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

 .«الطَّاهِرِینَ  آلِهِ

 

ين و مخاطبين کلفطور که مدر کل ابعاد دارای درجاتی است. همان يهمعارف قرآن

هاای یک زماان و چاه در زمانبه قرآن شریف دارای درجات و مراتبی هستند چه در 

ان از نظار فمام کلفگونه نبود که تمام م. در زمانی که قرآن شریف نازل شد اینمتتابع

، یکسان باشند. این از نظر عرضی و از نظار طاولی يتو فاعل يت، قابلدقتو ادراک و 

هاای بااب بودناد، در ا ار يتو قابل هاايتکسانی که دارای استعدادها و فاعل هم همان

ها بيشاتر، عقال انساان های علم وعقل، باز شدن چشم ترقیعلم،  ترقی ،گذشت زمان

ی معارف و علوم زیادتری را دارند. چه درجات عرضی در زمان نزول قرآن قابليت ترق

هاا زیاار شوشاات آیااات س و چااه درجااات طااولی در ا ار گذشاات زمااان، تمااام اینقادم

ی صحبت کارد  خاصين کلفبا م گونه نيست که قرآن شریفسات قرآن است. اینقدم

 باشد.

ين از آغاز نزول قرآن إلی یوم القيامة الکبری در هر عاالمی از عاوالم و کلفتمام م

ها مورد خطابات و توجيمات قارآن شاریف هساتند. این ،ای از کرات باشنددر هر کر 

قرآن شریف که دارای درجات و مراتب و مراحل معرفتی است؛ یک بُعدی از ابعاد آن 

ه بلکه بر حسب درجات بابتر از درج ،همگانی است و ابعاد دیگر آن همگانی نيست

 دریافت ربانی بودن آیات قرآن است. ه نخستين زمينه نخستين است که این درج
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مثالً عصای موسی )ع( که به امر المی القاء شد و اژدها شد، فمم انقالب عصا به 

 ،ز نظار علمای قاوی و نيرومناد هساتنداژدها برای همگان یکسان نيست. کسانی که ا

بر جریان بصری، جریان علمی و بصيرتی هم دارند. جریان بصری آن همگانی ه اضاف

جاان اسات بيند که عصا یک چوب خشک بیبيند، میاست. هر کس چشم دارد و می

اولای ه در مرحلا ،که جان نباتی هم ندارد، با القای موسی )ع( که موسی هام ترسايد

 شد. 2«مُبينٌ  ُعْبانٌ»در برابر فرعون و فرعونيان  شد، بعد 1« حَيَّةٌ تَسْعىفَإِذا هِيَ»

یکساان  ،کسانی که دارای بصر و ادراک ظاهری بصری هستنده از نظر بصری هم

ه مرحلا ،ف هساتندنگرناد و مکلام دارند و با چشم میشود کسانی که چشاست. نمی

نمایانگر انقالب عصا باه اژدهاا اسات.  ی این اعجاز را دریافت نکنند که ظمور واوب

های بعدی و هنگامدر مراتب دیگری دارد که هم همان هنگام امکان داشت و هم  اما

ای هام مطلاب اضاافه امکاان دارد کناد،می ترقیعقل و علم بشر که های بعدی زمان

 بفممد. 

ه رحلاامروز علم این مطلب را  ابت کرد  است که تمام عناصر گوناگون عالم به م

کند. فعالً جریان نخستين که بشر کشف کارد  اسات اتام اسات، بعاد قبلی برگشت می

، بلکاه باه طریا  يهل و فرضانصر است و... علم نه به طریا  تخيامولکول است، بعد ع

عمل و دریافت خارجی حقيقی ا بات کرد  است که مثالً این انگشتری که در دسات 

ارد. همان اجزایی که فيل از نظر جسامانی شما است، همان اجزایی را دارد که فيل د

 دارد. زیلودارد، همان اجزا را این 

ها است و زیااد  ها و شروتونفرق این عناصر با یکدیگر در ا ر قرب و بُعد الکترون

هاا و عنصارها ها و مولکولها است و اختالف ترکيب اتمها و شروتونو کمی الکترون

است و بسيار روشن اسات. در زماانی کاه عصاای کرد    ابتاست. این مطلب را علم 

شد، کسانی کاه  «مُبينٌ  ُعْبانٌ»شد یا « حَيَّةٌ تَسْعى»موسی )ع( به القای موسی برگشت 

کااه بعاادی را ه مرحلاا ،دریافاات کننااد صددرصاادبودنااد و بایااد اعجاااز ایاان جریااان را 

بار  مکاان دارد،ميم که از نظار علام هام افمبعدی را میه اآلن مرحل امافمميدند. نمی

محاال را درسات کناد، خداوند کردند معجز  این نيست که خالف آنچه برخی گمان 

شود. ما دو نوع محاال داریام؛ یاک محاال ذاتای داریام و یاک محال که درست نمی
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سومی از محال داریم که نه ذاتًا محال است و ناه در ه محال در حکمت داریم. مرحل

تواناد آن را انجاام بدهاد، نمی ،ما کوتا  است حکمت محال است، بلکه علم و قدرت

 این سه مرحله.

وم اسات قی در غير بُعد اعجاز است. محال ذاتی که معلچمارم امکان تحقه مرحل

شود، این شیء مطل  است و لفظ شیء هم به آن اطالق نمیذاتًا محال است، اصالً ب

سانی صدها سر قارار شد خداوند متعال برای هر انمی ،معلوم است. محال در حکمت

در حکمات محاال  امااسار شاود. ، انسان هزارشا شاود، صدبدهد، هزارها شا قرار بدهد

 دوم است.ه است. این مرحل

کند. این عصاا کاه سوم کارهایی است که خداوند هميشه کرد  است و میه مرحل

سامی شد و بعدًا در آن اعجاز بسيار روشان ر« حَيَّةٌ تَسْعى»اولی ه در مرحل و برگشت

تواند ایان مطلاب را بفمماد کاه شد، علم می «مُبينٌ  ُعْبانٌ» در برابر فرعون و فرعونيان

مباين  احياناًا در  عباان یاهو  انو ياههمان ماواد اول ،تمام اجزایی که در این عصا بود

 جا دو جمت است:است. در این

تر کعصا از  عباان مباين کوچا ،این عصا که برگشت و  عبان مبين شد اولجمت 

به این عصا بشود تا از نظار جسام چناد اضافاتی از مواد خارجی باید است. بنابراین 

 برابر شود و از نظر جسم  عبان مبين شود. 

همان اجزای اتمی و اجزای مولکولی که در عصا است، همان هام در  :مطلب دوم

تعدادهای   عبان مبين است. منتما تبدیل کردن عصای با این اجزا با آن فواصل، با آن

ی دارد. اگر این ترکياب خاصاین عصا یک ترکيب  ،هااتمی و مولکولی و با آن ترکيب

  به اناداز« حَيَّةٌ تَسْعى» آن بيّن است،« حَيَّةٌ تَسْعى»بخواهد با بودن خود این مواد که 

« حَيَّةٌ تَسْعى»خودش   کنيم. این عصا که به اندازمیجا بحث حاب در این ،عصا است

عى»از نظار جسامی در  ،تمام اجزایی که در عصاا اسات شد، اسات و تماام « حَيَّاةٌ تَساْ

است در عصا است. روح مطلب دیگری است، روی جسم « حَيَّةٌ تَسْعى»اجزایی که در 

 کنيم. بحث می

شد، بعد خداوند در آن روح « حَيَّةٌ تَسْعى»جسم عصا که انقالب شيدا کرد و جسم 

ت. هر دو جسم از نظر چمر  فرق دارند، از نظر شکل فارق دميد، آن مطلب دیگری اس

دارند، از نظر ظاهر حالت مادّی فرق دارند، آن چوب است، این گوشات اسات، جسام 

 کنيم. آن را عرض می
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 ،ولکن علم این مطلب را  ابت کرد  است که تمام اجزایی کاه در ایان عصاا اسات

اگار عصاا بخواهاد باا ایان است کاه  فرق ایناست. فرق در چيست؟ « حَيَّةٌ تَسْعى»در 

هاا و و با این وضع خاص از نظر تعداد اتم يتترکيب اتمی خاص از نظر کيفيت و کمّ

ها و فواصل باين ها و فواصل بين مولکولها و از نظر کيفيت فواصل بين اتممولکول

زارها امکان دارد این عصا بماند بعد از ه اماتبدیل شود، اعجاز است،  آنًااگر  ،عناصر

جساام عصااا بااا مراحاال  ،هااا سااال در ا اار توافقاااتیسااال، صاادها هاازار سااال، ميليون

 شود.« حَيَّةٌ تَسْعى»جسمِ گذاری و بزرگ شدن و... تخم

العالمين بار النظيری که هيچ کسی جز ربدرنوردیدن زمان و با سرعت منقطع اما

کان  آناًانطفاه  نطفاه، نطفاه اسات، ایان اینکاهبه سرعت کامل مثال  ،آن قدرت ندارد

. همين نطفه است که انسان شد  است منتما تواند را  برودمیشود و میانسان فيکون 

 با طی مراحلی. 

این نطفه که با طی مراحل انسان شد  است، باا تیيّار اجازاء، باا تیيّار فواصال، باا 

سااله شاد   بيساتسال طول کشيد  تا انسان  بيستفرض کنيد  ،اجزای مالئمهه اضاف

  باه ایان نطفاه تعلا ياهاین مطلب از نظر علمی  ابت است کاه اگار قادرت ربان ،است

همين کار را کرد. آدم  اوله خداوند با آدم شود. چنانکنًا این نطفه انسان میآ ،بگيرد

 :اضافه شدخاک از خاک درست شد، آنًا دو چيز بر  اول

 خاک از نظر بدن، بدن انسانی شد  این اینکه -1

  1.«رُوحي مِنْ فيهِ نَفَْختُ» -2

ذوالقرنين ه مات را برای قضيقداست. این م شتفاصيل دیگر مربوط به جای خود

 کنيم.سد و یأجوج و مأجوج بحث میو برای ردم و 

ين یاک کلفمهمه برای همگان و « حَيَّةٌ تَسْعى»و بنابراین این اعجاز انقالب عصا 

ر امکان علمی آن تعقل و تفکبعدی دارد که با علم و عقل و ه بروزی دارد، یک مرحل

عصاا  اینکاهکند. امکان خارجی که معلوم است. دليل بر امکاان خاارجی را  ابت می

ایان مطلاب را  بار -را  علمای اینکاهناه -امکان علمی  امااژدها شود وقوع آن است، 

هاا و عناصار تشاابه هاا و مولکولکند که امکاان دارد، چاون اجازای اتمعلم  ابت می

ها از نظر فيزیکی و از ها و اختالف حجمختالف اشکال و اختالف وضعدارند فقط ا

نظر هندسی بر حسب اختالف کمّ اجزا است، بر حساب اخاتالف کياف ترکياب اجازا 
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اگار یاک قادرت واصال اسات. یکای از علماا نوشاته اسات: است، بر حسب اختالف ف

  ماين باه انادازز  زماين را فشاار بدهاد، کار  شود و کر توجهزمين م  بنمایتی به کر

 شود. گالبی می

ای فشار دهند، العاد اگر یک انسانی را تحت یک قدرت خارق :دیگری گفته است

فواصل زیاد است.  یعنیبا ميکروسکوپ مشکل است.  اوشود که دیدن قدر ریز میآن

ها است؛ الکترون گردند  است و سيار است و ها و شروتوننه تنما فواصل بين الکترون

  کاره باين الکتارون و شروتاون د  برابار فاصاله ن در داخل و محور است. فاصالشروتو

ای که بين زمين و خورشيد است چندها هازار کيلاومتر زمين تا خورشيد است. فاصله

 هزار برابر است.  شنجا است، فاصله بين هر الکترون و شروتون 

 ،اسات برطارف کنناد ای که انسان تا حاب فممياد هزار برابر فاصله شنجا اگر این 

این چه خواهد شد؟ خود الکترون هم جسم است، خود شروتون هم جسم است، خاود 

طور اصوبً ماد  این ،همچنين هم الکترون هم در وجودش فواصل دارد، خود شروتون

 ای که اجوف نباشد اصالً امکان ندارد.  منمای فاصله ممکن نيست. مادّ  است، مادّ

توخالی نيست، شس یعنی صمد  1«الصَّمَدُ اللَّهُ»فمميم مد میاز مطالبی که ما از ص

ست. چون جسم توخالی است. جسم از نظر بُعد فيزیکی و از نظر بُعد هندسی نيجسم 

را نفممايم، گرچاه نتاوانيم اجازا را بيشاتر باه هام  آنگرچه ماا داخال  ،توخالی است

ه ماقدولايکن م ،نمخاواهيم ایان بحاث را تفصايل کامربوط کنيم و متصل کنيم. نمی

 که در جای خودش گذشته است. استآن هم بحثی خود  وجریان است 

یک بُعد تفمم همگانی است، یاک  :اژدها شدن این عصا از نظر تفمم دو بُعد دارد

طور است، قارآن ای و اختراعی است. قرآن اینعقلی و علمی و تجربه ،بُعد تفمم بابتر

ی از معرفات نيسات. هار قادر خاصاه رشات شریف برای یک زمان و یک زماين و یاک

ر و فمام بشار قل بشر، قدرت بشر، حکمت بشار، تادباگر علم بشر، ع ،معرفت باب برود

باز قرآن اماام اسات. خداوناد باه حاد فمام آن  ،فرض کنيد تمام عالم هستی را بگيرد

رتجاع ها اآنبه قرآن نازل نکرد  است و الّا ما باید  ،کسانی که زمان نزول قرآن بودند

 کنيم.

فممياد نگریسات، میموسای می  شادطور که هر کسی به عصاای اژدهاهمان]...[ 

طور هام هار کسای زباان قارآن را بفمماد یاا هماان -بيشتر لزومی ندارد–ربانی است 
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چطاور؟ حتماًا بایاد تماام  ياهرباانی اسات. بق اینبفممد  ،دنترجمه کن برای او درست

بتر است. حتمًا بایاد تماام متشاابمات را دریافات باه نکات ریز قرآن را بفممد؟ مرحل

تشاابه علمای  1«منالازّ رهایفساّ  متشاابماتٌ آیااتٌ للقرآن إنّ»بابتر است. ه کند؟ مرحل

است. گا  تشابه عقلی و فممی است، تشابه مدلولی اسات و گاا  تشاابه علمای اسات. 

تواناد متار میر انساان، عقال انساان، فکار انساان جلاو رود بطور که هر قدر تدبهمان

طور ترقی علام و ابعاد دریافت کند، همان معارف قرآن را در کل ابعاد و در بعضی از

 تواند به انسان کمک کند.ی علوم تجریبی است که بمتر و خوب میترق

دوم را ه ماقدجاا دارد. مدر جریان یأجوج و مأجوج قرآن شاریف گزارشای در این

ی اسارائيل بار حساب آیاات اوبين بنیالمينم. در ارتباط باين افساادین عاکعرض می

اسرائيل و همچنين مرّتين افسادین یأجوج و مأجوج که این را نگفته بنیه مبارک  سور

کننااد و دو مرتبااه نيااز یااأجوج و شاامول میاساارائيل افساااد جمانبااودم. دو مرتبااه بنی

آن دو و کنند. آیا این دو افساد در هام ادغاام اسات یاا شمول میمأجوج افساد جمان

 فمميم.ما از خود آیات می ؟این دو چمار است؟ وضع چگونه است

فمميم. از آیاات مای ،کنيممای دقاتکنيم و مطالبی است که ما بالفعل بحاث مای

فمميم یا باید صبر کنيم که فمميم یا مقداری میولکن بعضی مطالب است که یا نمی

ر کارد، ایان مقارردمای بار آن فممندگان بفممند. سد یأجوج و مأجوج که ذوالقارنين 

اسات کاه در شارق اوساط  الحدیادبابترکی است که ساد  یکجا است؟ آیا دمير گاشو

اسات کاه آن هام دروغ  الحدیادباباست؟ یا دیوار چين است که دروغ است؟ یا ساد 

رین نفمميدنااد. نفممياادیم. بسااياری از مفسااهااا اساات؟ هنااوز اساات، کاادام یااک از این

بحااث نکردنااد،  اینکااهایاان آیااات بحااث کردنااد یااا باادتر  بسااياری از کسااانی کااه روی

 نفمميدند. 

تر اسات. یاأجوج و ماأجوج چاه یا فرض کنياد یاأجوج و ماأجوج مقاداری مشاکل

با همز  است که تأجيج نيران است؟ « أجَّ، یَئِجُّ»کسانی هستند؟ آیا یأجوج و مأجوج از 

ی هساتند کاه در ایان دو ازنناد، دو مرحلاهکسانی که نار افساد را در جمان شعله می

ه اسرائيل ادغام است و با ایان دو مرحلاشمول بنیافساد جمانه مرحله بين دو مرحل

اسرائيل، یأجوج و ماأجوج هام هساتند، مطلاب ایان اسات؟ یاا شمول بنیافساد جمان

یأجوج و مأجوج، گوگ و مااگوگ هساتند یاا یااگوگ و مااگوگ هساتند، یاا گاوگ و 
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م، اگار یانی و یاا تعبيارات دیگار. فارض کنياد ماا نفمميادمنگوگ هستند، تعبيرات عبر

توانستيم بفمميم بسم اهلل، اگر نتوانستيم نقصاان در دبلات قرآنای نيسات، چاون بناا 

 است. اولفرماید در یک زمان فمميد  شود. آن بُعد میقرآن شریف نيست که آنچه را 

حکاامی احکاام اسات. جمات ا: یک جمات، جماتِ دارای دو جمت است اولبُعد 

قرآن آیات محکمات بيّنات است و در آن اجمال نيست، تشابه نيست. از خاود آیاات 

 اْلعَمَالِ اْلوَاجِابُ اْلمُحْكَامُ»فمميم و از کل روایاتی که در باب متشابمات است کاه می

باید  کلفمالعلم که وجوب عقيدتی است، عقایدی که واجب« واجب العلم به»یا  1«بِهِ

از قارآن دریافات  ،داشته باشاد، اگار زباان قارآن را بداناد و بفممادآغازین ه در مرحل

 کند.می

نخساتين کاه یاک ه بعاد از ایان دو مرحلا اماا ،احکامی اساته مرحل ،دومه مرحل

آن هم نخستين است و هام تاا آخارین اسات کاه مراحال خاود احکاام اسات. ه مرحل

 واجب است، حرام است و...

، مطالب معرفتی، مطالب عقيدتی که باا از مطالب علمی است دیگر عبارته مرحل

ولکن باا  -فممدر بيشتر باشد انسان بيشتر میهر چه تدب-فمم لیت قرآن و البته تدبر 

نکند، اگر ابوجمل بشنود، اگر ابولمب بشانود، اگار عنااد  تدبراگر  حتی فمم لیت قرآن

خاورد اولای و بره نداشته باشاد، تنماا باا شانيدن لیات قارآن و آیاات قارآن در مرحلا

است و از طرف شروردگار عالم صاادر  يهفممد که این آیات رباننخستين و آغازین می

 شد  است.

عقال و  ترقای، کسانی که در همان زمان هستند یا ناه، تدبرمطالب بعدی یا با  اما

کند. ظلماتی در کاار اسات تقصاير اختراعات و اکتشافات کمک می ترقیعلم و  ترقی

سات شيادا هشاود و آنچاه ن انداختيم، این ظلمات برطارف میاگر نورافک اماما است، 

اولی ه خواهيم مرحلمی اولجا ما برای ما شيدا نيست. در این اما ،شود. وجود داردمی

ين مطالبی را بحاث ین عالمياولی ما از آیات افسادین و علوّه را بحث کنيم. در مرحل

کردناد ج که در زمين افساد مییأجوج و مأجوه کردیم و فمميدیم. سؤال: آیا این قضي

شود تر میبعد وسيع ،شودها گرفته شد، بعد جلوی افساد باز میو بعد جلوی افساد آن

 کنيم. بعد تطبي  می ،کنمفمميم؟ این چمار مرحله را عرض میچه می
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کسانی به نام یأجوج و مأجوج بودند و ششت دو کو  مرتفع بودند که  :اولیه مرحل

کردناد. افسااد طبعاًا کلّای و آمدند و افسااد مید، بعد از این وسط میوسط آن باز بو

 اولی است.ه جمانی نبود  است. این مرحل

جاا حضاور فمميم، این است که ذوالقرنينی در آنکه به طور بيّن می :دومه مرحل

جاا بودناد و از ذوالقارنين در آن 1«قَوْمًا ب یَكاادُونَ یَْفقَمُاونَ قَاوْبً»یافت و مردمی که 

دوم ه این دو کو  را ببندد تا یأجوج و مأجوج نيایند. ایان مرحلا بين تقاضا کردند که

 است.

ه فمميم. مرحلسوم و چمارم را از آیات کمف و از آیات انبياء به خوبی میه مرحل

سارائيل در ااسارائيل انطبااق دارد. بنیين بنیو چمارم با مارّتين افساادین عاالميسوم 

 ،شامول دارناددو افسااد جمانفقط ها آن اما ،طول تاریخ منحوس خود مفسد هستند

هاا مفساد آن و هر جا هستند، کذلک یأجوج و مأجوج هر که هستند و هر چه هستند

شامول نخساتين افسااد شمول دارناد. افسااد جمانافساد جمانه دو مرحل اماهستند، 

شامول ها فرع هستند و افساد جماناصل هستند، اینها اسرائيل است که آناوّلی بنی

هاا ها اصال هساتند و ایناسرائيل است که آنشمول بنیدوم افساد جمانه دوم مرحل

 فرع هستند. 

فمميم. ما این دو مرحله را از انضامام آیاات انبيااء و آیاات کماف باه خاوبی مای

لی باید مکارر فکار کنايم تاا . ما مکرر آیات را خواندیم، و97تا  95انبياء. آیات   سور

 از رجوع« أَنَّمُمْ ب یَرْجِعُونَ قَرْیَةٍ أَهْلَْكناها وَ حَرامٌ عَلى» مطالب جدیدی استفاد  کنيم.

قَرْیَاةٍ أَهْلَْكناهاا أَنَّمُامْ ب یَرْجِعُاونَ    وَ حَرامٌ عَلى»نکردن محروم هستند. تا چه موقع؟ 

شس یاأجوج و ماأجوج « ْأجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَْنسِلُونَحَتَّى إِذا فُتِحَْت یَْأجُوجُ وَ مَ

 کمف.   طب  آیات سور ،مسدود شد  بودند

دُونَ فِاي اْلاأَرْضِ»کمف   طب  آیات سور در آن زماين  2«إِنَّ یَْأجُوجَ وَ مَْأجُوجَ مُْفساِ

درسات جا معايّن کارد، در این کردند. جناب ذوالقرنين سدی و ردمیخاص افساد می

قَرْیَاةٍ »آغاازین امکاان رجاوع ه فرمایاد: مرحلاها گرفته شاد. آیاه میجلوی آن کرد که

حَتَّاى إِذا »اسات، چاه موقاع اسات؟  3«مَحْضاًا اْلكُْفارَ مَحَضَ مَنْ»که رجعت « أَهْلَْكناها
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هماان اسات کاه خداوناد در « فُتِحَْت»چيست؟ آیا « فُتِحَْت»؛ «فُتِحَْت یَْأجُوجُ وَ مَْأجُوجُ

وَ تَرَْكناا    حَقًّاا رَبِّاي وَعْادُ كاانَ وَ دَكَّاءَ جَعَلَهُ رَبِّي وَعْدُ جاءَ فَإِذا»کمف فرمود:   سور

کنيم ر مای؟ تصاو1«بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنااهُمْ جَمْعاًا بَعْضَمُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ في

ورِ»فرماود: کمف   طور نيست. چرا؟ در سورطور است، خير، ایناین « وَ نُفِاخَ فِاي الصاُّ

اقتراب نيست. نفخ فی الصور بعد از آن است که خداوند این سد یأجوج و ماأجوج را 

وَ نُفِاخَ » چاه زماانی اسات؟نابود کرد، منفجر کرد، این سد منفجر شد. انفجار این سد 

انفجاار  اولشاس است، نه در هماان زماان.  «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ»، بعد از آن «فِي الصُّورِ

 «. وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعًا»این سد است، بعد 

نيسات، نزدیاک اسات. ولای  2«وَ اْقتَرَبَ»، «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعًا»این 

انبيااء فرماود:   در ساور ولکان آیاد.نمی« اْقتَارَبَ»ای است که از لفاظ نزدیک به گونه

لُونَ   وَ اْقتَارَ حَتَّى» بَ اْلوَعْادُ إِذا فُتِحَْت یَْأجُوجُ وَ مَْأجُوجُ وَ هُامْ مِانْ كُالِّ حَادَبٍ یَْنساِ

 است. « نُفِخَ»قبل از « وَ اْقتَرَبَ اْلوَعْدُ اْلحَ ُّ»نيست. « نُفِخَ فِي الصُّورِ»این « اْلحَ ُّ

مان أشاراط » 3،«اللّاه رساول بعثة الساعة أشراط من»اشراط ساعت چند چيز است. 

اسارائيل افسااد دومای بنی« من أشراط الساعة»اسرائيل است، افساد اوّلی بنی« الساعة

و مان أشاراط »اسات.  افساد جمانی یاأجوج و ماأجوج اول «من أشراط الساعة»است، 

ظماور ولایّ « و من أشراط الساعة». ساعت هستند از اشراطدومی است، همه « الساعة

 است.  )عج(امر 

کنم، بعاد فرماایت آقایاان را ا من بار مبناای آیاات ترتياب دادم عارض مایآنچه ر

کناد، اسات، لفاظ فارق میدو مرحلاه کنم. نسبت به سد یأجوج و ماأجوج استماع می

 یَرْجِعُاونَ ب أَنَّمُامْ أَهْلَْكناها قَرْیَةٍ عَلى حَرامٌ وَ» :اولیه کند. مرحلقرائن آن هم فرق می

یأجوج و مأجوج ششت ایان ساد آهنای هساتند.  «مَْأجُوجُ وَ یَْأجُوجُ فُتِحَْت إِذا حَتَّى  

فعال نسابت باه چاه چيازی « فُتِحَاْت» «یَاْأجُوجُ فُتِحَْت»بشکند؟ نه، یعنی سد « فُتِحَْت»

یعنای « یَْنسِلُونَ حَدَبٍ كُلِّ مِنْ هُمْ وَ»است؟ و این فتح یأجوج و مأجوج چگونه است؟ 

يست. این سد کاه خاودش حادب ارضای اسات، ماانع ها مانع نيست، سد مانع نحدب

 حَادَبٍ كُالِّ مِانْ هُامْ وَ» روناد. شاس ایانروند، با طياار  مینيست. یعنی بابی سد می
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د که این سد را سوراخ کنناد و باه جلاو بروناد و لزومی ندار، «ینزلون»یعنی  «یَْنسِلُونَ

تخریاب نشاد ، بار  لزومی ندارد که این سد تخریب شود؛ خير، سد سوراخ نشاد ، ساد

یعنای خاود « دَكَّااءَ جَعَلَهُ» ،خواهددکاء نمی« دَكَّاءَ جَعَلَهُ»شریفه که فرمود: ه حسب آی

یعنای « حَادَبٍ كُالِّ مِانْ»جا شود که در این تخریباگر سد  ،شود. نخيرمی تخریبسد 

روناد، دیگار چه؟ سد خودش حدب است. شس اگر سد از بين برود خوب از زماين می

داریام کاه جریاان ساد دو مرحلاه   دتعادجا قرائن مخواهد. شس ما در ایننمیحدب 

 البته.  اخيره مرحلاست، 

ساوم ه ای که ذوالقرنين آمد سدی نبود، ذوالقرنين سد درست کرد. ما مرحلمرحله

 مِانْ هُامْ وَ» امااست که سد موجود است، این سوم ه کنيم. مرحلو چمارم را بحث می

کنناد. هار کاه هساتند و از هار یأجوج و ماأجوج قادرت شيادا می«. سِلُونَیَْن حَدَبٍ كُلِّ

لُونَ»ی، بلندی بحری، هايچ بلنادی ماانع ، بلندی برّجوّیبلندی، بلندی  هاا و آن« یَْنساِ

توانناد از هار کنناد کاه میهاا باه قادری قادرت شيادا میآن ها نخواهد شاد.افساد آن

گاذر کنناد و افسااد  ،درست شاد  اسات که مرتفعی از مرتفعات ظاهری و غير ظاهری

 اولی است. ه کنند شس سد مانع نيست. این مرحل

« هذا رَحْمَاةٌ مِانْ رَبِّاي فَاإِذا جااءَ وَعْادُ رَبِّاي»کمف است.   دوم در سوره مرحل اما

این وعاد « جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا»گوید. دوم را میه جناب ذوالقرنين مرحل

ه اسرائيل است و مرحلاشمول بنیافساد جمانيه  انه الدنيا است که مرحلر در یوماخي

« بَعْاضٍ وَ تَرَْكنا بَعْضَمُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُاوجُ فاي»انفجار و افساد یأجوج و مأجوج است يه  ان

وَ نُفِاخَ فِاي »شاود شامول میزنناد و ایجااد افسااد جمانتمام مردمان با هام ماوج می

 «.وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعًا»جا عبارت روی حساب است. ینا« الصُّورِ

 حَادَبٍ كُالِّ مِانْ هُامْ وَ مَاْأجُوجُ وَ یَاْأجُوجُ فُتِحَاْت إِذا حَتَّاى»انبيااء   در سور اماو 

 و ساد موجاود اسات،« حَادَبٍ كُالِّ مِانْ هُامْ وَ»شس بين آیتين تناافی نيسات « یَْنسِلُونَ

 قَادْ وَیْلَنا یا كَفَرُوا الَّذینَ أَبْصارُ شاخِصَةٌ هِيَ فَإِذا اْلحَ ُّ اْلوَعْدُ اْقتَرَبَ وَ»ست. مطلبی ني

قرآن  کلگيریم: که در سرجمع این نتيجه را می «ظالِمينَ كُنَّا بَْل هذا مِنْ غَْفلَةٍ في كُنَّا

هاا، یفاه، فرعونیشریف راجع به افساد مفسدین آیات زیادی داریم. این طایفه، آن طا

. در دو جاای   اساتشمول نباودوليکن افسادها جمان ،هايتها، افراد و جمعنمرودی

نادارد. یاک جاا کاه آیاات  یخاورد و ساومشمول باه چشام میقرآن دو افساد جمان

اسارائيل باه آیاات یاأجوج و ماأجوج اسات. از آیاات بنی اسرائيل است و یک جاابنی
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باا هام فارق دارناد و افسااد دوم  ،که دو افساد اساتشود صراحت و بيّن استفاد  می

 تر است. قوی

کمف است فمميدیم که   انبياء و سور  از آیات یأجوج و مأجوج هم که در سورو 

ه کنند. ولی مرتباافساد می« یَْنسِلُونَ حَدَبٍ كُلِّ مِنْ هُمْ وَ» اما ،یک مرتبه این سد است

 یهايچ منافاات« بَعْاضٍ بَعْضَمُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فاي وَ تَرَْكنا»خواهد شد  نابوددوم سد هم 

اسارائيل ه از آیاات بنیکا؛ چنانباشنداسرائيل بنیشس این دو افساد ه اویالزرأسندارد 

 ای به نام یأجوج و مأجوج هستند. طایفه ،شود و کسانی که کمک هستنداستفاد  می

اسارائيل باودن اسات، ف بنیصار خااصِیک بُعد  ؛اسرائيل دارای دو بُعد استبنی

. شاوندمیملحا  ها اسرائيلی است به آنبنی  بُعد دوم اعمال کسانی که اعمال مفسد

هار چاه باشاند، کساانی کاه اعماال  ،ماذهب باشاندمسيحی باشند، زرتشتی باشند، ب

هاا هام جازء هاا هساتند، آناسارائيلی اسات و ملحا  باه آنها اعمال بنیافسادی آن

 آیند. چنانکه نمونه داریم. اسرائيل میبنی

شات هازار ساال در باين  بار حساب روایااتیشيطان کاه از فرشاتگان خادا نباود، 

 اْلجِانِّ مِانَ كانَ»گوید: داد. قرآن میها را صورتًا انجام میفرشتگان بود و کارهای آن

ها و از آنکردند امیشت هزار سال مالئکه را فریب داد که گمان  1«رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَ َ

جُدُوا لِْلمَالئِكَاةِ قُْلنا إِْذ وَ» است. لذا به مالئکه امر شد که: فقاط خطااب باه « لِاددَمَ اساْ

مالئکه نبود، به شيطان هم خطاب بود و ما دو دليال داریام کاه شايطان باه حسااب 

هم گرفات و مطلاب بعادی ایان  را خطاب به مالئکه، شيطان اینکهمالئکه آمد. یکی 

امر به شيطان هم شد  است یاا در « أَمَرْتُكَ إِْذ»در یک آیه دارد.  2«أَمَرْتُكَ إِْذ»است که 

ه بر آن خصوصی. شس شيطان هم به حساب مالئکه در مرحلاه ضمن مالئکه یا اضاف

 است.  صددرصدانطباق  اینکهنه  ،زنيمجا مثال میه اینظاهر آمد. البت

آن خاود ه اویاالزرأساولای و ه لمرح ،اسرائيل و مفسدین هستندکسانی که از بنی

دوم ه هاا بارای هماه معلاوم اسات. مرحلااسرائيل و مفسدین هستند که افسااد آنبنی

ها و هاا و شاهنشااهیها و شايوخ خليجیها، روسها، انگليسیمریکاییکسانی مثل آ

شس  ،اسرائيل هستندبنی منضم بهاسرائيل است و ها عمل بنیهایی که عمل آنصدام

 شوند. ها حساب میآن ءجز
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عباارت از یاأجوج و  ،ای که قرآن شریف در بُعد دوم ذکر کرد  اساتآن جمله شس

مأجوج است. یأجوج و مأجوج دو طایفه هستند، هر که هستند، هر چه هستند، هر جا 

سد هر جا است، چاه موقاع  اگر هم نفمميم، اهميتی ندارد. هستند و سد هر جا است.

دانيم. ولکان ماییاأجوج و ماأجوج چاه کساانی هساتند؟ ن ،ساخته شد  است؟ نادانيم

ها در جمان آن ،اسرائيل و مفسدین فی األرض معيت تنگاتنگ دارندکسانی که با بنی

شاود و قياام ها به طاور کلّای کناد  میدو افساد خواهند کرد که در افساد دوم شر آن

 خواهد بود. )عج(ابمر صاحب

ماا  اینکاهمميم و تناافی باين آیاات نيسات. ناه فاولی است که ماا مایه این مرحل

ما تنافی داشتيم. ماا از نظار فمام  ،تنافی نيست ،زحمت این تنافی را برطرف کنيم، نه

ات خاود گياریم از خصوصايباا هام در نظار می وليکن وقتی آیاات را ،فاصله داشتيم

 آید.آیات این مطلب به دست می

ذوالقرنين چه کسای باود  اسات، این سد کجا است؟ کجا بود  است؟ مطلب دوم: 

آن بحث جدایی اسات. در چاه زماانی باود  اسات؟ مکاان ساد کجاا اسات؟ اآلن ساد 

گویناد؟ مان باه عربای دميار قااشو الحدید وجود دارد که باه ترکای دميار گااشو میباب

عالم وجاود دارد.  در الحدیدبابالحدید. اآلن دو سد نوشتم. دمير گاشو یعنی سد باب

دیاوار چاين  اینکهآن دروغ است. برای  ،کنند دیوار چين استر میوآن سومی که تص

 ذوالقرنين نباود  اسات.  انياًا آهان اوبًآن   کنندتهزار کيلومتر است. سازند  و درس

متر عارض کاه بخواهناد آهناين  نههزار کيلومتر طول، در  ،نيست،  الثًا اگر آهن باشد

ایان مطلاب  صددرصادجماات کال از را جماع کنناد و  های عالمآهنه کنند باید هم

طاور نيسات کاه هاا هام ایننيست و چينی الحدیدبابروشن است که دیوار چين سد 

 یأجوج و مأجوج باشند. 

بارای یاافتن باه ایان  البتاه تفسير به طور تفصيل بحث کردیم، بحث در ما در این

تاا  ودرانسان به این طرف و آن طارف مای ی اوقاتطرف و آن طرف زیاد رفتيم. گاه

ایان احتماال، آن گاا  ناه، تواناد بفمماد. ند و خود را گام کناد و نمیکگمرا   خود را

فرماود  اسات. اگار  اراد  خواهيم بيابيم آنچه را که خداوندما می اینکهاحتمال برای 

 توانستيم بيابيم که یافتيم و اگر نتوانستيم مطلب دیگری است که مربوط به بعد است.

بن ذلك الردم بدكه و فتح یأجوج و مأجوج هما شرط مان  ين؟القرن ردم ذي ینأ»

فلنحااول فاي الحصاول علاى معرفاة عنماا قادر « .اْقتَرَبَ اْلوَعْدُ اْلحَ ُّ..»أشراط الساعة 

المستطاع على ضوء القرآن و ما یالئمه او یثبت من السنة و التأریخ الجیرافي و سوا  
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دیوار که ساد نيسات، ماا « و ليس سدًّا»: جواب 1«فمل إن ذلك الردم هو جدار الصين؟

و ب »الجبلين باشد، دیوار که سد نيست. داریم، یک سد داریم. سد باید بينیک دیوار 

و لاايس ». نيسااتالماارتفعين الماارتفعين را شوشاااندن، ایاان بينردم یعناای بين« ردمااا 

و ذلاك الاردم حدیاد »و گِل اسات و سانگ اسات.  آهنی نيست، خاک است« حدیدیًا

و ليس بين جبلين بل بين سامول و جباال عاد  و الاردم باين »قطر بسيار زیاد « بقطر 

شاين هواناک غيار از  ««شين هوانك»جبلين  و قد بنا  ذو القرنين و جدار الصين بنا  

و عارض  فاي طاول ألاف كيلاو متارًا»نيسات.  کلمه از آن در اینذوالقرنين است، یک 

باألحجاار و هاو قااطن  و ارتفاع خمسة عشر مترًا»هزار کيلومتر و نه متر « تسعة امتار

ایشاان کاه دیاوار « الصين دون سفر إليه لبناء جدار  و ذلك بنى ردمه في سفر  بعيد 

وم کاه سافر چين را ساخت چينی بود و ساکن چين بود، جناب ذوالقرنين در سفر سا

 بين الشرق و الیرب بود.

ب یَكااادُونَ »اشخاصاای کااه تااا آن « متاارًا 135000000 اام و بناااء سااد فااي حجاام »

الى مالیين  بحاجةٍ»ميليون متر زبرالحدید بياورند و قِطر بياورند.  135 2«یَْفقَمُونَ قَوْبً

األطنان من خليط القطر و الحدید فأین سد من جدار و بان من بان؟ فمل هو بعد سد 

بعاض باب الحدید في عمالة بلخ وراء جيحون بمقربة من مدینة ترماذ كماا جااء فاي 

و لم یتضح لنا بعد وجود هجمات تصادّ باذلك الساد و هاو »جواب آن:  3«؟المؤلفات

 ماات آن فارقهام هجاست و  الحدیدبابسد  ،کندهم اسم آن فرق می« خالف اسمه

طور کاه دیاوار چاين را هماان« ليس فيه حدید و قاد بناا  كسارن انوشاروان»کند. می

خت. ایان چاه ربطای باه ذوالقارنين چينی ساخت، این سد را هم کسری نوشروان ساا

ام سد  ان في مضي  جبال قفقاز الممتد  مان بحار الخازر الاى البحار األساود »دارد؟ 

بين بلد  تفليس و وبدي كيوكز و هذا الساد المسامى باللیاة  المسمى بمضي  داریال

« اي: باب الحدید: یقع فاي ذلاك المضاي  باين جبلاين شااهقين« دمير قا و»المحلية 

باين جبلاين شااهقين یمتادان مان جانبياه و هاو الفتحاة الوحياد  »دهيم می احتمال

الرابطة بين جانبي الجنوبي و الشمالي ماع ماا ینضام إليماا مان بحار الخازر و البحار 
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األسود حاجز طبيعي بطول ألوف من الكيلومترات یحجز جناوب آسايا مان شامالما و 

 بعدی است. که مطلب «كان یمجم في تلك األعصار

 لِمَاا نَااوَفِّْق وَ مِياْلعَظِا اْلقُارْآنِ مَعَاارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ مُمَّاللَّ»

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

 .«کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»


