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نفی اله ثانی

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
در تمام مباحث علمی ما این مطلب یک حجّت است ،مثالً در فقه چنانکهه مکهرّر
حضور برادارن عرض شده ،اگر ادّعا شد فالن چيز واجهب اسهت یها فهالن چيهز حهرام
است ،مخصوصًا اگر این واجب یا این حرام مورد ابتالی عموم باشد ،حتمًا باید دليل
داشته باشد ،دليل بالغ و دليلی که بشود برسيم .چون قرآن حجّت بالغه الهيه اسهت و
ک هلا احکههام الهيههه چههه در قههرآن و چههه در س هنات چنههين اسههت ،بنههابراین تحریفهها ،
تبجيال  ،اخفائا  ،کتمانا نباید جلوی حجّت بالغه حقّ را بگيرد یا در نهّا قهرآن
و یا در تواتر یا تداخل سنات باید باشد .و اگر نبود ،ما یقين میکنيم که اصهالً نيسهت.
نمیشود خداوند چيزی را واجب کرده باشد و مبتلی به است و به ما نرسانده باشد و
نمیشود چيزی را حرام کرده باشهد و مبهتال بهه اسهت و مها بهه نرسهانده باشهد .یقهين
میکنيم که آنچه خيال میشود واجب است ،واجب نيست و آنکه خيال میشود حرام
است ،حرام نيست .این نمونه در فقه ،جاهای دیگر هم همينطور است.
و اما در الهيا  ،در وجود حقّ سبحانه و تعالی کهلا کائنها بها نيروههای درونهی
مدرکه و برونی مدرکه همه دليل هستند بر وجود حقّ سبحانه و تعالی .وحهد حهقّ
نيز چنين است .وجود حهقّ چنهين اسهت .خهدا در نيروههای فطهری و عقلهی و علمهی
درونی و نيروهای برونی و کلا کائنا حاضر است .وجود خداوند و همچنين وحد
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خداوند در کلا موجودا حاضهر اسهت .حهاگ اگهر خهدا بهود و دليلهی خداونهد مقهرّر
نمیفرمود در فطر ها ،در عقلها ،در کائنا بر وجود خدا ،مهیگفتهيم خهدا نيسهت.
ولی ادلاه ضروریه بر وجود حقّ سبحانه و تعالی این مطلب را اثبا کرده است .حاگ
در باب توحيد ،اصل اینکه خهدا و خهالقی هسهت کهه شهکای نيسهت ،بهين مشهرکين و
موحّدین اختالف در این است که دویی است یا نهه در یهک قهدر مسهلام اسهت و امّها
اینکه دیگری هم هست که با این یک در هر بُعدی از ابعاد ثمانيهای که دیروز عهرض
کردیم ،شرکت در الوهيت داشته باشد یا نه ،در اینجا مالحظهه مهیکنهيم اصهالً دليهل
نيست« .گ دليل اطالقًا گ فطریًا گ عقليًا گ علميًا گ کونيهًا یها کيانهًا گ خارجيهًا علهی
وجود الهٍ ثان و گ وحيًا ،فلو کان نقول لو ،فلو کان فهی العهالم الههٌ ثهان لهدلات اگدلاهة
علی وجوده ،الخطوة اگولی أناه گ دليل اطالقًا علی وجوده ،عدم الدليل علی وجهوده
دليههل علههی عدمههه» .در فقههه مههن دیشههب عههرض کههردم خههدا هسههت ،خههودر را نشههان
نمیدهد اگر دو نفر صالحيت مرجعيت دارند ،درجه عليهای اجتههاد دارنهد ،یکهی را
همه قبول دارند ،درس گفته ،کتاب نوشته ،بحث کرده ،جهواب سهاال داده ،و دیگهری
که مدّعاست هيچ پيدایش نيست ،نه خودر پيداست ،نه عقل قبول میکند ،نه فطهر
قبول میکند ،نه کتاب دارد ،نه شاگرد دارد .آیا این دليهل قطعهی بهر عهدم دومهی کهه
مههدّعا اسههت نيسههت دليههل قطعههی اسههت .مهها در نقليهها آنچنههانيم و در عقليهها
آنچنانتریم .در نقليّا که بعد پایينتر از عقليّا است اینچنهين هسهتيم در عقليّها
اینچنينتریم.
ما سه مرحله داریم در نفی وجود اله ثانی« ،المرحلة اگولهی اسهتحالة وجهود الهه
ثان فی الدّرجا الثامان کما فصالنا شيئًا مستحيل» .استحاله عقلی ،اسهتحاله فطهری،
استحاله کونی ،استحاله در کلا ابعاد ،این استحاله است .دوم :اسهتحاله را نتوانسهتيم
پيدا کنيم« .لو فرضنا أنانا عندنا دليل علی وجودٍ مّا گلهٍ مّها ،ثهمّ لهيس و گ دليهل علهی
وحدة هذا اگلهٍ مّها» .فهرض کنيهد از اسهتحاله آمهدیم پهایين ،حهاگ بحهث اسهتحاله را
میکنيم ،از استحاله آمدیم پایين ،امکان باید ثابت بشود یا نه اگر دليل بهر اسهتحاله
نبود ،استحاله را نمیگویيم ،بگویيد امکان ،هر چيهزی کهه ادعها میشهود ،بایهد اثبها
بشود« .اذا ندّعی استحالة شیء علينا أن نبرهن ،ندّعی امکانيته نبرهن ،نهدّعی وجهوده
نبرهن ،ندّعی کيانٌ خاصا نبرهن» در باب یقين و ظنّ و شک و احتمال هم همينطور
است .اگر من یقين دارم به چيزی ،باید دليل داشهته باشهم ،اگهر دليهل نداشهته باشهم،
یقين یعنی چه ظن ،دليل ،شک ،دليل ،احتمال ،دليل .بدون دليل نه یقين اسهت ،نهه
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ظنّ است ،نه شکّ است ،نه احتمال .هر چيهزی مثبهت گزم دارد در عهالم ثبهو و در
عالم اثبا .
«المرحلة الثاانية فی حقل انکار و استنکار وجود الثانی گلهه السهماوا و اگرض
گ دليل علی امکانيته» برای امکانش دليل بياورید ،دليل بر امکهان اوّلهی وجهود دارد.
بر امکان اینکه خدایی باشد ،دليل داریم ،باگتر وجوبش .امّا امکان خدای دوم تا چهه
رسد به وجوبش ،ما نه بر وجوبش و نه بر امکانش دليل نداریم .اگر مها سهطحی نگهاه
نکنيم به احتجاج امام رضا (ع) ،ببينيد چقدر عميق است« .قِيلَ لِ ْلإمَامِ الرِّضهَ ا (ع) مَها
الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ قَالَ قَوْلُكَ إِنَّهُ اثْنَانِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ لِأَنَّكَ لَا تَدْعُو الثَّانِيَ إِلَّها
بَعْدَ إِثْبَاتِكَ اْلوَاحِدَ وَ اْلوَاحِدُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَ الثَّانِي مُخْتَلَفٌ فِيهِ» 1صورتًا مثل اینکهه مهن
بر نفی ثانی دليل ندارم ،شما هم برای اثبا ثانی دليل ندارید ،ولی مطلب این نيست
«اْلوَاحِدُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ» همه اشخاص ،همه انسهانههای عاقهل و حتاهی يهر عاقهل ،اینهها
منغمساند و رقاند در براهين بر وجود خالق ،خلهق دليهل بهر خهالق اسهت ،مخلهوق
دليل بر خالق است .امّا دومی را که ادّعاء میکنند ،چه دومی که همتای خدا باشد یا
متاخذ او باشد یا ولد او باشد یا هر چه .حاگ اوّلهی :همتها ،خهدای مسهتقل در مقابهل
خدای مستقل .دومی که هيچ دليلی ندارد ،نهه دليهل درونهی دارد و نهه دليهل برونهی
دارد ،اصالً دليل ندارد .این مرحله اولی.
 مگر اینکه ادّعا کنيم که این دوتا باید با هم باشند یا با هم نباشند. این ادّعا لط است ،چون دو در صورتی گزم است که هر کدام کافی نباشد ،اگریک خدا کافی نباشد که خدا نيست «لَفَسَدَتا» اگر یک خدا کافی نباشد ،زورر نرسهد
در خالقيت ،در تدبير ،در چه ،خهدا نيسهت ،از اوّل او را دور مهیاندازنهد ،بایهد در در
رودخانه قم بيفتد .مرحله اولی این است که اگر ما دليل بر استحاله وجود ...ثانی که
من میگویم برای تعدّد است .اگر دليل بر وجود اله ثانی نداشته باشيم ،خودر دليهل
است بر عدم وجودر .چرا قدم اوّل چرا برای اینکه اله ثانی هسهت ،در ههيچ جهای
عالم دليل بر وجودر نيست ،پس قطعًا نيست .برای اینکه ضرور به وجود اله فهوق
کلا ضرورا است .اگر خدا چيزی را واجب کرد ،باید بدانيم .اگر نيست ،پهس واجهب
نيست .ضرور وجود اله فوق کلا ضرورا است ،چطور اله اوّل که همه قبول دارند
ضرور وجودر با ادلاه قاطعه درونی و برونی ثابت است ،امّا اله دوم که شهما ادّعها
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میکنيهد ،کجها پيداسهت در چهه چيهزی پيداسهت خهود ذا الوهيهت را فکهر کنيهد،
گنهایت است ،دوتا نيست .فعل خداوند ،این فعل قدر گنهایت موحَّده مهیخواههد.
قدر گنهایت موحّده در یکی کافی است ،دومی چهکاره است اگر دومی میخواهد
بياید ،دليل میخواهد ،ایهن دومهی ،اگهر مها صهرف نظهر کنهيم از اسهتحاله وجهود الهه
مستقلا دوم ،میگویيم اوّلی دليل دارد ،دومی چطور برای اوّلی کهار اول داشهتی،
رفتی ،دومی نداری ،سومی نداری ،چهارمی نداری ،شما را راه ندارند .اگر شما دعو
شده بودی ،کار داشتی .این اله دوم نه در فطر نشانگر است و نه در عقل و نه در
علم ،نه در لفظ اهلل ،نه در ذا اهلل ،نه در فطر  ،نه در علم ،نه در عقل ،نه در خلق،
وحد تنظيم دليل است بر وحد اله ،این مرحله دوم .کسی بگوید امکان که دارد،
میگویيم امکان هم ندارد به دو دليل :امکان وقوعی ندارد؛ امکان عقلهی ههم نهدارد.
امکان عقلی ندارد به دليل استحاله اوّگً و به دليل اینکه چيزی که امکهان دارد ،بایهد
دليل بر امکان باشد که نيست .امکان وقوعی ندارد «لو کان اله ثان ير اگلهه المتفهق
عليه لکان لوجوده دليل واحد و گ نجد و گ دليالً واحدًا بل اگدلاهة محلاقهةٌ متمرکهزةٌ
مندمغة موحّدة علی عدم وجود الهٍ ير اله واحد» ما ایهن حهرف را بها همهه مشهرکين
میزنيم ،چه مشرکين رسميين که بتپرستند ،مشرکينی کهه طا و پرسهتند ،مشهرکين
ثالوثی ،مشرکين ثنویه ،مشرکين وحد حقيقت وجود ،وحهد در کثهر  ،کثهر در
وحد  ،وحد و کثر  ،کثر در وحد و همچنين .مشرکين شيعه ،مشرکين سنای،
مشرکين وهّابی ،هر کس در هر جا بخواهد شریکی از برای حهقّ سهبحانه و تعهالی در
کلا ابعاد الوهيت یا در بعضی از ابعاد الوهيت قائل باشد ،ما جواب او را میدهيم.
در اینجا سوره یوسف «وَمَا یُاْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللاهِ إِگَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ» 1مگهر ریها شهر
نيست این شر را گشاد کرده ،خدا هم آن را گشاد کرده است.
 این یک صفت خاصای نيست که []... نه ،یک شر بتپرستی داریم ،آن را عرض نمیکنيم .اگر بخهواهيم یهک خهردهسختگيری کنيم ،ما همهمان تقریبهًا مشهر هسهتيم ،منتهها بعضهی از اشهرا هها بهد
نيست ،حرام نيست .اصالً توجّه به ير اهلل اشرا است «اگتاجهاه الهی يهر اهلل تعهالی
فی حکم المعرفهة و فهی فقهه المعرفهة اشهرا بهاهلل ولکهن اشهرا لهيس محرّمهًا ههذا
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اگشرا ليس محرّمًا ولکن اگشرا المحرّم من الرئاء و مهن و مهن و مهن الهی عبهادة
اگثنان و الطاوا يت».
 این اشرا نيست ،او را که اله نمیداند. میدانم ،مگر باید اله بداند ولکن وقتی که اصل وجود اوست ،پس چرا من بههير او توجّه کنم «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى» 1میگویيم اشهرا اسهت ،ولهی حهرام نيسهت ،چهون
همه نمیتوانند .فی کتاب عقائدنا الصاحيفة الخامسة و الستاون المقارنة احهدی عشهر
«اللَّه في اإلنجيل» اینها عناوین است ،چهار عنوان دارد «اللَّه في اإلنجيهل -كيانهه و
كينونته» «فرق بهين الکيهان و الکينونهة ،الکيهان اصهل الکهون ،کينونهة ميّهزا الکهون»
هست ،چگونه هست .اصل هستِ خدا در انجيل و کيفيت و وضعيت وجودر ثهالو
است ،مثنی است« .الثاانی :الثالو المقدس في اإلنجيل» «نحن نقول الثاالو المدنس
هوگء یقولون الثاالو المقدّس فی اگنجيل» «الثاالث :استعراض عقيدة الثالو عن نفر
من علماء اإلنجيل» در کتابهایشان که این حوار و مباحثهای است که کتاب نيسهت.
«الرّابع :حكم اإلنجيل والكتب المقدسة في الثالو » حاگ یک قاموس کتاب مقدّسهی
است که دکتر بوست آمریکایی نوشهته و مسهتر ههاکس ایهن را ترجمهه کهرده بهه لغهت
فارسی که من دارم ،قاموس کتاب مقدس .مثل معجم المفهرس ما چطور اسهت ،آنهها
قههاموس کتههاب مق هدّس دارنههد .البتاههه مههن یههک کتههاب مق هدّس دارم کههه قاموسههش در
حاشيهار است یعنی هر آیهای کلا نظائرر در کهلا ایهن چنهد ههزار صهفحه موجهود
است .اینها روی کتابهای خودشهان کهار کردنهد ،بها آن وضهعی کهه دارد ،ولهی مثهل
اینکه ما مستغنی از کار در کتاباهلل هستيم!
دکتر بوست آمریکایی در قاموس کتاب مقدّس اینطور گفته است .اینهایی که من
اینجا نوشتم ،یک جا نيست ،از جاهای مختلف کتاب مقدّس است که اشارهههایش را
من عرض میکنم ،چون ضبط میشود که بعدًا کسی بخواهد استفاده کند ،مادامی که
عقائدنا چاپ نشده است« .الدكتور بوست« :اللَّه یعني الحاد بنفسه و هو اسم لخالق
الكون و هو الروح الالیتناهي األزلي وجودًا و حكمة و قدرة و عدلًا و كرامة ،گ یتغيهر
و گ یتبدل ،قد یتجلى في خلقه بجلوا ٍ مختلفة (روم .»)30 :1
«روم من مکاتيب بولس إلی أهل الروم أنا اقول لّا ،بولس کان لصاًا ،لصًا عقيدیًّا»
بولس در کتاب اوّل ،نامه اوّلی که به اهل روم نوشهته ،در فصهل سهیام .ایهن را دکتهر
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بوست نقل میکند ،دکتر بوست خودر چيهزی نهدارد ،خهودر متناقضها را بها ههم
تلفيق میکند ،از خودر چيزی ندارد .حاگ «نقول اوّگً اهلل یعنی الحاد بنفسه ،هذه
استحالتان اثنتان کيف اگزلهی حهاد

اگزلهی و الحهدو متناقضهان ،کيهف اگزلهی

حاد کيف الحاد ازلی هذا أول شیء ،ثانی شیء ،اسهتحالة ثهانی :حهد بنفسهه
یعنههی کههان قبههل نفسههه حتههی یحههد نفسههه» کمهها اینکههه دکتههر هههاکس آمریکههایی در
ترجمهار میگوید ،دکتر هاکس در ترجمهار به فارسهی مهیگویهد :خهدا از خهود بهه
وجود آمده ،دو مستحيل ،دو استحاله .اصالً اینها نمیفهمند چه مهیگوینهد ،کاناهه در
عالم مجانين دارند صحبت میکنند ،مجانين هم این حهرف را قبهول نمهیکننهد .ایهن
مطلب اوّل.
بعد «و هو اسم لخالق الکون ،ما خالق الکون خلق نفسه» از خود بهه وجهود آمهده
میگوید دیگر« ،و هو الرّوح اللاایتناهی» ما متأسفيم که در یونان در این مباحثهای که
بين دو گروه مسلمان و مسيحی تشکيل میشود ،از حوزه مبارکه علميه قم نمیدانهم
کسی است یا نه ،اگر هم کسی باشد که ما که اسالم را هم بلهد نيسهتيم تها چهه رسهد
مسههيحيت و یهودیههت کههه بههرویم آنجهها محههاوره کنههيم و بهها اینههها بحههث کنههيم .مرکههز
حوزههای بزرگ عالم حوزه مبارکه قم است« .گ یتغيّر و گ یتبدّل اذا یابة گ یتغيّر و گ
یتبدّل کيف نزل من گهو اگلوهية الی ناسو رحم مریم البتول» تخيّل است دیگر،
این آقا حرکت نمیکند ،میدود ،این میدود ،حرکت نمیکند یعنی چه «گ یتغير و گ
یتبههدل قههد یتجلههى فههي خلقههه بجلههوا مختلفههة» ایههن تجلاههی را مهها هههم گههرفتيم .مهها
عرفانمآبها ،خرفانمآبهها ،تجلاهی یعنهی چهه یعنهی خهودر رفتهه آنجها یها اینکهه
نورافکن انداخته ،قضيه چيست یک چيزی خلق کرده ،چيزی خلهق کهرده کهه تجلاهی
نيست« .اهلل گ یتجلای فی خلقه ابدًا «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَهلِ» 1گ فهی الجبهل ،للجبهل،
تجلايًا فی اگرادة ،تجلايًا فی القدرة ،جلوا قدرته سهبحانه و تعهالی درجها جلهوا
عادیة جلوا اعجازیة ،الجلوا العادیة معروفة» فالن کس زن میگيرد ،بچّه میزاید،
این عادی است« .و الجلوا المتميّزة کمعجزا من نبيين» «أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ» 2از این قبيل .خدا خودر که به آنجها نمهیرود ،قهدر فعلهی خداونهد،
علم فعلی و قدر فعلی خداوند ایجاد میکند گ من شیء یا من شیءٍ خلقهه ،تجلاهی

 .1اعراف ،آیه .143
 .2آلعمران ،آیه .49
6

یعنی چه این لفظ تجلای را بردارید« .تجلایٰ لهه» بسهم اهلل« ،تجلاهیٰ فيهه» لهط اسهت.
ذا حقّ ،صفا ذا حقّ ،اصالً تجلایِ فيه ندارد ،تجلایٰ له بلهه ،تمهام عهالم جلهوا
اراده حقّاند ،نه جلوا ذا حقّ« .گ یحلا فی شهیء ابهدًا و گ فهی المسهي و گ فهی
محمّد و گ فی ...فی ما فيه» اصالً فی به طور کلای در کار نيست.
مطلب بعدی که دکتر بوست میگویهد« :كمها تجلهى فهي المسهي » تجلاهی دو نهوع
است :یک مرتبه تجلای میکند ،خورشيد در چيزی میتابد ،او را مغلوب میکنهد .ایهن
یک تجلای است ،یهک مرتبهه نهه ،جنهاب خورشهيد تجلاهی مهیکنهد در ایهن شهمع ،آب
مههیشههود در شههمع ،خورشههيد از بههين مههیرود و شههمع مههیمانههد .اینههها ایههن را دارنههد
میگویند« .تجلای الرّبّ فی المسي گ تَغَلاب علی المسي  ،بل تُغُلِّبَ حيهث صهار اگلهه
مسيحًا گ تقولوا ثالث ثالثة» که چند بار عرض کردم اینها سومی را گرفتند ،اوّلی کهه
آب شد و رفت در سومی ،به دومی هم که احتياج نيست ،پس یک خدا است .بعضهی
وقتها میگویند سهتا :اب ،ابن ،روح القدس ،این شعارشان اسهت ،یهک دو سهه ،یهک
دروغ است ،دو دروغ است ،سه :اصل این است ،برای اینکه یهک رفهت درون سهه ،دو
هههم کههه کنههار رفههت کههاری نههداریم« .و كمهها تجلههى فههي المسههي  ،و طبيعتههه األلوهيههة»
«الطابيعة گ تصهدق علهی اگلوهيهة» طبيعهت يهر از الوهيهت اسهت ،طبيعهت کهه بهرای
مجرّدا نيست ،طبيعت عبار است از حالت خاصها ه مالزمهه بها مادّیها کهه تتغيّهر،
تتحوّل ،زمان دارد ،حرکت دارد .ولهذا یکهی از الفهاظی کهه در ميهان مها افتهاده عهالم
طبيعت ،این را مادّیون میگویند« .کلمة عهالم الطابيعهة مهال المهادّیين الاهذین ینکهرون
وراء الطابيعة ،عالم الخلقة لماذا تکتبون و تقولهون و تتفوّههون بههذا الجملهة اللاا طهة
عالم الطابيعهة» طبيعهت یعنهی چهه عهالم الخلقهة ،ایهن لفهظ خلقهت را از مها گرفتنهد،
میگویند عالم طبيعت ،طبيعت یعنی چه یعنی به طور اتومهاتيکی مهیخواهنهد مها را
دور کنند از اینکه این عالم مخلوق است .آن وقت ایشان میگوید «و طبيعته» طبيعت
را از آنجهها آورده ،دوگ پهنههایش کههرده« .طبيعتههه األلوهي هة یُقصههد منههها أقههانيم ثالثههة
متساویة الجواهر» سه جوهر است ،خدا جوهر نيسهت« .گ جهوهر و گ عهرض» حهدیث
اميرالمومنين «گ جوهر و گ عرض و گ مکان و گ زمان و گ حرکة و گ هنا و گ ثمّهة»
همه آنچه ما هستيم «گ» است نسبت بهه او و ههر چهه اوسهت نسهبت بهه کهلا عهالم گ
است.
چند اشکال بر این وارد است «أقانيم ثالثة» اقنوم یعنی اصل وجود ،اصهل وجهود
سهتاست ،یکی نيست ،دوتا نيست ،سهتاست ،سه وجود است .این سه وجود «متساویة
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الجواهر» ،سه جوهر است ،اینجا سهه لهط اسهت .لهط اوّل :سهه یعنهی چهه خهالف
توحيد ،لط دوم :جوهر یعنی چه لط سوم :جواهر .اگر جواهر با ههم متسهاویانهد،
یعنی چه یعنی این سهه جهوهر اسهت کهه متسهاوی اسهت و الاها شهیء کهه بها خهودر
متساوی نيست« .أنا أساوی نفسی » من با خودم مساویام مساوی در آنجهایی اسهت
که دوئيتی در کار باشد که بگویند این دو مشابه هم هستند ،این دو با آن دو مساوی
است ،ولی این دو عين آن دو نيست ،دوتا خيهار مسهاوی دوتها بادمجهان اسهت ،دوتها
خيار و دوتا بادمجان میشود چهارتا .ولی این دو ،آن دو نيست .مگهر اینکهه بگویيهد
دو مطلق ،دو مطلق با خود مساوی است لط است.
 جوهر را به چه معنا میکنيد «جوهر مادّة تقوم بذاته و العرض ما تقوم علی شیء آخر» خداوند نه مادّه اسهتکه جوهر باشد و نه قائم علی شیء آخر است ،اصالً جوهریت مربوط است به مادّیا
عالم.
 اگر «تقوم بذاته» باشد... مادّیای که تقوم بذاته .مثل اینکه خودر هست ،امّا رنگ این روی ایهن اسهت،خدا نه مثل این است که خودر است که مادّه است و نه مثهل رنهگ ایهن اسهت .ایهن
«متساویة الجواهر» آن را به هر طرف ببرید ،باید رهایش کنيد ،برای اینکهه «متسهاویة
الجواهر» ،سهتا جوهر است ،سهتا جوهر که مساوی است ،پس مثهل ههم اسهت ،یعنهی
سهتاست ،یکی نيست .وقتی یکی نيست و سهتاست ،صد درصد مثل هم هستند اگهر
صد درصد است ،چرا سهتا پس درصد مثل هم هستند ،پس درصهد مشهترکاتی دارد،
متمایزاتی دارد .چيزی که مشترکا و متمایزا دارد «مرکابٌ ههذه الشهیء یعنهی کهلا
واحد من هذه الثالثة مرکابٌ ممّا یميّزه عن قرینه و ما یختّا به ،هو مرکابٌ» خهدا کهه
مرکاب باشد ،محدود است ،زمانی است ،مکانی است ،متغيّر است و الی آخر.
این «مت» متای ،از انجيل متای نقل کرده فصل  28آیه  19و فصل سيزدهم آیهه .14
«یعني إله اآلب و إله اگبن» جمع کرده دیگر ،بعضیها خودشهان عقهل ندارنهد ،جمهع
میکنند .راجع به کيان الوهيت که کيان سه بُعدی است و اقانيم ثالثه است ،این دارد
جمع میکند ،ولی جمع متناقضا است ،یعنی هر کدام خهودر تنهاقد دارد تها چهه
رسد با دیگران« .یعني إله اآلب و إله اگبن و إله الروح القدس ،إله اآلب خلهق الخلهق
بواسطة اگبن» مزمور  33آیه  6و عبرانيان فصل  1آیه  .2این عبرانيان فصهل  1رسهاله
بولس به عبرانيان فصل  1آیه  .2آدرسها را داده است .عبار را توجّه کنيد ،اوّگً «إله
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اآلب» اینها آب میگویند ،مرادشان أب است ،میگوینهد أب ،ابهن ،روح القهدس .پهدر،
پسر ،واسطه .اینها در لغت دجّالی میکنند «لفظة اآلب لفظهةٌ یونانيهة و ليسهت لفظهة
عربية و گ عبرانية ،لفظة اآلب لفظة یونانيه بمعنهی الخهالق و ههم یسهتحمرون الناهاس
بتحویل هذا اللفظ الی ير معناها ،یقولون اآلب یعنی األب» اگر آب عربی است ،شهر
اآلب ،ماه آب ،ماه نيسان ،ماه فالن ،اگر عربی است ،اگر ماه است .اگهر کهه بهه معنهای
پدر است که أب است ،أب پدر است یا والد پدر اسهت ،آب کهه پهدر نيسهت «آب لغهة
یونانی بمعنی الخالق و لهذا یقهول اآلب و أنها؛ یعنهی الخهالق و أنها المخلهوق» مسهي
اینطور میگوید ،نه اینکه یهک پهدر اسهت و مهن ههم پسهرر ،یهک واسهطه در اینجها
درست شده که بعد آنطور بشود« .یعني إله اآلب و إله اگبن و إله الروح القهدس ،إلهه
اآلب خلق الخلق بواسطة اگبن» چطور شد مگر ابن جزء خلهق نيسهت ابهن مخلهوق
است دیگر ،این ابن یا از صلبش بيرون آمده یا از جای دیگر ،بهاگخره مخلهوق اسهت،
هر چه هست ،مخلوق است ،اینکه مخلوق است ،اینکه «خلهق الخلهق بواسهطة اگبهن»
این باز تناقد است .برای اینکه «اذا لم یکن اگبن کيف خلق الخلق و اذا خلق اگبن
و لما یخلق الخلق فکيف خلق الخلق باگبن و الحال أناه قادر علهی أن یخلهق الخلهق
بال شیء آخر و هل هو کان محتاجا أن یخلق الخلق ير اگبن باگبن اذا کان محتاجًا
فهذا دليل علی لفسدتا» که اله نيست الهی که محتاج باشد« .اإلبهن ههو الفهاد » ایهن
فادی هم یک بالی بزرگی است که در شيعه هم آمهده متأسهّ فانه ،در بهاب صهليب مها
بحث میکنيم انشاءاهلل .این ابوابی است که ما باید در مقارنه ابعهاد اصهلی اسهالم و
مسيحيت بحث کنيم و در حوزههای ما نه اوّلش و نه آخرر است ،بدون اوّل و آخهر
است ما باید هم اوّل را بحث کنيم و هم آخهر را .ههم اسهالم را در ایهن عقائهد و ههم
مقارنه با عقائد مسيحيت و یهودیت و ير.
میگوید« :هو الفاد » چطور پولس در رسهاله خهودر مهیگویهد« :المسهي لعهن
فصلب لکيال تعلن امّته» به چه استناد میکند به یک آیهه از تهورا  ،بهه یهک آیهه از
تورا که میگوید« :من صلب فهو ملعونٌ یعلای علی الصاليب ثالثهة ایّهام» در تهورا
اینطور میگوید .بدترین عذابها این است که کسی را به دار بزنند و بهدِ بعهدی ایهن
است که در باگی دار سه روز بماند که مردم ببينند بر دار اسهت .ایهن بهدترین عهذاب
بود در امم قبلی .حاگ اینها چه مهیگوینهد اینهها قهاطی کردنهد ،بهولس قهاطی کهرده،
بولس اصل را از تورا گرفته که کسهی کهه مصهلوب شهود ایهن ملعهون اسهت ،چهون
بدترین عذابها صلب اسهت« ،فالمصهلوب ملعهون» .بعهد مهیآیهد سهراغ عقيهده فهداء،
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میگوید« :و امّا المسي فانمّا صلب و لعن تحمّالً للعنة النااموس» لعنة النااموس ،لعنت
ناموس چيست ده ناموس است در تهورا شهریف کهه ایهن نهواميس الهيهه اسهت کهه
مختصر میشود در پنج ناموس کهه مها در اسهالم نوعهًا مهیگهویيم پهنج نهاموس ،ایهن
نواميس اصليه .این نواميس که واجب الحفظ هستند در شریعت الهيه ،پهولس همهه را
زده کنار تورا را بیناموس کرده! امّا ختنه ،قلب باید ختنه شود .همه را به قلب زده
است .مثل مالدرویشها
عالم همه صورند ما واهبالصوریم

ما صوفيان صفا از عامل دگریم

این همه را به قلب زده ،در قلب هم خبری نيست ،قلب هم همههار قلاهابی اسهت.
میگوید در قلب باید ما مطيع حقّ باشهيم ،نمهاز چيسهت شهما بهه صهور شخصهی
سيلی محکمی بزنيد و بگویيد قلب من با شما خوب است .مطلبی نيست .شاید او هم
یک سيخ فرو کرد و مردید ،قلب باید درست باشد!
این فداء را به لغت مختصره که میگویند« :المسي صار لعنهةً گجلنها تحمّهل عناها
لعنا النااموس» چطور برای اینکه تر واجبا ناموسی تهورا واجهب اسهت ،ایهن
اصالً واجب است .میگوید تر واجبها ناموسهی تهوار واجهب اسهت ،چهرا بهرای
اینکه اگر واجبا توراتی را تر نکنيد و اگهر محرّمهاتی کهه در تهورا اسهت ،انجهام
ندهيد ،اگر زنا نکنيد ،این محرّما را بایهد انجهام بدهيهد ،واجبها را تهر کنيهد تها
اینکه فدای مسي به درد بخورد .شاخسينی باید بکنيد تا امام حسين از شهما راضهی
بشود ،نماز نخوانيد ،روزه نگيرید ،آدم بکشيد ،چاقو بکِشيد ،زنا بکنيد ،عرق بخوریهد،
اینها مطلبی نيست .چون امام حسين کشته شد که مها نجها پيهدا کنهيم .ایهن همهان
عقيهده مسهيحت شهد! خهود امهام حسههين اگهر حسهين نبهود ،پهدر صهاحب بچهههار را
درمیآوردند ،حسين که حسين شد اهل رحمت است .ما بيهایيم یزیهد بشهویم و یهک
اشکی برای حسين بریزیم ،بعد آن وقت با حسين بهرویم در بهشهت ایهن یهک بحهث
فصل و مفصالی است که بعدًا خواهد آمد .چون اشاره کردیم.
«و الروح هو المطهِّر» روح القدس «و هذه األقهانيم فهي مرتبهة و مدرجهة واحهدة و
عمل واحد .و أما صفاته» این ذا بدذا را ایشان فعهالً معرّفهی کهرده اسهت« .و أمها
صفاته تعالى فهو القدّوس» کتاب یوشهع فصهل  24آیهه « 19القهدّوس» قهدس او قهدس
نامحدود است ،بسم اهلل ،چون کتب وحی قاطی دارد ،آنکه وحی شهده اسهت درسهت
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است ولی آنکه قاطی کردند «یُحَرِّفُهونَ الْكَلِهمَ مِهنْ بَعْهدِ مَواضهِ عِهِ» 1کهه مطلهب دیگهری
است« .و گ یفنی» خب اگر «و گ یفنی» است ،چرا اهلل فانی شد چرا مسي فانی شد
مسي را کشتند ،فانی شد ،خدا هم که رفت در شکم مریم و مسي شد ،آن ههم فهانی
شد .هم خدای اب فانی شد هم خدای ابن فانی شد ،هم خدای روح القدس فانی شد.
پس «گ یفنی» چيست شما چه میخواهيد بگویيد
 روح مسي خداست ،جسمش که نبود. جسم فانی شد ،روح هم فانی شد که از این جسم بيهرون رفهت ،اوّگً ،ثانيهًا .اوّگًاین روح خدا که از گهو تجرّد فانی شد ،در ناسو جسم آمد و محهدود شهد ،پهس
فانی شد از تجرّد و گ محدودیت .اگهر مجهرّد گمحهدود رفهت در جسهم محهدود ،ایهن
مجرّد نابود شده ،اگر بگویيد فنا شده یا هر چه میخواهيهد بگویيهد ،ایهن نهابود شهده.
پس فانی شد .چون نمیشود و الاا اجتماع نقيضين میشود ،اگر این گمحدود رفت در
رحم مریم و در جسم مسي « ،گ محدود فی المحدود تناقد» پس یا باید بگویيهد در
جسم مسي نرفت یا اگر رفت ،باید بگویيد نرفت ،معدوم شهد ،اعهدام شهد ،خهودر را
اعدام کرد ،تازه مسي بیروح میماند .به هر طرفی بروید خراب است .ما برای اثبها
مطلبی یک دليل داشته باشيم کافی است تا چه رسد تمام ادلاه اثبا مهیکنهد وجهود
خدا و توحيد خدا را ،امّا برای ثانی و ثالث و این حرفها اینطور اسهت« .گ یفنهی و
فی کلا مکان» آدرسها را من نمیگویم ،بعد مراجعهه کنيهد .مثهل اینکهه مقهداری در
حوار آمده است.
«و فی کلا مکان» لط است «اهلل ليس فی مکان ابدًا ليس مکانيًّا حتای یکهون فهی
کلا مکان ،داخل فی اگشياء گ کدخول شیء فی شیء و خارج عن اگشياء گ کخهروج
شیء عن الشیء ،ليس داخالً بالممازجة» حلول نيست «و ليس خارجهًا بالبعهد علميهًا
قيّوميًا ففی القدرة» هم داخل است و هم خارج .دخول به معنهای نفهوذ علهم و نفهوذ
قدر  ،خروج به این معنی است که داخل اشياء نيست« .فليس اهلل تعهالی فهی العهالم،
فی العالم الاا أن یفسّر العالم بالکون ،الکون کونان :کون مادّی و کهون يهر مهادّی .اهلل
تعالی کائن ير مادّی و ليس فی الکائن المادّی ،کما الکائن المادّی ليس فی اهلل و هو
کائن ير مادّی ،گ هو فی خلقه و گ خلقه فيه» کون بالمکان است ،این کون بامکهان
است« .فی کلا مکان و قدیر علی کلا شیء» کلا شیء را قبول داریم ،ولی این شیءها
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را خراب کردند .میگوید چطور شما میگویيد خدا ...یکی از حرفهایی که اسقفها
میزنند ،من در لبنان بودم« .واحد من أساقفة قال انت تقولون اهلل فهی اگسهالم قهادر
علی کلا شیء کيف گ یقدر أن یثلث نفسه» یکی است ،خب سهتا باشد ،میگویيم این
قدر در محال تعلاق نمیگيرد و الاا «أ قادر أن یعدم نفسه و یخلق عالم بال إله ،قهادر
أن یخلق الهًا آخر کمثله هذا اجتماع الناقيضين ،القدرة گ تتعلاق بالمستحيل».
در جلد  29تفسير یک فصلی است« ،کالمٌ فی القدرة» ما در صفا ذا که بحث
میکنيم ،یک بحث اصلی در آنجاست که در قدر اینجا و علم همچنين و حيا در
ابعاد گوناگون انشاءاهلل بحث خواهيم کرد« .لَيْسَ كَمِ ْثلِهِ شَيْءٌ» 1چرا گفتی هست این
«کمثله شیء» را قرآن دارد ،چرا میگویيهد هسهت مسهي مماثهل خداسهت .ایهن سهه
جوهر مماثل هم هستند ،چه شد یعنی سه هستند ،پس مماثهل شهد ،شهما مهیگویيهد
«ليس کمثله شیء» .اله اآلب که ليس کمثله شیء «فلمها ذا صهار الهه اگبهن مثلهه فهی
الجوهر اله روح القدس مثله فی الجهوهر اذا تقولهون واحهد فلمهاذا ثلاهث ،اذا تقولهون
ثال فلماذا وحّد» و ثال و واحد که من یادم است که در بيمارستان اليزابهت بهودم
در اتریش که آنجا آن کشيش میآمد ،من آنجا مهرید بهودم ،مهیآمهد و مهیخواسهت
تبليغ کند ،یک روز دیدم که این دارد همه را خفه میکند .گفهتم اینجها را نگهاه کهن،
نوشته :یک ،دو ،سه ،گفهتم ایهن یهک بها دو فهرق دارد گفهت :بلهه ،گفهتم :دو بها سهه
چطور گفت :بله ،گفتم یک و دو و سه ،سهتاست یا یکی است گفت یک و دو و سه
است .گفتم :پس چرا شما میگویيد که سهتا یکی و یکی سهتا مقداری گيج شد .بعد
سوره توحيد را به زبان انگليسی را برایش خواندم که این رفت و دیگر نيامد ،گهورر
را گم کرد ،دید مسجد جای احدا حد نيسهت« .و العهادل و الهرّحيم و الحکهيم و
المحبّ» ثمّ نقول« :و گ تجوز الصالة لغير اللَّه» متای ،باب چهارم آیه دهم .مقابلة مع
تثنية ششم :سيزدهم ،بيستم :بيستم« .کما قال اگمام الرضا (ع) للجهاثليق المسهي مها
کان یصلای ،قال کيف ما کان یصلای علی طول الخط یصلای ،لمن کان یصلای لنفسهه
أو إلله يره » اینجا ماند «فَبُهِتَ الَّذ كَفَرَ» 2بهه قهول مرحهوم آقهای آشهتيانی «فگههت
الاذی کفر» این همينطور ماند .این طرز بحث چگونه اسهت .آنکهه آن دارد مهیگویهد،
میگوید مسي اهلل است ،مسي در اهلل است ،اهلل در مسي است ،فالن اسهت .همهه را
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میگوید ،حاگ حضر نمیخواهد استحاله را با طرق دیگر عقلی اثبها کنهد .اینکهه
امام میگوید مسي نماز نمیخواند به حساب اله بودن دیگر ،به حسهاب اینکهه شهما
میگویيد مسي اله است ،نماز نمیخواند ،نماز نمیخواند ،روزه نمیگرفت ،وظایفش
را انجههام نمههیداد ،وظههایف بشههری را .مسههي اوّل العابههدین بههود ،اوّل المصهلاين ،اوّل
العابدین «لمهن کهان یصهلای ،لمهن کهان یسهجد ،لمهن کهان یعبهد » بهرای خهودر کهه
نمیشود.
 جلوی آینه بایستد و بر خودر نماز بخواند. در آینه خودر است ،آن لط اندر لهط اسهت .بعهد مهیگویهد« :إلَّها أن یصهلاىللمسي » تناقد است .اوّل میگوید« :و گ تجوز الصالة لغير اللَّهه» اهلل ،الهه آب اسهت
دیگر ،بعد میگویهد« :إلَّها أن یصهلاى للمسهي وروح القهدس ألنهمها أیضهًا مهن جهوهر
األلوهية» پس جوهر یکی و سهتا و سهتا و یکهی ،قهاطی کهرد ،خهر در خهر شهد دیگهر،
«وكنههها و و لربمهها راح المنجههي یسههوع إلههى الصهحراء منفههردًا یههدعو»« .لمههن یههدعو »
تنهایی میرفت« ،لمن یدعو» این هم یک خط آدرس تقریبهًا« .وأرفهع صهالةٍ وأعالهها
التي تربو على صالته كلها ،ما صلااها أخيرًا مع الحواریّين» وقتی مهیخواسهتند دارر
بزنند ،آن آخر سر دیگر «الهی الهی ،ایلی ایلی لماذا شبقتنی» در همان تعبير عبرانهی،
الهی الهی .ایل به خودر دارد میگوید یا به ير دارد میگوید ایهن عهين آن اسهت،
مثل آن است ،عين آن است ،حاگ دوتا هستند ،یعنی هر چه این دارد ،او هم دارد .اگر
هرچه این دارد ،او هم دارد ،پس این از او چه میخواهد پهس کسهری دارد کهه از او
میخواهد« .و شكر المسي ربه حيث استجاب دعوته واستعان بربه حينمها سهُ لِّم إلهى
الصليب» حرفهای اینها است «و سأله :إلههي إلههي لهم تركتنهي» وقتهی کهه صهليبش
کردند .از قضا در صليب هم تناقد است ،در خهود انجيهل تنهاقد اسهت .بعضهیهها
میگویند مصلوب شد ،بعضیها میگویند مصلوب نشد ،بعضیها میگویند نمیدانيم
مصههلوب چههه کسههی بههود .حتاههی خههود انکههار قضهيه عقيههده صههليب در ميههان علمههای
مسيحيين موجود است .این حرفی است که دکتر بوسهت آمریکهایی در قهاموس کتهاب
مقدّس دارد.
«الدكتور باطر» این دکتر باطر ،باطر که [معرب] پاتر است ،یکهی از علمهای بهزرگ
مسيحيت است ،ایشان هم «في كتابه أصول الدیانة المسيحية وفروعها المطبوع 1926
فاروس طهران -ص  27الدكتور باطر« :أجل»» ما حرف اینها را نقل میکنيم ،بعد بهه
حسابشان میرسيم« .أجل إن التعاليم المنيرة المسيحية» البتاه من ترجمهه کهردم بهه
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عربهی ،چهون ایهن فارسهی نوشهته اسهت« .إن التعهاليم المنيهرة المسهيحية مركاهزة علهى
اإلعتقاد بوجود إله مثلث األقانيم منذ البدء» اوّگً اله بدئی نهدارد ،مگهر بگویيهد گاوّل.
پس در گاوّل و در ازليت ثال است ،اگر در ازليهت ثهال اسهت کهه وضهعش معلهوم
است« .فقد انكشف لنا من الكالم اإللهي توحيد الثالو » ایهن کهالم الههی در انجيهل
مسي که نيست ،در حرفههای پهولس اسهت ،در حهرفههای تحریهف شهده اسهت کهه
کوسج مصری که این بزرگ رهبان بود و اصالً هم وثنی ملحد بود ،ایهن حهرفهها از
طرف او درآمده است .ایشان میگوید که از کالم الهی ،از انجيل کهه بعهدًا ههم ثابهت
خواهد شد که انجيل این حرفها را ندارد ،اگر هم یک حهرفههایی اسهت ،اینهها بهد
معنی کردنهد« .فقهد انكشهف لنها مهن الكهالم اإللههي توحيهد الثهالو و أنّ ذا اإللهه
القدّوس األزلي واحدٌ في الكينونة» فی الکينونه دیگر واحد است یعنهی کهون ،امّها در
کيان نه« ،واألقانيم الثالثة إله واحدٌ في هذه األقهانيم» پهس کهون بها کينونهت تنهاقد
دارد ،کون وحد دارد ،کينونت تعدّد دارد« .یعني :أنهم أطوار متباینهة وجودیهة» اگهر
تباین دارد ،تماثل صد درصد یعنی چه باز اگر تباین دارد ،وحد یعنی چه «و هي
الواحد األقدس األزلي» این سيد علیمحمد باب هم میگفت همه چيز بهه مهن ایمهان
آورده ،الفاظ ایمان نياورد من میگویم قهوری یعنهی آفتابهه ،مهیگهویم آفتابهه یعنهی
ستاره مریخ .مثل اینکه الفاظ به بعضیها ایمان آورد ،هر چه مهیگویهد همهان اسهت
دیگر .مثالً لط نوشته بود در بيان ،در بيان که عربی است و لط نوشته ،به او گفتند
که چرا اینجا شما مجرور را منصوب کردی ،منصوب را مرفوع کردی گفهت :ادبيها
به من ایمان آورده ،تمام کائنها بهه مهن ایمهان آورده اسهت .حهاگ مثهل اینکهه تمهام
کائنا به این بدبختها ایمان آوردند« .أنهم أطهوار متباینهة وجودیهة ،وههي الواحهد
األقدس األزلي ،أجل إنهم واحد فهي األلوهيهة ممتنعهي القسهمة ،و واحهدٌ فهي القهدرة
والجالل» «إناهم» را دارد میگوید ،هر کدامشان در الوهيت واحدند ،هر کدام « .ولكلٍّ
شخصية وألوهية» اله اآلب اله اگبن اله روح القدس.
بعد هم دکتر فندر ،دکتر فندر آلمانی یک کتابی نوشته به نام ميزان الحقّ ،به زبان
فارسی من دارم .ایشان این کتاب را در ردّ اسالم نوشت ،جوابهایی نوشتند که ایهن
جوابها یک مقداری اشکال را تقویت کرد به اندازهای .ایشان در کتاب ميزان الحهقّ
که بر ردّ اسالم و بر ردّ قرآن به خيال خودر نوشته ،مجمهل حهرفش در ایهن عبهار
عربی اختصار میشود که میگوید« :عباراتنا شتى و حسهنك واحهد و كهل الهى ذلهك
الجمال» این معنا را میدهد .میگوید« :فالمسي هو اللَّه و ابنه من الناحية الروحية»
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مسي از نظر روح ،اهلل است و پسر اهلل ،بابا و بچّه که دوتا هستند ،یکی نيست .چطور
میشود معنی کرد اینطور معنی مهیشهود ،مهیگویهد« :اهلل» اسهت بهرای اینکهه «اهلل»
خودر از گهو الوهيت رفت در شکم مریم ،پهس اهلل اسهت ،ابهن اسهت بهرای اینکهه
تبدیل شد بهه روح مسهي  .از بهس تنهاقد در اینجاسهت ،انسهان گهيج میشهود ،تمهام
جانش شاخ درمیآورد .پس این یا اب است یا ابن است ،شما میگویيد «فالمسي ههو
اللَّه و ابنه من الناحية الروحية» .روح مسي  ،ابن اهلل است.
 ما در عالم [ ]...چيزهای دیگری داریم ،ولهی تنهاقد احسهاس نمهیشهود ،همههائمه یک نور واحد بودند ،تجلای کردند و چهارده نفر شدند.
 اصل واحد است در معرفت ،در علم ،در عصمت ،ولی افراد متعدّدند ،آن تناقدنيست .ولی اینجا نه ،همهه را میگویهد ،همههار وحهد دارد ،همهه ههم تعهدد دارد،
همهار وحد از اول.
 اینها میگویند یک نور و یک خداست ،تجلایهای مختلف کرده است. آنها را بعد باید معنی کنيم ،آنهایی که درست است معنی کنيم ،آنهایی که لطاست ،اصالً معنا ندارد .ما اینها را بگویيم ،میگویند یک سوزن به خودتان بزنيد ،یک
جوالدوز به دیگران ،ما میخواهيم هم به خودمان جوالدوز بهزنيم ههم بهه دیگهران.
ببينيم جوالدوزهایی که به دیگران میخورد ،به ما هم میخورد یا نه« .فالمسي ههو
اللَّه و ابنه من الناحية الروحية» میگویيم آقای دکتر فندر آلمانی! من آلمان که رفهتم
این آلمانیها آقاترین انسانهای اروپا هستند ،واقعًا ،ولهی ایهن آقهاترین و عاقهلتهرین
انسانهای اروپا ،این قسّيس آنها چه دارد مینویسد که دکتر هم هست «فالمسي هو
اللَّه و ابنه من الناحية الروحيهة» اهلل قبهل از اینکهه وارد بشهود در شهکم مهریم ،چهون
مریم حاد است دیگر ،جسم مسي هم حاد است .بعد که اهلل در رحم مهریم وارد
شد و رفت در جسم مسي  ،شد ابن اهلل ،پس اهلل نابود شد .تحوّل نقيد به نقيد که
نمیشود ،پس اهلل نابود شد و مسي موجود شد.
 [ساال] ولی هست ،ولی خداوند گمحدود است ،گمحدود در محدود نمیتواند باشد. میدانم ،ولی با آن معنایی که شما میگویيد نابود میشود ،نابود که نمیشود. اگر نابود نشود پس بميهرد .اگهر نامحهدود معهدوم نشهود و موجهود بشهود ،کجهاموجود است بيرون رحم موجود است یها داخهل رحهم موجهود اسهت ایهن میگویهد
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داخل رحم ،اگر داخل رحم رفت و رفت در مسي  ،مسي جسمش محدود است ،پس
روحی که در مسي میرود محدود است ،پس این روح اهلل نمیتواند...
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