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 خطبه بیان زمان

 سال پنج و سى و نموده، وفات خراسان در هجرى 203 سال در و كرده، عمر سال پنج و پنجاه و شد، متولّد مدینه شهر در هجرى، 148 سال در( ع)رضا امام حضرت

 المالس علیه جعفر بن موسى امام حضرت فوت از بعد سال بیست و نموده استفاضه حضرت آن فیوضات و حقائق و معارف از و كرده، زندگى بزرگوارش پدر خدمت در

 حضرت آن امامت و خالفت به تصریح الساّلم علیه هفتم امام زیاد، موارد در و گردید منصوب والیت و امامت مقام به شد، واقع بغداد در هجرى 183 سال در كه

 .است فرموده معرّفى خود شیعیان خواصّ براى را او والیت مقام مختلف عناوین به و فرموده،

 بود اى مقدمه هر به را السالم علیه رضا حضرت هجرى 200 سال در كرد، فوت نیز امین برادرش هجرى 198 سال در و یافته، استیالء خراسان بر چون عباسى مأمون

 رمضان ماه در جریان این ظاهراً و .نمود تعیین و نصب والیتعهدى به را حضرت آن شدید، الزام و تام اصرار با بود، عنوانى هر به هجرى 201سال در .آورد خراسان به

 .است كرده پیدا استمرار حضرت آن خالفتعهدى منصب نیم و یكسال حدود است، بوده 203 صفر ماه در حضرت آن وفات چون و شد، واقع

 مقام اثبات براى ما .است گرفته صورت هجرى 201 سال اوایل در و والیتعهدى، موضوع از قبل مأمون مجلس در شریف خطبه این انشاء كه مىشود معلوم نتیجه در

 و ئقحقا این بیان .نداریم دیگر شواهد یا عقلى یا نقلى ادلّه ذكر و دیگر نصوص به حاجتى شریف، خطبه این داشتن دسترس در با حضرت، آن الهى خالفت و امامت

 و بیرون، فقیهى و محقّق و فیلسوف و متكلّم و عارف هر عهده از ارتجال، نحو به و فكرى سابقه بدون هم آن الهوتى، دقائق و عرفان لطائف این تحقیق و الهى معارف

 اقعیتو كه طورى آن به را خطبه این لطائف و حقائق بتواند كه آن متفكّرى عارف هر افتخار و .باشد مرتبط غیبى الهام و وحى با كه آن مگر است، خارج بشر استطاعت از

 .بفهمد دارد
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 شریف خطبه این نقل در  مآخذ

 .است شده ثبت شیعه اول درجه كتب از كتابهایى در خطبه این

 .رى به مدفون هجرى، 381 متوفّى القمّى، بابویه بن علىّ بن محمّد صدوق شیخ المحدّثین رئیس تألیف الرضا؛ أخبار عیون ـ 1

 .علیه اهلل رضوان صدوق شیخ توحید ـ 2

 .هجرى 460 متوفّى علیه، اهلل رضوان الطوسى الطائفة شیخ أمالى ـ 3

 .هجرى 413 متوفىّ المفید، المشایخ شیخ مجالس ـ 4

 .هجرى 588 متوفّى احمد، منصور أبى طبرسى احتجاج ـ 5

 .است نموده ذكر سند بدون و توحید، در امیرالمؤمنین خطب باب در رابع قرن از دوم نیمه در متوفّى شعبه بن علىّ بن الحسن العقول تحف ـ 6

 فرموده، اشاره نیز دیگر كتاب سه به سپس و كرده نقل عیون و توحید كتاب از را خطبه این وى. كمپانى طبع ،169 ص دوم، جلد مجلسى، عالّمه مرحوم بحاراألنوار ـ 7

 .است كرده اشاره نسخ اختالفات از برخى به و نموده، ذكر خطبه جمالت از بعضى به مربوط مفیدى بیانات و

 ست،ا موجود جانب این نزد مخطوط، شرحِ این از جلد سه و نوشته، صدوق توحید بر حكیمانه شرحى قمّى مفید محمّد بن محمّد سعید قاضى بزرگوار محقّق مرحوم ضمناً

 .است توجّه جالب علمى عرفان لحاظ از كتاب این و است نموده شرح را آن جمالت اكثر و كرده نقل ،47 ص اوّل جلد در را خطبه این و
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 شریف خطبه در اسناد

 :مىباشد نوع دو بر كتاب پنج این در اسناد

 .است یكى نیز كتاب دو در الطائفه شیخ و مفید شیخ سند و. است یكى: توحید و األخبار عیون كتاب در صدوق مرحوم سند

 یخش و المحدّثین، رئیس صدوق شیخ باالى مقامات معرّفى به احتیاجى ما و. است شده نقل( السالم علیه رضا حضرت احتجاج باب در) سند ذكر بدون احتجاج در و

 .نداریم طوسى محقّق اإلمامیّه الطائفه شیخ و علیه، اهلل رضوان مفید المشایخ

 .علمه وكثرة حفظه فى مثله القمیّین فى یر لم األخبار ناقداً بالرجال بصیراً لألحادیث حافظاً جلیالً كان بابویه بن علىّ محمدبن: گوید نجاشى

 والفقه الوالرج باألخبار عارف صدوق عین ثقة المنزلة عظیم القدر جلیل اإلمامیّة رئیس الطائفة شیخ أبوجعفر الحسن بن محمّد: گوید مفید شیخ حقّ در شیخ رجال در و

 .واألدب واالصول والكالم

 .به موثوق بالرجال عارف القدر جلیل - گوید نجاشى: القمى الولید بن احمد بن الحسن بن محمد كتاب، دو در صدوق مرحوم شیخ و استاد امّا و

 السالم، لیهع الحسین بن علىّ بن الحسین بن الحسن بن محمّد بن عبداهلل بن علىّ بن حمزة بن الحسن علیهما، اهلل رضوان طوسى شیخ و مفید شیخ مرحوم شیخ اما و

 358 سنة مات و النعمان، بن محمّد بن محمد عبداهلل أبو الشیخ منهم أصحابنا من جماعة وروایاته كتبه بجمیع أخبرنا كتب له ورعاً فقیهاً أدیباً فاضالً كان: گوید نجاشى

 .هجرى

 هستند، شیعه اول درجه محدّثین و علماء از كه را اسناد آن آخر از فرد دو یك هر در اسناد، این در چون و است هجرى 343سال در الولید بن الحسن بن محمد فوت و

 و فظح و ضبط به عالقه افرادى است، دقت و معرفت و علم اعالى سطح در كه كلمات این امثال در این از گذشته .نداریم سند رجال سایر از بحث به حاجتى شناختیم،

 داپی كلماتى و احادیث چنین به اى عالقه و توجه عادى، افراد و محدّثین هرگز و باشند، علم و تقوى و معرفت اهل بزرگان از نیز خود كه مىكنند پیدا را آنها روایت

 .محرومند نیز آنها فهم و استفاده از بلكه و نكرده

 امیرالمؤمنین حضرت كلمات و ها خطبه اكثر در كه چنان .آفتاب دلیل آمد آفتاب - است قطعى علم، و وحى مهبط از آن صدور كه خطبه متن إحكام و اتقان اضافه به

 .است واضح و روشن بصیرت و معرفت أهل نزد و مسلّم معنى این الساّلم علیه السالم علیه سجاد حضرت از وارده ادعیّه اكثر و الساّلم علیه
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 خطبه و صدوق المحدّثین رئیس

 احادیث، كلمات نقل در دقت و روایت در امانت و حفظ و ضبط و ثبت لحاظ از صدوق؛ بزرگوار، شیخ: اند كرده تصریح محقّقین و محدثین و رجال علماى كه طورى به

 خود كوشش و اهتمام همه علیه اهلل رضوان صدوق! آرى .مىدهند قرار اطمینان و وثوق مورد را او روایات لحاظ این از و است داشته دیگران بر امتیازاتى و برترى

 .نمىكرد وقت صرف قسمتها سایر به و داشته، مبذول روایات در كامل دقت و حفظ و ضبط در را

 وانرض صدوق احادیث كه دارند عقیده محدّثین و علماء از برخى حتّى و مىیابیم، تر مضبوط و تر دقیق نماییم، مقایسه دیگران روایات با كه را او روایات جهت این از و

 الیحضره من كتاب حتّى و نمىكند، نقل را ضعیفى روایات هرگز رجال به معرفت و اطاّلع و ضبط به اهتمام شدّت خاطر به او و است، اعتماد و وثوق مورد علیه اهلل

 نیم،ك تحقیق و بررسى دقت به اگر را معنى این  السالم، علیه رضا حضرت از توحید خطبه مورد در و .مىدهند ترجیح و شمرده مقدّم اربعه كتب سایر به را او الفقیه

 .یافت درخواهیم

 فیدم شیخ روایت همان طوسى شیخ و دارد، اختالف خصوصیّات و جزئیات در صدوق شیخ نقل با مىكنند، نقل خودشان امالى در طوسى شیخ و مفید شیخ مرحوم آنچه

 بدیلت یا و حذف است بیرون عموم فهم از كه را كلمات یا و جمالت از برخى بلكه و كرده، تلخیص حدودى تا را خطبه ایشان مشایخ از یا مفید شیخ و است، كرده نقل را

 .است آمده پیش تغییرات این قهراً حفظ، و ضبط قدرت نبودن خاطر به یا و است نموده

 رحش و ترجمه به است شده تألیف حضرت آن عنوان به كه الساّلم علیه الرضا اخبار عیون كتاب از هم آن صدوق، شیخ روایت و نقل روى از جا این در ما صورت هر به

 این با و شده، داده نسبت امیرالمؤمنین حضرت به( تهران ط ،61 ص) در تلخیص مختصر با العقول تحف كتاب در شریف خطبه همین ضمناً و پرداخت؛ خواهیم خطبه

 .است محسوس روایت نقل در صدوق شدید اهتمام و دقّـ ولى است، صدوق شیخ با معاصر العقول تحف مؤلف كه
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 شریف خطبه ضبط موارد

 (.التوحید فى الساّلم علیه الرضا خطبة) التوحید فى السالم علیه الرضا عن جاء ما باب ،11 باب األخبار، عیون كتاب در ـ 1

 .است شده ذكر األخبار عیون متن و سند همان با موافق ،2 باب( التشبیه نفى و التوحید باب) توحید كتاب در ـ 2

 .است شده نقل جزئى، اختالفات با و خود، مخصوص سند با و ثالثین، مجلس در علیه، اهلل رضوان مفید بزرگوار شیخ أمالى كتاب در ـ 3

 .(است كرده نقل مفید شیخ از را متن و سند همان اول، جزء در)  الطائفة شیخ أمالى كتاب در ـ 4

 لیهع امیرالمؤمنین حضرت از توحید در اى خطبه عنوان به األخبار، عیون با اختالف مختصر با و سند بدون را خطبه است، صدوق معاصر كه العقول تحف كتاب در ـ 5

 .مىكند نقل الساّلم

 .است كرده نقل عیون مطابق و سند، حذف با را خطبه( الساّلم علیه الرضا احتجاج باب) طبرسى احتجاج كتاب در ـ 6

 .مىكند نقل توحید و عیون از را خطبه ،169ص كمپانى، اول، طبع( التوحید جوامع باب) دوم جلد األنوار، بحار در ـ 7
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 حدثنا  رضی هللا عنه  قال   حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید
ی زیاد محمد بن عمرو الکتاب عن محمد بن زیاد القلزمی، عن محمد بن اب

حیی بن عمر حدثنی محمد بن ی  قال  صاحب الصالة بجدة   الجدی 
ا الحسن الرضا )علیه سمعت أب  الب )علیه السالم( قالبن علی بن ابیط

  السالم( یتکلم بهذا الکالم عند المأمون فی التوحید
وی  مولی ورواه لی أیضاًاحمد بن عبدهللا العل  قال ابن أبی زیاد

لمأمون لما أن ا  لهم و حاال لبعضهم  عن القاسم بن أیوب العلوی
بنی هاشم،  علی هذا االمر، جمعأراد أن یستعمل الرضا )علیه السالم( 

 انی أرید أن أستعمل الرضا )علیه السالم( علی هذا االمر من  فقال
س له بصر أتولی رجال جاهال لی  بعدی، فحسده بنو هاشم، و قالوا

ی من جهله ما یستدل به علیه، فابعث الیه رجال یأتنا فتر   بتدبیر الخالفة
الحسن، اصعد المنبر، ا ابافبعث الیه فأتاه، فقال له بنو هاشم، ی
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قعد ملیا وانصب لنا علما نعبدهللا علیه، فصعد )علیه السالم( المنبر، ف
هللا و ال یتکلم مطرقاً، ثم انتفض انتفاضه و استوی قائماً، و حمد

   أثنی علیه، و صلی علی نبیه وأهل بیته، ثم قال
 

ت وقتی مأمون خواس هو نیز از قاسم بن أیوب علوی شنیدیم ك  مأمون درباره توحید چنین می فرمود دشنیدم از امام رضا )علیه السالم( كه نز  محمد بن یحیی گفت

بنی هاشم بر او حسد   من می خواهم رضا را پس از خود بر این كار بگمارم  هاشم را گرد آورد و گفت یامام رضا )علیه السالم( را برای ولی عهدی بر گزیند بن

  بر آن پایه، خداوند را عبادت كنیم امطالبی را در شناخت خداوند به عنوان( شاخص و نشانه بر ایمان بیان دار ت) وابو الحسن بر منبر برو  ای  ( و گفتند20ورزیده)

رستاد بر او ثنا ف برخاست و سپاس خدا گفت و ومتفكرانه نشست و سر به زیر قدری سكوت كرد و آن گاه حركتی به خود داد  وآن حضرت )علیه السالم( بر منبر شد 

  آله و سلم( و خاندانش درود گفت و آن گاه فرمود وو بر پیامبر )صلی اهلل علیه 

   اول عبادة هللا معرفته و اصل معرفه هللا توحیده 1 
  دانستن اوست اآغاز بندگی خدا، شناخت اوست و پایه شناخت او یكت

توحید اوست، به این دلیل است كه همه  ،اما این كه چرا پایه و اساس شناخت خداوند  اب توضیح داده شددر مقدمه كت تدراین باره كه آغاز بندگی خدا شناخت اوس

  یكتا و نامحدودی هستند كه همه كماالت را به طور نامحدود و مطلق داراست داسماء و صفات او، مظهر و تجلی وجو

نمی گذارد در كنار وجود نامحدود جای  یزیرا اگر وجودی نامحدود شد جای برای وجود دیگر باق یك مصداق نمی شناسد زعقل و شعور آگاه برای وجود نامحدود بیش ا

معنای محدود كردن وجود اول است  هفرض وجود دوم با نامحدود بودن موجود اول سازگار نیست و پذیرش وجود دوم ب هبرای وجود مستقل دوم نخواهد بود چرا ك

بتواند وجود هستی را محدود كند،  ازیرا چیزی ر  بی نهایت بودن وحدت  می گوییم در ذات خود دو چیز را داراست نقت وجود سخوقتی از حقی  كه نامحدود می باشد
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چرا كه اگر   هستی را محدود كند دهستی را محدود كند نیستی و عدم است و نیستی وجود ندارد كه تا بتواند وجو دتنها چیزی كه ممكن است بتوان  وجود ندارد

ه عبارت ب  محدود كننده هستی باشد ددیگر نیستی و عدم نیست بلكه هستی و وجود است كه در این صورت نمی توان دچیزی به اسم عدم و نیستی وجود داشته باش

ابراین وجود در ذات خود نامحدود است بن  باشد متصور كرد كه هستی در آنجا به پایان برسد و از آنجا به بعد نیستی و عد یدیگر نمی توان برای وجود، مرز و كرانه ا

  كند و چون بی نهایت است جایی برای شریك و وجود دوم باقی نمی گذارد دو چیزی نمی توان او را محدو

  حدود داراستكماالت را به طور نام هخداوند آن ذات نامحدود و واحدی است كه هم  است، در ذات خود وحدت دارد تپس وجود همان طور كه در ذات خود بی نهای

فرمایش حضرت رضا )علیه السالم(  هفقرات بعدی خواهیم دید مبتنی بر نامحدود بودن و وحدت مطلقه است پس ب رهرگونه شناختی از خداوند همان طوری كه د

شریك دومی برای او نیست و ذات احدی  نكااما یكتا به معنای كه توضیح دادیم، یعنی او یگانه ای است كه ام اوست ناصل و سنگ بنای شناخت خداوند، یكتا دانست

  كنار او نخواهد گذاشت رو بی نهایت او جای برای وجود دیگری د

ن کل و نظام توحید هللا تعالی نفی الصفات عنه لشهاده العقول أ 2
صفة و موصوف مخلوق و شهاده کل مخلوق أن له خالقاً لیس بصفة 

  وال موصوف
گواهی می دهد كه او را آفریننده  یاوست، زیرا عقل ها شهادت می دهند كه هر صفت و موصوفی مخلوق است و هر مخلوق زها ا و نظام یگانه دانستن او نفی صفت

  ای است و آن آفریننده صفت و موصوف نیست

فی همه نظام توحیدالهی مبتنی بر ن درمایو حال حضرت می ف  مبتنی بر یكتا دانستن او به معنایی است كه گفته شد یمعرفت حقیقی نسبت به خداوند تبارک و تعال

  صفات از اوست

 وقتی  را مرتبه واحدیت می گویند همرتبه نخست مالحظه ذات با كثرت همه اسماء و صفات اوست كه این مرتب  گرفت رذات خداوند را می توان در دو مرتبه در نظ

ه اما وقتی كه در مرتب  را لحاظ كرده ایم دبگیریم، یعنی ذات به همراه صفات، مرتبه احدیت خداونذات او هستند در نظر  نخداوند را به اعتبار اسماء و صفاتش كه عی
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این مرتبه احدیت می گویند كه كمال توحید و  هكثرتی مالحضه كنیم و صرف و محض ذات را بدون اسماء و صفات در نظر بگیریم، ب هكامل تر، ذات را بدون هیچ گون

  نقطه اوج آن است

  مرحله احدیت است كه ما همه صفات را از ذات نفی می كنیم و ذات خالص بدون هیچ صفت و كثرت اسمایی را در نظر می گیریم پس در

 پس  ظهور به اسماء و صفات حسنای اوست وقبل از هرگونه تجلی و ظهور است و مقام و احدیت، لحاظ ذات، بعد از تجلی  دمقام نفی صفات و احدیت، لحاظ ذات خداون

  در این مقام ذات و صفات عین یكدیگرند

ذات احدی را بدون هیچ گونه تجلی  طكمال و اوج توحید، مرتبه احدیت است كه در آن صفات را از ذات نفی كرده و فق اهر چند مقام و احدیت نیز توحید است ام

ذات یگانه و نامحدود و مطلق، حتی قید  اشده ایم زیرا تمام مفاهیم مغایر ب مرتبه است كه به اخالص در توحید نائل ندر ای  صفات و كثرت اسمایی در نظر گرفتیم

جا كه خداوند وجود نامتناهی و نامحدود است؛  ناز آ  اما چرا خداوند در قرآن كریم برای خود اوصاف زیادی را ذكر كرده است  نامحدود و مطلق را كنار گذارده ایم

بلكه صفات او عین ذات او نامحدود و   او نیستند تاو هستند، عین چیزی زاید بر ذات او یا خارج از ذات او یا عارض بر ذانهایت  یصفات او كه تجلی و مظهر ذات ب

  تفكیك و جدا شدن از ذات نیستند تا محدود شوند لعین یكدیگر هستند و قاب

  ذات ما و عین یكدیگرند نت ما و جدا از یكدیگر نیستند بلكه عیحیات، قدرت و اراده، هیچ كدام از ذا وچنان چه اوصاف هر یك از ما هم مانند علم 

بی نهایت و غیبی او شناخته نخواهد  تسهولت و امكان شناخت آن ذات نامحدود است به طوری كه بدون بیان آن صفات، ذا ربنابراین بیان صفات برای خداوند به منظو

  شد

ذات نامتناهی و برای تفهیم و تفهم صفات  نیاز ما از شناخت خداوند، از سوی دیگر ایجاب می كند تا برای فهم آسو و ن كمحدودیت ما و محدودیت فكر و عقل ما از ی

ثانوی برای شناخت ظهورات و تجلیات آن ذات غیبی و  یظهورات گوناگون آن ذات یكتاست، بیان شوند پس مرتبه اسماء و صفات مرتبه ا وو اسماء كه حاكی از جلوه ها 

  این ظهورات و تجلیات اسم و رسم و صفتی ندارد و قابل شناخت نیست نو او بدو  است نامحدود

بلكه استعمال هر صفتی عین   نیست تبكاربردن صفات و اسماء درباره خداوند به هیچ وجه محدودكردن ذات حق تعالی و جدا كردن آن صفات از ذات و از سایر صفا

  یك از صفات او عین ذات او نامحدود است ره هاستعمال ذات و تمامی او می باشد چرا ك
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  (؛ صفت او حد محدودی ندارد21محدود) دلیس لصفته ح  چنانچه امیرالمؤمنین )علیه السالم( درباره او می فرماید تبه طور كلی صفت چیزی جز ظهور ذات نیس

وف، می كنند به این كه صفت و موص لفی صفات از پروردگار متعال است استدالحقیقت كه توحید به معنی حقیقی آن ن ندر این قسمت حضرت )علیه السالم( برای ای

  مخلوق و نشان دهنده محدودیت هستند

ه طور ب  كرده ایم او را با صفتی تعریف كنیم انوعی به او احاطه علمی پیدا كنیم و بخواهیم با ادراكی كه نسبت به او پید هتوصیف یك موجود زمانی ممكن است كه ما ب

بنابرین هر جا پای صفت و موصوف   كردن آن است دحدود وجودی آن موجود و الزمه بیان حدود وجودی یك موجود احاطه برآن و محدو نلی تعریف یك موجود یعنی بیاك

است، قابل احاطه علمی و قابل محدودیت نامحدود و بی نهایت  داز آن جا كه خداوند وجو  قید و در نتیجه مخلوق بودن نیز در میان است ،در میان باشد، پای محدودیت

  بكاربردن صفات درباره او از دو جهت مستلزم محدود و مقید كردن اوست  و قید نیست

  بدون موصوف، صفت ظهور و وجودی نخواهد داشت و قابل شناخت نخواهد بود  اول این كه هر صفتی در ذات خود وابسته و نیازمند موصوف خود است

مستلزم نوعی احاطه برآن و محدود و مقید  یزیرا همان طور كه گفتیم توصیف چیز  شناخته می شود كه محدود و مقید باشد یف نیز هنگامی به صفتدوم این كه موصو

ات خود، دیگر صفت می دهد و این خالق در ذ رشد، خود به خود از محدود بودن، مقید بودن، مخلوق بودن و خالق داشتن خود خب فلذا اگر چیزی توصی  كردن آن است

داشتن صفات زائد بر ذات جدای از آن با  ربه عبارت دیگ  صورت او نیز محدود است و توان خلق چیز دیگری را نخواهد داشت نو موصوفی نخواهد بود زیرا در ای

  خالقیت سازگاری ندارد

اورا  از همه چیز، حضرت فرمود  گفت وا  خداوند بزرگتر از چه چیزی است مودفر  اهلل اكبر، خداوند بزرگ است  گفت هامام صادق )علیه السالم( خطاب به مردی ك

  (22بگو خداوند بزرگتر از آن است كه وصف شود ) فرمود  پس چگونه بگویم  مرد گفت  محدود كردی

ایم و این خود محدود كردن وجود نامحدود  هو قرار داددر واقع آن چیز را در مقابل وجود نامحدود خداوند و مستقل از ا ،وقتی خداوند را بزرگتر از چیزی دانستیم

  خداوند است
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و شهاده کل صفة و موصوف باالقتران و شهاده االقتران  3
  بالحدث و شهاده الحدث باالمتناع من االزل الممتنع من الحدث

بر امتناع از ازلیتی است كه  هواه پیدایش است و پیدایش،گواو نزدیك به هم بودن گ  از آن ها به دیگری است یو شهادت هر صفت و موصوفی به نزدیك شدن یك

  از پیدایش امتناع دارد

نزدیك شدن و اقتران به یكدیگر شهادت  همخلوق بودن خود شهادت می دهند به نیاز و وابستگی خود به یكدیگر و نیاز ب وهمان طور كه صفت و موصوف به محدودیت 

قدرتی جدید می یابد كه بدون آن صفت  وهمان طور كه نفس ما پس از دریافت صفتی مانند علم در خود رشد   واهد رسیدنخ لموصوف بدون صفت به كما  می دهند

  چنین چیزی را نداشت

ه یكدیگر همین نیاز ب  هستند قپس هر دو محتاج و هردو محدود و هردو مخلو  به آن وجود و تحقق نخواهد یافت نصفت نیز بدون وجود موصوف و بدون نزدیك شد

به خالق و كسی هستند  دبه وصف جدید می شود، نشان می دهد كه هردو حادث هستند و در وجود خود نیازمن فو این كه موصوف پس از نزدیك شدن به صفت، متص

ازلی به هیچ وجه حدوث و خلق  دیست و موجوزیرا قدیم و ازلی بودن، با حادث بودن، سازگار ن  ازلی باشند وپس نمی توانند قدیم   كه به آنها وجودشان را اعطا كند

  نامحدود است حادث و مخلوق باشد وشدن را قبول نمی كند و محال است چیزی كه ازلی 

تنهه فلیس هللا عرف من عرف بالتشبیه ذاته و ال ایاه وحد من اک 4
و الحقیقته أصاب من مثله و ال به صدق من نهاه و ال صمد صمده 

  من أشاره الیه
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 به توحید او نرسیده است )او را یگانه ،تشبیه كردن ذاتش به چیز دیگر بشناسد و كسی كه می خواهد ذات او را بشناسد هرا نشناخته است كسی كه او را ب پس خدا

او را قصد نكرده است كسی  متناهی بداند و اكسی كه او را به چیزی مثال زند و او را تصدیق نكرده است كسی كه او ر تنشمرده است(و به حقیقت او نرسیده اس

  كه به سوی او اشاره كند

خداوند به چیزی؛ رسیدن به حقیقت و كنه ذات او؛  هتشبی  شناخت را در مورد خداوند بی اثر و عقیم می داند كه عبارتند از یدر این فقره حضرت پنج راه از راه ها

  ردن بسوی اودادن؛ متناهی دانستن او؛ اشاره ك رتمثیل و او را مثل چیزی قرا

و با هیچ یك از این پنج وسیله قابل  تدر حالی كه خداوند وجود غیر مادی و نامحدود اس  موجودات محسوس و محدود است دزیرا كارایی این پنج وسیله فقط در مور

  شناخت نیست

از طرفی   جزیی و دقیق حاصل شود تبه او معرفت یعنی شناخجهان و خصوصیات ظاهری تشبیه كرد تا در نتیجه نسبت  رنمی توان او را به چیزی از مخلوقاتش د

امكان پذیر نیست و توحید یكتا و بی نظیر  ددرک حقیقت نامتناهی او سازگاری ندارد به عبارت دیگر اكتناه موجود نامحدو وتوحید ذات یكتا و نامحدود او با اكتناه 

  استاو از مخلوقات محدود  ندانستن آن ذات بی نهایت و جداكرد

محدود بداند در حقیقت او را تصدیق  وكسی كه او را نامتناهی   ذات او غیرقابل ادراک است، كاری باطل و عقیم است تمثال آوردن برای او نیز با وجودی كه حقیق

قابل اشاره باشد مطلوب و محدود انسان  هك خدای محدودی  زمانی درست است كه نامحدود و نامتناهی بودن او را بپذیرد ینكرده است چرا كه تصدیق به معنای حقیق

  و اله و مقصود او نمی تواند باشد

  وهمهوال ایاه عنی من شبهه وال له تذلل من بعضه و ال ایاه أراد من ت  5
ا اراده نكرده است كسی كه او را او ر و  تشبیه نماید و برای او خواری )فروتنی( نكرده است كسی كه او را تجزیه كند اواورا قصد جدی نكرده است كسی كه او ر

  توهم كند

طور مطلق و به طور ذاتی در وجود خود  هو محبوب و مطلوب انسان است، اله یكتای بی نهایتی است كه همه كماالت را ب ددر مقدمه توضیح دادیم كه آنچه اله و مقصو

  اراده وصول به او را داشته باشد واو را طلب نماید   خواری و كوچكی كندمی تواند و می خواهد در برابرش  نآری تنها چنین الهی است كه انسا  دارد
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جاللت مطلوب را ندارد و نمی تواند مورد قصد  ومخلوقاتش تشبیه كند، او را كوچك كرده و چنین خدایی برای انسان آن عظمت  زبنابراین اگر كسی خدا را به چیزی ا

عظمت بی انتهای خداوند سازگاری ندارد و شایسته  اه اجزای مختلف تقسیم كند او را محتاج و ضعیف كرده است و این باگر خدا را ب نهم چنی  و عنایت انسان باشد

كرد موجودی محدود و محتاج است كه مطلوب انسان  لهم چنین خدایی را كه بتوان توهم و خیا  محتاج و ضعیفی تذلل و كوچكی كرد ینیست در مقابل چنین خدا

  نیست

  عروف بنفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلولکل م 6
  هر چیزی كه به خودش شناخته شود ساخته دیگران است و هر چیزی كه در غیر خود استوار است، معلول است

  معرفی یعنی شناخت جزیی یك چیز از جهت خصوصیات و آثار آن

  جوهر و عرض  موجودات از لحاظ نحوه وجودشان دو دسته اند

نیازمكند به یك وجود دیگر است  ونیازمند به وجود دیگری نیست مانند اجسام و عرض كه در وجودش وابسته  واست كه در وجودش مستقل است  جوهر موجودی

  مثل سفیدی، شادی، غم و سایر كیفیت ها و صفات

بدون واسطه آن را مورد شناسایی  ووان به طور مستقیم جوهر از آن جهت كه در وجودش مستقل است برای شناخته شدن نیز نیازمند به غیر خودش نیست و می ت

موجودی كه می توان آن را با خودش  نچنی  مثال جنس و تركیبات آن و یا قابلیت ها و محدودیت هایش را شناخت  كرد اقرار داد و بر خصوصیات و آثار آن اطالع پید

توان او را نامحدود دانست زیرا موجود  یبه عبارت دیگر نم  است محدود و در نتیجه مصنوع استبنفسه(قابل احاطه فكری ) دمورد شناسایی قرار داد و به خودی خو

اما عرض نه تنها در وجودش وابسته و محتاج دیگری است بلكه بدون ظهور خواص و آثار هم   شناخت ذات و كنه او ناممكن است ونامحدود قابل احاطه فكری نیست 

این جا خداوند را منزه از این دو نحوه وجود  رحضرت رضا )علیه السالم( د  وجودش یك وجود بسیار ضعیف و معلول و ناقص است انیازمند غیر خودش می باشد لذ

  دنمی توان به او احاطه عقلی و فكری پیدا كر هتبارک و تعالی هر چند قبل معرفت به صفات و اسماء پاكش می باشد ولی هیچ گا دخداون  مخدود و معلول می داند

  طرة تثبت حجتهبصنع هللا یستدل علیه و بالعقول تعتقد معرفته و بالف 7
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  به كارهای دقیق او براو استدالل می شود و بوسیله عقل ها شناخت او محكم می شود و با فطرت حجت او ثابت می شود

هزاران سال است كه دهها میلیون   قت و علم و ظرافت انجام شودساخته شده باشد و صنع عملی است كه از روی د تمصنوع یعنی چیزی كه با دقت و علم و ظراف

قانون جدیدی در ساختار آن ها پی  ومطالعه ساختار دقیق و پیچیده مصنوعات خداوند هستند و هر روز به رمز و راز  لانسان در هزاران دانشگاه و مركز علمی مشغو

  (23كه علم و قدرت او را پایانی نیست) مما مخلوق و مصنوع خالقی قادر، حكیم، علیم و عظیم هستی می زنند كه  فریاد نهمه آنها با سراسر وجودشا  می برند

یابد و با قلب و وجود انسان گره می  یمعرفت خداوند با نیروی عقل در وجود انسان استحكام م  تشخیص خیر و شر است وعقل نیروی كشف حقایق و قوانین عالم 

  پاک انسان ثابت می شود تفطرت و ذا دالیل روشن الهی با  خورد

  ته انیتهمخلق هللا الخلق حجاب بینه و بینهم و مباینته ایاهم مفارق   8
  خداوند مخلوقات را به صورت حجابی میان خودش و آنان آفریده است و جدا شدن او از آنان به فرق داشتن او در چگونگی تحقق مخلوقات است

  (24او نور آسمان ها و زمین است )  است خداوند وجود مطلق و بی نهایت

خود ما به خود ما نیز نزدیكتر است و این  ز( بلكه ا26او نه تنها از رگ گردن به ما نزدیك تراست ) (25احاطه كرده است) اوجود او و نور او همه چیز و همه جا ر

و وسیع و شفاف است كه خود قرآن كریم فقط  ق؛این نمایان بودن به قدری عمی(27است)هر جا رو كنیم جلوه و وجه او نمایان  هنزدیكی اختصاص به انسان ندارد بلك

  (28خداوند را ظاهر معرفی می كند)

ه ین جلومحدود، خود را به ما می نمایاند و هم وو این وجود بی نهایت بسیار كم است، او با تجلی در جلوه ها و مظاهر خلقی  قاما چون ظرفیت ما برای ادراک این نور مطل

  و آن وجود بی نهایت و نور مطلق است اهای خلقی و محدود، حجاب بین م

را دارا هستند و مانع و حجابی برای  دداریم همه و همه مظاهر مقید و مخلوقاتی هستند كه هر یك حدود وجودی خاص خو رما هر چه را می بینیم و با هر چه سر و كا

محدود و مقید حائل شده همان محدودیت و  تبین خداوند به عنوان وجود و نور نامحدود از یك سو و خلق او به عنوان وجودا هبنابراین آنچ  آن بی نهایت می باشند

  قید خلقی مخلوقات است
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مخلوقاتش در  خداوند و  هست تحجاب دیگری در درون موجودات هست كه همان انیت و كیفیت تحقق و هستی مخلوقا یاما عالوه براین حجاب بیرونی یعنی خارج

و تفاوت این دو را روشن می  دوجود و نور بودن در خدا را از معنای وجود و نور بودن در مخلوق جدا می ساز تمفهوم وجود نور بودن مشترک هستند اما آنچه حقیق

  به ذات خویش است مغنی مطلق و قائخداوند وجود بی نهایت ازلی و ابدی است كه   وجود در آنهاست ونماید، انیت مخلوقات یعنی نحوه تحقق هستی 

عامل مفارقت حق تعالی از آنها در معنا  همحدودیت، فقر و ربط و وابستگی به حق می باشد و همین انیت مخلوقات است ك هولی انیت تحقق هستی در مخلوقات به نحو

  حجاب بین انسان با معشوق و محبوب مطلق است یو حقیقت وجود است و همین كیفیت هست

كرد تا قلب ما از تابش دائم آن نور هم  کمطلق باید فكر و دل را از این دو حجاب و آلودگی های مربوط به هر كدام پا رس برای توجه به وجود مطلق و تقرب به نوپ

  شود و محدودیت ها و ضعف های وجودی ما رفته رفته برطرف گردد یچنین فضل و فیض او بیشتر بهره مند م

اء نظرها االنقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضی الهی هب لی کمال
لعظمه الیک حتی تحرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن ا

 (؛29و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک)
ر را پاره كند و به معدن عزمت متصل های نو بچشمان دل ما را به نور نگاه به خود نورانی كن تا اینكه چشمان دل ما حجا واله من كمال بریدن از خود را به من ببخش 

  بپیوندد وگردد و ارواح ما عز قدس ت

ا عن و ابتداوه ایاهم دلیل علی أن ال أبتداء له لعجز کل مبتد  9
ابتداء غیره و ایداوه ایاهم علی أن ال أداه فیه لشهاده 

  االدوات بفاقه المؤدین
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  ایجاد( دیگری عاجز است) ناو را آغازی نیست زیرا كسی كه اول اول ایجاد شده از آغاز كردبر این كه  تو آغاز كردن خدا به آفرینش آنان دلیل اس

  به نیازمندی به كارگیرنده آنان گواهی می دهند (زیرا آالت )و ابزار  دلیل است بر این كه در خود او هیچ آلتی وجود ندارد هو این كه او به مخلوقات آالت )ابزار( داد

  لی كه اختالف و انیت خالق و مخلوق را مطرح فرمودند؛ در این به دو جهت از جهات اختالف اشاره می فرماینددر ادامه فقره قب

  خداوند كه هستی مطلق و بی نهایت است ازلی است و كسی او را به وجود نیاورده است  1

به غیر دارد و غیری او را ایجاد و آغاز  ززیرا كسی كه خود در خلقت نیا  ر استاست با محدودیت و مخلوق نبودن او براب هفرض قبول این كه كسی او را به وجود آورد

دارای آغازی هستند و در وجود و شروع حیاتشان به  یبنابراین همین كه مخلوقات همگ  مستقل مخلوقی دیگر را ایجاد و آغاز نماید ركرده باشد، قادر نیست كه به طو

  و وابسته به غیر نبوده و نیست جین حقیقت است كه خالق آنها خود آغازی نداشته و در وجودش هرگز محتادهنده ا نخالق هستی وابسته اند، نشا

  هم چنین هستی مطلق و نامحدود نمی تواند محتاج و نیازمند به كسی یا چیزی باشد  2

ستی نیاز وجود مطلق و ه  محدودیت آنهاست وبزار گوناگون، حاكی از فقر نیاز مخلوقات به داشتن آالت و ا  محدودیت است واحتیاج به كسی یا چیزی عین فقر معلولیت 

او مخلوقات را محتاج به ابزار و آالت خلق كرد تا داللت كنند كه خالق آنها هیچ نیازی به مخلوق ندارد   نامحدود بودن آن منافات دارد ونامحدود به ابزار و آالت، با مطلق 

  وجود ابزار و آالت در او بیهوده است وو هستی مطلق از چنین نیازی مبراست   ه فقر و نیاز استآالت و ابزار نشان نچرا كه داشت

فریق بینه و بین فأسماوه تعبیر و أفعاله تفهیم و ذاتة حقیقة و کنهه ت  10
  خلقه و غیوره تحدید لما سواه

بین او و مخلوقاتش است و مغایرت او با  هست و و ذاتش حقیقت است و كنه او فاصلپوشیده( است، و كارهای او فهماندن ا قو نام های او بیانی روشن )از حقای

  معلوم می شود اموجودات دیگر با محدود بودن آنه
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  بیر می شوداین اشكال و جلوه ها به اسم تع زذاتی دارایی و توان خود را به شكل و اشكال گوناگون ظهور دهد از هر یك ا ههر گا  اسم عبارت است از صفتی در ذات

شد و علم جزء حقیقت او شد، نام عالم را بر  ممثال وقتی شخصی )ذاتی( با كسب دانش مزین به صفت عل  حقیقت است نه یك لفظ كپس اسم یك از تجلی و ظهور ی

 نقاش، نجار، خطاط، كه ایها حاكی از ذاتی می مثال دهنری شد به نام آن هنر كه اكنون با ذات او یكی گشته است معروف خواهد ش هیا كسی كه مجهز ب  او می گذارند

الفاظ نقاش، نجار و خطاط در حقیقت اسم االسم هستند و  و  خود به صفتی مجهز و مسلح شده است كه عبارتند از نقاشی، نجاری و خطاطی دكنند كه در حقیقت و وجو

مهارت های درونی هنرمند است و در واقع ما را به دارائی  ون الفاظ حاكی از قدرت ها ای  دارائی ذاتی هنرمند است كه نهاد وجود اوست واسم حقیقی همان مهارت 

  ذاتی او داللت و راهنمایی می كنند یها و توانایی ها

اء اسم  چنین استطور مطلق است،  همطلق است و بدون این كه در وجود به كسی وابسته باشد، دارای همه كماالت ب لدر مورد حق تعالی نیز كه هستی مطلق و كما

  تبیین كننده و حاكی از دارایی ها و كماالت نامحدود اوست یگوناگون او همگی تعبیری از حقیقت اوست یعن

دود او حیات، اراده، رحمت و سایر صفات نامح ،تجلی ها و كارهای او قدرت، علم، حكمت  پایان و متنوع او معرف او هستند یافعال و ظهورات گوناگون او و جلوه های ب

  را برای ما ممكن می سازد ورا به ما می فهماند و معرفت ا

و مغایرت او با مخلوقاتش از   می گردد ركنه و حقیقت او با مغایرت با مخلوقاتش آشكا  و نامحدود قائم به خود است قذات او عین حقیقت و هستی است كه وجود مطل

هر چه بیشتر   مخلوقاتش است مبراست رذات او از همه جهات نقص و نیاز و وابستگی و محدودیت كه د  بدظهور می یا شراه محدودیت و فقر و معلولیت مخلوقات

مقید آن كماالت در خالق آنها پی می بریم و از راه درک  ركماالت آنها تفكر و تعمق كنیم، بیشتر به حقیقت بی پایان و نامحدود و غی قدرباره مخلوقات او از راه فهم دقی

  آنها، به نامحدود بودن و غنی مطلق بودن او معرفت می یابیم رودی و فقحدود وج

فقد جهل هللا من استوصفه و قد تعداه من اشتمله و قد أخطأه   11
  من اکتنهه

ه پیدا كند و خطا كرده است كه به او احاط دبخواهد او را توصیف كند و تجاوز به حقوق او را اختیار كرده كسی كه بخواه هپس به تحقیق به خدا جاهل گشته، كسی ك

  بخواهد به كنه )و ذات( او برسد
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احاطه علمی به آن چیز است و هیچ كس  دزیرا همان طوری كه قبال گفتیم توصیف یك چیز به طور كامل نیازمن  كننده است فاراده توصیف كامل حق نشانه جهل توصی

  ارد و اراده چنین چیزی حاكی از جهل به اوسترا توصیف كند ند وچنین احاطه ای به گونه ای كه بخواهد ا

وجود نامحدود و مطلق او و ذات غیر  واو را مشمول به احاطه خود قرار دهد، به ساحت مقدس او و عظمت بی پایان او  وهم چنین كسی كه بخواهد به او احاطه كند 

  ام الوهیت و وظایف و ادب بندگی خویش استچنین كسی متجاوز به مق  كرده است مقابل احاطه او، بی ادبی و جسارت و ظل

  زیرا وجود او نامحدود و ذات او غیر قابل دسترس است  تمنای رسیدن به كنه او و درک ذاتش نیز خطایی در معرفت او و حق اوست

قد و من قال کیف فقد شبهه و من قال لم فقد علله و من قال متی ف  12
ن قال حتام فقد االم فقد نهاه و موقته و من قال فیم فقد ضمنه و من قال 

  غیاه و من غیاه فقد غایاه
در چه چیز   ساخت و هر كس كه گفت دكی او را زمان من  آن كه گفت  چرا برای او علت قائل شده است  هر كس گفت وچگونه است وی را تشبیه كرد   هر كس گفت

متناهی ساخت و هر كس كه او را متناهی شمرد  اتا كجا او ر  ه كی او را پایان دار شمرد و آن كه گفتتا ب  هر كس كه گفت و  او را در ضمن چیز دیگری قرار داده است

  است هبرای او پایانی در نظر گرفت

ان كه باالترین معرفت او اعتراف كنیم چن قشویم عقل سلیم به ما حكم می كند كه به عجز خود در معرفت حقیقت او و ح یوقتی با وجود مطلق و نامحدود روبه رو م

(؛ 30ما عرفناک حق معرفتك )  اعتراف می كند نمقدس رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در دعایش به حضرت حق چنی دیعنی وجو ومظهر او و خلیفه اعظم ا

  توست، تو را نشناختیم تآن طور كه حق و شایسته معرف

به ساحت مقدس او بی ادبی كرده و جهل  وزیرا با هر یك از پرسش ها او را محدود   ت حضرت حق خوداری كنیممنافی با عظم وبنابراین باید از پرسش های جاهالنه 

  كند عبارتند از یبعضی از این پرسش ها كه انسان تحت تأثیر واهمه و جهل و شیطنت خود مطرح م  و كج فهمی خود را آشكار كرده ایم
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است، چگونه می توان درباره چگونگی او  تمحدود و مبرای از حدود وجودی و كیفیت ها و چگونگی های عارض بر مخلوقانا یوقتی وجود  پرسش از كیفیت وجود او  1

كه بخواهیم به چگونگی او پی ببریم چاره  ندر ای  هم بخش كوچكی از آنها علم داریم و از چگونگی نسبتی وجودشان آگاهیم نسخن گفت زیرا ما فقط به مخلوقات او آ

حال موجودات و مخلوقات می شود پاک و مبراست و هیچ  لدر حالی كه او از كیفیات، تحوالت و عوارضی كه شام  مخلوقاتش تشبیه كنیم هم جز این كه او را بنداری

ه بر وجود بی نهایت و تشبیه محدود كردن او و احاط هاصرار به درک چگونگی وجود مطلق، اصرار ب  مخلوقات در ذات مقدس او را ندارد ییك از قیود و حدود وجود

  ضعیف است واو به وجودهای محدود 

نامحدود و مطلق است وجودش ذاتی  هناشی از جهل بی پایان اوست؛ زیرا وجودی ك  چرایی او و این كه وجود او چیست زپرسش ا  پرسش از چرایی هستی مطلق  2

  علت قرار دادن برای اوست وبنابراین چنین پرسشی به معنای معلول قرار دادن او   وجودش در میان باشد یاست و معلول كسی نیست تا علت و سببی برا

فهم این حقیقت است كه او وجودی  مكند كه او از جه زمانی وجود داشته است نیز ناشی از عدم اعتقاد و یا عد لاین كه كسی سوا  پرسش از زمان وجود او  3

  موجودات زمان مند است ودر حالی كه او خالق زمان   عناست كه او محدود و معلول و مخلوق دیگری استم نداشتن زمان به ای  نامحدود و ازلی است

در حالی كه او   ظرف فرض می نماید ونیز به این دلیل جاهالنه است كه او را محدود و كوچك می كند و برای او مكان  شاین پرس  پرسش از این كه او در چیست  4

  فضای وجود دارد كه او را در برگرفته است وظرفیت درباره او به این معناست كه چیزی باالتر و بزرگتر از وجود یعنی مكان  زدود است و سوال اموجودی مطلق و نامح

  او همان طوری كه خالق زمان و موجودات زمان مند است خالق مكان و موجودات مكان مند نیز هست

با این كه وجود مطلق و   دانستن اوست یپرسش نیز غلط است زیرا مساوی یا محدود كردن وجود نامحدود است و متناه نای  پرسش از این كه او تا كی هست   5

همان طوری كه قبال گفتیم وجود فقط با یك  ازیر  محدودیت نیست و فرض تناهی برای وجود، فرضی غلط و تناقصی آشكار است ومطلق وجود در ذات خود قابل تناهی 

  و عدم و نیستی نیز وجود ندارد تا محدود كننده وجود باشد  نیستی است ومی شود و آن هم عدم چیز محدود 

د تصور غایت و مقص مخلوق باشد ومی كند فقط موجودی می تواند پایان و مقصد داشته باشد كه نیازمند و محدود  معقل سلیم حك  پرسش از پایان مقصد خدا  6

  لذا نمی توان برای ذات مقدس او غایتی را در نظر گرفت  و متناقص با آن است طدی او تصوری غلبرای ذات بی پایان و ازلی و اب

غایت و مقصد را برای موجودی بپذیریم  ربدیهی است اگ  از باب مفاعله( داللت بر استمرار در غایت مند بودن است) هتغییه غایت دار كردن چیزی است و مغایا

  كه موجود غایت دار است صرسیدن به آن غایت پذیرفته ایم )مغایاه(زیرا غایت عبارت از مقصد و طرفی مشخ یو را برا)تغییه(، استمرار و سمت و س
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و من غایاه فقد جزاه و من جزاه فقد و صفه و من و صفه فقد   13
  ألحد فیه

وتقسیم( كرده است و كسی كه او را به اجزاء ) هیت دار كند(، پس او را تجزیغایت دار متداوم كرده است، و هر كس او را غا او هر كس برای او پایانی قرار دهد )او ر

  او طعن زده(است هتوصیف كرده است و هر كس كه او را توصیف كند به تحقیق از او منحرف شده )و ب اقسمت كند، به تحقیق كه او ر

  محدود كردن او و نیاز داشتن اوست یچیزی نیست تا برای او غایت باشد، به معناثابت و مطلق است و خارج از او  یپذیرش غایت همیشگی درباره خداوند كه هست

چنین   احاطه و توصیف خواهد شد لتجزیه پذیر بودن است كه در این صورت وقتی چیزی محدود و دارای اجزا شد قاب ومحدودیت نیز خود حاكی از قابل قسمت بودن 

  مطلق و نامحدود گفت ووده فكر و عقل قرار بگیرد، كوچك و وابسته است و دیگر نمی توان به امحد رچیزی كه قابل تعریف و توصیف باشد و د

  اگر كسی چنین پنداری درباره خداوند داشته باشد به طور یقین از اعتقاد و معرفت به او منحرف شده است و به كفر و بی ادبی رسیده است

  تحدید المحدودب ال یتغیر هللا بتغییر المخلوق کما ال یتحدد  14
  خداوند با دگرگونی مخلوقات، تغیری نمی كند همان طور كه با محدود شدن آنها محدود نمی شود

هر موجود به جهاز وجودی مخصوص، هدایت  زتعیین حدود وجودی، تجهی  همه قوانین حاكم بر مخلوقات را او قرار داده است  خداوند خالق موجودات و حاكم بر آنهاست

  بنابراین او خود هرگز محكوم این قوانین نیست  تعیین قوانین حاكم بر موجودات، همه از سوی پروردگار قادر و حكیم است زه سوی كمال مناسب با آن و نیموجود ب

خداوند نمی شود، او منزه از  بودن آنهاست، شامل قلذا هیچ یك از خصوصیات موجودات از قبیل تغییر و محدودیت كه حاكی از مخلو  بلكه واضع و حاكم بر آنهاست

  محدودیت است وهر گونه تغییرپذیری 
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استهالل أحد ال بتأویل عدد؛ ظاهر ال بتأویل المباشره؛ متجل ال ب  15
لطیف ال  رؤیه؛ باطن ال بمزایلة؛ مباین ال بمسافة؛ قریب ال بمداناه؛

  بتجسم
است نه به معنای جدا شدن )از نقطه معین(؛  لمی كند نه به این معنا كه بشود در پی دیدنش بود؛ باطمعنای ظاهری؛ جلوه  هیكتاست نه به معنای عدد؛ ظاهر است نه ب

  آن ینزدیك است نه به معنای نزدیكی ظاهری )و محسوس( و لطیف است نه به معنای جسم ؛جداست نه به معنای مسافت داشتن

به گونه ای است كه جای برای وجود  دیگانگی او به نحو وجود نامحدو  د دیگری در مقابلش نیستنهایت شد یعنی وجو یوقتی وجودی ب  خدا یكتا و بی نهایت است

نهایتی كه دومی برای او نیست داخل در  یب وجود دیگر عبارت به  نیست …سنخ عدد بودن یعنی یك در برابر دو و سه و زپس واحد بودن او ا  دومی نخواهد گذاشت

  باب اعداد نمی شود

تعالی همان جلوه های گوناگون از  قظهور ح  نه به معنای صورت خارجی انبساطی كه در ظاهر اجسام دیده می شود واما نه به معنای محسوس و ملموس  ظاهر است

اهر ظ  الی چنین می فرمایدبودن حق تع رامام رضا )علیه السالم( در فرمایش دیگری درباره ظاه  غیر مادی می بینیم وتجلیات بی پایان اوست كه ما در عوالم مادی 

باشد، آشكار است و معنای دیگر این  شاست كه او برای هر كسی كه طالب این بودن ظاهر دیگر معنای و …بر اشیاء است وا قدرت و چیرگی و قهر سبب به …بودن او

جا روكنی ساخته و صنع او را می بینی و در  رچرا كه تو ه  الی باشدآشكار است كه آشكارتر و پیداتر از خداوند تبارک و تع مپس، كدا  كه چیزی بر او پوشیده نیست

  (31وجود دارد) شخود تو نیز به اندازه كافی آثار

گوناگون به تناسب هر عالمی به تناسب  مبلكه او با تمام اسماء و صفاتش در مراتب و عوال  بودن با چشم دیده شود یجلوه گر است نه به آن معنی كه پس از مخف

  فیت هر موجودی تجلی می كندظر

موجودی تجلی محدودی از صفات بی پایان  رنامحسوس بودن و مخفی بودن او در درون موجودات نیست بلكه از آن جهت كه ه یاو باطن است و باطن بودن او به معنا

ی های با شگفت  السالم( در این باره می فرماید هیر المؤمنین )علیام  حكمت، اراده و سایر اسماء و صفاتش آشكار نمی شود ،اوست و قادر به معرفی كامل علم، قدرت

  (32بینایان آشكار است و به سبب شكوه عزتش از فكر توهم كنندگان پنهان است ) یتدبیر و آفرینش خود برا
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  (33درون اشیاء نیز نفوذ دارد) هبیر او بعلم و نگهداری و تد  بودن خداوند تبارک و تعالی چنین می فرماید نو امام رضا )علیه السالم( درباره باط

نهایت است و جدای به این معانی، محدود كردن  یمعنای فاصله و جدایی زمانی، مكانی، ظاهری و باطنی نیست زیرا او وجود ب هاو از ظهوراتش جداست اما این جدایی ب

  او نسبت به مخلوقات است یرمود، از نظر انیت و نحوه هستهمان طور كه حضرت در فقره هشتم همین خطبه ف شجدایی او از مخلوقات  اوست

  در حالی كه مخلوقات محدود، فقیر، وابسته و قائم به او هستند  او وجودی نامحدود، ازلی، ابدی و قائم به خود است

 هر اركان و اشیاء وجود همه …اراده، قدرت و ،بیل علمبلكه بدین معناست كه اسماء و صفات او از ق  پایینی همراه نیست واو نزدیك است و نزدیكی او با كوچكی 

و اركان كل شی ء، به اسماء ت تو باسمائك التی مال  كنند یامیرالمؤمنین )علیه السالم( در دعای كمیل به درگاه خداوند چنین عرض م هك چنان  است كرده پر را چیزی

  با هر چیز و در هر چیز حضور داردپس او با اسماء و صفاتش   پر كرده اند اكه اركان هر چیزی ر

لطیف بودن خدا به معنای كمی و باریكی   همان طور كه حضرت رضا )علیه السالم( در جایی دیگر غیر از این خطبه فرمود هاو لطیف است نه به معنای لطافت جسمی، بلك

  (34دن است )اسماء و صفات او( در اشیاء و غیر قابل درک بو) ذو خردی نیست بلكه به معنای نفو

آیا اثر صنع او را در گیاهان   آگاهی دارد (است؛ زیرا هم خلق لطیف )و بسیار كوچك( دارد و هم به چیزهای لطیف )و ریز فگفتم لطی و در فرمایش دیگری چنین فرمود

ها آن را نمی بینند و به خاطره ریز بودنشان نر از  مریباً چشبدن ریز حیواناتی مثل كك و پشه و كوچكتر از آن دو نمی بینی كه تق شلطیف و غیر لطیف و نیز در آفرین

  (35كه خالق این مخلوقات لطیف است ) مپس، چون كوچكی این چیزهای ریز را دیدیم دانستی  پیرشان تشخیص داده نمی شود زماده و نوزادشان ا

موجود ال بعد عدم؛ فاعل ال باضطرار؛ مقدر ال بجول فکرة؛   16
مة؛ سمیع ؛ مرید ال بهمامة؛ شاء ال بهمة؛ مدرک ال بمجسمدبر ال بحرکة

  ال بالة؛ بصیر ال بأداة
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 به حركت؛ اراده كننده است اما نه به همت هبه اجبار؛ تقدیر كننده است اما نه با تالش اندیشه؛ تدبیر كننده است اما ن هموجود است اما نه در پی عدم؛ كننده است ن

  با اسباب هدرک كننده است اما نه به وسایل جستجو؛ شنونده است نه با ابزار و بیناست ن ؛نیتورزی؛ خواستار است اما نه به 

سابقه نیستی داشت و بعد به وجود می  رزیرا اگ  كه وجودی نامحدود و قائم به ذات است، هیچ گونه سابقه عدم ندارد تانیت وجود خداوند تبارک و تعالی از آن جه

  آمد محدود و مخلوق بود

نهایت است قدرتش نیز بی پایان است  یاضطرار نیست، چیزی وجود ندارد كه او را مجبور به كاری كند، او چون وجودی ب واو فاعلی است كه، كارهایش از روی ناچار 

  طرار و ضعف بكشانداض هتهدید نمی كند لذا نه عامل خارجی و نه ضعف داخلی، نمی توانند او را ب وو هرگز چیزی قدرت و اختیار او را محدود 

  تا جایی كه در قرآن كریم چنین می فرماید  تمام مخلوقات خداوند تبارک و تعالی مشمول تقدیر و اندازه گیری هستند

  (؛ هر چیزی در نزد او اندازه دارد36كل شی ء عنده بمقدار)

  ده است(؛ به تحقیق كه خداوند برای هر چیز اندازه ای دا37قد جعل اهلل لكل شی ء قدرا)

  زحمت اندیشه انجام نشده است وهندسه ای وجودی خاص خودشان هستند ولی این تقدیرات هیچ كدام با نیروی فكر  وهمه مخلوقات او دارای ساختار وجودی معین 

یعنی بدون   آسمان ها و زمین است هرند(؛ پدید آو38بدیع السماوات و االرض) او همان طور كه فرمود  برطرف كند اخداوند جهل و ضعفی ندارد تا فكركردن آن ر

  و مخلوقات بی شمار آن را خلق كرده است ننقشه قبلی و بدون سابقه علمی، آسمان و زمی

 ماتچیدن مجهوالت برای رسیدن به معلو وبا علم و قدرت نامحدود نیازی به فكركردن   ذاتش نامحدود و بی نهایت است وعلم و قدرت او از اسماء ذاتی او هستند 

  ندارد

ر با اما این تدبی  غایاتشان نیز به دست اوست یمخلوقات همان طور كه تحت تقدیر او هستند؛ تأمین و تدبیر آنها به سو متما  او تدبیر كننده همه مخلوقات است

  اره مخلوقاتش ندارداد یعلم و قدرت مطلق است و نیازی به انجام حركات و فعالیت های گوناگون برا وزیرا ا  حركت و فعالیت نیست



  توحیدیه امام رضا علیه السالم خطبه

27 
 مقرآنیوانتشارات 

ارزیابی كردن به آن چیز تمایل پیدا می  وقبیل تصور خوب و بد بودن چیزی یا مفید و مضر بودن چیزی است كه بعد از تصور  زاراده كردن در ما مشروط به مقدماتی ا

نتیجه رسیدیم كه می توانیم به آن چیز برسیم قصد و  نآن كه به ای می سنجیم كه آیا می توانیم به آن چیز برسیم یا نه و پس از اپس از تمایل توانایی خود ر  كنیم

  برای رسیدن به آن وارد عمل می شویم واراده آن را می كنیم 

مقدمات اراده ضعف نیست و به هیچ یك از  وبی پایان است به هیچ یك از این مقدمات نیازمند نیست اراده او از روی نیاز  تاما خداوند از آنجا كه علم و قدرت و حیا

ای وجود ندارد همان طور كه قرآن كریم می  هبین اراده او و تحقق اراده اش هیچ فاصل  ظهور همان علم و قدرت و حیات اوست واراده ا  كه در ماست نیازی ندارد

بنابراین   كه به او بگوید كه باشد، وجود می یابد نهمی (؛ كار او چنین است كه وقتی چیزی را اراده كند39أن یقول له كن فیكون ) أانما أمره اذا اراد شیئ فرماید

  وجود ندارد یبه استمرار در قصد )همام( نیست زیرا بین اراده او و تحقق اراده اش فاصله ا ااراده كردن او مانند م

ظاهری و باطنی نیست بلكه او علم مطلق و  یله حواس و قوااما ادراک او مانند ادراک ما به وسی  اشیاء را می شناسد وحق تعالی مدرک است یعنی ذات و حقایق امور 

  (؛ هیچ چیز از او در زمین و آسمان مخفی نیست40فی االرض و السماء) ءال یخفی علیه شی   نور نامحدود است

  (؛ چشمها او را درک نمی كنند و اوست كه چشمها را ادراک می كند41ال یدرک االبصار و هو یدرک االبصار)

 او چون علم مطلق است  آلت و ابزار ندارد هوسیله آلت نیست زیرا او نور مطلق و مجرد است كه جزء و آلت ندارد و نیازی ب هالی شنونده است اما شنیدن او بحق و تع

  آلت برای شنیدن ندارد هنیازی ب  و محیط بر همه چیز است

  او عین شنوایی و بینایی است تذا  بلكه علم مطلق و احاطه مطلق او به همه چیز است بودنش به كمك آلت نیست عاو بصیر است و بصیر بودن او مانند سمی

ال تصحبه االوقات و ال تضمنه االماکن و ال تأخذه السنات و   17
  تحده الصفات و ال تقیده االدوات

  سازند و ابزارها او را مقید نمی كنند یصفت ها او را محدود نم در بر نمی گیرند و چرت ها او را در نمی گیرند و ازمان ها همراهی او نمی كنند و جاها او ر
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نور بی نهایت و ازلی و ابدی است كه همراه  وا  او فوق زمان و مكان و آفریننده زمان و مكان است  زمان و اوقات نمی شود نخداوند همانند ما و سایر اشیاء مادی قری

انسانی نیز هر چند كه مجرد است اما از آن  سنف  این امور مادی است كه لحظه و حال و گذشته و آینده دارد  است نمی شود یوقت و زمان كه مخصوص امور ماد

  در عالم ماده حضور دارد؛ گذران زمان دارد و در حصار زمان و حال و گذشته و آینده قرار می گیرد وجهت كه تعلق به بدن مادی دارد 

  محدود است كه به وسیله آن احاطه می شوند رنمی شود زیرا همان طور كه از اسم مكان فهمیده می شود، مكان، ویژه امو یانخداوند تبارک و تعالی محدود به هیچ مك

  و محال است كه چیزی او را احاطه كند  نامتناهی و نامحدود است ددر حالی كه حق تعالی وجو

وجودش و درونش از خودش  هو عین حیات است ضعف و سستی شامل حال موجودی می شود ك خداوند چون وجود نامحدود و قدرت نامحدود است، ذات او عین قدرت

  با فعالیت توانش تحلیل رفته و دچار ضعف می شود ونیست و محدود و محتاج توان گیری از غیر خود است 

خداوند كه ذات   حكایت می كند فباشد از محدودیت موصووصف اگر عین ذات و عین وجود ن  نوعی محدود كردن است فقبال در این باره توضیح دادیم كه توصی

  نامحدود است با هیچ صفتی محدود نمی گردد

برای رسیدن به اهداف خود از آالت  تانجام كاری هستند، به موجودی اختصاص دارد كه محدود و ضعیف است و مجبور اس یاستفاده از ادوات كه وسایلی كمكی برا

  او غنی بالذات است  نیست رو مقید به این امو  نامحدود و قدرت نامحدود است، نیازی به این چیزها ندارد دالی كه وجوو ابزار كمك بگیرد و حق تع

  سبق االوقات کونه و العدم وجوده و االبتداء أزله  18
  بودش بر زمان ها و وجودش بر عدم و ازلیتش بر آغاز پیشی گرفته است

تعالی كه وجود نامحدود و ازلی و  وخداوند تبارک   آغاز داشتن، همه از خصوصیات موجودات محدود و مخلوقات است زدن و نیوقت، زمان، وجود پس از معدوم بو

كه ویژه مخلوقات است، پیشی  یبنابراین هستی او بر همه زمان ها سبقت دارد و وجودش بر نیستی و عدم  نیست رابدی است مشمول و محدود به این گونه امو

  وجود نامحدود اوست، بر آغاز داشتن همه موجودات سبقت گرفته است زازلیت او یعنی آغاز نداشتنی كه ناشی ا گرفته و
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أن  بتشعیره المشاعر عرف أن ال مشعر له و بتجهیره الجواهر عرف  19
ین ال جوهر له و بمضادته بین االشیاء عرف أن ال ضد له و بمقارنته ب

  االمور عرف أن ال قرین له
نیست و به تضاد افكندن بین  یوی را احساسی نیست و به آشكار ساختن جوهرها فهمیده می شود كه او را جوهر هبرافروختن احساس ها، شناخته می شود كبه 

  جوار ساختن بین كارها دانسته می شود كه او را قرینی نیست مچیزها دانسته می شود كه وی را ضدی نیست و به ه

است تا به وسیله آنها بتواند نیاز خود به  هخداوند آنها را به مخلوقات خود از آن جهت كه مادی و محدود هستند، عطا كرد هزار درک و شعور، كمشاعر یعنی آالت و اب

مان طور كه قبال گفته شد، زیرا ه  ادراک و علم نیست یهمین تجهیز مخلوقات به آالت شعور می فهماند كه خود نیازمند به آلتی برا  اشیاء اطراف را برطرف كنند کدر

  نامحدود، او را از نیاز به آالت و ابزار منزه و بی نیاز كرده است موجود نامحدود و عل

وسیله همان جوهر و طبع و نیز عوارض و خصوصیات  هب  مخلوقات خود جوهر و طبیعتی قرار داده كه به وسیله آن شناخته می شود زخداوند تبارک و تعالی برای هر یك ا

این گونه آفریدن چنین موجوداتی نشانه آن است كه  تداشتن چنین طبع و خصوصیتی ویژه مخلوقات محدود و مركب اس  ممتاز می شوند وآن، از سایر مخلوقات جدا 

  جوهر و طبیعت مخصوص و محدود مبراست نخالق آنها خود از داشت

طبیعتی مخصوص ندارد كه با سایر  وهمان طور كه در فقره باال نیز گفته شد، جوهری ویژه  پس، فوق آنهاست و تخداوند خود خالق تضادهای بین موجودات اس

  اشیاء نشانه محدودیت و ضعف و نیاز آنهاست و خداوند مبرای از همه این هاست نتضاد بی  موجودات دچار تضاد و تعارض شود

ولی ذات   دلیل محدودیت و ضعف وجود آنهاست ههی با سایر و مخلوقات و امور هستند و این بنیازمند مقرنت و زوجیت و همرا هخداوند موجوداتی را طوری آفریده ك

  قرین است نیكتای متناهی او، مبرای از داشت
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د بالحرور ضاد النور بالظلمه و الجالیه بالبهم و الجسوء بالبلل و الصر  20
  مولف بین متعادیاتها مفرق بین متدانیاتها

  متضاد قرار داده و بین نزدیكان آنها جدایی افكند اخشكی را با رطوبت و سردی را با حرارت متضاد قرار داد، بین مخالفان آنه ،شكاری را با ابهامنور را با تاریكی، آ

  در این فقره حضرت با بیان انواع تضادها و كیفیت آنها ما را به یكی از شگفت انگیزترین مظاهر قدرت و حكمت الهی رهنمون می شود

  كه در هر دو عالم مادی و معنوی وجود دارد  اولین نمونه تضاد بین نور ظلمت است

تاریكی برخوردار می شوند و در عالم غیر مادی نیز  ونور قرار داد؛ كه اشیاء به اندازه نزدیكی و دوری نسبت به آن از نور  ودر عالم ماده خورشید را عامل روشنایی 

به میزان دوری از او و محدودیت وجودیشان در ظلمت  واندازه قرب به او وسعه ی وجودی و میزان كماالتشان به او نزدیك می شوند  به تاو نور مطلق است و موجودا

ر الی الذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النو واهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الضلمات الی النور  قرآن كریم می فرماید هچنان ك  قرار می گیرد

 آنها را از نور به  كسانی كه كفر ورزیدند اولیائشان طاغوت است و  آنها را از تاریكی ها به سوی نور خارج می كند  ولی كسانی كه ایمان آوردند د(؛ خداون42الظلمات)

  ها خارج می كند یسوی تاریك

و   نور و كمال مطلق در حركت است یبی است لذا دائما از محدودیت و ظلمت به سوبه او دارد و حركت او حركت قر بمؤمن به جهت ایمان و محبتش به خداوند، قر

  نزدیك تر می شود یاو، روز به روز از نور فطرت دورتر و به ظلمت كفر و جهل و محدودیت وجود زكافر به دلیل انكار او و محجوب بودنش ا

  مادی و غیر مادی عالم وجود جریان دارد بخته بودن اشیاء و امور است كه مانند نور و ظلمت در مراتمبهم بودن و ناشنا انمونه دوم، تضاد آشكار بودن و پیدابودن ب

ابهام، منشأ خیرات و بركات كثیری در زندگی  ونور و ظلمت، آشكاری   آشكار بودن و مبهم بودن در هر دو مرتبه مادی و غیر مادی تابع برخورداری از نور و ظلمت است

  موجودات است و رشد و تكامل

صفت زندگی انسان در روی زمین  ومادی است كه آثار و خیرات و بركات آن بر هیچ كس پوشیده نیست بدون این د تنمونه سوم، تضاد خشكی و رطوبت در مخلوقا

  ناممكن است
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  ات موجودات روی زمین استنمونه چهارم، تضاد سردی و گرمی اشیاست كه این نیز مانند رطوبت و خشكی از اركان زندگی زمینی و حی

و اشیایی كه با هم قرابت و نزدیكی دارند  رهم تباین و تخالف و دوری دارند، الفت و نزدیكی ایجاد می كند و هم چنین امو ااو خدایی است كه بین امور و اشیایی كه ب

  فاصله ایجاد می نماید ارا از هم جدا نموده و بین آنه

همین الفت و جدایی   عالم را در بر می گیرد تاز قبیل اتم ها و ذرات كوچكتر از آن گرفته تا عظیم ترین كرات و موجودا مین ذرات عالاین الفت و جدایی از كوچیكتر

اوت های حیات قابل شمارشی از زیبایی ها و تف رموجب ظهور بی نهایت جلوه های گوناگون در ساختار وجودی آنان و تجلی های غی هها بین موجودات و مخلوقات است ك

  بخش گردیده است

)و   لک قوله عز و جلداله بتفریقها علی مفرقها و بتألیفها علی مؤلفها ذ  21
  ((43من کل شی ء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون)

ی دو از هر چیز  فرمایش خدای تعالی است كه همان نای  داللت نماید و باتألیف )و پیوند( آن ها بر تألیف دهنده االلت نماید هتااین كه با جدا كردن آنها بر جدا كنند

  شوند رزوج آفریدیم شاید متذك

چرا كه   اند، الفت دهنده خود را نشان می دهند همخلوقات و امور جدا شده ما را به جدا كننده خود راهنمایی می كنند همان طور كه مخلوقات و اموری كه الفت یافت

میل نزدیكی و الفت ندارند و اموری كه الفت و نزدیكی  نزیرا امور جدا از هم بر طبق اقتضای درونیشا  دهنده خود هستند كننده و الفت احاكی از قدرت و اراده جد

الفت بگیرند و امور هم جنس و نزدیك از هم جدا شوند  وپس این كه امور متضاد با هم جمع شوند   درونیشان میل جدایی و تفرقه ندارند یدارند، بر طبق اقتضا

كی ی  هم زند بین متضادها الفت و بین هم جنس ها جدایی افكند ربنابراین قدرتی مافوق بر اینها باید باشد تا این جریان طبیعی را ب  آنهاست تدو برخالف طبیع هر

ثبت و منفی در ذرات؛ وزن و مرد در انسان ماده در حیوانات؛ قطب های م ونر   عالی و شگفت انگیز و حكیمانه این تدبیر الهی زوجیت بین همه اشیاست یاز نمونه ها

  زوجیت منبع عظیمی برای تفكر در خلقت و شناخت خالق و مدبر عالم است ناین همه مصادیق بی شمار از قانو  مصادیق قانون كلی زوجیت در نظام خلقت است زا

بتفاوتها حجب بعضها عن بعض لیعلم أن ال حجاب بینه و  هغریزه لمغرزها )لمغرزها( دال قبل له و ال بعد، شاهده بغرائزها أن ال ففرق بها بین قبل و بعد لیعلم أن ال  22

  بینها غیره
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این موجودات با طبیعت و غریزه شان  و  جدا ساخت تا دانسته شود كه برای او، پیش از او و پس از اویی وجود ندارد اپس به وسیله این موجودات بین قبل و بعد ر

كننده تفاوت برای آن ها، خود این صفت را  دآن ها با تفاوت داشتن بین خودشان، نشان می دهند كه ایجا  غریزه ای ندارد نریزه دهنده به آشهادت می دهند كه غ

معلوم شود كه میان او  بعضی دیگر حائل قرار دارد تا ومیان بعضی از آن ها   می دهند كه زمان مند كننده، آن ها خود زمان ندارد رندارد و با زمان مند بودنشان خب

  وجود ندارد وو آنها حجابی غیر از ا

آینده را ایجاد كرد تا قدرت و غلبه خود را در  وآنها قرار دارد، زمان و تفاوت های زمانی گوناگون از قبیل گذشته و حال  رخداوند با همین مخلوقات و تفاوت های كه د

  مكان است و ازلی و نامحدود می باشد ون دهد و بندگانش در راه شناخت او بدانند كه او فوق زمان و حصار زمانی نشا بمحدود ساختن مخلوقاتش به حجا

  هم چنین با قرار دادن غریزه و طبیعت ثابت در ذات اشیاء برای ما معلوم كرد كه خود از داشتن غریزه پاک و مبراست

ویژگی های وجود دارد كه در دیگری فوت شده  انسبت به سایر موجودات نشان داد كه در هر یك از آنه درجات كمالی هر موجود رو با ایجاد تفاوت ها و ایجاد اختالف د

خداوند با خلق موجودات متفاوت نشان می دهد   یعنی فوت شدن خصوصیتی در یك موجود نسبت به سایر موجودات تفاوت گویند تبه این حال  است و وجود ندارد

  فوت و فقدانی وجود ندارد یالكه در ذات او نسبت به هیچ كم

او به دلیل ذات نامحدودش و   بر آن است مموجودی این حقیقت را به ما می آموزد كه او منزه از وقت و فوق زمان و حاك رهم چنین خداوند با تعیین وقت برای ه

  محدود است تژگی های امور و مخلوقاچرا كه وقت و زمان از وی  محدود به زمان و وقت نیست هازلیت و ابدیت ذاتی خود به هیچ وج

است كه از اركان خلقت در عالم ماده  ددیگر و وجود حریم و مانع در بین آنها یكی از آیات شگف انگیز و بزرگ خداون یمحجوب بودن بعضی از موجودات نسبت به بعض

آنها می شود حجاب های غیر مادی هم آثار  صبین آنها و از بین رفتن آثار و خوامانع از به هم ریختگی موجودات و مرزهای  …حدود زمانی، مكانی، جسمانی و  می باشد

وجود این حجاب های مادی و غیر مادی در بین   حریم، مانع از كشف اسرار انسان ها برای یكدیگر و شناخت درون هم می شود ومثال وجود حجاب   فراوانی دارد

او نور مطلق و نامحدود   مخلوقاتش هیچ حجابی وجود ندارد وخود حاكم بر حجاب و فوق آنهاست و بین او   ا قرار داداین حجاب ها ر هموجودات نشان می دهد خدایی ك

  حضور و احاطه اش بر مخلوقات نمی شود عاست كه هیچ چیز مان
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 له معنی الربوبیه اذ ال مربوب و حقیقه االلهیه اذ ال مألوه و  23
  لسمع و ال مسموعلخالق و ال مخلوق و تأویل امعنی العالم و ال معلوم و معنی ا

او عالم بود در حالی   پرستی نبود او حقیقت الهیت و معبود بودن برای اوست هنگامی كه خد  شده ای وجود نداشت تمعنای رب بودن از آن اوست هنگامی كه تربی

  بود معنای شنیدن و هنوز شنیده شده ای نبود كه مخلوقی وجود نداشت و برای او یكه معلومی وجود نداشت و خالق بود در حال

  ربوبیت یعنی تربیت و پرورش موجودات به سوی كمال ویژه شان

  منشاء این صفت در ذات نامحدود الهی، باقدرت، علم، حیات، رحمت و اراده وجود دارد

  داشته باشد، یا نداشته باشد دچه مربوب و مخلوقی وجو  را دارد ازلی و ابدی حق همیشه معنا و حقیقت ربوبیت تو چون صفات خداوند عین ذات اوست لذا ذا

كه الهیت یعنی معبود و معشوق  تكه با عشق و شیفتگی عبادت می شود و الهیت مصدر جعلی از اله است و ژ كسی اس یاله یعنی معبود  هم چنین است الهیت خدا

  ازلی و ابدی از آن اوست رصفات و كماالت بی نهایت اوست كه عین ذات او هستند و به طوالهیت خداوند  ءمنشا  بودن خداوند بر قلب او حكومت می كند

این حقیقت یعنی الهیت همیشه در   می كند دابدی و نامحدود اوست كه انسان و سایر موجودات را شیفته و عاشق و عابد خو وآری ذات بی نهایت او با كماالت ازلی 

  داشته باشد و چه نداشته باشد دوذات او هست چه عابد و عاشقی وج

نور مطلق و نامحدود، محدودیت های  نعلم كه احاطه نور مطلق و نامحدود الهی است عین ذات اوست در مقابل ای  است نعالم بودن خداوند تبارک و تعالی نیز چنی

  ذات اوست نقت علم صفت ازلی و ابدی او و عیحقی  برای عالم بودن نیازی به معلوم ندارد وپس ا  زمان، مكان و حجاب غیب معنا ندارد

چه مخلوقی   و برای ازل و ابد است وو این صفات عین ذات ا  حیات، قدرت، اراده و رحمت بی پایان او نشأت می گیرد ،هم چنین است خالق بودن خداوند كه از علم

  است تفت ذاتی و نه فعلی در وجود مقدس او ثابو ومعنای خالقیت به معنای یك ص تحقیق  وجود داشته باشد و چه نداشته باشد
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معنا و مقصود ظاهری به معنا و مقصود  یوقت  چیزی را اول و مقدم قرار دهیم تا چیز دیگر بر آن استوار و مترتب شود یتأویل یعن  سمیع بودن او نیز چنین است

  تأویل می گویند نباطنی و اصلی بازگشت می كند به آ

انسان ها وسیله و ابزار شنیدن داشته  او یا خداوند مثل م  این تصور پیدا شود كه باید مسموعی وجود داشته باشد تند سمیع است ممكن اسوقتی می گوییم خداو

  و مقصود اصلی از آن را بیان داشت تا چنین توهماتی پیش نیاید اپس باید سمع را تأویل كرد و معن  باشد

تأویل سمع همان علم و حیات  واز علم بی پایان خداوند و حیات نامحدود اوست پس معنی و مقصود اصلی از سمع  یه اسمع، ادراک اصوات است و این خود شعب

به علم و حیات او باز می گردد  وخداوند برای شنیدن نیاز به ابزار و وسیله ندارد و از طرفی چون سمیع بودن ا دهمان طور كه پیش تر گفته ش  نامحدود خداست

  نیست عق اسم سمیع بر او نیازی به مسموبرای اطال

لبرایا استفاد و ال باحداثه ا  لیس مذ خلق استحق معنی اسم الخالق  24
و ال  و ال یحجبه لعل  نیه قدو ال تد  کیف و ال تغیبه مذ  معنی البارئیة

  و ال تقارنه مع  و ال تشتمله حین  یوقته متی
چگونه چنین   آورنده را كسب كرده باشد دست، سزاوار معنی خالقیت باشد و با به وجود آوردن موجودات، معنی به وجوا هاین طور نیست كه از زمانی كه خلق كرد

 زپوشاند و متی كی او را زمان مند نمی كند و حین ا یغایت نمی كند و قد به زودی او را نزدیك نمی سازد و لعل شاید او را نم اباشد در حالی كه مذ از زمانی كه او ر

  زمان خود نمی كند و مع با او را قرین نمی سازد هزمانی او را مشمول ب

كمال مطلق او، نیازی به مخلوق و  وبودن و سمیع بودن حضرت حق گفته شد اطالق هیچ یك از اسم ها بر ذات نامحدود  مهمان طور كه در مورد خالقیت و ربوبیت عال

 كرده، نبوده است بلكه حقیقت و معنای خالقیت قحضرت تأكید می كند كه شایستگی اسم خالق بر خداوند از زمانی كه خلنیز  ادر اینج  مربوب و معلوم و مسموع ندارد

  همیشه با او است

  هم چنین اطالق لفظ باری نیازمند به خلقت خارجی اشیاء نیست
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س تقدیر مشخص و بارئیت اسمی است كه پ وختار ویژه برای اشیاء با اندازه خلق یعنی تعیین كیفیت و سا  خالقیت است هتوضیح این كه بارئیت خداوند پس از مرتب

  برند یلذا حضرت كلمه احداث را در مورد بارئیت به كار م  خداوند اطالق می شود راز خلق و ایجاد اشیاء در خارج ب

   دهش گفته صفات مانند  این صفت  دو احداث خارجی، شرط تحقق و وجومبدأ آن در ذات حق تعالی وجود دارد و فعل  واین صفت نیز مانند صفات دیگر است كه منشأ
  نیست

معنای از زمانی كه وجود او را زمان مند و  هچگونه چنین باشد )به وجود خارجی اشیاء نیاز باشد( در حالی كه لفظ مذ ب  حضرت در ادامه فرمایشات خویش می فرمایند

  توقیت نمی كند

ما عصی مذ   در گذشته را می رساند مثال یوارد شود، حكم جمله را به زمان خاصی محدود می كند به عبارت دیگر آغاز زمان یگاه در جمله اتوضیح این كه لفظ مذ هر 

  نكرد هتاب؛ از زمانی كه توبه كرد گنا

وجه او و صفاتش را زمان دار نمی كند پس  چابدی است به هی بكار می رود با توجه به این كه صفات او مانند ذاتش ازلی و هاما این لفظ وقتی در مورد فعل خداوند ب

به طور كلی هر یك از الفاظی كه   بوده است تخدا خلق كرد به این معنا نیست كه قبل از خلق صفت خالقیت را نداشته و غای یوقتی می گوییم مذ خلق اهلل؛ از وقت

  بكار رود او را محدود نمی كند دارد، وقتی در مورد حق تعالی یمعنای محدودیت را به هر شكل

  محدود به حال نمی سازد وگذشته به حال و وقوع امری در زمان نزدیك به كار می رود فعل خداوند را مقید  نهمچنین لفظ قد كه برای نزدیك كردن زما

  نمی تواند چه موقع به آرزویش می رسد وكه آن را بدست آورد یعنی گویند از چیزی محروم باشد و امیدوار است   رود یلفظ لعل نیز برای امیدواری و آرزو بكار م

به انتظار و بالتكلیفی وادار نمی كند و این معنی  ااو ر  اما وقتی این لفظ در مورد خداوند به كار رود  پوشیده و محبوب است ودر واقع زمان رسیدن به آرزویش برای ا

  شدنیز پوشیده و محجوب با ورا نمی دهد كه امر بر ا

  محدود به وقت خاصی نمی كند او یا شرط زمانی برای كاری بكار می رود، فعل خداوند را زمان دار و او ر یهمچنین لفظ متی كه برای سؤال از زمان كار

خدا از وقتی كه خلق را آفرید رزاق الخلق؛  قاهلل رزاق حین خل خداوند را محدود به زمان خاصی نمی كند مثال بگوییم ،لفظ حین نیز كه به معنای وقتی كه می باشد

  مشروط و منوط به وجود مخلوقات نیست وزیرا رزاق بودن خداوند مانند سایر صفات ا  از خلق مخلوقات رازق نبوده است لپس به این معنا نیست كه قب  است
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مثال وقتی می گوییم   ظاهری بكار نمی رود نه معنای همراهی و قرین بوددر مورد خداوند ب  بودن و همراهی را می رساند نلفظ مع نیز كه به معنای با می باشد و قری

مظلومان و مؤمنان است به این معنا نیست كه یكی از  اولی وقتی می گوییم خداوند ب  این دو در كنار هم و به همراه هم بودند یعلی با حسین به كتابخانه رفت؛ یعن

  ظاهری دارد یآنان است و همراهی ماد

  زیرا ذات حق تعالی نامحدود و مطلق است  یك از صفات ذاتی خداوند مقید و محدود به زمان یا مكان یا قید دیگری نمی شوند پس هیچ

الشیاء انما تحد االدوات أنفسها و تشیرااللة الی نظائرها و فی ا  25
   التکملةیوجد فعلها منعتها مذ القدمة و حمتها قد االزلیة و جنبتها لوال

كلمه( مذ از كی مانع قدیم بودن آنها می  قبه نظیر خود داللت می كند و عمل كردن آنها در اشیاء نمودار می شود )اطال یط خود را محدود می سازند و هر آلتآالت فق

  سازد یبودن نگاه می دارد و لوال اگر چنان نبود آنها را از به كمال رسیدن دور م یشود و قد به زودی آالت را از ازل

آلت چه آلت مادی باشد، چه از جنس حروف  نای  دارند و همین ساختار معین با همه وجودش به محدود بودن شهادت می دهد یها و ابزار ساختار معین و محدود آلت

  و تقید دارند تباشد مثل ادات استفهام، همگی محدودی

هر آلتی گواهی می دهد   مورد، داللت می كند اارد و در حقیقت به محدودیت و تقید آن كار یبا آن كار یا مورد، سنخیت د ،هر آلتی نیز در هر كاری و مورد بكار رود

  با آنها هم سنخ و مانند خود آنها محدود باشند هبنابراین آثار و عمل كردن آالت در اشیایی ظاهر می شود ك  مورد بكار می رود هبرای چه كاری ساخته شده و در چ

كه ذات و صفات نامحدود وی نیز،  دكار می رود، به دلیل نامحدود و مطلق بودن ذات پاک او، نباید چنین تصور شو هند ادوات لفظی بپس وقتی كه در مورد خداو

نی می كند و از رود، آنها را محدود به زمان آغاز زما رمذ كه بر ابتدای زمانی دالت می كند، وقتی درباره ی اشیاء بكا ظمشمول محدودیت های آالت خواهد شد اطالق لف

  به عبارت دیگر داللت بر حدوث و زمان دار بودن اشیاء و امور می نماید  كند یقدمت و آغاز نداشتن، دور و جدا م

را به زمان  مورد اشیاء بكار می رود آنها رگذشته به حال بكار می رود و قطعیت فعل در زمان حال را می رساند، وقتی د نهم چنین لفظ مذ كه برای نزدیك كردن زما

جریان و روند انجام كاری و یا تحقق هدفی مانعی به وجود  رلفظ لوال به معنی اگر نه و اگر نبود در مواردی بكار می رود كه د  می دارد زحال محدود می كند و از ازلیت با
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مانع از حصول كمالی و به نتیجه رسیدن آن و یا به پایان رسیدن  انهآن و كامل شدن آن جلوگیری كند پس وقتی درمورد اشیاء بكار می رود، یعنی آ یآید و از ادامه ا

  نیاز آنها می كند ودر واقع لفظ لوال در اشیاء حاكی از ضعف و محدودیت و وابستگی و فقر   اند هعملی شد

جلی بها ت  عربت عن مباینهاو تباینت فأ  افترقت فدلت علی مفرقها  26
و فیها   کم االوهامو الیها تحا  الرؤیةو بها احتجب عن   صانعها للعقول
  و بها عرف االقرار  و منها انیط الدلیل  اثبت غیره

آفریننده اشیاء به وسیله آنها   می سازند رشان داللت می كنند و از هم ممتاز شدند و آشكار، پس آشكار كننده خود را ظاه هاشیاء از هم جدا شدند، پس به جدا كنند

همین اشیاء غیر خدا ثابت می شود و از همین اشیاء  روسیله آنها از دیدن، محجوب می شود و به سوی آنها اوهام داوری می كنند و د هكند، و ببر عقل ها تجلی می 

  وسیله همین اشیاء اقرار )و اعتراف( شناخته شده است هدلیل ساخته می شود و ب

داللت می كند كه كسی آنها را  ،نین و شرایط وجودی خاص دارند و جنس و ماده هر یك مشخص استمحدود با قوا وجدایی اشیاء و این كه هر یك ساختاری مشخص 

  این گونه دقیق از یكدیگر جدا كرده است

ه هر كرده است ك اشیاء را به گونه ای خلق هبودن هر یك نسبت به دیگری، از كسی و ممتاز كننده ای پرده بر می دارد ك صو امتیاز هر كدام از یكدیگر، و قابل تشخی

  دارند از یكدیگر قابل تشخیص باشند هكدام از آنها با ویژگی هایی ك

 اشیاء و مهندس این عالم پی می برند به عبارت قكرده است و عقل های بندگان با همین اشیاء و خصوصیات آنهاست كه با خال یخداوند با این اشیاء بر بندگان خود تجل

  اوند با موجودات گوناگون و ویژگی های آنها برای عقل ها روشن می شودخد یدیگر صفات سلبی و ایجاب

هر چه از موجودات را می بینیم و می شناسیم  ازیر  ساختار ویژه شان مانع از ادراک كامل آن ذات نامحدود و مطلق می گردند وهمین موجودات به وسیله محدودیت ها 

  د و تجلی های محدود، حجاب آن ذات نامحدود استتعالی می باشن قتجلی های محدود و معینی از ح
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ادت نگاه عادی و حجاب ع  صفات گوناگون او می گردد ومحیرالعقول آنها نیز در بیشتر اوقات مانع از توجه به صانع و سازنده آنها  رتوجه به ظاهر اشیاء و غفلت از ساختا

  ود و پاكش می باشدشناخت خداوند و اسماء و صفات نامحد راز بزرگترین حجاب ها د

دقت در ساختار ویژه و عجیب هر یك  وحجاب عادت را كنار بگذارد و عقل خود را حاكم كند با توجه به همین موجودات  وانسان نگاه عادی   تحاكم یعنی قضاوت كردن

را كنار بگذارد و اوهام و خیاالت خود را بر  لعق اگر ولی باشد می …به وجود خود خدایی حكم می كند كه قدیر، علیم، بصیر و واز آنها به خالق و صانع آنها پی می برد 

  خود همین موجودات و طبیعت داللت می كنند هبه جای حكم و قضاوت صحیح درباره مبدأ و منشأ موجودات، انسان توهم زده را ب توجودش حاكم كند، همین موجودا

  د، آن را به طبیعت و خود اشیاء نسبت می دهدقانونی را كشف می كن رتا جای كه هر چه را می بیند و ه

افرایتم ما   قضاوت عقلی راهنمایی می فرماید وگونه حجاب عادت و توهم را كنار می زند و ما را به تفكر عاقالنه و حكم  نخداوند تبارک و تعالی در سوره واقعه ای

   كنید یا ما خالق آن هستیم یحیم ها می ریزید، شما آن را خلق م(؛ آیا نطفه ای را كه در ر44الخالقون) نتمنون ءانتم تخلقونة ام نح

   رویانید یا ما رویاننده آن هستیم ی(؛ آیا آنچه را كه می كارید، شما آن را م45تزرعونه ام نحن الزارعون) مافرایتم ما تحرثون ءانت  و نیز می فرماید

تشخیص دهند، آنها را در همین موجودات  اور از عقل برای آن كه منشأ و مبدأ این علم و حكمت و قدرت رشود تا اوهام د یحجاب عادت به امور مادی و ظاهری موجب م

بیانگر همین توهم زدگی ها و غلبه اوهام  خبت پرستی های گوناگون در طول تاری  علم و حكمت را به غیر خداوند نسبت دهند ،مادی و ظاهری ببینند و قدرت، اراده

  باشد یخدا به عنوان مبدأ و منشأ این همه آثار، ناشی از عدم تعقل و تفكر صحیح م راثبات وهمی غیپس   بر عقل هاست

علمی این گونه افراد بر پایه همین  تتمام دالیل و توجیها  محسوسات است كه پایه استدالل افراد ظاهرگرا می شود وهمین توهم زدگی و اسارت در قید حجاب عادت 

اصول محدود و محسوس حاكم بر اشیاء قضاوت  وگونه افراد اگر راهی هم به خدا و معنویات پیدا كنند، باز هم روی قوانین  نای  یاء موجود استموجودات محدود و اش

  به امور ماورای طبیعی برای آنها بسیار سخت می باشد نو استدالل می كنند و اقرار و ایما

منشأ پاک شدن از كفر و جواز ازدواج با  هكه در جریان زندگی دنیایی به آن نیازمندیم از قبیل اقرار به اسالم ك دیگری یهم چنین اقرار به ایمان و نیز اقرارها

سایر اشیاء و امور خارجی و بر پایه ظواهر صورت  وو نیز اقرار و اعتراف در محاكم قضایی همه و همه به وسیله الفاظ و زبان  دمسلمان و ارث بردن از مسلمان می شو

  ی گیرد و شناخته می شودم



  توحیدیه امام رضا علیه السالم خطبه

39 
 مقرآنیوانتشارات 

  ن بهبالعقول یعتقد التصدیق باهلل و باالقرار یکمل االیما  27
  و با اقرار، ایمان به او كامل می شود  به سبب عقل ها تصدیق به خداوند محكم )و استوار( می گردد

 ایمان باور قلبی و درونی  عقل است لمان و تصدیق به حق تعالی محصوپس ای  عالم موجب تصدیق به خداوند می گردد تبه كارگیری عقل در تفكر و مطالعه موجودا

  اقرار زبانی موجب تثبیت ایمان باطنی در وجود انسان می گردد  ایمان است هبه خداوند است و اقرار، اعتراف زبانی ب

ع ال دیانه اال بعد معرفة و ال معرفة اال باخالص و ال اخالص م  28
  بات الصفات للتشبیهالتشبیه و ال نفی مع اث

اثبات صفت برای خداوند ، نمی توان  اشناختی، جز بعد از اخالص حاصل نمی شود و با تشبیه، اخالصی وجود ندارد و ب چهیچ دیانتی، جز بعد از شناخت نیست و هی

  تشبیه را نفی كرد

 تن  از دین خدا وجود نداشته باشد ییهی است كه تا شناخت صحیح و دقیقبد  قوانین یك دین و رعایت مقررات آن است ودیانت یعنی گردن نهادن به دستورات 

 عمیق نیست و مبتنی بر تقلید و تعصب ومعموال دیانت های كه مبتنی بر شناخت صحیح   قوانین آن امكان پذیر نیست ردادن به دستورات آن و رعایت مطلوب و مؤث

و پایداری در حفظ و دفاع از آن بیشتر  یاوند و دین او بیشتر باشد، تدین و استقامت در رعایت قوانین دینانسان از خد تهر چه شناخ  است، پایدار و كامل نیست

  خواهد بود

و نیز پاک كردن قلب و   شرک آمیز واخالص نیز یعنی پاک كردن فكر و دل از شناخت های غلط   اخالص حاصل نمی شود امعرفت به معنای دقیق و عمیق آن نیز جز ب

  اشخاص و امور است واز آلودگی ها و توجهات غلط به اشیاء  درون

قائل شدن صفات مادی و سلبی و نیز  وتشبیه خداوند به مخلوقات   مهمترین شناخت های غلط یعنی تشبیه را كنارگزارد زبرای پاک كردن اخالص نیز باید یكی ا

را كه حاكی از نقص و محدودیت است  تگر كسی بخواهد تشبیه را نفی كند، باید صفات و مخلوقاا  از اخالص می باشد عخصوصیات جسمانی و محدود برای خداوند مان

  برای خداوند اثبات نكند
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متنع فی صانعه فکل ما فی الخلق ال یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه ی  29
ال تجری علیه الحرکة وال السکون و کیف یجری علیه ما هو 

  تداهأجراه أو یعود فیه ما هو اب
  و سكون بر او جاری نمی شود تحرك  یافت نمی شود و هر چیزی كه در مخلوق ممكن است در سازنده آن ممكن نیست نپس هر چیزی كه در مخلوق است، در خالق آ

  جاری ساخته است و یا به او برمی گردد چیزی كه خود آغاز نموده است وو چگونه بر او جاری می شود چیزی كه خود ا

نیست و هر چه كه در مخلوقات و سایر  امحدودیت، فقر، حدوث و ضعف كه در مخلوقات دیده می شود، هیچ یك در خالق آنه لاز صفات نقص و سلبی از قبیهر چه 

  است محال و ممتنع آنها خالق در است، ممكن …تغییر و تبدیل و وخصوصیات از قبیل عوارض و مرگ و بیماری 

  مخلوق و ناشی از محدودیت و نیاز آن است، بر خداوند جاری و عارض نمی شودحركت و سكون كه از خصوصیات 

خداوند خلق كرده است و حاكم بر آن است،  هشرح فقرات این خطبه ذكر شد، اشاره می فرماید و آن این است كه آنچه را ك ردر اینجا حضرت به قاعده ای كه بارها د

  شود یمثل زمان و مكان، بر خدا جاری نم

  یان حركت اشیاء و بازگشت جریان حركت به خداوند خود خالق آنها و محیط و حاكم بر آنهاستجر

و  اذا لتفاوتت ذاته و لتجزأ کنهه و ال متنع من االزل معناه  30
  لما کان للباری معنی غیر المبروء

  فریده برای آفریننده نمی ماندپس معنایی جز آ  چون در این صورت، ذات او متفاوت و تجزیه شده و ازلی معنا نمی شود
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برای رسیدن به آن كمال نیازمند  وخدا عارض شود، بدین معناست كه در ذات او كمال و خصوصیتی فوت شده است و ا راگر حركت كه نشانه فقر و محدودیت است ب

زیرا او در حركت به   تركیب است ونیاز ذاتی مستلزم محدودیت همین   لحظه به لحظه تفاوت و تغییر پیدا می كند تحال او در اثر همین حرك  حركت و تالش است

در این صورت در ذات او تجزیه  سپ  تا آن را بدست آورد و جذب وجودش نماید  پی كمالی است كه فاقد آن است ردنبال جبران نقصی است كه در وجودش دارد و د

  و تركیب راه خواهد یافت

باشد كه بی نهایت و غیر وابسته و بی نیاز  یزیرا موجودی می تواند ازل  راه پیدا كند، دیگر نمی توان خدا را ازلی دانست ود ااگر تجزیه و تركیب و محدودیت به وجو

  سازگاری ندارد تبه غیر نباشد و خصوصیاتی از قبیل حركت، محدودیت، نیاز و تركیب با ازلی هباشد و حیات او و وجودش وابست

  الی ازلی نبود، با وجود این همه نقص و محدودیت و نیاز، معنایی جز مخلوق نخواهد داشتو وقتی خداوند تبارک و تع

و لو التمس له التمام اذاً   و لو حد له وراء اذاً حد له أمام  31
م کیف أ  کیف یستحق االزل من ال یمتنع من الحدث  لزمه النقصان

ه آیة المصنوع و یاذاً لقامت ف  ینشی ء االشیاء من ال یمتنع من االشیاء
  لتحول دلیال بعد ما کان مدلوال علیه

ه از كسی ك  می آید كه او ناقص باشد مو اگر برای او تمامیت خواسته شود، الز  برایش جلو )و پیش( تعریف خواهد شد ،و اگر برای او پشتی )گذشته( تعریف شود

كه در این صورت نشانه مصنوع بودن   می كند دایجاد شدن امتناع ندارد، چگونه اشیاء را ایجا ازلی بودن است و كسی كه از هحادث شدن امتناع ندارد چگونه شایست

  بودند لكننده )به خالق و صانع( می شود پس از آن كه دیگر موجودات بر او دلی تدر او به وجود می آید و خود دالل

در   یعنی ابدی نخواهد بود  خواهد بود دو محدود است و بنابراین از طرف آینده نیز محدو قائل شدیم، پس حادث و مخلوق زاگر خدا را ازلی ندانستیم و برایش آغا

  یعنی كامل و تمام نیست و دارای نقصان می باشد و تمامیت است لاین صورت حركت او برای رسیدن به كما
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تواند خود ایجاد كننده و خالق اشیاء  یدی كه حادث و ایجاد شده است، نمچنین موجو  پس نمی تواند ازلی باشد  موجود ناقص و محدود و محتاج، حادث و مخلوق است

  مصنوع را دارد مبنابراین او نشانه ها و عالئ  باشد

  وجود او داللت نمی كنند رموجودات دلیلی بر وجود صانع و خالق خود است و دیگر مخلوقات و موجودات ب ودر این صورت او نیز مانند سایر مخلوقات 

ال فی معناه  و  و ال فی المسالة عنه جواب  یس فی محال القول حجةل  32
زلی أن یثنی و ما ال و ال فی ابائته عن الخلق ضیم اال بامتناع اال  له تعظیم

ن باهلل ال اله اال هللا العلی العظیم کذب العادلو  بدأ له أن یبدأ
حمد م و ضلوا ضالال بعیداً و خسروا خسراناً مبیناً و صلی هللا علی

  النبی و آله الطیبین الطاهرین
دارد و نه در كنار زدن او از )صفات(  دپرسش از آن جوابی وجود دارد و نه در معنای آن تعظیم )مناسبی برای خدا( وجو رنه در سخن بدون حقیقت حجتی است و نه د

الهی جز خدای   ندارد را آغازی داشته باشد یمنصرف شده است و آن كه هیچ آغاز كه )قائم باشیم( وجود ازلی )او از ازلیت( نمگر ای  خلق تجاوزی )بر او( می شود

  خداوند بر محمد و اهل بیت پاكش باد دكه از خدا روی برگرداندند و بسیار گمراه شدند و زیان آشكاری دیدند و درو ندروغ گفتند آنا  علی عظیم نیست

حركت و نتایج پس از آن درباره حق تعالی  نقره قبل با فرض حركت درباره خداوند گرفتیم و با توجه به محال بودچند ف ردر این فقره حضرت با توجه به نتایجی كه د

  وجود حركت و نتایج و آثار آن در خداوند نداریم یهمان طور كه ما دلیلی برا  گفتار ناصحیح، دلیلی برای اثبات وجود ندارد یدر گفتار محال یعن  می فرماید

  شأن پروردگار باشد، وجود ندارد بپاسخی هم نخواهد داشت و در چنین سخنانی هیچ گونه تعظیم و احترامی كه مناس  و فرضی محال و نادرست باشد وقتی سخنی

  ستصورت نگرفته ا یاز قبیل محدودیت و حركت و نیاز و حدوث دور كردیم به ذات او ظلم و تجاوز تپس اگر ما او را از خصوصیات و صفات مخلوقا
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ه ك  از حدوث و ابتداء شدن دور نماییم اامتناع ذاتش از انعطاف و انصراف از ازلیت، تسبیح و تقدیس كنیم و نیز او ر بپس ما راهی نداریم جز این كه او را به سب

  او را آغازی نیست

  والحمد هلل رب العالمین

 

 

 


