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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 أَمْ*  اْلخرالِقُونَ هُرمُ أَمْ ءٍشرَ ْ غَيْررِ مِرنْ خُلِقُروا أَمْ» الررَِِّيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ

عقل انسانی انسان، تا چره ردرد بره عقرل  1«.یُوقِنُونَ ال بَْل اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ واخَلَقُ

در مطلبی عميقًا تفکّرر کنرد، مطلرع مع روم  بخواهد اگرایمانی انسان، این ادت که 

نفی کنم، به دليل ثابت کنم و یرا بره باشد. اما اگر من بخواهم مطلبی را ثابت کنم یا 

احيانًا اشتباه ر اثبات و نفی من، دليل اثبات و نفی شما باشد که ، محودليل نفی کنم

در ایرن صرورت ایرن خرقل عقرل انسرانی و براالتر   اید یا ق ورًا و یرا تق ريرًا،کرده

اگر ما به آب صال ددتردی داریم و نخوریم، به ِرا  آن خقل عقل ایمانی ادت. 

 .آب کدر  را م رل کنيم، خقل حس و خقل همه چيز ادت

ما در اثبات وِود خدا و دایر الهيات در صورتی که دارا  دو دارایی هستيم، اما 

این دو دارایی مع وم را رها کنيم، مع وم تکوینی که فطر  ادت و عقل برر مبنرا  

اهلل ادت، ما این دو مع وم را رها کنيم، بره دررا  و مع وم تشریعی که کتاب فطرت

ها کوتاهی دارند و تق ير دارند،  هستند، خود آنکسانی برویم که خود مانند ما مبتق

هرا مطالرع خرود را رد هرا تنراقد دارنرد، خرود آنخرود آنگرچه از ما بهتر بفهمند. 

کننرد. آیرا ایرن خرقل عقرل کنند و بعضی طور دیگرر  میکنند. بعضی باالتر میمی
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ک یگرانی تمسراهين دنيست که ما از برا  اثبات وِود خدا و اثبات توحيد خدا، به ب

هرا مطلر  همند، امرا فهرم آنفها هم فرض کنيد یک مقدار باالتر از ما میکنيم که آن

 نيست.

د  خود برا  تبلور با عقل کلّی محمطور نبود  ردول اهلل )ص( ردول اهلل که این

 د.کرمیتبعيت کرد. بلکه برا  تبلور از وحی معرفت وِود اهلل و توحيد اهلل اکتفا نمی

در تمام ابعاد. ردول شدن محمد با قررآن  1«حَسَنَةٌ أُدْوَةٌ اللَّهِ رَدُولِ ف  لَكُمْ كانَ دْلَقَ»

و یرا ادت، باالترین اوِی که محمد )ص( گرفت، به ودريله قررآن ادرت، براالتر از آن 

ها  گوناگون تکرار ا  ادت که بارها به چهرهاین مقدمهمانند آن، هرگز وِود ندارد. 

طور باشد که ما یک مقدار فکرر رو  آیات قرآن دردت دقت کنيم، نه اینشود، ما می

پرس آیره « قال فرقنٌ»چون ها  دیگران باشد. کنيم و فکر ما مشوب با إن قلت و قلت

 خدا که تابع نيست. ما کره معتمردپس آیه این نيست. « لم یقل فقنٌ»چون این ادت، 

دت و نيز یقين داریم که خداونرد تمرام هستيم و یقين داریم که این آیات کتاب اهلل ا

ها را إلی یوم القيامة در این کتاب فرموده ادت. و نيز یقين داریم کره خداونرد گفتنی

ترین مطالع را فرموده ادت که دهل ادت در براالترین قلره ترین بيان، عمي با روشن

دقت کنيم، د بایشاید و گونه که دهولت و عمي  ادت در باالترین قله عم . اگر ما آن

 رديم. انيه میبه مقاصد عاليه رب

ما باید نحو احتجاج را از قرآن یاد بگيریم، چطور باید ادتدالل کرد، به چه ترتيع 

شرعر  ادرت کره خروب باید فهميد، از کجا باید شروع کرد و به کجا باید ختم کررد. 

ا ایرن هرا  دیگرر  هرم دارد. امرادت، ولو شاعر آن دبزوار  صاحع منظومره، حرل

 :شعر خوب ادت

 2«المراد إلى مبادي من و   المبادي إلى حركةٌ الفكر و»

اول قدم کوتاه، بعد بلندتر، بعد بلندتر. زیربنا  نخستين باید بسريار روشرن باشرد، 

کنيم، اول بایرد وحردت ایجراد وقتی ما با کسی که مطلبی را منکرر ادرت، بحری مری

معنرا  وحردت ایرن ادرت کره آن ره را او تا در قردم اول دویيرت کنرار بررود و  کنيم،

پرذیرد، غلر  پذیرد، بر مبنا  پذیرش او بحی کنيم. گاهی اوقات آن ه را که او میمی

پذیرد و به نظر او آن ه را که او می ولکنخواهيم او را فریع بدهيم. ما که نمیادت، 
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قطره عليها برين طررفين ادرت. مرا ایرن ن صحيح ادت، این نقطه درخشان متف ٌو من 

دهيم. بعرد مقبول طرل مخالف را در ِهتی که با او مخالفت داریم، زیربنا قررار مری

طور که آن نقطه شرکت ادت، دازیم. همانداختمان می عليه رو  این زیربنا  متف ٌ

رديم. خدا این داختمان شرکت ادت، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه دوم تا به آخر می

 کند. کار را می

 أَمْ»مرحلره دوم: «. أ لرم یخلقروا» قبرل از آن را نفرمروده « ءٍشَ ْ غَيْرِ مِنْ واخُلِقُ أَمْ»

که « لم یخلقوا«. »ءٍشَ ْ غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ»کنيم  دير درونی. از خود شروع می« خُلِقُوا

 کنيم. خلر  درما در دره بُعرد بحری مری«. لم أخل »گوید باطل اول ادت، کسی نمی

کنيم عد روح، ما هر ده را بحی مریعد پيکر انسانی و در بُِسم، در بُ صليهبُعد مادّه ا

کنيم که کسی مادّ  باشد و بگوید اصل مادّه ِایی ِدا میکنيم. در آنو بعد ِدا می

ر ادت، خال  ادت، تطویر و خل  آن يت دارد، مطوّما، مادّه بدن انسان، مادّه اوليه ازل

  روح ادرت ِسم انسان مربوط به دگرگونی درونیمربوط به دگرگونی ِسمی ادت  

 وَ»کنيم. انسان. آن بحی دوم ادت. آن بحی دوم را بر محور آیره ذاریرات بحری مری

  1.«تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوَِْيْنِ خَلَْقنا ءٍشَ ْ كُلِّ مِنْ
چره « أ لرم یخلقروا»خواهرد. پس مرحله اولی چون متف ٌ اليه ادت، دؤال هم نمی

عد اصل مرادّه عد را که بُادت که بگوید من در ده بعد مخلوق نيستم؟ آن یک بُ کسی

ام، هرم در مرادّه مرن ازال  بروده گرویيم.ده بعد را با هرم میاوليه ادت، بحثی نداریم. 

اصليه خود، هرم در هيکرل انسرانی خرود و هرم در روح انسرانی خرود. هري  موِرود 

ِا یک مطلع وِود دارد  کسانی هستند اینزند. البته در باشعور  این حرل را نمی

عرالمی نيسرت. مرا در  :گوینردمنکرر وِرود هسرتند. میاصرق  که دوفسطایی هستند، 

گویند: اصق  عرالمی نيسرت، برا مراِعه بفرمایيد. میابتدا  حوار این بحی را داریم، 

، مرن گویيد عرالم نيسرتشما می اینکهگویيم آیا کنيم، میها طور دیگر  بحی میآن

اطرل، شود نه حقيقت باشرد و نره بنيستم، این یک حقيقتی ادت یا باطل ادت؟ نمی

خریرت  واضح ادت، حاال اینکهگوید خدا، برا  هم حقيقت باشد و هم باطل. او نمی

اگرر از شرما درؤال کننرد مخلروق  اینکره خواهند باال بروند.گل کند، میبعضی خيلی 

د. نيست، عالمی نيست. دوفسرطایی هسرتن  منیهستيد یا نه، بگویيد من نيستم، اصق 

د: گویرگویم یا خير؟ میید من چه میشنوگویيم شما که ادعا دارید من نيستم، میمی
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وليکن آیا این من نيستمِ شرما حقيقرت دارد یرا باطرل شنوید میعدم دارید، عدم بله. 

توانيد میوِود ادت. پس نادت؟ اگر حقيقت دارد، پس حقيقةٌمایی هست، حقيقةٌما 

 . کق  انکار وِود کنيد

انسرانی  این« أ لم یخلقوا» ،لکن قبلالقبل ادت وما به این کار  نداریم، این قبل 

أ لم یخلقوا و ال »که منکر وِود خال  غير انسانی یا خال  غير شخ ی خود  ادت، 

شرود یها  معمولی مشود صحبت کرد و با آدمکه میاین« لقناو ال خُ»بعد از « لقناخُ

دو بعرد « خُلِقُروا»ایرن «. ءٍشرَ ْ غَيْررِ مِنْ خُلِقُوا أَمْأ لم یخلقوا »یعنی « أَمْ»صحبت کرد، 

تا ادرت، مرا دره« شریءٍمن خلقوا ال »، «ءٍشَ ْ غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا»، «ءٍشَ ْ مِنْ خُلِقُوا»دارد  

ولرد ال مرن  مرن والردین،ولرد ، ولرد مرن غيرر والردین»چهارمی نرداریم. مثرل مولرود  

 ها احتماالت ادت. این«. والدین

ایرن تنراقد « مولودٌ ازلی»ته: دیدم باال  مجسمه مریم نوشمن در لبنان که بودم، 

پس شرما لفر  «. لدلم یکن ثمّ وُ»اگر مولود ادت، ازليت یعنی چه؟ مولود یعنی  ادت.

 غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ». این گویند و به معنا توِه ندارندمولود را نياورید، بعضی لف  می

کرون   ِهرت دوم، اثرر  پدیده دوم، اثرر  اصوال  مخلوق اثر ادت، اثر چيست؟ اثر« ءٍشَ ْ

کيانی ادت که نبوده ادرت و شرده،   وِود  که نبوده ادت و شده، اثر  دار، اثردابقه

 شرود اثرر بردونیا کون و یا کيان. کون، کون اول ادت و کيان مراحل بعد . مگرر می

شرود صردا بردون شرود دراختمان بردون درازنده باشرد؟ مگرر میمؤثر باشد؟ مگرر می

 شود. نمیفریادگر باشد؟ 

یک شیء ثابرت، مرن مخلروق هسرتم. آن شریء ثابرت « خلقوا»، «خلقوا»پس وقتی 

مخلوق مستلزم ادت به طور اتوماتيکی، ضرور ، عقلی، علمی، حسی، در هرر بعرد  

، ثابت ادت کره شرما مخلروق هسرتيد، شریء لوق ادتاز ابعاد، این شیء ثابت که مخ

کنيم، خال  چند حالرت دارد  یرا خواهد. در خال  بحی میخواهد، خال  میقبل می

کنيم، مخلوقٌ منره را بحری خال  شیء ادت، یا ال شیء ادت. خود خال  را بحی می

ادرت، خود خال  یا شیء ادت یا غير شیء ادت، غير شیء از ال شیء بهترر کنيم. نمی

تی عبرارت از عردم مغایر با هر شريیيمغایر با شیء. مغایر با شیء چيست؟ عدم مطل . 

شرود گفرت عردم ا خال  ادت یا عدم مطل  خال  ادرت؟ میمطل  ادت. آیا موِودٌ مّ

شود گفت عدم نسبی در بُعد عدمی خال  ادت؟ هر موِود  مطل  خال  ادت؟ یا می

موِرود کره بهرره از کمرال دارد،  خلر  کنرد. اتواند خال  باشد، موِود دیگر  رنمی

کره اصرق  بهرره چطرور این ی و هر چيز  نيست، مگرر برا شررایطی.بخش هر کسکمال
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ها کره موِرود هسرتند، تروان کروچکی دارنرد و تروان تواند؟ ناتوانوِود  ندارد، می

؟ تر داردکسی که اصق  نيست، بگویيم توان کوچک و بزرگ و بزرگ امابزرگ ندارند. 

 کند. هي  کس این را قبول نمی

پس من غير شیءٍ، ال شیء مطل  ادت یا اگرر ال شریء مطلر  هرم نيسرت، ال شریء 

بالفعل ادت. وقتی در موقعی که این موِود خل  شد، خال  وِرود نردارد، پرس ایرن 

موِود خل  شد مخلوق بقخال . یا به تعبير آقایان معلول بقعلّرت، مولرود بقوالرد، 

دو « ءٍشرَ ْ غَيْررِ»ایرن «. ءٍشرَ ْ غَيْررِ مِرنْ خُلِقُوا أَمْ». ر، پدیده بدون پدیدآورندهاثر بقمؤث

کنيم کره کنيم، بحی مخلوقٌ منه را بعد مطررح مریچهره دارد. در بُعد خال  بحی می

خال ٌ و مخلوق، فعرق  کرار  بره مخلروقٌ منره در بُعد خال ، بحی بسيار مهمی ادت. 

ل  اول مخلوقٌ منه نيست که این بحری بسريار مهرم امرروز مرا عد خداریم. چون در بُ

عردها  بعرد  مخلروقٌ منره ادرت. مرا برين خرال  و مخلروق بحری در بُ ولکرن ،ادت

 کنيم. می

دت. وق ادت، مخلوق هست، هست و مخلوق اوقتی ثابت شد که این موِود مخل

 دو هست ادت  یک هستِ مخلوق ادت و یک هستِ خرال  ادرت. ایرن هسرت، چون

دارد؟ ما  هستِ مخلوق ادت، هستِ مخلوق، هستِ خال  الزم دارد یا لف  خال  الزم

گرویيم گویيم خال ، بره عردم نسربی میگویيم خال ، به عدم مطل  میبه ت ادل می

لفر  کره خال . چنين نيست. آیا لف  ایجادکننده ادت یا حقيقت ایجادکننده ادرت؟ 

ادت؟ هرر حقيقتری کره باشرد. چره ایرن نيست، حقيقت ادت. آیا این خال  حقيقتی 

چه این خال  مادّه دیگر  باشد، چه ایرن  «اْلخالِقُونَ هُمُ أَمْ»خال  خود مخلوق باشد، 

خال  مجرد باشد، باالخره خال  ادت. این پله دوم خال  ادت. پرس ایرن خرال  بایرد 

هستی هستی داشته باشد، فعق  کار  به کمال هستی نداریم. پله اول هستی ادت که 

کند، حال در این هست چه شرای  و چه خ وصياتی باید باشد، این بحری ایجاد می

یرا لفظرًا نه لفظًا و نره معنرًا.   اصق  خال  نيست« ءٍشَ ْ غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ»بعد  ادت. 

دفه، ت رادل، ولری معنرًا ت رادل کره وِرود  نيسرت، ایرن را بحری خال  ادت، صُ

ها انکار نيست که مخلوق، خال  الزم دارد. یک به یرک پلره کردیم. پس این هم قابل

 کنيم تا به آن بحی برديم. را طی می

طور نيست که مرن مخلروق نباشرم، مرن مخلروق پله دوم: ما یک خال  داریم، این

نيست، شيیی ادت که من را خل  کرده، ولرو « ءٍشَ ْ غَيْرِ مِنْ»هستم، مخلوق که هستم 

هم چنرد بعرد دارد  « اْلخالِقُونَ هُمُ»و این «. اْلخالِقُونَ هُمُ أَمْ» آن شیء خود من باشم،
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معلوم ادت تناقد ادت  خود قبل از  به وضع موِود، خویشتن را آفریدم. یکی خود

« هُم»، «اْلخالِقُونَ هُمُ أَمْ»یا نه، خود  مرا خل  کرده ادت. یک مرتبه در ام. خود بوده

مرن مخلروق  وق ادرت و محرور بحری ادرت. اول مربوط به کسی ادت که خود مخلر

هستم، دوم  خال  دارم. خال  من خود  ادت  خودم. یا خال  مرن خودمرانی ادرت. 

ام، پرس هام و خرود را آفریردام. نبودهخود ، شخص خود، من خود خویشتن را آفریده

اوال  تح ريل ام و خرود را ایجراد کرردم کره بوده. «ءٍشَ ْ غَيْرِ مِنْ»ایجاد کرد. شد  ،نبود

 حاصل ادت و ثانيًا این عقيده ازليت ادت. 

ام، ازلری کره موِرد ام، بقاول خرود را ایجراد کرردهام و بودهام و بودهاگر من بوده

« ءٍشرَ ْ غَيْررِ مِنْ»ام، ام و در هر حال نبودن خود را ایجاد کردهخواهد. و اگر نبودهنمی

برونی و چره خرال  درونری، بایرد شریء خواهد، چه خال  شد. این مخلوق، خال  می

طور که خال  برونری بایرد شریء باشرد، براالتر اگرر باشد. خال  باید شیء باشد، همان

 هُررمُ أَمْ»خررال  درونرری ت ررور بشررود، شرريیی غيررر از مررن بایررد مرررا آفریررده باشررد. امررا 

 عد  از ابعاد دردت نيست. ام. در هي  بُمن خود خویشتن را آفریده «اْلخالِقُونَ

ام. نه فقر  خرود، خویشرتن را آفریرده 1«اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَمْ»پله چهارم  

مررن هسررتم، مخلرروق هسررتم، خررال  دارم، خررال  مررن خررودم هسررتم، نرره تنهررا خررود را 

 ال بَرْل»ام. ِرواب آخرر: همه را آفریرده« اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَمْ»ام، بلکه آفریده

هایی کره ایرن مراحرل را طری کردنرد و در تمرام مراحرل اعتررال عقلری، این« یُوقِنُونَ

اعترال عمقی، اعترال حسی، اعترال علمی، اعترال فکرر  و تمرام مراترع را دارنرد، 

آورنرد چيسرت؟ ایرن دو مطلرع دارد  یرک یقرين نمی اینکره«. یُوقِنُرونَ ال بَْل»بعد هم 

 أَْنفُسُهُمْ  ادْتَيْقَنَْتها وَ بِها َِحَدُوا وَ»اید: فرممطلع این ادت که قرآن در آیات دیگر می

تَيْقَنَْتها وَ»شروند شوند و منکرر توحيرد میمنکر خدا می 2«عُلُوًّا وَ ظُْلمًا هُمْ ادرْ و « أَْنفُسرُ

 شوند. که یقين دارند خدا هست و خدا واحد ادت. یقين دارند و منکر میحال آن

شوند، چون برراهين درونری و برونری و منکر میها یقين دارند دؤال اول: اگر این

 ادْتَيْقَنَْتها وَ بِها َِحَدُوا وَ»کند که خال  دارند، پس یقين دارند در کل ابعاد اثبات می

نفراق ادرت. عمقی ادت.  «ادْتَيْقَنَْتها وَ»لفظی ادت، « َِحَدُوا»، «عُلُوًّا وَ ظُْلمًا أَْنفُسُهُمْ

 َِحَردُوا وَ»ن دارند که خدا هسرت و واحرد ادرت، امرا ها در درون و در عقل یقياین

                                                           

 . 36. طور، آیه 1

 .14. نمل، آیه 2
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گویرد: گوید نه، عمل هرم میدر مرحله لفظی و در مرحله ظواهر عملی، لف  می« بِها

کأنّه خدایی وِود ندارد، پس من عابد به خدا نيستم. این دؤال اول ادت. اگر چنرين 

ادرت. « یُوقِنُرونَ»با این مراتع  ادت،« یُوقِنُونَ»این چيست؟ « یُوقِنُونَ ال بَْل»ادت، پس 

باید یقين داشته باشرند، ولری ایرن  ها طی نکنيم، فطرتًا و عقق آن اگر این مراتع را با

داللی به مرحله فعليت رديده ادت. یک مرتبه ادت کره ایرن بایردِ ادرتداللی بایدِ ادت

ردری. می ر کن، به این دليل و این دليرلگویيم فکر کن و فکمیدارد، نمرحله فعليت 

فعليرت نردارد. چرون مراحرل را طری نکردنرد، ولرو « یُوقِنُونَ»ادت، « یُوقِنُونَ ال»ِا آن

 مق ر. 

 هُرمُ أَمْ ءٍشرَ ْ غَيْررِ مِرنْ خُلِقُروا أَمْ»ِا خداونرد طری مراحرل داده ادرت  اما در این

؟ برا «یُوقِنُرونَ ال بَرْل»چررا  ،«یُوقِنُرونَ ال بَرْل اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَمْ*  اْلخالِقُونَ

اینکه خدا مراحل را دير داده ادت  دير اول که دير تکوینی بود که محور اول ادرت 

و دير دوم تبلور دير تکوینی ادت کره آن ادرتدالالتی ادرت کره از درير درونری و از 

 ؟«یُوقِنُونَ ال بَْل»خداوند نشأت گرفته ادت. پس چرا  وحیتفکر درونی به 

آیات ادرت، چرون ادرتفهام انکرار  اشاره به ماهيت دلبی « یُوقِنُونَ ال ْلبَ»این  -

 ادت. 

 ؟«باآلیات یُوقِنُونَ ال» -

از غير شیء خل  شرده باشرند. بره بخشری از وِرود یقرين  اینکهاز « یُوقِنُونَ ال» -

 ندارند. 

 نه، این را که همه قبول دارند.  -

ها یعنی عمل آنها ِواب بدهند، خود آنها دؤال کنيد و اتفاقًا اگر از خود آن -

 دهند که به ِواب خود یقين دارند. طور  ادت کأنّه نشان می

 وَ بِهرا َِحَردُوا وَ»عمل بقیقين. پس دو ایقان ادت  یک ایقان درونی ادت که  -

د، کنِا ایقان برونی را نفی میکه هست. یک ایقان برونی. در این« أَْنفُسُهُمْ ادْتَيْقَنَْتها

خردا نيسرت. آورد کره گوید نيست، صد و یک دليرل مرید. یعنی لفظًا میارمنافات ند

کند ِز خدا، پس ایقران دو مرحلره ادرت  عمق  همه هر که را و هر چه را عبادت می

یک ایقان درونی ادت که طب  آن آیه هست و یک ایقان برونی ادت که نيست. پرس 

چيسرت؟ ایقران برونری ادرت. « َِحَدُوا«. »أَْنفُسُهُمْ نَْتهاادْتَيْقَ وَ بِها َِحَدُوا وَ»شود می

ایقان درونی. پس این دو آیه برا هرم « أَْنفُسُهُمْ ادْتَيْقَنَْتها وَ» «.َِحَدُوا»ایقان برونی را 

یعنی مطمین ادت خدا نيست. « ایقانًا ظاهریًا لفظيًا عمليًا بِها َِحَدُوا وَ»مقیم ادت. 
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علو بر حقيقت، باطل « عُلُوًّا وَ ظُْلمًا»چرا؟ « أَْنفُسُهُمْ ادْتَيْقَنَْتها وَ»واو، واو حاليه ادت. 

 را دوار بر حقيقت کردن، حقيقت را نادیده گرفتن و به باطل اعتماد کردن.

هررا  محررال را بيرران کرررده ادررت و تمررام خداونررد در ایررن بيرران تمررام خالقيت

ها  واِرع را هرم بيران کررده يتها  ممکن را بيان کرده ادت و تمام خالقخالقيت

ها  محال بر مبنا  مخلوقيت، کق  من غير شیء ادت. برا همرين لفر  ادت. خالقيت

« من غير شیءٍ خرال ، مخلروقٌ ال خرال  لره»همه را ابطال کرده ادت. « من غير شیءٍ»

در ابعاد بعد  خلقت. ما که ادعا نرداریم « من غير شیءٍ مخلوق منه»این محال ادت. 

، ما مخلروق هسرتيم؟ بلره، اولرين مخلروق هسرتيم؟ هري  کرس هستيماول خلقت بُعد 

گوید من اولين مخلروق هسرتم. اآلن کره صرحبت برا اولرين مخلروق نيسرت، اآلن نمی

ها  بعد  ادت که مخلوقٌ منه هستند و این منه دو بُعد دارد  یک صحبت با مخلوق

خرال  غيرر شریء « ا من خرال ٍخلقو»عد اصلی منه بُعد اصلی دارد و یک بُعد فرعی. بُ

خلقوا من مادّةٍ أخر  مخلوقة، أم خلقوا من غيرر شریءٍ خرال ؟ »نيست. بعد فرعی منه 

 ادّةٍ أخر ؟ ال، بل اهلل تعرالی أمال، الشّیء الخال  موِود. أم خلقوا بالخال  من دون م

در  بُعد پس هر دو «الخال  خلقهم من شیءٍ خلقه من ذ  قبل»به هر تعبير  « الخال 

 ِا وِود دارد. این

لم »ِا چند احتمال ادت که قبق  عرض کردم. در بُعد بعد از خل  اول، آیا در این

خلقنا من غير مخلوقٌ منره؟ باطرل، خلقنا من غير خال ٍ؟ باطل، »آیا . «خلقوا»؟ «نخل 

خلقنرا ظلمات بعضها فوق بعرد. خلقنا ال من خال  و ال مخلوقٌ منه؟ باطقن اثنان، 

 واقعی. هایی باطل و مستحيل و قسمتی قسمت« من خال ٍ بخلوقٌ منه؟ صحيح

کردیم، حال به مطلبی که حضور برادران عرض کردیم،  ها را عرضچون قبق  این

ِرایی ي  تا آندارد، در الهيات بسيار دقي  و عم ا  الزمپردازیم. این بحی مقدمهمی

. مطالرع در ت ردی  و داریرم، بایرد فکرر کنريم تروانيم و اِرازهکه ما ح  داریرم، می

ام ام که هست و یافتهکنيم. من مطلبی را یافته چند نوع ادت، باید ت دی تکذیع ما 

هرا را در آن مطلرع ام چرا هسرت. همره یافتگیام چگونه ادت و یافتهچيست و یافته

ام؟ هیرابم، چگونردارم، ت دی  دارم کره هسرت. ایرن نق ران نيسرت، مرن خرود را می

توانم این یافت خود را انکار کنم؟ ام، من میام و غيره. آن مقدار که یافتهچگونه شده

فهمم. مادّه اصلی مرن که من این یافت را ت دی  دارم، اما نمی ادتابعاد   در البته

دانم، چگونره روح از ِسرم بره اراده دانم، روح من چيسرت؟ چره مریچيست؟ چه می

دانم، دانم. من وضع فعلی را به مقدار ظاهر  میچه میمن خال  نشأت گرفته ادت؟ 
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این وضع فعلی خودم را ِسمًا و روحرًا، مرادّة  و هريکق  انسرانيًا کره در وضرع فعلری 

 خير.  منکر وِود خود هستم؟آیا دانم، می

دوم: آیا در این ابعاد  که برا  من مجهول ادت، چرا هسرتم، حقيقرت مرادّه مرن 

بررا  مرا  تن چيست، به کجا خواهم انجاميد کره ایرن درؤاالحقيقت روح مچيست، 

ِواب ندارد، آیا این موِع ادت که مرن وِرود خرود را انکرار کرنم؟ از یرک ِهرت 

کنم. ت دی  کنم و از ِهت دیگر  انکرار کرنم؟ خيرر، مرن در دو ِهرت ت ردی  مری

در  .الزم دارد کنم، آگاه هسرتم هيکرل انسرانیمنتها در ِهت اول که من ت دی  می

سرت، اصرل وِرود مرن چيسرت، چره کنم، چون زیربنایی نيدوم که ت دی  میِهت 

دانم هست، مادّه هسرت. نمریوِود  ولیدانم. دانم، اصل مادّه من چيست، چه میمی

ؤال کند  گاهی اوقات چررا ریشره را زیرر درچرا متولد شدم، اما هست. چراها فرق می

يست. ما کار  نداریم کره اِتمراع نقيضرين ن گوید اینبرد، یعنی چرا با برهان میمی

چررا اِتمراع  باطرل ادرت، ،نيسرت ؟ادت، ارتفاع نقيضين ادت. چرا اِتماع نقيضين

 چنين.خال ؟ باطل ادت و همبقچرا مخلوق  نقيضين؟ باطل ادت،

دانم یک نفر در ایرن زیررزمين دانم چيست. میدانم هست و نمیاما یک مرتبه می

دانم چه کسی ادرت، پرس بگرویم دانم کسی هست، ولی نمییادت، در بسته بوده، م

کند که هست، ولو ندانم چه کسی ادرت. دانم هست، ثابت میکه میاینکسی نيست؟ 

دانم چيست. چيست مرحلره دوم دانم هست، نمیدانم کيست، میدانم هست، نمیمی

 وِود . دو مرحله در ت دی  داریم  یکی وِود موِود ، دیگر  چيستی مادت. ما 

 ماهيت آن.  -

 تَقُولُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»وِود موِود   به آن تعبيرات کار  نداریم. یکی  -

یکی بودن وِود ، یکی کيفيت این حقيقت وِود . نسبت به  1«اْنظُرْنا قُولُوا وَ راعِنا

یر بایرد کنرد، نراگزا  کره وِرود خردا را اثبرات میوِود ح  دربحانه و تعرالی، ادلره

امرا  مرا داریرم.ا  که خدا  خال  حتمًا وِود دارد، به ادلهبپذیریم خدا وِود دارد. 

را نفهمريم،  اگر ندانيم چيست، ندانيم کيست، ازليت یعنی چه، ابدیت یعنی چره، ذات

صرفات فعرل را  صفات فعل را نفهمريم،توانيم بفهميم. صفات ذات را نفهميم و نمی

 2«تُرؤْمِنْ لَرمْ وَ أَ قرالَ اْلمَروْتى تُحْر ِ كَيْرفَ أَرِنر  رَبِّ إِبْراهيمُ قالَ إِْذ وَ»فهميم. هم نمی

                                                           

 .104. بقره، آیه 1

 .260. همان، آیه 2
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گوید، خود ابراهيم که مشخص ادرت، او را برا  ما می« تُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ»ِریان چيست؟ 

، «أَرِنر  رَبِّ إِبْرراهيمُ قرالَ إِْذ وَ» ولکرن ،ین قله ایمان و توحيرد و معراد ادرتدر باالتر

]...[ شروند؟ چگونه زنرده می نيست. «کيف تَحيی»، «تُحْ ِ كَيْفَ»نيست. « تَحيی کيف»

 خواهد بفهمد که حقيقت فعل ح  چيست. ِا میاین« تُحْ ِ كَيْفَ»اما 

دانم طيراره را مسرتر فرقن درازد. مرن مریکند، طيراره را میشخ ی اختراعی می

 اینکرهپرس در و به من یاد بدهد. باید بسازد دانم. داخته، اما چگونه داخته؟ چه می

بينم او داخته، اگر بگویم نه، کور دانم و میاصق  داخته، حرفی نيست. وقتی من می

هستم. اما چگونه داخته؟ این پله دوم ادت. چگونه داخته که من هم یاد بگيرم؟ یرا 

فهمنرد، چرون همره نمی« وْتىاْلمَ تُحْ ِ كَيْفَ أَرِن  رَبِّ إِبْراهيمُ قالَ إِْذ وَ». کق  یا بعضًا

این برا  ما برود. مگرر ایمران نيراورد ؟ « تُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ قالَ» .«ا من شذإلّ»مثل همه ما 

 گوید.داند، این را برا  ما میداند ایمان آورد  یا نه؟ میمگر خدا نمی« بَلى قالَ»

ادت  «یکيف تَحي»ادت، بلی  بلی مرحله اولی« لكِنْ وَ بَلى قالَ تُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ قالَ»

حيراء الحيراة بعرد بالنّسربة لإالرکيرزة اوولری امیمانيرة »که رکيزه اولی ایمران ادرت. 

خواهرد خواهد، میمی مرتبه دوم« کافة المؤمنين علی درِاتٍالموت هل تحلّ  علی 

خدا، فعل خدا و ملکوت فعل خدا را به او ارایه کند. منتها ارایره دو نروع ادرت  یرک 

 بتوانردوع ارایه به او بدهد علمًا و قدرتًا کره ابرراهيم هرم بره اذن اهلل علمرًا و قردرتًا ن

شود خدا هرم ابرراهيم را تواند خدا باشد، نمیخل  کند، خير، این نيست. ابراهيم نمی

 .ا  ادتاین یک روزنهخدا کند. 

 شود؟این مَثل خود خدا نمی -

 ثل نيست، مِثل ادت.این مَاز قضا مَثل دليل بر این ادت.  -

 شود.به اذن اهلل که باشد مَثل می -

خداونرد برا اذن خرود خردا  شرود،بره اذن اهلل هرم نمی شود.به اذن اهلل هم نمی -

 دردت کند؟ خدا اِازه بدهد بنده خدا بشود؟

 کند. به اذن او چيز  تغيير می -

 ال ذاتًا و صفاتًا. 1«ءٌشَ ْ كَمِْثلِهِ لَيْسَ» -

 ذاته باشد.باید ب -
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ثل خود شود خدا مِمثليت غير  نداریم، مگر میاصق   گوید بذاته؟چه کسی می -

 را خل  کند؟ 

 باشد. «بإذنه» مَثل تواندمی پس -

کرار خردایی را انجرام دادن « بإذنره»شرود، تنراقد می« بإذنره»مَثل غير نيسرت.  -

را ارایه داد. « اْلمَوْتى حْ ِتُ كَيْفَ»شود. این بحی دیگر  ادت. خداوند به ابراهيم نمی

ها آن« إليک أملهنّ»یعنی « إِلَيْكَ فَ ُرْهُنَّ»بسم اهلل  1«الطَّيْرِ مِنَ أَرْبَعَة  فَخُْذ قالَ»چقدر؟ 

نگفرت « ُِرْزءًا مِرْنهُنَّ َِبَرلٍ كُرلِّ عَلرى اِْعَرْل ثُرمَّ»مرأنو  شروید. را با خود آشنا کن، 

 مِْنهُنَّ َِبَلٍ كُلِّ عَلى اِْعَْل ثُمَّ»ير، معلوم ادت. بکوب، معلوم ادت. قطعه قطعه کن؟ خ

 ثُرمَّ» ِزیی بگذار. در اطرال خود ها را بکش، مخلوط کن، بعد بر هر ِبلیاین« ُِْزءًا

ابراهيم چه چيز  را فهميرد و چره چيرز  را نفهميرد؟ ابرراهيم «. دَعْيًا یَْأتينَكَ ادْعُهُنَّ

 كَيْرفَ»دانست، امرا آیرا را اصق  نمی« اْلمَوْتى تُحْ ِ فَكَيْ» دانستقبق  یک چيز را نمی

اذن در را صد درصد فهميد؟ اذن در چه بود؟ اذن در احيراء کره نبرود، « اْلمَوْتى تُحْ ِ

نره کشرتن، نره «. ادْعُهُرنَّ»هرا، بعرد گرفتن چهار پرنرده و کوبيردن و گذاشرتن رو  کوه

زیه کرردن، نره رو  کروه گذاشرتن، نره خوانردن، نه کشتن، نه تج «أملهنّ»و « فَ ُرْهُنَّ»

 هي  کدام احياء نيست. 

 ؟«إِلَيْكَ فَ ُرْهُنَّ» -

 طور ادت. لغت هم این« أملهنّ إليک» -

 پس در واقع انس وِود  ادت، انسی که مخلوقات با خال  دارند. -

شوند، دوباره به درا  تو انس وِود  چيست؟ انس بگيرند، یعنی وقتی زنده می -

 بيایند، ِا  دیگر  نروند. 

 شود. اعتبار  میبحی  -

کنيم. بحری درر همرين ادرت، یعنری باشد، ما در مورد همين اعتبرار بحری مری -

یک شنود فقنی این طياره را داخته، ابراهيم یک پله باالتر رفت. یک مرتبه انسان می

. فقنی این را د منِا، به ددت خوِا، آن را آنآن بيند که این پي  رامرتبه خير، می

ایرن بينرابين  طياره از آن او ادت. اصل بنيه ولکن ،ِا بگذارو آن را آنِا بگذار این

ه ال أنّه لم یعرل أبدًا کيف یحيی ربّنا المروتی و ال أنّر»ادت. « عوانٌ بينهما»ادت، این 
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تف يل این مطلع در تفسير آمده ادرت، مراِعره کنيرد، خوادرتم اشراره « عرل تمامًا

 نم. ک

دانيم چيسرت. دانيم هسرت، ولری نمریذات خداوند بر مرا مجهرول ادرت. مرا مری

کنرد، اگرر قروه دانيم ازليت هست، اما چيست؟ اصق  گراهی اوقرات انسران فکرر میمی

شرود، همره چيرز را خردا خلر  کررده، امرا خردا چطرور؟ ایمانی نباشد، انسان گيج می

ازليرت دارد، اصرق  تمرام عرالم محرال ا  نيست، باالخره اگر مبردأیی نباشرد کره چاره

اگرر مبردأیی کره اول نردارد،  1«اْلرأَوَّلُ هُروَ»یک مبدأیی کره الاول نباشرد، شود. اگر می

نحرن نعررل أنّ اهلل »محرال خواهرد شرد. نباشد، در این صورت که وِرود کرل عرالم 

 لرذلکف ی ذاتره و صرفات ذاتره و أفعرال ذاتره،الخال  موِود و لکن ال نعرل ما هو ف

گرویيم فهميم، میوِرود نردارد  چرون نمری گرویيممی« أن ننکر وِود ربّنا؟ أدتوِع

 فهميم.ویيم تجرد ندارد  چون نمیگفهميم. میحقيقت ندارد  چون نمی

  ]...[ که شناخت نداریم در مورد چيز  -

ما شناخت قليلی داریم، ما نسبت به خود هم که اثر فعل ادت، شرناخت قليلری  -

تروانيم حقيقرت مرادّه را آیرا مرا میفهمرد؟  چه کسی حقيقرت مرادّه را میداریم. مثق 

ِا کنار بررود، هري  بفهميم که حداقل دو ِزء هنددی یا فيزیکی ادت که اگر از این

وِرود مرادّه تروانيم بگرویيم تواند بفهمرد، ولری مرادّه هسرت. میهي  کس نمیادت؟ 

 ندارد؟ خير. 

 ایی داریم. مّ علمٌ -

 عد  که ظاهر ادت. بُ آن عد  که مخفی ادت، دربُ آن ا نه درمّ علمٌ -

 دانيم.در مورد کيفيت آن نمی -

ا  علرمٌ مّر ایی کره بره مرادّه داریرم،این علرمٌ مّر ولکن ،گویيمن را میما هم همي -

دانيم، باطنی اصق  نرداریم. حقيقرت مرادّه چيسرت؟ نمریا  ظاهر  ادت، ولی علمٌ مّ

اهلل دبحانه و »کنم که انيم. این مقدمه را برا  این عرض میدچگونه خل  شده؟ نمی

تعالی خل  الخل  اووّل بإرادته نفسه من دون مخلوقٌ منره، خرال ٌ و مخلروق و لريس 

این مطلبی بود که دیروز عررض کرردم کره بررادران «. هنالک عوانٌ بينهما مخلوقٌ منه

مخلروقٌ، مخلروقٌ منره  صرانعٌ، خرال ٌ، »فهميم کره راِع به ِواب آن فکر کنند. ما می

مخلروقٌ منهری در کرار « خرال ٌ و مخلروقٌ»فهميم. اما این را می« م نوعٌ، م نوعٌ منه
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و ازليرت و ابردیت و غنرا، مخلروق در غایرت محردودیت، خال  در غایت تجرد نيست. 

 ها ادت. شود تعریف کرد تناقد یا تباین کلّی در اینمادّیت، فقر. می

دهم کره اگرر کنم، بعد خوب گوش مریضور برادران عرض میمن آن ه فهميدم ح

ترین، در براالترین ترین و دقي این از مهمشاءاهلل اشتباه برطرل بشود. اشتباه کردم، ان

ها دره نروع وِرود ما ده نوع حيات داریم  ما انسانقله دقت در بحی الهيات ادت. 

مرن شریء فری  مرا خلر  ثرانی داریم  یکی خل  اول مادّه اوليه ما، ال من شیء، یکری

یکی خل  ثالی ما من شیء فی القيامة. ما ده نروع خلر  داریرم، کردام الحياة الدنيا، 

ةٍ اووّلية، لمّا لمّا خلقنا ربّنا فی مادّ»وقتی خداوند ما را خل  کرد،  آیا یک بهتر ادت؟

 بره نظرر خردا کره اصرعع به نظر ما اصرعع، «خل  الخل  اووّل بق شیء هذا أصعع؟

ثرمّ » اوّلری اصرعع ادرت. «هذا أصعع أم بعد ما خلقنا من المادّة الّتی خلقها»نيست. 

خلقنا اووّل من ما خل  أصعع أو خلقنا الثّانی یوم اآلخرة؟ طبعًا الخل  اووّل  إنّهل 

مرن را کره خلر   1«اْلرأَرْضِ وَ السَّماواتِ بَدیعُ»بدیع بود،  خل  این اینکه برا « أصعع

ولری یروم القيامرة  ن را خل  نکرده بود که دوباره خل  کرده، همان ادت،کرد، قبق  م

 کنند، دابقه دارد. که ما را خل  می

ما در خل  دوم که دابقه دارد، مشکل داریم، تا چه ردد به دومی، چره ردرد بره 

در خل  دوم امواج انکار نسربت بره حيرات بعرد المروت وِرود داشرته ادرت و اوّلی. 

خلر   چند چرا دارد  یک چرا این ادرت کره خواهد داشت، چرا؟ د دارد و وِودوِو

شود انسانی که خاک شده، نبات شده، ِزء حيروانی شرده، دوبراره چطور می شده که

 مِرنْ لَربْسٍ فر  هُرمْ بَْل اْلأَوَّلِ بِاْلخَْل ِ فَعَيينا أَ»گوید: می کند برگردد؟ خدا ادتدالل می

گوید شرما کند. میبول دارید، با مشرکين صحبت میشما خل  اول را ق 2«َِدیدٍ خَْل ٍ

 وَ»ِا قبول دارید که در یوم الدنيا ما شما را خل  کردیم و این خل  اصعع ادت، این

ادرت، چرون دو مرحلره گذشرته، یرک « عَلَيْرهِ أَهْوَنُ»ادت. در قيامت  3«عَلَيْهِ أَهْوَنُ هُوَ

له خل  من شیء در بدایه، مرحلره ال من شیء، خل  مادّه اوليه، یک مرحمرحله خل  

دوم خل  من شیء ادت در مرحله دوم خل  من شیء. خل  ال من شیء یک مرحلره 

الخل  من شیء له  و لکنّالخل  ال من شیء هو خل  الکاین اووّل ال من شیء »دارد. 
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 مرحلتان اثنتان المرحلة اوولی المرحلة الدّنيویة خل  کلّ واحدٍ منّا من نطف اآلباء و

مرن و المرحلة الثّانية أنّ اهلل تعرالی یجردّد خلقنرا مررّة  ثانيرة  اومّهات و الکذا و الکذا

 «. شیءٍ کاین

تر ادت، ولی ما در مرحله دروم مشرکل داریرم. آیرا مشرکل این مرحله دوم آدان

خداوند این خاک شده را، این درخت شده را، این انسان شرده را بره  اینکه داشتن در

بعرد برگردانرد و بردن کنرد، بعرد در ایرن بردن روح قررار بگيررد، کند،  اراده خود ِمع

کننررد و کننررد، دليررل کرره ندارنررد. ادررتعجاب میمشرررکين فقرر  ایررن را ادررتعجاب می

گویند: بله، این خاک هست، اما آدم بشود، این خاک هسرت، امرا روح در آن وارد می

ور امکران دارد را مرا شود. این خاک هست، اما چنين بشود، چطور امکان دارد؟ چطر

 دهيم و هم به مشرکين در نوع دیگر. در یک نوع هم به ملحدین ِواب می

فهم این مطلع مشکل ادت که خداوند یوم القيامرة مرا را اگر برا  ما بعيد ادت، 

ِا برا  ما خيلی مشرکل ادرت کره از در این اینکهخل  دوم بکند، یعنی نيست؟ کما 

هست. در بعد دوم و نيست؟ خيلی مشکل ادت، اما  د،و نقطه انسان دردت کنخاک 

توانيم بفهميم که چگونه فهميم و نمیتوانيم بدانيم، نمیدانيم و نمیدر بعد دوم نمی

 به خود امکان دارد ميّت حی بشود، این هيکل خاکی، این وضع خاکی، وضع انسانی

نيسرت، براالتر از آن  فهمم ادتبعاد ادت و ادتحالهتوانم بفهمم و نمیبگيرد. این نمی

الخل  اووّل ربّنا دبحانه و تعرالی خلر  المرادّة اووّليرة أو خلر  »در خل  اول ادت. 

الکاین اووّل، خل  الکاین اووّل و لم یکن مرّه شیء ال قبله و ال معه لم یکن شیء قد 

 «. تکون خالقًا أو مخلوقًا منه، إنّما خال ٌ و مخلوق

والدت ادت؟ خير، آقایران فقدرفه لوق را ایجاد کرد، دؤال: این خال  که این مخ

والدت ادت که بعد باید  هاآن دت ادت، ولی واقعًا والدت ادت، حرلگویند والنمی

هل إنّ الخال  خل  الخل  من داخل الذّات؟ ال، ذاته ليس له داخرل و ال »بحی کنيم. 

از درون داده، بایرد از خلر  کررده، یعنری آیا اگر خداوند « خارج، مجرّدٌ ب ورة طليقة

مرادّه « بين المادّة و المجرّد تبراین و تنراقد»درون مجرّد بدهد، چرا مادّه داده ادت؟ 

یعنی دو موِود هستند، دو موِود با هم تباین و تنراقد دارنرد. برين وِرود و عردم 

تناقد ادت. تناقد منح ر بين وِود  احيانًا تناقد ادت، بين دو حالت وِود هم

بلکه بين وِود یک و وِود دو تناقد ادت. هم یرک باشرد و هرم يست، و عدم که ن

زوج  دو؟ نه یک باشد و نه دو، عدد ادت، اما نه یک ادت و نه دو. عدد ادت، امرا نره

 شود.ادت و نه فرد. این نمی
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بين المجرّد و المادّة تباین و تناقد فحطّها علی فرض المحال لو کان ربّنا والدًا »

الوالدة هنرا ممکنرة، ال تولرد المرادّة مرن اللّامرادة و ال تولرد اللّامرادة للخقی  لم تکن 

المادّة، هی تناقد بينهما. اهلل تعالی مجرّدٌ نهایته، غنیٌّ نهایته، ال محدود نهایته، کرل 

و کل ما عند خلقه ليس عند ربّنرا، عنردیاتنا نحرن صرفات  خلقهما عند ربّنا ليس عند 

صرفات ثبروتی او، ذات او، صرفات « هو صرفات درلبية لنرا دلبية هلل تعالی و عندیاتنا

مرا صرفات درلبيه ادرت و صرفات وِرود  مرا ذاترًا و  برا ذات او، صفات افعال او 

در  1«.منره خلروٌ خلقره و خلقره مرن خلروٌ هرو»صفاتًا و افعاال  صفات درلبی او ادرت. 

من شیء، ال نقول خل  الکاین اووّل ال » اینکهِا نيز ما دو مطلع داریم، راِع به این

ال شیء چيست که من ال شیء « خُل  من ال شیء»من ال شیء غل  ادت، « من ال شیء

باشد. من شیءٍ هم غل  ادت، چون شيیی در کرار نبروده، پرس درومی ادرت. در برين 

خلر  »ده احتمرال ادرت. « خل  المادّة اووّلية من شیءٍ أو ال من شی أو من ال شیء»

نيست، مرن ال شریء. « ءٍشَ ْ غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا»که باطل ادت، « شیءالمادّة اووّلية من ال 

 این ثابت ادت.  شيیی در کار نبوده،« ین اووّل من شیءالکاخل  المادّة اووّلية »

ایرن « خل  الخل  اووّل»این یکی. « اهلل خال ٌ»مگر غير از این ده احتمال داریم؟ 

ن معه خل  و لم یکن قبله خل ، هل خل  الخل  لمّا خل  الخل  اووّل و لم یک»دوم. 

هل خل  الخل  اووّل من شریء؟ » من غير شیء ادت، این نيست. «ء؟اووّل من ال شی

کره در این« لم یکن شیء إلّا شیء ذاته. هل غيّر شیء ذاته حتّی صار شیء المخلروق؟

غرم أنّنرا ال و بقی البحی، الباقی ال نفهم و لکرن موِرود، ر»ابعاد مختلف غل  ادت. 

ِرا خرال  و مخلروق ادرت، این« خل  الخل  اووّل ال من شریء»دوم: «. نفهم موِود

مخلوقٌ منه نيست. مخلوقٌ منه، نه منه ذات ادت، نه منه خرارج ذات ادرت. منره ذات 

خرارج ذات  نيست  چون والدت نيست و چيزها  دیگر. منه خارج ذات نيست  چرون

 چيز  وِود نداشته ادت.

فهميم. مثل تر از این را هم نمیپایين بله، فهميم،چون نمی فهميم،ا نمیبگویيم م

دانيم دانيم خردا هسرت، چيسرت؟ پرس چرون نمریوِود خدا، ما بره ادلره قطعيره مری

 «نعرل أنّه موِود، خالقنا موِود و لکن ال نعرل کيفه...»چيست، نيست؟ 
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