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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آبان  26:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع االول  9مصادف با:  ارتباط  این آیه با آیات قبل، از لسان روایات _26آیه موضوع جزئی:      

 12 جلسه:

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

عرض کردیم که  ،« مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا یَسْتَحْيِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَالًإِنََّ اللََّهَ لَا » سوره بقرۀ، یعنی  26در بخش اول از آیه 

چگونه این بخش از آیه مرتبط با آیات قبل است و اساس این مسأله هم گفتيم فی الواقع پاسخ خداوند به اعتراض منافقين 

 و مخالفين به دو مثلی است که در آیات قبل درباره منافقين بيان شده است.

 ، از لسان روایاتبا آیات قبل 26آیه ارتباط 

 أَیَُّهَا یَا: )تعالى اهلل قال افلمّ:  )ع( الباقر قال »د:شومیتأیيد  )ع(این مطلب با استناد به روایتی از امام باقر  ل:اوروایت 

 و ،(1لَهُ اجْتَمَعُوا وَلَوِ ذُبَابًا یَخْلُقُوا لَنْ اللََّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الََّذِینَ إِنََّ: )قوله فی الذباب وذکر (لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ النََّاسُ

 کَانُوا لَوْ  الْعَنْكَبُوتِ لَبَيْتُ الْبُيُوتِ أَوْهَنَ وَإِنََّ بَيْتًا اتََّخَذَتْ الْعَنْكَبُوتِ کَمَثَلِ أَوْلِيَاءَ اللََّهِ دُونِ مِنْ اتََّخَذُوا الََّذِینَ مَثَلُ: ) قال لما

سوره بقرۀ بيان  20تا  17که در آیات  السماء من بالصيب وا ، نارا استوقد بالذي السورۀ هذه فی المثل وضرب( 2یَعْلَمُونَ

گوش بدهيد  ،که خدا مثل ميزند :چون خداوند این چنين فرمود :مایدفرمی )ع(، امام باقر «قالت الكفار و النواصب»شد، 

 «استوقد نارا»و بعد مثال ميزند به مگس در سوره حج و عنكبوت در سوره عنكبوت و نيز مثل زده است به این دو یعنی 

ما هذا من »زده شده، کفار و نواصب در مقام اعتراض گفتند ها در همين سوره، چون این مثال «يبٍ من السماءصک»و نيز 

، آنها با این بيان «الطعن علی رسول اهللو یریدون به »د؟ کنمی، این چه مثال هایی است که خداوند ذکر «األمثال و یضرَب

 یوضحه للحق(  مثال یضرب أن)  حياء یترك ال(  یستحيی ال اهلل إن)  محمد یا:  اهلل فقال»خواستند که به پيامبر طعنه بزنند 

 إذا المثل به یضرب الذباب وهو البعوضة فوق فما(  فوقها فما)  المثل بعوضة هو ما(  بعوضة ما)  المؤمنين عباده عند به

 رسول خدا گفتند که این چه مثالهایی است که زدهبه  ماید وقتی آنها در مقام طعنفرمی . «ونفعهم عباده صالح فيه أن علم

که براي حق است تا مطالب اب حياء مثال زدن را پيامبر خداوند ترك نميكند از باي د، خداوند تبارك و تعالی فرمود:ميشو

در حقيقت کنایه از کمترین و است، ، یعنی آنچه که کوچكترین ( بعوضة ما)  نزد بندگان مؤمنش آشكار و روشن شود.

بزرگتر و باالتر، یعنی که مگس است، « البعوضة فوق فما »هم اینگونه معنا شده است(  فوقها فما) حقيرترین مثلها است، 

ها و ، اگر بداند که صالح و نفع بندگان در این مثل«ونفعهم عباده صالح فيه أن علماذا  »خداوند این مثالها را ميزند، 
                                                           

 .73. سوره حج آیه  1

 .41. سوره عنكبوت آیه  2



57 

 

تمثيل و مثال هاي کوچک مثال بزند، اینكه خداوند با این عظمت بخواهد با این مثالاست، خدا از باب حياء و  هاتمثيل

  1کند.زدن را ترك نمی

 المثلين هذین اهلل ضرب لما: مسعود ابن نع »ور آمده است ثالمننظير همين روایت از ابن مسعود در درّ دوم:روایت  

 قال »، (السماء من يبٍصکاو و ) (نارا استوقد الذى کمثل)، وقتی خداوند این دو مثال را براي منافقين زد، «للمنافقين

، خداوند باالتر و برتر و بزرگتر از آن است که این مثالهاي کوچک «االمثال هذه یضرب ان من اجل و اعلی اهلل: المنافقون

  2؛«بَعُوضَةً مَا مَثَلًا یَضْرِبَ أَنْ یَسْتَحْيِی لَا اللََّهَ نََّا »)فانزل اهلل:و حقير را بزند، 

برهان، در واقع شأن  تفسيرور که از علماي اهل سنت، سيوطی آن را نوشته و چه در ثلمنخره این دو روایت چه در درّااالب

ض کردند که چرا ين اعترابه دو چيز درباره منافقين مثال زد، و بعد منافق ندند که خداودرا این قرار دا 26این آیه نزول 

 زند.هایی میخداوند چنين مثال
 تفاوت دو روایت

دیگري به ضميمه این هاي در واقع مبتنی شده بر یک مثالروایت اول  .این دو روایت در واقع یک تفاوتی وجود داردبين 

که  :ی است؟ خدا فرمودوقتی خداوند این دو مثل را زد، منافقين گفتند این چه مثال های :یدگومی دو مثال؛ در روایت دوم

اند نفع و مصلحتی د مثل را بخاطر توضيح مسائل و مطالب نزد بندگانش، اگر بدکنمیخداوند متعال حياء ندارد و ترك ن

 د.کنمیدر آن هست، این را ترك ن

گس و عنكبوت را ذکر موقتی خدا  :یدگومی ، چوندیگر به غير از این دو مثالهاي مثالبرخی ه بر مبتنی شدروایت اول در واقع 

 .زندثال میماینچنين  خداوند، آنوقت منافقين اعتراض کردند که چرا براي منافقين بيان کردکرد و این دو مثال را 

ه مگس و عنكبوت بیعنی تمثيل  ،. آن دواست این تمثيلالزمه روایت اول این است که تمثيل به ذباب و عنكبوت قبل از 

شد، باید سوره دتاً براي اینكه این روایت و شأن نزولی که بيان کرده صحيح باقاع، پس است در سوره حج و عنكبوت

بفرماید م پاسخ م خداوند در مقاتا جاي این سؤال باشد و آنوقت ه ،حج و عنكبوت، قبل از این آیات نازل شده باشد

ثابت شود که آیاتی که مثال  که براي ما ین روایت، مبتنی بر این استپذیرش اپس «. مثالً إِنََّ اللََّهَ لَا یَسْتَحْيِی أَنْ یَضْرِبَ»

که این چه  نداعتراض کن منافقين به استناد آن. که آنوقت است به عنكبوت و مگس زده، قبل از این آیات نازل شده

 آیاتی که در آن اینما ا. برخی از آیات سوره حج یقيناً بعد از این آیه نازل شده است، ه خداوند زده استمثالهایی است ک

ازل شده و آنوقت ده باید بگویيم قبل از این آیه نه در سوره عنكبوت، به حسب قاعآمده چه در سوره حج و چها تمثيل

زند، چرا به این أمور ا خداوند مثال ميزند وا گر هم مثال میدست به دست هم داده که معلوم شود چر هااینهمه این 

 زند.کوچک مثال می

                                                           
 .388، ص 4اراألنوار، ج؛ بح70، ص 1تفسير برهان، ج . 1

 .103، 1ور، جث. درالمن 2
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پاسخ و اعتراض منافقين  واقع در این آیه درارتباط این آیه با آیات قبل گفتيم، و اینكه بيان در آنچه ما  پس مجموعاً

این ا باین آیه پاسخ به آن اعتراض است ، مبنی بر این که مبنی بر ذکر مثل و مثال به امور حقير و کوچک نازل شده است

 شود.تایيد میت اروای

 «مافوقها»احتمال در  چهار

 اول و دوم لاحتما

را بر خالف  «ما فوق البعوضه»یک نكته در مورد روایت اولی که در تفسير برهان آمده، نياز به توضيح دارد، در روایت 

هاي ندارد از اینكه مثل بزند به چيز حياءمعنا کرده، معنایی که ما گفتيم این بود که خداوند  «شئِ بزرگتر»به آنچه ما گفتيم 

 «فوقها ما»ین روایت به نظر ميرسد که این تر از آن. اما اینجا طبق ظاهر احقيرهاي کوچكتر از پشه و کوچک و حتی چيز

ه مثال بزند که شعنی خداوند حياء ندارد که به پرا به همين معناي ظاهري خودش گرفته یعنی آنچه که بزرگتر است، ی

 کوچكترین است و بزرگتر از آن. اینجا آیا این معنا درست است؟ 

« ما فوقها»کرده، استفاده طبري در جامع البيان هم  و روایت ابن مسعود هم هستهمانطور که ظاهر  «ما فوقها»در مورد 

اینكه ما بيایيم  :یدگومی تر، یعنی خدا حياء ندارد که مثلی بزند به پشه و بزرگتر از پشه. آنوقت طبريهمان بزرگ یعنی

استنباط اهل علم سازگار با و  کوچكی و حقارت معنا کنيم، این خالف تأویل اهل علم استفوق در را به  «ما فوقها»

ما هو »نه  «ما هو األعظم من البعوضة»یعنی  «فوقهاما »معتقد است تيم، بر خالف آنچه که ما گفطبري نيست. یعنی کأنَّ 

 .«أصغر منه

اگر بخواهيم معناي آیه را با « أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا»است که گفته شد،  د که حق هماناینجا به نظر ميرس

د که آیه اگر کنمی، مناسبت حكم و موضوع و سياق آیه اقتضاء ينيمبمیمجموع صدر و ذیل آیه را و دقت بررسی کنيم، 

بدانيم، یعنی کأنَّ خدا  «ۀصغارالو ۀ ما فوق فی الحقار»را به همان  «فما فوقها»بخواهد معناي لطيفی از آن استفاده شود، 

ظر ميرسد با استفاده از مناسبت حكم و موضوع ه نبلذا این که چيزي نيست خدا به کمتر از پشه هم مثال ميزند.  :مایدفرمی

د کنمیهمه اقتضاء  هااینو لطافتی که باید در تفسير و تبيين معناي آیه و ذوق لطيفی که در توضيح آیه باید به خرج داد، 

 را به ما فوق در کوچكی و حقارت معنا کنيم.  «ما فوقها»که 

 سوماحتمال 

ما هو »به معناي  «فما فوقها»اند تومیهم یعنی تمال را ذکر کردند. زمخشري و شيخ طوسی، هردو احالبته برخی مثل 

اند مافوق به معناي أصغر و أحقر منها باشد. هر دو در آن محتمل است و خيلی تأثير در تومیباشد، و هم  «أعظم منها

تر و بزرگتر از آن. و اصل معناي آیه ندارد، که خدا حياء ندارد از اینكه به پشه که کوچكترین است مثال بزند تا به باال

فسِّر، دو احتمال ممحتمل است که بگویيم خداوند حيایی ندارد از اینكه مثال بزند به پشه و کوچكتر از پشه، هرچند این دو 
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تر است تر و با ذوق سليم مناسبد، همان معنایی که ما گفتيم لطيفرا در اینجا دادند، اما به نظر ميرسد همانطور که گفته ش

 . است اي مناسبت حكم و موضوعو مقتض

 چهارماحتمال 

، به معناي جامع هر دو احتمالی باشد که ذکر شد «ما فوقها»کرد و آن اینكه  کرذد اینجا شومیالبته یک احتمال چهارمی هم 

جامع بين این دو باشد، جامع بين این دو این است که بگویيم این فوق تارۀً به لحاظ عظمت است و أُخري به لحاظ یعنی 

به معناي أعظم ما فوق حقارت، یعنی بسته به این است که ما از کدام طرف مسأله را بسنجيم. اگر به لحاظ بزرگی بسنجيم، قطعا 

ولی اگر ما فوق را به لحاظ کوچكی بگيریم، یعنی این در کوچكی فوق و باالتر د و مگس از پشه بزرگتر است و هكذا شومی

در یک معناي مشترك بكار رفته، ما فوق یعنی باالتر ولی بستگی دارد به اینكه متعلقش  «ما فوقها»است؛ آنوقت اینجا کلمه 

 . «و الكبارۀ العظمةوق فی ما ف»، یا «فوق فی الصغارۀ و الحقارۀ ما»چه باشد و بر چه اساسی سنجيده شود، 

یعنی ما فوق از حيث عظمت، دوم اینكه  «ما فوقها»در این کلمه چهار قول وجود دارد. یكی قول به اینكه  پس مجموعاً

اي ز بدانيم و بگویيم هيچ کدام لطمه، قول سوم اینكه ما هر دو احتمال را اینجا جائ«ما فوق فی الصغارۀ»یعنی  «ما فوقها»

 جامع بين این دو را در نظر بگيریم.  يد. احتمال چهارم هم اینكه معناکنمیمعناي آیه وارد نبه 

 «فما فوقها »در معنای حق 

قول دوم است که مثال به چيز کوچک زده  نر قول اینجا وجود دارد و قائل هم دارد و به نظر ميرسد که حق هماااین چه

وید خدا حياء ندارد که به کوچكتر از این هم مثال بزند، وقتی صالح و منفعت عباد در آن باشد، خداوند گمی است و

 هاي کوچكتر هم ندارد.از تمثيلاستحياء 

  عدم استحیاء خداوندمعنای 

 ه؟ نده این است که ال یستحيی یعنی چایی که در این بخش از آیه ماحال نكتهاي علی

ردیم که اصال حياء ما حياء را در مورد انسان و در مورد خداوند ذکر کعرض کردیم که در اینجا معناي حياء معلوم است، 

به چه معناست، حياء در مورد خداوند به چه معناست. یک صفت کمالی است که البته خداوند به صفت  در مورد انسان

اند به تومیاند به صفت حياء متصف شود و هم تومیاز صفات کماليه مطلق نيست. هم یعنی د. شومیمقابل آنهم متصف 

 عدم استحياء خداوند یعنی چه؟  صفت مقابلش متصف شود. اما اساساً

 ذکر کرد:توان میاینجا سه احتمال وجود دارد. یعنی سه جلوه و معنا برایش 

چرا  هاایند مثل زدن را به اعتبار اینكه کنمییكی معناي ترك است. عدم استحياء یعنی عدم ترك، خداوند ترك ن .1

 ند. کنمیاعتراض 

 هایی در این حد ذکر کند .مثالاوند هراسی ندارد که احتمال دوم خشيت و هراس است، یعنی خد. 2

 هایی بزند. ه خودش را باز دارد که چنين مثالیعنی اینطور نيست ک ،دکنمیامتناع است، یعنی خداوند امتناع ناحتمال سوم . 3
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ترك کردن و یا امتناع کردن هردو یک چيز است. اگر بخواهيم گردد. می معنا برالبته احتمال اول و سوم در واقع به یک 

، یكی خشيت و هراس، یعنی عدم ترس و عدم خشيت است این سه احتمال را در واقع ذکر کنيم باید بگویيم دو احتمال

 و یا به معناي عدم ترك و عدم امتناع است. 

 بحث جلسه آینده

 برابر این تمثيالت إنشاءاهلل جلسه بعد.موضع مؤمنين و مخالفين در 

 

 «العالمين ه ربّوالحمد للَّ»


