
 تفسیر سوره احزاب
 حاج شیخ محسن قرائتی

 1احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً

 ترجمه 

 .ه خداوند دانا و حکیم استاز خداوند پروا کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن ک! ای پیامبر

 نکته ها 

یا رسول »: برای آن است که غیر از مخاطب، دیگران نیز متوجّه باشند؛ وقتی گفته می شود »یا»به دنبال حرف ندای  »ایّها»کلمه ی 

 ***.بیر فخر رازیتفسیر ک.**من پیامبر را صدا می زنم! ای مردم: یعنی »یا ایّها الرّسول»مخاطب، تنها پیامبر است، ولی  »اللّه

 

 پیام ها 

یا ! یا نوح! در قرآن سایر انبیا با نام خوانده شده اند؛ یا ابراهیم) »یا ایّها النّبیّ». پیامبر اسالم، در پیشگاه خداوند مقام خاصّی داردـ  1 

 (.در قرآن نیامده است »یا محمّد»ولی ! یا یحیی! موسی

 »یا ایّها النّبی اتّق اللّه». نیز، به موعظه ی الهی نیازمند است حتّی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآلهـ  2 

 »یا ایّها النّبی». دستور به پیامبر، در حقیقت دستور به پیروان استـ  3

اتّق اللّه و التطع الکافرین و » (اوّل، اطاعت از خدا، بعد دوری از کافران و منافقان. )با احیای معروف، جلو منکر را بگیریمـ  4

 »لمنافقینا

 »اتّق اللّه و التطع الکافرین و المنافقین». پیروی از کافران و منافقان، بی تقوایی استـ  5

 »التطع الکافرین و المنافقین». کفّار و منافقان در نظر دارند به هر نحو ممکن نظر رهبران دینی را به خود جلب کنندـ  6

 »اتّق اللّه وال تطع». ازشکارانه مبارزه کرد که ایمان و تقوا قوی باشدزمانی می توان با انحراف ها و پیشنهادهای سـ  7

 »الکافرین والمنافقین». کافران و منافقان در یک خط هستند ـ  8

ولی پیروی از کافران و منافقان بی علم وحکمت چه توجیهی دارد؟  »علیماً حکیماً»اطاعت از خدای علیم و حکیم توجیه دارد،  ـ  9

 »علیماً حکیما... هاتّق اللّ»

 »علیماً حکیما». سرچشمه ی دستورهای خداوند مبنی بر ترک اطاعت از کفّار و منافقین، علم و حکمت اوست ـ  11

 توضیحات

 سیمای سوره ی احزاب 

 .این سوره در مدینه نازل شده و هفتاد و سه آیه دارد

ن، در سال پنجم هجری برای جنگ با مسلمانان متّحد شدند و پیامبر و یهودیان مدینه، مشرکان مکّه و منافقان پنهان در میان مسلمانا

 .یارانش در برابر هجوم آنان، در اطراف مدینه خندق کندند

این جنگ از آن جهت که توسط گروه های مختلف برنامه ریزی شد، جنگ احزاب، و از آن جهت که مسلمانان برای دفاع از 

 .شد خود، خندق کندند، به جنگ خندق معروف

، سه بار کلمه ی احزاب به کار رفته، لذا 22و  21در مجموع، هفده آیه از این سوره درباره ی جنگ احزاب است و چون در آیات 

 .نام گرفته است »احزاب»این سوره، 



ن سوره عالوه بر جنگ احزاب، مسائلی در مورد ظهار و طالق جاهلی، احکام پسرخواندگی، موضوع حجاب و توجّه به معاد در ای

 .مطرح شده است
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 آیه 

 وَاتَّبِعْ مَا یُوحَی إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً

 ترجمه 

 .و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن که خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است

 پیام ها

 »واتّبع -ال تطع ». گاه راه انحرافی را می بندید، راه روشنی را باز بگذاریدهرـ  1 

 (»اتّبع ما یوحی الیک»: ، در این آیه می فرماید»اتّق اللّه»: در آیه ی قبل فرمود. )راه رسیدن به تقوا، تنها پیروی از وحی استـ  2 

 »ربّک» (.وحی، وسیله ی رشد و تربیت شماستپیروی از ) »من ربّک». وحی، از شئون ربوبیّت خداوند استـ  3

 »خبیر... انّ اللّه... واتّبع ». ایمان به علم الهی، قوی ترین اهرم برای پیروی از وحی استـ  4
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 آیه 

 وَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ وَکَفَی بِاللَّهِ وَکِیالً

مْ ذَ لِکُمْ قَوْلُکُم فِی جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَکُمُ اآلئِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَآءَکُمْ أَبْنَآءَکُ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَیْنِ

 بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ

 ترجمه 

 .است (تو)که خداوند وکیل و نگهبان  و بر خداوند توکّل کن، و همین بس

قرار می دهید مادران شما قرار  »ظِهار»خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل قرار نداده است؛ و هرگز همسرانی را که مورد 

و فرزند خوانده به  قرار دادن همسر به منزله ی مادر)این . شما قرار نداده است (واقعی)فرزند خوانده های شما را پسر  (و نیز)نداده؛ 

 .هدایت می کند (راست)سخنی است که شما به زبان می گویید، و خداوند حقّ می گوید و اوست که به راه  (منزله ی فرزند

 نکته ها 

 .، به معنای ادّعا و نسبت فرزند و یا چیزی دیگر به دیگران است»دَعیّ»جمع  »ادعیاء»

این کار که در زمان جاهلیّت به عنوان نوعی . و همچون مادرم بر من حرام هستیت: یعنی آنکه مردی به همسرش بگوید »ظِهار»

 .برای توضیح بیشتر به کتاب های فقهی مراجعه کنید .طالق رسم بوده، حرام است و کفّاره دارد

 .قرآن، احساسات و عواطف و گرایش های درونی را به قلب انسان نسبت می دهد

 پیام ها 

و  -واتّبع  -ال تطع ». کافران و منافقان و پیروی از وحی، مشکالتی دارد که راه مبارزه با آن توکّل به خداستپیروی نکردن از ـ  1 

 »توکّل

 (کسی که خدا دارد چه ندارد؟) »کفی باللّه وکیال -توکّل علی اللّه ». سعی کنیم دلیل دستورها را بیان کنیمـ  2 

بیشتر نیست و هر چه انسان بر خالف آن بگوید یا عمل کند، نفاق شخصی اوست نه گرایش های قلبی و فطری انسان، یک چیز ـ  3

 »و ما جَعَل اللّه لرجل من قلبین». اراده ی الهی

دوستی و پیروی از وحی، با والیت و پیروی از کافران و منافقان ) »من قلبین». در یک دل، دو دوستی متضادّ جمع نمی شودـ  4

 (.سازگار نیست



ما »نه همسر، مثل مادر می شود، . )ی پدر و مادر با فرزند، یک رابطه ی حقیقی و طبیعی است نه تشریفاتی و قراردادی رابطهـ  5

 »ما جعل ادعیائکم ابنائکم». و نه فرزند خوانده، فرزند می شود »جعل ازواجکم الّآئی تظاهرون منهنّ امّهاتکم

 »ذلکم قولکم بافواهکم... ما جعل». استیکی از وظایف انبیا، زدودن خرافات از جامعه ـ  6

 »ذلکم قولکم بافواهکم و اللّه یقول الحقّ». معیار حقّ و باطل، وحی الهی است، نه رسم و رسوم و آداب و عادات اجتماعیـ  7
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 آیه 

آبَآءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَ مَوَالِیکُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَکِن اُدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ 

 مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً

 ترجمه 

دالنه تر است، پس اگر پدرانشان را نمی شناسید، آنان را به نام پدرانشان بخوانید، که این نزد خداوند عا (پسر خواندگان)آنان 

گناهی بر شما  (و پسر خواندگان را فرزند خود دانستید)خطا کردید  (پیش از این)برادران دینی و موالی شما هستند؛ و در آنچه 

 .و خداوند آمرزنده ی مهربان است (مسئولید)نیست، ولی در آنچه دل هایتان قصد و عمد داشته 

 ها پیام 

 (.در شناسنامه ی افراد باید نام پدرشان باشد) »ادعوهم البائهم». رابطه ی نسبی افراد را با پدران واقعی شان حفظ کنیمـ  1 

افرادی در جنگ ها ) »فاخوانکم فی الدین». با افرادی که پدرشان شناخته شده نیست، محترمانه، عاطفی و برادرانه رفتار کنیمـ  2 

 (.ن می شدند، ولی مسلمانان پدر آنان را نمی شناختنداسیر و سپس مسلما

 »اخوانکم فی الدین». ، یک اصطالح قرآنی است»برادر دینی»ـ  3

 »و موالیکم». برده های آزاد شده ای را که پدرشان معلوم نیست، دوست و مولی بخوانیدـ  4

 »قلوبکمتعمّدت  -اخطأتم ». قصد، نیّت و آگاهی، در ارتکاب جرم مؤثّر استـ  5

 »و لکن ما تعمّدت قلوبکم». تغییر آگاهانه ی شناسنامه ها و نسبت ها جرم استـ  6

... لیس علیکم جناح فیما اخطأتم». به حساب نیاوردن گناهان غیر عمد و خطایی، برخاسته از آمرزندگی و مهربانی خداوند استـ  7

 »و کان اللّه غفوراً رحیماً

 »غفوراً رحیماً». هربانی و شفقت استمغفرت خداوند همراه با م ـ  8
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 آیه 

إِلَّا أَن بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ  ألنَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی

 تَفْعَلُواْ إِلَی أَوْلِیَآئِکُم مَّعْرُوفاً کَانَ ذَ لِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُوراً

 ترجمه 

مادران مؤمنان محسوب می شوند، و در کتاب  (در حرمت نکاح مانند)پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسران او 

که قبالً بر اساس ایمان و هجرت ارث می بردند، در )عضی از مؤمنان و مهاجران بعضی نسبت به ب (نسبی)خداوند، خویشاوندان 

و سهمی از اموال خود را در قالب وصیّت به آنان )اولویّت دارند، مگر آن که بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید  (ارث بردن

 .نوشته شده است (الهی)در کتاب  (حکم)؛ این (بدهید

 نکته ها 

عقد اخوّت برقرار کرده بود، به  (انصار و مهاجرین)پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله میان مسلمانان : جمع البیان می خوانیمدر تفسیر م

گونه ای که مثل برادر حقیقی از یکدیگر ارث می بردند، زیرا مهاجران در آغاز، از وطن و اموال و بستگان خود دور شده بودند و 



مالک ارث بردن، خویشاوندی : جبران می کرد تا آنکه آیه نازل شد و چنین ارثی را لغو کرد و فرمودعقد اخوّت، این موارد را 

 .است

ما باید از والدین خود : هنگامی که فرمان پیامبرصلی اهلل علیه وآله در مورد حرکت برای جنگ تبوک صادر شد، بعضی گفتند

 ***.تفسیر مجمع البیان.**»مؤمنینالنّبی اولی بال»این جمله نازل شد که  .اجازه بگیریم

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در روز غدیرخم که به فرمان خداوند، حضرت علی علیه السالم را به جانشینی خود منصوب فرمود، 

ا طبق آیه را بیان فرمودند و از آنان اقرار گرفتند که آی »ألستُ اولی بکم من انفسکم»قبل از معّرفی و نصب آن حضرت، جمله ی 

 .بله: همه گفتند! قرآن، من از شما حتّی نسبت به خودتان اولویّت ندارم؟

 ***.387، ص 21بحار، ج **»مَن کنتُ مواله فهذا علیّ مواله»: آنگاه پیامبرصلی اهلل علیه وآله فرمودند

: همین سوره می خوانیم 36انکه در آیه ی چن »النّبی اولی». اولویّت پیامبر بر مؤمنان، در مسایل حکومتی و فردی و تمام امور است

ما کان لمؤمن وال مؤمنة اذا قضی اللّه و رسوله ». برای هیچ زن و مرد با ایمانی در برابر قضاوت پیامبر حقّ انتخاب و اختیاری نیست

را برای امامان معصوم علیهم  پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله، این اولویّت: در روایات بسیاری آمده است »امرا ان یکون لهم الخیرة

 ***.تفسیر نورالثقلین.**السالم نیز قائل بودند

والذّی نفسی بیده ال یؤمن احدکم حتّی اکون اَحَبَّ الیه من نفسه و »: رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود :در حدیث می خوانیم

مان هیچ یک از شما کامل نیست، مگر این که مرا از سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، ای »ماله و ولده والناس اجمعین

 ***.تفسیر نمونه به نقل از فی ظالل.**جان و مال و فرزند و از همه ی مردم بیشتر دوست داشته باشد

 

 پیام ها 

النبیّ اولی » .پیامبر، بر تمام مؤمنان والیت کامل دارد و والیت آن حضرت بر مردم، از والیت خودشان بر امورشان برتر استـ  1 

 (.در جامعه اسالمی، باید دین ساالری باشد) »بالمؤمنین

 »النّبی اولی». الزمه ی ایمان به خداوند، پذیرش والیت رسول خداستـ  2 

 (.حتّی پس از رحلت پیامبر، کسی حقّ ندارد با همسران پیامبر ازدواج کند) »ازواجه امّهاتهم». احترام همسران پیامبر الزم استـ  3

و ازواجه امّهاتهم و اولوا االرحام بعضهم ». قرار گرفتن همسران پیامبر به منزله ی مادر، سبب ارث بردن آنان از مردم نمی شودـ  4

 »اولی ببعض

 »اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض». خویشاوندی و پیوندهای خانوادگی، اولویّت آور استـ  5

 »االّ ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا». ت دوستان محروم نشودقوانین ثابت ارث، مانع رسیدگی به وضعیّـ  6

آری، اگر فردی ) »...االّ تفعلوا... و اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض». اولویّت خویشاوندان در ارث، بعد از عمل به وصیّت استـ  7

 (.پس تقسیم شودوصیّت کرد که بخشی از مال او صرف دوستانش شود، اوّل باید به وصیّت عمل شود و س

 »فی الکتاب مسطورا». احکام ومسایل حقوقی را در امور خانوادگی جدّی بگیریم ـ  8

 »فی الکتاب مسطورا». ثبت و ضبط امور، کاری الهی است ـ  9

 7احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 وَ مُوسَی وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّیثَاقاً غَلِیظاً وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنکَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِیمَ

 ترجمه 

از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی فرزند مریم، و از همه  (همچنین)هنگامی که ما از پیامبران پیمان گرفتیم، و  (و به یاد آور)

 .(و دعوت کوتاهی نکنند که در ادای مسئولیّت)ی آنان پیمانی استوار گرفتیم 



 نکته ها 

از میان پیامبران، پنج نفر اولوا العزم یعنی دارای کتاب و شریعت بوده و از جایگاه خاصّی نزد خداوند برخوردار بوده اند، این آیه 

 .آنان را به خصوص نام برده است

چنانکه از مادر حضرت عیسی .*** 236، ص 5حار، ج ب**البتّه پیامبر اسالم قبل از بقیه بیان شده، که دالّ بر عظمتی دیگر است،

  .نام برده شده که بیانگر موقعیّت ویژه حضرت مریم و تولّد معجزه آسای آن حضرت است

 پیام ها 

اگر ما از تو میثاق می گیریم، سنّت و برنامه . )برای آماده سازی روحی و تربیتی، آشنایی با تاریخ و سنّت های الهی الزم استـ  1 

 »اخذنا من النّبیّین» (.ما این است که از همه ی انبیا پیمان گرفته ایم ی

هر کس مقام برتری  »میثاقهم و منک -اخذنا ». اگر پیامبر اولی بر مردم است، مسئولیّت و پیمان سختی نیز بر عهده ی اوستـ  2 

 »میثاقاً غلیظاً» (.امبران اولوالعزم، میثاق غلیظ گرفتخداوند از همه ی انبیا میثاق گرفت ولی از پی. )دارد، وظیفه اش سخت تر است

 8احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 لِیَسْئَلَ الصَّادِقِینَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْکَافِرِینَ عَذَاباً أَلِیماً

 ترجمه 

بازخواست کند؛ و برای کافران  (در ایمان و عمل صالح،)تا راستگویان را از صداقتشان  (خداوند از پیامبران پیمان محکم گرفت)

 .عذابی دردناک آماده کرده است

 نکته ها 

شاید مراد از صادقین، انبیا باشند، یعنی خداوند از آنان پیمان گرفت تا در قیامت طبق همان پیمان و اقرار بازخواست کند و شاید 

 .گرفت تا بشود از صداقت یا کفر مردم بازخواست کرد مراد این باشد که خداوند از انبیا در ابالغ وحی الهی به مردم پیمان سخت

اولئک هم ».***  23احزاب، **،»صدقوا ما عاهدوا اللّه علیه»در قرآن، صادقان جایگاه خاصّی دارند که با تعبیر 

 .از آنان یاد شده است.*** 119توبه، **»کونوا مع الصّادقین»و .*** 15حجرات، **»الصّادقون

در صورتی که راستگو از راستی اش سؤال می شود که به چه انگیزه ای بوده و بر طبق آن جزا داده »: م فرمودامام صادق علیه السال

 ***.تفاسیر مجمع البیان و برهان**»!می شود، پس حال دروغگو چگونه خواهد بود؟

مه ی تفکیک ناپذیر ایمان، صداقت یعنی الز. در این آیه به جای آنکه در مقابلِ کافرین، مؤمنان قرار گیرد، صادقین آمده است

 .است

 پیام ها 

 »اعدّ للکافرین -لیسئل الصادقین ». پیمان گرفتن های الهی، هدفدار است و هدف، تفکیک صادقان از کافران استـ  1 

 9احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 آءَتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحاً وَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَ کَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیراًیَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اذْکُرُواْ نِعْمَهَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَ

 ترجمه 

لشکریانی به سراغتان  (دشمنان شما در قالب)نعمت خدا را بر خود به یاد آورید، آن گاه که ! ای کسانی که ایمان آورده اید

و بدین وسیله دشمنان را )و لشکریانی که آنها را نمی دیدید بر آنان فرستادیم،  (سخت)تند بادی  (برای دفاع از شما)آمدند، ولی ما 

 .، و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست(قلع و قمع کردیم

 نکته ها 



در این جنگ که یهودیان و  .این آیه و شانزده آیه پس از آن، به جنگ احزاب مربوط است که در سال پنجم هجری واقع شد

مشرکان و منافقان قصد کودتا و تصرّف مدینه را داشتند، مسلمانان با پیشنهاد سلمان فارسی و موافقت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 

زمین در حفر خندق نیز، اوّلین کلنگ را خود رسول اللّه به . وآله اطراف مدینه را خندق کندند و در برابر دشمن استقامت کردند

خداوند . زد و هر بار که بر اثر اصابت کلنگ به سنگ برقی می جهید، پیامبر پیروزی اسالم بر منطقه ای از جهان را بشارت می داد

 .در این نبرد به وسیله ی وزش باد و نزول فرشتگان مسلمانان را یاری کرد

 پیام ها 

مسلمانان آماده ی دفاع شدند، خندق ) »ا الّذین آمنوا اذکروا نعمة اللّهیا ایه». شرط دریافت امدادهای الهی، ایمان و تالش استـ  1 

 (.کندند و سپس یاری شدند

 .یاد امدادهای الهی، روحیّه ی رزمندگان را باال می برد »اذکروا نعمة اللّه». یاد نعمت ها، مورد سفارش خداوند استـ  2 

 »اذکروا نعمة اللّه». دارد انسان در معرض فراموشی نعمت است و به تذکّر نیازـ  3

 »جنوداً... فارسلنا  -جاءتکم جنودٌ ». پاسخ جنود را باید با جنود دادـ  4

 »فارسلنا علیهم».*** »خرمشهر را خدا آزاد کرد»: امام خمینی قدس سره در فتح خرمشهر فرمود.**پیروزی ها را از خدا بدانیمـ  5

 »فارسلنا علیهم ریحاً». ندبا اراده خداوند بادها هم سرباز می شوـ  6

 »جنودا -فارسلنا ». فرشتگان، هم به مؤمنان دعا می کنند و هم آنان را بشارت و امداد می دهندـ  7

 »کان اللّه بما تعملون بصیراً». اگر خداوند ببیند که ما به وظیفه ی خود عمل می کنیم، امدادهای خود را بر ما نازل می کند ـ  8

 11،11یه احزاب آـ  33سوره 

 آیه 

 نُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَاْإِذْ جَآءُوکُم مِّن فَوْقِکُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنکُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُ

 هُنَالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِیداً

 ترجمه 

خیره  (از ترس)، و آن گاه که چشم ها (و مدینه را محاصره کردند)شما به سراغتان آمدند  (شهر)دشمنان از باال و پایین آن گاه که 

 .می بردید (بدی)شده بود و جان ها به حنجره ها رسیده بود، و به خداوند گمان های 

 .آن جا بود که مؤمنان آزمایش شدند و به لرزه ی سختی دچار شدند

 پیام ها 

 »اذ زاغت -اذ جاؤکم ». زمانی مزه ی الطاف الهی را می چشید که صحنه های تلخ را نزد خود مجسّم کنیدـ  1 

 »اسفل منکم -فوقکم ». مسلمانان باید مراقب تمام مرزهای کشور خود باشندـ  2 

را از دست بدهند، خیره ترسیدن سبب می شود که چشم و دل کار عادّی خود . )حالت های روحی در جسم اثر می گذاردـ  3

 »زاغت االبصار و بلغت القلوب الحناجر» (.شدن چشم و تند شدن ضربان قلب نمونه آن است

 »تظنّون باللّه». بعضی مؤمنان، به هنگام بروز پیش آمدهای سخت به قدرت خداوند سوءظن می برندـ  4

 »ابتُلی المؤمنون». مؤمن در معرض ابتال و آزمایش استـ  5

 »هنالک ابتلی». ، ترس، وحشت و شرایط سخت، وسیله آزمایش اندجنگـ  6

در میدان های جنگ، از حضور روشنفکرنماها و ) »هنالک ابتُلی». در سختی ها، انسان ها شناخته و صف ها جدا می شوندـ  7

 (.منافقان خبری نبود

 »زلزلوا» (.نسان متزلزل می شوداگر روح ضربه دید ا. )استواری انسان، در گرو استواری روحیّه ی اوست ـ  8

 12احزاب آیه ـ  33سوره 



 آیه 

 وَإِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً

 ترجمه 

خدا و پیامبرش جز وعده های فریبنده به ما  :بود، گفتند (شکّ و تردید)و آن گاه که منافقان و کسانی که در روحشان بیماری 

 .ندادند

 پیام ها 

 »یقول المنافقون». تالش های تبلیغاتی منافقان دائمی استـ  1 

 »...ما وعدنا اللّه». مأیوس کردن رزمندگان و تضعیف روحیّه ی آنان، نشانه ی انحراف و نفاق استـ  2 

 »ما وعدنا اللّه و رسوله االّ غرورا». ید و برخی دچار نفاق و دورویی بودنددر میان یاران پیامبر، برخی دچار شک و تردـ  3

 13احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

نَا عَوْرَةٌ وَمَا هِیَ بِعَوْرَةٍ إِن یُرِیدُونَ بِیَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَوَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَکُمْ فَارْجِعُواْ وَ یَسْتَئْذِنُ فَرِیقٌ مِّنْهُمُ النَّ

 إِلَّا فِرَاراً

 ترجمه 

و گروهی از . برای شما جای ماندن نیست، پس برگردید (در صحنه جنگ) !ای مردم مدینه: و آن گاه که گروهی از آنان گفتند

در حالی که بی حفاظ نبود و آنان . بی حفاظ استهمانا خانه های ما : می گفتند (و)می خواستند  (بازگشت)آنان از پیامبر اجازه 

 .قصد دیگری نداشتند (از جنگ)جز فرار 

 پیام ها 

در صدد  »یستأذن فریق منهم»و گروهی با فرار از جبهه،  »ال مقام لکم... قالت طائفة»گروهی از منافقان با شایعه پراکنی، ـ  1 

 .تضعیف روحیه مؤمنان بودند

 »ال مقام لکم». برای دلسرد کردن رزمندگان، غافل نباشیم از تبلیغات منافقانـ  2 

 »یستأذن فریق منهم النبیّ». فرمانده جنگ، شخص پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله بودـ  3

 »یستأذن فریق منهم النبیّ». قوای مسلح باید به قدری منظم باشد که هیچ کس حقّ خروج از لشکر را بدون مرخصی نداشته باشدـ  4

آرامش و امنیّت فکری و خانوادگی برای رزمنده به قدری ضروری است که منافقان، دغدغه آن را بهانه ترک جبهه خود قرار ـ  5

 »انّ بیوتنا عورة». دادند

 »انّ بیوتنا عورة». کسی که از خانه و زندگی دل نکند، نمی تواند موفّق باشدـ  6

 »بیوتنا عورة» (.اشتن شهامت، به جای موضع گیری صریح، بهانه گیری می کندبه خاطر ند. )منافق، ترسو و بهانه گیر استـ  7

 »بیوتنا عورة» (.بود که یک دستور مذهبی است »حفظ ناموس»بهانه ی منافقان . )دشمن از مذهب، علیه مذهب استفاده می کند ـ  8

 »عورة ان یریدون االّ فراراو ما هی ب». وحی، افکار پلید منافقان را آشکار و آنان را رسوا می کند ـ  9

 15،13احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَیْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا یَسِیراً

 ارَ وَکَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًاوَلَقَدْ کَانُواْ عَاهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا یُوَلُّونَ الْأَدْبَ

 ترجمه 

از اطراف مدینه بر آنان وارد می شدند و از آنان تقاضای فتنه گری می  (دشمنان)اگر  (آن منافقان و بیمار دالن چنان بودند که)و 



 .کردند، به سرعت می پذیرفتند، و جز مدّت کمی درنگ نمی کردند

 .پشت نکنند؛ و پیمان الهی بازخواست شدنی است (به دشمن)وند پیمان بسته بودند که در حالی که آنان پیش از این با خدا

 نکته ها 

این عهد مورد بازخواست : از شروط ایمان به خدا و پیامبر است؛ خداوند می فرماید »ال یولّون االدبار»فرار نکردن از جبهه و جنگ، 

 »کان عهد اللّه مسئوال». و سؤال واقع خواهد شد

 ها  پیام

 »سُئلوا الفتنة». دشمن برای ایجاد فتنه از منافقان داخلی کمک می گیردـ  1 

 »الَتوها». منافقان به راحتی از حقّ برگشته، به دشمن رو می کنند و فتنه به پا می نمایدـ  2 

 »لبّثوا بها االّ یسیراما ت... سئلوا». پذیرش درخواست کافران به صورت عجوالنه و بی تفّکر، نشانه ی بی هویّتی استـ  3

 »ال یولّون االدبار ...عاهدوا اللّه». پیمان بستن مهم نیست، وفاداری مهم استـ  4

 »کان عهد اللّه مسئوالً». پیمان خداوند را سرسری نگیریم که قطعاً مورد سؤال و توبیخ قرار می گیریمـ  5

 16احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 ارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِیالًقُل لَّن یَنفَعَکُمُ الْفِرَ

 ترجمه 

در آن صورت جز  (بر فرض که سودتان دهد)اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید، این فرار هرگز برای شما سودی ندارد و  :بگو

 .بهره اندکی نخواهید برد

 پیام ها 

 »من الموت او القتل... لن ینفعکم الفرار». ات حتمی خداوند، نظیر مرگ نمی توان فرار کرداز مقدّرـ  1 

 »ال تمتّعون االّ قلیال». به خاطر کامیابی زودگذر، سعادت ابدی را از دست ندهیدـ  2 

 17احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 مْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِکُمْ رَحْمَةً وَلَا یَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِیّاً وَلَا نَصِیراًقُلْ مَن ذَا الَّذِی یَعْصِمُکُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِکُ

 ترجمه 

خداوند مصون بدارد؟ در حالی که آنان  (اراده)اگر خداوند برای شما رنجی یا رحمتی اراده کند، کیست که شما را در برابر : بگو

 .ارسازی می یابند و نه یاری دهنده ایغیر از خداوند برای خود نه ک

 نکته ها 

مانند فرار )اراده خداوند در مورد بروز گرفتاری و سختی برای انسان بدین معناست که انسان با اختیار خود و انجام اعمال ناشایست 

، این گرفتاری ها به ، خود را به سمت آتش قهر الهی می کشاند و چون تمام کارها به اراده ی الهی صورت می گیرد(از جنگ

 .خداوند نسبت داده می شود

 پیام ها 

 »یعصمکم من اللّه... قل من ». وجدان ها را با طرح سؤال بیدار کنیدـ  1 

البتّه اراده ) »اراد بکم رحمة -اراد بکم سوءاً » .رحمت و عذاب، تلخی و شیرینی، در مدار اراده ی خداوند به انسان می رسدـ  2 

 (.خداوند، با توجّه به حکمت است ی سوء یا رحمت

 18احزاب آیه ـ  33سوره 



 آیه 

 ا قَلِیالًقَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِینَ مِنکُمْ وَالْقَآئِلِینَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنَا وَلَا یَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّ

 ترجمه 

به سوی : باز می داشتند و کسانی را که به برادران خود می گفتند (هاداز جبهه و ج)بدون شک خداوند کسانی از شما که مردم را 

 .و جز اندکی به جبهه نمی روند (آنان ضعیف و ترسو هستند)به خوبی می شناسد؛  (و خود را به کشتن ندهید)ما بیایید 

 نکته ها 

 .استبه معنای سختی و میدان کارزار و جهاد  »بأس»به معنای باز دارنده و  »مُعَوِّق»

 :در قرآن به انواع برادری اشاره شده است

 .برادری طبیعی که از طریق والدین می باشد: الف

 ***.11حجرات، **»انّما المؤمنون اخوة»برادری دینی که به واسطه ی هم کیشی حاصل می شود : ب

 .برادری سیاسی و حزبی که در این آیه به آن اشاره شده است: ج

انّ المبذّرین کانوا ». چنانکه مبذّرین، برادران شیطان معرّفی شده اند. واسطه ی پیروی حاصل می شودبرادری رفتاری که به  :د

 ***.27اسراء، **»اخوان الشیاطین

 ، دعوت منافقان از مسلمانان ضعیف االیمان برای ترک جبهه است »القائلین الخوانهم»مراد از جمله 

 پیام ها 

 »یعلم اللّه». یغات سوء دشمنان، آگاه استخداوند به تمام حرکات و تبلـ  1 

 »القائلین... المعوّقین». منافقان بزدل که خود از جبهه فرار می کنند، مانع حضور دیگران در جبهه می شوندـ  2 

 »هلمّ الینا... القائلین... یعلم اللّه». هر گونه دلسرد کردن رزمندگان، نزد خداوند گناه استـ  3

 »ال یأتون البأس االّ قلیال». نیست، جبهه ماندن مهم استجبهه رفتن مهم ـ  4

 19احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

م بِأَلْسِنَةٍ مِنْ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوکُ أَشِحَّةً عَلَیْکُمْ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَیْتَهُمْ یَنظُرُونَ إِلَیْکَ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ کَالَّذِی یُغْشَی عَلَیْهِ

 یَسِیراًحِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَی الْخَیْرِ أُوْلَئِکَ لَمْ یُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَکَانَ ذَ لِکَ عَلَی اللَّهِ 

 ترجمه 

تو می نگرند که پیش آید، آنان را می بینی چنان به  (و جنگ)بیم  (لحظات)در حالی آنان بر یاری شما بخیل هستند، که هرگاه 

می چرخد، همچون کسی که مرگ او را فرا گرفته، پس همین که ترس از میان رفت، زبان های تند و خشن  (در حدقه)چشمانشان 

ندارند و خداوند  (واقعی)بخیل هستند، آنان ایمان  (مال و غنیمت)بر شما می گشایند، در حالی که نسبت به خیر  (خود را)

 .؛ و این کار بر خداوند آسان استاعمالشان را محو نموده

 نکته ها 

، به معنای مغلوب کردن »سلق»از  »سلقوکم». به معنای بخلی است که همراه با حرص باشد »شُحّ»از  »شحیح»جمع  »اشحّة»کلمه ی 

جمع  »حِداد». و شکست دادن است، یعنی می خواهند با تبلیغات و زخم زبان خود مسلمانان را مغلوب کنند و شکست دهند

 .به معنای تیز و خشن است »حدید»

 پیام ها 

و پس از  »اشحّة علیکم»منافقان، هرگز خیرخواه شما نیستند؛ به هنگام خطر از کمک و حضور در جبهه بخل می ورزند، ـ  1 



 »اشحّة علی الخیر». برطرف شدن خطر، به جمع غنائم حریص هستند

 »ینظرون الیک... فاذا جاء الخوف». مسلمانان می بینندمنافقان، تلخی ها را از جانب پیامبر و ـ  2 

 »تدور اعینهم... فاذا جاء الخوف». منافقان در شرایط بحرانی تعادل خود را از دست می دهندـ  3

 »تدور اعینهم». حاالت روحی، در چهره ی انسان اثر می گذاردـ  4

اشحّة علیکم ». رین مردم و هنگام آرامش طلبکارترین مردم هستندهنگام جنگ و سختی ترسوت. منافقان، کم کار و پرگو هستندـ  5

 »اشحّة علی الخیر -

 »السنة حداد -تدور اعینهم  -اشحّة ». ترس، بخل، زخم زبان و توقّع نابجا از نشانه های بارز منافقان استـ  6

 »فاحبط اللّه اعمالهم لم یؤمنوا». حبط اعمال گناهکاران، حکیمانه و بر اساس عملکرد خود انسان استـ  7

 »احبط اللّه اعمالهم». نفاق، عامل حبط و تباه شدن اعمال است ـ  8

نمی تواند مشکلی برای اراده خداوند به وجود  (...بخل، زخم زبان و دلسرد کردن مردم از حضور در جبهه و)رفتار منافقان،  ـ  9

 »کان ذلک علی اللّه یسیرا». آورد

 21احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 لُونَ عَنْ أَنبَآئِکُمْ وَلَوْ کَانُواْ فِیکُم مَّا قَاتَلُواْ إِلَّا قَلِیالًیَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ یَذْهَبُواْ وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ یَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِی الْأَعْرَابِ یَسْئَ

 ترجمه 

دسته  (بار دیگر)هنوز پراکنده نشده اند و اگر  (مشرک و یهود مهاجم)ندارند احزاب می پ (آنها به قدری وحشت زده شده اند که)

و تنها از اخبار  (و درگیر جنگ نمی شدند)آید، دوست دارند کاش میان اعراب بادیه نشین بودند  (به سراغ مسلمانان)های دشمن 

 .اندکی نمی جنگیدند شما جویا می شدند و این افراد اگر در میان شما بودند جز (مربوط به)

 نکته ها 

است و به کسی گفته می شود که در  »بادی»جمع  »بادون»کلمه ی . گویند »اَعرابی»و به عرب بادیه نشین  »عربی»به عربِ شهرنشین 

 .بادیه و بیابان ساکن باشد

 پیام ها 

منافقان گمان می کردند تا احزابِ یهود و . )دافراد ترسو و سست ایمان، همواره دشمن را قوی تر از مسلمانان تصوّر می کننـ  1 

 »یحسبون االحزاب لم یذهبوا». (مشرک مدینه را فتح نکنند پراکنده نخواهند شد

 »لم یذهبوا... یحسبون». خود باختگی، قدرت فهم واقعیّات را از انسان می گیردـ  2 

 »یودّوا لو انّهم بادون». جامعه ی دینی، ترجیح می دهند افراد سست ایمان، زندگی در جوامع دور از فرهنگ را بر زندگی درـ  3

 »یسئلون عن انبائکم». افراد سست ایمان به جای حضور در صحنه جامعه، به خواندن روزنامه ها و شنیدن اخبار رادیوها سرگرمندـ  4

 »ما قاتلوا االّ قلیال». افراد سست ایمان، اهل نبرد و استقامت نیستندـ  5

 21زاب آیه احـ  33سوره 

 آیه 

 هَ کَثِیراًلَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُواْ اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّ

 ترجمه 

امت امید دارند و خدا را برای کسانی که به خدا و روز قی (البتّه)رسول خدا الگو و سرمشقی نیکوست،  (سیره ی)همانا برای شما در 

 .بسیار یاد می کنند

 نکته ها 



در قرآن دوبار این کلمه درباره ی دو پیامبر . در مورد تأسّی و پیروی کردن از دیگران در کارهای خوب به کار می رود »اُسوة»

جالب آن که  .ی اهلل علیه وآلهیکی درباره حضرت ابراهیم علیه السالم و دیگری درباره پیامبر اسالم صل: عظیم الشّأن آمده است

اُسوه بودن حضرت ابراهیم در برائت از شرک و مشرکان است و اسوه بودن پیامبر اسالم در آیات مربوط به ایستادگی در برابر 

 .دشمن مطرح شده است

، به دشمن هدایت لشکر، امید دادن، خندق کندن، شعار حماسی دادن: نقش پیامبر در جنگ احزاب، الگوی فرماندهان است

در هنگامه ی نبرد، خود را در پناه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله : حضرت علی علیه السالم فرمود. نزدیک بودن و استقامت نمودن

اتّقینا برسول اللّه صلی اهلل علیه وآله فلم یکن منّا اقرب الی » .قرار می دادیم و آن حضرت از همه ی ما به دشمن نزدیک تر بود

 ***.261نهج البالغه، حکمت **»منه العدوّ

این آیه در میان آیات جنگ احزاب است؛ امّا الگو بودن پیامبر، اختصاص به مورد جنگ ندارد و پیامبر در همه ی زمینه ها، بهترین 

  .الگو برای مؤمنان است

 پیام ها 

 »لقد». در الگو بودن پیامبر شک نکنیدـ  1 

 »کان». تالگو بودن پیامبر، دائمی اسـ  2 

 »لکم فی رسول اللّه اسوة حسنة». گفتار، رفتار و سکوت معنادار پیامبر حجّت استـ  3

 »اسوة -لکم ». معرّفی الگو، یکی از شیوه های تربیت استـ  4

 »رسول اللّه اسوة». باید الگوی خوب معرّفی کنیم، تا مردم به سراغ الگوهای بَدَلی نروندـ  5

 »اُسوة». ، دعوت عملی استبهترین شیوه ی تبلیغـ  6

 »... لمن کان یرجوا اللّه». کسانی می توانند پیامبر اکرم را الگو قرار دهند که قلبشان سرشار از ایمان و یاد خدا باشدـ  7

 »ذکر اللّه کثیرا -رسول اللّه اُسوة ». الگوها هر چه عزیز باشند؛ امّا نباید انسان خدا را فراموش کند ـ  8

 22حزاب آیه اـ  33سوره 

 آیه 

 ا زَادَهُمْ إِلَّا إِیمَاناً وَتَسْلِیماًوَلَمَّا رَءَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَ

 ترجمه 

است که خدا و رسولش به ما وعده داده، و خدا و رسولش این همان : را دیدند، گفتند (ی لشکر دشمن)و همین که مؤمنان دسته ها

 .جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود (دیدن لشکر مهاجم)و . راست گفتند

 نکته ها 

خواندیم که منافقان و بیمار دالن وعده های پیامبر را فریب نامیدند، ولی در این آیه مؤمنان، این وعده ها را واقعی و  12در آیه ی 

 .انندصادق می د

در دو آیه قبل بیان شد که گروهی از افراد سست ایمان آرزو داشتند هنگام حمله ی دشمن، در مناطق دور از جبهه بودند، ولی در 

 .مؤمنان با دیدن دشمن، به ایمان و تسلیمشان در برابر خدا افزوده می شود: این آیه می فرماید

 پیام ها 

 »...ون االحزاب قالوارءا المؤمن». ایمان عامل قدرت استـ  1 

ولی مؤمنان، دشمنان موجود و مهاجم  »یحسبون االحزاب لم یذهبوا»منافقان، دشمنی را که حضور ندارد، حاضر می پندارند؛ ـ  2 

 »هذا ما وعدنا اللّه -... ولمّا رءا المؤمنون». را ناچیز می شمرند



 »ا وعدنا اللّههذا م». هجوم دشمنان متّحد، برای مؤمن غیر منتظره نیستـ  3

 »وعدنا اللّه و رسوله». سخن رسول خدا، همان سخن خداستـ  4

 »هذا ما وعدنا اللّه و رسوله». پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله مسلمانان را از وقوع جنگ احزاب باخبر نموده بودـ  5

 »صدق اللّه و رسوله -سوله وعدنا اللّه و ر». مؤمنان، تحقّق وعده های خدا و رسولش را حتمی می دانندـ  6

 »ما زادهم االّ ایماناً و تسلیماً». جبهه و جنگ برای مؤمن، بستر رشد و ترقّی استـ  7

 »ما زادهم االّ ایمانا». مؤمنان، از تعداد و تشکّل دشمنان نمی ترسند ـ  8

 »ما زادهم االّ ایماناً و تسلیماً». ایمان و تسلیم دارای درجات و مراتبی است ـ  9

 »ما زادهم االّ ایماناً و تسلیماً... و لمّا رءا المؤمنون». تحقق یافتن وعده های خدا و رسول، بر ایمان مؤمنان می افزاید ـ  11

 23احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 نْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِیالًمِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَمِ

 ترجمه 

، برخی (و خود را آماده ی جهاد نمودند)از میان مؤمنان مردانی هستند که آنچه را با خداوند پیمان بسته بودند صادقانه وفا کردند 

 (عقیده و پیمان خود را)هستند، و هرگز  (شهادت)و بعضی دیگر در انتظار  (و به شهادت رسیدند)از آنان پیمانشان را عمل کردند 

 .تغییر ندادند

 نکته ها 

دارای معانی زیادی است ولی در این جا به معنای نذر و عهد و پیمانی است که چه بسا انجام آن منجر به مرگ یا  »نحب»کلمه ی 

 .خطر بزرگی شود

گروهی در انتظار *** 21احزاب، **»دون فی االعرابیودّوا لو انّهم با»در برابر گروهی که خواهان زندگی در رفاه بودند، 

 »و منهم من ینتظر». شهادتند

تفسیر .**امام حسین علیه السالم در کربال هنگام وداع با اصحابش و گاهی باالی سر شهدا این آیه را تالوت می فرمود

  ***.کنزالدّقائق

 

 پیام ها 

 »من المؤمنین». دهمه ی اصحاب پیامبر و مؤمنان در یک درجه نیستنـ  1 

 »... من المؤمنین رجال». نقل کماالت دیگران یکی از راه های تربیت استـ  2 

 »صدقوا ما عاهدوا اللّه». دفاع از حقّ تا مرز شهادت، نشانه ی صداقت در ایمان استـ  3

 »صدقوا ما عاهدوا». تعهّد، الزم االجرا و عمل به آن نشانه صداقت استـ  4

 »فمنهم من قضی نحبه». دا، پیام و درسی قرآنی استبزرگداشت شهـ  5

 .آمادگی برای لقای خداوند، از صفات مؤمنان است »و منهم من ینتظر». انتظار شهادت نیز یک ارزش استـ  6

 »و منهم من ینتظر». باب شهادت باز استـ  7

مؤمن با این که شهادت دوستان و عزیزان خود ) .شهادت برخی مؤمنان، عامل عقب نشینی یا دلسردی دیگر مؤمنان نمی شود ـ  8

 »و منهم من ینتظر» (را می بیند، باز خود در انتظار شهادت است

. مؤمنان واقعی پایبند عهد و پیمان خود با خدا هستند و هیچ چیز حتّی شهادت دوستان و عزیزان، روحیه آنان را تغییر نمی دهد ـ  9

 »و ما بدّلوا تبدیال»



 23ب آیه احزاـ  33سوره 

 آیه 

 نَ غَفُوراً رَّحِیماًلِیَجْزِیَ اللَّهُ الصَّادِقِینَ بِصِدْقِهِمْ وَیُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ إِن شَآءَ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ کَا

 ترجمه 

لطف خود را بر آنان  (توبه کنند اگر)تا خداوند صادقان را به خاطر صداقتشان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا 

 .باز گرداند زیرا که خداوند آمرزنده ی مهربان است

 نکته ها 

بیاید، منظور توجّه و لطف خداوند به  »علی»بیاید، منظور توبه بندگان به درگاه خداوند است و اگر با  »الی»کلمه توبه اگر با حرف 

 »یتوب علیهم». بندگان است

 پیام ها 

 »لیجزی». لخ و سخت هدفدار است، تا استعدادها شکوفا شود و انسان با کوشش و تالش به پاداش برسدحوادث تـ  1 

 »لیجزی اللّه الصادقین بصدقهم».با پاداش دادن به راستگویان، دیگران را به صداقت تشویق کنیمـ  2 

 »بصدقهم... لیجزی ». نجات در راستگویی استـ  3

 »بصدقهم». قت در عمل استدریافت پاداش بر اساس صداـ  4

 »یعذّب -لیجزی ». بشارت، قبل از انذار استـ  5

 »یعذّب -لیجزی » (نه صدق صادقین ونه نفاق منافقین. )هیچ عملی بدون پاداش نیستـ  6

 »او یتوب علیهم». لطف خداوند، از منافقان نیز دورنیست، به شرط آنکه خود بخواهدـ  7

 »غفوراً رحیما». طف او همراه استتوبه پذیری خداوند، با ل ـ  8

 25احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 لَّهُ قَوِیّاً عَزِیزاًوَرَدَّ اللَّهُ الَّذِینَ کَفَرُواْ بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنَالُواْ خَیْراً وَکَفَی اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ وَکَانَ ال

 ترجمه 

به دست آورند، و  (پیروزی و غنیمتی)پر از خشم برگرداند، بدون آن که هیچ خیری و خداوند کسانی را که کفر ورزیدند با دلی 

 .، و خداوند، توانای شکست ناپذیر است(و آنان را پیروز کرد)خداوند مؤمنان را از جنگ بی نیاز ساخت 

 نکته ها 

ا که از خندق گذشت به قتل رساند، ، پهلوان نامی عرب ر»عَمربن عَبدُودّ»در جنگ احزاب، همین که حضرت علی علیه السالم 

 .آنها حساب کار خود را کرده، باز گشتند

 پیام ها 

با این که در جنگ احزاب، سه گروه مشرکان، یهودیان و منافقان علیه  »ردّ اللّه الّذین کفروا». از همبستگی دشمنان نهراسیمـ  1 

 .سرگشته برگشتندمسلمانان متّحد شدند، ولی بدون دست یابی به پیروزی و غنائم 

 »کفی اللّه -ردّ اللّه ». فراز و نشیب جنگ ها از تحت اراده الهی خارج نیستـ  2 

 »کفی اللّه -ردّ اللّه ». ، امدادهای غیبی در کار بود(خندق)در جنگ احزاب ـ  3

 .دیدگاه کفّار خیر بود پیروزی بر اسالم و گرفتن غنایم، از »لم ینالوا خیراً». گاهی باید از نگاه مخالف سخن گفتـ  4

ولی  »لم ینالوا خیراً». هدف جنگ های دشمن، رسیدن به پیروزی یا کسب غنائم، کشور گشایی و یا حفظ منافع خود استـ  5

یا انجام وظیفه ی دینی و دعوت و ارشاد ناآگاهان و : است یعنی.*** 52توبه، **»احدی الحسنیین»هدف جنگ های اسالمی، 



 .حقّ و یا رسیدن به شهادت و لقای حقرفع موانع گسترش 

 »کان اللّه قویّا عزیزا -کفی اللّه ». سرچشمه ی عزّت و قدرت مسلمانان، خداستـ  6

 27،26احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 یقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فِریقاًوَأَنزَلَ الَّذِینَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِن صَیَاصِیهِمْ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِ

 دِیراًوَأَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِیَارَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضاً لَّمْ تَطَُوهَا وَ کَانَ اللَّهُ عَلَی کُلِ ّ شَیْ ءٍ قَ

 ترجمه 

برج و قلعه های مرتفعشان پایین کشید و  را که از مشرکان عرب پشتیبانی می کردند، از (یهودیان)و خداوند کسانی از اهل کتاب 

 .را کشتید و گروهی را اسیر کردید (از آنان)گروهی  (که در نتیجه شما مسلمانان)در دل های آنان ترس و وحشت افکند، 

کاری  زمینی را که در آن گام ننهاده بودید در اختیار شما گذاشت، و خداوند بر هر (نیز)و سرزمین آنان وخانه ها واموالشان و

 .تواناست

 نکته ها 

به معنای قلعه های محکم است و به هر وسیله ی دفاعی مثل شاخ گاو و شاخک های پای خروس نیز  »صیصة»جمع  »صیاصی»

 .گفته می شود

و در این آیه اشاره به غزوه ی بنی قریظه دارد یهود بنی قریظه در جنگ احزاب به خیال پیروزی، پیمان خود را با مسلمانان شکستند 

 .قالب ستون پنجم دشمن به مشرکان مکّه در جنگ احزاب کمک کردند ولی با رسوایی، شکست خوردند و تسلیم شدند

در سال . که هر سه با مسلمانان پیمان داشتند »بنی قریظه»و  »بنی نضیر» »بنی قینقاع»: در مدینه سه طایفه ی یهودی بودند به نام های

در سال . ده، با مسلمانان جنگ نمودند و شکست خوردند و از مدینه خارج شده، به سوی شام رفتنددوم بنی قینقاع پیمان شکنی کر

در سال پنجم بنی قریظه پیمان . چهارم، بنی نضیر جنگیدند و شکست خوردند و به سوی شام رفتند و خیبر و مدینه را خالی کردند

مسلمانان بعد از پیروزی بر . اب دلهره ای بر آنان حاکم شدخود را شکستند و با مشرکان همکاری نمودند که با شکست احز

روز آنها را از مدینه بیرون راندند و برای همیشه مدینه از پلید طوایف یهود  25احزاب، قلعه های آنان را محاصره کردند و پس از 

 ***.تفسیر نمونه.**پیمان شکن پاک شد

 :جنگ با بنی قریظه برکاتی داشت از جمله

 .ین گروه یهود برای همیشه از مدینه خارج شدندآخر: الف

 .اموال فراوانی از دشمن نصیب مسلمانان شد: ب

  .جایگاه مسلمانان تثبیت و روشن شد که هر کس با آنان پیمان شکنی کند بدبخت می شود: ج

 پیام ها 

 »و انزل الّذین ظاهروهم». از نیروهای نفوذی و ستون پنجم دشمن نباید غافل شدـ  1 

 »و انزل الّذین ظاهروهم من اهل الکتاب». همزیستی مسالمت آمیز با اهل کتاب، تا زمانی است که آنان یاور مخالفان نباشندـ  2 

 »و انزل». پیروزی از جانب خداوند استـ  3

 »من صیاصیهم... و انزل ». قلعه های محکم و بلند دشمن، فتح شدنی استـ  4

. مسلمانان مرز مشترک خداپرستی و ایمان به معاد داشتند ولی به حمایت مشرکان برخاستند اهل کتاب یهود با آن که باـ  5

 »ظاهروهم من اهل الکتاب»

 »ظاهروهم». تنها به دشمنِ رو در رو فکر نکنید، بلکه متوجّه حامیان آنان نیز باشیدـ  6



 »قذف فی قلوبهم الرّعب». ستیکی از امدادهای غیبی خداوند در جنگ ها، ایجاد رعب در دل دشمنان اـ  7

 »تقتلون و تأسرون... فی قلوبهم الرّعب». روحیّه رزمنده در شکست یا پیروزی جبهه نقش اصلی را دارد ـ  8

 28احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 عَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحاً جَمِیالًیَآ أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِأَزْوَاجِکَ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَ

 ترجمه 

 (با پرداخت مَهرتان)آن را می خواهید، بیایید تا شما را  (و زرق و برق)اگر شما زندگی دنیا و زینت : به همسرانت بگو! ای پیامبر

 .رهایتان کنم (بدون قهر و خشونت)بهره مند سازم و به وجهی نیکو 

  نکته ها

به دنبال کسب غنایم جنگی به وسیله ی مسلمانان، همسران پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله به توسعه ی زندگی رو آوردند و از آن 

رسول خدا با خواسته آنان مخالفت کرد و به مدّت یک ماه از آنان فاصله گرفت . حضرت وسایل و امکانات رفاهی طلب کردند

 .تا آیات مورد بحث نازل شد

 یام ها پ

ان کنتن » (.موقعیّت دینی و اجتماعی، برای انسان وظیفه ی خاصّی به وجود می آورد. )زندگی رهبر مسلمانان باید ساده باشدـ  1 

 »اُسرحکنّ... تردن الحیاة الدنیا

 »قل الزواجک». رهبر مسلمانان نباید تحت تأثیر تقاضاهای نابجای همسرش قرار گیردـ  2 

 »قل الزواجک». المال، نباید توقّع بستگان رهبر را باال ببرد رشد درآمد بیتـ  3

 »قل الزواجک». نه تنها رهبر جامعه اسالمی، بلکه وابستگان او نیز تحت نظر و توجّه مردم قرار دارندـ  4

ی و خانوادگی گاهی به خاطر قداست رهبری، باید از مسایل عاطف. )مسئولیّت های الهی، فوق مسئولیّت های خانوادگی استـ  5

 »قل الزواجک» (.گذشت

... ان کنتنّ تردن». زن آزاد است؛ می تواند با زندگی ساده، ولی همراه با سعادت بماند و می تواند راه دیگری را انتخاب کندـ  6

 »اسرحکنّ

اطعیّت ولی همراه با با ق) »ان کنتنّ تردن» .در برابر تقاضای نابجای همسر، نظر قطعی خود را صریح و روشن اعالم کنیدـ  7

 (.مهربانی و عدالت، توقّعات بی جا را از بین ببرید

 .هنگام دسترسی به بیت المال و غنائم، با برخورد قاطع با خانواده و نزدیکان جلو توقّع و انتظارات بی مورد دیگران را بگیریم ـ  8

 »فتعالین امتّعکنّ... ان کنتنّ»

. تحمّل نکرد، با رعایت عدالت و انصاف طالقش دهید و به ادامه ی زندگی مجبورش نکنید اگر زنی زندگی ساده و سالم را ـ  9

 »امتعکنّ و اسرّحکنّ... ان کنتنّ»

 »...ان کنتنّ تردن». خطر دنیاگرایی، حتّی خاندان نبوّت را تهدید می کند ـ  11

 »فتعالین امتّعکنّ». یستکامیابی از زر و زیور دنیا حرام نیست، لیکن در شأن خاندان نبوّت نـ  11

 »اسرّحکنّ سراحاً جمیال». اگر مجبور به طالق شدید، راه جدایی را با نیکویی و عدالت طی کنیدـ  12

 29احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 نَّ أَجْراً عَظِیماًوَإِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنکُ

 ترجمه 



قطعاً خداوند برای نیکوکاران از شما پاداش بزرگی را آماده  (بدانید که)و اگر خدا و رسولش و سرای آخرت را می خواهید، پس 

 .کرده است

 پیام ها 

بردن و استفاده حالل از نعمت ها،  البتّه لذّت »...تردن اللّه... تردن الحیاة الدنیا». دنیاطلبی و آخرت طلبی با هم جمع نمی شودـ  1 

 .منافاتی با آخرت خواهی ندارد

 »... و ان کنتنّ». انسان باید میان دلبستگی به دنیای فانی و آخرت باقی، باید یکی را انتخاب کندـ  2 

للمحسنات ... ر اآلخرة تردن اللّه و رسوله والدّا». قناعت و زهد و سادگی به تنهایی عامل نجات نیست، عمل نیک هم الزم استـ  3

 »منکنّ

 »اعدّ». وعده های الهی را قطعی بگیریمـ  4

 »اعدّ للمحسنات منکنّ». خداوند ساده زیستی را برای خانواده رهبران دینی، امری نیک و حَسَن می داندـ  5

 »للمحسنات منکنّ». همسر پیامبر بودن کمال نیست، نیکوکار بودن الزم استـ  6

 »للمحسنات منکنّ». پیامبر یکسان نبودندهمه ی زنان ـ  7

 »اجراً عظیما». کسانی که از دنیای قلیل بگذرند، به اجر عظیم خواهند رسید ـ  8

 31احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 ذَ لِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیراًیَا نِسَآءَ النَّبِیِ ّ مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَکَانَ 

 ترجمه 

برای خدا  (کار)آشکار مرتکب شود، عذابش دو چندان خواهد بود و این  (و گناهی)هر کس از شما کار زشت ! ای همسران پیامبر

 .آسان است

 نکته ها 

آن که مستقیماً به خود آنان خطاب آیاتی که با زنان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله سخن می گوید، از طریق مقام رسالت است نه 

 ***.43 - 42آل عمران، **»یا مریم». و وحی شود، بر خالف حضرت مریم که به خودش خطاب می شد

اِن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفّر عنکم »سرچشمه ی این تقسیم آیه مبارکه ی . کبیره و صغیره: گناهان دو دسته اند

لیکن . یعنی اگر شما از گناهان بزرگ دوری کنید ما سیّئات و گناهان کوچک شما را می بخشیماست، .*** 31نساء، **»سیّئاتکم

در مواردی گناه صغیره حکم گناه کبیره پیدا می کند، نظیر گناه در زمان خاص مانند ماه رمضان که جرم و مجازات آن بیشتر 

اه با شادی، گناهِ آشکارا و گناهِ افراد برجسته و الگو نظیر یا گناه در مکان خاص، تکرار گناه و اصرار بر آن، گناه همر. است

 .به هر حال مسایل جنبی می تواند در گناه و کیفر آن اثر بگذارد. همسران پیامبر

سر زند تنبیه می شوند؛ در حدیثی  »ترک اولی »در روایات آمده است که گناه بزرگان، حساب دیگری دارد، حتّی اگر از انبیا یک 

هفتاد گناه جاهل بخشیده .*** 47، ص 1کافی، ج **»یُغفَر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن یُغفَر للعالم ذنبٌ واحد»: مده استمعروف آ

  .می شود، قبل از آن که یک گناه عالم بخشیده شود

 

 پیام ها 

 »... بییا نساء الن». در کیفر و پاداش، حَسَب و نسب اثری ندارد و هر متخلّفی باید مجازات شودـ  1 

آری در خانه پیامبر بودن انسان را بیمه نمی کند، این مکتب ) »من یأت منکنّ بفاحشة». همسری پیامبر، مستلزم عصمت نیستـ  2 

 (.است که انسان را بیمه می کند



 »مبیّنه». حساب خالف های علنی، از گناهان پنهان جداستـ  3

 »نضاعف»: و نفرمود »یُضاعف». عمل زشت به خودی خود، کیفر به دنبال داردـ  4

 »ضعفین... نساء النبی». شدّت و ضعف کیفر و پاداش بر اساس آثار فردی و اجتماعی عمل استـ  5

کسانی که چهره ی دینی و اجتماعی دارند و کارشان برای دیگران سرمشق است، اگر گناه کنند، کیفرشان بیش از دیگران ـ  6

 »ضعفین... نساء النبی». است

نواده و بستگان مسئوالن نظام اسالمی باید بدانند که اگر مرتکب خالفی شدند، نه تنها آزاد نمی شوند، بلکه چند برابر خاـ  7

 »العذاب ضعفین... یا نساء النبی». دیگران مجازات می بینند

العذاب ... نساء النبی»اگر کیفر بستگان متخلّفِ یک مسئول چند برابر است، کیفر خود مسئولِ متخلّف چه میزان است؟  ـ  8

.*** 46 - 44حاقّه، **»لقطعنا منه الوتین... لو تقوّل بعض االقاویل»: قرآن در مورد کیفر تخلّف خود پیامبر می فرماید) »ضعفین

 .اگر سخن ناروایی را به ما نسبت دهد، رگ های گردن او را قطع می کنیم

 »یسیر علی اللّه». کیفر متخلّفان بر خداوند آسان است ـ  9

 31احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 رِیماًوَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَیْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً کَ

 ترجمه 

او را دو بار خواهیم داد و برایش  و هر کس از شما نیز که در برابر خدا و رسولش فروتنی کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش

 .روزی کریمانه و پرارزشی فراهم کرده ایم

 نکته ها 

 .به معنای اطاعت همراه با خضوع و ادب و کرنش است »قنوت»

امام علیه السالم . شما اهل بیت پیامبر، بخشیده شده اید - »انّکم اهل بیت مغفورٌ لکم»: شخصی به امام سجّادعلیه السالم عرض کرد

در مورد ما همان آیاتی جریان دارد که درباره ی زنان پیامبر جاری است؛ اگر ما گناه کنیم، مجازاتمان دو »: خشمگین شد و فرمود

تفسیر .** »برابر و اگر نیکوکار باشیم پاداشمان دو برابر است، آن گاه حضرت این آیه و آیه ی قبل را تالوت فرمود

 ***.کنزالدّقائق

در روز نبرد خندق، از عبادت  (و از پای در آوردن عمروبن عبدودّ)ضربت علی علیه السالم : علیه وآله فرمود رسول خداصلی اهلل

 ***.216، ص 7الغدیر، ج **»ضربة علیّ یوم الخندق افضل من عبادة الثّقلین». جنّ و انس برتر است

 

 پیام ها 

 »و من یقنت -فاحشة من یأت منکنّ ب». تشویق و تهدید در کنار هم مؤثّر استـ  1 

 »للّه و رسوله... یقنت». اطاعتی ارزش دارد که بر اساس معرفت و عشق، و همراه با فروتنی باشدـ  2 

 »للّه و رسوله... یقنت». هم باید دستورهای خدا را اطاعت کنیم و هم دستورهای رسول خدا راـ  3

 »تعمل صالحاً». انجام یک عمل صالح کافی نیست، استمرار آن الزم استـ  4

 »تعمل صالحا». همسر پیامبر بودن کافی نیست، عمل الزم استـ  5

 .نکره آمده است »صالحاً». کوچکی یا بزرگی عمل مهم نیست، صالح بودن آن شرط استـ  6

 »اعتدنا -نُؤتها ». خداوند برای تشویق ما بندگان، پاداش را به خود نسبت می دهدـ  7

 »نُؤتها اجرها مرّتین». موقعیّت و آثار فردی و اجتماعی عمل، متفاوت می شوداجر و پاداش بر اساس  ـ  8



 32احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 قَوْلًا مَّعْرُوفاًی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ یَا نِسَآءَ النَّبِیِ ّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِ

 ترجمه 

آن که در  (مبادا)اگر تقوا پیشه اید پس به نرمی و کرشمه سخن نگویید تا . نیستید (عادّی)شما مثل یکی از زنان ! ای همسران پیامبر

 .دلش بیماری است طمعی پیدا کند، و نیکو و شایسته سخن بگویید

 پیام ها 

یا نساء النبی لستن کاحد ». ن جداست و باید بیش از دیگران مراقب رفتار خود باشندحساب خانواده ی رهبران دینی از سایریـ  1 

 (.موقعیّت اجتماعی، محدودیّت آور است) »من النساء

وقتی به زنان پیامبر که بیشترشان پیر و سالخورده بوده و زندگی ساده ای داشتند هشدار داده می شود که با کرشمه و ناز سخن ـ  2 

 »... فال تخضعن... یا نساء النبّی ». ن جوان و زیبا باید حساب کار خود را بکنندنگویند، زنا

 »اِن اتّقیتنّ فال تخضعن بالقول». با کرشمه سخن گفتن زن، بی تقوایی استـ  3

 »فال تخضعن بالقول». قرآن برای سخن گفتن نیز آدابی بیان می کندـ  4

 »فیطمع... التخضعن». را کنترل کند، گرچه تصمیم جدّی نداشته باشند تنها طمع بیمار دالن، برای آنکه زن خودـ  5

 »فیطمع الّذی فی قلبه مرض... یا نساء النبّی ». افراد آلوده، از مقدّسات نیز دست طمع بر نمی دارندـ  6

 »فیطمع الّذی فی قلبه مرض». نباید گفتار و رفتار زن تحریک کننده باشدـ  7

 »فیطمع الّذی فی قلبه مرض». یز همه ی افراد سالم نیستنددر جامعه ی نبوی ن ـ  8

 »الّذین فی قلوبهم»و نفرمود  »الّذی فی قلبه مرض». نباید کاری کنیم که حتّی یک نفر دچار گناه و فساد شود ـ  9

 »فی قلبه مرض». چشم چرانی و هوسبازی یک بیماری روحی است ـ  11

... فال تخضعن». امّا من نباید کاری کنم که او را تحریک کند »فی قلبه مرض»ارد، گرچه کسی که بیمار دل است مشکل دـ  11

 »فیطمع

 »فال تخضعن بالقول». و هم شیوه، سالم باشد »قوالً معروفا»طوری سخن بگویید که هم محتوا خوب باشد ـ  12

 (با توجه به آیه)چند اصل مهم در نهی از منکر 

 »یا نساء النّبیّ». مک بگیریماز موقعیّت خانوادگی افراد کـ  1

 »لَستُنّ کاَحدٍ من النساء». از موقعیّت اجتماعی افراد استفاده کنیمـ  2

 »اِن اتّقیتُنّ». القابی را به کار ببریم که محبوب همه استـ  3

 »فال تخضعن بالقول». از ساده ترین کار شروع کنیمـ  4

 »لنّبیّیا نساء ا». از بزرگان و خودی ها شروع کنیمـ  5

 »فال تَخضعنَ بالقول فیطمع». از سرچشمه ی گناهان نهی کنیمـ  6

 »فال تَخضعنَ بالقول». از رفتارها و انحرافات کوچک غافل نباشیمـ  7

 »فیطمع الّذی فی قلبه مرض». عوارض و پیامدهای فساد و انحراف را بیان کنیمـ  8

 »قلن -فال تخضعن ». امر به معروف و نهی از منکر در کنار هم باشدـ  9

 »فیطمع الّذین»: نفرمود »فیطمع الّذی». حتّی برای جلوگیری از یک منکر از یک فرد اقدام کنیمـ  11

 »فیطمع». با هوس و آرزوی گناه هم باید مبارزه کرد تا چه رسد به خود گناهـ  11

 33احزاب آیه ـ  33سوره 



 آیه 

اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ  تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُوْلَی وَأَقِمْنَ الصَّالةَ وَآتِیْنَ الزَکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ

 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً

 ترجمه 

، (و زینت های خود را آشکار نکنید)ان جاهلیّتِ نخستین، با خودآرایی ظاهر نشوید و در خانه های خود قرار گیرید و همچون دور

را از شما  (گناه)و نماز را بر پا دارید و زکات بدهید، و از خدا و رسولش اطاعت کنید؛ همانا خداوند اراده کرده است که پلیدی 

 .دور کند و کامالً شما را پاک سازد (پیامبر)اهل بیت 

 نکته ها 

 .یعنی برای خودنمایی از خانه های خود خارج نشوید. است، و نتیجه ی هر دو معنا یکی است »قرار»یا  »وقار»از  »قَرْنَ»

 .به معنای خودنمایی است، همان گونه که برج در میان ساختمان های دیگر جلوه ی خاصّی دارد »بُرج»از  »تبّرج»

ستکون الجاهلیّة »: در حدیث نیز آمده است. ری است که ما امروز شاهد آنیمجاهلیّتِ اُولی نشان دهنده ی ظهور جاهلیّت اُخ

 .به زودی جاهلیّت دیگری فرا می رسد.*** تفسیر نورالثّقلین**»االخری

 .اگر در جاهلیّت آن روز دختر را زنده به گور می کردند، امروز با سقط جنین، هم دختر را نابود می کنند، هم پسر را

 .آن روز قتل و آدم کشی وجود داشت، امروز در جنگ های بزرگ و جهانی کشتارهای میلیونی انجام می گیرد اگر در جاهلیّت

 .جاهلیّت آن روز مدرسه نبود و جنایت انجام می گرفت، امروز با وجود هزاران دانشگاه، مهم ترین حقوق انسان ها پایمال می شود

درباره ی .**مروز در مترقّی ترین کشورهای جهان همجنس بازی قانونی استدر جاهلیّت آن روز فساد و زنا جرم بود؛ امّا ا

از سیّد مجتبی موسوی  »سیمای تمّدن غرب»از سیّد قطب و کتاب دیگری به نام  »جاهلیّت قرن بیستم»جاهلیّت معاصر، کتابی به نام 

 ***.الری نوشته شده که تاکنون به چند زبان ترجمه شده است

 یه ی تطهیرمطالبی درباره ی آ

 اِنَّما یُریدُ اللّهُ لیُذهِبَ عنکْم الرِّجْسَ اَهلَ البَیتِ وَ یُطهِّرَکُمْ تَطهیراً

نشانه ی این است که آیه ی شریفه درباره ی یک موهبت استثنایی در مورد اهل بیت علیهم السالم سخن می  »اِنّما»کلمه ی  *

 .گوید

را اراده ی تشریعی خداوند، پاکی همه ی مردم است نه تنها اهل بیت پیامبر اکرم علیهم ، اراده ی تکوینی است، زی»یُرید»مراد از  *

 .السالم

 ***.تفسیر برهان.**هر گونه ناپاکی ظاهری و باطنی است »رجس»مراد از  *

این . نّی آمده استهمه ی خاندان پیامبر نیست، بلکه برخی افراد آن است که نام آنان در روایات شیعه و س »اهل البیت»مراد از  *

 .علیّ و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم: گروه عبارتند از

 دلیل این انحصار چیست؟ و چرا این بخش از آیه درباره ی زنان پیامبر یا تمام خاندان آن حضرت نیست؟: سؤال

آیا ما : سول خداصلی اهلل علیه وآله پرسیدندروایاتی از خود همسران پیامبر حتّی از عایشه و امّ سلمه نقل شده که آنان از ر : 1پاسخ

 .خیر: هم جزء اهل بیت هستیم؟ پیامبر فرمود

این ها اهل : و فرمود (که یکی از آنان خود حضرت بود)پیامبر عبایی بر سر این پنج نفر کشید : در روایات متعدّدی می خوانیمـ  2

 .بیت من هستند و اجازه ی ورود دیگران را نداد

و به گفته ی بعضی )اکرم صلی اهلل علیه وآله برای این که اختصاص اهل بیت را به پنج نفر ثابت کند، مدّت شش ماه  پیامبرـ  3

الصّالة یا اهل البیت انّما »: به هنگام نماز صبح از کنار خانه ی فاطمه علیها السالم می گذشت و می فرمود (روایات هشت یا نه ماه



 »اهل البیت و یطهرکم تطهیرا یرید اللّه لیذهب عنکم الرّجس

در کتاب احقاق الحق بیش از هفتاد حدیث از منابع معروف اهل سنّت درباره اختصاص آیه شریفه به پنج نفر ذکر شده و در کتاب 

تفاسیر نورالثقلین و .**شواهد التنزیل که از کتب معروف اهل سنّت است بیش از یکصد و سی روایت در همین زمینه آمده است

 ***.نهنمو

 :به هر حال این آیه شامل زنان پیامبر نمی شود زیرا

پیامبر رازی را به بعضی از همسرانش فرمودند و او امانت داری : در سوره ی تحریم می خوانیم. آنها گاهی مرتکب گناه می شدند

 ***. 4تحریم، **»قلوبکما ان تتوبا اِلی اللّه فقد صغت»: قرآن این عمل را گناه نامیده، فرمود. نکرد و به دیگری گفت

عایشه که همسر پیامبر بود، جنگ جمل را علیه حضرت علی علیه السالم به راه انداخت و سپس پشیمان شد، با آنکه در این جنگ 

 عدّه بسیاری از مسلمانان کشته شدند؟

 چند سؤال 

 ند و خداوند آنان را تطهیر کرده است؟به معنای آن نیست که اهل بیت علیهم السالم آلودگی داشته ا »یطهّرکم»آیا ـ  1

را به کار برده در حالی که هیچ گونه  »مطهّرة»شرط تطهیر آلودگی نیست، زیرا قرآن درباره ی حوریان بهشتی کلمه  :پاسخ

 .به معنای پاک نگه داشتن است نه پاک کردن از آلودگی قبلی »یطهّرکم»به عبارت دیگر . آلودگی ندارند

 تنها پنج نفرند، چرا این آیه در میان جمالتی قرار گرفته که مربوط به زنان پیامبر است؟اگر اهل بیت ـ  2

 .به صورت جداگانه نازل شده ولی هنگام جمع آوری قرآن در این جا قرار گرفته است »...انّما یرید اللّه »جمله ی : الف: پاسخ

بان عرب این بوده که در البالی مطالب معمولی حرف جدید و به گفته ی تفسیر مجمع البیان، رسم فصیحان و شاعران و ادی :ب

به خبری که هم : چنانکه در میان اخبار صدا و سیما، اگر گوینده یک مرتبه بگوید. مهمّی مطرح می کنند تا تأثیرش بیشتر باشد

نظیر این آیه را در آیه ی . داکنون به دستم رسید توجّه فرمایید، این گونه سخن گفتن یک شوک روانی و تبلیغاتی ایجاد می کن

سوّم سوره ی مائده خواندیم که مطلب مربوط به والیت و امامت و کمال دین و تمام نعمت و یأس کفّار و رضای الهی، در کنار 

درست همان . احکام مربوط به گوشت خوک و خون، نازل شده و این گونه جا سازی ها رمز حفظ قرآن از دستبرد نااهالن است

با این که طال و پنبه رابطه ای . گاهی زنان هنگام خروج از خانه زیور آالت خود را در البالی پنبه های متّکا قرار می دهند گونه که

 .ندارند ولی برای محفوظ ماندن از دستبرد نااهالن این کار انجام می گیرد

اراده ی مخصوص بر عصمت اهل بیت دارد، یعنی  خدا: در میان سفارش هایی که به زنان پیامبر می کند، یک مرتبه می فرماید: ج

 .شما در خانه ای هستید که معصومین علیهم السالم هستند و حتماً باید تقوا را بیشتر مراعات کنید! ای زنان پیامبر

ر که در در مورد اهل بیت ضمیر جمع مذکر به کار رفته که نشان غالب بودن مردان است، به خالف جمالت مربوط به زنان پیامب: د

 »عنکم، یطهّرکم -بیوتکنّ، اقمن » .آنها از ضمیر جمع مؤنث استفاده شده است

  .گرچه این آیه خطاب به زنان پیامبر است ولی قطعاً مراد همه ی زنان مسلمان هستند که باید به این دستورها عمل کنند

 پیام ها 

 »ال تبرّجن -قرن ». جایگاه زن یا خانه است یا بیرون خانه بدون خود نماییـ  1 

 »ال تبرّجن تبرّج الجاهلیّته االولی». ارتجاع و عقب گرد به دوران جاهلی ممنوع استـ  2 

 »تبرّج الجاهلیّته االولی». خودنمایی نشانه ی تمّدن نیست، نشانه ی جاهلیّت استـ  3

 »الزکوة... الصالة و». نماز و زکات دو عنصر ناگسستنی و متالزم یکدیگرندـ  4

 » اَطِعن اللّه». اطاعت از رسول در کنار اطاعت از خدا واجب استـ  5

 »لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت». گناه، پلیدی روح است و خاندان نبوّت باید از این پلیدی دور باشندـ  6



 33احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 کْمَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ لَطِیفاً خَبِیراًوَاذْکُرْنَ مَا یُتْلَی فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِ

 ترجمه 

از )دارای لطف و  (نسبت به شما)و آنچه که از آیات خدا و حکمت در خانه هایتان تالوت می شود یاد کنید؛ همانا خداوند 

 .آگاه است (کارهای شما

 نکته ها 

یا به این معناست که  »واذکرن»بنابراین . یگری به زبان آوردنیکی به خاطر سپردن و د: دو معنا بیان کرده اند »ذکر»برای کلمه ی 

به خاطر داشته باشید و فراموش نکنید که وحی الهی در خانه شما نازل می شود و یا به این معناست که آنچه از ! ای زنان پیامبر

 .کتاب خدا در خانه شما تالوت می شود و شما فرا می گیرید، برای سایرین بیان کنید

 ها  پیام

 »من آیات اللّه... واذکرن ما یتلی». تالوت قرآن در منزل و تکرار آن توسط اهل خانه، سفارش قرآن استـ  1 

 »واذکرن... ال تبرّجن ». به جای فرهنگ ابتذال فرهنگ الهی را دنبال کنیدـ  2 

... و اذکرن... ال تبرّجن... قرن». مت نیستقرار گرفتن زن در خانه و پرهیز از جلوه گری، به معنای عقب ماندن از علم و حکـ  3

 »آیات اللّه و الحکمة

 .(زندگی در خانه ی وحی تکلیف آور است) »فی بیوتکنّ»خانواده ی نبوّت در انجام اعمال نیک سزاوارترند ـ  4

نان و آگاهی از مصالح و استقرار زن در خانه، نهی از خودنمایی، انجام نماز و زکات و ذکر آیات، ناشی از لطف خداوند بر زـ  5

 »لطیفاً خبیرا». مفاسد است

 35احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

اشِعِینَ لصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْخَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَا

افِظَاتِ وَ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیراً وَالذَّاکِرَاتِ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الصَّآئِمِینَ وَالصَّآئِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحَ

 أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً

 ترجمه 

مانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، و مردان با ایمان و زنان با ایمان، و مردان مطیع خدا و زنان مطیع خدا، و مردان راستگو و زنان ه

راستگو، و مردان شکیبا و زنان شکیبا، و مردان فروتن و زنان فروتن، و مردان انفاق گر و زنان انفاق گر، و مردان روزه دار و زنان 

مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانی که خدا را بسیار یاد می کنند و زنانی که بسیار به یاد خدا هستند، خداوند  روزه دار، و

 .آنان آمرزش و پاداشی گرانقدر وبزرگ آماده کرده است (همه ی)برای 

 نکته ها 

این آیه ده کمال برای عموم زنان و مردان در مسایل به دنبال دستورهایی که برای همسران پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله گفته شد، 

 .اعتقادی، اخالقی و عملی، بر شمرده است

زمانی ارزش این آیه روشن می شود که به تبعیضاتی که عرب و عجم میان زن و مرد قائل بودند بنگریم و تاریخ دلخراش زن را 

 .مطالعه کنیم

لذا همه . ندارد و همه ی کماالت بشری مربوط به روح اوست نه جسم او روح، زن و مرد. تفاوت میان زن و مرد در جسم است

 .کماالتی که در این آیه آمده، به صورت یکسان میان مرد و زن مطرح شده است



 پیام ها 

 »... انّ المسلمین». انسان زمانی کامل می شود که همه ی کماالت را در خود داشته باشد نه فقط بعضی راـ  1 

. جامعیّت اسالم آن است که کمال را در همه ی ابعاد اعتقادی، اخالقی، عملی، فردی و اجتماعی انسان مطرح می کند نشانه یـ  2 

 »... انّ المسلمین»

 »... انّ المسلمین». با تجلیل از خوبان، دیگران را به انجام خوبی ها تشویق کنیمـ  3

انّ »... الم با زبان، سپس ایمان با دل، سپس اطاعت، صداقت، صبر و ابتدا اس. )رشد انسان، مرحله ای و گام به گام استـ  4

 »... الصابرین ... المؤمنین... المسلمین 

 .، باید شکم و شهوت و زبان خود را کنترل کند(ایمان)و باور قلبی  (اسالم)انسان کامل، عالوه بر اقرار به زبان ـ  5

 »الصائمین». کنترل شکم با روزه *

 »الصادقین». با صداقت کنترل زبان *

 »والحافظین فروجهم». کنترل شهوت با دوری از حرام *

 » القانتین». مبارزه با غرور، با داشتن تواضع *

 »والذاکرین». غفلت زدایی با ذکر و یاد خدا *

 »والصابرین». مقاومت در برابر نیش ها و نوش ها با نیروی صبر *

 »والمتصدّقین». غافل نماندن از محرومان با انفاق *

: و در مورد کیفیّت می فرماید »والذاکرین اللّه کثیرا»: در مورد مقدار می فرماید. )اسالم هم به کمیّت توجّه دارد، هم به کیفیّتـ  6

 (.که اطاعت همراه با فروتنی است »والقانتین» 

 »المتصدّقین والمتصدّقات». زن، حقّ مالکیّت و بخشش مالی داردـ  7

 »و الذاکرین اللّه کثیراً» (.ذکر خدا در پایان کماالت آمده است. )توفیقات خود را از خدا بدانیم همه ی ـ  8

 »اعدّ اللّه لهم... انّ المسلمین والمسلمات». زن و مرد، در رشد کماالت معنوی و انسانی و دریافت پاداش یکسانند ـ  9

 »غفرةاعدّ اللّه لهم م». عمل نیک، کلید بخشش الهی است ـ  11

 »مغفرة واجراً عظیما». ابتدا بخشش الهی، سپس دریافت پاداش الهیـ  11

 36احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 سُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالَالً مُّبِیناًمْ وَ مَن یَعْصِ اللَّهَ وَ رَوَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍإِذَا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ

 ترجمه 

و هیچ مرد و زن با ایمانی حقّ ندارند هنگامی که خدا و رسولش امری را مقرّر کنند، از سوی خود امر دیگری را اختیار کنند و هر 

 .کس خدا و رسولش را نافرمانی نماید، پس بدون شک به گمراهی آشکاری گرفتار شده است

 نکته ها 

مسلمانان تسلیم این آیه بودند، پس از آن که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در غدیر خم به فرمان خداوند علی علیه السالم را  اگر

دیگری را بر علی علیه السالم ترجیح  »من کنت مواله فهذا علیّ مواله»: به جانشینی خود و رهبری امّت اسالم معرّفی کرد و فرمود

 .نمی دادند

تو باید سنّت های غلط را بشکنی و مردم حقّ ندارند در برابر خواست : ه زمینه ساز آیه ی بعد است که به پیامبر می فرمایداین آی

 .خداوند اعمال سلیقه کنند



ار، انسان در برابر فرمان خدا و رسول اختیاری ندارد، نباید برای کسی مایه تعجّب باشد زیرا این ک :این که آیه ی شریفه می فرماید

تو حقّ نداری غیر از آنچه من دستور داده ام غذا یا داروی : درست مانند این است که پزشک با قاطعیّت به بیمار خود بگوید

خداوند نیز ما را از انتخاب آزاد، طبق میل شخصی در برابر فرامین الهی منع کرده است، زیرا او راه سعادت ما را بهتر . مصرف کنی

 .از ما می داند

اَال فسلّموا للّه ... یا عباد اللّه انتم کالمرضی و ربّ العالمین کالطّبیب »: وایت می خوانیم که رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرموددر ر

شما همچون بیمار و خدا مانند طبیب است، ! ای بندگان خدا.***  545، ص 4میزان الحکمه، ج **»امره تکونوا من الفائزین

 .یب است نه آنچه بیمار تمایل دارد، پس تسلیم امر خدا باشید تا رستگار شویدمصلحت مریض در نسخه طب

در نظام حکومت دینی، خدا محوری بر دموکراسی و مردم ساالری حاکم است، زیرا نظر مردم مادامی ارزش دارد که مخالفِ 

  .حکم خدا نباشد

 پیام ها 

و طرفدار و سازمان های بین المللی، هیچکدام سبب ایجاد حقّ در برابر سنّ و سواد و نژاد و قدرت و ثروت و شهرت و قبیله ـ  1 

 »ما کان لمؤمن وال مؤمنة». قانون الهی نمی شود

 »...ما کان لمؤمن وال مؤمنة». نشانه ی ایمان، تعبّد در برابر خدا و رسول استـ  2 

 »لمؤمن وال مؤمنة». در تسلیم و تعبّد، زن و مرد تفاوتی ندارندـ  3

 »ما کان لمؤمن وال مؤمنة». هر کس در برابر قانون خدا و سنّت پیامبر، قانونی بیاورد، در ایمان خود شک کند ـ 4

 »اذا قضی اللّه و رسوله». دستورهای پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله، همچون دستورهای خداوند واجب االجراستـ  5

 »ضی اللّه و رسوله امراًق». خدا و رسول بر امور مردم والیت کامل دارندـ  6

 »لهم الخیرة -ما کان » (.آن جا که حکم الهی روشن است، هیچ کس حقّ اظهار نظر ندارد. )اجتهاد در برابر نصّ، ممنوع استـ  7

 »لهم الخیرة -ما کان ». آزادی انسان در چارچوب قوانین الهی است ـ  8

 »لهم الخیرة -ما کان ». دعقل باید تابع وحی و سلیقه باید تابع وظیفه باش ـ  9

... و من یعص اللّه ». هر انتخاب و نظریّه ای که مخالف قانون و قضاوت خدا و رسول باشد، معصیت و انحراف آشکار است ـ  11

 »ضالالً مبینا

 37احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

سِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَااللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَی النَّاسَ وَاللَّهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْ

عِیَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً وَکَانَ ی أَزْوَاجِ أَدْأَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَی زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاکَهَا لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِ

 أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوالً

 ترجمه 

 (آزادی)به او نعمت  (نیز)داده بود و تو  (اسالم و ایمان)کسی که خداوند بر او نعمت  (زید بن حارثه،)زمانی که به  (به یاد آر)و 

و از خدا پروا کن و در دلت چیزی را پنهان می داشتی که خداوند  (الق ندهو او را ط)همسرت را نگاه دار  :داده بودی می گفتی

پس چون دوران کامیابی زید از . آن را آشکار می کند و از مردم می ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی

مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسر خوانده هایشان  ، ما او را به همسری تو در آوردیم تا در(و از او جدا شد)همسرش پایان یافت 

 .هنگامی که طالق گیرند مشکلی نباشد، و فرمان خداوند انجام شدنی است

 نکته ها 



 .به معنای نیاز و حاجت است »وَطَر». به معنای پسر خوانده است »دعی»جمع  »اَدعیاء»

او برده ای بود که خدیجه به پیامبر اسالم بخشید و . حارثه است به گفته ی اکثر مفسّران و مورّخان، این آیه مربوط به زید بن

بعد از ظهور اسالم، زید به . قبیله ی زید او را از خود راندند و پیامبر زید را فرزند خوانده ی خود قرار داد. حضرت آزادش نمود

 .موته شد و در همان جنگ به شهادت رسید آیین محمد صلی اهلل علیه وآله گروید و از مسلمانان ممتاز و فرمانده لشکر در جنگ

در آغاز، زینب خیال . برای زید خواستگاری کرد -که زنی سرشناس و از نوه های عبدالمطّلب بود  -پیامبر از دختر عمّه اش زینب 

هیچ زن امّا بعد که فهمید برای زید است ناراحت شد، زیرا تا آن زمان . کرد حضرت او را برای خودش خواستگاری می کند

 (.گرچه برده ای آزاد و پسر خوانده ی پیامبر و از مسلمانان ممتاز باشد. )همسر برده نمی شد (تا چه رسد به زنان سرشناس)آزادی 

بارها نزد پیامبر رفت ولی آن حضرت به او  .پس از ازدواج، ناسازگاری بین آنان آغاز شد و زید تصمیم گرفت زینب را طالق دهد

به هر حال زید او را طالق داد و دو ضربه ی روحی و . »امسک علیک زوجک»را نگاه دار و طالق نده،  همسرت: می فرمود

 .اجتماعی بر زینب وارد شد، یکی همسر زید شدن که جامعه ی آن روز این کار را نمی پسندید، دوم طالق گرفتن

 .اهلی را بشکندپیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله به امر خداوند مأمور شد تا دو سنّت ج

 .گرفتن همسر پسر خوانده که در جاهلیّت مانند گرفتن همسرِ فرزند ناروا بود: الف

 .گرفتن همسر برده ی خود که این هم در آن زمان، زشت و ناروا بود: ب

ون در این آیه چ. پیامبر اکرم زینب را به ازدواج خود در آورد و به مردم اطعامی داد که برای هیچ یک از همسران دیگرش نداد

آمده، یعنی ما زینب را به ازدواج تو در آوردیم تا عادات و رسوم جاهلی را با عمل تو بشکنیم؛ زینب نیز بر  »زوّجناکها»جمله ی 

 .سایر همسران پیامبر مباهات می کرد که ازدواج شما به خواست پیامبر اکرم بوده ولی ازدواج من به فرمان خداوند متعال بوده است

تو در دل، مسأله ای را پنهان داشتی : که خداوند به پیامبر اکرم می فرماید »تُخفی فی نفسک مَا اللّه مُبدیه»مراد از جمله ی  :سؤال

 که خدا آن را آشکار می کند؛ چیست؟

آن حضرت  خداوند نام همسران پیامبر را به: امام رضاعلیه السالم در پاسخ سؤاالت مأمون پیرامون عصمت انبیا فرمود: پاسخ

آموخته بود و در میان آنان نام زینب دختر جحش نیز بود؛ حضرت دید او همسر زید است و چگونه زن زید همسر او خواهد شد؟ 

تفاسیر المیزان و نورالثقلین؛ .**این معنا در دل حضرت بود که با حکم خداوند به ازدواج پیامبر با زینب، حکمت آن آشکار شد

بنابراین پیامبر هرگز کاری خالف عصمت و مقام نبوّت انجام نداده و از قبل عالقه ای به هیچ .*** 281، ص 1عیون االخبار، ج 

 .نعوذ باللّه! زنی نداشت تا چه رسد به همسر زید، پسرخوانده خود

بر اکرم، که به در این جا امر پیام. مولوی، که باید عمل نمود و ارشادی که عمل کردنش به سود انسان است: اوامر دو گونه است

از او  »انعم اللّه علیه»همسرت را نگاه دار، ارشادی بود وگرنه کسی که خداوند با جمله ی  »امسک علیک زوجک»: زید فرمود

و ما کان لمؤمن وال مؤمنة اذا قضی اللّه و رسوله »: در آیه ی قبل نیز خواندیم. ستایش کرد، خالف فرمان حضرت عمل نمی کرد

 »م الخیرةامرا ان یکون له

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله تصمیم و رغبتی برای ازدواج با زینب نداشت، لذا سفارش او به زید، حفظ همسرش بوده نه طالق 

 »زوّجناکها... امسک علیک زوجک». او

مراد از ترس  »االّ اللّه 3وال یخشون احد»مبلّغان واقعی از هیچ کس جز خدا نمی ترسند، : با توجّه به دو آیه ی بعد که می فرماید

: ، ترس از جوسازی هایی بود که به اهداف حضرت ضربه می زد زیرا ممکن بود مردم بگویند»و تخشی الناس»پیامبر در این آیه 

  .پیامبر با همسر یک برده یا با همسر فرزند خوانده اش ازدواج کرده است

 پیام ها 

زید بن حارثه بارها طالق همسرش را به حضرت اعالم کرد ولی پیامبر همواره می . )دانبیا، مرجع رسیدگی به مسایل مردم بودنـ  1 



 »و اذ تقول» (.صبر کن: فرمود

 »انعمت -انعم اللّه ». خدا و رسول، ولیّ نعمت ما هستندـ  2 

؛ که مراد هدایت »عم اللّه علیهان»در بیان نعمت ها، ابتدا نعمت های معنوی و الهی را نام ببرید، سپس نعمت های مادّی و دنیوی، ـ  3

 .؛ که مراد آزاد کردن زید از بردگی است»انعمت علیه»زید و اسالم آوردن اوست، 

 (آزاد کردن برده)؛ »انعمت علیه». توفیق مسلمان شدن)؛ »انعم اللّه علیه». اسالم و آزادی دو نعمت بزرگ استـ  4

 »لِلّذی انعم اللّه علیه و انعمت علیه». د، بهترین صفاتش را نام ببریداگر خواستید به جای نام، صفتی از کسی ذکر کنیـ  5

اسالم طرفدار تحکیم بنیاد خانواده ) »امسک علیک زوجک». هرگاه همسری نزد شما شکایت کرد فوراً پیشنهاد جدایی ندهیدـ  6

 (.است

 »اتّق اللّه امسک علیک زوجک». در امر به معروف از اهرم عاطفه و تقوا استفاده کنیدـ  7

 »امسک علیک زوجک و اتّق اللّه». تقوا سبب تحکیم پیوند خانوادگی است ـ  8

 »انعمت علیه امسک علیک زوجک». ولیّ نعمت بودن، ایجاد حقّ امر و نهی می کند ـ  9

و تخشی الناس ». الزمه ی قاطعیّت و صالبت آن است که با افکار فاسد و منحرف، گرچه افکار عمومی باشد مبارزه کنیم ـ  11

 »واللّه احقّ ان تخشاهُ

 »تخشی النّاس و اللّه احقّ ان تخشاه». در شکستن عادت های غلط اجتماعی، از هیاهوی مردم نترسیدـ  11

 »تخشی النّاس واللّه احقّ ان تخشاهُ». در اجرای فرمان خدا منتظر تأیید مجامع بین المللی نباشیدـ  12

 (.بی عالقگی زن به شوهر نباید دلیل عدم تمکین او باشد. )ی ها دلیل سرکشی و ناشزه بودن زن نیستهمه ی طالق ها و جدایـ  13

 »قضی زیدٌ منها وطراً»

 .یعنی نیاز مهم واساسی »وطراً». زناشویی از نیازهای مهم انسان استـ  14

 »قضی زیدٌ منها وطراً». مسائل زناشویی را با کنایه بگوییدـ  15

هموار کردن راه حقّ ) »لکی الیکون علی المؤمنین حرج». ینی جامعه باید در شکستن سنّت های باطل پیشقدم باشندرهبران دـ  16

 (برای دیگران یک ارزش است

 .این ازدواج را ما مقرّر کردیم: خداوند می فرماید »زوّجناکها». زنان بیوه محترم هستند و ازدواج با آنان کسر شأن نیستـ  17

 »لکی ال یکون علی المؤمنین حَرَج». ندی به آداب و رسوم غیر الهی، زندگی را فلج می کندپای ب ـ  18

 (.فرزند خواندگی در اسالم بوده است) »اذا قضوا منهنّ وطراً». ازدواج با همسر فرزند خوانده بعد از طالق او جایز است ـ  19

 38احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 دُوراًمِنْ حَرَجٍ فِیَما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَکَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْمَا کَانَ عَلَی النَّبِیِ ّ 

 ترجمه 

ین آنچه خداوند برای او تعیین کرده هیچ سختی و محذوری نیست، چنان که خداوند درباره ی انبیای قبلی نیز ا (انجام)بر پیامبر در 

 .، و فرمان خدا همواره سنجیده و اندازه گیری شده است(که آداب و رسوم جاهلی و بی اساس را بشکنند)سنّت را قرار داده بود 

 نکته ها 

 .این آیه به منزله قطعنامه ی آیه قبل است که رهبر دینی باید خط شکن باشد و از مالمت ها نترسد و منتظر رضایت این و آن نباشد

چون خداوند می دانست که منافقان ازدواج پیامبر را با همسر زید که پسرخوانده حضرت بود، دستاویز »: یه السالم فرمودامام رضاعل

 ***.213، ص 1تفسیر نورالثقلین و عیون االخبار، ج .**»عیب جویی او قرار خواهند داد، این آیه را نازل کرد



 پیام ها 

 »... ما کان علی النبی». ه جوّسازی ها و مانع تراشی ها اعتنا کندپیامبر نباید در انجام فرمان خدا بـ  1 

 »فرض اللّه له». پیامبر، ممکن است وظایف و دستورهای اختصاصی نیز داشته باشدـ  2 

 »من قبل». همه ی انبیا، خط شکن، و با افکار منحرف عمومی درگیر بوده اندـ  3

 »نّة اللّهس». سنّت خدا در شکستن سنّت های غلط استـ  4

 »امر اللّه قدراً مقدورا». فرمان های الهی، حساب شده و الزم االجراستـ  5

 39احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 ألَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَاالَتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَ کَفَی بِاللَّهِ حَسِیباً

 ترجمه 

های الهی را ابالغ می کنند و از خدا می ترسند، و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند، و خداوند برای حسابرسی کافی کسانی که پیام 

 .است

 نکته ها 

در این آیه سخن از قاطعیّت و شهامت مبلّغ در ابالغ دستورهای الهی به مردم است، ولی باید بدانیم که در مواردی مدارا، نرمش و 

 .زم استسکوت برای جذب قلوب ال

خشیت غیر از خوف است، خشیت تأثر قلبی است که از عظمتِ امری ناشی می شود، ولی خوف انتظار وقوع امر ناپسندی است 

 .انبیا هیچ گونه خشیتی از غیر خدا ندارند، زیرا تنها خداوند را بزرگ می بینند .که موجب پرهیز از آن می شود

 پیام ها 

 :دارد موفقیّت در تبلیغ، شرایطیـ  1 

 »یبلّغون». تداوم تبلیغ: الف

 »یخشونه». تقوا در عمل: ب

 »وال یخشون احداً اال اللّه». شهامت و قاطعیّت: ج

 »و کفی باللّه حسیبا». توکّل به خدا: د

تا خرافه  زن زید را بگیر: در دو آیه قبل فرمود) .همیشه تبلیغ با سخنرانی نیست، گاهی باید با عمل، حکم خدا را روشن ساختـ  2 

 »الّذین یبلّغون رساالت اللّه» (:ای را از میان برداری، آنگاه در این آیه می فرماید

 »الیخشون احداً». مبلّغان الهی، همواره دشمنان سرسخت وتهدیدکننده دارندـ  3

 »یخشونه وال یخشون احداً». خدا ترسی مقدّمه ی شجاعت و شهامت استـ  4

 »کفی باللّه حسیبا». حساب صبر و تحمّل آنان با خداست مبلّغان الهی بدانند کهـ  5

 31احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 شَیْ ءٍ عَلِیماًمَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِ ّ 

 ترجمه 

در هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست، بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است؛ و خداوند به همه چیز محمّد صلی اهلل علیه وآله، پ

 .آگاه است

 نکته ها 



پیام  »رسول»خبر دهنده است، یا آنکه  »نبیّ»صاحب کتاب و  »رسول». آمده است »نبیّ»و هم کلمه  »رسول»در این آیه هم کلمه 

 ***.معجم الفروق اللغویة.**استانجام دهنده رسالت  »نبیّ»آور و 

به معنای نگین انگشتر است که در قدیم با حک کردن نام خود بر روی آن، پایان نامه ها و دستورها را با آن مُهر می  »خاتَم»

 .خاتم و در اینجا کنایه از آخرین پیامبر بودن است. کردند

للعالمین »: یین حضرت محمّدصلی اهلل علیه وآله است، مانندگرچه در قرآن آیات فراوانی بیانگر جهان شمولی و جاودانگی آ

ال »و در روایات، حدیث متواتر .***  28سبأ، **»کافّة للناس»، .*** 19انعام، **»النذرکم به و من بلغ»، .*** 1فرقان، **»نذیرا

و ده ها حدیث دیگر بر این *** . 58، ص 1کافی، ج **»حالل محمّد حالل ابداً الی یوم القیامة»و حدیث معروف  »نبیّ بعدی

 .مطلب تأکید کرده اند، ولی این آیه روشن ترین دلیل بر خاتمیّت پیامبر اسالم است

خاتم »، »رسول اللّه»، »محمّد»: این آیه تنها آیه ای است که هم نام پیامبر و هم رسالت پیامبر را در قالب دو عنوان ذکر کرده است

 »النّبیّین

 چند سؤال 

 پس از اسالم انسان ها به پیامبر جدید نیاز ندارند؟ چراـ  1

یکی تحریف دین سابق، به گونه ای که از کتاب : دلیل اصلیِ تجدید نبوّت ها و آمدن پیامبران جدید، دو چیز بوده است :پاسخ

نزول قوانین جامع تر و خدا و تعالیم پیامبر پیشین امور بسیاری تحریف شده باشد و دیگری تکامل بشر در طول تاریخ که مقتضی 

 .کامل تر بود

زیرا اواّلً قرآن، بدون آنکه کلمه ای از آن تحریف شود، در میان مردم باقی . امّا پس از پیامبر اسالم، این دو امر واقع نشده است

زی برای بشر نیست، است و ثانیاً جامع ترین و کامل ترین قوانین در آن مطرح شده و بر اساس علم خداوند، تا روز قیامت هیچ نیا

 .مگر آنکه حکمش در اسالم بیان شده است

 چگونه نیازهای متغیّر انسان با خاتمیّت دین سازگار است؟ـ  2

انسان در مراحل تحصیلی خود تا درجه ی اجتهاد و دکتری به استاد نیاز دارد، پس از آن به مرحله ای می رسد که می تواند  :پاسخ

باب اجتهاد باز است و می توان قوانین مورد نیاز را از قواعد کلّی . از مطالبی که آموخته به دست آورد بدون استاد، نیازهای خود را

 .البتّه بر اساس اصولی که فقها برای استخراج احکام تدوین نموده اند. استنباط کرد

 چرا رابطه بشر با عالم غیب قطع شد؟ـ  3

نان باقی است، امام معصوم علیه السالم حضور دارد و فرشتگان الهی بر او نازل وحی نازل نمی شود ولی رابطه با غیب همچ :پاسخ

امدادهای غیبی به انسان های شایسته می رسد؛ حتّی افراد عادی اگر متّقی .*** بنگرید به اصول کافی بحث امامت**می شوند،

 ***.28حدید، **»یجعل لکم نورا... اتّقوا اللّه». دهد باشند نور الهی پیدا می کنند و خداوند راه حقّ را به نحوی به آنان نشان می

 پیام ها 

ما کان ». پسرخوانده هرگز پسر نیست و پدرخوانده نیز پدر نیست تا ازدواج او با همسر مطلّقه ی پسرخوانده اش جایز نباشدـ  1 

 »محمّد أبا أحد و رجالکم

ما کان محمّد أبا ». دلیل حکم پدری آن حضرت نیست (طرح شدم 6که در آیه )حکم مادری همسران پیامبر برای مردم، ـ  2 

 »...أحد

 »اللّه بکلّ شی ء علیما -خاتم النبیّین ». خاتمیّت پیامبر اسالم، بر اساس علم و حکمت الهی استـ  3

 32،31احزاب آیه ـ  33سوره 



 آیه 

 یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اذْکُرُواْ اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً

 وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیالً

 ترجمه 

 .خدا را بسیار یاد کنید! ای کسانی که ایمان آورده اید

 .(و به پاکی بستایید)و او را در هر صبح و شام تسبیح نمایید 

 نکته ها 

 .تیاد خداوند تنها با زبان و گفتار نیست، بلکه در هر فکر، کار و حرکتی رضایت خداوند را در نظر داشتن اس

.*** 14طه، **»اقم الصالة لذکری»قرآن برای ذکر خدا آثار و برکاتی بیان کرده و یکی از دالیل نماز را ذکر خدا دانسته است، 

و روح آرام و نفس مطمئنّ به پرواز در .*** 28رعد، **»اال بذکر اللّه تطمئن القلوب». یاد خدا تنها وسیله ی آرامش دل هاست

و اعراض از ذکر خدا زندگی نکبت .*** 28 - 27فجر، **»اِرجعی الی ربّک . یا ایّتها النّفس المطمئنّة». می آید و به حقّ می رسد

 ***.124طه، **»و مَن اَعرض عن ذکری فانّ له معیشة ضَنکا»باری را به همراه دارد 

 ***.511، ص 2کافی، ج .**تسبیحات حضرت زهرا علیها السالم نمونه ای از ذکر کثیر است: گفته اند

و امام صادق علیه . هر کس زبان ذاکر داشته باشد، خیر دنیا و آخرت به او عطا شده است: رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمود

 .هر چیزی حدّی دارد جز ذکر خدا: السالم فرمود

 .قلب و روح، مثل آهن زنگ می زند و ذکر خدا وسیله ی روشنی و جالی آن است: در حدیث می خوانیم

ذکر خدا تنها با زبان نیست، ذکر واقعی آن است که هنگام حالل و حرام یاد خدا کنیم و از گناه دست : ر روایات آمده استد

 ***.(ذکر)میزان الحکمة و سفینةالبحار .**برداریم

 پیام ها 

 »وایا ایّها الّذین آمن». خطاب زیبا و محرمانه، وسیله ی جذب مردم و زمینه ی پذیرش آنان استـ  1 

 »اُذکروا اللّه ذکراً کثیرا». یاد خداوند، زمانی در انسان مؤثّر است که مستمرّ و بسیار باشدـ  2 

 »و سبّحوه... اذکروا اللّه». بهترین ذکر خدا، تسبیح و تنزیه اوستـ  3

 »سبّحوه بُکرةً و اصیالً». آغاز و پایان روز را با تسبیح و یاد خدا بگذرانیمـ  4

 33اب آیه احزـ  33سوره 

 آیه 

 یماًهُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَمَلَآئِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِ

 ترجمه 

، شرک، جهل، کفر)تا شما را از تاریکی ها  (نیز بر شما درود می فرستند)او کسی است که بر شما درود می فرستد و فرشتگان او 

 .در آورند و او به مؤمنان مهربان است (ایمان، تقوا، علم و وحدت)به سوی نور  (تفرقه و خرافات

 نکته ها 

خداوند بر شما صلوات می فرستد؛ گویا صلوات خدا ذکر کثیر : در این آیه می فرماید. خدا را بسیار یاد کنید: در آیه ی قبل فرمود

 ***.152بقره، **»اَذکرکماُذکرونی »شماست، مثل آیه ی 

 

 پیام ها 

 »لیخرجکم... یُصلّی علیکم ». راه دعوت مردم به دین، درود و رحمت استـ  1 



و یستغفرون ». و هم برای آنان استغفار می کنند »یصلّی علیکم و مالئکته لیخرجکم»فرشتگان، هم بر مؤمنان درود می فرستند، ـ  2 

 ***.7غافر، **»للذین آمنوا

لیخرجکم من ... هو الّذی یصلّی ». سان در خارج شدن از ظلمات، به امداد الهی نیاز دارد و عقل و علم بشر کافی نیستانـ  3

 »الظلمات

 .تاریکی جهل، شرک، تفرقه، غفلت و خرافات »الظلمات». تاریکی ها، متعدّد استـ  4

 »و کان بالمؤمنین الی النور». ایمان به خداوند و حقایق الهی، نور راه انسان استـ  5

 »بالمؤمنین رحیماً». ایمان، کلید دریافت رحمت ویژه ی الهی استـ  6

 33احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَالَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً کَرِیماً

 ترجمه 

 .ی آنان پاداشی نیکو فراهم کرده استتحیّت آنان در روزی که خدا را مالقات کنند سالم است؛ و خداوند برا

 نکته ها 

 .، به معنای دعا کردن برای سالمتی و حیات دیگران است»حیات»از  »تحیّت»کلمه ی 

، روز رستاخیز است که با کنار رفتن پرده ها، انسان به مقام شهود باطنی و دید قلبی می رسد، »روز مالقات»، »یوم یلقونه»مراد از 

 ***.تفسیر نمونه.**ات می کندگویا خدا را مالق

 ***. 58یس، **»سالم قوالً من ربّ رحیم». سالم، هم از طرف خداست

 ***. 24رعد، **»سالم علیکم بما صبرتم». هم از سوی فرشتگان است

 ***. 46حجر، **»ادخلوها بسالم آمنین». هم نشانه ی سالمتی است

 ***. 26واقعه، **»قیالً سالماً سالماً». هم سخن رسمی بهشتیان است

 پیام ها 

 »سالم... تحیّتهم». سالم، درودِ بهشتی و بهشتیان استـ  1 

 ***.41نساء، ** »اجراً عظیماً»، »اجراً کریماً». پاداش های الهی، هم بزرگوارانه است، هم بزرگ و گرانقدرـ  2 

 36،35احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 اکَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِیراًیَآ أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَ

 وَ دَاعِیاً إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِیراً

 ترجمه 

 .و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم (بر مردم)همانا ما تو را گواه ! ای پیامبر

 .(قرار دادیم)دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابان  (نیز)و 

 ا نکته ه

 .در این دو آیه، نقش پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در جامعه بیان شده است

او مردم را به سوی خدا دعوت می کند و شیوه ی او در این دعوت، بشارت و انذار است، امّا نه فقط با زبان، بلکه عمل او نیز 

 .حجّت بر مردم و الگویی برای آنان است

 پیام ها 



 »...یا ایّها النبی انّا ارسلناک». ولیّت افراد را به آنان و جامعه اعالم کردباید نقش و مسئـ  1 

 »...ارسلناک شاهداً و». در برابر نیش ها و آزار دشمن، تجلیل الزم استـ  2 

 (»وَدَعْ اَذاهم»: در آیه ی بعد می خوانیم)

 »شاهداً». پیامبر بر اعمال مردم گواه استـ  3

 »شاهداً و مبشّراً». و هشدار دهد که بر اعمال و رفتار مردم شاهد و در صحنه حاضر باشدکسی می تواند بشارت ـ  4

 »مبشّراً و نذیرا». در تبلیغ و تربیت، بشارت و انذار هر دو الزم استـ  5

 »مبشّرا و نذیرا و داعیاً». بشارت و انذار، وسیله ی دعوت انبیاستـ  6

 »داعیاً الی اللّه». کنند، نه خودانبیا مردم را به سوی خدا دعوت می ـ  7

 »باذنه». انبیا نیز در برابر خداوند از خود استقاللی ندارند و موفقیّت و دعوت آنان با اذن الهی است ـ  8

 »سراجاً منیرا». پیامبر در جامعه، چراغ هدایتی است که نور آن سبب رشد، حرکت و تشخیص است ـ  9

 38،37احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضاْلً کَبِیراًوَ

 وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوکَّلْ عَلَی اللَّهِ وَ کَفَی بِاللَّهِ وَکِیالً

 ترجمه 

 .و به مؤمنان بشارت ده که برای آنان از سوی خداوند بخششی بزرگ است

 .کافران و منافقان را اطاعت مکن، و به آزارشان اعتنا مکن، و بر خدا توکّل نما که خداوند برای وکالت کافی است و

 نکته ها 

بی اعتنایی به آزار و اذیّت دشمنان به معنای سستی و کوتاهی در برخورد با آنان نیست، بلکه به معنای توکّل و امیدواری به رحمت 

 .رخوردهای آنان استالهی، دلسرد نشدن از ب

پیامبر، از جانب خداوند مأمور می شود تا به مؤمنان بشارت دهد که لطف و فضل ویژه او شامل حال آنان می شود و این خود 

 .بزرگ ترین لطف خداست

 .»مبشّراً»: مصداق و نمونه ی آیه ی قبل است که فرمود »...و بشّر »این آیه، 

 پیام ها 

 »بشّر المؤمنین». الطاف ویژه ی الهی استایمان، شرط دریافت ـ  1 

 »بشّر المؤمنین». رهبر باید به مؤمنان بشارت دهدـ  2 

فضالً ». البتّه تفضاّلت الهی بر بندگان، دارای درجات و مراتبی است »من اللّه فضالً». رفتار خدا با مؤمنان بر اساس فضل استـ  3

 »کبیراً

 »... وال تطع -من اللّه فضال کبیرا ». گرم شد، می تواند از منحرفان جدا شودکسی که به سرچشمه ی قدرتِ حقّ دلـ  4

 -دَع اَذاهم  -ال تطع ». بی اعتنایی به کار شکنی های کفّار و منافقان و مقاومت در برابر خواسته های آنان، به توکّل نیاز داردـ  5

 »توکّل

 »اذاهم». کار هر دو آزار دادن مؤمنان است »ین و المنافقینوال تطع الکافر». کفّار و منافقان در یک خط هستندـ  6

 »دَع اَذاهم». در شرایطی، رهبر باید فقط ارشاد کند و به فکر مقابله به مثل و انتقام از مخالفان نباشدـ  7

 »و کفی باللّه وکیال». به خداوند توکّل کنیم، زیرا او وکیل الیق و با کفایتی است ـ  8

 39آیه  احزابـ  33سوره 



 آیه 

کُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَ

 سَرَاحاً جَمِیالً

 ترجمه 

هرگاه زنان با ایمان را به همسری گرفتید و پیش از آن که با آنان آمیزش کنید طالقشان دادید، عدّه ! ان آورده ایدای کسانی که ایم

بهره مند سازید و به  (با پرداخت مهریه و هدیه ی مناسبی)ای برای شما به عهده آنان نیست تا حسابش را نگهدارید، پس آنها را 

 .طرز شایسته ای رهایشان کنید

 ها  نکته

 .طالق بدون خصومت و خشونت است »سراحاً جمیالً»آمیزش جنسی و مراد از  »تماس»، عقد ازدواج و مراد از »نکاح»مراد از 

عدّه ی طالق زن، سه مرتبه حیض . به مدّتی گویند که زنان پس از طالق، باید تا پایان آن صبر کنند و همسر دیگری نگیرند »عِدّة»

 .وفات شوهرش چهار ماه و ده روز است شدن و پاک شدن و عدّه ی

یک گروه کسانی هستند که پس از عقد، تماس جنسی نداشته اند، گروه دیگر، زنان یائسه اند : چند گروه از زنان به عدّه نیاز ندارند

 (ساله 61و  51زنان . )که از بچّه دار شدن مأیوس اند

علی ». مسر مطلّقه ی قبل از آمیزش، باید به قدر معروف و توانایی باشدسوره بقره نیز خواندیم که هدیه مرد به ه 236در آیه ی 

 »الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعاً بالمعروف

با وحشت و غصّه و شماتت دیگران به خانه ی پدر بر می گردند و لذا  (طالق داده شده)این گونه زنان : امام باقرعلیه السالم فرمود

 »فمتّعوهن و سرّحوهنّ». دارید، با هدیه دل آنان را آرام کنیدباید به مقداری که توان 

 پیام ها 

 »...یا أیّها الّذین آمنوا اذا نکحتم». الزمه ی ایمان، عمل به دستورهای خداوند استـ  1 

 .مگر مواردی که در شرع مشخّص شده است »طلّقتم». اختیار طالق، با مرد استـ  2 

 »نکحتم المؤمنات... آمنوا». ان استمهم ترین شرط ازدواج، ایمـ  3

 »طلّقتموهنّ -المؤمنات ». طالق، نشانه ی شکست دینی نیستـ  4

فما لکم علیهنّ من ». عدّه، حقّ مرد بر زن است تا اگر خواست رجوع کند، امّا در طالق قبل از تماس، مرد حقّ رجوع نداردـ  5

 »عدّة

پس از عقد، روحیهّ زن خرد می شود که با پرداخت مهریه ای مناسب، بخشی از  در طالقِ. ضربه های روحی باید جبران شودـ  6

 »فمتّعوهنّ». آن جبران می شود

 »سرّحوهنّ سراحاً جمیالً». جدایی و طالق به معنای کینه و خشونت نیستـ  7

 51احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

وَ الَّتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ  یَآ أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ

رَادَ النَّبِیُّ أَن یَسْتَنْکِحَهَا خَالِصَةً لَّکَ مِن دُونِ أَ بَنَاتِ خَالِکَ وَبَنَات خَاالَتِکَ الَّتِی هَاجَرْنَ مَعَکَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِ ّ إِنْ

 کَ حَرَجٌ وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماًالْمُؤْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ لِکَیْلَا یَکُونَ عَلَیْ

 ترجمه 

خداوند  (به عنوان غنایم جنگی)برای تو همسرانی را که مهرشان را پرداخته ای حالل کردیم و همچنین کنیزانی را که ما ! ای پیامبر



دختران عمویت و دختران عمّه هایت ودختران دایی و  (ازدواج با)و نیز  (بر تو حالل کردیم)بر تو ارزانی داشته و مالک شدی 

و مهریّه ای از )و زن با ایمانی که خود را به پیامبر ببخشد  (برای تو حالل کردیم،)ده اند، دختران خاله هایت را که با تو هجرت کر

مخصوص توست نه  (این قانونِ عقد بدون مهریّه)اگر پیامبر بخواهد می تواند او را به عقد خویش در آورد؛  (حضرت نخواهد

تا برای  (این برای آن است که)و کنیزانشان چه حکمی کرده ایم، دیگر مؤمنان؛ همانا می دانیم که برای مؤمنان درباره ی همسران 

 .تو مشکلی نباشد، و خداوند آمرزنده ی مهربان است

 نکته ها 

به صورت  »خال»و  »عمّ»در عرب کلمات  .به اموالی گفته می شود که بدون جنگ به دست مسلمانان می رسد »فِیی ءْ»از  »اَفاءَ»

، »عمّاتک». به صورت جمع می آید »خالة»و  »عمّة»عموها و دایی ها را شامل شود، ولی جنس به کار می رود و همه ی 

 »خاالتک»

 :در اسالم سه نوع نکاح وجود دارد

 .(خواه دایم یا موقّت)نکاح با مهریّه : الف

 .نکاح از طریق مالک شدن کنیز: ب

 .نکاح بدون مهریّه، که زنی خود را به مردی ببخشد: ج

! یا رسول اهلل: روزی عایشه گفت. م برای عموم است و نوع سوم تنها برای پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله بوده استنوع اوّل و دو

تو نیز اگر مطیع خدا  ***.181، ص 22بحار، ج **»و انک ان اطعت اللّه سارع فی هواک»: پیامبر فرمود .خداوند هوای تو را دارد

 .باشی، امتیازاتی به تو می دهد

... بر پیامبر نماز شب واجب بود و .***  84نساء، **»ال تکلّف اال نفسک و حرّض المؤمنین». پیامبر جهاد یک تنه واجب بودبر 

هیچ پیامبری چنان که من اذیّت شده ام آزار : رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود**اکنون یک امتیاز مادّی در برابر آن همه سختی

 .چیزی نیست*** »مثل ما اوذیت ما اوذی نبّی». ندیده است

 چرا پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله زنان متعدّد داشت؟: سؤال

سالگی تا  25در ازدواج های رسول خداصلی اهلل علیه وآله مسأله شهوت محور نبوده است، زیرا پیامبر عزیز اسالم از : اوّالً :پاسخ

دواج سنّش پانزده سال از حضرت بیشتر بود و پیامبر تا او را داشت با سالگی فقط با خدیجه زندگی کرد، زنی که هنگام از 53

 .دیگری ازدواج نکرد

تمام قبایل علیه حضرت بودند و پیامبر باید با طرحی دقیق این وحدت نا مقّدس را می شکست و بهترین و ساده ترین و ارزان : ثانیاً

مختلف شود و مردم طبق رسوم آن زمان حمایت داماد را بر خود الزم می ترین و طبیعی ترین راه این بود که پیامبر داماد قبایل 

 .دانستند و پیامبر بدین وسیله می توانست مشکالت راه تبلیغ دین را هموار کند

همین  37نظیر ازدواج پیامبر با زینب دختر عمّه اش که در آیه ی . بعضی ازدواج ها برای مبارزه با آداب و رسوم غلط بود :ثالثاً

 .سوره گذشت

پیامبر بعضی زنان را تنها عقد نمود و با آنان همبستر نشد و از بعضی قبایل تنها خواستگاری نمود و عقد هم نکرد و همین : رابعاً

 .رفتارها وسیله ی ارتباط می شد

 .اگر هدف مسأله ی جنسی بود باید از این همه همسر فرزندان بسیاری می داشت: خامساً

اگر هدف . ار کوچک بود که به عقد پیامبر درآمد و مدّت ها گذشت تا توانست همسر واقعی حضرت باشدعایشه بسی :سادساً

 .مسایل جنسی باشد انسان با بچّه ازدواج نمی کند

شتن چند ما نباید پیامبر را با خود مقایسه کنیم؛ ما با داشتن یک همسر از بسیاری توفیقات باز می مانیم، ولی پیامبر اکرم با دا: سابعاً



چرا این قدر به خاطر هدایت مردم  :همسر چنان غرق در عرفان و مناجات و تبلیغ بود که خداوند به حضرت خطاب می کند

چرا حالل .*** 2طه، ** »لتشقی»چرا خود را به مشقّت می اندازی،  ***.3شعراء، **»لعلّک باخع نفسک»حرص می خوری 

آری، نسیم تند معرفت، خیمه ی وجودی پیامبر را چنان بلند می کرد که این همه زن،  »... لم تُحرّم»هایی را بر خود حرام می کنی، 

 .نمی توانست آن را از پرواز باز دارد

سالگی بوده است، آن هم با زنان بیوه و متروکه یا داغدیده، با تمایل کامل آنان  53به هر حال، ازدواج های مجدّد پیامبر بعد از سنّ 

رای عدالت از سوی پیامبر و آموختن درس عملی برای اداره چند همسر و انتخاب زندگی ساده و بی توجّهی به به ازدواج و اج

عالوه بر همه ی این ها در آن زمان داشتن چند همسر هیچ عیبی نبوده است و گاهی . خواسته های تجّمل گرایانه ی برخی همسران

 .ا نکته ی دیگر که باید در آنها دقّت نمودهمسر اوّل به خواستگاری همسر دوم می رفت و ده ه

 پیام ها 

 (.حتّی پیامبر در مسایل فردی تابع قانون الهی است) »انّا احللنا لک». تعیین حالل و حرام به دست خداستـ  1 

 »آتیت اجورهن». مهریه برای زن الزم و پرداخت آن از سوی مرد واجب استـ  2 

 »ما ملکت یمینک». تّی کنیزان باید کامیاب باشندغرایز جنسی را جدّی بگیرید، حـ  3

 »خالصة لک». اسالم برای شخص پیامبر، تکالیف و همچنین امتیازات خاص قرار داده استـ  4

 »فرضنا علیهم فی ازواجهم». تعیین زنانی که می توان با آنان ازدواج کرد، از سوی خداوند استـ  5

 »لکیال یکون علیک حرج». قرار گیرد خداوند دوست ندارد پیامبر در تنگناـ  6
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 آیه 

أَدْنَی أَن تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَلَا یَحْزَنَّ وَ یَرْضَیْنَ  تُرْجِی مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُْوِی إِلَیْکَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکَ ذَلِکَ

 آ آتَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا فِی قُلُوبِکُمْ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیماً حَلِیماًبِمَ

 ترجمه 

مؤخّرداری و هر که را خواهی نزد خود جای دهی، و بر تو باکی نیست  (نوبت او را)از همسرانت هر کدام را خواستی می توانی 

برای آن که چشمانشان روشن شود و ناراحت نشوند و  (حکم)ی دوباره طلب کنی؛ این ترک کرده ا (برای مدّتی)هر کدام را که 

همه ی آنان به آنچه در اختیارشان می گذاری راضی باشند مناسب تر است، و خداوند آنچه را در دل های شماست می داند، و 

 .خداوند دانا و بردبار است

 نکته ها 

این دو کلمه کنایه از طالق و . به معنای مکان دادن است »مأوی »از  »تُؤی»یر انداختن و به معنای تأخ »ارجاء»، از »تُرجی»کلمه 

 .نگهداری یا تأخیر و تقدّم در همبستری است

اجرای عدالت در میان همسران واجب است، ولیکن پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله به دلیل مشکالت فراوان و جهاد با دشمنان و 

از طرف خداوند مجاز بود که موعد همسران خود را تغییر دهد، به جای این که هر شب در منزل یکی از آنان تالش برای جامعه، 

 ***.388، ص 5مستفاد از حدیثی در کافی، ج .**باشد، چند شب پیاپی در یک جا بماند، بعد چند شب دیگر منزل دیگری باشد

بر در کم و زیاد کردن نفقه همسران یا رد کردن تقاضای زنان هبه ای و بعد البتّه بعضی مفسّران این آیه را درباره ی اختیار پیام

 .پذیرفتن آنها و یا طالق اولیّه و رجوع ثانوی تفسیر کرده اند

 پیام ها 

کسانی که عدالت و تقوا و ) »ترجی من تشاء». برای افرادی که مسئولیّت های سنگین دارند باید اختیاراتی ویژه گذاشتـ  1 



چنانکه . ان برای همه روشن است، می توانند در همان چهار چوب عدل و تقوا در زندگی خود تغییراتی ایجاد کنندعملکردش

همسران پیامبرصلی اهلل علیه وآله به موضع و تصمیم عادالنه آن حضرت درباره تأخیر و تقدّم همخوابگی با هریک از آنان اطمینان 

 (.خاطر داشتند

 »یرضین -ال یحزنّ  -تقرّ اعینهنّ ». ه معنای نادیده گرفتن حقّ همسران نیستاختیارات پیامبر، بـ  2 

 »تقرّ اعینهنّ و الیحزنّ و یرضینَ». یکی نداشتن غم و دیگری رضایت قلبی: چشم همسر به دو چیز روشن می شودـ  3

 »و یرضین». راضی کردن همسر نباید مخصوص روزهای اول زندگی باشد، بلکه باید همواره چنین باشدـ  4

ادنی ». جلب رضایت صد در صد چند همسر، محال عادّی است، ولی باید چنان برنامه ریزی کرد که به این امر نزدیک باشدـ  5

 »یرضین... ان

 »کلّهنّ». مرد باید درصدد راضی کردن تمام همسران خود باشدـ  6

واللّه یعلم ما فی ». چه در دلها توقّع چیز دیگری باشداحکام الهی برای برقراری عدالت و حفظ حقوق خانواده است، گرـ  7

 »قلوبکم

 »کان اللّه علیماً». احکام خانواده در اسالم، از سرچشمه ی علم الهی است ـ  8
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 آیه 

 جَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ وَ کَانَ اللَّهُ عَلَی کُلِ ّ شَیْ ءٍ رَّقِیباًلَا یَحِلُّ لَکَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَ لَوْ أَعْ

 ترجمه 

همسر دیگری به جای آنان بگیری، هر چند زیبایی آنان  (همسرانت را رها کنی و)از این پس، هیچ زنی بر تو حالل نیست، و نباید 

 .الک آنها می شوی؛ و خداوند بر هر چیزی مراقب استتو را به شگفت آورد، مگر کنیزانی که م

 نکته ها 

پیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله از طرف برخی قبایل تحت فشار بود تا همسری از آنان بگیرد و آنان افتخار کنند که رسول خدا داماد 

 .ین کار را منع فرمودپیامبر طبق مصالحی زنانی را به ازدواج خویش در آورد امّا این آیه تداوم ا. آنهاست

 پیام ها 

 .آری، عنصر زمان، می تواند در اجرای احکام مؤثّر باشد »من بعد.. ال یحلّ». در قرآن، احکام ثابت و متغیّر وجود داردـ  1 

 »من بعد.. ال یحلّ». تعدّد همسر حتّی برای پیامبر محدودیّت داردـ  2 

 »رقیباً». ی زنی را جایگزین همسر اول خود می نمایندخداوند مراقب کسانی است که به خاطر زیبایـ  3

 »ال یحلّ لک». پیامبر موظف است حالل و حرام کار خود را از خداوند بگیردـ  4
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 آیه 

امٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ وَلَکِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُیُوتَ النَّبِیِ ّ إِلَّا أَن یُؤْذَنَ لَکُمْ إِلَی طَعَ

نَّ مَتَاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ ّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ مُسْتَئْنِسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذَ لِکُمْ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتَحْیِ مِنکُمْ وَاللَّهُ لَا یَسْتَحْیِ مِنَ الْحَقِ

 أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَ لِکُمْ کَانَ عِندَ اللَّهِ حِجَابٍ ذَ لِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَ مَا کَانَ لَکُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنکِحُواْ

 عَظِیماً

 ترجمه 

به شرط آن که )به خانه پیامبر وارد نشوید مگر آن که به شما اجازه داده شود برای خوردن غذا، ! سانی که ایمان آورده ایدای ک

و در انتظار وقت غذا نباشید؛ ولی هرگاه دعوت شدید پس داخل شوید، و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید، و  (قبل از موعد نیایید



و )پیامبر را آزار می دهد، امّا او از شما شرم می کند  (گفتگوهای پس از غذا)نپردازید؛ همانا این  به گفتگو (بعد از خوردن غذا)

 (به عنوان عاریت)و هرگاه از همسران پیامبر چیزی از وسایل زندگی . حقّ شرم ندارد (گفتن)ولی خداوند از  (چیزی نمی گوید

ی شما و دل های آنان به پاکی و پاکدامنی است و شما حقّ ندارید که رسول خواستید از پشت پرده بخواهید؛ این رفتار برای دل ها

 .بزرگ است (گناهی)خدا را آزار دهید و با همسران او پس از رحلتش ازدواج کنید که این کار نزد خداوند 

 نکته ها 

نیست، همان گونه که در سوره ی  اجازه گرفتن برای ورود به خانه ی دیگران، مخصوص خانه ی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله

 ***. 27نور، **»ال تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتّی تستأنسوا»: نور می خوانیم

 :در این آیه قسمت هایی از آداب مهمانی مطرح شده، و در آیات دیگر بخش های دیگری از آن آمده است

 ***.61نور، **»فسلّموا». هنگام ورود، سالم کنید *

 ***.28نور، **»اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا». دادند ناراحت نشوید و برگردید اگر جواب ردّ *

 ***.69هود، **»و جاء بعجل حنیذ». نوع پذیرایی به خصوص اگر دعوت کرده اید، خوب باشد *

 ***.27ذاریات، **»فقرّبه الیهم». سفره را نزد مهمان ببرید، نه آنکه مهمان را به محل پذیرایی ببرید *

 .وایات نیز دهها نکته و دستور پیرامون آن وارد شده استدر ر

 .یعنی مهمان زودتر از وقت پذیرایی نیاید تا منتظر پخته شدن غذا بماند »غیر ناظرین اناه»به معنای پخته شدن غذاست و  »اِناه»

 »النبیّ بیوت». خانه ی پیامبر، اتاق های متعدّد داشته و هریک از همسران در اتاقی زندگی می کردند

خطاب هایی که در این آیه درباره زنان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله آمده است، در حقیقت مربوط به همه ی زنان مسلمان است، 

 .که خداوند درباره ی هر زن و مردی پاکدلی را می خواهد »اطهر لقلوبکم و قلوبهنّ»به دلیل 

از حقّ شخصی آنهاست، باید بعد از پیامبر حقّ ازدواج با دیگران از آنان سلب  چون خطر سوء استفاده از همسران پیامبر، مهم تر

 »وال ان تنکحوا ازواجه». شود

 پیام ها 

 »...یا ایها الّذین آمنوا ال تدخلوا». ایمان، مستلزم رعایت ادب و آداب اجتماعی استـ  1 

 »ال تدخلوا بیوت النبیّ». خداصلی اهلل علیه وآله حقّ آرامش در مسکن برای همگان محترم است، خصوصاً برای رسولـ  2 

 »الی طعام... بیوت النبیّ» (نه در مهمانسرا و هتل. )بهتر آن است که مهمانی در منزل باشدـ  3

 »االّ ان یُؤذن لکم». صاحب خانه حقّ دارد به کسی اذن ورود ندهدـ  4

به صورت  »یؤذن». )ت و الزم نیست خود او شخصاً اجازه بدهداجازه برای ورود به خانه دیگران، به هر صورت کافی اسـ  5

 (.مجهول آمده، یعنی اجازه صاحبخانه از هر طریقی حاصل شود

 »دُعیتم... الی طعام». پذیرایی از مهمان، از سیره ی پیامبر اکرم استـ  6

 »دُعیتم... الی طعام». اصل مهمانی مهم است، نه نوع غذاـ  7

ت که هم برای مسایل جزیی همچون پذیرایی از مهمان و هم بزرگ ترین مسایل رحکومتی برنامه داشته دین جامع آن اس ـ  8

 »... فانتشروا - غیر ناظرین -یؤذن لکم ». باشد

 »اذا دعیتم». بی دعوت به مهمانی نروید ـ  9

 »دُعیتم... بیوت النبیّ». ی مهمان شونددر اسالم، مردم عادّی می توانند به خانه اول شخصیّت دینی رفت و آمد کرده و حتّ ـ  11

و منزل میزبان را محلّ گفت وشنود قرار  »فانتشروا» .از آداب مهمانی آن است که بعد از خوردن غذا خانه را ترک کنیدـ  11

 »و المستأنسین لحدیث». ندهید



تحقیر غذا وناچیز شمردن آن نیز . مراهان باشدگرچه با بردن فرزندان و یا ه) »یُؤذی النبی». اذیّت کردن میزبان ممنوع استـ  12

 (.مصداق اذیّت میزبان است

 »ال مستأنسین لحدیث انّ ذلکم کان یُؤذی النّبی». پیامبر، از اتالف وقت در گفتگوهای بی مورد رنج می بردـ  13

 »ذلکم کان یُؤذی» .رنجاندن الزم نیست ظاهری و جسمی باشد، فشار اخالقی و روحی نیز نوعی آزار دادن استـ  14

 »فیستحی منکم». صاحبخانه را در بن بست و رودربایستی قرار ندهیدـ  15

 »فیستحی منکم». سکوتی که بر اساس حیا و رودربایستی باشد، عالمت رضایت نیستـ  16

 »فیستحی منکم». پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله شخص با حیایی بودـ  17

روی حیا سکوت کرد، دیگران سکوت را بشکنند و حقّ را بیان کنند و بار خجالت را از دوش او اگر به دلیلی شخصی از  ـ  18

 »واللّه ال یستحی من الحق». بردارند

 »فاسئلوهنّ من وراء حجاب». ارتباط با دیگران و داد و ستد زنان، با حفظ حجاب مانعی ندارد ـ  19

شاید امروزه کسانی باشند که اگر یک لیوان آب از همسرشان .**در ارتباط بودند زنان پیامبر محصور نبوده و با بیرون از منزلـ 21

با حفظ حجاب از زنان پیامبر نیز می توان چیزی : بخواهی ناراحت می شوند که چرا با خانم من سخن گفتید، ولی قرآن می فرماید

 »فاسئلوهنّ من وراء حجاب».*** درخواست نمود

 »ذلکم اطهر لقلوبکم». جاب زن، دلیلی بیاورید که مورد اتّفاق همه باشددر استدالل بر لزوم حـ  21

 »اطهر لقلوبکم و قلوبهنّ». در نحوه ی ارتباط زنان و مردان، باید محور کارها تقوا و پاکدلی باشدـ  22

 »قلوبکم و قلوبهنّفاسئلوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر ل». نگاه نامحرمان به یکدیگر، در دل آنان تأثیر گذار استـ  23

 ز دست دیده و دل هر دو فریاد

 هر آنچه دیده بیند دل کند یاد

 »اطهر لقلوبکم و قلوبهنّ». حجاب به نفع زن و مرد هر دو استـ  24

 »و ما کان لکم ان تُؤذوا رسول اللّه». رابطه با نامحرم بدون حفظ حجاب، سبب رنجاندن رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله استـ  25

 »کان عنداللّه عظیما». آزار پیامبر از گناهان کبیره استـ  26
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 آیه 

 إِن تُبْدُواْ شَیْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُلِ ّ شَیْ ءٍ عَلِیماً

 ترجمه 

 .اگر چیزی را آشکار نمایید یا پنهانش کنید پس بی شکّ خداوند به هر چیزی داناست

 ام ها پی

 »فانّ اللّه کان بکلّ شی ء علیما». خداوند، نه تنها به اعمال ما، بلکه به همه چیز آگاه استـ  1 

 »کان بکلّ شی ء علیما». علم خداوند به پنهان و آشکار امور یکسان استـ  2 

 »بکلّ شی ء علیما»اگر بدانیم همه چیز برای او روشن است، ریا و نفاق چرا؟ ـ  3

 »علیما... تبدوا شیئاً او تخفوه فانّ اللّه». اب ظاهری و برقرای رابطه ی پنهانی، نشانه ی بی ایمانی به علم خداستحفظ حجـ  4
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 آیه 

أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ وَ اتَّقِینَ اللَّهَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبَآئِهِنَّ وَلَا أَبْنَآئِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا 

 إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَی کُلِ ّ شَیْ ءٍ شَهِیداً



 ترجمه 

و دیگر زنان مسلمان در مورد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرشان  (نداشتن حجاب)بر زنان، 

 .و کنیزانشان گناهی نیست، و تقوای الهی پیشه کنید زیرا خداوند بر هر چیزی گواه است

 نکته ها 

این آیه کسانی را که به واسطه ی نسبی به زن محرم هستند نام برده، امّا محرمانِ سببی همچون داماد و برادر رضاعی و نیز کودکانی 

در مورد مسائل حجاب و مَحرم و نامحرم .**ایل شهوانی را درک نمی کنند، بر زنان مَحرم هستندکه به سنّ تکلیف نرسیده و مس

 ***.به توضیح المسائل مراجع تقلید مراجعه شود

 .گرچه بعضی این آیه را مربوط به زنان پیامبر دانسته اند، ولی به نظر می رسد که آیه مربوط به تمام زنان باشد

 

 پیام ها 

 ال جناح». م سختی و حَرَج نیست، بستگان درجه ی اوّل که دایماً در خانواده رفت و آمد می کنند، با یکدیگر مَحرمنددر اسالـ  1 

...« 

 »نسائهنّ». میان زنان مسلمان، حجاب الزم نیست، ولی نزد زنان غیر مسلمان حجاب الزم استـ  2 

 »واتّقین اللّه... الجناح علیهنّ». مَحرم بودن، به معنای بی مباالتی و بی تقوایی نیستـ  3

 »واتّقین اللّه انّ اللّه کان علی کلّ شی ء شهیدا». گواه بودن خدا بر اعمال انسان، بهترین عامل و اهرم رعایت تقواستـ  4
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 آیه 

 نَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِیماًإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَآئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ ّ یَآ أَیُّهَا الَّذِی

 ترجمه 

بر او درود فرستید و به او سالم  (نیز)شما ! همانا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده اید

 .کنید سالمی همراه با تسلیم

 نکته ها 

 :چگونه صلوات بفرستیم؟ فرمود: آمده که از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله پرسیدند در کتاب های ششگانه ی اهل سنّت روایاتی

 »اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد»: بگویید

وقتی این حدیث را نقل می کند، در  (باب چگونگی صلوات بر پیامبر.*** )5881صحیح بخاری، حدیث **در صحیح بخاری

چگونه : پرسیدند »صلّی اللّه علیه و سلّم»از محمّد : را حذف کرده، چنین می نویسد »آل محمّد»همان نقل حدیث، کلمه ی 

 ؟!»اللّهم صلّ علی محمّد و علی آل محمّد» :بگویید: صلوات بفرستیم؟ فرمود

فرستد تا هرکه درکتاب ونوشته ای بر من صلوات »: رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود. در کنار نام پیامبر، ذکر صلوات مهم است

 ***.تفسیر روح البیان.**»آن صلوات در آن نوشته باقی است، برای او پاداش خواهدبود

هرکس بر حضرت محمّدصلی اهلل علیه وآله یک صلوات فرستد، خداوند ده صلوات بر او می فرستد و ده »: در حدیث می خوانیم

 ***.تفسیر مجمع البیان.**»لغزش او را می پوشاند

 .تجابت دعا و سبب سنگین شدن میزان مؤمن در قیامت می شودصلوات، کلید اس

توبه، **»صلّ علیهم... خذ من اموالهم صدقة»به زکات دهندگان صلوات فرست، : خداوند در قرآن به پیامبرش می فرماید

م و رهبر، رابطه آری، در اسالم رابطه مرد. ، در این آیه به مردم سفارش می کند که بر پیامبر صلوات فرستاده شود.***113

سوره انعام خدا به پیامبرش دستور می دهد به کسانی که به مالقاتت می آیند سالم  54صلوات ودرود است همان گونه که در آیه 



 »اذا جاءک الّذین یؤمنون بآیاتنا فقل سالم علیکم». کن

نای به پاکی یاد کردن و درود مردم به معنای درود خداوند به معنای رحمت، درود مالئکه به مع»: امام صادق علیه السالم فرمود

 ***.تفسیر نورالثقلین.**»دعاست

 پیام ها 

خداوند برای فرمان صلوات ) .هرگاه خواستید دیگران را به کار خیری دعوت کنید، اوّل خود و دست اندرکاران شروع کنیدـ  1 

 »مالئکته یصلّون انّ اللّه و» (.به مردم، اوّل از صلوات خود و فرشتگان نام می برد

 »یصلّون». صلوات خدا و فرشتگان دایمی استـ  2 

 »یا ایّها الّذین آمنوا صلّوا». صلوات بر پیامبر، الزمه ایمان و از وظائف مؤمنان استـ  3

 »صلّوا علیه و سلّموا». درود لفظی کافی نیست، تسلیم عملی نیز الزم استـ  4

صلّوا علیه » (.عالقه ی قلبی کافی نیست، اظهار عالقه الزم است. )ی، صلوات و سالم استرابطه ی مردم و رهبر در حکومت الهـ  5

 »و سلّموا
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 آیه 

 یناًإِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِ

 ترجمه 

همانا کسانی که خدا و رسولش را آزار می دهند، خداوند در دنیا و آخرت آنان را لعنت می کند، و برای آنان عذاب خوار کننده 

 .ای آماده کرده است

 نکته ها 

آزار خداوند، یعنی انجام کاری بر خالف خواست و رضای او که به جای جلب رحمت الهی، غضب و لعنت خداوند را به دنبال 

 .دارد

شاید مراد از اذیّت خدا، اذیّت بندگان خدا باشد، نظیر قرض دادن به بنده که قرض دادن به خداست، و مراد از اذیّت کردن پیامبر 

صلی اهلل علیه وآله تکذیب و تهمت و برخورد بی ادبانه با آن حضرت و اذیّت کردن اهل بیت اوست، همان گونه که در چند 

، ص 5صحیح بخاری، ج **»فاطمة بضعة منّی فمن اغضبها اغضبنی»: رم صلی اهلل علیه وآله فرمودروایت آمده است که پیامبر اک

 .فاطمه پاره ی تن من است، هر که او را خشمگین سازد مرا به خشم آورده است ***.1903، ص 4و صحیح مسلم، ج  26

 پیام ها 

 »یؤذون اللّه و رسوله». ی شودبنده ی مخلص به جایی می رسد که رنجاندن او، رنجاندن خدا مـ  1 

 »لعنهم اللّه فی الدنیا». بخشی از کیفر توهین و تحقیر و آزار و اذیّتِ اهل ایمان، در همین دنیا ظاهر می شودـ  2 

 »عذاباً مهینا». چون هدف ایذا کننده اهانت است، کیفر او نیز اهانت در آخرت استـ  3
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 آیه 

 یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِیناً وَالَّذِینَ

 ترجمه 

و کسانی که مردان و زنان با ایمان را بدون آن که کاری کرده باشند آزار می دهند بدون شکّ بهتان و گناه روشنی را بر دوش 

 .کشیده اند

 ه ها نکت



مائده، **»والعین بالعین و االنف باالنف و االُذن باالُذن و السّن بالسّن»در ضررهای جسمی، قصاص و مقابله به مثل جایز است، 

قرآن نمی فرماید که اگر کسی به شما تهمت زد، شما هم . ولی در ضربه های روحی و آبرویی دستور مقابله به مثل نداریم.*** 45

 .، بلکه به گناهکار هشدار می دهد و در صورت لزوم به دستور حاکم شرع حدّ می خوردبه او بهتان بزنید

 .استفاده کرد که آزارِ مسلمان خالفکار در چهار چوب قانون الهی مانعی ندارد »بغیر ما اکتسبوا»شاید بتوان از جمله 

 

 پیام ها 

 (.انه استمرار و اصرار بر اذیّت استنش »یُؤذون». )اصرار بر گناه به زشتی و کیفر آن می افزایدـ  1 

المؤمنین » (.حفظ آبرو به زن یا مرد بودن ربطی ندارد. )آبروی زن و مرد مؤمن، محترم و لطمه زدن به آن گناه بزرگی استـ  2 

 »والمؤمنات

 »اکتسبوا». گناهی تنبیه دارد که انسان با علم و عمد مرتکب شودـ  3

 »احتملوا». ی کندگناه، بار انسان را سنگین مـ  4

 »بهتاناً -یُؤذون ». مهم ترین اذیّت، زخم زبان و تهمت استـ  5

 »اثماً مبیناً... یُؤذون». آزار و اذیّت دیگران به هر شکلی که باشد، از جمله گناهانی است که خشم الهی را بدنبال داردـ  6
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 آیه 

ؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً وَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَالَبِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَی أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُیَآ أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل الَِّزْ

 رَّحِیماً

 ترجمه 

به عفّت و )مناسب تر است، تا  (عمل)، این روسری های بلند بر خود بیفکنند: به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! ای پیامبر

 .شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، و خداوند آمرزنده مهربان است (پاکدامنی

 نکته ها 

و یا پارچه بلندی که تمام .*** تفسیر مجمع البیان**، به معنای مقنعه ای است که سر و گردن را بپوشاند،»جِلباب»جمع  »جالبیب»

 ***.تفسیر المیزان.**دن را می پوشاندبدن و سر و گر

برای آنکه زنان مؤمن مورد آزار افراد هرزه : این آیه می فرماید. در آیات گذشته سخن از اذیّت و آزار مؤمنان به دست منافقان بود

 .قرار نگیرند، به گونه ای خود را بپوشانند که زمینه ای برای بی حرمتی آنان فراهم نشود

 .نوعی روسری مورد استفاده ی زنان آن زمان بوده، لیکن زنان در پوشاندن خود از نامحرم دقّت نمی کرده اند بر اساس این آیه،

 .لذا سفارش این آیه، نزدیک کردن جِلباب به خود است، نه اصل جلباب که امری مرسوم بوده است

زنان و دختران، اگر بخواهند : چنین تبین می کنداین آیه که فرمان حجاب می دهد، با تهدید مطرح نشده بلکه فلسفه ی حجاب را 

 .از متلک ها، تهمت ها، تهاجم ها و تهدیدهای افراد آلوده و هرزه در امان باشند باید خود را بپوشانند

 آفات بی حجابی 

 .رونق گرفتن چشم چرانی و هوسبازیـ  1

 .توسعه ی فساد و فحشاـ  2

 .سوء قصد و تجاوز به عنفـ  3

 .های نامشروع و سقط جنین بارداریـ  4

 .پیدایش امراض روانی و مقاربتیـ  5



 .خودکشی و فرار از خانه در اثر آبروریزیـ  6

 .بی مهری مردان چشم چران نسبت به همسران خودـ  7

 .باال رفتن آمار طالق و تضعیف روابط خانوادگیـ  8

 .رقابت در تجمّالتـ  9

 .دامنایجاد دلهره برای خانواده های پاکـ  11

 پیام ها 

 »قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین». در امر به معروف، اوّل از خودی ها شروع کنیم سپس دیگرانـ  1 

 »الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین». در احکام الهی، تفاوتی میان همسران و دختران پیامبر با دیگر زنان نیستـ  2 

 »یعرفن فال یؤذین». برای تأمین عفّت و آبرو باشد، الزم استپوشیدن لباسی که معرّف شخصیّت زن ـ  3

در آیات قبل هشدار به اذیّت کنندگان بود، در این آیه تکلیف اذیّت . )بهانه به دست بیماردالن و مزاحمان عفّت عمومی ندهیدـ  4

 »یعرفن فال یؤذین» (.شوندگان را مطرح می کند

 »یعرفن فال یؤذین». ا حفظ عفّت عمومی مانعی نداردرفت و آمد زنان در خارج از منزل، بـ  5

 »فال یُؤذین». در امر به معروف و نهی از منکر، دلیل امر و نهی خود را بیان کنیدـ  6

 »یعرفن فال یؤذین». نوع لباس مردم در جامعه، می تواند معرّف شخصیّت، مکتب و هدف آنها باشدـ  7

 »یعرفن فال یُؤذین». وسبازان نسبت به زنان و دختران، نوع لباس خود آنهاستسرچشمه ی بسیاری از مزاحمت های ه ـ  8

زنان با حجاب باید با حضور خود در صحنه، جوّ عمومیِ عفاف و پاکدامنی را حفظ کنند و فرصت مانور را از هوسبازان  ـ  9

 »یعرفن فال یؤذین». بگیرند

 »حیماًغفوراً ر». بد حجابی های گذشته قابل عفو است ـ  11

 »کان اللّه غفوراً رحیماً». مغفرت خداوند همراه با رحمت اوستـ  11

 61احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 هَآ إِلَّا قَلِیالًمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیلَئِن لَّمْ یَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِ

 ترجمه 

دست بر ندارند، حتماً  (از کارشان)اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری است و آنان که در مدینه شایعه پراکنی می کنند 

 .تو را بر ضّد آنان می شورانیم، آنگاه جز مدّت کوتاهی نمی توانند در کنار تو در این شهر بمانند

 نکته ها 

کسانی که به جبهه . ، به کسانی گفته می شود که با شایعه سازی، در جامعه ی اسالمی دلهره ایجاد می کنند»اِرجاف»از  »مُرجفون»

نمی رفتند، امّا در شهر شایعه می کردند که مسلمانان شکست خوردند و کفّار پیروز شدند یا پیامبر اسالم شهید شد، آنان با این 

 .شدند اقدام زشت سبب نگرانی مردم می

 .به معنای چسباندن و کنایه از تسلّط همه جانبه است »اِغراء»از  »لنُغرینّک»

این آیه را اگر در ادامه آیه قبل ببینیم، مراد آن است که منافقان و بیماردالن مدینه مزاحم زنان مؤمن بودند که خداوند در آیه قبل 

ردالن هشدار می دهد و ممکن است این آیه مستقل باشد، و مراد این باشد به زنان دستور پوشش کامل داد و در این آیه به این بیما

 .که با توطئه گرانی که با جنگ سرد و شایعه سازی، ایجاد دلهره می کنند برخورد کرده و آنها را قلع و قمع نمایید

ا از شایعه سازان خورده است، امّا با آن که تندترین تهدیدها در این آیه آمده و جامعه ی اسالمی همواره بزرگ ترین ضربه ها ر



کتاب  54من : متأسفانه در کتب فقهی کمتر به این موضوع توجّه شده و حتّی یکی از مجتهدان که سال ها قاضی بود می گفت

 .بابی را نیافتم »اِرجاف»فقهی را گشتم و تحت عنوان 

 :می توان معنا کرد را دو گونه »...لنغرینّک بهم ثمّ ال یجاورونک »جمله ی آخر این آیه 

 .چنان تو را بر آنان می شورانیم که همگی قلع و قمع شوند و جز مدّت کمی نتوانند در کنار تو بمانند: الف

 .چنان آنان را تار و مار می کنیم که جز تعداد کمی از آنان در مجاورت تو باقی نمانند: ب

 پیام ها 

 »لنغرینّک... لئن لم ینته». یدقبل از برخورد با متخلّفان، اتمام حجّت کنـ  1 

 .همیشه تساهل و تسامح جوابگو نیست »لئن لم ینته المنافقون». سعه ی صدر حدّ و اندازه داردـ  2 

 »الّذین فی قلوبهم مرض -المنافقون ». بیمار دالن در کنار منافقانندـ  3

 »لنغرینّک». ان خداستقیام مسلمانان، بر اساس انتقام یا هوس نیست، بلکه با اراده و فرمـ  4

 »لنغرینّکم»به جای  »لنغرینّک». امّت وفادار باید در رهبر ذوب شود و یکی شوندـ  5

 »لنغرینّک بهم». اوّل کسی که باید در برابر به مخاطره اندازان امنیّت جامعه قیام کند، رهبر اسالمی استـ  6

اخراج کسانی را که در میان مردم دلهره و ناامنی ایجاد می کنند، صادر  اسالم چنان به امنیّت جامعه اهمیّت می دهد که فرمانِـ  7

 »لَنُغرینّک بهم ثمّ ال یجاورونک». نموده است

 »لَنُغرینّک بهم ثمّ ال یجاورونک». دشمنان را باید از شورش و اقدام انقالبی مسلمانان ترساند ـ  8

 62،61احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 مَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِیالًمَلْعُونِینَ أَیْنَ

 سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیالً

 ترجمه 

 .آنان لعنت شدگانند، هر کجا یافت شوند باید دستگیر شده و به سختی کشته شوند

و این فتنه انگیزی ها و دلهره ها را در جامعه به وجود می )که پیش از این بوده اند این سنّت خداوند درباره ی کسانی است 

 .و هرگز برای سنّت خداوند تغییری نخواهی یافت (آوردند

 نکته ها 

 .به معنای دست یافتن و چیره شدنِ دقیق و ماهرانه است، لذا به علم و فرهنگ، ثقافة گفته می شود »ثِقافة»از  »ثُقِفوا»

مفسّران تمام این سخت گیری ها را در مورد اذیّت کننده مؤمن که در آیات قبل بود می دانند، ولی به نظر می رسد این همه  بعضی

تهدید و اعالم مهدورالدم بودن برای کسانی است که قصد اخالل در امنیّت جامعه و شکست نظام را دارند، نه تنها مزاحمان ناموس 

 .مردم

 پیام ها 

 »ملعونین... المنافقون». یک شعار قرآنی است »ر منافقمرگ ب»ـ  1 

 »اینما ثقفوا اُخذوا». اجرای حکم خدا در مورد فتنه انگیزانِ حقّ ستیز، به زمان و مکان و مرز محدود نیستـ  2 

 »اینما ثقفوا اُخذوا». برای فتنه انگیزان و اخالل گران امنیّت جامعه، هیچ جایی نباید محل امن باشدـ  3

 »اینما ثقفوا اُخذوا». فرار فتنه انگیزان، نباید مانع برخورد شما شودـ  4

 »اینما ثقفوا اُخذوا». در دستگیری دشمنان، همه مردم باید بسیج شوندـ  5



 »اُخذوا و قتّلوا». آنان که امنیّت مردم را به هم می زنند، امنیّت جانی ندارندـ  6

 »قُتّلوا -مرجفون ». در قالب جنگ سرد است با جنگ گرم پاسخ دادگاهی باید توطئه ی شوم دشمن را که ـ  7

 »قتّلوا تقتیال». کسانی که از ایجاد فتنه و دلهره دست بر نمی دارند، باید با شدّت و ذلّت کشته شوند ـ  8

 »سنّة اللّه». جهاد علیه فتنه گران، یک سنّت الهی در همه ی ادیان بوده است - 9

کتب علیکم الصیام کما کتب علی ». یغ، احکام سخت و سنگین را با سابقه ی آن در طول تاریخ گره بزنیددر شیوه ی تبل ـ  11

 »من قبل... قتّلوا تقتیال سنّة اللّه »، .*** 146آل عمران، **»...و کایّن من نبّی قاتل معه»، ***. 183بقره، **»الّذین من قبلکم

ی ادیان الهی به قدری است که سخت ترین مجازات ها در مورد کسانی که از این راه به مقام انسانیّت و ارزش امنیّت در همه ـ  11

 »من قبل... سنّة اللّه  -قتّلوا ». جامعه ضربه می زنند اعمال می شود

 »ولن تجد لسنّة اللّه تبدیال». قانون اعدامِ فتنه انگیزان و اخالل گران، تبدیل ناپذیر استـ  12

 63احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 یَسْئَلُکَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا یُدْرِیکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَکُونُ قَرِیباً

 ترجمه 

 .علم آن تنها نزد خداست و تو چه می دانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد: مردم پیوسته از زمان وقوع قیامت از تو می پرسند، بگو

 کته ها ن

 :انگیزه های سؤال متعدّد است

 .مانند سؤاالت امتحانی. گاهی سؤال، برای آزمایش کردن است *

 .مانند پرسش قدرتمند متکبّر از ضعیف. گاهی سؤال، از روی استهزاست *

 .مانند پرسش انسان ترسو از انسان شجاع. گاهی سؤال، از روی تعجّب است *

 .مانند پرسش بازپرس از مجرم. اندن استگاهی سؤال، برای به بن بست کش *

 .مانند پرسش استاد منحرف از شاگرد. گاهی سؤال، برای به انحراف کشیدن است *

 .مانند پرسش منحرفان. گاهی سؤال، برای ایجاد شک در دیگران است *

 .پرسش مادر از فرزند. گاهی سؤال، برای رفع نگرانی است *

 .انند پرسش جاهل از عالمم. گاهی سؤال، برای دانستن است *

 .مانند پرسش معلم از دلیل تنبلی شاگرد. گاهی سؤال، برای توبیخ است *

 .در این آیه نیز، سؤال از زمان قیامت می تواند انگیزه های متفاوتی داشته باشد

انّ رحمت اللّه »نظیر جمله ی  ،»قریبة»: و نفرمود »لعلّ الساعة تکون قریبا». برای مذکّر و مؤنّث به کار می رود »قریب»کلمه ی 

 ***. 27 - 26جن، **»قریب من المحسنین

تکون ». پایان آیه نوعی دلجویی از پیامبر است که از بهانه های کفّار خسته مباش که به زودی به حسابشان رسیدگی می شود

 . 56اعراف،  (443»قریبا

 پیام ها 

لیکن آگاهی *** 444**»ال یظهر علی غیبه احداً االّ مَن ارتضی من رسول»د، با این که خداوند انبیا را از غیب آگاه می کنـ  1 

 »علمها عند اللّه». انبیا نیز محدود است

 »علمها عند اللّه». نه الزم است همه چیز را بدانیم و نه الزم است به هر سؤالی پاسخ دهیمـ  2 



 »علمها عند اللّه». رری نمی زندندانستن زمان وقوع قیامت، به ایمان و یقین به اصل آن، ضـ  3

 »علمها عند اللّه». برخی علوم مخصوص خداستـ  4

 (.بلکه اگر زمان وقوع قیامت را بدانیم تعادل خود را از دست می دهیم) »و ما یدریک». هر ندانستنی عیب نیستـ  5

 »لعلّ». در تربیت باید افراد را میان بیم و امید نگاه داشتـ  6

 »لعلّ السّاعة تکون قریبا». قیامت هر لحظه باید آماده باشیمبرای وقوع ـ  7

 65،63احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکَافِرِینَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً

 خَالِدِینَ فِیهَآ أَبَداً لَّا یَجِدُونَ وَلِیّاً وَلَا نَصِیراً

 ترجمه 

 .و برای آنان آتش فروزانی فراهم کرده است (و از لطف خود دور نموده)همانا خداوند کافران را لعنت کرده 

 .نمی یابند (برای خود)آنان برای همیشه در آن می مانند ودوست ویاوری 

 پیام ها 

 .دوزخ هم اکنون موجود است »اَعدَّ». قهر الهی نسبت به کافران قطعی استـ  1 

 »ال یجدون ولیّا وال نصیرا». ود به دوزخ حفظ کند و نه یاوری که آنان را نجات دهدکافران نه موالیی دارند که آنان را از ورـ  2 

 »ال یجدون ولیّا وال نصیرا». بت ها و طاغوت ها در قیامت بی اثرندـ  3

 »...الیجدون»! کافران در قیامت به هرسو چشم می دوزند، امّا چه سودـ  4

 66احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَآ أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَاْ یَوْمَ تُقَلَّبُ

 ترجمه 

خدا را اطاعت می کردیم و پیرو رسول ! ای کاش: می گویند (با حسرت)روزی که صورت های آنان در آتش گردانده می شود، 

 .بودیم (او)

 نکته ها 

 .شد که صورت های کافران در اثر حرارت آتش، به رنگ های مختلفی در می آیدممکن است معنای آیه این با

 پیام ها 

 »تقلّب وجوههم». کافران در قیامت، نه تنها ولیّ و نصیری ندارند، بلکه اختیار صورت خود را نیز ندارندـ  1 

 »تقلّب وجوههم». معاد جسمانی استـ  2 

 »لیتنایا ». غافالن در قیامت بیدار می شوندـ  3

 »یا لیتنا». ندامت، در قیامت سودی نداردـ  4

 »یا لیتنا اطعنا اللّه و اطعنا الرسوال». اطاعت از خدا و رسول آرزوی دوزخیان خواهد بودـ  5

 »اطعنا اللّه و اطعنا الرسوال». اطاعت از خدا به همراه اطاعت از رسول کارساز استـ  6

اطعنا اللّه و اطعنا ». الوه بر ابالغ فرمان الهی، خود نیز دستورهایی را برای مردم صادر می کردپیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله عـ  7

 »الرسوال

 »یا لیتنا اطعنا اللّه و اطعنا الرسوال». تنها راه نجات، اطاعت از خدا و رسول است ـ  8



 67احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 نَا وَکُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَاْوَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَ

 ترجمه 

 .همانا ما سران و بزرگانمان را اطاعت کردیم، پس آنان ما را از راه به در بردند! پروردگارا: و گویند

 نکته ها 

ش سفیدان اطالق می به بزرگانِ سنّی و ری »کبیر»جمع  »کُبَراء»به رؤسا و سران یک جامعه گفته می شود و  »سیّد»جمع  »سادَة»

 .معموالً این دو گروه نقش مهمی در آداب و رسوم و رفتار مردم دارند. شود

 پیام ها 

 »ربّنا»: نگفتند، در قیامت همراه با ناله و پشیمانی خواهند گفت »ربّنا»کسانی که در دنیا حتّی یکبار ـ  1 

 »انّا اطعنا سادتنا». می اندازند مجرمان اشتباهات خود را توجیه می کنند و به گردن دیگرانـ  2 

 »انّا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلّونا». تقلید کورکورانه از پدران و بزرگان جامعه، مایه ی پشیمانی استـ  3

 »اضلّونا السّبیال». کافران در قیامت به انحراف خود اقرار می کنند؛ ولی چه سودـ  4

 69،68احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً کَبِیراً رَبَّنَآ

 للَّهِ وَجِیهاًیَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَا تَکُونُواْ کَالَّذِینَ آذَوْاْ مُوسَی فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَکَانَ عِندَ ا

 ترجمه 

 .لعنتی بزرگ لعنت کن آنان را عذاب دو چندان ده و به! پروردگارا

می  (درباره اش به افترا)مانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند، پس خداوند او را از آنچه ! ای کسانی که ایمان آورده اید

 .گفتند، تبرئه فرمود و او نزد خداوند آبرومند بود

 نکته ها 

 .می کند که شما مثل بنی اسرائیل نباشید که موسی را اذیّت کردندمسأله ی ایذای پیامبر مطرح شد، در این آیه تأکید  57در آیه ی 

مراد از تهمتی که در مورد حضرت موسی مطرح شده، یا نسبتِ نقص جسمی است، یا نسبت قتل و یا سحر و جنون که شناخت 

 .موضوع آن در فهم آیه نقشی ندارد

ان الّذین کفروا و ماتوا و هم کفّار اولئک علیهم لعنة »: رمایدسوره ی بقره باشد که می ف 161لعنت بزرگ، شاید همان لعنت آیه 

کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه ی مردم بر آنها  »اللّه و المالئکة و الناس اجمعین

 .خواهد بود

 پیام ها 

ربّنا آتهم ضعفین من » ***.تفسیر اطیب البیان.**عذاب است تنها دعایی که از دوزخیان مستجاب می شود، دعا برایـ  1 

 ***. 37اعراف، **»لکلّ ضعفٌ»: چون در آیه ی دیگر می فرماید »العذاب

 »یا ایّها الّذین آمنوا ال تکونوا». گاهی رهبران الهی، از طرف مؤمنان هدف تهمت و اذیّت قرار می گیرندـ  2 

 »...یا ایّها الّذین آمنوا ال تکونوا». ستالزمه ی ایمان، دوری از تهمت اـ  3

 »فبرّأه اللّه». از بی اثر ماندن تهمت به اولیای خدا درس بگیرید و تهمت نزنیدـ  4

 »...فبرّأه اللّه». خداوند دامن انبیای خود را از تهمت های دشمنان پاک می کندـ  5



 »فبرّأه اللّه ممّا قالوا و کان عند اللّه وجیها». یل شودتبرئه ی مردان خدا از تهمت کافی نیست، باید از آنان تجلـ  6

 »فبرّأه اللّه ممّا قالوا و کان عنداللّه وجیها». تبرئه از تهمت و داشتن وجاهت، شرط موفقیّت در رهبری استـ  7

ه اللّه ممّا قالوا و کان عنداللّه فبرّأ». کسی را که به مأموریّتی می فرستید و مسئولیّتی به او می دهید، باید از او حمایت کنید ـ  8

 »وجیها

 71،71احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْالً سَدِیداً

 فَوْزاً عَظِیماًیُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمَالَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ 

 ترجمه 

 .استوار گویید (حقّ و)تقوای الهی پیشه کنید و سخن ! ای کسانی که ایمان آورده اید

تا خداوند کارهای شما را اصالح کند و گناهانتان را بیامرزد؛ و هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند، بدون شکّ به رستگاری 

 .بزرگی دست یافته است

 نکته ها 

سخنی که همچون سدّی محکم، جلو شکّ و شبهه و فساد . خنی است که در آن سستی و لغو و دروغ و نفاق نباشدس »قول سدید»

 .را بگیرد

 پیام ها 

 »اتّقوا اللّه و قولوا قوال سدیداً». و الزمه ی تقوا سخن استوار است »یا ایّها الّذین آمنوا اتّقوا اللّه»الزمه ی ایمان، داشتن تقواست، ـ  1 

 »قولوا -اتّقوا  -الّذین آمنوا ».انسان مؤمن شایستگی تقوا و قول سدید را دارد ـ 2 

 »اتّقوا اللّه». و هم باطنی »قوال سدیداً»نشانه ی ایمان، هم ظاهری است، ـ  3

. وار باشدسخن سدید تنها به الفاظ آن نیست، بلکه به محتوای آن است، در واقع این فکر و اندیشه است که باید محکم و استـ  4

 »قولوا قوالً سدیداً»

 »قوالً سدیداً». هر شنیده ای قابل بازگو کردن نیستـ  5

نظیر ) »یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم». اگر انسان در رفتار و کردار تقوا را مراعات کند، باقی مسائل را خداوند حل می کندـ  6

، اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می »تُنهون عنه نکفّر عنکم سیّئاتکماِن تجتنبوا کبائر ما »: سوره نساء که می فرماید 31آیه 

 (.شوید دوری کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم

 »و مَن یطع اللّه و رسوله فقد فاز فوزاً عظیماً». کلید رستگاری، پیروی از خدا و رسول استـ  7

 72احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 إِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جَهُولًا مَانَةَ عَلَی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُإِنَّا عَرَضْنَا الْأَ

 ترجمه 

و از آن ترسیدند، ولی انسان  را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، پس، از حمل آن سر باز زدند (الهی)همانا ما امانت 

 .آن را بر دوش گرفت، امّا او بس ستمکار و نادان است

 نکته ها 

وقت نماز : هنگامی که وقت نماز فرا می رسید، لرزه بر اندام حضرت علی علیه السالم می افتاد و می فرمود: در حدیث می خوانیم

در زیارت جامعه .*** تفسیر نورالثقلین.**تحمّل آن سرباز زدند است، نماز همان امانت الهی است که کوه ها و آسمان ها از



 .شما آن امانت حفظ شده هستید »انتم االمانة المحفوظة»: کبیره خطاب به اهل بیت علیهم السالم می خوانیم

 .انسان امانت الهی را پذیرفت و آن را حمل کرد، نه آنکه بر او تحمیل شده باشد. بین حمل و تحمیل فرق است

امّا آنچه از ظواهر آیه فهمیده می . شاید این آیه واقعیّت هایی را در مورد انسان بیان می کند که هنوز عقل بشر به آن نرسیده است

شود این است که خداوند ویژگی ها و امتیازات خاصّی به بشر داده که هیچ یک از موجودات در آسمان و زمین آن را ندارند و 

ی است و برای انسان مسئولیّت آور است، امّا بسیاری از انسان ها در این امانت خیانت کرده و از آن در مسیر این امتیازات امانت اله

 .خالف خواست خداوند بهره می برند

عقل و اراده که باید در مسیر شناخت حقّ و انتخاب آن به کار رود تا مایه ی رشد و کمال بشر شود، راههای باطل به کار گرفته 

 .نجر به گسترش ظلم و ستم گشته است، تا آنجا که رفتار بشر جاهالنه و نابخردانه شمرده می شودشده و م

 پیام ها 

و ... فابین ... انّا عرضنا االمانة علی السموات و االرض». انسان، امین خدا در هستی است. انسان، برتر از آسمان ها و زمین استـ  1 

 »حملها االنسان

 » ...عرضنا االمانة علی السموات و االرض و». هستی شعور داردـ  2 

در امانت خیانت نکنیم که از بزرگ ترین . امانت الهی است (...عقل، اراده، فطرت، هدایت پیامبران و)نعمت های الهی به انسان ـ  3

 »ظلوماً... انّا عرضنا االمانة». ظلم ها است

چیزی غیر از قنوت و تسبیح و سجده بود، زیرا تسبیح و قنوت را زمین و  آنچه انسان پذیرفت ولی آسمان و زمین نپذیرفتند،ـ  4

 ***.26روم، **»کلّ له قانتون»، ***.44اسراء، **»و اِن من شی ء اال یسبّح بحمده». آسمان ها به راحتی پذیرفته اند

 73احزاب آیه ـ  33سوره 

 آیه 

 اًوَ الْمُشْرِکِینَ وَالْمُشْرِکَاتِ وَ یَتُوبَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیم لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِینَ وَ الْمُنَافِقَاتِ

 ترجمه 

عذاب کند، و لطف خود را بر مردان و زنان  (به علّت ضایع کردن امانت)تا خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را 

 .که خداوند آمرزنده ی مهربان است (و توبه ی آنان را بپذیرد)ایمان برگرداند با 

 نکته ها 

و  »یتوب اللّه علی»می آید،  »عَلی »توبه خداوند بر بندگان، به معنای برخوردار کردن آنان از عنایت های ویژه است که با حرف 

 .می آید »اِلی »همراه با  توبه بندگان، بازگشتن به سوی خدا و رو کردن به سوی اوست که

 پیام ها 

. آنکه امانت را حفظ کند، مشمول رحمت و آنکه با کفر و شرک، خیانت کند، کیفر می بیند. امانت الهی مسئولیّت آور استـ  1 

 »و یتوب اللّه علی المؤمنین... لیعذّب اللّه المنافقین»

 »المشرکین... المنافقین». منافق، در ردیف مشرک استـ  2 

المنافقین و المنافقات، المشرکین و المشرکات، المؤمنین و ». زن و مرد در صعود به کماالت یا سقوط در پستی ها، یکسانندـ  3

 »المؤمنات

لیعذّب اللّه ». گرچه خداوند مشرکان و منافقان را کیفر می دهد، امّا اصل در برخورد او با انسان ها، مغفرت و رحمت استـ  4

 »کان اللّه غفوراً رحیما... المنافقین

 


