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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  9911آذر  91 :تاریخ      ةتفسیر سوره بقر موضوع کلی:     

  9391ربیع االول  19 مصادف با:   آیه بندیجمع -بخش دوم -آیه چهارم موضوع جزئی:      

  91 جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

در مورد بخش اول آیه چهارم عرض کردیم معنای این بخش این است که یکی دیگر از خصوصیات متقین ایمان به 

مالزمه هم از این آیه استفاده شد، یکی ایمان به وحی و البته دو مالزمه قرآن و کتب آسمانی پیشین است، در یک کلمه 

بین ایمان بما انزل الیک و ایمان بما انزل من قبلک، مالزمه دوم هم بین ایمان به وحی و ایمان به رسالت رسوالن الهی 

 است.

 شبهه

در این مقام ممکن است مطرح شود و آن اینکه چگونه ممکن است ایمان به دو چیزی که یکی از ای یک سوال و شبهه

 :توضیح مطلب این است که متقین باشد.آنها منسوخ شده است از عالئم 

نیم کتب آسمانی انبیاء پیشین منسوخ شده و به جای آن قرآن به عنوان کتاب آسمانی دین اسالم معرفی شده دامیما 

ند توامیاست، معنای نسخ شرایع سابقه این است که دیگر نباید به شرایع سابقه ایمان داشت، کسی که یهودی است ن

ند هم یهودی باشد هم مسلمان، هم مسیحی باشد توامیتعالیم یهودیت به تعالیم اسالم هم معتقد باشد، نضمن اعتقاد به 

هم مسلمان، اینکه به عنوان یک خصوصیت مهم درباره متقین بیان شده است که هم باید ایمان به قرآن داشته باشد و هم 

ایمان به انجیل و تورات و زبور، در حقیقت این کأن ایمان به دو شئ منافی با هم است، ناسخ و منسوخ کأن منافی با 

 د که ایمان به ناسخ و منسوخ با یکدیگر دارند.شومیم هستند، آنوقت چطور از متقین به عنوان کسانی یاد ه

 پاسخ

پاسخ این سوال و شبهه این است که آنچه در این آیه به عنوان نشانه متقین از آن یاد شده است، ایمان به هر یک از 

عنوان خصوصیت متقین ذکر شده است یعنی  هنزل من قبلک بکتب آسمانی در ظرف خودش است، یعنی اگر ایمان بما ا

ایمان بما انزل فی قبلک فی ظرفه الخاص، نه ایمان به ما انزل من قبلک باضافه ما انزل الیک، هم آن مورد باور قلبی و 

ی بوده است و باید بپذیریم هم انجیل را که زمانی کتاب آسمانیعنی متعلق باور قلبی باشد، و هم این به تمامه، خیر، 

و از این زمان به بعد آنچه که خواست و مطلوب خداوند پیامبری از طرف خدا آن را در آن دوره زمانی آورده است، 



06 
 

شند، به این معنا بامیتبارک و تعالی است ایمان به قرآن است، پس اینها در واقع در عرض هم نیستند بلکه در طول هم 

 منافاتی از این جهت وجود ندارد. ن، بعد انجیل آمده و بعد قرآن آمده است، لذاکه اول تورات بوده است، در آن زما

بعالوه اصول کلی تعالیم این کتب آسمانی مشترک هستند، و همه دعوت به توحید و نبوت و معاد دارند، اصول کلی دین 

را بپذیریم، که این آیه بر آن داللت  این کتب آسمانیاسالم در ادیان سابقه هم بوده است، لذا حتی اگر ما اعتقاد همزمان 

ند، در واقع اعتقاد به آن اصول و خطوط کلی ادیان الهی خواسته شده است، اعتقاد به توحید و نبوت و معاد، هیچ کمی

دینی نبوده که از طرف خدا باشد و مردم را به توحید و یگانگی دعوت نکرده باشد، هیچ دینی نبوده که مردم را به  

الهی دعوت نکرده باشد، هیچ دین الهی نبوده است که مردم را متوجه  نه نبوت و نبی خدا و پذیرش پیام رسوالاعتقاد ب

آخرت و قیامت و حیات پس از مرگ نکرده باشد، این اصول در همه اینها مشترک است، لذا مانعی نیست، حتی اگر ما 

شانه و خصوصیت متقین این است که به این اصول کلی که بخواهیم اعتقاد همزمان به این کتب آسمانی را مطرح کنیم، ن

 آن و هم در کتب آسمانی پیشین است، مؤمن باشد.هم در قر

بخش اول آیه همین بود که اینجا عرض کردیم، تا به اینجا چهار خصوصیت برای متقین بیان شد. ایمان به غیب که 

 انفاق مما رزقناهم و ایمان به وحی.منظور ایمان به خداوند تبارک و تعالی است، اقامه صالة، 

 «و باالخرة هم یوقنون»بخش دوم:

آخرین خصوصیتی که در این آیه برای متقین ذکر کرده است معاد باوری و اعتقاد به معاد است، اگر ما این پنج اصل و 

نیم سه اصل مهم از اصول اعتقادی در این دو آیه بیان شده است، توحید و نبوت و بیمینشانه را در کنار هم قرار دهیم 

معاد، ایمان به غیب دال بر توحید است، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک همان ایمان به وحی و نبوت است، و 

و معاد به عنوان اصولی که مؤمنین  د، پس سه اصل مهم و اعتقادی توحید و نبوتشومیباالخرة هم یوقنون، همان معاد 

باید به آنها اعتقاد و باور داشته باشند ذکر شده است، البته در کنار آن عمل هم بیان شده است، اقامه صالة و انفاق مما 

رزقناهم، اقامه صالة در حقیقت یعنی اقامه برترین و باالترین عبادت و انفاق از آنچه که خداوند روزی انسان کرده است 

و یک معنای وسیعی دارد، اینکه انسان بخل نورزد و هرآنچه که است این هم در حقیقت مکمل همان اقامه نماز 

 شد به دیگران هم انفاق کند.بامیدراختیار او 

د که پایان شومیگفته  ، آخرتشد، به این جهت به عالم پس از مرگ و قیامتبامیآخرت در واقع در مقابل اولی و دنیا 

و دین در واقع صراط بین این مبداء و مقصد است، اگر در این  شد.بامیاست، دنیا مبداء است و آخرت مقصد و مقصد 

ند، اصول و ارکان دین عبارتند از همین سه اصل، توحید کمیآیات خداوند تبارک و تعالی خصوصیاتی برای متقین ذکر 
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دهد به و صراطی قرار میند و دین را مسیر کمیرا تبیین و نبوت و معاد، یعنی در واقع جهت حرکت مسلمانان و متقین 

سوی عالم ابدیت، آن عالم، عالمی است که در آن حساب و کتاب و پاداش و مجازات مطرح است و اساساً اگر سخن 

د به خاطر نقش سازنده و بسیار مهم آخرت در حصول تقوا است، اگر شومیاز آخرت و ایمان و یقین به آخرت مطرح 

یست در بامیان به آخرت نباشد و صرف ایمان به غیب و یا ایمان به وحی و رسالت مورد نظر باشد، آن اثری که ایم

تکامل انسان داشته باشد ندارد، کسی که ایمان به خدا دارد، ولی معتقد به معاد نیست، حساب و کتاب و کیفر و پاداش و 

این شخص آنگونه که باید و شاید بازدارندگی نسبت به رفتار او  تار جایگاهی در عقیده او ندارد،مجازات اعمال و رف

وجود ندارد، ممکن است کسی معتقد باشد خداوند تبارک و تعالی خالق و رب این عالم است، حتی موحد هم باشد، 

عادت یعنی معتقد باشد تنها مؤثر در عالم وجود خداست، خداوند هم رسوالنی فرستاده است تا مردم را بسوی خیر وس

شد، هرکه خواست در بامیاو نرد، اما پاداشی در انتظار دامیهرکسی که خواست در این مسیر گام بر ولی هدایت کند، 

، این چه نیستاهی قدم بردارد اما عقاب و کیفری به خاطر اعمال و عقایدش در انتظار او اللت و گمرمسیر ض

اگر مسئله حساب و کتاب و پاداش و کیفر اعمال و رفتار انسان  ند در زندگی این شخص داشته باشد؟توامیبازدارندگی 

برای رعایت تقوا نیست، برای همین است که مسئله ایمان به معاد یک رکن بسیار مهم در تقوا ای نباشد اصوالً زمینه

آیه فرمود، و ین شد، متقین کسانی هستند که به آخرت ایمان و عقیده دارند، بلکه باالتر، یقین دارند، چون در ابامی

 باالخرة هم یوقنون.

 وجه تعبیر به یقین به جای ایمان

در مورد آن دو اصل دیگر سخن از ایمان بود، فرمود: الذین یؤمنون بالغیب، و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من 

قنون مطرح شده است، چه قبلک، در مورد توحید و وحی و رسالت مسئله ایمان را مطرح کرد، اما در مورد آخرت، یو

 شد، یا به عبارت دیگر چه فرقی بین ایمان و یقین وجود دارد؟بامیفرقی بین یؤمنون و یوقنون 

که در پرتو آن انسان در امنیت است ای قبالً عرض کردیم که ایمان در واقع از ماده اَمِنَ به معنای اعتقاد و باور و عقیده

ی و جازم و مطابق با واقع است، هر دو باور قلبی هستند، هردو اعتقاد عمیق قلبی است، اما یقین در واقع اعتقاد قطع

د من به خدا یقین دارم، یک شومیهستند، من به خدا ایمان دارم یعنی باور قلبی نسبت به خدا دارم، اما وقتی گفته 

وازم یقین هم توجه دارد و هیچگاه خصوصیت اضافه دارد، عالوه بر آن باور قلبی، و آن اینکه کسی که یقین دارد، به ل

ند، به عبارت دیگر ممکن است انسان به چیزی ایمان داشته باشد ولی گاهی آن را کمیآن متعلق یقین را فراموش ن

فراموش کند، عدم نسیان از لوازم ایمان نیست، اما یقین مالزم با عدم نسیان است، کسی که به چیزی یقین دارد هیچگاه 
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ید، این برای شومی، در روشنایی هستید و دیده رود، مثالً شما یقین دارید که االن روز استن او نمیاین مطلب از ذه

ی روز بودن است، مثالً کس بهد که منافی با توجه ینکمیکاری ن نید وکمیدر هیچ حالی فراموش نلذا شما یقین است و 

اگر تعبیر و باالخرة هم پس رود، تا وجود دارد، این از یادش نمی ،در روشنایی و نور میخواهد کاری کند که دیده نشود

ند، بحث شک و کمیکسی است که آخرت را فراموش ن متقییوقنون شده است، در واقع اشاره به الزمه یقین دارد، یعنی 

شک با ایمان این هم به معنای عقیده و باور قلبی بود، شک نداشت، « یؤمنون باالخرة»فت، گمیتردید نیست، اگر 

د کسی مؤمن است نیبیمیسازد، یکوقت از لوازم متعلق ایمان میای آید، ولی ایمان با فراموشی و نسیان پارهدر نمیجور

دهد، اما یقین با فراموشی نمیسازد، کسی که یقین دارد عملی منافی با یقین خود اما عمل منافی با ایمان خود انجام می

هیچگاه آخرت را « وباالخرة هم یوقنون»وصیات متقین این است که به آخرت یقین دارند دهد، لذا از خصانجام نمی

همواره به یاد دارد که همه کارهای شد، بامینند، انسان متقی همواره روز حساب را باور دارد و در ذکر او کمیفراموش ن

رود، رود یا کمتر میجهت سمت گناه نمی یرد، و لذا با توجه به اینگمیاو چه کوچک و چه بزرگ مورد محاسبه قرار 

شد، کسی که یقین به آخرت دارد متقی است، به این معنا این آیه هم اشاره دارد، بامیلذا نتیجه یقین به آخرت تقوا 

، کسانی که از 9«الْحِسَابِ یَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِیدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللََّهِ سَبِیلِ عَنْ یَضِل َّونَ الََّذِینَ »خداوند تبارک و تعالی میفرماید:

اند، یعنی ضاللت و ند، عذاب شدیدی در انتظار آنهاست، بخاطر اینکه روز حساب را فراموش کردهشومیراه خدا گمراه 

شد و باالتر بامیتر ید، لذا در تقوا یقین به آخرت مهمگمراهی و عذاب شدید، از رهگذر فراموشی یوم حساب پیش میآ

 ه آخرت است، و در آیه هم به همین جهت ذکر شده است.از ایمان ب

 بندی آیه چهارمجمع

پس مجموع آیه سوم و آیه چهارم که آیه سوم متضمن سه بخش بود و آیه چهارم هم متضمن دو بخش، مبین پنج 

وحی و نبوت،  . ایمان به3. انفاق، 9. اقامه صالة، 1. ایمان به غیب، 9ویژگی و خصوصیت برای متقین و مؤمنان است: 

 . یقین به آخرت. اینها همان سه اصل توحید و نبوت و معاد هستند و البته به آن دو عمل هم اشاره شده است.5

هم برای اینجا مفید است و هم در سایر آیاتی که د بحث خوبی است و رسمیبنظر که  در اینجا به مناسبت یک بحثی

ده است و هم خارج از بحث تفسیر یک بحثی است که تعرض به آن خالی سخن از ایمان به میان آورده است قابل استفا

نیم کمیاز فایده نیست، و آن هم حقیقت ایمان است، اصالً ایمان یعنی چه؟ ما در اینجا به این جهت این مسئله را مطرح 

انی هستند که فرموده است که متقین کسکه بشدت محل اختالف است، مالحظه فرمودید که خداوند تبارک و تعالی 
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ایمان به خدا و ایمان به وحی داشته باشند، این یعنی چه؟ آیا اقرار لسانی از ما خواسته است؟ آیا باور قلبی از ما 

خواسته است؟ آیا عمل جوارحی از ما خواسته است؟ یا یکی از اینها یا هرسه؟ باالخره آنکه نشانه متقین است چه 

 شد؟بامیچیزی 

و اقوال بین علمای فریقین یعنی هم در بین علماء شیعه اختالف است و هم در بین علماء اهل سنت  در اینجا معرکه آراء

 و فِرق مختلف اسالمی.

د به یک تعریف حد اکثری، که خوارج در مورد ایمان گفته اند، رسمییک تعریف حداقلی از ایمان ارائه شده است، تا 

بحث آثاری دود ده إلی بیست قول در مورد حقیقت ایمان باشد، این شد، شاید حبامیخیلی بین این دو تعریف فرق 

صرفاً ایمان را ای دارد، اینگونه نیست که صرفاً یک بحث علمی باشد، حتی آثار فقهی و کالمی دارد، در این باب عده

 اد.م دینم و تفصیل آن را جلسه آینده توضیح خواهکمیکه اجمال آن را عرض نند، دامیاقرار به لسان 

ویند ایمان صرفاً عمل قلبی و باور قلبی است، گروه سوم گمیای ، عده«فقط هو االقرار بالسان»ویندگمیای یک عده

هم ایمان قلبی، و معتقد هستند که ایمان عبارت است از اقرار به لسان و ایمان به قلب، یعنی هم اقرار لسانی میخواهد و 

لسانی، فعل قلبی به معنای باور قلبی و فعل جوارحی و عمل هم باید باشد که اینها گروه چهارمی معتقد هستند که اقرار 

 حد اکثری هستند.

 موضوع جلسه آینده

فروع و شعبی در ذیل این اقوال برای آنها وجود دارد که باید هایی دارند، هر کدام یک هرکدام از اینها زیر شاخهحال 

ر، فقط در حد آشنایی با حقیقت ایمان و اجماالً حق در مسئله و آنکه وانیم خالصه و فهرستکمیعرض کنیم، سعی 

نیم و انشاءاهلل تفصیل بیشتر آن را در جای خود کمیای شد اشارهبامیحق در بین علماء شیعه و اهل تحقیق چه چیزی 

 دنبال خواهیم کرد.

  

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


