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 خلیفة اهلل

  

 

 

 

 

 سوره بقره؛  30 هتفسیر آی

 مسئله خالفت و جانشینی خداوند
 

 آلِهِ عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِینَ

وَ إِْذ قااََ »قرآن  6ه بقره، صفحه سور 33تا  30آیات « الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ أَعُوذُ بِاللَّهِ»

فِكُ  دُ فیااا وَ یَساْ رَبُّكَ لِْلماَلئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي اْلأَرْضِ خَلیفَةً قالُوا أَ تَجْعَالُ فیااا مَانْ یُْفساِ

ُ بِحَمْادِ َ وَ نُقَادِّلُ لَاكَ قااََ إِنِّاي أَعْلَامُ ماا م تَعْلَمُاونَ  ُِِّّ عَلَّامَ آََََ وَ * الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُساَ

ماء  هاالُمء  إِنْ كُْناُْمْ صااَِقینَ اْلأَسْماءَ كُلَّاا ثُمَّ عَرَضَاُمْ عَلَى اْلماَلئِكَةِ فَقاََ أَْنِِّئُاوني *  بِأَساْ

قالُوا سُِّْحانَكَ م عِْلامَ لَناا إِمَّ ماا عَلَّمَْْناا إِنَّاكَ أَْناتَ اْلعَلایمُ اْلحَكایمُ * قااََ یاا آَََُ أَْنِِّاْئاُمْ 

ماواتِ وَ اْلاأَرْضِ بِ وَ أَسْمائِاِمْ فَلَمَّا أَْنَِّأَهُمْ بِأَسْمائِاِمْ قاََ أَ لَمْ أَقُْل لَكُمْ إِنِّاي أَعْلَامُ يَیْااَ الساَّ

 .«ونَ وَ ما كُْنُْمْ تَْكُْمُونَدُأَعْلَمُ ما تُِّْ

که َر کلّ قرآن َر موضاوعی کاه َر صحِّت شد مقداری راجع به این آیات مِّارکات 

و تمااَ آیاات قارآن  قارآن هآیات مشکلصر به فرَ است. قاعده َر منحشده است  آن طرح

روی مفرَات آن بحث کنیم. مفرَات باا ارتِّاطاات، بعادو روی جماالت َ این است که او

آن بحث کنیم، بعدو ارتِّاط با آیات قِّلی و آیات بعدی و بعدو با کل آیاتی که َر قارآن َر 

 «اهلل»فرماوَ، « رَبُّاكَ»کارَیم.  بحاثَیارو  « إِْذ قااََ رَبُّاكَوَ »گوید. سخن میهمان محور 

ی و محاور خطاابجاا عالمین نفرموَ و تعِّیرات عمومی َیگر نادارَ. َر اینالربنفرموَ، 

 َوَ نقل است.  خطاباصلی به رسوَ اهلل )ص( است و 
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فات ن خالفت عظمی کاه آخارین خالمعلوَ است که محور َر ای، فرموَ« رَبُّكَ»اینکه 

ه َر آیاات  یااَ و َر کاهلل )ص( است و چنانشخص رسوَ ،فین إلی یوَ القیامة استمکل

خلقت آََ جدّ ماا و بعاد بسیار این مطلا مطرح است که َر مثلّث  مان قِّل ا   یاحاَیث

ه ناداسات و َر آی هاخیار نسالا  خلقت آََ إلی یوَ القیامة الکِّری که قیامات بار هماین 

علام ه بعد ا  برپا شدن قیامت کِّری، گوی سِّقت را َر قلّااست،  مان که ضلع سوَ  مان 

اهلل َر شخص رساوَ اهلل )ص(  سویا  برای ماه یر کمامت ممکنو معرفت و عِّاَت و سا

 عد َوَ. ن )ع( َر بُیاست و محمدی

شاامل کالّ  المالئکه ا  نظار َملات لفظای و َملات عملای« وَ إِْذ قاََ رَبُّكَ لِْلماَلئِكَةِ»

مالئکه جمع محلّاای باه الا  و مَ اسات. بناابراین گان است. ا  نظر َملت لفظی الفرشْ

ی باا مراتِّا هاا و َیگارانها و میکائیلاسْغراقی مراَ است ا  المالئکه که جِّرئیل یتجمع

 که َارند تماَ مورَ خطاب هسْند. اَشغالیکه مالئکه نزَ خدا َارند و 

کنم و مایعارض  امارو شاد کاه جاواب آن را  «جاعِالٌ»سالالی راجع باه « إِنِّي جاعِلٌ»

« جاعِالٌ»کاه تأکیاد اسات، « إِنِّي»، «إِنِّي جاعِلٌ فِي اْلأَرْضِ خَلیفَةً»هم شد.  یسالامت َیگر

ا   ماان اسام فاعال و اسام  انساال ا   ماان اسات.  منسال اسم فاعل است و اسم فاعل 

ولی َملت بار  ، مانی هسْند. ها نیستْلزَ م مانی بوَن آنمس ،مفعوَ و مصدر و اسماء

« جاعِالٌ»، «جاعِالٌ» ماانی اسات.  اماا ،قید، قید َملت بر مثلّاث  ماان نادارَ مان ندارند. 

انی رب اسات و فعال فعل ربا «جعل» مانی است. چون  «جعل» اماَملت بر  مان ندارَ، 

افعاالی کاه باا آن  ااما ،نه معاً ،خوَ اهلل َر  مان نیست، نه قِّالً، نه بعدوولو  ،رب َر  مان

 ماان مانناد مخلوقاات  مانی است و افعاَ  مانی است و خاوَ  خلقْ ،کندافعاَ خلق می

 مخلوق است. 

اساْلزاَ بار  ماان َارَ.  اماا ،َرست است که َملت بار  ماان نادارَ« إِنِّي جاعِلٌ»حام 

ارَ؟ اگار اساْلزاَ باا کاداَ  ماان َ ، ماان َارَ زامی که اسم فاعل یاا اسام مفعاوَ باااسْل

ولای  ،هاا َارَ مانه ها َارَ، مصادر اساْلزاَ باا هما مانه بگوییم قید، قید اسْلزاَ با هم

اسْلزاَ با  مان قِّل ندارَ و با  مان بعد نادارَ. باا  ها اسْلزاَ ندارَ. مانه با هم« جاعِلٌ»

ر باا گیرَ، آیناده را شاامل نیسات. مگارونده هسْم. گذشْه را نمی مان حاَ َارَ. من راه

 منسال اسم فاعل است و ا   ماان  اینکها  نظر  «إِنِّي جاعِلٌ». بنابراین یهقطعه َلیل و قرین

وقْای طاور اسات؟ است و با  مان اسْلزاَ َارَ اسْلزاَ با  مان جعل َارَ. ولکان آیاا این
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قاع کاه فرماوَ َر هماان مو 1«إِْذ قاََ رَبُّكَ لِْلماَلئِكَةِ إِنِّي جاعِالٌ»خداوند به مالئکه فرموَ: 

قاوَ   ماانِکنیم کاه همما ا  آیه اساْفاَه مایقوَ جعل کرَ یا نه؟  با  مانهم ؟جعل کرَ

 أ». آیناده اسات« خَلیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فیااا فِي اْلأَرْضِ إِنِّي جاعِلٌ»چون  ،جعل نکرَه است

آیاه  یاهقطع هماا ا  قرینااوّمً کاه ایان « أَ تَجْعَلُ فیاا»نیست. « لٌجاعِ أ»نیست. « جعلت فیاا

بلاه، خلاق « إِنِّاي جاعِالٌ فِاي اْلاأَرْضِ»کنیم که وقْی خداوند به مالئکه فرموَ: اسْفاَه می

 مِانْ صَْلصاٍَ مِنْ بَشَرو خالِقٌ إِنِّي»، «إِنِّي خالِقٌ بَشَرو مِنْ طینٍ» ،شده است 2«ن طینٍمِ» بشر

ه لاای است و جعل خالفت مرحخلق مرحله اما ،ای خلق شده استبا اَلّه 3«مَسْنُونٍ حَمَإٍ

 .َیگر

ولکن بعاد ا  خلاق او  ،خلق کرَه بوَهم حوّا را فرض کنید  خداوند آََ را خلق کرَ،

را به مقاَ خالفت جعل کرَ. چون مقاَ خالفت، خالفت َر اصل وجوَ نیسات. خالفات 

ی َر کاون بعادی جانشاین موجاوَ قِّلا موجوَ گاهَر کون نیست، خالفت َر کیان است. 

کون مربوط به مجعوَ نیست. گاه َر کیاان اسات. چاون چناین اساْعداَی بارای او است. 

 َهیم.این را خلیفه قرار میست، امکان وام، شده است و چنین امکانی برای او ه خلق

برای موجوَی که فساَ ندارَ یاا کام َارَ، است  یهبنابراین چون خالفت، خالفت ربّان

عاد بارای بعاد ا  َر چناد بُ «خَلیفَاةً»ایان جعال کام َارَ، بناابراین  یا سفک َماء ندارَ یا

 «جاعِالٌ أ»نیسات، « لاتَعَجَ أ»، «تَجْعَالُ أَ قالُوا خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ»اوّمً خلقت است. 

جعلای نساِّت باه آیناده  «لٌجاعِا». بناابراین است اسْفااَ ا  جعل آینده« تَجْعَلُ أَ»نیست. 

اسام فاعال ا   اینکاهتعِّیر شده است و حااَ  ا  جعل آینده به اسم فاعل لکن چراواست. 

 تأکید جات این است کهمثلث  مان،  مان فعلی را شامل است؟ چرا؟ به چند جات، یک 

مضاارع کارََ.  کار را اینمن  :گویدمی ،بخواهد کاری بکند کسیاست. مثالً اگر َر آینده 

َملات « جاعِالٌإِنِّي »کذلک گرچه َرست است.  آورَ،ق الوقوع را به لغت ماضی میمْحق

سِّت باه مساْقِّل تأکیاد مساْقِّل اسات، بر حاَ ن الْزامی ا َملتام ،الْزامی بر حاَ َارَ

 «. جاعِلٌإِنِّي » یعنی کأنّه اآلن انجاَ َاََ

أرض اسات کاه ا  أرضاین هماین أرض رض کداَ است؟ آیاا أ« اْلأَرْضِی فِ جاعِلٌإِنِّي »

مَ و مَ جان  اسات. الا   و است. ال  و مَ، ال أرض کلّ  أرضنخیر،  یا ؟است هسِّع

                                                           

 .30ه بقره، آی. 1

 .71ه ص، آی. 2

 .28ه حجر، آی. 3
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و مَ، الا  و  قِّالً ذکر شده است نیست. بلکه ال که أرض و عاد ذکری أرض این  خاصّ

 َوا َهامه ن مطلاا آیاایاه و َلیل ایان مطلاا و ا  جملاه اَّلا« اْلأَرْضِ»است،  مَ جن 

ِّْعَ»خداوناد  .«لَاُنَّمِْث اْلأَرْضِ مِنَ وَ» طالق استه سور ماواتٍ ساَ را خلاق کارَه  1«طِِّاقاً ساَ

 باه ایان معنای ،َاریمأرض  هفته الَِّْاریم. أرض  هفتپ  «. مِْثلَاُنَّ اْلأَرْضِ مِنَ وَ»است 

مشاابه أرض  هفاتمشاابه َاریام. أرض  هفات، نیسات. نخیارأرض نیست که کرّات َیگار 

هساْند، آب َارناد، گیااه َارناد، چاه أرض َها ات که میلیارَها و تریلیارَاریم و سایر کر

أرض  هفاتمشاابه و ایان أرض  هفاتها مشابه نیسْند. و کم و بیش، آنچه َارند  ،َارند

ما احْماَ بسایار قاوی َر تفسیر فرقان مالحظه بفرمایید که سوره طالق ه مشابه را َر آی

مکلّا  باه تکاالی   هایی مانند ما هسْند وَیگر هم انسانأرض  ششآن َر َهیم که می

 جاای خاوَأرض است. بحث مفصّل آن مرباوط باه هسْند که َر این  یهالاه شرایع مقدّس

 است. آن

اسات یاا أرض آیاا ایان « خَلیفَاةً اْلاأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»َوَ چه شد؟  جا سالاََر این

َ چارا بگاوییم کاه تماا ،نداشاْیمأرض ها؟ اگر ما َلیلای بار اخْصااص باه ایان أرضتماَ 

 مااین،  هفااتهااا، َر تماااَ أرضهااا اساات. خداونااد َر تماااَ أرضتماااَ  هااا نیساات؟أرض

رض هاا را منقاها و سفک َماء آنر آنهایی را آفرید و به علّت افساَ َقی را، انسانخالی

هاای أرض ایان أرض و َر یاا فقا های َیگار أرض و َر أرض، َر این أرضبعد َر  کرَ.

 .مشموََیگر 

بحث بسیار عمیق است. اوّمً این تصاَفی « خَلیفَةً»َر . «خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»

َات آن تماااَ حساااب َارَ و روی و معاادو یااهَارَ. اعااداَ و حقااایق ربّان یااتواقع ،نیساات

کنایم و ا  اباواب تا پیادا هفتنیست که ما بگرَیم به عدَ ابواب جانّم  . ایناستحساب 

بایاد َر تمااَ « م إلهَ إمَّ اللَّاه»، این «م إله إمَّ اللَّه». تاهشتو  اتهفت ،تا، نخیرهشتباشت 

ست. َر تماَ کیان ما، الفاظ ما، افکار ماا، پیدا کند. َر تماَ کون ما تکوین هکیان ما نقش 

يیار  مکلّفاین و حّْای کال گاوییم ماا یعنای کالمی اینکاهما، عقاید ماا، اعمااَ ماا،  َعلو

ُ إِمَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ»مکلّفین،  ِّیحَاُمْ تَْفقَاُاونَ م لكِانْ وَ بِحَمْادِهِ یُسَُِِّّ نقاش کاونی و  2،«تَساْ

 است. « اهلل م اله امّ»شعور ا  روی  هم هانقش کیانی آن

                                                           

 .3. ملک، آیه 1

 .44ه ، آیاسراء. 2
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نساِّت اسات کاه  هشاتاسات و  مسالوبنسِّت اسات کاه  هفت ،هفتخلق به نسِّت 

باه خلاق اسات و مخصاوص  ا  مسالوبعادَ َرکاات جاانّم به نسِّت  هفت. مثِّت است

نساِّْی کاه  هفات امامثِّت است که به عدَ ابواب جنّت است.  هشت نسِّتخالق است و 

يْ كَمِْثلِاهِ لَایْ َ» مشاابات، ؛اسات مسلوب مشاابه نادارَ، ناه  هفات ،باه عناوان کلّای 1«ءٌشاَ

تمااَ تعاابیر  ناایات.یک َر بینه  ،نه یک َر میلیارَ ،َرصدنه یک  ،َرصد نه ،َرصدصد

َر ذات و َر  ،خلاق باین حاق واسات که به طور کلّی اسْغراق سلا مماثلات  کنیممیرا 

عاد اوَّ ایان بُشاوَ. بار آن اطاالق می« ءشای»صفات و َر افعاَ و َر همه چیز کاه لفا  

عد اوَّ َارای مراحلی است. گاه اوقات مماثلت صدَرصد است کاه ایان منْاا این بُ .است

دین نااه اثِّااات مماثلاات بحااث موحاا نیساات. مااورَو مااورَ بحااث مااا  اساات مساالوبکلّااً 

این مماثلت باه حسااب َرصاد و عد ا  بُ هفت. بنابراین نه نفی آن ،مطرح است َرصدصد

يْ كَمِْثلِهِ لَیْ َ» َرصد.نه صد َرصاد را و هام َرصاد را ا  مماثلات ذاتای و هام صد« ءٌشاَ

 .کندسلا می هفت صفاتی و افعالی

ماورَ فکر است،  مورَ ،نظر است، مورَ بحث استای که مورَ مرحله هفتولکن این 

و یار  چ کا کنیم. اوَّ و یار، هایعقیده است، معقیده است بحاث مایمورَ خیاَ است، 

ساس  نائاا، وکیال، نائاا و وکیال  و َ مشاور، سوَ معاون، چاارَ مساعدحق نیست. َو

، ه َرصد اساتک ، مماثلت مشاورتیکه مماثلت و ارتی رسدمی هفتها تقریًِّ به عدَ این

 مسااعد باوَن. مماثلت معاونْی، مماثلت مساعد بوَن، مماثلت نائا بوَن، وکیل باوَن و

کرَیم که و یر و مشاور و معاون و مساعد، نائاا،  یاََاشتجا َر اینرا  هفتما این عدَ 

 وکیل، چند مورَ شد؟

 .تاشش -

 را گفْم؟ ثلمِ .شد تاشش -

 . مِثل را نگفْید.نه -

حجااب  هفاتباب و ایان  هفتَرصد است. این مورَ. مثل که صد هفت ،ثلمِ بله، -

کاه  ابواب ثمانیاه امااست.  مسلوب)ص( د بن عِّداهلل ا  محمّ ، حْیبه روی خلق اهللکلًّ 

ها مراتاا برای انِّیاء، امامت، این هالِّْ ،، نِّوئت، رسالت، نِّوّت، امامتیتمفْوح است عِّوَ

مرحلاه  هشاتپ  این  ،اسالَ، ایمان، ومیت :یتاا َر عِّوَإلی اهلل است. منْ سیره خمس

و نِّوئات و رساالت و نِّاوّت و امامات اسات، ایان  یاتکه اسالَ و ایماان و ومیات و عِّوَ
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 ،انساان باشاده َرجاعقال کاه ه َرجا ه مکلّفاینالِّْ ،مکلّفین با  است باب به روی هشت

َارناد. بحاث ماا َر  هایی کاه َر کارات َیگار وجاوَانساانه َرجا مالئکاه باشاد،ه َرج

 خالفت است. 

« مِثال» ماان اسات. پ  بِّینید این چند عنوان که عرض کرَیم بعضی عنااوین آن هم

کنیم و هر وقات َاریم صحِّت می یعنی اآلن که ما خدا  مانی نیست،ه الِّْ ، مان استهم

، ماااَامی کااه و هاار وقاات صااحِّت خااواهیم کاارَ، قِّاال و بعااد و حااام کناایمصااحِّت 

 ممنوع است. این مماثلت ا  حق  ،ستو َانایی ه یو عالم کنندهو فکرکننده صحِّت

َر  ماان حیاات اسات.  معاونات، ر استمشاورت، مشاورت هم َر  مان حیات مشاوَ

مساعدت َر  مان حیات است، نائا َر  مان حیات است، وکیل َر  ماان حیاات اسات، 

َر د خالفات اسات. بلاه، ممات باشاه امکان َارَ بعد الات است. آنچ مان حیَر مساعد 

 امااهم َر  مان ممات،  باشد، شوَمی هست. خالفت هم َر  مان حیاتهم  مان حیات 

ه و ارت و معاونت و مساعدت و این عناوین َیگر نیسات. بناابراین آن عناوانی کاه ا  هما

 قضیه خالفت است.  ،م است ا  نظر قِّل و بعدهها اعنوان

 ]سالاَ[ -

هاا کنم. فعالً َر خالفت بحث کنیم تاا فارَا اینعرض میآن را فرق َارَ، حام فرق  -

خالفات هام َر  ماان اسات.  1«إِنِّي جاعِلٌ فِي اْلاأَرْضِ خَلیفَاةً»کنیم. بحث ما َر  عرضرا 

هام بعاد  ،. ممکن است هم  ماان حیاات باشاداست حیات مسْخل ٌ عنه است و هم بعد

فق   مان بعد الماوت باشاد. پا  باشد، ممکن است فق   مان حیات باشد، ممکن است 

، این تاء م معنی خالفت چیست؟ اوّمً خلیفه نه خلی حاشوَ. خالفت َر مثلّثی رسم می

ة َاریام. تااء خَلا  َاریام، خِلفَاهم َاریم.  است؟ ما خلی  َاریم، خلیفه خلیفه چه تایی

و جانشین  نیست. چون هر جانشینی مالنّث نیست. جانشین مذکّر َاریم ثتأنی خلیفة، تای

های مذکّر و مالنّث بخواهناد تعِّیار کنناد، بایاد خلیا  مالنّث َاریم و اگر ا  جمع جانشین

 ،گارََی َر قرآن شاری  ضامیر ماذکّر باه مالنّاث برمیمذکّر مقدَّ است. حْ ، چونبگویند

 گرََ. ولی ضمیر مالنّث به مذکّر برنمی

مِّالغاه اسات. مانناد  ، تاءنیست ثتأنیتاء، تاء جا اینلغوی تحقیق اَبی بنابراین ا  نظر 

عاشورا، عاشار،  مثل، است فوق المِّالغهه علّامه مِّالغ ِّالغه است، تایلّاَ مععالمه، ، عالمه

رین کلّاً اناد، مفساّ مِّالغه است که آقایان گیار کرَه تایبصیرة  تایبصیرة، عاشور، عاشورا. 
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هِ عَلى سانُاْلإِْن بَلِ». َ کسی گیر نکرَه باشداند. من ندیدگیر کرَه یم یگاومی 1«بَصایرَةٌ نَْفساِ

انساان  ،اسام بارای اینکاه است؟ َرست نیست. ست؟ برای نف ث برای چیتأنی تاءپ  این 

صافت  که خِّر اسات« بَصیرَةٌ»خِّر است، « بَصیرَةٌ»جار و مجرور است. « نَْفسِهِ عَلى»است. 

ط باشاد، باه فاعال مرباوش مِّْادأباید به آن  تذکیر و تأنیثَر  هاست. صفت مشِّا همشِّا

ولکن نفا  « نف  بصیرةٌ»گفت؟ بله، « بَصیرةٌ»شوَ می ،انسان« اإل نسانُ بَلِ»جا آن. َر این

 بَالِ»اَبای نیسات. پا  ا  نظار لغاوی و « إنَّ» جا اسمنیست. نف  َر این مِّْداجا َر این

غاه اسات. یعنای انساان بسایار باه مِّالتاء نیست،  تأنیث تاء، تاء« بَصیرَةٌ نَْفسِهِ عَلى اْلإِْنسانُ

 مِانْ إِلَیْاهِ أَْقارَبُ نَحْانُ»جز خدا که تر است خوَ آگاه است. ا  هر کسی انسان به خوَ آگاه

   2«دِاْلوَری حَِّْلِ

 ا  وی َورَ من که تراعجوین   ت تر ا  من به من اسنزَیک یار

ت؟ اسات؟ نخیار، معااون اساوکیل « خَلیفَةً»نائا است؟ نخیر، « خَلیفَةً»جا حام َر این

هاا اینه ها و هماها، ومیتها، وکالتها فرق َارَ. و ارتنخیر، و یر است؟ نخیر، معاونت

نه هار  ،یعنی َنِّاَ او است با کماَ مِّالغه است. مِّالغه تاء «خَلیفَةً» ولکن تاء ،مراتا َارَ

ه خلیفا خوانادنماا  میشما است. نه هر کسی به جای شما ه کسی َنِّاَ شما است خلیف

خواناد، باه جاای شاما َرل به جای شما نما  میَائمً  ،نیسْیدکسی که شما شما است. 

 اماا ،ایان خلیفاه اسات ،کندَهد، َائم کار میگوید، به جای شما کار شما را انجاَ میمی

 ه نیسات،او خلیا  اسات، خلیفا ،َرصاد َهَرصاد،  پنجکسی که یک َرصد، َو َرصد، 

 نائا است.

 ]سالاَ[ -

َاریام  کنیم. چون مااآن را بحث می ،که يل  استخلیفة اهلل م. یکنحام عرض می -

بایاد موجاوَی  ایان خلیفاه «إِنِّي جاعِلٌ فِي اْلأَرْضِ خَلیفَةً». پ  کنیمبحث میمفرَات را 

، ی جانشاین باشاد، خلیفاه ا  خَلا  اساتَیگار تنگ َر پشات کا باشد که به طور تنگا

عی  رَ یا ا  مقاَ افْاَ یاا ضاکرَ یا او را به پشت انداخْند یا مُ کسی َیگر که پشت یعنی

 تمامً یا باْر؟کسی که جایگزین او باشد  او شد، ناتوان شد، آن وقت خلیفه

َهاد و عد َارَ. یا َنِّاَ او است و َر پشت او اسات، کاار او را انجااَ میسه بُ خلیفه

َهد با  خلیفاه اسات و مِّالغاه را انجاَ می او یا عینً کار است و مِّالغه است هخلیف ،باْر
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مِّالغاه اسات. عد خلیفه است و مِّالغه است. َر هر سه بُ ،َهداو انجاَ می تلواست یا تالی

َسات ه با مطاالِّی خلیفاه َاریام. بناابراین ماا ا  ترپاایینمنْاا ابلا  َاریام، بلیا  َاریام، 

 :آوریممی

. َر  مان حیاات او، عنه باشد  ٌمسْخلحیات شرط خلیفه این نیست که َر  مان  -1

 . است عد اوَّاین بُ بعد الموت او.

نیابت کند، وکالت کند، و ارت کند، مشاورت کناد، کسای را معاونات هر کسی که  -2

نیست. چون معاونت فرق َارَ. معاون اوَّ َاریام، معااون َوَ َاریام، معااون خلیفه  ،کند

ترین کن خلیفاه، خلیفاه آن نزَیاکیولا فرق َارند. وکیل اوَّ،با هم ها معاونسوَ َاریم، 

مْی کاه َارَ، عنه َر ساِ  ترین افراَ به مسْخل ٌ. نزَیکعنه است  ٌبه مسْخل نسِّت افراَ

جان، کاون مالئکای ا  کونی که َارَ، کیاانی کاه َارَ، کاون انساانی انساان، کاون جنّای 

رو او ون او و َر کیاان او بایاد َنِّالاهافعالی کاه، وااایفی کاه َارَ َر کا :و کیان .مالئکه

ه عنوان مِّالغه خلیفه است و کار آن شخص قِّلی را رو و کسی که بمنْاا گاه َنِّاَ .باشد

لَاَُ عَلَیْاكَ یَاا » آََ اسات،ه گاه ا  او بامتر است. ماثالً پیغمِّار ماا خلیفا ،کندَنِّاَ می الساَّ

مِّار ماا کاه خلیفاه ولکن بامتر ا  آََ است. پیغ ،خلیفه است« وسیخَلِیفَةَ مُ»، «ََآََ خَلِیفَةَ

 ،باوَ اباراهیم امااَائمّه کاه  سل و کل انِّیاء نِّوّت و کلانِّیاء نِّوئت و ر است و بعد ا  کل

َرسات اسات َنِّااَ ها آمده اسات. ا  کل بامتر است ولی خلیفه است. یعنی به َنِّاَ آن

باا  یااَی. ا   اَ انِّیااء اساتد )ص( تمایعنی محم .اعلی است حد ۀولی مِّالغ ،آمده است

عادی ا  و ا  نظر وحای و تِّلیا  و َعاوت َر هار بُ یت، عِّوَ، تقوا هاَتنظر علم، نِّوّت، 

 ولی خلیفه است.  ،ا  همه بامتر استابعاَ سلوک إلی اهلل 

موسای اسات ه عیسی خلیفا . یاعنه باشد َاریم ای که بامتر ا  مسْخل ٌما خلیفه پ 

پا  د اسات. ر ا  محماتد )ص( اسات، پاایینمحماه یا علی خلیف ستتقریًِّ مانند موسی ا

ساوَ ه تر َاریم، ولکان َر آن خلیفاپایینه َاریم، خلیف مساویه خلیفبامتر َاریم، ه خلیف

نداشاْه باشاد. بایاد َسات اوَّ، َسات اوَّ  بُعدباشد.  تلوتر است باید تالیپایینه که خلیف

ه َست َوَ، نه َست سوَ، نه معاونت، نه وکالات، گزار کارهای او هسْند، نکسانی که کار

مرحلااه کااه  هفااتَر ایاان  نااوّاب نخیاار، فقاا  مشاااورت، نااه... و ارت، نااه ومیاات، نااه نااه

 خلیفه ا  همه اهم است.  ،است ا  خلق نسِّت به خالق مسلوبشمرَیم که بر

خلیفه کسی است که وکالت َارَ، نیابت َارَ، مشااورت َارَ، چاه َارَ و َسات اوَّ 

کاه  اشخاصییعنی ما کسی را َر پشت آن « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»است. بنابراین 

هاا باشاد. اگار رو کاار آنگاذاریم کاه َنِّااَمی یاا حاامًاند یا کونً یاا کیاناً منقرض شده
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روی نِّاشاد، َر کاونش همانناد او نِّاشاد، َر کیاانش اوَّ َر َنِّااَ َست ،رو نِّاشدَنِّاَ

ت. هم به حساب خل  و هام باه حسااب تااء د او نِّاشد، اصالً لف  خلیفه يل  اسهمانن

 مِّالغه است.  که تای

 :مخاطاا َاریام َوجاا ماا َر این تواند باشاد؟این خلیفه چه کسی می َیدحام باید 

عد اوَّ مخاطِّان است که این مخاطاا اوَّ اسات. اهلل )ص( است که بُیک مخاطا رسوَ

خالفات اسات، محاور خالفات ه اصل خالفت است، قلّا ه اصل است،برای مخاطا اوَّ ک

إِْذ قاََ رَبُّكَ لِْلماَلئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِاي » گوید کهبا  َوباره می ،است که عرض خواهیم کرَ

رو » ،شاده اسات 1«خالِقٌ بَشَرو مِنْ صَْلصااٍَ»آََ خلق شده است.  «اْلأَرْضِ خَلیفَةً خاالِقٌ بَشاَ

جاا َر اینخلیفاه نشاده اسات.  هناو  ولی این بشری که خلق شاده ،شده است 2«مِنْ طینٍ

 عاد َانایِ، َر بُخالفات اسات عد مْوس ِاحْماَ بسیار قوی است که خالفت آََ که َر بُ

 :عاد باامترآََ، َر بُ :  خالفتصوَ هسْند. بنابراین َر بُعد مْوسمعهای يیر خالفت آََ

)ص( اسات و اهلل اسات رساوَابعااَ خالفات ه کاه قلّا یوعد اقَیگر، َر بُ ناء و رسومانِّی

 . من آله )ع(دیین محمال

َلیل عدی ا  ابعااَ َلیال و شاِّهحام ا  نظر معنوی، لغوی، تعِّیری، کْابً، سنًْ َر هر بُ

خادا مارَه  ؟ جانشاین خادا اسات؟همان خلیفة اهلل است «خَلیفَةً»که  حساب کرَشوَ می

العاالمین اصاالً معادوَ یا ا  خدایی خساْه شاده اسات. رب است یا ا  خدایی افْاَه است

اصاالً معادوَ شاده اسات کاه  .عد خلیفه این اسات َیگاریاید؟ یک بُشده است که خلیفه ب

عازَ یاا  عازَ شاده اسات. یتالوه و یتکسی جای او بیاید؟ یا معدوَ نشده است، ا  ربوب

 حاَ شده است؟ هیچ کداَ.بی نشده است،

تاا  ،آیا خداوناد کاه خداونادی َاشات و َارَ« خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي عِلٌجا إِنِّي»وانگای  

آیااا  ،وجاوَ َارَ مرباوبین هسااْندهااایی کاه او َر کالّ  مان یااتمخلوقااتی هساْند و ربّان

 ثالم رضای نادارَ؟أ یاتربوب ایان خاداجاای او آماد؟  و آََ رض کنده شد أاو ا   یتربوب

 َعاا اسات،« لیعطای»، «لیعطای» خدایا :گویندخوَ می هاینما  ها َرها. مسیحیمسیحی

ها َر آسامان اینکاهتو به  ماین بیایاد کماا  یتاهلل ربوبشاءإن ،شاءاهلل بیاید، به تعِّیر منإن

خادا َر  ماین  یاتگویناد کاه ربوبهاا َر نماا  خاوَ مییعنی هنو  نیامده است. آن ،است

 ،خلیفاه خلیفاة اهلل اسات نیامده است، ماا انْظاار َاریام بیایاد. ماا روی ایان حسااب کاه
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، آن شده است، بعد آََ به جای او آمده منعزَخدا َر  مین بوَه است،  یتربوب گوییممی

  هاییآمده است آن هم چه آََ آََ  هاییهم چه آََ

َر لغت، َر معناا، َر وصا ، َر عناوان، َر کاون،  فکر کنید، چهابعاَ گوناگون هر  َر

  محاَ است. اهللعن  َر کیان، خالفت يیر اهلل

 شاید خدا تفویض کرَه باشد. -

 کارَه اسات؟ تفاویضچه چیزی را  کنم. عِّد است به عنوان عِّوَیت،حام عرض می -

کارَه اسات؟  تفاویضکارَه اسات؟ تکاوین را  تفاویضرا  تشاریع کرَه اسات؟ تفویضکجا 

 .هسْندهمه عِّد َر کار نیست،  تفویضی را؟ چه چیزی را؟ یترا؟ الوه یتربوب

 ]سالاَ[ -

عناه اسات، آن مساْخل  عناه اسات. یعنای کساانی بوَناد کاه افسااَ  مسْخل ٌآن  -

ماان  :گویاادمیاند. خاادا بااه مالئکااه منقاارض شاادهکرَنااد، ساافک َماااء می کرَنااد ومی

معنی صحیُ اسات. ماا ا  معاانی کاه احْمااَ این کسی را بیاورَ.  هاآنخواهم جای می

هاایی را کاه معاانی کاه ساِّر و تقسایم، آن خالفت اوَّ آنکنیم. ماا َارَ َاریم بحث مای

ایان این است کاه یم، خالفت ممکنه و خالفت موجوَه و محققه کنیل است رَ میمسْح

 َر کماا اینکاه ها،انساانها و و انساان هاانساانه بعد ا  نسل منقارض شاد اوآََ و اومَ 

، حام هار چاه نسل ر نسل انسان، هزار هزار نسل، یک میلیونت است که هزااروای بعضی

 خواهد باشد.می

 ترسایم« م اله»نقش . کنیمرا بعد عرض میآن « ا اهللالّ»هسْیم. « م اله»عد ما َر بُ حام

عنااه باشااد. مگاار َر خلیفااه و  مسااْخل ٌَر ابعاااَی شااوَ نمی «اهلل» .«ا اهللالّاا»بعااد  ،شااوَ

مخلاوق و کاون  باا کاوناسات  مِّااینکونی شرط نیست؟ کون اهلل  یتعنه سنخ مسْخل ٌ

اوصاف حق با اوصااف وصفی شرط نیست؟  یتبا کون اهلل. مگر سنخاست  مغایرمخلوق 

افعااَ خلاق افعاَ حق را خلق ندارند و  فعلی شرط نیست؟ یتسنخخلق تِّاین َارَ. مگر 

؟ حق نمارَه اسات. مگار انعازاَ شارط نیسات؟ حاق شرط نیست را حق ندارند. مگر موت

؟ شوَ. مگر نیا  شارط نیساتحاَ نمیی شرط نیست؟ حق بیحالشوَ. مگر بیمنعزَ نمی

 یاتربوبابعااَ  طور کاه حاق تعاالی َر کال، هماانو بارها عرض کرََ حق نیا مند نیست

اسات،  رمشااو . ایان يلا ِاست. قارآن چناین اساتچنین ، کْاب او نیز خوَ مسْقل است

 .الدملاه اساتنیاقارآن  گوییممی ها است کهشیطنت اسْعمار است، حماقت ما مسلمان

طور همااان نیااز مسااْقل اساات.کْاااب او  ،طور کااه خااوَ خاادا مسااْقل اسااتهمااان

 ،جاز او هسْند ی تقلید آقای بروجرَی است و همه مراجع کنارالعظمی مرجع اعالاهللآیت
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 ،اسات او پاایینه خوَ او مرجاع اعلای اسات رساالشوَ نمیطور است. نیز همیناو ه رسال

و  تادبیر، تکوین و تشاریع و یتو ابعاَ ربوب یتوهلاعد خداوند َر بُ طور کههمان شوَ؟ می

اسات.  طورهمان همکْاب او  ،نیا  ندارَبه کسی  و مع مسْقل است، قِّل و بعدچه و چه 

ابل  نیسات،  یعنی کالَ خدا افصُ کالَ نیست، ،ملت نیا مند به کسی باشداگر قرآن َر َ

علیا این کْاب را ، رحمت علیاباليت  ،علیاحت فصا ،خدا علم مطلق نیست. با علم مطلق

فاام ، «ََحُارِّ»فاام ، «رَبَضاَ » اگر فاام اما .بفامند َانندمیکسانی که لغت عربی  فرسْاَه،

اسات   مْوقااگر فام او  ،ی باشدلفظنوع هر  ،الفاظ َیگر قرآن، فام «کُِْاَ»فام ، «فُرِضَ»

 . ن ا  خدا مقدَّ هسْندپ  َیگرا، بگویندائمّه یا يیر ائمّه  اینکهبه 

 ]سالاَ[ -

َر مْشاااباات هاام . شااما شاانیدید و بعاادو عاارض خااواهیم کاارَ هاام جااواب آن را -

 طور است. همین

، گویناد. ایان را فقااا میگویندمی، َر فقه الدمله استگویند قرآن انیکه می یآقایان

َ»َر  هاَر فقااه، باادبختگوینااد. ن میاصااولیی « فُاارِضَ»، َر «کُِْاااَ»، َر «حِاالَّأُ»، َر «حُاارَِّ

پ  يیر ممکن است خدا خلیفه َاشْه باشد. این چه حرفی است َکْار فاالن و  گویند،می

ن ایاان را َر میااان فااالمسااْغرب  فااالن و مسااْفرنگ فااالن وآیاات اهلل فااالن و آقاشاای  

وح جانشین خدا است و بخاش بخش ر :که انسان َو بخش است اندَاَه فکرها نشرروشن

 ن  جسم لج

َاریام  خِّار یاتبا تمااَ ابعااَی کاه ماا َر معرفات الوهاین  بر این حرف لجن خوب 

ما َکْار شاریعْی  َیگر مخال  است. حام چه براَر ما آقای َکْر مطاّری باشد، چه براَر

چاون ایان َو نفار مارَ میادان هساْند.  ،برََ . اسمچه فالنی باشد، چه فالنی باشدباشد، 

کاه انساان روح خادا  ،ها هسْند که اسْدمَ و بام و پایینیر اینمرَ میدان َر این قرن اخ

اهلل اسات ه اهلل اسات. اگار روح انساان خلیفاه است، انسان ا  خدا است. روح انسان خلیفا

چاه شاد؟ اهلل هسْم. ه اهلل است، من هم خلیفه اهلل است، ابولاا هم خلیفه یزید هم خلیف

اهلل بوَن باید چند باطل ه خلیف برای ست. چوناهلل نیه خوَ محمّد بن عِّداهلل خلیفحْی 

افعامً، خدا مرَه است،  ستخدا صفاتً، مثلست ثل خداذاتً، مخداست  ثلمرا قِّوَ کرَ. 

ایان  ،بشکافیمافْاَه است، ضعی  شده است، جاهل شده است. عمق مطلا را  یتا  الوه

خیلای باه خادا فحاش و يیار معمّام  معمّام ،ما علمای اسالَو  خیلی فحش به خدا است 

الناایاة ناایة َر نار است. خلوَ إلی يیر الها خلوَ إلی يیر فحش یم معاذ اهلل. ا  جملهَاَ

َهیم. آیاا باه شایطان چناین فحشای، باه شایطان نمایماا رین فحشی است که َر نار بدت
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 ،بزنیاد سایلییاک اگر های عالم وجوَ َاَه است که ترین نافامو نافام جاّاَترین جاهل

و ایاان فحااش را فالساافه، عرفااا، ناایاات یعناای چااه؟  نااد. بیمی ساایلیناایاات بیطان شاای

اناد کاه اجماعاً ایان فحاش را باه خادا َاَه اخِّاریین، منطقیین و... ،رواتمفسّرین، اَبا، 

هاایی کاه م او هم آخر ندارَ. ما ا  این فحشجان شت خداوند ابدی است و آخر ندارَ،با

 هر چیز ما.ر فقه، َر تفسیر، َر کنیم. َیلوگیری مجاند به خدا َاَه

 «فیاا خالِدینَ» فرماید:می -

رسایدید.  تاا ههام نداریاد کاه  ید و تقصیررسیدیتا ه هم بله، این بحث َارَ. شما  -

 وَ» 1،«ى اْلأَرْضِ وَ اتََِّّعَ هَواهُوَ لكِنَّهُ أَْخلَدَ إِلَ»یعنی چه. « فیاا خالِدینَ»کنیم که بعد بحث می

اایاة َر  ماین  ناده اسات؟ پا  َر عنی إلی يیار النی« أَْخلَدَ إِلَى اْلأَرْضِ» 2،«فُرُطً أَمْرُهُ نَكا

حاام شاما حاق  نیست، ماندنی است، مقداری.اایة قرآن خلوَ به معنای إلی يیر الن لغات

 َارید. من هم حق َارَ.

أطِعْنِااي  یِّْاادِعَ» کساای بگویااد:. َاشااْه باشاادشااوَ خلیفااه نمی «اهلل» پاا  «خَلیفَااةً»

أو یعنای چاه؟ مِثلای « و مَثَلایأ مِْثلِاي»َیرو  عارض کارََ.  3«و مَثَلیأ أجْعَلَکَ مِْثلِي حَََّْي

يْ كَمِْثلِاهِ لَایْ َ»يل  است.  نموناه  «مَثَال» 4،«اْلاأَعْلى اْلمَثَالُ لَاهُ». وجاوَ َارَ «لثَامَ» «ءٌشاَ

کنایم باطال  فکارو افعااَ خادا  و صافات ذاتای ا  اگر به نمونه مانماینده است. نیست. 

ناه تمااَ خالیاق عاالم آیات هساْند.  5«و فی کلِّ شیءٍ لاه آیاةٌ»آن، ه ولی به نماینداست. 

قاد کیاان هساْند، ناه همکاون هساْند، ناه همهساْند، ناه هم سن جن  هسْند، نه همهم

سات و خدایی مارا آفریاده ا اینکه کار نیست. فق  َملت َارَ بر َر هم، زیچ هسْند. هیچ

را آفریده است مانند من نیست. اگر مانند من باشاد چارا او خاالق باشاد و آن خدایی که م

 . باشیممخلوق َیگری َو یا هر  ، او مخلوقمن خالق باشمخوب من مخلوق باشم؟ 

آن باه  ِّوّت و معاَ مفصاالً گذشاْه،بحث توحید و ن سههایی است که َر ها بحثاین

اهلل  ةاهلل يلا  اسات. وکالا ةنیابا اینکاهکما اهلل يل  است.  فةکنیم. بنابراین خالاشاره می

تمااَ  ،بوَن، وکیل بوَن مشیر، و یر خدا بوَن، معاون بوَن، بوَن يل  است، معاون خدا

                                                           

 .176ه اعراف، آی. 1

 .28ه کهف، آی. 2

 .709، ةیالقدس ثیاألحاد یف ةیالسن واهرالج. 3

 .27ه روم، آی. 4

 .267، ص 2 جی، القم ریتفس. 5
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هاا يلا  اسات. بلاه، تمااَ این ،َر کون یا َر کیان است یتابعاَی که موجا ضع  الوه

 و ،، امااَ امئمّاه اساتامااَ اساتاست، رسوَ است، نِّای اسات،  نِّیءعِّد است،  :صحیُ

اسات. خالفات خاروج ا   یاتَخوَ َر الوه یتخروج ا  عِّوَعِّد است.  آنمحور اصلی 

َر کلّ آیاتی که وکیل َر قرآن ذکر شاده  ،َر آیات مقدّسات قرآن ...است. وکالت یتعِّوَ

خواهاد؟ بین خدا و خلق وکالت الای است. خدا وکیل اسات. چاه کسای وکیال می ،است

حااَ نادارَ،  یاا وقات نادارَ، َان نیستخواهد که نقصان َارَ. یا حقوقوکیل میکسی 

 م مریض نیست.ت َارَ، حاَ َارَ، هخدا هم وقمریض است. 

اسات؟ اگار خادا موکّال  وکیالاسات یاا  موکّلآیا خدا  ،بنابراین َر بین وکیل و موکّل

باا عناوان وکالات  َیگاریه باه عااد ،دهادبرا کاه خداوناد بایاد انجااَ  باشد، یعنی کاری

 اشاخاصه را باه عااد. بله، رسالت کار خادا نیسات. رساالت یتنه به عنوان عِّوَبگذارَ، 

ها که همه َلیل ، مشاورت، معاونت، و ارت و ا  این قِّیل. ولکن وکالتگذارَمیی خاص

نااقص اسات. ا  مقااَ  ،کنادبر این است که کسی که این اشخاص را برای خوَ تعیاین می

خادا  ،یاتعاد ربوبخادا َر بُه لاذا هماه کاار و خسْه شده است، جاهل است. افْاَه است،

الَ علیاک ای هماه که به  یارت حضرت عِّّال رفْه بوَ:است. به قوَ یک شخصی   الساّ

 خدا، خدا همه کاره ندارَ.ه خدا، الساّلَ علیک ای همه کاره کار

يل  است،  عقالً است، يل  معنًيل  است. لفظً يل  است،  «اهلل»بنابراین خالفت ا  

و چیازی کاه َر کالّ ابعااَ يلا   ابعاَ يل  استه يل  است، سنًّْ يل  است، َر هم آیًْ

 طاورکنیاد، همینحور قرآن فکر نمیقدر به آن اصرار َارید؟ کسانی که بر مچرا این ،است

خلیفاة اهلل اسات. تاا ه َر َر فکار اسات کاه انساان  تناوعیکنیاد کاه بلاه، یاک می خیاَ

 فة اهلل و خلیفْی َر قارآن ناداریم.که؛ اوّمً ما خلیفة اهلل َر قرآن نداریم. خلی هم جایینآ

عان  ةًفایخل امرض یفا جعل اهلل» ،«إِنِّي جاعِلٌ فِي اْلأَرْضِ خَلیفَْی»ی اگر َاشْیم، اگر حْ

عِّاد خادا  .خلیفةً نسِّت به عِّادی اسات است که مقْضای عِّارت ایناگر َاشْیم، « نفسه

َیگاری قارار َاَه ه خدا است؟ خلیفْی یعنی چه؟ یعنی کسای را کاه خداوناد خلیفاشِّیه 

ها قارار َاَه اسات. است. آََ خلیفة اهلل است، خداوند او را جانشین نسل منقرض انساان

اهلل »، عیسی خلیفة اهلل اسات، «ََاآلعن  اهلل جعل اَری  خلیفةً»اَری  خلیفة اهلل است، 

 حای،و ،. خلیفة اهلل اسات. یعنای رساالتخوَ اوه نه، خلیف «ََاآلعن  جال عیسی خلیفةً

 ا  طرف خدا است.  هاآنه امامت، جعل هم
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ی 1،«اْلأَرْضِ فِي خَلیفَةً جَعَْلنا َ إِنَّا َاوَُُ یا» ی، یساّ وَ اسات نِّای کاه پادر َا خلیفه یِساَّ

ثانیاً اگار هام  ة اهلل َر کْاب، َر قرآن نداریم وما خلیف وَ خلیفه است. پ  اوّمً، و َابوَ

عنای ؟ یچیستجا این ،هم بوَ« اْلأَرْضِ فِي ْیخَلیفَ جَعَْلنا َ إِنَّا َاوَُُ یا»خلیفة اهلل َاشْیم 

او یعنای خادا  ،انِّیاء اساته اَ. رسوَ اهلل خلیفقرار َاَه من هسْم که تو را جانشین یسّی

اهلل  خلفااء و ائّماه نه جانشاین خادا کاه جانشاین انِّیااء قارار َاَه اسات. امیرالماالمنین را

جعال خالفات آََ و « إِنِّاي جاعِالٌ»اهلل، فای رسوَ اهلل هساْند باه جعال هسْند یعنی خل

. ا  اسات« اهلل»باا ها ا  نظار کاون و ا  نظار کیاان ، جعل خالفت آنهاآنآَمیان با مراتا 

های انساان بعاد ،های انسااناست و ا  نظار کیاان، کیاان خالفْا «اهلل»تکوین با  ،نظر کون

 و لاذاهای این  مین ما، به امر الای است. کیان خالفْی انسان کنم،را عرض می هاآسمان

َر اساماء بحثای بیشاْر کنیم. بحث میَر اسماء شاءاهلل فرَا إن 2«وَ عَلَّمَ آََََ اْلأَسْماءَ كُلَّاا»

ت، کنم مقاااَیری َر تفساایر اسااه آنچااه را ماان عاارض ماایالِّْااا  آنچااه َر تفساایر َاریاام. 

 .چه اسمائی استاسماء  کنیم.هایی است که عرض میمقاَیری تِّلورات و شرح

نَا لِمَا تُحُِِّّاهُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّاُمَّ اْش»

   «.ضَاهُرْنَا عَمَّا لَا تُحُِِّّهُ وَ لَا تَضَاهُ وَ جَنِِّّْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَاَُ عَلَیْ»
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 .31ه بقره، آی. 2


