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وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ علی  اْلعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

دارای مراحلری اد  ،روایات فرقين یا هرر یرا اد دو فریر  و آرا ه اهلل در ميانکتاب

یر  فررقين بره مرا رسريد  اسرت برا موافقت و مخالفت است. احيانًا روایاتی کره اد رر

موافر  اسرت و مخرالفی در کرار نيسرت. احيانرًا روایرات و اقرواب هرر دو برا  اهللکتاب

هرا مخالف هستند. احيانًا روایات مواف  هستند و اقواب مخالف هستند، این اهللکتاب

مراحل گوناگونی است که نسبت به محور اصلی آخرین دیانات و کرل دیانرات الهيره 

باشرد موافقرت و یرا مخالفرت  اهللکترابیافته است و اگر تمسا صحيح ما بره تحق  

روایات چه اد فری  خود ما باشد یا اد فری  دیگر و همچنين موافقت یا مخالفت آرا  

مرادامی کره  نخواهد برود. نره سرلبًا و نره ای،ابرًا، هر فریقی باشد، اد برای ما مطرح اد

 ایم.وثقی دد تمسا به عروة 

و  اهللکتراببرين کرل مسرلمين بررخ   ه ف بعضی اد نظرات ضروریتأس با کماب

ها هررم برررخ   خيلرری ع،يررت اسررت. بعضرری ایررن اسررت، اهللرسرروببرررخ   سررن ت 

 امرا. اسرت گویيم سن ت، مواف  روایات و آرا نمی است، است، مواف  روایات اهللکتاب

ی یا تاریخی و یا هر الع،اب جایی است که بعضی اد مطالت احکامی یا عقيدتأع،ت

اسرت و بررخ    اهللکترابهایی دارد بررخ   چه که هر کدام هم نمونه و یا نمونره
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االقصی است. المس،داالقصی هم بر المس،د يهسن ت رسوب )ص( است. اد جمله قض

اسرا  و هم بر محور روایات شريعه و سرن ی ایرن مسر،د قردت نيسرت، ایرن ه محور آی

ن عرض کردم باید مطلت تکميل ولکن چو ،االً عرض کردممقابل آن است. دیرود اجم

 شود، باید تفصيل شود.

را اسرتفاد  ایرن مطلرت مرا سات و همچنين روایات فریقين قداد خود این آیات م

ه ت نيست. بله، در السنقدشاٍ و الریت مس،د کنيم که المس،داالقصی قطعًا ب می

کره گفتره  مس،داالقصریال غيرر هرا نهای آها، در گفترههای آنها، در کتابمسلمان

کنيم، قلرين مریوقتی مرا مراجعره بره ثِ اماشود. شود فقط مس،د قدت فهميد  میمی

معصرومين  ائمرهو  اهللرسوباد جهاتی، و ثقل اصغر روایاتی که اد  اهللکتابقل اکبر ثِ

شرد  اسرت، قردت جرایی اسرت و  )ع( چه اد رری  شريعه و چره اد رریر  سرن ی نقرل

 این یکی. در باالترین مکانات کون است.االقصی المس،د

و برر خر    اهللکترابها دیاد است و بر خ   اد جمله مطالبی که بر سر دبان و

القبلتين و حرمين اسررت، اولرریالالقبلتين و ثررانیاولرری يهاسررت قضرر اهللرسرروبسررن ت 

ها در گفته ،استها ها است، در نوشتهشنویم، در کتابحرمين که اد رادیوها میالثانی

ثانيره کعبره اسرت، ه ها قردت اسرت و قبلری مسلماناواله شود که قبلگمان می ،است

ی جز  ثانی قرآن شریف در بقر ، ما اد خود آیرات رور نيست. بر حست آیات اوالاین

الحرام اولی مس،ده ، قبلاوبه قبل کنيم کهاد کل روایات استفاد  میو بر محور آیات 

 دیانات.کل اس م بلکه در است، نه فقط در 

ی تا اوایل مکساب عهد  سيزد دیانات و شرایع الهی اد آغاد تکليف تا آخر کل در 

منرور  چنرد ه کعبه بود  است. بعرد در مدینر ی و مطا مصل  ،مدنی قبله عهدساب  د 

ماهی قبله به حساب ابت   و امتحان در جهات گوناگون محوب به قدت شد. آن هم 

 ات دارد که روری به قدت محوب شد که کعبه هم در بين بود.در بعضی روای

 ؟مس،داالقصیقدت یا  -

اسرم آن را  ، قردت همران اسرت کرهگوینردکره می مس،داالقصریقدت، همران  -

ی وسرريعی اسررت کرره یررا قسررمت آن را گذارنررد. قرردت یررا جررامس،داالقصرری می

نمراد  ،حرت ب کنرداسررائيل ا اینکرهجرا قبرل اد گویند که مرا در آنمی مس،داالقصی

 1«تَرْضاها قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ السَّما ِ فِي وَجْهِكَ تَقَلُّتَ نَرى قَدْ»و بعدًا  .جمعه هم خواندیم
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علری رروب »شرد، محروب مکرمره ه بره کعبرقبلره دوم است که قدت است، ه بعد اد قبل

یم قبور انبيا  را، و ما دیدیم، شنيدن مطلبی نيست، دید« الخط إلی یوم القيامة الکبری

مبررر را در قرردت کرره پيغ هفتررادقبررور انبيررا  را کرره عرروض نکردنررد، قبررور انبيررا  و 

گویند و انبيا  دیگر، موسی )ع( که بين عمان و شام اسرت، قبرر هم می مس،داالقصی

پيغمبر در خود خليل  هفتاد و ابراهيم )ع( را در خليل، قبر یوسف و یعقوب و اسحاق

به قبله دارند. یعنی چه؟ قبله کعبه، به  توجهيا  در خود ایران، همه و قبر بعضی اد انب

ت به ة که نسبت نبوالنبوکنيد ولو اد مشکوکپيدا نمی یا قبر ندارد. شما توجهقدت 

رام اسررت. حمسرر،دالتمررام برره رررر   ،برره رررر  قرردت باشرردو او داد  شررد  اسررت 

 خواهم تفصيل بدهم.نمی

 ها را درست کردند؟ ناین احتماب نيست که بعدًا ای -
 چه کسی درست کرد  است؟  بعدًا -

 ها.مسلمان -

ررر  قبلره کررد  اسرت؟  بره ها، چره کسریها، در قلت مسريحیدر قلت یهودی -

 وَ مُبارَكرًا بِبَكَّرةَ لَلَّرذ  لِلنَّاتِ وُضِعَ بَيْتٍ أَوَّبَ إِنَّ»: فرمایدمی وانگهی خود قرآن شریف

در چره بُعردی اسرت؟ حيرًا و ميترًا. حيرًا « وُضِعَ لِلنَّراتِ»ن چيست؟ ای 1«لِْلعالَمينَ هُدىً

آیرات ه ، یعنری همراسرت به قبله. ایرن اد آیرات قطعيره يتم دادن توجهروا  و ميتًا 

 بَيْرتٍ أَوَّبَ إِنَّ»اوّليت مطلقه اسرت « إِنَّ»قطعيه است. اد نظر داللت بسيار بيّن است که 

وب تاریخ تکليرف و در عالمين در ر« لِْلعالَمينَ هُدىً وَ مُبارَكًا ةَبِبَكَّ لَلَّذ  لِلنَّاتِ وُضِعَ

 ی تکليف همه را شامل است. عرض جغرافيا

ير جا را تعمود درست شد، سليمان آنکان بسيار مقدسی است، اد دمان داقدت م

ت نيسررت، قرردالقبلتين جریرران دارد. پررل اولرریکرررد، بعررد اسررتمرار پيرردا کرررد و... 

در وسرط  ،ه استمکالقبلتين هم ه است، اخریمکالقبلتين نيست. اولی مس،داالقصی

قبلتررين در مدینرره محرروب کرررد.  مسرر،ددر  را هابرره عنرروان ابررت   خداونررد مسررلمان

ها را برره رررر  قرردت برررای امتحرران دو بُعرردی محرروب کرررد. یررا امتحرران مسررلمان

هرا کره یهودی ررر  کعبره باشرد و یکری به ها که ع قه داشتند قبله هميشهمسلمان

ها ایرن هم برای یهودیو ها نرر  قدت باشد. هم برای مسلما به ع قه داشتند قبله

 امتحان بود. 
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سراب در کعبره و در  سريزد هایی کره ها امتحان بود که این مسلمانبرای مسلمان

داشرتند، حراال در مدینره کره پيغمبرر  توجرهبه رر  کعبه موحدین کل قرون تشریعی 

ظفر شد  است، تشکيل دولت اس می داد  است، حراال بره ررر  قردت. آمد  است، م

اد « لِنَعْلَمَ» 1؛«عَقِبَيْهِ عَلى یَْنقَلِتُ مِمَّنْ الرَّسُوبَ یَتَّبِعُ مَنْ لِنَعْلَمَ» .است بزرگی این امتحان

ایمان قوی اسرت ایرن  اینکهگذاری است. ع مت نيست، ع مت« عِلم»، اد است« عَلم»

ه با آن دحمات و تشرکي ت بره ررر  کعبره مکها در هایی که سابسلماناست که م

حراال  ،بود  است توجهکردند و در کل قرون تشریع و تکليف هم به رر  کعبه  توجه

ها ت برگردانرد، بررای مسرلمانقردبه امر خدا به رر  پيغمبر را در بين نماد، جبرئيل 

ها که ررر  قردت شرد، ای یهودیها هم امتحان است. برامتحان است و برای یهودی

يَقُوبُ» کردند.میها احيانًا اعتراض هم یهودی فَها ُ سرَ  عَرنْ واَلَّهُرمْ مرا النَّراتِ مِرنَ السرف

خود این آیات دليل بر این است که ایرن توليره، توليره چره  2«.عَلَيْها كانُوا الَّتي قِبْلَتِهِمُ

القبلرة »کردام اسرت؟ کعبره اسرت. « عَلَيْها كانُوا لَّتيا قِبْلَتِهِمُ عَنْ وَالَّهُمْ ما»بود  است؟ 

ت قردها هم قبل، کعبره اسرت، چررا بره ها، هم این مسلمانمسلمان« عَلَيْها كانُوا الَّتي

 برگشتند؟ 

به که برگشت  هااست. امتحان مسلمان هاها و امتحان مسلماناین امتحان یهودی

کره برر حسرت روایرات شريعه و   چنرد مرا ها که بعد اد. امتحان یهودیقدت پيدا کرد

ه حرام و کعبمس،دالما  به  هفتما  است. بعد اد  هفت حداکثر -و بيشتر سن ی-سن ی 

 تَرْضراها قِبْلَرةً فَلَنُوَلِّيَنَّركَ السَّما ِ فِي وَجْهِكَ تَقَلُّتَ نَرى قَدْ»شدند که  برگرداند  مبارکه

ْطرَ ُ وُجُروهَكُمْ فَوَلُّروا كُْنتُمْ ما حَيْثُ وَ رامِاْلحَ اْلمَسْ،ِدِ شَْطرَ وَجْهَكَ فَوَبِّ هرا یهودی« شرَ

حراال  ،جا به ررر  کعبره برودنبعد ای و همکدر  اوبجا امتحان شدند. چه شد؟ اد این

 بعد برگشت.  و تی به رر  قدت بودیا مد

کنم. در هررای احکررامی هررم داریررم کرره تکرررار نمرریهررای ترراریخی و جریانجریان

احکرامی بالضررورة القطعيرة برر حسرت نرق جلری قررآن شرریف محرّمرات جریانات 

و قرل علری »ترا اسرت. ترا چهارد  گویند هفرترضاعيه دوتا هستند. شيعه و سن ی می

حراال چرون دیررود  ،خرواهم بگرویممرن در تفصريل مطلرت نمی« ذلا فعلل و تفعلل

 عرض کردم باید مقداری تکميل شود.
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اسرا  است به ایرن صرورت یادداشرت کرردیم:   ر، که سو17، جلد 17ه ما در صفح

 إِلَى اْلحَرامِ اْلمَسْ،ِدِ مِنَ لَيْ ً بِعَبْدِ ِ أَسْرى الَّذ  سُبْحانَ هنا المعراج سرى منتهى اما و»

 ،را بيران کنرد اهللرسروبخواهد سير معراجی ببينيد خداوند که می«. اْلأَْقصَى اْلمَسْ،ِدِ

است که پيغمبر بزرگوار به قدت هم رفت و رفته است، اگر فرعی هم در سير معراجی 

یا اصل یا هر دو را؟ خوب اگر بين الفرع و االصل است که  خدا فرع را باید بگوید اما

حرام بود  است که به مس،دالدر این سير معراجی، سير معراجی دمينی اد  اوبمقصد 

تی است و این کمترر ولکن این سير معراجی مقدما ،بسيار کم به قدت رسيدنده فاصل

کنرد ن،رم راجرع بره آن صرحبت می  اسرا  و سور  است. سير معراجی اصيل که سور

نباشرد کره  آن مس،داالقصریجرا مرراد اد . چررا ایناست منتهیسدرةالاین عبارت اد 

 .اوالًاین  ؟کنددارد اصل را بيان می

،ِدِ إِلَى اْلحَرامِ سْ،ِدِاْلمَ مِنَ لَيْ ً بِعَبْدِ ِ أَسْرى الَّذ  سُبْحانَ» :ثانيًا ى اْلمَسرْ  1«.اْلأَْقصرَ

 اقصریتواند قدت باشد. کوفه است، کوفه نمی «اْلحَرامِ اْلمَسْ،ِدِ إِلَىمساجد الأقصی »

است. مس،د کوفه بود و پيغمبر بزرگوار در سير معراجی باالی مس،د کوفه که رسيد، 

مس،د کوفه اسرت، حضررت جا اینوایت شيعه و سن ی جبرئيل عرض کرد: بر حست ر

 ادلرهکل بعد به معراج برویم. مس،د کوفه به  ،خوانمجا دو رکعت نماد میفرمود: این

وصفی ه که این تسمي مس،داالقصیسن ت بود  است. پل  ادله تاریخی و ادله به بود،

گویند، چرون اد اقصی میت باشد. بله مس،د قدت را فرعًا تواند مس،د قداست نمی

 منتهی است.سدرةالهندسی در داویه مقابل  یبرابرنظر 

 إِنَّ»تر اسرت؟ معلروم اسرت. تر است یا قدت مبرارکحرام مبارکمس،دالسوم: آیا  

 ،که شریعت اس ميه اسرت  و آیاتی، و آیاتی، و مخصوصًا در شریعت اخير« بَيْتٍ أَوَّبَ

است، این  هاکه قبله است و مطا  است و مدار است و همه چيز برای کل مسلمانآن

حرام مسر،دالتر اسرت. برکراتی را کره خداونرد در پل آن مبرارک ،حرام استمس،دال

منتهی اسرت قررار نرداد  سردرةالکره در  مس،داالقصریدر آن  حتری ،مقرر کرد  است

،ِدِ مِنَ لَيْ ً بِعَبْدِ ِ أَسْرى الَّذ  سُبْحانَ»فرماید: است. پل چطور می  إِلَرى اْلحَررامِ اْلمَسرْ

چره شرد؟ یعنری خرود آن مرکرز برکرت اسرت و « حَوْلَرهُ بارَْكنرا الَّرذ  اْلأَْقصَى ،ِدِاْلمَسْ

جرا اسرت؟ های خوب آناررافش برکت؟ برکت چيست؟ نان و آب است؟ برکت پرتقاب

دیره )ص( اسرت. برکتی اسرت کره مربروه بره رسرالت محمبرکت دیتون است؟ برکت، 
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ت مکان نيست، برکت مکانرت اد برکت، برکت معنوی و برکت روحانی است، فقط برک

 برای مکان است. 

گویيد ف ن شخق اد شما می اینکهکنند؟ مثل پل چطور به این صورت تعبير می

اهلل اوب العظمی اسرت دومری العظمی ف ن رفت. آیتاهللاهلل ف ن به نزد آیتنزد آیت

وجرود  هرا در ميران کرل مسراجد عرالمالعظمیاهللولری بره عکرل. آیت ،عظمی نيست

رى الَّرذ  سُبْحانَ»فرماید: حرام است، چطور میمس،دال ،ِدِ مِرنَ لَريْ ً بِعَبْردِ ِ أَسرْ  اْلمَسرْ

 هُروَ إِنَّرهُ آیاتِنرا مِنْ لِنُرِیَهُ حَوْلَهُ بارَْكنا الَّذ  اْلأَْقصَى اْلمَسْ،ِدِ إِلَى»فقط همين؟ « اْلحَرامِ

 قابَ فَكانَ*  فَتَدَلَّى دَنا ثُمَّ» :ن،مه مبارک  مطالت در سوره و بعد تتم« اْلبَصيرُ السَّميعُ

 سوم.ه الی آخر، این مرحل 1«أَدْنى أَوْ قَوْسَيْنِ

ع،رت  دیردن قبرور انبيرا  بررای  برور انبيرا  اسرت.گوید قمی بعضی« حَوْلَهُ بارَْكنا»

 وَ»االنبيا  برکت است؟ خود انبيا  خدمت ایشان در بردخ حيات تکليف رسيدند، خاتم

الی آخر.  2«یُعْبَدُونُ آلِهَةً الرَّحْمنِ دُونِ مِنْ جَعَْلنا أَ رُسُلِنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَْلنا مَنْ ئَْلسْ

را دیرارت  اهللرسروبها است. در روح نبوتها و کل پيغمبر بزرگوار محور کل رسالت

دیدن قبرها برای پيغمبر  قبرها را ببيند،« حَوْلَهُ بارَْكنا»به قدت بياید  اهللرسوبکردند، 

ها باالترین مکانتها و حرام که باالترین مکانمس،دالاست؟  برای پيغمبر که اد برکت 

 ست، او هم که دند  نيست. ی هم هاهلل صغرجایی که آیتاست آمد  به این

پيغمبرر در  هفتراد ،جا نبودند، پيغمبر که آمد انبيایی که دفن شدندانبيا  که در آن

جرا اسرت و پيغمبرر در آن هفتادجا دفن هستند و ت که ابراهيم خليل در آنخليل اس

قبر است؟ آن هرم بررای پيغمبرر؟ آن « بارَْکنا حَوْلَهُ»در خود قدت هم مقداری هستند. 

 آیاتِ مِنْ رَأى لَقَدْ» :ن،م  جا آمد  است؟  آن وقت در سورحرام به اینمس،دالهم اد 

قصرای دمينری مس،داالالمعرراج اگرر المعرراج. منتهی؟ در منتهیدر ک،ا 3«اْلكُبْرى رَبِّهِ

قصای دمينی کدام اسرت؟ قبرهرا اسرت؟ مسر،د مس،داالدر « اْلكُبْرى رَبِّهِ آیاتِ»است 

تر اسرت. صاحبان قبر مهمه حرام است. خود پيغمبر اد هممس،دالاست؟ مس،د باالتر 

ها اد هرا و دنرد  برر تمرام مرد ای است کهخود پيغمبر هم دند  است، هم پيغمبر دند 

اهلل بروجردی یرا رلبره کوچرا را ن و مقربين و سابقين مقدم است. اگر آیتکروبيي

                                                           

 .9تا  8. نجم، آیات 1

 .45 . زخرف، آیه2

 .18 . نجم، آیه3
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بررعکل اسرت. برابرر را هرم اگرر  يهقضر یرااین خيلی برای او مهرم شرد؟  ،دیارت کند

 2،«اْلكُبْررى تِنَراآیا مِرنْ لِنُرِیَكَ» 1،«آیاتِنا مِنْ لِنُرِیَهُ»این برای او مقام نيست.  ،دیارت کند

تررین انبيرا  العالمين بررای بزرگترین آیات رببزرگ« اْلكُبْرى رَبِّهِ آیاتِ مِنْ رَأى لَقَدْ»

 ؟ است مس،داالقصیاین قبرهای انبيا  در  ،شودارائه می

مکان؟ یا مکانی است که چيزی شد ،  يتتر است یا اهممکانت مهم يتاهم «ثُمَّ»

العالمين اسرت و مکانرت ه به حساب تمکين ربمکرمه نت کعبمکانت مهم است. مکا

)ص( اسرت و لرذا قررآن شرریف  اهللرسروبدوم به حساب این است که مولد و مبعرث 

 بِهرذَا حِرلٌّ أَْنرتَ وَ» فرماید:ه میمکخداوند نسبت به  3«اْلبَلَدِ بِهذَا أُْقسِمُ ال»فرماید: می

، بُعرد اراهری اسرت، خداونرد اوبین بُعرد دوم اسرت. بعُرد ا 4«وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ*  اْلبَلَدِ

دو معنرا « اْلبَلَردِ بِهذَا أُْقسِمُ ال» :بُعد دوم 5«لِلنَّاتِ قِيامًا اْلحَرامَ اْلبَيْتَ اْلكَعْبَةَ اللَّهُ جَعَلَ»

را  اوبخرورم، بُعرد ه نمیمکریعنی قسم بره « اْلبَلَدِ بِهذَا أُْقسِمُ ال»نيست، « أُْقسِمُ»دارد. 

 بِهرذَا حِرلٌّ أَْنرتَ وَ»واو حاليره،  «أَْنرتَ وَ»چررا؟  کنم.این را احترام نمیکنيم، عرض می

آقاها هستی ه د که آقای همتو محم«. اْلبَلَدِ ابهذ حرمتاتستحل  »و حاب آنکه « اْلبَلَدِ

ين و آخررین مقردم هسرتی در ایرن اولو گُل سرسبد کل موجودات هستی، اد همه، اد 

رالت تو را حبل کنند، نان و تو اهانت کنند، دیوانه بگویند، در شعت ابی ه بهمکشهر 

  جرا فروت کنرد و... بعرد روی سرر ترو معردترو در آن ۀآب بر تو ممنوع باشرد، خدی،ر

 ، احترام ندارد. به این معنا است.«اْلبَلَدِ بِهذَا أُْقسِمُ ال»گوسفند بریزند، 

تر ه مهممکه. مکیکی تو، یکی  دوتا است:« حِلٌّ أَْنتَ وَ * اْلبَلَدِ بِهذَا أُْقسِمُ ال»دوم: 

خرورم . این دومی به معنای غير اوّلی است، من قسم نمیمحمدد )ص(؟ است یا محم

ْكرَتِهِمْ لَفري إِنَّهُرمْ لَعَمْررُ َ»ه در حالی که تو هستی، به تو بایرد قسرم خرورد. مکبه   سرَ

 6.«یَعْمَهُونَ

                                                           

 .1 . اسراء، آیه1

 .23. طه، آیه 2

 .1. بلد، آیه 3

 .3تا  2. همان، آیات 4

 .97. مائده، آیه 5

 .72. حجر، آیه 6
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ست یا مکان؟ مکان به حساب مکانت است، یرا مکرانتی تر اببينيد آیا مکانت مهم 

ایرن را « اْلحَررامَ اْلبَيْرتَ اْلكَعْبَرةَ اللَّرهُ جَعَرلَ»است که خداونرد مقررر فرمرود  اسرت کره 

جا مراسم و مناسا حج و عمر  ان،ام داد  شود و خداوند مقرر کرد  است که در آن

 قابَ فَكانَ*  فَتَدَلَّى دَنا»مکرمه ه مکمحور عبارت اد روا  است. ولکن آیا پيغمبر در 

جایی که پرای جا بود. آنالمنتهی؟ آنسدرة مس،داالقصی؟بود یا در « أَدْنى أَوْ قَوْسَيْنِ

پای روح  حتیجسم او بر فرق جسم کائنات و پای روح او بر فرق ارواح کل کائنات؛ 

بين را  عررض کررد:  ن و مقربين بود که جبرئيل درها و کل کروبييو بر فرق جبرائيلا

ها را سرير توانم بيایم. جبرئيلی که پر و باب او تمام آسمان، من دیگر نمیاهللرسوبیا 

ای دی بره گونرهباب ااهری با پر و باب معنوی محمپر و کند، این پيغمبر خاکی بیمی

پر و  1«لَاحْتَرَْقتُ مُلَةًأَْن دَنَوْتُ لَوْ وَ ... اللَّهِ رَسُوبَ یَا»گوید: کند که جبرئيل میريران می

توانم بيایم، مکانت به جای خود، به آن مکران سودد، به آن مکان هم نمیباب من می

توانم بيایم. پيغمبر تنها رفت. این متف ٌ عليه بين روایات اسرت و جهرات دیگرری نمی

 کنيم. که مفص  ً بحث شد  است، مراجعه می

فرق کل کائنات گذاشت، دو پا؛ یا پرا، پرای ک،ا رفت؟ رفت و پا بر  پيغمبر رفت.

بين محيط بر کل کائنات و پای روح او محيط بر کرل مقررّ اهللرسوبجسم، پای جسم 

يْنِ قررابَ فَكررانَ*  فَتَرردَلَّى دَنررا ثُررمَّ»الرری اهلل.  ولرریّ امررر در دعررای ندبرره « أَدْنررى أَوْ قَوْسررَ

 وَ بَيْنَرهُ لَيْلَر»یا مرحله  ،دنوه دو مرحل 2«اْلأَعْلَى اْلعَلِيِّ مِنَ اْقتِرَابًا وَ دُنُوًّا»فرماید: می

باال اسرت کره  جا حالت اشراقی وحیِ، آنرور بوداینکه حالت وحی  3«أَحَدٌ اللَّهِ بَيْنَ

دانيم. مرا نمری چيسرت؟« حریوْمرا أَ» 4«أَوْحى ما عَبْدِ ِ إِلى فَأَوْحى»وحی خاص است 

 فقرط 5«.أَحَردٌ اللَّرهِ بَريْنَ وَ بَيْنَرهُ یَكُرنْ لَرمْ» ت،رد خاص اسرت کرهه چون آن یا مرحل

ه» حتری «أَحَردٌ اللَّرهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ لَيْلَ»یعنی « أَدْنى أَوْ»خير.  ؟جااین اد خرود هرم « نفسرُ

 غفلت کرد.

 در دلش بود دلش در چشم و چشمش داد آن دیدن که غفلت حاصلش بو

                                                           

 .382 ، ص18 ج، األنوار بحار. 1

  .108، ص 99 ج. همان، 2

 .177، ص 30 ج ،بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 3

 .10. نجم، آیه 4

 .115، ص دیالتوح. 5
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جا اد نظر مکانت و قرب الری اهلل ين؟ آندم یامس،داالقصجا مس،دتر است یا آن

المساجد، جا مقصداالقصی است. اقصیجا. پل آنحرام؟ آنمس،دالاست یا مس،دتر 

دورترین مساجد در دو معنا است. یا معنا: اد نظرر مکران دورتررین مسراجد در کرل 

 اد بُعد معرفتی ما است. مساجد، اد نظر مکانت دورترین حراممس،دالکائنات است به 

عررض کررد کره: شرما بره جرایی جبرئيرل . جا پا بگرذارددر آنجبرئيل هم ح  ندارد 

لٌ نَبِيٌّ لَا وَ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ لَا»خواهيد رفت که  توانرد پرا جرا نمیهري  کرل در آن 1«مُرْسرَ

 بگذارد.

ها برود و مکرانتی کره کرل فروق عظمت آن مکانی که فوق کل مکان :مطلت دیگر

المرأوی اسرت، تیرا حروب آن جن 2«حَوْلَهُ بارَْكنا»ای است که د ها بود به اندامکانت

ف ن آقرا اد «. حَوْلَهُ»المأوی که مکان کل صالحين در روب تاریخ تکليف است، تجن

  یکی اد آقایان خواب دیرد، مرن منقلرت شردم. مرا کره الیر .اررافيان امام دمان است

گررفتم، یکری اد حيراه وضرو میست، ولی ادعرا نرداریم. در نيستيم. در بيداری هم ه

برادران رسيد و گفت: خوابی راجع به شما است، گفتم: من چه کسری هسرتم؟ گفرت: 

امرر  در خواب دیدم یا مرد بزرگواری برا تشرکي تی آمرد، گفرت: مرن اد ررر  ولریّ

 م، خود شما بفرمایيد چه کسی بود؟هست

- ]...[ 

است. هر قدر  اهللکتابيم، را  شما در را  شما هست اماآقا، ما چه لياقتی داریم؟  -

خواهند حر  بزنند، بگویند، اذیت کنند، فحش بدهند، شما در خرواب دیدیرد، که می

ه بره مکما در ه ما هم در بيداری نوکران امام دمان )ع( را دیدیم که در ساب دوم اقام

خود حضررت را  را  را گم کردیم، چادر خود را گم کردیم. نا که رفتيم، من با پسرممُ

ها ما را تعار  کردند، گفتم: نه، ما چادر ندیدم، مدام نشستم و بلند شدم، این کاروان

شرود. بررای آخررین برار ایسرتادم، چرون اد بلنرد نا آدم گم میخود را گم کردیم، در مُ

گذرند، به صورت جا میشدن و ایستادن خسته شدم، دیدم چند نفر جوان دارند اد آن

ها ایسرتاد ، وضع دیگری دارند، شکل دیگری دارند. رسيدند یکی اد آندیگری هستند

پسر من گفرت: « قریت، قریت، هنا قریت ، ماعليش،ماعليشس مٌ عليا شيخنا، »گفت: 

ها اد دب ما خبر داشتند، اد چادر ما گویم. خوب آنگوید؟ گفتم: بعدًا به تو میچه می

                                                           

 .354، ص (للصدوق)یاألمال. 1

 .1آیه  . اسراء،2
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 ها دنباب ولیّبه این صورت فهميدم که آن شناسند؟ منخبر داشتند، ما را اد ک،ا می

بردنرد، خروب مرا قابرل نبرودیم کره ایشران را امر جلرو تشرریف می رفتند، ولیّامر می

دد  گم شد  اسرت، را  را بره دستور داد  بودند که این شيخ فلا ،حضورًا دیدن کنيم

 او نشان دهيد.

جسم بر فرق کل کائنات پای  اهللرسوبالمقامات است که این مقام عالی که اعلی

يْنِ قرابَ فَكرانَ*  فَتَردَلَّى دَنرا ثُرمَّ»نهاد  است و پای روح بر فرق کل کائنرات   أَوْ قَوْسرَ

 در آیات. بحثه تتم :مطلت دوم .اوباین مطلت « أَدْنى

 

  ]سؤاب[ -

هرای فخرر رادی ایرن اسرت. فخرر رادی بره کنند. یکی اد حر با هم حرکت می -

گوید: این را باید تأویل کرد، خيلری رسد، میر حرکت دمين است میآیاتی که دليل ب

خ   حل است. من کره روی دمرين ایسرتادم و براال بر اینکهآیات داریم. چرا؟ برای 

 باید برهکند. شود که دمين حرکت نمیگردم پل مشخق میجا برمینپرم به همامی

دمرين در حرکرت اسرت. کرل   فضا هم برا کرر  : شما ع،له کردید، کرگفتفخر رادی 

  1.«یَسْبَحُونَ فَلَكٍ في كُلٌّ وَ»کائنات 

 

 ]سؤاب[ -

 خوانم. ها را برای شما میروایات در تفسير است بعضی اد آن -

 

 ]سؤاب[ -

 مالررك أبري عررن بإسرناد القمرري تفسرير»همرره در حرکرت هسررتند.  معلروم اسرت، -

مَاعِ عَرنْ» :تفسير الفرقان 16ه صفح 2«االدد  ،ِدِ فِري كُْنرتُ قَرابَ اْل،ُعْفِريِّ يلَإِسرْ  اْلمَسرْ

 اْلكَعْبَرةِ إِلَرى وَ مَرَّةً السَّمَا ِ إِلَى فَنَظَرَ رَْأسَهُ فَرَفَعَ نَاحِيَةٍ فِي (ع) جَعْفَرٍ أَبُو وَ قَاعِدًا اْلحَرَامِ

کند، نظری ان میببينيد امام به چه صورت دارد بي« ...أَسْرى الَّذِ  سُبْحانَثُمَّ قَابَ:  مَرَّةً

بْحانَ» ه آسرمان انرداخت بعرد آیره را خوانرد:به کعبه انداخت، بعد نگاهی ب  الَّرذ  سرُ

يْ أَ َّ :فَقَرابَ إِلَريَّ اْلتَفَرتَ ثُرمَّ مَررَّاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكَ كَرَّرَ وَ»الی آخر. « لَيْ ً بِعَبْدِ ِ أَسْرى   ٍشرَ

                                                           

 .40. یس، آیه 1

 .16 ص ،17 ج بالقرآن، لقرآنا ریتفس فى الفرقان. 2
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 اْلحَرَامِ اْلمَسْ،ِدِ مِنَ بِهِ أَسْرَى یَقُولُونَ :قُْلتُ  عِرَاقِيف یَا آیَةِاْل هَذِ ِ فِي اْلعِرَاقِ أَهْلُ یَقُولُونَ

 یَقُولُرونَ، كَمَا لَيْلَ: فَقَابَ»نگفته است.  مس،داالقصیجا تاد  این« اْلمُقَدَّتِ اْلبَيْتِ إِلَى

ک،ای سما ؟ اعم  اعماق « السَّمَا ِ ىإِلَ بِيَدِ ِ أَشَارَ وَ هَذِ ِ إِلَى هَذِ ِ مِنْ بِهِ أَسْرَى لَكِنَّهُ وَ

کرره در  مس،داالقصرریحرام و المسرر،دالبين مررا« حَرررَمٌ بَيْنَهُمَررا مَررا :قَررابَ وَ»سررما . 

 مالرك حردیث مرن و. »98، حردیث 3الثقلين، جلد المنتهی است حرم است، نورسدرة

 بعررد دنبرراب آن« عليرره متفرر ٌ المعررراج مبررد  الحرررام المسرر،د ان الًمطرروّ صعصررعة بررن

 منتهی است. سدرةالهم عبارت اد  مس،داالقصیگوید که می

 عَرنِ سَأَْلتُهُ: قَابَ (ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبِي نْعَ» تفسير قمی،« اهالحن  سالم عن یضًاأ فيهو »

لُ لَهَرا الَّتِري اْلمَسَاجِدِ ،ِدُ :فَقَرابَ اْلفَضرْ ،ِدُ وَ اْلحَررَامُ اْلمَسرْ وبِ مَسرْ  وَ :قُْلرتُ (ص) الرَّسرُ

،ِدُا ى ْلمَسررْ مَا ِ فِرري كَلررذَ قَررابَفَ»آن بایررد دوم باشررد،  «فِرردَا َ جُعِْلررتُ اْلأَْقصررَ « السررَّ

 إِنَّرهُ یَقُولُرونَ النَّاتَ إِنَّ فَقُْلتُ (ص) اللَّهِ رَسُوبُ هِيْإِلَ أُسْرِ َ»آن باال است.  مس،داالقصی

نرری آن اسررت، المگرردت اصررل عبراالمَقرردت اسررت، چررون بيتبيت« ؟اْلمَْقرردِتِ بَيْررتُ

المَقدت افضل مس،د کوفه که اد بيت« مِْنهُ أَْفضَلُ اْلكُوفَةِ مَسْ،ِدُ :فَقَابَ» المَقدت.بيت

راجرع بره همرين موضروع  سرت.روایات دیگرر هرم ه« ...وجود على یدب  مما و»است. 

 اسرا .ه مبارک  قرآن را باد کنيد و م حظه بفرمایيد. در سور

 ت؟بود  اس مدینه درمعراج  -

،ِدِ إِلَى اْلحَرامِ اْلمَسْ،ِدِ مِنَ»ه بود  است. مکمعراج در  - ى اْلمَسرْ در مکره «. اْلأَْقصرَ

 بود  است.

 کرد  است؟پل روایتی که اد عایشه نقل می -

دند که خرود او هرم هایی میاین را عایشه جعل کرد  است. عایشه گاهی حر  -

 متوجه نيست.

 یا معراج که نداشته است؟ -

دْرَةِ عِْنردَ*  أُْخررى نَْزلَرةً رَآ ُ لَقَردْ وَ» اینکرهفقط یا معراج داشته است. برای  -  سرِ

فقررط یررا مرتبره اسررت، معررراج یررا مرتبرره اسررت.  1«اْلمَررْأوى جَنَّررةُ عِْنرردَها*  اْلمُْنتَهرى

بحرث  ترهالبیرا ليرل اسرت. « لَريْ ً»فقط یکی است، « لَيْ ً بِعَبْدِ ِ أَسْرى الَّذ  سُبْحانَ»

 .بودفقط اشار   بکنيم،معراج را نخواستيم 
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 ]سؤاب[ -

کره ایشران اشرار   ررورهميناین بحثی است که بایرد ان،رام دهريم،  البتهنخير،  -

، یا اشار  بود. در بحث معراج شما اصلی بکنيمکردند ما نخواستيم بحث محوری و 

یا معراج  اهللرسوبم را. ن،  اسرا  را م حظه بفرمایيد، هم سور  سورهم آیات اوب 

سيصرد و بعضری سه معراج، بعضی دو معراج،  گویندمی هابيشتر نداشته است، بعضی

 خواهيم بگویيم. گویند، بعد در معراج هم مطالبی را آوردند که ما نمیچند معراج می

دُنَّ اْلكِترابِ فِي إِسْرائيلَ بَني إِلى قَضَيْنا وَ» :اسرا   جا بود، سوربحث در این  لَتُْفسرِ

ما در روب تاریخ تکليف سره افسراد و سره اصر ح داریرم، ایرن را  1«مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِي

هرم  اوبچنانکره اصر ح  ،نيسرت شرموبجهانافسراد  اوباشارتًا عرض کردم. افسراد 

و ها اصر ح تراکنونور برود  اسرت. ررهرم همين تاکنوننيست و  شموبجهاناص ح 

عرالم را دولرت ه بود  است، که همر شموبجهان  است، نه اص ح افسادهایی هم بود

بود  است که تمام عالم را دولت بارل بگيررد، نره  شموبجهانح  بگيرد و نه افساد 

دولت ح  برای بارل دمينه بگذارد، نشد  است و نره دولرت باررل بررای حر  دمينره 

ها را به دسرت ها، تفنگها، پوببگذارد، نشد  است، اکثرًا دولت بارل است که قدرت

درصد هم نابود کند و صدکشد، کار هم میی مینفس هست،گرفته است و دولت ح  

 ی افساد و اص ح است.اواله نيست. این مرحل

ایرن دو مرحلره را مرا اد  .مهرم ایرن دو مرحلره اسرت ،دیگر داریمه دو مرحلما  ثُمّ

جهاد شرموب خواهرد شرد کره دو افساد  ،کنيمهمين آیات مبارکات اسرا  استفاد  می

درصرد اسرت، یعنری درصرد کره تقریبرًا صد شرموبجهانهنود نشد  اسرت، دو افسراد 

کلری  شرموبجهانص ح بسيار کم است و کسانی که صالح هستند و در ایرن افسراد 

هرا بسريار دیراد شود، ولکن تبلرور ایمران در آنها دیگر دارد قطع مینفل آن ،هستند

بسريار دیراد  يتایمان، معرفت ایمان، عمل ایمان در این اقلاست. قدرت ایمان و صبر 

بسيار دیاد اسرت، دو  يتبسيار اد نظر وجود کمرنگ هستند. چون اقل بسيار اما ،است

 .شموبجهانافساد 

هم اد یهود است و  شموبجهاناد یهود است و افساد دوم  شموبجهان اوبافساد 

 وجود دارد.  شموبجهانح دو اص  شموبجهاندر مقابل این دو افساد 
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ارض را گرفرت و مرؤمنين بسريار در   یهرود کره کرام ً کرر اوب شموبجهانافساد 

(، اصحاب قبلی و اصحاب بعردی. در جامر )ع قرار گرفتند، همان اصحاب ولیّ يتاقل

هرزار  د ویه اسرت و لاالنفر اصحاب خاص و اصحاب 313ه فقط قرار گرفتند ک يتاقل

مقرداری  ،ها نيسرتندها هم دند اینه قرار گرفتند و هم يتد در اقلنفر دیر پرچم هستن

را ایرن  اوب شرموبجهانافسراد  ،کنندها هستند که در رجعت رجوع میها مرد اد آن

 برند، در خود این آیه است.اد بين می« لَنا عِبادًا»

اد « ًا لَنراعِبرادَ»را این  اسرائيلبنی شموبجهاناین افساد  آنکهدوم: بعد اد ه مرحل

 أَْكثَررَ جَعَْلنراكُمْ وَ بَنرينَ وَ بِرأَمْوابٍ أَمْردَدْناكُمْ وَ عَلَريْهِمْ اْلكَرَّةَ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»بين بردند، 

ایرن  1«...اْلرآخِرَةِ وَعْردُ جرا َ فَإِذا فَلَها أَسَْأتُمْ إِنْ وَ لِأَْنفُسِكُمْ أَحْسَْنتُمْ أَحْسَْنتُمْ إِنْ*  نَفيرًا

 دوم است. شموبجهانةاآلخرة است. افساد مرّ هم

يْنا وَ» :گویردخرود آیره می ،تر اسرتقوی اوبدوم بسيار اد  شموبجهانافساد   قَضرَ

 نيست،« نعُلُوَّیْ«. »عُلُوًّا لَتَعْلُنَّ وَ مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِي لَتُْفسِدُنَّ اْلكِتابِ فِي إِسْرائيلَ بَني إِلى

شرود. پرل ایرن دو افسراد بعد علو کبيرر می ،علو کبير نيست اوب« لُوًّا كَبيرًاعُ لَتَعْلُنَّ وَ»

تر اسرت، علرو اسرت، کبيرر نيسرت. ضرعيف اوب شرموبجهاناست. افساد  شموبجهان

تر است، علو است و کبير است که آن قرب اهرور مهردی دوم قوی شموبجهانافساد 

 ( است. عج)

 دویسرتسراب؟  صرد. فاصرله چقردر اسرت؟ هایی اسرتجا فاصلهپل بين ما تا آن

امرام دمران دارنرد  ،فرمایند: بلرهها میفردا نيست که بعضیساب؟ چه عرض کنيم. پل

 شرموبجهانبه آن صورت نيست، دو افساد  ،نهپشت دیوار هستند. آورند. تشریف می

کنون نشرد  هم باید بشرود ترا شموبجهانتاکنون نشد  است و دو اص ح  ،باید بشود

 . است

کنيم. تا روی الفاظ آیات دقت میبعد تا ،گویمکلياتی را که باید عرض کنم می

بعد اد تعبيراتی که قرآن  2«لَنا عِبادًا عَلَيْكُمْ بَعَْثنا أُوالهُما وَعْدُ جا َ فَإِذا»که  آیات الفاظ

شریف راجع به مقرّبين و معصومين دارد براالترین تعبيرر اد بهتررین بنردگان خردا کره 

جرای دیگرر نرداریم. در قررآن شرریف اسرت؛ هي « لَنرا عِبادًا»هستند،  تلو معصوملیتا

این بندگان اختصاصری هسرتند کره  ندگان اختصاصی.، عباد اختصاصی، ب«لَنا عِبادًا»
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بنردگان اختصاصری هرم  ،ثانيه  اختصاصی غير معصوم هستند و در مرّ اولی،  در مرّ

( برر حسرت جاالمرر )عرعت در دولرت ولیهم غير معصوم هستند که در رج و معصوم

نرد یرا اهها که اد دنيا رفتآن ،اوبه مؤمنين درج و آیات و روایات تمام انبيا ، مرسلين

 شوند. ند دند  میا شهيد شد

ثانيه است و این چه ه ی دوم مرحل«لَنا عِبادًا»اولی است، ه مرحل اوبی «لَنا عِبادًا»

 کرردیم، برر خر   قررآنبرود قبروب نمی مهر روایرت صدحرفی است که یا روایت، 

لنصررر اسررت، ابخت« لَنررا عِبررادًا»ها اسررت کرره ایررن سررن ی رریرر . یررا روایررت اد اسررت

ها را اد قدت بيرون کرد و قدت را خرراب پرست که رفت یهودینی بتثصر والنبخت

 وعد یعنی «.أُوالهُما وَعْدُ جا َ فَإِذا»این  ،ت را خراب کرد، احت ب کردقدّالمکرد، بيت

آخر رسريد، آن ه کنند وقتی که به مرحلمی اسرائيلبنیرا  اوب شموبجهاناین افساد 

جا باید عذاب بشروند. ها بود ان،ام دادند، اینقدرت آنه بدترین افساد را که در حيط

 عُلُروًّا لَرتَعْلُنَّ وَ نِمَرَّتَيْ اْلأَرْضِ فِي لَتُْفسِدُنَّ»تين. مرّالیعنی اولی ،«أُوالهُما وَعْدُ جا َ فَإِذا»

« بَعَرث»در کرل قررآن « بَعَرث»، «بَعَْثنا»این یا.  1«.بَعَْثنا أُوالهُما وَعْدُ جا َ فَإِذا*  كَبيرًا

 بحث دیگری است. 2«غُرابًا اللَّهُ فَبَعَثَ»ث تکوینی. ها است، مگر بعبرای رسالت

فر  بعرث را کره های که در بُعد تکليف است بعرث رسرالتی اسرت، خداونرد لبعث

اولری کره غيرر ه آورد  اسرت، در مرحلر« لَنرا عِبرادًا»مربوه به رسل است اد برای ایرن 

 دوم که بعث برای معصومين و غير معصومين است. ه معصومين هستند. مرحل

اسرت. خداونرد برا  حيميرةکه جمعية الصرفات الر« نا» -2، «بَعَثَ» -1، «نا»، «بَعَْثنا»

مفسدین بایرد درسرت هایی را که در بعث عليه رحمت مصفات رحيميه تماه م،موع

در کرل کنيم. ا بعدًا بحرث مریچنين تعبيری ر« لَنا عِبادًا»؛ «لَنا عِبادًا عَلَيْكُمْ بَعَْثنا»کند 

عبدنا، عبادنا، عبردًا »تمام آیاتی که در این باب است،  است، يرالنظمنقطع قرآن شریف

 م حظه خواهيد فرمود. در تفسير ،جمع کردمرا تمام  من «لَنا

 ؛«بَعَْثنا» -1

 ؛«لَنا عِبادًا» -2

 ؛«شَدیدٍ بَْأتٍ أُولي» -3

 ، کل دیار. «الدِّیارِ خِ بَ فَ،اسُوا» -4
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هرا هرم جا حرفی است کره درسرت چسربيد  اسرت، در ذهنحر  مقابل این البته

قبروب  هرم مرا ( یا پله بره جلرو رفتنرد، آن پلره رارضرفته است، فقط آقای خوئی )

ما سه مرتبه در مس،د قردت  ،این مربوه به قبل نيستسوم هستيم که ه ما پل ،نداریم

شود بایرد وارد شرویم. یرا مرتبره کره قرب ً وارد شردیم کره دمران که أقصی گفته می

ها یررورک کردنررد و رفتنررد قرردت را گرفتنررد و وارد خ فررت عمررر )رضرری( مسررلمان

 است. اوبه این مرتب .شدند مس،داالقصی

گویررد، آیرره دو مرتبرره ورود در مسرر،د قرردت را برررای آینررد  را نمی هرراه اینآیرر

نخسررتين یهررود اسررت کرره وارد آن  شررموبجهانگررذارد، یررا آینررد  بعررد اد افسرراد می

امر  دوم یهود است که قُرب اهور ولیّ شموبجهاندوم بعد اد افساد   شویم، آیندمی

یکری اد مسراجد مرا  ،يم برودخرواه مس،داالقصریشرویم، دیگرر در است کره وارد می

 خواهد بود. مس،داالقصی

خرواهيم ، سه مرتبه افساد، سه مرتبره اصر ح، نمیمس،داالقصیپل سه مرتبه در 

ترتيت هندسی بگویيم، سه، سه، سه. سه مرتبه اص ح، اصر ح برا افسراد، بعرد افسراد 

 تر، اصرر حقرروی شررموبجهان؛ بعررد افسرراد شررموبجهانو بعررد اصرر ح  شررموبجهان

القيامة که سه مرتبه اص ح است، سه مرتبره افسراد اسرت، تر الی یومقوی شموبجهان

دوم ه گذشته است، مرحل اوبه است. مرحل مس،داالقصیسه مرتبه ورود مسلمين در 

؟ بررای چررا ،دوم نيامرد  اسرته نيامد  است، آقایی خوئی گفتند که آمد  است. مرحل

رائيلَ بَني إِلى قَضَيْنا وَ»ید: فرمااینکه قرآن می دُنَّ اْلكِترابِ فِري إِسرْ « اْلرأَرْضِ فِري لَتُْفسرِ

ةَ اْلرأَرْضَ»ارض ک،ا اسرت؟ اگرر ارض قردت اسرت،  تعبيررات  شرریفقررآن  1«اْلمُقَدَّسرَ

که است دمين، اگر دمين خاصی گوید میخدا دارد . «اْلمُقَدَّسَةَ اْلأَرْضَ»دارد،  یمختلف

 آورد. رد و میکتعبير می ،فقط دمين قدت بود

« اْلرأَرْضِ«. »اْلرأَرْضِ فِي لَتُْفسِدُنَّ اْلكِتابِ فِي إِسْرائيلَ بَني إِلى قَضَيْنا وَ» ؛«لَتُْفسِدُنَّ»

 مِرنَ وَ»دمين ما نيست. بلکره   فرماید یعنی ارض تکليف. ارض تکليف فقط کرکه می

تشرریف که ولی امر  :ت داردو لذا در روای هست شش دمين دیگر هم 2«مِْثلَهُنَّ اْلأَرْضِ

دمرين  هراعالم تکليف که یکری اد آنکل اس می را در  شموبجهانآوردند حکومت 

ر آسرمان و در کررات دیگرر کره سرتة دیگر است تشرکيل خواهنرد داد و در جاهرایما 

                                                           

 .21مائده، آیه . 1

 .12. طالق، آیه 2



16 

 

آن در جایی دیگر است، مرن فقرط بره  اخری است به چه صورت است؟ بحثارضين 

 کنم.عنوان اصلی موضوع اشار  می

پرل یا در مورد متقين است یا نسربت بره معصرومين، « ناعِبادًا لَ»گویيد شما می -

 ها باید قبل اد اهور امام دمان باشد.رجعت آن

افسراد  جلروی اولی کرهه رجعت نيست. مرحل اوب« ناعِبادًا لَ»آن رجعت نيست،  -

دوم رجعت ه حلمر ،این رجعت نيست، هنود هم نيامد  استگيرند، را می شموبجهان

 است.

 «.مَرَّتَيْنِ»:  فرمود در حالی که ،فرمودمی« مَرَّاتٍ ثَ ثَ» آن وقت باید -

اولری   گویيم دليل بر آن اسرت کره آن مررّاین مرتين که که داریم می ،فهمممی -

آیا وقتی که عمر با قشون  شموب است.اولی بعد اد افساد جهان  ها نيست. مرّجز  این

داشتند؟ دولرت نداشرتند.  شموبجهانها افساد تند و قدت را گرفتند، یهودیاس م رف

عررض هرم جا بودنرد، ایرن را دیررود نه ماب، نه قدرت، نه دولت، آوار  بودند و در آن

هررم قرردرت  شررموبجهانافسرراد  خواهررد وقرردرت می شررموبجهانکررردم. اصرر ح 

ست افساد یا اص ح او بيشتر تر ااگر قدرت ررفينی باشد هر رر  قوی اماخواهد، می

یعنری  ،باشرد شرموبجهانباشد، باید قدرت  شموبجهان بخواهداگر افساد  امااست. 

باشرد،  اسررائيلبنیی قدرت مالی، حرالی و سياسری و... بررای اواله و نقط یمرکز اعل

، در آمریکرا اثرر احت ب کردند ها قدت رانشد  است، هنود هم نشد  است. آن تاکنون

  پرل هنرود مررّ ،نشرد  اسرت شرموبجهان، در ک،ا اثر دارند... ولی هنود افساد دارند

 اولی حاصل نشد  است. 

ساب است که روی آیرات فکرر  سیشاید حدود  ،من روی این آیه خيلی فکر کردم

شرود، کرردن بره جریانراتی کره ان،رام می توجهمنتها فکر کردن روی آیات با  ،کنممی

کنريم؛ مرا بره خرود الفراظ آیرات اسرتدالب تحميرل آیرات  خواهيم جریانات را بررنمی

 در انتظار هستيم که واقع شود.  ،کنيم. آنچه را واقع است، واقع. آنچه را نيستمی

اسرت کره  شرموبجهانمطالبی که در انتظار خواهد بود که مربوه به دو اصر ح 

دُنَّلَتُ»کنيم. اد خود آیات استفاد  می ،است اتفاق نيفتاد اوّلی هنود  « اْلرأَرْضِ فِري ْفسرِ

 اولی. ه یهود خواهد بود، در مرحل شموبجهاندر کل دمين افساد 

خواهد برود یرأجوج و  اوبیهود که  شموبجهانی افساد اواله سؤاب: آیا در مرحل

لی عَ حَرامٌ وَ»داند. وم مید بود؟ نخير. آیات انبيا  آن را مربوه به دنخواههم مأجوج 

 إِذا حَتَّى*  یَرْجِعُونَ ال أَنَّهُمْ أَهْلَْكناها قَرْیَةٍلی عَ حَرامٌ وَ» رجعت است مربوه به« قَرْیَةٍ
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 حَتَّى» 1؛«اْلحَ ف اْلوَعْدُ اْقتَرَبَ وَ*  یَْنسِلُونَ حَدَبٍ كُلِّ مِنْ هُمْ وَ مَْأجُوجُ وَ یَْأجُوجُ فُتِحَْت

 ت نشد  است. شود، رجعرجعت می« مَْأجُوجُ وَ یَْأجُوجُ فُتِحَْت إِذا

قبل اد رجعت اسرت و  شموبجهاناولی افساد ه اولی رجعت نيست، مرحله مرحل

ه ایرن رجعرت نيسرت، مرحلر ،برداست که این افساد را اد بين می شموبجهاناص ح 

االولی چه دمانی اسرت و اد کنند: المرّةدوم رجعت است که اد امام باقر )ع( سؤاب می

کنيم اد قم برود خواهد کرد. حاال تطبي   2«قُمَّ أَهْلُ اللَّهِ وَ هُمْ»چه کسی است؟ فرمود: 

 بعدًا باید صحبت کنيم.  یا نکنيم،

 جرا َ فَرإِذا»دنيرا نيسرت.  مقابرلآخرت در  3«اْلآخِرَةِ وَعْدُ جا َ فَإِذا» :ثانيهه و مرحل

دوم  شررموبجهانیعنرری وعررد المرررّة اآلخرررة. یعنرری خداونررد در افسرراد « اْلررآخِرَةِ وَعْرردُ

جا است که یرأجوج و در این ،خواهد حساب این سردمداران کفر و ض ب را برسدمی

مفسرد، و  اسرائيلبنیه دوم هستند، در حاشيه مأجوج هستند. یأجوج و مأجوج مرحل

هنرود - کره دنرد  هسرتند 4«مَحْضرًا اْلكُْفررَ مَحَر َ وَ مَرنْ» تاریخ  سوم کل کفره مرحل

  ثانيه است.ه کنند این در مرحلرجعت میها هم این -رجعت نشد  است

                                                           

 .97تا  95. انبیاء، آیات 1

 .216 ، ص57 ج، األنوار بحار. 2

 .7. اسراء، آیه 3

 .131، ص 2 جی، القم ریتفس. 4
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