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 طارق به ولی عصر )عج( اهانت اعظم
 

 

، در آن وقت سرور بزرگ میکائیلی که از 1ه ، آی12و قائم در کتاب دانیال فصل  ...

شمول است از طرر  پسرران قروم. پسرران جانب پسران قوم قائم است، این قیام جهان

قروم رسرالت کره از آدم  را  قوم، یعنی قوم رسالت. قوم رسالت افرادی دارد، کلّ افررادِ

و قیرام بره شمرریر در مکاشر ا   واهرد ایسرتاد( خعرجخا م هستند، قائم آل محمّد )

و سازش جانوران با یکدیگر به هنگام ظهور قائم )عج( در  (26ه آی)نای الهو ی، یوح

ایرن در روایرت آمرد   .«باعالسرّ  ملكره فر   صطلح» (25ه آی)، 65کتاب اشعیاء، فصل 

 .است

کتراب _ ، 12، فصرل 2ه و رجعت گروهی از مردگان به هنگام قیام حضر ش، در آی

که گروهی از خوابندگان یعنی مردگان در خاک زمین از خواب مررگ بیردار _ دانیال 

یراد شرد   "منصرور"شوند و نیز در کتب غیر آسمانی مانند دید، باسک، پا یکل، به نام 

 1«عَلَیْهِ وَ اْفتَررَى اعْتَدَى مَنِ أَیْنَ اْلمَْنصُورُ عَلَى» :های ما داریمدر زیار  چنانکهاست. 

نظیر جهانی سخن به میان آمد  است و های زر رت م صّالً از این قیام بی و در گا

( یا بیرتر عجکه ما حدود یک ما  راجع به ولیّ امر ) _ بر نویدهای مکرّر قرآنیه اضاف

و اضرافه برر نویردهای بحث قبلی که مناسب برا رجعرت برود. در  _ کردیمصحبت می

کتراب  55از  حدّ  روا ر ر روایا  فوقِد آخرین دولت عدل جهانی  رمکرّر قرآنی دربا

ها بیرتر است، اگر  و سنّی هستی که... از های سنّیکتاب کتاب سنّی. شصتشیعی و 

 55 - سرال قبرل بیررتر اسرت چهرلآن که در دسترس مرن برود از  -کتاب شیعی  55

)ع( ائمّه معصومینه به وسیل حضر شه نسبیّ صالِشصت کتاب سنّی ا کتاب شیعی و 

سند، محمّد، ه ر است. سلسنموداهایش )ص( با ویژگیگرامی حضر  محمّد پیامبربه 

هرا کرور کتاب سنّی مذکور است. این شصتکتاب شیعی و  55حسن، این در این  ابن

  ؟هستند!
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هرای گونراگون به چنان موعرودی اگرچره برا نام و باالخر  از نظر اسالمی، گرایشِ

دشنام دادن به چنان  ،انکار و یا چه بد ر ،. روی این اصولبسیار مؤکّد و حتمی است

شخصیّتی با چنان شهر  و ضرور ی، حدّ اعالی ار داد و افسراد فری االرا اسرت و 

محکروم بره اعردام اسرت و  ،رایریدَگونره فحّاشری و هرز چنان کسی خصوصر  برا آن

زی گروهری ای که موجب خونریباشد؛ به گونهاجرای حکم بر هر مسلمانی واجب می

 ری را ایجاد نکند. امید است مسلمانان سراسر جهان در اعدام نام نگردد و فساد مهم

 ا  مامی وسایل ممکنه کوشا باشند.برد  ب

   

ه ی کره بنرا شرد ایرن نامره بررود، البترکنم که این مواردمن از برادران خواهش می

برادران خرواهش این مورد را از  از جمله مجلس شورای اسالمی. ،مواردی رفته است

ایررن مررورد را آقایرران  - چررون مررا امررروز بحررث دوم را نخررواهیم داشررت –کنم مرری

مدرّسین  رریف ببرید و این را به آقایان بدهید و وظای ی کره ه جمعی به جامعدسته

  اهلل انجام خواهند داد.شاءآقایان دارند إن

 

نَرا لِمَرا عَظِریمِ وَ وَفقْقآنِ اْلقُررْمَانِ وَ مَعَرارِ ِ اْلإِیمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَا ُنَا عَمَّا لَا  ُحِبُّهُ وَ لَا  َرْضَا ُ وَ جَنقبْ ُحِبُّهُ وَ  َرْ

 

 «.کُمْالسَّلَامُ عَلَیْوَ»


