
281 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 0011اسفٌد  2: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

  0001رجب  01هصادف با:     هشت گانه تاحتماال _. متعلق ظن در جمله اول 1 _ 64موضوع جزئی: آیه       

  04جلسِ: 

ّّ الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن للی اعدائهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب
 خالصه جلسه گذشته

هؼٌای ظي تحث وشدین، دستاسُ  ،«الَّذِیيَ یٓظٌَّىَ أًََّْٔنٕ هٔلَاقَُ ربِّْنٕ ٍٓأًََّْٔنٕ إِلَيِِٕ رٓاجِعَٔىَ» یؼٌی سَسُ تمشُ 64دس آیِ 

ضوي ایٌىِ احتواالت دیگشی  .یمیي ٍ ػلن استدس ایي آیِ تِ هؼٌای « یظٌَّى»احتواالتی روش ضذ ٍ ًتیجِ ایي ضذ وِ 

وِ دس ایٌجا ٍجَد داسد غلظ ًیست ٍ چِ تسا ضَاّذ ٍ لشائٌی ّن تش آى احتواالت ٍجَد داضتِ تاضذ. لىي ایي احتوال 

 سسذ. اص تیي سایش احتواالت لَی تش تِ ًظش هی

 متعلق ظن

ش هاللاتُ الشّب آهذُ، دس جولِ تؼذی تش سش سجَع تِ تش س« یظٌَّى»گفتین هْن ایي است وِ هتؼلك ظي هؼلَم ضَد. اگش 

پس ظي دس حمیمت دس ایٌجا دٍ «. أًََُّْنِ إِلَیِِِ سَاجِؼَُىَ یظٌٌَّى» ٍ ًیض« سَتِِّْن هاللَیظٌَّىَ أًُّْن »سَی پشٍسدگاس ّن آهذُ. 

ٍضي تش ٍ ٍاضح تشی داسد. اها هتؼلك داسد ٍ تایذ هؼٌای ّش دٍ هتؼلك هؼلَم ضَد، ّش چٌذ هتؼلك دٍم ضایذ یه هؼٌای س

س جولِ دٍم تایذ تَضیحاتی ظي دس جولِ اٍل ٍ هتؼلك ظي د كتِ ّش حال ها دستاسُ ّش دٍ هتؼلك یا تِ تؼثیش دیگش هتؼل

 تذّین.

 . متعلق ظن در جمله اول1

لَل  ّطتتسا ٍجَد داسد. ّطت احتوال ٍ چِ چٌذ احتوال « ستّْن هاللَ»اها دس هَسد هتؼلك ظي دس جولِ اٍل یؼٌی 

تِ گًَِ ، ّش چٌذ وِ تشخی اص ایي احتواالت ٍ الَال ٍاضح الثغالى اًذ، اها دس ػیي حال تشخی دوش اى روشتَ هیدس ایٌجا 

 هؼٌا وشدًذ وِ ایي احتوال دس ایٌجا ّن لاتل روش است. ای

 احتوال اٍل

تؼضی تِ ایي آیِ استذالل وشدُ اًذ تش جَاص سٍیت تِ هؼٌای سٍیت ظاّشی است.  «ستّْن هاللَ»ایٌىِ  احتوال اٍل

طن سش سٍیت تا چ« ستّْن هاللَ»ٌین. پس یه احتوال دس هَسد تی هیخذاًٍذ. یؼٌی دیذى تا چطن ّواًغَس وِ اضیاء سا 

 ٌٌذ.تی هید وِ خاضؼیي وساًی ّستٌذ وِ یمیي داسًذ وِ خذا سا ضَ هیهؼٌا ایي  تش ایي اساساست. 

، ػالٍُ تش آى اسا اهىاى سٍیت حك تؼالی ًیست.ضح الثغالى است ٍ دس جای خَدش ّن تحث ضذُ وِ اسایي احتوال ٍا

 هاللَ»اًذ هفیذ هؼٌای سٍیت تاضذ ٍ ادلِ ٍ ضَاّذی ّن تش خالف ایي ٍجَد داسد. صشف ًظش اص داللت تَ ویلفظ لماء ً

اًذ تَ ویّن ً« ستّْن هاللَ»خَد  حل اضىال است.وِ تؼضی گفتِ اًذ هتش سٍیت، اصل سٍیت حك تؼالی تِ هؼٌایی « ستّْن
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یَٕٓمِ   قُلَُبِِْنٕ إِلي  فَأَعٕقَبْٓٔنٕ ًِفاقاً في»ایٌىِ هیفشهایذ:  ف ایي است. هللتِ هؼٌای سٍیت تاضذ تِ خاعش آیاتی وِ تش خال

اٍ سا هاللات وٌٌذ. آیا وساًی وِ وِ  ذ تا سٍصیوٌ هییذ ًفاق دس للَتطاى ایٌْا سا دًثال گَ هیدس هَسد هٌافمیي  «یٓلْقًَََِٕٔ

دس تؼضی اص آیات وافشاى سا یا ذ؟ ٌٌتی هیّن سبّ خَد سا یا وافش یٌذ لماء تِ هؼٌای سٍیت است، هؼتمذًذ هٌافك گَ هی

 «ٍٓ اتَّقَُا اللَِّٓ ٍٓ اعٕلَؤَا أًََّکُنٕ هٔالقَُُٔ ٍٓ بٓشِّزِ الْؤؤْهٌِييَ»یذ وٌ هیاى سا هاللت تْذیذ وشدُ وِ اص سٍصی تتشسیذ وِ پشٍسدگاست

اى گفت لماء تَ هیآیا حال د. ضَ هییؼٌی تپشّیضیذ ٍ تذاًیذ وِ ضوا اٍ سا هاللات خَاّیذ وشد؛ ایي ضاهل هٌافك ٍ وافش 

 دس ایٌجا تِ هؼٌای سؤیت است؟ ایي چیضی است وِ پزیشش آى هطىل است.

 احتوال دٍم

خذاًٍذ تثاسن ٍ تؼالی دس  ایٌجاوٌایِ اص هشي تاضذ، لثال ّن اضاسُ وشدین وِ « ستّْن هاللَ»احتوال دٍم ایي است وِ 

پس یؼٌی الزیي یَلٌَى أًّْن یوَتَى.  «الَّذِیيَ یٓظٌَّىَ أًََّْٔنٕ هٔلَاقَُ ربِّْنٕ»حمیمت سثة هاللات تا خَدش سا اسادُ وشدُ. 

اگش ّش حال هشي آًْا فشا خَاّذ سسیذ.  هتؼلك ظي دس جولِ اٍل هشي تاضذ، یؼٌی آًْا یمیي داسًذ وِ تِاحتوال داسد وِ 

لثتِ هجاص اص لثیل روش هسثة ٍ اسادُ سثة است. سا وٌایِ اص هَت تذاًین، ایي استؼوال هجاص است ٍ ا «ستّْن هاللَ»ها 

تِ سٍد. هاللات سبّ  هیشد، آًگاُ تِ هاللات سبّ هی ، هَت است. اًساى ٍلتی هیتاضذ هیچَى آًچِ وِ سثة هاللات سبّ 

. تاضذ ٍ پاداش اٍ ٍ یا ػزاب اٍت ثَاب پشٍسدگاس ااًذ تِ هؼٌای هاللتَ هیتِ هؼٌای سؤیت ًیست، اها  ایي هؼٌا لغؼا

ذ ٍ اهلال ایٌْا. یا هاللات گٌاّاى خَد وٌ هیاًذ تِ هؼٌای هاللات اػوال خَدش تاضذ وِ پشٍسدگاس ًضد اٍ حاضش تَ هی

 ضخص تاضذ ٍ...

 ایٌْا اهَسی ّستٌذ وِ ّوگی دس ایٌجا هحتول است.

 احتوال سَم

 ذ.وٌ هیاحتوال سَم ایي است وِ تِ هؼٌای هاللات حىن اهلل تاضذ، یؼٌی سٍصی وِ اٍ حساتص سا ٍ حىوص سا هاللات 

حىنَ ستّْن یا حسابَ ستّْن.   هاللَأی « ستّْن هاللَ»عثك ایي احتوال ها یه تمذیشی تایذ ایٌجا دس ًظش تگیشین ٍ تگَیین 

ذ اػوال اٍ سا ٍ واسّای اٍ سا. یؼٌی تایذ تاالخشُ یه چیضی وٌ هیحاسثِ ًطیٌذ، ه آى ٍلتی وِ تِ حساب ٍ وتاب اٍ هی

 دس ایٌجا دس تمذیش تگیشین.

 احتوال چْارم

ٌذ وٌ هیخاضؼیي وساًی ّستٌذ وِ ادسان حمیمی  یه احتوال ایٌىِ هٌظَس اص هاللات الشّب ادسان تاضذ، یؼٌی

یٌذ لماء دس لغت تِ هؼٌای ٍصَل احذ الجسویي إلی اآلخش گَ هیپشٍسدگاسضاى سا. آًْایی وِ تِ ایي احتوال لائل ضذًذ، 

ٍ ایي اتصال ٍ هواس ضذى دٍ  یٌذ لَمِیَ ّزا ران.گَ هیًذ، ضَ هیًذ ٍ هواس ضَ هیاست. ٍلتی دٍ چیض تِ ّن هتصل 

اتغِ تا د وِ ادسان صَست تگیشد، یؼٌی ایٌْا یىذیگش سا دسن وٌٌذ. حال ایي لفظ ٍلتی دس سضَ هیچیض تا یىذیگش سثة 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=77
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=77
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=223
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اًذ تِ هؼٌای هواس ضذى تَ وی، دیگش ً«ستّْن هاللَأًّْن »د ضَ هیذ ٍ وٌ هید ٍ اضافِ تِ سبّ پیذا ضَ هیخذاًٍذ استفادُ 

 ٌذ.وٌ هیٌذ، دسن وٌ هیٍ اتصال تاضذ، تلىِ تِ هؼٌای ادسان است، یؼٌی وأى ایٌْا خذاًٍذ سا ادسان 

د اص لثیل هجاص. یؼٌی روش السثة ٍ اسادٓ الوسثة؛ ػىس آى ضَ هیتاص الثتِ اگش ها گفتین لماء تِ هؼٌای ادسان است، 

ٍ هؼٌای  هاللَاست. گفتِ است صَست لثلی. آًجا روش الوسثة ٍ اسادٓ السثة تَد، ایٌجا روش السثة ٍ اسادٓ الوسثة 

 لماء ّن ّواى اتصال است، لىي اسادُ ادسان وِ ّواى هسثثص تاضذ ضذُ است.

 احتوال پٌجن

یٌذ گَ هید ضَ هییه احتوال دیگش ایي است وِ اصال تِ هؼٌای لشب تاضذ، یؼٌی ٍلتی چیضی تِ چیض دیگشی ًضدیه 

لماء تِ هؼٌای صٍال  یین تِ ّن تشخَسد وشدًذ. عثك ایي احتوالگَ هیًذ ٍ دس فاسسی دت وشاایٌْا ّوذیگش سا هالل

ٌذ صویواًِ تا ّن هَاجِ ضًَذ. هلال هوىي است دیگشی سا ٍ تتَاً ایٌىِ هَاًغ ٍ حجاب ّا تشداضتِ ضَدالحجاب است؛ 

دس جلسِ ای ّن تثیٌذ، اها ایي دیذى صشفا ظاّشی تاضذ، اها هجال ٍ فشصتی وِ اص ًضدیه گفتگَ وٌٌذ پیص ًیایذ. هوىي 

فالى هغلة  ّش سٍص سا دس هحل واس تثیٌذ، اها اگش وسی اص اٍ سَال وٌذ وِ آیا سا اٍ صویویت داسداست وسی سفیمص وِ، 

یذ هي ٌَّص ًذیذهص تا ایٌىِ اٍ سا دیذُ است. هؼٌایص ایي است وِ ٌَّص لماء تِ هؼٌای گَ هیسا تِ فالى ّوىاست گفتی، 

ٍجَد ًذاضتِ تاضذ فشاّن ًطذُ وِ هلال هي ایي سخي سا تِ اعالع اٍ تشساًن. عثك  لشب حاصل ًطذُ ٍ حالتی وِ حجاب

 حاجة ٍ هاًغ دس استثاط ٍ اتصال. ًضدیىی ٍ ًثَدى لشب،د ّواى ضَ هیایي احتوال لماء 

یؼٌی خاضؼیي وساًی ّستٌذ وِ یمیي داسًذ تِ هاللات تا سبّ ٍ لشب تِ اٍ ٍ « یٓظٌَّىَ أًََّْٔنٕ هٔلَاقَُ ربِّْنٕ»عثك ایي احتوال 

تِ ایي داضتِ تاضذ  ًضدیىی تِ اٍ ٍ ایٌىِ تاالخشُ ًضد خذاًٍذ جایگاُ خاصی داسًذ. ایي خیلی هْن است. اگش وسی ظي

یه همام خاصی است ٍ همشب وِ ًضد خذاًٍذ جایگاُ ٍیژُ ای داسد، اگش وسی یمیي داضتِ تاضذ همام اٍ ًضد خذاًٍذ 

د. ضَ هیخطَع اٍ تیطتش ٍ ذ ٍ خضَع وٌ هیدسگاُ الْی است ٍ اص هَلؼیتی ٍیژُ تشخَسداس است، لْشا خَدش سا جوغ 

ٍلتی وسی تِ حمیمتی ًضدیه ضَد ٍ ػظوت آى حمیمت سا دسن وٌذ ٍ ًاچیض تَدى خَدش سٍص تِ سٍص آضىاس تش ضَد، 

ذ. وسی وِ تِ ایي همام سسیذُ تاضذ، یؼٌی تا وٌ هیلْشا دس هماتل ػظوت ٍجَدی خذاًٍذ احساس خطَع ٍ وَچىی 

 اًذ خاضغ ًثاضذ. تَ ویدسن ػظوت ٍجَدی خذاًٍذ ً

هتؼلك ظي دس جولِ اٍل پٌج احتوال ٍجَد داسد ٍ غیش اص احتوال اٍل وِ ٍاضح الثغالى است، چْاس پس دس هَسد 

آى سا  ٌای سؤیت تگیشین، اال افشادی للیل، وسیایٌىِ ها لماء سا تِ هؼ اى تصَیش وشد.تَ هیاحتوال دیگش دس ایٌجا 

 یشد.پز ویً

)وِ تِ ًَػی  ادسان خذاًٍذ هؼٌای حىن اهلل، ظي تِ هؼٌای تِ هَت، ظيهؼٌای اها دس تیي ایي چْاس احتوال یؼٌی ظي تِ 

 وذام همثَل است.دیذ  تایذلشب الْی هؼٌای اًذ تا ّن هتذاخل تاضذ( ٍ ظي تِ تَ هیتا لشب هتفاٍت است گشچِ 
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 احتوال ششن

 احتوال ضطن ایي است وِ تِ هؼٌای هاللات خَدش تاضذ.

 احتوال ّفتن

ثَاب الشّب، احتوال ّفتن ایي است وِ ظي تِ هاللات ثَاب پشٍسدگاس ٍ پاداش پشٍسدگاس داضتِ تاضذ. هاللات الشّب أی 

 هاللات الشّب أی هؼصیت الشّب.

 احتوال ّشتن

ت احتوال ّطتن یؼٌی هاللات الشّّب أی هاللاتُ ػَوَلِ فی لثال ستِّ، یؼٌی ػول خَدش سا دس لثال پشٍسدگاس اػن اص اعاػ

 ٍ هؼصیت تثیٌذ.

اگش ایٌْا سا ضویوِ وٌین، حذٍد ّطت احتوال دس ایٌجا ٍجَد داسد. اها ایٌىِ وذام یه اص ایي احتواالت سجحاى داسد سا 

 دس جلسِ آیٌذُ دًثال خَاّین وشد.

 «الؼالویي ِ سبٍّالحوذ للّ»


