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  )7تفسیر قرآن کریم (
  47تا  40سورة بقره، آیات 

  يزدیمصباح  یاستاد محمدتق
  زاده بیمحمد نق: میق و تنظیتحق

  يدهكچ
  :حاصل آن چنين استو بقره رة سو ۴۷تا  ۴۰ات ير آيتفس حاضرلة مقا

بودن وفاي خداوند به عهد  اسرائيل اشاره شده و وابسته هاي خدا بر بني به نعمت ۴۰يةدر آ
ق نهي از آميختن ح .اسرائيل بر وفاي آنها به عهدهاي الهي گوشزد شده است خويش با بني

ـ به نمـاز و ز فرمان  دارند.توانايي زيرا آنها بر آن با باطل متوجه عالمان يهود است؛  ات، ك
تـاب  كخ رهبران اهـل  يتوب ۴۴ ة يآ با خالق و مخلوق است. ارتباط  يبه دو امر فطردستور 
ـ   ينيف ديوظااداي ژه از ياز ويه به گمان امتكاست  ـ آ زدنـد.  يسر بـاز م ـ  ۴۵  ةي از  يبرخ

ازمنـد بـه   يخـود را ن  آناجراي از  يا ناتوانيف يلكت ينيه با توجه به سنگكل را ياسرائ يبن
مقصود از مالقات با خـدا،   و نماز امر كرده است.جستن از صبر  ياريدند، به يد يم كمك

يد بر آن در توصيف خاشعان كويني انسان به خدا در قيامت است و وجه تأكظهور قرب ت
هاي خدا  آغازگر بيان تفصيلي نعمت ۴۷ ة يآ باشد. ودن علم براي حصول خشوع مينب افيك

  ترين آنها است. صر خودشان از مهمبر عالمين عآنان دادن  ه برتريكل است اسرائي بر بني
تمـان حـق،   كاسرئيل، خاشـعان،   اسرائيل، آميختن حق با باطل، برتري بني بني: ها كليدواژه

  .هاي الهي هاي الهي، پيمان نعمت
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  مقدمه
و  یالهـ هـاي   فرمـان آنهـا از   یچیهماننـد انحـراف و سـرپ   ل، یاسـرائ  یان احـوال قـوم بنـ   یب
در ت فرمـود، همـواره   یـ ه خداوند متعال به آنهـا عنا ک ییها ر نعمتکنار ذکدر ، یفروش نید

ات یآ است.آمده مختلف هاي  در سوره یفراوانات یآباره ن یا در اهتمام قرآن بوده وکانون 
بـه   يو وفـادار  یاله يها نعمت يادآوریل را به یاسرائ یآمرانه بن یه با لسانکآینده چندگانۀ 

از آنـان  ز یپره وبه قرآن ل یاسرائ یبنآوردن مان یلزوم ابر دهد،  یخداوند فرمان م يها مانیپ
 آن بـا باطـل، اقامـۀ نمـاز و    نیـامیختن   ردن حـق و کـ تمـان ن ک توجه داده است. یفروش نید

 یدر خطابآتی ات یه در آکاست  يگر مواردید نماز، از ات، استعانت از صبر وکپرداخت ز
  بدان پرداخته شده است.ـ ر یفراگ یبا شمول یولـ ل یاسرائ یبه بن ییابتدا

  ۴۰ ةيآ
      اي إِیـو کُمد هـبِع ي أُوفد هـفُـوا بِعأَوو کُملَـیع تمی أَنْعالَّت یتمعیلَ اذْکُرُوا نرائی إِسنیا ب

داشتم به یـاد آریـد، و بـه     یارزانهایم را که بر شما  فرزندان اسرائیل، نعمت يا؛ فَارهبونِ
  پیمانم وفا کنید، تا به پیمانتان وفا کنم، و تنها از من بترسید.

 هرچنـد اند  پژوهان آن را معرب دانسته لغت یه برخکبوده  عقوبیلقب حضرت : اسرائیل
ب از کـ ل مریاسـرائ   ات،یاز روا یوجود دارد. در برخ یگوناگون يها دگاهیدۀ آن، شیر بارةدر

بنـدة  «ل بـه  یجـه اسـرائ  یان شده و در نتیاهللا ب يبه معنا» لیئ«عبد و  يبه معنا» اسرا«واژة دو 
، إسـرائیل به اهللا معنـا شـده و   » لیا«به قوت و » اسرا«گر ید یتیشده است. در روا معنا »خدا
 يبـه معنـا  » إسـرا « يعبـر  ةب از دو واژکز آن را مرین يفخر راز 1.اهللا دانسته شده است ةقو

مرحـوم   2ن را به معناي عبداهللا گرفتـه اسـت.  آرو،  از این اهللا دانسته و يبه معنا» إیل« عبد و
اهللا معنـا   ةا قـو یـ ات، بـه عبـداهللا   یدانسته و بر حسب روا يل عبریسرئیآن را معرب  بالغی

عقـوب بـا خداونـد یـا     یگـرفتن   یشـت کۀ افسانۀ یتاب مقدس بر پاکدر قاموس  3.رده استک
  4.شده است امعن» روز بر خدایپ«ل، به یالهی، اسرائ ۀفرشت

ی از فرزنـدان  کـ اند، دوازده طایفه بودنـد و هـر طایفـه بـه ی     ه از فرزندان یعقوبکیهود 
ه نسلشـان بـه پسـران    کـ به یهودیان و مسـیحیان  رو،  از این؛ شود حضرت یعقوب منتهی می

  شود. اسرائیل گفته می بنیرسد،  وب مییعق
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هود در عربستان، بشارت تـورات بـه   یونت کرآن، علت سر قیاز تفاس یخ و برخیدر تار
ز ین هایی ان شده و نشانهیبل، برادر حضرت اسحاق، یاز نسل اسماع يامبریخته شدن پیبرانگ
از  یان بــا آگــاهیــهودی 5هــود معـروف بــوده، نقــل شــده اسـت.  ی يان علمــایــه مکـ  ياز و

ـ ان یـ آمدند تـا در م  یامبر آخرالزمان به مناطق عربیات پیخصوص  ين گرونـدگان بـه و  یاول
: رده اسـت کـ ح یتصـر  تـاب کهل ا يامبر برایشناخته بودن پبر م یرکباشند. به هر حال قرآن 

»    قَّ و ونَ الْحـ کْتُمـلَی منْه إِنَّ فَریقـاً مـو مهناءرِفُونَ أَبعکَما ی رِفُونَهعی تابالْک مناهالَّذینَ آتَی  م هـ
شناسـند همچنـان کـه     یرا مـ  ]محمد[ ایم او که کتابشان داده یسانک)؛ 146: (بقره»یعلَمونَ

ن یه همیشب پوشانند. یمآگاهانه از ایشان حق را  یگروه مسلماًشناسند، و  یپسران خود را م
 يهـا  یژگـ یگـر بـه وجـود و   ید يا هیز در آیز آمده است. نیانعام ن 20مۀ یرک ۀآیمضمون در 

ولَ النَّبِـی الْـأُمی     «: اشاره شده است لیامبر آخرالزمان در تورات و انجیپ ونَ الرَّسـ تَّبِعـینَ یالَّذ
نِ الْمنْ     عـ منْهـاهیو رُوفعبِـالْم مرُهأْم الْإِنْجِیلِ یـراةِ وی التَّوف مهنْدکْتُوباً عم ونَهجِدي یکَـرِ  الَّذ

هِملَیع رِّمحیو باتالطَّی ملُّ لَهحیو    هِملَـیع ی کانَـتالْأَغْاللَ الَّتو مرَهإِص منْهع ضَعیثَ والْخَبائ
: اعراف(» فَالَّذینَ آمنُوا بِه وعزَّروه ونَصرُوه واتَّبعوا النُّور الَّذي أُنْزِلَ معه أُولئک هم الْمفْلحونَ

] او را نـزد خـود، در    که [نـام  -مبر درس نخواندهکه از این فرستاده، پیا یسانک همان)؛ 157
فرمـان   یکـی ن] آنان را به  که يکنند [همان پیامبر یم يپیرو -یابند یتورات و انجیل نوشته م

ناپـاك را بـر    يپاکیزه را حالل و چیزها يآنان چیزها يدارد، و برا یباز م يبددهد، و از  یم
را کـه بـر ایشـان بـوده اسـت       ید و بنـدهای ] آنـان قیـ   گردانـد، و از [دوش  یایشان حرام مـ 

را  يکه به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردنـد و نـور   یدارد. پس کسان یبرم
  ند.ا رستگاران نکردند، آنان هما يواست پیر فرود آمدهکه با او 

 ،ه منتظر آمدن آن حضـرت بودنـد  کتاب ک؛ أهل رمکامبر ایپس از ظهور پ  ن همه،یبا ا
ردن هـدف  کـ دند و با فراموش یش ناسازگار دیخو ینفسان يها شان را با خواستهیمان به ایا

از مادة  »فأرهبون«ینه، به آن حضرت ایمان نیاوردند. ن مدیخود در هجرت به سرزمآغازین 
  6.است یز و نگرانیترس توأم با پره يرهب به معنا

»کُملَیع تمی أَنْعالَّت یتمعار یـ ه در اختکـ  هـایی  پس از اشاره به نعمتخداوند : »اذْکُرُوا ن
از آنهـا را مطـرح    یل، برخـ یه) بـه تفصـ  یـ ات بعد (حدود صـد آ یدر آل قرار داد، یاسرائ بنی

ه کـ  ییهـا  ان شـده بـوده اسـت؛ نعمـت    ین مقدار بیش از ای، بها هرچند نعمتفرموده است، 
  ، از جمله:شد یز مین امبریهود دورة پیشامل 
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از راه  کـم  دسترا یز ؛است یه خود افتخار بس بزرگک ان،یهودی ۀامبرزاده بودن همیپ. 1
  د.یرس می به آنها یوراثت، فضائل

ـ یـ شان به انب یان آنها و دسترسیار در میامبران بسیحضور پ. 2 ر اقـوام (بـه   یش از سـا یا ب
  .بود) یاله رسالت يان آنها مشغول به ادایامبر همزمان در میش از صد پیه گاه بک يا گونه
دن به عزت، یطالوت و رس یپادشاهرهاورد ت فرعون و یر سلطه و عبودینجات از ز. 3

شـدند   یفرعون نجات داده نمـ  یوغ و بندگیر یه اگر از زک يا به گونه، یطوالن یپس از ذلت
  ماندند. یم یباقه شه به صورت بندیتا هم
از تـورات   ی(البته اگر بخش آنهاار یل در اختیهمچون تورات و انج یات الهیوجود آ. 4
ات یرا آنها مأمور به حفظ آیزر خودشان بوده است؛ یل از دست آنها رفته بود به تقصیو انج

  .بودند) یاله
اد صـاحب نعمـت   یه اگر به کته کن نیاست بر ا يا مقدمه یاله هاي رد نعمتکادیامر به 

ه کـ د. عالوه بـر آن ینک یمبارزه نم يبا و کم دستد ینکهم ن يد، به فرض اگر سپاسگزاریباش
  د.ینک یسب مکا و آخرت را ید و سعادت دنیرس یم ییبه آقاد، یاوریمان بیاگر ا
» کُمد هـبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَوـ ا: »و ان خداونـد متعـال و   یـ م ینـ یطرف یمـان ین فقـره از پ ی

ز به عهـد  یخداوند ند، ینکمان خود وفا ید اگر به آن پیفرما یو مکند  میت یاکحل یاسرائ یبن
  ند.ک یخود عمل م

  خداوند با بندگان يها مانيپ يبرخ
یطانَ   «: فرمودکه  چنان :آدم . عهد عمومی با بنی1 دوا الشـَّ بـأَنْ ال تَع می آدنیا ب کُمإِلَی دهأَع أَلَم

بودم که شـیطان را   مان نبستهیپفرزندان آدم، مگر با شما  يا؛ )60: سی(» إِنَّه لَکُم عدو مبِین
 .دشمن آشکار شماست يپرستید، زیرا ون

ه کبلنند، که شیطان را عبادت نکگرفته ها  ه خداوند از انسانکعهد فطري است  کاین ی
  تنها خداي متعال را بپرستند.

پیمـان  اسـرائیل   فرماید با بنی مورد بحث می ۀدر آی. پیمان ویژه با برخی بندگان خاص: 2
خداونـد بـا   هاي خاص  نشده است، در برخی دیگر از آیات پیمانتصریح ولی به آن بستیم، 

ولَقَد أَخَذَ اللَّه میثاقَ «: فرماید مائده می ةسور 12 ۀاز جمله در آیبیان شده است، اسرائیل  بنی
معکُم لَئنْ أَقَمتُم الصالةَ وآتَیتُم الزَّکـاةَ  بنی إِسرائیلَ وبعثْنا منْهم اثْنَی عشَرَ نَقیباً وقالَ اللَّه إِنِّی 
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     لَـأُدو کُمئاتی سـ نْکُم ناً لَـأُکَفِّرَنَّ عـ سـقَرْضاً ح اللَّه أَقْرَضْتُمو موهتُمزَّرعی ولبِرُس نْتُمآمو لَنَّکُمخ
نْ کَفَرَ بفَم ا الْأَنْهارهتنْ تَحرِي متَج نَّاتبِیلجالس واءضَلَّ س فَقَد نْکُمم کذل د؛)12: (مائـده » ع 

و ؛ و از آنان دوازده سـرکرده بـرانگیختیم  ؛ در حقیقت، خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت
اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و بـه فرسـتادگانم ایمـان     .»من با شما هستم«: خدا فرمود

زدایـم، و   یبه خدا بدهید، قطعاً گناهانتان را از شما مـ  یوام نیکوی بیاورید و یاریشان کنید و
آورم. پـس هـر کـس از     ی] آن نهرها روان است در مـ  که از زیر [درختان یهای شما را به باغ

 »شما بعد از این کفر ورزد، در حقیقت از راه راست گمراه شده است.
 مان، بخشش گناهـان یآنها به پ يبندیاشود خداوند متعال در برابر پ می ه استفادهین آیاز ا
ات کـ نماز به پا دارند و ز اگر آنان یعنید. یفرما می ن را عهدیردن آنها به بهشت برکو وارد 

  رد.کبخشد و آنها را به بهشت وارد خواهد  ی.. خداوند گناهان آنها را م.بپردازند و
ۀٍ ثُـم   وإِذْ أَخَذَ اللَّه میثاقَ «: . پیمان خاص با پیامبران3 کْمـحتابٍ ونْ کم تُکُمینَ لَما آتَیالنَّبِی

رِي    یجاءکُم رسولٌ مصدقٌ لما معکُم لَتُؤْمنُنَّ بِه ولَتَنْصرُنَّه قالَ أَأَقْرَرتُم وأَخَذْتُم عل إِصـ کُمذل
را که  ی] هنگام و [یاد کن)؛ 81: عمران (آل »هدینأَنَا معکُم منَ الشَّاو قالُوا أَقْرَرنا قالَ فَاشْهدوا

دادم، سـپس شـما را    یگاه بـه شـما کتـاب و حکمتـ    ند از پیامبران پیمان گرفت که هرخداو
اریش آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد، البته به او ایمان بیاورید و حتماً یـ  يا فرستاده
، اقـرار  يآر«: گفتند» ین باره پیمانم را پذیرفتید؟آیا اقرار کردید و در ا«: ] فرمود گاهکنید. [آن
 »پس گواه باشید و من با شما از گواهانم.«: فرمود» کردیم.

  ۴۱ ةآي
یالً    نـاً قَلـی ثَمال تَشْتَرُوا بِآیـاتو رٍ بِهلَ کافال تَکُونُوا أَوو کُمعما مقاً لدصم نُوا بِما أَنْزَلْتآمو 

ایمـان  ـ   است که با شماست يکه مؤید همان چیزـ   ام و بدانچه نازل کرده؛  ونوإِیاي فَاتَّقُ
ناچیز نفروشید، و تنهـا از مـن پـروا     یآرید و نخستین منکر آن نباشید، و آیات مرا به بهای

  کنید.
  مان بـه پیـامبران الهـی و ایمـان    یل گرفت، ایاسرائ بنیه خداوند از ک يق عهدیاز مصاد یکی

ی از پیامبران الهی و قـرآن هـم از مصـادیق مـا     کهم ی رمکبود و پیغمبر ا» اهللاما انزل «به 
ه بفرمایـد  کـ پیشین براي این است  ۀر عهد در آیکتوان گفت تذ رو، می از این. انزل اهللا است

  رده و قرآن بر ایشان نازل شده وقت ایمان آوردن است.که پیغمبر اسالم ظهور کن اآل
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ه  «در این آیه و تعبیر » معکُممصدقاً لما «تعبیر  یـدنَ یی ما بـقاً لدصدر برخـی دیگـر از   » م
و خداونـد بـا ایـن     8نـد ک ه قرآن، تورات و انجیل را قبول میکند ک اجماال داللت می  7،آیات

: هکـ به این بیـان  ؛ ندکترغیب  رمکتاب را به ایمان آوردن به پیامبر اکخواهد اهل  تعبیر می
ی باشـید  سانکباید اولین ند، ک ه از قوم شما نیست شما را تصدیق میکپیامبر با اینوقتی این 

  که به او ایمان بیاورید.
د ییـ تأ يل اسـت و بـه معنـا   یاصل تورات و انجناظر به ق قرآن یالبته روشن است تصد

ـ انـد    انباشته شـده  یر واقعیو غ یه از مطالب جعلکـ تاب  کن دو یتمام مطالب موجود در ا
تـاب  کبزرگان اهـل   يجا هناب يها دخالت یم خود با اشاره به برخیرکقرآن که  چنان ست.ین

فَویلٌ للَّذینَ یکْتُبونَ الْکتاب بِأَیدیهِم ثُم یقُولُونَ هذا منْ عنْـد  «: دیفرما می ،یانیدر مطالب وح
 ملٌ لَهییالً فَوناً قَلثَم شْتَرُوا بِهیل ون   اللَّهب کْسـا ی مـم م لٌ لَهـیوو یهِمدأَی تا کَتَبم؛79بقـره:  ( »م( 

نویسـند، سـپس    یخـود مـ   يهـا  ] بـا دسـت   يا که کتاب [تحریف شـده  یبر کسان يپس وا
بر ایشـان   يپس وا. به دست آرند يناچیز ي، تا بدان بها»این از جانب خداست«: گویند یم

  ».آورند ی] به دست م بر ایشان از آنچه [از این راه يهایشان نوشته، و وا از آنچه دست
»رٍ بِهلَ کافال تَکُونُوا أَوو«  

 »اول مـؤمن بـودن  «ونت یهود در عربستان براي که سکاین تعبیر شاید اشاره باشد به این
ه اول مـؤمن نشـدید حـداقل    کخواهد بفرماید حال  بوده است وتعریضی است بر آنها و می

افر هسـتید و  کـ ین نخسـت تابید چرا که اهل کن است بگوییم شما کنیز مم 9.افر نباشیدکاول 
  10افر شوند.کشوید دیگران هم  باعث می

ن موضـوع  یا شرفت اسالم بود ویدر راه پ یافر بودن آنان سد بزرگک در هر صورت، اول
  شد. یمحسوب م یفر، گناه بزرگکعالوه بر 

  »وال تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمناً قَلیالً«
ه مـورد  کـ  یاتیـ مقصـود از آ  11.ر شـده اسـت  کـ رر در قرآن ذکن جمله و مشابه آن، میا

ان نشده و روشن نیست آیا مقصود آیات تـورات  یگرفت به صراحت ب یمعاوضۀ آنها قرار م
  باشد. هاي خداي متعال می و انجیل است یا مقصود نشانه

ن محرمـات را حـالل و   ه آنـا کـ شـود   یفیت استبدال آیات از قرآن اسـتفاده مـی  ک ةدربار
افـت  یمان درکا حایرا از مردم  یآن، وجوه يردند و در ازاک هاي خداوند را حرام می حالل

دیهِم  «: دادند یرا به ناروا به خدا نسبت م یمکردند و حک یم بِأَیـ تابونَ الْککْتُبینَ یلَّذلٌ لیفَو
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 اللَّه نْدنْ عقُولُونَ هذا می ا  ثُم مـم ملٌ لَهیوو یهِمدأَی تا کَتَبمم ملٌ لَهییالً فَوناً قَلثَم شْتَرُوا بِهیل
نویسـند، آنگـاه    یکه کتـاب را بـه دسـت خـود مـ      یسانکبر  يپس وا)؛ 79: (بقره »یکْسبونَ

نـان از  بـر آ  ي، پس واز به دست آورندیناچ یبهای، ویند این از جانب خداست تا با آنگ یم
 آورند. یبر آنان از آنچه به دست م يآنچه با دست خویش نوشتند و وا

دانسـتند و مـردم احبـار و     خود را بر مردم الزم می يچون وچرا یعلماي یهود اطاعت ب
ه    «: پنداشتند رهبان را رب می نْ دونِ اللـَّ بابـاً مـأَر مبـانَههرو مهبارابـنَ    اتَّخَذُوا أَح یح سـالمو 

غیر از  یپروردگاران دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را )؛ آنها31: (توبه »...مریم
  .خدا قرار دادند

از  یز برخیان مسلمانان نیه متأسفانه در مکبلندارد، اختصاص هود یبه  یام الهکر احییتغ
  12ساختند. یز مین یث جعلیردند و عالوه بر آن، احادک یرا حرام م يجور، امور يخلفا

ه عالمانه و آگاهانه دسـت بـه   کهستند   یسانکن ینندگان انحراف در دکجادیبه هر حال ا
رِینَ ومنْـذرِینَ وأَنْـزَلَ      کانَ النَّاس «: زنند یم  نیف دیتحر ینَ مبشـِّ النَّبِیـ ه أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللـَّ

نْ    معهم الْکتاب بِالْحقِّ لیحکُم بینَ مـ ینَ أُوتُـوهإِالَّ الَّذ یهف ا اخْتَلَفمو یها اخْتَلَفُوا فیمالنَّاسِ ف
پـس خداونـد   ، یگانـه بودنـد   یملتـ  مـردم ؛  )213: (بقره...» بینَهم بعد ما جاءتْهم الْبینات بغْیاً

ـ  دهنده برانگیخت، و بـا آنـان، کتـاب [خـود]     هشدارپیامبران را نویدآور و  حـق فـرو   ه را ب
]  کنـد. و در مـورد آن [کتـاب    يفرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اخـتالف داشـتند داور  

روشن به  يها پس از آنکه دلیل -] به آنان داده شد که آن [کتاب یاختالف نکردند جز کسان
  فرما] بود. شان [حکم که بین ی(حسادت و) ستمبه سبب  -آنان رسیده بود

بودند و به اسم دین و اجتهاد دسـت بـه    یهل علم و آگاهن، اینان در دکاف پس اختالف
   زدند. ام الهی میکتغییر در اح

  » وإِیاي فَاتَّقُون«
و  یام الهـ کـ تـاب در اح که گـاه دسـتبرد اهـل    کـ رد کـ ر استفاده یتعباین د بتوان از یشا

نجـا بـه تنهـا    یر ادرو،  از ایـن  رفت.یپـذ  یصـورت مـ   یرونیر اثر فشار عوامل بب یفروش نید
اي  و« ۀز بـا جملـ  یـ ) ن40ۀ یـ قبل (آ ۀیدر آکه  چنان ؛شده استه یتوصدن از خداوند یترس إِیـ

تـاب و  کاق سـخن از اهـل   یز در سـ یمائده ن ةدر سور  د فرمود.کیته تأکن نیبر هم »فَارهبون
ه یز از تـرس از مـردم توصـ   یـ ت و پرهید در خشـ یـ ، بـه توح یفروشـ  نیـ از د یش از نهـ یپ
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ذینَ      يإِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوراةَ فیها هد«: دیفرما یم لَموا للـَّ ینَ أَسـذ ونَ الـَّ ا النَّبِیـ بِهـ کُمحی نُوروا   وهـاد
         اس ه شُـهداء فَـال تَخْشَـوا النـَّ لَیـکـانُوا عو ه والرَّبانیونَ والْأَحبار بِما استُحفظُوا منْ کتـابِ اللـَّ

رُونَ    والْکـاف م هـ ک فَأُولئـ ه  »اخْشَونِ وال تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمناً قَلیالً ومنْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللـَّ
. میفـرو فرسـتاد  بـود   یما تورات را که در آن رهنمـود و روشـنای  ه ک یراست )؛ به44: (مائده
کردنـد و   یمـ  يیهـود داور  يآن بـرا  لۀیوسـ که تسلیم [فرمـان خـدا] بودنـد، بـه      یپیامبران

و بـر آن  بود ] الهیون و دانشمندان به سبب آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده  [همچنین
فروشـید و  ن ينـاچیز  يگواه بودند. پس، از مردم نترسید و از من بترسید، و آیات مرا به بها

  .ندا کافران آنانا پس تنهاند،  نکرده يآنچه خدا نازل کرده داورر طبق که ب یکسان
در » تخشـوا النـاس   اخشـونی وال «و » ایـاي فـاتقون  «، »ایـاي فـارهبون  «ر عبـارات  کاز ذ
ترسـیدند و از   شـود آنهـا ا زدیگـران مـی     معلوم می  اسرائیل است، ه خطاب به بنیکمواردي 

ه کـ رار این تعابیر براي این است کت. ردندک خالف وظایف الهی خویش عمل میرو بر همین
  بفهمند عذر ترس از غیر خدا براي انجام دادن وظایف درنزد خدا پذیرفته نیست.آنها 

  ۴۲ ةآي
و حق را به باطل درنیامیزید، و حق ؛ الْحقَّ وأَنْتُم تَعلَمونَوال تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطلِ وتَکْتُموا 

  دانید. یمخود که  یرا پنهان نکنید در حال
  است:دو معناي مختلف بیانگر اوت اربرد متفکبا دو  »لبس«ة ماد

ن مـاده و بـر   یـ و واژگان لباس و ملبس از ا پوشاندن است يبه معنا لبس لُبساًی. لبِس 1
 اند. حسب همین معنا اشتقاق یافته

مشتبه ساختن و به هـم آمیخـتن امـر اسـت بـه       يلبِس علیه االمرَ لَبسا به معنای. لبس 2
 13شد.ص نبایه قابل تشخکاي  گونه

اربردهـاي آن  کلـبس در تمـام    ةمـاد  ییشـۀ معنـا  یپژوهان، پوشـاندن را ر  از لغت یبرخ
 است.لبس حق به باطل به معناي پوشاندن حق به وسیله باطل  14اند. دانسته

  »وتَکْتُموا الْحقَّ«
تمـوا  کت ةبـر واژ » ال« یحرف نه رو از این؛ عطف شده است »تلبسوا ال«بر  »تمواکت«فعل 

ه یـ تموا همراه با واو حالکفعل ت: اند مفسران گفته یبرخ یولر است. یشده و در تقد ز واردین
  یگاه فعل نهـ یتموا در جاکز فعل تیه دوم نیطبق توج 15مقدر است.» اَن« ومنصوب به حرف
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فقدان حـرف ال در فعـل    يمفسران برا ياز سو یه روشنیقرار گرفته است. به هر حال توج
تمـان حـق   که پوشاندن حق با باطـل بـا   کرسد از آنجا  یبه نظر م .افت نشدیتموا] کمزبور[ت

فعل محسوب  کتمان یکباشد، لبس حق با باطل و  تمان میکند و لبس همیشه مستلزم ا توأم
  ي نهی به کار رفته است.»ال«یک حرف ادشده با یدو فعل  رو از این شده است و

  »وأَنْتُم تَعلَمونَ«
ه کنید در حالی کتمان نکیعنی حق را با باطل نپوشانید و حق را حالیه است؛  این جمله،

ه آنهـا چـه چیـزي را    کـ یعنـی بیـان نشـده    ر نشـده،  کـ در این جمله متعلق علم ذ دانید. می
  :دانستند و در آن دو احتمال وجود دارد می

ه حـق و باطـل را از هـم    کـ  ییعنـی در حـال  باشـد؛  » حـق و باطـل  «الف. متعلق علـم،  
  16؛نید که حق، حق است و باطل، باطلدا یو م دیشناس یبازم

ار شما لبس حق با کد یدان یه مک یدر حال یعنیتمان باشد؛ کمتعلق علم فعل لبس و ب. 
  17تمان است.کو  باطل
اسـرائیل   ه خطاب متوجه تمـام بنـی  کظاهر آیه این است  هرچنده کشایان توجه این ۀتکن

و آنهـا بـر چنـین     ن اسـت کمم تنها از علماتمان حق و لبس آن به باطل که کاز آنجا است، 
الی کو ایـن امـر اشـ    باشـد  تـاب مـی  کاهل   دارند، حقیقت خطاب متوجه علمايتوان اري ک

ة خاصـی  عـد  حقیقتـاً ، خطاب متوجه همـه اسـت   هرچنده کدر قرآن مواردي داریم ندارد. 
متوجـه  این خطاب هرچند ظـاهرش   ؛»الزکاةآتوا و«: فرماید خداوند می مثالًمقصود هستند. 

  مقصودند. را دارند حقیقتاً تاکه شرایط پرداخت زکسانی کفقط روشن است همه است، 

  تأثير فساد رهبران ديني بر فساد جامعه
هـا   انسـان  ۀهمـ  ی از علـل مهـم فسـاد جامعـه اسـت.     کـ یتمان حـق،  کلبس حق به باطل و 

اي خـاص را بـر    س وظیفهکفل شوند و هرکارها را متک ۀتوانند در زندگی اجتماعی هم نمی
ه مصـالح و مفاسـد را تشـخیص    کسانی باشند که باید در اجتماع کگیرد و از آنجا  عهده می

اگـر  رو،  از این؛ ندفل این امرکدانشمندان و رهبران متمه ساخته نیست، ار از هکدهند و این 
اسـرائیل رهبرانـی    بنـی یابـد.   رواج مـی رهبران فاسد و دچار اشتباه شوند، فسـاد در جامعـه   

ه یهودیان براي کیعنی مقامی پذیرفتند؛  ن را بدون چون و چرا میه مردم سخنان آناکداشتند 
پیشوایان خود قائل بودند فوق معمولی بود و قرآن هـم بـه ایـن جهـت بـه آنهـا اعتـراض        
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ـ  «: فرماید حتی قرآن می. ندک می بهر و مهار بـونِ اهللا  اتخََّذُواْ أَحن د ا مـ ابـبأَر م31 :توبـه ( »نَه( .
اطاعـت از خـدا   ننـد.  ک نند از پیشوایان خود اطاعت میکه از خدا اطاعت کیعنی به جاي این

قیـد و   یهودیـان بـی  امـا  قید و شرط نیست  ولی اطاعت از پیشوایان بیاست،  قید و شرط بی
  ردند.ک شرط از علماي خود اطاعت می

یهـود همیشـه    ۀجامعـ  ردنـد. ک استفاده می  ر و رهبان از این مقام سوءاز سوي دیگر احبا
اسـرائیل   از بنی. پیامبران فراوانی ومت با مذهب آمیخته بودکمذهبی بود و همیشه دستگاه ح

نخستین پادشاه آنـان  ه کطالوت هم . ردندکومت کمانند حضرت داود و حضرت سلیمان ح
  یکـ اسـرائیل یـا ی   ومت در بنیکرجال دین و ح .پیامبر نبود شخصی مذهبی بود اگرچهبود، 

اسرائیل اغلـب داراي قـدرت روحـانی و     پیشوایان بنیی با هم داشتند. کبودند یا روابط نزدی
 ،ه حـق را بـه مـردم برسـانند    کـ اما متأسفانه اینها به جاي این برخودار از قدرت مادي بودند.

خـود  د از نظر دینی امتیاز قائل بودند؛ براي خو. گرفتند همیشه منافع خودشان را در نظر می
بعـد   ۀیـ در آکـه  باشد رو  نید از همیردند. شاک یه میمردم را به آن توص یول كعبادت را تر

  دهد. یوع و نماز فرمان مکن) به ریعک(مع الرا یآنان را به صورت جمع
و اندیشـیدند   به مصـالح خـود مـی   ه به مصالح مردم بیندیشند، کعلماي یهود به جاي آن

ـ دادن منافعشان  ، ترس از دستداشتند عللی که دانشمندان حق را پوشیده میاز  یکی ر اثـر  ب
امبر موعـود  یـ آن حضـرت را پ رو،  از ایـن ؛ بـود  امبر آخرالزمـان یـ آوردن مـردم بـه پ   مانیا

  دانستند. ینم

  ۴۳ ةآي
ماز را بر پا دارید، و زکات را بدهید، و ن؛ وأَقیموا الصالةَ وآتُوا الزَّکاةَ وارکَعوا مع الرَّاکعینَ

  کنندگان رکوع کنید. و با رکوع
اسـت بـر دو    يدکیـ ه تأکـ بلشـود،   یهود محسوب نمی يد براینوپد یمکان حین فرمان، بیا

 ۀه سـرلوح کـ ارتبـاط بـا مخلـوق)     ۀات (نشـان کـ نماز (نماد رابطه با خالق) و ز يم فطرکح
  بوده است. کام مطرح شده در توراتا و از احیدعوت انب

  »وارکَعوا مع الرَّاکعینَ«
وع خضوع کهم در نماز هم در ر ییرا از سویزنماز است؛  يبه معنا هجملاین وع در کر

واحـد  کـه   چنـان  18.اسـت  نماز یان اصلکاز ار یکیرکوع گر ید يامل وجود دارد و از سوک
  شه است.یر وع همکعت) با رکنماز (ر
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  ۴۴ ةآي
ـ ؛ النَّاس بِالْبِرِّ وتَنْسونَ أَنْفُسکُم وأَنْتُم تَتْلُونَ الْکتاب أَفَال تَعقلُونَأَتَأْمرُونَ   یآیا مردم را به نیک
ـ  یدهید و خود را فراموش م یفرمان م خوانیـد؟ آیـا    یکنید، با اینکه شما کتاب [خدا] را م

  اندیشید؟ ی] نم [هیچ
ژه، یـ از ویـ ه به گمان داشتن امتکتاب است کاهل  د رهبرانیخ شدیتوبۀ مذکور دربردارندة یآ

ن دسـت،  یـ از ا یاتیـ زدنـد. آ  یسر باز م یاز جمله عبادات شرع ینیف دیوظادادن از انجام 
د شما مـورد خطـاب تـورات نیسـتید و مسـئولیتی در      ینکه گمان نکدهد  یآنان را هشدار م

اهللا هسـتید   شماست؛ و شـما ابنـاء   طلق کبهشت ملنپندارید آن ندارید و هاي دستوراجراي 
ۀ شـما بـر تـورات    کیـ را تمـام ت یزدیگران ملزم به عمل به آن باشند.  نید وکام جعل که احک

 ۀفـ یه وظکـ دانـد، بل  یسـان مـ  یکف یوظااجراي گران را در یه آن هم نه تنها شما و دکاست 
  تر قرار داده است. شما را سنگین
ـ با د،یتاب هستکه اگر اهل تالوت کخالصه آن   د تـا مسـتحق ورود  یـ نکد بـه آن عمـل   ی
  ازیـ خـود امت  يد بـرا یـ حـق ندار ات، کـ اعـم از نمـاز و ز  اعمـال،   د. در تمامیبه بهشت شو

ه در کـ د نـه آن یـ نکوع کـ ننـدگان ر ک در خصوص نماز باید همراه با رکـوع د. یژه قائل شویو
ه کـ د یـ ز نبپنداریـ ات نکـ د و در مورد زیخود باش يصومعه، معتقد به عبادت مخصوص برا

ن موضـوع در  یـ د. ایات بدهند و شـما از پرداخـت آن معـاف هسـت    کد به شما زیگران باید
نَ الْأَحبـارِ       «: ن صورت اشاره شده استیتوبه بد 34مۀ یرک یـراً مـنُـوا إِنَّ کَثینَ آمذ ا الـَّ هـیا أَی

نْ   ونَ عـد صـیلِ ووالَ النَّاسِ بِالْباطأْکُلُونَ أَمبانِ لَیالرُّهو       بزُونَ الـذَّه کْنـینَ یذ ه والـَّ بِیلِ اللـَّ سـ
یم   ذابٍ أَلـ بِعـ مشِّرْهفَب بِیلِ اللَّهی سقُونَها فنْفال یضَّۀَ والْفایـد  کـه ایمـان آورده   یکسـان  يا ؛ »و !

خورنـد، و [آنـان را]    یو راهبان، اموال مردم را به ناروا م ]اهل کتاب[از دانشمندان  يبسیار
و آن را در راه خـدا مصـرف    اندوزنـد  یکه طال و نقره مـ  یدارند، و کسان یاه خدا باز ماز ر

  ».ده مژدهدردناك  یعذاب بهکنند ایشان را  ینم
تاب در خوردن مال مردم و مانع شدن آنـان از راه حـق   کهل اه، روش رهبران ین آیدر ا

  شده است.نکوهش ات ندادن آنان، به شدت کو ز يو زراندوز

  ۴۵ ةآي
جویید.  يو نماز یار یاز شکیبای؛  الْخاشعین یواستَعینُوا بِالصبرِ والصالةِ وإِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ علَ

  .استو دشوار گران فروتنان،  يجز برا ]نماز[آن  یو به راست
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منْهم اثْنَی عشَرَ نَقیبـاً وقـالَ    اسرائیل وبعثْنا ولَقَد أَخَذَ اللَّه میثاقَ بنی« ۀیبا آ يا ه به گونهین آیا
تُم اللَّه قَرْضاً اللَّه إِنِّی معکُم لَئنْ أَقَمتُم الصالةَ وآتَیتُم الزَّکاةَ وآمنْتُم بِرُسلی وعزَّرتُموهم وأَقْرَضْ

ک   حسناً لَأُکَفِّرَنَّ عنْکُم سیئاتکُم ولَأُدخلَنَّکُم جنَّ ذلـ د عـنْ کَفَرَ بفَم ا الْأَنْهارهتنْ تَحرِي متَج ات
 )مرتبط است.12(مائده:  »منْکُم فَقَد ضَلَّ سواء السبِیل

  از بـه انجـام رسـاندن آن، خـود     یا ناتوانیف یلکت ینیاز سنگ یل با آگاهیاسرائ یا بنیگو
  و یاز شـکیبای : دیـ فرما یمحـل بحـث مـ    ۀیـ در آرو،  از ایـن ؛ دنـد ید یمـ  ياریازمند به یرا ن

 .جویید ينماز یار
 یسـ کهردربارة ندارد و  یاختصاصم آن، به آنها کل، حیاسرائ یه به بنیبا وجود خطاب آ

ان دارد. البتـه  یجستن از نماز و صبر جر ياریه به یند توصک یم یه در خود احساس ناتوانک
ا یفرد  اوردنِیردن و دم برنکتحمل ه صبر، کاین است  19اند ه به ما فهماندهکمعناي نادرستی 

، نـه بـا   یمنفـ واکـنش  ن حالت منفعالنـه و  یچن یولالت است، کا و مشیجامعه در برابر بال
  صبر. يلغو يقرآن سازگار است و نه با معنا

ه در کـ  »یباییکش« ۀلمکند نداریم و کرا منتقل  »صبر«ه معناي کاي  لمهکدر زبان فارسی 
بیـان  براي روشن شدن معناي صبر نیازمنـد   وافی به معناي صبر نیست.آورند  ترجمه آن می

ارهایی ماننـد  ک دادن انجامبه ه او را کغرائزي است  يانسان دارااي هستیم و آن اینکه  مقدمه
نند. این غرایـز وقتـی بـه    ک ار عمل میکغرایز به صورت خوددارند.  وامینوشیدن و  خوردن

بـروز  ب سـب دهنـد و   الشـعاع قـرار مـی    انسـان را تحـت  آیند سایر قـواي وجـود    جوش می
شـود و از حالـت اعتـدال     از این غرایز تقویـت  کیاگر هر شوند. در انسان میهایی  واکنش

آورد  سـی فشـار مـی   کوقتی گرسنگی به کند. براي مثال،  میسایر قوا را معطل خارج گردد، 
 کمـ کبـا   یانسـان  يو قـوا هـا   میلد یبارو،  از این؛ شود نیروي عاطفه و محبت او مختل می

ـ ا. ده نشوندیشکان یبمانند تا به طغ یدر حالت اعتدال باق يقو ییرویگرفتن از ن  يرویـ ن نی
 یروحـ  یتیشود صبر نام دارد؛ پس صـبر فعـال   یمحسوب م یو مثبت یت درونیه فعالک يقو

ت، یند. صبر بـر معصـ  ک یمقاومت م یرونیب یو حت یگوناگون درون يه در برابر قواکاست 
شـاند و صـبر بـر طاعـت،     ک یه انسان را به طرف گنـاه مـ  کاست  ییرویدر برابر ن یستادگیا

د و صبر بـر بـال، مقاومـت در برابـر     یآ یش میانسان پ يه براکاست  یت در برابر سستیفعال
  20دهد. یرا به سمت گناه سوق م یه آدمکاست  یو خارج یعوامل داخل
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و  یرونـ یل تحت فشار عوامـل ب یاسرائ یبني ماه علکد یآ ین برمیچن ات مورد بحثیاز آ
ـ  داشت  وامی یم الهکر حییآنها را به تغ یرونیقرار داشتند. عوامل ب یدرون  یو عوامـل درون

 یرا از عبـادت و اطاعـت الهــ  آنـان   یازطلبیـ مـال و امت  يآور جمـع  ةزیـ ماننـد حسـد و غر  
  خواهد بود.وامل با کمک صبر میسر ن گونه عیداشت. مقاومت در برابر ا یبازم

افر، کـ اعـم از مـؤمن و   هـا،   ۀ انسـان ان همیم كصبر از امور مشتر يرویجستن از ن ياری
بـه خداونـد و    اکـ ار دارد و آن اتیز در اختیتر از صبر ن يقو ییرویانسان مؤمن ن یولاست؛ 

ن موضـوع ماننـد گـنج    یابد و ای یم یپاداشتن نماز تجلبر ه درکاست  یبیغ يرویارتباط با ن
  ار انسان مؤمن قرار دارد.یه تنها در اختکاست  ییپربها

اگر انسـان  که  چنان گیرد؛ نامحدود متصل سازد نیرو می ک قدرتیسی خود را به کاگر 
بـرخالف  ؛ گیرد. مؤید این مدعا آرامـش خـاص مؤمنـان اسـت     چیزي کم بیاورد از منبع می

غیـر از کمـال مـادي     ینـد و کمـال  ک ینمـ  كرا در ياز لوازم حسی چیز دیگر ه غیرک یسک
یک از غرایـز حیـوانی او    آن هیچ پرتو برد؛ چون در پندارد لذا از خواندن نماز لذت نمی نمی

ح یآنان تفـر  ينماز برا یشود و نه بر مقام او، حتّ شود، نه بر شهرت او افزوده می اشباع نمی
ۀ آنان این گونه اما مؤمنان واقعی که ذائق د.نبر از آن لذتی نمی چراکهشود  یهم محسوب نم

وجـود   يگـر ید یلـذت واقعـ   دانند غیر از آن لـذت ابـدي   چون می، غذاها را چشیده است
  ورزند. می ندارد، به نماز عشق

  » الْخاشعین یإِالَّ علَ لَکَبِیرَةٌوإِنَّها «
ه آثار آن در اعضاي بـدن مثـل چشـم و صـورت و     ک 21حالت نفسانی است کخشوع ی

بـه اعتبـار   خشوع به ابصار یا صدا نسـبت داده شـده،    اگر در آیاتی گردد. امثال آن ظاهر می
  22باشد. ظهور خشوع نفسانی در دیدگان یا صدا می

مؤمنان به حضـرت   یو شیفتگ يمند نماز همیشه نمایانگر و مظهر خشوع است و عالقه
آنهـایی کـه خشـوع نداشـته باشـند نمـاز را کـار سـختی         رو،  از این سازد. یان میحق را نما

نمازگزاردن براي خاشعان ولی کنند،  از زیر بار آن شانه خالی میل یپندارند و به همین دل یم
  بخش است.  لذت ۀرابط که یکبلسنگین نیست، 

  ۴۶ ةآي
ونَ   راجِعـ ه إِلَیـ مأَنَّهو هِمبالقُوا رم مظُنُّونَ أَنَّهـ   ؛ الَّذینَ ی داننـد دیدارکننـدگان    یآنـان کـه م

  گردند. یاو بازم يند و به سوا شخویدگار خداون
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ه مقصود از مالقـات بـا خـدا    کنخست اینۀ شریفه سه بحث مهم مطرح است: این آیدربارة 
ید بر مالقات پروردگار در توصیف خاشعان چیسـت؟ و بحـث   که وجه تأکچیست؟ دوم آن

  ست؟ه ظن در اینجا به چه معناکنسوم ای

  مراد از مالقات با خدا
صود ه مقکدر این 23دیگر است.کس یا دو چیز با یکشدن دو  رو همعناي روبلقا و مالقات به 

انـد مـراد    رد.گروهـی گفتـه  بین محققان اختالف وجـود دا از مالقات با خداوندگار چیست، 
اند دو دیدگاه متقابـل بـا هـم     ردهکرؤیت خدا را طرح موضوع ه کسانی کو رؤیت خداست 

  :شوند تقسیم میدسته دارند و به دو 
ه او را با چشـمان  کن جاري شده یگویند در این جهان عادت خدا بر ا ه میکشاعره . ا1

م با چشـم  یخداوند بتوان يگر بر اساس عادت جاریممکن است در جهان د یولنبینیم،  سر
  دیگري او را ببینم.

دن خداونـد بـا   یـ را دیزمنظور رؤیت آثارخداست؛ : ندیگو یه ممک. معتزله و متکلمین 2
  24بییند. ت چون چشم غیر از اجسام نمیچشم محال اس

  25حالت قلبی است. یه نوعیمراد از مالقات در آ: ندیگو یگر میبعضی د
 ؛ه اصوالً معناي مالقات و رؤیت با هـم فـرق دارد  کرد کته توجه کدر اینجا باید به این ن

ه ممکن اسـت کسـی را   کبرخالف رؤیت ردن است، کهم رسیدن و تالقی ه ب الق. الف: زیرا
. در ب؛ نـد ک ه در این صورت رؤیت صحیح باشد ولی مالقات صـدق نمـی  کم ینیاز دور بب

از  يممکـن اسـت فـرد   ؛ سـت ین گونـه ن یه اکبه خالف لقا رؤیت ادراك طرف الزم است، 
صـدق   در ایـن صـورت مالقـات   کند ولی به او توجه نداشته باشـد.   نزدیک فرد دیگرعبور

  کند ولی رؤیت صحیح نیست. می
  26هاي الهی است. مراد از مالقات با پروردگار، مالقات با پاداش: ندیگو یم مه يا عده

یعنـی مقصـود از   مربوط به امور معنوي باشـد،   ه ممکن است لقاکن است یا وجه دیگر
مالقاتی که در ذهن ماست معنـایش مخصـوص   . قرب به خداي متعال باشد پروردگاري لقا

  به هم نزدیک شدن است.این جهان است و آنچه درمالقات مالك است 
ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ ونَعلَم «ند: ک ها را چنین بیان می خداي متعال شدت قرب خود به انسان
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نُ أَقْرَبنَحو هنَفْس بِه وِسسما تُو ریدلِ الْوبنْ حم هوینی خدا به ک. این آیه قرب ت)16ق: (» إِلَی
مـورد بحـث    ۀه در آیـ کند و ممکن است مقصود از مالقات با پرودگار ک انسان را طرح می

انّا «فۀ یۀ شریآ در. شود ه بعد از مرگ ظاهر میکمطرح شده همین خصوصیات تکوینی باشد 
مالقات ظاهري  ينیز رجوع الی اهللا و مالقات با خدا به معنا )156بقره: »(اهللا وانّا الیه راجعون

  و معنوي باشد. یت روحتواند مالقا یبلکه م ،ستین

  يد بر مالقات خدا در توصيف خاشعانكوجه تأ
ه کـ رده ایـن اسـت   کید که خداي متعال در توصیف خاشعان بر مالقات با خود تأکوجه این

باشـد،   یمات دینی عالیافتد، هر قدر تعل اگر کسی واقعاً مطمئن باشد سروکارش با خدا نمی
امـل  کروان یـ از پ یصرف نظر از وجود بعض باز هم حالت خشوع در او ایجاد نخواهد شد.

شـود مـردم بـه     ز بودند، غالباً آنچه باعث مـی یرامت نکاز آنها صاحب  یه برخک یاله يایانب
اگرکسی واقعاً به خدا اعتقاد داشته  این امور بپردازند، یا ترس از عذاب است یا امید به نفع.

شـود.   نمـی  يشود، صرف اعتقـاد منشـأ عمـل و    رو نمی د ولی بداند که با این خدا روبهباش
امیـد بـه    چراکه؛ غ ثواب و عقاب آن استیتوجه دادن به عالم آخرت وتبل عمدة تعالیم انبیا
خواهد مرتکب گناه شود، بدانـد کـه بـا خداونـد      یه مک یسک شود یمباعث ثواب و عقاب 
  دارد. یدست برمکشد و  میالت رد؛ لذا خجکمالقات خواهد 

  »يظنون انهم مالقوا ربهم« معناي ظن در عبارت
  :دارند مورد بحث دو نظر ۀن دربارة معناي ظنّ در آیامفسر
إِنِّی « ۀخی دیگر از آیات قرآن مانند آیشریفه همانند بر ۀه ظن در آیکند ا آن بر یبرخ .1

هسابِیالقٍ حأَنِّی م در زبان عربی ظن همیشـه   چراکه 27؛معناي علم است) به 20حاقه»(ظَنَنْت
 28اربرد دارد.که در معناي علم هم کبلرود،  ار نمیکدر معناي گمان به 

مزبور به همان معناي رجحان و گمان اسـت و وجـه    ۀاند ظن در آی دیگر گفته یبرخ. 2
یقینـی بـه    دگیـري از گنـاه اعتقـا    نـاره که براي کمالقات با خدا این است  ةدرباراربرد ظن ک

شـود تـا انسـان از     ه اعتقاد ظنی به مالقات الهی نیز موجب میکبلمالقات خدا الزم نیست، 
ومٍ      «: ماننـد  29گیري کند و نماز را بـه پـادارد،   رهناکگناه  یـوثُـونَ لعبم م أَنَّهـ ک ظُـنُّ أُولئـأَ ال ی
  ؟!هند شدکه برانگیخته خوابرند  نمیآنان گمان آیا )؛ 4: نیمطفف»(عظیمٍ
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  ۴۷ ةآي
الَّتی  نییا ب یتمعأَنِّی   اسرائیل اذْکُرُوا نو کُملَیع تملَأَنْعع فرزنـدان   يا؛ الْعالَمینَ یفَضَّلْتُکُم

مـردم  [ هانیـان که شما را بر جداشتم و این یبه یاد آرید نعمت مرا که بر شما ارزان! اسرائیل
  دادم. يبرتر] زمانه

ر شد و در ایـن آیـه   کذ 40 ۀدر آی» أَنْعمت علَیکُم  اسرائیل اذْکُرُوا نعمتی الَّتی  یا بنی«عبارت 
ۀ ه آغـازین آیـ  کـ  40 ۀرار عبارت مزبور این باشد که در آیـ کد علت تیشارار شده است. کت

آنهـا   یلیتفصـ  رکـ اینجـا بـه ذ   ر شـد و در کـ ها به اجمال ذ نعمتاسرائیل بود،  مربوط به بنی
  است. پرداخته

  پيشينبا بخش » الْعالَمين يأَنِّي فَضَّلْتُكُم علَ« ةرابط
اسـرائیل بـه    فرموده بنیه خداوند کآیا نعمتی است: این مذکور ۀ آیدربارة  ها ی از پرسشکی

ر شده است یـا  که در ادامه با واو عطف ذکهمان برتري دادنشان بر عالمین است یاد آورند، 
  باشد؟ ی از مصادیق نعمت میکبنی اسرائیل بر عالمین یآن است و برتري  ه غیرکآن

ـ   أَنِّی« ۀتوان گفت جمل می: پاسخ لْتُکُم علَ جملـه تفصـیلیه اسـت و در    » الْعـالَمینَ  یفَضـَّ
توان گفت  ند و میک ر شد به تفصیل بیان میکه به اجمال در بخش قبل ذکحقیقت نعمتی را 

 30؛ر خـاص بعـد از عـام اسـت    کر نعمت، ذکد از ذاسرائیل بر عالمیان بع بنیدادن  برترير کذ
ر شد و این امري معهـود اسـت   که در قسمت قبل ذکباشد  ی از مصادیق نعمت میکیعنی ی

بر آن مورد نند تا ک ر میکر عام با واو عاطفه ذکمورد آن را بعد از ذ که گاه براي اهمیت یک
  خاص تکیه کرده باشند.

  عالميناسرائيل بر  دادن بني مراد از برتري
دادن  مـراد برتـري   آیـا  هکـ شود  اسرائیل بر عالمین این سؤال مطرح می دادن بنی برتري ةدربار
 ةدربـار نظیر ایـن سـؤال    ؟ن خود آنها مقصود استافقط معاصر همۀ آدمیان است یا بر آنها

عمـران نیـز مطـرح     آل ۀکمبار ةسور 42 ۀدر آی» نساء الْعالَمینَ«برتري دادن حضرت مریم بر 
  ؟باشد یا برتري بر زنان عصر خود یه آیا برتري ایشان بر تمام زنان مقصود مکاست 

یعنی هرچنـد  عالمین زمان خودشان مراد است؛ : اند در پاسخ به هر دو مورد گفته یبرخ
هـا عـالمین   ن اسـت بگـوییم تن  کـ نیز مم 31از آن خاص اراده شده است.، العالمین عام است

ه بـا دلیـل خـاص    کـ سـی  کعالمین مراد اسـت مگـر    ۀه همکبلشان مراد نیست، زمان خود
  32ازتحت آن خارج شود.
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  اسرائيل برتري بني كمال
چیست و آیا فرد فـرد   ه مالك این برتريکاسرائیل این است  برتري بنیدربارة  دیگرپرسش 

د؟ بـه طـور   هاي دیگـر فضـیلت دار   ل بر امتکشود یا امت آنها در  ل را شامل مییاسرائ یبن
اسرائیل  بلکه مقصود آیه این است که بنیاسرائیل نیست،  بنیقطع منظور، فضیلت هر فرد از 

  گر از آن مزایا برخوردار نیستند.هاي دی امت هکاز مزایایی برخوردار بودند 
اسرائیل از نظر کماالت  بنییعنی ست؟ آیا آن مزایا منشأ سعادت است، حال آن مزایا چی

، یـا معنـاي دیگـري    یا فقط مزایـاي مـادي مـراد اسـت    ، اند ها ترجیح داده شده بر تمام امت
  باشد؟ مقصود می

هـایی را   خواهد نعمت زیرا خدا می؛ ماالت مراد نیستکاسرائیل از نظر  ظاهراً برتري بنی
م آیـه در مقـا   مان بیاورند و اساساًیا رمکند تا به پیامبر اکآوري  یاد ارزانی داشته ه به آنهاک

  نیست.جیح از نظر کماالت تر
را وقتـی بررسـی   یـ زتواند مراد باشد؛  اي مادي نیز نمیه برتري در برخورداري از نمعت

 مـادي  يها ه معلوم نیست آنها از نعمتکآنها بیشتر نبوده است؛ چرا يبینیم مزایا می نیمک می
سـلیمان  البتـه افـرادي ماننـد حضـرت     . ندباش هاي مادي دیگران برخوردار بوده فوق نعمت

بودند که حکومت و دولتشان منحصر به فرد بود، ولی این امر چنان عمومیـت نداشـت کـه    
  اسرائیل نسبت داده شود. بنی ۀمه به

ماالت معنوي در آنها بود کرسد معناي دیگري مراد است و آن اینکه اقتضاي  به نظر می
مـاالت معنـوي بـاالیی    کردنـد بـه   ک ه اگر استفاده مـی کو شرایطی براي آنها ایجاد شده بود 

یافتند. معناي اول این بود که ثابت شود ترجیح دارند و معناي دوم این اسـت کـه    می  دست
گرفتند منشأ  ه اگر از آنها بهره میکوسائل ترقی بیشتر از دیگران براي آنها فراهم بوده است 

ل، خداونـد بـا   مثـا  يبرا استفاده نکردند.درست ها  ین نعمتولی آنها از اشد،  املشان میکت
ه در زیر چنگال فرعونیان خوار شـده بودنـد و کارهـاي بردگـان از آنهـا      ک يا پیروزي دسته

هاي دیگر کمتـر بـوده اسـت،     نجاتی در امتگونه شد، ایشان را نجات داد و این  کشیده می
ل. یاسـرائ  یردن فرعون در دریا و نجات بنـ کمانند غرق  يهاي دیگر مۀ نعمتیبا ضمویژه  به

  ن نعمتی به آنها داده شده باشد.ملتی را سراغ نداشته باشیم که چنی شاید
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  فركبرداشتن از  اسرائيل براي دست تهديد بني
اسرائیل را تهدید کند تا دست از کفر بردارند و بـه   خواهد بنی شکی نیست که این آیات می

دانسـتند و   کتاب میاسرائیل غرور خاصی داشتند؛ زیرا خود را اهل  بنییابند. گرایش اسالم 
گفتند اینهـا دانشـمندند و    ردند، به ویژه در عربستان، که مردم میک یقلمداد م یدیگران را ام

در دعواها غالباً با علمـاي یهـود   داوري کردند و  ل میها را به احبار یهود محو مردم قضاوت
  بود.

نکـه  یو یکـی ا  بودنـد معروف العرب به علم ةجزیرن جهت که در یاسرائیل یکی از ا بنی
شان ایـن   عقیدهـ   را درنظر داشتنددنیایی البته آنها فقط کماالت  -دانستند خود را ابناءاهللا می

اهللا در  بود که ما به سبب انتساب تشریفاتی که خدا به ما داده است طوري هستیم که برکـت 
شـفاعت  ما باقی خواهد ماند و اگر کسی جنایتی مرتکـب شـود روز قیامـت اسـرائیل از او     

رو خداوند پـیش   این، روح اعتقاد آنها بود. از همین هاي او هستیم. خواهد کرد؛ زیرا ما بچه
باطـل   ةبا ایـن عقیـد  ، در مبارزه رده استکاسرائیل اعطا  ه به بنیکهایی  از پرداختن به نعمت

بلُ منهـا شَـفَاعۀٌ ولَـا یؤْخَـذُ منهـا      نَفْس عن نَّفْسٍ شَیا ولَا یقْ يواتَّقُواْ یوما لَّا تجْزِ«: فرماید می
ه هـم  یـ نیست، فدپذیرفته در آن روز از هیچ کس شفاعتی ) 48: (بقره »عدلٌ ولَا هم ینصرُون

ها به  شود. آنجا عالمی است که انتساب س به جاي دیگري عذاب نمیکداد و هیچ توان  نمی
و لَقَـد جِئْتُمونـا   «مـال خـود باشـد:    خـود بایـد پاسـخگوي اع   س کـ خـورد و هـر    درد نمی

  33.اید ما آمده يتنها به سوه ک ی)؛ به درست94: انعام»(فُرادي

  روش تربيت افراد لجوج
آوردن  اسرائیل را به ایمـان  ه بنیکخداوند در این آیات در صدد آن است ه بیان شد، ک چنان

خوب است در این آیات از این جهت ند. کبه پیامبر اسالم و پذیرش دعوت ایشان ترغیب 
د یـ رو شدیم، براي دعوت او به خدا و ایمان، چگونه با بهوقتی با کسی رو هکنیم کهم دقت 

هر جهت در آنها فـراهم   کار ازاسباب ان اسرائیل مردمانی گردنکش بودند. صحبت کرد؟ بنی
ـ   «که تا آخـر هـم آثـارش بـاقی اسـت:       بود، چنان ذینَ آمنُـوا    لَتَجِـدنَّ أَشَـد النَّ داوةً للـَّ اسِ عـ

ودهاز  .یافـت  یترین مردم نسبت به مؤمنـان خـواه   دشمنرا یهودیان  اًمسلم)؛ 82: مائده»(الْی
ت و غیـرت آنهـا   یـ در میان قوم عرب مبعوث شده اسـت کـه حم   سوي دیگر پیامبراکرم

نـد کـه نـژاد    ا ظـب کمی از یهود در این امر ندارند. خیلـی موا  زبانزد جهانیان است و دست
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عـرب و یهـود    ۀ. پیامبر از نژاد عرب است و دو دستنشودعربی آنها از اصالت خود خارج 
خواهـد   یاج دارند و پیامبر مـ یاز نظر دانش به آنها احتها  . عربنسبت به هم امتیازاتی دارند

نهـا  ایـن تعبیـر بـراي جلـب آ    . گوید شما بر همه برتري داریـد  د. ابتدا مییبا آنها سخن بگو
در مقابـلِ  ن، یبنـابرا . شـود  ن راه عواطف انسانی آنهـا تحریـک مـی   یمؤثر است. از همبسیار 

کنند و سـرانجام   یو نکردند، احساس شرم مکردند  میست خودداري یبا یکارهاي بدي که م
  ورند.بیاشود که ایمان  یهمین باعث م

خـود   ةدایـر  بیـرون از رو شـدیم کـه    پرستی روبـه گردنکش و خودشخص بسیار اگر با 
 خوب است نه چیز دیگراو منسوب به  است چیزهايمعتقد یعنی ـ   مقبول او نیست يزیچ
کشـم، کـه    ر مـی کگوید به سوي شـما لشـ   اینها را تربیت کند نمی ه درصدد استکپیامبر ـ 

حـس  یـافتن  بگویند اهمیتی ندارد و حاضر به جنگ هستیم. بهترین راه براي نفوذ در آنهـا  
شما که این همه نـزد خـدا عـزت داریـد چـرا قـدردانی        است. باید بگویدعزت نفس آنها 

که براي مبارزه با اشخاص عنـود   آموزیم تربیتی را می ۀتککنید. بنابراین، از این آیه این ن نمی
  طلبی آنها است. شخصیت و لجوج بهترین راه استفاده از عزت نفس و میل به

  يگير نتيجه
بـه   ،رد صاحب نعمتکادیه با کته کن نیاست بر ا يا مقدمه یهال يها رد نعمتکادی. امر به 1

 د.ینک یمبارزه نم يم با وک دستد، ینکهم ن يفرض اگر سپاسگزار

مـان خـود   ید اگر به آن پیفرما یه به آنان مکبود  یمانیپل یاسرائ یان خداوند متعال و بنی. م2
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ژه یـ مـان و یب. پآدم؛  بنیبا  یعهد عمومالف. : ها، سه دسته است با انسان یاله يها مانی. پ3
 .امبرانیمان خاص با پیج. پبندگان خاص؛  یبا برخ

د تمام مطالـب موجـود   ییتأ يل است و به معنایبه اصل تورات و انجناظر ق قرآن ی. تصد4
 ست.یتاب نکن دو یدر ا

ه کخداوند بود  يها محرمات و حرام دانستن حاللردن کحالل اسرائیل،  بنی یفروش نی. د5
افـت  یمـان در کا حایـ از مـردم   یار پنداشـتن خـود، وجـوه   یآن، با صاحب اختي در ازا

 ردند.ک یم
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ص مصـالح  یاز تشـخ  يمـردم عـاد   یساختن آن بـا توجـه بـه نـاتوان     تمان حق و مشتبهک. 6
 زِیـ آم مذمت اتیاطب در آمخرو،  از این؛ آمد یتاب برمکهل اومفاسد، تنها از دانشمندان 

 ها هستند. همانتاب، کهل امربوط به 

نمـاز (نمـاد رابطـه بـا خـالق) و       يم فطرکاست بر دو ح يدکی. فرمان به نماز و زکات تأ7
م مطـرح شـده در   اکـ ا و از احیـ دعـوت انب  ۀه سرلوحکارتباط با مخلوق)  ۀات (نشانکز

 تورات بود.

 یسـ کهردربـارة  نـدارد و   یاختصاصل یاسرائ یبه بنجستن از نماز و صبر  ياریه به ی. توص8
 ان دارد.یابد جری یم یه در خود احساس ناتوانک

ا و یـ ا جامعـه در برابـر بال  یاوردن فرد یردن و دم برنکنادرست از صبر، تحمل  ی. فهم عرف9
ه شخص با داشتن آن، در برابر کاست  یروح یتیه صبر فعالک یدر حالالت است؛ کمش
 کند. ونی و حتی بیرونی مقاومت میدرگوناگون  يقوا

ر عواطف و احساسات وجود دارد و یخشوع در اصل فطرت انسان مانند سا یاصل ۀی. ما10
 ف است.یا تضعیت یقابل تقو

تواننـد   یسـازند، مـ   یک قدرت نامحدود متصل میه مؤمنان قدرت خود را به ک. از آنجا 11
 یرنـد، لـذا همـواره آرامـش خاصـ     یبگ يانرژ ییخدا يروهایش از نیبراي پیشرفت خو

را  يه غیر از لوازم حسـی چیـز دیگـر   ک یسکبرخالف ؛ برند یو از عبادت لذت مدارند 
 باور ندارد.غیر از کمال مادي  یکمالبه ند و ک ینم كدر

ه کـ  یسک شود. منشأ عمل نمی ين علم به مواجه نشدن با ویصرف اعتقاد به خدا در ع .12
لـت  رد، خجاکـ بداند که با خداوند مالقات خواهـد   یوقتخواهد مرتکب گناه شود،  یم

 دارد. دست از گناه برمیکشد و  می

مقبـول   يزیـ خود چ ةه بیرون از دایرکل یاسرائ یت و نفوذ در بنیترب ي. خداوند متعال برا13
 يادآوریـ رده و بـا  کـ طلبـی آنهـا اسـتفاده     آنها نبود، از حس عـزت نفـس و شخصـیت   

د در یتـا شـا   رده اسـت کـ داده شده به آنان عواطف انسانی آنها را تحریک  يها لتیفض
  و سرانجام ایمان آورند.کنند مقابلِ کارهاي بد احساس شرم 
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، 1 ، جالبرهان فی تفسیر القرآنسیدهاشم بحرانی،   ؛71، ص 1 ، جتفسیر نور الثقلینعبدعلی عروسی حویزي،  . ر.ك:1

 .200ص 
  .474، ص 3 ، جمفاتیح الغیب ،فخرالدین رازى. 2
 .88، ص1، ج آالء الرحمن. محمدجواد بالغی، 3
 .53، ص قاموس کتاب مقدس. مستر هاکس، 4
، ص 1 ، جمجمع البیان فی تفسـیر القـرآن  . نیز ر.ك: 15، آیه 18. در این باره ر.ك: کتاب مقدس، سفر تثنیه، باب 5

، 1 ، جالدر المنثور فی تفسیر المأثور ؛276، ص 1 ، جالبرهان فی تفسیر القرآن ؛100، ص 1 ، جتفسیر نور الثقلین؛ 310
  .599، ص 3 ، جمفاتیح الغیب؛ 87ص 

 .366، ص المفردات فی غریب القرآن  اصفهانی، راغب . ر.ك:6
 .31؛ فاطر: 48؛ مائده: 3عمران:  ؛ آل97. بقره: 7
  ؛92. این تأیید اجمالی با تعابیر دیگـري ماننـد مصـدق الـذي بـین یدیـه نیـز ذکـر شـده اسـت. ر.ك: انعـام:            8

  .47؛ نساء 81، 50عمران:  ؛ آل101، 89بقره: 
بانه کان یجب ان یکونوا اول من یؤمن به لمعرفتهم به وبصفته والنهم کانوا  نویسد: وهذا تعریض . زمخشري می9

الکشاف عن المبشرین بزمان من اوحی الیه والمستفتحین علی الذین کفروا به وکانوا یعدون اتباعه اول الناس کلهم (
  ).131، ص 1 ، جحقائق غوامض التنزیل

 "وال تکونـوا اول کـافر بـه   ". در ارتباط با عبارت 209، ص 1 ، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسىر.ك: . 10
مشکلی وجود دارد و آن اینکه قبل از یهودیان مدینه مشرکان مکه به قرآن کفر ورزیدند. ظاهراً آنچه استاد در این 

د که اند ناظر به همین اشکال است. بنابر وجه نخست (تعریض به یهودیان) چون انتظار از آنها این بو بخش آورده
نخستین گروندگان باشند، هرچند کفرشان در خارج بعد از کفر مشرکان مکه بوده، ولی به تبع انتظار مزبور، کفر 
آنها نخستین کفر شمرده شده است. در وجه دوم نظر به این است که یهودیان چون اهل کتاب بودند ایمان و عدم 

یگران مؤثر بود و از این جهـت ایمانشـان نخسـتین    ایمانشان به قرآن در پذیرش و عدم پذیرش قرآن از سوي د
  ایمان و کفرشان نخستین کفر شمرده شده است.

 .9؛ توبه: 187و  77عمران:  ؛ آل41ر.ك: بقره: . 11
هاي واهی به تحـریم روزه از سـوي حبیـب     ها بلکه واجبات الهی به بهانه حالل  استاد براي نمونه از تحریم. 12

هاي مختلـف انجـام    این امر به بهانه«فرمایند:  می  میالدي اشاره کرده،1957در سال  جمهور تونس رئیس بورقیبه، 
شود چـرخ   شود. به عنوان نمونه اخیراً در کشور تونس به این بهانه که روزه گرفتن باعث می شده و انجام می می

آثار خویش به تحـریم  استاد شهید مرتضی مطهري نیز در برخی » گرفتن تحریم شد. اقتصاد کشور کند شود روزه
، 64، ص 21ج   ،مجموعه آثـار   جمهور وقت تونس اشاره کرده است(ر.ك: مرتضی مطهري، روزه از سوي رئیس

  بوده است. 1348/ 2/ 24اهللا مصباح یزدي  ). قابل توجه اینکه تاریخ ارائۀ این درس تفسیر از سوي استاد آیت65
  ،2، جالقـاموس المحـیط  بن یعقـوب فیروزآبـادي،    ؛ محمد973، ص 3، جالصحاحبن حماد جوهري،  اسماعیل. 13

  .812ماده لبس؛ ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، ص  ،لسان العرب  ابن منظور،  ؛361ص 
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 .178، ص 10، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمماده لبس؛ نیز ر.ك: حسن مصطفوي،   همان،  راغب اصفهانی،. 14
، البحر المحیط فی التفسیر؛ ابوحیان اندلسی، 132، ص 1 ، جحقائق غوامض التنزیلالکشاف عن جاراهللا زمخشري، . 15
 .290، ص 1 ج

  ).211، ص 1 ج، مجمع البیاناحتمالی به مضمون توجیه فوق در تفسیر مجمع البیان آمده است (طبرسی، . 16
به وجوهی دیگـر نیـز   » تعلمون«در بیان متعلق تفسیر مجمع البیان . البته در 133، صجاراهللا زمخشري، همان. 17

اشاره شده است؛ از جمله اینکه به قیامت و مجازات در آن علم دارید یا از آیاتی که در مـورد دروغ بسـتن بـر    
  ، همان).طبرسى خداوند نازل شده آگاهی دارید (ر.ك:

  .213، ص ، همان. طبرسى18
آفرینـی چـون    معنا کردن مفاهیمی واال و حرکتاشاره استاد با این تعبیر به تالشی است که برخی با وارونه . 19

حرکتی در برابر ظلم و تعدي به حقوقشان سوق دهند. صبر را که استقامت در  اند تا مسلمانان را به بی صبر برآن
آوردن زمینه  کنند و انتظار را که به معناي فراهم پذیري معنا می برابر مشکالت براي رسیدن به هدف است به ظلم

 کنند. ها معنا می ها و تباهی ه است به دست روي دست گذاشتن و خم به ابرو نیاوردن در برابر فساداصالح جامع
اند: صبر در طاعات (مقاومت در برابر عامل درونی که اقتضـاي   در روایات، صبر را بر سه قسم تقسیم کرده. 20

و نامالیمـات و پرهیـز از    طلبی و ترك کارها دارد)؛ صبر بر مصـیبت (حفـظ آرامـش در مقابـل حـوادث      راحت
، بحار االنوارالعمل ناروا)؛ صبر بر معصیت (مقاومت در برابر کشش نفسانی کار نامشروع) (ر.ك: مجلسی،  عکس

توان گفت، بیشتر افعال اخالقی به لحاظی تحت عنوان صبر  ). با توجه به این کاربرد وسیع صبر می77، ص 71ج 
توان صبر  کند. بر این اساس می بر آنها صدق می» بِرّ«و» تقوا«دیگري عناوین گیرند؛ چنان که به مالحظات  قرار می

گیـرد (ر.ك:   را از مفاهیم عام اخالقی دانست که تمام حرکات و سکنات و افعال و تروك اخالقـی را دربـر مـی   
 ).85، 84، ص1، ج اخالق در قرآنمحمدتقی مصباح، 

برابر قساوت، یعنی حالت سنگدلی و عدم تأثر دل، بـه   خشوع کمابیش مالزم با خوف و خشیت است و در. 21
  ).412پذیري دل است(ر.ك: محمدتقی مصباح، همان ص  شکستگی و حالت انعطاف معناي دل

  .108  ؛ طه:44معارج:   ؛43  .ر.ك: قلم: 22
دوم آن دانـد کـه معنـاي     راغب اصفهانی، همان، ماده لقی. ابن فارس ماده لقی را داراي سه معناي اصلی می. 23

» مالقـوا ربهـم  «، ماده لقی). در عبارت معجم مقاییس اللغۀ:  روي هم قرار گرفتن دو نفر یا دو چیز است(ر.ك روبه
  مالقوا در اصل مالقون (اسم فاعل صیغه جمع) بوده که چون به رب اضافه شده است نون آن حذف شده است.

 .492و 491همان، صفخرالدین رازى، در این باره ر.ك: . 24
بالفکر وفی لسان  الصوفیۀبظهور مثاله على الصدر المعبر عنه فی اصطالح  ]المالقاة[ وهینویسد:  گنابادي می. 25

 ).93، ص1ج ،بیان السعادة فى مقامات العبادة( وهو ظهور صاحب األمر فی العالم الصغیر بالسکینۀ الشّریعۀ
 ، ذیل آیه مورد بحث.220ر.ك: طبرسی، همان، ص  .26
تفسیر القرآن ؛ طبرسی، همان؛ مالصدرا، 205، ص 1ج   ،التبیان فی تفسیر القرآنبراي نمونه ر.ك: شیخ طوسی،  27

 .295، ص 3، ج الکریم
 ماده ظنن ، اللغۀفارس، معجم مقاییس  ؛ ابنکتاب العینبن احمد،  ر.ك: خلیل. 28
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اي که  . مرحوم عالمه طباطبایی بر آن است که در علوم تدریجیه491، ص 3، ج مفاتیح الغیب  ر.ك: فخر رازي،. 29

رود، در صورتی که مورد از موارد مهم باشـد کـه بـراي     کم به طرف یقین پیش می نفس انسان از تنبه آغاز و کم
که نفس به رجحان برسـد بـرایش خشـوع     حصول اضطراب و خشوع نفس حصول علم الزم نیست، بلکه همین

شود و مالقات با پروردگار متعال از این قبیل است؛ یعنی وقتی نفس به گمان برسـد بـرایش خشـوع     ل میحاص
شود و وجه کاربرد ظن در ارتباط با مالقات پروردگار که از مواردي است که اعتقاد به آن الزم است،  حاصل می

  ،1ج   ،المیـزان ن طباطبـایی،  حسـی  حصول خشوع با ظن به آن بدون نیاز به حصول علم است (ر.ك: سـیدمحمد 
  ).152ص 
 .205، ص 1، ج البحر المحیطر.ك: ابوحیان اندلسی، . 30
؛ فخـر رازي،  746، ص 2؛ج 221، همـان، ص طبرسـى ؛ 456، ص 2؛ ج 210همـان، ص    ر.ك: شیخ طوسی،. 31

 .493همان، ص 
ۀ عالمین در مواردي خاص اسرائیل بر هم وجوه دیگري نیز ذکر شده است، از جمله اینکه مقصود برتري بنی. 32

نیز  باشد و در ارتباط با حضرت مریم اسرائیل مراد می همچون نزول من و سلوي و کثرت پیامبران از میان بنی
مقصود است (ر.ك: فخـر رازي، همـان؛ زمخشـري،     برتري ایشان بر همۀ زنان در والدت ویژه حضرت مسیح

حسـین   ؛ سـیدمحمد 746، ص 2ج  ؛ طبرسی، همان، 456، ص 2ج  ؛ شیخ طوسی، همان، 135، ص 1ج  الکشاف، 
 ).189ص   ،3ج  همان،  طباطبایی، 

انـد کـه بـه خواسـت خداونـد در       همین سوره به تفصیل درباره شفاعت بحث کـرده  48استاد در تفسیر آیه . 33
 هاي بعدي تقدیم خوانندگان محترم خواهد شد. ارهشم
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