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اَلُم عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن َعَلْيِه َالسَّ

  اُس َما ف َسْفك  َاْلُمَهج  َو َخْوض   یَلْو َیْعَلُم َالنَّ ْلم  َلَطَلُبوُه َو َلْو ب  َجج  َطَلب  َاْلع   َاللُّ
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
          یدداه انبو ددی  درس خواندددو ت ذیدداخال اخددوش ت یوسددساره رسارددی یشدد ا   ددا ذو 

 24/9/1398 تظائفی یستند که دخت او ت پس او اخن نسل  اخد آنیا را ی گز ف امو  نکنند.   
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تحّول در ذات یک شیء بوده و مستلزم ترکيب آن شیء از هيوال  یبه معنادر نگاه متداول فلسفی حرکت 
سب فيضش از وی اعتبار حرکت توجه معلول به علت و ک حسببهاست و لذا مختص به ماّده است اما 

ی عوالم هستی ممکن است بلکه هر توجهی به غير، رفع حجاب شيئی از شيئی است و ان کان برای همه
 ّن أا فيکون نظره الی الفقير جذبه الی ساحته لينيله العطاء برفع الحجاب بينه و بينه کما ذو العنایة غنيّ 

قيقة ذاته و استفاضته منه ليرفع الحجاب بينه و بينه و االول عرض حاله اليه بح ه للفقير الی الغنّی التوّج 
ب من الهيولی. نعم، قان العتبار الحرکة و غير مستلزمين للترکّ الیستلزم النقص دون الثاني و االمران محّق 

 ب من العدم.یحتاج في الثاني الی الترکّ 

باالمر جاری است  خلق عالم در و است امر حقيقی عالم و عشق در بلکه لقائل ان یعتبر و یقول حرکت 
 وصفی و ذاتی از است مرّکب متحرک، . اینجا1است موت همه شود لحاظ ازآنجا بریده ماده اگر و بس و

حقيقت غنی  یسوبه اندرقصانمتحرک همه حرکت است و مجردات به ذاتشان  آنجا و باشد حرکت که
بلکه  دیآینم پيش داشتن درحرکت مشکلی نهاتنه ،است بسيط یعنی در عالم امر که مجرد و مجده  عال

 به ممکن ذاتی فقر و افاضه شدیدتر و حرکت نيز باالتر است چراکه تریقوتوجه  ،چون فاقد ماده است
متعالی و  ذات آن یسوبه است شدن موجود برای ممکن حرکت مالک یوتعالتبارک واجب موجب

 هاآنممکنات توجه به فقر در  ذات همه فقر چراکه است حرکت عين حقائق عاليه حاّق فهميدی که 
وجه اعتبار  شودیممعلوم  نيز و شودمی معلوم نيز عشق با فقر مساوقت بيان این به و شدیدتر است

 .3و سنخ این حرکت 2در بعض اخبار یتعالحقحرکت در 
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