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 افساد یهودیان در آخرالزمان 

 
 

 

 

 

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

 «.الطَّاهِرِینَ  آلِهِ

 

يْ ا لِلووى»ه محووور بحوو  در آیوو رالي َ فِوو  اْلبِ ووابِ بَ وو  وَ قَضووَ تموواک ملمووا  و  1«لِسووْ

صود از این آیه ناظر است. راجع به دو قطب جمال  این آیه است، با آیاتی مه به مق

م ويم.  دقوتا بایود بيتو ر عظيمی مه محور بح  سلب و ایجاب در این آیه اسوت، مو

زاویوه در از الرأسهس  د و دوک  اسرالي ب یين مه اویه در افسادین عالميالزیکی رأس

  شمول است.شمول و اصالح جهانبين بردن این دو افساد جهان

 

لَ ُْفسِدُنَّ فِ  »یک سلب و یک ایجاب است و مار  :دو بُعدی است 2«لَ ا دًاعِبا»مار  

فقط سلب است. این سولب دو آسوانی دارد موه آن سولب و ایجواب ایون دو  3«اْلأَرْضِ

یک موار اسوت، مسوی موه تمواک است و آسانی را ندارد. سلب اصالح مه ایجاد افساد 

شود، این یک موار ها را جلوگير میحو سعی او برای افساد است مه طبعًا اصال همت

است. در عين یک مار بودن، مار طبيعی و مار نوعی و تقریبًا نسوبت بوه اصوالح موار 

بيعت نفوس مردک مار سخ ی است و برخالف ط ای کهاصالح در عين  اماآسانی است. 

 افساد را باید از بين ببرد و به جای آن اصالح بگذارد.  است دو بُعدی است؛
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مامو  نيسوت.  آنقط افساد را از بين ببرد و اصالح به جای آن نگذارد، موار اگر ف

ماره اسوت و نيموه ،اگر لجن را از حوض بيرون ببرند و آب صاف به حووض ني دازنود

زدایی از حوض این است مه زمي ه از بورای آب مار تماک نيست؛ بلکه مقصود از لجن

تر از مار اصالح است و مفسدین فی صاف آماده باشد. مار افساد از چ د جهت آسان

االرض از نظر عِدّه و از نظر عُدّه بيت ر از مصلحين فی االرض هسو  د. موا بور حسوب 

عالم تکليف سه افساد داریم و دنبال هر یک و یا با هر یک سه اصوالح م  ترتيب در 

 داند.خدا می ،ه وز تا زمان ما اس مرار دارد و تا چه زمانی باشد اولداریم. افساد 

 یووتنوود و در ام راههووای ايووامبران الهووی مصوولحي ی و مفسوودی ی بودزمانموو  در 

های هوا، قودر مطلقه هم عدد مفسدین بيت ر بوده اسوت و هوم عُودد و نيروهوای آن

توام ون طووری  امواها بيتو ر بووده اسوت، های آنيتفعال ها وها، اموال آنظاهری آن

وَ لَوْ ال دَْفعُ اللَّوهِ ال َّواسَ »دد و نه افساد؛ بلکه شمول گرجهان نبوده است مه نه اصالحْ

یا  1«بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَْت صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوا ٌ وَ مَساجِدُ یُْذكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ كَ يرًا

دَ ِ اْلوأَرْضُ وَ لبِو» هُمْ بِوبَعْضٍ لَفَسوَ نَّ اللَّوهَ ُُو فَضوْ ٍ عَلَوى وَ لَوْ ال دَْفعُ اللَّهِ ال َّاسَ بَعْضوَ

اصالح بوده است و افساد بوده است و درصد افساد بسيار بيت ر از درصد  2«اْلعالَمينَ

فقوط اسو   ایی مویوعی  .سو العزک مون الرهای اولودر زمان ح ی، بوده است اصالح

بواالخره  ،نبی بووده اسوت یوا نوهدانيم نمیه م )ع( وجود دارد. در حکومت ُوالقرنين

 بون و سوليمان داودم د و در حکومت ، مه قرآن از آن حضر  تجلي  میالسالکيهعل

تر از افساد مویعی بوده است، ولکن به این مع ا نيست )ع( اصالح مویعی قوی داود

 مه فساد مم ر بوده است، مویعی در قدس. 

ه و سليمان در قدس و اطراف قدس بوده است. درست است مه ملک داودحکومت 

شمول و مامو  بوه تمواک مع وا نبوود. قدر  اصالحی، جهان اماا احضار فرمود، سبأ ر

های بعد مه بع ت انبياء تا زمان ما و تا زمان اولتکليف و  اولولکن روی هم رف ه از 

شمول دوک و اصالح و افساد جهان آن شمولشمول و اصالح جهانه وز افساد جهان

 افساد در مقاب  یکدیگر قرار دارند.  شمول آن نيامده است، این اصالح وجهان

هوایی همتگمارنود و مصولحين هوم ند و میاهگماش می همتمفسدین در افساد 

 خوطم هوای انبيواء بزرگووار الهوی و مسوانی موه در  امواگمارنود، ند و میاهگماشو می
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 هموتهوا، ها، قودر  ظواهری آنآن يتلفعامفسدین، ه صحيح انبياء )ع( هس  د عُری

بودنود و ط ایموان م وسه درجدارای  مصلحي ی مه مؤم ين همتاز عُریه و مفسدین 

 بيت ر بوده است. هس  د،

دارد مه اصالح آن مقدما  و  ماتی دارد و مؤخراتیقداصوالً افساد ممرحله اول: 

دوک انسانی موه بوا ه در مرحل ح یرا  را ندارد. طبع اوّلی انسان م های وحی و مؤخ

گرچوه قودر   ،، طبع اوّلی انسان ظلم است، افساد اسوتولاه وحی است. حاال مرحل

اصالح نيست.  اولشخصی ندارد و باالتر قدر  حکوم ی ندارد. این طبع اول، و طبع 

ه و طبع اوّلوی دارد. ایون مرحلو یتدارد و در مقاب  افساد است مه ام ر يتاصالح اقل

 است.  اول

ن و بورای اصوالح قودرتی الزک چ ابرای افساد قدرتی الزک است نه آندوک: ه مرحل

تر اسوت تر از اصالح است. این افسادی مه از اصالح آسوانچ ان. افساد آساناست آن

بسويار  آن يوتلفعاچ انی ايدا مورد طبعوًا چ انی الزک ندارد، اگر قدر  آنو قدرتی آن

 دوک است. ه اصالح خواهد بود، این مرحل يتلفعازیادتر از 

ای از مراتوب ی در هور مرتبوهي لفعواه دارای قودر  و اگور مسوانی مو :سووکه مرحل

شوووند و بسووياری از ، مفسوودین افسوود میحکوووم ی بتوووندهسوو  د، اگوور دارای قوودر  

سا  قددر بعضی از آیا  م فرماید،گردند، لذا قرآن شریف میمصلحين هم فاسد می

ةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ تِْلكَ الدَّارُ اْلآخِرَ»: 83ه آی )قصص(، 28ه سوراین مطلب محکّم است، 

علوّ فوی ه ببي يد فساد به دنبال دارد. اصالً اراد« ال یُریدُونَ عُلُوًّا فِ  اْلأَرْضِ وَ ال فَسادًا

فسوادآور اسوت و موا ایون را  علووّ فوی األرضوجهٍ قانونی؛ چون خود األرض ندارند ب

ندارنود، مقواک مسانی موه ه ووز موال ندارنود، قودر  ندارنود، افوراد  .م يممتاهده می

ندارنود، تتووکيال  ندارنوود، نمواز شووب و نموواز روز و روزه و حورک دارنوود، مووؤمن هووم 

ها بيایود ام ورًا مفسود وق ی مه قدر  مالی و قدر  حکوم ی به دست آن اماهس  د، 

 شوند.د بود و لخت می خواه

م ال آن مان د یک جوانی مه در دامن اودر و موادر مسولمان بوزره شوده اسوت و 

، روزه هووم نمووازخوان هووم هسووتمسوولمان اسووت،  ،عميووا اسووالمی هووم نوودارد تربيووت

مو جالب فسواد بورود آن اگور او بوه ارواوا و در  .گيرد، تربيت عميا اسالمی نوداردمی

مان د انسانی است مه لباسی از یخ بپوشود و در مقابو  ت وور قورار بگيورد، ایون لخوت 

م د و اگر هوم افسواد تر میقوی -ودهاگر ب-افساد را  ،داش ن ابزار افساد شود. خودِمی
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سازماندهی ایمانی هم قووی نبووده اسوت، در ایون  اماافساد نبوده است،  يتنبوده و ن

 شود. زمي ه صالح و اصالح تبدی  به افساد می

، مطلبی بيّن از نظر خوارجی اسوت و هفوت، هتوت آیوه راجوع بوه ایون این مطلب

مسوانی موه مصولح هسو  د. آیوا  از  ح وی ، طبع افساد و فساداوالًمویوع داریم مه 

فَهَْ  عَسَيْ ُمْ لِنْ تَوَلَّيْ ُمْ أَنْ تُْفسِدُوا فِ  اْلأَرْضِ : »22ه آی )محمد(، 47ه مبارمه جمله سور

خطاب به چه مسوانی اسوتخ خطواب بوه مسوانی اسوت موه ا ن « وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَبُمْ

ندارنود، چوون « تُقَطِّعُووا أَرْحوامَبُمْ»ن توان ود، ا چوون نمی ،افساد فوی االرض ندارنود

نزدیوک بوه ایون « فَهَْ  عَسَيْ ُمْ» :م دمال ندارند. ولکن خداوند انذار می ،قدر  ندارند

دُوا فِوو  »اگوور دارای قوودر  حکومووت گردیوود « لِنْ تَوووَلَّيْ ُمْ»مطلووب هسوو يد مووه  أَنْ تُْفسووِ

 ، ن خوب است، ظاهرًا چ وين اسوتاصالح نک يد. ا ن خيال اصالح است، ا« اْلأَرْضِ

ارحاک سببی، « فَهَْ  عَسَيْ ُمْ لِنْ تَوَلَّيْ ُمْ أَنْ تُْفسِدُوا فِ  اْلأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَبُمْ»ولکن 

 ،ابعواد را تقطيوع م يودمو  ارحاک در شما ارحاک نسبی، ارحاک ایمانی، ارحاک اخوّ ، 

 چون افساد تقطيع است. 

 یَْتري مَنْ ال َّاسِ مِنَ وَ» .قب  از آن« تَوَلَّى لُِا وَ»: 205ه آی ،بقرهه ردیگر در سوه آی

هس  د.  يتها خيلی مم هس  د، اقلاین 1«بِاْلعِبادِ رَؤُفٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ مَرْیا ِ ابْ ِغاءَ نَْفسَهُ

سوت، مسوانی موه و هور چوه ه يتمال، شخصو مسانی مه جان خود را و مادون جان؛

ري مَونْ»را جان خوود  هُ یَتوْ  رَؤُفٌ اللَّوهُ وَ»در هموه حوال « اللَّوهِ مَرْیوا ِ ابْ ِغواءَ نَْفسوَ

 «.بِاْلعِبادِ

قَْلبِوهِ  ما فو  وَ مِنَ ال َّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِ  اْلحَياةِ الدُّْنيا وَ یُْتهِدُ اللَّهَ عَلى»بعد: 

خيلی زیبا است، او حرف « وَ مِنَ ال َّاسِ»هس  د. طور اینها بعضی 2«وَ هُوَ أَلَدُّ اْلخِصاکِ

سواعت  24ظورف خيلی عالی اسوت. اگور رادیوو یوک سواعت دسوت موا بيف ود هموه را 

وَ مِنَ ال َّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِ  اْلحَياةِ الدُّْنيا َو »للی آخر.  و اگر م يم. اگرمسلمان می

طور است، ظاهر گوید فقط قول نيست، قلب هم همينمی« قَْلبِهِ ما ف  یُْتهِدُ اللَّهَ عَلى

 و باطن من این است مه من اه  اصالح هس م. 
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عيووب را مو  آیود، ايغمبور موه خوشوت می از حورف او ،توو ای ايغمبور« یُعْجِبُكَ»

اصوولی یووابطی  شووما م ووافقين را در مبوودأ 1«نَعْلَمُهُوومْ نَحْوونُ تَعْلَمُهُوومْ ال»دانوود نمی

 ای کوهقبو  از  اموام ود، فوی میافقين را خداونود معرم و« نَعْلَمُهُومْ نَحْنُ»ش اسيد، نمی

وَ مِنَ ال َّواسِ مَونْ یُعْجِبُوكَ قَوْلُوهُ »داند مه در قلب او چه خبر است. فی م د چه میمعر

هِدُ اللَّوهَ بوه خودا قسوم قلوب مون  :دگویومی« قَْلبِوهِ موا فو   عَلوىفِ  اْلحَياةِ الدُّْنيا وَ یُتوْ

طور بدترین دشم ان حا است، حاال یا بالفع  این« وَ هُوَ أَلَدُّ اْلخِصاکِ»چ ين است. هم

 است یا بعدًا ظهور ايدا خواهد مرد. 

شوود موه قودر  بوه دسوت معلوک می گاهشود. آنآن وقت معلوک می 2«تَوَلَّى لُِا وَ»

ياسوی، افسواد قدر  مالی، افساد سياسی است؛ قودر  س ؛بياید. اگر افساد مالی است

علمی است؛ قدر  علمی، افساد مرجعی است؛ قدر  مرجعوی، افسواد روحوی اسوت؛ 

چوون  ،م ودقدر  روحی و للی آخر. مادامی موه قودر  بوه دسوت نودارد افسواد نمی

عى»م د. نمیآن را  تواند یا فکرنمی دَ فيهوا وَ یُهْلِوكَ  وَ لُِا تَووَلَّى سوَ فِو  اْلوأَرْضِ لِيُْفسوِ

ها را اهالک م د، به راه فساد ها را و هم درآمدهای انسانهم انسان« ال َّسْ َ اْلحَرْثَ وَ

 عد حکومت و قدر  است.ببي يد این هم در بُ« دَاْلفَسا یُحِبُّ ال اللَّهُ وَ»بي دازد. 

 تولّی در چه موردی استخ -

ع وی تولّی از والیت است. یع ی ایتان والیت سفيه ايدا م د، یع ی شاه بتوود، ی -

 طور شود.صدّاک شود، یع ی فرعون شود، این

موسوی و هوارون « دیو َبُمْ یُبَدِّلَ أَنْ أَخافُ لِنِّ : »26ه آی )غافر(، 40ه دیگر سوره آی

که دو نفر هس  د و این ، خوف ایجاد شد. خوف از لحاظ ای مه آمدند و دعو  مردند

، راجع به توحيد صحبت م  دنتي  د و راجع به خدا صحبت میگوشه و آن گوشه می

م  د این خوف ندارد. خوف از برای سلطه و حکومت فرعون این است مه قودر  می

« دیو َبُمْ یُبَودِّلَ»فرعونی م ار برود و قدر  موسوی جلو بياید، قدر  موسوی مه آمود 

در بُعوود سياسووی، در بُعوود اق صووادی، در بُعوود معرف ووی و در بُعوود « مْدیوو َکُ»شووود. می

لِنِّ  أَخافُ أَنْ یُبَدِّلَ » 3،«ملوكهم دین على ال ّاس»در هر بُعدی از ابعاد چون  ای،سلطه

فسواد چيسوتخ بورخالف آنچوه موه فرعوون و « دی َبُمْ أَوْ أَنْ یُْظهِرَ فِ  اْلوأَرْضِ اْلفَسوادَ
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فقوط  ای کوهبوا قودر ، نوه بوا چوه چيوزیخ طور م د. این ،دان دفرعونيان مصلحت می

چوه مسویخ مسوانی موه اتبواع فرعوون هسو  د و « مْدی َبُ یُبَدِّلَ»ن باشد. موسی و فرعو

هوا، و سياسوت آن هوا، سولطهآنه دین و روی ،تحت یوغ اس عمار و ظلم فرعون هس  د

 «.أَوْ أَنْ یُْظهِرَ فِ  اْلأَرْضِ اْلفَسادَ»ها را عوض م د آنه عقيد

 فَأَْك َرُوا*  اْلبِالدِ فِ  طَغَوْا الَّذینَ»فرماید: می 12و  11آیا   )فجر(، 89ه یا در سور

تواند باط  بر حا طغيان م ود در طغيان چه زمانی استخ چه زمانی می« اْلفَسادَ فيهَا

شو ود، در صورتی مه قدر  ظاهری آن از حا زیادتر باشدخ او مه برهان حوا را نمی

موم ه اشود، سولطیع ی دارای سلطه ب ،صورتی مه قدر  ظاهری او از حا بيت ر باشد

یا زیاد و این افساد او مم یا زیاد باشد. اس مادامی مه سلطه نباشد و قودر  نباشود، 

مه مي  دارد دزدی م د، زنا م د و  تواند. مسیخواهد افساد م د نمیمسی هم مه می

خواهوود مووافی نيسووت. او دل او می ای کووهتوانوود، صوورف قوودر  نوودارد نمی امووا، غيووره

اگر قدر   اماچون قدر  ندارد؛  ،یا افساد را فراموش مرده است خواهد افساد م دمی

م د و توا تبلور ايدا می ،شده یا آن افسادی مه در نظر داردايدا مرد آن افساد فراموش

 فِ  طَغَوْا الَّذینَ»م د. ای و اصلی افساد، افساد میتواند طبا مبانی ریتهجا مه میآن

وق ی مه طغيان ايدا مرد، سلطه ايدا مرد، قدر  ايدا « طَغَوْا»از بعد « فَأَْك َرُوا*  اْلبِالدِ

 «.اْلفَسادَ فيهَا فَأَْك َرُوا»مرد 

در هموان « لِنَّ یَْأجُوجَ وَ مَْأجُوجَ مُْفسِدُونَ فِ  اْلوأَرْضِ: »94ه آی)مهف(،  18ه یا سور

خاص مه وق ی ُوالقرنين به قسمت شور  تتوریف بورد،  ارض خاص، در همان مح 

لِنَّ یَْأجُوجَ وَ مَْأجُوجَ »جا بودند، چه بودند، بعد به ُوالقرنين عرض مردند: ماع ی آنج

دُونَ فِوو  اْلووأَرْضِ خووواهيم و صووالح را هووایی مووه فسوواد را نمییع ووی مووا آدک« مُْفسووِ

لِنَّ یَووْأجُوجَ وَ مَووْأجُوجَ »خووواهيم خووواهيم نووه صووالح میخووواهيم یووا نووه فسوواد میمی

 «.  اْلأَرْضِمُْفسِدُونَ فِ

یُوذَبِّحُ أَبْ واءَهُمْ وَ »فرماید: راجع به فرعون می 4ه آی )قصص(، 28ه و همچ ين سور

دینَ یَسْ َحْي  در حسوابی موه قودر  و در چوه حسوابیخ « نِساءَهُمْ لِنَّهُ كانَ مِنَ اْلمُْفسوِ

ا هوا را اسو حيمتود و زنوان آنرا می اسورالي ب یای اسوت موه اسوران سلطه به گونوه

زنوان را نگوه  ،اسوت هم من الحياة است و هوم مون الحيوا اسوت. مون الحيواة م د،می

باش د، هم مورد  م  د، هم مُلفتحيا میه ازال ،دارد تا مُلف ی م  د. من الحيا استمی

در  متد مه موسویاب اء را می اماتوان د موسی شوند؛ ج سی. چون زنان نمیه اس فاد

  این بين ايدا نتود.
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ال تَبْوِِ اْلفَسوادَ فِو  اْلوأَرْضِ لِنَّ اللَّوهَ ال »: 77ه اجع به قارون در همين سوره آیویا ر

هس  د و  اسرالي ب یاین طلب فساد فی االرض در همان اریی مه « یُحِبُّ اْلمُْفسِدینَ

مالی. اس ه سلطای استخ به وسيله ، این فساد به چه وسيلهم دقارون خودنمایی می

سياسوی، ه جيتوی، افسواد جيتوی اسوت؛ سولطه ساد مالی اسوت؛ سولطمالی، افه سلط

اخالقوی، افسواد ه ای اسوت؛ سولطای، افسواد عقيودهعقيودهه افساد سياسی است؛ سلط

تواند در همان جهت می ،اخالقی است. در هر بُعدی از ابعاد انسان سلطه داش ه باشد

نظر مال قارون باشد و یع ی هم از  ،ها جمع شودسلطهه افساد م د و اگر چ انچه هم

هم از نظر قدر  فرعون باشد و از نظر قدر  و سياسوت و موال و شوهو  و شويط ت 

 و... تماک قدر  را در خود جمع م د.

من هم مرجع سياسی و هم مرجع مالی هس م. لذا موسی را م ار  :گفتفرعون می

 قو  شوود. روحانی و شرمی فرعون به ج اب موسی م  يتمبادا مرجع ای کهبرای  ،زد

ه هم مرجع روحانی هس م، روح مردک را و هم مرجع سياسی هسو م موه سياسوت ادار

ها در ابعواد درونوی غلوط و ابعواد برونوی امور مردک را بر عهده دارک. وق ی مه قودر 

تر جوا افسواد قوویغلط، در ابعاد سياسوی و جيتوی و ابعواد موالی جموع شوود، در این

 خواهد بود. 

تِْلكَ الدَّارُ اْلآخِرَةُ نَجْعَلُها » :مبارمه مه قبالً خواندیمه آن آی این یک مرحله است و

خوان عوادی شوبنفر موؤمن نماز صداز  1«لِلَّذینَ ال یُریدُونَ عُلُوًّا فِ  اْلأَرْضِ وَ ال فَسادًا

شوندخ ام رًا سواقط چ د نفر ساقط می ،ها مرسی وزار  و ومالت داده شوداگر به این

فسواد و  يوتطبع اسوت توا چوه رسود اگور نفساد مه در درون انسان بالد. خود شونمی

فساد و افساد باشد، اوج و مووج و  برایافساد باشد، تا چه رسد اگر قدر  و سلطه از 

 گيری عمومی آن بيت ر خواهد بود.شمولی و دامنجهان

 مصوولحين بوورخالف موووج قوودک اوالًهووا اسووت. مفسوودین فر مصوولحين و بووين 

ها آن هدارند و لذا تبعقدک برمی انبرخالف شهوا  و برخالف ميول مردمدارند، برمی

ها مم ر خواهد آن همم ر خواهد بود. مصلحين نوعًا زیاد قدر  مالی ندارند و لذا تبع

روند نمی يهربان حجتاست. ام رًا دنبال  يهربان حجتبود. چيزی مه مصلحين دارند 

از نظور  يوههای ربانقودر  ای کوهيود مردنود، بوا و لذا نوع انبيواء را زدنود، متو  د، تبع

هوا در بواالترین مرحلوه بووده اسوت موه خداونود العوالمين در آنبيانگری مورادا  رب
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هووا و ها و فسوادها و هوسمفسودین بووا شويطان و شوويط ت اموواع ایوت فرموووده اسوت. 

اسوت  ها بودند. ب ابراین در طول تاریخ، افسواد از اصوالح بواالترها و شهو يتحيوان

 دوک و سوک.ه مرحل اماگرچه هم اصالح است و هم افساد است، 

 اْلبِ ابِ فِ  لِسْرالي َ بَ   لِلى قَضَيْ ا وَ»م يم دوک و سوک مه داریم بح  میه مرحل

شوما هور مواری انجواک دهيود  ،ایون افسواد دو مرتبوه اسوت« مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِ  لَ ُْفسِدُنَّ

دو مرتبه اسوتخ  ،، ارض اسرالي  است. اگر ارض اسرالي  استتوانيد بگویيد ارضنمی

توانيد بگویيد مت ن دو ايغمبر است مه زمریا و یحيی اسوت، بورای هر روز است. نمی

 اْلأَرْضِ فِ  لَ ُْفسِدُنَّ»فقط مت ن دو ايغمبر استخ! نخير. ارض، ارض است. این  ای که

هووا اصووالح ه بعوود از هوور یووک از آنشوومول اسووت مووافسوواد جهانه دو مرحلوو« مَوورَّتَيْنِ

 شمول خواهد آمد.جهان

 

مخصوصًا با اتت  ،يهربان حجت، حجتسؤال: قدر  مصلحين از نظر اصالح با 

آیوا مصولحين  اموااز این جهت بيت ر اسوت،  1«رْ َأُمِ كَما فَاسْ َقِمْ»مار و اس قامت مه 

د مم ر هسو  د. از بيت ر هس  دخ نه، مصلحين مم ر هس  د. چون مصلحين از نظر عد

نظر وسای  ظاهری مه مال و قدر  سلطه باشد مم ر هس  د، اس چگونه امکان دارد 

بَْأسٍ شَدیدٍ فَجاسُوا خِاللَ الدِّیاِر  فَإُِا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما بَعَْ  ا عَلَيْبُمْ عِبادًا لَ ا أُول »مه 

و  هواما فکر بفرمایيد. چطوور ابراهيمش ،م يمما این سؤال را می 2«وَ كانَ وَعْدًا مَْفعُوالً

شومول هوا ن وانسو  د اصوالح جهانها و علیمحمودها و عيسوی ها وها و موسوینوح

 نخواس  دخ یا وسيله نداش  دخ! و م  دخ قدر  نداش  د یا قدر  داش  د 

هوا داده بوود. تمواک الی اهلل بوه آن ها را از نظر دعو اروردگار عالم به رین قدر 

شومول يّ ا  را خداوند مخصوصًا به رسول آخرین داد. اس چرا اصالح جهانآیا  ب

شومول نبوود، اهلل جهانشمول نبود. افسواد در زموان رسوولافساد جهان ای کهنتدخ با 

شمول نتودخ مگور قودر  انبيواء از قودر  جهان ،چرا اصالح مه باالترین قدر  است

اسوت: ندانسو ن، نخواسو ن، دانسو ن و گوویيم سوه مرحلوه مم ر اسوتخ می «لَ ا عِبادًا»

انبياء و صالحين و مصلحين م  خواس ن و زمي ه نبودن. این سومين مورد مهم است. 

زمي وه نبووده اسوت. زمي وه  ،اندانبياء و صالحين و مصلحين خواسو هم  اند و دانس ه
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چوه تخوم گو  و هرچون زمي ه هم باید فراهم شود. اگر زمي ه فراهم نتود، شما  ،نبود

زار اسوت. ایون زموين شووره ،س ب  بکارید و آب تهران خيلوی صواف و خووب بدهيود

زار باغبان نيست، تقصير تخوم گو  نيسوت، تقصوير آب نيسوت، زموين شووره از تقصير

شود اصالح ملّی و گ  ملّی و بذر ملّی و انبوا  زار است نمیاست. چون زمين شوره

 ملّی شود.

های تکليف چ ين بوده است. زمي وه، ين و طول زماننبي های بع ا در طول زمان

خداونود  اماشمول گردد. ين جهاناصالح نبيه ای نبوده است مه آن قدر  قویمزمي ه

رالي َ بَ   لِلى قَضَيْ ا وَ» :م د مهم د و در بُعد دیگر بتار  میعدی انذار میدر بُ  لِسوْ

دُنَّ»افساد مه مار متوکلی نيسوت  «ضِاْلأَرْ فِ  لَ ُْفسِدُنَّ اْلبِ ابِ فِ   اْلوأَرْضِ فِو  لَ ُْفسوِ

 ح ویدر ميوان مصولحين.  ح یافساد در چ د بُعد است مه جلو خواهد رفت « مَرَّتَيْنِ

 در ميان صالحين اگر مقامی دست او بياید مفسد خواهد شد. 

ُا جواءَ وَعْودُ فَوإِ»، «عِبادًا لَ ا»ه اسراليلی را به وسيل اولشمول این افساد جهان اما

وا خِواللَ الودِّیارِ أُوالهُما بَعَْ  ا عَلَيْبُمْ عِبادًا لَ وا أُولو  دیدٍ فَجاسوُ هوا چوه این« بَوْأسٍ شوَ

یوک اح موال ایون  م  دخ دو اح مال است:اء اصالح میمسانی هس  د مه به ر از انبي

م اسوب بوودن  ين بوانبيومو  از  باشد عبار « عِبادًا لَ ا»این  -اح مال الب ه-است مه 

این غلط است، دروغ است. چراخ  ،ين با م اسب بودن زمي ه رجعت م  دنبيم  زمي ه. 

قورب ه است، مرحلو يهثانه رجعت نيست، رجعت مرحله اولی مرحله مرحل ای کهبرای 

بوه آن مقوداری موه ، حاص  خواهد شد( است مه رجعت عجیا زمان ظهور ولیّ امر )

 رود. . اس این م ار میبود بح  خواهده بح  مردیم و دنبال

هوا از حوا بيتو ر، دریافت آن ،بيت ر باشد« عِبادًا لَ ا»دوک این است مه قدر  این 

هووا بيتوو ر، بووه حسوواب ایوون چ وود بيتوو ر افسوواد هووا بيتوو ر، اسوو قامت آنقوودر  آن

ها و محموودها و هووا و عيسوویشوومول را ابراهيمشوومول را، افسوواد مم وور از جهانجهان

تر از را مسانی مه اایين اولشمول این افساد جهان امانس  د از بين ببرند، ها ن واعلی

  تر از مقاک نبوانبياء نيس  د. اایين ،هر چه هس  د و   هس  د، هر مه هس  دمقاک نبو

توان د از بين ببرندخ این سؤال است. ما این را در تفسوير نيواوردیم، هس  د، چطور می

م م، بحوو  بسوويار مهووم و در خووواب هووم فکوور موی ح ویولوی چووون موون شووب و روز 

فين در طول تاریخ است مه باید روی آن فکر مرد. اوس مکلم  ساز از برای سرنوشت

 جواب چيستخ 
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ست، مم ر از انبياء؛ سوک نيست. در طوول هست، مم ر از انبياء؛ دوک ه اولجواب: 

 اولبياید، « بَْأسٍ شَدیدٍ دًا لَ ا أُول بَعَْ  ا عَلَيْبُمْ عِبا» آنکهتاریخ تا زمان ما و تا ايش از 

سووت بوورای انبيوواء بووا مووراتبهم و مووؤم ين، دریافووت حووا. دوک هه به وور از هموو ،سووته

 توابَ مَونْ وَ أُمِورْ َ كَموا فَاسوْ َقِمْ»موؤم ين اسوت موه اسو قامت ه به ر از هم ،درجاتهم

 كَموا فَاسوْ َقِمْ» اسوت. هوده سور 2«ةُاْلوَاقِعَ وَ هُودُ شَيَّبَْ  ِ »اهلل فرمود: مه رسول 1«مَعَكَ

درصود در برابور باطو  صد« مَعَوكَ توابَ مَونْ وَ»خوود شوما فقوط نه « تابَ مَنْ وَ أُمِرْ َ

 مَونْ وَ»باید درست هوم بک يود « أُمِرْ َ كَما»اس قامت م يد و از برای تطبيا دادن حا 

سو قامت، اسو قامت در تی بوده است. ااس دریافت، دریافت رسال ی و نبو «مَعَكَ تابَ

فساد م  ای نبود مه بتود زمي ه، زمي ه امابُعد عصمت، در مراتب عصمت بوده است، 

سووک حاصو  ه بحو  اسوت. زمي و یاصالح را آورد. در این سوومم  را از بين برد و 

مووه  اسوورالي ب یشوومول از طوورف وق ووی مووه افسوواد جهان چووه زمووانیخ خواهوود شوود،

شمول این است مه در ميان تماک اقواک، مع ی افساد جهان اویه هس  د، بتود وزالرأس

اویووه و زالرأسهووایی مووه آن ،های فووردی و اج موواعیيتهووا، تموواک شخصووتموواک دولت

هس  د. از آمریکوا باشود، از  اسرالي ب ی ،و ظلم هس  د اوله دار افساد در درجمتع 

ی است ولوی صددرصود روسيه باشد، از انگليس باشد، از هر جا باشد حاال هم مقدار

. دیگران هور چوه اسرالي ب یاصلی افساد عبار  است از ه نيست. از هر جا باشد ریت

 يوهدوک اسوت و بقه آن بح  دیگری است مه یأجوج و مأجوج برای مرتبو ،ممک م  د

 .چ ينهم

ها ابعاد خواه د مرد. از نظر عقيدتی عقيدهم  شمول را در حاال این افساد جهان

 ثرنس  است، از نظور اق صوادی اهوالک حو  د، از نظر ناموسی اهالک مرا سلب می

اق صواد فقوط  ،است، از نظر سياسی، سياست فقوط اسوراليلی اسوت، از نظور اق صوادی

ی درختوان اواله اولی شوده اسوت. نقطوه نقط الب هاسراليلی است، ه وز نتده است، 

احو الل قودس. ی مظلوم عبوار  اسوت از اواله جمهوری مبارک اسالمی است و نقط

افسوواد  ،هووا قودس را بگيرنوود و متووور اسورالي  را تتووکي  ده وودیهودی ای کووهقبو  از 

شوومول شوومول مع ووا نداشووت و هميتووه م ووواری بودنوود. آغوواز افسوواد جهانجهان

 مم زیاد شد. گرف ن قدس است، بعد مم اسرالي ب ی
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یم و موا را ه عليه شاه قياک موردهفده ساله در مکاولی هجر  ه وق ی مه در مرحل

بعود بوه قودس رف ويم، قودس ه ووز  ،زندانی مردند و بعد آزاد شدیم و به سوریه رف يم

المقودّس و بوين آن قسوم ی موه اسورالي  دست مسلمانان بود. یوک دیوواری بوين بيت

سربازان اسالمی این طرف و سربازان یهودی آن طرف در مقابو  هوم موه  ،گرف ه بود

سرزمين را با مموک  اولقدس دست مسلمانان بود.  ولی ،اگر چيزی شود به هم بزن د

موم توسوعه دادنود. قودس را گرف  ود، اای خوت بعود مم ،شيوخ خليج و دیگران گرف  ود

موم توسوعه دادنود موه مردند، مقداری از سوریه گرف  د، مقداری از لب وان گرف  ود، مم

افسوواد  ایوون اولووی مُظلووم از بوورای هاووس نقطوو«. موون ال ّيوو  للووی الخلوويج» :گوی وودمی

درختوان هوم جمهووری مبوارک ه در مقابو  نقطو .شمول اسورالي  شوده اسوتجهان

م م. یع ی این قيامی مه شود، اسالمی است ولی نه مالً، دیروز عرض مردک تکرار نمی

درصود درسوت نيسو  د. از ميوان می بوود ولوو قوالمين بوه ایون امور صداین قيواک اسوال

بوا  اسورالي ب یاز ميوان  ای کوهمموا شومول آغواز خواهود شود. ها اصالح جهانهمين

شومول تتوکي  خواهود شود، افسواد و اصوالح در تتکي  دولت اسرالي ، افساد جهان

 مقاب  هم است.

شمول از اسرالي  و دولت اسرالي  مه یوک قسوم ی از صودها قسومت افساد جهان

عی مه نه با وی ،اهلل از ایران ماشاءشمول لنو اصالح جهان شودمیآغاز  ،زمين است

فعالً داریوم بوا ویوع آغوازین. ویوع آغوازین موه هلل موا قيواک موردیم، از بورای ت بيوت 

گرچوه مقوداری ابزارهوا خوراب بودنود و مقوداری خوراب  ،حکومت قرآن قيواک موردیم

هوا این ،خواه ود بوود« عِبوادًا لَ وا»تبلور مصلحين و تبلور مسانی مه  اماخواه د بود، 

 هس  د. 

لِسْرالي َ فِ  اْلبِ ابِ لَ ُْفسِدُنَّ فِو  اْلوأَرْضِ  بَ   وَ قَضَيْ ا لِلى»، « اعِبادًا لَ»حاال روی 

وَعْودُ »توده اسوت. چوون ه ووز ن« مَرَّتَيْنِ وَ لَ َعْلُنَّ عُلُوًّا كَبيرًا * فَإُِا جاءَ وَعْودُ أُوالهُموا

 یوی«بادًا لَ واعِ»شمول نخس ين اسرالي  نتده است. بله قبالً باز ، افساد جهان«أُوالهُما

ای موه مون افساد هم سه مرحله است. آیوه سه مرحله هس  د،« عِبادًا لَ ا»بودند، چون 

ُْ تَأََُّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَ َنَّ عَلَويْهِمْ : »167ه اعراف، آیه مبارمه دیروز فراموش مردک در سور وَ لِ

« رَبَّكَ لَسَریعُ اْلعِقابِ وَ لِنَّوهُ لَغَفُوورٌ رَحويمٌ یَوْکِ اْلقِيامَةِ مَنْ یَسُومُهُمْ سُوءَ اْلعَذابِ لِنَّ لِلى

ُْ تَأََُّنَ»این برای قب  از مرّتين است. ببي يد  ن اعالن بسيار قوی فرمود، چوون توأُُّ« وَ لِ

ن از بورای انوذار جوا توأُُّن از برای تبتير است. اینن برای انذار است و گاه تأُُّگاه تأُُّ

ُْ تَأََُّنَ »است.  مفسود  اسورالي ب ی. چون قوبالً هوم اسرالي ب ی« رَبُّكَ لَيَبْعَ َنَّ عَلَيْهِمْوَ لِ
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از آن ه گوامی موه از چه زموانیخ « یَوْکِ اْلقِيامَةِ لَيَبْعَ َنَّ عَلَيْهِمْ لِلى»مورد بح  هس  د 

مردند و قبو  از افسواد افساد می اسرالي ب یمتغول افساد هس  د، از آن ه گامی مه 

ومُ لَيَبْعَ َنَّ عَلَيْهِمْ لِلوى» مرّتين وءَ اْلعَوذابِیَووْکِ اْلقِيامَوةِ مَونْ یَسوُ سوت. ا ن هوم ه« هُمْ سوُ

المقودّس و در ه حساب معاریه با ظلوم در خوود بيتمسانی مه به حساب اسالک و ب

م  ود، جا انفجارا  ایجواد میخود بالدی مه اسرالي  اح الل مرده است، در خود آن

خواه د اسرالي  را یعيف م  ود. می ،با چوب است، با آتش زدن است با س گ است،

 ها در خود قلب اسرالي  بدبخت هس  د. ما هيچ دول ی به این شک  نداریم.آن

ُْ تَأََُّنَ»عبار   هس  د، « عِبادًا لَ ا»خواهد بگوید تصدیا این مطلب است. نمی« وَ لِ

ظلم اسرالي  از بين  ای که، مسانی هس  د برای ار هم نيس  دنيس  د، مف« عِبادًا لَ ا»نه، 

 يوتی از حدود، مسلمان هسو  د و نان اسرالي  از بين برود در هر حدبرود و آن طغي

ُْ تَأََُّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَ َنَّ عَلَيْهِمْ لِلى»حا دارند  وءَ اْلعَوذابِ وَ لِ ومُهُمْ سوُ « یَوْکِ اْلقِيامَةِ مَنْ یَسوُ

 جاءَ فَإُِا»است مه  اولشمول ثانيه بعد از افساد جهانه و مرحل اولی استه این مرحل

اخ صاصوی  ،عورض موردیم«  واعِبادًا لَ»دیروز بح  مردیم. « عَلَيْبُمْ بَعَْ  ا أُوالهُما وَعْدُ

زمين تکليوف بوا هوم تکواتف م  تکليف، از ه مرم  عباداهلل صالحين از  است. اخص

موو   ،ن چقودر هسو  دخ مفسودین زیواد هسو  دخواه ود مورد. چقودر هسو  دخ مفسودی

هوا زیوادتر، هسو  د. عودد آن هوابوا آنبا مسانی مه  اسرالي ب یتقریبًا، الّا  اسرالي ب ی

 عودد ،افسواد زیوادترهوا بورای ها زیادتر، اصرار آنها زیادتر، مال آننيروی ظاهری آن

ها مم ر، نيروی سالح مم ر، ها مم ر، قدر  بدنی آنمم ر، نيروی مالی آن« عِبادًا لَ ا»

ها ندارند ایمان قووی اسوت و بورای خواطر ایموان دارند و آن« عِبادًا لَ ا»چيزی مه  اما

 شَدیدٍ بَْأسٍ أُول  لَ ا عِبادًا عَلَيْبُمْ بَعَْ  ا»قوی و آماده مردن سایر وسای  تغلّب و غلبه 

با تير و تخ ه جلو و با چاقو  صرف این نيست مه لخت و عور و« الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا

 بروند، نه، مکافحه باید در مار باشد. 

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْ َطَعْ ُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ »فرماید: طور مه قرآن شریف میهمان

مفور، ه ایافه بر قوّ  ایمان و اس قامت در ايتروی ایمان و اس قامت در ازال 1«اْلخَيْ ِ

هسو  دخ بلوه، عَودد موم اسوت، عُودد  يتم  د. اقلای  ظاهری را هم فراهم میها وسآن

سلطه به  ،زیاد است. عُدّه و آمادگی از نظر درونی مه ایمان قوی باشد و از نظر برونی

« شَدیدٍ بَْأسٍ أُول  لَ ا عِبادًا عَلَيْبُم بَعَْ  ا أُوالهُما وَعْدُ جاءَ فَإُِا»ای خواهد بود مه گونه
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وَ أَعِودُّوا لَهُومْ مَوا »سياسی، بأس مالی، بأس قدر ، بأس ایمان مه تغلّب دارد مه بأس 

ایموانی و بوا  این نيروهایی ظاهری، با آن نيوروی« اسْ َطَعْ ُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ اْلخَيْ ِ

چهار  اما ،  علی اهلل، چهارک امر اهلل. چهار بُعدی است. عَدد مم استنيروی سوک؛ توم

 بُعدی است. 

توان است، چون بر مب ای ایمان اسوت  ی قوی ایمان و وسای  ظاهری در حدنيرو

م  وود و خوودا هووم اموور موورده اسووت و وعووده داده اسووت. اگوور خداونوود مووه معاریووه می

اگور برونود و طبوا شوروط صوحيح ج گوی  ،مسلمانان را امر مرد به فالن ج گ بروید

های اسالمی به ایون که در قسم ی از ج گ، چ انها ح مًا غالب هس  دعم  م  د آن

مان د حرب احد شکست خوردند، از قراری مه مه هایی صور  است و در آن قسمت

 ف مردند. تخل بود،انداز نفر تير ا جاهمه آن  اهلل داده بودقوای ج گ، رسولم  رليس 

چوه « جاسُوا خِواللَ الودِّیارِبَْأسٍ شَدیدٍ فَ بَعَْ  ا عَلَيْبُمْ عِبادًا لَ ا أُول »با این مراح  

ها استخ ا ن به عکس است. ا ن در اقصی بالد عالم از اسوراليلی اتفا  اف ادهزمانی 

جورأ   اموا، بله از دور مره بور و فریواد موردن اسوت. بسوم اهلل، «لَ ا عِبادًا»ترس د می

و  شوب ،دارید داخ  اسرالي  بروید. مسانی مه در خود متور جعلی اسورالي  هسو  د

قيواک مردنود.  اموا ها در خطر است،ها، ناموس آنرض آنعِها، ها، مال آنروز جان آن

 دوک و سوک. ه هس  د، نه دس  اوله ها همان دس این

هوا م  ود. لب انیزن د و فرار میمی اما 1«اْلقِيامَةِ یَوْکِ لِلى عَلَيْهِمْ لَيَبْعَ َنَّ» :اوله دس 

نوًا هوا احيام  ود، اردنیزن ود و فورار میها احيانوًا میریم  ود، سووزن د و فرار میمی

هوا را در فورار م  ود و آنزن د و فورار میون مسلمان میم  د، فدایيزن د و فرار میمی

لی اسوت. اوه نقط ،م  د، ه وز نتده است، بلهمت د یا حبس میگيرند یا میمردن می

خود، در عين مم بودن خود،  يتين اقلدر ع« لَ ا عِبادًا»ه ویعی خواهد شد مه این عد

و اه مواک و اسو قامت دارد موه  هموتقدر قدر قدر  ایمان دارد و آنها آنهر فرد آن

دیگور  ،ها هم از نظر نيروهای ایمانی فردی و هم از نظر ارتباطاتی مه با هم دارنودآن

 از «لَ وا ًاعِبواد»ایران و آلمان و انگلس ان و آمریکا و مصر و مورامش و مغورب نيسوت، 

دانيم مگر به عالم تکليف با هم ارتباط ايدا خواه د مرد، ارتباطی مه ما ه وز نمیم  

بَْأسٍ شَدیدٍ فَجاسُوا خِواللَ الودِّیارِ وَ كوانَ  عِبادًا لَ ا أُول »نگریم وجه دور و از دور می

 .«وَعْدًا مَْفعُوالً
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مه افسادین مت ن زمریا و  آن روای ی مه همه به آن نظر دارندو از قضا برخالف 

  بسوياری مون در تفسوير نقو  ایحيی است مه برخالف تماک جها  آیه اسوت، روایو

این  اولتفسير در این آیه بح  مردیم مه  اانزدهمصفحه در جلد  هف ادمردک، حدود 

قيواک از دهود موه ایون بوه موا بتوار  می 1«قُومَّ أَهْ ُ اللَّهِ وَ هُمْ»جریان مربوط است به 

 انطال  است. ه این نقط ،م م مه صددرصد نيست. باز تکرار میشودجا شروع میاین

این روایت  م  د،سؤال می مه استاز زمریا بن آدک دوک در م اب تاریخ قم ه مرحل

چوه مسوانی هسو  دخ فرموود: « لَ وا عِبادًا» این م  د مهسؤال می .از اماک باقر )ع( است

ملحوا « لَ ا عِبادًا»این انفجار از قم ایجاد خواهد شد و بعد سایر  «قُمَّ أَهْ ُ اللَّهِ وَ هُمْ»

این  2«وُجُوهَبُمْ لِيَسُوؤُا اْلآخِرَةِ وَعْدُ جاءَ فَإُِا»م  د: دوک سؤال میه در مرحل شوند.می

  3«(عج) اْلقَالِمِ أَْصحَابُ اللَّهِ وَ هُمْ»چيستخ فرمود: 

ست. ما فعالً در یک بتوار  و در یوک ای است. دو مرحله در مار ااس دو مرحله

انذار هس يم. بتار  مربوط به ما است و انوذار مربووط بوه خوالف موا اسوت. فسواد و 

، شمول خواهد شد، نباید ممک م يم بایود جلووی آن را بگيوریمافساد اسراليلی جهان

 دقتم يم،  یتم يم، اه ماک م يم، جد همتقدر هر م، یقدر جلوی آن را بگيرولی هر 

گویود موه موا ها میطور نيست مه بعضیشمول خواهد شد. اینيم، این فساد جهانم 

م يم، مار م يم، نهی از م کر نمیم يم تا اماک زمان بياید. امر به معروف نمیفساد می

امواک شوند، تا اماک زموان بيایود. ها هم بد میشویم، خوبمی م يم، همه بدخوب نمی

 زند. این نيست.می گردن شما را اولزمان بياید 

شورط  یک شرط سلبی است و یک شورط ایجوابی اسوت. ،ستاین دو شرطی مه ه

به جایی نرسيد  وق ی معاریهمعاریه م يم، ولی آن ست مه با ما این اه وظيف :سلبی

اسوت. شورط « لَ وا عِبوادًا»آن وقت در مقاب  تبلور ایمان موه  ،شمول شدو فساد جهان

 هموتمود داش ه باش د، اس قامت داش ه باش د و صدر باید قمؤم ين باهلل آن :ایجابی

 فِو  لَوا تَْأخُوذُهُمْ»م  د مه  يتو تحقيا مسئول يتقدر ادراک مسئولداش ه باش د، و آن

در هر زمي ی، در هر زمانی، در هر مجالی بایود بوا مموال قودر  ایون  4«لَوْمَةُ لَالِمٍ اللَّهِ
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انصوار ایتوان چوه  ،ا اماک زمان مه تتریف بياورنودسلب و ایجاب را انجاک ده د و الّ

بَوْأسٍ  عِبادًا لَ ا أُولو »است. این « لَ ا عِبادًا»مسی خواهد بودخ از ميان همين مردک مه 

خوواهيم « ثُوم»چوه زموانی بوه « شَدیدٍ فَجاسُوا خِاللَ الدِّیارِ وَ كانَ وَعْدًا مَْفعُوالً * ثُومَّ

 طول خواهد متيد.  اسگوی د رسيدخ بعضی برادران می

اهلل، مون و شوما نيسو يم موه بوه جوای م واب« لَ ا عِبادًا»شرایطی دارد. « لَ ا عِبادًا»

نيسو يم، موا عبوادًا للتويطان هسو يم. « لَ وا عِبادًا»م يم. ما فالن را بح  میم اب مال

ی محمدآنی مسانی هس  د مه علمًا و معرف ًا و عمالً و اخالقًا و عقيدتًا قر« لَ ا عِبادًا»

هوا ها نيسو  د، وهابیها نيس  د، مسويحییهودی« لَ ا عِبادًا»  شد. اق  ،قاباش د. اس 

حوا را از نظور  یوتمسوانی هسو  د موه راه عبود« لَ ا عِبادًا»ها نيس  د، نيس  د، یزیدی

هوا را بت اسود و ت اسوب قرآنی، عمو  قرآنوی موه امواک زموان آنه معرفت قرآنی، عقيد

ه موره . هموهسو  د يوتاقلخيلوی هوم در  هس  د. ا ن« لَ ا عِبادًا»ها این ،داش ه باش د

 م يد. دانم چ د نفر ايدا میزمين را بگردید نمی

 اموا ،ای شوداست مه باید تبلور ايدا م د. قياک سياسی آن تا انودازه« لَ ا عِبادًا»این 

باالتر اسوت، ایون  قياک قرآنی نتده است و قياک قرآنی از قياک سياسی و اسالمی بسيار

العوالمين باشويم. در صوورتی موا ربتوا مبعووث « بَعَْ  ا عَلَويْبُم». بک يماه ماک را باید 

بورای  باشويمالعوالمين مبعووث رب يتو مسوئول يتتوانيم با آن قدر  و با آن اهممی

از ها فساد از بين رفت، جوانهه وق ی مه ریت فساد مه اسرالي  است،ه ازاله مردن ریت

مواری اسوت،  وند. وق ی مه درخت را از ریتوه درآوردنود، یوک درخوت زهوررمی بين

اسورالي  ه ریتو« الودِّیارِ خِواللَ جاسُوا« »لَ ا عِبادًا»شوند. وق ی مه ختک می هاشاخه

ها مموک ها را به جای خود نتاندند، مسانی مه به آنمفسد را م دند یا مت  د یا آن

رود، انجاک ده ود، زمي وه افسواد و فسواد از بوين موی توان د ماریدیگر نمی ،مردندمی

شمول خواهد جا تتکي  دولت اسالمی جهاناینشود و در شود و سامن میرامد می

 شد مه ه وز نتده است.
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