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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 3011اسفٌذ  38: تاسیخ       موضوع کلی: سوره بقره     

  3001ضؼثاى  6هصادف تا:         ای در مورد لقاء و رجوع و بررسی آن شبهه – 64آیه  موضوع جزئی:      

   01جلسِ:                                                                                                                   

ّ  الحمدهّلل}   {  ارهین و اللعن للی اعدائهم اجمعینالط    للی ححمد و لهاهّلل یالعالمین و صل    ب
ایدرموردلقاءورجوعوبررسیآنشبهه

ِ   ای تالی هاًذُ وِ ایي ًىتِ سا ػشض وٌین ٍ تحج اص ایي آیِ توام هی ًىتِ 06اص آیِ  ای ووِ توالی هاًوذُ دس     ضوَد  ًىتو

هسإلِ یمیي تِ لماء ٍ یمیي تِ سجوَع توِ سوَی     06ای است وِ هشتَط تِ لماء ٍ سجَع است؛ چَى دس آیِ  حمیمت ضثِْ

یظٌَى ؤًْون هقلوَ   »ش ضذًذ  فشهَدًذ خاضؼاى وساًی ّستٌذ وِ پشٍسدگاس هغشح ضذ؛ ایٌْا تِ ػٌَاى ٍصف خاضؼاى رو

 ؛ هؼٌای ایي دٍ جولِ سا تیاى وشدین ٍ تَضیحاتی وِ الصم تَد ػشض ضذ  «یظٌَى ؤًْن إلیِ ساجؼَى»ٍ ّوچٌیي « ستْن
ایدرموردلقاء.شبهه1

ص اٍصاف اجسام خاسجیِ است؛ ٍلتی تحج ای هغشح ضذُ ٍ آى ایٌىِ لماء دس ٍالغ ا اها دس هَسد لماء دس جولِ اٍل ضثِْ

وٌٌذ  پس هؼٌای لماء وإى ایي است وِ اًساى خذا  آیذ، یؼٌی ایٌىِ دٍ جسن خاسجی تا ّن اتصال پیذا هی اص لماء پیص هی

ای اش آى است وِ ًؼَرتاهلل خذا جسن تاضذ  لزا تش وٌذ ٍ ایي الصهِ وٌذ، تِ ایي هؼٌا وِ اتصال تا اٍ پیذا هی سا هقلات هی

ای است وِ هجسوِ توِ آى اسوتٌاد    ایٌىِ ایي هطىل پیص ًیایذ، اساساً لماء سا ًثایذ تِ ایي هؼٌا تگیشین  اتفالاً ایي اص ادلِ

اًذ  تاالخشُ ایي حشف تاعل سا تا ووه  ّا لائل تِ سئیت ظاّشی ضذُ اًذ تشای ایٌىِ خذاًٍذ جسن است؛ لزا تؼضی وشدُ

 ٌٌذ  خَاٌّذ احثات و تشخی اص آیات هی
پاسخ

تا تَجِ تِ تَضیحاتی وِ تیاى وشدین، پاسخ ایي ضثِْ سٍضي است؛ گفتین لماء هختص تِ اجسام ًیست؛ ّوچٌویي گفتوین   

لماء اص ًظش لغَی تِ چِ هؼٌاست ٍ دس ایي آیِ چٌذیي احتوال دس هَسد آى روش وشدین  ًْایتاً تِ ایٌجا سسیذین وِ هٌظوَس  

ٍ دس وٌاس ّن لشاس گشفتي است؛ اتفالاً ایي دس آیات لشآى ّن ًظیش داسد؛ یؼٌوی گواّی   اص لماء یؼٌی ّواى لشب ٍ ًضدیىی 

 3،«یٔصٕوؼٓمَُىَ  فِیِِ الَّزِی یَٕٓهْٓٔنٔ یٔلَالَُاحٓتَّى » :هذُآتؼثیش تِ لماء دس هَسد غیش اجسام تِ واس سفتِ است  هخقً دس سَسُ عَس 

وٌٌذ سٍصضاى سا  آیا هقلات یَهْن تِ ایي هؼٌاست وِ یَم جسن است؟ هسلواً یَم جسون ًیسوت، اهوا     حتی هقلات هی

تَاًذ تگَیذ ایي هؼٌای غلغی اسوت  یوا هوخقً     لشآى ّن آهذُ ٍ لزا وسی ًوی دس تحج هقلات یَم روش ضذُ است؛ ٍ ایي

لماء آخشت سا؛ هسلواً آخشت جسن ًیست، وساًی وِ آیات ها سا تىزیة وشدًذ ٍ  2،«أخِشٍَِٓٓالَّزِیيَ وَزَّتَٔا تِأیٓاتٌَِا ٍٓلِمَاءِ الْ»
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 اها تحج لماء اآلخشٓ هغشح ضذُ است  

تَاًذ جسن تاضوذ، پوس    پس ایٌىِ وسی تگَیذ لماء هشتَط تِ اجسام خاسجی است ٍ چَى خذاًٍذ تثاسن ٍ تؼالی ًوی

یؼٌی تِ ّون سسویذى؛   « تقلی»گَیین  وشدین وِ ایي دسست ًیست  ٍلتی هی لماء دس ایٌجا ًثایذ تِ ایي هؼٌا تاضذ، ػشض

توِ عوَس ولوی سوخي اص     تَاًذ تِ غیشاجسام هشتَط تاضذ  دس هَسد هَجَدات  تَاًذ هشتَط تِ اجسام تاضذ ٍ هی ایي هی

داضوتِ تاضوٌذ  حتوی    تَاًٌذ تقلی  تَاًٌذ تقلی داضتِ تاضٌذ، هجشدات ّن هی تقلی غلظ ًیست؛ ّواًغَس وِ هادیات هی

تَاًٌذ تقلی داضتِ تاضٌذ، چِ جَاّش چِ اػشاض، چِ هادیات چِ هجشدات  پس ّوی  هطوىلی اص ایوي     اػشاض ّن هی

 جْت ٍجَد ًذاسد  
.شبههدرموردرجوع2

ٍ ؤًْون إلیوِ   »فشهایوذ   است ٍ آى ایٌىِ ٍلتی خذاًٍذ هی ضذُ ای ًظیش ّویي ضثِْ، دس هَسد سجَع هغشح ّوچٌیي ضثِْ

، سجَع ّن فمظ تشای اجسام هوىي است؛ سجَع تِ غیشجسن هحال است  پس اگش گفتین اًسواى یوه سٍصی   «ساجؼَى

ای است وِ هجسوِ اص ایوي آیوِ    اش آى است وِ خذاًٍذ جسن تاضذ  ایي استفادُ وٌذ، ایي الصهِ سجَع تِ سَی خذا هی

اًذ  ًتیجِ گشفتِ« إلیِ ساجؼَى»اًذ؛ هجسوِ اص  استفادُ وشدُدٍ گشٍُ سَء« ٍ ؤًْن إلیِ ساجؼَى»اًذ  تِ تؼثیش دیگش اص  وشدُ

گَیٌذ ٍلتی سخي اص سجَع تِ چیضی است، حتواً هسثَق تِ وَى ػٌذ الطیء اسوت؛   وِ خذاًٍذ جسن است  تٌاسخیِ هی

اگش چیضی ػٌوذاهلل توَدُ، پوس هؼلوَم      اٍ تَدُ است؛ ًضدگشدد، ایي هؼٌایص آى است وِ لثقً  ٍلتی تِ سَی چیضی تشهی

اًوذ، ٍ   گیشًذ وِ اسٍاح تطش، لذین ّستٌذ ٍ آًْا دس ػالن هؼٌَی ٍ سٍحاًی لذین تَدُ ضَد وِ لذین است  لزا ًتیجِ هی هی

ایي دٍ گوشٍُ، یؼٌوی هجسووِ ٍ تٌاسوخیِ اص ایوي آیوِ دٍ       پس سٍح حادث ًیست تلىِ لذین است ٍ اص اصل تَدُ است  

ای وِ دس هَسد سجَع هغشح است، ایي است وِ اگش سجَع سا تِ هؼٌای ظاّشی  ضثِْخقصِ ایٌىِ اًذ   شدُاستفادُ ًاتجا و

آٍسد؛ پس ها  خَدش تگیشین، تالی فاسذ داسد  سجَع تِ هؼٌای تاصگطت تِ سَی چیضی، سش اص ایي دٍ تالی فاسذ دسهی

میمی خَدش وِ ّواى تاصگطت تِ سَی خذاست، هؼٌا تَاًین تِ هؼٌای ح تایذ سجَع سا تِ یه هؼٌای دیگش تگیشین ٍ ًوی

 وٌین 
پاسخ

اًذ تاعل است، یؼٌی استذالل هجسووِ ٍ   ایي ّن فیِ ًظش؛ ایي ضثِْ ّن هشدٍد است  ّن آى هغالثی وِ آى دٍ گشٍُ گفتِ 

میموی  تٌاسخیِ تشای احثات جسن تَدى خذا ٍ لذین تَدى سٍح تاعل است؛ ّن ایٌىِ اساساً سجوَع توِ ّوویي هؼٌوای ح    

خَدش ّی  هحزٍسی ًذاسد  یؼٌی اگش ها لائل تِ سجَع ضَین، هستلضم ایي ًیست وِ خذا جسن تاضوذ؛ هسوتلضم لوذین    

سسوذ ووِ تطوش     ٍ ایٌىِ سٍصی فوشا هوی   ستتَدى سٍح ًیست  چَى سجَع دس حمیمت تِ هؼٌای تاصگطت تِ هحضش خذا

ّی  وسی ًسثت تِ آى سٍص اختیاس، احاعِ، اضوشاف   سٍصی است وِ غیش اص خذاًٍذ تثاسن ٍ تؼالی یؼٌیضَد،  هثؼَث هی

ٍ هلىیت ًذاسد  هؼٌای تاصگطت ایي است؛ اًساى تا سٍصی هَاجِ خَاّذ ضذ وِ تِ غیش اص خذا، ّی  وسی هاله ًفوغ ٍ  
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ضشس اٍ ًیست؛ ّواًغَس وِ دس اتتذای خلمت تطش ایي چٌیي تَد  اًساى دس اتتذای خلمت ّی  تَد؛ هاله ّووِ چیوض اٍ   

َد؛ خذاًٍذ اٍ سا اص وتن ػذم تِ ػالن ٍجَد هٌتمل وشد  چِ ها ایي سا ًسثت تِ ًَع تطش ٍ ًَع اًساى دس ًظش تگیشین خذا ت

ٍ دس خلمت ًَع اًساى ایي سا تغثیك وٌین، چِ آى سا ًسثت تِ ضخص اًساى ٍ خلموت ضوخص اًسواى تگوَیین، فشلوی      

ایي ػالن آهذ، ّی  تَد ٍ ّوِ اهش اٍ دس اختیاس خذاًٍذ توَد   وٌذ  تاالخشُ اًساى وِ پا تِ ػشصِ ٍجَد گزاضت ٍ تِ  ًوی

سٍصی خَاّذ سسیذ وِ ّواى ٍضغ خَاّذ ضذ وِ خذاًٍذ هاله ّوِ چیض اًساى است؛ غیوش اص خوذا    ّن تؼذ اص ایي دًیا

ٍهاً تِ ایي ، لضگشدد گَیین اًساى تِ سَی خذا تشهی ّی  هالىی ًیست؛ اٍ هاله خیش ٍ ًفغ ٍ ضشس اًساى است  لزا اگش هی

هؼٌا ًیست وِ خذاًٍذ دس جایی لشاس داسد ٍ جسوی است وِ تطش تایذ تِ آى ًمغِ تشگشدد؛ یؼٌی خذاًٍذ دس یه ًمغوِ ٍ  

اش جسویت خذاست  اساسواً چٌویي توَّوی     هىاًی ایستادُ وِ تطش تایذ تِ سَی آى هىاى ٍ ًمغِ تشگشدد ٍ ایي الصهِ

 آیذ   ای سجَع واهقً سٍضي است ٍ هطىلی ّن پیص ًویتاعل است ٍ ًیاصی تِ ایي هؼٌا ًیست؛ هؼٌ

ّای تاعل اسقهی تِ ایي آیات  ای وِ دس هَسد لماء ٍ دس هَسد سجَع دس ایٌجا هغشح است ٍ تشخی اص فشلِ پس ایي ضثِْ

  اًذ تشای احثات حشف تاعل خَدضاى، ایٌْا هشدٍد است ٍ چٌیي اسوتٌاد ٍ اسوتذاللی همثوَل ًیسوت ٍ ّوی      استٌاد وشدُ

وٌذ  لماء تِ ّواى هؼٌاست، سجَع ّن تِ ّواى هؼٌاست ٍ  ای ّن دس هؼٌای لماء ٍ سجَع وِ روش وشدین، ایجاد ًوی خذضِ

   06لزا هطىلی اص ایي جْت ًیست  ّزا توام الىقم دس آیِ 

بحثجلسهآینده

ایي آیِ  « تِی ؤًَْؼٓوٕتٔ ػٓلَیٕىُنٕ ٍٓؤًَِّی فَضَّلْتُىُنٕ ػٓلَى الْؼٓالَوِیيَیٓا تٌِٓی إِسٕشَائِیلَ ارْوُشٍُا ًِؼٕوٓتِیٓ الَّ»فشهایذ:  ایي است وِ هی 01آیِ 

حواال چوشا دٍتواسُ       «  یٓا تٌِٓی إِسٕشَائِیلَ ارْوُشٍُا ًِؼٕوٓتِیٓ الَّتِی ؤًَْؼٓوٕتٔ ػٓلَیٕىُنٕ»وِ لثقً فشهَدُ تَد:  است ای ّواى ًىتِ هثیّي

ّایی وِ خذاًٍذ تِ آًْا دادُ است، ایي هغلثی است وِ دس جلسات  تیاى تشخی ًؼوتخذاًٍذ ایي سا فشهَدُ، آى ّن تؼذ اص 

 آیٌذُ تیاى خَاّین وشد 

 

«ٍالحوذ للِّ سبّ الؼالویي»  


