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 الرحیم  الرحمن اهلل بسم
 المعصومین ةاالئم و  منینؤ امیرالم ةبوالی المتمسکین  من جعلنا الذی   الحمدلله

 

 ؛گذاشت  کنار  را  خدا  یفهقس  وقتی   یعنی   .شود  می   خراب  علت  به  معلول از  ها  وقت  بعضی  .شود  می  خراب  معلول به  علت از  ها  وقت  بعضی

  چگونگی   بشناسم،  را  خدا  اوصاف   بشناسم،   را  خدا  خواهم  می   وقتی  .دهد   یاد  مردم   به  را  توحید  و   کند   رفی مع  نفر  یک  باید   را  خدا  کهچرا

 کسی  وقتی  آمده،  خدا جانب از که  امامی یعنی دهد.  یاد مردم به را موضوع این نفر یک باید  ،بشناسم را خدا های نعمت بشناسم، را خدا

 ، صادق  امام های خطبه البالغه، نهج های خطبه شود می ؛ پیغمبر مثل امیرالمؤمنین مثل  ،دهد می یاد ،گذاشته خدا خود که را

 جمله  هر مورد در  واقعا که فرمودند سنگینی مطالب توحید، مسائل ریز  به ریز در که صدوق  شیخ توحید کتاب ،اهلل رسول های خطبه

  می   قشنگ  خیلی  ،است  فرستاده  خدا  خود  که  کسانی  را  توحید  یعنی  .دارد  جا  هم  باز  ،بنویسی  صفحه  ها   هد  ،است  وزهن  که  هنوز  اش

  انواع  ؛است  بلد  که  متخصصی  پیش  روی  می  ،بخری  فرش  خواهی  می  وقتی   است.  همین  هم  درستش  مسیر  .باشد  طور  این  هم  باید  .گویند

  که باشد کسی  باید  را  توحید  .است  بلد  را  فن  آن  که  کسی  سراغ  روی  می  بخری،  نشیما خواهی  می  وقتی  .دهد  توضیح  شما  برای  را  فرش

  خدا ببینند خواهند می   بشناسند،  را خدا  خواهند می  مردم  که  فردا از حال .گذاشتند  کنار  خدا کننده  معرفی  عنوان  به را غدیر   باشد.  بلد

 را  کسی ها این  از غیر چون ؟خالد و شعبه بن ةمغیر   و ابوبکر سراغ دبرون ؟ندروب کسی چه سراغ ،کنند تهلیل  و تسبیح و تقدیس چطور را

  یعنی   ؛ است  توحیدشان  سابقه  این  گذراندند.  عمر  یک   را  پرستی  بت  شکل  بدترین   و   وجه  اشد   به  پرستی  بت  به  مسبوق   همه  نداشتند.

 باشد.  حیدوت و خداپرستی در شان تجربه  که این جای به  ،است پرستی بت در شان تخصص و تجربه خودشان

 

 غلط  من  گفت  نفر  یک  حاال  .اند  شده  مسلمان  حاال  ،اند   بوده  کافر  زمانی  یک  گوییم  می  حاال  که  است  این  ،است  بدتر  آن  از  که  دوم  پله  اما 

 یک که  تو بدهی.  مردم  یاد  و  باشی  بلد توحید که  است این از غیر شدن مسلمان  اما  ! بودی؟ کافر همیشه  تو گویی  می   هم باز  شما  !کردم
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 چقدر  تو  بگیریم؟  یاد  توحید  تو  از  باید   چطور  ما  ،بگویی  پیرزن  یک  به  ساده  زبان  به  و  کنی  ترجمه  توانی  نمی  را أ

 زدی   زانو  صباح  چند  بگیریم.  یاد  تو  از  را  همان  حاال  ما  که  ؟  پیغمبر  از  هم  آن  ،بگیری  یاد  شناسیخدا  که  ای  کرده  این  صرف  را  وقتت  از

  باشم   بلد   توحید  حداقل   ، کنم  غصب  را  شما   حق  است  بنا  که  آینده   در   من  تا  بده   یاد  یدتوح  من   به  ؛اهلل  رسول  یا   گفتی   و   پیامبر  جلوی

 زد،  صدا رام پیغمبر  فرمایند  می خودشان امیرالمؤمنین خندق،  جنگ در که  این جز هست  شما از ای سابقه چه بگویم؟ مردم برای

  لشکر  در  کی؟  پرستیدید؟  بت  چقدر  امروز  «اليومٌٌهذٌاٌٌالیٌٌ..ٌ.ٌٌ؟ٌٌالجاهليٌةٌٌفٌیٌٌٌ/ٌٌعبدتمٌٌصنماٌٌمك»  فرمودند:  و  زدند  صدا  را  نفر  دو  نای

  دیگر  حاال ٌٌ«.الجاهليٌةٌٌفیٌٌمضیٌٌبماٌٌتعيرناٌٌالٌٌٌ!محمدٌٌیا»گفتند:  پرستان.  بت  نگج  به  روند   می   دارند  و   اند   خندق  جنگ  در  و   اند   اسالم

  گویم  می   ؛ پرستیدید  بت   چقدر   ها  قبل  نگفتم   من   . پرسم  می  دارم  را  امروز  نه  فرمودند   نکنید.   ما  پرستی  بت   یاد   اشم  ، گذشته  ها  گذشته

  فرمودند  شدیم.  مسلمان  است  وقت  خیلی  که  ما  ؟گذارید  می  ما  سر  به  سر  (ما  قول  به)  اهلل،  رسول  یا  گفتند  پرستیدید؟  بت  چقدر  امروز

  هم  با  ها  این  اند.  کرده  پنهان  زمین  زیر  را  بزرگ  بت  یک  .کنی   می  را   زمین  درخت  فالن  دیکزن  ،بیابان  در  جا  فالن  روی  می  !جان  علی

  آوریم   می   ، شدند  غالب  مکه  اهل  اگر  . کنیم  می   پنهان   یواشکی  را  بت این  ما  شود.  می   مغلوب  پیغمبر خندق   جنگ  در   اینکه  مثل  گفتند

  سلیم کتاب  پرستیدیم.  نمی ظاهر در ترسمان از .نکردیم عوض را زییچ و پرستیدیم  می بت اول همان از ما گوییم  می  ،دهیم می نشان

  می   امیرالمؤمنین  ،332  صفحه  30  جلد  ،بحاراالنوار  همچنین  است.  جا  آن  داستان  این  ،کنید  مراجعه  دمحم  آل  اسرار  قیس  بن

 وقت  هر عمرشان آخر تا  ها   این .ریختم نزمی به و  کردم خردش و کردم اش پاره  تکه و آوردم بیرون را  بت  نفر دو  این چشم جلو :فرماید 

   . کردم خرد را بت آن من که داشتند من دست از را روز آن غیظ و بودند  روز آن یاد ، دیدند  می را من
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 تواند  می   چطور  آدم   این  بگویم   خواهم  می   .هاست  حرف   این  از  باالتر  ما   درد  پرستیدند.   نمی   یا   پرستیدند  می   بت  که  نیست  این  من  منظور

  جای که  تو بگویی  نشست؟ درسش پای و  گرفت  یاد  و  شناخت ای خلیفه ینچن از ار خدا شود  می چطور گوید؟ ب  توحید شما  و  نم برای

  ما  برای  کالم   دو  کیست؟  ، است  اهلل  رسول  خلیفه  دنبال   که  اهلل   این  بگو   ، هستم  اهلل  رسول  خلیفه  گویی   می  ،ای  نشسته  پیغمبر

 چیزی   من  نکرده  ادعا  هم  خودش  واهلل   بگوید؟!  که  دارد  چه  !بگوید؟   تواند  می  هچ  بگوید؟  شما  به  هدخوا  می  چه  این  را.  خدا  این  کن  معرفی

  علم   نپرسید،  چیزی  نم  از  کرده  التماس  خودش  نخواهد.  او  از  کسی  خودی  بی  .بلدم  توحید  درباره  چیزی  من  نگفته  هم  خودش  .بلدم

   من! از نپرسید

 

 گیری:  نتیجه 
  . کند   معرفی   توانست  می   شکل  بهترین  به  را  خود  کننده  نصب  ، خدا  طرف  از  منصوب  مام ا  ، شد  می   حاکم  یرغد   اگر   که  است  این  مطلب  پس

   . صدوق  توحید کتاب مثل  ؛ است کرده معرفی  که طور همان

  هم   اعتقاد   همان   بر   و   اند   پرستیده  بت   را  عمری  بلکه  ندارند   خداشناسی  در   ای  سابقه  هیچ   غاصبینش  و   نیست  خدا   طرف  از  سقیفه  وقتی 

 سقیفه   شود.  می   شروع  مطلب  این  ثمره  حال   .است  مطلب  اصل  این  زند؟بیامو  مردم   به  را  شناسیخدا  توانند  می  چگونه  ،اند   بوده   باقی  باطناً

 آن  و   گفتند   انبیا   همه  ، گفت  پیغمبر  که  خدایی   آن   ویدگ  می   و   کند   می   فکر  نشیند   می   یواش  یواش  . کند  معرفی   را  خدا  نیست  بلد 

 همه   سقیفه،  این  با  ریختیم  هم  به  را  اش  کوزه  کاسه  زدیم  ما   که  خدایی  آن  و  نگذاشتیم  ما   و   بگوید  منبر  باالی  یعل   بود   بنا  که  یخدای

 کارهای   به  نیازی  که  آمد  می  در  جور  ما  با  اگر  خدا  آن  ؛کردیم  خراب  را  آن  همه  و  رفتیم   جنگش  به  ،بدهد  انجام  خواست  او  که  کارهایی

 هایش  حرف با را خدا آن ما! نه آید می خوششان مردم نه ،نیمک اجرا بخواهیم را خدا آن های حرف مدیدی  ،کردیم  نگاه  ما یعنی  نبود. ما

  اهداف   با  خدا  این  که  کنیم  ایجاد  جدیدی   خدای  ،بسازیم  برایتان  خدایی  یک  نیستیم،  بلد  ما  که  این  نه  حاال  ریختیم.  دور  چیزش  همه  و

 االن   ساختند.   خدا  و  نشستند  ها   این  یعنی  نیست.  شعار  و  افتاده   واقعا که است  قیفا ات  و  است  بزرگ  حقیقت  یک   نای  بیاید.   در  جور  سقیفه

  سنت  اهل  کتب  از  ،نیست  وهابیت  خدای  . اند  کرده  رو  را  دستشان  قشنگ  و  نوشتند  کتاب  وهابیت،  خدای  ،  بدهد   برکت   خدا  دیگر  که

 خدا  بودن  جسم  ببینید  نوشته؟  چه  ببینید  کنید  باز  .دارد  یدتوح  کتاب  ، کنید  باز  ،دبشناسی  بخاری  صحیح  کتاب  از  را  خدا   بروید  شما  است.

  تهمت  ما  .خودشان  های  کتاب  در  گوییم  می  ما   ایم،  نگفته  که  دور  راه  نیست؟  یا  هست  جایز  خدا  بر  ظلم  ببینید  نیست؟  یا  هست  آن  در

 سقیفه   اید؟  چکاره  شما  دیگر  ،بود  یرغد  که  خداست  آن  به  ابن  اگر  .هست  باال  آن  خدا  یک  که  این  برای  !دارند  حق  زنیم.  نمی  کسی  به

 شما   به  هم   نیازی  هیچ  و  کرد  می  را  خودش  کارهای   خودش  خدا  همان  آمد؟   در   کجا   از  شد؟   پیدایش  کجا   از  چی؟   برای  چند؟   ییکیلو

  دو ش نمی خدا نآ با .دکنی عوض را  خدایش باید  پس ،کردن عمل را خدا آن حرف کند نمی  صرف دیدید آمدید، وقتی اشم پس  نداشت.

 دهید!  انجام ،خواست  اندلت  غلطی هر بشود  جدید خدای آن اساس بر تا بسازی جدیدی  خدای باید  داد.  انجام را کارها  این

  شناخت  در  بکنند،  توانند  نمی  کاریدست  که  خدا  در  البته  .کردند  کاریدست  هم  خدا  خود  در  و  نشستند تعارف  بی   خیلی  رسمی،  خیلی  لذا

  ،کنم   باز   را  دریچه  بخواهم  من  اگر  حاال  کردند.   دستکاری  مردم  مغز  در   مدند آ  د! باشن  داشته  قبول  باید   مردم  که  خدایی   در   ،خدا   معرفی  و

  االن  که   حدی   در  اجماال   اما   کنم   بازش  من  نیست  نیاز  خیلی   .داشتید  کار   و  سر   چیزها  این   با   وهابیت   مسائل  این   در  شما   همه  دانم   می

 داریم:  وقت

 

  اگر  ! ایم  دهنکر ما  ،خواسته  طور  این  خدا  را  جبر  این  ،خورند می  کتک  زهرا  حضرت  که  دانید  می  شما  اگر  آقا   که تندفگ  عنیی

  حاال  .انداختند  خدا  گردن  به  را  هست  غلط  هرچه  ایم.   نکرده  ما  اصال  کرده،   خدا  را  این  شود،  خلیفه  عمر  ،نشود  خلیفه  علی

  حاکم آن  در جبر،  که است خدایی  ، دارند  قبول که  خدایی  آن که  شد  این لش وا پس خب گویم.   می معمولی  زبان به ساده  من

  جمع   انحواسش  اتفاقا  کنید؟  می  خراب  را  خدا  چرا  خورد؟  می   شما  درد  چه  به  نامردها  است،  حاکم  جبر  آن  در  که  خدایی  است.

  کند.  می   فرق  آسمان  تا  زمین  باشد،  داشته  عدالت  که  خدایی  با  ،باشد   داشته  جبر  که  خدایی  .خورد  می  درد  به  خیلی  .است

 خداست  ندارد.  عیب  هم   هیچ  و  کند  می  بدبخت  را  مردم  و   کند  می   حاکم   مردم  بر  را  عمر  که  شود  می   خدایی   آن  ؟چیست  فرقش

 است؟ مربوط چه کسی  به پس .کند طوری این خواسته دلش
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  به  و  نگذارد  عالم  حجت  عادل،  حجت  ،معصوم  حجت  عیار،  تمام  حجت  مردم  بر  که  است  این  از  رت  عادل  خدا  گوییم  می   ما   ولی

  می  قرار  داشناسیخ  در  قاعده   یک  عنوان  به  را  جبر  وقتی  که  فهمد می  او  ندارد.  مردم  بر  جبری  ینچن  خدا  ابدا،  .شود  ظلم  ممرد

 جبر   این  گوید  می  ،بیاورد  در  بالیی  هر  مردم  سر  بر  چقدر  .گیرد  می  نتیجه  سرش  از  چقدر  .خورد  می  نان  آن  از  چقدر  دهد،

  مکتب  رسما  .شد  علمی  ،رسید  که  مونأ م  و  هارون  زبان  به  . بود  خودمانی  زبان  به  اولش  در  مکتب  این  و  نیست  ما  تقصیر  !تاسخد

 به   ؛خدا  جبر  برای  .نوشتند  کتاب  و   کردند  استدالل  برایش  و   شدند  گود  وارد  رسما  ،ندرسید  که  لهمعتز  و   اشاعر  کردند.  درست

  ، هستید  فرهیخته  خودتان  .کنم   باز   توانم   نمی   را  ها   این  همه  که  است  کم   فرصت  قدر  نای  ست.ا  حاکم   خدا  در  جبر  که   این  اثبات

   دارند.  بارهاین در اعتقاداتی چه و  گفتند چیزهایی  چه ببینید  دنبالش بروید

 حکومت   و   ها   حکومت  برای اتباعش  و  سقیفه  که نتایجی  و الهی  مقدرات  درباره  جبر  سقیفه:  غلط  خداشناسی  نتایج   از  یکی  پس

 کردند.  استناد جبر به ودخ ظالمانه رفتارهای و مانهلاظ

 

 عایشه   از  که  احادیثی  بخصوص  ،بزنید  ورق   را  سنت  اهل  کتب  اگر  شما  .کنم  عرض  ای  نکته  ، بگویم  را  مورد  این  که  این  از  بلق

  اول  مقام  آن  در  ،معنویت  آن  در  ،ظمتع   آن  در  اهلل  رسول  آقا   یعنی  است.  پیغمبر  از  زدایی  تقدس  برای  اکثرش  شده،   نقل

  غمبریپ   با   گوید   می   عایشه  مثال   من    روزی  یک   : گوید  می   حدیثی   یک   ، زنید   می  ورق  را  بخاری  صحیح  همین  شما   عالم   شخص

 حرفی   هر  نیست  حاضر  خودش  همسر  به  راجع  کسی  هیچ  .پیغمبر  شکستن  برای  گفتن،  به کند  می  شروع  را  زناشویی  مسائل

  این   من   ، کرد  طور  این  پیغمبر  گوید   می   روشن  و   باز  است.  افتاده  اتفاقی   چه  زناشویی   مسائل  در  که   بگوید   مردم   به   بیاید   را

  اصال   که  بیاید   پایین  قدر  این  مردم   دهان   در  پیغمبر  که  است  آن  برای  این   گفتن.  به   کند  می  روعش  اهللاستغفر  کردم.  طور

 آن   زنند،   می   حرف   اهلل  رسول  آقا   که  دوات   و   قلم   رایماج  در   تناسب   همین به  شده.   کار  ها  این   یرو  . مردم برای  ندارد  ارزشی

  هذیان دارد دیگر! است آدم یک مثل پیغمبر ؟است برتانخ چه که بریزد پایین و بشکند را  پیغمبر ارزش خواهد می مرد

  می   ! تداش  هذیان  گویند  می   هم   .بنویسم  من   نگذاشت  باقی  چیزی  این  چون  ، نیاورید  قلم   و   کاغذ   فرمود  پیغمبر  ! گوید  می

 .نداشت  ما   بحث  به   ربطی   و   بود   مثال   این   حاال   . است  جمع  شکنی  حرمت  برای  حواسش  قدر   نآ   خورد؟  می   درد   چه  به  پس   گفت

  جسم  را  خدا   .است  پر   سنت  اهل   کتابهای  در  و   گویند  می  ها   سنی   همه گویند،   می   رسما  که   وهابیت   االن  ه ک  این   سر  رسیم  می 

  پاره را ازن الیه کجا،  گذارد  می  را پایش ، شود می که جمعه شب مثال  آوردند. در هم را شورش بودن جسم این در و  دانند  می

  در  کند می  را  پایش آید  می  جمعه  های شب  !ماند  می  جک  مثل  اصال  که  داری  خنده  چیزهای  چنین  !پایین  آید   می  و  کند   می

  نگاه  را  بدبخت   این  گوییم  می   بگوییم،   وقت  هر  خودمان  برای  که  داریم  کافی   اصول  در  ی حدیث  شود!   می   االغ   رسوا  خدا  جهنم!

  خدایا  گفت  است.  تادعب  مشغول  و   کند   می   عبادت   جا  آن  خدایی   بنده   که  دید  و  ای  جزیره  در  برد  خدا  را  خدا   انبیاء  از  یکی  !نک

  ماند   پیغمبر  .ستا جوری  چه  عقلش  ببین  برو  فرمود  خداوند  هست(  کافی  اصول  اول  ،کافی  اصول  در  )دیدید  خوبی  بنده  عجب

  ادتبع   مشغول  روز  شبانه  اهللشاءما  که  هم  تو  سبزی  و  آباد  سرزمین  چه  به  به  گفت:  و  جلو  رفت  .شد   تمام  کارش  عابد  این  تا

  خدایا،   گفت:  خورد.  می  را  ها علف  این  تا  داشت  االغی  خدا  کاش  ای  .شود  می  خشک  جا  این  ها   علف  این  ولی  !بله  گفت:  هستی.

  می  این  که   خدایی  .بخورد  علف  بیاید  که   ندارد  االغ  خدا  که  ندارد  شعور  اینقدر  . دیدم  را  بنده  این  ظاهر   من  . گفتی  درست  تو

 عبادتت!   این سر بر خاک بخورد،  علف بیاید  که باشد شتهاد  باید  االغ که است خدایی  ،دتپرس

  را  مطالب  این  ها  آن  حاال  کند.  می  را  ها  بازی  این   تمام  نفی  که  داریم   صادق  امام   از  کافی  اصول  اول  حدیث  یک   افتخار  با  ما

  در  ها  آن  لیو  دارد  االغ  ادخ  :گفت  ای  جزیره  یک  در  بدبختی  گوییم  می  ما  که  هست  وقت  یک  .گویند  می  هایشان  کتاب  در

  بدبخت   این  بابا   ای  شود. می  االغ  سوار  هفته  هر  جمعه  های شب  .شود  می  سوار  دارد،  االغ  خدا  که  این  از  است  پر  هایشان  کتاب

 . . . و شود می االغ سوار هفته هر  خدا گویید  می راحتی همین به  شما .آوردیم در را پدرش ما  ،گفته کلمه یک

 بشکنید   را  خانه  در  .برسید  کارتان  به  بروید  ! کنید  می   اذیت  را  خدا  ؟ شما  دارید  مرض ر  مگ  دارد؟  خاصیتی  چه  جسم  خدای  دگفتن

  نمی  عقلت  تو  ، کشم  می  کار  .دارم  کار  جسمانی  خدای  این  با  من   ،نفهم  آدم  گوید  می   دارید؟  ارچک  خدا  به  شما  . بزنید  آتش  و

  خیال  شما   که  بزرگی  آن  به  خدا  که  کردیم   درست  این  برای  ما   است.  جسم   خدا  که  آوردیم  در  چه  برای  ما   دانی   نمی   تو  .رسد
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  .شود  می   االغ  سوار  گاهی  که   است  ما  مثل  یکی   خدا  بلکه  .نیست  ، برید  می  حساب  ازش  که  عظمتی  آن  به  خدا  .نیست  ،کنید   می

  نیست.  ،آوردید   باال   را  حرف  شما  که  قدر  این   ند.ز  می   جهنمش  به  سر  رود   می   گاهی   جا،   آن  رود  می  گاهی   جا،   این  آید   می   گاهی

 زمین   را  دستوراتش  شود  می  راحت  خیلی   ،باشد   نداشته  حرمت  که  خدایی  کرد.  شود  می  کارها  خیلی  ، آمد  پایین   که  خدایی

 شکستند! را پیغمبر حرمت که طور همان .انداخت

  این  برای  چرا؟  . کنند  معرفی  مسج  را  خدا   که  بود  این   ،بود  غلط   خداشناسی  همسئل  پیرو  در   که  سقیفه  اساسی   کارهای  از   یکی

  در  دارد  روایت  ،کرد  می  کسی  خدا  درباره  اهانتی  کوچکترین  ما  ائمه  جلوی  وقتی   که  دبشکنن  را  خدا  عظمت  و  خدا  حرمت  که

  و   بودند   فاسق  ها  آن  همه  که  آمدند   مسجد  به  نجران  یها  مسیحی   . بودند  نشسته  مسجد  در  اهلل  رسول  آقا   اهله مب  ماجرای

  خدا   پسر  و   خدا   به  معتقدیم   ما   گفتند:   هستید؟  معتقد  چیزی  چه  به  شما  فرمودند:   پیغمبر  که  گفتند   کلمه  یک  جا  آن  .عالم 

ٌ  گفتند  و   ایستادند   و   شدند   بلند   ،گفتند  را  این  که  لحظه  همان  اهلل  رسول  آقا   لقدس. ا  روح  و وسٌوحُسب  د 
ُ
  نشستند  دوباره   و  ق

  ماست  پیغمبر برخورد این . نیاورید خود دهان  به حتی خدا درباره  را چرت حرف من جلوی .نگویید را این یعنی  زمین. روی

  یا  گفت:  و  آمد  منینؤامیرالمنزد    کسی  که  داریم  مثالً  یا  بزند.  ادخ  درباره  اشتباهی  حرف  کوچکترین  بخواهد  که  کسی  با

  کسی   دهان  از  حرفی  چنین  که  برم  می   پناه  تو  به  خدایا   :گفتند   ها  آن  جای  به  حضرت  خود  هستید.  خدا  شما  منینؤامیرالم 

  ندارد.   نگاه  را  تو  حرمت  و  خدا   بگوید  وا  به  تو  بنده  جلوی  که  باشد   پررو  قدر  آن  ای  بنده   یک  که  برم  می   پناه   تو  به  خدایا  بیاید.  در

  خداست. شکنی حرمت لهأ مس با شیعه و ما  انامام خوردبر این

 جسم   حد  در  را  خدا  ،خودشان  خاص  های  گیری  نتیجه  برای  و   تعمد  با   و   پر  ها  آن  مدارک  و  اسناد  در  که  ببینید  را  افراد  این  حاال

  داریم   ما   و  تنیس  توحید  درس  گیرند.   می   نتیجه  آن  از  و   کنند   می   بار  خدا  روی   را  جسم  آثار  راحتی  همین  به  و   آوردند   پایین

 شود.  می  تر مفصل خیلی  بحث وگرنه  مگویی می را آن آثار

  مردم  نظر  در  را  او  عظمت  و  خداوند   حرمت  تا  گرفته  صورت  تعمد   با   که  است  پروردگار  جسمانیت  خدا،  درباره  دوم   لهأ مس  پس

 .بشکنند

  بگوید  نیامده  هم   کسی  .است  موجود  رسماً  ها  آن  یاعتقاد  و  روایی  های  کتاب  همین  در  ،سنت  اهل  کتب  در  موارد  این  مامت

 انجام  را  کار  این  خدا  که  دهند  می  نشان  را  مواردی  و  دهند  می  جهل  نسبت  خدا  به  اند.  نگفته  خودشان  .است  ضعیف  آن  روایات

  پیغمبر  به  اجعر  ا م   حاال  کردم.   می   طور  این   نباید   .کردم  اشتباه  من   که   گفت  بعد   و   داد   انجام  را  کار   این   خدا  شد.   پشیمان  و   داد

 که   دارد  مواردی  هم   خداوند  که  دهند   می  نسبت  خدا  خود  به  افراد  این  اما  دهیم   نمی  را  حرف  این  اجازه  وجه  هیچبه    امام  و

  گفتن   حتی  .شکستند  را  تحریم  که  گوییم  می   را  هایی  آن  حرف   داریم  ما   پروردگارا  ،باهلل   نعوذ  ، باهلل  نستجیر  کند.  عمل  النهجاه

  اشتباه  دهان   به  بخواهیم  گونه این  را  خدا  عظمت ما  که  کرد  استغفار  باید   هم  آن  ذکر  با   حتی یعنی  خواهد،  می  استغفار  هم  آن

   دادند.  خداوند به جهل نسبت که است این  ،دادند انجام خداشناسی و خدا  بارهدر که دیگری  کار بیاوریم. 

   دارد؟ خاصیتی چه کار این

  همان   طرف  از  ما   بلکه  نیستیم  جاهل   ما   فقط یعنی  است.  خودمان  از  هم  خدا  ، هستیم  جاهل  ما  که  است  این  آن  خاصیت   اولین

  جاهل هم خودمان بزرگ هستید،  جاهل  شما دهید   می گیر  مدام حاال ندارد. غصه  زیاد پس .ایم  آمده ،است جاهل که خدایی

  وقتی   گفتم.   خودمانی  خیلی   البته  که  آن  خاصیت  اولین  این  نگیرید.  را  ما  یقه  و  خدا  سراغ  بروید  ،دارید  عواد  اگر  پس  .است

  واقعاً  ،نداند  را چیزی  یک  است  ممکن  خدا  اهلل،  استغفر  کند،  اشتباه  است  ممکن  هم  خدا  که  کند  شروع  جا  این  از  جامعه  عرف

  انتظار  اعلم  و  دانشمند  و  خلیفه   از  دیگر  ،است  طوری  این  خدا  بگویم  و  باشید  اگر  خودتان  شما  داشت.  توان  نمی  انتظاری  بقیه  از

  دیگر  که  بیچاره این ،ندارد علم او  اگر خداست. آن بنده که بیچاره  این بابا بگیرند؟ را ها آن  یقه ،کردند   اشتباه اگر که رود  می

  قبلی  مثل  ، خدا به نسبت این  که این  بر اضافه  ن می آورند، به همین راحتی مطلب را تا این اندازه پایی است! مشخص  وضعش

  یک  بدهی.  وا  به  جهل  نسبت  بتوانی  حتی  که  بیاوری  پایین  مردم  اذهان  در  دازهان  این  را  خدا  و  است  پروردگار  شکنی  حرمت

بفرستید. همدیگر  با صلوات
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  :1 سؤال

   ؟کردند تبیین ها آن بعدی پیروان  یا گذاشتند  ها اولی همان و سقیفه را موارد این  و جبر خدای ،جسم خدای آیا

  

 ٌ
َ
َدة ِميَنٌٌِنَساِءٌٌَسيِّ

َ
َعال

 
َها:ٌال

َ
ون ٌٌُیَسمُّ

َ
اِطَمة

َ
 ...ف

  پیغمبر







 

  :2 سؤال

 کردند؟ توجیه بقیه  و کردند  عمل خباثت و جهالت روی از اینان که کرد گیری نتیجه توان می
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  منطقی  تقسیم  روی  ها  بحث  این  در  کردم  عرض  ، باشد  جبر  از  ای  شاخه  شاید  که  دادند   نسبت  خدا  به  رسما  که  بعدی  سئلهم

  چه  ،سنت  اهل  کتب  در  که  مسائلی  از  یکی   رسماً  ما ا  نگیرید.  خرده  ،دیدید   چیزی  قسیم  را  چیزی  احیاناً   اگر  حاال  .ندارم  کید أ ت

  که   نیست  یا  مسئله  اصال  که  این   و   است  خداوند   به   ظلم  نسبت  ، است  مطرح  شان   حدیثی   کتب   در   چه  ، شان  کالمی   کتب  در

  ظلم   باید   خدا  ، باشد   گونهاین  اگر  جا   این  گویند   می   راحت  خیلی  ، نه  ؛ رسد  نمی   مان   عقل   ما   که  شده   کاری جا  این   که  بگوییم  ما

  خود  یعنی  بکند.   اربگذ  پس   ،کند  ظلم  است  خواسته  اش  دل   خدا  کند؟!   ظلم  خدا  دارد  عیبی  چه  گویند  می  بعد  و  باشد  ردهک

 دارد. نتیجه و دارد خاصیت  بخواهد  دلتان تا دارد؟ خاصیتی چه این کردن.  معرفی ظالم را خدا

 

  گیرید؟  می  خرده  خدا   خلیفه  من  به  چرا پس   ، است ظالم  خدا   اگر  الف(

  اما  کند می  ظلم ،کندن ظلم  تواند می که جایی در او کند.  می ظلم ساعت چهار و بیست که  او کردم، ظلم  تا دو یکی  من حاال

 منظور  زنم.   می   حرف   ها  آن  دل   و   زبان  از  دارم  من   !ببخش  را  من   خدایا   ؛ باهلل  نعوذ   کنم.   می  ظلم   اهدافم   به   رسیدن  برای  من

 نمی  را ات یقه کسی دیگر و شود می مجانی دیگر خودت  های ظلم بدانی، ظالم را خدا وقتی که است نای اش خاصیت اولین

  بعد ،کن حل را خدا ظلم اول برو ،است ظلم اگر بگیر. را خدا یقه اول برو ،بگیری خواهی می را من هیق گوید  می .بگیرد تواند

   کنی.   می  ظلم چرا بگو من  به بیا

 داشت.  نخواهد  شکالیا اصبینغ   های ظلم ،بداند ظالم را خدا وقتی :اول نتیجه

 

  پروردگار:  شکنی  حرمت  ب(

  آدم   :کنید   فکر  خودتان  ، باشد  ظالم   خدا  شد  قرار  وقتی   یعنی   . آید  می  پیش   قبلی   مسئله  همان  هم   نسبت  همین  در  دوباره 

  .برس من  داد به بیا ،است کرده  ظلم من به شخص فالن خدا ای بگوید  و  کند بلند را شدست ؟کند  می نگاه خداوند به چگونه

  اصال  !برسد؟  من  داد  به  بخواهم  ظالم  از  من  ،است  ظالم  که  خودش  .خواهم  نمی  اصال  گوید  می   و  شود  می  خشک  زبانش  اصال

  نگاه   اصال  که   آید   می   پایین  آدم   دل  در  پروردگار  ارزش  ای  گونه  به  . کند  می  سقوط  آدم  دل  در   یا  گونه  به  خدا  خود  به  خود

  می   من   زندگی  در  مثال  که  کند   می  شروع  آرام  آرام  بعد   .دارم  کار  و   سر  ظالم  شخص  یک  با  من  که  تاس  این  اول  خدا  به  آدم

  پس   ،ناتوانیم  که  هم  ما  .کند  ظلم  خواهد  می  شدل  است،  ظالم  او  .است  کرده  خدا  که  است  معلوم  ،نشدم  ،شوم  پولدار  خواستم

  کسی   اگر  نیاورد   خدا  که  داریم  روایات  در  ما  .کردن  شوخی  خدا  با   کند  می  شروع  بکند.  تواند  می   ،خواهد  می   ش دل  کار  هر  او

  ما  به  ولی  شود  هم   بخشیده  و  بگوید  است  ممکن  حال  آن  در  حاال  .نکند   شوخی  خدا  با  باشد  مواظب  ،داد  دست  از  را  عزیزی

  با   که  کاری  دومین  منظور  .بشکنی  را  خدا  عظمت  و   دهی  نسبت  خدا  به  حرفی  نزند  سرت  به  وقت  یک  هم  جا  آن  که  اند  گفته

 کردند.  را پروردگار  شکنی حرمت که بود این  کردند،   خدا به ظلم سبتن این

 

  ! افتد نمی  ظالمین  ظلم از  رهایی  فکر   در  کس  هیچ  ج(

  می  نتیجه  این  به  ، کند  قیام   ظالم  علیه  بر   که  کند   می   فکر  کسی   وقتی   است.  جبر  مسئله  همان  شبیه  چیزی  هم  اش  یجهنت

  وقت  هیچ  را  مسئله  این  و   شود  می  پاک  اش  ذهن  از  ،ببرد  بین  از  را  مظل  که  این  فکر  پس  .خداست  ظلم   این  باعث  که  رسد

  می  مردم  همه  . است  افتاده  اتفاق   ممکن  صورت  بهترین  به  ها   آن  بین   مسئله  این   که  این   بدتر  ها   این   همه  زا  اما   کند   نمی   دنبال

  هم  را  ها   این   .است  کرده  داخ  خود   که  گوید   می   . دهد  می   انجام   ظلمی   ، شود  می  بیدار  صبح  هرکس   یعنی  . باشند  ظالم   توانند

  خودم  برای  من  چرا  نکنم؟  دزدی  من  چرا  نخورم؟  من  چرا نکنم؟  من  چرا  پس   ، کنند  می   که هم  ها  این  ،کرده   مسلط  ما   سر  که

  انجام   ،کنند  می  نگاه  ظالم  دیده  به  خدا  به  چون  و  ندارند  تقیدی  دیگر  و  شوند  می  راحت  ظلم  انجام  در  مردم  همه  باشم؟  نداشته

 شوند.  می ظالمین جزء خودشان  و شود می  سهل نایشا برای ظلم
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 شود.  می سهل مردم برای ظالمانه کارهای انجام  پس

  

  و  گفتم  اشتباه   و  ندارم  قبول  را  مکتب  کلمه  اصال  من  البته)  سقیفه  مکتب  در  ت،سن  اهل  های  کتاب  در  که  چیزهایی   از  کیی

  قدرت  خدا  که   است  این  ، گوید  می   و  است  قائل   آن  به  سقیفه  منظور  (، کنم  شخراب  که   گفتم  اشتباهی   بگویم   که  گفتم  عمدا

  بعدی یک این کند.  تواند نمی کاری هیچ  هم  خدا و دهیم انجام توانیم می ،بخواهد دلمان هرکار ما  و بگیرد را ما جلوی ندارد

  ولی  نیست  خدایی  اصال  ویدگ  می  ،نیست  قادر  خدا  بگوید  خواهد  می  که  این  نه  .است  حاکم  سقیفه  بینی  جهان  در  که  است

ٌٌواٌل» است آمده  جمله این معاویه به  عمر  نامه اول  ندارد. وجود خدایی  که  است این ش دل  حرف . بگوید  را این حرف تواند  نمی

  اش   عربی  .بخوانید  را  عمر  نامه  اول  است.  نیاورده  ایمان  ربی  چنین  به   شعمر  طول  در  نامه  نویسنده  این  وٌٌ«اربٌٌللكعبةٌٌعبد

 چنین  هم   لحظه  یک  من  ولی   دارد   خدا  کعبه  این   کنند  می  خیال   ها   این  گوید   می   ولی   است  کلماتی   چه  که   ستا  رفته  یادم 

 را   یکتا  یخدا  و  دارم  قبول  را  هاآن  من  یعنی  ،قسم  عزی  و  الت  به  ،مقس  هبل  به  و  گوید:  می  ادامه  در  و  ام  نپرستیده  را  خدایی

  آید   می  ،که  نیست  خدا  بگوید  شود  نمی.    اهلل  رسول  خلیفة  گوید  یم  .بگوید  وضوح  به  تواند  نمی  که  را  این  اما  ندارم  قبول

  بر   شقدرت  که  ستا  خدا  موقع  آن  خدا  نیست.  یعنی  ،ندارد  قدرت  که  خدایی  و  ندارد  قدرت  خدا  گوید   می  کند؟  می  کار  چه

  یک   ماند؟  می   چه  برداشتی  خدا   از  را  قدرت  وقتی  .بخورد  تواند   نمی  اضافی  تکان  خدا  حضور  با   کس هیچ  و   است  حاکم   همه

 ماند.  نمی   باقی   فرقی  ،باال  گذاشتی  را  مجسمه تو  ،پایین  است  گذاشته  را  مجسمه  پرست  بت این  حاال   باال.   آن  ماند   می  مجسمه

  خدا   که  کند   می   ذکر  را  مواردی  دهد،  می  پروردگار  به  عجز  نسبت  دهد،   می   خدا  به  قدرت  عدم   نسبت  و   ادعا  که  این  پس

 را  قرآن  که  برسد   بعدی  های   خلیفه  به  تا  دارد  موارد  خودشان  کتاب   در  .است  مفصل  ها  نای  البته  . بگیرد  را  ما  جلوی  نتوانست

  خدا  از  چیزی  اجماال  اما   روم.   می   خدا   جنگ  به  «عنيدٌٌبجبارٌٌتهددنی»  گوید:   می   . کند  می  له  تیر   با  ،دیوار  سینه  زاردگ  می

  خدا،  کردن  پاک   با   است  مساوی   خدا،   نکردن  قبول  با   است  مساوی   . خدا  نبودن  با  است  مساوی  خدا  قدرت  عدم   یعنی   . ماند  نمی

   دارد؟!  فرقی چه اش نبودن با   ،کند نتواند کاری  هیچ و  باشد که خدایی آن

 

  می  شدل  غلطی  هر  شب  تا  صبح  که  پرستی  بت  آن  عین  یعنی   !پرست  بت  ولی  پرستخدا  شوند  می  مردمی  که  آن  خالصه

  را   خدا  خود  ،خواست  هم  وقت  هر  رود.  می   ، کشد  می  را  شراه  و  شود  می  راست  و  خم  مجسمه  جلوی  بعد  ،کند   می  خواهد

 این  !نخور  رام  بگوید  ،بگیرد  را  او  جلوی  تواند  نمی  هم  خدا  و  خدا  آخر  و  اول  این  .کند   می  تمام  ،خورد  می  ،باشد  خرما  از  مثال

  کهت  را  خدا  آورد  می  تبر  شد،   می   سیر  خدا  این  از  اصال  نیفال  افتاد.  می   روزمره  جاهلیت  دوران  در  که  اتفاقاتی  خدا.   شود  می

  به   شود  نمی   دیدند   ها   این   اما   کند   می   را  کار  این  زمین  در  این  حاال   گذاشت.   می  سرجایش  را  دیگری  خدای  و   کرد   می   کهت

 این   همه  .است  یگانه  و  باالست  آن  خدا  بله  گفتند  و  ساختند ندارد  قدرت  که خدایی  آمدند  پس ،باشید  پرست بت  بگویند  مردم

 الزم ،بکنید خواست دلتان هرکاری  دارید. او با کاری شما نه و دارد شما به کاری نه که باال  آن است سنبلی یک اما درست ها

   باشد. راحت خیالتان .بگیرد را شما جلوی واندت نمی  .دهد انجام  کاری ندارد قدرت خدا آن چون .بترسید خدا از نیست

 

  تمام   ترسد.  می  خدا  از  یا   قانون  از  یا  همیشه  آدم  کند.  می  باز  را  غلطی   هر  و  جنایت   هر  و  ظلم   و   گناه  جلوی  آخر،  و  اول  این

 خدا   از  مردم  ترس  ،شود  می  گرفته  آن  جلوی  دنیا  در  که  هایی  جنایت  درصد  هفتاد  که  دارند  اذعان  این  به  دنیا  های  پلیس

  سی   گذارد.   نمی   شاعتقاد  که  افتد   می   ش یاد  ، بکند   خواهد  می   کاری  یک  فالنی  باشد.  ضعیف  ایمان   با   که   حدی   در  ولو  است

 که   خواندی  طرف  گوش  در  اگر  اما  کنند  می  را  کار  این  نداشتن  قبول  را  خدا  و  کاری  جنایت  و  خدایی  بی  اثر  در  ،انآن  درصد

  مثل   مردم  ،برداشتی  که  را   آن  ؛خدا  از  ترس  یعنی  تقوا  است،  تقوا  شاسم  که  چیزی  همان  ،ترسی  می  او  از  که  ندارد  قدرتی  خدا

  اگر  خدا  گویند  می  و  کنند  می  خواست  دلشان  که  را  گناهی  هر  خدا  و  خودشان  به  نسبت  هم  و  هم  به  نسبت  هم  خوردن  آب

  قوم  لوط،  قوم  نوح،  قوم  .گویم   می  تانبرای  ،شود  آسان  برایتان  کمی  این مسئله  هضم  که  این  برای  بگیر!  را  ما  جلوی  ، توانی  می
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  . کند  می  نابودتان  خدا  دارد،  قدرت  خدا  کند،  می  نگاه  خدا  که  گفت  می  پیغمبر  همیشه  که  بود  همین  دردشان  ها  این  ،ثمود

 هگفت من به داخ :گفت  نوح حضرت .نبود خیالشان عین و دادند ادامه قشنگ را کردند می که  کثیفی و عظیم کار آن یعنی

  مسخره هم  ها  آن و ساخت می  کشتی پیرمرد ،نوح حضرت ایستادند  می  . دوره آن شد تمام ،است جدی بساز. یکشت است

  .کنید  توبه  که  است  آن  وقت   االن  ،است  بس   دیگر  .جوشید  آب  که  شد  روزی  و   نداد   جواب  هم  این  زدند.   می  سنگ  و   کردند   می

 آید.  می دارد  که بینید می  . شد تمام  یعنی

  آب  بیند می وقتی نداشتید مغز  شما مگر !نوح قوم ای . شدند غرق نوح قوم که قرآن در اید خوانده و اید یدهشن را این ماش

 ست ا  گذاشته  و  شسته  را  خدا  آدم   این  است.  شوقت  االن  . ندارد  عیب  ،اید   کرده  حال  به  تا  هرکاری  کنید.   توبه  خب  ؟آید   می

 اما   را  قدرت  بیند  می  بیند.   نمی  خدا  برای  قدرتی   و  خدایی  هم  باز  .شود  نمی  متوجه  هم  باز   ،وشدج  می  آب  هم  وقتی  .کنار

  گویند   نمی   خدا  به  کردم  غلط  بار  یک   و  کنند   نمی   توبه  و  شوند   می  خفه  آب  زیر  روند  می  قوم  یک  ندارد.  چیزی  چنین  به  ایمان

  غلط  گفتند   ، دیدند  را  عذاب آثار  وقتی   فقط   قوم یک یونس«ٌقومٌ»اال  ویند: گ می  چه  قرآن  آیات  ببرد.  پایین  را  آب  این  خدا  که

 برداشت. را عذاب  هم خدا و  کردیم

  و   بخورند  زمین  به  و   برگردانند  را  اینان  که  بودند   ایستاده  اما   برد   هوا  به  را  ها آن  تا  کرد   تالش  روز  و   شب   پیغمبر  ، لوط  قوم  برای

   کرد.  می توبه موقع  همان بود  شذهن در خدا اگر .اردند قبول  را خدا آدم این یعنی  . شوند نابود

 

 برود.  بین  از مردم اعتقاد در خدا از ترس که  شود می  باعث ،نسبت این .1

 است. خدا  نفی با   مساوی خدا قدرت عدم  .2

 دم. کر عرض خدمتتان را آن شرح که آید  می  حساب به معنوی پرستی  بت نوعی  خدا قدرت عدم  .3

 

  ها:  کننده  شرکت تسؤاال به پاسخ

 

 ( 1 سؤال

  گوید  می خدا .دهی می   خدا به ظلم نسبت شما که  بگیریم را گلویش برویم ،است قرآن در که «الظالمينٌعهدیٌیناٌلٌ»ال با   توانیم می

   باشد؟ ظالم خدا شود یم چطور .رسد نمی  ظالمین به من  عهد

 

 

   : ها  کننده شرکت از یکی سؤال پاسخ

  علمشان   ائمه  چطور  گویید  می  و  پرسید  می  دارید  شیعی  سؤال  االن  شما  دانستند.  نمی  چیز  هیچ  پیغمبر   که  نیست  این  معنایش  امی

  نمی  را  ها   نآ  و   ارند ند  قبول  هم  را   علمشان  و   ندارند   قبول  را  ائمه  اصال   ها  آن  نداریم.   کار  ها   سنی  به  اصال  ما   گرفتند؟   پیغمبر  زا  را

 های  حرف   این  توانست  می   سواد  بی   آدم  مگر   . نویسندب  توانستند  نمی  فقط  پیغمبر  یعنی   امی   ما   نظر  از  کرد.   ملزم  حرف   نای  به  شود

 مصلحت  اما  بنویسند  توانستند  نمی  که  این   نه  ! نویسم  نمی  من  : فرمودند  می  ،مصلحت  به  تازه  هم   را  آن  ،را  نوشتن  فقط  نه  بزند؟  را  حکیمانه

   ننویسند. که بود نای
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   ها:   کننده شرکت از یکی سؤال پاسخ

 که  است  یقین  بنویسم.  خودم  که  این  نه  است،  منظور  اش  لکم  آن  ،بنویسد  دیگر  کس   اگر  حتی  است  همان  معنایش   «لكمٌٌاكتب»

 ربطی  . است دیگر مطلب  یک مکتب ننوشتند.  و  ننویسند خودشان دست ا ب هم  کلمه  یک  داشتند تاکید  عمرشان آخر تا  اول از پیغمبر

 ندارد. نوشتن به

 برکاته   و الله رحمة و علیکم والسالم 
 فرجهم  عجل و محمد آل  و محمد  علی  صل اللهم

 
 


