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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931مهر  22 :تاریخ     تفسیر سوره بقرة موضوع کلی:     

  6393محرم  29 مصادف با:       مقدمه موضوع جزئی:      

  6 جلسه:            

ّّ الحمدلّل }  ئهم الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اجمعینارهین و اللعن للی اعدا
 کنیم:مقدمتاً چند نکته را پیرامون این سوره ذکر می

لنحر در منی و در حجة ای است که در یوم اکه آیه 182که یک سوره مدنی است اال یک آیه و آن هم آیه  بقرةسوره  .6

سوره اختالف نظر وجود دارد ولی معروف و در مورد تعداد آیات این « اللَّهِ إِلَى فِیهِ تُرْجَعُونَ یَوْمًا وَاتَّقُوا»الوداع نازل شد

است و این  182عددی که برای آیات این سوره گفته شده ها گفته اند، در نزد کوفی 182آیه است، برخی  182مشهور 

و  182ها و طبق نظر حجازی 182ها )ع( روایت شده است، طبق نظر بصریامیرالمؤمنین از بر اساس روایتی است که

 آیه است. 182ا هطبق نظر شامی

اسرائیل به قوم بنی بقرةقصه  برای آن ذکر شده است که چونای نامیده شده است و وجه تسمیه بقرةاین سوره به نام  .2

ها گذاریبته برخی معتقد هستند که این ناممعروف شده است، ال بقرةبه نام سوره  ،با  جزئیات در آن نقل شده وتفصیل 

باقی مانده ها گذاریاین نام ،ر آن زمان پیدا کردهبه حسب شهرتی که در بین مردم دبلکه توقیفی نیست،  ردر مورد سو

بین نام سور و محتوای سور تناسبی نیست، چندان دیگری هم دارد و های بینید که بعضی از سور ناماست، لذا شما می

حال  از مبداء تا معاد در آن آمده است،سائل بسیار مهمی ، که اهم سور قرآن است مطالب و مبقرةدر همین سوره  مثالً

اسرائیل در آن آمده بنی بقرةاز ای به عنوان اینکه یک قصه همه آن مطالب مهم مورد توجه قرار نگیرد و صرفاًاینکه 

به هر حال چه گذاری خیلی مهم نیست، دارند، این نام برخی عقیده لذابرای آن سوره انتخاب شود، خیلی تناسب ندارد، 

م داده باشند، را انجا ایاین نام نامی باشد که متخذ از بیانات پیامبر)ص( و معصومین)ع( باشد یا خود مردم چنین تسمیه

 این خیلی مهم نیست.

بعض اوصاف و عناوینی که مشعر به یک  ،غیر از نام دیگری برای این صوره ذکر شده است؛عناوین و اوصاف  .9

سنام القرآن اطالق شده است، اینها خصوصیت مهمی در این سوره است وارد شده است، مثالً به این سوره عنوان 

، برای هر چیز قله «الْبَقَرَةِ سُورَةُ الْقُرْآنِ سَنَامَ وَإِنََّ سَنَامًا شَیْءٍ لِکُلَِّ إِنََّ»، «رفیع قرآن ةقل»ز روایات است، یعنی برگرفته ا
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فسطاط »برای این سوره بکار رفته است،  2«سید القرآن»است. یا مثالً تعبیر  بقرةرفیع قرآن سوره رفیعی است و قله 

هم نامی  «زهراء»، 1«خیمه و سراپرده قرآن»، عنوان دیگری است که برای این سوره به کار رفته است یعنی «القرآن

این سوره ذکر شده است، در روایت دارد که دو سوره در قرآن درخشنده هستند و تعبیر به زهراوان است که برای 

 .3است و یکی سوره آل عمران بقرةند، یعنی دو درخشنده که یکی سوره کنمی

اینها  به هر حال اینها عناوینی است که به نوعی مبین ویژگی و وصفی است که برای این سوره بکار رفته است، در واقع

 .توصیفی هستند از این سوره و اال از نظر تسمیه همان نامی است که برای این سوره گفته شده است

این کمال به وجوه و اعتبارات مختلف  .ترین سوره قرآن استاین سوره از اهم سور قرآن است و به یک معنا کامل .3

وره بر معارف بلند الهی بدانیم این در راس آنها است، است چون این کمال را اگر ما به جهت اشتمال این س بیانقابل 

از همه سور معارف الهی در آن بیشتر بیان شده است، اگر از جهت اشتمال بر احکام فرعی باشد باز هم این مقدم یعنی 

، علت این هم که گفتیم مدنی است است چون احکام فرعی زیادی در آن مطرح شده است، مثل نماز، روزه، حج و...

به مدینه نازل شده است، حال در  )ع(این سوره غیر از آن یک آیه از ابتدا تا انتها بعد از هجرت پیامبر این است کهبرای 

شش ماه سوره از این نزول که اند د که برخی گفتهشومیماه، این اختالف هم از اینجا ناشی  28ماه یا  21فاصله بین 

از همان ربیع االول سال اول هجری تا رمضان سال دوم  .آیدشده است، و به نظر صحیح می شروعهجرت پیامبر  بعد از

ماه است این سوره نازل شده است، و لذا در این مدت بسیاری از احکامی که برای مردم مورد نیاز بود  28که حدود 

شتمال بر احکام فرعی بخواهیم این سوره را بسنجیم اگر به جهت ا وییمگمیتبیین شده است، به همین جهت است که 

 اید بگوییم این مقدم بر آنها است.ب

قرآنی هم وجود دارد، لذا در مجموع این سوره اهم و اکمل سور های از نظر ذکر قصص قرآنی باید بگوییم در آن قصه

 آن است.قرهای قرآن و قله رفیع سوره

تنوعی که از نظر ند، اگر این آیات را با همه کنمیاست، یک هدف را تعقیب  همه آیاتی که در این سوره نازل شده .5

بخواهیم یک هدف برای آن ذکر کنیم شاید همان باشد که مرحوم عالمه طباطبایی در اینجا فرموده است:  دارندمحتوی 

هدف همه این آیات این است که مقتضای بندگی خدا را بیان کند، ایمان به همه پیامبران و همه کتب آسمانی در این »

عمل به مقتضای بندگی ت عدم ایمان به خداوند و عدم آیات مورد نظر واقع شده است و در مقابل کفار و منافقان به جه

                                                           
 .73، ص1. تفسیر ابوالفتوح، ج 1
 .22، ص1. تفسیر عیاشی، ج 2
 .161ص، 1. تفسیر جوامع الجامع، ج 7
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تعقیب  بقرة، آن هدف واحدی که در سوره «و عدم ایمان به پیامبران و کتب آسمانی مورد سرزنش قرار گرفته اند

 یرند.گمیدر این سوره اهل بدعت و نفاق مورد سرزنش قرار  د به نظر عالمه همین است.شومی

که قبل از شروع در تفسیر درباره این سوره باید عرض کنیم این است که برای این سوره و نیز ای مسئله دیگر و نکته .1

 هایی برای تالوت آنها نقل شده است، روایات متعددی داریم در مورد سور مختلف قرآن کهکثیری از سور قرآن فضیلت

مختلف است بعضی معنوی و اند ذکر کردهها سورهاین سوره این آثار را دارد، آثار و فضایلی که برای این قرائت  مثالً

های روایات متعددی داریم که این سوره در درمان بیماری بقرةبعضی دنیوی و مادی است، مثالً در مورد همین سوره 

 :مکنمیجسمی و از بین بردن فقر و تامین نیازهای مادی مؤثر است، حال بنده به چند نمونه از این روایات اشاره 

این است که رحمت  بقرةروایات این است، پیامبر)ص( به ابی بن کعب فرمود پاداش قرائت سوره از یکی ت اول: روای

 و علیه اهلل فصلوات قرأها من »فرماید:خدا است، می د و اجر آن همسان اجر یکسال مرزبانی در راهکنمیالهی را وارد 

 ان المسلمین مرَّ! ابی یا »فرماید:در ادامه رسول خدا)ص( می« سنة اهلل سبیل فی کالمرابط االجر من اعطی و رحمته

ابی! مسلمین را به یادگیری این سوره دعوت کن که در یادگیری ای ،«حسرة ترکها و برکة تعلمها فان البقرة سورة یتعلموا

 2.این سوره برکت و در رها کردن آن حسرت است

کسی که سوره « رأسه على تظلَّانه القیامة یوم جائتا عمران آل و البقرة قرأ مَن »فرماید:امام صادق)ع( میروایت دوم: 

 1افکنند.همانند دو ابر بر سر او سایه می روز قیامت، را قرائت کند و آل عمران بقرة

 بیته یدخل لم نهاراً بیته فی قرأها من »فرماید:در روایت دیگری رسول خدا)ص( در مورد این سوره میروایت سوم: 

اش ، کسی که این سوره را در روز در خانه3«لیال ثالث شیطان یدخله لم لیالً بیته فی قرأها من و ایام ثالثة شیطان

د و کسی که این سوره را شب قرائت کند تا سه شب شیطان داخل شومیقرائت کند تا سه روز شیطان داخل آن خانه ن

 د.شومیآن خانه ن

 سورة افیه یقرأ ال بیت البیوت اصفر ان »آثار سلبی ذکر کرده اند،  بقرةمقابل برای عدم قرائت سوره در روایت چهارم: 

اصل تالوت  به هر حال 2تالوت نشود، بقرةاست که در آن سوره ای از خیر خانهها ترین خانهترین و تهی، خالی«البقرة

 .در منزل و بیوت چیزی است که طبق این روایات آثاری برای آن ذکر شده است بقرةسوره 

                                                           
 .11، ص1. مجمع البیان، ج 1
 .262، ص91. بحار، ج 2
 .111، ص1. مجمع البیان، ج 7
 .73، ص1. تفسیر الفتوح، ج 4
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ای از خیر، خانهها ترین خانهفرماید تهیتواند آثار مادی باشد، اینکه میاینها آثار معنوی و اخری و بعضی هم میپس 

 است که در آن این سوره قرائت نشود، این خیر اعم از خیر مادی و معنوی است. 

-در اینجا صرف قرائت مطلوب نیست، که کسی هم آدم فاسقی باشد و این را قرائت کند توقع بهرهنکته مهم این است که 

در بین آیاتی که در این سوره وجود دارد بعضی از آیات به طور خاص نسبت به  البتهمند شدن از این آثار داشته باشد، 

فرماید: من لکرسی اینقدر اهمیت دارد که حضرت امیرالمؤمنین)ع( میآن ترغیب شده است، از جمله آیة الکرسی، آیة ا

 بعد از آن که این آیه را از پیامبر شنیدم، هیچ شبی قرائت این سوره را ترک نکردم.

 و ذکر شده است.است که در این مورد وارد شده ای حال این یک نکتهای علی

یم، در حقیقت بحث عامی کنمییک مطلب کلی را باید در اینجا حل کنیم، بعضی از مطالبی که ما در اینجا بحث لکن 

خورد، این مسئله فضایل سور یک نمونه از آنها است، باالخره روایات است و به درد مواضع دیگری از قرآن هم می

اگر آید که است، گاهی این سوال پیش می کردهن ذکر قرآهای زیادی وجود دارد که فضیلت و آثار زیادی برای سوره

ها را ندیدیم، آنچه ویند ما این سور را قرائت کردیم ولی این آثار و فضیلتگمیها و سور ذکر شده خیلیها این فضیلت

 توانیم در این مقام عرض کنیم این است:که می

مان و عمل صالح باشد، یعنی اگر کسی صرفا بخواهد د که خود شخص اهل ایشومیدر صورتی ظاهر ها آثار این سوره

 »معنای روایتد، شومیقرآن را تالوت کند، و هیچ مراقبت نسبت به ایمان و عمل خود نداشته باشد این آثار نصیب او ن

 2د.کنمی، معنایش همین است که چه بسیار تالوت کنندگان قرآن که قرآن آنها را لعنت «یلعنه  والقرآن للقرآن قارئ رب

، ولکن القرآن بالهدایه و العلم العلم بالروایةتالوه و لالقرآن بالیس »فرماید:یک روایتی هم از رسول خدا است که می

قرآن صرفاً این نیست که کسی آن را تالوت کند و علم به روایت آن داشته باشد، یعنی بتواند آن را بخواند و  1«بالدرایه

 .دبرای دیگران روایت و نقل کن

از مراتب ایمان و عمل صالح را داشته باشد، و اال کسی که ای د که مرتبهشومیپس این آثار و فضایل شامل کسی 

خواهیم بگوییم مقتضی برای د، ما در اینجا میشومیاساساً اهل ایمان و عمل صالح نیست این آثار شامل او ن

گذاری قرائت و تالوت این سور است ولی کافی نیست، برای ، شرط الزم برای تاثیرباشداین سور میدر تاثیرگذاری 

اینکه تاثیرگذاری کامل شود هم باید مقتضی موجود باشد و هم مانعی در کار نباشد، حال در این سور این اقتضا وجود 
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داشته باشد تالوت کننده قرآن باید این استعداد و آمادگی وجود در دارد به شرط اینکه مانعی وجود نداشته باشد، یعنی 

 یب خودش کند.ه بتواند با تالوت این آثار را نصک

از آثار ای یک مرتبه نازلهمسئله دوم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ذکر این فضایل و آثار در واقع بیان 

هدایت کند و قلب  این سور است، مرتبه عالی در مورد این سور و تاثیرگذاری اعالی این سور به این است که انسان را

بیشتری بگیرد، مثل بیان امام صادق)ع( که در مورد این سوره های و فایدهها او را روشن کند، یعنی از این سور بهره

من استعانت میجویم به این سوره برای باال  2«إنی ألستعین بها»فرمود که این سوره این خواص را دارد و بعد فرمود:

 تر.ر و کماالت افزونرفتن و رسیدن به درجات برت

در فقط را ها پس این آثار و فضایلی که برای این سور ذکر شده است در واقع مرتبه نازل است و نباید آثار این سوره

این امور قرار دهیم آن آثار مهم و اصلی و غرض نهایی از این سور باید مورد توجه قرار بگیرد و آن همانی است که 

 امام صادق)ع( فرمودند.

ولی تاثیرگذاری این سور منوط به وجود استعداد و  داشته باشندها را لذا هیچ منافاتی نیست که این سور این خاصیت

توان است که برای این سور میای ترین اثر و مرتبهینآمادگی شخص قرائت کننده است و نیز این آثار و خواص پای

 اند صعود به مراتب عالیه کند.تصویر کرد، عمده این است که با این سور انسان بتو

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»
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