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 الهنفی تعدد 
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 ،اسکله بحث از این به بعد در این ارتباط است که راجع به اصل وجود اله فطرتاً

شاود داشاته می ؟آیا این اله تعدّد دارد :يست. مرحله اولیکيانً اختالفی ن ،کونً ،عقالً

، چون اگر اثنين محال کنيمبحث می يتاین تعدّد را ما از اثنين ؟باشد یا دارد یا ندارد

ثاالث هام ت، پس اگر اثنين ممکن اس .ثالث هم به طریق اولی محال است است، پس

 باز ممکن است. چون که صد آمد نود هم پيش ماست. 

نهایت مانند هم در هار دو اله بی يتکه محور احتماالت است یا اثنين يتاثنيناین 

ه الوهشا تشاریعً و ماا الای  لا  از  ،تادبيرً ،جهتی خالقيتً  یا  ایان .ياتون خاصاه

عقالً و نقالً این درست نيست که دو  اتای  ،کردیماحتمال است که روی آن بحث می

گفتيم ایان  ،مانند عين ،دهم هستنمماثل  ،نداهر دو مستقله ،که به هم نيازمند نيستند

 فقط یا  الاه اسات ،ی  احتمال. احتمال دیگر این است که نخير . ایندرست نيست

امّاا آلهاه اسات، در کاله ابعااد لبال الخلاق و بعاد الخلاق  يتدارای امتيازات الوه که

در  یاا ياتایان مقادار کاار الوه ،کننادمای يتهستند که مقداری کار الوه هم دیگری

در  ،یاتدر معبود ،نه تادبير و تدبير یا نه خلقت ،در تدبير هم یا خلقت نه ،خلقت هم

باه حسااب  دومایان فار   درمطلقاه هساتند.  ياتکه مرحلاه تاالی الوه و...شفاعت 

ونی از شا احتمال که اله دیگری یا آلهه دیگری باشند که در مرحلاه بعادی از انماام 

. اتهخاا  اسات ا را اتهخاا  کاردی یاا اتهخاا  نکاردیباشند یا الاه اصال آنها يتالوه ش ون
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کنيم. یا اتهخا  ای که داریم بحث میاز احتماالت هشتگانه دوماش این احتمال نکردی

، اصاالً کااری باه  ات خادا کردی، اتهخا  کردی است یا اتهخا  کردی اسات از بارون  ات

ون  ات اسات مانناد اتهخاا  از بار، چه و چه نيسات. والدت نيست بنوّت نيست ندارد،

تبنهای  ، یا  پساری راتواناد داشاته باشاد یاا ناداردنمی ،تبنهی، انسانی که فرزند ندارد

. ، تنها نباشد، از او کم  بگيردفرزندخواندی، به عنوان اینکه این خالی نباشد ،کندمی

 ،هاا نيسات. اتهخاا  کاردیامّا صبحت والدت و این حرف ،عد دیگر که اتهخا  کردیاین بُ

 ید مطهلع باشد دیگر. با

ناه  ،ی اساتدوماناه  ،ناه اوّلای اسات ،عد چهارم، بعد چهارم این اسات کاه نخياربُ

والدت هم چند احتمال دارد. احتمال اوّل این است  ،بلکه عنوان والدت است ،سومی

کمااا اینکااه  ،تناالهل کااردی اساات در ناسااوت خلقاات يااتکااه الااه اصاال از الهااوت الوه

این نلول به این معنا، نلول به این معناا  ،تبدّل شدی اصالً این الهگویند، مسيحيين می

 ،که این  ات ممرّدی غير محدودی تحوّل یافته و شدی عيسی یا شادی غيار یاا شادی غيار

 کنيم. عر  می را احتماالت

 ناسوت چيست؟ -

د یاتعبياری اسات کاه در عقا جسامیناسوت جسم است و الهوت ممرّد، ممرّد  -

 نلهل کردی و این شدی، یا به عکس ایان تاااعد کاردی و او شادیمسيحيين است که او ت

تعبيار  ،شدی جسم که حلول کردی است یا نه ،. یا اله ممرّد وحيد تنلهل کردی استاست

حلاول را بعاد عار   ،تبادّل شادی اسات ،تحلهال کاردی اسات ،دیگر کنيم حلول نيست

له ممرّد کاه بااز هام این جسم تااعد کردی است و شدی است این ا ،کنيم. یا نخيرمی

والدت است که چهارمی  نوعاست. این ی   يتاست دیگر. در اصل اثنين يتاین اثنين

از آن الاه اصال متولهاد  ،متولهد شادی اصالً از او ،والدت پنمم این است که نخير .است

یاا جلئای از او متولهاد شادی اسات حالت داریم: جلئی از اوست، جلئی از او دو  ،شدی

زوجاه ایان بایاد  ،شاودبعاد بّّاه متولهاد مای ،ی از مرد منتقل به رحم زنامانند نطفه

ور که اصاالً طاین 1«صَاحِبَةٌ لَّهُ تَكُن وَلَمْ وَلَدٌ لَهُ یَكُونُ أَنَّى»اصالً داشته باشد. یا نخير، 

این  .بدون ازدواج ،يدییزااصالً نه نر، این  ،ی که مادّی نيست یا نر است یا نه مادّییخدا

   مطلب. هم ی
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نه ششم  ،است سوماست نه  دومنه  ،نه اوّل است ،احتمال دیگر این است که نخير

ماا گاای تبنهای اعتالازی چاون این تبنهی تشریفی است.  ،آخر است ،نه هفتم است ،است

دهد که اعتالاز پيادا گای تبنهی تشریفی داریم. گای فرزندی برای خودش لرار می ،داریم

وارث او باشاد چاه باشاد، کاه در حقيقات  ،اش بااز باشاداناهدر خ ،کند به این فرزند

گاای آن  ،استفادی کردن اله متبنهی است از این فرزندی که تبنهی یافته یا به عکس اسات

چاون خيلای عظمات دارد لفا   ،طرف خيلی علیل است نلد اهلل و خيلی عظمت دارد

لای خاوب تربيات شخای کاه او را خيبه ی  کند. مثل آدمی که ابن بر او اطالق می

این هشت فار  را « هذا ولدی» :گویدمی ،راضی استاز وضع او کردی است و خيلی 

 داریم.  يتما در تعدّد الوه

کند و کند و ردّ میاست که لرآن نقل می ولیطبعً بعضی از این هشت فر  معم

 اوثاناصنام طواغيت،  یتمثل شری  در معبود ،خيلی زیاد را هابعضی ،کندبحث می

کناد خدا احتماج مای ،اند. یا اله آنها را اتهخا  کردی استیتکه اینها شری  در معبود

چارا اتهخاا  کاردی و حاجات نادارد، اصاالً  ؟که خدا چطور اتهخا  کردی و مطهلع نيسات

شاود مای چطور ،است يتکه حالت ازل يتالوه ؟اتهخا  کرد يتدر الوهشود چطور می

است که لرآن شاری  هام ناود و  یتاین لبيل. معبود و ازمتهخذ باشد از برای حادث؟ 

مان دون اهلل را  ینلدی  به صد درصد الها درصد مختااری آلهاه معباود ،چند درصد

این ی  مرحله. در بعضی ماوارد هام باه طاور کلهای  .کندکند و بحث میتضعي  می

کاه دارای دی  1«هُوَ إاِلَّ هَإِلَ الَ أَنَّهُ اللههُ شَهِِ دَ» :عمرانچنانکه در آیه آل ،فرمایدبحث می

ث عقلی، مبحاث کتاابی، مبحاث تشاریعی ر مبح، چه داحتمال، دی تعدّد را از بين برد

عماران اسات کاه . در بعضی موارد هم فرعی از فروع این لاعدی کلهيه عشری آیاه آلو..

ن آلایاا ،ای که عر  کاردیمگانهاالت سهبا احتم 2«لَفَسَدَتَا اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِيهِمَا كَانَ لَوْ»

گردد، هم به سماوات و ار  برمیهم به آلهه الها اهلل « فسدتا»هم مطالعه فرمودید که 

هم به هر دو و فساد در هر کادامی مناافی باا فسااد در دیگاری نيسات. و گردد، برمی

بِيلًا اْلعَارْشِ  ِي لَىإِ الَّبْتَغَوْْا إِ ًا یَقُولُونَ كَمَا آلِهَةٌ مَعَهُ كَانَ لَّوْ لُل»همّنين  و غيار  3«ساَ

 .استفرمایيد و فروع این مس له که اینها را مطالعه می
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 ]سؤال[ -

 يتظرف ربوب ،در اینما ظرف نيست« فيهما»را من روز آخر دادم که  این جواب -

، اله است، ظرف امور تکوینی و تدبيری و چيلهای دیگر است يتظرف خالق ،اله است

 اله. نه ظرف خود  ات 

 ...باز هم ،اگر به سماوات و ار  برگردد -

هم به آلهه الها اهلل که اصل مطلب  ،گرددبه هر دو برمی« فيهما»عر  کردیم که  -

 ه سماوات و ار  که فرع مطلب است.است و هم ب

هااای ماا یا  بحاث کلهای داریام در ایان فروضای کاه عار  کاردیم و یا  بحاث

که اعتقادات تعدّدی نسبت به حضرت حقّ خاوصی و جلئی. بحث جلئی با کسانی 

مثل مشرکين، مشرکين کاه العً هستند، موجودند، و ،نه فرضی ،سبحانه و تعالی دارند

دساته  یاهکاه ثنو ياهیاا ثالوث یاهبرای خداوند متعال لائلند. یاا ثنو یتشری  در معبود

م داریام ه یهدسته زیادی از مسيحيين هستند و در مسيحيين ثنواند و ثالوثيه خاصهی

محقهق است باه طاور تفاايل ماا بحاث کاردیم در  این را .مریميّون استشان اسمکه 

 حاوارشاما باه کتااب  ،کانم. و چاون عقائادنا نيساتتان عار  مایعقائدنا و خدمت

البتهاه  ،ایاممراجعه کنيد در توحيد تثليث در آنما مختاری از ایان بحاث را ماا آوردی

ای است از تفايل بحث که در عقائدنا راجاع همختار گویا، مختار گویایی که نمون

به مقارنه بحث توحيدی از نظر عقلی و از نظر تورات و انميل و لرآن ما داریم. البتهه 

 ،یاهنيست. چاه ثنو رسميينکنيم در انحاار مشرکين این تعدّدی که ما داریم نفی می

در خاود مسالمين  ،باشند چه عبدی اصنام و اوثان باشند یا عبدی طواغيات يهچه ثالوث

در گویناد خادا ای کاه مایيهنداریم، حلول يهست. مگر در خود مسلمين ما حلولههم 

وجاود  يتدر مسايح ایان پس من خدا هستم و خدا مان. نظيار ،حلول کردی استمن 

از  ،این است که خداوند از الهوت یعنی تمرّد يتگویند یکی از عقائد مسيح. میدارد

وارد رحام ماریم  ،کاردی اسات ،کردی است ،ل کردی استنلهت يتالوه یتمحدودتمرّد ال

شدی و وارد جسم مسيح، پس مسيح روحً اله است و جسمً عبد است. پس مسيح هم 

ماریم  یفرزناد ،تار اساتهاش لاویالله یِفرزناد ؛هم فرزند مریم اسات ،فرزند اهلل است

ولی فرزند  ،دیيم جسم او زایعد جسم است، مریتر است. فرزند مریم بودن در بُضعي 

ال تقولاوا »وجود ندارد. ولذا  هیاهلل در جسم مسيح رفته و لذا الله روحِ اهلل بودن خودِ
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ولايکن ساه  ،سه خادایی ،هم داریم 1«ثَالثَةٌ تَقُولُوا ال» . البته، حساب دارد«ةثالث ثالث

هساتند، متبااین باا هام  ،اناداین سه عين هام گویند، میزنندمی ها چند حرفخدایی

ای پاا را بااالتر عادّی ولای گویيناد.میطاور تاسات. نوعاً اینتا یکی است، یکای سهسه

کنند. اله خالق و اله روح القاد  کاه معنی می أبالبتهه  آب،گویند اله می گذاشتند و

واسطه الزم داریم؟ ماادامی کاه الاه چه زمانی ولکن اینما  ،سه ،بسيط است و اله ابن

از  ،اله روح القد  واسطه اسات ،ابن باشد در وضع خود اله ،آب باشد در وضع خود

؟ اله هچ ،دهد. بعد ی  کاری شد که واسطه از بين رفتگيرد به اله ابن میاله آب می

بکاله  ،این اله خاالق تنالهل کارد بکلهيتاه ،پدر ،گویند اله أباله خالق که آن را می ،آب

تنالهل  ياتالزماانی الجسامی الوهوجودی و بکله کونه و کيانه این از الهوت المکانی 

یان وارد ا ،کرد در رحم مریم بتول که این اهلل که کلهش روح است و کلهش تمرّد اسات

؟ الاه روح القاد  هام کاه اتومااتيکی از باين هب یعنی چشد در رحم مریم، پس اله أ

 ،وارد شاد و رفاتآنماا  باه ولتای کاه اصال خواهيم؟، واسطه برای چه میرفت دیگر

خاواهيم. دلهاال واساطه مایبارای چاه دیگر دلهال  ،کاسب نلدالتهمار رفت  ةولتی عمد

دیگر ما دلهاال  ،ی شدسومولتی که خود اوّلی  ،التهمار و توليدکنندگان ةاست بين عمد

 هم موحّد. ،خواهيم و لذا اینها هم ثالوثی هستندنمی

 بود؟ یعنی روح القد  واسطه -

ه عطيّات ربّانيه را از اله اصل بگيرند و باه در اینک ،فقطو بعد تنلل واسطه بله،  -

درشات شاد و درشات شاد در ایان  و لادر درشات شادبعاد الاه ابان آن ،اله ابن بدهد

روم دیگار، دیگار خدای اصل گفت خودم میو گرفت، نهایتً  گرفت و گرفتها، گرفتن

 هاایی اسات کاه اینهااخالی شد. حرف، تمام شد این تمام شد، بادکن  چيلی نماندی

کنايم کاه اگار بخاواهيم زنند و ما چاون در یا  عاالمی داریام زنادگی مایدارند می

با هماه  ،صحيح عمل کنيم و صحيح معتقد باشيم ،صحيح بفهميم ،صحيح رای برویم

 ،باا مسالمين ،با یهاود ،با مسيحين ،با مشرکين هم ،داریم. نه تنها با ملحدینبرخورد 

 ،هاایی کاه ماا در تشايّع داریامسات؟ شار مگر در تشيّع شار  ني .اشسنهی ،اششيعه

عدی وهّابيت در ی  بُ، در وهّابيت داریم. در تشيّع داریم ،هست دیگر. در تسنهن داریم

یعنای  ،پذیرند کاه از خادا بااالتررا می یتوحيدآنها خواهند بگویند ما موحّدیم و می

 ، یعنی از خدا باالتر دیگر. هم آن توحيد را لبول ندارد خدا
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ی و یغلط است. و اگر هم عقل رساا ًمطالبی داریم که از نظر عقلی مسلهمما ی  

کتااب ایان عقال را رهباری  هنااو  لطعيا ،خودکفایی با دلهات زیااد نداشاته باشاد

در بعضی از جریانات باشد این  که ابهاماتی ،دهدتوضيح می ،دهدتوسعه می ،کندمی

دت حلولی یعنای ایان خادایی کاه . مثالً لاهه حلول، والدت حلولی، والدکنبيان می

المکاان در مکاان رفتاه،  ،به تمام  اتاه حلاول کارد در مکاان ،ممرّد غير محدود است

ا کاردی اسات و رفتاه تنالض. ممرّد تمرّد خاود را رها ،رفته یتنالض. ال زمان در زمان

، جسام ممارّد، یا  رفتاه در جساماسات و تناالض. تمارّدش محفاو  مادّی شدی، دو 

ت. و لابل گفاتن نيسااصالً اینها  ،ممرّدجسم. ممرّد است و الت و التنالض. جسم اس

مثل بایلید بسطامی ماثالً،  ،از چند حال خارج نيستکسانی که ادّعای حلول کردند، 

درسات  او بارای هام گفت کاه آن شاعرها رانا اهلل میأمناور حلهاج که در باالی دار 

گفات أناا اهلل یاا گايه شادی لعً میاین مناور حلهاج واشان کند، کردند و خدا رحمت

از بس فکر کردی بود و خودش را تمرید کردی باود و چاه کاردی باود و چاه کاردی  ؟بود

. یاا اسات خيال کردی والعً خدا اینما آمدی ،آنقدر گيه و دیوانه فوق دیوانه شدی ،بود

سايد، بااز ی که از حالت تقاير به لاور راگر دیوانه شد ،دیوانه شدی یا بدتر از دیوانه

 ،شاود مان باشاد و مان خادا باشامبا توجّه به اینکه خادا نمای ،. یا نههم مقار است

از بلرگان اهل معرفات کاه هناوز زنادی یکی «. ، ليس فی جبّتی الها اهللأنا اهلل»گوید می

کردی،  درو فلسفه خوب خواندی و  چه کسیگویم نمی ،است و شاید صد سالش باشد

گفات کاه اینکاه ایشان ی  مولع در منبری مای .استکردی رد عرفان خوب خواندی و 

أناا هاو «. »أنا أنا و هو هو»باید بگوید  ،این عربی بلد نيست« أنا هو و هو أنا»گوید می

« هاو هاو»تناالض دارد، اگار « أناا»باا « هاو»است که « أنا أنا»؟ اگر هیعنی چ« و هو أنا

آنّاه  ،نادارد« أناا» ،دارد« هاو»نّاه تنالض دارد. برای اینکه آ« أنا»که با « هو» ،است

 ؟ هها یعنی چحرف این پس ،ندارد« هو»دارد « أنا»

آن  ،کنيمها. با دورها که بحث میبعد با نلدی  ،کنيمما فعالًِ  با دورها بحث می

لابال لباول و بحاث کاردیم  ایان را دسته اوّل که دو  ات مثل هم در تمام جهات که

یا شرکت دادی به آن خدا  شرکت دارد، یتدر معبود ،استتری  ات پایين ،نيست. یا نه

کسای نادادی، اگار لساان خدا که بر حسب لسان انبياء شارکت باه  خودش ادّعاء دارد؟

دهاد کاه ایان محاال خدا ی  مرتبه وکيل و شاری  و نائاب لارار مایانبياء هم نبود، 

، مقام نبوّت بسم اهلل ،اگر بشود بدهد ،دهداست، ی  مرتبه به کسی ی  مقامی را می

خاودش  يت. امّا اگر خداوند از الوهاست کرامتدهد، این های دیگر میدهد، مقاممی
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است  يتناست که مکوّ یتاست که معبود يتبه کسی بدهد که مدبّریت است که خالق

 ،اسات ياهمقاماات ازل ،این دادنی نيست. برای اینکاه ایان مقاماات ،است يتکه مشرّع

شاود داد. ناه مای ،آیدنه خودش می ،يست، انعطائی هم نيستاعطائی ن يهمقامات ازل

 یت اتای دارد و در نتيماه اباد ياهاولال يتکه  ات حقّ سبحانه و تعالی ازل طورهمان

شاود باه کسای داد. اواّلً  ات حاقّ و صافات  ات هم نمایرا این  ،النهایی  اتی دارد

کاه  دومعاد اوّل و بُدر  ،ق از صافات  ات حاقّ اساتثاحقّ و صفات فعل حقّ که منب

، اسام فارق  ات حقّ با صفات  ات که وحادت والعای دارناد ،وحدت حقيقی دارند

ند. صافات  ات حاقّ باا هسات تادر اسم سه ،ندهست ند. صفات  ات حقّ عين همکمی

ت ، صافت حياات، صاف ات، صافاتتا هساتند. هستند، در اسم دو  ات حقّ عين هم

ترین مباحاث توحيادی وحادت کنيم و از عميق علم، صفت لدرت که بعدً باید بحث

ایان را از دور ما فقط صفات  ات است با هم و وحدت صفات  ات است با  ات که 

 تاوانيم بفهمايم. یعنای ماا خادافهمبه عناوان ایماابی نمای ،فهميمبه عنوان سلبی می

تا بفهميم که چطور این صفات  ات عاين هام اسات و صافات  ات  ،در  ات هستيم

شما هم  ،تاگویيم سهمسيحی بگوید ما که می ،که مسيحی اشکال کند است تعين  ا

ایم گفت ما نوشتههایشان این است که اسق  لبنانی مییکی از حرف تا.گویيد سهمی

شما هم همين را  ،تاستیکی سه ،تا است و یکیگویيم خدا سهما که می .گویيمو می

ميان مای  است،سه صفت دارد. گفتيم فرق  خدا یکی است و دگویيشما می ،گویيدمی

ياد گویشاما مای ،من تا مای گردون خيلی فرق است. این ساه تبااین در جاوهر ندارناد

ب و گویياد أ، شاما مایب و ابن و روح القد  نيستندتباین در جوهر دارند. این سه أ

ی شادنيستند،  ،اش حلول در دیگری شدی و یکی شدییکی ،ابن و روح القد . این سه

 که بعدً باید صحبت بکنيم.  است این مباحثی و نشدی و باال و پایين ندارد.

در بااب حلاول ایان  ،کناد بحاث کنايمپس اگر بر محور آنّه که عقل دریافت می

اناد. چاه بگویناد در بااب معباود غيار اهلل هام مشارکين بادتر از ملحادین ،معنا نادارد

کن، او را و من را باا  رهامن را  ،ت کناتهخا  کردی که او را هم عبادکسی را خداوند 

سارخود باشاد  اگر معبودِ ،چه اتهخا ی نباشد. معبود غير اهلل ،چه این ،هم عبادت کنيد

مکاوّن  ،و االر  آن است سماواتکه غلط کردی، برای اینکه اهلل معبود است، خالق ال

کردی که بقر را  اتهخا گویيد خداوند است. و اگر میآن است، مدبّر آن است، مشرّع آن 

، اصالًِ  نشدنی است. برای اینکه عباادت است عبادت کنيد، چرا؟ این ظلم به خودش

تارین مقاماات در اختااا  حاقّ ترین مقامات اسات و ایان رفياعدر اختاا  رفيع
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از  ،نيادکطور کاه از مان تقلياد مایاگر ی  مرجاع تقليادی بيایاد بگویاد هماان .است

ریل گفتند که مرحوم شيخ عبّا  لمای چاایشود. میمینریل من هم تقليد کنيد، چای

در  ییا  مقادارمرحوم آلای ميرزاحسين نوری بودی، حاال ميرزاحسين هر چه بودی، 

صاد  ،کنيادمای ياتهای مان تبعکه از حرف طورحدیث وارد بودی، بياید بگوید همان

اصاالً  ،غلط اساتکنيد. این  يتریل من شيخ عبّا  لمی تبعهای چایدرصد از حرف

 مثال بود.  .این حرف غلط است

بگویااد  ،اوساات از آنِهااا یااتپااس همااه عبود ،خداونااد متعااال کااه همااه چياال دارد

عين همان ایان مخلاوق مان را  ،کنيدمرا عبادت می ،کنيدگونه که مرا سمدی میهمان

یعنی خدا از خدایی پایين آمدن است، مخلاوق  ،هم عبادت کنيد. این ظلم است اصالً

نه اینکه امکاان دارد  ،اصالً نشدنی است .لوق باال رفتن است، هر دو غلط استاز مخ

طور کاه مقاام ، چاون اعطاایی نيسات. هماانشوددر حکمت نه، اصالً در  ات نمیو 

طور هم مقاماتی که مترتاب اعطایی نيست، همين يتو صفات  ات الوه يت ات الوه

و لاذا در بااب سامدی، در  یتودی نيست. معبیبه معنای صحيح اعطا يتاست بر الوه

گویيم سمدی منحار به خداسات و رکاوع هام باب رکوع ما هم عقالً و هم شرعً می

لَالٍ لَفِا  كُنَّاا إِن تَاللَّاهِ»منحار به خداست  وِّیكُم مُّبِاينٍ   إِْ  ضاَ  1«اْلعَاالَمِينَ بِارَبِّ نُساَ

خلاق را  ،و الخلاق الحاقّی  ميلياردم هم تسویه باين عدی از ابعاد در تسویه در هر بُ

و تاااعد ماولوی  ياتتنلهل اله است از الوه ،حقّ کردن است و حقّ را خلق کردن است

 اینها با همه موازین صحيح اختالف دارد.  ،يتبه الوه يتاست از مولوه

باا هام فعاالً من ی  مقداری در عقائدنا راجاع باه تثلياث بحاث کاردم کاه اینماا 

در استحاله  عدش این است، البتهه همهادی است. ی  بُصحبت بکنيم. تثليث دارای ابع

کمااا اینکااه  «درکااات ةلالسااتحال»منتهااا اسااتحاله هاام مراحاال دارد  ،شاارکت دارنااد

ساه  ات  ،تاساتایان سه گوینادین درکات دارد. ی  مرتبه مایا. «درجات ةيلالمکان»

شان را همه د، اینهستن تااند در عين حال سه، یکیانددر عين حال یکی ،جدا هستند

 ،را به عنوان تبنهای حگویند مسيآن کسانی که می از غير ،گویندشان میگویند. همهمی

ناه باه عناوان والدت، ناه باه  من است،خداوند گفته است که فرزند  تشری به عنوان 

عنوان حلول، نه به عنوان تنلهل، نه به عنوان اتهحاد ممرّد به الممرّد. این یا  مطلبای 

ثاالوثيين باه  ،ولکن اکثار کاه ثاالوثيين هساتند ،گویندلسمتی از آنها میاست که ی  
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ان را آفریاد، ابان کماا این أب به واسطه ابن جه ،معنای اوّل اغلط این است که نخير

بعاد روح القاد  را آفریاد، ابن، جهان واسطه بعد که به  ؟آفرید را چه کسیبود؟ ابن 

 تر شاود،ابن بلرگ و بلرگشود از خدا بگيرد و به ابن بدهد، واسطه بود که آنّه می

حاشايه اسات. شود دیگار، طور میاین، ابن جایش بياید. مثالً خدا بناست بميردچون 

نبود، اگر  ،ابن بود حاال این ،خودش رفت در رحم مریمنهایتً خدا دید چيلی نماندی، 

 اگر است. ت؟ اگر نبود... تمام اینها ، چرا رفبود

اهلل اگر زنادی باودیم چاا  شاءبعدً ان عقائدنا که ندارید، 62ندی در صفحه اینما ب

 ،چون زندی باودن خاودش مواناع اسات اصاالً .اگر هم مردیم زودتر چا  بشود ،بشود

ماا  ( اساتاد بسايار بلرگاوار رشود. مرحوم علهامه طباطبایی )زودتر چا  می یممرد

خریدناد. یاادم اسات الميلان را نمایخریدند، ندی بود کتابش را نمیتا ولتی که ز )ری(

مان  ،کردسالم نمیبه او کسی  ،رفتمی ،رای بروددر خيابان توانست نمی ،مریض بود

 ،مرو، گفتم من دنبال کسی نمیگفت دنبال من نيامی ،رفتممیها بعضی ولتکه هم 

 ،شدم خممن  ،اش را برداردخواست کفش خم شد و در حرمرویم. ولتی با هم رای می

ایان زنادی باودن ماانع  اینکاه دارم. مقااودهای شاما را برماینه، من هم کفش :گفت

 است. 

 در نمایشگای تفسيرش را دارند، شش هلار تومان.  -

توحياد »مالاحم نيسات. دیگر  و چون مرد، مردکنند، پشت سر هم چا  میبله،  -

لدر باد لبالً این ،ن باد کردنداین آلایا«. لقرآن، االنميل و التثليث الموحّدنميل و ااال

گویناد ماا دو مای« الثهاالوث الموحّاد»گویناد حاال مای ،گفتند ثالوثلبالً می ،نداشتند

 یا  توحياد مثلهاث ،ها داشاتندملی که عربی  توحيد عوامی عربی بی :توحيد داریم

از فهماد. اگار شود و نمایمغلش آب می ،م فکر کندتر است، هر چه آدخيلی عميقکه 

گویناد ماافوق عقال تا یکای نيسات، مایساه ،تا نيستیکی که سهکنيد که  سؤال آنها

یکای ، یا  عقال ماتحات عقال اسات، عقل سه زاویاه داردگویيم ببخشيد، است. می

 ی  مرتبه مطلبای را عقالکند، آن را لبول میعقل  ،یکی هم نخير ،مافوق عقل است

. ایان را کاه کنادصد درصد ایان را لباول مای ،کندلبول می و فهمدمی ،کندلبول می

تا است. یا  ولات اسات شانلدی تا، چهار چهاردو دوتا چهارتاستبحث نداریم. مثالً 

منافات  ،رسدامّا به عمقش نمی ،لبول دارد ،فهمدنمی و لبول دارد ،فوق عقل استما

 ياهماادّی اول ،  اتدانايم؟ نمایسات اتاش چي، اما ریمخدا را لبول دا .هم با هم ندارد
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تحت عقال ، این ماتواند لبول داشته باشداصالً نمی ،ی  مرتبه نهدانيم. نمی چيست؟

 است. این تنالضات.

 داند محال است. رسد و میبه عمقش می -

 تواند برسد. به عمق نمی -

 توحيد. به عمق همين -

عماق کاه معلاوم  اگار باه ،تا یکی اساتتاست و سهبه این بله، به اینکه یکی سه -

گویيد کاه ایان حقيقات شما می ،. اگر نهتا غير از یکی، سهتاستاست یکی غير از سه

، ایان حقيقات را که ثالوث است و واحاد اسات، واحاد اسات و ثاالوث اسات يتالوه

ز هار کنايم کاه ایان باطال اسات و اگویيم اواّلً دریافت مایشود دریافت کرد. مینمی

ماا  ،طاور نباشادو اگر هام این استچون جمع بين نقيضين  ،تر استباطلی هم باطل

کنايم از نلدی  دریافت می را هابعضی ،کنيم که باطل استدریافت میاز دور این را 

کنايم کاه از دور دریافات مای را هابعضی ،کنيماحسا  می ،بينيممی ،که باطل است

مثال  رف را درست کردند کاه توحياد تثلياث،این ح کههایی پس این .این باطل است

 هاایرانطمهاا و یاردی کتاب باا معاونات اساالفه و خاولحدّاد بيروتی که چه ،حدّاد

چهاردی کتاب بر ضدّ لرآن نوشت با للم بسيار عالی درجه اوّل عربی و  ،بيروت نوشت

 آلا حب  ریعه شيخلدر آیات را باال و پایين و باال و پایين و احترام که مرحوم صاآن

 :چطاور؟ گفات :گفاتمی باه لارآن کاردی، خادمت چاهایان  صاادلی،بلرگ فرمود آلای 

ایشاان  ،نخيار ولتی مطالعه فرمودند معلوم شاد .مطالعه بفرمایيد ،نه :گفتم ،طوریاین

 گماانآدم  ،فرانساوی باه ایان کلفتای نوشاته گوساتاو لوباونمثل کتاب تاریخ تمادّن 

گویناد، کتباه نقلاه هام می گویند،، وعا  هم میدمت کردیخهم کند که به اسالم می

 ساؤال جا فقط ی  جمله گفته، کاامالً هماه را از باين باردی اسات.ی  ،گویندمی هم

 ،کنادصحبت می از حيض ،با هم هماهنگ نيستهایش کنند که این محمّد حرفمی

س معلاوم رود کماا. پااز تماارت مای ،رود تماارترود توحيد، از توحيد مایبعد می

، هماين ، راست گفتند. همين کاافی اساتآنهایی که گفتند دیوانه است شود حرفمی

طور . ولی این چهاردی کتاب اینکنار رفتاش يهبق ،ی  جمله را در تاریخ تمدّن دارد

گویاد کاه ایان لارآن چناين و محمّاد چناين و مایها دارد. ، خيلی از این حرفنيست

کتااب اماام را کاه تاورات  و به لدری فهميدی بودی کاه ل بودیبه لدری این عال ،فالن

 . کند مثالً خودش گفته استآدم خيال می ،است به تعبيبر عربی آوردی
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علاوم تخاهاای  باه دنباال اصاالً. ما در ایان عاالم یاا بایاد طور هستندها ایناین

د. ماا خاورعاالم مایباه درد دنبال چيلهایی برویم که  ،اسالمی را نرویم یا اگر رفتيم

توانيم کسانی که نمی ،ثالوث را ردّ کنيم ،توانيم با معنی حرفی وهّابی را ردّ کنيمنمی

تازناد و توانيم کسانی که بار اصال و فارع اساالم ماینمی ،ردّ کنيم هستند منکر لرآن

ثالث ردّ کنيم. با کماال توساّ  ایان  ، آنها را با استاحاب کلهی لسمنویسندکتاب می

اول تاا آخار لارآن سر سمينار از تادر سر ،رفتيم و از ما دعوت کردندکه  ی همسمينار

 ،جا که از من خواستند صحبت کنم و راجع به لرآن صحبت کنماصالً محور نبود. دو

، همه وجودشاان شااخ شاد. و در گالارش سامينار کاه ماا دیاروز آوردندهمه شاخ در

آن ی  نفر از  .کار نبودلرآن در  ،در  فالنو خواند که در  فالن داشت می ،رفتيم

. گفت: شاما هميشاه گفت یادم رفت داد زد که پس تفسير چه شد؟ يتچند هلار جمع

ضادّ اساالمی هساتند و  ،هاای اساالمی. هميشاه شاما حاوزیتفسير را فراموش کردیاد

 . را فراموش کردیدهميشه لرآن شری  

گویند. این ها میکه این «االنميل و التثليث الموحّد»ما مقداری اینما بحث داریم 

 زاد إن و»گویاد: ، مایحدّاد بيروتی در آن چهااردی کتاابی کاه دارد ،کالم حدّاد است

« األزلياة الواحادة طبيعتاه فا  القيّاوم الحا ّ لحيااة منللًا تفسيرً التوحيد من اإلنميل

هم یکای، کاار مشاکلی اسات  را تاسه ،تا کردییکی را سه ،باال آوردیمطلب را انميل 

 الذاتياة الحياة و( الكلمة: )الذات  النطق و الذات على القائمة المتفاعلة الحيّة»دیگر. 

حااال باه  ،تواناد باشادکه نمای موحد« موحّدً تثليثً( القد  الروح) :و المحبة الذاتية

« استسااغته علاى لتقوى البدائية الحمازیة البي ة كانت ما»شان موحّد هم باشد. خيال

تا تا یکی و یکی هم ساهسه ،تواند بفهمدکه نمی حمازعرب  ،است زیباعبارت چقدر 

 یكفيهاا كاان بال» تواناد بفهماد هام نمای ایدیواناهتواند بفهمد هايچ هيچ کس نمی

 چاه کسای؟ 1«لَلِيلًا إاِلَّ اْلعِْلمِ مِّن أُوتِيتُم وَمَا»کند استدالل می «المنلل العلم من القليل

 اسات و تا یکایتواند بفهماد ساهنمی ،م استعرب حماز است، شعور ندارد علمش ک

 ماا»ماا درسات کاردیم در انميال. ، تاو یکی هم سه است تا یکیسه ،نخير ،تایکی سه

 « التثليث هذا مع یلالون

 چه ربطی دارد؟« لَلِيلًا إاِلَّ اْلعِْلمِ مِّن أُوتِيتُم وَمَا» -
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عين عبارت حدّاد را نقل  کنيم.آنها را نقل می ما حرف گویند،طور میآنها این -

 األوّل، الكتاب أهل و ل،المنلَّ التوحيد أهل الموحِّد التثليث هذا مع یلالون ما»کنم می

الکاالم » آخار نوشاتيم:« الادنيا و الدین من األسا  مكانه ف  اللَّه توحيد یمعل الذي

دارای ایان محااوری  ،شان. ما در این کتاب که کتاب محااوری اساتاین یکی«. للحدّاد

طور در مقارنات هم همين ،طور استطور که در حوار هم همينهمان ،عد استچند بُ

منتهاا  ،اسات یطور است و بهترین طارز تاوليفی تاولي  حاواردر عقائدنا همين ،است

، خيال طرف کنمخيال میطور اینمن  ،خيالی است تمامً . ی  مرتبهچنينینحوار ای

، در کاله یا  مرتباه نخيار دهام.خيال را جواب مایال، گيرم، بعد با این خيرا هم می

 ،طور گفتناد، آنها اینطور گفتيمما این ،بحث کردیمبا کسانی یعنی ابعاد حوار است، 

هاای ماولهفين در ایان کتااب: بحاث ماردی، دومحالت، این بحث زنادی اسات. این ی  

 ،گویادطاور مایاو این ،گویيممی طورینما ا ،گویدطور میاو این ،موضوع را ما دیدیم

وم: بحث عام  اگر کسای بگویاد در هار . ساست این بحث مردی .گویيمطور میآنما 

ولکان هام لباول ندارناد، ن بلند که اآلرا چنين حرفی در هر مکان،  ،در هر زمانگای، 

ر ایان بام. این بحث حوار دهي، ما اآلن جوابش را میزد را اگر کسی آمد چنين حرفی

از ماا کاه نيسات. ماا  ،حوار برلارار اسات و ایان لادرت از لارآن اساتسه ضلع مثلهث 

تاوانيم جاواب ماا اشاکاالتی کاه بالفعال اسات نمای ،توانيم جواب بدهيمبالفعل نمی

تاا  وجود دارد،ها اشکاالتی که در کتاب ،بدهيم تا چه رسد اشکاالتی که بحث کردیم

اشااکاالتی کااه در آن  کااه امکااان دارد بشااود. اشااکاالتی ،چااه رسااد باااالتر از همااه

این اشکاالت را ما جواب  ،ترین احتمال امکان دارد بشودترین احتمال و دليقضعي 

این حرف حدّاد در یکای از کتاب  ،بدهيم. حاال فعالً این بحث اوّل بحث کتابی است

 اش.گانهچهاردی

 الخاور عناه نقلاة»در پااورلی نوشاتيم  «المالحظاة كتااب فا  برنردو  القدیس»

 و الااناعة فا  النماوى كتااب هامش ف  الحلب  السریان  شلحت جرجش فو نسق

نوشاتم و بيشاتر در نم  که ما مشرّف بودیم و این کتااب را مان مای. «الدین و العلم

، باه آلاای طباطباایی تاوانيمتشویق مرحوم حاج آلاا بالرگ تهرانای باود کاه ماا نمای

. یکی از بلرگاان کاه بنویسيدشما جواب  ،ایشان هم فرصت ندارند دسترسی نداریم و

ایان  ،ماا گذاشات را در اختياارمکتبه مرحاوم کاشا  الغطااء  ،ن هم تشری  دارنداآل

شاید بيش از صد کتاب در این موضوعات مسيحی و یهاودی  ،غنی است بسيار همکتب

ق صافحه و اینهاا و جاوابش. ایشاان طبا ،نقال کاردیمدر اینماا که ما از آنهاا  داشت
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هار « اآلحااد جمياع باين األعلاى المقاام لهاا اإللها  الثاالوث نياةوحدا إن»گوید: می

حتهای از یا  بااالتر  اسات، این وحادت والعای ، کش  است.را حساب کنيد یوحدت

فهمند. ولذا اینها خودشان اعتاراف همه نمیرا ولی این فهمند، را همه می ی  ،است

 ،لوث را بخواهيد بفهميدتوحيد ثاتا یکی است، سه ،تاستگویند اگر ی  سهمی ،دارند

باه ایماان  د،گذاشتيکنار اگر عقل را  ید.بگذار عقل را کنار ، بایدعقل اینما کند است

هاا راین تماام دیواناهگویيم پس بناابکند. میبياید خراب میجلو ، اگر عقل دلبول کني

باشند ث عالم باید مثلِّ های زنميریشود دیگر، تمام دیوانهمی طورینا ثالوثی هستند،

چيلی کاه مالاحم اسات بایاد و تمام عقالء باید منکر باشند. چون عقل ملاحم است. 

مگر کتاب اهلل ملاحم حوزی نيست که همه چيل در حوزی است جل لرآن، باید کنار زد. 

 سواد است. هر کس روی لرآن کار کند بی زد. کنار

 نماد إنناا ءشا  لكا لبال»دهيم. ما این جواب را فعاالً باه ایان دو مای« المناظر»

 عنهماا یعبار كماا و )ع( عيساىو  موساى علاى أنالال كما األصليين، اإلنميل و التوراة

گویيد؟ انميل توحيد مثلهث است و ثالوث میشما چه « التوحيد كتاب  نمدهما القرآن

 اآلن هماا كماا أنهماا إلَّا»و وحدت با هم والعيت دارد و این نبوّ و ترلهی توحيد است. 

بحاث توحياد « التوراة من سل  كما إلحادیة و وثنية أفكار فيهما تدخلت و نشبت لد

پدر مادر. عارم یعنی لخت بی« العارم اإلنميل  كالثليث و»با تورات را ما لبالً داشتيم 

 من العمب ینقض  یكاد ال و تااریح ف  القرآن یلیفهما لد و» .این است عارم معنی 

 كمالاه، و التوحيد حق التثليث یعتبرون حيث رابهماأض و برنردو  القدیس و الحدّاد

 ، ایان ]مطلاب[ راکه لرآن خاوب کتاابی اسات« عنه الخال  القرآن توحيد عن اعتذارً

 كانات ماا الحمازیاة البدائية البي ة أن»گوید: میسوادهاست. آن بی برایچون  ،ندارد

لو دارد و به تعبير ماا عآب گلوگير بود، آنقدر  ،رفتاین از گلویش فرو نمی« تستسيغه

  لليلًاا إلَّاا العلام مان أوتاوا فماا غموضاه، و محتادی لعلو تستسيغه كانت ما»غلوّ دارد. 

 این دنباله عر  ماست. « فوله ال العقل دون التثليث توحيد

 فلايس ،تهالساتحال التثليث توحيد یستسيغان ال اللذان هما مالعل و العقل أن رغم»

 «العقال دون مساتحيل هو إنما و المعرفة، حق یعرفه ال و لهیادّ العقل، فوق أمرً هو

 جارّاء مان إلَّاا هاو ماا و یكذباه، و یحيلاه»مافوق عقل نيست.  ،تحت عقل استاین ما

 باه أتاى ماا ضاد»کناد لرآن اشاری مای« لبل من الوثنيين من الوثنية العتيقة الخرافات

 لمان شااملة عاماة فها  العلام للة لاة أما و  المعقول الخالص التوحيد من :األنبياء

. به آیاتی که حادّاد و غيار حادّاد بار باید باشدنوعً یا کلهً؟ ظاهرً کلهً، کلهً « اللَّه سوى
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لرآن غنایّ اسات دیگار، از  ، با همان آیات ردّ کردیم.ردّ اسالم و لرآن استدالل کردند

جياب بگاذاری،  از اگر بخاواهی ،ها نيستاین حرف، توویل کنم، جيبم چيلی بگذارم

که خداوند خودش نيازمند به  طورن. همااصالً جيب را دور بينداز و به دنبال آن نرو

بسيار روشن و  کتاب خدا هم در بيانِ ،يتنيست در کله ابعاد الوه يتدیگری در الوه

نيازمند به چيالی نيسات کاه  ،بسيار خالد که تمام مراحل را شامل است در کله ابعاد

ما نياز داریم که تدبّر در آیات کنيم تا مطلاب را  ،کم کنيم، بله یا کنيمبياوریم اضافه 

 الارُّوحُ لُالِ الارُّوحِ عَنِ وَیَسْوَلُونَكَ» ،گویدبه همه میرا « أُوتِيتُم مَا وَ»بفهميم. حاال این 

؟ مگار ناه ایان اسات کاه لارآن چاه کسای« أُوتِياتُم مَا وَ»در سوری اسراء  1«رَبِّ  أَمْرِ مِنْ

گویاد عارب حمااز؟ چرا میگوید عرب حماز، این می ،کنداب به کله مکلهفين میخط

 وَ» ولی« اْلقُرَى أُمَّ» گویدمی این 2«اْلقُرَى أُمَّ لِّتُنذِرَ» دارد آیاتی گوید در لرآن شری می

های دیگری است که ثی، بحیتهستی یا نه؟ خارج از بشر« حَوْلَها مَنْ»تو  ،«حَوْلَها مَنْ

 ای خودش خواهد آمد.در ج

« إاِلَّ اْلعِْلمِ»، تبعيضی  « نْمِأُوتِيتُمْ  مَا وَ»پس این آیه راجع به عرب حماز نيست، 

والاع مطلاب ایان  ی  تبعيض، بعض من بعاض مان بعاض.تنوین  «يالًلِلَ»، تبعيضدو 

بای خودشاان یاست و خود حدّاد اگر آدم باشاد و دیگاران و خاود علماای علاوم تمر

فقاط  ،هاا لاوانينی کاه بار عاالم کاون حااکم اساتد که در ميان ميلياوننهست معترف

عماومی اسات و  جا بهلانون و آن بفهمند  توانستند ی  لانون را مقداری باز کنند و

این همه علوم دارند. بنابراین علمی که بشر دارد بسيار کم در کام در کام اسات و باا 

عرفت به این بشر ایماد کناد کاه خواهد که ملید مهمين کم در کم در کم خداوند می

چيالش را تاا آنماایی کاه ش را و هماه اش را و حساّ فطرتش را و عقلاش را و تمرباه

 اب دریافت کند. ططور صحيح کما یستبه ،دریافت کندق را حقایبتواند 

 و المختلاق المسايح  التثلياث الحمازیاة البدائية البي ة تستسيغ ال كي  أخيرً و»

تار ممه ساتتایکای سه« الشار  مان العميااء ةيالماهل ف  عليه تكان ما إلى ألرب هو

تار پس توحيد آنها عمياق ،تا خداست360گفتند اینها که می ؟تاست360است یا یکی 

یکی اسات، ایان  تر است دیگر. یکیباالتر باشد عميقتوحيد شما بود. چون هر چه از 
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. کسی کاه هماه را تا360کی ی ،تاست باالتریکی سه ،تاست باالترپایين است، یکی دو

 این هم اعترا  است.؟ طورداند چخدا می

  1«اللَّهِ إِلَى لِيُقَرِّبُونَا»گویند آنها می-

 الحمازیااة البدائيااة البي ااة تستساايغ ال كياا  أخياارً و»اساات.  یااتعبود باارایآن  -

 مان العميااء ةياالماهل فا  علياه كانات ما إلى ألرب هو و المختلق المسيح  التثليث

 الثالثاة إلاى الكثارة هذی من التنلل فهل إلهً، ستون و ثالثمائة لهم تكان لد و لشر ا

 إلاى اآللهاة، مان المادیة الكثرة هذی عن التنلل إن أم القهار؟ الواحد اللَّه إلى أم أهون

 الممرِّد، الواحد إلى أم استساغتهم، إلى ألرب هو هل التمسد، ف  شاكلتها على ثالثة

 التربياع فليكن التوحيد كمال من التثليث كان إن ثم الالهوت؟ عن یتمسّد المستحيل

تا؟ تا بيشتر است یا پنهسه« أرلى و أكمل كله  لك ليكن األكثر، األكثر ثم التخميس و

، ولی اگر یکای کاری نداریمتا. آن را سههم تا یکی است، یکی کنند سهآنها خيال می

تاوانيم بفهمايم، پاس ایان سه شد و ماا نمیتا هم یکی است. چون یکی تاست، سهسه

تواناد ساه را چهاار کمال است، چهارمی که بيشتر است، کاری ندارد. هر حمّاالی می

 طور باالتر ببرد. کند، چهار را پنه کند، پنه را همين

 القائلاة اإلساالم لبال الحمازیاة فالوثنياة  ادٍحين و أرلى و أكمل كله  لك ليكن»

تازی « الممع نهاالفقد عنها نقات إن و التثليث، من أرلى هذی ،إلهً ستين و بثالثمائة

، شاما شاما کاه بدتریاد تا یکی اسات.360 گویند، نمیگویندتا می360آنها  ،ترندعالل

گویياد تا را مایگویند یکی است، شما سهنمی را تا360تا، آنها 360اینها  ،تا داریدسه

. گاویمها را میمسايحی ساب  مغلیاد. خيلای ترید،از آنها احمقیکی است. پس شما 

  المتنالضاين بين الممع ف  عنها تنقص أجل الكثرة، و الواحدة بين الممع نهاالفقد»

 المعناى فا  ال المتنالضاين باين یممعون ثم العبقریة و العقل یدّعون لوم من فعمبٌ

، دنيستنو  دیکی، هستن ۀس ،تاسه ی ِ« «التثليث توحيد» أیضً التعبير ف  و بل فحسب

 اند  احمقشود دیگر. چقدر می طورینا

 اإلساالم، بعد السذج الحماز لعرب البدائية لبي ةا أنه الخالص ديالتوح یلیفون ثم»

 توحياد مان وثنياتهم یعتبروا أن العرب للوثنيين أنّ حال اإلسالم، لبل الوثنية وكذلك

، چون کاه صاد آماد ناود آید دیگرهمه اینها می ،توحيد شر  ،يتتوحيد وثن« الوثنية

 و الالهوت ، الواحد اإلله مع وثنً الستين و الثالثمائة حدةوب اعتبارً»هم پيش ماست. 
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 لاون للحاق و ألاوان لاه الباطال إنَّ إ  ،أخارى شاكلة على الوثنية ف  شركاء معهم هم

 الوحاادة یناااف  ممااا ءٍبشاا  الماالیه غياار الخااالص التوحيااد هااو و یتباادل، ال ناصااع

تتمّه بحث با گلارشات مفاهلی که شااید جاایی نتاوانيم باه ایان این البتهه  .«يةالحقيق

آخار  ،هاا را زدناد و روی آن ایساتادندایان حارفوالعاً آسانی ببينيم خواهد بود که 

  .رودخالصه اگر عقل بياید ایمان می :گویندمی

ایان  ،در نما  کاه باودیم 1«فَحَادِّْث رَبِّكَ بِنِعْمَةِ وَأَمَّا»من نظرم است که به عنوان 

رفتايم از مای نساِ شانلدی ساعت ما در سارداب  ،نوشتم تابستان بودکتابی که بندی می

آن هاوای  شانلدی ساعت که کم نيسات در ،صبح تا ظهر و از بعد از ظهر هم تا غروب

ظهار کاه ماو هن  .های بلرگصفحه ،نوشتيم روزی دی صفحه تقریبًمی را ما اینگرم. 

لادر عشاق و اینجریاان چيسات؟  ؟خدایا روزهاا کوتاای شادی گفتم:، میتگفا ان می

 . بودعالله به مطلب 

نَاا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَایُوَ لَا تَرْ نَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُضَایُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»

                                                           

 . 11یه . ضحی، آ1


