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 اضافات

ِ ٍ ًیاسهٌس ت14استًیاس اس ّز چیش تی ٍ 13تاضسهی 12ًاهحسٍز 11اس توام جْات 10ٍاتسی یگاًِ ٍ هحسثِ اسلی،

16ٍ ّستی ترص توام هوکٌات است. 15سهاى یا هکاى ًیست ٍ جسن ًسارز
 

    

                                                
1
 185نهج البالغه،خطبه 
 حازث یعٌی ایٌکِ ًثَزُ ٍ تَز ضسُ است.  2

 عالَن زائوا زر حال تغییز است ٍ ّز چیشی کِ هتغیز تاضس حازث است.  3

 کٌس.  حتی اًزصی ًیش زر حال تغییز است ٍ اس حالتی تِ حالت زیگزی تغییز هی

تاضس ٍ ها هتَجِ ًطَین اها زر ٍاقع ٍجَزی کِ تعس اس تغییز حاغل ضسُ زیگز  اًسکتغییز یعٌی اس تیي رفتي ٍجَز قثلی ٍ هَجَز ضسى ٍجَزی جسیس اگزچِ ایي تغییز 

 ٍجَز پیطیي ًیست. 
ٍ حال چٌیي چیشی رخ زازُ ٍ  تطکیل ضَززر هازُ)اًزصی( ایي قَُ ٍجَز زاضتِ کِ زر طی هزاحل ٍ قَاعسی کِ ٌَّس ّن تحت سیطزُ ّویي قَاعس ٍ هزاحل است، عالَن  4

 ست ٍ ایي ّواى حزکت ٍ تغییز است ٍ الثتِ ًاگفتِ ًواًس ّز حزکتی ًیاسهٌس هحزِّکی است ٍ ذَز حزکت اٍل ًیش حازث است. فعلیت یافتِ ا

 تَجَز آٍرًسُ 5

6
 تزای ٍجَزش ًیاسهٌس تِ هُحسِث است، پس عالَن هُحسِثی زارز.آیس پس تِ عسم است ٍ اس عسم ّن چیشی تَجَز ًویّز حازثی هسثَق  

 یص هتػَر ًیست ٍ تِ تعثیز زیگز ًثَزُ کِ ًثاضس. ًثَزی تزا 7

ًْایت سلسلِ هحسث ٍ حازث ازاهِ زاضتِ تاضس ٍ تاالذزُ زر جایی ذتن هیطَز پس ٍ هوکي ًیست تاتی تسلسل ًیش هحال است تِ زلیل ایٌکِ ّز حازثی ًیاسهٌس هحسث است ٍ 8

 هحسِث اٍل تایس اسلی تاضس.

9
 1375جوادی آهلی،عبداهلل،تبیین براهین اثبات خدا،قن،اسراء،  

10
 هستی جسو ذات هوجود ازلی است و هستی به او داده نشده که هعدوم شود 

11
 از جهاتی هثل علن،قدرت،حیات،ابدیت،ازلیت 

12
 دارای توام کواالت 

13
 ودیت به هعنای وجود به هوراه عدم است و هوجود ازلی از چنین چیسی بری استهحد 

14
 گر هحدث ازلی، نیازهند باشد، باید علتی نیاز او را برطرف کندا 

 اسهٌس است.تِ اجشایص ًی هزکّة اس اجشاء است ٍ ّز هزکثی جسن ًیست چَى جسن  ٍ ٍجَزش ٍاتستِ تِ هحسث زیگزی ًیستهحسث اسلی هاًٌس هازُ   15

16
 ٍ ًیاسهٌسی تِ هکاى اس ذػَغیات جسن است. ًیست یا هکاى هحسِث اسلی ًیاسهٌس سهاىٍجَز  اها است  تِ سهاى ٍ هکاى)سیستن ایشٍلِ( ٍاتستِ هازُ ٍجَز  

 


