« نفی خلیفه اسالمی به ظلم و ستم انجامید »
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الحمدهلل برادران ما به بیت المقدس سفر کردند و به سالمت برگشتند .لطف خداست .به خواست

خدا ،زمان کنونی که در آن زندگی میکنیم ،زمان بی عدالتی و ظلم و ستم است ،زمان ظالمان.
بنابراین ،ما باید برای تمام کارهایی که میتوانیم انجام دهیم شکرگزار باشیم.
صد سال از سرنگونی امپراتوری عثمانی و خالفت اسالمی میگذرد .صد سال بیعدالتی وجود
داشته است و هنوز هم به همین روال ادامه دارد .پنجاه و پنج سال پیش در اثر بی عدالتی ،بیت
المقدس از یک دست به دست دیگر منتقل شد .اینها همه یکسانند ،زیرا کسانی که خلیفه اسالمی
را نپذیرفتند ظالم هستند .پس خداوند بدون دلیل چیزی به مردم نمیدهد .مردم به خاطر
اعمالشان رنج می برند ،چرا که آنها خلیفه اسالمی را قبول ندارند و در مقابل آن میایستند و
دقیقاً مجازات آنها در اینجاست! بنابراین ،باید برای کارهایی که میتوانیم انجام دهیم ،برای عبادتی
که انجام میدهیم ،برای زیارتی که انجام میدهیم ،برای کارهایی که در همه جا انجام میدهیم
شکرگزار باشیم.
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زمان در دست ما نیست ،در دست خداوند متعال است .باید روز قیامت فرا رسد و نشانه های قیامت
ظاهر شود و صد سال است که اینطور بوده است .اگر نگاه کنید ،صد سال برحسب برآورد خداوند
زمان زیادی نیست .زمان آن فرا خواهد رسید و إن شاءاهلل خلیفه اسالمی بر جهان حکومت خواهد
کرد .بنابراین ،نیازی به نگرانی نیست .خدارا شکر که میتوانیم بعضی از کارها را انجام دهیم و
دلمان ما با خلیفه اسالمی است .نه به کسی ظلم میکند ،نه به کسی آسیب میرساند و نه حق
کسی را میگیرد.
هر چه به آخرالزمان نزدیکتر میشویم ،وضعیت خیانت ،ظلم و ستم و کفر در همه جای دنیا بدتر
میشود .هیچ جای این دنیا نیست که بی عدالتی و کفردر آن زیاد نشود و بزرگترین ظلم ایستادن
در مقابل خداست .هر چند خداوند همه چیز به ما عطا کرده است ،اما نافرمانی و ایستادگی در
برابر او بزرگترین ظلم است .إن شاءاهلل زمانی که مهدی علیه السالم بیاید ،ظلم پایان مییابد و
اگر به نشانهها نگاه کنیم ،دنیا از زمان پیدایش تاکنون این همه ظلم و کفر به خود ندیده است.
در گذشته ،وقتی مردم کارِ بدی انجام میدادند ،احساس شرم میکردند .آنها از اشتباه کردن و
ارتکاب گناه احساس شرم میکردند .اما در حال حاضر ،نه تنها که احساس شرمندگی نمیکنند،
بلکه دیگران را نیز به خاطر اینکه مرتکب این گناهان نمیشوند ،مجازات میکنند و میگویند« :
شما هم مثل ما خواهید شد ،شما هم یک منحرف خواهید شد .شما هم گناه خواهید کرد» .این
نمونهی بارزی از ظلم و بیعدالتی است .نه تنها دولت ها ،بلکه مردم نیز ظالم شدند و چون
ستمگرند ،خداوند پیشوای ظالمی را برایشان فرستاد.
خداوند ما را در پناه خود حفظ کند .مردم باید بین اینها تمایز قائل شوند .اگر رهبر ظالم نداریم،
باید خدا را شکر کنیم .چون همه ما بی انصافیم و باید یک رهبر ظالم می داشتیم .اما خدا را شکر،
خدا به ما لطف دارد و به خاطر صالحان ،پیشوایان خوب به سراغ ما میآیند ،خداوند ما را از شر
ستمگران حفظ کند .باشد که نیایند .ما سزاوار ستمگران هستیم ،اما إن شاءاهلل که ما را حفظ کند.
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