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َالُم عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْیِن َعَلْیِه َالسَّ

 ِاُس َما ف َجِج  یَلْو َیْعَلُم َالنَّ  َطَلِب َاْلِعْلِم َلَطَلُبوُه َو َلْو ِبَسْفِك َاْلُمَهِج َو َخْوِض َاللُّ
 ٣٥ صفحه ،١ جلد الکافی،

 
 :العالیمدظله ایامام خامنه

          هــای انقالبــی، درس خوانــدن و تهــذیب اخــالق و هوشــیاری سیاســی همــراه بــا تالش
 ٢٤/٩/١٣٩٨ وظائفی هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.   

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان:

 اول صادر در محدودیت

 مطلب شناسنامه
 e-h-۱۰ کد مطلب
 علت و معلول موضوع

 - مرتبط موضوع
 تبیین/علمی/علوم عقلی/فلسفه/تحقیقی پژوهشی/بدایه و نهایه رده

 مقامات معصومین (ع)، وحدت، کثرتصادر اول، عصمت،  برچسب

 توضیحات
 یکامپیوتر  تحقیقات مرکز به متعلق االحادیث جامع افزارنرم از فایل این تولید در

 .است شده استفاده یاسالم علوم
 

 

 

 



ىت و ارىت اییگاه تزه    ، ،  وُمن 

 

۲ 

 اگر که رسیدمی ذهن به سؤال این هاسال

 دانیممی منزه نقص هر از را اعلی مبدأ .١

 تنـزالت اقـل نیست امکان و وجوب اصل در جز تفاوتی اول صادر و اعلی مبدأ بین که معتقدیم و .٢
 ١اندثابت هم صادر برای بالعرض اندثابت وی برای بالذات که مبدأ کماالت همه و دارد وجود

 وسـلم آلـه و علیـه الهـه صـلی اکـرم رسـول نورانی مقام بر را اول صادر تطبیق فلسفی غیر ادله از .٣
 ٢کنیممی استفاده

 چیست؟ از ناشی چهارده عدد در السالمعلیهم معصومین ائمه حصر پس

 است؟ محدود چرا جسمانی عالم در وی خلقی ظهور پس است منزه عدد نقص از اول صادر وقتی یعنی

 :که گوییممی جواب در

 وجـودات ذات مقتضـای گانـهچهارده معصـومین در عصـمت حصـر کـه است این باال مقدمات الزمهأ) 
 مقـام بـه توانسـتندمی نیز دیگران نبود، نازله عوالم هایمحدودیت اگر و نیست تعالیحق از صادر نخست
 .برسند کامله عصمت

 برخـی از ناشـی عـوالم، ترتـب بـدانیم کـه اسـت ایـن مسـائل سنخ این به پاسخ در اصلی مهم نکته وبـ) 
 عـال و جـل حقیقـی علت به یکسانی نسبت اعتباری به خود وجود حاق در عوالم و است عقل اعتبارات

 از عالیـه عوالم اطالق با است نازله عوالم ظرفیت از ناشی تزاحمات مقتضای که مذکور حصر لذا و دارند
 .شودنمی عدد و حدبی عصمت موجب عالیه، عوالم اطالق و شوندمی صادر خداوند از باهم همه حصر

                                                           
 ٦٤٦: ص ،٢ج ،)القدیمة - ط( األعمال . برای تأیید اشاره به دعای ناحیه مقدسه در ایام ماه رجب بجاست. رجوع شود به إقبال ١
 ٣٨، ح ٢٢: ص ،٢٥ج ،)بیروت - ط( األنوار بحار . به عنوان نمونه رجوع شود به ٢


