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

 .«الطَّاهِرِینَ  آلِهِ

 فِي لَتُْفسِدُنَّ اْلكِتابِ فِي إِسْرائيلَ بَني إِلى قَضَيْنا وَ» الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ

 أُوليي لَنا عِبادًا عَلَيْكُمْ بَعَْثنا أُوالهُما وَعْدُ جاءَ فَإِذا * كَبيرًا عُلُوًّا لَتَعْلُنَّ وَ مَرَّتَيْنِ أَرْضِاْل

 وَ عَلَييْهِمْ اْلكَيرَّ َ لَكُيمُ رَدَدْنا ثُمَّ*  مَْفعُوالً وَعْدًا كانَ وَ الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا شَدیدٍ بَْأسٍ

ْنتُمْ إِنْ*  نَفيرًا أَْكثَرَ جَعَْلناكُمْ وَ بَنينَ وَ مْوالٍبِأَ أَمْدَدْناكُمْ ْنتُمْ أَحْسيَ كُمْ أَحْسيَ  إِنْ وَ لِأَْنفُسيِ

 أَوَّلَ دَخَلُيو ُ كَما اْلمَسْجِدَ لِيَدْخُلُوا وَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا فَلَها أَسَْأتُمْ

 1«.تَْتبيرًا عَلَوْا ما لِيُتَبِّرُوا وَ مَرَّ ٍ

 

تکليف   افساد در کره الزاویو آیاتی دیگر از قرآن شریف، رأس بر حسب این آیات

ه و در حاشيي .اسيرائيلبنیاز  هسيتند زمين و آغيازرر افسياد عبيارت  و مخصوصًا کر

انبيياء و کهيف،   در افساد دوم بر حسب دو آیه از قيرآن شيریف در سيور اسرائيلبنی

ارض   ين در کيرکيل مکي بدوم عبيارت هسيتند از ه ج هستند و حاشييیأجوج و مأجو

 تکليف.

به رير دو مرتکنيم. از جمله این است که افساد جهانهایی میجا استفاد ما از این

ه رير حاصيل شيد، بيه وسييلدوم افسياد جهيانه که مرتببيشتر نخواهد بود و بعد از آن
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ه رونيد و حکوميت جهيانی و سيلطز بيين میشوند و اتدمير می «لَنا عِبادًا»همان نوع 

در انحصار صالحين خواهد بيود کيه ارير بعيد از افسياد دوم و  القيامةیومجهانی الی 

دُنَّ»جيا در ارض تکليف بيود، این القيامةیومافساد دیگری هم قبل  ،اصالح دوم  لَتُْفسيِ

بمن »هستند  اسرائيلبنین آه اویالزرأسفرمود. افسادهایی که نمی« مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِي

داد و خداونيد در اختصيياو دو مرتبيه قييرار نمييی ،اريير بييز از دو مرتبييه بييود «معهيم

« اْليآخِرَ ِ وَعْيدُ» که روز ر شته عرض کردیم.« اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا»مخصوصًا از لفظ 

  دوم ميرّ  ميرّ اینکيه گيردوم و دی  عد از معنا دارد؛ یکی مرّر  دو بُآخِ«. رَ ِاْلآخَ وَعْدُنه 

حسيب  بر القيامةیومطور که آخِر  است همان  آخَر  نيست، بلکه مرّ  دیگر نيست، مرّ

شيمول قيوی دوم افسياد جهان  ر است. همچنين ميرّخِاآلها آیه در قرآن شریف یومد 

آخرین مرحله است که بعيد از آن هير مقيدار عيالم تکلييف طيول بکشيد،  اسرائيلبنی

 عالم تکليف است.کل ها حکومت حق بر حکومت تن

افسادی و ه ارسالی در دو مرحله دو مرحل جا رسيد کهبحث ما روز ر شته به این

چيه در نخبار علمی قطعی حق سبحانه و تعيالی بایيد بشيود،  ناإاصالحی بر حسب 

 ارسيالی اصيالحی اسيته تعبيری که راجي  بيه مرحلي اینکهالّا  .این آیات وجود دارد

« رَدَدْنيا»بيا « بَعَْثنيا»است. « رَدَدْنا»ارسالی افسادی ه نسبت به مرحل امااست و « ابَعَْثن»

دیدٍ بَيْأسٍ أُوليي لَنا عِبادًا عَلَيْكُمْ بَعَْثنا أُوالهُما وَعْدُ جاءَ فَإِذا»کند. فرق می وا شيَ  فَجاسيُ

در  مياابعث  نانچه رفتيم بعث رسيالی اسيت و بعيث رسيولی نيسيت.  1«الدِّیارِ خِاللَ

فرمود: فَ، یعنی فاصله از برای تراخی است. فَ نفرمود. ارر می و ثمّ «ثُمَّ»دوم ه مرحل

واکيه  لَنيا عِبيادًا»یعنيی ایين  2«عَلَييْهِمْ اْلكَيرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ» اما ،بسيار کم است  فَجاسيُ

د نيسيت، دهند، رر ه صددرصحکومتی اسالمی در عالم تشکيل میو « الدِّیارِ خِاللَ

 ،افساد را از بين بردن و سسيت کيردنه اویالزرأس اماافسادهایی احيانًا در کار است، 

دارای « لَنا عِبادًا»کشد که این تی طول میکشد. مدتی طول مییک مد« رَدَدْنا ثُمَّ»این 

 «. عَلَيْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»اسالمی بر ارض تکليف هستند.  يتحاکم  سيطر

شرعی داشت، در دومی هيم دارای  يتعد کونی و مسئولدو بُ« بَعَْثنا»طور که همان

 وَعْيدُ جياءَ فَيإِذا» بيود عيالمينالربشرعی بيا تأیييد  يتمسئول اولعد است. منتها دو بُ

طيور نيسيت کيه خداونيد هير کسيی را بيرای عد اسيت. ایندو بُ« بَعَْثنا»، «بَعَْثنا أُوالهُما
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انبعيا  داشيته ه بایيد زميني اولشمول بفرستد، بلکه الحی جهانتشکيل حکومت اص

منتهيا  .«لَنا عِبادًا»مبارکه تبيين کرد  است که ه انبعا  را خود این جمله باشد و زمين

عيد ایميانی و شوند که این انبعيا  دارای دو بُبا تأیيد الهی انبعا  می« لَنا عِبادًا»این 

 ثُيمَّ»شيمول دوم اسيت در مقابيل کيه افسياد جهان امياعد بعث و تأیيد ربيانی اسيت. بُ

نيسيت. در « بَعَْثنيا»راج  به شياطين است، ولکن « قَيَّْضنا وَ»نيست. « بَعَْثنا»این « رَدَدْنا

 ها.بر آن را اسرائيل  بنیرردانيم کرّبرمی«. عَلَيْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»جا هم این

افسادی است کيه ميا شياید در ه و مرحله است. دو مرحلدیعنی پس دو کرّ  است، 

مشيوول افسياد  اسيرائيلبنیاوليی هسيتيم کيه   آغيازین ميرّه اولی و در مرحليه مرحل

افساد  يهو شرای  اله يهتکليفه ستند و افساد. نسبت به نواميس مقدهستند و افساد هس

 اسيرائيلبنیبيرای شيما «. عَلَييْهِمْ  َاْلكَيرَّ لَكُيمُ رَدَدْنا ثُمَّ»یک مرتبه نيست.  اما. کنندمی

ای کرّ  این «.لَنا عِبادًا»نسبت به  ،کنيد بر مصلحيندوم که کرّ  ه دهيم مرتببررشت می

است. « عَلَيْهِمْ» ،اولتر است از افساد شود و افساد دوم که قویجا انجام میکه در این

ا محيور افسياد هسيتند، بررشيت هيطور کيه ایناست. هميان« لَنا عِبادًاعَلَی »در محور 

ها باشد، نه بر کسانی که مانند خود آن« لَنا عِبادًا»بر محور اصالح است که  هم هااین

کنند. نه کسانی که بيرای خيود کنند و نه ایجاب می. نه کسانی که نه سلب میهستند

 شر و خيری قائل نيستند. يتمسئول رونههيچ

و  را؟ به دو جهت است « لَنا عِبادًا»بررشت بر عليه «. عَلَيْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»

 ون رهبيری معصيوم ندارنيد،  «لَنا عِبادًا» :اولکردیم. جهت که روز ر شته بحث می

و  ريرددمیتر هيا قيویآن خورد ، شير مارهای زخماسرائيلِبنی امابسيار قوی نيستند. 

شمولی رت و با آن قوّت و با آن افساد جهاناولی با آن قده تجربه دیدند که در مرحل

وا»هسيتند، « لَنيا عِبيادًا»ی کيه يتياقله به وسيل ،اویه داشتندالزرأسکه به عنوان   فَجاسيُ

شدند و بسيار ضعيف رردیدنيد. بنيابراین وضي  ضيعف خيود را جبيران « الدِّیارِ خِاللَ

را عرض کردم. دوم  آن تر بررردند که تفصيلی و حالت قویکنند که به حالت اولمی

قدرت پييدا کردنيد، فراميور کردنيد کيه ممکين اسيت  اینکهبه حساب « لَنا عِبادًا»که 

غاليب شيدند، حسياب  اسرائيلبنیاوالی   قدرت از دست برود و  ون بر مفسدین مرّ

 نکردند که بعدًا ممکن است مولوب شوند. این جریان دوم است. 

افسادی کيه  اما ،ی بوداسرائيلبنیافساد  اولشمول  ون افساد جهان :سومه مرحل

یيأجوج و ميأجوج ه اذناب باشد، هنوز شروع نشد  بود. افسادی که به وسييله به وسيل

در  ،کييه سييایر مفسييدین فييی االرض اسييت اسييرائيلبنیدوم مفسييدین ه اسييت و حاشييي
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 یارِالدِّ خِاللَ فَجاسُوا» اولی نبود و ل ا اصالحی هم که شد به این معنا شد کهه مرحل

نيه.  را حواشيی اما ،اصلی و آغازین و مهم افساد را کندنده ریش« مَْفعُوالً وَعْدًا كانَ وَ

افساد ضيعيف ه رود، سلطه مقدار زیادی افساد از بين میافساد کند  بشود، البته ریش

حواشی افساد  ه؟ ممکن اسيت حواشيی افسياد کيالً از بيين نرفتنيد کيه  اما ،ررددمی

ملحيق  اسرائيلبنیبه  ،کم قوی شوند و قوی شوندن حواشی افساد کمند و همياهنرفت

ها بيایيد و ایين قوی هستند و روز آن ،دیگر که یأجوج و مأجوج هستنده شوند و دست

طرفيداران شيا   اميا، زدیيماولی  نانچه ما شا  را کنار ه قدرت بيشتر بشود. در مرحل

ظليم را در کشيور ه اویيالزرأس. ما ها هستندهنوز هستند. در داخل و خارج هنوز این

افرادی کيه متمایيل بيه ظليم شاهنشياهی بودنيد  اما ،خود کنار زدیم، تار و مار کردیم

بایيد  ،اولی کافی نيست. امکان تيدمير ميا اسيت  هنوز هستند. بنابراین این اصالح مرّ

 دقت الزم را داشته باشيم. 

عيد کيه خيود یيک بُ عد اسيت:دارای دو بُ« رَدَدْنا»این « عَلَيْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»

 کنند  ون شکست خوردند.تر میا خود را مهيّاوالً ،خورد  هستندشکست اسرائيلبنی

 .ی از بيين نبيرد  بيودها را به طور کلّيدر طول تاریخ مفسد بودند و کسی آن اینکهبا 

کيه « لَنا عِبادًا»ه قتی به وسيلرا کردند، و اولشمول افساد جهاناولی   حاال که در مرّ

بيشتری در درون خود خواهند ه تهي ،ها نابود شدند و ضعيف شدنداین ،هستند يتاقل

سيردمداران ه ی بيه وسييلو در برون کمکی کيه حتي« بَنينَ وَ بِأَمْوالٍ أَمْدَدْناكُمْ وَ»دید. 

وسييه و در تأسييس دوليت اسيرائيل فقي  ر اینکيهکميا  .ها خواهد شيدمسلمان به آن

آمریکا و انگلستان و آلمان کمک نکردند، بلکيه شييوخ خلييه کيه بایيد رفيت سييوخ 

از نظير ميالی  ،ها از نظر سياسيیها، کمک آنها هم کمک کردند. سستی آنخليه آن

اولی است آغاز شيد در احيتالل قيدس و تيا بيه   موجب شد که افساد نخستين که مرّ

 کجا خواهد رسيد. 

است  اسرائيلبنیعد آن از خود عد از آن،  ند بُیک بُ« عَلَيْهِمْ اْلكَرَّ َ كُمُلَ رَدَدْنا ثُمَّ»

وم در برون اسيت از جنيود کفير و عد دبُ« بَنينَ وَ بِأَمْوالٍ أَمْدَدْناكُمْ»ها که در درون آن

يير هيا. نفنفيير آن« نَفييرًا أَْكثَيرَ جَعَْلناكُمْ وَ»نام اسالم که ی از شيوخ و سرمداران بهحت

تر از ها به حساب نيروهای جنگی، نيرهای جنگی از نظر عدد و از نظر سالح قيویآن

 قوّت؛ خواهد شد. سه  اول

 ؛«بِأَمْوالٍ أَمْدَدْناكُمْ» :اول قوّت

 ؛«بَنينَ» :قدرت دوم
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 «. نَفيرًا أَْكثَرَ جَعَْلناكُمْ وَ»قدرت سوم: 

گر بنيا اسيت خيدا در عيالم م .قوّت را خدا جلورير نشد ثالو قدرت و  ثالو این 

خداونيد  هير ظيالمی جليوريری بکنيد؟  تکليف از هر رناهی، از هر ظلميی، از سييطر

 أَنَّيا» :اینکيهکميا  ،تأیييد کيرد اینکيهل داد و دف  کرد، نه ها را هُ، بلکه آنجلورير نشد

وقتيی کيه فسياد  2«قُرَنياءَ لَهُيمْ قَيَّْضنا وَ»یا  1«أَزًّا تَؤُزُّهُمْ اْلكافِرینَ عَلَى الشَّياطينَ أَرْسَْلنَا

عدی شد و خود را آمياد  کردنيد از بيرای عدی، فساد سه بُها باال رفت، فساد یک بُاین

را بياز کيرد، بلکيه  این کفيارنه تنها جلوی  خدا همشمول دوم. افساد آخرین و جهان

ور افساد باشد که ارير از بيين رفيت بيه طيه این آخرین مرحل اینکهل داد به حساب هُ

 .ها و  ه در فروع به طور کلّی کند  بشوداویهالزرأسهای افساد  ه در کلّی ریشه

شييمول قيييام جهان ،کردنييد« لَنييا عِبييادًا» ييون قيييامی کييه « لَنييا عِبييادًا»و از طييرف 

ضيعف قييادت کيه  بيرایاز  ،استمرار داشته باشد القيامةیومی نبود که الی صددرصد

خدا رم کردن در ایين سييطر ، از بيرای اشيتباهاتی  ملک و زهو معصوم نبود از برای 

بودند. پس « لَنا عِبادًا» اینکهدر عين  ،انداحيانًا به حساب عدم عصمت کرد ها اینکه 

 وَ بِيأَمْوالٍ أَمْيدَدْناكُمْ وَ عَلَييْهِمْ اْلكَيرَّ َ لَكُيمُ رَدَدْنا ثُمَّ»شود که جا اشکال برطرف میاین

ْنتُمْ إِنْ»دوم ه جيا در مرحليحياال در این«. نَفييرًا أَْكثَيرَ جَعَْلنياكُمْ وَ بَنينَ ْنتُمْ أَحْسيَ  أَحْسيَ

 إِنْ وَ»ارر کار خوب کردید، به نف  شما است، دیگر از بين نخواهيد رفيت.  3«لِأَْنفُسِكُمْ

ْنتُمْ»هيا ولکين این ،خيود شيما اسيتبه ضيرر « فَلَها أَسَْأتُمْ ْأتُمْ»کردنيد یيا « أَحْسيَ ؟ «أَسيَ

خبار دوم است. إ  این مرّ 4«مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِي لَتُْفسِدُنَّ» :به دو دليل؛ یک دليل« أَسَْأتُمْ»

تر و بيدتر و خواهد بيود و افسياد دوم قيوی اولکرد که حتمًا افساد دوم بعد از افساد 

لييف است.  يون عيالم تک« إِنْ»فق  « أَحْسَْنتُمْ إِنْ»تر خواهد بود. پس شدیدتر و شامل

کند. ارر کار خوب کردید و در آن افساد اوّلی شما از بين رفتييد خبار میاست، خدا إ

كُمْ»و ضعيف شدید ارر متنبّه شدید و مت کر شدید و کار خوب کردید،  ولکين « لِأَْنفُسيِ

 خبار قوی:کند به دو إپيدا نمی قتحق« إِنْ»

 ثانيه است.  این مرّ «مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِي لَتُْفسِدُنَّ»: اولاخبار 
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ثانيه خواهد   هنگامی که وقت ع اب افساد مر« اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا» :اخبار دوم

 در کار نخواهد بود. « أَحْسَْنتُمْ»آمد، پس 

اوليی  يه کردنيد؟ ه در مرحلي« لَنيا عِبيادًا»کننيد؟  يه می« اْليآخِرَ ِ وَعْيدُ جاءَ فَإِذا»

یيک کيار اسيت و « اليدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا»، «مَْفعُوالً وَعْدًا كانَ وَ الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا»

سلبی ه های فساد کند  بشود و ل ا  ون جنباین یک کار به طور کلّی نيست که ریشه

فسياد را سيلب کيل که  )عه(امر  زمان ولیّ یسلبه بسيار قوی نيست، مانند قوّت جنب

د  اسيت. نفرميود کيه در مسجداالقصيی وارد نکر ایجابی را هم تصریحه کند، جنبمی

 خواهيد شد. 

  فهماند کيه ميرّ بعدًا میاوالًاولی نفرمود در قدس وارد خواهيد شد.  را؟   در مرّ

 ،نفرميودشوند. ولکن اینکه تصيریح ثانی وارد می  شوند.  نانکه مرّاولی هم وارد می

شييوند مقييداری ارد میهييا بييه قييدس ورود بسييار قييوی نيسييت. وورود آن اینکييهبيرای 

شوند. ورودی کيه بعيدًا شکسيت خيوردن و بييرون رانيد  هستند، بعد بيرون راند  می

 تصيریحکنيد، بعيدًا ایين مطليب را تأیييد می امياآید. شدن است، به حساب ورود نمی

وؤُا اْليآخِرَ ِ وَعْيدُ جياءَ فَيإِذا»بعيدی کيه ه کند. ما از جملمی  لُوالِيَيدْخُ وَ وُجُيوهَكُمْ لِيَسيُ

بيه جيای  .سيه مرحليه اسيت 1«تَْتبييرًا عَلَيوْا ميا لِيُتَبِّيرُوا وَ مَيرَّ ٍ أَوَّلَ دَخَلُو ُ كَما اْلمَسْجِدَ

.  يون ، فساد باالتر اسيتباالتر است ،است« وُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا« »الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا»

ها را سر جيای ی را رشتند و اینهای اسرائيلخانهو تمام دیار « الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا»

وؤُا» :دومه در مرحلي اميا ،سياهی صورت به طيور کلّيی نيسيت اما ،خود نشاندند  لِيَسيُ

ها را، وجو  مالی، وجو  اقتصادی، وجيو  عقليی، وجيو  علميی، وجو  این« وُجُوهَكُمْ

ميال خواهنيد کيرد و سييا  خواهنيد کيرد. ایين الوجو  را خاککلها این ،وجو  نفسی

 است.« وُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا»جا است و این «واجاسُ»جا اولی که در آنه رحلم

 أَوَّلَ دَخَلُيو ُ كَميا»از  .«مَيرَّ ٍ أَوَّلَ دَخَلُيو ُ كَما» ایجابی.ه جنب ؛«اْلمَسْجِدَ لِيَدْخُلُواوَ »

ه دخيول مرحلي اميا ،فهميم که در این مرتبه هم ما داخل مسجد خواهيم شيدمی« مَرَّ ٍ

ولکين در دخيول  ،القيامةیومالی « لَنا عِبادًا»وم دخولی است که خارج نخواهيم شد د

 عَلَيوْا ميا لِيُتَبِّيرُوا وَ» کنددوم افساد  نين میه مرحل اینکهخروج است.  را؟ برای  اول

مای موصوفه باشد هم مای موصوله، هر دو هيم درسيت تواند میهم  «ما»این « تَْتبيرًا

ایين . «مْهُوَّلُيعُ لِيُتَبِّيرُوا»یعنيی « عَلَيوْا ميا»ًا موصوفه یعنی علوّ« عَلَوْا ما بِّرُوالِيُتَ وَ»است. 
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زیير و زبير « لِيُتَبِّيرُوا»اسيت  اولاسيت و بيشيتر از افسياد  اولعلوّی کيه بيشيتر از عليوّ 

 ،کننيدس میرردند، تجسروند میمی« جاسُوا»است. « جاسُوا»خواهند کرد. این غير از 

ارر ایين ميا، « تَْتبيرًا عَلَوْا ما لِيُتَبِّرُوا وَ»جا کنند نيست. در اینطور کلّی نابود می به اما

کردنيد  آنچيه را کيه عليو« عَلَوْا ما لِيُتَبِّرُوا»مای موصوفه باشد. ارر مای موصوله باشد: 

اسرائيلی با ه سلطه کن خواهند شد و ریش. در هر دو صورت به طور کلی ریشهتدبيرًا

های دیگر ای یأجوج و مأجوج است و سلطهحاشيهه طات دیگری که از جمله سلطسل

جِدَ لِيَيدْخُلُوا وَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا» از بين خواهد رفت.  كَميا اْلمَسيْ

 «.تَْتبيرًا عَلَوْا ما لِيُتَبِّرُوا وَ مَرَّ ٍ أَوَّلَ دَخَلُو ُ

رسيد اولی وارد نشدیم تا  يه   قصی مرّما هنوز در مسجداال ؟مما اآلن کجا هستي

را  االمرصياحبشيبه کيار . درست اسيت در روایيات داریيم کيه خداونيد یکيهثان  مرّ

خيدا خواهيد داد و خيود را معرفيی خواهيد ه که فردای آن روز تکيه به خاني سازدمی

شبه اصالح امر او را یکد که امشب باشد و فردا، نخير. کنشبه ظهور نمیکرد، بله یک

انفجاری که در ایيران حاصيل شيد و بيا ایين انفجيار سيلطات  اینکهخواهد کرد. کما 

سه روز  از بين رفت. ما دو روز ماند  بيه  ،شاهی از بين رفت، بعد از ساليان دراز دو

نشيد   صددرصيدوزیر شيا  سيابق بيود و هنيوز انقالب به ایران آمدیم و هنوز نخست

در احتالل بعضی از مراکز جيور شرکت کردیم، خيلی هم خطرناک بود، بود. بعد ما 

دو  ،بعد از دو روز به طور کلّی فرار کرد و سقوط کرد. سقوط، سقوطی بيود کيه یکيی

 فعالييتمات زیاد و طول زیاد و کيار زیياد و صالح محتاج است به مقدا اما .شبه بود

افسياد را بيا آن کيل شيود و یاصيالح مشيبه یک )عيه( االمرصاحبکار زیاد. وليکن 

تشيکيل  القيامةیوم إلیبرند و حکومت عدل جهانی را تشکيالتی که دارند از بين می

کسيانی کيه  ،جا ما روایاتی داریم که به این روایات مراجعه بفرمایيددهند. در اینمی

از آن جا نقل کردیم به مقداری تفسير الفرقان را دارند ما این روایت را مفصّل در این

 کنيم. جزء پانزدهم.اشار  می

 االقصی است؟مسجد مسجددانيد این از کجا می -

ر  الَّي   سُبْحانَ»کدام مسجد؟ قبالً  ه فرمود؟  .«اْلمَسْجِدَ» -  مِينَ لَييْالً بِعَبْيدِ ِ أَسيْ

عدی االقصی دو بُجداین مس 1«حَوْلَهُ بارَْكنا الَّ   اْلأَْقصَى اْلمَسْجِدِ إِلَى اْلحَرامِ اْلمَسْجِدِ

تقابيل  ۀعد آن ارضيی اسيت کيه از نظير هندسيعد آن سماوی است، یک بُاست. یک بُ
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کيه نيسيت. رویم؟ آنالمنتهی ميیشویم یعنی سدر ما داخل مسجد می است. آن وقت

 پس داخل مسجد فرعی خواهيم شد که قدس است. 

کردیم که مقداری  معصومين )ع( نقل ائمه)و( و  اهللرسولجا روایاتی از در این

جيا تيا بيه این 1«فاتالصيّ  جمعية في ماسيّ ال و بانيالرّ البعث و»خوانيم. برای شما می

 ه کسيانی هسيتند؟  اوله در مرحل« لَنا عِبادًا»این « الخصوو؟ هؤالء فمن» :رسدمی

 روضية عين: »18، حيدیث 3قلين، جليد الثِّير نورروایت، در تفس« اللَّهُ یَبْعَثُهُمُ  قَوْمٌهُمْ»

البتيه « لَنيا عِبيادًا عَلَييْكُمْ بَعَْثنيا :تعيالى قوليه تفسير في( ع) الصادق االمام عن الكافي

نه این  ،دانيم از قم استمی صددرصدنيست که ما  به این معنی ،خوانيمکه ما میاین

. احتمال این است که همين قيامی که از قم شيروع شيد در استوجود دارد، احتمال 

ريویيم، باشد، احتمال هم است که نباشد. ما روی احتميال می« لَنا عِبادًا»استمرار آن 

نيست. آیه نيست که ما بگویيم حتمًا همين است، احتمال است.  صددرصد ون این 

ن معنيا کيه اآلن ایين خواهيم بگویيم احتمال به ایاحتمال آن ضعيف هم نيست. نمی

اآلن  اینکيهشيمول ارضيی نيسيت، تيا اآلن افسياد جهان«. لَنيا عِبيادًا»اآلن  ،وض  است

 باشد، بله انطالق آن از این امکان دارد باشد. « لَنا عِبادًا»

ین اصحاب قيائم پس ا« (ه)ع اْلقَائِمِ خُرُوجِ قَبْلَ اللَّهُ یَبْعَثُهُمُ قَوْمٌ» :روایت این است

دوم افساد است که برای   القائم در مرّ خروج است.« اْلقَائِمِ خُرُوجِ قَبْلَ» ون  نيستند،

 هُيمْ»القائم است و رجعت است و آن تشکيالت جهانی. افساد خروج این از بين بردن

یيک « و ُ ُخَيأَ لَّياإِ مُحَمَّيدٍ آلِلِ وَْتيرًا یَدَعُونَ فَلَا (ه)ع اْلقَائِمِ خُرُوجِ قَبْلَ اللَّهُ یَبْعَثُهُمُ قَوْمٌ

 االمييام عين العياشييي عين البرهييان تفسيير» :اول، روایيت دوم. روایييت «و ُلُييتَقَ»روایيت 

 ائميهاین روایت است. وتر عبيارت اسيت از فيرد. هييچ فيردی کيه علييه « (ع) الصادق

یعنی عليه حقّ اخير  است، باقی نخواهد مانيد.  ،)و( است یهمحمدبيت رسالت اهل

 قَبْيلَ اللَّيهُ یَبْعَيثُهُمُ قَيوْمٌ»آن روایيت دوميی کيه  امياسته خواهد شد. این شک اینکهمگر 

ایين  ،اسيت« و ُ ُخَيأَ»آن  2«قَتَلُيو ُ إِلَّيا مُحَمَّيدٍ آلِلِ وَْتيرًا یَيدَعُونَ فَلَيا (ه)ع اْلقَائِمِ خُرُوجِ

 . است« قَتَلُو ُ»

« البياقر )ع( عفرٍج عن حمران عن ابیی تفسير العياش» :قلينت دیگر در نورالثِّروای

کيه دوميی. از اميام بياقر )ع(  رجيوع. «أصيحابه و( هعي) القائمهم » روایت این است:
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نوشته  که کتاب او در هزار سال پيز بر حسب نقل زکریا بن آدم قمّیشود، سؤال می

قلين بيود. وقتيی از اميام )ع( سيؤال شد  است، این از آن کتاب است، اوّليی از نيورالثِّ

اسيت؟ « لَنيا عِبيادًا»همان « لِيَسُوؤُا» این« لِيَسُوؤُا اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا» شود که اینمی

 «. أصحابه و( هع) القائمهم »فرمود: 

را  اولشيمول کيه افسياد جهان اسيرائيلبنیآیا آن سؤال: جا یک بحثی است. این

 ددرصيدصافتيد، فياق میاتشيمول دوم کردند، بعد شکست خوردند، بعد افسياد جهان

هييا کشييته زیييادی از آن  شييوند. عييدهييا کشييته می  از اینهييا هسييتند؟ یييک عييدهمان

 البتهها باشند. توانند همانروند. پس نمیروند، از معرکه کنار میشوند، از بين میمی

شمول دوم تا اصالح افساد جهانه مانند تا مرحلدیگر که میه ها و دستای از آندسته

« لَنيا عِبيادًا»راجي  بيه  اینکيهها را از بيين ببرنيد، کميا د و آنجهانی دوم حاصل بشو

یيک  1«لَنيا عِبيادًا عَلَييْكُمْ بَعَْثنيا أُوالهُميا وَعْيدُ جاءَ فَإِذا»فرمود:  اینکهطور است. همين

ها باالترین مراحل و درجات ایمان و ی که در آن زمينه و در آن زمان اینخاصه دست

وؤُا»هيا خواهنيد مانيد کيه بعيدًا همان اميارا دارند.  يتقوّت و مسئول « وُجُيوهَكُمْ لِيَسيُ

 لِيُتَبِّرُوا وَ»ها هستند؟ همان« مَرَّ ٍ أَوَّلَ دَخَلُو ُ كَما اْلمَسْجِدَ لِيَدْخُلُوا وَ» ها هستند؟همان

هيا بياقی عدی است. یک قسمتی از آنها هستند؟ نخير. این سه بُهمان« تَْتبيرًا عَلَوْا ما

د ماند. قسمت دوم هم در این زمان دوم به این حد خواهند رسيد. کسانی کيه خواهن

ه بودند یيا ، آن وقت نبودند یا بچخواهند شد« لَنا عِبادًا»بعدًا  نين خواهند شد، جزء 

دوم ه در مرحل اماد نشد  بودند، به این حد نرسيد  بودند یا متول ارر هم بزرگ بودند

  .ملحق خواهند شد ،که هستند« لَنا عِبادًا» اوله ه دستب« لَنا عِبادًا» دیگرِه دست

انبيياء و کيل کننيد از راجعيون  يه کسيانی هسيتند؟ کسيانی کيه رجعيت می :سوم

کيه  اوله کيه نبودنيد، دفعي اوله دفعي 2«مَحْضيًا اْلإِیمَيانَ مَحَضَ مَنْ»کل مرسلين و از 

بودنيد از  اوله که در مرحلي «لَنا عِبادًا»آیا آن  سؤال: ها که بودند.رجعت نبود. همان

ها بخشی از آن دوم کهه در مرحل« لَنا عِبادًا»تر هستند یا دد و عُدد قوینظر ایمان و عَ

تر اسيت، تميام انبيياء، د شدند و بزرگ شدند و بخز سوم که مهمهستند، بخشی متول

 کنند.رجعت می« مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»تمام مرسلين، تمام 
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حاصل شيد،  ایرانهمفسدین قوّت در جهات سه اسرائيلبنیطور که در نپس هما

دوم افساد ه ای حاصل خواهد شد که در این مرحلرانهجا هم قوّت در جهات سهاین

و اصيحاب  )عه(قائم ه شمول هم به وسيلتر است، اصالح جهانشمول که قویجهان

، ررو  دوم اولی «لَنا عِبادًا» رروهی از آنهستند: ایشان که اصحاب ایشان سه دسته 

تمام کسانی که بنا است  ؛تر از هر دو ررو  استهستند و رروهی که مهمکه اکنون هم

 جا تشکيل رردد. در این )عه(کنند و دولت مهدی رجعت 

 وَ مَيرَّ ٍ أَوَّلَ دَخَلُيو ُ كَما اْلمَسْجِدَ لِيَدْخُلُوا وَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا»

 ،جا باز روایاتی داریم که آقایان مراجعه خواهييد فرميوددر این« تَْتبيرًا عَلَوْا ما لِيُتَبِّرُوا

ه ، صيفح8صيحيح مسيلم، جليد « )و(قال »خوانيم. ها را برای شما میبعضی از آن

 یيا الحجير یقيول حتيى فلتقتلينهم اليهيود لتقاتلن»: 171ه ، صفح2. بخاری، جلد 188

ی فهميم. سين  حتيی ایين را اآلن نميیميا معنيا «فاقتليه فتعيال اليهيود  هي ا مسلم

ها پنهيان شيد  روید که این یهودی است. زیر سن  پنهان شد  اسيت، زیير صيخر می

 د:نيرویها میها و سين است، کجاها پنهان شد  است، پيدا نيست و خود این صخر 

این یهيودی اسيت، ، یرردداری می ،هستی «ارِالدِّی خِاللَ فَجاسُوا»تو که  ،مسلمان ای

فهميم. آیا واقعيًا خداونيد سين  را بيه ما این را نمیپس او را بکز. جریان  يست؟ 

قيدر بياال رفتيه اسيت فهميم. آیا واقعًا طوری است که علم آنآورد؟ ما نمیصدا درمی

دا اسيت و جيا پييصدای او و سيمای او در آن ،هر جا رود ،که هر کسی هر  ه بگوید

 فهميم. ما نمی ؟شودشود و دید  میشنيد  می

 اليهود تقاتلكم»)و(  اهللرسولاست. از  325ه حدیث دوم در سنن ترم ی، صفح

حيدیث  «فاقتليه ورائيي مين اليهود  ه ا مسلم یا الحجر یقول ىحتّ عليهم فتسلطون

اآلن   نين است، 1«صار النّ و اليهود عليكم ليستعملن ثم» :(عالمؤمنين )سوم از امير

اسيرائيل کيه ه است در ظاهر. سيلط ینصاره یهود است در عمق و سلطه سلطه، سلط

 صار النّ و اليهود عليكم ليستعملن ثم». رینصاه ولو کلّی نيست و سلط ،معلوم است

 نيسيت؟ نيه.« عِبيادًا لنيا» یعنيیرردید. یعنيی  يه؟ شوید، فانی مینفی می« تنفوا ىحتّ

شيوند، از مسيئوليت شيوند، ضيعيف میها نامسيلمان میمسلمان یتثریعنی اک« تنفوا»

کننيد، کنند، بر عليه حق فریياد نمیمی يهدارند، خود را مبتالی به تقخود دست برمی

بيه ایين « تنفيوا»روند، ها به دنبال حق نمیاین ای حفظ جان و نان و خانه و فالن،بر
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لکين نفيی قيدرت اسيالمی، نفيی و ،اسيالمی. نفيی اسيالم اسيت يتمعنا، نفيی مسيئول

شمشيير را از رو بسيتن و از بيرای  اینکيهاسالمی، نفی جهاد اسالمی، نفيی  يتمسئول

 ال ثيم تنفيواحتّيی »دکيان و دسيتگا  و تشيکيالت نکيردن. ه خدا قيام کردن و مالحظ

 هدوم است، مرتبيه مرتب« البيت اهل امنّ رجالً اهلل ليبعثن اهلل و ثم بآنافكم إال اهلل یرغم

حيدیثی  .«جيورًا و ظلميًا ملئيت كما قسطًا و عدالً یمألها البيت اهل امنّ». نيست اول

  ون باید روی آن زیاد صحبت بکنيم.  ،ر اریمدیگر، این حدیث را برای بعد می

رر ه قيرآن کيالً اخيالق اسيت و کيالً عليم  ،روز  هارشنبه است اینکهبه حساب 

 رسييم عرایضيی بيه مناسيبتطيه کيه میدر این نق ،است و آداب است و معرفت است

ه برای شنبه که شهادت موسی بن جعفر )ع( است کنيم. البتخدمت برادران عرض می

بحيث خواهيد بيود و روز  ،یکشينبه حضيور بيرادران هسيتيم اميا ،تعطيل خواهيد بيود

المؤمنين را روز والدت امير صحبته )و( است، دنبال اهللرسولکه بعثت هم دوشنبه 

  اوند خواهيم داشت و طول هفته بحث استمرار پيدا خواهد کرد.به یاری خد

وليت ما در ایين زميان مسئ ،این مطلب سابقه دارد که حضور برادران عرض کردم

تر است.  ون ميا  هيار دوران داریيم. دوران زميان ها سنگينزمانکل خر از اآلماقبل

ان تويّب عصيمت طياهر  سوم دوران ما که دور ،ه )ع(دوم دوران ائم ،()و اهللرسول

ميا  یتاست. مسئوليت ما و قيام ما و فکر و ما جدّ )عه(است،  هارم دوران ولیّ امر 

داشيته  یت ما و جهاد ما و دفاع ما و دعوت ما در این زميان بایيد تبليور زیيادترو دق

ها را تمام وظایف و مسيئوليت ؟، همين!آورندمیامام زمان تشریف  آقا بگ اریم. باشد

کنند! یکی از افسيادها ایين اسيت آورند اصالح میآقا امام زمان تشریف می ،یمبگ ار

که حساب ما را برسند. ارر ما در غياب صاحب خانه نواميس خانه را حفظ نکيردیم، 

تر تر بيود، ميا نسيبت بيه وظيفيه سيبکميا سينگينه وظيف )عه(االمر در غياب صاحب

بر خالف آنچيه  ،سبت به ما خواهد شدين تأدیبی که خواهد شد، ناولبرخورد کردیم. 

کنند. خيدا آیند و درست میمی االمرصاحبکنند. بگ ارید خود آقا یکه نوعًا رمان م

ن نيسيت، خيدا اصيالً دیين نيدارد. خيدا نمياز کنيد. خيدا متيدیدین خود را حفيظ می

کنيد؟ خيدا دیين خيود را حفيظ رویيد؟ عبيادت میروید؟ ذکير میخواند؟ روز  میمی

هير قيدر ميا  1«یَْنصُرْكُمْ اللَّهَ تَْنصُرُوا إِنْ»! خدا دین خود را برای ما آورد  است. کندمی

قی معارف، از نظر اخيالق، از نظير عقایيد، از نظير عليوم، از دین حق از نظر تلدر را  
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تر باشيم، خدا بيشيتر بيه ميا کميک سازی قویر دعوت، از نظر خودسازی و دیگراننظ

 از بين ما باید بيرون بياید. « لنا عِبادًا»این  ،کندمی

را حياال  امياها هم نيستيم. کنم، خاک پای آنکه  ه عرض  االمرصاحبما انصار 

کيه سيه بخيز  االمرصياحبو انصيار  االمرصياحببحث حياال اسيت.  ،کنمعرض می

هيا جييز این ،هزار نفر د نفر استانداران هستند و یک بخز  313یک بخز  ،هستند

 مَينْ»سيوم کيه ه بالفعل زیر پر م هستند و دسيت ،تند که زیر پر م هستندامر هس ولیّ

هستند که شياید ميا از  هيارم باشييم کيه بينيابين باشييم کيه « مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ

اآلن  ه؟ اآلن خطر بيشيتر اسيت. اآلن مسيئوليت زیيادتر  اما ،داریم اءرجعت باالستدع

عدی است، مسئوليت بيشتر داریم. دو بُ )عه(مر است. در غياب قائد کل القوا که ولی ا

 مسئوليت داریم:

اآلن هنييوز نشييد  اسييت. اآلن نييه افسيياد «. عِبييادًا لنييا»قبييل از حصييول  :اولعييد بُ

 حاصل شد  است. « عِبادًا لنا»اسرائيل است و نه  اول شمولِجهان

د، اآلن رجعيت آیناز خود ما باید درست بشود، از اموات نمی« عِبادًا لنا» :عد دومبُ

خيليی عظييم  يتحساب کيرد. مسيئول این مسئله تأکيد کرد و خيلی نيست. باید روی

 است. 

تميام انبيياء  ،کيه شيدند« عِبادًا لنا»که بودند و « عِبادًا لنا»دوم اضافه بر ه در مرحل

ه کننيد و دوليت مطلقيرجعيت می« مَحْضيًا اْلإِیمَيانَ مَحَضَ مَنْ»کنند، تمام رجعت می

از بيين  اینکيهنخواهد بود بيرای  محمددیگر وتری برای آل ،تشکيل خواهند شد يهاله

« عِبيادًا لنيا»قبيل از افسياد جهيانی و قبيل از  االمرصياحبدر غيياب  اميارفتيه اسيت. 

عد دوم: عد برای حفظ خود و ایمان خود. بُیک بُ عدی:داریم. مسئوليت دو بُ يتمسئول

هيم « عِبادًا لنا»رود، باید تحصّل دین جلو میکه فساد اسرائيل و سایر مفس طورهمان

هيا دجانيه در آنمعصوم نيست. سلمان و ابوذر و ابو« عبادًا لنا»این بين جلو رود. در 

ها د و اشعيا و انبياء در آننيست، سليمان و داو هانخعی در آنالنيست، مالک االشتر 

 دوم رجعت خواهند کرد. ه ها در مرحلنيستند. این

تر است، از زمان خيلی مسئوليت ما سنگين است. از زمان رجعت سنگين پس اآلن

 ائمييهتر اسييت. از زمييان حضييور تر اسييت. از زمييان بعثييت سيينگينامييام زمييان سيينگين

مرگ من را برسان یيا زنيد   ،طور رشتن و خيال نکردن و خدایاتر است. همينسنگين

روی این جهت  سنگين است.ار بسي، نخير. بار ما کندهستم بمانم تا امام زمان درست 

ها، اکثير  نيين هسيتند، ميردم ميا را ييهها، تقها یعنی  ه؟! مالحظهاست که مالحظه
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اهلل و سينّت تيوانيم بير محيور کتيابجا که میتا آن صددرصدکنند. ارر ما مسخر  می

این برخالف موج است ارر ما با موج برویم که در  ،دریابيم و دریابی بدهيم اهللرسول

خيواهيم بيود. در مييان تميام ایين « تنفيوا»ها خواهيم رفت، نابود خواهيم شد، باتالق

س اسيالم ، تميام صيدماتی کيه علييه نياموس مقيدصدماتی که عليه قرآن شریف است

لشييطان ل ًاهيا عبيادآن ؟ها هيم سياکت هسيتندهستند، آن« عِبادًا لنا»است کسانی که 

کننيد یيا کسانی که بر خالف حيق قييام می ها دوست خواهند بود باخواهند بود. این

 نسبت به از بين رفتن حق سکوت ندارند. 

کسانی که نرفتند امام حسين را نجات بدهند،  ند دسته بودند؟ یک دسته رفتنيد 

بر عليه امام حسين جن  کردند، زدند، کشتند. یا اصالً دیدند و ساکت بودند. کسانی 

ها هيا یزیيدیاین ،کننيدحسين را پار  پار  میکه دیدند و ساکت بودند که جسد امام 

و ميا  .ها کمتر استولو ذنب آن ،ها هستندها شمری هستند، یعنی جزء آنهستند، این

بينيم کيه جسيد قيرآن را پيار  پيار  شنویم و با  شم خود ميیداریم با رور خود می

زنند، ن حرف میی کسانی که به نام قرآنی، به نام کسانی که راج  به قرآ، حتکنندمی

از  امياکشيم خواهم عرض بکنم و خجالت میرویند. من نمیراج  به قرآن مطلب می

جليد تفسيير  دویسيت، سيصيدکند من روی قرآن کار کردم و عا میفالن شخص که اد

آمریکا است یا در اروپا است یا  ه نوشتم یا در آفریقا است یا در  صد هارنوشتم و 

روید: امام زمان ةاالرض  ه کسی است؟ میکنند: دابسؤال میدر استراليا است، از او 

 است. 

مين از خجاليت ميردم.  ،روز ر شته که یکی از برادران این را برای من عرض کيرد

! بعد از امام زمان که زند  است کنيم.زند  می 1«لَهُمْ أَْخرَجْنا»بگو:  احمقرفتم: به آن 

. دابيةً ،که نيسيت مدبّبةً ،رفتم برو لوت بخوانیعنی جنبانند .  رفت: دابةً نظر لوت، او

رویم یيا ارير نميی آنقدر مظلوم است یا به سراغ این قرآن این !نه مدبّبةً ،دابةً !حيوان

بينيم ريویيم. ميا ميیمزخيرف می ییهيابرویم با بند و بيل و  نيين حرف آنبه سراغ 

ريرند، بير خيالف آن نظير زدند، راز میکنند، لگد میدارند جسد قرآن را تکه تکه می

کننيد و سياکت باشييم؟ طيرف ها را مسيخر  میآورنيد. مسيلماندهند، بازی درمیمی

است ه خوب این قضيه است. این قضي اما  ه کسی یا  ه،آدمی نيست که من بگویم 

نند. روایاتی که زبر خالف کتاب و سنّت حرف می و که یا دنبال قرآن نرفتند یا رفتند
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 ،دابّيةً امام زميان. :روییتو می ،شودطالب زند  مید: علی بن ابیوینرجعلی است می

آوریم. ایين تفسيير بيه رأی بييرون ميی« اْليأَرْضِ مِينَ دَابَّيةً لَهُيمْ أَْخرَجْنا» !. نادانمدبّبةً

 1«.قَرَّْت ثُمَّ هَدَرَْت شِْقشِقَةٌ»این یعنی  ه؟  ،مفتضح از کسانی که لوت هم بلد نيستند

 پنجيا خيواهيم خواهم کيه مين را بميرانيی، خيير، ميا می، من از تو نمیپروردرارا

بيرای   يرا؟کنييم، ، کيار جایی کيه امکيان دارد بفهمييمسال بيشتر تا آن شصتسال، 

اهلل بر محور کتاب صددرصدبينيم کسانی که شمشير را از جلو ببندند و ما نمی اینکه

دا کنيم، معرفت پيدا کنيم، اخالق پيدا کار کنند. یک مقداری علم پي اهللرسولو سنّت 

تکه کردنيد، ميا در طيول قيرون را بفهميم. ارر بدن امام حسين را تکه يتکنيم، مسئول

هميين ه روزهيا بيدن قيرآن را بيه وسييل بلکيه ريریم، نيه فقي  یيک روز،عاشوراها می

 یصيارنها این کار را نکردند که ما کردیم. تکه کردند، یهودیهای احمق تکهمسلمان

ها پرسييتها نکردنيد، دیوپرسيتها نکردنيد، س نکردنيد، مشيرکين نکردنيد، خرپرسيت

ريویيم بليه، مطلبيی نيسيت! تکه کردند و ميا مینکردند که ما کردیم. بدن قرآن را تکه

 فهمد.فهمد، خدا میامام زمان می

خدا قرآن را بيرای  ،دا محفوظ استنزد خ 2«لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ ال ِّْكرَ نَزَّْلنَا نَحْنُ إِنَّا»

و امام زميان  ائمه؟! برای رفت؟ برای پيومبر رفته، بقيه هيچ خود رفته است. پس  را

فقي   3«لِلنَّياسِ بَييانٌ»هستند؟ ایين  ائمهفق  پيومبر و « النَّاسُ أَیُّهَا یا»این  ،رفته است

ایين  4«جَميعيًا إِلَييْكُمْ اللَّيهِ رَسُولُ يإِنِّ النَّاسُ أَیُّهَا یا»ما ناس نيستيم؟  ،ها استبرای آن

ایين فقي  در  ،رسالتی که برای جمي  ناس اسيت در طيول و عيرض تياریخ و جورافييا

. وقتيی کيه رفيتآن دنبيال بيه تر زمانی است که باشند؟ وقتيی نيسيتند کيه بایيد قيوی

ل صاحب خانه نيست و صاحب اصلی رسالت وجيود نيدارد کيه بيشيتر بایيد بيه دنبيا

، اصيل در قيرآن درصد استصده یافتتبلور در قرآن کریماو رفت و رسالت او  رسالت

 کریم است.

ارير کسيی کيه اما  ه بگویم؟ ممکن است بعضی بفرمایند تکرار است، پروردرارا، 

، فریاد نکند؟ صد مرتبه فریاد کند. بيه سير ميا آسيب دید  استسر او زدند و سر او  هب

                                                           

 .50ص  . نهج البالغة )للصبحی صالح(،1

 .9. حجر، آیه 2

 .138ران، آیه عم. آل3

 .158. اعراف، آیه 4
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به همه  يز ما زدند. طوری  ،زدند، به فهم ما زدند زدند، به قلب ما زدند، به  شم ما

قيرآن  !نيرو ،شيوندشد  است که باید نهی بکنند کسانی که به معارف قرآن نزدیک می

هيا، هيا خطير دارد، بيرای یهودیها خطر دارد، برای آلمانیخطر دارد. برای آمریکایی

کنيم کيه قيرآن در ی، برای مسلمين هم خطر دارد؟ ما در زمانی زندری مبرای نصاری

هييای درسييی مييا قييرآن خطيير دارد! منحييرف هيای مييا خطيير دارد! در ميييان کتابحوز 

 ما مسلمان هستيم؟!  !کندکند، رمرا  میمی

 

 لِمَيا نَياوَفِّْق وَ مِياْلعَظِي اْلقُيرْآنِ مَعَيارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 . «تَرْضَا ُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَا ُ وَ تُحِبُّهُ

 

  .«کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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