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 1394اردیبهشت  2جلسه هفتم: 

  
  

ساله هابیل و قابیل جای   ساله     تأملم سیاری دارد چون م ست. بعد از   رویزندگی ما  آغازب زمین ا

که قبر آن طوالنی است. قبل از حضرت نوح  رسدمیهابیل که شهید راه هدایت شد، نوبت به شیث 

با حضرت آدم و شش نسل با حضرت نوح فاصله دارد زمان      نیز حضرت ادریس است که ده نسل    

ایشااان اتفام مهمی می افتد. فاصااله آدم تا نوح چیزی به نام تمدن و شااریعت و قانون نداریم  س 

تالش برای منظم کردن جامعه تا رساایدن به تمدن وفیفه انبیاساات. اولین کساای که شااریعت آورد 

ضرت نوح بود زیرا تا قبل از آن مردم نیا  ساده بود و     ح شتند. و جامعه خیلی  شرعت ندا زی به این 

 کان الناس امه واحده

ست که حضرت ادریس وارد      سی بوده کندمیاولین اتفاقی می افتد، نهضت علمی ای ا  . که اولین ک

شروع به درس دادن    ست که  ست و نهضت علم آموزی از این      کندمیا که مهمترین قسمت تمدن ا

 از مهارت ها مثل خیاطی از این دوره است.  . بسیاریشودمیزمان آغاز 

و وقتی که فرزندان آدم میمیرند، شیطان میگوید برای   شود میزمان حضرت نوح، بت  رستی جدی   

را باید  هااینکه  بردمیرا به این ساامت  هاآنفرزندان  کمکمیک مجساامه بسااازیم و  هااینتکریم 

 .میگویند ما به خاطر تقرب به خدا این هارا میپرستیم رستش کنند که در زمان  یامبرما بت  رستان 

در زمان حضااارت نوح  نت بت اصااالی بودن در همین کوفه که نام این  نت بت در قرآن هم آمده     

برای تشکیل حکومت و مبارزه با بت  رستی حضرت نوح است.      کندمیاست. اولین کسی که قیام   

. دعوتی که در آن با سختی  کنندمیسال دعوت   950ایشان محل زندگی شان در کوفه است. ایشان     

همراه بوده اسااات و کتک میخورده و اینقدر او را میزندند که بیهوش میشاااده. و تعداد انساااان ها 

 80محدود به همان منطقه بوده و نمیتوانسااته هجرت کند. که در این مدت فقت تعداد اندکی حدود 

 نفر به او ایمان آوردند. 

که غیر از این تعداد دیگر کسااای ایمان نخواهد آورد. لحا حضااارت نوح  کندمیتا اینکه خدا وحی 

تا نفرین کند و خدا مطابق نفرین او کافران را از بین ببرد. لحا حضاارت نوح نفرین  شااودمیمامور 

ند می ندک مومنین را نیز از دین          ک عداد ا ند، همین ت مان باقی ب کافران در زمین  ید اگر این  . او میگو

 . کندمیخارجشان 

، کندمی. که حضرت نوح شروع به کشتی ساختن      دهدمیخدا طرح طوفان را به حضرت نوح خبر  

را مسااخره  هاآنمردم شااروع به مسااخره کردن او کردند. شاااید به خاطر نشااناختن کشااتی بود که 
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ست. و از ان آ     کردندمی شانه آغاز عحاب ا سجد کوفه بوده که این تنور ن  ب. تنور  یرزنی در کنار م

شش    سمش کنعان بود، حضرت      کندمیشروع به جو سر نوح که ا که تا روی کوه ها آب باال آمد.  

نوح به او که در دوردست بوده، میگوید سریع با ما سوار کشتی شو زیرا حضرت نوح نمیدانسته که    

شان    ست. لحا این ن ست که      دهدمیاو کافر ا شان دهنده این ا سر نوح اولین منافق بوده و ن ن دیکه  

به وجود می آید که  سااار نوح میگوید که بر       کمکمو نفام دارد   کند میدارد در جامعه ارزش  یدا    

باالی کوه میروم. نوح میگوید که  ساار من از اهل من بود که برخی میگویند که نوح میدانساات که 

ست و    سرش کافر ا ست می  ست )انه   خوا س من لی ارتی بازی کند. که خدا میگوید که نه او کافر ا

سرش         سوال کرد که چرا   سرین ما میگویند که حضرت نوح فقت  صالح ...( مف اهلک انه عمل غیر 

شد   صورتی که مومن بوده از بین رفت و گرفتار عحاب  شتباه بود و خدا به او میگوید که   کهدر این ا

 او کافر است. 

ست. تا به کربال       شش ماه روی آب بوده ا شتی  سد میک سمت کعبه   که جریاناتی دارد ر و بعد به 

و جنازه ادم را خارج  شااودمیمیرود و کعبه تنها جایی بوده که زیر آب نرفته و حضاارت نوح  یاده 

و به سااامت کوفه بازمیگردد و همانجا آب         دهد میکه در تابوت بوده و حجش را انجام     کند می

شتی ای در کوه های آرارات    کندمیفروکش  ستد. )میگویند ک شده که لنگری  و همانجا می ای یافت 

، زیرا کشتی نوح لنگر و موتور نداشته و حضرت نوح میگوید رسدمیبزرگ دارد و این بعید به نظر 

و خدا میگوید یا نوح اهبت بسالم منا. بعد  روندمیمجریها و مرسیها( تا جایی که مردم  یاده  اهللبسم 

. مردمی که طوفان را شاااودمیغاز و نوع جدیدی از زندگی در زمین آ شاااودمیاز این هبوط کامل 

در زمین حکومت اسالمی تشکیل دهند. از این هشتاد نفر که زندگی را     هاایندیده اند و قرار است  

همراهان نوح بودند. که نوح در  هاآننفر از اهل بیت نوح بودند و ساااایر   72در زمین آغاز کردند،   

شکیل   ضعیفی از حکومت   دهدمیاین جا دولتی ت شکل  ست. حضرت نوح دولت را به همین    که  ا

را  هاآن. و کندمیحکومت در کوفه محدود نمیکند، حضرت نوح این هشتاد نفر را در جهان  خش   

.  س ما ندابودهو به چند جای جهان میفرستد. احتماال بین این دسته ها  یامبران    کندمیدسته دسته   

تمدن مصر که در روایات آمده است که اهرام را   باید برای تمدن های مختلف بنیان الهی بدانیم مثل 

 یامبران ساااخته اند نه فراماسااونرها. این انتشااار اولین لحظه ای اساات که امکان آن به وجود آمده  

ست. یک عده به ایران آمدند. احتماال   سال  یش و ...      هاییتمدنا شش هزار  که در ایران میبینیم در 

شند.  س ای   شتباه      از همین قوم حضرت نوح با شدیم ا ستیم و از کجا وارد  ن فرضیه که ما آریایی ه

 است و ریشه ما جز بین النهرین نیست. 

قدیمی ترین تمدنی که در آمریکای جنوبی به وجود آمده اسااات اگر از نظر زمانی فرن کنیم که          

ند که دکه به آفریقا فرستاده شده بودند هم به آمریکا نزدیک بودند و هم کشتی سازی بلد بو     ایعده
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کای جنوبی                ند. آمری به وجود آورد جا  مدن را در ان که همان ت ند  کای جنوبی رفت به امری عده  این 

رفته  هاانیایرممکن است از شرم آسیا رفته باشند یا شمال آفریقا رفته باشند. احتماال فرن اول که   

 اند درست باشد و ممکن است هر دو درست باشد. 

سومر و یکی آکد که همان ثمود و  آیندمید بعد از نوح قوم عاد و قوم ثمو . ما دو تمدن داریم یکی 

بت هایی را بر روی هر تپه ای درست  هااینرا به دست می آوریم.  هااینعاد است که از بین رفتن  

با به وجود آوردن این نشااانه ها در  کنندمیکه فکر  کنندمیاشااتباه  هااین. بر اساااس قرآن کردندمی

تلف میتوانند نظامی به وجود آورند که در جهان تاثیرگحار باشااند اما قران میگوید که مکان های مخ

 بگحارند. تأثیرو نمیتوانند در جهان به این وسیله  کنندمیکار عبث  هااین

ستان   صریح      اندبودهقوم ثمود در جنوب عرب شام( قرآن ت سر راه مکه به  و قوم عاد در وادی القری )

. بابل مربوط به زمان بعد از      تقریبا  خلف قوم نوح بودند و خلف بالواساااطه اند     ها اینکه   کند می

شهر      ست.  ست که از نظر لغوی به معنای باب اهلل ا سان را متدین کند و   تواندمیطوفان ا  واندتمیان

باب اهلل باشااد. ما در غرب بابل شااهرری به نام کربال داریم. که در همان زبان کربال یعنی قرب اهلل  

و  تندشناخ میعنی جوار خداوند. یعنی بابل دری است برای رسیدن به خداوند یعنی افراد کربال را   ی

. شود می تی رس بتو مرکز  کندمیسقوط   بعدا در آنجا قرار است چه اتفاقی بیافتد.  بابل   دانستند می

سل همین فرزندان نوح نمرود خارج   سال  یش نم شود میتا از ن رود حکومتی . و حدود چهار هزار 

شکیل    ست. حضرت ابراهیم در نزدیکی کوفه به دنیا      دهدمیشیطانی ت و حضرت ابراهیم نیز آمده ا

آمده اساات. و همه شاایاطین منتظر به دنیا  آمدن حضاارت ابراهیم هسااتند تا او را بکشااند و حمل  

 شاااکند میرا  ها بت و برای همین وقتی  کند میابراهیم مخفی اسااات و مادر او را در غار بزرگ    

اساات. حضاارت  آمدهو تازه به شااهر  شااناختندنمیمیگویند فتی یقال له ابراهیم یعنی خوب او را 

صااحبت کنند و از خودشااان دفاع  توانندنمی هابتکه  فهماندمیو  کندمیابراهیم ماجرا را آشااکار 

ی ز براکنند یعنی یک عملیات روانی و یک روشااان کردن افکار عمومی که در اینجا طرق مقابل نی

افکار عمومی را به نفع خودشاااان بازگردانند ساااه روز نمرود هزینه کرد و همه را جمع کرد و به         

یاور که همه          توانیمیابراهیم گفت اگر   و معجزه را تماشاااا کردند و     آمدند  خدایت را به یاری ب

گر دعوت کرد در همین کوفه که در این مدت فقت حضاارت لوط و چند نفر دی هفتادسااالابراهیم 

در زمین، حضرت ابراهیم به مهاجرت   ایجادشده مختلفی  های ایگاهایمان آوردند که در اینجا چون 

سترش  رداخت تا دین خدا را  سطین     گ صر رفت و لوط در اردن ماند و خود به فل دهد و ابتدا به م

 رفت.
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 هاآن که با جنگ دشاامنانی گفتندمیاساات که  اساارالیلبنیبه خاطر توطئه  احتماال این قدهای بلند 

ی معرف قدبلند  قدیم را   های انساااانبوده و برای همین  ها آننرفتند به خاطر قد بلند و هیکل بزرگ       

 . اندکرده

  
 .کنندمیچیست مسخره  دانندنمیمیگوییم علوم انسانی اسالمی و همه چون 

  
 اورشلیم یعنی شهر صلح شهر سالم

 اورمیه یا شهر آب

  
  

 1394بهشت اردی 9جلسه هشتم: 

  
 الرحمن الرحیم اهللبسم

  
بود و هفت چاه. در عبری س را  چشمههفتحضرت ابراهیم به بئر السبع مهاجرت کرد که در آنجا 

 آن بئر شیع است. اندکردهفکر  اشتباهبهکه برخی  کنندمیش تلفظ 

 بوده که محل عبادت حضرت موسی بوده و آن را قبة الرمان میگویند. ایتپه

نفر را هدایت کند و بعد به  3ساااالگی در عرام بود و نتوانسااات بیش از  70ابراهیم تا  حضااارت

 فلسطین مهاجرت کرد.

شده       گیریشکل محل اولیه  اگرچهعرام  سطین نیز آباد  سان بود اما بعد از تدبیر نوح، فل زندگی ان

ست و        سه قاره ا ست که بین  سرزمین این ا هان یا چهارراه لوالی ج معروققولبهبود. ویژگی این 

 جهان است.

ست.         سطین ا ستانی جهان، در فل ضوع تجارت با و  دکردنمیدر این منطقه زندگی  هافنیقیتمام مو

 اولین تاجران بودند. حال که کار در عرام فل کرده است، باید به سرزمینی رفت که فضا بازتر باشد.

ل خالقی تاجرمئابانه داشته باشند مث  همین نقطه استراتژیک بودن فلسطین باعث شده که مردم آنجا ا   

ستند و   وریاین باریککه  هالبنانی سرزمین لبنان همچین   باریکه نوع  مثال دارد  ایویژگیآنوری. 

شان  شود میکه از لبنان خارج  هاییکتاب سیار       هاآنکه  دهدمی، ن ضارب آراء ب ستند و ت چگونه ه

که یکی خیلی برهنه و یکی خیلی  دهدمیین را نشان زیاد است. یا نوع لباس  وشیدن مردم و زنان ا

ست و قبل    روندمیبا حجاب دارند کنار هم راه  سطین قبله اول ما محل معراج  همآن. ما میگوییم فل

ست.  ا الجیشی سوم که منطقه مهم  گوییمنمی. و کنیممی گحاریسرمایه  یامبر ماست. و روی این دو  
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 . و حضرت موسی و عیسیاندبودهمستقر نیز  آنجاو در  هاستآنقبله همیشگی  ماستاگر قبله اول 

 نیز آنجا بوده است. تازه قبله ما بوده است  یامبر نیز از این قبله رضایت کامل نداشته.

معراج  یامبر نیز احتمال دارد که مسااجد کوفه باشااد که در قرآن نیز آمده که ساالحان الحی اسااری  

سجد الحرام ال  صفی          بعبده لیال من الم صی و سجد االق صی الحی بارکنا حوله. که م سجد االق ی الم

ست. و احتمال زیاد هم هست و بارکنا حوله احتمال زیا د منظور       ست که به معنای مسجد دورتر ا ا

 نجف است. در روایات هم آمده که امام علی ع گفته که مسجد کوفه همان مسجداالقصی است.

که این دو فرزند در این  آورندمیدو فرزند   یریکه در  شودمیحضرت ابراهیم در این محل ساکن 

جهان گسترش  یدا   کلبه کمکمگسترش دهند که   چهارراهو دین را در این  روندمیسرزمین بزرگ  

 کند. 

سرالیل بنیاما به ماجرای  شود میهم  طورهمینکه  ش      کمکمو  ا صلیب ک سیح و به  ا دن ییفهور م

 نکشیدن او.

ست. خداوند فرمان      جزیرهشبه ر تمدنی به توجه کمتری از نظ شده ا ستان  ن که کی از ای دهدمیعرب

 اینجاو االرن اسااات و موقع طوفان نوح،  حفرزندان را در این سااارزمین قرار بده. که این محل د    

ک بوده، یکی از هفت صاافحه زمین، صاافحه عربی اساات که در زیر مکه اساات و آنقدر محکم اخ

هم زلزله نیامده اساات. خطوط زلزله در  تاکنونو  آیدنمین محل زلزله در ای عنوانهیچبهاساات و 

شان   نگاریزلزلهمراکز  سبز    هایمکان. دهدمینیز این را ن ست که زلزله زیاد   هاییمکانسر  آیدمیا

سبز            سر ستان که  ست. اما منطقه عرب شد ا شد، دالم در حال ر س یعنی جایی که تکان در آن با  تنی

 . آیدنمیزلزله نیز 

ضرت  ستان ارد. در حبگ اینجاشد زن و بچه خود را در   مأمورابراهیم  ح سرالیل بنی هایدا  میگویند ا

که ساره حسادت کرد و بعد ساره گفت این را بردار ببر بیرون که حضرت ابراهیم او را در سرزمین      

رت حضااامنیتی بوده و کساای نفهمید  کامال دوری مثل عربسااتان و وساات بیابان بگحارد. موضااوع 

. این نشااان از گیردمیبزرگ کردن اسااماعیل را هاجر به عهده  مأموریتابراهیم کجا رفت. کل این 

 دارد. اندکردهکه مردها قفل  درجایی هازننقش 

ضرت ابراهیم   ست میح سرزمینی بدون زرع   گویدمی، او کندمیچه  دان که خدایا من این دو را در 

شتم تا اقامه نماز کنند. یعنی ح  شکیل دهند یعنی    گحا شکیل دهند و حکومتی آخرالزمانی ت کومت ت

شکل   درواقع. شده دادهحکومتی که وعده  ستند و این   گیردمییک قوم دارد  که حامل یک نطفه ه

 .دادمینطفه کسی بود که باید جهان را نجات 

 اسحام  و کندمیو حضرت ابراهیم فوت   رسد می اسحام به  مأموریتماجرا در فلسطین ،   بعدازاین

ضرت   ماندمیباقی  سحام و ح ست که او دوازده     ا سرالیل ا فرزندی دارد به نام یعقوب که لقب او ا
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 سر داشته که قرار بوده این دوازده نفر ، دوازده قبیله متحدمسلمان تشکیل دهند و یک قوم تشکیل      

ز که ا شودیمشیطان وارد  نقشهدهند که خدا رست هستند و در یک سرزمین مهم هستند. در همین 

سادت وارد       ضوعاتی مثل ح سر یک مو سف  شود میهمان اختالق بین برادران و  . که ماجرای یو

 سرالیل ابنیاما با این داستان قوم   بینیممی. این از همان چیزهایی است که فاهرش را بد  آیدمی یش 

 مهاجرت کرد و به مصر رفت. این قوم قرار بود از فلسطین به مصر برود. 

شکل     در زم سی  معرفت ازلحاظ. گیردمیان یوسف بخشی از مُلک  توجه به معارق غیر  کمکم، شنا

. زمان حضرت نوح استدالل با محسوسات بود. در زمان حضرت ابراهیم گیردمی وزیتیویستی شکل 

شر و با عقل فکر کردن و       شدن ب شدند یعنی دوره عقالنی  ماجرای ملکوت که  کمکموارد محاجه 

سف خواب را تعبیر کرد     مثال . شود میاهیم اتفام افتاد ، دارد در جامعه فهم در زمان ابر ضرت یو ح

مان . زایمکردهکردند. ما از لحاظ معرفتی یک سقوطی   ریزیبرنامهو سه برنامه بر اساس این خواب   

ضوعات ماورایی و ملکوتی در           ست که این مو سلیمان که اوج این ماجرا سف و بعد  ضرت یو ح

سقوط     آیدمیسطح جامعه   شر  سلیمان، ب سلیمان   کندمی. بعد از  و ما از اوج آن چیزی که در دوره 

 .گیردمیکه در یونان شکل  رسیممیتا به فلسفه  ایمکردهبوده، سقوط 

که هنوز با محسوسات آشنا است، باید با محسوسات     ایجامعه. این آییممیباال  کمکمحال ما داریم 

ولی بگویی موشااک داریم  فهمندنمیو ...  فالنوییم که تمدن اسااالمی و هر چه بگ مثال باال رفت 

 .فهمندمی

ستقیم جلو       شیطان م سف،  . نکته بعدی شود میو از طریق زلیخا وارد عمل  آیدنمیدر ماجرای یو

سی، باعث این     لحظهیکاینکه  شهوات جن ساله   که راه  شود میکُفّ نفس در برابر   بهش یکرا  صد

ضرت یو   ملک که رفتی یعنی همانکه به نزد ربّ یا  گویدمیسف وقتی به آن دو زندانی  برویم. ح

 رب فقت به معنای خدا نیست.

ست، تمام     سف را خورده ا ضار کرد و از   هاگرگوقتی به یعقوب گفتند گرگ یو  سؤال  هاآنرا اح

کند و  داشااات که فرزندانش را متحد      مأموریت  گریه کرد؟ یعقوب   قدر اینکرد.  س چرا یعقوب 

ه ک کردمی. و حضاارت یعقوب نیز احساااس کردندنمیرا حفظ کند و فرزندان نیز توبه  هاآناتحاد 

 به سرانجام نرسیده. مأموریت

تا انقالب مصر را   کردمیتمدن اسالمی معرفی کردند. و دشمن تالش    دار رچم عنوانبهمصر را آقا  

صر در جهان   سالم نابود کند. این ماجرای م سیار م  ا صر و فاطمیون و      ب شگاه االزهر م ست. دان هم ا

اولین حکومت قدرتمند شیعی در مصر به وجود آمد. آخرالزمان منبر تبلیغی امام در مصر است. این     

ست زیرا    سرزمین را در اختیار    هااینویژگی مصر ا ستد و خداوند بهترین  شته  هااینآماده نی  اندگحا
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شوند و    و فرزندان یعقوب اگر به مصر رفتند قرار  ه عرام ب ازآن سبه فلسطین و   بازگردندشد آدم 

 بازگردند. 

رلیس این قوم بود تا اینکه  عنوانبهاشت و  حضرت یعقوب وجود د و  مانندمیمدتی در مصر   هااین

 ها اینکه   گیردمیو قول  کند میرا جمع  ها اینحضااارت یعقوب فوت کرد و حضااارت یعقوب 

و قوم هم دارد  رساادمیو ریاساات قوم به یوسااف  میردمینکنند و مساالمان بمیرند و دیگر اشااتباه 

 یدشو میکه بعد از من شما گرفتار فرعون   دهدمیو تا زمانی که بمیرد و هشدار   شود می  رجمعیت

 به نام موسی و شما را نجات خواهد داد.  شودمی یدا  ایمنجیو 

با ابلیس ارتباط داشاات. ابلیس  صااا شااخ. فرعون شااودمیبعد از یک مدتی از یوسااف، فرعون  یدا 

در آن زمان بسیار  یشرفته بود و تا روز و ساعت به  شناسیستاره. علم شودمیفرعون وارد  واسطهبه

را  آمدمیکه کی اساات و  ساارهایی که در اینجا به دنیا  دانسااتندمیدنیا آمدن حضاارت موساای را 

ند که حریف منجی     ها اینکند.  ارعاب در دل مردم ایجاد    خواساااتمی. فرعون کشاااتند می مدان

نکند، ساارا   جرلتترس ایجاد کنند که کساای  قدرآناین اساات که  کنندمیو کاری که  شااوندنمی

سی   بعدازاینکهمنجی برود. چرا  سی     شده بزرگمو ست را اجرا کرد؟ یعنی وقتی مو سیا ، دوباره این 

 .کشتمی سران را  بازهمشده بود،  سالهچهلیک جوان سی 

شکل        آون فرع سی  ضرت مو شبی که نطفه ح شنی راه  گیردمین  و همه را دعوت به  اندازدمی، ج

تا کساای از مردان کنار  هایشااانخانهبه  کندمیرا دعوت  اساارالیلبنی، و همه مردان کندمیجشاان 

شند. و هوا طوفانی      شان نبا سران شن   هاو زن شود میهم شان.     ریزندمیبه محل ج شوهران به دنبال 

و در کار فرعون نطفه   رودمیر موسااای نگهبان کار فرعون بود که مادر موسااای به نزد او      ولی  د 

 . گیردمیشکل 

سل             ست نرفتن ن شد برای از د صله دارد. و قرار  سنی فا سی از نظر  سال با مو حضرت هارون یک 

 بکشد و یک سال نکشد. فرعونیک سال 

سی در کار فرعون بزرگ    سی از    رودمیحضرت مو ست کودکی و حضرت مو فرعون بزرگ  زیرد

که آساایه  دادهمیبار داشااته یک کودتای آرام را شااکل  ر.او در دگیردمییاد  داریحکومتشااد و 

، تمام کردمیآل فرعون مساالمان شااده بوده و اگر این روند ادامه  یدا  مؤمنمساالمان شااده بوده و 

 بگیرد بدون خونریزی.  توانستمیدربار را 

داشت   کمکمبود و در دربار و بیرون خود را معرفی کرده بود و  شده مطرح جاهمهذکر منجی  کمکم

شده بود، با این قبطی دارد دعوا      شد میقیام آماده  سلمان  سانی که م ی . و وقتکندمی. یکی از این ک

ست آورده و کافر هم هست، او را      سی دید این فرد اطالعات را به د شد میمو ، فردا دوباره طرق ک

کن را بکشاااد که داد میزند که     خراب کار این فرد  خواهد میو موسااای  کند میدعوا  دیگربا یکی  
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که این موساای بود که دیروز فرد را  فهمندمیمانند دیروز مرا نیز بکشاای که همه  خواهدمیموساای 

 و زیر دست شعیب   رودمی. و به مدین کندمیو مسیر طوالنی را طی   کندمیکشته بود. موسی فرار   

 ک دوره زیر دست  یامبر باشد و چو ان باشد.میرود. و ی

 ذبح یعنی کنده شدن از تعلقات

  
ده اساات با تمام «و همه اطالعات در قرآن آ کندمیخداوند برخی از اطالعات را از شاایطان  نهان 

 جزلیات.

  

  

 1394اردیبهشت  16جلسه نهم: 
 الرحمن الرحیم اهللبسم

  
رب انی لما  گویدمیاجرای دختران حضرت شعیب. حاال موسی به مدین رسیده و بعد از م حضرت

انزلت من الخیر فقیر. حضرت موسی از چاه آب میکشیده یعنی زورش هنوز  ابرجا بوده و آب هم    

ضعیت خوبی       سیده یعنی و شهر هم ر ضی     یداکردهدیده و به  صیغه ما  تهکاررفبه. در این عبارت 

نازل کردی،)فقیر: کساای که سااتون فقراتش زیر   یعنی خدایا در طول زندگی من هرچه خیر بر من

تحمل کند آن کس را  تواندنمی را خدارا فقیر میگویند. کساای که بار لطف  شااودمییک باری خم 

شعیب جلو     ضرت  سال او را به بهانه       آیدمیفقیر میگویند.( بعد دختر ح سال یا ده  شت  و بعد ه

که   گوید میباالخره او ده ساااال را کامل کرد و بعد     تا او را آماده کند.     داردمیمهریه نزد خود نگه   

سی هنوز به دنبال آن      خواهدمی صر یعنی حضرت مو ست راه در    مأموریتبرگردم به م ست. که و ا

 . شودمیکه مخواهد به باالی کوه برود و آتش بیاورد که بعد  یامبر  بیندمیسینا کوهی 

لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد  درخواست حضرت موسی )رب اشرح لی صدری ... و جعل       

. درخواست چنین چیزی جزو اصول و لوازم نبوت هست که این     حیردمیبه ازری ...( که خدا هم 

 دهنده ادامه  عنوانبه که امام علی را    کند مینوع درخواسااات را  یامبر ما هم    آنخت امتداد  یدا کند.    

 .کندمیخت انتخاب 

بعد او را در دربار فرعون  شااناسااد نمیابتدا او را کساای  .گرددبازمیحال که حضاارت موساای  

 برای همین فرعون آیدمیمنتهی با یک ادعای بزرگتر. اما ماجرای افکار عمومی به وجود  شناسندمی

نتی این چه م گویدمیکه ما تو را بزرگ کردیم که موسی  گحارندمی. بلکه منت کشدنمیاو را سریع 

روزی  ساحرند و بعد  هااین گویدمیرا به بردگی گرفتی که فرعون  الیلاسر بنیاست که میگحاری و  

در انظار   ماجرا و مانند ماجرای ابراهیم حال آن      روند میکه همه جمع    کنند میرا برای رقابت تعیین   
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ایمان   جا همان . که خیلی در  شاااودمیکه ماجرا برای فرعون سااانگین تمام     افتد میعمومی اتفام  

 کندمیشما را مجازات  گویدمیفرعون  جاهمان. اینکه در گیردمیاین جریان قرار و  شت  آورندمی

هر کار که میتوانی میکنی و در آن دنیا نمیتوانی کاری      نهایتا   میگویند که در همین حیات دنیا      ها آنو 

ساحران، تیمی که در دربار به وجو     شتن  شده بودند.  بعد ک آمده  دکنی. یعنی از قبل این مردم آماده 

صبر   صبر کند که این  گیردمیهمه را بکشد که تصمیم    تواندنمیو فرعون اینجا  آیندمیبودند، جلو 

 .کشتمیکردن چهل سال طول 

ن کار بنشیند بلکه باید با او با قل لیّ  خودسر موسی این نبود که فرعون را کنار زند و   مأموریتاصل  

صل م    سرالیل بنیاموریت در هدایت قوم صحبت کند و بلکه او هم ایمان آورد و ا سپس   ا بود که 

سال فرمان هجرت   هاآن ، به شب یککه در  رسد میرا به همان چهارراه جهان بازگرداند. بعد چهل 

شت،    روندمیهزار نفر آماده هجرت  600نقل تورات حدود  شت یا خبر دا . حال یا فرعون خبر ندا

 .فرستدمی هاآنرا به سمت هزار نفر  600میلیون و  یکیکیک لشکری حدود 

شاورزی   هایزمین سکونت   هاآنک در کنار رود نیل بوده و در کنار رود نیل رفتند تا  هاآنو خانه و 

رفتند که فاصااله عجیبی  هااین شاابیکبه دریای ساارر رساایدند. فاصااله زیادی را که میگویند در 

ست که آیا   سا معجزها ست؟   آ ست بیش از  و ... مم  یرزن همهباآنبوده ا شد.   شب یککن ا بوده با

شااروع کردند به غر زدن البته در این چهل سااال هم غر زدن بوده اما در اینجا به  اساارالیلبنیحاال 

سیده دریا  شع بن نون     روندمیو تعقیب هم  اندر شتی برای غر زدن دارند. حاال یو و حاال آمادگی بی

ما ا کنندنمیأت رج هاآنبه آب بزنید که  گویدمیو موسی   شود نمیبا اسب به آب میزند ولی غرم  

شوند که گفتند دوازده راه باز         شود که مردم رد  شکافته  صای خود را به آب میزند تا دریا  سی ع مو

  کنند می کار چه بروند اما بهانه آوردند که این راه از آن راه خبر ندارد که           راهیک از  هرکدام کن که  

 یعنی وحدت قومی هم نداشتند.

ش  شدن دریا را   ل شکافته  دریا به  که دیگویماما فرعون  روندمیمتزلزل  بیندمیکریان فرعون که این 

که برخی از قوم موساای  روندمیو غرم  روندمیامر من شااکافته شااده که لشااکریان به داخل آب 

ن داین بوده که به فلساااطین بروند. که با دی       تی مأمور میگویند که ما باید بازگردیم به مصااار ولی        

گفتند که یک بت هم برای ما درساات کنید که ما هم بپرسااتیم ه موساای  هااینبرخی از  ی رسااتبت

سینا      هااین صحرای  سال به  شد  هاآنتا به دور از تعلقات دنیوی  بردمیرا  انزده   را در این بیابان ر

 هاآنو غحای را برطرق کرد  هاآنرا با زدن عصا به سنگ مشکل آب  هاآندهد و مشکل غحا و آب 

 . وآوردندیمبه دست   هاگلآرد حاصل از خشک شدن شبنم      لهیوس بهمنّ و سلوی بوده که نون را  

ستند یمکه  ییها رندهاز  ستند تیمرا بگیرند. این غحا را فقت بین الطلوعین  هاآن یراحتبه توان به  وان

 .شدیمواال غحا فاسد  گرفتمیدست آوردند و هر کس باید غحای خود را 
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کنند. و  دهیسازمان را  هااینکه  دمدمیو با یک شیپور مرس   کندمی دهیسازمان موسی این قوم را  

 از گروه دارای فرماندهان و ... بودند. هرکدام

شان آموخت          اهللحزباین گروه قرار بود در آن مقطع  شان به ای سی که  یامبر شنا شند. لحا چهره  با

روز موعود. البته این اطالعاتی که در نزد ایشان است،    سازی آمادهرای برای شناسایی  یامبر اسالم ب   

ست که دارای     ست بلکه تمام اطالعات در قرآن کریم ا سی  هایبطناطالعاتی دقیق و کاملی نی اری ب

 است.

سانی و    کندمیکمک  هاآندر اینجا چیزی که به  ست. یکی کتاب آ ، حبل من اهلل و حبل من الناس ا

 ت. از جانب خداس

که بروید  وشاااش گیاهی  گیرندمیفرمان  هااینخیلی جالب اسااات.  دهدمی هاآناطالعاتی که به 

منطقه را ببینید و ساااایر اطالعات تا بتوانیم برای مبارزه آماده شاااویم. در اردوگاه عملیات روانی          

نگ ما اینجا برو بج باخدایتبه موسااای میگویند که تو  هاآن... و هساااتند وغول  هااینکه  کنندمی

 منتظر هستیم. 

چهل سااال در بیابان ساارگردان  هااینو  کندمیرا رها  هاایناز این به بعد دیگر حضاارت موساای 

که حتی قبر او معلوم  شود می. و حضرت موسی نا یدا   شود میو نقطه آغاز سقوط این قوم   روندمی

ست.    ست در کجا سال دیگر   هاایننی سرکار بیایند که یک    اندسرگردان چهل  شان  مگر اینکه جوانان

ه ب  ها این. بعد از  خوردنمیهم دیگر به درد   بعدازآن نبودند و   حساااابیآدمنیز  ها آنکاری بکنند که    

تا  .شود میآغاز  ازاینجا اسرالیل بنیو حکومت  کنندمیو حکومت را در آنجا آغاز  روندمیفلسطین  

و به او میگویند که یک  ادشاااه بگحار که او به امر  شااودمی که او حاکم رساادمیبه زمان ساامولیل 

حضااارت داوود با از بین بردن جالوت، مطرح    کمکم بعدازآن . کنند میخداوند طالوت را انتخاب     

سلیمان        شود می سلیمان تا باالخره حضرت  . تا  ایان دوران حضرت داوود و سرکار آمدن حضرت 

 .شودمیهم ملک و هم  یامبر 

ینبغی که ال گرفتهشکل ایان دوران سوم اولوالعزم و  ایان دوران موسوی بود. ملکی در اینجا سلیمان 

 بودند.  شدهگرفتهلغیر بعده. ملکی که اجنه نیز در آن به کار 

 و  نجاه سال  یش اتفام افتاده بود معلوم نیست کجاست. دو هزارآثار این ملک عظیمی که در 

شر نیز به منطق جانوران  ی   شر بود.  ب من و تا حجاز و ی هااینبرده بود، علوم غریبه نیز جزو علوم ب

سخیر         شیراز را نیز ت ستخر یعنی  که بین معماری ایران و یونان  هاییشباهت . این کنندمیشام و ا

 هست نیز به این دلیل است که این نوع معماری باید معماری سلیمانی باشد.

سارگاد   شهد ام ا  گفتندمیبه محل  ا سیده      م شهادت ر سلیمان در آنجا به  لنبی)یعنی جایی که مادر 

 است.(
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سلیمان این قوم دیگر   سلیمان       کامال بعد  سرداران  شی دارند. آمده که یکی از  سقوط و فرو ا حالت 

ست می سلیمان که        خوا صر فرار کرد. و بعد از فوت  شد و او به م شف  کودتا کند که کودتای او ک

سته  مدت فوتش مخفی بود. این قو سامره   ایعدهو  روندمیم چند د به یهودیه  ایعدهو  روندمیبه 

 .روندمی

سرالیل حمله        شور ا شالماناز به ک شاه به نام  ین کامل از ب تقریبا سامری   هاییهودی. کندمییک  اد

با   اند مانده  باقی باقی نماندند و اآلن هم تعدادی حدود چند هزار نفر         ها آنرفتند و تعداد زیادی از    

 سنتی. هایعقیدههمان 

 همان سامرا است.  بعدا اسم سامره 

و نوبت به  روندمیهم از بین  هاآشااوریو حکومت  هایهودیبه همین  اندشاادهتبدیل اساارالیلبنی

 .رسدمی هابابلیحکومت 

  
 این جلسه خوب ننوشتم.*

  
  

 1394اردیبهشت  23جلسه دهم: 

 الرحمن الرحیم اهللبسم

  
  

صر البخت شوری در زمان  بعدازاینکهحمله کرد و  ن سبات     هاآ سبت از ا از بین رفتند و  هایهودیده 

 .و سرزمین آبادی داشتند کردندمیکشور یهودیه باقی ماندند و بنی یهودا و بنی بنیامین زندگی 

ه لو بعد از حم کنندمیفتنه  هایهودیو دعوایی بین عرام و مصااار بوده و  کندمیمله  النصاااربخت

 .کنندمیرا گوشمالی  هااین، النصربخت

 .)والیدخلشااودمیخالصااه اینکه در این حمله معبد یعنی قدس یا هیکل ساالیمان به آتش کشاایده 

 المسجد کما دخلوه اول مره(

و هر چه  شود میشروع   ازاینجا تورات. تحریف سوزانند میو تورات را نیز  کنندمیقدس را خراب 

عرام  و این ماجرا به اساام دیاسااپورا یا اولین مقطع دیاسااپورا یا آوارگی  برندمیاز تورات مانده را 

 قوم یهود که در تاریخشان بعد از هولوکاست مهم بوده است.

 را با هااین النصر بختدر آن زمان  روندمیحزب شیطان با  وشش جنگ بدون سروصدا وارد عرام     

ز انبیا بودند اما مدیریت این صااحنه را حزب شاایطان . در بین این اساارا نیبردمینام اساایر به عرام 

 دادمیانجام 
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ست گرفتند و   هااین در آنجا زمین  هاآناز قدیم اهل تجارت بودند.  هایهودیدر عرام تجارت را د

 (خریدندمیشان را هایزمینبه حلّه رفتند و  هاآمریکاییآنجا را دست گرفتند) هایو زمینخریدند 

سر   صر بختدر زمان   ست به  هاآن، الن سند میحکومتی نیز  های  ستقر   ر  و روندمیو در عرام م

 از مصر به فلسطین آمده بودند و حال به عرام آمدند. هااین. آیندمیبه سمت شرم  قدمیک

ما چهار زمین راهبردی را  یدا کردیم)عرام، مصااار، حجاز، فلساااطین( اینجا مسااائله ایران مطرح        

فرات قومی  طرقاینمیگویند   ها ایننیل تا فرات    میگویند مطرح اسااات  )چیزی ه امروزهشاااودمی

 عنوانبه هساااتند( ایران   ها ایرانیرا از بین خواه برد که همان    ها آنکه در آخرالزمان    کنند میزندگی  

به این سیستم است و چون در حاشیه تمدنی این سرزمین هستند و کمتر اتفاقات اینجا        دهندهانرژی

 .گحارندمی تأثیرسرزمین  بر روی این

 نگهبان ایت تمدن خواهد شد)حضرت نوح( عنوانبه بعدا ایران 

کردند  که در زمان ملک سااالیمان به دسااات آوردند را خرج         هایی ثروتکلی هزینه کردند و    ها آن

نیازمند بودند و چون خودشااان اهل جنگ نبودند این قوم جنگجو  جوجنگفقت به یک قوم  هااین

در ایران را یکپارچه  هایحکومتخامنشاایان بودند که بعد کورش از این نساال قیام کرد و  ه فاهرا 

 در ایران وجود داشته. هاییتمدن طرقاینکرد. از زمان حضرت نوح به 

 از این سرزمین نیست. فاهرا کورش 

حزب  هایساارزمیناز  هاساارزمینیک ساارزمین دیگر هم به اساام ترک و روم بوده اساات که این 

 آذربایجان نیست. هایزمینطان است البته ترک به معنای این سرشی

سرزمین ترک          هایسرزمین  سان تا چین را  صله خرا شرم دریای خزر تا مرز چین یعنی فا شمال 

. یردگنمیتمدن به آن صورت شکل  گاههیچدر مناطق شمالی جغرافیای زمین  هایزمینمیگویند. سر

 اندودهب. از قدیم مردم این سرزمین به این صورت بینیمنمیغرب روسیه را مانند    یشرفت امروز هم 

سر  کردندمیکه حمله  شتند بازمیو  کردندمیتمدنی و غارت  هایزمینبه  سر  گ  هایزمینبه همان 

 خودشان.

سلجوقیان یک   سر  دهندمیاز این قوم ترک را مهاجرت  گروهزمان  و  آورندمیروم  هایزمینو به 

شان این  به اعتبار ترک بو بعد  و میگویندسالجقه روم   هاآنرا نیز ترک میگویند و به  هاسرزمین دن

امروزی هم خیلی شااابیه  هایترکاین  هایقیافهنیز بر این اسااااس ترک شااادند.  ها اینکجاوران  

 هستند. هارومی

ل مث شااودمیتمدنی شااکل بگیرد، حمالتی از قوم ترک را منجر  ایبنیهدر ایران هر وقت خواسااته 

شه ترکیه مانع       شدیم یعنی همی شه تحدید تمدنی  حمله مغول و افغان و ... . از طرق غرب نیز همی

 .کندمیتمدن ما به غرب بوده است و هنوز هم همین الگو عمل  رسیدن
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سنی         شیعه و  شه جنگ  سد به نام عثمانی زدند و ماجرای ما را همی صفویه یک  . قراردادنددر زمان 

 از طرق شیطان بوده است. دستی یشعثمانی یک  ماجرای صفویه  و یعنی

 از شرم و شمال شرم بود. هاحملههنوز همسایه غربی ما درست نشده بود و 

سیه. آدمی که او را یافتند   شده گفته که کورش مادرش بزچران بوده و  درش هم راهزن بوده در رو

 و...  رضاشاه و تجهیز کردند و او را برای حکومت ایران فرستادند. مثل صدام و

میگوییم که کورش آمده و این قوم  کهایناساات.  ایجادشاادهاین حکومت در ایران و عرام همزمان 

 .اندبودهاین قوم در آن زمان دیگر اسیر ن کهدرصورتیاست  آزادکردهبه اسارت درآمده را 

 ود.ب شدهمنحرقدوم هخامنشیان دیگر حکومت  نیمهحتی اگر کورش را آدم خوبی بدانیم، 

ولی در  دهدمیو حکومت واحد تشکیل   دهدمیالهی داخل ایران را شکست    هایحکومتکورش 

ه و کمبوجی  کند می، کمبوجیه و بردیا. که بردیا را همان اول      یابد  نمیفرزندان کوروش این کار ادامه    

 .اندیافتهآثار آن را در مصر  اخیرا است که  شدهکشتهنیز در جنگ مصر 

که داریوش همخون کوروش  اندکردهنسااب سااازی  بعدا سااربازان کوروش بوده اما داریوش که از 

. در زمان خشاایار شااه، اساتر که یک دختر    دهدمیاسات. داریوش یک امپراطوری بزرگ تشاکیل   

که  ملکه اصلی  شود مییهودی بود و خشایار شاه را فریب داد و بعد ملکه را کنار میزند و بعد استر    

شت   سرعمویی دا یک وزیر ضد   نهایتا و  شود میاو وارد دربار  ایدورهه به نام مردخای که بعد از او  

و بعد امضااایی از خشااایار  کشاادمیاو را  هااینشاایطانی داشااته به نام هامان که خشااایار با توطئه 

و روز سوم همان  کنندمی عامقتلهم در سه روز کلی  هاآنبکنند که  خواهندمیکه هر کار  گیرندمی

 بوده است. این دو نفر یعنی استر و مردخای در همدان مقبره دارند.  نهم فروردیدزسی

ل ندارد را قبو آنکوت که هیچ یک از باستان شناسان    یک کتابی دارد به نام دوازده قرن س  رانی ور  

را قومی میداند که به شکل قومی متجاوز به ایران حمله کردند   هاآناو در هخامنشیان شک کرد. او   

را قبول نداشتند. این قوم وحشی را  ارس میگویند که صدای سگ است        هاآن هاایرانیهیچگاه که 

قومی ولگرد بودند. سابقه ایشان هم توده ای    هااینو  ارسه یا  رسه که به معنای ولگرد است یعنی    

 و کتابایشان اجازه چاپ نداشته. اندبوده

به فلساااطین   ها اینه از . یک گرو روند میخش ذیل حکومت هخامنشااای      ها این ایان این دوره،   

 و... بازمیگردند

  
 .*این جلسه ناقص نوشتم
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 1394خرداد  6جلسه دوازدهم: 

  
 الرحمن الرحیم اهللبسم

  
رسیدیم به وضعیت شبه جزیره حجاز در بدو ورود  یامبر اکرم ص. دو کار از مجموع فعالیت  یامبر 

معرفی امیرالمومنین از طرفی حزب شیطان چند کار کرده   -2ین معرفی د -1استخراج کرد:   شود می

ترور  یامبر اکرم که از زمان ها قبل این کار را آغاز کرده است  -2تقابل با جانشینی امیرالمومنین  -1

دخالت خارجی)مثل جنگ های صدر   -4نفوذ در سیستم    -3و  دران  یامبر را اینگونه ترور میکرد 

مه مشرکین بودند و در جنگ احد یهود وارد شدند و تا جنگ خیبر که اوج این   اسالم که در ابتدا ه 

 .رسندمیجریان روم روی کار می آید.( تا در این جریانات  یامبربه شهادت  کمکمتقابل است و 

  
بعد از  یامبر قوس نزول به  ایان رسیده و در حال چرخش به سمت قوس صعود هستیم. حضرت       

ساات به د هااینو اکثر  رساادمیبوت چسااباندند. بعد از  یامبر خالفت به ابوبکر زهرا امامت را به ن

معاویه کشته شدند. در این ماجرا بنی امیه مساله اصلی است و رو شدن دست بنی امیه ما را نزدیک        

ست       دهدمیفهور قرار  ست اما ماجرای حق حضرت زهرا ماجرایی ا ساله ما تا فهور بنی امیه ا و م

ست که      که مربوط ب سرباز ایارنی ا ست. ابولولو یک  ست و نیازمند درکی عمیق تر ا ه بعد از فهور ا

سیر    سلمانان      عنوانبهو از روم  شود میدر جنگ ایران و روم به دست رومیان ا سیر م سرباز رومی ا

با کشاااتن عمر این ماجرا را به گردن        شاااودمیو غالم ابو عبیده   شاااودمی و طراحی کردند که 

ین انداختند ولی هوشااایاری امیالمومنین نگحاشااات این ماجرا به گردن او بیافتد و بعد             امیرالمومن

این سه خلیفه را کشتند تا    هاآن شود میماجرای بنی امیه آغاز  بعدازآنماجرای قتل عثمان است ک  

لی بیعت  ع خلیفه با امام    عنوانبه با امیرالمومنین مقابله کنند یعنی همه را به گردن او بیاندازند. مردم          

و  ایگاه عون    شاااودمیفتنه هایی از جمله جمل آغاز       بعدازآن کردند ولی بیعت امامت نبود که      

شیعیان   شود می نقطه عطف تاریخ و قله  شود میماجرای کربال که  بعدازآن. شود میو کوفه مرکز 

شورا برای     ست. حوادث قبل از عا در  بعدازآناین روز بود و حوادث  سازی آمادهتحلیلی ما عاشورا

 نتیجه این روز بود. 

یک هجمه فرهنگی سانگینی یزید کرده بود به طوری که اسام خوانندگان و مطربان مدینه در تاریخ   

 مانده است.

ضای لطیف       سجاد یک ف شیعیان  و امام  سته ی مرکزی به وجود آمد از  بعد از ماجرای کربال یک ه

ا آماده برای زمانهای بعد میکرد. در زمان امام و معنوی به وجود آوردند و با حفظ عاشااورا شاایعه ر

و رشد علمی سریعی اتفام می افتد یک قسمت از آن     شود میباقر و امام صادم توسعه علمی آغاز   
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که میتوانیم با  دهدمیبه خاطر ضااعف بنی امیه و بنی عباس بود. قدرت علم سااازی المه را نشااان  

سرعت میتوانیم تولید عل  شد میتواند    قدرت علمی المه به  سالمی با م کنیم. یعنی اگر علم بر مبنای ا

ضت امام کافم مبارزه        شد و با نه شد کند. بنی عباس بعد از این متوجه  سرعت ر را  و او کندمیبه 

به زندان می اندازند. تا به زمان امام رضاااا میرسااایم که بعد از برخورد شااادید با امام کافم مجبور 

د. )این افراط و تفریت از  ی آن از ویژگی های حزب شیطان است( امام رضا را تحویل بگیر شودمی

که سرشار از  رسدمیو در این زمان علم به اوج خود  شودمیدر زمان امام رضا دوباره باب علم باز 

معرفت اساات. مامون نتیجه ی این رشااد علمی بود که به راه اندازی آکادمی و ... دساات میزنند و  

 تا با علم امام رضا مقابله کند.  کنندمی نهضت ترجمه و ... آغاز

ستند و گفتند چه کار کنیم و به       ش صورت کار نمیکند که مثال چند نفر با هم ن شیطان یه این  حزب 

ست بلکه این جریانات در نتیجه یک روند     سیدند که مثال دارالترجمه بزنند نه اینطور نی این نتیجه ر

 تاریخی صورت میگیرد. 

سالم ماجرای غیبت اغاز  از زمان ام کمکم حضور امام در جامعه کم   کمکمو  شود میام جواد علیه ال

سان. این        شود می شد ان ست برای ر سنت ا . ما نباید غیبت را نتیجه عجز خدا بدانیم بلکه این یک 

شوند      شد تا یک زمانی که مردم در زمان غیبت آماده  سیده بود در یک جا ذخیره  علم که در انجا ر

امام بازگردند این علم در ایران به امانت سااپرده شااده و وجود مبارک امام رضااا در ایران   تا اینکه 

شد. این علم که در ایران آمد و امام رضا نیز تعارق نمیکند و میگوید      ست به همین علت با ممکن ا

دن نو میگوید که من برای شناسا کندمیکه برای چه چیز آمده است که در نیشابور آن خطبه را ایراد 

شان    شهادت خود این را ن شدند و      دهندمیتوحید و امامت آمده ام و با  شهید ن ضا در مرو  و امام ر

. بعد از این ماجرا کنندمیطی یک سفر به طوس به شهادت رسیدند و مرزهای ما را ایشان درست       

 ما موج هجرت امامزادگان را به ایران شاهدیم. 

شاهجرا  همان مسیر را می آید. که مامون    بعدازآنت که مسیری که امام رضا آمد همان مسیری اس    

به  اهاینو بعد  کندمیرا با نیرنگ متفرم    ها ایناز این سااافر میترساااد و بعد نامه ای مزند که قیام       

که  شود می. و حضرت معصومه از خت شمالی به ایران می آید و در ساوه مسموم      رسند میشهادت  

آنجا مرکزی به وجود  می آید برای شیعه و این مثلث مشهد و قم و    میگوید مرا به قم برسانید و در 

شیراز می آورد و این    شود میشیراز   شیان و ...  ایتخت خود را به  ناحیه تمدنی ما و زندیه و هخامن

ناحیه ناحیه ای تمدن ساز است. این سه نقطه دروازه های اصلی تمدنی ما هستنداز شیراز بسیاری         

ماینده               روند میبه زنگبار    ما از هر تمدنی در مرزهای خود ن به جای میگحارند.  ثاری  جا آ و در آن

 که به منزله قدرت ما هستند. کنندمیدارند زندگی  هاآنداریم یعنی یک سری مردم از 
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اگر مشهد را محور بگحاریم و از ان به شیراز وصل کنیم و ادامه دهیم به مکه میرسیم و از مشهد به      

شیراز به      قم و ادامه دهیم ست و خت  سیم از قدس به مکه همان خت هجرت ابراهیم ا به قدس میر

ست           ست. و ست. و مرکز همه این خطوط و مثلث بزرگ کوفه ا ضا ا سیر امام ر شهد همان خت م م

مثلث کوچک اصاافهان اساات. اصاافهان یک مکان فاهرساااز اساات و زمان جنگ و مهاجرتی که از 

ینبیه( که برای تفریح بود تبدیل به منطقه ای جرم خیز شااده ، منطقه ای از اصاافهان)زشااودمیاهواز 

 بود و االن دارند آن را میسازند.

در این منطقه یک فرفیت تمدنی وجود دارد که ما باید روی ان سااوار شااویم و بر روی آن برنامه  

 ریزی کنیم و از نظر مکانی مانند زمانی یک مقاطعی وجود دارد مثال شاااب قدر از نظر زمانی یک          

 زمان خاص است  برخی مکانها نیز همینطور است.

  
)یک بار اسااتاد خواب دید که امام و مکارم که به امام گفت که به مکارم بگید بیان شاایراز و امام و 

 مکارم یک نگاهی به هم کردند و خندیدند و گفتند که نه با اقای مکارم هم درست نمیشه(

 طالبکتاب تبار انحراق و کتاب مهار انحراق از 

  
 .کندمیعلوم مختلف را باید یاد بگیریم چون به فهم همدیگر کمک 

  
  

 1394خرداد  20جلسه سیزدهم: 

  
 الرحمن الرحیم اهللبسم

  
شده و از بحث های      ست که جریان علمی در زمان باقرین تقویت  شده ا جریان ما وارد فاز اجرایی 

 که به بحث های .... رسیده تمدنی بهره مند بوده تا رسیده به زمان امام رضا 

از زمان امام کافم جلوی تربیت شاااگرد گرفته شااد و به ساامت دوران غیبت رفته ایم که در این   

از زمان امام جواد آغاز  تقریبا دوران انسان های تمدن ساز و حمله علم تربیت شدند و دوران غیبت   

ش      ست. این جریان علمی به اوج رسیده و این جریان تربیت  اگرد، ادامه  یدا کرد. با مهاجرت شده ا

ضا به ایران و در   شور، برای    ÷امام ر ضرت به این ک ایران  سازی آمادهی آن مهاجرت فرزندان آن ح

 برای مرکز علم است.

ما یک مکتب در قم داریم و یک مکتب بغداد داریم که بیشتر عقلی است و به عقل  و کالم و .. کار 

ر حدیثی بودند و به نص کار داشتند و در بغداد به دلیل نزدیکی به  داشتند و از آن طرق در قم بیشت  
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به اسام مکتب فقهای اصاولی و این مکتب در بغداد دارد از قم    شاود میاهل سانت مکتبی سااخته   

سیده. از زمان امام کافم به       شده و به بغداد ر شروع  شی میگیرد.  یعنی از قم این جریانات علمی   ی

رار که باید با نایب ارتباط برق گیرندمییاد  کمکمه افتاده اساات و شاایعیان جریان نیابت را طرقاین

کنند. تا به زمان غیبت صغری میرسیم. ما در این زمان از طریق یک نایب با امام ارتباط درایم و بعد   

از غیبت کبری آن نظام نواب که قبال بود از بین رفت و نظامی شکل گرفت که از طریق فقها میتوان  

و شااایخ طوسااای این جریان را مدیریت  روندمیامام دسااات یافت. فقها به طور عام نایب امام به 

و او به اعتران به نجف می آید. تا مدت زیادی  شود میو در یک بار حمله ای به خانه او  کنندمی

 کمکم.  شااودمیو منتقل به حلّه  شااودمیروش او حاکم بوده و بعد حوزه نجف با سااسااتی مواجه 

عد به حلب میرود و       مکت  به ثبوت میرود و ب همینطور به سااامت غرب میرویم و    بعدازآن ب حله 

بعلبک یعنی همینطور داریم محهب مان را بین المللی تر میکنیم. تمام این سرمایه در بعلبک  بعدازآن

شده و مواجه   صفویه روی        شود میجمع  صت  شیعه در منطقه عثمانی و در این فر سنی  با دعوای 

صفهان مرکز   کار می شد     شود میآید و ا سفه و ... ر ست نه   کنندمیو حدیث و فل و این هنر علما

سترآبادی در کربال. دعوای       ستفاده کردند. تا زمان مال امین ا صفویه زیرا علما از این فرصت ا حکام 

صولیون و اخباریون به دلیل بیش از حد بها دادن به عقل و از آن طرق باعث اخباریگری بی   شبین ا

شد تا با قیام        شد و به جنگ هم تبدیل  ضوع تبدیل به دعوا  شد )افراط و تفریت( این مو از حد نیز 

ستاد وحید بهبهانی که اخباریگری ور می  افتد تا اینکه این مرکزیت به قم بازمیگردد و دوباره بعد   ا

شد   صولیون جدی حاکم کندمیاز قم به نجف بازمیگردد و نجف بار دیگر ر ستند که   . در نجف ا ه

سر         سر ما و  شروطه کالهی بزرگ  ستند. که در این زمان در دوره م ناگهان با تمدن غرب مواجه ه

ستان        شروطه حمایت کرده بودند و این دا شدند از اینکه از م شیمان  حوزه نجف رفت تا که علما  

 و شود میاحیا به انقالب اسالمی. قم در زمان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم    رسد میادامه می یابد تا 

ست        ست و زمان او نمیتوان ست اما در واقع این طور نی ست گریزی ا سیا مرحوم عبدالکریم متهم به 

شان در یک جاهایی با حکومت مبارزه کرد مثل زمان         شود و ای ست ب سیا شاه   وارد  ضا که گفتند  ر

ار دیگر این اوقاق باید از حوزویان امتحان بگیرند و ایشااان نگحاشاات. تا زمان مرحوم بروجردی ب

مرحوم حالری در سطح ملی   کهدرصورتی  شود میو به صورت بین المللی احیا   شود میحوزه احیا 

به   کمکمآن را احیا کرده بود. مهمترین کار سااایاسااای مرحوم بروجردی مکاتبات با االزهر بود و        

 اعتراق االزهر به اینکه شیعه هم یکی از محاهب رسمی اسالم است. 

قم دارد بار دیگر به مرکزیت در جهان  کمکم ایانی بود بر منازعه معارق اسالمی و   انقالب اسالمی 

 .رسدمی
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منظور از قبل  -انقالب اسالمی اگر همان باشد که منجر به فهور شود، وعده داده شده بود. )والفجر    

ر در فهور هم همینطو شاود میدر فجر تا صابح نور زیاد   کمکماز صابح و نزدیک فهور اسات که   

ست که   سد میاز یک انقالب اتفام می افتد تا به فهور  کمکما شده    ر صغری  . انگار ما وارد فهور 

ایم تا به فهور کبری برساایم. ).... والیسااتخلفنکم بقوم یحبهم و یحبونه( که در روایات ذیل این آیه 

قالب همان ممکن است این ان  دهدمیآمده است که سلمان و قوم سلمان این قوم هستند. که نشان      

 باشد که وعده داده شده.

 ایان ماجرا را میگیود  کهاینتا  دهدمی)سااوره مجادله از آیه نوزده(ابتدا حزب شاایطان را توضاایح  

که حزب حق با حزب باطل  رساادمیغلبه حق اساات. در دعوای بین حزب حق و باطل به جایی 

را در  هاآنان ثابت اساات. و ساارنوش ایمانشاا هااینمیجنگند و حی اگر برادر یا خانواده او باشااد. 

ست و     اهللحزبزمین و همینطور در آخرت میگوید.  شیعیان امیرالمومنین ا نازله دارد و در کامل آن 

 می آید  ایین. کمکم

 که با یهود میجنگیم و .... دهدمی. و وعده شودمیبه حشر نزدیک  کمکم)سوره حشر( چون فهور 

  
ع این توق هاآنمیدانستند،  س باید   هاآننیم یا دشمنان ما هم میدانند؟ اگر  این مسالل را فقت ما میدا 

که به نحوی جلوی آن را بگیرند و تمام ماجرای قبل از  کردندمیانقالب را داشاته باشاند. و ساعی    

انقالب به این دلیل اسااات در این جا میتوانیم رهبری ویژه امام را ببینیم که تمام توطئه ها را خنثی         

 د. انقالب اسالمی شکل گرفت و مرحله به مرحله جلو آمد و انقالب تثبیت شد. کر

  
 عاللم حتمی

و میگوید حق با علی و شیعه علی است و همه  شودمیماه مبارک که جمعه است صدایی  خش  23

که میگوید حق با سفیانی است و در آن  شودمیاین صدا را میفهمند و در همان زمان صدایی  خش 

شد یا           زمان ست این صدا کاغح با ست که حق کجاست و باطل کجاست. ممکن ا مثل روز روشن ا

فیلم باشااد یا هر چه اما در ماورای آن صاادایی اساات که تمام جهان این صاادا را به طور یکسااان  

ه این و به شوهرانشان میگویند که ب   آیندمیبشنوند. این روایت میگوید حتی زنان  رده نشین بیرون   

یوندند اما صااادای سااافیانی از  ایین می آید. امام روز جمعه آخر ماه مبارک را روز قدس جریان بپ

که امام  58ماه مبارک باشد. در سال    23. که در برخی از سالها این جمعه ممکن است   کندمیاعالم 

 ماه مبارک بود. ) یام امام در همان سال اول روز قدس.( 23اعالم کردند که روز قدس، جمعه آخر 

  
بهمن مقدمه ای بود برای آغاز این سه مرحله که   22حال این را اگر مبدا انقالب خود بگیریم. یعنی 

باید فتنه ها را متحمل میشدیم. تا  کمکمآغاز شد. ما بعد از این ماجراها  58رمضان  23امام گفت از 
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م. و دوره های مختلفی زمان امام به سر آمد و نشان دادیم که ما همچنان بر سر عهد با والیت هستی    

 را دیدیم. 

که مردم با  یام آقا به خیابان  78ماجرای کوی دانشاااگاه و تیر  بعدازآناز جمله دوره ساااازندگی و 

شد واز دوران احمدی نژاد دوران امتحان در       کمکمآمدند و  شته  سختی کنار گحا دوران امتحان در 

سال      شد و بعد از این دوره تا  شی آغاز  شهدا        که فتنه 88خو سیدال صورت گرفت که فقت  سختی 

توانسات آن را جمع کند. مردم در این سای ساال امتحانشاان را  یروزمندانه گحراندند ولی خواص     

ست و خون و خونریزی دارد.       سطح بین المللی ا شکست خوردند. آقا بعد گفتند که فتنه بعدی در 

ستریت هم به  ماجراهای  بعدازآنبعد جریان بیداری اسالمی به وجود آمد و   بعدی که ماجرای وال ا

 وجود آمد. 

سانیم. و در مقابل      صدای خود را به جهان میر سالم  ر میکنیم و  دارند  ایعدهما داریم جهان را از ا

 نگحارند فهور اتفام بیافتد.  خواهندمیو  گیرندمیجلوی  حیرش مردمی را 

ای و با سر وصد   شود میاز غرب شروع   از عاللم فهور قیام سفیانی، خراسانی، یمانی، آتش سفیانی   

. که همان روندمیو عرام را با خونریزی وراد  کنندمیو خراسان را خراب   شود میزیاد وارد شرم  

یکی به شام  دکنمییازده سپتامبر و ... را میشو با آن تطبیق داد. بعد از کشت و کشتار دو لشکرکشی 

شام اول فلسطین و      شام نوشته اند.( که  سیه جنگی بین       و)دو  ست. در منطقه قرقی سوریه ا شام دوم 

سفیانی وارد حجاز      شکر  سفیانی ها درمیگیرد بعد ل . در منظقه بیداء که در کنار مسجد  شود میخود 

سفیانی را میبلعد. قبل آن قتل نفس زکیه   کندمیشجره کوه قرمزی است که در ان زمین دهان باز    و 

کل . بعد قیام ش روندمیز بیشتر طول نمیکشد که سفیانی از بین    رو 15بوده است. که بعد از قتل او،  

میگیرد. اصحاب امام دو گروه هستند که یک گروه وقتی دربستر خوابند خود را در حجاز می یابند.    

و در آن روز بدون خون و قیام مکه  شودمیسوار بر ابر با نام خود و  درانشان وارد حجاز  ایعدهو 

سانی با امام بیعت  . خرکنندمیرا فتح  سپاه او  روندمیو امام موقعی که وارد عرام  کندمیا ، فرمانده 

ست. اولین  رچمی که امام به آن             صالح ا شعیب بن  ست که همان  سانی ا سید خرا از فرماندهان 

 ترک است و بعد به سمت اسرالیل است. روندمیسمت بلند 

و حمله افغان ها و ... نیز در  ی این دعوا دعوای اخباریین و اصااولیین باعث رمین خوردن ما شااد 

 بود

  
سال     سگر اوالدی میگویند که  ساواک او را       42یا  41مرحوم ع سمت قم میرفت و دید  شت به  دا

را گم کردم و به خانه امام رفتم و چون امام  هااینو من نگران شاادم و هر جور بود  کردندمیتعبیر 

امام میگفت من به این مردم اعتماد دارم و این انقالب  را دیدم گفتم که این نهضت شکست میخوره
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باید  یروز شااود. امام بعد از اصاارار عسااگر اوالدی نگاه کرد و گفت که ما انقالب میکنیم و  یروز  

میشاااویم و در بعد حکومت اساااالمی تشاااکیل میدهیم و بعد ان را صاااادر میکنیم و بعد آن را به 

 و شما هستید. کشدمیصاحبش میسپاریم و این سی سال طول 


