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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  0931اردیبهشت 01:تاریخ     ةتفسیر سوره بقر موضوع کلی:     

  0393شعبان  09مصادف با:  یک روایت _پاسخ به سه شبهه _آیه بیست و چهارمموضوع جزئی:      

  55جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  و آهل للی ححمد الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 بررسی سه شبهه

رسد رد نوبت میکمیدر آیه بیست و چهارم بعد از بحث از مفردات و مطالبی که به تبیین معنای آیه و تفسیر آن کمک 

 بهه پاسخ دهیم.به پاسخ از سه شبهه، در رابطه با محتوی و مضمون این آیه سه شبهه مطرح است که باید به این سه ش
 شبهه اول

ح شده است که تکلیف دایر مدار قدرت عقلی و شرعی است، لذا شبهه و اشکال اول این است که در جای خود منق

ری که از حیطه قدرت او خارج است، در حالی انیم کسی را مکلف کنیم به کاتومیتکلیف به غیر مقدور قبیح است، ما ن

از آن که ای است و سزاوار نیست که قرآن و آیه این باطل و قدور صورت گرفته استدر این آیه تکلیف به غیر مکه 

 کالم حکیم است مشتمل بر یک امر باطل باشد.

مثل سور قرآن است، در آیه قبل ای اما آن تکلیفی که غیر مقدور است و در این آیه مطرح شده تکلیف به اتیان سوره

قرآن شده های مثل سورهای ، امر به آوردن سوره«مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مَّامِ رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ»فرمود

یعنی هرگز ، «تَفْعَلُوا وَلَنْ»ندکمیاست، این یک تکلیف است، بعد در همین آیه بیست و چهارم خود خداوند تصریح 

 أُعِدَّتْ وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُوا تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ»مایدفرمیانید این کار را انجام دهید، تومین

، پس این آیه اذعان کرده است به عدم توانایی و عدم قدرت کافران و در عین حال آنها را مکلف کرده است «لِلْکَافِرِینَ

و « امرٌ باطل»این باطل است، تکلیف به غیر مقدور و  کرده آنها توانایی آن را ندارندهمین کاری که خود اعالم به 

 سزاوار نیست که آیه قرآن مشتمل بر یک امر باطل باشد درحالی که تصریح شده است که در قرآن لغو و باطل نیست.
 پاسخ

خطابات قانونیه کامال واضح و روشن است، در چهارچوب نظریه خطابات قانونیه جواب از این شبهه بر طبق مبنای 

به انحالل این خطاب در واقع توانایی داشته باشند، چون تکلیف به غیر مقدور جایز است البته به شرط اینکه عامه مردم 

به عدد افراد مکلفین انحالل پیدا ند، در جای خود این نظریه منقح شده است که اگر خطاب کمیعدد افراد مکلفین پیدا ن

نکند، بلکه مخاطب نوع و عامه باشند، همین که اکثریت مخاطبین بتوانند این کار را انجام دهند این برای صحت خطاب 

مشکلی لذا طبق آن نظر  و درت شرط تکلیف نیستقبر اساس نظریه خطابات قانونیه، به طور کلی پس  کافی است.

 .ندارد

 شود.شبهه به نحوی پاسخ داده این باید شهور یعنی نظریه انحالل خطاب به عدد افراد مکلفین اما طبق نظریه م
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اینجا اساساً امر یک امر واقعی جاری است و آن این که چه طبق مبنای اول و چه بر طبق مبنای دوم البته این پاسخ 

یرد ولو تکلیف گمیت بر مأمورین صورت نیست، بلکه امر امتحانی است و در اوامر امتحانیه چون به غرض اتمام حج

د، این امر، امر شومیاشکالی ندارد، پس طبق آنچه که از این آیه و آیه قبل فهمیده متعلق شود به امر غیر مقدور 

ریب در آنچه که بر امتحانی است، و غرض از این امر اتمام حجت به آنها و اینکه معلوم شود غرض آنها از شک و 

این راه را برای انکار و معجزه آنها میبندد، لذا چون امر، امر امتحانی  و انکار نبوت و انکار معجزه است ،هپیامبر نازل شد

تکلیف به آن جایز نیست چه است، تکلیف به چیزی که مقدور نیست و امکان امتثال آن فراهم نیست اشکالی ندارد، آن 

 در صورتی که مقدور نباشد، تکلیف واقعی است.
 شبهه دوم

در جای خود منقح شده است که عقاب و ثواب مترتب بر مخالفت و عصیان و اطاعت است، کسی که از اوامر و نواهی 

کسی که با دستورات و فرامین الهی مخالفت کند مستحق عقاب است، پس  خداوند اطاعت کند مستحق ثواب است و

اند که کاری را ور خدا سرپیچی کند، به او گفتهعقاب فرع مخالفت و عصیان است، عصیان هم یعنی اینکه کسی از دست

دهد، یکوقت انجام ندادن کار دو مصداق دارد، یکوقت امکان انجام دادن دارد و انجام نمی د.انجام ندهاو و  بدهانجام 

 ءفابه اصطالح سالبه به انت و یردگمید و مخالفت صورت نشومیاساساً امکان امتثال ندارد و قهراً آن عمل انجام ن

اگر کسی مثال شرب خمر را ترک کند و این صورت نگیرد. موضوع است، این مهم نیست که مخالفت به چه دلیل 

دهد، اتیان به این حرام این کار را انجام نمیشرایط با قصد و اراده و با فراهم بودن گاهی معصیت الهی را انجام ندهد، 

ان آن فراهم شود مرتکب معصیت شود ولی شرایط فراهم و اگر امکانجام آن کار است در صدد است گاهی هم 

ه مخالفت نکند مستحق عقاب هم نیست، چون گفتیم عقاب د و کسی کشومید، در هرصورت مخالفت واقع نشومین

 مترتب بر معصیت و نافرمانی و ترک واجب یا فعل حرام است.

بینیم در عقاب بر آن مترتب شود، در حالی که ما می با توجه به این مقدمه در ما نحن و فیه مخالفتی صورت نگرفته تا

ند نسبت به کمی، یعنی آنها را انذار «وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُوا»مایدفرمیادامه آیه بیست و چهارم 

شده است و اینها ای یان به سورهتکلیف به اتچون مخالفتی صورت نگرفته، با این که کفرشان و اعتقادشان و شرکشان، 

 ند چون اصال امکان آن فراهم نبود.بیاورآن را نتوانستند ای هم سوره

در حالی که اینجا  ،شدهمترتب محصل شبهه و اشکال دوم این است که عقاب بر مخالفت با خداوند حال ای  علی

 مخالفتی صورت نگرفته تا عقاب مترتب شود.
  پاسخ

جهت که نبوت برای چون اینها بزرگترین مخالفت را مرتکب شده اند، از این است؛ پاسخ این شبهه و اشکال هم معلوم 

اعجاز قرآن برای اینها معلوم شده است، یعنی پیامبر خدا ادعای رسالت از طرف خدا کرده و قرآن را  اینها ثابت شده و

بایست رسالت د، اینها میشومیم شده است، قهراً وقتی حجت تمام به عنوان معجزه آورده است و حجت برای آنها تما
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ردند به پیامبر و قرآن که معجزه اوست، اما کمیشدند و اعتقاد پیدا ردند و تسلیم معجزه پیامبر میکمیپیامبر را تصدیق 

گرفتار شک و تردید شدند ردند کمیبایست تصدیق و اعتقاد به نبوت و معجزه نبی پیدا شک کردند یعنی در حالی که می

پس همین که این مخالفت خودش بزرگترین مخالفت است، کنند تصدیق بایست آن را میشک و تردید در چیزی که و 

 نیست.صورت گرفته مستلزم استحقاق عقاب است لذا شبهه دوم هم وارد 
 شبهه سوم

هم این آیه گفتیم هم چنین اعجاز قرآن است اخبار از غیب است،  به عنوان جلوهمحورهایی که ما قبال گفتیم که یکی از 

 وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ»ویدگمیند و کمیاعجاز است چون اخبار از غیب خودش ند و هم کمیصدق نبی داللت بر نبوت و 

اعجاز است، ما عرض کردیم این ای هاز جلوه ،انید این کار را انجام دهید، خود این اخبار از غیبتومی، هرگز ن«تَفْعَلُوا

وجود دارد و آن در عین حال یک وجه دیگری از اعجاز هم در است. آیه در مقام تحدی و بیان نبوت و صدق رسول 

عدم  ،فصاحت و بالغت ،اخبار از غیبی را برای اعجاز قرآن ذکر کردیم: آن هم اخبار از غیب است. ما وجوه مختلف

اند نظیر آن را بیاورد بود، مجموعه اینها مبین وجوه تومینتواند مثل آن را بیاورد. این که کسی نمیاختالف در قرآن 

هایی آمده که برخی های خارجی سازگار نیست، چون در تاریخ گزارشاین با واقعیت. در حالی که اعجاز قرآن است

مدعی نبوت و ای برخی از مورخین یک عدههای سیلمه کذاب، بر اساس نقلمبادرت به این کار کرده اند، از جمله م

های تاریخی آن جمالتی که در برخی از کتابانیم مثل قرآن سوره یا آیه بیاوریم، تومیاعجاز بودند و ادعا کردند ما 

آنچه نقل شده صرف یک ادعا است، ولی نقل شده است هم مسیلمه کذاب به زعم خود برای مقابله با قرآن آورده است 

لذا ، و آوردمثل قرآن میای اخبار این آیه از غیب منافاتی با واقعیت خارجی ندارد، مسیلمه کذاب ادعا کرد که سورهلذا 

مثل قرآن آورد، ولی آن کجا و قرآن کجا، یک خرافاتی را ای سورهزعم خودش به أباطیلی را کنار هم قرار داد و 

آمد، با اینکه ان در حجاز مشهور و متعارف بود هم به حساب نمیمسیلمه جمع کرد که حتی در حد آنچه که در آن دور

ادیبان آن سرزمین در حد قابل قبول بود، اما در عین حال، آنها هم حدشان از حد های بعضی اشعار و شاعران و نوشته

ب کرده چون از آن زمان این آیه اخبار از غی . لذابود کذاب آوردهتر بوده است چه برسد به آنچه که مسیلمه قرآن پایین

 رسد وارد نیست.مثل سوره قرآن بیاورد، لذا این شبهه هم به نظر میای نتوانسته سورهتاکنون هیچکس 

 یک روایت

عمده نکاتی که الزم بود در مورد این آیه طرح کنیم ذکر کردیم، فقط در پایان سخن از این آیه اشاره به یک روایتی 

که در انتظار است و توصیف آتش و عذابی است اخالقی  نهج البالغه فرمودند و یک پندنم که امیرالمؤمنین در کمی

 است.مؤمنان فاسق و منکران 

بدانید که این پوست نازک تحمل آتش ندارد، ما « النََّارِ عَلَى صَبْرٌ الرََّقِیقِ الْجِلْدِ لِهَذَا لَیْسَ أَنََّهُ اعْلَمُوا»مایندفرمیحضرت 

د، شومیسوزد و هم روح انسان در این آتش گداخته است هم روحی، یعنی هم جسم انسان میگفتیم عذاب هم جسمی 

رویانیم که یک پوست دیگری می هایی که در اثر آتش سوخته استاینکه ما بجای پوستیعنی « و نضجت جلودهم»
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هم میسوزد تا به سوزد لحوم و شحوم آن هم از بیرون و هم از درون تحت فشار آتش است، بدن انسان که می

های بدن که سوخته و در حال سوختن است پوست قرار سوزد، آنوقت روی این بافترسد و آنها هم میها میاستخوان

حال این هم از درون زیر فشار آتش است و هم از بیرون، چون آتش هم انسان را احاطه کرده است، لذا د شومیداده 

وباره روی آن پوست روییده شود ببینید چه درد و رنج و عذابی دارد، لذا اگر این بدن به این شکل در بیاید و د

به خودتان رحم کنید، اصال با کسی کار نداشته باشید، ما در چنین مسیری « نُفُوسَکُمْ فَارْحَمُوا»مایدفرمیامیرالمؤمنین 

آنجا منتهی شود، لذا که داریم به ای نیم که بعید نیست با این رفتارها و منش و سلوک و فکر و عقیدهکمیحرکت 

شما این را در « الدَُّنْیَا مَصَائِبِ فِی جَرََّبْتُمُوهَا قَدْ فَإِنََّکُمْ»، خودتان به خودتان رحم کنید، «نُفُوسَکُمْ فَارْحَمُوا»مایدفرمی

ذاب و درد و رنجی ند، چه عکمیمصائب دنیا و مشکالت دنیا تجربه کردید، دست انسان که مقداری با آتش تماس پیدا 

د، اینها قطعی است، معاد حتمی است، روزی این امور قطعاً محقق خواهند شد، ولی بعضی از شومیبرای انسان حاصل 

نگار نه انگار در آینده با چنین شرایطی مواجه خواهیم شد، اینکه حضرت نیم که اکمیما متاسفانه به نحوی زندگی 

دهید مالحظه دیگران را نید و اگر در کارهایی که انجام میکمی، اگر به دیگران رحم ن«نُفُوسَکُمْ فَارْحَمُوا»مایدفرمی

 الْعَثْرَةِ وَ تُصِیبُهُ الشََّوْکَةِ مِنَ أَحَدِکُمْ جَزَعَ فَرَأَیْتُمْ أَ الدَُّنْیَا مَصَائِبِ فِی جَرََّبْتُمُوهَا قَدْ إِنََّکُمْ»ندارید حداقل به خودتان رحم کنید

شما آیا دیدید جزع و ناله و بی « شَیْطَان قَرِینَ وَ حَجَرٍ ضَجِیعَ نَارٍ مِنْ طَابَقَیْنِ بَیْنَ کَانَ إِذَا فَکَیْفَ تُحْرِقُهُ الرََّمْضَاءِ وَ تُدْمِیهِ

د، کسی که به حسب ظاهر خوب شومیصبری و ناشکیبایی و بی تابی یکی از شما را وقتی با چنین مشکالتی مواجه 

خودش د و چگونه شومیچگونه گرفتار  ند وکمیرد چگونه جزع و فزع خومیند ولی وقتی به مشکل بر کمیزندگی 

ند، عین همین ماجرا در قیامت برای ما اتفاق خواهد افتاد، کسی که مشکالت در این دنیا او کمیمغموم و مغبون، حس 

شکیبایی خود را از د و شومیتاب کند، اگر مشکل برای کسی فراهم شود او بیصبر اند وتمیند این نکمیرا احاطه 

از باال و پایین احاطه کرده است، او را دهد و دیگر تحمل ندارد، حال حساب کنید کسی که در جهنم آتش دست می

تر است، اینکه با وسط آتش که خود این آتش یک مسئله و مشکل است، قرین بودن با شیطان یک مشکل بزرگ

إن »، «إن السوال حق»،«إنَّ الموت حق»د خودش بدترین عذاب است، پس خیلی باید مراقب بودشومینشین شیطان هم

ها همه حق هستند و هیچ تردیدی در آنچه که در تعالیم قرآنی و ، این«إن الجنة حق» ، «إن المعاد حق»، «البرزخ حق

ل دنیا(، احوال برزخ، هو هایها و عذاببگذریم از گرفتاری)ست، سکرات موت، الهی و روایات ائمه وارد شده است نی

ند و هیچ گریزی از آن ندارد، قیامت و حشر و بعث و برانگیخته شدن از کمیهایی که انسان در عالم برزخ پیدا و ترس

و زندگی خود را چگونه فهمد به کدام سمت و سو رفته قبور و حسابرسی در صحرای محشر و اینکه آنجا انسان می

شنویم، همه وییم و میگمینویسیم و انیم و میخومیواقعا آنچه ما این بسیار دارای اهمیت است. سپری کرده است، 

ما شود و واقعا معاد های ها و افکار و اندیشهبرای این است که در ما تاثیر بگذارد و موجب خانه تکانی دلها و روح

ها وجود دارد، اگر اینگونه باشد، به ما برای تصحیح رفتار که معاد و برزخ وجود دارد و این عذابباور باشیم و بپذیریم 
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است، گاهی اول مشکل و خدایی نکرده اگر به این امور بی تفاوت باشیم دیگر آن موقع کند کمک میو نحوه زندگی ما 

رزخی و معاد و سوال و جوابی است. نگار مرگ و بنیم که انگار نه اکمینیم و زندگی کمیبعضی از ما به نحوی صحبت 

 .فرماید خداوند عاقبت همه ما را بخیر

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


