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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397مهر  23:تاریخ      تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440صفر  5مصادف با:    _دو توجیه برای ملکیت جنت _25آیهموضوع جزئی:      

  6جلسه:  «مُت ش ابِهًا بِهِ وَأُتُوا ... رِزْقًا ث مَر ةٍ مِنْ مِنْهَا رُزِقُوا کُل َّمَا» تفسیر آیه  

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

 در تفسیر آیه بیست و پنجم عرض کردیم بشارت به چه معناست و مبشِّرین و مبشَّرین چه کسانی هستند. 

داده شده و البته این عنوان ها که بشارت به آن دکسانی هستن «و عملوا الصالحات الذین آمنوا»در این آیه به خصوص 

ند از حسن فعلی و فاعلی و اینکه کمی . یعنی در واقع حکایتاستداده شده ها آنه بکه بشارت است جامع سایر عناوینی 

 برای شمول بشارت هم باید حسن فعلی باشد و هم حسن فاعلی. 

 متعلق بشارت

د چه چیزی است، در اینجا مواردی شومی که بشارت نامیده یخبرآن اما اینکه به چیزی بشارت داده شده، یعنی متعلَّق 

 ق آن خبر و بشارت ذکر کرده اند. لَّرا به عنوان متع

این ادامه برخی از اوصاف و خصوصیات  البته در. «األنهار اتجری من تحته»اولین بشارت، بشارت به جناتی است که 

هم  ،هر چند دو معنا در آن محتمل است «لهم»در  «الم»در بیان مفردات آیه گفتیم که  ند. ما قبالًکمی بهشت را هم ذکر

 الم ملکیت است.   «الم»الم ملکیت و هم الم اختصاص، ولی أولی این است که این 

 دو توجیه برای معنای ملکیت جنت

؛ «األنهار اأنّ لهم جناتٍ تجری من تحته»اهل ایمان و عمل صالح بشارت بده که  به که ماید فرمی به پیامبرخداوند متعال 

هایی جاری است. اگر الم، الم ملکیت باشد معنای ملکیت تی وجود دارد که از زیر آنها نهرو جناها ین خبر اینکه بهشتلاو

وه ملکیت مؤمنین و صالحان نسبت به اهل ایمان و عمل صالح نسبت به این جنات چیست؟ توجیهاتی برای کیفیت و نح

 این جنات گفته شده که شاید دو توجیه از میان این توجیهات أولی و قابل قبول باشد.
 توجیه اول

حاکمیت اراده او نسبت به بهشت است. نوع ملکیت کسی که  ،توجیه اول اینکه منظور از ملکیت انسان نسبت به بهشت

بین مالک و مملوک ایجاد شود، ای که یک اضافه ،اعتباری این دنیا نیست های تملکید از سنخ شوها میاکن آن بهشتس

در آن اند تومیاساس این ند و بر کمی که مملوک به مالک پیداای چون ملکیت در این دنیا یک نوع اضافه است، اضافه

 نجا دیگر معنا ندارد.اعتباری آهای ملکیت. این نحوه صلح کندیا  آن را بفروشد، هبه کند ،تصرف کند
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ه انسان بر همه است، یعنی حاکمیت اراد «کن فیکون»همان در واقع ملکیتی که برای مؤمنین و صالحین در بهشت است، 

تیار او قرار گیرد. پس کند به اینکه چشمه بجوشد، اراده کند آنچه را که میخواهد در اخده اار امور در بهشت است. مثالً

 بهشت یک ملکیت تکوینی است.ملکیت انسان نسبت به 
 توجیه دوم

جود آورنده توجیه دوم اینکه منظور از ملکیت انسان نسبت به بهشت این است که انسان چون مالک عمل خودش و بو

وان اینکه سبب د، بر این اساس به عنشومی مجسم و این اعمال در بهشت ظاهر و متجلی و ،تکویناً ،اعمال خودش است

ت کرده که علّ پس مالک با واسطه بهشت است. یعنی انسان خودش کارهایی ،نتایج اش در بهشت است ظهور این اعمال و

 بهشت. های نعمتمندی از شده برای تحقق بهشت و بهره

پس در مورد اهل جهنم چگونه باید بگوییم؟ اگر انسان مالک تکوینی عمل  ،اگر ما ملکیت را اینطور معنا کنیمحال 

اگر عمل شرّ باشد  ، طبیعتاًباشد چه عمل خیر و چه عمل شرّ ،دشومی لی اعمال خودش محسوبخودش است، علت اص

. آنوقت در آنجا دیگر مسأله مالکیت نسبت است که عذاب و نار وآتش ،دشومیدر قیامت و در جهنم مجسّم و متجلی 

ر جهنم است یا به تعبیر دیگر ونجا محصاو در آدیگر ولی مسأله این است که  ،دشومی به جهنم طبق این توجیه هم درست

م محصور و محکوم است، هم در عین نهم در جه 1«إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ»:مایدفرمیخداوند  محکوم جهنم است

حال علت و سبب تکوینی اعمال شرّ خودش که در آن دنیا بصورت عذاب و آتش تجسم پیدا کرده و متجلی شده است. 

طور نیست، در بهشت محکوم و بهشت این که این را باید یک طوری جمع کرد با آن محکوم بودن در جهنم در حالی در 

 ؛ اما در جهنم اینچنین اند. «إنّ الجنةَ لَمُحیطَةٌ بالمؤمنین»فرماید:نمیقرآن  نیست، در مورد بهشت محصور

م سازگاری روایات ه رسد از این دو توجیه، توجیه اول أولی است و با ظاهر نصوص و ادله ودر مجموع به نظر می

های مؤمنین و صالحان در که اراده، معنایش این است «من تحتها االنهار أنّ لهم جناتٍ تجری»اینکهبیشتری دارد، یعنی 

به ها د و اراده آنشویم بهشت مثل اراده تکوینی خداوند در این عالم مؤثّر در امور است، یعنی آنچه که اراده کنند همان

ای ملکیت باشد، به معن بهتر است «لهم»ق شود. همانطور که قبال هم گفتم المِ د مراد هم محقَّشومی محض تحقق باعث

تری را در ممتاز ظام علّی و معلولی بیشتر نشان میدهد و یک موقعیتتر است و هم تأثیر عمل صالح را در نزگارهم سا

 ند. کمی جنت الهی و بهشت برین نصیب انسان

 «مُت ش ابِهًا بِهِ وَأُتُوا ق بْلُ مِنْ رُزِقْن ا ال َّذِی هَذ ا ق الُوا رِزْقًا ث مَر ةٍ مِنْ مِنْهَا رُزِقُوا كُل َّمَا »تفسیر آیه 

این  2«مُتَشَابِهًا بِهِ وَأُتُوارُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ  الَّذِی هَذَا قَالُواکُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا » :مایدفرمی در ادامه خداوند متعال

رزقی  یرد وگمی اختیار اهل بهشت قراردر ای میوه و ثمره ،از ثمرات بهشتکه معناست که هر زمانی به این قسمت از آیه 

                                                            
 .49سوره توبه آیه  1

 .25سوره بقرة آیه  2
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این چیزی است که از قبل به ما داده شده است  :ویندگمی نند،کمی د و از رزقی از ارزاق بهشت ارتزاقشومی دادهها به آن

 د. شومی دادهها به آنها مثل آن وها و مشابه آن«مُتَشَابِهًا  بِهِ وَأُتُوا »

 یک بشارت یا دو بشارت؟

الف است. برخی ، اختمطلبخواهد اشاره کند یا دو میمطلب در مورد اینکه این قسمت از آیه آیا به یک  اول: احتمال

 دادهها ند، یعنی اینکه هر زمانی که رزقی به اینکمی را دارد بیان« کُلَّمَا رُزِقُوا »همان معنای « مُتَشَابِهًا بِهِ وَأُتُوا»معتقدند 

 ادهرا افمطلب ارد یک د. این کأنّ دشومی دادهها این از قبل به ما داده شده و مثل این هم باز به آن :ویندگمی د،شومی

 ند.کمی

 برخوردارای از یک رزق و ثمرهها دو مطلب متفاوت است. در قسمت اول وقتی اینها این است که این :احتمال دوم

 دادهها مثل آن هم به آن نوقت مشابه آن وویند آگمی عد از اینکه این رااین از قبل به ما داده شده و ب :ویندگمی ند،شومی

  :د که این یک چیز دیگری است. در اینجا باید چند مسأله روشن شودشومی

 نند یا یک مطلب؟کمی دو معنا را دارند افادهها که این اوالً

ودیم؛ منظور از این قبالً ویند ما قبال از این رزق بهره مند بگمی د،شومی رزقی دادهها اینکه چطور هر زمانی که به آن دوم

 چه زمانی است؟

 د، این به چه معناست؟شومی دادهها به آنمشابه چیست؟ این که یک چیزی «  مُتَشَابِهًا بِهِ وَأُتُوا »اینکه منظور از  سوم

 د.باید به آن رسیدگی شو مطالبی است که در این قسمت از آیه حتماًها این
 بررسی احتمال اول)فخر رازی(

است. یعنی هر زمانی که  «و کلّما رُزقوا»همان جمله « مُتَشَابِهًا بِهِ وَأُتُوا» ند این جمله کمی فخر رازی در تفسیر کبیر ادعا

داشتند. یعنی کأنّ است که در دنیا ای ه این همان میوه و ثمرهنند ککمی گمانها د اینشومی دادهای و میوهثمره اینها به 

در  ویند ما این را قبالًگمی دشومی دادهای میوهثمره و ها قتی در آنجا به آنآیه طبق این احتمال این است که، و معنای

 1.دنیا داشته ایم

ا بحث ظن و گمان جچون بهشت عالمی نیست که آن  ،اوالً بحث ظن و گمان نیستچون: پذیرفت، توان این معنا را نمی

ی نیست و ظاهر این ویند و میشنوند حق است و غیر از این حقگمی یا تخمین و امثال این امور باشد؛ آنچه بهشتیان

وقتی این حرف را میزنند، ها میدهد. آنها آیات هم این است که خداوند متعال کأنّ دارد یک بشارت دیگری به آن

یز جدید و تازه که البته تشابه و این یک بشارت است، بشارت به دادن یک چ« مُتَشَابِهًا بِهِ وَأُتُوا» ماید: فرمی دخداون

 دارد.  ،اندهم از آن برخوردار بوده هم با آنچه که قبالً

                                                            
 .142ص  ،2ج ،تفسیر کبیر 1
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ظاهر عبارت ه پس در درجه اول باید توجه کنیم که این دو جمله و عبارت، در واقع دو بشارت است، نه یک بشارت ک

 دهد. فخر رازی نشان می

 حاال اینکه این دو بشارت چیست را ما باید تبیین کنیم.

 «من قبل» معنای

د، شومی رزق و ثمره دائمی دادهها ه به ایناست کمعنا این به « رِزْقًا ثَمَرَةٍ مِنْ مِنْهَا رُزِقُوا کُلَّمَا » جمله دراما بشارت اول 

توضیح خواهیم داد  دارد که انشاءاهلل این راتوضیح اینکه رزق بهشتی چیست، این خودش احتیاج به ، این استمرار دارد

اب و از أکل و شر رزق در بهشت برین به چه معناست، آیا منظور همین رزقی است که ما در این دنیا داریم، که اساساً

 یا یک معنای عامی دارد. ها امثال این

این «  قَبْلُ مِنْ رُزِقْنَا الَّذِی هَذَا »:ویندگها مید اینشومی یک رزقی داده هاطور وقتی به اینفعال بحث در این است که چ

نند کمی اشارهچیزی به چه ها است که ما قبال از آن بهره مند شده ایم. این کلمه من قبل اشاره به کجا دارد و این رزقی

 اند؟مند شده از آن بهرهکه قبالً

  اینجا ذکر شده است: چند احتمال در

 خداوند به اهل ایمان و ، یعنی در همان بهشت و قبل از این رزق؛ یعنی هر بار که«مِن قَبل»اینکه منظور از  :مال اولاحت

اره دارد به همان شمند شدیم. پس ااز این رزق بهرهدر بهشت  نند که ما قبالًکمی اظهارها عمل صالح رزقی میدهد، این

مکرر با طعام و  مهمانی برود و چند روز در آن جا مهمان باشد، ودرجایی در خود بهشت. مثال کسی  همعالم آخرت آن 

در واقع یک تشکر است  ما از این برداشتیم. این :ویدگمی نند،کمی بعد که تعارف های شراب از او پذیرایی کنند، در دفعه

هن عرض کردم. کأنّ رزق ذبه البته بنده این مثال را برای تقریب  ،دهیدمیها که چرا دوباره به ما از این ،و اعتراض نیست

 یم، ممنون. د شدما از این بهره من :ویندگمی بهشتیان دشومی دادهها که به آن

 رفتیم.از این گ ما قبالً :ظاهرش این نیست که بگوید«  قَبْلُ مِنْ رُزِقْنَا الَّذِی هَذَا»  بررسی :

ه به او میدهند این یرد، اگر قرار باشد هر بار کگمی در بهشت چیزی راکه سازگار نیست؛ کسی  با ظاهر آیهاین احتمال 

 بشارت بدهند. آن اهند به د که چیزی باشد که بخوآیحرف را بزند، این به نظر نمی

 که به او دادهای اشاره به عالم برزخ باشد، یعنی در حقیقت هر زمانی که رزق و ثمره «مِن قَبل»این است که  :احتمال دوم

ند که مثل این یا این را به عینه در عالم برزخ دیدیم و از آن برخوردار شدیم. این کمی د این شخص در پاسخ ادعاشومی

  1.به عنوان معنای این آیه ذکر کرده اندآن را یک احتمالی است که برخی از کتب تفسیری 
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که تمام است تواند پذیرفته شود چون این متفرع بر این ولی باز نمی این احتمال شاید بهتر از احتمال اول باشد بررسی:

کُلَّمَا رُزِقُوا » باشد. چون بر طبق این آیه شده بهشتی به عینه در عالم برزخ هم به اهل ایمان و عمل صالح داده  های نعمت

ها د اینشومی دادهها به آنای یعنی هر وقت که یک ثمره و میوه «کلّما» ،«رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ الَّذِی هَذَا قَالُوامِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا 

اره به عالم برزخ باشد، باید تمام آنچه که در بهشت به عنوان شویند این از قبل به ما داده شده. اگر قرار باشد این اگمی

مند از است در عالم برزخ مؤمنین بهره ستاینطور نیست. در در حالی که قطعاً ،رزق وجود دارد، در عالم برزخ هم باشد

بهشت در عالم برزخ هم به نحو موجبه کلیه وجود  های اینطور نیست که تمام نعمتقطعاً ولی  ،هستندها برخی نعمت

در عالم برزخ هم وجود داشته ها اینبرای ار و منافقین است، که در جهنم برای کفّ هاییهمه عذاب داشته باشد. یا مثالً

 را در خود جای داده است. عالم آخرت  هایو عذابها از نعمتای باشد. برزخ در واقع یک گوشه

بهشت  های که تمام نعمتاش این است چون الزمهدارد  برزخاشاره به  «مِن قَبل»رسد که بگوییم بنابر این بعید به نظر می

 .ی که این چنین نیستدر حال جهنم در عالم برزخ هم وجود داشته های و تمام عذاب

 بحث جلسه آینده

طبق این  ، یعنی در دنیا، آنوقت«قَبْلُ  مِنْ رُزِقْنَا الَّذِی هَذَا »دنیا باشد؛  «مِن قَبل»احتمال سوم این است که منظور از 

مند شدیم. و این نیاز به ما در دنیا از آن بهره :ویندگمی دشومی دادهها د که هر چه که به آنشومی احتمال معنایش این

طبق این احتمال چه معنایی دارد  «أُتوا متشابهاً»و  ؟در دنیا از آن بهرمند شدیم چیست اینکه توضیح دارد که منظور از 

 نم.کمی که انشاءاهلل جلسه بعد عرض

 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


