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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397مهر  22:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440صفر  4مصادف با: لزوم حسن فعلی و فاعلی  _مبشَّرین و مبشِّرین _25آیه موضوع جزئی:      

  5جلسه:    مندی از بهشتبرای بهره    

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 خالصه جلسه قبل

که به اهل ایمان و عمل صالح داده است مورد اشاره قرار گرفته، بشارتی  25عرض کردیم یکی از موضوعاتی که در آیه 

گفتیم فلسفه انذار و تبشیر چیست شد. مورد تعرض واقع . به همین مناسبت مطالبی درمورد بشارت های قرآنی است شده

و به چه دلیل در قرآن انذار و تبشیر واقع میشود و وجه اغلب بودن آیات انذار نسبت به آیات تبشیر چیست. بعالوه گفتیم 

، بشارت به امور دنیوی است مثل بشارت به فرزند در مورد بعضی از انبیاء که مسأله بشارت و متعلق بشارت گاهی صرفاً

یا بشارت به برخی امداد های غیبی در جنگ ها و گاهی هم بشارت به امور  نبوت او و اینکه از صالحین است، اسحاق و

 أخروی است و گاهی بشارت به هر دو است، مانند بشارت به حیات در دنیا و حیات در آخرت.

 شدگان() بشارت دادهمبشَّرین 

  ؟چه کسانی هستند)بشارت داده شدگان( رین یعنی مبشَّ ،اما چه کسانی به آن ها بشارت داده میشود

ین به غیر از بشارتی است که به ادر قرآن از چند گروه به عنوان کسانی که بشارتی به آن داده شده یاد شده است. البته 

به مادر حضرت مریم برای اینکه خدا فرزندی به آن میدهد یا بشارت  بشارتمثالً چون  است یک فرد خاصی داده شده

آن ها ذکر شده اما به غیر از این  یبشارت هایی برااست که ، این ها موارد خاص داده شده د یحییعمران برای تولّ به

به چهار  اجماالً :با اوصافی از آنها یاد شده استولی بشارت داده شده ها به آنبرخی از کسانی که  نوعاً موارد خاص

 آخرت و حیات أخروی و بهشت جاویدان.  بشارت به است، گروه خداوند متعال بشارت داده

 وَفِی الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِی لَهُمُ الْبُشْرَى الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ»آیه در  ،یکی آن هایی که اهل ایمان و تقوای الهی هستند .1

با و آن هایی که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند، البته گاهی تقوا به جای ایمان و عمل صالح با هم بکار رفته  1«الْآخِرَةِ

انسان عد جوارحی است، ایمان قلبی و عمل که به جوارح عد قلبی و بُعنوان اهل تقوا از آن دو یاد شده؛ چون تقوا جامع بُ

 وَکَانُوا آمَنُوا الَّذِینَ»،«ذکر عام بعد الخاص»شده که در اینجا می شود  «االذین آمنو»عطف به هم مربوط می شود. گاهی 

تقوا  دتوانمیاند، این میتواند ذکر عام بعد از خاص باشد یا در اینجا آنهایی که ایمان آوردند و تقوا پیشه کرده«  یَتَّقُونَ
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کسانی که اهل علی ای حال ند منظور باشد. هر دو صورت میتوادر عمل صالح استعمال شده باشد. به هر حال بخصوص 

 .است ایمان و تقوای الهی هستند به این ها بشارت داده شده

وَالَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ » :گروه دیگر کسانی هستند که اجتناب از طاغوت کرده اند .2

 یعنی کسانی که از طاغوت اجتناب کردند و به سوی خدا باز گشتند، برای آن ها بشارتی است. 1«الْبُشْرَى

بشارت به اهل ایمان و عمل است که در آن بکار رفته همین آیه مورد بحث تعبیر سومی که برای بشارت داده شدگان  .3

 . 2«الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا ذِینَالَّ عِبَادَهُ اللَّهُ یُبَشِّرُ الَّذِی کَلذ»صالح داده شده یا آیه 

الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ »:فی سبیل اهلل هستند مجاهدینمهاجرین و گروه چهارم  .4

خداوند مجاهدت کردند، یا  راه  کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در 3«الْفَائِزُونَ هُمُ وَأُولَئِکَأَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ 

و کسانی هستند  و رستگار هستند مجاهدت با مال و یا مجاهدت با جان، این ها برترین و بزرگترین درجه ها نزد خدا دارند

 که پروردگار به رحمت خودش به آن ها بشارت داده.

 نتیجه

ن جمع کنیم یک عنوابشارت داده شدگان این گروه ها هستند، اگر بخواهیم همه این ها را تحت عنوان  مجموعاًپس 

طاغوت دارد،  عبادتاز  اجتناب که ایمان بیاورد قهراً کسی را ذکر کنیم.« الذین آمنوا وعملوا الصالحات»نوان توانیم عمی

لذا اگر بخواهیم  ند و با جان و مال جهاد می کند؛کمی جرتراه خدا هن بیاورد و اهل عمل صالح باشد در کسی که ایما

ایمان و عمل  تمام اصناف بشارت داده شدگان را در یک عبارت و در یک کلمه جمع کنیم، میتوانیم همین عنوان اهل

  صالح را بکار ببریم.
 داده شدگان در روایات بشارت 

در برخی روایات، مصادیقی را برای بشارت داده شدگان ذکر کرده اند. ما عرض کردیم این ها همه تحت  در عین حال

گری است. در این آیه اهل یبشارت های خاص که مقوله د نجانده میشود؛ مگرگ« و عملوا الصالحات االذین آمنو»عنوان 

از  اشاره کرده ،اضح و روشن بشارت داده شدگانایمان و عمل صالح ذکر شده اند. اما در برخی روایات به مصادیق و

و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات أنّ لهم جناتٍ تجری  »:فی قوله تعالی( ه السالم علی)عن الباقر » :جمله این روایت

ایی که ایمان . آن ه4«مو شیعتهمن بعده علی بن أبی طالب و األوصیاء  ،«و عملوا الصالحات ااألنهار، فالذین آمنو امن تحته

پیروان واقعی  «شیعتهم» لح دارند عبارت اند از علی بن أبی طالب و أوصیاء بعد از او و پیروان آن ها.اآوردند و عمل ص

 شمول این بشارت نیست. ماست، اگر کسی ادعای پیروی أمیرالمؤمنین می کند ولی از نظر عمل و باور قلبی پیروی ندارد 
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، این آیه در 1«نزلت فی حمزة و علی» :در مورد همین آیه وارد شده است که فرمود )ع(ردر روایت دیگری از امام باق

 مورد حمزة سید الشهدا و أمیرالمؤمنین نازل شده.

با آن گروه هایی  دارد ذکر کرده، منافاتی «الذین آمنوا وعملوا الصالحات»دیق خاصی را برای اآیا این روایات که مصحال 

 ؟ است کردهفی که خود قرآن معر

ر اختیار شما باشد تواند یک قاعده و ضابطه دپاسخ این است که خیر، ما مکرر در مواردی از این قبیل گفتیم و این می

رای آیات ذکر ادیق خاصی را بمصروایات که ت بین تفسیر مفهومی آیه و تطبیق مصداقی و جَری. آنچه از فرق اسکه 

کرده اند بر برخی  از قبیل جَری و تطبیق است یعنی کأنّ این مفاهیم را منطبق این ها آید این است که کرده بدست می

 الذین آمنوا»که  ق و بلکه أعلی المصادیق، روشن ترین و واضح ترین مصادیق این ها هستند ولی منظور این نیستیمصاد

غیر از )روایات ل قبیید که این فقط این ها هستند و غیر این ها کسی نیست. این را عنایت بفرمای «و عملوا الصالحات

وعاً تطبیق می دهند آن ن، (روایاتی که مبین آیات متشابه قرآن اند و به هر حال گاهی تأویالتی را برای آیات بیان می کند

 «وا و عملوا الصالحاتالذین آمن»ولی معنایش این نیست که بگوییم  ،قیمصادفهوم را بر بارزترین و روشن ترین و برترین م

 ط علی و اوالد علی و أوصیاء بعد علی هستند و این منطبق بر هیچ کس دیگر نیست. فق

 بشارت داده شدگان در قرآن این گروه ها هستند.  به هر حال اجماالً
 رین مبشِّ

   .است در قرآن به مبشِّرین هم عنایت دارد یعنی برخی آیات بشارت دهندگان را معرفی کرده

یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ »خدا هست مثل آیه  دیعنی مبشِّر خو بشارت می دهد،مستقیماً گاهی خود خداوند  .1

منه است که این  است و موضوع و متعلق بشارت رحمةٍ در اینجا خود خداوند بشارت داده 2«وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِیهَا نَعِیمٌ مُقِیمٌ

 باشد و هم به آخرت. می تواند هم به دنیا مربوط

میفرماید که تو بشارت بده مثل همین آیه  )ص(است یعنی خداوند به پیامبر )ص(گاهی اوقات بشارت دهنده پیامبر .2

در اینجا خداوند نبی مکرم اسالم را توصیف می  3«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا»مورد بحث و یا آیه 

 این خودش یک وصفی است که پیامبر مبشِّر است. کند به عنوان مبشِّر، و

گاهی قرآن به عنوان مبشِّر معرفی شده است، چندین آیه در قرآن وارد شده که قرآن را به عنوان مبشِّر ذکر کرده از  .3

ما قرآن را برای تو  :که میفرماید 4«لِلْمُسْلِمِینَالْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ »جمله این آیه 
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ی بیان کرده و توضیح داده، و کتاب هدایت و رحمت است و بشارت دهنده به کردیم که در آن تبیان برای هر شئنازل 

برای مسلمین بشارت این کتاب میگوید: چون معرفی کرده  را مسلمینه شدگان بشارت دادآیه از جمله مسلمین است. این 

این میتواند به عنوان گروه پنجمی باشد که بشارت به آن ها داده می شود، آنوقت در اینجا منظور از مسلمین فقط  است و

ند، چون اشده سلم اند و تسلیمنای واقعی کلمه مباشند که به معمیمسلمین اسمی منظور نیست و علی القائده آن هایی 

 . بیگانه باشداسالم بشارت نمی شود در این امور به کسی متوجه شود که به اسم و ظاهر مسلمان باشد ولی با 

النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ  » :گاهی هم همه انبیاء به عنوان مبشِّر معرفی شده اند مانند آیه .4

د پس خداوند پیامبرانی بر انگیخت که مبشّر و منذر باشند؛ این هم برای پیامبر ندیعنی همه مردم امّت واحده بو 1«وَمُنْذِرِینَ

یا انبیاء الهی  ،پس بشارت دهنده یا خداست یا پیامبر یا قرآن است .است شده ذکر مکرم اسالم و هم برای همه پیامبران

امل نوعی بشارت باشند. مثال یک موارد خاصی هم در قرآن وجود دارد که بطور خاص ممکن است آن ها ح ستند وه

 به عنوان مبشّر هم یاد شده است. این یک اجمالی درباره ی مسأله بشارت بود.)باد( سوره اعراف از ریاح  57 در آیه

 حسن فعلی و فاعلی اهل بهشت

هم عرض  ه قبالًاست. بند «الذین آمنوا و عملوا الصالحات»در مورد مطلب دیگری که در این آیه به آن پرداخته شده 

کرار شده اند که در کردم که گاهی بعضی واژه ها و تعبیرها در قرآن جنبه کلیدی دارد یعنی این ها به قدری در قرآن ت

دهیم در مواضع دیگر بتوضیح اجمالی از این ها  ما یکاگر اوین و ألفاظ اولین موضع کاربرد این واژه ها و عبارات و عن

اصول و خطوط  توضیحات نیست مگر اینکه نکته خاصی در آن خصوص الزم به ذکر باشد. در واقع این ها نیازی به این

تر بر این مطلب تکیه یشاما نوع تفسیر و بیان ما در واقع ب ،کلی تفسیر می توانند تلقی شوند، فقط تفسیر این آیه نیست

 باشد. دارد که خطوط کلی تفسیر را در بین این آیات انشاءاهلل بیان کنیم و بتواند از این جهت راه گشا

است. اینجا هم همین تعبیر بکار رفته  «الذین آمنوا و عملوا الصالحات»یکی از تعابیری که در قرآن زیاد بکار رفته تعبیر 

صالح چیست؟ همانطور که عرض کردم گاهی بجای این دو تعبیر، تعبیر تقوا آمده که جامع  است، منظور از ایمان و عمل

رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا  عِنْدَ اتَّقَوْا لِلَّذِینَ »این است و آیه مورد بحث ماست مانند هر دو عنوان است مثل آیه ای که 

 . 2«بِالْعِبَادِ بَصِیرٌ وَاللَّهُجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ  الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَأَزْوَا

 تری به نام تقوا یاد میشود چیست؟  از آن با یک تعبیر جامعمنظور از ایمان و عمل صالح که بعضاً

آیه ذکر شده؛ یعنی نه ایمان مندی از آنچه که به عنوان بشارت در این هاین دو با هم تأثیر دارند در بهرمقصود این است که 

ت های درونی یا گرایشات و تمایالت باطنی . ایمان همان باور قلبی و نیّنیست  به تنهایی و نه عمل صالح به تنهایی کافی
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عمل صالح نداشته باشد، این ممکن است باعث بهره مندی او از این  ی ایمان به تنهایی داشته باشد ولواست. آیا اگر کس

 شود؟ یعنی این بشارت ها به کسی متوجه شود که فقط ایمان دارد؟بشارت ها ب

ه این دو با هم کاست  علوممیا به عکس کسی فقط اهل عمل صالح باشد اما ایمان و اعتقاد و باور قلبی در او نباشد؟ 

و کسی که الح صل ؛ و بشارت به جامع بین ایمان و عممندی از نعمت هایی است که در این آیه ذکر شده استمالك بهره

شت الهی برخوردار در صورتی می تواند از به صود در واقع این است که انسانداده شده است. مقجمع بین این دو کرده، 

کند. مند نمیهرههایی شخص را از این نعمت ها بشود که هم حسن فاعلی داشته باشد و هم حسن فعلی. حسن فاعلی به تن

 ارد.ثمر دهم کند. این دو با محدوده و نعمت های الهی نمیداخل در این  حسن فعلی هم به تنهایی شخص را

وجود و توحید پیدا کند،  باید شخص در درون خودش و در اعتقاد خودش به یک نقطه ای رسیده باشد که ایمان به مبدأِ

ن مسأله اشاره شده از ایمان به خدا و نفی شرك، عبادت خدا و اجتناب از طاغوت کند. در بعضی از آیات قرآن به ای

اینکه  1«سَبَتْ فِی إِیمَانِهَا خَیْرًاآیَاتِ رَبِّکَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَ بَعْضُ یَأْتِی یَوْمَ » :جمله این آیه

دارد که اگر کسی ایمان به تنهایی داشته باشد اما  ، ظهور در این«آمنت»عطف شده بر  «خَیْرًا إِیمَانِهَا فِی کَسَبَتْ »جمله 

مثل این است که اصال ایمان نیاورده است و لذا این باعث نجات او از عذاب نیست و  ایمان او منشاء کسب خیر نشود،

ر عمل هم نداشته باشد این کافی است، ب ، ولومی گویند باطن انسان پاك باشد، ایمانش درست باشد بعضاً آن هایی که

سی که اصال ایمان ندارد مانند با کشخص این  ،لهاب دور نمی کند. بچنین نیست و او را از عذطبق نص این آیه این

منتهی  ،کسی که ایمان دارد و اهل عمل صالح نیست باز هم در عذاب استبه هر حال اما  ،ندکمی رکان و کفار فرقمش

 برای او نیست.  خلود و جاودانگی

هم باشد مانند این فعلی باید حسن  دارد به اینکه حسن فاعلی به تنهایی کافی نیست و هاشارهم برخی از آیات قرآن 

که درباره کافران میفرماید که  2«شَیْئًا یَجِدْهُ لَمْ جَاءَهُ إِذَاوَالَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى  »آیه:

ی بیند آب ها مثل سرابی است که در بیابان انسان می بیند و گمان می کند آب است و نزدیک که میشود ماعمال آن 

باشد و عمل صالح هم داشته باشد، ولی این عمل صالح برای او مثل سراب است، هیچ نیست. ممکن است انسانی کافر 

 بیند ولی نفعی به حال او در آخرت ندارد. کسی أثر وضعی اعمالش را در دنیا می له،ب ،نتیجه و ثمری ندارد

عمل صالح باشد؛  پس نتیجه این است که انسان وقتی وارد بهشت و برخوردار از نعمت های آن میشود که دارای ایمان و

 .داشته باشد یعنی هم حسن فاعلی و هم حسن فعلی

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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