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 صفات و افعال مختص خداوند

 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

اوالً تبيين نشدده  ،م در ميان ما جا افتاده استخيلی از مطالبی که به عنوان اصل مسلّ

 از جملده ایدن حددید یدسدی .تدوین صحيح نددارد ،احيانًا تبيين شده استاگر هم  ،است

جعلد  أن تودول لشیء کدن فيودون، أأنا أیول ل» «ليثَمَ أجعلك حتى أطعني عبدي» است:

حالدت  ،اگر تبيين شده اسدتیا تبيين نشده است یا این حدید یدسی  «.لشیء کن فيوونل

 كَمِْثلِدهِ لَديْ َ» .وحيد منظور نشدده اسدتچون اصل مسلم عويدتی در باب ت ،انحرافی دارد

ذواتهدم  المخلویدات أینمدا کدانواصورة کلية محلوة علی کافدة تسلب المماثلة ب و» 1«ءٌشَيْ

ایدن « فال ممثالدة ططالیدًان افعال ربنا عن ذات ربنا و صفاتهم عن صفات ربنا و افعالهم ع

شدود و نده مانندد او را می دهددخداوند نه از ذات خود به کسی میی  مطلب بيّن است. 

ازليت اسدت،  د.شود آنها را خلق کنيدهد و نمینه از صفات خود به کسی می د،خلق کني

چدون ازليدت  ،کندددهد و نه مانند آنها را در کسدی خلدق مینه از افعال خود به کسی می

بوبيددة خاصددة الرال ألن ذات اهلل سددبحانه و تعددالی و صددفاته الااتيدده ازليددة و افعالدده» .اسددت

 کدال دها فی غيره من خلوه و ال یخلق امثالها خاصة افعاليًا بربنا سبحانه و تعالی فال یل

والدت نيست، خلق مثل هم نيست، چون خلدق مثدل، مثدل را حداد   «ره من خلوهفی غي

در ذات که نه در صفات ذات هم که نه و اگر هم فعلد   ،کند و خداوند حدو  نداردمی

  .که در اختصاص اوست حادثی است ،حاد  است

ثدم الحددو   ةااتيدالتعالی ذاتًا و صفات  و يوة خاصة بربنا سبحانهة بصورة طلزلياال»

کده  اسدت مطلبدی« محدو  لي  بامودانهموان الحادثی و ینوسم علی یسمين حدو  با

اإلحيداء  ة،حدادثی الخالويدة البار يدالمودان حددو  لدي  با»کنيم. امروز داریم عرض مدی

 .کده در اختصداص حدق اسدت اسدت افعدالی« ة و مدا طلدی ذلد ، المدبریدالرازیيدة اإلماتدة،

طور که ذات ازلی حق در اختصاص حق است و صفات ذاتيه او که عين هم و عين همان

خلق، صفات خلويده  او والدت است و نه در، در اختصاص حق است، نه در او ذات است
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امودان دارد  او والدت در نده ،وستای که مخصوص اصفات خلويه ،سبحانه و تعالیحق 

 ععدلٍهلل تعالی امثدال مععولده ب« »ليثَمَ أجعلك حتى أطعني بديع» حاال .و نه خلق مثل

« ثان، الععل االول عبارة عن جعل التووین لول کدا ن رحمانيدًا أو رحيميدًاععل اول أو ب

نسدبت بده  يتیق و در بُعد رحيمنسبت به کل خال کند در بُعد رحمانيتدا که جعل میخ

 بصدورة ة تختصر فی رحمانيتهفعليالو صفاته »تهم و مراتبهم. ق علی درجایبعضی از خال

وده عدرض کدردیم و ا بسم اهلل الرحمن و الرحيم، چنانو لا« عامة و رحيميته بصورٍ خاصة

فود  در  ،کنيمهدا یيددا نمدیمدا در کتاب کده مطالب فودری اسدت این .کنيملاا تورار نمی

 ،اینهدا فرعدی اسدت ،کداری ندداریم و سنت رسول اهلل است که مدا بدا آنهدا ستکتاب اهلل ا

هدای مدا، هدم در اصدل مطالدب و هدم در ترتيدب مطالدب و هدم در اصلی نيست در حوزه

  .فردی و گروهی ،توسيم مطالب ما باید فور کنيم

ال تعنددی اةیددة  المَثددل .مِثددلال تعددالی امثددال مددن المثددل ال مددن حتددی اجعلدد  مَثَلددی هلل»

 در اصل مادیدت نيسدت، مشابهت، «اعدًا و نازالً و متوسطًاص یعنی المشابهمثل الو  النموذج

شدود گفدت نمی ها نيست.در یدرت در علوم نيست، مادیت نيست، در ارواح نيست، لدر شو

و صدفات  سدبحانه و تعدالیذات حق  .خداوند که ترکب ندارد ،کسری هست و کسری نيست

صدفات فعدل هدم کده عدارض بدر ذات نيسدت و ترکدب در عمدق  ،دارنددذات حق که ترکب ن

هدی شرة کاملة مدن االمثدال ع». نيست ،که علم است و یدرت است و حيات اصدارمحوریت 

و هداا العشدرة  کاملدة]...[ عشدرة کمدا عدددتها فدی نفسدی  سبحانه و تعدالی کلها مخلویة هلل

تاست و این دوتا به ید  معندا یودی دو هاین عشر« من ربنا لق اول و خلق ثانالواملة بين خ

 ،یدا نده ثل نيست که مخلوق باشدمِ است،اش مخلوق ثل همهمَ ،اش خلق خداستاست، همه

 :داریم کما اینوه دیروز خواندیم شریفما دو آیه در یرآن  .اش مخلوق استثل همهمَ

 1؛«وَ هُوَ اْلعَزِیزُ اْلحَوِيمُ اْلأَعْلَى اْلمَثَلُ لِلََّهِوَ » -1

  2.«وَ لَهُ اْلمَثَل اْلأَعْلَى فِي السََّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَهُوَ اْلعَزِیزُ اْلحَكِيمُ» -2

فدی  لَدهُ اْلمَثَدل اْلدأَعْلَى وَ»یعندی  ؛کنددآیده دوم معندا می اول را« لَهُ اْلمَثَل اْلدأَعْلَى»این 

واتها و صدفاتها و بدایدة و نهایدة بدا»کون مخلوق. این کون که مخلدوق اسدت  «الوون کله

لَدهُ اْلمَثَدل ». و االرض شدود بده سدماواتایدن تعبيدر می از «افعالها و کل مدا یعدرض عليهدا

منتها در توسديم ثندایی، ایدن  ،هستندخداوند آیات  ،تمام کا نات یعنی اةیة العليا. «اْلأَعْلَى
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ثدانی  جعدل ،مطالبده اسدتبالجعل اول و جعل ثدانی، جعدل اول  :آیات دو بُعدی هستند

 حيواندات، ،حيواندات نباتات نباتات، جمادات، عمادات،الاهلل تعالی جعل ». مطالبه استبا

 جمداد را خددا جمداد جدزاء نيسدت،« ع من الععل لي  مطالبةمربالانسان، فی هاا  انسان،

جدزاء  کده جدزاء باشدد، نبدودهعمل صحبت  انسان را، حيوان را،نبات را، جزاء است؟  کرد،

  .نيست

 کده در ایدن چهدار مرحلده و مراحدل بعددی منتهدا ،ی جعل اول استاینها مراحل اوال

أیدل »جعدل تودوینی رحمدانی اسدت  کنيد، اولين جعل از مراحل چهارگانده،مالحظه می

ة و العنيد ة والی االنساني ة،يالی الحيوان ،ةنباتيترتوی طلی الثم  ،ةفی الوا نات العمادی کون

جعدل  اصلِ ،جعلی که در آن جعل همه کا نات شرکت دارند آن« الوااا و واال الملوية و

نه  ،است حيواننه نبات است، اصل جعل مربوط است به ماده اوليه و ماده اوليه نه  ،است

ولدی جمداد مرحلده  جمداد هدم نيسدت، جدن اسدت. البتدهنه مل  است و نده  ،انسان است

الدای  الرحمدانیالععدل  مدن الععدل االول،عندنا معروفة المرحلة ال». شده ماستشناخته

« رفهدا ثدم جعدل العمداداتمدادة االولدی نحدن ال نعالجعدل الوا نات عبارة عدن  کافة یعمّ

تر از جمداد ندداریم. بداالتر هسدت یایينتر مثالً چه باشد؟ جمادات که از جماد بودن یایين

ميدة يیعطدی دور الرحبعدد » اولدیاین مرحلده  .که نبات است و حيوان است و انسان است

ها رحيميدت این« و کاا ًانّو ج و ملوًا حيوان انسانًاالو  نبات حيوانًاالجعل العماد نباتًا و 

 حيوان بدودن، یعنی زا د بر جمادیت دارند، نامی بودن، ،های تووینی استرحيميتاست، 

جعدل اول معدرو   اینها زا د دارند بدرحوری بودن، جنّی بودن،  مل  بودن، انسان بودن،

اینهدا همده همدان مداده اوليده اسدت کده مدا راجدع بده آن بحدد کدردیم. و اال غير معرو  

انسدان یاعدده مربدع  رحيمی تا برسد به مرحله انسدان، یهاهای رحيمی است، جعلجعل

  .این انسان 1«لَوَدْ خَلَْونَا اْلإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَْووِیمٍ»که  اضالع جعل است

در  ،جمداد و نبدات و حيدوان و انسدان انسان در بُعد جعل انسانيت رابع اسدت،در این 

انسان منهای توجه بده فطدرت علم.  عول،فطرت،  جعل علم، جعل عول، بُعد جعل فطرت،

بدا  ،بداالتر اسدت بدا توجده بده فطدرت .چون مخلوق است ت اهلل،اباز هم آیتی است من آی

توجه بده علدم بداالتر اسدت.  با از فطرت باالتر است، ]...[ کندتوجه به عول که استفاده می

 عولدی االنسدانية الفطدرةالن ثم انسان کانسا»انسان.  حيوان، تا اضافه شد، جماد، نبات،سه

 یسم من جعدل الثدانی، ،یسم من جعل االول هاه مراحل سبعة االنسانية العلميةنسانية اال
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بداز جعدل « رحيمدیعدل و الععدل الثدانی ج»در جمدادات « ةالععل االول جعدل رحمانيد

فدی هداه المراحدل  ًاو جعل الثانی لدي  اجدر الععل االول لي  اجرًا»ت بدون مزد خداس

 «.لألجر من جعل اهلل تعالی لي  هنال  و هنال  دور ةسبعال

مرحله  سه مرحله: مرحله عبودیت مراحلی را طی کنند،سوم: انسان و مانند انسان در 

مدا هدر  ،اینطدور اسدت دی در 1.«اللَّدهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّوُوا وَ»وری است که طی عبودیت اوال

دون تعلدم از ب ،فهميم بدون تفور کردنفهميم، میمودار تووا بيشتر داشته باشيم بيشتر می

بُعددتان از معاصدی،  ،هدر یددر تودوای شدما داریدد، ظحدشدما همه و  دی ران، بدون تعربه

 «اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّوُوا وَ»ت حق بيشتر بشود یربتان به طاعا

 «اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ اتَّوُوا وَ»شود؟ از همين آیه استفاده می -

 یُعَلِّمُكُدمُ»فو  « اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّوُوا وَ»نه، اینعا واو دارد. چون چند چيز است.  -

جدزاء زیداد  ،در بدزر  ،آخدرت ، دردر دنيدا سدت،نده خيلدی چيزها ،تووا نيست جزای « اللَّهُ

یعدرفوم اهلل »یعندی « اللَّدهُ یُعَلِّمُكُدمُ وَ»است  عالم توليفکه در  هاولی یوی از جزاء ،داریم

 ،شب یرآن را مطالعه کنيددشب بعد از نمازدر نيمهشما اگر  «.ه، یعرفوم هادیات علميةنفس

ایدن  آیت اسدت، هم این .این واضح است ن است،این بيّ است، هار خوردنغير از بعد از نا

الععدل  ًا،ثالد جزا يدة االولی فی جعل ثالد، جعل اةی»سه آیت یشت سر هم آمده است. 

ل اولدی چده بدود؟ جعد« ععل الثانی جعل رحيمیالو  جزاءمن دون  االول جعل رحمانی

 اتَّوُدوا وَ»جزا ی جعل الععل الثالد  نلوو  جزاءعل رحيمی من دون ج»تا دومی شد ش 

رود و هر یدر معرفدت بداالتر معرفت باالتر می ،هر یدر تووا باالتر برود ««اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ

 کما اینوه در آیات متعدد یرآن این مطلب هست.  رود،تووا باالتر می ،برود

دهدد خداوند بده مدن علمدی میاهلل وویتدر بُعد  ،داشته باشم اهللتوویخود اینوه من 

بده دسدت  بدا مطالعده، بدا تعلدم، با تفودر، با زحمت، آورم،که من با تحصيل به دست نمی

 یُعَلِّمُكُدمُ وَ اللَّهَ اتَّوُوا وَ»آید که من آنعا را خودم تحصيل نوردم از ی  جایی می آید،نمی

ا ی  آیت صدرری داریدم، آیدة صدرری، آیدة این مرحله اولی از آیات عظمی است. م. «اللَّهُ

هدم خلدق مداده اولدی و بعدد  «ی اةیدات الرحمانيدةالصرری هدة ةیا»عظمی. آیة  ،وسطی

تمام جمدادات مخلدوق هسدتند  فهميم.مادّه اولی را که ما نمی آیه صرری است. جمادات،

 ر آنعدا دی« اجعل  مثلی» ،ر داللت بر رب استبه حساب مخلوق بودن این یدم اول دو 

 جعل رحيمی جعل هم انی است.  جعل هم انی است، ، آننيست
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جعدل  ،در بداب عبودیدت نيسدت ،نيسدت« اجعلد »جعل رحمانی هم  جعل رحمانی،

 انسدان فطرتدًا،رحمدانی اسدت. این جعل  ،انسانک انسانًا ،حيوانًا نباتًا،رحمانی جعل ماده 

دنبال علدم فيزید  معلومداتی بده  برودک  هر مشرک  ،کافر ،اگر مصطلحة، علميتًا عوليتًا،

 وسديلهو ید  چيدز حاصدل اسدت بده  اسدتید  چيدز اتومداتيوی هدا ، اینآورددست مدی

. رحيمی جزاء خدا نيسدت جعل این جعل رحيمی است و .دهيمکارهایی که ما انعام می

هدا بعضی ویت رفتن و عالم فيزی  شدن که ثواب نيست، ت به ثواب،ساجزاء خدا مربوط 

ة مرحلدة الثالثدال لودنو ». ، کاری به آن جهت ندداردکباب است به جای اینوه ثواب باشد

اةیدة عدن ربده عبدارة بودون الودا ن آیدة المدن مثلدد  الضدليع الواعددةالضلع  ثالد،جعل 

 . آیت اولی، آیت صرری بود «العظمی

 م انسدان،علد عودل انسدان، ،فطرت انسدان جواب: آیات بعدی نبات و حيوان و انسان،

بيشدتری بدر وجدود رب هدر کددام بعدد از دی دری نشدانه  ،آیات وسطی هستند به درجدات

العظمدی جعدل  ا اةیدة العظمدی فدی اةیدةأمد». این آیه وسطیهستند و بر وحدانيت رب. 

 وَ اللَّدهَ اتَّوُدوا وَ»خطدوات الدثال  الاالولدی مدن  ةمن عندد اهلل الخطدو و ثوابًا ءًرحيمیٌ جزا

ای م مدن و شدما کده تودوا تدا انددازهيمنی هسدتؤید  مد ولو کرامات ندارید،« «اللَّهُ مُكُمُیُعَلِّ

ید   و ایعابدًا سدلبًا اهللتوویای داریم که این اندازه تا ،به حد کرامت نرسيده است ،داریم

 ردیم،مطالعده نود مدا تحصديل نودردیم، ،ندرفتيم آنآورد که ما دنبال علومی را برای ما می

 الَّداینَ طِنَّ»: تعالیوة االولی یوله فی الخط ذل شاهد علی الو »دیت نوردیم.  نوردیم، فور

هداا ثم استواموا علی هداا الودول، وصدلوا » گفتند یالوا، لفظًا« 1«اسْتَوامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا یالُوا

« لدی اعمدالهمهم، الدی البدابهم، ابوالی افوارهم، الی صدورهم، الی یلدالوول الی عوولهم، 

تَوامُواالََّاینَ یالوا رَبَُّنَا اللََّهُ ثُدمََّ »ی نيست. ظهور در او عبودیت جز اش شد ربنا اهلل،همه  اسدْ

تَوامُواثُدمََّ « »علدی ربندا اهلل فدی ملحودات یدول ربندا اهلل تَتَنَدزََّلُ عَلَدديهِمُ »شدود؟ می هچد« اسدْ

أَلّدا  تَتَنَدزََّلُ عَلَديهِمُ الماَل ِكَدةُ»، خيدر ، گویند یيامت و برزچه زمانی؟ بعضی می 2«الماَل ِكَةُ

نَحْدنُ أَوْلِيَداكُكُمْ فِدي اْلحَيَداةِ الددَُّْنيَا *  تَخافوا واَل تَحزَنوا وَأَبشِروا بِالعَنََّةِ الََّتي كُنتُم توعَدونَ

 اهلل  ودةمال»« فِدي اْلحَيَداةِ الددَُّْنيَا»کده حسداب  معلدوم اسدت « فِدي اْلدخخِرَةِ» 3«وَفِي اْلدخخِرَةِ

نَحْنُ أَوْلِيَخكُکُمْ فِی اْلحَيَاةِ الددَُّْنيَا « »معنی لعباد اهللالحوا ق لاهلل ل علم اهلل لمعرفةلالحاملون 

کسدانی کده  .این بيّن است« وَفِی اْلخخِرَةِ وَلَوُمْ فِيهَا مَا تَْشتَهِی أَنفُسُوُمْ وَلَوُمْ فِيهَا مَا تَدََّعُونَ
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دنبدال  « وَ یُعَلَِّمُوُدمُ اهلل»، بداالتر و واالتدر و ترعميدقهرچده  ،اندشدهوارد  اهللتوویدر بُعد 

اصالً راجع بده فدالن مطلدب فودری  در اویاتی که ،حتی در خواب ،در بيداری هيچ است،

ی عدرض کدنم کده حمدل بدر ایهخدواهم نموندهنمی .دیدآفدوری بده دسدت می نورده است،

ه اولدی در آیدات وایدن خطد ،عظمدی اسدت ایدن آیدت شود. این مرحله اولی،بخودیسندی 

 در رسا ل است، نده در؟ نه آوردکه فالن ک  که این مطالب را دارد از کعا  عظمی است،

از کعا آمد؟ ایدن اینها  ،اینعاها نيست، نه در اسفار است، کفایه استدر نه  ،مواسب است

 این مرحله اولی است. است. در کار دليل بر این است که خدایی 

  کرامات. : کرامات، کرامت برای غير انبياء و غير ا مه،ثانيه مرحله

 1«.أَحْسِنْ وَ اللَّهَ اتَّقِ» -

 جای دی ری است. « أحسِن. »«اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّوُوا»نيست، « و أحسِن» -

 البالغه است. این جمله در نهج -

یشت دیدوار آن طدر  دیدوار را ببيندد، از  انسانمرحله دوم مرحله کرامت، آنعا بله.  -

آدم از یشت یلب به یلب آگداه  ، نه با تلسووپ،نه با دوربين ،بيننه با ذرهمی ندارد، راه عل

ی و راه مطالعده و راه علمدی راه تحصديل ،؟ راه علمی کده ندداردبشود، در دل شما چيست

اسدم ایدن اهلل  ،سدتندمنودر ه ی  جایی است که آنعدا را احياندًابه این ی  ارتباط ندارد. 

ویتدی « الهددی صص  ةا مد و یتلون تلدوهم»انبياء  است. باالتر انبياء، این آیت عظمیاست. 

کددام  ،انییوددکددام فيز ،شدودمدار می ،شوداندازد و این عصا اژدها میموسی عصا را می

را  ، مدار را اژدهدا کندد، ایدن عصداتواند حتی فيل را اژدها کندکدام دکتری می ،شيميدانی

اشد دی ر دليلی بدر وجدود خددا نيسدت، اگر کار موسی ب ،این کار موسی نيست اژدها کرد.

المععدزة ویدل أو ت ةالرسالية التی یعبر عنها بالمععز یةال تعنی اة»مععزه یعنی چه؟  اصالً

 تعبير مععزه غل  است، کوتاه است. «  فی السنةال فی الورآن و ال مععزة غل ،

 ه آمده ]...[البالغدر نهج -

 کتاب و سنت نيست. در من ذکر کردم به تبع عر  است، ولی -

 البالغه است. در نهج -

اگر هم هست، چ ونه است؟ اصالً مععزه تعبير آیدت نيسدت، چدرا؟ بدرای اینوده چده  -

ها را تا آخر؟ منتها این تفصيل اسدت. ها را یا بعدیزمانیکند؟ یعنی اینکسی را عاجز می

تعنی اةیة طذا أععزت کدل مدن فدی العدالمين علدی طدول الخد  مندا بدایدة انما  المععزة»
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 ،ایدن موسدی خدودش آیدت اهلل عظمدی اسدتآیدت بهتدرین تعبيدر اسدت. « العالم طلی نهایة

موسدی بده خدودی خدود  .عظمدی اسدتو دعدوت  آیدت اهلل  آیت اهلل عظمی اسدتعمل  

بده  .و..ست که بدا تحصديل و بدا فودر ي، افعال او افعالی نکند بر اینوه اهلل هستداللت می

م دانشمندانی که علم فيزید  تما ،در هر البراتواری از البراتورهای عالم بروند دست بياید.

ید  دانده  ،ید  سوسد  درسدت کنندد ،توانند ی  مورچه درسدت کننددنمی ،را دارندو... 

چده تدا  نبداتی،حيدات ]...[  ب اارندد، ی که در خداکيایگندم درست کنند در البراتوار شيم

ید  ایدن کسدی کده عصدا بدا افونددن او اژدهدا  .برسد به حيات حيوانی و حيات انسدانی

ایدن کدار موسدی  .آیت عظمی اسدت ، اینکار غير موسی است کار موسی نيست، ،گرددمی

« هداه اةیدة مدن أیدن؟ تعدیءرب فالال وجود  رب لوالالعظمی التی تدل علی وجود  اةیة»

  موان دارد؟ا طور چنين مطلبیچ

 تلد  عشدرة»ید   ،ی حق سبحانه و تعدالی هسدتنداهر سه آیات عظم این سه مرحله،

عبدددی اطعنددی حتددی »توددرارش الزم نيسددت. در ایددن مطلددب موددداری دیددت کنيددد « ةکاملدد

، کدن فيودون «لشدیء کدن فيودونلشیء کن فيوون، اجعل  توول لمَثلی أنا أیول ل أجعل 

کدن مدن اهلل فيودون مدن »ن فيوون خددا وحددوی اسدت ک خدا غير از کن فيوون ما است،

بده اذن اهلل  «فيودون»کنم ، اراده مدیمن است از« کن»، «عبدی اطعنی»و راجع به این « اهلل

ایدن  1«بِدإِْذني اْلمَدوْتى تُْخرِجُ طِْذ وَ بِإِْذني اْلأَبْرَصَ وَ اْلأَْكمَهَ تُبْرِئُ وَ بِإِْذني طَيْرًا فَتَكُونُ» .است

و نده ایدن  زایدد ایدن اذن را، نده خداوندد مینه یابل ایعاد استاذن نه یابل والدت است، 

چدون اگدر اذن  ؛کنددزاید این اذن را و نه ایعداد میمیه هست و ن اراده در خارج منفصالً

 .ی  خالويت اختصاص به موام ازليت ندارد ،خالويت ایعاد کردنی بود

ودارن آیدات یدرآن زیداد م« و ال فرعدًا اصدالً ه و تعالیسبحانص بالرب و الخالوية تخت»

اینهدا عدادت  گفتندد؟چده می 2«رَبِّدهِ مِدنْ آیداتٌ عَلَيْدهِ أُْنزِلَ ال لَوْ یالُوا وَ»این مطلب  راست ب

ة البصدریة آخدر المععدزات العسدمانياةیدات أو بتعبيدر »همان آیات جسدمانی  داشتند که

و أهدل الوتداب ألنده رسدول صص  الالمشدرکون زمدن  نبيدين والرعيدل البدين کانت متعودة 

آیدات یدرآن «« رَبِّدهِ مِدنْ آیاتٌ عَلَيْهِ أُْنزِلَ ال لَوْ یالُوا وَ» ةبصریالالمععزات تل  علی  تعبّدوا

، دسدت «انمدا» «اللَّدهِ عِْنددَ اْلخیداتُ طِنَّمَدا» 3«اللَّدهِ عِْندَ اْلخیاتُ طِنَّمَا یُْل»شد. نازل می که مرتب

ال یوددر » .خودش درسدت کندد یاتواند که آیات را از خدا ب يرد یيرمبر نمی ،بر نيستیيرم
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اتها ال یودر أن یأخا مدن موامموامات الرسالة و أنبی  و هو فی أعلیرسول محمد صص  ال

رسالة کاندت مدن اهلل و لدم الکما  عن یختلق آیة رسولية و ال مأذونٌ يةرسول یةجبار آربه با

المثبتدة شدوون الرسدالة مدن الشدوون  کدال مدن اهلل  ال اسدتالبًاسديًا و رسول نفالتون من 

اگر موسدی « اهلل ةهاا االنسان مخصوص بورام أنّالتی تدل علی  بالرسالة اةیات الرسولية

اما هديچ عصدایی مورچده هدم  ؟ها شددعصای موسی اژ، چرا اهلل نبود ةمخصوص به کرام

  .شودشود و سوس  هم نمینمی

 بدرای تدو، کدن« شیء کنلشیء کن فيوون اجعل  توول للایول لمَثلی أنا  حتی اجعل »

 فودر کنندد، ،هر یددر بروندد ،برای غير نه. هر یدر بدوند ،ولی برای تو ،اهلل است برای« فيوون»

و »شدود عبودیت ایدن حدال حاصدل نمیر طریق از غي ،کتاب بخوانند تعليم کنند، تعلم کنند،

 اتَّوُدوا وَ»عبودیدت مرحلده اولدی « ةمن طریق العبودید وفایًا ءًة جزاالثال  خاص هاه الحاالت

عبودیدت در مرحلده  ت،اکرامد عبودیت در طریوده ثانيده و مرحلده بداالتر، «اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ

 طاِلَّ مُحَمَّددٌ مدا وَ» از طدر  خدود چيدزی ندارندد. ل الهدی، انبيداء و رسدرسداالت ،باالتر نبوات

 ،برای تدو هديچ چيدزی از امدر ربوبيدت نيسدت «لَكَ لَيْ َ» 2.«ءٌشَيْ اْلأَمْرِ مِنَ لَكَ لَيْ َ» 1«رَسُولٌ

قََّ »امتياز هستی که با اراده تو  آنفو  ی  امتيازی است که تو معرای  اعَةُ وَانشدَ اْیتَرَبَدتِ السدََّ

تَ *اْلوَمَرُ  حْرٌ مَُّسدْ وا وَیَوُولُدوا سدِ وَكَداََّبُوا وَاتََّبَعُدوا أَهْدوَاءهُمْ وَكُدلَُّ أَمْدرٍ * مِرٌَّ وَطِن یَرَوْا آیَةً یُعْرِضدُ

تَوِرٌَّ هدديچ چيددز توددان  کلنددب بردارنددد، ،همدده عددالم اشدداره کننددد یيرمبددر اشدداره کددرد، 3.«مَُّسددْ

انشدواق یمدر  ،موارن با اشاره یيرمبر خداوند یمر را منشق کدرد ،یيرمبر اشاره کرد .خوردنمی

 ،گدرددک  شق الومر حاصل نمیبه اشاره و اراده هيچ ،رسول به اراده حق است و به اشاره

وَكَداََّبُوا وَاتََّبَعُدوا »: گویددو لداا یدرآن می ایدت اسدتایدن  ،اراده حدق انضمام اشداره رسدول و

ید  آیده  :کند، آیده دو بُعددی اسدتحساب می آیهاین را خداوند . «أَهْوَاءهُمْ وَكُلَُّ أَمْرٍ مَُّسْتَوِرٌَّ

 ةسداعیيرمبدر رسدول ال« اندا رسدول السداعة»ی  آیه برای رسدول الويامدة.  ،تبرای یيامت اس

ی  به دست او باید اماره ساعه و یوی از عالمات یوم الويامة کده انشدواق یمدر اسدت  .است

 ها را ما باید در باب نبوت باید بونيم.این بحد .حاصل گردد

ة ثالثد ما ة والصحيفه »ست کتاب احيانًا ني در کتاب مراجعه کنيد و توضيحاتی که در

 «.اةیه حادی العشر ،ورة الشوریسين ثثال و

 کنند...ها میاین کارهایی که مرتاض -
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ت عملدی اسدت و ید  ریاضدت علمدی بونند علمی است. ی  ریاض ،توانندهمه می -

بدا ریاضدت علمدی و ریاضدت  ،ی اسدت تودوا اسدتمکه نه عملی است و نه عل است، یوی

شدود کده بدا با تودوا چيدزی حاصدل می. اما با تووا، شودها حاصل میعملی همه این کار

 توانندد.نمی شما خبر بدهند، به تمام مرتاضان اگر توانستند از یبل .شودحاصل نمی هاآن

کده  ، اعمال و وضعياتی استعلومی است ،ی  چيزهایی است که در اختصاص رب است

طور کلدی کندد اسدت. سبت به آنها بهدان  وعمل و فور ن اختصاص رب است و اصالًدر 

 ما باید در تفاصيل  در ویت خودش وارد بشویم.

ایدن جعدل  این سعی اسدت، 1«كالعبودیة یسعى بما الخلق تكامل في یحصل ما منه و»

جعدل دوم  جعل اول نيسدت، اجعل  جعل خاص است، ،«اجعل »ل بودن ثَمَ ثالد است،

یدنعم و  و جعدل دوم و سدوم و چهدارم .يسدتيممدا جمداد ن ،جعل اول جماد اسدتنيست. 

 انسدان انسدان، حيدوان حيدوان، نبدات نبدات، اینها که مزد نيست، ،نيست م همششم و هفت

عبددی »، اجعلد  در اطعندی اسدت. اجعل  نيسدت علم انسان، عول انسان، فطرت انسان،

اسدت در بُعدد اول و « اللَّهُ كُمُیُعَلِّمُ وَ اللَّهَ اتَّوُوا»در عبودیت است در « اطعنی حتی اجعل 

 وَ اللَّدهَ اتَّوُدوا»ویتدی اسدت.  «هَاتََّوُدوا اللَّد»معلدوم اسدت این هدر سده بُعد دوم و بُعد سوم که 

ایدن آیدت بدر  ،شدودحاصدل نمی اهللکند که با غير توویرا ایعاد می مطالبی« اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ

 ،جسدمدر تمام ابعداد، « القعظمی علی االطال هو اةیةرسول اهلل صص  ف»وجود حق است 

، علدم، عودلفطدرت،  بده تعبيدری، جسدم انسدانی،ماده، جسم نباتی، جسدم حيدوانی حداال 

دیدة و ارتوی طلدی أعلدی یمدم العبو»عبادت، عبادت مرحله اولی، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه 

 را معنددا کددرد.« هددا الربوبيددةالعبودیددة جددوهرة کنه»بایددد «. لددم یصددل طلددی الربوبيددة طبعددًا

گویندد شدما ایدن می ندد،زنچطدور؟ مثدال می ،شدومگویند من خود او میها میدروی مال

شدود خُلدواره آتد ، دی در زغدال نيسدت، خدودش آتد  اسدت. می ،زنيددزغال را آت  می

امدا جسدم تبددیل بده معدرد  ،جسمی تبدیل به جسم دی رگویيم مثال جسمانی زدید. می

سورا  دعا را گدم کردیدد.  شود. کور خواندی! اینبه جسم نمیهم تبدیل شود، معرد نمی

 .«أنا هو و هو أنا» .و دی رانها های بایزید بسطامییا اینوه حر 

چيدزی « طبوداء دون النفدي لهداا اسدتررایًا خلوده بين و بينه مماثلة أیة تنفي اةیة هاه»

از ذات  ت سدلبي ذوات مموندات صدفا تمدام ،دروغ اسدت «کوجودندا وجودٌ»نده است. انم

، و تمدام افعدال ممونداتاندد   از صدفات حقصفات سلبي و تمام صفات ممونات،اند حق
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خدا دو نوع صفات سدلبيه دارد، صدفات سدلبيه طور کلی بهاند. صفات فعليه از افعال حق

و اوصددفاهم و صددفاتهم و  بدداواتهم ةوا نددات صددفات سددلبيالکددل » : یوددیاسددت دو نددوع

 ندهاینوده « و ال عاجزًا و ال کاا و ال کاا لي  جاهالً»، دی ری: است سلبیصفات « افعالهم

مرحلده  این همان مرحله اولدی اسدت، ،فالن و نه و جسم نه محدود و نه محل بوَدمرکب 

 ندوع. دو معددوم نيسدت و.. ل نيسدت، عدالم نيسدت،جاه اوالی از سلب است. مرحله دوم:

 . صفت سلبيه است

 یعندي ید و طبواء، دون النفي لهاا استررایا خلوه بين و بينه لةمماث أیة تنفي اةیة هاه»

اسدت در  ایمتضدافرهروایدات « «التشدبيه حدد و التعطيدل حد الحدین عن خارج» تعنيه ما

اینعددا حدداجی « كوجوداتنددا ال موجددود»یعنددی  و جاهددای دی ددر.ض  توحيددد صدددوق صر

و دليدل نيداورده و اگدر  دهزمثدال  1«تودوی و ضدعفکالنور حيثمدا » :گویدسبزواری که می

در  وجودش منایض اسدت بدا وجدودات مدا، ،وجود داردحق  عليل بود.آورد دليل هم می

اهلل موجدود و نحدن  مثلدد:نا ه» .در سلب عدم هم شرکت دارند ،لفظ وجود شرکت دارند

ويودت خدارجی هدم شدرکت داشدته ی  بُعد این است کده در ح :سه بُعد است« ونموجود

ت کده در سدلب ی  بُعد ایدن اسد عد این است که در سلب عدم شرکت دارند،ی  بُ باشند،

اندا موجدود و ربدی موجدود تماثدل فدی أنا موجود و ربی موجود، »عدم فو  شرکت دارند 

در کدار نيسدت،  ، ذراتدی«ةون ال تماثل فی حويوة الوجود و ال ذرة واحدو ل ال بأسلفظ ال

وجدود الموجود بهداا  انا موجود معلوم، موجود،انا موجود و العالم » که مرکب نيست. خدا

رب و الدبدين وجدود بوجود معرد ازلدی أبددی کداا و کداا و کداا. فالحاد  و ربی موجود 

حداجی گيدر  فری  چيسدت؟« ةعام ةو منایض ةعام ةمباینمباینة و منایضة عامة، وجوداتنا 

گدویيم در می ؟وجدود اسدت، ید  چدرا ی  اگر چيزی که در ما هسدت در او نيسدت کرده،

لسدت  ونموجدودب معددوم و نحدناهلل تعدالی موجدود لدي  ب»، چطدور؟ سلب رفيدق اسدت

کده وجدود دی دری  وجودی است منایض با لي  بمعددوم مدا لي  بعدوم حق «بمعدومين

و « االشدياءک شدیء ال»حداال در  .این وجود مخلدوق اسدت و آن وجدود خدالق اسدت ،است

هدا لطيفدی اسدت کده مدا در موده بدا وهابییف و طرکه بحد بسيار « کاالجسام جسم ال»

 کنيم.داشتيم عرض می

 ]سؤال[ -
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وجدود حدق و هدم  معددوم هدمکندد. هر دو وجود را سدلب می« معدوملي  ب»چون  -

خالق است و نده  معدوم یعنی نه وجودِ ،شوددو وجود می لون وجودٌو وجود خلق نيست،

آن اسدت اگدر  است یدا ایدن، آن. موجود یا وممعد نه معرد است و نه ماده، مخلوق، وجودِ

 .. به این معنا، در حويوت دوبُعدی استنيستاین نيست، اگر این است آن 

 فدالخلق كحياتندا، ال حدي كعلومندا، ال عدالم كوددراتنا، ال یادر كوجوداتنا، ال موجود: »

 ذاتده توجد فال تعالى، صفاته و أفعاله و ذاته عن سلبية صفات كله صفاته و أفعاله و بااته

 چون عدم صفت  سلب است، فگویيمسلبيه نمی 1.«كان أیًا خلوه في الثبوتية صفاته ال و

، ولدی وجدودی مندایض وجدود اسدت ،ر حق نيستم نه در حق است و نه در ما، عدم دعد

م در یبدول ندداریم؟  «مكونده یشدبه ال فكدان مشديته من ءالشي كان طذا»حدید:  وجود ما.

. ت حاد  است، هم مشيت حاد  است و هم مخلوقِ مشيو موجود شدها اشياء به مشيت

ت حداد  اسدت در شود مخلوق مشي، چطور میت حاد  استی  ویتی که مخلوق مشي

شدباهت مثوالی با حق  ولو ذرةٌاین  ،در هر حويوتی ،در هر چه ،در یدرت ،در علم ،وجود

حداد  ایدن  ه که نف  اینودهاین دليل بسيار عميق است در عين حال ساد .با داشته باشد

در حدق  شدودطدور میحدوثی اسدت چ چيزی که ذاتًا .حدوثی است یعنی ذاتًا، شده است

 أن الخلدق علدى و» .کل و بعدض و جدزء نددارد هم که حق  ،جز  اش،بعض کل ، باشد،

 فسداد: ایعمعهد شدتى لعلل -وحدته و وجوده عرفان عليهم كما «ءٌشَيْ كَمِْثلِهِ لَيْ َ» یعرفوا

« «ءشدي اللَّده جوهریدة مدن فيده ءشي ال و المثل بعدم یعر  لم لو الربوبية، طبطال و الخلق

 مماثل با تعبيرات ماست در حويوت.  این به تعبير ،گفته شدهکه جوهریت این 

 منتهدا شدیء ال شدیءٌ کده معددوم اسدت، الشدیءچدون « اهلل تعالی شدیء أو ال؟»: سؤال

ا تطلدق کلمدة الشدیء علدی اهلل کمد ی اصل الشيويةف شیءٌ ال کاألشياءاهلل تعالی » االشياءک

 ةً مدادة االشدياء مادیدة، و ال صدورةًکاالشياء ال ماد لون التطلق کلمة الشیء علی غير اهلل ف

 ید  شددیء ال« لی لددي  لده مددادة و ال صدورة مادیددةو اهلل تعدا مادیددةصدورة االشددياء صدور 

ازلدی : شیء شیء شيوان»چون  شياء نيست،االاما ک ،شیء است الشياء به این معنا است،کا

 .  «غير معرد معرد و شیء حاد ٌ

کاالشدياء  ن اهلل تعالی شیء الالوهابية توول: کما أ»ها دارند، فی که وهابیو حر الؤس

اینهدا « الجسام، له یدٌ ال کاألیدی، رِجل ال کاألرجدل، بصدر ال کاألبصدارکا جسم ال کال 

های  ید آسمان اول از بنددهآمی ،شودبا االغ  سوار می شنبه یهاگفتند که خدا شبمی
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بایدد درسدت هدم « جسداماالک جسدم ال»گویندد: معسدمه هسدتند. می کند،پرسی میاحوال

مدا طالشدیء  جسم اخدص مدن شدیء،» :جواب درست هست.« کاالشياء شیء ال»اگر  ،بشود

 ةمادیدال الشديوية و ینفی عنه ةشيويالشياء یثبت فيه االک جسم أو غير جسم اذا یيل شیء ال

 «  ةحادثالمخلوق ال

 ]سؤال[ -

جسم لده  ،جسامکاال و لون جسم ال»اصل وجود بله، منتها وجود نه مثل وجود ما.  -

االجسدام چده ک جسدم ال« مرحلة اصل العسدم و مرحلدة اشدوال العسدم :مرحلتان اثنتان

و ال جسدم فدی  جسدم مادیدًا جسدام یعندی الاالک هدل یعندی جسدم ال»خواهد ب ویدد؟ می

فدی  العسدمية جسام یعنی جسدم فدیاالک ال جسمٌ»؟ یا نه دگویيجسمٌ چرا می ی  «شول

ربندا و  ةیثبدت جسدمي فهداه ة،عسدميالجسام فی الهيوات االک فی اثبات ال أصل العسمية

 ،مرحلدة االولدیفدی الو لدو  ةعسدميالله  طذا ثبتتترير،  و عسم له ترکب و حرکة و زمانال

المرحلدة االولدی مدن  ولی مدن المدادة،االمرحلة العن  المرحلة االولی من العسمية عبارة

حربدةٌ جنونيدة »جسدام، الکا ید  ایدن جسدم ال« شدوال لهداتدی ال أال ةولياالالمادة  المادة،

 «منزلوة عن الحق المراد

 ت. در اصل شيويت مشترک است، منتها مادی نيست و محدود نيس این شیء کاألشياء -

 یٌّمدا اصدل حويودلفظدی؟ نعدم، ط مدا اصدلٌأصدل الشديوية ط»این به همدين معناسدت  -

 .«و ال مشابهة خارجی؟ ال مشارکة

 ]سؤال[ -

ید  معندای  در اصدل  معندای  دو معناسدت، معنای  دو معنا است، ایدن را گفدتم. -

يْ لِدهِكَمِْث لَديْ َ» ایدن غلد  اسدت، ولو ی  در هزار، ،حويوت خارجی مشابهت دارند  «ءٌشدَ

عددوم و سدایر مفدی أن اهلل لدي  ب». . در اینوده معددوم نيسدت مشدارکت دارنددیوی دی در

ا مّدل»، ما از اینوده خددا موجدود اسدت فهميمما این را فو  می« الوا نات ليست معدومات

يدار و ال ال وجوداتندا و ال واحدد بالملکامثد ًانول اهلل موجود ال نعدر  مدن وجدوده وجدود

نحدي  بربندا و  أصبحنارب العلمًا، عوالً، ادراکًا علی وجود  أخطنا نه لوأل نهایةبالالواحد 

 «. لنا طربنا یحا أصبح

موجدود در عدين فودر بالداات اسدت،  ]...[یا ل به نسبيت که نيستيم، اینوده ب دویيم  -

 است. مثليت در اصل معنی وجود مشترک است. 
در معدوم، امدا ی داریم در بُعد لي  بشترک معنوم ما کنيد.ی  شما با لفظ بازی می -

 فهميم؟می هچ« اهلل موجود»ما از  فهميم.بيشتر از این نمی «اهلل موجود»بُعد ایعابی 
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 در اصل معنا دی ر... -

 اصل معنای وجود چيست؟ ؟ اصل معنا چيست -

 دانيم چيست. ما کاری به کون  نداریم، کون  را که نمی -

توانيم بفهمديم در صورتی می ،توانيم بفهميمد حق میصورت ، آیا صورتی از وجو -

 ثلدةٌاگدر وجدودات مدا مما شدود فهميدد.را میمثدل  ،چون به مثل .که مماثلی در کار باشد

یدد   ،ا در کددار نيسددتمّدد . مماثلددةتددوانيم بفهمدديممی ،ایی بددا حويوددت وجددود حددق داردمّدد

مدا فود   از ایدن نيسدت.بيشدتر « لدي  بمعددوم»فود   بفهمديم. وجودات را هم توانيمنمی

هدا، م هسدت نده مانندد عالمعدالِ ،هاهای هسدتنه مانند هسدتی ،هست حالت سلبی داریم،

 «.ق عدم المماثلةیحلّ». مانندی هيچ نيست

 معرفت انسان نسبت به خدا فو  در الفاظ است.  -

 سلبی است.  -

 هم ی  لفظ...« لي  بمعدوم»سلبی هم نيست.  -

ولودن مدن « لي  بمعدوم»در بُعد معرفت مراحل دارد. من هم  «لي  بمعدوم»منتها  -

 ها نيست. «لي »ولون جاهل هستم. این « لي  بمعدوم»فوير هستم، 

 عبارة أخرای همان وجود است.  -

عبارة أخرای از وجود است در وجدود مدا کده مفهدوم اسدت، در وجدود حدق مفهدوم  -

و  1«اهلل ]ذات[ فدي تفكدروا ال و اهلل آالء فدي تفكدروا»جنبه ایعابی نيسدت. »« نيست. و لاا 

مدا ذا یعندی ربندا »ایدن را معندی کنيدد.  2«فَسَبَِّحْ بِحَمْدِ رَبَِّدكَ»فرماید لاا دریرآن شریف می

فُونَ» ««فَسَبَِّحْ بِحَمْدِ رَبَِّكَ»سبحانه و تعالی   ،کدرد وصدفشدود نمی 3«سُبْحانَ اللّهِ عَمّا یَصدِ

ينَ» .اسدت ایعابی برای مدا بسدته جهتچون  چدرا؟ بدرای اینوده  4«طِلَّدا عِبَدادَ اللَّدهِ اْلمُْخلَصدِ

حمدد ایعداب  سدلب اسدت، ،تسبيح و حمدد، تسدبيح تنزیده اسدت 5«یُسَبَِّحُونَ بِحَمْدِ رَبَِّهِمْ»

 عدالمٌ لدي  بعاهدل،»نده.  ؟عدالم اسدت ؟همدين ،خدا عالم است اگر بخواهيم ب ویيم .است

 در این دو بُعد. « بعاهلعالم لي   کعلومنا، عالم ال

 ]سؤال[ -

                                                           

 .110 ، ص2 ج، المأثور تفسیر فى المنثور الدر. 1

 .3 آیه نصر،. 2
 .159 صافات، آیه. 3
 .160 آیه ،. همان4
 .7آیه  غافر،. 5
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ید   ما ی  تسبيح داریم فو ، .حمد استتسبيح بالیرآن ذکر کرده تمام صفاتی که  -

بَِّحْ بِحَمْددِ رَبَِّدكَفَ»ی  تسبيح بالحمد داریم  ریم فو ،حمد دا نودول لمدا »؟ هیعندی چد «سدَ

ن عدبحه سدنودول عدالم نلمدا  نا، وجودات العدالم حويودةًسبح وجوده عن وجوداتموجود ن

مدا بدا ایدن حمدد دو تسدبيح  دو تسدبيح اسدت،«. نحدن ن علومناعيق و نسبحه لالعهل الط

اهلل موجدود »کنيم مدا دو تسدبيح مدی« موجدودٌ یادرٌ، اهلل اهلل» «سَبَِّحْ بِحَمْدِ رَبَِّكَفَ» کنيم.می

ر الثدانی نسدبحه االم« ءٌشَيْ كَمِْثلِهِ لَيْ َ»نسبح عنه امرین اثنين االمر االول سا ر الوجودات 

 «.العدم فلاا خارج عن الحدین حد التشبيه و حد االبطال عن

 ]سؤال[ -

نعطّل ربّنا و نبطل الوجدودات ربنا عن وجودات حادثة ال عن أصل الوجود،  نعطّل» -

 «.ربنا فی ساحاتنا الحادثة فی ساحة ربنا کما نبطل وجود

 ی  مشترک معنوی داریم... -

از نظدر معرفتدی ایعدابی نيسدت، از نظدر وایعدی «. ًا ال ایعابيدًامشترکة معنویٌّ سدلبيّ» -

هست. از لحاظ وایعی ایعابی است، معلوم است. از نظر سلبی هم سلب خاص است. ی  

وجودِ ما را ندارد. وجود ما را که نددارد، گویيم گویيم وجود ندارد، ی  مرتبه میمرتبه می

ما یول غير شدما را دارم، ایدن سدلب مطلدق سلب مطلق که نيست. من یول شما را ندارم، ا

نيست. اگر من اصالً یول ندارم، هيچ. خدا وجود دارد، وجود ما نيست، عدم هم نيست. نه 

عدم است که نه وجود خودش و نه غير، نده وجدود ماسدت، نده اصدل وجدود ماسدت. ایدن 

بلده، مشدترک لفظدی اسدت، فدوی  مشدترک لفظدی.  ب ویيددبحد، بحد لفظی نيست که 

 ترک لفظی است. مش

  اةن مشترک معنوی شده است. -

معنوی در بُعد سلبی. در بُعد سلبی مشترک معنوی است و در بُعدد ایعدابی مشدترک  -

 لفظی...


