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 وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اْلعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

راجع به سفر سریع سوم ذوالقرنين )ع(، هر کهه بهودا اسه  و ههر وهه بهودا اسه  

ق اقصی و مغرب اقصهی بهودا . در سفر سوم که بين مشرا اس واقعًا عليه السالم بود

 ال»هها برخوردی کهه ذوالقهرنين دا ه  بها یروههی بهود کهه اا خصوصهيا  آ  ،اس 

ایهن سهلار را جهواب مها ، «اْلقَهرْنَيْنِ ذَا یها الُواقَ»بود. بعد دارد:  1«قَواْلً یَْفقَهُو َ یَكادُو َ

وطهور کنيم. عهرر مهیطور کهه دیهروا عهرر کهردیم، آ مطلب را ه بعد تتم ،ندادیم

فهمنهد و نهه نیدیهه بهه فههم هسهتند، ، نهه می«قَهواْلً یَْفقَهُهو َ یَكهادُو َ ال»کسانی کهه 

اند با ذوالقرنين صحب  کنند؟ با ذوالقرنين صحب  کنند و حرف ذوالقرنين را توانسته

اس . فقه اخه  اا « ال یفقهو »نيس ، « ال یفهمو »نيی بفهمند. جواب این اس  که 

، امها اسه ههر دو فههم  ،هم ضروری با د و وه فهم نظری با هدفهم اس ، فهم وه ف

 فقه فهم نظری اس .

 

 ]سلار[ -

ذوالقرنين فرمود ونين کنيهد، ونها  کنيهد، «. قَواْلً یَْفقَهُو َ یَكادُو َ ال»ها نه، این -

 نيس .« فقهوا»؟ جواب این اس  که «فقهوا»وطور 
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 ]سلار[ -

 هود می ،فهم با د« یَْفقَهُو َ»ند؟ ایر مراد اا  ود به آجر فهما، می«یَكادُو َ ال» -

 ذوالقرنين به آجر بفهماند؟

 عمدًا نخواستند بفهمند، عناد اس . -

 یَكهادُو َ ال»نيسه ، بلههه « ال یفهمهو »نه، عناد نيسه . جهواب ایهن اسه  کهه  -

اا  فقه اا نظر لغه  عبهار  اسه و صحب  اا فقه اس ، نه فقاه  ما. «. قَواْلً یَْفقَهُو َ

ای را طهوری ترتيهب بدههد کهه یهه م ههولی در ایهن ميها  انسا  امور معلومه اینهه

و لهاا اسه  استفادا یردد. پس فهميد  م هوال  با ترتيب معلوماتی عبهار  اا فقهه 

بشهود ای را اا کتهاب و سهن   طهوری فقيه احهامی اا نظر اسالم کسی اس  کهه ادلهه

مهورد اخهتالف را بفهمهد. ه نظریه آ  مسئل که و طوری بتواند ترتيب دهد ترتيب دهد

تواند این کار را ان ام دهد که اا کتاب و سن   اسهتدالر و اسهتفادا اما کسی که نمی

 عد احهامی.مقام فقاه  اس . این در بُ آ  که دارایتقليد کند کند، باید اا کسی 

  ولهن در کل ابعاد معرفتی، فقه یعنی وه؟ معرفه  دو معرفه  اسه ، یهه معرفه

فهمهد، حتهی ایهر الر با هد یها کهر ضروریه اس  که هر انسانی، بلهه هر حيهوانی می

یوینهد. یعنهی ایهر  هما با د و یه معرف  نظریه اس  که اا نظر لغ  به آ  فقهه می

مقدما  ضروریه را ترتيب بدهيد تا  خواهيد مطلبی را بفهميد و نظری اس ، خودْمی

ای را بهرای  هما ا دیگهری مقهدما  ضهروریهدر نتي ه آ  مطلب نظری را بفهميهد، یه

ترتيب بدهد که  ما بتوانيد راا اجتهاد او را دریابيد و معنا را به دس  بگيرید. وهو  

و نه اا دیگرا ، نه « هُفقَیَ»حار انسا  سه نوع اس : یا انسا  طوری اس  که نه خود 

فههم و اسهتعداد  تواند برای یه مطلب نظری پنها ، مقدماتی را با علم خود،خود می

دیگهرا  ایهن کهار را ان هام  هود میخود ترتيب بدهد کهه آ  مطلهب را بفهمهد و نهه 

بدهند. دیگرا  هر وه کنند، هر قدر مقدماتی را بچينند تا آ  مطلب نظری را به ایهن 

ال مهن »و « ال من أنفسهم»، «قَواْلً یَْفقَهُو َ یَكادُو َ ال»توانند، این  خ  بفهمانند نمی

 «.مغيره

توانهد خود نمی ه مرتبه نه، این مقل د مطلق اس ، یه مرتبهعدی اس . یاین دو بُ

که مقدما  ضروریه را ترتيب بدههد کهه آ  مطلهب نظهری و م ههور را بفهمهد، امها 

ای را ترتيهب بدههد و بهرای ایهن قدر  فهم آ  را دارد که ایر کسی مقدما  ضروریه

لقاء این ترتيب خها  مقهدما  ضهروریه، مطلهب تواند با افرد تبيين کند، این فرد می
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نظری را بفهمد. بحث اجتهاد و تقليد همهين اسه ، بحهث تقليهد اعلهم همهين اسه . 

مسئله تقليدی نيس ، قبالً عرر کردیم مسئله اجتههادی این  ،تقليد اعلم واجب اس 

ایر این مسئله تقليدی با د، تقليهد اعلهم واجهب اسه ، وهو  اعلهم  اینههاس . برای 

ایهن دور مصهر ا اسه  کهه ایهن اعتهرار بهه کهل  ،تقليد اعلهم واجهب اسه  :یویدیم

خواهيم بحهث کنهيم. پهس انسها  سهه اند وارد اس ، نمیهایی که آقایا  نو تهرساله

 مرحله دارد.

« قَهواْلً»، نه قهور خهود را، وهو  «قَواْلً یَْفقَهُو َ یَكادُو َ ال»ها وه کسانی بودند؟ آ 

خویشهتن  ،هها نظهری و م ههور اسه توانند مطلبی که اا برای آ مطلق اس ، نه می

ای را ترتيب بدهند که آ  مطلب م هور را بفهمند و نه ایر دیگهری مقدما  ضروریه

ها دارای فقاه  نيستند، مطالب توانند بفهمند. پس اینمی ،ها ترتيب بدهداا برای آ 

هها بفهمنهد، این ،ترتيهب بدهنهد دیگهرا ایهر توانند بفهمنهد و نهه نظری را نه خود می

فهميدنهد؟ یعنهی الر ؟ خيهر، لغه  نمی«ال یفهمهو » یعنی طور بودند. ولهنها ایناین

فهميدنهد، معلهوم اسه ، بودند؟ خير. بله، ممهن اسه  لغه  خها  ذوالقهرنين را نمی

دانهد، انگليسهی اما عربی و فارسهی می ،ممهن اس  کسی فقيه بسيار بیریواری با د

این قومی رف  که جا انتظار این معنا نمیاین .یویدنمی« و َهُفقَال یَ» را د، اینداننمی

، لغه  خها  ذوالقهرنين را بفهمنهد. بنهابراین ایهر لغه  «قَواْلً یَْفقَهُو َ یَكادُو َ ال»که 

طور هم هس ، لغه  دیگهر دا هته، مسهافر بهودا ها نبودا که همينذوالقرنين لغ  این

 .ه اس یفتها سخن میها، با اینقرنين با لغ  خود اینبنابراین ذوال ؟اس 

طور اس ، انبيایی که اا برای دعو  و هدای  اقهوامی کهه همين هم انبياء و وضع

ها را بدانند و باید با لغها   وند، حتمًا باید لغا  آ غة هستند مبعوث میاللمختلف

هها فقهل لغه  اس  که لغ  آ  ها قومیها صحب  کنند. البته ایر قوم آ ها، با آ آ 

لیومهی نهدارد لغه  دیگهری بدانهد، مگهر مراجعهه  هود. امها ایهر اقهوام  ،این نبی اس 

باید  و که ذوالقرنين دا   یونایونی هستند وه در بعث  نبو  ، وه در بعث  مَلِهي 

با کسانی که در اقصای  مار بودنهد، در اقصهای جنهوب بودنهد و در اقصهای مغهرب 

، باید بتواند بها «قَواْلً یَْفقَهُو َ یَكادُو َ ال»کند، همچنين با این قومی که  بودند برخورد

هها و بسهيار سهادا و بسهيار ها سخن بگوید. اما سخنی که با ابا  آ ها با آ ابا  آ 

ها فقاه  دهد، خيلهی بسهيل بودنهد، طوری نيس  که به آ  ،یویدها میمفهوم با آ 

های بسهيار قاصهر و بسهيار يم بگویيم ابله بودنهد، انسها خواهخيلی سادا بودند. نمی
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ترتيب داد  مقهدما  ه توانستند مطالب م هوله را به وسيلنمی هاکه این سادا بودند

 بفهمند. ،ها و وه اا دیگرا  با دمعلومه، وه اا خود آ 

 یا واقالُ»کنند. ها را اذی  می ود، آ ها ه وم میفهميدند که به آ اما این را می

فهمند. ایر کرم را هم این را می 1،«اْلأَرْرِ فِي مُْفسِدُو َ مَْأجُوجَ وَ یَْأجُوجَ إِ َّ اْلقَرْنَيْنِ ذَا

من را  ،به من کمه کنيد :یویدفهمد، ایر کرم هم ابا  دا ته با د میاذی  کنند می

، فههم ی ندارنهد، حهس دا هتندها ههي  حسهطور نبودا که اینکنند. پس ایناذی  می

 ،ها یرفتار بودنهددر کار نبودا اس . آ « قَواْلً یَْفقَهُو َ»ند، اما مقام دا تند، انسا  بود

کردند، موا هی دا هتند، اراع  می یرفتار بودند، بر حسب روایتی که خواهيم خواند.

نه معاند با حق بودند، نه فقاه  حق دا تند. در برخورد با ذوالقرنين وقتی مشهاهدا 

العهادا اسه ، هميدند ذوالقرنين یه انسها  عهادی نيسه ، یهه انسها  خارقکردند، ف

او ا دارای علم و دارای قدر  و دارای رحم  و دارای خصوصياتی اس  که اا عههد

دو قومی که یأجوج و مهأجوج هسهتند، بگيهرد. ایهر ا های مهررآید جلوی ه ومبرمی

 اْلأَرْرِ فِي مُْفسِدُو َ مَْأجُوجَ وَ یَْأجُوجَ إِ َّ نِاْلقَرْنَيْ ذَا یا قالُوا»ورا  ،فهميدنداین را نمی

 اند.؟ پس این را فهميدا«بَيْنَنا تَ ْعَلَ أَ ْ عَلى خَرْجًا لَكَ نَ ْعَلُ فَهَْل

ما دیروا راجع به مها  سد ذوالقرنين مقداری صهحب  دا هتيم. البتهه قبهل اا آ  

، هنهوا «مَهْأجُوجَ وَ یَْأجُوجَ إِ َّ» :94ه ، آی«نَيْنِاْلقَرْ ذَا یا قالُوا»این مطلب را باید بفهميم 

بحهث مها اسه  کهه ایهن سهد ه هها وهه کسهانی بودنهد. امهروا دنبالهایم که ایننرسيدا

توانيم پيدا کنيم؟ اا بين رفته اسه ؟ سهه ؟ وجود دارد؟ نيس ؟ میاذوالقرنين ک ا بود

 ذَا یا قالُوا». کنيممیبحث  اس  و احتمار که دیروا عرر کردیم احتمار سوم درس 

طور کهه اسهتاد د قهوی اسه . همها ذوالقهرنين کهوروب با ه اینهه، احتمار «اْلقَرْنَيْنِ

کنم، ما ههر وهه تهالب بیریوار ما، عالمه طباطبایی فرمودند، تقليدًا عرر نمیه معال

توانهد کهوروب با هد. منتهها کنهد میتواند بها او تطبيهق میکردیم دیدیم کسی که می

اند مطلب دیگری اسه ، آنچهه کهه خداونهد ها برای کورب یفتههایی که ایرانیحرف

خواهيم بگویيم تأکيدًا ایهن اسه ، فرماید مطلب دیگری اس . نمیبرای ذوالقرنين می

 هر کسی که بودا اس .

اا نظر تاریخ آ  کسی که این سد را در احتمار سهوم بنها کهرد هنهوا ههم موجهود 

 قهالُوا»ردم هما  سدی اس  که ذوالقرنين بنا کردا اسه . اس ، دمير قاپو که عرر ک
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جهایی کهه ، کهدام ارر؟ هما «اْلأَرْرِ فِي مُْفسِدُو َ مَْأجُوجَ وَ یَْأجُوجَ إِ َّ اْلقَرْنَيْنِ ذَا یا

العی ندارند، تا وه ها اا خود وندا  اطهستند. آ « قَواْلً یَْفقَهُو َ یَكادُو َ ال» این قومِ

جا افساد، افساد موضعی اسه . جا نيس ، ایناین درکل ارر  ر، پسکل اراا رسد 

، حسهاب کردنهد کهه ایهن کهار واقعهًا پراحمتهی اسه ، ایهن «خَرْجهًا لَهكَ نَ ْعَهلُ فَهَْل»

تواند این کار را ان هام العادا اس ، هي  مهندسی نمیمهندسی اس ، مهندسی خارق

موادی که بایهد  اینههعد اس  و در بُ العاداعد مهندسی، مهندسی خارقدهد. این در بُ

آورد را وطور باید آورد، وطور باید استخراج کرد، وطور بایهد ایهن را ذوب کهرد تها 

تا جلوی یأجوج و مأجوج یرفته  هود. ایهن یهه  ،بين این دو کوا بسيار بلند را بگيرد

  خ  خاصی باید با د.

داا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَنا تَ ْعَلَ أَ ْ عَلى خَرْجًا لَكَ نَ ْعَلُ فَهَْل»  هها اا سهد، تقاضهای آ «سهَ

کهرج و سهدهای دیگهر را مالحظهه  و ردم فرق اس .  ما سهد رَدم نبود، بين سد بود،

ها یيرد ولی تا باالی کواردم نيس ، سد جلوی آب را می ،سد اس  هااید، اینفرمودا

دهنهد مرتبه سهد قهرار می یيرد. یهها را میرود، ردم آ  اس  که تا نوک کواکه نمی

متر اس ، هر وند متر اس ، این سد اس ،  صدمتر اس ،  پن ااکه هر وند متر اس ، 

سد اس  برای خاطر اینهه یا پل بینند یا فرر کنيد که جلوی آب را بگيرنهد. امها آ  

 لَهكَ نَ ْعَهلُ فَهَهْل»ها کردند جناب ذوالقرنين باالتر را اجابه  فرمهود، تقاضایی که آ 

ها د اس ، این سد جلوی آ ص، این سد برای «سَداا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَنا تَ ْعَلَ أَ ْ عَلى خَرْجًا

 ها مسدود  وند و نتوانند.یيرد تا آ را می

را  هاتوانس  آ نمیخودب مگر  ،سلار: ذوالقرنين با آ  قدر  عظيمی که دا  

عَوْ َ»ایهر  ،م  هونداعهدا ،اعدام هستند ها ایر مستحقادب کند؟ یا آ   اْلهأَرْرِ فِهي یَسهْ

 هود ایهن کارهها را نمیها را تهدیهد کنهد، مگهر ندانی کند یا آ ها را ایا آ  1،«فَسادًا

 مستحق اعدام نبودند. که ها آ ه هم : د، ولهن اوالًکنيم می؟ عرر میبهند

مهن اس  اا اما م ،عد اور هستنداعدام در بُ ها مستحق: کسانی هستند که آ ثانيًا

ها مواليدی درس   ود که این مواليهد مسهلما  هسهتند و درسه  هسهتند، ممههن آ 

 ها  ود. مانع اا استحقاق اعدام آ  آ  اس 

هها فهی االرر بودنهد؟ یروههی اا آ  ینهها مفسهدوه کسهی یفتهه تمهام آ  :ثالثًا

بمانهد تها  جاتوانس  آ وه کسی یفته ذوالقرنين می« ثم »فی االرر بودند.  ینمفسد
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ها نتوانند ها را تهدید کند، محدود کند، طوری که با وجود ذوالقرنين آ جا آ در آ 

هها را تواند جلوی ه وم آ ترین راهی که میه وم کنند؟ بنابراین آخرین راا و ثاب 

تفصيل بحهث . جا درس  کنداین در این اس  که یه ردمی که فوق سد اس  ،بگيرد

 .بفرمایيد را به تفسير مراجعه

 پيغمبر که نبود؟ ذوالقرنين -

 ،پيغمبر نبهودآ  طالو  نبود. وليهن مثل آ  مَلِه، طالوتی که خداوند فرستاد،  -

رهبر معنوی مبعوث الهی اسه ، پيغمبهر اسه ، یهه  مرتبهولی مبعوث الهی بود. یه 

دو رهبری در او جمع اسه   ها هررهبر سياسی مبعوث الهی اس ، بعضی وق  مرتبه

امها  ،ها دو رهبری دارنهد. ایهن رهبهر سياسهی بهودد و سليما  و ولی  امر، اینمثل داو

 تَ ْعَلَ أَ ْ عَلى خَرْجًا لَكَ نَ ْعَلُ فَهَْل»کند. رهبر سياسی که بر مبنای وحی رهبری می

 أَ ْ». اسه  عدی اس : یههی مهوادبگااریم. این خرج دو بُ یخرج 1،«سَداا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَنا

خواهيم خرج بدهيم، کار تو را مید بهدهيم، نهه مهواد را. جهواب: ، کار تو را می«تَ ْعَلَ

مهن  و قدر  و معرفه  آ  جا دو ويی اس ، یهی این 2،«خَيْرٌ رَبِّي فيهِ مَكَّنِّي ما قارَ»

توانم این کار را ان ام دهم، ایهن و امهانيتی که پروردیار من به من دادا اس  که می

خواهيهد بهه مهن بهه عنهوا  اجهر بدهيهد؟ مهن اجهر   یا آ  مقدار پولی که میبهتر اس

طهور همينههم طور هستند، حاال این مله اس ، ولهی انبيهاء خواهم. انبياء هميننمی

اا  3،«أَجْهرًا عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال»های دعوا  انبياء )ع( این اس  که هستند. یهی اا عنوا 

هم و اا نظهر معنهوی بها آیها  و بي نها  عقهور  هما را، خهوانظر مهاد ی مهن اجهر نمی

 کنم.های  ما را، افهار  ما را به سوی حق رهبری میفطر 

فقهل یهه کهاری ان هام دهيهد:  ،خهواهم، پهور نمی«خَيْهرٌ رَبِّهي فيههِ مَكَّنِّي ما قارَ»

ردم این اس ، ردم دارای وند «. د ًاسَ»نه  4،«ًارَدْم بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَكُمْ أَجْعَْل بِقُوَّةٍ فَأَعينُوني»

خصوصي  اس : یه خصوصي  این اس  که این دو کوا بسهيار بلنهد کهه یهأجوج و 

ه کردند، تا سر این دو کوا که بها فاصهلکردند و افساد میعبور میاا وسل آ  مأجوج 

ای قرار دادا  د  سه مرحله ويی کامالً یه ويیی قرار دادا  ود. این ،ایادی هم بود
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جها ردم س : یاا سدی اس  که با آجر و با خاک و با ی  و با سهن  اسه ، نهه، اینا

سهدها ان   اینههه هود آهنهين با هد، کمها یعنی آهنين، ردم آهنين اس . سد هم می

دوم ایهن اسه  کهه ایهن یهه مقهداری ه طور نبود. مرحلآهنين اس ، ولهن سابقًا این

یيهرد. بنهابراین بهين هها را می اس  و سر کواارتفاع پيدا کند. اما خير، ارتفاع این باال

 کند و اا آهن اس . وطور آهنی؟ها پر میکوا هایاین دو کوا را تا باال و تا سر

جا جنهاب ذوالقهرنين )ع( بهه کهار بهردا جا تخص  سدساای اس  که در ایناین

ذوالقهرنين کهه  ،آیهدپهي  مییهه سهلار جها این«. ًارَدْمه بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَكُمْ أَجْعَْل»اس . 

بَبًا فَههأَْتبَعَ»کارهههای او خههارق بههودا اسهه ،  بَبًا أَْتبَههعَ» 1،«سههَ بَبًا أَْتبَههعَ» 2،«سههَ اسههباب  3«سههَ

ای اس  که پروردیار عالم در اختيار ذوالقرنين یاا ته که اا  رق تا غرب، اا یانهسه

سهار یها ونهد  ها باید انسا  طی کند یا یهآ  مسافتی که سار و رفته، غربغرب تا 

جها هواپيمایی ایشا  ابهر بهود. در اینه که وسيل مثل جناب سليما  .ماا باید طی کند

آیها  ،ای پروردیهار عهالم در اختيهار او یاا هتههم جناب ذوالقرنين که وسایل ربانيهه

ایهن بنهدیا   اینهههتواند با مع یا، با سبب ربانی یه ردمی درسه  کنهد، بهدو  نمی

 ؟ این سلار اس .خدا به احم  بيفتند

 

 ]سلار[ -

نفهخ  4،«اْنفُخُهوا قهارَ» -2مهواد را بيهاورد،  -1ورا قو   یرف ؟ دو قهو   یرفه :  -

کنند، آت  بینند، وه بياورند. جواب: مگر ذوالقهرنين خواسهته اثبها  نبهو   کنهد کهه 

عههد کههار کارههها را خههدا بههرای او ان ههام دهههد؟ خيههر. کههار ذوالقههرنين در یههه بُه همهه

 خواههدعد دیگهر نمیتوانستند ان ام دهند و در بُای اس  که دیگرا  نمیاالعادخارق

. اصوالً معنای توک ل ويس ؟ ما یه تَهال  داریم، یهه توک هل داریهم، تنبل بار بياورد

یه استقالر داریم. تهال  غلل اس ، استقالر هم غلل اس ، توک هل صهحيا اسه . 

بنشهينيم  ،انيم کالً یا بعضهًا ان هام دههيمتوتهال  به این معنا اس  کاری را که ما می

 ال  اس ، تهال  غلل اس ، ات هار.، این تههس که خدا ان ام دهد، خدا که 
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امها  ،درصهد نيسهتيم، درصهدهایی هسهتيمتقالر به این معنا کاری که مها صداسو 

ر دا هته توانيم بها ایهن مقهدما  آ  مقصهود را ان هام دههيم، اسهتقالصددرصد نمی

 :درصهد خهود مهن هسهتم، ایهن ههم غلهل اسه . توک هل ایهن اسه يم صدبا يم، بگوی

کارهای دینی اسه ، مهاهبی اسه ، مثالً خواهد ان ام دهد، کارهایی را که انسا  می

حتی کارهای دنيهوی، مگهر کسهانی کهه  ومعرفتی اس ، احهامی اس ، عقيدتی اس  

د بهه مقصهد درصهدهنهد، صدمیرا ان هام  یدهند و مقهدماتکارهای دنيوی ان ام می

لهاا بها توک هل اانهوی ا هتر ببنهد، اانهو نبسهته و توک ل اس .  جادر اینرسند؟ خير، می

بنهدد کهه تهال  اس ، ایر  ما اانوی ا تر را نبندید بگویيهد خهدا اانهوی ا هتر را می

ممههن  ،بنهدممهن اانهوی ا هتر را می، یعنی جا باید توک ل کرد ود، ایننرود، این نمی

ایهن  پهس باا کند، ممهن اس   تر قوی با هد بلنهد  هود فهرار کنهد،اس  کسی بياید 

 بينابين اس .

مها در باب ثواب و عقاب انسا  بين خوف و رجهاء اسه ، ایهن وهيفهه  اینههکما 

. ایر تنها خوف که هستيمدر هر مقامی اا مقاما   ،اس  که بين خوف و رجاء با يم

، جهاءبهين الخهوف و الر آید، امهاار میسواد، ایر تنها رجا با د تنبل ببا د انسا  می

اد و با ایر بنا بود که جناب ذوالقرنين دس  باال می هم جا. در ایناس  رفينبين الط

ها احمه  بهشهند، آ  اینههکرد بدو  الهی و سبب غيبی این ردم را درس  میا اراد

 طهر، قِ«قِطهر»د بعه 1،«اْلحَدیهدِ اُبَهرَ» دا بياورنهد. ایهن های آهن بياورند و مس آبپارا

ولههن اخيهرًا  ،جا ويیهای دیگر هم امها  دارد دا. البته اینعبار  اس  اا مس آب

آ   بهابهترین قدرتی کهه امهها  دارد سهدی یها ردمهی که اند این مطلب را ثاب  کردا

ام کننهد و ایهن  هدا بها ههم التحههای آهن را با مس آبای اد  ود این اس  که پارا

جا در حقيقه  جنهاب ذوالقهرنين ردم  ود. این ود، مثل فوالد میآهن می تر ااقوی

کاری آ  ، به کار بيفتند، بار نيایند تنبل هااین اینههجا برای فوالدین درس  کرد. این

پر اا آهن یها پهر اا مهس با هد جا آ طور نبودا که توانند ان ام دهند، البته اینکه می

ا  ما پر اا آهن و پهر اا مهس نيسه  تها بتواننهد سهدی را طبعًا، ان   هرها و اجتماع

 ای اد کنند، مقدما  الام اس .

ان هام دهنهد و آ  کهاری کهه هها اینتواننهد ان هام دهنهد، هها میآ  کاری کهه این

جا بروید توانند ان ام دهند فال توانند جناب ذوالقرنين ان ام دهد. ويیی که مینمی
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ههای آههن کهه اا آیهد، پاراجا مس به دس  مید، فال آیآهن به دس  می ،حفر کنيد

ههایی کهه اا جاههای مختلهف بهه های مختلف به دس  آوردید و همچنين مسمعد 

جا بياورید، در این محل بين ال بلين بگاارید بعد آت  بردارید به این ،دس  آوردید

 ود. م درس  میرد این بعد ، ودمیحم  ود، ملتها آب میبینيد، بعد نفخ کنيد، این

ههای آههن اسه . مگهر وقهدر ریهی اسه ، ابهر پاراا ، ابر نهه بهراد«اْلحَدیدِ اُبَرَ آتُوني»

ههای ریهی اسهتعمار آهن ریی با د؟ لفه  بهرادا در آهنا آهن دا تند که براده کارخان

آهن کنهد بياوریهد، های بیرگ یا کووه یا ههر وهه کهه صهدق پهاراآهن ود. پارامی

دَفَيْنِ بَيْنَ ساوى إِذا حَتَّى» اسه ، بهاالترین ، صهدف مرتفهع «بَهينَ ال َبَلهين»نهه  1،«الصهَّ

 ، جهاداخواسه  بهرود، صاف  د. اا باال ایر ما هين می«ساوی» ارتفاع این دو کوا را

 ها صاف نبودند.منتها آهن ،صاف بود

القرنين بود ذوا ذوالقرنين. این اراد« ساوى إِذا حَتَّى»وه کسی؟ « ساوى إِذا حَتَّى»

، نفخ کنيد. نفخ «اْنفُخُوا قارَ»حاصل  د. « الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ ساوى» ، اینکه با سبب الهی

ههای  هود مسها داغ  ود، تا آههن داغ نشهود نمیکنيد یعنی آت  بینيد که این آهن

« الصَّدَفَيْنِ يْنَبَ»، این «نارًا جَعَلَهُ إِذا حَتَّى اْنفُخُوا قارَ»م  ود. حها ملتذوب  دا با آ 

، مهس «ًاقِْطهر عَلَيْههِ أُْفهرِْغ آتُهوني قهارَ»ها سرخ  د. نار  د، یعنی آهن ، د« ساوى»که 

تر اا آب کرد  آهن اس . آب کرد  آههن و  دا. وو  آب کرد  مس خيلی آسا آب

ها نبود، ولی ذوب کرد  مس آ  هم بها کمهه جنهاب ذوب کرد  آهن در قدر  این

طاعُوا فَمَها»، تمهام  هد؟ «ًاقِْطهر عَلَيْهِ أُْفرِْغ آتُوني قارَ»پایر بود. امها ذوالقرنين   أَ ْ اسهْ

ای اس . نه دیگر یأجوج و مهأجوج قهدر  دو مرحله 2،«ًانَْقب لَهُ اسْتَطاعُوا مَا وَ یَْظهَرُواُ

بروند،  هاهبود، پله پله هم نبود که اا پلوو  خيلی بلند  ،دا تند باالی این ردم بروند

باالی ردم به طوری صاف بود که امها  ندا   بتوانند اا آ  باال برونهد، ههم اا نظهر 

 این آهنين اس . اینههارتفاع، هم اا نظر 

تَطاعُوا مَا وَ» ، قهدر  نقهب و سهوراخ کهرد  ندا هتند کهه ایهن ردم را «ًانَْقبه لَههُ اسهْ

جها تبليهخ خهود را این 3،«رَبِّهي مِهنْ رَحْمَهةٌ هاا قارَ»سوراخ کنند و به آ  طرف بروند. 

در و اورمنهدِ مهنهد ِ معمهارِ ر نهنيهد مهنِ ذوالقهرنين یهه انسها  قلهداد. تصوان ام 
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طور کهه همها «. رَبِّهي مِهنْ رَحْمَهةٌ ههاا قهارَ»، نهه، مهست -ما خود به حساب-مخترع 

تعبيهر خهواب خهواب و های سه ن تبليهخ کهرد، اا او سهلار جناب یوسف برای سهالل

جا فرص  را غنيم   مرد و  روع به دعو  و بحث توحيد و نفهی  هرک این ،کردند

ایر این  ،طور اس  که ایر کافری و مشرکی و منحرفی به انسا  نياامند  داینو کرد. 

نياا او را برآوردا  اینههسن استفادا کند و قبل اا انسا  ربانی اس  باید اا نياا او حُ

و ن  ود، اا ضالل  و یمراههی دور  هود. بایهد تمهام کند که فهر او ر یتبليغات ،کند

 اینههانسا  استخدام کند برای  ، ود ای اد کردوسایلی که وجود دارد یا نيس  و می

، «رَبِّهي وَعْدُ جاءَ فَإِذا رَبِّي مِنْ رَحْمَةٌ هاا قارَ»مردم یمراا را به سوی حق دعو  کند. 

انف ار در جها  که افسهاد  هدا، ایهن دو وعد اا برای رب اس ، دو وعد اس  که دو 

دوم مهراد  جها وعهدبرد، اینافساد را اا بين می دو دهد ودو وعد را خداوند ان ام می

 اس .

اسهراليل اسه ، برحسهب آنچهه قهبالً  همور بنیدوم افساد جها ا دوم که مر وعد

هها ، بهه آ «يرَبِّه وَعْهدُ جهاءَ فَإِذا»کنيم. آ  را عرر میه عرر کردیم و حاال هم دنبال

رود، یه الیالی یها هروهه پهي  ، به طور کلی این ردم اا بين می«دَكَّاءَ جَعَلَهُ» .فرمود

ای اخيهراه های اتوماتيهی کهه در مرحلهرود و تمام سالاآید و این ردم اا بين میمی

انهد، تمهام وسهایل ليل درسه  کردااسهرابنیليل یها غيهر اسرابنیاا افسادین عالميين، 

توانهد در افسهاد نمی دیگهر افتهد واا کهار می« رَبِّهي وَعْدُ»ی و بر ی و بحری با این جو 

 فعالي  دا ته با د. 

 وَ»سهلار: ایهن  1«.بَعْه ٍ فهي یَمُوجُ یَوْمَئِاٍ بَعْضَهُمْ تَرَْكنا وَ * حَقًّا رَبِّي وَعْدُ كا َ وَ»

ن دو بع  هر دو یهأجوج و مهأجوج هسهتند؟ ، ای«بَعْ ٍ في یَمُوجُ یَوْمَئِاٍ بَعْضَهُمْ تَرَْكنا

بودند. یأجوج و مأجوج هر کسی که هستند، که بعد خواهيم فهميد، یأجوج و مأجوج 

که مفسهدو  فهی االرر بودنهد و در آ  طهرف جبلهين بودنهد بهه ایهن طهرف جبلهين 

اا بود. پس این سد را اا بين برد  و ایهن ردم را  «یَمُوجُ» ،نددکرآمدند و افساد میمی

 اینهههردم ای هاد  هود، بعهد اا  اینههخواس  ردم با د، نبا د، قبل اا بين برد ، می

هُمْ»هها مفسهد بودنهد و اا بين رف ، در هر سهه بُعهد این اینههای اد  د، بعد اا   بَعْضهَ

 بودند. دیگرهم با« بَعْ ٍ في یَمُوجُ یَوْمَئِاٍ
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وهه کسهانی هسهتند؟ مهلفها . « هُهم»، «بَعْضَهُمْ تَرَْكنا وَ» :پس این مراد نيس . دوم

افسههاد ه هههایی کههه داعيههنای. «بَعْهه ٍ فههي یَمُههوجُ»بعضههی اا مهلفهها  را طههرد کههردیم، 

عهد دوم اسه ، جها بُعهد دوم. اینو هم در بُ« تَرَْكنا»عد اور  مور دارند هم در بُجها 

 1«.جَهوْرًا وَ هُْلمهًا مُلِئَهْ  مَها عْهدَبَ عَدْلًا وَ قِسْطًا اْلأَرْرَ اللَّهُ یَمْلَأُ»جا جایی اس  که این

عوامل افساد طوری در عالم منتشر خواهند  د و طوری در « جَوْرًا وَ هُْلمًا مُلِئَْ »این 

تمام عالم پخ  خواهند  د که هي  سدی مانع نيس ، ردمی مانع نيس ، ح ابی در 

افسهاد  هایهنگامهاین ه ی در کار نيس . تا هنگامی اس  کهامانعهه کار نيس ، وسيل

یههی اا مهوانعی کهه در کهار بهود و جا ولی در این مور موانعی در کار دارند. جها 

رود، وقتهی اا بهين اا بهين مهی ،یرفته بهود -هر که بودند- راجلوی یأجوج و مأجوج 

برای  مور و عالمی اا ، این تمو ج جها «بَعْ ٍ في یَمُوجُ یَوْمَئِاٍ بَعْضَهُمْ تَرَْكنا وَ»رف  

 سوم سد رسيدیم.ه مرحل بهثانيه ای اد خواهد  د. ما دیروا ا ای اد افساد مر

 ]...[ 2«یَْنسِلُو َ حَدَبٍ»اینهه در سورا انبياء دارد:  -

 اولی اس ، یعنی لیومی ندارد که ردم اا بين برود.ه مرحل -

 لَههُ اسْتَطاعُوا مَا وَ اُیَْظهَرُو أَ ْ اسْطاعُوا فَمَا»فرماید: جا این آیه  ریفه میدر این -

 توانند باال بروند.که نمی« نَْقبًا

 اولی اس .ه این مرحل -

 کنند.فرماید که اا هر بلندی عبور میآ  آیه می -

 دوم اس .ه این مرحل آ  آیه مرحله اولی اس ، -

 

 ]سلار[ -

آقایا  مفصل  ،اس  16و  15تفسير که جیء  209ه خير، دیروا عرر کردم. صفح -

سهد نيسه ، دیهوار  ههای اا آ وو  سه سد اس ، یه 3،«ثا  سد  ام» .راجعه بفرمایندم

کهه پيدا کنيم یا نه؟ ایر توانسهتيم  آ  را توانيموين سد نيس . این سد ک ا اس ؟ می

توانستيم، نتوانستيم سدی اس ، مگر بنا اس  ما همه ويی را بدانيم؟ مگر تمهام آنچهه 

ه دس  بياوریم؟ دیروا مقدما  آ  را عرر کردم. ويیی توانيم ببر ما پنها  اس  می

                                                           

 .423، ص المعاد زاد. 1

 .96انبیاء، آیه . 2

 .209، ص 18 ج، بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 3
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سد  دوم«. قفقاا جبار مضيق في ثا  سد ام»، 209ه که نیدیه به دانستن اس ، صفح

قبل اا آ  دیوار وين بهود کهه ههي  احتمهار دادا  باب الحدید بود که دو سد اس  و

دیوار وين که آهن  د دیوار وين با د، اا نظر بانی، اا نظر مقدار، اا نظر جسم نمی

 عمالهة فهي الحدیهد بهاب سد  بعد هو فهل»دوم که سد اور اس  ه نيس . ولهن مرحل

، ایهن را قبهور «فها الملل  بع  في جاء كما ترما مدینة من بمقربة جيحو  وراء بلخ

 بهالك دُّصهَ تُ»یها « السهد  بالك دُّصُتَ ه ما  وجود بعد لنا ضایت  لم و»نهردیم. ورا؟ 

دُو َ مَهْأجُوجَ وَ یَهْأجُوجَ إِ َّ»آ  موقع نبودا، وو   یولی ه مات ،اس سد  «.السد   مُْفسهِ

 باید ه ماتی با د. «اْلأَرْرِ فِي

، این سد، سد حدیدی اس  و آ  سدی که در «حدید فيه ليس اسمه خالف هو و»

 ام» :بلخ وراء جيحو  اس  حدیدی نيس ، ح ری اس . این دو ا ههار. سهومه عمال

 ىالمسهم  األسهود البحهر الهى الخهیر بحهر مهن الممتدة قفقاا جبار مضيق في ثا  سد

 ركيةبالت  المضيق بمعنى داریور اصل من هلعل » :در پاورقی داریم که«. داریار بمضيق

 یویند.ها دمير قاپو می، ان  ترک«قاپو دمير ةالمحلي  غةبالل  ىیسم  و

، «وپقها دميهر ةالمحلي  غةبالل  ىمسم ال السد  هاا و كيوكی والدي و تفليس بلدة بين»

  اهقين جبلين بين المضيق ذلك في یقع الحدید باب اي»نو ته، « دمير قاثو»جا این

 بهين ابطهةالر  الوحيهدة الفتحهة ههو و»، ان  این سد موجود اس . «جانبيه من ا یمتد 

 مها عمه»، بين جنهوب و بهين  همار را رابهل بهودا اسه . «ماليالش  و ال نوبي  جانبي

 الكيلهومترا  من ألوف بطور طبيعي حاجیٌ األسود البحر و الخیر بحر من إليها ینضم 

، این دو کوا بلنهد فاصهله بهين طهرف جنهوب و طهرف « مالها من آسيا جنوب یح ی

هیارا  کيلهومتر  ، اینکيلومتر نيس  ا هیار صد مار اس  که هیارا  کيلومتر اس . 

 كا  و». ا اس کرد بين  مار و جنوب را سد کرد اس ، ردمی را که ذوالقرنين ای اد

 مضهيق مهن آسهيا مهن رقي الش  مارالش  قاطني من یرة ر  أقوام األعصار تلك في یه م

 ایرا  ثم  أرمينستا  من دونها ما على فيغيرو  ال نوب من یواليها ما الى قفقاا جبار

 ، این بودا، تاریخ هم تصدیق دارد.«ان ور و كلدة حتى

 نهبهًا و سهبيًا و قهتالً البالد موافعم  الميالد قبل ابعةالس  المالة حوالي  مواه كما»

 فهي الملرخهو  یهاكر و كهورب عههد فهي ذلهك و ان هور عاصهمة نينهوى بلغوا ىحت 

 و هنها  المشهتعلة الفتن نالرة إلخماد ایرا   مالي الى كورب سير اليوناني كهردو 

البته کأن ه، ممهن اسه  ذوالقهرنين همها  «. يقالمض هاا في دمالر  ذلك باني هو هكأن 

 و»کوروب با د و آنچه در تاریخ اس  کوروب این سد آهنين را ای اد کرد، ردم را. 
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در کل عالم غير این نيس ، در کهل  1،«جبلين بين بالحدید بني ايال  الوحيد دمالر  هو

جها آب نيسه ،  در آ عالم که دو جبل  اهق با ند و سد برای آب هم نبا د، قضيه

بلهه برای جلویيری اا این اس  که اا این طرف به  ،سد برای جلویيری اا آب نيس 

 س .عالم ني آ  طرف بيایند. در کل

 

 ]سلار[ -

 «.اليهودي یوسف یاكرا و»کوروب فارسی اس .  ،ذوالقرنين عربی اس  -

 

 ]سلار[ -

هيم بگویيم کوروب خواقبور نداریم. نمییویند، ها میرا که ایرانی کسییفتم  -

ایر کهوروب بهودا کهوروب ایرانهی نيسه ، یعنهی کورو هی کهه  کنيم:عرر می بودا،

اميرالملمنين دو نفر نيس ، یهی اس ، ولی  اینههکنند نيس . کما ها معرفی میایرانی

 ها وطهور بهود؟اميرالملمنين اا نظر ما باالترین مقاما  عصهم  دارد، اا نظهر  هامی

خوانهد، وطهور علهی را در ؟ او کهه نمهاا نمیرفه بهه مسه د مییفتند مگر علهی می

 خواند.علی که نماا نمی ،مس د کشتند

طور به مس د امام رضا اس . واقعًا هما ه که قبالً یاا تند سار حمل مثل همين

طور کهه جسهم همها  -خواستم صحب  کنم، آمد، خدا خواس نمی-که عرر کردم 

قرآ  را جسمًا و معنًا پهارا  ،د و ما هميشه عیادار هستيمامام حسين را پارا پارا کردن

پارا کردند، ما عیا داریم. دو مرتبه در م لس تفسير قرآ  در مس د امام رضها حملهه 

دانيهد هفتهاد، اور میه دانم. مرتبهنمی ، د، با سه سار، دو سار فاصله، وقدر فاصله

ها مأمور بودند بياینهد و این که پاک اس ، نفر پاکستانی، ن سستانی، پاکستا هشتاد 

ها را ادنهد. یفتنهد مها نيامهدیم در  آقهای ای اا پاکستانیبه مس د حمله کنند، عدا

 ، ناسهيدهای ضهد انقهالب را... ایهر میصادقی را تعطيل کنيم، آمدیم این پاکسهتانی

ا بعد دسته رااد. اد، نيستيد؟ نمیکردید؟  ما پاکستانی هستيد؟ میپس ورا سلار می

مس د  هستند، ان  هنوا در پاکسهتا  ه وه کردند، قرآ  پارا کردند،  يش انداختند،

 دهند. دهند و وای مییيرند و قهوا میآ  روا را عیا می

                                                           

 .210ن، ص . هما1
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راا مولوی حمله کردند، دا، پانیدا نفهر ال  های وهاردوم یه عدا اا ال ه مرحل

اید برای قرآ ، برای اهانتی کهه را قبالً  نيدید. ما ب هاحمله کردند که  ما صدای آ 

 ود، جسهمًا  ود، اهانتی که به قرآ   ریف میمرتضی علی میه به قرآ  به نام  يع

اند،  هما خهدا، کتهاب خهدا، بنهدیا  خهدا نشسهتهه و روحًا، مخصوصًا روحًا، در خان

ههي   ،کنيهدبارا  میمفس ر قرآ  را  ما سهن ه دهيد؟ خانکشيد؟ فح  میعربدا می

کند، یه تلفن به ما نشد، یه نامه نو ته نشد، یهه نفهر نيامهد. م اعترار نمیکس ه

  ما راضی بودید؟ه هم

پن اا هیار نفری  ما راضی بودید؟ نفهميدید؟ نشهنيدید؟ ه علميه مبارکا ای حوا

و  کنم. مها در یهه ونهين امهانی و امينهینمهی مدانهد دفهاع اا  هخ  خهودخدا می

بها قهرآ  تهو آ هنا  اینهههجرم ما وهه بهود جهی  ،خدایا يم.کنای داریم اندیی میامينه

هها معارضهه داریهم؟ بها انحرافها  معارضهه حماق  هها وخری  بها اینههههستيم؟ جی 

جنهاب  :بگهویيمو هها بهرویم ال ه خانه داریم؟ آیا کار ما به جایی رسيدا اس  که درِ

ایهن اسه ؟ در ؟ ممها بگهویيارک در مورد این مطلب ويس  کهه نظر مب ،ال  بیریوار

آورنهد، در  ما این بهاای را درنمیه آورند، در فلسفهای  ما این باای را درنمیفقه

آورند، وو  مقداری اا آورند، در خرفا  درنمیآورند، در عرفا  درنمیادبيا  درنمی

 ها اس . ها اس ، مطابق ميل آ آ  حرفبا ها مطابق آ 

مها، عرفها  مها، تهاریخ مها، ه عقاید ما، فلسفآورند، وو  اهلل باای درمیروی کتاب

ها اخالق ما، فقه ما، اصور ما، دنيای ما، آخر  ما، بر محور کتاب و سن   اس . ال 

ها را تحریه نهردا بودیهد کنيد، ایر  ما اینها را تحریه می ما این ،فهمندکه نمی

یی نگفتيد؟ ورا  ما وي ، د امضا جمع ورا آمدند؟ ورا وقتی که نامه نو ته  د صد

تهوانيم. ن  کردید که ما نمین  ،؟ در حالی که مسئور هستيدن  یفتيدفقل بعضی ن 

او را کته ادند، یفتند:  ،ها را به اندا  بردندآخر ما ن ا  پيدا کردیم، سردمدار ال 

 دانم.کنيم. وه  د نمیتو را تبعيد میها بهنی، اا این غلل

یفه :  ،آمدم یهی اا طالب عییی پاکستانی رسهيدمیاین جریا  تهرار  د. در راا 

آیيم. یفهتم: ما  ایرد  ما بودیم، ما تفسير  ما را داریهم، ولهی طبهق مصهالحی نمهی

آیيد. وو  جو را نمی ییویم بيایيد، طبق مفاسدآیيد؟ من که نمیطبق مصالحی نمی

یهر کسهی های خهارجی، اانهد، مخصوصهًا بهرای طلبههبر ضد قرآ  طوری درس  کردا

وه کسی را توانستند قطهع کننهد؟ ه کنيم، دروغ اس ،  هریاو را قطع میه بياید  هری

دهيم. کنيم، اقامه  نمهیکنيم، بيهرو  مهیاو را قطهع مهیه کننهد.  ههریجو درس  می
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طور نيس  که قدر  د من ایم، ولهن اینما در ونين جریانی یرفتار  دا ،پروردیارا

. این خانهه نشهد آ  خانهه، آ  خانهه اس فالق  قدر  مار، بر قدر  ما فالق  ود، نخي

جها آمهدیم. مها تها آخهرین جای دیگر، بهه این ،نشد آ  خانه، خانه را سنگبارا  کردند

خو  حاضر هستيم استقام  کنيم که به جای قرآ  خرافا   ما را نياوریم، به ا قطر

ا به یویند ییر یه موقعجای معارف ربانيه میخرفا   ما را به عنوا  علم نياوریم. ا

حهواا اسهالمی  .دانم کهه در حهواا پخه  کهنمحهرام مهی ، ما پور ایادی دادا  ود

 هود،  هود، فهرهها مصهرف میهها مصهرف می  هود، دقها مصهرف می، وق نيس 

روی به یورستا  اس  نه ترکستا ، اسالم در  ود، این را که تو میها مصرف میمار

 را وااآ  ما  ،یف  ود. اميرالملمنين در واا میالم نمی ود، اسجا تحصيل نمیاین

 کنيم.بگویيم، به  ما هم عرر نمی که هم نداریم

کنيم، به ما  عور دادا، ما فرار می .به ما انساني  بدا، به ما اخالق بدا ،پروردیارا

ن بدا، به ما فهر بدا، به ما   اع  بدا، به ما صبر بدا. صبر سهر پهایين کهرد  نهه، ایه

مثل سد ذوالقرنين بایستيم و  ،یعنی هر بالیی به سر من و  ما بياورند حماق  اس .

نگااریم یأجوج و مأجوج این کارهای نادرس  را ان ام دهند. مگهر نيهروی یهأجوج و 

حر موسهی بيشهتر اا موسهی اسه ؟ ا مأجوج بيشتر اا ذوالقرنين اس ؟ مگهر نيهروی سهَ

د بهود؟ مگهر هها بيشهتر اا محمها و ابولهبههجهلموسی یه نفر بود. مگهر نيهروی ابو

امها روا او  ،ها بيشتر اا حسين بهود؟ جسهم حسهين را کشهتندها و یییدنيروی معاویه

 باقی اس .

 

 1«الغير من أمنٍ في المكارم سوي جارحة كل  منهم عهنالط   رغي  قد»

 

نَها لِمَها عَظِهيمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُهرْارِفِ اْلإِیمَا ِ وَ مَعَهمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَاْاللَّهُمَّ اْ »

 «.ضَااُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَااُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 «.هُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»

                                                           

 .394 ، ص7 ج ،بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 1
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