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مدرسۀ اصلی توحید کجاست؟
کسی بلده؟





کــه معنای معرفــت خدا به  داشــتیم در بــاره ایــن صحبــت می کردیم 
وسیلۀ اهل بیت؟مهع؟ چیه؟

گه بخوایم خدا رو بشناســیم،  کــه ما ا گفتیــم یکــی از معانیش اینه 
باید بریم تو مکتب اهل بیت؟مهع؟ زانو بزنیم و ببینیم اونا چطوری خدا 
رو معرفــی می کنــن، مــا هم همــون طوری بشناســیم و همــون طوری 
که اهل بیــت؟مهع؟ معّرفی  گفتیــم فاصلۀ بیــن خدایی  کنیــم و  معّرفــی 
می کنن، با خدایی که مستقل از اهل بیت؟مهع؟ معّرفی می شه، فاصلۀ 

که به اسم خدا معرفی می شه. خدای فطری با َشَبحیه 
که مــا دو تــا راه داریم: یکی شــناخت خدا  بحــث ســر این نیســت 
بــه صورت مســتقل و یکــی هم از راه اهــل بیت؟مهع؟. ما یه راه بیشــتر 
نداریم. هیچ خدایی جز اونی که قرآن و اهل بیت؟مهع؟ معرفی می کنن 
گه به صورت مســتقل بهش نگاه بشه، فایده  وجود نداره. قرآن هم ا
کــه بخوایم بهش  نــداره. چون اصاًل قرآن مســتقل توی عالم نیســت 
که پیامبرمون فرمودن قرآن و عترت از هم جدا  کنیم. وقتی  تمّسک 
که  کنار حوض بر من وارد بشــن،1  معناش این نیســت  نمی شــن تا در 

ُهما َلن یفَتِرقا َحّتٰی 
َ
هَل َبیتی َفِإّن

َ
ِکتاَب اهَّلِل َو ِعتَرتی أ َقَلیِن 

َ
1. » ِإّنی  تاِرٌک  فیُکُم  الّث

یِردا َعَلّیَ الَحوَض« )کمال الدین و تمام النعمة،  ج 2، ص 234(.
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کســی بهشــون توصیه  گرفتن از هم جدا نشــن یا  ایــن دو تــا تصمیــم 
کــه از هــم جدا نشــید. نــه،  ایــن روایــت داره خبر از یــه واقعیت  کــرده 

که این دوتا از هم جدا شدنی نیستند. می ده. معنیش اینه 
مگه توحید یه علم و یه معرفت نیست؟ مگه باالتر از توحید علم 
و معرفتی هســت؟ مگه این علم یه علم و معرفت الهی نیســت؟ مگه 
اهل بیت؟مهع؟ معدن علم خدا نیســتند؟ مگه ما توی روایات نداریم 
که علم حقیقی جایی جز در خونۀ اهل بیت؟مهع؟ پیدا نمی شه؟ امام 
ُکَهیٍل« و »َحکِم  باقر؟ع؟ به دو نفر از یارانشون به نام های »َسَلَمَة بِن 

بِن ُعَتیَبَة« فرمود:

علم  نمی توانید  ید؛  برو عالم  غرب  به  و  ید  برو عالم  شرق  به 
بیت  اهل  ما  ناحیۀ  از  که  آن   مگر  کنید؛  پیدا  را  صحیحی 

صادر شده باشد.1

گــه در بــارۀ هیــچ علمــی صــدق نکنــه، در بــارۀ علم  ایــن روایــت ا
که صدق می کنــه. پس چرا این قدر تــوی معرفت توحیدی،  توحیــد 
بــرای رفتــن به طــرف اهل بیت؟مهع؟ این پــا و اون پــا می کنیم؟چرا ما 
ایــن حرفــا رو باور نمی کنیم؟ محمد بن مســلم می گه از امام باقر؟ع؟ 

که می فرمود: شنیدم 

کسی علم و حق و سخن محکمی نیست؛ مگر  پیش هیچ 
گرفته  بیت  اهل  ما  از  ابیطالب؟ع؟و  بن  علی  از  که  چیزی 

شده باشد.2

هَل الَبیِت« 
َ
ُج ِمن ِعنِدنــا أ  َشــیئًا َیخُر

َّ
بــا َلــن َتِجــَدا ِعلمًا َصِحیحًا ِإال قا َو َغّرِ 1. »َشــّرِ

)الکافی، ج 1، ص 10(.
بی طاِلٍب 

َ
ِخَذ َعن َعلّیِ بِن أ

ُ
 َشی ٌء أ

َّ
َحٍد ِعلٌم  َو ال َحّقٌ َو ال ُفتیا ِإال

َ
ُه  َلیَس  ِعنَد أ

َ
ما ِإّن

َ
2. » أ
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امام صادق؟ع؟ فرمود:

فراهم  اسبابش  راه  از   جز  را  امور  که  این  از  دارد  ابا  خداوند 
کند. پس براى هر چیزى، سببی، و براى هر سبب، بیانی و 
براى هر بیان، دانشی و براى هر دانش، درى قرار داده است.  
را  کسی آن  را فهمیده و هر  را بشناسد، علم  کسی آن در  هر 
خدا؟لص؟  رسول  در،  آن  می ماند.  نادان  و  جاهل  نشناسد، 

و ما هستیم.1

این آیه در سورۀ قصص اومده:

2
 اهلل.

َ
 ِمن

ً
دى

ُ
یِر ه

َ
 ِبغ

ُ
واه

َ
 ه

َ
َبع

َّ
 ات

ِ
ن

َّ
 ِمم

ُ
ّل

َ
ض

َ

ن أ
َ

َو م

و آیا گمراه تر از آن کس که پیروى هواى نفس خویش کرده 
و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته، کسی پیدا می شود؟!

ابــو حمــزۀ ثمالی از امام باقر؟ع؟ در بارۀ این آیه پرســید و حضرت 
در جوابش فرمود: 

که رأی و نظر خودش را  کسی است  مقصود خدا از این فرد، 
کرده باشد؛ بدون آن که این  انتخاب  به عنوان دین خویش 

گرفته باشد.3 دین را از یکی از ائمۀ هدی؟مهع؟ 

هَل الَبیِت« )بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی اهلل علیهم،  ص 519(.
َ
َو َعّنا أ

سباِب َفَجَعَل ِلُکّلِ َسَبٍب َشرحًا َو َجَعَل ِلُکّلِ 
َ
 ِباأل

ّ
شیاَء ِإال

َ
ن َیجری األ

َ
َبی اهَّلُل أ

َ
1. »أ

ٍح ِعلمــًا َو َجَعــَل ِلُکّلِ ِعلٍم بابًا ناِطقــًا َعَرَفُه َمن َعَرَفُه َو َجِهَلــُه َمن َجِهَلُه ذِلَک  َشــر
َرسوُل اهَّلِل َو َنحُن« )الکافی، ج 1، ص 183(.

2. سورۀ قصص )28(، آیۀ 50.

ــِة الُهــدٰى« )بصائر  ِئّمَ
َ
َخــَذ دیَنــُه َرأَیــُه ِمــن َغیِر ِإمــاٍم ِمن أ

َ
3. »َعنــٰی اهَّلُل ِبهــا َمــِن اّت

الدرجات فی فضائل آل محمد صلی اهلل علیهم، ص 13(.



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •344

توحید مگه اصول دین نیســت؟ مگه پایه نیست؟ چطور می شه 
که دینمون رو از اهل  پایــه رو از اهــل بیت؟مهع؟ نگرفت؛ اما مّدعی بود 

گرفتیم؟ بیت؟مهع؟ 
گه  کنید. بعدش ا که می خونم، خوب بهش دقت  ایــن روایت رو 
بشــینید زار بزنیــد بــرای غربت ایــن معارف جــا داره. یونــس بن عبد 

الرحمن می گه: 

گفتم: به چه روشی توحید الهی را به جای  کاظم؟ع؟  به امام 
بیاورم؟)چگونه باید موّحد شوم؟(

به  کسی  هر  مباش!  بدعت گذار  یونس!  اى  فرمود:  حضرت 
کسی اهل  ک می شود و هر  کند، هال رأى و نظر خودش توجه 
کتاب  کسی  گمراه می شود و هر  کند،  بیت پیغمبرش را رها 

کافر می شود.1 کنار بگذارد،  خدا و قول پیغمبرش را 

کجــا ارجــاع  ســؤال دربــاره چیــه؟ توحیــد. جــواب داره آدم رو بــه 
مــی ده؟ بــه اهل بیت؟مهع؟. چقــدر باید روایــات در ایــن زمینه واضح 

کنیم. حرف بزنن تا ما بفهمیم و باور 
کنه؛ اّما اثبــات خدا مرحلۀ  آدم بــا عقلــش می تونه خــدا رو اثبات 
کرد. باید خدا رو شناخت. باید  اوله. نمی شــه به این مرحله بســنده 
که می رســیم پای عقــل می لنگه و  کیه؟ بــه این مرحله  فهمیــد خــدا 

نمی تونه پیش بره.
کــه ماهــا نیازمنــد معرفت  کرد  نبایــد ایــن نکتــه رو هــم فرامــوش 

ُد اهَّلَل َفقاَل  َوّحِ
ُ
ِل ِبما أ ّوَ

َ
ِبی الَحَسِن األ

َ
حٰمِن قاَل: ُقلُت أِل 1. »َعن یوُنَس بِن َعبِد الّرَ

 َو 
َ

ِه َضّل هَل َبیِت َنبّیِ
َ
یــا یوُنــُس ال َتکوَنّنَ ُمبَتِدعًا َمن َنَظَر ِبَرأِیِه َهَلــَک َو َمن َتَرَک أ
َکَفَر« )الکافی، ج1، ص 56(. ِه  ِکتاَب اهَّلِل َو َقوَل َنبّیِ َمن َتَرَک 
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که  کافریه  که نیازمند اثبات خداست،  خداییم، نه اثبات خدا. اونی 
که توی وجود  هیچ اعتقادی به خدا نداره یا مســلمون شبهه زده ای 
کرده. اینا هم وقتی خدا براشون اثبات شد، نباید متوقف  خدا تردید 

بشن، باید برن سراغ شناخت توصیفی خدا.
که »خدا  که »خدا هست« مشکل اصلی امروز ما نیست؛ این  این 
که  کیســت؟« همون معرفتیه  کیســت؟« مشــکل ماســت. این »خدا 
می گــم مــا بهــش نیــاز داریــم و بــرای رســیدن بــه اون، راهی جــز اهل 

بیت؟مهع؟ نیست. 
گفت  شما وقتی وارد آیات و روایات می شید، شاید به جرأت بشه 
که در بارۀ توحید وارد شده، هفتاد هشتاد درصد و  که آیات و روایاتی 
که بیشتر حرفای  حّتی بیشتر، دربارۀ معرفی خداست. این در حالیه 

ما و اختالفای ما توی نحوۀ اثبات خداست. 
که به صورت فطری خدا برای انسان قابل اثباته  چه قائل باشیم 
کنــه، در هر حال نه  که بگیم باید بــا عقلش خدا رو اثبات  و چــه ایــن 
که قــرآن و اهل بیت؟مهع؟  بــا فطــرت و نه با عقــل نمی تونه معرفتی رو 
که خدایی هست،  به آدم می دن به دســت بیاره. نهایتش می فهمه 
خالقه، رازقه، جســم نیســت و ... ؛ اما نه فطرت به تنهایی و نه عقل 
کبیر و  بــه تنهایــی نمی تونن خــدای قرآن و روایــات، خدای جوشــن 

خدای ابوحمزه رو بشناسن.
کــه وقتــی اون خــدای قــرآن  بلــه، خــدا انســان رو طــوری آفریــده 
و روایــات بهــش معرفــی می شــه، باهاش احســاس غریبــی نمی کنه. 
که این خدا رو قباًل می شــناخته و حاال داره اون شناخت براش  انگار 

یادآوری می شه.
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رســول خــدا؟لص؟ 23 ســال در بین مردم بــه عنــوان پیامبر خدا 
که حدود ده یازده سالش بعد از بعثت بودند. غیبت  حضور داشــتن 
کبــرای امــام زمــان؟جع؟ هم در ســال 329 هجری شــروع شــده. یه 
که حدود 342 سال اهل بیت؟مهع؟  حساب سرانگشتی نشون می ده 
در بین مردم حضور داشــتند. یعنی حدود ســه قرن و نیم. توی این 
کم و زیاد همه مون می دونیم.  که  مــدت اتفاقات خیلی زیادی افتاد 
اهل بیت؟مهع؟ خودشون رو در برابر عقاید مردم مسئول می دونستن. 
کفــر و شــرک و سســتی اعتقــادی و ســؤال و شــبهه و همۀ اینــا تو اون 
زمانــا هم بود؛ اّمــا چرا درصد قابل توجهی از معارف توحیدی در بارۀ 

معّرفی خداست، نه اثبات خدا؟ 
مــا وقتــی می خوایــم روش آمــوزش عقایــد رو از اهــل بیــت؟مهع؟ 
کــه اون بزرگــواران در بارۀ  بگیریــم، بایــد بــه میــزان حساســیت هایی 
کنیم. نمی شــه خودمون رو تابع اونا  مســائل مختلف داشــتن توجه 

بدونیم؛ اّما توی روش از اونها تبعیت نکنیم. 
کنیم، بــه عنوان مأموم  گه می خوایم عقاید مردم رو درســت  مــا ا
کنیم. نمی شه ادعا داشته باشیم  که اماممون رفته طی  باید راهی رو 
که امامم  کاری به راهی  کــه مــن مأمومم؛ اّما توی اصالح عقاید مردم 
رفته نداشته باشم. یعنی تو بهتر از امام تشخیص می دی؟ تو بهتر از 

امام راه تقویت توحید مردم رو بلدی؟
که  بعضیــا یــه طوری در باره تمّســک به روش امام حــرف می زنن 
انــگار مثل این روشــنفکرای غرب زده معتقــدن روش اهل بیت؟مهع؟ 
کرد. ریشــۀ   تاریــخ مصــرف داره و نمی شــه دیگــه امروز ازش اســتفاده 

این عقیده برمی گرده به عدم شناخت صحیح ما از دین.
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ِة اهّلِل.
َ
ِ َمعِرف

ّ
الُم َعلٰى َمحال الّسَ

  سالم بر جایگاه های شناخت خداوند. 

کبیره نیســت؟ ما  ایــن مگــه از همون فرازای اولیــۀ زیارت جامعۀ 
کنیم، باید از یه جایی شــروع  وقتــی می خوایــم به خدا معرفت پیــدا 

کجاست؟ اهل بیت؟مهع؟.  کنیم. نقطۀ شروع 
رکانــًا ِلَتوحیِده«؟ 

َ
مگــه توی همیــن زیــارت جامعــه نمی خونیــم »ا

گه پایه  »ارکان« جمع »رکن« هستش. رکن، یعنی پایه، یعنی ستون. ا
رو بــرداری، دیگه چیزی از ســاختمون نمی مونه. تکبیــرة االحرام رکن 
گه سهوی بود، نماز باطله. نماز  کردی، حّتی ا گه ترکش  نمازه، یعنی ا
بدون رکن معنا نداره. اهل بیت؟مهع؟ رکن توحیدن. اینا واضح نیست؟
مگه بازم توی همین زیارت جامعۀ کبیره نمی خونیم »َو نوُرُه َو ُبرهاُنُه 

ِعنَدُکم«؟ نور و برهان خدا، پیش اهل بیته، جای دیگه ای نیست.
چطور می شــه با یه اســتدالالی بی پایه، خودمون رو از این همه 
کنیــم؟ به نظــرم توی قیامــت ما جز  منبــع عظیــم توحیــدی محــروم 
کنار دریا دنبال آب  که  ناســپاس ترین امت ها محشور می شیم؛ امتی 

می گرده؛ ولی به دریا نگاه نمی کنه.
ایــن روزا بایــد دعبل باشــه و قصیــدۀ تائیه رو بخونــه؛ قصیده ای 
که به عنوان صله  کــه بــرای امام رضا؟ع؟ خوند و عالوه بر ســکه هایی 

کرده بودند. که به تن  گرفت  گرفت، از حضرت پیراهنی رو 

ت  ِمن  ِتالَوٍة
َ
َمداِرُس آیاٍت َخل

 َوحٍى ُمقِفُر الَعَرصاِت.1
ُ

َو َمنِزل

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج 2، ص 142.
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در وصف اهل بیت؟مهع؟ می گه: 
مدارس آیات الهی از تالوت خالی شده 

و محل وحی به بیابانی خالی تبدیل شده است.1
متن امام زمانی درس قبل ناقص موند و بنا شــد توی این درس 
ادامش بدیم. به قول دعبل دلمون رو ببریم توی این مدرســۀ آیات 

کنیم. الهی و چند جمله ای با اماممون درد دل 

کالس تو دیده ایم که در  کن خدایی  باور 
که می شود، آبمان می دهد. تشنه مان 

کاسه های آب خانۀ ما
همه بوی دست خدا را می دهد.

که ما می نوشیم آب نیست،  شراب است اینها 
کشانده ما را. گونه به مستی  که این 

که می شویم ما مریض 
هنوز در بستر نیفتاده 

که آمده به عیادتمان. خدای تو را می بینیم 
که می کنیم، دست خدا را روی پیشانی مان حس می کنیم. تب 
گوشمان می رسد گفتن خدا به  که می کشیم، صدای »جان«  آه 

که چه مادرانه نازمان را می کشد.
مگر می شود خدای تو حتی برای چشم بر هم زدنی

کنار بستر بیماری مان دور شود. از 

کسی سراغشان نمی رود. 1. یعنی 
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کنار بسترمان دور نمی شود که لحظه ای از  با این خدایی 
بستر بیماری برای ما بهشت برین است.

واجب الوجود این جماعت
در بیماری و سالمت

فقط واجب الوجود بود
که روی تخت سلطنت خویش نشسته

و از دور دست و پازدنمان را تماشا می کرد
کن و می گفت حتما حکمتی هست در بیماری ات تحمل 

که بیمار می شویم اما حاال 
کاری نداریم به حکمت داشتن و نداشتنش

کنارمان احساس می کنیم که  خدای تو را 
که چه مهربان نازمان را می کشد

دنبال راهی برای بیمار شدن می گردیم
چه حکمتی باالتر از این:

دست نوازش خدا روی سر بیمار.

کجاست کالس توحیدت 
که خسته ام از این همه بی خدایی. بگو 

کردند سال ها مرا با الخدایی مشغول 
که بندگی اش بهانۀ زندگی ام نبود

گفتم گمان بد بردم و  چقدر به خودم 
گر عبادت خدا فطری است ا
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چقدر باید خانۀ فطرتم خراب شده باشد
که از عبادت فراری ام

من از خدا دور بودم
که دلم برای خدا تنگ نمی شد اما از این 

کفر می گرفت مرا. حس 
به خودم می گفتم

نکند وجود خدا را قبول نداری 
که دلت برایش تنگ نمی شود.

این جماعت می گویند 
که شوق خدا ندارد آدم نیست کسی 

پس چرا من شوق همه را دارم به جز خدا؟

کالس توحید تو باید در 
دوباره درس خداشناسی را بخوانم

که باشم تا بدانم هر جا 
حتی برای چشم برهم زدنی

دستم از دست خدا جدا نمی شود
نه اینکه من جدا نکنم

که دستم را رها نمی کند. اوست 

کنم از دست این جماعت کار  چه 
کج فهمی هایشان کجا پناه ببرم از  به 
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که تا حرف می زنم که بستانم  بگو دادم را از 
سنگ های آمادۀ ارتدادشان را رها می کنند به سویم.

که هستم  من هر جا 
که دریا،  جنگل یا بیابان،   خشکی یا 

کوخ، مسجد یا بتکده کاخ یا  در 
مدرسه یا میکده،  زمین یا آسمان

گرمای دست خدا را احساس می کنم در همه جا 

در بتکده وقتی در مقابل بتم خم شدم
ک افتادم  و در برابرش به خا
کردم  دست خدا را احساس 

گرفته که دستم را محکم 
و مرا از مقابل بتم بلند می کند.

در میکده وقتی جام را می خواستم سر بکشم
کردم دست خدا را احساس 

گرفته بود که دستم را 
کامم نرسد تا جام به 

در بیابان و جنگل و دریا 
که از وحشت  وقتی 

دلم به اضطراب افتاده بود
کردم دست خدا را احساس 

که دستم را فشار می داد
کنم گرمای وجودش را احساس  تا بیشتر 
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که شیطان به سراغم می آید وقتی 
حس می کنم چطور دستم را می گیرد و مرا از او دور می کند

چطور این حرف ها را نزنم
در حالی که  وقتی دستم را به شوق شیطان از دست خدا جدا کردم

که به دنبالم دوید خودم دیدم 
کشید و دو باره دستم را 
تا فدایی شیطان نشوم.

کاش اینها می فهمیدند
که من بهتر از آنها می فهمم

که خدا جسم نیست
و یکی باید به اینها بگوید

چطور می شود به شما فهماند
که علی دست خداست.1

)1396/9/18(

نا باُب 
َ
نا َجنُب اهَّلِل َو أ

َ
نا یُد اهَّلِل  َو أ

َ
نا َعیُن اهَّلِل َو أ

َ
1. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: »أ

اهَّلِل؛ من چشم خدا هستم و من دست خدا هستم و من ]مصداق[ اطاعت خدا 
هستم و من درگاه خدا هستم« )الکافی، ج 1، ص 145(.
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