
 بالله من الشیطان الرجیم  اعوذ
 بسم الله الرحمن الرحیم 

   علی محمد واله الطیبین الطاهرین صلی الله  ورب العالمین لله الحمد
 یقو  ی الت  من  له  ا    ی ود  اله  ی ب  قن  نط  ا   ب  ر  
 
 
می   – خدا یعنی اثبات وجود   - به اثبات صانع را ماکه  راه هاییبیان  خداشناسی است و بحث درباره ی توحید و ،االرض    و   ماوات  الس    ر  اط  ف    شک    ی الله  ف  أ

 فیه  ل  د  ست  ی ی  حت   هور  ظ  ال ن  م   ک  یر  غ  ل  أمده است که:"آنزدیک به این مضمون   –علیه الصالة و السالم  -از آقا سید الشهداء دعای عرفه  در هر چند رساند؛
 ؟!به تو برسیمن راه آ از  که ما ؟هست تو   از غیر م  ت  ا    نوری تام و ؟هستی "روز" ظهوری وجود دارد؟ تو  از یا غیر" ،آلیکع

 صدر حق.حق به حق با  از  سفری است  ؛رسند می  به خدا خدا ازدر آن ،که ستا خدا  اولیاء توحید   ست کها توحیدی  کی"؛ صدیقین"توحید  ویندگ میاین را 
  ، " خلق به خلق با حق از" سفر  دارد:   سفر چهار و است این جهان مسافر چون که انسان در را معرفی می کند...، چهار سفراو  ،-روحش شاد  -ین المتأله
بسم الله  ا ب  "بسم الله الرحمن الرحیم"  ،...رحیمیت حق رحمانیت و با لطف حق، با  ، !کمک حق  ها بانت  م   مخلوقات به مخلوقات ، مردم به مردم ،از  یعنی از

 بود...  سفر کاین ی.  است
من الخلق   و با حق است. دیگری"  ست ،ا هم به لطف خدا باز ست،ا به خدا خدا از  حق به حق است ،  از ،"من الحق الی الحق"  داریم: ریدیگ یک سفر

  ف  ر  د ع  ق  ه ف  فس  ن    ف  ر  ن ع  م  "   کهانسانی  یات نفس خودآ و ،سمانیآ یات زمینی وآ ،فاقآیات آ و یات انفس آ از ،است خلق به حق رسیدن  از  ، " استحقال الی
ندن رسالت حق  رسا و ،خلق تبلیغ   و ،خدمت به خلق برایگردیم   می بر باز هم ،مرسیدی وقتی به خداکه  سفری هم داریم ک رسیم. ی می  به خداآنگاه   ،"هب  ر  

 ". قخلق الی الحمن ال" سفر ویندگ به این می است؛ به لطف حق  اما این هم گردیم به خلق ،  می  بر بازپس   ،به خلق
شناسی گفته شده  مهم ترین راه هایی که برای خدا...؛  راه هایی داردسفر این  " و به حق است.خلق به خالق" سفری است که از ، در ابتدا ما سفر حال
و   گذشت،در جلسه ی قبل  نآ که بحث ،است امکانبرهان راه  ن ازآ و -ینده آدر چه  حال و چه درو  گذشته، قدیم و چه در -  یکی راه فالسفه است ،است
ه ست ا  روبروی ما چیزی که هر  با این توضیح که ،بیان شد نآ دلیل د  اه  ش    و ،"واجب الوجود" ودش میاست که  آن خود یا از  آن، وجود   - دیده می شود - و ن 

دور یا تسلسل   ،نرسیددر نهایت به واجب الوجود  اگرچون  ،به واجب الوجود برسدهم باید که آن  ، "ممکن الوجود" ودش می که است،   دیگری ازوجودش  یا
  -لذاته باشد  که واجب الوجود  می رسیم  یبه خداوند متعال ،راه امکان ازما  اینکه  و  وب.طل  الم   ت  ب  ث   بنابراین است. دو باطل  تسلسل هر و دورو  د،آی الزم می

 .  - ، فی ذاته بذاته لذاته ،
 ویندگ می آن که به است پنج راه  بیان می کنیم... . در گذشته عرض کردم: پنجم را و ،چهارم، سومهای دوم،  راهحال  بود که بیان آن گذشت؛  این یک راه

 بر می گردد. به همین پنج راه  راه های دیگرمی شود؛ نوه ها  بچه ها و  چه هست هر دیگر ها مادران هستند و این  "رقالط    هات  م  ا  "
  - است  که روبروی ما چیزی  این ویدگ  می؟ متکام به ما ستحدوث چی  ".حدوثبرهان "راه  می گویندن آبه  و و علمای کالم است،راه متکلمان ، راه دوم

  کجا از آن -و شدن  - این حدوث د دارد و هست؛االن وجو ولی ،قباًل وجود نداشت و نبودکه   این -مثال ما این گلی است که در مقابل ما قرار داردفعال 
  دو از  واخل  ی   ال  ،" استحادث"یا و است   "قدیم"یا    -ء ی ش   ل  ک   -چیزی هر است؛  "قدیم"مقابل  در "حادث" ست؟چی  "حادث"  ، معنایحادث شدکه این  ؟ستا

  ال یعنی ،است ازلیو ، است  بدیا   یا اینکه قدیم   ، -خارج نیست  – حال
 
باطن    او ، و است  ظاهر او ،است خرآ  او ،اول است که او ه ،چونل   ر  خ  آ ال و   ه ،ل ل  و  أ

 دوجو ه ب را که او است    "قدیم"این  و ، حادث است؛ که درمقابل قدیم  این  یا ".قدیم یا، " "قدیم" گویند می نآ بهو  ، او همان خداوند متعال استکه ؛  است
وجود  یعنی -متساوی الطرفین بود ، خود ذات در چون است، که آنچه ممکن الوجود  به این معنا  قدیم است.، از  نآی  هم بقا ، ونآ هم حدوث است؛ورده آ
 فقیر محتاج و ،ذاتاً  "امکان" و آن است ذات در "امکان"چون  و ،هدعلتی می خوا کی ودش ، وقتی که محققعدم و این وجود - یکی بود آن برای عدم و

 .ودش میمعدوم  معلول به عدم خود بر می گردد و ،ودش طرف این معلول بر علت از و اگر خواهد بود؛آن  باتا ابد  ،ذاتی فقر   ذاتی و این احتیاج   است،
ه" ،استورده آ بنابراین این علتی که این موجود را بوجود ث  حد  که این موجودی که روبروی من   " هم هست؛ بدین معناهی  بق  علت م  " همچنین است و  "علت م 

علت  آن "به  که  ،دارد چیزیبه  این هم نیاز ،ادامه ی وجود   و نظر بقا از و ،به علت دارد نیاز، حدوث نظر از   -گلی که روبروی من هستمثال این  -هست 
  کان   ا م  "یعنی  ،؟ستا  حادث به چه معنا ،است این حادث ویندگ میوقتی   ،این بنابر دارد.  این هم نیازمی گویند، که به   -یعنی باقی کننده است -" مبقیه

  یرالغ  ب   وقاً سب  م  
 

 .  "العدمب   وأ
 و ، ه استنبود المومنین قبالً  این عقائد "المومنین عقائد" به نام  ،ستا من   دست ی که االن درکتابکه این   ، به این معنااست وجدانیو  یامر بدیه کاین ی 

  پس این شد ،است  کرده  ایجاد  این را که  است  یک چیزی بوده بالً ق ،است یعنی مسبوق به یک غیر است؛ حدوث، آنپیدا کردن    هستیاین  االن هست؛
 .. . حادث. شود  این می " شده است. هست" حاال و  ه استنبود یعنی قبالً  ،است عدم به مسبوق ا یو  است به غیر مسبوق ی که حادث

، یعنی  است حادث  و است چیزی که موجود هر وییمگ می . حال باشد عدمبه  مسبوقچیزی که  یا ،باشد غیر مسبوق بهچیزی که د: معنا دار  پس حدوث دو
  را او که  هدعلت می خوا کی  شد، یا خود حادث، خود را به وجود آورده است که این محال است، یا "بود"که  آن "نبود"  این این بنابر شد،آنگاه "بود"  و ،نبود

یک علتی که خود آن  به یک علتی دارد، نیاز حادث آن یاورد، و در مقام بقا نیز،ب وجوده بدر مقام حدوث را  که او  هدامی خو   "قدیم" یک ،وردبیا وجوده ب



مسبوق به یک حادث   ،این حادث !جان قاآگویید نه  می  متعال است. خداوند   ن کیست؟آ ، و"علت العلل" باشد  باشد، علتی که اصل آن ، خودحادث نباشد
  دیگری گویید، که مسبوق به حادث  می شما  وقتی - است ه بودهراه فالسفو  راه حکما که  -دلیل اول  راه و درکه   گوییم همان طور می است؛ پس  دیگر
  است، علت العلل است؛ خدا  وب، که اوطل  الم   ت  ب  ث  آنگاه واجب الوجود،  ودش  گفته اگر ؟است واجب الوجود یار، آ، این غی است ، یعنی مسبوق به غیراست

 ؟مدهآحادث دوم از یک حادث سومی  یاآ ؟مدهآ کجا  از ن حادث سوم،آخوب  وییم، می گتیک حادث دیگری اس ن حادث هم متوقف برمی گوید خیر! آ
 . است  باطل  "دور" و ،"دور" دن ویگ می آن به پس ، است به حادث اول آن برگشت  ، اگراست؟ ن حادث اول ابه هم  برگشت آن یا ؟مدهآعلت دیگری 

این    دنه اندا، اینان که منطق خو است اصطالحات علم منطق، است  اصطالحات حوزوی  سری یک –" داریم مصرح دور"یک  :است قسم دو بردور 
چیزی  یعنی دوری که متوقف بر، دارد "ضمیر"یعنی دوری که   یعنی چه؟ "،مضمر دور"یک و داریم،  "مصرح دور"یک   - کامل بلد هستند اصطالحات را 

 همین گل است، کننده، یا ن ایجادآکننده است،  یک ایجاد  این گل متوقف بر !جان قاآگوییم  می چیست؟ آن است، مثال ضمیر در و که دیده نشدهاست 
  دیگری یک وجود متوقف براست کرده   ایجاداین گل را ن کسی که آیا   گل؛ به خود دبرمی گرداست که تصریح شده  یعنی،"دور مصرح"شود  این می که 

  ، یا"به یک واسطه  مضمر دور"این را می گویند که   دگرد می بربا یک واسطه به این گل   یا ؟برچه کسی متوقف است دوم، وجود گوییم میسپس  ست،ا
 دگرد می  وقتی که بر تا طور همین و "واسطه مضمر به دو" ودش این می که این گل است،  متوقف بر ن علت دیگرآ و  به یک علت دیگری است، آن برگشت
 .است  " دور" دن ویگ می آن به ، که به اولی

  پس گل،این دوباره برگشتیم به  ،علت  تا علت رفتیم، ده تا، بیست  تا جا شروع کردیم به چند  این یعنی از دزن می دور اینکه می گوییم ،"دور" از "دایره" می آید
می   این را  گردیم به گل،بر دوباره  ،یک علت که با  این؛ اما ای  نبوده است دفعه و به صورتبوده است،  ضمیر علت در ، یعنی چند"مضمر دور" ودش این می 

خواهد  ن آ ه ی الزم" هایی  الی فاسد"ت که عرض کردیم، چون ؟چرا ،دوی این ها باطل است هر"، که یعنی "دور" آن تصریح شده است. مصرح "دور گویند
 است.  ارتفاع نقیضین  یا اجتماع نقیضینهمان  که ،بود
  ؟که این دوراست خودش یاآکننده  ن ایجادآ است؛ وردهآ وجوده ب  را کننده دارد، که او  ، یک ایجاداین حادثاالن : است  حدوث هم همین کالمبرهان  در

و تسلسل هم  د، آی الزم می "تسلسل که "گوییم  می آنگاه  نهایت...،بی  دارد تا   که نیست، بلکه سلسله ایخودش  !قانه آ می گویید خواهد بود و باطل! حال
به دور  عرض کردم  کهرا یی تمام این راه هاولی بدانید بگویم،  نگفتم، اجازه بدهید راه های دیگری را   بطالن تسلسل را اما گفتم، را  بطالن دور  باطل است.

 است"  ارتفاع نقیضین محال  و"اجتماع نقیضین  اینکه  می گردد، که عبارت است از بربه "ابده البدیهیات"  تسلسل  و دور گردد؛ و برمیو تسلسل 
جمع   حواس قدر این باید این بیننده های ما و دزنی  می حرف  تند ...،قا سیدآ :، فرمودند تهیه می کنندبرای شما  که دارند این برنامه را  عزیزانی، ببخشید

  ولی چون !ین گونه استهم آن ها مقصود ظاهراً و رام حرف بزنم، آرام آ باید این است کهآن،  معنای پس ...،نرود در  دست آن ها از ند که یک حرف هم باش
به لطف   نمابلکه بتو  مرتب انرژی خرج کنم، تا ،هستم مجبور نم، لذاابه شما برس  ، این مطالب را این بیان الکن خود باو باید ذهنم است،  در زیاد ،که مطالب

ببخشید، این   خالصه باید ردیگ علم است.  منطق است و ه،ن همآبنای علمی  زیر برسانم؛ مطلبی که به شما  مطلب را امام زمان قاآعنایت  متعال و خداوند
 ا   نات  اع  ض  ب   او د  فر    نپسندیدید، اگر  ست، حالا بضاعت ما 

 کنید.  دعا را ، ماءاع  الد   کم  ل  سئ  ن  پسندیدید، ف   اگر  ؛ امااین  ل 
اجتماع نقیضین  الزمه ی آن که  چون ؟، چرااست  تسلسل هم باطل و دورو  متوقف شد،بر دور و تسلسل برهان حدوث  گردیم به برهان حدوث...؛ می بر

  میآیا نیست،  هشاق ن مقابل و است،  "البدیهیات ، "ابدهی استامر بدیه کی  مطلب این هم محال است و اجتماع نقیضین ، و- ارتفاع نقیضین یا - است
یعنی ذاتی قابل   ل،ل  ع  ی   ذات ال  و آن است ، ذاتیدیگر است بدیهی ، چوناست چربکه  روغن ! مانند ؟است اجتماع نقیضین محال  چرا قاآ توانید بگویید
 علت نیست. 

برای آن هایی که اهل طبیعت و اهل  ، آنان که اهل طبیعت هستند ، یعنیاست "طبیعی"که این برهان   "برهان حرکت" یک برهان سومی داریم به نام 
 قاآ :گویند می ن چیست؟آ و ؛حرکت ثابت می کنندبرهان راه  اثبات کنند، از را خدا خواهند وقتی می ، این هاریاضیات هستند وحساب کتاب  وفیزیک 

  یکند، این حرکت  که بدهم، حرکت می  ناتک  آن را گل، مثل اینمقابل من متحرک است،  درکه چیزی وجود دارد که االن  بدیهی  و وجدانی ، یک امر!جان
 . دارد ک ر  ح  به یک م   این حرکت، نیاز  کی می خواهد، االن خود من محرک این گل هستم؛ر  ح  که می کند، یک م  

م این  ی یو گ یا می  راه حرکت...؛ از طلوب و رسیدیم به خدا، آن همالم   ت  ب  ست، پس ث  ا خدا است و واجب الوجود  یاگوییم خوب! محرک  این حرکت  می
خوب  باشد...، یک عقلیو  به عناون مثال یک مخ   ورد،آمی  دارد به حرکت در ، که من را و برای من یک محرک دیگری وجود داردبودم،  محرک خود من

ثبت   پس ورده است،آ واجب الوجود گوییم می ورده است؟آ وجوده ب ن راآچه کسی  ؟ستاچه کسی خلق کرده   این را ؟مدهآکجا  ، از گوییم این مخ   می
  کجا   از ن محرک دیگرآمی گویم  این محرک هم یک محرک دیگری دارد؛ ،!جان قاآمی گویید نه  ؛-واجب الوجود یعنی خدا  -باشد  که خدا المطلوب

 است.  باطل دور و - فرق نمی کند مضمر چه دورو  مصرح  دورچه   حال -دور  شود می  که  گردد به حرکت اول، برمی یا مده؟آ
  ؛تسلسل هم باطل است و است  تسلسل ! اینجان قاآگوییم  می  بی نهایت است...، های آن محرک  و ی آناه حرکت می رود و بی نهایتکه تا  بگویید یا

 بود.  این هم یک راه  حال حرکت است، یک محرکی دارد؛ این جهانی که در  و یک محرک دارد ،پس ثبت المطلوب که این حرکت



تمام این   ید، بگویید!ویید بگهخوا چه می  درباره ی نظم هر حال - بینیم،ی  جهان م این نظمی که االن در !جان  قاآ می گوید  راه نظم است...، ،راه دیگر
 ، جهان به هم می خوردبه هم بخورد ستاره ها، یک میلی متر خورد، این جاذبه ی زمین، جاذبه ی شود، به هم می  به جا  جا ن یک میلی مترآخالیق، تمام 

 سطر  دارد، چند صفحاتی دارد، رنگ دارد، شده است، جلددرست نظم  با می بینید  که این کتاب من را وقتی شما ؟مده استآ جاخوب این نظم ازک  - !اصالً 
یک نویسنده و کاتبی هست، چاپخانه ای   حتما مده است؟ آ کجا این نظم از !بی نظم که نیست !دیگر است با نظم  ههم کلمه دارد، این ها دارد، چند

"،  دور" می شودکه این جهان است،  خود ن یاآعلت  ی دارد؛نظم، یک علت  با م این جهان  ویی گ می ؛وجود دارد برای این نظمهست...، و خالصه یک علتی 
  ظم میان راه نظم، به  از ت المطلوب، که ما ب  باطل است، ث  " تسلسل" و "دورو چون "، "تسلسل"می شود ! که این هم بی نهایتتا  دیگری   یک جهان یاو 

 ... .  وبطل  الم   ت  ب  ث  است، ف   خدا وا  است و  فریدگارآ ق است، او الکه او خ  رسیم، نظم دهنده
معلول   یا علت است و یاحال خارج نیست،  دو از " است. موجودمعلول"گل   !، این جان قاآ معلول است... . علت وبرهان خرین راه ماست، آراه پنجمی که 

  این خداو که گل واجب الوجود است،  است ه ی این مطلب اینالزم، اوست ذات خود ازو است،  خود آن ن هم ازآعلیت و علت است،  بگوید است، اگر
 هر و ؛ که معلول، بی علت محال است علتی دارد، چونمعلولی یک  ، هراست  معلول گوییم خوب اگر ، می  است این معلول  !جان قاآنه  گویید می ست!ا

 علتی هم یک معلولی دارد. 
معلولی هم  هرو از طرفی ، االن معلول است که  می گوییم، این  بنابراین ما  هم یک معلول؛علت  هر یک علتی دارد، و معلول هر یعنی ،است طرف دو هر از

ن علت هم یک  آ، !قاآنه  گویید می خداست.  المطلوب، که او  ت  ب  ث  پس   –و فی ذاته باشد لذاته، بذاته که   -است  واجب الوجود یا یک علتی دارد، علت آن
هم باطل   دور است، و " دوره ی این حرف "الزم،گردد  میبه خود معلول ما بر سومی،  این دومی و اگر می گویم: سومی...، علت دیگری دارد، دومی و

 تسلسل هم باطل است؛ این هم راه برهان علت و معلول بود.  است و "تسلسل "بی نهایت باشد، این  به  علت این  برگشت   اگراما است، 
بطالن   اما و الزمه اش اجتماع نقیضین است.  گفته شد، چون بطالن دورتسلسل است؛   و  دور بطالن   که گفته شد، بازگشت آن ها به پنج راهی  این 

من فقط یک   ند،ه اکرد  یادرا راه  دواین   علماراه دارد، که  دو می گوییم تسلسل باطل است، اثبات بطالن تسلسل!، این که  ، خوب گوش کنید...تسلسل 
 ... . خواهم خوب گوش کنید ، فقط میباشد ن را بگویم بهترآشاید راه دوم  راهش را بگویم؛ 

  می بی نهایت...، تسلسل تا  طور همین و به علت دیگر، علت دیگرسپس  و ،است   به یک علت دیگر آن برگشت یک علتی دارد، که ما  این گل  گفتیم که  ما
علتی باشد   گوییم اگر ، میاست  ضمن این سلسله درکه  به علت ندارد که خودش نیاز علتی باشد این علت ها، یا بی نهایت، یکی از این تسلسل  گوییم در 

  ، خالف  خالف فرض است "، این خلف است، ولف خ   ذاه   و"لف، خ   می گویند  آن به که  ،می شودخالف فرض  مطلب این دو ،به علت دارد  که خودش نیاز
بلکه  علت خودش نیست،  بودن آن این است که،  خالف فرض ما  خودش است،خودش علت  که  که این چیزی رااست  به اینبه چیست؟  آنبودن   فرض

و در که خودش علت خودش باشد،  ، یک علتی وجود داردضمن این سلسله بگوییم در بی نهایت، بنابراین اگراست تا  این علت، معلول یک علت دیگری 
  شیء این   که ین حالع علول هستند، یعنی درم  کل این سلسله، علت وکه  فرض کردیم  ماچون ، باشد، این خالف فرض ما خواهد بود خود علت وجودواقع 

خود می   نسبت به پایین  علول، وم شود  مینسبت به باال این وسطی،  نسبت به علت باال، معلول می شود؛ پسهم  آن خود علت است،نسبت به معلول خود 
 شود علت؛
  فرض ما که این خالف   بگوییم ، یاثبت المطلوب این وسطی علت العلل است، پس  گوییم اگر ، میاست  ، خودش علت العلل گویید این وسطیاگر شما ب

که   ن، چو است این علت وسطی خداآنگاه باشد،  خدا یعنیو در آن صورتی که علت العلل باشد،  ".هم است  با لمعلو  علت و" گفتیم: در اول  ست که ما ا
  خواهیم بگوییم، این علت و می خواهیم، ما می  ما همین را خدا، پس ثبت المطلوب! و ذات خودش است، پس می شود است، از خود  او از آن علیت

 برسد.   به خدایی یک علت قدیم برسد، باید به  معلول ها خالصه، باید
هم هستیم، حضرت عیسی   خالق  گرچه ما  ت، مخلوق چیزی نیست. ق اسلمعلول چیزی نیست، خودش خا ولی است، دیگرکه خودش علت ا   با علتی

  در طول خالقیت خداست، خالق است اما در آن متعال، خالقیت به اذن خداوند فریند، منتهاآکبوتری می  ل یک گ از ،  "یراً ط   ین  الط   ن  م   ق  خل  ی  " خالق است، 
 ست. این معنای خداشناسی ا و ،است توحید این معنای  مخلوق نیست وو متعال خالق است،  خداوند اما بودن، مخلوق هم هست؛ عین خالق

  طور معلول همین علت و -ی گره خورده به یک حلقه ی دیگر سلسله، یعنی حلقه  -ه سلسلحلقه های  وسط یکی از در ه ی ما،سلسلدر  گوید لذا می
الق اول  خ و علت اولی است،  خالق است و   داریم، این حلقه یابر که   رایک حلقه اش   نهایت،  گوییم این سلسله ی بی بی نهایت، می  ی سلسله  است؛ در
این مخلوق  ، می گوییم خوب اگر!این مخلوق است !جان قاآ می گوید: آن خداست؛ المطلوب، که ت  ب  ، ث  باشد اگر خالق اول  اینکه مخلوق است؛است، یا  
  در عین حال، علت است و معلول هستند، یعنی در تمام این سلسله، علت وکه فرض کردیم  ما فرض است...! باشد، خالف ولیخودش علت ا   است، و

علل   به یک علت وباید باالخره این سلسله   است که  ش اینه ااین الزم علت است، وهم عین حال  عین حال که معلول است، در در عین حال معلول.
له داریم  سلس می گوییم فرض کنیم، دو ما واضح تر را بگوییم: یک دلیل ساده تر، بود؛ این یک دلیل برای بطالن تسلسل ولی برسد. یک علت ا  و به برسد، 
  ها، که بی نهایت است، با  گوییم این سلسه ی مرد می ...،سلسله ی زن  و سلسله ی بی نهایت، سلسله مرد ، دو-خوب گوش کنید -،است بی نهایت که تا 

  خرآ است؛ و بی نهایت یعنی اینکه  که اول سلسله دست ما چون -اول این سلسله برداریم  از  ده نفر که بی نهایت است، ما بیاییم   این سلسله ی خانم ها



 بررا   ها این سلسله ی مرد بعد ...،خوب ن را بگیریم،آما ده تای  ن دست ماست،آکه اول   این سلسله  اما -نیست و تا بی نهایت می رود  سلسله دست ما 
 ده تا اضافه دارد.  یکیاین  و ، کم دارد ده تا  این سلسله ی ما که تطبیقش کردیم می بینیم کهوقتی  ، حالتطبیق دهیم سله ی زن هالس

  قاآمی گوییم، آنگاه  بگوییم مساوی است، رند؛ اگمساوی نیست  ، یا اند هم مساوی ، باها این بی نهایت یا حال خارج نیست، دو ازدر این صورت مسئله  
مساوی   این هااگر ، هم گذاشتیم وقتی کنارا ر  خانم ها که ده تا زیادی هستند، این ها سلسله ی  با -کم شده است  که ده تا-  ها این سلسله ی مردجان! 

 ". حال  م   هو  و"  است اجتماع ضدین این اجتماع نقیضین و هم یکی شوند، و با است نکه زائدآ با است نکه ناقصآکه، است  الزمه اش این هستند،
هم اجتماع   متساوی نشد، باز  اگر  و ،است اجتماع نقیضین متساوی شد اگر  محال است،گوییم این هم  متساوی نمی شود، می جان! قاآگویی  می

 . باطل است عقالً هم  دور باطل است! و از طرف دیگر تسلسل عقالً  باطل است، لذاهم ن آ و است، نقیضین
یک صانعی دارد، ،  فریدگاری داردآ، که این جهان یک  "اثبات صانع"گویند   می آن ، که به گفته اند متعال خداوند اثبات وجودپنج راهی بود که برای این   و

ن، به بطالن دور و تسلسل بستگی دارد؛ و ثابت شد که دور و تسلسل  آند، منتها این پنج راه، دلیل ابه خداشناسی می رس  را باشد، این پنج راه ما خدا  که او
  جالله ید خدایی برای جهان باشد، جل  پس بنابراین با باطل است،

 !!هست خدا ؟!  هرگز!!االرضو  ماوات  الس    ر فاط    ک  ه ش  ی الل  ف  أ  
           .... برکاته   السالم علیکم ورحمة الله و و


