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 ادلّه حدوث مادّه
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

ِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ» ْْ ٍ كُر ِّ وَمِرن» «الررَِّ  1.«تَرََكَّرُونَ لَعَلَّكُرمْ زَوَِْريْنِ خَلَْقنَرا شرَ

مشرحون از ادلّره برر حردوث عرالم و وِرود  ،هرچه ما کوشش و کاوش کنيم و دقّت کنيم

مخلوقيّت ِهران را ابارا   2«شَْْ ٍ غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ»هستيم در ابعاد گوناگون.  خالق عالم

 فهمريم از مخلوقيّرتمرا چنرد مطلری مری ،کرد. هنگامی که مخلوقيّت ِهران بابرت باشرد

پر   ،ِهران مخلروک کره مخلروک اسرت ،ِهان. مطلی اوّل این است که این ِهران مرادّه

اگر ذاتيّتری و  زیراخالق دارد. مطلی دوم این است که این خالق شااهت به مخلوک ندارد. 

مخلروک  ،پ  این مخلوک ،هر چه هم زیادتر باشد ،یا صفتی و یا فعلی از مخلوک در خالق

اگر نظيرش ولرو هرر ست، مخلوک است و حادث ا ،ن مخلوکحادث نيست. و اگر ای ،نيست

پ  خرالق هرم حرادث  ،نهایت بر فرض محال در خالق باشدولو فرض کنيد بی ،چه بيشتر

اْلجَروَاهِرَ  وَ بِتَجْهِيررِهِ»در آن خطاه مشهور حضرر  رارا (   « اْلجَوَاهِرَ وَ بِتَجْهِيرِهِ»است. 

و بتحدیده المحدودا  عرف أن ال حد له خلق لک  شری  قار  و » 3«عُرِفَ أَنْ لَا َِوْهَرَ لَهُ

 و از این قاي  تعايرا .  4«لِيُعْلَمَ أَنْ لَا قَاْ َ لَهُ وَ لَا بَعْدَ لَهُ« »بعد

 ،ای که شواهد حدوث مرادّه اسرت بحرر کرردیمما در کتاب حوار از این چهار مرحله

برمّتها  یةطوار المخلوقا  فطاعًا هی المادّا ک ّ ما ندکّ»اصليّه و رکنيّه است. اینها شواهد 

فعالهرا حرکاتهرا تّيّراتهرا أعمراک ذواتهرا صرفاتها أ ،ابوابها و نفکّر فی ظواهرها ندکک ّ ما 

بدّ ممّن یفتقر اليه غنیّ الَّا  ازلیّ الَّا  و تجررّدیّ  ال نجد الّا فقرًا و حدوبًا و ال ،ازمنتها
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هُ عَررَفَ مَنْ»فهميم، را میاز خلق خالق « الَّا  و ما الی ذلک ایرن  1«فَقَردْ عَررَفَ رَبَّرهُ نَْفسرَ

ر محرور فطرر  و برعرد علمری یک بعد علمی یک بعد معرفتی. اگرر بُ :عد دارددو بُ« فَرَعَ»

ه خرود را کر آن .«عرف ربّه»و اگر در ابعاد باالتر باشد « علم ربّه»عق  و علم و ح ّ باشد 

 شناسد به همه چيزی. یحقّ را م ،شناخت به ناچيزی

بيرت مخووصرًا و تسرعين، احرادی ی را از ائمره اه  ةو وحرد، مائرة 191ما در صرفحه 

قی اسرت کره مرا هرگرز در فلسرفه بشرری یرسول اهلل (ص  نق  کردیم که بيانگر این حقرا

یررابيم. اینهررا راهنماسررت. راهنمررای اوّل قرررآن اسررت و در منطررق بشررری نمرری ،یررابيمنمرری

 أن مرن تخلو ال األِسام إن فحير»نّت رسول اهلل (ص  است. اوّل صفحه راهنمای بعد س

و کراری بره آن حالرت ذرّی و حالرت اتمری و حالرت الکترونری « متفرقة أو مجتمعة تكون

هرر چيرزی.  ،کوچرک ،برزر ، هر چيزی، زند، اِسامبا همه دارد حرف می ،ندارد پلوتونی

یمکن أن  اذا کانت مجتمعة« »متفرقة أو مجتمعة تكون أن من تخلو ال األِسام إن فحير»

رّک مرن االِسرام و ان ة إن کران االِتمرا  المتفریمکن أن تجتمعر ةاذا کانت متفرّق ،تتفرّک

کان التفرّک للمجتمر  مرن االِسرام هاتران االمکانيتران تردلّان علری حردوث الجسرم لّر نّ 

 ،انتقرال فری الحرال ةمکانر فری انتقرالٌ ،التفرّک الی االِتما  و االِتما  الی التفررّک تّيّرر

پ  موِودی که تّيّرر در  ،تّيّر است دیگر. خود تّيّر که حدوث است« انضمام و وحدویّة

 این حادث است دیگر. زیرا بر حسری اصرلی کره همره ،او بالفع  است یا امکان تّيّر دارد

و نره امکران دارد باشرد. محرال اسرت صرفت  هست بر ازلینه صفت حدوث  ،دانيممی ما

ازلری و  وث بر ازلی، محال است ذاتيّت حدوث بر ازلی، محال است حالت حدوث بررحد

توانيم بابت کنيم مطلی را که آیا کسی منکر است کره ما میِا بالعک . بنابراین از همين

متفررّک اسرت  ،تواند متفرّک باشرداگر مجتم  است می .اندگاه مجتم  ،انداِسام گاه متفرّک

ِسرمًا مّرا  لرو فرارت أنّ»ولکرن اگرر هرم ، اند. بالفع  اِسام چنينتواند مجتم  باشدمی

طرول الخرط ولکرن لم یجتم  علری  مجتم  لم یتفرّک علی طول الخط أو ِسمًا مّا متفرّکٌ

دلي  علری الرطاعرًا باالمکران و أدلّ  ،المتفررّک و تفررّک المجتمر  أو ال باالمکان أن یجتم 

مجتمر  متفررّک  ،داریرم هاِسام مجتمعر ،قه داریمچون اِسام متفرّ« شی  وقوعهال ةامکاني

صرف امکان هرم تفررّک و هرم اِتمرا  کره هرم حردوث شود، ، متفرّک مجتم  میشودمی

چرون  ،دلي  است بر اینکه اِسام ازليّت ندارند ،حدوث است ، که هم تّيّر است، پ است

 موِود ازلی صفت حادث را ممکن نيست به خودش بگيرد. 
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 یم.پرراورقی نقرر  کرررددر  312صررفحه توحيررد صرردوک  ازمنين (   لمرر را از اميراایررن 

 1«سرراكنة او متحركررة أو متفرقررة، أو مجتمعررة تكررون أن مررن تخلررو ال األِسررام إن فحيررر»

اصرً  حرکرت ذا  ِسرم « متحررّ الالجسرم یعنری »گوید و الّا حضر  حرکت بيّنه نمی

حرکتری کره چشرم  ،هودهآن حرکرت مشر ،چنانکه در بعضی نظریّا  است. ولکن نه ،است

اکن تحررّ « »ساكنة او متحركة أو»ملموس است  ،بيندمی فالجسرم  ،متحرّ  یسکن و السرّ

بين تحرّ  و سکون فالتحرّ  و السّکون بما أنّهما حادبان و أنّهما تّيّران دليًن علری أن 

الزلی ال یحمر  هَا لي  ازليًّا لّ نّ الکائن ا ،المتحرّ  الی السّاکن و السّاکن الی المتحرّ 

« محدبرة: السركون و الحركرة و اإلفترراک و ا مراإلِتو « »ة الحرادثالحدوث و صرف ةصف

، هم واق ِ حدوث نيست، چه امکان دارد. در ازلی امکان حدوث نيستحدبةٌ چه هست، م

صررف  ، پر واق  ازليّت هم نيست ،هم امکانش نيست. در حادث هم امکان ازليّت نيست

 امکان کافی است. 

 الجسرم نّأ علمنرا» ایرن ِملره را دقرت بفرمایيرد.درسرت « محردثٌ الجسرم نّأ لمناع»

هرَه  ،المعترَرةعرن هرَه الحراال  ال ینفرک الجسرم « »منره ینفر ّ ال ما لحدوث محدثٌ

الَّی تعتَره هرَه الحراال   و الجسم ةنف  هَه الحاال  حادب ،ةالمّيّر ةالحاال  المتّيّر

 ینف ّ ال»، یک ِواب اندمنين دو ِواب داده ضر  اميرالمح اینجا «منه ینف ّ ال» «متّيّر

سراکن مرادام الجسرم متّحرد و ، مرادام الجسرم متحررّ  أو یعنی مادام الجسم متّيّر« »منه

الجسرم برً شرکّ التّّيّرر حرادث و تروأم  تروأم ،متفرّک و اذًا الجسم و هَه التّيّرا  توأمان

و ال »: ِرواب برانی ،ایرن ِرواب اوّل« آلخرحدهما عن اأتوأمان متساویان ال یزید  .حادث

گراه هيچ ...برر ایرن تّيّررا  این تّيّرا  ِسرم« را یعنی و ال یتقدّم الجسم التّيّ« »یتقدّمه

 ،پرَیراِتما  ،پرَیرگراه ناروده اسرت کره افتراکهيچ ،ناوده است که ِسم تّيّرپرَیر نااشرد

م ازال  ایرن حراال  را ِسرپَیر نااشد. اگر هرم کسری فررض کررد کره حرکتو پَیر سکون

این مطلری، اگرر  استحالهنداریم به  یکار ویيم ممکن بوده داشته باشد یا نه؟گمی نداشته،

وّل این تّيّرا  را، حرکا  را، تّيّرا  را، زمان را، ترکّی را فررض کنريم اِسم ازال  من الً

ایرن ِسرم  تا،هحاال ایرن سر .چون ِسم ترکّی استنداشته باشد،  شودترکّی نمی ه،نداشت

اگر ایرن ِسرم  ،که قطعًا مرکّی است که خود ترکّی دلي  است بر حدوث که بحر کردیم

ولری اگرر  ،گویيم این محال اسرتمی ،حرکا  را نداشته است ،زمان را ،ازال  این تّيّرا  را

سرم گرده ِاین شدن تّيّرا  بر  ،بعد که شد ،بعد شداول کردیم، قاول کردیم که نداشته، ق
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نره در مرحلره  ،پَیرد  است بر اینکه ِسم حادث است. چون ازلی صفت حادث نمیدلي

 بلکه در مرحله امکان.  ،واق 

اذا کران الجسرم علری » اسرت مرحلره سروم ایرن «الجسم ازال  و ابدًا غير متّيّر اذا کان»

اذا »مرادّی « اذا کان الجسم حسی ما تقولون ازال  و حسی مرا تقولرون ابردًا ،فرض المحال

لرم  ،لم یتحرّ  ،کان الجسم علی فرض السرمدیّة ازليّة  و ابدیة  لم یتّيّر علی فرض المحال

اگرر بگویرد « ؟لم یشم  زمان ولکن یقا  هَه التّّيرا  و الزّمانا  و الحرکرا  أو ال ،یتّيّر

ِسم حالتش همين اسرت، ِسرم حرالتش  ،پ  بنابراین ِسم نيست گویيم، می«ال یقا »

چره امکران  ،ن باشرداآل چره ایرن حراال  ،یقار  ازلی نيست. و اگر بگویردپ   تّيّر است.

نره باالمکران. و موِرود  ،چون موِود ازلی نره بالفعر  صرفا  حرادث دارد ،داشته باشد

توانيد امکرانش را برطررف کنيرد؟ حادث نه بالفع  صفا  ازلی دارد نه باالمکان. شما می

أو ًا الفزیائيرهندسريًّا أو تّيّررًا  مّرا تّيّررًاإالتّيّرر  ،ّيّرو ال یتقدّم یعنی أنّ الجسم ال یتقدّم الت»

 «.  حرکيًا و ما الی ذلکتّيّرًا 

 أم رال و المادة بين»توأم بودن « قرانٌ و»رفاقت  1«زمالةٌ فهناك»ما در شرحش نوشتيم: 

- متّيررة المرادة إن إذ یحلقره، ال و اآلخرر أحردهما یسراق ال: توأمران فهما التّيُّرا ، هَه

ایرن مرحلره اولری کره « تكرون مرا و كانرت مرا التّيرر، عن متحللة نجدها فً -كانت مهما

 سركون دون متحرركٌ مّا ِسمًا إنّی ه»ِواب دوم:  .«منه ینف ّ ال»حضر  ِواب دادند 

 أن إلّرا»فررض کنيرد « إِتما  دون متفرک أو فراک دون مجتم  أو حراك دون ساكن آخر و

این ِسرم . «ضًایأ سواها فْ تحقّقها و ِوازها تحتِّم هَه مَّا، مادة فْ الحاال  هَه فعليّة

 ،این ِسرم کره هميشره سراکن اسرتمتحرّ  است.  ، آن ِسم هميشههميشه ساکن است

سرکون و سراکن نيسرت، فرض کنيد به آن ِسم که هميشه متحرّ  است  ،متحرّ  نيست

کنرد کره آن مریحرکت در این ِسم بما أنّه ِسرم بابرت  ظاهری و حرکت ظاهری، بودن

 لري  اهلل تعرالی ال»چرون سرکون ولرو نيسرت. برودن سرکون،  ،تواند متحرّ  باشردهم می

 هرو ال سراکن و ال ،تحرّ  کًهما من صفا  الجسرمساکن و ال متحرّ  ألن السّکون و ال

کما أنّه ال طوی  و ال عریض و ال بقي  و ال خفير  و ال مظلرم و ال نيّرر و ال کرَا حرّ . مت

 ربّنرا عرن الممکنرا  و افعرال الممکنرا ئيا  تودک صفا  الممکنا  و ذوا  هَه الً

 «.ساحانه و تعالی
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 ،متحرّ  است دائمًااین ِسم فرض کردیم « ضًایأ سواها فْ تحقّقها و ِوازها تحتِّم»

 ،آن ِسم ساکن است دائمًا. انتقال از تحرّ  به سکون و از سکون بره تحررّ  تّيّرر اسرت

پر   ،پ  تّيّر نيست. آن ِسرم هميشره متحررّ  اسرت ،ه ساکن استامّا این ِسم هميش

ولکرن ایرن ِسرمی  ،، اگر فرض کنيدفرض کنيداین را  ،ندارد من الحرکة إلی السکونتّيّر 

یمکرن »متحرّ  اسرت  بله، آن ِسمی که دائمًا ؟«یتحرّ  أن یمکن»که دائمًا ساکن است 

جسم متحرّ  النّه الن ألنّه ِسم و هَا هَا الجسم ساک»؟ بله، چرا؟ برای اینکه «أن یسکن

اکن قرد یتحررّ  ة  أو امکانيرة ألنّه ِسم یشملهما المتحرّ  قد یسکن فعليرف ،ِسم  و السرّ

 «.ة  أو امکانية فعلي

 الحادبرة الحاال  مختل  توارد إمكان و ِواز: المادة حدوث من الت كّد فْ یكفينا و»

عرالم سراکن، امکران  تمام اِسام یک حالت، 1«أیضًا واحدة حالة و ب  عمرها طيلة عليها

در ایرن بيانرا  . وِود داردکه  سکونامکان  ،ست. تمام اِسام عالم متحرّ تحرّ  که ه

حردوث  د از آنبه هر ِرای ِسرم شرما نظرر کنير ،(   مطلی را ِم  فرمودندمعوومين 

از اگر مرا  ،خود حرکت حادث است ،حرکتش، حرکت و سکونش و... خود حرکت ،باردمی

چرون مرادّه یعنری  ،شرتينی بحرر کنريمينی و فوک انياز نظر انيشت ،نظر فيزیکی بحر کنيم

پ  مرادّه هرم حردوث اسرت.  ،چون حرکت حدوث است ،پ  مادّه یعنی حدوث ،حرکت

همين حرکت چشرمگير و  ،زندحرف می زند، چون با همهولی امام دارد با همه حرف می

يرق بخرواهيم اگر عم« الجسم لي  الّا انضمامًا»الّا و انضمام... سکون چشمگير را افتراک و 

ْْ ٍ كُر ِّ وَمِرن»: کما اینکه آیه ذاریرا  فرمرود« لي  الّا مرکّاا الجسم»علمی بحر کنيم   شرَ

را  آن ،رسردرسرد و علرم همره نمریولکن آن انضمامی که عق  همه نمی« زَوَِْيْنِ خَلَْقنَا

 ،فهمنرد گَاشرته بررای بعردکتی که همه نمریبعد. آن حر وحاالست گَاشته برای بعد که 

تّيّرر ، سکون ظاهری، همان حرکت ظاهری ،گویندفهمند و با همه سخن میآنکه همه می

 ترکّی ظاهری.  ،ظاهری

 إمكران و ِواز و ب  الحاال ، تلكم عروض عن -كانت مهما- األِسام خلوّ فعدم إذًا»

 ان»: علر  بينرا  آیرا  ذل  ك ّ َل ،ك خاص لزمن ب  أیضًا، عمرها طيلة عليها طریانها

یک قسمت، قسمت بعدی صفحه این « «یتقدمه ال و منه ینف  ال ما لحدوث حادبة المادة

 ابرن مر  حواره فْ الوادک محمد بن ِعفر االمام براهين من»ة و تسعين: و بًبمائة  193

ن قایرا ی مرا مفورّ  بحرر کرردیم، آالاتّره در بحرر حردی« أخرر  بوريّة و العوِرا  أبْ

                                                           

  همان.. 1



6 

 

ارری کره ّر و کِصِ« «كايرًا ال و صّيرًا شيئًا نجد ال اننا»: أخر  بويّة و»مراِعه بفرمایيد. 

. یعنی با تمرام عقرول و تمرام علروم و تمرام و صّر الکترونی نه صّر اتمی ،فهمندهمه می

 شرود وشان بحر مریبه مقدار دریافت و فهم ،است« اآلیَا ِ نُوَرِّفُ»افکار و تمام حواسّ 

 و االّر كايررًا ال و صرّيرًا شيئًا نجد ال اننا»در تمام مراح  ادلّه بر وِود ازلی مجرّد هست. 

چيرزی  به صرّير« األول  الحالة عن انتقال و زوال ذل  فْ و اكار صار م له اليه انضم اذا

الوّّر الری الکارر »شود. صّير می ،شودکم می کاير چيزی ، ازشودکاير می ،شودمنضم می

انتقرال، انتقرال تّيّرر « تقال و الکار الی الوّّر انتقال، انتقال الی فوک أو انتقال الی تحتان

یعنری  «ًامقردی كران لرو و»پ  کر ّ صرّير و کايرر حرادث اسرت.  ،تّيّر حدوث است ،است

نره زوال « حرال مرا و زال مرامًا یقرد كرانلرو  و»تعاير قدیم  دیًا یعنی ازليًّا ابدیًا ذاتيًا،سرم

ار. زوال من الکارر الری ه تحوّل. زوال من الوّّر الی الکار تحوّل حالت بانيه از کاست و ن

 و یوِرد أن یجوز یحول و یزول الَي ألن»دون است و تحوّل حالت فعلی صّر. الوّّر ما

برزر   ،شرودکوچرک مری ،رودمری طررفآن  و رودمی طرفچرا؟ آنکه این  لماذا؟ «یاط 

این موِرود شرود کره ناروده، معردوم شرود کره ِایز است. پ   .این واقعيّت دارد ،شودمی

چررا؟ بررای  ،قا  از اینکه موِود شود ناوده است ،معدوم گردد ،حادث ۀبوده، موِود شد

اینکه هر دو از صفا  حدوث است. اگر فرض کنيد که زیرد از ده پلّره خانره مرا نتوانسرت 

 چره فررک ،اش یکی اسرت دیگررپلّه ،برودباال تواند نمی هم از ده پلّه خانه عمرو ،برودباال 

ترر ، کوچکهمين است همخانه عمرو  پلّه ولی ،برودباال کند. حتمًا از ده پلّه نتوانست می

 ست. هم ه

چره  ،چه حدوث از نظر این طرف و آن طرف رفرتن باشرد ،سازدحدوث با ازليّت نمی

 الرَي ألن»جرا موِود برود اعردام شرد. پر  در این چه حدوثِ ،موِود شد و ناود حدوثِ

 فری حکم االم ال فی ما یجروز و»چرا؟ برای اینکه « یاط  و یوِد أن یجوز یحول و یزول

یوِرد و یاطر  حردوث  ،و یحول حردوث اسرت یزولچرا؟ برای اینکه « ما ال یجوز واحد

برا ، حردوث و ازليّرت يستن ازليّت از ِهتی ،شود گفت حدوث از ِهتی هستاست. نمی

ولری در  ،رفرتن طرفو آن  طرفاین از ِهت  ،ِهتی حادث استشوند. از ِم  نمیهم 

گيررد. تعمّرق بفرمایيرد در اص  وِودش ازلی است. ازلی که صفت حادث بره خرود نمری

حردوث فعلری، « الحردوث فرْ دخرولٌ عدمره بعرد بوِروده فيكون»: (  بيان امام صادک 

حرادث ایرن  زعومه،مازليّت  یم ازیعنی خارج کرد« الحدوث فْ دخولٌ عدمه بعد بوِوده»

 است. 
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قا  الوِرود کرون عردمی اسرت، تعايرر کرون « العدم فْ دخوله األول  فْ كونه فْ و»

ازلری، ایرن  ،عرد اسرت: ناروده حرادث شردپ  این ناوده است. پ  سه بُ ،عدمی یعنی عدم

چون ازلری برا حرادث شردن نيست؛ ازلی  ،حادث شد معلوم است ،ناوده است معلوم است

 فرْ العردم و األزل صفة یجتم  لن و»ازليّت ال اوّل است دیگر.  ،ا ناودنمنافا  دارد هم ب

شرود چطرور مری ،ناروده و شرده ،است: یک عدم اص  ذا  است نو عدم دو « واحد  شْ

تر است یرا اصر  شده. آیا صفت ذا  مهم و این صفت ناوده ،عدم؟ یک عدم صفا  است

لرو أنّ »نرد چنرين کراری بکنرد؟ م رال تر اسرت یرا بتوایک موِودی مهم بودنِ ذا ؟ اص ِ

بره طریرق اولری « ًا واحردًامنّریقردر یحمر  ه  یمکن أن یقال ال  ،ًاواحدًا یحم  تنّانسانًا 

یک تن و تّيّر منّ است، تّيّر عوارض است، اص  وِرود است، ن وِود تُ است دیگر. اص ِ

، ترکّری اسرت... تتّيّرر اسر ،انتقال اسرت ،. این آدمی که در عوارض نيازمند استاست نتُ

ترر توانرد متّيّرر نااشرد. ایرن ارعي نمری ،تواند مرکّی نااشدنمی ،تواند متحرّ  نااشدنمی

نيازمند به قردر  بيشرتری اسرت یرا اصر  وِرود؟ اصر  وِرود. ، این تّيّر و حرکت است

وقتی که در این تّيّرا  مختلفه نيازمند است و فقير اسرت و غنری نيسرت، پر  بره طریرق 

 ظر به این ِهت دارد.ص  وِود، امام ناولی در ا

 ]س ال[ -

مرن  اوِرده ال»بعرد  ،گویيم که این نارودهمی ،نه« من العدم وِود»گویيم نمی ما که -

 و خيلری برازاری« مرن العردم»، «اوِرده مرن العردم»این را آن روز عرض کردم، نره « شی 

شرویم عد منتق  میشی  نيست. بکه عدم « من شی »نه  ،«اوِده ال من شی »عامی است، 

. در بحرر ترکّری اوّل اسرت ایرن در بحرر ترکّری ،عشررینة و وحرد مائتين 221به صفحه 

بسريار عاار   ««بَعد ال و له قا َ ألّا ليُعلم بعد و قا  بين باألشيا  اللَّه فرک» لقد و»صفحه: 

ين ندسيين یرا بعردین فيرزیکيعدین همن چند دفعه نق  کردم که راِ  به بُ که عميق است

خداونرد « ينهرا و بينرهیعنی باألشريا  ب« باألشيا  اللَّه فرک» لقد و»بيشتر هم دارد. که اینجا 

این موِودا  را خلرق کررده، دیگرر اینکره  یکی :دو کار کرده خلق کرده، موِودا  را که

 ذاتی و صفاتی و افعالی برين اشريا  و خرودش قررار داده ،فرک عميق اصلی کونی و کيانی

در خالق نيست، هر چه خلق نردارد  ،شود که هر چه خلق داردفرک معلوم می با این است.

های خلق دارایی حرقّ اسرت. کره یهای خلق ندارایی است و ندارایدر خالق است. دارایی

 ْلروٌخِ خَْلقَرهُ وَ خَْلقِرهِ مِرنْ خِْلروٌإِنَّ اللَّهَ » 1«خَْلقِهِ فِْ هُوَ لَا وَ فِيهِ خَْلقُهُ لَا« »عن خلقه باینٌ»
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 :فرمرود .عرض کردند که شما خدا را مختور معرّفی بفرمایيرد (  که به امام صادک  1«مِْنهُ

و  ةذاتيّر مفاصرلةٌ»حرقّ دارد عرالم کرون نردارد. آنچره  ،حرقّ نردارد ،آنچه عالم کرون دارد

ود. در لرد و مو، نره در والرالحال است در خرالق و مخلروک ةو این طايع« ة و افعاليةصفاتي

مّرا أنّ إلو أنّ الخرالق خلرق خلقرًاو  و م لره فيره ف»الحال است.  ةخلوک این طايعخالق و م

پ  ایرن دو بایرد مااینرت کلّری « هَا الخلق ازلیٌّ فلي  خلق و امّا أنّه حادث فلي  خالق

 داشته باشد. 

این هم م   آیه ماارکه ذاریا  است « «ليُعلم بعد و قا  بين باألشيا  اللَّه فرک» لقد و»

از غيرر  «زَوَِْريْنِ خَلَْقنَرا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن»، «تَََكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوَِْيْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن»که 

، مرکّری اسرت، غيرر مرکّری خلرق زوِرين اسرتاصرً  ، شود خلق بشودنمیاصً  زوِين 

« االشيا  برين قار  و بعردفرّک اهلل ب»این هم همان است. مجرّد خلق بشود. شود نمی یعنی

ی هرم قا  و بعد چيست؟ هر شيئ« بَعد ال و له قا َ ألّا ليُعلم»قا  دارد بعد دارد،  هر شيئی

بعرد  ،هم قا  هندسی. قا  مکرانی ،هم بعد زمانی، هم قا  فيزیکی دارد ،قا  زمانی دارد

ی از اشريا  مخلوقره د اسرت، هرر شريئی را مًحظره کنيرد محردوهمچنين. شرما هرر چيرز

محردود زمرانی، محردود مکرانی، محردود هندسری، محردود فيزیکری، محردود  ،محدودند

هم بعد دارند. دیگر شرمال و ِنروب و  ،در ک ّ ابعاد محدودند. پ  هم قا  دارند ،افعالی

ایرن قار  و «. له قا  و بعرد ة الکائنا  المخلوقة أنّهاالق ّ من کينون الحدّ»حدّاق   ،فوک نه

گيررد. ایرن مری راریزتررین مروادّ  ،تعايرر بسريط ،این مادّه اوليّه که ابسط المروادّ اسرت ،بعد

فررک  طرفشبا آن  طرفشاین  ،توانيم بفهميمکنيم و نمیای که از دور به آن اشاره میمادّه

مجررّد  ندارد که طرفو آن  طرف. اگر این شودمیدارد یا نه؟ بله، اگر فرک ندارد که مجرّد 

نره، اصرً  طرول و  ،خواهيم بگرویيم کره طرول دارد و عررض دارد و عمرق دارداست. نمی

 ... براالخرهیرا ایرن طررفش :عرد داردیک مرحله اسرت کره دو بُ ،فقط یک ،عرض و عمق نه

؟ اگرر یرک اسرت کره طررفين اسرت این طرف با آن طرف دو است یا یک ،طرف دارد دیگر

، مجررّد اسرت کره د ندارد. اگر بعد ندارد که این مجررّد اسرتعاگر طرفين ندارد که بُ ،ندارد

ابعاد است. پ  بين قا  و بعد، چه قا  و بعد زمانی ناوده اسرت و شرده اسرت و بعرد از ال

ولرو  ؟مکانی را اشّال کرده استاین مادّه ریز آیا  ،رفت. چه قا  و بعد مکانیخواهد بين 

کررده اسرت قار  دارد و بعرد دارد. از نظرر این مکان ریز که اشّال  ،مکان خيلی ریز است

هندسی قا  دارد و بعد دارد. از نظر فيزیکی مادّی قار  دارد و بعرد دارد. از نظرر تّيّررا  
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بعد. از هر نظری قا  و بعرد دارد. اگرر از و بعد دارد، از نظر حرکا  قا  دارد  و قا  دارد

د و محردود کره باشرد ایرن کافی بود که این محردود باشر ،یک نظر فقط قا  و بعد داشت

 مرکّی است و محتاج است و نيازمند است. 

 حير :ذاتيًا و زوِيته قضيةَ زوج ك  لحدوث: زمنيًا ماهویًّا، ذاتيًا و زمنيًا بَعدًا و قَال ا»

 أو- بَعررد و قار : ِرانايين: بُعردین ذا  تكرون أن ادةمرال كيران مرن األخيرر و األول الحرد

 فهرو «بعرد ال و لره قار  أال لريُعلم و» .هندسريًا ال و فيزیائيرًا ال: إطًقرًا بالر دون -ِزئين

 الزمران، یعتروره حت  یتّير لي  فإنه فيه، ال معه و بعده و الزمان قا  الزمان، فوک: سرمديٌ

 أو فيزیرائٌْ بَعردٌ و قَار ٌ تعرال  لره ال و .الاَعرد بَعرد و القار  قار  فإنره بعد، ال و له قا  فً

 1.«المادة ماهية فْ المندغمة الزوِية عن و المادة عن مجرد ألنه هندسٌْ

احتجاِا  کتراب و سرنّت احتجراج  ،طور که مکرّر عرض کردیم حضور برادرانهمان

. فلسرفی نيسرت کره آن نيستبرای منطقيّين  فقطاحتجاِا  منطقی  ،شمول استِهان

دانرد فررض مری هفلسفهم برای کسی که  ،برای فًسفه فقط ،هم در عمق ذاتش کال است

کننرد کره قررآن کننده نيست. م ً  بعضی س ال میاما برای همه قان  است، کنندهقان  يدکن

و »ایرن کتراب دعرو  اسرت.  ،االوّل فرًن بشری  که چرا باب به باب بحر نکرده، الارا

 ة مجملرةمنها ترشد الضّالّين الی الحقّ بوور ةأنّ آیا  قليل ةالحال فی کتاب الدّعو ةطايع

مطالری  ،شرودرود از اینجرا ردّ مرییرک کسری کره دارد مری« محتوررة توره و ليسمخت

وری باشرد کره طرایرن مطالری بایرد  .بعرد هرم نخواهرد دیرد ،خروردمی به گوش اومحمّد 

دی آیره توحيردی را خوانرد د و َِب کند، وقتی کره در بُعرد توحرِاناه باشمختور همه

رود سراغ سایر آیرا  شرهودی. در می ،وقتی این َِبش کرد 2،«وَهُ إاِلَّ إِلَهَ الَ أَنَّهُ اللّهُ شَهِدَ»

خواهيرد همچنين. وقتی شما می، در بعد معاد همچنين، در سایر ابعاد عد ناوّ  همچنينبُ

سرياه اسرت، گيرید، بله، بررنج خروبی اسرت، دم، نمونه را میخواهيدنمونه می ،برنج بخرید

مرن کر ّ »دهد بپزید م ً . قرآن نمونه نشان می دباری ندارد همه گونی را یلزوم خرید،می

دهد کره نشان میهایی نمونه« ة تايّن اآلیا  القرآنيّة نماذجو فرعيّ ة اصليّةالمعارف الربّاني

هِيدٌ وَهُروَ السَّمْ َ أَْلقَ »ها دو کاره است، کار اوّل این است که این نمونه شرنود و مری 3،«شرَ

 قردرهمان ،فهميردیا غير عرب ِاهلی که هرّ را از برّ نمی آورد. آن عرب ِاهلیایمان می
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کره  اسرت تواند بگوید ایرن سرحرینمی 1،«یُ ْبَرُ سِحْرٌ إِلَّا هَََا إِنْ»شنود میخود  گوش اب که

، اسرت ظنری الداللرةگویم قرآن فهمد. ولی بنده میرود. با خود شنيدن قرآن میاز بين می

ترر، از آن از آن مشرر  هرم مشرر  ،ترن ِاه  هم ِاه ن عرب هم خرتر، از آیعنی از آ

 شعورتر. شعور هم بیبی

عرد بُ را. هراییکنرد نمونرهاست که به طور اشاره ِرَب مری این عد اوّل، بعد اوّلاین بُ

اینجرا یرک مشرت  بينرد، وقتی مریرودبه سراغ تفويلش میانسان  ،وقتی َِب کرد :دوم

خرم. قرآن شرری  در اصر  داری که الزم دارم میمقبرنج به من داد که خوب است، پ  

رِّفُ»شررمولند ، اینهررا از نظررر دعررو  ِهانو سررنّت رسررول اهلل (ص  در فررر  « اآلیَررا ِ نُوررَ

هرر قردر علروم  ،هر قدر علم ترقّری کنرد ،چنانکه دیروز عرض کردم. هر قدر عق  ترقّی کند

، دعرو  قررآن نری ترقّری کنرددرونی و برو معطيا  هر قدر بشر در ک ّ ،ای ترقّی کندیتجر

 ةمرام العلرم و العقر  و الحر ّ و کافّرإ ةالقرآن و السرنّ»شود. برابر هم نمیماند، عقی نمی

براز هرم آن  ،هر چره بشرر ِلروتر بررود« و ال یساوی طول الخط ال یسامیاالدراکا  علی 

اری چره در علروم یچره در علروم تجر ،فهمردنمری ،عمق اصلی که باید صد درصد بفهمرد

 2«الرزمن یفسررها متشرابها  آیرا  للقررآن إنّ» :گویردم ً  وقتی که ابن عاّاس می .قلیع

يا   ةايریتقردّم العقر  فری تقردّم العقليّرا  المنطقيّرا  العلروم التّجر»؟ «زمن»کدام  الحسرّ

مطلای است که یک کسی با عق  کوتراهی مطلاری  از این غير« االختراعا  و ما الی ذلک

آن صحات کنيد  این و چون اگر بروید با ،صحات کنيدو آن د با این گوید نرویگفته و می

یعنی چره از ایرن  ،مطلاش خراب است. اگر شما طً دارید شودمیمعلوم  .شویدگمراه می

به  عيار است، 24است. این طًی صد درصد  عيار 24این طًی صد درصد  ؟و آن نپرسيد

. ، نردارددينپرسرو آن  طًست. دیگر از اینناکسی بگویيد  به هر هر کسی که وارد باشد و

بره  ،طًسرتبی، یرک فلرز زرد کسی کره یرک فلرزّ زردی را قراطی یرک خررده طرً کررده

 آقا نگو، به کربًیی نگو.گوید به این نگو، به او نگو، به حاجمی

صرحات کرردن برا اهر  ادیران حررام اسرت، چررا؟  صرً گویرد ااگر حسينعلی بها  مری

امّرا  ،ِرا باشردپرَیر همينچرنردیا  بررای آدم چرندایرن  !هچرند گفتینکه برای ا ،ترسدمی

 ،گویند فرًن ِرا نرویردنه. اگر به شما عزیزان اه  علم می ،برود با این و آن صحات کند

، خودشران خرنرد ،خرر برار بياورنردرا  خواهند مرااینها می ،شویدفًن ِا نروید گمراه می
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 اْطلُاُروا»ا حوزه اسًمی و حوزه علم و حوزه معرفرت امّ !درست کنند خواهند خرحوزهمی

پرسرت هرم علرم یراد . از بتپرسرت بروددر زمان رسول اهلل چرين بت 1،«بِالوِّينِ لَوْ وَ اْلعِْلمَ

 ِه  است که ترس دارد.  ،علم که ترس ندارد ،بگيرید

الحقرائق  لمکلّفرينل حتّری یطلّر الحقرائق  ةکافّر یسار أغوار»قرآن شری  در ک ّ ابعاد 

مّرا در ا ،سراکن، ِسم متفرّک و مجتم ، متحرّ  ،عد ظاهری که کلّی استحاال بُ« قةالمرمو

؟ تّيّرر کره معلروم سرتم ً  در زمان صحات کنيد، زمران چيعمقش از نظر فيزیکی بروید. 

تر از زمان است. م ر  اینکره در حرکرت الاتّه حرکت عميق ،زمان ،حرکت هم معلوم ،است

مّرا داشرته  ةٌِسرم اگرر حرکرتر است، آقایان هم مراِعه بفرمایيد. حرکت: به صحات کنيم

 یمّرا ةٌایرن حرکر ،ولو قاً  هم حرکت نداشته باشد بر فرض محرال از نظرر ظراهری ،باشد

 ةٌپ  اگرر حرکر ،تواند باشدِسم چون حرکت حدوث است و حادث عارض بر ازلی نمی

مّا  ةٌفعليّت حرک ،مّا در ِسم باشد ةٌحرک مّایی در ِسم بالفع  باشد ولو یک آن یا امکان

عرد اوّل. حتّری اگرر مرادّی مّا دلي  است بر اینکه ِسم ازلری نيسرت. ایرن بُ ةٌو امکان حرک

بخواهرد امّرا یرک کلمره کره  ،حرف زیاد داریرم« ما کان الجسم متحرّکًا بم تحرّ »بگوید 

نره،  ؟«صرار حادبرًايّرًا برمّ بمّ تحررّ  یعنری کران ازل»این « بمّ تحرّ »این است  حرف بزند

ا من صفا  الحادث الّر ةالحدوث و الحرک ةکان ازليًا حتّی اآلن ازلی االزلی ال یقا  صف»

علی، کچر  زلر « االزلری یعنری الحرادث و الحرادث یعنری ةنقرول االزليّر ،أن نّيّر االسرم

ازلری ذا  خراص و  ،شود. اگر بخواهيم انسانی صحات کنريم و درسرت حررف برزنيمنمی

صفا  خاص دارد و حادث هم ذا  خاص و صفا  خراص دارد. امّرا وقتری کره از نظرر 

چره حرکرت  ،فيزیکی حرکت برابر است با ِسمانيت و ِسرمانيت برابرر اسرت برا حرکرت

بيننرد یرا کره اختررا  شرده یرا مری ایر و ملموس باشد یا حرکتی که با وسائ  ِدیدهماوَ

وترون. الاروترون الار حرولاالکتررون  ةحرکر ةالحرکرا  الَّریّر»کنند از صفا . دریافت می

ایرن الکتررون کره در بانيره «. ترونوتدور و تدور و تحول فروک الار م  و االکترون ارضٌش

 ةعرن خمسرين الر  سرن ة االرارية عارارةفال ّانير»گردد تون میوری پنجاه هزار دور پزمين

رداشرتی اسرت و کنرد. چرون زمران یرک بزمان هرم فررک مری ،زمان است جااین« ةالکتروني

زمران در فروک ِاذبره فررک  ،کنردانتزاعی است از حرکت. و لرَا زمران در بررزر فررک مری

بره ِرایی رسريدند کره دیگرر آنجرا زمران کرار  ،معرراج رفتنردبره کند. وقتی که پيّمارر می

زمران بررزر برا معنرا نردارد. اصرً  به قدری سرعت زیاد است که زمران در آنجرا  ،کندنمی
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 لَاِْ رتُمْ كَمْ»فرک دارد. و لَا وقتی در آیا  مربوط به برزر با هم اصً  ارد، زمان دنيا فرک د

 اْلعِْلرمَ أُوتُروا الَّرَِینَ وَقَرالَ» بعرد: 1،«یَروْمٍ بَعْرضَ أَوْ یَوْمًرا لَاِْ نَرا سِنِينَ * قَالُوا عَدَدَ اْل َرْضِ فِْ

چيزی که گَشته از آنچه کتراب وحری  2.«اْلاَعْرِ یَوْمِ إِلَ  اللَّهِ كِتَابِ فِْ لَاِْ تُمْ لَقَدْ وَاْلإِیمَانَ

این است کره واقعرًا زمران برزخری چرون در آنجرا  ،برای ما ملموس استگوید و به ما می

از این ِهت اسرت  ،سرعت زیادتر است و ميزان دریافت سرعت بر حسی زمان بيشتر است

تکلير  در بعضری از فضراها  گَرد. حتّی در عالمکه آنجا زمان زودتر از زمان زمينی می

؟ زمان برداشتی است ستتر است از وا  ما. اصً  زمان به چيهست که وا  زمان سری 

، زمانش هم مفهوم است. اگر حرکت مفهوم نااشرد ،از حرکت، هر قدر حرکت مفهوم باشد

غرروب  و کندبينند که طلو  میمفهوم نيست. کسانی که خورشيد را با چشم میزمان که 

پروترون  دورزمان را از حرکرت الکتررون کنند، دیگر می برداشتگونه ، زمان را اینندکمی

نيسرت. اگرر هرم زمرانی برداشرت بشرود از حرکرت  کره عمرومیکننرد، چرون برداشت نمی

ت. زمران ولکن خود الکترون هم مادّه اسرت و مسراوی برا زمران اسر دور پروتون،الکترون 

 توانند آن زمان را دریافت کنند. ها هم نمیزبينها و تيبينشود که ریزآنقدر ریز می

 24؟ سرت؟ ایرن یروم چيیعنی چه 3«شَْ نٍ فِْ هُوَ یَوْمٍ كُ َّ» :و لَا خدا که در قرآن فرمود

کر ّ آنٍ أتمری، کر ّ آنری  ،کر ّ یروم کر ّ آنٍ»است که آخر ندارد،  ةساعت است؟ یوم القيام

یعنی آن حرکت اوالیری کره بررای مرادّه اولری  ک ّ آن« ذرّی؟ ال، الکترونی؟ ال، بروتونی؟ ال

آن  ،فهمردرا هم ِرز حرقّ نمری آنحرکت  ،فهمدچنانکه مادّه اولی را ِز حقّ نمی ،است

ْ نٍ فِرْ هُروَ یَروْمٍ كُر َّ»ی زمان اسرت. پر  نقطه اوال ،اولی هی مادّحرکت نقطه اوال  24« شرَ

 ةالفررد ةکر ّ آنٍ فری المرادّ ،نک ّ یوم یعنری کر ّ آ»بلکه  ،بيشتر نيست ،کمتر نيست ،نيست

وتونا  و ال مرن مفهوم منتز  من الَّرا  و ال من الکترونا  و ال من الار االولی ال ک ّ آنٍ

. منره دارد بلکره منترز ٌ ،زمران یرک واقعيّتری نيسرت خرود .از اینهرا نيسرت« انا ورالاوزیت

ست که زیرر زی نيت که روی فوک است و تحتيّت هم چيسفوقيّت، تحتيّت. فوقيّت چيزی ني

و تحتيّرت انترزا  از اسرت در مقابر  تحرت  ،فوقيّت انتزا  از فروک اسرت ،تحت است، نخير

ترکّی یرک واقعيّتری اسرت، حرکرت واقعيّتری اسرت، الاته  .در مقاب  فوک است ،تحت است

ایرن زمران چنران شرد، چنرين برود، آن، ولکن این حرکت، پ  تّيّرر، اینتّيّر واقعيّتی است
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سررت کرره ایررن تّيّررر را مررا منتهررا یررک تّيّررری اسررت کرره نتيجرره حرکررت ا ،نرردکدرسررت مرری

ولريکن یرک تّيّرری اسرت «. شَْ نٍ فِْ هُوَ یَوْمٍ كُ َّ»فهميم. زمانش را هم ما نمیفهميم، نمی

روشرن شرد. برر  ،تاریک بود ،تاریک شد ،روشن بود :تّيّر زمين ،فهميمکه بر ابر حرکت می

فهميم. پر  زمران آن نيسرت این را ما می ،و بعدًا غروب کردابر اینکه خورشيد طلو  کرد 

کنريم کره شری و روز مر ً  و سراعاتی کره مقررّر کرردیم. بلکره زمران که فقط ما در  می

غير محسروس و برين أو  لنا يًّا حقيقيًّا محسوسًاکعن الفو  بين االکوان حر ةالزّمان عاار»

 .«غير محسوس أو لنا التّيّرا  حقيقيًّا محسوسًا

 فَرارِِْ ِ تَفَراوُ ٍ مِن الرَّحْمَنِ خَْلقِ فِْ تَرَ  مَّا»پ  اگر هرچه در عمق مادّه بيشتر برویم 

 عد: در چند بُ« من تفاو » 1«فُطُورٍ مِن تَرَ  هَْ  اْلاَوَرَ

 مه دلي  هستند بر اینکه خالق دارند؛ر اینکه هبا هم دعوا دارند د -1

 سانند؛ندارند در اینکه یکبا هم دعوا  -2

 ر اینکه خالق واحد است؛دبا هم دعوا ندارند  -3

 االطًک است. علی در اینکه خالقبا هم دعوا ندارند  -4

تمام کائنرا   .تمامش هماهنگی است ،تمامش تًئم است ،یعنی تمامش مًئمت است

اند در ک ّ ابعاد برونی و درونی در وِود حقّ، تجرّد حرقّ، وحرد  حرقّ، دست به گریاان

و مرا الری ذلرک از امتيرازا   علرم مطلرق ،مطلقره قه، قدر حيا  مطل ،ای مطلقه حقّغن

ایرن  ،این حرکرت و آن هرم تّيّرر است. ظيری که نسات به حقّ ساحانه و تعالیمنقطعة الن

یرابيم مگرر دلير  برر بنابراین ما هرچه دقّت کنيم در این طرف و آن طررف نمری ،هم زمان

ی.  ،مجانينحتّی  ،حسّی وِود حقّ در ک ّ ابعاد عقلی و ایرن در کر ّ ابعراد عقلری و حسرّ

 مرحله اولی. 

یرک مطلری کره مطلری اصرلی  کنيم که دو مطلری وِرود دارد:اینجا عرض میما در 

ر محرور ببعد  ،عق  که بحر کردیمو اباا  وِود اهلل و توحيد اهلل بر محور فطر   ،است

هم بحر مقارنرت، مرا در کتراب  یکی ،آیا  که علی او  اآلیا  است که ما بحر کردیم

الر ًّث کتابيّرًا و  کتریبرين  ةالتّوحيدیّر ةالمقارنر»عقائدنا این سه اص  را مقارنه کرردیم، 

امّا بحر خرواهيم  ،کتابش نيست« المعاد حول ة و المقارنةرسوليّة سالية رعقليًّا و المقارن

کنريم. ا بحرر مرین مرچون اص  محور عاار  است از آیا  قرآن که روی آیا  قرآ ،کرد

دلي  فطری و عقلری باید قاً و  صحات کنيم اباا  توحيد حقّ است بعد از فعً  آنچه را 
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هِدَ» :عمررانسروره آلاز ِملره  ،قرآن شری  برای توحيد اسرت دره. آیاتی از ادلّه قرآني  شرَ

 إِلَّرا آلِهَرةٌ فِيهِمَا كَانَ لَوْ»دوم:  1،«بِاْلقِسْطِ آئِمَو اقَ اْلعِْلمِ وَأُوْلُوْا وَاْلمًََئِكَةُ هُوَ إاِلَّ إِلَهَ الَ أَنَّهُ اللّهُ

اِيل ا اْلعَررْشِ ذِي إِلَر  الَّبْتََّروْْا إِذ ا یَقُولُونَ كَمَا آلِهَةٌ مَعَهُ كَانَ لَّوْ قُ » سوم: 2«لَفَسَدَتَا اللَّهُ  3.«سرَ

 ،ها بحر خرواهيم کرردیک روز یا دو روز در این ،اینها ما را در حوار مقداری بحر کردیم

 شویم. بعد منتق  به مقارنه می

 ،قررآن را در کر ّ ابعراد ،های مقارنی چند ِهت دارد: اگر ما فقره رابحر فایده اصوال 

 ،ترورا  بروده ،ایرن سرابقه دارد ،این ناقص است ،بما هو قرآن فقط دقّت کنيم را اگر قرآن

مرن ميّرزا  کتراب »قرآن مهيمن است. و  نداینها بود ،صح  بوده ،زبور بوده ،انجي  بوده

 ،این هيمنره دارد. م رال اسرت« القرآن علی ک ّ ما سلفه من کتاب ةاهلل تعالی القرآن هيمن

بایرد معرالم را خوانرده  ،اگر کسی بخواهرد کفایره را بخوانرد .ولو م ال خيلی عجيی است

ای باید مطالعره ،قرآن را درست بفهمد بخواهد طوری است. اگر کسیم ال این ،باشد م ً 

و  تزیير کنرد و غلطرش را قررآن در کتی انايا  داشته باشد. درستش را قرآن توردیق مری

ها یک آیه قرآن چند ماه دقّت الزم دارد. چند سرال دقّرت الزم کند. بعضی وقتابطال می

اهِ ُونَ» دارد. م ً  فرض کنيد کره ایرن  أَنَّر  اللّرهُ لَهُمُقَراتَ قَاْر ُ مِرن كَفَررُوْا الَّرَِینَ قَروْلَ یُضرَ

خواهد بگوید؟ آیا هيچ مفسّری در اینجا دقّت کرده است می راِ  به ت لير چه 4«یُ ْفَكُونَ

ِینَ»که  گوینرد اب و ابرن و رو  ؟ اینهرایی کره مریچره کسرانی هسرتند« قَاْ ُ مِن كَفَرُوْا الََّ

ِینَ»د گوید سابقه دارقرآن می ا،تو سه است تاست و یکی و یکیسه ،القدس  مِرن كَفَرُوْا الََّ

« قَاْر ُ مِرن كَفَررُوْا الَّرَِینَ»کار کرده؟ نره،  روی آن اش است، هيچ مفسّری اینجاسابقه« قَاْ ُ

هفرت  ،پرانزده طائفره از مشررکين، از شرش ،پانزده طائفه از مشرکين قائ  به ت ليرر بودنرد

شرانزده  ،پرانزده طائفره ،وریمآنکه ما توانستيم دست بيرا ،هزار سال قا  تا بعد و بعد و بعد

ن . یعنی این بل ين مسيحييطائفه از مشرکين قائ  به ت لير بودند و این ت لير سابقه دارد
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