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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آذر  25:تاریخ      تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  8مصادف با: تشکیکی بودن نقض عهد _شمول عهدالهی نسبت به والیت _27آیهموضوع جزئی:      

 20 جلسه: 

ئهم اجمعینالطّ  آهل علی محمد و الّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 گذشتهخالصه جلسه 

ت که این معناس تترین احتماالذکر کردیم و معلوم شد صحیح 27احتمال در بخش اول آیه  5در مورد معنای عهد الهی 

های درونی و اند از عقل و فطرت بعنوان راهنماکه عبارتباشد میی باطنی و ظاهری خداوند هاعهد الهی همان حجت

 ند. شومیعهد خداوند با انسان شمرده  هاایننیز توحید، ارسال رسل و انزال کتب که مجموع 

 شمول عهد الهی نسبت به والیت

والیت و امامت را هم یکی  انیم مسئلهتومیتعبیر عهد در بعضی از آیات بر والیت و امامت هم اطالق شده است. یعنی ما 

 ذُرُِّیَُّتِی وَمِنْ قَالَإِنُِّی جَاعِلُكَ لِلنَُّاسِ إِمَامًا  قَالَ فَأَتَمَُّهُنَُّ بِکَلِمَاتٍ رَبُُّهُ إِبْرَاهِیمَوَإِذِ ابْتَلَى » های خداوند بدانیم. در آیه از عهد

متحان قرار گرفت و او از این اع آزمایشات مورد ابا انو (علیه السالم)هیم اتی که ابروق1«لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَُّالِمِینَ قَالَ

دهم. بعد ابراهیم از خداوند من تو را بعنوان امام برای مردم قرار می :حانات سر بلند بیرون آمد، خداوند به او فرمودامت

یعنی کأنُّ ذریه  رسد.سؤال کرد که آیا از ذریه من هم برای مردم امام خواهد بود؟ خداوند فرمود عهد من به ظالمین نمی

اینطور  رسد، به عادلین همنمی این عهد به ظالمین قطعاً اند ولیاند و دسته دیگر عادلاند، یك دسته ظالمهیم دو دستهابرا

 هاآنکه خداوند اراده کند که  هاآنی عدول ذریه ابراهیم به مقام والیت و امامت برسند بلکه یك بخشی از نیست که همه

است؛ خداوند تبارک و «  قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَُّالِمِینَ» لی خواهند شد. شاهد ما جمله امام و و هااینرا امام قرار دهد، 

اطالق کرده عهد خودش را بر والیت و امامت. یعنی این عهد من که عبارت از امامت تو و والیت تو است، تعالی اینجا 

 رسد. به ظالمین نمی

ای خداوند است که این عهد در طول سایر عهده امامت است ولی مسئله اینطبق این بیان یکی از مصادیق عهد الهی 

عهد او  ،)ص(نبوت و خاتمیت پیامبر مکرم اسالماست یعنی عهد بین انسان و خدا در توحید، عهد بین انسان و خدا در 

تداد عهد بین ا در امهای خداوند هستند امعهد در واقع همه هاایندر مورد عقل و فطرت، عهد او در مورد کتاب خدا، 

بر  هاآنمودت که اهل بیت پیامبر هستند و طبق آیه هم  هاآنوالیت دارد، هم ه پیامبرانسان و خدا در خصوص پیامبر، ک

ند جزء عهد خداوند. پس خود نبوت یك عهد است ولی ما غیر از مقام نبوت، امامت شومی هاآنمسلمین فرض شده، 
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نبی مکرم اسالم با  ی است. این امامت در وجود مقدس خودهای الهمت و والیت هم از عهدیه اماهم داریم. طبق این آ

نبوت جمع شده است. در خاندان رسالت هم این امامت قرار داده شده است و لذا هم والیت و امامت خاندان پیغمبر و 

ان عهد خداوند بر نعمت والیت و عنوکه  کردیم هم والیت و امامت خود پیغمبر جزء عهدهای الهی هستند. اگر ما اثبات

 ل بیت هم جزء عهدهای خداوند است. امامت اهل بیت و والیت اهل بیت هم ازم صادق است، پس والیت اهامامت ه

 فِی قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّۀَ» خداوند در آیه لذا  د محکم حفظ شود و قابل نقض نیستهایی است که بایعهد

سالت در واقع جزء مودت و والیت خاندان ر .ن یك واجب و یك امر الزممودت فی القربی بعنوابه امر کرده  1«الْقُرْبَى

 یهااهلل یعنی حجج اهلل، حجتها است. ما گفتیم عهدر سایر حجتها و یا در کناو در طول آن حجت مصادیق عهد الهی

های الهی جزء عهود اهلل هستند و نقض آن به و طهارت بعنوان حجت های ظاهری. پس اهل بیت عصمتباطنی و حجت

اهلل نسبت به و الیت و امامت اهل ود که برای معنای عهد و شمول عهدای بهیچ وجه قابل پذیرش نیست. این یك تکمله

 بیت الزم بود که مطرح شود.

 سوال:

فراگیر است و شامل همه  ورا دارد، این معنایی دارد که عام ییم عهداهلل این مصادیق گومیببینید باالخره وقتی ما  استاد:

 .است د، بنابراین نقض عهد خدا هم به همین عمومیتشومیهای الهی حجت

 سوال:

ین است که خداوند ان به اخیر نیاز به آن عام ندارد. ما عرض کردیم که اصال مسئله میثاق و محکم شدن آن پیم استاد:

یمانی امضاء شود؛ یعنی پاقامه کرده و در اختیار قرار داده و الزم نیست که در جایی بین دو گروه ها را ارائه و این حجت

هایی ها حجتبیت، این ر خاتم، کتاب قرآن، اهلخداوند عقل داده، فطرت داده، دلیل و برهان بر توحید اقامه کرده، پیامب

با قهراً ده باشد. شعهد و میثاق در یك برگه امضاء که منظور این نیست پس هستند که خداوند در اختیار ما قرار داده 

و امامت اهل بیت هم  والیتتوانیم بر میالهی را بر والیت و امامت،  سوره بقرۀ اطالق کرده عهد 124توجه به اینکه آیه 

 باشد. هاایناند نقض هر یك از تومیاست و نقض عهد  یلها ق عهد کنیم و این از مصادیق عهداطال

 به عهود اهللتعبیروجه 

به د شومیتعبیر و گاهی هم  به عهداهللد شومیها تعبیر رض کنم که گاهی از مجموع این حجتا بنده عای رفقط یك نکته

د. از شومیاهلل مشاهده ومین علیهم السالم تعبیر به عهود اهلل نداریم، ولی در کلمات معص؛ البته در قرآن عهودعهود الهی

 و ، تَغضَبون فَال ، مَنقوضَةًِ  اللُّه عُهودَ تَرَونَ قَد و » های امیرالمؤمنین در نهج البالغه اینچنین آمدهخطبهجمله در یکی از 

ید اما برای شما شومیند و هیچ خشمگین نشومیهای خداوند پاره بینید که عهد، شما می2«تَأنَفونَ آبائکُم ذِمَمِ لِنَقضِ أنتُم
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ن و غیر قابل تحمل است. یعنی در برابر شکسته شدن و سنگی ن بسیار سختو اجدادتا آباءتعهدات گسستن شکستن و 

  ید.کنمیراحتی در مقابل نقض عهود خداوند سکوت ه ید، اما بکنمیعهد نیاکانتان به شدت موضع گیری 

تعبیر نیست. گاهی ممکن خواستم عرض کنم که منافاتی بین این دو می اند.داهلل را بکار بردهاینجا حضرت علی تعبیر عهو

، یعنی آن پیمان اصلی خداوند با انسان که در واقع پیمان خدا با انسان بر حجت الهی است و اهللست تعبیر شود به عهدا

را تحت  هااینها مد نظر است. اگر بخواهیم همه در واقع مصادیق این حجتد، شومیآنجایی که تعبیر جمع بکار برده 

از  هریكد. اما اگر به شومی، شامل عقل، فطرت، نبوت انبیاء، خاتمیت پیامبر، کتاب و والیت حجت الهی قرار بدهیم

، فطرت و غیره هم هر کدام یك عهد جداگانه عقل باشد؛میخودشان یك عهد یك هر  هااینمستقال نگاه شود،  هااین

راه سعادت را پیدا کند و لذا منافاتی بین  هاپیمان اینقرار داده که با تمسك به انسان در اختیار  درا خداون هااینهستند و 

 رسد.تعبیر عهداهلل و عهوداهلل به نظر نمی

 تشکیکی بودن نقض عهد

به آن اشاره شود این است که نقض عهد چگونه است. ما درباره اهمیت الزم است آید در اینجا ای که به نظر میاما مسئله

وفاء به عهد چیزی است که مکرر  . لزوممطلق عهد از دید قران و روایات بسیار مهم است و معلوم شد عهد سخن گفتیم

است، معرفی شده است خویش ترین موجودات به عهد خود خداوند بعنوان کسی که وفا کننده در قرآن بیان شده و اساساً

ه دد؛ لزوم حفظ این پیمان، بر کسی پوشینکمیو تردیدی در این نیست. اما در این میان عهداهلل یك اهمیت مضاعفی پیدا 

د در مقابل نسبت به نقض ه و با همه اهمیتی که این عهد دارنیست. آثار وفاء و نقض این عهد در آیات مختلف بیان شد

 اند. عهد هم هشدار داده

است در د؟ آیا نقض عهد خداوند از جهت شرک یك نقض رگیو چگونه نقض عهد صورت می به چه معناستنقض عهد 

د شومیبه جای اینکه به نبوت پیامبر ایمان بیاورد، منکر خاتمیت و نبوت پیامبر  حالی که حجت بر توحید دارد؟ یا مثالً

این هم نقض است. نه تنها اعتقاد به خدا و  .دکنمیو یا به جای اینکه به وحی الهی ایمان بیاورد، به ما انزل اهلل باور پیدا ن

بلکه عمل به ما انزل اهلل و عمل به ما امر اهلل و ما امر به النبی هم از مصادیق وفاء  شودمیرسول و ما انزل اهلل عهد شمرده 

، ترک عمل بما به ما امراهلل به، ترک عمل بما جاء به النبیل، د به عمشومیبه عهد است و لذا بخشی از نقض عهد مربوط 

 دیگر هااینی را اقامه کرده که یهامعاهده به این معناست که خدا حجتد نقض عهد. شومیهمه  هااینورد فی القرآن، 

ها ر طبق این حجتاند. حاال اگر کسی در باور و یا عمل بنشان دادهانسان ها راه را به قابل کنار زدن نیستند و این حجت

 د. شومیهد شمرده کوتاهی کند، این نقض ع

هم این است که اش الزمهها به نوعی باهم مالزمه هم دارند؛ یعنی اگر کسی نبوت پیامبر را انکار کند، این عهدبه عالوه 

نباشد، این به نوعی مالزم  پایبندعهد مربوط به توحید را هم نقض کند و یا اگر کسی به آنچه که در قرآن وارد شده 

روشن است.  پیامبر و خاتمیت او؛ پس نقض عهد با توجه به معنایی که برای عهد گفتیم، کامالً د با نقض عهد بهشومی
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د نقض شومیط داشته باشد، این اهایی که باید انسان با این نقنقض عهد یعنی گسستن، پاره کردن و جدا شدن از پیوند

 عهد.

یعنی این فاسقان، گرچه اینجا بیشتر نظر آیه به فاسقانی است که دارای فسق «  مِیثَاقِهِالَُّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَُّهِ مِنْ بَعْدِ » 

ولی با این همه نقض عهد معنای فراگیری دارد و نقض عهد متناسب با معنای خود  دکنمیرا توصیف  هاآناند و اعتقادی

 این پیوندش را پاره کند. هااند تفسیر شود؛ ناقض عهد کسی است که در یکی از این حوزهتومیعهد 

د و لذا ممکن است کسی گرفتار شرک شومیای، به همان اندازه نقض عهد محسوب ریدن پیوند با توحید در هر مرتبهب

خفی باشد نه شرک جلی که رسماً و علناً برای خداوند شریك قائل باشد، این به همین میزان نقض عهد کرده؛ پس درجه 

د. کنمیکسی توحید را انکار گاهی د و کنمیکسی اصل وجود خدا را انکار گاهی است چون و مرتبه نقض عهد متفاوت 

 اند نقض آن عهد شمرده شود.تومیبر این اساس انکار والیت و امامت اهل بیت هم به نوعی 

از این که بین انسان و هر یك به هر حال نقض در یك جمله عبارت است از گسستن، پاره کردن و بریدن پیوندهایی 

ها را ضعیف کند، این هم ناقض عهد پاره کند و کسی هم که این پیوند کسی که این پیوند راهای الهی پدید آمده. حجت

 ها را از بین ببرد.نقض عهد کلی که رأساً همه پیوند تر ازای پایینتهی در یك درجه و مرتبهد منشومیشمرده 

 «العالمین ه ربّوالحمد للُّ»


