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 آلِهِ یعَلَ وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ اْلعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»
 .«نَیالطَّاهِرِ
مرّه  ی«لَنا عِبادًا»که قسمتی از همان  1«لَنا عِبادًا»که بعد از آن خداوند متعال  ]...[

اآلخره باشدند  و قسدمت دیگدر زمان وعدداین  اولی باشد و قسمت دیگر موجودین در

( عد ) ولدیّ امدرهدا باشدند کده در زمدان کنندگان بر حسب درجات و مراتب آنرجوع

 وَ بَندينَ وَ بِدََمْوالٍ أَمْددَدْناُُمْ وَ عَلَديِِْمْ اْلكَدرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»کنند  که بعد از رجوع می

ُْثَرَ جَعَْلناُُمْ َْتُمْ إِنْ وَ لََِْنفُسِكُمْ أَحْسَْنتُمْ أَحْسَْنتُمْ إِنْ  *نَفيرًا أَ  وَعْددُ جدا َ فَدِِاا فَلَِدا أَسدَ

 وَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا»  «وَعدُ مرّ ِ اآلخر »یعنی « اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جا َ فَِِاا»این یک.  2«اْلآخِرَ ِ

ی ای اقو«لَنا عِبادًا»این  3«تَْتبيرًا عَلَوْا ما يُتَبِّرُوالِ وَ مَرَّ ٍ أَوَّلَ دَخَلُوهُ َُما اْلمَسْجِدَ لِيَدْخُلُوا

تر و نيرومنددتر  از نردر عددد و عُددد بي دتر  بده معيّدت اشد اکثر اغنای در هر بُعد قوی

شددمول آن حتددرت  ری دده کدد  فسدداد ( و زیددر چددردم عدددل جِانعدد االمر )صدداحب

کَنند و تا دامنده قيامدت می اسرائيلی را که سرمن َ فساد  اسرائي  است و خواهد بود 

 مت عدل الِی استقرار خواهد داشت.حکو
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( مربوط است  ظاهرًا به نيمه شعبان منتِی )ع  ولیّ امرخصوصياتی که به ظِور 

گيری خواهد شد  البته دند روز قب  از آن باید بحث کنيم و روز نيمه شدعبان نتيجده

( از جِدات گونداگون داشدته ع االمر )گيری کلی راجع به قيام صاحبالصهکلی و خ

 باشيم.

شدمول دوم و آخدر جا دو بحث داریم: بحدث اول  قيدام افسدادی جِانچس ما این

معيدت دارندد کده مقدادیری هدم عدر  اسدرائي  با بنیاست با کسانی که  اسرائي بنی

شدمول را از بدين کردیم و بحث دوم عبارت است از قيام ایجابی که ایدن فسداد جِان

اسددت. در افسدداد  )عدد ( ولددیّ امددرو راجعددين در زمددان  ولددیّ امددرقيددام  بددرد  کددهمی

  مگدر نيسدتندهدا الزاویه هستند  دیگرانی با آنرأس اسرائي بنیشمول نخستين جِان

شدمول کسانی که همي ه مفسد هستند. از جمله کسانی که در قيام اول افسداد جِان

 یَجوج و مَجوج هستند.  نيستند  اسرائي بنیبا 

هدا در کد  قدرآن  ترین بحثاز م دک ث یَجوج و مَجوج خيلی م ک  است. بح

جریان یَجوج و مَجوج است. خيلی با دقت باید صحبت کرد. من به یداد دارم وقتدی 

کردیم و بعد هم در قم بحدث که راجع به این آیات در سوره کِف در نجف بحث می

ره کِدف نوشدته شدده اسدت  کردیم و بعد هم تنريم کردیم و بعد هم در تفسير سومی

کنم  بعدد روی آن فکدر کنديم. سدیاالتی آقایان مراجعه بفرمایيد  من هدم مراجعده مدی

درباره قيام یَجوجی و مدَجوجی اسدت کده آیدا ایدن یدَجوج و مدَجوج دسدته دومدی 

افساد کلدی  )ع ( ولیّ امرشمول خواهند کرد و بعد در رجعت هستند که افساد جِان

هدا بدا این اینکدهبدرد  یدا ها را از بين میآن ولیّ امرها است و جِان تنِا به دست آن

 اینکهدر افساد دوم معيت دارند. احتماالتی در کار است که نه به حساب  اسرائي بنی

شمول را در قرآن که افسادهای جِان است بر مبنای آیاتی بلکه دهيم ما احتمال می

کندد آیدات سدوره شمول کلی را بيدان مینکند. تنِا آیاتی که دو افساد جِاتبيين می

هم إسرا   أسرا  به حساب فعد  اسدت و  گویيمأسرا   هم أسرا  میسوره إسرا  بود یا 

   سوره إسرا  یا أسرا   که بحث کردیم.اسرائي بنیسوره  مفعول.إسرا  به حساب 

بيدا  اما آیا این یَجوج و مَجوج که بر حسب دو آیه از آیات مقدسات قرآن آیه ان

ها شمول خواهند داشت  آیا اینها هم افساد جِانو آیات مفصالت سوره کِف  این

هددا اصدد  هسددتند و اصدد  هسددتند  در افسدداد دوم. یددا این اسددرائي بنیفددرع هسددتند  

اسرائي  فرع هستند  یا هر دو با هم هستند  یا سه افسداد خواهدد بدود  دو افسداد بنی
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اسدت و افسداد دوم از یدَجوج و  اسدرائي بنی  از اول که مدرّتين اسدت در سدوره أسدرا

 مَجوج است 

 باشند  اسرائي بنیشاید یَجوج و مَجوج از بزرگان  -

این هم یک احتمال است. ولکن اصوالً آیا دو طائفه هستند که افسادگر هستند  -

یا یک طائفه در اص  هستند و در رأس هستند و بقيده در حاشديه هسدتند  در سدوره 

ُمْ أَهْلَْكناها قَرْیَةٍ عَلى حَرامٌ وَ»انبيا   این را یدک مقددار بحدث کدردیم.  1«یَرْجِعُونَ ال أَنَِّ

 أَهْلَْكناهدا قَرْیَدةٍ عَلدى حَدرامٌ وَ»هستند  2«مَحْتًا اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»که « أَهْلَْكناها قَرْیَةٍ»

ُمْ د  یعنی بایدد رجدوع کنندد  ولدی ها که رجوع نکننحرام است بر آن«. یَرْجِعُونَ ال أَنَِّ

َْجُوجُ فُتِحَْت إِاا حَتَّى»ده موقع   َْجُوجُ وَ یَ این را بدانيد. ببينيد رجوع گروهدی از  3«مَ

 مَدنْ»مفسدین فی االر  که رجوع بعدالموت است و در زمان رجعت کلی اسدت کده 

تدا « یَرْجِعُدونَ ال أَنَُِّدمْ»دده  « هاأَهْلَْكنا قَرْیَةٍ عَلى حَرامٌ وَ» است.« مَحْتًا اْلكُْفرَ مَحَضَ

َْجُوجُ فُتِحَْت إِاا حَتَّى»ده موقع   َْجُوجُ وَ یَ « یَْنسِلُونَ»  «یَْنسِلُونَ حَدَبٍ ُُ ِّ مِنْ هُمْ وَ مَ

اوالً  دو مرحلدده اسددت:« ینزلددون و یتکددافرونمددن کدد ب حدددبٍ »فقددن نيسددت. « ینزلددون»

شدوند و جِدان را چدر از هدا سدرازیر میفعات اینمرتفع است. از مرت« حَدَبٍ»  «حَدَبٍ»

کنند  مرتفعات هم فقن مرتفعدات اریدی نيسدت. مرتفعدات بدری و بحدری و فساد می

دده  4«فَدوْقِكُم مِدنْ عَداابًا»کنند. دده جوی است. از ک  مرتفعات به ب ریت هجوم می

 «. شِيَعًا یَْلبِسَكُمْ أَوْ» ده« أَرْجُلِكُم تَحْتِ مِنْ»

 أَوْ أَرْجُلِكُدمْ تَحْدتِ مِدنْ أَوْ فَدوْقِكُمْ مِدنْ عَداابًا عَلَديْكُمْ یَبْعَثَ أَنْ عَلى اْلقادِرُ هُوَ قُْ »

َْسَ بَعْتَكُمْ یُایقَ وَ شِيَعًا یَْلبِسَكُمْ هایی کده خداوندد از آسدمان عدااب« اْنرُدرْ بَعْدضٍ بَد

 عَداابًا» ندد.باران ککهایی که ب ر شرور از آسمان بمباران کند  موشبفرستد و عااب

 «.یَبْعَثَ»های شرور آسمانی را نگيرد قدر که خداوند جلوی بمبارانهمين« فَوْقِكُمْ مِنْ

 اینکده  همان انفجارات اریی اسدت. یدا است  زلزله است خصم« أَرْجُلِكُم تَحْتِ مِنْ»

يان شما حاصد  شدود  اختالفاتی را بر شما بپوشاند که تفرق در م« شِيَعًا یَْلبِسَكُمْ أَوْ»

هم از باال عااب  هم از زمين عااب  هم در بين خدود شدما عدااب اسدت. ایدن فسداد 
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َْجُوجُ فُتِحَْت إِاا حَتَّى»شمولی است که در مرحله دوم اقوی است. جِان َْجُوجُ وَ یَ  وَ مَ

لُونَ حَددَبٍ ُُد ِّ مِدنْ هُدمْ بدری   ی و بحدری  مرتفعداتاحدداب بدرّ« حَددَبٍ ُُد ِّ»  «یَْنسدِ

کنندد. مرتفعدات بدری کده اوج گيرند در دریا و هجدوم میمرتفعات دریایی که اوج می

کنندد. سداخته  دده خودسداخته و هجدوم میی  ده خدا  بر مرتفعات برّگيرند بر برّمی

کنند که در ایدن زمدين بده طدور کلدی مرتفعات جوی  در مرتفعات جوی  کارهایی می

 ایجاد فساد کنند.

آیات یَجوج و مَجوج داریم  در تفسير این سیاالت اسدت  امدا بده  ما سیاالتی در

کنيم  آقایدان روی آن فکدر تر و بي تر این سیاالت را مطرح میتر و مفص طور روشن

هدای ایدن و آن را کده در روایددات اسدت یدا در انردار اسدت یددا در بفرمایيدد. نده حر 

تحمي  کنيم  یعنی عوامد   خياالت است. طوری نباشد که ما ديزی را بر قرآن شریف

درونی ما و عوام  برونی ما مطلبی را تحميد  کندد  آن هدم در یدک دندين مویدوع 

نگویند: اآلن ب ر همه جای جِان را ک ف کرده اسدت.  بسيار بسيار مِمی که احيانًا

یَجوج و مَجوج کجا  این سد کجا  این یَجوج و مَجوج ارتباط به ما ندارند  ارتباط 

رند  تلویزیونی ندارند  تلفنی ندارند  اطالعات کتبی بين طدرفين نيسدت  رادیویی ندا

 ردمدرسدت کدرد و ایدن  ردمیالقرنين ود ندارد  فقن همان سدی را که اوتناسب وج

 وَ دََُّدا َ جَعَلَهُ رَبِّي وَعْدُ جا َ فَِِاا»طور است همين ردمکه بينِما بود  موجود بود  این 

 1«.احَقًّ رَبِّي وَعْدُ ُانَ

شدمول این آیات توجه کنيد. سوره مبارکه کِف در مرحله سوم آن  سدير جِانبه 

هدای اختصاصدی السدالم. ددون رحمتاوالقرنين )ع(  نبی بوده یا نده  بداز هدم عليه

که بوده اسدت  خدود ایدن جدای بحدث هر کسی   العالمين به اوالقرنين توجه کردرب

سدوره کِدف شدروع  83ریدان کده از آیده دارد. این بحث اصلی ما نيسدت. در آغداز ج

 عَلَديْكُمْ سَََْتلُوا قُْ  اْلقَرْنَيْنِ اِي عَنْ یَسْئَلُونَكَ وَ»ر تشود. بعد از جریان موسی و خمی

ُْرًا مِْنهُ ُْرًا»را  نه همه ديز  2«اِ ُْرًا»منتِا «. اِ که قرآن شدریف دارد امِدات مسدائ  « اِ

است  همه آن نه. قرآن کتاب تاریخ نيست و لاا  ای که راجع به اوالقرنين بودهممتازه

های تاریخی است. قرآن به عنوان اصالت  مطدالبی است  برش صبقَ. «القصص یقصب»

را در اصول معار   در فروع معار   در جریانات سلب و ایجابی که سازنده مکلدف 
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ای هدهدای تداریخی دارد. از برشبرش تَسيسدی است دارد و ملحق به ایدن جریاندات 

فقدن یدک سدوره  و بدان خداوند در قرآن آورده است  البته نه همه را.تاریخی نيکان 

ص است  بدرش اسدت. و ایدن بدرش است که همه آن قصه است  آن هم قصه نيست  قَ

دارای دو بُعد است: اوالً برش تاریخی ممتازهای سرگاشت گاشتگان  ده خيّر باشند  

گداه باشديم و آگاهانده ایمدان بيداوریم و سدابقه کند کده مدا آده شرّیر باشند  بيان می

جدا تکميد  گدردد  در این 1«  النَّجْددَیْنَ هَددَیْناهُ»ایمان را بدانيم و سابقه کفر را بدانيم. 

نَجد خير را در دورنمای تاریخ بر مبندای قدرآن بنگدریم و دور نمدای شدر را بنگدریم و 

به وسيله قرآن فرسدتاده اسدت  سبک و سنگين کنيم و بزرگترین خيری را که خداوند 

 ما درست در نرر بگيریم. این قص اول  قص یعنی برش. 

های تاریخی چيروی کنيم  قص چيدروی اسدت  از برشما قص دوم غير از این است  

هم برش است و هم چيروی است. برش برای چيروی  چيروی از برش. ما دو گونه چيروی 

الکبری ما دو گونه چيروی صالح داریدم. یکدی  داریم؛ در شریعت اخير الی یوم القيامة

ع یهای تَکيدی قرآن و دون شریعت قرآن کد  شدراچيروی صالح آخرین بر مبنای بيان

ها با زیاده است  و لداا قدرآن است و نبی قرآن ک  انبيا  است و وحی قرآن ک  وحی

کلفدين شریف  نه تنِا آنچه را که برای آخرین سخن اسدت  الدی یدوم القيامدة بدرای م

های انبيا  را در برابر مکابين و میمنين نيز بيان های تاریخبيان کرده است  بلکه برش

کده  هدا و معدار  قرآندیکه از بحث تبعيت اصلییک کرده است. ما دو تبعيت داریم: 

های تاریخی که قرآن شریف ای و فرعی که از برشتبعيت حاشيهتَسيسی است و یک 

 کند  حتی برای خود چيغمبران.برای ما بيان می  دارد های رس از جریانات دعوت

دنانکه رسلی صبر  3«أَهْوا َهُمْ تَتَّبِعْ ال وَ» 2 «الرُّسُ ِ مِنَ اْلعَْزمِ أُولُوا صَبَرَ َُما فَاْصبِرْ»

رسدلی مدورد تکدایب واقدع  اینکدهاما این کجا و آن کجا. کما   کردند  تو نيز صبر کن

شدوی. امدا هدر دده تو هم مورد تکایب واقع می 4«قَبْلِكَ مِنْ رُسُ ٌ ْتُُاِّبَ لَقَدْ وَ»شدند 

ها نور هدایتی که آن اینکهآورم. درا  برای ها آوردم  به سر تو بي تر میبال به سر آن

آوردند  سرجمع به اندازه نور هدایت آخری نيست. هر قددر بدر خدال  شدِوات و بدر 
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تر قيام شود  طبعًا شياطين جدن تر و مستدلنتر و مبرهتر و قویها وسيعخال  حر 

 خواهند کرد.  مصادمهو انس و مخالفين شریعت خداوند بي تر 

کندد. سده مرحلده و سده جا خداوند جریان اوالقرنين را کده کدالً بيدان نمیدر این

کند که ایدن قيدام نقطه درخ ان از تاریخ قيام اصالحی جِانی اوالقرنين را بيان می

نيست. یک قيام اصدالحی اسدت مانندد اوالقدرنين  « ناعِبادًا لَ» هد دو مرّاصالحی مانن

مانند داود  مانند سليمان که همه عدالم را نگرفدت. صدحيح بدود  ولدی همده عدالم را 

شدمول اسدت نگرفت. ولکن دو قيام اصالحی است که بعد از دو قيام اصالحی جِان

مربدوط « نداعِبدادًا لَ»و مدرتين  اسدرائي بنیکه مفص  عر  کردیم. که ایدن بده مدرتين 

 است. 

ُْدرًا مِْنهُ عَلَيْكُمْ سَََْتلُوا قُْ  اْلقَرْنَيْنِ اِي عَنْ یَسْئَلُونَكَ وَ»جا در این ََْتلُوا» ایدن« اِ « سدَ

دو بُعد دارد: یک بُعد آن در سوره کِف است و یک بُعد آن در سوره انبيا  که ارتباط 

دهد جریان یَجوج و مَجوج را به ارتباط مماس می است. در سوره انبيا  عدیددر آن 

کندد. اصد  را کند و ارتباط را بيدان نمیجا خود مطلب را بيان میرجعت  اما در این

ُْدرًا مِْنهُ عَلَيْكُمْ سَََْتلُوا قُْ  اْلقَرْنَيْنِ اِي عَنْ یَسْئَلُونَكَ وَ»کند. بيان می  لَدهُ مَكَّنَّدا إِنَّدا * اِ

العداده را در اختيدار او قدرار ک  اسدباب خارق« سَبَبًا  ٍشَيْ ُُ ِّ مِنْ آتَيْناهُ وَ اْلََرْ ِ فِي

اسباب سماوی است  اسباب اریدی اسدت  اسدباب « سَبَبًا  ٍشَيْ ُُ ِّ مِنْ»ندادیم  بلکه 

االریی است  اسباب سماوات که غيدب اسدت و مربدوط بده حدق االریی و تحتفوق

سمتی که غيدب اسدت  مربدوط بده حدق اسدت  و اسدباب است  اسباب اریيه هم آن ق

 االریی هم مربوط به حق است. تحت

يْ ُُد ِّ مِدنْ آتَيْنداهُ وَ اْلََرْ ِ فِي لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا»آن اسبابی که مربوط به حق است    ٍشدَ

بَبًا أَْتبَعَوَ »جا است. سه سبب در این« سَبَبًا  دنبدال کدرد سدببی از اسدباب غيدب را « سدَ

مْسِ مَْغرِبَ بَلَغَ إِاا حَتَّى» :نتيجه مْسِ مَْغدرِبَ»بده  1«ال دَّ رسديد  بده مغدرب اقصدی « ال دَّ

رسيد  به مغرب اقصی رفت  نه چياده  نه با مال سواری  بلکده سدرعت سدير بده قددری 

العدداده بددود  دددون سددبب هددم سددبب قددوی بددود و بدده قدددری زیدداد بددود کدده ایددن خارق

 کهخواهيم برسيم به مطلبی خواهيم تفصيلی بگویيم  میالعاده الِی است. نمیخارق

مْسِ مَْغدرِبَ بَلَغَ إِاا حَتَّى» .کنيمبحث می  وَجَددَ وَ حَمِئَدةٍ عَديْنٍ فدي تَْغدرُبُ وَجَددَها ال دَّ

  سبب دوم  ایدن سدبب دوم سدبب اول نيسدت. 89آیه « سَبَبًا أَْتبَعَ ثُمَّ»بعد « قَوْمًا عِْندَها
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  خير  در آن سببی که سير کرد بده طدر  مغدرب اقصدی «بَبَسَّال أَْتبَعَ مَّثُ»درا  نفرمود 

بَبًا أَْتبَدعَ ثُدمَّ»دانيم ديسدت. آن یک سدبب دیگدر بدود  نمدی سدبب دوم اسدت و البدا « سدَ

م درق اقصدی. ایدن مرحلده  1«ال َّمْسِ مَْطلِعَ بَلَغَ إِاا حَتَّى« »بَبَسَّال أَْتبَعَ ثُمَّ»فرمود: می

 دوم.

 ]سیال[ -

 رسيم. در سبب سوم است. جا نيست  حاال مینه نيست  این -

 ]سیال[ -

منتِا  مفسدین فدی االر  یدَجوج و مدَجوج یدک حسداب دارد  مفسددین فدی  -

گویيم این افساد فدی االر  یدَجوجی و لاا ما می االر  مرتين یک حساب دیگر. و

  اسدرائي بنیاد فی االر  در مرحله دوم افساست.  اسرائي بنیمَجوجی مرحله دوم 

کنيم  مگر شمولی چيدا نمیگردیم افساد جِانرجعت خواهد شد و در ک  قرآن ما می

تواند مستق  باشد  باید نسبت به یَجوج و مَجوج. و این افساد یَجوج و مَجوج نمی

باشد. دون فقن دو مرتبده اسدت  اسرائي بنیشمول اول یا دوم در یمن افساد جِان

 از مرتبه دوم رجعت خواهد شد.که بعد 

 ]سیال[ -

استمرار دارند تا رجعت. تا خود رجعدت ایدن طائفده یدَجوج و مدَجوج هدر دده  -

کردند  و این استمرار دارد تا زمان رجعت کده نين بودند افساد میاوالقرهستند زمان 

 کيالت است.دکداک و از بين بردن این سد و ت « دََُّا َ جَعَلَهُ رَبِّي»جا است که در آن

 در زمان یَجوج و مَجوج هم مفسد فی االر  بودند  -

بددوده اسددت  ن اسددرائي بنیشددمول ولکددن افسدداد  افسدداد مثدد  دو افسدداد جِان -

 افسادکی بوده است. 

 2«.اْلََرْ ِ فِي لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا»گوید: جا میاین -

که عر  کردیم دو انی بيدر آن تفصي   اینکهکنيم. برای جا معنا میرا آن ار  -

است  سدومی در « ناعِبادًا لَ»و دوم آن « ناعِبادًا لَ»شمول است که اول آن افساد جِان

بده طدور کلدی   بيایند« ناعِبادًا لَ»در افساد دوم بنا شد که  اینکهکار نيست. درا  برای 

                                                           

  .90، آیه همان. 1

  .84، آیه همان. 2



8 

 

درصد حکومدت اسدالمی باشدد و دیگدر و دیگر حکومت صد مسجداالقصی را بگيرند

 ده رسد در ک  ار  وجود نخواهد داشت. بعض ار   تا نه در مفسدی

 ک  ار  نيست. است « اْلََرْ ِ فِي» -

کنيم. مدن سدیاالت را عدر  به قرینه  ک  ار  به قرینه نيست  داریم بحث می -

سوم. این سدبب سدوم  سدبب اول نيسدت  « ًاسَبَب أَْتبَعَ ثُمَّ»کنم  آقایان فکر بفرمایيد. می

فرمود. چس این یک وسيله سومی بود که می« بَبَسَّال أَْتبَعَ مَّثُ»اگر دوم بود دوم نيست؛ 

دَّیْنِ بَديْنَ بَلَغَ إِاا حَتَّى»اده اریی کرد. العخارقبا این وسيله سوم یک سير  ایدن  1«السدَّ

نه م رق اقصی و نه مغرب اقصی است. دون دنيا از نرر بُعدین دو بُعد است؛ م درق 

جدا قصی. شمال و جنوب هم یمن م رق و مغرب است. چس در ایناقصی و مغرب ا

جا باید ميانه باشد. بين م رق اقصدی و مغدرب اقصدی. باید شرق اوسن باشد  در این

دَّیْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِاا حَتَّى*  سَبَبًا أَْتبَعَ ثُمَّ»کجا است  این را باید بحث کنيم.  سدیال « السدَّ

که قدومی « السَّدَّیْنِ بَيْنَ»کجا است  « السَّدَّیْنِ بَيْنَ»ا است  این کج« السَّدَّیْنِ»اول: این 

نزدیدک بده  2«قَدواْلً یَْفقَُِدونَ یَكدادُونَ ال قَوْمًا دُونِِِما مِنْ وَجَدَ»جا بودند که هم در آن

شدود بده او فِماندد. فِم ندارند. یک وقت کسی فِم نددارد  می اینکهفِم نيستند  نه 

گویدد: زندا نمی 3«الزِّندى تَْقرَبُدوا ال وَ»زدیک به فِم هدم نيسدت. مثد  یک وقت کسی ن

 نکن  نزدیک به زنا نرو. یعنی مقدمات زنا را انجام نده. 

یعنی من دون سددین. « قَوْمًا دُونِِِما مِنْ وَجَدَ السَّدَّیْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِاا حَتَّى»جا در این

های بلند اسدت کده سدد ربدانی است که یا کوهجا دو سد است و سد معلوم این تا این

شود  ده برسد به آن موقع. حاال ت نمیاست یا سد ساختند. سدسازی حاال به آن قوّ

السدین کجا است تا سیال اوّل: « السَّدَّیْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِاا حَتَّى»این را بحث خواهيم کرد. 

ندزد ایدن « قَوْمدًا دُونِِِمدا مِدنْ وَجَددَ»کنيم. السددین را بفِمديم  بعدد عدر  مدیما بين

 یَكدادُونَ ال»هدا ایدن بدود کده کردند که خصوصيات آنالسدین گروهی زندگی میبين

قدر ساده و نفِمند  آن اینکهاصالً نزدیک به فِميدن سخنی نيستند. نه « قَواْلً یَْفقَُِونَ

هدا آنفِمندد  ممکدن اسدت هديم نفِمندد  ولکدن بده شدعور کده هديم نمینفِم و بی

فِم هسدتند  ممکدن اسدت سواد هستند  ممکن است باسدواد ب دوند. بدیبفِمانند. بی
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اصالً نزدیدک نيسدتند کده حدر  را « قَواْلً یَْفقَُِونَ یَكادُونَ ال»ها بافِم ب وند. اما این

 بفِمند. 

سیال دوم: اگر دنانچده نزدیدک نيسدتند حرفدی را بفِمندد  دطدور بدا اوالقدرنين 

ها و آن اوالقرنين که م رق اقصدی و مغدرب اقصدی و آن صدحبت صحبت کردند  با

ها  دطور با اوالقدرنين صدحبت کردندد و جدواب ها و آن قدرتجریانات و آن سلطه

 یَكادُونَ  ال»فِمند و باالتر اگر نزدیک به فِم هم نيستند  دطور شنيدند  اگر هيم نمی

َْجُوجَ إِنَّ نَيْنِاْلقَرْ اَا یا قالُوا»  سوم  «قَواْلً یَْفقَُِونَ َْجُوجَ وَ یَ دُونَ مَد  1«اْلدََرْ ِ فِدي مُْفسدِ

کردند  قدرائن داریدم  از قدرائن کدام ار  است  مگر این قوم در ک  ار  زندگی می

َْجُوجَ إِنَّ»فِميم. آیات اسرا  است  از قرائن می َْجُوجَ وَ یَ یعنی « اْلََرْ ِ فِي مُْفسِدُونَ مَ

کنيم  مفسدد هسدتند. مدا از که ما در آن ار  زنددگی مدی یَجوج و مَجوج در اریی

توانيم زندگی کنيم. چس ایدن ار  کد  ار  نيسدت  ها کالفه هستيم و نمیدست آن

توانند بفِمندد  آیدا از خودشان را نمی« قَواْلً یَْفقَُِونَ یَكادُونَ ال»قومی که  اینکهبرای 

شدمول کدره ند و از افساد جِانشناسک  کره ار  خبر دارند  یَجوج ومَجوج را می

 اریی یَجوج ومَجوج خبر ندارند  این تناقض است.

  افدرادی کده «اْلقَدرْنَيْنِ اَا یدا قدالُوا»کنند که: روند درخواست میافراد مرلوم می -

 کنند.که درخواست نمی نافِم هستند

َْجُ إِنَّ اْلقَدرْنَيْنِ اَا یا قالُوا»طور است. دقت کنيد؛ همين - َْجُوجَ وَ وجَیَد دُونَ مَد  مُْفسدِ

ک  ار  است. به دالیلی؛ دالی  متصله و دالی  منفصله. دليد  متصد : « اْلََرْ ِ فِي

شعور هستند که نزدیک به فِم هدم قدر بیآن« قَواْلً یَْفقَُِونَ یَكادُونَ ال»این قومی که 

داریدم  از کد  ار  ها باال است  اآلن که با این وسایلی که ما قدر فِم آننيستند  آن

هدم نيسدتند  از کد   يددنها با کمال نافِمی خود که نزدیدک بده فِمخبر نداریم  این

ها در آن زندگی افساد یَجوج و مَجوج خبر دارند. چس این ار   اریی است که آن

َْجُوجَ إِنَّ» و کالفه شده بودند. کنندمی َْجُوجَ وَ یَ  «.اْلََرْ ِ فِي مُْفسِدُونَ مَ

اسدت  « أَجَّ  یَدئِ ُّ»گر: این یَجوج و مَجوج ديست  یدَجوج و مدَجوج از سیال دی

یاگوگ و مَجوج معرّب از    تَجي   برانگيختن  عربی است یا خير  یَجوج و«أَجَّ  یَئِ ُّ»

ها ديزهایی است که ما در تفسير اکدر کدردیم و بایدد روی آن فکدر این  است ماگوگ

َْجُوجَ إِنَّ»فِميم  کنيم. از لغت یَجوج و مدَجوج دده مدی َْجُوجَ وَ یَد دُونَ مَد  فِدي مُْفسدِ
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دَّیْنِ بَديْنَ» 1«سَدًّا بَيْنَُِمْ وَ بَيْنَنا تَجْعَ َ أَنْ عَلى خَرْجًا لَكَ نَجْعَ ُ فََِْ  اْلََرْ ِ دًّا السدَّ « سدَ

ن طر . آن طدر  مرتفدع یدَجوج و رفع آبی این طر   یک مرتفع آبی آسدین یک مت

آیندد هدا میهسدتند  آن« قَواْلً یَْفقَُِونَ یَكادُونَ ال»این طر  این قوم  مَجوج هستند و

شدود شدما سددی بدين ایدن سددین کنندد. میآیند افسداد میاین طر  و راه دارند  می

ها راهی برای تجاوز به این طدر  نداشدته باشدند و نتوانندد بده مدا ایجاد کنيد  که آن

 3«اْلحَدیددِ زُبَدرَ آتُدوني»جدا تدا برسديم این 2«خَيْدرٌ رَبِّدي فيدهِ مَكَّنِّي ما قالَ»تعدی کنند  

دَّیْنِ بَديْنَ»گویدد مدرتفعين. نمی 4«الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ ساوى إِاا حَتَّى»های آهن. براده   «السدَّ

  بين المرتفعين  یعنی «الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ»شود شود  باال میچایين می« السَّدَّیْنِ بَيْنَ»دون 

های آهنی بده هدم وصد  وک این مرتفع این طر  و نوک مرتفع آن طر  را با برادهن

 بَديْنَ سداوى إِاا حَتَّدى اْلحَدیددِ زُبَدرَ آتُدوني»جا ایجاد کرد. کرد که یک دیوار آهنی این

  «.جَعَلَهُ إِاا حَتَّى اْنفُخُوا قالَ الصَّدَفَيْنِ

 «.خَيْرٌ رَبِّي فيهِ مَكَّنِّي ما قالَ»این آیه را نخواندید:  -

خواهيم ببينديم دون ما فعالً سر سدین بحث داریم. می  آن را ما بحث نداشتيم -

سدین ديست  یَجوج و مَجوج ديست  اگر خود آن را بخواهيم بحث کنيم باید یک 

 آتُدوني قدالَ ندارًا جَعَلَدهُ إِاا حَتَّدى اْنفُخُوا قالَ»هفته بحث کنيم و اآلن بحث ما نيست. 

های آهدن های آهن و قير با موادی که برادهیعنی برادهریزند. قير می 5«قِْطرًا عَلَيْهِ ْفرِْغأُ

کند  که این سد حجری نيست که بگویيدد دیدوار ددين اسدت. اوالً دیدوار را منتم می

ها کيلومتر طول دارد  ربطی به این ندارد که بعتی 1500دين سد آهنين نيست  ثانيًا 

 که این سد اوالقرنين دیوار دين است.کنند خيال می

 ]سیال[ -

 ها احتماالت است.همه این -
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