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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397دی  1:تاریخ              تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  14مصادف با:   احتماالت چهارگانه _ به أن یوصلبخش دوم: معنای قطع ما أمراهلل -27آیهموضوع جزئی:      

 22 جلسه:           

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 « يُوصَلَ أَنْ بِهِ اللََّهُ أَمَرَ مَا وَيَقْطَعُونَ» : دوم بخش

الََّذِینَ » گیرد. بحث مربوط به بخش اول گذشت، در آیه بیست و هفتم عرض کردیم که چهار بخش مورد بحث قرار می

 «.  عَهْدَ اللََّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ یَنْقُضُونَ

ند آنچه را کنمی، خصوصیت دوم فاسقان این است که قطع « وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» بخش دوم آیه این است 

 که خداوند امر به وصل آن کرده است. 
 ارتباط اين بخش با بخش اول

تواند بعنوان ذکر خاص بعد از عام باشد، یعنی کأنَّ نقض صفت بعد از ینقضون عهد اهلل میذکر این طبق یک احتمال  .1

عهد الهی و شکستن پیمان با خداوند، یک معنای عام و کلی دارد و فاسقان کسانی هستند که عهد و پیمانشان را با خدا 

د شومیا اگر شکسته شود، بخش اول شاملش متعدد دارد؛ هر نوع عهد و پیمان با خد معنای عام مصادیقشکنند. این می

در مبدأ و معاد و قطع ارتباط با فطرت، تشکیک در نبوت خاتم، انکار و تشکیک که این شامل شرک ورزیدن، انکار و 

  د.گردمیند شومیعقل، و همه اموری که بعنوان عهد اهلل شناخته 

از نقض عهد الهی دارد، هر چه که خداوند امر به پیوند قسم اشاره به یک «  وصَلَیُ أَنْ بِهِ اهللیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ » بر این اساس 

ن تواند یک بخشی از آابق ندارد و میند و این دیگر با آن معنای عام نقض تطکنمیو وصل آن کرده است، اینها قطع 

ها اصی بدانیم، قهراً قطع این پیوندخنطبق بر مصادیق مآن را ما اگر . پس د ذکر خاص بعد از عامشومیباشد. از این جهت 

 بخشی از معنای وسیع نقض عهد الهی است.

د به بیان کنمیاحتمال دیگر این است که اینجا بعد از نقض عهد الهی و توصیف فاسقان به نقض عهد الهی، شروع  .2

و  ندکنمیافساد فی األرض  کهاینبه  است و «مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَقطع » تفصیلی این نقض عهد، که نقض عهد به 

 اش هم خسران است که خواهیم گفت. نتیجه

تر یا از قبیل ذکر خاص بعد از عام است و یا توضیح و تبیین تفصیلی«  وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» به هر حال 

 نقض عهد است که در بخش اول ذکر شد.
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قطع و گسستن هر  عنیق معنای نقض عهد بدانیم، یاومسآن را اینکه آن در نظر بگیریم و توانیم می مه احتمال سومی .3

حتمل است ولی همراه ماحتمال با آنکه مفهوماً مساوی است با نقض عهد، این و این  وصل آن کردهبه ه که خداوند امر آنچ

 با تکلف است.

چیست. اینجا احتماالتی وجود  وصَلَمَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُ و یقطعون منظور ازعمده در مورد این بخش این است که ببینیم  

بل ذکر است طبق احتمال دیگر هم در اینجا قایک اشاره کرده است و  سه احتمال فخر رازی در تفسیر خوددارد که به 

 ص است.تر است و طبق برخی دیگر معنای آیه خای از این احتماالت معنای آیه عامبرخ
 يُوصَلَ أَنْ بِهِ اللََّهُ أَمَرَ معنای قطع مَا

 احتمال اول

» ظاهر جمله بق این احتمال طقطع رحم و حقوق اقرباء است. «  اهللیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ » یک احتمال این است که منظور از 

 خورد. طالق تقیید میکه مطلق است، ولی به قرینه برخی از آیات، این ا هرچند « بِهِ أَنْ یُوصَلَ مَا أَمَرَ اللََّه

آمده و لذا  «تُقَطَِّعُوا »در کنار «أَرْحَامَکُمْ»قید  1«فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلََّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَتُقَطَِّعُوا أَرْحَامَکُمْ» در آیه 

اطالق دارد، ولی به قرینه برخی از  کهاینبا جمله ان یوصل است، پس در احتمال اول، این  این مقیّد اطالق ما امر اهلل به

یقطعون »یعنی «  وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» د و لذا منظور از شومیدر آنها هست مقید  «رْحَامَکُمَْ»أآیات که قید 

های خودشان را با ارحام م، به صله رحم، ولی فاسقان پیوندامر کرده به پیوند رح؛ خداوند «یقطعون األقارب»، «األرحام

 ند. کنمیو اقرباء قطع 

ها و بین ها آن قرابتی که بین آندارد که اینهم به این  طبق این احتمال درست است که سخن از قطع رحم است، اما اشاره

ولی به نظر  د.کنمیباشد این آیه به یک گروه خاصی اختصاص پیدا  اگر چنین .پیامبر وجود دارد، را هم قطع کردند

 :ال مورد قبول نیست، چونرسد  که این احتممی

د. چون حمل مطلق بر مقید در جایی است که یکی از دو دلیل لسان شومیده حمل مطلق بر مقید اینجا جاری نقاع :اوالً

، و دلیل «فی الغنم زکاة»اگر ما دو دلیل داشتیم مثال  گفته شده که هم نفی داشته باشد و دلیل دیگر لسان اثبات، در اصول

غنم  گویید که منظور از غنم،توانید ب، این دو مطلق و مقید نیستند و شما نمی«الغنم السائمۀ زکاةفی »دیگر این باشد که 

یکی از دو دلیل باید قاعده حمل مطلق بر مقید طبق به قرینه دلیل دوم، چون لسان هر دو اثباتی است.  تاس السائمۀ

در این مثال جاری شود باید چنین باشد، فی الغنم  ناگر بخواهد آن قانوباشد. لسانش اثباتی و دلیل دیگر لسانش نفی 

 ند و لذاشومیل قاعده حمل مطلق بر مقید در  این صورت این دو دلیل مشمو ،زکاتٌغیر السائمۀ زکاتٌ، لیس فی الغنم 

وَتُقَطَِّعُوا » را حمل کنیم بر «  وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ» توانیم در اینجا از آن جهت که لسان هر دو آیه اثباتی است، ما نمی

                                                           
 .22. سوره محمد آیه  1
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هایی که ما امراهلل، نه مطلق قطع آن چیز دارد نه مطلق قطعبخصوص و بگوییم که این اشاره به قطع ارحام «  أَرْحَامَکُمْ

 رده است. امر به وصل آنها کخداوند 

هنگام  کهاینچون آیه در مقام بیان اوصاف فاسقین است و است: حمل بر قطع در خصوص ارحام مانع  27سیاق آیه  :ثانیاً

 ، این با سیاق آیه سازگار نیست.کنداین وصف را ذکر فقط بیان اوصاف 

 احتمال دوم

احتمال دوم این است که خداوند تبارک و تعالی امر کرده که مردم ریسمان و ارتباطشان را با مؤمنین متصل کنند. یعنی 

وَیَقْطَعُونَ مَا »پس . «انقطعوا عن المؤمنین و اتصلو بالکفار»ها کسانی هستند که مر به ارتباط با مؤمنین شده است، اما اینا

با  آن ها آن ریسمان و حبل متصل بین خودشان و مؤمنین را قطع کردند و به جایاین کهاینیعنی «  صَلَأَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُو

 کفار ارتباط بر قرار کردند.

 احتمال سوم

احتمال سومی هم اینجا وجود دارد که بگوییم آیه در مقام بیان نهی و منع و بر حذر داشتن از تنازع و دعوا و اختالف و 

ها را ها این پیوندپیوندهای اتحاد بین اینها بر قرار شود و با هم متصل و متحد باشند، این کهاینی بجای فتنه است. یعن

 «وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» ها شدند. ها و دعواتنازع کردند و مشغول به این نزاعو با یکدیگر دعوا و  قطع کرده

ها را قطع ، اینها این ارتباطدارد صل و پیوستگی و ارتباط و اتحاد بین مردم و مسلمینیعنی در حالی که خداوند امر به و

 د. شومیآید و روز به روز شدیدتر ها و اختالفات پیش میند و طبیعتاً وقتی این پیوندها قطع شود، نزاعکنمی

یک مقدار دایره  د هر چند که بر اساس احتمال دوم و سومکنمییت پیدا خصوصتقریباً طبق این سه احتمال معنای آیه 

تر از رسد که ظاهر آیه خیلی وسیعبه یک گروه خاص ندارد ولی در عین حال به نظر میاختصاص و بوده معنا عام تر 

  ه معنایی است که در اینجا ذکر شد.این س

 احتمال چهارم

آن که با سیاق آیه هم سازگار باشد و ظاهر آیه هم آن را برساند، باید کر کنیم ذاگر بخواهیم یک معنای عام و فراگیر 

معنای عام، جامع و شامل در واقع همه این مصادیق را در بر گیرد. یعنی هم قطع ارتباط با ارحام، هم قطع ارتباط با 

معنای چهارم در بر این اساس . باشد همترگیرد و حتی از این هم وسیعابله با تنازع و اختالف را در برمؤمنین و هم مق

 است. «یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللََّهُ أَمَرَ مَا »حقیقت قطع مطلق 

توانیم این ارتباط را موضع می 2ذکر کنیم، در «  مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» اگر بخواهیم به طور مشخص مصادیقی برای 

 دا و دیگری در حوزه ارتباط انسان با دیگران. بیان کنیم. یکی در حوزه ارتباط انسان با خ

ارتباط انسان با خدا است. خداوند تبارک و تعالی امر کرده به درباره «  مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» های حوزهیکی از  الف(

یوند و ارتباط را ین پاخدا امر کرده به اتصال و ارتباط با خودش و فاسق کسی است که  قطعاًاتصال انسان با خودش. 
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، یا به شرک است، یا به انکار رسول خداست، یا به انکار معاد باط با خدا که امر به وصل آن شدهقطع کرده است. قطع ارت

اگر کسی از نظر عملی از بندگی و پرستش سر باز  ند. یا مثالًشومیها همه مشمول همان قطع ارتباط با خدا است، این

است  بزند، این هم قطع ارتباط و اتصال است. اگر ما بگوییم ارتباط انسان با خداوند مشمول این آیه نیست، این غلط

یک ضلع این پس است.   « مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» مصداق  و این قطعاًکرده چون خداوند امر به توحید و پرستش 

آیه قطع این ارتباط و اتصال هم مشمول این لذا به وصل انسان به خودش و کرده گردد و خدا امر ارتباط به خداوند بر می

 است.

أَمَرَ اللََّهُ » آن ارتباط هم  ران. دیگران یک دایره وسیعی دارد.گردد به ارتباط انسان با دیگساحت و حوزه دوم بر می (ب

امامت و رهبری را بر عهده د تا برسد به کسانی که در جامعه شومیترین افراد شروع است و از نزدیک«  یُوصَلَبِهِ أَنْ 

سببی، همسایگان، برادران دینی و در یک کلمه  ارحام، پدر، مادر، فرزند، ارحام نسبی و ،قوم و در رابطه با خویشدارند؛ 

د هم این ؛ در رابطه با امام و پیشوا و قائو اتصال با همه اینها شده است، یک امری از ناحیه خدا به ارتباط امت اسالمی

گیرد. طبیعتاً اگر کسی ارتباط و پیوندش را با قرار می«  مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» امر هست. اینها همگی تحت عنوان 

 ها قطع کند، او مصداق این آیه است.این

چون در  د و بلکه وسیعتر استشومیسه معنای گذشته شامل « یُوصَلَ  أَنْمَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ » پس طبق احتمال چهارم، 

  قرار دادیم.« أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ »احتمال چهارم ما حتی ارتباط انسان با خدا را هم از موارد 

 ند. کنمیها را بالجمله یا فی الجمله قطع هستند که این پیوندکسانی فاسقان بر این اساس 

از قبیل ذکر خاص بعد توانیم بگوییم که بخش دوم آیه نسبت به بخش اول اگر این احتمال را بپذیریم، آنوقت دیگر نمی

وَیَقْطَعُونَ » بیان دیگر به خاص بدانیم. «.  الََّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللََّهِ» را نسبت به بخش توانیم این دیگر نمیاست. از عام 

توانیم بگوییم که بخواهیم تفاوتی قائل شویم میاگر ق یا همان نقض عهد است یا نهایتاً مساو«  مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ

و بخش دوم، سوم و چهارم دارند بیان تفصیلی آن معنا را  استبخش اول بیان اجمالی یعنی است.  این یک بیان تفصیلی

 ند.کنمی

 بحث جلسه آينده

این احتماالت معنای  شواهد و قرائنی هم بر این معنا از خود آیات باید ذکر کنیم که باالخره معلوم شود که چرا در بین

 تر است.چهارم مناسب

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


