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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آذر  26:تاریخ     تفسیر سوره بقره موضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  9 مصادف با:   اثر نقض عهد _مراحل نقض عهد _27آیه موضوع جزئی:      

 21 جلسه:

ئهم اجمعینارهین و الطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  اللعن علی اعدا
 مراحل نقض عهد

 بعد از معلوم شدن معنای عهد و نقض عهد، دو مطلب دیگر درباره نقض عهد مناسب است در این مقام ذکر شود.

 آثار نقض عهد الهی است.دیگری نقض عهد است و هم مراحل یکی 

ای نقض الهی بر مرحلهتوانیم دو است؛ یعنی ما میقابل گسستن در دو مرحله عهد بین انسان و خداوند با همه مصادیقش 

 برای انسان ذکر کنیم.
 مرحله اول 

اول این است که انسان پیوند خودش را با نقاطی که بعنوان نقاط اتصال انسان با خداوند معرفی شده را قطع مرحله اما 

انبیاء، کتب الهی و والیت و امامت چنین هماند بعنوان حجت های درونی و تصال انسان با خداوند عقل و فطرتکند. نقاط ا

 البته همراه توحید، براهین توحید، نبوت و معاد.

 شود. اگر انسان ارتباط و اتصال و پیوستگی خودش را با این نقاط قطع کند، این نقض عهد محسوب می
 مرحله دوم 

اشکال و شبهه کند. مثال فرض کنید که  دوم این است که بطور کلی در آن نقاط و حجج ایجاد انحراف، خدشه ومرحله 

گیرد، یعنی انسان به ما انزل اهلل، به نبی خداوند، به اینها یا توجهی قرار میاوند گاهی از سوی انسان مورد بیکتاب خد

م را از زند. یعنی اگر کسی کالکند و گاهی هم در برابر اینها دست به تحریف و انحراف میتوجهی می بیاعتقاداً و یا عمالً

تر است از شدیدمرحله شود و این مواضع خودش تغییر دهد و به تحریف دست بزند، قهراً این نقض عهد محسوب می

ارتباط چون نهایت این است که شخص  شودهای خداوند منقطع میاولی پیوندهای شخص با عهدمرحله در . اولمرحله 

 آورد، یعنی مثالًهای خداوند میاما یکوقت رو به تحریف عهدکند. میقطع خودش را با آن عهدی که با خداوند بسته 

کند. نبوت انبیاء، مبدأ، معاد، عقل،کتاب خدا، والیت فطرت و میل درونی انسان را به یک سمت و سوی دیگری تفسیر می

داوند خودش یک های ارتباطی انسان با خ. تحریف در این نقاط اتصال و راهکندو امامت را به یک نحو دیگری معنا می
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ای ون انسان در هر دورهالهی داریم چبینید که ما هر دو نوع نقض عهد را در طول تاریخ و در بین پیروان ادیان لذا شما می

هم « ما السالمعلیه»موسی  است. پیروان مسیح وای حجج الهی برای انسان اقامه شده عقل و فطرت دارد و در هر دوره

 ک عهدی دارد. این فقط مخصوص دین اسالم نیست و انسان بما هو انسان با خداوند ی. مند بودندبهرهمواهب ن از ای

ای یک عهده وها قطع کردند ای خودشان ارتباطشان را با این عهده هر دو صورت بوده است، یعنی عدهنقض عهد هم ب

سمانی را تحریف آر تورات و انجیل دست بردند و این کتب های خدا آوردند. شما ببینید آنهایی که درو به تحریف عهد

تر است ن نقض شدیددیگران بریده شود و ایهم باعث شدند که پیوند  کردند، در واقع هم پیوند خودشان را قطع کردند و

تنها باعث د، نه آورشود، اما وقتی رو به تحریف میاز نقض عهد در مرحله اولی. آنجا ارتباط خود شخص با خدا قطع می

 رناک است.شود و این بسیار خطهای دیگران با خدا میشود، بلکه باعث گسستن پیوندبا خدا می گسستن پیوند خود

مور روی بیاورند، در این مطلبی است که بخصوص عالمان دینی باید به آنها توجه کنند. عالمان دینی اگر به تحریف این ا

باط دیگران با چون هم ارتباط خودشان با خدا قطع شده و هم باعث قطع ارت دنکنفتاری خودشان را بیشتر میرگ واقع

مه کسانی که شوند که اگر پاره شود، هکه باعث اتصال می هستند. عالمان دینی مانند یک ریسمانی دنشوخداوند می

ند که هم باید ینی دارشوند. عالمان دینی از این جهت مسؤلیت سنگاند هالک میدشان را به این ریسمان متصل کردهوخ

ورد بشوند. علمای و خداوند را تقویت کنند و یاد آ هاانسانسایر مراقب عهد خودشان با خداوند باشند و هم عهد بین 

واهند بود و در نتیجه ها و خداوند، لذا اگر خودشان اهل ذکر باشند، متذکر خوبی خمتذکر عهد الهی هستند بین انسان دین

رود. این یک نشود که این ریسمان بین خدا و خلق خدا محفوظ بماند و از بین د بود و باعث میکالمشان مؤثر خواه

دمان ساقط نشویم که خدایی نکرده خو از ناحیه امثال ما باید به دقت مراقبت شود. مسئله خیلی مهمی است و مخصوصاً

 و مهمتر اینکه باعث سقوط دیگران نشویم.

 یر ادیانتفاوت نقض عهد در اسالم و سا

آن فقط در اینجا تفاوتی بین نقض عهد در اسالم و نقض عهد در سایر ادیان ابراهیمی و آسمانی وجود دارد که باید به 

یروان ویژه شده است. یک مشکل اساسی در پاز این دو مرحله در دین اسالم، مراقبت در مورد یک مرحله توجه کرد. 

است شده های آسمانی آنها تحریف شد، اما در مورد قرآن این امکان منتفی مسیحیت است و آن این است که کتابیهود و 

یک عهدی با انسان بسته که انسان را به مقصد اعلی هدایت کند، ابزارش را ست از ناحیه خداوند. یعنی و این یک لطفی ا

شده و راه نقض عهد را در اسالم بسته؛ یعنی جلوی اینکه فراهم به نحو کامل در او قرار داده، کشش و تمایل درونی در او 

این در مورد تورات «.1وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ» فرماید تحریف شود گرفته شده است و برای همین می قرآن

که باعث پاره شدن عهد سایر د شکستند بلعه خودشانضمن اینکه: ذا عالمان یهود و مسیحیت، و نجیل اتفاق نیافتاد و ل
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از خداوند است  دوم نقض عهد را بست و این باز یک لطف دیگریمرحله ها با خداوند شدند. اما در قرآن خداوند انسان

شانه خاتمیت است و این کتابی است که تا روز قیامت باید راهنمای زندگی بشر باشد، حبل و ریسمانی و این خودش ن

نقض شود از راه تحریف را ها تمسک به آن انسان به مقصد برسد و خداوند راه اینکه این کتاب بوسیله انسان باشد که با

 بسته است. 
 اثر نقض عهد

خداوند متعال در توصیف  27مسئله دیگر اثر نقض عهد است که در این آیه به آن اشاره شده است؛ در بخش اول آیه  

کنند بعد از انکه این ، فاسقان کسانی هستند که نقض عهد خدا می«یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللََّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِالََّذِینَ » فاسقان فرمود 

شود که مهمترین اثر نقض میثاق محکم و استوار شده بود. از این آیه که در مقام توصیف فاسقان ذکر شده، استفاده می

ضاللت و گمراهی هم همانطور که قبال گفتیم، ضاللت کیفری و جزایی است، عهد فسق و ضاللت و گمراهی است. و این 

کند و و هم بر اساس آیات ضاللت ابتدایی از جهت خداوند محال است. ولی وقتی انسانی نقض عهد می یعنی هم عقالً

است که خداوند او کند، نتیجه قهری و طبیعی گسست این عهد و نقض این عهد این پیمان بین خودش و خدا را پاره می

کند. نه اینکه باز او را به سمت انحراف ببرد؛ و رهایی انسان به حال خودش یعنی همان فسق. این فسق گاهی را رها می

قطع خدا خود شخص ارتباط و پیوندش را با  اول که صرفاًمرحله  دراعتقادی است و گاهی عملی. طبیعتاً اثر نقض عهد 

دوم، مرحله کند. یعنی فسق ناشی از نقض عهد در ا آنجایی که پیوند دیگران را هم قطع میکند، بسیار متفاوت است بمی

اول است. معلوم است که کسی که هم خودش و هم دیگران را مرحله تر از فسق ناشی از نقض عهد در به مراتب عمیق

چه خداوند در مورد عالمان اهل کتاب که گیرد؛ چنانتر است و مورد لعن خداوند قرار میکند، این قطعاً گمراهگمراه می

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ لَعَنََّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ »  :فرمایدچنین رفتار کردند، این فسق ناشی از نقض عهد را بیان کرده و میاین

 وَاصْفَحْ عَنْهُمْ فَاعْفُ إِلََّا قَلِیلًا مِنْهُمْ مِنْهُمْ خَائِنَةٍ عَلَى تَطََّلِعُ تَزَالُ وَلَا رُوا بِهِذُکَِّ مِمََّا حَظًَّا وَنَسُواقَاسِیَةً یُحَرَِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 

أَلْقَیْنا بَیْنَهُمُ و»  شود و اگر کسی لعن الهی شاملش شد،. این لعن الهی شامل چنین افرادی می1«یُحِبَُّ الْمُحْسِنِینَ اللََّهَ إِنََّ

ها مکرراً عهد و این به این معناست که چون این دهیمبین اینها دشمنی و کینه قرار می 2«بَغْضاءَ إِلى یَوْمِ الْقِیامَةوَ الْالْعَداوَةَ 

کنیم و رهایی اینها خود به خود مساوی است با رشد کینه و عداوت و دشمنی خودشان را نقض کردند، ما اینها را رها می

ای نقض عهد کند، گرفتار بغض و کینه و دشمنی بین قض عهد است. اگر یک امت و جامعهنو بغض و این مهمترین نتیجه 

ای بغض و کینه بین افراد آن جامعه زیاد باشد، باید یک بخشی از آن را ناشی از شوند. مطمئناً اگر در جامعهخودشان می

گوییم فسق نتیجه خدا است. یعنی وقتی می ؛ این اثر قهری و وضعی نقض عهد بابودندنقض عهدی بدانند که با خدا بسته 

قهری نقض عهد است، این فسق فقط این نیست که یک شخصی خودش به تنهایی از مسیر سعادت دور شود. دور شدن 
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نها این است که بین آاز این مسیر مشخصات و مختصاتی دارد، یکی از مهمترین مختصات مردم پیمان شکن با خداوند 

 د.شومیعداوت و بغضاء حاکم 

حَظًَّا مِمََّا ذُکَِّرُوا بِهِ  فَنَسُوا مِیثَاقَهُمْ أَخَذْنَاوَمِنَ الََّذِینَ قَالُوا إِنََّا نَصَارَى » ای داریم حیان هم همانند یهودیان چنین آیهبرای مسی

. ببینید القاء عداوت و بغضاء آنهم نه 1«اللََّهُ بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ یُنَبَِّئُهُمُ وَسَوْفَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ فَأَغْرَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى

برای مدت محدود، به عنوان کیفر و جزای نقض عهدی است که آنها با خدا بسته بودند و آنهم نقض به این نحو که نه فقط 

ران شدند و لذا این کینه و دشمنی تا روز قیامت پیوند خودشان را قطع کنند، بلکه با تحریف کتاب خدا باعث سقوط دیگ

همانطور که بنده دیروز هم عرض کردم، مسئله نقض عهد تشکیکی است، یعنی مراتب دارد و به هر  بین آنها وجود دارد.

عهد در یک مرتبه گذارد و تردیدی در این نیست. اگر این نقض مرتبه و میزانی که این عهد نقض شود، اثر خودش را می

راً عداوت و بغضاء هم تر است و قه فسق آن هم رقیقمیزان انحراف از این صراط کمتر است و طبیعتاًضعیف باشد، قهراً 

که تماماً شیطانی است و بی مالک و بدور از عقل  شودآنقدر شدید می تر است. اما گاهی این کینه و دشمنیدر آن ضعیف

 و فطرت است.

 سوال:

سب قرائن بیشتر نظر ست، فسق اعتقادی باالتر و شدید است و ما عرض کردیم که در این آیه به حهمینطور ا قطعاً استاد:

هد با خداوند را معنا کند اما با توجه به اینکه عبه فاسقان اعتقادی دارد و کسانی که فسق اعتقادی دارند را توصیف می

طور است و شکستن هم از حیث عمل؛ نقض عهد هم همینکردیم، یعنی اتصال و ارتباط انسان هم از حیث اعتقاد و باور و 

کی که در این آیه پیمان هم در هر دو ساحت متصور است. حتی اگر این آیه هم ظهور در فسق عملی نداشته باشد، به مال

  توانیم نقض عهد را شامل فسق در ساحت عمل هم بکنیم.که توضیح دادیم، می یذکر شده و مطالب

کوقت اضالل فی کند، یعنی اضالل کلی به عنوان کیفر و جزای عمل، یرأساً خداوند انسان را رها میباالخره یکوقت 

مواقع خاص که  تواند حتی به نحو موجبه جزئیه در، اضالل به معنای رها کردن میالجمله و به معنای رها کردن است

ینطور است، یک وقتی موقع دارد، هدایت پاداشی هم نیاز به هدایت الهی دارد اتفاق بیفتد، چنانچه هدایت موقف وانسان 

دنیای جدیدی را  برد و این امر اصالًکند و پیش میگیرد و در یک اموری انسان را هدایت میمیخداوند دست انسان را 

ه شود، ننمی بازدرگم و حیران، هیچ راهی هم جلوی انسان هم کسی در جایی سردهد. یکوقتی پیش روی انسان قرار می

 ه است.کنم، اینها همه از این قابل استفاددر مشکالت شخصی زندگی، بنده مسئله را فراتر از این مطرح می

ای بین مردم عداوت و بغضاء و کینه وجود داشته باشد، به هر میزان این عداوت بیشتر باشد، یعنی به هرحال اگر در جامعه

شود، مجازاتش هم به این است که رد از ناحیه خداوند مجازات میدافسق آن جامعه بیشتر است، و معنایش این است که 
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باالخره حاکی از این است که  ها همهشود و اینشود و آن پیوندها سست میتر میعنایت خداوند به آن جامعه کم رنگ

های فراوان ختیبینید مردمی با انواع مشکالت و سای از نقض پیمان و عهد با خدا محقق شده است، یکوقت مییک مرتبه

بینید رفاه وجود دارد اما بین این دارای نهایت صفا و صمیمیت و مهر است، اما زمانی هم میاما آن جامعه کنند زندگی می

ن مجازات نقض عهد نصیب انسان ارکان عداوت و کینه و بغضاء است، این همان اضالل کیفری است که خداوند به عنوا

 کرده است.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


