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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

 الحدیددبابجایی که قابل انطباق است با سد یأجوج و مأجوج، ظاهرًا همان سد 

م فعالً واقد  جریدان یندين اسدت. گویند. هدومی است که در لغت ترکی دمير قاپو می

کدرد  اسدت کده بدين  تثبيدترا  مطلد بينند و هم تداری  ایدن روند، میکسانی که می

یک سد بسيار رفي  آهنينی است که این مانند سایر سدها نيست، سد  شاهقينجبلين 

آب نيسددت، بل دده سددد هسمدداا اسددت و اخ نهددر تدداریمی هددم در همددان محددل سددد 

ر قاپو است، گروهی بودند که اخ آن طرف به این طرف هسدوم دوم که دمي الحدیدباب

 یَْفقَهُونَ یَكادُونَ ال قَوْمًا»ها را در این طرف که کردند و مزارع و حيواناا و انسانمی

م و اگدر فهميکردند. ما فعالً تدا همدين مقددار مدیکردند و افساد میرا اذیت می 1«قَواْلً

 کسا است، مطلبی نيست.  الحدیدهم نفهميم که این سد باب

دوم بحث یأجوج و مأجوج اسدت. اگدر مدا اخ نهدر لغدت و اخ نهدر  دارج و  مرحله

تاری  فهميدیم که یأجوج و مأجوج یه کسانی هستند، فهميدیم، اگر هدم نفهميددیم، 

مطلبی است که قرآن فرمود  است و هر گا  که آش ار شد، آن وقت انطبداق آن بدرا  
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جا یک مقدمه کلی داریم کده نسدبت بده اسدمار معرقبده قدرآن این ما وجود دارد. ما در

طور نيست که قرآن شریف فقط اسمار عربی را ذکر بفرماید؛ یون بعضی اخ است، این

اسمار عبرانی است یا سریانی است یا سوریت است یا کلدانی است یا اوسدتایی اسدت 

يمن اسدت و محديط و یا عبرانی است یا یونانی اسدت و یيدر . و قدرآن شدریف کده مهد

صّ تداریمی و بدرم مهدم تداریمی مسلط است بر کل کت  انبيار و بر کل تاری  که قَد

دارد، طبعًا این اسمار را باید ذکر کند. یگونه ذکر کند؟ ذکدر کدردن ایدن اسدمار یندد 

 ود لفظ عبرانی یا سوریت در قرآن بياید یا پهلو  کده  این هحالت دارد: یک حالت 

 ت یا یونانی یا هر خبان دیگر ، این درست نيست. همان اوستایی اس

 فقدط مالحهده این هآید، این معرقب هم دارا  دو جهت است؛ ی ی گا  معرقب می

شود که این تعری  لفهی است. گاهی اوقاا به لفظ شود و به معنا توجه نمیلفظ می

که در خبان کنيم. گاهی اوقاا به لفهی شود، داریم احتماالا را عرض میتوجه نمی

اهی اوقاا هر دو جهت آورند. گشود، معنا را به لغت عربی میدیگر است، توجه نمی

شود. اجمل تعریبداا شود، هم مالحهه معنا میاست؛ در تعری  هم مالحهه لفظ می

اخ اسمائی که در لغت دیگر بود  است، طبعًا تعرید  سدوم اسدت. نده لفدظ فددا  معندا 

ود، بل ه هم لفظ و هم معنا محفوظ باشد. لفدظ محفدوظ گردد و نه معنا فدا  لفظ ش

به همان لغت گذشته، بل ه تعری  لفهی. معنا محفوظ باشد، با تعرید   آن هباشد، نه 

رود. امدا اگدر لفهی معنا اخ بين نرود؛ یون احياندًا بدا تعرید  لفهدی معندا اخ بدين مدی

هر داللت لغو  لفهی، قدر دقيق و لطيف باشد و با حساب باشد، اخ نتعری  لفهی آن

جا هم تعری  لفهی است و هم حفظ جهت معنو . و قدرآن ایدن کدار را کدرد  در این

است. مثالً اسرائيل که در قرآن شریف یند بار ذکر شد  است، اصل آن لغدت عبراندی 

است که یيشرائيل یدا یسدرائل اسدت. یسدرائل شدد اسدرائيل. اسدرائيل یدا یيشدرائيل یدا 

طدور هسدتند. االفق هسدتند، اخ نهدر معندا هدم هميننهر تعری  قری ها اخ اسرائل، این

طدور اسدت. اسرائيل یعنی عبداهلل، ئيل اهلل است، اسرا عبد اسدت. یيشدرائيل هدم همين

ئيل اهلل است و یيشرا عبد است. همدين معندا را اخ نهدر تعرید  لفهدی  داوندد حفدظ 

ر معندو  محفدوظ اسدت کده فرمود  است که هم اخ نهر لفهی تعری  شد  و هم اخ نه

این لفظ  يلی  راب نشود. همچنين مثالً در یعقوب، یعقوب یک لفظ عربی نيسدت. 

یفعول است, لفظ عربی نيست. این یک لفظ عبراندی اسدت کده بده تعبيدر  است درست

 عربی آمد  و تعری  شد  است، اما همان معنا محفوظ است. 
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گيدرد, کده پاشدنه پدا را میی آنبه معن -هریه هست یادم نيست-در لغاا عبرانی 

گيدرد, معندا گيرد، پاشنه پدا را میکه عق  را مییعقوب. یعقوب یفعول است. یعنی آن

محفوظ است و لفظ مقدار  تعری  شد  است. پس در ميان این یندد جریدان کده در 

تعری  لفظ فدا  معنا شود یا معنا فدا  لفظ شود, ایدن سدومی اسدت. یعندی نده لفدظ 

کده کندد شود، بل ه لفظ مقدار  تغييدر میشود و نه معنا فدا  لفظ میمی فدا  معنا

گيرد. اما نشانگر و نمایانگر اصل است و در قرآن خیاد داریم، حالت معرقب به  ود می

موسی را اخ یون مثالً: موسی. موشه، مو سی، مو شه، مو، مار است و شه، شسر است. 

مدائی  فرستاد و موسی را کده در آن وسديل  بين آب و در ت گرفتند، وقتی که فرعون

جدا بود که مادر او اندا ته بود، این بدين مدار و شدسر بدود. مدو شده شدد  موسدی. این

  واهم خیاد نمونه بياورم.تعری  لفهی است، اما معنا هم محفوظ است. نمی

عد است: کنيم. یأجوج و مأجوج دارا  یند بُما اآلن در یأجوج و مأجوج بحث می

عد تغيير معنو  است. تغيير معنو  کده معندا نددارد، عد تعری  لفهی است، یک بُیک بُ

جا تعری  لفهی شدد  اسدت و معندا که لفظ تعری  بشود و معنا اخ بين برود.  ير. این

است و أجق یندد معندا دارد. یدک « أَجَّ، یَئِجُ»هم در لغت عربی محفوظ است. یأجوج اخ 

یک أجقج داریم که ثالثی مزید است. حاال أجق. یأجوج أجق داریم که ثالثی مسرد است، 

و مأجوج یعنی یفعول و مفعول. شما دارید. مگر ما این وخن را در عربدی ندداریم؟ مدا 

است. أجق در لغت عربی یعندی آتد   «جُّ، یَئِجَّأَ»که این وخن را در عربی داریم. اصل آن

آت ِ خیاد خد. یدا اخ : «جُجِّؤَ، یُجَجَّأَ»رفت. آت  خد، آت  گ: «جُّئِ، یَجَّأَ»خد، این یک معنا. 

گویدد أجق کده الدف و اسدت. امدا می ت ثيدر نهر کيفيت یا اخ نهر کمقيت یا اخ هر دو نهر

جيم است و ثالثی مسرد است، به معنی آتد  خدن اسدت. یدأجوج و مدأجوج، یدأجوج 

یده  ، بدود حداال یداگوو و مداگووحالت فاعلی دارد و مأجوج جهت مفعدولی دارد. 

کنيم. اصل لغت یينی بود ، یينی به عبرانی منتقل شد ، بود ؟ در مورد آن بحث می

کندد. د تعرید  را مشد ل میل شد  و طبعدًا ایدن انتقداالا متعددعبرانی به عربی منتق

 وض  لغت کار مش لی نيست. 

 

 ]سؤال[ -

جوج یأ کنيم. حواس شما کسا است؟بحث می آن با عين است. ما داریم با همز  -

و مأجوج، یدأجوج یفعدول اسدت، حالدت فداعلی اسدت. مدأجوج مفعدول اسدت، حالدت 

ت و رقّدت در تعرید  یده یه مقدار رقّت در تعری  است؟ دق جامفعولی است. در این
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شدود داد، امدا مدا اخ نهدر  دود داریدم ت نسبت به  ددا نمیست. البته دقمقدار خیاد ا

کنيم. این لفظ در یينی و بعدًا هم میکنيم. آن لفظ هر یه بود  حاال بحث بحث می

عبرانی، یه بود  است و تعری  به یأجوج و مأجوج شد  است. کالً دو مدورد هسدتند. 

کنيم، در تقسيماتی که عرض  دواهيم حاال دو فرد یا دو حالت در یک فرد، بحث می

افدروخد. مدأجوج کده در آتد  افرو تده شدد  کرد. پس یأجوج یعنی کسی که آت  می

 وخد، سوخند  و سو ته شد ؛ یأجوج و مأجوج. سمی

کنيم. پس دو حال مقدار  اخ نهر معنو  بحث کنيم و بعد اخ نهر لفهی بحث می

و یير . این یأجوج و مأجوج اخ نهر  1«اْلأَرْضِ فِي مُْفسِدُونَ مَْأجُوجَ وَ یَْأجُوجَ إِنَّ»طایفه 

مصوص بودند، ی ی یأجوج معنو  دارا  دو جریان است، یک جریان که دو طایفه م

و دیگر  مأجوج. اصل یينی هر یه بود  است و اصل عبرانی هر یه بود  اسدت، دو 

ها نشانگر معنا است. احياندًا اسدم، اسدم ا  که نام آنعد دوم، دو طایفهطایفه بودند. بُ

جامد است، احيانًا اسم، اسم وصفی است. اسم وصفی، اسمی است که دوبلده اسدت، 

است. هم اسم است اخ نهر لفدظ کده نشدانگر لفهدی اسدت و هدم اخ نهدر  ا دو مرحله

کندد. شدود، دو جهدت پيددا میمعنا. اسمائی کده رو  معرفدت بدر مسدمياا نهداد  می

دهندد، اسدم خر ،  ير. اسم وصدفی را قدرار میطور نيست که به کچل بگویند گلاین

د باشد، یده کدم وصفی که نشانگر وصفی است که در آن شمص وجود دارد. یه خیا

 باشد.

جا مثالً مدینةالرسول را فرض کنيد. مدینةالرسول یرا مدینه است؟ مگر یير اخ این

بعد مدینه شد. یرا یثرب مدینه شد؟ یرا یثدرب، یثدرب نماندد؟  ،یثرب بودمدینه نبود؟ 

یرا یک اسم جالبی به  ود نگرفت؟ مدینه شد که اسمی است کده ایدن اسدم وصدفی 

عدد عدد مدادق  دارد و یدک بُیدک بُ ؛عد داردشهر دو بُ شهر بودنِ این هاست. یرا؟ برا  

عدد معندو  یثدرب اخ هنگدامی کده عدد مدادق  اسدت. بُعد معنو  اهم اخ بُمعنو  دارد. بُ

ص( ندزول اجدالل فرمودندد و هسدرا کردندد، اخ آن هنگدام کده ح ومدت اهلل )رسدول

اسدم وصدفی اسدت. درسدت  اسالمی تأسيس کردند، مدینه شد. قبالًً  یثرب بدود، ایدن

ول ن نسبت به مدینةالرسدول «. اللَّهِ بِسْمِ»است مدینه برا  سایر مُدُن اسم جامد است 

اسم جامد نيست، اسم وصفی است. یثرب اخ نهر معنو  و اخ نهدر فرمانددهی جهداا 

معنو  و رسالتی شهریت پيدا کرد، مدینةالرسول شد. رو  حساب مدینه اسدت. م ده 
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 1«بِبَكَّدةَ»ت. م ه و ب ّه در قدرآن کدریم داریدم. هدم م ده داریدم و هدم م رمه، م ه اس

 دواهم جا هم ب ّه اسم وصفی است و هم م ه اسم وصفی اسدت. نمیداریم. در این

 ها است. ها به عنوان نمونهخیاد توضيح و تفصيل بدهم. این

عد دارند: بُاند، اخ نهر معنو  دو این یأجوج و مأجوج که اخ نهر لفهی تعری  شد 

دفين، در آن فتحده و عد شمصی، دو قوم بودندد، دو طایفده بودندد کده ورارالصدیک بُ

ميو  و یير . و  خراعت مواق  درکردند ها هسوم میالصدفين بود، اینا  که بينفاصله

بده « قَدواْلً یَْفقَهُدونَ یَكدادُونَ ال قَوْمدًا»بردند که ایدن جان و مال و خراعت را اخ بين می

مِ»جا این سد را بنا فرمود. ایدن دو قدوم القرنين پنا  آوردند و ذوالقرنين در آنذو  بِسدْ

اخ نهدر معنددایی داریدم عددرض -هدا یدأجوج بددود ولدی دو قددومی کده ی ددی اخ آن«. اللَّدهِ

دیگر  مأجوج. یا هر دو هم یأجوج بودند، هم مأجوج. یگونه بود؟ یأجوج  -کنيممی

ها را، نواميس ها را، مالخند. جانگيراند، آت  میآت  می «المَطَاجُّ یَئِ»که  است کسی

عَوْنَ»خند. ایدن ها را، عقاید را آت  میرا، عقل مگدر نيسدت؟  2«فَسدادًا اْلدأَرْضِ فِدي یَسدْ

سعی افساد در خمين یيست؟ نواميس بشریه که نواميس  مسه اصدل ندواميس اسدت، 

افروخ  کند، جنگ سرد و آت این نواميس واج  الحفظ است. اگر کسی ضد نواميس 

جنگ گرم بر ضد نواميس که فقط  ود فاسد نيست، بل ه دیگران را هدم فاسدد کندد، 

آت  بيفروخد که دیگدران را در ایدن آتد  اخ نهدر انحدراف عقيددتی، انحدراف جدانی، 

انحراف عرضی، انحراف مالی, این پنج ناموس را شعله بزند و آت  بزند، این عبدارا 

پس معنی دوم کلی است. معنی اول، فرض کنيد که ی دی اخ عالمداا  اخ یأجوج است.

ساعت ظهور دجقال است. دجقال یه کسی است؟ فقط یک فدرد اسدت؟ بلده، یدک فدرد 

هدا، ، تمدام م ار هداکار ها، تمدام دیلکار است. دجقال اخ دجل است. تمام کثافت

ک فرد است، هر یيز  که عد یعد دارد: یک بُتمام افسادها در او جم  است. این دو بُ

هر کسی که بده دنبدال آن دجقدال بدرود، در  :عد دیگربُ ]...[هست یا هرکسی که هست 

  ر و در افساد، او هم دجقال است.دجل و در دیل و در م

ها در افساد خاویده اسرائيل هستند، اینها بنیاسرائيل مفسدین فی االرض، اینبنی

هدا هدم اسدرائيل تبعيدت کردندد، اینج هم اخ بنیاولی هستند. اما حتی اگر شيوخ  لي

شود. اسرائيل هستند. مثل شيطان که برع س مالئ ه است. اخ مالئ ه شيطان نمیبنی
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این مثال به ع س است، شيطان در خمر  مالئ ه قرار گرفت و اعمال مالئ ی را انسام 

اصدل دارد کده  داد و به  يال بعضی ایستاد و مالئ ه را فری  داد. پس این معنا یک

و یک فرع دارد که این هم دارا  مصداق عدام اسدت. « اللَّهِ بِسْمِ»دارا  مصداق است 

مِ»یددأجوج و مددأجوج دو قددوم بودنددد  ایددن دو قددوم را بدده دو احتمددال بحددث «. اللَّددهِ بِسددْ

افدروخ  کردندد، بدرا  افسداد آت کنيم، دو قوم بودند یک قوم یأجوج، اضدالل میمی

کردند. مضِل و مضَل هر دو گمرا  هستند. دیگر این افساد را قبول میکردند و قوم می

فهمدد، داندد و میمی آن دهافدروخ  کدرد  اسدت. کسدی بدا کسی که اضالل کندد، آت 

خند, ظلم کرد  است و کسی که سدر  دود ضاللت را بپذیرد، کسی که بر سر کسی می

 ه به فرمدود  اميرالمدؤمنين دارد که کتک بمورد، او هم ظلم کرد  است. بلرا نگه می

ظالم در آت  است، مهلوم یدرا؟ فرمدود:  1«الهّالم و المهلوم کالهما فی النار»)ص(: 

پدذیرد، او دو ظلدم کدرد  میتواند اخ  ود دفاع کند ولی انهالم را آن مهلومی که می

یک ظلم به  ود کرد  است و یک ظلدم بده دیگدران کده ظدالم را تقویدت کدرد   است:

بر سر دیگران بزند، مهلومين را گمرا  کرد  اسدت کده شدما هدم سدر  دود را است که 

بگيرید, کتک بمورید. بل ه بعضی اوقاا حتی عنوان شرعی هم داد ، بگذاریدد ظلدم 

شود، بگذارید ظلم کنند تدا امدام خمدان بيایدد. بگذاریدد ظلدم کنندد، در قيامدت یندين 

تواند کند و میابل ظالم قيام نمیشود. ظالم فی النار است، مهلومی هم که در مقمی

کندد. فعاليدت در مقابدل ظلدم نددارد، جلو  ظلم را بگيرد یا کم کند، این کدار را نمی

 بل ه در مقابل ظلم  ضوع و  نوع دارد. 

ا  را و اهل  انه وسيله دارند که ایدن آتد  خنند، مثالً  انهاگر جایی را آت  می

خنند  یأجوج کنند. آت   نگيرد، اما س وا میرا  اموم کنند یا وسيله دارند که آت

یأجوج کسی است که ظلمدًا آتد  خد  اسدت، مدأجوج گيرند  مأجوج است. ، آت است

عد ظالم است، اگر ظدالم گير  را پذیرفته است. این مهلوم در دو بُکسی است که آت 

مدا در تر اخ ظدالم اسدت. ا دواهيم بگدویيم مهلدوم، ظدالمعد ظالم اسدت. نمیدر یک بُ

 جا هم ظالم ظالم است و هم مهلوم ظالم است. این

کنندد، اضدالل اخ نهدر ندواميس همچنين در بداب اضدالل، کسدانی کده اضدالل می

کنند، یه اضالل نفسدی، اضدالل عقلدی، اضدالل عقيددتی، اضدالل مدالی ,  مسه می

نی کده کنند، اما کسداافروخ  میآت  ،ها یأجوج هستند. یعنی أجقاضالل ناموسی, این
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 واهدد عقدل او را اخ کندد. می واهد ب شد، فرار نمیگيرند، میمورد اضالل قرار می

حرفدی  تواندد،می این دهبين ببرد، باشد. نداموس او را، حرفدی نددارد. عقيدد  او را، بدا 

ها کسانی هستند که مستضعف معاند هستند, مستضعف مقصدر هسدتند. خند. ایننمی

م: یک مستضعفی است که اخ اول تا آ ر مقصر است، یون ما دو نوع مستضعف داری

 لَمْ أَ قالُوا اْلأَرْضِ فِي مُسْتَْضعَفينَ كُنَّا قالُوا»گونه نيست اما یک مستضعف است که این

عدد  اخ ابعداد ندواميس  مسده کسدی کده در بُ 1«فيهدا فَتُهاجِرُوا واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ

تواند فرار کند کده استضدعاف تمدام شدود، قددرا مستضعف قرار گرفته است، ولی می

ندارد. قدرا عقلی ندارد که انحراف عقلی را نپذیرد. قدرا مالی ندارد که مال او را 

نبرند، قدرا جانی ندارد که  ود را نگه دارد، قدرا حفظ نواميس ندارد، اما قددرا 

عَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ لَمْ أَ قالُوا»فرار کردن دارد. جواب این است که   فيهدا فَتُهداجِرُوا واسدِ

پذیرندد، در ها مأجوج هستند. کسانی که استضدعاف را میاین« جَهَنَّمُ مَْأواهُمْ فَأُولئِكَ

 ها مأجوج هستند.پذیرند، اینعد  اخ ابعاد ناموسی، کسانی که استضعاف را میهر بُ

يستند، یا یدأجوج پس مردم در تقسيم اوقلی سه دسته هستند: یا یأجوج و مأجوج ن

هستند و مأجوج هستند یا ی ی اخ این دو هستند. یأجوج و مأجوج کسانی هستند که 

افروخندد، دسدته دوم فرض کنيد دو دسته هستند؛ یک دسته یدأجوج هسدتند، آتد  می

کنند، این یک نوع. یک مرتبه  ير، این آدم هم یأجوج و هم آت  افرو ته را قبول می

 ست و هم فسادپذیر است. مأجوج است، هم مفسد ا

 

 ]سؤال[ -

کندد، ضداللت را قدو  می. مگدر کسدی کده کدنمهمين را عدرض  واهم میبند   -

خنيم، اگدر کسدی در حضدور مدیرا . ما مثدال ظلدم استعد  مفسد دو بُ مفسد نيست؟

کنيم. کسی در حضدور دیگدران کند, داریم جم  را عرض میدیگران به کسی ظلم می

ظالم، ظالم است، یأجوج است. ول ن آن کسی که مهلوم واقد   کند،به کسی ظلم می

پذیرد و در حضور دیگران فعاليدت و مقابلده نددارد، یده یيدز  شود و ظلم را میمی

عد مفسد است؛ هم مفسد  ودِ است و هم مفسدِ دیگدران اسدت. فهميم؟ او در دو بُمی

مفسد  ود است؛ ظلم را پذیرفته است. مفسد دیگران است؛ هدم ظدالم و هدم مهلدوم 

کندد، پدس کندد، ظلدم را بيشدتر میکند، مهلدومی میتر میدیگران است. ظالم را ظالم
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ندد، ممصوصدًا در کنکند. مفسددِ دیگدران اسدت، دیگدران  يدال میافساد را بيشتر می

گوید: مهلوم شدن ثواب دارد. توجيده کندد بدا ایدن مهلدوم مواقعی که توجيه کند, می

قرار گرفتن  ود، ممصوصًا اگر در مقابل ظالم عنوان شود. سر  ود را پدایين بيداورد 

کند. وجوب دفاع را اخ ذهن که بزن، بيشتر بزن. این مردم را در وجوب دفاع فاسد می

–ها مفسد هستند، هم فاسد هسدتند برد، بنابراین هر دو  اینبيرون میمردم و اخ مغز 

هم فاسق هستند, مضل، فاسد و مفسد است. کسی که گمدرا   -مرات  را کار  نداریم

کندد, او هدم فاسدد اسدت، ضدالل را کنند  و گمراهی معارضده نمیشود و با گمرا می

بدا قبدول ضدالل  دود را افسداد پذیرفته است و هم مفسد است،  ود را و دیگران را، 

تر کددرد  اسددت و را  را بددرا  مفسدددین بدداخ کددرد  اسددت کدده مفسدددین در افسدداد قددو 

شدوند و مم دن اسدت کسدانی کده مهلدوم تر میشوند. ظالمين در ظلم کردن قدو می

هستند، اخ این آدم تبعيت کنندد. هریده مقدام آن انسدان بداالتر باشدد، تبعيدت در ایدن 

 د. شوجریان بيشتر می

بينيد یده ف در کدردم. ایدن را اخ کنم. حاال آقایان میمن ف ر کردم، دارم عرض می

شدوم، هدم  ددا کنم، ف ر کردم و در طول ش  که اخ  دواب بيددار میجایی نقل نمی

که توفيق دهد مم ن است انسان نماخ ش  را بمواند و هم مم ن است یک ف رهایی 

ایدن یدأجوج و مدأجوج کده دارم بحدث  مدن ف در کدردم کدهمثل نماخ ش  است ب ند. 

 أَعُدوذُ»و اگدر درسدت درنيامدد « اللَّهِ بِسْمِ»کنم، یيست؟ حاال اگر درست درآمد که می

خنندد و مدأجوج پس این یأجوج و مأجوج، یأجوج عامل افساد هستند، آت  می«. بِاللَّهِ

: یدک دسدته ها، گدا  دو دسدته هسدتندگيرندد و آت ها خنندد آت گيرند. این آت  می

 طرف. طرف، یک دسته آناین

کنندد خنند، یک دسته هم ظلم را قبول میکنند و آت  مییک دسته مدام ظلم می

گيرند. هر دو مفسد فی االرض هستند در آتد  و آتد  ایدن اسدت کده ایدن و آت  می

پذیرندد، هدر دو هدم یدأجوج کنند و هم ظلدم میخنند، هم ظلم میکسانی که آت  می

هم مأجوج هستند. این دومدی اسدت کده عدرض کدردیم. هدر دو هدم یدأجوج  هستند و

پذیر  آن بيشتر اسدت، یدا هستند و هم مأجوج هستند. یا ظلم آن بيشتر است، یا ظلم

مم دن اسدت یدک نفدر آدم دارا  دو مقدام باشدد، « مَدْأجُوجَ وَ یَدْأجُوجَ إِنَّ»برابر است. 

اصدولی  فقيده  »گویندد: اعليدت اسدت، میدارا  دو فاعليت باشد، اگر کسی دارا  دو ف

 یک نفر است، یند جهت را دارد.« مفسقر 

 طور باشد، سد باید بين یأجوج و مأجوج باشد.پس اگر این -
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کنيم. این یأجوج و مأجوج یه دو دسدته باشدند ما داریم هم همين را عرض می -

. مدا هدم و یه یک دسته باشند، یک طرف هستند و آن طرف هم، یدک طدرف هسدتند

 خنيم.همين حرف را داریم می

 گردد. به هر دو برمی« مُْفسِدُونَ مَْأجُوجَ وَ یَْأجُوجَ إِنَّ» -

شاید عرض من رسا نباشد یا رسا باشدد، امدا بدرا  « یَْأجُوجَ إِنَّ»فهمم. ببينيد می -

 دواهيم فشدار بيداوریم و بده قدرآن شدریف مدا نمی .ا  اخ شما مطل  جدید باشدعد 

کنيم شود یا  ير؟ ما این ف ر را میگونه شود این واهيم بگویيم میيل کنيم. میتحم

شود این یأجوج و مأجوج با تمام مفسدین فی االرض که افساد فاعلی باشد، یا که می

گویيم یون دل ما ها اطالق پيدا کند یا  ير؟ نمیتواند بر اینافساد مفعولی باشد، می

ایدن یدأجوج شود یا  ير؟ گونه میگویيم اخ نهر لغو  اینمی ،گونه شود واهد اینمی

دو طایفده  داص. ایدن دو طایفده  داص مگدر جمد  « اللَّهِ بِسْمِ»و مأجوج، دو طایفه، 

نيستند؟ پس مفسدین فی االرض هسدتند. ایدن دو طایفده  داص، یدک طایفده یدأجوج 

ذیرندد. هدر دو پافروخند و یک طایفه مدأجوج هسدتند کده آتد  میهستند که آت  می

مفسد هستند. این دو دسته هم فسادکنند ، هم فسادپذیر، هم فساد کردن افساد است، 

 ال قَوْمدًا»کنندد و ایدن طور کده یدأجوج افسداد میهم فسدادپذیر  افسداد اسدت. همدان

کشانند، مأجوج هم بده فسداد کشداندن را نشدان را به فساد می 1«قَواْلً یَْفقَهُونَ یَكادُونَ

 عد است.این یک بُ. که، بله فساد را باید قبول کرددهند می

عد دوم این است که  ير، یأجوج و مأجوج، این مردم، این صد نفر، ایدن دویسدت بُ

خنند و ها هم یأجوج هستند و مأجوج هستند. هم آت  مینفر، این یند هزار نفر، این

مأجوج است. ایدن  عد دیگر عد  یأجوج است و در بُگيرند. این آدم در بُهم آت  می

عد عد عقيد  را اخ دست دادن، مأجوج است. در بُعد کشتن، یأجوج است، در بُآدم در بُ

کشدد و هدم بده کشدتن کشتن یأجوج است و در کشته شدن هم مأجوج است. هدم می

هدا جمد  اسدت، منتهدا بدا دهد. تمام ابعاد آت  خدن و آت  گرفتن در فرد فدرد اینمی

  ساخد.می ، نه درجاا گوناگون. پس با این هممراحل و درکاا گوناگون

ف طبعًا وظيفه اصالح هم برا   ود و هدم بدرا  این شمص م ل در تقسيم کلی،

بداالتر بدر مبندا  دیگران دارد. اصالح یا بر مبنا  فطر  و عقلی و مردمدی عداد ، یدا 

، فين مأمور هستيم که بر مبنا  وحی، دارا  حالت اصالح باشديموحی است. ما م ل
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عدد ثدواب عد گندا  اسدت و در یدک بُاما اگر ما افساد کنيم و ما اصالح کنيم، در یک بُ

عد  که اصدالح در  دود مدا عد  که ما اصالح ن ردیم، گنا  است، در بُاست. در آن بُ

است، ثواب است. ما صالح هستيم، اما اصالح ن ردیم. این مقدماتی است که در ایدن 

  واهم عرض کنم.میمراحل گوناگون یأجوج و مأجوج 

 واندد، عدرق انسان یا فاسدد اسدت و یيدر مفسدد.  دود او فاسدد اسدت، نمداخ نمی

کند. فاسد است اما یيدر مفسدد، ایدن کند، اما دیگر  را وادار نمی ورد، دخد  میمی

کندد، نمداخ کند،  دود او دخد  نمییأجوج است. یا مفسد است، اما  ود او فساد نمی

کندد, امدر بده تدرة صددال  يدرد، امدا دیگدران را امدر بده دخد  میگ واندد، روخ  میمی

کند. این مفسد است، فاسد نيست؟  ير، این هم  ود فساد است. مفسد بودن  ود می

کنيم. این  ود، عمدل فسداد را صدورتًا انسدام عد  ودم عرض میفساد است. ما در بُ

امدا دیگدران را وادار کندد، کندد، یندين نمی دورد، خندا نمیدهد، مال حدرام نمینمی

کند، کند. کار  نداریم که ینين فرد  هست یا نيست. او کسی است که افساد میمی

پذیرد، ایدن کند و هم فساد را میکند. گا  آدمی است که هم افساد میولی فساد نمی

خند و اگر نواميس کسی را هم آتد  یأجوج و مأجوج است. او هم نواميس را آت  می

 یرد، این هم یأجوج است و هم مأجوج است. پذبزنند، می

آدمی است که نه فساد دارد و نه افساد دارد. نه  دود او فاسدد اسدت و نده افسداد 

کندد. آدمدی اسدت کده صدالح اسدت، کند.  ود او انسان صالحی است, اصدالح میمی

کندد. معروفداا را شود. صدالح اسدت, اصدالح نمیکند. تقریبًا د  قِسم میاصالح نمی

کندد. آدمدی اسدت کده اصدالح کند، اما اصالح هدم نمیدهد، افساد هم نمیسام میان

کند. آدمی است که دیگران را امر بده صدال  و صدوم و کند، اما  ود را صالح نمیمی

کند، اما  ود او فاسد  است. به نهر آقایان اخ بين این اقسام ممتلف, حج و خکاا می

بدترین کسی است کده هدم یدأجوج باشدد و هدم  حقکدام است؟ به نهر  هابدترین آن

ی کده انسدان مأجوج باشد. هم افساد کند و هدم افسدادپذیر باشدد. پدس بددترین اقدوام

دُونَ مَدْأجُوجَ وَ یَْأجُوجَ إِنَّ»فين پيدا کند، تواند در ميان م لمی هدم « اْلدأَرْضِ فِدي مُْفسدِ

 فاسد است و هم مفسد و هم فسادپذیر است و افسادپذیر است.

بنابراین دو، سه جهت در این تعبير جم  اسدت. دو جهدت کده در آن جمد  اسدت، 

بود  یا یه بدود  اسدت کده   تعری  بسيار دقيق است. حال اصل یاگوو و ماگوواوالً

هدت معندو  دو یيدز را حفدظ  واهيم  واند. جهت دوم، جهت معنو  است. ایدن ج

 هندوخبودند و فدرض کنيدد  آن دو گرو   اصی که در آن خمان این ه یی  کرد  است:
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هدا هدم یدأجوج بودندد و که هر دو مفسد هستند، یا همه آن]...[ هم هستند یا نيستند 

هم مأجوج بودند، این بعد اول معنو . بعد دوم معنو ؛ تمام کسانی که مفسد هستند 

پذیرند، کسانی که شعله آت  ضدد خنند  هستند و آت  را میو فسادپذیر هستند، آت 

هدا پذیرندد، ایندهند و کسدانی کده ایدن را میگانه را، آت  را اشتعال میپنجنواميس 

یأجوج و مأجوج هستند. اسرائيلی باشد، آلمانی باشد، آمری ایی باشد، مسلمان باشد، 

شديعه مرتضدی علددی باشدد معداذ اهلل، سددنی باشدد، هددر کدس باشدد، کسددانی کده عمددل 

 وَ یَدْأجُوجَ إِنَّ»شدمول آیده مبارکده هدا مدهندد, اینیأجوجی و مدأجوجی را انسدام می

عد عمومی. این مقدار  عد دوم و در بُهستند، منتها در بُ« اْلأَرْضِ فِي مُْفسِدُونَ مَْأجُوجَ

 کنيم، شما هم توجه کنيد.است که بند  ف ر کردم، باخ هم ف ر می

 معاا،المست كما متطور  اللغاا النق و»داریم:  215اما اخ نهر لغاا، ما در صفحه 

احتمدال اسدت، احتمداالا لفهدی اسدت.  1«التتدار و المغدول أنهمدا القدول یقدرب فقدد

ایدن افسداد... نده در کدل  این هو این احتمال بسيار قو  است برا  « التتار و المغول»

ناموسی کردندد، یقددر جهان، افساد بسيار عهيمی کردند که یقدر کشتند، یقدر بی

نده « ركالتّد مدن همدا و التتار و المغول أنهما»است.  راب کردند، قضيه مغول و تاتار 

مغدول در خبدان یيندی « «منكوك» الصيني في المغول و«. »ركالتّ من هما و»هر ترکی 

 اليونانيدة التدراجم في هما و عبراني  نقل الكلمتين  كأن و «منسوك» او»من وة است. 

هاا است، کوة و ماکوة، ها تشابالبته این« «ماكوك» و «كوك» العتيق للعهد یيرها و

 یون در تعری  این احتماالا است.

 شمول ح ومت کنند.ها کسی نبود  که جهاندر خمان آن -

 بعدًا را عرض کردم.شمول. من نگفتم جهان -

 

 ]سؤال[ -

 پس خمان یه کسی بود  است؟  -

 

 ]سؤال[ -

هدا این« ْأجُوجَمَد وَ یَدْأجُوجَ إِنَّ»معندی دوم عدام در نهدر بگيریدد.  ولدیفهمم. می -

ها در خمان بعد  خند  کردند، ول ن همانکسانی بودند که خمان ذوالقرنين ینين می
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هدا بایدد باشدند؟  يدر، همدان رشدته ماندند که ینگيز ان و یير  افساد کردند؟ همان

ها که عبارا است اخ یأجوج و مأجوج که مؤجقج فساد و متأجقسين فسداد هسدتند. آن

کنندد، ایدن در ها در کل مراحل تحریک فسداد میعد دوم که ایندر بُعد دوم. این در بُ

 عد دوم آن است. پس انطباق اخ نهر معنا  دوم  واهد بود.بُ

 مغولستان این طرف است.  ]...[الحدید اخ نهر جغرافيایی هم سد باب -

 بدين الكاملدة المشابهةو ». مبينيکم میحاال کممم ن است در مغولستان باشد،  -

 و «منغدول» منده اشدتق كمدا «منكدوك» مدن متطدور  انها یقضي «منكوك» و «ماكوك»

 «مداكوك» هدو مأجوج و «كوك» هو یأجوج فلعل»من وة و منغول و مغول. « «مغول»

 رجدل مدن التتدار و المغدول أن المددققين بعد  ذكر قد و التتار، ذلك و المغول فهذا

« یدأجوج باسدم الفددار أبدو ا سدمق لدذ ا هو و»البته نه هر ترکی « «ترك» له یقال واحد

 كددانوا قددد و»گویددد. ابوالفدددار در کتدداب تدداری   ددود آن شددمص واحددد را یددأجوج می

مقدارن سدد « «الصدين و التبدت» مدن بالدهدم تمتدد آسديا، من الشمالي السزر یشغلون

 «.«تركستان» بالد یلي بما یربا تنتهي و الشمالي المنسمد المحيط إلى»الحدید باب

( األ دالق تهدذی ) في مسكویة ابن و( الملفار فاكهة) في كما»ورقی داریم: در پا

 دواهيم نمی« مدأجوج و یدأجوج هم هؤالر ان ذكروا فقد( الصفا ا وان رسائل) في و

 االمة هذ  أن اإلفرنج و المسلمون المؤر ون یذكر و»تأکّد کنيم، این احتماالا است. 

 مددنهم و لهددا، المسدداور  األمددم علددى لددزمنا ممتلددف فددي و اقدددیمً تغيددر كانددت النكددد 

 و الوسطى آسيا من المرتفعة الهضباا من انحدرا التي السارفة كالسيول المتوحشة

 كدم و الهدون، و المسدسيت و السدمریاق و السيت أمة فمنهم قدیما، أوروبا الى ذهبت

 نوافكدا األنبيدار، مقدر كاندت التدي الغربيدة آسديا أمدم علدى و الصدين بدالد على أیاروا

 «. هؤالر من قومهم یحذرون

 فصدل لقدد»جا در پاورقی مطلبی است که آقایان مالحهه  واهيد فرمود. در این

 سدكان هم مأجوج و یأجوج امة ان الراب  و الثالث القرنين في ألفت قدیمة رسائل في

 عشدرین و سدب  نحدو مدن بأنها بالدهم حددا و الصين شمال المتقدمة السبهة تلك

 عهديم جدزر اآلن البالد هذ  و منه درجة  مسين نحو الى الشمالي رضالع من درجة

 كدانوا و جميعدًا األمدم علدى أیاروا كانوا لقد و اآلن عاصمتها بكين فيها و الصين من

  1«.هكلّ للعالم كفاتحين
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 سددقًا األقصدى الشرق قاطني بين و بينهم یسعل أن القرنين ذ  من طل »در متن: 

 هُمْ وَ مَْأجُوجُ وَ یَْأجُوجُ فُتِحَْت إِذا حَتَّى» الزمن من ردحًا خینمحسو فهلوا ردمًا فعمل

احتمداالً. یدا مثلدث افسداد عدالمی « العالمي اإلفساد مثلث في 1«یَْنسِلُونَ حَدَبٍ كُلِّ مِنْ

دُنَّ» است یا مرب  است یا اثنين اسدت. اثندين مثلدث افسداد  2«مَدرَّتَيْنِ اْلدأَرْضِ فِدي لَتُْفسدِ

 مِدنْ»شمول شد  اسدت در آن جریدان یدأجوج و مدأجوج ک افساد نيمه جهانعالمی ی

باشدد. یدا یهدار « اسدرائيلیٍّ»شمول که و بعد دو افساد کلی جهان «یَْنسِلُونَ حَدَبٍ كُلِّ

 افساد است، این بين دو و سه و یهار احتمال است که باید ف ر کنيم. 

 «جنكيز ان» نفسه الملق  «وجينتم» عشوار یار  و دهيار داهية في أوال  یتكفل»

 الهضباا من السرار بسيشه  رج «یَْنسِلُونَ حَدَبٍ كُلِّ مِنْ هُمْ وَ»: القرآن في كما و إنه

 مددن السدداب  القددرن أوائددل فددي الوسددطى آسدديا فددي التددي الشدداهقة السبددال و المرتفعددة

 مدا بعدد جنكيز دان»هدا سداخم دارد. اخ نهر لفهی و اخ نهر معندو  بدا این 3«الهسر 

 الدبالد إلدى یدذه  ثدم الشدمالية الصدين یمضد  العدارم حكمه تحت التتار أمة یسم 

 علدى ملكده یمتدد كدان و  وارخم، ملك السلسوقي محمد سلطان یمض  و اإلسالمية

 -المتواصدلة الحدرب مدن سنين عشر بعد الدولة هذ  فسقطت الفرس، و تركستان بالد

 مثله یسم  لم ما هناك المنكراا من یرتك  المد  هذ  بعد الفاتح المغول جنكيز ان

 وجده سدوقد ما الفواح  من ارتكبوا و ،أطفاالً و نسار  و رجاالً قتّلوهم فقد التأری ، في

 األبریدار لددمار إهراقدًا و إحراقًا و هدمًا بها یفتك وحدها،  وارخم مدینة في -التأری 

 فتكدوا و یيرهمدا، و بمدار  و بسدمرقند مثلهدا فعلدوا كما الدمار، من أنهارًا فأصبحت

 تمام مردم نيشابور را کشتند. « آ رهم عن أفنوهم و نيسابور بأهالي

 و مليونًا مرو واقعة في القتلى أصبحت و البلد، أحرقوا و الحيوان و األطفال حتى»

 البالد كافة ثم من و هناك فهایحهم بحر من یسير  نبذ  هذ  و! ألفًا ثالثين و ثالثمائة

 الی آ ر. « «جنكيز ان» فماا الهند بالد أ ضعوا فقد: شذرًا إلّا

 پس این بعد اخ پيغمبر بود  که اعراب آمدند. -
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کنيم، برا  فردا عرض جدید  داریم. بعد اخ آن. امروخ ما به این مقدار اکتفا می -

(  ددمت شدما ين )عهایی داریم که بده عندوان مديالد امدام حسدسياسی نيست. بحث

 عرض  واهيم کرد. 

 

نَدا لِمَدا عَهِديمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُدرْإِیمَانِ وَ مَعَدارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 .« ُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


