
752 
 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  7331اردیبهشت  3:تاریخ     ۀتفسیر سوره بقرموضوع کلی:     

  7933شعبان 6مصادف با:    مفردات _ آیه بیست چهارمموضوع جزئی:      

  25جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینارهین و الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اللعن للی اعدا
 ادامه بحث درباره مفردات آیه

 مطالبی را عرض کردیم. که در این آیه بکار رفته است هاییچهارم بود، درباره برخی از واژه بحث در مفردات آیه بیست و
 «هحجار».4

 سه احتمال مطرح است:« حجارۀ»در مورد 

 احتمال اول

همان  ،منظور از حجارۀ که به عنوان وقود جهنم از آن یاد شدهمعتقدند برخی از مفسرین به استناد برخی از احادیث  .7

هایی د، این سنگ ویژگیشومیسنگ سیاه کبریت است، کبریت یک سنگی است که بوسیله آن ایجاد آتش و حرارت 

ند، سنگ کبریت همان کمید و البته حرارت هم ایجاد بدبو و پر دود است، شدت چسبندگی و سرعت اشتعال داردارد: 

به استناد برخی لذا بعضی برند و در طبیعت هم موجود است، ، همان چیزی که از آن به عنوان گوگرد نام میگوگرد است

 1اند.یث، حجارۀ را به این معنا دانستهاز احاد

 بررسی احتمال اول

قطعاً آنچه که در این دنیا آیه در مقام انذار است لذا این احتمال، احتمال قابل قبولی نیست، چون بحث از جهنم است و 

با عنوان گوگرد یا سنگ کبریت ذکر شده، خیلی اهمیت ندارد که به عنوان ترساندن مردم و در مقام انذار از آن یاد شود، 

در  چندان اهمیت ندارد. ست که عامل آتش و حرارت آن سنگ گوگرد استاینکه بگویند یک آتشی برافروخته شده ا

دنیا هم هر آتشی برافروخته شود به هر حال یکی از عوامل اصلی آن سنگ گوگرد است، فرض این است که این آیه در 

ر انکارشان برای این که مردم را نسبت به عواقب کارهای خود و به خصوص کفار را به خاطاست مقام انذار و تخویف 

بترساند، اگر منظور از حجارۀ همان سنگ گوگرد یا کبریت باشد، برجستگی و ویژگی خاصی ندارد که موجب تخویف 

 اند قابل قبول باشد.تومیشود. لذا این معنا ن

 احتمال دوم

ند، یعنی کأنّ شومینند و فریفته آن کمیای باشد که ثروتمندان اندوخته اینکه منظور از حجارۀ همان طال و نقره .5

ها در قیامت تبدیل به چیزی اهد بفرماید آن چیزهایی که در دنیا به عنوان زر اندوختید، همینخومیخداوند متعال 
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 لَیَأْکُلُونَ وَالرُّهْبَانِ الْأَحْبَارِ مِنَ کَثِیرًا إِنَّ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»د که موجب برافروختن آتش جهنم است. چنانچه در آیهشومی

 بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهِ سَبِیلِ فِی یُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ یَکْنِزُونَ وَالَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ وَیَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ

 کُنْتُمْ مَا فَذُوقُوا لِأَنْفُسِکُمْ کَنَزْتُمْ مَا هَذَا وَظُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ جِبَاهُهُمْ بِهَا فَتُکْوَى جَهَنَّمَ نَارِ فِی عَلَیْهَا یُحْمَى یَوْمَ *أَلِیمٍ

نند و خود این در کمیهست که زر اندوزان آن را ذخیره ای ، طبق این معنا حجارۀ همان ثروت و طال و نقره1«تَکْنِزُونَ

 2د.شومییره گزنه و آتشقیامت تبدیل به وقود یعنی آتش

 بررسی احتمال دوم

آمده است، در حالی که اگر مقصود از حجارۀ طال و نقره « اعدت للکافرین»در ذیل این آیه جملهبعید است چون این احتمال 

اند متعلق به کافرین باشد و تومیطال و نقره هم شود. هم کفار و هم مسلمین را شامل می، زراندوزان در دست زراندوزان باشد

اند برای غیرکافرین باشد، و این با ذیل آیه سازگار نیست که به نوعی این جهنم و این آتش را که نسبت به آن انذار تومیهم 

 این احتمال چندان با این ذیل سازگار نباشد. رسد کهبه نظر میگوید برای کفار مهیا شده است. لذا می دهد ومی

، معنایش این «اعدت للکافرین»مایدفرمیطور که دیروز اشاره کردیم و در تفسیرآیه هم خواهیم گفت، اینکه البته همان

د شومیاختصاص از آن فهمیده نیعنی ند، شومینیست که جهنم مختص به کافرین است و غیر کافران داخل در جهنم ن

حداقل یک این بدان معناست که بینیم سخن از این است که این آتش برای کافرین مهیا شده است، ولی ما در این آیه می

از آتش برای کافران مهیا شده است، آتشی که وقود آن بدن انسانها و حجارۀ است، پس این آتشی که برای ای مرتبه

اند وقود آن مطلق طال و نقره تومین ،ستاز آتش و جهنم است که مختص به کافرین اای کافران مهیا شده و یک مرتبه

 مردود است.زر اندوزان باشد، چون زر اندوز اعم از کافر و غیر کافر است، لذا این احتمال هم 

 احتمال سوم

احتمال سوم که قبال هم اشاره کردیم و در معنای آیه همین را اختیار و بیان کردیم این است که منظور از حجارۀ . 3

، لذا خداوند متعال انددادهاند و معبود قرار ها را ایجاد کردهه دست خودشان آنها بهایی است انسانبتو  هاسنگهمان 

بترسید و بپرهیزید از آتشی که وقود آن بدن خود شما است، و هم چنین آن چیزهایی که شما  مایدفرمیدر این آیه 

ند، شومیگیره زنه و آتش، آتشهم هااینرا معبود قرار دادید، یعنی خودتان ایجاد کردید تا بپرستید ولی خود  هاآن

را  هاسنگو  هابتکه  هاییآنو شفاعت آن است،  تأثیر، معنایش این است که امید به یردگمیچیزی که معبود قرار 

همین ، ولی هاآنو چه بعد از مردن  هاآنبرسد، چه در زندگی  هاآنبه داد  هاسنگامید داشتند که این  پرستیدندمی

رسد این خواهد بود، لذا به نظر می هاآنباشد مایه رنج و عذاب و غم و اندوه  هاآنکه قرار بود مایه نجات چیزی 

 تر است.احتمال و این معنا برای حجارۀ مناسب

 

                                                           
 .35-33. سوره توبه، آیه 1
 .34، ص1. تفسیر بیضاوی، ج 7
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 سوال:

 وَإِنْ»در بیان ارتباط این آیه با آیه قبل گفتیم که در آیه قبل خداوند متعال فرمود اطب آیه کفار هستند، مادر اینجا مخ استاد:

م شک دارید، پس یک ، اگر در آنچه که ما بر عبد خود نازل کردی«مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَۀٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ

 أُعِدَّتْ وَالْحِجَارَۀُ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُوا تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ»مایدفرمیهای قرآن بیاورید، بعد سوره مثل سوره

ای مثل قرآن بیاورید، پس خواسته شده که سوره هاآن، این آیه در مقام بیان انذار نسبت به کفاری است که از «لِلْکَافِرِینَ

انید انجام دهید پس از چنین آتشی بترسید، آنوقت این تومینید که قطعاً نکمی: اگر نمایدفرمیمخاطب آن کفار هستند، بعد 

 مختص کافرین است.از آتش دارد که ای ، طبق یک احتمال اشاره به یک مرتبه«لِلْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ»ویدگمیآتشی که 

 دهیم:می دو احتمال «لِلْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ »دیگر ما در مورد  به عبارت

وید این آتش مهیا و فراهم شده است برای کافران، اگر ما اختصاص از این گمیاختصاص باشد، یعنی « الم»اینکه  .7

ای مختص به از آتش باشد، چون قطعا جهنم دارای مراتبی است و هر مرتبهای استفاده کنیم قهراً باید ناظر به یک مرتبه

ای است که فاسقین در آن قرار از جهنم که کفار در آن هستند غیر از مرتبهای یک قسم از مردم است، قطعاً مرتبه

نیست، چون آنوقت جای جهنم را الم اختصاص دانستیم، باید بگوییم این اشاره به خود « الم»خواهند گرفت، پس اگر 

ند، هر شومیانیم غیر کفار هم داخل در آتش دند، در حالی که ما میکمیاشکال است که در اینجا اختصاص را بیان 

انیم ملحق به کفار کنیم یعنی بگویم منافقین به اعتبار تومیمنافقین را )ند، شومیکسی که گناه کرده است وارد در آتش 

 اما ما یقین داریم که برخی از (ستندند و ملحق به کفار هشومیاینکه قلباً ایمان به خدای تعالی نداشتند وارد در جهنم 

د، آنوقت طبق این احتمال این آیه اشاره به یک مرتبه خاصی از جهنم شومیکه فاسق هستند هم وارد جهنم  نیمسلمانا

 دارد که مربوط به کافرین است.

مختص به کافرین  اهد بگوید این جهنمخومیاختصاص نیست، اینجا ن« الم»یک احتمال هم این است که بگوییم این  .5

یک الم ارتباط است، و در واقع اشاره به « الم»ند به این بیان که کمیاست، بلکه اشاره به یک شأنی از شئون جهنم 

یعنی آن آتشی که برای کافرین و « لِلْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ »: آتشی که مایدفرمیند، وقتی کمی هاآنارتباط بین کفار و عمل 

 .دشومیاست، از این دیگر اختصاص فهمیده ن هاآنمتناسب با عمل 

از ای د، که در این صورت باید آن را حمل کنیم بر مرتبهشومیپس یا از این آیه اختصاص جهنم به کافرین فهمیده 

صورت دیگر مشکل این مراتب جهنم، نه اختصاص جهنم به کافرین، یا دال بر اختصاص جهنم به کافرین نیست، که در 

در واقع مبین ارتباط بین کافر و بلکه به معنای اختصاص نیست « الم»آید، طبق این احتمال دیگرلی پیش نمیو سوا

 برای او قرار داده نشده است.عمل او است و به همین جهت در جهنم یک جایگاهی 
 «إن».5

« فاکرمهزید نی إن جائ»وییدگمید که شرط مشکوک باشد، شما شومیحرف شرط است، إن در جایی استعمال « إن»

آید رود که تحقق شرط مشکوک است، نمیدانم زید مینم، معموال إن در جایی بکار میکمیاگر زید بیاید من او را اکرام 
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مقطوع  آنکه شرط  دشومیویم اگر زید بیاید من او را اکرام خواهم کرد، ولی إذا در جایی استعمال گمییا نمیآید، لذا 

ند و دیگر ما شک نداریم در اینکه کمی، این شرطی است که قطعاً تحقق پیدا «إذا طلعت الشمش»دشومیباشد لذا گفته 

 ند.کمیشمس طلوع 
 اشکال 

بکار برده است، با عنایت به « إن»این است که چرا خداوند تبارک و تعالی در اینجا کلمهاشکال با توجه به این نکته 

است که شرط مشکوک  یمورد استعمال شرط جایچون مشکوک نیست،  و استاینکه شرط در این آیه مقطوع العدم 

مثل ای شما کفار که شک دارید در قرآن یک سوره ،نتوانید، یعنی اگر «إن لم تفعلوا»باشد، در حالی که در اینجا فرموده:

انند، پس تومیکفار ن یقینی است کهبلکه ، مشکوک نیست، ادات شرط بر سر آن آمدهقرآن بیاورید، نتوانستن کفار که 

 «.إذا لم تفعلوا»مود:فرمی، با توجه به اینکه قطعی است باید «إن لم تفعلوا»چرا در این آیه آمده است
 پاسخ

خودشان یقین به عدم توانایی و  هاآنبر اساس گمان و خیال خود کفار و معاندان این جمله بیان شده است، یعنی  اوال:

 .دشومینگاه کنیم مقطوع العدم نیست، مشکوک  هاآنگر از دید ندارند، اتوانمندی آوردن سوره 

در محاورات هم گاهی این نحوه استفاده  است.چه بسا جنبه استهزاء هم داشته باشد، یعنی برای استهزاء گفته شده  :ثانیاً

ولی برای مسخره کردن و استهزاء کردن این اند تومیانی این کار را انجام بده، با اینکه یقین داری نتومید که مثال اگر شومی

 رود.تعبیر بکار می

یعنی نار مهیا شده است برای « اعدت للکافرین»را استعمال کرده است، فرموده« الم»و یؤید ذلک، که در ذیل آیه حرف مؤید:

برای  اهد بگوید جهنم خومییعنی « اعدت للکافرین»وید گمیدهد، وقتی دهد، علی معنای ضرر میکافران، الم معنای نفع می

در فارسی ، هم جایی که نفع باشد  «برای»عبیرتالبته مثل کسی که به او بگویند زندان را برایت آماده کردیم، کافران آماده شده 

الدنیا »وییم: گمی، «علیک»یا « لک»فرق است بین اینکه بگوییم بریم، ولی در عربی ضرر باشد بکار میهم جایی که و 

، در اینجا علی القاعده باید (، یک روزی به نفع توست و یک روزی به ضرر توست«وم لک و یوم علیکیومان، ی

، یعنی جهنم را به عنوان یک مکانی به ضرر کافرین مهیا کردیم، جایی که در آن مشکل و «اعدت علی الکافرین»مودفرمی

 ءبکار رفته ولی برای استهزا« الم»هم که ا کردیم، در اینجا گرفتاری است، نه اینکه ما جهنم را برای کافر و به نفع کافر مهی

به حسب ظاهر یعنی این به نفع تو آماده شده است، اما در واقع این استهزاء است و حقیقتش این است که اینجا به است چون 

« إن»یعنی اگر خداوند کلمه گفتیم، « إن»است که در مورد ای ضرر او میباشد و این متعارف هم میباشد، این مؤید همین نکته

 در واقع در آن یک نوعی استهزاء منافقین هم وجود دارد. .را در اینجا بکار برده 

 سوال:

های متعدد بگیریم، اشکالی ندارد در یک گفتگو یک جمله ها و مناسبتانیم شأن نزولتومیما برای این جمالت  استاد:

ی و بدون استهزاء و جمله بعدی انذار و ترساندن، و إال اگر اینکه شما در مقام استهزاء باشد و جمله بعدی جدّ
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کالم اند مورد سوال قرار بگیرد، مسئله این است که در یک قسمتی از تومیباشد خود انذار بعد از آن هم  ،ماییدفرمی

ر سخن بگوید و این هم اشکالی ندارد یک جمله آن استهزاء باشد و بالفاصله تغییر موقعیت بدهد و از یک مقام دیگ

متعارف است، یعنی در محاورات ممکن است کسی جمالتی به دیگری بگوید که جمله اول آن استهزاء باشد و جمله 

 ها متعارف است و اشکالی ندارد.تهدید باشد، تغییر مقامدوم 
 «لن». 6

برای نفی ابدیت « لن»اند که اشکال کرده گز، بعضیبه معنای هر ند، یعنیکمی داللت بر نفی ابدی« لن»گفته شده حرف 

دیگر و لذا اند استعمال شود، چون اگر چیزی مغیّا باشد، نفی آن هم دارای حد و غایت است، تومیو در مقام نفی ابدی ن

 یزی مغیّااند، چون در مواردی که چکردهرا اشکال  «لن»به طور کلی در مورد معنای پس ابدیت در مورد آن معنا ندارد، 

 است ابدیت معنا ندارد.

به معنای نفی ابدی است، این ابدیت به حسب « لن»وییم گمیتمام نیست چون ما وقتی این مطلب رسد که به نظر می

ند، اگر چیزی غایت نداشته باشد قهراً این نفی ابدی است، اگر هم غایت داشته باشد باز هم نفی کمیموارد مختلف فرق 

تا غایتش افتد یعنی ابد آن شیئ ابدی است ولی ابدیت آن  نسبی است، تا زمانی که این غایت است هرگز این اتفاق نمی

به عبارت کنیم، لذا خود به خود منتفی است و نفی ا آن راست، دیگر بیش از آن اقتضاء برای بقاء ندارد تا ما بخواهیم 

 لن را به معنای نفی ابدی بگیریم.موضوع است، پس اشکالی ندارد ما  یگر بعد از غایت سالبه به انتفاءد

ای وید: شما تا آخر هم نخواهید توانست یک سورهگمیو  ندکمیتوانایی ابدی کافران را  نفی« لن تفعلوا»بر این اساس

که غایت برای آن  یت برایش ذکر شده و چه آنجاکه غا به معنای نفی ابدی است، چه آنجا «لن»رآن بیاورید، پس مثل ق

رسید مگر آنکه از ، شما به مقام برّ و نیکی نمی1«تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ »ذکر نشده است، مثال در آیه 

ند کمیرسید تا زمانی که انفاق کنید، در اینجا هم نفی ابدی وید به مقام بّر نمیگمیآنچه دوست دارید انفاق کنید، اینکه 

به مقام بّر برسد، لذا اینجا  این اتفاق نیفتد امکان ندارد کسی منتهی ابدیت تا زمانی است که این انفاق صورت بگیرد، و تا

 برای این جهت نیست.هم مشکلی 

آیه توضیح داده شود مطرح شد، در ادامه راجع به تفسیر آیه و نکاتی که در آن  ی که الزم بود در اینیهاتقریبا واژه

 وجود دارد مطالبی را عرض خواهیم کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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