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 ��م ا� ا����ن ا����م

 ياد داشت مترجم

برادر عزيزم فضل الرحمن فاضل است كه در شهر  هر دست داريد تحفكتابي را كه د
بن آلمان جهت ترجمه برايم اهداء كرده است. اوشان در نگارش فارسي و ترجمه از زبان 

و تراجم ايشان از آثار نايسندگان بزرگ  ها عربي به فارسي ترربه والني دارند، نبشته
ي نسل جاان است و هر شاگرد مكتب جهان اس�م راهگشاي جهان بيني اس�مي برا

مند گرديده است، به بنده هم لطفي نماده و دو  اد و مبارزه از زحمات ايشان بهرهجه
ام  هاي اندكي كه تا حال برداشته م رساله را برايم هديه كردند تا من هم درين راه به گا

ژه گارودي را هناشت )ها گفتگاي تمدن( ها دارم، يكي ازين رسالهكمي جلاتر گام بر
 نايسنده و محقق بزرگ فرانساي و دومي كتاب حاضر است. 

 جهان سپاسگذارم. يكشان  رهنمادهاي استادانه و برادرانه از



 
 

 مقدمه مترجم

گايم، سطح دانش و معارف بايژه جهان بيني اس�مي در  مي وام  چنانكه هميشه گفته
اي خانمانساز در بيشتر از ه كشار عزيز ما همانند ساير نهادهاي ضروري در اثر جنگ

ربع قرن به ادني درجه خاد تنزيل يافته است. اگر نهادهاي مادي اين كشار در زمان 
جنگ ويران گرديده است نهادهاي معناي و فرهنگي بايژه اس�مي اين مرز و بام قبل از 

 تاجهي دولتمردان اين كشار در قطار بي زمان جنگ هم بسيار شگافا نباد و در اثر
 اادترين كشارهاي جهان قرار داشت.س بي

يش داشت اين باد كه چشم مردم را ها ي كه جنگ با همه ويرانيها يكي از فايده
نسبت به قضاياي جهان باز كرد و با جهان فراتر از خاد آشنا شدند، اين آشنايي بايد از 

 ترديد روزانه آن صارت گيرد و مردم ما نسبت به قضاياي ي علمي وها وريق متاد
خبر باشند و بايد از ديد علمي و مستند مسايل را بنگرند. مسايل بيرون از  بي جهاني نبايد

 همرزهاي ما بدون شك در قضاياي داخلي ما تأثير مستقيم دارند و نبايد مردم را به بهان
خبر نگهداشت،  بي اينكه اين قضيه مرباط به ما نيست از مسايل جهاني بايژه جهان اس�م

گفتم اين امر از يكسا تأثير مستقيم بر زندگي ما دارد و از ساي ديگر اين  چان قسميكه
 دهد. مي خاد يك دانش است و دانستن آن سطح آگاهي مردم ما را نشان

ين تر فلسطين و مظلاميت اين ملت مسلمان به جرم مسلمان بادن از داغ همسئل
ر كشارهاي زورمند قضاياي جهان بايژه جهان اس�م است و حتي شكل گيري سياست د

 شاد. هر رئيس جمهاريكه در امريكا انتخاب مي مثل امريكا انگليس و... به اين امر مرباط
شاد شرط است كه رضايت دولت اسرائيل را با خاد داشته باشد در غير آن نا كامي او  مي

 حتميست. 
 من گفت: مي بل كلنتان رئيس جمهار سابق اي�ت متحده امريكاست كه هاين گفت
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خااهد بحيث سناتار در  مي خااهم دولت اسرائيل از من ناراض باشد، چان خانم من نمي
 مرلس سناي امريكا راه يابد و در صارت نا رضايتي اسرائيل اين امر امكان ندارد.

باش كاچك (رئيس جمهار فعلي امريكا) چندين بار در ملل متحد مسئله صلح در 
فلسطيني را بر سر اهالي آن، كشتار و  ههزاران خانشرق ميانه را وتا كرد و ويران كردن 

دارد  مي خااند و بصراحت اع�ن مي فرايع شارون و دولت اسرائيل را دفاع از خايشتن
 كه: اين از استراتيژي دولت امريكا است كه از اسرائيل پشتيباني كند.

ي ها خانهين زرات تر كه از همه مهمتر است اين است كه، اسرائيل پيشرفتهاي  مسئله
ذروي را در اختيار دارد و جهان در برابر آن مهر خاماشي به دهن زده است، حال اينكه 

 آيد و آنكشار تحريم مي از داشتن احتمالي بم اتم يك كشار اس�مي جهان به داد و فرياد
افتد كه ف�ن كشار احتمالً س�ح كشتار  مي شاد، جنگهاي خانمانساز به اين بهانه براه مي

 ي و يا س�ح ذروي دارد. همين خاد دللت بر اهميت اين امر دارد و انسانهاي كهجمع
خااهند معلامات علمي داشته باشند بايد به اين امر تاجه كنند و قضيه را از تمام ابعاد  مي

 آن مارد مطالعه قرار دهند.
ي آن دارد. دولت اسرائيل هم ها هر ماضاعي علمي ريشه در تاريخ و خصاصيت

ل شده از قامي است كه در وال هزاران سال تاريخ پر فراز و نشيب از جنرال بر تشكي
 ين مسايل بشريت باده و متان ديني آسماني گره خارده با تاريخ اين قام است. تر انگيز

تاريخي خيانت قام  هكتاب را كه در دست داريد با آنكه خيلي مختصر است، پيشين
دارد، و ديد قرآن  مي هي بايژه پيامبران خاد اين قام بيانيهاد را حتي در برابر پيامبران ال

گايد كه اينها در وال تاريخ علم برداران فتنه  مي دهد و مي كريم را در رابطه با آنها شرح
دولت اسرائيل  هو فساد در زمين بادند و هستند. در نتيره سرناشت اين قام را در ساي

 كند.  مي پيش بيني
ديني است و براي كساني اهميت بيشتر دارد كه مؤمن صادق  اگر چند اين يك تحليل

به قرآن هستند، و لي از ديد علمي و واقعيت عيني هم خيلي ارزنده است، بايژه درين 
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در صد مردم اروپا اسرائيل را خطر بزرگ براي  %59سال كه در يك نظر سنري بيشتر از 
با وجاد دولت اسرائيل دوام  صلح جهاني دانستند و گفتند، اين آرامش نسبي در جهان

 زيادي نخااهد داشت.
خااهم دنيا يكبار بخاد بيايد و نگذارد اين دولت غاصب و  مي من از خداوند كريم

سركش از تمام قاانين بشري فساد بزرگ و آتش سازاني برپاي دارد كه حتي دوستانش 

  آمني يا ربّ العاملنيرا هم در كام خاد فرو برد. 

 غياثي
 كاپنهاگن

21/07/2004 



 
 

 اهداء از مؤلف كتاب

اهداء به هر مسلماني كه كتاب خدا (قرآنكريم) و سنت پيامبر گرامي او را دستار 
 العمل خاد گردانيده است.

 كاشد. مي به هر مسلمانيكه براي اعاده عزت و شرافت اين دين
ها اس�مي از دست  زميناي اتحاد صفاف مسلمين و آزادي سربه هر آنكسيكه بر

 ورزد. مي اصبين ت�شغ



 
 

 مقدمه مؤلف

حمد و ثنا و ستايش خداوند منان را، درود بر روان اشرف مخلاقات حضرت 
 و بر خاندان و ياران راستينش. محمد

بدون شك درگيري يهاد و ايستادگي ايشان در برابر مسلمانها يك امر دائمي و 
خااهد بسپرد.  مي خاد اين زمين را بدست كساني كه هميشگي است، تا اينكه خداوند

درگيري آنها با پيامبران الهي باد وبعد از پيامبر گرامي اس�مي يهاد اين  ها در گذشته
درگيري را در برابر امت او ادامه داد، اين درگيري آنها يك درگيري فكريست و آنها براي 
ا هميشه بحيث يك قام فساد پيشه وجاد خااهند داشت و اين جنگ در ميان ما و آنه

ادامه خااهد يافت، تا اينكه در اثر فساد و فتنه آنها در زمين، سركشي و تكبر ايشان و 
تخريب هر خير و نيكي در زمين روز زوال آنها فرا رسد و انسانيت از شر ايشان مأمان 

 گردد.
اين درگيري ما در برابر ايشان يك درگيري عقيدتي است، با اينكه سردمداران ما 

ه اين درگيري را بر سر يك قطعه زمين جلاه دهند، همه ت�ش آنها كاشند ك مي هميشه
قناعت دهند و شان  در جهت اينست كه اسرائيل را براي بازگشت مهاجرين به وون اصلي

 اسرائيل براي آنها يك خاد مختاري مرده را قايل شاد كه قبل از تالد مرده باشد.
رسد، اين شكم پنديدهاي   نمي راين ديد رؤساي كشارهاي اس�مي بسيار عريب به نظ

حك شده است و اين خفاشان كار دل چيزي ديگري جز از شان  كه غبار ذلت در پيشاني
تا از خطر  اند دست يهاد نيستند، ديگران اينها را ساخته و استخدام كرده هساخته و پرداخت

ي سياه اين اه كنند، چهره مي اين امت در امان باشند، بدستان خاد ما اين امت را ناباد
هاي مسلمان بحيث قهرمانان  كنند تا آنهارا به ملت مي زنند و آرايش مي اشخاص را ماسك

 و آزادي خااهان معرفي كنند.
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كند، حال اينكه حكام مسلمان  مي مطرح يهاد ادعاي خاد را از ديد تارات و عقيده
ازين رفتار خاد شان  انسازند و در نزد بادار مي كنند و اهل آنرا ناباد مي قرآن را پايمال

 ان مقام و منزلت بيشتر داده شاد.كنند تا برايش مي افتخار
م به فلسطين 19/12/1980وقتي دكتار مصطفي خليل در تاريخ  مثالي ازين گفته:

صر اشغالي رفت با افتخار تمام گفت: من دوست دارم شما را مطمئن بسازم كه ما در م
خااهيم قيادت سياسي ما بر معتقدات ديني  نمي و ماايم  ميان دين و دولت فرق قايل شده

 متكي باشد.
ولي ما برعكس شما يهاديت را  يك يهادي بنام دكتار تيفي يافات در پاسخ او گفت:

كنيد، ولي در اسرائيل اين  مي دانيم، شما اختيار داريد كه چه مي دين، وون و ملت خاد
داريم و  مي ا به همه جهانيان اع�ممردود است كه يهاديت تنها يك دين باشد و بس، م

 كنيم كه، يهاديت دين، ملت و وون است. مي تأكيد
يك مسئال مصري و جااب يك يهادي به تاضيح بيشتري ضرورت ندارد،  گفته

 هتاانيم ضد يهاد باشيم مگر بعد از بازگشت به دين و عقيد نمي اينقدر هست كه ما
شمرد، با اينكه ما  مي ي كلمإل اهللا يك امر حتمياس�مي مان كه براي ما جهاد را براي اع�

و تحمل و صبر با آنها  ها تعداد، شراعت، اخ�ق و جرأت در برداشت سختي هاز ناحي
 برابر نيستيم....

يكتا پرستي و برنامه الهي نقطه آغازين براي عزت، هيبت، شأن و  هبازگشت به عقيد
ي اينكه به قله سيادت مثل گذشته اين امت است، آغازي است برا هشاكت از دست رفت

هاي  ليتمي (مثل فلسطين، اندلس، كشمير واس� هبرگردد و سرزمينهاي غصب شد
 جنابي در روسيه و...) آزاد كرده شاند.

بازگشت به دين به معناي برپاي داشتن شعائر ديني و مناسك تعبدي يا تقليد از 
 هس�مي و قائم ساختن خليفروشهاي فطري نيست، بلكه كار و ت�ش براي زندگي ا

و سنت پيامبر گرامي اوست، اينراست كه ما  حكم كتاب خدا همسلمان براي اقام
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شايم  مي كنيم و قادر مي گرديم، از خاد قات و تاانايي پيدا مي بندگان واقعي خداوند
 كه احكام خدا را در زمين او به اجراء در آوريم.

ا َوَ�نَ ﴿ مانهارا داده است.كفالت به نصرت مسل هخاد وعد خداوند ًّ  نَۡ�ُ  َناَعلَيۡ  ََ
ۡ ٱ   .»وهست براي ما حق نصرت مؤمنين« .]47[روم:  ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

ْ  إِن﴿ همچنان او تعالي فرماده است: وا َ ٱ تَنُ�ُ قۡ  َوُ�ثَّبِۡت  ُ�مۡ يَنُ�ۡ  َّ
َ
 .]7محمد: [ ﴾َداَمُ�مۡ أ

دهد و قدمهاي شما را ثابت  مي رتخدا را نصرت داديد خدا شما را نص -دين  -اگر «
 .»نگهميدارد

 



 
 

 ي يهود در قرآنكريمها صفات و ويژگي

فريب در  حسد و بدي آنها باد كه ايشان را به خيانت و ، حتي در برار برادر:حسد -1

ّ َ�ٰ  قَاَل ﴿وا داشت.  برابر برادرشان ياسف ََ ًۡ  َ�  ُب ٰ  يَاكَ رُءۡ  ُصۡص َ� َ ْ َ�َيِكيُدو َوتَِك إِخۡ  ََ  ا
يۡ ٱ إِنّ  ًد�ۖ َكيۡ  لََك  َّ اي  - يعقاب -و گفت «. ]5ياسف: [ ﴾٥ ّمبِ�ٞ  َعُدوّٞ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  نَ َ�ٰ ل

فرزندم حكايت مكن خااب خاد را براي برادرانت، آنگاه انديشه كنند در حق تا حيله هر آيينه 
 .»هست شيطان براي انسان دشمن آشكار

تاانيم  مي پرستند و ما مي ا حديكه آنرات آوري آن: دوستي مال و حرص در جمع -2

ٰ  فََخَرجَ ﴿ آنرا پرستش مال يا پرستش و� بناميم. َ ِينَ ٱ قَاَل  ۦۖ زِ�نَتِهِ  ِ�  ۦِمهِ قَوۡ  ََ  يُرِ�ُدونَ  َّ
�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ ٰ  َياُّ ٓ  َل مِثۡ  َ�َا َت لَيۡ َ� وِ�َ  َما

ُ
ٰ  أ و ۥإِنّهُ  ُرونُ َ� ُ ّظٍ  ََ  .]79[القصص:  ﴾٧ َعِظي�ٖ  ََ

كردند زندگاني دنيارا اي  مي پس بيرون آمد بر قام خاد در آرايش خايش گفتند آنانكه ولب«
 .»كاش مارا باشد مانند آنچه داده شده است قارون را هر آيينه وي صاحب نصيب بزرگ است

 لُعِنَ ﴿ فسق، فرار، شهات پرستي، همكاري باول و دوستي با كفار بر ضد حق: -3
ِينَ ٱ َّ  ْ ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا َِ ٰ إِسۡ  بَ ٰ  ءِيَل ََ َ ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  ََ ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا  ّوَ�نُوا

ْ  ٧ َتُدونَ َ�عۡ  ۚ  ّمنَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ�  َ�نُوا ْ  َما َس َ�ِئۡ  َ�َعلُوهُ  ُهمۡ ّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  تََرىٰ  ٧ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا
ِ ٱ نَ َ�َتَوّلوۡ  ْۚ  ينَ َّ نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ  قَّدَمۡت  َما َس َ�ِئۡ  َ�َفُروا

َ
ن أ

َ
ُ ٱ َسِخَط  أ  ُهمۡ  َعَذابِ لۡ ٱ َوِ�  ِهمۡ َعلَيۡ  َّ

ونَ َ�ٰ  ْ  َولَوۡ  ٨ ِ�ُ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�نُوا ِ ٱب ٓ  �ِّ�ِّ ٱوَ  َّ نزَِل  َوَما
ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما هِ إَِ�ۡ  أ وۡ  َّ

َ
ٓ أ  �َكثِ�ٗ  ِ�نّ َوَ�ٰ  ءَ ِ�َا

ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  ونَ َ� ًُ لعنت كرده شد كافران را از بني اسرائيل بر زبان داود «  .]81-78: ة[المائد ﴾٨ ِس

 گذشتند. يكديگر را منع مي كردند و از حد مي و عيسي پسر مريم، اين بسبب آنست كه نافرماني
ي كه بين مي كردند. مي كردند از آن عمل زشت كه مرتكب آن شدند هر آيينه بد چيزيست كه نمي

بد چيزيست كه پيش فرستاده  -يعني با مشركان  -كنند با كافران  مي بسياري از ايشان دوستي
است براي ايشان نفاس ايشان، آنچيز خشم گرفتن خداست بر ايشان و ايشان در عذاب 
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و آنچه فرو فرستاده شده  -يعني پيامبر خاد  -جاويدانند. و اگر ايمان آوردند به خدا و پيامبر 
 .»بساي وي البته دوست نگرفتند مشركان را وليكن بسياري از ايشان فاسقاننداست 

 هايشان از سنگ هم سخت است، اين از دل سنگ دلي: -4
سلطه جايي بر آنها واري شده است و  هاثر خادخااهي از حد زياد ايشان، عقد

 دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  لُو�ُُ�مقُ  قََسۡت  ُُمّ ﴿ي آنرا دوست دارند و شهات پرستند.ها زندگي دنيا و زيباي
 ٰ وۡ  َجاَرةِ ۡ�ِ ٱكَ  فَِ�َ  لَِك َ�

َ
دّ  أ ََ َ

ۚ قَسۡ  أ  ٱ هُ ِمنۡ  َ�َتَفّجرُ  لََما َجاَرةِ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  ننّ  َوٗة
َ
ۚ َ�ٰ نۡ ۡ�  لََما َهاِمنۡ  ننّ  ُر

قُ  ًّ َّ َ ۡ ٱ هُ ِمنۡ  ُرجُ َ�َيخۡ  ش ٓ ل ۚ َما َۡ  ِمنۡ  بُِط َ�هۡ  لََما َهاِمنۡ  ننّ  ُء ِۗ ٱ َيةِ َخ ُ ٱ َوَما َّ َّ  ٰ ّما فِلٍ بَِ�  َملُونَ َ�عۡ  ََ
در  تر بلكه زياده اند باز سخت شد دلهاي شما بعد ازين، پس آنها مانند سنگ« .]74: ة[البقر ﴾٧

شاد از وي جايها و هر آيينه از سنگها آنست  مي ها آنست كه روان سختي، و هر آيينه از سنگ
افتد از ترس  مي ها آنست كه فرو هر آيينه از سنگآيد از وي آب، و  مي شگافد پس بيرون مي كه

 .»كنيد مي خبر از آنچه بي خدا و نيست خدا

 كنند و پيمان مي از صفات ديگري يهاد پيمان شكني و بد عهديست: هميشه تعهد - 5
با  اند شكنند، تعهد خاد را با خدا و پيامبرانش شكستند و همچنان مي بندند بعداً آنرا مي

  مردم.

ِ ٱ﴿ ُضونَ  ينَ َّ ًُ هۡ  يَن ِ ٱ دَ ََ ًۡ  ۦًِهِ ِميَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َّ ٓ  َطُعونَ َو�َ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  َّ

َ
 يُوَصَل  أ

 ٱ ِ�  ِسُدونَ َوُ�فۡ 
َ
ٰ  ِض� �ۡ� ََ ْو

ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ شكنند  مي آن فاسقان كه« .]27: ة[البقر ﴾٢ ِ�ُ

كنند در  مي ا فرماده است به پياستن آن و فسادبرند آنچه خد مي پيمان خدا را بعد از بستن آن و
 .»زمين ايشانند زيان كاران

در  در افترا بر خداوند و بازيچه گرفتن دين او بسيار گستاخ و پر روي هستند: -6
كنند و هدف  مي را تحريف دشنام و وعنه دادن به خدا هيچ باكي ندارند، ك�م خداوند

ْ  ۦّمَواِضعِهِ  َعن َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ ﴿ سپارند. مي ومقصاد آنرا به فراماشي ّظٗ  َو�َُسوا ْ  ّمِّما اََ  ذُّكُِروا
از اي  دهند كلمات را از مااضع آنها و فراماش كردند حصه مي ... تغير« .]13: ة[المائد ﴾ۦبِهِ 

 .»آنچه به آن پند داده شدند



 13  زوال دولت اسرائيل

 

ِ ٱ يَدُ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَِت ﴿ پروردگار: هو اين فرماد و گفت يهاد « .]64: ة[المائذ ﴾لُولَةٌ َمغۡ  َّ

 .»كه دستان خدا بسته است

دۡ ﴿ ًَ ُ ٱ َسِمعَ  ّل ِينَ ٱ َل قَوۡ  َّ ْ قَالُوٓ  َّ َ ٱ إِنّ  ا غۡ  نُ َوَ�ۡ  فًَِ�ٞ  َّ
َ
ٓ أ هر آينه « .]181عمران:  [آل ﴾ُءۘ نَِيا

 .»شنيد خدا سخن كساني را كه گفتند خدا فقير است و ما تاانگريم
كشتند و تا جايي كه دست يابند  مي يهاد اينست كه پيامبران را بدترين صفت -7

ٰ ﴿ سازند: مي دعات بر حق از مردم را هم ناباد ّ�ُهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بَِ ِ ٱ ِت َ�ٰ � ُفُرونَ يَ�ۡ  َ�نُوا َّ 

 ًۡ � �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  نَ  ۧ�ّبِّ�ِ ٱ ُتلُونَ َوَ� ٰ  ّقِ ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا ... اين بسبب « .]61: ة[البقر ﴾َتُدونَ َ�عۡ  ّوَ�نُوا

كشتند پيامبران را به نا حق اين به سبب گناه كردن  مي ي خدا را وها آنست كه باور نداشتند آيت
    . »كذشتند مي ايشان است و آنكه از حد در

 گي ديگر يهاد ع�قه مندي شديد آنها به زندگي است: ويژه -8
در غ�مي باشد، در زندقه، زندگي  هر ناع زندگي كه باشد، برابر است كه زندگي

غيرتي و...، اينها همه بخاور ترس از مرگ و ترس از م�قي شدن با عذاب  بي بزدلنه،

َِجَدّ�ُهمۡ ﴿ .خداوند ََ َۡ  َو
َ
ٰ  �ّاِس ٱ َرَص أ َ َيوٰ  ََ ِينَ ٱ َوِمنَ  �ٖ ََ َّ  َ�ۡ

َ
ْۚ أ ُدُهمۡ  يََودّ  ُ�وا ََ َ

 ُ�َعّمرُ  لَوۡ  أ
لۡ 
َ
از  تر ين مردم بر زندگاني و حريصتر و هر آيينه بيابي ايشانرا حريص«. ]96: ةر[البق ﴾َسَنةٖ  َف �

  .»دارد يكي از ايشان كاش عمر داده شاد هزار سال... مي ، دوستاند آنانكه مشرك

عداوت و دشمني شديد آنها به كساني كه اس�م آوردند و تحت پرچم تاحيد  -9
 :اند زندگي اختيار كرده

َِجَدنّ ﴿ ََ  
َ
دّ أ ِينَ  َوةٗ َعَ�ٰ  �ّاِس ٱ ََ َّ ِ ْ  ّل ِينَ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َءاَمُنوا َّ  َ�ۡ

َ
ْ أ به « .]82: ة[المائد ﴾...ُ�وا

يهاد را و كساني را  اند ين مردم از روي عداوت بر كسانيكه ايمان آوردهتر يابي شديد مي تحقيق
 .»بر خدا... اند كه شريك آورده

 هستند: اينكه آنها فرزندان و دوستداران خدا گمان دروغين و افتراء آنها بر -10

بۡ  نُ َ�ۡ  َرىٰ �َّ�ٰ ٱوَ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَِت ﴿
َ
� ٰ ََ ْ ِ ٱ ُؤا َّ  ٰ ّّ َِ

َ
بُُ�م فَلِمَ  قُۡل  ۥۚ ُؤهُ َوأ نُتم بَۡل  بُِذنُو�ُِ�م�  ُ�َعّذِ

َ
 أ
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ا و دوستداران و گفت يهاد و نصاري ما هستيم فرزندان خد« .]18: ة[المائد ﴾َخلَقَ  ّمِّمنۡ  �ََ�ٞ 

 .»كند خدا شمارا به سبب گناهانتان مي وي، بگا پس چرا عذاب

عداوت آنها در برابر نصاري و تهمت آنها بر مريم مقدس، پاك و قناعت پيشه، و  -11

ٰ  لِهِمۡ َوقَوۡ  رِهِمۡ َو�ُِ�فۡ ﴿ :اند آنها گمان دارند كه حضرت عيسي را كشته َ  ًناَ�ٰ ُ�هۡ  َ�مَ َمرۡ  ََ
ۡ ٱ َناَ�َتلۡ  إِنّا لِِهمۡ َوقَوۡ  ١ اَعِظيمٗ  ِ ٱ رَُسوَل  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ ِعيَ�  َمِسيحَ ل و « .]157-156[النساء:  ﴾َّ

به سبب كفر ايشان و گفتن ايشان بر مريم بهتاني بزرگ يعني تهمت به زنا، و به سبب گفتن 
  .»ايشان هر آيينه ما كشتيم مسيح عيسي پسر مريم را كه در واقع پيامبر خدا باد

 �ٖ فَبُِظلۡ ﴿ ظلم شنيع و باز داشتن از راه خدا با گمراه نمادن و فريب دادن و فساد: -12
ِينَ ٱ ّمِنَ  َّ  ْ ّرمۡ  َهاُدوا لّۡت  ٍت َطّيَِ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناََ َِ

ُ
هِمۡ  لَُهمۡ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َو�َِصّدِ  .]160[النساء:  ﴾١ �َكثِ�ٗ  َّ

يهاد حرام ساختيم براي ايشان چيزهاي پاكيزه كه ح�ل پس به سبب ظلميكه بظهار آمد از «
 .»بادند ايشانرا و به سبب باز داشتن ايشان مردمان بسيار از راه خدا

ساد خااري ايشان، حال اينكه در دين يهاد از آن منع شده است، خاردن اماال  -13
 مردم به ظلم وجار:

خۡ ﴿
َ
ْ لّرِ�َوٰ ٱ ِذهِمُ َوأ ْ  َوقَدۡ  ا نۡ  ُ�ُهوا �ۡ وَ  هُ ََ

َ
مۡ  لِِهمۡ أ

َ
ٰ أ ِ  �ّاِس ٱ َل َ�  ٱب

و به « .]61[النساء:  ﴾...ِطلِ َ�ٰ لۡ
سبب گرفتن ايشان ساد را و حال اينكه منع شده بادند از آن و خاردن ايشان اماال مردم را به 

  .»ناروا

رد  تراوز و تكبر در زمين، جبر و شدت فساد و سركشي از فرمان خدا و -14

تَ  فَلَّما﴿ نصيحت و پند: ْ وۡ ََ ْ  ّما َعن ا نۡ  ُ�ُهوا ْ  لَُهمۡ  َناقُلۡ  هُ ََ . ]166[األعراف:  ﴾١ �َ  ِِٔ� َ�ٰ  قَِرَدةً  ُكونُوا
را شايد بازينه  را ازآن گفتيم ايشان پس چان تكبر كردند از ترك آنچه منع كرده شد ايشان«

 .»گان خاار شده

 د غضب خداو هر جايي كه برون اند ذاتاً و نفساً به ذلت و خااري گرفتار -15

ِّلةُ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َوُ�ِ�َۡت ﴿ دامنگير ايشان است: ۡ ٱوَ  َّ ٓ  َكَنةُ َمسۡ ل ِ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ُءوَوَ�ا  .]65: ة[البقر ﴾َّ
 .»ناايي و بازگشتند بخشمي از خدا ... بي ...و زده شد بر ايشان خااري و«
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 افروزند: مي هميشه آتش جنگ را -16

﴿ ٓ َّما وۡ  ُُ
َ
ْ أ طۡ  بِ َحرۡ ّلِلۡ  �رٗ نَا قَُدوا

َ
َهاأ

َ
ُ ٱ َفأ هر گاهيكه افروختند آتشي را « .]64: ة[المائد ﴾َّ

  .»را براي جنگ خاماش ساخت خدا آن
 :ت�ش براي فساد در زمين -17

 ٱ ِ�  نَ َعوۡ َوشَسۡ ﴿
َ
ُ ٱوَ  �ۚ فََسادٗ  ِض �ۡ� ۡ ٱ ُ�ِّب  َ�  َّ شتابند در  مي و« .]64: ة[المائد ﴾ِسِدينَ ُمفۡ ل

 .»دارد مفسدان را نمي ي فساد و خدا دوستزمين برا

لۡ ﴿ تا روز قيامت دشمني و عداوت در ميان ايشان ادامه دارد: -18
َ
يۡ َو�  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  َناًَ

ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  و  ي يهاد دشمنيها و افگنديم در ميان فرقه« .]64: ة[المائد ﴾َمةِ ًَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا

 .»ناخاشي تا روز قيامت

﴿ 
ۡ
ِديدۚٞ  َنُهمۡ بَيۡ  ُسُهمبَأ ٰ  َوقُلُوُ�ُهمۡ  اَ�ِيعٗ  َسُبُهمۡ َ�ۡ  ََ َّ جنگ ايشان در ميان «. ]14[الحشر:  ﴾ََ

پنداري ايشان را همه يكرا مرتمع شده و دلهاي ايشان پراگنده  مي خايش سخت است،
 .»است...

ۡ نَ ثۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َوَ�ّطعۡ ﴿ هميشه در زمين فرقهاي از هم جدا هستند: -19 سۡ  ةَ َعۡ�َ  ََ
َ
 َباًطاأ

َممٗ 
ُ
 .»و متفرق ساختيم بني اسرائيل را به دوازده فرقه قبيله قبيله...« .]160[األعراف:  ﴾اأ

 ٱ ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َوَ�ّطعۡ ﴿
َ
َممٗ  ِض �ۡ�

ُ
و متفرق ساختيم بني اسرائيل را در زمين «. ]168[األعراف:  ﴾اأ

  .»قبيله قبيله...

ّذنَ  نذۡ ﴿ :اند تا روز قيامت در عذاب -20
َ
ّ َ�َبۡ  َرّ�َك  تَأ ََ  َمن َمةِ ًَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َع

اِب لۡ ٱ لََ�ِ�عُ  َرّ�َك  إِنّ  َعَذاِب� لۡ ٱ ءَ ُسوٓ  شَُسوُمُهمۡ  ًَ و ياد كن چان آنگاه « .]157[األعراف:  ﴾عِ
شان عقابت سخت هر گردانيد پروردگار تا كه البته بفرستد تا روز قيامت كسي را كه برساند باي

 .»آيينه پروردگار تا زود عقابت كننده است...

***** 

 



 
 

 امت اسالمي تهگذش

هاي خانيني را در  به پيامبري مبعاث شد، كفار و مشركين جنگ آنگاهيكه محمد
برابر ايشان آغاز كردند و در راه دفاع از اعتقادات بت پرستي خاد و عادات جاهلي با 

بر او مبعاث  دانستند كه دين كه محمد مي مادند، زيرا آنهارحمي اقدام ن بي بسيار
كردند، زيرا  مي كند و خطر نابادي خايش را درك مي گرديده است چه اهدافي را دنبال

ساخت، امتيازاتي كه  مي محرومشان  اين دين ايشانرا از امتيازات وبقاتي، ديني و اقتصادي
 راهم كرده باد.جادوگران و زماز كفر و ا لحاد براي آنها ف

هاده كه براي  بي ي باول وها مبارزه در ميان حق و باول شدت يافت، مبارزه ميان باور
 هبخشيد و ميان دين حق كه مژد نمي انسانيت هيچ ارزشي قائل نباد و به زندگي معنايي

داد كه سعادت و آسايش را در پي داشت، مردم را از  مي يك زندگي ناين و باكرامت را
 خااند، و مي ها فرا بخشيد و به پرستش پروردگار انسان مي نسانها رهاييعبادت ا

خااست كه انسان به بشري همانند خاد و يا بتي سرده كند و نبايد در برابر هيچ  نمي
مظهري از مخلاقات الهي سر تعظيم فرود آورد، اس�م آمد تا انسان را از انحطاط فكري 

چان نزد آنها مقياس ديگري غير از غرائز  - و رواني كه گرفتار آن باد نرات دهد
اس�م آمد تا آنهارا به  -مطرح نباد شان  وجاد نداشت و ح�ل و حرام نزدشان  شخصي

ايشان را به آن مقصد خلق كرده باد ارتقا دهد،  بلندناي از تفكر و انسانيت كه خداوند
فكريي برساند  هرا به درج همتا باد. اس�م آمد تا آنها بي و همقصدي كه عبادت ذات يگان

 خااهد به آن راه يابد. مي كه سزاوار شأن انسانيت است و آن درجات كه خاد انسان
خاد شدند  همربار به ترك خانه و كاشان مسلمانها در تحت اين شرايط ناگاار دوبار

و ياران راستين او از دين خاد با برهان و دليل  تا دين خاد را نرات دهند، محمد
 كردند و ايشان را از آن منع مي كردند، باول را براي مردم تشريح مي انه دفاعحكيم
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 خااندند. مي كردند و مردم را به آن فرا مي داشتند و يا حق را بيان مي
خديره  دعات اس�مي همسر گرامي و ثابت قدم پيامبر هدر اولين وهل خداوند

كرد،  مي رگزيد، همسري كه او را ياريب دختر خايلد را در دفاع و پشتي باني از پيامبر
نماد، بلكه او اولين كسي باد كه به  مي داد و در راه دعاتش به حق تشايقش مي دل آسا

 اين دعات لبيك گفت، همچنان كاكاي ايشان اباوالب در پشتيباني او قرار داشت.
به رفيق اعلي پياست و دار فاني را  لسال دهم بعثت، در ظرف يك سال خديره

باد، تا  اع گفت و اباوالب هم از جهان رفت، اين بزرگترين مصيبت براي پيامبرود
 ه اين سال را سال اندوه ناميدند.جاي ك

رو به قبايل عرب آورد و سران آنها را مارد خطاب  بعد ازين واقعات ناگاار پيامبر
و را با بسيار ثقيف رفت، ا هقرار داد تا بدين حق بپياندند و از او حمايت كنند، به قبيل

عق�ن خاد را گماشتند تا او را دشنام دهند و  بي بدي جااب رد دادند و خاردسالن و
كرد تا  نمي سنگباران نمايند، تا حدي كه قدمهاي مبارك از خان رنگين شد، هيچ احساس

اينكه به قرن ثعالب در باغ دو پسر ربيعه رسيد، پشت مبارك را به دياار باغ تكيه داد و از 
  دت درد و الم به پروردگار خاد چنين التراء كرد:ش

اي  ،كنم مي اهانت مردم، ضعف و عدم تااناي خاد را به تا هاي بار خدايا! من شكا
مهربانترين مهربانان، تا پروردگار مستضعفين هستي و پروردگار مني، مرا به چه كسي 

 كنند و مي ي گرفته استقبالها و مرا با چهره اند واميگذاري؟ به كساني واميگذاري كه بيگانه
سپاري؟ اگر از جانب تا غضبي بر من نباشد مرا  مي رانند، آيا اختيار مرا بدست دشمنم مي

برم كه  مي باكي نيست، ولي عافيت تا زمينه ساز دعات من است، من به نار وجه تا پناه
سازگارتر نماده  و امار و دنيا و آخرت را با آناي  را منار ساخته ها آن تاريكي هبااسط

تا از ام  اي، ازينكه غضب تا بر من فرود آيد يا مارد گرفت تا واقع شام، من از تا راضي
من راضي شاي و هيچ بازگشت از گناهي و قدرت به كار نيكي بدون از كمك تا ميسر 

 نيست.
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ر به اوشان جااب رد دادند، د كنده و قبيله بني حنيفه رفت، آنها هم هبعد ازين به قبيل
 عامر فرزندان صعصعه رفت، آنها ماافقه خاد را در دفاع از پيامبر هسام مرتبه به قبيل

مشروط به اين ساختند كه در آينده بايد تصميم گرفتن و حاكميت از آن ايشان باشد، 
اين شرط را نپذيرفت و فرماد: خداوند امر خاد را در جاييكه مناسب دانست  پيامبر
 دارد. مي مقرر

خزرج از يثرب(مدينه)  هخااست از قبايل ادامه داشت تا اينكه گروهي از قبيلاين در 
دعات خاد را به ايشان پيشكش كرد، آنها دعات  براي ترارت به مكه آمد، پيامبر

را پذيرفتند و ايمان آوردند، سال دوم دوباره آمدند و اين بار دوازده نفر مسلمان  پيامبر
بيعت كردند،  خزرج، آنها با پيامبر هوس و دو نفر از قبيلا هشده بادند، ده نفر از قبيل

ايمان داشته باشند و  اين بيعت عقبه اول است، بيعت ايشان بر اين باد كه به پيامبر
 خاد از او حراست و پشتياني كنند.همانند زنان، فرزندان و اماال 

تعهدات خاد را دوم بعضي از آنها سخنراني كردند و تأكيد كردند كه  هدر بيعت عقب
دوباره محكم سازند و پشتيبان هم باشند، تا ديگران آنها را ذليل نسازد، درين ميان عباس 

دانيد كه به چه چيز بيعت كرده ايد؟ شما با اين بيعت خاد در  مي آيا ابن عباده گفت:
بحيث دوازده نماينده از  ايد. آنها با پيامبر يقت به جنگ سرخ و سياه بيعت كردهحق
 نب مردم خاد بيعت كردند.جا

را چيدند و  قتل پيامبر هدر مكه پيچيد، اهل مكه تاوئ خبر بيعت ايشان با پيامبر

گرد آوردند، ولي  ».مخصاص مشاره هيعني خان« ةسران مشركين را در دارالندو

ِينَ ٱ بَِك  ُكرُ َ�مۡ  نذۡ ﴿ پيامبر خاد را نرات داد: خداوند َّ  ْ وۡ  بُِتوكَ ِ�ُثۡ  َ�َفُروا
َ
ًۡ  أ وۡ  ُتلُوكَ َ�

َ
 أ

ۖ ٱ ُكرُ َوَ�مۡ  ُكُرونَ َوَ�مۡ  رُِجوَكۚ ُ�ۡ  ُ ُ ٱوَ  َّ نعمت  -و ياد كن « .]30[األنفال:  ﴾٣ ِكرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َّ
آنگاه كه تدبير كردند در حق تا كافران تا حبس كنند ترا يا بكشند ترا يا ج� وون كنند  -الهي 

 .»خدا تدبير كرد، يعني بايشان و خدا بهترين تدبير كنندگان استكردند و  مي ترا و ايشان تدبير



 19  زوال دولت اسرائيل

 

يثرب) هررت كرد و اهل مدينه (مناره  هبا همراهي ابابكر صديق به مدين پيامبر
اس�مي را در  هاساس جامع ايشانرا با شادماني، تكبير و تهليل استقبال كردند و پيامبر

ار كرد و در ميان مهاجرين و انصار پيمان كه در آنرا مسردي اعم هآنرا بنا نهاد، چگان
برادري بر قرار ساخت و سند دفاع از مدينه را ميان آنها به امضا رسانيد، اينرا باد كه 
مرتمع جديد اس�مي در مدينه بنا نهاده شد و اولين دولت اس�مي تأسيس يافت كه در 

 قرار داشت. رأس آن پيامبر

العرب را فتح كرد و  ةهاي جزير ترين قسمتبعد ازينكه شهر مكه و بيش پيامبر

 ارتش اسامه را براي فتح سر زمينهاي شام آماده كرد اين جهاني فاني را وداع گفت.
بعد از آنرناب قيادت امت اس�مي به ابابكر صديق تعلق گرفت، انساني مثل ابابكر 

رده باد صديق هيچگاه ارتشي سرتاسر عزت و بركت اسامه را كه پيامبر خدا آماده ك
ساخت، با وجاديكه فتنه مرتدين و آشاب آنها اتفاق افتاده باد اين ارتش را  نمي متاقف

به شام فرستاد، آنرناب با مرتدين به نبرد پرداخت و آنهارا ريشه كن ساخت، در دوران 
انتشار  ها سرزمينهاي اس�مي گسترش يافت، دين در بسيار جاي هخ�فت ايشان دائر

 او هم اين جهان فاني را ترك گفت.من گستريد، تا اين كه يافت و عدالت دا
بعد از ايشان عمر فاروق، عثمان غني و علي كرم اهللا وجهه خ�فت اس�مي را عهده 

 مني.ـآمني يا ربّ العالدار شدند. خدا از ايشان و از ما راضي باشد، 

اي نشر اين يكه دامنگير امت اس�مي شد جهاد و فتاحات ايشان برها با وجاد فتنه
ي ها دين و حاكميت آن متاقف نگرديد، جهاد براي اع�ي كلمإل اهللا ادامه داشت و دامنه

 بيشتر گسترش يافت. ها و عثماني ها ، عباسيها آن در عهد اماي
در ميان مسلمين،  ها هاي اس�مي با وجاد افتراق و پراگندگي عصار حاكميت هدر هم

دين را از سر زنده بسازد و مسلمانها را دور هم گرد شد كه امر  مي در اين امت كسي پيدا
هاي خاد كمتر شكست  ها در جنگ ي انگشت شماري مسلمانها آورد، غير از معركه
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خاردند، دولت اس�مي در شرق تا چين، در غرب تا اندلس، در شمال تا كشارهاي قفقاز 
 ليزيا امتداد داشت.و در جناب در بيشترين بخشهاي افريقا، بحر عرب و اندونيزيا و ما

كردند  مي در وال مدت حاكميت اس�مي مسلمانها احساس تاانايي، اومئنان و امنيت
گرفتند، مث�ً  مي در جهاد از هم پيشي و براي اع�ء كلمإل اهللا و تحقيق آرمانهاي پيامبر

 وفرستد تا مدال افتخار را در فتح قسطنطنيه بدست آورد  مي فرزند خاد يزيد را معاويه
شاد و بدست بهترين امير، بهترين ارتش و زوديست  مي گايد: بزودي قسطنطنيه فتح مي

 كه روم نيز فتح خااهد شد و...
بزرگترين و با ارزشترين فتاحات اس�مي را بدست سردمدار مسلمان  اما خداوند

محمد الفاتح نصيب مسلمين گردانيد. اين مختصري باد از گذشته پر افتخار اين امت، 
 لي حالت فعلي اين امت چگانه است؟؟؟و

********* 
 

 
 
 
 



 
 

 اوضاع كنوني امت اسالمي

بعد ازينكه امت اس�مي بدون منازعه سردمداري جهان را عهده دار شد و اولين دولت 
كه هيچ  اند و نيرومندترين قدرت در جهان باد، امروز مسلمانها در وضعيتي قرار گرفته

 اينكه غرب هشاد روي آن حساب كرد، اين در نتير نمي هسنگيني ندارند و امتي هستند ك
رحمانه مسلمانها را سركاب ساخت و بدين گمان باول كه با شكست مسلمانها اس�م  بي

 گردد. مي خارد و از صحنه ناباد مي شكست
داودي  هدست بشر، صليب و ستار هي ساختها اين دين كه همه قدرتهاي زمان، ديانت

كنند و  مي باقيست و دوباره مسلمانها آنرا ترديد اند فرود آوردهدر برابرش سر تعظيم 
اين زمين را به وارثين اصلي آن بازگرداند، چنانكه  سازند، تا اينكه خداوند مي زنده

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ فرماده است: رۡ  َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل ِينِ ٱ ََ ِّهِ  ُّ  َوَ�َ�ٰ  ۦۚ ُُ
 ِ ِ ٱب ِهيدٗ  َّ اوست آنكه فرستاد پيامبر خاد را به هدايت و دين راست تا « .]28[الفتح:  ﴾٢ اََ

 .»غالب كندش بر اديان همه وبس است خدا را اظهار حق كننده

هاي نظامي ناباد سازند، ولي  بارها ت�ش كردند تا اين امت و دين آنرا از راه عمليات
بيني كه در  مي اي صليبي زمان زيادي سپري نگرديده است، يكبارناكام ماندند، از جنگه

كند،  مي شاد كه اين امت را دور هم جمع مي امت اس�مي امثال ص�ح الدين ايابي پيدا
 هسازد. تاوئ مي آنها را خنثي هراند و فتن مي سازد، تراوز گران را مي از نا آنرا زنده

 خاد زهر آنرا بچشند.بايد  گردد و مي نامردانه به اهل آن بر
از همين جهت بعد ازينكه دولت عثماني به ضعف گرائيد و لقب مرد مريض را بخاد 
گرفت، دعاتگران صليبي در واتيكان فيصله نمادند تا عقيده اس�مي را تاسط دستاني در 
ظاهر اس�مي و لي در حقيقت ايادي كفر و الحاد در نهاد مسلمانها بكابند، دستاني كه در 

كرد حال اينكه باون آن كفري و  مي ها داخل شد در ظاهر مسلمان جلاه اي مسلمانصفه
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 الحادي باد.
بعد ازينكه آنها را آمازش دادند و امر كردند گروههاي را بنامهاي قاميت و وونپرستي 
ايراد كنند تا قيادت گروههاي بنام آزادي خااه را براي پاره كردن جسد دولت عثماني 

ين گيرو دار شعار قاميت تركي را و اينكه تركيه براي اتراك است را از بدست گيرند، در
 جانب حزب تركيه جاان به سردمداري مرد يهادي بنام كمال اتاترك سردادند.

حركات دراماتيكي را به شكل عريبي در دفاع از ملت تركي براه انداختند،  ها انگليسي
اين خائن تاجه كنند و در نهايت در سال تا مردم بدون اينكه خطر اين امر را بدانند به 

اميدي باد  هم آخرين خ�فت اس�مي را كه اگر چند ناتاان هم باد روزن03/03/1924
 براي مسلمين جهان از ميان برداشتند.

استعمار غربي جاي دولت عثماني را پر كرد و حاكميت سر زمينهاي اس�مي را بعد از 
ي قامي ها كشارهاي اس�مي نهضت هين در همجنگ جهاني اول بدست گرفت، بعد از ا

و نشنلستي ايراد شد تا از استعمار بيگانه وون خاد را آزاد سازند، استعمار هم به اين 
كرد، اين باد كه  مي اس�مي درك هحركات تاجه داشت و جداي آنها را از ارزشها و عقيد

ه ما در وال يك قرن به زمينه تسليم حاكميت را براي آنها آسان و مهيا ساخت، اينست ك
 مصيبت آنها گرفتار هستيم.

م سقاط كرد يهاد هررت خاد را به 1924همزمان با آنكه خ�فت اس�مي در سال 
فلسطين آغاز كرد، تا نصيب خاد ازين ميراث برجاي مانده از خ�فت اس�مي را بدست 

خبر ازينكه اين  بي آورد و گمان داشتند كه گايا اين دين براي هميش از ميان رفته است،
دهد و يك حكمت پروردگار است كه  مي الهي است كه اين دين را نرات هيك فيصل

را فساد  را گرد هم جمع آورده است تا جهان از شر ايشان بعد ازينكه زمين ها يهادي
 گسترانيدند خ�صي يابد.

رفتن  شايد منظار مؤلف اين باشد كه جمع شدن يهاد در فلسطين و باآلخره از ميان
 ايشان در همين جا وار مرماعي اتفاق افتد. مترجم
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استعمار يك دولت اس�مي را به بيشتر از بيست دولت تقسيم كرد و در رأس هر كدام 
 ها ي دست خاد مقرر نماد، تا براين كشارها يك شخص اجير و خانخاار را از ساخته

سازند، حاكمان  حكمرواي كنند و آنها را تحت شعار نشنلستي و وونپرستي مسخر
، اند هم نا شناخته ها ي جهنم كه بعضي از ايشان شناخته شده و بعضيها دعاتگر بر دروازه

 به اين گمان باول كه اين دين از ميان رفته است.اش  اينها همه
اولي خاد كه همان جنگ و ستيز در  هبا بدست گرفتن حاكميت، اين اشخاص به وظيف

كشيدند و دولتهاي بردارندگان اين دين را از تيغ برابر اس�م باد آغاز كردند، 
 ساخت. مي ديني) را تأسيس كردند كه دين را از سياست و دولت جدا سكالريستي (بي

تا اين حد كه براي تغيير افكار جاامع اس�مي شروع بكار نمادند و خااستند تمدن 
هل نگاهداشتند و يك اس�مي را هم از ميان بردارند، ملتهاي مسلمان را در تاريكي و ج

 ار را به آنها به ارمغان آوردند.زندگي ذلت بار، عقب مانده و ف�كت ب
اينها بخاور راضي نگاهداشتن بادارانشان و ترس ازينكه استعمار در عاض آنها كسي 
ديگري را بگمارد، جرأتي را كه اينها در دشمني با اس�م و مسلمانها بخرچ دادند خاد 

ت را نداشت، در هيچ عصري ازعصاراستعماري نشنيده باديم كه استعمارهم اين جرأ
يك دولت استعماري شهرهاي را كه اشغال كرده باد ناباد كرده باشد، يا مساجد را بر سر 
نمازگذاران آن ويران كرده باشد، ولي اين كاري باد كه بدست حكام بنام مسلمان در اين 

ت گرفت، اگر اين كار بدست دشمنان زمان و در حق فرزندان خاد اين آب و خاك صار
انگيخت، ولي  مي گرفت باكي نداشت و احساس و دليري مردم مسلمان را بر مي صارت

 .بدبختانه كه اين بدست افرادي ازين كشارها و بنام وونپرستي انرام يافت!!!
ين مردم تر يابد كه درين عصر عقب مانده مي مسلمان ببيند در هر كس بساي ملتهاي

علمي، تكنالاژي و زندگي اينها هستند، حال اينكه ديروز استادان بشريت در  از حيث
 تمدن، قانان و اخ�ق بادند.
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همه كس عربده، گردنكشي و تكبر اسرائيل را در برابر بيشتر از دوصد مليان عرب 
داند، حال اينكه يهاد گروه كاچكي است كه  مي مسلمان و يك مليارد مسلمان جهان

از چهار مليان در فلسطين و دوازده مليان در همه جهان نيست، دليل تعدادش بيشتر 
دانند و لي خاد را به  مي دانند و يا نمي آنرا ها اصلي اين عربده كشي و جرأت كه بسياري

زنند اينست كه، اين حكام بخاور حمايت دولت مسخ شده يهاد و بخاور  مي نفهمي
  حكام دليل ديگري ندارد. ، وگرنه وجاد ايناند خدمت به آن ساخته شده

بر هيچ انسان صاحب نظر اين پاشيده نيست كه مسلمانها در انتخاب حكام خاد هيچ 
آزادي ندارند، حال اينكه باقي دول جهان با كشيدن ديااري از تعاليم اس�م در اوراف 

 .اند انتخاب را داده هو به ملتهاي خاد اجاز اند خاد اين كار را كرده
كني كه در شرق و غرب جهان و حتي كساني كه به گاو  مي ا مشاهدههمين است كه ت

تاانند در صارت حركت كردن  مي كنند و مي كنند حاكمان خاد را خاد انتخاب مي سرده
 بر خ�ف مصلحت ملي و يا كار خ�ف قانان آنها را بر ورف كنند، و همچنان آنها

ها كه در انتخاب حكام خاد  تاانند حاكمان خاد را محاكمه كنند، مگر مسلمان مي
تااند بين خاب و  نمي اختياري ندارند، بلكه بايد حاكم بر سر او حكمراني كند، گايا او

بد تميز كند و نيكا كار را از بد كار فرق نمايد و بايد به بيعت خاد تا قيامت در تحت 
د باقي ملت را از ميان ببرد و يا كلمات قرآن را تحريف كن حاكمي كه اگر همه هسلط

 بماند.
از همينرو، اين تعرب آور نيست كه در ميان حكام كشارهاي اس�مي كسي را ببيني 

او بسيار  هكرد و يك قاماندان انگليسي از حركات دلقك مآبان مي كه در يك كاهباره كار
يا كسي ديگري را كه در  خاشش آمد و او را بر حاكميت يك كشار اس�مي برگزيد.

گشت و يك ضابط صليبي با او روبرو شد و او هم به  ها مي ال فاحشهدنب ها فاحشه خانه
حاكميت برگزيده شد. ديگري از س�له سباتاي و يا يهاد دو رگه باد و او هم حاكميت 

 داند. مي ي است كه هر كس آنها راها داده شد، اينها گفته
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غ�مي،  اين حالت امروزي مسلمانهاست، از هم پاشيدگي، پراگندگي، عقب ماندگي،
 ذلت، بزدلي، جدايي، تاهين، جنگهاي داخلي و... خدا مارا ازين حال رهاي بخشد...

 گيرد و نمي گذرا در تاريخ ملتها و امتها جايي را همگر اينقدر هست كه، اين مرحل
گذرد، و همانند كه پيامبر گرامي خبر داده است اين مرحله بزودترين فرصت گذشتني  مي

خاد را گردد و عزت و افتخا و سيادت  مي يابد، اس�م بر مي پايانآن  هاست، باول وسلط
 باز ميابد، انشاء اهللا.

آنرا خبر داده است و عزت و  اين حالت امروزي ماست كه پيامبر ما و دين برحق ما
مرد آينده بهتر از آن خااهد باد كه در گذشته باد، خداوند منان در ساره اسراء چنين 

شاد نيز خبر  مي به بازگشت خ�فت اس�مي بعد ازينكه زايل مبرو پيا خبر داده است،
شما به كار و ت�ش درين راه مكلف و  اي امت اس�مي و پيروان محمد داده است.

 مأمار هستيد و بشتابيد.
***** 



 
 

 آينده امت اسالمي

دارد، اوضاع كناني امت اس�مي و اي  هاي جهان گذشته، حال و آينده هر امت از امت
هاي روي زمين به  آن بر هيچ كس پاشيده نيست، و در گذشته هيچ امتي از امت هذشتگ

ي ها از مرد و بزرگي نرسيده بادند كه امت اس�مي بعد از اينكه ارتشاي  آن درجه
 امپراواري فارس و روم در مقابلش بزانا در آمدند دست يافت.

برابرش صف كشيدند، تاوئه ي روم را بصدا در آورد در ها اس�م بعد ازينكه دروازه
چيدند، تيرهاي دشمني را در برابرش از نيام كشيدند و باهم در نابادي آن مسابقه كردند، 
آنها نفس راحت كشيدند، خاد را خاش بخت احساس كردند و گمان كردند كه اس�م را 

يادش آنها هناز صداي ناله و فر ه، ولي جهان يكبار متاجه شد كه اين كشتاند ناباد كرده
شاد و نمرده است، دوباره دست بدست هم دادند و ت�ش كردند كه قبل ازينكه  مي بلند

صحت خاد را باز يابد آنرا ناباد سازند، امريكا در افغانستان، كشمير، فليپين، اريتيريا و 
ي نامردانه را براه انداخت كه بر هيچ كس پاشيده ها همه كشارهاي عربي چه تاوئه

مراهد در افغانستان آغاز به چيدن ثمرات جهاد خاد كردند ولي  نيست، مسلمانهاي
يك دولت اس�مي جلاگيري كنند و هر روز  هدشمنان اين جهاد پاچه بر زدند تا از اقام

ثبات سازند. يگانه دليل اين امر و  بي در برابر آن تراشيدند تا آنرا متزلزل واي  دشمن تازه
به روش  تعمار عدم راه روي درست و كامل آنهاي اسها گرفتار شدن مراهدين در فتنه

دولت اس�مي و با تاكل به خداوند عزّ وجل باد، تا  هپيامبر گرامي اس�م در اقام
ثمر نماند و خطاهاي خاد را اص�ح كنند، در ميان صفاف خايش  بي ي ايشانها كاشش

د كريم آنها را وحدت ايراد كنند، خانهاي يكديگر را نريزند، در آنصارت باد كه خداون
و اجابت  هناري باشند براي مسلمين جهان. اوست ذات شناند هرساند تا روزن مي ياري
 .ها دعا هكنند
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گذارد، اين  مي گاييم: مژده باد شما را! خير آمدنيست و حق قدم مي ما براي مسلمانها
حركت  است، تنها ما بايد به بازوان خاد ه آنرا براي ما دادهوعد چيزيست كه خداوند

بدهيم تا به اين روز نزديكتر شايم و از آناني باشيم كه خداوند ايشانرا به اين وعده 
گيرد، نبايد خاد را به  مي مشرف گردانيده است و پيروزي اين دين بدست آنها صارت

خداوندي معرزه آسا باقاع بپياندد، بلكه ما  هپشت باندازيم و منتظر باشيم كه اين وعد
خدا شمشيرهاي خاد را از نيام بركشيم و در راه اقامه دين خدا و آرمان  بايد با تاكل به

پيامبر گرامي باشد كه  هالهي خاد ت�ش و جهاد كنيم، تا آغاز فتح و پيروزي و تحقق وعد
  فرماده است:

 نبات تا وقتي در ميان شما خااهد باد كه خداوند خااسته است، بعد از آن آنرا
عد از آن خ�فت راشده است تا وقتيكه خدا بخااهد، آنرا هم بردارد اگر بخااهد، ب مي

شاد و تا وقتي كه  مي بردارد، بعد از آن حاكميت جبري قائم مي وقتي كه خدا خااست
بردارد، بعد از آن  مي خدا بخااهد باقي خااهد ماند، بعد از آن آنرا هم اگر خااست

P0Fباشد به روش پيامبري مي خ�فت اس�مي

1
P پيامبر. درين نقطه .سكات كرد 

شاند و اين گام  مي گذرا بزودي مسلمانها در يك صف واحد متحد هبعد ازين دور
مسلمين است كه بايد باشد، بعد ازين دوره جنگ با يهاد و  هبراي منساب كردن خليف

گردد  نمي قيامت برپاي پيامبر گرامي: هخرابي و تباهي آنهاست. اين بدليل اين فرماد هدور
هر يهادي در  كشند تا حديكه مي مسلمانها با يهاد نرنگند، مسلمانها آنها راتا اينكه 

 هاي بند !كند: اي مسلمان مي شاد و درخت وسنگ صدا مي پشت سنگ و درختي پنهان
 ) كه صداست، بيا و او را بكش، مگر غرقد (نام درختيخدا! اين يهادي اينرا پنهان ا

 كند، چان اين درخت از يهاد است.  نمي
خداوند بر بني اسرائيل در فساد و تبهكاري آنها در زمين دوبار،  ههمچنين است فيصل

اسراء براي ما وعده كرده است كه ما فاتحانه و تكبير گايان بار دوم وارد  هو در اول سار

                                           
 .1588و بزار شماره  273ص 4روايت از امام احمد ج -1
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ي خارد و بزرگ كه دارد در فلسطين بخاور ها شايم، اينست نشانه مي مسرد اقصي
شاد، اين ماضاعي است  مي پيامبرش وعده كرده است ظاهرتحقق آنچه كه خدا بر ما و 

 گيريم. مي كه ما درين كتاب آنرا به بحث
***** 



 
 

 تفسير قرآن در احتكار شخص معين نيست

ُف يُ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿ در رابطه با تفسير اين آيت پرسيده شد باز عبداهللا ابن عباس  َعن ََ
پيش آيد كه به ت�ش و كاشش  هرگاه براي كسيكه امري دشااري در پاسخ گفت: ﴾َساقٖ 

ر عن ساقِ «گايند:  مي جدي نياز مند باشد عربها برايش مِّ يعني پاچه خاد را بر «. »كشَ

 پس معناي اين آيت هم همين است.  .»بزن
بار ديگر از او در معناي اين آيت پرسيده شد گفت: وقتي براي شما چيزي از معناي 

 ه، زيرا شعر دياان عرب است، بدليل اين فرمادقرآن پاشيده ماند آنرا در شعر ولب كنيد
 پروردگار:

﴿ ٓ نَزلۡ  إِّ�ا
َ
هر آيينه ما فرستاديم آنرا « .]2[ياسف:  ﴾٢ ًِلُونَ َ�عۡ  ّلَعلُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ أ

 .»قرآن عربي تا باشد كه شما در يابيد
 شاعر را كه فرماده است: هايد اين گفت آيا نشنيده

 رضب األعناق كومفسنّ لنا ق
 

 قامت احلرب بنا علی ساقو 
 

و دائر شد جنگ  قام خاد را تشايق كن بساي ما بيايند، تا گردنشان زده شاد.« :يعني
 . »در برابر ما تا بند پاي. اين كنايه از شدت جنگ است

 همچنان ابا عبيده سروده است:   
رتَ ل  عن ساقها كفإن شمّ

 

بيعُ و  هتا رَ دَ سامفَ  ال تُ
 

خاد را در برابر تا بر زده است، او را ربيع(نام شخص) تشايق كرده  هاگر پاچ« :يعني
 .»پذيرد نمي است، پس م�مت را

 و جرير در شعر ديگري گفته است:
بَّ ساهی الطرف من آل زمان  أال رُ

 

رت عن ساقها احلرب شمراً    إذا شمّ
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خاد را در  هجنگ پاچ ، وقتيكهاند بسا از اهل دنيا كه در يك ورف غافل« :يعني
 .»برابرش بر بزند

خااهد قرآن را تفسير كند يا در دين اجتهاد نمايد لزم است كه به قرآن،  مي كسيكه
كرام و اجماع ايشان، عالم باشد، همچنان بايد به لغت عربي،  هسنت پيامبر، قضايا صحاب

از  هاين درجاسرار ب�غت وفصاحت آن، صرف و نحا آشنايي كامل داشته باشد، و به 
تااند مگر اينكه شعر عربي بايژه آن اشعاري را كه در زمان جاهليت  نمي علام رسيده

 سروده شده است حفظ داشته و به آن زبانيكه اهل باديه در زمان نزول قرآن تكلم
 كردند آشناي كامل داشته باشد. مي

ربي آشنايي داشته گفتار ياران اوشان ولغت ع وقتي انساني عالم به قرآن، سنت پيامبر
باشد مستحق اين امر است كه اجتهاد نمايد، اينچنين يك شخصي در عصر ما وجاد 
ندارد و بهمين سبب وجاد مرتهدين در دين هم رو به ندرت گذاشته است، چان كسي 

آمازد، بلكه اين علام يكي  نمي بخاور محض رضاي خدا و فرض بادن آن اين علام را
 ار گرفته است.از وسايل امرار معاش قر

ها پاشيده مانده است، پس مانعي وجاد  اينرا بعضي از مسائل است كه از مسلمان
ندارد كه يكي از ايشان در همچا مسايل اجتهاد نمايد، لكن بشرط اينكه حد اقل شروط 

تاريخي،  جاانب، هاجتهاد در او وجاد داشته باشد، اين بدين معناست كه بايد به هم
ضيه يا مسئله آگاهي داشته باشد، در صارت وجاد و امكان آنرا با لغاي و ديني اين ق

هدف اين مرتهد تنها رضاي  و اين دوران مقصادهديگر مسائل قياس كند، و در هم
 پروردگارباده باشد.

ازينرو هيچ مانعي وجاد ندارد اگر كسي بعد از بحث و ماشگافي رأي و نظر خاد را 
ابراز بدارد، هرچه وجاد يك مرتهد مطلق با تمام اي  با فراهم بادن شرائط در مسئله

شرائط در بال ياد شده در عصر ما ناممكن است، چان اينچنين شخصي وجاد ندارد كه 
علام عربي از صرف، نحا، ب�غت، بديع و بيان عالم باشد، همچنان قرانكريم،  هبه هم
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زمان ما آنزمانهاي سنت پيامبر و اجماع و اقاال صحابه را از حفظ داشته باشد، چان 
هم و غم ما  هگذشته نيست، و اين مردان ما آنهاي نيستند كه آنگاه بادند، بلكه هم

 دنياست، نه خدا و دين او.
ازينكه اين دين در زندگي حيثيت يك شئ عرضي را بخاد گرفته و به آن اهميت  بعد 
وف احكام شاد، مفاهيم اصلي آن به فراماشي سپرده شده است ومردم مصر نمي داده

 اند بيخبر ياكساني كه خادرا به ناداني زدهاي  ظاهري آن هستند كه آنهم تاسط يك عده
 شاد، اين هم ازمصيبت بزرگ اين امت است. مي تبليغ

كنند، بلكه يك بار دوش دين هستند،  مي چه بسا از علماء ماست كه بدون دين زندگي
  يل گفته است:در شأن بعضي از كاهنان بني اسرائ چنانكه خداوند

ْ إِّن َكثِ�ٗ ﴿ ِيَن َءاَمُنوٓا َّ ّ�َها ٱ
َ
َ ُ�لُوَن َ�ٰ

ۡ
َبارِ َوٱلّرۡهَباِن َ�َأ َۡ َ

ۡمَ�َٰل ٱ�ّاِس بِٱۡلَ�ِٰطِل � ّمَِن ٱۡ�
َ
أ

 ِ َّ اي مسلمانان هر آيينه بسياري از دانشمندان و زاهدان « .]34: التوبة[ ﴾َوَ�ُصّدوَن َعن َسبِيِل ٱ

  .»دارند از راه خدا... مي خاردند اماال مردمانرا به باول وباز مي اهل كتاب
، اند اين بدين معنا نيست كه اين دين باول است، چان كسانيكه دنباله رو حكام خائن

شان  دهند، آنهارا از حقاق مي كنند، صبح و بيگاه ملتها را فريب مي مثل آتشك رنگ تبديل
اين دين نيستند،  كشانند، حرت و برهان مي اههبه بيرشان  سازند و از وجايب مي محروم

ي ها كه بر دروازه اند ين علماء آنانيتر بلكه دين حرت بر محكاميت آنهاست، چان شرير
 .اند امراء ايستاده

ها و  كرد و مسلمان مي امام شافعي به نصيحت امام بزرگاار خاد ليث بن سعد عمل
نايي كامل داشته باشند، اسرار و فنان كرد تا به لغت عربي آش مي و�ب علم را تشايق

آنرا بيامازند، به ب�غت دسترسي داشته باشند، شعر عربي بايژه شعر دوران جاهليت را 
قبل از نزول قرآن و همزمان با آنرا حفظ كنند، تا بتاانند معاني قرانكريم را درك كنند، 

اصيل و ناب را بيامازند، كرد تا به باديه بروند و ك�م عربي  مي شاگردان خاد را نصيحت
 هذيل را. هبايژه قبيل
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لغت عربيست. ليث  هبزرگترين خزان ها هذيل فصيحترين قبايل عرب باد وشعرهذيلي
را حفظ كرده باد و در تفسير بعضي از كلمات قرآن از آنها  ها بن سعد اشعار هذيلي

را كرده باد، وخاد كرد، چنانچه ابن عباس استاد مفسرين قبل از او اين كار  مي استشهاد
را حفظ كند، آداب و  هذيل سپري كرد تا شعر ايشان هامام شافعي بيست سال در قبيل

 لغت آنهارا بيامازد.
 اسراء تحليل و تفسير نمايم: هدانم تا در تفسير اين آيت از سار مي ازينرو بر خاد لزم

ٓ َوقََضيۡ ﴿ ٓ  إَِ�ٰ  َنا َِ ٰ إِسۡ  بَ ُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ءِيَل ََ  ٱ ِ�  ِسُدنّ فۡ ََ
َ
َعۡ  َمّرَ�ۡ�ِ  ِض �ۡ� ََ  ٤ �َكبِ�ٗ  �ُعلُوّٗ  لُنّ َو

ٓ  فَإَِذا ٰ  دُ وَعۡ  ءَ َجا ولَٮ
ُ
ٓ  اِعَبادٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َناَ�َعثۡ  ُهَماأ ْوِ�  ّ�َا

ُ
  أ

ۡ
ِديدٖ  ٖس بَأ ََ  ْ � ٱ َل ِخَ�ٰ  فََجاُسوا ِيَارِ  َوَ�نَ  ُّ

مۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ةَ َكرّ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  ُُمّ  ٥ ُعوٗ� ّمفۡ  ادٗ وَعۡ 
َ
مۡ  ُ�مَ�ٰ َددۡ َوأ

َ
ٰ بِأ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوَ�نِ�َ  لٖ َ�

 ۡ�
َ
َۡ  إِنۡ  ٦ نَفًِ�ا َ�َ أ

َ
َۡ  َسنتُمۡ أ

َ
نُفِسُ�ۡمۖ  َسنُتمۡ أ

َ
  ننۡ  ِ�

ۡ
َسَ

َ
ۚ  ُ�مۡ أ ٓ  فَإَِذا فَلََها ِ �ٱ دُ وَعۡ  ءَ َجا  ِخَرة

ْ َوِ�َدۡ  وُُجوَهُ�مۡ  اْ � ۡ ٱ ُخلُوا ّوَل  َخلُوهُ دَ  َكَما ِجدَ َمسۡ ل
َ
ْ  َمّر�ٖ  أ وا ُ ْ َعلَوۡ  َما َوِ�ُتَّ�ِ  َعَ�ٰ  ٧ بًِ�اتَتۡ  ا

ن َرّ�ُ�مۡ 
َ
ۚ ُعدۡ  ُعدّ�مۡ  ننۡ  َ�َُ�مۚۡ يَرۡ  أ ٰ لِلۡ  َجَهّنمَ  َناوََجَعلۡ  نَا ِصً�ا فِرِ�نَ َ�    .]8-4اةسراء: [ ﴾٨ ََ

د كرد در زمين دو بار و خااهي اسرائيل در تارات كه البته فساد و وحي فرستاديم بساي بني«
نخستين باري از آن دو بفرستيم  هالبته وغيان خااهيد كرد بسر كشي بزرگ. پس چان بيايد وعد

يعني براي قتل و  - ها بر شما بندگان خاد را خداوندان كارزار سخت، پس در آيد ميان خانه
ي دهيم شمارا اماال خدا شدني. باز دهيم شما را غلبه بر ايشان و پي در پ هو هست وعد -نهب 

و گاييم اگر نيكا كاري كنيد نيكاكاري كرده  و فرزندان و سازيم شما را بيشتر باعتبار لشكر.
 هباشيد براي خايشتن و اگر بد كاري كنيد پس آن بدي براي خاد تان است پس چان بيايد وعد

به مسرد چنانچه  ي شمارا و تا آيندها ديگر باز بفرستيم بندگان خاد را تا ناخاش سازند روي
 .»در آمده بادند اول بار و تا از پا بافگنند بر هر چه غالب شاند افگندني

و بخاور شان  اين آيت بخاور بر گرداندن اعتماد به نفس اين امت از دين و معتقدات
از اميد است براي اي  ترغيب و تشايق ايشان به كار و ت�ش است، اين آيت يك بارقه

خااهند نعمات  مي و اند زند و در جستراي رضاي پروردگارور مي ت�ش كسانيكه
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جاويدان او را در يابند، گذشته ازين، اين خبري از جانب پروردگار عزّ و جل است كه از 
دهد و در ضمن آينده و انرام نابادي يهاد و ايادي ايشان را با  مي اين امت خبر هآيند

 دارد. مي صراحت بيان
****** 



 
 

 اسراء و معراج

 ها شبانگاه به بيت المقدس و ازآنرا به آسمان فتن پيامبرر
وياران راستينش شدت گرفت و روز  مشركين بر پيامبر هبعد ازينكه آزار و شنكنر

تا روز به تحريم، تعذيب و آلم ايشان افزودند، خداوند كريم خااست پيامبر خاد را 
آناقت هيچكس به آن نرسيده باد بخشد و او را به بلندترين مراتب كه تا اي  اكرام ويژه

نايل گرداند، او را به نزد خاد دعات كرد و به درجات نهايي كه هيچ پيامبر و ملك 
هديه الهي  مقرب به آن نرسيده باد مشرف ساخت، در همين عروج آسماني خداوند

در برابر آزار و اذيت مشركين براي اقامه دين خدا  خاد را بخاور صبر و شكيبايي او
اوشان بخشيد و او را در رسالتش بيشتر از پيش ثابت قدم و پايدار ساخت، براي او  به

سرزمين شام را هديه كرد، سر زمين قدس را، مسرد اقصي را و با جسد مباركش آنرا 
مسرد اقصي) كه تا حال ( مستقيماً فتح نماد، اين يك اع�ن خداوندي باد كه اين مسرد

 ان تعلق گرفت و ديگر كسي در آن حقي ندارد.نباد به مسلمان در اختيار كسي
در آنرا به ديگر پيامبران الهي كه در آن شب دوباره زنده شدند نماز جماعت را  او

امامت كرد، بعد از آن اين سر زمين و اوراف و اكنافش بيشتر از قبل مبارك شد، اولين 
ايشان در همان شب اسراء  ها در آغاز نماز خاد را كه بر كه مسلمان همسلمانها، چگان هقبل

 كردند. مي و معراج فرض شد بساي بيت المقدس ادا
 افتيد و همه در آمد، بساي آن دلها به تپش مي اينرا بحيث آرامگاه دلهاي مسلمين

خااستند به آنرا بشتابند، تا اينكه آنرا در تحت حاكميت مسلمين در آمد. عمر ابن  مي
امانتدار اين امت ابا عبيده ابن جراح، ديگر ياران اس�م در حاليكه  هخطاب دومين خليف

 و ارتش مسلمانها با ايشان بادند در آنرا نماز گذاريد. پيامبر
 هبيت المقدس و سر زمين مباركش را بعد ازينكه ارتش محاصره شد عمر

امپراواري روم به سردمداري اروبان از آنرا فرار كرد از بطريك صفرونياس تسليم 
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آيد ترس در دلهاي ايشان  مي يكه شنيدند عمر فاروق خاد به اين سر زمينگرفت، آنگاه
باد كه بايد خاد اين شرف  صحابه كرام به عمر هواري گشت. البته اين بعد از مشار

را كسب كند و شخصاً وارد سر زمين بيت المقدس گردد، شهر ارجمند را با مسرد 
 ارجمندش تحت قيادت خاد در آورد.

هاي خداوندي باد كه مسلمانها اين شهر را بدون ريختن يك  ز حكمتاين هم يكي ا
به امت اس�مي وعده داده  قطره خان فتح كنند و اين داخل شدن اولي كه خداوند

 .فاروق به معناي واقعي كلمه!!! است با قدوم عمر فاروق باشد!
مخلص به  خااهيم كه يك حاكم رباني ديگر مثل عمر فاروق و مي ما از خداوند كريم

دين خداوند، عامل به احكام دين او نصيب مسلمانها گرداند تا اين سر زمين پاك را از 
، قاتلين انبياء الهي و پيامبران او آزاد سازد. هر آيينه او ها و خنزير ها لاث اين شادي

 ، اجابت كننده و بر هر شئ تااناست.ها شنانده دعا
***** 

 لتفسدنّ في األرض مرّتين

 »كنند مي ك در زمين دو بار فساد برپابدون ش«
شاند و در قران  مي مفسرين در رابطه با اين دو بار فساد كه يهاد در زمين مرتكب

كنيم، در  مي آمده است با هم اخت�ف نظر دارند، ما درينرا بعضي ازين روايات را نقل
 ريم:دا مي ضمن فهم جديد ازين دو فساد و تدميري را كه يهاد عامل آنست عرضه

 روايت در معناي فساد اول يهود:
فساد اولي يهاد  مراد از امام ج�ل الدين سياوي در تفسير ج�لين گفته است: -1

 است. همان قتل زكريا
مراد از فساد اول يهاد مخالفت ايشان با  ابا سعاد در تفسير خاد گفته است: -2

 است. م ارميايگر بناو حبس كردن نبي د احكام تارات، قتل پيامبر خدا اشعياء
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 كه مراد از آن قتل ذكريا اند عبداهللا ابن عباس و عبداهللا ابن مسعاد به اين نظر -3
 است.
 مراد از فساد اول كشتن ايشان اشعياء نبي راست. گايد: مي ابن اسحاق -4

 آنچه كه در معناي فساد دوم روايت شده است:
ظر است كه، مراد از فساد دوم كشتن ج�ل الدين سياوي در تفسير ج�لين بدين ن -1
 است. يحيي
ابا سعاد به اين رأي است كه، مراد از فساد دوم يهاد قتل يحيي و ذكريا عليهما  -2

 الس�م است.
 است. فساد دوم ايشام كشتن يحيي پسر ذكريا گايد: مي قروبي -3

 نسته شد.ازين بيان مختصر اخت�ف ميان مفسرين در رابطه با فساد اول و دوم دا
كه هر دو فساد در گذشته اتفاق افتاده است،  اند در مرماع جمهار مفسرين به اين نظر

قدرت، دولت و حاكميت داشت،  إزمانيكه يهاد در فلسطين بعد از داود و سليمان
 ولي در ناعيت، تحديد، كيفيت و تعين اشخاص در هركدام ازين دو فساد اخت�ف دارند.

رسد اينست كه، مراد از فساد اول  مي فسرين نامبرده به نظرين رأي كه از متر راجح
يكي از انبياء بني اسرائيل است و مراد از فساد دوم قتل زكريا و  قتل اشعياء

 است. إيحيي
پرست بابلي باد كه بيت  كسيكه در فساد اول ايشانرا ناباد كرد بختنصر پادشاهي بت

بردگي به بابل برد، ايشان دهها سال در بابل  المقدس را ويران كرد و يهاد را به اسارت و
 زيستند تا اينكه كاروش پادشاه فارسي آنها را به بيت المقدس باز گردانيد. 

 نظر ديگري هم است كه كسي ديگري آنها را نرات داد.
بادند كه ب�د شام را  ها هرچه كسانيكه در فساد دوم آنها را ريشه كن ساخت رومي

 را چشاندند. ها ين عقابتتر بد ها ادياشغال كردند و به يه
اساس و  بي * من بدين نظر هستم كه، اين روايات به چند دليل علمي تاريخي و لغاي
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 نا درست است.
آنچه را كه امام ج�ل الدين سياوي گفته است كه، مراد از فساد اول قتل ذكريا عليه 

ردن يهاد، به اسارت گرفتن الس�م و در مقابل ارسال ارتش جالات بر آنها و از ميان ب
زنان آنها و تخريب بيت المقدس است، از نگاه تاريخي قطعاً نادرست است، چان 

در زمان جالات پيامبر باده  گذشته است، و داود جالات بسيار پيش از ذكريا

 َ�َهَزُموُهم﴿ است، او باد كه جالات را بقتل رسانيد و اين داستان در قرانكريم آمده است:
 ِ ِ ٱ نِ ذۡ �ِإ خدا و  هپس شكست دادند آن كفار را به اجاز« .]251: ة[البقر ﴾َجالُوَت  دُ ۥَداوُ  َوَ�َتَل  َّ

 .»كشت داود جالات را

چندين پيامبر ديگر از بني اسرائيل گذشته است، بعد  إميان داود و زكريا هدر فاصل
ثَ سليمان و ورِرا به پيامبري مبعاث كرد.  فرزند او سليمان خداوند از داود

و همچنان اشعياء نبي و ارمياء نبي آمدند، و در  .»جاي نشين شد سليمان را داود « داود.
 سال فاصله است. 461 تقريياً پسر زكريا ميان ارمياء نبي تا تالد يحيي

ق م و اسارت  586) در سال (نبا خذ نصر هنكه داستان جالات قبل از حملديگر اي
 يهاد بدست او باد. 

 هان اين گفته كه، قتل يحيي و ذكريا عليهما الس�م فساد دوم و بعد از آن حملهمچن
بختنصر بر يهاد نابادي دوم است، نادرست و غير صحيح است، چان آن واقعه شش قرن 

معاصر  و پسرش يحيي قبل از مي�د مسيح اتفاق افتاده است، حال اينكه زكريا
 بادند. ولدت مسيح

 كه روايات ديگري آمده است مبني بر اين كه، مرگ زكريا اين گذشته ازين است
يك مرگ وبيعي باده و هيچگاه كشته نشده است، روايات ديگري هم وجاد دارد كه 

 اتفاق افتاده است. قبل از پدرش زكريا مرگ يحيي
در شب اسراء و معراج  پيامبر ،در حديثي از ابن اسحاق روايت شده است كه

ن چهارم م�قات كرد، به او س�م داد و پرسيد كه از كشته شدن را در آسما زكريا
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خاد برايم حكايت كن، كشته شدن تا چگانه باد و چرا بني اسرائيل ترا كشتند؟ در 
كرد و با او در امار  مي پاسخ گفت: بني اسرائيل پادشاهي داشت كه يحيي را اكرام

د دختر زن (سنا) خاد را به خااه مي نماد، روزي از او مشاره خااست كه، مي مشارت
نكاح خاد در آورد، يا دختر برادر (برادزاده) خاد را، يحيي او را ازين كار منع ساخت و 
گفت: اين كار براي او حرام است، مادر آن دختر ازين ماجرا خبر شد و به يحيي كينه 

يي او گرفت، بعد از آن به دختر خاد لباسهاي سرخ و ظريف پاشانيد و با عطر و خاشبا
را نزد پادشاه فرستاد، پادشاه مست شراب باد و خااست كه به دختر نزديك شاد، دختر 

دهد. از  مي او را بر آورده سازد به خااست پادشاه تن در هابا ورزيد و گفت: اگر خااست
را در تشتي از و� بياورند، پادشاه اينكار را كرد و سر  او خااست كه سر يحيي

تا كرد: بر مي سر را نزد پادشاه گذاشتند سر به پادشاه خطاب آوردند، وقتي يحيي
 ح�ل نيست، بر تا ح�ل نيست!!.

پادشاه و اهل و بيت و حشم او را در زمين فرو برد. وقتي صبح  شامگاهان خداوند
شد بني اسرائيل گفتند: خداي ذكريا بخاور ذكريا به پادشاه ما غضب كرد، بياييد ما هم 

گفت: آنها در ولب من  د بر زكريا غضب كنيم و او را بكشيم. زكريابخاور پادشاه خا
بر آمدند تا مرا بكشند، كسي مرا خبر داد و من فرار كردم، ابليس پيشا پيش آنها مرا به 

داد، تا اينكه درختي پيش روي من پديد آمد و بر من صدا زد كه بساي  مي ايشان نشان
چادر من گرفت  هل آن شدم، ابليس آمد و از گاشمن بيا! مرا در خاد جاي داد و من داخ
چادر من خارج از درخت ماند، بني اسرائيل آمد  هو لي درخت درهم پيچيده شد و گاش

چادر  هو ابليس برايشان گفت: ديديد كه با سحر داخل اين درخت شد و اين گاش
بايد  :گفت سازانيم. ولي ابليس براي آنها مي اوست، بني اسرائيل گفتند: اين درخت را

اگر  :گفت اينرا با اره دو شق كنيد، آنها چنين كردند. وقتي اره بر فرقش رسيد خداوند
كنم، او هم صداي خاد را بلند نكرد  مي زمين را به روي ديگر هتا بر آيد هم هصداي نال

 تا اينكه دو نيمش كردند.
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به مرگ  كرياكه: ز اند در جاي ديگر ابن اسحاق گفته است: بعضي از علماء گفته
 وبيعي مرده است و آنكسيكه كشته شده است اشعياء نبي باد.

بعد از  سهيلي نيز به اين نظر است كه، اين گفته درست نيست، چان قتل يحيي
بختنصر بسيار پيش از مي�د حضرت  هباقاع پياسته است و حمل ولدت عيسي

 عيسي باد.
ت از قتل اشعياء نبي گفته شده است، و هر آنچه در رابطه با فساد اول و دوم كه عبار

با اين  يا جمع كردن بني اسرائيل تاسط ارمياء نبي وتحذير آنها از عذاب خداوند
كه: شما يحيي را اهانت كرديد، بعداً او را ذبح كرديد و بقتل رسانديد، خان پاك اش  گفته

را در زندان انداختند، او را ريختيد و شخص كريم را اهانت كرديد. و يا اينكه آنها ارميا 
بعداً بختنصر به آنها حمله كرد و... اينها همه با معاني كلمات قرآن كريم سازگار نيستند. 

 در قرآنكريم فرماده است: چان خداوند

ٓ  اِعَبادٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َناَ�َعثۡ ﴿ ْوِ�  ّ�َا
ُ
  أ

ۡ
ِديدٖ  ٖس بَأ فرستاديم بر شما بندگان از « .]5[اةسراء:  ﴾ََ

 و بختنصر از كساني نباد كه خداوند را عبادت كند، و بعداً .»راي تاانايي شديد...خاد را دا
معناي عبد را شرح خااهيم داد. بختنصر و پيروان او بت پرست بادند، ازينرو اين روايت 

 بعيد است كه با معناي قرآن كه آنها را بنده خطاب كرده است تطابق كند.
نچه باد كه در متان تاريخ و تفاسير در رابطه با اين يك ياد آوري بسيار مختصر از آ

اسراء فيصله  هماضاع دو فساد در زمين آمده است كه خداوند بر بني اسرائيل در سار
لغاي و  هنماده است و با بسيار اختصار به تضادي كه اين روايات مفسرين از ناحي

كاشيم تا با  ر تاان ميينده ما درين رساله بقدتاريخي با هم دارند اشاره كرديم، و در آ
خااهيم تا در اين  مي تفسير اين آيت ماضاع را بيشتر روشن سازيم، ما از خداوند كريم

ثااب و حسنات ما قرار دهد و از خطاهاي  هامر ما را ياري رساند و اين ت�ش را در كف
 ست.ها ما در گذرد. او اجابت كننده دعا

***** 



 
 

 آينده امت اسالمي در قرآن

 در قرآنكريم اين كتاب محكم و آسماني چنين فرماده است: خداوند

ٓ َوقََضيۡ ﴿ ٓ  إَِ�ٰ  َنا َِ ٰ إِسۡ  بَ ُفۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ءِيَل ََ  ٱ ِ�  ِسُدنّ ََ
َ
َعۡ  َمّرَ�ۡ�ِ  ِض �ۡ� ََ  ٤ �َكبِ�ٗ  �ُعلُوّٗ  لُنّ َو

ٓ  فَإَِذا ٰ  دُ وَعۡ  ءَ َجا ولَٮ
ُ
ٓ  اِعَبادٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َناَ�َعثۡ  ُهَماأ ْوِ�  ّ�َا

ُ
  أ

ۡ
ِديدٖ  ٖس بَأ ََ  ْ � ٱ َل ِخَ�ٰ  فََجاُسوا ِيَارِ  َوَ�نَ  ُّ

مۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َكّرةَ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  ُُمّ  ٥ ُعوٗ� ّمفۡ  ادٗ وَعۡ 
َ
مۡ  ُ�مَ�ٰ َددۡ َوأ

َ
ٰ بِأ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوَ�نِ�َ  لٖ َ�

 ۡ�
َ
َۡ  إِنۡ  ٦ نَفًِ�ا َ�َ أ

َ
َۡ  َسنتُمۡ أ

َ
نُفِسُ�ۡمۖ  َسنُتمۡ أ

َ
  ننۡ  ِ�

ۡ
َسَ

َ
ۚ  ُ�مۡ أ ٓ  فَإَِذا فَلََها ِ �ٱ دُ وَعۡ  ءَ َجا  ِخَرة

ْ َوِ�َدۡ  وُُجوَهُ�مۡ  اْ � ۡ ٱ ُخلُوا ّوَل  َدَخلُوهُ  َكَما ِجدَ َمسۡ ل
َ
ْ  َمّر�ٖ  أ وا ُ ْ َعلَوۡ  َما َوِ�ُتَّ�ِ  َعَ�ٰ  ٧ بًِ�اتَتۡ  ا

ن َرّ�ُ�مۡ 
َ
ۚ ُعدۡ  ُعدّ�مۡ  ننۡ  َ�َُ�مۚۡ يَرۡ  أ ٰ لِلۡ  َهّنمَ جَ  َناوََجَعلۡ  نَا ِصً�ا فِرِ�نَ َ�  .]8-4[اةسراء:  ﴾٨ ََ

و وحي فرستاديم بساي بني اسرائيل در تارات كه البته فساد خااهيد كرد در زمين دوبار و «
نخستين باري از آندو بفرستيم بر  هالبته وغيان خااهيد كرد بسر كشي بزرگ. پس چان بيايد وعد

يعني براي قتل و نهب  - ها خت، پس در آيد ميان خانهشما بندگان خاد را خداوندان كارزار س
خدا شدني. باز دهيم شمارا غلبه بر ايشان و پي در پي دهيم شما را اماال و  هو هست وعد -

و گاييم اگر نيكا كاري كنيد نيكاكاري كرده باشيد  فرزندان و سازيم شما را بيشتر باعتبار لشكر.
ديگر  هآن بدي براي خاد تان است پس چان بيايد وعدو اگر بد كاري كنيد پس  براي خايشتن

ي شمارا و تا در آيند به مسرد چنانچه در ها باز بفرستيم بندگان خاد را تا ناخاش سازند روي
 .»آمده بادند اول بار و تا از پا بافگنند بر هر چه غالب شاند افگندني

ودو برتري كه در چنانچه ما در گذشته بيان نماديم، مفسرين در معناي دو فساد 
آيتهاي بال آمده است با هم اخت�ف نظر دارند، و همچنان گفتيم كه قرآن به زبان فصيح 
عربي نازل شده است تا اعراب معناي آنرا بدانند و درك كنند. اين بدين معنا نيست كه 

 هداند، و بدين معنا هم نيست كه هم مي هر مسلمان و يا هر عربي معناي قران را بدرستي
درست و بدون نقص است، اين دو آيت كه در  اند آنچه مفسرين گذشته و قبل از ما گفته

بيشتر از  بال ذكر شد از آيات متشابهات هم نيستند كه احتمال چند معنا را داشته باشند و
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 چند تأويل را بردارند.
دون اينرا لزم به ذكر است كه اين دو آيت از آيات است كه بايد به آنها غيباً و ب

مشاهده ايمان آورد و اين داستان از وقايعي است كه مررد شك و ترديد در آن انسان 
 كشاند، اگر ما درين آيات نظر علمي و ماضاعي باندازيم در مي مسلمان را به كفر

آيا اين  يابيم كه اينرا دو غلبه و برتري و دو فساد و تدمير براي يهاد ماجاد است، مي
غلبه و دو فساد قبل از نزول اين آيات اتفاق افتاده است و يا  بدين معناست كه اين دو

 افتد؟ مي بعد از نزول اين آيات اتفاق
درين شكي وجاد ندارد كه يهاد قبل از اس�م و نزول اين آيات چندين بار ذليل و 

ايشانرا به اسارت بردند و بيت المقدس را خراب  ها تخريب شده است، يكبار بابلي
بد  هآنهارا به اسارت كشيدند، اين در وقتي باد كه در نتير ها گر روميكردند، بار دي

رفتاري و كردار زشت ايشان در برابر خداوند بزرگ و معامله بد آنها در برابر انبياء الهي و 
شاد آنها  مي كشتن و زجر دادن آنها خداوند قهار بر آنها غضب كرد، تا اين حد كه گفته

بر آنها غضب كرد و  ، اينرا خداونداند وال تاريخ خاد كشته هفتاد و چند پيامبر را در
ايشانرا واداشت تا كاري كنند كه بشريت مربار شاد كه آنها را ذليل گرداند و در برابر 

 فرماده است: نه ورزد. خداوندايشان كي

ِّلةُ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َوُ�ِ�َۡت ﴿ ۡ ٱوَ  َّ ٓ  َكنَةُ َمسۡ ل ِۗ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ُءوَوَ�ا َّ  ٰ ّ�ُهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بَِ  ُفُرونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

ِ ٱ ِت َ�ٰ � َّ  ًۡ � �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  نَ  ۧ�ّبِّ�ِ ٱ ُتلُونَ َو�َ ٰ  ّقِ ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا و « .]61: ة[البقر ﴾َتُدونَ َ�عۡ  ّوَ�نُوا

 رناايي و باز گشتند به خشمي از خدا اين بسبب آنست كه باو بي زده شد بر ايشان خااري و
كشتند پيامبران را به نا حق، اين بسبب گناه كردن ايشان است و  مي داشتند آيتهاي خدا را و نمي

 .»گذشتند مي آنكه از حد در

مقرر گردانيد كه عذاب و تدمير در بني اسرائيل تا قيامت باقي  همچنان خداوند

ّذنَ  نذۡ ﴿ فرماده است: خااهد ماند، خداوند
َ
ّ عَ َ�َبۡ  َرّ�َك  تَأ  َمن َمةِ ًَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ََ
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و ياد كن چان آگاه گردانيد پروردگار تا كه البته « .]167[األعراف:  ﴾َعَذابِ لۡ ٱ ءَ ُسوٓ  شَُسوُمُهمۡ 
 .»بفرستد برايشان تا روز قيامت كسي را كه برساند بايشان عقابت سخت ...

ز اس�م و بعد از اس�م تا روز پس درين تعربي نيست كه فساد آنها در زمين قبل ا
 قيامت ادامه داشته باشد. ولي واقعيت اينست كه اگر كسي درين دو آيت بدقت بنگرد در

مكي  هيابد كه مراد از دو مرتبه فساد ايشان و بعداً نابادي ايشان درين آيات سار مي
 فرماده است: قرآنكريم بعد از نزول اين دو آيت است، چان خداوند

ٓ َوقََضيۡ ﴿  ايم، وعده كردن بدين معناست كه ما آنرا پاره يعني ما وعده كرده ﴾َنا
 سازيم. مي

كند. پس  مي گايند كه امار محكم را فيصله مي قاضي در لغت اهل حراز كسي را

ٓ قََضيۡ ﴿ هكلم ايم و در رابطه با ايشان فيصله كرده  حكم كرده ،درينرا بدين معناست كه ﴾َنا
 د.ايم كه دو بار فساد كنن

، چان درينصارت (علي) بدين -يعني بر نيست  -درينرا به معناي (علي) ﴾إَِ� ﴿

قضيت «گايد:  مي معناست كه فساد آنها در گذشته باده و پايان يافته است. مثل كسيكه

: فساد اند . مثليكه بعضي از مفسرين گفته»گرگي را كشتم و تمام شد«يعني  ».علی ذئبٍ 

بختنصر به آنها خاتمه داده است. اين گفته مخالف سياق  گذشته و تمام شده است، چان
بر فساد و تدمير  ك�م و معناي لغت است. پس معناي آيت اينست كه حكم خداوند

ايشان نافذ نشده است، چان خداوند حكم را صادر كرده است ولي تنفيذ آن مؤقتاً 
ه از سبك ك�م قرآني باقيست تا وقتيكه اجراء كننده و فاعل بيايد. اين معنايي است ك

 شاد. مي دانسته

﴿ ٓ َِ ٰ إِسۡ  بَ  هستند. اينها يهاد از فرزندان دوازده گانه يعقاب ﴾ءِيَل ََ

تُبِ « در قرآئت ديگري آمده است ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ� ﴿  ها.  ب يعني در كتا »فی الكُ
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 :اند مراد از كتاب تارات است. بعضي ديگري ايشان گفته اند: بعضي از مفسرين گفته
مراد از آن لاح المحفاظ است.  مراد از آن كتابهاي آسماني است. امام قروبي گفته است:

(كتاب) در قرآنكريم  هكند، چان كلم مي اين معناي صحيح است كه سبك ك�م آنرا تأييد
به يك معنا نيست بلكه معناهاي زيادي دارد، اين مطابق همان ماضاعي است كه در آيت 

 آمده است.
ما بر بني اسرائيل در  ،گايند: اين آيت بدين معناست كه مي ستند كهكساني هم ه

كنند، چان  مي عملشان  تارات وحي كرديم، يعني ايشان به فساد و سلطه جايي
فيصله شده  براي ايشان خبر داده است و بايد به آنچه از جانب خداوند خداوند

 است عمل كنند.
و يهاد را بر ضد مسلمانها در مدينه  ها ربحي ابن اخطب اين مرد شيطان كه ع ،مث�ً
اين از قبل نگاشته شده،  كرد وقتي با بني قريضه بساي قتل برده شد گفت: مي منسرم

قضا و قدر و امر حتمي است كه خداوند بر نبي اسرائيل نگاشته است. اگر ما معناي 
نگاشته است كه در لاح المحفاظ  كتاب را همان تارات بگيريم قطعاً با حكم خداوند

   تعارض دارد.
 داريم. مي آيت دانسته شاد معناي باقي كلمات را بيان هبخاور اينكه معناي هم

ُفۡ ﴿  ها لم در اول كلمه براي قَسم مضمر است. بعضي ،گفته شده است ﴾ِسُدنّ ََ
اين  -بمعناي زوديست  -كه، لم در اول كلمه لم مستقبل يعني آينده است،  اند گفته

ست كه مراد آيت است، چان بعد از فيصله و صدور حكم اجراء و تنفيذ آن در معناي ا
گيرد، بايژه اينكه فيصله و قضاء پروردگار باشد. هر چه لم بمعناي قسم  مي آينده صارت

آيد و يا هم تهديد و وعيد، از  مي درست نيست، چان لم قسم يا براي دفاع از امري
شاد كه،  مي شاد، بلكه از آن چنين فهميده نمي انستهسياق اين آيات دفاع و تهديد را د

 پياندد. مي اين يك امر حتمي است و باقاع
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فساد ضد ص�ح است، گفته شده است كه فساد بعضاً بمعناي روي  ﴾َفَسادَ لۡ ٱ﴿
، و مراد از آن اند آنرا بمعناي ه�ك هم گفته ها رحم است، بعضي هگردانيدن و قطع صل

 شايد، زوديست كه ص�ح ديار را از بين مي ودي شما ه�كاينست كه، اي يهاد بز
 كنيد. مي بريد و گناه بسيار مي

 ٱ﴿
َ
مراد از ارض همان سر زمين شام و بيت المقدس است، و  ،گفته شده است ﴾ِض �ۡ�

دومي درست است،  هنيز گفته شده است كه مراد از آن شهرها و كشارهاست. اين گفت

ٓ  ۦِدهِ َ�عۡ  ِمنۢ  َناَوقُلۡ ﴿ پروردگار: هبدليل اين فرماد َِ ٰ إِسۡ  ِ�َ ْ سۡ ٱ ءِيَل ََ  ٱ ُكُنوا
َ
 .]104[اةسراء:  ﴾َض �ۡ�

وۡ ﴿ :يا اين قال خداوند و .»و گفتيم بعد از آن بر بني اسرائيل كه سكانت كنيد در زمين«
َ
 أ

ّطعَ  ًَ يۡ  ُ�
َ
رۡ  ِديِهمۡ �

َ
وۡ  ٍف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلُُهمَوأ

َ
ْ يُنَفوۡ  أ  ٱ مِنَ  ا

َ
يا بريده شاد دستها « .]33: ةالمائد[ ﴾ِض �ۡ�

 .»-دست راست و پاي چپ، يا بر عكس  -از خ�ف شان  و پاهاي

ن يُرِ�دُ ﴿ پروردگار: هو يا اين فرماد
َ
� ّمِنۡ  رَِجُ�مُ�ۡ  أ

َ
ِ �ِِسحۡ  ِضُ�مأ  َ�َماذَا ۦرِه

 
ۡ
 .»ي خادخااهد خارج سازد شما را از سر زمين تان با جادو مي« .]35[الشعراء:  ﴾٣ُمُرونَ تَأ

مراد از ارض در اين آيت آخري همان جاي است كه بني اسرائيل سكانت داشت، 

�﴿ يعني سر زمين مصر،
َ
 يعني زمين شما گفته است و آنها در عصر ماسي ،﴾ِضُ�مۡ أ

ْ سۡ ٱ﴿ اسراء هدر مصر بادند. ولي ارض در آيت يكصدو چهارم ازسار  ٱ ُكُنوا
َ
مطلق  ﴾َض �ۡ�

ط سر زمين شام. چان مطلق ذكر شده است و مضاف به چيز شهرها و كشارهاست، نه فق
 ديگري نيست.

 :يعني تكبر و وغيان كرد، و اين قال خداوند -بلندي كرد  -علَي  ﴾�ُعلُوّٗ ﴿

َعۡ ﴿ ََ كنيد، كه  مي سر كشي، وغيان و سلطه جايي ،بدين معناست كه ﴾�َكبِ�ٗ  �ُعلُوّٗ  لُنّ َو
- پروردگار: هرگايي است. پس مقصاد ازين فرمادمراد از آن تكبر، تراوز، غلبه و زو

ٓ َوقََضيۡ ﴿ ٓ  إَِ�ٰ  َنا َِ ٰ إِسۡ  بَ با علم غيبي  اينست كه: خداوند .]4اةسراء: [ ﴾...بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ءِيَل ََ
دانست كه اين گروه خبيث از بني اسرائيل اص�ح شانده نيست،  مي و مطلق خاد به آينده
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ان خاد را فرستاد، ولي اص�ح نشدند، پس بر آنها فيصله تنها براي آنها دهها تن پيامبر
خاد را براي آخرين پيامبر بشريت پيامبر اس�م اع�م داشت كه اين گروه  هكرد و فيصل

دارد، بزودي وغيان، تكبر و سر  مي كاچك ولي مفسد دو بار ديگر در زمين فساد بر پاي
بيني كه جهان را  مي سابقه است، بي كنند، چه بد تكبر و سلطه جايي كه در زمين مي كشي

 دارند.  مي بر پاي ها گيرند، در هر جاي جنگها و فتنه مي در خدمت خاد
آورند وشب و روز در خدمت  مي اين حكام ماست كه به آنها سر تعظيم فرود

گذرانند تا يهاد راضي باشد و تا باشد كه آنها را در  ، ملتهاي خاد را از تيغ مياند ايشان
دهند، اگر همه جهان هم مخالف آن  مي كه يهاد بخااهد انرام يرد، آنچه راآغاش گ

باشد، حالت امروزي ما بر هيچكس پاشيده نيست، اين يهاد است كه هر گانه بخااهد 
شاد، اينها هستند كه روزانه اوفال، زنان و  نمي راند و كسي پيش رويش ايستاده مي حكم

رأت پي گرد و سرزنش آنها را ندارد، چه رسد به كنند ولي كسي ج مي مردان را قتل عام
  آنها. همحاكم

كردند و اوس و  مي امروز ما چقدر با ديروز ما همانند است، ديروز در مدينه حاكميت
بردند و با استفاده از كتاب تحريف  مي ي عربها را بغارتها كشتند و داراي مي خزرج را

نكه كسي آمد كه بدترين عقابت را به آنها راندند، تا اي مي ديني خاد بر آنها حكم هشد
چشاند و ايشانرا از جزيرة العرب راند، شايد در اعمال امروزي ايشان هم همين حكمت 

دانيم، شايد تا روزي اين ظلم وشقاوت را ادامه دهند كه در  نمي الهي نهفته باشد ولي ما
، حمايه گران و دست دلهاي فرزندان اين امت اس�مي هيچ شفقت و رحمي در برابر يهاد

پروردگان ايشان باقي نماند، و در آنروز به نابادي بني اسرائل بشتابند. ورنه اين نسل 
كشي و ناباد ساختن ملت فلسطين چه معنا دارد، كشتارگاههاي كه اينرا و آنرا بر ضد 

 شاد، معناي اين تراوز ايشان به بيروت و كشتن زنان و مي برپا ها مسلمانها و فلسطيني
چيست؟!! در حاليكه فرزندان پدرانشان در  پناه در صبرا و شاتي� و تل زعتر بي اوفال

 .؟!!اند كشارهاي همسايه به عيش و ناش مصروف
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چند سال قبل است، حال كه اين كتاب تحت ترجمه است مدت تقريباً سه  هاين گفت -
شتيباني و گذرد و در تحت حاكميت شارون و پ مي جديد فلسطين هسال از انتفاض

ي متعدد امريكا به سر كردگي باش كاچك هزاران فلسطيني كشته شده و هزاران ها وتا
خانه در تمام فلسطين تاسط يهاد تخريب شده است، روزانه اين اعمال فريع در پيش 
چشمان جهانيان با همه ادعا و باق زدنها براي حقاق بشر ادامه دارد ولي جهان جز 

شيخ احمد ياسين رهبر روحاني حماس و شيخ رنتيسي  تماشچي چيز ديگري نيست،
شرمانه ايادي يهاد در رأس امريكا و باش اينرا دفاع  بي جانشين او را شارون ترور كرد، و

خااند و او را بحيث مرد صلح  مي دانند و فرايع شارون را باش صلح مي از حق خاد
ي از دست ملت مظلام وسايل دفاع ماد هكند، اميد وارم درين روز كه هم مي خطاب

فلسطين گرفته شده است وبق سنت الهي خاد خداوند منتقم به كمك آنها بشتابد و انتقام 
 ايشانرا از يهاد و مدافعين آن بستاند. آمين يا رب العالمين. مترجم

هاي استعماري هستند كه در تشديد  بلكه اين حكام كشارهاي اس�مي و اين قدرت
ن نان، آب و دوا براي آنها با يهاد همكاري كردند، حتي مراهدين و نرسيد همحاصر

ي اين ملت كمك شده باد منع كردند، تا هر ها خاني كه از گاوپرستان هندو به زخمي
چه زود تر يهاد كامياب شاد و دوباره بر گرداندن قدس به صاحبان اصلي آن ناممكن 

افروخته براي نابادي يهاد  ياه خااهند اين ايثارگران مراهد و اين شعله مي گردد، اينها
را در اعماق قلب فلسطيني خاماش سازند، اينها همه در اثر دوري ما از خداوند و از دين 

 اوست.
******* 



 
 

 الهي براي نابودي اول يهود هوعد

ٓ  فَإَِذا﴿ ٰ  دُ وَعۡ  ءَ َجا ولَٮ
ُ
 .]5[اةسراء:  ﴾ُهَماأ

 هله معطاف است به جمليعني اين جم -كند با تعقيب  مي عطف را هافاد (ف)حرف 
 قبلي.

ظرف زمان براي آينده است و ما بعد آن ارتباوي به ما قبل آن ندارد، پس  ﴾إِذَ ﴿ هكلم

در آيت دللت برين دارد كه فساد و بعدا از آن برتري جايي و در  ﴾إِذَ ﴿ هوجاد كلم
 يابد. نمي تدمير بني اسرائيل حتميست و برتري جايي ايشان دوام نهايت

﴿ ٓ كند، اينرا در ما  مي كند، بلكه زمان آينده را افاده نمي زمان گذشته را هاينرا افاد ﴾ءَ َجا
بعد تشريح خااهيم كرد، و بدين معناست: هرگاهي بيايد زمان بار اول فساد ايشان، مثل 

شما باديد كه فساد بر پاي كرديد، و آنچه از مبادي اخ�ق،  ،اينكه برايشان گفته شاد
 باد و آنچه كه بر ص�ح زمين باد ويران كرديد. تعهدات و ذمه داري

در آينده  باشد و بدين معناست كه خداوند مي وعد همچنان بعد از ميعاد ﴾دُ وَعۡ ﴿
 كند. نمي خاد خ�ف هبا وعد

﴿ ٰ ولَٮ
ُ
 يعني اول بار اين دو مرتبه. ﴾ُهَماأ

ده گردانيدن اين كلمه اينرا بمعناي فرستاديم است، و كلمه بعث بمعناي زن ﴾َناَ�َعثۡ ﴿
كه  اند اين مردان مؤمن ،رساند كه مي بعد از مرگ است. اين كلمه در سياق ك�م اين را

در خرابي يهاد و از ميان بردن  فرستد و آنها نافذ كننده قدرت خدا مي بر يهاد خداوند
ازين اشخاص كه  خداوند ،كند كه مي فساد آنها اند، همچنان اين كلمه اين معنا را افاده

 ر يهاد مسلط ساخته است و از جنگ آنها بر ضد ايشان راضي است. ب
حشر و در جنگ  هنضير در سار ريم كه در جنگ صحابه با يهاد بنياگر آيات قرآنك

احزاب نازل شده است خاانده شاد معناي اين آيت بيشتر  هيهاد بني قريضه در سار
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از افعال و جنگ مسلمين گردد. درين آيات بصراحت رضاي رباني را  مي روشن و واضح

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ شاد: مي دانسته خۡ  َّ
َ
ِينَ ٱ َرجَ أ َّ  ْ هۡ  ِمنۡ  َ�َفُروا

َ
ٰ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ّولِ  رِهِمۡ دَِ�

َ
 ۡ�ِ� �َۡ ٱ ِ�

ن َظَننُتمۡ  َما
َ
ْۖ َ�ۡ  أ ْ َوَظّنوٓ  رُُجوا ّ�ُهم ا

َ
ُصوُ�ُهم ّمانَِعُتُهمۡ  � ِ ٱ ّمِنَ  َُ َّ  ٰ تَٮ

َ
ُ ٱ ُهمُ فََ يۡ  نۡ مِ  َّ  لَمۡ  ُث ََ

 ۡ�َ ْۖ يۡ  ُ�ُيوَ�ُهم رُِ�ونَ ُ�ۡ  َبۚ لرّعۡ ٱ قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َوقََذَف  تَِسُبوا
َ
يۡ  ِديِهمۡ بَِ

َ
ۡ ٱ ِديَو� ْ َۡ ٱفَ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل وا  تَِ�ُ

ْوِ� َ�ٰ 
ُ
 ٱ أ

َ
ن َ�ٓ َولَوۡ  ٢ رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
ُ ٱ َكتََب  أ �ۡ ٱ ِ�  لََعّذَ�ُهمۡ  ءَ َ�ٓ �َۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َّ ُّ ۖ َ  َيا  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ُهمۡ َول

 .]3-2[الحشر:  ﴾٣ �ّارِ ٱ َعَذاُب 
در اول جمع شان  يها اوست كه بيرون آورد آنانرا كه كافر شدند از اهل كتاب از خانه« 

كردند آن كافران كه  مي كردن لشكر، گمان نداشتيد شما اي مسلمانان كه بيرون روند و گمان
ز عقابت خدا، پس بيامد بايشان عقابت خدا از آنرا كه ي ايشان است اها ايشان قلعه هنگاهدارند

ي ها ي خاد را بدستها كردند خانه مي كردند و افگند در دلهاي ايشان ترس را، خراب نمي گمان
 .»ي مسلمانان، پس عبرت گيريد اي خداوندان بصيرتها خايش و بدست

نَزَل ﴿
َ
ِينَ ٱ َوأ هۡ  ّمِنۡ  َهُروُهمَ�ٰ  َّ

َ
ًٗ  َب لرّعۡ ٱ قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َوقََذَف  َصَياِصيِهمۡ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ  افَرِ�

 ًۡ   ُتلُونَ َ�
ۡ
ونَ َوتَأ ُ�ِ  ًٗ وۡ  ٢ افَرِ�

َ
� َرثَُ�مۡ َوأ

َ
ٰ  َضُهمۡ أ مۡ  رَُهمۡ َودَِ�

َ
ٰ َوأ � لَُهمۡ َ�

َ
ۚ  ُٔ تََ�  ّلمۡ  اٗض َوأ ُ ٱ َوَ�نَ  وَها َّ 

 ٰ َ ََ  ِ   .]27-26[األحزاب:  ﴾٢ �قَِديرٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ
ي ايشان و ها از اهل كتاب از قلعهه مددگاري اين لشكرها كرده بادند آورد آنانرا كو فرود «

را.  و عاقبت كار به اي  كشتيد و اسير گرفتيد وائفه مي رااي  افگند در دلهاي ايشان خاف، وائفه
آنرا ي ايشانرا و نيز عاقبت كار بشما داد زميني را كه نفرساده ايد ها شما داد زمين ايشانرا و خانه

 .»و هست خدا بر همه چيز تاانا

پادشاهان بت پرست مثل بختنصر و  ﴾َناَ�َعثۡ ﴿ هاين امكان وجاد ندارد كه مراد از كلم
، سبك ك�م اند ... در گذشته باشند كه به دولت يهاد پايان دادند، چنانكه مفسرين گفته

 رساند.  مي قرآني معناي را كه ما گفتيم

و در قرآن هفت بار آمده  -فعل در زمان گذشته  -رد فعل ماضي مر ﴾َ�َعث﴿ كلمه
تنها از جانب  -فرستادن  -است، چان بعث  اين مراتب خداوند هاست، فاعل در هم
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خداوند ممكن است، و در سياق تمريد و ستايش از پيامبران است كه مفعال به اين 
رست. اين جا اين پيامبران و مردمان نيك هستند نه اشخاص غير صالح و بت پ هافعال هم

 كنيم: مي هفت آيت را ذكر

ّمةٗ  �ّاُس ٱ َ�نَ ﴿ -1
ُ
َدةٗ َ�ٰ  أ ُ ٱ َ�َبَعَث  َِ ِ�نَ  نَ  ۧ�ّبِّ�ِ ٱ َّ . ]213: ة[البقر ﴾َوُمنِذرِ�نَ  ُمبَّ�ِ

 .»دهنده... بادند مردمان يك گروه، پس فرستاد خداي تعالي پيامبران را بشارت دهنده و بيم«

َ ٱ إِنّ  بِّيُهمۡ نَ  لَُهمۡ  َوقَاَل ﴿ -2 و گفت مر « .]247: ة[البقر ﴾َملِٗ�  َطالُوَت  لَُ�مۡ  َ�َعَث  قَدۡ  َّ

 .»ايشانرا پيامبر ايشان هر آيينه خدا پادشاه مقرر كرده است براي شما والات را... 

دۡ ﴿ -3 ًَ ُ ٱ َمنّ  لَ َّ  َ ۡ ٱ ََ نُفِسهِ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
 .]164عمران:  [آل ﴾مۡ أ

هر آيينه نعمت فراوان داد خدا بر مؤمنان آنگاه كه فرستاد در ميان ايشان پيغمبري از قام «
  .»ايشان...

َ�َعَث ﴿ -4
َ
ُ ٱ � شگافت در  مي پس فرستاد خدا  زاغي را كه«. ]31: ة[المائد ﴾رُّسوٗ�  ��ََ�ٗ  َّ

 .»زمين...

َ�َعَث ﴿ - 5
َ
ُ ٱ � ...آيا خداي تعالي آدمي را پيامبر فرستاده «. ]94[اةسراء:  ﴾وٗ� رّسُ  ��ََ�ٗ  َّ

 .»است

6- ﴿ ٰ�َ
َ
ِيٱ َذاأ ُ ٱ َ�َعَث  َّ ...آيا اين شخص است كه خداي تعالي «. ]41[الفرقان:  ﴾رَُسوً�  َّ

 .»پيامبرش فرستاده است

ِيٱ ُهوَ ﴿ -7  ٱ ِ�  َ�َعَث  َّ
ُ
ْ لُ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  .]2: اجلمعة[ ﴾ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  وا

فعل ماضي مسند به فاعل و متصل به ضميرمتكلم است و در   ﴾َناَ�َعثۡ ﴿ هو كلم

باشد،  مي هفت بار تكرار شده است و در مقام ثنا و ستايش ﴾َ�َعَث ﴿ قرانكريم آنهم مثل
ان الهي و يا هم چان مبعاثين كه مفعال اين فعل در آيات كريمه هستند انبياء و پيامبر

 دهيم:  مي . ما اينرا اين هفت آيت را تذكراند مؤمنان رباني
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ۡ ُۡ ٱ ُهمُ ِمنۡ  َناَوَ�َعثۡ ﴿ -1 ... و معين ساختيم از ايشان دوازده «. ]12: ة[المائد ﴾انًَِيبٗ  َعَ�َ  ََ

 .»سردار

ٓ َ�ٰ � ّموَ�ٰ  ِدهِمَ�عۡ  ِمنۢ  َناَ�َعثۡ ﴿ -2 يْهِ َومَ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  تَِنا باز «. ]103[األعراف:  ﴾ۦَ�ِ
 .»ي خايش بساي فرعان و قام او...ها فرستاديم بعد از ايشان ماسي را به نشانه

ِ َ�عۡ  ِمنۢ  َناَ�َعثۡ  ُُمّ ﴿ -3 ٓ  ِمِهمۡ قَوۡ  إَِ�ٰ  رُُسً�  ۦِده ِ  ُءوُهمفََجا باز «. ]74[يانس:  ﴾ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب
 .»ي روشنها س آوردند پيش ايشان نشانهفرستاديم بعد ناح پيامبران بساي قام ايشان پ

يْهِ  نَ َعوۡ فِرۡ  إَِ�ٰ  ُرونَ َوَ�ٰ  ّموَ�ٰ  ِدهِمَ�عۡ  ِمنۢ  َناَ�َعثۡ  ُُمّ ﴿ -4 باز «. ]75[يانس:  ﴾ۦَوَمَ�ِ
        .»فرستاديم بعد ايشان ماسي و هارون را بساي فرعان و قام او

دۡ ﴿ -5 ًَ ّمةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولَ
ُ
نِ  رُّسوً�  أ

َ
ْ َۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا و هر آيينه فرستاديم «. ]36[النحل:  ﴾َّ

 .»در هر گروهي پيامبري را كه عبادت خدا كنيد...

ٓ  فَإَِذا﴿ -6 ٰ  دُ وَعۡ  ءَ َجا ولَٮ
ُ
ٓ  اِعَبادٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َناَ�َعثۡ  ُهَماأ ْوِ�  ّ�َا

ُ
  أ

ۡ
ِديدٖ  ٖس بَأ . ]5[اةسراء:  ﴾ََ

دو بفرستيم بر شما بندگان خاد را خداوندان كارزار نخستين باري از آن هپس چان بيايد وعد«
 .»سخت

ئۡ  َولَوۡ ﴿ -7  خااستيم مي و اگر«. ]51[الفرقان:  ﴾٥ �نِّذيرٗ  �َةٖ قَرۡ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�ََعثۡ  َناَِ
 .»اي فرستاديم در هر دهي ترساننده مي

ابطه با قرآنكريم در انتخاب مفردات و كلمات، و رسانيدن معنا از سبك ك�م كه در ر
هر ماضاع وارد شده است بسيار دقيق است، در حاليكه در هيچ جاي ازين آيات چهارده 

، پس بسيار بعيد است كه در اند گانه مراد از فرستادگان مردمان غير صالح يا كافران نباده
آغاز ساره اسراء مراد از فرستادگان بختنصر يا امثال او باشند كه دور كردن و پاك كردن 

 ني اسرائيل به آنها نسبت داده شاد. واهللا اعلم بالصاابفساد ب
 بندگان استعمال شده است  هازين جهت اين بعثت در بار

را در اص�ح زندگي كه از اهداف اصلي خاد منحرف شده است بدوش گيرند. اين 
، از جانب پروردگار فرستاده اند بدين معناست كه اين فرستادگان داراي رسالت و كتاب
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و  اند كند، چان ديگر امتها مشرك شده مي ، اين گفته تنها به امت اس�مي صدقندا شده
رسالتهاي ايشان باول است و ديگر حقانيت ندارند، بعد از اس�م هم ديگر رسالت 

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ فرماده است: گردد، چان خداوند نمي آسماني تا روز قيامت پديد ِ ٱ ِعندَ  ُّ َّ 
    .»هر آيينه دين معتبر نزد خدا اس�م است«  .]19ران: عم [آل ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ

ًۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  تَغِ يَبۡ  َوَمن﴿و فرماده است:   مِنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َوُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُ�
 و هر كه ولب كند غير اس�م دين ديگر را پس قبال كرده«. ]85عمران:  [آل ﴾٨ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ

 .»ز او و اوست در آخرت از زيانكارانشاد ا نمي

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ الهي: هو اين فرماد
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
َِ نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�  َورَِضيُت  َم

... امروز كامل كردم براي شما دين شما را و تمام كردم بر «  .]3: ة[المائد ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ 

 .»تيار كردم اس�م  را دين براي شما...شما نعمت خاد را و اخ

شاند  مي بدين معناست كه، آنهاي كه بر شما گماشته -بر شما  -عليكم   ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ ﴿
 كنند و هيچ مرال مقارنه ميان شما و آنها نيست.  مي قايتر از شما اند، بر شما غلبه

َ ﴿كلمه  نگفته  و خداوندكند، از همينر مي در عليكم فاقيت و برتري را افاده ﴾ََ

همساني و ضد  هافاد ﴾ُ�مۡ إَِ�ۡ ﴿يعني بساي شما فرستادم، چان كلمه  »بعثنا إليكم« است

كند كه بمعناي گرفتن و پس دادن در ميان هر دو جانب است و اين حالت  مي مقابل را

خطاب كرده  ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ ﴿ هبه كلم هم وضعيت جنگ و كريز را دارد، بلكه خداوند
شاند و شما تاان مقابله  مي اين افاده را كند كه، اين فرستادگان بر شما غالباست كه تا 

 خاريد و ذليل مي با آنها را نداريد، سيادت از آن آنهاست و شما اي يهاد! حتماً شكست
 ري هم نداريد.شايد و هيچ راهي ديگ مي

ف�ن  : جلسيا »ف�ني بر اسپ ساار شد«گاييم: ركب ف�ن علي حصان.  مي در عربي
 برتري و تفاق را هحرف علي درين جا افاد ».ف�ني در چاكي نشست«علي كرسي 

 كند. مي
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وقتي مدرس  ،آيد مي ي سعادي بيادمها از يك مدرس در يكي از قريهاي  اينرا واقعه

تُ علي« به امير قريه اب�غ كرده باد كه به زيارت او آمده باد و گفت:  بر تا «. »کسريّ

کسيرت  ،بسيار قهر شده و گفت: بگا امير .»آمده بادم نزد تا آمده  - »يعني اليك«. يمّ

در سبك  ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ ﴿ چان من الغ نيستم كه بر من ساار شاي وبيايي. پس كلمه -بادم 
تاانيد با آنها همسري   نمي اين ك�م بدين معناست كه، شما همساي آنها در تاان نيستيد،

انات و جمادات هستيد كه براي سااري و نشستن انسان كنيد، بلكه نسبت به آنها مثل حيا
 شاد. مي از آنها استفاده

ٓ  اِعَبادٗ ﴿ يعني بندگان كه به ما ايمان دارند و يكتا پرست هستند، چان اينرا يك  ﴾ّ�َا

وجاد دارد، اين دو كلمه با هم مترادف و به  »عبيد« و ﴾اِعَبادٗ ﴿ فرق فاحش ميان كلمه
 مخلاقات هند، هر كدام معنايي دارد كه جدا از ديگريست، هميك معناي واحد نيست

وجاد دارد كه مخلاقات اختيار اي  هستند، چان در هستي امار جبريه خداوند »عبيد«
در گردش هستند، مثال پدر، مادر، اجل، رزق و  آنرا ندارند و به سنت كاني خداوند

 »عبيد«جلاگيري آن عاجز است، پياندند و بشر از  مي ديگر واقعات كه در هستي باقاع
 شاد كه صفت قهريه خداوند بر آنها جاري است. مي بر همه كساني گفته

كساني هستند كه به اختيار خاد و حركات در زندگي و به رضاي   ﴾ِعَباد﴿هر چه 
كنند  مي شتابند، و با خشاع و خضاع  اقدام به آن اعمال مي كامل به واعت خداي يگانه

دهند، اينها  نمي گردد، اين اعمال را از مرباريت انرام مي آن راضياز  كه خداوند
تنها  كنند نه قهراً و غصباً. همچنان خداوند مي را اختيار اختياري محبت خداوند

هنگام  سازد كه به او ايمان دارند، از همينرو خداوند مي كساني را به كاري مكلف
 كند: مي دهد بلكه با اين گفته خطاب نمي مردم را مارد خطاب قرار هخطاب تكيلفي عام

ّ�َهاَ�ٰ ﴿
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ پس خطاب تكليفي براي مؤمنان  .»ايد... اي كساني كه ايمان آورده« ﴾َءاَمُنوا

 مسلمان است نه براي همه.
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با اضافت آن بساي پروردگار براي تشريف، تكريم و  ﴾ِعَباد﴿ ههمچنان او�ق كلم
برتري است، ما اين مفهام را از خ�ل آيات  هجمندترين قلستايش است و اينكه اين ار

 كنيم: مي ذيل بخابي درك

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ َّ  َ�ۡ
َ
ِ بَِعبۡ  ىٰ أ خاد را  هپاك است آنكه سير كنانيد بند« .]10اةسراء: [ ﴾...ۦِده

..«. 

ٰ  انَّزۡ�َ  ّمِّما بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  نن﴿ َ بۡ  ََ و اگر باشيد شما در شك از «. ]23: ة[البقر ﴾...ِدنَاََ

 .»ايم خاد فرستاده هآنچه ما بر بند

ۡ ٱ ِعَبادِنَا مِنۡ  ۥإِنّهُ ﴿  .»هر آيينه او هست از بنگان صالح ما« .]24[ياسف:  ﴾لَِص�َ ُمخۡ ل

دۡ ﴿ ًَ ۡت  َولَ ًَ َِمُتَنا َسَب ۡ ٱ لِعَِبادِنَا َُ و هر آيينه سابقاً صادر «. ]171[الصافات:  ﴾١ َسلِ�َ ُمرۡ ل
 .»خايش هما براي بندگان فرستاد هشده وعد

َِ ٱ نٍ َعدۡ  ِت َجّ�ٰ ﴿
َۡ ٱ وََعدَ  لّ ِ  ۥِعَباَدهُ  نُ َ�ٰ لّر  ٱب

  ۥُدهُ وَعۡ  َ�نَ  ۥإِنّهُ  ِب� َغيۡ لۡ
ۡ
. ]61[مريم:  ﴾٦ ا�ِيّٗ َمأ

بندگان خاد را نا ديده هر آيينه هست  هاي هميشه ماندن كه وعده داده است خداوند باستان«
 .»هاو آيند هوعد

ٓ ِعَ�ٰ  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ وَب َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ نسۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َدنَا ْوِ�  ًُ
ُ
 ٱ أ

َ
 ٱوَ  ِدييۡ ۡ�

َ
يا كن  «. ]45[ص:  ﴾٤ رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

  .»بندگان ما ابراهيم و اسحق و يعقاب را

بۡ  َت َ�ۡ  َ�َ�َتا﴿ زير نكاح  ... بادند«. ]10[التحريم:  ﴾فََخاَ�َتاُهَما لَِحۡ�ِ َ�ٰ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  نِ َديۡ ََ
   .»شايسته از بندگان ما پس خيانت كردند به آن دو بنده... هدو بند

﴿ ِ�ۡ
َ
ببر بندگان من را  -پس كفتيم  -«. ]23[الدخان:  ﴾٢ ّمّتَبُعونَ  إِنُّ�م ً� َ�ۡ  بِعَِبادِي فَأ

 .»وقت شب هر آيينه شما را تعاقب كرده شاد

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰ  فُوا َ نُفِسِهمۡ  ََ

َ
ًۡ  َ�  أ �َ ْ ِۚ ٱ ةِ رّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنّ  َّ نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َّ َّ 

 ۚ يمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنّهُ  َ�ِيًعا َِ اي بندگان من كه زياده  -اي محمد  -بگا« .]53[الزمر:  ﴾٥ لّر
 .»زد گناهان را همهآمر مي هر آيينه خدا روي كرديد بر خاد نباشيد ناميد از رحمت خدا
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ِينَ ٱ لّر�ٱ وَِعَبادُ ﴿ ونَ َ�مۡ  َّ َُ  َ  ٱ ََ
َ
ْ  ِهُلونَ َ�ٰ لۡ ٱ َخاَطَبُهمُ  نَذا انٗ َهوۡ  ِض �ۡ� ٰ  قَالُوا  .]63[الفرقان:  ﴾٦ امٗ َسَ�

  .»روند بر زمين بآهستگي ... مي و بندگان خدا آنانند كه«

المُ «و اين دعاي ما در نماز در تشهد:  َّ َها لَيَْك عَ  لس ُّ ََ  ّ ُِ
ُ  ََََْحَةُ  ليّ َّ َ�َرَ�تُُه، ل المُ  ََ َّ  لس

ُ  ُعبَادُ  َََعَ  َعلَيْنَا َّ اُلُ�َ  ل ّّ درود وس�متي برتا اي پيامبر و رحمت خدا برتا و بركات « .»لس
 .»او، س�متي بر ما و بر بندگان نيكا كار...

است كه مراد از آن حساب و عقاب شده  در مااضعي بكار برده »عبيد«  ههر چه كلم

شاد، نه  مي براي كساني باده است كه بسبب ظلم ايشان آنها را در آتش دوزخ افكنده
كند و خداوند  مي ظلم را از خاد نفي اينكه بر آنها ظلم كرده شاد، چان خداوند

كه در حكمي را صادر كرده است كه بر وفق مراد ايشان نيست، ب� تشبيه مثل يك قاضي 
 كند و مي كند و  ظلم را از خاد و حكم خاد نفي مي رابطه با يك مررم حكم صادر

گايد اين مررمي است كه قانان را زير پاي گذاشته و امنيت مردم را اخ�ل كرده  مي
 است، اين قاضي نيست كه بر او ظلم كرده است بلكه خاد او بر خاد ظلم كرده است. 

دۡ ﴿ كنيم: مي پروردگار را نقل هفتما به تأييد اين گفته اين گ ًَ ُ ٱ َسِمعَ  لّ ِينَ ٱ َل قَوۡ  َّ ْ قَالُوٓ  َّ  ا
َ ٱ إِنّ  غۡ  نُ َوَ�ۡ  فًَِ�ٞ  َّ

َ
ٓ أ ْ  َما ُتُب َسَنكۡ  ُءۘ نَِيا  ٱ لَُهمُ َوَ�تۡ  قَالُوا

َ
�ۡ� ٓ قّٖ  بَِغۡ�ِ  ءَ بَِيا وُل  ََ ًُ ْ  َوَ�  َعَذاَب  ُذوقُوا

ٰ  ١ رِ�قِ �َۡ ٱ يۡ  ۡت قَّدمَ  بَِما لَِك َ�
َ
نّ  ِديُ�مۡ �

َ
َ ٱ َوأ  .]182-181عمران:  [آل ﴾١ َعبِيدِ لِّلۡ  بَِظّ��ٖ  َس لَيۡ  َّ

هر آيينه شنيد خدا سخن آنانكه گفتند كه خدا فقير است و ما تاانگريم، خااهيم ناشت آنچه «
گفتن و بنايسيم كشتن ايشان پيامبران را به ناحق و بگايم بچشيد عذاب سازنده* اين عذاب 

ي شما و بسبب آنست كه خدا ستم كننده ها بب عملي است كه پيش فرستاده است دستبس
  .»نيست بر بندگان

ِينَ ٱ َ�َتَوّ�  إِذۡ  تََرىٰ  َولَوۡ ﴿ پروردگار: هو اين فرماد َّ  ْ ۡ ٱ َ�َفُروا ٰ ل ََ  وُُجوَهُهمۡ  ُ�ونَ يَۡ�ِ  �َِكةُ َم
دۡ 
َ
ْ  َرُهمۡ َ�ٰ َوأ ديدي  مي اگر -كردي  مي و تعرب -« .]51-50األنفال: [ ﴾٥ رِ�قِ �َۡ ٱ َعَذاَب  َوذُوقُوا
ي ايشان و بر ها زنند بر روي مي كنند مي چان فرشتگان قبض ارواح كافران -اي بيننده  -
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بچشيد عذاب سازان را* اين به سبب آن كردار كه پيش فرستاد  -گايند  مي و -پشتهاي ايشان 
 .»نيست بر بندگان است دستهاي شما و بسبب آنست كه خدا ظلم كننده

ِۖ ٱ َسبِيلِ  َعن ِ�ُِضّل  ۦفِهِ ِعطۡ  ثَاِ�َ ﴿ :و اين قال خداوند �ۡ ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َّ هُ  ٞيۖ ِخزۡ  َياُّ ًُ  مَ يَوۡ  ۥَونُِذي
ٰ   ٩ رِ�قِ �َۡ ٱ َعَذاَب  َمةِ ًَِ�ٰ لۡ ٱ نّ  يََداكَ  قَّدَمۡت  بَِما لَِك َ�

َ
َ ٱ َوأ  .]10-9لحج: [ا ﴾١ َعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بَِظّ�ٰ  َس لَيۡ  َّ

گردن خاد را تا گمراه كند از راه خدا، او راست در دنيا رساائي، بچشانيم او را  هصفح هپيچيد«
روز قيامت عذاب ساختن* گاييم اين بسبب آن اعمال است كه فرستادش دو دست و به سبب 

 .»آنست كه خدا نيست ستم كننده بر بندگان

ٓ  َوَمنۡ  ۦۖ ِسهِ فَلَِنفۡ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  ّمنۡ ﴿ و درين قال الهي: َسا
َ
هر « .]46[فصلت:  ﴾َهاَ�َعلَيۡ  ءَ أ

كه بكند كار نيك پس نفع او راست و هر كه بدكاري كند پس وبال بر وي است و نيست 
 .»پروردگار تا ستم كننده بر بندگان

ٓ  َرّ�َنا ۥقَرِ�ُنهُ  قَاَل ﴿ در آيت ديگري آمده است: طۡ  َما
َ
 بَعِيدٖ  �َضَ�ٰ  ِ�  َ�نَ  ِ�نَوَ�ٰ  ۥُتهُ َغيۡ أ

ۡ  َ�  قَاَل  ٢ ََ ْ يّ  َتِصُموا َ ِ  ُ�مإَِ�ۡ  ُت قَّدمۡ  َوقَدۡ  َُ  ٱب
ۡ َِيدِ ل وۡ لۡ ٱ ُ�َبّدُل  َما ٢ َو يّ  ُل ًَ َ َُ  ٓ ۠  َوَما نَا

َ
 �ٖ بَِظّ�ٰ  �

گفت همنشين او اي پروردگار من گمراه نكردم اين شخص را «  .]29-27[ق:  ﴾٢ َعبِيدِ ّلِلۡ 
هي دور* فرماد خصامت مكنيد پيش من حال آنكه پيش ازين فرستاده وليكن وي باد در گمرا

 .»شاد وعده نزد من و نيستم ستم كننده بر بندگان نمي بادم بساي شما وعده عذاب* تغير داده

عبيد در قرآن تنها در همين پنج جاي ذكر شده است و اين پنج جاي خاص  هكلم
يا هم كساني كه كفر و تمرد و سركشي  براي يهاد و كساني است كه كافر و گمراه شدند،

كردند، هيچگاه اين كلمه در شأن مؤمنين مخلص استعمال نشده است، و كساني را 
بر خايشتن ظلم  خطاب كرده است كه با تمرد و سر كشي از دستارات خداوند

كردند، چان بر ايشان پيامبران فرستاده شد، آنها ايشانرا پند دادند و از عذاب خدا 
 دند و به بهشت آن نايد دادند، ولي كافران نشنيدند و پيروي ايشان نكردند.ترسان

ٓ  اِعَبادٗ ﴿ هدر اين آيت كلم ازينرو خداوند را ذكر كرده است، چان آنهاي كه  ﴾ّ�َا
اولً يكتا پرستان مؤمن در ثاني مرتبه  مراهدان  ،بايد به فساد بني اسرائيل خاتمه بخشند
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 .اند مشرف به اين خطاب نزد خداوند راه خدا و در سام مرتبه
اين امر در وال تاريخ اتفاق نيفتاده است كه يك گروه ماحد به نابادي و  خراب 
يهاد يا دولت آن دسته زده باشد مگر مسلمانان كه در زمان پيامبر گرامي و زمان خ�فت 

شان  اشانهك آنها خاتمه بخشيدند و آنها را از خانه و هدر مدينه مناره به سلط عمر
 راندند.

با تدمير يهاد در بار اول است و مراد از آن بختنصر را  هبناء رواياتي كه در رابط
دانند باول و نادرست است، چان آنها كفار و بت پرست  مي و ياهم جالات را اند دانسته

نمايد، چان كلمه  مي يا هم آتش پرست بادند، و ماحد نبادند، ازينرو اين روايات بعيد
 شاد، مثليكه ما به تفصيل آنرا بيان داشتيم. مي اد تنها براي ماحدين و مؤمنين استعمالعب

 يعني صاحبان. »أولِی«

شاد،  مي بأس بر شير استعمال هيعني شديد در جنگ، عقابت و گرفت، و كلم »بأس«

و  اند شاند مردمان زور مند و تاانايي در جنگ مي يعني اين كساني كه بر شما مسلط
 گيرد، مي بدستان اينها صارت و نابادي شما به خااست خداوند كشتار

كنند و در ميان دهات شما  مي شما رفت و آمد هيعني در ميان اماكن مسكان »فجاسوا«

پرسند كه آيا كسي از يهاد باقي مانده است يا خير، مثل  مي پردازند و مي به گشت و كذار
 افتد. مي اينكه مردي از پي دريافت خبري در جسترا

و  ها از آيت مبارك به فتاحات صحابه كرام در سر زمين يهاد و تدمير قلعه هاين كلم
مظاهر سلطه و جبروت آنها  هكند، و اينكه آنها بادند كه برهم مي صدقشان  دياارهاي

 خاتمه بخشيدند.

ديار«  ي كه در آنرا مردم زندگيها يعني در ميان اماكن مسكانه، جاي »خالل الّ

) دير است و مراد از آن جايي است كه آباد باده، اهالي داشته باشد  ديارمفرد (  كنند، مي
 و در آن رفت و آمد صارت گيرد.
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و  پياندد در زمان خاد پيامبر مي يعني اين وعده به تحقق »و كان وعداً مفعوالً « 

د و پذير مي ياران راستينش بعد از او، يعني اتفاقي است كه وقاع آن حتميست و تحقق
 هيچ راه بر گشت ندارد.

****** 



 
 

 برداشت جديد از اين آيات

 هدر بحث گذشته واضح شد كه آنهاي كه بايد بر بني اسرائيل مسلط شاند وبر سلط
ايشان بت  ه، چان همها و آشاري ها و نه هم كنعاني اند ها بخشند نه بابلي مي آنها خاتمه

سبك نزول قرآن همين است كه و  پرست و كافر بادند نه بندگان مخلص خداوند
 گفتيم.

از همين جهت روايات و اقاال مفسرين سابق در معين كردن و تحديد نمادن دو 
دارد ماافق  مي فساد از بني اسرائيل و در نتيره نابادي آنها با آنچه كه آيات قرآن مقرر

 نيست، پس ضروري است كه در فهم اين آيات قرآني ترديد نظر صارت گيرد و معناي
آن از نا تفسير گردد و به تفاسير گذشته اكتفا كرده نشاد، بايد در رابطه با اين افساد و 
كيفيت نابادي آنها از نا سخن گفت، اين فهمي است كه از خاد آيات، كلمات و اشارات 

 ي آنها با يهادها روابط مسلمانها و تاريخ درگيري هشاد، و با م�حظ مي آنها استنباط
 امر پي برد.شاد به اين  مي

گايم كه: مراد از فساد اول، فسادآنها در مدينه  مي ازينرو من با يك نظريه و فهم جديد
ين كيان تر مناره باد، چان آنها قبل از آمدن پيامبر اس�م به مدينه بزرگترين و منسرم

اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در همه سر زمين حراز داشتند، آنها در سر زمين خاد 
 هزدند تا سلط مي و مكرهاي بزرگي دست ها زرگي را بر پا كرده بادند، به حيلهفساد ب

خاد را در ميان قبايل عربي اوراف خاد محكمتر كنند، و يهاد درين كار خاد در آنزمان 
 بسيار مؤفق باد.

ي يثرب در ميان ديگر قبايل عرب تاانسته ها رساند كه يهادي مي تاريخ آندوره به ما
با ناداني و  ها كيان قاي اجتماعي داشته باشند، چان اين قبايل در برابر يهادبادند كه يك 

ناروا  هكردند، آنها زمينه اشتغال و بهره برداري يهاد بادند، اين سلط مي جهالت بر خارد
در همان زمان همان فساد اول است، چان يهادهاي يثرب به اساس معتقدات ديني و 
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خااستند با نشر يك دين آسماني خير و سعادت را  نمي آسماني خاد رشد نكرده بادند و
 در ميان مردم تبليغ كنند و گسترش دهند.

جاهليت باد كه براي فساد خاد و ديگران ايراد كرده بادند تا به تكبر  هاين يك هست
و سلطه جايي خاد ادامه دهند، آنها بسيار حريص بادند برينكه در ميان ديگر قبايل آتش 

ور سازند و خاد از آن بهره برداري نمايند، هرگاه اين آتش رو به جنگ را شعله 
ساختند،  مي گذاشت آنرا در ميان قبائلي مثل اوس و خزرج از نا شعله وو مي خاماشي

 اينكار هميشگي آنها باد.
ها به اساس ماديات و ساد خااري باد، با اينكار  هميشه تعامل آنها در برابر عرب

 كشيدند و از نگاه اقتصادي آنهارا دنباله رو خاد مي بيرونشان  اماال آنهارا از چنگ
سگ خاد را گرسنه نگاهدار «كردند  مي ساختند. در حقيقت اين گفته را بر آنها تطبيق مي

آنها سرمايه داران و ترار، ولي عربها تنها مصرف كننده بادند. از  »كند مي از تا اواعت
 هل كتاب و اهل علم بادند برتر از عربهاساي ديگر آنها خاد را به صفت اينكه ا

و عقايد  ها شمردند، خرافات، اسرائيليات، افسانه مي دانستند و عربها را خاار و پست مي
باول خاد را بعناان دين و فرهنگ در ميان عربها پخش كرده بادند. يهادها در كنايه 

ترساندند كه،  مي يكردند و آنها را از روز مي گاي و تمسخر عربها بسيار زياده روي
شاد و يهاد دست را با او يكي  مي پيامبر آخر زمان قسميكه در تارات آمده باد مبعاث

 گفتند كه اين پيامبر از مكه جايگاه اصلي اعراب بر مي رانند. آنها مي كرده بر اعراب حكم
س و سازد. يكي از علل هم كه قبايل او مي خيزد و بر يهاد خان و مال اعراب را مباح مي

ايمان آوردند همين  بزودي به مكه آمدند و به پيامبر خزرج با شنيدن بعثت پيامبر
از متن تارات باد و آنها يقين كرده بادند كه همين  پيامبر هباد، چان اخبار يهاد در بار

 شخص همان پيامبر ماعاد است.
وز اول ولدت يكي از مظاهر فساد اول يهاد ماقف ايشان در برابر پيامبر اس�م از ر

خداست كه پيامبران خاد يهاد به آن  هدانستند كه او فرستاد مي آنرناب باد، آنها به يقين
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بشارت داده بادند. آنها بعد از ولدت مبارك به مكه رفتند و با ديدن تمام ع�ئم و 
دانستند كه او همان پيامبر است، هنگاميكه تحت سرپرستي حليمه سعديه در  ها نشانه

بني سعد باد كاشش ربادن او را كردند. وقتي هم كه به مدينه هررت كرد آنها  هقبيل
به شام بعد ازينكه بحيراي راهب اش  در سفر ترارتي قصد ترور او را نمادند. پيامبر

كرد خبر نماد از سفر خاد  مي عماي او را از خطرات كه از جانب يهاد او را تهديد
 بزودي بر گشت.

يامبري مبعاث شد و مشركين در برابر او قيام كردند همكاران وقتي كه آنرناب به پ
 بادند، اين يهاد باد كه شبهات را در رابطه با رسالت مبارك خلق ها اولي مشركين يهادي

كرد، همانند اين سه سئاالي كه در ساره كهف آمده است، و يا هم پرسيدن از خاراك  مي
كه داشت در  هد با تمام تاان و مكر و حيلاهل بهشت و... بعد از هررت به مدينه هم يها

جنگيد، يهاد بني نضير ت�ش قتل او را كرد. حي پسر اخطب احزاب را در  برابر پيامبر
خندق بر ضد او متحد ساخت. يهاد بني قريضه تعهدات خاد را با پيامبر شكست.  هغزو

 بخاراند. رخااست به پيامب مي در روز جنگ خيبر يك زن يهادي گاشت بز مسمام را
ديگر چه فساد وتبهكاري بزرگتر از جنگ در برابر پيامبر خداست، پيامبري كه براي 

از ت�ش براي قتل و يا به مسخره  تر هدايت و نرات بشريت مبعاث گرديده باد، چه بد
 ؟؟؟ با آنكه آنها از قبليك و كمك مشركين و كفار بر ضد اوگرفتن او، يا هم تحر

 خداست. هداشتند كه او فرستاددانستند و يقين  مي
پس بايد بدانيد كه جنگ آنها بر ضد پيامبر، ت�ش براي قتل او و همكاري با دشمنان 

نائل شان  او فساد و تبهكاري اول يهاد است كه خداوند بزرگ ايشان را به مقصاد شام
م كه چه داني مي ما اينرا هنگردانيد و در عاض خاد آنها را تباه نماد و نا باد كرد. هم

كسي اين فساد و تبهكاري را كه از ميان برد، پس براي ياد دهاني نه معلامات دوباره بايد 
 بادند. گفت: كسانيكه بعد از فساد و تبهكاري اول آنها را ناباد كرد بندگان مؤمن خدا
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مناره  هيهاد بني قينقاع را محاصره كرد و آنها را از مدين بعد از غزوه بدر پيامبر
كرد. اين اقدام بخاور اين باد كه آنها يك زن را برهنه كردند و يك مرد مسلمان را  تبعيد

 كشته بادند.
يهاد بني نضير را محاصره كرد و از مدينه راند، چان آنها  احد پيامبر هبعد از غزو

 را بقتل برسانند، لذا به چنين سرناشت دچار شدند. ت�ش نمادند تا پيامبر
يهاد بني قريضه به اين سر ناشت دچار شد، چان آنها تعهدات احزاب  هبعد از غزو

 خاد را با مسلمانها شكستند.
ي يهاد در خيبر محاصره شد و ارتش مسلمانها به ها بعد از صلح حديبيه قلعه

آنها را ويران كردند و بر آنها لزم گردانيدند كه زمينهاي خاد را  سركردگي علي
ي ترارتي آسيبي نرسانند، ها گيرند، بشرط اينكه به قافلهبكارند و تنها نصف حاصل آنرا ب

 آنها را از آنرا راند. و در نهايت در زمان خ�فت خاد عمر
از سر زمين حراز به شام رانده شدند.  -تيما  -و  -فُدك  -تباك يهاد  هبعد از غزو

از لاث يهاد  اين دار فاني را وداع كند جزيرة العرب را خ�صه اينكه قبل ازينكه پيامبر
و فساد و تبهكاري آنها پاك كرد و در آن يك نفر يهادي باقي نماند، بعضي از آنها كشته 

هم اس�م آورد و كساني هم كه از جنگها جان سالم بدر برده بادند به سر  ها شد، بعضي
 زمين شام رفتند.

ديار يهاد را  اين امت اس�مي باد كه به قيادت پيامبر گرامي و بعداً ياران راستين او
كردند تا بكشند و آنها كساني بادند  مي درنارديد و آنها را تصاحب كرد، آنها را پي گيري

فرستاده باد تا فساد و تبهكاري اول يهاد را از زمين پاك كنند، چان  كه خداوند

را استعمال نكرده است مگر  »َ�َعَث  « در هيچ جايي از قرآن كريم كلمه يا فعل خداوند
نيكاكاران، پيامبران و يكتا پرستان، اينها كساني بادند كه براي سر كابي بني  هاردر ب

مطلبي كه اي  اسرائيل فرستاده شده بادند تا بر آنها مسلط گردند نه نزد آنها براي ارائه

مخلص خدا بادند، چان  »عباد اهللا« مسان آنها باشد، آنها بندگان خدا جانب مقابل هم ه
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گفتيم، همه كساني كه قبل از اس�م يهاد را سر كاب كرده است قسميكه در گذشته 

هم  »عباد«  بندگان راستين خدا و ماحدين نبادند، بلكه بت پرستان و كفار بادند و كلمه

 شاد. مي تنها براي نيكاكاران استعمال
آيات قبلي است بيشتر اين ماضاع را  هآيد و تكميل كنند مي آياتي كه بعد ازين آيات

 كند كه، كساني كه يهاد را در هردو مرتبه ناباد مي سازد و ابهام را از آن دور مي روشن
آنها فساد اول و  هسازند مسلمانها هستند، فساد آنها در مدينه و برتري جاي و سلط مي

 يعني تسلط اول بر يهاد باد. »علو« ورد و تبعيد ايشان تاسط پيامبر خدا و ياران او

***** 



 
 

 هودبرگشت دو باره ي

مۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َكّرةَ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  ُُمّ ﴿ پروردگار متعال فرماده است:
َ
مۡ  ُ�مَ�ٰ َددۡ َوأ

َ
ٰ بِأ  لٖ َ�

�ۡ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوَ�نِ�َ 
َ
باز دهيم شما را غلبه بر ايشان و پي در پي « .]6[اةسراء:  ﴾٦ نَفًِ�ا َ�َ أ

 .»باعتبار لشكردهيم شمارا اماال و فرزندان وسازيم شما را بيشتر 
 دهد و يا بر مي دو باره يهاد را قدرت دهد كه خداوند مي اين آيت كريمه خبر

گرداند. بر چه كسي؟   براي كساني كه بار اول سر زمينهاي يهاد را مسخر كرده  و  مي

در آيت كريمه تسلط، غلبه، سيادت و دولت  ﴾ َكّرةَ لۡ ٱ﴿ ، مراد ازاند آنها را از آنرا رانده
 اين امتي كه يهاد را ناباد كرد و خاد بحيث امت بعد از يهاد باقي ماند كدام باد؟ است.

هيچ امتي در تاريخ در گذشته و حال كه يهاد را ناباد كرده باشد و خاد بحيث امت 
هاي كه در گذشته بر يهاد  ها و ملت امت هباقي مانده باشد وجاد ندارد مگر مسلمانها، هم

 اند كه يهاد سر خاد را بلند كند و بر آنها مسلط شاد از ميان رفتهقبل ازين اند مسلط شده
و تاريخ آنها را به فراماشي سپرده است، جاي وجاد ندارد كه بنام ايشان هناز اقاامي از 

را اي  وعده كه خداوند -العياذ باهللا  -آنها در آنراي زندگي كنند، اين بسيار بعيد است 
 دهد كه متحقق نگردد.

كشت، گروه و پيروان او از ميان رفتند و ديگر وجاد ندارند، پس  ا داودجالات ر
گايم كه كساني كه اول بار به فساد و تبهكاري آنها پايان داد و سر زمينهاي آنها را  مي من

فلسطين و كشارهاي «اشغال كرد همين مسلمانها بادند، يهاد هم دو باره به ب�د شام 
برگشت، بايژه فلسطين و سر زمين بيت  ».بنان و...اوراف آن مثل اردن، ساريه، ل

المقدس، اين همين واقعيت فعلي است كه ما در آن زندگي داريم و دولت يهاد وجاد 
 دارد.
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در روي زمين يك دولت و امتي نباده است كه يهاد را اسير  ،گايم كه مي من با تأكيد
 هاشد مگر امت اس�مي. همو ناباد كرده باشد و يهاد دو باره بر آن امت مسلط شده ب

امتهاي كه يهاد را ذليل ساخته بادند قبل ازينكه يهاد بر آنها غلبه حاصل كند و يا تسلط 
يابد از ميان رفتند و ناباد شدند. لذا تمام روايات كه در تفاسير سابق آمده است نا درست 

ساد و تبهكاري رساند كه هردو ف مي رسد، چان آيات قرآني اينرا مي است و بعيد به نظر
گيرد و يك امت است كه اين  مي به يك امت ارتباط دارد و از جانب يك امت صارت

در ميان يهاد و مسلمانها بعضي  ها برد، اين در گيري مي دو فساد و تبهكاري را از ميان
 دهند، تاريخ براي ما ثابت مي ازين حلقات اين تبهكاري و در نهايت تدمير را تشكيل

برد همين امت اس�ميست. امتهاي ديگر  مي ين امت كه فساد يهاد را از ميانسازد كه ا مي
ي ايشان ميان هم دوامدار و ها كه با يهاد درگير شدند، درگيري ها و فارسي ها مثل رومي

 ي نتاانستند كه هيچگاه بر آنها غلبه كنند، وقتي كه خداوندها هميشه نباد و يهادي

 خبر داده است. ﴾ُُمّ ﴿ ت دو باره را خبر دهد به كلمهخااسته است تا براي يهاد برگش

يعني خيلي  -كند،  مي عطف را به تراخي هافاد ﴾ُُمّ ﴿ هچنانكه معلام است كلم ﴾ُُمّ ﴿
 شاد و اين يك مهلت زماني دراز مي از وقاع تدمير يهاد، يهاد دو باره مسلط -بعد 

هاي درازي را كه امت اس�مي از زمان  نو مفهام تراخي همين قر ﴾ُُمّ ﴿ هخااهد، كلم مي
اخراج يهاد از جزيرة العرب حاكميت كرده است تا پيروزي يهاد در فلسطين در قرن 

 گيرد. مي چهاردهم هرري در بر

م« گردانيم اي يهاد. چان ضمير مي يعني شما را بر    ﴾لَُ�مُ  نَاَرَددۡ ﴿  »لكم« در »كُ

 راجع به يهاد است.

معناي بر انگيختن و ترديد خلقت بعد از نابادي است. درينرا مراد از اين ب ﴾َكّرةَ لۡ ٱ﴿
سبب  فناي يهاد از بين رفتن سلطه، سيادت، تاانايي و دولت اوست. اينرا خداوند

چان  ،كه اند دوباره برگرداندن يهاد را ذكر نكرده است، چنانچه بعضي از مفسرين نگاشته
 آورند.  مي يكنند و به واعت خداوند رو مي آنها تابه
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تا امروز هيچگاه اين اتفاق نيافتاده است  بعد از بعثت حضرت ماسي ،گاييم مي ما
شاد كه بازگرداندن دولت  مي كه يهاد از دنائت و كارهاي بد خاد تابه كرده باشد، ولي

آنها و سيادت ايشان بسبب فساد و گمراهي ما باشد، چان راه خدا را آنطاريكه اس�م 
ست نپيماديم، در عاض به نشنلزم عربي، گاهي وون پرستي، گاهي به ترسيم كرده ا

ساسيالزم، گاهي به امپريالزم و گاهي هم به سكالرزم چنگ زديم و خداوند اين عذاب 
يهاد را هم بخاور فساد و فتنه  خاد را بدستان يهاد نازل كرد. در مقابل خداوند

 ت و انشاء اهللا به عذاب خاد گرفتاربه نابادي و ذلت دوباره وعده داده اساش  انگيزي
سازد و آنروزيست كه يهاد و پشتيبانان و كمك گاران ايشان به عذاب و ذلت  مي

 كنند. نمي خداوندي گرفتار خااهند شد، چان آنها از فساد خاد تا روز قيامت تابه

اد بر آنها اين آيت كساني را كه فساد و تراوز دوم يه  ﴾َكّرةَ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  ُُمّ ﴿
اول يهاد بر آنها  هگيرد معين نماده است و آنها كساني هستند كه در مرتب مي صارت

 فساد و تراوز كرده باد و آنها به فساد و تبهكاري يهاد پيايان دادند.
گيرد يك امت است نه بعضي از  مي پس كسانيكه اين دو تراوز بر آنها صارت

لهي، و آنچه را كه روايات گفته است مبني بر اينكه اشخاص، يا تنها پيامبري از پيامبران ا
صارت گرفته است نادرست  و يا فرزند او يحيي فساد اول بر اشعياء نبي، زكريا

است، چان اينها افراد هستند نه يك امت، اگر كشته شدن ايشان تاسط يهاد درست هم 
د شده است، و آنهاي باشد اين خاد يك فساد است نه آن فساديكه در آيات قبلي از آن يا

شاند،  مي كه فساد و تراوز اول از جانب يهاد بر آنها واقع شده است بر يهاد مسلط
كنند، و  مي ي آنها را اشغالها ي آنها را ويران و سر زمينها سلطنت آنهارا ناباد، خانه

صارت نگرفته است. اما  اند اينكار از جانب پيامبران نامبرده كه بدست يهاد كشته شده
فرستاده است تا يهاد را ناباد بسازد بختنصر  اين احتمال كه همان كسي را كه خداوند

باده، از نگاه تاريخي و لغاي درست نيست، چان قسميكه در گذشته گفتيم آنها از 

را تنها براي پيامبران و  »بعث« هكلم نبادند و خداوند بندگان مخلص خداوند
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د قسمكيه در آيات قرآني آمده است و ما در گذشته كن مي بندگان نيكاكار خاد استعمال
و ديگر آنها وجاد نداشتند كه  اند آنها را ياد آور شديم، و بختنصر و پيروان او ناباد شده

براي يهاد خبر داده  يهاد بر آنهامسلط شاد و آنها دوباره يهاد را ناباد سازند، خداوند
 پيروز اند كه يهاد را شكست داده امبراست كه آنها دوباره بر نسلهاي بعدي صحابه پي

شاند، ما هم فرزندان همان صحابه پيامبر هستيم كه راه درست را كه ياران پيامبر رفته  مي
باد و با قات و تاانايي خاد يهاد را شكست داده باد گذاشتيم، از تاانايي ما هم چيزي 

 نمانده و همين جاست كه يهاد بر ما مسلط شده است.

َ ﴿ تيم كه كلمههمچنان گف  شاد و خداوند مي براي استع�ء و فاقيت استعمال ﴾ََ

َ ﴿ در آيت كريمه با بكار بردن كلمه است كه غلبه سيادت و رياست از آن  خبر داده ﴾ََ
باشند، حالت  مي از آن تر بردگان و يا پست هباشد و ديگران نسبت به شما بمنزل مي شما

 هبه يهاد از غ�مان هم بدتريم، آنها به ما به به اندازفعلي ما هم چنين است و ما نسبت 
ارزشترين  بي حياانات هم قدر قايل نيستند، خانها و آبرو و حيثيت مسلمانها نزد آنها از

ي هستي است، آنها مستقيم و يا غير مستقيم بر ما حاكميت دارند، آنها فرزندان و ها متاع
، تا اند ي و بنام مسلمان بر ما حاكم ساختهي عربها ي خاد را با تابعيتها دست پرورده

اينكه نابادي وكشتار ما بدست بنام فرزندان خاد ما صارت، من بايد اينرا بگايم كه 
 ارزشتر از خان يك حياان است، حاادث زيادي در روز باقاع بي امروز خان مسلمان

و از  اند پياندد كه بر يك شخص عامي پاشيده نيست چه رسد به كسانيكه دانشمند مي
 وضعيت جهان آگاهي عالمانه دارند.

خداوند متين آنها را بر ما مسلط ساخته است، چان ما از منهج الهي كه بر ما ترسيم 
شده باد و شريعت كه بر ما آماخته باد دور شديم، اين جزاي كساني است كه نافرماني 

 خدا را كردند و از امر او تعالي سركشي نمادند.
غره نسازد كه كسي از اقارب و يا فرزندان ما بر كرسي قدرت تكيه  اين ماضاع ما را

بزند و ما گمان كنيم كه ما سيادت و قدرت داريم، اينها در اصل جز غ�مان چيزي 
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شايم، اينها از  مي زجر و شكنرهشان  ي هستند كه ما تاسطها ديگري نيستند، اينها تازيانه
اوند معلام است، تا اينكه از جانب استعمار بر گذرند كه تنها بخد مي مراحل و امتحاناتي

آنها اومئنان كرده شاد، عدم تمرد خاد را بر باداران خاد ثابت بسازند و اسنادهاي صاتي 
كنند و هميشه بحيث  نمي و تصايري بگذارند كه هيچ وقت از امر اجنبي سر كشي

 داوند بزرگكنند. از خ مي شمشير بر گردنهاي ملتهاي خاد به نفع استعمار عمل
 خااهيم كه از شر ايشان مارا رهاي بخشد. مي

شناسيم، حتي  مي دانيم و دواي آنرا مي ما درد خاد را همشكل ما درين است كه هم
داند، ولي چه كسي بايد اين  مي يك عسكر، خارد ضابط، مأمار و رئيس اداره اين درد را

 .از حال مخمصه نرات دهد؟؟؟!! دوا را بخارد و يا بخارد اين بيمار بدهد و اين امت را
خااهيم كه يك گروهي را درين امت بگمارد كه اين دوا را به خاد  مي از خداوند قدير

 بخارد و به بيمار هم بدهد.

مۡ ﴿
َ
مۡ  ُ�مَ�ٰ َددۡ َوأ

َ
ٰ بِأ  .]6اةسراء: [ ﴾َوَ�نِ�َ  لٖ َ�

حالت يهاد را غير ازين  شاد كه، آيا در تاريخ خداوند مي اينرا اين پرسش مطرح
ايم كه باري  دانيم و نشنيده نمي اين را ما ؟فعلي به فرزندان و اماال مدد كرده است

بر ايشان غضب  يهاد را چنين كمكي كرده باشد، يهاد از آوانيكه خداوند خداوند
و  ها كرده است دوامدار در عذاب و ب�ء گذرانيده است، قبل از اس�م عذاب و زجر بابلي

ادامه داشت و بعد از اس�م مسلمانها ايشانرا از جزيرة العرب راندند، بر ايشان  ها رومي
ها آمدند و  بعداً اروپا اينكار را آغاز كرد و در اسپانيا تحت شكنره بادند، تا اينكه مسلمان

ها  نرات دادند، اينكاري را كه امروز در حق مسلمان ها ايشانرا از تحت شكنره اسپانياي
مان عملي است كه مسلمانها در نرات ايشان از تحت حاكميت شاند پاداش ه مي مرتكب
ها اين خدمت را براي كساني انرام دادند كه اهليت آنرا  انرام دادند، مسلمان ها اسپانياي
 نداشتند.
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در وال تاريخ يهاد بحيث امت شرير شناخته شده است و در هر سر زمين آنها 
آنديار قرار گرفتند.  فضيحت كه در  هي چيدند كه مارد تعذيب، قتل  و شكنرها تاوئه

لفار مصر واقع شد، تاوئه كه در دهه چهلم و پنراهم مي�دي همين قرن بيستم در برابر 
ترين دليل بر غدر و خيانت  ملتها بزرگ هايشان در برابر هم هعراق چيدند و تاوئ

د كه ايشان از دست يكي از تبار خايش چشيدن هآنهاست، و آخرين عذاب و شكنر
P1Fها تاسط ادلاف هتلر و نازيها بادتعذيب و كشتار آن

1
P. 

سازد كه يهاد در فساد و تبهكاري دوم خاد بر پاي خاد  مي آيات قرآني واضح
ايستاده نيست و تاانايي مالي و ذاتي شخصي ندارد كه از خاد دفاع كند، بلكه در وجاد 

است،  كمك ديگران استاار خاد تكيه بديگران دارد، دوام آنها و نظام اقتصادي ايشان به
پس كمكهاي اقتصادي و نظامي است كه اين پديده را درين عصر نگاهداشته است، اگر 

باد اين مالاد جسار و  نمي رسد مي ي غربي به دولت اسرائيلها ملياردها دالر كه از كشار
ه ي تاسعها تاانست به مشك�ت اقتصادي، اجتماعي خاد فايق آيد و برنامه نمي خانخاار

 و جنگي خاد را اجراء نمايد.
احتياجات  هاين صليب غرب به سركردگي امريكا و انگليس است كه رفع ساختن هم

 ي تاسعه، تخنيكي و جنگي يهاد را تمايلها مادي اسرائيل را بدوش گرفته است و برنامه
نده شام ز هافزايند تا اين پديد مي كند، ملتهاي صليبي روزانه به پرداخت ماليات خاد مي

ي خاد را بر روي اين دولت گشاده ها بماند، كشارهاي غربي به سردمداري امريكا خزانه
 ها است تا اين كشار كاچك ولي در عين حال تراوز گر را تشايق نمايند. يهادي

از ديگر ملتها و  تا براي پاشش يهادي اند صندوق را بنام صندوق پشتيباني يهاد باز كرده
 اد.آوري ش كشارها پال جمع

                                           
جزء دوم، وبع بلان پاريس سال  5هتلر خاد يهادي باد، مخطاوات سري وزارت خارجه آلمان، شماره  -1

 .28ص 3ص 1953
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بخاور اينكه ما به تحقق پيشگايي اين آيت كريمه يقين كامل داشته باشيم و اعراز 
آيند تا  مي بينيم كه از اوراف و اكناف دنيا به اسرائيل مي آنرا بدانيم امروز فرزندان يهاد را

دولت اسرائيل را كمك كنند و بحيث عساكر آن وارد خدمت شاند، حتي حكام بنام 
ي عربي شرقي در اسرائيل ها ا در مااردي كمك نظامي كردند، يهادمسلمان ما آنها ر

خااستند از  نمي ي كهها دهند، حتي يهاد مي شصت درصد باشندگان اسرائيل را تشكيل
شدند تا مربار  مي كشارهاي عربي به اسرائيل هررت كنند به انااع آزار و اذيت دچار

ي غربي هم غير مستقيم ها گيرند، كشارشاند به اسرائيل بروند تا درخدمت اسرائيل قرار 
كردند تا عرصه را  مي ملتهاي خاد را به ستيز تبليغاتي و ساختگي در برابر يهاد تحريك

تا حدي  ها ازين تاوئه ها بر آنها تنگ ساخته باشند كه در نتيره به اسرائيل بروند، مسلمان
ست است و حاجت به ذكر در د ها حال اينكه شااهد ازين قبيل دسيسه اند خبر بي زيادي

آنها نيست، حكام عرب بادند كه در حقيقت اسرائيل را ساختند و اينها بادند كه بحيث 
اسرائيل عمل كردند، امثال قاوقري و  هي آزادي بخش و در حقيقت نرات دهندها ارتش

ي مخلص در برابر يهاد شدند، اينها بخاور اين ها احمد شرباني كه مانع حم�ت فلسطيني
الهي تحقق پذيرد، و در نامه اعمال اين خيانت كاران كاركردهاي  هه كه حكمت و وعدباد

مررمانه ايشان نگاشته شاد و تاريخ با خط سياه اين سر گذشت را در دل خاد ثبت 
نمايد، آين آخرين داغ ذلت و عار در پيشاني اين خيانت كاران است كه يهاد ف�شا را از 

 رائيل فرار دادند، با دستان عربي خاد.ي عربي به اسها راه سر زمين
روسيه د نفر يهادي را از كشار شاراها (امروز ما با چشمان خاد هررت هزاران يها

ي علمي و تخنيكي خطرناك هستند و در ها بينيم، همه اينها داراي ترربه مي سابق)
ن اندكي ي اسرائيل را تقايه كنند و به عمر آها گيرند تا بنيه مي خدمت اسرائيل قرار

 تر جهان گستاخ هبيافزايند، تا باشد كه در سر كابي امت اس�مي و در نهايت سركابي هم
 شاد. 
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در مقابل عربها هم به دائر كردن جلسات سياسي و محكام كردنهاي لفظي 
، بخاور برگرداندن تاجه عربها ازين سيل مهاجرت يهاد به فلسطين اند مصروف

ديگري را در جهان عرب خلق كردند،  هسرائيل مسئلدولت ا هي غربي به اشارها كشار
ي دول غربيست، جهان ها همين ساخته كاري هاشغال كشار كايت تاسط عراق از جمل

از سيل شان  اس�م بايژه كشارها خليج را به مشكل عاجلتري مصروف كردند تا تاجه
د شايد بمراتب كنن مي مهاجرت يهاد بر ورف باشد، آنچه را كه آنها بعد ازين مسئله خلق

شاد و از آن گريزي  مي الهي حتماً متحقق هو خطناكتر باشد، ولي فيصل تر فضاحت بار
بخاور حكمت الهي باشد كه خاد او تعالي اراده كرده  ها اين دسيسه هنيست، شايد هم

است، ما در بيهادگي خاد مصروف باشيم و خاد آن ذات قادر مطلق يهاد را از سراسر 
 ل جمع نمايد و بساي نابادي دسته جمعي ساق دهد.دنيا در اسرائي

ي اين آيت كريمه را بدانيم به اين جزئي از ها براي اينكه مارد ديگري از تحقق گفته

�ۡ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿  آيت تاجه كنيد
َ
يعني شما را گردانيديم بيشتر از روي تعداد  ﴾نَفًِ�ا َ�َ أ

كند و در نتيره  مي ه دشمنان تان كمكشمارا جهانيان بيشتر نسبت ب -نصرت و كمك  -
گيرند بيشتر از  مي تعداد كمكگاران شما بيشتر است، آنانكه در جنگهاي تان جانب شمارا

ايستند، ادعاي شما در نزد ملتهاي جهان بيشتر  مي كساني هستند كه در پهلاي خصم شما
سلط يهاد بر در اثر ت -خريدار دارد تا فرياد جانب مقابل شما، اين چيزي است كه 

حال   -وسائل او�عات دسته جمعي، جرائد،اخبار، رادياها و تلايزيانها در همه جهان 
كنيم. كشارها براي بدست آوردن رضايت يهاد،  مي وجاد دارد و ما با چشم سر مشاهده

گيرند، اينها همه بخاور جلاگيري از  مي دوستي و تأييد ماقف اسرائيل از هم پيشي
 كه در نزد يهاد است.شان  و كشف اسرار زعماء اه افشاي رساايي

باد و در  ها دكتار فالدهايم كه او را متهم كردند كه او در صف ارتش نازي هحادث
نزديك آنرا ديديم، اين در  هكشتار يهاد سهم داشته است آنقدر دور نيست و ما در گذشت

يه باز كردند، وقتي باد كه او رئيس جمهار اوريش شد و براي او درين خصاص دوس
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 حال اينكه سكات آنها درين مدت از باب تشايق او باد، اگر ماقف ملت اوريش
P2Fگرفتند فالدهايم از بين رفته باد نمي باد و رفتار يهاد را دست كم نمي

1
P. 

قرآن براستي زياد است و درين هيچ  هاسرائيل در تعدا ارتش بنا بر گفت ،چه اكثريتهر
% 05رتش در ديگر كشارها نسبت به تعداد نفاس آن از ا مرال بحث نيست، چان تعداد

% 06تعداد عساكر آن نسبت به تعداد نفاس آن از  ،% درصد است، مث�ً چين5درصد تا 
تعداد ارتش آن نسبت به تعداد  ،كند، هچنان ايالت متحده امريكا نمي درصد تراوز

سرائيل عراق دارد كه % است. بلندترين فيصدي ارتش را در جهان بعد از ا1،5نفاس آن 
% درصد است و  كسانيكه قادر به حمل س�ح 5تعداد ارتش آن نسبت به نفاس آن 

دهد، اين دومين  مي % در صد نفاس را تشكيل10شاند  مي هستند و ارتش ملي ناميده
فيصدي بلند ارتش بعد از اسرائيل نسبت به تعداد نفاس كشار در جهان است. و در 

% درصد تا 25كه در حالت اضطرار قادر به حمل س�ح هستند به اسرائيل تعداد كساني
 ارتش نسبت به تعداد نفاس در جهان است،     هين شمارتر رسند، اين بلند مي % درصد30

گذشته ازينكه دولت آنها براي هميشه در حال آماده باش است، مرزبانان آنها براي 
ي آنها براي هميش در حالت هميش در مرزها در حال آماده باش هستند، دافع هاا

مراقبت هااي است، تمام افراد در اسرائيل از مامار دولت گرفته تا مردم عادي همه ساله 
شاند كه در ارتش خدمت كنند و ترديد معلامات و تمرين  مي براي يكماه خااسته

ته دانند بياد داش مي نظامي نمايند تا براي هميشه آنچه را كه از تعليمات نظامي و س�ح
ي رخصتي، ها باشند، عساكر آنها هميشه در حال آماده باشد كامل هستند، حتي در دوره

عيدها، سفرها و شفاخانه، هميشه رواديا را با خاد دارند تا صداي آماده باش ارتش را 
بشناند و به ارگانهاي مرباط خاد بشتابند، اين حالت در هيچ كشار ديگري از جهان 

                                           
هاي آنها درست هم  وريش بر عليه آنهاست، حتي در صارتيكه گفتهوقتيكه يهاد احساس كرد كه ملت ا -1

باد، بآهستگي عقب نشيني كردند تا عكس العمل آنها نقطه خطرناكي براي خاماش كردن صداي آنها  مي
 نباشد و آنها را متهم به دخالت در امار ديگر كشارها نكنند، بايژه كشارهاي اروپايي.
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ي كه در ظاهر با اسرائيل در حالت جنگ هستند، پس اين اه وجاد ندارد، حتي كشار
يگانه دولتي است كه در جهان از حيثيت نظامي و تبليغاتي در بلندترين سطح قرار دارد و 

 از تعداد زياد كمكگاران و استعداد جنگي بر خاردار است.

َۡ  إِنۡ ﴿
َ
َۡ  َسنُتمۡ أ

َ
نُفِسُ�ۡمۖ  َسنُتمۡ أ

َ
  ننۡ  ِ�

ۡ
َسَ

َ
 .]8[اةسراء:  ﴾فَلََها ُ�مۡ أ

دارد و آنها را به  مي خداوند تبارك و تعالي درين آيت ايشان را از رفتار بد برحذر
است و در برابر كسيكه از ما و شان  كند، چان احسان آنها به نفع خاد مي احسان تشايق

شاند، همچنان بدي و شرارت آنها  مي يا از ديگران احسان كنند در مقابل احسان كرده
 با علم غيبي خاد بر حال و آينده بينند، خداوند مي گردد وبدي مي يشان بربرخاد ا

شاند، ازينرو  نمي كنند و هيچگاه هم كامياب نمي داند كه آنها هرگز به كسي احسان مي
سازد تا  مي فرستد و بر آنها مسلط مي خداوند جبار بر آنها وعده داده است كه كسي را

ا روز قيامت بر آنها بدترين عذاب را روا دارد، اينرا تشان  بسبب كفر، عناد و سركشي
اعمال پست آنها نيست، فقط همين قدر كافي است بدانيد كه ايشان  همرال ياد آوري هم

 هشاند، مردم آنها را بديد مي بد ديده هبراي هميشه همانند گذشته در تمام زمين بديد
هيچ قريه، شهر و دولتي نيست شاند، در  مي نگرند و در همه جاي لعنت كرده مي نفرت

كه اينها وارد نشاند و در آن فساد و تبهكاري برپاي نكنند، اين بدليل اعتراف يكتن از 
 در ويانا كسب رنگمالي داشتماي  گايد: وقتي در قريه مي فرزندان خاد يهاد هتلراست، او

د، هيچ همه مشك�تي كه مردم دچار هستند يهاد قرار دار هديدم كه در پشت صحن مي
مشكلي كاچك و بزرگي درين قريه نباد مگر اينكه دستان مرماز آنها در افروختن آتش 

 دانست. ولي خداوند قهار در كمين آنهاست. نمي آن مكمل دخيل باد، كسي هم آنرا
**** 



 
 

 برد؟ مي چه كسي فساد دوم بني اسرائيل را از ميان

 در آيتي كه قب�ً ياد شد فرماده است: خداوند

ٓ  إَِذافَ ﴿ ْ َوِ�َدۡ  وُُجوَهُ�مۡ  اْ � ِخَرةِ �ٱ دُ وَعۡ  ءَ َجا ۡ ٱ ُخلُوا ّوَل  َدَخلُوهُ  َكَما ِجدَ َمسۡ ل
َ
 َمّر�ٖ  أ

 ْ وا ُ ْ َعلَوۡ  َما َوِ�ُتَّ�ِ ديگر باز بفرستيم بندگان خاد را  هپس چان بيايد وعد« .]7[اةسراء:  ﴾بًِ�اتَتۡ  ا
آيند به مسرد چنانچه در آمده بادند اول بار و تا از پا  ي شمارا و تاها تا ناخاش سازند روي

 .»بافگنند بر هر چه غالب شاند افگندني

مثليكه در گذشته گفتيم اين سلطه وبرتري دوم ايشان است، پس خاد حدس بزنيد كه 
با وبيعتي كه دارند فساد و تبهكاري دوم آنها چگانه خااهد باد، بخاور اينكه  ها يهادي

ين جرائم تر بينيم كه در كشار خاد فريع مي ي صدق پيدا كند يهاد را امروزاين خبر اله
شاند به گمان اينكه خاد آنها در  مي شاند، آنها اين اعمال را مرتكب مي را مرتكب

و بايد ديگران را هم چنين كنند، كشتارگاه  شهر ديرياسين، قبيه  اند گذشته چنين شده باده
ارگاه صبرا و شتي�، كشتارگاه تل زعتر، كشتارگاه دوم و كشتارگاه جنگ شش روزه، كشت

ي اتمي عراق، بمباران تنظيم تحرير ها ق، زدن دستگاه -ه1411/3/26در مسردالقصي در 
در تانس، قتل اباجهاد، جنايات فعلي آنها در برابر انتفاضه كه صدها كشته و هزاران 

رانند، و ا نااع  شان مي شانهزخمي براي گذاشته است، روزانه مردم را از خانه و كا
كنند،يك بخش  مي وارد ها شكنره و آزار و اذيت را در زندانهاي اسرائيل بر فلسطيني

 مسرد اقصي را سازاندند، مسرد ابراهيم خليل را به مرداري آلاده كردند، قرآنها را پاره
يشانرا ها نهكشند و خا مي گناه را بي افگنند، هزاران انسان مي كنند و زير پاي خاد مي

 گفتن و نگاشتن خ�صه كنند... جناياتي كه به مي كنند، زمينهاي شانرا غصب مي خراب
شاند؟  مي پرسد كه چرا اين جنايات را مرتكب نمي گردد. در مقابل كسي هم از آنها نمي
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P3Fخدا از آنها حساب بگيرد

1
P. 

رحمت در  از شفقت واي  اين يك حكمت الهيست، تا اينكه در دلهاي مسلمانها ذره
ما در مقابل ايشان با دلها و عااوف سنگين همراه  هدر برابر يهاد باقي نماند و جنگ آيند

باشد تا جهان را از شر ايشان راحت سازيم و صبح پيروزي اس�م از نا بدمد، بعد ازين 
 هقدر فساد و تباهي كه در زمين روا داشتند دولت ايشان دوام نخااهد آورد و وعد

ٓ  فَإِذَا﴿ ودي متحقق خااهد شد، چان ذات كبريا فرماده است:پروردگار بز  دُ وَعۡ  ءَ َجا
 .»ديگر هكه بيايد وعدآنگاهي « .]104اةسراء: [ ﴾ِخَرةِ �ٱ

يعني حرفي است  -كند  مي تعقيب را هدر آيت حرف عطف است و افاد (ف)حرف 
دو حادثه پي در پي وقاع هر  هكند با افاد مي قبلي حمل  هبعدي خاد را به جمل هكه جمل

 عطف را هافاد ﴾ُُمّ ﴿ هكلم را بكار نبرده است، چان ﴾ُُمّ ﴿ هاينرا پروردگار بزرگ كلم -
قبلي متصل نباده و چندي  هيعني حادثه بعدي با حادث -كند ولي با تراخي و مهلت  مي

 كند ولي مي و تعقيب هر شئ با اين دو حرف عطف دللت بر تعقيب -افتد  مي بعد اتفاق

عطف صارت گرفت تعقيب با تراخي و  ﴾ُُمّ ﴿ مناسب با هر كدام از آن، يعني اگر با
 صارت گرفت تعقيب با اتصال است. (فا)مهلت است و اگر با 

                                           
جمه است تعداد شهداء فلسطيني اعم از پير وجاان، زن و كادك به هزاران تن در حاليكه اين رساله تحت تر -1

ها به بيشتر از ده هزار، بيشتر از پنرهزار خانه فلسطيني را نظاميان اسرائيل با  رسيده است و تعداد زخمي
از خروج  ياسين رهبر حماس كه از دست وپا فلج باد بعد اند، شيخ احمد بلدوزد در سر اهالي آن ويران كرده

از مسرد در نماز صبح تاسط هليكاپترهاي اپاتچي اسرائيل به راكت زده شد و شهيد گرديد، چند هفته بعد 
از آن رهبر جديد حماس شيخ رنتيسي را بهمين ورز به شهادت رسانيدند و بسيار عريب اينكه مروان 

به پنج بار قيد عمري محكام  برغاثي يكتن از امناء سري حزب فتح را به جرم مبارزه براي آزادي ملتش
گشايد و دولت امريكا  كردند، دنيا شاهد اين همه فرايع است و هيچكس لب حتي به اعتراض نمي

كند و ورحي را براي در ظاهر مسئله  بسركردگي باش كاچك علناً ازين جنايات اسرائيل پشتيباني مي
شان تاسط اين ورح غير  يني را به كشارفلسطين بنام نقشه راه روي دست دارند تا برگشت مهاجران فلسط

 .م01/08/2004( قاناني سازند و براي هميش به گمان خاد فلسطين را به اسرائيل بدهند. مترجم
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 كند. مي استقبال، يعني زمان آينده را هبراي ظرف زمان است و افاد  ﴾إَِذا﴿

﴿ ٓ تعمال شده است، ولي ) اسين فعل در حاليكه به صيغه ماضي (زمان گذشتها ﴾ءَ َجا
 هدنيست، مثل اين فرمادكند، يعني اين واقعه آم مي مستقبل ( زمان آينده ) را هافاد

ٓ  فَإَِذا﴿ پروردگار: ٓ ٱ َءتِ َجا بزرگ،  هوقتيكه بيايد حادث« .]34[النازعات:  ﴾٣ ىٰ ُكۡ�َ لۡ ٱ ّمةُ لّطا
 .»يعني قيامت

را افاده كند و قبل شد، يعني زمان اذا كه از براي ظرف با هبه عبارت ساده:  وقتي كلم
كند.  مي ) تبديلاستعمال شاد ماضي را به مضارع (زمان آينده )از فعل ماضي(زمان گذشته

 مثال اين در فارسي چنين است: كسي قرار است بيايد و تا بركسي ديگري حكايت
 چندينگايي: وقتيكه او آمد  مي آيد و در ضمن مي دهي كه ف�ن كس مي كني و يا خبر مي

 مترجم  »اذا جاءَ فالن سيكون كذا و سنفعل كذا«كنيم  مي شاد يا چنين مي

باشد، مثل اين گفته كه بگايي: بتا  مي يعني وعده، وعده هم بعد از ميعاد ﴾دُ وَعۡ ﴿
 كند. نمي خاد را خ�ف  هوعد شاد، پس خداوند مي وعده دادم و

، از همينرو دوم خداوند هدمراد از اين بار دوم است، يعني وع ﴾ِخَرةِ �ٱ﴿
دوم  هدر آخر ساره اسراء براي ما خبر داده است كه، وقتي اين وعد خداوند

ِ َ�عۡ  ِمنۢ  َناَوقُلۡ ﴿ كنيم: مي آمد شما را در سر زمين بيت المقدس جمع خداوند ٓ  ۦِده َِ َ�ِ 
ٰ إِسۡ  ْ سۡ ٱ ءِيَل ََ  ٱ ُكُنوا

َ
ٓ  فَإِذَا َض �ۡ� و «. ]104[اةسراء:  ﴾١ الَفِيفٗ  بُِ�مۡ  َناِجئۡ  ِخَرةِ �ٱ دُ وَعۡ  ءَ َجا

آخرت بياريم شما  هگفتيم بعد از وي بني اسرائيل را ساكن شايد در زمين پس چان بيايد وعد
 .»را همه با هم

را درين آيت به روز قيامت  ﴾ِخَرةآ﴿بسيار جاي تعرب است كه بعضي از مفسرين 
شاد، بلكه مراد  نمي روز قيامت را دانسته، چان از سياق و سبك اين آيت اند تفسير كرده

 دوم است، يعني بعد از فساد دوم همان تباهي دوم بني اسرائيل.  هاز آن همان وعد

بار از آن بمعناي زندگي  103بار آمده است،  تنها  105در قرآنكريم  ﴾ِخَرةِ �ٱ﴿ هكلم
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اسرائيل است، چنانكه دوباره در روز قيامت است، يكبار از آن بمعناي فساد دوم از بني 

آمده است، بار ديگر هم در آخر همين ساره كه  ﴾دُ وَعۡ ﴿ هدر اول ساره اسراء بعد از كلم
، اين يك تفسير نادرست است، اند بعضي از مفسرين آنرا بمعناي روز قيامت تفسير كرده

، اينرا در تمام قرآنكريم بمعناي زندگي دو باره است نه روز قيامت ﴾ِخَرةِ �ٱ﴿ هچان كلم
 كنيم: مي هاي را از قرانكريم ذكر مثال

﴿ ٰ ََ ْو
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ْ َۡ ٱ َّ ُوا �ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ َ�َ ِ  َياُّ آنانكه خريدند زندگي دنيا را « .]85: ة[البقر ﴾ِخَرةِ� �ٱب

 ».در برابر زندگي روز قيامت

�ۡ ٱ ِ�  لَُهمۡ ﴿ براي آنهاست در « .]114: ة[البقر ﴾يمٞ َعظِ  َعَذاٌب  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  يٞ ِخزۡ  َياُّ

 .»دنيا خااري و براي آنهاست در زندگي آخرت عذاب بزرگ

�ۡ ٱ يُرِ�دُ  ّمن ِمنُ�م﴿  اند از شما كساني«. ]152عمران:  [آل ﴾ِخَرةَ �ٱ يُرِ�دُ  ّمن َومِنُ�م َياُّ
  .»كه ولب دارند زندگي آخرت را اند كه ولب دارند دنيا را و از شما كساني

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِۡل ُيَ�ٰ فَلۡ ﴿ ِينَ ٱ َّ �ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ ونَ شَۡ�ُ  َّ ِ  َياُّ پس بايد «. ]74عمران:  [آل ﴾ِخَرةِ �ٱب
 .»فروشند زندگاني دنيا را بآخرت ... مي جنگ كنند در راه خدا آن مؤمنان كه

ۡ�ُهُم ﴿ ِ�مٗ نن َ�َتَوّلۡواْ ُ�َعّذِ
َ
ُ َعَذابًا أ َّ ِ ا ِ� ٱ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرة ُّ و اگر برگرداند از «. ]74: التوبة[ ﴾ ٱ

  .»تابه عذاب كند ايشانرا خدا عذاب درد دهنده در دنيا و در آخرت...

است، و امكان ندارد كه   -جاي  -درين آيت براي ظرف مكان  ﴾ِخَرةِ �ٱ﴿ هپس كلم

باشد، چان  -جاي  -ان براي ظرف مك ﴾دوَعۡ ﴿ هكلم  -اسراء  هيعني در سار -آنرا 

 باشد، يا يك چيز و ظرف زمان. مي در ميان دو چيز﴾دوَعۡ ﴿ هكلم

نيامده است، مگر در همين دو   ﴾ِخَرةِ �ٱ﴿ همتصل با كلم )﴾دوَعۡ ﴿ ههمچنان كلم
دارد و هيچ شك  مي جاي در ساره بني اسرائيل، و آخر ساره تفسير آيات قبلي را تاضح

همان وعده دوم است كه در اول ساره هم  ﴾ِخَرةِ �ٱ دُ وَعۡ ﴿ اد ازگذارد كه مر نمي باقي
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. ﴾الَفِيفٗ  بُِ�مۡ  َناِجئۡ ﴿ ذكر شده است، چان خداوند تبارك و تعالي فرماده است:
 .»آوريم شما را همه به يكبارگي مي«

بدين معناست كه گروهي از مردم را از قبايل مختلف گرد هم جمع آوري،   ﴾لَفِيف﴿
شاد كه از وبقات مختلف پالدار و بيچاره،  مي راي جمعي بزرگي گفتههمچنان ب

 فرمانبردار و سركش، قاي و ضعيف يكرا شده باشند.
كه در آن بيشتر از  هبينيم، چگان مي اين چيزي است كه ما امروز در دولت اسرائيل

را از  ، خداوند تبارك و تعالي آنهااند ي مختلف جمع شدهها هفتاد قام و داراي تابعيت
خاد را متحقق  هو كشارهاي مختلف در يكراي جمع كرده است تا آن وعد ها قاميت

دوم بني اسرائيل است  هسازد. پس مراد و مقصاد از آخرت درين آيت همان نابادي مرتب
لاح المحفاظ فيصله كرده است و مراد از آن روز قيامت نيست.  در كه خداوند

كند، آيات قرآن كريم معناي را كه مراد از  مي را تأييد واقعيت فعلي اين مفهام آيه كريمه
كند، چان قرآنكريم چند جاي اشاره كرده است كه در روز  مي آن روز قيامت باشد رد

از قرآن كريم نه تلايحاً و نه با اي  باشند. در هيچ آيه نمي قيامت نسبها و گروهاي مختلف
آورد، بناء لفيف  مي قاام ديگرهر قام را جدا از ا صراحت آمده است كه خداوند

بمعناي جمع شدن در زندگي دنياست نه روز قيامت، چان در روز قيامت خايشاوندي، 
شاد و هر كس  مي نسب، شناخت و گروها نيست، بلكه هر كس از عمل خادش پرسيده

 كند. مي از اقارب و خايش خاد حتي از پدر، مادر، برادر و فرزند خاد فرار

دهند كه شما از آن نفرت  مي يعني در برابر شما عملي را انرام ﴾وُُجوَهُ�مۡ  اْ �﴿
چشيد. اينرا  مي كنند و تلخي شكست و ذلت را مي ي شما را سياهها داريد، روي

را ذكر كرده است، بخاور اينكه روي يگانه ماضاعي از  ها پروردگار تبارك تعالي روي
ي ذلت، پستي و ها گردد، نشانه مي آن ظاهربدن است كه ع�مت پيروزي و يا شكست در 

شاد در آن ديد، و يا هم در آن آثار عزت و بزرگي را مشاهده نماد، روي  مي خااري را
جزء را ذكر است  شاد خاشي و ناراحتي انسان را دانست، خداوند مي هست كه از آن
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درينرا معناي  و مراد از آن كل است، اين يك جزء با اهميت از بدن است، بناء ذكر آن
 بزرگي را در بر دارد.

ْ َوِ�َدۡ ﴿ ۡ ٱ ُخلُوا ّوَل  َدَخلُوهُ  َكَما ِجدَ َمسۡ ل
َ
  .]7اةسراء: [ ﴾َمّر�ٖ  أ

، »شايد، مانند آنكه بار اول داخل آن شديد مي اي مسلمانها! شما داخل مسرد اقصي« :يعني

از آن مسلمانها در شب معراج داخل آن شد و بعد  بار اول مراد همان است كه پيامبر
فاتحانه و تكبير گايان داخل آن شدند. اينرا اين پرسش در ذهن  به قيادت عمر
كند كه، چرا پروردگار سبحان در ياد آوري داخل شدن بيت المقدس  مي خااننده خطار

دربار اول از مسرد نام نبرده است، با اينكه در مرتبه اول ثابت است كه آنها وارد مسرد 
 شدند؟

ي اول اس�م در ها ين پرسش چنين است: چان دخال مسلمانها در در دورهپاسخ ا
هستي و فطري را با اي  تحقق پذيرفته باد و روش قرآني يك پديده زمان خ�فت عمر

دارد، مسرد هم در زمان فتح اول در سيطره يهاد نباد، بلكه در تسلط  مي واقعيت بيان
كند خاد يك ضربه  مي دوم فتح ياد همرتب دولت رومي قرار داشت، و اينكه مسرد را در

روحي و سر زنش براي يهاد است، چان درينبار اين سر زمين كه مسرد در آن قرار دارد 
در تحت تسلط يهاد است. بعد از فتح اول آنها ما را از مسرد اخراج كردند، ولي وعده 

 شايم. مي دوم آمدنيست و ما همانند بار اول داخل مسرد

﴿ ُ ْ َوِ�ُتَّ�ِ يعني تا اينكه ه�ك كنند، تخريب نمايند و بشكنند، هر شكننده را در  ﴾وا

مقرر گردانيده  چان خداوند گايند، حرف لم اينرا براي تأكيد است، مي »ترب«عربي 

 شكنيم. مي است كه ما حتماً در بار دوم سلطه جايي و تكبر مادي و معناي يهاد را
، فلسطين داراي عمارتهاي بسيار بلند و بزرگتر چيزي كه لزم بذكر است اين است كه

ها ساخته شد  اشغال آن تاسط يهاد اين عمارت هاز چهار و پنج اواق نباده، مگر در دور
و صدها عمارت وجاد دارد كه بيشتر از بيست وبقه هستند، مثل تعمير س�م كه بيشتر از 

كه من معتقد هستم كه تدمير بيست و پنج وبقه است و براي تدمير آماده شده است، با اين
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از خرابي مادي آنهاست و  تر معناي و از ميان رفتن دولت آنها بمراتب بيشتر و با اهميت
شكست نظامي و از ميان رفتن بنيادي دولت آنها، شكست و ذلت ايشان با ارزشتر از 

ارد ي آنهاست، وگرنه داراي و مال چه ارزشي دها خرابي تعميرات و از ميان رفتن داراي
بنياد شده باشي و نا اميدي قلبت را  بي كه اگر تا غ�م، شكست خارده و از نگاه معناي

 فرا گرفته باشد.
بعد ازينكه بنياد و هستي تا از ميان رفت، شخصيت و هايت خاد را از دست دادي و 

و  ها ديگر در زمين وجاد معناي نداشتي، پراگنده و ذليل شدي اين آسمان خراش
خارد؟ پس ويراني معناي تأثير بيشتري  مي ر هم چيده شده به چه درديي سها داراي

دارد نسبت به خرابي مادي، چان اگر خاد شخص و معنايت او زنده باشد تخريب مادي 
ضرري ندارد، چه بسا از ملتها و امتهاي كه از نگاه مادي خراب شدند و ضعيف گرديدند، 

از ميان نرفتند و روح بزرگي داشتند،  معنايات ايشان هم تا جاي ضعيف شد ولي ك�ً
دوباره تاانستند وضعيت مادي خاد را ترميم كنند و تا جايي برسند كه بمراتب از پيش 
بهتر و قايتر باشند و كساني را كه آنها را شكست داده باد ناباد كنند، اين گفته شااهد 

بسا از ملتها و اشخاص ، و چه ها و آلماني ها ، فرانسايها زيادي دارد، از جمله جاپاني
هستند كه با از دست دادن معنايات و تمدن خاد تسليم شدند و جبين غ�مي بر زمين 
گذاشتند، با اينكه از نگاه مادي از ديگران برتر بادند، اين هم شااهد زيادي در امروز 

 دارد.
بهترين نمانه و مثال براي اين گفته كشارهاي اس�مي در مرماع بايژه كشارهاي 

 هربي هستند، اينها با همه تاان مادي و نفاس كه دارند در برابر اسرائيل كه يك كتلع
و اسرائيل تاانسته  اند يابد شكست خارده نمي كاچكي نسبت به امت اس�مي حساب

را شان  است آنها را ذليل بسازد، مقدسات و نااميس شانرا هتك حرمت نمايد، قرآن
دنيا يك تف بساي اسرائيل باندازد از آن يك سيل تاهين كند، اگر هر نفر مسلمان در 
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بردارد، پس تدمير و شكست معناي بمراتب بدتر و  مي آيد كه اسرائيل را از زمين مي پديد
 خطرناكتر از تخريب ماديست.

اين گفته كه تا اينرا آمديم، مراد از فساد دومي يهاد همين حالتي است كه ما  هو با هم
پروردگار هم متحقق خااهد شد. انشاء اهللا، اما اينقدر است كه  هبريم، وعد مي در آن بسر

خداوند است،  هشاد كه خاص مي دانيم و اين به علم غيب مرباط نمي ما وقت معين آنرا
دراز كردن و يا كاتاه كردن وقت آن بدستان ماست، اگر ما بخداوند خاد رجاع كنيم و 

يابد، ولي اگر  مي هر چه زودتر انرام براستي بندگان صادق و مخلص او باشيم اين وعده
ما به همين حالتي كه هستيم، بدنيا تكيه داده ايم و حق خداوند را از ياد برده ايم دوام 
بدهيم، امري كه از جانب او تعالي بر ما شده است نا ديده بگيريم در حقيقت اين وعده 

را فراماش كرده ايم  را به تعايق انداخته ايم، حالت امروزي ما واري است كه ما مرگ
كه يك امر حتميست، تنها به چند ركعت نماز و يا چند روز روزه اكتفا كرده ايم، يا 

تاانند ما را به  نمي كنيم و اينها هم جزئي از عادات گرديده است كه مي صدقات و خيرات
مه تنهاي بندگان راستي خداوند گردانند، بندگان راستين خدا كساني هستند كه در راه اقا

خااهند قانان او را در زمين پياده بسازند، زندگي  مي دهند، مي دين او ت�ش بخرچ
ورزند تا خليفه اس�م را  مي اس�مي را از نا در امت اس�مي زنده بگردانند، ت�ش

قيادت و رهبري او متحد شاند، بيرق نشان  هجانشين گردانند تا امت اس�مي در ساي
ما براي  ها ا در غزوات باد بر افراشته سازند. بدون ازين گفتهعقاب را كه بيرق پيامبر خد

هميشه بحيث غ�مان و دست نشاندگان ديگران از كفار، ملحدين و يهاد باقي خااهيم 
ماند، پس براي ماست تا بشتابيم و اين نشان شرافت و بزرگي، نشانه افتخار از جانب 

س�مي را برقرار سازيم و بحيث خداوند قادر را از آن خاد كنيم، دولت و خ�فت ا
عساكر مخلص آن باشيم، به مسرد اقصي قسميكه گذشتگان ما تحت پرچم يكتا پرستي 

 داخل شده بادند داخل شايم.  -پرچم عقاب  -
كند كه، اگر  مي آنهارا اخبار بعد از همه اين وعيد و اخبار براي بني اسرائيل خداوند
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 ُعدّ�مۡ  ننۡ ﴿ رديد شمارا باز هم عذاب خااهم كردبعد ازين هم دوباره به فساد روي آو
 براي عذاب شما بر -بر گشتيد ما هم  -راه باول خاد  -اگر باز به «. ]8اةسراء: [ ﴾نَاُعدۡ 
 .»گرديم مي

اين بخش از آيه كريمه دللت واضح برين دارد كه، بعد ازين هم احتمال برگشت آنها 
كند، اين بسيار  مي رد و خداند قهار هم آنهارا عذاببه فساد و تبهكاري در زمين وجاد دا

عريب نيست از امتي كه پيامبران خاد را كشتند، كتب ايشان از جمله تارات را تحريف 
تاانند بدون از حالت بد بختي  نمي كردند، آنها روزي هم براه راست پاي نگذاشتند، بلكه

 و فتنه اگيزي و فساد زندگي كنند.
****** 



 
 

 تثبيت و بقاي دولت اسرائيل تالش براي

 آيا يهاد در تأسيس مملكت مارد نظر خاد براي رهاي جهان قسميكه آنها گمان
 كشند پيروز خااهد شد؟ مي كنند و نقشه مي

با قاوعيت فيصله  بدون هيچ ترديدي جااب منفي است، يعني نه! چان خداوند
 ن، ذليل و تاهين شدهكرده است كه يهاد را در زندگي دنياي در روي زمين سرگردا

را به آنها  ها سازد كه بدترين تعذيب مي گرداند، به آنها تا روز قيامت كسي را مسلط مي
دارد، اين دولت كاچكي كه در روي زمين فع�ً وجاد دارد جز خيال باول براي  مي روا

آيند برز از گروهي كاچكي  مي ي در آن گردها دولت هميشه جاويد نيست، چان يهادي
كند، اگر اين تعداد  نمي از سه مليان تراوزشان  يهاد از سراسر جهان نيستند كه تعداداز 

بتااند يك دولت ايده آل خاد را بسازد پس شهر نيايارك ووني بهتري براي آنهاست تا 
 كند، بناء اين دولت سر مي اسرائيل، چان بيشتر از پنج مليان يهاد در نيايارك زندگي

ردمداري بريتانيا آنرا در قلب جهان اس�م ايراد كرده است به پايه كه غرب به س بي
خااست خداوند بزرگ دوام نخااهد كرد، فيصله خداوندي براي فساد زمين بدستهاي 
گروه سر كش و كافر متحقق شده است، انگليس ايراد يك دولت يهادي را در قلب 

يهاد فرصت پيدا كرد تا ديد، اينرا باد كه  مي جهان اس�م بحيث يك حربه به نفع خاد
بنياد دولت خاد را درينرا ايراد كند، پس يهاد و انگليس در وجاد اين دولت مسخ شده 
منافع مشترك دارند، وجاد اين دولت خدمت بزرگي است براي غرب و يهاد و خبر 

 ناپاك خادشان نهفته است. هكند و انشاءاهللا نابادي ايشان در تاوئ مي قرآني را تأييد
م 1948براي تثبيت دولت يهاد از سال  ها ت�ش هايراد اين دولت كاچك هم بعد از

ناكام باده است، همه ت�شهاي صلح كه براي برسميت شناختن و تثبيت دولت يهاد در 
گردد، اين يك حكمت پروردگار است  مي گيرد تاسط خاد يهاد ناكام مي جهان صارت

كنند، چان يهاد هيچ  مي همه ت�شها را ردكند و  مي كه برايشان اقدام به خطا را الهام
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مقرر فرماده است كه  كند، و خداوند نمي را بدون از كينه، تاوئه و فريب حلاي  قضيه
 فرماده است: سر عقل نيايند. خداوند

َّصنَةٍ  ىقُرٗ  ِ�  إِّ�  َ�ِيًعا تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َ� ﴿ وۡ  ّّ
َ
ٓ  ِمن أ ِ  ءِ َوَرا   �ۚ ُجُدر

ۡ
ِديدۚٞ  َنُهمۡ بَيۡ  ُسُهمبَأ ََ 

�  َوقُلُوُ�ُهمۡ  اَ�ِيعٗ  َسُبُهمۡ َ�ۡ  ٰ َّ ََ  ٰ ّ�ُهمۡ  لَِك َ�
َ
جنگ نكنند با « .]14[الحشر:  ﴾١ ًِلُونَ َ�عۡ  ّ�  مٞ قَوۡ  بَِ

، جنگ ايشان در ها ي كه بر آن حصار ساخته باشند يا از پس دياارها شما يكرا شده مگر در ده
را همه يكرا مرتمع شده و دلهاي ايشان پراگنده پنداري ايشان  مي ميان خايش سخت است،

 .»كنند نمي يعني درك عاق�نه -يابند  نمي است، اين بسبب آنست كه ايشان قامي هستند كه در

همه اينها براي انتظار روز ماعاد است، همه ت�شهاي كه از جانب حاميان اسرائيل 
ست، از جمله تاوئه گيرد ناكام ا مي گيرد براي تثبيت دولت آن صارت مي صارت

رودس، معاهدات كمپ ديايد، معاهدات مادريد، معاهده غزه، اريحا و... تنازلت و 
اعترافات كه صارت گرفت تا شخصي را رئيس دولت فلسطين در دولت اسرائيل 

ي در ها بخاانند، اعترافات بعضي از دولتهاي عربي به دولت اسرائيل و...، راز اين ناكامي
 راي انتظار همان روزي است كه خداوند بزرگ وعده فرماده است.چيست؟ اين راز ب

گايم كه قضيه فلسطين راه حل مسالمت آميز و سياسي  مي اين دليل من با جرأتبنابر
خااهند بر روش  مي خ�ف اينرا فيصله نماده است، پس كسانيكه ندارد، چان خداوند

اينرا اع�م بدارند ازين ت�شها دست خااهند در مأل عام  مي گام بردارند و پيامبر اكرم
بردارند، از ساحه بيرون بيايند، تابه خاد را به امت اس�مي اع�ن بدارند، به همه جرائم 

خاد اعتراف كنند و قبل ازينكه اين فرصت را از دست دهند بايد حقايق زير پرده  هگذشت
 شا كنند.و پنهان خاد را درين ت�شها براي ملتهاي خاد و امت اس�مي اف

هررت يهاد هم به اين سر زمين متاقف نخااهد شد و امنيت را كه وعده داده 
هيچگاه نخااهند ديد، اين يك رؤياي تحقق ناپذير است، جنگ در فلسطين حتماً  اند شده

 باساس عقيده و ارزشهاي اس�مي خااهد باد، سردمدار مسلمان هم شخصي مثل عمر
خااهد باد، از كساني نخااهد باد كه  خاص خداونديا ص�ح الّدين ايابي يك بنده 



 ال دولت اسرائيلزو  84

 

عزيز است،  كنند، اين سر زمين نزد خداوند مي سپري ها شبهاي خاد را در كنار فاحشه
بناء آنرا به انسان فاسد تسليم نخااهد داد، به كساني تسليم داده خااهد شد كه در برابر 

اردار خااهند باد، اين سر زمين مسلمانها نرم و در برابر كفار از عزت و جبروت بر خ
متحد ساختن مسلمانها خااهد باد، همانند متحد  هبركت است و از همينرو يگانه وسيل

 بي تحت قيادت ص�ح الّدين ايابي.هاي صلي شدن مسلمانها در زمان جنگ
م بخاور به 1969ها در المغرب در سال  مسلمان ههمانند انعقاد اولين كنفراس متحدان

و بخاور آزادي قدس  اينكار بخاور خداوند -مسرداقصي بدست يهاد.  آتش كشيدن
ي آشفته در ها نه به خاور خاك زدن به چشم امت اس�مي و خاماش كردن شعله ،باد

اي  هاي خالي از عمل كه فائده ي بدون ارزش، محكام كردنها دلهاي مسلمانها، مثل فيصله
ها دوباره متحد  سر زمين است كه مسلمان، از بركت همين -رساند  نمي به قضيه فلسطين

شاد و به قيادت آن مسرد اقصي از تدنيس  مي خااهند شد و خ�فت اس�مي دوباره احيا
گردد.  مي اين گروه فاسد و فتنه انگيز كه همه جهان را به تباهي كشانيده است آزاد و پاك

لزم ساخته و هردو جنگ جهاني بدستان فتنه انگيز همين يهاد صارت گرفت، ساسيا
باد، همه انق�بهاي چپي و گمراه كن تاسط همين يهاد ورح  ها دست همين هپرداخت

ريزي شد، كاخهاي ظلم و استبداد بدستان اينها بنا شده است و در نهايت انسان امروزي 
 كشد. مي از بدي همين يهاد اين بار مشقات را بدوش

****** 



 
 

 احزاب معاصر فلسطيني و آزادي فلسطين

كنند و  مي ي پيروزي بر يهاد اشتباهها ضي از مسلمانها در بحث خاد پيرامان راهبع
از راه حل و  ها و بسياري اند بعضي ديگر هم در ايراد راه حل براي اين ماضاع در اشتباه

 پرسند؟  مي وريق رسيدن به آن
كه تا حال سنريده شده است به فرض  ها در پاسخ اين سئاال بايد گفت: همه راه

نشنلزم، بعثيزم،  ،ينكه ما گردانندگان آنرا مخلص براي حل اين قضيه بدانيم ترربه شدا
ي ماجاد ترربه شدند و لي پيروزي در پي نداشتند، ها ماركسيزم، وونپرستي و غيره راه

بلكه پاي ما را بيشتر در گل فرو برد و ملت فلسطين را به بيشتر از ده حزب مختلف 
حد رسيد كه هدف اصلي به فراماشي سپرده شد، جنگ را در  تقسيم كرد، مسئله تا اين

ميان خاد آغاز كردند و بر سري به دست آوردن قدرت و چاكي يكديگر را از تيغ 
گزرانيدند، تعداد كشته شدگان فلسطيني در ميان خاد و در جنگهاي ميان ديگر اعراب و 

دشمن يهادي بشهادت رسيده به چند برابر شهداء فلسطيني رسيد كه در برابر  ها فلسطيني
 بادند.

اگر ما به اين احزاب فلسطيني كه در جنگهاي خاد در برابر يهاد بر قاميت و نشنلزم 
بسيار تنگ نظرانه تكيه كردند و اينكار ايشان آنها را از عربيت واقعي و ثانياً از جماهير 

گريم آنها جز اس�مي و مسلمانان جهان بدور ساخت با عينك حقيقت و با ديد روشن بن
احزاب استخدام شده و جيره خاار چيزي ديگري نيستند. وگرنه اين چه معنا دارد كه اين 
احزاب شعارهاي كفري، الحادي و غير اس�مي سر دهند، با وجاد اينكه مردمي كه اين 

، اين چه معنا دارد كه رهبري اند شاد مسلمان مي فلسطين به آنها مرباط هقضيه يعني قضي
مسلمان در ميان دو شاخه سكالر و نصراني آن تقسيم شاد، با وجاد اينكه يك ملت 

 % ساكنين و يا كمتر از آن را تشكيل15ي عربي بيشتر از ها ي عرب در كشارها نصراني
دهند؟ و به چه معناست كه رئيس حزب سام ازين احزاب يك نصراني، ساسيالست  مي
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نه او مسلمان است، نه فلسطيني و  ،جنگند مي اردني باشد؟ به كدام حق و از كدام ديدگاه
نابادي اسرائيل باشد، بلكه اصلي كه نزد ايشان  هنه هم او از كساني است كه داراي مفكار

 مطرح است اينست كه بايد اسرائيل بحيث يك قدرت قاي پايدار بماند. من تعرب
را داشته  آزادي فلسطين هكنم كه چه چيز باعث شده است كه اين چنين شخصي داعي مي

 باشد؟
و اين به چه معناست كه رهبر دومين حزب از لحاظ بزرگي ازين احزاب يك نصراني 
ماركسيست باشد؟ آيا در ميان مسلمانها بايژه مسلمانان فلسطين قطع الرجال است؟ يا 
اينكه كفايت رهبري و سر كردگي يك انق�ب را ندارند؟ اينرا هم فراماش نكنيم كه اين 

م تأسيس كرده باد، مشهار است كه 1960ت كه ارتش مريمي را در سال همان مردي اس
و بخاور ضعيف ساختن كتائب در لبنان ايراد شده باد، هيچ  ها اين ارتش از نصراني

مسلمان اجازه نداشت كه شامل آن گردد، در آن آمازش ببيند و يا در آن خدمت نمايد، 
و چه باد؟ با وجاد اينكه ضفه پس براي چه تأسيس شده باد؟ هدف و نصب العين ا

غربي و قطاع غزه در آناقت اشغال نشده باد، كسي هم در فكر انق�ب نباد. گفته شده 
كشيد تا آن جرياني كه در لبنان اتفاق افتاد و جنگ داخلي را باعث  مي است كه او نقشه

او و ارتش  كرد، نمي او را خنثي هشد در فلسطين هم اتفاق بيفتد، اگر خداوند متعال تاوئ
 شد كه در لبنان شد. مي ساخت چنين نمي او را ناباد

را بر افرازد حال اينكه  ال اهللاإله إ اليابي كه لااي  نمي با وجاد همه اين گروهاكسي را

 ها و ماركسيست ها همه فدائيان آن مسلمانها بادند، حتي كساني كه تحت قيادت نصراني
رفت،  نمي از انگشتان دست فراترشان  دند تعدادشدند و نصراني با مي بحيث فدائي داخل

دادند، اينها  مي گرفتند و شعائر ديني را انرام مي خااندند، روزه مي اكثر اين فدائيان نماز
همه بخاور دشمني با اس�م و اينكه اس�م را از معركه تحت شعارهاي نشنلزم و عربي 

ما تاان  ،ن اقدامات تحت شعار اينكهو... از صحنه مبارزات مردم فلسطين دور سازند... اي
رانيدن روح جهاد و انق�ب در دل اين ملت و دميدن روح  مي مقابله با اسرائيل را نداريم،
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پرسيدي كه، تا با اينكه مسلمان هستي چرا  مي نا اميدي در آنها باد. اگر يكي از ايشان را
ا شيطان براي آزادي وونم من ب ،دهد مي با ملحدين يكرا شده اي؟ برايت ب� درنگ پاسخ

و دست انداختن به فرزندان مخلص شان  خيانت هكنم. اين پاسخ آنها براي تبري مي ائت�ف
دهد  مي اين امت است. واقعيت فعلي ما از ميان رفتن روح جهاد را در دل اين ملت نشان

ان فرو و نا اميدي در دلهاي ايشان سايه افگنده است، چان بنيه نظامي اين احزاب از مي
 ريخته و تنها گروههاي كاچكي اينرا و آنرا باقي مانده است كه اص�ً اهميتي ندارند و

شاد روي آنها حساب كرد باقي همه در روي زمين از جمله يمن، سادان، عراق،  نمي
 دانم كه چگانه فلسطين را آزاد نمي ، پس با اين حالاند تانس، ليبيا و مصر پراگنده شده

واقيعتي است كه اتفاق افتاده است، همه بدون استثناء از جناح چپ و سازند، اين  مي
مراد از جناح چپ عربهاي ساسيالست و مراد  - اند راست فلسطين را به يهاد تسليم داده

حتي جناح معتدل هم به اين تن در دادند و  ،- اند از جناح راست عربهاي نشنلست
قاناني بخشيدند، اقدام به بعضي از اسرائيل را به رسميت شناختند و به آن وجهه 

عملياتهاي شهادت ولبانه هم چيزي نيست مگر اينكه زبان و دهن آنهاي را كه ادعاي 
خااهند با ارسال اين اشخاص دست به عملياتهاي  مي جنگيدن با يهاد را دارند بسته كنند،

مي است تا محكام به ناكا  -به سبب وضعيت نظامي و استخباراتي  -بزنند كه از پيش  
گردند،  نمي بدست آرند سالم براي  فرزندان اين امت را ناباد كنند، اينها بدون اينكه نتيره

گيرد چيزي جز از بلند كردن صداي  مي و اقدامات فردي هم كه گهگاهي صارت
ي اين احزاب و رهبران آنها نيست. گذشته ازينكه رهبران اين ها مخالفت با عملكرد

كنند، يا  مي كنند كه از آنها انتقاد مي خفه ساختن صداي كساني احزاب خاد اقدام به
دارد، يا هم در  ميسازند تا كسي را ترور كنند كه از اسرار آنها و حقايق پرده بر مي تاوئه

زعامت با آنها در رقابت است. كشته شدن سعد صايل و ابا جهاد از ما چندان دور 
براي مرحله بعدي، يعني مرحله تسليمي و ش ا نيست، اولي بخاور اخ�صش و لي ناتااني

تنازل از حق ملت فلسطين، دومي هم بخاور كه از خط خيانت تراوز كرد، نخااست 
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شد  نمي گرفت ولي نگاشته مي معاهدات اصلي و مخفي كه ميان حزب و اسرائيل صارت
داد و به بپذيرد، اسرائيل هم چراغ سبز داد تا او را ترور كنند، چان از خاد ثبات نشان 

 دشمن تسليم نشد.
خااهيد فلسطين را آزاد بسازيد در حال كه تحت قيادت اين زعيم و  مي شما چگانه

برند، اص�ً وجاد آنها براي  مي آن زعيم خائن باشيد، زعماي كه هر گاهي ما را سر
دانم چگانه  نمي كنند؟! مي حمايت از اسرائيل است، پس چگانه براي نابادي آن ت�ش

، درين اند شاند و بر عكس متحدين ديروز دشمنان امروز مي ديروز امروز متحد دشمنان
دانم كه فردا اسرائيل بر ضد  نمي باب شااهد زيادي در دست است، من اينرا هم بعيد

هر چيز در عرف شما امكان پذير است اي رهبران  ؟ديگر برادران مسلمان متحد ما شاد
 .مي!بنام آزادي و در حقيقت تسليم و غ�

شاد، حال اينكه شما جنگ را با اسرائيل از سنگرها به  مي فلسطين چگانه آزاد
شاد در  مي ، فلسطين چگانه آزاد»من الخنادق الي الفنادق«ايد؟  هاي لاكس كشانيده هتل

ي عرمي، ها كنيد، از روي قالي مي اداره ها حاليكه شما معركه جنگ را از زير آركنديشن
 .ي غربي؟!!!ها و كامرهي جاپاني ها تلايزيان

شاد مگر بدستان  نمي در آخر كه اين آخر كار نيست، اين سرزمين مبارك آزاد
يا شخصيتي مثل ص�ح الدين ايابي، نه بادست كسي كه در  شخصيتي مثل عمر

نه بدست كسي كه روز خاد را  ،زند مي ماركس باسه هكرملين به صارت لينن و مرسم
نه هم بدست  ،كند مي سپري ها ي كاهبارهها د را در خيمهدر ميان برهنه گان و شب خا

گيرد و او را روزانه از  مي هميشگي بكار هكسيكه هااپيماهاي ترانسپارتي را همانند خان
گذارد،  مي دهد، نه بدستان كسي كه بر قرآن پاي مي مركز يك كشار به ديگر كشار انتقال

 است. د و با خدا چلينج دادهزن مي صليب بر گردن آويزان كرده، شراب را پيك
م از بيروت خارج 1982در سال  ها آورم، وقتيكه فلسطيني مي را بياداي  اينرا حادثه

شدند، يكي از منافقين از اردن از فرزندان شهر الخليل قاماندان ملهِم را براي غذا دعات 
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ين عالم كرد، يكتن از علماء مسلمان و با جرأت را هم درين مرلس دعات كرده باد، ا
در كنار رئيس نشسته، با هم سرگاشي كردند، رئيس كه در كنار عالم باد بر عالم قهر شد 
و صدايش را بلند كرد، ديگران خااستند از آن رهبر دلرايي كنند، اين عالم ازين واقعه 
متأثر شد و گفت: من در گاش او چيزي نگفتم، فقط گفتم: اگر شما در لبنان بر اسرائيل 

قرآن شما  هقرآن را دروغ پنداشته شده است، چان نظر به گفت -العياذ باهللا  -د پيروز شاي
كنيد، كساني كه  مي دهيد و فلسطين را آزاد مي آن كساني نيستيد كه اسرائيل را شكست

) عبيداهللاهستند، نه ( ) بندگان مخلص خداوند عباداهللادهند (  مي اسرائيل را شكست
چنين وعده  را كند و يا نكند، چنانچه كه خاد خداوند يك انسان عادي كه بندگي خدا

 كرده است.
****** 



 
 

 جنگ آينده با اسرائيل اسالمي خواهد بود

فلسطين است، اتحاد مسلمانها  هاس�م يگانه راه حل قضاياي امت اس�مي بايژه مسئل
زاديست، فلسطين است، اين اولين قدم براي آ هاز مسئل تر و اقامه خ�فت اس�مي با اهمت

آزادي مسلمانها از ذلت و غ�مي، آزادي آنها از زنرير استعمار كه بر گردن مسلمانها 
اي  پروراند، كينه مي كه يكي در برابر ديگري بر دل هانداخته شده است، آزادي آنها از كين

 كند و نشا و نما مي كه استعمار در دلهاي مسلمانها در برابر يكديگر كاشته، آنرا آبياري
 دهد. مي

همگاني است كه بايد از آن پيروي شاد، اعتماد بر  هپس راه حل اس�مي يك فريض
اس�م از هر راه ديگر مفيدتر و روشنتر است، اين يك عمل نافله و يا مستحب نيست، 

 ديني، اس�مي و ايمانيست.اي  بلكه يك فريضه
براي حل آن  قبل ازينكه به ماضاع فلسطين و آزادي آن پرداخته شاد و اس�م را

اگر ما بخااهيم از اس�م براي آزادي  ،بحيث يكي از وسائل بكار گرفته شاد بايد گفت كه
فلسطين صرف بحيث يك زينه پايه استفاده كنيم ما هر گز پيروز نخااهيم شد،اين اس�مي 

شاد آنرا اس�م واقعي  نمي كه صرف براي فلسطين و يا براي قاميت باشد مردود است و
نه اين كار عمل اس�ميست، اين تنها يك نام است كه بر آن گذاشته ايم. اس�م شمرد و 

شاد كه بخشي از  نمي شاد كه آنرا تقسيم كرد، نمي كامل است و يا هيچ، هيك مرماع
آنرا گرفت و باقي را گذاشت و ادعاي اس�ميت و مسلماني هم داشت. كساني كه از 

خااهد  مي گذارند همانند كسي است كه مي باقي راآورند و  مي اس�م تنها به عبادات روي
 براي آزادي فلسطين تنها از نام اس�م استفاده كند، اين دو باهم تفاوتي ندارند.

به اس�م بايد واري عمل كرده شاد كه پروردگار خااسته است، نه اينكه       
 چيزي را كهگيريم و  مي خااهيم، چيزي را كه به منفعت مادي ماست مي آنچنانكه ما

گذاريم، قبل ازينكه براي آزادي فلسطين ت�ش صارت گيرد سعي كرده  مي خااهيم نمي
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نازل فرماده است حكم كند  مسلمان قايم گردد كه به آنچه خداوند هشاد تا يك خليف
كلمإل اهللا جهاد كند و نبايد تنها هم و غم ما فلسطين باشد. جهاد براي اع�ي  و براي اع�ء

، برگردانيدن وحدت امت اس�مي و نشر اين دين باشد، هر چه فلسطين در كلمإل اهللا
حاشياي  هيهاد يك قضي همسئل جانبي است، حتي در زمان پيامبر هاس�مي يك مسئل

 باد و اس�م همه تاجهش بساي يهاد نباد، بلكه در نبادن اس�م و قبل از بعثت پيامبر
پيامبر خاد را براي همه جهانيان  خداوندآنها از وزن و اهميتي بر خاردار بادند. 

قبل از اس�م  ها فرستاد، او را براي قبيله، گروه و يا قام خاصي نفرستاده است، يهادي
همانند باقي اعراب با قريش در جنگ بادند، يهاد اهل كتاب است و عذاب آنها در روز 

شتند، كتاب الهي را از ديگران خااهد باد، چان كتاب آسماني دا تر قيامت سختتر و بد
تحريف كردند، اين ملت خسيس و پستي است، اين يك حكمت الهيست و اين دولت 
مسخ شده انشاء اهللا بمررد قيام خ�فت اس�مي سقاط خااهد كرد، خ�فت اس�مي 
انشاء اهللا اين دياار آهنين را كه اسرائيل در آن حصار گرفته است خااهد شكست، ورنه 

ي خار ها مسلمانها به آن راه يابند تا ماداميكه اين دولت با سيمچگانه ممكن است كه 
گردد كه اين  مي ي آهنين احاوه شده است، آنگاهي رسيدن به آن ميسرها دارد و دياار

 بر داشته شاند و اين دياارها فرو بريزند. ها سيم
 بمررد ناباد شدن پهره داران و حاميان اسرائيل كه خاد را مسلمان و عرب هم

، و با باز شدن مرزها بروي ارتش اند نامند، حال اينكه با نامهاي عربي برادران يهاد يم
اين وعده  خ�فت اس�مي بزودترين فرصت اسرائيل ناباد خااهد شد، چنانكه خداوند
ي جيت و ها را به ما داده است، با  فرا رسيدن آنروز ديگر بمهاي ذروي اسرائيل، وياره

نخااهد باد، دستهاي كه در سايه همين احزاب بنام مسلمان دراز  دستان درازشان كار گر
شده است،  تا ماداميكه اين احزاب وجاد دارند آنها با ما جنگ رواني خااهند كرد و 

ها بخاور  افگند، اين دست مي ي هاايي اسرائيل سايهها ترس در دلهاي ما از س�ح
ا به اين دليل كه ما در برابر خاماش ساختن احساسات براي آزادي مقدسات است، تنه
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خااهند ما را از قيام باز دارند  مي اسرائيل و امكانات نظامي آن تاان مقابله را نداريم، اينها

ۖ ٱ ُكرُ َوَ�مۡ  ُكُرونَ َوَ�مۡ ﴿ و به تسليم وا دار كنند. ُ ُ ٱوَ  َّ  .]30األنفال: [ ﴾ِكرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َّ
باد كه ما در بحث  ها آينده در برابر اسرائيل هميندلئل براي اس�مي بادن روياروي 

بعد ازين فساد دوم كه اسرائيل بر  وعده خداوند ،آن اينكه هخاد بيان نماديم و خ�ص
بزرگ اتفاق  هگردد، اين واقع مي شاد، خ�فت اس�مي قائم مي پا كرده است متحقق
 دهد. مي نصرت دهد كه كسي را كه دين خدا را مي نصرت افتادنيست و خداوند

نّ ﴿ ُ ٱ َوَ�َنُ�َ هُ  َمن َّ  .﴾ۥٓ يَنُ�ُ
******* 



 
 

 پايان بحث

در قرآن كريم  هاي گذشته از صفات بد يهاد سخن گفتيم كه خداوند در بحث -1
 آنها را به آن صفات ياد كرده است.

شاد و  مي و بيان نماديم كه مراد از دو فساد و تبهكاري كه يهاد در زمين مرتكب -2
درست  اند دانسته فسرين سابقه آنرا مراد از قتل اشعياء نبي و يحيي پسر ذكريام

پياندد و گفتيم كه افساد اول در  مي نيست، اين دو فساد بعد از نزول قرآنكريم باقاع
، بعد از آن پيروزي اند و ياران او به آن خاتمه داده مدينه مناره صارت گرفته و پيامبر

سيس دولت يهاد، تكبر، وغيان و سلطه جايي فعلي آنها فساد دوم يهاد بر مسلمانها، تأ
آنها آمدنيست، چان در وال  هبراي نابادي دولت و سلط است، و وعده خداوند

تاريخ امت اس�مي يگانه امتي است كه در مقابل يهاد جنگ آن ادامه دارد، بر عكس 
 از ميان رفتند و ناباد شدند. امتهاي گذشته كه يهاد را ناباد كرده است ولي خاد آنها هم

خارد و دولت اسرائيل  مي در ضمن اشاره كرديم كه يهاد در صارتي شكست -3
گردد كه ما واقعاً به اس�م رجاع كنيم، اين امر از راه تفكر نشنلزم، ساسيالزم،  مي ناباد

 سكالرزم و... امكان پذير نيست.
دست يهادو از دست نشاندگان  هاين افكار و ورفداران آن ساخته و پرداخت ههم -4

 آنهاست.
ي ها باز گشت به اس�م تنها از راه عبادات و به تأسيس گروههاي خيريه و فرقه -5

كاشف اس�مي ممكن نيست، اينها همه وسائل تخديري هستند كه براي خااب نگهداشتن 
 .است سك كامل و بدون نقص به اس�مامت اس�ميست، بازگشت به اس�م تنها از راه تم

اولين گام بساي بر گردانيدن اس�م ايراد دولت اس�مي و قائم كردن خليفه  -6
مسلمان است كه به قرآن و سنت پيامبر گرامي عمل كند، اس�م را بحيث نظام كامل 
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اجتماعي، اقتصادي، سياسي بپذيرد و آنرا مبناي قانان و حاكميت قرار دهد، رسالت 
ي ها ان به عهده گيرد و مردم را با دعات خاد از تاريكياس�مي و تبليغ آنرا به همه جه

جهل و خرافه بساي نار بخااند، امت اس�مي را كه اخت�ف و پراگندگي ضعيف نماده 
 .انشاءاهللامسلمان است،  هاست متحد سازد، اين اولين وظيفه خليف

ن بردن آن بعد از ميان بردن وسايل و علل باعثه وجاد اسرائيل نابادي آن و از ميا -7
به ياري خداوند بزرگ آسان خااهد باد، نابادي اين وجاد سرواني و قطع كردن آن از 

دوباره بدمد و اين دين نرات بخش پيكر جهان بايژه امت اس�مي، تا باشد كه نار الهي 

ِينَ ٱ لَمُ وََسَيعۡ ﴿ به جهان برسد. ْ َظلَُموٓ  َّ يّ  ا
َ
لَبٖ  أ ًَ لُِبونَ  ُمن ًَ  .﴾يَن

 ك كند و تافيق عطا فرمايدكم خداوند
 منيـآمني يا ربّ العال

 به نستعنيو



 
 

يهاد را چنين كمكي  ايم كه باري خداوند دانيم و نشنيده نمي اين را ما
بر ايشان غضب كرده است دوامدار در  كرده باشد، يهاد از آوانيكه خداوند

بر  ها وميو ر ها عذاب و ب�ء گذرانيده است، قبل از اس�م عذاب و زجر بابلي
ايشان ادامه داشت و بعد از اس�م مسلمانها ايشانرا از جزيرة العرب راندند، 
بعداً اروپا اينكار را آغاز كرد و در اسپانيا تحت شكنره بادند، تا اينكه 

نرات دادند، اينكاري را  ها مسلمانها آمدند و ايشانرا از تحت شكنره اسپانياي
شاند پاداش همان عملي است كه  يم كه امروز در حق مسلمانها مرتكب

ها  انرام دادند، مسلمان ها مسلمانها در نرات ايشان از تحت حاكميت اسپانياي
 اين خدمت را براي كساني انرام دادند كه اهليت آنرا نداشتند.

در وال تاريخ يهاد بحيث امت شرير شناخته شده است و در هر سر زمين 
آنديار قرار گرفتند.   هب، قتل  و شكنري چيدند كه مارد تعذيها آنها تاوئه

فضيحت كه در لفار مصر واقع شد، تاوئه كه در دهه چهلم و پنراهم 
 هايشان در برابر هم همي�دي همين قرن بيستم در برابر عراق چيدند و تاوئ

كه  هملتها بزرگترين دليل بر غدر و خيانت آنهاست، و آخرين عذاب و شكنر
ار خايش چشيدند تعذيب و كشتار آنها تاسط ايشان از دست يكي از تب

 ادلاف هتلر و نازيها باد.
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