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 مطلقه و نامحدود خداوندقدرت 

 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 

 .در احدیت در جهاات متللاپ ديدا ات اشمرتبهچهار  ،گانه توحيداین مراتب هشت

 ،فرق دارد، فرق اصيلش این ا ات کاه واحاد در بااب اعاداد ا ات احدیت که با واحدیت

شاود و    ايما در صاورتی کاه احاد وليکن احاد اثنااگ گهلاه نمی ...ثالثه و ی،اثن ،واحد

 لَاا وَاحِادٌ»اگر هام فرمودناد  .این   بعدد ا ت ،نسبت حق  بحانه و تعالی ا لعمال بشود

 ۀحادیت حقااماا ا ،یی ا لعمال شود که ترکب ا اتاگر هم احدٌ در جا ،یعنی احدٌ 1«بِعَدَدٍ

ذات حق احدی ا ت از نظر  .و ابعاد دور ا ت ]...[حق  بحانه و تعالی از تمام مظاهر و 

و همچناين احاد ا ات  ناداردابعاد هند ی و فيزیکی و زمانی و مکانی و ترکب  خودش،

ا ات نسابت باه و همچناين احاد  .ش که احدی غير از او وجود ناداردنسبت به غير خود

 ةبلکاه باه معناای حقيقا ،صهات ذاتش که حيات و علم و قدرت ناه باه معناای میادری

ایان  ة،بیورة مطلقا ةمطلقه و حقيقة القدرو حقيقة العلم بیورة  ةمطلقالحيات بیورة 

 وم.نظر حقيقت احدیت دارند، این   اما از ،دهسلن  ه با هم از نظر لهظ  ه

دا  در ایان چهاار  ،احدیت دارناد ،با ذات و اندتچهارم: این  ه صهت ذات عين ذا

 و احدیت ذات ا ت نسبت به غيار ذات و ذات ا ت نسبت به خود ذات محور که احدیتِ
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و احدیت ذات ا ات نسابت باه موصاود باودگ  احدیت ذات ا ت نسبت به صهات ذات

یگار بحا  د. توحيد ا ت از مراحل هشلگانه این چهار بُعد احدیت، ،ذات به صهات ذات

ذات و صهات حيات و علم و قدرت، نسبت به غيار حاق  همين بح  ا ت، ضوءکه علی 

ممکن ا ت کسی زنده باشد  انهیالی هسلند، چه در حال اتیال و در چه حال انهیال،

 قادرت نادارد، و اماا علام دارد ،ممکن ا ت کسی زنده باشاد .علم ندارد اما قدرت ندارد،

ا داشله باشد  مّةٌو قدر اعلمٌ مّ ،ممکن ا ت زنده باشد .م نداردعلو قدرت دارد  ،زنده باشد

 ،اما زنده نيست ،کسی باشد .حيات و علم و قدرت دذیر ا ت ذات و  ه صهتکه انهیال

ر حاال اتیاال و چاه ه دچ ،دذیر ا تاین در غير حق  بحانه و تعالی انهیال .بدگ ا ت

ْْنَاهُ خَْلقااا آخَارَ» .مده ا تبرایش حيات نيا که ذاتی هست .ر حال انهیالد اول  1«ثُمََّ أَْنشاَ

دا   .گياردبعدًا خداوناد از او می ،حيات را که خلقًا آخر ا ت و این بعد اتیال انهیال،

در هر  ه بُعد انهیالی ا ت، قبل از اینکه برای این بدگ روح بياید روح نداشت، بعدًا کاه 

باز انهیاال، یاا انهیاال فعلای  ،از بدگ رفت بعدًا که روح روح عين بدگ نيست، ،روح آمد

  .انهیال واقعی ا ت ا ت یا

قادرتًا انهیاالی ا ات و  و علمًا ،حياتًا ،در غير حق  بحانه و تعالی ذاتًا این جریانات

 لاهالحاق حقيق» .طاور نيساتمراتب و مراحل دارد، اما نسبت به حق  بحانه و تعالی این

معنای الحياة بله له و واقعيإني، حقيقله و ةة و حقيقيو واقع إنيةو لي  له ا   إنيله، واقعيله

حقيقت حق حيات ا ت و حقيقات حاق  .«ذلکو العلم ک ذلکقدرة کالا  م المیدر و 

 ،ةقع الحياة غير محادوداو». ق قدرت ا ت، به معنای ا م میدریعلم ا ت و حقيقت ح

لغاات تحبيار الا خلالد فای  الهناإنما و ة واقع القدرة غير محدود واقع العلم غير محدود،

هام ماا راجاع باه  کاه قابالاا ات  ایان بحیایچنين ا ات. از نظر الهاظ این« و تعبير الهاظ

قدرتاه  ابحانه و »ت. یکی از صهات ذاتی ذات قادرت ا ا .داشليم صهات و صهات ذات

ر ئ اا و ةنه قدرتاه   محادودأل و مناقض و مباین لکافة القدرات القدراتفوق کافة  تعالی

گ قدرتاه أل ةو   ابدیا ةقدرات غير ازليالو ابدیة و  ائر  ة گ قدرته ازلي ة،القدرات محدود

 ؟کنادگونااگوگ چاه می هاای«ألگ»این ها، «ألگ»برای این « ةقدرات حادثالو  ائر  ةمحدث

. کنادرا از  اایر موجاودات مملااز میتعاالی و ذات و علم و حيات و قدرت حق  بحانه 

به عنواگ الهلسهة بين کلااب و حوار  یک موقعی فرصت کردیم کلابی غير از راگ ما ،قدرت

  .کنيماما بعضی از مطالب را ما ذکر می السنة خواهيم نوشت،
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اهلل  بحانه و تعاالی واحاد  ألگا  واحد ف منه الواحد   ییدر ةبشریالتقول الهلسهة »

ر جهت غلا  ا ات، صادور یعنای این از ه« واحدمنه ا  کائن ال ییدر ف ةوحدالبحقيقة 

اگار صادور و دت ا ات اشاکا ت  ؟صدور و دت ا ت یا صادور خلقات ا اتچه؟ آیا 

از « یَلِادْ لَامْ»اشاکال اول و دت اینکاه  .ت نيز اشاکا ت داردخلقت ا  دارد و اگر صدور

احاد   وال»د ياگویاینکاه می زایاد.نمی« یَلِادْ لَامْ» نظر عقلی و از نظر نقلی، کلاب و  نت،

ياد کاه علات یگوی را مید؟ اگر واحد عل ايگویچرا؟ کدام واحد را می «منه ا  واحد ییدر

 یمعناة، واحادة بحقيقاة غير المتلاارت العلة اذا کان»اخليار ندارد  خودعللی که از  ،ا ت

« قاادرات کلهاااالو ات و لکاان اهلل تعااالی محااور ا رادفااال ییاادر منهااا إ  واحااد  الوحاادة

  »ياد ینيسات تاا بگو ایالدصدور زایندگی و صدور  ،زایداو نمی ،و ثانيًا يستاتوماتيکی ن

خادا واحاد ا ات و چاوگ وانگهای  د؟از کجاا آوردیاایان قاعاده را « ییدر منه إ  واحاد

ایان کیارات از کجاا آماد؟ از آگ  دا  واحد، از شود مگرالوحدة صادر نمی یحقيقت معن

م که نه،  وم هم نه، چهارم هام ناه، واحاد اول واحد آمد؟ واحد اول که نه، واحد دوم ه

ولاو  ، اوم هام همااگ ا ات ،دوم هام همااگ ا ات« ا  واحد ییدر  »ا ت چوگ واحد 

اماا اگار از بااب حدوث در معنای واحد بحقيقة معنی الوحدة تیور نادارد،  .حادث باشد

لق خاالق از دروگ ذات نيسات، بلکاه خاا ،خدا خالق ا ت و علات نيسات ،ديخلقت بگوی

کاه خلاق کارده ا ات واحاد را ه اوليه به اخليار خود آگ مادّ«  من شیء»ه اوليه ا ت مادّ

  1.«وَمِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَْقنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوگَ» .ه اوليه مرکب ا تمادّ ،نيست

 ...29جلد در در بح  قدرت  بح  قدرت، ماو اما 

 ] ؤال[ -

با توحيد ذاتی و توحيد افعالی منافات دارد، با هماه چياز  من همين را عرض کردم، -

« اإللهياة القادرة فا  كاالم»تا عة و عشرین: جلد الممن  ةالتامس ةلیحيهمنافات دارد. ا

مِاآلیة األولی « قَدِیرٌ ءٍشَ ْ كُلِّ عَلى هُوَ وَ»علی ضوء قوله تعالی:   الارَّحيمِ الارَّحْمنِ اللَّاهِ بِساْ

خاواهيم میاینجاا ؟ ساتشایء چي 2«قَادیرٌ ءٍشاَ ْ كُالِّ عَلاى هُوَ وَ اْلمُْلكُ بِيَدِهِ الَّذي تَبارَكَ»

یعنی باید موجود باشد تا  «ءٍشَ ْ كُلِّ» این« القدرة؟ ه  ما و ء،ش  كل هو فما» بح  کنيم

یا قبل از وجاود قادرت باه او  .شود ایجاد کردکه نمی را موجود ؟تعلق بگيرد آگ قدرت به
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مقاداری از  ،داریام یلذا اینجا ابحااث و نيست تا قدرت به او تعلق بگيرد ییاو ،بگيردتعلق 

 کنيم.می بح بعد  ،کنيمعبارت را عرض می

 یلاد أو میلاه، یتلق أو نهسه، یتلق أو ،ذاتيًا الملناقضين بين یجمع أگ ربّنا یقدر فهل»

 البيضاة، تكبار أو الادنيا غرتی أگ دوگ بيضة ف  الدنيا یدخل أگ أو یتلق،   و یولد   من

 عَاالَمٌ فِيهَاا غَارِقَ قَادْ»این  ؤا تی ا ات.  1«؟عقليًا الذاتية المسلحيالت من ذلك إلى ما أو

این از کلياتی ا ت که قابل ا الیناء  3«قَدیرٌ ءٍشَ ْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِگَّ»فرماید: اینکه می 2«كَیِيرٌ

ایان  ،نه «حلی نهسهما من عامٍ إ  و قد خص »: گویندمی در اصول هابعضی. چوگ نيست

حلای خاودش « إ  و قاد خاصماا مان عاام »خاود هماين  ،بلاه «ما من عاام». دروغ ا ت

 ءٍشاَ ْ كُالِّ عَلاى اللَّاهَ إِگَّ»گویناد می نيسات. مایالا« خص»گویيم خودش خير، می«. خص»

محاال  ؟گيارده محال تعلق میآیا قدرت ب ،گيردقدرت به بعضی از اشياء تعلق نمیئ« قَدیرٌ

؟ یعنای چاه« قَادیرٌ ءٍشاَ ْ كُالِّ لاىع»د   ،گيردقدرت به محال ذاتی تعلق نمی وقلی ،ذاتی

 .گاویيم دارای  اه مرحلاه ا ات، این شیء کاه میاین را یک شیء در نظر بگيرید :جواب

ماة لمعنای مان کلالمحلمال بالنسابة لحسب اللیور المحلملة بالنسبة تیاور  هنا میل »

شایء مطلاق،  .لای ا اتایان تقسايم اوّ«   شیء مطلق و بينهما عاواگ ، شیء مطلق،شیء

. زمااگ نادارد، مکااگ ، شایء مطلاقخادا ،دارد هکلمای الی که احدیت به حقيقت معنئشي

 .از کال جهاات مطلاق ا ات ،مطلاق ا ات ،خیوصيات اشياء حادثاه را نادارد ...ندارد و

 ناه ،ناه ذاتای ،ناه مکاانی ،ناه زماانی حادی،بای و يدی و ترکبدوگ هيچ تق ةشيئية الحقيق

یاک  شایء  .شاود  شایء بشاودو شیء مطلاق کاه نمی این شیء مطلق ا ت ،ذاتیبروگ

لهظ شیء بر  شودنمی یعنی اصالا ،  شیء مطلقکنيممی مطلق ا ت که این را بعدًا بح 

ماا  ،شایء ناداریمل  ا ت، اگر اطاالق کنناد دا  ماا  اگر اطالق کنند غ بشود،او اطالق 

عماا مطلاق عباارة الالشایء و ال»در تیاور:  ؟ داریم ولای باه ایان معناایا نه  شیء داریم

ره ب  تیورًا و لکنه مسلحيل الوجود ذاتيًا، مسلحيل ا یجاد ذاتيًا،   فای الحکماة تلیو

یعنای آنچاه کاه در  ،او مسالحيل الوجاود ا اتگویيم می« الربانية، مسلحيل الوجود ذاتيًا

بلوانياد بياوریاد و چاه  ضين چاه در ذهانياجلماع نق ضين،ياجلماع نق ،هن انساگ آوردذ

أنا أنا و أنا لسات » نقيضيناجلماع  توانيد بياورید. اینگویيم نمیکه ما می نلوانيد بياورید

اناد باشاد و توچوگ نه در خارج می ،شیء نيست ضينيدیگر. اجلماع نق مظاهرو  ایر  «أنا
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 ،أناا أناا ذهن باشد؟ در هدر ذهن چ .شودنمیهم حلی در ذهن  اشد،شود بنه در ذهن می

در اینجاا باا ماا  .شود بيایدن بياید در خارج هم میدر ذه ؟ وقلیکه أنا لست أناآندر عين 

ولکان در  ،آیادمی نقيضايند در ذهان اجلمااع نفرمایمی آقایاگ منطقيوگ اخلالد داریم،

در کاه وقلای  آیاد؟گاویيم چارا نمی. میآیادخاارج نمیگوید در ذهن می ،آیدذهن که می

 ؟چرا در خارج نياید ،ذهن آمد

 منظورشاگ مههومش ا ت. -

 گویيم. هماگ مههومش را می -
 ذهن خودش خارج ا ت. -
را در  نقيضاينتوانيم تیاور کنايم اجلمااع ا ت، یعنی ما آیا می به قول شما خارج -

همايم حاق را در بُعاد ایجاابی و در بُعاد  البی تاوانيم بهکاه نمی طورهمااگ بُعد ایجابی،

را کاه در یاک آگ مان  نقيضايناجلمااع  میاال ا ات،البله فهميم که نيست که نباشد، می

وحادت شارو و  داده، ابزواری  حااجیه تشکيالتی کاه هسلم و در هماگ آگ نيسلم، با نُ

وگ قابال چا .دا  امکااگ دارد ،این قابال تیاور ا اتاگر  ، وحدت حق.اضافه و الی آخر

اجلمااع  تواند تیور جمع حلای مههاومیِتیور نيست و هيچ ملیوری از ملیورین نمی

چاوگ دو  ،آیاددر خارج به طریق اولای نمی ،در فهم نياید گوید وقلی، میرا بکند نقيضين

کااری  کاه بحا  دیگاری ا ات ایان خارجی.یک ظرد تیوری و یک ظرد  :ظرد دارد

 نداریم.
اینکاه مسالحيل اللحقاق ا ات  ،سلحيل اللحقق ا ت ذاتياًاکه م نقيضيناین اجلماع 

 ،کاه محاال ا ات وجاودش ایان را شیء ا ت؟ شیء یعنی وجاود،چ ؟این شیء ا ت ،ذاتًا

شاود، حا  موجود ا ت بعاد معلاوم می ؟شده معدومبعد  ،موجود بوده قبالا ؟موجود ا ت

یاک مرتباه  .لحلًا نداردمی ،ولی امکاگ دارد عقالا ،هيچ وقت موجود نيست و نتواهد بود

در کاار هاا قبال و بعاد و ایان حرد خدا، ،شیء ا ت، به حقيقت شيئيه شیء مطلق ا ت

عنای أناه   ة تالشيئيال شیء بحقيقةالال»ة. الشيئيال ةحقيق شیء ا ت ب . یک مرتبهنيست

ا کنيم، ایان چاربحا  مایرا حاا  خارجاًا « خارجًا و     تیورًا بح شيئيًاییمکن عن ی

مقاداری  ،غنی ا ات، آدمای کاه مقاداری داول دارد ،شیء بشود؟ یک آدمی که غنی ا ت

 اصاالادولدار ا ات؟  ،نار به او بدهدصنار ندارد و کسی هم نيست صآدمی که  ،غنی ا ت

داول چاه  ؟دار ا اتاین داول .بدهددول کسی به او شود نمی تواند دول داشله باشد ونمی

تواناد خواهاد داشات و ناه میه دارد و نه داشاله ا ات و ناه ربطی به او دارد؟ کسی که ن

فقا  صارد تیاور  ،کنيادتیاور می شماکه  يئیگ شآ .کنيمبح  میاین را  ،داشله باشد
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هاا و از ایان قبيل نقيضاينارتهاع  یا نقيضينفرض کنيد شریک الباری یا اجلماع که  ا ت

این بویی از شايئيت  ، تت عالم اهيایابده بد از با هم اگاجلماع آنها با هم و ارتهاعش که

شایء ایان  گيارد،را نمیآگ  «قَادیرٌ ءٍشاَ ْ كُالِّ عَلاى اللَّاهَ إِگَّ»د   چرا بگویيم شیء؟ ندارد،

 شایء مطلاق کاه  ،گياردقادرت باه شایء تعلاق می ،اصالا خاروج موضاوعی دارد .نيست

گيارد می محادوده حاق باه او تعلاققادرت  د ياگویاگار می مسلحيل ا ات شایء گاردد،

 . کنيمبح  میما مسلحيل ذاتی را  شد،غل   شما گویيم د  این فرضمی شود شیء،می

و لاو  طليقةلقدرة بیورة به ایعنی   تلعلق  لمسلحيل ذاتيًافرضنا فی هذه ا حلمال ا»

بحا  در ایان « ذا الاذی تیاورتموهه نما لعجز فیإقدرة فی العجز لقدرة ربانية   الکانت 

یعنای ، از این طرد ضاعپ ا ات. ضاعپ ا ات کاه طرد ضعپ نيست از آگ مورد ا ت،

 معنایلماام در ایان دو بُعاد میلا  کاه شایء ب. دا  بکنيمتعبير ما باید چوگ  هيچ نيست،

در تماام  ،تیاورًا ،خارجًا ،امکانًا ،کانًام ،زمانًا ةالکلم معنی شیء بلمام  ،خدا ت ةالکلم

ایان هايچ  ،الوجود حلی تیور ،امکانية الوجود ،وجودال ةفعلي ابعادایجادی، در تمام  ابعاد

« قَادیرٌ ءٍشاَ ْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِگَّ»طور چ ؟طور شیء ا تاین چ .ای از معنای شیء نداردبهره

 ت؟ این شیء نيست. شامل این ا 

؛ شایء مطلاق «مطلق و    شیء مطلاقاللشیء   اعواگ  بينهما ملو طات» اما بينهما

این  ز،از ا و ابدًا همه چي آگ چيز، هيچ  شیء مطلق هم که از ا و ابدًا ،ابدیت که ازليت و

انًا علای الشایء الموجاود بينهما یطلق الشیء احي»از ا و ابدًا هيچ که اینی در کار نيست. 

ولو شیء هسليم دیگر، « ، أنا الکائننت الکائنة، أکوگ الکائن، المادة ا ولية الکائنالالکائن 

بوده و بعاد اعادام  که قبالا یا موجودی م.شیء فقيری ،مشیء محدودی ،هسليمء ضعيپ شی

 کااگ، شیء باعلباار ماا ،أنا و انت هعلی،با علبار الشیء » شیء ا ت به اعلبار ما کاگ، شده

 .به اعلبار ما یعاود یا اینکه نوه دنجاهمی شما این شیءٌ «شیء به اعلبار ما کاگ ،ماکاگ ثم 

، کااگ ثام العادم شیء باعلبار ماا بالهعلية، شیء باعلبار الهعل،». این  ه شیء ن  ه بُعد،ای

گذشاله و  امکااگ ذاتایِ امکااگ ذاتای، این در حاال امکااگ، «، شیء باعلبار المسلقبلأعدم

وجاود  ،فعليت دادند، امکاگ ذاتی گذشله آگ به ،ولی امکاگ ذاتی فعليه ،فعليه و آینده دارد

، داشاتبعاد وجاود خواهاد  ،حا  وجود نادارد ،امکاگ ذاتی آینده از بين رفت، و ردديدا ک

دوم دو بُعاد  :دوم این  ه بُعاد، ، اآلگ خلق کرده ا ت.گ هستامکاگ ذاتی بالهعل اآل ولی

 ،انسااگ هزار ار ،که امکاگ ذاتای داردا ت  موجودی .بيشلر ندارد یا یک بُعد بيشلر ندارد

دارد، اماا  این امکاگ ذاتی در درتاو قادرت ربانياه.  رانساگ یک ميليوگ ،هاعنقا به قول آگ

حکماة ال ضاوءالاذات یمکان ایجااده و لکان علای  ضاوءعلای ». امکاگ در حکمت نادارد
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 و این یک بُعاد دارد، چاوگ گذشاله ،نه آینده ،نه بالهعل ،نه در گذشله« ربانية  الملعالية ال

اینکه هيچ حکمت ربانی مقلضی نيست، گذشله و در  .کندفرقی نمی او فعل و آینده برای

ممکان ا ات در گذشاله  :دیگار حالات حالات،ایان هام یاک  .کنادفعل و آینده فرق نمی

ولی وقلی کاه  بشود، بعدًا نه، مو ی در گذشله میلحت بوده بياید ديغمبر ،میلحت بوده

. امکاگ در مقطع گذشاله د،کاگ دارام باید محمد بياید، ،دیگر مو ی نه ،بياید ديغمبر خاتم

 ، حاا  هام دارد،امکااگ دارد عقاالا ،دارد ة( ظهورشااگ امکااگ فای الحکماعجامام زماگ )

، بارای قابالا بارای حاا  نيسات ،( فای الحکماه بارای بعاد ا اتعجامر ) امکاگ ظهور ولیّ

  .مکاگ بالهعل هيچ زمانی را ندارنداهم ها بعضی نيست.

 باين المارحللين یاا امکااگ ذاتای دارد در هار  اه زمااگ،شایء  د  این شیء بينهماا،

ولی امکاگ فی الحکمه در هيچ زمانی  ،، یا امکاگ ذاتی در هر زماگ داردهم هست بالهعل

حاا  نادارد  ،داردن بعدًا ،حا  دارد ،داشله و حا  ندارد ندارد یا امکاگ فی الحکمه ماضيًا

 فةو مشار ةماضي فةمشار ،فةعالقة المشارب»شود. ها شیء اطالق میبر همه این .دارد بعدًا

داوناد قاادر ا ات یاک انسااگ آیاا خ گاویيم.ها شیء میاینبه این معنا به تمام  «ةمسلقبل

 ،قاادر نيساتاینکاه ناه  .حکمت نهبُعد در  ،در بُعد اصل قدرت بله ،خلق کند؟ بله هزار ر

باه اخلياار «   یعیی ولکن نعم، ربه؟یعیی علی أگ معیوم یقدر المام هل ا » .کندنمی

توانند عیياگ کنند یا نه؟ مرحوم عالماه بزرگاوار ا الاد عزیاز مالئکه می کند.عیياگ نمی

د که... این اتومااتيکی نلوان ،دتوانمی ،تواند، خيرنمی ندفرمودما آقای طباطبایی در الميزاگ 

عیاياگ عقلای  ،نيسات چوگ عیياگ مرباوو باه بادگ فقا  ،ندکولی نمی ،تواندمی ا ت.

و هاا را کاه عقل عیاياگ عقلای ،از عیاياگ بادنی ا اتا ت، عیياگ عقلی بيشلر بيشلر 

 کند.میها را نابود دین

]...[ در ذهن انساگ، در فکار انسااگ اگار عقال چناين معیايلی را اراده کناد، اینکاه  -

 شود.معیيت محسوب نمی

 رَأى أَگْ   لَاوْ بِهاا هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»کند. بله، وليکن معیوم این کار را هم نمی -

نيت ا ات، اراده ا ات. حلای اراده نکارده، چارا؟ « همّ»عمل که نيست، « همّ» 1«رَبِّهِ بُرْهاگَ

مقام عیمت، مقام فعلای عیامت، اینجاا ناه تنهاا بایاد عمال خاارجی « رَبِّهِ بُرْهاگَ رَأى»

اراده هم معیوم ا ت. هام اراده معیاوم ا ات، هام  اراده هم نکند، در« همّ»نشود، بلکه 

 فعل خارجی معیوم ا ت. در تمام مراحل معیوم ا ت، در بُعد خاص خودش. 

                                                           

 .24. یوسف، آیه 1
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برود و شایء کنار شیء مطلق اول  آگبه این معنا ت که « قَدیرٌ ءٍشَ ْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِگَّ»

هسات یاا « ؟یعادم نهساهأگ  علی ٌقادر هل اهلل»ولکن برود کنار مطلق دوم که شیء نيست 

انعادام ذات »: باید بگاویيم و ابدیت ذاتی دارد،این منافات با ازليت ، تنه؟ اگر بگویيم هس

الملناقضاين اهلل موجاود و فی نهساه گ یجعل أاهلل قادر علی  هلذاتيًا  مسلحيلٌ تعالی اهلل

نیاهش را  کاه منکار خادا هسالند ینکساا، اگر ایان ا ات این کار را بکند. «لي  بموجود

در اصل امکاگ، خداوند کااری کناد کاه هام باشاد و هام در  ،قبول کردند، اگر امکاگ دارد

یاک  :اند الهد ماردم دو. به همااگ معناا نباشاد ا که هست،عين حال نباشد، به هماگ معن

لاي  » ایان محاال ا اتا ات. هار دو الهای  ،را یک د له نباشد ،ندگيررا می شدد له با

اشاد داذیر باگر تحقق دذیر نيست،تحقق زی که محال ا ت چيز نيست،چي «جوابمحال لل

 فارض ایان ا ات کاه ایان ذاتاًا .د  این فرض تتلاپ کارد ،الهيه یینهادر جنب قدرت  

محادود نسابت باه قادرت   .توانيدشما نمی مرتبهیک  ،شودنمی ذاتًا رتبهیک م .شودنمی

آنچاه در تاواگ  تواناد،نچه در تاواگ ا ات میآ ،تواند نيستتعالی خدا نمیو حق  بحانه 

دهد یا بعضای انجام نمی دهد یا اصالایا انجام می تواند،می ،یعنی امکاگ ذاتی دارد ،ا ت

و هاا ای کاه در زماگمیاالح متللهاه نه، بار حسابها وقتبعضی ، دهدمی انجامها وقت

تاا شیء نيست  محال،« ابلمحال جوللي  »بنابراین  .های متللپ هستها و زمينهمکاگ

  .این کُند ا ت ،قدرت تُند ا ت .د  قدرت کُند ا ت ،گيردر او تعلق نمیبقدرت  بگویيم

مسالحيل الماادام  ًا؟مسلحيل ممکنالگ یجعل أتعالی  و  بحانه ربنا هل یقدر»:  ؤال

گ یجعال أتعاالی هال توصاله  و قدرتاه  ابحانه عة اعلق به القدرة و لکان لمسلحيل   ت

مسالحيل در حکمات یاک  ،ا ات مسالحيل ذاتای چرا؟ چوگ «نقول   ًا،سلحيل ممکنمال

مسالحيل  باه قادرت ولکان ،بکنداینجا این کار را  که بله،یک مسلحيل فعلی ا ت  ،ا ت

مسالحيل ذاتياًا  ذلکًا کابامسالحيل ذاتياًا مسالحيل ایجاال کماا أگّ» .گيردتعلق نمیذاتی 

ا الحاله باشاد و اناد، ا الحاله ملناقض بااامکااگ « گ یتلق فيه حالاة ا مکااگأمسلحيل 

 ، مسالحيلٌ و ممکانٌ.و مسالحيلٌ ممکنٌ ،ا تين ملناقض بين جمع . اینبياید آگ امکاگ بر

ایان  ،کنيدفرضی که دارید می .چيزی نيست که ا لحاله از بين برود ،ا لحاله از بين برود

، تا آنجایی در تمام مراحل و تردایينبا تر و و در ذهن و خارج ذهن  ،فرض در تمام ابعاد

  .شودشود تا آخر نمینمی ،دوشنمی این ذاتًا فهميم،که ما می

هاای حرد یک و شودی هست که به طور کلی روشن میهایاینجا یک حردبنابراین 

 ، نیاارانیاارا ثاالوث . مایالاشاود باطال ا اتست که به طاور کلای روشان میهباطلی 

 تا بکناد،یکای ا ات یکای را  اهکه خودش  شودمی هر چيز قادر ا ت، رخدا ب: گویندمی
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گویياد ایان شاما میاین ماا فاوق عقال نيسات،  گویيم. میتایکی هم  ه ،تا یکی بشود ه

 ل ا ات،نه مافوق عق ،عقل دریافت کند که این نه موازات با عقل دارد .مافوق عقل ا ت

گوید چنين جریانی عقل می کند.رفض می این راعقل  چوگ بلکه این ماتحت عقل ا ت،

ت از  ااؤا بعضاای از  ،بلااه« ذاتيااًاقاادرة   تلعلااق بالمساالحيل الو »مساالحيل ا اات 

از اماام صاادق )ع( شاده ا ات،  از امام رضا )ع( شده ا ات، ،ين )ع( شده ا تنمؤاميرالم

 عَلاى لَّهَال إِگَّ»ا ت.  شود مسلحيلمی که فرضچيزی  راجع بهشده ا ت   ؤال  ه، چهار

فهل یقدر ربنا أگ یجعل الکرة األرضية الدنيا فی بيضةٍ،   تکبر البيضاة و »« قَدیرٌ ءٍشَ ْ كُلِّ

تمام این کره زمين چندها هزار کيلوملر مکعب ا ات  ا ت. ]...[  ؤالاین «   تیغر الدنيا

مارغ ه تتمنا ،مرغی که چند  انلی ملر ا ت قرار بدهناداین را در یک تتم ،یا مدور ا ت

ایان ا ات   ؤالیک مرتبه  حالت دارد:دو   ؤال . اینبزرگ بشود و نه دنيا کوچک بشود

 ،فيزیکی و وزنی نيسات ،که این بزرگی و کوچکی یا فق  بزرگی و کوچکی هند ی ا ت

محاال لللاي  »ی لااوّ ا ات، و مکاانی بزرگی و کوچکی فيزیکی و وزنای ،یک مرتبه خير

  خوانيم.بعد می ،شودمی بله، دومی. «جواب

إذا کاگ  ؤال هکذا هل یقدر ربنا  بحانه و تعالی أگ یجعال الادنيا علای کبرهاا فای »

بيضة علی صغرها،   تیغر الدنيا و   تکبر البيضاة، یعنای   تیاغر الادنيا   حجماًا و   

  لاي»ين در اینجاا ماؤمناميرال« وزنًا و   تکبار البيضاة   حجماًا و   وزناًا، هاذا تنااقض

ایان  «جاوابو لکان لاي  للمحاال » «قَدیرٌ ءٍشَ ْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِگَّ»فرمود  «.محال جوابلل

این به حساب اینکه  گيرد،به محال ذاتی تعلق نمیقدرت  .محال ذاتی ا ت ،نيست محال

شود که ممکان یعنی معلوم می ،گرددبرمی فرض ،اگر قدرت تعلق گرفت .محال ذاتی ا ت

شاود بعاد معلاوم می لایو ،کنند محال ا تکه مردم خيال می  تی از چيزهابعض .ا ت

 ایان باویی از طيااره وکاه اصاالا  بيشالر و کملار ،ده قارگ دايش در صد قرگ ديش، خير،که 

باه  ارعت راه  ،رودمایآ اماگ باه آهان  گهلناد خروارهاامیباه کسای  ، اگرها نبودحرد

ایان  خامی ا ات. محال ا ت،اینکه این لن ولی گه ،محال ا ت .شودرود و چنين میمی

 ات کاه ولای بعضای از چيزها ا ات. معلوم شاد محاال نباوده ،ولی بعد شد ،محال ا ت

 ،زماگ و مکاگ و عقل و علم و فکر و قدرت بشر و قادرت باا تر ،زماگ به این کاری ندارد

اثنين فای » .هر علمی و هر چيزی در هر بُعدی از ابعاد محال ا ت ،هر قدرتی ،قدرت خدا

تاا دو! کنادنمیکه فرق « اثنين أربعة، ب  فی قم، فی طهراگ ثمانية؟ فی لندگ ثمانية عشر؟!

 ،بارز  باشاد ،آگ زمااگ ،ایان زمااگ. جاا باشادچاه آن چه اینجا باشاد ،دوتا چهارتا ا ت و
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 مسالحيل نکارد، بعضای ایان رازمااگ و مکااگ این عالم باشد یا عالم دیگار.  قيامت باشد،

  .کنندرا زماگ و مکاگ مسلحيل می اچيزه

، آدم بيایاد ،عيسی بياید ،مو ی بياید ين مسلحيل ا ت فی الحکمهيدر زماگ خاتم النب

در زمااگ آدم و انبيااء دیگار مسالحيل ا ات محماد  .بياید )ص( د محمدایب ابراهيم بياید،

 الحاله ا . ایان)ص( بياید، محمد برای آخرین زماگ ا ت که حامل آخرین شاریعت ا ات

 ،ولکان ماا در ا الحاله ذاتای ،ا لحاله مکانی ا ت یلحلی ا ت،ا لحاله م زمانی ا ت،

لحة و   حکماة و   کاذا و   و   میا و   مکاگ مسلحيل لذاته   لزماگٍ»ا لحاله ذاتی 

 ،این ذات هر جا باشاد ،وقلی مسلحيل ذاتی ا ت ،در نظر بگيریم ئيات را همه این  «کذا

در هار بُعادی ایان  ، در هار حکملای،در هر شهری ،هر مکانی ،هر زمانی ،کندمینجا فرق 

در ، شاود و یاک  اهب قدرت خادا  اه یاک میبنابراین اینکه گهت در جن .کندمینفرق 

 . ق قدرت نيستهرجا باشد این ملعلَّ ،کنداین فرق نمی جنب قدرت غير خدا نه،

علای صاغرها   تیاغر  ی کبرها فای بيضاةهل بامکاگ ربنا أگ یدخل الدنيا عل» ؤال: 

الدنيا و   تکبر البيضة، اذا کااگ المقیاود مان الیاغر و الکبار هند ايًا و الیاغر و الکبار 

ين )ع( ماؤمنبااز از اميرال اماا جاواب دوم،« فيزیائيًا وزنيًا، طبعًا هذا لاي  للمحاال جاواب

 یجناب و حل، أینما محال الذات  فالمحال»: 7 هحهص. خوانمرا برایلاگ می ا ت، روایلش

 باه یجياب جاواب للمحاال لاي  أناه إ  جواب،   و خبر عنه لي  و ،أیضًا اإللهية القدرة

 شااگ یکای هسالند.کناد، همهمان گهالم اميرالماؤمنين؟ فرقای نمی« زندیقًا الیادق اإلمام

 رفاوهیع و یاروه حلاى لهام یظهر أگ قادرا هو ألي :  ْله زندیقًا الیادق اإلمام به یجيب»

خدا خودش را آشکار  ،این در ت ا ت« «جواب للمحال لي »: فيجيبه ؟یقين على فيعبد

، شود آشاکار کنادا هم که هست نمیشود خدا نيست و خداگر آشکار کند معلوم می ،کند

 فيساْل یذكر شيئًا لي  المحال أگ: بذلك یعن » ی.لاین برای اوّ 1«اْلَْبْیارُ تُدْرِكُهُ  »چوگ 

چاه « األبیاار بمشااهدة العيوگ فللره نهسه أظهر الل ه أگ فلو» «ما یسْل عما یمکنإن« »عنه

 تشااهد، لك  المادة، إلى الالمادة عن المجرد تحول ذلك ف  و» باطنیچه ظاهری، ابیار 

 الادنيا یادخل أگ رباك یقادر هل»: )ع( عل  المؤمنين أمير اإلمام یسْل كما !محال هذا و

 إلى ینسب   تعالى و تبارك الل ه إگ: قال البيضة؟ تكبر أو الدنيا تیغر أگ غير من بيضة ف 

هام  ،این در بُعد اول ا ات کاه دنياا هام وزناش کام نشاود« یكوگ    ْلله الذي و العجز،

                                                           

 .103. انعام، آیه 1



11 

 

، ایان زیااد نشاود شهام مسااحل ،مارغ هام وزناش زیااد نشاودمساحلش کام نشاود، تتم

 در اینجا معلوم ا ت.  . این تا نقيضينجمع بين  ،این. برای اینکه شودنمی

 )ع( علا  أجااب كماا و للساؤال آخار وجه عن فهو للجواب، آخر وجه هنا كاگ إگ و»

 و األرض یلط اپ ممان أقدر من و بالعجز یوصپ   الل ه إگ ویلك»: السؤال نه  عن نهسه

خداوناد  .شاودمی کشاپکام کمایان زمااگ  ،حضرت در این زماگ نبودناد 1«البيضة یعظ م

کناد، دا  ایان مرغ را از نظر وزگ زیااد میکند و تتمنظر مساحت کوچک می زمين را از

در  منهاای مسااحت، ،شود خداوند زماين را باا وزنای کاه داردمی .دیگری شد طور  ؤال

علام هام ایان مطلاب را  ؟چارا بلاه، داخل کناد؟ مرغ با مساحلی که دارد منهای وزگتتم

و  لکااو ت،وذرات و الااذرات ترکااب المالااماان  ا شااياء مرکبااةأنااه ». ا ااتثاباات کاارده 

 ًا عباارة عاناقال الاذرات صاغر ة.متللهاالعناصار عان اشاياء الکو ت عان عناصار و المول

یکای نيسات. حلای  «واحاد بروتوگمرکب من الکلروگ واحد و  هيدروجينو  الهيدروجين

جازئين مان ال الهیال باين کال» ؟خاود دروتاوگ چقادر فاصاله ا اتو  خود الکلروگ بين

باين ا رض و  فاصالةاکیار مان  تیعنای عشار مارا ،گجزء الو اطاالقطر  ةسين الپ مرخم

اماا باين  ،خورشيد ده هزار برابار مسااحت کاره زماين فاصاله ا ات تابين زمين « الشم 

قادر ریاز این ،توانناد ببيننادهای قاوی هام نمیالکلروگ و دروتوگ با اینکه با ميکرو اکو 

و  ،  ايار ا اتالکلروگ که بُعد منهی ا ت بُعد میبت، منهی و؛ بعد بين این دو بُعد ،هسلند

 دنجاه هزار برابر قطر دروتوگ فاصله ا ت، این یک فاصله. ،دروتوگ که بُعد میبت ا ت

ها در مکااگ واحاد نباشاند کاه شایء  اوم باه وجاود خواهم عرض کنم اگر اینمی -

 آید.نمی
 کنيم.مکاگ واحد را بح  می -
 قدر فاصله ا ت؟واحد هسلند، چطور این ها در مکاگوقلی این -
ایان  ار  اوزگ  ،یک  ر  وزگ ا تبرای اینکه فرض کنيد این  برابرش،هزار دنجاه  -

 ،طارد گآیکای  ه،طارد ایسالاد ایان این دنجاه هزار قسم یکای .بکنيد را دنجاه هزار قسم

 کنيم.عرض میاندازه خودش ا ت، ما نسبی را  فاصله به
 .اگر فاصله را بارداریم ،شود یک دنجاه هزارمد  هر اتمی می ،ای که هستاین فاصله

الماادة عان الحرکاة و  الحرکاة، یعنای ةمااد» ناه، ؟افلاداگر فاصله را برداریم از حرکت می

خاود دروتاوگ  ،د  خود الکلروگ حرکات دارد« حسب النظریات ا خيرالحرکة عن المادة 
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خاود دروتاوگ مرکاب از اجازاء  دانيم.نمی؟ ا تخود الکلروگ مرکب از اجزاء  .حرکت دارد

بار  ه ا ات.را نههمياد نیاا هنوز علام ،کنيمين بح  میمؤمنبر مبنای فرمایش اميرال ؟ا ت

فاصله باين ذرات  ين به قدری فاصله بين ذرات ارض زیاد ا ت،مؤمنمبنای فرمایش اميرال

فاصااله  معلااوم، ذرات بااا فاصااله ذرات اجزائاای، ذرات عنیااری، لکااولی،وذرات م اتماای،

باه انادازه  ،به قدری فاصله زیاد ا ت که این کره زمين را خداوناد فشاار بدهادغيرمعلوم، 

 حرکت ریزتر ا ت. منلها ،هم حرکت هست باز ،شودمرغ می تتم

 فرماید ]...[اینکه امام رضا )ع( می -

البلاه یاک  از قضا این دليل ما ا ت. ؟رودمگر دنيا در چشم می شود،این دليل نمی -

کنياد وقلی شاما نگااه می ،چه عرض کنم، نظر واقعی ،نظر عوامی ممکن ا ت انساگ بکند

از نظار ولای صاورت آ اماگ  وارد شاد.صاورتش  آ ماگ وارد چشم شما شد؟ به آ ماگ،

 باه انادازهصاورت آ اماگ از نظار هند ای  و داخل چشم شما شاد.کوچک شد هند ی 

طور نيست که چشام این ،بينيدماگ را بزرگ میشما آ  و وارد چشم شد.عد ی شما شد 

و وارد شاد، کوچک  صورتی از آ ماگ به اندازه عد ی شما ،بيندشما مسلقيم آنجا را می

 طور ا ت.این هم هماگ
 ] ؤال[ -
 او وا طه ا ت. ،بينم خود او نيستآنچه من می برای اینکه -
 د  روح مجرد ا ت.  -
 نه، مجرد که نيست. چه ربطی دارد؟  -
 ال[] ؤ -
هاذا المقادار أناه انسااگ  اثباتالعلام »علم ثابت کارده ا ات کاه امروز  تجردٌ مّا بله. -

امکااگ أگ تازول. ییابح بواحد یمکن أگ یضغ  علیّ، یضغ ، یضغ ، تزول الهواصل لی 

یمکن أگ تری   غيرة صغيرة صذرة  يرصص و فی نص و وزنه کذا، قدره ملر نُ هذا اإلنساگ

 :فرمایادين )ع( کاه اینجاا میماؤمنباه نظار اميرال .ل زیاد ا تد  فواص« بالميکرو کوب

یلط اپ » «البيضاة یعظ م و األرض یلط پ ممن أقدر من و بالعجز، یوصپ   الل ه إگ ویلك»

ممان یلطاپ »کناد، یلطپ و یعظم فرق می« یعنی وزنًا ةبيضالم یعظ  یعنی حجمًا، األرض

و  باارود و بارود هافاصالهها ات. صلهونت ا ات، ا گ فاتگ  اآلتلطياپ یعنای ا «ا رض

 .چاوگ حرکات هسات ،در آگ آخرین مرحله لطافت بر د که هنوز باز فاصله هسات برود،

ه ا ات و موجاود ماادّ ،همادامی که ماادّ ،تواند باشدچوگ اگر فاصله نباشد که حرکت نمی
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ا ات منلهاا فواصالی  شود.نمیفاصله  دوگب حرکت، باید حرکت داشله باشد حلمًا ،ا ت

 .هيچ وقت نتواهيم فهميمفواصلی که فهميم و که نمی ا ت فواصلی ،فهميمکه ما می

 ةبيضاالم یعظ اپ ا رض یعنی حجماًا   وزناًا، و یلط ، األرض یلط پ ممن أقدر من و»

کماا اینکاه در کاره  «بيضاة و الاوزگ وزگ ا رضالالحجم حجم فاذا یعنی وزنًا   حجمًا، 

. به ما ربطی نادارد ،گویندعلما می .ز هزارها کيلوگرم وزگ داردملر گاخورشيد یک  انلی

ناه  ،شداوزگ هم میالا کم ب ،کم باشد جماگر حنيست بر اینکه دليل  گاز چه حسابی دارد؟

یک مَن دنبه زیاادتر ا ات یاا به یکی گهلند که  .وزگ زیاد ،حجم کم وزگ کم، ،حجم زیاد

آگ حجمش زیاادتر  ،دنبه هم یک مَن آهن ا ت یک مَن .گهت یک مَن آهن ؟یک مَن آهن

 حجمش کملر ا ت.، این ا ت

 برفاع حجمهاا عان األرض الل اه یلطاپ أگ: الساؤال موضاع فا  الممكنة الحالة یعن »

از اجازاء ذرات  ه فقا  ذراتهاا،نا 1«ذراتهاا و جزئياتهاا و عناصارها عان الهواصال و التلل

اجازاء الای  ،اجازاء ، مانمن اجزاء ذراتهاا» گالکلروگ و دروتو «من ذراتها» طور ا ت.ينهم

تاا آگ ه تا آنجا، مادّ ،رفت که فواصل «الهواصل ]...[ المادة تنحی حلی ییل الی حدٍّآخر 

ممکان ا ات خداوناد کاره زماين را انادازه یاک  ممکن ا ت از این بيشلر هم باشاد، .مرز

 دانيم. نمی ها را. اینبکند ت انساگانگش

 حجماًا تكبار   إذا فالبيضاة فيهاا، فيادخلها البيضة قدر فلیبح یمكن، كما دمجها و»

 الممكناة الحالاة ه  فهذه ،حجمًا صغرت مهما ثقالا تیغر   الدنيا كما ،ثقالا كبرت مهما

این در بُعد امکاگ  «ثقالا البيضة تكبير و حجمًا األرض بللطيپ البيضة، األرض إدخال من

کند، از نظار میالحت ]در ات نمیار را ک نیاقت و هيچ خدا نيست،ت يدر بُعد فعل ،ا ت

 اگ ا ت.کدر بُعد اصل ام نيست[، ولی

 ] ؤال[ -

 اائل طاوری شاود یمعلاوم م باه دارد،دو جن  اؤالن یاانوع ا ت. دو   ؤالمنلها  -

ناه وزناش  ،کاه ناه حجماشنای یاک جنباه :دو جنبه دارد  ؤالچوگ  فهميده،بوده که می

در  ،کوچاک نشاود و بشاود ،خيار اینکهیک جنبه  ود.ب جواب هماگ اول ،شودمیکوچک 

اگر هام طارد دليال  .دوم ا ت  ؤالاین جواب از  .در یک جهت بشود ،یک جهت نشود

جاواب داده بارای کساانی کاه  داد یااحضارت ایان جاواب را نمای ،را نههميده بود  ؤال
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اینکه انسااگ ر مگ ،شد بههميموقت نمی آگفهميم، ند. ما که اینجا نشسليم این را میبههم

 تعبدًا بههمد.
 مرغ که ندارد ]...[در اینجا کاری با وزگ تتم -
مارغ تتم ،مارغتتم داخالعارش رفات  کاه وقلی ؟در چه وقت« ة وزنًایعظم البيض» -

 ين ا ت دیگر.همبح   ر  شود دیگر، نگين می
 تكاوگ دقا و المسابقة، كاألمیلاة عقلية ذاتية تكوگ قد اإللهية القدرة تعلق ا لحالة ثم»

 المرجاوح خلاق أو»ممکان ا ات، ولای قبايح ا ات. «  ابحانه مناه القبيح كیدور واقعية

 و تعنلاًا المعجزات كالمقلرحين للمكلهين أو للكائنات الجماعية المیلحة حسب و ،كونيًا

قباول  لاًاتعن آورد، ولايکنمایباا تر هام ، دهادهماه معجازات را خادا انجاام می «لجاجًا

قُْل إِگََّ اللََّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَگ یُنَزَِّلَ آیَةا وَلَٰكِنََّ أَْكیَارَهُمْ لَاا » یلحت ا ت.چوگ خالد م، کندنمی

لااات ه و تعااالی هااذا اللعنلجاااهلوگ حلاای اذا وافااق ربنااا  اابحانیجهلااوگ أو ی» 1«یَعْلَمُااوگَ

هل  فعل ربنا  بحانه و تعالی،یلمستروگ من  2«یُؤْمِنُوگَ   هُمْ»الجاهلة القاحلة، مع ذلک 

 «.  اهلل تعالی یمستر نهسه؟

 همااا-أیضااًا المحاادودة للقاادرات بالنساابة و ،ذاتيااًا إمكانيلهمااا رغاام -فاااألخيراگ»

 تقاد،، تعاالى حكملاه و»واو به معنی مع ا ت « عدله و یلنافياگ إذ الل ه، على مسلحيالگ

 تلمة البح  غدًا بإذگ اهلل تعالی. «. با خليار ا لحالة

نَا لِمَا تُحِبُّاهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآگِ اْلقُرْإِیمَاگِ وَ مَعَارِدِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

   «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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