهُ مِنْ آیاتِ ا إِنَّهُ هُوَ السَّميَُ اْلرَ
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ک  هد همهين جایی کهه مها دیهدیم و شه يدیم تصهوّر می نوعً تا آن« اْلمَسْاِدِ اْلأَْقصَى»

 این نيس .  ،در قدس اس ؛ خير مساد اقصای

إِلَهى » ،معلوم اس « بِعَرْدِیِ لَيْالً مِنَ اْلمَسْاِدِ اْلحَرامِ أَسْرى» :اوالً« اْلمَسْاِدِ اْلأَْقصَى»

ایهن « المساجد فی عالم ال کليف من المساد الحهرام یاقص»یع ی « ىاْلمَسْاِدِ اْلأَْقصَ

اقصهی مهن المسهاد الحهرام  ةمسهاد الکوفه»در قدس اس ؟ مساد کوفه کاا اس ؟ 

ا سرحانه و تعهالی إلهی المسهاد االقصهی و ألف کيلوم ر کيف یقول رب ّ یبکنير حوال

 فکر ک يد.  باشد، این دروغ اس . روی این شودنمی« المقصود مساد القدس

 آن موقَ که مساد کوفه ب ا نشدی بود. -

دقيقهً مها بحهث  ،بود. آقایان مراجعه ک يهد مساداالقصیب ا شدی بود و قر  از  -

 1«ال َّ ُّورُ فارَوَ ». مساد کوفه از زمان نوح بودی اس  ک يم.حاال باز هم دق  می کردیم

سهرق  دارد. ایهن از لهی خيدر مساد کوفه بودی اس ، مساد کوفه بهر مسهاد قهدس 

المسهاد الکوفهة کهان زمهن ». ک ممسلّمات اسه  و مهن از روی مسهلّمات بحهث مهی

در زمهان پيغمرهر بزرگهوار « السه ين مهن فهاتٍبه  و قرلهه بآال ،ال فحه  سول )ص(رّال

مساد کوفه بود یا نرود؟ همه این را قرول دارند. مسادی هم در قدس بود، مسادی 

رى»ها بود و مساد کوفه ههر چهه... دی  یهودس ،که در قدس بود رْحانَ الَّهذ  أَسهْ  سهُ

ى»معلهوم « بِعَرْدِیِ لَيْالً مِنَ اْلمَسْاِدِ اْلحَهرامِ اِدِ اْلأَْقصهَ اسهم  مساداالقصهی« إِلَهى اْلمَسهْ

 . ایهن اسهماء، اسهماء خهالی نيسه . اسهم اس وصفی اس ، مسادالحرام اسم وصفی

المساد المح رم فهوق که  المسهاجد فهی که  »یع ی « اْلمَسْاِدِ اْلحَرامِ»اس .  یوصف

اقصی و ابعد المسهاجد فهی »یع ی « اْلمَسْاِدِ اْلأَْقصَى» .این حرام اس  «ال کليف عالم

توانهد توانهد مسهاد قهدس باشهد، نمیایهن نمی« العالم ال کليف إلی المسهاد الحهرام

 .مساد کوفه هم باشد

يْنِ قهابَ فَكهانَ ی *فَ َهدَلَّ دَنها ثُهمَّ»ک يم. به آیات نام مراجعه می *  أَدْنهى أَوْ قَوْسهَ

وَ  * یَهرى مها عَلهى فَ ُمارُونَههُ أَ*  رَأى ما اْلفُنادُ كَذَبَ ما*  أَوْحى ما عَرْدِیِ إِلى فَأَوْحى

ْغشَى السِّدْرَةَ ما * عِْ دَها جَ َّةُ اْلمَْأوى * إِْذ یَ * عِْ دَ سِدْرَةِ اْلمُْ  َهى لَقَدْ رَآیُ نَْزلَةً أُْخرى

ج   مأوی  ک ار «اقصی المساجد فی ک  الکون»جا اس . آن مساداالقصی 2«یَْغشى

 پيغمرر دیدی اس .  ،ما که ندیدیم ،اس 

                                                           

 .27. مؤمنون، آیه 1

 .16تا  8. نجم، آیات 2



5 

 

تا مساد قدس و مساد کوفه محور  ،کون که فقط زمين محور نيس  چون در ک 

دُنَّ فِه»فرمایهد: خهدا میوق هی ک د. باشد. خدا صحر  می  «اْلهأَرْضِ»، «ي اْلهأَرْضِلَ ُْفسهِ

رْحانَ »فقهط ارض مها ههم نيسه .  ح هیارض تکليف اس ، ارض فلسطين نيسه ،  سهُ

سهيرٌ » :اسه دو سير « بِعَرْدِیِ لَيْالً مِنَ اْلمَسْاِدِ اْلحَرامِ إِلَى اْلمَسْاِدِ اْلأَْقصَى الَّذ  أَسْرى

 عهن ربهی عرهارةألا المعهرا . اربی و سيرٌ سماوی؛ معهرا ٌ أربهی و معهرا ٌ سهماوی

ماوی مهن سهّ الو المعهرا  »مهه اسه  قدایهن م« القدس من المساد الحرام إلی اءسراإل

آن  «1«جَ َّهةُ اْلمَهْأوى عِْ هدَها»المساد الحرام و مسهاد القهدس إلهی السهدرة الم  ههی 

؟ چون مقاب  آن اسه ، گوی داس . چرا این مساد قدس را اقصی می مساداالقصی

 آن اس .  ، مقاب  قابت ۀاز نظر ه دس

اس  که این مساد زمي ی که در قدس اسه  و بهه نهام مسهاد اقصهی  ایبه گونه

کهه  یناميدی شهدی اسه ، ایهن مقابه  آن سهدرةالم  هی اسه  کهه پيغمرهر در آن سهدر

 ؛««جَ َّةُ اْلمَهْأوى عِْ دَها»م  هی الرحمة الرحيميّة و الرحمانيّة  ،م  هی الرحمة الربانيّة»

آخرت اسه  و فهوق که  ج هان اسه   ج  اس  و  نکه ج   عد « اْلمَْأوىجَ َّةُ» این

دارد،  یه قهدر مع وقهدر عظمه  دارد، آنیع ی سدرةالم  هی آن« عِْ دَها جَ َّةُ اْلمَْأوى»

ج ةالمأوی که باالترین مقامات روحی و همیانی از بهرای که  ،دارد ي قدر روحانآن

 امام زمان.  آقای بروجردی نزدِ. «وىعِْ دَها جَ َّةُ اْلمَْأ»اس   ج  اه  

 ،فرمود: من خدم  آقای خوانساری )رض( رف میکی از بزرگان اولياءاهلل صرح می

ایشهان گف  هد آقهای  ،دوم رفه م دفعههک هد. درد می خيلی دیدم کسال  دارد و پای او

گهویم. مهن فالن پای من خوب شدی اس . گف م: چطور؟ فرمودند: چون تو هس ی می

 و یههکطههور بههاز شههد درههها بسهه ه بههود، دیههدم در همين ،خههود نشسهه ه بههودمه انههدر خ

. فهميدم او شخ  عادی نيس . بل د شدم و اح رام شد دوارسفيدپوش بسيار نورانی 

الموت هس م. گفه م: بهرای قهر  کردم. گف م: شما چه کسی هس يد؟ فرمود: من ملک

، نسر  بهه داردواسطه ن ین خررآمدم از شما عيادت ک م. ا ،روح من آمدی؟ فرمود: نه

آقای خوانساری قاب  قرول اس . چون ایشان مردی بود که در بُعد معرف ی و مع هوی 

 ،ک هد؟ گفه م: پهای مهن درد میمشکلی نداریدتلو عصم  بود. بعد به من فرمود: تالی

وق هی  ، خهوب شهد.توانم رای بروم. دس  خود را روی پهای مهن گذاشه  و ماليهدنمی
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ود من دنرال او رف م و تشييَ کهردم و ایشهان تشهریف بردنهد. ایهن مطالهت خواس  بر

 ما گ گ هس يم.  ،وجود دارد

ى الَّهذ   سُرْحانَ الَّذ  أَسْرى» اِدِ اْلأَْقصهَ بِعَرْدِیِ لَيْالً مِنَ اْلمَسْاِدِ اْلحَهرامِ إِلَهى اْلمَسهْ

اس . یک بخش آن در  اس  که دو بخش العالمينربآن آخرین برکات « بارَْك ا حَوْلَهُ

الرحمة اس  و یک بخش آن در م  هیکه سدرةالم  هی اس  که بخش عظيمی اس ، 

دْرَةِ اْلمُْ  َههى*  أُْخهرى نَْزلَهةً رَآیُ لَقَدْ وَ» ى  * عِْ هدَ سهِ عِْ هدَها جَ َّهةُ اْلمَهْأوى * إِْذ یَْغشهَ

 اشاری ک م.جا خواس م آن بحث مفصّلی اس  که این 1«السِّدْرَةَ ما یَْغشى

برعکس اس . بي  اهلل الحهرام  ای کهجا اس  کما اص  آن مساداالقصیپس این 

، کهه قرلهه اسه  ه اسه  الحرام خاکی و سه یی در مکهولی همين بي  اهلل ،قرله اس 

کاا طواف ک يم؟ فرمهود:  ،خواهيم طواف ک يمما می ،پروردگارا :مالیکه سنال کردند

 آننهور اسه  کهه ه یک اس وان ،ر آخرین مراح  وجودنور، مقاب  ده مقاب  در اس وان

 ای کهجا طواف ک يد. این اص  اس . کما آن ،اهلل فرع اس بي ه نور بر اس وانه اس وان

 ایایهن اشهاری االصول بود.بين و اقربين اص مقره ين هم نسر  به کافال ريخاتمخود 

 که عرض کردم. به این آیه بود

کههه بههرورت بههر خههالف آن اسهه ، بههروری اسهه .  وجههود داردمطالههت بسههياری 

الم  هی اس  و این مساد مقابه  آن اسه  و خداونهد در همان سدرة مساداالقصی

معرا  اربی که فرعی اس  و یک معرا  سهماوی یک  :جا دو مطلت فرمودی اس این

 ،از نظهر روحهی و اوجسم  ،از نظر جسمی کای اتک  که پيغمرر سير کرد و پا بر فرق 

  2.«أَدْنى أَوْ قَوْسَيْنِ قابَ فَكانَثُمَّ دَنا فَ َدَلَّى * »تا جایی که  گذاش  اوروح 

  ؟حسی اساین تقابلی که فرمودید تقاب  واقعی اس  یا تقاب   -

ایهن اسهم بهرای  ،تقابه  نرهود ولهی تقابه  اسه . اگهر ،برای ما محسهوس نيسه  -

رایي َ أاَلَّ تَ َّخِهذُوا مِهنْ دُونهي هُهدى  لِرَ هي وَ آتَيْ ا مُوسَى اْلكِ ابَ وَ جَعَْل ایُ» يس ؟چ  إِسهْ

ى» اولمرحله چرا این را گف ؟  3«وَكيالً اِدِ اْلأَْقصهَ اِدِ اْلحَهرامِ إِلَهى اْلمَسهْ ایهن « اْلمَسهْ

ى اْلكِ هابَ وَ جَعَْل هایُ هُهدى  لِرَ هي» :ثهانیمرحلهه اس .  شمولجهانبرک    آتَيْ ها مُوسهَ

ذُرِّیَّةَ مَهنْ حَمَْل ها مَهََ نُهوحن إِنَّههُ »دوم اس . ه که پله رحم  رباني مدوه مرحل« إِسْرایي َ
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 .9و  8. همان، آیات 2

 .2. اسراء، آیه 3



7 

 

مقابه  اسه . چقهدر مها رحمه  دادیهم، ع ایه  ه نقطه« كانَ عَرْدً شَكُورً * وَ قَضَيْ ا

 ي مقرر کردیم و مسئول اسرایي ب یها در ها، نااتها، دعوتها، نروتکردیم، رسال 

دُنَّ اْلكِ ابِ فِي إِسْرایي َ بَ ي إِلى قَضَيْ ا وَ» :در مقاب  اما ،ها طرعً بيش ر اس آن  لَ ُْفسهِ
 .«مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِي

 ؛سهه رأی اسه « مَهرَّتَيْنِ اْلهأَرْضِ فِهي لَ ُْفسِدُنَّ»به ع وان فهرس  عرض ک م در این 

ث آن حهدیگرچهه ها دارد و یک رأی عمومی معمولی فقط یک حدیث از طریق سه ّی

 فِهي لَ ُْفسِدُنَّ» ، کهغلط اس همان یکی هم  اما ،یکی اس اس ، ها که از طریق س ّی
 ،دان د. تفسيرها هم نوش  دهم می همه «ع د ق   یحيی و زکریا»یع ی « مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ

 لَ ُْفسِدُنَّ»ها اس  که یآن هم از طریق س ّ -کاری به تعداد نداریم-یک حدیث دارد 
کهه ایشهان را بهه دو اسه  بهود ق ه  زکریها  اولیع ی افسهادی کهه « مَرَّتَيْنِ أَرْضِاْل فِي

ایهن حهدینی یکهی از  بریدنهد. بردند و ق   یحيی که سهر او را درخ  بس  د و از بين

اسه  کهه بهر بهد بزرگ هرین بشهارات ههایی ها بر بد قرآن اس . یکی از نکر  رنک

 ف اس . العالمين نسر  به ک  امم مکلرب

کشه  د کم ر می یا پيغمرر بيش رهف اد هر روز  اسرایي ب یدر روای  دارد چطور؟ 

چهه کسهی آیا پيغمرر بزرگ ر از یحيی و زکریا وجود نداشه ؟  یع ی چه؟« مَرَّتَيْنِ»پس 

؟ انريهاء بزرگهوار الههی را کهه ج اب مسيح )ع( را به دار بزنهد و ن وانسه خواس  می

إذا »کشه  د؟ نمی اسرایي ب یرا  اسرایي ب یند، میر انرياء  ر از یحيی و زکریا بودگبزر

مهن القهول و  غلطهةٌين م وسطين زکریا و یحيی فههذی کان اإلفساد مرتيّن بس ق   نريّ

 ههااین را پيغمرهر ههزاران« بهد أن یقهال ل فسهدن فهی األرض آالفهات المهرات الزور ال

دُنَّ» گویيدمیا  ر از یحيی و زکریا. شما چرگپيغمررانی بزر .کش  د  اْلهأَرْضِ فِهي لَ ُْفسهِ
بر جههات دییهری کهه ایهن مطلهت را رد ه اباف ؟یع ی ق   زکریا و ق   یحيی «مَرَّتَيْنِ

هذا ههو رأی األوّل »«. اْلأَرْضِ فِي لَ ُْفسِدُنَّ»نيس . ارض فلسطين « اْلأَرْضِ فِي»ک د می

  .«غلطلکن  و

م بحهث کهردیم، مهن فرمهایش ایشهان را رأی آقای خویی )رض( که با ه :رأی دوم

دُنَّ»تأمه  ک هيم.  شهما راقرول نکردم، ایشان در آخر فرمودنهد بایهد عهرض   فِهي لَ ُْفسهِ
دُنَّ فِهي اْلهأَرْضِ »اسه   مساداالقصهیراجَ به دخول  ای کهکما « مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ لَ ُْفسهِ

ووُا وُجُهوهَكُمْ وَ فَه»بعد: « * فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما مَرَّتَيْنِ ... إِذا جهاءَ وَعْهدُ اْلهآخِرَةِ لِيَسهُ

بعد از هر یک از این دو افساد دخول مسلمين « لِيَدْخُلُوا اْلمَسْاِدَ كَما دَخَلُویُ أَوَّلَ مَرَّةٍ

ا خله  اإلفسهاد األوّل یهدخ  المسهلمون فهی المسهاد لمّه»اس .  مساداالقصیدر 
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در ایهن دو « دخلون ثانی مرة فی المساد االقصیفساد النانی یو بعد اإل ]...[ االقصی

در  اولفرمودنههد: ورود بُعههد بههين مههن و آقههای خههویی اخهه الف بههود کههه ایشههان 

ههها غلرههه کردنههد و داخهه  ها بههر یهودیآن ه یههامی بههود کههه مسههلمان مساداالقصههی

 اس .  اوله آن مرتر ،شدند مساداالقصی

 امر اس . بهه ایشهان عهرض کهردم دوم ما در ان ظار هس يم که در زمان ولیّه مرتر

دُنَّ»خير. چرا؟ چهون  المرارکهة  اآلیهة المقصهود مهن ههذی»، «مَهرَّتَيْنِ اْلهأَرْضِ فِهي لَ ُْفسهِ

 ةعالميّه و لهم تنره  سهلطةٌ ةاالسهرایيلي ةالسلطات العالميّه یاالسرایيل فساد العالمیّاإل

هها هميشهه افسهاد یهودی« أربعين سه ةی لسرایيلية من األوّل إلی اآلخر الّا قُري  حواإ

 ،هها بهودیهودی ميهانبزرگ رین افسهاد از  ،ها درس  شدندداش  د. از وق ی که یهودی

در حهال فهرار  هميشهه« شهذاذ اآلفهاق واکهان»هميشه در حال فرار بودنهد.  ای کهبرای 

اصهالح بزرگهی  بودند. دول  نداش  د. اگر کسی بخواهد اصالح ک د به قهدرت دوله 

. بها دههدفساد اناهام می. اگر کسی بخواهد افساد ک د به قدرت دول  ادهداناام می

شود حق را باال بهرد نيزی و تلویزیون و رادیو و شمشير اس  که یا میقدرت زور و سر

قدرت ترليغاتی نهدارد، قهدرت زور  قدرت ندارد، شود باط  را باال برد. کسی کهیا می

شکيالت دول ی ندارد. او هر چه د، ترنداو بازو ندارد، قدرت مال ندارد، قدرت جيش 

این بيّن اس . کسی  ،و نه در افساد خواهد شد شمولجهانک د نه در اصالح  ي الفع

پهول، زور، قيه  و قهال، تلویزیهون،  ...يه مرجع ای کههشود؟ با که پول ندارد مرجَ می

های های درونی اس ، قدرتقدرت . زور اس ، پول اس ،چيزی باشدرادیو باید یک 

ک هد و ک د یا باط  را باط  میک د، حق را باط  میرونی اس  که باط  را حق میب

 ک د. حق را حق می

ر بزرگهوار یهود اگر در آن زمان اوّلی اس  که بعد از پيغمر شمولجهاناین افساد 

ن بعد از افسهاد اوّلهی اگر ای ،المقدس را گرف  د و داخ  شدندها رف  د و بي مسلمان

نرهود. افسهاد  شمولجهانافساد  : ایناس ، افساد اوّلی نرود. من به آقای خویی گف م

و چ هد  چه ها تا نخس ين برای یهود نرود، چون دول  نداش  د. یهودی شمولِجهان

من به یاد  «من جدید  سرایيلية حدثالدویلة الصهيونية اإل»نداش  د، سال پيش دول  

آن روز درس بهود، مهن درس را گفه م و بهرط شهد،  ،وق ی در ناهف بهودیم دارم که

عهامی کهه در چ هد رادیهوی ه بعد به مساد کوفه رف م آن خطابه ،ها گوش دادندطلره

پخش شد عليهه اسهرایي  و دوسه ان اسهرایي  کهه شهای بهود مها داشه يم، عالم اسالمی 

 خواهم تاریک برای شما بیویم.نمی
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ها بههه ه ههوز نشههدی اسهه . آن ه یههامی کههه مسههلمان ولاشههمول آن افسههاد جهان

 ،اسه ؟ خيهر بعد از افسهاد عهالمی مساداالقصیورود در  ،وارد شدند مساداالقصی

عقاید و اموال و  ،زدنددول  نداش  د، قدرت نداش  د، این طرف و آن طرف حرف می

ههم در خود فلسطين  ح ینرود.  شمولجهانکردند، ولی قدرت نواميس را خراب می

 کلّی نرود. ب ابراین این رأی هم باط  اس . ه قدرت کلّی و سلط

دُنَّ فِهي اْلهأَرْضِ بَ ي وَ قَضَيْ ا إِلى» :رأی سوم کلمهه بهه ؛ «إِسْرایي َ فِي اْلكِ ابِ لَ ُْفسهِ

م عهدّی شهود یها م عهدّی نشهود  ای کهقضا بر حست « وَ قَضَيْ ا» کلمه باید بحث ک يم.

إِسْرایي َ فِي اْلكِ ابِ  بَ ي وَ قَضَيْ ا إِلى»جا هش  اح مال دادیم. چ د نوع اس . ما این

 ب هي الهى عهارم بفسهاد صهارم قضهاء»؛ «لَ ُْفسِدُنَّ فِي اْلأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَ َعْلُنَّ عُلُوًّا كَريرً
 اعُلُهوًّ» أخراهما تصحت مرتين األرض في الردایة م ذ االسرایيلي ال اریک طول إسرایي 
اسه . ایهن  شهمولجهانیک علو اس . این افسادی که مهرّتين دارنهد ههر دو  1««كَرِيرً

شههویم. ایههن دو افسههاد میبعههد وارد بحههث  ک يمکههه عههرض مههی فهرسهه  اوّلههی اسهه 

  و اآلن تقریرً اب دای ها خواه د داش  و ه وز هم نشدی اسی که یهودیشمولجهان

ه اس ، ولی مرحل شمول و قوی، جهانشمولجهان ی این افسادِاواله مرحلآن اس ، 

اسه  بهر حسهت بحنهی کهه  )عهج(ثانی ع هد دولهة المههدی ه تر اس . مرحلثانی قوی

 خواهيم داش .

ین هي أرض اإلفساد؟ و ما همها المرتهان؟ و أفما هي القضاء؟ و ما هو الك اب؟ و »

فَإِذا جاءَ وَعْدُ »گرف  د  را اولآن آقایانی که حدیث «« عِرادً لَ ا» العلو الكرير؟ و من هم

حهرف  اسه . ایهن ال صهربخ « عِرهادً لَ ها»گوی هد می 2«أُوالهُما بَعَْن ا عَلَيْكُمْ عِرادً لَ ا

عِرهادً » ک يم مراجعهما به تعابير عراد در قرآن شریف « عِرادً لَ ا»خيلی احمقانه اس  

حهد پهایين آن  اولنم ين درجه تلو معصوم باش د، میا باید معصوم باش د یا تالی« لَ ا

 ر؟ صهالبخ « یخ صهون ب ها عرهادً»، «لَ هاعِرهادً »اس  و باالتر معصومين هسه  د کهه 

را  المقهدسبي  صر اسه  کهه البخ « عِرادً لَ ا»ک  د که آقایان از آن روای  نق  می

د ها خطاب شبعد به یهودی .جا بودندتی آنمد و شد المقدسبي خراب کرد و وارد 

                                                           

 .31 ص ،17 ج بالقرآن، القرآن ریتفس فى الفرقان. 1
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هها ایهن حرف 1«قاعِهدُونَ هاهُ ها إِنَّها فَقاتِال رَبُّكَ وَ أَْن َ اْذهَتْفَ»که وارد شوید. گف  د: 

 زنيد؟! چيس  که شما می

حيث یاوسون في األولى خالل الدیار و یسوءون وجوههم « عِرادً لَ ا» و من هم»

، حکهم قضها حکهم اسه « األمهر فصه  ههي» خهود قضها 2«كك  القضاء إنفي النانية 

تعقداتی که اس  برطرف کردن اس . اگر دو چيهز اسه  بایهد از ههم  األمر اس .فص 

اگهر دو چيهز اسه  بایهد بهه ههم  .األمر اسه فص  قضا اس ، ک دجدا باش د، جدا می

یع هی آن فسهادهایی کهه در اثهر انفصهال  .ک د این قضا اس   میم ص ،  باش دم ص

صال حاص  آن فسادهایی که بر اثر ات. قضا اس  آن برطرف کردن ،حاص  شدی اس 

ههو  ءالقضها»صال برطرف شود. قضا یع ی حکم اتاس  که  این قضای آن ،شدی اس 

و این قضا یا قضای تکوی ی اس  یها قضهای تشهریعی اسه  یها « الحکم و فص  األمر

بهر اس  یا قضای علمی اس  یا قضای عام اس  یا قضای خاص اسه   قضای شرعی

 ک د. میقات فرق حست م عل

اخهه الف  إن القضهاء ككه  ههي فصهه  األمهر و قهد یخ لهف األمههر بفصهله حسهت»

قهات م عل ،هش  مرحلهه دارد «بين -م ه -إليه -به -له -عليه -فيه -ال علقات: قضای

« بَرب»ک د بودن فرق می ترالثی بودن یا باالصيغ بر حست ثُ ای کهک د. کما فرق می

دارنهد، مع هی  ربوبيهه ر نيس  که چون هر دو ذاتطوبا هم فرق دارد، این« أبرب»و 

عليه،  یله، قض یقضای م عدّی ب فسه، قض»طور اس  قضا هم همين ها یکی اس ،آن

ک هد و ایهن قضهاها یها قضهای فهرق می« اليهه یبي هما، قض یبه، قض یفيه، قض یقض

شهود نمیتکوین کردی اس  که افسهاد ک يهد.  اسرایي ب یتکوی ی اس  که خداوند در 

غلط اس ، اجرار اسه . و قهرآن ههم « ر احدً لالفسادو ال یسيّ یضطراهلل تعالی ال  أنّ»

 قَضَيْ ا إِلهى». یًنراإاعالمً و  ،تعليمً األمر اس فص « وَ قَضَيْ ا إِلى»نيس ، « قضای»که 

  و مهن قره»منلث چیونه اس ؟ « أخررنا ب ی اسرایي  خررً منلنً»یع ی « إِسْرایي َ بَ ي

 سه بُعد اس . « شرعة المرارکة القرآنيّةالو فی  حي هم فی

يْ ا إِله»اس . ایهن « قَضَي ا إلی»این « إِسْرایي َ فِي اْلكِ ابِ بَ ي وَ قَضَيْ ا إِلى» « یقَضهَ

خهواهيم که  خصوصهيات را یگویيم چهون نمما تفصيالت را نمی که عرارت اس ...
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یع ی چه؟ ایهن  1«لِكَ اْلأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هنُالءِ مَْقطُوعٌ مُْصرِحِينَوَ قَضَيْ ا إِلَيْهِ ذ» بحث ک يم.

حَکم ا حکمهً »یع ی  «قضي ا إليهم»تکوین اس ؟ تشریَ اس ؟ قضای بَين اس ؟ خير 

وَ »طهور اسه . مينم ههه« وَ قَضَيْ ا إِلى»، «دابِرَ هنُالءِ مَْقطُوعٌ مُْصرِحِينَ أَنَّ  ًعلميًّ ثاب

يْ ا  رایي َ بَ ههي إِلههىقَضههَ . مفسههدین ههها، مفسههدین آناسههرایي ب ییع ههی بههه سههوی « إِسههْ

يْ ا إِلهى»که افسد مفسدین تاریک رسهاالت و تهاریک تکليهف هسه  د  اسرایي ب ی « قَضهَ

دههد کهه فهالن کهس فهالن . این خرر را داریم اگر خداونهد خرهر مییمخرار کردإیع ی 

جها بحهث عقلهی اسه  کهه م  هها این اس . صددرصدموقَ چ ين کاری خواهد کرد، 

کشههد. کشههد، یزیههد میفههرض ک يههد خداونههد خرههر دادی اسهه  شههمر امههام حسههين را می

علهم خهدا جهه   نکشهد کهه پهس ،توانهد نکشهدتوانهد؟ اگهر میتواند نکشهد یها نمیمی

 ؛این کشف قطعی اسه  ،گویيم نخيرتواند نکشد پس اجرار اس . میشود؛ اگر نمیمی

د که شمر به اخ يار خودش امام حسين را خواهد کش  و اگهر بعهدً دانیع ی خدا می

دههد کهه خواههد شمر اخ يار ح می برای کش ن امام حسين نک د، خداونهد خرهر نمی

 کش . 

 عقال ز غای  جه  بود نزد   عصيان بودنعلم ازلی عل

 

 حکيم عمر خيام گف :

 ا جه  بودنخورم علم خد یگر مِ دانس  یخوردن من حق ز ازل م یمِ

 

 خواجه نصير طوسی جواب داد: 

 عقال ز غای  جه  بود نزد    عصيان بودنعلم ازلی عل

 

گوید ایهن علهم اسه ، ارادی نيسه . ارادی حساب کردی. خداوند که می برعکستو 

داند که تو خيام به سوء اخ يار خود شراب نکردی اس  که تو خيام شراب بخوری. می

گف  که او شراب پس خدا می ،نخوردن را اخ يار ک ی خواهی خورد که اگر تو شراب

 نخواهد خورد. این گف ن اس ، ارادی که نيس . أراد اهلل نيس ، علم اس . 

يْ ا إِلههى»جهها هههم در این رایي َ بَ ههي وَ قَضههَ راجههَ بههه مفسههدین خرههاری اسهه  إ« إِسههْ

کهان افسهد مهان و عهرض المالزّ طهول ال هاریکافسد المفسدین طهوال »که  اسرایي ب ی
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ک هيم،  لعهنمها نرایهد یهک وق هی بهه اسهرایي   «.المفسدین یطلعون مهن بيه  اسهرایي 

رایي َ بَ هي یها»یعقهوب از انريهاء بزرگهوار الههی اسه .  ،اسرایي  یعقوب اسه  نهه « إِسهْ

یکی اسهرایي  اسه ، یکهی  ؛اسرایي . اسرایي  خود یعقوب اس ، یعقوب دو اسم دارد

تهاریک که  مفسدین. افسد مفسدین در  اسرایي ب یهم  آن ،اسرایي ب ی. یعقوب اس 

هها بهاالتر، از افسادها و در ميان ک  امم از یأجو  باالتر، از مهأجو  بهاالتر، از ابولهت

 . هس  د اسرایي ب یهمه باالتر در افساد عرارت از مفسدین 

شهود سه ؟ نمیک هاب چيسه ؟ تهورات ا« إِسْرایي َ فِهي اْلكِ هابِ بَ ي وَ قَضَيْ ا إِلى»

شهود نمی قر  از قرآن بودند. قر  از آن اسه ؟ نرودنهد. اسرایي ب یقرآن اس ؟ گف . 

لکانه   ة ها ال هوراهلو کان المقصهود مهن الک هاب »جا تورات باشد. در این« اْلكِ ابِ»

ى »، میهر «ةي ا إلهی ب هی اسهرایي  فهی ال هوراضی ح مً و قضالفصاحة تق  آتَيْ ها مُوسهَ

يْ ا إِلهى»تهورات اسه . « آتَيْ ا مُوسَى اْلكِ ابَ»؟ نرود 1«اْلكِ ابَ رایي َ فِهي  بَ هي وَ قَضهَ إِسهْ

فهی »یها  اسه « فيهه»پهس چهرا ک هاب گفه ؟  اگر مراد از ک اب تورات اسه ،« اْلكِ ابِ

ما ک ره اهلل سرحانه و تعالی بوحيه م ذ بدایهة ال کليهف »اس ؟ در ک اب فقط « ال وراة

 الر ههس فقط این تورات نيسه ، پ« زل علی رسول الهدی )ص(إلی خاتمة الوحی ال ا

در تورات داریم. در تورات آیاتی داریم که در آی دی جهان چ ان خواهد شهد، جههان 

تورات اس ، در ک اب اشهعيا اسه ، در ک هاب ه گيرد، در خود اسفار خمسرا فساد می

، در انايه  م ّهی های اسرایي  بعهد از تهورات کهه انايه  اسه دانيال اس ، در ک اب

ههای گاتهای های غير انرياء که ک ابدر ک اب ح یاس ، مرقس اس ، یوح ا اس ، 

ربانی تشکي  خواههد شهد، در  شمولجهانمان یک دول  زرتش  اس  که در آخرالز

ت و ياحاال یا اسم دارد یا ندارد، خصوص ،افرادیه ی که به وسيلشمولجهاناثر فساد 

 خواهد شد. ع اوی ی دارد که ایااد

ک اب نيس  و در منلث  یک« ک ّ ک ابات الوحی مذکورٌ فيها هذا القضاء إلی»پس 

د شهود یعقهوب م وله ای کههدرس  شوند، قر  از  اسرایي ب ی ای کهزمان اس . قر  از 

وب بهه سهههای م در صحف ابراهيم اس . صهحف ابهراهيم را مصهحّف کردنهد. ک اب

درسه   م پ ام ک اب زرتش  اس ، نهه همههقسها اس  که گات زرتش  که از جمله

اس  و نه غلط اس . قسم ی از آن وحی اس  و قسم ی درسه  شهدی اسه . قسهم  

وحههی از صههحف ابههراهيم اسهه . آن مطههالری کههه مههن در رسههول االسههالم فههی الک ههت 
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زبهان اصه  از السماویة و در تفسير دارم که بهه زبهان اصه  اوسه ایی نقه  کهردیم و 

الزمهان گویهد: در آخرمیشدی اس  که اصه  اوسه ایی اسه . ه رجمتیا بهلوی پهلوی 

 خواهم تفصي  بدهم. چ ين خواهد شد. نمی

درس  مطالری که ما در روایات خود داریم و فوق روایات در آیات داریم که یک 

ایهن فسهاد بهه  شود و بعدًگير میای خواهد آمد که در زمان تکليف فساد جهانآی دی

ههای زرتشه  بها خصوصهيات اصهلی در ک هاب گات ،شودل میمردگير اصالح جهان

داود کهه اسه اد سال پهيش نوشه م بهه پهور 39ا که من عهدین ر موجود اس . بشارات

ها را یک نسخه دادم و او هم دو ک اب گات ،زبان پهلوی و اوس ایی در دانشیای اس 

ر قهرآن اسه  و به من داد، مطالعه کرد و م حيّر شد که ایهن چهه جریهانی اسه  کهه د

دههد. شهش ههزار سهال قره  های زرتش  از جریان این قضهاء خرهر میغيری. این گات

 ،تورات اس  شریع یع ی حدود سه هزار و چ د صد سال قر  از شریع  اسرایي  که 

اس ، در قهرآن ههم « قَضَيْ ا»اس ، در اناي  « قَضَيْ ا»اس . در تورات « قَضَيْ ا»جا آن

همين آیه اس  کهه « قَضَيْ ا»یک بُعد  :دو بُعدی اس « قَضَيْ ا»قرآن  اس . در« قَضَيْ ا»

آیه محوری اس  و یک بُعد آیات دییر که مفصّ  بحهث کهردیم کهه انريهاء و رسه  و 

رجهوع خواه هد کهرد و در  1«مَحْضهً اْلكُْفهرَ مَحَه َ مَهنْ وَ مَحْضهً اْلإِیمَانَ مَحَ َ مَنْ»

عالم تکليف طلوع خواههد ک  انرياء )ع( بر ک  ی و محمددول  اخيری شمس فروزان 

 کرد.

چون مطالهت  2«اللّه ك ره ما ك  :اْلكِ ابِ»، «إِسْرایي َ فِي اْلكِ ابِ بَ ي وَ قَضَيْ ا إِلى»

 ؛اخ صاصهی اسه  از آن هاییشود، قسم ک د. مطالری که به وحی نازل میفرق می

هها ی اسه . ولکهن بعضهی از وحیاخ صاصه، وحی بر انرياء و... اسرایي ب یوحی بر 

ين در طهول کلفهمکه  اس  که وحی عمومی اس  و مربوط به ک  اسه ، مربهوط بهه 

تاریک اس  و از جمله این اس . این دول  آخرین که با آن تشکيالت تشکي  خواهد 

آخهرین را همهه بایهد بش اسه د و لهذا  پيغمرهرِ ای کههکمها  .این را باید همه بدان د ،شد

عهدین فارسی های تحریف شدی... ما در بشارات رت از همين ک اببشا شص حدود 

 60، 59سهال پهيش حهدود  26، 25سال پيش و در رسهول االسهالم عربهی در  چه در 

 داریم.  ،تحریف شدی اس ها این ای کهبشارت از ک ت تورات و اناي  با 
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وجهود ب ابراین بشارت به  ،ها اس رسال ک  االسالم کسی اس  که محور رسول

ه مرارکه آیهه، ادریس باید بیوید. تمام انرياء باید بیوی د و لهذا در بدهداو را آدم باید 

وَ إِْذ أَخَهذَ اللَّههُ مينهاقَ ال َّرِيِّهينَ لَمها آتَيْه ُكُمْ مِهنْ »عمران این مطلت را بيّن فرمودند: آل

دِّقٌ لِمها ثُهمَّ جها»زمانی نيس .  این مایء 1«كِ ابن وَ حِْكمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ ولٌ مُصهَ ءَكُمْ رَسهُ

رُنَّهُ ها ایهن اسه  کهه تمهام انريهاء بایهد ایهن یکهی از نصهرت« مَعَكُمْ لَ ُنْمِ ُنَّ بِهِ وَ لَ َْ صهُ

 بشارت را بده د.

به تمام انرياء این بشارت و پيشیویی وارد شدی اس  و باید بیوی د. اگر در بعضی 

 ای کههاص  مطلت وجود دارد. کمها این به حساب تحریف اس ، ولی  ،از ک ت نيس 

که یحيهی نسهر  انرياء حام  باش د؛ چ انبشارت به ظهور رسول آخرین را باید تمام 

 أنها صهوت» :گویهدگوید، یحيی میين میال ريخاتمگوید، مسيح نسر  به به مسيح می

 وَ»صوت صارخ، یحيی نری بود. یحيی قر  از عيسهی پيغمرهر شهد  2«صارخ في الرریّة
فهی ک هد، مين یحيی این بود که عيسی را معررسال  هی عمد اما 3«صَرِيًّا اْلحُْكمَ يْ ایُآتَ

ش اسيد و بعدً در سن کهوله  مرعهوث بهه رسهال  عيسی که در بين شما اس  و نمی

 خواهد شد معرفی ک يد. 

ه ين )ص( بزرگ رین انرياء اسه  کهه مرحلهال ريحضرت مسيح )ع( که بعد از خاتم

! خدا بها تهو بهاد و مهرا الیهق آن محمدای  :گویدمی ،اس  یاز رسال  اخيرقر  اخيری 

سه . ایهن تی کهه هيانمایاد که دوال کفش تو را باز ک م. در اناي  برنابا بها خصوصه

 باید همیانی شود. 

بایهد همیهانی شهود و لهذا  ،انرياء الهی اسه ک  همچ ين دول  آخرین که دول  

، عهههدین نقهه  کههردم. مههن در بشههارات رسهه پ ههدوهای ب ه ح ههیه ههدوها دارنههد. 

ها همه مطالت جعلهی نيسه ، از وحهی پرس مطالت ب  ها از کاا آوردند؟پرس ب 

پرسه  نيسه  د منه  ب  ،هم گرف  د و اسه فادی کردنهد. بعضهی از وحهی زیهاد گرف  هد

که ب دی در بيروت  الحضاریها. بعضی از وحی کم گرف  د و در تاریک الفکر و زرتش 

های بشری مربوط به وحهی اسه  ولهو م کهر باشه د، ولهو در ميهان ن م، تمام تمدنوش
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جا فرمودی که خداوند در این ک ت انرياء ثاب  اس ک  مشرکين باش د. این مطلت در 

 . «إِسْرایي َ فِي اْلكِ ابِ لَ ُْفسِدُنَّ فِي اْلأَرْضِ مَرَّتَيْنِ بَ ي وَ قَضَيْ ا إِلى»اس : 

 اسهرایي ب یمفسهدین  اولبر سه محور خواهد بهود. محهور  شمولجهاندو افساد 

 اْلإِیمَهانَ مَحَه َ مَهنْ»که  هس  د و محور دوم یأجو  و مأجو  هس  د و محور سهوم 

مفسههدین «. مَحْضههً اْلإِیمَههانَ مَحَهه َ مَههنْ»هسهه  د، نههه در طههول تههاریک، کهه  « مَحْضههً

سهوم ه رس  نشه اخ يم و مرحلهدر آن زمان، یأجو  و مأجو  که ه وز د اسرایي ب ی

ه هوز رجعه   وق هی بحث کهردیم، کسهانی کهه« اْلأَرْضِ دَابَّةُ»ه کسانی که بر حست آی

وَ إِذا وَقَهََ »تهاریک هسه  د کهه خداونهد  اولهای درجه و ظالم ها کفریآن ،نشدی اس 

تا  1« أَنَّ ال َّاسَ كانُوا بِآیاتِ ا ال یُوقِ ُونَاْلقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَْخرَجْ ا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اْلأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

ه داران کفهر هسه  د کهه بهه وسهيلدار و مشهع سه پرچم هااین 2.«وَ وَقَََ اْلقَوْلُ عَلَيْهِمْ»

شهود. حهاال بایهد ایهن دو افسهاد را هها خوابيهدی میتمام این پرچم )عج(پرچم مهدی 

آیها « سْرایي َ فِي اْلكِ ابِ لَ ُْفسِدُنَّ فِهي اْلهأَرْضِ مَهرَّتَيْنِإِ بَ ي وَ قَضَيْ ا إِلى»حساب ک يم. 

حاال آغاز شدی اسه ؟ آیها نزدیهک بهه آغهاز اسه ؟ مطهالری مهن در تفسهير دارم ولهی 

 نظراتی هم جدیدً داریم که مالحظه خواهيد فرمود.

 

 لِمَها وَفِّْق َها وَ مِياْلعَظِه اْلقُهرْآنِ رِفِمَعَها وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِ ُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 . «تَرْبَایُ لَا وَ تُحِرُّهُ لَا عَمَّا جَ ِّرْ َا وَ تَرْبَایُ وَ تُحِرُّهُ

 

 . «کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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