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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397دی  10:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  23مصادف با: _معنای کلی آیه _ارتباط آیه با آیات قبل و بعد _28آیه موضوع جزئی:      

 26 جلسه:     هعمومیت مخاطبان آی 

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 .1«یُمِيتُكُمْ ثُمََّ یُحْيِيكُمْ ثُمََّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثُمََّكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللََّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ »: 28آیه 

 با آیات قبل و بعد  28ارتباط آیه 

. این آیه در واقع یک بازگشتی است به مطالب آیات هستند  آیه هستند که به یکدیگر مربوط 12مجموعاً   40این آیه تا آیه 

 . «الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا»تا آیه  «یا أیُّها النّاس اعبُدوا رَبَّکم»اخیر؛ آنجا که خداوند در اواسط این آیات فرمود 

سه اصل اعتقادي ذکر شد، قبل از  حول سه موضوع مبدأ، معاد و نبوت بود و ادله و براهینی براي این این آیات مجموع

هایی نهم خداوند متعال مردم را به سه گروه مؤمنان، منافقان و کافران تقسیم کرد و براي هر یک از این سه صنف، ویژگیآ

و مخاطبش  آن سه اصل مطرح شده بی است که قبالً پیرامونآیه در واقع به نوعی بازگشت به مطال 12را ذکر کرد. این 

این است که مخاطبش  ظاهرشو « کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ» :فرمایدست است که در صدر آیه میاند. درهم همان سه گروه

 ی شدند.ی هستند که در گذشته معرفولی همانطور که خواهیم گفت مخاطب این آیه همان سه صنفهستند فقط کافران 

هایی که در تفسیر آیات داشتیم، نوعاً مالحظه فرمودید که در پس ارتباط این آیه با آیات قبل از دو جهت است. ما بحث

که مجموعاً  40تا آیه  28مورد آیات همواره سعی بر این بوده که ارتباط آیات را با هم توضیح بدهیم و بر این اساس آیه 

 ند با آیات قبل.ارتباط داردو جهت از  آیه هستند، 12

یکی اینکه بازگشتی است به مطالبی که پیرامون آن سه اصل اعتقادي مطرح شده که با توضیح آیات معلوم  جهت اول:

 د کیفیت ارتباط این آیات با آن سه اصل اعتقادي چگونه است.شومی

 همه آن اصناف ثالثه هستند.ها به سه نوع و سه صنف، مخاطبش این آیه بعد از تنویع انسان :جهت دوم 

توانیم بگوییم این آیات میدر واقع اما اگر بخواهیم اشاره اجمالی به موضوعاتی که در این آیه مطرح شده داشته باشیم، 

 یات حقیقت انسان و آنچه که خداوند در نهادآکه در گذشته مطرح شده است. در این است مطالبی  بیان تفصیلی به نوعی

که شامل بیان شده د کنمیر کمالی وجود انسان، سعه وجودي انسان و منازلی که در این سیر طی ذاشته، ذخایاو به ودیعه گ

بازگشت به سوي خدا هم  زندگی دنیا و سپس مرگ، برزخ و سپس مرگ و آنگاه آخرت و بازگشت به سوي خدا است.

 آخرین منزل در سیر آدمی است. 
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ست که چگونه این سیر از اینکه این عالم مبدأ و معاد دارد، اینجا سخن از این سیر ااگر قبالً سخن از مبدأ و معاد بود، 

ر این سیر پیش دچند عالم و چند زندگی و مرگ  د،کنمید و انسان چگونه این مسیر را طی شومیمبدأ به سوي معاد طی 

یع خداوند متعال که در تکوین و تشرآیه به خصوصیات و برخی مواهبی  12روي انسان است. بمناسبت در ال به الي این 

 د. شومیبه آدمیان اختصاص داده، اشاره 

تبیین و تفصیل آیات  یاز جهت توانیم بگوییم که این آیاتپس اگر بخواهیم ارتباط این آیه را با آیات قبل بیان کنیم، می

ست، چه مؤمن چه ا. این سیر همه آدمیان گذشته است؛ آیاتی که متضمن بیان سه اصل اعتقادي مبدأ و معاد و نبوت بود

ح اجمالی راجع به یم. این یک توضیکنمیاز حیث مخاطبانش دارد که اشاره  28منافق و کافر، منتهی یک تفاوتی را آیه 

د شومیطات تبیین و ارتباطش با آیات قبلی و بعدي و جایگاهش در این بخش از سوره بود. چون وقتی این ارتبا 28آیه 

آیات قرآن ه توهم اینکد از کنمید و جلوگیري کنمیهاي مختلف تبیین ک دورنمایی براي این کتاب در بخشع یدر واق

ام که ارتباط هر آیه اي از جمالت است که ارتباطی با یکدیگر ندارند. بنده به خصوص بر این نکته تأکید داشتهمجموعه

 را با قبل و بعدش روشن کنم.
 28معنای كلی آیه 

مَّ إِلَیْهِ ثُیُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ  ثُمَّ ا فَأَحْیَاکُمْنْتُمْ أَمْوَاتًکَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَکُ »فرماید در خصوص آیه بیست و هشتم، میاما 

رد و سپس دوباره کشما را زنده  ورزید در حالی که شما مردگانی بودید که خداوند، چگونه به خدا کفر می«تُرْجَعُونَ

 گردید.د و آنگاه به سوي خدا باز میکنمید و خداوند بعد از آن شما را زنده یشومیمیرانده 
 «كيف»معنای 

 در مورد کیف. خاصی که نیاز به توضیح داشته باشد ندارد چون معناي این واژه ها روشن است الّا این آیه مفردات

رفته است. یعنی خداوند  ستفهام است، ولی اینجا در مقام گالیه و توبیخ به همراه امتنان بکارکیف درست است که از ادات ا

د و او در مقام کنمید؛ مثل اینکه کسی به دیگري محبتی کنمیگذارد و هم دارد سرزنش، توبیخ و گالیه هم دارد منت می

الی که من در طور با من این کار را کردي در حو آن شخص بگوید چ دکنمیشناسی کند، ناسپاسی ي اینکه قدرعمل بجا

 گذارد ونت میه حسب ظاهر این استفهام است ولی در واقع هم دارد مبید چطور، گومیحق تو لطف کرده بودم. اینکه 

است، کأنّ خداوند  د. پس هر چند کیف از ادات استفهام است، ولی در واقع در مقام توبیخکنمیهم دارد توبیخ و سرزنش 

 ورزید.پرسد که چگونه به خداوندي که چنین و چنان کرد کفر میدارد با توبیخ می

زند از ما نظیر این آیه را از نظر مضمون و سیاق، در برخی از آیات دیگر هم داریم که خداوند با توبیخ با انسان حرف می

 ،1«مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍإِلَى  هُدِيَ فَقَدْ بِاللَّهِ یَعْتَصِمْ وَمَنْرَسُولُهُ  وَفِیکُمْ اللَّهِ آیَاتُ عَلَیْکُمْوَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى  »جمله 
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شما به عنوان  د و رسول او در بینشومیورزید در حالی که آیات خدا بر شما تالوت یعنی شما چگونه به خدا کفر می

 ر آیات وجود دارد. معلم و مفسّ

ندیدند که خداوند چگونه خلق را  هااینآیا  ،«یَسِیرٌ اللَّهِ لَىعَ ذَلِکَ إِنَّأَوَلَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ »و یا آیه 

 الیه است.گگرداند و این براي خدا آسان است، اینجا هم لسان، لسان توبیخ و آغاز کرد و دوباره آن را بر می
 در قرآن   28نظایر آیه 

در چندین جاي قرآن بکار رفته است از جمله آیه  ،احیاء و اماتهیعنی توبیخ هست،  لحنمونی که در این آیه غیر از مض

گفتند پروردگار ما، ما را دو   هاآن، 1« سَبِیلٍ مِنْ خُرُوجٍ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى »

یند گومی، کنندمیحیاء و اماته إاذعان به دو  هاآنبعد از این که  کنیممیبار میراند و زنده کرد، پس ما به گناهانمان اعتراف 

 آیا راهی براي خروج از این گرفتاري هست؟

« کُمْ بِاللَّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکَیْفَ تَکْفُرُونَ »ید گومییی که االن هستند و هاناد به انسکنمیدر این آیه خداوند دارد خطاب 

یی هاناه انسکیعنی چطور خدایی که شما را در حالی که مرده بودید زنده کرد و بصورت ماضی گفته چون معلوم است 

یعنی « ثُمَّ یُمِیتُکُمْ »ید گومیسر گذاشتند. بعد خداوند  پشتاست، که االن هستند، یک مرحله را که تولد و زندگی دنیایی 

یعنی « ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ »د؛ کنمی دوباره شما را زنده« ثُمَّ یُحْیِیکُمْ» میراند.فکر نکنید که تمام شده بلکه دوباره شما را می

 . یک موت و حیات را گذراندید ولی یک موت و حیات دیگر هم در پیش دارید

در رزخ داریم؛ و بیند ما عالمی بنام گومیجالب است که این آیه مورد استدالل برخی براي اثبات برزخ قرار گرفته و 

 را بیان خواهیم کرد.  هااینهمین آیه مورد استدالل برخی براي انکار برزخ قرار گرفته است که استدالل عین حال 

عنی ، ی«ا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِرَبَّنَا أَمَتَّنَ »یند گومیسوره مؤمن وقتی است که هر دو را پشت سر گذاشته اند و  11اما آیه 

ا زنده کردي و بعد و دو بار ما ر میرانديیند دو بار ما را گومیاند و آنجا دیگر هر دو مرگ و هر دو زندگی را دیده

 مِنْ خُرُوجٍوبِنَا فَهَلْ إِلَى فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُ »گردند ولی دنبال یک راه خروج می کنیممییند ما به ذنوب خود اعتراف وگمی

  «.سَبِیلٍ
 عموميت آیه از حيث مخاطب

اي اشاره کنیم که گفته تهالزم است به نک دهدقبل از اینکه به این دو اماته و احیاء برسیم که مضمون این آیه را تشکیل می

یه این است که اشاره شده است. ظاهر آ هاآنمخاطب این آیه سه صنفی هستند که در آیات ابتدایی سوره بقره به  شد

ورد کافران است ولی از ؛ ظهور اولیه این لفظ در م«کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ»ید گومیمخاطبش خصوص کافران است چون 

یان و مخالفت ملی به معناي عصعآنجا که کفر یک معناي وسیعی دارد و شامل کفر اعتقادي با مراتب مختلفش و کفر 

 .تري در نظر بگیریمیک معناي جامعکَیْفَ تَکْفُرُونَ توانیم براي عملی با دستورات خدا است، می
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ت خدا را قبول ندارند، یک عده نه این عالم را مخلوق کافران اعتقادي کسانی هستند که نه خالقیت خدا و نه ربوبی الف(. 1

ند. اشاره به این دو حیات و دو ممات و آیات بعدي کنمیدانند و نه این عالم را مربوب خدا و هر دو را انکار خدا می

 مبدأ و معاد و توحید را اثبات کرد.آن د با شومیکه  هاآنیک برهانی است در برابر 

تواند برهان و به هم می هاآنتر از گروه اول است، براي تر و رقیقیک درجه پایین هاآنبراي کسانی که کفر اعتقادي  ب(

 هاآننیین حجاز، ، اما ربوبیت او را منکرند مثل وثتعبیري جدال احسن باشد، چون برخی خالقیت خدا را قبول دارند

د و کنمید اما اینکه همین خدایی که این جهان را خلق کرده آن را هدایت کسانی بودند که در خالقیت خدا تردید نداشتن

اشاره به دو حیات و دو  کفر اعتقادي و یا به تعبیري دیگر شرک است.این نیز ، این را منکر بودند که استربّ این عالم 

 هم سودمند است.  هااینممات براي 

هم یاد آوري و برهان بر بطالن  هاآن، براي کنندمی یبه ظاهر همراه ند و اعتقاد قلبی ندارند وکسانی هم که منافق .2

اعتقاد قلبی به مبدأ و معاد ندارند و  هاآنگردد چون بر می هاآناست چون ریشه مشکل منافقین به اعتقاد  هاآناعتقادي 

 ند.کنمیدر اصطالح قرآن منافقین کسانی هستند که اعتقادي به حق تعالی ندارند و به ظاهر همراهی 

 : مؤمنان دو دسته هستند .براي مؤمنان هم سودمند است .3

ند و دستورات خدا را کنمیعملی ن یک دسته از مؤمنان کفر عملی ندارند، یعنی با اوامر و نواهی خداوند مخالفت الف(

را در  هاآنها یادآوريو تذکر و یاد آوري است، این هشدارها  ند که معصیت نکنند، قهراً براي این گروه اینکنمیرعایت 

 د. کنمیاین مسیر حفظ 

اند و با اوامر و نواهی خداوند مخالفت اند، یعنی معصیت کارتار کفر عملییک دسته از مؤمنان کسانی هستند که گرف ب(

که هم خالقیت و هم ربوبیت خداوند را اذعان دارند، اما از نظر عملی اهل معصیت و  هاآنعملی دارند، طبیعتاً براي 

د و نهایتاً بازگشت همه شومیه میرید و دو بار زنده حسنۀ است. اینکه شما دو بار میوعظهم م هاآناند، براي مخالفت

 هم یک یادآوري و هشدار و پند دادن است. هاآنا به سوي خداست، این براي شم

در واقع یعنی کیف تکفرون اعتقاداً به هر دو قسمش، کیف تکفرون عمالً به هر دو قسمش و شامل منافقین کَیْفَ تَکْفُرُونَ لذا 

وبیت است، یا از قبیل انکار ربوبیت؛ باالخره هم کفرشان یا از قبیل انکار خالقیت و رب هاآند به اعتبار اینکه شومیهم 

از این جهت و بر همین اساس عرض کردیم مخاطب آیه  هستند کفر اعقتقادي دارند یعنی کأنّ منافقان ملحق به دسته اول

 انه هسند که در آیات گذشته مورد اشاره قرار گرفتند.گهمه این اصناف سه 

 بحث جلسه آینده

 .بررسی خواهیم کرد دوم میماند که انشاء اهلل جلسات بعدمعناي موت و حیات اول و 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


