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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  8931آذر  81 :تاریخ     ةتفسیر سوره بقر موضوع کلی:     

  8393ربیع االول  02 مصادف با:     بخش اول _آیه چهارم موضوع جزئی:      

  11جلسه:             

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

غیب بود،  های متقین در این آیات سخن گفته شده است، ویژگی اول ایمان بهتا به اینجا درباره سه ویژگی از ویژگی

در مقابل شهود است و مصادیق متعددی دارد، اما به قرینه آیات بعدی مقصود از غیب در این آیه  عرض کردیم غیب

ند تبارک و تعالی و اسماء و صفات اوست، پس اولین ویژگی مؤمنان و متقیان این است که ایمان به خداوند تبارک خداو

نند، توضیح دادیم که منظور از اقامه نماز چیست و کمیآنها این است که اقامه صالة و تعالی دارند، دومین خصوصیت 

» ده است، ویژگی هم انفاق از رزق و روزی است که به آنها داده شدر دو سطح آن را مورد بررسی قرار دادیم و سومین 

 «.و مما رزقناهم ینفقون

 روایات مربوط به آیه سوم

 .نیمکمیطبق معمول برای تکمیل بحث روایاتی را هم در ذیل هر بحثی بیان 

ت مختلف مصادیق گوناگونی در روایا ی متقین و مؤمنان شمرده شده است،هااز ویژگی آندر باب غیب، که ایمان به  .8

برای آن ذکر شده است، اما هیچ یک از مصادیقی که برای غیب بیان شده است تفسیر غیب نیست بلکه تطبیق است بر 

)روحی له الفداء( برخی از مصادیق، مثالً در برخی روایات غیب تطبیق داده شده است بر حضرت حجت بقیة اهلل االعظم

یعنی ایمان به وجود حضرت  «والذین یؤمنون بالغیب»آیهد شده است که منظور از غیب در گونه واردر چند روایات این

و این تخصیص  انددر این مورد قرار داده منحصر اند که چگونه غیب رابر شیعه خورده گرفته 1حجت، در اینجا برخی

این اشکال وارد نیست ایم کرده اشارهدر این مباحث ولی با توجه به مطلبی که مکرراً  باشد.مطلق است که باطل می

ند، در واقع تفسیر کمید و مصداقی را برای یک عنوان کلی ذکر شومیبسیاری از روایاتی که در ذیل آیات بیان  چون

 باشد.مینیست بلکه تطبیق کلی بر برخی مصادیق است، لذا نافی معانی دیگر هم ن
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تا  شد وبامیخیمه  یاست، راجع به اصل نماز و اینکه نماز مثل عمود برا درباره اقامه نماز اینجا هم روایات فراوان .0

ها، اینها همه هستند، اما این عمود که ها، میخشد، آن اتصاالت، طناببامیزمانی که عمود استوار باشد خیمه برپا 

 ماند ولو آن میخ و طناب و چیزهای دیگر برجا باشد.برداشته شود دیگر چیزی باقی نمی

 و این که دشومیباره نماز روایات زیاد است، درباره آثار و فواید نماز و اینکه چگونه نماز باعث فراری دادن شیطان در

 د.شومیاز هیچ چیزی مثل نماز اینقدر شیطان خشمگین ن

 نم:کمیبنده فقط یک روایت را در مورد اقامه نماز ذکر 

 و عز اهلل یدعون خلفه یصلون مالئکة خالفه من بعدد اکتنفتة إال الصالة إلى یقوم شیعتنا من عبد من ما»مام باقر)ع(: از ا

پشت ایستد مگر اینکه به عدد کسانی که ای از پیروان و شیعیان ما به نماز نمیهیچ بنده 1،«صالته من یفرغ حتى له جل

نند تا زمانی که از کمیبرای او دعا نند و کمیکه آنها هم در آن جماعت شرکت  دای هستنخوانند مالئکهسر اون نماز می

ند که نماز کمیدارد و گروهی را وادار نماز خود فارغ شود، اقامه نماز این خصوصیت را داد، کسی که نمازی را برپا می

 نند.کمیبندند و برای او دعا هم صف میایستند مالئکه ، به عدد کسانی که پشت سر او میبخوانند

انید رجوع کنید و ببینید، در مورد نماز اول وقت، نماز جماعت، تومیروایات در باب نماز بسیار است که به هر حال 

 های مخصوص و اوقات مخصوص و...اقامه نماز و نماز در مکان

، «و مما رزقناهم ینفقون» یک روایت هم درباره انفاق در اینجا بخوانیم، چون خصوصیت سوم متقین این بود که  .9

ای با خدا دارد و به ض کردیم که اصل انفاق از رزق الهی، این ثمره و نتیجه اقامه صالة است، یعنی کسی که رابطهعر

ید و بخل را که یک مانع بزرگ بر سر راه شومیمالی ند، در واقع دست از دلبستگی کمیخاطر خدا از مال خود انفاق 

راستای تعالی و  ، این حاکی از اهمیت انفاق درة، انفاق بیان شده استزند، اینکه در کنار اقامه صالتکامل است کنار می

 تکامل روحی است.

فقط این نکته را باید توجه کرد، که انفاق فقط مختص به متمکنین نیست، چون رزق فقط رزق مالی نیست، اگر این معنا 

 باشیم.«ناهم ینفقونمما رزق»توانیم از مصادیقیاز رزق مورد توجه قرار بگیرد آنوقت همه ما م

، امام 2«یتلون القرآن من علمناهم ومما  یبثون علمناهم مما: قال »ینفقون رزقناهم ومماعن الصادق )ع( فی قوله تعالی 

ایم به دیگران فرماید: مما علمناهم، از آنچه ما به آنها تعلیم دادهصادق )ع( تفسیر کرده است رزق را به علم، می
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د، اساساً اگر غیر شومیاگر یک عالمی علم خود را در اختیار دیگران قرار دهد مصداق مما رزقناهم ینفقون بخشند، می

د شومید، اگر قرار باشد مقصود از رزق، رزق مالی باشد پس معلوم شومیاز این باشد این مختص به یک عده خاصی 

د از این خصوصیت برخوردار باشند، در حالی که با توجه اننتومیاست و فقرا نکه این ویژگی متقین فقط برای متمکنین 

گونه وییم رزق یک معنای وسیع دارد، این صرفا اینگمیند، اینکه ما کمیبه سعه معنای رزق، انفاق هم وسعت پیدا 

 نیست که بدون پشتوانه و بدون دلیل باشد، خود این روایات گواه بر این است.

 واألبدان والقوى األموال من:  رزقناهم وممایعنی »در روایت دیگری است امام حسن عسکری )ع( وارد شده است:

نوعی انفاق این هم اند به دیگران خدمت کند تومیکسی با قوت بدنی خود اگر یکی از آنها مال است،  ،  یعنی1«والجاه

د مصداق مما رزقناهم، انفاق یک شومیدیگران انفاق کند، این اند به تومیاست، کسی از قدرت و جاه و مقام و آبرو 

د، اگر کسی جاهل شومیبسیار گسترده ای دارد، هر کار خیر که انسان بتواند انجام دهد، مما رزقناهم ینفقون  یمعنا

ند بین آنها اصالح د، اگر بین دو نفر اختالف و نزاع است و کسی بتواشومیاست واو را ارشاد کنیم، مما رزقناهم ینفقون 

تی بتوانیم انجام دهیم و از آن دریغ د، خیلی از اموری که ممکن است به راحشومیکند از مصادیق مما رزقناهم ینفقون 

گیری از مستمندان، عیادت از بیماران، اگر در طریق مانعی باشد و انسان آن را بردارد، با این معنا نیم، مثل دستکمی

رزقناهم ینفقون اختصاص به متمکنین و آنهایی که صاحب مال هستند ندارد، چه بسا کسی صاحب مال دیگر مسئله مما 

د که میخی بینند میکمیولی از مال خود انفاق نکند، در مقابل کسی فقیر مطلق است اما در خیابان که حرکت  هم باشد

د، یعنی دامنه شومیذارد، این انفاق مما رزقناهم گمیدارد و کنار آن را بر می ،است که ممکن است به پای کسی فرو رود

و ببینید که اند به این عمل کند تومیاینقدر گسترده است که هرکسی بسته به توانایی و فراخور حال و ظرفیت خود 

اگر کسی علم خود را به دیگران بدهد یعنی در  است. معنای گذشتن از خودخواهیبه چقدر این دایره وسیع است، چون 

این صرفاً یک پول دادن  پس ندکمیند، فرقی نکمیتعلیم بخل نمی ورزد، کسی چیزی خودش دارد و با دیگران تقسیم 

 ند.کمید و این انسان را به خداوند تبارک و تعالی نزدیک شومینیست، هرچه که هست، این مما رزقناهم ینفقون 

 «یُوقِنُونَ هُمْ وَبِاآلخِرَةِ قَبْلِکَ مِنْ أُنْزِلَ وَمَا إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا یُؤْمُِنونَ وَال َذِینَ »آیه چهارم

های مؤمنان و متقیان در این یبه دو خصوصیت دیگر در این آیه اشاره شده است، یعنی با این دو ویژگی مجموع ویژگ

 .دشومیچند آیه، پنج ویژگی 
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های متقین است، اما ایمان معاد است، این دو از ویژگیویژگی چهارم ایمان به وحی است، ویژگی پنجم ایمان و یقین به 

 مِنْ أُنْزِلَ وَمَا إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا یُؤْمِنُونَ وَالَّذِینَ »به وحی در این آیه در بخش اول آیه مورد اشاره قرار گرفته است، 

 «.قَبْلِکَ

تو)پیامبر ختمی مرتبت( نازل شده است، آنچه که به پیامبر گرامی یعنی ایمان به آنچه که به « إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا یُؤْمِنُونَ »

آن نیست، چون قرآن به پیامبرنازل اسالم نازل شده است قرآن است و احادیث قدسی، ما انزل الیک فقط مخصوص قر

ر آن را از قول د و پیامبشومیهای خداوند تبارک و تعالی هم بر پیامبر نازل د، اما عالوه بر قرآن بعضی از گفتهشومی

فرماید: قال اهلل تبارک و تعالی...، این قرآن نیست، بلکه حدیث قدسی است، ولی ما انزل ند، مثالً میکمیخداوند نقل 

ند، هرچند مصداق بارز و قالبی ما انزل إلیک قرآن است اما منحصر در آن نیست، لذا ایمان به کمیإلیک بر آن صدق 

 های متقین است.دسی، این از ویژگیوند نازل شده است مثل احادیث ققرآن و هرآنچه از ناحیه خدا

 دو جهت باید در آن مورد توجه قرار گیرد: ،د به پایینشومیاینکه قرآن از عالم باال نازل در البته 

این یک ند، حال کمینزول در مراتب مختلف است. تارة قرآن از لوح محفوظ یا امّ الکتاب نزول به قلب پیامبر پیدا 

ند، یک کمیند و آن حقیقت را بر قلب پیامبر نازل شومیخورد، فرشتگان وحی، مثل جبرائیل واسطه ای میواسطه

بینیم در قالب د، آنچه ما میشومیها و اصوات برای مردم بیان مرحله هم این است که اینها در قالب الفاظ و کتابت

ترین مرتبه آن حقیقت نازل شده باشد، اصل حقیقت عند اهلل و در امّ ایینیرد، شاید پگمیالفاظ و در اختیار ما قرار 

شد، وساطت فرشتگان یک مرتبه است، آنچه که بین بامیالکتاب یعنی لوح محفوظ است، مرتبه قلب پیامبر یک مرتبه 

د که اگر این شومین یرد یک مرتبه است، ولی این تنزل ها در مراتب مختلف باعثگمیقرار تین و بین این دو جلد دفّ

حقیقت از عالم باال تنزل پیدا کرد عالم باال از این حقیقت خالی شود، جابجایی و جاگیری نیست، برای همین است که 

د، در حقیقت قرآن تجلی آن حقیقتی است که از مکان باال و از عالم فوق به سوی پایین شومیاز آن تعبیر به تجلی 

ر مقابل تجافی است، تجافی در واقع عبارت است از تنزل همراه با تهی شدن مکان قبلی از تجلی دتنزل پیدا کرده است، 

د اگر هم شود مجاز است، آنچه که در مورد شومیاین حقیقت مثال در مورد نزوالت جوّی تعبیر به تنزل و نزول ن

آید دیگر این به سوی زمین می ای است در آسمان زمین، وقتییک مادهد تجافی است، مثال شومیی مطرح نزوالت جوّ

ها در قالب الفاظ و کتابتند، کمیحقیقت در آنجا وجود ندارد، اما وقتی قرآن از لوح محفوظ به قلب پیامبر نزول پیدا 

گونه نیست که جای این حقیقت در عالم باال خالی باشد و تهی باشد، این تفاوت در یرد، اینگمیدر اختیار انسان قرار 



31 
 

ود دارد، لذا بهترین تعبیر و رساترین تعبیر برای این حقیقت همان تجلی است، تجلی و تجافی هردو از اقسام اینجا وج

 جلی کجا و نزول به نحو تجافی کجا.نزول هستند، ولی نزول به نحو ت

در یک مرتبه به هرحال آنچه که در اختیار ما قرار گرفته و بین این دو جلد وجود دارد، در واقع یک حقیقتی است که 

نازل در اختیار ما قرار گرفته است ولی حقیقت آن در عالم باال محفوظ است، و قطعا قلب پیامبر که محل نزول این 

 حقایق است به این حقیقت احاطه و اشراف بیشتری دارد.

ن است الزم بود این دو مطلبی است که در مورد ما انزل إلیک، که ایمان به آن از مصادیق و خصوصیات متقین و مؤمنا

 بیان شود.

ها دارد، هرچه ظرفیت و استعداد این حقیقت در مقام تجلی هم بسته به ظرفیت و استعداد انسان مندی ازبهرهمراتب 

تر و تر، قهراً تجلی قرآن هم قویتر، سعه وجودی گستردهانسان کمتر، تجلی قرآن برای انسان کمتر، هرچه ظرفیت وسیع

 بیشتر.

، هم یعنی خصوصیت چهارم متقین این است که ایمان به قرآن دارند و آنچه قبل از پیامبر نازل «قَبْلِکَ مِنْ زِلَأُنْ وَمَا »

های متقین شده است، یعنی ایمان به تورات و انجیل و زبور و مصحف، اینها از مصادیق ایمان به غیب است و از ویژگی

 است.

وجود دارد؟ چرا ایمان به ما « ما انزل من قبلک»و « ما انزل إلیک»ین سوال اصلی و اساسی این است که چه نسبتی ب

 های متقین بر شمرده شده است؟انزل من قبلک هم جزء ویژگی

 دو مالزمه

 ما باید از دو مالزمه صحبت کنیم: در اینجا

مالزمه بین ایمان به ما انزل إلیک، و ما انزل من قبلک، این دو باهم مالزمه دارند و از هم تفکیک ناپذیر هستند، لذا  .8

شد و تورات وانجیل و بامی، چون قرآن وحی استمجموع این دو را اگر بخواهیم در یک کلمه بیان کنیم، ایمان به وحی 

 آندو از هم تفکیک شده است، یکی ما انزل إلیک است که باید ایمان به  شد، ولی در این آیه اینبامیزبور هم وحی 

 داشت و دیگری ما انزل من قبلک.

إن الدین » اما اینکه چرا بین این دو مالزمه است چه بسا به این بیان بتوان این مطلب را ثابت کرد، که بر طبق آیه قرآن 

، طبق این آیه حقیقت دین همان اسالم است، یعنی آنچه اسالم بیان کرده است، در مسیحیت و یهودیت 1«عند اهلل االسالم

                                                           
 .13. سوره آل عمران، آیه 1
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در شریعت ابراهیم و نوح و در همه اینها آن خطوط و چهارچوب کلی بوده است، یعنی روح همه ادیان الهی واحد و 

آورد، ایمان به تورات و ایمان به قرآن می فرقی نیست، کسی که« ما انزل من قبلک»و « ما انزل إلیک»است، لذا بین 

د به یکی ایمان داشته باشد و به دیگری ایمان شومیانجیل هم باید داشته باشد چون روح هردو کتاب یکی است. ن

تب آسمانی قبلی را تصدیق کرده است، انجیل و تورات و زبور در قرآن مورد تصدیق و نداشته باشد، بعالوه خود قرآن ک

 ار گرفته اند.تایید قر

ایمان به وحی یعنی ایمان به وحی پیامبر اسالم و وحی انبیاء پیشین، یعنی ایمان به همه  :پس خصوصیت چهارم این شد

 داند، تورات وانجیل را هم کتاب آسمانی بداند.طور که قرآن را وحی و کتب آسمانی میکتب آسمانی، همان

حی و ایمان به رسالت آورنده مالزمه بین ایمان به ویک مالزمه دیگری هم در اینجا قابل استفاده است و آن هم . 0

یعنی صرفاً ایمان به قرآن و تورات انجیل کافی نیست، ایمان به رسالت پیامبر و رسالت موسی و رسالت  کتاب است

وحی و ایمان به رسالت و این پیام آور، حتما مالزمه است، اینها ته باشد، یعنی فی الواقع بین ایمان به عیسی هم باید داش

اگر رسالت پیامبر را انکار د بگوییم ایمان به قرآن داریم ولی رسالت پیامبر را انکار کنیم، شومیقابل تفکیک نیست، ن

هلل و رسوله، النبی فآمنوا با»رود، در برخی از آیات تصریح به این مطلب هم شده است، کنیم قرآن هم زیر سوال می

اگر سخن از ایمان بما انزل إلیک است، این به معنای ایمان به خود تو یعنی ایمان به رسول باید داشته باشید، « االمی

ایمان به رسالت پیامبر، ن مساوی است با ایمان به نبوت پیامبر، ایمان به کتاب مساوی است با شد، ایمان به قرآبامی

انیم بگوییم این قرآن از طرف خدا نازل شده است اما آن کسی که این قرآن را تومینیست، ن اینها از هم جدا شدنی

 شد، اصال این دو قابل جمع نیست.بامیآورده است، او از طرف خدا رسول ن

، دوم «بما انزل من قبلک»و ایمان « بما انزل إلیک»آید، یکی مالزمه بین ایمان پس در اینجا دو مالزمه بدست می

ها را با ایمان به رسوالنی که این کتاب« بما انزل من قبلک»و ایمان به رسول خدا، یا ایمان « بما انزل الیک»ایمان

 اند.آورده

 بحث جلسه آینده

 ای و وجود دارد که باید نقل کنیم و جواب دهیم.اینجا یک شبههدر 
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