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 به سخن آوردن قرآن!
وُه فرمود:امیرالمؤمنین علیه السالم 
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 ولی خود موال امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود ؛استخراج کنیم ا از آنمفاهیم و معانی ر ن اباید با کوشش خودم ماو ست، االهی 
ياول  است: فصل سرزیر مجموعه ی چهار  ،قرآنتمام آیات که م ویگ می ی شمامن برا" که ت 
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 ی آیندهدر مورد آینده چه خواهد شد؟ که ، است همیشه بشر درگیر این موضوع بوده است. علم آینده خیلی مهم است؛ در قرآن
ا  ؛تاریخ ی آینده و جامعه، ی جهان، آینده ما ما
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 پیروزی ها.و ها، تلخی ها، شکست ها، تجربیات، شیرینی یعنی  ؛ساختن آینده نیازمند گذشته هستیمچون ما برای  ...؛از گذشته
ُكْم  ،و سوم بود؛ این دو سرفصل ائ  اءا دا وا االن چهل سال از  "؛آسیب شناسی" ویندگ مشکل کار ما کجاست؟ امروزی ها می ؛وا دا

جبران کنیم، خیلی به و  نیم کشف کنیم،ا؟ اگر بتو ...اشتباه رفتیم کجا و کجا اشکال داریم؟ببینیم که ، ه استانقالب گذشت
ُكْم  !صالح ماست ائ  اءا دا وا ا . ن استدر قرآهمه  ،اجتماعیو داروی دردهای شما، مادی، معنوی، فردی، یعنی  ،وا دا ما ما

ْ
ظ وا نا

ُكْم  ْينا  د.ده یاد می به شما قرآن اشکل بگیرد؟ این ر باید مناسبات شما چگونه  ؛با
 

 منابع پيشگویى درباره آینده بشر
مید بخش است؟ آینده چه خواهد شد؟ آینده ی بشر ا که ،صحبت خواهیم کرد ن سرفصل اولاهم این برنامه ما راجع به در

 ؟...است مبهمو یا  ؟است ترسناک است؟ شطرنجی
 نیزکشورهای مختلف  د؛دار  ا در خوداز سه هزار سال به این طرف ر  "ویل دورانت"االن تاریخ  ؛درباره ی گذشته ما کتاب داریم

 وتاریخ درست که کنیم حال باید دقت  - همین کشور ما ایران ! درار سالهتاریخ چند هز ه اند، آن همنوشتتاریخ ن ابرای خودش
 ؟!آینده چه کنیم راجع به است، آینده هنوز رخ نداده . امابه گذشته ما کتاب داریم نسبت – ولی ،پیدا کنیمرا نویسنده ی مطمئن 

منبع دوم پیشگویی های آسمانی. همیشه در کشورهای و ، است منبع اول پیشگویی های بشری؛ دو منبع داریمبرای آینده ما 
. آمریکایی ها وجود دارنداالن هم و  ،دنزدیک، نخبگانی بوده اند که آینده را پیشگویی می کردنمختلف، در سرزمین های دور و 

 آینده چه خواهد شد؟ است که خیلی جذابو این ،دفیلم بسازناز محتوای پیشگوها که  دکمر بستن
 

 گویى های قابل اعتمادمعيار پيش



اما ، دکن ا پیشگویی میده ت ،پیشگو یکمثال  رد؛ضریب خطا دا این است که عیب اول د؛عیب دار  دپیشگویی های بشری چن
که همه  است قدر جذاب نآ ،تای درست ن سهآولی  است! سه تا درست و تنها ،دخطا دار  ، ودآی می غلط از آب در تای آن هفت

پیشگویی  دوِم  مشکل ؟است! یم که پر اشتباههکسی بدچنین به دست  ایم آینده ی خود ر ناتو  میآیا . دناکش می  به دنبال خود را
پنجاه یا  و سال آینده را،، سی امن ده سال آینده ر  ویدگ پیشگو می کی د؛ببین دنانمی تو  ار  که دوردست ها است های بشری این

 ان دوردست ها ر آچشم های من تا  که خیر! ویدگ ، میرا پنجاه هزاریا ما پنج هزار سال بعد، ا ؛، تا حدودی می بینمسال آینده را
  د.نمی بین

. یک راه اعتماد کنیمبه پیشگویی های بشری نیم انمی تو  ، پسببینم تا امروز تصمیم بگیریم ان دوردست ها ر آ کهما نیاز داریم 
 ه آینده بودهراجع ب آن ها بخشی از حرف ،ست. همه ی ادیان آسمانیان پیشگویی های آسمانی آو  وجود داردپیش روی ما 

پیامبر بعدی را بشارت می دادند. آقا علی بن موسی الرضا علیه السالم در  و ،دقبلی را تصدیق می کردن پیامبران، پیامبر است؛
ید با من هخوا می هشما با چام رضا علیه السالم گفت: ن کشیش مسیحی به امداشتند، آبا بزرگ مسیحی ها که ی امناظره 

مناظره  با کتاب خود شما، با شما ما ،خیر... :امام رضا فرمود ! اماقبول نداریمکه آن ها را مناظره کنید؟ با قرآن؟ با اسالم؟ ما 
امام رضا علیه السالم فرمود  و حافظ انجیل آمد ؛ا هستبله، همراه م :؟ گفتدحفظ باشرا انجیل که دارید  اکسی ر آیا  ؛می کنیم

او  و آنگاه ،است بشارتی بود که در انجیل برای آمدن پیامبر اسالم ثبت شدهبه راجع آنجا  که ...؛آیه ی چند فالن،مثاًل سوره ی 
 قبول کرد. 

کره  جایدر خوش آب و هوا ترین  و ،اهل فلسطین بودند، اهل شامات بودند یهودیان- مدینه؟به یهودیان چرا آمده بودند  اصالً 
سختی  ، ومهاجرت کردندپس آن ها ، مده بودآ بشارت آمدن پیامبر خاتم ی آن هاچون در کتاب ها – ی می کردندی خاک زندگ

 مدینهبه  صلی الله علیه و آله وسلم صد سال قبل از آمدن پیامبر اسالم؟ از چه زمانیاز  ؛رزمین داغ و سوزان را تحمل کردنداین س
قتی پیامبر عزیز ما سفانه وأاما مت !تحصیل می کردند و جا ایجاد شد، نآباغ خریدند، شغل در  وزمین و  مدینهبه آمدند  ؛آمدند

پیامبر از  د کهیقین داشتنو  قرآن کتاب خداست، دکه یقین داشتن اینکه  ها علی رغم نآظهور کردند، بسیاری از  و تشریف آوردند
ْغًيا ؛آن همایمان نیاوردنداما جانب خداست،    !از روی حسدو  ،با

امام هنگامی که ، دایی که چقدر چشم انتظار امام زمان بودنه نآ ؛وضعی خواهد بود چنینیک  مان همحدیث داریم آخرالز  
اسالم رخ ست که در آغاز ا این تجربه ای !بی احترامی می کنند و ، رو برمی گردانند، پشت می کنند،درنآو  زمان تشریف می

به کتاب های آیا ها اخباری ست که به ما رسیده. ما چه کنیم؟  . ایندرنآو  حتی اروپایی ها زودتر از عرب ها ایمان می !داده
، موسی بن است ، ششصد سال قبل از پیامبر ما بودهعیسی بن مریم ؟!؟ چطور یهودی ها اعتماد کردنداعتماد کنیم آسمانی

 که از آسمان به او الهام شده درست و یک پیشگویی دقیق، صادق، ، آن همولی پیشگویی کردهعمران بیش از دو هزار سال، 
  است!

 
  در مورد گسترش اسَلم و جنگ دو امپراطوریپيشگویى 

قرآن کریم می  ؛ست، یکی از جهت پیشگویی هاای فرماید قرآن از چند جهت معجزه م را، خدا رحمت کند عالمه طباطبایی
ْسم  فرماید:  يم   ب  ح  ن  الراَّ ْحماَٰ ه  الراَّ

اَّ
ت  الر   ،الم ،الل با ل 

ُ
 رومیان و"،وجود داشتندبر قدرت دو ا   در زمان ظهور اسالم ؛وُم غ

، ندرومیان شکست می خور  ،جنگ فاز اوِل  درو جنگی رخ می دهد  که از آسمان آیه نازل شد اما هنوز جنگی نبود، "؛ایرانیان
در فاصله ی کمتر از ده  ؟!در چه فاصله ی زمانی !ندکه ایرانیان شکست می خور  داردمی فاز دو ،ن جنگآبه دنبال  آنگاه



ده هزار نفر از مکه راهی که پیامبر عزیز ما صل الله علیه و آله و سلم اطالع پیدا کرد  یک پیشگویی دقیِق این یعنی  ؛...سال
که به یک صخره ای رسیدند ، داشتند خندق می کندند ؛با پیشنهاد سلمان فارسی خندق کندند و ،مشورت کرد ،مدینه هستند
ن صخره آچند ضربه ی محکم به  ،کلنگی را به دست گرفتند ،حضرت تشریف آوردند د واز پیغمبر کمک خواستن ،کنده نمی شد

ت از کار کشیدند و رزمندگان دسپس  ،پیغمبر بلند می شد "رکب  ا   ه  الل  "هر ضربه ای که می زدند صدای در  !از جا کنده شد و ،زدند
از زدن  دیدید ن جرقه ی اولی کهآ ،همین االن جبرئیل نازل شد ،بله :فرمود ؟است خبریآیا  ،یا رسول الله گفتند: جمع شدند و

در پرتوی  !یعنی اسالم به روم هم وارد خواهد شد ،جبرئیل کاخ های قیصر روم را به من نشان داد ،جهید ن سنگبه آکلنگ 
 ... .مصرو  ،یرهح ،کاخ های کشورهای یمن ،و در پرتوی جرقه های بعد ؛جرقه ی دوم کاخ های پادشاه ایران را به من نشان داد

فرانسه و آلمان و آمریکا و کانادا  ،محکم نگه دار -! ن دستتاقرب -شما  اهمین مدینه ر  :گفتندو کردند  مسخرهمنافقین 
به  اسالم خیلی زودکه دیدند  ،ها که باور داشتند نآو چه  ،کنایه زدند و طعنه زدند و که مسخره کردند کسانیآن اما چه  !پیشکش

قایق های  ،خود اروپایی ها ...؛نگاه کنید ورود اسالم به اروپا را .یبدون اتکا به قدرت های عالمآن هم  ،دوردست ها رسید
لشکر اسالم وارد  و انعطاف نشان دادندبلکه کنند، نه  اینکه مقاومت  ،ایرانی هامسلمان آمدند.  فرماندهاناسپانیایی به استقبال 

 . و این درستی پیش گویی ها را نشان می داد... .ایران شد
 

 قرآن، راجع به آینده بشریت پيشبينى
ينا  خیلی روشن، قرآن می فرماید: ؛آینده چه می فرمایدراجع به یم سراغ قرآن، ببینیم قرآن ومی ر  حال ق 
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د آینده به دست مؤمنان خواه"جا می فرماید:  در یکتقوایان خواهد افتاد.  باو زمام امور عالم به دست پاکدالن، و پایان کار، 
ْن یم: ه ااز قرآن هم گفتدر کتاب های قبل  - جا می فرماید ک. ی"افتاد ُبور  م  ي الزاَّ ْبنا ف  تا ْد كا
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 . "آینده به دست مستضعفان خواهد افتاد" جا می فرماید: کبه دست صالحان خواهد افتاد. ی آینده – یا
موسی  قصه ی است؛ دل قصه های انبیاء پیشین جاسازی شده درکه آیات امام زمان علیه السالم  است یرینی قرآن در اینش

ُهُم بن عمران را می خوانیم می فرماید: 
ا
ل جعا نا ًة وا ماَّ ئ 

ا
ُهم أ

ا
ل جعا نا رض  وا

ا
ي اْل فوا ف  ذینا اسُتضع 

اَّ
ى ال

ا
ل ُمناَّ عا ن نا

ا
ُنریُد أ وا

ثينا  یعنی بیچاره هایی که در  - مستضعفان ، در دل قصه ی موسی و فرعون نوید آمدن امام زمان علیه السالم را و اینکهالوار 
 ا سرکار خواهند آمد.ه این – داشته شده بودند ضعف نگه

مؤمنان،  بیایند!؟ سرکاراللهی ها زمانی حزب  کی د کهمی کن باور چه کسی ،هستیم آن ما شاهداالن که  جهان پر آشوبی
 ،الحمردم ایران بدون س که باور می کرد چه کسی است...؛ نمونهک انقالب اسالمی ایران یبیایند...؛  سرکار مستضعفین ومتقین 

کسی بشود رئیس جمهور  کی ،این همه پشتیبان ؛ باآلمان ، فرانسه، انگلیس ،آمریکا را داشت وروی در مقابل شاه ایران که شو
از حکومت امام زمان علیه  نمونه ی کوچک کی ر.دیگ است مستضعف شخص این "رجایی" است!؟ ت فروش بودهکه دس
 . ... رئیس جمهور ودش یم دست فروش کیکه ، السالم

در دوره ی طوالنی شکل  آینده ی خوشو ، آینده خوش است، به آینده امیدوار باشید" دده این باوری ست که آسمان به ما می
وا  قسمت آن استمنظورم این  "،دعای فرج"متن د، یعنی هستناین دعایی که بزرگ و کوچک ایرانی ها حفظ در  ".خواهد گرفت

ُه  عا َّ
ت  یَلُتما و 

ا طا يها ن آنی دوره ی طوال  کیدر  ،خیر!سال و ده سال و پنجاه سال کی ،یعنی حکومت امام زمان علیه السالم ،ف 
 حکومت عادالنه ی الهی استمرار پیدا خواهد کرد. 

 



 وظيفه امروز ما نسبت به آینده ی جهان
است  ن اینآو  وجود دارداالن هم  و ،بودهی ادغدغه برای انسان همیشه این برنامه گفتیم که  در ...؟گفتیم هچ در این برنامه

 ؟پیشگویی های آسمانی یا پیشگویی های بشری، ؛ ازآینده را از کجا پیدا کنیم؟ از پیشگویی ها... ؟که آینده چه می شود
های آسمانی  پیشگوییاما  !نمی بینند ب خطای باال دارند و دوردست ها راچون ضری د،پیشگویی های بشری قابل اعتماد نیستن

 ؛عد از دو هزار سال اطمینان دارندیهودی ها باما هزار سال قبل موسی بن عمران پیشگویی کرده  که دو دقدر قابل اعتمادن این
یعنی شبیه نشانه  - چه ابرو و چشمانی ،چه شکل و شمایلی و ،چه قد و قواره ایو اینکه پیامبر اسالم حتی قیافه ی شخص 
 و از ششصد سال قبل ،برای مسیحی ها و ،برای یهودی ها - ام زمان علیه السالم برای ما توصیف شدههایی که از چهره ی ام

 !رخ دادو  ،از دو هزار سال قبل پیشگویی شده بود
پیشگویی آمدن امام زمان علیه السالم از دو لب  است. پیشگویی های آسمانی درست از آب در آمده است که تاریخ بشر دیده

پیامبر عزیز اسالم با افراد مختلف   -پر تعداد یعنی  - متواترآن هم به طور  است، شیعه نقل کرده وی ، سن  را  ر اسالممبارک پیامب
از فرزندان  ،از فرزندان علی ،کسی خواهد آمد از فرزندان من" د کهفرمودن ااین ر  با تکرار با تاکید ،با جمعیت های مختلفو 

او جهان را از  ت؛برنامه ی من اس اوبرنامه  ، وخلق من است او خلق ،کنیه ی من است اوکنیه  ،نام من استاو  که نام ،حسین
 .است" شده گونه که از ظلم و جور پر همان ،عدل و داد پر خواهد کرد
 – به ما می فرماید ااین ر حدیث  –یموش علی رغم اینکه هر چه به سمت آخر الزمان نزدیک می است. امروز وظیفه ی ما امید

بر اساس این رهنمودهایی که  ر،دیگیکبه  اامید ر  است که این ا االنم مأموریت ند.تردید پیدا می کن مردمو  ،ودش ها کم می امید
مجموعه ی دایرة المعارف  علیهم السالم، بدهیم. یا از دو لب مبارک پیامبر اسالم و معصومانو از آسمان آمده یا در قرآن آمده 

 ،بیش از سه هزار حدیثبلکه  خیر!هفتاد حدیث  خیر!ده حدیث  حدیث دارد! امام مهدی علیه السالم بیش از سه هزار احادیث
ن دوره آبرای  اخود ر که  ،است مهم این کار ، پسباور داریم ااگر این ر  .سالمجزئیات حرکت امام زمان علیه ال درباره یحتی 

 .بسازیم
 

 تربيت شدن برای جامعه مهدویت
 ،دمهدی علیه السالم سخن می گفت امامحضرت صادق علیه السالم راجع به  ، ودر منزل امام صادق علیه السالم مجلسی بود

و ، دنگاه می کن امردم ر  د،زن گوینده وقتی حرف می -د احساس ندار  دجلسه هستن دریکی از افرادی که و دید  نگاه کردحضرت 
افتاد چشمش  امام صادق علیه السالم -د بعضی چرت می زننو  ،دبعضی بی تفاوتنو ، دبعضی مشتاق شنیدن هستنکه  دناد می
رسول خدا، کسی را که شما  : ای پسراو این جواب رو داد ؟پرسید چرا تو احساس نداری ، از اواست کسی که بی تفاوت یک به

عه یا هزار جمعه ی دیگر! پاسخ تعیین کننده ای می فرمایید که هنوز نیامده است و هنوز به دنیا نیامده است! نمی دانیم این جم
امام فرمود "دیر آمدن یا زود آمدن او نباید در کار شما  ؛ما می خورد دامام صادق علیه السالم به او داده است که امروز به در 

 اختالل ایجاد کند، کار شما این است که خودتان را برای آن جامعه تربیت کنید."
برنامه ها دنبال چنین چیزی هستیم ، که خود، دوستان، بچه ها، و خانواده های خودمان را، برای "جامعه ما در این سلسله 

 مهدوی" تربیت کنیم.
 اگر به خود امام زمان توسل پیدا کنید و از خود خدا مدد بخواهید، در این کار حتما کمک می شوید..

 خدا نگهدار شما...



 


