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اهلل در ادیان مختلفه (ادامه آیه  , ۴۹ذاریات)

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد و علی آله الطاهرین

سخن اصلي مادیین که منکرین خدای ماوراي ماده و خالق ماده هستند ،خیالِ ازلیت
ماده استتتک که ماده را بي آزاز مي دادندک ما در سيستتیر اليرواد و در کتاب «حِوار بین
الهیین و المادیین» و مختصتتتتر در کتاب «آفریدگار و آفریده» ازلیت ماده را با دلیل
عقلي و دلیل علمي شتتکستتت داده ایمک در چهار جبهه زماد ،حرکت ،سغییر و سرکیبک
محور اصتتلي این چهار جبهه سَرُّکِبِ ماده استتت که در آیه  50ستتوره راریا  ،همین را
دلیل محوري بر ازلي دبودد ماده گرفته استتتتت با بیادي بستتتتیار لطیم ،و م زمه این
سرکب زماد ،حرکت و سغییر است.

هماد گوده که صتتد در صتتد ،خدا در را  ،و صتتيا و افعالب با دیاراد فرد دارد
مناوض است و صد در صد سباین کلي دارد ،کتابب هم این گوده استک درست است
در ورآد از الياظ عربيِ ب شري دق شه برداري شده ولکن مِنهاي دقب ليظ که ضرور
سيهیم مطالب وحیادي استتت ،ادتخاب لغت ،عدد ،منطق ،فلستتيه ،عرفاد و کلج جها ،
ربادي استتتتتک یعني ورآد در کلج این جها فود کل مراحل اعاازهاي وحیادي در
طول ساریخ رسالت ها و دبو ها است.
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ورآد با اصتتط م منطقي ستتخن دمي گوید ،با اصتتط م فلستتيي ،با اصتتط م عرفادي
سخن دمي گوید ،بلکه با اصط م بسیار سادهِ فهم ،همه کس فهم عرفي صحبت مي
کندک ورآد از دظر دص و ظاهرش در اختصتتتتاو گروهي از مکلياد دیستتتتت ،بلکه کل
مکلياد که لغت ورآد را بدادند از دصتتوو و ظواهر ورآد بهره مي برددک درستتت استتت
بهره ها سکاملي استتت ،سيهم ها سکاملي استتت ولکن حداولج بهره که م ز با سکلیم
استتتت از براي کل مکلياد موجود استتتتک م حظه می فرمایید که در آیه  50ستتتوره
راریا « وُّمِن ك ُلِّ َشتتتتيخَل خَلَقن َا زَوخجُّیخنِ لَعُّلْ ُمخ س َرَكْر،ودُّ ،فَيِرإوا لَل الل ْهِ دِّي لَ ُم مُن ،ه
دَرِیرٌ مإبِینٌ» ،سما مطالبي که از براي سثبیت آزاز داشتتتن ماده امکاد دارد ،ف ستتيه هر
چه بررستتتتي کنند و دوت کنند ،عرفا و علماي مادي و زیر مادي هر ودر کوشتتتتب و
کاوش کنند ،به وله داللت و مدلول این آیه دخواهند ر سید ،مار آدکه سيکر شای سته و
بای سته بر مبناي این آیه و دظایر آد دا شته با شندک «و من کل شيَ» «مِن» در این آیه
چیستتت «مِن»ِ سبعیضِ استتتغراوي استتت ،چود «کل شتتيَ» همه اشتتیاَ چه زو  ،چه
زوجین ،چه ازوا  ،چه مولکول ها ،چه اسم ها ،چه عنصتتتترها ،مرکب هاي کمترین که
ماده دخستین است ،و بیشترین که مواد بعدي است ،و بیشتر و بیشترها از دو سرکیب،
سرکیب دو ب،عدي یا سرکیب هاي ستتته و چهار و چند ب،عدي ،سما این ها مشتتتمول «کل
شيَ» هستک ولکن «و من کل شيَ» آیا هر شیئی ازوا است هر شیئی زو است
زو در ل غت عربي یعني موجودي که ج يت داردک زوجین دو موجود که ج يت و
همادند یکدیار هستند ،ازوا چند موجود که این معنا در آد ها است.

حاال «کل شيَ» هر شیئی ،کلیت شيَ ،اروام را ،عقول را ،مادة المواد را ،ماده هاي
بعدي را ،دیروهاي عق دي را ،مادند اروام ،دیروهاي زیر عق دي را مادند دیروی جاربه
عمومي ،سما آد چه « شيَ» بر آد صدد مي کند را مي گیردک فقط چیزي که مشمول
شيَ دیست «الشيَ» استک «الشيَ» مطلق چه محال باشد ،چه ممکن االیااد باشد
ولي ایااد د شده ا ست« ،ال شيَ» مطلق مادند اجتماع دقی ضین ،و ارسياع دقی ضین ،که
ایاادش ممکن دیستتت ،یا «الشتتيَ» کمتر مطلق ،مادند عنقا که هزار ستتر دارد ،ممکن
است ایاادش ولکن بر مبناي حکمت ربادي ،از دظر حکمت داممکن است.

بنابرین «کل شيَ» در مقابلب الشيَ استک الشيَ متناوض ،یا الشيَ ممکن االیااد
که مشتتتمول حکمت دیستتتتک بنابرین «کل شتتتيَ» می شتتتود هر موجودي که فعلیت
وجودي داردک حاال «مِن» چه کاره استتت «مِن» سبعیض استتتک این سبعیض داراي چند
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ب،عد استتت ،یکي ب،عد اصتتلي آزازین که ماده دخستتتین باشتتد ،یعني ماده اي که در کل
مواد موجود استتتک در کل مواد که بیب از دو ،ستته ،چهار ،ند ،صتتد بیشتتتر هستتت
موجود استک این «مِن کل شيَ » از هر شیئی «خلقنا زوجین» یعني آد ماده زیربنایيِ
از هر چیزهایي ،زوجین ا ستک ووتي مادهِ زیربنایيِ از هر چیزهایي ،زوجین ا ست ،س
مواد فرعي هم زوجین ا ستک ووتي دریا از وطرا آب س شکیل شده ،س دریا هم آب
ا ستک دمي شود وطرا آب جمع شودد و زیر آب با شد ،خ شکي با شدک هر گوده که
اجزا هستند کل هم ماموعه این اجزاَ است.

حاال« ،کل شيَ» ماموعه شيَ اولي که ماده دخستین استک منتها این ماده دخستین
که دو ب،عدي است ،این دو ب،عد با ممزو شدد هایي ،با سکامل هایي ،در اسم هایي ،در
الکترود ها ،روسود ها ،وزیترود ها ،دوسرود ها ،اسم ها ،عناصتتتر ،در میاد اینها خب
استتتک ده با سبدل صتتور  ،و ده با سبدل ستتیر  ،بلکه با سبدل سعداديک با سبدل فاصتتله
ايک فاصله کم ،فاصله زیاد ،سعداد کم ،سعداد زیاد ،اسم ها و عناصر گوداگود را سشکیل
مي دهندک حاال «من کل شتتيَ» ب،عد اولب :از هر چیزي ،ازِ اصتتلي استتتک ازِ زیربنایيِ
کلِ اشتتیاَ ،زوجین استتتک واال اگر ازِ کلي باشتتد ،زوجین دیستتت بلکه ازو استتتک «
ُستتتتهِمخ وُّمِم ُا ل َا یُّعخلَم،ود»
،ستتتتبخح ُّادُّ ال ْرِي خَلَقُّ ال َزوُّا ُّ كُلْه ُّا مِم ُا سُنب ِتُ ال َرخَُ وُّمِنخ سدي ِ
(یس )36،ازوا استک س مرحله زیربنایي کلج اشیاَ ،زوجین استک واحد دیستک بله،
به عبارسی هم زو استتتتک زو  ،زو داردک زوجین استتتت یعني دو ،این دو موجودیت
استتت ،این زمینه دوگاده مادي استتت و ده ماده ،مادي داراي چند ب،عد استتت ی ب،عد
وبل از وجود ماده ،ب،عد دو بعد از وجود مادهک بعد از وجود ماده ،ماده سبدیل به
مادي مي شود ،مث ً فرَ کنید که دیروی جاربه عمومی مادي است ،این برخاسته از
ماده استتتتک حاال ماده محور وستتتطین و میاداین استتتت ،وبل از آفرینبِ ماده دو جزَ
مادي در حال فعلیت دبود ،ولي در حال شتتتَدیت بودک در حال شتتتَدیت ،امکاد ایااد،
دو جزَ مادي را خدا ایااد کرد ،شتتتتد مادهک این مرحله وبل از وجودک بعد از موجود
شدد این دو جزَ مادي که ماده شد ،بعد این ماده در هر حالی از حاال امکاد دارد
به وستتایل الهیه ،به وستتایل خلقیه ،به وستتایل علمي ،به وستتایل عادي یا زیر عادي،
امکاد دارد سبدیل بشود به مادي.

س ماده در وستتتط ،مادي وبل ،مادي بعدک مادي بعد براي ما ميهو استتتت که سبدیل
آب به بخار ،بخار به ررا دا یداک سبدیل ماده به دیروک این ها برای ما آ شنا ست ولکن
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حالت وبلي ماده دخستتتتین براي ما اصتتت ً معلو دیستتتت ،چود ملکو وبلي ماده و
ملکو فعلي ماده مستتتاوي استتتت با ودر کلي و علم کليک علمِ کلي برابر با ودر ِ
کليِ ایااد ا ست ،و ودر ِ کليِ ایااد برابر ا ست با علمِ کليک هم ودر کلي صد در
صد ،هم علم کلي صد در صد ،براي ایااد خارجي معلو ِ رب ،که خدا معلو ِ خود را
که این دو جزَ مادي ،در حال شَدیت ،معلو رب ه ستند« ،کُن» اراده حق سبحاده و
سعالی این دو جزَ مادي شَدي را ایااد مي کند به صور مادهک این حالت وبلي ماده
استتتک حالت وبلي ک ً برای ما ماهول استتتک حالت بعدي هم ماهول استتت که ماده
اولیه چیستتت بشتتر هر ودر جستتت و خیز کند ،هر ودر سعالي و سروي و سعمق در علم
کند ،حتي به مرحله وحیادي برستتتد ،وحیاديِ باالی محمدي (صتتتلي اهلل علیه و آله و
سلم) در ب،عد وحیادیت عق دي ،و وحیادیت ممتاز ،هم امکاد ددارد محمد و محمدیاد
اصتتتتلِ حقیقت ماده را دریابندک چود این ملکوسب از دظر علم و از دظر ودر فقط
ربادي است.

حاال مقداري در درودِ دوردار ،و با دارش دویق به عمق ماده اولیه دظر مي کنیمک آیا
این ماده اولیه امکاد دارد ازلیت داشتتته باشتتد دخیرک چود ازلیت به معني زناي راسي
استک ابدیت این طور دیست ،ممکن است ابدي راسي باشد همچود ازلي ،ممکن است
ابدي زیري باشتتد مادند اهل بهشتتتک اهل بهشتتت ابديِ زیريِ دیازمند هستتتند با سعبید
ربک بنابرین ابدي دو وستتتتم استتتتت ،ابدي راسي که ازلیت دارد ،و ابدي زیري مادند
ا ستمرار الی زیر النهایة به شت به اراده خداک حاال آیا ازلي امکاد حاجت دارد دخیرک
ازلي که بي آزاز استتتتت ،هم زماد ،هم در وراَ زماد ،هم در اصتتتتل وجود ،هم در
استتتتتمرار وجود ،آزازی ددارد ،س احتیا به چی دارد احتیا ِ وجودي در دو ب،عد
ا ستک یکي ایااد ،که این بی آزاز ا ستک یکي ا ستمرار ،هماد طوري که در وجود بي
آزازي استتت ،در استتتمرار وجود هم بي دیاز استتتک چود استتتمرار وجود فرع وجود
ا ستک وجود ا صل ا ستک ووتي که در ا صل که وجود ا ست بي آزاز ا ست و بي دیاز
است ،در استمرار وجود به طریق اولي بي آزاز و بی دیاز است.

بنابرین ازليِ راسيِ واوعي ،ابديِ راسيِ واوعي استتتک ولکن ابدي دو وستتم استتت و ازلي
ی

وسم است.

۴

حاال ،آیا زوجین مي سوادند ازلیت داشتته باشتند یعني بي آزاز باشتند بي آزاز یعني
بي دیازک خوب این جا ی دیازي هستت که مستلم استت ،این دو جزَ که حداول ماده
بودد دو جزیي استتتت ،چه دو جزَ هندستتتي که ما دمي فهمیم ،و چه دو جزَ فیزیکي
که ما دمي فهمیم ،ما دمي فهمیم اما البدٌ منه هستتتتتک حداولج سرکِب ،عق ً و علم و
واوع و خارج  ،حداول سرکِب از دو ب،عد ا ستک این دو ب،عد مادي ه ستند و حال سرکِب
فعلي ،ماده استتتتک حالت سرکِب فعلي ،ماده استتتت ،حالت وبل از سرکِب مادي شتتتَدي
استک با اراده «کُن» ،با اراده سکوین الهي این ماده شَدي سبدل مي یابد به ماده فعلي.

حاال ،اگر ما سرکجر کنیم« ،لعلکم سرکرود»ک اگر ما سرکجر کنیم از دظر فکري ،از دظر
علمي ،از دظر خارجي ،به ماده اولیه بناریم ،از درود راسب صتتداي فقر و داله دیاز به
سوي زیر خودش دراز استک چرا براي این که آیا این مرکجب ،سرکِب الزمه وجود است
یا ده آیا سرکِب دو ب،عدي ماده اولیه ،که هر ب،عدي مرکب دیستتتتت ،بلکه این دو سرکِب
دویی دارد ،آیا هر ب،عدي به سنهایي مي سوادد موجود باشتتتتد دخیرک چود هر ب،عدي به
سنهایي ماده دی ست بلکه مادي ا ستک آد هم مادي شَدي وبل از وجودک یعني خدا که
ایااد کرد ماده اولیه را ،اول ی ب،عد ،بعد ی ب،عد دیستک این دیست که اول ی ب،عد
خلق کرد بعد ب،عد دو  ،بعد اینها را سرکیب کردک اصتتتت ً خلقِ ی ب،عد ممکن دیستتتتت،
چود ی ب،عد ده مارد استتتت و ده ماده استتتت ،مادي شتتتَدي استتتت ،مادي شتتتَدي در
صتتورسي ماده فعلی مي شتتود که این سرکِب و زمینه در کار باشتتدک بنابرین این دو جزَ
ماده آزازین با هم ایااد شتتتتده ادد و با هم معدو می گرددد ،چنادچه عرَ کردیمک
ایااد این دو ب،عد با کلمه سکویني «کُن» ا ست ،که متعلق ا ست به حالت علميِ شَديِ
دزدِ خدا ،این حالتِ علميِ دزد خدا ،خدا اراده مي کند و این مرکب ماده اول یه اش
ایااد شتتودک بعد ،اعدامب چیستتت اعدامب به جدا شتتدد دو ب،عد استتتک یعني صتتر
دظرِ سکویني در استتتمرار وجود ،موجب اديصتتال از وجود استتتک ده اینکه این دو سا از
هم جدا شتتودد و باز هم باشتتندک هماد طوري که وبل از وجود دو جزَ دبوددد ،و دمی
شد با شند ،بعد از وجود هم ،ادعدام شاد این دی ست که دو جزَ جدا ب شودد بعد دابود
شوددک بلکه اعدامشاد ،ادعدا استک ادعدامشاد به این معنا است که خدا اراده استمرار
وجود آد ها را دداشته باشد.

حاال ،آیا این جزَ بدود آد جزَ امکاد وجود دارد دخیرک چود ده مارد استتتتت ،ده
مادهک اگر مادي است مادي شَدي است وبل از وجودک بنابرین چود ماده اولیه حداول

5

داراي دو جزَ استتتتت ،و ماده بدود جزَ محال استتتتتک ماده بدود جزَ ،یا باید مارد
با شد یا معدو ک ماده بدود جزَ معدو ا ست وبل از ایاادک وبل از ایاادِ جزئین ،مادهِ
بدود جزَ فقط شَد وجودی داردک بنابرین این مرکب وبل از وجود که هیچ دبود ،ولي
امکاد ایااد سوسماد داشتتتک ایااد سوسماد فعلي شتتد و موجود گشتتتک حاال اگر صتتر ِ
دظر از استمرار وجود آدها بشود ،به طور کلي دابودددک ده دو اینکه دو جزَ از هم جدا
بشودد و مقداری بمادند بعد از بین برودد ،دخیرک این دو جزَ اصل راسیت ،اصل کیاد،
ا صل موجودیت ،ا صل ادوجاد ،ا صل بقای این ماده اولیه عبار ا ست از این که این
دو جزَ مرکب با شندک عد سرکِب ،عد وجود ا ستک سرکِب وجود ا ستک حالت دیاري
براي آد فرَ دمي شودک بنابرین اگر ی جزَ باشد ،جزَ دیار دباشد ،این باشد محال
استک باشد مارد ،که مارد سرکِب دداردک مارد دو ،سه ،چهار اوالً معنا ددارد ثادی اگر
هم بر فرَ محال سعدد مارد امکاد داشتتتت ،سعدد مارد ،ایااد ماده و ایااد مادیت
دمي کند.

بنابرین این دو جزَ ،اگر از هر ی

جزَ ،از دور ،با دظرِ عقلي ،با اشتتاره عقلي ،ستت ال

کنیم :آیا این دو جزَ ،آیا این جزَ بدود آد جزَ ممکن استتت موجود باشتتد دخیرک آد
بدود این ممکن ا ست با شد دخیرک س هر دو دیازمند ه ستندک دیازمند به چه ه ستند
راس  ،وجود  ،بقائ  ،باليعل هر ی از این دو جزَ ،دیازمند ،دیازمندِ سنااسنگ ه ستند به
وجود دیاريک بنابرین هر دو فریاد دیاز دارددک آیا این دیاز به آد دارد بله ،آد هم که
صتتتتنجار ( ول ودیمی کم ارزش) ددارد ،با فقیری دیار
خودش دیاز داردک آیا فقیری که َ
هم که او هم صنجار ددارد ،هیچ کدا هیچ چیزی دداردد ،این دو روی هم ایااد ول و
ثرو می کنند دخیرک دو صتتتير ،ی
صير ،ی

مي شتتتود دخیرک ی

میلیود صتتتير ،بي دهایت

مي شود دخیر.

حاال ،ازوا عالم ،زوجین عالم ،مواد عالم ،چه ماده ،چه مادي ،این ها کلج اجزائشتتاد
فقیرالرا ه ستندک فقیرالرا ه ستند هیچ شائبه وجودي ،ا صالت وجودي ،بي دیازي
در آد ها دیستتتتتک بنابرین ک ً فریاد فقر دارددک فقر به چه فقر به هیچ آیا هیچ ،بي
دیاز است که این چیز به آد هیچ دیازمند باشد کما اینکه در آیه دیار « س خ خُلِقُوا مِنخ
الستتمُّاوُّا ِ وُّالَرخََ بُّل لْا ی،ووِنُود» (طور )35،که
زَیخرِ َشتتيخَل س خ ه،م ،الخَالِقُودُّ س خ خَلَقُوا ُ
سکمله این آیه است« :وُّمِن كُلِّ شَيخَل خَلَقنَا زَوخجُّیخنِ لَعُّلْ ُمخ سَرَكْر،ود» (راریا  )50،شاید
شما از دظر عقل و علم مترکر شوید که این زوجین ،راسب فقر ا ستک ووتي راسب فقر
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استتت ،ده فقیر استتت ،فقر استتتک چود فقیر موجودي استتت دیازمند ،که اگر دیاز باشتتد
موجود دیازمند موجود استتتتت ،ولکن فقر معنای حرفی استتتتت ،یعنی هیچ معنایي در
خودش دیستتتت مار با اسصتتتالک الي ،به ،فیه ،اینها به خودي خود معنا دداردد ،مار با
ارسباط به اسم یا فعلک همچنین ،موجودا جهاد مخصوص زوجین که مادرِ دخستینِ
جهاد و ماده اولیه جهاد است ،این معنای حرفی استک یعنی با ارسباطِ به ارادهِ سکوینِ
ربادي هست ،اگر ارادهِ سکوینِ ربادي منيصل گردد ،این ها هم از وجود ک ً منعد مي
شودد.
بنابرین (کل جهاد) فریاد فقر و دیاز به موجودي بی دیاز است
س ال :خوب ،ماده اصلي زوجین است ،و این زوجین دیاز دارد به موجود همادند ،می
گوییم اگر این زوجین د یاز به زوجین دارد ،زوجین دیار ،ولو بي دهایت زوجین ،کما
این که بي دهایت صتتتير ،ی دمي شتتتود ،کستتتري هم از عدد دمي شتتتود ،فرَ کنید
سسلسل محال دیستک اگر سسلسل محال دیست ،وبلي بعدی را ،وبل از وبل بعدیب را،
ولیکن سما این موجودا مت سل سل به خیال شما ،آیا ی داده زنی در آدها ه ست
فرَ کنید صتتيرهاي بي آزاز ،بي اداا  ،صتتيرهاي دامحدود ،ی سشتتکیل مي دهند
سشتتکیل کستتري از ی  ،ی صتتد میلیارد دخیرک همچنین زوجینِ عالم که ماده اولیه
اسم ها و عنصتتتترها و
استتتتت ،این ماده اولیه که محور وجودي سکاملي سشتتتتک
موجودا مختلم است ،این اصلب دیاز استک ووتی اصلب دیاز است ،اگر بي دهایت
زوجین ،بر فرَ محال ،داشته باشیم ،این بی دهایت فقر استک ی فقر ی فقر است،
دو فقر دو فقر ا ستک بي دهایت فقر بي دهایت فقر ا ستک یعنی از بي دهایت فقر امکاد
دارد زنا ایااد شود بنابرین یا عالم دباید وجود داشته باشد ،یا االد که موجود است،
دیازمند به موجودي استتتت که بی دیاز مطلق استتتتک دیازمندِ مطلق به بی دیاز مطلق:
«لعلکم سرکرود» مترکر شتتتتوید که عالم ک ً فقر استتتتت «فيروا اهلل الي اهلل» :با کمال
ستتتترعت ،با کمال جدیت ،با کمال همت ،فرار کنید از دیازِ مطلق به بي دیازِ مطلقک
خیال دکنید ،اعتماد دکنید به این دیازِ مطلق که این دیازِ مطلق ،بي دیازي دارد ،یا بی
دیاز مطلق است ،یا بي آزاز استک «فيروا الی اهلل».
«وُّمِن كُلِّ َشتتيخَل خَلَقنَا زَوخجُّیخنِ لَعُّلْ ُمخ سَرَكْر،ود ،فَيِرإوا ِلَل اللْهِ ِدِّي» دجي کیستتت خداک
خدا محقق « لَ ُم مُنه ،دَرِیرٌ مإبِین» براي شما از خودش ،براي شما از «کل شيَ» «دریرً
مبین» است ،شما را مي سرسادد از خیالِ اصالت ،از خیالِ زنا ،از خیال ی سریلیارد ِ
زنا ،از خیال ی بي دهایتم زناک مطلب را برای سيصیل بی شتر آدچه که عرَ کرد در
کتاب مطالعه بيرمایید.
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حاال ،آیه بعدي که ضمیمه این آیه است و م،بیُن این آیه است ،هر دو م،بین یکدیاردد
این استتتتت « :س خ خُلِقُوا مِنخ زَیخرِ َشتتتتيخَل س خ ه،م ،الخَالِقُود»ک خوب ،ی ستتتت ال :از کاا
میيهمیم خلقوا می گوییم زوجین استتتک چود زوجین استتت ،فقیر محض استتت ،س
مخلود استتتتتک مخلود معین ،مخلود بودد جهاد ماده و جهاد مادي معین استتتتتک
خالقب چه کسي است آیا خالقب زیر شيَ است خالق اشیاَ فقیر و دیازمندِ به بی
دیاز مطلق ،آیا آد بی دیازِ مطلق ،زیر شيَ ا ست هر شیئی دیازمند ا ست سا چه ر سد
به زیر شیَک اشیاَ عالم که مخلود هستند راس دیازدد ،آدووت ال شيَ بي دیاز است «
س خ خُلِقُوا مِنخ زَیخرِ َشيخَ» ،یا شيَ است یا مقابل شيَ استک اگر شيَ است که زوجین
است و دیازمند استک اگر زیر شيَ است ،آیا این زیر شيَ که مضاد با شیئیت است و
الشيَِ محض است ،آیا الشيَِ محض ،ایااد مي کند اشیاَ را الشيَ محض خودش
چیست که ایااد کند
«س خ خُلِقُوا مِنخ زَیخرِ شَ يخَ» این اد ساد ها که ا شر مخلووا ه ستند ،و بحث با آد ها
استتت ،دزاع و جدل در الوهیت با آد ها استتت « :س خ خُلِقُوا مِنخ زَیخرِ َش تيخَ»ک بخب دو ،
باوییم که دخیر عد آدها را دیافریده س «س خ ه،م ،الخَالِقُود» یعني خود خویشتتتتتن را
خلق کرددد در واموس ،کتاب مقدس ،م ستر هاکس آمریکایی دو شته است ،خدا یعنی
از خود بوجود آمدهک از خود باود آمدد که محال استتتک دو محال استتتک اول اینکه
خدا دبوده و خود را ایااد کرده که عد ایااد دمی کندک دو اگر بوده که سحصتتتتیل
حاصل است.
اگر بوده ا ست ازالً ،که سح صیل حا صل ا ستک اگر دبوده ا ست ،که عد موجب ایااد
دمي شودک خدا خودآست ،از خود بوجود آمده است ،این حر زلط اددر زلط است.

«س خ خُلِقُوا مِنخ زَیخرِ َشيخَ» هیچی دیست دخیرک خوب س از چی خلق شده خلق شده
از چیزی که آد چیز خودش است! یعني خود ادساد خود را ایااد کرده! خوب ،ادساد
موجود بوده و خودش را خلق کرده که این سحص تیل حاصتتل استتتک معدو بوده که
الستتتمُّاوُّا ِ وُّالََرخَ» ،س مثلث استتتتک در این مثلث
هماد جریاد استتتتک «س خ خَلَقُوا ُ
مادیین به طور کلی محکو اددک «س خ خُلِقُوا مِنخ زَیخرِ َشتتتتيخَ» دخیرک «س خ ه،م ،الخَالِقُود»
دخیرک باالسر « س خ خَلَقُوا ال ُسمُّاوُّا ِ وُّالَرخَ» یعني خود را خلق کرددد و بعد آسمادها و
زمین دخیرک «بُّل لْا ی،ووِنُود».
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بنابرین ثابت استتتت عق ً و علم که جهاد ماده ،که منتهي مي شتتتود به ا المواد ،که
مادة المواد استتت ،این فقر محض معنيِ حرفي استتت الي اهلل ،در مقابل ،زنای محض
است.
ما ستتتته ب،عد دداریمک فقیر محض داریمک زني محض داریمک اما مخلوط بین زنی و فقر
دداریمک این عالم فقیر دیستتتتت ،فقر استتتتتک در این مثلث ی بعدش محال استتتتت که
موجودی باشد که هم دسبت زني است و هم دسبت فقیر استک این موجود خدا است
دخیرک این موجود ا شیاَ عالم است دخیر ،ا شیاَ عالم دیازمندددک س دیازِ مطلق ،سعلق،
وابستتتاي در اصتتل وجود ،در اصتتالت وجود ،به بي دیاز مطلق استتتک س ستته ب،عد
دیستک بلکه دو ب،عد بیشتر دیست.
و الس

علیکم و رحمة اهلل و برکاسه

[س ال :داميهو ]
ما دو بحث داریم ،یکی این که عالم مخلود است یا ده خوب ثابت شد مخلود استک
به دلیل این آیه که «و من کل شیَ خلقنا» معلو است که مخلود است چود زوجیت
فقر استتتک حاال ،چه کستتي خالق استتت خالق ،زني مطلق استتت ،اما اگر باویید که
خالق عد ا ست« ،خُلِقُّ العالَم من ال شيَ» این محال ا ستک «من شيَ» که برای خلق
ماده اولیه شتتتیئی در کار دبوده( ،اگر باویید) شتتتيَ را الهي ،که را الهي لم یلد
استتتک شتیئی زیر از را الهی دبوده« :کاد اهلل و لم یکن معه شتتيَ»ک س بنابرین این
جا خُلِقوا ،فقط خالق استتت و مخلود ،مخلودٌ مِنه دیستتتک این مثلث خالق و مخلودٌ
منه ،در ابعاد بعد وجود ماده اولیه استتتتت ،اما در خلقق ماده اولیه ،خدا بود و هیچ
دبودک این ماده را که ایااد کرد مِن چیزی ایااد کرد دخیرک مِن درود را مِن برود
را مِن درود را که محال استتتتت ،که را مارد استتتتتک برود را هم که چیزی
دبودهک بنابرین مِن ،ستترش را بردیده ادد! بدودمِن ،خالقٌ ،اراده کرد و ایااد کرد ،متعُّلْق
اراده خدا که « دْمُّا سمخر،ه ،رَا سرُّادُّ شتَ یخئًا سدخ یُّقُولَ لَه ،كُنخ فَیُّ ُود» (یس ،)82،متعُّلجق هماد
حالت سوريِ علمي ماده اولیه است که اراده به این حالت سوري ورار گرفت و ایااد
فعلي کردک موجود شَدي علمي بود ،این موجود شَدي علمي را خدا اراده کرد و ایااد
کردک بنابرین «س خلقوا من زیر شتتتیَ» صتتتحبت از خالق استتتتک آیا شتتتما که مخلود
هستتتید ،خالق دارید یا ده بله خالق داریمک آیا خالقتاد زیر شتتيَ استتت عد استتت
این الشيَ شدک خالقتاد خودساد هستید که این سحصیل حاصل استک گرشته از این
آیا شتتما خالق ستتماوا و ارَ هستتتید دخیرک س شتتما خالق دارید ،خالق شتتما و
خالق شتتتتمایي ها و کل موجودا  ،وراَ عالم ماده و مادیا  ،وراَ زماد ،وراَ مکاد،
۹

بي آزاز ،مارد ،زني مطلق استتتتک س زني مطلق استتتت که ایااد کرده استتتت فقیر
مطلق را.
[س ال :درباره این فراز از دعای ابوحمزه که «سدا اليقیر الری سزنیته]»
همینطور استک ببینید ،فقر ،فقر راسي استک سزنیته یعنيککک به آد کم کردیم ،اگر آدي
صتتر دظر کند ،هم راسب ،هم صتتياسب ،هم روحب ،هم جستتمب دابود استتتک مثل
موجودي که با بندي آویزاد کردیمک آد بند که رها شتتتتد این موجود دمی دمی سوادد
بمادد مدسی بعد بیيتد ،بلکه هماد آد می افتدک اگر فرَ کنید دور خورشتتتید از ناره
افتاده ،اگر دور را جلویب را بایرید ،هماد آدِ جلوگیری از دور ،دور منقطع مي شتتتود،
چود این فقیرالرا ا ست ،فقر محض ا ستک آزاز اس صالب وجود دور ا ست ،ا ستمرار
اسصالب استمرار دور استک بنابرین «سدا فقیر الری سزنیته» بله ،ما بعد از وجود هم فقر
ه ستیم ،هم فقیرک فقر مح ضیم را که عرَ کردیمک فقیریم یعنی ما که موجود ه ستیم،
احتیاجا ما دو ب،عد ا ستک ی احتیا در ا صل وجودماد ا ست که دو ب،عدی احتیا
داریمک اصتتتتلِ ایااد ،احتیا به خالقک استتتتتمرارا وجود ،احتیا به باز هم خالقک این
اصتتتل وجودک و احتیا فرعي ،یعنی این که ما موجود شتتتدیم ،حاال ،زرا مي خواهیم،
هوا مي خواهیم ،لباس مي خواهیم ،چه مي خواهیمک بنابرین این فقر که فقیر استتتتت،
در ب،عد دومي استتتتتک فقیر در ب،عد اول ،فقر راسي استتتتتک فقیر در ب،عد دو یعني ما را
وجود دادي ،استتتتتمرار وجود دادي ،زناي صتتتتوري دادي ،ده ز ناي راسيک این زناي
صتتتتوري ،معرل

احتیا دارد به آب و زرا و وستتتتایل دیار ،مکاد و این حر ها

بنابرین فقر به معني فقر راسي و به معني فقر دسبي است در ب،عد دو .

[ س ال :درباره فرازی از دعای عرفه اما ح سین علیه ال س

«الهی سدا فقیرٌ فی زنایک

فکیم ال اکود فقیر فی فقری]»
همینطور استتتک در زنا ،دو ب،عد :در زناي موجود بودد ،در زناي استتتمرار وجود ،باز
فقیر ک زنا یعني موجود شد  ،ولي این زني فقیر را استک رره اي زناي راسي دداردک
ی

شتتتائبه زنای راسی دداردک بلکه این صتتتورسي استتتت از وجود ،چهره اي استتتت از

وجود ،که این چهره از وجود به عنواد سالي استتتتت که سالجی لنا « :فلما سالی ربه
للابل» چود که سالي للابل است و فی الابل دی ست ،س سالی لناک سالیِ عطم و
رحمت ایاادي کرده است و ما موجود شدیمک این که ما موجود هستیم ،وجود اصلي
دداریم ده راس و ده استمرار ک وجودي فرع و سایه و ظلج اهلل هستیمک سایه اهلل ،ده سایه
را اهلل ،سایه رحمت الهي است در ب،عد رحمادي و رحیمیت.
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[آیا مارد الشیَ است ]
ما ی

شيَ داریم ،ی

الشيَ داریم ،ی

الماده داریمک مارد الماده استک اگر الشيَ

باشتتتد ،که خدا وجود ددارد کهک ما ی شتتتيَ داریم ،شتتتيَ الهي ،شتتتیَ معلو ک ی
الشتتتيَ داریم ،ی مارد ،یعني موجودي استتتت که مارد استتتت از اشتتتیاَ ممکنهک
همادطور که عالم مارد است از الوهیت ،اله هم مارد است از عالمک هر دو موجوددد،
اهلل موجود استتتک سما روا و صتتيا و افعال و ممکنا  ،روا و صتتيا و افعال
سلبي خدا استک خدا هم راسب ،صياسب ،افعالب ،را و صيا و فعل سلبی استک
یعني سقابل و سناوض کلي دارددک ی سائلي از اما صادد (علیه ال س ) س ال کرد
که خدا شما را به من معرفی بيرماییدک فرمود ميصل یا مختصر گيت مختصرک فرمود:
آد چه سو و عالَم سو استت ،خدا دیستتک و آد چه خداستت ،سو و عالَم سو دیستتک سباین
کلي و سضاد کلیک «لم یلد و لم یولد».
[س ال :در آیه «ومن کل شیَ خلقنا زوجین» می فرمایید که یعنی از هر شیئی مشابه
آفرید این شامل ماده اولیه هم هست]

در «من کلج شیَ» آیا همه مواد زوجین هستند ده ،ازوا هستندک اسم ها ،الکترود ها،
دوسرود ها و عنا صر همه ازوا ه ستند ،زوجین دی ستندک زوجین دو ب،عدي ا ستک ماده
دو ب،عدي که ستته دیستتت و ی دیستتت ،این فقط ماده اولیه استتتک حاال «مِن» دو ب،عد
است ،دو جهت داردک ی  :زیربناي کل اشیاَ ،مادر اصلي کل اشیاَ ،زوجین است ،و
بعد فرزدداد ازوا هستتتند بیب از دو ،ستته ،ده ،صتتدک ووتي که مادرِ دخستتتین که خود
ابزار سشک موجودا دیار است ،که « وُّه،وُّ الْرِي خَلَق ال ُسمُّاوُّا ِ وُّاألرخََ فِي ِستْ ِة
سیُا ٍ وُّكَادُّ عُّرخ شُ ه ،عُّلَل المُّاَ» (هود )7،سماوا و ارَ ،سماواسیاد ،ار ضیاد بر محور
ماده اولیه خلق شده ادد بنابرین مي شود که مولود بیب از والد باشد دخیرک مولود یا
سعداد،
برابر والد است یا کمتر استک ایناا برابر ا ستک یعني این ماده اولیه با اخت
فواصل ،این شده است سماوا و ارَک بنابرین مِن هم
زماد ،با اخت
با اخت
بناي زیرین را مي گیرد که زوجین استتتتت ،و به طریق اول یت وطعی ،ووتي که مادر و
ا صل اولي دیازِ صر ا ست ،ا صل دومي دیازش ووي سر و بارزسر ا ستک بنابرین ا صل
اولیه «مِن» بعضِ زیربنا ا ست ،ا صل دومي ،بعض های روبنا ستک بع ضي هاي زیربنا،
در ب،عد اول ،و به طریق اولي بعض های روبنایی اشیاَ مخلود ،زوجین هستند.
[ست ال :این آیه می گوید که از هر شتئی زوجین آفریده استت ،که می شتود دوساک این
چه اشاره ای دارد که حاال این ماده اولیه هم دو ب،عدی است ]
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چود آبه «مِن کل شيَ» ا ست ده کل شيَک این را جل سا وبل عرَ کرد ک اگر کلج
شتتيَ بود ،دروب بودک براي این که کل شتتيَ زوجین دیستتت ازوا هستتتندک « ،س تبخحُّادُّ
ُستتهِمخ وُّمِمُا لَا یُّعخلَم،ود» (یس )36،ما
الْرِي خَلَقُّ الَزوُّا ُّ كُلْهُّا مِمُا سُنبِتُ الَرخَُ وُّمِنخ سدي ِ
میلیود ها اجزا و عناصتتر هستتتیمک اسم ها ،عناصتتر ،س دو سا دیستتتیمک س دو سا مادر
است ،مادرِ دخستین جهاد که حداولج مادیت است زوجین استک آد ووت حداول ماده
زوجین باشتتتتد ،حد کثیر باالسر استتتتت دیارک حداول که زوجین بود ،حداکثر به طریق
اولي ،فقیر الي اهلل است و فقیر را است.
[س ال ]

من کل شتتتيَ معنایب این دیستتتت که هر چیز را زوجین کردیمک دخیرک از هر چیزي از
روا ِ هر گودتته راسی از روا ممکنتتا  ،زوجین خلق کردیمک این «از» ازِ زیربنتتایي
است ،ازِ روبنایی دی ستک مث ً «از» خاده دیوار ساختیم ،این «از» ،دو ب،عدي استک ی
ب،عد :دیوار و طاد و زمین استتت ،ی ب،عد گچ و فرش استتتک این دو «از» استتتک از زیر
بنایی « من کل شتتيَ»ک هر شتتیئی از اشتتیاَ زیر الهي ،دو «از» داردک ی
که زوجین است ،و ی

«ازِ» زیربنایي

«ازِ» روبنایي که ازوا است.

[ست ال :این سصتتورش مبهم استتتک یعنی باید اول ی

کلج شتیئی باشتتد بعد از آد کلج

شیَ زوجین خلق شود]
دخیرک اینطور دیستتتک «من کل شتتيَ»« ،مِن» عرَ کرد  ،از هر چیزي ،ازِ هر چیزيک ا ِز
هر چیزی دو ب،عد استتت ،ی  ،ازِ زوجین استتت ،ی ازِ ازوا ک ازِ زوجین اول استتت ،ازِ
ازوا بعد از اول استک آیا ازوا مقد است یا زوجین دو مقد است یا سه و بیشتر
دو مقد ا ست دیارک فرد مقد ا ست یا زو زو مقد ا ست یا سه حداول حیثیت
مادي ا شیاَ زوجین ا ستک حداکثرش بی شتر ا ستک کل شيَ سما ا شیاَ را مي گیرد،
س سما اشتتتیاَ زوجین دارددک بیشتتتتر هم داردد ولي حداول اشتتتیاَ ،حد زیربنایي و
حالت آزازین اشیاَ ،زوجین استک حد بعدي اش هم بیشتر است.
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