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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1441تْوي  4: تاسیخ                     موضوع کلی: سوره بقره

  1444 سجة 9هػادف تا:            دال بز عذم اخذ فذاء در قیامت                                  آیات  –هارم چبخش  -84آیه  موضوع جزئی:

  94جلسِ:                                                                                                                                        
  

ر الحمدهّلل  ّ ر ر ر للیر ححمدر ور لهاهّللر یالعالمینر ور صل ر ر ر ب ر ر ر ارهینر ور اللعنر للیر اعدائهمر اجمعینالط 
 گذشته جلسهخالصه 

وٌذ وِ دس سٍص لیاهت تشخالف  داللت هی غلةتش ایي ه«  عٓذٕلٌ هٌْْٙا یٔؤْخَزُ ال ٍٓ»، یعٌی 48عشؼ وشدین تخص چْاسم آیِ 

ضَد، تا عَؼ ٍ جشیوِ هالی ٍ اهثال آى اص  هٌاسثات جاسی دس دًیا وِ دس آى عماب ٍ هجاصات ٍ ویفش تا فذاء جاتجا هی

هجاصات افتذ ٍ عذل ٍ عَؼ ٍ هعادلی تشای عماب ٍ عزاب ٍ  وٌذ، آًجا چٌیي اتفالی ًوی سٍد یا تخفیف پیذا هی تیي هی

ضَد عزاب تِ غَست  ضَد. جلسِ گزضتِ تِ فشق تیي عذل ٍ ضفاعت اضاسُ وشدین؛ گفتین ضفاعت تاعث هی پزیشفتِ ًوی

ضَد وِ عزاب ٍ ویفش ٍ عماب تا یه عَٙضی سالظ ضَد. ّش دٍ هَجة سمَط  هجاًی سالظ ضَد، اها عذل تاعث هی

 ی خیش. عماب ٍ ویفش ّستٌذ، لىي دس یىی عَؼ الصم است ٍ دس دیگش

 دال بر عدم اخذ فداء در قیامتآیات 

فشهایذ دس سٍص لیاهت ایي چٌیي ًیست وِ اص وسی عذل اخز ضَد تِ جای هجاصات ٍ ویفش ٍ عزاب.  خذاًٍذ هتعال هی

ّای آخشت ایي است وِ تِ ّیچ ٍجِ  ایي هغلثی است وِ دس آیات هتعذد لشآًی تِ آى اضاسُ ضذُ است؛ یىی اص ٍیژگی

ّا ٍ ّوِ صهیي ٍ دسیا ٍ آسواى، عال ٍ  اهىاى جاتجایی عزاب تا اهَال یا عَؼ ٍجَد ًذاسد، ّش چٌذ تِ اًذاصُ ّوِ وَُ

 ضَد، ّیچ سَدی تِ حال آى ضخع ًذاسد.  ًمشُ دادُ ضَد. یعٌی اگش توام صهیي ّن پش اص عال

 أَحٓذّٙٙنٕ هٙيْ یٔمْثٓلَ فَلَيْ وُفَّاسٗ ٍّٓٔنٕ ٍٓهٓاتَُا وَفَشٍُا الَّزٙیيَ إِىَّ»فشهایذ:  سَسُ آل عوشاى خذاًٍذ تثاسن ٍ تعالی هی 91دس آیِ . 1

لت وفش گشفتاس هشي ضذًذ، اص آًْا توام صهیي ّن وِ پش ، وساًی وِ وفش ٍسصیذًذ ٍ تا حا«تِِٙ افْتَذٓى ٍٓلََِ رَّٓثٖا الْأَسٕؼِ هٙلْءٔ

عماب هتشتة تش وفش تخَاّذ لشاس گیشد، ضَد. یعٌی اگش ّوِ صهیي پش اص عال تاضذ ٍ تِ جای  اص عال تاضذ، پزیشفتِ ًوی

 چٌیي چیضی هوىي ًیست. 

 جٓوٙیعٖا الْأَسٕؼِ فٙی هٓا لَْٔنٕ أَىَّ لََٕ وَفَشٍُا الَّزٙیيَ إِىَّ» :ستوٌذ، ایي ا ٍ هضوَى داللت هیآیِ دیگشی وِ تش ّویي هعٌا . 9

فشهایذ وساًی وِ وفش ٍسصیذًذ ٍ تا حالت  هی. 1«أَلٙینٗ عٓزَابٗ ٍٓلَْٔنٕ هٌْْٙٔنٕ تُمُثِّلَ هٓا الْمٙیٓاهٓةِ یَٕٓمِ عٓزَابِ هٙيْ تِِٙ لٙیٓفْتَذٍٔا هٓعِٓٔ ٍٓهٙثْلَِٔ

وفش اص دًیا سفتٌذ، )دس ایي آیِ تػشیح تِ آى ًطذُ، ٍلی دس آیِ لثل تػشیح ضذُ تَد وِ تا حالت وفش اص دًیا تشًٍذ( اگش 
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فذاء دس تشاتش ویفشی وِ تشای وفش دس ًظش ّوِ صهیي ٍ آًچِ وِ دس آى است هتعلك تِ آًاى تاضذ تا تخَاٌّذ تِ ٍسیلِ آى تا 

ضَد. آى عزاب الین ٍ دسدًاوی وِ تشای آًْا همشس ضذُ، آى عزاب تِ لَت  گشفتِ ضذُ تپشداصًذ، ایي اص آًْا لثَل ًوی

س اّل دس اختیا شاتش ّوِ آًچِ سا وِ دس صهیي استگَیذ اگش دٍ ت ایي هشتَط تِ اّل جٌْن است؛ هیخَدش تالی است. 

جٌْن تگزاسًذ ٍ آًْا تخَاٌّذ ایي سا تپشداصًذ تا عزاب سا اص خَدضاى تشداسًذ، یعٌی تِ عٌَاى فذیِ دس هماتل عزاب دس 

 ضَد ٍ گشفتاس ایي عزاب ّستٌذ.  ًظش گشفتِ ضَد، تِ ّیچ ٍجِ اص آًْا لثَل ًوی

 هٓعِٓٔ ٍٓهٙثْلَِٔ جٓوٙیعٖا الْأَسٕؼِ فٙی هٓا لَْٔنٕ أَىَّ لََٕ لَِٔ یٓسٕتَجِیثَٔا لَنٕ ٍٓالَّزٙیيَ الْحٔسٌَٕى لٙشَتِِّْنٔ اسٕتَجٓاتَٔا لٙلَّزٙیيَ»آیِ دیگش ایي است: . 6

فشهایذ وساًی وِ تِ ًذای حك پاسخ ًذادًذ، اگش توام صهیي ٍ آًچِ وِ دس آى است سا دس اختیاس داضتٌذ ٍ  هی؛ 1«تِِٙ لَافْتَذٍٕٓا

، ایٌْا سا اگش است صهیي ٍ هافیْا ٍ هثل آى وِ تِ ّویي اًذاصُهثل آى سا، یعٌی ّن آى ٍ ّن هثل آى سا، فشؼ وٌیذ توام 

یاس داضتِ تاضٌذ، س اختفشهایذ اگش توام ایٌْا سا د هی (گَیذ خذاًٍذ داسد اص سختی آى سٍص هی)دس اختیاس داضتِ تاضٌذ، ... 

هعٌا ٍجَد ًذاسد. وساًی تذٌّذ ٍ اص عزاب ًجات پیذا وٌٌذ، دس حالی وِ ایي ضذًی ًیست ٍ اهىاًی تشای ایي  ًذحاضش

فشهایذ آًمذس ضشایظ  همذاس تسیاس ًاچیض هله خَدضاى حاضش ًثَدًذ تگزسًذ، خذاًٍذ هیوِ دس ایي دًیا حتی اص یه 

ضَد وِ اگش ّوِ صهیي ٍ هافیْا سا داضتٌذ ٍ هثل آى سا ّن داضتٌذ، یعٌی دٍ هماتل آًچِ  فشسا هی تشای ایٌْا سخت ٍ عالت

ٍجَد داسد، حاضش تَدًذ ایٌْا سا تذٌّذ تا اص آى عزاب سّایی پیذا وٌٌذ؛ ٍلی افسَس وِ سَدهٌذ  وِ دس صهیي ٍ هافیْا

 ًیست. 

 .9«الْعٓزَابِ سَٔءٙ هٙيْ تِِٙ لَافْتَذٍٕٓا هٓعِٓٔ ٍٓهٙثْلَِٔ جٓوٙیعٖا الْأَسٕؼِ فٙی هٓا ظَلَؤَا لٙلَّزٙیيَ أَىَّ ٍٓلََٕ». 4

ٍ ها فیْا سا دس اختیاس داضتِ تاضٌذ، حاضش ّستٌذ ایٌْا سا تذٌّذ تا اص آى عزاب سّایی صهیي اگش وساًی وِ ظلن وشدًذ، 

 پیذا وٌٌذ، اها سَدی تِ حال آًْا ًذاسد. 

 لَا ٍّٓٔنٕ تِالْمٙسٕظٙ تٓیٌَْٕٔنٕ ٍٓلُضٙیٓ الْعٓزَابٓ سٓأٍَٔا لَوّٓا الٌَّذٓاهٓةَ ٍٓأَسٓشٍُّا تِِٙ لَافْتَذٓتٕ الْأَسٕؼِ فٙی هٓا ظَلَوٓتٕ ًَفْسٍ لٙىُلِّ أَىَّ ٍٓلََٕ». 5

ظالن دس سٍص لیاهت هاله ّوِ صهیي ٍ هافیْا تاضذ، گَیذ اگش  چمذس ایي هسألِ دس لشآى تىشاس ضذُ است! هی 6،«یٔظْلَؤَىَ

ٌذ. چَى ضذیذ است وِ حاضش است ّوِ آًْا سا تِ عٌَاى فذیِ تذّذ ٍ ًجات پیذا و آًمذس ضَد عزاتی وِ تِ اٍ دادُ هی

ضَد. اگش وفش یا ظلن تَدُ، ایٌْا ّوِ  تَاًذ تىٌذ؛ آًجا ّوِ هسائل عیاى ٍ آضىاس هی اًىاس گٌاُ ٍ استحماق عمَتت سا ًوی

وٌذ،  پزیشد وِ استحماق هجاصات داسد؛ لثَل هی تَاًذ اًىاس وٌذ ٍ هی واهالً عیاى ٍ آضىاس است، لزا اغل گٌاُ سا ًوی

فذیِ تذّذ؛ توام صهیي ٍ  اضش استحم، اضتثاُ وشدم، اها حاضش ّستن جثشاى وٌن، یعٌی گَیذ هي چٌیي ٍ چٌاى تَد هی

ضَد. تِ لسظ ٍ  تَد، حاضش تَد تذّذ تا خَدش سا ًجات دّذ. اها ایي فذیِ اص اٍ پزیشفتِ ًوی اٍ آسواى اگش دس اختیاس
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 گیشد.  ضَد ٍ هَسد ظلن لشاس ًوی عذل ًسثت تِ اٍ حىن هی

وساًی وِ «. هٌْْٙٓا یٔؤْخَزْ لَا عٓذٕلٍ وُلَّ تَعٕذٙلْ ٍٓإِىْ ضَفٙیعٗ ٍٓلَا ٍٓلٙیّٗ اللَِّٙ دٍٔىِ هٙيْ لَْٓا لَیٕسٓ وَسٓثٓتٕ تِوٓا ًَفْسٗ تُثٕسٓلَ أَىْ تِِٙ ٍٓرَوّٙشْ». 6

وٌٌذ ٍ اّل وفش ّستٌذ، ایٌْا هَاظة تاضٌذ وِ سٍص لیاهت گشفتاس اتسال ًطًَذ. اتسال چیست؟ سشاسیوگی دس  ظلن هی

وٌٌذ تِ خاعش ایي هجاصات وِ ّیچ وسی جض  عزاب؛ یعٌی ٍضع آًاى آًمذس ًاساحت وٌٌذُ است ٍ یه سشاسیوگی پیذا هی

سسذ وِ تا فذیِ ٍ عَؼ ٍ جضا  ا ضفیع آًْا ضَد. دس آى ضشایظ تِ رٌّص هیتَاًذ ٍلی٘ ی خذاًٍذ تثاسن ٍ تعالی ًوی

 خَدش سا اص ایي هخوػِ خالظ وٌذ؛ دس حالی وِ ّیچ هعادلی وِ تتَاًذ آى عزاب سا تشعشف وٌذ، ٍجَد ًذاسد. دادى، 

گیشد. تخص  هسلوات است وِ دس سٍص لیاهت ّیچ عَضی جای عماب ٍ عزاب ٍ الن ٍ دسد آى سٍص سا ًوی صاپس 

 ضاءاهلل دس جلسِ آیٌذُ تَضیح خَاّین داد.  ، وِ ایي سا اى«یٌْٔػٓشٍُىَ ّٔنٕ ٍٓلَا»دیگشی ّن دس ایي آیِ ّست: 

 

«العالویي ِ سبٍ٘الحوذ للّ»  


