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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1299 اسفٌذ 5: تاسیخ     موضوع کلی: سوره بقره               

 1443سجة  11هصادف تا:         کلمات حق در معنای –بخش اول: تلقی کلمات  -73آیه  موضوع جزئی:      

 44جلسِ: 

ّ  الحمدهّلل}   {  ارهین و اللعن للی اعدائهم اجمعینالط   و آهل للی ححمد اهّلل یالعالمین و صل    ب
 خالصه جلسه گذشته

تشیي احتوال وِ  چیست، احتواالت ٍ الَالی سا روش وشدین؛ تِ دًثال آى، هْن 27دس هَسد ایٌىِ همصَد اص ولوات دس آیِ 

تَاى ایي ولوات سا  لائالى صیادی ّن داسد )یقٌی حول ولوات تش الفاػ ٍ هفاّین رٌّی( سا تشسسی وشدین ٍ هقلَم شذ ًوی

ولوات ّویي الفاػ ٍ هقاًی ٍ هفاّین رٌّی  همصَد اص یٌىِ هٌحصشاً تگَیینحول تش خصَص الفاػ ٍ هفاّین رٌّی وشد. ا

 است، ایي تِ دالیل هختلف لاتل لثَل ًیست. 

 در معنای کلماتحق 

اها ایٌىِ حك دس هسألِ چیست ٍ ٍالقاً ایي ولوات وِ سخي اص تلمی آى تَسظ آدم است ٍ تِ دًثاال آى تَتاِ سد دادُ،   

گیشین وِ ایٌجا ولوات تِ چِ هقٌاست. حذٍداً چْاس  وٌین ٍ سپس ًتیجِ هی سا هشٍس هیهمذهةً گفتین اعاللات لشآًی ولوِ 

 تَاًین روش وٌین.  اعالق لشآًی تشای ولوِ هی

 «کلمه»قرآنی اطالقات 

 ٍگَیٌاذ   الفاػ ٍ هفاّین رٌّی است؛ یقٌی ّویي جوالت ٍ سخٌاًی واِ هتىلوایي های   اٍلیي اعالق، اعالق ولوِ تش . 1

شًَذ، شًٌَذگاى ّان آى   ٍلتی تِ صَست صَت اص دّاى هتىلن خاسج هیتلف تاشذ. ایي الفاػ ّای هخ تَاًذ تِ صتاى هی

وَثٔشَتٕ وَلِوٓةً تَخْشُجٔ هِيْ أَفَْٓاِِّْنٕ إِى یٓمَُلَُىَ إِلَّا »آیِ ششیفِ:  شًٌَذ ٍ لزا تلمی ایي ولوات تِ هقٌای استواؿ است. هثل سا هی

گَیٌذ ٍ شًٌَذگاى  وٌذ وِ هٌؾَس اص ولوِ ّویي الفاؽی است وِ گَیٌذگاى هی داللت تش ایي هی ایي آیِ تِ ٍضَح 1؛«اوَزِتٖ

شًٌَذ. لزا اگش تخَاّین تلمی سا تِ حسة ولوِ تِ ایي اعالق ٍ تِ ایي هقٌا دس ًؾش تگیشین، تایذ تگَیین هٌؾاَس   آى سا هی

 دس ایٌجا استواؿ است. 

افیاى ٍ حمایك خاسجیِ است؛ یقٌی دیگش واسی تِ لفؼ ًذاسد. ّوِ آًچاِ واِ دس   اعالق دٍم دس لشآى، اعالق ولوِ تش . 3

تِ آًْاا   شًَذ ٍجَداتی وِ دس فالن هادُ یافت هی ؛ ّناستفالن افیاى ٍجَد داسد وِ افن اص فالن هادُ است، ایٌْا ولوِ 

. شاَد  اعاالق های  آًْا ولوِ  تِ ّستٌذسایش فَالن  اعالق ولوِ شَد ٍ ّن آى حمایمی وِ دس هاٍسای فالن هادُ، یقٌی دس

شًَذ؛ یقٌی ولوِ ّن تاش هادیاات ٍ ّان تاش هجاشدات اعاالق        یقٌی عثك ایي تیاى، هجشدات ّن اص ولوات هحسَب هی

د؛ یقٌی تش ٍاجة الَجَد شَ تش ّوِ ٍجَدات هوىٌِ. تِ یه هقٌا تش خَدِ خذاًٍذ ّن اعالق هی تِ فثاست دیگششَد.  هی
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ّویي تاشذ؛ حمیمات   آى سدیىی اص احتواالت دس هَ« ولوة اهلل ّی القلیا»تقثیش ؛ چِ تسا وشدق اعال سا ولوِ تَاى ّن هی

اهلل آى حمیمتی است وِ تشتش ٍ تاالتش اص ّوِ است؛ ّش چٌذ حول آى تش خَد ایي الفاػ ٍ هفااّین رٌّای ّان ه اىل ٍ     

؛ خذاًٍذ «ثٓ ِّشُنِ تِىَلِوٓةٍ هٌِِّْٔ اسٕؤِٔ الْوٓسِیحٔ فِیسٓى اتٕيُ هٓشْیٓنٓإِىَّ اللَّآِ یٔ»فشهایذ:  سَسُ آل فوشاى هی 45هحزٍسی ًذاسد. آیِ 

اسان آى ولواِ،   «. إِىَّ اللَّآِ یٔثٓ ِّشُنِ تِىَلِوٓةٍ هٌِِّْٔ اسٕؤِٔ الْوٓسِیحٔ فِیسٓى اتٕايُ هٓاشْیٓنٓ  »گَیذ  ت است دّذ، هیخَاّذ  ٍلتی هی

هشین است، اها ولوِ دس ایٌجا اعالق شذُ تش خَدِ آى حمیمت ٍ تش آى هَجَد؛ ولوِ دس ایٌجا اعالق شذُ تاِ آى   تي فیسی

حمیمت فیٌی. ایي حمیمت فیٌی ٌَّص آى هَلـ وِ هَجَد ً ذُ تَد ٍ ٌَّص ٍجَد هادی پیذا ًىشدُ تَد، ٍلای چاِ تساا    

ّشحال اعالق ولوِ تش حمیمت فیٌی ٍ ٍالقی دس لشآى صَست گشفتِ است. اگش  ست. تِیه حمیمتی دس فالن هثال داشتِ ا

. اگش هثالً ولوِ تِ یه است دسیافت ٍ اخز آى حمیمت فثاست اصها ولوِ سا تِ هقٌای آى حمایك فیٌی گشفتین، تلمی ولوِ 

 ی آى حمیمت سا دسیافت وٌذ. شَد تلمی؛ تلمی یقٌ شَد ایي هی تچِ اعالق شَد، ٍلتی ایي تچِ تِ پذس ٍ هادس دادُ هی

 فٓلَىٍٓتَوَّتٕ وَلِوٓتٔ سٓتِّهٓ الْحٔسٌَٕى »فشهایذ:  سَسُ افشاف هیحىن لغقی ٍ لضای لغقی خذاًٍذ است. دس  ،اعالق سَم. 2

ّای دیگشی ّن داسین وِ تِ  یقٌی آى حىن لغقی الْی صَست گشفت ٍ پایاى پزیشفت. ًوًَِ 1«.اصٓثٓشٍُ تِوٓا إِسٕشَائِیلَ تٌِٓی

تلمی حىن لغقی ٍ لضاای حتوای الْای یقٌای دسیافات ٍ      . اگش ولوِ سا تِ ایي هقٌا داًستین، است ایي هقٌا تِ واس سفتِ

گَیین ایي سٌت الْی است وِ ایي چٌیي شَد؛ ٍلتی اًساى ایاي حىان    هیه اّذُ وشدى آى حىن تغییشًاپزیش الْی. هثالً 

ّاا، احىاام ٍ    شاَد تلمای. ه ااّذُ آى ساٌت     تیٌذ وِ تثذیل ٍ تغییش دس آى ساُ ًذاسد، ایي های  لغقی ٍ سٌت الْی سا هی

 شَد.  لضاّای الْی وِ لغقی است ٍ تغییشًاپزیش است، تلمی آًْا ّویي هی

ٍ هقاسف افتمادی. هثالً تَحیذ یىی اص هقااسف   اصَلگاّی ولوِ اعالق شذُ تش  دس لشآى  اعالق چْاسم ایي است وِ .4

اصَل اًذ. گاّی ولوِ اعالق شذُ تش  الْی است؛ ّن اسالم ٍ ّن هسیحیت ٍ ّن یَْدیت تش ایي اساس ٍ هثٌا استَاس شذُ

اص اصَل افتمادی ّوِ ادیاى است. اعالق ولوِ تش تَحیذ ٍ هقااد ٍ   ٍ اساس ه تشن تیي ادیاى؛ یقٌی تَحیذ، هقاد، ایٌْا

 تٓیٌٌََٕاا  سٓآَا    وَلِوٓةٍتَقٓالََٕا إِلَى »فشهایذ:  تش اصَل افتمادی، چیضی است وِ دس لشآى صَست گشفتِ است. هی تِ هقٌای فام

ای وِ تیي ها ٍ  ساى است اجتواؿ وٌین. آى ولوِای وِ تیي ها ٍ شوا یى فشهایذ تیاییذ تا ّوذیگش حَل ولوِ هی 3؛«ٍٓتٓیٌَٕىُنٕ

 شوا یىساى است ٍ ها دس آًْا تا ّوذیگش هساٍی ّستین، یقٌی اصَل افتمادی، تَحیذ ٍ هقاد. 

 دیگر کلماتمعنای 

اعاللاتی وِ دس لشآى هالحؾِ وِ جاهـ ّوِ ایٌْا تاشذ. ایي  تتَاًین یه هقٌایی سا استفادُ وٌین شایذ اها اص تشخی سٍایات

سساًذ؛ ّن تِ هقٌای لفؼ، ّن تِ هقٌای حمیمت فیٌی ٍ ٍالقی ٍ ّان تاِ هقٌاای حىان      فشهَدیذ ّش وذام یه هقٌا سا هی

لغقی ٍ ّن تِ هقٌای اصل افتمادی، ایٌْا اعاللاتی است وِ دس لشآى ٍجَد داسد؛ ٍ الثتِ تلمی ّش وذام ّن تِ یه شاىل  
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ولوِ است. ایي یه چیض ٍاضحی است وِ تلمی ولوِ هقٌایش تستگی تِ ایي داسد وِ ولوِ چِ ٍ هٌاسة خاص خَد آى 

تاشذ؛ تلمی آى ولوِ هتٌاسة تا خَد آى ولوِ است. اها یه هقٌایی وِ شایذ دس لشآى اعالق تش ایي هقٌا سا ًتاَاًین پیاذا   

ٍ وِ جاهـ ّواِ ایٌْاا    وِ تش یه هقٌاییتَاًین ً اى دّین، اعالق ول وٌین ٍلی دس تشخی سٍایات ایي اعالق سا هی  اسات 

تاشذ؛ دستشداسًذُ الفاػ ٍ حمایك فیٌی ٍ آى اصَل افتمادی ٍ آى احىام لغقی ٍ تثذیل ًاپزیش   یجاهـ هقمَل ٍ هحسَس

آهذُ ٍ اص  1اشاسُ تِ ّویي داشتِ تاشذ؛ ایي سٍایتی است وِ دس تحاس«   الْىَلِن  أُفٕغِیتٔ جَٓٓاهِـٓ»خذایی تاشذ. شایذ سٍایت 

ٍ ًؾیش  «تلمی آدم هي ستِ ولوات»هثل  ٍ پیاهثش)ص( آهذُ وِ جَاهـ الىلن تِ هي افغا شذ. ایي دستشداسًذُ ّوِ ولوات

است. ایٌىِ جَاهـ ولن تِ هي دادُ شذ، جَاهـ الىلن یقٌی حمایك فیٌی، احىاام لغقای الْای،    « فلّن آدم االسوا  ولْا»

فتمادی ٍ اساسًا حمیمت دیي، ٍ ًیاض الفااػ ٍ هفااّین رٌّای؛ ایٌْاا چیضّاایی اسات واِ         تَحیذ ٍ هقاد ٍ ّوِ اصَل ا

فشهایذ جَاهـ ّوِ ایٌْا تِ هي دادُ شذ. یقٌی پیااهثش)ص( ٍاجاذ ّواِ ایاي اهاَس شاذ؛ ساقِ ٍجاَدی          پیاهثش)ص( هی

ایاي اهاَس سا دس خاَد      پیاهثش)ص( التضای ایي افغا سا داشت. خذاًٍذ هتقال ایي ؽشفیت سا دس اٍ ایجاد وشد وِ ّوِ

  جوـ وٌذ.تتَاًذ 

تَاًاذ   آى ٍلت اگش پیاهثش)ص( ایي چٌیي تَد وِ جَاهـ الىلن تِ اٍ افغا شذ، ایي ولوات ّن وِ دس ایي آیِ روش شذُ، هی

اتی سا آدم یاه ولوا   اص سٌخ ّواى جَاهـ الىلن تاشذ. الثتِ ًِ دس حذ پیاهثش)ص(، تلىِ دس حذ ؽشفیت آدم)ؿ(. آى ٍلت

وِ اصَل، احىام لغقی الْی، الفاػ ٍ ّوِ ایٌْا سا دستشداشت؛ ٍ تِ سثة ایٌْا تَد وِ تَتاِ  تلمی وشد، یقٌی یه حمایمی 

حمایك خاصی تَد وِ فثاست تَدًذ اص اًَاس همذسِ پیاهثش)ص( ٍ آل اٍ. ایي حماایك واِ   وشد. هٌتْی آى ولوات دس ٍالـ 

، اًَاس ایٌْا سا آدم تلمی ٍ دسیافت وشد؛ یقٌی ایٌْا سا دسن واشد ٍ جایگااُ آًْاا سا دیاذ.     الشب هَجَدات الی اهلل ّستٌذ

الفاؽی وِ تا ایي الفاػ ً اًِ ٍ اشاسُ تِ آى حمایك شَد سا دسیافت وشد؛ آى اصَل ٍ افتمادات ًاب سا دسیافت وشد. الثتِ 

 ساص تَتِ اٍ تَدًذ، ایٌْا سا تلمی وشد.  تِ ًَفی صهیًٌِِ ایٌىِ ایٌجا ّوِ آًْا سا دسیافت وشدُ تاشذ؛ ّوِ آًچِ سا وِ 

پس تش ایي اساس دیگش ولوات هختص الفاػ ًیست؛ هختص حمایك فیٌی ٍ هختص آى اصَل ًیست تلىِ ّوِ ایٌْا تَدُ 

 است. هٌتْی ًسثتش تا اسوا ، ًسثت تفصیل تِ اجوال دس هَسد تشخی اص اسوا  تَد. ّواًغَس وِ خذاًٍذ دس هَلـ خلمت

ذ وِ فششتگاى دس تشاتش اٍ سجذُ وٌٌذ، آًجا تاالجوال ایي اًَاس سا دس ضوي ا تِ اٍ تقلین داد ٍ ّویي تافث شآدم اسوا  س

سایش حمایك ایي فالن دسیافت وشد ٍ خذاًٍذ تِ اٍ تقلین داد؛ تِ ًحَ اجوال ّوِ حمایك فالن دس سقِ ٍجَدی اٍ گٌجاًذُ 

ن اجوالی اسوا  تَد، اًَاس همذسِ هحوذ ٍ آل هحوذ)ص( ّن تِ ًحَ اجوال تلمی شذ ٍ شذ. لىي چَى همام اجوال ٍ تقلی

دس آًجا تقلین دادُ شذ. ایي هاجشا وِ پیش آهذ، خذاًٍذ آى اًَاس سا تِ تفصیل تِ آدم الما  ٍ آدم آًْا سا تلمی وشد. حمایك 

گاّی وِ ایٌْا دس فالن خلمت داشتٌذ، همام تَحیذ ایٌْا شذًذ ٍ ًیض آى جای ایي اًَاس، الفاؽی وِ ایي اًَاس تا آى ًاهیذُ هی
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تیات اٍسات.    تیت اٍست(، تشتشیي افتماد، افتماد پیاهثش)ص( ٍ اّل )تشتشیي تَحیذ دس ایي فالن تَحیذ پیاهثش)ص( ٍ اّل

تیي خَد اٍ ٍ  ای است تشتشیي هقشفت، هقشفت ایي خاًذاى است. آًگاُ آدم وِ ایٌْا سا تلمی وشد، تاصُ فْویذ وِ چِ فاصلِ

آى اًَاس؛ الثتِ ایي هَجة تَتِ گشدیذ ٍ ایي تافث شذ وِ تِ سشفت لصذ سجَؿ وٌذ ٍ خذاًٍاذ ّان صهیٌاِ سا تاشای اٍ     

 فشاّن وشد. ایٌْا سا وِ دیذ ایي حالت گشیِ ٍ استغاثِ ٍ تَسل ٍ ساص ٍ ًیاص تشای اٍ پیش آهذ ٍ الذام تِ تَتِ وشد. 

 نتیجه

ولوِ سا تِ هقٌای فام تذاًین وِ ّن شاهل الفاػ شَد ٍ ّن شاهل آى حمایك شَد ٍ  پس حك دس ایي همام آى است وِ ها

. ایٌىاِ تقضای اص ایاي    استلاتل تَجیِ ّوچٌیي جْات دیگش. الثتِ تا ایي تَضیح، سٍایاتی وِ دس ریل ایي آیِ آهذُ ّن 

ثش)ؿ(، عثك ایي تَجیِ پزیشفتٌی است. ایٌىاِ تقضای آى سا   پیاهثش)ص( ٍ آل پیاه اساهیاًذ تش  سٍایات ایي سا حول وشدُ

اًذ تش استغاثِ ٍ گشیِ ٍ ساص ٍ ًیاص، تا ایي تَجیِ لاتل لثَل است. ایٌىِ تشخی ادفیِ تِ آدم الما  شذ، ایي ّان   حول وشدُ

ذ. تِ فثاست عثك ایي تَجیِ لاتل لثَل است. ّوِ ایي سٍایات دس ٍالـ هثیّي یه تخش ٍ یه حیث اص آى ولوات ّستٌ

شاَد،   وٌٌذ؛ هقوَالً سٍایاتی وِ دس ریل آیات ٍ دس همام تفسیش آیاات ٍاسد های   دیگش ایٌْا ّیچ وذام داللت تش حصش ًوی

وٌذ؛ ایي غیش اص آى است وِ تگَیین هقٌاای آیاِ ایاي     اص هصادیك آى سا روش هی قضیشذُ ٍ ت یه هصذاق تشایٌْا تغثیك 

تغثیك است؛ ایٌْا اشاسُ تِ هصذاق است. لثالً ّن ایي سا اشاسُ وشدین وِ دس تشخی است. دس ٍالـ ایٌْا تفسیش ًیست تلىِ 

. دس جاای دیگاش   اتیغالاة)ؿ(  تاي  صشاط هستمین تفسیش شذُ تِ فلی ،«اّذًا الصشاط الوستمین»دس ریل تیٌیذ  اص آیات هی

وذام تفسیش ًیست. ایٌجا ّان ّوایي    . ایٌْا سا گفتین اص تاب تغثیك است ٍ ّیچهقٌای دیگشصشاط هستمین تفسیش شذُ تِ 

عَس است؛ سٍایاتی وِ ریل ایي آیِ روش شذُ، تغثیك است. لزا دس یه جا ولوِ سا تغثیك وشدُ تش دفا؛ یاه جاا تغثیاك    

وشدُ تش هحوذ ٍ آل هحوذ)ص(؛ یه جا تغثیك وشدُ تش تَتِ؛ یه جا تغثیك وشدُ تش گشیِ ٍ استغاثِ. ایٌْا ّوِ تغثیماتی 

اًذ. ّوِ ایٌْا  تٌافی ًذاسًذ؛ یقٌی وأى ائوِ)ؿ( دس ایي سٍایات ّش وذام تِ یه جٌثِ اص ایي حمیمت پشداختِ است وِ تا ّن

ّان اًغثااق ٍ سااصگاسی ٍ    « فلّن آدم االساوا  »وٌذ. آى ٍلت تا  لاتل جوـ تا ّوذیگش است ٍ دیگش ه ىلی ایجاد ًوی

ّان دس  « ٍ تلمی آدم هي ستِ ولوات»وِ ها فشض وشدین « سٕوٓا ٓ وُلَّْٓآٍفٓلَّنٓ آدٓمٓ الْأَ»ّواٌّگی داسد؛ آًجا روش شذُ تَد 

، «ٍ فلّن آدم االسوا  ولّْاا »وٌذ؛ هٌتْی یه تفاٍتی ٍجَد داسد. چَى دس آًجا آهذُ تَد  ٍالـ ّویي سا تِ ًَفی تیاى هی

ى اسوا  تاشذ؛ آًجا چیضی شَد ایي ولواتی وِ ایٌجا روش شذُ خاسج اص آ دیگش چیضی فشٍگزاس ً ذُ است. آى ٍلت ًوی

تالی ًواًذُ وِ تقلین تِ آدم ً ذُ تاشذ. آًجا تقلین تَد؛ ایٌجا تلمی است، یقٌی دس ٍالـ یه دسیافت تفصیلی است. تلمی 

 خَد  اشقاس تِ ایي داسد وِ ایٌجا تفصیالً تا ایي حمایك هَاجِ شذ. 

 

«ٍالحوذ للِّ سبّ القالویي»  
 


