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 بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

 (عج) عصرولی به طارق اعظم اهانت
 

 

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعالَمینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 .«آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
ه های حق سبحانه و تعالی که در هر سه نشئه است؛ هم در نشئها و رحمتجنت

، یوم القیامة الکبرری. هرم در برزخ و هم جزای اوفیه عالم تکلیف، دنیا و هم در نشئ

عد دارای درجات است. عد دارای درجات است و هم در هر یک از این سه بُاین سه بُ

یا برونی معصومین علی مراتبهم برا  ی، عملی درونییتعبودجنّات علمی و معرفتی و 

 لَریْ َ أَنْ وَ»همین جنّات نسبت به من دون المعصرومین دارای درجراتی اسرت طبعر . 

در  در عالم تکلیف، استمرار یهاین جنّات و برکات ربانه و نتیج 1«سَعى ما إاِلَّ إِْنسانِلِْل

 أَنَّ وَ» یرهکله به عنروان ارابط« سَعى ما إاِلَّ لِْلإِْنسانِ لَیْ َ أَنْ وَ»برزخ است، بحدٍّ وفی. 

بره عنروان یروم القیامرة  3«اْلرََوْفى اْلجَرزا َ یُجْزاهُ ثُمَّ»به عنوان برزخ  2«یُرى سَوْفَ سَعْیَهُ

 خوب این نسبت به جنّات.کنم. ای است دارم عرض میمقدّمه الکبری.

کره در رررآن یرریف تعبیررات گونراگون  جهرنمنسبت به جحیم و نار و عرااب و  

است، از برای عاصین و کافرین، نیز درکاتی است. چه یوم الدّنیا و چره یروم البررزخ و 

برابر هسرتند، بعضری  جنتها با ال نسبت به جنّات، بعضیچه یوم القیامة الکبری. حا
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برا تمرام برکرات خرود در برابرر  جنرتهسرتند.  جنتهستند، بعضی فوق  جنتمادون 

های معرفتی که از بررای خرود حضررتر در رسول اهلل )ص( چیزی نیست. مگر عنوان

ول بررای رسر جنرتیوند. حاصل می یتو معرفت و معرفت و عبود یتاثر تداوم عبود

تر است و جنت جنتجسم رسول اهلل از جسم  امااهلل مکان جسم است و مکان روح، 

 تر است.جنتیود، ایجاد می جنتروح رسول اهلل )ص( از روحی که در 

طور که در عرالم تکلیرف نسربت بره کرلّ رسرل امرام اسرت، رسول اهلل )ص( همان

از گایتگان و آیندگان و او هستند ه نسبت به کلّ اولیا  ولی است و همگان در حایی

کسانی که در زمان حضرتر بودند، در برزخ و مخصوص  یوم القیامة الکبرری، اصرل 

وجرود دارد کره وجرود دارد، افتخرار  جنرتاو اسرت. اگرر یرعور و درکری بررای  جنت

برابرری دارنرد، نره براالتر  جنرتها برا کند که رسول اهلل در او رررار بگیررد. بعضریمی

و روح  جنرتها از جسم هستند؛ جسم آن جنتها مادون تر و بعضیهستند، نه پایین

 هستند.  جنتدر مکان  امایود دنوّ دارد، ایجاد می جنتها از روحی که در آن

عرد کره وجرود دارد؛ یرک بُ جنرتها درجاتی است که در دو بُعد از برای اهرل این

ات ثالثره و یرک بُعرد هرر عالم تکلیف و بعدًا برزخ و بعدًا یوم القیامة الکبری به درج

 جنرتمعرفرت و  جنرتگانه اهل گانه. در نشئات سهای از نشئات سهکدام در هر نشئه

فری سربیل اهلل برودن،  جنرتتقوا و  جنتعمل،  جنتعقیده و  جنتعلم و عبودیت و 

و معرفرت کره در بررزخ نمرود جرزا   یرتدارای درجات هستند بر حسب درجات عبود

 یامت نمود جزا  است به صورت جزا  اوفی. است به طور برزخی و در ر

 وَ»کند. ها جنّات تزیّن پیدا میکسانی هستند که فوق جنّات هستند و به وجود آن

« بَعیردٍ غَیْررَ لِْلمُتَّقرینَ» جنتو زینت  جنتاین ازالف  1«بَعیدٍ غَیْرَ لِْلمُتَّقینَ اْلجَنَّةُ أُْزلِفَتِ

ت. بُعرد اوّل  جرزا و ثرواب وفراق اسرت کره عرد اسردارای سه بُ جنتدو زینت است و 

است که این بعدًا معلوم  جنتصددرصد مطابق اعمال درونی و برونی متّقیان و اهل 

کره ایرن ازالف بره خرود عمرل  جنرتو زینرت  جنتخواهد ید. یک بُعد دیگر ازالف 

اسرت. خداونرد بره مقتضرای فضرل خرود،  2«مَزیدٌ لَدَیْنا وَ» جنتاست. بعد دوم زینت 

کنرد و ر از آنچه که به ما به عنروان اسرتحقاق و جرزا وعرده داده اسرت، ازالف میبی

کنررد و بُعررد سرروم کرره از هررر دو بُعررد برراالتر اسررت، برره وجررود را زینررت می جنررت

                                                           

 .31. ق، آیه 1

 .35. همان، آیه 2



3 

 

بسیار زیاد است که  جنته گردد و سعیود و تزیین میازالف می جنت)ص( اهللرسول

 کنیم.امروز مقداری بحث می

نار بسریار بسریار زیرادتر اسرت، اهرل آن چگونره اسرت، بحرث ه از سع جنته سع 

ه امرروز راجع بره جریران حادثرکنیم، بعد صحبتی که دیگری است. مقداری بحث می

در مقابل اهل نار، اهل نار هم دارای درکاتی هسرتند. بعضری از درکرات  .باید بکنیم

ایرد کره یوم الردّنیا اسرت کره عرااب استئصرال بایرد، حرد بایرد، چره بایرد و چره ب

به معاندین و مکابین به آیات اهلل است. چه  توجهجمعی یا فردی م هایی دستهعااب

برزخ است. بُعد دوم تکلیف ه در بُعد اوّل تکلیف و چه در بُعد دوم تکلیف که به فاصل

 اْلكُْفررَ مَحَر َ مَرنْ»و « مَرن کَراَّبَ تَکراِیب »برزخ است، مربرو  اسرت بره ه که به فاصل

کنند در بعرد تکرایب ( رجعت باالستعداد میعجکسانی که در دولت مهدی ) 1«مَحْض 

 خیلی باال. 

هستند. این دوُ بعرد هرر دو در  2«مَحْض  اْلإِیمَانَ مَحَ َ مَنْ»ای هم هستند که عدّه

یرود انسران توبره بکنرد، برگرردد، یکی تکلیف اوّل است که می اماعالم تکلیف است، 

( عرجم عالم تکلیف دوم است کره در زمران رجعرت مهردی )زیاد بکند، کم بکند و دو

تواننرد بکننرد. بررای دیردن کننرد، کراری نمیکه رجعت می« مَحْض  اْلكُْفرَ مَحَ َ مَنْ»

 عااب یوم الدّنیا است. 

کنند، کسانی که مانند و رجعت نمیدر بُعد برزخی هم کسانی که کالً در برزخ می

ماننررد و رجعررت سررانی کرره کررالً در برررزخ میکننررد مطلبرری دیگررر اسررت. کرجعررت می

کنند، در برزخ دارای عااب هستند از عاصین و از کفّار و یوم القیامة الکبری کره نمی

های جسمانی و معنروی در هرر در رحمت جنتطور که اهل جزا  اوفی است و همان

ایی هسه نشئه دارای درجاتی بودند، اهل نار هم دارای درکاتی هستند، دارای عرااب

 در هر سه نشئه هستند. 

ای هآیند. عداالخره از نار بیرون میبین هستند، مادون النّار هستند، ببعضی از معا

آیند و چون گنراه یوند، چون موحّد هستند بیرون میوارد می جهنماز کسانی که در 

، جبرران نکررده اسرت یرا کرالً جبرران نکررده اسرت، غیررهانرد و یرفاعت و بسیار کرده

 مانند؛ خلود غیر ابدی.ری در نار میمقدا
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است و دو  جنتدر ررآن یریف نُه خلود ابدی داریم. هفت خلود ابدی برای اهل 

خلود غیر ابدی بسیار داریم. خلود ماندن است. بحرث  اماخلود ابدی برای اهل نار و 

اسرت و یرا خلرود ابردی.  یتکند. خلود نار یا خلود منهای ابرددر خلود نار ایاره می

خلود ابدی اهل نرار  امادر هفت جای ررآن تصریح یده است،  جنتخلود ابدی اهل 

در دو جای ررآن تصریح یده است و خلود غیر ابردی از بررای اهرل نرار بسریار زیراد 

وارد  جنرتاصرالً نیسرت. کسرانی کره در  جنرتاست و خلود غیر ابدی از بررای اهرل 

ها معنا ندارد، مردن هم معنا ن آمدن برای آناست، بیرو 1«مَجْاُوذٍ غَیْرَ عَطا ً»یوند می

 ندارد، چنانکه روز گایته بحث کردیم. 

ها درکاتی از عااب دارند، احیان  خلود غیرر یوند اینکسانی که داخل نار می اما

ط دارنرد، احیانر  خلرود غیرر ابردی زیراد رند، احیان  خلود غیر ابدی متوسابدی کم دا

خلرود ابردی اهرل  امرادارند، خلود ابدی اهل نار آخرر دارد  دارند، احیان  خلود ابدی

آخر ندارد. برای اهل نار خلود ابدی آخر دارد به مقتضای عدل، چون مقتضای  جنت

است، « مَجْاُوذٍ غَیْرَ عَطا ً»که  جنتاین است و از برای خلود ابدی اهل  2«وِفار  جَزا ً»

  نهایت است.چون مقتضای فضل است و فضل خدا بی

یرود. عرردل یرود، براال بررود  لرم میعردل محردود اسرت؛ پرایین بررود فضرل می

صددرصد. اگر کمتر از استحقاق عااب، عااب یود، نسبت بره او فضرلی یرده اسرت. 

اگر بیشتر از استحقاق عااب عااب یود،  لرم یرده اسرت. اگرر بره همران مقردار کره 

فضل محدود نیست.  استحقاق عااب دارد عااب یود، عدل است. عدل محدود است،

 وَ»است و إلی غیر ذلرک « مَجْاُوذٍ غَیْرَ عَطا ً»است،  3«مَزیدٌ لَدَیْنا وَ»عالمین الربفضل 

إلری آخرر  4«رَحریمٍ غَفُورٍ مِنْ نُزاُلً*  تَدَّعُونَ ما فیها لَكُمْ وَ أَْنفُسُكُمْ تَْشتَهي ما فیها لَكُمْ

، کسرانی کره خلرود ابردی هرم دارنرد که عرض کردیم. نسبت به اهل نار که آخر دارد

را  جهرنمتر هستند. بلکره جهنم جهنمها از نار نارتر هستند، از یکسان نیستند. بعضی
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بُ اللَّرهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ ما وَ إِنَّكُمْ»گیرانند، ورود هستند. می   یرک آیره 1«جَهَرنَّمَ حَصرَ

 3«.النَّارِ وَرُودُ هُمْ أُولئِكَ وَ»  دیگره آی 2«حَطَب  لِجَهَنَّمَ»

وجرود نردارد، مکران  جهرنمربالً ناری وجود ندارد، این هم یک بحثی است. اآلن 

اصرالً وجرود نردارد. چررا  مار آن، حمیم آن و... آن... آتر آن، عااب آن، عقرب آن، 

یان ریامرت جهنمیان است، هنوز که برای جهنماعمال ه ها نتیجاین عااب اینکهبرای 

طرور این جنرتبشروند کره ایجراد آترر کننرد. ولری اهرل  جهنماخل نشده است که د

 اْلجَنَّررةُ أُْزلِفَررتِ وَ»اآلن موجرود اسررت، منتهرا موجررود اسرت غیررر مزلرف.  جنررتنیسرت. 

و ازلفرت فررق  بررزّت 6«اْلجَحریمُ بُررِّزَتِ وَ» 5،«أُْزلِفَْت اْلجَنَّةُ إِذَا وَ» 4،«بَعیدٍ غَیْرَ لِْلمُتَّقینَ

گرردد کره ای آغراز می. بروز جحیم و بروز نار از آن هنگام و هنگامرهدارد. بروز است

بشود. ورتی وارد این سررزمین  جهنمها وارد این سرزمین بشوند که بنا است یجهنم

ها، عقایرد و ها آنیجهنمها، افکار ی آنجهنمبشود، اعمال  جهنمیدند که بنا است 

یود. حقایق اعمال و افکرار و عقایرد ها به ملکوت تبدیل میها، اینآن یجهنمعلوم 

بشوند؛ یعنی چه  ربرل  جهنموارد  اینکهکند، ربل از ها  هور پیدا مییجهنمو علوم 

گیرانره را  اینکرهیما گیرانه را ببرید در یک جایی که بایرد آترر زد، ربرل از  اینکهاز 

ن را آترر بگیرانید، گرم است  نخیر. ممکن است یما گیرانه را در یخچرال ببریرد و آ

وجرود نردارد و مرا  جهرنمیود. ها هم آب مییود، یختا آتر زدید داغ می امانزنید، 

نرار بسریار بسریار  اینکرههرگز از آیات مقدّسات ررآن چنین مطلبی را هیچ نداریم، با 

در ررآن یریف بسیار بسیار  جهنمتعداد کلماتی مثل جحیم، نار، عااب،  زیادتر است،

  است. جنتزیادتر از 

 ]سؤال[ -

 کنم. عرض می ها راآن -

 یعنی بالفعل هست  -

                                                           

 .98انبیا ، آیه . 1

 .15. جن، آیه 2

 .10عمران، آیه . آل3

 .31. ق، آیه 4

 .13تکویر، آیه . 5

 .36. نازعات، آیه 6



6 

 

یهیق و زفیر برای ورود است. این را من حساب  1«یَهیقٌ وَ زَفیرٌ فیها لَهُمْ»خیر.  -

کفرر و عنراد و تکرایب ه اویالزگیرد. کسانی که رأسررار می جهنمکردم. اوّل ورود در 

رونرد ل محمّد و محمّردیون و انبیرا  میهم اوّ جنتروند، چنانچه در هستند، اوّل می

روند، بعد کسانی که بره آترر بعد دیگران، در نار هم اوّل کسانی که ورود هستند می

روند. کسانی کره وررود هسرتند، یرهیق و زفیرر و چره و چره و ها باید بسوزند میاین

ب یود، چنانچه از آیرات خروها حاصل میها، با  هور ملکوت اعمال تکلیف آناین

سروزنند، چنانکره در هرا میهای دیگر که به آترر آنیجهنمکنیم و بعدًا استفاده می

ها گمرراه آن االلتالزاویه بودند، دیگران به اولی و رأسه عالم تکلیف مضلّلین نقط

یوند، هر دو عااب دارنرد، گیرند و گمراه میها آتر مییوند، به آتر گمراهی آنمی

 این کجا و آن کجا. اما

کنیم، نرار بررزخ مربرو  بره اعمرال خرود نار بررزخ را عررض نمری-نار اصالً اآلن  

نار جحیم اصالً اآلن وجود ندارد. یکی از جاهایی کره محرلّ جحریم  -برزخیان است

وجرود  جنرت امرازمین جحیم اسرت، جحریم وجرود نردارد، ه است، دنیا است، این کر

َْوى جَنَّةُ عِْندَها*  اْلمُْنتَهى سِدْرَةِ عِْندَ»دارد.  این وجود دارد. من اصرول بحرو   2«اْلمَ

کنم و مطلبی که در آخر عرض خواهم کررد مربرو  بره جریران پاکسرتان را عرض می

است. اگر حال ندارم صحبت بکنم برای همین جهت است که نسربت بره ولریّ اعظرم 

 کنیم. خردا کمرکطور اهانت یرده اسرت، حراال صرحبت مری( اینعجالهی، ولیّ امر )

 بکند، بتوانیم صحبت بکنیم.

ترر هرا آترزنند. ایناست، آتر می جهنمبعضی از اهل نار، مکان نار را که مکان 

هرا جهنمکنند. بعضری از را ایجاد می جهنمهستند.  جهنمتر از جهنماز آتر هستند، 

 جُرْز ٌ مِرْنهُمْ برابٍ لِكُرلِّ»نیسرت   3«أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها» جهنماختصاصی است. مگر خود 

 هم حساب دارند.« أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها»و این «. مَْقسُومٌ

کنم. یرریطان، گرراو، پلنرر . مرریایررن تعبیررر معررروف اسررت و مررن آن را تحلیررل  

ترا یرد. ییطان، ییطان تنها. گاو تنها، پلن  تنهرا. هفتپلن ، گاوگاو، ییطانییطان

ی جهنمرکلیفری سرلب  و ایجابر  ها است که انسان را از نظر اعمرال تخوی رذل انسان

                                                           

 .106. هود، آیه 1

 .14و  13. نجم، آیات 2

 .44. حجر، آیه 3
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کند. روباه کند. بعضی ییطان هستند، گاو نیستند. یکمی ندارد، فقط ییطنت میمی

یریطنت  او پُرر بایرد،فقط یکم  ها گاو هستند؛کند. بعضیییطنت مییکمی ندارد، 

نره یریطنت دارد، خیلری صراف و راسرت  امرادرد ها پلن  هستند، میندارند. بعضی

درد، یریطنت نردارد، مثرل روبراه برازی دربیراورد. مری اینکرهرد. بردون درود، مریمی

ها گراو هسرتند فقرط، درد. پ  بعضی ییطان فقط، بعضییکمی هم ندارد، فقط می

پلن  ها یریطانگاو هسرتند، بعضریها یریطانها پلنر  هسرتند فقرط. بعضریبعضی

مثرل اعظرم  گاوپلن  هسرتند،ها یریطانها گاوپلنر  هسرتند، بعضریهستند، بعضری

طارق. هم ییطان است، هم گاو است، هم پلن  است. تمام ابعاد سیّئات در او جمرع 

 است. 

ت، درست هم حساب نیسسبعه بی 1.«مَْقسُومٌ جُْز ٌ مِْنهُمْ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها»

وس خطایا عبارت اسرت از یریطنت، درنردگی، کنیم، این است. رئوس رذایل و رئنمی

ایرن ه رندگی. فریب دادن، درندگی و خورندگی. کسانی هسرتند کره هرر سره زاویرخو

 . کنندصبر توانند ها جمع است. نمیثالو  مَلعنت در آن

یما ببینید این درکات کفرر فررق دارد. بعضری از درکرات اسرت کره عررض کرردم 

اختصاصی دارند، اسم او هم مسلمان اسرت. مسرلمان  جهنمزند یا را آتر می جهنم

از خود  اماکند، کند، چه میرود، چه میگیرد، حج میخواند، روزه میاست، نماز می

تر درنردهتر اسرت. از هرر پلنگری تر است. از هر ییطانی یریطانییطان رجیم، ییطان

کنرد. گراه اهانرت بره یرک غیرر هرا فررق میتر اسرت. اهانتاز هر گاوی خورنرده ،است

تر از او، م، غیر مسلمان است، کاری نداریم، پایینیود، کاری به این نداریمسلمان می

جهرت برزنیم  حیروان، بی حیوان. ما حق نداریم به حیوان اهانت بکنریم  حرق داریرم

رود، مرا حرق ی ندارد، کاری نکرده است و دارد راه خرود را مرییتحیوانی که به ما اذ

کشیم  حرق داریرم بکنیم   لم است. حق داریم بزنیم  حق داریم ب یتداریم او را اذ

 تر. به خر بگویم اخرّ هستی  نه. ما حق نداریم. نه باالتر، نه پایین

مکرّمره در حرال احررام، یکری از ه ما حق داریم به جمادات  لرم بکنریم  در مکّر

 اسرت. مرواطنین محرّمات احرام کندن برگ یا یاخه یا خود درخت حرم از برای غیرر

طرور بایرید. ایرن یاد بدهید که یرما نبایرد اینخواهند به ما مگر در صورت اهم. می

کارهایی که در بالد یما جایز  حتینکنید.  یتکند که اذای است که تربیت میمدرسه

                                                           

 . همان.1
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حرام در حال احرام اسرت.  28است، بلکه راجح است، بلکه چه است، در حال احرام 

جرا از آن در امراهرا، چندتا حرام اصلی است، فقط چنردتا از آنفقط حرام  28از این 

خوریید چتر گرفتن هم حرام است  یا با زن چنرین و چنران حررام اسرت اصرالً  نره. 

را حررام کردنرد کره انسران در  اتیمشتهرا حرام کردند. چرا  اصول  اتیمشتهاصول 

احرام تربیت بشود که بعد که حاجی برگشت، سوغات او انسان یدنِ او، ادب ه مدرس

تر یدن او است و لراا اگرر بررادران تر یدن و مؤدّببآزارتر یدن او، مرتّیدن او، بی

مفرده موفّق یدید، اصرار ندایته بایید که زود احرام تمام بشود، نخیرر، ه حج یا عمر

یرود. تَدیبی احرام انسان بیشتر بایرد، بهترر ادب میه مدرسه است. هر ردر در مدرس

ه پیر بیایرد، معلروم اسرت آید، اگر زمینادب هستیم. منتها زمینه پیر نمیما همه بی

چیرز حررام  28احررام کره ه ادب هستیم. تعدّی،  لم، تجاوز. در مدرسبی که ما چقدر

ه القعردةاالحرام کره اوّل عمرربدهیم بهتر است. اگر یما اوّل ذیاست، ما هر چه طول 

روز اسرت، اگرر  چهرلروز اسرت،  سریةاالحرام که الحجمفرده است تا روز هشتم ذی

 تربیتی احرام تربیت یدید.ه روز در مدرس چهلال احرام بایید، روز در ح چهل

های کرافر، نسبت به جمادات هم به این یکل است، حیوانات همین یکل. انسان

کنید  انسان کافری است کره انسان کافری است که مستحق لعن نیست. چرا لعنت می

دن کافر جایز کنید  چه کسی گفته است غیبت کرمستحق غیبت نیست، چرا غیبت می

است  مگر غیبت کردن  لم نیست  در صورتی این  لم جایز است که مقابل ندایرته 

 ات است.باید مطلب دیگری است، جز  مستثنیباید. اگر مقابل دایته 

آن ورت نسبت به مؤمن، رلب مؤمن مانند عرش رحمان اسرت. در روایرات داریرم 

هر گونه ایاا  بکنید به ایراره، بره لفرب، بره نویرتن، بره  که اگر مؤمنی را ایاا  بکنید،

لررزد. عررش رحمران چیسرت  عررش عمل اگر مؤمن را ایاا  بکنید، عرش رحمران می

لررزد، خردا کره عالمین اسرت، میالرب یتو رحیم یترحمان محور فرماندهی رحمان

عرادل. براالتر  لرزد. باالتر، عرادل، عرادل بایرد، براالتر عرالم، عرالملرزد، مؤمن مینمی

معصوم، آدم صفی اهلل. باالتر، ادری . باالتر، نروح و براالتر ابرراهیم و براالتر موسری و 

 باالتر عیسی و باالتر از همه خاتم االنبیا  )ص(.

این از مسلّمات است که سبّ کردن و فحر دادن به معصوم مسرتحق رترل اسرت، 

اگرر کسری ولریّ امرر را سرب  اامربه هر صورتی که باید. این مراتب را عرض کردیم و 

 -توانم برای یما بخوانم، اعرالم یرد دیدیردجا است، من نمیاین-بکند، فحر دهد، 

ای که به هیچ رذلی در اگر کسی ولیّ امر را سب بکند، فحر دهد، هرزه بگوید، هرزه
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 2/2/73، 1994آوریررل،  22ه یررود گفررت. مورّخررطررول ترراریخ گفترره نشررده اسررت و نمی

پاکستان. اعالمیره را بگیریرد،  در یتسپاه صحابه وهابه طارق، نمایند سخنرانی اعظم

خواهید پاک بکنید، نکنید، اسم مطلرب نیسرت. تکثیر هم بفرمایید، اسم من را هم می

ها آتر نبوته گویی به چهرپراکنی و یاوهمحور این است که با این سخنرانی و سخن

کرلّ انبیرا  اسرت، ه ولریّ امرر نماینردزده است. یک نفر نیست، امام زمان همره اسرت. 

هسرتند و از  یتها رهبرر بشررکلّ کسانی است که اینه کلّ رسل است، نماینده نمایند

هستند و لاا در روایت دارد که ورتی که یما موفّق یدید و امام زمان را  یتهداة بشر

لَامُ»مالرات کردید، فقرط نگوییرد   لَامُ» ، بگوییرد نخیرر«   اللَّره بَقِیَّرةَ یَرا عَلَیْركَ السرَّ  السرَّ

 «.اللَّهِ رَسُولَ یَا عَلَیْكَ

های حوزه برپا است، چرا  چرا ما برای عایورای امام حسین تعطیرل امروز درس 

کنیم  جسد امام حسرین را رطعره رطعره برای عایورای ررآن تعطیل نمی اماکنیم، می

ا زیر لگد آوردند، در یک نقطه که ارواح تمام انبیا  ر اماکنیم، باید. کردند، تعطیل می

کنم، کنم، اگرر هرم بحرث مریبلد اسالمی نام دارد. من هم به عنوان درس بحث نمری

کنید، حق است بحث مربو  به این جریان است. یما برای یک چیز جزئی تعطیل می

که حوزه کالً تعطیل بکند، اصالً ایام دیگر درس نباید، فقط جلساتی باید که ما این 

هایی که و هایی که و آن افکاری که و آن رلمحث را بکنیم که بریده یود آن زبانمبا

کنند. روایت داریم ورتی که حضرت را دیدیرد، آن نظراتی که بر تمام انبیا  اهانت می

 عَلَیْركِ لسَّلَامُا» «اْلمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا عَلَیْكَ السَّلَامُ»، «اللَّهِ رَسُولَ یَا عَلَیْكَ السَّلَامُ»بگویید  

یرا ابرراهیم، یرا  «نُروحُ یَا عَلَیْكَ السَّلَامُ»، یا حسین، «حَسَنَ یَا عَلَیْكَ السَّلَامُ»، «فَاطِمَةُ یَا

 موسی، یا عیسی. 

 انا النّبیّین گو از غیب برا   وجه هوای حضرت ذوالجالل 

یر مَموم او اسرت، خواهم بگویم که ولیّ امر از پیغمبر بزرگوار باالتر است، نخنمی

مطلب این است، چنانکه در اعالمیه فتوای رتل این یخص ایاره  امااو است، ه حایی

کردیم، اگر کسانی در نبوّت نوح ایراد دارند یا در نبوّت مسیح ایرراد دارنرد یرا موسری 

کننررد، بررر عصررمت می ین ایررراد دارنررد و تکررایبالنبیایررراد دارنررد یررا در نبرروّت خرراتم

بدون استثنا  از یهود،  یتتمام بشر اماکنند و... ایراد دارند یا تکایب می المؤمنینامیر

ها کره در پرسرتها، از بتپرسرتنصارا، مسلمین معلروم، یریعه و سرنّی معلروم، از بت

درخشان ه کتاب باسک، در کتاب پاتیکل، در کتاب چه، در کتاب زرتشت بر یک نقط

آورنرد. در انجیرل ورتری م ولیّ امرر را میاس حتیتکیه دارند،  یتبشره نسبت به آیند
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دانید صاحب خانره چره زمرانی خواهرد گوید  یما که نمیکند، میمسیح صحبت می

آیرد، یرما را ها را روین بکنید و خود را آماده بکنید کره هنگرامی کره میآمد. چراغ

ر غافل نداند، صاحب خانه، صاحب الدّار، این صاحب الدّار در انجیل وجرود دارد، د

تورات وجود دارد، در کتاب دانیال وجود دارد، در کتاب کجا وجرود دارد، در کتراب 

هرای عرالم کرلّ رهبریه و نماینرد یتانسرانه کجا وجود دارد یرا فرزنرد انسران چکیرد

 وَ عَلَیْرهِ اعْتَدَى مَنِ عَلَى اْلمَْنصُورُ أَیْنَ»های هنود دارد یا لفب منصور در کتاب یتبشر

ه درایی کردن، فحر دادن، در خانچه کسی ناسزا گفتند  به یک نفر  هرزهبه  1«اْفتَرَى

خدا، به مجل  ملّی پاکستان بردند که اگر ببرنرد نجسسرتان خواهرد یرد، کثافتسرتان 

ها و فحر دراییخواهد باید ولو مکّه هم باید. بدترین هزرهخواهد ید، هر کجا می

یود، نسبت طور اهانت نمیای ایندرنده را نسبت به ولیّ امر دادند که به هیچ حیوان

های خود یود. ما برویم کفایه و مکاسب و حرفطور اهانت نمیبه هیچ الانسانی این

 را بزنیم  هنوز حال داریم 

امروز روز عایورای نسبت به کلّ پیامبران و رهبران حقیقت است. گراه جسرم را  

طرور طرور ناسرزا گفرتن و ایناین مراایرود، گیریم، روح کشته نمیکشند، ما عزا میمی

کلّ پیامبران، نسبت به ه کردن نسبت به رطب عالم امکان، نسبت به نمایند دراییهرزه

ها ربرول خواهرد در عرالم نقرر بدهرد و تمرام انسرانکسی که هدف کلّ انبیرا  را می

د، ها ربرول دارنردارند. بشارات عهدین را به طور مفصّل مالحظه بکنید، تمرام انسران

طرور در حضرور جمعری کره درایی کردن، فحر دادن، ایننسبت به چنین کسی هرزه

طرور طرور آزاد، خروب همینخردا، اینه دانند و در مسجد و خانرخود را مسلمان می

 باید 

ارتداد دارای درکاتی است. درک اوّل ارتداد، آن درکی است که یک کشتن دارد،  

ببینیرد بره -خود جمع کرده است و به نام اسرالم کسی که تمام انواع ارتداد را در  اما

کند بره کند به نام ییطان، گاه ییطان ییطنت میگاه ییطان ییطنت می -نام اسالم

طرور گفتره اسرت. نخیرر؛ خطرر کرار غلرط انجرام دادن، گوید  خدا ایننام رحمان، می

. اگرر اهانت کردن، فحر دادن به نام خدا، بره نرام دیرن، بره نرام و یفره بیشرتر اسرت

اگر مسرلمان  امامؤمنین بکَند، اهانت است امیرالیهودی به کف کفر خود نام مبارک 

این کار را بکند اهانت بیشتر است، چون به نام دین است، به نام خردا اسرت، بره نرام 

                                                           

 .7 باب، 107 ، ص99 ج، األنوار بحار. 1
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خردا، مسرجد و در ه است، یک عمل یرعی است. کسی در خان ه است، مستحبو یف

، بررای و بره نرام دیرن و بررای احتررام صرحابهحضور یک عدّه مسلمان و به نام خدا 

صرحابه ه ها معاویه است، یکی ابوسفیان است، مگر همرکه یکی از آن احترام صحابه

هرا آن آنه خیلی خوب بودند  کسانی که مصاحب با رسول اهلل )ص( بودند، در همر

 نور محمّدی )ص( تشعشع دایت  

طور نیسرت کره یرما خیرال ه اینکردم کها صحبت میمن در مکّه که بودم با این

ها عادل بایند ترا چره برسرد خیرال بکنیرد مرثالً کنید، تمام صحابه صددرصد اینمی

ه مرا هرم بعضری بترمهرری کررد، المعصوم بایند. اگر کسری بره بعضری از صرحابه بی

 دُونِ مِرنْ یَردْعُونَ الَّراینَ تَسُبُّوا ال وَ»کنیم وری میکنیم، ما هم زیادهها ایتباه میورت

ایرتباه  هراولکن اگر نسبت به صحابه گفتره یرد، این 1«عِْلمٍ بِغَیْرِ عَدْوًا اللَّهَ فَیَسُبُّوا اللَّهِ

پیغمبرهررا را... بایررد برره تمررام رسررل ه کردنررد، چرره کردنررد، چرره کردنررد بایررد زد همرر

عالمین فحر داد کره تمرام جمرع هسرتند و سررجمع هسرتند، مجتمرع هسرتند و الرب

هستند در وجود مبارک حضرت حجّة برن الحسرن المهردی  کالسه خالصه هستند و

 (. )عج

جا صحبت کرد و همره طوریخصی که این چنینعالم اسالم همیشه و یفه دارد. 

هرا، ایرن فقرط ایرن نیسرت کره پخر یده است، به مجل  و کجا و کجا و ایرن حرف

زمرین ه های روی کررطور نیست و فالن، نخیر تمام مسلمانانسان نُچ نُچ بکند، نه این

و یفه دارند این را تکه تکه بکنند، رطعه رطعه بکنند، ریز ریز بکنند، به بدترین واع 

، رطعه رطعره بکننرد. چررا  بررای یود رطعه رطعه کردای را نمیهدرند که هیچ حیوان

خواهنرد آزاد هرایی کره میخواهند آزاد بایرند و ایرن رلمهایی که میاین زبان اینکه

 ها و جلوی رلرمکنند، جلوی زبان آنخواهند میکسانی که هر غلطی که می بایند و

 ها گرفته یود. ها و کار آنآن

ه و بره نرام حکایرت، ناسرزاهایی بره  سلمان ریدی آن کارها را کررد؛ بره نرام رصرّ

ابراهیم خلیل الرّحمن )ع( و ناسزاهایی به رسول اهلل )ص( داد، ایرن بردتر از سرلمان 

طور کند، اینن بدتر است. اگر سلمان ریدی این چند نبی را انکار میریدی است، ای

درایی نکررده اسرت. نسربت طور هزرهها بایند، اگر هم بایند ایننیست که تمام نبوّت

 امرازنا دادن به رسول اهلل خوب خیلی خیلی بد است، تصوّر بردتر از ایرن کرم اسرت، 
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توانم برای یما بخوانم، خود ، بنده نمیجا وجود داردهایی که در اینباالتر آن حرف

ناراحرت  یما خواهید خواند، جرأت خواندن نیست و اگر بعضی این پایین را کَندنرد،

کننرده نبایرد، پر  در رررآن هرم هرر چره های گمراهبودند و الّا اگر بنا است که حرف

ییطان  خداوند راجع به ییطان گفته است، باید برداریم. مطالبی که خداوند راجع به

و کارهای ییطان در ررآن فرموده است برداریم، نخیر. باید ما بدانیم علیه مقدّسین ما 

مرکرزی کرلّ ه گارد. علیه مقدّسات ما، علیه انبیای ما، علیه ولریّ امرر کره نقطرچه می

گارد تا بدانیم باید چه کار بکنیم. اگر ندانیم عالم دعوت رسالتی است، بدانیم چه می

 ما جنبشی نخواهیم دایت، حرکتی نخواهیم دایت. و نفهمیم که 

گونه نیست که برادران پاکستانی راهپیمایی بکننرد، نخیرر، در این جریان فقط این

کنیم، چه برادران مسلمان کالً. برای هر چیز جزئی ما در ایران مسلمان راهپیمایی می

جا بایرد ی بدآمد. اینآمد، چه از برابرای فرح، چه از برای غیر فرح، چه از برای خوش

اعلی بکنیم. کلّ کشور مقدّس جمهوری ایران، بعرد روز و روزهرای ه راهپیمایی درج

ها، از هرا، از رادیوهرا، از روزنامرهمتوالی را راهپیمایی بکنند، فریاد بزنند. از تلویزیون

، ایرن ها فریاد کنند، فریاد کنند و عرالم را کرر بکننردها، از سخنرانیمجلّات، از نویته

ولیّ امر نیست، فردا موسری را ه گاارد. فقط رضیهای کر بشوند که چه دارد میگوش

 یخص ، پ  فردا عیسی را یخص ، پ  فردا ابراهیم را یخص ، یک به یک. 

پرستی که هند و پاکستان است، اهانت به برت نشرده اسرت. آن چطور در مرکز بت

ها آمدند گرفتند، کشتار یده اسرت، ستپرها بوده است، بتمسجدی که برای مسلمان

ها بره حرق بروده اسرت، مسرلمانهرا آنمرکرز برت مردّتی ها برای جرایی کره پرستبت

کشرتار یرده  رردرردر کشتار یده است برای بت، برای بت خاک بر سر اینگرفتند، این

گرروییم کشررتار بشررود، نخیررر برررای بررت کشررتار یررده اسررت، برررای اسررت. مررا کرره نمی

ها که اهانرت یرده اسرت جرایی را پرستها، برای مجسمه، برای خرپرستهاگاوپرست

 ها غصب کردند و گرفتند، مسجد بابری، که در باالترین مرحله است. که مسلمان

خود هنود که در کتاب پاتیکل و در کتاب باسک و در کتاب چه و در کتراب چره 

حب دارند، لفب منصرور از مهدی آخر الزّمان صحبت دارند، لفب رائم دارند، لفب صا

جا دارم و های زرتشت که به زبان پهلوی اوستایی است، من ایندارند. در کتاب گات

ترجمه یده است. به زبران اوسرتایی پهلروی کره بررای یرر هرزار ربرل اسرت، کتراب 

های زرتشت کره پرورداود کره اسرتاد زبران پهلروی در دانشرگاه تهرران برود، مرن گات

را بررای مرن  هراسرال پریر نویرتم و بره او دادم، او این چهرلبشارات عهردین را در 
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ه این کتاب التقاطی اسرت، چرون بعضری از ادیران التقراطی اسرت. فرستاده است. البت

اند، فکری بوده است، این التقرا  کررده زرتشت اگر یخصی بوده است یا کسانی بوده

افرزوده اسرت،  است. مطالبی را از صحف ابراهیم )ع( آورده است و مطالبی را بره آن

مفصّالً نقل  هیماوالسّ الکتب یف االسالم رسولمطالبی را که آورده است ما در کتاب 

ه لفرب آن نماینرد-گویرد  ای بهمرن کنیم و در کتاب بشارات عهدین مقرداری. میمی

آخرین انبیا ، لفب بهمن، بهمن در لغت فارسری رردیم اوسرتایی ایرن یعنری بزرگتررین 

یرریعت را در کرلّ عرالم  اینکهعالمین. برای الربه رگترین نمایندگاد، خدا. بزه نمایند

گوید  یما ورتی که خواهید آمد به طرور کلّری می -تکلیف پخر بکند و عملی بکند

دینیران و نادانران در برابرر یرریعت حرق بدی و نایایستگی رخرت بربنردد و تمرام بی

لتقراطی اسرت، اسرتلزام  تسلیم گردند. کتابی که ما ربول نداریم کتراب وحری اسرت، ا

 آیاتی را راجع به ولیّ امر آورده است. 

زند، مسیحی این حرف اعظم طارق تو چه کسی هستی  یهودی این حرف را نمی

گرویی مسرلمان هسرتم، در مسرجد صرحبت زند، مسلمان که معلوم، تو کره میرا نمی

زننررد. یها ایررن حرررف را نمزننررد، خرپرسررتها ایررن حرررف را نمیکررردی، گاوپرسررت

زنرد. در روایرت زنند. ییطان هم ایرن حررف را نمیها این حرف را نمیپرستییطان

بره یریطان گفرت  ترو  -در خرواب یرا در بیرداری-دارد که یک کسی ییطان را دیرد 

مؤمنین والیت و محبّت داری  گفت  نره؛ نره بغر  دارم و نره محبّرت. امیرالنسبت به 

ن علی کسی نیسرت کره کسری برا او برد بایرد. ییطان! نه بغ  دارم و نه محبّت. چو

اصلی عالم دعوت و عالم رسالت و والیت ولریّ امرر حجّرة ه بنابراین کسی که به نقط

کند، نف  کشیدن این حررام اسرت درایی میگونه هرزهبن الحسن العسکری )ص( این

ترین وارع بایرد ایرن ای، بره هرر وارعی، فجیرعو هر کسی با هر ردرتی، به هرر گونره

 خص را اعدام بکند. ی

  راجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»طور نویتیم  ما در اعالمیه این

لَّی اللَّرهُ عَلَری  -این نوار را هند و پاکستان هم داریرم– اْلحَمْردُ لِلَّرهِ رَبِّ اْلعرالَمینَ وَ صرَ

 «.إلَی یَومِ الدِّینِ أَجْمَعِینَ أَعْدَائِهِمْ عَلَى  اللَّهِ لَعْنَةَ وَ رِینَمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِ

علری  1«الظَّرالِمینَ لَرنُهْلِكَنَّ»، 1«مُْنتَقِمُرونَ اْلمُجْررِمینَ مِرنَ إِنَّرا»بر حسب آیاتی مانند 

الخصوص نسبت بره مرتردّین و مفسردین فری االرض و کسرانی کره معصرومان )ع( را 
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دهنرد، اگرر دینری نمرایر میه ک و دینام ررار داده و آن را به عنروان و یفرمورد هت

کسی )معاذ اهلل( حضرت مهدی آل محمّد، حجّة بن الحسن العسکری )عج( را دینام 

با خدا و افسراد ه ترین مصادیق محاربدهد، از موارد آیات فوق الاّکر است، بلکه مهم

م نبوده و یا اصوالً معتقد به دین کتابی باید. زیرا اگر کسی مسلمان هفی االرض می

هرگز تردیدی نخواهرد دایرت. زیررا  یتمنجی جهان بشره نباید مانند مشرکان، دربار

هر گروهی با نامی مختصّ به خودیان، به او عقیده دایته و در انتظرار مقردم چنران 

بره برند. پ  انکار او، انکار ارورتی است همگرانی ترا چره برسرد موعودی به سر می

( نیجمعرأ اسالنّ و المالئکة و اهلل لعنةهایی که از سخنرانی اعظم طارق )علیه دینام

گویی، به ساحت ردس حضرت ولیّ امر نقل یده است و در این بدترین ناسزا و هرزه

)ص( ناسزا روا دایته است که رلم از بازنویسی آن یرم دارد و نسبت به هریچ رذلری 

یته و اکنون همگان به ویژه مسرلمانان مو ّرف هسرتند درایی سابقه نداچنانچه هرزه

ترین وارعی اعردام کننرد ترا تاش را به سخیوم را خفه نموده و گویندهه که این نغم

درایی که روی مانند سلمان ریدی را سفید کررده، از برن برکنرده گونه هرزهاینه ریش

برا  حتریلرل، موعرود کرلّ مه تاکّر است کره نویردهای صرریحی دربراره یود و یایست

خورد کره در کتراب بشرارات عهردین القاب اسالمی آن در کتب پیامبران به چشم می

های دیگر مکرّر در ایرن ایم. مثالً صاحب الدّار، رائم و نامها را یاد نمودهبخشی از آن

دانیرد ، انجیل متّری  زیررا نمی34، فصل 36ه کتب به طور مفصّل آمده است. مانند آی

چون برف که از مشرق  -28ه در آی-آید و فرزند انسان ه ورت میکه صاحب خانه چ

 گردد، فرزند انسان نیز چنین خواهد بود. آید و تا مغرب  اهر میبیرون می
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