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 سوره انبیاء؛ ادله یگانگی خداوند 22تفسیر آیه 
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 اللَّههِ فَسُبْحَانَ لَفَسَدَتَا اللَّهُ إِلَّا هَةٌآلِ فِیهِمَا كَانَ لَوْ» «الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

فُونَ عَمَّهها اْلعَههرْ ِ رَبِّ ایههن محههور و ایا آیهها   ،ای کههه دیههروث بحههم کههردیمآیههه 1.«یَصههِ

است در ده مورد که صحبت کردیم. اث مهوارد  ایهن مهورد اسهت کهه خهود  یهتوحید

ه یتهخهود ذا  بااتوحهد .  دلیه  اسهت بهر ،که ذا  غیر محدوده اسهت یتذا  الوه

ای کهه اث آن آیهه اسهتفاده گانههههای دهدههد. ییهی اث شههاد شهاد  بر وحد  می

حهاال ایهن آیهه بهه تهور تفصهی  مطلها را بیهان  2«هُهوَ إاِلَّ إِلَههَ الَ أَنَّهُ اللّهُ شَهِدَ»کردیم 

رُونَ هُهمْ اْلهََرْ ِ مِّهنَ آلِهَهةً اتَّخَهاُوا أَیِ» فرمایهد در آیه قبه  میکند. می هها این 3«یُنشهِ

هها و هها و نمهرودفرعهون ،باشهند یهچه آلهه تاغوت ،ای اث ار  اینها اتّخاذ کردندآلهه

 ؛باشهند یههو چهه آلههه نبات و...هها گاوپرسهت ،باشهند یههچهه آلههه حیوان ،دناینها باشه

پرستان. همه اینها را شهام  اسهت. کلوخ ،پرستانسنگ ،یهپرستان یا آلهه جماددرخت

 «. یُنشِرُونَ هُمْ اْلََرْ ِ مِّنَ آلِهَةً اتَّخَاُوا أَیِ»

ت؟ صحبت با مشرکین است و این مشرکین عجیا اسهت چه کسانی اسصحبت با 

دانند و شریک بهرای  قاللنهد و شهرکت ههم شهرکت اتخهاذی که خدا را که واحد نمی
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شهنیدیم اث ههیچ و نای ای و هیچ روایههایم در آیهنه شرکت ذاتی. ما ندیده ،است البتّه

عهد کنیم که بُمشرکی که خداوند شریک ذاتی داشته باشد. البتّه ما ردا شریک ذاتی می

نهایهت و ذا  شریک ذاتی که دو خدای مانند هم در تمای خصوصیاا  بی ،اوال است

در قرآن « اتَّخَاُوا أَیِ»آلهه اتّخاذی قاللند. و لاا اینها بلیه و صفا  و... این را نداریم، 

وا  و االر  اود اله خالق السهمتّخاذ کردند. باالتر  الهی که مولثیاد است. ا ریفش

ود به عنوان حلهول کهه خهدا اث لفهمیم یا موود به عنوان والدتی که ما میلباشد یا مو

 یهتالهو  تجراد حلول کرده است در رحم مریم بتول و چه و چه، باالخره اینها الوه

داننهد و داننهد و یها اتّخهاذی مهیدیگر را یا والدتهی مهیهای یترا قاللند و الوه اص 

 احتجاج قرآن هم همین است. 

مطلبهی کهه  ،شهودمی سؤالاین مشرکین حاال اث هست، اینها قاللند که معادی هم 

 مِّهنَ آلِهَهةً اتَّخَهاُوا أَیِ»شود. اعترا  می آنها خودشان قاللند بر مبنای همان مطلا به

خدایان ثمینی چه انسانی باشند یها حیهوانی  ،ثمینی ، همین آلهه«رُونَیُنشِ هُمْ اْلََرْ ِ

هها ثنهده همهین ،کننهدها انشهار مهیهستند که همین ایآلههاینها  ،یا نباتی یا جمادی

انهد یها کشهته خهود مهرده ۀشهود، اینهها خودشهان بهدون ارادنمیها را؟ کنند انسانمی

بتوانند دیگران  ،ان که خودنگهدار نیستندشود که اینها خودهایشاند و چطور میشده

خهود  ،را ثنده کنند. خود را نگهه نداشهتند اث مهردن تها چهه رسهد خهود را ثنهده کننهد

خویشتن را و بعد دیگران را ثنده کنند. خود خویشتن را که اصالً محال است، اصهالً 

نیهه ای ،خود را باخودی کرده اسهت خودیِبی ،شتن را خلق کرده است. خودیخود خو

 لَهوْ» داشهته باشهید. لًااین آیه قبلی که قبالً توجاه به این جهت ابتهدا .دور مصراح است

 است.  استدالل« كَانَ

 ها که ار ار  نیستند. شود؟ چون آنپرستان هم میاین آیه شام  ستاره -

 این مربوط. هاپرستان، گفتم این ثمینیاست. من نگفتم ستاره« اْلََرْ ِ مِّنَ»بله،  -

 فِیهِمَها كَهانَ لَهوْ»انهد. په  به کسانی است که اتّخاذ شرکای ارضی برای خداوند کهرده

اوال اث نظر ادبهی روی آیهه « یَصِفُونَ عَمَّا اْلعَرْ ِ رَبِّ اللَّهِ فَسُبْحَانَ لَفَسَدَتَا اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ

اسهت یها اسهتحاله  یهبرای استحاله است. این استحاله یا استحاله ذات« لو»بحم کنیم. 

حتّی استحاله حیمت  ،است یهعد حیمت و مصلحت است. در اینجا استحاله ذاتدر بُ

اسهت.  یههجها اسهتحاله ذاتی نهدارد، ولهی اینو مصلحت ههم باشهد کهه اشهیال چنهدان

تور ههم همهان دارد، یههاسهتحاله ذاتاجتماع نقیضین و افتراق نقیضین تور که همان

 إِلَّها آلِهَهةٌ فِیهِمَها كَانَ لَوْ« »لو کان»ای الّا اهلل در کون باشد. دارد که الهه یهاستحاله ذات



3 

 

« لو کان لو وجهد ،وجد لو ةٌ؟ کان هنا تاماةأو ناقص ةٌکان تاما»چیست؟ « كَانَ»این « اللَّهُ

دارد اسم  ،کان تاماه است «کان»این  ،در آیه ربا 1«مَیْسَرَةٍ إِلَى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِن»

در  ، فقط کهون.کون ،که خبر ندارد «اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِمَا كَانَ لَوْ»و خبر ندارد. در اینجا 

این آلهه چه آلههه « اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِمَا كَانَ لَوْ»کند. کون وحد  یا تعداد اله بحم می

 یهآلهه ماللی ،دنراده باشغیر مج ،دنآلهه مجراده باش باشند، یهآلهه سماو ،دنباش یهارض

 هرچه باشند. ،یهجماد ،باشند یهحیوان ،باشند یهو رسول یهآلهه رسال ،باشند

استثناء است یها « الّا»یعنی چه؟ « الّا اهلل»اینجا  «لَفَسَدَتَا اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِمَا كَانَ لَوْ»

اسهتثناء نیسهت. چهون اگهر  ،به معنی غیر اسهت« الّا»در اینجا به معنی غیر است؟ « الّا»

« ةلو کان آله». اهلل را استثناء کند« الّا اهلل ةلو کان فیهما آله»یعنی  ،استثناء باشد« الّا»

خواههد ههر چهه مهی ؟چه حسابی ی، رو«لفسدتا»اهلل نباشد  ،اهلل نباشد، اگر آلهه باشد

نیسهت چهون  اصهالً عهالم ،نیسهت« فسهدتا»اهلل نباشهد و آلهه باشد  هآلهه باشد، هر چ

وا  و االر  هو اهلل عند المشرکین اخالق السم»وا  و االر  اهلل است. اخالق السم

وا  و االر  التیهوین اههم لیسهوا خهالقی السهم ةالمتّخها ةو الموحادین و انما اآلله

مشهرکین و المشهرکون مه  باهلل سبحانه و تعهالی کمها یقولهه الموحاهدون مه  ال خاصٌّ

بلیهه الّها بهه  ،الّها اسهتثناء نیسهت« اللَّههُ إِلَّها آلِهَةٌ فِیهِمَا كَانَ لَوْ»پ  اینجا «. الموحادین

این دو با هم آید و می هم استثناء ، به معنایآیدی غیر میای غیر است. الّا به معنامعن

 ،فقط آلهه باشند« آلِهَةٌ فِیهِمَا كَانَ لَوْ»استثناء باشد یعنی  . اگر الّا به معنایتنافی دارد

« لفسهدتا»اهلل کهه خهالق نباشهد،  ،آلهه غیر خالقه باشهند ،ای باشد نباشد. پ  آلههاهلل

وا  و االر  نباشهد اصهالً ااصالً نیسهت، اگهر خهالق السهم« لعدمتا، لم تیونا»نیست، 

قبهول  ،سهتعنی غیر اهلل است. یعنی اهلل که هبه م« ا اهلللّإ»  این پ ،عالم وجود ندارد

اخهتال  در ایهن اسهت کهه  ،سهتکین قبول دارند که اهلل هین و مشرک ّ موحد ،دارند

اللَّههُ  إِلَّها آلِهَهةٌ فِیهِمَها كَهانَ لَوْ»کند. نه؟ این را نفی می ست یاهغیر اهلل  ایآلهه متّخاه

« کمها یقولهون لفسهدتا ةاهلل موجود لو کان معهه آلهه ،کما یقولون اال اهلل یعنی غیر اهلل

 . دویاین مطلا 

 د اگر اهلل را مستثنی منه بگیریم...هد بفرمایخوایعنی می -
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په   ،وا  و االر  نباشداآلهه فقط باشند. اگر اهلل خالق السم ،اهلل نباشد یعنی -

اصهالً  ،نه ،شود گفت آسمان و ثمین فاسد بودندیعنی نمی ،خالق نیست. خالق نیست

 مخلوق هم نیست. این بیان است. ،چون خالق که نباشد ؛نبودند

 .آیدبحم شرک هم پی  نمی این نباشد،اگر  -

ایهن نیتهه . شهرک بهاهلل اسهت ،شرکاصالً بله، معنی ندارد، چون  ،آیدپی  نمی -

 دوی.

  ]سؤال[ -

 ،طهه و االنبیهاءال ةالیتهاب تفسهیر سهور وافیهما ماذا یعنی؟ افتحه ،لو کان فیهما» -

« اللَّههُ إِلَّها آلِهَهةٌ فِیهِمَا كَانَ لَوْ»شود ور میتپ  این« و خمسین ةالصحیفه مالتین تسع

 ،ا  اث نظر شریک بودن استاستحاله ،؟ آلهه فیهماطورچ« فیهما»حاال  .یعنی غیر اهلل

ولی آلهه نیسهت. امها اهلل ههم  ر  دارد،اث لحاظ ظر  نیست. آلهه اال اهلل اگر باشد ظ

 ،و کهان فیهمهاوا  و االر ؟ ال، هنا یقول ربانا لاه  اهلل تعالی فی السم»دارد؟ ظر  

ة خاصهّ  ةصهادق مهن ناحیه ؟ فیهمافیهما لما ذا ال فیهما، ،اال اهلل ةل لو کان آلهولم یق

میهانی ثمهانی محهدود کهاا و کهاا ولیهن اهلل لهی  فهی  هغیر اهلل، غیر اهلل کلّبالنّسبة ل

 وَهُهوَ»که آیا  دیگر ههم داریهم « قد یقال» این را چه کار کنیم؟« وا  و االر االسم

إلهٌ فی السماء اله و فی االر   فاهلل هو وحیدًا» 1«إِلَهٌ اْلََرْ ِ وَفِي إِلَهٌ السَّمَاء فِي يالَّاِ

وا  و االر  قهد یقهال ولیهن االسهم السماء و االر  فههو مهاکن فهی امینهةفهو فی 

جواب اذا قی  الساید البروجردی مرج  فی قم، مرج  فهی تههران، مرجه  فهی آلمهان، 

ه، کهالک ههو الهای فهی یتهمرجع ،هو ه  فی ههاه االمینهه؟ ال مرج  فی آمرییا یعنی

 ،هیتهبربوب ،هیته بخالقیتالوه ،ال ذاته ،ه فی االر یته فی الساماء، الوهیتالوه السماء الهٌ

 .«لی  فی االشیاءهو  .بتشریعه ،بتیوینه ،بتدبیر امره

 .«فی األشیاء ال بالمماثجة» -

اسهت و نفهوذ قهدر  اسهت و نفهوذ  ، فهی نفهوذ علهمنیسهت ذاتهی ولهی فهیِ ،بله -

و خهارج عهن  شهیءفهی  شهیءداخ  فی االشیاء ال کدخول  شیءال کدخول ». یتقیاوم

داخ  فی االشیاء ال دخول الهاّا  »کند دخول و خروج فرق می« االشیاء ال کخروجهم

 نَحْهنُ وَ» «ةخارج عن االشهیاء ال خهروج العلهم و ال خهروج القهدر ،و ال الصّفا  الاّا 
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تهر اث مهن بهه مهن اسهت. خهدا اث مهن بهه مهن نزدیهک ریها 1«اْلوَریدِ حَبْ ِ مِنْ إِلَیْهِ رَبُأَْق

چون محیط است بر که ّ  ،بلیه علم  ،نه صفا  ذات  ،ولی نه ذات  ،تر استنزدیک

م   و لی  خارج و لی  داخ ، خارجٌ داخ ٌ» شیءو قدرت  محیط است بر ک ّ  شیء

 شهیءمه  که ّ  ة،ال بمواثجه شهیءفهی که ّ  ةقارنهال بم شهیءههو مه  که ّ  ،و لی  م 

 «. ه بعلمه بقدرته و ما الی ذلکیتبقیاوم

قهد یسهتدلّ بههاه »روی این مقداری فیر کنیهد  2،«السَّمَاءِ فِي مَّن أَأَمِنتُم»آیه دیگر 

 مَّهن أَأَمِنتُم« »المسیحیونکما یقوله  األر ،فی السماء ال فی  ماکنٌاهلل تعالی  أنا ةاآلی

مهن فهی السهماء »، «تَمُورُ هِيَ فَإِذَا األَرْ َ بِكُمُ یَْخسِفَ أَن»در سوره ملک « لسَّمَاءِا فِي

کمها این را ممین است بگویند، « من هو؟ من هو؟ الّای یخسف من االر  فهی تمور

گوییم اواالً و ثانیًا نهه، خدا در سماء است، می پ  گویند کهها احیانًا میاینیه بعضی

اگر هم جا داشهته باشهد فقهط در سهماء  ،که ما و حتّی مشرکین قبول داریم اواالً الهی

ماء»گفتهه  چهه کسهیسهت. ثانیهًا ، در ار  هم هنیست هلل » ؟الهه اسهت« مهن فهی السها

 ةالمههدبارا  امههرًا امههر اهلل تعههالی و الماللیهه ةسههبحانه و تعههالی مههدبارا  امههرًا الماللیهه

ماء فمهن فهی  ةلماللیالمدبارا  امرًا ماکنون فی الساماء میان ا المدبارا  امرًا فهی السها

مَاء فِهي مَّهن أَأَمِنتُم»الساماء لی  هو اهلل تعالی  فَ أَن السهَّ  لهی  ههو اهلل باالدلّهة« یَْخسهِ

ماء مهن خلهق اهلل و ههم  ةو النّقلی ةیالعقل و ما الی ذلک انّمها مهن ههو مهاکن فهی السها

 پ  برگردیم. « ةالمدبارون المعمارون کما فی آیا  عدا ةماللی

 3«اْلََرْ َ وَبِدَارِهِ بِهِ فَخَسَْفنَا» -

 اللَّهُ»کما  ،مدبارون امرًاال لعام  الماللیةن ایماهلل تعالی  ةخسفنا الخسف باراد» -

 إِْذ تَهرَ  وَلَهوْ» 5«اْلمَهوْ ِ مَّلَه ُ یَتَوَفَّاكُم قُْ »ولین  ،صحیح 4«مَوْتها حِینَ اْلََنفُ َ یَتَوَفَّى

 األصه  ، ]...[اإلماتهة ةاالموا  و ماللیعلی  ]...[اهلل و  6«اْلمَآللِكَةُ كَفَرُوْا الَّاِینَ ىیَتَوَفَّ
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نها عمهال، . ولیهن همانسهان و غیهرهبنی نوع  الرااحیزهق یَمر  ،هو اهلل تعالی هو لیَمر

 . «نعمعمال ماللیین، 

 فِهي الَّهاِي وَهُهوَ»ا اینیهه ؟ کمهدر چهه« فیهما« »آلِهَةٌ فِیهِمَا كَانَ لَوْ»برگردیم به آیه 

 ،یهتالوه یهتمیهان فعال ،گویهدمیهان ذا  را نمهی« فهی» .«إِلَهٌ اْلََرْ ِ وَفِي إِلَهٌ السَّمَاء

، بودنهد« اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِمَا»اگر بر فر  محال « لو کان فیهما». ، تدبیر امر و..یتخالق

  در سهماوا  و یت  و ربهوبیتالهوهاماا  ،تور که اهلل در سماوا  و ار  نیستهمان

فساد « لفسدتا ،کما تقولون»اث آلهه دیگری بودند  اص  اگر غیر اث این اهلل ،ار  است

در قهرآن شهریف ههم  ؟فرمهود« فیهمها»چهرا   . چههاریسهویشد. این مسئله حاص  می

مگهر غیهر اث سهماوا  و ار  مخلهوق دیگهری  ،سماوا  و ار  ما خیلی ثیاد داریم

و االر  مخلهوق  سهماوا لهو کهان غیهر ال»مخصوصًا به دلی  همین آیهه.  ،نیست؟ نه

تا سههاختمان سههاخته، اگههر کسهی صههد« ه ربانهها فههی ههاا االحتجههاج القههویآخهر الضههاف

 آن ییهی را من نساختم، پ  آن ییی چهه؟ 99گوید اگر این میگویند تو نساختی، می

و االر  فهال  سماوا فی اللو کان فیهما یعنی » در اینجا هم هم تو ساختی دیگر. را

و النّار  ةفوق الساماء الساابع ةو االر  و الجنّ سماوا بدا أن ینحصر الیون برماته فی ال

ب  و االرضهین  سهماوا و االر  برماتهمها ال سماوا فی ّ ال ،مثالً سماوا بین ال السها

کهه  کهون مخلهوق و الّها خداونهد ،کون محهد « ک ّ الیونیشیّ  الساب  برماتهما هاه 

ثمههان و هم ،ثانیهًا مههاکن در اینهها نیسهت ،میهوان کهون اسهت داخهه  اینهها نیسهت اواالً

این « لَفَسَدَتا»شود؟ چه می« اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِمَا كَانَ لَوْ»ها نیست. میان و این حر هم

فساد سماوا  و ار  فساد تیوینی است، فساد تشهریعی اسهت، فسهاد تهدبیری اسهت، 

 خَْلهقِ فِهي تَهرَ  مَّها»ای اسهت، فسهاد تفهاوتی اسهت دای اسهت، فسهاد مناثعههفساد تضا

 یَنقَلِهاْ كَهرَّتَیْنِ اْلبَصَرَ ارْجِ ِ * ثُمَّ فُطُورٍ مِن تَرَ  هَْ  اْلبَصَرَ فَارْجِ ِ تَفَاوُ ٍ مِن الرَّحْمَنِ

احیانهًا الفسهاد مهن »ت  اس نوعفساد دو ، تمای فسادها 1«حَسِیرٌ وَهُوَ خَاسًَِ اْلبَصَرُ إِلَیْ َ

االوال ال فسهاد  عهن الفسهادیتحهد   ربنهااحیانًا اخری الفساد من الیهالن و  ،التّیوین

کنند، خدا برای آنها فساد درسهت فساد میکه  و دیگرانیآیا شمرها و یزیدها « الیالن

 ،ننهدکقواه را مصر  در شرا می ،قواه داده ،عق  داده ،؟ نه، خدا اینها را خلق کردهکرده

دَتا اللَّههُ إِلَّها آلِهَهةٌ فِیهِمَا كَانَ لَوْ» فرماید د اث اینهاست. پ  اینیه میفسا یعنهی »« لَفَسهَ

اماا « ةکخالقین کمدبارین کمیوانین کمشراعین کآله ةاآلله ةالفساد االوال فساد من ناحی

                                                           

 . 4 و 3. ملک، آیات 1
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هها ن، ارضیان چقدر فساد دارند، انساهستفساد اث ناحیه خود سماواتیان و ارضیان 

این فساد مربوط به  ،با هم، جنا با هم، جنا با انسان، حیوان با حیوان و... فساد دارند

 كَانَ لَوْ»اص  تیوین و اص  خلقت که نیست. پ  توجاه کنید اینجا در این جهت هم 

 ةنًا بالنّسبتیوین المیوان ال کیال ةیعنی لفسدتا کیانًا بالنّسب« لَفَسَدَتا اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِمَا

 «.لهم فطرتهم ادراکهم و ما الی ذلکشعورهم عق ،الختیارهم انفسهم

تها ایهن  گهردد؟این ضمیر تثنیه به کجها برمهی« لفسدتا»آید تی پی  میسؤاالاینجا 

من ندیدی هیچ ک  گفته باشد یا هیچ ک  نوشته  ،ای که خدمت برادران هستمدقیقه

 اللَّههُ إِلَّها آلِهَهةٌ فِیهِمَها كَهانَ لَوْ»  است. همین سماوا  و ار اث غیر« لفسدتا»باشد که 

االر  یهک. چهرا جمه  نیسهت؟  ،یهک سهماوا و االر ، ال سهماوا یعنی ال« لَفَسَدَتا

گردد؟ به کجا برمی« هما« »لفسدتا ،فیهما»دو با هم جدا حساب شده، این برای اینیه 

« همها»د به همان مرجعی کهه گردبرمی« لفسدتا» ،گردد به آسمان و ثمینبرمی« هما»

هم همان. ولی اینجا اشهیال « لفسدتا»گردد. سماوا  و ار  قب  است و به آن برمی

 إِلَّها آلِهَهةٌ فِیهِمَها كَهانَ لَوْ»شود، اشیال این است که اگر معنا فقط همین باشد وارد می

محهیط  تعالی قهادرٌقول لما ألنا اهلل و االر  ن سماوا لفسد  ال»یعنی « لَفَسَدَتا اللَّهُ

 ة مطلقهة.ب  عملهه حیمه حییم علیم کاا و کاا و کاا ال یخطَ ال قصورًا وال تقصیرًا

تحلّهق علهی که ّ االفیهار  ةاالخری غیهر مها یقهول المشهرکون اآلیه ةذا فرضنا أنا اآللهإ

 ،یک اله فر  کنهیم« ةالیهودی لو کان هناک اله أو آله ةکما یقول ابن کمون ةالخاتئ

یصهداقه الموحاهدون و المشهرکون معهًا أنهه خهالق  ان اله آخر غیر اهلل الّهایلو ک»ییی 

، ایهن دارد هههر چه« مالة بالمالةو االر  لو کان اله آخر مماث  لهاا االله  سماوا ال

؟ اگهر دو نفهر عهالم «لفسدتا»تور باشد چرا اگر این ،آن دارد این داردآن دارد، هر چه 

باشند و هر دو مجتهد باشند و هر دو چه باشهند  در یک شهری باشند و هر دو مرج 

؟ بهرای اینیهه برای چیستچرا با هم اختال  کنند در مقلّدین؟ اختال   ،و چه باشند

 . ییی کسری دارد یا هر دو کسری دارند

خود ایهن معلهول یعنهی خهود ایهن سهماوا  و  ،صحبت سر حیمت خالق نیست-

 .روندار  اث بین می

 شوند؟موجود نمیروند یا اث بین می -

  آیند.به وجود نمیاصالً  -

 پ  بحم دوی شد.  -

 ]سؤال[ -
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 شود. بعد فاسد می ،شودیعنی اوال موجود می« فسدتا»، ستنی« فسدتا»پ   -

 یعنی به وجود نیامده است.« فسدتا»نی، اث اصل  یع« فسدتا» -

شما که  ،کنمیگویید من خیلی تعجاا ماث آن معنایی که شما می« فسدتا»تعبیر  -

 بشهود، فسهادفاسهد تا چیزی باید باشد  ،گویند فالن ک  فاسد شدمی« فسدتا»عربید، 

شهود، چیهزی نیسهت کهه عار  بر موجود است و الّا معدوی که خلق نشده فاسد نمهی

 من که جیا نداری...فاسد بشود. 

 فساد تیوینی مراد است. -

آیها  ،فسهاد کیهانی ،سهاد کهونیخهواهیم بگهوییم، فتشهریعی نمهی ، ما کهتیوینی -

 فساد ،آیدفساد بعد اث تیوین می؟ نبودن نبودن است، چون است فساد تیوینی ،نبودن

لو وجدتا فاسدتین یقال فسدتا لو وجدتا سلیمتین ثهما فسهدتا »عار  بر تیوین است. 

گهویم در بنده مهی . مث  اینیهموجود نیست« یقال فسدتا ولو لم یوجدا ال یقال فسدتا

دالر ! در جیها مهن ههزار دالر نیسهت، نهه خانه نداریاصالً من  نیست، نه من فر خا

یعنهی آسهمان و « تالفسهد»غلط است. پ  بنهابراین اگهر بگهوییم اصالً است نه جیا، 

ن هست دیگر، این آسمان و ثمین که موجود است یا یک اهلل است ثمین که هست، اآل

فرماینهد مهی آقایهان تور کهههمان ،تور بگوید یا با این اهلل آلهه دیگری. آیه مثالً این

« لفسهدتا» ،دوگانه باشد و نه یگانه یتسیطره الوه ،که اگر در ک ّ این کالنا  مخلوقه

خلهق چهرا فاسهد لخلهق، بعهد ا؟ بعهد الشوند، چه ثمانیآسمان و ثمین فاسد مییعنی 

خلهق  تور دیگری کند، آن یییتور خلق می؟ یعنی آن ایندر خلقت فاسدند ؟بشوند

 که دلی  بر توحید است. «الرَّحْمَنِ خَْلقِ فِي تَرَ  مَّا»شود. با هم دعوایشان می ،کندمی

بهه مخلهوق « لفسهدتا»تواننهد بیننهد اگهر خلهق نمهی ،تواننهد بیننهدیا اصالً خلق نمهی

اگهر « اللَّهه اإِلَّه آلِهَهةٌ فِیهِمَها كَهانَ لَوْ»شود. تور میگردد. اینبه خالق برمی ،گرددبرنمی

اگهر ایهن الهه کهه کنهیم. ا  مهییییحاال  ،اهلل همچون آلهه هستند،آلهه همچون اهلل 

اند و هر در حیمهت و اگر هر دو الهاین الهی که مورد نزاع استف  همه قبول دارند با

خلههق  ، پهه  هههر دو ییسههاندر مصههلحت ییسههانند ،علههم و قههدر  و حیهها  ییسههانند

بها ههم تعهار   ،نماث باشند با هم دعوا ندارنداگر دو نفر پی  ؟«تالَفَسَدَ»چرا کنند. می

مومین َ، دعهوا ندارنهد، ههیچ وقهت بهین مهایسهتمجلهو، مهن عقها می تو بهرو ،کنندمی

آن آقا بهتر است، نه، این دو بهودن در صهورتی  ،این آقا بهتر است شود،نمیاختالفی 

اماها اگهر  ،صهی در کهار باشهدآورد که جهلی، ظلمی، قصوری، تقصهیری، نقمی یتدول

شهود؟ فسهاد اث ناحیهه ظلهم بچرا فسهاد  ،جه  و ظلم و قصور و تقصیر در کار نباشد
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نتصرا  احتمالیًا تبعهًا فهی ههاا »است، اث ناحیه اختال  است، اث ناحیه جه  است. 

دوتایی بها « ضهان اثنان خالقان مدباران میوانان مشراعان م  بعالعضال أنّه الالمجال 

جه  است و ظلم است و خهال  حیمهت  برایدعوا هم ندارند. چون دعوا فقط  ،هم

 ،تهوانیم ترمهز بینهیماینجا نمی درپ   ؟«لفسدتا»چرا  هستند، ولی هر دو حییم ،است

  .«لفسدتا»قبول داریم  ،بله

 ]سؤال[ -

دو « فیهمها»نخیهر،  ،گهرددگویند به سهماوا  و ار  برمهین میرا آقایا« فیهما» -

سهت در ایهن آیهه عد اوال که بعد اصلی است و سرچشمه بحم اسهتداللی ابُ ،ردعد دابُ

اهلل  ة،یهیعنی فسهد  عهن االلوه« ةفسد  اآلله»چطور؟ « اال اهلل لفسد  اآللهة»یعنی 

 لی  الهًا.  ةلی  الهًا و اآلله

 ما یک آلهه داریم...پ  بنابراین  -

 رد است؟ ار  مف ،مگر سماوا  جم  نیستمث  سماوا  و ار ،  -

 گردد.فیهما به ثمین و آسمان برمی -

 «...اآللهة غیر اهلل»معنی غیر است و غیر هم صفت  است، پ   به« الّا» -

 .سلبی استصفت  -

 تور باشد...اگر این -

 خواهد بگوید، غیر که باشهد ایهن اسهت.این را می اگر اهلل است، آنها هم باشند. -

ها هم هسهتند یها نهه؟ آنبحم در این است که  ،رنداین را همه قبول دا ،ستهاهلل که 

سهت و ههم هگوییم اگر باشند یعنی هم اهلل کهه می ها هم هستند،گویند آنبعضی می

را بهه « لفسهدتا»شهما چهه  ،اث نظهر ادبهی توجهه کنیهد«. لفسهدتا»آن وقت  ،آلهه باشند

 کرد؟ یچه فرقاث نظر ادبی چه به آلهه الّا اهلل  ،سماوا  و ار  برگردانید

 ست، اینجا ییی و...تافرق  این است که آنجا دو -

چهه بهه  ،اهلل مفرد اسهت ،ار  مفرد است. آلهه جم  است ،سماوا  جم  است -

 چه به این جم  مفرد برگردانید.  ،را« فسدتال»آن جم  مفرد برگردانید 

شود بهه شود فر  کرد و لاا نمیعر  بنده این است که عطف به دو تر  می -

 است. « آلهة غیر اهلل»..[ برگرداند، اما اینجا ].

 ییی اهلل.  ،ییی آلهه است ،تاست، آلهه غیر اهلل که ییی نیست، دودانم بلهمی -

 اث نظر ادبی ییی است.  -
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را بهه سهماوا  و « لفسهدتا»شما این غیهر را چهه  ،ییی آلهه استعجا حرفی!  -

 كَهانَ لَهوْ»ییهی اسهت.  دوکنهد، ههرمهی یچه فرقه ،چه به آلهه غیر اهلل ،ار  برگردانید

. اگر در جم  آلهه غیر اهلل« لفسدتا»یعنی سماوا  و ار  « لَفَسَدَتا اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِمَا

 را ضمیر تثنیهه ،سماوا  هم جم  است. اینجا جم  در مقاب  مفردآلهه بحم دارید، 

« هم» ،باید گفت اینجا« هما» تر یک نفر این  تر ،صد نفر این گرداند. برمی آن به

 تهر ،یک نفر ایهن  تر ،ست. صد نفر این حساب جداچرا؟ برای اینیه  .نباید گفت

تهرف  یهک  ،صد نفهر اسهت ترف یعنی یک  ،گفت« هما»اینجا به حساب ادبی باید 

سماوا  یک تاسهت و ار  یهک  ،اگر سماوا  و ار  است« لفسدتا». در اینجا هیچ

ههی کهه ایهن اللّ« الّا»اهلل هم یک تاست.  ،آلهه یک تاست ،اهلل است تا، اگر هم آلهه الّا

یهن ا هم ،اگر آلهه دیگری بودندهی که موجود است، این اللّاث یعنی غیر  ،موجود است

اند. یعنهی یتفاسد در الوه ،هم آن آلهه هر دو فاسدند ،گوییدهی که شما دارید میاللّ

غیر محهدود، غیهر محهدود و  ، یعنییعنی مجراد ،؟ برای اینیه اهلل یعنی غیر محدودهچ

و اذا کانهت »تعدادپایر نیست. غیر محدود و مجراد کهه تعهداد پهایر نیسهت. اصالً مجراد 

 «.تعدادتفال  ةغیر المحدود ةالاّا  التّجرادی ةیااللوه

 ]سؤال[ -

تواند باشد. شهما نمی یتباشد خصوصیاا  الوه یتاگر الوه ،نیست یتپ  الوه -

دو الهه گهوییم اگهر کنید که دو الهه اسهت، مهیرا، شما فر  می یتکنید الوهفر  می

 یتچرا؟ برای اینیه دو اله دول ،برداین فر  خود  خود  را اث بین می ،فر  کنید

گویهد نمهی ،پ  دو اله نیست. پ  دو الهه نیسهت ،شوددر المحدود نمی یتاست، دول

په  خهالق نیسهت، خهالق  ،اله نباشد دو اله نیست. وقتی دو ،ی نیست. نخیرچیز هیچ

 ست. هپ  خالق  اشد پ  کون نیست، حاال که کون هست،نب

اگر دو اله بودنهد فاسهد  هست،سماوا  که کنیم فر  می ،کنیمفر  می ما هم -

 شود. تور میهمین ،فاسد نشدند پ  دو اله نیست که حال ،شدندمی

 چطور؟  -

 ت.کنیم که سماوا  هسهم فر  می اینجا -

 دیگر. هست ؟فر  چرا -

 است.در مقای بحم  -

ه همهه قبهول دارنهد کهه فهر  آنچهفر  نیست، در مقهای بحهم در مقای بحم  -

 ، حاال ببینیم اله هست...ستهست، این سماوا  و ار  که ه ،کنیمنمی
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 گوییم. در مقای بحم می -

ما فر  کنیم که شه ،موجود استچیزی که در مقای بحم هم فر  غلط است،  -

 د.هستی

 که من هستم پ  دو اله نیست. گوییم اگر تعدد اله بود، من نبودی، حال می -

 .گهوییم فهر  بهر ایهن اسهتمی ،کنند که تر  منیر باشدجایی میرا در فر   -

. کنهیمدیگهر فهر  نمهی هسهت،سهماوا  و ار  دانهیم میولی وقتی که ما خودمان 

لیهون وجهود خهالق االیون مخلوق، ، وجود ببینید یک حقیقت است ،است دویفر  

آیها خهالق الیهون  ،اخهتال  اسهت دویمنتها در حقیقت یسمای الهًا، این دو حقیقت. 

پ  این خالق الیهون فاسهد  ،متعداد است یا واحد است؟ اگر خالق الیون متعداد باشد

، یعنهی خهالق اسهت فاسهد هم موجود نیست. این در خالق اینیه نه ،یتاست در خالق

 شهود،تهور میاین پ  کهون خهالق نهدارد. ،خود  مخلوق است ولی ،د باشدتواننمی

یعنههی سههماوا  و ار  « لفسههدتا»فههر  اوال اسههت. اوالههی ایههن اسههت کههه  اث ایههن غیههر

 تهوراینجا «. لم ییونا اصالً لم یخلقًا اصالً»گویند، نمی« فسدتا»، این را نخواهند بود

ایهن  ،آلهه دیگهری بودنهدکه ما قاللیم،  یم اگر این اله اص گویاینجا می ،است یدیگر

 ،فاسهد اسهت یهتدول ،فاسد اسهت این دو اله  یتدول ،کنیمفر  می یتدو اله که دول

 یهتدر هر دو فاسد است یا در ییی الوه یتدر هر دو فاسد است. یا الوه یتپ  الوه

در ههر دو درسهت  یهتیا الوه یا داریم در دیگری فاسد است. ما چند  و صحیح است

متنههاهی در هههر دو درسههت بههودن یعنههی غیر یههتچههون الوه ؛غلههط اسههت ، ایههناسههت

اگهر  ،در ههر دو فاسهد اسهت یهتدارد که غلهط اسهت. یها دول یتمحدود مجراد دولغیر

يْءٍ غَیْههرِ مِههنْ خُلِقُههوا أَیْ»پهه  خههالق نههداریم  ،در هههر دو فاسههد اسههت یههتدول  هُههمُ أَیْ شههَ

در الهه خهالق سهماوا  و ار   یهتاولوه ،نهه این است کهه سوی این دوی. 1«اْلخَالِقُونَ

است. یعنی یک « فسد »نیست، « فسدتا»بات  است، پ   یهبق یتالوه ،صحیح است

 ،فاسد است و یک جناح کهه الهه واحهد اسهت ،یک جناح که آلهه الّا اهلل باشند ،جانا

اسهت کهه ایهن دو نفهر  سویاین فر   ،فرو  مالحظه کنیداین صحیح است. در بین 

درسهت اسهت اگهر دو فاسهد اسهت فاسهدند  نداگر ییی فاسد اسهت فاسهد ،اسدندآدی ف

 معنی ندارد.  ندفاسد کدای نیستند،هیچدرست است، 

                                                           

  .35طور، آیه . 1
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در اگهر  ،مالحظهه کنیهدرا فهر  کنهیم،  یهته اثنینچدر اینجا آلهه الّا اهلل اگر چنان

دود غیهر غیهر المحه ةلاللهه المجهراد عهن المهادا یهةاالثنین»فر  کنهیم  را یتاثنیناینجا 

ماا أنّهه ال الهه اتالقهًا إ»نیست  یتنیست، حاال که اثنین یتپ  اثنین« مستحیالً متصورة

و االر  مخلهوقتین دلیه   سماوا وجود ال« اْلخَالِقُونَ هُمُ أَیْ شَيْءٍ غَیْرِ مِنْ خُلِقُوا أَیْ»

شود گفت هر دو فاسد است. پ  آنیه شهما اضهافه کردیهد پ  نمی« علی وجود االله

خیلی  که اماا اله اص  باید باشد. اینجا یک روایتی اث امای رضا )ع( است ،اسد استف

 اْثنَهانِ إِنَّههُ قَوْلُ َ»، قال  تقول ان اهلل تعالی واحدسئ  االمای الرضا )ع( أ »لطیف است 

عَلَیْههِ وَ  مُتَّفِقٌاْلوَاحِدُ وَ  َ اْلوَاحِدَ عْدَ إِْثبَاتِالثَّانِيَ إِلَّا بَ وعُدْتَا أَنَّهُ وَاحِدٌ لََِنَّ َ لَ دَلِی ٌ عَلَى

تواند ثابت کند. بین مشهرک و موحاهد. کتهاب را مختلف فیه نمی« 1«مُْختَلَفٌ فِیهِ الثَّانِي

 مالحظه کنید. 

 . باید ضمیر  را جم  بیاوریمپ   ،لهه برگردانیمرا به آ« لفسدتا» اگر -

 مگر سماوا  و ار  جم  نیست؟ -

 ؟مگر تثنیه نیست« الفسدت» -

 سماوا  مگر جم  نیست؟  ؟مگر سماوا  و ار  جم  نیست -

  اگر آن را به آلهه برگردانید. -

پهه  « لفسههدتا»ار  مفههرد اسههت،  ،عههین مطلهها اسههت، سههماوا  جمهه  اسههت -

گوییم این سماوا  یهک تهر  اسهت، می نه، ،باید بگوییم چون جم  است« لفسد »

در اینجا هم آلهه یک تاست. منتهها مها یهک  ،ستار  یک تا فیک تاستییی است، 

دو « لفسهدتا»گهوییم کهه ایهن ما میکنیم، وییم در اینجا که بحم میگمطلا دیگر می

الّها اهلل و  ةعهن اآللهه ةللفسدتا مرجعان اثنان المرج  االوال االصی  عبهار»مرج  دارد 

فاسهدند،  یهتو در الوهههر د ،اگر که دو اله باشند« و االر  سماوا المرج  الثّانی ال

بنهابراین خلقهی در کهار نیسهت. بها تنهزّل اث ایهن  ،فاسهدند یهتحاال که هر دو در الوه

چهون ایهن دو الهه  ،شهونداث این مطلبی که داریهم آسهمان و ثمهین فاسهد مهی ،مطلا

تواننهد توانند وحد  کلّی داشته باشند، چون وحهد  کلّهی در که ّ جهها  نمهینمی

 داشته باشند. 

 کلی... ند یا در اص شدشدند و فاسد میخره موجود میباال -

                                                           

 )با اندک تفاوت(. 270وحید، ص الت ؛271، ص 19 ج ،بالقرآن القرآن تفسیر فى الفرقان .1
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. ببینید ییی فساد که ّ آلههه شدند، دومی این استشدند و فاسد میموجود می -

ایهن آلههه الّها اهلل  ،ست. ییهی نهه، ولیین هالّا اهلل است، اصالً سماوا  و ار  نیست

این  سویساد ندارد. و ف هستسماوا  و ار   ،اهلل فساد ندارد ،آلهه است برایفساد 

کمک کردند شهرکت ها ، اینهای فرع هم هستنداله ،این اله اص  است ،است که نخیر

یک اختال  ذاتی دارند که مایز است و وحد  ذاتی  ،وحد  کلّی هم ندارند ،کردند

ما بهه »؟ آن بحم بعدی است نقصگوییم آن ما به االختال  کمال است یا دارند. می

« و ال نقص أو کمال و نقصکمال أو نقص أو ال کمال  یثنیهماالّای االختال  بینهما 

 ،فی ههاا فهنقص فهی ههاا، اذا کان کماالً اذا کان کماالً فیه فنقص فی هاا» شود.نمی

 مهیدو« اذا کان فی ک ّ واحهد نقهص و کمهال فلفسهدتا .ففی ک ّ واحد نقص و کمال

ی اینیهه ایهن یهک چیهزی را بهراچنینهی، کننهد ولهی خلهق این. یعنی خلق میشودمی

یک جهت نقصی هم ایهن  ،چون یک جهت کمالی آن دارد دهد،تور تشخیص میآن

کند این یک کاری می ،کند غلطا  یک کاری میدارد و بالعی ، آن به جهت نقصی

کند درست، در یک کاری می ، آنکند غلطدرست. این به جهت نقصی یک کاری می

بهر فهر  « لفسهدتا»های این های این و درستدر غلط های او وهای او و درستغلط

یعنهی تضهادا و تنهاثعی کهه در  ،اسهت متناثعخلق  ،اماا خلق فاسد است ،شودخلق می

هم به  ،گرددهم به آلهه الّا اهلل برمی« لفسدتا»کنیم که خلقت است. و لاا ما عر  می

 . دویعد سماوا  و ار  در بُعد اوال اصی  و به سماوا  و ار ، به آلهه الّا اهلل در بُ

 ]سؤال[ -

 اصالً خلقی نخواهد بود.  -

 ]سؤال[ -

من الیون الی خالق الیون، ایهن  ،کندبرای اینیه استدالل به آسمان و ثمین می -

استدالل من الخلق الی الحهقا اسهت. صهفحه در حقیقت استدالل درونی است.  .است

 تعهدد فروضها  كه  الماحقهة الشهاملة، ةالكامل برهنتها في النظیر منقطعة آیة»  259

 تحیه  «لهو»   .مهدلولها عن البحم في نخو  ثم لها، لمفردا  تفسیرًا نقدای اآللهة،

 المحال غیر الى تحوالً تقب  ال جوهریة إحالة العقلیة، المسال  في بَحر  و مدخولها

 و»کهردیم.  هم بحمرا « و من ثما فیهما»بحم کردیم.  را« ةکان تاما و»« حال أیة على

 هنها  ناأ یهدعون یكونهوا لهم المشهركون... األوال  الباهرة الحجة هاه حول حوار هنا

مشرکون ، کسی این اشیال را بیند. کما اینیه ابن کمون گفته« اللّه كما اللّه غیر آلهة

 اآلیة هاه»جواب   .آنها قبول ندارند که آلهه دخالت تیوینی دارد این را نگفتند. ]...[
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چهه چنینهی، چه این مشهرکین این« كانوا أیا الموحدین غیر على -بارعة حجة -تحلّق

 و ثنویهة و مشهركین من»است.  فر  کرده عین هم مشرکین مانند ابن کمونه که دوتا 

، تعهداد گهااردمهیکنار را  یهر تعداد« األلوهیة شؤون بك  اإلله ذا  یعدادون ثالوثیة

 ارد. گامیکنار همه را  ،تعداد صفا  ،ذا 

« األر ، و السهماوا  فسهاد مهن «لفسهدتا» یفر  انما «اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ» فر » ی دو

 و العلهم مختلفهي كانها إذا»اشیالی که ما به همه داشتیم که جواب هم عر  کردیم. 

 .«الیهودی المتیلمونکما یقول » «المتوافقة االلهة اما و الحكمة،

یه نداری، خود این اص  مسلّم است که یک این یک اص  است. البته کاری به آ -

 تواند عین دو افتقار به دو خالق باشد.و افتقار به خالق  است، نمی مخلوق عین فقر

 کار به هماهنگی نداری. 

 عد دیگر است. آن بُ -

آید که دو خالق بها ههم توافهق کننهد کهه یهک چیهزی این مسئله اصالً پی  نمی -

 خلق کنند. 

 آید.  نمیبرای چه کسی پی -

 چیزی که عین افتقار است. -

 آید. ها پی  میبرای خیلیآید، برای شما پی  نمی -

  ، فرض  عقالً درست نیست.اصالً فرض  درست نیست ،نه -

 .نوعهًا نفهمیدنهد ،کسی که مسئله را هنوث نفهمیده که مخلوق عین افتقار اسهت -

اینجا ایهن دلیه  بهرای او وجهود نفهمیده که مخلوق عین افتخار است،  کسی که نوعًا

 . دارد

 شود.باید بفهمانیم که نمی -

 ،ها ما غالبیم و آنها مغلوبنددر تمای پلّهفهمد یا نه؟ او این را می، اگر نفهماندیم -

 فهي المتوافقهة لههةاآل امها و»، نفهمهد غهالبیم. آن مهان  مطلها نیسهت. بفهمد غهالبیم

 إال تهدل ال الكون واق  في النظای فوحدة یاتهم،ربوب في اختال  فال التدبیر و الحكمة

نه آن حسهابی کهه فقهر  ،کنماین حسابی که بنده عر  می یرو 1«التنظیم وحدة على

فقهر ، آنجا هم ممین است کسی جواب بدههد. محض است، تاثه فقر محض هم باشد

  ک اراده موحاده اث دو مرید مث  هم، چه اشیالی دارد؟محض است به ی
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 باشد.به دو اراده شود نمی-

مماثهه  در هههم، ذا  مههدغم در هههم، دو اراده مههدغم در هههم، چههرا، نههه دو اراده  -

بهدهیم، مها جهواب تهور این ، صفا  مماثه  کهه جهواب  را بایهدمماث ، اراده مماث 

دو حمهال ههم  ،توانهد بهردارددو اراده مث  اینیه یک سنگ را یک حمال مهی .داریم

ک حمهال بهردارد بهه انهداثه صهد کیلهوگری قهدر  مصهر  د. منتها یهنتوانند بردارمی

 تور است.همینتا. اینجا هم دوتا هر کدای پنجاه ،کندمی

گوییم که این موجود مخلوق عین ارتباط و عین تعلّهق و عهین فقهر بهه وقتی می -

 اراده خالق است.

 ده است. ااث ار منبثقعین او که نیست،  -

دو اراده تحقهق ]...[ نهه اینیهه تحقهق آن  اراده، صر  ایهن یعنی خود این اراده -

  .دنکنپیدا می

اراده  ،اراده هم موحاده است در اینجا ،این مخلوق که کمال الفقر به اراده است -

بهر حسها  ،در همه جهها  هستند نیست. اراده موحاده اث دو ذا  که عین هم هاثنینی

هسهتند در  بدهیم. اگر عین همآن را باید جواب  ،آن احتمال اگر آن را جواب بدهیم

 هپ  اراده ههم واحهد ،ر ذا  و در صفا  و در حیمت و اراده و اینهاتمای جها ، د

وحد  در اص  اراده و حیمت  ،یتاثنین  اگر ذا  در عین فر ،است. وقتی که ذا 

 آید. پی  نمی در اینجا آن اشیال شما ،و فالن باشد

  اراده واحده باشد.تواند باشد، باید یک دو اراده نمی -

 متماثلین در ک ّ جها .  ،عینین ،یک اراده است اث قدر  موحاده بین مثلین -

 ]سؤال[ -

اگر آن جواب را هم نداشتیم باث چون قرآن با همهه  ،ا  استآن جواب فلسفی -

در آنجا باید برایشان مطلا روشن  ایراد دارند،کسانی که در آنجا  ،کنددارد بحم می

 گوییم کهجا میبشود. این

 و العلهم مختلفهي كانها إذا األر ، و السهماوا  فسهاد مهن «لفسهدتا» یفر  انما»

 ربوبیهاتهم، فهي اخهتال  فهال التهدبیر و الحكمهة فهي المتوافقهة لههةاآل اما و الحكمة،

 وحهدة مهن أعهم ههي و التنظهیم، وحهدة على إال تدل ال الكون واق  في النظای فوحدة

با هم شرکت دارند در همه چیز، درست « التنظیم بوحدة تعدده ای» .اعما است« الناظم

، اماها . آقها ییهی بهودی کهافی بهودیهستندولی دوتا  ،شان باشد کافی استاست ییی

اراده  و کننهدقهاتی مهی شهان رااراده ؟ دوتها بها ههمحاال دوتا هستی. چه مانعی دارد
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 االخهتال  فهر  علهى اال تفسهدا لهم «هُاللَّ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِما كانَ لَوْ»  »شود می هواحد

 مهن المهَخوذة العقلیهة للقوانین الموافقة هي الحكمة ان یرده ال و !التنظیم في بینهم

بعهد ههم مطلها دیگهری اسهت کهه « یرده حیم»این بحم دیگری است.  1«الكون واق 

 شنبه دنبال مطلا را عر  کنیم. باید 

نَها لِمَها عَظِهیمِ وَ وَفقْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلاْل صُدُورَنَا بِنُورِ رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنقبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.یُمْوَ السَّلَایُ عَلَیْ»
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