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 ان دروغگويقرآن و مدع

 ش١٣٩٣/خرداد/٢٩پنجشنبه، 

 مياهللا الرمحن الرح بسم

 »یالتقو یو اهلمن یباهلد یانطقن یاهل«

 امام با ما: نديگو یم نديآ یم هك هستند يیها م. آدميان دروغگو داريبرخورد قرآن با مدع یامروز برا یبحث

ن ي گفته است، از انيدر قلب من چن یشده است، نور یوح من به است، شده اهلام من به م،يدار مالقات زمان

 یوقت. شود یدا ميبود، باطلش هم پ قح یزيچ هر چون. ندك یم چه دروغگو انيمدع نيا با قرآن! بازها حقه

 درست هم یبدل یطال کي نارشك بود، قتيحق هك یزيهرچ. شود یم دايپ هم یقالب پول داشت، ارزش پول

 .است نيا بحث موضوع. شود یم

 هستند، یافراد: ديگو یم ،٩٣ هيآ انعام ی ان درغگو! سورهيم، برخورد قرآن با مدعياهللا الرمحن الرح بسم

ْ  وَ   یإِلَ  یُأوحِ «: نديگو یم  دروغ هك یحال در. شود یم یوح من به: نديگو یم هستند یافراد ،» هيإِلَ  وَح ي َمل

ْ  وَ « نديگو یم  » اهللا َأْنَزَل  ما ِمثَْل  َسُأْنِزُل «: ديگو یم اي. شود ینم یاو وح به یزيچ چيه. » ء یَش  هيإِلَ  وَح ي َمل

 نازل را قرآن توانم یم هم من ند،ك یم یوح خدا هك مهانطور » اهللا َأْنَزَل  ما ِمثَْل « نم،ك یم نازل من) ٩٣/انعام(

 ینها ستمگرانيا»  َغَمراِت املَْْوت  یف ونَ الظَّاملُِ  إِذِ «: ديگو یم ٩٣ هيآ انعام ی سوره. ديگو یم چه نهايا به خدا. نمك

 َأْخِرُجوا«: نديگو یم ند،يآ یم رسشان یباال ها فرشته»  مهيِ ديُة باِسطُوا أَ كَو املَْالئِ «ه در حلظه جان دادن، كهستند 

ونَ كاتِِه َتْستَ ينْتُْم َعْن آكاْحلَقِّ َو  ريَ غَ  اهللاِ یَعلَ  َتُقوُلونَ  نْتُمْ ك بِام   اْهلُون َعذاَب  ُجتَْزْونَ  ْومَ ي ُالْ   مكَأْنُفَس  اول اسم ظامل » ِربُ

 است، هون عذاب نهايا عذاب: ديگو یم سوم. دهند یار بد جان مينها بسينها گذاشته است. دوم گفته ايا یرو

 .است نندهك خوار عذاب یعني

 :ان دروغگوي، در انتظار مدعيیو رسوا یخوار -  ١

 ست،ين ديشد عذاب وقتكي. نندك یرا بمباران م يیه مثالً جاكنيد است. مثل ايدش عذاب ها وقت یگاه

 در سنجاق نيا اما ندارد، صدا و رس و توق و تق. ندك یم فرو آدم بدن در سنجاق کي هك یسك مثل. دارد درد

. اندازد یم تف. ندك یفرو م اقسنج نه اندازد، یم بمب نه ها وقت یبعض. ديآ یم درد و رود یم فرو استخوان

 یا نندهك اهانت عذاب کي یعني »اْهلُون َعذاَب «. شود یم اهانت آدم به یول دارد درد نه دارد، صدا و رس نه تف

ْ  وَ « است، شده یوح من به »یإِلَ  یُأوحِ «: نديگو یم و نند،ك یم باز نيد انكد هك يینهايا به  در » ء یَش  هيإِلَ  وَح ي َمل

 ست.دروغ دروغ دروغ ا هك یحال
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رد، حرضت او ك یانتيبوده است، خ یسنده وحيه نوكبه نام عبداهللا بن سعد  یشأن نزول امده: شخص در

 بعد هستند، ديمر اول هك هستند افراد از یبعض. اورميب قرآن اتيآ مثل توانم یرد، او گفت: من هم مكرا طرد 

ن سابقه دارد. ي. از او گرفتند، اشتدا یتپس کي بود، یانقالب قبالً . شوند یم انقالب ضد شدند، هك جا به جا

 چون. ردك شيجا به خالف جا کيغمرب به خاطر يبود، پ یاتب وحكغمرب بود، يغمرب بود، از اصحاب پيپ یبازو

 أتيه در مثالً . اورميب قرآن مثل توانم یم هم من: گفت رد،ك مجع خودش دور را مردم هم او رد،ك طرد را او

 ارك یگروه کي با. ندك یم درست نياحلس انصار رود یم شود، یم شانيات دعوأيه سيرئ با است، ینيحس

 و آقا نيا از. ندك یم درست مستقل مؤسسه کي خودش یبرا خودش نند،ك یم دايپ نظر اختالف نندك یم

 .اندازد یم راه یالتيكتش کي و رود یم مسجد ونريب شود، یم ناراحت امنا أتيه و مسجد

 :یبا سامر یموس برخورد قاطع حرضت -  ٢

دام سوره كادتان هست يه است. ين آيق ايند، از مصادكامامت  یه ادعاك یسكفرمود:  ݠباقر  امام

 إِلهُ  وَ  مْ كإِهلُ  هذا َفقاُلوا ُخوارٌ  َلهُ  َجَسداً  ِعْجالً  َهلُمْ  َفَأْخَرَج «: ديگو یم یگريد ی هيبود؟ سوره انعام! قرآن در آ

ن طالها يور و طال از مردم گرفت، با ايبود، زر و ز یرمندهن زسا جمسمه کي یسامر) ٨٨/طه( »یَفنَِس   یُموس

 نيزم مثل شد، یم اش ه وارد معدهكه باد كبود  ین گوساله طوريرد، اكگوساله درست  کيورها يو زر و ز

 ها سوت نيا ميبود هك بچه قبالً  ما. ندك یم صدا رود، یم سوت نيا در هوا یوقت شند،ك یم سوت هك ورزش

. ردك یم صدا شد، یم آن وارد هوا یوقت هك ردك درست یا گوساله کياست. با طالها  یلزف ناآل. بود یگل

 شام، یخدا نه. است نيا شام یخدا »مْ كإِهلُ  هذا«: گفت بعد »ُخوارٌ  َلهُ « بود، گوساله ی الشه کي »َجَسداً  ِعْجالً «

د، اول ينكد مردم را منحرف يواستخ گرا: نديگو یم چون. پرستد یم را نيمه هم یموس خود » یُموس إِلهُ  وَ «

 غذا نيا از هم یفالن بابا: ديگو یم. خورم ینم: ديگو یم بخور، را غذا نيا: نديگو ید، مثالً مينكع يرسان را ضا

 إِلهُ  وَ «: ديگو یم بعد. است گوساله نيمه شام یخدا »مْ كإِهلُ  هذا«. ندك باز گرانيد یبرا را راه هك. خورد یم

رد. كه چند برخورد كنيرد؟ اوالً اك یر! چطور شد مردم رساغ گوساله رفتند؟ قرآن چه برخوردبدت نه، » یُموس

 اگر. است خوب باشد، حق راه در اگر هنر نيا یول. است هنر یساز جمسمه شد،كب را ساز ن جمسمهيخواست ا

است، از  یاومتندسخ ماد چون نيا شد یوح او به شد،كب را او خواست. است یمنف هنرش باشد، باطل راه در

. درينگ متاس من با یسك یعني) ٩٧/طه( » ِمساس ال«: گفت یه مكگرفت  یامريب کين. كقتل او رصف نظر 

 من با یسك یعني » ِمساس ال«. بود » ِمساس ال«َ شعارش گرفت، ريواگ یامريب شد، ورك و جك شد، بو بد حاال

َقنَّه«بود. بعد هم فرمود:  خوردبر کي نيا. ردك یم فرار برش از یعني. درينگ متاس  را تو ی ن گوسالهيمن ا»  َلنَُحرِّ
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 مهه نيا ستين فيح. زمير یم باد بر هم را سرتشكخا: گفت.بزند آتش را طال آدم ستين فيح. زنم یم آتش

 یول بود، يیطال گوساله نيا است درست. است مهمرت مردم یطال حفظ از مردم ركف حفظ. دريبگ آتش طال

َقنَّهُ «رمود: ف یسمو حرضت  زنم یم آتش »َنْسفاً  مِّ يالْ  یفِ  َلنَنِْسَفنَّهُ  ُثمَّ «. زنم ین گوساله را آتش ميمن ا» َلنَُحرِّ

 …با برخورد نيا. زمير یم ايدر به هم را سرتشكخا

: يیگو یم مهه به هك ینك یدا ميپ یامريه تو بكن ي) ا٩٧(طه/» َمْوِعدا کلَ «رد. فرمود: كد هم يهتد تازه

َقنَّه«، »َمْوِعداً  کلَ «، » ال ِمساس«برو گمشو، »  َفاْذَهب«مهراه با  یامرين بيا، ايست نزن و دور من ند چهار »  َلنَُحرِّ

آتش زدن  - ٤امت يقهر خدا در ق - ٣»  ال ِمساس« - ٢ رد،كرا طرد  یسامر -  ١ یرد. حرضت موسكبرخورد 

 سرتش.كتن خاخيا ريگوساله و به در

 :ناروا یبرابر ادعاهادر  ینيت دريغ -  ٣

 ارك چه: ديينگو. دينك برخورد نيا با هست، دروغ یمدع یسك کي ديديد اگر: ديگو یبه ما م ینيد تريغ

 شده مرنگك یبعض در ینيد تريغ. است الزم ینيد تريغ. باشند نيا ديمر هم نفر چهار ديبگذار د؟يدار

به خاطر  ی گاهريام رضتح. گذارند یقرب نم کي در را او و من دارد؟ یربط چه ما به حاال: ديگو یم. است

 یزن کي: گفتند ريام حرضت به. زد خودش گوش در »خده یعل فرضب«. زد یم خودش به اش ینيت دريغ

 زن ولو. ندارد بيع ند،ك دق غصه از انسان اگر: فرمود. گرفتند را شيطالها اما ست،ين هم مسلامن هست

 یند. حقوق زندگك یراحت زندگ تواندد بيبا یودهي کيو  یحيمس کي یاسالم شورك در یول است یودهي

 ن ندارد.يبه د یارك

»  َو اْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمن« بده بخورند. نيا به مؤمنيم گفت: خدايحرضت ابراه باركي

 اگر من » َفُأَمتُِّعه َفرَ ك َمنْ  وَ «. دهم یفار هم رزق مكامن دارد بخورد. فرمود: نه، من به يس اك) هر١٢٦(بقره/

 ا هم جداست.يب دنحسا ،جداست امتيق حساب. بخورد دهم یم او به شود افرك

 :بلعم باعورا یبدعاقبت -  ٤

 کي. بگو مردم یبرا غمربيپ »اتِنايآ ناهُ يآتَ  یالَّذ َنبَأَ  ِهمْ يَعلَ  اْتُل  وَ «. است ١٧٥ هيآ اعراف ی گر سورهيد ی هيآ

نزد او  یات اهليآ یعني. بود اهللا تيآ. بود او نزد یاهل اتيآ. ميداد او به را امتانيآ ما »اتِنايآ ناهُ يآتَ « هك بود یسك

 بود، یموس حرضت نيد نيمبلغ از. شد یش مستجاب مي. اسم اعظم بلد بود. دعابودبود. بلعم بعورا دانشمند 

 ِهمْ يَعلَ  اْتُل  وَ « است؟ نگفته بلعم چرا. شد خمالف بعد بود، ديمر اول. ردك اميق یموس حرضت هيعل بعدش یول

اتِنا يناُه آيآتَ «ه ك یسكهر است. یفرد خاص کي یبرا دينكر نكه فكرا نگفته  بلعم خمصوصاً : فرمود امام »بلعم َنبَأَ 
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. ندك یم جدا گوشت از را پوست سّالخ چون ند،يگو یه مكندن است. سّالخ ك یانسلخ به معن» َفاْنَسَلَخ ِمنْها

بود.  یاران موسيعلام بود.  از شد، مستجاب شيدعا م،يداد او به اعظم اسم کي اول ما »اتِنايآ ناهُ يآتَ «: ديگو یم

ات يخودش به بخت خودش پا زد. دست از آ» َفاْنَسَلَخ ِمنْها«هم دانه درشت بود. اما  یليخاول در بورس بود. 

نطور باشد، شامل او هم يه اكس كشان را نربدند، تا هريد، جذب فرعون شد. امام باقر فرمود: اسم ايشك یاهل

 غمربيپ یا ن،ك تالوت یعني »ِهمْ يَعلَ  اْتُل  وَ «: ديگو یه مكنيندارد. ا یشود. اختصاص به زمان و شخص خاص

 شده، مستجاب شيدعا بوده، عامل هك بوده یخيتار در یشخص هك بخوان. نك تالوت را اتيآ نيا مردم یبرا

ع به راج هك ميدار هيآ ٥٠ حدود قرآن در. است یعاقبت بد اتيآ از نيا. شد عاقبت بد یول بوده بلد اعظم اسم

اسم اعظم بلد » اتِنا َفاْنَسَلَخ ِمنْهايناُه آيآتَ «افر شد. ك) مؤمن بود، ١٣٧(نساء/» َفُرواكآَمنُوا ُثمَّ «است.  یبدعاقبت

َْذُتُم اْلِعْجل«بود، بد عاقبت شد.  »  تُميُثمَّ َتَولَّ «) خداپرست بود، گوساله پرست شد. ٥١(بقره/»  ُثمَّ اختَّ

 ج شد.ك، بعد ) در راه بود٦٤(بقره/

 هستند، ونيزيتلو یپا هك يیآهنا نم،ك یدعا م کيران است. منسوب به امام زمان است. كمسجد مج نجايا

 به را ما یآن از مرتك. بفرما ريبخ ختم را ما مهه عاقبت درگاهت آبرومندان مهه یآبرو به ايخدا. نديبگو نيآم

 .نكن واگذار خودمان

 یگاه. بدهد هشدار ند،ك یم ینيب شيه پكنده يآ ید مردم را نسبت به خطرهايهرب بار یعني» ِهمْ ياْتُل َعلَ  وَ «

 کي ،یا حواله ،یپول ،یكچ کي شد؟ عاقبت بد شد چطور. بزنند گول را علام است نكمم ها، طاغوت

 هم نيا. فروشد یم یاركتيجنا به را اش ختصص یول است متخصص. است نطوريمه هم غرب در ،یا وعده

 ه است.مسأل کي

 :¨ان ارتباط با امام زمان يب مدعيذكت -  ٥

 اغفال را مردم و هستند، فروش نيد و تراش نيد هستند، ساز نيد هك يیها ست؟ قرآن با آدميچ موضوع

 هك ردندك زندان و گرفتند را یافراد بارها انقالب از بعد. بودم زمان امام خدمت شبيد من: نديگو یم نند،ك یم

 زمان امام با من هك نندك ینطور ادعا ميبوده، مه اآهنا بوده، آخوند در آهنا بوده، زن در آهنا بوده، مرد در آهن در ديس

 بود، باز حقه بس از شانيا ست؟يچ آقا نظر: گفتند و رفتند او نزد دانشيمر هك گفت یم آهنا از یكي. دارم رابطه

 امام ندك یر مكم! آقا چه فرمودند؟ فريمام زمان متاس بگا با من ديبده اجازه …ردك نيچن را گردنش خرده کي

 رابطه من هك ندك ادعا سكهر. شناختند ینم را زمان امام نهايا. بردارد و ندك دست هك است یكنلب انكاست زمان

د. نيگو ینم دارند، رابطه هك يیآهنا. دارند رابطه هك یافراد هستند. دييبگو دروغگو او به دارم زمان امام با
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. ندارند صدا و رس هستند، ناسكاس مثل دارند رابطه هك يیآهنا. ندارد رابطه شود یم معلوم د،يگو یه مك يیآهنا

 هم ها یبعض. ندك یم صدا و رس خرد پول. ندارد صدا ناسكاس. نندك یم جرق جرق هستند، خرد پول هك نهايا

نفر چادر سبز  کيهستند،  یكثالً مهه چادر مشم. دهند یم لو را شان یسادگ نيا هستند، ساده هك بس از گريد

 نيا خوانند، یم نامز دارند مهه. ستديا یم شود یم بلند نيا نشستند، هك مهه. ديآ یم مسجد در و ندك یرسش م

 یعني. هستند خل شانيها یبعض دهند، یم لو هم خودشان نهايا. ندك یم جك را گردنش خواند یم نامز یوقت

 .زند یم یخل باز یارهاكافراد باشد. اصالً دست به  یالاقل مثل باق هك ندارند عقل نقدريا

 آقا: گفتم اميس و صدا به. ردك یم صحبت بود آمده دم،يد ونيزيتلو در را ها ن خلياز ا یكيوقت كي من

ن يا من. داد نشان بعد. بود نداده نشان را اش یخل ونيزيتلو در البته است؟ آورده را او یسك چه. است خل نيا

 یول است یراركت ميگو یه مكنيبود. ا هردك مردم پخش نيده بود و بيل خريگر هم گفتم. چند موبايبار دكيرا 

 دخرت. نك یتلفن استخاره: گفت یم. بود ردهك ميتقس ها زن نيب خصوص به را شيها ليموبا. دندينشن ها یليخ

 سطر اول ی هين. گفت: آكقرآن را باز  یال: گفت. نك استخاره کي آقا: گفت ندك امتحانش هكنيا یبرا من

ه اول، صفحه يه آخر را بخوان. صفحه راست آيسمت چپ برو و آ االح: گفت. بخوان را راست دست اول

 یسال چند ،ینك ازدواج هك هم بعد! نباش ناراحت. افتد یه آخر را بخوان. گفت: شام ازدواجت عقب ميچپ آ

رده است. كش ازدواج يسال پ ٢٤م عروس دارد و هم داماد دارد. ه من دخرت هك یحال در. یشو ینم دار بچه

 عده کي دميد. دميد ربالك را نيا من. ردندك ازدواج هم شيها بچه شدند، ليالتحص فارغ دانشگاه از شيها بچه

 را ارك نيا نان یبرا تو آقا: گفتم او به. خورند یم گول مهه ندارد، فرق زن و مرد گريد. شدند او ديمر مرد

) گفتم: خدا به ٤١(بقره/» اليَقل ناً َثمَ «. است نان نيا یبرا ها یباز حقه نيا مهه: ديگو یم قرآن ؟ینك یم

 یخواه یم تو آنوقت دهد؟ ینم یروز ها سوراخ یها کسوس به خداوند دهد؟ ینم یروز ولگرد یها سگ

 را یاديز افراد داند یخدا م یائتقر یآقا: گفت. دارم رابطه چه و چه با من: يیبگو ديبا ،یبخور نان لقمه کي

ن نباشد هبرت ين ديه از راه باطل مسلامن شود، اصالً اك یني: خوب، آن دتمگف. ردمك مسلامن کيبلژ و فرانسه در

باشد، بعد  یام دزدي و هواپنيم، ماشينك را غصب نيماش کيم. يه بروكم یه با االغ دزدكم ياست. ما حق ندار

 .است غلط هم ات هكم یم. باسمه تعاله رفتكبابا، م یم: اييبگو

 شرتيب گناهت یسيبنو هيآ هرچه ،یسيبنو را قرآن ی هي، آیس دزديار و خودنوكخود کياگر  شام

 آدم شود یم مگر. شود یم اضافه تو گناه بر ديآ یم ونريب جوهر سيخودنو نيا از یمقدار هر چون. شود یم

، جرم است. مهر یگر بربيد کرا بان کن بانيار اكخود .است درست ارمك سمينو یم قرآن من چون: ديبگو
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، یتاسوعا است، روز عاشورا رشبت بده یه براك یرك دارد. شري، نامزت گیبرب یگرين مسجد را مسجد ديا

 مهمرت از ابالفضل است، بله! عاشورا مهمرت از نين وقف تاسوعا است، مرتب بگو: امام حسيحرام است. ا

 .یتاسوعا است، شام حق ندار قفن ويهم از ابالفضل مهمرت است. اما ا نيتاسوعا است و امام حس

 پروفسور بگو شام حاال نه؟ اي هست رتكد دانم ینم حاال. فتندك یرت مكن بنده خدا مهد ديحال به ا یا یعل

 هك گفت یزيچ کي هم صادق امام اگر. دينك مرت قرآن با مرا یها حرف یحت: فرمود ݠ صادق امام. باشد

از ما گول  یليم؟ خيما چطور گول خورد ه مههكم يشام بگو یبرا یزيچ کيوار بزن. من يقرآن بود به د ضد

 م.يخورد

 سكهر. روم یا ميگر از دنيمردم! من چند روز د یآخر عمرش به مردم گفت: ا یاسالم روزها غمربيپ

 اي: گفت شد، بلند نفر کي. نخورد امتيق به و بدهم را نميدِ  نيا هك دريبگ من از را طلبش شود بلند دارد، طلب

ورد. حرضت فرمود: من خ هب خطا به شام چوب روز کي …دييبگو شام را اش یباق … روز کي! اهللا رسول

ده يث را شنين حديس اكهر ینم. برادرها و خواهرها! حرضت عباسكاور تا من قصاص يبرو خانه چوب را ب

 بدتر نيا گريد. ديگفت هم منرب یرو: نديبگو هم  یبعض اگر حاال. ديا دهيثر شام شنكند. اكدا ياست، دست پ

ةُ  هِ َفِللَّ «: ديگو یه قرآن مكنيا ليلد به ل؟يدل چه به. هاست دروغ از ثيحد نيا. است ) ١٤٩/انعام( »اْلبالَِغة اْحلُجَّ

 ندك خطا دستش غمربيپ اگر. باشد حجت نيا در کش یجا دينبا فرستد یم هك حجت مردم یبرا خداوند یعني

 بفهمم جاك از من است؟ ردهكن خطا زبانش بفهمم جاك از من! ردك خطا دستش غمربيپ. ندك یم کش آدم

 کيالست: ديگو یم. ندك یم کگر شي پنچر شد، مسافر دنيماش کيالست کيرده است؟ اگر كن خطا رشكف

. نباشد کش نيا در هزارم کي هك فرستم یم یحجت کي فرستم یم هك حجت من: گفته خدا. نشود پنچر دومش

ا ي هردك خطا رشكف بفهمم جاك از من ردك خطا دستش! عجب: ديگو یم جوان کي ندك یم خطا دستش اگر

غمرب ي) زبان پ١٧(نجم/» ما زاَغ اْلبََرص «غمرب معصوم است. يغمرب عضو عضوش معصوم است. چشم پيه؟ پن

) مهه ١١(نجم/» َذَب اْلُفؤادُ كما «غمرب معصوم است. ي) قلب پ٣(نجم/»  ینْطُِق َعِن اْهلَويَو ما «معصوم است. 

 یدي، بعد دیديخر یاتيلبن کي از ريش کي اگر شام. ندك خطا دستش شود یغمرب معصوم است. مگر مياعضا پ

 آقا،: يیگو یم ،یبخر ريش یرو یم هك روز هر شام. است فاسد شود، یله ميله، فتيدن فتي هنگام جوشرين شيا

 .دارد ريگ نيا هم یفقه نظر از. سازد ینم ما ديعقا و عصمت با ثيحد.دينك یم دايپ کش. است سامل ديببخش

قصاص  يیار خطاكند، كباشد، قصاص دارد. اگر دست خطا  یه عمدك یارك: نديگو یا فقه ميدن در

 ريه خطا قصاص ندارد. هم گكند كدستش خطا  یسكت باشد. اگر يه با عناكاست  یارك یندارد. قصاص برا
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ه به قرآن كاست  نيم و آن ايشرت نداريل بكمش کيدارد. خواهرها و برادرها! ما  ی اعتقادريدارد، هم گ یفقه

 یعقل اگر. مينك هيكت یوح و عقل به ديبا یا دهيعق هر به ميسيبنو م،ييبگو ميخواه یم هرچه. مينك یممراجعه ن

 .معترب اتيروا یمنته خدا، یاياول چه خدا، حرف چه ميگو یم هك یوح حاال نبود، یا یوح و

قرآن  ضد صد در صد ديديد هك ديديشن ما از یزيچ کي اگر: ديگو یم معروف است، ميث داريحد کي

ُبوه«است،   » وهكَفاْترُ «: گفت ین. وگرنه مك یبرخورد انقالب یعنيبزن » اجلدار یارضبوه عل«بزن.  یعني»  اْرضِ

 برخورد یعني. بزن: ديگو یم ن،ك رها: ديگو ینم اسالم. دينك شيرها: گفت یم بود، قرآن ضد یثيحد اگر

ن است شل باشد، ك ممني بزن. چون زمنيد: به زميگو ینم »االرض یعل فارضبوه«: دينگو هم بعد. نك یانقالب

. است سفت واريد. افتد ی مينيوار شل باشد، پايد سفت باشد، چون اگر ديوار بايس باشد، ديشن باشد، خ

 .بزن واريد به هم را نيا بزن،: ديگو یم

 :دن باطل با سخنان حقيوبك -  ٦

 ها ن حرفيه گفت! اكگفت  یزيچ کين، ك ولش حاال. دينك یانقالب برخورد باطل با: ديگو یم قرآن

 انيمدع و فروشان نيد با یانقالب و داغ برخورد ست؟يچ بحث موضوع) ١٨/اءيانب( »بِاْحلَقِّ  َنْقِذُف  َبْل «. ستين

حق را چنان بردار و در  یعني» اْلباطِلِ  یَعلَ « ن،ك پرتاب را حق. نك پرتاب یعني قذف »بِاْحلَقِّ  َنْقِذُف  َبْل «! دروغ

 هك وب،كب باطل رس بر را حق کپت چنان یعني. شد َدَمغ مييگو یم یه در فارسكمهان » ْدَمُغهُ يفَ «اطل بزن، رس ب

 لامنكمش ما دارم؟ رابطه زمان امام با من: ديبگو یسكهر شود یم مگر! فروشان نيد با برخورد. شود دمغ باطل

 مرا یها امام صادق فرمود: حرف یم. حتينك قيتطب قرآن با ديبا مينك قبول ميخواه یه هرچه مك است نيا

 .است قرآن ضد هك ديديد اگر د،يرينپذ

 بعورا بلعم. ميهست مهيب م،يشو باسواد اگر نكن ركف. دهد ینم نجات يیتنها به علم شود ین معلوم ميا از

جرأت  اآلن شام. دهد ینم نجات را آدم علم. فروخت را خودش دالر و الير با اما بود کي درجه دانشمند

م، هر ي: بسم اهللا الرمحن الرحسينوب. سيبنو ختته یپا ايب دهم ی؟ گچ را من به تو ميیلمه را بگوكن يا یدار

 یدانشگاه استاد چيه. سديبنو را نيا تواند یس نمكچيمرت است. هكتش يبا سوادتر هستند، آمار جنا یشورك

 َعِمُلوا وَ «: ديگو یم» آَمنُوا«نار كست. لذا در ين یافك هم امنيا. ستين یافك علم. سديبنو را نيا تواند ینم

اِحلات اِحلات آَمنُوا«) ٢٥/بقره( » الصَّ  امن و عمل! علم و عمل!يا»  َو َعِمُلوا الصَّ

 یبرا هك را یاهل اتيآ »َسِمْعنا َقدْ  قاُلوا اُتنايآ ِهمْ يَعلَ   یُتتْل إِذا وَ «. است ٣١ ی هيآ انفال ی گر سورهيد ی هيآ

 إِنْ «. ميباف یم آن مثل ميبخواه هم ما »هذا ِمثَْل  َلُقْلنا َنشاءُ  َلوْ «. ميديشن »َسِمْعنا«: نديگو یم م،ينك یالوت مت آهنا
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ل ريُ َأساط إِالَّ  هذا  کي. بود حارث بن نرض نام به یشخص. هستند انينيشيپ یها افسانه و اسطوره ها نيا »نيَ اْألَوَّ

ه كنطور يد، رفت و برگشت، گفت: من هم اگر بخواهم مهيار را شنيسفندا و رستم ی قصه و آمد رانيا به سفر

 انسان هكنيا. ميگو یشام م یبرا را ارياسفند و رستم ی قصه هم من د،يگو یم را ثمود و عاد ی غمرب قصهيپ

 .است شده او مثل هم نيا ندك احساس

 :به جامعه یف، ظلم فرهنگيتامن و حترك -  ٧

 انتيخ یاقتصاد ی مسأله در یسك اگر: ديگو یاست. م یمسائل اقتصاد یه براك است یا هيآ ، هيآ نيآخر

ف ٌل يوَ  «! او بر یوا ند،ك . ندك یفروش مك هك یسك بر یوا! فروش مك یعني فف مط) ١/نيمطفف( »نيَ لِْلُمَطفِّ

 است. یظلم اقتصاد نيا. است گفته ليو باركي خدا. است یاقتصاد ظلم کي یفروش مك یعني

َزٍة ملََُزةٍ كٌل لِ يوَ «بار گفته است. كيهم خدا  یاجتامع ظلم ش يه به مردم نك یسكبر  ی) وا١(مهزه/» لِّ ُمهَ

 »ليو« باركي یفرهنگ ظلم یبرا یول. زدير یم جامعه در مردم یآبرو زند، یم شين مردم به یسك چون. زند یم

 هم اش هيآ. ندك یم یه ظلم فرهنگك یسكبر  ی: وافتهگ بار سه هيآ کي در »ٌل يو ٌل،يو ٌل،يو«: گفته. است نگفته

 به یوا »ٌل يو« ،»اهللاِ ِعنْدِ  ِمنْ  هذا ُقوُلونَ ي ُثمَّ  مْ هيِ ديبِأَ  تاَب كالْ  تُبُونَ كي نَ يلِلَّذ ٌل يَفوَ «. است ٧٩ هيآ بقره ی سوره

وايلِ «. خداست یبرا نوشته نيا: نديگو یم بعد سند،ينو یم هك یسانك لقمه نان،  کي یبرا» الً يَثَمناً َقل هِ بِ  ْشَرتُ

َّا َهلُمْ  ٌل يوَ  وَ «: گفته بعد! ها ن قلميبر ا یوا» مْ هيِ ديتَبَْت أَ كٌل َهلُْم ِممَّا يَفوَ «دوباره گفتند:   نيا بر یوا »ِسبُونَ كي ِمم

است ي: سنديوگ یم سند،ينو یم یزيچ کي نند،ك یم یباز حقه هك یسانك یبرا بقره سوره هيآ کي در! درآمدها

 مبنا یه حرف بك یسانك، یاسالم یني، جهان بیاسالم یدئولوژي، ای، اخالق اسالمی، اقتصاد اسالمیاسالم

 .بزند یكآب حرف است نكمم هك یسكهر از نه. ديريبگ اعلم از را نتانيد: گفتند ما به زنند، یم

 هك ديبخواه ها یاحرتام و ادب از منرب املك با نمك ید. من از مهه مردم تقاضا ميآستانه ماه رمضان هست در

 بخوانم، هيآ دو نمك باز را قرآن هستم، منرب ساعت مين من. نديبگو قرآن از هستند منرب یرو هك یقيدقا آن

د. شعر، ينكم يربع را تقس کيد، ييبگو ريتفس ربع کي مطالعه، با. است گفته را نيا شام خالق مردم: ميبگو

 درست نيا. است ربع کي نيا در ديبخوان ديخواه ی، روضه، هرچه میاسيسل يخ، حتليخواب، قصه، تار

 اش قهيدق هفت قهيدق چهل مينيب یم بعد م،ينينش یم منرب یپا قهيدق چهل م،يده ینم را قرآن سهم ما هك ستين

داد.  را قرآن سهم ديبا. بود خيتار بود، خواب. بود شعر اش یبود. باق یسخنران اش یباق. بود ثيحد و قرآن

 ید باشد، مداحيم است. دعا بايساعت و ن کيالغوث چقدر است؟  یشب قدر جلو است. در ماه رمضان دعا

ساعت، آن هم باشد.  کيم ساعت، يم ساعت است. آن هم باشد. منرب نيم ساعت است. قرآن رس گرفتن نين
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) قرآن ١(قدر/» َلِة اْلَقْدرِ يلَ   یناُه فإِنَّا أَْنَزلْ «ست؟ يمگر شب قدر شب نزول قرآن ن یعنيقرآن چقدر سهم دارد؟ 

 باز مردم یبرا را قرآن. باشد قرآن ی درباره ها یاز سخنران ید بخشيشب قدر نازل شد، خوب شب قدر با

 م،ييبگو را احتامالت نه. است روان هم یليخ. ديگو یم را نيا قرآن. ديگو یم را نيا قرآن مردم: مييبگو م،ينك

 م.يي بگوريتفس کيروان  یليم. خينه لفت بده م،ييبگو را احوال نه

 درس یس با فرشده را قرآن صفحه دو ربع، کي در ميتوان یم چطور هكنيا ی وهيجلسه دوم ش اهللا شاء ان

 .ميگو یم را یبحث نيچن کي است رمضان ماه آستانه در هك ندهيآ هفته. گفت خواهم را مييبگو مردم یبرا

ن. اگر كت يان دروغگو هم اگر قابل هستند هدايوغگو حفظ بفرما. مدعان دريمهه ما را از مدع ايخدا

امام  یدروغگو برا یران گفتم. چون مدعكن را من در مسجد مجين. اكم كستند رششان را از رس مردم يقابل ن

  اد است.يزمان و رابط امام زمان ز

 اتهكم و رمحة اهللا و بركيعل والسالم


