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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397دی  8:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  21مصادف با:   (الْخَاسِرُونَ هُمُ أُولئِكَبخش چهارم) _27آیهموضوع جزئی:      

 25 جلسه:

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 «الْخَاسِرُونَ هُمُ أُولئِكَ »بخش چهارم: 

 عرض کرده کردیم در آیه بیست و هفتم چهار بخش قابل بررسی است. تا اینجا سه بخش را متعرض شدیم. 

 بخش پیشین است.سه ر واقع نتیجه واضح و روشن . این بخش د1«الْخَاسِرُونَ هُمُ ئِكَأُول»بخش چهارم این است 
 های پیشینارتباط این بخش با بخش

البته ظاهر این نقض عهد این است  «.الََّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللََّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ»در بخش اول بحث از نقض عهد به میان آمد 

 عدِن بَنقض آن وجود ندارد چون مِ ای بین پیمان وکه این بالفاصله بعد از میثاق و إحکام عهد صورت گرفته یعنی فاصله

از فوری بودن و سریع بودن نقض عهد  فت و این حاکیه ظهور در این مطلب دارد که نقض بعد از میثاق صورت گرمیثاقِ

را  هاآنبا اینکه پیمان بستند به این معنا که عقل و فطرت به ضمیمه کتب و رسل و هدایت الهی پیمان  هاایناست. یعنی 

اشاره  فوریپیمان خوشان را بعد از میثاق بالفاصله نقض کردند. در برخی از آیات هم به این نقض  هااینداد، تشکیل می

اساساً وفاء به  هااین. ظاهر این آیه این است که 2«یُؤْمِنُونَ لَا أَکْثَرُهُمْ بَلْ هْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْأَوَکُلََّمَا عَاهَدُوا عَ» :شده مانند

عهد نزدشان معنا و مفهومی ندارد و هیچگاه پایبندی به عهد نداشتند و از همان ابتدا نقض را شروع کردند. چنانچه در آیه 

 ال إِنَّهُمْ الْکُفْرِ أَئِمَّةَ وافَقَاتِلُ دِینِکُمْ فِی وَطَعَنُوا عَهْدِهِمْ بَعْدِ مِنْ أَیْمَانَهُمْ نَکَثُوا وَإِنْ»این معنا مورد اشاره قرار گرفته  دیگری هم

 به سرعت این عهدها را نقض کردند و زیر پا گذاشتند. هااینو معنایش این است که 3«یَنْتَهُونَ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ أَیْمَانَ

برخی روشن است؛ البته به ان یوصل در بخش دوم بحث قطع ما امر اهلل مطرح شد، فرق بین نقض عهد و قطع ما امر اهلل 

اند که فرق بین عام و خاص است، یعنی از باب ذکر خاص بعد از عام است که ما این نظر را نپذیرفتیم و گفتیم که گفته

توانیم ، ما میهاساوی مفهومی اینهر دو اشاره به یك معنا و مفهوم داشته باشند، ولی علی رغم ت هااینبعید نیست که 

ریسمانی است که به هم به معنای از بین بردن تار و پود به این معنا که نقض در واقع ذکر کنیم  هااینیك تفاوتی را بین 

تواند شدیدتر از نقض باشد، چون نقض عهد به این معنا است که اجزاء تنیده شده و قطع به معنای بریدن است و لذا می

شوند ولی میاجزاء متفرق،  ند و تبدیل بهشومی از هم جداتار و پود ریسمان همانگونه که د کنمیمجتمع را از هم جدا 
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تر است که وقتی پیوند بریده شد، دیگر قابل بازگشت نیست، پس در بخش اول سخن از نقض بریدن یك مرحله شدید

 است.به ان یوصل عهد است و در بخش دوم سخن از قطع ما امر اهلل 

. یعنی کسی که عهد شودمحقق می اهلل أن یوصل نقض عهد و قطع ما امرکه به دنبال بخش سوم افساد فی األرض است 

ریزد؛ اگر سخن از فساد د، در واقع دارد بنیان اجتماع و مجتمع را بر هم میکنمید و یا نقض کنمیخودش را باخدا قطع 

م صورت هکه گاهی نقض عهد از ناحیه غیر مشرکان گفته شد در جلسه گذشته  خاطر است.فی األرض است به همین 

به شرط  در آنهست ولی ممکن است افساد فی االرض در آن نباشد. د و یا حتی خود شرک و کفر قطع و نقض گیرمی

، هااینند اما با همه کنمیند و یا قطع ما امر اهلل کنمیحتی مسلمین هم نقض عهد چون اینکه آمیخته با استکبار نباشد، 

ین فساد شخصی ان و کافرانی است که فساد شخصی دارند و اافساد فی األرض ندارد. افساد فی األرض مربوط به مشرک

طع همه چیزهایی هستند ند و به دنبال قکنمیها را قطع همه پیوند که کسانی هستند هااین .سرایت به مجتمع پیدا کرده است

 کرده است.  هاآنکه خداوند امر به وصل 

؛ پس «لْخَاسِرُونَا هُمُ ئِكَأُولَ»اند، خسران است شدهکه سه وصف برای فاسقان محسوب به هر حال نتیجه این سه بخش 

 م نتیجه واضح فسق است که فسق هم با آن سه صفت عمده معرفی شده است.در واقع بخش چهار
 حصر خسران در فاسقین

ه به لر جم؛ تصّد«الْخَاسِرُونَ هُمُ ئِكَأُولَ»دهد که در این مسئله یعنی خسران یك حصری وجود دارد ظاهر آیه نشان می

د. ولی اگر بگویید جاء زیدُ، کنمیید زیدٌ جاء، داللت بر حصر مجیء در زید گومیاسم داللت بر حصر دارد. وقتی شما 

، «الْخَاسِرُونَ هُمُ ئِكَأُولَ»ماید فرمید چون جمله فعلیه داللت بر حصر ندارد. اینجا هم که شومیاز این جمله حصر استفاده ن

خسران و به عالوه . و این اوصاف را دارند اندد در کسانی که گرفتار فسقکنمیدر واقع دارد خاسرین واقعی را محصور 

نََّ الْخَاسِرِینَ الََّذِینَ إ»ند شومیگرفتار خسران  هاآنشان نیست بلکه دیگران هم از اهل و خانواده دزیان منحصر در خو

؛ خاسرین کسانی هستند که هم خودشان و هم اهلشان 1«الْمُبِینُ الْخُسْرَانُ هُوَ ذَلِكَ أَلَاهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِی

 در روز قیامت گرفتار خسران شدند که این خسران، خسران مبین و آشکار است.

ند و باعث تفریق کنمیدچار تزلزل و فسق اعتقادی خودشان بنیان جامعه را  ان و کافرانی که با خوی استکباریمشرک

هم خوشان و هم خانواده  هاایناست،  هااینخاسر و زیان کارند. زیان و خسران واقعی منحصر در  هااین، ندشومیمجتمع 

 شان گرفتار خسران شدند. 

نه تنها خود های اصلی از سرمایه هاایند، این است که شومیای منجر به چنین نتیجه هااینعلت اینکه فسق اعتقادی 

را هم از  د، بلکه سرمایه خودکنمیمانند کسی که در معامله نه نتها سود ن. را هم از دست دادند هاآناستفاده نکردند، بلکه 

انبیاء، کتب و دین بود که این را  هاایننهاده شد، سرمایه  هاآنت بود که در وجود رعقل وفط هااین. سرمایه دهددست می
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نور فطرت را خاموش کردند. به سراج عقل بی اعتنایی کردند و این سراج  عملشاندست دادند. چون با اعتقاد و هم از 

لمات گم شدند ند و در ظراهه رفتسمانی هم استفاده نکردند و به بیرا هم خاموش کردند. از نقشه انبیاء و ادیان و کتب آ

ای اً دیگر زمینهکه برای تجارت به او داده شده را از دست دهد، قطعای و مقصد را از دست دادند. پس وقتی کسی سرمایه

 هستند.  هااینید خسران مبین چون در روز قیامت خاسرین فقط گومیبرای سود بردن ندارد. برای همین است که 

ا هم به نوعی زیان کار مدرست استفاده نکنیم،  هااینها را داریم، اگر از البته خسران مراتب دارد،خود ما که این سرمایه

هم شما دنیا  است. در این هااینو منحصر در  هااینمنتهی خسران مبین مربوط به «. إنَّ اإلنسان لفی خسر»هستیم، 

فراد آنقدر زیانشان آشکار ا، اما گاهی بعضی از زیانیا اند کنند تا بفهمند که آیا سود کردهباید اول محاسبه برخی بینید می

 هاآناهل  وفهمند. روز قیامت روزی است که این اشخاص ه نیاز به محاسبه ندارد و همه این را میو روشن است ک

ثبت نشده است.  هاآنچون جز ضرر چیزی در نامه اعمال  ند.خسرانشان مبین و آشکار است و احتیاج به محاسبه ندار

تش آد، باالخره وقتی شومیهم  هاآنین و پیروان بطتوجه اهل و عیال و خانواده و مترو البته این خسران به طور طبیعی م

 د. شومیافتاد، دیگر این ضرر متوجه همگان  هااینضرر به سرمایه 

استفاده آن د و هم آشکار بودن این خسران از کنمیهم داللت بر حصر خسران در این گروه « الْخَاسِرُونَ هُمُ ئِكَأُول »پس 

خسران  هاایناما این که  .دشومیهم  هاآند و هم اینکه خسران منحصر به خود این گروه نیست و بلکه شامل اهل شومی

موعظه کنی و یا نکنی،  رایند چه ما گومیکسانی هستند که  هااینده ودر قرآن فرم به این جهت است که ارنددآشکار 

 یند برای ما یکسان است،گومییعنی  ؛1«عَلَیْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَکُنْ مِنَ الْوَاعِظِینَقَالُوا سَوَاءٌ  »برای ما هیچ تأثیری ندارد 

اگر کسی بگوید موعظه و عدم موعظه برای  د.کنمیچه ما را وعظ کنی و چه نسبت به ما واعظ نباشی و برای ما فرق ن

چنین مضمونی  یند خسران مبین.گومیهمین است که از دست رفته و بخاطر  او یکسان است، یعنی دیگر قابلیت نجاتمن 

خطاب به پیامبر  هاآن. گاهی از قول خود 2«سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ » :در قرآن زیاد بکار رفته است

از همان اول نقض عهد و قطع  هاایند چون کنمید، و گاهی هم خداوند چنین چیزی را اخبار کنمیچنین چیزی را اخبار 

ها جایی برای ض گذاشتند. لذا با این ویژگیرافساد فی األبر کردند و از همان اول بنای خود را  به ان یوصل ما امر اهلل

 نیست. هاایننفع و سود بردن در روز قیامت برای 
 27روایتی در ذیل آیه

وضیح مختصر داده تکه همه این چهار بخش را به نوعی  مری میخوانداده بودم روایتی را از امام عسک همانطور که وعده

  است.
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کند، می قین را معنا؛ فاس«منهمطاعته  و اهلل دین عن الخارجین الفاسقین هوالء وصف ثم»(: السالم علیه) العسکری عن» 

 عن ینالخارج »دین خدا خارج شدند، هستند که از کسانیفاسقین . کسانی که از دین خدا خارج شدند :گویدمی

اطاعت کردند، نه  هنیعنی نه متدین شدند و نه مطیع، نه ایمان آوردند و  یی که از طاعت خداوند خارج شدندهاآن«طاعته

ند کنمیهد خدا را نقض هستند که ع همان کسانی هااین؛ نه عمالً ملتزم به دین و احکام خداوند نشدند وقلباً و اعتقاداً 

اللت بر استمرار نقض عهد دارد، یعنی و همانطور که عرض کردم استعمال فعل مضارع در اینجا د( الََّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللََّهِ)

 این نقض عهدشان مستمر است.

منظور «  الکرامه و بالمحبه هماولشیعت باالمامه لعلی و بالنبوه( وآله علیه اهلل صلی) لمحمد و بالربوبیه اهلل علیهم الماخوذ» 

المؤمنین. یك عهد دیگر و فرزندان امیرهستند، ربوبیت خداوند، نبوت پیامبر خاتم، امامت علی ابن ابیطالب  هاایناز عهد 

سان قرار داده ان ای که خداوند بین خودش وباشد. آن معاهدههم هست که آن محبت و کرامت به پیروان علی و پیامبر می

 هست. هااین

یعنی محکم کردن و شدید کند؛ را معنا می« میثاقه  بعد من »در ادامه امام عسکری، «تغلیظه  و احکامه( میثاقه بعد من) »

 وافضل حقوقهم یقضوا و یتعاهدوهم ان والقرابات االرحام من( یوصل ان به اهلل امر ما یقطعون و) »کردن این عهد و پیمان 

 کرده هاآنه وصل بکه خداوند امر آن چیزهایی را  ندکنمی، قطع «  (وآله علیه اهلل صلی) محمد رحم حقا اوجبه و رحم

و در این میان آنکه برترین  را ادا کنند هاآنمعاهده داشته باشند، حقوق  هاآنارحام و قرابات. اینکه با  است که عبارتند از:

 کرده، رَحِم پیامبر است.ها است و خداوند حقَّش را واجب رَحِم

انده بودیم، حق اینها به ، این قسمت را قبالً هم به مناسبی خو«امه و بابیه االنسان قرابات حق ان کما بمحمد حقهم فان» 

از حق پدر و  ؛ حق پیامبر«ابویه  من حقا اعظم محمد و »پیامبر )ص( مثل حق قرابات انسان به پدر و مادرش است؛ 

ن کسی که این ؛ حق رحم پیامبر بزرگتر است و آ« وافضح اقطع عتهیقط و اعظم رحمه حق کذلك »است، مادر هم برتر 

 قد من امامة اعتقاد و امامته اهلل فرض ممن بالبرائه( االرض فی یفسدون و)»تر و رسواتر است؛ کند، قطع کنندهرا قطع می

جویند و نه تنها از خود ار واجب کرده، برائت می هاآنیی که از امامت کسانی که خداوند امامت هاآن« مخالفته  اهلل فرض

 جویند.داردند برائت می هاآنبلکه از کسانی که اعتقاد به امامت  هاآن

( اولئك) »د کنمیرون را معنا هستند که خسران میبینند بعد خاس هااین؛ یعنی فقط (الْخَاسِرُونَ هُمُ) اهل هذه الصفة، (ئِكَأُول)

کسانی هستند که  هاآن، یعنی « الجنان  حرموا النیران و الی صاروا لما انفسهم خسروا( الخاسرون هم) الصفته هذه اهل

چون خودشان را بسوی آتش سوق دادند و جنان را بر خودشان حرام کردند،  دخودشان را گرفتار خسارت و زیان کردن
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کسانی هستند که خسارتی را برای خودشان  هاآن؛ یعنی «االبد نعیم حرمتهم و االبد عذاب الزمتهم خساره منفیالها  »

 1.از نعمت ابدی استایجاد کردند که آن خسارت موجب عذاب ابدی و نیز حِرمان 

نقض  هااینبینید که در بعضی از بخش را تطبیق کرده؛ اینکه شما می 4اجمال هر  یقاین یك روایتی است که تقریباً به طر

ده در حالی که ما در را در یك محدوده خاصی بیان کربه ان یوصل عهد را در موارد خاص ذکر کرده و یا قطع ما امر اهلل 

اگر در  والًمعمبه این جهت است که گذشته مصادیق متعددی را ذکر کردیم و یا همچنین در مورد افساد فی األرض، 

ین این دو. اینکه د، این از باب تطبیق است و تفسیر نیست و فرق است بشومییات ذکر برای برخی از آ مصادیقی روایات

 نیست.  د و به معنای نفی سایر مصادیقشومیدر یك آیه مصداق خاصی را برای آن آیه ذکر کنند، تطبیق داده 

به عهد خود وفا کند، خداوند تبارک و تعالی  باشد این است که اگر کسی در دنیاکه مربوط به این آیه میمطلب آخرین 

د منتهی نقض کنمید و اگر کسی در این دنیا نقض عهد کند، خداوند هم نقض عهد کنمید خود وفاء ههم در آخرت به ع

عهد خدا به معنای رها کردن است ولی اضالل و گمراه کردن خدا هیچگاه ابتدایی نیست و به همین دلیل است که ما گفتیم 

تواند ابتدایی ای است که در گذشته گفتیم که هدایت خدا هم می؛ و این در واقع مؤید همان نکته«الْخَاسِرُونَ هُمُ ئِكَولأُ»

باشد، هم کیفری. اما اضالل در مورد خداوند نسبت به انسان همواره کیفری و جزایی است و هیچگاه خداوند اضالل 

ماید که این کیفر آن فسق است، کیفر قطع ما امراهلل به أن یوصل است، کیفر نقض عهد فرمیابتدایی ندارد. یعنی خداوند 

د و کسی که به حال خودش رها شود، کنمیخداوند انسان را به حال خودش رها که است، کیفر فساد فی األرض است 

هم که به این عهد وفا  هاآنماند. د و به همین صورت تا روز قیامت باقی میشومیرود و گم گشته از مسیر به بیراهه می

 الدنیا فی هذا وفی! المالئکه ایها ای »د کنمیند طبق روایت امام باقر)ع(، خداوند در روز قیامت به مالئکه خطاب کنمی

ای مالئکه این عبد در دنیا به عهد های خودش وفا کرد، پس   « تناقشوه ال و هسامحو و وعدناه بما هیهنا له ففوا بعهوده

با او مسامحه کنید «  تناقشوه ال و هسامحو و وعدناه بما هیهنا له ففوا» االن شما هم وفا کنید به آنچه که من وعده دادم. 

برند اما کسی که قطع رحم که او را بسوی بهشت میئ، یعنی مال«الجنان الی المالئکه تصیره فح »و آسان بگیرید برای او 

 االلیم العذاب الی یصیر و مغیثا ال و معینا یجد فال یعینوک، االن بهم فاستعن» یند که تو اینچنین بودی گومیبه او  کند،
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