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 ای از پیامبر )ص(شرح خطب توحیدیه؛ خطبه

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 ال الخههال  إن» :187 صهههحه، 10جلههد دیگههر از رلههو  ا( )ص(  یهههخطبههه توحید

هوونَ عَمَّها اللَّهِ لُبْحانَ»التناد به قرآن الت که « نهسه به وصف ماب إلّا یوصف *  یَصهِ

قبهو   ،خهدا را توصهیف کننهد« اْلمُْخلَصهینَ اللَّههِ عِبهادَ»چرا  1«اْلمُْخلَصینَ اللَّهِ عِبادَ إاِلَّ

ا( دیگهر چهه  داعبه؟ قبهو  نیسهت ،ا( غیهر مخلصهین توصهیف کننهد دااما عبه ،الت

ه ت به ح  لهبحانهایی که نسبمخلصین نباشند، توصیف ،و چه بدترمخلصین باشند 

بُعد للبی ، بُعد ایجابی دارد یا فقط چون؛ های صحیحی نیستعالی دارند توصیفتو 

 هی، عدتًا و مهدتًااما الیتنبولو د همان معنای قدرت خلقی را نگویمی ندارد، قادرٌ که

شهان لهلب کهاملی نیسهت، قهادرٌ، یعنهی اگر هم جنبه للبی دارد، للبیا فهمند و می

کنهد کهه قهدرت رلهو  ا( همهه را لهلب نمیاما « مخلوقینالقدرات لیست قدرته ک»

 .طور نیستندالمخلصین این دااما عب ،ای از قدرت خدا ولو کم باشدنمونه

هایی کهه واصههان منزه الهت خداونهد از کهو توصهیف« لُبْحَانَ اللََّهِ عَمََّا یَصِهوونَ»

در ههر بُعهدی از  خداشهنا،، موحهدِ کنندگانِوصهف مشرک که ههی،، ،کنندد میموح

 اللَّهههِ عِبههادَ إاِلَّ» ،هههاخههدا منههزه الههت از توصههیهات آن ،ابعههاد معرفههت توحیدیههه باشههند
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اینها از خود وصههی بهرای  1«نهسه وصف كما إال یصهونه ال فإنهم»چرا؟  «اْلمُْخلَصینَ

ن احاطه بر اوصاف ح  داشته اکه خودش صورتین در از خود آورد ،آوردندخدا نمی

حقیقهت وجهودی اوصهاف حه  را کهه اوصهاف  .احاطه بر اوصاف ح  نیست ،باشند

 ،اینها واقف نیسهتند ،که در نتیجه خود ذات الت بلکه اوصاف فعو الت ،ذات الت

ایهن  2«رَبِّه َ بِحَمْهدِ فَسَبِّحْ» ؟وصف کرده التگونه خداوند چ .الت «وصف به نهسه»

اگهر  .ایم تسبیح به ولیله حمهد الهتعرض کرده چنانکه مکررًا ،تسبیح به حمد الت

 جاهو نیست، لتِا عالم عالم الت، ،حمد الته ب گوییم خداوند جاهو نیست،ما می

جاهو  نه علم دیگران، ،عالم هستهر دو با هم ضمیه الت.  .لتاعالم  جاهو نیستِ

علم دیگران برای خدالت و نهه بهه طریه  اولهی جههو  نه جهو دیگران را، نه ،نیست

  .صد درصد که مباینه الت مهاصلةٌ .دیگران

 3«نهسهه بهه وصهف بمها إلّها یوصهف ال الخال  إن»: فرماینددر اینجا رلو  ا( می

ایهن حهوا، بایهد کهه  «تدركه أن الحوا، یعجز الذي الخال  یوصف كیف و»خودش 

، حوا، ظاهری فقهط نیسهت ،ا، ظاهری و باطنیحو .ادراک کند او را تا وصف کند

« تنالهه أن األوهها  و» د؟کنهمی شطور وصهچ ،یابدحوا، ظاهریه و باطنیه او را نمی

یک بُعد کهه حهوا، اعهم  :البته مراد از اوصاف در مقابو اوها  دو بُعد خواهد داشت

از  مههراد، دو . الههت و در مقههابلش اوههها  خیانههت الههتاز حههوا، ظاهریههه و باطنیههه 

در هر دو صورت  .ادراکات باطنیه الت ،حوا، ظاهریه الت و مراد از اوها  حوا،،

تهوانیم داشهته قیقت ح  نمیطور کلی ما از نظر ادراکات درونی و برونی نیو به حبه

 . باشیم

همیشهه یهک حهوا، ظهاهری الهت کهه  ،خهاطرات انسهان .«تحده أن الخطرات و»

خهاطرات  ،و یهک خطهرات الهت میشه هستهو یک ادراکات باطنیه الت که  هست

 ،علمتهان را ،شما هر قدر فکهر کنیهد .بیاید ایفکر کند که یک خاطرهو فکر کند  ،الت

 ،بیایهد بهرای شهمااگر خهاطره جدیهدی  ،که دارید به کار ببندید یهر نیروی ،عقلتان را

الت که  این تعبیرهای مختلف برای این« األبصار و» .تواند خداوند را ادراک کندنمی

در ابعههاد، حتههی در ابعههاد  ، چههون مهها خیلههی کههودن هسههتیم،ههها را بههماننههدمهها کودن

 یصهه عما جو به، اإلحاطة عن األبصار و»یم هست تردنعرفانی هم خیلی کو -فلسهی
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. کنهدچهون وصهف نمی «اْلمُْخلَصینَ اللَّهِ عِبادَ إاِلَّ»برای چیست؟ « إلّا»این . «الواصهون

عهالمٌ ملهو «. لیس بجاههو»دانند، عالمٌ یعنی ابی را کاری ندارند، نمیها جنبه ایجاین

  موجودٌ.

جههات فیزیکهی و  و از نظهر مکهان و زمهان« ینهأ» «هنأیه في قرب و قربه في نأى»

 قیّومیقرب « قربه في نأى». «نأی» چه جهات چه وو جهات خلقی جهات هندلی و 

 «. هنأی في قرب و»

 یعنی چه؟« نأی» -

خیلهی  برههان ظهاهرًا «كیهف؟: له یقا  فال الكیهیة كیّف»ت، بعید الت. دور ال -

شکا  درونی و برونی أها را آیا کیهیات و چگونگی .عمی  الت، اما بسیار لاده الت

خهدا اینهها را  ،ابعاد دارنهد، ندلی دارندابعاد ه ،و محدود هستندهستند  را که متعدد

 هها، ایناگر خودش داشته باشهد .شته باشدپس خودش نباید دا ،بله ؟ایجاد کرده الت

امکهان یها آنچهه را خداونهد ایجهاد کهرده الهت و  .هم حادث الهت او اند، پسحادث

آنچهه را امکهان ایجهاد  ،امکان فوق الحکمة یا امکان دون الحکمة وجود دارد،ایجاد 

 چه اصهو مهاده .تواند باشداین در خود ح  نمی ،هست در مقابو امتناع ذاتی در آن

  .وجود باشد و چه کیهیت وجود باشد

چطور خودش در این مخلوق  ،مکان را خل  کرده« این؟: له یقا  فال األین أیّن و»

 فههو». نیسهت، أیهن ف نیستکی« األینونیة و الكیهوفیة منقطع هو» خواهد گرفت؟قرار 

واصههین  ،بلهو  نیسهت« نعتهه یبلغهون ال الواصههون و نهسه وصف كما الصمد األحد

چون وصف ح  ذات حه  الهت و  ؛صین هم بالغ و رلای به وصف ح  نیستندمخل

 «وًاْههکو» «أَحَهدٌ كوهوهوًا لَههُ یَكوهنْ لَهمْ وَ*  یُولَهدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ» دارد: آخر .قابو بلو  نیست

الت، « کوهووًا»غلط، هر چهار معنی یکی الت، ولی در نماز « ؤًاکوْه»، غلط« ًاؤهوکو»غلط، 

بگویید، نمازتان باطو الهت. ایهن، انتخهاب دو « وًاکوْه»دارد، اگر « کوهووًا»قرآن چون در 

 ا( )ص(.های رلو خطبه از خطبه

 نویسند ]...[ها که میدلیو شما چیست؟ در رلاله -

دارد و مها آنچهه را در قهرآن « كوهوهوًا»گویم، چون قرآن من هم از رلاله قرآن می -

 انیم؟توانیم بخونیست، چطور می

 ]لؤا [ -

 اند؟ هچه کار هاآنها شوخی کردند، اصالً آن -

 ]لؤا [ -
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کند، باطو الت، آن هم آن هم غلط الت، نماز باطو الت. آن هم که جمع می -

 اش بحث کرد. فتوالت دیگر، باید در جای فقهیخواند باطو الت. می« مَلِک»که 

اولین « (ص) موته بعد( ع) ليع خلیهته و( ص) الرلو  وزیر خطبها خطبة من و»

چون  فرمودند، این الت.ایراد  )ص( منین بعد از وفات رلو  ا(ؤای که امیرالمخطبه

کاره کهه بعهدًا همههپیغبر که هست، علهی  ،در زمان پیغمبر خطبه نداشتمنین ؤامیرالم

ا  اوهه« وجهوده إال تنا  أن األوها  أعجز الذي ( الحمد» .هی، کاره التالت، اآلن 

قبالً  که الت؟ له بُعد ستوقتی که اوها  نشد حوا، چی ،الت مراحوترین آن دقی 

کنهد الهت.  ،ده ادراکهیوموجه هحهوا، باطنه ،کنهد الهت هحوا، ظاهر. عرض کردیم

ایهن افکهاری  ،یک بُعد حقانی و یک بُعد باطو، بُعد حقانی اوها  :اوها  دو بُعد دارد

 حقیقهتفکرهها و تهدبرها و تبلورهها، بهرای یهک ها و ها و با دقتکه انسان با زحمت

صد آمد نهود که چون  ، آن که نشد...شودهم نمی گوییم آن، میآیدکرده انسان میگم

پنج معنایی که برای آن  وجوده به چه معنالت؟« وجوده إال تنا أن » .هم پیش مالت

ود نیهو وجه .آنچه محا  هست نیسهت، اشتراک وجود هست، آنچه امکان دارد هست

نیو لهظی الت کهه  ؟ آیا نیو مههومی الت که مههو  حقیقت وجود ح ؟ نه،ستچی

نیو وجود حقیقی خارجی الت کهه ایهن  .هم فایده ندارد این ،لهظ وجود ح  نیست

بهودن در مقابهو  .نیو مصدری الهت الم مصدری الت، نیو بلکه ،هم احاطه نیست

کهه نسهبت بهه وجهود  پس این نیلی. دانیماما بودن او چگونه الت؟ ما چه می نبودن،

تهوانیم یها فقهط آیها علمهش را می فهمیم،مهیدر آنجها را وجهود ًا ح  داریم منحصهر

چطهور وجهود  نه، را حیاتش و قدرتش توانیم؟ نه،توانیم؟ علمش را میوجودش را می

معنهایش ایهن الهت اگهر کسهی حقیقهت  ؟قدرت را نهحیات و اما علم و  ،توانیمرا می

 ،به طریه  اولهی علمهش و حیهاتش و قهدرتش ،  را دریافت کند ولو مقداریوجود ح

آن « وجهوده إال تنها  أن األوهها  أعجهز الهذي ( الحمد» ؟پس اینجا چرا برعکس شد

اگهر ، یعنهی لهلب ،نیلی که در علم و قدرت و حیات هم به طری  اولهی ممکهن الهت

امها خهود قهدرت بهه  نیهو بلهه، ، بهه ایهناین نیو الهت ،بعاجزٍلیس گوییم قادرٌ یعنی ب

مها ایهن  معهدو ،بلیس   یعنیدر وجود هم موجودٌ حسب اینکه وجود را درک کند نه،

 .کنیمبعد بیان می اما حقیقت وجود را نه، ،کنیممعدو  را دریافت میلیس ب

 تکوینههًا حجههب، حجههب شههرعًا «حجههب« »ذاتههه تتخیههو أن عههن العقههو  حجههب و»

گوید حجاب واجب خداوند می ک مرتبهیله حالت الت:  شد؟ور دیگر میطحجب؟ 

کهه  یعنی حرا  کرده الت حجب کسی بگوید اینجا کند،حجاب نمی هم کسی ،الت
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چه حرا  کرده باشد ]...[ این محا  الت. پهس حرمهت نهدارد. ، انسان ذاتش را بههمد

مگهر را، وری کرده الت که نشود ممکن تخیو کنهد و ادراک کنهد ذات ط تکوینًا دو :

شهد نمی اصهالً بُعد کدا  مراد الت که ،پس این دو بُعد تکوینی ؟ نه،شدمی غیر از این

فرضهًا ال حجهب تکوینهًا »پهس  ،شود مخلوقی که احاطه بر خال  داشته باشهدبتکوین 

 ،خله  کردنهد کیببهدتر ،خله  کننهد زیباشد فالنی را که می نیست وریط «حو  عنه

ذات حه  وری خله  کنهد کهه طات عاقله عارفه را خداوند ه کائنشد کنیست. می این

 .ایهن تکهوین محها  الهتبلکه  نیست، این خیر، ، این کار را نکرد،تخیو کند تعالی را

ن محدود الت و صرف تکوین کردن دلیو بر این الت که مکوَّ تکوین الز  این الت،

، لت و ازلی الهتتواند بر خداوند که المحدود امی گونهمحدود و حادث چ حادث،

 طور که عرض کردیم اوها ، همان ،گیردتخیو داشته باشد و تخیو همه مراتب را می

در بُعد  شبه« الشكو و الشبه من امتناعها في ذاته تتخیو أن عن العقو  حجب و»

 از هر جهتی ،کیهیات. و شکو، در بعُد زمانی در بُعد مکانی، در بُعد هندلی، فیزیکی،

کجالهت وحهدت حقیقهت وجهود؟  ،محرو  هستیم که به ذات او برلهیماز جهات ما 

گویهد می 2«األمهاكن اخهتالف عله  ال األشهیا  فهارق» 1.«ضعف و تقوى حیلما كالنور»

در  جای ما در شهرق الهت و جهای او در غهرب الهت، ،فالنی جایش جای دیگر الت

داونهد کهه ولهی خ .ولی این شهرق الهت و آن غهرب الهت ،داشتن شرکت داریم مکان

یعنی در فوق این مکهان الهت یها در فهوق کهو مکهان الهت؟ اگهر  ،فارق االشیا  الت

ربانی دارد که جایگاه اولهت و  ییعنی خداوند مکان ؛بگوییم در فوق این مکان الت

خله   .هر دو محدود خواهند شهد ، پسوبی دارند که جایگاه آنهالتبمر یخل  مکان

 مکهان محهدود الهت و ، چون بهاالخرهشد خواهد و ح  هم محدودالت که محدود 

کهه  لهه مادی به اما  صادق )ع( کهرداین اشکا  را یکی از فال. مکان جسمانی الت

 :کنهدعهرض می طور مهصو بحث کردیم.در حوار مشاهده خواهید فرمود، در آنجا به

خل  ههم وجهود  ،خدا که وجود دارد خل  هم وجود دارد؟ بله، خدا وجود دارد؟ بله،

خدا ههم  ، پسدود الت که در یک طرف وجود داردطور که خل  محپس همان ،ددار

 ،یهک طهرف. حضرت جواب داد، فرمود: دو طرف نیست. در طرف دیگرمحدود الت 

یهک طهرف کهه مکهان  ،خل  الت ،شود باشدنمی ،طرفی الت که خدا در آنجا نیست
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موجهودٌ »تعهالی   لهبحانه و فقط صرف اینکهه حه ،زمان نیست و ابعاد نیست ،نیست

پهس « ، ال إلی شی ٍ، ال من شی ٍشی  ، ال علیشی  فیال  موجودٌ»، ولی « لیس بمعدو

که وجود ح  با وجهودات مخلهوقین تبهاین کلهی  طورهمان ،تباین کلی دارد نیابنابر

نهه اینکهه  ،داردنهزمهان وجهود  ها مکانِ وجود دارنهد.، اینوجود ندارد مکانِ، او دارد

 اخهتالف عله  ال األشهیا  فهارق»فرمایهد اینجها می .الهت یور دیگهرط زمان وجود او

« قَفهارِ» خیهر، ،به این حسهاب الهت« فارِقَ»مکانی رب دارد و مکانی ما که « األماكن

 . دنمکان ندارد و اشیا  داراو  در وضع مکان داشتن، ، نهدر اصو مکان داشتن

مکانش  ، اما تمکن دارد.داردن مکان ،تمکن دارد« الممازجة عل  ال منها تمكن و»

هها حها  وقتاآلخر حا  الهت و نهه بعضهی  إلینه من االو   ،حلو  در اشیا  نیست

 ،تمکن نهوذ قدرت و نههوذ علهم الهت ،تمکن دارد ،این مکان ندارد در اشیا  .شودمی

اتی قدرت ذ کننده نیست،قدرت حرکت برود. در این تشکیالتو نه اینکه قدرت بیاید 

کننده الت در بُعهد فعو هم که حرکت کننده نیست،ذاتی و حیات ذاتی حرکت و علم

در بُعهد  .کننهده نیسهتکهه فعهو خدالهت حرکتاو  در بُعهد  ،کننده الهتدو  حرکت

چهون  ،کن در بُعد قهدمی حرکهت نهداردیول ،حادث حرکت دارد ،حدوثی حرکت دارد

 «. بقدرته و حیاته و علمه ةخل  االراد»

نه در ارواحشان و نهه  ،شودنمی مخلوطبا اشیا  « الممازجة عل  ال امنه تمكن و»

هی،  و الت و نه محمو  حما ،مانه ح نه حامو الت و نه محمو ، اجسادشان.در 

نه عرش روی دوش اولت و نهه او روی  «ال علی العرش و ال عرش علیه» نیست. کدا 

 ال بأداةٍ ال». کندها فرق مینستولی دان ،داند اشیا  رامی« علمها و» دوش عرش الت.

 ،ولهیله فطهرت الهت با ادات الهت، ،ما عالم به اشیا  هستیماگر « بها إال العلم یكون

آنهایی که  .ن التوولیله در ،ولیله برون الت ،ولیله حس الت ،ولیله عقو الت

های تهداشه ،آنهایی که ما داریهم .هایی که خود نداریمآن ولیله تعلیم الت، ،داریم ما

 با ولهیله الهت، ،به خود حتی خواهم علم پیدا کنم می وقتی من ،ما با ولایو الت

د یهاگر بگوی ولایو ندارد، ،خدا ادات ندارد« بأداةٍ ال علمها و» .ما حتی علم حضوری

ادات نیسهت و  کهه ادات اضافه بر ذات الت یا عین ذات الهت، اگهر عهین ذات الهت

همهه دانایهان جههان  مقابهو،« بهها إال العلهم یكهون ال داةٍبأ ال علمها و»ولایو نیست 

، نهه بهه ذات علمشهان بهه ادات الهت، حصو  علمشان حادث الت، ،هستی غیر ح 

ذات کهه علهم  .رودآمهده و بعهد مهی آمهده،و علهم نبهوده  ؟ذات کدا  عالمی علم الت

ه درونهی اضهافه بهر ذات الهت یها اضهاف اضافه بر ذات الهت، ،پس ادات الت ،نیست
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 .یا اضافه درونی تحصیلی الت با تهکر یا اضافه برونهی بها تعلهیم الهت لقی الت،خِ

 باالخره در این مللث اضافه الت 

تبهین  .ههر دو درلهت الهت «غیهره علهمٌ»یها « غیره علمُ معلومه بین و بینه لیس و»

 ،لب شهدلهگونهه الهت؟ کهه چ «بهها إال العلهم یكهون ال بأداةٍ ال علمها و» :عبارت او 

علهم  ،ایهن معلهو  ذات حه  الهت ،«معلومه بین و بینه لیس و»الت؟  چگونهایجابش 

 بهین و بینهه لهیس و» .علهم فعلهی الهت ...ذوات مخلهوقین الهت و معلهو  ذاتی الت،

دومهی الهت کهه معنها  «غیهره علهمُ»کنیم. کهه معنها مهیالت  یکی ،«غیره علمٌ معلومه

چهون ذاتهش « غیهره علمٌ معلومه بین و بینه لیس و»اما  کنیم و هر دو درلت الت.می

 ،دیگر بین ذات و معلو  چیزی فاصله نیست ،که ذاتش علم الت، موجودی علم الت

شهان بین ذات ،هستندممکنات هایی که در همه عالم .طور هستندهمه موجودات این

ز دیگر چیز دیگر درونی باشد و چه چیآن چه  ست،هشان چیز دیگری در کار و معلو 

در هر صهورت نبهوده الهت و  .کنند موجودآن را چه موجود باشد و چه  .برونی باشد

 لهیس و»همچنهین. علم ذواتشان ههم ، شده و طور که ذواتشان نبوده التهمان، شده

 .«غیره علمٌ معلومه بین و بینه

 ]لؤا [ -

علهم  اگهر ذاتی نیسهت،برای اینکه علم نهس به خودش، طور الت، آن هم همین -

کهرد، ، خهود را فرامهوش نمیشهد به فراموشی نمیانسان مبتال ،نهس به خود ذاتی بود

 این علم حادث الت. نهس ذات انسان علم نیست. ،کندولی خود را فراموش می

 ]لؤا [ -

هو انسان عهالم الهت  ماوالطه دارد، نهس ذات انسان ب التبا اینکه حضوری  -

از  شهود،بیههوش می یها خوابدمی ،رودمی علم از بیناین  ،شودمی مست ،به خود؟ نه

 پس خود علم نیست. .رودمی بین

 علم بسیط که به ذاتش هست. -

بلکهه حهالتی  ،ذات انسهان نیسهت ایهن خهودِ علمی که انسان بداند خهود را، ،نه -

طهور؟ بهرای اینکهه اگهر چ ،چه در عصر خلقت و چه بعهدًا ،الت عارض بر ذات انسان

امها بهه خهواب باید علم باشد.  ،ستهمادامی که ذات انسان  ،ذات انسان بود این علم

 شود، علم نیست. رود، علم نیست، بیهوش میمی

 ]لؤا [ -
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در حا  خواب و در حها   ،رودذات که از بین نمی پس ذاتش نیست.فهمم، می -

ولهو  ،تپهس آن چیهز دیگهر اله ،رود؟ نهاز بین می و روح انسان ذات انسان ،بیهوشی

 مها علهم ،علم حضوری ما غیر از علم حضهوری حه  الهت . البتهعلم حضوری باشد

نیست که علم  طورایناما علم حضوری  ،حصولی الت و علم به نهس حضوری الت

ذات از ه بلکهه علهم مها به ذات عین ذات نیست،ه علم ما ب ذات عین ذات باشد،به  ما

 لهیس و»نسبت به ح  لبحانه و تعهالی ولی ، اال در حاالت التلنائی لواز  ذات الت

پس بین ح  و غیهر حه  چهه  ،خدا علم الت ذاتچون « غیره علمٌ معلومه بین و بینه

 معلومهه بهین و بینهه لهیس و» «.علمُ غیره»ا ام .بود «علمٌ غیره»ای الت؟ این اگر فاصله

ههم در  ،ر از مهابین ما و بین معلومات ما علمی الت غی طور الت،غیر این «غیره علمٌ

در علهم حصهولی  .در حصولی که معلو  الهت حصولی، علم حضوری و هم در علم

بدون تهکر کردن که  بدون دیدن که منعکس بشود در چشم، ،آیا آنچه در خارج الت

، اگهر بشود صوحا او ازصورتی بدون تدبر کردن که برای من  منتقش بشود در خیا ،

واقعهی واقعهی  معلهو ِ ،؟ این صهورتستاین صورت چی صورتی از او برای من نیاید،

آیها خهارج در  .فهمیممهی و مها خهارج هسهتیم ،هست آتین صورت مرمالت، اما با ا

 ،آیهدمیمها صورتی از خهارج در ذههن  :لو  نه، ؟آید؟ ذات ما خارج التمیما ذات 

علمٌ »یا « غیره بیننا و بین معلومنا علمُ»پس  ،چه صورت معنوی و چه صورت ظاهری

غیر نهس الت و هم علم الهت غیهر « علمٌ»هم این صورت  هر دو درلت الت. ،«غیره

ید یها خهود  آکند از خارج میرای ما تحصیو میغیریت یا ب ذات من و هم غیر الت،

 .آید یا از او  خداوند به ما داده الت اال در موارد التلنائیمیو کنم فکر می

افعا  ماضی و مستقبو و حا  نسهبت بهه « الوجود زلیةأ تأویو فعل  كان قیو إن»

نسهبت بهه  دههد،میی زمهان ، معنهایحها  دارنهد مسهتقبو وماضهی و موجوداتی کهه 

 كوو   عَل  اللَّهُ كانَ» البته 1« ٌشَي مَعَهُ یَكونْ لَمْ وَ اللَّهُ كَانَ» .از زمان الت منسلخخداوند 

« قَدیرًا  ٍشَيْ كوو  عَل  اللَّهُ كانَ». هم دو بُعد داردآن  ،مطلب دیگری الت 2«قَدیرًا  ٍشَيْ

از وقتهی کهه خداونهد  ،کینونت فعلی الهت ، یکنداردذاتی الت که او   یک کینونت

ي مَعَههُ یَكوهنْ لَهمْ وَ اللَّهُ كَانَ»اما  ،قدرت بر آنها دارد ،موجودات را خل  کرد ایهن «  ٌشهَ

 «الوجهود أزلیهة تأویهو فعل  كان قیو إن»ت و لذا او  الال این او ِ، کان زمان نیست

                                                           

 .154 ، ص1 ج، األئمة أصول یف المهمة الفصول. 1

 .27احزاب، آیه . 2
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 چون اگر کهان بهه حها  خهود ؛ید کنیمریعنی این کان را باید تج الت. ارجاع ،ویوأت

حهادث الهت و آغهاز الت و زمان گذشته زمان گذشته  ،کان فعو ماضی الت بماند،

ارجهاع الهی ارجاع الهت، ویو أت ،الت نوعتاویو دو  ویو کنیم،أاما اگر کان را ت .دارد

ایهن  شهود،می لهاقطاز زمهان  ،کنهیماصوِ ازلیهت  االصو الت، اگر کان را ارجاع الی

 ،ت کنهیمنهوناع به اصو کیاگر کان را ارج ت الت.ازلی ویو که ارجاع الی اصوأیک ت

. ت نیسهتنهونکیاصهو مخصوص ح  الت و غیر ح  دارای ایهن  کینوتاصو  ازلیتِ

کهه فرماینهد میتهسهیر  در ناالت. نه اینکه بر خالف آنچه آقایهبه این معن پس تأویو

ایهن غلهط  معنها کهردن،بر خالف نه  و بهر خهالف ظهاهر  یعنی ویوأکنند تخیا  می

ویهو علیهو أاین ت ،ویو کال  بر خالف نصش و بر خالف ظاهرشأت علیو الت. الت،

غتهی کهه چه رلد به فصاحت و بال تا الت؛ مخالف با فصاحت و بالغت عادی الت

 را معناآن ویو أت و روشنگری و بیانگری الت. پس تدر باالترین قله فصاحت و بالغ

لهی إارجهاع  ویهو ارجهاع الهت،أبهر حسهب لغهت ههم تو بر حسب آیات قهرآن  ،ندارد

 نماید.لی النتیجه، یعنی بالهعو نمیإارجاع  خذ،أالم

خداونهد نسهبت  افعا  حدوثی هم که به ،به حقش شود ؟ تجریدستاما تجرید چی

ایهن بایهد تجریهد بشهود از  ،فعو کان کهه نسهبت بهه ذات الهت مخصوصًا و یمدهمی

 أزلیهة تأویو فعل  كان قیو إن» .زمانیت نونکیو از  ضیت مانونکی ، اززمانی کینونت

ههی العهد  بهه ن «العهد  نههي تأویهو فعله » برای ابد نیست« یز  لم قیو إن و الوجود،

 کیه حالهت دارد:همیشهه دو  .یعنهی خهدا همیشهه هسهت، «م یهز له» صورت مطلقه،

ه دنیها هسهت هسهت، ولهی مهادامی که ای الت که مهادامی مهن هسهتم هسهتم،همیشه

یهک همیشهه زمهانی  ،همیشه یعنهی بعهد از زمهان ههم هسهت. یک مرتبه محدود الت

یک همیشه قبو از زمان و بعد از  نیست، یخدا که زمان ،تا زمان هست ۀهمیش ،داریم

خداونهد  نیست. اگهرزمانی اصالً ای الت که صاحب همیشه یک همیشه ،مان داریمز

اگهر بالهعهو  ،زمانی نیسهت خواهد بودِ اگر خواهد بود، ،زمانی نیست ۀبود ،بوده الت

 از مللث زمان خارج الت. لبحانه و تعالیح   نیست.فعلیت زمانی  ،هست

 عبهد مهن قهو  عهن تعهال  و نهفسهبحا العد ، نهي تأویو فعل  یز  لم قیو إن و»»

« الكوفهة مسهجد فهي خطبهها( ع) لهه خطبهة مهن و «كبیرًا علوًا غیره إلهًا اتخذ و لواه

آن کهه مِهن  ،ن نهداردخهودش مِه« كهان  شي من ال الذي ( الحمد» امیرالمؤمنین )ع(

. یت یا در اصو ماده یا در هر دودرلت شده الت یا در کیه زاز چی دارد حادث الت،

ن بلکهه ازلیهت الهت، ازلهی مِه ،زمانی نیسهت« کان»او « کان»چون « كان  شي من ال»
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تنهاق   ایهن فهرضِ ،آخهر باشهد یعنی چه؟ فرض ازلیت ا( با اینکه ا( من شی ٍ شی ٍ

یهک کهائن او  داریهم و  :مها دو کهائن داریهم« كهان قهد مها نكوّ  شي من ال و» .الت

 از کهائنرا  دیگهرکائنهات  خداونهد چهون، رمودنهرا اینجا کائنات دیگر  کائنات دیگر،

 پ کائن او  مادّه اولیه الت. او  خل  کرده الت،

در  ،او  بوده الت در بودِ آنچه محققًا« كان قد ما نكوّ  شي من ال و»: فرمایدمی

، او را از چیهزی خله  مخلوق الت ،ه اولیه الت و شی  او مخلوقی که مادّ او ِ بودِ

 دیگر چه چیز .ازلی با او نبوده الت ،نه از چیز دیگر« دْلِیَ مْلَ»ون ذات نه از درنکرده، 

خداونهد واحهد  ،چه چیز دیگر مخلهوق نباشهد این الت، مخلوق او  او باشد، مخلوقِ

شههادت  «أزلیته عل  األشیا  بحدوث المستشهد كان قد ما نكوّ  شي من ال و» .الت

تمامشهان  کهه نهات یهک مسهجدی الهتیعنهی کائ ،رب در عم  کائنات موجود الهت

هی، مهدلولی نهداریم بهه انهدازه خهدا در  .و برای ح صر ح  و در ابکنند لجده می

وجهود حه   بهر تمها  کائنهات عهالم دلیهو ،وجودش و در احدیتش دلیو داشته باشهد

 «.أزلیته عل  األشیا  بحدوث»چرا؟  ،هستند

 شود یا مهعو ؟الم فاعو خوانده می -

شهود کهه خهدا کنهد. نمیفاعهو الهت دیگهر. خداونهد التشههاد می« شهِدسالمُت» -

خودش را نشان بدهد. پس باید شاهدی عقالنی بیاورد کهه همهه قبهو  دارنهد، حتهی 

 عل  األشیا  بحدوث»هایی که عقو هم ندارند، شعور دارند بر اینکه او ازلی الت. آن

حهادث شنالهیم ه مها میبرای اینکه اگهر کهو اشهیا  که«. علی وجوده»نه فقط « أزلیته

ها را حادث آفریده؟ پس او را چه کسی آفریده؟ پس این او  ندارد. هستند، آیا حادث

او  داشتن به این الت که او  بالاو  و محدث بالحدوث باشهد، پهس دلیهو ازلیهت 

 ح  حدوث اشیا  الت. 

با آن ولم و عالمهت عجهزی کهه بهه کهو  1«قدرته عل  العجز من به ولمها بما و»

عالمت چند نوع الت که قبالً عرض کهردیم. یکهی عالمهت البته موجودات زده الت. 

شود. خود حادث بودن شد مقرر نکند؟ نمیعجز الت که بر موجودات مقرر کرده، می

 و»عجز الت. یک عالمت عجزی الت که مالز  الت با حادث بودن، این مراد الت. 

، عجز فعلی، عجز اصو وجهود، عجهز عجز علمی« قدرته عل  العجز من به ولمها بما

 اْلغَنِهيُّ هُهوَ اللَّههُ وَ اللَّههِ إِلَه  اْلهوقَهرا ُ أَْنهتومُ النَّها،ُ أَیُّهَها یها»صهات وجود. در کو ابعاد 

                                                           

 .188 ، ص10، ج سنةال و بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1
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اضهطرها مهن الهنها ، چطهور « دوامهه عله  الهنها  مهن إلیهه اضهطرها بمها و» 1«اْلحَمیدُ

إلی این یک مرتبه اشیا  را رها کنند،  دو بُعد دارد:« اضطرها»اضطرها من الهنا ؟ این 

جلوی آن را گرفته که إلی غیرالنهایه نباشد، این که « اضطرها»ت، اینجا غیرالنهایه ال

غلط الت. برای اینکه موجودی که در اصهو حهادث الهت، در بقها  ههم نیازمنهد بهه 

د. خهال  ح  لبحانه و تعالی بهه او وجهود دامحدث الت، چون الشی  مطل  بود و 

هها. ایهن که محدث الت، همان خال  مبقی الت. اگر نازی کند، از د  فروریزند قالب

گونه نیست که خداوند باید موجودات را اعهدا  کنهد تها نهابود حرف خوبی الت. این

نگهه داشهته الهت. اینکهه  ،مانند قبو الوجود، خیر، خداوند آنچه آفریهده ،صرف شوند

کند، همه نابود خواهند شد، نه اینکه مردند. ملو نگه داشته، اگر آنی نگهداری را رها 

خورشید، اگر نوری از خورشید از طری  پنجره اینجها افتهاد، ایهن نهور بهرای خورشهید 

الت. اما اگر ما دلت گذاشتیم، آیا نور اینجالت و مرده یا اصالً نهور نیسهت؟ افاضهه 

یرد کافی الت، التمراری خورشید الت که نور در اینجالت، فقط جلوی افاضه را بگ

آمده، اعهدا  کنهد. اوالً بها قهدرتی نهور را  ری که از روزنهدیگر الز  نیست خورشید نو

ایجاد کرده، با قدرتی اعدا  کند. خیهر، فقهط از ایهن نورپاشهی منصهرف شهود، از ایهن 

 نظر کند. نورپاشی صرف

ت، اضهطرار او  مهراد نیسه« دوامهه عله  الهنها  مهن إلیهه اضطرها بما و»در اینجا 

هها کهاری نداشهته اضطرار دو  مراد الت. اضطرار او  این الت که اگهر خهدا بهه این

 شان هستند. باشد، خود

 رود؟ معدو  کجا می -

 جا، جایی نیست که معدو  برود، معدو ، معدو  الت. هی، -

 ]لؤا [ -

 عدو  داریم: یک معدومی که مرده و جسمش باقی الت. ما دو م -

 ار آن در محضر خدالت.آثهر جایی برود،  -

قبو از اینکه خدا چیزی را خل  کند، اشیا  کجا بودند؟ نبودند که جایی داشهته  -

باشد. بعد هم اگر خداوند همه را از بین ببرد، ملو او  خواهد بود. چیزی نیستند کهه 

های خهود را در کهدا  جا داشته باشند. من جیب ندار  که پو  داشته باشم. شما پو 
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ریزی؟ من نه پو  دار  و نهه جیهب. ایهن موجهودات قبهو از اینکهه خداونهد جیبت می

 چیزی خل  کند، نبودند، کجا بودند؟ نبودند که بخواهیم بگوییم کجا بودند. 

 رود؟ شود، این معدو  کجا میوقتی معدو  می -

این معدو  دو نوع الت: یک معدومی الت که واقعًا نهابود نهابود الهت، جهایی  -

رود. مها برای موجود الت. یک مرتبه روحش از بدن جدا شده، به برزخ می ندارد، جا

دوا  « دوامهه عله  الهنها  مهن إلیه اضطرها بما»خواهیم این را بگوییم. در اینجا نمی

ه ندارنهد، ولکهن اههو جنهت ابهدیت بهالغیر یهت، ابدیت ذاتیه الت. خله  ابهدیت ذاح 

ابدیت بالغیر ندارند. زمانی خواهد رلید که نار و  اهو نار 1«مَجْذووذٍ غَیْرَ عَطا ً»دارند، 

ارواح. امها ایهن اهو نار، هر دو از بین خواهند رفهت، نهابودِ نهابود صهرف، مخصوصهًا 

ابدیت ذاتی ح  که منحصر به اولت، معلو ، ولی ابدیت غیری، این ابهدیت غیهری را 

 بمها و»ت؟ چیسه« اضهطرها»دههد. ایهن ها نمیدههد و بهه بعضهیها میخدا به بعضی

مجبهور کهرد مخلوقهات را کهه حالهت فنها  داشهته « دوامه عل  الهنا  من إلیه اضطرها

شد خداونهد خلقهی را خله  شد. مگر می]چون[ طور دیگری نمی ،باشند. مجبور کرد

کند که این خل  اتوماتیکی دوا  داشته باشد؟ نه، چون دوا  و ابدیت ذاتی بهه ازلیهت 

طور کهه حهدوثش از ذاتی نهدارد و حهدوث دارد، همهان ذاتی مربوط الت. اگر ازلیت

معنهی دو  الهت، یعنهی طهور دیگهری « اضهطرها»اولت، دوامهش از اولهت. بنهابراین 

شهد مخلهوق باشهد و حهادث انهد، میطور که مخلوقات مضهطرًا حادثشد. هماننمی

ذاتهش  2«انٍكووُّ مَنْ عَلَیْهها فه»طور هم مخلوقات مضطرًا حالت فنا دارند. نباشد؟ همان

 «. اْلإِْكرا ِ وَ اْلجَال ِ ذوو رَبِّ َ وَجْهُ یَبْق  وَكووُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ * » الت.
مکههان نههدارد تهها بهها مکههان او را بشنالههیم، « ةبأینیّهه فیههدر  مكههانٌ منههه وخههی لههم»

 منهه وخهی لهم»کوچه فالن خیابان فالن. نه در آلمان الت و نه در زمین. کجالت؟ 

اینجا دو حرف الت: یکی اینکه همه عالم پر از خدالت، اینکهه « بأینیة فیدر  مكانٌ

بگوییم کجالت معنی ندارد. ملو اینکه یکی بگوید: فضا کجالهت؟ غیهر از فضها کهه 

 وخهی لهم»اگهر جا فضا الت، چه فضای خارجی و چه غیرخارجی. معدو  الت، همه

او نیست، یعنهی خداونهد  این باشد که هی، مکانی خالی از ذاتبه معنای « مكانٌ منه

تما  عالم را پر کرده الت، این چند درو  الت. درو  او : اگر خدا همه جهان را پر 
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چون جهان مساحت دارد. کرده الت، پس خدا به اندازه جهان الت از نظر مساحت، 

به اندازه جهان الت از نظر بُعد فیزیکی و هندلی، به اندازه جهان الت از نظهر بُعهد 

طور الت. ثانیًا، اگهر یهک مکهانی ها باشد، اینمکانی. پس اگر در تما  مکانزمانی و 

ایهن مکهان را گرفتهه یها  هست که موجودات دیگری هم هسهتند، آیها خهدا صددرصهدِ

این مکان را؟ اگر صددرصد این مکان را گرفته، پس ما مکان نداریم. اگر خهدا  درصدِ

خودش در جسم ما مکانی دارد، جسم در اجسا  ما هم حلو  کرده باشد،  -معاذا(-

شود خدا عین ما و ما عین او بشویم. اگر ما عین خهدا و خهدا ینمما هم مکانی دارد، 

 هالت. حرف عین ما بشود، این مطلب دیگری خواهد بود که بعید از این

شود گهت این حوض فقط آب الت. حوض پس اگر آبی رفت داخو حوضی، نمی

کند. مگر اینکه آب عین ماهی بشهود، مهاهی در آن شنا می ماهی هم دارد، انسان هم

کهه ذات خداونهد در تمها  « مكهانٌ منه وخی لم»عین آب بشود. در اینجا در بُعد دو ِ 

جود ندارد یا تناق  الت. پس لومی باید ها هست، پس هی، چیز غیر از خدا ومکان

ها، ها و در کو زمانمکان نافذ الت در کو« لم یخو منه قیمومیةً، قدرةً، علمًا»گهت، 

 منهه وخی لم»و لذا  نه علم و قدرت و قیومیت ح ، اما ذات ح  نه، صهات ذات ح 

کو عهالم ملها  خهدا هسهتند، « بكیهیة فیوصف ملا  شبح له ال و بأینیة فیدر  مكانٌ

خدا ملا ِ عالم نیست، در دو بُعد: بعد او  اینکه ملا  ولیله الت برای فهم دیگهری، 

و ملها  نهدارد،  حفهمیم که دیگری را بههمیم؟ این غلط الهت. دو : شهبرا می ما خدا

یعنی به یهک صهورتی خهود را  حبه این الت: شِبه یعنی نظیر، شببا شِ حبَشَ فرق چون

دههد کهه مها بههمهیم، از ایهن خهود را نشهان نمینشان دادن. خداوند به یک صورتی 

ملهو یهک گهونی بهرنج، یهک مقهدار الگو و نمونه باشد، خهودش را بههمهیم.  ،صورت

ندارد، نه در خیا ، نه در عقهو، نهه در  ر شبحطوفهمیم. خدا ایندهند، بقیه را میمی

ای، یهک واقعیتهی، یهک خصوصهیتی، یهک جا، در هی، بُعدی از ابعاد یهک چههرههی،

 .پرکن باشدکه ما دریافت کنیم و از نظر معرفت حقیقیه ما مشت نیست جهتی

توانیهد فالنهی را وصهف کنیهد کهه دمها  او شما در صهورتی می« بكیهیة فیوصف»

چنین الت و... که عکس او را دیده باشید یا برای شما توصیف بکننهد یها خهودش را 

شهود دیهد، خدا نه عکس دارد، نه خهودش را می دیده باشید یا بعضش را دیده باشید.

ه او را بهه کیهیهت توانهد او را بههمهد، پهس مها چگونهکس مینهه ههی،نه بعه  دارد، 

حیلیات علمهی، بهرای اینکهه فهالن « بحیلیة فیعلم  شي عن یغب لم و»توصیف کنیم؟ 

کس از این حیث عالم الت، از آن حیهث جاههو الهت. ایهن جههت معلهو  الهت، آن 
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ها کیهیهات علمهی الهت. کیهیهات علمهی بهرای موجهوداتی جهت غیرمعلو  الت. این

 لهم و»ب الت و بعضی چیزها حاضر الت. امها ها غایالت که بعضی چیزها برای آن

خداوند غایب از هی، چیزی نیست، قدرت او، علم او، حیهات او نافهذ «  شي عن یغب

بر کو شی  الت و از اراده و علم خداوند هی، چیز خارج و غایب الهت. یهک مرتبهه 

کهه به یک معنا صحیح الت و به یک معنا نه، بهرای این« لم یغب شی ٌ عنه»گوییم می

 لهم»از نظر معرفتی، از نظر وجودی نه، ولیکن خداوند ما خیلی از ح  غایب هستیم، 

 تَْأخوذوهُ ال»برد بوجهٍ مطل  خداوند غیبوبت علمی ]ندارد[، چرتش نمی«  ٍشي عن یغب

 یغهب لهم و»شهود. آید، کم و زیاد نمیشود، علم او نمیعلم او کم نمی 1«نَوْ ٌ ال وَ لِنَةٌ

بحیلیةٍ علمیة، خداوند حیلیت علمهی نهدارد. حیلیهت علمهی « بحیلیة لمفیع  شي عن

طهرف طهرف و آنبرای کسی الت که علمش باال و پایین بشود، کم و زیاد بشهود، این

 این ثابت الت. بشود. 

بینونة األزلی و الحادث. ایهن تبهاین، تبهاین « الصهات في أحدث ما لجمیع مباین»

«. الهذوات تصهریف مهن ابتهدع بمها اإلدرا  عهن ممتنهع و»کلی الت، نه تباین جزئی. 

فه الهت. ذوات ذوات مصرّ« الذوات تصریف من ابتدع بما»چرا؟ « اإلدرا  عن ممتنع»

گونی در ذات حهه  نیسههت. خداونههد کههه گون. پههس گونهههفه یعنههی ذوات گونهههمصههرّ

چهون گون آفریده الت، چه در اصو مواد و چه در کیهیات و چه در ابعاد دیگر، گونه

این حادث الت. پس خداونهد ایهن گونی و تصریف ذوات، گون آفریده، پس گونهگونه

 ها را ندارد. دگرگونی

دهم، یکی از زنادقه از اما  صادق لؤا  کرد که آیا من کهه گهاری را حرکهت مهی

کنم؟ فرمود: بله، عرض کرد: پس خدا ههم کهه جههان را حرکهت خود  هم حرکت می

رکت کند. فرمهود: خیهر. آنجها بلهه، اینجها خیهر. بهرای اینکهه بدهد، خودش هم باید ح

دهد، دهد، جسم متحرک الت. ولی خداوند حرکت میجسمی، جسمی را حرکت می

کنهد. و کنهد و تحریهک میکنهد تها حرکهت بدههد، بلکهه اراده میخودش حرکهت نمی

حرکتههی کههه در موجههودات الههت کههه ذوات موجههودات حرکههت الههت، در ذات خههدا 

 د باشد؛ چون حرکت حادث الت و خداوند حادث نیست. تواننمی

اصهالً تصهرف حهاالت « الحهاالت تصهرف جمیهع من العظمة و بالكبریا  خارج و»

آییم، رویم و مهیت؟ ما کهه مهدا  مهیبرای چیست؟ این حا  به حا  شدن برای چیس
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؟ در تر شدن الت، چرا خدا ایهن کارهها را بکنهدبرای کامو کنیم،نویسیم و فکر میمی

کند که آنچهه دارد کهم الهت، آنچهه دارد زیهاد الهت و صورتی خدا این کارها را می

خواهد زیادتر بشود. خداونهد فعلیهت دارد در کهو جههات ذاتهی و صههاتی در ههر می

قدرت « تحدیده الهطن ثاقبات بوارع عل  محر »کنیم. ای از مراحو که ما فکر مرحله

ا محدود کنیم. خیر، شرعًا حرا  نیسهت، کونهًا شرعًا حرا  الت که مشرعی که نیست، 

حرا  الت. محرّ  از محرومیت الت. ذاتًا محرو  هستند، از امکان این مطلب محرو  

ها الهت. فکرهها ما فطن داریم، فطن، فکرها و دقت«. الهطن ثاقبات بوارع»هستند که 

، فکهری درلهرود و به مطلب میدو نوع الت: یکی فکرهای ثاقب الت، فکری که می

رلد و به جاههایی که کوتاه نیست. لو : گاهی اوقات این ثاقب الت، به جاهایی می

رلد. این هر له را نهی کرده الت، مللث از تحدید حه  را نسهبت بهه مخلهوقین نمی

کننده و لهوراخ :«ثاقبهات»بهارع: بسهیار قهوی، « بهوارع عله  محهر »للب کرده الت. 

فطنٌ فطریة، فطنٌ عقلیهة، فطهنٌ علمیهة، فطهنٌ »کرها. ها و فدقت«: الهطن» ،نهوذکننده

هایی کهه بهه ولهیله ادراکهات درونهی و ها و تبلورات و یافتنتما  برجستگی« حسیة

گهذارد، طور تأثیر میبرونی الت. آنکه در باالترین قله دریافت الت و در مادیات این

محهر ٌ »محهدود نیسهت. چهرا؟ بهرای اینکهه « تحدیهده«. »محهر ٌ تکوینهًا»، «محهرّ ٌ»این 

محدود نیسهت، اگهر  اوتوانیم محیط بشویم، دو چرا دارد: یکی اینکه ما نمی« تحدیده

چهه از دور و چهه از -توانهد نبود. انسان به ههر محهدودی می« محر »محدود بود که 

دانیم بهاالخره زمهین مطلع بشود. اگر ندانیم شما چند متهر زمهین داریهد، مهی -نزدیک

تحدید کردیم، این حد او . دو : یک تحدید مجمهو داریهم و یهک  محدود الت. پس

دانیم کره زمین وزنی دارد، چقدر الهت؟ پهس وزن تحدید مهصو، تحدید مجمو: می

تحدید شد و اگر بدانیم وزن آن چقدر الت، این تحدید مهصو الت. نسبت بهه حه  

 . دی از ابعادما نه تحدید مجمو داریم، نه مهصو، چون حد ندارد. حد در هی، بُع

چهون کیهیهت « تكییههه الهكر عوام  ثاقبات»عوام  از عم  الت. « عوام  عل  و»

چهون صهورت نهدارد؛ نهه صهورت « تصهویره النظهر لهابحات غهوائ  عله  و»ندارد. 

فیزیکی دارد، نه صورت شیمیایی دارد، نه صورت هندلهی دارد، نهه صهورت خیهالی 

به این معنالهت عظمت مطلقه « لعظمته اكناألم تحویه ال»دارد، اصالً صورت ندارد. 

که مکان نداشته باشد، چون اگر مکان داشته باشد صغیر الت، محتاج به مکان الت. 

توانهد او را ذرع گیری هندلهی نمیههی، ولهیله انهدازه« لجالله المقادیر تذرعه ال و»
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س لهه په«. لكبریائهه المقهاییس تقطعهه ال و»کند؛ چون از بُعد هندلی هم دور الهت. 

 مرحله شد: 

 نهی مکان؛« لعظمته األماكن تحویه ال» -1

 نهی ابعاد هندلی؛ « لجالله المقادیر تذرعه ال و» -2

، ابعهاد فکهری. در کهو ابعهاد نههی کهو ابعهاد« لكبریائهه المقاییس تقطعه ال و» -3

، کبریها  المحهدود الهت کبریها  ]...[ چهونهای فکری ممکنه فکری در باالترین قدرت

اکتنهاه، بهه کنهه او برلهیم، « تكتهنهه أن األوهها  عهن ممتنع»ما محدود هستیم. الت، 

تر از اوهها  کهه دقیه « تسهتغرقه أن األفهها  عهن و»بع  ندارد، کنهه که بع  ندارد. 

  افها  الت...


