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نفی تعدد اله
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
اسکله بحث از این به بعد در این ارتباط است که راجع به اصل وجود اله فطرتاً،
عقالً ،کونً ،کيانً اختالفی نيست .مرحله اولی :آیا این اله تعدّد دارد؟ میشاود داشاته
باشد یا دارد یا ندارد؟ این تعدّد را ما از اثنينيت بحث میکنيم ،چون اگر اثنين محال
است ،پس ثالث هم به طریق اولی محال است .اگر اثنين ممکن است ،پس ثاالث هام
باز ممکن است .چون که صد آمد نود هم پيش ماست.
این اثنينيت که محور احتماالت است یا اثنينيت دو اله بینهایت مانند هم در هار
جهتی خالقيتً ،تادبيرً ،تشاریعً و ماا الای لا

از شا ون خاصاه ه الوهيات .ایان یا

احتمال است که روی آن بحث میکردیم ،عقالً و نقالً این درست نيست که دو اتای
که به هم نيازمند نيستند ،هر دو مستقلهاند ،مماثل هم هستند ،مانند عين ،گفتيم ایان
درست نيست .این ی

احتمال .احتمال دیگر این است که نخير ،فقط یا

الاه اسات

که دارای امتيازات الوهيت در کاله ابعااد لبال الخلاق و بعاد الخلاق اسات ،امّاا آلهاه
دیگری هم هستند که مقداری کار الوهيت مایکنناد ،ایان مقادار کاار الوهيات یاا در
خلقت هم ،در تدبير هم یا خلقت نه ،تدبير یا نه خلقت و نه تادبير ،در معبودیات ،در
شفاعت و ...که مرحلاه تاالی الوهيات مطلقاه هساتند .در ایان فار

دوم باه حسااب

احتمال که اله دیگری یا آلهه دیگری باشند که در مرحلاه بعادی از انماام شا ونی از
ش ون الوهيت باشند یا الاه اصال آنهاا را اتهخاا کاردی یاا اتهخاا نکاردی اسات .اتهخاا
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نکردیاش این احتمال دوم از احتماالت هشتگانهای که داریم بحث میکنيم .یا اتهخا
کردی ،اتهخا کردی است یا اتهخا کردی اسات از بارون ات ،اصاالً کااری باه ات خادا
ندارد ،والدت نيست بنوّت نيست ،چه و چه نيسات .اتهخاا از بارون ات اسات مانناد
تبنهی ،انسانی که فرزند ندارد ،نمیتواناد داشاته باشاد یاا نادارد ،یا

پساری را تبنهای

میکند ،فرزندخواندی ،به عنوان اینکه این خالی نباشد ،تنها نباشد ،از او کم

بگيرد.

این بُعد دیگر که اتهخا کردی ،امّا صبحت والدت و این حرفهاا نيسات .اتهخاا کاردی،
باید مطهلع باشد دیگر.
بُعد چهارم ،بعد چهارم این اسات کاه نخيار ،ناه اوّلای اسات ،ناه دومای اسات ،ناه
سومی ،بلکه عنوان والدت است ،والدت هم چند احتمال دارد .احتمال اوّل این است
کااه الااه اصاال از الهااوت الوهياات تن الهل کااردی اساات در ناسااوت خلقاات ،کمااا اینکااه
مسيحيين میگویند ،این اله تبدّل شدی اصالً ،این نلول به این معنا ،نلول به این معناا
که این ات ممرّدی غير محدودی تحوّل یافته و شدی عيسی یا شادی غيار یاا شادی غيار،
احتماالت را عر

میکنيم.

 ناسوت چيست؟ ناسوت جسم است و الهوت ممرّد ،ممرّد جسامی تعبياری اسات کاه در عقایادمسيحيين است که او تنلهل کردی و این شدی ،یا به عکس ایان تاااعد کاردی و او شادی
است .یا اله ممرّد وحيد تنلهل کردی است ،شدی جسم که حلول کردی است یا نه ،تعبيار
دیگر کنيم حلول نيست ،تحلهال کاردی اسات ،تبادّل شادی اسات ،حلاول را بعاد عار
میکنيم .یا نخير ،این جسم تااعد کردی است و شدی است این اله ممرّد کاه بااز هام
این اثنينيت است دیگر .در اصل اثنينيت است .این ی

نوع والدت است که چهارمی

است .والدت پنمم این است که نخير ،اصالً از او متولهد شادی ،از آن الاه اصال متولهاد
شدی ،جلئی از اوست ،جلئی از او دو حالت داریم :یاا جلئای از او متولهاد شادی اسات
مانند نطفهای از مرد منتقل به رحم زن ،بعاد بّّاه متولهاد مایشاود ،ایان بایاد زوجاه
داشته باشد .یا نخير ،اصالً «أَنَّى یَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ» 1اینطور که اصاالً
خدایی که مادّی نيست یا نر است یا نه مادّی ،نه نر ،این اصالً زایيدی ،بدون ازدواج .این
هم ی

مطلب.
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احتمال دیگر این است که نخير ،نه اوّل است ،نه دوم است نه سوم است ،نه ششم
است ،نه هفتم است ،آخر است ،این تبنهی تشریفی است .چاون ماا گاای تبنهای اعتالازی
داریم ،گای تبنهی تشریفی داریم .گای فرزندی برای خودش لرار میدهد که اعتالاز پيادا
کند به این فرزند ،در خاناهاش بااز باشاد ،وارث او باشاد چاه باشاد ،کاه در حقيقات
استفادی کردن اله متبنهی است از این فرزندی که تبنهی یافته یا به عکس اسات ،گاای آن
طرف خيلی علیل است نلد اهلل و خيلی عظمت دارد ،چاون خيلای عظمات دارد لفا
ابن بر او اطالق میکند .مثل آدمی که به ی

شخای کاه او را خيلای خاوب تربيات

کردی است و خيلی از وضع او راضی است ،میگوید« :هذا ولدی» این هشت فار

را

ما در تعدّد الوهيت داریم.
طبعً بعضی از این هشت فر

معمولی است که لرآن نقل میکند و ردّ میکند و

بحث میکند ،بعضیها را خيلی زیاد ،مثل شری
که اینها شری

در معبودیت اصنام طواغيت ،اوثان

در معبودیتاند .یا اله آنها را اتهخا کردی است ،خدا احتماج مایکناد

که خدا چطور اتهخا کردی و مطهلع نيسات؟ چارا اتهخاا کاردی و حاجات نادارد ،اصاالً
چطور میشود در الوهيت اتهخا کرد؟ الوهيت که حالت ازليت است ،چطور مایشاود
متهخذ باشد از برای حادث؟ و از این لبيل .معبودیت است که لرآن شاری هام ناود و
چند درصد ،نلدی

به صد درصد الها درصد مختااری آلهاه معباودی مان دون اهلل را

تضعي میکند و بحث میکند .این ی

مرحله .در بعضی ماوارد هام باه طاور کلهای

بحث میفرماید ،چنانکه در آیه آلعمران« :شَهِِدَ اللههُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ» 1کاه دارای دی
احتمال ،دی تعدّد را از بين برد ،چه در مبحث عقلی ،مبحاث کتاابی ،مبحاث تشاریعی
و ...در بعضی موارد هم فرعی از فروع این لاعدی کلهيه عشری آیاه آلعماران اسات کاه
«لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» 2با احتماالت سهگانهای که عر

کاردیم ،آلایاان

هم مطالعه فرمودید که «فسدتا» هم به آلهه الها اهلل برمیگردد ،هم به سماوات و ار
برمیگردد ،هم به هر دو و فساد در هر کادامی مناافی باا فسااد در دیگاری نيسات .و
همّنين «لُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا یَقُولُونَ إِ ًا الَّبْتَغَوْاْ إِلَى ِي الْعَارْشِ ساَ بِيلًا» 3و غيار
که اینها را مطالعه میفرمایيد و فروع این مس له است.
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 [سؤال] جواب این را من روز آخر دادم که «فيهما» در اینما ظرف نيست ،ظرف ربوبيتاله است ،ظرف خالقيت اله است ،ظرف امور تکوینی و تدبيری و چيلهای دیگر است،
نه ظرف خود ات اله.
 اگر به سماوات و ار -عر

کردیم که «فيهما» به هر دو برمیگردد ،هم به آلهه الها اهلل که اصل مطلب

است و هم به سماوات و ار
ماا یا

برگردد ،باز هم...
که فرع مطلب است.

بحاث کلهای داریام در ایان فروضای کاه عار

کاردیم و یا

بحاثهااای

خاوصی و جلئی .بحث جلئی با کسانی که اعتقادات تعدّدی نسبت به حضرت حقّ
سبحانه و تعالی دارند ،نه فرضی ،والعً هستند ،موجودند ،مثل مشرکين ،مشرکين کاه
شری

در معبودیت برای خداوند متعال لائلند .یاا ثنویاه یاا ثالوثياه کاه ثنویاه دساته

خاصهیاند و ثالوثيه دسته زیادی از مسيحيين هستند و در مسيحيين ثنویه هم داریام
که اسمشان مریميّون است .این را محقهق است باه طاور تفاايل ماا بحاث کاردیم در
عقائدنا و خدمتتان عار

مایکانم .و چاون عقائادنا نيسات ،شاما باه کتااب حاوار

مراجعه کنيد در توحيد تثليث در آنما مختاری از ایان بحاث را ماا آوردیایام ،البتهاه
مختار گویا ،مختار گویایی که نمونهای است از تفايل بحث که در عقائدنا راجاع
به مقارنه بحث توحيدی از نظر عقلی و از نظر تورات و انميل و لرآن ما داریم .البتهه
این تعدّدی که ما داریم نفی میکنيم در انحاار مشرکين رسميين نيست .چاه ثنویاه،
چه ثالوثيه باشند چه عبدی اصنام و اوثان باشند یا عبدی طواغيات ،در خاود مسالمين
هم هست .مگر در خود مسلمين ما حلوليه نداریم ،حلوليهای کاه مایگویناد خادا در
من حلول کردی است ،پس من خدا هستم و خدا مان .نظيار ایان در مسايحيت وجاود
دارد .میگویند یکی از عقائد مسيحيت این است که خداوند از الهوت یعنی تمرّد ،از
تمرّد المحدودیت الوهيت تنلهل کردی است ،کردی است ،کاردی اسات ،وارد رحام ماریم
شدی و وارد جسم مسيح ،پس مسيح روحً اله است و جسمً عبد است .پس مسيح هم
فرزند اهلل است ،هم فرزند مریم اسات؛ فرزنادیِ اللههاش لاویتار اسات ،فرزنادی ماریم
ضعي تر است .فرزند مریم بودن در بُعد جسم است ،مریم جسم او زایيدی ،ولی فرزند
اهلل بودن خودِ روحِ اهلل در جسم مسيح رفته و لذا اللههی وجود ندارد .ولذا «ال تقولاوا
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ثالث ثالثة» ،حساب دارد .البته «ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ» 1هم داریم ،سه خادایی ،ولايکن ساه
خداییها چند حرف میزنند ،میگویند این سه عين هاماناد ،متبااین باا هام هساتند،
سهتا یکی است ،یکای سهتاسات .نوعاً اینطاور میگویيناد .ولای عادّیای پاا را بااالتر
گذاشتند و میگویند اله آب ،البتهه أب معنی میکنند .اله خالق و اله روح القاد

کاه

بسيط است و اله ابن ،سه ،ولکن اینما چه زمانی واسطه الزم داریم؟ ماادامی کاه الاه
آب باشد در وضع خود ،اله ابن باشد در وضع خود ،اله روح القد
اله آب میگيرد به اله ابن میدهد .بعد ی

واسطه اسات ،از

کاری شد که واسطه از بين رفت ،چه؟ اله

آب ،اله خالق که آن را میگویند اله أب ،پدر ،این اله خاالق تنالهل کارد بکلهيتاه ،بکاله
وجودی و بکله کونه و کيانه این از الهوت المکانی الزماانی الجسامی الوهيات تنالهل
کرد در رحم مریم بتول که این اهلل که کلهش روح است و کلهش تمرّد اسات ،ایان وارد
شد در رحم مریم ،پس اله أب یعنی چه؟ الاه روح القاد

هام کاه اتومااتيکی از باين

رفت دیگر ،واسطه برای چه میخواهيم؟ ولتای کاه اصال باه آنماا رفات و وارد شاد،
ولتی عمدة التهمار رفت نلد کاسب ،دیگر دلهال بارای چاه مایخاواهيم .دلهاال واساطه
است بين عمدة التهمار و توليدکنندگان ،ولتی که خود اوّلی سومی شد ،دیگر ما دلهاال
نمیخواهيم و لذا اینها هم ثالوثی هستند ،هم موحّد.
 -یعنی روح القد

واسطه بود؟

 واسطه بله ،و بعد تنلل فقط ،در اینکه عطيّات ربّانيه را از اله اصل بگيرند و باهاله ابن بدهد ،بعاد الاه ابان آنلادر درشات شاد و درشات شاد و درشات شاد در ایان
گرفتنها ،گرفت و گرفت و گرفت ،نهایتً خدای اصل گفت خودم میروم دیگار ،دیگار
چيلی نماندی ،تمام شد این تمام شد ،بادکن
دارند میزنند و ما چاون در یا

خالی شد .حرفهاایی اسات کاه اینهاا

عاالمی داریام زنادگی مایکنايم کاه اگار بخاواهيم

صحيح رای برویم ،صحيح بفهميم ،صحيح معتقد باشيم و صحيح عمل کنيم ،با هماه
برخورد داریم .نه تنها با ملحدین ،با مشرکين هم ،با مسيحين ،با یهاود ،باا مسالمين،
شيعهاش ،سنهیاش .مگر در تشيّع شار نيسات؟ شار هاایی کاه ماا در تشايّع داریام،
هست دیگر .در تسنهن داریم ،در تشيّع داریم ،در وهّابيت داریم .وهّابيت در ی

بُعدی

میخواهند بگویند ما موحّدیم و آنها توحيدی را میپذیرند کاه از خادا بااالتر ،یعنای
خدا هم آن توحيد را لبول ندارد ،یعنی از خدا باالتر دیگر.
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ما ی

مطالبی داریم که از نظر عقلی مسلهمً غلط است .و اگر هم عقل رساایی و
لطعياه کتااب ایان عقال را رهباری

خودکفایی با دلهات زیااد نداشاته باشاد ،نااو

میکند ،توسعه میدهد ،توضيح میدهد ،ابهاماتی که در بعضی از جریانات باشد این
بيان میکند .مثالً لاهه حلول ،والدت حلولی ،والدت حلولی یعنای ایان خادایی کاه
ممرّد غير محدود است ،به تمام اتاه حلاول کارد در مکاان ،المکاان در مکاان رفتاه،
تنالض .ال زمان در زمانی رفته ،تنالض .ممرّد تمرّد خاود را رهاا کاردی اسات و رفتاه
مادّی شدی ،دو تناالض .تمارّدش محفاو اسات و رفتاه در جسام ،جسام ممارّد ،یا
تنالض .جسم است و الجسم .ممرّد است و الممرّد ،اینها اصالً لابل گفاتن نيسات .و
کسانی که ادّعای حلول کردند ،از چند حال خارج نيست ،مثل بایلید بسطامی ماثالً،
مناور حلهاج که در باالی دار أنا اهلل میگفت کاه آن شاعرها را هام بارای او درسات
کردند و خدا رحمتشان کند ،این مناور حلهاج والعً میگفات أناا اهلل یاا گايه شادی
بود؟ از بس فکر کردی بود و خودش را تمرید کردی باود و چاه کاردی باود و چاه کاردی
بود ،آنقدر گيه و دیوانه فوق دیوانه شدی ،خيال کردی والعً خدا اینما آمدی اسات .یاا
دیوانه شدی یا بدتر از دیوانه ،اگر دیوانه شدی که از حالت تقاير به لاور رسايد ،بااز
هم مقار است .یا نه ،با توجّه به اینکه خادا نمایشاود مان باشاد و مان خادا باشام،
میگوید «أنا اهلل ،ليس فی جبّتی الها اهلل» .یکی از بلرگان اهل معرفات کاه هناوز زنادی
است و شاید صد سالش باشد ،نمیگویم چه کسی و فلسفه خوب خواندی و رد کردی،
عرفان خوب خواندی و رد کردی است .ایشان ی

مولع در منبری مایگفات کاه اینکاه

میگوید «أنا هو و هو أنا» این عربی بلد نيست ،باید بگوید «أنا أنا و هو هو»« .أناا هاو
و هو أنا» یعنی چه؟ اگر «أنا أنا» است که «هاو» باا «أناا» تناالض دارد ،اگار «هاو هاو»
است« ،هو» که با «أنا» تنالض دارد .برای اینکه آنّاه «هاو» دارد« ،أناا» نادارد ،آنّاه
«أنا» دارد «هو» ندارد ،پس این حرفها یعنی چه؟
ما فعالًِ با دورها بحث میکنيم ،بعد با نلدی ها .با دورها که بحث میکنيم ،آن
دسته اوّل که دو ات مثل هم در تمام جهات که ایان را بحاث کاردیم و لابال لباول
نيست .یا نه ،ات پایينتری است ،در معبودیت شرکت دارد ،خدا به آن شرکت دادی یا
خودش ادّعاء دارد؟ خدا که بر حسب لسان انبياء شارکت باه کسای نادادی ،اگار لساان
انبياء هم نبود ،خدا ی
است ،ی

مرتبه وکيل و شاری

مرتبه به کسی ی

و نائاب لارار مایدهاد کاه ایان محاال

مقامی را میدهد ،اگر بشود بدهد ،بسم اهلل ،مقام نبوّت

میدهد ،مقامهای دیگر میدهد ،این کرامت است .امّا اگر خداوند از الوهيت خاودش
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به کسی بدهد که مدبّریت است که خالقيت است که معبودیت است که مکوّنيت است
که مشرّعيت است ،این دادنی نيست .برای اینکاه ایان مقاماات ،مقاماات ازلياه اسات،
مقامات ازليه اعطائی نيست ،انعطائی هم نيست ،نه خودش میآید ،ناه مایشاود داد.
همانطور که ات حقّ سبحانه و تعالی ازليت الاولياه اتای دارد و در نتيماه ابادیت
النهایی اتی دارد ،این را هم نمایشاود باه کسای داد .اوّالً ات حاقّ و صافات ات
حقّ و صفات فعل حقّ که منبثاق از صافات ات حاقّ اسات ،در بُعاد اوّل و دوم کاه
وحدت حقيقی دارند ،ات حقّ با صفات ات که وحادت والعای دارناد ،اسام فارق
میکند .صفات ات حقّ عين هم هستند ،در اسم سهتا هساتند .صافات ات حاقّ باا
ات حقّ عين هم هستند ،در اسم دوتا هساتند .ات ،صافات ،صافت حياات ،صافت
علم ،صفت لدرت که بعدً باید بحث کنيم و از عميقترین مباحاث توحيادی وحادت
صفات ات است با هم و وحدت صفات ات است با ات که ما فقط ایان را از دور
به عنوان سلبی میفهميم ،به عناوان ایماابی نمایتاوانيم بفهمايم .یعنای ماا خادافهم
هستيم در ات ،تا بفهميم که چطور این صفات ات عاين هام اسات و صافات ات
عين ات است که مسيحی اشکال کند ،مسيحی بگوید ما که میگویيم سهتا ،شما هم
میگویيد سهتا .یکی از حرفهایشان این است که اسق لبنانی میگفت ما نوشتهایم
و میگویيم .ما که میگویيم خدا سهتا است و یکی ،یکی سهتاست ،شما هم همين را
میگویيد ،شما میگویيد خدا یکی است و سه صفت دارد .گفتيم فرق است ،ميان مای
من تا مای گردون خيلی فرق است .این ساه تبااین در جاوهر ندارناد ،شاما مایگویياد
تباین در جوهر دارند .این سه أب و ابن و روح القد

نيستند ،شاما مایگویياد أب و

ابن و روح القد  .این سه ،یکیاش حلول در دیگری شدی و یکی شدی ،نيستند ،شادی
و نشدی و باال و پایين ندارد .این مباحثی است که بعدً باید صحبت بکنيم.
پس اگر بر محور آنّه که عقل دریافت میکناد بحاث کنايم ،در بااب حلاول ایان
معنا نادارد ،در بااب معباود غيار اهلل هام مشارکين بادتر از ملحادیناناد .چاه بگویناد
خداوند کسی را اتهخا کردی که او را هم عبادت کن ،من را رها کن ،او را و من را باا
هم عبادت کنيد ،چه این ،چه اتهخا ی نباشد .معبود غير اهلل ،اگر معبودِ سارخود باشاد
که غلط کردی ،برای اینکه اهلل معبود است ،خالق السماوات و االر

آن است ،مکاوّن

آن است ،مدبّر آن است ،مشرّع آن است .و اگر میگویيد خداوند اتهخا کردی که بقر را
عبادت کنيد ،چرا؟ این ظلم به خودش است ،اصالًِ نشدنی است .برای اینکه عباادت
در اختاا

رفيعترین مقامات اسات و ایان رفياعتارین مقاماات در اختااا
7

حاقّ

مرجاع تقليادی بيایاد بگویاد هماانطور کاه از مان تقلياد مایکنياد ،از

است .اگر ی

چایریل من هم تقليد کنيد ،نمیشود .میگفتند که مرحوم شيخ عبّا لمای چاایریل
مرحوم آلای ميرزاحسين نوری بودی ،حاال ميرزاحسين هر چه بودی ،یا

مقاداری در

حدیث وارد بودی ،بياید بگوید همانطور که از حرفهای مان تبعيات مایکنياد ،صاد
لمی تبعيت کنيد .این غلط اسات ،اصاالً

درصد از حرفهای چایریل من شيخ عبّا
این حرف غلط است .مثال بود.

خداونااد متعااال کااه همااه چياال دارد ،پااس همااه عبودیااتهااا از آنِ اوساات ،بگویااد
همانگونه که مرا سمدی میکنيد ،مرا عبادت میکنيد ،عين همان ایان مخلاوق مان را
هم عبادت کنيد .این ظلم است اصالً ،یعنی خدا از خدایی پایين آمدن است ،مخلاوق
از مخلوق باال رفتن است ،هر دو غلط است .اصالً نشدنی است ،نه اینکه امکاان دارد
و در حکمت نه ،اصالً در ات نمیشود ،چاون اعطاایی نيسات .هماانطور کاه مقاام
ات الوهيت و صفات ات الوهيت اعطایی نيست ،همينطور هم مقاماتی که مترتاب
است بر الوهيت به معنای صحيح اعطایی نيست .معبودیت و لاذا در بااب سامدی ،در
باب رکوع ما هم عقالً و هم شرعً میگویيم سمدی منحار به خداسات و رکاوع هام
منحار به خداست «تَاللَّاهِ إِن كُنَّاا لَفِا ضاَ لَالٍ مُّبِاينٍ
تسویه در هر بُعدی از ابعاد در ی

إِ ْ نُساَ وِّیكُم بِارَبِّ الْعَاالَمِينَ»

1

ميلياردم هم تسویه باين الحاقّ و الخلاق ،خلاق را

حقّ کردن است و حقّ را خلق کردن است ،تنلهل اله است از الوهيات و تاااعد ماولوی
است از مولوهيت به الوهيت ،اینها با همه موازین صحيح اختالف دارد.
من ی

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

صحبت بکنيم .تثليث دارای ابعادی است .ی

بُعدش این است ،البتهه همه در استحاله

شاارکت دارنااد ،منتهااا اسااتحاله هاام مراحاال دارد «لالسااتحالة درکااات» کمااا اینکااه
مرتبه مایگویناد ایان سهتاسات ،ساه ات

«لالمکانية درجات» .این درکات دارد .ی

جدا هستند ،در عين حال یکیاند ،یکیاند در عين حال سهتا هستند ،این را همهشان
میگویند .همهشان میگویند ،غير از آن کسانی که میگویند مسيح را به عنوان تبنهای،
به عنوان تشری

خداوند گفته است که فرزند من است ،ناه باه عناوان والدت ،ناه باه

عنوان حلول ،نه به عنوان تنلهل ،نه به عنوان اتهحاد ممرّد به الممرّد .این یا
است که ی

مطلبای

لسمتی از آنها میگویند ،ولکن اکثار کاه ثاالوثيين هساتند ،ثاالوثيين باه
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معنای اوّل اغلط این است که نخير ،این أب به واسطه ابن جهان را آفریاد ،ابان کماا
بود؟ ابن را چه کسی آفرید؟ بعد که به واسطه ابن ،جهان را آفریاد ،بعاد روح القاد
واسطه بود که آنّه میشود از خدا بگيرد و به ابن بدهد ،ابن بلرگ و بلرگتر شاود،
چون خدا بناست بميرد مثالً ،ابن جایش بياید .اینطور میشود دیگار ،حاشايه اسات.
نهایتً خدا دید چيلی نماندی ،خودش رفت در رحم مریم ،حاال این ابن بود ،نبود ،اگر
بود ،چرا رفت؟ اگر نبود ...تمام اینها اگر است.
اینما بندی در صفحه  62عقائدنا که ندارید ،بعدً انشاءاهلل اگر زنادی باودیم چاا
بشود ،اگر هم مردیم زودتر چا بشود .چون زندی باودن خاودش مواناع اسات اصاالً،
مردیم زودتر چا میشود .مرحوم علهامه طباطبایی (ر ) اساتاد بسايار بلرگاوار ماا
(ری) تا ولتی که زندی بود کتابش را نمیخریدند ،الميلان را نمایخریدناد .یاادم اسات
مریض بود ،نمیتوانست در خيابان رای برود ،میرفت ،کسی به او سالم نمیکرد ،مان
هم که بعضی ولتها میرفتم ،میگفت دنبال من نيا ،گفتم من دنبال کسی نمیروم،
با هم رای میرویم .ولتی در حرم خم شد و خواست کفشاش را بردارد ،من خم شدم،
گفت :نه ،من هم کفشهای شاما را برمایدارم .مقااود اینکاه ایان زنادی باودن ماانع
است.
 در نمایشگای تفسيرش را دارند ،شش هلار تومان. بله ،پشت سر هم چا میکنند ،چون مرد ،مرد و دیگر مالاحم نيسات« .توحياداالنميل و القرآن ،االنميل و التثليث الموحّد» .این آلایان باد کردند ،لبالً اینلدر باد
نداشتند ،لبالً میگفتند ثالوث ،حاال مایگویناد «الثهاالوث الموحّاد» مایگویناد ماا دو
توحيد داریم :ی

توحيد عوامی عربی بیملی که عربها داشاتند ،یا

توحياد مثلهاث

که خيلی عميقتر است ،هر چه آدم فکر کند ،مغلش آب میشود و نمایفهماد .اگار از
آنها سؤال کنيد که یکی که سهتا نيست ،ساهتا یکای نيسات ،مایگویناد ماافوق عقال
است .میگویيم ببخشيد ،عقل سه زاویاه دارد ،یا

عقال ماتحات عقال اسات ،یکای

مافوق عقل است ،یکی هم نخير ،عقل آن را لبول میکند ،ی

مرتبه مطلبای را عقال

لبول میکند ،میفهمد و لبول میکند ،صد درصد ایان را لباول مایکناد .ایان را کاه
بحث نداریم .مثالً دو دوتا چهارتاست ،چهار چهارتا شانلدیتا است .یا

ولات اسات

مافوق عقل است ،لبول دارد و نمیفهمد ،لبول دارد ،امّا به عمقش نمیرسد ،منافات
هم با هم ندارد .خدا را لبول داریم ،اما اتاش چيسات؟ نمایدانايم ،ات ماادّی اولياه
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چيست؟ نمیدانيم .ی

مرتبه نه ،اصالً نمیتواند لبول داشته باشد ،این ماتحت عقال

است .این تنالضات.
 به عمقش میرسد و میداند محال است. به عمق نمیتواند برسد. به عمق همين توحيد. به این بله ،به اینکه یکی سهتاست و سهتا یکی اسات ،اگار باه عماق کاه معلاوماست یکی غير از سهتاست ،سهتا غير از یکی .اگر نه ،شما میگویيد کاه ایان حقيقات
الوهيت که ثالوث است و واحاد اسات ،واحاد اسات و ثاالوث اسات ،ایان حقيقات را
نمیشود دریافت کرد .میگویيم اوّالً دریافت مایکنايم کاه ایان باطال اسات و از هار
باطلی هم باطلتر است ،چون جمع بين نقيضين است و اگر هام اینطاور نباشاد ،ماا
این را از دور دریافت میکنيم که باطل است ،بعضیها را از نلدی
که باطل است ،میبينيم ،احسا

دریافت میکنايم

میکنيم ،بعضیها را از دور دریافات مایکنايم کاه

این باطل است .پس اینهایی که این حرف را درست کردند کاه توحياد تثلياث ،مثال
حدّاد ،حدّاد بيروتی که چهاردی کتاب باا معاونات اساالفه و خاولیهاا و مطرانهاای
بيروت نوشت ،چهاردی کتاب بر ضدّ لرآن نوشت با للم بسيار عالی درجه اوّل عربی و
آنلدر آیات را باال و پایين و باال و پایين و احترام که مرحوم صاحب ریعه شيخ آلا
بلرگ فرمود آلای صاادلی ،ایان چاه خادمتی باه لارآن کاردی ،گفاتم :چطاور؟ گفات:
اینطوری ،گفتم :نه ،مطالعه بفرمایيد .ولتی مطالعه فرمودند معلوم شاد نخيار ،ایشاان
مثل کتاب تاریخ تمادّن گوساتاو لوباون فرانساوی باه ایان کلفتای نوشاته ،آدم گماان
میکند که به اسالم هم خدمت کردی ،وعا هم میگویند ،نقلاه هام میگویناد ،کتباه
هم میگویند ،ی جا فقط ی

جمله گفته ،کاامالً هماه را از باين باردی اسات .ساؤال

میکنند که این محمّد حرفهایش با هم هماهنگ نيست ،از حيض صحبت میکناد،
بعد میرود توحيد ،از توحيد مایرود تماارت ،از تماارت مایرود کماا .پاس معلاوم
میشود حرف آنهایی که گفتند دیوانه است ،راست گفتند .همين کاافی اسات ،هماين
ی

جمله را در تاریخ تمدّن دارد ،بقيهاش کنار رفت .ولی این چهاردی کتاب اینطور

نيست ،خيلی از این حرفها دارد .مایگویاد کاه ایان لارآن چناين و محمّاد چناين و
فالن ،به لدری این عالل بودی و به لدری فهميدی بودی کاه کتااب اماام را کاه تاورات
است به تعبيبر عربی آوردی ،آدم خيال میکند مثالً خودش گفته است.
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اینها اینطور هستند .ما در ایان عاالم یاا بایاد اصاالً باه دنباال علاوم تخاهاای
اسالمی را نرویم یا اگر رفتيم ،دنبال چيلهایی برویم که باه درد عاالم مایخاورد .ماا
نمیتوانيم با معنی حرفی وهّابی را ردّ کنيم ،ثالوث را ردّ کنيم ،نمیتوانيم کسانی که
منکر لرآن هستند ردّ کنيم ،نمیتوانيم کسانی که بار اصال و فارع اساالم مایتازناد و
کتاب مینویسند ،آنها را با استاحاب کلهی لسم ثالث ردّ کنيم .با کماال توساّ

ایان

سميناری هم که از ما دعوت کردند و رفتيم ،در سرتاسر سمينار از اول تاا آخار لارآن
اصالً محور نبود .دوجا که از من خواستند صحبت کنم و راجع به لرآن صحبت کنم،
همه شاخ درآوردند ،همه وجودشاان شااخ شاد .و در گالارش سامينار کاه ماا دیاروز
رفتيم ،داشت میخواند که در

فالن و در

فالن ،لرآن در کار نبود .ی

نفر از آن

چند هلار جمعيت داد زد که پس تفسير چه شد؟ گفت یادم رفت .گفت :شاما هميشاه
تفسير را فراموش کردیاد .هميشاه شاما حاوزیهاای اساالمی ،ضادّ اساالمی هساتند و
هميشه لرآن شری را فراموش کردید.
ما مقداری اینما بحث داریم «االنميل و التثليث الموحّد» که اینها میگویند .این
کالم حدّاد است ،حدّاد بيروتی در آن چهااردی کتاابی کاه دارد ،مایگویاد« :و إن زاد
اإلنميل من التوحيد تفسيرً منللًا لحيااة الحا ّ القيّاوم فا طبيعتاه الواحادة األزلياة»
انميل مطلب را باال آوردی ،یکی را سهتا کردی ،سهتا را هم یکای ،کاار مشاکلی اسات
دیگر« .الحيّة المتفاعلة القائمة على الذات و النطق الذات ( :الكلمة) و الحياة الذاتياة
و المحبة الذاتية( :الروح القد ) تثليثً موحّدً» موحد که نمایتواناد باشاد ،حااال باه
خيالشان موحّد هم باشد« .ما كانت البي ة الحمازیة البدائية لتقوى علاى استسااغته»
عبارت چقدر زیبا است ،عرب حماز که نمیتواند بفهمد ،سهتا یکی و یکی هم ساهتا
هيچ کس نمیتواند بفهمد هايچ دیواناهای هام نمایتواناد بفهماد «بال كاان یكفيهاا
القليل من العلم المنلل» استدالل میکند «وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِ ْلمِ إِالَّ لَلِيلًا» 1چاه کسای؟
عرب حماز است ،شعور ندارد علمش کم است ،نمیتواند بفهماد ساهتا یکای اسات و
یکی سهتا ،نخير ،سهتا یکی است و یکی هم سهتا ،ماا درسات کاردیم در انميال« .ماا
یلالون مع هذا التثليث»
« -وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِ ْلمِ إِالَّ لَلِيلًا» چه ربطی دارد؟
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 آنها اینطور میگویند ،ما حرف آنها را نقل میکنيم .عين عبارت حدّاد را نقلمیکنم «ما یلالون مع هذا التثليث الموحِّد أهل التوحيد المنلَّل ،و أهل الكتاب األوّل،
الذي یمعل توحيد اللَّه ف مكانه األسا

من الدین و الادنيا» آخار نوشاتيم« :الکاالم

للحدّاد» .این یکیشان .ما در این کتاب که کتاب محااوری اسات ،ایان محااوری دارای
چند بُعد است ،همانطور که در حوار هم همينطور است ،در مقارنات هم همينطور
است ،در عقائدنا همينطور است و بهترین طارز تاوليفی تاولي حاواری اسات ،منتهاا
حوار اینچنينی .ی

مرتبه تمامً خيالی است ،من اینطور خيال میکنم ،خيال طرف

را هم میگيرم ،بعد با این خيال ،خيال را جواب مایدهام .یا

مرتباه نخيار ،در کاله

ابعاد حوار است ،یعنی با کسانی بحث کردیم ،ما اینطور گفتيم ،آنها اینطور گفتناد،
این ی

حالت ،این بحث زنادی اسات .دوم :بحاث ماردی ،کتاابهاای ماولهفين در ایان

موضوع را ما دیدیم ،او اینطور میگوید ،ما اینطور میگویيم ،او اینطاور مایگویاد،
ما آنطور میگویيم .این بحث مردی است .سوم :بحث عام اگر کسای بگویاد در هار
گای ،در هر زمان ،در هر مکان ،چنين حرفی را بلند که اآلن هام لباول ندارناد ،ولکان
اگر کسی آمد چنين حرفی را زد ،ما اآلن جوابش را میدهيم .این بحث حوار بار ایان
سه ضلع مثلهث حوار برلارار اسات و ایان لادرت از لارآن اسات ،از ماا کاه نيسات .ماا
بالفعل نمیتوانيم جواب بدهيم ،ماا اشاکاالتی کاه بالفعال اسات نمایتاوانيم جاواب
بدهيم تا چه رسد اشکاالتی که بحث کردیم ،اشکاالتی که در کتابها وجود دارد ،تاا
چااه رسااد باااالتر از همااه ،اشااکاالتی کااه امکااان دارد بشااود .اشااکاالتی کااه در آن
ضعي ترین احتمال و دليقترین احتمال امکان دارد بشود ،این اشکاالت را ما جواب
بدهيم .حاال فعالً این بحث اوّل بحث کتابی است ،این حرف حدّاد در یکای از کتاب
چهاردیگانهاش.
«القدیس برنردو
نسقفو

فا كتااب المالحظاة» در پااورلی نوشاتيم «نقلاة عناه الخاور

جرجش شلحت السریان الحلب ف هامش كتااب النماوى فا الااناعة و

العلم و الدین» .در نم که ما مشرّف بودیم و این کتااب را مان ماینوشاتم و بيشاتر
تشویق مرحوم حاج آلاا بالرگ تهرانای باود کاه ماا نمایتاوانيم ،باه آلاای طباطباایی
دسترسی نداریم و ایشان هم فرصت ندارند ،شما جواب بنویسيد .یکی از بلرگاان کاه
اآلن هم تشری دارند ،مکتبه مرحاوم کاشا الغطااء را در اختياار ماا گذاشات ،ایان
مکتبه بسيار غنی است ،شاید بيش از صد کتاب در این موضوعات مسيحی و یهاودی
داشت که ما از آنهاا در اینماا نقال کاردیم ،طباق صافحه و اینهاا و جاوابش .ایشاان
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میگوید« :إن وحدانياة الثاالوث اإللها لهاا المقاام األعلاى باين جمياع اآلحااد» هار
وحدتی را حساب کنيد ،کش
است ،ی

است .این وحادت والعای اسات ،حتهای از یا

بااالتر

را همه میفهمند ،ولی این را همه نمیفهمند .ولذا اینها خودشان اعتاراف

دارند ،میگویند اگر ی

سهتاست ،سهتا یکی است ،توحيد ثالوث را بخواهيد بفهميد،

عقل اینما کند است ،باید عقل را کنار بگذارید .اگر عقل را کنار گذاشتيد ،باه ایماان
لبول کنيد ،اگر عقل جلو بياید خراب میکند .میگویيم پس بناابراین تماام دیواناههاا
ثالوثی هستند ،اینطور میشود دیگر ،تمام دیوانههای زنميری عالم باید مثلِّث باشند
و تمام عقالء باید منکر باشند .چون عقل ملاحم است .چيلی کاه مالاحم اسات بایاد
کنار زد .مگر کتاب اهلل ملاحم حوزی نيست که همه چيل در حوزی است جل لرآن ،باید
کنار زد .هر کس روی لرآن کار کند بیسواد است.
«المناظر» ما این جواب را فعاالً باه ایان دو مایدهيم« .لبال كال شا ء إنناا نماد
التوراة و اإلنميل األصليين ،كما أنالال علاى موساى و عيساى (ع) و كماا یعبار عنهماا
القرآن نمدهما كتاب التوحيد» شما چه میگویيد؟ انميل توحيد مثلهث است و ثالوث
و وحدت با هم والعيت دارد و این نبوّ و ترلهی توحيد است« .إلَّا أنهماا كماا هماا اآلن
لد نشبت و تدخلت فيهما أفكار وثنية و إلحادیة كما سل من التوراة» بحاث توحياد
با تورات را ما لبالً داشتيم «و كالثليث اإلنميل العارم» عارم یعنی لخت بیپدر مادر.
معنی عارم این است« .و لد یلیفهما القرآن ف تااریح و ال یكاد ینقض العمب من
الحدّاد و القدیس برنردو

و أضرابهما حيث یعتبرون التثليث حق التوحيد و كمالاه،

اعتذارً عن توحيد القرآن الخال عنه» که لرآن خاوب کتاابی اسات ،ایان [مطلاب] را
ندارد ،چون برای آن بیسوادهاست .میگوید« :أن البي ة البدائية الحمازیاة ماا كانات
تستسيغه» این از گلویش فرو نمیرفت ،آب گلوگير بود ،آنقدر علو دارد و به تعبير ماا
غلوّ دارد« .ما كانت تستسيغه لعلو محتادی و غموضاه ،فماا أوتاوا مان العلام إلَّاا لليلًاا
توحيد التثليث دون العقل ال فوله» این دنباله عر

ماست.

«رغم أن العقل و العلم هما اللذان ال یستسيغان توحيد التثليث الساتحالته ،فلايس
هو أمرً فوق العقل ،یادّله و ال یعرفه حق المعرفة ،و إنما هو مساتحيل دون العقال»
این ماتحت عقل است ،مافوق عقل نيست« .یحيلاه و یكذباه ،و ماا هاو إلَّاا مان جارّاء
الخرافات العتيقة الوثنية من الوثنيين من لبل» لرآن اشاری مایکناد «ضاد ماا أتاى باه
األنبياء :من التوحيد الخالص المعقول و أما لاة للة العلام فها عاماة شااملة لمان
سوى اللَّه» نوعً یا کلهً؟ ظاهرً کلهً ،کلهً باید باشد .به آیاتی که حادّاد و غيار حادّاد بار
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ردّ اسالم و لرآن استدالل کردند ،با همان آیات ردّ کردیم .لرآن غنایّ اسات دیگار ،از
جيبم چيلی بگذارم ،توویل کنم ،این حرفها نيست ،اگر بخاواهی از جياب بگاذاری،
اصالً جيب را دور بينداز و به دنبال آن نرو .همانطور که خداوند خودش نيازمند به
دیگری در الوهيت نيست در کله ابعاد الوهيت ،کتاب خدا هم در بيانِ بسيار روشن و
بسيار خالد که تمام مراحل را شامل است در کله ابعاد ،نيازمند به چيالی نيسات کاه
بياوریم اضافه کنيم یا کم کنيم ،بله ،ما نياز داریم که تدبّر در آیات کنيم تا مطلاب را
بفهميم .حاال این «وَ مَا أُوتِيتُم» را به همه میگوید« ،وَیَسْوَلُونَكَ عَنِ الارُّوحِ لُالِ الارُّوحُ
مِنْ أَمْرِ رَبِّ » 1در سوری اسراء «وَ مَا أُوتِياتُم» چاه کسای؟ مگار ناه ایان اسات کاه لارآن
خطاب به کله مکلهفين میکند ،این میگوید عرب حماز ،چرا میگویاد عارب حمااز؟
میگوید در لرآن شری آیاتی دارد «لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى» 2این میگوید «أُمَّ الْقُرَى» ولی «وَ
مَنْ حَوْلَها» ،تو «مَنْ حَوْلَها» هستی یا نه؟ خارج از بشریتی ،بحثهای دیگری است که
در جای خودش خواهد آمد.
پس این آیه راجع به عرب حماز نيست« ،وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنْ» ی
دو تبعيض« ،لَلِيالً» تنوین ی

تبعيض« ،الْعِ ْلمِ إِالَّ»

تبعيض ،بعض من بعاض مان بعاض .والاع مطلاب ایان

است و خود حدّاد اگر آدم باشاد و دیگاران و خاود علماای علاوم تمریبای خودشاان
معترف هستند که در ميان ميلياونهاا لاوانينی کاه بار عاالم کاون حااکم اسات ،فقاط
توانستند ی

لانون را مقداری باز کنند و بفهمند و آن لانون جا به عماومی اسات و

این همه علوم دارند .بنابراین علمی که بشر دارد بسيار کم در کام در کام اسات و باا
همين کم در کم در کم خداوند میخواهد که ملید معرفت به این بشر ایماد کناد کاه
فطرتش را و عقلاش را و تمرباهاش را و حساّ ش را و هماه چيالش را تاا آنماایی کاه
بتواند حقایق را دریافت کند ،بهطور صحيح کما یستطاب دریافت کند.
«و أخيرً كي ال تستسيغ البي ة البدائية الحمازیاة التثلياث المسايح المختلاق و
هو ألرب إلى ما كانت عليه ف الماهلية العميااء مان الشار » یکای سهتاسات مهمتار
است یا یکی 360تاست؟ اینها که میگفتند 360تا خداست ،پس توحيد آنها عمياقتار
از توحيد شما بود .چون هر چه باالتر باشد عميقتر است دیگر .یکی یکی اسات ،ایان
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پایين است ،یکی دوتاست باالتر ،یکی سهتاست باالتر ،یکی 360تا .کسی کاه هماه را
خدا میداند چطور؟ این هم اعترا

است.

-آنها میگویند «لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ»
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 آن باارای عبودیاات اساات« .و أخياارً كيا ال تستساايغ البي ااة البدائيااة الحمازیااةالتثليث المسيح المختلق و هو ألرب إلى ما كانات علياه فا الماهلياة العميااء مان
الشر و لد كانت لهم ثالثمائة و ستون إلهً ،فهل التنلل من هذی الكثارة إلاى الثالثاة
أهون أم إلى اللَّه الواحد القهار؟ أم إن التنلل عن هذی الكثرة المادیة مان اآللهاة ،إلاى
ثالثة على شاكلتها ف التمسد ،هل هو ألرب إلى استساغتهم ،أم إلى الواحد الممرِّد،
المستحيل تمسّدی عن الالهوت؟ ثم إن كان التثليث من كمال التوحيد فليكن التربياع
و التخميس ثم األكثر األكثر ،ليكن لك كله أكمل و أرلى» سهتا بيشتر است یا پنهتا؟
آنها خيال میکنند سهتا یکی است ،یکی هم سهتا .آن را کاری نداریم ،ولی اگر یکای
سهتاست ،سهتا هم یکی است .چون یکی سه شد و ماا نمیتاوانيم بفهمايم ،پاس ایان
کمال است ،چهارمی که بيشتر است ،کاری ندارد .هر حمّاالی میتواناد ساه را چهاار
کند ،چهار را پنه کند ،پنه را همينطور باالتر ببرد.
«ليكن لك كله أكمل و أرلى و حين ادٍ فالوثنياة الحمازیاة لبال اإلساالم القائلاة
بثالثمائة و ستين إلهً ،هذی أرلى من التثليث ،و إن نقات عنها لفقدانها الممع» تازی
عاللترند ،آنها 360تا میگویند ،نمیگویند 360تا یکی اسات .شاما کاه بدتریاد ،شاما
سهتا دارید ،اینها 360تا ،آنها 360تا را نمیگویند یکی است ،شما سهتا را مایگویياد
یکی است .پس شما از آنها احمقترید ،خيلای ساب

مغلیاد .مسايحیها را میگاویم.

«لفقدانها الممع بين الواحدة و الكثرة ،أجل تنقص عنها ف الممع بين المتنالضاين
فعمبٌ من لوم یدّعون العقل و العبقریة ثم یممعون باين المتنالضاين ال فا المعناى
فحسب بل و ف التعبير أیضً «توحيد التثليث»» ی ِ سهتا ،سۀ یکی ،هستند و نيستند،
اینطور میشود دیگر .چقدر احمقاند
«ثم یلیفون التوحيد الخالص أنه البي ة البدائية لعرب الحماز السذج بعد اإلساالم،
وكذلك الوثنية لبل اإلسالم ،حال أنّ للوثنيين العرب أن یعتبروا وثنياتهم مان توحياد
الوثنية» توحيد وثنيت ،توحيد شر  ،همه اینها میآید دیگر ،چون کاه صاد آماد ناود
هم پيش ماست« .اعتبارً بوحدة الثالثمائة و الستين وثنً مع اإلله الواحد الالهوت  ،و
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هم معهم شركاء ف الوثنية على شاكلة أخارى ،إ إنَّ الباطال لاه ألاوان و للحاق لاون
ناصااع ال یتباادل ،و هااو التوحيااد الخااالص غياار الماالیه بش ا ءٍ ممااا یناااف الوحاادة
الحقيقية» .البتهه این تتمّه بحث با گلارشات مفاهلی که شااید جاایی نتاوانيم باه ایان
آسانی ببينيم خواهد بود که والعاً ایان حارفهاا را زدناد و روی آن ایساتادند ،آخار
میگویند :خالصه اگر عقل بياید ایمان میرود.
من نظرم است که به عنوان «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَادِّثْ» 1در نما کاه باودیم ،ایان
کتابی که بندی مینوشتم تابستان بود ،شانلدی ساعت ما در سارداب ساِ ن مایرفتايم از
صبح تا ظهر و از بعد از ظهر هم تا غروب ،شانلدی ساعت که کم نيسات در آن هاوای
گرم .ما این را مینوشتيم روزی دی صفحه تقریبً ،صفحههای بلرگ .ظهار کاه ماو هن
ا ان میگفت ،میگفتم :خدایا روزهاا کوتاای شادی؟ جریاان چيسات؟ اینلادر عشاق و
عالله به مطلب بود.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ الْقُارْآنِ الْعَظِايمِ وَ وَفِّقْنَاا لِمَاا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَایُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَایُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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