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 بیان صفات ذات و صفات فعل خداوند در قرآن

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

ث باید عرض کنییم، وثالن تتمه بحث از عنواهطور مختصر، بیکی از مطالبی که به

و تعالی و صفات ذات و صفات فعیل در آیاتی که راجع به ذات حق سبحانه هم  بعد

بیه تعبییر میا خییالی کیه مصیر   وآخرین قیدرت علمیی  ؛است، بحث کنیم این است

کردند بزرگان علمای الهوتی مسیحی در اینکه اقیالیم ثثثیه ممکین اسیت و حاصیل 

تشیبیه بعید از بییان  نکیهو حال آد نخوش دار دلبه تشبیه بعضی  تشبیه است، ،است

برای نزدیک کردن مطلب  ،کندمی تشبیه ،آوردحقیقت است، اگر قرآن شریف مثل می

 شیده را مخصوصیًبیان چون مطلب است به ذهن بعد از آنکه مطلب بیان شده است،

همه کس با افکار مجرده ارتباط درستی  فهمد،همه کس نمی ،هنگامی که عمیق است

ها را، آنچیه ماننیدها را، شیبیه 1«.یَتَفَكَّیرُونَ لَعَلَّهُیمْ لِلنَّیا ِ نَْضرِبُها اْلأَمْثالُ تِْلكَ» ندارد

بنابراین  .کندمی همانندی دارد با حقیقتی که بیان شد، خداوند به عنوان تقریب بیان

اسیت، اگیر حقیقیت ممکین اسیت و مجیاز هیم که جای مجاز بعد الحقیقة  طورهمان

بییان  اگیر مطلبیی را بیا بییان وافیی عقلیی علمییطور هم نه، همانممکن است و اال 

چیون  ،طور که شاید و باید بیان کردند و کم و کسری در بیان مطلیب نبیودآن ،کردند

اسیت.  چنییند، قاعده مثیال ایننآورمی مثال ،ممکن است طر  درست دریافت نکند
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حیاجی  میثثً بیه مثیال، کننیدسفانه هیم ماهیا و هیم  ییر ماهیا احیانیً بسینده میمتأ

نور که جسیمانی  1«ضعف و تقوى حیثما كالنور»کند می سبزواری در وجود که بحث

چیه ربطیی دارد وجیود  ،و تعالی که مجرد اسیتسبحانه با حق چه ربطی دارد است 

است، شما چیرا  اطثق است با وجود خلق که جسم علی االطثق علیحق که مجرد 

 «.ضعف و تقوى حیثما كالنور». آییداز آنجا به اینجا می
 فقط مثال است. -

هیی   دلییل ندارنید،اصثً  آورند،عنوان دلیل میهاین مثال را ب .مثال  لط است -

 دلیل ندارند.اصثً  دلیلی،
 آورند.پنج دلیل می -

، به تمام ادله مراجعه کنید، همه مثال است، حتی یک دلیل هم ندارند چیز هی  -

گیوییم خیث  عقیل یم انی از علمای مسیحی هم در باب ثالوث کیه میابزرگ .ندارند

ها و مثل حیاجی سیبزواری آمدند با مثال خواستند درست کنند، ،است و نقیض است

گویید کیه خورشیید گویند مگر شما نمیمیا مثال خواستند درست کنند. دیگران که ب

 د که یکی نیور اسیت وست و دو صفت دارذاتش جرمش ا یک ذات دارد و دو صفت،

حیرارت  اسیت.هیم حیرارت  ست،اهم نور  ،استخورشید هم خورشید  یکی حرارت،

این حرفی  است.حرارت و نور همان جرم  نور همان حرارت هست، همان نور هست،

 خیالق، آب، آب و ابین و رو  القید ، گویند پس بنابراین،می ،زنندکه اینها میاست 

رو  سیت و انیور  ابین،  .هیا ماننید خورشیید، ابین و رو  القیدآن به قیول أبخدای 

خواهنید بیا ایین مثیال می ند بگوینید.خواهمی هرچه ،  حرارت است یا برعکسالقد

اوالً، شییما محسوسییات و  و بیشییتر. و ثانیییً گییوییم اوالًمییا می مطلییب را حییل کننیید،

توانید مثال بیاورید بیرای  ییر ینم ،ملموسات را در هر بُعدی از ابعاد که تصویر کنید

مجیرد کیه ابعیاض  بیرای مجیرد، ،ییدیمجردات  لط است بگو محسوسات و مجردات،

موجیودی  .دنبعض وحدت دار آنبا  ،بعض آنبا  ،ید که این بعضیندارد که شما بگو

تجیرد و  یابعیاض باشید کیه مقتضیا دارایشیود دارای ابعاض نیست و نمی اصثً که

درسیت کنییدک کیه خواهید در ایین موجیود سیه اقنیوم می شما ،استالمحدودیت این 

این گوییید، میاینها سه جوهر هستند و متباین الذات هستند و مواصل با هیم هسیتند

طور اگر این ثانیً ،طور نیستخورشید این گوییم اوالًمی .ستطور اهمین خورشید هم
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از  ،سیتک نیهانیور خورشیید چه ربطی به مجیرد داردک آییا جیرم خورشیید عیین  باشد

ایین صیفت بیرود، خورشیید وقتیی کیه  ممکین اسیت سیت،اصفات جرم خورشید نور 

یا حرارت عین نور اسیتک میا نیور آ جرم باقی است. رفت، میانمنفجر شد و نورش از 

 از هم قابل جدایی و انفصال است.  نور هم داریم،حرارت داریم، حرارت بیبی

زنید که جرم خورشید و نور خورشید و حیرارت ل میاگر شما خورشید را مثاپس 

 اوالً ،ستاست و یک خورشید اسه چیز  یک خورشید است و سه چیز است، ،خورشید

جرم  دروغ است،خود است، ولی اآلن بیزنید در باب جسمانیت مثال می است.دروغ 

م عیین تش است. عین هم نیستند. حیاال فیرض کنییآحرارت  یر  ست،ا یر از حرارت 

پیس  ،اگر جرم خورشید و حرارت خورشید و نور خورشید عین هیم باشیند ،دنهم باش

سیه جیوهر متابینیة الیذات و  کنید،شما دارید سه جوهر درست می ،سه جوهر نیستند

ر ییک این سیه د ،سه جوهر هستند اینها سه جوهر هستند دیگر، در عین حال، مماثل

 و د خداونید حییاتییگویمگر شیما نمیگویند: وحدت دارند. در جواب می ذات مثثً

ست و هیر سیه عیین هیم است و علم عین قدرت احیات عین علم  علم و قدرت دارد،

دهیم که میان ماه مین جواب می هاست.این حر  دوم آن .هستند و هر سه عین ذات

 مییید کیه ایین اقیانیگوشیما داریید می تفاوت از زمین تا آسیمان اسیت.ماه گردون  تا

 ،عیین هیم هسیتند و سیه جیوهر هسیتند و عین هم هسیتند، گانه سه جوهر هستندسه

 یک چیز هستند هم و از نظر واقع از نظر واقع سه چیز هستند .یدیگوتناقض دارید می

 سیت،ین سه چیز بودن ترکیب اا اگر از نظر واقع سه چیز هستند، .تناقض شماست این

سیه هرچیه هسیت بیا ییک  اشکال دوم، .شکال اولا تجرد نیست، محدودیت نیست،ال

در  این حیر  اول،تواند سه باشد. یک مینه  ،تواند یک باشدمی نه سه ،هرچه هست

توحییدی همیین بحیث  هیایترین بحثیکیی از عمییق طیور نیسیت.خدا که اینمورد 

وحیدت صیفات ذات بیا ذات کیه وحیدت علیی سیت بیا هیم و وحدت صیفات ذات ا

ست علم  یر از قدرت اگوییم ما که نمی ،زنیما حر  شما را که نمیم االطثق است.

 یو حیات و قدرت حق که صفات ذاتعلم  است و  یر آن.علم عین حیات  ،آنو عین 

گوییم در واقع ما می زنیم،ما این حر  را نمی عین هم هستند و  یر هم، ،حق هستند

ید با هم فیرق یگوشما در واقع می ست،اواقع  بحثِ ، در الفاظ نیستند.عین هم هستند

معنا هیم  است فرق دارد، معلوم که لفظ القد ،و رو  ابنو  أبید لفظ یگومی .دارند

یکی است و در عین یک بودن  ،این سه معنا در عین سه بودن گویید، میسه معناست

اصثً اسیم د خداوند قبل از اینکه عالمی خلق کن گوییم.تا است. ما که این را نمیسه
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هیی  اسیمی  ،قبیل از اینکیه خلیق کنیدنداشت، لفظ نداشت. لفظ برای چیه بخواهیدک 

خواهیم برای اینکه مسمی را بفهمیم، اسم برای چه کسی بگذاردک اسم را می نداشت،

حییات  علیم بیه خیودش، خدا قیدرت بیر خیودش،خواست خودش را بفهمدک خدا می

 عطیو  بیودن، رازق بیودن، بصیر بودن، دن،یا فرض کنیم سمیع بو نسبت به خودش،

 ست،اتعالی مجرد من جمیع الجهات  سبحانه وذات  برای خودش، افر بودن، معذّب 

توانیم ذات حق را بفهمییم در بُعید ما که نمی .تفهم ماست، عجز ما است برایها اسم

 اقیثً .ایجیابی علم و قدرت حق را بفهمیم در بُعید و توانیم حیاتما که نمی ایجابی،

حیی  یعنی معدوم نیسیت، موجود است، بفهماند. ما بهالفاظی بیاید که در بُعد سلبی 

 .است یعنیی عیاجز نیسیت قادر ست یعنی جاهل نیست،عالم ا است یعنی میت نیست،

  دانیم چیست.چیستک چه میاما 

میا، در  دارای سه معنا است در فهیم .سه لفظ دارای سه معنا است و یک معنا این

حیات  حیات است،از قدرت  یر  قدرت است، از در عالم امکان علم  یر عالم امکان،

سیبحانه و تعیالی حیی   کین در حیقطور است. ولدر ما این  یر از علم و قدرت است،

ییک ذات  نه اینکه حقیقت وجود حق عین حیات است، علیمٌ یعنی قدیرٌ. یعنی علیمٌ،

عین  مجردِ علی االطثقِ حق، المحدودِ وجودِ ،وجود حقحقیقت . است و سه صفت

نیه  ،عیین قیدرت اسیت اسیم مصیدری، علم،حقیقة ال ه معنای مصدری نه،علم است ب

این  عین قدرت است. عین علم است، ت،عین حیات اس حقیقت قدرت، قدرت داشتن،

که دارای سیه  گوییم صفت ذاتی حقسه لفظ یک معنا دارد و آن یک معنا هم که می

عیین  ،صفت ذاتی حیق کیه دارای سیه اسیم اسیت گوییم صفات ذاتی،نمی ،ستااسم 

تعبیر  «اسمائه تعبیر»که ذات حق است و ما در روایات هم بسیار این مطلب را داریم 

 اجیزا  نیدارد، ست که جهات نیدارد،بیر از یک ذات مجرده  یر محدوده ااین تع است.

آنچیه او دارد میا آنچیه میا دارییم او نیدارد،  مکیان نیدارد، رد،زمان ندا حاالت ندارد،

 .استجواب دوم  هم این است. اینفقط  نداریم،

اسیم یاتی که راجع بیه ذات و صیفات ذات اسیت. شویم به بحث آمنتقل می حال

سیت و اسیم بیاطن اسیم ظیاهر اا ا یک اسیم بیاطن، و ستاذات حق یک اسم ظاهر 

در الفرقیان مراجعیه کنیید  اخیث،، در تفسییر سیوره توحیید،تفسیرش را  .است« هو»

مرتبیه  980« ااُ»است، چهیارمی نیدارد.  سه اعراب «ااِ» ،«ااَ»، «ااُ»کنم. نمی تکرار

مرتبیه لفیظ  2697ست. جمع: مرتبه ا 1125« ااِ»، ستامرتبه  592« ااَ»، استدر قرآن 

پیدا  زیاد است، هم« وه»ت ن شریف ذکر شده اسکه اسم ظاهر ذات است در قرآ« اا»
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و هیم  اسیت هیم خیالق هم انسیان،« هو»، چون مرجع ضمیر مشکل است« هو»کردن 

 شویم.خیلی ممنون می ،فقط خالق است. کسی خواست پیدا کند« اا» اما ،مخلوق

از نظیر وضیعیات حییاتی و  تعالی که از نظر اسم معرو ،این ذات حق سبحانه و 

ولییکن از نظیر ذوات ایین  ،از نظر لفظ معرو  و قدرتی معرو  و  یر معرو ،علمی 

 نیسیت، یا اینکه اصیثً ما سه حالت داریم، صفات و حقیقت این صفات  یر معرو ،

 و سیمعً حیاتً قدرتً، علمً ،یا هست و مانند دیگران وجودًا این حر  که  لط است.

هسییت و  دانیم چیسییت،هسییت و نمییی بینهمییا اسییت؛ م دروغ اسییت.، اییین هییو طاعتییً

بفهمییمک بارهیا عیرض  دانیم کیست را چگونهپس این هست و نمی دانیم کیست،نمی

همان معنا و یا شبه آن معنا یا  اگر از موجودٌ هستیم، محرومکردم از لحاظ ایجابی ما 

 میلیاردها برابر، د برابر،چندروغ است،  نهایت برابر وجود ماست،میلیاردها برابر یا بی

ییک دانیه  حادث خواهند بیود،برابر وجود ما، هر دو  -اگر فرض شده باشد– نهایتبی

، هیم ارزن هسیت نهاییت ارزنبی یک میلیارد ارزن هم ارزن اسیت، ،ارزن، ارزن است

)ع( و ائمیه معصیومین )،( در کتیب توحییدی رسیول اا  را و این چیز دیگر نیست.

 اسیت.بسییار عمییق اسیت و اُمال االدلیه  باطنیًنمایید، سیاده می این صورتً م،زیاد داری

زیرا اگر مانند او  ،شود مانند او باشدنمی ،همین که خداوند چیزی را خلق کرده است

تبیاین کلیی بیین میا  اسیت. باییدباشد پس یا مخلوق هم ازلی است و یا ازلی حیادث 

 .والدت در کار نیست ر کار نیست،تحول د والدت در کار نیست، باشد،

ای از وجیودی مالی مفهیومٌ، از موجودٌ، گوییم خداوند موجود استبنابراین وقتی می

است، به نظر ما بیاید  لیط نیسیت. بیرای بحیث مفصیل بیه حیوار که در عالم خلقت 

 یعنی مقابل عدم، ،برای معنا وضع شده است لفظ موجودٌ ،مراجعه بفرمایید. از موجودٌ

یییک بُعید موجیودٌ مقابییل عیدم کییه  :کییه مقابیل عیدم اسییت دو بُعید دارد ن موجیودٌایی

 ، یییک موجییودٌ مقابییل عییدم فقییط معییدوم نبییودن را، در و دیییوارمیین ،فهمیم شییمامییی

بیا شیکلش،  را راجیع بیه  ییر از خیدا میا موجیودٌ راجع به خدا ایین اسیت، ،فهمیممی

فهمیم، ابعیادی، درصیدی. ری مییوضعش تا مقیدا حالتش، مکانش، زمانش، صورتش،

 را موجیود ایین نظییر ،گیوییمتعیالی میت بیه حیق سیبحانه و اما وقتیی موجیودٌ نسیب

چیون  ،مثل این رانهایت بی نهو نه تبلوری و نه زیادتر از این را توانیم بفهمیم و نمی

 خیالق باشید و اییناو شیود نمیبنیابراین  ،در این باشد هرچه این در او باشد، پس او

ذکیر  . در قرآن شریف؛ صفات ذات بیه ایین ترتییباین اصل وجود حق استمخلوق. 
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 صفات ذات به ایین ترتییب ذکیر شیده کیه حییات، عین ذات است، البته شده است که

 قدرت. علم،

 ]سؤال[ -
صیفات  هیاآن تا میدرِکی باشید، کی باشدباید مُدرَ ها که صفات ذات نیست،آن -

چه مخلوقی باشید  که یعنی صفاتی کنیم.ات را عرض میما اآلن صفات ذ فعل است.

یعنیی چیهک مگیر بیه  خیالقٌ ،مخلوقی در کیار نباشید و چه نباشد خدا دارد، اما خالقٌ،

 رازقٌ. دیگر باشد. مثثً یمعنا

 الزم نیست مدرَک باشد، مثل عالمٌ. -

 ایشان گفتند مدرِک. -

 شد تا مدرِکی باشد.بله، اینکه شما فرمودید حتمً باید مدرَک با -

 خواهد باشدک می چهک خداوند مدرِ -

 ]سؤال[ -

علم  ،یعنی به دست آمدن استحصول،  وصول، وصول است،چون ادراک نشد،  -

 ک یعنیی وصیول پییدا کیرد،درِپیس اگیر بگیوییم می دو بُعید دارد، عالمٌ .طور نیستاین

ی ک حالیت حیدوثدرِم ک نیست،درِپس م ،خداوند که همیشه واصل به خودش است

کیه حیدوث  اسیت« لم یکین یعلیمن بعد أ» طور نیست، چون عالمٌاین ولی عالمدارد. 

معنا است، که بُعد اصلی در خدا  را بُعد دوم پس عالمٌ است که عالمٌ علی طول الخط.

  افرٌ.  مثل سمیعٌ، ،مثل بصیرٌ دهد،اصثً معنا نمی اما مُدرکٌ ،دهدمی

شینویم و در قیرآن شیریف فهمیم و میهمیشیه میا میی آنچیهصفات راجع به این 

در قیرآن شیریف  این حیات و علیم و قیدرت،است و قدرت. ست و علم حیات ا است،

سیت کیه شیامل بعضیی از اینهیا ا« قیوم» ،«هو الحی»پنج مرتبه ذکر شده است « حی»

 هیار مرتبیههیم چ «اا» مرتبه در قرآن شریف ذکر شده است، 140علم  کنیم.عرض می

قیدرت  ،قدرت بسیار است که از تمام این صفاتی که ذکر کردیم هم سه مرتبه.« قیوم»

لقیی چون حیات حق در ارتباط خِاست؛  است و علتش هم معلوم تربسیار بسیار زیاد

 قیوم فی ذاته» :ست، قیوم بودن در دو ارتباط اصفات ذات حق است ،ق نیستیبا خث

مرتبیه.  140 ذاته و علییم بغییره،هم علیم ب« علیم«. »لغیرهالنسبة قیوم ب»و « نفسه و فی

وقیات و قیدرت حیق در صیفات فعلیی نسیبت بیه مخلظهور چون  ؛قدرت بیشتر است

 .که ما تعداد نکردیم مقدورات بسیار بسیار زیاد است
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بیرای « بسیم اا»ایین . بسم اا الرحمن الیرحیم اسیت« فی کتاب اا افضل آیتٍ»

دارد، برای صفات رحمان و رحیم. این رحمان و رحیم صیفات فعیل « اا»ذات لفظ 

پس چرا صفت ذات ذکر نشیدک صیفت ذات عیین ذات  ،صفت ذات که نیستندهستند، 

تعالی اسم ذات که مربوط به ام گزارش مختصر از حضرت حق سبحانه و در مق .است

ربیط آنچه بیه میا  چه ربطی به ما داردکاصثًشود که صفت ذات خود اوست ذکر می

رحیم صفت عامه است که شامل تمام رحمات حق است  .است رحیم رحمان ودارد، 

شیان کیه از طیر  اصیل وجیود رحمیت و صیفات وجودی ،نسبت به کیل موجیودات

 هم صفت رحمت خاصه است.  رحمان است. رحیمخداوند است 

قرآن شریف  مرتبه در 95 رحیمش ،مرتبه 57رحمانش مرتبه،  2697بسم اا « اا»

صیفت ذات و صیفت  پس اینجا صفت فعل است و صفت ذات نیست، .ذکر شده است

هیای صیفات فعیل در مرحلیه اولیی اجمل مجمل .فعل اجمالی دارد و تفصیلی دارد

، آن کسیانی کیه رحمیت خاصیه دارنید گییرد،می هیم را رحمان رحییم رحمان است،

 پیس در بُعید اول، .هیم پییش ماسیتصد آمد نود  که چوناندک رحمتی از حق نگرفته

هیر  گیرد،میهمه چیز  ،تعالی رحمان است سبحانه ومرحله اولی از صفات فعل حق 

ایین بُعید  گییرد.چه خاصیه، رحمیان آن را می چه عامه، عنایتی، ره ،فعلی کرده است

 ،رحییم بخشیی از رحمیان اسیت رحییم، رحمیان، دو بودن است، ،عد دوم. بُاست اول

اسمی کیه میراد  99که اضافه بر رحمت عامه رحمت خاصه دارد و تمام است بخشی 

 تمام منبعث است از رحمان و رحیم. است، صفات فعل حق در قرآن 
تعبییری دارد: ییک بُعید تعبییری مختصیر  صفات ذات هیم چنید بُعیدِ صفات ذات:

و  اسیت این بسیار نگهبیان در بُعید ذات حییات اسیت و علیم .بسیار نگهبان« ومالقیال»

  که حیات نگهبان است و علم نگهبان است و قدرت نگهبان است. قدرت،

 نیستک یعنی صفت علی حداله -

 دیگر عین هم هستند. ،نه -
 دانم، حتی در مقابل مفهوم صفت علی حداله نیست.می -

ینکیه وقتیی در اصیل ذات وحیدت برای ا ،طور بشودبله درست است. نباید این -

که  1«اللّهُ الَ إِلَیهَ إاِلَّ هُوَ اْلحَيُّ اْلقَیُّومُ» ،«القیوم»تلف است. پس لفظ بیر مختعادارند، آن 

ایین  ،در قرآن شریف سه مرتبه ذکر شده است و عجیب است که این عدد حساب دارد

                                                           

 .255بقره، آیه  .1
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علم است و قدرت. حیات قییوم  بُعد صفت ذاتی مفسَّر را که حیات است و سه« قیوم»

 :و این قیوم بودن هیم دارای دو مرحلیه اسیت وم استعلم قیوم است، قدرت قی است،

نگهبان ذات است. نگهبان ذات نه بیه  ،ذات استم یکی حیات و علم و قدرت که قیو

 سیبحانه وذات حیق  ایین نه، معنای اینکه این نبوده است و شده،نه به  ،معنای حالت

 ، بلکیههیدخواخودش نمی ورا نگهبانی  ،است  نیتعالی که در ازلیت در اصل ذات 

ایین وجیودش نگهبیان اصیل  .اگیر تعبییر درسیت باشید ،خود نگهبان خویش تن است

اسیت.  یکییوجیود  و حییات حیاتش نگهبان اصیل وجیود، ، ذات،«ومقیال»وجود است 

قیدرتش نگهبیان اصیل  .و حیات یکی اسیت وجود و علم علمش نگهبان اصل وجود،

ک و ییک وحیدت علیی ن سیه ییآ ایین چهیار ییک و .همیه یکیی اسیت ،علم وجود و

ذاتیی اسیت و  .فیعیول اسیت« القیوم»قیوم  حساب نیست،این تعبیر بی ،االطثق دارند

ایین  علیم و قیدرت، و سیه کیه حییات اسیت و صیفات« اا»ذات  ،ذات ،صفتی اسیت

 ،دارنده دیگیری نیداردحیات نگه قدرت قیوم است، علم قیوم است، ،حیات قیوم است

بلکیه  ،علم از جای دیگر نیامیده اسیت .ویشتن و دیگران استدارنده خبلکه خود نگه

بلکیه خیود قیادر  ،قدرت از جای دیگر نیامده است .خود عالم بر خود و دیگران است

 نسبت به خود و دیگران است.

 چه فرقی داردک« مهیمنً»لفظ قیوم با  -

مهیمن  نگهدارنده خود و دیگران است، . قیوممهیمن بعض قیوم است فرق دارد، -

 فقط دیگران است.
 هُیوَ»، «اْلحَیيُّ هُیوَ»گوینید: ی میبعید آییات ،این قیوم که سه مرتبه ذکیر شیده اسیت

یَیا أَیُههَیا »مثیل  .حیات است تمامًک یعنی اوست و حیات داردک نه. او یعنی چه« اْلحَيُّ

 تعبییر آقاییان معنیی حرفیی. ما فقیر إلیی اا هسیتیم. بیه 1«إِلَى اللَههِ النَها ُ أَنتُمُ اْلفُقَرَا ُ

 هرچه هسیت انشیا  و ایجیاد اوسیت ال مین شیی  أو مین شیی ٍنیست، خودی در کار 

مین کیه  عیالم، ام، ممکین اسیت بمییرم.هستم که زنده من ،نسبت به ما «الحی»خلقه. 

 ستممن ه هم نبوده است. قدیر، قبثً برود، ممکن است که علم من از بین عالم هستم،

خداونید رود. ولیی دوئیتیی در صیفات و ذات میده و بعد و آمنبوده  ،که قدرت دارم

یعنیی  علیم حیق، حییات حیق یعنیی علیم، ات،وجود و حقیقت حق یعنی حی نیست،

 . اگیردر بُعد میا هیم اصثً علم و قدرت مثزمت دارند در بُعد ما حتی، قدرت و اصثً
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 خصوصییات ایجیاد چییزی و چییزی بیر او ر تمیام جهیات وبیکسی علم داشته باشید 

 علم راهنمای انجام فعل اسیت، چون باشدک عاجزقدرت است. چرا  ، اینمخفی نباشد

یجیابی صید درصید آنچیه را در بُعد ایجابی و در بُعد سلبی. در بُعد ا :بُعد دو علم در

ت. طور اسیبزن، قدرت مطلقه همیندر بُعد سلبی آنچه که مانع است کنار الزم دارد، 

حیات  علم درصد است، قدرت درصد است، قدرت بعضی است، ،علم بعضی استآن 

علیم مطلیق  علیم مطلیق اسیت، اما حیات مطلقه، ،آوردمی درصد است که کم و کسر

قدرت مطلقیه و  علم مطلقه است، ،قدرت مطلقه و حیات مطلقه قدرت مطلقه است،

چهیار تعبییر اسیت و  «اراتنیا شیتّیعب» ذات مطلیق اسیت، ،حیات مطلقه و علم مطلق

 این در بُعد صفات ذات.  .معنا یکی است الفاظ با هم فرق دارند،

اگیر خلقیی نباشید خیدا رازق  امیا ، خیدا حیی اسیت،چه خلقی باشد و چه نباشد

در بُعید دیگیر منجیی نیسیت. البتیه  معیذّب نیسیت، سمیع نیسیت، بصیر نیست، نیست،

ولی  ،بله 2«مَْقدُورٌ لَا إِْذ قَادِرٌ» ،«مَْخلُوقَ لَا إِْذ خَالِقٌ»معلوم است.  1«قَمَْخلُو لَا إِْذ خَالِقٌ»

خالقییت حیدوث  که خالق نبود، قبثً خدا به چه حساب خالق شدک فعل نه،خالقٌ بال

کیل  ،چون حیات و علم و قدرت مطلق است. خالقییت است دیگر، روی چه حسابیک

 کنیم،عیرض میی نیه بیه عنیوان والدت، .ات ذات استاینها بر مبنای صف ،صفات فعل

ییده صیفات یایین صیفت زا ،این خلق کردن صفت فعل است ،اینکه خداوند خلق کرد

 ن هست و قبثًاراده که اآل ال من شی .بلکه خلق  یده ذات هم نیست،، زایذات نیست

ذات و  صفات یدهیاراده صفت فعل است و این صفت فعل حادث است و این زا ،نبود

خلقهیا »تعالی جهان را آفرید در ماده اولییه  سبحانه وکه حق  طورذات نیست. همان

در  ،در اراده چنییین اسییت و مخلییوق اسییت، مخلیوقٌ منییه نیسیت. خیالقٌ« ال مین شییی 

ال »اگیر  ،«هخلقی مین شیی ٍ»است یا « ال من شی ». یا در چه و چه در اراده، خالقیت،

ییده درست کرده، نزای« همن شی  خلق»اگر  ،یده استیانز ،درست کرده است« من شی 

آنچه را آفریده است   لط، ،یدهیدر این سه بُعد تصوری که آنچه آفریده است زا .است

« همین شیی  خلقی»آنچه در ابعاد دیگر آفریده است  درست،« ال من شی »در بُعد اول 

صیفات فعیل حیق  ق،خالقییت حی اراده حق، .در کار نیست یدن اصثًیزا پسدرست. 

هیم گفتییم  این تعبیر  لط است و اگر میا ،است یده صفات ذاتی لط است بگوییم زا
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ایین  1«لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ» ،یدن در کار نیستیزا  لط است، هر کسی بگوید  لط است.

صیفات  حیادث، صیفات فعیل کیثً ،طور استایناین صفات فعل  حالت مطلق دارد.

والدت  ،ایین حیدوث نیدارد ،وحیدت حقیقیی بیا ذات دارد ،ذات اسیتذات که عیین 

 اآلیاتی که در این بحث داریم. امال و اماندارد. 

 قیوم مشترک است بین صفات ذات و صفات فعلک -

قییوم  ، ولییکنخودش حی اسیت ،حی برای خودش استچون  عرض کردم بله، -

ت اسیت و ییک بُعیدش صیفت ذا یک بعدش ، علیم هم دو بُعدی است.دو بُعدی است

قدرت بر موجودات داشیتن  ،یده از صفت ذات نیستمنتها صفت فعل زای صفت فعل،

خلیق ییک  ،«قَلَیخَ»این  کند،ایجاد می ،کنداین اراده می ،کندمی که این قدرت ایجاد

منشیعب از  ،این خالقیت که عمل حادثی است که از قدرت اسیت .عمل حادثی است

یعنی چون خداونید قیدرت  ،نه منشعب از قدرت ،از قدرت استمنبعث  قدرت نیست،

 .«من شی ال یخلق »دارد 
 ک.تواند..یعنی این قدرتی که دارد، اگر اراده نکند، می -

ال مین »کنید اراده را منتهیا بیا ایین قیدرت ایجیاد میما که نگفتییم اراده نکنید.  -

و در ابعیاد « ال من شیی »اول کند موجودات را در بُعد می با این قدرت ایجاد ،«شی 

 «.همن شی  خلق»دیگر 
در  ،صیفات فعیل اسیت صیفات ذات اسیت، ما در آیاتی که مربوط بیه ذات اسیت،

ایین در  که اما یک آیه منحصر به فرد در قرآن شریف است مرحله بعدی بحث داریم،

سیوره شیوری آییه تکلیف را روشن کرده است. کل ذات و صفات ذات و صفات فعل 

فَاطِرُ السَهمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِهینْ »سوره شوری.  25 و 24از جز   131 فحهص، 11

لَییْسَ  یَیْذرَؤُكُمْ فِییهِ»یخلقکم نیسیت « أَنفُسِكُمْ أَْزوَاجً وَمِنَ اْلأَْنعَامِ أَْزوَاجً یَْذرَؤُكُمْ فِیهِ

یرُ مِیعُ البَصیِ يْ   وَهُیوَ السیَه مِْنیهُ آیَیات  »شیریف آییات محکمیاتی دارد  قیرآن .«كَمِْثلِهِ شیَ

ابِهَات   ،محکمییات هییم بییا هییم فییرق دارنیید 2.«مُّحْكَمَییات  هُیینَّ أُمُّ اْلكِتَییابِ وَأُخَییرُ مُتَشییَ

بهات هم هست امحکمات که ام جمیع متش اوالی امال هم با هم فرق دارند، متشابهات

کنیم و بعید از نظیر ز نظر ادبی بحث میاول ا «.لَیْسَ كَمِْثلِهِ شَيْ  » :این آیه است طبعً

 .معنوی که نتیجه داللی وضع ادبی آیه است
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مَاوَاتِ وَاْلیأَرْضِ» فرمایید کیهمی قیبثً از نظر ادبی: یعنیی ایین « اطرفی»؛ «فَیاطِرُ السیَه

« فَطَرَ»اعم است، « خَلَقَ»این است، « فَطَرَ» نبوده، قبثً ای را،سابقهآفریده است چیز بی

خطبیه بیر حسیب « خلقهما و لم یکونا»؛ یعنی «فَاطِرُ السَهمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ» ص است.اخ

، ایین ایین موجیود را الگیو نداشیته، نمونه نداشیته، است. «بث مثالٍ احتذی» توحیدیه

بیه « مین شیی »، بیه ییک جهیت«  من شیی ال»، سماوات و ارض را خود آفریده است

از نظیر کیون  کیفییت.« ال مین شیی »، است الولیةمن المادة ا« من شی »جهت دیگر. 

 کییان،ه اولییه اسیت و از نظیر میادال انهمی کیونشکیه « ال من شی »سماوات و االرض 

 ،سیابقه نیدارداصیثً و ارض بودن ارض ایین  بودن سماوات کیفیت و هیئت سماوات

 .هیئتش هم سابقه ندارد سابقه نداشت، هم اشهآنچه که مادال

جَعَلَ لَكُم مِهنْ »بودن « فاطر»از جمله « جَعَلَ لَكُم» بعد:«. وَاتِ وَاْلأَرْضِرُ السَهمَافَاطِ»

یخلقکم خلقً ال »«. یَْذرَؤُكُمْ»فقر  در« أَْزوَاجً یَْذرَؤُكُمْ فِیهِأَنفُسِكُمْ أَْزوَاجً وَمِنَ اْلأَْنعَامِ 

هیم دارییم اگر  م،شکل نداریانسان همما  ،طور استهمین هم هادر انسان «مثیل قبله

. در قرآن اشاره شکل نیستندها همشکل هستند و اال این سر انگشتکنیم همخیال می

ن کرده و حیس را بیالاین چیزی که علم  1.«أَنْ نُسَوِهيَ بَنانَهُ قادِرینَ عَلي بَلي»فرماید: می

اشیتباه  اصیثً قابیلاین نوک انگشت بهترین امضایی است کیه . این را بیالن کرده است

  .ست و این خطوط همه با فرق داردنی شدن

يْ  » فیاطر  گیرددک ضیمیر بیه ااِرمیضیمیر بیه کجیا ب .«یَْذرَؤُكُمْ فِیهِ لَیْسَ كَمِْثلِهِ شیَ

اا  بیه اا فیاطر، ،گرددک خیرمیگرددک به فقر فقر برمیاا بر ضمیر به ااِ گردد،میبر

 اسیت یقیی حیقوجود و کون حق است، اللّهیت فاطر، اِا بُعد اولِ فاطر سه بُعد دارد،

صیحبت  صحبت لفیظ نیسیت، ود حق...در وج در کونش مماثل نیست. .«لَیْسَ كَمِْثلِهِ»

 موجود موجود، ،وجود وجود در لفظ مماثل هست، صحبت حقیقت است، معنا است،

در  مماثیلنیه  وجیود نیسیتم ممیاثلیتعیالی  سبحانه و کونیه حق هدر حقیقت واقعی

، خداونید کیه حیدود نیدارد اصیثً نهاییت،در بی مماثلنه صد، نه مماثل در میلیارد، 

ایین فقیط ذات  .اضثع ندارد که شما درصدی حساب کنید ب ندارد،ترک اجزا  ندارد،

ست که هسیت و ااگر خداوند ذات  .فاطر صفت فعل است ذات اول، بعد گوید،را نمی

که صفت ذاتی است نیستک اگر خدا قادر نیست « بینهما» صفت فعل هست که هست

چطیور فیاطر  ،چطور فاطر استک اگر عالم نیست چطور فیاطر اسیتک اگیر حیی نیسیت
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گیوییم می در تعبیر خودمان داریم مصدر نه، اصل صفات، استک مصدر صفات ذات،

عیل حساب ذات است و اصل صفات فه اصل صفات ذات ب ا واقعش این است کهو الّ

را هیم  سیومی لی را فرموده اسیت،خدا اوال .صفات ذات بر مبنای ذات است به حساب

به حساب اا آنجیا هیم ایین  گردد،میاین ضمیر به اا بر« لَیْسَ كَمِْثلِهِ»فرموده است. 

 علییم، قیدیر، ،اا سیت،ههییات همیه اللّ ،اا بیه حسیاب اادر تعبیر درست است که 

گوییم اول را گفته است که می ،نرسد ولی اگر عقل کسی شود گفت،یمرا اینها  حی،

مَاوَاتِ وَاْلییأَرْضِ»اا اسییت و سییوم را گفتییه اسییت کییه  فَییاطِرُ »اسییت و در « فَییاطِرُ السییَه

 سماوات و ارض است که کل کون اسیت، تمام اسما  فعل هست.« السَهمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ

خصوصییات رحمانییه و  ن را ایجاد کرده اسیت.، اصل آکل کون را ایجاد کرده است

تمام صفات فعیل  ،حسب حکمت ربانیه الهیه داده است برای که به کل کون هیرحیم

 جمع است. « مَاوَاتِ وَاْلأَرْضِفَاطِرُ السَه»در 

نهاییت ه وجیود بییک منبع اا بودن اا کی :فهمیمصفات ذات را از دو منبع می

 قییوم بیودنِقیادر بیودن و بیه تعبییر مختصیرتر  دن،م بیوعیال عنیی حیی بیودن،است؛ ی

یک جهت. جهت دوم این است که صفات فعل بر محور این اسیت کیه  . ایننهایتبی

« المین شیی »قیدیر  خداوند عالم حیی« ال من شی ٍ»دارای علم و قدرت و حیاتی که 

ا و هیها و کونهیا و اشیخا، و خصوصییتها و علمهیا و قیدرتکند حیاتخلق می

لَییْسَ ». زور هم نیسیت، آییه سیه بُعیدی اسیتاست،  سه بُعدی پس این آیه .ها راکیان

ک در چیه کیاره اسیتاینجا  کا  در شویم.معنوی خیلی وارد نمیاز نظر « كَمِْثلِهِ شَيْ  

« لییس»ایین  «.ْثلِهِ شَيْ  لَیْسَ كَمِ» نه،« ثلمِ»لکن در آید، ومَثَل ما داریم که کا  درمی

آقاییان در اینجیا  آیید.هی  وقت نمی« کا »در خبرش  آید و لکنمی« با »خبرش در 

ها کیه حوصیله بعضییچند نظر دارند، راجع به این کا ، این کا  چیه کیاره اسیتک 

 . خییر،اسیت زائد« کا » که کردند عجلهفوری  توانستند بفهمند،نمییا  تفکر نداشتند

خییر،  1.«اْلقِیامَةِ بِیَوْمِ أُْقسِمُ ال»ه، زائدالی  مثل نیست، زائدکا  است.  زائد اشم حر 

زیاد نیست. شما باید زییادتر فکیر کنیید و بفهمیید، اگیر نفهمیدیید بیه عهیده دیگیران 

 چه باید کردکه حر  اشتباهی است. زائدبگذارید. کا  

 شی  خبر است.رسد به نظر می -
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شی  اسم مؤخر است و  مؤخر است،شی  اسم است،  شود،نمی« لَیْسَ شَيْ   كَمِْثلِهِ»

. البتیه که این حصر در حصر است حساب داردتقدمش هم  خبر مقدم است.« كَمِْثلِهِ»

کنیم دربیاره آییاتی کیه در ایین بیاب هم صحبت می کنید و ما بازمفصل مراجعه می

ن از جهیت ادبیی دارییم بحیث اآل که ما ییک مِثیل دارییم،تی که هست اروای وهست 

 کنیم.می

 «.لیس مثله شیئً»شود ه باشد، میزائدیعنی اگر بر مبنای  -

 بله. -

 ]سؤال[ -

اگیر  نیسیت،« کیا »هیی  وقیت « لیس»جایش نیست. یعنی خبر  این  لط است، -

« لییس»ه در خبیر زائدهمیشه با  «. لَیْسَ شَيْ   بمِْثلِهِ»باشد.  «با »تزیین هم باشد، باید 

 باشد. هزائد، اما من ندیدم کا  است

 چطورک تأکیدبرای  -

يْ  لَییْ» ،برای تأکییداما . است که شما اشاره کردید این یک مورد -  ،«سَ كَمِْثلِیهِ شیَ

لَییْسَ »ییک مرتبیه را من در تفسیر ذکر کیردم. این دو بُعد که دو بُعد دارد  منتها تأکید

لَییْسَ »امیا  ،«مثلیه شیی لییس »فرمود میاگر  سلب است، تأکید «کَ» این «كَمِْثلِهِ شَيْ  

ایین حیر  صیا  و کنید. اسیت و در حقیقیت سیلب می تأکیید ایین کیه« كَمِْثلِهِ شَيْ  

ه زائدو نه  تزیین استاست. نه  تأکیددارد، معنا  ،ای است و قابل قبول هم هستساده

 ها. است و نه از این حر 
طیور اسیت، دومیی اینایم. البته ما نوشیته برد،یک مقداری بار می قبول مورد دوم

مثل نیدارد و  ، مثلش،اگر خدا مثل داردیعنی ، «لَیْسَ كَمِْثلِهِ»ولی یک هم کافی است. 

گوییم فیرض ، میخیر وید:گمی گوییم فثنی نظیر ندارد،می این در مبالغات ما هست،

ی است. بر فرض محال تأکیدنوع این یک  اما نظیرش نظیر ندارد. خود دارد،کن نظیر 

گوییم فثنی در علم می تا چه برسد به خودش. نظیرش نظیر ندارد ،گر هم نظیر داردا

اگر  .نظیر نیست اما برای نظیرش، ،نظیر داردفرض کنید  چطورکگویند نظیر ندارد، می

لَییْسَ »اوالً  .گیوییمبر فرض محال دارییم می کخودش مثل دارد ،مثل نداردکسی  نوکر

 ، شیی کیهمؤکید در مؤکید شییئی یعنی  ،فرمودیدکه اشاره  تأکیدبُعد در « كَمِْثلِهِ شَيْ  

مخلیوق اسیت،  شی  که اینجا فقط یا خالق است یا مخلوق، شی  چون ،رمخلوق دیگ

لَییْسَ كَمِْثلِیهِ » تأکییدت با حق نیدارد. بیه عنیوان مماثلهی  مخلوقی به وجه استغراق 

 «. شَيْ  
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ما در دو بُعید محاجیه  ،عمیق است ولی ،ردبدومی مقداری حوصله می اما دومی؛

 گیوییم خداونید. در بُعید اول میقائل هسیتند یکنیم با کسانی که برای حق مماثلمی

هیم اگیر  گیوییم، میچنیان و چنینکه اصرار کند  کسی مثل ندارد. لیس مثل خودش،

 هم یک فرض محال اگر رب بگذارید،« لو»به جای اگر  مثل ندارد.مثلش  ،مثل هم دارد

امکیان ییک  یاگیر موجیود. و حیال آنکیه میثلش مثیل نیدارد شود،مثلی دارد که نمی

ت بیرای مماثلیاگیر امکیان  کطور نیسیتمگر این ،چه یک چه صد داشته باشد، مماثل

 سیبحانه وولکن حق  .ولو مشکل باشددو، سه، زیادتر، چرا یکک  ،یک موجودی باشد

مثیل  ، ایین مثیل،ض محال اگر مثلی داشته باشداما بر فر ،ت نداردمماثلتعالی امکان 

، چون اگر مثلی باشد .ندارد که مثل ندارد، پس خودش هم مثلاگر مثلی باشد ندارد. 

لَیْسَ كَمِْثلِیهِ ». پس این محال فی المحال شد. اوالً هایی خواهد بودپس مثلولو یکی، 

 مماثیلاگیر مثیل برگشیت.  د،نیدار مماثلمثلش  ،اگر مثل هم داشته باشد ثانیً .«شَيْ  

مثیل بایید بیه  و حال آنکهرسد یعنی یک مثل بر فرض محال به دو و سه نمی ،ندارد

بُعد  .جا نیستبی« کا »پس  ،مثل نداردکه شد  تأکیدپس باز  .دو و سه و بیشتر برسد

 چیون مبالغیه است نه مبالغه، تأکیدبلکه بُعد  ، بُعد تزیین هم جا ندارد.اول  لط است

 .تأکیدگوید. این بُعد خدا زیادی نمی یعنی زیادی گفتن،

 همان مبالغه است.  تأکید -

 تأکیید گویی،همبالغیه یعنیی زییاد .کنیدمی فیرق تأکییدبیا  نیست، مبالغیه مبالغه -

 .یمگیوبگیویم، دارم میم صددرصد خواهیعنی آنچه می تأکید گویی نیست،زیاده

طور گفت، آنکسی که آن مثل  .میزی که باید بگوینی بیشتر از آن چاما مبالغه یع

  کنم.تکرار نمی

 ]سؤال[ -

 یعنی معنا ندارد.  -

آید، برای می« لیس»گویند با  زائده که بر سر صر  زیاده نیست، در ادبیات می -

 آید.تأکید می

ها این کبیاید« لیس» جا باشد. چراجا باید باشد، اگر تأکید است باید همه، همهنه -

« کمثلیه» ،«وهی» میثثً طور اسیت.واقعً گاهی اوقات این کردن عبارت است، زیبابرای 

« کمثلیه»پیس چیرا  بگویید،بایید « مثل هیوک»باید باشد دیگر « وه کمثل»گوید که می

ها بعضیی ،دارییم« هیو»لذا در بعضی از آیات قیرآن کیه  . وشدک برای زیبا کردن است
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منتها چیون  است،« هو»اصل قاعده  ،خیرقاعده است،  خث « هو» کنند اینمی خیال

 اصل جریان است.« هو»پس  کردند.« هَ»کردند، « هِ»هو ثقیل بود، آن را 
و جهنمی ما که هیم در محیراب  یکی از افکار  لط ما یک مِثل داریم و یک مَثل.

در  است و هم در در  است و هم در کتیاب اسیت و هیم در منبیر است و هم در مَ

یعنیی . «أو مَثَلیی ثلیيمِ أجعلیك حتّى أطعنى عبدى»کنیم این است که تکرار می است

موافیق « مَثلیی»، قیرآن اسیت نیصخث  « مِثلی»چیستک « مِثلی أو مَثَلی»چهک اصثً 

 قرآن است. نص

 این تردید از خود راوی استک  -

ز راوی اگیر ایین کسیی کیه ا .کنیممی ما در عقلش تردید ،از هر کس استتردید  -

 تو آنچیه کیه درسیت اسیت بگیو، .گفتی« أو»گوییم  لط کردی می ،کندمی تردیددارد 

نقل کند و در آن بُعدی که صددرصید  لیط اسیت نقیل روایتی را  لط است که یکی 

« مِثلیی»، معنا نیدارد« مِثلی أو مَثلی»این پس  گویند.مثل بعضی از چیزها که می ،کند

در « يْ  لَیْسَ كَمِْثلِهِ شَ» امهات قرآن عبارت است از نصو، آیات تریننص است.  لط

بِیهِ حَدِّ وَ التَّعْطِیلِ حَدِّ اْلحَدَّیْنِ مِنَ خَارِجٌ»هی  جهتی مشابهتی در کار نیست.   1«.التَّشیْ

ها از . حد تعطیل نیسیت. چیون بعضییائمه )ع( خطبچقدر عبارت زیبایی است در 

پیس  ،گوید خدا کیه صیفت داشیته باشیدمیدند. مغز شآن طر  زدند، از آن طر  بی

 .   چیزی ندارددیگر، هیتمام شد پس فعل هم ندارد.  ندارد،پس صفت  مرکب است،

 ،طر  زدند ها از این. بعضیحد التعطیل استطر  زدند که این  ها از آنبعضی

 دِّحَی اْلحَیدَّیْنِ مِینَ خَیارِجٌ» سیوم درسیت اسیت هسیت، شیباهت دارد. بعیضگویند می

 علیم او را، .فهمیماو را نمیی یمانند ندارد. منتها هست هست،« التَّْشبِیهِ حَدِّ وَ التَّعْطِیلِ

دانیم که هست و در قیرآن فقط می وحدت او را،اوی او را،  حیات او را، قدرت او را،

يْ  » ت،مماثلینفی  راجع بهشریف ما یک آیه داریم  دارییم  و دو آییه« لَییْسَ كَمِْثلِیهِ شیَ

مَاوَاتِ وَاْلیأَرْضِ»ل بودن ثَراجع به اثبات مَ ل ثَیخداونید مَ 2«وَلَهُ اْلمَثَلُ اْلأَعْلَى فِیي السیَه

 دارد.

 شودکهمان آیت میمثل  -

                                                           

 .213 ، صاألخبار یمعان. 1
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العظمی است، مثل اابعضی آیات آیت کند،منتها آیات فرق میمثل آیت است.  -

ش، عقلش، رسیالتش، از هیر نظیری که او از نظر کونش، از نظر کیان النبیین )،(خاتم

های وجیود حیق تیرین نشیانهترین و بیالننظرات صددرصد آییت حقیه اسیت و روشین

آییه  ،هسیتندهمیه عیالم آییات حیق العظمی اسیت.  النبیین )،( است. این آیتخاتم

در وجیود حیق همیه آییات یکسیان آیه عظمی داریم. آیه کبری داریم،  صغری داریم،

هییا و هییا و علمحسییب معرفتهییایی کییه در موجییودات هسییت بییر هسییتند و در کیفیت

مَاوَاتِ وَاْلیأَرْضِ» عالیه، این آیات عظمی است. مقامات ؛ «وَلَهُ اْلمَثَیلُ اْلیأَعْلَى فِیي السیَه

روبییان آسیمان و کیل کیل ک .انبیا  هسیتند« فی االرض»وبیان هستند، رک« السماوات»

چیزی به حسیاب  ،محمدی )،( یمثل اعثهای خداوند در زمین در برابر اعلی مثل

 ..د.نآینمی


