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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397دی  2:تاریخ      تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی15مصادف با: «یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللََّهُ أَمَرَ مَا »بخش دوم: برخی مصادیق قطع_27آیهموضوع جزئی:      

 23 جلسه: 

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

احتماالتی وجود دارد و گفتیم از آنجا که امر خدا به وصل معنای عامی  27معنای بخش دوم آیه مورد عرض کردیم در 

بخشی از آن مربوط به ارتباط انسان ای دارد. آنچه که خدا امر به وصل آن کرده، دارد، لذا قطع آنهم یک معنای گسترده

 با خدا و بخشی از آن مربوط به ارتباط انسان با دیگران است.

این را بعنوان ذکر است کند و لذا بعید ای پیدا می، به تبع خود ما امر اهلل یک معنای گسترده«به مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ »قطع 

خاص بعد از عام بدانیم. آنچه که در این قسمت باقی مانده و مناسب است اشاره ای به آن شود چنانچه برخی از مفسرین 

ها و به در حوزه و ساحت ارتباط با سایر انسان«  مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» قطع هم به آن اشاره کردند، مربوط است به 

 توانیم در این رابطه بعنوان مصداق برای این بخش ذکر کنیم. زندگی انسان در مجتمع. چند مورد را میاعتبار 
 «یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللََّهُ أَمَرَ مَا »برخی مصادیق قطع 

اسالمی اول امری که خدا به ایجاد ارتباط با امت اسالمی کرده است؛ یعنی خداوند امر کرده به اینکه انسان با امت  .1

ید شده م السالم بر تقویت این پیوند تأکیره پیامبر و معصومین علیهسهمه در لسان آیات و روایات و پیوند داشته باشد. این

تارۀً به لزوم پیوند باشد. این  «مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» مصادیق قطع تواند از و لذا قطع این ارتباط و پیوند به وضوح می

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّهِ جَمِیعًا وَلَا »فرماید وند میاخدوقتی شود و أُخری به نحو غیر مستقیم. ستقیم از ادله استفاده مینحو م

هر  ربعید نیست که این آیه داللت بحتی هم به صورت جمعی. ند بر لزوم اعتصام به حبل اهلل آنک، این داللت می1«تَفَرََّقُوا

، و هم اینکه این « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّهِ»  :فرماید؛ یعنی هم امر به ارتباط با خدا، چون میداشته باشددو ساحت ارتباطی 

دارد، اعتصام به حبل اهلل باید به صورت جمعی باشد و نهی از تفرقه کرده است. پس کسی که در مسیر تفرقه قدم بر می

ین در حقیقت هم پیوندش با امت قطع شده و هم پیوندش با خدا. این شود، اکسی که موجب تشتَّت در امت اسالمی می

اعتصام به صورت جمعی موضوعیت دارد و ارتباطی که با حبل الهی بصورت فردی باشد، این ناقص است و مطلوب 

برای تفرقه و بر هم زدن ، قطع ارتباط با امت و تالش « مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» نیست. لذا یکی از مصادیق مهم قطع 

 وحدت امت اسالمی است.
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، قطع ارتباط با رهبر و امام و پیشوای امت اسالمی است. یعنی « مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» مصداق دیگر برای قطع  .2

إِنََّمَا الْمُؤْمِنُونَ الََّذِینَ آمَنُوا بِاللََّهِ » انسان مسلمان یک ارتباط ویژه ای باید با امام مسلمین داشته باشد. در سوره نور آمده 

هستند که به خدا و رسول ایمان ی ، یعنی مؤمنین کسان«1یَسْتَأْذِنُوهُ حَتََّى یَذْهَبُوا لَمْ جَامِعٍ أَمْرٍوَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى 

های ایمان این است که از گرد رسول خدا پراکنده ز نشانهاین ایمان و باور قلبی به تنهایی کافی نیست بلکه اولی آوردند 

، که اشاره به جنگ و جهاد دارد، یعنی وقتی به همراه او در جهاد قرار گرفتند، « جَامِعٍ أَمْرٍوَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى » نشوند. 

کنند، پیامبر فرماید و آنهایی که استیذان میترک نکنند و از نزد او نروند مگر اینکه از او استیذان کنند. آنوقت در ادامه می

شدن از گرد رسول خدا بعنوان محور  هپراکند یعنیبه آنها اذن بدهد و در عین حال برای آنها طلب مغفرت و رحمت کند. 

کند از پراکنده هی می. چون در اینجا دارد ناست « مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» امت اسالمی و پیشوای جامعه، در حقیقت قطع 

، یک امر الزمی اهی با امام و پیشوا و قائدکند آنهم در یک امر مهم؛ باالخره همرشدن و امر به همراهی با رسول خدا می

 است.« مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» از مصادیق قطع و قطع آن است 

، قطع ارتباط با برادران دینی است. فرق این مورد با مورد اول « أَنْ یُوصَلَ مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ» یکی دیگر از مصادیق قطع  .3

یعنی  ،ط با امت اسالمی بود، آنجا عمل جمعی و اجتماعی مد نظر استابه این است که در مورد اول که بحث از ارتب

ن دینی و ایمانی، مربوط ن در حال حرکت است. اما ارتباط با برادراآدر جهت کلی که جامعه بسوی همراهی با امت 

إِنَّمَا » فرماید آید. اینکه در قرآن میافراد پیش میسایر افراد و انس و الفت و محبتی که بین انسان و  تکشود به تک می

که باید بین تک تک افراد جامعه وجود داشته باشد و بر همین اساس  ، این همان جهت اخوتی است2« الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ

ی، خودش یک نوع قرابت های طوالنکه همراهی و مصاحبت و رفاقت سال فرمایداست که امام صادق در روایتی می

خودش یک ها مهم است که اگر یک مدتی استمرار پیدا کند، . یعنی آنقدر این پیوند3«عشرین سنة قرابةٌصحبة »است؛ 

مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ » قطع اگر کسی این رابطه برادرانه را با افراد جامعه نداشته باشد، مسلماً این هم کند.نوع قرابت ایجاد می

است. پس مالحظه فرمودید که فرق مورد اول و مورد سوم این است که در مورد اول سخن از همراهی و همدلی  « یُوصَلَ

 گردد به ارتباطی که با هر یک از برادران دینی باید باشد.ه است ولی مورد سوم بر میبا امت و جامع

 این ارتباط توصیه شده و در مواردی هم دستور صریح داده شده است. به هر حال 

اگر کسی این  وحقوقی که قرآن راجع به همسایگان و دوستان قرار داده، این حقوق برای تقویت این ارتباط است  .4

 است. « مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» قطع رتباط را قطع کند، اینهم مصداق ا
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در مورد خانواده به معنای عام، چه سببی و چه نسبی و در یک کلمه ارحام، البته ارحام معنای عامی دارد و منطبق  .5

 مصاهرهدر روایت وارد شده است که خویش و قوم سببی هم ملحق به نسب است. شود بر خویش و قوم نسبی، البته می

آید این خودش یک نسب الحق است. درست است که به اینها راه ازدواج و دامادی به وجود می یعنی پیوندی که از

گویند ولی کأنَّ اینهم یک نسبی است که الحق شده و آمده و در خانواده قرار گرفته است و لذا به خویش قوم سببی می

است. در سوره نساء  « مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» قطع اعم از نسبی و سببی، مسلما از مصادیق طور کلی قطع ارحام 

معنایش این است، از قطع ارتباط با ارحام پرهیز کنید و اینهم از  1«وَاتََّقُوا اللََّهَ الََّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ» خوانیم می

 مصادیق روشن بخش دوم از آیه است.

به نحوی که با پدر و مادر کافر هم طبق دستور قرآن باید به اند دادهای ر و مادر به طور خاص دستور ویژهدر مورد پد .6

ولی به این دعوت  .؛ البته تا جایی که آنها دعوت به معصیت و کفر نکنند2«رُوفًاوَصَاحِبْهُمَا فِی الدَُّنْیَا مَعْ» نیکی رفتار شود 

آنها پاسخ نباید داد، اما مع ذلک احترام و ارتباط را باید داشت چون قرآن به آن دستور داده و آثاری که از  قطع ارتباط 

د است و اینها هه از اهمیت این ارتباط حکایت برادر و خواهر و ارحام به معنای عام ذکر شده بسیار زیابا پدر و مادر، 

 کند.می

گیریم، قطعاً هر نوع ببخش ارتباط با خداو دیگران در نظر  اگر ما مجموعه ارتباطات انسان را در دومالحظه فرمودید که 

فردی با برادران،  تباطاتانقطاعی که بین انسان و خدا و انسان با دیگران در هر سطحی، از عموم جامعه تا امام جامعه و ار

 گیرد.خویشان، پدر و مادر، همسر و فرزندان، همه اینها را در بر می

معروف، حاکی از این  امر به معاشرت بر خود، «عاشروهنَّ بالمعروف »  :فرمایدقرآن می ،در مورد ارتباط مردان با نساء 

 خدا به آن امر کرده است.است که 

شود و این روشن است. منظور از امر این اینها میشامل « أن یوصل  به وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّهُ» همه این ارتباطات امر دارد 

 است. است و گاهی توصیه کرده ، بلکه گاهی وجوبیباشدباید یک امر وجوبی  نیست که حتماً

سان با خداند هم امر دارد و حتی ارتباط انشود مصداق این آیه و را قطع کند، می«  به أن یوصل مَا أَمَرَ اللََّهُ» اگر کسی 

 «.به أن یوصل مَا أَمَرَ اللََّهُ»شود از مصادیق اگر آنهم قطع شود می
 رسول خدا رحم مسلمین

رتباط با رسول ااساساً خود  معرفی شده استبعنوان رحم است از جمله اموری که اشاره کردیم، ارتباط با رسول خدا 

 .استقابل ذکر قرار داده شده است. در این مورد چند روایت خدا بعنوان ارتباط با رحم 
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 :فرمایدمی«  وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» در ذیل آیه  )ع(ریامام عسکروایات ر یک بخش از یکی از د روایت اول:

رحم محمد صل اهلل علیه و آیه فان حقوقهم و افضل رحم اوجبه حق هم و یقضَّوا عاهدومن األرحام و القرابات، أن یت»

اینجا پیامبر را در ردیف پدر ومادر ؛ «کما أنَّ حق قرابات االنسان بأبیه و امه و محمد اعظم حق من ابویه حقهم بمحمد

بر و ، یعنی هم پیام«أنا و علیٌ ابوا هذه األُمة»فرماید کند. اینکه میدهد و امر به ارتباط با پیامبر بعنوان رحم میقرار می

ای دارند و اگر پدر و مادر حق ویژه نین رحم این امت هستند و بلکه حق پیامبر از حق ابوین باالتر است.مهم أمیرالمؤ

بخاطر آن حق ویژه امر به اتصال و ارتباط با آنها شده، پیامبر و حضرت علی که از این جهت حقشان بزرگتر است و لذا 

وقتی پیامبر حق بزرگتری از پدر «  .....ابویه  من حق اعظم محمد و امه و بأبیه اناالنس قرابات حق أنَّ کما» فرماید می

، و کسی «و قطیعته أقطع و أفضح»و مادر بر انسان دارد، پس حق رحم پیامبر هم اعظم است از حق رحم پدر و مادر؛ 

 1.و فضاحت بیشتری دارد است ترز قطع ارتباط با پدر و مادر شدیدکه قطع رحم پیامبر کند، این ا

 اهلل صلی) محمد رحم وصل کان فان رحمه قطع من ما و »فرماید دارد که می )ع(باقرنظیر این روایت را امام  روایت دوم:

 شئت، ما طاعتنا و حسناتنا من لک: وقالوا رحمه الی( وآله علیه اهلل صلی) محمد ارحام شفع رحمه، قطع قد و( وآله علیه

اگر کسی رحم خودش را قطع کند ولی اتصال « ینفعهم  ما المعطین اهلل ویعطی عنه فیعفعی یشاء ما منهافیعینونه  عنه، فاعف

 ارحام قطع و نفسه ارحام وصل کان ان و» گیرد. اما با رحم پیامبر داشته باشد، این مشمول شفاعت ارحام پیامبر قرار می

کسی که « له  قیل... بالقابهم لقبهم و باسمائهم غیرهم وسمی واجبهم عن دفعهم و حقهم جحد بان( وآله علیه اهلل صلی) محمد

و حق آنها را انکار کند و دیگران را به اسماء اینها کند با ارحام خودش ارتباط داشته باشد ولی با ارحام محمد قطع ارتباط 

 یجد فال ک،نیعینو االن بهم فاستعن هوالء، لصداقه ائمتک الطهر محمد آل عداوه اکتسبت!عبداهلل یا »شود بنامد، به او گفته می

یعنی ای بنده خدا تو دشمنی آل محمد را اکتساب کردی، پس از آنها ؛ 2« المهین االلیم العذاب الی یصیر و مغیثا ال و معینا

 یابد و بازگشت او بسوی عذاب ألیم است. معین و فریادرسی در آن زمان نمیاستعانت بجو، ولی او 

ا اهل بیت او را یشود، و اگر کسی حقوق و خود پیامبر را انکار کند، رحم پیامبر هم میپس مسئله قطع رحم شامل قطع 

 و آنها را آنگونه که حق آنهاست با آنها ارتباط نداشته باشد، جایگاهش دوزخ است.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»
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