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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397دی  16:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  29مصادف با:  غافر بر برزخ 11داللت این آیه و آیه _28آیه موضوع جزئی:      

 28 جلسه:

ئهم اجمعین ارهینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  و اللعن علی اعدا
 غافر بر برزخ 11داللت این آیه و آیه

سوره غافر یا همان مؤمن مطالبی را عرض کردیم و وعده دادیم که  11سوره بقره  آیه  28دیروز درباره تفاوت دو آیه 

اما همانطور که گفتیم  های این دو آیه مشخص شد،کنیم. با این که تفاوتبحث درباره داللت این آیات بر عالم برزخ 

 توانند داللت بر عالم برزخ داشته باشند. سیاق این آیات نزدیک به هم است و در عین حال هردو می
 غافر بر برزخ 11داللت آیه

کند، با توجه به این که در این آیه دو إماته ذکر شده یعنی دو سوره غافر چگونه داللت بر برزخ می 11اما اینکه آیه 

اگر بخواهیم حال شود. ها؛ قهراً إماته اول همان مرگی است که بواسطه آن انسان از عالم دنیا خارج میرای انساناندن بمیر

جز متصور باشیم و بعد  که بین این دو إماته حیاتی جز این ای نیستبعد از این إماته تصویر کنیم، چاره یک إماته دیگر

ای ورود ن این دو إماته که اولی برای خارج شدن از دنیا و دومی براندن دوم صورت بگیرد. قهراً بیاز آن حیات میراین 

تصویر کنیم که این حیات همان حیات برزخی ای نداریم جز اینکه یک حیاتی در این بین به عالم قیامت است، چاره

بعد از إماته اول وجود حیات إماته دوم کند که الزمه یعنی دو إماته را بیان می« رَبََّنَا أَمَتََّنَا اثْنَتَیْنِ»فرماید است. وقتی می

یعنی  ،برزخی است و إال اگر قرار بود که حیات برزخی نباشد دیگر إماته معنا نداشت؛ إماته مسبوق به حیات است

ت برزخی شود و لذا داللت این آیه بر حیا موجودی دارای حیات باشد و او را بمیرانند و بعد إحیاء شود و وارد آخرت

 روشن است.
 بقره بر برزخ 28داللت آیه

این آیه همانطور که در سوره بقره باید دید که این آیه چگونه داللت بر حیات برزخی دارد.  28اما در مورد داللت آیه 

 ثُمََّ نْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْکُ»فرماید دیروز گفتم، دو إحیاء ذکر شده اما دو إماته نیست؛ یک موت است و یک إماته، چون می

می آورد و  «واو»کلمه  «ثمّ»اگر بجای «. ثُمََّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ »میفرماید « ثُمََّ یُحْیِیکُمْ»در این آیه بعد از جمله «. یُمِیتُکُمْ

شوید؛ کند و بعد به سوی او باز گردانده میشد که سپس شما را زنده می، قهراً معنای آیه این می«إِلَیْهِ تُرْجَعُونَو »فرمود می

ای بین ما قبل رود که یک فاصلهدانید ثمّ در جایی بکار میهمانطور که میو آورده شده  «ثمّ» ،«واو»ولی به جای کلمه 

شوید. این خودش داللت بر ثبوت برزخ دارد چون از گردانده میاو باز و ما بعد باشد، یعنی پس از یک مدتی به سوی 
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آید که بین زنده شدن و بازگشت به سوی خدا یک فاصله افتاده و این فاصله حیات برزخی و عالم این آیه بدست می

 برزخ است. 

شود اینکه برزخی می معلوممطالب پس هم آیه یازدهم سوره غافر و این آیه داللت بر حیات برزخی دارند. با توجه به این 

سانی که انکار عالم برزخ، سخن درستی نیست. منکرین یعنی ک انکار کردند داللت آیه محل بحث را بر حیات برزخی و

کنیم و بعد باید دید یکنند که این آیه داللت بر حیات برزخی و عالم برزخ ندارد، یک بیانی دارند که آن را ما عرض ممی

 که درست است یا نه.
 استدالل منکرین داللت دو آیه بر برزخ

یُمِیتُکُمْ ثُمََّ یُحْیِیکُمْ  ثُمََّکَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللََّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ  »دو آیه داریم یکی  ادعای اینها این است که ما در اینجا

 2«.سَبِیلٍ مِنْ خُرُوجٍ فَهَلْ إِلَى قَالُوا رَبََّنَا أَمَتََّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا »، و دیگری 1«ثُمََّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

کنتم امواتاً ظهور  کنند بر دو مرگ و دو حیات. آیه وگویند که سیاق این دو آیه یکی است و هر دوی اینها داللت میمی

گویند ت، آنوقت میدر این دارد که مقصود از مرگ اول همان وضعیت انسان قبل از نفخ روح و زنده شدن در این دنیا اس

وت و حیات دوم مکه منظور از موت و حیات در هر دو آیه موت قبل از زندگی دنیایی و حیات دنیایی است و منظور از 

ندگی داریم، مرگ زگویند ما در هر دو آیه دو مرگ و دو در هر دو آیه موت دنیایی و زندگی آخرتی است. دقت کنید، می

شود نیا خارج میددنیا است؛ مرگ دوم وقتی است که انسان از این  اول قبل از نفخ روح است و حیات اول آمدن به این

إماته و إحیاء  هر دو یک سیاق دارند و مقصود از و حیات دوم هم حیات أُخروی است و این ربطی به برزخ ندارد چون

 .ندارد هیچ کدام از این دو آیه داللت بر برزخ لذا در هر دو آیه هم معلوم است و
 منکرین پاسخ به استدالل

اش و مرحلهدر هر د ی که در جلسه گذشته و تفاوت بین این دو آیه و تطبیق بین موت و إماته و إحیاءببا توجه به مطال

کال سخن منکرین و چه که امروز در کیفیت داللت این دو آیه بر حیات برزخی گفتیم، اشآن مالحظهذکر کردیم و نیز با 

اوت هم دارند و تفولی الً گفتیم که این دو آیه با این که قریب به هم هستند، شود. چون ما اوخطای آنها آشکار می

کنتم » در وت همسوره بقره یک مرگ است و یک إماته و دو إحیاء؛ و منظور از م 28تفاوتشان هم این است که در آیه 

لم یکن شیئاً »أو  «اًلم تکن شیئ»مضغه و نطفه بودید که کأنَّه  ،یعنی شما قبل از این که نفخ روح شوید، علقه «امواتاً

نها از عالم دنیا خارج منظور از حیات هم ورود به زندگی دنیایی است. اما در آیه دوم إماته آن وقتی است که ای «مذکورا

 شوند. شوند و وارد یک عالم دیگری میمی

                                                           
 .28سوره بقرۀ آیه  .1

 .11. سوره غافر آیه  2
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سوره غافر را به نحوی  11ا باید آیه سوره غافر است، م 11سوره بقره غیر از إماته اول در آیه  28پس چون موت در آیه 

غافر  11موت اول در آیه محل بحث ما با إماته اول در آیه  معنا کنیم که دو مرگ و دو حیات از او استفاده شود. قطعاً

 هرا با إماته اول در آی 28ها را یکی گرفتند و موت اول در آیه ختالف بود در حالی که منکرین اینفرق دارد. این اولین ا

اند. این اولین اشکال به کالم اینها بود چون اینها اصال با هم مرتبط نیستند و اگر ما غیر سوره غافر با هم مرتبط کرده 11

از این معنا کنیم، دو إماته و دو إحیاء مصداق ندارد عالوه بر این که اگر بخواهد از موت قبل از این دنیا إماته تعبیر شود، 

چون ما در فرق بین موت و إماته گفتیم که در دو جهت بین اینها فرق است، یکی از  ،ستاش یک حیات قبل االزمه

جهت استناد موت به فاعل و دیگری از جهت سبق حیات است. حداقل در آیه موضوع بحث ما این این دو جهت بیان 

 نشده است.

ل را باید به زنده شدن بعد از مرگ واء اسوره غافر إحی 11چون ما در آیه  ،بر این اساس در إحیاء هم فرق وجود دارد

از این  نموت در این دنیا است برای خارج شد ،موت قبل از دنیا نیست بلکه مقصود از إماته، بزنیم، چون منظور از إماته

ک دنیا. پس إحیاء اول به جهت اینکه إماته اول مربوط به این دنیا و برای خارج شدن از این دنیا است، باید ناظر بر ی

است و منظور از إحیاء اول در سوره غافر این است که بعد از  یحیاتی بعد از مردن در این دنیا باشد که آن حیات برزخ

حیات  نکند که این حیات هماشود و یک حیاتی پیدا میمرد و از این دنیا خارج شد، زنده می ایآنکه شخص در این دن

شود شود پایان حیات برزخی و إحیاء میدوم می ر پی دارد؛ میراندندنی دنامیر برزخی است و این حیات دوباره یک

  غایت و نهایت قیامت است.« إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» ورود به عالم آخرت و ابتداء قیامت و

یه داللت بر حیات برزخی ندارند؛ بحث در داللت این دو آیه هست نه این که آبگوییم هر دو توانیم پس چگونه ما می

شود چون اینها گویند از این دو آیه حیات برزخی و عالم برزخ استفاده نمیبرزخ را انکار کنند بلکه می دبخواهنرأساً 

مان کردند که موت اول موتی است که قبل از این دنیا است و إحیاء آیه دو موت و دو حیات ذکر شده و گگویند در دو می

ی یا است و إحیاء دوم هم همان إحیائدر این دنیا و خروج از این دن هم برای ورود به این دنیا است، موت دوم هم مرگ

گیرد. اینها یک چنین برداشتی از این دو آیه کردند و لذا گفتند که هیچ کدام است که برای ورود به قیامت صورت می

خوبی پاسخ منکرین معلوم ه داللت بر عالم و حیات برزخی ندارد. اما مالحظه فرمودید که اگر در این دو نکته تأمل شود ب

 .یکی این که اساسا موت و حیات در این دو آیه بر هم منطبق نیست و هر کدام ناظر به یک مرگ و زندگی استشود؛ می

شود برزخ نکته دیگر این که شما کیفیت داللت هر دو آیه را بر عالم برزخ مالحظه فرمودید که از این دو آیه چگونه می

بود که الزم بود  ایداللت بر حیات برزخی ندارد. این نکتهتوانیم بگوییم این دو آیه چطور ما میه را برداشت کرد. آنگا

 اش سخن گفته شود.درباره

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


