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َاْلُمْسَتْودَِعَفيهاَبَِ -5 تا 5 یدقیقه َعَدِدَماَاَلل ُهمَََّصلََِّعلیَفاِطَمةََوَاَبيهاََوَبَ ْعِلهاََوَبَنيهاََوَِسرِّ
لل ُهمََّاْلَعْنَاَوَّ ََََاََاََحاَطَبِِهَِعْلُمَک،َأعوذَبِاللَِّهَِمَنَالشَّْيطَاِنَالَلعنِيَالرَِّجيِم،َِبْسِمَالل ِهَالرَّْْحِنَالرَِّحيم،

َظََلَمَ َُْْسنْيََةََ،ََوآِخَرَتاِبٍعََلهََُعلىَذِلَك،َاَلل ُهمََّاْلَعِنَاْلِعصابَََحقََُُّمَمٍَّدََوآ ََُُِمَمَّدٍَظاِلٍِ َا ِِ َد ََ ،ََالَّ ىَجا
َُْْسنْيَِعََََوشایَ َعْتََوبایَ َعْتََوتابَ َعْتََعلىَقَ ْتِلِه،َاَلل ُهمََّاْلَعْنُهْمَََجيعاً،َاَلسَّالمَُ َُْْسنْيََِوَعلىََعِلىَِّْبِنَا َلىَا

َُْْسنْيَِوَاخَاْسنيَعباسَوَاختهَزینبَالکربی َُْْسنْيََِوََاْصحاِبَا 1ََوَعلىَاَْوالِدَا

به  یتبزرگوار و تسل واهرانسالم و ادب و احترام محضر شما برادران و خ عرض

 ،قبل یجلسه .3یناربعیژه، و به و 2الحسینآقا اباعبداهلل یسوگوار یاممناسبت ا

 االو ح یاسالمجامعه یندر ب بیان کردیم ذ رانفو یبرا ندشم یخطرات و استراتژ

 تیم.یسن یقائده مستثن یناز ا ستیم،ه یاسالمجامعه یک کهاینبه تبع  ،خود ما هم

 اساساً ،کهاین ل پیرامونن خواهم شد. اوّامصدعت قولهدو م یرامونپ ،جلسه ینا در اامّ

 کافر و مشرک جامعه یکبا  تعاملِ یحتّ یاو  یاروییرو ،در یوقت المیاسعهجام یک

توان گفت در کل پاک نیستند و باید کنار گذاشته آیا می؟ ه کندچ یدبا گیردیم رقرا

ه یست کن یشکّ موضوع ینا رد ؟دبکن یدبا ؟ چهدحرف بزن هاآنبا  تواندیم شوند؟

 یریم؟بگ اضربات ر ینا یجلو توانیمیطور مهچ ،هستند زدندنبال، ضربه هاآن

                                                           
 قسمتی از زیارت عاشورا1
 پیامبرعبداهللی حضرت محمدبن( و نوهعلیهااهللالمو حضرت فاطمه)س طالبابیبنایشان فرزند حضرت علی 2

او روز عاشورا در نبرد کربال به شهادت رسید و به  .، چهارمین امام شیعیان فرزند وی استاست امام سجاد اسالم

 .نامندهمین دلیل شیعیان او را سیدالشهداء می
، چهلمین روز شهادت حضرت هجری قمری ۱1اصطالح به بیستم صفر  به معنای چهلم است و در اربعین در لغت3

 گردد.اطالق می شیعیانسوم  امامو حضرت فاطمه زهرا)س(،  فرزندامام علی علیبنحسین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
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هم  را اقتصاد ین است،اصل ماجرا ا ، چونمیکار دار یبحث فرهنگ در الخصوصیعل

 .بیندیم یبکه آس گی استفرهن یهاهنگا پاشد،یم فرو بینیدیکه م

ارکان  دهماست، جزء  یناز فروع د یو تولّ یتبرّ یا 2تولّا و 1تبرّا دانیدمیکه  طورناهم

از یو نه روفمع هامر ب یبه اندازهو  دهیم،قرار  ظرن مدّ ایدماست که ب ینفروع د یاصل

 شهیقرآن هم باید کوچک شمرده شود،نو ، است مهم برپا داشتن حجّ و همچنین منکر

 ل،اوّ یعنی ،،َالَاِلهَاالَالِله3َیکِفُرَبِاَالطاغُوَِیُؤِمُنَبِاهللکنار ما گذاشته که  ادوگانه ر ینا

 بشود، و یفما تعر یبرا یدبا اصل برائتکه یست ن یهم شک یندر ا، البتهبرائت بعد، 

و عترت و جوالن عقل  نقرآ است، 4ینثقل شناسیم،یم رسمیتکه ما به  یزیچ آن

نور است.  چه هست باطلهر آن ینو جز ا ،هاایندر مورد  5کردن رودو و غ ینا ینب

باطل  یمان،و شر، کفر و ا یرنور و ظلمت، خ وگانهد ینطرف. ا آن ست، ظلمتجااین

َالنُّورَُُِيْرَِ و حق، َِإََل ِِ َالظُُّلَما کجای  یدباو این را . یمداربرعکس آن را هم  ،6ُجُهمَمَِّن

 یجدّ یاربس یِنه آید،یم بر بیتی اهلیرهچه که از قرآن و سآن دهیم؟ماجرا قرار 

 یربه تفس یازیکه ن ردنقدر صراحت داقرآن آ یات. آاست ارکفّ یتوال یرفتناز پذ

                                                           
کردن بادشمنان خداو دشمنان یدشمن و جستن ازیودوری زاریبی معنا عه بهین اسالم در مذهب شید ازفروعی یک1

 ت است.یاهل ب
 .ت و محبت آنان را در دل داشتن استیبداشتن اهلدوستی معنعه به ین اسالم در مذهب شیفروع د ازی یک2
 25۱سوره بقره 3
گذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بها میمن در میان شما دو امانت نفیس و گران :فرمودپیامبر4

گاه از هم جدا  ازید هرگز گمراه نخواهید شد واین دو یادگار من هیچندبه این دو دست بی مادام که شما .بیت خودم

 شوند مگر بر سر حوض کوثرمین

 به. کاری در کردن دقت ،رسیدن چیزی نهایته ب و کردن تمام کوشش( مرکب مص[ ) دََ  ک غُوَ /  غ. ]  کردن غور 8
 .دادن قرار رسیدگی مورد دقت

 252بقره سوره ۱
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در واقع . هاآنبا  یدوست یحتّو  استکننده مشخص شود،نده اخو یهآ یست، صرفان

 یاربس یهر دو تا نه پذیرید و گاهی دوستی آن را،یم والیت یکی را گاهی اوقات

 4:. به عنوان مثالفته استصورت گر یجدّ

که  انچنهم ،ونَََودُّواََلْوََتْكُفرَُ یدکافر شو یزدوست دارند شما ن هاآن -45تا  5 یدقیقه

وجه  یچپس زنهار که از آنان به ه ید،مثل هم شو تیجهن درو  دخودشان کافر شدن

 یبرا ینف همان و ی،فعل نف ی است و نهفعلِ نه ،َفاَلَتَ تَِّخُذواَِمْنُهْمَأَْولَِياءََ گیریددوست ن

 ین استا وید،بر هااینسمت  یدوجه حق ندار یچبه ه هک کندمی ی. نهستیما کاف

 هاناانس ائتِبا بخش بر یشترب و یل به کافر شویدتبدو  دیدست بکش ینتد از یدکه با

 برعکس از نماز و د،ندارن یمشکل یچهد، وگرنه با نماز خواندن و روزه گرفتن کار دارن

به امام  مهرِ کهاینو به منظور  ،دشاگذاشته ب حسینکه مهر امام ایروزه

 جنگید، هایزیدیبا  یدبا هبوده و امروز 2یک یزیدیکه  شود ینتوجه به ا حسین

 شود.و دچار مشکل می

َِمثلزمان  یزیدیانِشناخت  در آن نباشد، یعنیکه برائت  اریاز عزاد َیبایُِع  ،3هِمثلیَاَل

 چه این دل یزید، ازو  حسینامام مانند ،کندینم یعتمثل او ب یکیمن با  مانند

 ید،آمی بدم هاحرمله از من آید،می بدم هاکشبچه از من کهاین آمد؟ بیرون چیزی

 دیگر جااین در ید،آمی بدم هم نتانیاهو از االن ید،آمی بدم  هم سعودآل از االن

                                                           
 88 -نساء 1 
 .دومین خلیفه از دودمان اموی بود 2
 38۱، ص 1ناسخ التواریخ، ج 3
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َتَ َولَّ نیدنگاه ک ار یهآ یبعد انتها قرآن است، صراحتِاین . شودمی دارمشکل ْواَفَِإن
ُوَُمَْ  نه تنها دوست ید،بکش و یریدبگ یافتیدرا هرجا  هاآن ،1َفُخُذوَُْمََواقْ تُُلوَُْمََحْيُثََوَجدُّتُّ

را  هاآن دند،اگر از قبول دعوت حق، خدا اعراض کر پس ید،بکش را هاآنبلکه  یریدنگ

 هاآن 2یادتق یدحق ندار ،4اتَ تَِّخُذواَِمْنُهْمََولِيًّاََواَلََنِصيًََواَلَ یدبکش و یریدبگ یافتیدهرجا 

 سالوجوه. پوجه منیچبه ه یریدبپذرا  هاآنو دوستی  یتوال یددارنحق و  یرید،بپذ را

 .ستحرف خدا ینا ،مسلمان یکبه عنوان  اگر دنبال حرف حق هستید

َعُدوِّي یدندار را هاآنبا  کردن یدوست : حقّیگرد دمور اَلَتَ تَِّخُذوَا الَِّذیَنَآَمُنوَا أَی َُّهَا َوَعُدوَُّكْمََیََا
 دشمن من؟ فرماید:می چرا خدا ،ان رادشمن خودت ودشمن من  یدندار حق ،3أَْولَِياءََ

حق  ی برتا زمانخواهد به ما بفهماند خداوند مین؟ اچرا جدا نفرمود دشمن خودت

 ااگر دشمن شما بود امّ ،5َعُدوِّيََوَعُدوَُّكمَْ دباش هم که دشمن من دشمن شما یمهست

 د،یستیخدا ن یتتحت وال ،دوست شما بود و اگر دشمن من بود و یا دشمن من نبود

ن بیرو صیناخال یرید،فاصله بگ لهیاز نور ا اهلل،یتاز والچه هر و  هستید مشرک

َبِاْلَمَودَّةَِفرماید: یقرآن مو  رک است،ن شِاهم یناخالص و این، آیدمی َإِلَْيِهم ، 5تُ ْلُقوَن

گاهی . کردن استمحبت دوست داشتن و مودّت دوستی محبت با مودّت فرق دارد،

بَ ُهمََدنََّأَقْ رََلََتجَِ اوقات یک نفر را دوست ندارید، امّا باید دوستی کنید، مثالً خداوند متعال

                                                           
 88نسا سوره 1
  راهنمایی کردن، رهبری کردن، پیشوایی2
 4 الممتحنةسوره 3
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لِّلَِّذیَنَآَمُنواَالَِّذیَنَقَالُواَإِنَّا هستیم، مودّت  2گویند ما نصرانیبا کسانی که می ،4ىَنَصارَََمََّودَّةًَ

وَلو حتّی اگر دوستشان ندارید، این یک طرح  و با اینان دوستی بکنید باشیدداشته

 حیگویند ما مسییت، اشتباه نکنید، باکسانی که میاستراتژیک است، با مسیح

شتر هایی که بییکی از اقلیّتها، بین اقلیّت همین راهپیمایی اربعین، در در. هستیم

نه مسیحیت، بنیان مسیحیت سرسازش . ها هستنداز همه حضور دارند مسیحی

شما به رضایت  نه یهود نه نصرانی، با ،9ىَضىََعنَكَاْلَيُهوُدََواَلَالنََّصارَََلنَتَ رَْنخواهد داشت 

و اینان  آن سازمان است هستیم، گویند ما مسیحیکسانی که می امّا. رسدنمی

 .تفاوت است هااینافرادشان، میان 

، 4ای کسانی که ایمان آوردید دشمن مرا و دشمن خودتان را دوست خود مگیرید، 

شما  به شریعتی که برای کهاین کنید، باتب دوستی خود را به ایشان تقدیم میآیا مرا

به خدا و  کهاینورزند؟ و نیز رسول شما را به جرم آمده و حق است کفر می

برای رضای من و جهاد در راه من  کنند؟ اگرپروردگارتان ایمان آورده بیرون می

 اید،مهاجرت کرده

                                                           
 82المائدة سوره 1
گویند. آیین مسیح بنا بر زندگی و  مسیحیت دین ابراهیمی به پیرو نصرانی یا ترسا یا مسیحی2

باور است. البته بر خالف ثبت شده عهد جدید هایو نامه«لانجی»هایاست که در کتاب پیغمبر عیسای هایآموزه

دانند که های محدودی( او را خداوند جسم پوشیده میتمام مسیحیان )به جز فرقه، مسلمانان بر پیامبری عیسی

 .به زمین آمد
 121سوره بقره  3
 1-ممتحنه 4
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 کند خداوند، دوباره تأکید میرا دوست خود بگیرید هاآننباید  -45 تا 45 یدقیقه

کنید، اینان دوستی ب هم حق ندارید با پنهانی. پنهانی با ایشان دوستی نکنیدمتعال 

خفا  کنید، دردارم آن مسائلی که اخفا می من خبر، 4َوأَنَاَأَْعَلُمَِبَاََأْخَفْيُتْمََوَماَأَْعلَنُتمَْچرا؟ 

 انجامکارهایی که آشکار و پنهان  .کنیدایی که اعالم میدهید و آن چیزمی انجام

 تاسمستقیم را گم کرده کس از شما چنین کند راهو هر باخبر هستم هاآندهید از می

َالسَّبِيلَِ ََسَواَء َآَمُنوا داریدحق ناگر مومن هستید  ،1َضلَّ َالَِّذیَن َأَی َُّها  سخن از جامعه ،4یَا

 .ستاایمانی 

 -ارکفّ یگر بهد دچه برس- اخد یرغ اساساً فرماید،یخداوند متعال م یگرد یدر جا 

 ایکه به ج نیکسا مثل ،2اَّتََُّذواَِمنَُدوِنَاللَّ ِهَأَْولَِياءَََمَثُلَالَِّذیَنَ یستن کااتّ قابلخدا  یرغ

 یتّکمتر ح هچو  یریدبگ یتوال ین راا خواهیدیم .دگرفتن دشانخو یبرا یاییخدا اول

2َََِِكَمَثلَِ کند،ینم یفرق یرید،بگ یدوست َبَ ْيتًاَ؟ ایدکرده کارهچ ،2َعنَكُبو ِْ َاَّتَََّذ َعنَکُبِو
َأَْوَََنَ ََكانُواَیَ ْعَلُمونَََوِإنَّ ََلْو ِِ َلَبَْيُتَاْلَعنَكُبو ِِ  دانستید،یکاش م فهمیدید،یم کاش ،2اْلبُُيو

َالَلهخدا،  یرغ به سراغاصالً   یباالی همه اهلل نام یمانی،ا یجامعهدر  وید،نر ِمنَدوِن

َاهلل درخشد،یم امور  خدا، . فقطستاایمانی  جامعه یژگیو ینا آن است، شعار الََالَهََاالَّ

اَِإّنَََّاهلل یتخداست و هرچه از خداست، وال یو هرچه برا بیندینم چیزیاصالً جز خدا 

                                                           
 1 الممتحنةسوره  1
 41عنکبوت سوره 2
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 یتدنبال والو  ،2بیتشبعد اهلو  آیدمین میزبه   3ُسولُهَُرَََوََدر درجه اول  1َولِيُُّكُمَاللَّ هَُ

 اننددیات را میروا یث واحاد ینا شماکه بهتر از  رویدیم نیسراغ کسا بیت هستی،لاه

َاَحادیِثنا ِِ  بهرا آدرس خدا  هستی؟ چون بیتدنبال اهل هچ یبرا پس، 9َفرِجعُواَإلیَُروا

 ،است اهللیال یرچون مس ،دبرنیبه سمت خدا م گیرندیمتان را دست دهند،یم شما

در  ی چهلمآیه، 4.به غیر از راه خدا بروید مشرکید. ین استهم هم یلسب وصراط 

اَمان6ََََعْونَََوِفر5ََْونَََوقَارَُ است سه نفر ینمورد ا یه قبلی آ در ید،باشاگر دقت کرده ،7َوََ

ََکذ ابَفقالواَوَِفرعُوَنََوََاماَنََوَقارُونَ فرمایدمی م ه آورد، گفت تو را اول قارون ،8ساِحٌر

ر ب یدتأک یه،آ در این استکبارِ یمعنا ستکبر،م ،هامان. فرعون وفرعون  ی مثلشد

َفَاْسَتْكربََُاست  مستکبر بودنش ِِ َُمَمُّوَسىَبِاْلبَيَِّنا ََكانُواََسابِِقنيََرَْواَِِفَاْلَََولََقْدََجاَء در  ،3ِضََوَما

 چونفرماید: یم یهآخر آدر  ید،کن تمودّ هایحیبا مس ویدکه گفت بر مه یهآ آن

 همنشینیشما با استکبار  دهداجازه  وندخدا ندارد. امکان 11یستندمستکبر ن ینانا

                                                           
 55المائده سوره 1
ند جانشین پیامبر هست هاآنشیعیان باور دارند که  .بیت مرکزاسالم و مفسر قرآن و سنت هستنددراسالم شیعه اهل2

طور به) و امام حسین ، امام حسن(، حضرت علیعلیهااهللالم، حضرت فاطمه)سو شامل حضرت محمد

 .شودو سایر امامان می ("رداپوش"کلی معروف به اصحاب کسا
هجری، این روایت در کتاب 4181البیت، قم، موسسه آل ،141، ص 22الشیعه، ج الحسن، وسائلبنحر عاملی، محمد3

 .الدین و احتجاج طبرسی نیز آمده استکمال

 41،38 -عنکبوت 4 
طلب، بخیل، قارون جاه. یامبر و به قولی پسر عموی وی بودپ مصر باستان، معاصر حضرت موسی اسرائیلازافراد بنی5

 .دندززیر بار کلیدهای مخازن و دفاتر حساب اموالش زانو میکه  چند تن زورمند چنان حسود و بسیار ثروتمند بود، آن
 های مصر باستاناز فرمانروایان سلسله۱
 در قرآن نام وزیر فرعون معاصر موسی2
 24غافر سوره 8
 38عنکبوت سوره 8
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 چیعنکبوت شده. ه ت، خانهاهانخاگر بخواهید با آنان دوستی کنید  داشته باشید،

 Exotic/1یکاگزوت نیتاست، براا انگیزشگفت رسد،ینظر مبه یبنه، عجاخ ینا یستن

 .یستنه ناخ یست،ن یچه است امّا

من دیگر چنین  فرماید:یم داوند. خشودیم تروحشتناک یلیخیگری که مورد د 

َاْليََ .ندارم یکارو به آنان  کنم،ینم یتهدا کسانی را َتَ تَِّخُذوا َاَل َآَمُنوا َالَِّذیَن َأَی َُّها ُهوَدَیَا
 داریدنهی  3اَلَتَ تَِّخُذوا یدآورد یمانکه ا ینکسا یا ،2ىَأَْولِيَاَءَبَ ْعُضُهْمَأَْولَِياُءَبَ ْعضٍََوالنََّصارََ

 با هم دوست ناینا که امسیحیت ر ،یهودیت ویهود، مسیحیت  کهاین، از شویدمی

 یحیمس نی کهنه کسا گوید،یم یحیت راو مس 3یهودیّتساختار  جاایندر ) ،هستند

 هستند.(

 9مِّنُكمَََْمنَیَ َتَوَّلَُّم .خوب هستند پشت پرده با هم ننگاه نکنید اینا -25تا  45 یدقیقه

. اگر تاس اوضاع خراب یگرکه د یریدبپذ یتوال ،ردک یدوست یناناز شما با ا یکی اگر

و در  ،آنان استاز  یکیاو هم  ،کرد یدوست یناناز شما با ا یکی راگ 9ِمنُکم،َفَِإنَُّهَِمْنُهمَْ

منطقه  ینشما ا هامروز ید،ظالم آنانهم مثل  شما، 9ِإنََّاللَّ َهَاَلَیَ ْهِديَاْلَقْوَمَالظَّالِِمنيََآخر 

 ،(اسرائیل)یونیستیصه یهودیّت ،غرب( ،4آمریکا) یونیستیصه یحیتمس ید،نگاه بکن ار

                                                           
 1 بیگانه، عجیب و غریب، مرموز، خوش رنگ

 51مائده سوره  2
 .باشدمی قوم یهود ین، فلسفه و روش زندگید3
و  کشور پر جمعیت دنیاآمریکا سومین  .است .سی.شهر واشینگتن.دی پایتختیِ، و به آمریکای شمالیکشوری در 4

 .سومین کشور پهناور جهان است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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کفر با تمام وجود آمده، در  ،دکنار هم جمع شدن ،(ها1تکفیری)یونیستیاسالم صه

 2بطالابیبنیعل وو رسولش  هللایتکه وال نیکسا آندر مقابل  ه چیزی؟مقابل چ

اگر ظالم باشی  فرماید:می . خداونداندیستادها اند ودهمآتمام وجود  با. قبول دارند را

 . بهنکردندقبول  را حقّ هاآنو  و تو هم مانند آنان هستی کنم،دیگر هدایتت نمی

 تدوس دمسخره کردنینت را که د نباید کسانیکند یم یدتأک 9وندصراحت خدا

ًُُواَتَ تَِّخُذواَالَّیَاَأَی َُّهاَالَِّذیَنَآَمُنواَاَلَ، یرو یدتأک و یشکش،پ یتوال یرید،بگ َُ ِذیَنَاَّتََُّذواَِدیَنُكْمَ
که  یاهل کتاب آن را، ارفّک یدحق ندار أَْولَِياءَََوَلِعبًاَمَِّنَالَِّذیَنَأُوتُواَاْلِكَتاَبَِمنَقَ ْبِلُكْمََواْلُكفَّارََ

موهن  یلمف کشند،یم 5یکاتورکار 4یغمبرانپ برای کنند،یمسخره م دین شما را

 را قرآن گیرند،یم ربه تمسخرا  شما بیتاهل یاجتماع هایشبکه در سازند،یم

َتَ تَِّخُذواید کن یدوست ینانبا ا یدحق ندار کنند،یمسخره م در این آیه خدا  ،اَل

در دلشان مرض که  نیکسا آنبینید یپس م ،۱ضٌَىَالَِّذیَنَِِفَقُ ُلوِِبِمَمَّرََفَ َتََ فرماید،می

گویند چرا این می هاآنزمانی که به  ،8یُقولُونََ هستندپاچه دست ،8ِفيِهمَُْعوَنَیَُسارَِ ،هست

دور ما  اییرهدا ترسیم یکمی، 8ةٌَیَ ُقوُلوَنَََنَْشىَأَنَُتِصيَبنَاََدائِرََگویند: می کنید؟چنین می

                                                           
در اتهام تکفیر، شخصِ تکفیری، دیگر مسلمانان را متهم به ناخالص  .استواژه تکفیر ازکلمه عربی کفر مشتق شده1

در اسالم مجوز  متهم کردن دیگر مسلمانان به دست علما و به شرط رعایت  .کندبودن و از راه اسالم منحرف شدن می

 .تمام جوانب احتیاطی آن است
های مذهب شیعه، خلیفه چهارم از خلفای راشدین اهل سنت، و پسرعمو و داماد حضرت امام اول تمامی شاخه2

 .، پیامبراسالم، استمحمد

 52-مائده 3 
کتاب  یدهنده پیامبران الهی و تحویلی سلسلهه اعتقاد مسلمانان، آخرین پیامبر در گذار و پیامبر اسالم و ببنیان4

 .یکتاپرستی دین حنیف است یقرآن و تجدید کننده آیین اصلی و تحریف نشده
 .کندآوری ترسیم میدلخواه را به صورت مضحک و خندهی ژهنوعی نقاشی است که سو  کارتون  یا  کاریکاتور5
 52 مائدهسوره ۱
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 ینهم خودتان است، یرهدا ینهم یرهدا این فرماید:یم 1یجواد اهللیتآ .ددرست کنن

 یبعض هکاین هنا. نشدکنن مانمحاصره ترسیممی. بندندیم دورتانکه  قتصادیا یرهدا

 هاآن یبه سو دالنیمارب ،است که ینا داز سنخ همان کافرانن یمان،ا دعیانم زا

فَ َعَسىَ ،متس ویمبر یدبا .یایدکه بال بر سر ما ب یمآن دار یمما ب گویندیو م شتابندیم
 ید،خبر ندار رساند،یمرا  فتح یرهدا یندل هم در د،خدا دار یدشا ،8بِاْلَفْتحَِاللَّ ُهَأَنَیَْأِتََ

بعد  3یتبه کو دحمله کن 2امصدّ برای خداوند کاری ندارد که: ید،استقامت کنباید 

 شوند.می یرایی همپذ ،4کربال روندیم ددارن یلیونم 3، 2 وسط و در نهایت یایدب یکاآمر

 یستیدقائل ن هم وقار ن حتی یکم برای، 5اُجوَنَلِلَّ ِهََوقَارًََلُكْمَاَلَتَ رَْمَّاَ فرماید:می خدا 

 .ریدندا لقبو مرا یدفاع سامانه یکاندازه  ید،قبول ندار مراموشک  یکاندازه  ما،ش

 داریمید دست از سرتان بر میآورد یمانکه ا ینهم کنیدمی فکرگویید، یدروغ م

 باشد وآورده یخود فتح یهاز ناح لیتعا یبسا خدا چه کنیم،یم یشتانما آزما خیر،

ت نسب دالنیمارب یناست که ا قتآن و یاورد،ب یشپ داندیم ودشکه خ یگریامر د

حرف دل با زبان یکی  گوید:می .۱شوندیم یمانپش داشتند،یم انچه در دل پنهبه آن

                                                           
 .فیلسوف متأله فقیه اندیشمند مفسر قرآن، و مدرس حوزه علمیه قم و از مراجع تقلید شیعه ایرانی است1
شد، نقشی کلیدی در وی که یکی از اعضای برجسته حزب بعث عراق محسوب می .جمهور کشور عراق بودرئیس2

 .داشت که منجربه حکومت دراز مدت حزب بعث شد 18۱8کودتای سال 
دارای مرزهای خاکی و باایران  عربستان سعودیو  عراقکویت با کشورهای  .است خاورمیانهکُویت کشوری در منطقه 3

ی و واحد زبان رسمی این کشور عرب .باشدمی کویتآن، شهر پایتخت .دارای مرزهای آبی است خلیج فارساز طریق 

 .است دینار کویتپول آن 
هجری قمری ۱1در دهم محرم نبرد کربالعراق، شهرت این شهر با  شهرهای جنوبی کشور استان کربال، از کَرباَل مرکز4

 .است شیعهی مقدس اسالمی و زیارتگاه مسلمانان هاانربال از مکدر شهر ک حرم امام حسین .پیوند دارد
 13نوح سوره 5
 52مائده سوره ۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B1_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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َُُمَِِفَقُ ُلوِِبِمَمَّرََ ،است یضمر دل نیست، َُاَد  و، است مرض درمرض  طورانهم، 1اللَّ هٌَُضَفَ 

 هنبودند ک هااینآیا خواهند گفت:  دالنیمارب ینبه ا یواقع ینآن وقت است که مؤمن

 2کردند؟یم یظ  یادغل هایسوگند

همواره  کهاینبر  خوردندیم قسم ،8الَِّذیَنَأَْقَسُمواَبِاللَّ ِهََجْهَدَأَْْيَاِِنِمَْ -25تا  25 یدقیقه

 خواهند ماند. یار و یاور شمابا شما و 

 ،دو امضاء کردن مهر هااین، د؟ قول دادندعهد نبسته بودنشما  با  رمگ هااینگفت  

 یعنی ،است خود جمله ید،فکر کن یستن زماصالً ال کهصحبت کرده  یحصرآنقدر قرآن 

 ،شما را گرفت یچرا امروز که عذاب اله پس. زندیخدا حرف م داالن دار ینانگار هم

آن  یآر د؟نکردن تانیاری آید(یم انسراغت یعذاب الهها را بکنید، کار ینا )زمانی که

رده شکست خو یجهمانده در نت نتیجهیب هایشانکه تالش فهمندیم یماردالنوقت ب

 .8ینََفََأْصَبُحواََخاِسرَِ شوند،یم کاریانو ز

 9َخَسَرَالُدنياَََوَاآلِخرَه دهد،هر دو طرف را از دست میکه گویند می یکس ، بهخاسرون 

 .رسیدینم ین همبه ا رسید،یم یا به آندن ینا یدفکر نکن

 اوضاع رد؟ب شانیقبل حالتبه  د،شکستن یمانپ را زمانی که 4اسرائیلیبن آیا خدا 

ن با م آییدمی ید،که نکرد رهمسخ رام گویدی. خدا می استاله تسنّ ینبدتر شد، ا

                                                           
 11بقره سوره  1
 53مائدهسوره 2
 11حج سوره 3
 .قوم ریشه و پایه قومی هستند که بعدها یهود نامیده شدشود. این گفته می یعقوب به فرزندان و نوادگان4
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 .دارد یفسخ ادی یک، هر قراردیتانبرا گذارمیم دفسخ قراردا ینههز بندید،یعهد م

 هدبعد ع خواستیدیکه م یقوم آن یدشد ،کردم وقت گذاشتم گذاریسرمایهسال  32

 .شکنیدمی

اْلَكاِفرَِ،1یَاَأَی َُّهاَالَِّذیَنَآَمُنوا،َ یتشان وال رید،ینگ دتاندوست خو ان راکافر ،یَنَأَْولَِياءََاَلَتَ تَِّخُذوَا

 یدذاشتگ مؤمنین را، ِمنَُدوِنَاْلُمْؤِمِنني ید،نداشته باش هاآن از شنویحرف ید،قبول نکن را

بهانه  خواهیدیم ،یُدوَنَأَنَََتَْعُلواَلِلَّ ِهََعلَْيُكْمَُسْلطَانًاَمُّبِيًناأَتُرَِ ید؟گرفت ن راکافرا یدکنار رفت

 هید.خدا بد دست منِ

َُمَبَ ْعَدَالَِّذيََجاَءَكَِمَنَاْلِعْلِمََماََلَكَِمَنَاللَّ ِهَِمنََوِلٍََّواَلََنِصيَوََ  َواَء َْ  یاهحرف ،2لَِئِنَات ََّبْعَتََأ

یف تعر در آنکه خدا  یمنافع یک یفقط برا جنگندی، ماست هوس ی وهو آنان

 در نجیدیدگُ اگر و. ستهاآن یکه برا ینیزم هم آن ین،فقط زم وییدبگ نشده،

و  یهواز  اگر. شما را پذیرا هستندن، اخودش یبرا وریبا حداکثر بهره شان،منافع

ََماََلَكَِمَنَاللَّ ِهَِمنََوِلٍّ شد، یتانروز هک علمی بعد از آن ید،کن یرویپ هاآن یهاهوس
 .گذاریدمی کنارکالً  رااهلل اهلل و نصرتوالیت ،َواَلََنِصيٍَ

 دیگر طرف ،هاآنت نصرو  یتسراغ وال یدرفت ،اَواَلَتَ تَِّخُذواَِمْنُهْمََولِيًّاََواَلََنِصيًَ قبلیآیه  

 رنددا کهانی کس آنتا  کند،میهم استفاده  یهشب دعمداً دار)و نصرت من یتوال یقاًدق

 (.دشباهت بگرد یندنبال ا ،لحظه کند یکیقرائت م و قرآن

 ل هماوطرف  دبا هم برابر باشن ه،تا معادل دو طرفین دومی وقت گوییمیم یاضیردر  

جه و یچن، به هااز دلت رممن خبر دا را، هااینداستان برخورد شما با  کهاین و برابرند،

                                                           
 144 -نساء  1 
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دشمن  رهستند واگ دشمن مَن 4َعُدویََوََعُدوَِّکمینید، و اینان بب را دوست هااین نباید

 2آمریکا دشمن طالبان االن، کار اشکال دارد.من هم دشمن شما نبود، ببینید کجای 

 است،

. دشمن ماهم، ظاهراً دشمن طالبان است، امّا باهم تفاوت دارد -95 تا 25 یدقیقه

اما دلیل . امّا دلیلش متفاوت است ماهم مشکل دارد، مشکل دارد، با 3آمریکا با روسیه

 اگر ادب رعایت نکند، 4است. آن پوتین َعُدوََّاللَّهَِچون  ما با آمریکا، مشکل داریم، کهاین

به شوخی بگیرد،  مسخره کند، هاآنو مثل احترام نگذارد به قرآن ما  با قرآن نیاید،

، انگلیسی از آمریکا بدتر ها بدتر،هیچ فرقی با آن یکی ندارد. آمریکا از انگلیسی

 اول غربی بود،قضا شعار ما اول انقالب نه شرقی نه  بدتر، از هاآندوی  از هر 5شوروی

                                                           
 1ممتحنه سوره 1
است که دارای  افغانستان مخالف دولت روحانی ها )جمع: طالب(، نام گروهی از شبه نظامیانبه معنای طلبه  طالبان2

مال  مال عمر، مرگ زکنونی طالبان پس ااست. رهبر  دین اسالم در وهابی و حنفی مذهبی و وابسته به مکاتب دگم عقاید

 .است اختر منصور
این کشور در  .روسیه با نام رسمی فدراسیون روسیه، پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قراردارد3

یای رآسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمدشمالی؛ و نیز با دریای خزر، د

 .سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد
 .است یر شورویاتحاد جماه یه بعد از فروپاشیس جمهور روسین رئین و چهارمیاو دوم. ه استیس جمهور روسیرئ4
، تحدجمهوری مو چندین  روسیهطور خالصه شوروی، کشوری بود متشکل از هاتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی یا ب5

را در  شمال آسیاو  شرق اروپابخش بزرگی از  1881تا زمان انحالل در سال 1822که از زمان تأسیس در سال 

 .شدگرفت و پهناورترین کشور جهان شناخته میبرمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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شد، ایدئولوژی شوروی از هم پاشیده1منتها کمونیسم نه غربی، بعد نه شرقی بود،

 ازهم پاشیده شد. و کمونیسم بود

با کسی که با خدا دشمن باشد، . آمریکا کماکان وجود دارد 3کاپیتالیسم 2امّا لیبرال

 دشمنی برطرفنگیدیم و دلیل آن جاین دشمنی ذاتی ماست. یک زمانی با عراق می

ایم، انقالب دشمن بوده 4زمانی با آفریقای جنوبی. دوست هستیم هاآنو حاال با  شد

نمی شناختیم، به بیگانگان بگویید ما فقط از  رسمیتایم آفریقای جنوبی را به کرده

-جنوبی کشته میهایی هم که در آفریقایپوستکنیم، از سیاهدفاع نمی هانامسلم

پیروز شد و  جاآندر  ۱وقتی ماندِال. کردیمدفاع می 5نظام آپارتایدیشدند به خاطر 

ت رفت با آفریقای جنوبی دوس کشت، کنارها را میسیستم آپارتایدی که سیاه پوست

ی ترین کشور با ما آفریقای جنوبکی از دوستی های آفریقاییکشور دربرعکس،  شدیم

دست  یعنی نباشد، عدواهللتوانیم دوست شویم، که آمریکا روزی ما با آمریکا می. است

                                                           
ها و ابزارهای تولید و در غیاب مالکیت خصوصی کوشد بر اساس مالکیّت مشترک روشیک ایدئولوژی است که می1

 .های اجتماعی را ترسیم کندگرایی فاقد طبقهیک سازمان اجتماعی ضد دولت
اطالق  دولت های مرتبطها و تئوریباشد و به آرایه وسیعی از ایدهدر معنای لغوی به معنی آزادی خواهی می لیبرالیسم2

 .داندترین هدف سیاسی میرا مهم آزادی شخصی شود کهمی
های یک سیستم اقتصادی بر روی است که در آن پایه نظام اقتصادی یک محوریسرمایه داری،سرمایه  یا کپیتالیسم3

مندی بهره مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدِ اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی است و از این برای ایجاد

عنای شود؛ که میت شخصی نیز گفته میشود؛ که به این قانون، آزادی مالکدر بازارهایی رقابتی استفاده می اقتصادی

 .ستهاآن، تولید و توزیع کاال
 .است هند و اطلس و در سواحل دو اقیانوس جنوب آفریقا کشوری در مهوری آفریقای جنوبیج4
کند و در اصل عبارت است از سیاست تبعیضی را بیان می تبعیض نژادی است یکی از اشکال آفریکانس ای به زبانواژه5

 .کنندآن کشور اعمال می هندیان پوست بومی وعلیه اکثریت سیاه آفریقای جنوبی نژادپرستان کشور جمهوریکه 
برنده  1883 او در سال شد.جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیدهنخستین رئیس۱

 .جایزه صلح نوبل شد
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اش با اسرائیل است، زمانی است آمریکا فراتر از منافع ملّی. از حمایت اسرائیل بر دارد

 هاهودیی ها را در منطقه راضی نگه داریم،گوید عرباش میکه کشوری برای منافع

ی برخواسته از استراتژی و عقیدهی را هم راضی نگه داریم، آن فرق دارد با مسئله

 .خواهد، اسرائیل را می1ایونجلیستیمسیحی  آمریکا کهدرون 

 شود مانند بقیه کشورها،ها آمریکا را رها کنند، آمریکا هم میزمانی که صهیونیست 

 این ماجرا، داد. کند زیاد با اسرائیل ایستادگی نکندچون منافع آمریکا ایجاب می

گویند تا کی پای اسرائیل مملکت خودشان را  نیز درآورده است، می بعضی از افراد در

 کند رامی ی باختری، اسرائیل تولید، کاالهایی که در کرانه2بایستیم؟ اتّحادیه اروپا

یل به اسرائ .را جمع آوری کردندها این کاال 3تحریم کرده است، فروشگاهی در آلمان

م و هنوز ه بشناسید رسمیتلسطین را به شور فک آورند که شما بایدمی هم فشار

  .اروپا نتوانسته است کاری بکند، به خاطر قدرت البی صهیونیستی در اروپا

ک ی ک درگیری،ی ک ماجرایی،ی ک انفجاریی کنند،همیشه یک داستان درست می

دوباره  ستهااینهم دست  رسانه شوند،بحران اقتصادی، یک طوری بهم ریخته می

                                                           
توسط ، پایه جوهر انجیل را بر رستگاری  با گستردگی جهانی است که پروتستانتیسم  ای ازشاخه، مسیحیت انجیلی1

 .دپندارایمان به تاوان عیسی مسیح می
 سال در اروپا اتحادیه استشده تشکیل اروپایی کشور 28 از که است سیاسی-اقتصادی اتحادیه یک اروپا اتحادیه2

 .استشده ملی هایپول جایگزین کشور 18 در تاکنون که کرد معرفی را یورو نام به مشترکی پول واحد 1888
 اب شرق از ،بالتیک دریای و دانمارک ،شمال دریای با شمال از آلمان. است برلین پایتخت با اروپا قاره در کشوری3

 .دارد مرز هلند و بلژیک لوکزامبورگ، ،فرانسه با غرب از و سوئیس و اتریش با جنوب از ،چک جمهوری و لهستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
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 2رود، دموکراتمی 1داستان آمریکا این نیست، جمهوری خواه. شودهمان قبلی می

گوید بعد این ماجرا، اگر مؤمن قرآن می. اش خدمت به اسرائیل استآید و همهمی

لَتُْبَلُونََّ. 1گوید،، راهش را خدا میشوخی نداردباید سرت بیاید، خدا ها هستی، این بال
ََوأَنُفِسُكمَْ با مال و کرد، شما را آزمایش خواهند آزموده خواهیدشد، شما  9ِِفَأَْمَواِلُكْم

َتُْبَلُونََّلََگیرید، می یک زمانی باید جهاد کنی و زمانی در تنگنای مالی قرار عنیی ،جان
خداوند سه بار تأکید . هم تأکیدآن نونِ  الم اولش یعنی تأکید، تائِ اش هم تأکید،

َالَّذَِ خواهید شنید،و یقیناً  1َولََتْسَمُعنََّ. فرمایدمی ََوِمَن َاْلِكَتاَبَِمنَقَ ْبِلُكْم َأُوتُوْا َالَِّذیَن یَنَِمَن
یهودیت و مسیحیت گوید می. اذیّت بسیار خواهند کرد اشما ر هااین 1َأْشرَُكواَْأًَذىََكِثيًا

  .شما را خیلی اذیّت خواهند کرد

کند که استمرار دارد. یقیناً شما را فعل مضارع هم استفاده می -95تا  95ی دقیقه

دا ، نه که فحش بخوریباید صبور باشید و استقامت کنید 1َتْصربُواَََْوِإناذیّت خواهند کرد. 

خورید امّا خودتان را محکم کنید، با حرف می رو فحشَ کهاینکند می در آیات باز

فرماید این خداوند می آید وم سراغتان میهن نمی آید, امّا جانی و مالی ابالیی سرت

 انداختند، آن سالی کهآزمایش است. وقتی ریختند سر مردم عراق، وقتی فرش قرمز 

                                                           
 در کشور نیا در را حکومت کایآمر متحده االتیا دموکرات حزب همراه به که است کشور نیا بزرگ حزب دو ازی یک1

 .شد سیتاس کایآمر دری دارضدبرده فعاالن توسط 1854 سال در حزب نیا. دارد دست
 دورانی ط در و بود کایآمر ستیفدرال حزب مخالف حزب نیا. شد سیتاس سونیمد مزیج و جفرسون توماس توسط2

First Party System  1824 تا 1811ی هاسال نیب در را کایآمری جمهور استیر و مجلس در رایی هاپست کنترل 

 .گرفت دست به کایآمری هاالتیا شتریب در
 18۱آل عمران سوره 3
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داد، میدانی که در نشان می 2شیراز در، 1آمریکا وارد عراق شد، پخش زنده المنار

ا ه)این عملیات روانی آمریکائیمجسمه صدام را کشیدند، انداختند و یک نفر 3بغداد

 کرد.ها تعارف میشیرینی دستش گرفت و به آمریکایی بود(، دیدم

است، در عراق، االن باالی یک میلیون کشته داده طور است؟ و تاشان چهحاال اوضاع 

، این کار زنمگوید، من با آمریکا صدا میگذاری نشود؟ خدا میروزی هست که بمب

 امّا دیگر قرار نیست که با آمریکا باشید، این یک واقعیّت ألل ُهمََّاشَغِلَالظ اِلِمنيََمن است، 

کنند، باید صبر می آمد. آنان زیاد اذیتست کوتاه هم نخواهدست، سنّت الهیالهی

داشته باشید. صبری که پر از گالیه و ناله و  باید در کنار صبر، تقوا هم 1َوتَ تَُّقواَْکنید و 

 .، باید تقوا داشته باشیدندارم گوید قبولجِز جِز کردن باشد، خدا می

، کنندمی تتان؟ اینان شما را اذیخواهید به عزم امور برسیدمی 1فَِإنَََّذِلَكَِمْنََعُِْمَالُُمورَِ 

کرد، در حال حاضر فناوری شود شما رشد پیدا کنید. اگر صدام حمله نمیاما باعث می

ر واقع شود که دمی باعث کهاینهم نبود، یکی از دالیل وجود شیطان  موشکی

 ی وجودیمان لو برود.هاباگ

زند و می های زیادیکه با یک کشور ضعیف بازی کند، گل به عنوان مثال: تیم ملّی 

که با تیم قوی تری بازی کند و گل بخورد، آن زمان کند و زمانیمی به تیمش افتخار

                                                           
 .است اهلل لبنانحزب یاانهرسانی و رسای المنار شبکه اطالعشبکه ماهواره 1 

 اهل بیت در ای رهبر ایران لقب سومین حرمخامنهاهللاستان فارس است آیت ایران و مرکز یکی از شهرهای بزرگ 2 

 .ایران را به این شهر نسبت داد

این کشور است که در  پایتختو  استان بغدادترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز بزرگ 3 

 .است دجلهمرکز جغرافیایی آن در کنار رود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
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اهایی که هرز رفته باشد شوید، جمی کند، آبدیدهمی شما را آب بندیتاندشمن قوی 

ای لوله دیخواهید ببینمی هایی کهیکی از روش شوید.تر میو در نتیجه قوی رودلو می

-د مییبینکنید میبندید، کنتور را نگاه میمی ها راترکیدگی دارد یا نه، همه شیر

فهمید یک جایی ترکیدگی دارد و ممکن است خانه ویران شود، تحریم چرخد، می

ا هبستند، گشتید ببینید نشتی کجا بوده؟ حاال که قرار است تحریم ار هالوله کردند،

 کند.می رسانی عالی عملاین شبکه آب برداشته شود دیگر

ََواْصرِبَْستثناء قبل آن صبر دارد اآورد، و بِالخدا دو سه جای دیگر هم عزم امور را می 
وباره د وََِل،ََوَلَمْنََصرَبَََوَغَفَر،َِإنَََّذِلَكََلِمْنََعُْمَاْلُُمور1َُموِر،َعَلىََماََأَصاَبَكَِإنَََّذِلَكَِمْنََعُِْمَاْلَُ

توی  یعنی آمدن ی فیل توش برد،اهانبانان مشورت/ یا بنا کن خیا مکن با فیلصبر. 

شوید، برای قدرتمند شدن باید نقاط ضعف برطرف بشود. و سیستم خدا قدرتمند می

خود خداوند و بعضی مواقع   دهد، بعضی مواقعنشان میخدا نقاط ضعف را هم 

مرض ندارد بیاید اذیّت  باهللَنعوذَُ، ی آن دشمن است، اگر متوجه شدیم خداواسطه

که  2تواند واسطه امتحان الهی باشد. سامِرین نمیبکند. اگر منفذ را بستید، دشم

سامِری، بعد خداوند ؟ داد انجامرا گوساله پرست کرد، فتنه را چه کسی  هاآن

 ما فتنه کردیم. 9إِنَّاَفَ َتنَّاَقَ ْوَمكََفرماید می

                                                           
 12-لقمان  1 

تش موسی، به پرس اسرائیل را در نبودبنی گوساله سامری را ساخت و اسرائیل بود کهبنی یکی از افراد قوم سامِری 2 

 .آن دعوت نمود

 85طه سوره  3 
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را. واقعاً این  1شود سببی که خدا قوم موسییعنی سامِری می -45تا  95ی دقیقه

شان خراب است. همان همه چیز را کنار بگذارند؟ اوضاع خواهند با گوسالهقوم می

و دوست  ،َماَعِنتُّم2َودُّواََْماََعنِتُّمَْبهتر، که نباشند. اینان شما را اذیّت فراوان خواهند کرد. 

ید ادارند به هر طریقی اذیتتان کنند و همیشه در سختی و عذاب باشید، خیلی ساده

َاْلَبْغَضاُءَِمْنَگوید: می وست شما هستند، قرآنداگر فکر کنید اینان  ِِ ِهمَْأَََقْدَبََد َِ ،4َفْ َوا
، خدا کندید بیرون، تهدید میآشان را گوش کنید، از دهانشان میخوب سخنان أَفْ َواهَِ

 آن َضاءَُاْلَبغَْنمایان شده است،  بََدِبه راستی  َقدَْتر بگوید؟ دیگر چقدر از این واضح

وزیر  4اِشتون کارتر 3ریزد. و بعد برجامکه درون است از دهانش بیرون میبغضش 

یک نیروی زمینی مشترک برای گوید می اند به کشورهای عربیدفاع آمریکا، آمده

ِفيََوَماََُّتْفاَُص،ََوَماََّتَُْا آنان دوستی کرد. توان بپس نمیحمله به ایران درست کنید. 
َأَْكرَبَ و  زند بیرون، در دلشان پنهان بودهایی که از دهانشان میهاین چیز 4ُصُدوُرَُْم

. فهمندمی یک چیزهایی را پنهان کردند، آن زمان کم خردان هم، است خیلی بزرگتر

به  4ََِِقْدَبَ يَّنَّاََلُكُمَاآْلیَاهایشان یشان و سینههاکنند در دلیی که پنهان میهاآنفلذا 

َُکْنُتْمَتَ عَْاگر فهمیدید کنیم. راستی که ما این آیات را برای شما مشخص می  4ِقُلونِإْن

 5دارید.خبر دارید اما عقل ن تَ ْعِقُلونفرماید: می تَعَلمونگوید نمیعقل داشته باشید.  اگر

                                                           
 .از پیامبران اولوالعزم که قوم بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد 1 

 118آل عمران سوره  2 

ژوئیه  14توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران است که در تاریخ برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(،  3 

 .)آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان( در شهر وین صورت گرفت 5+1میان ایران و کشورهای گروه  2115

وزارت دفاع معرفی ایاالت متحده آمریکا است. او توسط ریاست جمهوری آمریکا برای تصدی  مدار اهلیک سیاست 4 

 .شده است

 118-آل عمران  5 
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َُالُوَنَیُ َقاتُِلوَنُكمَْ، 4(.)تمام سخنان من از آیات قرآن است بله، اینان به دنبال سته پیو الََیَ 

 شوند.خیال نمیبیای ثانیه اینان با شما خواهند جنگید،

 ،دنبال شما هستند که پیداتان کنند و شما را به قتل برسانندیعنی چی؟  َوَیُ َقاتُِلوَنُكمَْ

َیَ ُردُّوُكْمََعنَِدیِنُكمَْکِی؟ تا، َح ىَََّ تان ز ایدئولوژیاتان را کنار بگذارید عقیده کهاین  َح ىََّ

ََِفْرَعْونََوََگفت:  شوید مانند قارون، ومی بگذرید، دیگر کاری با شماها ندارند حاال کسی
اَمانََ ََ َ َقَاُرونََََو َقَاُرونََ و در آیه دیگر 2َو َِفْرَعْونَََو اَمانَََو ََ َ  تو هم یکی از آنانی، حاال 4 َو

َُموسىخواهی می َقَ ْوِم َِمْن تی دارد؟ ش، از قوم چه کسی باشید؟ چه اهمیبا 9كاَن

د، اشبتی ندارد وَلو یک معمّم هم یم تنتان باشد، هیچ اهمه خواهید، لباس پیغمبرمی

یگر ، تسیبح، نماز و هر چیز درّع باشد به ظاهر، انگشتر عقیقیریش داشته باشد، مُتِشَ

اگر بتوانند، شوید. م است کافر میاات بگذری، کار تممهم نیست، از عقیده هااین

کنند، به این امید که اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند پیوسته با شما قتال می

و در حال خواستند برگردند،  هاامّا اگه بعضی 4شما از دین خود برگرددو هرکس از 

و در گذشته هر کار  1شودمی اعمال نیکشان هم بی اجر این گونه افراد، 1کفر بمیرند

نْ َياََوَاآلِخرَةَِتمام شد رفت  ،1َحِبَطت ،رودمی از بین داده باشید انجامنیکی که     1ِفیَالدُّ

 همین دنیا است همین این دنیا و هم آخرت.فکر نکنید فقط در 

                                                           
 212-بقره 1 

 24غافر سوره 2 

 2۱قصص سوره  3 

 212بقره سوره  4 
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َُمَفيهاَ. آورممی را در پدرت دنیا همین در -45 تا 45 یدقیقه َوَأُولِئَكََأصحاُبَالن اِرَ
َخاِلدون کنید دقّت کمی را آیه آخر 1خاِلدون جزای ابدی  چه؟ عنیی دانیدمی ،1فيها

فيهاَ استنگفته  ست راطرفی آن کسی که یک. شد بر تو آشکار حق چون چرا؟ است،
ََُمَفيها تو شده تمام برایت حجّت حق و طرف، آن رفتی طرف این از تو چون خاِلدون
 .هستی خاِلدون

 نور ه،ک هستند کسانی هااین. سادگی است این به نکنید فکر برسد، 1زبیر داد به خدا 

َالن ورَالیَ. کفر سمت رفتند بعد و دیدند را َِمَن َُُِِيرِجوِنُم  حرف مفسرین این 2الظلما

 در یعنیاست  ِمنَالن ور دیگر این گویند،می دهندمی نظر کنندمی صحبت زنند،می

 .ظلمات در رفتند بعد بودند، نور

 قتد اصالً ما. همه چیز آن جور است نوشته، عقالنیّت با نوشته، نفر یک متن قرآن را 

َاهلَلَمثالََبصٌيَعليم،َ مثالً کنیمنمی  است دیگر،تهچیزی گف یک خدا گوییممی َخبيٌَإنَّ

 حساب همه هااین کنی؟می تمام طوراین چرا. استشده حساب خیلی هااین نه

 کند.می جالبی راهنمایی خیلی مسائل یک به خیلی خوب را تو. استشده

َكَالَيهوُدََعنَلنَتَرضىَ .البداِلی نفی عربی زبان در َلن،ََلن شوند؟می راضی ما از چه وقت 
َِملََّتُهم َتَ تَِّبَع َالنَّصارىََح ى   از بکنی تبعیّت که روزی تا شودنمی خیال توبی عمراً 9َواَل

                                                           
حضرت  با بکرابو ز آن گروهی بود که به دلیل مشورت نکردن، املقب به ابو عبداهلل قرشی اسدی زبیر بن عوام بن خویلد 1 

 .با ابوبکر بیعت کرد سقیفه با تاخیر و تعلل و پس از چند روز از گذشت علی،

 252بقره سوره  2 

 121بقره سوره  3 
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 بکش، مسلمان کن حمله چشم، بگویی بمیر، بگوید عودی،س عربستان بشوی دینش،

 .ندارد کاری تو با موقع آن. چشم

بشر  حقوق کلّ. اصالً عربستان؟ به بدهد گیر دیدید حاال تا راضی است، عربستان از 

روند می حتی. استخودشان زیر پا گذاشته بشری حقوق معیارهای مبنای بر را

 وت بعد جور است، بله این کارهای دیگر، و رقصندمی شمشیر با هاآنبا  عربستان

 گرفتند، تریاک تن، 11 با را طرف بشر، حقوق گویند،می کنیمی اعدام قاچاقچی

 سیستان از ایرانی را نفر، چند هم عودیس عربستان در بکنیم؟ کارشچه خواهیمی

قاچاق  هااین گویندمی این است که شان همبحث کنند،می اعدام 1بلوچستان و

 مخدّر مواد 2لبنان در چند تُن های خودشان، از اوشاهزاده از یکی بعد اند،کرده

 ینید؟بمی را قدرت عنی. یکنید آزاد رااو  باید کهاند اعتراض کردهلبنان  به گرفتند،

 خدا .قارون هستم اآلن من من است، با فرعون چون برایشان تعیین کنیم.م یتوانمی

متوجه  زمین، در رویمی هم تو زمین، کجا رفت؟ در قارون در آخر بدبخت، گویدمی

 کوتاه اولین چیست؟ 3دومینو این انتهای دانیدمی عنیی شود،نمی راضی از تو. نیستی

 آخرین ایستد،می جااین یدبگوی شما که ندارد قفی حدّ دومینو ینا آخر ، تاآمدن

                                                           
 مربع کیلومتر 22۱٬181 حدود با استان این. است واقع ایران شرقی جنوب شرق در بلوچستان و سیستان استان 1 

 شامل سیستان. گیرددربرمی را ایران وسعت درصد 11 از بیش و دارد بزرگی سوریه کشور یزهاندا کمابیش وسعت

 .باشدمی چابهار تا زاهدان از شهرها بقیه دربرگیرنده بلوچستان و است اطرافش شهرهای و زابل

 جغرافیایی موقعیت. دارد مشترک مرز اسراییل با جنوب در و سوریه با شمال در لبنان. آسیاست غرب در کشوری 2 

 دهش فرهنگی و نژادی دینی، تنوع و غنی تاریخی گیریشکل به منجر عرب جهان و مدیترانه طالقی نقطه در لبنان

 .است

 28 زا معموالً دومینو دست یک. شودمی انجام کوچکی مستطیلی هایقطعه یوسیله به که است بازی نوعی دومینو 3 

 یا 5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،1 مربع هر روی. هستند هم کنار مربع دو شامل هرکدام که شده تشکیل مستطیلی دومینوی عدد

 .دارد وجود نقطه ۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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 الً،اص. ندارد کاری با تو موقع آن گردی،برمی عقیده همین از که این است دومینوی او

 دارد 2ناتو ،کرده تهدیدش روسیه ،کندمی حمایتش هم اآلن دارد؟ کاری 1ترکیه با

 هیچ به ،کنید اعتماد هااین به ندارید حق فرمایدمی قرآن. گویدمی چیزهایی یک

 وجه.

َبِطَانًَةَمِّنَُدوِنُكمََْ َاَلَتَ تَِّخُذوْا َأَی َُّهاَالَِّذیَنَآَمُنوْا  بگیرید، اسرار محرم را هااین ندارید حق 3یَا

 .داریدن حق بکنید، باز دلتان را سفره بزنید، حرف هاآنبا  واشکیی بنشینید

 هب مثالً ممکن است نظام که کنندمی احساس وقتی ما، مملکت در هستند برخی 

 سری کی دهند،می انجام هاییمصاحبه کی ،را بازخواست کند هاآن مسائلی خاطر

 دبزنی دست من به بفهمانند، نظام به که عمداً، دهندمی لو یک کمی نظام را، اسرار

 مردم، این امنیّت و عمومی امنیّت برای هم نظام بعد ،هاطرفی آن به گویممی را همه

 هک بفهمند و برسند باید فهم از درجه به این مردم هم بعد کنار بیاید، مجبور است

 ملّی امنیّتِ با این دارد، مرض این زند،می االن حرف را این دارد که سوخته پدر این

 این هم فهمندمی هاطرفی آن هم که گویند،می را هاییکهت. کندمی بازی شما و من

 .باشید نداشته کاری ما با آقا، که فهمندمی هاطرفی

                                                           
 واقع انهخاورمی و آسیا باختر جنوب در کوچک آسیای یا آناتولی یعنی کشور بزرگ بخش که است اوراسیایی کشوری 1 

 .دارد قرار بالکان منطقه در تراکیه نام به نیز کوچکی بخش و است

 28 اکنونهم و شد گذاریپایه .سی.دی واشینگتن در جمعی دفاع هدف با ناتو یا شمالی آتالنتیک پیمان سازمان 2 

 .دارد عضو

 118آل عمران سوره  3 
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 دوست 3َودُّواََْماََعنِتُّمَْ باز دوباره همیشه، باشید زحمت و رنج در شما دارند دوست هاآن 

 .دربیاورند پدرتان را شما را، بیاورند سطوح به دارند

 .ستهاآنخواست  این -55 تا 45 یدقیقه

 اگر چیست؟ بگویم به شما آخرش را هم خواهیدمی گویدمی خدا: بعدی مورد 

 بَداَاََخاِلدیَنَفيَها باشی، مشرک خواهیمی شدی، خودشان از اگر گفتم باشی، مؤمن تو

 دبندیمی هااین با که ییهاانپیم آخرِ باشید، من جبهه در خواهیمی اگر امّا که هیچ،

َِهََِكْيَفََوِإنَ 4این است، َوالََِذمًَّةَیُ ْرُضوَنُكمَبِأَفْ َوا ْمََوتَْأََبَقُ ُلوبُ ُهْمَیَْظَهُرواََعلَْيُكْمَالََیَ ْرقُ ُبواَْفِيُكْمَِإالًَّ
 عنیی ابندی دست شما بر ایشان اگر کهآن حال و باشد این غیر چگونه َوَأْكثَُرَُْمَفَاِسُقونََ

 هااین ،کند سنگینی هاآن نفع به ترازو کفه عنیی کنند، پیدا غلبه هااین یعنی یَْظَهُروا

يُكْمَِإالًََّوالََاَلَیَ ْرقُ ُبوْاَفَِ ،شودمی ش چهاهنتیج بکنند، پیدا فرصت فقط بشوند، کار سوار
 گردن یعنی هذمّ بر گویدمی. کرد نخواهد رعایت را عهدی و پیمان هیچ یعنی ِذمَّةًَ

 هاناپیم و هاعهد تمام زیر دزنمی و بعد گویدمی .بستم پیمان کردم، عهد گرفتم،

 ساخته خوشنود شما را خود یهانازب به :گویدمی بعد قرآن. کنندمی پوستتان را

ِهمَْ َِ  کم کی و کندشوخی می یک کم تو با ،دارد اِبا قُ ُلوبُ ُهمَْ هایشاندل ولی بِأَفْ َوا

  َأْكثَُرَُْمَفَاِسُقونََ اندفاسق بیشترشان و خندد،می

َُُمَاْلُمْعَتُدونََ :از آنبعد  آیه دو  مؤمنی، هیچ درباره 2اَلَیَ ْرقُ ُبوَنَِِفَُمْؤِمٍنَِإالًََّواَلَِذمًَّةََوأُْولَِئَكَ

 دنخواهن را عهدی هیچ و خویشاوندی هیچ رعایت بمانی، مؤمن بخواهی تو اگر گفتیم

                                                           
  8-توبه  1 

 11توبه سوره  2 
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 عهدش بر سر او نکنید فکر گویدمی .4تجاوزگران ایشانند هم آری، ایشان و. کرد

کند  یداپ غلبه است. اگر یَْظَهُرواداستان  بکند پیدا غلبه اگر باش، مراقب پس. ماندمی

 خواهیمی هااین با تو. باشد کرده امضا کاغذ صفحه 511 اگر وَلو خواهد زد،به تو 

 کوتاه دست داری در که قوّتی نقاط از نباید، ایثانیه اما اگر هم بستی، ببندی؟ پیمان

 .ستا کنده پوستت. قرآن است حرف این بیایی،

 هاآن از بسیاری. برگردید تانعقیده از این است که هم هاآنآرزوی  :بعدی مورد 

 ایمان که آن از بعد را شما توانستنمی کاش ای کنندمی آرزو و دارندمی دوست

 بودند، منطقه در ما ژاندارم بود، ما مال پیش سال 32 ایران 1برگردانند. کفر به آوردید،

 پرورانندمی دل در حسد از را آرزو این. ریخت هم به ما چطور کوزه کاسه شد، چه

َُكفَّاراًََحَسًداَمِّْنَِعنِدَأَنُفِسِهم  گشته، روشن نیز آنان خود برای حقّ که آن از بعد و5 ِإْيَاِنُكْم

 چیز هر رب او که بفرستد را خود امر خدا تا بگیرید نادیده و کنید عفو را آنان فعالً پس

َاْلِكَتابَِ ،2از هااین 5 .است قادر ِل َْ ََأ َمِّْن ََكِثٌي  شانآرزوی کتاب، اهل هااین گویدمی َودَّ

 .کنم کارشانچه ببین. برگردند دوباره هااین این است، فقط

 کی گویدمی .ستا هابرنامه از دیگر یکی شما ایمان کردن سست: دیگر مورد 

 ثلم راسخ است، ایمان این کنند،می حمله به آن وقتی را، ایمانتان آن کنندمی کاری

 سوراخ کنند؟می کارچه امّا مستحکم است، بنای کی است، 3مرصوص بنیان یک

                                                           
 118بقره سوره  1 

  118-بقره  2 

 .. باشدمی پیوسته و منضم ، متصل ، محکم ستوار،ا 3 
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 هاییخانه یک ضعیف االیمان شوی، آرام آرام کنند،می ول آب زیرش، زنندمی سوراخ

 را هااین. کشدمی دراز بلدوزر جلو صاحبش کرد، خرابش بلدوزر با شودنمی هست

 کند،می چکّه چکّه سال 11گذارند،می باز گوشه آن آبی شیر را هااین کنند؟می کارچه

 .صداسروبی خانه نیست، بینیدمی شویدمی بلند شب کی

 آنقر کرده استفاده عبارتی ،َود وا. است عجیبی آیه خیلی آیه این 4َفاَلَُتِطِعَاْلُمَكذِِّبنيَََ

ُنونََ جالب است خیلی َِ َفَ ُيْد ُن َِ َتُْد ََلْو  تکذیب از است، چنین که حال گویدمی 2َودُّوا

 مالی ماست هم شما کنند، مالی ماست دارند دوست هاآن. مکن اطاعت کنندگان

 نرمش این است، ترجمه عین کنید، مالی روغن شما هم کنند، مالی روغن کنید،

 ،دهند نشان نرمش هم هاآن تا دهید نشان

 نرمشی توأم با انحراف از مسیر حق. -55تا  55ی دقیقه

ن یتاعیناً گرفتم برا 3نم از تفسیر نمونهان بخویتام براهخوامی که را من این چند خطّ 

 گذاشتم.

نظر کردن از قسمتی چشم پوشیدن از برخی اصول، نرمش و انعطاف به معنی صرف 

ضعیف  باید از مثالً تو خدا فرموده که، یعنی ی خدا به خاطر آنان است.هانااز فرم

 .است قه دفاع نکن، اینیدق ک، حاال یبکنی دفاع

                                                           
 8قلم سوره  1 

 8قلم سوره  2 

 14 قرن در سندگانینو گروه و یرازیش مکارم ناصر اهللتیآ فیتال ،یفارس زبان به قرآن یعیش ریتفاس از نمونه ریتفس 3 

 .استشده ترجمه زین اردو و یعرب ،یسیانگل یهاانزب به و شده منتشر رانیا در جلد 22 در ریتفس نیا. استی هجر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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اند که این آیات زمانی نازل ، تفسیر نمونه. مفسّران نقل کردهاست 4ذیل همین آیات 

پرستی را به پیروی از آیین نیاکان و شرک و بت ، پیامبر2شد که رؤسای مکّه

نهی کرد. خدا فرمود اصالً نباید نرمش  هاآن. خداوند او را از اطاعت دخود دعوت کردن

 4، حضرت سمیهاست 3طالب، شعب ابیدکنن، تکه پاره میدکشنمی ی. خدایاهن بدانش

با من،  اشیستی، بقیّهبا، نخیر، باید درنوآن میا، چه بالها سرمدزیر شکنجه کشتن ار

 ؟ چشم.دکار داریهاش با من، شما چبقیّه یستیدبااش با خدا بود یا نبود؟ بقیّه

عظیمی  که از سران بزرگ شرک بود، اموال 5مغیرهبنکه ولید دبعضی دیگر نقل کردن 

کنم، درست می را نام اقتصادته پوشی کن، منخورده چشم کگفت ی به پیغمبر داد.

 :گفت

ه چلحن آیات و از آنو سوگند یاد کرد که اگر از آئینش بازگردد به او خواهد داد. از  

سرعت  ،شود که وقتی مشرکان کوردلدر تواریخ آمده است به خوبی استفاده می

اتی، متیازکه از طریق دادن ا دبه فکر افتادن ،دشرفت آئین اسالم را مشاهده کردنیپ

شانند، ا به نوعی به سازش بکو او ر دامتیازاتی از او بگیرن ،اهللتطمیع، به پیامبر صلّی

                                                           
 8-قلم  1 

 عربستان تاریخی شهرهای از مکه .عربستان جزیره شبه در واقع سعودی عربستان پادشاهی کشور در است شهری نام 2 

 .رودمی شماربه اسالم شهر ترینمقدس آن در مسلمانان گاهقبله ،کعبه داشتن قرار سبب به و است یسعود

 همراهانشان و طالبیاب و  خدا رسول کهی مکان همان. است مکّه در خندمه و سیابوقب کوه دو انیمی ادرّه 3 

 .گرفتند قرار یاقتصاد میتحر مورد و محاصره مشرکان توسط سال سه حدود

( دیشه زن) دهیشه نیاول و اسالم به گروندگان نیاول از ،اکرم امبریپ مشهور صحابه یاسر عمّار مادر خباط، دختر 4 

 .است اسالم

قریش در مکه، در زمان جاهلیت و از حکام عرب که معاصر مغیره مخزومی قرشی، از بزرگان و اشراف و سران بنولید 5 

 .با پیغمبر اسالم و از دشمنان و مخالفان سرسخت آن حضرت بود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
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گونه که روش همه طرفداران باطل در طول تاریخ است. لذا گاه اموال عظیم و همان

بر و در حقیقت روح پیام دکردنگاه زنان زیبا و گاه پست و مقام برجسته پیشنهاد می

 کردند.گیری میرا با مقیاس وجود خود اندازه

. است ناقواره خودش و قدّ هم در پیامبر نعوذباهلل دکردنمی ، فکردن حقیر بودناخودش 

، حق نداری بپذیری، اگر به معنی گذشت از دنهدپیشنهاد می تو به دنیآمی ویدگمی

. یک موقعی هست نه، گذشت از فرمان الهی هم نیست یعنی من باشد فرمان خدا

ت، سر ابحث دیگ کگذاشت، یتنها نخواهم را تنها نخواهم گذاشت، مظلومرا اهللُ حزب

 .دذاریگکنار ب اکه کوچکترین فرمان الهی ر است به این معنی جااین

ه دنبال کاهش ب هااین ویدگمورد آخرِ این بحثی که از قرآن اشاره دارم: می 

 .هستند مابازدارندگی نظامی ش

ََكَفُرواََلْوَتَ ْغُفُلوَنََعْنَأَْسِلَحِتُكمََْ وَنَأَْمِتَعِتُکْمَفَ َيميلََُوَ :ناتهاگر غافل شدید از اسلح 4َودََّالَِّذیَن
َواِحَدةًَ ََمْيَلًة ن اهای خودتها و متاعسالح از ایکه شما، لحظه دکفّار آرزو دارن 1َعَلْيُکْم

 شما ای بهک حملهی 1 َمْيَلًةَواِحَدةًَ خواهند آورد، باره بر شما هجومد و یکویغافل بش

، زدواهدخگذاشتی زمین،  را گذاشتی کنار، شمشیرت را موشکت رای اگ، ثانیهدبکنن

 ی گوش نکن.هخوای گوش بکن، میهخوام، حال میویگمی تو منِ خدا به

نم، این بخشی از آیه اخومی ا، من ترجمه آیه ر2است خیلی جالبی یهاین آیه، آی 

 در، دداروجود  در آننم. یک نکته خیلی ظریفی اخومی نیتابرا را بود، من کلّش

باشی و در میدان جنگ برای  هاآنو هنگامی که در میان ، شده م نوشتهه اهتفسیر

                                                           
 112نسا سوره  1 

 112 -نساء 2 



آخرین تکاپوی کفر                                                                                                           33
   

 

 با تو به نماز برخیزند. تو نماز، و هاآنای از د دستهیکنی، با نماز را برپا هاآن

  را با خود برگیرند. 4اَسِلَحِتُهم هایشان،سالح

 یراب ی. یعنی حتّدننا، باید با اسلحه نماز بخودننانماز بخو دنهخواپشت سرت می

 یتّ، حکندمی اشارهکجا  ید خدا بهعبادت خدا هم، غفلت از دشمن جایز نیست، ببین

کنم، امّا تو تمام من کمکت می است که مدی عبادت بکنی، درستآمنِ خدا  یبرا

 یم، کمک خدا به شرطیاهسخنرانی گفت در، بارها بده انجامرا کاری که باید بکنی 

هزار  11ن اتفاق آ حتی اگر باشی هداد انجام رانستی اتومی که تو تمام کاری که است

با خدا،  یشتا 8888نستی کسب کنی، اتوامتیاز بیشتر نمی کد، تو یهامتیاز بخوا

  .هایی خواهم زدم مثاله م امروزاه. بارها گفتاستداده هم انجام

به ، باید دندنابه پایان رس را 1و نماز دو هنگامی که سجده کردن -65تا  55 یدقیقه

و آن دسته دیگر را که نماز ن جنگ ابه مید دنویعنی سریع بر 1پشت سر خود بروند

 .1نخواندند

جنگید، ب شما نصف د، گفتند، نصف کردننماز بخوانند هم همه باپس این نیست که 

 ای ر، عبادتدهستن این، عدّهآنیم با اسلحه، تازه با ام نماز بخوین بیایامرنصف دیگ

 شی.ات غافل باهکه تو از اسلح دخدا قبول ندار

َرَُْمََوَِحذَْ باید هاآن بخوانند.  و آن دسته دیگر که نماز نخواندند بیایند و با تو نماز 
 .دم داشته باشنه عالوه بر اسلحه، باید حذر هااین 4َأْسِلَحَتُهمَْ

 .امثالهمووسائل دفاعی، سپر و زره  یعنیحذر الزم نیست، حذر  ویدگمی هااَوَلی در 

 ره اگک؟ دفتاکه چرا این اتفاق می است این ی، سوال براحذر داشته باشند باید هااین

حالت دوّم، دشمن  درچون  ویندگمی. دکننم میاتم را کار دپیدا کنن فرصت هااین
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 را نا، حواستدجنگنمی رنصف دیگ دنناخون نماز میفتاده، که نصیفهم را طرح شمار

ن آ ویدگ، میدجنگنای میعدّه یک ویدگحالت اوّل می درباید بیشتر جمع کنید. 

، دندناخونماز می دداشتن هاآن دفهم، بعد که میدناد؟ نمیهستند کجا رنصفه دیگ

ت ، قبلش گفدنناخونماز می دیگرشان نصف هااین، پس دعوض کردن یشان راجا هااین

ز ا را ناتهم اسلحه هم بازدارندگی. اگر خواستید اسلحه ویدگدفعه می نای 4َأْسِلَحَتُهمَْ

د کنار ذاریگردارید، ببن ااز کمرت را نااسلحت، ویدگگروه دوم می یردارید، برابن اکمرت

م هایرادی ، ان باشدم شمشیر دم دستته باز ،بشوید تر خم و راستسجّاده، که راحت

، دشذار زمین، کنارت باگخواستی ب را . شمشیردن باشاتهمنتها حذر باید همرا، دندار

حق نداری  ار هااینامّا سپر و زره و  ،هست هم تمچش یسجّاده، جلو دردم دست، 

د ولی وسائل دفاعی یخود را بر زمین بگذار یهامانعی ندارد که سالحذاری. گزمین ب

ای برای کافران مانند زره و خودِ خود را با خود بردارید. خداوند عذاب خوارکننده

 .اندهنفهمید هم را قرآن ظاهر هااز این بیشتر؟ بعضی ردیگفراهم ساخته است. 

-مورد دشمن، مشرک، کافر، اهل کتاب، خیلی واضح و صریح صحبت کرده قرآن در 

بود و حکومت تشکیل داده بوده، چه به قدرت رسیدهپیامبر. چه زمانی که است

، ستامّا اصل ماجرا یکی دهم تفاوت دارن خورده با یکبود. زمانی که تشکیل نداده

 .دنهست دشمن هااین

 ماجرای مذاکره امام حسینآن  باب شد وفضای مجازی  درخیلی  هم یبحث کی 

و  دو ندادن دم بوده دست دادنه دشمن که اود و با ، که حاال رفتنستا  1با عمر سعد

                                                           
 نحسی امام که یافت مأموریت زیاد ابن طرف از زیستمی کوفه در که است اسالم پیامبرمحمد حضرت تابعین از 1 

 با بیعت به حاضر وی و نرسید نتیجه به حسین امام با سعد پسر عمر مذاکرات. برساند شهادت به را همراهانش و 

 از تن هفتاد از بیش و کرد حمله اشخانواده و حسین امام به هجری ۱1 محرم 11 در سعد عمر لشکر. نشد یزید
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 اساسعرض کنم که،  اوال را ؟ اینه چیزی هست، روبوسی بوده؟ نبوده؟ چدخندیدن

نباشید، امّا با این وجود، آن  ، یعنی زیاد دنبال مسائل دینیاست این ماجرا سیاسی

 م. هدپاسخ می را اسم، این، من حساست بیتچون بحث اهل

پیش آمد که البته مستحضر هستید،  2با اوباما 1دادن ظریف ی دستهانااین داست

ود بین خ رابودم و این دست دادن  هکرد بینیکامالً پیش ار بنده دو سال پیش این

 یکمیسیون امنیّت ملّ درم ه نستم، که خود آقای ظریفادو اوباما می 3آقای روحانی

دست دادن با خود آقای روحانی، یعنی  یبرا دریخته بودن هاآن امجلس گفت برنامه ر

، بعید هم نیست، امّا دقرار دادن هاآنقرار گرفتم،  هاآنبازی  درگفت من ن میاایش

 ؟ هستم . پیشگودفتایمن مطمئن بودم این اتفاق م

 .نخیر، علم غیب دارم؟ نخیر -65تا  65 یدقیقه

 نم دشمن منادطنز، میا با اتفاقی ی، دگیر، به دو طریق صورت میهاشکستن قبح

ور ، با کاریکاتدزنبا شوخی می ،را بزندپیامبرِ م خواهدوقتی می .دکنور عمل میط چه

های شب نم در این برنامهاد؟ میاز این است، غیر دشکنی کند قبحهخوا. میدزنمی

                                                           
 دست به کوفه در هجری ۱۱ درسال سرانجام و شد نشینخانه مختار قیام زمان تا وی. رساند شهادت به را یارانش

 .شد کشته ثقفی مختار

 جمهوری احمر هالل جمعیت عالی شورای عضو ایران،اسالمیجمهوری کنونی خارجه امور وزیر و ایرانی دیپلمات 1 

 .است تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق یکدهدانش همانمی استاد و ایران اسالمی

 یهژانو از آمریکا متحده ایاالت جمهوررئیس ایلینوی، ایالت جوان سناتور آمریکا، متحده ایاالت دمکرات حزب عضو 2 

 جایزه برنده و آمریکا متحده ایاالت جمهوررئیس چهارمین و چهل عنوانبه و ساله4 دوره دو مدت به کنون تا 2118

 .است نوبل صلح

 ژیکاسترات تحقیقات مرکز پژوهشی استاد ایران، اسالمی جمهوری فعلی جمهوررئیس ایرانی، مدارسیاست و روحانی 3 

 نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو و ،1328 سال از رهبری خبرگان مجلس در تهران استان مردم نماینده همچنین و

 .است 1321 سال از
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هایی کنید چه شعرگذرد. باور نمیشعرهای طنز چه چیزهایی در مملکت ما می

 کنند. می را مسخره شود. در تئاتر طنز امام حسینمیخوانده

ک پژوهشگری ی :س هم آن را پوشش داددر متن دو سال پیش من که خبرگزاری فار

به » گر ببینید خیلی جالب است. کلمها بینی کرده بود،دو سال پیش این را پیش

 ام و مطلبم را هم به صورت طنز نوشتم.را آورده« صورت کامال اتفاقی

طور نیست، ، که اصال ایندادنی که در تاریخ آمده این استاگر منظور شما از دست 

 طور نیست.کنید در حدیثی آمده، باز هم ایناگر فکر می

اگر منظور از دست دادن این است که ادب اهل بیت ایجاب نمی کند در فضایی قرار  

ندارم، چرا؟ به خاطر  بگیری و سالم و احوالپرسی نکنی، که باز هم من این را قبول

اند درت میضکند آن فرد چه کسی باشد. ممکن است زهیر باشد، و حفرق می کهاین

کند. ممکن ه سیاسی او را برطرف میهه سیاسی دارد، شبهذات او پاک است، شب

جه شدم اسم او در لیست شهدا وقتی من آمدم، متو» گوید:حضرت می است حر باشد،

 «است.

 ت بنشیند،یمادرت به عزاکار کرد؟ تَشَر زد. با ادب بود. حتی با او، حضرت چه حُرّ 

باشی، چرا؟  هاآن؟ یک عده هستند که ذاتا جانور هستند، و باید مراقب است درست

بیت برای من و شما سندی است که باید طبق آن عمل کنیم. به چون سیره اهل

رود و سیره می نبوی و علوی از ایشانکه انتظار سیره  عنوان مثال، امام حسین

مادر به » :دگویایشان برای ما حجت است، در جایی مروان را به دیوار چسبانده و می

. پس سیره نبوی و علوی کجا است؟ نه، از قضا سیره نبوی «خطا، فرزند مادر به خطا

ت ام، به بیعفاطمهتو زنازاده مرا که فرزند »و علوی با دشمنِ پدر سوخته همین است. 
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 «خوانی؟ با چه کسی؟فرا می

 گذاری نزد پیامبروقتی دو روزه بود او را برای ناممگر ماجرای مروان را نگفتم، 

خانوادگی مشکل  هااینپرسیدند: پدرش چه کسی است؟ گفتند: حَکَم.  آوردند،

وجود هب گذاری کند، فردا مشکلنام هاایندانست اگر برای می داشتند و پیامبر

وجود هها بخواهد داد و انحرافات و بدعت انجامکشتار و خونریزی  یخواهد آمد. او کلّ

، کن گذاریاهلل نامیا رسول»آورد، بعدا بگویند پیامبر نام او را انتخاب کرد. گفت: می

 الوزغَابنَالوزغ» رد، انداخت بغل بابای خودش، گفت:این بچه را تا نگاه کپیامبر

؟ چطور مطلب را هات، این یعنی چهم خودت وزغی، هم بچه «بچه قورباغهقورباغه 

گوید همان پیامبری که وقتی بچه را برای اذان و اقامه گفتن در کند؟ میبیان می

گفت بگذارید بماند، این داشت و میکرد، او را نگه میگرفت و بچه ادرار میآغوش می

قد نشست تا همهای کوچک حرف بزند، میپیامبری که کسی ندید ایستاده با بچه

تند خواند، که تمام صحابه بعد از نماز  آن قدرشود، این پیامبری که یک نماز را  هاآن

 حمله شود، هاآنیشان را برداشتند و گمان کردند وحی آمده و قرار است به هاشمشیر

ی ر صدای گریهمگ»فرمود:  پیامبر« است؟یا رسول اهلل چه اتفاقی افتاده» گفتند:

 «کودک را نشنیدید؟

موقعی که انگشتر را بخشید  گویند، حواس حضرت علیمی هانابعضی از این ناد 

. داردعبادت، انسان را از عبادت دیگری باز نمی ز پرت شد. پاسخ این است کهاز نما

از قضا این افراد واسط بین خدا و ما هستند، چه آن کسی که هر دو عبادت است. 

شنود، یا وقتی در حالت سجده می زکات داد، چه پیامبری که صدای کودک را در نماز

 است و کودکی روی
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کند تا قدر طوالنی میاش را آنکند، سجدههایش بازی مینهاش -75تا  65 یدقیقه

 حکم فرمود:بندر مورد مروان کودک با میل خودش پایین برود. حضرت امیر

 « اش بمالد.رسد که سگی زبان به پوزهحکومت میای به این به اندازه»

ما از ، اکنداندکی حکومت می توانست بفرماید،به این مثال دقت کنید، حضرت می

ساکت »چطور، فرمود:  1قیسبناشعثعرض کردیم حضرت به  ایزند. حیوان مثال می

د، ینگوهستند که میبیتی همان اهل هااین « منافق ابنُ کافَر شو ولگرد بچه ولگرد

 تر است.آبروی مومن از خانه کعبه واجب

وای »گوید: کند و میعمرسعد برای جنگ آمده، حضرت حجت را برای او تمام می 

است که بعد از ماجرای دست دادن که به میان کشیده شد، من  جااینجالب « بر تو

کتاب ارشاد را خواندم و از قضا متوجه شدم که، بله ماجرای دو تا دست دادن هست، 

 ذکر خواهم کرد.   جااینکه در 

و چون  3ترجمه رسولی محالتی 87صفحه  2جلد  2کتاب ارشادِ شیخ مفید

دید و یاری دادن  4اهلل به نینواسعد، لعنهعمربن، فرود شدن لشگرها را با حسین

تو  خواهمسعد فرستاد که میدن با خود دید، کس به نزد عمربنیایشان را برای جنگ

را دیدار کنم و با تو مالقات کنم. پس شبانه یکدیگر را دیدار کردند و در پنهانی، 

و نامه به  سعد به جای خویش بازگشتزمانی دراز، گفتگو کردند. سپس عمربن

                                                           
 مو ژولیده معنای به که است اشعث به ملقب وی. بود حضرموت در کنده قبیله بزرگ و معاویهبنحارث تیره از 1 

 .باشدمی

 .استی عیش مشهور متکلّم و هیفق دیمف خیش به معروف نعمان،بنمحمدبنمحمد 2 

وحانی شیعه ایرانی است. او هم اکنون مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبر رسید هاشم رسولی محالتی،  3 

 .بوده است شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران است. او نخستین رئیس

 .داشت قراری کنون عراق کشور در دجله رود یانهکر بر و بود آشور دولتی باستان تختیپا 4 
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نوشت. و امّا بعد، همانا خداوند آتش را خاموش ساخت و پریشانی را  1زیادبنعبیداهلل

 جانابا من پیمان بست که از هم برطرف نمود. کار این امّت را اصالح کرد و حسین

فرموده که، مردمِ شما برای آمدن  گفت اباعبداهلل بازگردد. جاآنکه آمده به هم

ا دانید که، عبیداهلل، حُر رگردم. میخواهند، برمیحال اگر نمی من نامه نوشتند،

و نه برگردد. او را در بیابانی ببر که هیچ روستایی هم  نه بگذار بیاید»فرستاد و گفت: 

 «نزدیکش نباشد تا کسی نتواند کمکش کند.

با  حسین»گوید: کند، میاش یک پدر سوختگی میعمرسعد در نامه جاایندر  

ا به یکی از سرحَدات یجا بازگردد، جا که آمده به همانپیمان بست که از همانمن 

رود و مانند یک تن از مسلمانان باشد و کاری به کار کسی نداشته باشد. در هرچه به 

سود مسلمانان است شریک آنان و در زیان آنان نیز، همانند ایشان باشد یا به نزد 

 «دست او بگذارد.و دست در عین عبارت،  یزید برود،

خوانند، باید دقت بفرمایند که دست دادن در زبان عربی می عزیزانی که این مطلب را 

 یعنی بیعت کردن. هاآنو فرهنگ 

دهند و در این پیمان خوشنودی تو و اصالح کار امّت  انجامو هرچه خود دانند » 

 «است.

                                                           
و کنیزی به نام مرجان یا مرجانه است که به همین دلیل او را ابن مرجانه  زیاد بن ابیه فرزند ابیهبنزیادبنعبیداهلل 1 

کشتن امام رساند و پس از آن فرمان  شهادترا به  مسلم بن عقیلحضرت  عبیداللّه. گویندبه معنی پسر مرجانه نیز می

بود داد او از کسانی  کربال در کوفه که فرمانده سپاه سعدبنعمر و یاران او و اسارت اهل بیت او را به السالمحسین علیه

 .مورد لعن قرار گرفته است زیارت عاشورا است که در
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امّا اگر ، برسد، ترجیحاً بدون جنگ با امام حسین 1خواست به ریمی عمر سعد 

 های ری برسد. دردهد که فقط به گندمپای جنگ به میان بیاید، جنگ را ترجیح می

 دانیم و از سخنان حضرت سیدالشهداچه میچنان»کند، مؤلف اضافه میجااین

آن  که در خالل روایات و شرح حال آن بزرگوار پیش از این گذشت، روشن است

جناب هرگز حاضر نبود به نزد یزید برود و دست بیعت در دست او بگذارد. محدِّث 

سمعان حدیث کند که گفت، من از مدینه تا مکّه از مکّه تا عراق تا بنةقمی، از عقب

جا با او بودم و تمام سخنان او را در تمام این راه شهید شد همه آنگاه که حسین

 نفرمودند، که من حاضرم دست خود را در دست یزیدگاه چنین سخنی شنیدم، هیچ

سعد این جمله آخر را از پیش خود احتماالً در نامه اضافه بگذارم. بنابراین عمربن

وسیله این کار، همین جا ماجرا را فیصله دهد و از هشاید بتواند ب کهاینکرده، برای 

چنان که پیش همزد و خورد و کشتن آن حضرت بدین وسیله جلوگیری کند، چون 

ای خواست به هر وسیلهمی از این نیز گذشت جنگ با آن جناب را خوش نداشت و

 «ممکن است نگذارد کار به جنگ و خونریزی بکشد.

 2است، از جمله مُقَرَّممطلب توسط بسیاری از محدّثین و تواریخ و مقاتل رد شده این 

ا امّ مخنَف گرفته،ارشاد از ابیمی هستند، یعنی خود که خیلی قدی 3مخنَفو ابی

                                                           
 آریایی است. تاریخ پیدایش ری به زمان اقوام استان تهران و از شهرهای جهان و ایران ترین شهرهایکی از کهنی 1 

 .بزرگتر بود ماد رسد و ری از تمام شهرهایمی

امام  است که به زندگی شیعه از عالمان عبدالرزاق موسوی مقرم نوشته مقتل مُقَرَّم معروف به ن کتاب مَقتَلُ الحُسَی 2 

 .پرداخته است واقعه عاشورا از آن و نتایجآن حضرت و حوادث پس  شهادت و بررسی قیام و حسین

دلیل نگارش کتابی که به کوفه اهل یشیعه مورخ سُلیم الغامدی األزدیبنفمخنبنسعیدبنیحییبنأبو مِخنف لوط 3 

 .مشهور است« الحسینمقتل»نام به
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 1سمعانبنجندب از عُقبةبنعبدالرحمان

تا مکّه و از  2همراه حسین بودم، با او از مدینه»روایت کرد،   -75تا  75 یدقیقه

مکّه تا عراق بودم و از او جدا نشدم تا کشته شد و تمام کلماتش را شنیدم. در گفتارش 

نه در مدینه نه در مکّه و نه در راه و نه در عراق و نه در لشگر تا روز شهادتش، نشنیدم 

 رود، امّا گفت کهمی گذارد، یا به مرزی از مرزهاکه بگوید دست در دست یزید می

 «م کنید تا از این زمین پهناور بروم.رهای

زید در به در دنبال بیعت ی کهاینبروم، این را گفت امّا نه  دانم کجاگفت خودم می 

کند، که بیعت کن کار تمام است، در روز عاشورا عمرسعد چند بار تکرار می .باشد

َالذلَّةنخیر، پاسخ حضرت چیست؟  َِمن ا ِِ ْيها هم این را نقل  3جالب است، طبری ََ

گوید، این اصالً امکان ندارد، اصالً با همه چیز می کندکند و طبری هم اذعان میمی

 در تضاد است. 

با عمر سعد مذاکره داشت؟ دست دادن که هیچی، پس اصالً  ا امام حسینیحاال آ

طور نوشته، که  نیست، فقط اگر ماجرای دست دادن است، که آن هم عمر سعد این

زید! با ی ،«کنمرم بیعت میبا من کار نداشته باشید، من می:»گفته  حسینامام 

                                                           
 محسوب ، همسر امام حسینرباب باشد. وی غالممی کربال در واقعه سمعان از همراهان سیدالشهداءبنعُقبه 1 

ها و شتران و آماده ساختن بود و کارهای ایشان از قبیل جهاز اسب شد، اما در حقیقت در خدمت سیدالشهداءمی

 کهایناو را گرفتند و بعد به گمان  عراق سپاه، سیدالشهداء داد. بعد از شهادتمی برای آن حضرت را انجام هاآن

 .برده رباب است آزاد ساختند

 در و ریاض شمال در شهر این .عربستان جزیره شبه در واقع سعودی عربستان پادشاهی کشور در است شهری نام 2 

 هجرت زا پیش شهر این. دارد سرد یهاانزمست و داغ یهاانتابست با بیابانی و خشک وهواییآب و گرفته قرار نجد میانه

 .نامیدند( پیامبر شهر: عنی)ی النبی مدینة راآن پیامبر، ورود با که داشت، نام یثرب آن، به اسالم پیامبر

 .مشهور به پدر تاریخ است تاریخ طبری و مؤلف کتاب ایرانی مورخ، مفسر قرآن، فیلسوفطبری، جریرابنمحمد 3 
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 آیا مذاکره کرد؟

رود و عمر سعد هم با یک لشگر عظیمی حضرت با یک لشگری، به سمت کربال می

ایستاد. اول فرستاده عمر  ید، در برابر این سپاه محدود و معدود امام حسینآمی

سعد را به امام تقدیم نمود و عرض کرد موالی نامه ابن سالم کرد وسعد نزد امام آمد، 

بود، گفت چرا؟ مؤدبانه هم گفت، گفت سیّدی،  1؟ کوفیایمن چرا به دیار ما آمده

اهل شهر شما  2َکَتَبَإِلََّأَُلَِمصرَُکم» امام در پاسخ فرمود:آمدی؟  جااینبرای چه به 

َأقدم برای من نامه نوشتند، وين، که زود بیا 8أن َکَر َإذ اگر کراهت دارند حاال،  8فأما

 «.گردمشوم برمیمن هم منصرف می  8فأناَانصرفَعنهم پشیمان شدند،

برو به  4یاََذاَبلغَصاحبک :به فرستاده عمرسعد فرمود کند که امامنقل می 3خوارزمی 

لکنَََإن یَِلَاردََذاَالبلدَو جوری بگواز طرف من برو این ،2عن ی، بگورئیست، به یارت 

من خود به این دیار نیامدم، بلکه مردم این دیار مرا دعوت کردند تا به  کتبَإلیَ 

نزدشان بیایم و با من بیعت کنند و مرا از دشمنانم بازدارند و یاریم نمایند. پس اگر 

 .گردمخوشنودند از راهی که آمدم بازمی

وارم امید» گفت:را با خبر ساخت، ابن سعد  وقتی فرستاده عمرسعد برگشت جریان 

                                                           
 .استشده واقع نجف استان در و بغداد جنوب کیلومتری 121 در شهر این. است عراق کشور شهرهای از یکی کوفه 1 

 جایگاه نجف و کاظمیه کربال، سامرا، همراه به دلیل همین به و بود طالب ابیبنعلی حضرت پایتخت مدتی شهر این

 گاهزیارت و شهر این مهم بناهای از است شده ساخته میالدی 2 قرن در که کوفه مسجد .دارد شیعیان نزد در ایویژه

 .است شیعیان

 383، ص 44و بحاراالنوار، ج  435؛ ارشاد مفید، ص 311، ص 4تاریخ طبرى، ج  2 

در  ایرانی شهیر مورخو دانجغرافی ،فیلسوف ،شناسستاره ،دانریاضی خوارزمیموسایبنمحمدابوجعفر 3 

 .است عباسیان دوره

 241، ص 1مقتل الحسین خوارزمى، ج  4 



آخرین تکاپوی کفر                                                                                                           13
   

 

این خواسته امام را به اطالع گاه آن« برهاند، که خداوند مرا از جنگ با حسین

تمام یارانش  بخواه تا او و علیبنولی او در پاسخ نوشت از حسین. زیاد رساندابن

زیاد نوشت. چون نامه ابنبا یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد، ما نظر خود را خواهیم 

و  زیاد خواهان عافیتبنست که عبیداهللسعد رسید گفت تصور من اینبه دست ابن

 گردد.گفت این دنبال جنگ میصلح نیست. 

 :دهدپاسخ می فرستد. امام حسینمی زیاد را برای امام حسینعمرسعد نامه ابن 

فَ َهلَ دهمعمراً جواب نمی 3لذِلکَاَبَدازیاد را نخواهم داد. من جواب ابن 1الَاُجيبَبنَزیاد
َبه .آخرش مرگ است 3 َوَاالَاملِو شدن آخرش کشتهگویم، آمد میخوش3 َفَمرحبا

 نید؟اترسمی ه، از چبسمَاهللاست؟ 

شب یک گوید که فرستد، میقاصدی نزد عمرسعد می ین، امام حس2عصر تاسوعا 

گوید در سپاه تو؟ چون دشمن یچرا حضرت نم ای داشته باشیم، بین دو سپاه.جلسه

چرا؟ چون دشمن است، باید  .نفر نظامی بروند 21که طرفین با  و جالب است است

 هانفر زیاد بودند، حرف 21ات را هم زمین نگذاری. کار کنی؟ مراقب باشی، اَسلحههچ

نفر  2نفر بمانند.  2نفر برگردند از هر طرف،  18 شنیدند، پیشنهاد دادند کهرا می

                                                           
 253اخبار الطوال، ص  1 

است. این روز در نزد شیعیان از اهمیت باالیی برخوردار است. شیعیان این روز را منتسب  نهم ماه محرم تاسوعا، روز 2 

 .پردازندمی سوگواری دانند، و این روز را بسان روز عاشورا گرامی داشته و در آن بهمی لیعبنعباس حضرت به
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ها را نگه داشت. ، یلندند در سپاه امام حسینامسالم علیهما 2اکبرو علی 1عباس

 ندند.او غالمش م 3آن طرف هم پسر عمرسعد، حفص

، شروعش با وای وای بر تو ابن سعد 4یا وَیلُک یابن سعدابتدا امام سخن آغاز کرد.  

کنی؟ کار میه؟ چکنیاز خدا تقوا پیشه نمیکشی، خجالت نمی اماَتتقَاهلل، بر توست

َ ََمعادَکالذی خواهی خدا را یادت رفته؟ بدبخت میمعادت به سمت اوست،  9اِلَيِهم

 جنگی کهمی با منی  9اَتُقاتِلُنیَوَاَناَابنََمنََعِلمتََکنی؟ کار میهبمیری یک روزی، چ

 دانیمی

 ؟فرزند چه کسی هستم -85 تا 75 یدقیقه

 یدیشن. کسی هستم بچّه چه من دانیمی تو گویدمی .عبارت این عجیب است خیلی 

 بروی خواهیتو، می بر وای شدی؟ کَر زده، من مورد در پیامبر که هاییحرف

َُکْنََمعی جهنّم؟  کجا .من پیش بیا قوم را، این کن ول ،زندمی نهیب 9َذْرََُؤالِءَاْلَقْوَمََو

 بیا نک رهایشانگوید می ماجراست؟ این کجا ببندیم، هم با بیا، آقا گویدمی حضرت

 .یمبرس هانیکی و هاخوبی ابدیّت به هم با بیا شویم،ب کشته هم با بیا من، پیش

                                                           
 نزد ایشان محبوبیت و شهرت. است علیبنحسین حضرت تر کوچک برادر و طالبابیبنعلی حضرت پسر 1 

 علینبحسین حضرت به نسبت وفاداریش همچنین و دالورانه جنگاوری خاطر به بیشتر شیعیان ویژه به مسلمانان

 توسط که بیت اهل تشنگی رفع جهت فرات رود از آب آوردن حال در کربال واقعه در ایشان باشد،می کربال نبرد در

 .رسیدند شهادت به بودند، شده محاصره سعدبنعمر سپاه

 میدان به که بود هاشمبنی از نفر اولین داشت سن سال 25 فقط که حالی در ایشان که حسین امام ارشد فرزند 2 

 .رسید شهادت به و رفت کربال واقعه در نبرد

 ودالنجابیبنعاصم راوی قرائتمغیره اسدی، معروف به حفیص و غاضری، مُقری و مشهورترین بنسلیمانبنحَفْص 3 

 388-388، ص 44و بحاراالنوار، ج  1۱۱-1۱4، ص 5اعثم، ج ابنفتوح 4 
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 جدا گروه این از اگر گفت سعدابن. تو نزدیکی موجب این 3فَِإنَُّهَأَقْ َرُبََلَکَِإََلَالل ِهَتَعاَل

 دوباره ت رااهانخ من8 أَنَاَأَبْنيهاََلکَََ:فرمود امام. کنند ویران را ماهناخ ترسممی شوم

 .سازممی

  .گردانند مصادره را اموالم که بیمناکم من گفت سعدابن 

ِْْجاز :فرمود امام َِمْنهاَِمْنَماِلیَبِا َأُْخِلُفََعلَْيَکََخْيًا بهتر از  ،2حجازدر  مالم از من 4أَنَا

 وبه تبگیرند، مال و خانه تو را، بیشتر  خواهندمی چقدر1 َخْياًَِمْنها دهممی به تو هااین

چه چیزی  با :گفتمی قرآن .بیمناکم امخانواده جان از من :گفت سعد ابن. دهممی

 بیمناکم،. این است ماجرا واقعیّت کند،نمی تعریف قصّه قرآن شوی؟می آزمایش

 هانهب طورهمین .بگذراند شمشیر دمِ از را همه و گیرد خشم آنان بر زیادابن ترسممی

 که هنگامی حسین امام. کنممی تضمین من گفت:می هم حسین امام آورد،

 از و نداد پاسخی و کرد سکوت. گرددنمی باز خود تصمیم از سعدابن کرد مشاهده

 که حالی در و .رسدنمی که برسد، عمرسعد داد به خدا تمام شد،. برگرداند روی وی

 را تو 1َعلىَِفراِشَکَعاِجالماَلَک،ََذََبََکَالل ُهَ کرد، نفرین خواست، عمر سعد رابرمی جا از

 دست هم با کرد، نفرینش معصوم امام  کشد.می رختخوابتتو را در  خدا شود؟می چه

ََلکََ ؟ددادن َالََغَفَر ََحْشرِکََ شاءاهللإن نبخشد تو را خدا 1َو  را تو خدا حشر، روز1 یَ ْوَم

َإِنِّیَ .سعد. این جمالت وحشتناک استنبخشد عمر  امام) واهلل، من که1 اَلْرُجوافَ َوالل ِه

                                                           
 388-388، ص 44و بحاراالنوار، ج  1۱۱-1۱4، ص 5فتوح ابن اعثم، ج  1 

است و  کعبه و محل قرار گرفتن اسالم است. این ناحیه، زادگاه شبه جزیره عربستان نام تاریخی ناحیه غرب حِجاز 2 

 .در این ناحیه قرار دارند مدینه و مکه شهرهای مهم مذهبی
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َاْلِعراِقَإَِ ،دل ته از امیدوارم سوگند، خدا به خورد(،می قسم حسین تَْأُکَلَِمْنَبُ رِّ الَ َأالَ 
 او هم گستاخانه که زودتر، عنیی نخواهی خورد. اندکی عراق هم جز گندم از که 1َیسياًَ

َِکفایَةٌَ گفت:  حجّت اتمام حسین امام کافی است. ما برای جوئش همین 1َوَِفیَالشَّعِي

 امام هک کسیمشرکند.  هااین حرف بزنی؟ بشینی مشرک و کافر با ،هااین برای کرد

 که جالب است حتّی. ندارد ایمان ین کسیچن مشرک است. ندارد قبول زمانش را

 و جان از فقط پذیرفته،فرمایش امام را  تلویحاً کفر، سپاه لشگر زده، نهیب بهش رفته

 آزمایششما هم  و من. مال و جان با شویدمی آزمایش :فرمود خدا. ترسدمی مال

شما هم ممکن است که مورد نفرین  و من. بوده عمرسعد فقط نکنید فکر. شویممی

 1زمان کند، امام نفرینت زمان حسین واقع بشویم. که البته خدا آن روز را نیاورد.

 فقط برای بقیه است. هاناسزاکنند این می فکر هانفرین کند، بعضی

 44 جلد 2بحاراالنوار، 435 صفحه مفید ارشاد ،311 صفحه 4 جلد طبری تاریخ  

 ،253 صفحه 3اخبارالطُوال ،241 صفحه 1 جلد خوارزمی الحسینمقتل ،383 صفحه

 صفحه 44 جلد 4 جلد بحار 1۱۱ تا 1۱1 صفحه 5 جلد اعثمابنفتوح اعثم،ابنفتوح[

 گوید. ش همین را میاهرا بخوانید هم هااین 388 تا388

                                                           
 .است موعود مهدی همان و امام آخرین و دوازدهمین 1 

 .است عالمه مجلسی به تألیف زبان عربی به تشیع در حدیث بزرگترین منبع 2 

سده  ای، به ویژه در ابتدایران و سیاسیابوحنیفه دینوری، شامل رویدادهای اجتماعی، نظامی  کتابی نوشته اَخبارُالطّوال 3 

 .است ق3سده  و 2
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 قیسبناشعث ،دهدمی پاسخ اشعثابنبه قیسدر جای دیگر امام حسین

 چون نحس؟ گویممی چرا بود،گذاشته نحسش پدر اسم یش را،هاپسر از یکی اسم

  ژنتیکی، گویا هااین. کافرمنافق ابن گفتمی او به امیرالمؤمنین

 همین و اشعثبنمحمد پسراش هم گفتیم دارند، داستان -85 تا 85 یدقیقه

َتَ ُقو ََُ گفت اشعثبنقیس. جُعده ای 2جَعده دخترش ،1اشعثبنقیس َنَْدرِیََما  امام َما

 شناسید؟می آیا مرا ورد،آمی استدالل دو یشانبرا کند،می صحبت جاآن حسین

 ییهاصحابه اسم .بپرسند 3انصاری عبداهللجابربن از اهللبسمشناسند نمی که ییهاآن

 رویدب بین شما هستند که هااین یکی یکی آوردند. را بودند محشور پیامبر با که

  ... گفت خدا توحید از کرد صحبت کلّی ،حسینم من. بپرسید

تَ ُقو ََُ :گفت ثاشعبنقیس این ناگهان این  خب ،؟یویگمی هچ فهمیمنمی ما َماَنَْدرِیََمَا

َبَِنیََعمِّک .کردید کار را این بود که تاننادانی از ََعَلیَُحکِم َاْن َُِْ ََلکِن  حکم با و یاب َو

 و 4امیهبنی ویدگمی چون یزید، ؟چه کسی است منظورش بساز، تیپسرعمو

                                                           
 .بود حضرموت در کنده قبیله بزرگ و معاویه بن حارث تیره از کرب معدی بن قیس بن کرب معدی محمد ابو 1 

، امام معاویه است که با توطئه و وسوسه امام حسن مجتبی همسر قِیس کِندیبنجُعده)یا جَعده( بنت اَشعَث 2 

صاحب هیچ فرزندی نشد. در چگونگی و چرایی وقوع  رساند. وی از امام شهادت را مسموم کرد و به مجتبی

 .های مختلفی وجود داردازدواج امام با او روایت

 .دنیا آمدبه خزرج از قبیله مدینه سال قبل از هجرت پیامبر در 15که حدود  اسالم پیامبر صحابه از 3 

 حکومت اسالمی هایسرزمین بر سده یک نزدیک ایشان از شماری که قریش قبیله بزرگ هایتیره از یکی اُمیهبَنی 4 

 .رسید پایان به محمد بن مروان شکست با ق132 در و شد آغاز ق41 در معاویه خالفت آغاز با امیه بنی سلسله .کردند
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 آندر  کردیم عرض بارها که هرچند .پسرعمو هستند ،2انداز قریش دو هر 1شمهابنی

ََکصریح .دنیستن قریش از امیهبنی که ملعونه شجره سخنرانی  الصاق ینانا لَيَسََلسيخ

َفقا ََلهَاْسني ،دبودن شده ََماَُتُِبُّ  داد، طوراین ار عثاشبنقیس جواب فَِإن َُّهْمََِلَْیُروکَِإالَّ

دست  ذاللت را در دست هلل وَ 9اَلََوَاللَِّهَاَلَأُْعِطيکْمَبِيِدیَِإْعطَاءََالذَّلِيلَِ: فرمایدمی حضرت

 در دستی اصالً که دارد وجود ماجرایی صریح خیلی قضا از .گذاشت نخواهم شما

َِفرَاَرَاْلَعبِيدَِ ،گذاشت نخواهم دستتان  ایستممی کنم،نمی فرار ها همبرده مثل 4َوَاَلَأَِفرُّ

الذَّلِيلََِاَلَ صریحتر؟ این از. جلو بیاید. جنگممیو   در ذلیالنه دست 4أُْعِطيکْمَبِيِدیَِإْعطَاءََ

ََوَاَلَ .گرفت نخواهد قرار شماها دستدر  من، دست بَِيدُِکم نخواهم گذاشت. دستتان
َِفرَاَرَاْلَعبِيدَِ َِِ ذلّت و شمشیر بین کنیدمی مُخَیّر مراآخرش چیست؟   4أَِفرُّ ْيها  ِمن اَالذلَّة ََ

 که یسرکش هر از برممی پناه شما پروردگار و خود پرودگار به پس مرا. شیدبکُ بیاید

 معانسبنعقبة به و خوابانده را خویش شتر حضرت آن سپس. نیاورد ایمان جزا روز به

 کردند، حمله جناب آن سوی به شرمبی لشکر آن پس کند عِقال را آن داد دستور

 .بگذارید شمشیر و ذلّت بین من را گویدمی 4ابن شعبه حرانی. ماجراست آخر مه این

                                                           
 .باشندمی عبدمناف پسر شمهااوالد از و. باشندمی نیستند، عرب اصالتاً که اعرابی یعنی مستعربه، طوایف از 1 

ودند. حضرت ب عرب راندند و از توانمندانفرمان می حجاز بر بخشی از اسالم ای بود که در پیش ازنام طایفه قُرَیش 2 

 .از همین طایفه بودند عباسیان و امویان گریهای خلیفهناپیامبر اسالم از این طایفه بود. همچنین دودمدمحم

 88/  2 اإلرشاد : 3 

در  قطیفیت. اس العقولتُحَفُ و مؤلف کتاب مشهور امامیثمحدّ شُعبَه حَرّانی،بنحسینبنعلیبنحسن 4 

صادق نبعلیبنحسین برده است. بر اساس نوشتهنام« شیخِ عالم فاضلِ عاملِ فقیه»خود، از حرّانی با عنوان  الوافیه کتاب

 .محسوب شده است امامیه شعبه از قدمای اصحابو سلوک تألیف کرده، ابن اخالق ای که دربارهدر رساله بحرانی
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َِِ ْيها الذلَّة ََ  برگشت محمد ،2حَنَفیه محمد با مهَ خداحافظی هنگام 1 ماجراست. این ِمن َا

 محمد یکی عبّاس است، یکی ببینید کنم، نصیحتی را تو برادر بیا، که گفت او به

 انیتومی اگر و کن دوری یزید از. کند نصیحت خواهدمی زمان را امام ببینید حَنَفی،

 من که یزیدی این ببر، پناه هاکوه و هاناریگست به برو، 3یمن جانب به برو، مکّه به

 .شدبکُ را  تو دهخوامی بینممی

 و منزل هیچ دنیا در اگر که خدا به سوگند برادر، ای»فرمود:  جواب در امام 

 خودخواهی روی از من. کرد نخواهم بیعت معاویهیزیدبن با باشم، نداشته هم پناهی

 تامّ در اصالح برای فقط من نکردم، قیام ستمگری و فساد برای ای خوشگذرانی و

 « .شدم خارج وطن از جدّم

 ضمونم این به اینامه وقتی زیادبنعبیداهلل رسید، کربال به حسین امام که روزی

 الینب بر سر مأمورم معاویهیزیدبن جانب از من رسید، کربال به تو ورود خبر» نوشت:

 «والسّالم،. بازآیی معاویهیزیدبن حکم و من حکم به یا و بکشم را تو تا ننهم

 عبیداهلل بر زیرا نیست، جوابی را نامه این»فرمود:  حضرت زیاد است،ابن نامه این 

 .«است ثابت و الزم الهی عذاب

                                                           
  244-تحفالعقول  1 

از کنیزی به نام خوله از قبیله بنی حنیفه است که در جنگ یرموک   طالبابیبنعلیحضرت  پسر حنفیهبنمحمد 2 

 .اسیر شد و به مدینه آمد

 .است صنعا شهر آن پایتخت و ،خاورمیانه در واقع عربستان جزیره شبه جنوب در و آسیا غربی جنوب در کشوری 3 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
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 درص تاریخ دنبال این هستند تا در که شده وریط ناممملکت سیاسی اوضاع اخیراً 

 با امیرالمؤمنین صحبت ماجرای نآ بکنند، و پیدا سری مسائلی را کی اسالم،

 بد را بیتاهل ما طوراین بد است .زندمی نهیب باز به او جاآندر  حضرت که زبیر،

 خوب هااین داری؟ کارچه بیتاهل با دیگر بکنی کاری خواهیمی حداقل و بفهمیم

 پیامبر با فرقی چه بیت اهل .4اِنِّیَبُِعثُتَاِلُّتُِمََمکارُِمَااَلخالقَ:فرمود پیامبر نیست،

 حضرت ماجرای شودمی طور باشد،این اگر چه کسی؟ یبرا اخالق اما ؟ددارن

 شد به شما سیلی زدند، روی دیگر صورتتان را بگیرید. اگر :گفت 2عیسی

 نفرموده، ار چیزی چنین داریم اعتقاد ما هم عیسی که البته حضرت مسیحیت،

 بکشید، قرار است سختی راه این در که فرموده 3حواریّون به خطاب فقط فرموده اگه

 باز دیویبگ دزدنشما را حتی اگر  گفته دینش مبلّغان به حواریّون به .امّت همه به نه

 ؟منطقی است این ؟درست است این هست این بزنید، مرا دیبیای مه

این است  مهمّ است،هم  خیلی که من هایصحبت دوم بخش -35 تا 85 یدقیقه

 ها را از ایرانی بودن وها به آنفوالنزای نیویورکی رسیدند تا ایرانیغربیکه 

 .ها را از شیعه بودن بیزار کنندشیعه

                                                           
 8مکارم االخالق ص  1 

 کیی عیسی حضرت اسالم، آیین در است اسالم آیین در الهی پیامبران جزء و مسیحیت آیین در مرکزی شخصیت 2 

 مایشن به را معجزاتی نبوتش اثبات برای و آورده خود همراه به را انجیل که شودمی گرفته نظر در خدا مهم پیامبران از

 .گذاشتمی

 .است عیسی مسیححضرت  نوان دوازده تن از یاران و شاگردان ویژهع 3 
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 1هخامنشیان دیروز از تا که هااین دو، و یک 311 مثل ساختند که هاییفیلم این 

 که وهابی هایشبکه ،هاآنبه  دادن فحش ند به اهکرد شروع حاال کردند،می تعریف

 رو،ب کنی، ها را وهابیخواهی سنّیمی تو اگر تشیّع، به حمله کردن به کردند شروع

 که سنّی کنی؟می حمله شیعه به چرا کن، ایجابی هایبحث وهابیت هایخوبی از

 استراتژی از بخشی حمله همه این کنی.حمله می شیعه به نیست که شیعه

 کسی با یمبخند یمویبگ یموبر دقیقاً ما عنیی نیویورکی فوالنزاینآ بوده، هاامریکایی

 نآ مثالً دداری شک شما. دیگری ندارد معنی هیچ دهد،می فحشهای ما امام به که
2VOA شیعیان مطرح شده  در بین که 3شیخ حسن اللهیاری این کجاست؟ دفترش

 امااوب مثالً بگیرد دست آمریکا خنجر باید حتماً امریکا. 4ساندیگوی کجاست؟ دفترش

 5علی اصغر حضرت سر زیادابن ببرد؟ سر ای رابچّهیک  تلویزیون، یجلو دیبیا

 عمرسعد و و حرمله ابن زیاد و ۱شمر بین مه فرقی داده، او امّا دستور را نبریده است،

                                                           
را خواندند. واژه هخامنش معنای دارنده اندیشه راست خود را به نام او می هخامنشی نام کسی است که دودمان 1 

 .بوده باشد پاسارگادیان باید نیای بزرگ هخامنشیان و سرپرست طایفهمی رساند. هخامنشمی

 ریکاآم از خارج شنوندگان برای که است آمریکا متحده ایاالت دولتی تلویزیون و رادیو ترینقدیمی آمریکا صدای 2 

 (NPR) ملی عمومی رادیوی داخلی، شنوندگان برای و آمریکا درون. نیستند آمریکا مردم آن مخاطبان و شودمی پخش

 .گرددمی بر 1842 به آمریکا صدای پیشینه. شودمی استفاده

 ساعت 4 تقریبا روز در و کندمی صحبت ایماهواره ایشبکه در که است افغانی یشیعه روحانی رییااهلل حسن شیخ 3 

 .دارد زنده پخش

 .است ایاالت متحده آمریکا واقع در گوشه جنوب غربی کالیفرنیا ک شهر ساحلی در جنوبیسن دیگو،  4 

 به شیعیان بین در که است نفری چند از یکی. رسید شهادت به عاشورا روز در که حسین امام کوچک فرزند 5 

 .باشندمی معروف الحوایجباب

بوده از آن جهت پدر او را  کالببنی فردی از طایفه الجوشنشمربن ذی معروف به فرط ضبابی کالبیبنشمر ۱ 

 ارانی کرد. او نخست ازمی از دو زره روی هم استفاده هاگفتند که در جنگیالجوشن )صاحب دو زره و جوشن( مذی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
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کند. این طراحی شده که تو بیزار را خدا لعنت  هاآنهمه  ََجيعاًَ َلَعَنَاللَُّهم قائل نیستید.

زده 1اسرائیل که گفتیم مصرن بنیای، مثل هموزده بشهم غرب طرفی، از آنوش

ما   یهاوقتی مذهبی مثالً در بین قشر مذهبی ما، یحتّ شدند، یک غربزدگی مفرط و

 2ک ژاپنیی بگوییدشوند تا مثالً شنوند یک اروپایی شیعه شد، بیشتر خوشحال میمی

هست، این یک سرطان  ی ما همهادر بین مذهبی یغربزدگی حتّ شیعه شد. یعنی

هستی؟  هو باید این را پیدا کرد و زدود. وقتی ایرانی نباشی، شیعه نباشی، پس چ است

شود؟ مبهم ش چه میاهت نداشته باشد، آیند، این جوان اگر هویچیزی نیستی

ماند. آقایان باید جواب بدهند، مسئولین باید جواب بدهند، شوخی نداریم. یک می

االن  ...، آن هم در سن باالدریسک دار دارد، یک ازدواج پرنجوانی که امنیّت شغلی 

بیست و یکی دو درصد آمار طالق در کل کشور است. در  تهران که یک سوّم است، 

ی، د کنار فشار جنسیطرف دیگر این را بگذار باشم. از هاآنگوید نکند من یکی از می

سن باال، این چه  تاسالگی به بلوغ رسیده، دختر هم کمتر، حاال  1۱ ،15 پسر از که

ته، تمام آلود داشارضای جنسی گناه نغوذباهللکار کرده؟ یا سرخوردگی جنسی داشته یا 

الً بینی دختر، اصشود، میخسته می دبینیرسد که میجایی می کاین فشارها به ی

کند، نه من هنوز در دانشجو بودن تعریف می را سن ازدواجش گذشته، هویّت خودش

                                                           
 ردر لشک واقعه عاشورا قرار گرفت و در خوارج است. ولی با گذشت زمان در لشکربوده جنگ صفین در امیرالمومنین

 .قرار گرفت عبیداهلل بن زیاد

 مروقل از بخشی گرفته قرار آسیا قاره در که هم سینا جزیره شبه و است آفریقا قاره خاوری شمال در کشوری مِصر 1 

 و سودان با جنوب از لیبی، با غرب از و داشته قرار سرخ دریای غرب و مدیترانه دریای جنوب در مصر. است کشور این

 .دارد زمینی مرز فلسطین در غزه نوار و اسرائیل با سینا جزیره شبه سوی از

 و باشدمی جهان اقتصادیِ اصلی هایقدرت از یکی که است شرقی شمال آسیای در واقع آرام اقیانوس در کشوری 2 

 .دارد داخلی ناخالص تولید نظر از را جهان بزرگ اقتصاد سومین
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مدرک، آن طور است اصالً نیازی ندارد به ، هنوز هستم، پسر هم همینهستم دانشجو

 خواهد، واقعیّت این است.خواهد، پسر هم زن میاو شوهر می

 تند، بعد انتظار دارید به سمت هویرسانجامعه جوانان ما را به یک مرحله انفجار می 

کار کند؟ فرار کند و به جایی برود که هیچ کس چه دغربی نرود؟ بعد این دوست دار

گیرد؟ چه کاری کردی با او؟ صورت می گویند، چرا فرار مغزهامی او را نشناسد. بعداً

یک وام  ن؟امیلیون توم 3ن برای آهن؟ بعد وام ازدواج اتوممیلیون  25وام گذاشتید 

قط گیرد که فخرید جهیزیه بگذارید. بگویید این وام به شرطی در اختیارت قرار می

 کاالهای ایرانی بخری.

کنی هم از ازدواج صورت هم از تولید داخلی حمایت می در این -35تا  35 یدقیقه

زندگی مجردی  زندگی مجردی فراهم کردی، اصالً. تو شرایط مملکت را برای جوانان

به صرفه است، زندگی متأهلی را سخت کردی، همه خواب هستند و منتظر هستند 

مان گرفته، تا دولت، مجلس، همه، حوزه، یک نفر دیگر کاری بکند. از مسئولین

 هاینا. به خدا در گناه شودطور نمیاین، دیکی کاری بکن اند تاهدانشگاه، همه ایستاد

آن کسانی که گناه  کهاینرا نابود کرد؟ برای  1ن قوم سبأآشریک هستید. چرا خدا 

توانی آتش و پنبه را کنار همدیگر بودند به این گناه. تو نمی راضی شده کردند،نمی

 نگه داری بعد بگویی گناه نکن.

                                                           
ترین ترین و معروفاست. دولت و مملکت سبأ از مهمبوده یمن های باستانی منطقهاز حکومت سَبَأ یا دولت سبا 1 

 بودند روغوطه که در انواع نعمات الهی یاقوام کی از. یاستبوده جزیره عربستانشبه ها و ممالک تاریخ گذشتهدولت

 .قوم سبأ بودند در پیش گرفتند، خدا ان و اعراض عمل ازرکف ولی به جای سپاس راه
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فت گآمده بود،  می، یک نفر از اروپا دبینها را  میاین جوان در خیابان، این سر و وضع 

عد ب خیلی محرّک است. هااینی هالباسگفت می شوم،بیشتر تحریک می جااینمن 

اه را گن انجامگوید جلوی شرایط طرف این بچّه، فقط تقوا پیشه کن، اسالم میاین

یک ماجرایی را بگیرد، قوانینی  یخواهد جلوکند، وقتی اسالم میبگیر. تسریع می

کند. مثال خوبی جلویش را بگیرد از طرفی هم، ضدّ آن را  تسریع میگذارد که او می

 کهنایخاطر هکند، بام، که اسالم قانون غسل مسح میت را وضع میها گفتهو بار است

 مرده را تکه پاره نکنند، اگر تا مرده گرم است به او دست بزنی، غسل بر تو واجب

 تد، یعنی بازدارنده.خواهد این اتفاق نیافشود، از طرفی میمی

خواهد برو بایست گذارد، نماز میّت. هیچ چیز نمیدر جای دیگر قانون مشوق می 

خواهد در آن خواهد، چون میو هیچی، مهر یا چیز دیگری هم نمیبا کفش  اکرباهلل

 شرکت کنی.

م ما که االن لیسانس گرفته، ؟ بعد این، دختر خانازدواج کند که او برود کار کردیچه 

جایی  بعد یکلیسانس گرفته، سنّش گذشته، دیوانه شده، رفتارهای آنرمال دارد، فوق

رف نه پدر مادر باشم و حاگوید تا کی خ، بعد میدسر کار برود، استقالل مالی پیدا کن

بشنوم، بروم یک خانه جدا بگیرم. بعد این دختر که رفت سر کار، یعنی یک آقائی 

ریزی هم بخواهند جامعه را به هم بریزند نرفت سر کار. ببین یعنی اگر با برنامه

فرهنگ غربی شده  ی، دلباختهجوانکه چرا این  دگوییشود. بعد مینمی طوریاین

 یی کهشماشما یک تکانی بخورید. ی، مردم هم ایستادند، اهاست؟ خب دلش را برد

آن جوانی را که در مسجد یا هر جایی  ، بیا دستدسه، چهار تا خانه خالی داری

... سال خانه تو، با من 3 اهللبسمکنی؟ آقا جان بینی، بگیر و بگو چرا ازدواج نمیمی
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یعنی  خرندمیلیون تومان، وقتی خانه می 51د وام بدهید، خانه بسازند، نفری یبیای

زمین بده، بگو هرکس ازدواج کند پنج سال رایگان  هاآنشود، نترس به پول، دیوار می

 .ها بنشیندخانه ندر ای

متری بشود  ۱1این کار را کرد، اگر یک بچّه به دنیا آورد یک واحد بزرگتر،  1قزّافی 

دار بشود، نه او بچّه کهاین برای شد؟ این طرح طورچ یدمتر فهمید 22متر، بشود  21

بدهید. چپ و  انجامرا  هااینید یآیا برسد، یا نه. بیادهم آن هم تومان می 1 کهاین

خواهد ساخته را مطالبه کنید. یک خانه می هااین مردم راستشان هم همین است.

بساز.  جاآنتا شغل درگیرند، پول را بده و بگو این زمین، برو خانه را  111بشود، 

باید بخری، اصالً پول به او نده، آهن  جانخواهی تورم نشود، برو بگو آهن را از فآلمی

بده، گچ بده، آن چیزهایی که باید سر هم کند، فقط به او پولی برای کارگر و معمار 

خواهی آپارتمان بسازی، متر می 81. در ..، بُن آهن، بُن سیمانبه او بٌن بدهید، هو... بد

، درست شد؟ بخر را ، برو سیمانتدبرزمینش هم مال من است، انقدر سیمان می

های خودروساز، که مردم هم تحریم کرده چرخه را درست کردی، یا فقط باید شرکت

اهی خونمی باید انبارهایشان خالی بشود؟ برو مگر هااینخواستند نخرند، بودند می

 اجرا کن. را هااینبعد؟ بیا ی ری دورهورأی بیا

شود، برخی از کشورهایی که نمی ای را بگویم که باورتاننکته -455تا  35 یدقیقه

خواهند ارزش پول یی که میهاآنخواهند درست کنند، اقتصادشان را می ،فهمندمی

                                                           
مدارِ انقالبی و رییس شورای فرماندهی سیاست ،سرهنگ مُعَمَّر محمد قَذّافی معروف به ابومنیارمعمر محمد 1 

 .انتخاب شد اتحادیه آفریقا ایعنوان رئیس دورهمیالدی به  2118 در فوریهکه  لیبی انقالب
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 برای امر تولید، اسکناس بدوناقع ، بعضی مویددارند، دقّت کنپایین نگه شان رایملّ

از  نیاندازد، اتولید را راه می و با آنکند کنند، یعنی کاغذ چاپ میپشتوانه چاپ می

د ارزش پولش را پایین نگه دارد که هخوادیگر خودش می ، از طرفیک طرف

 کنند، چرا؟صادراتش تقویت بشود. با هوا تولید درست می

چه چیزی  زمانی که این تولید درونزا است، برای یک خانه ساختن باید از خارج، 

ژاپن به اری؟ گچ نداری؟ سیمان نداری؟ آهن نداری؟ کارگر نداری؟ زمین ند بیاوری؟

هزار تا ازدواج  211. سالی استجا داده را ای میلیون جمعیّتصدو خورده آن کوچکی،

، دشیننکس ازدواج کرد دو سال، رایگان بهزار تا خانه بساز بگو هر 811 شماداریم، 

من  هزار تومن پول بده. 211،311یانه شین ماهنپول الزم داری؟ بگو برو ب اگر

د بعد گیرنبه جای کار کردن به همدیگر ایراد میبرند،  به کجا میدانم مملکت را نمی

 نگوییم. هاآنانتظار دارند ما چیزی به 

به  بایستند، فحشش را هم ظلمکل دنیا بایستند، جلو  یجلو مردم انقالب کردند که 

 ی.اذیّت کن جاایننباید  ردهند، خیالت راحت باشد، امّا تو دیگاسرائیل و آمریکا می

بجنگیم،  1ید با اصحاب جَملیگفت بیایید با معاویه بجنگیم، بیامی حضرت علی

 های آردبود. کیسهبجنگیم، امّا این طرف که دیگر پدر مردم را در نیاورده 2با نهروان

تا  3سال، با  5بعد  کند حضرتگذاشت. ادّعا میها مینهاورد در خآکشید میرا می

جنگ داخلی، در حوزه حکومتی من دیگر گرسنه وجود ندارد. برهنه وجود ندارد، 

                                                           
 روی بر عایشه جنگ این در. داد رخ علی وحضرت زبیر و طلحه تابعانش و پیامبر همسر عایشه بین جمل جنگ 1 

 .شد نامیده( نر شتر) جمل جنگ این رو این از بود سوار عسکر نامبه شتری

 .داد روی خوارج و طالبابیبنعلی حضرت سپاهیان بین قمری 38 صفر 8 در نهروان جنگ 2 
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کسی نیست سقف باالی سرش نباشد. نه عصا اژدها کرده، نه روی آب راه رفت، خب 

 دهید. انجام، بروید را بررسی کنید طالبابیبنعقالنیّت علی

ای هترین دالیل گرایش به فرقهکه، من به شما بگویم یکی از اصلی ودشاین می 

 به او فشار کهاینگویم. برای نوظهور بحث جنسی است، چه ربطی دارد؟ من می

شوند، خواهد گناه نکند، دو دسته میهم وجدان دارد میدیگر ورد، از طرف آمی

تواند هم مسلمان برود، نمی خواهدمی شوند، چوندین میخیال وجدان، بیای بیعدّه

 1شوند، آتئیستیا کلّاً کافر می اشد هم عرق بخورد،باشد هم زنا کند، هم مسلمان ب

 هانآاین کار را به  یشوند، یا به سراغ فرقه یا مذهبی که اجازهدین میبی شوند،می

یعنی دانی یعنی چه؟ می هادوّمی یشد؟ این دسته هروند. فهمیدی چدهد، میمی

هنوز وجدان دارد. چند بار همین ماجرا را تعریف کردم؟ در مترو نشستم،  جوان این

نار من ، کصفحه صلیبش باز است، انگلیسی استخوانم، دارم کتاب نمادشناسی می

رد کتاب انگلیسی دید، یک صلیب، فکر ک آقا شما مسیحی هستید؟پرسد، نشسته، می

خواهی؟ گفت عزیزم بگو ببینم چه میکجاست. گفتم ببینید اَم، من مسیحی

نه گویند همه چیز اُپن هست. آخر می، گفتم چرا؟ گفت خواهم مسیحی بشوممی

شناخت، نه می اتعمید دهنده ر 2شناخت نه یحیینه حواریون می، شناختمسیح می

، نه از ه خبر استنست چادمی 3دانست، نه شورای سنهدرینوها میچیزی از فَریسی

                                                           
 خداییبی محدودتر، معنایی در است خدا وجود به باور رد عام، معنای در انکاری، خدا یا خدایی بی یا خداناباوری 1 

 .خداست هرگونه وجودبه باور عدم سادگی،به خداییبی معنا، ترینجامع در .ندارد وجود خدایی هیچ که است موضع این

یهودی نخستین قرن میالدی بود ی تارک دنیا ، واعظ وزکریا فرزند یوحنا معمدان یا زکریّابنیحیی 2 

 .او هستند پیغمبری  معتقد به  مندایی  صابئین  ،مسلمانان  ،مسیحیان که

 .دشمی، تشکیل فلسطین دادگاه و شورای عالی یهودیان در زمان گذشته بود که از بیست و سه داور از شهرهای 3 
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این  دنهداجازه می هاآنگفت شدن مسیح درست حسابی اطالع داشت، میمصلوب 

گویند عیسی خودش هم ازدواج نکرده، شما هم نباید زن می هااین، گفتم را کار

 شناخت، شماره هم از من گرفت.بگیری. من را نمی

ای مانده که ما سخنرانی کدامتان اندازه من در مورد فِرَق ضالّه سخنرانی کردید؟ فرقه 

 چیزی ه... باالخره چاست ، اشتباهاست ، بدنه بگو فقط، تو این استنکنیم؟ اما راهش 

 ؟است خوب

 وقتی ن بده،انش او به معروفی کی 4َعِنَاْلُمْنَكرَََِوْأُمْرَبِاْلَمْعُروِفََواْنهََ بشارتی کی ُمَبشِّراًََونَِذیراًَ 

 نای کنیم؟می داریم کار چه. کنید تسهیلامر ازدواج را  باید گرفت، را جامعه فساد

          شد؟ چه فهمیدی ماجراست، اصل

وژی گوید، نگاه کن ایدئولشود که این جوان میطور میاین -455 تا 455 یدقیقه

قبول ندارند  اصالً هااینو هم او را آدم فرض کرده،  هم اقتصاد را درست کرده هاآن

 رود.طوری دلش به آن سمت میهایی دارم. اینیک سری نیاز که من آدم هستم.

هر  نی،ک پرت نیست موشک دارد، گیرنده ،فرستنده نفوذ نیست، موشک نفوذ، یعنی

 ندارد. کنند روی شما اثر پرت موشک هاآنقدر 

 زا دیگر این را. باشد روشن جااین یگیرنده که دارد اثر زمانی ،فرهنگی مباحثدر  

من در مملکت  کرد؟ باید کارچه. همین است واقعاً بحث گیرد.می بفرستی هرکجا

ه دانم ککنم همین است. و میای نیستم، اما اگر روزی بشوم اولین کاری که میکاره

 هماندر  سالگی، 41، 31در  ازدواج، نهبسیاری از مشکالت را خواهد گرفت.  یجلو

                                                           
 12لقمان سوره  1 
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 جنسی فساد دچار جامعه وقتی کرد کارچه 1لوط حضرت ببینید بروید. پایین سن

َُكنُتْمَفَاِعِلنيََ :گفت امّت پدر عنوان به بود؟ شده  یعنی ،کنید ازدواج دیبیای 2ََُؤالءَبَ َناِتَِإن

 زنا فقط مدل 8که  زمان،آن  3عربستانِ یجامعه در آمد پیامبر. این است راهش

انند، دنمی هااروپایی هنوز که یک چیزهایی اصالً شناختند،می رسمیت بهو  داشتند،

طور جامعه را درست کرد؟ اولین کاری که هآمد چکردند. پیامبراجرا می هاآن

 یشان را جمع کرد وهایی که پرچم زده بودند باالی سر خانههاکرد این بود که زن

 4نیعیش کار خیلی کار این کنید،کار را نمیاین دیگر که بکنید بیعت من با گفت

هم این کَسی مگر  گفت ۱ابوسفیان زن 5هند که شده نقل تاریخ در جالب است است.

 .. به ازدواج سازمان دادکرد ازدواج را تسهیل کرد؟ کارچهپیامبر کند؟می کار را

اسالم گفت، نخیر  گرفتند،زن می 311ها بودند که تا تا قبل از آن برخی از عرب

بعد شروط گذاشت، شرط عدالت، ازدواج موقت، یعنی اصال جریان  .زن چهار حداکثر

 جنسی را سامان داد.

 بله. نیست یقیناً نیست، ظهور هنگامپیامبر جامعه خرابی به ما یجامعه یقیناً 

                                                           
 هورمش خود جنسهم با رابطه به ایشان قوم. بود السالمعلیه ابراهیم حضرت عصرهم که الهی پیامبران از یکی نام 1 

 .برد فرو خاک در را بقیه و داشت نگه مصون الهی عذاب از را دخترش دو و پیامبر فقط خداوند که بودند

 21حجر سوره  2 

 اب شمال از است،گرفته بر در را عربستان جزیره شبه عمده بخش که کشور این .آسیاست باختر در کشور بزرگترین 3 

 جنوب سوی از عمان، با خاوری جنوب از فارس، خلیج و قطر عربی، متحده امارات با خاور سوی از کویت، و اردن عراق،

 .است مرزهم سرخ دریای با باختر سوی از و یمن با

 ماقت ،قبیح ،فاجر ،شنیع ،خطا4  

 وتان،ب چین، با شمال از پاکستان؛ با غربی شمال از هند. است نو دهلی آن پایتخت که است آسیا جنوب در کشوری 5 

 .استهمسایه بنگالدش و برمه با شرقی شمال از و تبت؛ و نپال

 .ای از خلفای معروف به بوسفیانی بودوی پدر معاویه و جد عده و از بازرگانان معروف و بزرگان قریش ۱ 
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رفت،  راه آب روی نه کرد، اژدها عصا نه هم ماپیامبر. خواهدمی پیغمبری یسیره

 خاطرهب کنیم، دفاع هم اآلن پیغمبرمان، از توانیممی ما اساساً. عقالنیت کار کرد با

 رگا قرآن اوست. ما پیغمبر معجزه بزرگترین. عقالنیت است ما پیغمبر معجزه کهاین

 کیگذاشتند ی زمین نمیروی کره بود،می موسی عصاییک  شانخانهدر  یهودی هر

 تیم،نیس مأنوس چون ناتوانیم، قرآن است،ما  تک تک خانه بماند. در باقی یهودی غیر

 بهو در آن  بدهم مجاان من هست سخنرانی مسئولینمان. نه خوانیممی خودمان نه

 و گیردمی قرآن همین خود را بنده مطالعه وقت درصد 81 ،21 نکنم؟ اشاره قرآن

 دهد،یم یاد تحلیل کند،می نورانی تفکّرتان را بخوانید، قرآن اصالً. بیت اهل سیره

 ما از ت،ثقلین اس با پیروزی، قسم خدا به بینند،نمی دیگرانکه  بینیدمی را چیزهایی

نفوذ  ندهب بحث الخصوصعلی کنید، کار نفوذ مقابل در خواهیدمیبارها گفتم  گفتن،

 که ندارد ربطی مه من به اقتصادی، فرهنگ اقتصادی،در  حتّی فرهنگی است،

 مردم از مسئولین، ایمان. بکنید تقویت مردم را ایمانبروید  دارد. دیگری ایهمتولی

که  گویممی اول از که باوری بیاورید، وجود به هارا در دل اهلل به باور تر است،مهم

 گذاشت،نخواهد را تنهاکه مومنان  خدایی. بیشتر است هاموشک از تو خدای قدرت

 بیاورید را خدا این جنگ، سال 8 خدای ،3طبس خدای ،2خندق خدای ،1بدر خدای

 .دانندرا می هااین غریضی مردم، نکنید فکر. بکنید تشریح برای مردم

                                                           
 هجرت از پس دوم سال رمضان هفدهم در که بود مکه اهل و مسلمانان میان محمد دوران بزرگ نبرد نخستین 1 

 .داد روی بدر درشهر

 .است اسالم تاریخ مهم نبردهای از و مکه پرستانبت و مسلمانان رویارویی سومین 2 

 ایران خراسان جنوبی ، شهری کویری است در غرب استانشهرستان طبس مرکز 3 
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 حرف خیلی کتاب اهل این چه؟ یعنی دانیدمی کرد، 1مباهله رفتپیامبر 

 یکایدئولوژ لحاظ به. کرد نابودرا  هاآن بیا، اهللبسم :گفتپیامبر زنند،می اساسیبی

 .مقابل را شکاند طرف

  یهاایدئولوژیست همه گفت که است،  2موسی آوردگاه نآ بسان پیامبر یمباهله 

 وعشر اهللبسم نفر، یک مه من جا،نآ ایستیدب بیایند، فرعون -445 تا 455 یدقیقه

 قوه و لحو و یاد و ذکر. بیاورید را شیعی ناب ایدئولوژی این .کنممی کارچه ببین کن

 گیر خندقدر پیامبر برود. مردم یاد از نباید هابزنگاهدر  مردم به کمک و الهی

 ود،ب یستادها دشمن متری، صد یفاصله به دورش تا دور بود، تحریم وسط بود،کرده

 دفاع داشت خودش خانهدر  بود،کرده گیرپیامبر بودند،آورده آدم نفر هزار 11

 مردم بین وسط بودآمده خودش هم کند،می خندق زد،می کلنگ داشت کرد،می

یران ا فتح این فرمود حضرت زد، جرقه سنگ به خورد کلنگ این زد،می کلنگ داشت

ابه صح از برخی مصر است. فتح این زد را سومی روم، فتح این گفت زد را دومی است،

! 3روم! نایرا گوییمی شما ،ایمگیر افتاده جااین اآلن ما گویی؟گفتند چه می خندیدند،

                                                           
در دیگر سو  نجران سو و مسیحیاندر یک اهل بیتش از وقایع صدر اسالم است هنگامی که پیامبر و رویداد مباهله 1 

مورد حقانیت دعوت پیامبر آمده بودند تا در  مدینه ی مباهله یا نفرین طرف دروغگو شدند. مسیحیان نجران که بهآماده

ی وحی ماموریت یافت تا با وسیلههب محمد شان به جایی کشید که، عاقبت بحثتحقیق کنند با او به محاجه پرداخته

رت حضدر این واقعه هر یک از طرفین با افراد خود به محل مباهله رفتند. مسیحیان وقتی دیدند که  .مباهله کند هاآن

 حسین امام و حسنامام  ،(علیهااهللالم)سفاطمهحضرت ، علیحضرت  کسانش یعنیترین با عزیز محمد

اش را به خودش مطمئن نبود جان خانواده اگرمحمدحضرت را به چالش بکشد مطمئن شدند که  هاآنخواهد می

 .انداخت پس از مباهله انصراف دادندبه خطر نمی

 .برد بیرون مصر از را اسرائیلبنی قوم که اولوالعزم پیامبران از 2 

 شرقی روم امپراتوری و روم امپراتوری دست در مدتی که دارد صغیر آسیای و اروپا در هاییسرزمین به اشاره روم 3 

 .بود
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 گبزر هایتمدّن یعنی آمریکا، روسیه، بگویی مثالً چه؟موقع این یعنیآن  دانیمی

 .کردندعربستان توجه نمی اصال به که آن زمان،

 نیروهایش را کشتی زد و بامی دورعربستان را  بجنگد مصر با خواستمی ایران 

 یچه شوند،به حجاز وارد  نکردند پیدا میل مصر نه روم، نه ایران، نه گاه، هیچ. بردمی

 کسی هیچ موته، منطقه داشتند، کار شمال را دریا و لب داشتند، من را کار. یوقت

 نه؟ شد یاعملی  حرف این بعد از آن روز سال 31 خندیدند، آیامی ...نداشت کاری

 و خواستمیپیامبر که طورآن اگر.بود، نشدپیامبر نظر مدّ که طورآن تازه

. داشت دیگری داستان جا،یک اآلن زمین کره کلّ شد،خواستند، میمی بیتاهل

 تراکتور اما. است ترصرفه به تراکتور با تراکتور؟ با یا بروند بهتر است پیاده مردم ببینید

 با دبو قرار جاده، در بدهیم، گاز یک مازِراتی با بود قرار. نیست جادّه مناسبت ماشین

ما  رتراکتو که بودند چه دیگر ادیان ببین. جادّه در بدهیم گاز چنانیآن ماشین یک

 . تراکتور شد؟ چه فهمیدی جلو زد، هاآناز 

 گذاشتندمی اگر. دادند انجام فتوحاتی دادند، انجام ایعدّهپیامبر از بعد که کاری 

 کرد، مسلمان یمن را رفت که طوریآن خواست،می طالبابیابنعلی که طورآن

الم که اس یماهاندیو ما گفتند مگر کرد، صحبت هاآنبا  ،خون یک قطره ریختن بدون

 دتنگف کرد، جلوه هاایرانی برای تراکتورمان این. خوب است خیلی نکنیم؟ قبول را

 بعد ساختار جنگند،می پوستسفید کنار پوستسیاه کن، نگاه را هااین! عجب

 خدا برای جوریچه ببین کن نگاه. دارد طبقاتی سیستم چیست؟ حکومتی ما

 نفر هزار 151 ایران لشکر. دادند شکست نفر را هزار 151 نفر، هزار 31 با جنگند،می

 دبومی اصلی ماشین آن راگ بود، تراکتور تازه نفر، هزار 31 اعراب لشکر داده، گزارش
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 بودند، نفر سواره 2 که بگویید ابدر ر جنگ. بگویید را برایشان هااین بیایید شد!چه می

 تا نفر هزار آن طرف. بجنگند رفتند تا نفر 313. چوب بقیه داشتند، شمشیرنفر  8

 محمّد کار تمام است، گفتند خندیدند، دیدند راپیامبر سپاه تا مسلّح، دندان

 .کنیممی سره یک جارا همین

 کدام آمدن، چوب با ای آمدن، خالی دست که کرد، فراموش نباید اساسی که نکته 

 هکرد کارشان را تمام. داد انجام توانمی که ستکاری تمام آمدن، چوب با است؟ بهتر

 .1َوَماََرَمْيَتَِإْذََرَمْيَتََولَ ِكنََّالل َهََرَمى هاشن خدای با کیست؟ با اشبقیّه بودند،

 را 2جاسوسی النه مثالً میبیای زمین روی بگیریم، دست 3ژ که بوده این کار ما تمام 

 نهالآمدند یک  هاآن بعد. کردیم انقالب بگذاریم، بازرسی ایست طرفاین و بگیریم

توانند به داخلش بروند، تمام می طورچه ببینند که ساختند آمریکادر  جاسوسی

خبر نداریم، در طبس پایگاه زدند، شب قرار است اول  دادند و ما اصالً انجامها را مانور

 ید،نکن اشتباه شانخانه برگردند کهایننه شود،  انجام هاناعملیات آزاد سازی گروگ

است به جماران برود و امام را بدزدند و بگویند انقالبتان تمام  دیگر هم قرار گروه کی

هم  هانابینید گروگرا اذیت کنید، می هاناخواهید گروگمی شد. خب حاال شما

ا طور که صدام رتشبیه همانهایش پخش بشود، بالنیستند، بعد یک دفعه فیلم

م اش را هاست و احیانا عمامهنشان دهند که روی یک صندلی نشستهگرفتند، امام را 

 ارک بقیه دوباره .دادی انجام بدهی را، انجام خواستیمی که کاری تمام تو برداشتند...

                                                           
 12انفال سوره  1 

اشغال سفارت  و 1352انقالب  ست که بعد ازنامی النه جاسوسیسفارت سابق ایالت متحده آمریکا در تهران،  2 

شد. امروزه تمام بنا و تاسیسات سفارت سابق آمریکا در دست نیروهای در تهران بر روی این سفارت قرار داده آمریکا

 .بسیج و سپاه پاسداران قرار دارد
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 . هاشن خدای کیست؟ عهده بر

 خواهیتو می هرچه اسمش چیست؟ این بگویید، مردم به -445 تا 445 یدقیقه

همراه  مردم که، خدایی. بگویید مردم جنگ را برای سال 8 خدای. اسمش را بگذاری

 ات جنگ جنگ پیروزی، تا جنگ جنگ ما بود، پیگیر مردم هم امام بودند، و پیگیر

 تا کهایننه . گوید، نترسیدمی خدا بعد بودند، یستادها محکم عالم، کل از فتنه رفع

 ست.ا داده قرار برای شما فتحی یک خدا شاید بترسید، گرفت را دورتان ایدایرهیک 

آوردند که اگر ایران پنج، به صدام فشار می هاگویند، امریکاییها میامروز آن طرفی

زهر را به امام  جام کردند؟ کارچه. هااین به را بده 1بصره خودت آورد،شش ماه دوام 

 بنزین سوخت بخوانید، را هانامه خدا، اِی و نداریم و وانیمتنمی آه ،خوراندند

 نوشت؛ آن اقتصادی نوشت، را آن اهل سیاست این نداریم، هم را هواپیماهایمان

 برای خواهیممی لیزری سالح ما که نوشت نظامی آن نداریم، بنزینمان را سوخت

 ت،نوش دیگر یکی .بعد خواسته،می موقع نآ اآلن هم نداریم، لیزری سالح جنگ، ادامه

 ؟گفت هچ قرآن کردیم، قبول را نامهقطع هم ما نیستند جنگ خواهان دیگر مردم آقا

 کنند؟می کارچه تر استسنگین ناشهصفح بفهمند هااین گفت

 2در مدت  بودیم؟ گرفته طورچهرا  2خوزستان سال 8کردند،  ایحمله دو روز بعد 

 جمهوری که اسیرهایی نصف روز، 2در مدت  گرفتند، پس نصف آن را دوباره روز

 کردند،دانستید؟ سربازهایمان فرار میمی روز است، 2 نآ مربوط به داده ایران اسالمی

 :تگف امام را گرفتند و بردند هااین وقتی شدند، خرمال چون ،را گرفتند هاآن وقتی

                                                           
 است. بصره در تاریخ اولیه این شهر بندر اصلی کشور عراق است. بصره مرکز استان بصره، عراق دومین شهر بزرگ 1 

 .استداشته اسالم نقش مهمی

 .دارد قرار اروندرود و فارس خلیج کرانه در ایران غربی جنوب در که است ایران پرجمعیت استان پنجمین 2 
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 کرده، حمله جنگ جبهه جنوب از صدام کفر، یجبهه حاال ،اند...مردم مرده مگر

 خب. کردند حمله غرب کِرِند کرمانشاه، از نبرد جبهه شمال از هاایرانی ها،منافق

 عملیات ریختند و مردم ،اندایستادهمأمومین هم  است، همراه و پیگیر امامش خدایا

 .خودمان جای سر برگشتیم ،زدند پس را1مرصاد

 قطعنامه ،کنندمقاومت می چنیناین مردم دانستممی اگر :گفت 2احمد سید به امام 

 ی؟نداشت ای داشتی نیت صدق تو .مملکت است این تاریخ هااین .کردمنمی را قبول

 دهند،می فحش هم به شوروی و آمریکا ،آمدند عالم غرب و شرق تمام خدایا داشتی،

 هاژاپنی و هاچینی از بیشتر؟ این از ظلم دیگر رفیقند، هم با ایران نابودی سر امّا

 یزعز. کندمی کمک جنوبی هم آمریکای طرف نآ تا کنندمی کمک صدّام به گرفته

 ما به ژاپن ما، به فروختنمی دادند،نمی غوّاص لباس بخریم، لباس رفتیم ما ،من

 اسلب ما آقا که بودگفته بودرفته ما، خرید مسئول این تازه. نفروخت غوّاص لباس

 به عسری هانیژاپ بود، کرده زرنگی این نکند، سوراخش نی که جایی برای خواهیممی

. تهس نی که کنند عملیات جایی یک خواهندمی هااین که گفتند دادند خبر صدّام

 خاردار هم سیم نداشتیم، هیچی. 3هورالعظیم و هورالهویزه رفت صدام حواس

 خودت را، کشتیمی اگر،. زدی..می سنگ شد، تمام تیهاگوله جایی یک نداشتیم،

                                                           
ریزی شد و طرح سازمان مجاهدین خلق نام نبردی است که توسط عملیات فروغ جاویدان یا عملیات مرصاد 1 

درگرفت.  13۱2 ، در سالجنگ ایران و عراق اواخر در سازمان مجاهدین خلق و ارتش جمهوری اسالمی ایران میان

پیروز شد. تعداد زیادی از نیروهای  سازمان مجاهدین خلق بر ارتش ایران پس از چند روز درگیری درنهایت نیروهای

 .مهاجم در این نبرد کشته شدند

 .است جمهوری اسالمی ایران گذار، بنیانخمینیاهلل آیت  دومین فرزند 2 

ن تریبه معنای هور بزرگ، هورالهویزه )معرب هور هویزه( یا تاالب بزرگ هویزه بزرگ ابرهور یا ابرخوز معرب هورالعظیم 3 

 .ایران است هایتاالب ترینتاالب استان خوزستان و یکی از بزرگ



 ۱۱                                                                                                عهدهشتمین روایتوچهل  

 

هر کدام یک بمب متحرک و بسیار معتقد بر عقاید خودشان بودند، به  منافقان این

کردند، این بود که می کردند، اولین کاری کهدستگیرشان می کهاینمحض 

کپسول  بودند گرفته یاد بعدها خوردند.می 1گرفتند، چون سیانورهایشان را میدست

 اعتقاد چقدر ببینترکاندند. گرفتند، میرا می هاآنگذاشتند، تا می زیر زبانشان

 شودنمی که غریب عجیب عملیات یک با وردیمآمی را، هامنافق اکثریت اگر. داشتند

برای ما  حیثیت هم آبرو کردیم،می اعدام گرفتیممی را همه داد، هم انجام

درست  ،گویندمی اآلن هم همین چنانی،آن هایاعدام آی گفتندمی گذاشتند،نمی

 شانهمه کنند، حمله ما به منافقان کهاین بود؟ چه دانیدمی راهکار بهترین است؟

 کرد، شما و من کار را بااین اهلل. همه را نابود کنیم بزنیم ما بشوند، جمع جا یک

 رمک شما برایکه  کردند فکر هااین کنم،جمع می برایتان شان راهمه گفت. مرصاد

 .2َخُيَاملاِكرینَََواللَُّهَ کنندمی

 صیاد بیامرزد خدا شدند، جمع شانهمه جانشان، به انداختم غلطی تحلیل یک 

 دو آمدند هر سپاه ارتش وایشان را زدند.  عملیات هم همان سالروزدر  را که 3شیرازی

شد، یادتان نرود طور نمیکشتیم ایناگر خودمان را می رفتند. کردند و نابود وسط

   عزیزان.

 

تومانی  هزار 51 تومانی است، هزار 5 خداهایشان هابعضی -425 تا 445 یدقیقه

                                                           
 .دارد کاربرد... و طال استخراج کش، حشره مواد ساخت در که مهلک سمى سیانیدریک، أسید1 

 

 54آل عمران سوره  2 

 .استبوده شورای عالی دفاع و عضو نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران فرمانده اسبقعلی صیاد شیرازی،  3 
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 .دارند فرق هم با خداهاها برای بعضی میلیونی است، 51 است،

 کشتیممی ها،ایرانی ما برای عراق سازیآزاد خدای شکلی هست؟ چه خدایت 

 بمب عراق، در هاآمریکاییمثل  شدیممی گرفتیم،می عراق را رفتیممی خودمان را

 بودند، جاهمین دوباره آمدیممی کردیممی رها آوردند،درمی پدرمان را گذاشتندمی

 لپُ نتوانستند، گذاشتند هاآمریکایی. گذاشتیممی خودمان سمت از حاکم یک باید

 رایتانب را عراق کنید بایستید نگاه گفت خدا. نشد نظامی، حاکم گذاشتند را 1بِرمِر

 .کنم کارچه

 هگری چقدر کنیم؟ کارچه بخواهیم جا تا پیاده راه برویم، پیادهرویم آنمی اربعین 

 پذیرایی رویممی راه کربال تا 2نجف امروز ما در اربعین از آییم،می ما کربال آخ کردند

مردم  کنید، ایمان مردم یادآوری برای خدا را این. هاعراقی همان توسط شویم،می هم

 .کنید تقویت را

 سی  بیست و صد. معروف است زهر جام نامه. بود قوی خیلی خدای امام، خدای 

 را 3افغانستان و عراق آمد آمریکا وقتی که رهبری به نوشتند نامه مجلس نماینده

 باید ام بکنند، توانندنمی کار هیچ نه گفت. زهر را بنوشید جام شما هم آقا که گرفت،

 تند،رف کردند رها افغانستان را هم کردند؟ حمله ما به شد؟ چه ایستادیم، بایستیم،

                                                           
پس  حکومت ائتالف موقت عراق است. او بیش از هر چیز به دلیل ریاست بر آمریکایی دیپلماتی، لوئیس پل برمر سوم 1 

به عنوان  2113 نهم مه ، برمر را در روزجرج بوش. مشهور است 2113به این کشور در سال  متحده ایاالت یحملهاز

 .منصوب کرد عراق در جمهوری ریاست یندهنمای

 شهر این .باشدمی شیعیان امام نخستین طالبابیبنعلی حضرت آرامگاه نجف شهر .عراق کشور در است شهری نام 2 

 .رودمی شمارهب عراق در شیعیان سیاسی قدرت مرکز و شیعیان شهرهای ترینمقدس از و است نجف استان مرکز

 خاورمیانه و آسیا غربی جنوب میانه، آسیای حدفاصل کشور این .است میانه آسیای در خشکی در محصور کشوری 3 

 .است کابل آن پایتخت و باشدمی
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 سَرَکی هم یک برعکس کنیم،می زندگیمان را ما هم رفتند، کردند و رها عراق را هم

درت کنید ق باور کارید؟ کجای. کشیممی سرکی در عراق هم کشیم،می افغانستان در

 .این درست است بیشتر است، خدا

 یدآمی شیطان دیگر کردید، تردید اهلل کمی که در والیت وقتی فرمایدمی قرآن 

 والیت هرکسی قانون است، این 4ُکِتَبََعلَْيِهَأَنَّهََُمْنَتَ َوالَّهَُ جهنّم است آخرش هم سراغت،

 ،شیطان آن إِنَُّه، .جهنم وسط بردمی را او 7فَأَنَّهَُُیِضلُّهََُوَیَ ْهدیهَِِإِلََعذاِبَالسَّعيَِ پذیرفت را او

ُسْلطَاٌنََعَلىَالَِّذیَنَآَمُنواََْوَعَلىََرِبِِّْمَیَ َتوَكَُّلونََ  نه خودش نه شیطان نه ای،سلطه هیچ 2لَْيَسَلَهَُ

  .داردن مؤمنان و اهلل به متوکّالن بر ایسلطه هیچ انسی، و جنّی شیاطین هایش،نوچه

َ ََعَلىَالَِّذیَن َُسْلطَانُُه َا َُمْشرُِكونََِإّنَّ َبِِه َُم َ ََوالَِّذیَن چه کسانی  بر اشسلطه فقط این 9یَ َتَولَّْونَُه

 5 خدای خدایشان، یعنی. باشند مشرک و بپذیرند والیتش را که ییهاآن هست؟

 51 هست آدم ارزشش چقدر است؟ خدایتان هزارتومانی باشد، 51 هزارتومانی،

 . تمام است دیگر 511 میلیون، 51 هزارتومان، 111 بدهی، نشان به او هزارتومان

 شانهاکارخ تا، 4 تا، 3 چطور؟ تا 2 بدهم؟ مازراتی عدد یک دارد، قیمتی کی هرکسی

 اسمش را شد شیعه. نیامد بود، کوتاه شاهناکارخ صاحب 4آنیلی ادواردو ؟شما! برای

 فک بگذار خورشید را گفت نکن، اعالم شدی شیعه گفت به او پدرش. مهدی گذاشت

 .اهلل والیت به رسیده؟ چه کسی به او .چپم دست کف بگذار ماه را راستم، دست

                                                           
 4حج سوره  1 

 88نحل سوره  2 

 111نحل سوره  3 

بود که  مارال کاراچولو و فیات دار و میلیاردر ایتالیایی و مالک سابق مجموعهسرمایه جیانی آنیلی فرزندیکی از دو  4 

 .به شهادت رسید 2111در سال 
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 چندین صاحب ،1یوونتوس صاحب. فِراری و المبورگینی مازراتی، کارخانه صاحب

 ات چند صاحب کیی دهد،می دل مازراتی اگزوز صدای با یکی لباس... طراحی شرکت

 مددرآ رسید، شهادت به ادواردو که زمانی بکنید، توانیدنمی تصور غیره، و مازراتی

 نفتی درآمد برابر 3. بود سال در دالر میلیارد ۱1 اشخانواده ساالنه

. بوسید پیشانی او را امام ایران، آمد ادواردو شهید. سال در ایراناسالمیجمهوری

 .ایستاده ایگوشه در خواند،می نماز رهبری سر پشت هست، عکسش

الظَّانِّنَيَبِاللَِّهَ ،2گوید؟می چه قرآن ندارند؛ الهی نصرت و وعده به یقین که آن کسانی 
َالسَّْوءَِ ََعلَْيِهْمَدائِرَُة َالسَّْوِء  ها این نحوگوی کرد؟ استفاده چه برای را دایره جاآن خدا َظنَّ

 یک. کنداستفاده می جااین را دایره یهمان کلمه استفاده از کلمات عمدی است،

 سیرتف در کنیم، پیدا بتوانیم خطّ را ما که کندمی استفاده مشترک را الفاظ سری

 خشن و سخت پاسخ ایران پاسخ گفت که رهبری مثالً کنید، نگاه. قرآن به قرآن

 اوِن یک که بینیدمی بعد شما روز چند خط است، این کد است، یک این. خواهد بود

 ندنویسمی هاخبرگزاری در شود،می غرق یمن ساحل از موشک یک توسط عربستانی،

 . سعودی متجاوزان به هایمنی خشن و سخت پاسخ

 از این هم است، خاص خطّ است، چیست؟ کلمه این -425 تا 425 یدقیقه

مردان  منافق هستند، هااین گویدمی. وردآمی جاایندوباره  را دایره این. ستجاآنهم

 نیست معلوم خدا گویندمی گمانند، دبَ دارند، ظن خدا به مشرک، و منافق زنان و

که  خدایی است آن علی خدای نبود، این علی خدای اما ندهد، بدهد یا انجام

                                                           
 .قرار دارد ایتالیا ، در کشورتورین ای است که در شهرحرفه فوتبال ام باشگاهن 1 

 ۱-فتح 2 
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. روی سرش کشید پتو را هم خوابید،در رخت خواب پیغمبر رفت با تکیه به او

 چه کسی هست؟ خدای خدایت

 بر عذاب یگردونه نموده است، را عذاب هااین خدا برند،می بد ظن اینان به خدا 

 در بروی خواهیمی ترسی؟می هااین تحریم گردونه گوید ازمی .گرداندمی سرشان

 کنی؟می کارچه جا؟آن یا تر استسخت جااین .خالدینَفيهاَابدا ابدی تحریم

َ ،کرد لعنت و خشم آنان بر خدا و  َاََعدَّ ََلَعَنُهمََو َََّلُمََجهَََغِضَبَاهلُلََعَليِهمََو نََّمََوَسآءَِ
 .بیا جوشانممی دیگ را جهنم را، امکرده آماده 4َمصيًا

َكاَنَالل هَلَهَ َكاَنَلل ه یاَأَی َُّهاَالَّذیَنَآَمنواَِإنَتَنُصُرواَ .با اوست خدا بود، خدا با هر کسی ، 2َمن
َیَنُصرُكمََویُ ثَبِّتَأَقداَمُكم  ثابت هایت راقدم. کنممی کمکت کنی؟می کمک را خدا 9اللََّه

 از مثال ماجرای مرصاد، کار، بهترین شودمی کار همان جا،همان بگذار پا تو .کنممی

 شد؟می بهتر این

ای هچنین نتیج کردیم،می ریزیبرنامه هزار سال نشستیممی اگر عنیی وکیلی خدا 

 شما بود گفته ما هایکنندهمذاکره از یکی به 4کِری جان که بینیدمی. شدحاصل نمی

 خواستیدمی نظامی حاکم یک زدیدمی پس صدام را جنگیدیدمی سال 111 اگر

 کارچه داشتید،نمی عراق مورد در دارید اآلن بهتر از کسی که  عراق، در بگذارید

 !کردید؟

                                                           
 ۱فتح سوره  1 

؛ الوافی، فیض کاشانی، 185 13، محمد تقی مجلسی، ج؛ روضة المتقین 182، ص 28 بحار األنوار، عالمه مجلسی، ج 2 

 284، ص 8ج 

 2محمد سوره  3 

 2113 تا 1885 از او. آمریکاست یمتحده ایاالت کنونی و امورخارجه وزیر مین۱8 که ستآمریکایی سیاستمدار 4 

 .بود آمریکا سنای مجلس در ماساچوست ایالت دموکرات سناتور
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ٌََُ ُِی ِإنََّاللَّهَََلَقِويٌََّع  ببینید چه کسی؟ سراغ رفتید هستم، قوی من .4َولََينُصَرنََّاللَّهََُمنَیَنُصرُهَُ

ُیُ گوید؟چه چیزی می ،َحکيٌمََخبي گویدنمی جااین ُیُ،ََع  پذیر،نا ستشک عنیی َقوی،ََع

 .9َوَأُْخريَُتُِبُّوَِناََنْصٌرَِمَنَاللَِّهََوَفَ ْتٌحَقَریٌبََوَبَشِِّرَاْلُمْؤِمنني2ََدر کجا آمده است؟

 سراغ استرفته ،من هستم ناصر ام،کننده یاری من خداست سمت از نصر گویدمی 

 .مؤمنین به دهممی بشارت چه کسی؟

َاللَّهَِ :فرمایندمی مؤمنان امیر  َبَ نْيَ ََو َبَ ْيَنُه ََأْصَلَحََما  را اهلل و خود بین هرکسی 4َمْن

َالنَّاسَِ ،کرد درست َوََمْنَ ،کندمی درست مردم را و او بین خدا 2َأْصَلَحَاللَُّهََماَبَ ْيَنُهََوَبَ نْيَ
ََكاَنَلَهَُِمْنَنَ فَْ بودی آخرتت فکر به اگر 2َأْصَلَحَأَْمَرَآِخرَتِهَِ ِسِهََواِعظٌَََأْصَلَحَاللَّهَُلَهَُأَْمَرَُدنْ يَاهََوََمْن

 . 2َكاَنََعلَْيِهَِمَنَاللَِّهََحاِفظٌَ

 کنم،ب نباید کار را این گفتیمی خودت، برای داشتی واعظی یک خودت گوید اگرمی

 خدا کنم.ب نباید را امضا این نباید بکنم، ظلم را این این اشتباه است، نیست، هم کَسی

 .بدهد تکانت تواندنمی کسهیچ حافظت، شودمی

 ورهاکش کردند، که تبعیدش بود پیرمردی کردند،می تبعید داشتند را وقتی امام 

 15 در چرا :پرسیدند امام از شد؟ چه برگشت وقتی درست است؟ کردند،نمی قبولش

 بهمن پیروز شدید؟ 22 نشدی، اما پیروز خرداد

. هست خدا گفتم بهمن 22 پشتم هستند، مردم گفتم خرداد، 15 من :گویدمی ایشان 

                                                           
 41سوره حج  1 

 41-حج  2 

 13صف سوره  3 

 8۱نهج البالغه حکمت  4 
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 مّاا خیابان، در ریختند هستند، مردم این گفتم جاآن. شدممی تنبیه باید سال 15

 .اهلل فقط گفتم 52

ََدواَفيناَ   گذاریممی ما کردید فکر کنند،می جهاد که کسانی 1لََنهِدیَ نَُّهمَُسبُلَناَوالَّذیَنَجا

 کنیم،می الهام هاآنبه  دهیم،می یادشان را راه کنیم،می کمکشان بمانند؟ تنها

 .اندازیممی دلشان در درست را تصمیم

دیدیم،  سال 11 بعد از گرفتیم، غلط تصمیمات اسالمی جمهوری در مواقع بعضی ما 

 چقدر عجب گوییدمی بزنم، برایتان مثال ها111 توانممی خدا، به شد، خوب چقدر

 .شدنمی طوریاین کردیممی فکری همچین اول از شد، خوب

 یک جاآن ،2چابهار جنوب بودم رفته گفتم؛ هاسخنرانی از یکی در این مطلب را  

ند بتوان کنند تامی خشک را دریا هاایرانی دارد، بزرگ دریای کی دارد، کوچک دریای

نشوند، و همان 3فارس خلیج را بگیرند که برای خالی کردن بار، وارد هاکشتی جلوی

 متصل 4بیرجند آهنراه خطّ به آن را هم. شود کم هاهزینه تا کنند خالی جا بارشان را

. داشت خواهد کشور برای یعنی درآمد بسیاری شاهکار است، کی واقعاً ،کنندمی

 سازند،ب شکن موج یک باید ها،ایرانی. سازیمنمی برایتان این را ما گفتند هافرانسوی

 موج یاز طرف بگیرد، پهلو بتواند کشتی که جلو بروند تا عمق زیاد باشد، دریا، داخل

 زوایای یه شکن

                                                           
 ۱8عنکبوت سوره  1 

باشد که در اقیانوسی این کشور می بندر ایران و تنها استان سیستان و بلوچستان کی از شهرهای جنوب خاوریی 2 

 مناطق پیما را دارد و ازهای اقیانوسکشتیآن قابلیت پهلوگیری  لنگرگاهد. دار قرار اقیانوس هند و عمان دریای یکرانه

 .ایران است آزاد بازرگانی

 .دارد قرار عربستان جزیرهشبه و ایران میان در و عمان دریای امتداد در که است آبراهی 3 

 .است ایران در شرق شهرستان بیرجند و مرکز استان خراسان جنوبی مرکز 4 
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مربع  کی هااین .است و خیلی سخت شودخاصی باید ساخته  -495تا  425 یدقیقه

یش وکنیم، رپُر می را بندیم. بعد اینبعداً می آن را یجلو د، گفتندفعالً درست کردن

که درست  ار شکن، موجدزنیم که موج نزنمی هم شکنموج ککنیم، یسیمان می را

مد. آش تا خلیج فارس یاهمد، موجآسونامی  جاآن، 1، خورد به سونامی اندونزیدکردن

، دای خیلی بزرگی داره، موجاست 3شمال اقیانوس هند 2عماندریای  نید کهادمی

 هابعد …دکردنساحل. گریه می کنارریخت  جمع کرد را شکنمد کل این موجآموج 

نه آن قسمت هزیپر کردن  یپولی که باید برا متوجه شدند، دم دادنجاانکه محاسبات 

 .ادد انجام ر رااین کا یشانشکن بود، خدا بران موجآخیلی بیشتر از زدن  کردندمی

 ،دنکن درست نیست، موج خرابش میاشکنتضمناً زاویه موج ،گفت پرکردنش با من

 تصحیح کنید. را این

                                                           
اندونزی کشوری است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. اندونزی طور رسمی جمهوری هاَندونِزی یا ب 1  

 .استان است 33جزیره و  12٬518الجزایر متشکل از یک مجمع

 ریاید یا عرب دریای به هرمز تنگه شرق طریق از را فارس خلیج که شودمی گفته آبی ایپهنه به امروز جغرافیای در 2 

 جنوب در امارات از کوچکی بخش و عمان شمال سواحل و دریا این شمال در ایران شرقی سواحل. کندمی وصل مکران

 جغرافیای در اما. نامندمی عمان خلیج را آن دیگر یهاانزب و المللیبین یهاانسازم در رسمی طورهب. دارند جای آن

 انمکر دریای آن به گاهی و است شدهمی نیز عرب دریای فعلی منطقه شامل قدیم در که دارد نام عمان دریای اسالمی

 .اندگفتهمی نیز اخضر دریای و

 .را پوشانده است کره زمین از سطح ٪21بزرگ جهان است و  اقیانوس سوّمین اقیانوس هند 3 
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 که خدا است این برخیمشکل  کنید باور. است با من اشباقی، توکل کن تو گویدمی 

 یهود، خدای تسا 1ه، خدای مغلولی استخدای کوچک هاآنخدای ، دقبول ندارن ار

 .دم بدهجاان ها راسری کار کی تواندنمی، خدایی که تسه ا، خدای دست بستاست

این  ویدگ. قرآن میمراقب باشید از دوقطبی شدن جامعه بپرهیزید :راهکار 

نْ يَاََوِمْنُكمَمَّنَیُرِیُدَاْلَِخرَةََبه سمتی که  ودردوقطبی می ید وشدو دسته می .2مَّنَیُرِیُدَالدُّ

، هندخوامی ادنیا و آخرت ر از شما عدّه کی هندخوافقط دنیا می از شماه عدّ کی

 .هستند ا خوبهدوّمی

 ااین دوقطبی، فضای ارتباط گرفتن کفّار و مشرکین خارجی ر ویدگای، میعدّه کی 

تحقّق  3پیروزی بر دشمن در اُحُد یخود را به شما درباره خداوند وعده .دکنفراهم می

در آن هنگام که در آغاز  .ردید امّا شرطی داوشبخشید. گفت من گفتم پیروز می

 کهاینرساندید و این پیروزی ادامه داشت تا جنگ دشمنان را به فرمان او به قتل می

 شد؟ هورق برگشت. دیدید چ و ،دول کردنا ر تنگه یتانها1ِمنُکمََمنَیُریدَالُدنيا

َالُدنياباشید؟  خودتان چه کسانی ازپس مراقب   َیُرید یا دن یی کههااین. یتانهاَمن

م هباید کنترل کنید شوخی  ار هااین، هستند خیلی خطرناک هااین، هندخوامی

                                                           
 ستا بسته خدا دست گفت یهود و...  مغلولة هللیدا الیهود قالت و. بسته. مغلول ثنییات(  ص عَ [ ) لَ  م. ] مغلولة  1 

  (.۱4/5 قرآن...)

 152سوره آل عمران  2 

 مسلمان مدینه به رهبری کوه احد در جنوب غربی عربستان، میان سپاه است که در نزدیکینبردی غزوه احد 3 

 .ابوسفیان درگرفت به رهبری مکه پیامبر اسالم و سپاه محمد
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ََمَرًجا دزنمی را د. خدا حرف اول و آخریفرما، خدا میدندار اشاره  .1َوَمنَیَ تَِّقَاللََّهَََيَعلَلَهَُ

 .قبول داشته باش را تقوای الهی پیشه کن، من ویدگ، میدبه تنگنا دار

کنم یعنی تا ت درست مییمحل خروج برا کی ویدگمی، مَخرج، یعنی محل خروج 

 م!نداریج قبلش محل خرو

 نی فکر کنی.انتو هرگز 4ِمْنََحْيُثَاَلَََیَْتِسبَُ نمارسمی آن راجا  کاز ی 2َوَیَرزُقُهَُ 

د یبیا آن ، سونامیودزلزله بش یاندونز در، دنست فکر کناتومی چه کسیخداوکیلی  

رسید. ای نمی؟ به عقل هیچ جنبندهجانآ دبریز دخراب کن را جااینشکن موج

به هم  یت رااهد حسابهخواچرا؟ می دنیادمی 4ِمْنََحْيُثَاَلَََیَْتِسبَُ است ویژگیش این

 .دکسی نیستی د، که بفهمیبریزد

الُِغَِإنََّاللَّهََب .برایت کافی استن ااما توکّل کن به خدا هم 4 اللَِّهَفَ ُهَوََحسُبهََُوَمنَیَ َتوَكَّلََعَلىََ
َِلُكلَِّ .نترس دنارسمی به آخر را ، کاررا امر خود دکنم میاخدا تم 4 أَمرِهَِ َقدََجَعَلَاللَُّه

ََقدرًا خورده صبور  کی ،دبرزمانی می ک، یدای داراندازه کچیزی ی هرالبته  4ََشيٍء

 .است ، صبر بکن که این از عزم امورمانهحرف اول جلس .باش

 سال تحریم  32 درای چشمگیر مردم ایران هواضح مردم ایران، پیشرفت یهاپیروزی 

ن اودمکه خ یداشتیم و ایراداتایی که داشتیم، اگر نمیهید، با تمام کاستیویبگرا 

                                                           
 2طالق سوره  1 

 3طالق سوره  2 
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دزدی  المالبود از بیت، خدا نفرمودهگر بزنیدبر سر همدی کهبود داشتیم، خدا نفرموده

 .فرمان نداد ار هااین؟ خدا است کنید، درست

ای ستهه که درای چشمگیری هنگاه کنید و پیشرفت را ایران ،منطقه در هااینبا تمام  

 ...شیب تند علمی و و موشکی و فضایی و نانو و پزشکی یمداشت

 ویندگیم هان پاکستانی که بعضیآها، با مصر با مقایسه کنید با سرسپردهایران را  

 ، گشنگیدنگه دار هایش رامرز اندتونمیاما ، است تسلیحات اتمی یسوّمین دارنده

 هاآنسال پیش ما انقالب کردیم  32؟ ددار ه چیزیمصر چد. کنبیداد می شانبین

 ؟هستیم ما کجا هستند کجا هاآناالن  .دامضا کردنرا  1دیوید پم تقریباً معاهده کمه

به شبکه الجزیره از دبیر اسبق  دزنزنگ می یک نفرکه  هست ن کلیپیااین هم 

سال تحریم بوده بدبخت بوده  32؟ ایران هستیتو مصری  دپرسسازمان ملل می

مجری ضدّ  هددوقتی جواب می کار کرده؟هبیچاره بوده، امروز رفته فضا، بگو مصر چ

 چیز بگو به درد مردم کاراجیف نگو ی ویدگمی ودششیعه و ضدّ ایرانی قانع نمی

 ،بخورد

 به پشت؟ إلیَالَوراء؟ ایران رفت جلو، ما کجا پیشرفت کردیم -495تا  495 یدقیقه

 ؟وییگسر؟ چرا دروغ می

                                                           
در  اسرائیل ، نخست وزیر وقتمناخیم بگین و مصر رئیس جمهور وقت سادات انور ام پیمانی است که به وسیلهن 1 

بود  جنگ اعراب و اسرائیل پیمان کمپ دیوید اولین پیمان صلح میان طرفین. به امضا رسید 1828سپتامبر  12تاریخ 

 .انجامید اسرائیل و مصر که به صلح میان
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زئی ج کهاین رمگ. صدام با آمریکا بود، چه کردند با او ید.هن بدابه مردم نش ار هااین 

سربازش خره الا، بدهندکره یا ژاپن هم که باشی تو را بازی مین باشی، ااز خودش

. داصالً دین ندار هاآن البتهم نداری، ه اعتراض ، حقدبه ناموست تجاوز کن داجازه دار

 ای اسالمی قابل قیاس نیست.هداستانش با کشور

 اد،ایست پشت ترکیه نخواهند هااینماجرای روسیه، ی جلو دناهانداخت رااالن ترکیه 

 ناسلمم یکه کل اهمیتی ندارد .وندشمی روسیه با ترکیه درگیرگویند در نهایت می

 باز دزنب اترکیه ر ،، روسیهستبه نفع ما دبزن اروسیه ر ،کشته شد. ترکیه جااینم ه

 به نفع ماست. ودجنگ بش 1منطقه خاورمیانه در جایی . هرستم به نفع ماه

َِنون که اگر سازش به معنی روشن کنید، امردم سرنوشت سازش ر یبرا   عنیی یُد

 .دکنمی را ناپوستت هاآن ،داز امر خدا گذشتن باش

، همه است ، این استراتژی قرآنددست بگذارید بر مقاومت، باید از شما بترسن 

 رم.آون مییتاقرآنی برا ویمگکه می ایی رهااین

؟ راهبرد ست؟ خط چیست. استراتژی چیویدها باید توانمند بشتمام عرصه در 

 .اظُهرَوَیَ دمثل سگ، به همین صراحت که گفتم، احساس کنن دبترسن وت ؟ ازستچی
 .تسه ا، پوستت کَنددرد کردنتو را که 

                                                           
 بخشی خاورمیانه. شودمی شامل را فارس خلیج و مدیترانه دریای میان هایسرزمین که است ایمنطقه خاورمیانه 1 

 .گیردبرمی در را شمالی آفریقای از جزیی موارد برخی در و شودمی شمرده آسیا خاص طور به یا اوراسیا-آفریقا از
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 دکیتأ، است ید به قوّت برسید. یک بخشش نظاموبر ؟4ُقوهَوَاَِعد واَََّلُمََماَاسَتطَعُتمَِمنَ

َالل ِهََوَعُدوَُّكمَْ .دا برسهاین قوّتبه ؟ ودبش هکه چ ُبوَنَبِِهََعْدوَّ دشمن منِ خدا و که  2 تُ ْرَِ

و دشمن من و شما باید مشترک  م دشمن خداه باز .بترسد هاآن دشمن شما، از

، این دشمن تو 2مثل داعش دوقت از تو، عراق بترس ک، یدحواست جمع باش دباش

 دشمن خدا نیست.هست امّا 

َاْلُكفَّارَِ  ََعَلى؟ ََأِشدَّاُء َبَ ْيَنُهْم  هااین، هااین، نخندید با هااینفریاد بزنید سر  ،9ُرَْحاُء

 .دکنناستفاده میسوء

 رها را به خدا ایران مامد سخنرانی گفت آ 4سیدحسن نصراهلل که رسید جاییکار به  

؟ دنترسا میهمردم دنیا از صهیونیست. چرا دبودنشنیده چه چیزی یدببین ،نکرده

به قدرت اقتصادی رسیده، برای  کهاین؟ برای دترسنا چرا میهمردم دنیا نه، حکومت

 .درست بکنی، دست بگذار خودت را یوم باید بره ، تودی داراهناقدرت رس کهاین

                                                           
 ۱1انفال سوره  1 

 به گروه این. دارد خود تصرف در را سوریه شرق و عراق شمال از بزرگی هایبخش که است شورشی سازمان یک 2 

 یگرد و سوریه و عراق هایدولت با و شده تأسیس القاعده شبکه از جداشده سلفی مجاهدین از البغدادی ابوبکر رهبری

 .استشده جنگ وارد سوریه دولت مخالف شورشی هایگروه

 28فتح سوره  3 

 نظامی نیروهای دست به موسوی عباس سید شدن ترور از پس او. است لبنان اهللحزب کل دبیر و شیعه روحانی 4 

 .رسید لبنان اهللحزب دبیرکلی مقام به میالدی 1882 سال در اسرائیلی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
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المندب شده؟ همفکران تو بر باب هدست تو نبود، امروز چ 1المندببله دیروز باب 

ایران در مجموع نفت و  .ست، تو پیشرفت داشتی، نفت و گاز دست توهستند سوار

 ؟دکار کنهچ برای ما خدا باید ردیگ .انرژی در کل دنیاست یگاز، بزرگترین دارنده

 رد. اسالم است ید. بحث جمعیّتی مهمهافزایش بد را ناتو جهانیای دوستان منطقه 

ای نیس وندشمی یسنّ ر، یا اگوندشیعه شَ نار ایناگذب ،اهللبسمَ .کندرشد میاروپا 

 دود بریبیا ،د ایرانیباید بیا 2ن موقع آقای اوالندآبعد  .دقبول دارن را که مقاومت دباشن

ه ید کهاِذنی بد کای، یاشاره کی ودشخدا می اتو ر ویدپیش مراجع تقلید شما، بگ

 کهاینجوری کنم، نه دوباره این را حجابم هد؟ من قول میهندبه من رأی بد هااین

 .3از نتانیاهو دبترس

 تبلیغ اسالم؟ این خیلی مهمّ یای خارجی، براهکشور یچند تا برنامه داشتی برا 

 ،د به مشکل نخوریکه فشار آوردن وضع کن ابحث اقتصادی، اقتصادی ر در، است

مشکالت ، این دتنگنا قرارت دادندر خب دیدی وقتی  !مقاومتی ودشاسمش می

ن آی وکه تو بر دخواست بکن. خدا هرکاری میمرتفع کن، حاال برو مشخص شد

 کفهمیدی، به واسطه دشمن یبرطرف کنی، نمی را پیدا کنی، ایرادت ارمشکالت 

                                                           
آبراهی است بسیار استراتژیک  المندبباب یتنگه. اقیانوس هند به دریای سرخ تنگه آبی در قسمت جنوبی المندبباب 1 

و اقیانوس هند  خلیج عدن از« در دوران قدیم»ی و تجارتی و همچنین مسافرتی یهای کاالاستراتژیک که راه کشتی

 .دهدادامه می مدیترانه به سوی دریای کانال سوئز دهد وسپس از گذر ازبه درون دریای سرخ هدایت می

 .است فرانسه فعلی جمهور رییس و مدارسیاست اوالند، فرانسوا 2 

 حزب کنونی رهبر و تاکنون 2118 آوریل 1 از و 1888 ژوئیه ۱ تا 188۱ ژوئن 18 از اسرائیل کنونی وزیرنخست 3 

 .است آمده دنیا به آن در کشور، این تأسیس از پس که است اسرائیل تاریخ وزیرنخست تنها وی. است لیکود
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 ؟ ارزِشدخب برو درست کن. سوریه، چه وضعی دار .حاال فهمیدیکه کاری کرد 

 ن نخورد.اتک پولش

ن آدرست کن. برو  ار هااین، برو استایراد داشته ات ادیسیستم اقتصببین چقدر  

، ودشم زیاد میام آرا، اصالت سود آردگیرمی را که مردمت 1وتیلیتاریانیستییفرهنگ 

 ، مردم ایندباید در نطفه خفه کرد. اگر این فرهنگ قدرت بگیر را این .بکش را نآ

 نه .گوسفند سر خواهند بریدمملکت در مقابل آمریکا فرش قرمز خواهند انداخت، 

 ناد سرشهخوادرمقابل کسی که می .ویمگاسرائیل، به معنی دشمن می یآمریکا حتّ

 طور است.این پول، سود، ودبش زکه همه چیی . فرهنگدببر را

ای اربعین امام هلو با بلیط زائرو دبچاپ را د مردمهبخوا طرف، که است این خطرناک 

 باید در نطفه خفه کنیم. این را حسین

؟ با مفاسد ه چیزبا چ دهخوامی یبسیار جدّ یمبارزه -445تا  495 یدقیقه 

فاخر ، و تد، مردم آه بکشندد گاز بدهیمیلیاردی بیا کاقتصادی، تَبَرُج، با ماشین ی

 له کرد. ار هااینمالی، باید 

َفیَزینَِتهَِ :ویدگ. میویدشمی متوجه ر. اگیدنابخو را داستان قارون  ََعلىَقَ ْوِمِه با  2َخرََج

َياَةَالدُّنْيا ،مد بین مردمآزینتش  ْْ گوش کنید،  را دوباره این عبارت 2قا َََالَّذیَنَیُریُدوَنَا

                                                           
م و اترین متفکران این مکتب جرمی بنتای در فلسفه اخالق است که بر محوریت سودمندی استوار است. مهمنظریه 1 

 .باشندجان استوارت میل می

 28قصص سوره  2 
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َياةََ، ستهان سرخطااز هم ْْ َا َقاُرون .؟ دنیاه چیزچ 2یُریُدوَن َأُوِتَی َما َِمْثَل َلَْيَتَلَنا ای  2یا

َلُذوََحظٍََّعظيم، داشتیممی هااینم از ه کاش ما  .4،دکنعجب حالی می 2إِنَّهَُ

د هخوامی را بت سامری ید، حاال ببینیدگوش کن را ؟ اینویندگامروز مردم نمی 

 :ویدگمی هچ جااین .شد پرستوم یکتاپرست بتق به جایی رسید کهکار  ر، دیگویدبگ

م ه جااین زِیَنِةَاْلَقْومَِ :گفت جاآن 2َوَلِكنَّاَُْحِّْلنَاَأَْوزَارًاَِمْنَزِیَنِةَاْلَقْومَِقَاُلواََماََأْخَلْفنَاََمْوِعَدَكَِبَْلِكنَاَ

 وید.گمی

ن حُبی که از، ابود؟ زینت قوم، هم هنی ماده اولیه ساخت گوساله سامری چادمی 

 یطالها درفتن دمدنآوقتی از مصر می ار هانان نشست. همادلش در داستان قارون

َي .دطلب شده بودن دنیا .شد گوساله ها. همیندبلند کردن ارن مصریا ْْ  2اَةَالدُّنْيایُرِیُدوَنَا

 نی کاری کنی.اتونمی هااینبا  ردیگ

. این خطر دنست کاری کنا، حضرت موسی نتواست امام خمینی و رهبری که سَهل 

. یدببین هم مالی را وانَفسای جنسی این نآکنار  .دگیرمی اجامعه ر که است بزرگی

 . دباید، بحث صورت بگیر ییعنی جدّ

؟ دکننمنزل مسئولین ما کجاست؟ کجای شهر زندگی می کهاینمن سؤالی که دارم 

؟ ویدشیی سوار میهاکنید؟ چه ماشینکجا زندگی می ویمگن میابه چپ و راستت

د همین یوپاستور، بر یدوبر د، خب امن باشدمن باش، باید اَدی کردناهنابهچیزی را  کی

                                                           
  28-قصص  1 

 82طه سوره  2 
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 بله...  هست منیجای اَ کردارید، یب ار جاآن؟ پارک شده پادگان قلعه مرغی که االن

 1م خودم قائلم، همیشه ناراحتم چرا مطهریه ، منشودامنیّت مسئولین باید حفظ 

 جاآنید وم ناراحتم، بره شهید شد؟ چرا صیّاد شهید شد؟ من 2شهید شد؟ چرا مفتّح

 ن انقالب بها؟ بیا برو پاستور، خیابجاآندرست کنید، چرا باالشهر؟ چرا رفتید  ار

 .جاآنپایین، بیا برو 

شینی؟ نن باال میآمقاومت کن وقتی خودت  وییی به مردم بگهخوامی طورتو چه 

ی حرف هخوامی طورلیونی سواری، تو چهیچنانی، چند صد موقتی خودت ماشین آن

 بزنی؟

هایشان باالی ازدهم دارایییوزیر در کابینه  ۱ :این مملکت نوشته درفردانیوز سایت  

 کنم و، حسودی نمیارتباطی نداردنش به من ا. حالله؟ نوش جلیارد استیم 1 111

 .دهای گذشته دارای مناسب مختلفی در کشور بودناین افراد از سالدر ادامه، 

دولت بوده،  درش اهش شاغل بوده، هماههم ،دنبوده تجارت کنهم  بیکار ویدگمی 

زندگی فالن آقا، شود به این وزیر گفت می آیا است! نظام شغل داشته درش اههم

هزار  311، 211 ماهی،  دگیرن حقوق میاهزار توم 811، 211این  کارمند را ببین؛

، این کند ازدواج دناتومحل کار، این نمی ودتا بر ددهن کرایه رفت و آمد میاتوم

 .دکند کرد؟ چون درکت نمیکار بایه. چدنسته اصالً پول ذخیره کناتونمی

                                                           
 پردازانهینظر و از یئت موتلفه اسالمیه ر قرآن، عضویتفس و یکالم اسالم و یاسالم ةفلسف ، استادعهیش یروحان 1 

 .بود رانیا یاسالم ینظام جمهور

 .بود ایرانی روحانی شیعه، شهید مفتح معروف به محمد مفتح 2 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 اهییای باالهساخت، رفت باال فیلممی ار اهای پایینیهتا پایین بود فیلم 1کیاحاتمی 

سواره از پیاده خبر بینید. می را هاآنکنید که می شما برای کسانی کارساخت.  ار

 :گفتمی نشست، علیخاک می یرو ، علیهستی علی، تو شیعه دندار

 چنانی بخورم و عسل بهمانی.توانم آرد آنمی

ن موقع مثل نیروگاه اتمی االن آکرد، چاه رفت چاه حفر میمی طالبابیبنعلی 

. ددهمی آب است کنده طالبابیبنیی که علیهان منطقه هنوز چاهآ دربوده. 

اه ر درمد باال، آذاشت میگپا میرسید، می چاه که به آبنی چقدر قیمتش بود؟ ادمی

 طالبابیبنن به علیه چیزتاخورد، شما چن جو میان کرد. علیوقفش می

 ؟استرفته

 21مرداد  23ای رهبری هصحبت  

اشراف مگر چه بودند؟ چون بیست و سه چهار سال پیش.  -445تا  445 یدقیقه

نه،  ست؟ایم همین کافیریششان را تراشیده بودند، ما ریشمان را گذاشته هاآنفقط 

به وجود بیاید،  2در جامعه اسالمی هم ممکن است مُترِف واهللشویم. ماهم مُترِف می

ای جامعه کیم یهما بخوا .9َوِإَذاَأََرْدنَاَأَْنَنُ ْهِلَكَقَ ْریًَةَأََمْرنَاَُمْتَِفيَهاَفَ َفَسُقواَِفيَها شریفه از آیه

م نیایم فساد کنید، تا بتوویگش مییها4خراب کنیم با خاک یکسان کنیم به مترف ار

                                                           
دانشکده  نویسی ازفیلمنامه رشته یآموختهدانشاست. وی  ایران سینمای بازیگر و تدوینگر ،نویسفیلمنامه ،کارگردان 1 

 .است دانشگاه هنر سینما و تئاتر

 .را کسی گرداند راهبی که نعمت. مترف2 

 1۱اسرا سوره  3 
 نعمتی که کسی را بیراه گرداند. 4
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 اریخت بترسیم، اندازه نگه دارید، دولت مخارجش زیاد و سنگین است،خرابش بکنیم. 

ای عدّه. دیگر اعتراضی نباشد کسی مطلب آوردم تا کرفتم از ی 1321 تیر 22

یز گرایی چست، مادیاند. سازندگی چیزیگرایی اشتباه گرفتهسازندگی را با مادی

، دست. سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسندیگری

کرد، آن بزرگوار با دست خودش می بطالابیبنسازندگی همان کاری بود که علی

ه ست ککاری طلبیست. دنیاطلبی و مادیکرد، این سازندگیآباد می هانانخلست

به  اشتباه کرد، امروز یک عدّه کردند. این دوتا را نباید با همزیاد و یزید میبنعبیداهلل

اند، آیا این پرستی کردهان را غرقِ در پول و دنیا و مادینام سازندگی، خودش

 ست؟سازندگی

ست که در سر های ما خطرهاییدر ضعف، 1381بهمن  14های نماز جمعه خطبه 

. را بگیریم هاایناست و باید بعدها جلوی ست و در این مدت وجود داشتهه ماراه 

اوّلین ضعف ما گرایش به  اولین ضعف ما چیست؟اولین ضعف ما، دقت کنید، 

یبان بعضی که گر دگیرمی ار وتیلیتاریانیستی که جامعهین فرهنگ ا. همدنیاطلبی بود

 هم گرفت.ا ر از ما

، تگرایی شدیم، برای ما ثرودچار دنیا طلبی شدیم، دچار مادیبعضی از ما مسئولین  

وری جگری، یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینتجمل، آرایش، تشریفات، اشرافی

گری، میل به تجمل، میل به جمع شود به مردم. میل به اشرافیمی شدیم این سرریز

طور طبیعی در خیلی از  ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به

هست، وقتی ما خودمان را رها کردیم، ول کردیم، دچار شدیم، این سرریز  هاناانس

 شود.شود به مردم، در مردم هم این مسئله پیدا میمی
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َُموسیوقتی قارون که   َقَ ْوِم َِمن مد، مانور آم از بزرگان قوم بود، میه از قضا 1کاَن

 روناه نا، که چندباید منتظر گوساله سامری باشی ن، بعدشاخیاب درداد تجمالت می

 .کنار دیوار دننابچسب را

اْسَتْضَعُفوينَوََكاُدواَْیَ ْقتُُلوَنِنََ ، دای برادر کجا بودی این مرد، شمشیر کشیدن :گفت 2ِإنََّاْلَقْومََ

 یم بپرستیم.هخواگوساله می ویندگمی .دبکشن رام دخواستنمی

 ید جمعش کنید.وبر بسمَاهللکجاست،  تانداد ایراداتن انش شما به هاتحریم 

د. در ، با خاک یکسان شدندنداشتن چیز مردم ژاپن بعد جنگ جهانی دوم، هیچ 

ن اتا مملکت خودش دماه تمام، پابرهنه راه رفتن ۱. دکفش نداشتن شرایطی بودند که

ا بهتر کار ت م کنم،یار دمپایی آمریکایی پاگذحاال ب ویدنست بگاتو. نمیدکفش بساز

ی هاهمان دمپاییتکه تخته دوتا نخ،  کبود؟ ی ه جورچ یشاناهگفت نه، کفش ؟کنم

تصادی به یک ابرقدرت اق بشوند تبدیل دنناتا روزی که بتو طور شد ...اینال انگشتی، 

را  3سیسازی سوئن، پدر ساعتاشهو تولیدی، که کاسیو و سیکو و سیتیزن و اورینت

 .دورشکست بکن را ن جنرال موتورزاشتویوتا و امثالهم .وردبیا در

م داشته باشیم، حیثیّت هم داشته ا هر هاآنیم ویگجوشید، تازه ما می از درون مردم 

 هاآن ، یعنی بهستهاآنبر  ، این شرط آمریکادنید که ژاپن ارتش ندارادباشیم. می

                                                           
 2۱قصص سوره  1 

 151اعراف سوره  2 

 ورتص کشور این در مختلف هایکشور میان هایگوگفت اکثر که گرینظامی سیستم در طرفبی هایکشور از یکی 3 

 .گیردمی
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 را نامیه. نه، ما هم اسلحد، شمشیر نباید دم دستت باشدت پایین باشاهگفته اسلح

 ؟است ، شدنیقدرت اقتصادی را یم هم اینهخوامی

؟ چپ و نستیداید نتوهبد انجامخواستید  ارر م کاان. کداپای خودت یبله، بایستید رو 

ود؟ م یکی باید؟ کدهم بدجااننستید اد نتویمد وسط، یک مشت واحد شدآن اراستت

 برسیم. یم به این بازدارندگیوبر

 ؛ی فرهنگیهاحوزه درالخصوص تی، علینهادهای امنی یهوشیاری جدّ 

 نآ؟ ه، یعنی چدچک کنن افرهنگی آموزشی ر مسائل های اطالعاتی بایددستگاه

، ندوباید شناسایی بش هااینطرف. نآ دفرستنمی یی که دانشجوهاخیانت و هابحث

. ودباید دستگیر بش، این است این آدم، عامل دشمن .است آدم جاسوس کاین ی

 .دقانون بگذار هااین یقضائیه باید براقوه

سپاه داشت تأکید  ندقت کردید چند وقت پیش، در دیداری که رهبری با فرماندها 

 کرد بر اطالعات سپاه؟

بود. تأکید کرد به پا باشید.  درون آنخیلی نکته ظریفی  -455تا  445 یدقیقه

؟ اطالعات سپاه، هم کجا. هم وزارت اطالعات هم دندازنیراه ب دنهخواشبکه می هااین

جوری کار امنیتی کنیم که اصالً باید همه، یک هاایناطالعات نیرو انتظامی، 

 .است ، این خیلی خوبدپوشانی بدههم

 زاینقاط ضعف درون ،که در درون داریم را سازی بکنیم و نقاط ضعفینظام 

 .برطرف بکنیم ان راخودم
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 مصرف کردن، این درن ا، فرهنگ غلطمدجوشاز درون میکه ا هست هچیزسری یک 

ن باید ا؟ خودماست اسراف، دست دشمن درن ا؟ فرهنگ غلطماست م دست دشمنه

، ندهست گریزمدار کرد، این مردم قانونباید قانون را درست کنیم، این مردم را ناخودم

 .دمعروفن آن یی که بهجاانم از همه شروع کار

 ار اه، ایرانیشانبروید سراغ گاوبازیمدار کنی؟ باید ی قانونهخوامی ار 1اهنیاییاسپا 

باال،  ودراز دیوار می جااینبیاید سراغش. همین ایرانی  را کجا؟ رانندگی، این هم از

 ، باید دستاست قانون بله ،کندکامال درست رانندگی می، 2دوبی ودراروپا، می ودرمی

 جا.بگذارید از همین

که  ستا به صُلّابه بکشید. از قضا نه بحث حجاب دشکنی کنخواد قانونکسی که می 

 .است رانندگی کن، قانون این درست؟ ستنم قانون چیادید نمیویبگ

طرف خط ویژه به این کم، ییآن سپاه میابه سمت مید را وقتی این سه راه طالقانی 

این خط ویژه،  در دنورمی دکنناحمق فرض می را ایی که مردمه، بعد این ماشینددار

گره  جاآند، آینمی ، بعد از جلو اتوبوسهستیم ما زرنگ دفهمنه نمییعنی بقی

 هب ی با ماشین شخصیویباشی، بعد به مردم بگ جاآن، تو باید نیم ساعت دخورمی

 کی جاآن؟ است ش بهتریکجا گوید، میاست ، خودروی عمومی بهترنیایید ناخیاب

                                                           
 ایبری رهجزیشبه در کشور این. است اروپا اتحادیه اعضای از و مستقل کشوری اسپانیا پادشاهی رسمی نام با اسپانیا 1 

 .دارد قرار اروپا غربی جنوب در

 یاشیهح در و ایران کشور جنوب در شهر این. است عربی متحده امارات گانههفت هاینشینشیخ و شهرها از یکی 2 

 .استشده واقع عربستان جزیره شبه در و فارس خلیج
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، کن جریمهرا  هاآنر، وپول دربیا مملکت یبرا وذار گذاری؟ بگنی باتوپلیس نمی

جمع  د، پول ریخته، بلد نیستیهر کداممان برای بگذار ناهزار توم 211 را جریمه

 یم؟وین بگام ما باید بهته کنید؟ این

َ .پیروزی در مقابل جبهه کفر و نفاق شرط اصلیِ ؛امید به پیروزی   ِذيَالَََُّو
َاْلُمْشرُِكونََ ََكرَِه ََوَلْو َُكلِِّه یِن ََعَلىَالدِّ َلُِيْظِهرَُه َْْقِّ َا َبِاَّْلَُدىََوِدیِن ََرُسولَُه آخر کار با ماست،  1أَْرَسَل

ظهور، یعنی آخر کار مال ماست، باید  یما باید تسریعش کنیم. این وعده البته

. ما ودم برمرد از یادد بر اهداف اصلی انقالب، این نباید یتسریعش کنیم. تسریع و تأک

ی لّباید مثل سرود م .شودباید تأکید  .ودن براانقالب کردیم؟ یادم ه چیزچ یاصالً برا

 .دا بیفتجش در وجود

فرهنگ غنی و  .است خیلی مهم هاایندقّت کنید، خوب ، تبیین قدرت نرم ایران 

ای علمی فرهنگی اسالمی، دوره طالیی اسالمی که ن، احیای میراث گرانبهادارمریشه

 .دنوبر دکه مهر استاندارد بگیرن دمدنآمی ای غربیهاز کشور

 غزنطالیی تمدن اسالمی پاسخ  یبه پیشرفت رسید، دوره ودشبا دین نمی دنویگمی 

 بُلدش کنید. را ، ایناست این

                                                           
 8صف سوره  1 
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تاریخ زیاد سخنرانی ن چون پیرامون این مقطع از ای مملکتمهانایکی از سخنر 

 ویدزیاد بگ را این بخش دگفتن هاآن. 1لیست ترور موساد درکرد، اسمش رفت می

 .است خطرناک

 ید.یوید بگوهای ممتاز تعالیم اسالمی شیعی رو برت باورها، ویژگیعقالنی 

 ؟دکننکار میهن چافرهنگیت ناین کاردارا اهللبسم

 ی، اسالم مدل ایراناست گرفته، بهترین وقت تعریف اسالم ایرانی ااروپا ر 2االن داعش 

، تو که دکشنمی ا همر ا ماهداعشی یدید. ببینویید بگوبر اید، اسالم شیعی رویبگ ار

 ی.هدمی را خون

به شهادت رسید، دیدید  ، امام حسینددادن را خون 3(علیهااهللالم)سحضرت زینب 

زنید، داد ب را ی بلند ایرانهاناای کرد؟ یاد بگیرید. آرمچه استفاده دکار کرد؟ دیدیهچ

 مردم دنیا. ین، هم براامردم خودم یهم برا

خواهی، ت، عدالت جهانی، امنیت جهانی، صلح جهانی، کمالهای واقعی بشریگمشده 

 ید.ویبگ ار هااینتأمین سعادت واقعی بشریّت، 

                                                           
 اماتاقد از یلئاسرا علیه هایفعالیت سازیخنثی و اطالعات آوریجمع که. است اسرائیل خارجی اطالعاتی سازمان نام 1 

 .نمایدمی رعایت را کردن کار مخفیانه جنبه خود هایفعالیت در سازمان این. استمخفی سازمان این اقدامات

 به گروه این. دارد خود تصرف در را سوریه شرق و عراق شمال از بزرگی هایبخش که است شورشی سازمان یک 2 

 یگرد و سوریه و عراق هایدولت با و شده تأسیس القاعده شبکه از جداشده سلفی مجاهدین از البغدادی ابوبکر رهبری

 .استشده جنگ وارد سوریه دولت مخالف شورشی هایگروه

 که علیبنحسین حضرت خواهر و طالبابیبنعلی حضرت فرزند سومین (علیهااهللسالمکبری) زینب حضرت 3 

 .داشت ویژه نقشی خود برادر حقانیت از دفاع در اسارت، هنگام نیز آن از پس و بود حاضر کربال واقعه در ایشان
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، شیعه شده آقای یاسین علی، فکر کنم اسم دیکی از همین مستبصرین که دکترا دار 

 :فتگ .داریم ردیگبا هم ایدوستی ک، یاست هیعلی پلیسم یاسینه نافرانسویش

 عدبمده، خودکشی رفته باال، آن دراامروز پدرش هااینید، ویبگ ند به این اروپاییایبیای

ف یکِ رید چرا انقدویبگ هاآن د بهیچرا؟ بیای دننادنمی داین معضالت اجتماعی دارن

 ؟دکننمی

ید ایراداتی که مسیحیت ویبگ هابه اروپایی ؟ستم چیویگن میام من بهترا ه نآ 

وارد  را ن ایراداتآم ه ، مااست خودش برای آن ،دندار داشت، هیچ ربطی به خدا

 عمل کن.     را  عکسش ویدگاسالم می در؟ دنیم، کجا ایراد داریادمی

دم؟ ن نقد نکریتابرا اکرایست نیچه رمن کتاب دجال آنتی رمگ -455 تا 455 یدقیقه

دیدید هر ایرادی نیچه  چی گفتم؟ جاآنجلسه نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت، 

اشت، قبول ند آن رااسالم بود یعنی اسالم  درگرفت به مسیحیت، عکسش قشنگ می

 ایراد داشت. به آن مه اسالم

ت . مسیحیاستهمسیحیت دین بود دکننفکر می هاآن .است ید اینویبگ هاآن به 

 .مهم قبول نداری ما دم قبول نداشتنه نابود، خودشدین نبود، مسیحیت تحریف شده

 ن مسیحیت ایراد داریم.آم به ه ما

 اهای ضالّه رفرقه دارندت به گرایش مردم جهان به سمت معنویبا توجه  هااین 

 .دنهدگسترش می
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 تعریف کن. شیعه بهترین راه جلب و جذب دیگران به سوی اسالم را برو اسالم ناب 

 امام حسین ؟جااینید وشجمع می هچ ی. برارا مطرح کنید امام حسین. است

بولش ق هاکه این داعشیاست  ن کسیابود؟ یزید هم کهیزید  .یزید ایستاد یک یجلو

 .امیرالمؤمنین دنویگمی او به .ددارن

 جورما نگفته اسالم این گفت پیامبرمی امام حسین کهاین یچرا ایستاد؟ برا 

ست، ویم اگکه من می یاسالم ،کنی، اسالم پیامبرمعرفی می ری، تو اسالم دیگاست

 ؟شودمی آیا بهتر از این .دا نیستنهست؟ این تکفیریریچیز دیگ کپس اسالم ی

 ، بلدی کار کنی؟دمیلیون آدم جمع کردن 31، 21فراهم کرده ت یخدا مانور برا 

 ار والیت فقیه دانتظار داری دنادنمی را نی که امامتاجو ؛هاتقویت باورها و ارزش 

، دب دارنصبح تا ش .د، شبهه دارشوددرست تبیین  .ودشتبیین  او باید بر ؟دقبول کن

 در ساعت دست شما ۱که صبح تا شب، روزی  هااین .کنندمی بیان را این شبهات

ایی که هرسال به آخرین هسال پیش، کتاب 21ای هکتاب ه. نهستند هامدرسه

 .ودشمیشبهات جواب داده

ی چه کسن اخیاب در هااین؟ چه کسانی هستند وندشاروپا شیعه می دریی که هااین 

نی، این اباید برس را ، ایندباور رسیدنن آ؟ به بایستند دنناتومی هاآن؟ چرا دبیننمی را

 .است راهکار مقابله با نفوذ
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جا؟ ؟ کا هستندما کج نیم، هنرمنداویم برهخوامی ویدگی میسکاآلن این اربعین، هر 

، دننابخو نشاناین شور هموطنا یکه برا هستند ، کجادنونخواستیم بر هانه اربعین

ود بندهاجام جهانی کم م کی یبرا؟ هستند ، کجاد، طراحی کنند، بنویسنویندبگ

های یک جامعه، با مردم، با بدنه مردمی ؟ وقتی نخبههستند ، کجادپشتک وارو بزنن

 .شودمی طورنباشند، این مراهه

 .دشمن خود ابزار از استفاده مهم است، خیلی: دیگر نکته 

 نفر یک اگر گویدمی. 4ِبثلَََِفَمنَاعتَدیََعَليُکمَفَاعَتُدواَعليه دانستید؟می دارد، قرآن یآیه 

قواَوالتَ  :گویدمی آخرش البته .درآورید پدرش را بروید همان عین کرد، تعدّی به شما
 .زیر پا گذاشته شود الهی احکام که نباشد جوری که شرطی به البته. 1اهلل

 .برسید چیز همه یعنی به چه؟ یعنی 2َوأَِعدُّواَََّْلُمَمَّاَاْسَتطَْعُتمَمِّنَقُ وَّةٍَ امّا، 

اْقَاالَمنَحيثَینتشرَالباطل فرمودمی 3الدین شرف عالمه   شودمین منتشر حق الَینتشَر

 .شودمی منتشر باطل که طوریهمان از اال

 برو .اجتماعی یهاشبکه با ماهواره، با تلویزیون، با شده؟ منتشر جوریچه باطل  

 هم وت .بست خاردار سیم که مملکت را دور ،شودنمی ،هی بگو بد است کن، استفاده

                                                           
 184سوره بقره  1 

 ۱1انفال سوره  2 

 به نیکاظم شهر در 1281 سال دری عیش مجتهد و محدّث ب،یاد ،یاصول ه،یفقی عامل الدّینشرف نیعبدالحس دیّس 3 

 .آمد ایدن
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 شبکه یک .بساز تو خوبش را ینمونه کی کنار بگذار، را آن بسمَاهلل کن. استفاده برو

  کردی؟ درست. کن فیلتر را بقیه کنید، درست داخلی اجتماعی

 از استفاده با را وسیعی جبهه دشمن امروز ؛پیش سال 23 ،21 ،18/8/21 رهبری، 

 داده لتشکی تکنولوژی و علم از گرفتن بهره با نیز و کارآمد و خطرناک مؤثر ابزارهای

 ،1321. دهد قرار فرهنگی یجانبه همه یورش یک هدف را اسالمی جمهوری تا است

 و ابزار از استفاده و هوشیاری مستلزم ویرانگر، و خطرناک بسیار تهاجم این با مقابله

 .است جایگزین یهاشیوه یا دشمن خود مشابه هایروش

 نباید هاآنفارسی  شبکه تا1۱1باشد؟ داشته پاسخ نباید هااین ماهواره هایشبکه 

 باشد؟ داشته عِبری شبکه یک پاسخی، یک

 اتاق چون ورز،اندیشه هایمجمع شاید اندگذاشته اسم ، رهبریفکر هایاتاق ایجاد 

 دارد فکر دربسته جای یک در ،نفر کی مثالً که وردآمی وجودهب را حِس این فکر

 بوده، دنیا در فکر اتاق 5 551 ،2118 سال. کنند کار هاآن بیایند مردم نه، .کندمی

 فقط، بوده آمریکا برای هاآناز  5 111 تا 4 511 گویندمی که

 دبای ایران با من گویدمی نباشد؟ قدرت ابر دارید انتظار بعد -465 تا 455 یدقیقه

 .است عشق گفت، ناجمهورمچیزی که رئیس هر بپرسیم؟ چه کسی از کنم، برخورد

     . کنند کار هاشناس ایران. کنید فکر بروید گویدمی نه،
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 جرج خواندم؟می برای شما حرفایشان از قبلیم؟ سخنرانی یادتان هست اول جلسه 

 بود؟گفته چه 3سَتالف رابرت بود؟ گفته چه 2فیریدمن توماس بود؟گفته چه 1شولتس

 هیچ، ما که .کنداو چگونه کار می .دیگر همین است شورا، بود؟گفته چه 4کِین مک

 ام مملکت در نگاه. رودبیرون می کالً یمانهاپژوهشگاه .شودمی عوض دولت به دولت

 جایی کی خواهیمی فعالً پارکینگ، بفرست کی رای فعالً که این است پژوهشگاه به

 خواهدمی برود ندارد هم جایی باشد، نداشته کارت به کاری مثالً، که بگذاری او را

 نه؟ جالب است خیلی پژوهشگاه، بفرست او را به دارد جایگاه خودش برای طرف

 تو گویندمی کنندمی تکریمشان سریع شوند،می بازنشست جمهورهایش همرئیس

 .تو باشد برای پژوهشگاه این ما، دولت اسم به کردی بسیاری کسب تجربه

 جموعهم کل از بزرگتر مساحتش اندازه گفتم، بارها که، دارد آفریقا را پژوهشگاه کارتر 

 بسیار یجلسه ۱1 روزی. کردیم نگاه رفتیم ارث گوگل با خب آزادی است، ورزشگاه

                                                           
چون وزیر کار، وزیر هایی هماست. او در سمت مرد و بازرگان اهل آمریکااقتصاددان، دولتیک ، جرج پی. شولتس 1 

 .تاس کرده فعالیت آمریکاداری، وزیر امور خارجه و رئیس اداره مدیریت و بودجه خزانه

 سائلم و خاورمیانه خارجی، سیاست مباحث متخصص فریدمن. است آمریکایی نویسنده و نویسستون ژورنالیست، 2 

 تایمز نیویورک برای بار دو ایهفته اکنونهم وی. استشده پولیتزر جایزه برنده بار سه تاکنون و است محیطی زیست

 .زندمی قلم

 خاورمیانه در آمریکا سیاست و اسالمی و عربی سیاست کارشناس 3 

 متحده ایاالت 2118 جمهوریریاست انتخابات نامزد وی. است آریزونا ایالت کنونی سناتور و آمریکایی مدارسیاست 4 

 سناتور از زیادی اختالف با شد برگزار 2118 نوامبر چهارم روز که انتخابات آن در او. بود خواهجمهوری حزب از آمریکا

 .خورد شکست دموکرات حزب نامزد اوباما باراک
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 وجودهب جوررا چه 2بوکوحرام را1نیجریه چه کنند؟ که جلسه شود،می انجام در آن مهم

 کنیم؟ تجزیه را 3سودان طوریچه بیاوریم؟

خواهد می که باشید مراقب باید رودمی جمهوریرئیس هر ما مملکت در جااین بعد  

 التحصیلفارغ کنند؟می کارچه بعد برای مملکت چه مشکلی ایجاد کند؟

 یشپ رودمی دانشگاهیش التحصیلفارغ کند، فروشیدست رودنمی دانشگاهیشان

 صلا بدهم، یاد به تو تجربی هم بیا گرفتی؟ ادی تئوری گویدمی جمهور،رئیس همان

 همین در مثالً بینیدمی شما بعد اد بگیر،ی گریکوزه فوت بیا ست،جااین ماجرا

الزم  او دیگر سال 11 بگیرد، ادی تا چه؟ برای بود، خانومی هم دختر کی مذاکرات،

 .کند مذاکره برود باید جا کی است،

 خدمت بعد خدمت، برای دارند ما عزیزان اصراری چه بینید،می مثالً شما جااین بعد 

دارد، ن عیبی خوب است آن نه باشد، داشته نظارت شیندنب برود جایی یک کجا؟ در

 بیشتر است... اتتجربه برعکس

                                                           
 جمعیت. است الگوس آن شهر ترینبزرگ و آبوجا آن پایتخت .آفریقا غرب در است کشوری نیجریه فدرال جمهوری 1 

 .است آفریقا قاره کشور ترین پرجمعیت نیجریه. است انگلیسی آن رسمی زبان و نفر میلیون 121 کشور این

 را نیزم بودنی کروی حت و بودهی سلف که وسفیمحمد توسطی الدیم 2112 سال در که بوکوحرامی ستیترور گروه 

 ه،یجرین) بوکوحرامی ستیترور گروه با جنگ ریدرگ کشور پنج. شدی گذار هیپا هیجرین در است، برده سئوال ریز زین

 2 .باشدمی (نیبن و جر،ین کامرون، چاد،

 هزار 884 و میلیون 31 سودان. است خارطوم آن پایتخت و آفریقا خاوری شمال در است کشوری سودان جمهوری 3 

 .اندمسلمان کشور این مردم از درصد 82 از بیش. است سودان پوند آن پول واحد و دارد جمعیت نفر
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 PDFپی در پی  111 بوده، دالر میلیون 151 ،2111 سال در رَند بنیاد یبودجه 

 یدببین .بینیممی اینترنت در گذاردمی یی را کههاآن ما .ایران برای بیرون دهدمی

 دهز نوکش که یخ کوه مثل. چه چیزی هستند اینترنت در گذاردنمی یی را کههاآن

 .آب است زیر اصلی بدنه ا،ام بینیدمی این را شما بیرون،

 هم عوض فکرها اتاق بشود، عوض فقط دولت گویندمی ما، مملکت در جااین 

 ما رفکهم باید ا. یخداحافظ نداری بودجه نیستی، ما فکرهم گویندمی چون شوند،می

 .نه ای بشوی

 تانپیشرفت الگوی. کنیم معرفی باید اسالمی ایرانی پیشرفت الگوی کی 

 ما مردم دین و فرهنگ با هااین ژاپن؟ روسیه؟ چینی؟ آمریکایی است؟ چیست؟

 تیجهن در و ما علمی هایضعف بزرگترین از کیی .برسید به آن باید سازگار نیست،

 .ماست عملی

 شما هستند، دست ساعت ۱ روزی مردم، هایبچه این ،تربیت و تعلیم جامع طرح 

 نرود، مدرسه از دست در اتچهب نگرانی! امروز نگرانند، مادرها پدر کردید؟ کارچه

 خودت نویسد؟می برایت آمریکا را هم هاکتاب. استرسیده به کجا کار ببینید

 قعاًوا. کنیمی استخدام تو کرده است؟ استخدام برایت آمریکا را هامعلم .نویسیمی

 دشمن است؟ کار هم هااین. شاهکار است

 هک باال ببرید، را هامعلم حقوق بکنید، کاری. کنید نگاه ترجدّی پرورش آموزش به 

نیروها  تریننخبه نیروها، بهترین. بشوند که معلم کنند پیدا میل کنکور باالی نفرات
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 بگیرید، جدّی آموزش را بدهید، آموزش بدهید، قرار باید انسانی آموزش بخش در را

 .بدهید آموزش یمان راهانخبه

ه به او باشد ک کنارش باید سریع نفر کی دنیا، اول نفر برداروزنه شد هویک نفر کی 

 احبهمص خواهند،می امضاء از تو خیابان در زنند،می زنگ به تو فردا از کن نگاه بگوید،

 این ت،طرفی هس این سیاسی لحاظ به این شناسی؟می را رسانه این اصالً ،بکنی باید

 ائلاین مس چه کسی نه؟ ای شناسیمی کرد، بدبخت را فالنی که هست ایرسانه همان

  ...پژمان سریال همان شودمی. کسهیچ گوید؟می هااین به را

 خوب را مدیران کنی، درست آموزشی سِیر یک باید تو بعد -465 تا 465 یدقیقه

د ارش هایمدیر هااین بین از بعد بدهی، آموزش هااین به کنی، شناسایی نوجوانی از

 .اناست یک از باشد راحت خیالت بگذاری، بکنی پیدا وانمندت آدم ک. یبچینی را

 راحت است، کشور تا 5 از خیالشان اند،گذاشته ست،هاآن از کیی 1سلیمانی قاسم 

 ایعدّه ه. یکرد راحت کشور تا 5 از خیالشان را نفر کی ناتوانی از ماست. پس ببینید

 کشور هست، تا 5 جمهور رئیس او گفتممی بیاید، جمهوریریاست برای که گفتندمی

 این زا کی. یکنندمی افتخار مردم هم گویید؟می چه بشود؟ ایران جمهور رئیس دیبیا

بود نا را مردم ملّی غرور کنید، احیا دیگر بار یک مردم را ملّی غرور که گفتمی هابچه

 اهوارهم اقوام از یکی خانه رفتیم ما گفتمی هابچه این از کیی. فوتبالشان با کردند

                                                           
 لشکر فرمانده عراق و ایران ساله هشت جنگ طول در او است اسالمیانقالب پاسداران سپاه قدس نیروی فرمانده 1 

 در ایران رهبر ایخامنهعلیسیداهلل آیت .کرد دریافت سرلشکری درجه 1388 بهمن 4 در وی بود کرمان ثاراهلل 41

 .است برده نام زنده شهید عنوان به او از سلیمانی قاسم عملکرد از تقدیر
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 شناختم، جاآن را سلیمانی قاسم بار اولین من گفتمی ،پیش سال چند داشت،

 دارد آدم این آی گفتمی ماهواره، سلیمانی قاسم به دادمی فحش داشت گفتمی

 جوشید،می ملّی غرور دلم در من گفتمی هر چه گویدمی کندمی کار رااین  جااین

 .خوب است این آدم چقدر گفتم

 و خیابان در دریختن طوراین شده کشته خلبانشان که دارند دین هاروس مثالً اآلن

 زنندمی دینت را هم نیویورکی آنفوالنزای در گفتم. شان استملّی غرور مسائل؟ این

 .ملّیت را غرور هم

 1کوروش گویندمی افتادند، یک عده راه مملکت این در نادان آدم سری یک بعد  

 .کنندمی اشتباه هم هر دو بوده، شیطان گویندمی هم عده کی کن، سجده ستخدا

 کنممی مناظره خداست بگوید طرف عنیی .هاآن دوی هر سر کنم، مناظره حاضرم من

تاریخ.  از ،2تورات از قرآن، از بیاورم دلیل کنم مناظره من شیطان است بگوید .نیست

آن  3یوسف حضرت .ماندنمی از شما چیزی که تاریخ را سند قرار دهید اگر الزاماً

خور عرق زناکار را و زاده زنا 5داوود هم از حضرت آن و 4سلیمان حضرت ،طور

                                                           
 او عدالت یسایه در مردم و داد گسترش بسیار را ایران حکومت که هخامنشیان یدوره در ایران پادشاهان از یکی 1 

 .کردندمی زندگی تیحرا به

 یموس حضرت کتاب نام 2  

 .دبو اسرائیلبنی پیامبر اولین و الهیبزرگ پیامبران ازابراهیم فرزند اسحاق فرزند یعقوب فرزند یوسف حضرت3 

 .است داوود فرزند او. است قرآن و مقدس کتاب در اسرائیلبنی پادشاهان و پیامبران از 4 

 یشانا به خداوند کریم قرآن نگاه در. داد تشکیل را معصوم ولی حکومت اولین که کسی و سلیمان حضرت پدر نام 5 

 .است فرموده عنایت معجزه عنوان به را آن از استفاده و آهن فلز کردن نرم قدرت



آخرین تکاپوی کفر                                                                                                           99
   

 

 ذوالقرنین کاندیدای حداقل کوروش .کنی را هم باید قبول هااین را، محسنه زنای را

 .بودن است

 زمانهم دقیقاً آن هم بعد کشد؟می تباهی به ش راخود گذشته تاریخ عاقلی آدم کدام 

 هکاین از بعد عنیی نابود کنند، دارند تاریخت را دوست هاآمریکایی که،زمانی با

جالب  خیلی نداشتند کار کوروش با قبلش تا کردند، ترک را نیویورکی آنفوالنزای

 ندشم زمین در همیشه شان،نفهمی و نادانی سر از جماعتی هستند، یک هااین. است

 .درد است این ست،هانامسلم شبیه شانقیافه تو هم و من مثل بعد. کنندمی بازی

 .شودهمین می نباشد که بصیرت

 چه فرهنگ عرصه در دانیمنمی دقیقاً اآلن ما: فرهنگی هایفعالیت هدفمندی 

 چه مطبوعات آزادی حجابی،بی زنان، پوشش هنر، موسیقی، سینما، خبر است؟

 م؟کنی کارچه دارندمیروسری بر کنیم، کارچه اآلن باشیم؟ داشته باید سیاستی

دائم شاد ار و اسالمی تبلیغات سازمان. دانیمنمی باید کرد؟ کارچه ببندیم؟ بگیریم؟

 .همدیگر را زیر نظر دارند

 دست هاسایت فیلترینگ در ارشاد دیگر وزارت داده حکم اداری عدالت دیوان 

باشد! همه چیز درهم  فرهنگ اصل که باید جااین .خواهشاً ندهد نظر باشد،نداشته

 .برسیم باید به آن ،دشمن این هم. نیست فرهنگی واحد جبهه آن طرف شده.

 و شکّ هیچ این در .باشیم داشته باید که را هم خودمان اقتصادی مدل طراحی 

 .ندارد وجود ایشبهه
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 خطرات ونپیرام قبلی جلسه. است شبکه امنیّت کردن بومی کلیدی، خیلی نکته و 

 .عجیب صحبت شد

 ینا از دارند که اطالعاتی است فاجعه .دنیا هستیم کشورهای ترینناامن از یکی ما 

 .باید بشود، بومی باید .برندمی مملکت

 تلویزیونی، رادیویی هایشبکه ها،ماهواره رادارها، ها،فرودگاه در کارها از خیلی امروز 

 امانج شبکه این با هااین همه هابانک عابر ها،بایگانی آرشیوها، تلفنی، ارتباطات

 افزارمنر اصالً شما نبوده الزم که داشته ویروسی ما، اپراتورهای از یکی از بعد .شودمی

 رصد را هااین خوب طرف، آن دادهمی لوکیشن نصب کنید، روی گوشی را خاصی

 .کندمی

 .همین است عامل، غیر پدافند بر روی کردند تأکید هم رهبری شد، تأکید انقدر 

 وارد دشمن واسطه به که را هاییآسیب این: که این است بنده بحث آخرین و 

 تأسیس اوجیان/NGO بیایید. ندارد حرفی دیگر کهاین ،کنیم طرف بر را شودمی

 .کنید را مردمی فرهنگی کار بکنید

 تهس کارها سری یک فرهنگی، بیایید. بردمی پیش خود را کار ستمردمی هاهیأت 

 کندمی ایجاب مصلحت درست است، بزنند، توانندنمی هاحکومت دانممی من هم

 زنند،ب حرف را این مردم بگذارید. بگویند توانندمی که مردم نگویند، چیزی هاحکومت

 بیندازید، راه ها راسمن
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 اهداف راستای در .درد بخوردهب که هاییNGO نکته بعدی -آخر تا 465 یدقیقه

ها فرقه .باشیمهایی NGO نگران باید عنیی است،برعکس شده اآلن دقیقاً .ما باشد

 .آیدبیرون می هاNGO همین درون از عموماً

 مه بشو درست هست، که همین است داستانمان نشویم مصلح روز دانش به تا ما و 

 .نیست

م اجان را توانیممی که کاری تمام باید ما که اینکته این و نکنید فراموش را خدا 

 . خدا با اشبقیّه بدهیم،

  بود، خواهم همه شما الزیارهنائب شاءاهللان

 .بفرمائید عنایت صلواتی

 

 

 فَرَجَهُم عجِّل و مُحَمَّد آلِ و مُحَمَّدٍ عَلی صلِّ الَّلهُمَّ
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 « فرجدعای » 

اْلِغطَاءََُاْنکَشفَََوَََِإَّلَِیََعظَُمَاْلَبالءََُوَبَرَِحَاْْلََفاءَُ  

  خدایا بزرگ شد بال و گرفتارى و آشکار شد راز پنهانى

 

َوََضاَقِتَ اْلَْرُضََوَُمِنَعِتَالسََّماءََُوَانْ َقَطَعَالرََّجاءَُ  

  و پرده از روى کار برافتاد و زمین )بر ما( تنگ شد و آسمان خوددارى کرد

 

 َوَأَْنَتَاْلُمْستَ َعاُنََوَإِلَيکَاْلُمْشَتکیََوََعلَيکَاْلُمَعوَّ ََُِفیَالشِّدَِّةََوَالرََّخاءَِ

را ، و بر تو اعتماد کنیم در و تو یاری دهنده ای ،و بدرگاه تو آوریم پروردگارا شِکوه 

  سختى و آسانى

 

َذِلکَِبََاَللَّ  ُهمَََّصلََِّعَلیَُُمَمٍَّدََوَآ ََُُِمَمٍَّدَأُوِلیَاْلَْمِرَالَِّذیَنَفَ َرْضَتََعَلينَاَطَاَعتَ ُهْمََوََعرَّفْ تَ َنا
ُِلَتَ ُهمَْ ََمْن  

 آن بزرگانى که واجب کردى بر ماخدایا درود فرست بر محمد و آل او 

  وسیله منزلت و مقامشان را به ما شناساندىبرداریشان را و بدینرمانف

 

ََُوَأَقْ َربَُ َکَلْمِحَاْلَبَصِرَأَْوَ َفَ َفرِّْجََعنَّاََِبَقِِّهْمَفَ َرجاََعاِجالَقَرِیبا  

  به حق ایشان به ما گشایشى ده فورى و نزدیک مانند چشم بر هم زدن یا نزدیکتر

 

ََعِلیَیاَُُمَمَّدَُیاَُُمَمَُّدَیاََعِلیَیاَ  

  اى على اى محمد ،ای محمد اى على
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َکاِفياِنََوَاْنُصرَاِنیَفَِإنَّکَماَنَاِصرَانَِ  اِکِفياِنیَفَِإنَّکَما
  یاریم دهید که شمائید یاور من و کفایتم کنید که شمائید کفایت کننده من

 

 یاََمْوالنَاَیاََصاِحَبَالََُّمانَِ
  الزماناى صاحب اى موالى من

 

 اَْلَغْوَثَاْلَغْوَثَاْلَغْوثََ
  به فریادم برس ،به فریادم برس ،به فریادم برس

 

 أَْدرِکِنیَأَْدرِکِنیَأَْدرِکِنی
  ، مرادریابمرادریاب، مرا دریاب

 

  السَّاَعَةَالسَّاَعَةَالسَّاَعةََ

  همین ساعت، همین ساعت ، همین ساعت

 

َاْلَعَجَلَاْلَعَجَلَاْلَعَجلََ
  االن، االن، االن

 

رِینََ َِ  یاَأَْرَحَمَالرَّاِْحِنَيََِبَقَُُِّمَمٍَّدََوَآلِِهَالطَّا

   اشمهربانان به حق محمد و آل پاکیزهترین اى خدا اى مهربان
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 «خالصه سخنرانی آخرین تکاپوی کفر»

خوب برائت از چه؟  ،تبرّا و تولّا از فروع دین ماست طور که مستحضر هستیدهمان

 رسمیتیعنی ابتدا یک اصل باید برای ما تعریف شود و آن چیزی که ما به 

 آید، نهیِبیت برمیچه از قرآن و سیره اهلثقلین است. قرآن و عترت. آن شناسیم،می

 بسیار جدّی از پذیرفتن والیت کفّار است. به هیچ وجه حق ندارید سمت کفّار بروید،

یک مسلمان دنبال حرف خدا اگر شما به عنوان  ان دست بکشید،زیرا باید از دینت

 ، این حرف خداست:گردیمی

 را ندارید. هاآنکردن با حقّ دوستی _

 پنهانی دوستی نکنید.    حق ندارید با دشمن من و دشمن خودتان، _

 .کنند نباید دوست بگیریدمی کسانی که دینتان را مسخره _

از سنخ  بعضی از مدعیان ایمان، کهاین کسانی که در دلشان مرض است. نشانه _

م گویند ما بیشتابند و میمی هاآندالن به سوی همان کافرانند این است که بیمار

ده شما آزمو سرت بیاید،هاین بالها ب آن داریم که بال بر سر ما بیاید و اگر مؤمنی و

، در رسد باید جان بدهی، یعنی جهادجا مییعنی یک با مال و جان، خواهید شد،

 باید پول بدهی.  خوریم،جایی به تنگنای مالی و اقتصادی می



آخرین تکاپوی کفر                                                                                                           105
   

 

، ندکمی فعل مضارع هم استفاده کرد.را خیلی اذیّت خواهند مسیحیت شماویهودیت_ 

 ا همتقو در کنار صبر، ،باید صبور باشید و استقامت کنیدامّا  یعنی استمرار دارد.

 شوند. می سبب رشد شما کنند،ها با اذیّتی که میاین .داشته باشید

 اعتماد کنید. هاآنحق ندارید به  _

دوست دارند شما در رنج و زحمت  هاآن را محرم اسرار بگیرید، هاآنحق ندارید  _

 دوست دارند شما را به سطوح بیاورند. باشید همیشه،

ی هانااگر ایشان بر شما دست یابند هیچ عهد و پیمانی را رعایت نخواهند کرد. به زب _

ند و ایشان شترشان فاسقهایشان اِبا دارد و بیولی دل را خوشنود ساخته خود شما

 هم ایشان تجاوزگرانند. آری،

 توانستند شما را بعدمی کنند ای کاشدارند و آرزو میدوست می هاآنبسیاری از  _

 پرورانند.می به کفر برگردانند این آرزو را از درِ حسد در دل از آن که ایمان آوردید،

ست. یعنی به شما نرمش نشان دهند هاسست کردن ایمان شما یکی دیگر از برنامه _

نرمش نشان دهید. نرمشی توأم با انحراف از مسیر حق. خدا فرمود  هاآنو شما هم به 

  نرمش نشان بدهید. هاآناصالً نباید به 

 کفّار آرزو فرماید:می هستند. خداوند به دنبال کاهش بازدارندگی نظامی شُما هاآن_ 

باره بر شما های خود غافل شوید و یکها و متاعای از سالحلحظه دارند که شما،

 آورد.هجوم خواهند



 11۱                                                                                                عهدهشتمین روایتوچهل  

 

این ماجرا سیاسی است.  سعد است.ماجرای مذاکره امام حسین با، عمر بحث دیگر،

امام حسینی که  است.ر تاریخ آمده که با هم دست دادند، این اصالً نیامدهد کهاین

طور باشند. رود و امام هستند و بایدم همینانتظار سیره علوی و نبوی از ایشان می

چسباند بیخ می ، یک جایی هست مَروان رااست حجّت ما برای ایشان یهاصالً سیر

زنازاده مرا که فرزند تو  مادر به خطا، فرزند مادر به خطا،گوید به او می دیوار و

رود حجّت جنگ، حضرت می ؟. عمرسعد، آمده برایخوانیام، به بیعت فرامیفاطمه

و چون حسین، فرود شدن ،  وای بر تواز قضا اولین جمله ایشان این است:  ،تمام کند

اهلل به نینوا دید و یاری دادن ایشان را برای جنگیدن با لعنه  سعدلشگرها را با عمربن

قات تو مال خواهم تو را دیدار کنم و باسعد فرستاد که میخود دید، کس به نزد عمربن

را دیدار کردند و در پنهانی، زمانی دراز، گفتگو کردند. سپس  کنم. پس شبانه یکدیگر

مانا و امّا بعد، ه. زیاد نوشتبنعبیداهللسعد به جای خویش بازگشت و نامه به عمربن

خداوند آتش را خاموش ساخت و پریشانی را برطرف نمود. کار این امّت را اصالح کرد 

عمرسعد در  .بازگردد جاناجا که آمده به همو حسین با من پیمان بست که از همان

یا به  جاناکه آمده به هم جاناحسین با من پیمان بست که از هماش نوشت: نامه

یکی از سرحَدات رود و مانند یک تن از مسلمانان باشد و کاری به کار کسی نداشته 

 مانند ایشانهباشد. در هرچه به سود مسلمانان است شریک آنان و در زیان آنان نیز 

. دست دادن در و دست در دست او بگذارد، عین عبارت، باشد یا به نزد یزید برود

ورا عمرسعد چند بار تکرار در روز عاش یعنی بیعت کردن. هاآنزبان عربی و فرهنگ 

َِمن اَالذلَّة، بیعت کن کار تمام است، پاسخ حضرت چیست؟ کندمی ِِ ْيها ََ 
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ها ها در صدد این هستند که کاری کنند ایرانیهاست غربیآنفوالنزای نیویورکی: سال

تا دیروز از هخامنشیان تعریف  ها کهاز ایرانی بودن و شیعه بودن خود بیزار شوند، این

ی هااز صبح تا شب شبکه کهاین ،هاآنکردند، حاال شروع کردند به فحش دادن به می

وهابی شروع کردن به تشیّع حمله کردند، این همه حمله بخشی از استراتژی 

این طراحی شده که تو بیزار شوی، از آن طرف هم غربزده شوی،  بوده، هاامریکایی

تو هویّت نداشته باشی، وقتی ایرانی نباشی، شیعه نباشی، هیچی نیستی،  کهاین

هم اش مبآینده ،و این جوان که هویّت نداشته باشدگردی، گُمی یک جا پیدا کنی می

باشد، نه امنیّت شغلی دارد، یک ازدواج پرریسک دارد، تمام این فشارها جامعه جوان 

ان ما فرار کند برود جایی که کند که جومی رساند و کاریما را به مرحله انفجار می

گوید نگاه کن، این جوان، می گوید بیا این طرف.کس او را نشناسد، به او میهیچ

، هم اقتصاد را برایشان درست کرده، هم او را آدم فرض کرده است. هاآنایدئولوژی 

 رود آن ور و این یعنی نفوذ. در مقابل نفوذ چه باید کرد؟دلش می

 اید ازدواج را تسهیل کرد.ب _

 ایمان مردم و مسئولین را تقویت کنید.   _

 این دوقطبی، فضای ارتباط گرفتن شدن جامعه بپرهیزید.مراقب باشید و از دوقطبی _

 کنه.  کفّار و مشرکین خارجی رو فراهم می

سال  32چشمگیر مردم در این های تبیین بردهای واضح مردم ایران و پیشرفت _

 .تحریم
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 برای مردم سرنوشت سازشی را که به معنی گذشتن از امر خدا باشد را روشن کنید.  _

 باید توانمند باشی.  هادر تمام عرصه _

 گیرد. بحث جمعیّتی مهم است. اسالم اروپا را دارد می _

 اقتصاد مقاومتی.  _

 ی بسیار جدّی با مفاسد اقتصادی وتَبَرُج. مبارزه _

. نقاط ضعفی ی فرهنگیهاالخصوص در حوزههای امنیّتی، علیشیاری جدّی نهادهو_

 های کرده و برطرف کنیم.نظام ،را که در درون داریم

 امید به پیروزی، شرط اصلی، پیروزی در مقابل جبهه کفر و نفاق است. _

 تسریع و تأکید بر اهداف اصلی انقالب. _

حیای میراث گرانبهای علمی ا ،فرهنگ غنی و ریشه دارمان تبیین قدرت نرم ایران، _

 فرهنگی اسالمی. 

 های ممتاز تعالیم اسالمی شیعی را بگوئید. عقالنیّت باورها، ویژگی _

 ی بلند ایرانو برید داد بزنید، هم برای مردم خودمان، هم برای مردم دنیا. هاناآرم_

 خواهی،کمالجهانی، امنیّت جهانی، صلح جهانی،های واقعی بشریّت، عدالت گمشده _

 ها را بگوئید. تأمین سعادت واقعی بشریّت، این
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با توجه به گرایش مردم جهان به سمت معنویّت اسالم ناب را تعریف کنید. شیعه  _

 بهترین راه جلب و جذب دیگران به سوی اسالم است.. 

 استفاده از ابزار خود دشمن.  _

 تر نگاه کنید. به آموزش و پرورش جدّی _

 های فرهنگی.لیتهدفمندی فعا _

یو جی/ ان OGNشود، بر طرف کنیم، بیایید هایی را که به واسطه دشمن میآسیب _

مام ت تأسیس بکنید و کار فرهنگی را مردمی کنید. باید به دانش روز مصلح شویم.

 اش  با خدا.، بقیّهتوانیم انجام دهیممی کاری که
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