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 قدرت مطلقه خداوند بر انجام ناممکن
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

قادرت مطلقاه لعلياه  حق سبحانه و تعاالی هاه ان نیاایج  مطلقه در باب قدرت

 .بحا  نیااد اسات ،اتيه هه ان نیایج  قدرت مطلقه لعليه استقدرت مطلقه ذ ،است

هنيم و در سال آینده تحصيلی اگر ننده های بح  را عرض میامرون سرجمع و اساس

مقادیری ان نیربناهای بح  را حضور برادران عرض  .شاءاهللدهيم انادامه می ،بودیم

تواند هره نماين را در دا میهه آیا خ شد)ع( سؤالی هه ان معصوم  آنحال در  ،هردیم

یکای ان  ؟مار  باگرش شاود و ناه دنياا هودا  شاودبدهد هاه ناه تخمقرار  یمرغتخم

تواند نمين را تلطيف هناد اقدر است ان خداوند هه می ده هسیها این بود هه جواب

 هم بگرش نشاود. معناای ایان بارای ماا معلاوم باود.مر  مر  بکند و تخمو داخل تخم

و هره نمين هم ان نظار  ی ان نظر ونن دراول ،ان نظر حجم بگرش نشود مر یعنی تخم

  .هم نشود و اما ان نظر حجم هود  گردد ونن هود  نشود،

 1«لَاهُ جَاوْ َ لَاا»صمد یعنی  امیيانات حق سبحانه و تعالی صمدیت است، نیکی ا

هاه در ایان ذاتای اسات  .ای استهم مسامحه «در»تعبير  ...ذاتی است هه در این ذات
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و ناه جاو  روحاانی هاه رو   ذات جولی نيست، نه جو  جسمانی هه جسم نيست

، دون حاد نادارد، داون رو  نادارد و نه جو  تجردی هه مجرد جو  ندارد، نيست

یکای ان  د ماادی هرگاگ بارای مجارد نيسات.حدو حدود هندسی ندارد، ندارد، اندرون

ماده اوليه یا  ،ای و با هر وضعیدهره ای هست با هرهخصوصياتی هه ان برای هر مادّ

این است هه جو  دارد، جو  دارد به این معناا هاه حاداقل ترهاد مااده را هاه  ،غير

 این دو جگء یا سه جاگء شما در نظر بگيرید هه یا دو جگء است یا لرض هنيد سه جگء،

شاود  وری لشاردهطااگر  .ای بين آنها نباشدلشرده نيست هه اصالً لاصلههمطوری در

 .ه خواهد بودالمادّ ،همادّ ه نباشد،بين این اجگاء مرن اول مادّ هه لاصله

بعضاای  ه اساات وه بعضاای خصوصاايات ذاتيااه دارد هااه النمااه مادیاات مااادّمااادّ

بااا  ،مااا بااا خصوصاايات عرضاايه ماااده بح اای نااداریم .خصوصاايات عرضاايه دارد

، مااده منعادم نباشاند هماه آنهاا یاهند و اگر هر ی  خصوصياتی هه ماده را ماده می

 ،یکای حرهات باودهنيم. بحا  مایآنهاا را  ، مااقبل ان ایجاد اصلی خواهد بود مانند

، محور اصلی ترهّد اسات هاه هسیند مییابعالبیه اینها  .نمان بود ،بود ، تغيرد بودترهّ

ای هاه دهاار پایاه اصالی پایه ردها آن ، نمان را به دنبال دارد،ر را به دنبال دارديّتغ

ما دو  دگونه است؟نها عبارت است ان ترّهد و این ترّهد ، نیربنای آادیت ماده استم

 ترهد هه این دو یا سه جگء هيان اصلی ماادههنيم: ی  نوع لقط لرض میترهد  نوع

  مااده اجاو ،شاودای وجود ندارد نمیاند هه هرگگ لاصلهبا هم ادغام شده ایگونهبه

مااده  :گویادن می، انيشایيید هه ماده یعنای حرهاتگومطلد را میاین علم هم  .است

 نظار دیگار، ،ماده یعنی حرهت ی  نظر، ، اینماده مالنم با حرهت است .یعنی حرهت

تغيار ها هه نيست و این حرهت حرهت محسوس و ملموس و این حر  حرهت، امنیه

 حال تغييار،، مرامراحال حرهات .نمينه است ان برای نمان تغيرو این  را به دنبال دارد

 هنند.مانند مراحل ترهد لرق می مراحل نمان،

 

 ]سؤال[ -

لرماای  معصاوم دیدنی نيست، ما غيردیدنی عرض هردیم. دیدنی و غيردیادنی.  -

مر  قارار )ع( هه خداوند قادر است هه هره نمين را طوری تلطيف هند هه داخل تخم

؟ اجاگاء هردن اجاگاء ماادّاماا آیاا حاد دارد ادغاام ها ماا ایان حاد را لهميادیم، .بگيرد

 آن آخارین ، دراجاگاء اجاگاء اتمای ، بعداجگاء اتمی ، بعدلکولیواجگاء معنصری، بعد 

این  وقت نخواهيم لهميد،و هيچ دیميهنون نفهم مرن موجودیت ماده هه نوجين است،
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نوجين هه اصل ترهد است و این اصل ترهد هه در بُعد اقال دو اسات و بااالتر ساه، 

دهد باه دهد و حقيقت میآن دند جگئی هه بودن آنها با هم معنا می سه،حاال دو یا 

مگار  ،پذیر نيسیند ان همجدایی ،اند و با هم خواهند رلتبا هم آمده ،موجودیت ماده

مطلاد حاال اماا  ،بحا  هاردیم مفصال این را قبالً .وجود نه ابه موانات جدایی مادّ

  .خواهيم عرض هنيمدیگری می

 تهی نباشاد؟این اجگاء طوری در هم ادغام شوند هه ميانی نباشد، ميانشود آیا می

اگار لاصاله باين . ترتهی در یا  ميليااردم پاایينباالتر،  ولو تهی ی  در هگاران برابر

یا  برابار همیار ان  ،اگر ی  برابر شود ،الکیرون و پروتن پنجاه هگار برابر پروتن است

 اصاالً نخواهد رسيد هه جاییباالخره به  ،ياردمی  ميل م،، ی  هگارم ی  ميليونشود

ر پا  تغيا ه در اصال ترهاد،لاصله هرگگ نباشد بين اجاگاء ماادّنیرا اگر  لاصله نباشد،

اصالً معناای ترهاد  .پ  ترهد هم نيست ،پ  نمان نيست ،پ  حرهت نيست ،نيست

 جَاوْ َ الَ»نيست هه  ی ذات واحده به تمام معنی الکلمهمعنای ترهد یعن ،همين است

حي يات ترهبای دارد و در حي يات  ،بلکه ذاتای اسات هاه تعادد هياانی دارد ،باشد« لَهُ

، م نيساتنجاو  مرئای ال ،این جو  هاه ضاروری اسات .ترهبی جو  ضروری است

دانيم جو  در ماده می .يستدانيم د، نمیخدا هست هه دانيممرئی، ما میجو  غير

آن مارن  اده جو  ديست؟ مگر خود مااده را دراولين مرن وجودی م ، اما تام استنال

 لهميم تا جو  ماده را در آن مرن بفهميم؟می

بردار نيسات هاه تلطياف آنچناانمااده . بردار اساتتا ی  حادی تلطيافماده پ  

 ،بردار نيست هه هام مااده باشادآنچنان تلطيفو به نقيض تبدیل نقيض  ،مجرد گردد

. بردار اساتتلطياف، این م ل  سوم تلطيف سومِبلکه در بُعد  ،هم جو  نداشیه باشد

 ایی باشاد ومّ يرٌ، تغایی باشدمّ ةٌحره ،ایی باشدبردار است هه جو ٌ مّمقداری تلطيف

ه بایاد ماادّ هينوناتاصال  ناویاهان هر بُعدی ان این ابعاد این دهاار  ایی باشد.مّ نمانٌ

در  ،دانيم هساتيم و مایلهمایی هه ما نمیبم ایی در هار باشد هه این جو ٌمّ جو ٌ

ترهاد و بعاد ان  ؛ه اساتهيان مادّ محور اصلی دهار ناویه امّ همين جو ٌ ،هار باشد

 .ن تغير، نمان، اینها را ما داریمو بعد ا ير،، تغحرهت و بعد ان حرهت ،ترهد

 ،گياارد و مااا اهلل راقاادرت بااه محااال نمااانی تعلااق نمیبااه بحاا  قبلاای برگااردیم. 

ی درخشان معرلیی ما هه نقطه اوالو معاد را و احکام را بعدًا ا ررسالت  ،توحيدش را

ی  عقل مخیلف داریم و ی   . مااین را با عقل شناخیيم ،وجود اهلل است به اعیرا 

حیای  ،ما با هر عااقلی .هنيمما با عقل غير مخیلف بح  می .عقل غير مخیلف داریم



4 

 

در بعضی ان  ،یصری درک داردمقدار مخ ،داری هه عقل انسانی هم نداردشعور با هر

، هاااهرم ،شاایرها ،هااسااد ،هاانسااان .نااداریم یهاايچ اخیاللاا ،مطالااد موالااق هساایيم

 ،ضاين محاال اساتياینهاا توالاق دارناد هاه اجیمااع نقها، ها، موردهها، پشهسوس 

یا  ضاروری اولياه و یا   :ماا دو ضاروری داریام .هم محاال اسات نقيضينارتفاع 

نقيضين است. ایان و ارتفاع  نقيضيناسیحاله اجیماع  ،اوليهضرورت  .ضروری ثانویه

 آجر هام اگار شاعور دارد هاه دارد، آن ،شود هسی نداندنمی .دانندهمه می بيّن است،

این ضاروری  .بح  دیگری است آن 1«بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ»داند هه هم می

شاود باه برگشات می با تفکرعی است هه با دقت و ، اجیماع یا ارتفاضروری دوم اول،

فااع آنهاا بعضای دوهاا هسایند هاه اجیمااع و ارت .نقيضينیا ارتفاع  نقيضيناجیماع 

 لکر هردیم،اما اگر ما  .رسندبه نظر نمی نقيضيندون  ،رسدبالفعل محال به نظر نمی

م مینااقض هردیم و بررسی هردیم به این نیيجه خواهيم رسيد هاه ایان دو باا ها دقت

  .مسیحيل است هم پ  اجیماعشان مسیحيل و ارتفاعشان .هسیند

تماام  و اصاوالً ی  ضروری اوليه و ی  ضروری ثانویه. :پ  ما دو ضروری داریم

ی یّهيچ علم ب .هنندمعلومات ما هه ضروریه نيسیند برگشت به این معلوم ضروری می

شاود باه انکاار ارشاان برگشات میمگر آنکاه انک ،ی نيستیّهيچ باید و نباید ب نيست،

فاع و اجیماع امکان داشیه مادامی هه ارت ،نقيضينیا ارتفاع  نقيضيناسیحاله اجیماع 

 نباشد یاا معلاوم باشاد نقايض نيسات، اینجاا آناد اسات.معلوم  باشد، هه نقيض بودن

لقاط یا  نقطاه  .«ذره لای بقعاة اکمکاان» ،رلیاه ،شاده ،شاودمی ،خواهد بود ،هست

اسات  نقيضينهه بدانيم  نقيضيناجیماع  شود و آن نقطۀت هه روشن نمیتاری  اس

هسیند. این آخرین مرحله است، هما  نقيضينهه بدانيم اینها  نقيضينو ارتفاع همين 

تماام علاوم برگشات  ،طور هه خودشان اعیرا  دارندبالفعل علوم بشری همان 0اینکه

ا اینکاه نيروهاای نیاادی در عاالم با ،است ان نيروی جاذبه عمومی یهند و برداشیمی

محاور آنچاه ها هام ها و تکذیداعیرا  ان نظر بُعد عقلیِ .هست هه بشر نرسيده است

تصدیق، اسیحاله اجیماع و ارتفااع  یااصلی است و نقطه اصلی است ان برای تکذید 

را هاه عقال  نقيضاينهند. جوان اجیمااع یاا ارتفااع تصدیق میرا این عقل  ،نقيضين

 .جاوان را ،هندیکی را تکذید میاسیحاله را،  ،هندیکی را تصدیق می ،هندمی تکذید

  .م استاین مسلّ ،هندجوان در هر بُعدی ان ابعاد امکانی را تکذید می
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ایم یا باید بپذیریم خدا را و احکام عقليه پذیرلیه هایو ما دون بر محور ضرورت

حکم اصلی یا حکام  م غير عقلی،ی  حک ان این جهت اگر ی  حکم عقلی، ،خدا را

اگار بار  .پذیریمما نمی ،لرعی ان اسالم نقل هنند هه بر خال  این ضرورت عقل است

بناابراین لرمایشای هاه  .قابال پاذیرش نيسات، هرگاگ خال  این ضرورت عقال باشاد

ایاراد  ، گرداهخاوبی اسات مطلاد 1«مّا امینعاممعدوم الاعادة »لرمودند هه لالسفه ما 

خواسیند اسایفاده هنناد هاه « ممّا امینعامعدوم الاعادة »نی هه ان این جمله هسا .دارد

موضاوع را  ،درسات نيسات ، ایننه طور گفیند،بعضی این ،معاد جسمانی محال است

 ،موجودی باود« ممّا امینعامعدوم الاعادة »اما اصل مطلد درست است  ،اشیباه هردند

 ،بعد ان اعدام همان را ایجاد هنايم .نداعدام  هرد و بعد معدوم شد ،موجودش هردند

یعنی همان ظر  مکانی را، همان ظر  نمانی را، همان حالت را، همان خصوصيات 

دیگار برگشات  ،قبلای رلات آنِ دون نمان تصارّم اسات، همان نمان را.را، مخصوصًا 

لردا مقارن با این نماان یا  سااعت  ،نه بشود،این ی  ساعت قبل برگشت  .شودنمی

ایجااد م ال  البیاه؟ هایجاد هنند یعنای دا را نمان گذشیه اما ،حاال خواهد بودقبل و 

، بسم اهلل. مااده هام امرون هم ساعت دوانده ،درست است، مانند ساعت دوانده دیرون

اما خود همان ساعت دوانده دیرون برگشت هناد و  ،ير ماده استی  ماده است هه تغ

امارون باا دیارون  ، درا؟ بارای اینکاهاست نقيضيناجیماع  ،ساعت دوانده امرون بشود

هام  دیارونن امرون است؟ امرون دیرون نيست، دیرو ؟امرون دیرون است یا نه؟ لرق دارد

یعنای امارون  ،امرون سااعت دوانده ،پ  اگر ساعت دوانده دیرون برگردد امرون نيست.

شده  دون ساعت دوانده دیرون اعاده ؛دیرون است .هم دیرون است و هم دیرون نيست

اعاادة المعادوم ممّاا »پ  ایان  .دون ساعت دوانده دیرون گذشت ؛دیرون نيست .است

آیات شاریفه اعااده  طور نيست.اینهه اما در معاد جسمانی  ،این بُعد است در «امینعا

 تصور داریم در اعاده یوم القيامة: یعنی ما سه ،سه بُعد دارد

 شود. دام نمیرو  هه اع شود،اعاده نمیرو  اعاده رو ،  -1

، سابگی شاده، هار دياگی حاال خاک شده ،این هه هست ،مااعاده مواد اجسام  -2

 .شوداعاده نمیهه اینجا  .هست شده، مواد هه

شاد بعاد هماان رو  ایجااد می دو بود هه رو  ناابود شاده باود، اگر اعاده در این

اماا آن  ،قيضايننیاا ارتفااع  نقيضاينبه حسااب اجیمااع « ینعاا اماعادة المعدوم مم»
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د در جهانم نهاییاًا بع حساب شود.باید ، نابود هه نشد. این روحی هه ان بدن جدا شد

البیاه باه رو   ،پا  رو  هاه هسات .شاوددر بهشات ناابود نمیشود، وليکن نابود می

ورِ لِي نُفِخَ وَ» دهد.حالت غشوه دست می عِقَ الصاو ماواتِ لِاي مَانْ لَصاَ  لِاي مَانْ وَ الساَّ

لاوت رو   شاود،لاوت نمیرو   ،صاعقه 1«أُْخار  لياهِ نُفِاخَ ثُمَّ اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ ضِاْلأَرْ

ذرات جسامی هاه بناا  این در مورد رو ، اماا جسام. .بلکه بيهوشی رو  است ،نيست

 وَ» .آن ذرات جسامی موجاود اسات برگاردد،رو  به آن ذرات جسمی  ،است در معاد

 اْلمَاوْتِ مَلَا ُ یَیَوَلَّاكُمْ قُْل» :جواب 2«جَدیدٍ خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ لِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا

اروا  و اجسااد شاما در نظار شاماها گام  3«تُرْجَعُاونَ رَبِّكُامْ إِلا  ثُامَّ بِكُامْ وُكِّلَ الَّذي

ماوت هاه الدر نظار ملا   شود تا ده رسد خدا!گم نمی در نظر مل  الموت ،شودمی

هِ یَْأخُاذَ أَنْ» است ان طر  خداوند هه ایان اروا  و اجسااد را تاولی هناد لموهَّ  لِنَْفساِ

در تحت نظر و علم مل  الموت هست و این گيرد، هه ان جسم میاین رو  را  4«وَالِيًا

، آن جسام برنخای تحات نظار او هسات. نوائاد شاودخاار  می آن جسم هاه رو  ان

ی دیگران اسات یاا جسام لرعای دیگاران نيست یا جسم اصل جسمی هه میعلق به من

اجاگاء  .ایان هام معلاوم اسات ،مربوط به جسم اصلی من نيست هدام واست و یا هيچ

. اجگاء اصلی جسم من هه ایان شاءاهلل خواهد آمداناصلی جسم من هه درباب معاد 

لکاوت در نظار م ،شاوددر نظر ماا گام می اصلی اجگاء است، محور حيات یوم القيامه

برود. پ  داه  نمين د، آسمان برود،دریا برو ، هر جای عالم برود،شودنمی گم الموت

این هيکل با مارش  ،ن دارمهه من اآلاین هيکلی  ،هه بله هسی بياید بگوید اعاده شد؟

یوم القياماه  .بين رلت ناین صورت ا ، این هيکل وو با جدا شدن اجگاء و خاک شدن

قابال اعااده  ن حار  عاوامی اسات، عاين؟ ایخداوند عين همين صورت را اعاده هند

 لرماید خلق االم ال. است، خلق االم ال است. قرآن هم مدام می ل مِنيست. 

 نُبَدِّلَ»این  ،تبدیل ام ال است 5«تَعْلَمُونَ ال ما لي نُْنشِئَكُمْ وَ أَمْ الَكُمْ نُبَدِّلَ أَنْ عَل »

ایاان  ؟هُاام ديساات« باادلکم ام ااالکمن»یعناای  ؟ل دو مفعااول نااداردنباادّ مگاار« أَمْ ااالَكُمْ

بعاد صاورت  اجگاء هاه اول صاورت انساانی داشات، این هاست، این اجگاء است.بدن

                                                           

 .68 هیآ زمر،. 1
 .10 هیآ سجده،. 2
 .11 هی، آ. همان3
 .159 ، ص5 جی، الكاف. 4
 .61 هیآ واقعه،. 5
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بلکه  ،شودنمی «أعيانکم نبدلکم أن علی»نفرمود  ،«لَدِّبَنُ»بعد  تراب شد، انسانی رلت،

 ،بعاد خاراب هردناد ،م ل اینکه این خاک را خشات هردناد «علی أن نبدلکم ام الکم»

خشات عاين  صاورت دومِ ایان آیاا .د همان خاک را بدون هم و نیاد خشت هردنادبع

عاين  نه م ل است. سوم هه غلط است.نه عين است، لی است؟ یا لی است یا م ل اوّاوّ

 ، بلکه م ل اول است. عين اول هه صورت ان بين رلت ،هه غلط استهم اول 

ت هاه هسات، جسام عقااب ديسات؟ رو  اسامحور تکليف در ثاواب و  در اینجا،

انساان  یپا ،اگر این دست انسان پا شوددهره ديست؟ ؟ دطورست هه هست، دهره ا

آیا این پاایی هاه قابالً دسات باوده و  ،هنيملرض می مغگ انسان دشم شود، مغگ شود،

ی دست بودن را خواهد گرلت یاا جاگای پاا باودن را؟ طبعاًا دسات جگا ،حاال پا است

دهره ی  شکلی است هه باه  .دهره هه محور نيست ،سته محور امادّ بودن را. دون

دهاره پاا  دست معاذب نيسات، ، دهرۀمعذب نيست شکلاین  .شوداین ماده وارد می

ام اال تبادیل ، منیها هماان دهاره انساانی ،اصل دست و پا معذب است معذب است،

ی م در اینجاا اجاگاهُا« مْ االَكُمْأَ مکُعَل  أَنْ نُبَادِِّلَ»یعنی « عَل  أَنْ نُبَدِِّلَ أَمْ الَكُمْ» است.

بلکه جسم است هاه  ،شودتبدیل نمی هه رو  .شودبه رو  تبدیل نمی جسمی است و

اش حالات بعادی ،  صورت انساانی باودالیاین جسم حالت او دون ،شودتبدیل می

ن به عي ، نهگرددبه مانند دهره قبل برمی« أَمْ الَكُمْ مکُنُبَدِِّلَ» :خاک است و حالت سوم

  اگار ماا دارد هه در بح  معاد خواهد آمد. پا مسائلیهم آن  گردد.میدهره قبل بر

  این اشکاالت را ندارد. ،معاد قرآن را مطالعه هنيم

، این را عرض هنم هه خوب آخر است دون رون «و ق  علی ذل  لعلل و تفعلل»

و سانت لکار ن ما هه در حونه آمدیم و بر محور قرآجواب بدهيد. اتهامات را بیوانيد 

ان  ،هنيمبر خال  آنچه ان هیاب و سانت اسایفاده ماینباید هنيم، هنيم و دقت میمی

حیای  ده گفیاه،شهرت  ده گفیه،ما نباید منیظر بشویم هه اجماع  .هنيم تبعيتهسی 

الاوات گاود  تاا داه رساد آرای داه گفیناد،ناس عوام العلما ده لرمودند تا ده رسد 

بناابراین بعضای ان مطالاد هاه ان  .مطلاد هاه ایان نيسات خانه م الً ديست!ننبورک

بعضی ان مطالد هه ان مسلمات تسنن  ،مسلم است درو  بودن ، مسلمات تشيع است

 ،بعضی ان مطالد هه ان مسلمات شايعه و سانی اسات .مسلم استدرو  بودن  است 

راسات  ،هنناد غلاط اساتمسلم است. بعضای ان مطاالبی هاه خياال میدرو  بودن  

گویاد، اصاالً او ان هجاا . ما هه منیظر نماندیم هه ده هسی ده میمسلم استدن  بو
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، ماا ان هیااب حاق اسایفاده هیاب حق موجود است ،منیهی به حق است اگرداند؟ می

 هنيم. می

شود هاه آدم روی عاوامی و داده می (ع)ها است هه به معصومين بعضی ان نسبت

 شااعور مقاادس،بی شااعوری،مقاادس بی شااعوری، آن هاام مقدساای،ت و روی بیماقااح

، اما داندمی 1«مُیَنَسِّ ٌ جَاهِلٌ وَ مُیَهَیِّ ٌ عَالِمٌ اْثنَانِ ظَهْرِي قَطَعَ»شعور هه بی مقدس اما

باه  !خواهاد بشاودتر ان علی میاما مقدس ،داندنمی «مُیَنَسِّ ٌ جَاهِلٌ وَ» میهی  است.

علای  ،قلين اساتع ال ِمعلی هه مجاست.  رلیهباال دون قرآن  ،هشدعلی شمشمير می

 هناد.و تفساير میلهمد بهیر ان تو میقرآن را علی هه  ،قل اصغر استو ثِ اهبرقل هه ثِ

 است. « مُیَنَسِّ ٌ جَاهِلٌ»این 

ها، دينیعرقما  ها،ما مری  ها،، ما معممها نيسیندلقط الت «مُیَنَسِّ ٌ جَاهِلٌ»این 

ان هام نقال هردناد و قباول یدًا بياد است هه تمام شيعه مطالبی  احيانًا ها،ما شاپویی

 توجاه نکاردن، و ها روی ناادانی و بررسای نکاردن و دقات نکاردندون شيعه .هردند

اگر شيعه و سنی  .شيعه نيسیيد ،پ  اگر شما قبول نکنيد د،بانیابی نکردن، قبول هردن

 . ایانمسالمان نيسایيد ،سایيدشيعه و سانی ني هه شما ،قبول دارند و شما قبول ندارید

ها هام مياداندر داله ها غلط اسات،، در خياباناین در بانارها غلط است ،غلط است

ای حاونه ، تا ده رسد دربر خال  عقل است ،هسی این حر  را بگنداگر  غلط است!

  .های عالم استهه محور هل حونه

هنناد و هام ثقال میدهند هه هم ثقل اهبر را خاراب هایی به معصومين مینسبت

ها شااهعلی. بوق. یا محال ذاتی است یا محال در مصلحتدون محال است ،اصغر را

من یادم هست در ظار  طور باال و باال، تا حدی هه راجع به بعضی باال رلیند، همين

مساجد  رلات منبار، میی  همالی نامی بود هه عاار  باود ،سال پي  48، 47حدود 

 قباول نداشایم.هاا را ایان حر  گویاد،رلیم تاا ببيانم داه مییمن به آنجاا ما بگانها،

 خداوند ان همان اول توليق داد هه بنای هارمان قرآنی باشد
 ،نشد ، دیگرباال رلتو رلت باال گفت محمد  ،معرا  صحبت هرد راجع بهی  رون 

علی باالست، محمد پایين پای  ، دید عجد!خواست ان خدا بگيردمی ایسیاد.جا همان

شااه علیایان بوق .ددهاگيرد به دسات محماد میعلی ان خدا می، علی باالست. است

 نمااين ند.ولاای محمااد را  ،ردباابباااال داارا؟ علاای را  ،نناادایاان حاار  احمقانااه را می

                                                           

 .77، ص 4 جی، اللئال یعوال. 1
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ين ماؤمنآیا عالقاه نیااد باه اميرالخواهد علی را باال ببرد، ولی محمد را نمين ند. می

ان  باالتر این 1«مُحَمَّدٍ عَبِيدِ مِنْ عَبْدٌ أَنَا»علی هه  ؟نسبت به پيغمبر هم بشود یعنی عالقه

هم نمانًا جلوتر رلت و هم مکانًا  ؟معرا  رلتبه یا علی جلوتر ان محمد  محمد بشود

معارا   باهنص آیات معرا  در قرآن شخصی است، هيچ ه  . و حال آنکه جلوتر بود

اگر محمد )ص( معارا   عرا  رلت، دیگری به معرا  نرلت.او منرلت مگر محمد، لقط 

، ولای در رتباه دوم علای اسات ،علای ؟یعنی علی دیگر علی نيست، رلت و علی نرلت

  .است است، او رتبه دوم است و او رتبه اول

روایاات ان  ساات ان خاادا،يااد در ایاان روایاااتی هااه حاادی  قدساای ایااا لاارض هن

 ،امااام رضااا، قاابالً گفاایمامااام صااادق، مااام حسااين، ا ان امااام حساان،ان  ين،مااؤمناميرال

مان در تفساير  ،داباة االرض علای اساتگویناد میخواهم سرجمع عرض هانم هاه می

یکای ناصابی و  ،دو حياوان« الیقطاا ية و دابة الناصبيةدابة الشيع أناظن »نوشیم هه 

ناصابی باه شايعه  .احمق با هام برخاورد هردناد ناصبی شيطان و شيعی یکی شيعی،

هاه  بگنادحياوان حار  نند، اگار حر  می «تُكَلِّمُهُمْ»هه « اْلأَرْضِ مِنَ دَابَّةً»گفت: این 

 طور است.همين ،بله :گفتعلی باشد،  پ  این باید آقایت ،معجگه است

 

 ]سؤال[ -

آقای  ، بسم اهلل. اما اگر بگویندایاگر لفظ دابه را بگویند هر جنبدهجواب دارد.  -

ولای حياوان  درست است؟ دابه حيوان است دیگار، ، اینوانی بودبود؟ حي هخمينی د

 و آنجاا هنيمدر تعبياری هاه ماا مای ، بسام اهلل.نسبت به همه موجودات شاامل اسات

 !ای باودداباه ؟حضرت رسول اهلل )ص( هاه باودبگویيم  اما اگر بسم اهلل، ،شامل است

خدا  بلد نيست بگوید هه... ، بدتر ان ارتداد است. خداارتداد است اصالً کهه شد؟ ایند

 یاا»گوید آمناوا، ر میاخوحیی به شراب ،«آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» :گویدين میمؤمنهه به 

وقات باه  گویاد آمناوا، آنباه او می 2«سُكار  أَْنیُمْ وَ الصَّالةَ تَْقرَبُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا

قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَْخرَجْنَا لَهُامْ دَابَِّاةً مِانَ اْلاأَرْضِ تُكَلِِّمُهُامْ أَنَِّ وَإِذَا وَقَعَ اْل»ةٌ گوید دابعلی می

در  ،در ناور ال قلايندر المياگان،  روایات، در تفاساير، 3«النَِّاسَ كَانُوا بِآَیَاتِنَا لَاا یُوقِنُاونَ

نی همیار دارد. مان یا  روایات ان در المن اور نقال در تفاساير سا البیاه تفاسير سنی،

                                                           

 .90 ، ص1 جی، الكاف. 1
 .43 هیآ نساء،. 2
 .82 هینمل، آ. 3
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یکای ان اشخاصای  ،رلینادين داشیند راه میمؤمندارد هه اميرالر المن ور در د هنم.می

 ،«السالم عليا  یاا داباة ا رض» :ولی گفت ،نداشت هم هه با حضرت ميانه دندانی

أناا »لرماود:  . حضرتدوسیی خاله خرسه ،ها درست هردنددرا؟ به خاطر اینکه شيعه

هاه مان  .پنجاه دارد ،دم دارد ،مو دارد «ذند لست بدابة ا رض، لدابة ا رض نغد و

 طاور روایاتهمينهای احماق ایان شايعههه مسخره هرد ين نمؤاميرالم .ندارماینها را 

باه آن  بایاد ،اگار شايعه شاعور داشایه باشاد .ين داباه اساتمؤمنجعل هردند هه اميرال

اگار  ت،ت اگر م ل انسان حر  بگناد معجاگه اساناصبی بگوید، حيوان در بُعد حيواني

بچه دو ساله هام  ،انسان، علی هه دابه نيست. اما علی هه حيوان نيست ،حيوان باشد

پ  درا  ؟معجگه استاش، اگر حر  بگند، آن آغان سخنگوییانسان در  !نندحر  می

 ؟دقاطی هردی

 

 ]سؤال[ -

 حيوان است، ولی انسان هه نيست. -

 خاناهننبورک گاود یهااشام  را التالهه ایان رد  شم  است،المطلد دیگر رد 

اینهاا خار  ،نهاا نيسایند. لقط آم ندنده را به مسجد امام رضاهردند و تشکيالت علم 

اینهاا را وادار هردناد و  الراد خرتر ان خر معمم و مری  عدهی   .لهمندنمی و هسیند

ان بيست  هه دویست نفر طلبه را و اال مگر امکان دارد به درس ام له هسی حمله هند

؟ رد ههاه دا هاسات،نه این پشیوانه خریت لم جمع شدند اینطور مسخره هند؟ی عاجا

این رد بيایيد تحليل هنيم.  دنين و دنان،هه الشم  را عالمه مجلسی در بحار دارد 

علی هره نمين را  ،خواهيد مقام علی باال باشدشما مییا دابة االرض یا غيره،  الشم 

ولی ديگی  الکرة االرض، رد العالم.رد مطلبی نيست، ، هندمی نابودهم خدا اراده هند 

، اگر هام محاال نباود. این هم محال است و هم خال  عدالت است هه محال نباشد،

هام  ، هم خال  عصامت اسات،اما محال است اگر محال نباشد، خال  عدالت است.

هم باه پيغمبار  ،دهم به خدا نسبت غلط دادی ست، هم مسیحيل است،خال  عدالت ا

 ،ایان رد الشام  دو احیماال دارد هم به علی نسبت غلاط دادیاد. ،دسبت غلط دادین

نماان ظهار را  ،منين نشسیه بودنادؤند اميرالمنههه نقل می یمحور مطلد اینکه روایی

پيغمبر بگرگاوار سرشاان  ،پيغمبر بگرگوار هم نمان ظهر را خوانده بودند خوانده بودند،

یاا هار حاال لضايلت  ،وقت نمان عصر شد ،ابشان بردخو بود و ينمؤمنروی نانو اميرال

نکارد  و نکارد ،علی )ع( پيغمبر )ص( را بيدار نکرد برای اینکه احیرام هرده باشدده، 
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 را نمان عصار هر دو ،پيغمبر بيدار شد ،خورشيد هه غروب هرد .تا خورشيد غروب هرد

باه خااطر  ه اسات!ارمحمد بيکا ،خورشيد را برگرداند به خاطر علی هم خدا ،نخوانده

 .علی برگرداند

احیارام  ،پيغمبار باه عمدًا بارای خااطر احیارام ،گویيم اوالً این هار عمدی استمی

مگار پيغمبار  ؟ر تارک احیارام خداساتدمگر احیرام پيغمبر  رها هرد. وانگهی،خدا را 

باا  نماان را عمادًا یرام پيغمبر در ترک احیرام خداست؟اح ؟تواند راضی باشدمیاصالً 

شاد نمی. در بعضی روایات دارد ی  نمينی باود هاه در آن نماين دشم بان ترک هرد

ان  .نارخيلی نمين بدی بود، نمين نمکاگار، نماين شاورهنمان خواند، دون این نمين، 

ال تادرک الصاالة » ،شاود نماان خوانادنار نمینما  در نظر لقه شايعه و سانی نماين

 ،شاوددر دریا الیاده باشد و دارد غرق می ،اشداگر انسان لاقد الطهورین هم ب ،«بحالٍ

مگر حائض باشاد، آن هسای هاه  ...وجهنمان به هيچ ،اهلل اهبر نمان بخواند ی  باید با

حاائض باشاد،  شاود هاه علای! نمیخاودش حاائض اساتنقل هرده اسات، حدی  را 

بار خاال  عصامت هاه  ،این اوالً در بُعد شارعی درسات نيساتباشد.  ءشود نفسانمی

است. معصوم  مرحله سوم بودن است، مؤمنبر خال   برخال  عدالت هه هيچ، يچ،ه

عادل نيسیيم. هسی هه عادل  اگر هسی عادل باشد، ما نوعًا ،عادل هه معلوم ،هه معلوم

عادل نيسات پشات سارش  هسی هه ،لاسق مطلق هه نيست ،خواندنمان مینيست، اما 

نماان را تارک هناد، ایان لقاط ماادون  عمادًا ،دخواننمان می اما ،شود خواندنمان نمی

های شاما علای را ان لاساق .تر اساتهای معمولی هام لاساقنه. ان لاسق ؟عادل است

، باه تر هردید در اینکه ایشان نمان عصر را تارک هارد باا دشام باانمعمولی هم لاسق

 احیرام رسول اهلل )ص(.

غروب هرد و رد شد، یکی  یکی اینکه این خورشيد دو احیمال وجود دارد:اینجا  

خورشيد غاروب نکارده  ههیکی رد شم  است  رد شم  است ان غروب ، رد اصلی،

، های غروب بودابر جلوی  را گرلیه بود، دون ابر جلوی  را گرلیه بود و نگدی  ،بود

هم  ها ساعت، آن وقتوقت لضيلت هم بودمقداری هم به غروب داشیيم، لرض هنيد 

وری طاابار جلاوی  را  ،طر  مغرب بودخورشيد  .هنيد حسابا را همه اینه ،هه نبود

هايچ حماالی دناين  غروب هرده است.خورشيد گرلیه بود در مدینه هه علی لکر هرد 

 ،دو دشم دارد، اگار ابار جلاوی خورشايد را بگيار هور نيستهه  هسی ؟هندلکری می

آیاد، ا میهجاسات. اینکاه ناور ان هجاناور پيداسات ولای  ،خود خورشيد پيادا نيسات

گذاریم هه واقعًا خورشايد غاروب این را هم الی سبيل می لرض هنيد، پيداست. حاال
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یعناای  ،رد هااردشاام  را خداونااد ، بلکااه اباار جلااوی خورشاايد را گرلاات، نکاارده بااود

 ،د برگشات نکارديخورشا .خورشيد پيدا شد ،رلتهنار ابر برگرداند،  خورشيد را ان ابر

ابر جلوی  را  ،منیها در راه برخورد هرد به ابر ،رلتخورشيد راه خودش را داشت می

این خيال برطار  شاد هاه رد الشام  شاد عان  ،شد هه غروب شدهمیخيال  ،گرلت

عان الساحاب و رد  شاد شام الرد  يم.دهولی احیماال مای ،اینها را ندارد .السحاب

یاد بی هه عرض هاردیم و بابا الی سبيل گذاشین تمام مطال السحاب عن الشم  شد،

یعنی ابار ان جلاوی خورشايد  ای رخ داده؟معجگهاینجا شد؟  هدر اینجا دعرض هنيم، 

در  ،شاود. در اروپاامیمرتاد پا  در اروپاا ایان معجاگه  ؟این معجگه است ،برودهنار 

سات ا ها ابر جلوی خورشايدبعضی وقت در هر لضایی، ،اینهاخدر هر رقاص ،آمریکا

 ،هنممطلاد را مان تکارار نمای آنای اسات؟ جاگهاین داه مع ها نيست،وقتو بعضی 

هنون  ،ولو هان خورشيد غروب نکرده است هه دون این مطلد در همه مراحل هست

لرض هنيد علی )ع( خيال هرد  ،شدباقی مانده است، اما ابر جلوی  را گرلت و خيال 

ن خير اناداخت تاا باه ایاأنماان را تا. درا علی ه در اینجا خورشيد غروب هرده استه

بلکاه  ،خاال  عصامت نيساتلقاط ایان د؟ غروب هرده باشاخورشيد خيال بياید هه 

 خال  عدالت است. این در احیمال اول.

 

 ]سؤال[ -

 بله، واضح است، ان ضروریات است.  -

و تشايع تر اسات شان نیاادمق تشيعبه آن اصرار دارند، آنهایی هه حهه  دوم: دوم

ين ماؤمنایان ان معجاگات بيناه اميرال ،نخيار هاه شان بيشیر است اصرار دارناداحمقانه

رلات  خورشايد اینجاا مغارب اسات و اینجاا مشارق اسات، ...خورشايد است هه اصالً

. بعد خدا برای خاطر علی خورشيد را برگرداند ،غروب هم هرد ،پایين هم رلت ،مغرب

؟ وابخاطر گناه یا به خاطر ث دهد بهآیا خدا معجگه انجام می اول،دند سؤال داریم: 

جعال را هاا هاه ایان احمق آنعلی  ،نهما  علیِیا گناه هرد؟ علیِ آنها،  علی ثواب هرد

آیاا ایان علای هاه نماان را عمادًا  ،و تواتر و تگاحم درست هردند، درست هردند هردند

قبال ان غاروب آن را  يدار نکرد هه نمان عصار را نخواناد، هاهترک هرد هه پيغمبر را ب

او را  یا ثواب هرد؟ بدترین گناه است، خدا برای بدترین گناه هام گناه هرد ،انجام نداد

و او را هناد ی  مرتبه هسی گنااه میهم خدا بدهکار شد. دون  ،هم بخشيد ،نان هرد

 ،لی ی  نکاا  واجاد هردیاداجنابعگویند: ، میننا هرده ،هند. ]...[ گناه میبخشندمی
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؟ و دهيادمینسابت داه  به شرع اسالمشما  !گذارندمی نناثواب نکا  واجد را جای 

غلاط  حسااب هنايم،در تمام ابعااد  هه ما هنيدمال میشيعه را دطور دارید شما لجن

  .است

دون دو اسایحاله  هنيم،عرض می ، بعدآیا خداوند این خورشيد را بر لرض محال

بارای داه  ،لرض محال خداوند خورشايد را برگرداناد بر هنيم،است هه بعد عرض می

برای اینکه علی نماان را  ها نيست،بح  این حر  ؟ برای اثبات نبوت پيغمبر بود؟ودب

 کآیند باربل ان غروب بخواند. نمیاین نمان را در ق ترک هرد در قبل ان غروب، عمدًا

گنااه  بادتر  ،هر قدر مقاام آدم بااالتر باشاد ،بگویند به هسی هه گناه هرده است اهلل

 قادر علا  القياماة یاوم الحسااب لاي العباد اهلل یداق نماإ»طور نيست؟ مگر این ،است

، گنااه  بيشایر اسات یاا الت اگر معاذ اهلل یا  مرجاع تقلياد عارق بخاورد 1«عقولهم

هام  ترک هارد هاه اگر معاذ اهلل علی نمان را عمدًاه؟ هامالً مشخص است. خانننبورک

بيادارت  شامایارام باه اح ،یا محماد هم اهانت به رسول اهلل است. داست،اهانت به خ

ایان بادترین  !هنمباه احیارام رساولت مان معصايت مای ،اهانت به خداسات !هنمنمی

ماا  ،ماا هاه معصاوم اسات علایِ شما، خداوند برای بدترین گناهان علیِ .گناهان است

شما  گناهان علیِ سرآمدِ خداوند بر لرض محال برای گناه بگرشِ .خاک پای او هسیيم

در این نميناه محماد  .نه برای محمد ،هم برای علیشت. آن ، خورشيد برگمعجگه هرد

دارا بارای علای  ؟نگشاتگناه بر، دطور برای محمد بیبود کارگناه، علی گناه بودبی

 پ ؟ درا برای هر دو برنگشت؟ درا هر دو را یکی نکرد؟برگشت کارگناه

 لُااوعِطُ قَبْاالَ» مگاار در قاارآن نادارد:«. مماان امینعاااعاادة المعاادوم » :عارض هااردیم

، «اْلغُارُوبِ قَبْالَ»دو آیه داریام:  3«اْلغُرُوبِ قَبْلَ وَ»یکی دارد:  ؟2«غُرُوبِها قَبْلَ وَ الشَّمْ ِ

ساعت سه  24حاال اگر در  ،غروب شم  باید نمان عصر را خواندالقبل  «.غُرُوبِها قَبْلَ»

یا   ساه مرتباه.؟ دناد مرتباه النم اسات نماان عصار ،مرتبه شم  طلوع و غروب هرد

 باه او هام ،خيلی هم بگرگوار اسات م،هردیبح  می ی قمای را با یکی ان لقهامسئله

ال شد هه ؤسولی دون حدی ی و سنیی است... در این مجلسی هه بودیم عالقه دارم، 

بعد ساوار هواپيماا شاد و رلات  ، در القی هه هست،اگر هسی نمان صبح  را خوانده

آیا باید مجدد نمان صبح بخواند  ،لوع لجر شدبعد ط ،طلوع لجر شد جایی هه قبل ان
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 اْلفَجْرِ قُرْآنَ إِنَّ اْلفَجْرِ قُرْآنَ وَ». به دليل آیه شریفه و آیات میعددی ،بلهیا نه؟ من گفیم 

 قُارْآنَ»پ  باين  «.الشَّمْ ِ طُلُوعِ قَبْلَ»آخرش هم  این برای اوّل  است، 1«مَْشهُودًا كانَ

سااعت یا   24نگفیاه در ه، خادا نماانی را مقارر هارد «الشَّمْ ِ وعِطُلُ قَبْلَ»و « اْلفَجْرِ

هار  ،لی یاوم القياماه اساتإاسالم هش   .سه مرتبه دو مرتبه، این را هه نگفت. مرتبه،

: بلاه. ایشاان گفاتدوبااره بخواناد. نمان صبح را  باید این . پ علم باال برود هم قدر

 ،گوینادطاور نمیلقهاا این ،بلاه :گفت .گناه بگرش ما این است هه قرآنی هسیيم دیگر

 ،ایان گذشات .گوینادطاور نمیلقهاا ایناینکه نه  ،گویندطور نمیاین: بله، سفها گفیم

 ،گفات آقاا ناد دقيقاه تلفان شاد.دبعاد ان باللاصله  در صفائيه بودم من، ،رلیم منگل

نکه باه به خاطر ای :گفیم دطور؟ گفت. اشیباه شد ،خيلی ببخشيد ،خواهممعذرت می

مان نده دیوانه! بدبخت لل  :گفیم .حدی  گفت دوباره بخوان ،حدی ی برخورد هردم

  ؟تو به حدی  تمس  هردی ،قبول نکردی ،آیه خواندم

نماان اعااده  ؟خاودش اعااده شاد «غُرُوبِها قَبْلَ»آیا این  ،شم در این جریان رد ال

آیاا  .محال است ،محالر این است هه تعلق قدرت به دما  ، بح این محال است ؟شد

ن ایان خورشايد اآل المعدوم است دیگر.اعادة به محال،امکان دارد قدرت تعلق بگيرد 

 این آنات .های قبل ان بين رلتخود نمان های قبل سپری شد،یعنی نمان ،غروب هرد

آناات قبال و  ،تنااقض اسات هاه این آنات قبل مانده :سه حالت دارد دون، هه نماند

یاا آناات قبال  .تنااقض م لا  ،تناقض اسات جمع بشود، هم آنات لعل با آنات بعد و

ده خورشايد برگاردد  ،آیددیگری می و دیگر دیگر و بعد آن ،رلیه، اگر آنات قبل رلیه

در اینجاا  ،آناات داریامماا قادر این .آیاد دیگاربان آنات دنبال هام می و ده برنگردد،

 ،یعنی آنات قبلی ان بين رلات ،دوبله شد این آناتِ، بعد برگشت. خورشيد غروب هرد

 دهياد،میالشام   . شما هاه نسابت ردشودآنات قبلی هه اعاده نمی ،آنات بعدی آمد

خاود نماان قبلای را اعااده  ،ملیگم این محال هم هسیيد هه خداوند این نمان قبلی را

طاوری ینبلکاه ا اده نيست،خود نمان قبلی هه قابل اع تا علی نمانش را بخواند، هرد

گویيم هه خداوناد هااری هارد هاه ما می ،گویيم محال استما نمی تکليف دوبله شد.

ایان ساياره  ]نظم[ هرد هه ]این هار را[ وری، طخورشيد برگردد این خورشيد برگردد،

اماا اینجاا شاما  ،لرض هنيد ایان هاار را هاردقيامت نشود.  ،نابود نشود ،م نخورده به

ایان  )ع(، ينمؤمنبه عنوان اعجان ثابت هنيد برای اميرال خواهيد ی  مطلد شرعیمی

                                                           

 .78. اسراء، آیه 1
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شود، هم در بُعاد عصامت و ی اثبات میبلکه مطلد شرّ ،شودمطلد شرعی ثابت نمی

ایان  ،باشد و هم در بُعاد اسایحاله هم تر ان عدالتهه پایين ، بعد در بُعد ایمانعدالت

طلاوع » ،شام  برگشاتِحاال هه برگشت این  .بلکه شم  برگشت ،نمان هه برنگشت

خواهد، علی بایاد نماان میهست یا نه؟ قبل ان طلوع شم  نمان « الشم  من مغربها

  ؟خواندصبح بخواند! 

وقیای  ،گارددمیباان بر نرسيد،به وسط سماء هه  دون ،ندارد یظهر دیگر وقی دوم:

 ،نخوانادهظهارش را  عصری هاه نمان .نمان عصر بخواندباید  «غُرُوبِها قَبْلَ»گردد برمی

  النم است:نمان  اینجا سهپ   را هم بخواند.بخواند و عصر مجدد باید ظهر را 

 ، هه این غروب شام  گذشاتبعدًا ،قضا شدو نمان عصری را هه نخوانده بود  -1

 هند. باید قضا

 عصری هم در عصر دوم باید بخواند.نمان  -2

  .بخواند سه نمان بایدقبل ان هر نمان عصری، نمان ظهری هست،  -3

دیگاران را  ارِونوشخاینها گوید؟ درا دارید می ، شما دهباال رلتخيلی این قضيه 

یاا  رضة االمن نظرم هست هاه بعضای ان بگرگاان علماا هاه قائال باه حرها ؟هنندمی

در مکه مکرمه هه  ،ستایادم را اش من خودم نمونه .اعدام شدند ،شدند هرویت ارض

او  ،در جریاناتی به ما اجانه داد درس بدهيم ،بن حميد. این شيخ عبداهلل مشر  بودم

ماا رلیايم منبرهای گذاشایيم و شاروع  یا نه شيعه نه سانی. ،سنی هسیيم ما خيال هرد

مطلد به اینجا رسيد هه این گفین سوره توحيد، شد دوم و سوم بود،  درسبه هردیم 

ایان نماين  ،لاد اساتين مطرو هماهنمين ما به دليل آیاتی ان قرآن هه علم هم دنبالا

 ،مدناد ایسایادندوقیی این را گفیم دناد شايخ آ .وی است یا هرویضهروی است یا بي

شاروع هارد باا  ورلات  یکی ان آنهاا بااال .نگذاشیند بح  ما تمام بشود ،هنندنگاه می

« االساالم انهادم، لقد ةالکعب تهدمتلقد  !یها المسلمونأ» هشيد: ادیلر ،آخرین قدرت

کاه شايخ بان باانی حااال دارا؟ بارای این ،گوید نمين هروی اساتا میشد؟ این آق هد

در عاالم نظيار هاای بیان آن احمق ،خيلی احمق اسات البیاه هم هست. هنونهست، 

اماا شايخ بان باان  ، او خاوب باود.شاعور داشات البیه شايخ عباداهلل بان حمياد است.

 ساکون االرض،اب لای باتشریف دارند. او ی  هیابی نوشیه شعور خيلی بیماشاءاهلل 

« ن االساالمهو مرتد عاحرهة االرض و بل ئو من قا» است.اثبات هرده را  ارضسکون 

بعاد خادا خواسات هاه  ماا را بکشاند،اصالً درست هردند هه برای ما ی آنجا ی  جوّ

جاو  ،جاو جهالات باشاد ،وقیای هاه جاو .باه جاان ماا رسايد شيخ عبداهلل بان حمياد
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لرض هنياد  ادانی باشد، بگذارید به اینجا برسد.، جو نشعوری حساب نکردن باشدبی

تقياه هنايم و م ال  ؟تقياه هنايمماا بياایيم اماا  ،بکشاند هام ماا را ،به اینجا هم نرساد

 وقت مرجع هیابی ندارند...بشویم هه هيچ هاییاال 


