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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931آذر  5:تاریخ     ةتفسیر سوره بقرموضوع کلی:     

  6393ربیع االول  7مصادف با:    بخش دوم و سوم _آیه سوم موضوع جزئی:      

  61جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینارهین و الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اللعن للی اعدا

 «ةیقیمون الصال»بخش دوم: 

، بحث درباره بخش «یُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّالةَ وَیُقِیمُونَ بِالْغَیْبِ یُؤْمِنُونَ ذِینَالَّ»شد، بامیآیه سوم متشکل از سه بخش 

از صفات متقین اقامه صالة است، در مورد معنای اقامه باید ، یکی «الصَّالةَ یُقِیمُونَ »اول آیه گذشت اما بخش دوم یعنی 

نماز به این است که انسان این اعمال را به عنوان یک تکلیف  ننماز است، خواند نعرض کنیم، اقامه غیر از خواند

 خودش انجام دهد، این اجزاء و شرایط فراهم شود و شخص با اتیان به این عمل و مجموع این اجزاء و شرایط به

 .مه از قیام و قوام مشتق شده استمصالحی که در این عمل وجود دارد برسد، اما اقا
 قیام در قرآن: معنای 

 ام به چند معنا استعمال شده است:قیدر قرآن 

، به این معنا آیات دیگری هم 1«وَقُعُودًا قِیَامًا اللَّهَ یَذْکُرُونَ الَّذِینَ »گاهی قیام در مقابل قعود و سجود است، مثل آیه. 1

 نیم.کمیوجود دارد که یک نمونه را بیان 

 فِیهِ مَشَوْا لَهُمْ أَضَاءَ »ایستادن به معنای سکون در مقابل حرکت، مثل آیهگاهی قیام به معنای توقف و سکون است، . 2

 ود.شاست که هوا تاریک می، که در اینجا سخن از توقف در هنگامی 2«قَامُوا عَلَیْهِمْ أَظْلَمَ وَإِذَا

اعوجاج، مثل گاهی هم در قرآن به معنای ایستادگی، نه ایستادن ظاهری وارد شده است، یعنی در مقابل انحراف و . 3

 .3«لِلنَّاسِ قِیَامًا الْحَرَامَ الْبَیْتَ الْکَعْبَةَ اللَّهُ جَعَلَ »آیه

 ةمعنای اقامه صلو

 ند:کمیاقامة الصالة به معنای برپا داشتن نماز است، برپا داشتن نماز در دو سطح تجلی 
 اقامه نماز سطح اول

ها و خصوصیاتی شود و ها و خصلتدر سطح اول این است که شخص مصلی به واسطه نماز دارای ویژگیاقامه نماز 

ر شده است، مختلف برای آن آثار و فوائد بسیاری ذک مواضعکأن روح نماز در او متجلی شود، نماز حقیقتی است که در 

عنوان ناهی عن الفحشاء و المنکر در مورد نماز وارد شده است، نماز چیزی است که انسان را از  مثال در برخی از آیات

                                                           
 .191. سوره آل عمران، آیه  1
 .22. سوره بقرة، آیه 2
 .99. سوره مائده، آیه  3
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طی این  2نماز به عنوان عالج و شفای درد از آن سخن به میان آورده است.. در برخی آیات 1ندکمیفحشاء منکر نهی 

آیات مطالبی در مورد نماز ذکر شده است که بسیار سودمند است، یا مثالً دربرخی از آیات نماز حقیقتی دانسته شده 

رد، یعنی به دامیر و نیز بخل در هنگام توانگری بر حذکه انسان را از بیقراری در هنگام فقر و سختی و نداری  است

 مَسَّهُ وَإِذَا * جَزُوعًا الشَّرُّ مَسَّهُ إِذَا * هَلُوعًا خُلِقَ اإلنْسَانَ إِنَّ »نخواهد مثل آیه آموزد که همه چیز را برای خودانسان می

، به هر حال حقیقت نماز انسان را از فحشاء و منکر باز دارد و عالج دردهای روحی و 3«الْمُصَلِِّینَ إِال*  مَنُوعًا الْخَیْرُ

درونی باشد، او را به ساحل سکون و های تالطمو ها ها و ناآرامیباضطراشفای روح انسان و نجات دهنده او از 

آرامش برساند، به او در بستر عبودیت خداوند آرامش دهد، نماز حتماً اگر نماز واقعی باشد این آثار را دارد، نماز به 

ر خیر به او رسید بخل نورزد و نکند و اگ عنصیب او شد، جزع و فز دهد که اگر شرِّ و گرفتاریانسان این ویژگی را می

ند خودش واجد کمیند و اقامه کمیبه دیگران هم بدهد، یک سطح از اقامه صالة این است که متقی وقتی نماز برگزار 

 ل کند.متمثاین خصوصیات و آثار شود، مصلی واقعی کسی است که روح نماز را در وجود خودش 
 اقامه نماز سطح دوم

ها شود، دارای این ویژگیسطح دوم این است که نماز را در جامعه و در بین مؤمنین برپا کند که جامعه در اقامه نماز 

چه اینکه شود. جامع دارای خصوصیات مهمی می، (نه فقط ظاهر و صورت نماز)  بر پا شوداگر نماز به معنای واقعی 

ورها و بعضی از د، بعضی از کششومیها متمثل ندهند، اما روح نماز در جامعه آنبسیاری به صورت نماز اهمیت می

حاصل  که باید برای مصلی به واسطه نمازهایی دهند اما این ویژگیاید که به نماز بسیار اهمیت میمسلمانان را دیده

د، لذا سطح دوم اقامه نماز این است که با اقامه صالة در جامعه همه مسلمین و مردم و شومیا دیده نشود در آنج

ها شناخته شوند، و نتیجه آن این است که جامعه نمازگزار ازگذاران به این خصوصیات آراسته شده و به این ویژگینم

نه درد ظاهری، عاری از دردهای است که عاری از فحشاء و منکر است، عاری از درد به معنای واقعی است، ای جامعه

بخل ع در برابر مشکالت است، عاری از ی از جزع و فزروحی است، عارهای های روحی و ناآرامیروحی و اضطراب

 جامعه کامل و عالی است.که این خصوصیات را داشته باشد ای و امساک در هنگام توانگری است، جامعه

خوانند، و اقامه نه اینکه فقط نماز بنند، کمیاقامه نماز « یقیمون الصالة»های متقین این است که بنابر این یکی از ویژگی

نماز در درجه اول به این است که نماز واقعی در روح نمازگزار تمثل پیدا کند، و آنگاه با سنت و سیره او و امثال او این 

جامعه در نمازگزاران چنین خصوصیاتی را ببینند حتما به نماز  ها در جامعه تجلی پیدا کند و آنگاه اگر مردم یکویژگی

باشد که الگو برای ای نیازمند هستیم، و آن اینکه نمازگزار باید به گونه بسیارن ند، چیزی که امروز ما به آشومیجذب 

خسته و درمانده شده اند کلید دیگران باشد، و دیگران یعنی آنهایی که اهل فحشاء و منکر هستند، اگر از فحشاء و منکر 

مشکل را در نماز ببینند، نند، چاره کمیمشکل را در نماز ببینند، آنهایی که دردمند هستند و ناآرام و مضطرب زندگی 
                                                           

 .84. سوره عنکبوت، آیه 1
 .34-19. سوره معارج، آیه 2
 .22-19. سوره معارج، آیه  3
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ع در هنگام گرفتاری هستند چاره را در نماز ببینند، پس و امساک هستند، آنهایی که اهل جزع و فز آنهایی که اهل بخل

که البته این اولین مرتبه اقامه نماز به این است نه اینکه فقط یک مکانی را فراهم کنیم که نماز جماعت تشکیل شود، 

اقامه نمازی که در کنار ایمان به پس این نیست، چیز و مهم است، این آغاز برای رسیدن به آنجا است ولی همه  است

غیب به عنوان یک صفت برجسته متقین ذکر شده این است که شخص در درجه اول خودش را آراسته به این 

ه روش و سبک زندگی او دیگران هم عامل به آید و بعد به واسطهایی کند که از رهگذر نماز برای او پدید میویژگی

نیم، آیا کمینیم و چقدر اقامه صالة کمیاین امور شوند و به نماز گرایش پیدا کنند، واقعاً چقدر ما در این جهت عمل 

ترین درجات تمثل زندگی و عمل ما به نحوی است که این آیه شامل ما شود؟ آیا روح نماز در وجود ما ولو در پایین

خوانیم فاصله بسیار است، این را ما نه تنها در وجود بین آن نمازی که باید بخوانیم و نمازی که می ا کرده است؟پید

به نماز به حسب ظاهر پایبند ای نتوانستیم اقامه کنیم واین ناگوار است که جامعهخود اقامه نکردیم، بلکه در جامعه هم 

 ماز عمود دین دانسته شده است.به همین جهت است که ن باشد اما از روح نماز فاصله داشته باشد، و

 علت ذکر نماز از میان عبادات

اینکه در بین عبادات فقط نماز در این آیه ذکر شده است، این است که نماز عمود دین است، بعد از ایمان به غیب  علت 

اقامه صالة ، اما در این میان فقط نماز و ویژگی متقین اقامه صالة است، چرا؟ ما این همه عبادت داریم، صالة، صوم، حج

ت متقین ذکر شده است، این برای این است که اقامه نماز باعث اقامه دین است، این آثاری که برای اقامه به عنوان صف

های قابل توجهی دارند، بینید، همه آنها آثار و مصلحتبرای هیچ یک از عبادات دیگر نمیذکر شده در آیات قرآن نماز 

عبادات دیگر است و به همین جهت است که  ها و خصوصیاتما نماز کأن یک عبادتی است که جامع همه ویژگیا

عمود خیمه دین دانسته شده است، اگر این عمود برپا باشد خیمه هم برپا است، بر همین اساس اقامه نماز در واقع کأن 

 ات نماز خاصة ذکر شده است.اقامه دین است در یک بخش از آن، لذاست که در بین همه عباد

 «و مما رزقناهم ینفقون»بخش سوم

نند، رزق بر دو قسم است، ما یک رزق کمیمتقین کسانی هستند که از آنچه به آنها به عنوان رزق داده شده است، انفاق 

فراهم کرده تکوینی داریم و یک رزق تشریعی، رزق تکوینی، همان است که خداوند تبارک وتعالی برای همه موجودات 

از رزق ای شد، شامل مسلمان و کافر و حیوان و نبات و همه موجودات این عالم بهرهبامیها است، این شامل همه انسان

قابلیت ادامه  آند و به واسطه شومیالهی دارند، انعام خاصی است که به مقتضای حال و بر اساس نیاز مرزوق به او داده 

مشروع کسب های همان رزق حالل است، یعنی آن چیزی است که شخص از راه تشریعیاما رزق د، شومیحیات فراهم 

 آورد.ند و بدست میکمی

فرماید متقین کسانی هستند که از آنچه که به آنها به عنوان رزق داده ایم انفاق خداوند تبارک و تعالی در این آیه می

انسان چه بسا در یک امر غیرمالی باشد، اعتباری که انسان پیش شد، رزق بامینند، رزق لزوماً در مورد امور مالی نکمی

هر نعمتی که  .استد، اینها همه رزق الهی شومیکسی واجد آن ند، علمی که کمیمردم دارد، قدرتی که کسی پیدا 
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یک چیز مادی و مالی نیست، اگر کسی عالم باشد علم او در  لزوماً ودهد به یک معنا رزق است، خداوند به انسان می

واقع یک رزقی است که خدا به او داده است، اگر کسی صاحب جاه و قدرت باشد این هم رزقی است که از جانب 

عم از نند، انفاق یعنی اعطاء این رزق اکمیخداوند به او داده شده است، آنگاه متقین کسانی هستند که از این رزق انفاق 

و مما رزقناهم » ود را در اختیار دیگران قرار دهد، مشمولمالی و غیر مالی به دیگران، اگر کسی عالم باشد و علم خ

چون در این آیه نیامده است که از مال خود به دیگران بدهد، خیر، از آنچه که خداوند به او انعام کرده  .است« ینفقون

کسی از اعتبار و قدرت و جایگاه خود استفاده کند برای اگر د، شومی« م ینفقونو مما رزقناه»است اگر به دیگران بدهد

ند چیزی را که خواسته کمیتأمین  چوند، شومی«و مما رزقناهم ینفقون» اینکه گرهی از کار مردم باز کند این هم 

ان یک ویژگی مهم برای اهل تقوا دیگران است، بنابراین این آیه مبین یکی از صفات متقین و در کنار اقامه صالة به عنو

هر آنچه که از ناحیه خدا به کسی داده شود، اگر در بلکه ذکر شده است، و دامنه آن محصور در مال و اموال نیست، 

 د، ولو اینکه مال نباشد.شومیاختیار دیگران قرار داده شود، انفاق رزق خدا 

 چند نکته درباره بخش سوم

 یه قابل استفاده است:در اینجا چند نکته از این آ

پس هرچه انسان « و مما رزقناهم» ند رزقی است که خداوند در اختیار او قرار داده استکمی. آنچه که متقی انفاق 6

در واقع این  ندکمیرزقی است که خدا داده است، واگر چیزی را به دیگران انفاق خودش نیست بلکه از  ازانفاق کند 

ند، لذا اگر خدا چیزی را انفاق کمینیست که مال خود را انفاق کند، خداوند به او انفاق کرده و او هم به دیگران انفاق 

ند، درهر کمید، خدا انفاق به نفر اول کرده است و نفر اول هم انفاق به نفر دوم شومیکند هیچگاه از دست خدا خارج ن

ند، ما اگر انفاق کمیا و از دایره اختیار خدا و سلطه خدا خارج نیست و با انفاق بشر فرق صورت این از ید قدرت خد

 کنیم از دست ما بیرون میرود ولی در مورد خدا اینگونه نیست.

 نَفَمِ نِعْمَةٍ مِنْ بِکُمْ وَمَا»ند روزی خداست، چنانچه در این آیه آمده استکمیپس نکته اول این است که آنچه که انفاق 

 .شدبامیآنچه که برای خداست و از نعمت به شما رسیده است برای خدا 1«اللَّهِ

 مَا طَیِِّبَاتِ مِنْ أَنْفِقُوا»اینکه انفاق به قرینه برخی از آیات باید از مال حالل باشد، در برخی آیات قرآن مثل آیه .2

از آنچه که شما کسب کردید از طیبات و اموال پاکیزه، در راه خدا انفاق کنید، پس  هم به آن اشاره شده است.2«کَسَبْتُمْ

 انفاق باید از مال حالل باشد.

د و در آیه هم سخنی از اموال به شومیهم . همانطور که اشاره شد انفاق منحصر در اموال نیست، و شامل غیر اموال 9

خود عفو هم یک انفاق است، 1«الْعَفْوَ قُلِ یُنْفِقُونَ مَاذَا وَیَسْأَلُونَکَ»است آیات دیگری هم مؤید این معنامیان نیامده است، 

 شد، اما خود این یک انفاق است.بامیبا اینکه بحث از مال ناینکه کسی از دیگری بگذرد، 

                                                           
 .43. سوره نحل، آیه 1
 .269. سوره بقرة، آیه 2
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طبق این آیه توصیه شده است به انفاق بخشی از آنچه که خداوند روزی انسان کرده است، اگر صفت متقین و خصلت  .3

را من تبعیض بگیریم یعنی حداقل بخشی « من»اگر ما این «و مما رزقناهم» فرمایدمی ولیاهل تقوا در این آیه ذکر شده 

است، نه سقف، یعنی اگر کسی بیش از آن یا همه آنچه در ه این کف از آنچه به آنها داده شده است را انفاق کنند، البت

اختیار اوست را انفاق کند اشکالی ندارد، مهم این است که این قدرت را داشته باشد و بتواند از بخشی از مال خود برای 

بلکه ار دارد انفاق کند، دیگران بگذرد، به هر حال راه متعادل این است که نه بخل بورزد و نه همه آنچه را که در اختی

 بخشی از آنچه که به او داده شده است را انفاق کند.

 بندیجمع

بینیم اولین ویژگی که حال اگر بخواهیم راجع به مجموع این آیه که متضمن سه بخش است جمع بندی داشته باشیم، می

خداوند برای اهل تقوا ذکر کرده است ایمان به غیب است، بعد اقامه صالة و بعد انفاق مما رزقناهم، ترتیبی که در این 

این است که از نظر آیه ذکر شده است اول، ایمان به غیب است که به اعتقاد انسان برمیگردد، اولین ویژگی انسان متقی 

ایمان به غیب داشته باشد)فی الجمله(، دوم اینکه اهل عمل به آنچه که اعتقاد دارد هم باشد، یعنی اعتقاد سالم باشد، 

اعتقاد باید درست  اقامه صالة کند، انفاق هم کند، این هم مربوط به عمل است، این دو مربوط به عمل انسان است، اول

امه صالة به ، این برای این است که اگر کسی اهل اقفاق، در عمل هم اول اقامه نماز را فرموده و بعد انشود و دوم عمل

هم در وجود خودش روح نماز را متمثل کند و هم در جامعه این سنت و سیره را نشر دهد تا  معنایی که گفتیم بود و

انفاق  تواندیعنی اگر کسی دید نمیقهراً اهل انفاق خواهد بود،  اوها شوند و جذب نماز شوند دیگران واجد این ویژگی

هایی که عرض کردم، این است که از رزق و روزی نمازش کامل نیست، اثر قهری نماز با آن ویژگی بداندکند، باید 

 ند.کمیند، مصلی کسی است که به خاطر خدا به دیگران انفاق کمیخودش انفاق 

ند، این دور نما را با همین کمیآن دور نمای شخصیت متقی را از حیث اعتقاد و عمل بیان  جملهپس مجموع این سه 

ترتیبی که گفتیم، هم اعتقادش و عملش، عمل هم در واقع به این معناست که یک رابطه خاصی با خداوند باید داشته 

باشد، عبودیت و بندگی خدا، اقامه صالة با آن خصوصیات، و بعد در اثر این ارتباط با خدا و در پرتو ارتباط با خدا 

تواند بگذرد و بخل وجود او را گرفته است باید بداند که یا در بیند نمیداشته باشد، اگر کسی میتوجه به خلق خدا هم 

 اعتقاد خود مشکل دارد یا در نماز خود.
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