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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  0931دی  01:تاریخ     بقرة سوره تفسیر موضوع کلی:     

  0393ربیع الثانی 01مصادف با:  نکات _آیه با آیات قبل و بعد ارتباط _مآیه هشت موضوع جزئی:      

  11جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینارهین و اللعن للی الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اعدا
 «بِمُؤْمِنِینَ هُمْ وَمَا اآلخِرِ وَبِالْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَّا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ»آیه هشتم

دیم در حالی که آنها مؤمن ویند ما به خدا و قیامت ایمان آورگمیترجمه آیه این است که از مردم کسانی هستند که 

 .نیستند
 02تا 8آیات موضوع 

اند، البته تفصیل بحث درباره هشتم تا آیه بیستم درباره منافقین مطالبی را خداوند متعال فرمودهبه طور کلی از آیه 

سیزده آیه درباره منافقین در سوره منافقون و برخی از آیات دیگر در سور دیگر قرآن مطرح شده است، ولی این 

 .بیان شده است اهای آنها و سرانجام آنهمنافقین است، و برخی از صفات و خصلت

 این آیه با آیات قبل و بعدارتباط 

ارتباط آن با آیات قبل از این جهت است که در آیات قبل ابتدا درباره مؤمنین و سپس کفار و اکنون درباره منافقین 

 فِیهِ رَیْبَ ال الْکِتَابُ ذَلِکَ*  الم »وید، آیات سوم تا پنجم درباره مؤمنین بود، چون در ابتدای سوره فرمود:گمیسخن 

 عنیی، پنج خصلت درباره مؤمنین و متقین بیان شد 5و  4و  3تا آیه ششم یعنی آیه  یه سوم،، بعد از آ«لِلْمُتَّقِینَ هُدًى

سه خصلت و ویژگی درباره اعتقاد ایمان به مبداء و معاد و اتیان به صالة و انفاق مما رزقناهم و ایمان به نبوت و انبیاء، 

دین است، توحید و نبوت و معاد، و دو آیه مربوط به عمل است که ارتباط اینها را بیان کردیم، بعد از آن بحث به اصول 

که ال یؤمنون بالغیب، دیگر از بین آن پنج ویژگی که برای مؤمنین و متقین هستند از کفار پیش آمد، کافر مطلق، کسانی 

نبوت و انبیاء هم به معاد و قهراً ایمان به مبداء نداشته باشد،  کسی کهفرمود: را نقل کرد، و ذکر کرد فقط ایمان به غیب 

رد از این که دو سه کمیاشاره به این خصوصیت کفایت  ایمان ندارد و اهل انفاق و اتیان به صالة هم نیست، لذا چون

ویند ما ایمان به گمیند که در زبان کمی نشده است، در اینجا هم به منافقین اشارهها آنمتعرض  ،وجه دیگر را بیان کند

خدا و ایمان به قیامت داریم، در حالی که فی الواقع ایمان ندارند، پس این آیه تا آیه بیستم، درباره منافقین است 

 د.شوارتباط آن با آیه قبل هم معلوم 
 گانه مردم نسبت به دینسهاصناف 

تند و صنف دوم که کفار هستند، لذا در و صنف اول که مؤمنین هسه صنف سوم از مردم در مقابل بند کمیاشاره آیه این 

ویند ما به خدا و قیامت گمیکه یعنی از مردم کسانی هستند « بِاللَّهِ آمَنَّا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ» مایدفرمیآیه اینگونه 
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ند نه تنها در این آیات بلکه در اینکه به طور کلی اصناف مردم سه گروه هستالبته  .ن داریم در حالی که ایمان ندارندایما

 آیات دیگری از قرآن هم مکرراً مورد اشاره قرار گرفته است. 

، چهار احتمال ذکر کنیم اگر ما بر وزان این آیه بخواهیم احتماالتی که در رابطه با مردم نسبت به دین خدا وجود دارد

 :ستثبوتاً بیشتر نیست، خارجاً هم همین چهار احتمال است، یعنی یک حصر عقلی ا

نند و در باطن مؤمن هم هستند، اینها همان مؤمنین هستند که در کمییا مردم اینگونه هستند که اظهار ایمان  اول:احتمال 

 ، اینها مؤمنین هستند.1«اللَّهِ مَرْضَاةِ ابْتِغَاءَ نَفْسَهُ یَشْرِی مَنْ النَّاسِ وَمِنَ »آیه 

 دهشکافر باشند، این هم برخی از آیات قرآن به آن اشاره این است که مردم اظهار کفر کنند و در باطن هم  :احتمال دوم

 2«اللَّهِ  دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ »است،

قع و نند اما در واکمیاظهار ایمان و کفر باطنی است، اینها منافقین هستند، کسانی که به زبان اظهار ایمان  :احتمال سوم

 .«بِمُؤْمِنِینَ هُمْ وَمَا اآلخِرِ وَبِالْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَّا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ»در باطن کافر هستند، همین آیه اشاره به این گروه دارد

این است که کسی اظهار کفر کند و در باطن مؤمن باشد، این در برخی از آیات هم به آن اشاره شده  :احتمال چهارم

 یَکْتُمُ فِرْعَوْنَ آلِ مِنْ مُؤْمِنٌ رَجُلٌ وَقَالَ»آیه، یا 3«بِاإلیمَانِ مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أُکْرِهَ مَنْ إِال إِیمَانِهِ بَعْدِ مِنْ بِاللَّهِ کَفَرَ مَنْ»ست، ا

 ند.کمیمؤمنی از آل فرعون در حالی که ایمان خود را کتمان 4«إِیمَانَهُ

ها نسبت به دین خدا بیش از این انید از حیث موضع مردم و انسانتومیشد، یعنی شما نبامیاحتماالت این چهار مورد 

وییم: مردم گمیچهار احتمال را تصویر کنید، ولی چون گروه چهارم در واقع ملحق به مؤمنین هستند، نتیجه این است که 

نسبت به دین خدا به حسب نگاه قرآن از این سه صنف خارج نیست، مؤمن، کافر و منافق، گروه چهارم هم گروهی 

ناچار هستند هستند، کسانی هستند که باطناً ایمان دارند اما به خاطر تقیه و شرایطی که دارند  ؤمنینمهستند که ملحق به 

 ینها ملحق به مؤمنین هستند.ایمان قلبی خود را پنهان کنند، پس ا

 گانهآیات ابتدایی سوره بقرة به اصناف سهاشاره 

بعد از اینکه کتاب خود را به عنوان هدایت کأنّ خداوند متعال  (همین بیست آیه قرآن)پس در همین آیات ابتدایی قرآن، 

ند، همان ابتدای قرآن کمیسه گروه از مردم را معرفی  (که توضیح آن مبسوطاً گذشت)ند، کمیبرای متقین معرفی 

در برابر این کتاب و حق و آیات الهی سه گروه هستند، یا مؤمن به آیات الهی هستند، یا کافر هستند، ماید،: مردم فرمی

ها در برابر حق بندی انسانت که از همان آغاز به تقسیمیا منافق، فی نفسه این یک شروع خوبی است برای کتاب هدای

وید مردم بدانید شماها گمیو کأنّ  دهدنجام میابندی را مند، همان اول کار این تقسیکمیو در برابر کتاب الهی مبادرت 

در برابر هدایت قرآن و در برابر کتاب الهی سه دسته هستید، ما آن دو گروه را اجماال در حدی که این آیات معرفی 

                                                           
 .102. سوره بقرة، آیه 2
 .261. سوره بقرة، آیه 1
 .206. سوره نحل، آیه  1
 .12. سوره غافر، آیه 4
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سوم از  کرده بود توضیح دادیم، مانده بحث از منافقین که آیه هشتم اولین آیه است که به موضوع منافقین به عنوان قسم

 پردازد.مردم می

 نکات

به زبان وید: من یقول، یقولُ یعنی گمیوقتی  از مردم هم هستند که نفاق دارند،یعنی یک عده «  یَقُولُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ ».0

وید ما ایمان آوردیم به خدا و روز قیامت اما در واقع اینها فقط یک ادعای لسانی است و حقیقتی پشت این ماجرا گمی

 .و باطناً ایمان ندارندنیست، 

د، یا مَن موصوف باشد که آنوقت یقولُ صفت آن شومیاند مَن موصوله باشد که آنوقت یقولُ صله آن تومیهم « مَن»این 

 .در معنا نداردد، تاثیری شومی

ولی ناس  اند بر جمع اطالق شودتومیخود ناس هم اسم جنس جمعی است و لذ قابل اطالق بر فرد نیست، انسان 

 ها را دارند.اند بر فرد اطالق شود، از بین مردم کسانی هستند که این ویژگیتومین

به خدا و ایمان به مبداء را ذکر کرد و سخن از ایمان به نبوت انبیاء به میان چرا در مورد منافقین فقط مسئله ایمان  .1

 ؤمنینمآن پنج ویژگی که در مورد  .فته شدگاتیان به صالة و انفاق مما رزقناهم یعنی نیاورد و همچنین سخن از عمل 

این کفر، کفر به مبداء و معاد « کَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ »، در مورد کفار، فقط فرموده شدمورد آن پرداخت کیاشاره کردند فقط به 

یرد، گفتیم کفر دارای مراتب است، کفر اعتقادی و کفر عملی گمیو کفر به نبوت و ترک صالة و انفاق و همه را در بر 

به معاد و انبیاء و نه  شد، نه به خدا ایمان دارد و نهبامیداریم، کافر مطلق کسی است که کفر او در همه زمینه ها وابعاد 

اهل عمل به صالة و انفاق است، در مورد منافقین االن به دو خصوصیت اشاره کرده است، دیگر بحث از ایمان به انبیاء 

کسی که در مقام اظهار  که شدبامیرا مطرح نکرده است، بعالوه عمل آنها را هم متعرض نشده است، چه بسا جهتش این 

ند که در نزد مؤمنین ایمان او مورد خدشه وارد شود، کمیند و به گونه ای اظهار نکمیظاهر را ایمان است قهراً مراعات 

ولی شد، بامیند و الزمه قهری اظهار ایمان به مبداء و معاد، اظهار ایمان به انبیاء هم کمیلذا اظهار ایمان به مبداء و معاد 

ان به این دو با اظهار ایمان به انبیاء و وحی و رسالت وجود دارد، بخاطر مالزمه ای است که بین اظهار ایماگر ذکر نشده 

شناختند، اما از حیث عمل درست است که آنها حداقل در ظاهر عمل خود را به عنوان مؤمن نمی وااگر غیر از این بود 

دهند به تعبیر ه انجام میدهند ولی عمل آنها هیچ اثری برای آنها ندارد چون عملی را کرا مطابق با عمل مؤمنین قرار می

 وَهُمْ إِال الصَّالةَ یَأْتُونَ وَال »نند، در همین رابطه آیهکمیقرآن از روی کراهت یا از روی اغراض خاصی است که تعقیب 

یقیمون الصالة و مما رزقناهم »همان دو ویژگی که برای مؤمنین ذکر شد، که 1« کَارِهُونَ وَهُمْ إِال یُنْفِقُونَ وَال کُسَالَى

نند ولی از روی کراهت، پس کمیماید اینها نماز میخوانند اما از روی کسالت، انفاق فرمی، درباره منافقین «ینفقون

گران نشان دهند که صورت عمل همانند صورت عمل مؤمنین است، اما چون غرض دیگر دارند و فقط میخواهند به دی

                                                           
 .14. سوره توبه، آیه 2
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سخن از ما مؤمن مسلمان هستیم کسالت و کراهت بر صالة و انفاق آنها سایه انداخته است، برای همین است که اینجا 

 دهد.عمل آنها به میان نیاورده است، عمده آن اظهار ایمان لسانی است که خود را مؤمن به خدا و معاد نشان می

د، یعنی نجاست ندارند، در شومیبه حسب ظاهر احکام مسلمین و مؤمنین بر آنها جاری که منافقین درست است  .9

شامل اینها هم  جود داردویک مسلمان  ر مورددند، و آن احکامی که به حسب ظاهر، شومیقبرستان مسلمین دفن 

در برخی از آیات قرآن الحاق د بلکه بدتر از کفار، د، ولی اینها فی الواقع در احکام و آثار همانند کفار هستنشومی

منافقین به کفار از حیث جمع شدن اینها در جهنم، از حیث عدم امکان استغفار برای اینها، و عدم شمول مغفرت الهی 

اینها مثل کفار هستند، یعنی واقعاً هیچ جایی برای اینها قرار داده نشده است، بلکه  فته شدهبیان شده و گ نسبت به آنها

 قَالُوا الْمُنَافِقُونَ جَاءَکَ إِذَا »مایدفرمیشد. خداوند در مورد منافقین در سوره منافقین بامیاینها شدیدتر از کفار اوضاع 

ویند که گمیآیند و منافقین می، وقتی 1«لَکَاذِبُونَ الْمُنَافِقِینَ إِنَّ یَشْهَدُ وَاللَّهُ لَرَسُولُهُ إِنَّکَ یَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ لَرَسُولُ إِنَّکَ نَشْهَدُ

دهد و منافقین به دهیم که تو رسول خدایی ولی خدا میداند که تو رسول او هستی و خدا شهادت میما شهادت می

ند، چنانچه در کمیند به کفار و آثار کفر را برای آنها ثابت کمیویند، یعنی در حقیقت اینها را ملحق گمیتحقیق دروغ 

آمده است، خدا کافرین و منافقین را در جهنم یکجا جمع  2« جَمِیعًا جَهَنَّمَ فِی وَالْکَافِرِینَ الْمُنَافِقِینَ جَامِعُ هَاللَّ إِنَّ »آیه

اند برای اینها استغفار تومید و کسی هم نشومیماید که مغفرت خداوند شامل اینها نفرمیند، یا مثال در مورد کفار کمی

 وَالَّذِینَ لِلنَّبِیِّ کَانَ مَا »د، مثل این آیه، شومیانند بریشان کنند و نه مغفرت الهی شامل حال آنها تومیکند، نه استغفار 

انند برای مشرکین استغفار کنند. پس استغفار برای اینها معنا تومینه پیغمبر و نه مؤمنین ن3«لِلْمُشْرِکِینَ  یَسْتَغْفِرُوا أَنْ آمَنُوا

کسی  4«یَشَاءُ  لِمَنْ ذَلِکَ دُونَ مَا وَیَغْفِرُ بِهِ یُشْرَکَ أَنْ یَغْفِرُ ال اللَّهَ إِنَّ » بخشد، مثل آیهاینها را نمی خدا همندارد، بعالوه 

آنوقت دقیقاً همین دو تعبیر در مورد  د، شرک به خداوند قابل بخشش نیست.شومیکه شرک به خدا بورزد بخشیده ن

، 5«الْفَاسِقِینَ الْقَوْمَ یَهْدِی ال اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ اللَّهُ یَغْفِرَ لَنْ لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ لَمْ أَمْ لَهُمْ أَسْتَغْفَرْتَ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ »شد،بامیمنافقین هم 

 .ر نکنی خداوند اینها را نمیبخشدماید، چه برای اینها استغفار کنی و چه استغفافرمیخطاب به پیامبر 

هستند، یکی اینکه جای هر دو  ها را دارانآنافقین هم مویژگی که برای کفار ثابت شده است  در سه اثر و حداقلپس 

اند برای اینها استغفار کند، سوم این خداوند هم آنها را مشمول رحمت و مغفرت خود تومیجهنم است، دوم اینکه کسی ن

شد، فقط در بامییا و آخرت برای آنها قرار نمیدهد، پس کفار فی الواقع ملحق به کافرین هستند از حیث آثاری که در دن

 ظاهرا اشتراکاتی دارند.برخی از احکام مسلمین 

 روایت

                                                           
 .2. سوره منافقون، آیه 2
 .240نساء، آیه. سوره  1
 .221توبه، آیه. سوره  1
 .226سوره نساء، آیه.  4
 .6. سوره منافقون، آیه  1
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البالغه نقل شده است، نهج 22خوانیم و به سراغ آیه بعد برویم، روایت از امیرالمؤمنین در نامه یک روایت هم ب

ترسم از آنهایی که مؤمن من بر امت خودم نمی« مُشْرِکاً  لَا وَ مُؤْمِناً أُمَّتِی عَلَى أَخَافُ لَا إِنِّی» ماید:فرمیامیرالمؤمنین)ع( 

 اللَّهُ فَیَقْمَعُهُ الْمُشْرِکُ أَمَّا وَ »آنکه مؤمن است تکلیفش روش است، «بِإِیمَانِهِ  اللَّهُ فَیَمْنَعُهُ الْمُؤْمِنُ أَمَّا »یا مشرک هستند، 

به معنای از بین « قمع»برد، یقمعه اهلل، از ریشه از بین می وند کمیند، سرکوب کمیرا نابود مشرک، خداوند ، «بِشِرْکِهِ

 مُنَافِقِ کُلَّ عَلَیْکُمْ أَخَافُ لَکِنِّی وَ »ندکمیشد، آنها را هم خداوند به سسب شرکشان سرکوب بامیبردن و نابود کردن 

افق قلبی هستند ولی من بر شما میترسم از منافق، آنهایی که من« تُنْکِرُون مَا یَفْعَلُ وَ تَعْرِفُونَ مَا یَقُولُ اللِّسَانِ عَالِمِ الْجَنَانِ

 وردمیعنی از نظر درونی چند چهره و دو چهره هستند، ولی زبانی عالمانه و مورد پسند دارند، زبان آنها گویا و مقبول و 

دانید و برای شما پسندیده است، می عروفم، آنچه که شما «تَعْرِفُونَ مَا یَقُولُ »نی منافق هستند،پسند است اما از نظر درو

دهند، عمالً اما آنچه از دید شما ناپسند و منکر است آن را انجام می« تُنْکِرُون مَا یَفْعَلُ وَ »ویند، گمیبه همان سخن 

حاالً  نافق اسوءمنند، این نشان دهنده این است که کمیدهند و زباناً معروف را به لسان و زبان اظهار می منکر را انجا

ترسم، یعنی بر امت خودم از ، من بر شما می«عَلَیْکُمْ أَخَافُ »مایدفرمیاست از کافر، که پیامبر خدا به امیرالمؤمنین 

آورند، اما خطر در هم معلوم است که ایمان ندارند و به زبان هم نمیترسم، وضع مؤمنین که معلوم است، کفار منافقین می

 .«تُنْکِرُون مَا یَفْعَلُ وَ تَعْرِفُونَ مَا یَقُولُ »آنجایی است که به ظاهر مؤمن باشند و در باطن کافر باشند، 

 بحث جلسه آینده

 نیم.کمی حثبآیه نهم را انشاءاهلل فردا 
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