
85 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آذر  18:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  1مصادف با:  اهمیت عهد الهی و انواع آن _بخش اول _27آیه موضوع جزئی:      

 18 جلسه:

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

کردیم. عرض کردیم این آیه متضمن چهار بخش است که سه بخش از آن تبیین سه  را معنا آیه بیست و هفتممفردات 

 هند.دمیوصف از اوصاف فاسقین است و بخش چهارم نتیجه فسق فاسقین و کاری است که آنها انجام 

 «میثاقِهِ بَعْدِ مِنْ اللّهِ عَهْدَ یَنْقُضُونَ الَّذینَ» بخش اول: 

محور مورد بحث در این بخش مسئله عهد است. این  1«الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ» اما بخش اول این بود 

و پیمان محکم را پاره ها و خداوند وجود دارد که فاسقین آن عهد ند به این که یک عهدی بین انسانکمیآیه اشاره 

 اند.کرده

معلوم شود که منظور از عهد اهلل که اکنون نقض شده و گسسته شده چیست و چگونه این عهد و پیمان  معنای این عهدباید 

محکم شده، چون ظاهر آیه این است که یک عهد و پیمانی بین خدا و انسان وجود داشته که این محکم شده و بعد توسط 

عهد چیست و  منظور از میثاق اینمعلوم گردد و ثانیاً اهلل معلوم بشود پس اوالً باید معنای عهد  ه است.فاسقین نقض شد

 یرد.گمییست و چگونه این نقض صورت گرفته و نقض این عهد چمشخص شود ثالثاً 
 اهمیت مطلق عهد در قرآن

م از عدید قرآن بسیار با اهمیت است. ا عام آن ازاما در مورد عهد بطور کلی از دید قرآن باید بگوییم که عهد به معنای 

یا بین مسلمین  باشد  واند بین مسلمین وتمیها هم ها باشد و یا بین انسان و خدا. عهد بین انسانناینکه این عهد بین انسا

  و غیر مسلمین باشد.

  :کردهتأکید در قرآن آیاتی بر اهمیت مطلق عهد 

یرد. یعنی این گمیهای خود وفا کنید چون عهد مورد سؤال قرار به عهد ،2«مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِوَأَوْفُوا » آیه  .1

 د. شومیندید، این مورد سؤال واقع بمیخدا بین خود و هایی که بین خودتان و پیمان و تعهد

و من أوفی بعهده »مانند آیه: ته خداوند معرفی شده. در برخی از آیات قرآن وفای به عهد بعنوان یکی از صفات برجس .2

بعنوان یکی از صفات مهم خداوند ذکر شده که کسی باالتر از خداوند در وفای به عهد وجود ندارد وفای به عهد  «من اهلل
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یکی از وجوه  پس طبیعی است که کسی وفای به عهد کند من اهلل است و به خدا و به صفات خداوند نزدیک است و طبیعتاً

لی اهل وفای به عهد نباشد. لذا ند کسی ادعای تقرب بکند وتوانمیقرب به مقام اقدس الهی همین وفای به عهد است. 

 نیازی به توضیح ندارد.  هد از اصول و اموری است که اهمیت آناصل وفای به ع

هایی که با کفار و غیر : به پیمانمایدفراهمیت وفای به عهد و ارزش آن به حدی است که حتی خداوند متعال می .3

فرماید: به ارد، مییک أجلی دهر چند د. شومیها هم دستور وفا داده وفادار باشید. یعنی به این پیمانندید بمیمسلمین 

هم إن اهلل هدهم إلی مدّتم عفاتمّوا إلیه»خود پایبنداند؛ های با غیر مسلمین وفادار باشید تا زمانی که آنها به پیمان پیمان

ین را نشانه تقوا دانسته چون ااند. خداوند تا زمانی که آنها به عهد پایبند نها تمام کنیدآهای خود را با عهد. «یحبّ المتقین

د شومیت و از تقوا محسوب کأنّ اتمام عهد و پایبندی به عهد نشانه تقوا اس. «إنّ اهلل یحبّ المتقین» :فرمایددر ادامه می

 فرماید خداوند متقین را دوست دارد. که می

ایات بسیاری در این وفای به عهد نیست، چون آیات بر این مطلب داللت دارد و رو بنابراین دیگر نیازی به تبیین اهمیت

 زمینه داریم و همچنین سیره پیامبر و اهل بیت معصومین علیهم السالم گواه بر این مطلب است. 
 اهمیت ویژه عهداهلل در قرآن

ارد، اما عهد اهلل یک داما در خصوص عهد اهلل و اهمیت عهد اهلل در قرآن آیاتی وارد شده است. یعنی مطلق عهد که اهمیت 

نم ولی کمیست راعرض اهمیت خاصی دارد و در قرآن برخی از ایات هم اشاره به عهد اهلل دارد. اینکه معنای عهد اهلل چی

های ها به معنای عام، یا گروهبه آنچه که بین انسان با خدا یعنی التزام و تعهد ها با خداست. عهدد وپیمانبعضی از عه

 د که این یک اهمیت بیشتری دارد. شومیخاصی از انسان با خداوند بسته 

شما به عهد  1«وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» زوم وفای به عهد خودش اشاره کرده خداوند در برخی از آیات به ل مثالً .1

وفا کنم. ببینید این خیلی مهم است که اگر ما این عهد و پیمان با خدا را بشناسیم و به عهدم خود وفا کنید که من هم به 

ند و این مسلم است که خداوند باالترین وفا کننده به کمیآن وفا کنیم، مطمئن باشیم که خداوند هم به عهد خودش وفا 

 عهد است. 

ند به وفای به عهد. وقتی که کمی، خداوند در این آیه امر 2«وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ»  :فرمایدی میدر آیه دیگر .2

اینجا سخن از معاهده . «عَاهَدْتُمْ إِذَا » :فرمایدندید به عهدتان وفا کنید چون در این آیه میبمیشما یک پیمانی با خدا 

 یک تعهدی انسان نسبت به خدا دارد و یک عهدی هم خداوند نسبت به انسان دارد.است، یعنی عهد طرفینی؛ 
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این مهم نم. اینجا نکته کمی عملشما دادم به ه که شما به عهد خود وفا کنید، من هم به تعهدی که دخداوند متعال خودش فرمو

خودتان دقت کنید که به  و نگران نباشید و درباره به وفای به عهد از ناحیه من یقین داشته باشید :فرمایدخداوند می است که

  ندید وفا کنید.بمیعهدی که با من 

 ، به عهد خدا وفا کنید. 1«وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا»  :فرمایدخداوند میچنین هم. 3

فروشید، یعنی اینطور نند به ارزش عهد با خداوند که مواظب باشید این پیمان را به ثمن قلیل کمیای اشاره در یک آیه .4

و ال تشترو »  بگذارید نباشد که از متاع دنیا یک قلیل و ناچیزی را بدست بیاورید و در مقابلش پیمان با خدا را زیر پا

رابر یک مقدار ناچیزی آن بای دارند و بعد یک طرف این معاهده در فرض کنید دو نفر باهم معاهده«.  بعهد اهلل ثمناً قلیالً

را نشانه عقل و عدم  شر پا بگذارد، این نهایت بی عقلی است. از این رو هم خداوند متعال وفای به عهد با خودعهد را زی

 .است را نشانه کم عقلی معرفی کردهوفای به عهد 

الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا » و «  الْأَلْبَابِ أُولُو یَتَذَكَّرُ إِنَّمَا كَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىأَفَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ»  .5

 اند و این رای که کورانند که آنچه از ناحیه پروردگار تو نازل شده، با آنهایدمیی که یفرماید آنها؛ می2«یَنْقُضُونَ الْمِیثَاقَ

ی الهی، تعهدات و آنچه را که خداوند فرموده، اینها همه حق هااند؟ آنچه از خدا نازل شده، عهدنند یکسانکمیدرک ن

نند و میثاق را کمیخدا وفا  اند. آن کسانی که به عهد بافهمند که صاحب خرداست و کسانی ارزش عهد خداوند را می

نند و این عهد را کمیرند و نقض بنهایی که این میثاق را از بین میآاند؛ پس اینها صاحبان خرد ،دننکمیسست و پاره ن

 اند و صاحب خرد نیستند. شکنند، آنها کم عقلمی

ن باالتر که انسان عهد با از ای ید. آیا کم عقلشومیبیشتر معلوم  «و ال تشتروا بعهداهلل ثمناً قیال»تناسبش با آیه  جااین

 کنیم.ه عمل میخداوند اینگون ها هم با عهد و پیمان بانوع ما انسان ؟وجود دارد خدا را به مقدار ناچیز بفروشد

عهدات ما یک فهرستی از ت . اگراستاینکه تعهدات خداوند چیست، خودش موضوعی برای یک بحث مستقل و مهمی 

سان است و سرمایه به بخواهیم بیان کنیم زیاد است و این عجیب است با اینکه او آفریننده انرا خداوند نسبت به انسان 

ربوط به دنیا است و ماهم کرده، در عین حال یک تعهداتی هم به انسان داده که این تعهدات هم او داده و همه چیز را فر

عاقلی این  هم مربوط به آخرت و به برخی از این تعهدات هم پیشاپیش عمل کرده و فقط صرف یک وعده نیست. کدام

ند که به حسب کیممستمر و گذرا معاوضه گیرد و این را به یک منفعت کوتاه مدت و آنی و غیر را نادیده می امورهمه 

 ه. واقع نفع هم در آن نیست؟ پس به این دلیل است که چنین کاری نشانه کم خردی و بی خردی دانسته شد

به این عهد اهمیتش از  وفای ای دارد و قطعاًین انسان و خدا اهمیت فوق العادهبه هر حال این عهد، یعنی عهد اهلل، عهد ب

 برابر است و قابل مقایسه نیست. چندین و بلکهبیشتر وفای به مطلق عهد 
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 انواع عهداهلل

ای بود به اهمیت عهد از دیدگاه قرآن و اهمیت ویژه عهد با خداوند. اما اکنون باید دید که عهد اهلل چیست که اینقدر این اشاره

نسان و خداوند ن عهد و چندین وجه برای عهد بین اد بین انسان و خدا یاد شده است؛ یعنی چندیدر آیات قرآن از عه اهمیت دارد.

 اند. مختلفی را برای این عهد ذکر کردهدر تفسیر خود وجوه  1برخی از مفسرین مثل فخر رازیو ذکر شده 

گاهی عهد بین پیامبران و خداوند است که این یک عهد خاص است. بین پیامبران الهی و خداوند یک عهدی است که در قرآن . 1

. این عهدی که از انبیاء یعنی ما یک عهد و میثاقی از انبیاء گرفتیم ؛2«وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ»  :ندکمیبه این عهد اشاره 

خداوند عهدی از انبیاء گرفته برای تبلیغ رسالت و اقامه دین و اینکه از حول این امر متفرق نشوند. این یعنی همه  ؟چیستد گرفتن

لو به اندازه هستند و وجود و وقت و عمر پیامبر باید صرف اقامه دین شود و بعید نیست که بگوییم علما هم که به نوعی وارث انبیاء

 هم هست. آنانتری از آن رسالت بر عهده ال یک مرتبه پایینه و لی به هر حانبیاء ن

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا »  گاهی در قرآن از عهد خداوند با علما یاد شده است .2

این برای مطلق علما و یا عالمان اهل کتاب است که خداوند از اینها این عهد و پیمان را گرفته که این را   ،3«تَكْتُمُونَهُ

عدم کتمان حق و تبیین آنچه که در کتاب بیان شده عهدی است که برای مردم به حتم بیان کنند و کتمان حق نکنند. 

 خداوند با عالمان دارد.

طور کلی خداوند از خداوند یاد شده، یعنی اینجا دیگر یک گروه خاصی طرف عهد نیستند. بگاهی هم از عهد بین انسان و  .3

أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِی آدَمَ»نچه که در سوره یس بیان شده آثل ها یک عهدی گرفته مانسان

د. عهدی شومیشامل را ها همه انسانشما عهد و پیمان نگرفتم یا بنی آدم؟ این همان عهد عمومی است که  ، آیا من از4«مُّبِینٌ

ها معلوم است، یک عهدی هم همه انسانها دارد چیست؟ عهد با پیامبران و علما که معنایش که به نحو عمومی خداوند با انسان

اهمیت  یبرای عالمان دینی خیل اًصود. این مخصشومیاین دیگر شامل انبیاء و علما و غیر این اصناف هم  با خداوند دارند که

خصوص عالم دینی، کأنّ یک  ند بهکمیبه این جهت در زندگی توجه کنند که کسی که عنوان عالم را پیدا  دارد که اصالً

آن عهد عمومی با خداوند، یک عهد خاص با خداوند دارند و ما باید  . یعنی امثال ما عالوه برای را با خدا امضاء کردهمعاهده

ها را وریم، بلکه همان عهد عمومی انسانآنه تنها این عهد را به یاد نمی همیشه به این عهد و پیمان توجه کنیم. گاهی ما اصالً

م و هم آن عهد عمومی را، برای همین عهد خاص با علما را فراموش کنیهم نیم. این خیلی عجیب است که ما کمیهم فراموش 
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د. عمده این است که ببینیم این عهد عمومی بین انسان و خدا چیست. شومیروایت داریم که اگر عالِم فاسد شود عالَم فاسد 

 وجه برای این عهد نام برده شده است. اینجا چند

 5ز این وجوه مورد قبول است. حدود برخی ا اند وبرخی از این وجوه مورد پذیرش نیست و اهل تحقیق آن را نپذیرفته

ل است و چند وجه دیگر قابل پذیرش است. عمده این است وجه برای عهد اهلل ذکر شده که تقریباً دو وجه آن محل اشکا

که ما این عهد را بشناسیم و ببینیم این عهد را کجا خداوند از ما گرفته، چه زمانی گرفته است؟ ما ممکن است فکر کنیم 

که در اینجا فاسقین بستیم نای امضا کرده باشیم و با خدا هیچ عهد و پیمانی آید که معاهدهز وقتی به دنیا آمدیم یادمان نمیا

این عهد و پیمان را بشناسیم و اینکه چه زمانی این معاهده  که اند. پس مهم استند و خسارت دیدهشومیمتهم به نقض آن 

 د.شومیض اتفاق افتاد و چگونه این عهد نق

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


