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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 9911 اسفند 4: تاریخ     موضوع کلی: سوره بقره               

 9441رجب  91مصادف با:   بررسی تفسیر کلمات به الفاظ –بخش اول: تلقی کلمات  -73آیه  موضوع جزئی:      

 49جلسه: 

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  و آهل للی ححمد الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

دو بخش دارد؛ بخش اول ین درباره تلقی کلمات اس.   73بود که تلقی کلمات به چه معناست.  فتیم  ییه   اینبحث در 

درباره  فراوانیتقریباً شتش ملل  در مورد تلقی ککر کردی   در للهته فتشیه در باک کلمات فتیم  امیما ت و ااوال   

سن.  اما اینکه مق در این مهأله چمه.، مللبی اس. کلمات ککر شتهه اس.؛ م  در تتاسمر شمعه و م  در تتاسمر ام  

 که بایه بمشیر درباره ین بحث شود  

 قول به تفسیر کلمات به الفاظ

سن. دارد، این اس. که منظور از یکی از امیما تی که شتایه بمشتیرین اا   را در بمن متهتران شتمعه و متهتران ام      

کلمات، التاظ و متامم  کمنی است.؛ این مللبی است. در که تتاسمر مخیلو و دمهتاً با اسیناد به روایات مورد یتیر    

ا اول یمامبر)ص(، کلمات رر کردی  که به اسیناد روایات مخیلو از ارار فرفیه اس.  چنه اول را اشارةً از فخر رازی کک

مات، منظور از کل براساس ینهاانه به برخی از التاظ و اددمه  در لوامع روایی شمعه م  روایاتی ککر شهه که تتهمر کرده

؛ انه بر برخی از اددمهدهالتاظ و متامم  کمنی استت.  البیه این التاظ مخیلو مهتتینه؛ مبرً برخی این کلمات را مم  کر 

( و یمامبر)ص سامیانه؛ برخی این کلمات را ابعضتی دیرر از روایات این کلمات را به معنای استیثا ه و توست  دانهیه   

خوانم  تا معلوم شود وله ترلمح این امیمال بر سایر امیما ت انه  در اینجا چنه روای. را میبم. یمامبر)ع( دانهیهام 

 چمه.  

لَا »دبارت است. از  « فتلقی آدم من ربه کلمات»کنه کلمات در ییه رواییی مرموم فمض از کافی شتریو نق  می در . 9

حَانَكَ أَنْتَ سُبْ لَا إِلَهَ إِلَّا خَيْرُ الْغَافِرِینَ وَ أَنْتَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی

 اللَّهُمَّ وَ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَ ارْحَمْنِی اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی

سن. م  نظمر این را در برخی از تتاسمر ام  1« إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَتُبْ عَلَیَ

انه، از لمله در تتهمر فخر رازی که در یک رواییی نظمر این التاظ و دبارات به یدم داده شه و او یس از تلقی ککر کرده

 این کلمات توبه کرد  
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بم. یمامبر)ع( مم  شهه اس.  از لمله این روای.: مبارک یمامبر)ص( و ام مای در برخی از روایات، کلمات بر نام. 1

ی فَغَفَرَهَا اللَّهُ الْخَطِيئَةَ کَانَتْ تَوْبَتُهُ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسََْلَلُكَ بِحَ ِّ مُحَمَّدو وَ آلِ مُحَمَّدو لَمَّا غَفَرْتَ لِ  لَمَّا أَصَََابَ آدَمَ إِنَ»

إِبْراهِيمَ  وَ إِذِ ابْتَلى سَلَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ»کنه: در رواییی م  متضت  بن دمر از امام صتادع)ع( نق  می  . 9 1« لَهُ

ََْلَلُكَ بِحَ ِّ  بَ عَلَيْهِفَتا الْكَلِمَاتُ قَالَ هِیَ الْكَلِمَاتُ الَّتِی تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ مَا هَذِهِ رَبُّهُ بِكَلِماتو فَلَتَمَّهُنَ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ أَسَ

  9« إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيم مُحَمَّدو وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِلَّا تُبْتَ عَلَیَّ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

مممن اددمه اس. یا اسامی محمه و یل محمه)ص( اس. یا  روایات دیرری م  داری  که براساس این روایات، کلمات یا

ه اا لمن ترین امیما ت کبعضی اککاری که برای اسیثتار به یدم یاد داده شهه یا برخی توسرت  با خره یکی از برلهیه

مه این را تأیبهماری م  دارد، مممن اس. که منظور از کلمات، این التاظ و متامم  کمنی اس.  البیه روایات بهماری م  

کننه، در اینکه این التاظ چمهتتت. کنه  مر چنه در بمن کهتتتانی که این کلمات را مم  بر التاظ و متامم  کمنی میمی

سن. اکبراً اینلور اس. که روایاتی که به نودی این کلمات را به معنای اسامی محمه اخیرف ولود دارد؛ مبرً در بمن ام 

بمن  انه  در اص  مهأله درانه؛ اما بهماری از تتاسمر روایی شمعه این را نق  کرده  نکردهو یل محمه)ص( فرفیه باشه، نق

 اینها اشیراک نظر ولود دارد که منظور از کلماتی که یدم تلقی کرده مممن التاظ بوده اس.  

 بررسی

ن ابول نمهتت.  چنه اشکال میوله ای رسته این اول ااب  توانم  این کلمات را بر این التاظ کنم ؟ به نظر میییا وااعاً می

 :نظریه اس.

تهمر ت به نحوی کنه با اینکه این کلمات رافویم  منظور از کلمات خصتوص این التاظ نمه.، فرع می اینکه ما می اوالً:

نم  که کخوامم  نتی کنم  که شام  این التاظ بشود  ممانلور که در بمان اددای این فروه فتیم ، در وااع این مهأله را می

معه شود و با اوه سامنظور از کلمات، التاظ و متامم  کمنی اس.؛ یعنی ینچه که با مممن لهان و در مممن نشئه فتیه می

ی خوامم  نتخوامم  این را نتی کنم   اینکه منظور از کلمات خصوص این التاظ باشه، این را میشتود؛ ما می شتنمهه می 

خوامم  نتی کنم   و ا  ممکن اس. یک معنایی را ککر کنم  که دیرری نبوده، این را می کنم   اینکه غمر از این التاظ چمز

ا  به این دلم  اس. که با خره این التاظ را م  دربرفمرد  اینکه این التاظ مقصتود نبوده به خصوص، یک له. دمهه 

ودمان را شنود و مقصود خفویم  و دیرری میکنم ، چمزی را میاین التاظ و کلماتی که تتهم  و تته  را بر ین مبینی می

ییه، کنم ، این مربوط به این دال  و به این نشتئه اس.  لت  و ین معنایی که از این لت  به کمن می به این ترتم  بمان می

مای ناین رو  برای تتهم  و تته  مربوط به این دال  و به این نشتئه اس.  اینجاس. که التاظ به انحا  مخیلو و با زبا 

شتود  افر منوز برای ما  اب. نشهه باشه که ین اتتاای که برای یدم افیاد در این نشئه و این دال  بوده،  مخیلو ارا ه می
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دیرر لای این امیمال نمه.  یا افر با تر، ما اساساً فتیم  این فتیرومای بمن یدم و خهاونه اب  از مبوط یدم به زممن 

توانم  برویم  کلمات صرفاً دبارت از مممن التاظ و متامم  بوده نمیورت فرفیه باشه، و اب  از مبوط به این نشتئه صت  

ه یدم در ای کاس.  لتا مم  کلمات بر التاظ و متامم  کمنی که ابزار تتهم  و تته  اس.، با دال  و مقام و مواعم. و نشئه

 ین بود و این اتتااات افیاد، سازفار نمه.  

متض  بن دمر خوانهی  که در مورد ابیر  ابرامم  به کلمات سؤال شه که این کلمات چمه.؛ مضرت رواییی که از  ثانياً:

فرمود این ممان کلماتی اس. که یدم از یروردفار  تلقی کرد  کلماتی که مضرت ابرامم  با ین کلمات ابیر  یمها کرد، 

ااعمات دمنی و خارلی بود  مهاا  این اس. که از مهتلمماً از ستنا التاظ و متامم  کمنی نبود بلکه از سنا مقایق و و  

ستنا التاظ و متامم  کمنی نبوده اس.  لتا به چه دلم  این کلمات را مم  بر التاظ کنم ؟ مخصوصاً با توله به تصریح  

مه ک شاامام صادع)ع( به اینکه کلمات مورد ابیر  ابرامم  ممان کلماتی بوده که یدم از خهاونه تلقی کرد  لتا این م  ی

 توانم  این را مم  بر التاظ و متامم  کمنی کنم   و ارینه اس. بر اینکه نمی

 سؤال:

استیاد: برای اینکه این التاظ مخی  این دال  و این نشتئه است.؛ یعنی اینکه مبرً من سخنی بروی  و شما بشنویه  این    

شود و اصوات از طریق اموالی منیق  میستخن فتین من، معلول صتوت، مرک. زبان و ایجاد اصتواتی است. که این     

شتنود و شتما با شتنمهن این التاظ به ین متامم  منیق  می شویه  این برای این دال  ماده اس.      ابرً م     فو  ما می

اشتاره کردی  تلقی کلمات مماننه تعلم  استما  بوده اس.؛ ینجا م  فتیم  به التاظ نبوده اس.؛ ین تعلم  به این نبوده که   

مب  یک معل  این التاظ و اصتوات را ایجاد کرده باشه و او یاد فرفیه باشه  اینکه خهاونه تبارک و تعالی کاری کرد که  

یدم به مقایق امور و استما  اشتراف یمها کرد؛ تعلم  داد نه اینکه مب  تعلم  معل  به شتافرد در این دنما باشه      من در    

فویم  منظور از کلمات فقط یک سری ددا، توس  و اسیثا ه یا برخی از که میابیهای بحث تأکمه کردم؛ یک وا. اس. 

توانه به نودی این را م  فویم  این فراتر از این اس.؛ ین وا. میمای کام   اما یک وا. است. که می استامی انهتان  

یرو ممهیرر فت ینها با ا باانه که مدربرفمرد  ا ن در مقام نتی نظر کهتتتانی مهتتتیم  که کلمات را مم  بر التاهی کرده

الله  انی »کنم   هتامر روایتات م  مممن طور بود؛ یتک روایت. فت. کلماتی که یدم از خها تلقی کرد، این بود که     می

اینها تماماً کمنشان معلوف به این شهه که منظور از کلمات مممن التاظ اس.  ما داری  «  اسئلک بحق محمه و یل محمه

فویم  منظور از کلمات مممن معنای میتام  و میعارف نمهتت.  افر ا ن به شتتما بروینه از کلمه و میکنم  این را نتی می

توانه فقط به این خوامم  درض کنم  که کلمات نمیفویمه مممن التاظ  اما ما میییه، شما میچه چمزی به کمن شما می

 معنا باشه  

 سؤال:

 توانه باشه  اینکه ین بخش چمه.، این را اشاره خوامم  کرد  اسیاد: کلمات بخشی از اسما  می
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یس اینکه بخوامم  برویم  منظور از کلمات چنمن است.، مهاا  این است. که با این لهاتی که درض کردی  سازفاری   

ت از لنس ممان استتما  اس.؛ یک توانه یک له. دیرری باشته که به مهت  هامر این کلما  نهارد  این نکیه م  می

ن ربه فیلقی یدم م»فرمایه: ؛ اینجا می«دلم  یدم ا سما  کلها»تناستبی بایه بمن این دو در نظر فرف.  یعنی ینجا فرمود  

بمن این کلمات و استما  میماً ستنخم. اس.؛ و ممث اینکه ین اسما  منظور التاظ نبود، کلمات م  این چنمن   «  کلمات

 اس.  

توانم  برویم  منظور از کلمات، التاظ و متامم  کمنی نمه.  یس مجموداً ارا ن و شوامهی اس. که براساس ین میاینها 

منظور از کلمات چمه.؟ معنایی فراتر از این اس.  برای اینکه  اب. شود منظور از کلمات چمه.، ابیها اطراات ارینی 

نجا ککر ای که در ایه چمزمایی اطرع شهه و بعه نیمجه برمری  ین کلمهکلمه را بایه مرور کنم  که اساساً در ارین کلمه ب

اهلل شا شود  انشتهه کهام یک از ینهاس.  افر معنای کلمه معلوم شه، ین وا. مقمق. و وااعم. تلقی کلمات معلوم می 

 این ملل  را در للهه یینهه توضمح خوامم  داد 

 

«والحمه للمه رکّ العالممن»  


