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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الررَِِّيمِ «أَمْ خُلِقُروا مِرنْ غَيْررِ شرَ ْءٍ أَمْ هُرمُ الْخرالِقُونَ * أَمْ
خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ ال یُوقِنُونَ» 1.ایرن «أَمْ خُلِقُروا مِرنْ غَيْررِ شرَ ْءٍ» دو بُعرد
است؛ محور اول آن تندید و توبيخ است به کسانی که خرود را مخلروم میداننرد امرا
مثالً گمان میکنند که «مِنْ غَيْرِ شَ ْءٍ» خلق شرد اند کره بره تعريرر دیمرر مرن ال شریء
است« .مخلومٌ بال خالق ال خالق من غير شریءٍ غيرر شریءٍ المررایر للشريايم المررایر
للشيايم ال إلهٌ و ال مألو » اله شیء اسرت شریء اصرلی مرألو هرم شریء اسرت شریء
فرعی« .أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَ ْءٍ» یعنی مخلروم هسردند امرا خرالق ندارنرد .لره خرالق
حادث مانند خودشان یا خداها آنها له خالق ازلی که ما معدقد هسديم.
«و هذا السّلريم مسدحليمٌ فی کافم المراحل مدقابله الحالرم اییاابيرم خلقروا مرن
شیءٍ شیء الخالق و أحيانًا شیء المخلوم منه» که مراتری عرض کردیم امروز بحر
دیمر به دنرال آن بح میآیرد .پر

ایرن «أَمْ خُلِقُروا مِرنْ غَيْررِ شرَ ْءٍ» دو مرحلرها

است؛ مرحله اول مرحله سلری است که ِواب آن مشرخ
« خلقت لي

اسرت کره تسرليم اسرت.

له خالق إطالقًا ال نفسه و ال غير من غير شیءٍ ال شیءٍ ازلیٍّ هو اهلل و

ال شیءٍ حادثٍ هو کنفسه أو هو نفسه» کسانی که قائل بشروند .مخلروم حدمرًا خرالق
الزم دارد در هر وضعی از اوضاع .پله اول این است که خالقٌ مّرایی نيراز دارد مثرل
خودش حادث باشد یا ازلی باشرد ایرن مطلری دیمرر اسرت کره بایرد بحر کنريم.
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مخلوم خالقٌ مّایی الزم دارد .و در مقابرل آن «خلقروا مرن شریءٍ لمّرا ینردّد برالف ر
السّلريم «أَمْ خُلِقُوا مِرنْ غَيْررِ شرَ ْءٍ» بصرور ٍ طليقرم ال مرن شریءٍ خرالق و ال مرن شریء
مخلومٌ منه ال من خالقٍ أزلی و ال من خالقٍ حادث و ال من خالقٍ هرو نفسره» محرال
هم هست باشد« .و ال من خالقٍ هو نفسه و ال من خرالقٍ هرو غيرر ال خرالق بصرور ٍ
طليقم» اینکه قابل قرول نيست .پ

به ِا «خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَ ْءٍ» بایرد «خلقروا مرن

شیءٍ» باشد« .خلقوا من شیءٍ» قابل قرول است.
این شيای که خرالق اسرت در بُعرد شرریعت تفصريليه دارا سره مرحلره خالقيرت
است؛ «المرحلم األولی من خالقيم الخالق للمخلوقات أنّره خلرق ال رائن األوّل ال مرن
شیءٍ» بح امروز ما« .و المرحلم الثّانيم أنّه خلق األشياء قرل اليوم اآلخرر مرن أشرياء
خلقها خلق الشیء من شیءٍ شياًا» شیء اول اهلل خالق شیء دوم مادّ مخلروم منره
که خود آن را اول خلق کرد و شیء سوم خود مخلوم .این مرحله دوم است .مرحله
سوم تادید خلقت ثانيه اسرت خلقرت ثانيره خلرق األشرياء مرن المرادّ األوّليرم برود
مرحله اولی است« .بَردی ُ السرَّ ماواتِ وَ الْرأَرْضِ» 1ول رن مرحلره ثانيره کره روز قيامرت
است آنِا دیمر بدی نيست بل ه همران انسران همران م لفری کره در دار ت لير
مخلومٌ سمن اشياء دیمر بود مادّد خلق میشود .الرده تفاوت دارد؛ انسان در عرالم
دنيا صلی میخواهد رحم میخواهد کولک بود کمکم بزرگ میشرود ول رن در
آخرت اینطور نيست« .وَ نُفِخَ فِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِ السَّماواتِ وَ مَرنْ فِر الْرأَرْضِ
إِالَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ یَ ْنظُرُونَ».
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ما میخواهيم در بُعد اول بح کنيم .در بُعد اول که این خالق کره شریء اسرت و
شيّأ األشياء و خلق األشياء است ما در مرحلره اول کره اعمرق مراحرل خلقرت اسرت
میخواهيم بح کنيم .در اینِا احدماالتی وِود دارد .ما لند «هرل» داریرم؛ «هرل
کان اهلل سرحانه و تعالی و لم ی ن معه شیء» این محور بح اسرت «أم لرم ی رن اهلل
تعالی و لم ی ن معه شیء» هميشه با ليز بود است .در قسمت دوم ما بخشهرا را
صحرت میکنيم تا این ه رو قسمت اول بح کنيم.
 -این «کان» به معنا زمان است؟

 .1بقره ،آیه .117
 .2زمر ،آیه .68
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 زمان نيست اصل کون است خدا که زمانی نيست .ی ی از بح هایی که ما درحوار مفصل داریم مالحظه بفرمایيد خدا زمانی نيست نه قرل از زمان است نه در
زمان است نه بعد از زمان است زمانی نيست .لون زمان تريّر کائن است و بر محور
تريّر کائن زمان رسم میگردد خداوند که تريّر ندارد« .ال یدريرر بانريرار المخلروقين»

1

اصالً زمان ندارد «کان» زمران نيسرت« .وَ كرانَ اللَّرهُ عَلر كُرلِّ شرَ ْءٍ مُقْدَردِرً» 2زمران
نيست.
 اینکه میگویيم خدا بود و ليز همرا او نرود ... این زمان نيست. اینکه بود و ليز همرا او نرود زمان میرساند. نه آن ليز را باید حساب کرد. سلرًا و ایاابًا باید خدا فوم زمان قرار بميرد. همين را عرض میکنيم« .کان اهلل فی ال زمان و لرم ی رن معره شریء فری نفراللّازمان»این یک مطلی است یک مطلی این است که «کان اهلل و کان مهما کان معه
شیءٌ غير » مطلی دوم این است .اینطرور نيسرت کره خردا از ازل الاول از نردارد از
غلط است در ازل الاول بود است و بود است و بود است و تنها بود است و ليرز
دیمر با او نرود است .خير ليز دیمر برود اسرت .ليرز دیمرر برود دو حالرت
دارد؛ «کان اهلل فی األزل بال أوّل و معه أزلیٌّ آخر بال أوّل مثله» اینکه شرک است در
اصل وِود حق سرحانه و تعالی ما از این مرحله خارج هسديم.
دومی را فالسفه میگویند« :کان اهلل و کان معه شریءٌ مخلروم الفالسرفم بررمدهم
تقریرًا الفالسفم الرشریم ه ذا یقولون :ال ون فی قدمرمٍ زمنيرم و فری حردوثٍ ذاتيرم»
ِم بين این دو ِهت را میکنند .ما این حرفها را یک مقدار بررسری کنريم ترا بره
حرف خود برسريم .اینهرا لره میگوینرد؟ اصرل حررف آنهرا راِر بره ایرن مطلری
ليست؟ میگویند« :ال یم ن أن ینفصل المعلول عن علّده و ال ون معلول هلل تعالی و
اهلل علّده و العلّم و المعلول مدالزمان أیّرًا کران لعلّرم و أیّرًا کران لمعلرول ال یم رن أن
ی ون علّم لي

هنراک معلرول» آترش اسرت حررارت نيسرت حرارتری هسرت آتشری

نيست .حرفی که اینها میزنند عرض مریکنيم« .مالزمرمٌ فری ال رون ال فری ال يران

 .1الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،1ص .88
 .2کهف ،آیه .45
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کيان العلّم علّيم و کيان المعلول معلوليم و ل ن مالزممٌ فری أصرل ال رون منرذ کانرت
العلّم و المعلول موِود إذا کانت العلّم حادثم فالمعلول حرادثٌ مر العلّرم إذا کانرت
العلّم أزليم فالمعلول أزلیٌّ م العلّم أزليمٌ زمانيم».
مقدار این مطلی را باز کنيم تا این بنایی که ساخدند کامالً ویران بشود اصرالً
لا شود باتالم شود .فالسفه گفدند خوب بمویند داریرم صرحرت مریکنيم .حررف
این است که میگویند :ما خالق و مخلوم داشده باشيم مخلومٌ منه نداشده باشيم نه
یا بر حساب دیمر« .کان اهلل کان کان» ول ن هيچ نمیتروانيم بيرابيم کره خردا برود
است و کون نرود است .به له دليل؟ « -1مالزمم العلّم و المعلول کونًا و لو لرم ت رن
کيانًا کونًا» هر گا آتش بود حرارت هم بود است ولو حرارت معلرول آترش اسرت.
«الحرار معلولمٌ و مخلوقمٌ ذاتيمً للنّار و النّار سابقمٌ علی الحرار ال زمنًا کيانًا علّيرمً»
سرق زمانی نيست آتش زمانی باشد یا زمانی نراشد کار نرداریم .ایرن آترش هرگرا
بود است ولو گا ِ ازلی حرارت هم هملنين .اگر آتش هر گا بود است گا ِ زمانی
حرارت هم هملنين .میگویند خدا هم همينطور است« .اهلل علّمٌ و ال رون معلرولٌ و
ألنّ اهلل أزلیٌّ کذلک ال ون أزلیٌّ یقولون :أزلیٌّ زمانًا».
 ظاهرً اینِا خلط شد .تا معلول نراشد علت نيست .خدا از آن ِهت که علرتاست مقارن با معلول است.
 ما حرف آنها را نقل میکنيم تا برينيم له میشود. مم ن است بمویيم فعرل اسرت .امرا آنکره مربروب بره ازليرت اسرت مربروب برهدائمالفيض بودن خدا است.
 این را هم میخواهيم عرض کنيم یک به یک حرفها آنها را مریزنيم .ایرنیک حرف آنها است که خداوند علت است و این عليرت طرعرًا عليرت علرت فعليرت
است فعليت عليت فعليت معلوليت میآورد کما این ه علت ازليه است معلرول هرم
ازلی است« .فلم ی ن أبدً فی أ ّ وقتٍ و ال فوم وقتٍ و ال دهرٍ و ال کذا و ال کذا إلّا أنّ
کون کان موِودً و ل رن وِرودً حادثرًا بإحرداث اهلل مخلوقرًا بخلرق اهلل .هنرا اهلل و
الخلق مثل الرعض فی ناحيم و یخدلفان فی ناحيمٍ أخر » مثل هم بررا این ره هريچ
نرود است که کون نراشد کما این ه هيچ نرود است که خداوند نراشرد .پر

ازليرت

زمانی است .اما فرم؛ خداوند کون را خلرق کررد اسرت کره تقردم ذاتری دارد و کرون
مخلوم خدا است که تأخر ذاتی دارد .این یک حررف آقایران اسرت کره ِرواب آن را
عرض میکنيم.
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ليعطيه» 1فاقد شیء معطی شریء نيسرت

مطلی دیمر؛ میگویند« :فاقد الشیء لي
پ

اگر خداوند فاقد ذوات مخلوقات به هر وضعی از اوضراع وِرود مطلرق و غيرر

اگر خداوند فاقد ذوات مخلوقات باشد لطور میتوانرد خلرق کنرد؟ لطرور میتوانرد
اعطاء کند؟ و شعر میگویند:
ذات نایافده از هسدیبخش
پ

کی تواند که شود هسدیبخش

بنابراین خداوند این موِودات را از خودِ خدایی برون داد است اگر نداشده

است لطور داد است؟
 فاقد شیء [ ]...کمال میدهد. این یک ِواب آن است .فاقد شیء معطی شیء نيست کماالت فررم دارد .ایرندو مطلی .سوم؛ خداوند دائم الفيض است« .ربّنا سرحانه و تعالی دائم العطيم و دائرم
الفيض ألن الفيّاضيم من صفاته األصيلم».
« -وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُورً»
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 بله اما نمیخواهد این را بموید میخواهد ليز دیمر بموید. باالخر آنها میگویند مسدفيض حادث است فيض دائم است. مسدفيض نراشد و فيض باشد یعنی له؟ کسی که پول میگيرد نراشد اما پرولباشد.
 میگویند آن وِود منرسط. به آن الفاظ کار نداریم میخواهيم با الفاظ خودمرانی صرحرت کنريم .اصرالًالفاظ آنها هم مش ل دارد هم معانی آنها مشر ل دارد و هرم الفراظ آنهرا .اصرالً
کار به آنها نداریم ما میخواهيم خدا را بشناسيم برر محرور عقرل و فطررت و برر
محور آیات اصالً وِود منرسط و تالّی و اینها را کار نداریم.
 یا در خود روایات «یا من وِود قدیم». آنها را هم کار نداریم« .وِود قردیم» را بایرد معنرا کررد ایرن دوام الفريضاست .دوام الفيض یعنی له؟ دوام الفيض آیا فيض فعل است یا فعرل نيسرت؟ فريض
فعل است فعل حادث است یا نه؟ بله خداوند قردیم و ازلری اسرت یرا نره؟ بلره پر
فيض خدا بعد از خدا است نه این ه مقارن با خدا باشد.
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 همين را میگویند رتردًا بعد از خدا است. من میدانم اینها ليست. خدا تقدم رتری دارد. -بله .این فياض هيچگا نرود است که فيض ندهد پ

هيچگا نررود اسرت کره

مخلوم نداشده باشد این ازليت فيض است یا نه؟ معنی ازليت ليسرت؟ ازليرت یعنری
الاوّليت .فيض ازليت دارد له رتری باشد له زمانی باشد له دهر باشد یا هر له
باشد ممر میشود بين ازليت و حدوث ِمر کررد؟ اینهرایی کره میگوینرد خداونرد
دائم الفضل علی الرریه است قدیم االحسان است غير محظور است رحمت خداوند
محظرور نيسررت اینهرا لرره میخواهنرد بموینررد؟ میخواهنرد بموینررد همرانطور کرره
خداوند ازليت دارد فوم زمان فوم زمان است ما به زمان کار نرداریم .همرانطور
که خداوند فوم زمان ازليت دارد مخلروم هرم فروم زمران ازليرت دارد .اگرر مخلروم
ازليت دارد له احدياِی به خالق دارد؟ موِود ازلی که احدياج به خالق ندارد.
 ممر مالک احدياج به خالق ازلی و عدمی است؟ از قضا همين است. نه دیمر اگر ازلی است... لون ازلی الاول اسرت الاول احديراج دارد آن را درسرت کننرد؟ خرودش الاولاست .موِود که الاول است بود و بود و هيچ نرود در او نرود او را بود کنند
تحصيل حاصل کنند.
 مثل انمشتها دست من است. مثال نزنيد. فرض کنيد حرکت دست من ازلی است. نمیشود فرض کنيم نمیشود حرکت ازلی باشد. این حرکت انمشتها من ازلی است مندها این ازلی بالذات نيست. حرکت حادث است حادث که ازلی نيست. مثال میزنم. مثال غلطی است .شما ِم برين مدناقضرين میکنيرد زمران؛ حرادث حرکرت؛حادث ترير؛ حادث مخلوقيات؛ حادث ازلی لطرور؟ ازلری الحرادث اسرت .ازلری و
حادث؟ ِم بين مدناقضين میکنيد مثالً به خاطر مالصدرا؟ یعنی له؟
 مالک احدياج یک امر ذاتی است.6

 مالک احدياج آنچه آنها میگویند نيست مالک احدياج حدوث است. حدوث به فقر ذاتی برمیگردد. فقر ذاتی باید ذاتی باشد تا فقير باشد. نه ذات عين فقر است عين تعلّق است. ذاتی که فقير است یعنی در بودن نيازمند است اگر در بودن نيازمند است پنرود است بعد بود شد است .اگر هميشه بود لرا نيازمند است؟ ایرن ذاتری کره در
زمان و فوم زمان و فومِ فوم بود است و نرودن برا آن نرود است اصالً نياز یعنی
له؟
 در این بودن هميشمی عين فقر است. -در بودن اول نياز داشده یا نه؟ اگر در بودن اول بالاول نياز نداشده پ

محدث

برا له میخواهد؟ خالق میخواهد .و اما اگر بودن اول بالاول نياز دارد ِم بين
نقيضين است .لون بودن اول برالاول ازليرت اسرت مرا هرم یرک نروع ازليرت بيشردر
نداریم .فرم بين ازليت و ابدیت این است ابدیت الآخر بودن است یعنی هم میشود
ذاتی باشد هم میشود غير باشد .ابدیت خداوند ذاتيه است اما ابدیت اهرل ِنرت
غيریه است؛ یعنی خداوند همينطور نمه میدارد .اما ازليرت یرک نروع بيشردر نيسرت.
«األزليم الالأوّليم نوعٌ واحد» ذاتی است عرضی نمیشود .مرن ازليرت بره آن دادم آن
را خلق کردم پ

ازلی نيست .بعد هم که خلق کردم و حادث است بره ایرن حرادث

ازليت دادم اِدماع نقيضين است .اصالً قابل قرول نيست اصالً ارکان مطالی آنهرا
طور دیمر است .من یک به یک نقل میکنم و بعد میبينيم له میشود.
ضلِ عَلَ الْرَرِیَّمِ».
« -یَا دَائِمَ الْفَ ْ

1

ضلِ عَلَ الْرَرِیَّمِ» .باید بریها باشد تا فضل ب ند بریه حادث است یرا
 «دَائِمَ الْفَ ْنه؟ پ

این دوام دوام حدوثی است دوام ازلی نيست.

 مسدفيضها میآیند و میروند. فيض که دائم است خداوند قرل از این ه کسی را خلق کند به او نان میداد ؟ -مسدفيض هميشه بود مندها یک واحد نرود است.
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 ما همين را میگویيم .این مسدفيضری کره هميشره برود ایرن مسردحيض برودمسدفيض نرود لرون اگرر مسردفيض هميشره برود ازليرت دارد ازليرت کره داشرت
بنابراین محداج نيست محداج که نيست بنابراین...
 فيض او هميشه بود است. فيض را معنی کنيد. یعنی خود فيض او دائم بود است. فيض ليست؟ لون خدا فياض علی االطالم است هميشره برر عردم فريض داشرده لره زمرانباشد و له زمانی نراشد.
 فيض ليست؟ ما اش ال کردن را دوست داریم مطلی تقریر بشود بعد.-پ

بعد صحرت میکنيم من حرفها خود را میزنم بعد صرحرت مریکنيم.

هم فرمایش شما درست است و هم ایشان .من از سؤاالتی که مطرح میشود اسردفاد
میکنم بعدً هم در خردمت شرما هسرديم امرا بررا این ره شرامل همره باشرد الردره
الحمدهلل همه برادران میفهمنرد مندهرا مراتری دارد مرن هرم یرک مقردار مریفهمم
مندها مراتی دارد .این هم یک حرف که دائم العطاء است آیا عطاء فعل است یا نه یا
ذات حق است؟ عطاء فعل است فعل حادث است حادث کره نمیشرود ازلری باشرد.
بين حدوث و ازليت تناقض است و ازليت دادنی نيست ازليت الاوليت دادنی نيسرت
و لذا بزرگترین بل ه دليل منحصر بر مخلوم بودن مادّ حرادث برودن مرادّ اسرت
ازلی نرودن مادّ و دليل بر اینکه خداوند مخلروم نيسرت ایرن اسرت کره خردا ازلری
است .ازلی که خود دارد و از کسی نمرفده است .پ

له ليز بره او بردهيم؟ مرا بره

موِود که خود دارد و از کسی نمرفده است له بدهيم؟
-پ

قرل از این ه خدا زمان را خلق ب ند معطل بود است.

 صحرت میکنيم .همه اینها موارد اسرت کره بایرد صرحرت کنريم .مرا معدقردهسديم که خداوند بود است و موِود با او نرود است .نه مسردقل از ذات او و نره
مخلوم او برا این ه اگر مسردقل از ذات او باشرد خردا ثرانی اسرت مرا قائرل بره
خدا واحد هسديم به ادلها که بعد بح میکنيم .و اگر مسدقل از ذات او نررود
مربوب به ذات او بود مربوب به ذات او مخلوم او بود است .خلق فعل اسرت فعرل
حادث است .ذات حادث نيست صفات ذاتيه حادث نيست امرا خلرق کرردن نعمرت
8

دادن هدایت کردن زند کردن و کشدن همه اینها حادث است .فرم بين حرادث و
ازلی این است ازلی آغاز ندارد اما حادث آغاز دارد.
ما حرفها آقایان را یک به یک نقد کردیم و یک به یرک بحر مریکنيم .اول؛
آقایان میگویند ما باید اح ام علت و معلول را بين خالق و مخلوم حساب کنيم .ما
عرض میکنيم اوالً خدا علت نيست لون ما دو نوع علت داریم؛ یک نوع علت مرید
مخدار «علّمٌ مرید ٌ مخدار ٌ ترید تعمرل علّيرم ال تریرد ال تعمرل علّيرم» مرا میایسرديم
مینشينيم حرف میزنيم میخوابيم و میخوریم آیا ما علت غير مخدار هسديم؟ در
اعمال خود علت غير مخدار هسديم؟ هميشه باید بنشينيم هميشه باید بخوریم .پر
علت مخدار هسديم .من که بر نشسدن قدرت دارم مم ن است یک سال ننشينم بعد
بنشينم .بر خوردن قدرت دارم دو ساعت نخورم بعد بخورم .اینها کأنره خداونرد را
علت غير مخدار قرار دادند که این ح م را ِار کردند که «ال بدّ من تالزم العلّرم و
المعلول کونًا ال کيانًا».
 اراد علت مخلوقات است نمیشود گفت این اراد غير اخديار است. این اراد ا که اخديار است ایرن اراد ازليرت دارد یرا حرادث اسرت؟ حرادثاست .بنابراین خلق حادث است بنابراین خدا قرل از این ه اراد کنرد خلقری نررود
است.
 کار به اخديار او ندارد میگویيم خدا فاعل عدل اسرت .برا این ره در فاعليرتعدل خود مخدار است اما هيچگا خالف عدل اناام نمیدهد.
 احسنت! باید کسی باشد که من به او نان بدهم .من پول زیاد دارم بایرد کسریدر عالم موِود باشد تا به او پول بدهم اگر نراشد پرول نردهم خرالف عردل اسرت؟
باید کسی باشد .بند خيلی پول دارم تمام پولهرا عرالم و امروال عرالم را خردا در
قدرت دارد اما قرل از این ه کسی را که محداج باشد خلق کنرد اگرر ندهرد بره لره
کسی بدهد؟ به معدوم بدهد؟ این خالف عدل نيست .یرک بره یرک احصراء مریکنيم
خلط ن نيد.
 این منافات با اخديار ندارد وقدی تالزم است منافات با اخديار ندارد. ما یک مطالی مسلّمها داریم که قابرل ان رار نيسرت و ایرن مطالری را رکرن ومحور قرار میدهيم و بعدً فروع را بر آنها محوّل میکنيم .بين ازليت که فقط ذاتيره
است ما ازليت غيریه نداریم اگر ازليت غيریه تصور میکنيم بسم اهلل .ازليت الاوليت
نمیتواند غيریه باشد لون ازليت به او دادن خود حدوث است .پر
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ازليرت ازليرت

ذاتيه است .بين ازليت و حدوث تناقض است موِود هم ازلی باشد و هم حرادث.
ازلی باشد زمانًا خود زمان ازلی نيست خود زمان حادث اسرت .ازلری باشرد زمانرًا
حادث باشد ذاتًا این تناقض است .خود این حرف آقایان فالسفه تناقض است و این
اساتيد عقال عالم خود در این حرف بیعقلی کردند.
 ازليت زمانی به له معنا است؟ معنا ازليت زمانی این است اول دارد زمانی ول ن قرل از زمان نرود اسرتاین است؟ پ این ازليت نيست اگر مراد آقایان از ازليت زمانی این است لون زمان
اول دارد زمان حادث است .لون زمان اول دارد پ

مخلوم اول زمانی دارد ولری

آیا خداوند زمانی است؟ خير خداوند قررل از زمران بعرد از زمران در زمران برود و
هست و خواهد بود .پ

قرل از این ه زمانی ایااد گرردد کره ایاراد زمران برا ایاراد

مخلوقی است که مدرير است و از تريرر زمران منرسرط میشرود بنرابراین اگرر مخلروم
ازليت زمانی دارد یعنی له؟ یعنری از هنمرامی کره زمران برود اسرت مخلروم برود
است .قرل از آن له؟ قرل از زمان مخلوم نرود است.
 قرل از خلق کل کون. زمان نرود است. در آن هنمام و در آن موقعيدی که میخواسرده خلرق ب نرد آیرا زمران برود یرانرود ؟
 زمان را با ایااد زمانيات ایااد کرد .لون زمان و ترير...-پ

در آن زمان زمان را خلق کرد.

 خير در ندارد «ال یدريّر بانريرار المخلروقين» خرود خداونرد زمرانی نيسرت درزمان نيست ول ن فعل او که زمانی است در زمان است .اما ذات که زمرانی نيسرت
در زمان نيست .صفات ذات که زمانی نيسرت در زمران نيسرت .اصروالً بایرد بره ایرن
مطلی توِه کنيم که ذاتی کره دارا تريّرر و ترکّری نيسرت پر

دارا زمران نيسرت

نمیشود گفت در فالن زمان لنين و در فالن زمان لنان و لذا خدا عمر ندارد .صرد
ميليون سال قرل و صد ميليون سال بعد عمر خدا نه کم میشود و نه زیراد میشرود.
لون عمر ندارد؛ لون محور زمانی ندارد؛ لون ترير ندارد.
بنابراین این ازليدی را که آقایان میگویند مقردار بحر کنريم ترا روشرن بشرود.
ازليت زمانی برا کائنات از نظرر عقلری ِ-هرات دیمرر بمانرد -ازليرت زمرانی بررا
کائنات و حدوث ذاتی یا قطعًا حرف بیمعنایی است یا این ه اصالً تناقض است اگر
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مراد از ازليت زمانی این است که الاول مطلق است این ازليت نيسرت بل ره حردوث
است .اگر مراد از ازليت زمانی این است که از هنمامی که زمان بود اسرت ایرن هرم
بود است میگویيم پ

محدود شد لون حادث اسرت .وقدری حرادث اسرت ازلری

ليست؟ حادث و ازلی که نمیتوانند برابر باشند .حادث صد بيليارد سال هرم باشرد
محدود است.
 این کلمه خودآ حادث است. غلط است دروغ است .خودآ دروغ است.-پ

اهلل را معنی کنيد.

 -اهلل یعنی «ال أوّل له» «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ».

1

 فارسی میخواهيم. اوالً خدا خودآ نيست صاحی است .خدا مثل خداوند بسدان یا خداوند کشدیاین خدا خودآ نيست کسی که این معنی را کرد اصالً غلط معنی کرد است .ما کره
نمیخواهيم لرت معنی ب نيم.
 حادث میشود وقدی بمویيم خودآ خودش حادث میشود. اش ال ما همين است میگویيم اگر خدا خودآ باشد حادث است و ایرن دروغاست پ
-پ

غلط است.
له باید معنا کنيم؟

 یعنی صاحی صراحی کرل ِهران کره او صراحی اسرت و مصرحوب نيسرت وازليت دارد و بقيه ِهان حادث است .مرا یرک بره یرک حسراب مریکنيم .اینهرا کره
میگویند ازليت زمانی و حدوث ذاتی میگویيم ازليت زمانی یا ازليت ذاتی است که
با حدوث سازگار نيست یا ازليت نسری اسرت؛ یعنری از وقدری کره زمران برود اسرت
بود  .آیا از وقدی که زمان بود بود خداوند هم ازليت زمانی دارد؟ خدا که زمرانی
نيست .خداوند ازليت زمانی ندارد.
 خدا که غلط است لرا ِنابعالی میگویيد خدا خداوند؟ پبياورید.
 ما میگویيم خودآ غلط است نه این ه خدا غلط است. -خدا را معنا میکنند خودآ.

 .1حدید ،آیه .3
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یک کلمه بهدر

 غلط معنا میکنند خدا آنها غلط است خدا ما صحيح است .لون خرداما خودآ نيست خدا ما نيامد اصالً برود الاول اسرت .در ایرن ازليرت کره آقایران
میگویند درست دقت کنيد .ازليت زمانی اگر میخواهند ازليت ذاتری بموینرد زمران
یعنی له؟ زمان حادث است .اگر ازليت مدت مدید میخواهند بمویند یعنی از آغراز
که زمان بود است اینها بود اند پ

همانطور که زمان آغاز دارد اینها هم آغاز

دارند خدا آغاز ندارد .خدا قرل از آغاز ِهان و قرل از آغاز زمان بود است و «كَانَ
اللَّهُ وَ لَمْ یَكُنْ مَعَهُ شَ ءٌ» 1بنابراین له مالزمدی ایرن حررف لره معنرا دارد کره گفدره
شود خدا هميشه بود است.
 «كَانَ اللَّهُ وَ لَمْ یَكُنْ مَعَهُ شَ ءٌ» دو احدمال دارد؛ ی ری این ره در رترره او نرروداست.
 ی رری هررم این رره بررا او نرررود اسررت .مررا میگررویيم هررر دو نرررود اسررت .مررا هررممیخواهيم همين را بمویيم؛ میخواهيم بمویيم در رتره او که هيچگرا نررود اسرت
اکنون هم نيست .و با او نرود یعنی کون نه کيان یعنی کون اهلل ازليت ذاتی است و
کون غير اهلل اصالً ازليت نيست .ازليت غير ذاتی هم معنی ندارد ازليت زمرانی یعنری
له؟ ازليت زمانی تناقض است لون ازليت الاول است زمان اول دارد.
 آنها اصالً نمیگویند ازليت زمانی .میگویند ازلی مارد است مارد هم فرومزمان است.
 میگویند قدیم زمانی. قدیم زمانی را میدانم. یعنی له؟ این قدیم زمانی که هست کل زمان قدیم زمانی است .هريچ زمرانی نررود کرهزمانی نرود باشد .خود اصل زمان.
 قدیم زمانی یعنی له؟ قدیم زمانی یعنی ازليت زمانی است؟ تناقض است .قدیمزمانی یعنی خيلی طول داشده؟ داشده باشد بقالها هم این را میدانند.
 قدیم زمانی یعنی در زمانی زمان خلق نشد است. ما که نمیگویيم در زمان خلق شد است.-پ

قرل از زمان له بود ؟
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 در الزمان خلق شد است. الزمان ليست؟ الزمان الزمان است .الزمان یعنی خدا کره زمران نردارد .اصرالً زمران ليسرت؟همه این بح ها را خلط ن نيد .زمان در وِود مسدقل است؟ خير زمان با ذات خدا
است؟ خير زمان ليست؟ ترير حاالت ترير حرکت ترير زمان و این تريرر بررا خردا
نيست برا غير خدا است .این ترير و این حرکت و این زمان و این ترکری کره لهرار
خصوصرريت برررا موِررودات غيررر اهلل اسررت اینهررا لهررار دليررل بررر محرردودیت ایررن
موِودات هسدند .این موِودات از نظر خلقت محدود هسدند که آغراز دارنرد .لرون
آغاز دارند در این آغاز شدن دو ليز با هم شرروع شرد اسرت؛ اول «خلرق المرادّ
األوّليم» و زمان ندارد لون خدا زمانی نيسرت .وقدری کره «خلرق المرادّ األوّليرم» آن
وقت این مادّ اوليه از هنمامی که خلق شد از همان هنمرام زمران برا حردوث مرادّ
اوليه حادث شد .لون زمان تاب است.
-پ

زمان بایرد قردیم زمرانی باشرد هريچ زمرانی نررود کره زمران نراشرد .خرود

موِودیت زمان شما فرمودید زمان حادث شد.
 ما که نمیگویيم زمانی بود و زمانی باشد ما میگرویيم قررل از زمران زمرانینرود پ

حادث است.

 حدوث ذاتی دارند حدوث زمرانی ندارنرد .زمرانی نررود کره قررل از آن اصرلزمان باشد.
 ما که نمیخواهيم بمویيم حدوث زمانی دارد حدوث ذاتی دارد. این ه میفرمایيد زمان در الزمان خلق شد همين معنا قدیم زمانی را دارد. لون خداوند الزمان است و فعل او زمانی است به حساب این ه مفعول زمانیاست یعنی موِود را که خلق میکند واقعًا قرل از این ه خداوند این را خلق کند
زمانی نرود است نه در خودش و نه در خارج لون زمران الزمره موِرود حرادث و
محدود است .قرل از این ه موِود حادث و محدود را خلق کنرد اصرالً زمران نررود
است .زمان له وقدی آمد؟ وقدی خداوند این را خلق کرد .وقدی نره خردا کره ایرن را
خلق کرد با خلق این زمان آغاز شد کما این ه خود این آغاز شد با خلرق ایرن هرم
زمان آغاز شد پ

قرل از زمان زمان نرود است .نه این ه قدیم است قرل از زمران

زمانی نرود قدیم است؟
 بح در این نيست.13

 ما در معنا بحر مریکنيم .میگرویم قررل از زمران زمران نررود اسرت .قررل ازمخلوقات مخلوقات نرودند قرل از زمان هم زمان نرود است .لرون زمران حادثره و
عارض موِود محدود است قرل از این ه خداونرد خلرق اول را خلرق کنرد الردره نره
خلق زمانی قرل از این ه خلق کند این خلق نرود این زمان مقارن با خلرق و تراب
خلق این موِود حادث شد است هم موِود حادث شد هم زمران حرادث شرد
پ

نه زمان الاول است و نه موِود الاول است .این حرف اول است.
حرف دوم؛ آقایان میگویند خداوند دائم الفريض اسرت یعنری مم رن نيسرت کره

خداوند باشد و افاضه ن ند .لرا؟ اگر لنانچه دائم الفيض به این معنرا اسرت کره هرم
خدا ازلی است هم فيض او ازلی است اِدماع نقيضين است برا این ه ازليت خدا
ازليت ذاتی است ول ن فيض خدا فعل است و فعل حادث است .لرون فعرل حرادث
است نمیشود فاعل که ازلی است فعل او هم برابر با او ازليت داشده باشد بنابراین
اِدماع نقيضين است .آیا به حساب این ه نمیشود خداوند دارا باشد و دارایی خود
را مصرف ن ند از این بابت اخالقی و معرفدی و عدالدی شما یرک تنراقض عقلری را
قائل بشوید.
ضلِ عَلَ الْرَرِیَّمِ».
 در دعاها آمد است که «دَائِمَ الْفَ ْ -بریه حادث است پ

فضل هم حادث است .ممر بریه حادث نيست؟

 بریه که مسدفيض است حادث است فيض دائم است. -اگر بریه که مسدفيض است حادث اسرت پر

فريض هرم حرادث اسرت .مندهرا

فيض دو مرحله دارد؛ یک مرحله صفت ذاتی دارد یرک مرحلره صرفت فعلری لرون
ذات است صفات ذات است و صفات فعل .ما این را میدانيم که صفات ذات منرع
از صفات فعرل اسرت و صرفات ذات هرم عرين ذات اسرت .ذات حرق سررحانه تعرالی
«خالقٌ قرل أن یخلق قادرٌ قرل المقدور» «عَالِمٌ إِذْ لَرا مَعْلُرومَ وَ خَرالِقٌ إِذْ لَرا مَخْلُرومَ»

1

«قَادِرٌ إِذْ لَا مَقْدُورٌ» 2له میخواهرد بمویرد؟ میخواهرد همرين را بمویرد کره اینطرور
نيست وقدی خداوند خلق کرد برا او قدرت خلق ایااد شد .وقدی خلق کرد علم به
این خلق ایااد شد وقدی خلق کررد آن وقرت تروان فريض حاصرل شرد .خيرر تمرام
قدرتها در صفات ذات حق بر محرور ذات حرق بود انرد امرا نمرود اینهرا حردوث

 .1الكافی ،ج  ،1ص .141
 .2نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص .212
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است اصل آن که حدوث نيست .اصل حيات حق عرين ذات اسرت اصرل علرم حرق
عين ذات است اصل قدرت حق عين ذات است .مندها برروز قردرت کره نعمرت دادن
است بروز قدرت که خلق کردن است اینها صفات فعل است و ما نراید بين صفات
ذات و فعل خلط کنيم.
خداوند دائم االحسان و دائم الفضل است یعنی له؟ ممر احسان و فضل در بُعد
فعلی صفت فعل نيست؟ در بُعد ذاتی که محسرَ نی نيسرت کره محسرِ ن باشرد .در بعرد
ذاتی منعَمی نيست که منعِم باشد اما در بعد افعالی که حرادث اسرت بایرد مخلروقی
باشد که خداوند به او فيض بدهرد و خردا دو فريض دارد؛ یرک فريض ایاراد مخلروم
است قرالً ایااد ن رد است و یک فريض فريض دادن بره مخلروم اسرت کره قررل از
این ه این مخلوم بشود میخواهد به کاا فيض بدهد؟ بره خرودش فريض بدهرد کره
معنا ندارد .بنابراین این دائم الفضل بودن و دائرم االحسران برودن و قردیم االحسران
بودن تمام صفت فعل است و صفت فعل ازليت ندارد بل ه صفت ذات ازليرت دارد.
همانطور که ذات ازليت دارد.
 رحيميت خدا از صفات ذات است. رحيميت و رحمانيت از صفات فعل هسدند .یک بُعد قيوميت ذات است و یرکبعد آن فعل است .قيوم خودنمهدار ذات است .نمهدارند غير صفت فعرل اسرت .امرا
رحمن و رحيم میشود رحمت دادن این رحمت دادن دو بعد است؛ در بعد رحمرت
واسعه و در بعد رحمت مقيّد که رحيم است این دو بعد است؛ ی ری رحمرت دادن؛
وِود دادن دوم :به موِرود عطيره کرردن و نعمرت دادن .هرر دو حرادث اسرت .پر
صفات فعل حق سررحانه و تعرالی تمرام حرادث اسرت امرا صرفات ذات ماننرد ذات
حدوث ندارند بل ه اینها ازليت دارند.
 این کلمه دائم یا حادث که میگویيم... ما رو کلمه بح نمیکنيم .ما دو نوع دوام داریم .مثالً میگوید :دائمًا شهریهمیدهيم تا موقعی که زند هسديم .وقدی مرد باز هم شهریه میدهد؟ پ
خلق است دوام حادث است.
 دائم قرل را هم میرساند. وقدی کسی هم نرود میرساند؟ -لرا میگوید دائم؟
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دوام دوام

 یعنی از وقدی بود دائم یعنی از وقدی بود تا وقدی که میميرد .میگویرد شرمادائمًا در این خانه باشيد یعنی قرل از تولد شما؟ خير از وقدی که بودیرد و در خانره
بودید تا وقدی که زند هسديد.
 [سؤال] اصالً دائم نسرت به حادث حادث است .دائم نسرت به ازلی ازلی اسرت .دوامالاول حق ازليت است دوام الآخر حق ابدیت است .ازليت ذاتی ابدیت ذاتی ول رن
دوام خلق اول دارد دوام خلرق آخرر دارد .هرم ذاترًا اول دارد و هرم ذاترًا آخرر دارد.
مندها دوام ابدیت خلرق کره آخرر نداشرده باشرد در ِنرت اعطرایی اسرت امرا در نرار
اینطور نيست .ما در تمرام اصرول مطالری برا ایرن بررادران فالسرفه اخردالف داریرم
اخدالف لرو نيست .اخدالف اصلی و معنو است.
حال مطلی این است که آقایان مدام صحرت از علت و معلول میکنند فاقد شیء
معطی شیء نيست .علت باید آنچه را میدهد دارا باشد .میگرویيم دارایری سره نروع
است دارایی علت سه نوع است؛ ی ی این ه علرت بایرد ذات معلرول را در ذات خرود
داشده باشد تا عليت کنرد و ایرن ذات را از درون ذات بيررون دهرد .حررارت از آترش
سرد از یخ و إلری آخرر .میگرویيم ایرن خردا کره اینطرور نيسرت خداونرد نزایيرد
خداوند از درون ذات که خلقت ن رد است .اگر خلقرت از درون ذات اسرت والدت
است و والدت نسرت به خالق محال است در ابعاد که ما باید بحر کنريم .ایرن بره
این معنا عليت است.
دوم؛ پ

فاقد بر قدرت بر ایااد ذات آیا قردرت

فاقد شیء فاقد ذات نيست پ

بر ایااد ليز مهمتر است یا داشدن خود آن ليز؟ مثرال مریزنيم .آیرا ایرن زنری کره
میخواهد بزاید داشدن بچه در رحم پ

بيرون دادن آن مهمتر است یا بچره نردارد

قدرت دارد بدون این ه بچه در رحم باشد بچه را در خارج ایااد کند .دومی مهمتر
است .نسرت به علل مادّیه علل زایند هسدند یعنی در درون آتش حرارت اسرت در
درون یخ سرما است در درون زن بچه است در درون مرد ليسرت .ایرن را میزایرد
این علت زایند است .علت زایند هم گا علت زایند مخدرار اسرت گرا غيرر مخدرار
است مثل ما .صوت زایيد ما است ما رفدن را ایااد میکنيم مرا خروردن را ایاراد
میکنيم .این علت زایند که علت مخدار یا غير مخدار است.
گاهی اوقات خير علت مخدار است و زایند نيست ایرن فاقرد ذات شریء اسرت
یعنی فاقد فقر است .خداوند که فاقد ذوات اشياء است در درون ذات فاقد فقر است
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واِد قدرت بر ایااد است واِد غنا است .آنکه فاقد اسرت فاقرد فقرر اسرت یعنری
فاقد ذوات اشياء است و الّا اگر ذوات اشياء در هر وضعی از اوضاع در اصل وِود و
در هر ليز دیمر

اگر ذوات اشياء کره حرادث هسردند و فقيرر هسردند در ذات خردا

باشد اوالً ذات خدا مرکی از غنی و فقير است یا این ه ایرن ذوات اشرياء کره در ذات
خدا هسدند آن هم ازلی است با ازليت حق پ

خداوند ازلی را میزایرد ازلری کره

زایندگی ندارد .یعنی در هر قسمی از اقسام آن وارد بشوید غلط است.
پ

این ِملها که آقایان به مثابه وحی الهی گرفدهاند و اینلنرين معنرا کردنرد

که فاقد شیء معطی شیء نيست میگویيم گا فاقد ذات شیء است خدا فاقرد ذوات
است .گا فاقد قدرت بر ایااد شیء است خدا قدرت دارد .خداونرد برر ایاراد اشرياء
قدرت دارد ال من شیء .مندها از شنره باید در این مطلی بح کنيم که...
 اگر قدرت او هم عين وِود است این کمال وِود میشود. قدرت دو بعد دارد؛ یک بُعد قدرت صرفت ذاتری اسرت یرک بُعرد صرفت فعلریاست .ما صفت ذاتی را که بح نمیکنيم ما صفت فعلی را بح میکنيم.
 صفت فعل هم مسدند به ذات است. مدوِه هسدم ول ن صفت فعلی حادث است و ذات حادث نيست. مسدند به ذات است. میدانم ولي ن ما حادث هسديم و خدا حادث نيست ما فعل هسديم. [سؤال] یعنی این آبی که از لشمه آمد سرلشمه همين آب است اینِرا هرم همرينآب است خدا اینطور نيست.
 به حد اینکه اعلی هست نيست ]...[ .ذات نایافده از هسدیبخش. همان غلط است .لرا؟ برا این ه اگر شما بدوانيد همين کمالها محردود راالمحدود ب نيد باز این حرف درست نيست ول ن هرلره محردودها را ِمر کنيرد
المحدود نمیشود .همه کماالت مرا محردود اسرت ایرن کمراالت مرا را سيصرد هرزار
ميليارد و بینهایت کنار هم بمذارید ِم محدود المحدود نمیشود.
 کسی نمفده منظور از ذات نایافده از هسدیبخش این باشد کره خرودِ فقرر آن راداشده باشد .قدرت بر ایااد آن داشده باشد همان کافی است.
 ما کار به عرارت نداریم .میخواهيم بمویيم خداوند که خالئق را خلق کردزایيد است یا ال من شیءٍ خلق کرد ؟ بح سر این است.
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 ما که را میرویم ما که نيرو را رفدن داریم آیا در ذات مرا یرک ليرز برهنام را رفدن است یا همان قدرت را رفدن است؟
 قدرت دو نوع است؛ یک قدرتی قدرت ذاتی است کره مرا نرداریم یرک قردرتقدرت فعلی است .این قدرت فعلی به مظاهر برروز میکنرد خرود قردرت فعلری را
رفدن میشود خوردن و خوابيدن میشود .ولی در مرورد خردا اینطرور نيسرت بررا
این ه قدرت ذاتی حق عين ذات حرق اسرت و از قردرت ذاتری قردرت فعلری منرسرط
میشود .یعنی خداوند به قدرت ذاتی موِودات را ایااد میکنرد .ایرن موِرود کره
ایااد میکند خميرمایه آن قدرت ذاتی نيست نه این ه ایرن موِرودات را از قردرت
ذاتی زایيد است...
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