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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (8های اخیر کشور ) سلسله تذکّرات استاد طیّب ناظر بر ناآرامی

 یغربالگر یبرا یّمن بستر آخرالز یها فتنه

را  طیکه شرا ییها داده شده است؛ فتنه یبزرگ یها آخرالزّمان، خبر از فتنه اتیو روا ثیاحاد در

و  یخاطر ناآگاه از افراد به یاری. بسسازد یحقّ و باطل را دشوار م صیو تشخ کند یشدّت غبارآلود م به

و به  شوند یمنفس، از راه حق جدا  یاز هوا یرویو پ یخاطر ناوارستگ به گرید یاریجهل، و بس

اشاره  ثیاحاد نیکراراً آمده است؛ بنده هم مکرّر به ا ثیموضوع در احاد نی. اشوند یدچار م یاهگمر

ام که خوب  نقل کرده السّالم هیاز امام صادق عل یثیحد نهیزم نیدر ا« جان جهان»ام. در کتاب  کرده

 است: نیا ثی. حدمیاست آن را مرور کن

از اصحاب،  ی: گروهدیگو یم السّالم هیاز اصحاب امام صادق عل یکی ِعْنَد اَِبي َعْبِد اهلِل َجماَعٌة نـََتَحدَُّث: ُكّنا

بوده است که  نیآنها ا ی. ظاهراً موضوع گفتگومیکرد یبا هم گفتگو م السّالم هیدر خدمت امام صادق عل

دوران  ۀدربار السّالم همیعل یهد ۀو ائمّ رمامبراکیپ ثیو احاد میکه در قرآن کر ییها با وجود بشارت

است و دوستان  شیدر پ یی یروشن و نوران ۀندیارواحنافداه آمده است، چه آ یظهور حضرت مهد

 یشتریب تیّو امن شیفرصت رشد دارند و از آسا شتریچقدر ب ط،یدر آن شرا السّالم همیعل تیب اهل

 ش،ینِصفُ العَ شِیو به اعتبار وَصفُ العَ میگفتگو بود نیا رد دیگو یم یبرخوردار خواهند شد. آن صحاب

امام صادق َفاْلتَـَفَت ِالَْینا َفقاَل. باشد.  کینزد یلیخ ندهیآ نیکه ا میداشت دیام یلیو خ میبرد یلذّت م

ل مشغو د؟یهست یالیشما در چه فکر و خ ِفي َايِّ َشْيٍء اَنُتم:به ما کردند و فرمودند:  یتوجّه السّالم هیعل

حضرت قسم جالله  أَيهاَت أَيهاَت! ال َو اهلِل ال َيُكوُن ِمّما َتُمدُّوَن ِالَْیِه َاْعیُـَنُکم حّتي تـَُغْربـَُلوا. د؟یهست یچه بحث

بعد از  ۀندیآ یعنی د،یا که به آن چشم دوخته یزی! به خدا سوگند! چهاتی! ههاتیخوردند؛ فرمودند: ه
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و درشتتان  زیو ر دیاز آن، غربال شو شیپ نکهیمگر ا شود، ینم حقّقو م دیآ ینم شیشما پ یظهور، برا

واقع  ندهیبه خدا سوگند! آن آ ال َو اهلِل ال َيُكوُن ِمّما َتُمدُّوَن ِالَْیِه َاْعیُـَنُکم َحّتي ُتَمیّـُزوا:از هم جدا شود. 

 قتیحق یاد دارااز افر نیدروغ انیو مدّع د،یشو زیمتما گریکدیقبل از آن، از  نکهیمگر ا شود، ینم

رَُكوا َأن يـَُقوُلوا آَمّنا َو : دیفرما یموضوع م نیهم در اشاره به ا میشوند. قرآن کر کیتفک َأَحِسَب الّناُس َأن يـُتـْ

و  شود یم رفتهیکردند، از آنها پذ مانیاظهار ا نکهیبه صرف ا کنند یمردم گمان م ایآ ُهْم ال يـُْفتَـُنوَن:

را که قبل از آنها بودند، امتحان  ی...: ما کسان َوَلَقْد فَـتَـنَّا الَِّذيَن ِمن قَـْبِلِهمْ  رند؟یگ یمورد امتحان قرار نم

زبانشان  ۀلقلق مانیکه ا یبودند را از کسان مانیکه صادق، و تا عمق وجودشان اهل ا یو کسان میکرد

شما و  م؛یامتحان کرد را ن. گذشتگامیآشکار ساخت کردند، یآوردن م مانیبود و صرفاً ادّعا و تظاهر به ا

فرمودند تا  السّالم هی. امام صادق علکند ینم تیکفا مانیا ی. صرف ادّعامیکن یرا هم امتحان م ندگانیآ

ال َو اهلِل ال َيُكوُن ِمّما َتُمدُّوَن ِالَْیِه محقّق نخواهد شد.  ندهینشوند، آن آ زیمتما گریکدیدو گروه از  نیا

نخواهد آمد، مگر بعد از مأیوس  دیپد د،یا به خدا سوگند آنچه چشم به آن دوخته اٍس:َاْعیُـَنُکم ِااّل بـَْعَد ِاي

ال َو اهلِل ال َيُكوُن ِمّما َتُمدُّوَن ِالَْیِه َاْعیُـَنُکم َحّتي از دست رفت.  نیکار تمام شد؛ د دییبگو نکهیشدن؛ بعد از ا

و مطلوب محقّق  یداشتن دوست ،ینوران ۀندیآن آ گندبه خدا سو َيْشِقَي َمن َشِقَي َو َيْسَعَد َمن َسِعَد:

که شقاوت در باطنشان است و در ظاهر  یاز آن، کسان شیپ نکهینخواهد آمد مگر ا شیو پ شود ینم

. رندیگ شیکه اهل سعادتند، راه سعادت در پ یآشکار شود؛ و کسان شانیاهل سعادتند، شقاوت باطن

صورت  کیتفک نیتا ا دهد یرخ م یها و حوادث . فتنهشود یم جامان یغربال نیاز ظهور، چن شیپ نیبنابرا

 .ردیگ

 …خوردن جوانانمان شد بیما باعث فر یکوتاه و غفلت

َو الَِّذي بـََعَثُه بِاْلَحقِّ: : ندیفرما یم السّالم هیعل نیرالمؤمنیالبالغه آمده است که ام شانزدهم نهج ۀخطب در

شما به هم  لَُتبَـْلبَـُلنَّ بـَْلبَـَلًة:را به حق مبعوث کرد،  وسلّم آله و هیعل اهلل یاکرم صلّ امبریکه پ ییسوگند به خدا
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. شود یو درشتتان از هم جدا م زیو ر دیشو ی: و غربال مَغْربـََلةً  لَتُـَغْربـَُلنَّ َو  د،یشو یمخلوط م د،یشو یزده م

که به  یگیو مثل د ْوَط اْلِقْدِر:َو لَُتساُطنَّ سَ . شوند یم کیاز هم تفک یقیحق نیو مؤمن مانیا انیمدّع

و رو  ریزشما  شوند؛ یو رو م ریز گ،یموجود در آن، با جوش آمدن آب د ییجوش آمده و موادّ غذا

 نییکه باال هستند، به پا یکسان نکهیتا ا َحتَّى يـَُعوَد َأْسَفُلُكْم َأْعالُكْم َو َأْعالُكْم َأْسَفَلُكْم:شد.  دیخواه

که در  یو کسان َو لََیْسِبَقنَّ ساِبُقوَن كانُوا َقصَُّروا:هستند، باال روند.  نییکه پا یشوند و کسان دهیکش

َو لَیـَُقصَِّرنَّ  ند؛یایو جلو ب رندیو عقب بودند، سبقت بگ کردند یرا ادا نم لبگذشته، ناقص بودند، حقّ مط

 کردند، یبودند و خود را مطرح م یخود را جلو انداخته بودند، مدّع هک یو کسان َسّباُقوَن كانُوا َسبَـُقوا:

 شماست. یشارویپ یا و فتنه یدگرگون نیکنار زده شوند. چن

َأْهواٌء  ِإنَّما َبْدُء ُوُقوِع اْلِفَتنِ فرمودند:  السّالم هیعل ریآمده است که حضرت ام زیالبالغه ن پنجاه نهج ۀخطب در

 یعنی رد؛یگ یقرار م تیّکه مورد تبع ییها و هواها هوس یکیاست:  زیها دو چ فتنه ۀشیآغاز و ر تـُتََّبُع:

َو َأْحكاٌم تـُْبَتدَُع، ُيخاَلُف ِفیها ِكتاُب اللَِّه: . روند یخود م فسن التیو تما اتیّها، تمن افراد به دنبال هوس

وضع  یاحکام نیبا کتاب خدا در تعارض است. به اسم دو  شود یم یگذار که بدعت یدوم، احکام

: در اللَّهِ  ِدينِ َو يـَتَـَولَّى َعَلْیها رِجاٌل رِجااًل َعَلى َغْیِر فتنه است.  یها شهیر نهایکه مخالف قرآن است. ا شود یم

مشهور و  یها و چهره ها تیاز مردم، از شخص یو آشوب، گروه یختگیر هم فتنه و به طیشرا نیچن

 امبریپ ۀریخدا، خالف امر قرآن و سنّت و س نیاز آنان، خالف د تیّکه تبع کنند یم تیّتبع یسرشناس

 یقرآن امر کرده از چه کسان مینیو بب میقرآن مراجعه کن اتیاست. اگر به آ السّالم همیعل تیب و اهل

، ال تـَتَِّبُعواکرده و فرموده است:  تیّامر به عدم تبع ی، و از چه کساناتَِّبُعواو فرموده:  میکن تیّتبع

 یچه کسان رویمردم پ کنند، یم فیتوص السّالم هیعل نیرالمؤمنیکه ام یتیّکه در موقع میابی یدرم

 نیدر ا طیهرحال شرا . بهگردند یمردم م یشوایراهبر و پ ،فکرساز، خط دهنده یو چه کسان شوند یم

 خواهد بود. یبحران اریبس ت،یموقع
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َسَتُكوُن ِفَتٌن : ندیفرما یم وسلّم آله و هیعل اهلل یصلّ غمبراکرمیالفصاحه آمده است، پ که در نهج یثیحد در

در  کند، یخواهد بود که در آن، شخص صبح م شیدر پ ییها فتنه ُيْصِبُح الرَُّجُل ِفیها ُمؤِمنًا َو يُْمِسي كاَفرًا:

را از کف داده و کافر شده است. اِلّا  نشید که یدر حال رسد یم انیمؤمن است و روزش به پا که یحال

 دهیبخش یمعنو اتیعلم و دانش به او ح ،ییکه خدا با معرفت، دانا یمَن اَحیاهُ اهللُ بِالعِلْمِ: مگر کس

حفظ  نشانیو د مانند یمحفوظ م ینید قیبا معرفت عم ط،یشرا نیهستند که در ا نانیاست. فقط ا

 .بازند یرا م نشانید ها تنهف نیدر ا هیو بق شود؛ یم

 وسلّم آله و هیعل اهلل یالفصاحه نقل شده، حضرت رسول صلّ که آن هم در نهج یگرید ثیحد در

 شیفرما نی. از ادیو فرصت اقدام را از دست نده دیکار شو به : بادِرُوا بِاالَعْمالِ: زود دستندیفرما یم

 بیفر ف،جامعه مستعدّ انحرا ما بود که سبب شد یما، سست ۀکه در جامع شود یحضرت روشن م

 یشود. ما کار یملّ یها و پشت کردن به ارزش ینیبه مقدّسات د نیخوردن، کنار گذاردن حجاب، توه

 جادیو ا یدر جهت گسترش آگاه میداشت فهی. ما که وظمیرا انجام نداد میداد یانجام م دیبا یکه م

  پول و ثروت قام،پست، م ،یو به دنبال رفاه، منافع مادّ میغافل شد م،یو معرفت تالش کن رتیبص

و  ها ضیتبع ها، یباز لیفام ها، یخوار ها، رانت ها، سوءاستفاده اختالس ها، یبه دنبال باندباز ،یاندوز

 یها گرم شد که جوان گرید یزهایسرمان به چ م؛ینشست کاری. ما بمیرفت نهایو امثال ا ها یکش فیضع

. حضرت فرمودند: بادِرُوا بِاالَعْمالِ: مبادرت ددشمن را خوردن یها مکر و خدعه بیفر ،یهما در اثر ناآگا

 نی. ادیریو روزه بگ دینماز بخوان دیکه شتابان برو ستین نیاعمال، ا نیبه اعمال. مقصود از ا دیکن

 یرا برا نهیها باشد و زم در برابر فتنه یستادگیسبب ا تواند یاست که مبادرت به آنها م یاعمال، اعمال

ها  فتنه زانیر اثر نکنند و برنامه فتند،یها جا ن کند که فتنه یکار تواند یم ؛فتنه فراهم کند یناکام

 فراهم کنند. لشکر یاهیخودشان س ینتوانند از مردم برا

 حق از باطل  صِیتشخ عدم
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 صیقدر تشخ نی. اشود یم کیقدر فضا تار نیا. یشب ظلمان یها است مثل پاره شیدر پ ییها فتنه

. حضرت ستین زیقابل تم اهیاز س دیمطلق حاکم است، سف یکیتار ی. وقتشود یحقّ و باطل دشوار م

 ِبحُ ُيصْ است.  یخطر نیشما چن یشاروی! پدینیننش کاری! بدی! دست به تالش بزندیفرمودند آگاه باش

مؤمن است و آن روز او به عصر  کهیدر حال کند یانسان صبح م ط،ی: در آن شراالرَُّجُل ُمْؤِمًنا َو يُْمِسي كاِفراً 

 ای َأْو يُْمِسي ُمْؤِمًنا َو ُيْصِبُح كاِفًرا:را از دست داده و کافر شده است.  نشید کهیدر حال شود یم یمنته

را  نشیکه د کند، یو روز را آغاز م دیگشا یواب مخ ازچشم  یعصرهنگام، مؤمن است و صبح در حال

ْنیا َقِلیلٍ است.  شیدر پ ییها فتنه نیدر شب باخته و کافر شده است. چن : مردم يَِبیُع ِديَنُه بَعَرٍض ِمَن الدُّ

 اریبس نید متی. قشود یپر رونق م یفروش نیو بازار د فروشند یم ایاز دن یاندک یخود را به بها نید

به اندک  ،یبه اندک هوس تأمین شدن ،یویو دن یو امکان مادّ ازی. مردم به اندک امتکند یمتنزّل 

 .دهند یو از دست م بازند یرا م نشانید یراحت و ... به یشدن خشم اِعمال

وجود دارد؛ که آن حضرت  السّالم هیاز امام رضا عل نهیزم نیدر ا یگرید ثیحد عهیالشّ وسائلکتاب  در

َنًة َعلي ِشیَعِتنا ِمَن الدَّّجالِ ِانَّ فرمودند:  دوستداران،  انی: در مِممَّن يَنَتِحُل َمَودَّتَنا َاْهَل البَـْیِت َمن ُهَو َاَشدُّ ِفتـْ

 یانحراف، برا جادیو نقشش در ا ینیآفر هست که ضرر، خطر، فتنه یکس ت،یب ما اهل انیعیش و محبّان

او از دجّال  ۀاست که فتن زیانگ است؛ امّا چنان فتنه عهیظاهراً ش یعنیاست.  شتریما از دجّال ب انیعیش

رضا  حضرتاز  دیگو یم ثیحد یراو فَـُقْلُت ِبماذا؟است.  نیسنگ یلیسخن خ نیاست. ا شتریهم ب

ال هم از دجّ ان،یعیش یخطرش برا ت،یب که دوست شما اهل شود یسؤال کردم چطور م السّالم هیعل

ما از  انیعیش یکه خطرش برا ی: حضرت فرمودند کسقاَل ِبُمواالِة َاْعدائِنا َو ُمعاداِة َاْوِلیائِناباشد؟!  شتریب

و نسبت به دوستان ما  دارد یم وستاست که دشمنان ما را د نیخطرش ا ۀشیاست، ر شتریدجّال ب

و پادشاه  کایامر جمهور سیدل به رئ سپرد؛ یم لیدل به اسرائ ،یامروز ری. به تعبورزد یم یدشمن

را  یا فتنه نیشخص، چن نیدارد. فرمودند ا نهینسبت به دوستان ما عداوت و ک یول بندد؛ یم سیانگل

. سپس کند یم جادینسبت به دوستان ما ا نهیک جادیو ا تیب دشمنان ما اهل یبرا تیّمحبوب جیبا ترو
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و سر به دشمن  نیآفر خطرناکِ فتنه انیجر نی: اْختَـَلَط الَحقُّ بِالباِطلِ ِانَُّه ِاذا كاَن َكَذِلَك اِ حضرت فرمودند: 

کرد، حقّ و  جادیرا ا یا فتنه نیچن یرا در دل نهفته، وقت تیب دوستان ما اهل ۀنیسپرده و ک تیب ما اهل

امر مشتبه  َو اْشَتَبَه ااَلْمُر: گردد یحقّ و باطل دشوار م صیتشخ گریو د شود یم ختهیباهم آم طلبا

 ریدر مس ها یطرف نیآنها؟ ا ای ند،یگو یحق م نهایا ست؟یحق با ک یراست به ندیگو ی. مردم مشود یم

 ن،یب نیو در ا شود یامر مشتبه م ها؟ یآن طرف ایاند  و خدمت به جامعه یصالح، صدق، منفعت عموم

 شود یآشفته م یا به گونه طیها شرا فتنه نی: در اُمؤِمٌن ِمن ُمناِفقٍ  فَـَلْم يـُْعَرفْ . شوند یافراد مردّد م یاریبس

 شیکه به مصداق امروز دیآ یم دانیبه م یانی. فرمودند جرستین زیکه مؤمن از منافق قابل تم

 تیب را به دشمن ما اهل یده و خط یزده است، دل به دشمن داده است، رهبر گراست، غرب غرب

آنها قرار داده و توان و تالشش را در خدمت آنها نهاده است؛ و از  اریرا در اخت ش شهیسپرده است، اند

ها چه کردند!  رسانه نیدر ا دیدی. ددارد یو دوستان آنها را دشمن م السّالم همیعل تیب اهل گر،یجانب د

ت، چه صراح و به پرده یب نها،یپرداخته و امثال ا ایتانیساخته و بر یسعود یها ونیزیتلو نیدر هم

 نیروا داشتند! در هم السّالم همیعل یهد ۀو ائمّ غمبراکرمیمتعال، پ ینسبت به خدا ییها جسارت

و  امبراکرمیمتعال، به پ یمقدّسات، به خدا نیتر به بزرگ ییها ها و اهانت چه جسارت ،یمجاز یفضا

مؤمن از  گر،یو د شود یم نگونهیا طیکردند! شرا میو به قرآن کر اءیانب ۀبه هم السّالم، همیعل یهد ۀائمّ

و  ینید یها شهیاست، ظاهراً مؤلّف اند یاست، ظاهراً مذهب اهلل تی. ظاهراً آستین زیمنافق قابل تم

دجّال  زخطرشان ا نانی! حضرت فرمودند استیاو ک داند یامّا در پشت پرده، خدا م نهاست؛یامثال ا

 است. شتریما ب انیعیش یبرا

 !  انیعیش یفاسد برا یعلما ضرّر

فاسد  یعلما ۀدربار ث،یام. در آن حد نقل کرده ییاست که قبالً در مباحث عاشورا یگرید ثیحد

 یالسّالمُ: آنها ضررشان براَعَلي الُحَسْین َعَلْیِه  ةَ يَ ُهم َاَضرُّ َعلي ِشیَعِتنا ِمن َجْیِش َيزِيِد بِن ُمعاوِ اند:  فرموده

 میتصوّر نکن یعنیاست؛  شتریب السّالم هیعل نیحسامام  یبرا هیمعاو دبنیزیما از ضرر لشکر  انیعیش
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! افراد با عبا و عمامه هم ریداشته باشد؛ خ ینقش نیچن تواند یم یتیسلبر یفقط فالن فرد فوکل کراوات

 باشند. ثیحد نیمصداق ا توانند یم

 اند!  فتنه انیآخرالزّمان زنان داخل جر در

 شیرا به نما یمصداق کامالً ملموس امروز کیکه  السّالم هیعل نیرالمؤمنیاست از ام یگرید ثیحد

: در آخرالزّمان و در َيظَهُر ِفي آِخِر الزَّماِن َو اْقِتراِب الّساَعِة َو ُهَو َشرُّ ااَلْزِمَنةِ فرمودند:  حضرت. گذارد یم

لحاظ، رجعت و به  کیلحاظ، ظهور، به  کیبه  تساع نیهاست، )ا زمان نیساعت، که بدتر یها یکینزد

 نی: در آخرالزّمان که بدترنِ يَيْظَهُر ِنْسَوٌة كاِشفاٌت عارِياٌت ُمَتبَـرِّجاٌت ِمَن الدِّ است.(  امتیلحاظ، ق کی

اند. ظاهراً  اند و پوشش و جامه را کنار گذاشته که کشف حجاب کرده کنند یظهور م یهاست، زنان زمان

شده  ریاز آن زنان تعب یگرید ثیاست. )در حد یانیاز هر عرشان بدتر  امّا جامه ارند؛لباس بر تن د

پهن کردن و  یدام شهوان انیجر ،ییتبرّج، خودنما ،یحجاب یب انیجر یعنی( اتٌیعارِ اتٌیاست به کاسِ

ن یبه کار د یکار گریاند و د زده رونیب نیکه از د یپرستان شدن، توسّط زنان شهوات شهوت ۀطعم

 ی: زنانالشََّهواتِ  یماِئالٌت ِالَ اند.  فتنه شده انیکه داخل جر ی: زنانالِفَتنِ  یداِخالٌت فِ  شود؛ یندارند، ظاهر م

و نقد و  یاحقاق حقوق ملّ ،یاسیاصالً به دنبال مبارزات س ،یامروز ریدارند. به تعب یشهوان التیکه تما

خودشان هستند. من  یشهوان التیدنبال تما به نانیا ستند؛ین تیّحاکم یها یکار اعتراض به خالف

 ینیآفر ها آشوب و کوچه ها ابانیپسر و دخترها، سر شب در خ نیاز هم یبرخ میکه بگو کنم یشرم م

مسأله به  نی. البته اگذرانند یکه چگونه م داند یخدا م گریو بعد از آن، تا صبح را هم با هم د کنند یم

 یعنیآنها وجود دارد؛  نیالشَّهَواتِ در ب یمائِالتٌ اِلَ نیا قیهرحال مصاد به یندارد؛ ول تیّعموم وجه چیه

ها در ارتکاب  هستند. مُسْرِعاتٌ اِلَی المُحَرَّماتِ: آن زن شانینفسان التیها و شهوات و تما به دنبال هوس

 ها، یشکن حرمت ها، یو بار بند یب یدر پ شتریو با شتاب هرچه ب رندیگ یها از هم سبقت م حرام

هستند. سپس حضرت فرمودند:  ینیو د یها، قواعد و نظامات اله و جسارت نسبت به ارزش ها ییایح یب

 خواهند داشت. یجَهَنَّمَ خالِداتٌ: آن زنان، جاودانه در دوزخ جا یفِ
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 آنست  یها از عبرت ینجات قرآن و پندآموز راه

چشم  نکهیا یاند برا را گفته نهای. ادیگو یآخرالزّمان م یها از فتنه ات،یاست که روا یزیچ نیا هرحال به

 م،یدار دوشکه بر  یتیّمسؤول یو هم با ادا مینخور بیهم خودمان فر جه،یما باز شود و در نت نیب حق

که فرمودند:  وسلّم آله و هیعل اهلل یصلّ غمبراکرمیپ شیاز فرما یروی. به پمیشو گرانیخوردن د بیمانع فر

 تیب وقت دوستان اهل آن کند، یتوان دارد تالش م تی. دشمن با نهامینیننش کاریبادِرُوا بِاالَعْمالِ، ب

 ایچه خبر  رسان امیباشد که مترصّد باشند فالن پ نیلَم بدهند و تمام هنرشان ا کاریب السّالم همیعل

 .میمسؤول ماتک  ! تکریمنتشر کرده است؟! خ یپست

داده  حیآخرالزّمان توض یها فتنه نکهیبعد از ا کنم، یم انیعنوان ختم سخن ب که به یگرید ثیحد در

راه  ست؟یچ فیتکل ط،یشرا نی: در اپرسند یم لیاز جبرئ وسلّم آله و هیعل اهلل یاکرم صلّ غمبریپ شود، یم

ه در قرآن ک اءیانب یاها: راه نجات، قرآن است و ماجرکند یاهلل عرض م به رسول لیجبرئ ست؟ینجات چ

 گریو د لیاسرائ یبن یو در ماجراها میقرآن را بخوان اتیاگر آ یعنیجالب است.  اریبس نیآمده است. ا

از آنها گرفت و  توان یم یبیعج یها که چه عبرت میابی یدرم م،یکه قرآن نقل کرده، تأمّل کن یاقوام

رهنمود  نیاز ا میدواری! امآورد یارمغان م بهما  یاز حوادث روز جامعه برا یچه فهم درست و شفّاف

از  یسادگ داستان، به کیمثل  م؛یتأمّل کن قاًیکه در قرآن آمده، عم اءیانب ی. در ماجراهامیاستفاده کن

دارد که با تأمّل در  یقیعم یها است، نکته اءیانب یبه ماجراها که راجع یاتیآ ۀ. واژه واژمیآنها عبور نکن

 برد. یپ قیاز حقا یاریسبه ب توان یآنها م

 دیترد یما هم ب ۀشده است. جامع انیآخرالزّمان ب یبرا یزیآم فتنه طیشرا نیچن ات،یدر روا ریهرتقد به

آن را  یکه جنگ احزاب یمبتال شده به فِتَن است؛ فِتَن یِ؛ از جوامع آخرالزّماناست یا زده فتنه ۀجامع

 ییاز بها ست،یبرالیتا ل ستیرکساز ما ،ینید یکفر، نفاق، فساد، ظلم و ب اناتیجر ۀکرده است. هم جادیا

و  اند وستهیامروز؛ همه به هم پ یایحاکم بر دن یها تا قدرت پرست، طانیطلب تا ش از سلطنت ،یتا وهّاب
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! به خودمان میباش اریهوش دیلغزنده است. لذا با اریبس ط،یاند. شرا کرده جادیرا ا یا بستر فتنه نیچن

 دیدچار ترد یراست افراد به یکه بعض طیشرا نیدر ا میخواه. از خدا بمیو مطمئن نباش یچندان متّک

رَبَّنا َوفِـّْقنا ِلما ُتِحبُّ َو : میکه حق کدام سو است، ما را حفظ کند. به محضر خدا عرضه بدار شوند یم

ُفِسنا َطْرَفَة َعْیٍن اََبدًا َفِانََّك ِان وََكْلَتنا ِالي ُفِسن تـَْرضي َو ال َتِكْلنا ِالي اَنـْ که دوست  یزیما را به چ ای: خداَهَلْكنا ااَنـْ

ما را به خودمان وامگذار که اگر  ،یو پسند توست، موفّق بدار و چشم بر هم زدن تیو مورد رضا یدار

ام  است و کراراً خدمتتان عرض کرده ثیافتاد. لذا در احاد میبه هالکت خواه ،یما را به خودمان واگذار

 اياهلُل  اي: دیواجبتان ترک نکن یدعا را بعد از نمازها نیفرمودند: در آخرالزّمان ا مالسّال همیکه ائمّه عل

 نیکه قلب ما را بر د می. از خدا بخواهِنکَ يدِ  ی)قـُُلوبَنا( َعل یُمَقلَِّب الُقُلوِب ثـَبِّت َقلبِ  اي مُ یرَحِ  ايرَحماُن 

 نیو ا کیشب تار نیم و در ایو تزلزل نشو دیها دچار انحراف، ترد فتنه نیخودش ثابت بدارد، تا در ا

 یاز سو م؛یسو، که خودمان دچار اشتباه و انحراف نشو کیاز  نی. امیغبارآلود شبهات، گم نشو یفضا

 میسست نشو یواد نیدر ا میو از خدا بخواه میزیفتنه برخ انیجر ییارویبه رو میدار فهیهم وظ گرید

ًرارَبَّنا َأْفرِْغ َعَلیْ : مینکن یو سست کن وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا: و  یبه ما روز یو استوار یداری! صبر و پاایدا: خنا َصبـْ

: و ما َو انُصْرنا َعَلى اْلَقْوِم اْلكاِفرِينَ  م؛یو سست نباش میما را ثابت و استوار و مستحکم بدار تا نلغز یها گام

 میدواریکن. ام رتگردان و نص روزیاند، پ آمده نید تیّبه جنگ تمام نگونهیرا بر گروه کافران که ا

 تیب دوستان اهل ۀملّت ما و هم ۀما، هم ۀرا که عرض کردم، در حقّ هم ییدعاها نیمتعال ا یخدا

 طیشرا نیعالم هستند، مستجاب گرداند و ما را در فِتَن آخرالزّمان و ا یدر هر جا السّالم همیعل

 ما، محفوظ بدارد! ۀجامع زیآم فتنه

 

 مْ ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل اَللّٰ 


