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 ترجمه

 جهانیان.نیست مگر ذكری برای  اوو حال آن كه 

 نکات ترجمه

 «ذِكْرٌ»

شود مي ذكر هم به معنای حضور چیزی در حافظه، و هم به معنای آن چیزی كه موجب یادآوری و حضور چیزی در ذهن»

 این ماده به تفصیل توضیح داده شد.درباره  465رود و در جلسهبه كار مي

19-73-muzzammil-http://yekaye.ir/al/  

 «الْعالَمينَ»

توضیح داده  222لسهجچه معنا و خاستگاهي دارد، در « عالَم»است و درباره این ماده، و نیز اینكه « علم»از ماده « عالَم»

 .شد

/032-baqare-http://yekaye.ir/2 
 .توان ترجمه كردمي« هاجهان»به  و هم« جهانیان»به هم را « العالَمین»اشاره شد كه  36همچنین در جلسه

/2-1-alketab-http://yekaye.ir/fateha 

 حدیث

همانا آن ذكری برای  تُسْئَلُونَ: فَسَوْ وَ لِقَوْمِكَ وَ لَكَ لَذِكْرٌ إِنَّهُ »از امام صادق ع درباره سخن خداوند تبارك و تعالي:  (1

 ( فرمودند:44)زخرف/« تو و قومت است و بزودی مورد سوال قرار خواهند گرفت

 شویم.و ما قوم او هستییم؛ و ماییم كه مورد سوال واقع ميذكر، قرآن است؛ 

 211ص ،1ج الكافي،

 وَ » تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ فِي ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ یْلِالْفُضَ عَنِ رِبْعِي   عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 قَالَ  «تُسْئَلُونَ  سَوْفَ وَ لِقَوْمِكَ وَ لَكَ لَذِكْرٌ إِنَّهُ

 .الْمَسْئُولُونَ نَحْنُ وَ قَوْمُهُ نَحْنُ وَ الْقُرْآنُ الذِّكْرُ 

 

« ایددانستهميپس، از اهل ذكر بپرسید اگر كه ن»فرماید ( از امام باقر ع درباره سخن خداوند تبارك و تعالي كه مي2

 فرمودند:( 43)نحل/

 شوند.اند كه مورد سوال واقع ميهستند؛ و آنان« اهل ذكر»قرآن است، و خاندان رسول اهلل ص،  ذكر

 42ص ،1ج الدرجات، بصائر

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-19/
http://yekaye.ir/2-baqare-032/
http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
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 سْئَلُوافَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ  عَاصِمِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنُ السِّنْدِیُّ حَدَّثَنَا

 قَالَ تَعْلَمُونَ ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ

 1.الْمَسْئُوُلونَ هُمُ وَ الذِّكْرِ أَهْلُ ص اللَّهِ رَسُولِ آلُ وَ الْقُرْآنُ الذِّكْرُ

 

 است؟گوید: امام صادق ع از من پرسید: چند اسم برای حضرت محمد ص در قرآن آمده ( كلبي مي3

 گفتم: دو یا سه اسم.

( 144عمران/آل)« محمد نبود مگر رسولي كه قبل از او هم رسوالني آمدند»فرمود: كلبي! ده اسم برای ایشان آمده است: 

.... 

های حضرت محمد هم اسمي از اسم« ذكر»و ( 11-10)طلق/...« را فرستاد، رسولي را كه « ذكر»و خداوند به سوی شما »

 هستیم؛ پس ای كلبي! هر چه برایت پیش آمده از ما بپرس.« اهل ذكر»ص است؛ و ما 

 و بپرسم!كه از ا ام نداشتماز آن را در حافظهگوید: پس به خدا سوگند همه قرآن را فراموش كردم و چیزی كلبي مي

 512ص ،1ج الدرجات، بصائر

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنِ[ فِسِيِ الطَّنَا] الطیافي حَمَّادٍ نْعَ عِیسَى بْنِ أَعْمَشَ عَنْ هَاشِمٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا

 خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ ما وَ» أَسْمَاءَ عَشَرَةُ لَهُ كَلْبِيُّ یَا فَقَالَ ثَلَاثٌ أَوْ اسْمَانِ قُلْتُ قَالَ الْقُرْآنِ فِي اسْمٌ لِمُحَمَّدٍ كَمْ لِي قَالَ

  2« ...الرُّسُلُ  قَبْلِهِ مِنْ

 قَالَ  لَكَ  دَابَ عَمَّا كَلْبِيُّ یَا فَاسْأَلْ الذِّكْرِ أَهْلُ نَحْنُ وَ ص دٍمُحَمَّ أَسْمَاءِ مِنْ اسْمٌ فَالذِّكْرُ «رَسُولًا ذِكْراً إِلَیْكُمْ اللَّهُ أَنْزَلَ قَدْ» وَ

 .عَنْهُ أَسْأَلُهُ حَرْفاً مِنْهُ حَفِظْتُ فَمَا كُلَّهُ الْقُرْآنَ اللَّهِ وَ فَأُنْسِیتُ

 تدبر

 «لِلْعالَمینَ  ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما وَ»( 1

 مقصود از این آیه چیست؟

 :دانست؛ آنگاه « قرآن كریم»توان را مي «: اووَهُ»الف. مرجع ضمیر 

                                                      
 . این روایت هم قابل توجه است: 1

 وَ  جَابِرٍ بْنِ اعِیلَإِسْمَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ جَمِیعاً الْحُسَیْنِ  بْنُ  حَمَّدُمُ وَ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ غَیْرُهُ وَ الْحُسَیْنِ بْنُ  مُحَمَّدُ

 وَ  الذِّكْرُ  هُوَ الْكِتَابُ قَالَ مُونَتَعْلَ ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا ذِكْرُهُ جَلَّ قَالَ  وَ ... قَال ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الدَّیْلَمِ  أَبِي بْنِ الْحَمِیدِ عَبْدِ عَنْ  عَمْرٍو بْنِ  الْكَرِیمِ عَبْدِ

 لِتُبَیِّنَ الذِّكْرَ  إِلَیْكَ  أَنْزَلْنا وَ -تَعَالَى وَ تَبَارَكَ فَقَالَ ذِكْراً  الْقُرْآنَ جَلَّ وَ عَزَّ للَّهُ ا سَمَّى وَ الْجُهَّالِ  بِسُؤَالِ  یُؤْمَرُوا لَمْ  وَ  بِسُؤَالِهِمْ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ  أَمَرَ ع مُحَمَّدٍ  آلُ أَهْلُهُ

 (295ص ،1ج الكافي،) ...تُسْئَلُون سَوْفَ وَ لِقَوْمِكَ وَ كَلَ لَذِكْر  إِنَّهُ وَ -جَلَّ وَ عَزَّ  قَالَ وَ« 2» یَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ وَ إِلَیْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ
 الْقُرْآنِ  وَ  یس وَ لِتَشْقى الْقُرْآنَ عَلَیْكَ أَنْزَلْنا ما طه وَ  لِبَداً عَلَیْهِ یَكُونُونَ كادُوا یَدْعُوهُ  اللَّهِ  عَبْدُ  قامَ لَمَّا وَ  أَحْمَدُ اسْمُهُ بَعْدِی مِنْ  یَأْتِي بِرَسُولٍ  مُبَشِّراً  وَ .  22

 الْمُدَّثِّرُ  أَیُّهَا یا وَ الْمُزَّمِّلُ أَیُّهَا یا وَ بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما وَ یَسْطُرُونَ ما وَ الْقَلَمِ وَ ن وَ مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ عَلى الْمُرْسَلِینَ لَمِنَ إِنَّكَ الْحَكِیمِ
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كردند منظورشان این بود كه قرآن محصول القائات ميزده( معرفي در آیه قبل، كه كافران پیامبر را مجنون )جن. 1الف.

، 19)المیزان، ج خواهد بفرماید: چنین نیست، بلكه قرآن مایه تذكری برای عالمیان استشیاطین جن است؛ و این تعبیر مي

 (250، ص10)البحر المحیط، جباشد. شیطان نميجن و ؛ و واضح است كه آنچه مایه تذكر است، از جنس القای (389ص

نین چیزی و مایه شرافت است؛ یعني این قرآن تا قیامت مایه شرافت جهانیان است و چ« شرف». ذكر به معنای 2الف.

 (513، ص10البیان، جدهد كه آورنده آن مجنون و دیوانه نیست. )مجمعنشان مي

 . ...3الف.

 باشد؛ آنگاه: ص پیامبر تواند شخصدر این عبارت مي «: اووَهُ»مرجع ضمیر ب. 

به راه سعادت  است؛ یعني این پیامبر تنها مایه شرافتي برای جهانیان است چرا كه آنها را« شرف». ذكر به معنای 1ب.

 (513، ص10البیان، جگویید. )مجمعكند و از ضللت بازمي دارد؛ آنگاه چگونه به چنین كسي دیوانه ميهدایت مي

اندازد ]آنگاه ت؛ یعني این پیامبر تنها شما را به یاد آخرت و ثواب و عقاب و ... مي. ذكر به همان معنای یادآوری اس2ب.

 (513، ص10البیان، جزده و تحت تاثیر القائات شیطان است؟! )مجمعآیا معتقدید چنین كسي جن

 . ...3ب.

 ج. ...

 

 «لِلْعالَمینَ ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما وَ....  الذِّكْرَ سَمِعُوا لَمَّا»( 2

 استفاده كرد؟ «ذكر»چرا هم در آیه قبل و هم در این آیه از تعبیر 

 كند یك چیز است و بس:همه كاری كه پیامبر و قرآن برای ما جهانیان ميالف. 

 ایم، از یادمان رفته است.یادآوریِ حقیقتي كه، چون از آن فاصله گرفته

 تذكر یا كسب اطالعات جدید؟

دهند مان توضیح ميیابیم؛ یا وقتي برایكنیم خودمان ميمطالب تفسیری را وقتي تدبر مياید كه بسیاری از آیا دقت كرده

 یافتیم؟!كردیم آن را درمياگر خودمان هم دقت مي و بینیم كه واقعا آن مطلب در دل آن آیه نهفته بودهمي

با این تذكر حواسمان را جمع، و د و دهنیند؛ بلكه به ما تذكر ميیعني این گونه نیست كه لزوما مطلب جدیدی به ما بگو

تفاوت است بین دانستن یك مطلبي كه اصل چقدر یابیم؛ و درمي« خودمان»چشم و گوشمان را بازتر كرده، و آن حقیقت را 

 شویم.و دانستن مطلبي كه با تذكر متوجه آن مي ،اش هیچ نمي دانسته ایم )مثل اطلع از موجودی در كره مریخ(درباره

 شناسیتخصصی انساننکته 

مند ساخته، كه این حقیقت، حتي برتر از فرشتگان مقرب الهي است، چرا خداوند ما انسانها را از حقیقتي به نام روح بهره

تواند منعكس كننده همه كه همه فرشتگان هم مامور به سجده بر او شدند. این حقیقت، همچون آیینه عظیمي است كه مي

 شود.بار زندگي در دنیا چنان روی آن را گرفته، كه چیزی در آن دیده نميحقایق عالم باشد، اما غ
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یابیم كه شاید آن مقدار كه نیاز به تذكر و یادآوری و غبارروبي از این آیینه داریم، نیازمند اگر این را جدی بگیریم درمي

امبری چون حضرت محمد ص و كتابي اند و پیتلش برای كسب علم جدید نداریم. همه حقایق را در ما به ودیعه نهاده

 .همچون قرآن باید بیاید تا با تذكر دادن به ما، ما را متوجه آن حقایقي كند كه در درون خویش داشته بودیم

 تاملی با خویش

غلبه فضای علوم تجربي از سویي، و انفجار اطلعات در دوره مدرن از سویي دیگر، موجب شده كه انسانها گمان كنند 

 شان بیفزایند.شان این است كه دائما بر اطلعاتین وظیفه معرفتيكه مهمتر

بدان نیازمندیم، یادآوری و جدی گرفتن حقایق « دانستن مطالب جدید»رسد آنچه ما انسان ها بسیار بیشتر از اما به نظر مي

 است. عظیمي است كه در عمق وجود خویش بدانها علم داریم، اما پرده غفلت بر آنها سایه انداخته

شاید بدین جهت است كه پیامبر اسلم ص به عنوان آخرین و برترین پیامبر خدا، و قرآن به عنوان آخرین و برترین پیام 

 اند.معرفي كرده« تذكر دادن به جهانیان»آسماني، وظیفه خود را تنها و تنها 

 

 «لِلْعالَمینَ  ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما وَ»( 3

 نفرمود مثل ذكر للناس، یا ذكر للذین آمنوا، یا ... ؟ و« ذكر للعالمین»چرا فرمود 

است. و برای چنین انساني راهكار « جهاني»دارد و « جهان»قرآن مایه تذكر است برای انسان، به عنوان موجودی كه 

 بیند.مي (دهد؛ نه صرفا برای موجودی كه خود را در افق حیوان )یعني صرفا افق غریزه و تامین نیازهای غریزیزندگي مي

خویش را انكار كند، )=كفر ورزیدن( قرآن برایش بیش از سخنان  مند بودن و جهاني بودنِبه تعبیر دیگر، اگر انساني جهان

 یك دیوانه جلوه نخواهد كرد!

 شناسینکته تخصصی انسان

هستند. این مطلب « نيجها»دارند و « جهان»اند كه ها موجوداتيها این است كه انسانهای خاص انسانیكي از ویژگي

 الاقل به دو معنا قابل توجه است:

 نهایت جهان را برای او مهيا نموده است:الف. برخورداری انسان از اختيار، امکان ایجاد بی

واحدی بر همه حكمفرما بود كه صرفا  علت و معلوليِ یعني یك نظمِ كردند،مي زندگي« جهان»همه موجودات در یك 

بیني توانست پیشتمام وقایع عالم تا انتها را مي ،توانست احصاء كندو تاثیر و تاثرات بیروني اشیاء را مياگر كسي این نظم، 

را آن گونه كه « جهان»هركس اما خداوند با آفرینش انسان و دادن اختیار به او، امكان این را برای انسان مهیا كرد كه  نماید.

تاثیرات عوامل بیروني و عوامل ناخودآگاه دروني )مانند غریزه( رفتار نكند؛ و  صرفا بر اساسخواهد رقم بزند؛ و خودش مي

آید، چون این امكان برای هر انساني مهیا شد، به ازای هر انسان، و بلكه به ازای هر انسان در هر اقدامي، یك جهان پدید مي

پس ورود انسان به دنیا همان و پیدا شدن  بود.ميكه اگر آن انسان، آن اقدام را انتخاب نكرده بود،  جهان به صورتي دیگر 

 همان. « هاجهان»
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 4، تدبر36تر است و قبل در جلسه فهمساده« های اجتماعيجهان»)این مطلب در خصوص مفهوم 

2-1-alketab-http://yekaye.ir/fateha/ 29-6 2، تدبر403و جلسه-ankaboot-http://yekaye.ir/al/ )توضیحاتي گذشت 

 خویش پيرامون زمان و مکان در فقط نه كندمی زندگی «جهان» در انسانی هرب. 

نیز به دلیل  نسان به خاطر برخورداری از امكان رسیدن به معرفتي فراتر از محدوده مكاني و زماني و حواس خویش، وا

هایي از عالم را برای هر كه كتابت و انتقال معرفت از طریق آن، و امكان علم به گستره)برخورداری از واقعیتي به نام زبان 

رده است كه ككاری  (مكن است هیچگاه در مسیر تجربه مستقیم اغلب آنها واقع نشودكند كه مفردی از افراد انسان مهیا مي

در نظر آورد و  تر از مكان و زمان خویشانسان، اساساً موجودی جهانمند شود، یعني همواره خود را، در افقي بسیار گسترده

)مطهری،  .خود او بزرگ یا كوچك استعرفت مانجام دهد؛ كه البته جهان هركس به فراخور هایش در افق جهاني گیریتصمیم

 (13-8، صانسان و ایمان

 

 «ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما وَ»( 4

 (192، ص10زدایي است. )تفسیر نور، جقرآن كریم وسیله غفلت

 

 «لِلْعالَمینَ  ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما وَ»( 5

، 10، جبرای همه ملتها. )تفسیر نور قرآن كریم محدود به زمین و زمان خاصي است، كتابي است جهاني و جاوداني

 (192ص

 

 بندی سوره قلمجمع

ها را از سایر موجودات یعني مهمترین عنصری كه زندگي انسان نویسند شروع شد؛با سوگند به قلم و آنچه مي 1این سوره

، 517پایان یافت كه تاكیدی است بر این تمایز اساسي انسان با سایر موجودات. )جلسه« عالمین: جهانیان»متمایز كرده و با كلمه 

 در عذاب سراسر دیگری را زندگيِ باطنِ ،یكي :كنددو نگاه به زندگي بحث ميناپذیر آشتياز تقابل  در این میان، و (؛3تدبر

 .دیگری هم وی را به جنون متهم كندآن و  ؛جهنم ببیند

 بلندی اخلقي سجایای دارای او و كرد دفاع -در مقابل تهمت جنون  – پیامبرش از خداوند ابتدایي این سوره آیات در. 1

 .است عاقل كسي چه و افتاده فتنه به كسي چه واقعا كه كندمي معلوم آینده كه داد تذكر و دارد؛ پایانبي اجری كه كرد معرفي

 است كه خداوند ؛ وكندمي متهم «گمراهي»به  را دیگریداند و مي «یافتههدایت»خود را  یك هر دو گروه داریم كه ،واقع در

                                                      
 احتمال این آن آیات برخي مورد در اما دانند،مي ص پیامبر بر شده نازل هایسوره اولین جزء را قلم سوره اینكه با شد اشاره ابتدا در چنانكه.  1

 خود دستور به نیز سوره این در آیات آن دادن قرار كه دارند قبول اندكرده مطرح را احتمال این كه كساني اما باشد، شده نازل مدینه در كه شده مطرح

 .داد قرار بررسي مورد پیوستههمبه واحد یك عنوان به را سوره این كل توانمي لذا و است؛ بوده ص پیامبر

http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-6/
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خواهد روشي سوره مي بسا در این؛ و چهدساشنمي «یافتههدایت» كدام و است گمراهي در كدام اینكه ورا  ماجرا طرف دو هر

 .به ما ارائه دهد كه ما هم بتوانیم فراتر از ادعاهای خود افراد، حق و باطل را بشناسیم

گیرند ایستند، اگرچه قیافه حق به جانب ميآنهایي كه در مقابل دین ميبرای رسوا كردن گمراهان از اینجا شروع كرد كه . 2

هایت كوتاه بیایي و كنند تو از آرمانشان است؛ آنها آرزو ميشان منافعشكل اصلياما م ،دهندو شعار مبارزه با خرافات سرمي

 بگذاری آنها به دنیایشان برسند، در این صورت آنها با كمال میل حاضرند در مقابل دین تو كوتاه بیایند.

اگر دقت و  ؛پیروی كنياند پرداخت، كه مبادا از چنین كسي سپس به بیان اوصاف این گمراهان كه رهزنان حقیقت. 3

 كند:ری دارد و زندگي اجتماعي انسانها را دچار اختلل ميرذایلي است كه كه ریشه در خودمدا كنیم همه اینها

 كند در حالي كه فرومایه است؛ )حلف مهین(برای جلب نظر مردم هزینه مي را خدا با فراوان سوگند خوردن،

 برد؛ )هماز(فراد را ميهای دیگران، آبروی ابا آشكار كردن بدی

 )مشاء بنمیم( چیني بین افراد نزاع مي اندازد؛با سخن

هم به حد خود قانع نیست و از حد خود ، رسد )مناع للخیر(شود و خیرش به دیگران نميهای ميهم مانع انجام خوبي

دهد و در كار خود كوتاهي و تقصیر هم وظایف خود را درست انجام نمي، و رسد )معتد(كند و بدیش به دیگران ميتجاوز مي

 دارد )اثیم(

 اصل و نسب است؛ و لذاستو خودش اساسا بيچرا كه  كند )عُتلّ(های عاطفي روابط انسانها را نابود ميبا سنگدلي، زمینه

 كه چشمِ دیدنِ اصالت و پیوندهای مستحكم اجتماعي را ندارد. )بعد ذلك زنیم(

 ورداری از مال و فرزند او را مغرور كرده است؛و اینها به خاطر این است كه برخ

 كند.شنود تكذیب ميلذا آیات خدا را همین كه مي

را گفت؛ « صاحبان باغ»حكایت  نهد:شان ميهد كرد و داغ بر بینيدهد كه چگونه آنها را رسوا خوا. در گام بعد وعده مي4

 دیدندمي توانا كار این بر را خود چنان و نكنند كمك محرومان به گرفتند تصمیم بیشتر سود به رسیدن برای ي كهباغ صاحبان

را از این كار برحذر  و با اینكه یكي از خودشان آنان (بخواهد خدا اگر: نگفتند) نكردند خدا خواست به مقید را خود اقدام كه

 خود وقتي نآنا. كرد محروم هم سرمایه اصل از آن باغ، بلكه تنها از منافعنه را آنان خدا. داشته بود به هشدار او اعتنایي نكردند

پس به خود آمدند و به ظلم و طغیان خویش  .كردند اعتراف خویش بودن طغیانگر به و دادند سر واویل فریاد دیدند، محروم را

پذیر است؛ این كافران اما اینها عذاب دنیاست كه رجوع و توبه در آن امكان .گشودند همدیگر ملمت به زبان ند واعتراف نمود

 برای عذاب آخرت چه خواهند كرد؟!

كفرورزیدن را چندان اقدام مهمي ظاهرا  های سراسرنعمت را به متقین داد؛ اما آن كافران. در گام بعد وعده بهشت5

 ،اندكه مسلمان و تسلیم حقیقت و كساني خداوند هیچ تفاوتي بین آنانرغم چنین جرم عظیمي، شمرند و انتظار دارند علينمي

 آیاتدر  كنند؟! واند كه چنین حكم ميكنند، دچار چه اختللي شدهپرسد: واقعا كساني كه چنین حكمي ميابتدا مي نگذارد!

باورشان ندارد و از علمه طباطبایي  هیچگونه توجیهي برای این آنان دهدميكشد و نشان ميبعدی این منطق آنان را به چالش 
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بندی آیات )جمع .گیردرا در برميتراشي استدالل و دلیل ، چگونه همه حاالت ممكنِآیاتدرباره اینكه این  شد توضیحي ارائه

35-47) 

كند و به پیامبرش باز مي هم ، باب تهدید رای اتمام حجت با این منكران حقیقتهاراه تمام پیمودن. خداوند در كنار 6

 اواز  در عین حال، به من واگذار و دلمشغول آنها مباش كه خودم كارت را كفایت كنم. كنندگان رااین تكذیب كار فرمایدمي

 خواهد كه برای حكم پروردگارش صبر داشته باشد و مانند حضرت یونس، زود ]![ خسته، و از هدایت قومش ناامید نگردد!مي

مساله این است  ای در نبوت و عصمت وی پدید آمد.خن بدین معنا نیست كه حضرت یونس گناهكار بود و خدشهاما این س

سال  33بعد از  -رفت، نه به اندازه یك آدم عادی؛ به همین جهت بود كه خسته شدن او كه از او به اندازه یك پیامبر انتظار مي

 ل نبود!قابل قبو -نفر  2لیغ دین و فقط ایمان آوردن تب

چنان با بغض و عداوت و مد، یاكاری برنهم شنیدند و از دستشان  شان قرآن رابا گوشكافران وقتي كند اشاره مينهایتا 

وقتي كه هیچ دلیلي در و  ؛نگرند كه نزدیك است با تندی نگاهشان او را از جایش بلغزانند و زمین بزنندانكار به پیامبر ص مي

 خوانند.دارند، اصل آن منطق را به چالش كشیده و وی را دیوانه ميمقابل منطق قوی پیامبر ن

 كند یك چیز است و بس:همه كاری كه پیامبر و قرآن برای ما جهانیان مياما 

 ایم، از یادمان رفته است.یادآوریِ حقیقتي كه، چون از آن فاصله گرفته

 

 

 أُسَرِّحْكُنَّ  وَ أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعالَیْنَ زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا   28 هیآ (33احزاب )سوره ( 518

 2/6/1396 جَمیالً سَراحاً 

 ترجمه

تا شما خواهید پس بیایید تان بر این است كه زندگي دنیا و ]زیور و[ زینت آن را ميای پیامبر!به همسرانت بگو اگر روال

 مند سازم و ]خوش و[ خرم شما را رها سازم.را بهره

 نکات ترجمه

 «تَعالَيْنَ»

 باشد. در اصل به معنای بلندی و رفعت و عُلُوّ مي« علو»ماده 

 دو گونه فعل از این ماده به كار رفته است: 

؛ 4/، قصصالْأَرْضِ فِي عَل فِرْعَوْنَ )مانند: إِنَّكه داللت بر هرگونه بلندی و رفعتي )اعم از ممدوح یا مذموم( دارد « یَعْلُو عل»

 (؛ و91/، مؤمنونبَعْضٍ عَلى بَعْضُهُمْ ؛ لَعَل83/الْأَرْضِ، قصص فِي عُلُوًّا یُرِیدُونَ ال

 اللَّهَ  أَنَّ» از این ماده است« عَلِيّ »رود و كه داللت بر رفعت و شرافت دارد و تنها در موارد ممدوح به كار مي« یَعْلَى عَلِىَ»

 (583ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛113ص ،4ج اللغة، المقاییس معجم( )62/)حج« الْكَبِیرُ الْعَلِيُّ هُوَ
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( كه وقتي در مورد 24/؛ نازعاتالْأَعْلى رَبُّكُمُ تر است )أَنَااسم تفضیل از این ماده است كه به معنای برتر و شریف« أَعْلى»

؛ الْأَعْلَى رَبِّكَ سْمَا ظاهرا منظور این است كه او برتر از آن است كه چیزی با او مقایسه شود: )سَبِّحِرود خداوند به كار مي

 (583ص القرآن، ألفاظ مفردات( )4؛ طه/الْعُلى السَّماواتِ وَ) باشدهم جمعِ مونثِ اعلي مي« عُلى»(؛ و 1أعلى/

)به « عَلَاء» تواند طلبباشد و مي مذموم، «علوّ » تواند طلباست كه مي جویيبه معنای طلب كردن علوّ و برتری «اسْتِعْلء»

 مفرداتاحتمال مطرح شده است. ) () هر دو64/)طه« اسْتَعْلى مَنِ الْیَوْمَ أَفْلَحَ قَدْ وَ»معنای مطلق رفعا و بزرگي( باشد و در آیه 

 (583ص القرآن، ألفاظ

اند در اصل شخصي كه رود )به معای: بیا( و گفتهسي به سوی خود به كار ميتعبیری است كه برای دعوت ك« تَعالَ »تعبیر 

ر گونه دعوت هخوانده و تدریجا در مورد تر بوده به سوی خود ميدر موضع باالتری قرار داشته، كسي را كه در موضع پایین

كه در آیه « تَعالَیْنَ»( و 64/عمرانكَلِمَةٍ سواءٍ؛ آل إِلى به هر جایي به كار رفته و دیگر خاص موضع باال به پایین نیست. )تَعالَوْا

 مي باشد« تعالَ »حاضر آمده، صیغه جمع مونث مخاطب از همین كلمه 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 70و مشتقات آن « علو»ماده 

 1أُمَتِّعْ + كُنَّ « = أُمَتِّعْکُنَّ»

مدتي ادامه داشته  اند نفعي است كهدارد؛ و در تفاوتش با نفع، برخي گفتهوری داللت در اصل بر منفعت و بهره« متع»ماده 

 التحقیق) اشدباند نفع و منفعتي است كه همراه با لذت و رفع حاجت ( و برخي گفته293ص ،5ج اللغة، المقاییس معجمباشد )

الي كه نفع حند لذت پولدار شدن؛ در ( مخصوصا اگر انسان لذتش را زود درك كند مان15ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات في

 (191ص اللغة، في الفروقرود )در جایي كه برای رسیدن به لذت باید صبر كرد نیز به كار مي

زی كه مورد مند شدن و نفع بردن(، و هم به معنای آن چیرود )به معنای بهره، هم به معنای مصدری به كار مي«متاع»

 مفرداتشود )يكه به هر چیزی كه به نحوی از آن بتوان استفاده كرد اطلق م (15ص ،11ج التحقیق،)گیرد وری قرار ميبهره

( و جمع 77/؛ نساءقَلِیلٌ  یاالدُّنْ مَتاعُ تواند مد نظر بوده باشد: )قُلْ( و در بسیاری از آیات قرآن هر دو مي757ص القرآن، ألفاظ

 باشد.مي( 102؛ نساء/أَمْتِعَتِكُمْ)« ةأَمْتِعَ »آن 

و به نحو اصطلحي، با دو  (15ص ،11ج التحقیق،)شود نیز به معنای چیزی است كه برای رفع نیاز استفاده مي« مُتْعَة»

شود كه تفاوت مهمش با ازدواج نامیده مي« ازدواج موقت»مواجهیم؛ كه اولي همان است كه « متعه حج»و « متعه نكاح»تعبیر 

از « استمتع»شوند ]و در قرآن كریم با تعبیر است و با پایان زمان، بدون طلق از هم جدا مي عادی این است كه زمانش معلوم

 إَِلى بِالْعُمْرَةِ تَمَتَّعَ فَمَنْ»([؛ و و دومي آن است كه انسان عمره را به حج ملحق كند 24)نساء/« مِنْهُ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا»آن یاد شده 

 كَانَتَا مُتْعَتَانِ»( و از خلیفه دوم روایت شده است كه 758ص القرآن، ألفاظ مفردات( )196/)بقرة« الْهَدْیِ  مِنَ رَاسْتَیْسَ فَمَا الْحَجِّ

                                                      
 اختالف قرائت.  1

 . أمتع من بالتخفیف: علي بن زید و متع من بالتشدید أُمَتِّعْكُنَّ،: الجمهور قرأ و

 في المحیط الشرط. )البحر جواب على أو ر،األم جواب على بالجزم: الجمهور و االستئناف على بالرفع أَُسرِّحُكُنَّ، وَ أُمَتِّعُكُنَّ :الخراز حمید قراءة و

 (473: ص ،8ج التفسیر،
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هركس : دو متعه در زمان پیامبر رایج بود اما من از آن دو نهي كردم و عَلَیْهِمَا وَأُعَاقِبُ عَنْهُمَا أَنْهَى وَأَنَا ،ص اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى

 3(2522، ص1؛ السنن )سعید بن منصور(، ج1701، ص1)الموطأ )مالك(، ج «كندانجامش دهد مجازاتش مي

( 241/؛ بقرةبِالْمَعْرُوفِ  مَتاعٌ لِلْمُطَلَّقاتِ هم به صورت اسم )مثل: وَ « متاع»و « متعه»همچنین به طور اصطلحي، دو كلمه 

دهند ( در مورد چیزی كه به زن مطلقه مي236/؛ بقرةقَدَرُهُ  الْمُقْتِرِ عَلَى وَ قَدَرُهُ الْمُوسِعِ عَلَى مَتِّعُوهُنَّ وَ وهم به صورت فعل )مثل:

 (758ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود. )دارد مخارجش تامین باشد نیز گفته ميتا در ایامي كه عده نگه مي

 است.بار در قرآن كریم به كار رفته  20این ماده و مشتقاتش جمعا 

 «سَراحاً» «أُسَرِّحْ»

 ،3ج اللغة، المقاییس معجماند )امساك: نگهداشتن( دانسته»)و نقطه مقابل  4«رها كردن»را در اصل به معنای « سرح»ماده 

 ( 98: ص ،5ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق؛ 157ص

 جَمالٌ  فِیها لَكُمْ زیاد شده است )وَ« ر در چراگاهرها كردن شت»كم در مورد اند كه استفاده این ماده كمبرخي توضیح داده

، بِإِحْسانٍ تَسْرِیحٌ  أَوْ»: فته است( و تدریجا به طور استعاری برای طلق دادن هم به كار ر6؛ نحل/تَسْرَحُونَ حِینَ وَ تُرِیحُونَ حِینَ

 (406ص القرآن، ألفاظ فردات( )م49/جَمِیلًا، أحزاب سَراحاً سَرِّحُوهُنَّ ؛ و229َبقره/

 لق دادن است.سوره نحل همگي موارد ناظر به همین ط 6بار به كار رفته است كه غیر از آیه 7در قرآن كریم این ماده 

 شأن نزول

بعد از جنگ خیبر، « 192، ص2تفسیر القمي، ج»اند زنان پیامبر ص از ایشان تقاضای اموالي بیشتری داشتند ]طبق نقل گفته

تند كه پیامبر ص سهم بیشتری از غنایم را به آنان اختصاص دهد[ و از ایشان نفقه بیشتری طلب كردند و به آنها انتظار داش

                                                      
 حدثنا إبراهیم، بن مكي حدثنا بمصر، البصری سنان بن یزید حدثنا هارون، بن موسى حدثنا أحمد، بن دعلج أخبرنا بكر، أبي بن الحسن أخبرنا.  1

 ... عمر قال قال، عمر، ابن عن نافع، عن أنس، بن مالك
 ... الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ  قَالَ: قَالَ قِلَابَةَ، أَبِي عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ  زَیْدٍ، بْنُ حَمَّادُ نا سَعِید ، حَدَّثَنَا.  2

این جمله  گویند اصال زمان پیامبر ص چنین چیزی نبوده؛ در حالي كه. امروزه برخي از اهل سنت این بدعت خلیفه دوم را انكار مي كنند؛ و مي 3

وی كامال واضح است كه چنین چیزی بوده و عمر آن را نهي كرده است و خوب است در اینجا این حدیث از مسند احمد بن حنبل هم توجه شود با 

 ای كه مصصح كتاب درباره اعتبار این حدیث نزد اهل سنت آورده است:تعلیقه

 ابْنَ  وَإِنَّ  الْمُتْعَةِ، عَنِ یَنْهَى الزُّبَیْرِ ابْنَ إِنَّ: اهللِ عَبْدِ بْنِ لِجَابِرِ قُلْتُ :قَالَ نَضْرَةَ، يأَبِ عَنْ قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّام ، حَدَّثَنَا: قَاال عَفَّانُ، وَحَدَّثَنَا: قَالَ. بَهْز  حَدَّثَنَا

 النَّاسَ، خَطَبَ عُمَرُ لِيَ وَ فَلَمَّا  بَكْرٍ أَبِي وَمَعَ: عَفَّانُ قَالَ   وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ ىصَلَّ اهللِ رَسُولِ مَعَ تَمَتَّعْنَا الْحَدِیثُ، جَرَى یَدِی عَلَى: لِي فَقَالَ: قَالَ. بِهَا یَأْمُرُ  عَبَّاسٍ

 مُتْعَةُ  ِإحْدَاهُمَا: وَسَلَّمَ یْهِعَلَ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولِ عَهْدِ  عَلَى مُتْعَتَانِ كَانَتَا وَإِنَّهُمَا ،الرَّسُولُ هُوَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَُسولَ وَإِنَّ الْقُرْآنُ، هُوَ الْقُرْآنَ إِنَّ: فَقَالَ

  النِّسَاءِ. مُتْعَةُ وَالْأُخْرَى الْحَجِّ،

 ...  وأخرجه طَعةقُ بن مالك بن المنذر وهو - نضرة أبي غیر الشیخین رجال ثقات رجاله مسلم، شرط على صحیح گوید: إسنادهمصحح كتاب مي

 لسيالطیا وأخرجه .به همام، عن إسماعیل، بن موسى طریق من 206/  7 البیهقي وأخرجه .اإلسناد بهذا عفان، عن حرب، بن زهیر عن( 1217) مسلم

 به. قتادة، عن شعبة، طریق من 21/  5 والبیهقي ،( 3940) حبان وابن ،( 1217) ومسلم ،( 1792)

 . انطالق 4
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كردند، و كار به جایي رسید كه پیامبر ص یك ماه از همه آنها عزلت خاطر حسادتي كه نسبت به هم داشتند او را اذیت مي

خواهند با این وضعیت پیامبر ص بسازند وگرنه پیامبر ص چیزی به ر ميگزید و این دو آیه نازل شد و آنها را مخیر كرد كه اگ

 آنها بدهد و به خوبي و خوشي آنان را طلق دهد؛ كه نهایتا بعد از این واقعه همگي ماندن با پیامبر ص را برگزیدند.

 467ص ،3ج ،( الواحدی) الوسیط التفسیر؛ 555، ص8مجمع البیان، ج

چگونه پیش آمد و كدامیك از زنان پیامبر مسبب اصلي این ماجرا بود روایات مختلفي وجود دارد درباره اینكه این بحث 

 1شود.كه در قسمت حدیث به برخي از آنها اشاره مي

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

 كني؟!زینب بنت جحش به رسول اهلل گفت: آیا تو پیامبری و عدالت را رعایت نمي

 اگر من عدالت نورزم، چه كسي عدالت دارد؟ *یَدَاكِ! فرمود: تَرِبَتْپیامبر ص 

 گفت: آیا دعا كردی كه دستم قطع شود؟

 آلوده شود!فرمود: نه، ولي خاك

 شأن خودمان را پیدا مي كردیم!مان همدادی در میان قومگفت: اگر ما را طلق مي

ین عبارات حي نازل شد و خداوند عز و جل از پیامبرش با اپس از بیست و نه روز ]كه پیامبر ص از آنها جدا شد[ و

تا پایان دو آیه؛ ...« خواهید ای پیامبر! به همسرانت بگو اگر روالتان این است كه زندگي دنیا و زینتش را مي»دلجویي كرد كه: 

 ده بودند. امبر ص[ جدا شكردند ]از پیو آنها خدا و رسولش را اختیار كردند و چیزی نشد؛ اما اگر خود را اختیار مي

 139ص ،6ج الكافي،

 :قَالَ ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ رٍبَصِی أَبِي عَنْ حَفْصٍ بْنِ وُهَیْبِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ زِیَادٍ بْنُ حُمَیْدُ

 دَعَوْتَ  تْفَقَالَ یَعْدِلُ فَمَنْ أَعْدِلْ لَمْ إِذَا یَدَاكِ  تَرِبَتْ فَقَالَ نَبِيٌّ أَنْتَ وَ تَعْدِلُ  لَا ص اللَّهِ  لِرَسُولِ قَالَتْ جَحْشٍ بِنْتَ زَیْنَبَ إِنَّ

 اللَّهِ  رَسُولِ عَنْ الْوَحْيُ فَاحْتَبَسَ أَكْفَاءَنَا قَوْمِنَا فِي وَجَدْنَا طَلَّقْتَنَا إِنْ كَِإنَّ فَقَالَتْ  لَتَتْرَبَانِ لَكِنْ وَ لَا فَقَالَ یَدَیَّ لِیَقْطَعَ اللَّهِ رَسُولَ یَا اللَّهَ

 الْحَیاةَ  ُترِدْنَ نْتُنَّكُ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا فَأَنْزَلَ سُولِهِلِرَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ فَأَنِفَ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ لَیْلَةً عِشْرِینَ وَ تِسْعاً ص

 .لَبِنَّ أَنْفُسَهُنَّ خْتَرْنَا لَوِ وَ شَیْئاً یَكُ فَلَمْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ فَاخْتَرْنَ الْآیَتَیْنِ زِینَتَها وَ الدُّنْیا

 توضیح:

                                                      
 :است شده روایت گونه این واقعه 192ص ،2ج القمي، تفسیر . در 1

 ص اللَّهِ رَسُولُ لَهُنَّ الَفَقَ أَصَبْتَ، مَا أَعْطِنَا أَزْوَاجُهُ قُلْنَ الْحَقِیقِ، أَبِي آلِ نْزَكَ أَصَابَ وَ خَیْبَرَ غَزَاةِ مِنْ ص اللَّهِ َرسُولُ رَجَعَ لَمَّا أَنَّهُ نُزُولِهَا سَبَبُ كَانَ فَإِنَّهُ

 أَنْ فَأَمَرَهُ لِرَسُولِهِ اللَّهُ فَأَنِفَ نَّایَتَزَّوَجُو قَوْمِنَا مِنْ الْأَكْفَاءَ نَجِدَ لَا أَنْ طَلَّقْتَنَا ِإنْ كَأَنَّ تَرَى لَعَلَّكَ قُلْنَ وَ ذَلِكَ مِنْ فَغَضِبْنَ اللَّهُ أَمَرَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِینَ بَیْنَ قَسَّمْتُهُ

 النَّبِيُّ  أَیُّهَا یا فَقَالَ  التَّخْیِیرِ ةُ آیَ هِيَ وَ الْآیَةَ هَذِهِ اللَّهُ أَنْزَلَ ثُمَّ طَهُرْنَ وَ حِضْنَ حَتَّى ماً،یَوْ عِشْرِینَ  وَ تِسْعَةً إِبْرَاهِیمَ أُمِّ مَشْرَبَةِ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ  فَاعْتَزَلَهُنَّ  یَعْتَزِلَهُنَّ

 اللَّهُ  فَأَنْزَلَ ذَلِكَ مِثْلَ لْنَقُ وَ فَعَانَقْنَهُ كُلُّهُنَّ فَقُمْنَ رَسُولَهُ  وَ اللَّهَ اخْتَرْتُ قَدِ تْقَالَ وَ قَامَتْ مَنْ أَوَّلُ هِيَ وَ سَلَمَةَ أُمُّ فَقَامَتْ عَظِیماً  أَجْراً قَوْلِهِ  إِلَى لِأَزْواجِكَ قُلْ

 الْآیَة. تَشاءُ مَنْ إِلَیْكَ  تُؤْوِی وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ  تُرْجِي
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مانند است، كه به ای نفرین؛ اما جمله«دستت به خاك بخورد»اللفظي این عبارت چنین است: یَدَاكِ: ترجمه تحت تَرِبَتْ

را « سیاه بنشیني الهي، به خاك»برند؛ در فارسي ما عبارت شوند، به كار مي آمیز زماني كه از شنیدن سخني ناراحتطور كنایه

 است[« تربت یداك»داریم كه ظاهرا شدت و غلظتش بیش از 

 

 ای درگرفت. گوید: پیامبر ص با حفصه بود و بین آنها مشاجرهعباس مي( ابن2

 ي! حضرت به او گفت: موافقي كه مردی را بین من و خودت حَكَم قرار ده

 گفت: بله.

 فرمود: پس پدرت! 

 به عمر خبر دادند. وقتي آمد به حفصه گفت: حرف بزن!

 حفصه گفت: رسول اهلل! تو حرف بزن و جز سخن حق نگو!

 عمر دستش را بلند كرد و دو تا سیلي در گوش او زد. پیامبر ص فرمود: بس كن!

ه، اگر در گوید! به كسي كه او را به حق مبعوث كردعمر ]خطاب به حفصه[ گفت: ای دشمن خدا! پیامبر كه جز حق نمي

 مُردی!داشتم تا ميمحضر او نبودیم دست برنمي

اب[ در پیامبر ص بلند شد و به اتاقي رفت و در مدت یك ماه به سراغ هیچیك از همسرانش نرفت و ]وقت غذا و خو

تان این است گر روالاای پیامبر! به همسرانت بگو »فرمود: خوابید. تا اینكه خداوند نازل خورد و ميآن اتاق ]بتنهایي[ غذا مي

رد و گفتند: ما خدا و كتا پایان دو آیه. پیامبر ص آمد و مطلب را بر همه آنان عرضه ...« خواهید كه زندگي دنیا و زینتش را مي

ستي! به خدا ز آتش جهنم تو هخواهیم، و آخرین كسي كه آمد، حفصه بود و گفت: یا رسول اهلل! پناهگاه من ارسولش را مي

 خشید.بكنم؛ و پیامبر ص او را دهم؛ من هم خدا و رسولش را انتخاب ميدیگر كاری كه تو را ناراحت كند انجام نمي

 555ص ،8ج البیان، مجمع؛ 467، ص3، ج1)الواحدی( الوسیطالتفسیر 

 حُمَیْدٍ، ابْنُ نا ،األَهْوَازِیُّ مُعَاذٍ بْنُ مُحَمَّدُ أنا الْحَافِظُ، إِسْحَاقَ نِبْ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدُ ناأ الْمُطَّوِّعِيُّ، الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا

 : قَالَ عَبَّاسٍ، ابْنِ عَنِ جُبَیْرٍ، بْنِ سَعِیدِ عَنْ الْمُغِیرَةِ، أَبِي بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَرِیرٌ، نا

 فَأَبُوكِ: لَهَا قَالَ نَعَمْ،: قَالَتْ  رَجُل؟ وَبَیَْنكِ بَیْنِي أَجْعَلَ أَنْ لَكِ هَلْ: لَهَا فَقَالَ بَیْنَهُمَا، فَتَشَاجَرَا حَفْصَةَ مَعَ جَالِسًا ص النَّبِيُّ كَانَ

 فَوَجَأَ یَدَهُ عُمَرُ فَرَجَّعَ حَقًّا، إِال تَقُلْ وَال تَكَلَّمْ اللَّهِ، رَسُولَ یَا: فَقَالَتْ تَكَلَّمِي،: لَهَا قَالَ عَلَیْهَا؛ دَخَلَ أَنْ  فَلَمَّا عُمَرَ، إِلَى فَأَرْسَلَ إِذًا،

 بِالْحَقِّ  بَعَثَهُ لَّذِیوَا حَقًّا، إِال یَقُولُ ال ص النَّبِيُّ اللَّهِ، عَدُوَّةَ یَا عُمَرُ، فَقَالَ كُفَّ،: النَّبِيُّ ص لَهُ فَقَالَ وَجْهَهَا، فَوَجَأَ یَدَهُ رَجَّعَ ثُمَّ وَجْهَهَا،

 وَیَتَعَشَّى یَتَغَدَّى نِسَائِهِ، مِنْ شَیْئًا یَقْرَبُ ال شَهْرًا فِیهَا فَمَكَثَ  غُرْفَةٍ إِلَى فَصَِعدَالنَّبِيُّ ص  فَقَامَ تَمُوِتي حَتَّى یَدِی رَفَعْتُ مَا مَجْلِسُهُ لَوْال

 فَنَزَلَ { خَبِیرًا لَطِیفًا: قَوْلِهِ إِلَى وَزِینَتَهَا الدُّنْیَا الْحَیَاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ ألَزْوَاجِكَ قُلْ النَّبِيُّ یَأَیُّهَا: }قَوْلَهُ عَلَیْهِ وَجَلَّ، عَزَّ اللَّهُ، فَأَنْزَلَ فِیهَا،

                                                      
 واحدی النزول اسباب بهاست  معروفاست كه  المجید القرآن تفسیر في الوسیط. اسم دقیق این كتاب  1
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 الْعَائِذِ  مَكَانُ اللَّهِ، رَسُولَ یَا: فَقَالَتْ حَفْصَةَ، عَلَیْهَا عَرَضَ مَنْ آخِرُ وَكَانَ وَرَسُولَهُ، اللَّهَ نَخْتَارُ: فَقُلْنَ كُلِّهِنَّ، عَلَیْهِنَّ فَعَرَضَهَا ،ص النَّبِيُّ

 1 .عَنْهَا فَرَضِيَ وَرَسُولَهُ، اللَّهَ أَخْتَارُ بَلْ أَبَدًا؛ تَكْرَهُهُ شَيْءٍ إِلَى أَعُودُ ال وَاللَّهِ النَّارِ، مِنَ بِكَ

 

سازد. ]كه آیا ع سوال كرد درباره مردی كه زنش را ]در مورد طلق گرفتن[ مختار مي ( محمد بن مسلم از امام صادق3

 شود یا خیر؟[اگر زن قبول كند همین طلق محسوب مي

خاطر عایشه؛ و  فرمود: این اختیار دادن از آنِ ماست و برای هیچكس دیگری نیست؛ و همانا رسول اهلل ص اختیار داد به

 برگزیدند؛ و سزاوارشان نبود كه غیر رسول اهلل را برگزینند. آنها هم خدا و رسولش را

 139ص ،6ج الكافي،

 إِنَّمَا فَقَالَ تَهُامْرَأَ خَیَّرَ إِذَا الرَّجُلِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ مُحَمَّدِبْنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَمَاعَةَ ابْنِ عَنِ زِیَادٍ بْنُ حُمَیْدُ

 .اللَّهِ ص رَسُولِ یْرَ غَ یَخْتَرْنَ أَنْ لَهُنَّ یَكُنْ وَلَمْ  رَسُولَهُ وَ اللَّهَ تَرْنَفَاخْ عَائِشَةَ لِمَكَانِ ص اللَّهِ رَسُولُ خَیَّرَ إِنَّمَا وَ لِأَحَدٍ لَیْسَ لَنَا الْخِیَرَةُ

 توضيح

در منابع اهل سنت روایات متعددی آمده است كه مشكل از عایشه و حفصه شروع شد و و ابوبكر و عمر آنها را بشدت 

به خاطر برخوردشان با پیامبر ص مواخذه كردند. در آن روایات آمده كه وقتي این آیه نازل شد و پیامبر آن را بر زنان خود 

خواهي قبل از اینكه تصمیم بگیری با پدرت مشورت كني؛ البته آن گونه كه در ميخواند، در میان همه آنها، به عایشه گفت كه 

                                                      
 . روایات دیگری درباره این آیه: 1

 نِسَاءَهُ  یَعْتَزِلَ أَنْ ص نَبِیَّهُ اللَّهُ مَرَفَأَ یَتَزَوَّجُونَّا قُرَیْشٍ مِنْ أَكْفَاءً نَجِدْ لَمْ طَلَّقَنَا لَوْ هُأَنَّ مُحَمَّد  یَرَى أَ نِسَائِهِ بَعْضُ قَالَهَا مَقَالَةٍ مِنْ ص لِنَبِیِّهِ أَنِفَ تَعَالَى اللَّهَ أَنَّ

 وَ  تَعَالَى قَوْلِهِ إِلَى زِینَتَها وَ دُّنْیاال الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا ةُالْآیَ  هَذِهِ نَزَلَتْ ثُمَّ ع إِبْرَاهِیمَ أُمِّ مَشْرَبَةِ فِي فَاعْتَزَلَهُنَّ یَوْماً  عِشْرِینَ وَ تِسْعَةً

 (244ص السالم، علیه الرضا اإلمام إلى المنسوب الفقه) طَلَاق یَقَعْ فَلَمْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ فَاخْتَرْنَ الْآیَةِ آخِرِ إِلَى الْآخِرَةَ الدَّارَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ

 إِنَّمَا لَا قَالَ مِنْهُ نَتْبَا نَفْسَهَا فَاخْتَارَتْ امْرَأَتَهُ خَیَّرَ رَجُلٍ عَنْ سَأَلْتُهُ: لَقَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ  الْقَاسِمِ بْنِ عِیصِ عَنْ رِبَاطٍ  ابْنِ عَنِ سَمَاعَةَ ابْنِ عَنِ حُمَیْد 

 زِینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ  لِأَزْواجِكَ قُلْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ قَهُنَّلَطَلَّ أَنْفُسَهُنَّ اخْتَرْنَ لَوِ وَ فَفَعَلَ بِذَلِكَ أُمِرَ خَاصَّةً ص اللَّهِ لِرَسُولِ كَانَ ء شَيْ هَذَا

 (137ص ،6ج الكافي،) جَمِیلًا سَراحاً أُسَرِّحْكُنَّ وَ أُمَتِّعْكُنَّ  فَتَعالَیْنَ 

 مِنْ  ص اللَّهِ لِرَسُولِ  أَنِفَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ الَقَ زُرَارَةَ عَنْ بُكَیْرٍ ابْنِ عَنِ فَضَّالٍ  ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 یَكُ  فَلَمْ فَاخْتَرْنَهُ فَخَیَّرَهُنَّ هُنَّدَعَا ثُمَّ إِبْرَاهِیمَ أُمِّ مَشْرَبَةِ فِي لَیْلَةً عِشْرِینَ وَ تِسْعاً ءَهُنِسَا ص اللَّهِ رَسُولُ فَاعْتَزَلَ التَّخْیِیرِ آیَةَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ نِسَائِهِ بَعْضُ قَالَتْهَا مَقَالَةٍ

 قَوْمِنَا مِنْ الْأَكْفَاءُ ایَأْتِینَ  لَا أَنَّهُ اطَلَّقَنَ لَوْ  أَنَّهُ مُحَمَّد  یَرَى قَالَتْ إِنَّهَا فَقَالَ قَالَ هِيَ مَا ةِالْمَرْأَ مَقَالَةِ عَنْ سَأَلْتُهُ وَ قَالَ بَائِنَةً وَاحِدَةً كَانَتْ أَنْفُسَهُنَّ اخْتَرْنَ لَوِ وَ شَیْئاً

 (138ص ،6ج الكافي،. )یَتَزَّوَجُونَّا

 النَّبِيِّ  نِسَاءِ بَعْضَ إِنَّ ولُیَقُ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ َأعْیَنَ بْنِ الْأَعْلَى عَبْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ نَصْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّة 

 بِنْتِ  زَیْنَبَ إِلَى انْتَهَى تَّىحَ فَخَیَّرَهُنَّ فَأَمَرَهُ  سَمَاوَاتِهِ سَبْعِ فَوْقِ مِنْ جَلَّ وَ  عَزَّ هُاللَّ فَغَضِبَ قَالَ قَوْمِنَا مِنْ الْأَكْفَاءَ نَجِدُ لَا طَلَّقَنَا إِنْ أَنَّهُ مُحَمَّد   یَرَى أَ قَالَتْ ص

 (138ص ،6ج الكافي،. )رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَخْتَارُ قَالَتْ وَ قَبَّلَتْهُ وَ فَقَامَتْ جَحْشٍ

 ص اللَّهِ رَسُولُ ىیَرَ أَ قَالَتْ جَحْشٍ تَبِنْ زَیَْنبَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سِرْحَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ سَمَاعَةَ ابْنِ عَنِ زِیَادٍ بْنُ حُمَیْدُ

 ص مُحَمَّدٍ  إِلَى جَبْرَئِیلَ  لَّجَ وَ عَزَّ  اللَّهُ بَعَثَ قَالَتْ الَّذِی زَیْنَبُ قَالَتْ فَلَمَّا لَیْلَةً عِشْرِینَ وَ تِسْعاً نِسَاءَهُ اعْتَزَلَ  كَانَ قَدْ  وَ غَیْرَهُ زَوْجاً نَجِدُ لَا أَنَّا سَبِیلَنَا خَلَّى إِنْ

 (139ص ،6ج الكافي،. )الْآخِرَةَ رَالدَّا وَ رَسُولَهُ وَ  اللَّهَ نَخْتَارُ بَلْ فَقُلْنَ كِلْتَیْهِمَا الْآیَتَیْنِ أُمَتِّعْكُنَّ  فَتَعالَیْنَ  زِینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ فَقَالَ
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غیر از »اند كه منابع اهل سنت نقل شده عایشه گفته نیازی به مشورت نیست؛ اما جالب اینجاست كه روایت مستقلي نقل كرده

 1(195ص ،5ج المنثور، الدر) «حمیراء ]لقب عایشه[ همگي ماندن با پیامبر را ترجیح دادند

                                                      
و اغلب این روایات مخصوصا روایت آخر كه محل استناد فوق است  آمده، 195-194ص ،5ج المنثور، الدرهایي از این احادیث كه در . نمونه 11

 نیز آمده است: 3129-3127ص ،9ج ،(حاتم أبي ابن) العظیم القرآن تفسیر در

 و علیه اهلل صلى اهلل رسول على یستأذن عنه اهلل رضى بكر أبو أقبل قال جابر عن الزبیر أبى طریق من مردویه ابن و النسائي و مسلم و أحمد أخرج

 سلم و علیه اهلل صلى النبي و فدخال عنهما اهلل رضى عمر و بكر ألبي أذن ثم له یؤذن فلم جالس سلم و علیه اهلل صلى النبي و جلوس ببابه الناس و سلم

 لو اهلل رسول یا عنه هللا رضى عمر فقال یضحك لعله سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول ألكلمن عنه اهلل رضى عمر فقال ساكت هو و نساؤه حوله و جالس

 بكر أبو فقام النفقة یسألنني ليحو هن قال و ناجذه بدا حتى سلم و علیه اهلل صلى النبي فضحك عنقها فوجأت آنفا النفقة سألتني عمر امرأة زید ابنة رأیت

 اهلل رسول فنهاهما عنده لیس ام سلم و علیه اهلل صلى النبي تسأالن یقوالن كالهما حفصة إلى عمر قام و لیضربها عنها اهلل رضى عائشة إلى عنه اهلل رضى

 رضى بعائشة فبدأ الخیار اهلل أنزل و عنده لیس ما المجلس هذا بعد سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول نسأل ال اهلل و نساؤه فقلن هذا عن سلم و علیه اهلل صلى

 اهلل رضى عائشة قالت اآلیة لِأَزْواجِكَ قُلْ يُّالنَّبِ أَیُّهَا یا علیها فتال هو ما قالت أبویك تستامرى حتى فیه تعجلي أن أحب ما أمرا لك ذاكر انى فقال عنها اهلل

 مبشرا معلما بعثني انما و متعنتا ثنيیبع لم اهلل ان فقال اخترت ما نسائك من امرأة إلى تذكر ال أن أسألك و رسوله و اهلل اختار بل أبوی استامر فیك أ عنها

 أخبرتها اال اخترت عما منهن امرأة تسألني ال

 جابر بصر ذهب قد و ثانیتحد هما و عنهما اهلل رضى اهلل عبد بن جابر و الخدری سعید أبى مع جلست قال الحضرمي سلمة أبى عن سعد ابن أخرج و

 جابر فقال نساءه سلم و لیهع اهلل صلى اهلل رسول هجر فیم أسألك الزبیر بن عروة إلیك أرسلني اهلل عبد أبا یا قال ثم فجلس رجل فجاء عنه اهلل رضى

 فاطلنا مكاننا یعلم و كالمنا یسمع هبباب فاجتمعنا تأخر ما و تقدم ما فأخذنا الصالة إلى یخرج لم لیلة سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول تركنا عنه اهلل رضى

 عمر غیر فتفرقوا تؤذوه ال فتفرقوا نالذ لكم یأذن أن أراد لو و مكانكم سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول علم قد فقلنا إلینا یخرج لم و لنا یأذن فلم الوقوف

 على یده واضع هو و علیه خلتفد عنه اهلل رضى عمر قال سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول له أذن حتى یستأذن و یتكلم و یتنحنح عنه اهلل رضى الخطاب بن

 سألتني عمر یا فقال لرؤیتك همفقد من بعدك الناس لقى الذی ما و رابك الذی ما اهلل رسول یا أمي و أنت بابى اهلل نبى أى له فقلت الكآبة به أعرف خده

 ما سألتني ألنها باألرض امنه خدها ألصقت صكة ثابت بنت جمیلة صككت قد اهلل نبى یا فقلت ترى ما بى بلغ الذی فذاك نساء یعنى عندی لیس ما اإلماء

 تحلل قد سلم و علیه هللا صلى اهلل رسول رأیت حتى أكلمه أزل فلم قال یسرا العسر بعد جاعل هو و ربك من موعد على اهلل رسول یا أنت و عندی لیس

 صلى اهلل رسول أن لمتع قد فقال عنها اهلل رضى عائشة عن بكر أبو فدخل الحدیث فحدثته عنه اهلل رضى الصدیق بكر أبا فلقیت فخرجت ذلك بعض عنه

 اتبعا ثم ذلك مثل لها فذكر ةحفص إلى عنه اهلل رضى عمر انطلق و إلى فاطلبیها حاجتك انظری یجد ال ما تسألیه فال شیا عنكن یدخر ال سلم و علیه اهلل

 وَ  أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعالَیْنَ زِینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ نْتُنَّكُ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا ذلك في تعالى اهلل فانزل ذلك مثل لهن یذكران فجعال المؤمنین أمهات

 لِلْمُحْسِناتِ أَعَدَّ اللَّهَ فَإِنَّ الْآخِرَةَ الدَّارَ وَ  رَسُولَهُ وَ اللَّهَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ  إِنْ وَ جمیال طالقا تطلیقهن بتسریحهن یعنى و الطالق متعة یعنى جَمِیلًا سَراحاً أُسَرِّحْكُنَّ

 الدار و رسوله و اهلل تخترن أن بین أخیركن ان أمرني قد اهلل ان فقال عنها اهلل رضى بعائشة فبدأ سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول فانطلق عَظِیماً  أَجْراً مِنْكُنَّ 

 الْآخِرَةَ  الدَّارَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ ختارأ فانى قالت ال قال منهن قبلي بأحد بدأت هل و قالت أخیرك أنا و بك بدأت قد و زینتها و الدنیا تخترن أن بین و اآلخرة

 وَ اللَّهَ فاخترن جمیعا سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول فأخبرهن به أخبرهن بل سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال نساءك بذاك تخبر ال و على فاكتم

 لِلْمُحْسِناتِ  أَعَدَّ اللَّهَ  فَإِنَّ الْآخِرَةَ الدَّارَ وَ  رَسُولَهُ وَ  اللَّهَ رِدْنَتُ كُنْتُنَّ  إِنْ وَ  قال الدنیا أو اآلخرة تخترن ا االخرة و الدنیا بین خیاره فكان الْآخِرَةَ  الدَّارَ  وَ رَسُولَهُ 

 .بعده یتزوجن ال أن فاخترن عَظِیماً أَجْراً مِنْكُنَّ

 رسول ان عنها اهلل رضى عائشة عن سننه في البیهقي و مردویه ابن و حاتم أبى ابن و المنذر ابن و جریر ابن و الترمذی و مسلم و البخاری أخرج و

 قد و أبویك تستامرى حتى تستعجلى أن علیك فال أمرا لك ذاكر انى فقال بي فبدأ قالت أزواجه یخیر أن اهلل أمره حین جاءها سلم و علیه اهلل صلى اهلل
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 تدبر

 «جَمیلً سَراحاً أُسَرِّحْكُنَّ وَ أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعالَیْنَ نَتَهازی وَ  الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا( »1

 (353ص ،9ج نور، )تفسیر. كندمى تهدید را هم خانواده و نزدیكان پیامبر حتّى دنیاگرایى، خطر

د كه خدا به ممكن است كسي حتي همسر برترین پیامبر باشد، اما بقدری چشمش دنبال دنیا باشد و به پیامبر فشار آور

 پیامبرش دستور دهد به او بگو بیا طلقت را بگیر و دنبال دنیایت برو!

 

 ...« أُسَرِّحْكُنَّ وَ أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعالَیْنَ نَتَهازی وَ  الدُّنْیا حَیاةَالْ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا( »2

 (352ص ،9ج نور، . )تفسیرآوردمى وجود به خاصّى ىوظیفه انسان براى اجتماعى، و دینى موقعیّت

زدیكان نباشند، بلكه های برجسته دیني نباید خودشان اهل تجملت تنها خود مسؤوالن در حكومت اسلمي و شخصیتنه

ود؛ و خود آن شخواهد اهل تجملت باشد باید از آنها جدا و منسوبان به آنها هم نباید چنین باشند؛ حتي اگر همسرشان مي

 شخص هم موظف است كه این را به همسرش بگوید!

 تاملی درباره جامعه خود

زیستي را رعایت م خودشان و هم نزدیكانشان سادهالحمدهلل رهبر ما و نیز بسیاری از مراجع تقلید و بزرگان دین، ه

اند، آیا حاضرند اند؟! و اگر به فرض خودشان چنینهای دیني ما چنینكنند؛ اما آیا واقعا همه مسئوالن حكومتي و شخصیتمي

نیستند، آیا در صلحیت  یننداریم؟! اگر چن« آقازادگي»ای به نام گرایي بازدارند؟ آیا ما پدیدههمسران و فرزندان خود را از تجمل

 آنها نباید تردید كرد؟! 

 

 «أُسَرِّحْكُنَّ ... نَتَهازی وَ  الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا( »3

                                                      
 هذا أى ففي له فقلت اآلیتین تمام إلى زِینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا قال اهلل ان فقال بفراقه یأمراني یكونا لم أبوی أن علم

 فعلت ما مثل سلم و علیه اهلل صلى النبي أزواج فعل و الْآخِرَةَ الدَّارَ وَ رَسُولَهُ  وَ اللَّهَ  أرید فانى أبوی استامر

 اهلل ان قال عنها اهلل ضىر بعائشة بدأ نساءه سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول خیر لما قال جده عن أبیه عن سعید ابن عمرو عن سعد ابن أخرج و

 و الشقیة أنا تقول بعد فكانت اقومه اختارت العامریة غیر رسوله و اهلل اخترنا جمیعا فقلن عنها اهلل رضى حفصة خیر ثم رسوله و اهلل اخترت فقالت خیرك

 الشقیة أنا تقول و سلم و علیه اهلل صلى النبي أزواج على تستأذن و تبیعه و البعر تلقط كانت

 على فدخل شهرا لیهجرنا سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول حلف قالت عنها اهلل رضى عائشة عن مردویه ابن و حاتم أبى ابن و المنذر ابن أخرج و

 في إصبعا یقبض خنس و جمیعا بیده ضرب و هكذا و هكذا و هكذا الشهر ان قال شهرا لتهجرنا حلفت تكن ألم اهلل رسول یا فقلت عشرین و تسعة صبیحة

 ذاك ما و قلت سنى حداثة مسل و علیه اهلل صلى اهلل رسول خشي و أبویك تستشیرى حتى تعجلي أن علیك فال أمرا لك ذاكر انى عائشة یا قال ثم الثالثة

 فیم لتقا عَظِیماً أَجْراً قوله إلى زِینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ رِدْنَتُ  كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا اآلیة هذه تال ثم أخیركن ان أمرت انى قال اهلل رسول یا

 علیه فتواثرن نساؤه سمع و بذلك سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول فسر رسوله و اهلل أختار بل اهلل رسول یا أبوی استشیر

 ان سلم و عليه اهلل صلى نبيه تعالى اهلل أمر قال اآلیة لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیَُّها یا قوله في عنه اهلل رضى جبير بن سعيد عن حاتم أبى ابن أخرج و

 الحميریه غير نفسها منهن واحدة تختر فلم اآلیة هذه في نساءه یخير
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 المیزان،) شود.زندگي در گشایش و رفاه و تجملت، با زندگي مشترك با پیامبر ص و معیشت در منزل او جمع نمي

 (305ص ،16ج

 شاید بدین جهت كه:

 (353ص ،9ج نور، )تفسیر .دارند قرار مردم توجّه و نظر تحت نیز او وابستگان بلكه اسلمى، جامعه رهبر تنها نه

 البته 

 نور، )تفسیر .كند انتخاب را دیگرى راه تواندمى و بماند سعادت با همراه ولى ساده، زندگى با تواندمى است، آزاد زن

 (353ص ،9ج

 ثمره اجتماعی

خواهد با ه ميكدر نگاه اسلمي، هركه در جامعه دیني منصب باالتری دارد، باید از دنیاپرستي دورتر باشد؛ و كسي هم 

 چنین كسي زندگي مشترك داشته باشد، باید چنین باشد.

 

 «جَمیلً سَراحاً أُسَرِّحْكُنَّ( »4

 (555، ص8البیان، جه معنای طلقي است كه بدون خصومت و مشاجره باشد )مجمعاند برا گفته« سراح جمیل»

اگر قرار است زن و شوهری از هم جدا شوند، نباید این جدایي با نزاع و دعوا باشد؛ یا زندگي مشترك به خوبي و خوشي؛ 

 و یا جدایي به نحو خوش و خرم.

 

 «جَمیلً سَراحاً أُسَرِّحْكُنَّ وَ أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعالَیْنَ زینَتَها وَ  الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا( »5

 .ببرد باال را یك مسؤول حكومتي بستگان توقّع نباید المال، بیت درآمد رشد

 (352ص ،9ج نور، )اقتباس از تفسیر. گیرد قرار آنها نابجاى تقاضاهاى تأثیر تحت نباید او اگر هم چنین كرد،

 

 ...« أُسَرِّحْكُنَّ ... الدُّنْیا الْحَیاةَ تُِردْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ( »6

 و عاطفى مسایل از باید رهبرى، قداست خاطر به است، و گاهى خانوادگى هاىمسئولیّت فوق الهى، هاىمسئولیّت

 (353ص ،9ج نور، )تفسیر .گذشت خانوادگى

 

 ...« تُِردْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ( »7

 همسر، نابجاى تقاضاى برابر ]اگرچه بنای زندگي مشترك باید بر اساس ملطفت و مدارا باشد، اما گاه الزم است كه[ در

 .(ببرید بین از را جابى توقّعات عدالت، و مهربانى با همراه ولى قاطعیّت با. )كنید اعلم روشن و صریح را خود قطعى نظر

 (353ص ،9ج نور، )تفسیر
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 «أُسَرِّحْكُنَّ ... تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا( »8

 را دیگران مورد بى انتظارات و توقّع جلو نزدیكان و خانواده با قاطع برخورد با غنائم، و المال بیت به دسترسى هنگام

 (353ص ،9ج نور، )تفسیر. بگیریم

 

 «جَمیلً سَراحاً أُسَرِّحْكُنَّ ... زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُِردْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ( »9

 مجبورش زندگى ىادامه به و دهید طلقش انصاف و عدالت رعایت با نكرد، تحمّل را سالم و ساده زندگى زنى اگر

 .نكنید

 

 اضافه شدبعدا 

 «جَمیلً سَراحاً أُسَرِّحْكُنَّ وَ أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعالَیْنَ زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا»( 10

گرایي نماید كه بین زندگي با او، ویا دنیاگرایي و تجملكند، و با آنها شرط ميپیامبر اكرم ص زنانش را به زهد دعوت مي

 یكي را انتخاب كنند. 

كه غیر از حضرت خدیجه، همگي بعد از  –های متعدد حضرت را اند كساني كه ازدواجآنگاه چه اندازه نادان یا مغرض

 كنند.به عنوان هوسبازی معرفي مي –سالگي ایشان، و هریك به خاطر یك مصلحت اجتماعي یا سیاسي بوده  50

 

 3/6/1396 عَظیماً أَجْراً مِنْكُنَّ لِلْمُحْسِناتِ أَعَدَّ  اللَّهَ  فَإِنَّ الْآخِرَةَ الدَّارَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ وَ 29 هیآ (33احزاب )سوره ( 519

 ترجمه

خواهید، پس به یقین خداوند برای نیكوكارانِ از شما اجری و اگر چنین هستید كه خدا و رسولش و سرای آخرت را مي

 عظیم آماده كرده است.

 شأن نزول

 زنان پیامبر ص با ایشان نازل شدند.این آیه و آیه قبل، طبق روایات متعدد، در جریان مواجهه نامطلوب برخي 

در بحث از آیه قبل، برخي از روایات در این باره ارائه شد. یك احتمال این است كه تنها یكي از آن روایات درست باشد؛ 

تر آن است كه مواجهه نامطلوب با پیامبر ص تنها از جانب یك نفر نبوده؛ و لذا همه روایات مذكور، و نیز اما احتمال جدی

توانند صحیح باشند و هریك به موردی از آن برخوردها اشاره كرده باشد؛ بویژه كه بسیاری روایات دیگری كه بیان نشد، مي

دانند و معتقدند با دخالت ابوبكر و عمر مشكل از روایات اهل سنت نیز این ماجرا را مربوط به هر دوی عایشه و حفصه مي

 كند:تقویت مي -اند كه چندین نفر از زنان پیامبر ص نقش داشته –حل شد. روایت زیر نیز این احتمال را 

تو پیامبر خدا هستي و »گوید: امام صادق ع بیان كردند كه زینب ]بنت جحش[ به رسول اهلل فرمود ابوصبح كناني مي

 «. بیمیاهایي برای خودمان ميشأنمان هماگر طلقمان دهي، در میان قوم»و حفصه گفت: « عدالت نداری؟!
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ای پیامبر! به همسرانت بگو اگر »مدتي وحي بر پیامبر ص نازل نشد تا اینكه خدا از پیامبرش حمایت كرد و نازل فرمود: 

پس آنان خدا و رسولش را برگزیدند « اجری عظیم آماده كرده است»... تا آنجا كه « خواهید بیایید...زندگي دنیا و زینتش را مي

ای[ گزیدند، چیزی ]= جدایيشدند؛ و اگر خدا و رسولش را برميد، ]بدین وسیله از پیامبر ص[ جدا ميگزیدنو اگر خود را برمي

 داد.رخ نمي

 518ص ،3ج الفقیه، یحضره ال من ؛138ص ،6ج الكافي،

 : قَالَ الْكِنَانِيِّ الصَّبَّاحِ أَبِي عَنْ الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 فِي أَكْفَاءَنَا وَجَدْنَا طَلَّقَنَا إِنْ حَفْصَةُ قَالَتْ وَ اللَّهِ رَسُولُ أَنْتَ وَ تَعْدِلُ لَا ص اللَّهِ لِرَسُولِ قَالَتْ زَیْنَبَ أَنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو ذَكَرَ

 كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواِجكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا َفأَنْزَلَ لِرَسُولِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنِفَ قَالَ یَوْماً عِشْرِینَ ص اللَّهِ رَُسولِ عَنْ الْوَحْيُ فَاحْتَبَسَ قَوْمِنَا

 وَ  اللَّهَ اخْتَرْنَ إِنِ وَ لَبِنَّ أَنْفُسَهُنَّ اخْتَرْنَ لَوِ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ فَاخْتَرْنَ قَالَ عَظِیماً أَجْراً قَوْلِهِ إِلَى فَتَعالَیْنَ زِینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ

 . ءٍبِشَيْ فَلَیْسَ رَسُولَهُ

 حدیث

( یك سال پیش از هلكت معاویه، امام حسین ع در ایام حج در میان جماعت بزرگي كه حدود دویست نفر از كساني 1

كنم ای كردند و از آنها خواستند كه از شما سواالتي ميكه محضر رسول اهلل را درك كرده بودند نیز در میان آنها بودند سخنراني

 هرجا درست گفتم تصدیقم كنید و اگر دروغ گفتم تكذیبم كنید. در فرازی از این سخنراني آمده است:

كند مرا دوست دارد و بغض علي ع كسي كه گمان مي»مبر ص فرمود: سپس آنان را سوگند داد كه آیا آنها شنیدند كه پیا

یا رسول »و یك نفر گفت: « كسي كه بغض علي ع را دارد، كسي نیست كه مرا دوست داشته باشد كند:را به دل دارد؛ دروغ مي

سي كه او را دوست دارد مرا برای اینكه او از من است و من از اویم؛ ك»و ایشان فرمود: « شود؟اهلل! چگونه چنین چیزی مي

دوست دارد، و كسي كه مرا دوست دارد، خدا را دوست دارد؛ و كسي كه او را دشمن دارد مرا دشمن داشته است، و كسي كه 

 «مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته است.

 بله، خدا شاهد است كه شنیدیم.]انان كه محضر پیامبر ص را درك كرده بودند[ گفتند: 

 793ص ،2ج الهللي، قیس بن لیمس كتاب

 ... قَاال ذَلِكَ وَ هَذَا وَاحِدٌ حَدِیثُهُمَا سَلَمَةَ أَبِي بْنِ عُمَرَ وَ سُلَیْمٍ عَنْ أَبَانٌ

 مَعَهُ  جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَ عَبَّاسٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ عَلِي  بْنُ الْحُسَیْنُ حَجَّ بِسَنَةٍ مُعَاوِیَةَ مَوْتِ قَبْلَ كَانَ فَلَمَّا 

 أَهْلُ وَ ع الْحُسَیْنُ یَعْرِفُهُ مِمَّنْ الْأَنْصَارِ مِنَ وَ مِنْهُمْ حَجَّ مَنْ شِیعَتَهُمْ وَ مَوَالِیَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ رِجَالَهُمْ هَاشِمٍ بَنِي ع الْحُسَیْنُ فَجَمَعَ

 لِي أَجْمِعُوهُمْ إِلَّا النُّسُكِ وَ بِالصَّلَاحِ الْمَعْرُوفِینَ صاللَّهِ  رَسُولِ أَصْحَابِ مِنْ الْعَامَ حَجَّ مِمَّنْ أَحَداً تَدَعُو لَا رُسُلًا أَرْسَلَ ثُمَّ بَیْتِهِ 

 وَ  ص النَّبِيِّ أَصْحَابِ مِنْ رَجُلٍ مِائَتَيْ مِنْ نَحْوٌ وَ التَّابِعِینَ مِنَ هُمْعَامَّتُ سُرَادِقِهِ فِي هُمْ وَ رَجُلٍ سَبْعِمِائَةِ مِنْ  أَكْثَرُ بِمِنًى إِلَیْهِ فَاجْتَمَعَ

 وَ  رَأَیْتُمْ قَدْ مَا بِشِیعَتِنَا وَ بِنَا فَعَلَ قَدْ الطَّاغِیَةَ هَذَا فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا قَالَ ثُمَّ عَلَیْه أَثْنَى وَ اللَّه فَحَمِدَ خَطِیباً ع الْحُسَیْنُ فِیهِمُ غَیْرِهِمْفَقَامَ

  ... فََكذِّبُونِي كَذَبْتُ إِنْ وَ فَصَدِّقُونِي صَدَقْتُ فَإِنْ ءٍشَيْ  عَنْ أَسْأَلَكُمْ أَنْ أُرِیدُ إِنِّي وَ شَهِدْتُمْ وَ عَلِمْتُمْ
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 لَهُ  فَقَالَ عَلِیّاً یُبْغِضُ هُوَ وَ یُحِبُّنِي لَیْسَ كَذَبَ فَقَدْ عَلِیّاً یُبْغِضُ وَ یُحِبُّنِي أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ یَقُولُ ص سَمِعُوهُ قَدْ نَّهُمْأَ نَاشَدَهُمْ ثُمَّ

 أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَهُ مَنْ وَ اللَّهَ أَحَبَّ فَقَدْ أَحَبَّنِي مَنْ وَ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّهُ مَنْ مِنْهُ أَنَا وَ مِنِّي لِأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ كَیْفَ وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قَائِلٌ

 1.سَمِعْنَا قَدْ نَعَمْ اللَّهُمَّ فَقَالُوا اللَّهَ  أَبْغَضَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي مَنْ وَ

 

 ( حفص بن غیث در ضمن روایتي طوالني از امام صادق ع نقل كرده است: 2

كه دنیا  ود: به خدا سوگند، خدا را دوست ندارد كسي... سپس امام فرمود: حفص! محبت برتر از خوف است؛ سپس فرم

ند تبارك و را دوست دارد و به والیت و سرپرستي غیر ما تن دهد؛ و كسي كه حق ما را شناخت و ما را دوست داشت، خداو

 تعالي را دوست داشته است.

 129ص ،8ج الكافي،

 عَنْ  لْمِنْقَرِیِّ ا دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ[ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ دٍمُحَمَّ بْنِ عَلِيِّ وَ] مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 ... :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ غِیَاثٍ بْنِ حَفْصِ

 وَ حَقَّنَا عَرَفَ مَنْ وَ غَیْرَنَا وَالَى وَ الدُّنْیَا أَحَبَّ مَنْ اللَّهَ  أَحَبَّ مَا اللَّهِ وَ قَالَ ثُمَّ الْخَوْفِ مِنَ أَفْضَلُ الْحُبُّ حَفْصُ یَا قَالَ ثُمَّ ...

 2. تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَحَبَّ فَقَدْ أَحَبَّنَا

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 دوست داشتن دنیا، رأس هر خطا و گناهي است.

 25ص ،1ج الخصال،

                                                      
 . این روایت هم در همین راستا قابل توجه است: 1

 عُلْوَانَ  بْنِ  الْحُسَیْنِ عَنِ یُّالنَّهْدِ مَسْرُوقٍ أَبِي بْنُ  الْهَیْثَمُ حَدَّثَنَا قَالَ الْأَشْعَرِیُّ لَفٍخَ أَبِي بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْوَرَّاقُ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 الْأَئِمَّةُ  وَ عَلِيُّ یَا تَأَنْ وَ آدَمَ وُلْدِ سَیِّدُ أَنَا یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ ع نِینَالْمُؤْمِ أَمِیرُ قَالَ قَالَ نُبَاتَةَ  بْنِ  الْأَصْبَغِ عَنِ طَرِیفٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ

 اللَّهَ  أَطاعَ فَقَدْ أَطَاعَنَا مَنْ وَ اللَّهَ  عَادَى فَقَدْ عَادَانَا مَنْ وَ اللَّهَ  وَالَى فَقَدْ وَاالنَا مَنْ وَ هَاللَّ أَبْغَضَ فَقَدْ  أَبْغَضَنَا مَنْ  وَ اللَّهَ أَحَبَّ فَقَدْ  أَحَبَّنَا مَنْ  أُمَّتِي سَادَةُ بَعْدِكَ مِنْ

 (476ص ،(للصدوق) األمالي. )اللَّهَ عَصَى فَقَدْ عَصَانَا مَنْ وَ
 . این دو روایت هم درباره محبت خدا قابل توجه است: 2

 وَ  قَوْلًا أَصْدَقُهُمْ وَ لِلَّهِ سِرّاً النَّاسِ أَخْلَصُ الْمُحِبُّ  وَ ظُلْمَة  اللَّهِ سِوَى كْرٍذِ كُلُّ وَ شَاغِلٍ كُلِّ عَنْ أَخْلَاهُ عَبْدِهِ سِرِّ عَلَى أَضَاعَ إِذَا اللَّهِ حُبُّ ع الصَّادِقُ قَالَ

 اللَّهُ یُكْرِمُ بِكَرَامَتِهِ وَ بِلَادَهُ تَعَالَى اللَّهُ یَعْمُرُ بِهِ وَ بِرُؤْیَتِهِ  تَفْتَخِرُ وَ نَاجَاتِهِمُ عِنْدَ لَائِكَةُالْمَ بِهِ تَتَبَاهَى نَفْساً أَعْبَدُهُمْ وَ ذِكْراً أَصْفَاهُمْ وَ عَمَلًا أَذْكَاهُمْ وَ عَهْداً  أَوْفَاهُمْ

 الشریعة، مصباح) قَدَمَیْهِ  بِتُرَابِ إِلَّا اللَّهِ  إِلَى تَقَرَّبُوا مَا لَدَیْهِ  مَنْزِلَتُهُ وَ  اللَّهِ عِنْدَ مَحَلُّهُ  مَا خَلْقُالْ  عَلِمَ لَوْ وَ بِرَحْمَتِهِ  الْبَلَایَا عَنْهُمُ یَدْفَعُ  وَ بِحَقِّهِ  سَأَلُوهُ إِذَا یُعْطِیهِمْ عِبَادَهُ

 (192ص

 عَدُوَّهُ أَبْغَضَ وَ اللَّهَ أَحَبَّ مَنْ  یَقُولُ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبَا سَمِعْتُ قَالَ  مُصْعَبٍ بْنِ یْنِ حُسَ عَنْ  الْأَشْعَرِیِّ  مُحَمَّدٍ  بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عَنْ الْأَشْعَرِیِّ  خَالِدٍ بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  عَنْهُ

 (265ص ،1ج المحاسن،) لَه اللَّهُ كَفَّرَهَا وباًذُنُ الْبَحْرِ  زَبَدِ بِمِثْلِ الْقِیَامَةِ یَوْمَ جَاءَ ثُمَّ الدُّنْیَا فِي وَتَرَهُ لِوَتْرٍ یُبْغِضْهُ لَمْ
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 أَبِي بْنِ دُرُسْتَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي دَّثَنَاحَ

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْصُورٍ

 .خَطِیئَةٍ كُلِّ رَأْسُ الدُّنْیَا حُبُّ

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:4

 اش همه مردم را شامل شود.نیكوكار ]واقعي[ كسي است كه نیكوكاری

 388ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف

 بِالْإِحْسَان. النَّاسَ عَمَّ مَنْ الْمُحْسِنُ

 تدبر

 ...« الْآخِرَةَ  الدَّارَ وَ رَسُولَهُ وَ هَاللَّ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ ... وَ زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ( »1

)تفسیر  .شودمىن جمع هم با طلبىآخرت و ندارد؛ اما دنیاطلبى خواهى آخرت با منافاتى ها،نعمت از حلل استفاده اگرچه

 (354، ص9نور، ج

 تر، یا به تعبیر دقیق

طلبي )ولو برای تامین نیازهای دنیا گاهي دنبال آخرت هم باشیم(، با اصل قرار دادن آخرت اصل قرار دادن دنیاطلبي )ولو

 (306ص ،16ج شود. )المیزان،هم در حد الزم تلش كنیم( با هم جمع نمي

 

 أَجْراً مِنْكُنَّ لِلْمُحْسِناتِ  أَعَدَّ اللَّهَ فَإِنَّ الْآخِرَةَ الدَّارَ وَ رَسُولَهُ وَ  اللَّهَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ ... وَ زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ  كُنْتُنَّ إِنْ( »2

 «عَظیماً 

خواهد باید از دنیاطلبي و دنبال زینت آن بودن، صرف نظر كند، اما این صرف نظر كسي كه خدا و رسول و آخرت را مي

« اجری عظیم»(، برای او 77را قلیل و اندك دانسته )نساء/« نیامتاع د»كردن به ضررش نخواهد شد؛ چرا كه همان خدایي كه 

 آماده كرده است.

 به عبارت دیگر،

 (354، ص9)تفسیر نور، ج. رسید خواهند عظیم اجر به بگذرند، قلیل دنیاى از كه كسانى

 

 «الْآخِرَةَ الدَّارَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ وَ( »3

 كردن خدا و رسول و آخرت )توحید و نبوت و معاد( با هم دیگر تلزم دارند. خواستن و طلب

 شود كسي یكي را واقعا بخواهد اما دیگری را نخواهد؛ نمي

 گوید كسي كه:پس، دروغ مي

 اش دنیاست، نه آخرت.داند اما دغدغه اصليالف. خود را خداجو مي
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 گیرد.را جدی نميی او )= احكام شریعت(هاداند اما پیامبر ص و پیامب. خود را خداجو مي

 ج. ادعای مسلماني )خداخواهي و اذعان به نبوت( دارد اما همّ و غمّش دنیاست، نه آخرت.

 د. ادعای مسلماني دارد، اما هوای نفس را بر خدا و دستورات او ترجیح مي دهد.

اند، نیست. ش كردها و پیامبر به دوستي آنان سفاره. ادعای خدادوستي دارد، اما دوستدار پیامبر ص یا اهل بیت او كه خد

 (1)حدیث

 و. ...

 

 ...« مِنْكُنَّ لِلْمُحْسِناتِ أَعَدَّ ... تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ وَ( »4

م آماده اجری عظی برای شماخدا »نفرمود « خواهیدمي را آخرت سرای و رسولش و خدا اگر»چرا بعد از اینكه فرمود 

 ؟«اجر عظیمي آماده كرده است ای نيکوكاران از شمابر»و فرمود « كرده

راه باشد. همسر رسول اهلل بودن و آخرت را خواستن، به شرطي اجر عظیم دارد كه با نیكوكاری و عمل صالح هم الف.

 (306، ص16)المیزان، ج

 (354ص، 9همسر پیامبر ص بودن كمال نیست، نیكوكار بودن الزم است. )تفسیر نور، ج»به تعبیر دیگر، 

 ثمره در تحليل اجتماعی

 است. ای برای انسان ندارد؛ مهم، عملِ خود انسان. صرف انتساب و نسبت داشتن با برترین اولیای خدا، ثمره1

ا پیامبر به . اگر همسر پیامبر ص هم گناهكار شود، جایگاه اخروی مطلوبي نخواهد داشت؛ و دیگر آن رابطه همسری ب2

 خورد.درد او نمي

3... . 

دهد كه نشان دهنده این است كه اجر عظیم، در اصل ناشي از نیكوكاری است، نه چیز دیگر؛ و در عین حال نشان مي ب.

 1(473ص ،8ج المحیط، اگر كسي واقعا خدا و رسولش و آخرت را بخواهد حتما اهل احسان و عمل صالح خواهد بود. )البحر

 ثمره در تحليل اجتماعی

هل عمل اخواهي، صرفا به زبان و ادعا نیست. كسي در این ادعا صادق است كه مبر، و آخرت. خداخواهي، محبت پیا1

 صالح باشد.

2... . 

 ا(( )چون فرمود: نیكوكارانِ از ]بین[ شم354، ص9همه همسران پیامبر ص یكسان نبودند. )تفسیر نور، ج ج.

                                                      
 و رسوله و اللّه أراد من ألن أعدلكن،: قال كأنه اإلحسان، هو و العظیم، األجر به لهن ترتب الذی الوصف على تنبیها المضمر موقع الظاهر أوقع.  1

 .محسنا كان اآلخرة الدار
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 به آنها از برخي برای اموی تبلیغاتي دستگاه كه هرتيش نه آنهاست، صالح عمل و تقوا دادن ادامه هم آنها ترجیح معیار و

 آورد ارمغان

 عامل نهایىت طلبي همراه شود[ به]حتي اگر با ادعای خداطلبي و پیامبر دوستي و آخرت زیستىساده و زهد و . قناعتد

 (354، ص9)تفسیر نور، ج .است الزم هم نیك عمل نیست، نجات

 1. ...ه

 

 ...«الْآخِرَةَ  الدَّارَ وَ رَسُولَهُ وَ هَاللَّ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ ... وَ زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ»( 5

تان چنین است : اگر روالتُرِدْنَ نَّكُنْتُ إِنْ »بلكه فرمود: « خواهید: اگر ميتُرِدْنَ إِنْ »چرا در این آیه ]و نیز آیه قبل[ نفرمود: 

 «خواهیديكه م

كافي نیست.  طلب قلمداد شود، صرفا اینكه گاه به دنیا یا آخرت را بخواهدالف. برای اینكه انسان دنیاطلب یا آخرت

ر دو گونه ساش قرار بگیرد. در واقع، بحث فقط  بر شود كه این روال و سبك زندگيطلب شمرده ميزماني دنیاطلب یا آخرت

 حث بر سر دو سبك زندگي است.خواستن و طلب كردن نیست؛ بلكه ب

 ب. ...

 

 «... مِنْكُنَّ حْسِناتِلِلْمُ ... فَإِنَّ .. رَسُولَهُ...  تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ وَ ...  أُسَرِّحْكُنَّ ... زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُِردْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِكَ قُلْ»( 6

ندگي با او، ویا زنماید كه بین كند، و با آنها شرط ميزیستي دعوت ميبه زهد و سادهپیامبر اكرم ص زنانش را با قاطعیت 

خواهند طلب هستند و ميخواهد كه اگر خداجو و آخرتگرایي یكي را انتخاب كنند. سپس از آنها ميدنیاگرایي و تجمل

 همسرش ایشان بمانند، باید اهل نیكوكاری و عمل صالح هم باشند.

 50 كه غیر از حضرت خدیجه، همگي بعد از –های حضرت را اند كساني كه تعدد ازدواجدان یا مغرضآنگاه چه نا

 كنند!!ناشي از هوسبازی ایشان معرفي مي –سالگي ایشان، و هریك به خاطر یك مصلحت اجتماعي یا سیاسي بوده 

 گذارد؟!آیا كسي كه هوسباز است، این همه قید و شرط اخلقي برای همسرش مي

 شاءاهلل درباره این تهمتِ بشدت ناجوانمردانه، در ضمن آیات بعدی توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.ان

 

 «... رَسُولَهُ ... تُرِدْنَ نْتُنَّكُ إِنْ وَ...  أُسَرِّحْكُنَّ...  زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ »( 7

                                                      
 . شاید در ادامه موارد فوق، این احتمال را هم بتوان مطرح كرد: 1

 به نه را «مُحْسِناتِ» كهاین بر مبتني( ]354ص ،9ج نور، تفسیر. )داندمى حَسَن و نیك امرى دینى، رهبران خانواده براى را زیستى ساده خداوند

 اهل را آنها خدا پذیرفتند، را زیستيساده آنها كه همین بگوییم و بدانیم؛ «داد انجام نیكویي و حَسَن كار كه كسي» معنای به بلكه نیكوكاری، مطلق معنای

 [.كرد معرفي نیكو و حَسَن كار
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ر آنها جدا شدن را دستور خداوند زنانش را مخیر كرد بین ماندن با او یا جدا شدن. ظاهرا اگدر این دو آیه پیامبر ص به 

 لق دهد.كردند یا همان برای طلقشان كافي بود یا اینكه به معنای این بود كه پیامبر رسماً آنان را طانتخاب مي

را مخیر كند  د چگونه است )یعني اگر مردی زنششوشود و اگر ميدرباره اینكه آیا این تخییر برای دیگران هم جاری مي

اش ات مربوطهشود؛یا حتما طلق با تشریفبین ماندن و جدایي، و زن هم جدا شدن را انتخاب كند، آیا این طلق محسوب مي

لف اهب مخت]مثل حكمیت، شاهد عادل و ...[ الزم است، و اگر طلق باشد، اصل امكان رجوع هست یا نه( بین علمای مذ

 نظر است:اختلف

 ،1اندامامان شیعه این را مخصوص پیامبر دانسته

 2گویند مرد هم باید نیت طلق كند تا طلق محسوب شود،ها ميشافعي

 شود )یعني شبیه اجرای صیغه طلق است كه رجوع در آن ممكن است(، وگویند یك طلق محسوب ميها ميحنفي

طلقه شود! اما اگر جدایي را انتخاب كند سهرا برگزیند، باز یك طلق محسوب ميگویند اگر باقي ماندن مالكي ها مي

شود )كه دیگر تا ابد امكان رجوع ندارد مگر اینكه با كس دیگری ازدواج كند و طلق داده شود تا بتواند مجدد با محسوب مي

 3(555ص ،8ج البیان، مجمعاو ازدواج كند(! )

 

 

 اللَّهِ  عَلَى ذلِكَ كانَ وَ  ضِعْفَیْنِ  الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ  مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ  مِنْكُنَّ یَأْتِ  مَنْ النَّبِيِّ نِساءَ یا 30 هیآ (33احزاب )سوره ( 520

 4/6/1396 یَسیراً 

 ترجمه

بر خداوند شود و این ای زنان پیامبر! هر كس از شما كه به زشتكاری آشكاری مبادرت كند، برایش عذاب دوچندان اضافه 

 آسان بوده است.

                                                      
 شرح في الكالم جواهركرد )كردند، پیامبر باز صیغه طالق را جاری مياند كه حتي در مورد پیامبر هم اگر آنها چنین انتخابي ميبسیاری قید زدهو  1

 (124ص ،29ج اإلسالم، شرائع
اینكه زن هم بالفاصله اعالم كند انتخاب خود را( اند )البته مشروط به عقیل چنین فتوایي داشتهجنید و ابن. ظاهرا در میان علمای شیعه، تنها ابن 2

 (124ص ،29ج الكالم، جواهراند. )كه با مخالفت بقیه فقها مواجه بوده

 هو و واحدة تطلیقة یقع نفسها اختارت ان و ءشي فال فاختارت امرأته خیر إذا الرجل ان( أحدها: )أقوال على التخییر حكم في العلماء اختلف و.  3

 واحدة یقع زوجها اختارت ان و تطلیقات ثالث یقطع نفسها اختارت إذا انه( ثانیها و) أصحابه و حنیفة ابو ذهب الیه و مسعود، ابن و الخطاب بن عمر قول

 انما و طالق بالتخییر یقع ال انه( رابعها و) الشافعي مذهب هو و فال اال و طالقا كان الطالق نوى ان انه( ثالثها و) مالك ذهب الیه و ثابت بن زید قول هو و

 .السالم علیهم أئمتنا عن المروی هو و ذلك، له یجوز فال غیره فاما منه، لبن خیرهن لما أنفسهن اخترن لو و خاصة آله و علیه اهلل صلى للنبي ذلك كان



23 

 نکات ترجمه

 «فاحِشَةً »

 خود حد از كه است چیزی هر اندگفته و كندمي داللت بودن شنیع و( زشتي) قبح بر ماده این كه هستند «فحش» ماده از

 باشد. شتهدا عظیم و شدید قبح كه است كاری و فعل و سخن هر «فاحش» كه اندگفته «قبیح» با آن تفاوت در و كند تجاوز

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-28درباره این ماده توضیح داده شد.  248در جلسه

 اختالف قرائات

 یَأْتِ / تَأْتِ 

ز در برخي نی وقرائت شده است؛ اما در یكي از قرائات عشر )روایت روح از یعقوب( « یَأْتِ»صورت در عموم قرائات به 

 ،8ج بیان،ال مجمع)قرائت شده است. « تَأْتِ»( به صورت أسواری فائد بن عمرو و جحدری علي، بن زیداز قرائات شاذه )

 (473ص ،8ج المحیط، البحر ؛ 554ص

 الْعَذاب...  یضاعفْ

 ابَ / یُضَعِّف الْعَذابُ، ... الْعَذابُ / نُضَعِّف ... الْعَذ یُضاعَفْدر قرائات سبع سه قرائت از این دو كلمه وجود دارد: 

 الْعَذابَ....  ضاعِفْ... الْعَذابَ / یُ فْو در قرائات شاذه هم دو قرائت دیگر برای این دو كلمه وجود دارد: نُضاعِ 

 4732ص ،8ج المحیط، البحر؛ 5541ص ،8ج البیان، مجمعتفصیل مطلب در: 

 حدیث

 به كه شما زا كس هر! پیامبر زنان ای»فرماید: گوید: از امام صادق ع درباره سخن خداوند عز و جل كه ميمي( حریز 1

 سوال كردم.« .است بوده آسان خداوند بر این و شود اضافه دوچندان عذاب برایش كند، مبادرت آشكاری ]فاحِشَةٍ[ زشتكاری

 مسلحانه ]علیه امام ع[ است.فرمود: مقصود از این زشتكاری ]= فاحشة[، شورش 

 193ص ،2ج القمي، تفسیر

 قَالَ: رِیزٍحَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نَجْرَانَ أَبِي بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ غَالِبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 «.عْفَیْنِضِ الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ  بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ  نِساءَ یا»: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ  عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ

 .بِالسَّیْف الْخُرُوجُ الْفَاحِشَةُ: قَالَ

                                                      
 الباقون و بالرفع «الْعَذابُ» التشدید و بالیاء یضعف البصرة أهل و أبوجعفر قرأ و بالنصب العذاب التشدید و بالنون نضعف عامر ابن و كثیر ابن قرأ.  1

 تقنت من و تأت من زید و روح قرأ و بالیاء الجمیع یؤتها صالحا یعمل و «یَقْنُتْ مَنْ وَ» عاصم غیر الكوفة أهل قرأ و العین فتح و األلف و بالیاء «یُضاعَفْ»

 بالنون «نُؤْتِها» و بالتاء «تَعْمَلْ» و بالیاء «یَقْنُتْ  مَنْ» و «یَأْتِ مَنْ» الباقون و بالنون «نُؤْتِها» بالتاء كلها «تَعْمَلْ» و

 . من لفظ على حمال بالیاء،: الجمهور و من؛ معنى على حمال التأنیث، بتاء تأت،: یعقوب األسواری و فائد بن عمرو و الجحدری و علي بن زید . قرأ 2

 كثیر، ابن و الجحدری، و العین تحف و بالتشدید: عمرو أبو و عیسى، و الحسن، و العین فتح و بألف یُضاعَفْ،: الكسائي و عاصم، و حمزة، و نافع، قرأ و

 و األلف و الغیبة بیاء: رقةف و الكسر و النون و باأللف: عمرو أبي عن خارجة، و محیصن، ابن و علي، بن زید و مكسورة العین شد و بالنون: عامر أبو و

 .نصبه كسرها من و الْعَذابُ، رفع العین فتح من و. الكسر

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-28/
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]در « آشكار زشتكاریةُ: الْمُبَیِّنَ الْفَاحِشَةُ»از داني مقصود گوید: امام صادق ع به من فرمود: آیا مي( محمد بن مسلم مي2

 دارد[ چیست؟سوره احزاب، كه زنان پیامبر ص را از آن برحذر مي

 گفتم: نه.

 فرمود: جنگ با امیرالمومنین ع است؛ یعني جنگ جمل.

 446: ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل

 مُسْلِمٍ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ كَرَّامٍ  عَنْ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّدِمُ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا اللَّهُ حِمَهُرَ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ

 1.الْجَمَلِ أَهْلَ یَعْنِي ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ قِتَالُ قَالَ لَا قُلْتُ الْمُبَیِّنَةُ الْفَاحِشَةُ مَا تَدْرِی أَ لِي: قَالَ

 

ز آنها كردن فتنه خوارج حركت كرد و دو لشكر به هم رسیدند، ابتدا حضرت ا كنوقتي حضرت امیر ع برای ریشه (3

اید ه از تو دیدهپرسید چه چیزی موجب شده كه ]ایمان[ مرا انكار كنید و به جنگ با من برخیزید. گفتند به خاطر منكراتي ك

 این بود:  پنج مورد را برشمردند كه حضرت همگي را پاسخ داد. مورد دومشكه یكي از آنها برای كشتن تو كافي است. و 

ت ]خوارج گفتند[ تو در جنگ جمل حكمي كردی برخلف حكم جنگ صفین؛ به ما در جنگ جمل گفتي: كساني كه پش

مشیرش را بیاندازد شركس اند، نكُشید، خواب باشند یا بیدار؛ و با مجروحان كاری نداشته باشید، و هكرده و خود را كنار كشیده

نگ با معاویه اش[ را بسته ]= اصل وارد جنگ نشده[ و نباید كاری به كارش داشت؛ اما در جهمانند كسي است كه در ]خانه

شود كه چیزی ر مياسیر كردن فرومایگان و غنیمت گرفتن اسلحه را روا شمردی و تنها كنیز و برده گرفتن را ممنوع ساختي. مگ

 لل باشد و در یك جا حرام؟ ...در یك جا ح

 حضرت علي ع فرمودند:

 و اما اینكه چرا در جنگ جمل خلف جنگ صفین رفتار كردم:

اهل جمل با من بیعت كرده بودند و سپس بیعت را شكستند و از حرم رسول اهلل ص ]= مدینه[ به سمت بصره به راه 

دهد[ كه آنان هایش را سامان ميی ]= زمین دشمن، كه از آنجا حمله«دارالحرب»افتادند در حالي كه نه پیشوایي داشتند و نه 

را گرد آورد. آنان خروج كردند همراه با عایشه، همسر رسول اهلل ص، چرا كه او هم از بیعت با من ناخرسند بود؛ در حالي كه 

ای »ه خداوند عز و جل فرموده: رسول اهلل ص به او خبر داده بود كه خروج علیه من، خروج از روی ظلم و ستم است، چرا ك

( و هیچیك 30)احزاب/« شودزنان پیامبر! هر كس از شما كه به زشتكاری آشكاری مبادرت كند، برایش عذاب دوچندان اضافه 

                                                      
 ،3ج السالم، علیهم طالب أبي آل مناقب در آشوب شهرابن مثال است بوده واضح هم اصحاب از خیلي برای بوده عایشه به ناظر آیه این . اینكه 1

 :كندمي نقل 148ص

 نِساءَ  یا تَعَالَى قَالَ  وَ الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ  تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ال وَ بُیُوتِكُنَّ  فِي قَرْنَ وَ النَّبِيِّ لِأَزْوَاجِ قَالَ  الْجَمَلِ  حَرْبُ  سَتَجْرِی أَنَّهُ  اللَّهُ عَلِمَ لَمَّا: عَبَّاسٍ ابْنُ عن

 .ع لِيٍّعَ مَعَ حَرْبِهَا فِي ضِعْفَیْنِ الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ
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اش بسیار عظیم بود، پیش از همه بدین دلیل كه خلف ای انجام نداده بود، و این زشتكاریاز زنانِ دیگرِ پیامبر ص زشتكاری

هایتان بنشینید و همچون دوران جاهلیت نخستین، تبرج در خانه»فرماید: ر خداوند بود كه ]خطاب به زنان پیامبر ص[ ميدستو

اندامي باالتر از شورش او و طلحه و زبیر و بیست و پنج هزار نفر از ( چه تبرج و عرض33)احزاب/« و عرض اندام نكنید

دا سوگند، قصد حج و عمره نداشتند، و راهش از مكه به بصره كشیده شد و در آنجا مسلمانان، به بهانه حج، در حالي كه، به خ

ذِكْرُهُ  جَلَّ -دانید كه خداوند آتش جنگ را برافروخت كه در آن طلحه و زبیر و بیست هزار نفر از مسلمانان كشته شدند؛ و مي

كسي كه یك مومن را عامدانه به قتل رساند، جزایش جهنم است كه در آن جاودانه خواهد بود و خداوند بر او »فرماید: مي –

 (93)نساء/« غضب كرده و او را لعنت نموده و برایش عذابي عظیم آماده كرده است

شتند كه آنان جمع ی دا«دارالحرب»ها نه و آنچه كه هنگامي كه خدا ما را بر آنها پیروز كرد گفتم، بدین جهت گفتم كه آن

خواستید برده م ميهای آنان رسیدگي كند و دوباره آنان را به جنگ برگرداند؛ و اگر هكند و نه پیشوایي داشتند كه به جراحت

 بردارد؟! هم خودسخواست به عنوان و كنیز گرفتن از آنان را برایتان مجاز كنم،  كدام شما عایشه، همسر رسول اهلل ص را مي

 141-137ص الكبرى، الهدایة

 عَبْدِ أَبِي نْعَ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عَلِي   بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الطَّبَرِسْتَانِيِّ زَیْدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عَنْهُ وَ

 ...:لَقَا( السَّلَامُ عَلَیْهِ) الصَّادِقِ اللَّهِ

 لِأُقَدِّمَ  جِئْتُكُمْ يإِنَّ الْخَوَارِجِ  مَعَاشِرَ: بِهِمْ  فَصَاحَ نَحْوَهُ  هَاجُوا قِعَةُالْوَا وَرَائِهَا مِنْ كَانَتْ الَّتِي الْقَنْطَرَةِ عَلَى أَشْرَفَ وَ مِنْهُمْ دَنَا فَلَمَّا

 عَلَيَّ  أَنْكَرْتُمْ ذَا مَا فَأَخْبِرُونِي تَقُولُونَ ... مَا أَسْمَعُ وَ أَقُولُ مَا مَعُونَتَسْ وَ  تَطْلُبُونَ مَا وَ تُرِیدُونَ مَا أَسْأَلَكُمْ وَ إِلَیْكُمْ الْإِنْذَارَ وَ الْإِعْذَارَ

 ... مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ قَتْلُكَ لَنَا یَحِلُّ أَشْیَاءَ أَنْكَرْنَا قَالُوا

 وَ  مُدْبِرِینَ، لَا وَ مُوَلِّینَ  تُقَاتِلُوهُمْ لَا: الْجَمَلِ یَوْمَ  لَنَا قُلْتَ ینَ،بِصِفِّ خَالَفْتَهُ  بِحُكْمٍ فِیهِمْ الْجَمَلِ یَوْمَ حَكَمْتَ أَنَّكَ الثَّانِیَةُ وَ: قَالُوا

 مُحَارَبَتِكَ  فِي الَنَ أَحْلَلْتَ وَ عَلَیْهِ، سَبِیلَ فَلَا بَابَهُ أَغْلَقَ كَمَنْ فَهُوَ سِلَاحَهُ أَلْقَى مَنْ وَ جَرِیحٍ، عَلَى تُجْهِزُوا لَا وَ أَیْقَاظاً، لَا وَ نِیَاماً لَا

 .حَرَامٌ؟ .. هَذَا وَ حَلَالٌ َهذَا أَنَّ إِلَى فِیهِ اخْتَلَفُوا مَافِی الْعِلَّةُ فَمَا الذَّرَارِیِّ سَبْيَ وَ السِّلَاحَ أَخْذَ وَ الْكُرَاعِ سَبْيَ لِمُعَاوِیَةَ

 رَسُولِ  حَرَمِ عَنْ خَرَجُوا وَ فَنَكَثُوا بَیْعَتِي عَلَیْهِمْ  أَخَذُوا الْجَمَلِ أَهْلَ فَإِنَّ صِفِّینَ فِي خَالَفْتُهُ بِمَا الْجَمَلِ یَوْمِ فِي اأَمَّ وَ :قَالَ ثُمَّ

 صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ زَوْجَةُ عَائِشَةَ مَعَ خَرَجُوا إِنَّمَا وَ تَجْمَعُهُمْ، حَرْبٍ دَارُ لَا وَ لَهُمْ إِمَامَ لَا وَ الْبَصْرَةِ إِلَى( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ

 أَجْلِ  مِنْ عُدْوَانٍ وَ بَغْيٍ خُرُوجُ خُرُوجَهَا بِأَنَّ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ أَخْبَرَهَا قَدْ وَ لِبَیْعَتِي لِإِكْرَاهِهَا مَعَهُمْ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ

 بِفَاحِشَةٍ  أَتَتْ وَاحِدَةٌ النَّبِيِّ أَزْوَاجِ مِنْ مَا وَ  «ضِعْفَیْنِ الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِساءَ یا»: جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ

 «الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ال وَ بُیُوِتكُنَّ فِي قَرْنَ وَ»: قَوْلِهِ فِي أَمَرَهَا فِیمَا لِلَّهِ خِلَافٌ أَوَّلُهَا عَظِیمَةً، كَانَتْ فَاحِشَتَهَا فَإِنَّ غَیْرُهَا

 عُمْرَةً، لَا وَ حَجّاً  أَرَادُوا مَا اللَّهِ وَ الْحَجِّ، إِلَى الْمُسْلِمِینَ نَمِ أَلْفاً عِشْرِینَ وَ خَمْسَةٍ وَ الزُّبَیْرِ وَ طَلْحَةَ وَ خُرُوجِهَا مِنْ أَعْظَمُ تَبَرُّجٍ فَأَیُّ

 اللَّهَ  أَنَّ عَلِمْتُمْ قَدْ وَ الْمُسْلِمِینَ، مِنَ أَلْفاً عِشْرُونَ  وَ خَمْسَةٌ  وَ الزُّبَیْرُ وَ طَلْحَةُ فِیهِ  قُتِلَ حَرْباً إِشْعَالِهَا وَ الْبَصْرَةِ  إِلَى مَكَّةَ مِنْ مَسِیرُهَا وَ

 لَكُمْ فَقُلْتُ «عَظِیماً  عَذاباً لَهُ أَعَدَّ وَ لَعَنَهُ وَ  عَلَیْهِ اللَّهُ غَضِبَ وَ فِیها خالِداً جَهَنَّمُ فَجَزاؤُهُ مُتَعَمِّداً مُؤْمِناً یَقْتُلْ مَنْ وَ»: یَقُولُ ذِكْرُهُ جَلَّ



26 

 مَرَّةً قِتَالِكُمْ إَِلى یُعِیدُهُمْ لَا وَ جِرَاحَهُمْ، یُدَاوِی إِمَامٌ لَا وَ تَجْمَعُهُمْ حَرْبٍ دَارُ  لَهُمْ یَكُنْ لَمْ لِأَنَّهُ لَكُمْ قُلْتُهُ مَا عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَظْهَرَنَا مَا عِنْدَ

 1سَهْمِهِ؟ فِي( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ وْجَةَزَ عَائِشَةَ یَأْخُذُ كَانَ أَیُّكُمْ الذَّرَارِیِّ سَبْيَ لَُكمْ أَحْلَلْتُ كُنْتُ لَوْ وَ أُخْرَى،

 تدبر

 «ضِعْفَیْنِ  الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِساءَ یا( »1

 بازی وجود ندارد:در دستگاه خدا پارتي

پوشي قابل چشم تنها گناه و خلف اوگونه انتساب دیگری به پیامبر داشته باشد(، نهاگر كسي زن پیامبر باشد )ویا هر 

 نیست؛ بلكه عذابش هم دوبرابر خواهد شد!

 حکایت

عروف امام ابوالخطاب یكي از اهل غلو بود كه از جانب امامان شیعه طرد شد. وی یك روز نزد زید بن علي )فرزند م

 ان بود( آمد و زید به او گفت:سجاد ع كه بسیار مورد تایید امام

 شان در بهشت[ در سر دارند.تقوا پیشه كن! من سراغ شما آمده بودم و دیدم پیروانت چه خیاالت ناروایي ]درباره جایگاه

ا بود و مرسول اهلل ص جد ما بوده، آن مومني كه با او مهاجرت كرد، پدر ما بود، همسرش حضرت خدیجه، مادربزرگ 

ع و امام  كنیم؛ معصومان ما رسول اهلل و حضرت عليا س هم مادر ما. با این حال ما ادعای عصمت نميدخترش فاطمه زهر

كنند؛ و گاه كار نیكو بجا كند، همان طور كه سایر مردم گناه ميحسن و امام حسین و فاطمه س بودند؛ اما بقیه ما، گاه گناه مي

فرماید: داوند متعال ميشود، چرا كه خپاداش دارد و گنهكار ما دوبرابر عذاب ميآورد همانند سایر مردم؛ نیكوكار ما دو برابر مي

آیا فكر مي كني « شود.ای زنان پیامبر! هر كس از شما كه به زشتكاری آشكاری مبادرت كند، برایش عذاب دوچندان اضافه »

 تیم ...]اطاعت از[ كتاب و سنت هس كه مردانمان مثل زنانمان نیستند؟! نه، ما اهل این خاندان هم همگي مامور به

 5562ص ،8ج البیان، مجمع؛ 402ص الكوفي، فرات تفسیر

 جَمَّالٍ  بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحُسَیْنِ ابْنَ یَعْنِي[ الْحَسَنُ] الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَبَّاسِ  بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ

 زَیْدٌ  لَهُ فَقَالَ یُكَلِّمُهُ الْخَطَّابُ هُوَ اللَّهِ عَبْدُ قَالَ[ الْخَطَّابِيُ ] الْخَطَّابِ أَبُو فَجَاءَهُ[ ع] عَلِي  بْنِ زَیْدِ عِنْدَ كُنَّا: قَالَ خَالِدٍ أَبِي عَنْ الطَّائِيُّ

 زَوْجَتُهُ وَ أَبُونَا مَعَهُ الْمُهَاجِرُ الْمُؤْمِنُ وَ جَدُّنَا ص اللَّهِ رَسُولَ[ فَإِنَ] الْمُبَاهَاةِ فِي هَافَتُونَیَتَ شِیعَتُكُمْ وَ عَلَیْكُمْ قَدِمْتُ فَإِنِّي اللَّهَ اتَّقِ

 وَضَعَنَا وَ فِینَا غَلَا مَنْ بَیْنَ وَ بَیْنَنَا فَاللَّهُ نَزَلْنَا الَّذِی بِمِثْلِ نَزَلَ مَنْ إِلَّا َأهْلُهُ فَمَنْ أُمُّنَا الزَّهْرَاءُ فَاطِمَةُ بِنْتُهُ وَ جَدَّتُنَا خُوَیْلِدٍ بِنْتُ خَدِیجَةُ

 أَمَّا وَ ع فَاطِمَةُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ عَلِيٌّ وَ اللَّهِ رَسُولُ خَمْسَةٌ مِنَّا الْمَعْصُومُونَ أَنْفُسِنَا فِي نَقُولُ لَا مَا فِینَا قَالَ وَ حَدِّنَا غَیْرِ عَلَى

 مِنَّا[ لِلْمُسِیئِینَ ] ءِلِلْمُسِي وَ الْأَجْرِ ضَعْفَيِ مِنَّا لِلْمُحْسِنِ  النَّاسُ یُحْسِنُ كَمَا یُحْسِنُ وَ النَّاسُ یُذْنِبُ كَمَا فَیُذْنِبُ الْبَیْتِ أَهْلَ سَائِرُنَا

                                                      
 :گویدمي حدیث این ذكر از بعد 61ص ،11ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك . در 1

 در كه حدی در اما. یَسِیرٍ بِاخْتِلَافٍ مِثْلَهُ: عَبَّاسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سْنَادِهِبِإِ السَّارِیِّ شُعَیْبٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْأَخْبَارِ، شَْرحِ كِتَابِ فِي نُعْمَانُ الْقَاضِي رَوَاهُ وَ

 (نشد یافت حدیث این شد، جستجو نعمان قاضي االخبار شرح كتاب

 على أخاف و أجرین منا للمحسن ألرجو إني قال أنه( ع) علي بن زید عن الثمالي حمزة أبو مرحوم طبرسي فقط این مقدار نقل كرده است: روى 2

 النبي. أزواج وعد كما ضعفین العذاب له یضاعف أن منا ءالمسي
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 رِجَالَنَا أَنَّ فَتَرَوْنَ أَ «ضِعْفَیْنِ  الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِساءَ یا» قَالَ تَعَالَى اللَّهَ لِأَنَّ الْعَذَابِ مِنَ ضِعْفَیْنِ

 1... . السُّنَّةِ وَ الْكِتَابِ عَلَى مَأْمُورٌ فِینَا یَكُونَ أَنْ یَخْلُو لَیْسَ الْبَیْتِ أَهْلَ أَنَّا إِلَّا نِسَائِنَا مِثْلَ لَیْسَ

 

 «ضِعْفَیْنِ  الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِساءَ یا( »2

ر ص، نشان های اخروی بر اساس واقعیت است، نه قرارداد و اعتبار، دوبرابر شدن عذاب زنان پیامباز آنجا كه عذاب

 حقیقي در وجود او دارد.دهد كه روابط اجتماعي انسان، آثار مي

 نکته فلسفی در تحليل روابط اجتماعی

باشد. نیا ميهای اخروی، یك امر حقیقي وجودی است؛ و اصطلحاً تجسمِ اعمالِ خود فرد در ددانیم كه ثواب و عقابمي

عمل آنان، اثری كه در  دهدفرماید عذاب )و در آیه بعدی، ثواب( همسران پیامبر دو برابر دیگران است، نشان ميپس وقتي مي

آنها « یامبر بودنهمسر پ»گذارد؛ و چون این حكم را صرفا به واقعیت دارد )چه مثبت و چه منفي( كه دو برابر دیگران اثر مي

 مرتبط كرد، پس این دو برابر شدن اثر، به خاطر این ارتباط اجتماعي خاصي است كه آنها دارند.

امعه، و نیز بودن انسانها تاثیر حقیقي در وجود آنها دارد؛ و بودن یا نبودن در ج پس روابط اجتماعي و جایگاه اجتماعي

 (255-254در این یا آن جامعه، در مسیر رشد و تطور وجودی ما واقعا موثر است. )ایستاده در باد، ص

 نقدی بر نگاه ليبراليستی به زندگی اجتماعی

ت؛ و تا شود، و اجتماع تنها یك قرارداد موقت بین انسانهاسزندگي هر كس صرفاً به خودش مربوط مي»این سخن كه 

ر درك دیدگاهي است كه ب« جایي كه كسي برای دیگری مزاحمت ]مادی[ ایجاد نكند، كاری به كار همدیگر نباید داشت

 نادرستي از واقعیت زندگي اجتماعي انسان سوار شده است.

مربوط  وجود ما دارد، زندگي هركس در جامعه فقط به خودش اگر صِرف روابط و جایگاه اجتماعي ما اثر حقیقي در

فیزیكي قلمداد  شود؛ بلكه خواه ناخواه حتما بر زندگي دیگران تاثیر دارد؛ و بسیار خطاست كه مزاحمت را صرفا مزاحمتنمي

 كنیم.

 

 «ضِعْفَیْنِ  الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِساءَ یا( »3

 ای در فهم آیه است؟آورد؟ و آوردن این تعبیر حاوی چه نكته« مُبَیِّنَةٍ: آشكار »چرا تعبیر 

                                                      
 دُونَنَا هُوَ مَنْ جَهِلَهُ عِلْماً عُلِّمْنَا مِنَّا إِلَّا[ الْمَهْدِیُ] الْهَادِی یَكُنِ لَمْ  النَّاسُ ضَلَّ فَإِذَا «یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَقِبِهِ فِي باقِیَةً كَلِمَةً جَعَلَها وَ» قَالَ تَعَالَى اللَّهَ لِأَنَّ.  1

 إِلَّا السَّیْفِ عََلى الْفُرْقَةِ بَعْدَ[ من] الْجَمَاعَةُ ثُمَّ الْفُرْقَةِ مِنَ[ َعلَيَ] إِلَيَّ أَحَبَّ الْجَمَاعَةُ كَانَتِ عِلْمُنَا یَبْلُغْهُ لَمْ مِمَّا غَیْرَنَا فِیهِ فَارَقْنَا مَا یَضُرَّنَا لَمْ وَ عِلْمِنَا فِي نُعْنَاهُ مَا

 .جَوْلَةً  جَالَتْ ص مُحَمَّدٍ أُمَّةَ أَنَّ
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دهد نشان مي« مبینه: آشكار»بسیار شایع است، اما افزودن كلمه « زناكاری»در مورد « فاحشة»الف. با اینكه استعمال كلمه 

شده است )البحر المحیط، نا از گناهاني بوده كه غالبا به صورت مخفیانه و غیرعلني انجام مينیست، زیرا ز« زنا»كه مقصود قرآن، 

 (473، ص8ج

بسا همین آشكار ( و چه307، ص16ب. مقصود گناهي است كه شناعت و قبح و زشتي آن كامل آشكار است )المیزان، ج

( 256عذاب گردیده است. )ایستاده در باد، ص شود، عامل مضاعف شدنبودن كه چون موجب شكستن حرمت پیامبر ص مي

 یعني با آوردن این تعبیر، مي خواهد چرایي مضاعف شدن عذاب را توضیح دهد.

كند كه دیگر جای هیچ توجیهي باقي خواهد اشاره كند به گناهي كه آشكار شدنش چنان عمومیتي پیدا ميج. شاید مي

( از خیانت دو تن از زنان پیامبر )عایشه و 4-3در آیات دیگری )تحریم/گذارد؛ و شاید به همین جهت است كه اگرچه نمي

« فاحشه»تواند مصداق واضحي از یك حفصه( و افشای اسرار پیامبر ص و انحراف قلب دل آنان نیز سخن گفته شده )كه مي

 (2و  1اند. )مثل حدیثدهو زشتكاری باشد(، اما در احادیثي كه رسیده، عموماً این آیه را بر جریان جنگ جمل تطبیق كر

 د. ...

 

 «یَسیراً  اللَّهِ عَلَى ذلِكَ  كانَ وَ ضِعْفَیْنِ الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِساءَ یا( »4

گردد؛ و كسي كه اشخاص برميهای مختلف دانیم كه این مطلب كه برخي از كارها سخت یا آسان است، به توانایيمي

آسان بودن این كار برای »كند. پس مقصود از قدرت مطلق دارد، انجام كارهای مختلفي كه ممكن است، برای او تفاوتي نمي

 چیست و چرا این تعبیر را آورد؟« خدا

ن را همچون مادر مومنان الف. مي خواهد تاكید كند كه كرامتي كه به خاطر همسری پیامبر ص بدانها داده شده ]و حتي آنا

شود كه اند[ به هیچ عنوان مانع از آن نميكرده« المومنینام»جهت آنان را ملقب به لقب ( و در تاریخ بدین6دانسته )احزاب/

 (307، ص16كند و هیچ مشكلي برایش ندارد )المیزان، جخداوند آنها را عذاب نكند، بلكه اتفاقا دوچندان هم عذاب مي

خواهد نشان دهد برای شماست كه باورنكردني و دور از ذهن است كه چنان شخصي با چنان جایگاهي گر، ميبه تعبیر دی

 عذاب شود، اما این كار برای خدا هیچ دشواری ندارد. 

 تاریخی_ثمره اجتماعی

پیامبر بودن، بر اثر تبلیغات دستگاه خلفت در چند قرن، حتي امروزه هم بسیاری از مسلمانان به خاطر جایگاه همسر 

برایشان سخت است كه حتي هیچ گونه انتقادی را متوجه آنان بدانند، چه رسد به اینكه قبول كنند خدا عذابي بیش از بقیه برای 

آنان آماده كرده است؛ و قرآن كریم با این آیه، ]و سایر آیاتي كه بر جهنمي بودن برخي از زنان پیامبران، مانند زن حضرت نوح 

 (257كشد. )اقتباس از: ایستاده در باد، ص[ این ذهنیت را به چالش مي10وط تاكید كرده؛ تحریم/و زن حضرت ل

 ب. ...

 

 «ضِعْفَیْنِ الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ ... عَظیماً أَجْراً مِنْكُنَّ لِلْمُحْسِناتِ أَعَدَّ اللَّهَ إِنَّ( »5
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شود؛ نسان تمام نميكند؛ اما این افزایش ظرفیت، لزوما به نفع اجایگاه اجتماعي انسان، ظرفیت انسان را زیاد مي روابط و

ا در مسیر زشتكاری بلكه زماني به نفع انسان است كه انسان آن ظرفیت را در مسیر نیكوكاری پیش ببرد؛ وگرنه اگر آن ظرفیت ر

 ایش عذاب او خواهد شد.پیش ببرد، همان افزایش ظرفیت موجب افز

 

 ..«. مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِساءَ ... یا لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا ( »6

ستقیما خود آن مدر آیات قبل، خدا پیامبر ص را مخاطب قرار داد و به او فرمود كه به زنانش چنان بگوید. در این آیه 

 چرا؟زنان را مخاطب قرار داد. 

 ( 307، ص16)المیزان، ج الف. برای تاكید بر تكلیف، تا مطلب برایشان كامل قطعي قلمداد شود.

ما پس از اینكه ب. شاید به خاطر برخورد نامناسبي كه داشتند صلحیت مخاطب خدا قرار گرفتن را از دست داده بودند، ا

را كه در این  قرار گرفتن شدند؛ در عین حال، اولین مطلبي دهند، شایسته مخاطباعلم كردند كه خدا و رسول را ترجیح مي

رای خود قائل بمخاطبه با آنها مد نظر قرار داد، تشدید عذاب است، كه مبادا به خاطر این مخاطب قرار گرفتن، شأن خاصي 

 شوند.

 ج. ...

 

 

 كَریماً رِزْقاً  لَها أَعْتَدْنا وَ  مَرَّتَیْنِ  أَجْرَها نُؤْتِها صالِحاً  تَعْمَلْ  وَ رَسُولِهِ وَ لِلَّهِ مِنْكُنَّ  یَقْنُتْ  مَنْ وَ  31 هیآ (33احزاب )سوره ( 521

5/6/1396 

 ترجمه

دهیم و و ميو هركس از شما كه خدا و رسولش را خاضعانه فرمان بَرَد و عمل صالحي انجام دهد، اجرش را دوبار به ا

 ایم.برایش روزی ارزشمندی آماده كرده

 نکات ترجمه

 «یَقْنُتْ»

 القرآن كلمات فى التحقیق؛ 685ص القرآن، ألفاظ مفرداتدر اصل بر اطاعت همراه با خضوع داللت دارد. )« قنت»ماده 

اند اصل این ماده ناظر به طاعت در دین است و به كسي كه در راه دین استقامت و پایمردی ( برخي گفته359ص ،9ج الكریم،

(. و البته به طور اصطلحي به 31ص ،5ج اللغة، مقاییس معجم) (238)بقره/« قانِتِینَ  لِلَّهِ ومُواقُ وَ» شود:گفته مي« قانت»دارد 
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 مجمع)شود كه این مطلب از امام باقر ع و امام صادق ع روایت شده است. گفته مي« قنوت»دعای در حال ایستاده در نماز هم 

 1(601ص ،2ج البیان،

 اقْنُتيو نیز:  بار در قرآن كریم به كار رفته كه دو مورد آن به صورت فعل ثلثي مجرد )آیه حاضر؛ 13این ماده جمعا 

 ( بوده و بقیه موارد به صورت اسم فاعل )قانت( بوده است.43؛ مریم/لِرَبِّك

 اختالف قرائت

 در این آیه در سه تعبیر زیر اختلف قرائت است:

 تْتَقْنُ یَقْنُتْ/

 عْمَلْیَ /عْمَلْتَ

 ؤْتِهایُ /نُؤْتِها

ورت فرض دارد صدر آیه قبل، بیش از ده « یأت»اگرچه تركیب اینها و نیز تركیب این اختلف با اختلف قرائت در كلمه 

 اما پشت سر هم و در سیر واحد، تنها به سه سیر قرائت شده است:

 : اكثر قرائاتنُؤْتِها، تَعْمَلْ ،یَقْنُتْیَأتِ، 

راء عشره، و اعمش از قرائات )حمزه و كسائي از قراء سبعه، و خلف از ق عاصماز  غیر كوفه هل: اهاؤتِیُ ،لعمَیَ، یَقْنُتْیَأتِ، 

 شاذه( همگي را با ضمیر مذكر غایب.

، همگي را با ضمیر ائات شاذه(: روح از یعقوب )از قراء عشره(، و زید، جحدری، اسواری )از قرنُؤْتِها، تَعْمَلْ ،قْنُتْتَأتِ، تَ

 مونث غایب، غیر از آخری.

كه ظاهرش مذكر غایب است تبعیت « مَن»در واقع، در سه كلمه اول، مواردی كه به صورت مذكر قرائت شده، از لفظ 

شده، و مواردی كه به صورت مونث غایب قرائت شده، از معنا )كه درباره زنان پیامبر است( تبعیت شده است. در مورد خدا 

دهیم( آمده )اجر مي –اصطلحا متكلم معظم لنفسه  -الغیر، دهد( آمده یا به صورت متكلم معا به صورت غایب )اجر ميهم ی

 (؛ الكامل المفصل في القرائات االربعة عشر3473ص ،8ج المحیط، البحر ؛5542ص ،8ج البیان، مجمع)است. 

 شود.در هر صورت به لحاظ معنا تفاوت مهمي ایجاد نمي

                                                      
 (.السالم علیهما) اهلل عبد أبي و جعفر أبي عن المروی هو و. القیام حال الصالة في الدعاء هو: القنوت.  1

 كلها «تَعْمَلْ» و «تقنت من» و «تأت من» زید و روح قرأ و بالیاء الجمیع «یؤتها صالحا یعمل» و «یَقْنُتْ مَنْ وَ » عاصم غیر الكوفة أهل قرأ و.  2

 بالنون «نُؤْتِها» و بالتاء «تَعْمَلْ» و بالیاء «یَقْنُتْ مَنْ» و «یَأْتِ مَنْ » الباقون و بالنون؛ «نُؤْتِها» بالتاء

 و األسواری، و الجحدری، قرأ و. العظمة بنون: نُؤْتِها. المعنى على حمال بالتاء تعمل و من، لفظ على حمال بالمذكر، یَقْنُتْ من و: الجمهور قرأ.  3

 ابن قال و. نافع و شیبة و جعفر أبي عن حاتم أبو رواها و روایة، في عامر ابن قرأ بها و المعنى، على حمال التأنیث، بتاء تقنت من و: روایة في یعقوب،

 أن» البقاء أبو ذكر و. ثالثتها في تحت من بیاء: الكسائي و حمزة، و وثاب، ابن و السلمي، قرأ و. بالتاء إال یقنت، من و: قرأ أحدا أن سمعت ما: خالویه

 تبعا یجعل ال أصل التذكیر ألن ضعیف، هذا: النحویین بعض فقال قال من لفظ على حمال بالیاء یعمل و المعنى، على حمال بالیاء، یقنت من و: قرأ بعضهم

 انتهي. «أَزْواجِنا عَلى مُحَرَّم  وَ لِذُكُورِنا خالِصَة  : تعالى قوله هو و القرآن، في مثله جاء قد به عللوه ما و للتأنیث،
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 حدیث

ت, و همه اینها در ( از امام باقر ع روایت شده است: اجر آنها ]= زنان پیامبر ص[ دوبرابر است و عذاب هم دو برابر اس1

 آخرت است: هر طور كه اجر باشد همان طور هم عذاب خواهد بود.

 193ص ،2ج القمي، فسیرت

 لَقَا ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رِوَایَةِ فِي وَ

 .الْعَذَابُ یَكُونُ جْرُالْأَ یَكُونُ حَیْثُ الْآخِرَةِ فِي هَذَا كُلُّ ضِعْفَیْنِ الْعَذَابُ وَ مَرَّتَیْنِ أَجْرَهَا 

 

 ای طوالني بعد از پذیرش صلح روایت شده است كه در فرازی از آن آمده است:( از امام حسن ع خطبه2

خداوند متعال در مورد زنان پیامبر صلي اهلل علیه و آله، برای نیكوكارشان دو اجر، و برای گناهكارشان وِزر و وبالي دو 

برابر قرار داد، به خاطر موقعیت آنها نسبت به رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله؛ و نماز در مسجد رسول اهلل ص را معادل هزار 

قرار داد؛ و آن هم به خاطر موقعیت رسول  -غیر از مسجد خلیل خود ابراهیم در مكه ]= مسجدالحرام[  –نماز در سایر مساجد 

 اهلل ص بود نسبت به پروردگارش؛ ...

 564ص ،(للطوسي) األمالي

 سَأَلْتُهُ، وَ بِالْكُوفَةِ الْهَمْدَانِيُّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحَْمدُ الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُفَضَّلِ أَبِي عَنْ جَمَاعَةٌ، أَخْبَرَنَا

 بْنُ  الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْوَاسِطِيُّ، حَسَّانَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَالَ الْأَشْعَرِیُّ، قَیْسٍ بْنِ  إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ

 ع: الْحَسَنُ عن الْحُسَیْنِ ع، بْنِ عَلِيِّ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ جَعْفَرِ عَنْ كَثِیرٍ،

 لِمَكَانِهِنَّ  ضِعْفَیْنِ، وِزْرَیْنِ مِنْهُنَّ مُسِیئَةِلِلْ وَ أَجْرَیْنِ، مِنْهُنَّ لِلْمُحْسِنَةِ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِيِّ لِنِسَاءِ( تَعَالَى) اللَّهُ جَعَلَ  ...

 إِبْرَاهِیمَ  خَلِیلِهِ مَسْجِدَ إِلَّا الْمَسَاجِدِ سَائِرِ فِي صَلَاةٍ بِأَلْفِ اللَّهِ رَسُولِ مَسْجِدِ فِي الصَّلَاةَ جَعَلَ وَ (آلِهِ وَ عَلَیْهِ  اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ مِنْ

 .رَبِّهِ مِنْ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ لِمَكَانِ ذَلِكَ وَ بِمَكَّةَ،( السَّلَامُ عَلَیْهِ)

 

( روایت شده است كه كسي در محضر امام سجاد ع عرض كرد: شما خانداني هستید كه گناهان شما مورد مغفرت قرار 3

 [.شویدگرفته است ]یعني اگر گناه كنید مجازاتي نمي

حضرت برآشفتند و فرمودند: جاری شدن آنچه خداوند در مورد همسران پیامبر ص جاری فرمود، در مورد ما سزاوارتر 

گویي؛ ما چنین باور داریم كه برای نیكوكار از ما پاداشي دو برابر است و برای بدكاران ما است از آنچه كه تو در موردمان مي

 آیه را قرائت فرمودند.عذابي دو برابر است و آنگاه این دو 

  556ص ،8ج البیان، مجمع

 أَنَّهُ  ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ  رَوَى

 أَنْ  مِنْ ص النَّبِيِّ أَزْوَاجِ فِي اللَّهُ أَجْرَى مَا فِینَا یَجْرِیَ أَنْ أَحْرَى نَحْنُ قَالَ وَ  فَغَضِبَ قَالَ لَكُمْ َمغْفُورٌ بَیْتٍ أَهْلُ  إِنَّكُمْ رَجُلٌ لَهُ قَالَ

 .الْآیَتَیْنِ قَرَأَ ثُمَّ الْعَذَابِ مِنَ ضِعْفَیْنِ لِمُسِیئِنَا وَ الْأَجْرِ مِنَ ضِعْفَیْنِ لِمُحْسِنِنَا نَرَى إِنَّا تَقُولُ كَمَا نَكُونَ
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 تدبر

 «تَیْنِمَرَّ أَجْرَها نُؤْتِها صالِحاً تَعْمَلْ وَ رَسُولِهِ وَ لِلَّهِ مِنْكُنَّ یَقْنُتْ مَنْ وَ( »1

 چیست؟ –در صورتي كه عمل صالح انجام دهند  –علت دو برابر شدن اجر زنان پیامبر ص 

اصي با پیامبر خ(؛ و آنها چون رابطه 2آثار حقیقي در وجود او دارد )جلسه قبل، تدبرالف. چون روابط اجتماعي انسان، 

 (2شود. )همچنین، حدیثص دارند، چنین اثری بر كارشان مترتب مي

، 8ط، جآورند )البحر المحیشان، عمل رضایت و خشنودی رسول اهلل ص را هم به دست ميب. چون آنها با عمل صالح

كردن  شود: یكي خود همان اقدام خوب، و دوم خشنودام خوب آنها در آنِ واحد دو عمل محسوب مي( یعني هر اقد474ص

 رسول خدا ص.

 1ج. ...

 

 «مَرَّتَیْنِ أَجْرَها نُؤْتِها ... ضِعْفَیْنِ الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ( »2

جزا دادن را به  اما در اینجا عبارت« شودعذاب دوچندان اضافه  برایش»چرا در آیه قبل، عبارت جزا دادن را غایب آورد 

 ؟«دهیممي او به دوبار را اجرش»صورت متكلم آورد 

در پیشگاه  الف. چون عذاب، از مقوله خوار كردن و دوری از خداوند است؛ اما پاداش، از مقوله قرب و كرامت یافتن

شوند؛ جه ميند و خدا را با ضمیر غایب مواا( یعني در اولي گویي از خدا محجوب شده308، ص16خداوند است. )المیزان، ج

 گیرند.اما در دومي به قرب خدا رسیده و رودرو از خدا پاداش مي

 ب. ...

 

 «كَریماً رِزْقاً لَها أَعْتَدْنا وَ تَیْنِمَرَّ أَجْرَها نُؤْتِها صالِحاً تَعْمَلْ وَ رَسُولِهِ وَ لِلَّهِ مِنْكُنَّ یَقْنُتْ مَنْ وَ ( »3

 سخن گفت؟« رزق كریم»از اینكه به اجر دوبرابر اشاره كرد، باز از چرا بعد 

ن امكانات را با آخواستند. خدا دادن الف. شاید بدین جهت كه اساساً مساله زنان پیامبر این بود كه امكانات بیشتری مي

 (261اد، صداد. )ایستاده در ب« رزق كریم»دنیا نفي كرد؛ اما به جای آن به آنها وعده « زینت»تعبیر 

                                                      
ها ندارد؛ اما ممكن است منطق واحدی بر این دو برابر شدن پیامبر زنان به اختصاص تنها عذاب یا اجر شدن برابر دو . البته توجه شود كه این 1

 ها:هایي از این دو برابر شدنحاكم باشد و ممكن است نباشد. نمونه

 الْأَجْرَ  لَهُ اللَّهُ أَضْعَفَ  نِهِبِإِخْوَا بَارّاً  لِرَحِمِهِ وَصُولًا كَانَ إِذَا الْغَنِيَّ فَإِنَّ! اسْكُتْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ فِیهِمْ، وَقَعَ وَ الْأَغْنِیَاءَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ  رَجُل  ذَكَرَ

 الْغُرُفاتِ  فِي هُمْ وَ مِلُواعَ بِما الضِّعْفِ جَزاءُ لَهُمْ فَأُولئِكَ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ إِلَّا فىزُلْ عِنْدَنا تُقَرِّبُكُمْ بِالَّتِي أَوْالدُكُمْ ال وَ أَمْوالُكُمْ  ما وَ»: یَقُولُ اللَّهَ لِأَنَّ ضِعْفَیْنِ

 (204ص ،2ج القمي، تفسیر) آمِنُون

 عُمْرَةٍ أَوْ حَجَّةٍبِ قَرِیباً وَصَلَ مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي نْعَ جَابِرٍ عَنْ جَمِیلَةَ أَبِي عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 (10ص ،4ج الكافي،. )ضِعْفَیْنِ أَجْرَ الْ لَهُ اللَّهُ یُضَاعِفُ حَمِیمٍ عَنْ حَمَلَ مَنْ كَذَلِكَ وَ عُمْرَتَیْنِ وَ حَجَّتَیْنِ لَهُ  اللَّهُ كَتَبَ
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 50ای است كه اضافي است و جزء خود شيء نیست )توضیح در جلسه یك زیبایي« زینت»در واقع، 

hood-11-15http://yekaye.ir// 006-043 150جلسه 4و3و تدبرanam-http://yekaye.ir/al/ ) ای آن نیاز واقعي« رزق»؛ اما

نظر كنند، صرف شود؛ و آنها اگر از زینت دنیا )كه هم موقت است و هم اضافي(گیرنده سبب مياست كه رشدی را در رزق

 شود.آنها داده مياست همیشگي است( به « كریم»است نیاز واقعي و رشددهنده است و چون « رزق»رزق كریم )كه چون 

ینجا هم از ارا مطرح كرد؛ « دو برابر شدن عذاب»سخن گفت، لذا فقط « فاحشه مبینه»ب. در آیه قبل، فقط از ارتكاب 

، برخورداری «شدو برابر شدن پادا»، لذا علوه بر «عمل صالح»سخن گفت و هم از « خاضعانه فرمانبردار خدا و رسول بودن»

 ح كرد.را هم مطر «رزق كریم»از 

 ج. ...

 

 

 «صالِحاً تَعْمَلْ وَ رَسُولِهِ وَ لِلَّهِ مِنْكُنَّ یَقْنُتْ مَنْ وَ( »4

عمل »اند. دیگر چرا بعدش تعبیر مِنْكُنَّ( را به معنای اطاعتي كه با خضوع و تسلیم همراه باشد دانسته )یَقْنُتْ« قنوت»

 را افزود؟« صالح

منطق نیست؛ بلكه اطاعتي است كه با خواهد نشان دهد كه این اطاعت صرفا یك اطاعت كوركورانه و بيالف. شاید مي

تواند به بهانه اطاعت از خدا و رسول، عملي را كه عقل به ناشایست بودنش انجام كار شایسته همراه است. ]یعني كسي نمي

http://yekaye.ir/al-  5، تدبر248سوره اعراف، بویژه به مطلب جلسه 28آیهاذعان دارد، انجام دهد؛ همچنین نگاه كنید به 

28-7-aaraf/ ] 

 ب. ...

 

 «كَریماً رِزْقاً هالَ أَعْتَدْنا وَ مَرَّتَیْنِ أَجْرَها نُؤْتِها صالِحاً تَعْمَلْ وَ رَسُولِهِ وَ لِلَّهِ مِنْكُنَّ یَقْنُتْ مَنْ وَ( »5

 ای از چهار آیه قبلبندیجمع

 را مطرح كرد.« ترجیح خدا و رسول و آخرت همراه با نیكوكاری»یا « دنیاطلبي»دوگانه  29و  28در آیات 

 را طرح نمود.« فرمانبرداری و عمل صالح»یا « زشتكاری»هم دوگانه  31و  30در دو آیه 

 رغم دوگانه اول، این را هم مطرح فرمود؟است كه علي ایدر این دوگانه اخیر چه نكته اضافه

از دوگانه اول « خدا برای نیكوكارانتان اجر عظیمي مهیا كرده»توان شرح عبارت تكمیليِ الف. این دو آیه اخیر را مي

آخرت( را مطرح بعد از اینكه گزینه دوم )ترجیح خدا و رسول و  29( در واقع خدا در آیه 308ص ،16جدانست. )المیزان، 

نشان داد كه صرف اینكه « شما»به جای « نیكوكار از شما»كرد، عبارت فوق را در تكمیل آن اضافه نمود و با به كار بردن تعبیر 

دهد كه این نیكوكار بودن یا (. آنگاه در این دو آیه نشان مي4، تدبر519همسری با رسول اهلل را برگزینند كافي نیست )جلسه 

 روی چیست.نبودن، در گ

http://yekaye.ir/15-11-hood/
http://yekaye.ir/al-anam006-043/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-28/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-28/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-28/
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زینه دوم )ترجیح گاكنون كه ظاهرا «. ترجیح خدا و رسول و آخرت»یا « دنیاطلبي»ح كرد: ای را مطرب. در گام اول، دوگانه

اش دو دهد و نتیجهن مياند، دوگانه دیگری را مطرح كرد: التزام عملي به این ترجیح، كه صداقتِ آنها را نشاپیامبر( را برگزیده

اش دو برابر شدن دهد و نتیجهتن است؛ یا زشتكاری و مخالفت عملي با این ترجیح، كه نفاق آنها را نشان ميبرابر پاداش گرف

 عذاب است.

دهد كه این برگزیدن، گزیند یا خیر؛ در گام دوم نشان ميج. در گام نخست، مساله این است كه آنها همسری پیامبر را برمي

ا در مسیر ثواب ركند؛ و به خود آنها بستگي دارد كه این ظرفیت بر در آنها ایجاد مياش این است كه تنها ظرفیت دوبراثمره

 (5قرار دهند یا عذاب. )جلسه قبل، تدبر

 د. ...

 

 

 مَرَض  قَلْبِهِ في الَّذی یَطْمَعَفَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَال اتَّقَیْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ كَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ یا 32 هیآ (33احزاب )سوره ( 522

 6/6/1396  مَعْرُوفاً  قَواْلً قُلْنَ وَ

 ترجمه

ناز و كرشمه[ به  ای زنان پیامبر! شما مانند هیچیك از زنان نیستید، اگر تقوا پیشه كنید، پس در سخن گفتن، فروتني ]=

 بگویید.خرج ندهید تا كسي كه در دلش مرض است طمع ورزد؛ و سخني شایسته 

 نکات ترجمه

 اتَّقَيْتُنَّ 

 نگهداشتن معنای به «یقو» ماده از «تَقْوی»( توضیح داده شد كه /shams-http://yekaye.ir/ash-091-08) 135در جلسه 

اند. فقط خوب است اشاره شود كه را به همان معنای رایجش دانسته« تقوی»؛ و عموم مفسران هم در اینجا است كردن حفظ و

 لغت در تقوا معاني از یكي كه دهدمي توضیح كند،مي نقل زمخشری از را تقوی متعارف معنایهمین  اینكه از پس ابوحیان

 یك استعمال امكان به توجه با كه] باشد نظر مد آیه این در هم معنا این بساچه و است كسي به آوردن روی و «استقبال» عرب،

 شخصي به اگر» كه شودمي ینچن آیه  این فراز ازنيِامعیكي از  آنگاه و[ باشد آیه معاني جزء هم این تواندمي معنا، چند در لفظ

 1 (475ص ،8ج المحیط، البحر) «.ندهید خرج به[ كرشمه و ناز]=  فروتني او با سخن در كردید، روی

 «تَخْضَعْنَ»

                                                      
 ظاهر هو و تعالى، اللّه تقوى على اتَّقَیْتُنَّ إِنِ حمل فیهما القولین كال و تَخْضَعْنَ، فَال جوابه و شرط، ابتداء اتَّقَیْتُنَّ إِنِ یكون الزمخشری، قاله ما . على 1

 ترد لم و النصیف سقط» :النابغة قال اللغة، في معروف استقبل: بمعنى اتقى و. تَخْضَعْنَ فَال أحدا، استقبلتن إن: معناه أن على محمول أنه عندی و االستعمال،

 بالید.  استقبلتنا: أی« بالید اتقتنا و إسقاطه / فتناولته

http://yekaye.ir/ash-shams-091-08/
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( 286ص القرآن، ألفاظ مفردات)« خشوع»(، 189ص ،2ج اللغة، مقاییس معجمحالي )به معنای فروتني و افتاده« خضع»ماده 

اند اصل این لغت به معنای تواضعي است كه همراه با برخي گفته باشد.( مي113ص ،1ج العین، كتابو ذلت و سرخوردگي )

 (86ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیق) سلیم شدن باشد؛ و لذا از تواضع شدیدتر است.حالت ت

شود و همواره اند خشوع حالتي قلبي است كه در اثر مشاهده عظمت كسي حاصل ميگفته« خشوع»با « خضوع»در تفاوت 

آمیز )ریاكارانه و غیرواقعي( تواند تكلفمي با نوعي ترس همراه است، اما خضوع لزوما وصف قلبي نیست و لذا برخلف خشوع

رود. )الفروق في باشد و لزوما همراه با ترس نیست؛ و غالبا خشوع برای باطن و خضوع برای حالت ظاهری و بدن به كار مي

 (243اللغة، ص

 چیست، این نظرات بیان شده است: «بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَل»درباره اینكه مراد از 

 (475ص ،8ج المحیط، تان بكنند[ )البحرطوری سخن نگویید كه بدانها اجازه بدهید ]كه برخوردی خلف شأن عباس:ابن

 (475ص ،8ج المحیط، حسن بصری: به نحوی آلوده ]با دلربایي[ سخن نگویید. )البحر

 (475ص ،8ج المحیط، اندازد سخن نگویید. )البحركلبي: به نحوی كه دلهای هوسناك را به هوس مي

 (475ص ،8ج المحیط، زید: طوری سخن نگویید كه در دل مخاطب حالت تغزل بیندازید. )البحرابن

ای كه زنان فاسد به مردان با مردان نرم سخن نگویید، یعني چنان سخن نگویید كه از نرمي سخن شما، نوعي ابراز علقه

؛ 558ص ،8ج البیان، مجمعشود ]بلكه محكم سخن بگویید.[ )سازند، برداشت دارند و مردان را به خود متمایل ميابراز مي

 (475ص ،8ج المحیط، البحر

انگیز باشد و در تان شهوتهنگام صحبت با مردان صدا را نازك )رقیق( نكنید و چنان نرم سخن نگویید كه صدا و سخن

 (309ص ،16ج المیزان،دل مردان رغبتي ایجاد كند )

 ( به كار رفته است.خاضِعینَ لَها أَعْناقُهُمْ فَظَلَّتْسوره شعرا ) 4آیه  این ماده فقط در همین آیه و

 «فَيَطْمَعَ»

(. به تعبیر دیگر،  بركنده شدن 425ص ،3ج اللغة، مقاییس معجمبه معنای امید قلبي شدید است )«طمع»اند برخي گفته

 ( 524ص القرآن، ألفاظ كرده است )مفرداتنفس است به سوی چیزی به خاطر میل و اشتهای شدیدی كه به آن پیدا 

نیازی( است، و نه هرگونه امید و آرزو، بلكه )احساس بي« استغناء»اند كه طمع، نقطه مقابل برخي این قید را اضافه كرده

( در واقع، 141ص ،7ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیقباشد )امید و آرزو به چیزی است كه خارج از دسترس شخص مي

امید بستن  «طمع»اش را مهیا كرده، هرچند هنوز به وصول به آن یقین ندارد؛ اما امیدی است به چیزی كه انسان زمینه« رجاء»

( و این نكته در عموم استعماالت قرآني این واژه 239به چیزی است كه اسبابش را مهیا نكرده است )الفروق في اللغة، ص

رود و لذا عموماً ثبت این واژه؛ یعني با اینكه طمع غالبا در مورد هوای نفس به كار ميشود؛ حتي در استعماالت ممشاهده مي

تواند بار اما اگر طمع انسان به چیزی تعلق بگیرد كه آن چیز نیكوست، مي (524ص القرآن، ألفاظ مفردات)معنایي مذموم دارد 

: ما طمع داریم كه خَطایانا رَبُّنا لَنا یَغْفِرَ أَنْ  نَطْمَعُ إِنَّا»ن گفتند شامعنایي مثبت هم پیدا كند؛ چنانكه ساحران فرعون، بعد از توبه

( واضح است كه در این گونه موارد هم آنها بنوعي 142ص ،7ج التحقیق،) (51شعراء/) «پروردگارشان گناهان ما را ببخشد
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زویشان اند و تنها لطف خداست كه آنها را به آرنكردهاذعان دارند كه خودشان زمینه الزم برای دریافت آن بخشش را آماده 

دهد ه سابقه آنان نشان ميخوانده است، چرا ك« طمع»رساند؛ و یا آنجایي كه آرزوی مومنان برای ایمان آوردن اهل كتاب را مي

 (75/؛ بقرة...لَكُمْ  یُؤْمِنُوا أَنْ َفتَطْمَعُونَ ای برای اینكه مومن شوند در آنها نیست )أَكه هیچ زمینه

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 12این ماده جمعا 

 اختالف قرائت

 فَیَطْمَعِ  فَیَطْمَعَ،

« فَیَطْمَعِ»به صورت  عثمان بن أبان و اند. اما در میان قرائات شاذ، أعرجقرائت كرده« فَیَطْمَعَ»عموما به همین صورت 

منصوب و در واقع، « فَیَطْمَعَ »اول، عبارت اند و تفاوتش این است كه در حالت ده)انتهای كلم، كسره است نه فتحه( قرائت كر

عطف به نهي قبلي است و لذا مجزوم « فَیَطْمَعِ »جواب نهي است )چنان نكنید، تا ]مبادا[ طمع كند(؛ اما در حالت دوم عبارت 

نان نكنید و او هم طمع نكند( و با اتصال به كلمه بعد، به )شما چ «فل یَطمَعْ تَخْضَعْنَ ال»)= ساكن( شده و در اصل چنین بوده 

 ،8ج المحیط، البحر ؛1755ص ،8ج البیان، مجمعای به آن اضافه شده است. )ساكنین پیش آمده كسرهخاطر اینكه التقاء 

 3(4762ص

 حدیث

ردی با زني فرمودند: هیچ م( از رسول اهلل ص روایت شده است كه ایشان از گپ زدن با نامحرم نهي كردند؛ و نیز 1 

 كند مگر اینكه سوميِ آنها شیطان است.]نامحرم[ خلوت نكند ؛ چرا كه هیچ مردی با زني خلوت نمي

دان نباشند مگر كردند این بود كه اهل گپ زدن با مرو روایت شده كه یكي از مطالبي كه ایشان در بیعت با زنان شرط مي

 هایشان.با محرم

 های شیطان است.روایت شده است: گپ زدن ]مردان نامحرم[ با زنان از دامو از امام صادق ع 

                                                      
 فال أی «تَخْضَعْنَ فَال» على معطوف فهو بالكسر الذی فیطمع قرأ من و...  .العین بكسر الذی فیطمع عثمان بن أبان و األعرج قراءة الشواذ في و.  1

 و لهن نهیا كان عطفا كان إذا و بالقول خضوعهن عن مسبب طمعه أن بمعنى یكون ألنه أقوى النصب أن إال عنه منهي فكالهما مرض قلبه في الذی یطمع

 .أجلهن من واقع الطمع أن على دلیل فیه لیس و له

 عن نهین الساكنین، اللتقاء العین فكسرت بالجزم،: هرمز ابن و عثمان، بن أبان و للنهي؛ جوابا العین، نصب و المیم بفتح فَیَطْمَعَ،: الجمهور قرأ.  2

 .الطمع بسبب الخضوع تقتضي ألنها أبلغ، النصب قراءة و. تطمع فال تخضع ال: قیل كأنه الطمع، عن القلب مریض نهى و بالقول، الخضوع

 به محیصنابن واسطه به هم را دیگری قرائت ،(هرمزابن)اعرج  از قرائت این نقل از پس( عشر قرائات موسس) داني قول از ابوحیان،: . توجه 3

 در خضوع تا یعني باشد[ فاعل نائب]=  مفعول «الذی» و[ نشود انداخته طمع به تا: مجهول صیغه یعني] بوده «فَیُطْمَعِ» صورت به كه دهدمي نسبت اعرج

 :است چنین ابوحیان عبارت. نیندازد طمع به را او سخن،

 و محیصن، ابن عن روی قد و: الق السماء، أبي عن خالویه ابن نقلها و. المیم كسر و الیاء بفتح فیطمع،: عیسى و األعرج قرأ: الداني عمرو أبو قال و

 المفعول و فاعل الذی أو مفعول، لذیا و بالقول؛ الخضوع أی هو، فیطمع أی المیم، كسر و العین فتح و الیاء بضم فیطمع،: قرأ هرمز، ابن هو و األعرج، أن ذكر

 (476ص ،8ج المحیط، البحر. )نفسه فیطمع أی محذوف،
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 214ص ،2ج اإلسلم، دعائم

 خَلَا رَُجلٍ مِنْ  فَمَا بِامْرَأَةٍ رَجُلٌ یَخْلُوَنَّ لَا قَالَ وَ مَحَارِمِالْ ذَوَاتِ غَیْرِ یَعْنِي النِّسَاءِ مُحَادَثَةِ عَنْ نَهَى أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ وَ

 ثَالِثَهُمَا. الشَّیْطَانُ كَانَ إِلَّا بِامْرَأَةٍ

 لَا یَتَحَدَّثْنَ مَعَ الرِّجَالِ إِلَّا ذَا مَحْرَمٍ. كَانَ مِمَّا یَأْخُذُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْبَیْعَةِ أَنْ أَنَّهُ : ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْو 

 .الشَّیْطَانِ دِمَصَائِ مِنْ النِّسَاءِ ]حَدِیثُ[ مُحَادَثَةُ: قَالَ أَنَّهُ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ وَ

 

 ( از امام صادق ع از پدرانشان روایت شده كه رسول اهلل ص فرمودند:2

 میراند:سه چیز است كه همنشیني با آنها دل را مي

 ندان.همنشیني با افراد پست و فرومایه؛ گپ زدن با زنان ]نامحرم[، و همنشیني با ثروتم

 360ص ،4ج الفقیه، یحضره ال من ؛1252و  871ص ،1ج الخصال،؛ 641ص ،2ج الكافي،

 ع بَائِهِآ عَنْ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ یَرْوِی الْمُحَارِبِيَّ تُسَمِعْ قَالَ الْقَاسِمِ بْنِ مُوسَى عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ

 3.الْأَغْنِیَاءِ مَعَ الْجُلُوسُ وَ النِّسَاءِ مَعَ الْحَدِیثُ وَ الْأَنْذَالِ مَعَ الْجُلُوسُ الْقَلْبَ تُمِیتُ مُجَالَسَتُهُمْ ثَلَاثَةٌ

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:3

                                                      
 الْبَجَلِيِّ الْقَاسِمِ بْنِ  مُوسَى عَنْ  الْحَضْرَمِيِّ بْنِ  الْحُسَیْنِ أَبِي عَنْ سَعِیدٍ  بْنِ الْحُسَیْنِ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا.  1

 الْمَكِیدَةُ  الْكَذِبُ فِیهِنَّ یَحْسُنُ ثَلَاث  ص النَّبِيُّ قَالَ قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْمُحَارِبِيِّ عَنِ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ دَرَّاجٍ بْنِ جَمِیلِ عَنْ

 الْخَبَرِ عَنِ الرَّجُلَ تَكْذِیبُكَ وَ یَكْرَهُهُ بِمَا أَهْلِهِ عَنْ الرَّجُلَ إِخْبَارُكَ وَ النَّمِیمَةُ الصِّدْقُ فِیهِمُ یَقْبُحُ ثَلَاث  وَ النَّاسِ بَیْنَ الِْإصْلَاحُ وَ زَوْجَتَكَ عِدَتُكَ وَ الْحَرْبِ فِي

 .الْأَغْنِیَاءِ مُجَالَسَةُ وَ النِّسَاءِ مَعَ الْحَدِیثُ وَ الْأَنْذَالِ مُجَالَسَةُ الْقَلْبَ تُمِیتُ مُجَالَسَتُهُمْ ثَلَاثَة  وَ قَالَ

 . این دومین مورد در خصال، سند و عبارتش اندكي متفاوت است:  2

 الْخَالِدِیُّ  خَالِدٍ بْنُ حْمَدُأَ یَزِیدَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ امِدٍحَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمَرْوَرُوذِیُّ الشَّاهِ بْنِ  عَلِيِّ بْنُ دُمُحَمَّ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا

 عَلِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَالِكٍ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ سُأَنَ حَدَّثَنِي قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ التَّمِیمِيُّ صَالِحٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 النِّسَاء مَعَ الْحَدِیثُ وَ الْأَغْنِیَاءِ مُجَالَسَةُ وَ الْأَنْذَالِ مُجَالَسَةُ  لْقَلْبَا تُمِیتُ مُجَالَسَتُهُمْ ثَلَاثَة ...  لَه وَصِیَّتِهِ فِي قَالَ أَنَّهُ ص النَّبِيِّ عَنِ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ

 . شبیه این مضمون از امام صادق ع هم روایت شده است: 3

 الدرر نثر الشیعة بعض سماه ع الصادق كالم من و

 (319ص العقول، تحف. )الْبِدَعِ أَهْلِ الَسَةُ مُجَ  وَ النِّسَاءِ مُحَادَثَةُ  وَ الْأَشْرَارِ مُقَارَنَةُ تَجَنُّبُهَا إِنْسَانٍ كُلِّ عَلَى یَجِبُ ثَلَاث 

 این روایت هم در همین مضمون قابل توجه است:

 أَبِیهِ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ فَرِجَعْ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ حِمْیَرِیُّالْ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 أَبَداً خَیْرٍ إِلَى یَرْجِعُ  لَا وَ یَقُولُ وَ تَقُولُ الْأَحْمَقِ مُمَارَاةُ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ یَعْنِي لنِّسَاءِا ُمنَاقَشَةِ كَثْرَةُ وَ الذَّنْبِ عَلَى الذَّنْبُ الْقَلْبَ یُمِْتنَ أَرْبَع  ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع

 (228ص ،1ج لخصال،ا. )مُتْرَفٍ غَنِيٍّ كُلُّ قَالَ الْمَوْتَى مَا وَ ص اللَّهِ رَسُولَ یَا لَهُ فَقِیلَ الْمَوْتَى مُجَالَسَةُ وَ
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 تت كامل شود.گپ زدن با نامحرم را كم كن، ]تا[ نورانیشلوار حیا بر تن كن و زره وفا بپوش و برادری را حفظ كن و 

 202: ص ،(للیثي) المواعظ و الحكم ؛ عیون 257ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف

 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع 

 .السَّنَاءُ لَكَ یَكْمُلْ لنِّسَاءِا مُحَادَثَةَ  أَقْلِلْ وَ الْإِخَاءَ احْفَظِ وَ الْوَفَاءَ ادَّرِعِ وَ بِالْحَیَاءِ تَسَرْبَلْ

 

 ( از امیرالمومنین ع در فرازی از خطبه معروف به خطبه دیباج روایت شده است:4

امحرم[، نورِ چشم دوختن به زنان ]نسازد، و كشاند و دل را منحرف ميو گپ زدن با نامحرم ]انسان را[ به سوی بل مي

 های شیطان است.ها از دامي نگاه كردنبرد و زیر چشمچشمِ دل را به خاموشي مي

 151ص العقول، تحف

 بالدیباج المعروفة ع خطبتهمن 

 1.الشَّیْطَان مَصَائِدُ الْعُیُونِ لَمْحَ وَ الْقُلُوبِ  أَبْصَارِ نُورَ یَخْطَفُ لَهُنَّ الرَّمْقَ وَ الْقُلُوبَ تُزِیغُ وَ الْبَلَاءِ إِلَى تَدْعُو النِّسَاءِ مُحَادَثَةَ وَ

 تدبر

 «اتَّقَیْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ كَأَحَدٍ  لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ یا( »1

دانیم كند كه با توجه به سایر تعالیم قرآن و سنت مياز این آیه به بعد، شروع به بیان دستوراتي برای زنان پیامبر ص مي

  2عمده این تكالیف برای سایر زنان هم هست.

« ، اگر تقوا پیشه كنیدزنان پیامبر! شما مانند سایر زنان نیستند»كند كه تكالیف مشترك را با این عبارت شروع مياینكه این 

تر است؛ و اینكه دهد رعایت این تكالیف و در پیش گرفتن احتیاط و دقت در انجام دستورات الهي برای آنها ضرورینشان مي

ین تكالیف برای اوچندان دانست، موید، و بلكه دلیل دیگری است در تاكید بیشتر در آیات قبل، پاداش و عقاب آناان را هم د

 (308ص ،16آنان. )المیزان، ج

 ثمره اجتماعی و هشداری درباره جامعه خود

ركس كه هدر نگاه اسلمي، نه تنها تكالیف دیني برای خود رهبران دیني و مسؤوالن حكومت بسیار جدی است؛ بلكه 

 د!گیری بیشتری شوگردد؛ نه اینكه در مورد او سهلتر ميتر و سنگینبه آنان دارد، تكلیفش جدیتری نسبت نزدیك

 به تعبیر دیگر، 

                                                      
 . این روایت هم برای این آیه قابل توجه است:  1

 (257ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف) الْأَبْرَار شِیمَةُ  وَ الْأَحْرَارِ لَسَجِیَّةُ إِنَّهُمَا وَ الْإِیمَانِ خَلَائِقِ مِنْ الْعِفَّةَ وَ الْحَیَاءَ إِنَّ
در قبال كارهای خوب  قبل آیات دررا  ص پیامبر زنان كالیف مطرح كرد، و آن اینكه. شاید بتوان از دل آیات قبل یك دلیلي برای عمومیت این ت 2

 .دارد عذاب یك و ثواب یك زنان عموم برای كه شمردبرمي را فاسدی و صالح اعمال یعني. دانست عذاب دو و ثواب دو دارایو بدشان 
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 از بیش باید ؛ ]اما نه برای سوءاستفاده كردن، بلكه از این جهت كه[جداست سایرین از دینى رهبران خانواده حساب»

 (358، ص9)تفسیر نور، ج[« ؛ ]نه ... ! است آورمحدودیّت اجتماعى، یّتموقع]در اسلم[، . باشند خود رفتار مراقب دیگران

 

 «اتَّقَیْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ كَأَحَدٍ  لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ یا( »2

  كنید، پیشه تقوا اگر نیستید، زنان از هیچیك مانند شما! پیامبر زنان ای

 پس،

اگر تقوا پیشه كرده باشند، باید حرمت آنان را بیش از بقیه حفظ كرد؛ اما اگر تقوا را زیر پا گذاشته باشند، هیچ فرقي با 

 بقیه زنان ندارند، بلكه بر طبق آیه قبل، عذابشان هم دوبرابر خواهد بود. 

 پس،

د خروج مسلحانه علیه امیرالمومنین ع یا افشای كساني كه به بهانه همسری آنان با پیامبر ص، از گناهان آشكار آنان ]مانن

 نمایند.شمرند، خلف منطق قرآن حركت ميپوشي كرده و تكریم آنان را واجب مي([ چشم4-3اسرار پیامبر ص )تحریم/

 

 «مَعْرُوفاً قَوْالً قُلْنَ وَ ... بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَل اتَّقَیْتُنَّ إِنِ( »3

كند و به طور پسندیده كه با عُرف عقل و در سخن گفتن با نامحرم صدایش را نرم و نازك نميزني كه اهل تقوا باشد، 

 گوید.شرع سازگار باشد، سخن مي

 پس،

گوید، و یا سخنش سخنان متناسب با كند ویا با ناز و عشوه سخن مياگر زني با نامحرمان صدایش را نرم و نازك مي

دن ]اصطلحا: خوش و بش كردن[ با نامحرم و جلب توجه آنان به خود است عرف دیني نیست، بلكه صرفا برای گپ ز

 (، تقوا ندارد.2و1)احادیث

 به طور خلصه:

 (358، ص9)تفسیر نور، ج« است تقوایىبى زن، گفتن سخن كرشمه با»

 و

 جوان زنان نگویند، سخن ناز و كرشمه با كه شودمى داده هشدار بوده سالخورده و پیر بیشترشان كه پیامبر زنان به وقتى»

 (358، ص9)تفسیر نور، ج «.بكنند را خود كار حساب باید زیبا و

 

 «مَعْرُوفاً قَوْالً قُلْنَ وَ ... بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَل( »4

 ؟«سخن معروف گفتن»كند به ، توصیه مي«نرم و نازك سخن نگفتن»چرا بعد از توصیه به چه 

شود؛ و شیوه صحبت كردن است و دومي ناظر به مفاد و محتوای سخناني كه رد و بدل مي بسا اولي ناظر به لحنالف. چه

 (358، ص9)تفسیر نور، ج «باشد خوب محتوا باشد و هم سالم شیوه، هم كه بگویید سخن طورى»یعني 
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ن و مرد زبین  خواهد نوع خاصي از گفتگوخواهد با هر گونه سخن گفتن با نامحرم مخالفت كند، بلكه ميشاید نمي ب.

 را ممنوع كند و در عین حال، گفتگویي را كه با عرف دیني سازگار باشد مجاز اعلم نماید.

  ج. ...

 

 

 «مَرَضٌ  قَلْبِهِ في الَّذی فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَل( »5

ای كسي[ ]به اغو جدّى تصمیم گرچه ]خودش[ كند، كنترل را خود زن آنكه ]كافي است[ براى دالن، بیمار طمع تنها»

 (358، ص9)تفسیر نور، ج «.باشند نداشته

 

 «مَرَضٌ  قَلْبِهِ في الَّذی فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَل( »6

 مسؤول است.  -اند حتي دیگراني كه بیماردل -انسان، در قبال آثار رفتارهای خود بر دیگران 

 روابط زن و مردهای اسالم در منطق اجتماعی محدودیت

 .نزند ایمهصد و نكند تجاوز دیگری به كسي تا باشد معلوم مرزها و حد كه است این جامعه در قانون وضع علل از یكي

ا احساس ممعیار صدمه دیدن، احساسِ خود شخص است؛ یعني حتما باید شخص مخاطب از اقدام  در منطق لیبرالیستي، تنها

 صدمه و آزار به او قلمداد شود.ناراحتي كند تا اقدام ما مصداق 

ه صدمه نشود، ای متوجه كسي كند اما او متوجاما اگر اندكي عمیق بیندیشیم، بسیاری از اوقات ممكن است اقدامي صدمه

 و بلكه آن را مطلوب ارزیابي كند. )مثل اگر به كسي غذای خوشمزه اما مسمومي بدهند(. 

كند یا خیر؛ بلكه ضابطه مي« احساس ناراحتي»صرفاً این نیست كه مخاطب « صدمه داشتنِ یك اقدام»در واقع، معیار 

آن اقدام ضرر و زیاني به او وارد شده است یا خیر؛ و لذا معیار قانون نباید صرفا صدمه نزدن « واقعاً»منطقي این است كه آیا 

هم ممنوع باشد و اگر كسي این اندازه كند كه در جامعه، صدمه زدن به خود به دیگران باشد، بلكه عقل اجتماعي حكم مي

فهمد باید برای ممنوعیت صدمه به خود هم قانون گذاشت. )قوانین ممنوعیت خودكشي، و اجازه دادن به پلیس برای نمي

 كند( عمل از همین منطق تبعیت مي 1جلوگیری از خودكشي افراد در بسیاری از كشورهای غربي

خص را مد گذارد، در درجه اول، آسیب ندیدن خود شگر محدودیتي هم برای كسي ميهای خود، ااتفاقا اسلم در قانون

 پذیرد:نظر دارد، هرچند صدمه نزدن به دیگران را هم به عنوان یك ضابطه مي

، و صدمه تحریك كند –حتي اگر بیماردل نباشد  –تواند هر جواني را با اینكه با ناز و كرشمه سخن گفتن زنان، مي

 دهد، يهشدار م« اندكساني كه بیماردل»ه وی وارد آورد؛ اما در این آیه، زنان را مشخصا نسبت به طمع ای بمعنوی

 یعني،

                                                      
 شده واضح كامال بودنش مخرب كه مخدری مواد از استفاده ممنوعیت یا.  1
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ایم. یادتان فتهایم در درجه اول، آسیب ندیدن خودتان را در نظر گرای هم برای شما زنان گذاشتهاگر قانون محدودكننده

ر مواجهه با شما دبگویید، درست است كه بسیاری از مردم، بیماردل نیستند و باشد: اگر شما با ناز و كرشمه با دیگران سخن 

مع نكنند، رعایت طباشند، اما به هر حال بیماردالني در جامعه حضور دارند، برای اینكه آنان در شما دنبال سوءاستفاده نمي

 ها در مواجهه با اغیار را جدی بگیرید.محدودیت

 تاملی در یک سخن

طي به شوند، خودشان را درست كنند، چه رباگر دیگران مشكل دارند و تحریك مي»كه « خودخواهانه» پس، این سخن

 اند.اش را مهیا كردههایي است كه خود افراد زمینهتوجهي به آسیب دیدنو بي« حقیقتِ خود»كامل ناشي از غفلت از « ما دارد؟

 «اهد گشت.د، و لذا ضررِ این تحریك شدنشان به خودتان برخوكنناما عده ای خودشان را درست نمي»پاسخش این است: 

 

 «مَعْرُوفاً قَوْالً قُلْنَ وَ مَرَضٌ قَلْبِهِ في الَّذی فَیَطْمَعَ الْقَوْلِبِ تَخْضَعْنَ فَل اتَّقَیْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ كَأَحَدٍ  لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ یا( »7

 فتن قرار داد. چرا؟شود و آغاز آنها را رعایت مطالب مربوط به سخن گبه زنان پیامبر شروع مياز این آیه به بعد دستواتي 

 (359، ص9، ج)تفسیر نور .كنیم شروع كار ترینساده خواهد یاد بدهد كه برای امر به معروف و نهي از منكر ازالف. مي

یر ضابطه كلي برای ارتباطات اجتماعي بین زن ب. سخن مهمترین عرصه بروز ارتباطات اجتماعي انسان است و این تعب

)روال مورد تایید عقل « معروف»و مرد مي دهد كه این ارتباطات بر مدار احساسات غیرمنطقي )شهواني و ...( نباشد ودر مدار 

 1(265و شرع( قرار گیرد. )اقتباس از ایستاده در باد، ص

 ج. ...

 

 «مَعْرُوفاً قَوْالً قُلْنَ وَ( »8

ه مثل: حق، صحیح، را به كار برد و ن« معروف»چرا تعبیر «. سخن معروف بگویید»فرمود « فلن طور نگویید»اینكه  در قبال

 متین، ...

ني با تربیت آنچه عرف جامعه دیني قبول دارد و متعارف یك جامعه دی»خواهد ضابطه كلي كاربردی بدهد: الف. شاید مي

 «اسلمي است.

 ب. ...

 

 «مَرَضٌ قَلْبِهِ فِي الَّذِی فَیَطْمَعَ...  النَّبِيِّ نِساءَ یا»( 9

                                                      
 كه دهندمي توضیح گونه این را مطلب . ایشان 1

 مبادله هم با انسانها كه آیدمي وجود به این برای اصال جامعه گویي و یابدمي جریان جامعه رگهای در كه است خوني همچون هااندیشه طرفي، از

 اولین هشدار این لذا و زند؛ب رقم را آن بخواهد غیرمعرفتي عوامل و شود خارج منطقي سیر از است ممكن جریان، این اما. باشند داشته هااندیشه و افكار

 است جامعه در اصیل جریان حفظ برای هشدار
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 نیستند؛ و سالم افراد ىهمه نیز نبوى ىجامعه در»

 دارند؛ ونمى بر طمع دست زنان پیامبر نیز حتي از بیماردل، افراد

 (358، ص9ج )تفسیر نور، «.كند تحریك را او كه كنم كارى نباید من امّا دارد، مشكل است دل بیمار كه كسى گرچه

 

 «مَعْرُوفاً الًقَوْ قُلْنَ وَ مَرَضٌ قَلْبِهِ في الَّذی فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَل اتَّقَیْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ كَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ یا» ( 10

 (358، ص9)تفسیر نور، ج :شودمى استخراج آیه این از كه منكر از نهى در مهم اصل چند

 «النَّبِيِّ نِساءَ یا». بگیریم كمك افراد خانوادگى موقعیّت از الف.

 «النِّساءِ مِنَ كَأَحَدٍ لَسْتُنَّ». كنیم استفاده افراد اجتماعى موقعیّت از ب.

 «اتَّقَیْتُنَّ  إِنِ». است همه محبوب كه ببریم كار به را القابى ج.

 «بِالْقَوْلِ  تَخْضَعْنَ فَل». كنیم شروع كار ترینساده از د.

 «النَّبِيِّ نِساءَ یا». كنیم شروع هاخودى و بزرگان از ه.

 «فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَل». كنیم نهى گناهان ىسرچشمه از و.

  «بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَل». نباشیم غافل كوچك انحرافات و رفتارها از ز.

 «مَرَضٌ  قَلْبِهِ فِي الَّذِی فَیَطْمَعَ». كنیم بیان را انحراف و فساد پیامدهاى و عوارض ح.

 «قُلْنَ...  تَخْضَعْنَ فَل». باشد هم كنار در منكر از نهى و معروف به امر ط.

 «الذین فیطمع»: نفرمود «الَّذِی فَیَطْمَعَ». كنیم اقدام فرد یك از منكر یك از جلوگیرى براى حتّى ی.

 «فَیَطْمَعَ ». گناه خود به رسد چه تا كرد مبارزه باید هم گناه آرزوى و هوس با ك.

 

 به علت زیاد شدن تدبرها، موارد زیر را در كانال نگذاشتم

 (358، ص9)تفسیر نور، ج «مَرَضٌ قَلْبِهِ فِي الَّذِی فَیَطْمَعَ»( 11

 «قلوبهم فى الذین» نفرمود و «مَرَضٌ قَلْبِهِ فِي الَّذِی»فرمود 

 (358، ص9)تفسیر نور، ج .شود فساد و گناه دچار نفر یك حتّى كه كنیم كارى یعني نباید

 

  «مَعْرُوفاً قَوْلًا قُلْنَ وَ»( 12

 چیست؟« گفتنِ سخن معروف»در نكات ترجمه مطالبي بیان شد. اما منظور از « خضوع در سخن»درباره معنای 

شود؛ و آن سخني است كه با لحن خود، به به رسمیت شناخته ميالف. سخن معمولي و روراستي كه نزد عقل و دین 

، 16انگیزی به دور است. )المیزان، جای به فساد و شهوتچیزی بیش از محتوای كلم داللت ندارد و از هرگونه ایماء و اشاره

 (309ص
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 ،8ج یان،الب باشد. )مجمعافكني[ بری باشد و موافق دین و دینداری ب. سخن معمولي و روراستي كه از ریبه ]تزلزل

 ( 558ص

 (476ص ،8ج المحیط، ج. سخني كه شریعت و عقل آن را منكَر و ناپسند نشمرد. )البحر

 (476ص ،8ج المحیط، عباس، به نقل البحرد. آرام و با صدای آهسته و متین سخن گفتن. )ابن

 (476ص ،8ج المحیط، ه. سخن عفیفانه )ضحاك، به نقل البحر

 (476ص ،8ج المحیط، عاری از هر گونه كنایه و مرض )كلبي، به نقل البحرو. سخن 

 (476ص ،8ج المحیط، ز. سخن به ذكر خدا ویا در حد اقتضا و ضرورت. )به نقل البحر

 

 «اتَّقَیْتُنَّ  إِنِ النِّساءِ مِنَ كَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ یا( »11

كنید با آیاتي كه درباره اصحاب كساء آمده و شرطي نگذاشته است تا به تفاوت منزلت را مقایسه « ان اتقیتن»این شرط 

 1(178ص ،1ج اصحاب كساء با زنان پیامبر ص پي ببرید. )اإلرشاد،

 

 اللَّهَ  أَطِعْنَ وَ الزَّكاةَ آتینَ وَ الصَّالةَ أَقِمْنَ وَ الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ال وَ بُیُوتِكُنَّ في قَرْنَ وَ 33 هیآ (33احزاب )سوره ( 523

 7/6/1396 تَطْهیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما رَسُولَهُ وَ

 ترجمه

، ]با آرایش زنان در[ جاهلیت نخستینحجاب ظاهر شدن هایتان باوقار قرار گیرید و همچون خودآرایيِ ]= بيو در خانه

یست كه نو بدون حجاب[ عرض اندام نكنید و نماز برپا دارید و زكات بدهید و خدا و رسولش را اطاعت كنید؛ جز این 

 خواهد هر گونه پلیدی را از شما اهل بیت ببرد و شما را آن طور كه شاید و باید تطهیر كند.خداوند مي

 شهادت امام باقر ع تسليت

 نگهبانش مَلَك باشد كه حریم آن بر   ویرانش بُقاع و بقیع به ما سلم

 امامانش ... تربت سخنم بر گواه   غربت تجسّم آن بقیع، به ما سلم

                                                      
 ذلك مثل و اإلطالق على له لدعا األحوال مستقبل في سالمته علم لو و الخالف في أمره بعاقبة لعلمه له الدعاء في ص اهلل رسول اشترط إنما و.  1

 اإلكرام و المدح علیه یستحق الذی الصالح عن الحال بعد یتغیر من منهن أن لعلمه اشتراط بغیر یمدحهن لم و ع النبي أزواج مدح في تعالى اهلل اشترط ما

 حیث المدحة و اإلكرام محل في ص النبي بیت أهل جعل ما حسب ذلك في یجعلهن لم و اتَّقَیْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ  كَأَحَدٍ لَسْتُنَّ  النَّبِيِّ نِساءَ یا قائال عز فقال

 الخصاصة مع أنفسهم على آثروا قد و ع الحسین و الحسن و فاطمة و طالب أبي بن علي في تعالى و سبحانه اهلل فأنزل األسیر و الیتیم و للمسكین قوتهم بذلوا

 رَبِّنا مِنْ نَخافُ إِنَّا شُكُوراً ال وَ جَزاءً مِنْكُمْ نُرِیدُ ال اللَّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُكُمْ إِنَّما أَسِیراً وَ یَتِیماً وَ مِسْكِیناً حُبِّهِ عَلى الطَّعامَ یُطِْعمُونَ وَ قائال جل فقال بهم كانت التي

 اشترط كما لهم یشترط لم و بالجزاء لهم فقطع حَرِیراً وَ جَنَّةً صَبَرُوا بِما جَزاهُمْ وَ سُرُوراً وَ نَضْرَةً لَقَّاهُمْ وَ الْیَوْمِ ذلِكَ شَرَّ اللَّهُ فَوَقاهُمُ قَمْطَرِیراً عَبُوساً یَوْماً

 بیناه ما على األحوال باختالف لعلمه لغیرهم
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 مهمانش هست كه زائر آن همه و مدینه  حج زیارت موسم در كه اوست غریب

 ویرانش قبر به بفشاند غم اشك كه   ماندنمي نفر یك او شهادت شب

 دربانش! بوسه، اذن ندهد زائرش به   خاكش بود قدسیان گهسجده كه دری

 سیدرضا مؤید :شاعر

 اختالف قرائت

 رْنَقِ/  قَرْنَ

ایت هبیره از حفص از یعني با فتحه بوده؛ اما در بقیه قرائات )و از جمله در رو« قَرْنَ»قرائت عاصم و اهل مدینه )نافع( 

 (557ص ،8ج البیان، جمع)م كسره آمده استیعني با « رْنَقِ»عاصم( به صورت 

 ای و نحوینکات ترجمه

 «قرْنَ»

یعني « قَرْنَ»الزم به ذكر است كه دو قرائت در این عبارت وجود دارد: قرائت عاصم و اهل مدینه )نافع( )اختالف قرائت( 

 یعني با كسره آمده است« رْنَ قِ»صورت  با فتحه بوده؛ اما در بقیه قرائات )و از جمله در روایت هبیره از حفص از عاصم( به

 (557ص ،8ج البیان، جمع)م

 البحر؛ 557ص ،8ج البیان، مجمع)« وقر»یا « قرر»ای است از قدیم دو نظر بیان شده است از چه ماده« رْنَق»درباره اینكه 

 (:477ص ،8ج المحیط،

 العروس، تاج؛ 880و  662ص القرآن، ألفاظ مفرداتاند )برخي از اهل لغت، این كلمه را در ذیل هر دو ماده بحث كرده

 (597و  387ص ،7ج

 ( ،685ص البلغة، أساس ؛13ص ،6ج اللغة، في المحیط؛ 132ص ،6ج اللغة، مقاییس معجم)« وقر»برخي تنها ذیل 

 (، و85ص ،5ج العرب، لسان؛ 236ص ،9ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق)« قرر»برخي تنها ذیل 

)قرر( است و اگر به « یَقِرُّ قَرَّ»قرائت شود از « قِرْنَ»اند كه اگر به صورت با توجه به دو قرائتي كه وجود دارد، گفتهبرخي 

( 455ص ،3ج البحرین، مجمع؛ 208، ص5؛ كتاب العین، ج342ص ،2ج القرآن، معانىباشد )مي« یَقِر وَقَرَ»قرائت شود از « قَرْنَ »

« قرر» تواند عامل تمایز قرار گیرد زیرا هر دو در مادهباور است كه این قرائت به فتحه و كسره، نميهرچند ابوحیان بر این 

 باشد)مثل قرة العین( مي« قرّة»آید، اما اگر كسره باشد از مي« قرار»شود و تفاوتش این است كه اگر فتحه باشد از جاری مي

 (477ص ،8ج المحیط، )البحر

« ق»به « ر»]سپس فتحه  افتاده كلم در تخفیف برای آن های«ر» از یكي بوده كه« اقْرِرْن»اشد، اصلش ب «قرر»اگر از ماده 

 ؛ است بوده «ظللتم» اصلش كه( 65 /واقعه) «تَفَكَّهُونَ فَظَلْتُمْ»  همانند [است منتقل شده و لذا همزه وصل هم افتاده

توضیح  226، و در این باره در جلسه شود مستقر و ثابت جایي در چیزی كه است این معنای به هم در اصل «قرر»ماده 

  /baqarah-http://yekaye.ir/al-2-36داده شد. 

 (. 64)اسراء/« عِدْهُمْ »آن افتاده است، همانند « و»ه خاطر صیغه امر بباشد، « وقر»اما اگر از ماده 

http://yekaye.ir/al-baqarah-2-36/
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( 44؛ فصلت/وَقْر آذانِهِمْ فيبه سنگین بودن گوش )« وَقْرُ »در اصل به معنای سنگیني در چیزی است، چنانكه « وقر»ماده 

 لِلَّهِ  تَرْجُونَ ال لَكُمْ ماباشد )به معنای حلم و بزرگمنشي مي« وَقَار»و  (2؛ ذاریات/وِقْراً فَالْحامِلتِبه معنای بار سنگین )« وِقْر»و 

 (880ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات132ص ،6ج اللغة، مقاییس معجم) (13نوح/ ؛وَقاراً

« وقر»شود در حالي كه استفاده مي« ثقل»اند كه وقتي سنگیني خود شيء مد نظر باشد از كلمه اما برخي تذكر داده

دانیم و حرمت و هم به معنای این است كه كسي را باوقار ب« توقیر»شود؛ و ای است كه بر چیزی حمل یا تحمیل ميسنگیني

 (195ص ،13ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیق( )9؛ فتح/تُوَقُِّروهُ وَوقار او را حفظ كنیم )

زنان پیامبر ص معرفي كرده؛ و كساني كه « باوقار بودن»اند این آیه را دستوری به دانسته« وقر»را از ماده « قرن»كساني كه 

اند؛ و از آنجا كه در هر صورت در اند این آیه را دستوری به استقرار و قرار داشتن ]در خانه[ دانستهدانسته« قرر»این را از ماده 

وجود دارد، این آیه را داللت بر حفظ حرمت اجتماعي زنان پیامبر ص با ماندن در خانه « هایتانن: در خانهفي بیوتك»آیه كلمه 

 اند. آفریني در جامعه دانستهو پرهیز دادن آنها به استفاده از موقعیت خود برای حضور و نقش

بار در  10)كه همگي در باال اشاره شد( جمعاً بدانیم باید بگوییم این ماده و مشتقاتش « وقر»ار از ماده « قرن»اگر كلمه 

 قرآن كریم آمده است.

 بار در قرآن كریم آمده است. 38بدانیم باید بگوییم این ماده و مشتقاتش « قرر»را از ماده « قرن»و اگر كلمه 

كامل معلوم  )توجه شود فقط همین كلمه است كه بین این دو ماده نامتعین است و وضعیت بقیه مشتقاتِ هر دو ماده،

 است.(

 

 «تَبَرُّجَ» «تَبَرَّجْنَ»

چیست بین اهل لغت اختلف است. برخي معتقدند دو اصل مختلف وجود دارد یكي به « برج»درباره اینكه اصل ماده 

ای هاز معنای اول آن است كه بدین معناست كه زن زیبایي« تبرّج«. »پناهگاه»و دیگری به معنای « ظاهر و آشكار شدن»معنای 

( 78مُشَیَّدَةٍ؛ نساء/ بُرُوجٍ فِي كُنْتُمْ لَوْ به معنای دژ و قصر )وَ« بُرج»خود را آشكار كند و در معرض دید همگان قرار دهد؛ و 

 (238ص ،1ج اللغة، مقاییس برگرفته از معنای دوم این كلمه است. )معجم

دیگری را به آن برگرداند. مثل راغب اصفهاني اصل در مقابل، برخي یكي از این دو معنا را اصل دانسته و سعي كرده 

( 16؛ حجر/بُرُوجاً السَّماءِ فِي جَعَلْنا لَقَدْ وَهای آسمان )داند و كاربرد آن در مورد ستارهمعنای این ماده را همان بُرج و قصر مي

شان های زنانهآشكار كردن زیبایي ای كه برخوردارند و تبرج زنان كه همانهاست از جهت رفعت و بلندیتشبیهي به این برج

 ( 115ص القرآن، ألفاظ اند )مفرداتاست، از این باب است كه گویي از برج و قصرشان بیرون آمده

كند، و به قصر مرتفع و اما مرحوم مصطفوی معتقد است كه اصل این ماده ظهور و آشكار شدني است كه جلب توجه مي

های از این جهت كنند ویا ستارههت اینكه كامل آشكارند و توجه را به خود جلب ميبناهای باشكوه و دژهای مستحكم از ج

شوند و توجه را به در هر چیزی به فراخور خودش است( و در آسمان شب آشكار مي« بنا)»اند كه شبیه این بناهای باشكوه
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ها ویا نحوه صحبت و حركات كردن زیبایيشود و تبرج هم اقدام زني است كه با آشكار گفته مي« برج»كنند خود جلب مي

 (263ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات فى كند. )التحقیقخود خود توجه دیگران را به خود جلب مي

قتادة، تبرج را به معنای با غَنج و داَلل  و نظرات مفسران صدر اسلم هم درباره معنای این كلمه قابل توجه است: مجاهد

اش را رها بر روی سر بیندازد و آن را محكم مقاتل آن را عبارت از این دانسته كه زن روسری 1اند.هو نرمش مواجه شدن دانست

 (477، ص8هایي است كه پوشاندنش الزم است )البحر المحیط، جنكند؛ و مبرد هم گفته كه منظور از آن نشان دادن زیبایي

 ت.بار در قرآن كریم آمده اس 7و مشتقات آن جمعاً « برج»ماده 

 

 «الْجاهِلِيَّة»

را به صرفاً معنای « جاهیلت»اند و دانسته« ناداني»و به معنای « علم»است كه عموما این ماده را مقطه مقابل « جهل»از ماده 

 اند.ای كه جهل و ناداني در آن غلبه داشته است معرفي كردهدوره

 رود:در سه مورد به كار مي« جهل»اند برخي گفته

 (؛ 273/التَّعَفُّفِ؛ بقرة مِنَ أَغْنِیاءَ الْجاهِلُ فقدان علم مواجهیم )یَحْسَبُهُمُجایي كه با 

 [؛ 199؛ اعراف/الْجاهِلِین عَنِ أَعْرِضْ وَجایي كه اعتقاد به چیزی هست درست برخلف آنچه در واقعیت وجود دارد ]

در آیه  درست را بداند یا نداند، چنانكهو جایي كه كاری برخلف آنچه سزاوار است انجام شود، خواه شخص مطلب 

 معرفي كرده است.« جهل»را « مسخره كردن( »67/)بقرة« الْجاهِلِینَ مِنَ أَكُونَ أَنْ بِاللَّهِ أَعُوذُ: قالَ هُزُواً؟ تَتَّخِذُنا أَ: قالُوا»

لم است و دیگری ی نقطه مقابل عرفته است. یكي همین معنااما برخي معتقدند كه این ماده در اصل در دو معنا به كار مي

 استجهلت» بیرگویند و تع« مِجْهَل» كند؛ چنانكه به چوبي كه با حرارت آتش حركت مي«اضطراب»)خفت( و « سبكي»به معنای 

 (489ص ،1ج اللغة، مقاییس معجملرزاند. )ها را ميبه معنای این است كه باد شاخه« الغُصْنَ  الرِّیحُ

اند چنانكه برخي گفته ای به عدم سكون اضطراب و بیقراری نیز وجود باشد؛، اشاره«الْجاهِلِیَّة»بر این اساس شاید در كلمه 

 (155ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیقكه اساساً جهل تلزم با اضطراب و عدم طمأنینه دارد )

 باشد.مي« لجه»( است كه صیغه مبالغه از ماده 72)احزاب/« هولج»از كاربردهای دیگر این ماده در قرآن كریم كلمه 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 24این ماده و مشتقاتش جمعا 

 

 تَطْهيراً  رَكُمْیُطَهِّ وَ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ  لِيُذْهِبَ لَّهُال یُریدُ أَطِعْنَ؛ إِنَّما ... آتينَ ... أَقِمْنَ ... تَبَرَّجْنَ ... بُيُوتِکُنَّ ... قَرْنَ

« اهل بیت»ه تعبیر كباشد، یكدفعه در عبارتي آمده جمع مونث مي...« انما »اگر دقت شود همه تعابیری كه تا پیش از تعبیر 

ض شده دهد كه مخاطب عویابد. این تغییر نشان ميشود مخاطب به جمع مذكر تغییر ميشروع مي...« انما »آمده و با عبارت 

 توان منعكس كرد.اند این تغییر خطاب را در ترجمه نمياست؛ هرچند در زبان فارسي چون تعابیر مذكر و مونث یكسان

                                                      
 التكسر و التغنج و تبختر.  1
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 شأن نزول

 سلمه همسر پیامبر ص روایت شده است كه:های متعددی در كتب شیعه و سني از امدر نقل

پرسید و  ارد شدند. پیامبر احوال حضرت علي ع راپیامبر ص در منزل من بود كه فاطمه س و حسن ع و حسین بر ما و

ا كه از غنایم خیبر گفت كسي ایشان را خبر كند كه او هم بیاید. وقتي او آمد همه را پیرامون خود جمع كرد و كساء ]عبا[یي ر

دور فرما و آنان را  نانای را از آاند؛ هر پلیدیدر خانه بود برداشت و آن را روی همه كشید و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من

 چنان كه باید و شاید تطهیر فرما. 

 من كه آنجا بودم عرض كردم: پدرم و مادرم به فدایت، من چطور؟

هل بیت هستي. فرمود تو بر خیر هستي ]در نقل دیگر: تو از همسران من و از اهل بهشت هستي[ و نفرمود كه تو هم از ا

 آن را شما و ردبب بیت اهل شما از را پلیدی گونه هر خواهدمي خداوند كه نیست این جز »و این آیه در همانجا نازل شد كه 

 «.كند تطهیر باید و شاید كه طور

عباس، سلمان، ، و نیز از بسیاری از صحابه دیگر مانند ابن1سلمه بدین صورت، از امامان شیعهنزول این آیه در خانه ام

وقاص، عبداهلل بن جعفر، عایشه، ابوالحمراء و ... نیز در انس بن مالك، سعد بن ابيابوسعید خدری، جابر بن عبداهلل انصاری، 

كتب شیعه و نسي روایت شده است. برخي از منابعي كه بعضا دهها روایت در این زمینه را به طور مستقیم از زمان پیامبر ص 

 اند عبارتند از:نقل كرده

 3402-133ص الكوفي، فرات تفسیر

                                                      
 من التبصرة و كنید به اإلمامةكنیم. از باب نمونه مراجعه . روایات از ائمه شیعه در این باب فراوان است كه برای رعایت اختصار به آنها اشاره نمي 1

 423و   294ص ،1ج الكافي،؛  251-249ص ،1ج العیاشي، ؛ تفسیر 193ص ،2ج القمي، ؛ تفسیر 47ص الحیرة،

 آوریم:. چند موردش را از باب نمونه مي 2

 أَبِي بْنُ دَاوُدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَرْیَمَ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ  عُثْمَانَ بْنُ سَعِیدُ  حَدَّثَنَا قَالَ رِیُّالْحِبَ  الْحَكَمِ بْنُ  الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ] الْكُوفِيُّ إِبْرَاهِیمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ

 لِیُذْهِبَ  اللَّهُ  یُرِیدُ إِنَّما ینَ الْمُؤْمِنِ أُمَّ یَا الْآیَةَ  هَذِهِ رَأَیْتَ[ لها] مَا أَ قُلْتُفَ لَیْهَاعَ لِأُسَلِّمَ[ ص] النَّبِيِّ[ زَوْجَ] زَوْجَةَ  سَلَمَةَ أُمَّ أَتَیْتُ: قَالَ حَوْشَبٍ  بْنِ  شَهْرِ عَنْ[ عَوْفٍ

 وَ  الْحَسَنُ مَعَهَا وَ فَاطِمَةُ فَجَاءَتْ خَیْبَرِیٌّ كِسَاء  تَحْتَنَا لَنَا مَنَامَةٍ عَلَى ص لَّهِ ال رَسُولُ وَ[ أَنَا وَ] أَنَا[ كُنْتُ] قَالَتْ تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ  وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ

 جَمِیعَهُ  فَأَخَذَ فَعَطَفَهُ تِنَاتَحْ مِنْ  الْكِسَاءَ فَأَخَذَ فَدَعَتْهُ قَالَتْ فَادْعِیهِ  فَاذْهَبِي قَالَ الْبَیْتِ فِي قَالَتْ عَمِّكِ ابْنُ أَیْنَ فَقَالَ  حَرِیرَة  فِیهِ فَخَّار  وَ[ حُسَیْن   وَ حَسَن ] الْحُسَیْنُ

 قَالَ  أَنَافَ أُمِّي وَ نْتَأَ بِأَبِي اللَّهِ  رَسُولَ  یَا فَقُلْتُ ص اللَّهِ  رَسُولِ  خَلْفَ جَالِسَة  أَنَا وَ تَطْهِیراً طَهِّرْهُمْ وَ الرِّجْسَ  عَنْهُمُ فَأَذْهِبْ بَیْتِي أَهْلُ هَؤُلَاءِ[ اللَّهُمَ] فَقَالَ  بِیَدِهِ

 الْحُسَیْنِ  وَ الْحَسَنِ  وَ فَاطِمَةَ وَ  َعلِيٍّ وَ[ ص] النَّبِيِّ فِي[ تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ لْبَیْتِا أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ ِإنَّما] الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ وَ خَیْرٍ َعلَى إِنَّكِ

 (332ص الكوفي، فرات تفسیر[. )بَرَكَاتُهُ  وَ اللَّهِ  رَحْمَةُ وَ الْإِكْرَامُ وَ  التَّحِیَّةُ وَ] السَّلَامُ[ وَ  الصَّلَاةُ] عَلَیْهِمُ

 الطُّفَاوِیِّ عَطِیَّةَ عَدِّلِالْمُ أَبِي عَنْ الْأَعْرَابِيُّ عَوْف   أَخْبَرَنِي قَالَ الْحَنَّاطِ هَابٍشِ أَِبي عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنُ  مَالِكُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحِبَرِیُّ] الْحُسَیْنُ  حَدَّثَنَا قَالَ فُرَات 

 بِالسُّدَّةِ  قَائِمَیْنِ[ ع] لْحُسَیْنُا وَ الْحَسَنُ  مَعَهَا فَاطِمَةُ وَ عَلِيٌّ هَذَا الْخَادِمُ[ فَقَالَ ] فَقَالَتْ الْبَیْتِ  فِي ص[ اللَّهِ  رَسُولِ ] النَّبِيِّ] مَعَ كُنْتُ  قَالَتْ سَلَمَةَ أُمِّ عَنْ[ أَبِیهِ  عَنْ

 وَ  الْحَسَنَ  إِلَیْهِ ضَمَّ  وَ هُ اعْتَنَقَ وَ عَلِیّاً قَبَّلَ  وَ اعْتَنَقَهَا وَ فَاطِمَةَ  فَقَبَّلَ خَلُوافَدَ لَهُمْ فَأَذِنَ نَاحِیَةٍ فِي فَجَلَسْتُ فَقُمْتُ  بَیْتِي أَهْلِ عَنْ[ لي] تَنَحَّيْ  قُومِي[ قَالَ ] فَقَالَ

 فرات تفسیر[. )خَیْرٍ عَلَى] نْتِأَ وَ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا أَنَا[ وَ] فَقُلْتُ النَّارِ إِلَى لَا إِلَیْكَ اللَُّهمَّ قَالَ ثُمَّ سَوْدَاءَ[ لَهُ] خَمِیصَةً عَلَیْهِمْ أَغْدَفَ ثُمَّ صَغِیرَیْنِ صَبِیَّیْنِ الْحُسَیْنَ

 (333ص الكوفي،
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[ خَزِیرَةً] حریرة لَهُ أَصْنَعَ أَنْ[ ص] اللَّهِ رَسُولُ أَمَرَنِي قَالَتْ[ ص] النَّبِيِّ وْجَةِزَ سَلَمَةَ أُمِّ عَنْ  مُعَنْعَناً الْجُعْفِيُّ عَبَّادٍ بْنِ  سَعِیدِ  بْنُ عَبَّادُ  حَدَّثَنَا قَالَ فُرَات  

[ الْحُسَیْنَ  وَ الْحَسَنَ  وَ عَلِيٍّ جَانِبِ إِلَى فَاطِمَةَ أَقَامَ ثُمَّ فَأَكَلُوا فَقَرَّبْتُهَا خَزِیرَتَكِ مِّيهَلُ سَلَمَةَ أُمَّ یَا قَالَ ثُمَّ] الْحُسَیْنَ وَ الْحَسَنَ وَ فَاطِمَةَ وَ عَلِیّاً دَعَا ثُمَّ فَصَنَعْتُهَا

 هَؤُلَاءِ  اللَّهُمَّ قَالَ  ثُمَّ لْفَدَكِيَّا الْكِسَاءَ أَلْبَسَهُمُ ثُمَّ فَاطِمَةَ وَ عَلِيٍّ فَخِذِ  إِلَى سَاقَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ ص اللَّهِ  رَسُولُ  أَدْخَلَفَ قَارَّةً  لَیْلَةً كَانَتْ وَ قَالَتْ فَاطِمَةَ[ جَنْبِ ] جَانِبِ إِلَى

 عَلَى إِنَّكِ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا أَهْلِكَ مِنْ لَسْتُ أَ سَلَمَةَ أُمُّ قَالَتْ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ یُكَرِّرُهُنَّ تَطْهِیراً طَهِّرْهُمْ وَ الرِّجْسَ عَنْهُمُ فَأَْذهِبْ[ خَاصَّتِي وَ] حَامَّتِي وَ بَیْتِي أَهْلُ

 (333ص الكوفي، فرات تفسیر. )خَیْرٍ[ إِلَى]

 عَنْ مَرْزُوقٍ بْنِ لِفُضَیْ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مَالِكُ غَسَّانَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  یْنٍحُسَ  بْنُ حَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحِبَرِیُّ] الْحَكَمِ بْنُ الْحُسَیْنُ[ ثَنِي] حَدَّثَنَا قَالَ فُرَات 

 مِیكَائِیلَ وَ جَبْرَئِیلَ سَبْعَةٍ فِي اًتَطْهِیر یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ للَّهُا یُرِیدُ إِنَّما بَیْتِي فِي الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ قَالَتْ َسلَمَةَ أُمِّ عَنْ[ سَعِیدٍ أَبِي عَنْ عَطِیَّةَ

 قُلْتُ  قَالَتْ الْبَیْتِ بَابِ عَلَى نَاأَ وَ قَالَتْ[ بَرَكَاتُهُ  وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ الْإِكْرَامُ وَ التَّحِیَّةُ وَ السَّلَامُ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِمُ] ع الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ وَ فَاطِمَةَ وَ عَلِيٍّ وَ اللَّهِ رَسُولِ وَ

 (333ص الكوفي، فرات تفسیر. )الْبَیْتِ أَهْلِ مِنْ إِنَّكِ قَالَ مَا وَ النَّبِيِّ أَزْوَاجِ مِنْ إِنَّكِ قَالَ الْبَیْتِ أَهْلِ مِنْ لَسْتُ أَ اللَّهِ رَسُولَ یَا

 الرِّجْسَ  عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ دُیُرِی إِنَّما الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ أَیْنَ فَقُلْتُ عَائِشَةَ عَلَى خَلْتُدَ: قَالَ الْجَدَلِيِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً كَثِیرٍ بْنُ عُبَیْدُ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَات  

 ص اللَّهِ رَسُولُ بَیْنَمَا الَتْقَ بَیْتِي فِي نَزَلَتْ الْآیَةَ  هَذِهِ أَنَّ لَحَدَّثَتْكَ عَائِشَةَ سَأَلْتَ وْلَ سَلَمَةَ أُمُّ قَالَتْ سَلَمَةَ أُمِّ بَیْتِ فِي نَزَلَتْ قَالَتْ تَطْهِیراً مْیُطَهِّرَكُ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ

 جَمِیعاً بِهِمْ[ فَجِئْتُ] تُجِئْ وَ فَدَفَعْتُ[ قَالَتْ ] قَالَ غَیْرِی أَجِدُ مَا فَقُلْتُ قَالَتْ[ یْهِمَاابْنَ] ابْنَیْهَا وَ فَاطِمَةَ وَ عَلِیّاً لَنَا فَیَدْعُو یَذْهَبُ أَحَد  كَانَ لَوْ قَالَ إِذْ[ الْبَیْتِ فِي]

 رَسُولُ فَأَشَارَ إِلَیْكَ یعاًجَمِ نَحْنُ قَالَ ثُمَّ خَیْبَرِیٍّ بِثَوْبٍ تَجَلَّلَ ثُمَّ خَلْفَهُ طِمَةَفَا أَجْلَسَ وَ  شِمَالِهِ وَ یَمِینِهِ عَنْ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ جَلَسَ وَ یَدَیْهِ بَیْنَ عَلِيٌّ فَجَلَسَ

 مِنْ  إِنَّكِ سَلَمَةَ أُمَّ ایَ قَالَ مَعَهُمْ أَدْخِلْنِي اللَّهِ رَسُولَ یَا سَلَمَةَ أُمُّ قَالَتْ مِيدَ وَ لَحْمِي مِنْ  بَیْتِي أَهْلُ[ وَ] عِتْرَتِي وَ ذَاتِي النَّارِ إِلَى لَا إِلَیْكَ مَرَّاتٍ  ثَلَاثَ ص اللَّهِ

 تفسیر. )تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما لْآیَةُا هَذِهِ نَزَلَتْ وَ قَالَتْ مِنِّي إِلَّا الْمَكَانِ هَذَا فِي الْجَنَّةَ یَدْخُلُ لَا وَ  أَزْوَاجِي صَالِحَاتِ

 (333ص الكوفي، فرات

 أَهْلَ لَعَنَتْ ع عَلِيٍّ نُبْ  الْحُسَیْنُ قُتِلَ حِینَ  تَقُولُ النَّبِيِّ زَوْجَةَ  سَلَمَةَ أُمَّ عْتُ سَمِ: قَالَ حَوْشَبٍ  بْنِ  شَهْرِ  عَنْ مُعَنْعَناً  الْحُسَیْنِ  بْنُ عَلِيُّ[ ثَنِي] حَدَّثَنَا قَالَ  فُرَات 

 أَیْنَ  لَهَا فَقَالَ یَدَیْهِ بَیْنَ عَتْهُفَوَضَ لَهَا طَبَقٍ فِي تَحْمِلُهُ عَصِیدَة  فِیهَا لَهَا بِبُرْمَةٍ غَدَاةً مَةَُفاطِ جَاءَتْهُ ص النَّبِيَّ رَأَیْتُ خَذَلُوهُ وَ غَرُّوهُ اللَّهُ لَعَنَهُمُ  قَتَلُوهُ قَالَتْ وَ الْعِرَاقِ

 حَتَّى آثَارِهِمْ فِي مْشِيیَ عَلِيٌّ وَ  یَدِهَا فِي یَدُهُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلُّ بِابْنَیْهَا وَ هِبِ فَأَتَتْهُ بِابنَیْكِ[ یأتیني] ائْتِینِي وَ فَادْعِیهِ اذْهَبِي قَالَ الْبَیْتِ فِي هُوَ قَالَتْ عَمِّكِ ابْنُ

 كِسَاءً  تَحْتِي مِنْ فَأَخَذَ سَلَمَةَ أُمُّ قَالَتْ یَسَارِهِ  عَنْ فَاطِمَةُ  جَلَسَتْ وَ یَمِینِهِ عَنْ عَلِيٌّ[ جَلَسَ ] وَ حَجْرِهِ فِي[ أقعدهما وَ] فَأَقْعَدَهُمَا ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى ادَخَلُو

 اللَّهُمَّ  قَالَ ثُمَّ السَّمَاءِ إِلَى الْیُمْنَى بِیَدِهِ أَلْوَى وَ الْكِسَاءِ طَرَفَيِ بِشِمَالِهِ أَخَذَ وَ مِیعاًجَ عَلَیْهِمْ ص اللَّهِ رَسُولُ فَلَفَّهُ  الْمَدِینَةِ فِي الْمَنَامَةِ عَلَى لَنَا بِسَاطاً كَانَ خَیْبَرِیّاً 

 بَعْدَ  الْكِسَاءِ فِي دْخَلَنِيفَأَ بَلَى قَالَ  أَهْلِكَ مِنْ  لَسْتُ أَ اللَّهِ  رَسُولَ یَا[ قُلْتُ] سَلَمَةَ أُمُّ قَالَتْ مَرَّاتٍ  ثَلَاثَ تَطْهِیراً  طَهِّرْهُمْ  وَ الرِّجْسَ عَنْهُمُ فَأَذْهِبْ بَیْتِي أَهْلُ هَؤُلَاءِ

 (335ص الكوفي، فرات تفسیر[. )ع] فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ وَ ابْنَیْهِ وَ عَمِّهِ لِابْنِ  دُعَاؤُهُ مَضَى مَا

 مِنْ  شَأْنِهِ فِي النَّاسُ  ثَرَ أَكْ قَدْ الَّذِی هَذَا فِي تَقُولِینَ  مَا لَهَا قُلْتُ: قَالَ سَلَمَةَ مِّأُ عَنْ عَقْرَبٍ عَنْ مُعَنْعَناً  الدِّهْقَانُ یَحْیَى بْنِ حُبَاشِ بْنُ الْحَسَنُ  حَدَّثَنَا قَالَ فُرَات 

 عَنْ  سَأَلْتُهَا وَ قُتِلَ  حَتَّى لَ بَدَّ مَا وَ غَیَّرَ  مَا الْحَقِّ  عَلَى كَانَ  لَقَدْ اللَّهِ  فَوَ  كَذَلِكَ كُونُیَ قَالَتْ یَحْمَدُهُ مِمَّنْ قُلْتُ یَذُمُّهُ أَوْ یَحْمَدُهُ مِمَّنْ  أَنْتَ وَ  قَالَتْ ذَامٍّ وَ حَامِدٍ  بَیْنِ

 وَ  مُحَمَّد  وَ مِیكَائِیلُ  وَ  بْرَئِیلُجَ سَبْعَة   الْبَیْتِ  فِي وَ بَیْتِي فِي نَزَلَتْ  قَالَتْ  تَطْهِیراً  طَهِّرَكُمْیُ وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ  لِیُذْهِبَ  اللَّهُ  یُرِیدُ  إِنَّما[ تَعَالَى قَوْلِهِ] الْآیَةِ هَذِهِ

 (336ص الكوفي، تفرا تفسیر[. )جَمِیعاً أَجْمَعِینَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ  صَلَّى] ع عَلِيٍّ عَلَى یَحْمِلُ النَّبِيُّ  وَ النَّبِيِّ عَلَى یَحْمِلُ جَبْرَئِیلُ الْحُسَیْنُ  وَ الْحَسَنُ وَ فَاطِمَةُ[ وَ عَلِيٌّ] 

 أُصِیبَ  الَّذِی الرَّجُلِ هَذَا عَنْ تُخْبِرِینِي أَلَا ُقلْتُ  عَمْرَةُ لَتْقَا نَعَمْ ُقلْتُ عَمْرَةُ أَنْتِ ةَسَلَمَ أُمُّ قَالَتْ قَالَتْ الْهَمْدَانِیَّةِ عَمْرَةَ عَنْ مُعَنْعَناً الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَات 

 عَنْكُمُ  لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما عَالَىتَ اللَّهُ أَنْزَلَ سَلَمَةَ أُمُّ قَالَتْ عَلِیّاً تُرِیدُ أُبْغِضُهُ لَا وَ هُأُحِبُّ لَا قَالَتْ[ فَتُحِبِّینَهُ ] فتحبیه سََلمَةَ أُمُّ قَالَتْ مُبْغِض  وَ فَمُحِبٌّ ظَهْرَانَیْكُمْ بَیْنَ

 وَ[ الصَّلَاةُ] عَلَیْهِمُ سَیْنُالْحُ وَ الْحَسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ َعلِيٌّ  وَ[ ص اللَّهِ رَسُولُ] مُحَمَّد  وَ[ مِیكَائِیلُ وَ] جَبْرَئِیلُ إِلَّا الْبَیْتِ فِي مَا وَ تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ

 إِلَيَّ  أَحَبَّ كَانَ نَعَمْ الَقَ كَانَ فَلَوْ عَمْرَةُ یَا نِسَائِي[ صالحي] صَالِحَاتِ مِنْ[ أَنْتِ] فَقَالَ یْتِالْبَ أَهْلِ مِنْ أَنَا[ وَ] اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقُْلتُ أَنَا وَ[ الْإِكْرَامُ  وَ التَّحِیَّةُ وَ] السَّلَامُ

 (336ص الكوفي، فرات تفسیر. )الشَّمْسُ عَلَیْهِ تَطْلَعُ مِمَّا
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 وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما الْآیَةُ  هَذِهِ نَزَلَتْ بَیْتِي فِي الَتْقَ سَلَمَةَ أُمِّ عَنْ مُعَنْعَناً  الْجُعْفِيُّ مَخْلَدٍ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَات 

 عَنْهُمُ فَأَذْهِبْ بَیْتِي أَهْلُ هَؤُلَاءِ إِنَّ اللَّهُمَّ یَقُولُ هُوَ وَ الْكِسَاءِ عَلَى فَنَصَبَهَا دَهُ یَ رَفَعَ ثُمَّ بِكِسَاءٍ مَسْجِدِهِ فِي جَلَّلَهُمْ[ ص] اللَّهِ رَسُولَ  أَنَّ ذَلِكَ  وَ تَطْهِیراً  یُطَهِّرَكُمْ

[ لَا أَ] لَا للَّهِا رَسُولَ یَا قُلْتُ هَارُونَ آلَ وَ عِمْرَانَ آلَ وَ لُوطٍ آلَ  طَهَّرْتَ اكَمَ الرِّجْسِ مِنَ طَهِّرْهُمْ  وَ یَعْقُوبَ وَ إِسْحَاقَ وَ إِسْمَاِعیلَ[ آلِ ] عَنْ أَذْهَبْتَ كَمَا الرِّجْسَ 

 إِذْ  إِبْرَاهِیمَ آلِ مِنْ مِیرَاثاً وَةِالدَّعْ بِهَذِهِ خَصَّهُمْ الْخَمْسَةِ بِهَؤُلَاءِ أَمَرَنِي اللَّهُ وَ[ لَّهِ ال رَسُولِ] النَّبِيِّ أَزْوَاجِ مِنْ إِنَّكِ وَ[ خَیْرٍ إِلَى وَ] خَیْرٍ عَلَى إِنَّكِ قَالَ  مَعَكُمْ أَدْخُلُ

 وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ قَالَتْ  أُمَّهْ  یَا سَمِّیهِمْ بِنْتُهُ قَالَتْ ع] إِبْرَاهِیمَ أَبِیهِ  دَعْوَةَ یُجَدِّدَ نْأَ أُمِرَ  حِینَ ص مُحَمَّد  بِهَا لَهُمْ فَدَعَا دَعْوَتِنَا فِي وافَأُدْخِلُ الْبَیْتِ  مِنَ  الْقَواعِدَ  یَرْفَعُ

 (337ص الكوفي، فرات تفسیر. )ع الْحُسَیْنُ الْحَسَنُ 

 رَسُولُ  جَمَعَ و...  فقال عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ابْنِ عِنْدَ لَجَالِس  إِنِّي: قَالَ یْمُونٍمَ بْنِ عَمْرِو عَنْ مُعَنْعَناً ذَلِیلٍ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَات 

 وَ تَطْهِیراً طَهِّرْهُمْ وَ الرِّجْسَ عَنْهُمُ  فَأَذْهِبْ[ حَامَّتِي وَ] خَاصَّتِي وَ بَیْتِي أَهْلُ اءِهَؤُلَ اللَّهُمَّ فَقَالَ[ حُسَیْناً وَ حَسَناً وَ] الْحُسَیْنَ وَ الْحَسَنَ وَ  عَلِیّاً وَ  فَاطِمَةَ ص اللَّهِ

 هُوَ وَ[ ص] اللَّهِ رَسُولَ ونَیَرْمُ كَانُوا كَمَا یَرْمُونَهُ  الْمُشْرِكُونَ فَجَعَلَ مَكَانَهُ نَامَ مَّثُ النَّبِيِّ ثَوْبَ لَبِسَ نَفْسَهُ عَلِيٌّ شَرَى وَ خَدِیجَةَ بَعْدَ النَّاسِ مِنَ أَسْلَمَ مَنْ أَوَّلَ كَانَ

 (341ص الكوفي، فرات تفسیر) مِنْهُ ذَلِكَ یَسْتَنْكِرُونَ جَعَلُوا وَ یَتَضَوَّرُ فَجَعَلَ[ ص] النَّبِيِّ فِرَاشِ عَلَى
 سلمة أمّ مولى معین بن اللّه عبد عن السبیعي، إسحاق أبي عن أبي، أنبأنا شریك، بن الرحمن عبد أنبأنا الصوفي، یحیى بن أحمد أنبأنا عقدة، . ابن 1

 أمرني تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ  یُرِیدُ إِنَّما: بیتها في اآلیة هذه نزلت: قالت أنّها سلم و علیه اللّه صلى النبيّ زوج سلمة أمّ عن

: قال ثمّ رجلیه، عند فاطمة و بطنه على الحسین و بشماله الحسن و بیمینه علیّا اعتنق أتوه فلمّا الحسین، و الحسن و فاطمة و عليّ إلى أرسل أن اللّه رسول

 .«اللّه شاء إن خیر على إنّك»: فقال اللّه؟ رسول یا فأنا: قلت مرّات، ثالث قالها. «تطهیرا طهّرهم و الرجس عنهم فاذهب عترتي و أهلي هؤالء اللّهم»

 أبیه عن عليّ، بن زید عن ،البرید بن هاشم عن األعشى محمّد بن قتیبة عن الهاشمي، بشّار بن إسماعیل عن بزیع، بن عليّ بن الحسن عن عقدة، ابن

 السّالم علیهم الحسین و الحسن و ةفاطم و علیّا فدعا بحریرة، فأتي، سلمة أمّ بیت في آله و علیه اللّه صلى اللّه رسول كان: قال السّالم، علیهم جدّه عن

 اللّه؟ لرسو یا معهم أنا و: سلمة أمّ فقالت تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ  وَ لْبَیْتِا أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما: قال ثمّ خیبریا، كساء علیهم جلّل ثمّ منها، فأكلوا

 .«خیر إلى إنّك»: قال

 بن شهر عن مرداس، بن بالل عن لسدّی،ا عن نصر، بن أسباط أنبأنا ثابت، بن عليّ أنبأنا: قاال شیبة، أبو و الكلبي، أسامة بن اللّه عبد أنبأنا عقدة، ابن

 فدعوتهم: قالت. «ابنیك و وجكز لي ادع فاطمة یا»: فقال یدیه، بین فوضعتها بحریرة سلم و علیه اللّه صلى النبيّ  فاطمة أتت: قالت سلمة، أمّ عن حوشب

 .«تطهیرا طهّرهم و الرجس عنهم أذهب حامتي و بیتي أهل هؤالء اللّهم»: قال ثمّ علیهم الكساء فجمع كساء، تحتهم و فأكلوا،

 سعید أبا سألت: قال عطیة، عن دسع بن هارون حدّثني اللّه، عبد بن النور عبد أنبأنا أبي، أنبأنا األزدی، الرحمن عبد بن الحسین حدّثني عقدة، ابن

 و عليّ و سلم و علیه لّهال صلى اللّه رسول في نزلت: قال یدی، في فعدّ  تَطْهِیراً  یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ  أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما: اآلیة هذه عن

 .السّالم علیهم الحسین و الحسن و فاطمة

 سأل أنّه یذكر عوفيال عطیة سمعت :قال الصیرفي، أیّوب أبو هالل أنبأنا عمّار، بن إسحاق بن محمّد أنبأنا زیاد، بن یوسف بن یعقوب أنبأنا عقدة، ابن

 و علیه اللّه صلى اللّه رسول في انزلت أنّها فأخبره تَطْهِیراً طَهِّرَكُمْیُ وَ الْبَیْتِ  أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ  إِنَّما: جلّ و عزّ قوله عن الخدری سعید أبا

 .الحسین و الحسن و فاطمة و عليّ و سلم
 مُخَوَّلُ  أَخْبَرَنَا قَالَ الثَّقَفِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ ِإْبرَاهِیمَ عَنْ الْأَصْبَهَانِيِّ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْمُؤَدِّبُ لْحَسَنِا بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ أَبِي . حَدَّثَنَا 2

 نَزَلَتْ  تَقُولُ عَلَیْهَا اللَّهِ رِضْوَانُ سَلَمَةَ أُمَّ سَمِعْتُ قَالَتْ أَفْعَى ابْنَةِ عَمْرَةَ  عَنْ الدُّهْنِيِّ مُعَاوِیَةَ أَبِي عَمَّارٍ  عَنْ الْهَمْدَانِيُّ الْعَبَّاسِ بْنُ الْجَبَّارِ  عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ إِبْرَاهِیمَ بْنُ

 فَاطِمَةُ وَ عَلِيٌّ وَ مِیكَائِیلُ  وَ جَبْرَئِیلُ وَ اللَّهِ رَسُولُ سَبْعَة  الْبَیْتِ فِي وَ قَالَتْ تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ  إِنَّما -بَیْتِي فِي الْآیَةُ  هَذِهِ

 .الْبَیْتِ أَهْلِ مِنْ إِنَّكِ قَالَ مَا وَ النَّبِيِّ أَزْوَاجِ مِنْ إِنَّكِ قَالَ الْبَیْتِ أَهْلِ مِنْ لَسْتُ أَ اللَّهِ  رَسُولَ یَا فَقُلْتُ الْبَابِ عَلَى أَنَا وَ قَالَتْ ص الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ
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 عَنِ حَوْشَبٍ بْنِ الْعَوَّامِ  عَنِ  الشَّیْبَانِيُّ خِرَاشٍ بْنُ اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا قَالَ  الْأَزْدِیُّ بَانٍأَ بْنُ  إِسْمَاعِیلُ أَخْبَرَنَا قَالَ  الثَّقَفِيِّ مُحَمَّدٍ  بْنِ  إِبْرَاهِیمَ عَنْ  الْإِسْنَادِ بِهَذَا وَ

 الرِّجْسَ  عَنْهُمُ فَأَذْهِبْ یْتِيبَ أَهْلُ هَؤُلَاءِ اللَّهُمَّ فَقَالَ ع الْحُسَیْنَ وَ الْحَسَنَ وَ فَاطِمَةَ وَ عَلِیّاً دَعَا ص اللَّهِ رَسُولَ رَأَتْ أَنَّهَا فَحَدَّثَتْنَا عَائِشَةَ عَلَى دَخَلْتُ قَالَ التَّمِیمِيِّ

 .تَطْهِیراً طَهِّرْهُمْ وَ

 یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ  إِنَّما» كِتَابِهِ فِي أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَعْلَمُونَ أَ النَّاسُ أَیُّهَا ع عَلِيٌّ قَالَ ثُمَّ سُلَیْم  قَالَ...  سُلَیْم عَنْ أَبَان .  1

 مَا یُحَرِّجُنِي وَ یُؤْذِیهِمْ مَا یُؤْذِینِي وَ یُولِمُنِي مَا یُولِمُهُمْ لُحْمَتِي وَ بَیْتِي أَهْلُ هَؤُلَاءِ قَالَ وَ كِسَاءً عَلَیْنَا أَلْقَى ثُمَّ حُسَیْناً وَ حَسَناً ابْنَيَّ وَ فَاطِمَةَ وَ فَجَمَعَنِي «تَطْهِیراً

 فِي وَ[ فَاطِمَةَ ابْنَتِي فِي وَ] أَخِي فِي وَ  فِيَّ نَزَلَتْ إِنَّمَا خَیْرٍ  إِلَى أَنْتَ فَقَالَ اللَّهِ  رَسُولَ  یَا أَنَا وَ  سَلَمَةَ أُمُّ فَقَالَتْ تَطْهِیراً  طَهِّرْهُمْ وَ الرِّجْسَ  عَنْهُمُ أَذْهِبْفَ یُحَرِّجُهُمْ 

 حَدَّثَتْنَا كَمَا فَحَدَّثَنَا ص اللَّهِ رَسُولَ  فَسَأَلْنَا بِذَلِكَ  حَدَّثَتْنَا سَلَمَةَ أُمَّ أَنَّ نَشْهَدُ كُلُّهُمْ فَقَالُوا غَیْرُهُمْ  أَحَد   فِیهَا مَعَنَا لَیْسَ  خَاصَّةً  الْحُسَیْنِ ابْنِيَ  وُلْدِ مِنْ  تِسْعَةٍ فِي وَ ابْنَيَّ

 سَلَمَة أُمُّ بِهِ
 أَبَا دَعَا وَ بِصِفِّینَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ مَعَ نَْحنُ وَ الدَّرْدَاءِ  أَبَا دَعَا مُعَاوِیَةَ أَنَّ سَلَمَةَ أَبِي بْنِ عُمَرَ مِنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ الْعَبْدِیُّ هَارُونَ أَبُو زَعَمَ وَ ُسلَیْمٍ عَنْ . أَبَان  2

 ... لَه قُولَا وَ السَّلَامَ مِنِّي فَأَْقرِءَاهُ عَلِيٍّ إِلَى انْطَلِقَا لَهُمَا فَقَالَ هُرَیْرَةَ

 الرِّجْسَ عَنْكُمُ  لِیُذْهِبَ  اللَّهُ  رِیدُ یُ  إِنَّما -كِتَابِهِ فِي أَنْزَلَ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ لَمُونَتَعْ أَ النَّاسُ  أَیُّهَا[  حَوْلَهُ  مَنْ  وَ  هُرَیْرَةَ أَبِي وَ الدَّرْدَاءِ لِأَبِي] ع عَلِيٌّ قَالَ  ثُمَّ

 فَأَذْهِبْ   بَیْتِي أَهْلُ وَ تِيخَاصَّ وَ  عِتْرَتِي هَؤُلَاءِ اللَّهُمَّ قَالَ وَ كِسَائِهِ فِي مَعَهُ یْنَالْحُسَ وَ الْحَسَنَ وَ فَاطِمَةَ وَ  ص اللَّهِ رَسُولُ فَجَمَعَنِي  تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ

 الْحَسَنِ ابْنَيَّ فِي وَ اطِمَةَفَ ابْنَتِي وَ عَِليٍّ أَخِي فِي وَ  فِيَّ أُنْزِلَتْ إِنَّمَا وَ  خَیْرٍ عََلى كِإِنَّ فَقَالَ  اللَّهِ رَسُولَ یَا أَنَا وَ سَلَمَةَ أُمُّ فَقَالَتْ تَطْهِیراً هِّرْهُمْطَ وَ الرِّجْسَ عَنْهُمُ

 عَنْ  فَسَأَلْنَا  بِذَلِكَ  حَدَّثَتْنَا مَةَسَلَ أُمَّ أَنَّ نَشْهَدُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ فَقَامَ   غَیْرُنَا مَعَنَا یْسَ لَ خَاصَّةً عَلَیْهِمْ اللَّهِ  صَلَوَاتُ ابْنِي الْحُسَیْنِ وُلْدِ مِنْ أَئِمَّةٍ تِسْعَةِ  فِي وَ  الْحُسَیْنِ وَ

 بِه سَلَمَةَ أُمُّ حَدَّثَتْنَا كَمَا بِهِ  فَحَدَّثَنَا ص اللَّهِ رَسُولَ ذَلِكَ

توان مالحظه مي 73-68ص للنعماني، سلیم را در الغیبة به متصل سند با فوق كنند، سند روایتاز آنجا كه برخي در سندیت كتاب سلیم شبهه مي

 بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ ابْنَا الْوَاحِدِ دُعَبْ وَ الْعَزِیزِ عَبْدُ وَ سُهَیْلٍ بْنِ هَمَّامِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ  قْدَةَعُ ابْنُ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ رَوَاهُ مَا  الْهِلَالِيِ قَیْسٍ بْنِ سُلَیْمِ كِتَابِ مِنْ كرد: وَ

 هَارُونُ  الطُّرُقِ هَذِهِ  غَیْرِ مِنْ  بِهِ أَخْبَرَنَا وَ قَیْسٍ بْنِ سُلَیْمِ  عَنْ عَیَّاشٍ  أَبِي بْنِ بَانِأَ عَنْ   رَاشِدٍ بْنِ  مَعْمَرِ  عَنْ  هَمَّامٍ  بْنِ الرَّزَّاقِ عَبْدِ عَنْ رِجَالِهِمْ عَنْ الْمَوْصِلِيِّ یُونُسَ

 عَبْدُ  حَدَّثَنَا قَالَ  كِنْدِیُالْ حَرْبٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَامِعِ بْنُ عَمْرُو الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنِي الَقَ الْهَمْدَانِيُّ الْمُعَلَّى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ

 سَمِعَهُ أَنَّهُ أَبَان  ذَكَرَ وَ  الِيِّهِلَالْ قَیْسٍ بْنِ سُلَیْمِ عَنْ عَیَّاشٍ أَبِي بْنِ أَبَانِ عَنْ  مُعَمَّرٍ عَنْ نَاشَیْخُ  هَمَّامٍ بْنُ  الرَّزَّاقِ عَبْدُ  حَدَّثَنَا قَالَ  ثِقَة  كُوفِيٌّ  لَنَا شَیْخ  الْمُبَارَكِ بْنُ اللَّهِ

 سُلَیْم عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بْنِ عُمَرَ عَنْ یْضاًأَ سَمِعَهُ أَنَّهُ الْعَبْدِیُّ  هَارُونَ أَبُو ذَكَرَ وَ مَعْمَر  قَالَ سَلَمَةَ أَبِي بْنِ عُمَرَ عَنْ أَیْضاً
 زَیْدُ  حَدَّثَنِي قَالَ الْوَشَّاءُ اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ نَصْرُ حَدَّثَنِي قَالَ[ الْجِعَابِيُ ] الجعالي الْقَاضِي عُمَرَ  بْنُ مُحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ مقولٍ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ  عَلِيُّ حَدَّثَنَا.  3

 یُرِیدُ  إِنَّما الْآیَةَ هَذِهِ اللَّهُ فَأَنْزَلَ سََلمَةَ أُمِّ بَیْتِ فِي ص النَّبِيِّ عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ الْأَنْصَارِیِّ اللَّهِ  عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْأَنْمَاطِيُّ الْحَسَنِ بْنُ

 وَ ظَهْرِهِ خَلْفَ فَأَجْلَسَهُ عَلِیّاً فَدَعَا یَدَیْهِ بَیْنَ أَجْلَسَهُمْ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحُسَیْنِ وَ بِالْحَسَنِ ص النَّبِيُّ فَدَعَا تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ

 أَكْرَمَ  لَقَدْ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقُلْتُ خَیْرٍ إِلَى إِنَّكِ لَهَا فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا هُمْمَعَ أَنَا وَ سَلَمَةَ أُمُّ فَقَالَتْ تَطْهِیراً طَهِّرْهُمْ وَ الرِّجْسَ عَنْهُمُ فَأَذْهِبْ بَیْتِي أَهْلُ هَؤُلَاءِ اللَّهُمَّ قَالَ

 ابْنَتِي وَ الْأَسْبَاطِ خَیْرُ ابْنَایَ وَ الْأَوْصِیَاءِ سَیِّدُ فَأَخِي دَمِي وَ لَحْمِي مِنْ عِتْرَتِي لِأَنَّهُمْ جَابِرُ یَا قَالَ  عَنْهُمْ الرِّجْسِ بِذَهَابِ الْمُبَارَكَةَ الذُّرِّیَّةَ  وَ الطَّاهِرَةَ الْعِتْرَةَ هَذِهِ اللَّهُ

 مُلِئَتْ  كَمَا عَدْلًا وَ قِسْطاً الْأَرْضَ یَمْلَأُ قَائِمُهُمْ التَّاسِعُ وَ أَبْرَار  أَئِمَّة  الْحُسَیْنِ  صُلْبِ مِنْ تِسْعَة   قَالَ الْمَهْدِیُّ مَنِ وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قُلْتُ الْمَهْدِیُّ مِنَّا وَ النِّسْوَانِ سَیِّدَةُ

 .التَّنْزِیلِ عَلَى قَاتَلْتُ كَمَا التَّأْوِیلِ عَلَى یُقَاتِلُ  جَوْراً
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 5601-559ص ،8ج القرآن، تفسیر في البیان مجمع

 199-198ص ،5ج المأثور، تفسیر في المنثور الدر

صفحه از كتابش را به نقل روایات متعدد در این باره اختصاص داده  120كتب اهل سنت، حاكم حسكاني بیش از در 

 شواهداست و محقق كتاب در پاورقي آن سندهای متعددی برای این احادیث در كتب متعدد اهل سنت برشمرده است. )

 2(139تا  18، صفحات 2ج التفضیل، لقواعد التنزیل

                                                      
 و الحسن و فاطمة و علي و ص اهلل برسول مختصة اآلیة أن سلمة أم و عائشة و األسقع بن واثلة و مالك بن أنس و الخدری سعید أبو . قال 1

 ع: الحسین

 و زوجك ادعي قالف لها حریرة تحمل ص النبي إلى( ع) فاطمة جاءت قالت سلمة أم عن حوشب بن شهر حدثني تفسیره في الثمالي حمزة أبو ذكر

 و اهلل رسول یا فقلت طهیرات طهرهم و الرجس عنهم فأذهب عترتي و بیتي أهل هؤالء اللهم فقال خیبریا له كساء علیهم ألقى ثم فطعموا بهم فجاءت ابنیك

 خیر إلى أنت قال معهم أنا

 ابنیك و زوجك ادعي لها قالف حریرة فیها ببرمة( ع) فاطمة فأتته بیتها في كان ص النبي أن سلمة أم عن باإلسناد أیضا تفسیره في الثعلبي و روى

 ثم السماء إلى بها یده فألوى یده أخرج ثم به فغشاهم الكساء فضل فأخذ قالت اآلیة «اللَّهُ یُرِیدُ  إِنَّما» تعالى اهلل فأنزل قالت ثم ذلك نحو الحدیث فذكرت

 أنك خیر إلى إنك قال اهلل رسول یا معكم أنا و قلت و البیت رأسي فأدخلت تطهیرا طهرهم و الرجس عنهم فأذهب حامتي و بیتي أهل هؤالء اللهم قال

 خیر إلى

 فقالت( ع) علي عن هافسألت اهلل من قدرا كان أنه قالت الجمل یوم خروجك رأیت أ أمي فسألتها عائشة على أمي مع دخلت مجمع قال بإسناده و

 رسول جمع و( ع) ناحسی و حسنا و فاطمة و علیا رأیت ص لقد اهلل رسول إلى كان الناس أحب زوج و ص اهلل رسول إلى كان الناس أحب عن تسألیني

 فإنك تنحي قال أهلك من اأن اهلل رسول یا فقلت قالت تطهیرا طهرهم و الرجس عنهم فأذهب حامتي و بیتي أهل هؤالء اللهم قال ثم علیهم بثوب ص اهلل

 خیر إلي

 (ع) فاطمة و حسین و حسن و علي في و في خمسة في اآلیة هذه نزلت قال ص النبي عن الخدری سعید أبي عن و بإسناده

 مصغي ابن حدثنا قال الحراني روةع أبو حدثنا قال السبیعي بكر أبي عن حدثونا قال الحسكاني القاسم أبو الحاكم حدثنا قال الحمد أبو السید و أخبرنا

 و فاطمة إال البیت يف لیست و ص النبي على اآلیة هذه نزلت قال جابر عن المنكدر بن محمد عن سیار بن أیوب عن واقد بن الرحیم عبد حدثنا قال

 أهلي هؤالء اللهم ص يالنب فقال «الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما»( ع) علي و( ع) الحسین و الحسن

 و ص اهلل رسول جمعنا لتطهیرا آیة نزلت لما قال( ع) علي بن الحسن عن زاذان عن بإسناده القاسم أبو الحاكم حدثنا قال الحمد أبو السید و حدثنا

 عترت و بیتي أهل هؤالء اللهم قال ثم خیبری سلمة ألم كساء في إیاه
 صحیح صاحب) بخاری حنبل، بن احمد بویژه سنت اهل بزرگان از متعددی روایات 470-461ص ،4ج القرآن، تفسیر في البرهان . همچنین در 2

 مواردی از برخي تنها اینجا در. است داده نشان سنت اهل كتب در را همگي آدرس كتاب محقق و است آمده..  و( مسلم صحیح صاحب) مسلم ،(بخاری

 .شودمي تقدیم سند ذكر با شده نقل نفر سه این از كه

 شداد عن األوزاعي، حدثنا: قال القرقسائي، هو و مصعب، بن محمد حدثنا: قال أحمد، والده عن حنبل، بن أحمد بن اهلل عبد الرحمن عبد أبي عن

: قلت الرجل؟ هذا شتمت لم: لي قال قاموا، فلما معهم، فشتمته فشتموه، ،(السالم علیه) علیا فذكروا قوم، عنده و األسقع بن واثلة علي دخلت: قال عمار، أبي

 عن أسألها( السالم علیها) فاطمة أتیت: قال. بلي: قلت ؟(آله و علیه اهلل صلي) اهلل رسول من رأیته بما أخبرك أال: فقال. معهم فشتمته یشتمونه، القوم رأیت

 علي معه و فجلس، ،(آله و علیه اهلل صلي) اهلل رسول جاء حتي أنتظره، فجلست«. (آله و علیه اهلل صلي) اهلل رسول إلي توجه»: فقالت ،(السالم علیه) علي

 ثم فخذه، علي منهما واحد كل حسینا و حسنا أجلس و یدیه، بین فأجلسهما فاطمة و علیا فأدني دخل، حتي بیده منهما واحد كل أخذ حسین، و حسن و
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 أهل و بیتي، أهل هؤالء اللهم،»: قال ثم تَطْهِیراً، یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما: اآلیة هذه تال ثم -كساء: قال أو -ثوبه علیهم لف

 .(188 /123: الطرائف ،107: 4 أحمد مسند). «أحق بیتي

 بینما: قالت حدثته، سلمة أم أن: أبیه عن الطفاوی، عطیة المعدل أبي عن عوف، حدثنا: قال جعفر، بن محمد حدثنا: قال حنبل، بن أحمد أبیه عن: عنه

 فقمت،: قالت. «بیتي أهل عن لي تنحيف قومي،»: لي فقال: قالت. السدة في فاطمة و علیا إن: الخادم قالت إذ یوما، بیتي في( آله و علیه اهلل صلي) اهلل رسول

 فقبلهما، حجره، في فوضعهما الصبیین فأخذ: قالت صغیران، صبیان هما و ،(السالم علیهم) الحسین و الحسن، معهما و فاطمة، و علي، فدخل قریبا، فتنحیت

 النار، إلي ال إلیك م،الله»: قال و سوداء،  خمیصة علیهم  فأغدف علیا، قبل و فاطمة، فقبل االخری، بالید فاطمة و یدیه، بإحدی( السالم علیه) علیا اعتنق و

 (191 /124: الطرائف ،296: 6 أحمد مسند). «أنت و»: قال اهلل؟ رسول یا أنا و: فقلت: قالت. «بیتي أهل و أنا

 سلمة ام سمع من حدثني: الق رباح، أبي بن عطاء حدثنا: قال الملك، عبد حدثنا: قال نمیر، بن اهلل عبد حدثنا: قال حنبل، بن أحمد أبیه عن: عنه

. «ابنیك و زوجك لي ادعي»: فقال ،علیه بها فدخلت ، حریرة فیها ببرمة( السالم علیها) فاطمة فأتته بیتها، في كان( آله و علیه اهلل صلي) النبي أن: تذكر

. خیبری كساء تحته دكان، ليع له منامة علي هو و الحریرة، تلك من یأكلوا فجلسوا علیه، فدخلوا( السالم علیهم) الحسین و الحسن، و علي، فجاء: قالت

 الكساء، فضل فأخذ: قالت تَطْهِیراً، یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ هْلَأَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ  لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما: اآلیة هذه تعالي اهلل فأنزل اصلي، الحجرة في أنا و: قالت

 رأسي فأدخلت: قالت. «طهیرات طهرهم و الرجس، عنهم فأذهب اللهم خاصتي، و بیتي أهل هؤالء»: قال و السماء، إلي بها فألوی یده، أخرج ثم به، فغشاهم

 . «خیر إلي إنك خیر، إلي إنك»: قال اهلل؟ رسول یا معكم، أنا و: فقلت البیت،

 /125: الطرائف ،292: 6 أحمد مسند. )سواء بمثله سلمة ام عن حوشب، بن شهر عن الجحاف، أبو عوف أبي بن داود حدثني و: الملك عبد قال

192) 

 رسول نأ: سلمة أم عن حوشب، بن شهر عن زید، بن علي حدثنا: قال سلمة، بن حماد حدثنا: قال عفان، حدثنا: قال حنبل، بن أحمد أبیه عن: عنه

: قال و علیهم، یده وضع ثم: قالت فدكیا، كساء علیهم فألقي بهم فجاءت. «ابنیك و بزوجك ائتیني» (:السالم علیها) لفاطمة قال( آله و علیه اهلل صلي) اهلل

 من فجذبه معهم، خلألد الكساء فرفعت: سلمة ام قالت. «مجید حمید إنك محمد، آل و محمد علي بركاتك و صلواتك فاجعل محمد، آل هؤالء اللهم،»

 (193 /125: الطرائف ،323: 6 أحمد مسند). «خیر علي إنك»: قال و یدی،

: قال األوزاعي، حدثنا: قال سلم،م بن الولید حدثنا: قال أحمد، بن سلیمان حدثنا: قال اهلل، عبد بن إبراهیم حدثنا: قال حنبل، بن أحمد أبیه عن: عنه

«. ( آله و علیه اهلل صلي) اهلل ولرس ذهب»(: السالم علیها) فاطمة فقالت منزله، في علیا طلبت: قال حدثه، أنه األسقع، بن واثلة عن عمار، أبو شداد حدثنا

 ثم یدیه، بین( السالم لیهماع) الحسین و الحسن و یمینه، عن فاطمة و یساره، عن( السالم علیه) علیا فأجلس معهما، دخلت و فدخال، جمیعا، فجاءا: قال

 تفقل: واثلة قال«.  أحق هؤالء إن اللهم، أهلي، هؤالء إن اللهم، تَطْهِیراً كُمْیُطَهِّرَ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ  لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ  إِنَّما»: قال و بثوبه، علیهم  التفع

 ،1077 /632: 2 أحمد فضائل. )عملي من أرجو ما أرجي فذلك: واثلة قال. «أهلي من أنت و»: قال اهلل؟ رسول یا أهلك، من أنا و: البیت ناحیة من

 (14 /33: العمدة

 حدثنا: قال یونس، بن عمر احدثن: قال الحنفي، عمر ابن محمد بن أحمد حدثنا: قال سلیمان، بن اهلل عبد حدثنا: قال حنبل، بن أحمد أبیه عن: عنه

 بن واثلة سمعت: قال هلل،ا عبد بن شداد حدثني عمرو، أبي بن الرحمن عبد حدثنا: قال كثیر، أبي بن یحیي حدثنا: قال الزهری، سلیمان أبي بن سلیمان

 و علیا، أحب أزال ال اهلل و: لقا و واثلة، فغضب سرورا، فأظهر الشام، أهل من رجل فلقیه: قال ،(السالم علیهما) علي بن الحسین برأس ءجي قد و األسقع،

 قد و یوم، ذات أیتنير: واثلة قال .قال ما فیهم یقول سلمة أم منزل في هو و ،(آله و علیه اهلل صلي) اهلل رسول سمعت إذ بعد أبدا فاطمة و حسینا، و حسنا،

 علیه) الحسین جاء ثم بله،ق و الیمني، فخذه علي فأجلسه( السالم علیه) الحسن جاء و سلمة، ام منزل في هو و ،(آله و علیه اهلل صلي) اهلل رسول جئت

 كساء علیهم أغدف ثم فجاء، ،(السالم علیه) بعلي دعا ثم یدیه، بین فأجلسها( السالم علیها) فاطمة جاءت ثم قبله، و الیسری، فخذه علي فأجلسه( السالم

. جل و عز اهلل في الشك: قال الرجس؟ ما: لواثلة قلت تَطْهِیراً، رَكُمْیُطَهِّ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما: قال ثم إلیه، أنظر كأني خیبریا،

 (15 /34: العمدة ،1149 /672: 2 أحمد فضائل)
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است كه در مقابل  ي از منابع اهل سنت، معدود روایاتي نقل شده كه این فراز از آیه در وصف زنان پیامبر صالبته در برخ

 المعاني، روحتفسیر  دهها روایتي كه در همان كتابها از طرق متعدد نقل شده، جعلي بودن آنها كامل واضح است. مثل آلوسي در

 علیا سلم و علیه اللّه صلّى إدخاله أخبار و»كند كه صحاب كساء تصریح ميبعد از ذكر چندین روایت درباره ا 195ص ،11ج

 عدم و لهم دعائه تي وبی أهل هؤالء اللهم السلم و الصلة علیه و قوله الكساء، تحت عنهم تعالى اللّه رضي ابنیهما و فاطمة و

حت كساء وارد تفاطمه س و دو فرزندانشان را  گوید پیامبر ص، علي ع وتحصي: و روایاتي كه مي أن من أكثر سلمة أم إدخال

ز آن است كه در اسلمه را وارد نكردند، بیش و برایشان دعا كردند و ام« خدایا اینان اهل بیت من هستند»كردند و فرمودند 

واني فرا دهد و در ادامه هم تقلیشمارش آید؛ با این حال همین شخص، شروع بحث خود را با آن روایات جعلي قرار مي

 شود!كند كه بگوید این فراز از آیه شامل حال زنان پیامبر ص هم ميمي

 حدیث

[ در زنان] خودآرایيِ نكنید همچون اندام عرض و»( از امام صادق ع از پدرشان روایت شده است كه درباره عبارت 1

 فرمودند: یعني جاهلیت دیگری هم در كار خواهد بود.« نخستین جاهلیت

 193: ص ،2ج القمي، تفسیر

                                                      
 لجالس إني: قال میمون، بن روعم حدثنا: قال بلج، أبو حدثنا: قال عوانة، أبو حدثنا: قال حماد، بن یحیي حدثنا: قال حنبل، بن أحمد أبیه عن: عنه

 فوضعه ثوبه،( آله و علیه هللا صلي) اهلل رسول أخذ و(: عنه اهلل رضي) عباس ابن قال -طویل الخبر و -رهط تسعة أتاه إذ( عنه اهلل رضي) عباس ابن إلي

 ،330: 1 أحمد مسند). «تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ هْلَأَ الرِّجْسَ  عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما»: قال و ،(السالم علیهم) الحسین و الحسن و فاطمة و علي علي

 (16 /35: العمدة

: قال حوشب، بن شهر حدثني :قال -بهرام ابن یعني -الحمید عبد حدثنا: قال القاسم، بن هاشم النضر أبو حدثنا: قال حنبل، بن أحمد أبیه عن: عنه

 أذلوه، و غروه اهلل، قتلهم قتلوه، :فقالت العراق، أهل لعنت( السالم علیهما) علي بن الحسین نعي جاء حین( آله و علیه اهلل صلي) النبي زوجة سلمة ام سمعت

 یدیه، بین وضعتها حتي لها، طبق في تحملها عصیدة، فیها له صنعت قد ببرمة غدوة فاطمة جاءته قد و( آله و علیه اهلل صلي) اهلل رسول رأیت فإني اهلل، لعنهم

( السالم علیه) علي و بید، منهما احدو كل ابنیها تقود فجاءت: قالت. «بابنیه ائتیني و فادعیه، اذهبي»: قال «البیت في هو»: قالت. «عمك؟ ابن أین»: لها فقال

 علیها) فاطمة جلست و ه،یمین عن( السالم علیه) علي جلس و حجره في فأجلسهما ،(آله و علیه اهلل صلي) اهلل رسول علي دخلوا حتي أثرهما، في یمشي

 علیهم( ]آله و علیه اهلل صلي) اهلل رسول فلفه المدینة، في المنامة علي لنا بساطا كان خیبریا كساء تحتي من فاجتذب: سلمة ام قالت. یساره عن( السالم

 اللهم تطهیرا، طهرهم و الرجس، عنهم أذهب بیتي، أهل هؤالء اللهم،»: قال و جل، و عز ربه إلي الیمني بیده ألوی و الكساء، طرفي[ بشماله] أخذ و[ جمیعا

 البن دعاءه قضي ما بعد  ءالكسا في فأدخلني. «بلي»: قال أهلك؟ من لست أ اهلل، رسول یا: قلت. «تطهیرا طهرهم و الرجس عنهم أذهب بیتي، أهل هؤالء

 (194 /126: الطرائف ،298: 6 أحمد مسند(. )السالم علیهم) فاطمة ابنته و ابنیه، و علي عمه

 بن محمد حدثنا: قاال كر،ب ألبي اللفظ و نمیر، بن اهلل عبد بن محمد و شیبة، أبي بن بكر أبو حدثنا: قال ،(الصحاح) صاحب الحجاج بن مسلم روی

 أسود، شعر من  مرحل مرط هعلی و غداة،( آله و علیه اهلل صلي) النبي خرج: عائشة قالت: قالت شیبة، بنت صفیة عن شیبة، بن مصعب عن زكریا، عن بشر،

( السالم علیه) علي جاء ثم لها،فأدخ( السالم علیها) فاطمة جاءت ثم معه، فدخل( السالم علیه) الحسین جاء ثم فأدخله،( السالم علیه) علي بن الحسن فجاء

 (2424 /1883: 4 مسلم صحیح). «یراًتَطْهِ یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما»: قال ثم فأدخله،

 الطبری تفسیر. )بعینه دیثالح عائشة، عن شیبة، بنت صفیة عن شیبة، بن مصعب إلي یرفعه ،(الصحاح) صاحب البخاری إسماعیل بن محمد اهلل عبد أبو

 .(30 /43: العمدة ،54: الطالب كفایة ،4796 /183: 4 السنّة مصابیح ،147: 3 الحاكم مستدرك ،5: 22
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 هَذِهِ فِي أَبِیهِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ زَیْدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ زِیَادٍ بْنُ حُمَیْدُ حَدَّثَنَا

 .أُخْرَى جَاهِلِیَّةٌ سَیَكُونُ أَیْ قَالَ «الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ال وَ» الْآیَةِ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

ای نازل شده یهتر از تفسیر قرآن نیست، همانا گاه آناپذیرتردور از دسترسبرای عقول بزرگان، چیزی دشوارتر و دسترسي

  اش درباره چیزی و پایانش درباره چیزی؛است كه ابتدایش درباره چیزی است و میانه

 و شاید كه طور آن را شما و ببرد بیت اهل شما از را پلیدی گونه هر خواهدمي خداوند كه نیست این جز »سپس فرمود 

 از والدت جاهلیت.« كند تطهیر باید

 17ص ،1ج العیاشي، تفسیر

 أوسطها و ءشي في أولها ینزل اآلیة إن القرآن، تفسیر من الرجال عقول من أبعد ءشي لیس قال ع جعفر أبي عن زرارة عن

 الجاهلیة. میلد من «تَطْهِیراً  ُیطَهِّرَكُمْ وَ یْتِالْبَ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما»: قال ثم ء،شي في آخرها و ءشي في

 

 فرمودند: كند كه یكبار از پیامبر ص در مورد جانشین ایشان سوال كردم. حضرت( سلمان روایت مي3

ان من، و طالب ع وصي و برادر و وارث و وزیر و جانشین من در خاندبيگیرم كه علي بن اسلمان! من تو را شاهد مي

بیت و دفاع از[ نماید و بر ]تثكند و بدهي مرا ادا ميالذمه ميوليّ و سرپرست هر مومني بعد از من است؛ اوست كه مرا بری

 كند.سنت من مبارزه مي

خداوند بر زمین نظری افكند و مرا برگزید. بار دیگر نظری افكند و برادرم علي ع را برگزید؛ و به من دستور داد  سلمان!

و من سرور زنان بهشت را به همسری او درآوردم. بار دیگر نظری افكند و فاطمه و اوصیاء را برگزید: دو فرزندم حسن و 

شوند مانند شود و نه از او جدا مياند و قرآن با آنان است؛ نه از آنها جدا ميقرآنحسین، و بقیه آنان از فرزندان حسین. آنان با 

تا اینكه در كنار حوض ]كوثر[ یكي پس از دیگری بر من وارد شوند.  –اش را كنار هم قرار داد و دو انگشت سبابه –این دو 

ن را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و كسي آنان شاهدان خداوند بر خلئقش و حجت او در زمینش هستند؛ كسي كه آنا

اند. و این آیه در مورد من و برادرم كنندهشان هدایت شده و هدایتكه آنان را عصیان كند خدا را عصیان نموده است. همگي

رم، نازل علي ع و دخترم فاطمه س و دو فرزندم و اوصیای پس از آنها، یكي پس از دیگری، یعني فرزندانم و فرزندان براد

 طور آن را شما و ببرد بیت اهل شما از را [پلیدیی ]= «رجس» گونه هر خواهدمي خداوند كه نیست این جز»شده است كه 

 «.كند تطهیر باید و شاید كه

 سلمان! مي داني رجس چیست؟

 گفتم: نه!

شان كنند، در والدت و طینتنمياست. آنها در هیچ چیزی كه از نزد خداوند آمده است هیچگاه شك « شك»فرمود: همان 

 ای هستند.شده و معصوم از هر بدیتا حضرت آدم ع پاك و طاهرند، پاك
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 909ص ،2ج الهللي، قیس بن سلیم كتاب

 َوصِیِّي طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ أَنَّ سَلْمَانُ یَا أُشْهِدُكَ إِنِّي ...: لِي قَالَ ثُمَّ ... اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ یَقُولُ سَلْمَانَ سَمِعْتُ: قَالَ سُلَیْمٌ،

 یَا .سُنَّتِي عَلَى یُقَاتِلُ وَ دَیْنِي یَقْضِي وَ ذِمَّتِي یُبْرِئُ بَعْدِی، مِنْ مُؤْمِنٍ كُلِّ  وَلِيُّ وَ  أَهْلِي فِي خَلِیفَتِي وَ وَزِیرِی وَ وَارِِثي وَ أَخِي وَ

 أَهْلِ نِسَاءِ سَیِّدَةَ  فَزَوَّجْتُهُ أَمَرَنِي وَ  أَخِي، عَلِیّاً  مِنْهُمْ فَاخْتَارَ ثَانِیَةً اطَّلَعَ ثُمَّ. مِنْهُمْ فَاخْتَارَنِي اطِّلَاعَةً الْأَرْضِ عَلَى اطَّلَعَ اللَّهَ إِنَّ سَلْمَانُ،

 لَا مَعَهُمْ، الْقُرْآنُ وَ الْقُرْآنِ مَعَ هُمْ اْلحُسَیْنِ، وُلْدِ مِنْ بَقِیَّتَهُمْ وَ حُسَیْناً وَ اًحَسَن ابْنَيَّ: الْأَوْصِیَاءَ وَ فَاطِمَةَ فَاخْتَارَ ثَالِثَةً اطَّلَعَ ثُمَّ. الْجَنَّةِ

 عَلَى اللَّهِ  شُهَدَاءَ وَاحِدٍ، بَعْدَ وَاحِداً الْحَوْضَ عَلَيَّ یَرِدُوا حَتَّى -الْمُسَبِّحَتَیْنِ إِصْبَعَیْهِ  بَیْنَ جَمَعَ وَ -كَهَاتَیْنِ یُفَارِقُونَهُ  لَا وَ  یُفَارِقُهُمْ

 عَلِي   أَخِي فِي وَ فِيَّ الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ وَ .مَهْدِیٌّ  هَادٍ كُلُّهُمْ اللَّهَ، عَصَى عَصَاهُمْ مَنْ وَ اللَّهَ أَطاعَ أَطَاعَهُمْ مَنْ. أَرْضِهِ فِي حُجَّتَهُ وَ خَلْقِهِ

 وَ  الْبَیْتِ أَْهلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما»: َأخِي وُلْدِ وَ وُلْدِی وَاحِدٍ، بَعْدَ وَاحِداً الْأَوْصِیَاءِ وَ ابْنِي فِي وَ فَاطِمَةَ ابْنَتِي فِي وَ

 فِي مُطَهَّرُونَ أَبَداً، اللَّهِ عِنْدِ مِنْ جَاءَ ءٍشَيْ فِي یَشُكُّونَ لَا الشَّكُّ،: قَالَ. لَا: قَالَ سَلْمَانُ یَا «الرِّجْسُ» مَا تَدْرُونَ أَ«. تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ

 1 .سُوءٍ كُلِّ مِنْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ آدَمَ، إِلَى طِینَتِنَا وَ وَلَادَتِنَا

 

 ( از انس بن مالك روایت شده است:4

فرمود: نماز! ای رفت و ميآمد جلوی درب خانه فاطمه ميرسول اهلل ص شش ماه هنگامي كه برای نماز صبح بیرون مي

 كه طور نآ را شما و ببرد بیت اهل شما از را[ پلیدی]=  ی«رجس» گونه هر خواهدمي خداوند كه نیست این جز»اهل بیت! 

 «.كند تطهیر باید و شاید

                                                      
 آمده است: 251-249ص ،1ج العیاشي، تفسیرو در  287ص ،1ج الكافي،. قریب به این مضمون از قول امام صادق ع در  1

 نْعَ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ  یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ سَعِیدٍ أَبِي زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ وَ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 حَتَّى بَیْنَهُمَا یُفَرِّقَ  الَ أَنْ جَلَّ  وَ  عَزَّ اللَّهَ  سَأَلْتُ فَإِنِّي بَیْتِي أَهْلِ وَ للَّهِ ا بِكِتَابِ أُوصِیكُمْ ص اهلل رسول قَالَ وَ ... فَقَالَ ...  ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِي

 سَكَتَ فَلَوْ ضَلَالَةٍ بَابِ فِي یُدْخِلُوكُمْ لَنْ  وَ هُدًى بَابِ  مِنْ یُخْرِجُوكُمْ لَنْ إِنَّهُمْ قَالَ وَ مِنْكُمْ أَعْلَمُ فَهُمْ تُعَلِّمُوهُمْ لَا قَالَ وَ ذَلِكَ فَأَعْطَانِي الْحَوْضَ عَلَيَّ یُورِدَهُمَا

 الرِّجْسَ  عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ رِیدُیُ إِنَّما -ص لِنَبِیِّهِ تَصْدِیقاً كِتَابِهِ فِي أَنْزَلَهُ جَلَّ وَ عَزَّ هَاللَّ لَكِنَّ وَ فُلَانٍ آلُ وَ فُلَانٍ آلُ لَادَّعَاهَا بَیْتِهِ أَهْلُ مَنْ یُبَیِّنْ فَلَمْ ص اللَّهِ رَسُولُ

 نَبِيٍّ  لِكُلِّ إِنَّ اللَّهُمَّ الَقَ  ثُمَّ سَلَمَةَ أُمِّ بَیْتِ فِي الْكِسَاءِ تَحْتَ ص اللَّهِ  رَسُولُ خَلَهُمْفَأَدْ ع فَاطِمَةُ وَ الْحُسَیْنُ  وَ  الْحَسَنُ وَ عَلِيٌّ فَكَانَ« تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ  وَ الْبَیْتِ أَهْلَ

 عَلِيٌّ  كَانَ ص اللَّهِ رَسُولُ قُبِضَ فَلَمَّا ثِقْلِي وَ أَهْلِي هَؤُلَاءِ لَكِنَّ وَ خَیْرٍ إِلَى إِنَّكِ الَفَقَ أَهْلِكَ مِنْ لَسْتُ أَ سَلَمَةَ أُمُّ فَقَالَتْ ثَقَِلي وَ بَیْتِي أَهْلُ هَؤُلَاءِ وَ ثَقَلًا وَ أَهْلًا

 بْنَ  مُحَمَّدَ یُْدخِلَ أَنْ یَفْعَلَلِ یَكُنْ لَمْ وَ عَلِيٌّ یَسْتَطِیعُ یَكُنْ لَمْ عَلِيٌّ  مَضَى فَلَمَّا بِیَدِه َأخْذِهِ وَ لِلنَّاسِ إِقَامَتِهِ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فِیهِ بَلَّغَ مَا لِكَثْرَةِ بِالنَّاسِ النَّاسِ أَوْلَى

 وَ  بِطَاعَتِكَ أَمَرَ كَمَا طَاعَتِنَابِ فَأَمَرَ فِیكَ أَنْزَلَ كَمَا فِینَا أَنْزَلَ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ نَّإِ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ لَقَالَ إِذاً وُلْدِهِ مِنْ وَاحِداً لَا وَ عَلِيٍّ بْنَ الْعَبَّاسَ لَا وَ عَلِيٍّ

 یُدْخِلَ أَنْ َیسْتَطِعْ لَمْ يَتُوُفِّ فَلَمَّا لِكِبَرِهِ بِهَا أَوْلَى ع الْحَسَنُ كَانَ ع عَلِيٌّ  مَضَى افَلَمَّ عَنْكَ أَذْهَبَهُ كَمَا الرِّجْسَ عَنَّا أَذْهَبَ وَ فِیكَ بَلَّغَ كَمَا ص اللَّهِ رَسُولُ فِینَا بَلَّغَ

 كَمَا طَاعَتِيبِ اللَّهُ  أَمَرَ سَیْنُ الْحُ  لَقَالَ  إِذاً وُلْدِهِ فِي فَیَجْعَلَهَا اللَّهِ  كِتابِ فِي بِبَعْضٍ وْلىأَ بَعْضُهُمْ الْأَرْحامِ أُولُوا وَ -یَقُولُ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ  وَ ذَلِكَ لِیَفْعَلَ یَكُنْ  لَمْ  وَ وُلْدَهُ

 إِلَى صَارَتْ  افَلَمَّ أَبِیكَ عَنْ وَ  عَنْكَ أَذْهَبَ كَمَا الرِّجْسَ  عَنِّي اللَّهُ ذْهَبَأَ وَ أَبِیكَ فِي وَ فِیكَ بَلَّغَ كَمَا ص اللَّهِ رَسُولُ فِيَّ بَلَّغَ وَ أَبِیكَ طَاعَةِ وَ  بِطَاعَتِكَ أَمَرَ

 ثُمَّ لِیَفْعَلَا یَكُونَا لَمْ وَ هُ عَنْ الْأَمْرَ  یَصْرِفَا أَنْ أَرَادَا لَوْ  أَبِیهِ  عَلَى وَ أَخِیهِ  عَلَى عِيیَدَّ هُوَ كَانَ كَمَا عَلَیْهِ یَدَّعِيَ  أَنْ یَسْتَطِیعُ بَیْتِهِ أَهْلِ مِنْ  أَحَد   یَكُنْ  لَمْ  ع الْحُسَیْنِ

 الْحُسَیْنِ  بْنِ عَلِيِّلِ الْحُسَیْنِ بَعْدِ مِنْ صَارَتْ ثُمَّ اللَّهِ كِتابِ فِي بِبَعْضٍ أَوْلى بَعْضُهُمْ الْأَرْحامِ أُولُوا وَ -الْآیَةِ هَذِهِ تَأْوِیلُ فَجَرَى ع الْحُسَیْنِ إِلَى أَفْضَتْ حِینَ صَارَتْ

 .أَبَداً رَبِّنَا فِي نَشُكُّ لَا اللَّهِ وَ كُّالشَّ هُوَ الرِّجْسُ  قَالَ وَ ع عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ إِلَى الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بَعْدِ مِنْ  صَارَتْ ثُمَّ
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 18ص ،2ج التنزیل، شواهد

 عَفَّانُ  دَّثَنَاحَ قَالَ إِسْحَاقَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ یُوسُفَ  نِبْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا

 مَالِكٍ: بْنِ أَنَسِ عَنْ زَیْدٍ، بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَالَ سَلَمَةَ بْنُ حَمَّادُ حَدَّثَنَا: قَالَ مُسْلِمٍ بْنُ

 لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ اإِنَّم الْبَیْتِ أَهْلَ یَا الصَّلَاةَ: یَقُولُ الْفَجْرِ لَاةِصَ إِلَى خَرَجَ إِذَا أَشْهُرٍ سِتَّةَ فَاطِمَةَ بِبَابِ یَمُرُّ كَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ

 .تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ لَأَهْ الرِّجْسَ عَنْكُمُ

این اقدام پیامبر توسط ابوالحمراء )خادم پیامبر ص( ، ابوسعید خدری، و برخي دیگر از صحابه و نیز توسط امامان شیعه 

 المؤمنین أمیر ؛ فضائل3392-338ص الكوفي، فرات تفسیر؛ 671ص ،2ج القمي، تفسیرهم نقل شده است. مثل نگاه كنید به 

 .2124و  1973ص السلم، علیه

 

( از امام صادق ع در روایتي توضیح مي دهند هنگامي كه با ابوبكر بیعت كردند و كارش مستقر شد شخصي را فرستاد 5

و كارگزار حضرت فاطمه س در فدك را بیرون كرد. حضرت زهرا س نزد ابوبكر آمد و اعتراض كرد. او شاهد خواست و 

                                                      
 وَ  عَلِيٍّ بَابَ یَأْتِيَ حَتَّى -الْفَجْرِ صَلَاةِ عِنْدَ یَوْمٍ كُلَّ ءُیَجِي ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ الْآیَةَ  هَذِهِ اللَّهُ  أَنْزَلَ فَلَمَّا: عَلَیْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَكَ أْمُرْ وَ  قوله.  1

 رَحْمَةُ  وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ عَلِيٌّ فَیَقُولُ «بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ عَلَیْكُمْ السَّلَامُ»: فَیَقُولُ ع الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ وَ فَاطِمَةَ

 یَفْعَلُ  یَزَلْ فَلَمْ «تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما» اللَّهُ یَرْحَمُكُمُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ یَقُولُ وَ -الْبَابِ بِعِضَادَتَيِ یَأْخُذُ ثُمَّ كَاتُهُبَرَ وَ اللَّهِ

 ذَلِك یَفْعَلُ بِهِ أَشْهَدُ أَنَا ص النَّبِيِّ خَادِمُ الْحَمْرَاءِ أَبُو قَالَ وَ -الدُّنْیَا فَارَقَ حَتَّى الْمَدِینَةَ شَهِدَ إِذَا یَوْمٍ كُلَّ ذَلِكَ
 أَرَْبعِینَ[ ع] عَلِيٍّ بَابَ یَأْتِي ص[ النَّبِيُ ] اللَّهِ رَسُولُ كَانَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِيَ الْخُدْرِیِّ سَعِیدٍ أَبِي عَنْ  مُعَنْعَناً الْفَزَارِیُّ  مُحَمَّدٍ  بْنُ  جَعْفَرُ حَدَّثَنِي قَالَ . فُرَات  2

 أَنَا تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ  وَ الْبَیْتِ  أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما الْبَیْتِ أَهْلَ بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ عَلَیْكُمْ السَّلَامُ  فَیَقُولُ [ ع] بِفَاطِمَةَ بَنَى حَیْثُ صَبَاحاً

 .سَالَمْتُمْ لِمَنْ سِلْم  وَ حَارَبْتُمْ  لِمَنْ  حَرْب 

 رَسُولُ[ وَ] فِیهَا أَشُكُّ تُفَلَسْ التِّسْعَةُ  فَأَمَّا أَشْهُرٍ عَشْرَةَ أَوْ هُرٍأَشْ تِسْعَةَ  ص للَّهِ ا رَسُولَ قَدِمْتُ: قَالَ الْحَمْرَاءِ أَبِي عَنْ  مُعَنْعَناً كَثِیرٍ بْنُ عُبَیْدُ حَدَّثَنِي قَالَ  فُرَات 

 یَرْحَمُكُمُ  الصَّلَاةَ بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ عَلَیْكُمْ السَّلَامُ فَیَقُولُ  الْبَابِ بِعِضَادَتَيِ خُذُفَیَأْ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ بَابَ فَیَأْتِي الْفَجْرِ طُلُوعِ مِنْ یَخْرُجُ اللَّهِ

 .تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ  لَأَهْ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ  یُرِیدُ إِنَّما[ ص] اللَّهِ  رَسُولُ ولُفَیَقُ  اللَّهِ  رَسُولَ  یَا بَرَكَاتُهُ  وَ اللَّهِ  رَحْمَةُ وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ فَیَقُولُونَ  قَالَ  اللَّهُ

 فَاخْتَلَفَ[ ع] مَةَبِفَاطِ نِینَالْمُؤْمِ  أَمِیرُ ابْتَنَى[ لَمَّا[ ]قَالَ ] ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً عَلَیْهِ قِرَاءَةً مُحَمَّدٍ بْنُ[ عَلِيُ] عُثْمَانُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَات 

 رَحِمَكُمُ الصَّلَاةَ الْمَلَائِكَةِ فَمُخْتَلَ وَ الرِّسَالَةِ مَعْدِنَ وَ النُّبُوَّةِ بَیْتِ أَهْلَ یَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ یَقُولُ ثُمَّ الْبَابَ یَدُقُّ غَدَاةٍ كُلَّ صَبَاحاً أَرْبَعِینَ بَابِهَا إِلَى[ ص] اللَّهِ رَسُولُ

 .حَارَبْتُمْ لِمَنْ حَرْب   وَ سَالَمْتُمْ لِمَنْ سِلْم [ إِنِّي] أَنَا یَقُولُ  وَ ذَلِكَ مِنْ أَشَدَّ دَقّاً  یَدُقُّ ثُمَّ قَالَ  تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ  وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ  لِیُذْهِبَ اللَّهُ  یُرِیدُ إِنَّما اللَّهُ
 أبو قال: قال جدّه، عن أبیه، عن الحسن، بن اللّه عبد عن حصین، حدّثنا: قال أبي حدّثنا: قال الخزاز، الحسن بن أحمد أخبرنا: قال عقدة، ابن.  3

 و عليّ باب یأتي سلم و آله و علیه اللّه صلى النبيّ كان عَلَیْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَكَ أْمُرْ وَ: اآلیة هذه نزلت لمّا: آله و علیه اللّه صلى النبيّ خادم الحمراء

 تَطْهِیرا یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما اللّه رحمكم الصالة: فیقول صالة كلّ عند فاطمة
 حدّثني: قال سنان، بن اللّه عبد بن النور عبد أخبرنا: قال أبي، أخبرنا: قال األزدی، محمّد بن الرحمن عبد بن الحسین أخبرنا: قال عقدة، ابن.  4

 صباحا أربعین آله و علیه اللّه صلى النبيّ شهدت: قال الحمراء، أبي عن داود أبي نقیع عن حفصة، أبي بن سالم و الحجاف، أبو حدّثني: قال قرم، بن سلیمان

 عَنْكُمُ  لِیُذْهِبَ اللَّهُ  یُرِیدُ  إِنَّما اللّه یرحمكم الصالة اللّه، رحمة و البیت أهل علیكم السالم»: یقول و الباب بعضادتي فیأخذ فاطمة و عليّ باب إلى ءیجي

 تَطْهِیرا یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ
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ایمن و حضرت علي ع را پذیرفت و نامه استرداد فدك را امضا كرد اما  عمر آمد و آن نامه را پاره كرد و همراه ابتدا شهادت ام

گذارد و آنچه از ایشان باقیمانده صدقه است با عایشه و حفصه شهادت دادند كه ما از پیامبر ص شنیدیم كه پیامبران ارثي نمي

ود دانست! حضرت فاطمه س به خانه برگشت و امیرالمومنین ع به مسجد رفت ایمن و حضرت علي ع را هم مردو شهادت ام

 و با ابوبكر شروع به بحث كرد.

 خواني؟!فرمود: ابوبكر! آیا كتاب خدا را مي 

 گفت: بله!

 بیت اهل اشم از را پلیدی گونه هر خواهدمي خداوند كه نیست این جز»فرمود: به من بگو كه این سخن خداوند متعال 

 یر ما؟غدر مورد چه كسي نازل شده است؟ درباره ما یا درباره  «كند تطهیر باید و شاید كه طور آن را شما و ببرد

 گفت: درباره شماست.

 كني؟فرمود: اگر دو شاهد شهادت دهند كه ]حضرت[ فاطمه س مرتكب فحشاء شده چكار مي

 كنم!جاری مي كنم، همان گونه كه بر سایر مسلمانانگفت: حد بر او جاری مي

 فرمود: پس نزد خداوند در زمره كافران هستي!

 گفت: چرا؟

ه االن هم كفرمود: چون شهادت خداوند به طهارت او را انكار كردی و شهادت مردم علیه او را پذیرفتي! همان گونه 

و بود آنگاه ادر اختیار  حكم خدا و حكم رسولش را رد كردی كه رسول اهلل فدك را برای او قرار داد و در زمان حیاتش هم

كني كه جزء اموال گیری و ادعا ميپذیری و فدك را از او ميای كه هنوز آداب دینداری را نیاموخته ميشهادت یك اعرابي

نكر است تنها دلیل و بینه بر عهده مدعي است و كسي كه م»عمومي مسلمانان است؟! در حالي كه رسول اهلل ص فرموده بود: 

اید دلیل گویند فدك مال او نیست بسوگند بخورد. ]چون فدك در اختیار حضرت زهرا س بوده، كساني كه ميكافي است كه 

 و بینه بیاورند، نه حضرت زهرا س[ ...

 157-156ص ،2ج القمي، تفسیر

 وَ بَكْرٍ أَبِيلِ بُویِعَ لَمَّا قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عُثْمَانَ نِبْ حَمَّادِ وَ  عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي فَإِنَّهُ

 ع فَاطِمَةُ فَجَاءَتْ -مِنْهَا ص اللَّهِ رَسُولِ بِنْتِ فَاطِمَةَ وَكِیلَ رَجَفَأَخْ َفدَكَ إِلَى بَعَثَ الْأَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرِینَ جَمِیعِ عَلَى الْأَمْرُ لَهُ اسْتَقَامَ

  ... بَكْرٍ، أَبِي لَىإِ

 الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما» تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ عَنْ فَأَخْبِرْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهِ كِتَابَ تَقْرَأُ بَكْرٍ أَبَا یَا ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ

 كُنْتَ مَا بِفَاحِشَةٍ فَاطِمَةَ عَلَى شَهِدَا شَاهِدَیْنِ أَنَّ فَلَوْ قَالَ فِیكُمْ  بَلْ قَالَ غَیْرِنَا فِي أَمْ فِینَا أَ نَزَلَتْ فِیمَنْ  «تَطْهِیراً  یُطَهِّرَكُمْ وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ

 رَدَدْتَ  ِلأَنَّكَ: قَالَ لِمَ وَ : قَالَ الْكَافِرِینَ، مِنَ اللَّهِ عِنْدَ إِذاً كُنْتَ  قَالَ الْمُسْلِمِینَ سَائِرِ عَلَى أُقِیمُ كَمَا الْحَدَّ عَلَیْهَا أُقِیمُ  كُنْتُ قَالَ صَانِعاً

 وَ  دَكَ فَ لَهَا ص اللَّهِ رَسُولُ جَعَلَ أَنْ رَسُولِهِ حُكْمَ وَ اللَّهِ حُكْمَ رَدَدْتَ كَمَا عَلَیْهَا النَّاسِ شَهَادَةَ قَبِلْتَ وَ لَهَا بِالطَّهَارَةِ اللَّهِ شَهَادَةَ
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 رَسُولُ  قَالَ قَدْ وَ الْمُسْلِمِینَ ءُفَيْ أَنَّهُ زَعَمْتَ وَ فَدَكَ مِنْهَا فَأَخَذْتَ عَلَیْهَا عَقِبِهِ عَلَى بَائِلٍ أَعْرَابِي  شَهَادَةَ قَبِلْتَ ثُمَّ حَیَاتِهِ فِي قَبَضَتْهُ

 1عَلَیْهِ ... ادُّعِيَ مَنِ عَلَى الْیَمِینُ وَ ادَّعَى مَنِ عَلَى الْبَیِّنَةُ ص اللَّهِ

                                                      
اند كه برخي را از باب دالل كردههای مختلف به این واقعه برای اثبات فضیلت خویش است. هم امامان شیعه و هم برخي از بزرگان دید در موقعیت 1

 آوریم:نمونه در اینجا مي

 استناد خود پيامبر:

 عُمَرَ وَ بَكْرٍ أَبِي بْنِ دِمُحَمَّ وَ الْمِقْدَادِ وَ ذَرٍّ أَِبي وَ سَلْمَانَ غَیْرُ هَاشِمِيٌّ لَّاإِ فِیهَا لَیْسَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَسْجِدِ فِي حَلْقَةٍ إِلَى انْتَهَیْتُ قَالَ سُلَیْمٍ عَنْ أَبَان  قَالَ

 ثُمَّ حَوْلَهُ  مَنْ إِلَى ع لِيٌّعَ فَنَظَرَ عُمَّالِهِ  جَمِیعَ أَغْرَمَ كَمَا قُنْفُذاً یُغْرِمَ أَنْ مِنْ هُ مَنَعَ عُمَرَ تَرَى مَا ع لِعَلِيٍّ الْعَبَّاسُ  فَقَالَ عُبَادَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَیْسِ وَ َسلَمَةَ أَبِي بْنِ

 ...عَیْنَاه اغْرَوْرَقَتْ

 وَ  النَّبِيُّ فَغَضِبَ ذَلِكَ لَهُ  فَذَكَرْتُ ص اللَّهِ رَسُولَ  فَأَتَیْتُ كُنَاسَةٍ فِي نَبَتَتْ خْلَةٍنَ كَمَثَلِ  إِلَّا مُحَمَّدٍ مَثَلُ مَا لِي فَقَالَ یَوْماً بِالصُّهَاكِيِّ مَرَرْتُ ثُمَّ  ع عَلِيٌّ قَالَ

 مَا مِنِّي َسمِعُوا قَدْ وَ  بِقَرَابَتِي یُعَیِّرُونَنِي أَقْوَامٍ بَالُ مَا فَقَالَ ص اللَّهِ سُولِرَ غَضَبِ مِنْ رَأَتْ لِمَا السِّلَاحٍ فِي شَاكَةً فَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ فَزِعَتِ وَ الْمِنْبَرَ فَأَتَى خَرَجَ

 خَیْرِهِمْ  وَ بَیْتِي أَهْلِ أَفْضَلِ فِي قُلْتُ مَا  سَمِعْتُمْ قَدْ وَ  إِیَّاهُمْ  اللَّهِ تَطْهِیرِ وَ عَنْهُمْ الرِّجْسِ إِذْهَابِ مِنْ بِهِ اللَّهُ اخْتَصَّهُمُ مَا وَ اهُمْإِیَّ  اللَّهِ تَفْضِیلِ وَ فَضِْلهِمْ فِي قُلْتُ

 كَمَثَلِ  بَیْتِي أَهْلِ فِي مَثَلِي أَنَّ ونَتَزْعُمُ ثُمَّ مُوسَى مِنْ  هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي أَنَّهُ وَ مِنِّي ابَتِهِقَرَ وَ فِیهِ بَلَائِهِ وَ الْإِسْلَامِ فِي سَبْقِهِ مِنْ فَضَّلَهُ وَ أَكْرَمَهُ  وَ بِهِ اللَّهُ  خَصَّهُ مِمَّا

 خَیْرِهَا فِي فَجَعَلَنِي بُیُوتاً وَ بَائِلَقَ وَ شُعُوباً[  فِرَقٍ ثَلَاثَ] الْفِرْقَةَ فَرَّقَ ثُمَّ الْفِرْقَتَیْنِ  خَیْرِ فِي فَجَعَلَنِي فِرْقَتَیْنِ فَفَرَّقَهُمْ خَلْقَهُ خَلَقَ اللَّهَ إِنَّ أَلَا  كُنَاسَةٍ فِي نَبَتَتْ نَخْلَةٍ

 فِي  فَحَصَلْتُ]  تَطْهِیراً رَكُمْیُطَهِّ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما قَوْلُهُ فَذَلِكَ بَیْتاً خَیْرِهَا فِي فَجَعَلَنِي  بُیُوتاً  جَعَلَهُمْ ثُمَّ قَبِیلَةً خَیْرِهَا وَ شَعْباً

 وَ  وَزِیرِی وَ عَلِیّاً  أَخِي فَاخْتَارَ نَظْرَةً نَظَرَ ثُمَّ مِنْهُمْ فَاخْتَارَنِي نَظْرَةً الْأَرْضِ هْلِأَ إِلَى نَظَرَ  اللَّهَ  إِنَّ وَ أَلَا[  طَالِبٍ  أَبِي بْنُ عَلِيُّ أَخِي وَ أَنَا و عِتْرَتِي وَ بَیْتِي أَهْلِ

 إِنَّهُ  وَ أَلَا بَْعدِی أُمَّتِي فِي لِیفَةًخَ  وَ وَصِیّاً وَ وَلِیّاً وَ أَخاً عَلِیّاً اتَّخِذْ أَنِ  إِلَيَّ  فَأَوْحَى لًادَلِی وَ نَبِیّاً وَ رَسُولًا فَبَعَثَنِي بَعْدِی مُؤْمِنٍ ُكلِّ وَلِيَّ وَ أُمَّتِي فِي خَلِیفَتِي وَ وَصِیِّي

[ زِرُّ] ربّ كَافِر  إِلَّا یُبْغِضُهُ لَا وَ ؤْمِن مُ إِلَّا یُحِبُّهُ لَا اللَّهُ  أَبْغَضَهُ أَبْغَضَهُ مَنْ وَ اللَّهُ أَحَبَّهُ أََحبَّهُ مَنْ وَ اللَّهُ عَادَاهُ  عَادَاهُ مَنْ وَ  اللَّهُ وَاالهُ وَاالهُ مَنْ بَعْدِی مُؤْمِنٍ كُلِّ وَلِيُّ

 كتاب) الْمُْشرِكُون كَرِهَ لَوْ وَ...  نُورِهِ تِمُّمُ اللَّهُ وَ -بِأَفْوَاهِكُمْ  اللَّهِ نُورَ تُطْفِئُوا أَنْ ُترِیدُونَ أَ الْوُثْقَى اللَّهِ عُرْوَةُ وَ التَّقْوَى اللَّهِ كَلِمَةُ  هُوَ وَ سَكَنُهَا وَ بَعْدِی  الْأَرْضِ

 (656-685ص ،2ج الهاللي، قیس بن سلیم

 رَبِیعَةَ عَنْ  الْعَبْدِیِّ هَارُونَ أَبِي عَنْ الْعَبْدِیِّ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْكَلْبِيِّ عُلْوَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ سَعِیدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ  أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنُ  الْحَسَنُ أَخْبَرَنَا

 نَادَى فَلَمَّا: قَالَ مِنْهُ، خَلَتْ عَشَرَ لِثَلَاثَةَ رَجَبٍ فِي یَوْمٍ كُلِّ وَقْتِ قَبْلَ بِالصَّلَاةِ فَنَادَى فَأَمَرَهُ بِلَالٍ إِلَى أَرْسَلَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الْیَمَانِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ  السَّعْدِیِّ

 ص اللَّهِ رَسُولُ فَأَقْبَلَ حَشَدُوا وَ فَاجْتَمَعُوا یَمُتْ، لَمْ وَ عَنَّا یَغِبْ لَمْ أَظْهُرِنَا بَیْنَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالُوا وَ ذُعِرُوا وَ شَدِیداً، فَزَعاً ذَلِكَ مِنْ النَّاسُ فَزِعَ بِالصَّلَاةِ بِلَال 

 أَطَعْنَا وَ سَمِعْنَا فَقَالُوا السُّدَّةِ  أَهْلَ یَا تَسْمَعُونَ هَلْ: قَالَ  ثُمَّ فَسَلَّمَ السُّدَّةَ یُسَمَّى مَكَان  الْمَسْجِدِ فِي بِعِضَادَتِهِ، فَأَخَذَ الْمَسْجِدِ  أَبْوَابِ مِنْ  بَابٍ إِلَى انْتَهَى حَتَّى یَمْشِي

 وَ  الْیَمِینِ أَصْحابُ قَوْلُهُ  ذَلِكَ وَ قِسْماً  خَیْرِهِمَا فِي فَجَعَلَنِي قِسْمَیْنِ الْخَلْقَ خَلَقَ اللَّهَ أَنَّ أُخْبِرُكُمْ  قَالَ ! اللَّهِ  رَسُولَ  یَا كَلَ  ذَلِكَ ضَمِنَّا: قَالُوا تُبَلِّغُونَ هَلْ  فَقَالَ

 ما الْمَیْمَنَةِ فَأَصْحابُ: قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ أَثْلَاثاً خَیْرِهَا فِي فَجَعَلَنِي أَثْلَاثاً الْقِسْمَیْنِ جَعَلَ ثُمَّ  الْیَمِینِ أَصْحَابِ خَیْرُ أَنَا وَ الْیَمِینِ أَصْحَابِ مِنْ فَأَنَا الشِّمالِ أَصْحابُ

 خَیْرِهَا فِي فَجَعَلَنِي قَبَائِلَ الْأَثْلَاثَ جَعَلَ ثُمَّ. السَّابِقِینَ خَیْرُ أَنَا وَ السَّابِقِینَ مِنَ فَأَنَا السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَ الْمَشْئَمَةِ أَصْحابُ ما الْمَشْئَمَةِ أَصْحابُ وَ الْمَیْمَنَةِ أَصْحابُ

 وُلْدِ سَیِّدُ أَنَا وَ  القَبَائِلِ خَیْرُ فَقَبِیلَتِي أَتْقاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناكُمْ وَ أُنْثى وَ ذَكَرٍ مِنْ  خَلَقْناكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یا: قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ قَبِیلَةً

 تَطْهِیراً، یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ  أَهْلَ  الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما: قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ بَیْتاً  خَیْرِهَا فِي فَجَعَلَنِي بُیُوتاً  القَبَائِلَ جَعَلَ  ثُمَّ  فَخْرَ، لَا وَ  اللَّهِ عَلَى أَكْرَمُكُمْ  وَ آدَمَ

 كُنَّا الْمُطَّلِبِ عَبْدِ  بْنَ  حَمْزَةَ وَ طَالِبٍ أَبِي ابْنَيْ جَعْفَراً وَ  عَلِیّاً وَ اخْتَارَنِي فَخْرَ، لَا وَ لِلَّهِ  أَتْقَاهُمْ  وَ الثَّلَاثَةِ سَیِّدُ أَنَا وَ بَیْتِي أَهْلِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي اخْتَارَنِي إِلَهِي إِنَّ وَ أَلَا

 فَمَا رِجْلِي نْدَعِ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنُ حَمْزَةُ وَ یَسَارِی عَنْ طَالِبٍ أَبِي بْنُ جَعْفَرُ وَ یَمِینِي َعنْ طَالِبٍ َأبِي بْنُ عَلِيُّ وَجْهِهِ عَلَى بِثَوْبِهِ مُسَجًّى إِلَّا مِنَّا لَیْسَ بِالْأَبْطَحِ رُقُوداً

 الْأَمْلَاكِ  أَحَدُ لَهُ یَقُولُ أَمْلَاكٍ ثَلَاثَةِ فِي جَبْرَئِیلُ وَ  رَقْدَتِي مِنْ فَانْتَبَهْتُ صَدْرِی فِي طَاِلبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ ذِرَاعِ بَرْدِ وَ الْمَلَائِكَةِ أَجْنِحَةِ خَفِیقِ غَیْرُ رَقْدَتِي عَنْ نَبَّهَنِي
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 سَیِّدُ  طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ هَذَا وَ ص النَّبِیِّینَ  سَیِّدُ مُحَمَّد   هَذَا: فَقَالَ یَسْتَفْهِمُهُ هَذَا مَنْ وَ: قَالَ هَذَا، إِلَى فَقَالَ  بِرِجْلِهِ فَرَفَسَنِي أُرْسِلْتَ الْأَرْبَعَةِ  هَؤُلَاءِ أَیِّ إِلَى الثَّلَاثَةِ

 (347ص ،2ج القمي، تفسیر) الشُّهَدَاء سَیِّدُ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنُ حَمْزَةُ هَذَا وَ الْجَنَّةِ فِي بِهِمَا یَطِیرُ خَضِیبَانِ جَنَاحَانِ لَهُ طَالِبٍ أَبِي بْنُ جَعْفَرُ هَذَا وَ الْوَصِیِّینَ

 لِیُذْهِبَ اللَّهُ  یُرِیدُ إِنَّما[ للَّهِ ا وَ] اللَّهِ  فَوَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِيَ اسٍعَبَّ ابْنِ  عَنِ مُعَنْعَناً  الثَّقَفِيُّ الْوَلِیدِ  بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ إِسْمَاعِیلُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَات 

 أَنَا أُمَّتِي جَِمیعِ عََلى بَیْتِي أَهْلِ مِنْ َثلَاثَةٍ فِي اخْتَارَنِي إِلَهِي ِإنَّ وَ أَلَا الذُّنُوبِ وَ آفَاتِالْ مِنَ مُطَهَّرُونَ بَیْتِي أَهْلُ وَ فَأَنَا تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ

 الْمُبَارَكَةَ  كَفَّهُ ص اللَّهِ رَسُولُ فَبَسَطَ هُمْنَعْرِفْ الثَّلَاثَةَ لَنَا فَسَمِّ نُبَلِّغَ أَنْ ضَمِنَّا قَدْ اللَّهِ  رَسُولَ ایَ السُّدَّةِ أَهْلُ فَقَالَ  فَخْرَ لَا وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى آدَمَ وُلْدِ  سَیِّدُ وَ  الثَّلَاثَةِ سَیِّدُ

 وَ  یَسَارِی عَنْ جَعْفَر   وَ ینِيیَمِ عَنْ عَلِيٌّ  بِثَوْبِهِ مُسَجًّى إِلَّا مِنَّا لَیْسَ رُقُوداً كُنَّا رَجَعْفَ وَ  حَمْزَةَ وَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ وَ اخْتَارَنِي قَالَ ثُمَّ بِیَدِهِ حَلَقَ ثُمَّ الطَّیِّبَةَ

 فَقَالَ  أَمْلَاكٍ لَاثَةِثَ فِي ع یلُجَبْرَئِ  وَ رَقْدَتِي مِنْ فَانْتَبَهْتُ خَدِّی تَحْتَ ذِرَاعِي[ بَرْدِ] تردد وَ الْمَلَائِكَةِ أَجْنِحَةِ خَفِیقِ غَیْرُ رَقْدَتِي عَنْ نَبَّهَنِي فَمَا رِجْلِي عِنْدَ حَمْزَةُ

 وَ[ ص] اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ لَفَقَا جَبْرَئِیلُ یَا هَذَا مَنْ قَالُوا ثُمَّ  آدَمَ وُلْدِ سَیِّدُ هُوَ وَ ذَاهَ إِلَى فَقَالَ بِرِجْلِهِ فَضَرَبَنِي أُرْسِْلتَ أَیِّهِمْ إِلَى أَخْبِرْنَا أَمْلَاكٍ الثَّلَاثَةِ بَعْضُ لَهُ

 (340ص كوفي،ال فرات تفسیر. )الْوَصِیِّینَ سَیِّدُ طَالِبٍ أَِبي بْنُ عَلِيُّ هَذَا وَ اءُیَشَ حَیْثُ الْجَنَّةِ فِي بِهِمَا یَطِیرُ خَضِیبَانِ جَنَاحَانِ لَهُ جَعْفَر  وَ الشُّهَدَاءِ سَیِّدُ حَمْزَةُ

 معاویه با ع اميرالمومنين احتجاج

 على فضله من اللَّه ینزّل أن أنفسهم دعن من حسدا به كفروا جاءهم فلمّا -علیه اللَّه صلوات -نبیّنا  كان و... :معاویة الى كتب -السّالم علیه -علیا ان

 و سنّة قبلنا من آباؤنا دحس كما حسدنا المحسودون، إبراهیم آل البیت أهل نحن و أال بعض، على بعضنا تفضیل على القوم من حسدا  عباده من یشاء من

 لم أ -آله و علیه اللَّه صلّى -حمّدم نبیّنا آل فنحن. داود آل و هارون آل و موسى آل و یعقوب آل و عمران آل و لوط آل و إبراهیم آل و: اللَّه  قال مثال،

 وَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلى النَّبِيُّ: تعالى اللَّه قال األرحام أولو نحن و ، واآمَنُ الَّذِینَ وَ النَّبِيُّ هذَا وَ اتَّبَعُوهُ لَلَّذِینَ بِإِبْراهِیمَ النَّاسِ أَوْلَى إِنَّ معاویة یا تعلم

 مالعل و الحكمة و لنا الكتاب و فینا النّبوّة جعل و اصطفانا و اللَّه اختارنا  البیت أهل نحن ، اللَّهِ  كِتابِ فِي بِبَعْضٍ أَوْلى بَعْضُهُمْ الْأَرْحامِ أُولُوا وَ أُمَّهاتُهُمْ، أَزْواجُهُ

 آل و بعمران، أولى و عمران آل و آله نحن و بإبراهیم أولى نحن و معاویة، یا ویلك لنا فالملك إبراهیم، مقام و إسماعیل مسكن و اللَّه بیت و االیمان و

 الّذین البیت أهل نحن و. به أولى و محمّد آل و بهم، أولى و داود آل و هارون آل و موسى آل و بیعقوب، أولى نحن و یعقوب آل و بلوط، أولى نحن و لوط

 (199ص ،1ج الغارات،. )تطهیرا طهّرهم و الرّجس عنهم اللَّه أذهب

 شامي مرد و سجاد امام

 بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ  دَّثَنَاحَ  قَالَ زَكَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا قَالَ  الْبَصْرِیُّ یَحْیَى نُبْ الْعَزِیزِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا قَالَ  اللَّهُ رَحِمَهُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا 

 ... زِیَاد بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ  حَاجِبُ حَدَّثَنِي قَالَ نُعَیْمٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  یَزِیدَ

 دِمَشْقَ  دَخَلْنَا لَمَّافَ قَالُوا  َو الصَّبَاحِ  إِلَى ع الْحُسَیْنِ عَلَى الْجِنِّ  نَوْحَ  یَالِيبِاللَّ یَسْمَعُونَ كَانُوا أَنَّهُمْ الصُّحْبَةِ  تِلْكَ فِي خَرَجُوا كَانُوا جَمَاعَة   حَدَّثَنِي فَلَقَدْ 

 آلِ  سَبَایَا نَحْنُ الْحُسَیْنِ ابْنَةُ  سُكَیْنَةُ فَقَالَتْ أَنْتُمْ فَمَنْ  هَؤُلَاءِ مِنْ أَحْسَنَ سَبَایَا رَأَیْنَا امَ الْجُفَاةُ  الشَّامِ أَهْلُ فَقَالَ  الْوُجُوهِ مُكَشَّفَاتِ بِالنَّهَارِ السَّبَایَا وَ بِالنِّسَاءِ أُدْخِلَ

 لِلَّهِ الْحَمْدُ لَهُمُ فَقَالَ امِالشَّ أَهْلِ أَشْیَاخِ مِنْ شَیْخ  فَأَتَاهُمْ  شَابٌّ فَتًى یَوْمَئِذٍ هُوَ وَ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ فِیهِمْ وَ السَّبَایَا یُقَامُ حَیْثُ الْمَسْجِدِ دَرَجِ عَلَى فَأُقِیمُوا مُحَمَّدٍ

 مَا أَ قَالَ نَعَمْ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ كِتَابَ قَرَأْتَ مَا أَ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ لَهُ قَالَ كَلَامُهُ ىانْقَضَ  فَلَمَّا شَتْمِهِمْ عَنْ یَأْلُوا فَلَمْ اْلفِتْنَةِ قَرْنَ قَطَعَ  وَ أَهْلَكَكُمْ وَ قَتَلَكُمْ الَّذِی

 (166ص ،(للصدوق) األمالي... )أُولَئِكَ فَنَحْنُ الَقَ بَلَى قَالَ الْقُرْبى فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ -الْآیَةَ هَذِهِ قَرَأْتَ

 ع باقر امام استناد

 وَ بِكَرَامَتِهِ اللَّهُ شَرَّفَهُمُ نَبِیِّكُمْ بَیْتِ أَهْلَ  إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا: قَالَ أَنَّهُ ع عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً الْقَصَبَانِيُّ یُوسُفَ  بْنُ الْفَضْلُ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَات 

 قُوَّام [ وَ] أَْرضِهِ فِي أَوْتَاد  وَ عَلَیْهِ شُهَدَاءُ لِدِینِهِ  عِمَاد  غَیْبِهِ عََلى[ أَطْلََعهُمْ وَ] عِلْمَهُ أَْودَعَهُمْ وَ اسْتَحْفَظَهُمْ وَ بِعِلْمِهِ فَضَّلَهُمْ وَ لِدِینِهِ[ خَصَّهُمْ] اخْتَصَّهُمْ وَ بِهُدَاهُ أَعَزَّهُمْ

 فَهُمُ صِرَاطِهِ  عَلَى لَهُمْ  أَدِلَّاءَ  وَ لِعِبَادِهِ  عَلَماً فَجَعَلَهُمْ اصْطَفَاهُمْ  وَ ارْتَضَاهُمْ  وَ انْتَجَبَهُمْ وَ اخْتَارَهُمْ  عِلْمِهِ فِي نُجَبَاءُ عَرْشِهِ  یَمِینِ عَنْ أَظِلَّة  خَلْقِهِ  قَبْلَ[ بَرَاهُمْ ] بِأَمْرِهِ

 السَّبِیلُ  وَ الْأَعَْلمُ الصِّرَاطُ وَ الْوُسْطَى الْأُمَّةُ وَ الْمُطَهَّرَةُ الْعِتْرَةُ وَ الْمُتَخَیَّرَةُ[ الْأُسْرَةُ] الُْأسْوَةُ وَ الْأَعْلَامُ النُّجُومُ وَ الْحُكَّامُ اْلقُضَاةُ وَ  الْهُدَاةُ الْقَادَةُ وَ  الدُّعَاةُ[ وَ] الْأَئِمَّةُ

 بِهِمْ  اسْتَجَارَ لِمَنِ أَمْن  وَ إِلَیْهِمْ لَجَأَ لِمَنْ عِصْمَة  وَ الْمُهْتَدِینَ أَبْصَارِ نُورُ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ الْحَصِینُ الْكَهْفُ وَ الْمَوْصُولَةُ الرَّحِمُ هُمُ وَ الْأَنْبِیَاءِ وَرَثَةُ وَ النُّجَبَاءِ زِینَةُ الْأَقْوَمُ

 الْمُبْتَلَى الْبَابُ هُمُ وَ لَاحِق  لَهُمْ اللَّازِمُ وَ مَارِق  عَْنهُمْ الرَّاغِبُ وَ بِهِمْ تَمَسَّكَ مَنْ یَفُوزُ وَ عَادَاهُمْ مَنْ یَهِْلكُ وَ وَاالهُمْ مَنْ[ یُغْبَطُ] یَغْتَبِطَ تَبِعَهُمْ لِمَنْ نَجَاة  وَ [ إِلَیْهِمْ]
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  «الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ تََبرَّجْنَ ال وَ بُیُوِتكُنَّ في قَرْنَ وَ( »1

                                                      
 نَزَلَتْ  فِیهِمْ یُرْشِدُونَ بِآیَاتِهِ  وَ یَحْكُمُونَ بِكِتَابِهِ وَ یَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ وَ یَدْعُونَ اللَّهِ إِلَى تَرَكَهُ مَنْ عَلَى حُجَّة   وَ دَخَلَهُ لِمَنْ  حِطَّة   هَوَى أَبَاهُ مَنْ وَ نَجَا أَتَاهُ[ مَنْ  وَ] مَنْ  بِهِ

 وَ  یَلْتَمِسُونَ مَا لِلَّهِ  الْحَمْدُ  وَ فَعِنْدَهُمْ  الْعالَمِینَ  مِنَ  أَحَداً  یُؤْتِ لَمْ  ما آتَاهُمْ  وَ  رَحْمَةً وَ مِنْهُ فَضْلًا الْأَمِینُ الرُّوحُ [ نفث] عِثَبُ إِلَیْهِمْ وَ مَلَائِكَتُهُ  هَبَطَتْ عَلَیْهِمْ وَ رِسَالَتُهُ 

 مُنْتَهَى وَ الْعِلْمِ مَعْدِنُ وَ الْمُبَارَكَةُ الشَّجَرَةُ وَ الطَّیِّبَةُ الْفُرُوعُ  فَهُمُ الظُّلَمِ دُخُولِ عِنْدَ النُّورِ وَ الضَّلَالَةِ مِنَ الْهُدَى وَ[ الشَّافِي] الشَّاقِّ الْعِلْمِ مِنَ[ إِلَیْهِ ] یُحْتَاجُ وَ إِلَیْهِ یُفْتَقَرُ

 (338ص الكوفي، فرات تفسیر. )تَطْهِیراً طَهَّرَهُمْ وَ الرِّجْسَ  عَنْهُمُ اللَّهُ أَذْهَبَ[ الَّذِینَ ] الْبَرَكَةِ  وَ  الرَّحْمَةِ بَیْتِ  أَهْلُ فَهُمْ الْمَلَائِكَةِ مُخْتَلَفُ  وَ  الرِّسَالَةِ مَوْضِعُ وَ الْحِلْمِ

: قَالَ هِيَ؟ مَا وَ: قَالَ عٍ،بِأَرْبَ: قَالَ  أَبِیكُمْ؟ بَنِي مِنْ یْرِكُمْغَ عَلَى فُضِّلْتُمْ بِمَ تُمْ،أَنْ أُمِّي وَ بِأَبِي: فَقَالَ( ع) جَعْفَرٍ أَبَا رَجُل  سَأَلَ: قَالَ مِهْرَانَ بْنُ صَفْوَانُ حَدَّثَنَا

 كِتَابِ مِنْ لَنَا وَ الْوِلَادَةُ، هِاللَّ رَسُولِ مِنْ  لَنَا وَ« 1» تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ جْسَالرِّ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّما[: تَعَالَى] قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ الطَّهَارَةُ، اللَّهِ مِنَ لَنَا

: قَالَ قَدْ وَ ظَالِم ، إِلَّا عُنَاهَایَمْنَ لَا وَ كَذَّاب  إِلَّا فِیهَا یَدَّعِي لَا خَاصَّةً الْأَنْفَالُ لَنَا وَ ،«2» عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ: قَوْلُهُ  ذَلِكَ وَ الْوِرَاثَةُ، اللَّهِ

 بن علي إمامة في المسترشد. )تَرَكُوا مَا إِلَى یَرْجِعُوا حَتَّى سَفَالًا یَذْهَبُ أَمْرُهَا لْ یَزَ لَمْ إِلَّا مِنْهُ أَعْلَمُ هُوَ مَنْ  فِیهِمْ وَ رَجُلًا أَمْرَهَا أُمَّة  وَلَّتْ مَا(: ص) اللَّهِ  رَسُولُ

 (600ص ع، طالب أبي

 ع رضا امام از

 جَعْفَرُ  وَ الْمُؤَدِّبُ شَاذَوَیْهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّيُّ بَوَیْهِبَا بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 الْمَأْمُونِ  مَجْلِسَ ع الرِّضَا حَضَرَ: قَالَ الصَّلْتِ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ الْحِمْیَرِیُّ عْفَرٍجَ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَاال عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ مَسْرُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ

 مِنْ  اصْطَفَیْنا الَّذِینَ  بَالْكِتا أَوْرَثْنَا ثُمَّ  -الْآیَةِ هَذِهِ مَعْنَى عَنْ أَخْبِرُونِي أْمُونُالْمَ فَقَالَ خُرَاسَانَ وَ الْعِرَاقِ أَهْلِ عُلَمَاءِ مِنْ جَمَاعَة  سِهِمَجْلِ فِي اجْتَمَعَ قَدِ وَ بِمَرْوَ

 الْعِتْرَةَ  اللَّهُ أَرَادَ أَقُولُ كِنِّيلَ وَ قَالُوا كَمَا أَقُولُ لَا ع الرِّضَا فَقَالَ الْحَسَنِ  أَبَا یَا تَقُولُ  مَا الْمَأْمُونُ فَقَالَ كُلَّهَا الْأُمَّةَ  بِذَلِكَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ أَرَادَ الْعُلَمَاءُ فَقَالَتِ عِبادِنا

 ظالِم   فَمِنْهُمْ -تَعَالَى وَ تَبَارَكَ هِاللَّ لِقَوْلِ الْجَنَّةِ  فِي بِأَجْمَعِهَا لَكَانَتْ الْأُمَّةَ أَرَادَ لَوْ هُإِنَّ ع الرِّضَا لَهُ فَقَالَ  الْأُمَّةِ  دُونِ مِنْ  الْعِتْرَةَ عَنَى كَیْفَ  وَ الْمَأْمُونُ فَقَالَ الطَّاهِرَةَ

 أَساوِرَ  مِنْ فِیها یُحَلَّوْنَ ونَهایَدْخُلُ عَدْنٍ جَنَّاتُ -فَقَالَ الْجَنَّةِ فِي كُلَّهُمْ جَمَعَهُمُ ثُمَّ یرُالْكَبِ الْفَضْلُ هُوَ ذلِكَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِق  مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِد  مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ

 اللَّهُ  یُرِیدُ إِنَّما -عَزَّ وَ جَلَّ قَالَفَ كِتَابِهِ فِي اللَّهُ وَصَفَهُمُ الَّذِینَ ع الرِّضَا فَقَالَ الطَّاهِرَةُ رَةُالْعِتْ  مَنِ الْمَأْمُونُ فَقَالَ لِغَیْرِهِمْ لَا الطَّاهِرَةِ لِلْعِتْرَةِ الْوِرَاثَةُ فَصَارَتِ ذَهَبٍ مِنْ

 یَفْتَرِقَا لَنْ إِنَّهُمَا وَ بَیْتِي لَأَهْ عِتْرَتِي وَ اللَّهِ كِتَابَ الثَّقَلَیْنِ فِیكُمُ مُخَلِّف  إِنِّي ص هِاللَّ رَسُولُ قَالَ  الَّذِینَ هُمُ وَ تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ

 (523ص ،(للصدوق) األمالي) مِنْكُم أَعْلَمُ فَإِنَّهُمْ مْتُعَلِّمُوهُ لَا النَّاسُ أَیُّهَا فِیهِمَا تَخْلُفُونِّي كَیْفَ انْظُرُوا وَ الْحَوْضَ عَلَيَّ یَرِدَا حَتَّى

 معاویه با معاذ احتجاج

 79-77ص ،(القمي شاذان البن) الفضائل

 مِنْ الْبَرِّیَّةِ صَدْرِ مِنْ قْبِل مُ هُوَ وَ شَیْخٍ إِلَى نَظَرْنَا إِذْ یَوْمٍ ذَاتَ نَحْنُ فَبَیْنَمَا امِبِالشَّ سُفْیَانَ أَبِي بْنُ مُعَاوِیَةُ وَ أَنَا كُنْتُ رض الْأَنْصَارِیُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ جَابِرُ قَالَ

 وَ  یَزِیدُ وَ خَالِد  مُعَاوِیَةَ وَلَدَا وَ يُّالسُّلَمِ الْأَعْوَرِ أَبُو مُعَاوِیَةَ  عِنْدَ كَانَ وَ یُرِیدُ أَیْنَ إِلَى وَ أَقْبَلَ أَیْنَ مِنْ  لِنَسْأَلَهُ الشَّیْخِ هَذَا إِلَى بِنَا عَرِّجُوا مُعَاوِیَةُ فَقَالَ  الْعِرَاقِ نَاحِیَةِ

 فَقَالَ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ جِیبُتُ  لَا لِمَ الْعَاصِ بْنُ عَمْرُو فَقَالَ الشَّیْخُ یُجِبْهُ فَلَمْ تُرِیدُ  یْنَأَ وَ شَیْخُ یَا أَقْبَلْتَ أَیْنَ  مِنْ مُعَاوِیَةُ لَهُ فَقَالَ إِلَیْهِ فَعَرَجْنَا قَالَ الْعَاصِ بْنُ عَمْرُو

 یَا اسْمُكَ مَا مُعَاوِیَةُ قَالَفَ السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ قَالَ عَلَیْكَ  السَّلَامُ أَسَأْنَا وَ أَحْسَنْتَ وَ اأَخْطَأْنَ وَ شَیْخُ یَا صَدَقْتَ مُعَاوِیَةُ فَقَالَ هَذِهِ  غَیْرَ التَّحِیَّةَ جَعَلَ اللَّهَ إِنَّ الشَّیْخُ

 ...  جَبَلٍ بْنُ مُعَاذُ اسْمِي فَقَالَ شَیْخُ

 مَعَ الْحَقُّ شَیْخُ یَا اوِیَةُمُعَ قَالَ عَنْهُ غِبْتُ مَا وَ قَالَ عَلِیّاً عَائِشَةُ قَاتَلَتْ یَوْمَ ةُمُعَاوِیَ قَالَ الْجَمَلِ یَوْمُ مَا وَ قَالَ الْجَمَلِ یَوْمَ حَضَرْتَ هَلْ لِلشَّیْخِ مُعَاوِیَةُ فَقَالَ

 تَعَالَى اللَّهُ یَقُلِ لَمْ أَ الشَّیْخُ الَ قَ الْمُؤْمِنِینَ أُمُّ هِيَ ص النَّبِيُّ قَالَ وَ أُمَّهاتُهُمْ أَزْواجُهُ وَ هُاللَّ یَقُلِ لَمْ  أَ شَیْخُ یَا مُعَاوِیَةُ قَالَ عَلِيٍّ مَعَ بَلْ الشَّیْخُ قَالَ عَائِشَةَ مَعَ أَمْ عَلِيٍّ

 أَ بِیَدِكَ طَلَاقُهُنَّ وَ أَهْلِي وَ نِسَائِي عَلَى خَلِیفَتِي عَلِيُّ یَا أَنْتَ ص النَّبِيُّ قَالَ وَ ولىالْأُ الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ ال وَ  بُیُوتِكُنَّ فِي قَرْنَ وَ قَوْلِهِ إِلَى النَّبِيِّ  نِساءَ  یا

 الظَّالِمِینَ  الْقَوْمِ عَلَى اللَّهِ نَةُفَلَعْ أَمْوَالَهُمْ أَذْهَبَتْ وَ الْمُسْلِمِینَ  دِمَاءَ سَفَكَتْ ذَلِكَ فِي هِيَ وَ  بَیْتِهَا مِنْ خَارِجَةً رَسُولَهُ وَ اللَّهَ  عَاصِیَةً ذَلِكَ فِي تَعَالَى اللَّهَ خَالَفَتْ فَتَرَاهَا

 عَلَیْكَ بِهِ نَحِجُّ شَیْئاً لَنَا تَجَعَلْ امَ شَیْخُ یَا مُعَاوِیَةُ قَالَ  الْكَافِرِینَ مَثْوَى لَبِئْسَ وَ النَّارِ فِي نُوحٍ كَامْرَأَةِ هِيَ وَ
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 اندام نكنند.شان بمانند و همچون جاهلیت عرضهایخواهد كه باوقار در خانهخداوند از زنان پیامبر ص مي

، 501رفتار جاهلیت درست نقطه مقابل حكم الهي و حق و حقیقت است )مثل مائده/در ادبیات اسلمي، حكم و تحلیل و 

 و ...(. پس،1542عمران/آل

قدامات جاهلیت معرفي اهای زنانه در مقابل افراد غریبه و نامحرم( در مأل عام را از نوع ظاهر كردن زیبای« )= تبرج»اینكه 

پرهیز  وحكم حجاب  -كنند رخي از ناآگاهان یا مغرضان امروزه مطرح ميای كه ببرخلف شبهه –دهد كه كند، نشان ميمي

 های زنانه، حكم اختصاصي زنان پیامبر ص نیست.از نشان دادن زیبایي

 تبصره 

و به تبع آن، دست كم  نشیني برای زنان پیامبر صضرورت خانه« بُیُوتِكُنَّ في قَرْنَ  وَ»ممكن است برخي بخواهند از تعبیر 

ست: هیچ گزارش كه چنین برداشتي ناروادهد نشیني برای عموم زنان را نتیجه بگیرند. اما تاریخ بخوبي نشان ميخانه ترجیح

بیرون رفتن از خانه  نشین شده باشند یا كسي آنان را به خاطرتاریخي نداریم كه بعد از نزول این آیه، زنان پیامبر كلً خانه

 مقصود از این تعبیر،  مذمت كرده باشد. بلكه واضح است كه

 گری، واوال پرهیز از خودنمایي و جلوه

مایه اقدامات اجتماعي ثانیا در خصوص زنان پیامبر ص، هشدار به پرهیز از سوءاستفاده از جایگاه اجتماعي خود و دست

 دیگران شدن است. 

 كلمه تبرج بخوبي بر نكته اول داللت دارد؛ و

عباس نقل شده كه خدا مي دانست جنگ جمل یشه بر آن از همان زمان ]مثل از ابنقضایای جنگ جمل و تطبیق اقدام عا

های مكرر عایشه تا آخر و نیز ابراز ندامت 3[148ص ،3ج ع، طالب أبي آل دهد و لذا این آیه را نازل كرد؛  مناقبرخ مي

 عمرش با استناد به این آیه، بخوبي بر نكته دوم داللت دارد.

 

 «الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ تََبرَّجْنَ ال وَ بُیُوِتكُنَّ في قَرْنَ وَ( »2

 (1دهد كه جاهلیت دیگری هم در كار خواهد بود. )حدیثبخوبي نشان مي« جاهلیت نخستین»تعبیر 

كرد، شاید  ( اضافهخودنمایي زنان در مأل عام« )= تبرج»های مختلف، جاهلیت را به كلمه با توجه به اینكه در میان ویژگي

 بتوان گفت مهمترین ویژگي ممیزه و شاخص دوران جاهلیت، همین تبرج زنان است.

را دوره  بسا بتوان گفت كه حق با امثال سید قطب است كه دوره مدرنیتهگیری صحیح باشد، آنگاه چهاگر این نتیجه

 (2861-2860ص ،5ج القرآن، ظلل فيتر از جاهلیت نخستین است )گسیختهدانند كه بسیار لجاممي« جاهلیت مدرن»

 

                                                      
 یُوقِنُون لِقَوْمٍ حُكْماً اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ مَنْ وَ یَبْغُونَ الْجاهِلِیَّةِ فَحُكْمَ أَ.  1

 الْجاهِلِیَّةِ ظَنَّ الْحَقِّ غَیْرَ بِاللَّهِ یَظُنُّونَ.  2

 الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ  ال وَ بُیُوتِكُنَّ فِي قَرْنَ وَ النَّبِيِّ لِأَزْوَاجِ قَالَ الْجَمَلِ حَرْبُ سَتَجْرِی أَنَّهُ اللَّهُ عَلِمَ لَمَّا: عَبَّاسٍ ابْنُ عن.  3
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 «الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ تََبرَّجْنَ ال وَ بُیُوِتكُنَّ في قَرْنَ وَ( »3

 (1دهد كه جاهلیت دیگری هم در كار خواهد بود. )حدیثبخوبي نشان مي« جاهلیت نخستین»تعبیر 

ای از مسلمانان، قبول كردن آن، باز هم ممكن است عده این هشداری است به مسلمانان كه حتي بعد از آمدن اسلم و

 ]حتي در رده نزدیكان پیامبر ص[ شیوه زندگي جاهلیت را در پیش گیرند.

ها، احساسات و تصمیمات ما بر پایه دین نباشد؛ ممكن است هنوز به شیوه های، ارزشدر واقع، مادام كه تمامي اندیشه

شد؛ اما جاهلیت ثاني ظاهرا اسلم را ول است كه پیامبر ص و قرآن صریحا انكار ميكنیم. در جاهلیت اجاهلیت زندگي مي

زندگي كرد! )ایستاده در باد، « باید»و بلكه  –« توانمي»های دیني هم آموزد كه فارغ ازدین و آموزهپذیرد، ولي به مردم ميمي

 (269ص

 نکته در فلسفه دین

های زندگي است كه معتقد است ضرورتي ندارد ما حضور دین را در همه عرصه« دین حداقلي»دیدگاه فوق همان تئوری 

 6، تدبر404؛ جلسه //lail-al-92-12http://yekaye.ir 3، تدبر21قبل در جلسه« دین حداقلي»خود جدی بگیریم. درباره 

22-33-ahzab-http://yekaye.ir/al/  68-36 3، تدبر501؛ و جلسه-qalam-http://yekaye.ir/al/ .توضیحاتي گذشت 

 

 «الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ جَتَبَرُّ تََبرَّجْنَ ال وَ بُیُوِتكُنَّ في قَرْنَ وَ( »4

 (364، ص9)تفسیر نور، ج« جایگاه زن، یا خانه است، یا بیرون خانه اما بدون خودنمایي»

 

 «رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطِعْنَ وَ الزَّكاةَ آتینَ  وَ الصَّلةَ أَقِمْنَ وَ الْأُولى الْجاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ تََبرَّجْنَ ال وَ بُیُوِتكُنَّ في قَرْنَ وَ( »5

های تقوا به زنان پیامبر ص را از نحوه سخن گفتن و حضور اجتماعي شروع كرد و سپس سراغ نماز در این آیات، توصیه

و زكات و اطاعت از خدا رفت. نماز و زكات ظاهرا نماد مهمترین تكالیف فردی و اجتماعي انسان است و تعبیر اطاعت از 

 شود. اما چرا آن امور را مقدم شمرد؟يخدا و رسول هم كه شامل كل دین م

 الف. اگر آیه را خاص زنان پیامبر ص بدانیم، شاید بتوان چنین تحلیل كرد كه:

شان، بسیار مهمتر از سایر وظایف فردی و اجتماعيِ زنانه . آنان به خاطر اینكه همسر پیامبرند موقعیت اجتماعي1الف.

 خودشان است.

خواهد به نحو غیرمستقیم ي و دینداری است؛ و خدا با تاكید بر این امور برای زنان پیامبر ص مي. اینها اولیات مسلمان2الف.

كه بعدا دستگاه خلفت در طي چند قرن بشدت كوشید كه با بزرگ كردن  -به ما بفهماند كه افق فهم و عمل زنان پیامبر ص 

چه اندازه بوده و خداوند تذكر چه نكاتي به آنان  –نحرف كند آنها، توجه مردم را از خاندان حقیقي پیامبر كه معصوم بودند م

تبرج « »شودعذابتان دو برابر مي« »اگر تقوا پیشه كنید»كه مخصوصا با قیودی همچون  -را الزم دانسته است. این تعابیر 

 ( آمده است.23تا  5آیاتعبا مثل در سوره انسان )را مقایسه كنید با آیاتي كه درباره پنج تن آل -همراه است « جاهلیت

 . ...3الف.

http://yekaye.ir/12-92-al-lail/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-22/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-36/
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اند؛ شاید بتوان ب. اگر بحث را ناظر به جنس زن بدانیم كه زنان پیامبر صرفا از باب اهمیت و ضرورت بیشتر مطرح شده

 چنین تحلیل كرد كه:

ری . غریزه جنسي یك غریزه بسیار قوی در وجود آدمي است و كنترل آن جز مهمترین اقدامات در فضای دیندا1ب.

شان غلبه گردد؛ اگر زنان بتوانند بر این روحیهانگیزی زنان برميای از این افدامات به مساله خودنمایي و فتنهاست. بخش عمده

شود؛ لذا در مورد زنان، رعایت این كنند و خود را در این زمینه كنترل كنند، این مساله در كلیت جامعه بشدت موثر واقع مي

 ویت داده است.را بر مسائل دیگر اول

 . ...2ب. 

 ج. ...

 

 «تَطْهیراً  یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما» (6

معرفه « الـ»تا بتوان الف و الم آن را  –آمده و چون در آیات قبل این كلمه نیامده بود « الـ»با حرف « الرجس»در اینجا 

 خواهد جنس پلیدی یا همه انواع پلیدی را از شما دور كند.جنس یا شمول است، یعني خداوند مي« الـ»القاعده يعل –داسنت 

نیز این « یطهركم تطهیرا: پاكتان كند چه پاك كردني»این تعبیر بخوبي داللت بر عصمت اهل بیت ع دارد و آمدن تعبیر 

 (3اند. )شان نزول و حدیثبر اصحاب كساء تطبیق داده شدهكند؛ و در روایات متواتر معنا را كامل تقویت مي

 

 «تَطْهیراً  یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما( »7

 شبهه

تواند علوه بر ميشود، آیا این فراز از آیه با توجه به اینكه تعبیر جمع مذكر شامل حال گروهي از مردان و زنان هم مي

 هم باشد؟ -كه قبل از آن بحث ایشان بود  -اصحاب كساء شامل بقیه زنان پیامبر ص 

 پاسخ

شود: دست كم، دو دسته اگر فقط مساله را لفظي ببینیم بله، اما به دالیل مختلف این آیه شامل حال بقیه زنان پیامبر نمي

 ارائه كرد:  تواندالیل قرآني و دالیل تاریخي بر این مطلب مي

 الف. دالیل قرآنی

اند كه بشدت مورد مواخذه قرار كند كه دست كم برخي از زنان پیامبر ص گناهاني كرده. قرآن كریم حكایت مي1الف.

( در حالي كه در این آیه از زدودن 4-3شود )تحریم/اند كه حتي در صورت توبه باز هم انحراف دلهایشان پاك نميگرفته

 (6است. )تدبر طهیر كامل آنان سخن گفتههرگونه رجس و ت

. سیاق آیات تحمل چنین معنایي را ندارد. این آیات با مواخذه زنان پیامبر و مخیر كردن آنان بین دنیاطلبي و پیامبر 2الف.

را نسبت یابد و آنها گزینند باز هم لحن مواخذه و تهدیدش شدید ادامه ميشود وبعد كه آنان پیامبر ص را برميص شروع مي
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دهد؛ خلف بلغت است كه یكدفعه از چنان تهدیدات شدیدی ترین مسائل شرعي مانند عدم تبرج هشدار ميبه رعایت ساده

به چنین كرامت عظیمي منتقل شود؛ به علوه كه این فراز كامل حالت جمله معترضه را دارد به طوری كه اگر این فراز حذف 

 (312، ص16باشند. )المیزان، جود، كامل آنها در یك راستا ميشود و مطلب قبل به آیه بعد وصل ش

 . ...3الف.

 ب. دالیل تاریخی

اند كه به هیچ وجه با چنین تطهیری سازگار نیست . در تاریخ، برخي از این زنان چنان گناهان آشكاری مرتكب شده1ب.

اندازی جنگ جمل علیه امیرالمومنین ع كه به كشته شدن و خودشان هم بارها به گناهكار بودن خود اعتراف كرده اند )مانند راه

 ( 3، حدیث521هزار نفر انجامید؛ جلسه 20حدود 

پذیرد؛ و با توجه كند كه جزء اصحاب كساء قرار گیرد اما پیامبر ص نميسلمه تقاضا مي. در جریان نزول آیه، خود ام2ب.

عدد شیعه و سني، پیامبر ص به وی وعده بهشت داده است، اگر امكان به اینكه هم آیه در خانه او نازل شد و هم در روایات مت

 (312، ص16شد. )اقتباس از المیزان، جداشت كسي از زنان پیامبر ص مشمول این آیه بشود حتما شامل حال او مي

این آیه استناد  . در تاریخ از حضرت زهرا و امیرالمومنین ع تا بقیه امامان شیعه بارها برای اثبات حقانیت خود به3ب. 

اند در حالي كه در هیچ روایت تاریخي نمي بینیم كه زنان پیامبر به این فراز آیه برای برتری خویش استناد كرده باشند. كرده

 (273)ایستاده در باد، ص

فراز نیامده  . روایات متعددی درباره شان نزول آیات قبل و بعد درباره زنان پیامبر ص آمده اما در هیچیك از آنها این4ب. 

ای هم كه این را مربوط به زنان پیامبر معرفي كرده، باز هم این را در كنار قبل و بعدش مطرح است؛ یعني معدود روایات جعلي

 (312، ص16نكرده است. )المیزان، ج

 . ...5ب.

 

 «تَطْهیراً  یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ ماإِنَّ أَطِعْنَ؛...  آتینَ...  أَقِمْنَ...  تَبَرَّْجنَ...  بُیُوتِكُنَّ...  قَرْنَ ( »8

آیات قبلي همگي به صورت جمع مونث بود. یكباره سیاق بحث عوض شود و معلوم شد كه مقصود از اهل بیِت پیامبر 

تبع باشند كه بهامام حسن ع و امام حسین ع( مي ص، در درجه اول اصحاب كساء )یعني امیرالمومنین ع و حضرت زهرا س و

 (7شوند. )تدبرآنها، بقیه امامان اهل بیت ع نیز شامل این آیه مي

 اما چرا این تغییر در تعبیر رخ داده است و این فراز در مورد اهل بیت، در میانه آیات مربوط به زنان پیامبر ص آمده است؟

 الف. مصحلت پیشگیری از تحریف

مصلحت در آن دیده كه آیاتي را كه درباره اهل بیت ع است طوری در ضمن آیات دیگر قرار دهد كه صراحتش  خداوند

ای نباشد كه دشمنان اهل بیت كه آنان را از مصدر امور كنار گذاشتند، قصد تصرف و دستكاری در قرآن داشته باشند. به گونه

السلم كامل آشكار مي گردید احتمال كه انطباقش بر اهل بیت علیهمآمد به تعبیر دیگر، اگر این آیات به طوری مجزا مي

 شد.كاری كردن در قرآن بسیار زیاد ميدست
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 ب. اقدام صحابه در جمع قرآن

رای جایابيِ با توجه به اینكه تالیف قرآن )= كنار هم گذاشتن آیات قرآن( به صورت كنوني توسط اصحاب انجام شد، ب

در مواردی به نظر  كردند، اما ممكن استشد، اگرچه آنان در اغلب موارد به سخني از پیامبر استناد ميآیاتي كه مستقل نازل 

 (312، ص16خودشان عمل كرده باشند؛ و ممكن است این از این گونه موارد باشد. )المیزان، ج

 ج. دفاع از حیثیت حضرت زهرا س

ست در مورد حضرت ا« نساء النبي»كه ظاهرش بسیار شبیه « زنان ما نساءنا:»( تعبیر 61عمران/)آل  خداوند در آیه مباهله

توان مشاهده نسان مياسوره  23تا  5زهرا به كار برده است؛ و شأن ایشان در قرآن كریم بسیار باالست كه نمونه آن را در آیات 

اگر تقوا پیشه »انند مدهد و با تعابیری يترین مسائل دیني را به آنان آموزش مكرد. اما آیات مربوط به زنان پیامبر ص ابتدایي

ین تعابیر در مورد با آنان سخن مي گوید. برای اینكه مبادا گمان شود كه ا« تبرج جاهلیت« »شودعذابتان دو برابر مي« »كنید

ا در مورد ندی ریكدفعه تعابیر بسیار بل –كه او هم در جای دیگر با تعبیر نساءنا مورد خطاب قرار گرفته  –حضرت زهرا س 

سیار فراتر آورد تا نشان دهد كه حضرت زهرا و اهل بیت واقعي پیامبر ص بالسلم همچون جمله معترضه مياهل بیت علیهم

 اند.از اینان

 د. ...

 

 

 8/6/1396  خَبیراً  لَطیفاً كانَ اللَّهَ إِنَّ الْحِكْمَةِ وَ اللَّهِ آیاتِ مِنْ بُیُوتِكُنَّ في یُتْلى ما اذْكُرْنَ وَ 34 هیآ (33احزاب )سوره ( 524

 ترجمه

داوند همواره شود. بدرستي كه خهای شما تلوت ميو به یاد داشته باشید آنچه از آیات خداوند و حكمت را كه در خانه

 بین / دارای لطف فراوان[ و بسیار آگاه است.لطیف ]=باریك

 1اختالف قرائت

  نکات ترجمه

 «لطيف»

اقع دو و در و (250، ص5دارد )معجم مقاییس اللغة، ج« كوچكي و ظرافت»و « مدارا»صل داللت بر در ا «لطف» ماده

 كلمات في التحقیقرا در خود جمع كرده و نقطه مقابل غلظت و خشن بودن است. )« رفق و مدارا»و « دقت و ظرافت»مفهوم 

 به او: نیدك دقت زیر جمله دو به)كنیم ( چنانكه در زبان فارسي هم ما به این دو وجه توجه مي10ص ،3ج الكریم، القرآن

 (كرد رفتار لطف به ما با او است؛ آگاه امور لطائف

                                                      
 (947ص ،8ج التفسیر، في المحیط البحر)  بالیاء: الجمهور و التأنیث، بتاء تتلى ما: علي بن زید قرأ و.  1
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شود های خفیف و نامحسوس و پرداختن به امور ظریف هم تعبیر لطف و لطافت به كار برده ميهمچنین در مورد حركت

 القرآن، ألفاظ شود. )مفرداتگفته مي« امور لطیف»آید نیز در مورد اموری كه به ادراك حس درنمي و به همین جهت گاه

 (740ص

 لحاظ هم با معنا دو این شودمي گفته «لطیف» خدا به وقتي كه باورند این بر لغت صیغه مبالغه است و اهل« لطیف»

 شده مقدر برایش اینها كه مخلوقي به مصلحتها این رساندن و هامصلحت ظرایف به علم و كار، در رفق كه كسي یعني شود؛مي

داند و هم در هدایت و  مواجهه با بندگانش با آنها به مدارا رفتار های امور را ميكاری؛ هم ریزه(4/251 اثیر،ابن النهایه) دارد را

 ( 740ص القرآن، ألفاظ مي كند. )مفردات

نای لطیف، لطیف در تدبیر بوده )یعني تدبیرش چنان دقیق و ظریف است كه كوچكترین اند اصل در معبرخي توضیح داده

كند( و لطف به معنای حسن معاشرت و مدارا ورزیدن هم از این باب گیرد و در چیزی را فروگذار نميامور را هم در نظر مي

 كند. )الفروقر مربوط به دیگران مداخله ميبوده است كه از تدبیر ظریفي برخوردار است و براحتي و به نحو مطلوب در امو

 ( 213ص اللغة، في

 لَطیفٌ  اللَّهُرسد در برخي از كاربردهای قرآني این كلمه، معنای مدارا و لطف كردن غلبه دارد )در هر صورت به نظر مي

 تُدْرِكُهُ  البیني و ظرافت به خرج دادن )و در برخي از كاربردها، نكته (19شوری/ ؛الْعَزیزُ  الْقَوِیُّ هُوَ وَ یَشاءُ مَنْ  یَرْزُقُ بِعِبادِهِ

 (103؛ انعام/الْخَبیرُ  اللَّطیفُ هُوَ وَ الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ

 و در وصف خداوند متعال است و مورد هشتم، به صورت« لطیف»بار آمده كه هفت بار آن تعبیر  8این ماده در قرآن كریم 

ای است كه دقیقا در وسط ( كه این كلمه كلمه19؛ كهف/لْیَتَلَطَّفْ وَ) است« مدارا كردن و ظرافت به خرج دادن»فعل و به معنای 

 قرآن كریم قرار گرفته است. 

 «خبير»

نای رود یكي در معنای علم و دیگری در معبرخي بر این باورند كه در اصل در دو معني به كار مي« خبر»درباره ماده 

كند گویند چون زمین را نرم و آماده رویش گیاه مي« خبیر»زند هم نرمي و سستي، چنانكه به كشاورزی كه زمین را شخم مي

اند علمي است كه با اطلع و احاطه ( اما اغلب این دو معنا را به یك معنا برگردانده و گفته239ص ،2ج اللغة، مقاییس معجم)

اند كه به زننده را هم از این جهت خبیر گفتهو كشاورز شخم (86ص اللغه، في الفروق)دقیق باشد و به كنه معلومات پي ببرد 

 الكریم، القرآن كلمات في دهد )التحقیقچیز را تحت نظر قرار مياش كامل احاطه دارد و هنگام كار همه زوایای پنهان مزرعه

 (15ص ،3ج

 قَدْ»( و در آیه 273ص القرآن، ألفاظ مصدر این ماده و به معنای خبردار شدن است )مفردات« خِبْرَةً» و« خُبْر»بدین ترتیب 

 الكریم، القرآن كلمات في اند )التحقیقق به حساب آوردهآن را به معنای علم و معرفت دقی (91)كهف/ «خُبْراً لَدَیْهِ بِما أَحَطْنا

 (15ص ،3ج

( به معنای این است كه بتوانم علم 7؛ نمل/بِخَبَرٍ مِنْها سَآتیكُمْ»اند: را به معنای وسیله اطلع  و رسیدن به علم دانسته« خَبَر»

 (15ص ،3ج و اطلعي در این زمینه پیدا كنم. )التحقیق،
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علم به باطن  و یا صفت مشبهه از این ماده است و كاربرد آن در مورد خداوند به معنای كسي است كه اسم فاعل« خبیر»

ر مورد خدا به د« خبیر»اند كه شاید ( و البته برخي این احتمال را هم مطرح كرده16ص ،3ج و حقایق امور دارد )التحقیق،

 (273ص القرآن، ألفاظ باشد. )مفردات« خبر دهندهمُخبِر:»معنای 

« أَخْبارَ»و جمع آن، یعني:  -« خَبَر»و « خُبْر»بار در قرآن كریم به كار رفته كه كاربرد آن یا به صورت  52این ماده جمعا 

 موردِ این كلمه، در وصف خداوند است. 45تمامي  1كه ظاهرا« خبیر»بوده و یا به صورت  – (4)مثل زلزله/

 حدیث

 شود.و خبیر گذشت كه مجددا تكرار نميحدیثي در معنای لطیف  24در جلسه 

mulk-al-67-14http://yekaye.ir//  

 های امیرالمومنین ع آمده است:( در فرازی از یكي از خطبه1

 مرگ ]كسي[ در زندگي؛ چرا كه مگر دلگیر، آن داشتن از و شود سیر آن از اشدارنده كه جز نیست، چیز هیچ كه بدانید و

 نبیند.  آسایشي

. نوایيش را كر گوش و است بینایي را كور چشم است، مرده دل حیات كه است، به منزله حكمت جز این نیست كه آن و

 بدان و گویید،مي سخن بدان و بینید،مي بدان: كه خدا، سلمت؛ كتاب و نیازیبي سراسر و است، ]حقیقت[ تشنه كننده سیراب

 تلفي ندارد ]همهدر خدا ]= شناخت خدا[ اخ . دهد گواهي دیگر پاره بر ایپاره و كند، تفسیر اجزای آن همدیگر را. شنویدمي

 ...رنگرداندب خدا از شد، همراهش كه را آن و ای ندارند[راستایند و با هم ناسازگاریدر یك در شناساندن خدا هایش،آیه

 133البلغه، خطبه نهج

 بِمَنْزِلَةِ  ذَلِكَ إِنَّمَا وَ رَاحَةً الْمَوْتِ فِي یَجِدُ  لَا فَإِنَّهُ  الْحَیَاةَ إِلَّا هُیَمَلُّ وَ مِنْهُ  یَشْبَعُ  صَاحِبُهُ یَكَادُ وَ إِلَّا ءٍشَيْ  مِنْ لَیْسَ أَنَّهُ  اعْلَمُوا وَ

 كِتَابُ  السَّلَامَةُ وَ هُكُلُّ  الْغِنَي فِیهَا وَ لِلظَّمْآنِ رِیٌّ وَ الصَّمَّاءِ لِلْأُذُنِ سَمْعٌ وَ  الْعَمْیَاءِ عَیْنِلِلْ بَصَرٌ وَ الْمَیِّتِ لِلْقَلْبِ حَیَاةٌ هِيَ الَّتِي الْحِكْمَةِ

 یُخَالِفُ  الَ وَ اللَّهِ  فِي یَخْتَلِفُ  لَا وَ بَعْضٍ عَلَي بَعْضُهُ  یَشْهَدُ وَ  بِبَعْضٍ بَعْضُهُ  یَنْطِقُ وَ  بِهِ تَسْمَعُونَ وَ بِهِ  تَنْطِقُونَ وَ بِهِ  تُبْصِرُونَ اللَّهِ

 ...اللَّه عَنِ بِصَاحِبِهِ

 

كنند از ياند. در فرازی از آن یاد مهای خود به توضیح اوضاع آخرالزمان پرداخته( حضرت علي ع در یكي از خطبه2

 كساني كه:

و تفسیر  شود وشنربه دیدن قرآن  هاشاندیده زداید، را تیغ آهنگر كه كنند، تیز چنان را خود ذهن مردمى ،فتنه آن در پس

 را صبح و شام سر كِشند. حكمت جامهاى آن را آویزه گوش كنند و

  150خطبه البلغة، نهج

                                                      
 ال وَ»را بدین جهت آوردم كه شاید تنها در یك مورد بتوان آن را بر غیر خدا هم تطبیق دارد و آن را وصف عام در نظر گرفت: « ظاهرا». كلمه  1

 (14فاطر/) «خَبیرٍ  مِثْلُ یُنَبِّئُكَ

http://yekaye.ir/14-67-al-mulk/
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 بَعْدَ  الْحِكْمَةِ  سَكَأْ یُغْبَقُونَ وَ  مَسَامِعِهِمْ فِي بِالتَّفْسِیرِ یُرْمَي وَ مْأَبْصَارُهُ بِالتَّنْزِیلِ تُجْلَي النَّصْلَ الْقَیْنِ شَحْذَ قَوْمٌ  فِیهَا لَیُشْحَذَنَّ ثُمَّ

 الصَّبُوح

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:4

ج شود و در اش خلجان كند تا از آن خارحكمت را از كجا كه باشد بگیر، كه گاه حكمت در سینه منافق است و در سینه

 سینه مومن كه صاحب اصلي آن است آرام گیرد.

 79حكمت البلغة، نهج

 صََواحِبِهَا إِلَي فَتَسْكُنَ تَخْرُجَ حَتَّي صَدْرِهِ  فِي فَتَلَجْلَجُ الْمُنَافِقِ صَدْرِ فِي تَكُونُ الْحِكْمَةَ فَإِنَّ كَانَتْ أَنَّي الْحِكْمَةَ خُذِ ع قَالَ وَ

 1الْمُؤْمِنِ. صَدْرِ فِي

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:5

ای كمت چارهحهای زیبا و ظریف ها؛ پس برای آنها از نكتهشود همانند خسته و ملول شدن بدنته و ملول مياین دلها خس

 بجویید.

 197و  91البلغة، حكمت نهج

 []الْحِكَم الْحِكْمَةِ فَطَرَائِ لَهَا فَابْتَغُوا الْأَبْدَانُ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ  الْقُلُوبَ هَذِهِ إِنَّ ع قَالَ وَ

 تدبر

 «الْحِكْمَةِ وَ اللَّهِ آیاتِ مِنْ بُیُوِتكُنَّ فِي یُتْلى ما اذْكُرْنَ وَ»( 1

امبر ص كرده ای را متوجه زنان پیچه وظیفه« حكمت»و « آیات اهلل»چیست؟ به تعبیر دیگر، درباره « اذكرن»مقصود از 

 است؟

ها و سخنان پیامبر ص موش نكنند و آیات قرآن و حكمتالف. به یاد سپردن آنها، به معنای مراقبت در اینكه آنها را فرا

زمان و ...  های مهم به بهانه گذشت(؛ نه اینكه در موقعیت313ص ،16ج ؛ المیزان،560ص ،8ج البیان، را حفظ كنند )مجمع

ای از اصحاب كه در خبری كنند، شبیه آنكه وقتي امیرالمومنین ع در زمان عثمان از عدهخود را به فراموشي بزنند و اظهار بي

ا مبتل به رایم و خداوند به نفرین حضرت آنها غدیر حاضر بودند خواست شهادت بدهند برخي ادعا كردند كه فراموش كرده

 برص كرد.

؛ 560ص ،8ج البیان، ب. به یاد سپردن آنها، به معنای جدی گرفتن آنها در زندگي و عمل كردن بر اساس آن )مجمع

ه عایشه در كهای مهم و در مقام عمل خود را به فراموشي بزنند، شبیه كاری ؛ نه اینكه در موقعیت(313ص ،16ج المیزان،

 جریان جنگ جمل كرد و هشدارهای پیامبر را نادیده گرفت.

                                                      
 (80حكمت البالغة، نهج) النِّفَاق أَهْلِ مِنْ  لَوْ وَ الْحِكْمَةَ فَخُذِ الْمُؤْمِنِ  ضَالَّةُ  الْحِكْمَةُ ع قَالَ وَ.  و نیز فرمودند:  1



69 

 ،8ج یط،المح ج. به یاد آوردن آنها، به معنای اینكه آنها را به یاد دیگران بیاورند و دیگران را به آنها متذكر سازند )البحر

 جست.سلمه كه از هر موقعیتي برای حكایت كردن نزول آیه تطهیر برای دیگران بهره مي(؛ مانند اقدام ام479ص

( چنانكه در مقام امتنان 560ص ،8ج البیان، د. به یاد سپردن به معنای شكر آن را به جا آوردن است )قتاده، به نقل مجمع

 كار را برایت كردم؛ یعني به خاطر این كار شكرگزار باش. شود به یاد داشته باش كه اینگفته مي

ه. جدی گرفتن منطق دین به جای رسوم جاهلي، به معنای اینكه به آنها بیاموزد كه در درون منزلتان چه چیزهایي باید 

مردم یا تربیتي  پرورانید؛ زندگي حكیمانه و استوار، و نه حرفجاری باشد: ذكر آیات خدا و نه آرزوهایي كه در دلتان مي

 (271اید. )ایستاده در باد، ص]متناسب با جاهلیت[ كه از پدرانتان گرفته

 و ...

 

  «الْحِكْمَةِ وَ اللَّهِ آیاتِ مِنْ بُیُوِتكُنَّ فِي یُتْلى ما اذْكُرْنَ وَ»( 2

 مقصود از آیات اهلل و حكمت چیست؟

 (479ص ،8ج المحیط، البحر)الف. آیات قرآن كریم، و سخنان پیامبر ص 

 نکته

ترین معنایي است كه از اینكه آیات اهلل به معنای آیات قرآن باشد اولین و واضح« شودیتلي: تلوت مي»با توجه به تعبیر 

آید، آن هم خطاب به زنان پیامبر، اولین و سخن به میان مي« حكمت»از « آیات قرآن»رسد؛ و وقتي در كنار این آیه به ذهن مي

 شد و آنان توفیق شنیدنش را داشتند.معنایش احادیث و كلمات پیامبر اكرم ص است كه در منزل آنان بیان ميواضح ترین 

حسبنا كتاب اهلل: كتاب خدا برای »كه توسط خلیفه دوم و به بهانه « منع كتابت حدیث»داد قانون این آیه بخوبي نشان مي

 ن كریم بوده است.برقرار شد، اقدامي خلف صریح آیه قرآ« ما كافي است

(، یعني از باب 479ص ،8ج المحیط، ب. ممكن است حكمت عطف به اهلل باشد یعني آیات اهلل و آیات الحكمة )البحر

شود و شما متوجه آن ذكر خاص بعد از عام باشد كه برای تاكید است؛ یعني آیات قرآن را، بویژه آنجایي كه حكمتي بیان مي

 باشید و برای دیگران بازگو كنید.شوید به یاد داشته حكمت مي

های مستحكمي ج. وحي و عقل، یعني آیات اهلل اشاره است به مطالب وحیاني، و حكمت اشاره است به سخنان و اندیشه

یابد و صحت آن را مي فهمد؛ یعني منطق دین كه مبتني بر عقل و وحي است را در زندگي همواره به كه عقل بدان دست مي

 (271د . بر اساس آن عمل كنید. )اقتباس از ایستاده در باد، صیاد داشته باشی

كردند و ای باشد كه از پیامبر مشاهده ميتواند به معنای معجزات؛ و حكمت، به معنای مطالب حكیمانهد. آیات اهلل، مي

 شنیدند.مي

 د. ...

 

 «خَبِیراً  لَطِیفاً كانَ اللَّهَ إِنَّ حِكْمَةِالْ وَ اللَّهِ آیاتِ مِنْ بُیُوِتكُنَّ فِي یُتْلى ما اذْكُرْنَ وَ»( 3
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 به پایان برد؟« خدا لطیف و خبیر است»چرا این آیه را با تعبیر 

تواند همانند اغلب موارد مشابه، صرفا ناظر به مفاد خود همین آیه باشد؛ و این تعبیر پایاني از طرفي مي مقدمه تفسيری:)

هایي باشد كه خطاب به تواند ناظر به كل توصیهها به زنان پیامبر است، ميز توصیهاز طرف دیگر، چون این آیه، آخرین فرا

 زنان پیامبر ص مطرح فرمود.(

 (؛ آنگاه:479ص ،8ج المحیط، ، نوعي تهدید )البحر«خبیر»، نرمي و مدارا نهفته است؛ و در تعبیر «لطیف»الف. در تعبیر 

كنید باخبر است( برای خدا هم به شما لطف دارد و هم از كاری كه مي. این تعبیر نوعي وعده و وعید است )= 1الف.

 های[ مذكور عمل كنند.اینكه آنان به توصیه ]یا توصیه

آنها را به لطفي كه خدا در حق آنها كرده )نعمت همنشیني دائمي با پیامبر ص، نزول آیات در « لطیف». با تعبیر 2الف.

 دهد كه وظیفه خود در قبال این لطف را جدی بگیرند.آنان را هشدار مي« خبیر»با تعبیر سازد؛ و منزل آنها و ...( متوجه مي

 . ...3الف.

اشاره به علم و احاطه خداوند است كه « خبیر»ای است كه خداوند دارد؛ و بینانهناظر به تدبیر دقیق و نازك« لطیف»ب. 

 (؛ آنگاه560ص ،8ج البیان، باشد )مجمعهمه كارهایش از روی مصلحت مي

كاریها وارد است و هم از تمامي مسائل خبر دارد؛ . كسي این زندگي دیني را به شما عرضه كرده است كه هم در ریزه1ب.

 (272لذا برای شانه خالي كردن از زیر بار این شیوه زندگي، هیچ عذری ندارید. )ایستاده در باد، ص

ی پیامبر و تلوت آیات در خانه شما را به شما داده و چنان . اگر چنین لطفي در حق شما كرده كه نعمت همسر2ب.

 ای برعهده شما گذاشته، از سر تدبیری دقیق و احاطه كامل به همه مسائل بوده است.وظیفه

 ثمره اجتماعی

ي و یا طبق روایات، برخ –ها هست كه چرا رسول اهلل ص ای كه در برخي از ذهندر واقع، این معنا پاسخي است به شبهه

با چنان زناني ازدواج كردند كه بعدها از موقعیت خود به جای تذكر دادن به  –از پیامبران دیگر همچون حضرت موسي ع 

آیات الهي سوءاستفاده كردند؛ و حتي سخناني غیرواقعي را به پیامبر ص نسبت دادند كه خلف صریح آیات قرآن بود. )مانند 

ماند صدقه است، بعد خودشان گذاریم و هرچه از ما ميمبر ص فرموده ما ارث نمياینكه در جریان غصب فدك مدعي شدند پیا

 منزلي كه از آن پیامبر بود را سهم خود دانستند و اجازه ندادند امام حسن ع در آن دفن شود(. 

روگذار نخواهد خواهد بفرماید اگر ما چنین روالي را قرار دادیم، همه چیز را تحت كنترل داریم و چیزی از ما فخدا مي

تا امتحان و ابتلء دشوارتر شود »شد. ]درباره اینكه حكمت این امور چه بوده در بسیاری از روایات به این نكته اشاره شده كه 

 تر از هم جدا شوند[و سره و ناسره دقیق

 . ...3ب.

 

  «خَبِیراً  لَطِیفاً كانَ اللَّهَ إِنَّ الْحِكْمَةِ وَ اللَّهِ آیاتِ مِنْ بُیُوِتكُنَّ فِي یُتْلى ما اذْكُرْنَ وَ»( 4
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ای كه درباره اصحاب كساء مطرح شد دوباره با ضمیر جمع مونث خطاب را متوجه زنان پیامبر ص بعد از جمله معترضه

رح شد. در بین آیات مربوط به زنان پیامبر قرار داده شده چند احتمال مط...« انما یرید اهلل »كند. درباره اینكه چرا عبارت مي

( بر اساس این احتمال كه این چینش توسط خود پیامبر )یعني به دستور خدا( انجام شده باشد، چرا این آیه 8)جلسه قبل، تدبر

 و متصل به فرازهای قبلي كه مربوط به زنان پیامبر بود قرار نداد؟...« انما یرید اهلل »را بعد از آن فراز قرار داده؛ و قبل از 

خواهد اشاره كند به خود همین واقعه كساء، و نزول آیه تطهیر. یعني نزول این آیه و جریان اصحاب كساء الف. شاید مي

خواهد كه این گونه آیاتي كه در خانه آنها رخ داده؛ و از زنان پیامبر مي -كه یكي از زنان پیامبر ص است  –سلمه در خانه ام

سلمه است به حكایت این جریان در تواند موید این نكته باشد، اصرار امند. از اموری كه ميرخ داده را برای دیگران بازگو كن

سلمه ارجاع كنند به امهر مناسبتي؛ و نیز روایتي از عایشه كه در منابع اهل سنت نقل شده كه وقتي از او درباره این آیه سوال مي

 شده و از او بپرسید. ای است كه در خانه او نازلگوید این آیهدهد و ميمي

ترین امور برای آنان بود. اما این ب. آیات قبلي كه درباره زنان پیامبر ص بود همگي از جنس تهدید و یا آموزش ابتدایي

اند، از این مزیت برخوردارند كه پیش از همه در جریان بخشد كه حال كه همسر پیامبر شدهآیه به آنها جایگاه ممتازی مي

ها آید كه چون جنس این وظیفه با قبليبسیاری از آیات قرار بگیرند، پس یك وظیفه متعالي هم برعهده آنها ميمستقیم نزول 

 متفاوت است جداگانه آمد.

شود و مخاطب ها مطرح ميهایي بود كه در ادبیات اسلم برای عموم زنان هم همان توصیهج. موارد قبلي همگي توصیه

فا از باب تاكید بیشتر و اولویت آنها به رعایت احكام شرع بوده است؛ اما این آیه از دستوراتي قرار دادن زنان پیامبر ص صر

باشد و زنان دیگر از چنین موقعیتي برخوردار نیستند؛ لذا این را مستقل از بقیه دستورات است كه خاص زنان پیامبر ص مي

 مطرح كرد.

 د. ...

 

  «الْحِكْمَةِ... وَ اللَّهِ آیاتِ مِنْ بُیُوتِكُنَّ فِي یُتْلى ما اذْكُرْنَ ... وَ َبرَّجْنَتَ ال وَ بُیُوِتكُنَّ في قَرْنَ وَ»( 5

 )تفسیر. نیست حكمت و علم از ماندن عقب معناى به گرى،جلوه از پرهیز و خانه و حفظ وقار وی در زن گرفتن قرار

 (365ص ،9ج نور،

 

 ... إِنَّ اذْكُرْنَ ... وَ أَطِعْنَ...  آتینَ...  أَِقمْنَ...  تَبَرَّجْنَ ال وَ بُُیوتِكُنَّ في قَرْنَ مَعْرُوفاً وَ قَوْالً قُلْنَ وَ ...  بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَل( »6

 «خَبِیراً  لَطِیفاً كانَ اللَّهَ

ودنمایى و خ از خودداری خانه و حفظ وقار، در زن دستور خداوند به پرهیز از ناز و كرشمه سخن گفتن، استقرار

 و مصالح و از آگاهى و زنان بر خداوند لطف از ناشى آیات، ذكر و اطاعت از خدا و رسول، و زكات و نماز انجام گری،جلوه

 (365ص ،9ج نور، )تفسیر. است مفاسد
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 الصَّادِقاتِ وَ  الصَّادِقینَ وَ الْقانِتاتِ  وَ الْقانِتینَ وَ  الْمُؤْمِناتِ  وَ  الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُسْلِماتِ  وَ الْمُسْلِمینَ إِنَّ 35 هیآ (33احزاب )سوره ( 525

 الْحافِظاتِ وَ فُرُوجَهُمْ  الْحافِظینَ  وَ الصَّائِماتِ وَ  الصَّائِمینَ  وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ  الْمُتَصَدِّقینَ وَ  الْخاشِعاتِ  وَ الْخاشِعینَ وَ الصَّابِراتِ وَ  الصَّابِرینَ وَ

 )عرفه( 1438الحجه ذی 9    9/6/1396   عَظیماً أَجْراً وَ مَغْفِرَةً  لَهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ الذَّاكِراتِ وَ  كَثیراً لَّهَال الذَّاكِرینَ وَ

 ترجمه

فروتن فرمانبردار،  به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، و مردان مؤمن و زنان مؤمن، و مردان فروتن فرمانبردار و زنان

كننده، كننده و زنان انفاقزنان راستگو، و مردان شكیبا و زنان شكیبا، مردان خاشع و زنان خاشع، و مردان انفاقو مردان راستگو و 

كنند خدا ه یاد ميككنند، و مرداني شان را و زناني كه حفظ ميكنند دامندار، و مرداني كه حفظ ميدار و زنان روزهمردان روزه

 ، خداوند برایشان مغفرت و پاداشي بزرگ آماده فرموده است.كنندرا بسیار و زناني كه یاد مي

 نکات ترجمه

  1«الْقانِتاتِ » و «الْقانِتینَ»

 با همراه اطاعت» بر اصل درتوضیح داده شده  521است كه این ماده چنانكه در جلسه « قنت»اسم فاعل از ماده « قانت»

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-31 .دارد داللت« خضوع

 «الْحافِظات» و «فُرُوجَهُمْ الْحافِظینَ»

 «شدن متعهد چیزی از نگهداری قبال در» و« مراقبت كردن»این ماده به معنای  كه است «حفظ» ماده از فاعل اسم «حافظ»

 وَ»هنگام  بحث از آیه  300رود و هر دو ماده در جلسه انسان به كار مي« شرمگاه»ای در مورد هم به نحو كنایه« فرج»است؛ و 

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-29توضیح داده شد. « حافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ الَّذینَ

 «الذَّاكِراتِ » و «الذَّاكِرین»

 دست به كه را اطلعاتي آن وسیله به انسان كهشود ميگفته اینفساني حالتاست كه هم به  «كرذِ»اسم فاعل از « ذاكر»

 در یا[ ذهن]=  دل در چیزی حضور خود به گاه و ذهن؛ در اطلعات آن[ مجدد] احضاربه خود  هم و كندمي نگهداری آورده

  /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-19توضیح داده شد.  465شود. و درباره آن در جلسه گفته ميم سخن

 «مَغْفِرَة»

 كردن محو» اشاصلي معنای اندگفته برخي و رودمي كار به «پوشاندن» معنای در اصل در كه است «غفر» ماده از «مغفرت»

  /nisa-http://yekaye.ir/an-004-099توضیح داده شد.  183؛ و در این باره در جلسه است «شيء اثر

                                                      
  «الصَّادِقاتِ» و «الصَّادِقینَ ».  1

درباره آن توضیحاتي  297آشناست و با این حال در جلسه  كامال ایواژه راستگویي معنای به است كه صدق« صدق»اسم فاعل از ماده « صادق»

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-26داده شد. 

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-31/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-29/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-19/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-099/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-26/
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 1شان نزول

 حدیث

« حافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ الَّذینَ وَ»و به مناسبت بحث از آیه  300در جلسه  «الْحافِظاتِ وَ فُرُوجَهُمْ الْحافِظینَ وَ»درباره عبارت 

 /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-29شود. احادیث و تدبرهایي ارائه شد كه در اینجا نیز كاربرد دارد و دوباره تكرار نمي

( مطرح شده نیز قابل توجه 21)احزاب/« كَثیرا اللَّهَ ذَكَرَ وَ»آیه كه به مناسبت  198جلسه 3هم حدیث« ذكر كثیر»درباره 

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-033-021است. 

 ( شخصي از امام صادق ع درباره اسلم و ایمان سوال كرد كه فرق بین این دو چیست؟ 1

شت كاروان آن وباره سوال كرد باز جوابش را نداد. سپس در راه همدیگر را دیدند و زمان بازگحضرت جوابش را نداد. د

 شخص نزدیك شده بود. امام صادق ع به او فرمود: گویي زمان رفتنتان نزدیك شده است؟ 

 گفت: بله. 

 فرمود: پس در خانه ]خدا[ همدیگر را ببینیم. 

 اسلم و ایمان سوال كرد.پس به دیدار ایشان آمد و درباره فوق بین 

شریكي ندارد  شهادت بر اینكه خدایي جز اهلل نیست و واحد است وفرمودند: اسلم همان ظاهری است كه مردم بر آنند: 

. این اسلم و اینكه حضرت محمد ص بنده و رسول اوست و بپا داشتن نماز و دادن زكات و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان

خت، مسلمان است و البته فتِ این امر است به اضافه آنها؛ پس اگر كسي به آنها اقرار كرد اما این امر را نشنااست؛ و ایمان، معر

 كرده.گمراه

 24ص ،2ج الكافي،

 :قَالَ السِّمْطِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 أَزِفَ َقدْ وَ  الطَّرِیقِ يفِ الْتَقَیَا ثُمَّ یُجِبْهُ فَلَمْ سَأَلَهُ ثُمَّ یُجِبْهُ فَلَمْ ابَیَْنهُمَ الْفَرْقُ مَا الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا رَجُلٌ سَأَلَ

 وَ  الْإِسْلَامِ عَنِ  لَهُفَسَأَ فَلَقِیَهُ الْبَیْتِ فِي فَالْقَنِي فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَحِیلٌ مِنْكَ أَزِفَ قَدْ كَأَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَهُ فَقَالَ الرَّحِیلُ الرَّجُلِ مِنَ

 بَیْنَهُمَا؟ الْفَرْقُ مَا الْإِیمَانِ

 الصَّلَاةِ  إِقَامُ وَ سُولُهُرَ وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ وَ لَهُ شَرِیكَ لَا وَحْدَهُ هُاللَّ اإِلَّ إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةُ النَّاسُ عَلَیْهِ الَّذِی الظَّاهِرُ هُوَ الْإِسْلَامُ فَقَالَ

 هَذَا یَعْرِفْ لَمْ وَ هَابِ أَقَرَّ فَإِنْ هَذَا مَعَ الْأَمْرِ هَذَا مَعْرِفَةُ الْإِیمَانُ لَقَا وَ الْإِسْلَامُ فَهَذَا رَمَضَانَ شَهْرِ صِیَامُ وَ الْبَیْتِ  حِجُّ وَ الزَّكَاةِ إِیتَاءُ وَ

 .ضَالًّا كَانَ وَ مُسْلِماً كَانَ الْأَمْرَ

« رالمومنین ع و ائمه اطهاراذعان به امامت امی»غالبا برای اشاره به « معرفة هذا االمر»توضیح: در احادیث امامان شیعه، تعبیر 

 رود. به كار مي

                                                      
 نزل هل فقالت ص اهلل رسول نساء على دخلت( ع) طالب أبي بن جعفر زوجها مع الحبشة من عمیس بنت أسماء رجعت لما حیان بن مقاتل قال.  1

 یذكر كما بخیر یذكرن ال ألنهن قالت ذلك مم و ص فقال خسار و خیبة لفي النساء إن اهلل رسول یا فقالت ص اهلل رسول فأتت ال قلن القرآن من ءشي فینا

 (370ص ،(الواحدی) القرآن نزول أسباب ؛561ص ،8ج البیان، مجمع) االیه هذه تعالى اهلل فأنزل الرجال

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-29/
http://yekaye.ir/al-ahzab-033-021/
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 شنیدم كه فرمود: گوید: از امام باقر ع( حمران بن اعین مي2

رسد؛ و عمل آن را ایمان آن چیزی است كه در قلب مستقر مي گردد و ]انسان[ به وسیله آن به خدای عز و جل مي

 كند با اطاعت خدا و تسلیم امر او شدن؛ تصدیق مي

برآنند و به های مردم ]= مسلمانان[ گردد و همان چیزی است كه همه فرقهو اسلم سخن و كرداری است كه ابراز مي

گردد شود[، بر اساس آن است كه ارث جاری ميشود ]= جان و مالشان محترم شمرده ميواسطه آن است كه خونشان حفظ مي

گردند و به سوی شوند و بدان سبب از كفر خارج ميشود و ]مردم[ بر نماز و زكات و روزه جمع ميو ازدواج مجاز شمرده مي

 پویند؛ایمان ره مي

شوند ]= در مقام ادعا ایمان شریك نیست، اما ایمان با اسلم شریك است؛ و این دو در سخن و كردار جمع مي اسلم با

و عمل ظاهری تفاوتي ندارند[ همان گونه كه كعبه در مسجدالحرام است اما مسجد الحرام در كعبه نیست؛ به همین ترتیب 

نشین[ های بادیهاعراب ]عرب»ست، چنانكه خداوند عز و جل فرمود: ایمان با اسلم شریك است اما اسلم با ایمان شریك نی

« های شما وارد نشده استگفتند ایمان آوردیم؛ بگو ایمان نیاوردید ولكن بگویید اسلم آوردیم در حالي كه هنوز ایمان در دل

 ترین سخن است.( و سخن خداوند عز و جل درست14)حجرات/

ای اضافه بر ای دارد ]= وظیفه عمليئل و احكام و حدود و غیر آن بر مسلمان برتریگفتم: آیا مومن در چیزی از فضا

 مسلمان دارد[؟

های ]یا: عمل كردنِ[ آن دو فرمود: خیر؛ در این جهت وضعیت آنها یكسان است؛ ولیكن برتری مومن بر مسلمان در عمل

 جویند.است و آنچه كه بدان به خداوند عز و جل تقرب مي

(؛ در حالي كه 160)انعام/« ای بیاورد برایش ده برابر مثل آن استكسي كه حسنه»فرماید: ا خداوند عز و جل نميگفتم: آی

 شوند؟!ها[ در نماز و زكات و روزه و حج با مومن جمع مينظر شما این است كه آنها ]مسلمان

(؟ مومنان 245)بقره/« او چندین برابرش را گرداند برایو خداوند مضاعف مي»فرمود: آیا خداوند عز و جل نفرموده است 

ای را هفتاد برابر؛ این برتری مومن گرداند، هر حسنهاند كه خداوند عز و جل برایشان حسناتشان را مضاعف ميهمان كساني

هر  یعني -كند هرچه افزاید و خداوند با مومنان مياست و خداوند به اندازه صحت ایمانش چندین برابر بر حسانتش مي

 كند.بخواهد مي -ای كه خوبي

 آیا به نظر شما این طور نیست كه هركس در اسلم وارد شده باشد، در ایمان وارد شده است؟گفتم:

زنم تا با آن، برتری ایمان فرمود: خیر؛ بلكه راهي به سوی ایمان پیدا كرده و از كفر خارج شده است؛ و برایت مثالي مي

 تواني شهادت بدهي كه او در كعبه وارد شده است؟بیني كسي داخل در مسجدالحرام شد آیا ميبر اسلم را بفهمي: اگر ب

 گفتم: خیر برایم مجاز نیست.

 فرمود: اما اگر كسي را در كعبه ببیني آیا شهادت مي دهي كه او در مسجدالحرام وارد شده است؟

 گفتم: بله.

 فرمود: چگونه؟
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 رسید مگر اینكه شخص ابتدا داخل مسجدالحرام شده باشد.توان گفتم: چون به دروت كعبه نمي

 فرمود: احسنت! ایمان و اسلم هم همین طور است.

 26ص ،2ج الكافي،

 عَنْ  ابٍرِئَ بْنِ لِيِّعَ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ جَمِیعاً مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 :یَقُولُ  سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعَْفرٍ أَبِي عَنْ أَعْیَنَ بْنِ حُمْرَانَ

 مِنْ  ظَهَرَ مَا الْإِسْلَامُ وَ لِأَمْرِهِ التَّسْلِیمِ وَ لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ الْعَمَلُ صَدَّقَهُ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى بِهِ أَفْضَى وَ الْقَلْبِ فِي اسْتَقَرَّ مَا الْإِیمَانُ

 اجْتَمَعُوا وَ  النِّكَاحُ جَازَ وَ الْمَوَارِیثُ جَرَتِ عَلَیْهِ وَ  الدِّمَاءُ حُقِنَتِ بِهِ وَ كُلِّهَا الْفِرَقِ مِنَ النَّاسِ  جَمَاعَةُ عَلَیْهِ  الَّذِی هُوَ وَ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ

 یَشْرَكُ  الْإِیمَانُ وَ الْإِیمَانَ یَشْرَكُ لَا الْإِسْلَامُ وَ الْإِیمَانِ إِلَى أُضِیفُوا وَ الْكُفْرِ مِنَ بِذَلِكَ فَخَرَجُوا الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى

 یَشْرَكُ  الْإِیمَانُ كَذَلِكَ وَ الْكَعْبَةِ فِي لَیْسَ الْمَسْجِدُ وَ الْمَسْجِدِ فِي الْكَعْبَةُ صَارَتِ كَمَا یَجْتَمِعَانِ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ فِي هُمَا وَ الْإِسْلَامَ

 یَدْخُلِ لَمَّا وَ أَسْلَمْنا قُولُوا لكِنْ وَ تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْ آمَنَّا الْأَعْرابُ قالَتِ َجلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ الْإِیمَانَ یَشْرَكُ لَا الْإِسْلَامُ وَ الْإِسْلَامَ

 وَ اْلأَحْكَامِ وَ  الْفَضَائِلِ مِنَ ءٍشَيْ فِي الْمُسْلِمِ عَلَى فَضْلٌ  لِلْمُؤْمِنِ فَهَلْ قُلْتُ الْقَوْلِ أَصْدَقُ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ فَقَوْلُ  قُلُوبِكُمْ فِي إِیمانُالْ

 بِهِ  یَتَقَرَّبَانِ مَا وَ اعْمَالِهِمَا الْمُسْلِمِ فِي عَلَى فَضْلٌ  لِلْمُؤْمِنِ لَكِنْ وَ وَاحِدٍ مَجْرَى ذَلِكَ فِي یَجْرِیَانِ هُمَا لَا فَقَالَ ذَلِكَ غَیْرِ وَ الْحُدُودِ

 وَ  الصَّلَاةِ عَلَى مُجْتَمِعُونَ أَنَّهُمْ زَعَمْتَ وَ  أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ لَیْسَ أَ قُلْتُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى

 اللَّهُ یُضَاعِفُ الَّذِینَ هُمُ فَالْمُؤْمِنُونَ  كَثِیرَةً أَضْعافاً لَهُ فَیُضاعِفَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ لَیْسَ أَ قَالَ الْمُؤْمِنِ مَعَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الزَّكَاةِ

 كَثِیرَةً  أَضْعَافاً إِیمَانِهِ صِحَّةِ قَدْرِ  عَلَى حَسَنَاتِهِ فِي اللَّهُ  یَزِیدُهُ وَ الْمُؤْمِنِ فَضْلُ فَهَذَا ضِعْفاً  سَبْعُونَ حَسَنَةٍ لِكُلِّ هِمْحَسَنَاتِ  لَهُمْ  جَلَّ وَ عَزَّ

 أُضِیفَ  قَدْ لَكِنَّهُ  وَ لَا فَقَالَ الْإِیمَانِ فِي دَاخِلًا هُوَ لَیْسَ  أَ الْإِسْلَامِ  فِي دَخَلَ مَنْ رَأَیْتَ  أَ قُلْتُ الْخَیْرِ مِنَ یَشَاءُ  مَا بِالْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ  یَفْعَلُ وَ

 كُنْتَ أَ الْمَْسجِدِ فِي رَجُلًا بَصُرْتَ  لَوْ رَأَیْتَ أَ الْإِسْلَامِ عَلَى الْإِیمَانِ َفضْلَ بِهِ تَعْقِلُ مَثَلًا لَكَ سَأَضْرِبُ وَ الْكُفْرِ  مِنَ خَرَجَ وَ  الْإِیمَانِ إِلَى

 الْحَرَامَ  الْمَسْجِدَ دَخَلَ قَدْ أَنَّهُ شَاهِداً كُنْتَ أَ الْكَعْبَةِ فِي رَجُلًا بَصُرْتَ فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِي یَجُوزُ لَا قُلْتُ الْكَعْبَةِ فِي رَأَیْتَهُ أَنَّكَ تَشْهَدُ

 كَذَلِكَ  قَالَ ثُمَّ أَحْسَنْتَ وَ أَصَبْتَ قَدْ فَقَالَ الْمَسْجِدَ یَدْخُلَ حَتَّى الْكَعْبَةِ دُخُولِ إِلَى یَصِلُ لَا إِنَّهُ قُلْتُ ذَلِكَ كَیْفَ وَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ

 1.الْإِسْلَامُ وَ الْإِیمَانُ

                                                      
 شود:ای هستند در اینجا تقدیم ميحاوی نكته اضافه. در این مضمون روایات فراواني وارد شده است. برخي از آن روایات كه  1

 الِْإیمَانِ وَ لْإِسْلَامِا عَنِ أَخْبِرْنِي ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ جَمِیلِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 اللَّهِ  بِرَسُولِ  التَّصْدِیقُ  وَ اللَّهُ اإِلَّ إِلَهَ  لَا أَنْ شَهَادَةُ الْإِسْلَامُ -فَقَالَ لِي فَصِفْهُمَا فَقُلْتُ نَالْإِیمَا یُشَارِكُ لَا الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ یُشَارِكُ الْإِیمَانَ  إِنَّ فَقَالَ مُخْتَلِفَانِ هُمَا أَ

 مِنَ  ظَهَرَ مَا وَ لَامِالْإِسْ صِفَةِ مِنْ الْقُلُوبِ فِي یَثْبُتُ مَا وَ الْهُدَى الْإِیمَانُ وَ سِالنَّا جَمَاعَةُ ظَاهِرِهِ عَلَى وَ الْمَوَارِیثُ وَ الْمَنَاكِحُ جَرَتِ عَلَیْهِ وَ لدِّمَاءُا حُقِنَتِ بِهِ ص

. الصِّفَةِ وَ الْقَوْلِ فِي جْتَمَعَاا إِنِ وَ الْبَاطِنِ فِي الْإِیمَانَ یُشَارِكُ لَا الْإِسْلَامَ وَ الظَّاهِرِ فِي الْإِسْلَامَ یُشَارِكُ الْإِیمَانَ إِنَّ بِدَرَجَةٍ الْإِسْلَامِ مِنَ  أَرْفَعُ الْإِیمَانُ وَ بِهِ الْعَمَلِ

 (25ص ،2ج الكافي،)

 بْنِ الْمَلِكِ عَبْدِ مَعَ كَتَبْتُ: قَالَ الْقَصِیرِ  الرَّحِیمِ عَبْدِ  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ  عَنْ نَجْرَانَ أَبِي بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 فِي عَقْد  وَ بِاللِّسَانِ الْإِقْرَارُ هُوَ الْإِیمَانُ وَ الْإِیمَانِ عَنِ  اللَّهُ رَحِمَكَ سَأَلْتَ أَعْیَنَ بْنِ كِالْمَلِ عَبْدِ مَعَ إِلَيَّ فَكَتَبَ هُوَ مَا الْإِیمَانِ عَنِ أَسْأَلُهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى أَعْیَنَ

 حَتَّى مُؤْمِناً یَكُونُ لَا وَ مُؤْمِناً یَكُونَ  أَنْ قَبْلَ مُسْلِماً الْعَبْدُ یَكُونُ فَقَدْ دَار  الْكُفْرُ وَ دَار  الْإِسَْلامُ كَذَلِكَ وَ  دَار  هُوَ وَ بَعْضٍ مِنْ بَعُْضهُ الْإِیمَانُ  وَ بِالْأَرْكَانِ عَمَل   وَ الْقَلْبِ

 عَنْهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ نَهَى الَّتِي الْمَعَاصِي صَغَائِرِ مِنْ صَغِیرَةً أَوْ الْمَعَاصِي كَبَائِرِ مِنْ كَبِیرَةً الْعَبْدُ أَتَى فَإِذَا الْإِیمَانَ یُشَارِكُ هُوَ وَ الْإِیمَانِ قَبْلَ فَالْإِسْلَامُ -مُسْلِماً یَكُونَ
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 اشند[؛ بفرمود: همانا مومن كسي است كه مسلمانان در مال و جانشان او را ایمن بشمرند ]به او اطمینان داشته 

 ن حرام است كه به مسلماني ظلم كند یا او را خوار سازد یا او را از خود براند.برای مسمل

 234ص ،2ج الكافي،

 ع عْفَرٍجَ أَبِي عَنْ خَالِدٍ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُسْكَانَابْنِ  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

  قَالَ

 وَ لِسَانِهِ مِنْ الْمُسْلِمُونَ سَلِمَ مَنْ الْمُسْلِمُ قَالَ أَعْلَمُ أَنْتَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ الْمُسْلِمُ مَنِ تَدْرِی أَ سُلَیْمَانُ یَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ

 حَرَامٌ  الْمُسْلِمُ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمُونَ ائْتَمَنَهُ مَنِ الْمُؤْمِنَ إِنَّ  قَالَ أَعْلَمُ أَنْتَ قُلْتُ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنِ تَدْرِی وَ قَالَ  ثُمَّ یَدِهِ

 1.تُعَنِّتُه دَفْعَةً یَدْفَعَهُ أَوْ یَخْذُلَهُ أَوْ یَظْلِمَهُ أَنْ الْمُسْلِمِ عَلَى

 

  ص فرموده است:( از امام باقر ع روایت شده است كه رسول اهلل4

 شود؛ ونوشته نمي« غافلن»كسي كه ده آیه در شب بخواند از 

                                                      
 الِاسْتِحْلَالُ  وَ الْجُحُودُ إِلَّا الْكُفْرِ  إِلَى یُخْرِجُهُ لَا وَ الْإِیمَانِ دَارِ إِلَى عَادَ اسْتَغْفَرَ  وَ تَابَ فَإِنْ الْإِسْلَامِ اسْمُ عَلَیْهِ ثَابِتاً  وَ الْإِیمَانِ اسْمُ عَنْهُ سَاقِطاً  الْإِیمَانِ مِنَ  خَارِجاً  كَانَ

 دَخَلَ ثُمَّ الْحَرَمَ لَدَخَ مَنْ بِمَنْزِلَةِ كَانَ وَ الْكُفْرِ فِي دَاخِلًا الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ مِنَ خَارِجاً یَكُونُ  فَعِنْدَهَا بِذَلِكَ دَانَ وَ حَلَال  هَذَا لِلْحَرَامِ وَ حَرَام  هَذَا لِلْحَلَالِ یَقُولَ أَنْ

 (27ص ،2ج الكافي،. )النَّارِ إِلَى صَارَ وَ عُنُقُهُ فَضُرِبَتْ الْحَرَمِ عَنِ وَ الْكَعْبَةِ عَنِ فَأُخْرِجَ حَدَثاً الْكَعْبَةِ فِي أَحْدَثَ وَ الْكَعْبَةَ

 الْمُؤْمِنِینَ لِأَمِیرِ یلَقِ: قَالَ  ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ الْكِنَانِيِّ الصَّبَّاحِ أَبِي عَنْ ضَیْلٍفُ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ  إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 یَنْزِلْ  لَمْ  كَلَاماً الْإِیمَانُ انَكَ لَوْ  یَقُولُ  ع عَلِيٌّ كَانَ یَقُولُ سَمِعْتُهُ  وَ قَالَ اللَّهِ فَرَائِضُ نَفَأَیْ قَالَ  مُؤْمِناً  كَانَ ص اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّداً أَنَّ وَ  اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهِدَ مَنْ ع

 قَالَ  مُؤْمِن  فَهُوَ ص اللَّهِ رَسُولُ اًمُحَمَّد أَنَّ وَ اللَّهُ ِإلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهِدَ إِذَا یَقُولُونَ وْماًقَ ِعنْدَنَا إِنَّ ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قُلْتُ وَ قَالَ حَرَام  لَا وَ حَلَال  لَا وَ صَلَاة  لَا وَ صَوْم  فِیهِ

 اللَّهِ  جِوَارَ أَنَّ وَ لْمُؤْمِنِینَا خُدَّامُ الْمَلَائِكَةَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِ مِنَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى أَكْرَمَ خَلْقاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا وَ أَیْدِیهِمْ تُقْطَعُ لِمَ وَ الْحُدُودَ یُضْرَبُونَ فَلِمَ

 (33ص ،2ج الكافي،. )كَافِراً كَانَ الْفَرَائِضَ جَحَدَ مَنْ بَالُ افَمَ قَالَ ثُمَّ  لِلْمُؤْمِنِینَ الْعِینَ الْحُورَ أَنَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ الْجَنَّةَ أَنَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ

 الكافي،. )یُعْصَى فَلَا اللَّهُ یُطَاعَ أَنْ الْإِیمَانُ فَقَالَ الْإِیمَانِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْجُعْفِيِّ سَلَّامٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 (33ص ،2ج

 در ذیل همین آیه هم بسیار به روایت فوق شبیه است: 561ص ،8ج البیان، . این روایت در مجمع 1

 بات من بي آمن ما و بوائقه جاره أمن من المؤمن و یده و لسانه من المسلمون سلم من المسلم بقوله المؤمن و المسلم ص اهلل رسول فسر البلخي قال

 طاو جاره و شبعان
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 شود؛ ونوشته مي« ذاكران»كسي كه پنجاه آیه بخواند از 

 شود؛ وافراد فروتن فرمانبردار[ نوشته مي« ]= قانتان»كسي كه صد آیه بخواند از 

 شود؛ ونوشته مي« خاشعان»كسي كه دویست آیه بخواند از 

 شود؛ ورستگاران[ نوشته مي« ]= فائزان»كه سیصد آیه بخواند از  كسي

 شود؛ و ...تلشگران[ نوشته مي« ]= مجتهدان»كسي كه پانصد آیه بخواند از 

 60ص ،(للصدوق) ؛ األمالي612ص ،2ج الكافي،

 عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ جَمِیعاً سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ ْبنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  طَرِیفٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَلَبِيِّ یَحْیَى

 مِنَ  كُتِبَ آیَةٍ مِائَةَ قَرَأَ مَنْ وَ الذَّاكِرِینَ مِنَ  كُتِبَ آیَةً خَمْسِینَ َقرَأَ مَنْ  وَ الْغَافِلِینَ مِنَ یُكْتَبْ لَمْ لَیْلَةٍ فِي آیَاتٍ عَشْرَ قَرَأَ مَنْ

 مِنَ كُتِبَ آیَةٍ خَمْسَمِائَةِ قَرَأَ مَنْ وَ الْفَائِزِینَ مِنَ كُتِبَ آیَةٍ مِائَةِ ثَلَاثَ قَرَأَ مَنْ وَ الْخَاشِعِینَ مِنَ كُتِبَ آیَةٍ مِائَتَيْ قَرَأَ مَنْ وَ الْقَانِتِینَ

 1... . وَ الْمُجْتَهِدِینَ

 

اجب كزده ( از امام صادق ع روایت شده است: از شدیدترین ]= سنگین و دشوارترین[ اموری كه خداوند بر خلئق و5

 خدا را بسیار یاد كردن[ است.« ]= ذكر اهلل كثیر»است 

اند؛ ولیكن ]منظورم[ یاد ورم سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر نیست، اگرچه اینها از آنسپس فرمود: منظ

ود رهایش خداست در هنگام ]مواجهه با[ آنچه حلل و حرام كرده است؛ كه اگر طاعت بود بدان عمل كند و اگر معصیت ب

 كند.

 80ص ،2ج الكافي،

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عُبَیْدَةَ أَبِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 كَانَ  إِنْ  وَ  أَكْبَرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ ِإلَّا إِلَهَ لَا وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ اللَّهِ سُبْحَانَ أَْعنِي لَا قَالَ ثُمَّ كَثِیراً اللَّهِ ذِكْرُ َخلْقِهِ عَلَى اللَّهُ فَرَضَ مَا أَشَدِّ مِنْ

 2.تَرَكَهَا مَعْصِیَةً كَانَ إِنْ وَ بِهَا عَمِلَ  طَاعَةً كَانَ فَإِنْ حَرَّمَ وَ أَحَلَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ ذِكْرَ لَكِنْ وَ مِنْهُ

 

 ( از پیامبر ص روایت شده است كه فرمودند:6

                                                      
 أَكْبَرُهَا وَ أُحُدٍ جَبَلِ مِثْلُ أَصْغَرُهَا قِیرَاطاً عِشْرُونَ وَ أَرْبَعَة   الْمِثْقَالُ وَ ذَهَبٍ مِنْ مِثْقَالٍ أَلْفَ عَشَرَ خَمْسَةَ  الْقِنْطَارُ  تِبْرٍ مِنْ  قِنْطَار  لَهُ كُتِبَ آیَةٍ أَلْفَ قَرَأَ مَنْ.  1

 .الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ بَیْنَ مَا

 آمده است نیز به عنوان یك شاخص دیگر در این زمینه مفید است: 20ص ،(للراوندی) الدعوات و 501ص ،2ج . این روایت كه در الكافي، 2

 قَالَ  رَفَعَهُ  الْخَصَّافِ الْمَغْرَاءِ أَبِي عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَمِیرَةَ بْنِ یْفِسَ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ  خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّة 

 یُراؤُنَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَقَالَ السِّرِّ فِي یَذْكُرُونَهُ لَا وَ عَلَانِیَةً اللَّهَ یَذْكُرُونَ كَانُوا الْمُنَافِقِینَ نَّإِ كَثِیراً اللَّهَ ذَكَرَ فَقَدْ السِّرِّ فِي جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ ذَكَرَ مَنْ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ

 قَلِیال إِلَّا اللَّهَ یَذْكُرُونَ ال وَ النَّاسَ



78 

 الذَّاكِرِینَ »اش را در شب بیدار كند و هر دو وضو بگیرند و نماز ]شب[ بجا آورند در زمره شخصي خانوادههنگامي كه 

 شوند.نوشته مي« كنندمي یاد بسیار را خدا كه یو زناني  مردان و :الذَّاكِراتِ  وَ كَثِیراً اللَّهَ

مره تسبیح حضرت زهرا س آغار كند، در ز و از امام صادق ع روایت شده است كه كسي كه خوابیدن در شب را با

 شود.نوشته مي« كنندمي یاد بسیار را خدا كه یو زناني  مردان و :الذَّاكِراتِ وَ كَثِیراً اللَّهَ الذَّاكِرِینَ»

 188و199ص ،3ج ع، األئمة أحكام إلى األمة ، هدایة561ص ،8ج البیان، مجمع

 :قَالَ ص النَّبِيِّ عَنِ الْخُدْرِیِّ أبوسَعِیدٍ روى

 .الذَّاكِراتِ  وَ كَثِیراً اللَّهَ الذَّاكِرِینَ مِنَ كُتِبَا صَلَّیَا وَ فتوضئا اللَّیْلِ  مِنَ أَهْلَهُ الرَّجُلُ أَیْقَظَ إِذَا

 : قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ و روی

 1.الذَّاكِراتِ وَ  كَثِیراً اللَّهَ الذَّاكِرِینَ مِنَ كَانَ ع فَاطِمَةَ تَسْبِیحِ عَلَى بَاتَ مَنْ

 تدبر

 لصَّابِراتِ ا وَ الصَّابِرینَ وَ  الصَّادِقاتِ وَ الصَّادِقینَ وَ لْقانِتاتِا وَ الْقانِتینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ  الْمُسْلِمینَ إِنَّ( »1

 الذَّاكِرینَ وَ  الْحافِظاتِ وَ فُرُوجَهُمْ الْحافِظینَ وَ ماتِالصَّائِ وَ الصَّائِمینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الْمُتَصَدِّقینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْخاشِعینَ وَ

 «عَظیماً  أَجْراً وَ مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ  أَعَدَّ الذَّاكِراتِ وَ كَثیراً اللَّهَ

ن، فرمانبری های دیني، یعني مسلماني، ایمارند اما در مهمترین ارزشهایي دازن و مرد اگرچه از جهاتي با هم تفاوت

ها نیست و اگر هر فروتنانه در پیشگاه خدا، صداقت، صبر، خشوع، صدقه دادن، روزه، پاكدامني، و یاد خدا هیچ تفاوتي بین آن

 ها باشند با مغفرت و اجر عظیم خداوند مواجه خواهند شد.یك از آنها اهل این خصلت

 شناسی زن و مرد در اسالمينيسم و انسانفم

ای فرهنگي به های زن و مرد را انكار كنند و آن را صرفا پدیدهاگر چه در اوایل قرن بیستم بسیاری كوشیدند تفاوت

ي بر این (، خط بطلنcognitive knowledgeهای ژنتیك و علومِ شناختي )های علم، بویژه در زمینهحساب آورند، اما پیشرفت

های فیزیكي يهای جسمي و توانایبین زن و مرد، جای انكار ندارد، از تفاوت های واقعيپندار كشید و امروزه وجود تفاوت

ته شده، نگاه كنید نوش 21هایي از چنین آثاری كه در دهه اول قرن گرفته تا تفاوت در روحیات و خلقیات و ... . )برای نمونه

 (.47-46به: جنسیت و دوستي )سوزنچي(، ص

                                                      
 . در این سبك و سیاق روایات دیگری نیز وجود دارد مثال: 1

: قَالَ یَعْقُوبَ بْنِ سَیُونُ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ َأبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ادِیُّالسَّعْدَآبَ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي

 (12ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب. )نَعَمْ قَالَ راًكَثِی اللَّهَ ذَكَرَ مِمَّنْ كَانَ مَرَّةٍ مِائَةَ اللَّهِ سُبْحَانَ قَالَ  مَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ

 إله ال و هلل الحمد و اهلل سبحان قل محمد یا فقال ص النبي إلى( ع) جبرائیل جاء قال عباس ابن عن مزاحم بن الضحاك عن بإسناده الواحدی روى

 و كثیرا اهلل الذاكرین من كتب خصال ست هاب له اهلل كتب قالها من فإن علم ما ءمل و علم ما زنة و علم ما عدد باهلل إال قوة ال و حول ال و أكبر اهلل و اهلل إال

. یعذبه لم إلیه اهلل نظر من و إلیه اهلل ینظر و الیابسة الشجرة ورق تحات كما خطایاه عنه تحاتت و الجنة في غرسا له كن و النهار و باللیل ذكره من أفضل كان

 (568ص ،8ج البیان، مجمع)
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شد كه به زن به دیده تحقیر بنگرند؛ جریان فمینیسم ها در بسیاری از ملل جهان موجب مياالیام، وجود این تفاوتاز قدیم

ها را انكار كند، در موج دومش تلش كرد كه این در واكنش به این تحقیرها پدید آمد و موج اولش كوشید كه این تفاوت

رتر از مرد معرفي نماید؛ و در موج سوم فمینیسم )بعد از قرن بیستم( باالخره پي برد كه این مساله را معكوس كند و زن را ب

ای از كتابهای موج ها امری حكیمانه است و لزوما به معنای برتری زن یا مرد نیست و اینها دو مدار مستقل دارند. )نمونهتفاوت

 (70-69سوم در: جنسیت و دوستي، ص

هایي از وجود انسان، در برخي ها در ساحتدا، در عین حال كه به خاطر جدی گرفتن این تفاوتاما اسلم از همان ابت

گذاری و منزلت دیني زن و مرد مسائل حقوقي بین زن و مرد تفاوت گذاشته، اما به صراحت اذعان نموده كه به لحاظ ارش

 لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناكُمْ وَ أُنْثى وَ  ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْناكُمْ إِنَّا نَّاسُال أَیُّهَا یا»هیچ تفاوتي ندارند؛ و این مطلب را در آیاتي مانند: 

 یكدیگر با تا گردانیدیم قبیله قبیله و ملّت ملّت را شما و آفریدیم، زنى و مرد از را شما ما مردم، اىأَتْقاكُمْ:  اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ

 أُضِیعُ  ال أَنِّي» ( و نیز 13)حجرات/ «شماست پرهیزگارترین خدا نزد شما ارجمندترین حقیقت در ؛كنید حاصل متقابل شناسایى

 )آل «نمود نخواهم ضایع - زن یا مرد از -را شما از اىكنندهعمل هیچ عمل من تردیدبى أُنْثى: أَوْ ذَكَرٍ مِنْ مِنْكُمْ عامِلٍ عَمَلَ

 (313، ص16كلي بیان كرد و در آیاتي مانند این آیه به تفصیل مورد تاكید قرار داد. )المیزان، ج( به طور 19عمران/

 تواند مفید باشد:های زیر ميبرای بحثي درباره تبیین نگاه اسلم به مساله تساوی زن و مرد كتاب

 نظام حقوق زن در اسلم. مرتضي مطهری

 علسوند. تكالیف؛ فریبا و حقوق: اسلم در زن

 ، )مباحث خانواده و روابط زن و مرد(. حسین سوزنچي3روایت مطهر، ج

 

 ...« الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُسْلِمینَ إِنَّ( »2

 تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْ اآمَنَّ الْأَعْرابُ قالَتِ»دهد بین این دو تفاوتي هست، كه توجه به آیه مستقل برشمردن اسلم و ایمان نشان مي

 نیاوردید ایمان بگو آوردیم؛ ایمان گفتند[ نشینبادیه هایعرب] اعراب»قُلُوبِكُمْ:  فِي الْإِیمانُ یَدْخُلِ لَمَّا وَ أَسْلَمْنا قُولُوا لكِنْ وَ

« اسلم»دهد كه نشان مي (14/حجرات) «است نشده وارد شما هایدل در ایمان هنوز كه حالي در آوردیم اسلم بگویید ولكن

 امری قلبي است؛ « ایمان»تسلیم شدن در مقام ادعا و رفتارهای ظاهری است؛ اما 

 سَبِیلِ  فِي أَنْفُسِهِمْ وَ بِأَمْوالِهِمْ جاهَدُوا وَ یَرْتابُوا لَمْ ثُمَّ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا »فرماید و اینكه در ادامه مي

اند كه به خدا و رسولش ایمان آوردند سپس دچار تردید نشدند و با مال و جانشان در راه اللَّهِ: همانا مومنان ]واقعي[ كساني

آید؛ پس هر مومني ای است كه از دل آن عمل برميدهد كه ایمان امری قلبي( نشان مي15)حجرات/ «خدا مجاهدت كردند

 .2( و نیز حدیث314ص ،16ج )المیزان، ماني مومن نیست.مسلمان است، اما هر مسل
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 الصَّابِراتِ  وَ الصَّابِرینَ وَ  الصَّادِقاتِ وَ الصَّادِقینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الْقانِتینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ  الْمُسْلِمینَ إِنَّ( »3

 الذَّاكِرینَ وَ  الْحافِظاتِ وَ فُرُوجَهُمْ الْحافِظینَ وَ الصَّائِماتِ وَ الصَّائِمینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الْمُتَصَدِّقینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْخاشِعینَ وَ

 «عَظیماً  أَجْراً وَ مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ  أَعَدَّ الذَّاكِراتِ وَ كَثیراً اللَّهَ

یف شده، تردیدی نیست كه دو خصلت اول و دوم در طول هم قرار ای كه در این آیه ردهای دهگانهدر میان خصلت

 (.1دارند؛ یعني اسلم مدخل ورود به ایمان است، و لزوما هر مسلماني مومن نیست )تدبر

گام نهایي « ذكر كثیر»شود از طرف دیگر، واضح است كه مسلماني گام اول است و از لحن برخي از احادیث فهمیده مي

 است.

هایي دانست برای رشد انسان، كه كسي كه اینها را داشته باشد به مغفرت به همین ترتیب، این مجموعه را گامشاید بتوان 

 رسد؛ و بتوان به بیان زیر اینها را به هم مرتبط و در یك سیر طولي قرار داد:و اجر عظیم مي

 مسلمان بودن، رعایت ظاهر دین است هم در مقام ادعا و هم در مقام عمل؛

 ن، ورود این ظواهر به قلب است؛ ایما

 خیزد؛ ای است كه این بار آن رعایت احكام دین از دل برميقنوت )= فروتني همراه با فرمانبرداری( مرحله

 صداقت آن است كه دیگر ظاهر و باطن شخص بر هم منطبق گردیده است؛

 ر مشكلت آن، از آن دست برندارد؛صبر آن است كه بتواند به این وضعیتي كه رسیده است ادامه دهد و به خاط

خشوع آن است كه به این اعمال خود مغرور نشود و همچنان خود را در مقابل خداوند مقصر ببیند و ترس از خدا از 

 دلش زایل نگردد؛

 ای كه خدا به او داده در اختیار دیگران قرار دهد و به چیزی دلبسته نشود؛صدقه آن است كه آن امكانات بیروني

ه و پاكدامني هم آن است كه قاعده فوق را این بار در حوزه درون خود پیاده كند، یعني حتي خوردن و آشامیدن و روز

اند او را دلبسته و مشغول به خود نكند و حتي رفتارهای غریزی و رابطه جنسي، كه نماد مهمترین نیازهای دروني انسان

 اش را هم در مسیر بندگي خدا قرار دهد؛طبیعي

 ای از او غافل نگردد.( و لحظه5كثیر هم یعني خدا را در همه حال حاضر و ناظر ببیند )حدیث ذكر

 

 الصَّابِراتِ  وَ الصَّابِرینَ وَ  الصَّادِقاتِ وَ الصَّادِقینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الْقانِتینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ  الْمُسْلِمینَ إِنَّ( »4

 الذَّاكِرینَ وَ  الْحافِظاتِ وَ فُرُوجَهُمْ الْحافِظینَ وَ الصَّائِماتِ وَ الصَّائِمینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الْمُتَصَدِّقینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْخاشِعینَ وَ

 «عَظیماً  أَجْراً وَ مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ  أَعَدَّ الذَّاكِراتِ وَ كَثیراً اللَّهَ

اینكه مغفرت و اجر عظیم شامل كسي شود باید این ده خصلت را با هم داشته باشد یا برخورداری از هریك از آیا برای 

 تواند كافي باشد یا ...؟اینها بتنهایي مي

دانیم كه صرف مسلماني، )یعني گفتن شهادتین و رعایت حداقلي از ظواهر دیني( انسان را الف. با توجه به اینكه مي

ای اینهاست كه چنان نتیجه شود كه مجموعه(، معلوم مي2و 1؛ و نیز: احادیث14كند )حجرات/اجر عظیم نمي شایسه مغفرت و
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( ویا در عرض هم و به ترتیبي دیگر همه ابعاد 5دارد؛ آنگاه هم ممكن است كه  اینها به نحو طولي با هم مرتبط باشند )تدبر

 وجودی انسان را پوشش دهند. 

بسا آیه درصدد نشان دادن وسعت و عمومیت تربیت دیني است. رتا ویژگي خاصي ندارند، بلكه چهب. این ده مورد ضرو

 (312)ایستاده در باد، ص

ج. در مورد هریك از این ده خصلت، یك تلقي ابتدایي و ساده وجود دارد كه متناسب با آن واقعا برخي از اینها بتنهایي 

اما همه اینها مفاهیمي مشكك )= دارای مراتب( هستند و اگر هریك را در افق تواند شخص را به چنان مقامي برساند. نمي

 تواند برای رسیدن به این نتیجه كافي باشد.اعلیش در نظر بگیریم، هر یك بتنهایي مي

انند( گفته دمي« رضا»در برخي مواقع به باالترین مرتبه تسلیم بودن انسان )كه عرفا حتي آن را باالتر از مقام « اسلم»مثل 

خواهد كه او و حضرت اسماعیل را به مقام مسلماني برساند شود، چنانكه مثل حضرت ابراهیم در اواخر عمرش از خدا ميمي

 (128؛ بقره/لَكَ مُسْلِمَیْنِ اجْعَلْنا وَ رَبَّنا)

-1؛ مومنون/الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ حقیقي را خداوند مطلقا رستگار معرفي كرده و واجد همه كماالت دانسته است )« مومن»یا 

10) 

 ( و حضرت مریم )120َاً؛ نحل/حَنیف لِلَّهِ قانِتاً أُمَّةً كانَ إِبْراهیمَ إِنَّ را مقام ویژه كساني مانند حضرت ابراهیم )« قانت»یا 

 ( معرفي كرده است.12؛ تحریم/الْقانِتینَ مِنَ كانَتْ

ای ( و علت رسیدن عده10؛ زمر/حِسابٍ بِغَیْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ یُوَفَّى إِنَّما»فرموده حساب ضمانت اجر بي« صابران»یا برای 

( و نیز علت جایگاه ویژه اهل بیت ع در بهشت 24ا؛ سجده/صَبَرُو لَمَّا بِأَمْرِنا یَهْدُونَ أَئِمَّةً  مِنْهُمْ جَعَلْنا وَاز پیامبران به مقام امامت )

 ( صبرشان معرفي فرموده است.12؛ انسان/حَریراً وَ جَنَّةً صَبَرُوا بِما جَزاهُمْ وَرا )

 و همین طور سایر موارد. 

 شناسینکته تخصصی انسان

ها خطر ای كه از آن واژه به ذهنواضح است كه در تمامي موارد فوق، آن مقام عظیم در گروی معنای ساده و ابتدایي

 كند.ف، حكایت از عمق وجودشناختي خاصي در شخص ميكند، نیست؛ بلكه هریك از این اوصامي

توان در واقع، ابعاد وجودی انسان چنان به هم گره خورده است كه اگر یك بُعدِ ارزشيِ عمیق در وجود وی پیدا شود، مي

 اند.عای كه همه كماالت انسان با هم جماز وجود همان بُعد، رسیدن او به كمال نهایي انسان را فهمید، یعني مرتبه

به همین ترتیب در نقطه مقابل، اگر كسي را دیدیم كه در ظاهر یكي از این اوصاف را در مراتب باال برخوردار است، اما 

توانیم پي ببریم كه آن وصف كمالي به حقیقت در او رسوخ ندارد و مبتل به یك گناه است كه گناه بودن آن قطعي است، مي

 ایم.ما تنها با یك ظاهری مواجه شده

ظاهرا بدین جهت است كه عرفای حقیقي، این اندازه بر ضرورت رعایت تمامي احكام شریعت اصرار دارند و مشاهده 

 شمرند.هرگونه تخلفي از شریعت در مدعیان عرفان را دلیلي بر دروغین بودن مدعای وی مي
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 «عَظیماً أَجْراً وَ مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ ... مِناتِالْمُؤْ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُسْلِمینَ إِنَّ( »5

و « لهم»به كار برد و نفرمود « لهم»چرا همه مطالب را به صورت مذكر و مونث آورد اما در مقام پاداش دادن فقط تعبیر 

 ؟«لهن»

 الف. تاكید كند كه در مقام پاداش دادن هیچ تفاوتي بین زن و مرد گذاشته نخواهد شد. 

 چگونگی استنباط

توجه شود كه در زبان عربي، تعابیر مونث فقط و فقط برای جنس مونث است؛ اما تعابیر مذكر تنها در صورتي كه در 

ای در كار نباشد، در مورد اعم از مذكر و مونث قتي كه قرینهشود؛ ولي ومقابل تعبیر مونث به كار رود، منحصر به مذكرها مي

رود. تعابیر قبل، ناظر به اوصاف و رفتارهای افراد بود و با تعبیر مذكر و مونث اشاره كرد كه هردوی اینها این هم به كار مي

كن بود چنین برداشت شود كه ما به آورد ممرا مي« لهم و لهن»اوصاف و رفتارها را دارند. اكنون اگر در مقام پاداش تعبیر 

دهیم متفاوت با پاداش دیگری؛ اما وقتي یك ضمیر واحد را برای پاداش دادن هریك از این دو، به تناسب خودش پاداشي مي

 ایم.هردو به كار برد؛ یعني یك پاداش یكساني برای همه این دو فراهم كرده

 ب. ...

 مَنْ وَ أَمْرِهِمْ مِنْ رَةُیالْخِ لَهُمُ  كُونَی أَنْ أَمْراً  رَسُولُهُ  وَ  اللَّهُ  يقَضَ إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ  لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ 36 هیآ (33احزاب )سوره ( 526

 10/6/1396 ناًیمُب ضاَلالً ضَلَّ فَقَدْ  رَسُولَهُ وَ اللَّهَ عْصِی

 ترجمه

رسولش كاری را مقرر دارند، برای آنان اختیاری ]= و برای هیچ مرد مومن و زن مومني سزاوار نیست هنگامي كه خدا و 

 گزینش دیگری[ در كارشان باشد؛ و كسي كه خدا و رسولش را عصیان كند، مسلّماً به گمراهي آشكاری درافتاده است.

 نکات ترجمه

 «یقَضَ»

( و به نهایت و 100ص ،5ج اللغة، سییالمقا معجمداللت دارد بر محكم و متقن كردن و یكسره كردن كار )« قضي»ماده 

 (285ص ،9ج م،یالكر القرآن كلمات يف قیالتحقپایان رساندن امور. )

بدین جهت بدین نام نامیده شده كه احكام « قاضي»به معنای حكمي است كه قطعیت یافته و صادر شده است و « قضاء»

این نكته « قضاء»ر این است كه در كلمه د« حكم»و « قضاء»( و تفاوت 100ص ،5ج اللغة، المقاییس سازد )معجمرا جاری مي

 ق،یالتحقشود. )كاری و قطعیتش توجه ميبه جهت محكم«  حكم»مطلب تمام شده و نهایت كار معلوم شده مد نظر است، اما در 

 (285ص ،9ج

عمل، توسط خدا اند كه ممكن است با كلم یا با بیان كرده« جدا كردن و فیصله دادن امور»برخي معنای اصلي این ماده را 

سَبْعَ  فَقَضاهُنَ»و ( به معنای اعلم حكم قطعي است 23إسراء/) «اهُ یرَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِ يوَ قَض»یا توسط بشر، انجام شود؛ مثل  
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كه این گونه به  ؛است[ تمام شدن كار آفرینش آن= ( اشاره به ایجاد و فراغت یافتن از آن ]12)فصلت/« نِیوْمَی يسَماواتٍ فِ

 (675مفردات ألفاظ القرآن، ص: ( )200قرة/)ب« مَناسِكَكُمْ  تُمْیفَإِذا قَضَ » پایان رساندن در مورد بشر هم به كار رفته است:

 ا مالِكُ یوَ نادَوْا »كند این ماده گاه به نحو كنایه در مورد مرگ هم به كار رفته است از این جهت كه كار انسان را یكسره مي

ه كه انسان به طور قطعي گفتند كه سخني بودمي« قضیه»ها در منطق «گزاره»و از این جهت به  ؛(77زخرف/) «نا رَبُّكَ یعَلَ قْضِیلِ

 (676مفردات ألفاظ القرآن، صكرده است  دارد)بیان مي

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 63و مشتقاتش « قضي»ماده 

 «رَةيالْخِ»

 و است، «شر» مقابل نقطه و ،داشتن میل و روی آوردن )عطف( معنای به «خیر» كلمه اصلن شد كه بیا 82در جلسه 

 دو بر مشتمل را ماده این اصلي معنای برخي و 1اندمتمایلراغب و  بدان انسانها كه گویندمي «خیر» جهت این از را «خوبي»

  /imran-http://yekaye.ir/ale-003-104 .انددانسته «دادن ترجیح» و «كردن انتخاب» مولفه

)به معنای « تخیر»اند اسم است از است و برخي گفته« اختیار كردن»مصدر و به معنای « خِیرَةُ»افزاییم كه در اینجا فقط مي

است.  «تَطَیر: فال بد زدن»اسم ساخته شده از « الطِّیرَة: فال بد»كه  یعني چیزی كه مورد انتخاب قرار گرفته( همان طور« انتخاب»

 2(186ص ،2ج المنیر، )المصباح

 اختالف قرائت

 / تَكُونَ كُونَی

در « یكون»قراء سبعه اهل كوفه )عاصم، حمزه و كسائي( و نیز برخي از قرائات شاذه )حسن بصری و اعمش و سلمي( 

تواند فعلش مونث مجازی بوده است مي« خیرة»اند كه در این صورت چون یرَةُ را با یاء قرائت كردهالْخِ لَهُمُ یكُونَ عبارت أَنْ

 3(216ص ،3ج نحاس، القرآن است )إعراب« تخیر»معنای مصدری دارد و به معنای « خیرة»به صورت مذكر بیاید، خصوصا كه 

                                                      
رود، و گفته شده كه غالبا در جایي است و اموال به كار مي« مال»در معنای « خیر»كه به همین مناسبت گاه اضافه شد  438همچنین در جلسه.  1

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-19( 301مفردات ألفاظ القرآن، ص. )كه مال كثیری در كار باشد

گرفته شده؛ و اگر با سكون روی یاء باشد از فعل « اختار»روی یاء باشد مصدری است كه از فعل اند كه الْخِیَرَة اگر با فتحه بر . و برخي گفته 2

 (.379ص ،6ج العروس، تاج) ثالثي مجرد )خار( گرفته شده است.

 )اختالف قرائت(

 .سلیمان بن عیسى رهذك الیاء، بسكون: قرئ ادعا شده كه چنین فرائتي )قرائت به سكون یاء( نیز وجود دارد: و 481ص ،8ج المحیط، در البحر

 اختیار هو و الْخِیَرَةُ لَهُمُ یَكُونَ أَنْ الكوفیون قرأ وآورد: مي« تكون»و از ابوجعفر وجهي برای ترجیح « یكون». وی از ابوعبیده وجهي برای ترجیح  3

 و ؛حسن فعله فتأنیث مؤنث اللفظ فألن التاء على مقدّمة تكون أن فأما جائزة بالیاء القراءة: جعفر أبو قال. فعله بین و المؤنّث بین فرق قد ألنه عبید أبي

 التخیّر بمعنى الْخِیَرَةُ أنّ على التذكیر

http://yekaye.ir/ale-imran-003-104/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-19/
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قرائت « تكون»قرائات شاذه )شیبه، اعرج و عیسي( به صورت اما در بقیه قرائات سبع )و بلكه عشر( و نیز برخي دیگر از 

 1(481ص ،8ج المحیط، كند. )البحراند كه فعل از مونث بودن فاعل آن تبعیت ميكرده

 شأن نزول

پیامبر  ( حكایت زید بن حارثه  گذشت كه /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-4 423سوره احزاب )جلسه 4در بحث از آیه 

ص او را آزاد كرد اما وی ماندن با پیامبر ص را برگزید و چون پدرش او را طرد كرد پیامبر ص او را پسرخوانده خود دانست 

اند كه ایشان برای زینب بنت حجش، دختر عموی خود را برای زید بن حارثه خواستگاری كرد. در شان نزول این آیه گفته

خواهد قبول كرد و وقتي فهمید كه برای زید بوده، خودش و زینب كه ابتدا گمان كرده بود كه پیامبر ص برای خودش مي

برادرش برآشفتند و گفتند ما از بزرگان قریشیم و او غلمي بیش نیست؛ و از ایشان مهلتي خواستند كه بازنگری كنند و این آیه 

 لم كردند.نازل شد و آنها نظر موافق خود را اع

 داخت.آمیز نبود كه در آیات بعد به این مطلب خواهیم پرالبته به خاطر اخلق تند زینب، این ازدواج موفقیت

 ؛ 5632ص ،8ج البیان، مجمع

 1943ص ،2ج القمي، تفسیر

 حدیث

كه در جلسه مورد بررسي « !كنید اختیار آنچه هر آن، در است[ مُجاز] شما برای واقعا تَخَیرُونَ: كه لَما فیهِ لَكُمْ إِنَّ »آیه 

تواند به این آیه هم مرتبط شود؛ بویژه قرار گرفت نیز قرابتي با آیه كنوني دارد؛ و لذا بسیاری از احادیث و تدبرهای آن مي

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-38 1حدیث

 ع روایت شده است: ( از امام صادق1

                                                      
 بالیاء: السلمي و األعمش، و الحسن، و الكوفیون، و ؛التأنیث بتاء «تكون أن»: عیسى و األعرج، و شیبة، و جعفر، أبو و العربیان، و الحرمیان، قرأ.  1

 و حارثة بن زید مواله على ص اهلل رسول فخطبها ص اهلل رسول عمة المطلب عبد بنت أمیمة بنت كانت و األسدیة جحش بنت زینب في نزلت.  2

 جحش بن اهلل عبد أخوها قال كذلك و ألفعل أكن فلم عمتك ابنة أنا قالت و أنكرت و أبت زید على یخطبها أنه علمت فلما نفسه على یخطبها أنه رأت

 اهلل رسول بید أمرها جعلت و اهلل رسول یا رضیت قالت اآلیة نزلت فلما زینب أخته و جحش بن اهلل عبد یعني اآلیة «مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ» فنزل

 و إزارا و درعا و ملحفة و خمارا و مهرا درهما ستین و دنانیر عشرة ص اهلل رسول إلیها ساق و بها فدخل زیدا ص اهلل رسول فأنكحها أخوها كذلك و ص

 إلى جحش بنت حمنة أختي فبعثت قریش من عدة خطبني زینب قالت و قتادة و مجاهد و عباس ابن عن تمر من صاعا ثالثین و طعام من مدا خمسین

 رسول إلى فأرسلت اآلیة فنزلت غضبها من أشد فغضبت أعلمتني ثم موالك عمتك بنت تزوج قالت و أختي فغضبت بزید فأشار أستشیره ص اهلل رسول

 زوجها و قبلت قد فقال ص للنبي نفسها وهبت كانت و معیط أبي بن عقبة بنت كلثوم أم في نزلت قیل و زید من فزوجني شئت ممن زوجني قلت و ص اهلل

 زید ابن عن اآلیة فنزلت عبده فزوجنا ص اهلل رسول أردنا إنما قاال و أخوها و هي فسخطت حارثة بن زید
 وَ  «أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیَرَةُ لَهُمُ یَكُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ»: قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رِوَایَةِ فِي وَ.  3

 حَتَّى اللَّهِ  رَسُولَ یَا: فَقَالَتْ ص، النَّبِيِّ عَمَّةِ بِنْتُ هِيَ وَ خُزَیْمَةَ  بْنِ أَسَدِ بَنِي مِنْ  الْأَسَدِیَّةَ جَحْشٍ  بِنْتَ زَیْنَبَ حَارِثَةَ  بْنِ زَیْدِ عَلَى خَطَبَ ص اللَّهِ  رَسُولَ أَنَّ ذَلِكَ

 فَزَوَّجَهَا بِیَدِكَ أَمْرِی اللَّهِ  رَسُولَ  یَا: فَقَالَتْ الْآیَةَ «الْخِیَرَةُ لَهُمُ  یَكُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ  وَ اللَّهُ  قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ  ال وَ لِمُؤْمِنٍ  كانَ ما وَ» اللَّهُ  فَأَنْزَلَ  فَأَنْظُرَ، نَفْسِي أُؤَامِرَ

 ... ءٍشَيْ فِي تَشَاجَرَا إِنَّهُمَا ثُمَّ  اللَّهُ، شَاءَ مَا زَیْدٍ عِنْدَ فَمَكَثَتْ إِیَّاهُ

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-4/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-38/
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ر را در خداوند قضا و قدری را برای مومن مقدر نكرده است كه مومن بدان راضي شود مگر اینكه خداوند برایش خی

 آنچه مقدر كرده قرار داد. 

 59ص التمحیص )اسكافي(،

 1.یقْضِي فِیمَا الْخِیرَةَ لَهُ اللَّهُ جَعَلَ إِلَّا بِهِ فَرَضِي اءًقَضَ لِمُؤْمِنٍ اللَّهُ قَضَي مَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ خَلِیفَةَ أَبِي عَنْ

 

 ( از امام رضا ع از پدرانشان از امیرالمومنین ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند:2

 غیر از من برود!ي فرماید: كسي كه به قضای من راضي نشود و به قَدَرِ من ایمان نیاورد، دنبال خدایخداوند جل جلله مي

 ای، خیر ]و مصلحتي[ برای مومن است.و رسول اهلل ص فرمودند: در هر قضای الهي

 371ص ،(للصدوق) التوحید

 مَعْبَدٍ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِیهِ نْعَ هَاشِمٍ بْنِ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِي دَّثَنَاحَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِي الْمُؤَدِّبُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ الْحُسَینُ حَدَّثَنَا

 عَنْ  عَلِي بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ أَبِیهِ نْعَ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَي أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا مُوسَي بْنِ عَلِي عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْحُسَینِ عَنِ

 یقُولُ: ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ قَالَ ع الِبٍطَ أَبِي بْنِ عَلِي أَبِیهِ عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَینِ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَینِ بْنِ عَلِي أَبِیهِ

 غَیرِی؛ إِلَهاً سْفَلْیلْتَمِ بِقَدَرِی یؤْمِنْ لَمْ وَ بِقَضَائِي یرْضَ لَمْ مَنْ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قَالَ

 .لِلْمُؤْمِن خِیرَةٌ اللَّهِ قَضَاءِ كُلِّ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَ

 

در پاسخ  ای نوشتند و در آن درباره جبر و تفویض سوال كردند. حضرتای از شیعیان برای امام هادی ع نامه( عده3

 ای نوشتند كه در فرازی از آن آمده است:نامه

كرده، عجز را بر او اثبات نموده؛ و بر او  ... پس هركه گمان كند كه خداوند تعالي امر و نهي خود را به بندگانش تفویض

الزم شمرده كه هر كار خوب و بدی را كه انجام دهند قبول كند؛ و امر و نهي خدا و وعده و وعید او را باطل دانسته است؛ و 

 یجزا پس د؟یزوريم كفر یاپاره به و د،یآوريم مانیا كتاب از یاپاره به شما ایآ»چنین كساني از مصادیق این آیه است كه 

 عذابها نیترسخت به را شانیا زیرستاخ روز و بود، نخواهد یزیچ ایدن يزندگ در یخوار جز كند، نیچن كه شما از كس هر

                                                      
 :است شده روایت صورت بدین حدیث 22ص ،(كوفي سعید بن حسین) المؤمن كتاب . در 1

 .قَضَى فِیمَا الْخِیَرَةَ لَهُ جَعَلَ إِلَّا قَضَاءٍ[ مِنْ ] ؤْمِنٍلِمُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قَضَى مَا: قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ خَلِیفَةَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ

ینكه مخالف آیه قرآن ااست؛ اما چنین معنایي نادرست است زیرا عالوه بر « حق انتخاب»در اینجا به معنای « خیرة»شاید كسي احتمال دهد كه 

 :401ص ،(للصدوق) یدآمده است؛ مثال در التوح« خیر»شود در برخي روایات دیگر كه مضمون نزدیكي به این دارند صریحا تعبیر )آیه محل بحث( مي

 فَضَّالٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ  حَسَنِ الْ عَنِ  اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ  جَدِّهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ هر الْبَرْقِيِّ اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِي بْنِ أَحْمَدَ  بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ دَ أَحْمَ بْنُ  عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 ثُمَّ  نَوَاجِذُهُ دَتْ بَ حَتَّى یَوْمٍ ذَاتَ ص اللَّهِ رَسُولُ  ضَحِكَ: قَالَ ع جَدِّهِ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ الصَّادِقِ اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ  خَالِدٍ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ  عَنْ عُقْبَةَ  بْنِ عَلِيِّ عَنْ

 .أَمْرِهِ عَاقِبَةِ  فِي لَهُ یْراًخَ كَانَ إِلَّا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ  یَقْضِیهِ قَضَاءٍ مِنْ  لَیْسَ أَنَّهُ مِالْمُسْلِ لِلْمَرْءِ عَجِبْتُ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا بَلَى قَالُوا ضَحِكْتُ مِمَّ تَسْأَلُونِّي لَا أَ قَالَ
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تر از آن چیزی است كه اهل تفویض ( و خداوند بسیار برتر و متعالي85بقره/) «.ستین غافل دیكنيم آنچه از خداوند و برند، باز

 دهند؛اساس آن قرار ميدینداریشان را بر 

ایي تعبد و گوییم همانا خداوند عز و جل مخلوقات را به قدرت خود آفرید و آنها را از استطاعت و توانلیكن ما مي

آنها پذیرفت و  خواست بدانها امر و نهي كرد؛ و پیروی از امر خود را ازمند ساخت، پس بر اساس آنچه ميپرستیدن خود بهره

ن عقوبتش آشان فرمود و كسي را كه معصیتش كند مذموم دانست و به خاطر یت داد و از معصیت خود نهيبدان برایشان رضا

اپسند بداند نهي ندهد؛ و آنچه را كند و بدان دستور ميفرمود؛ و برای خداست اختیار در امر و نهي، آنچه بخواهد اختیار مي

مرش را پیروی امند ساخته است تا ای كه بندگانش را از آن بهرهانایينماید بر اساس استطاعت و توآن عقوبت ميكند و برمي

ارهایش حجت كنند و از معصیتش اجتناب ورزند؛ چرا كه او آشكاركننده عدل و انصاف و حكمت بالغه ]= رسا[ است؛ با انذ

 و عذر را بر همه تمام كرد؛ 

گزیند؛ يو به دست اوست برگزیدن، هركه از بندگانش را كه بخواهد برای تبلیغ رسالتش و احتجاج با بندگانش برم

 نیا چرا»: گفتندحضرت محمد ص را برگزید و به رسالت مبعوث فرمود، اما برخي از كافرانِ قومش با حسد و تكبرورزی 

د ثقفي بود؛ الصلت و ابومسعو( و منظورشان امیة بن ابي31زخرف/) «است؟ نازل نشده شهر دو ]آن[ از بزرگ یمرد بر قرآن

 را پروردگارت مترح كه آنانند ایآ»پس خداوند انتخاب آنها را باطل فرمود و رای و نظرشان را تایید نكرد آنجا كه فرمود: 

 از باالتر درجات،[ نظر] از را آنان از يبرخ و م،یاكرده میتقس انشانیم ایدن يزندگ در را آنان معاشِ[ لیوسا] ما كنند؟يم میتقس

 اندوزنديم آنان آنچه از تو پروردگار رحمت و رند،یگ خدمت در را[ گرید] يبعض آنها از يبعض تا میاداده قرار[ گرید] يبعض

 ( 32زخرف/) «.است بهتر

س هركه و بدین جهت است كه از امور، بدانچه كه دوست داشت امر فرمود، و از آنچه ناخوشایند داشت نهي كرد؛ پ

ه بود انتخاب دهد و هر كه عصیانش كند عقوبتش دهد؛ و اگر اختیار امرش را به بندگانش تفویض كرداطاعتش كند پاداشش مي

 دانستند. حمد ص ميزد چرا كه آنان وی را برتر از حضرت مرا مهر تایید مي الصلت و ابومسعود ثقفيقریش در مورد امیة بن ابي

نگامي كه هو برای هیچ مرد مومن و زن مومني سزاوار نیست »پس چون خداوند مومنان را با این سخنش ادب فرمود كه 

خاب بر اساس ( انت36)احزاب/« خدا و رسولش كاری را مقرر دارند، برای آنان اختیاری ]= گزینش دیگری[ در كارشان باشد

و را برگزیده ااش به دست كسي كه هایشان را مجاز نشمرد و نپذیرفت از آنان جز پیروی از دستورش و اجتناب از نهيدلخواه

نان تمام كرد آاست؛ پس كساني كه اطاعتش كنند رشد یابند؛ و آنان كه معصیتش كنند گمراه و سرگردان شوند، و حجت را بر 

ثوابش محرومشان  اش؛ و لذا ازمند ساختن آنان از استطاعت و توانایيِ در پیروی كردن از امرش و در اجتناب از نهيبا بهره

 ه تفویض ...كرد و عقوبتش را بر آنان نازل فرمود؛ و این همان سخنِ بین دو سخن ]= حد میانه[  است، نه جبر است و ن

 467-465ص العقول، تحف

 ضیالتفو و الجبر أهل يعل الرد يف [ع محمد بن يعل الحسن يأب] رسالته
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 وَ خَیرٍ مِنْ عَمِلُوا مَا كُلِّ قَبُولَ عَلَیهِ  أَوْجَبَ وَ الْعَجْزَ عَلَیهِ أَثْبَتَ فَقَدْ عِبَادِهِ إِلَي نَهْیهُ وَ  أَمْرَهُ فَوَّضَ تَعَالَي اللَّهَ  أَنَّ زَعَمَ ... فَمَنْ

 جَزاءُ  فَما بِبَعْضٍ  تَكْفُرُونَ وَ الْكِتابِ بِبَعْضِ فَتُؤْمِنُونَ أَ» الْآیةِ هَذِهِ أَهْلِ مِنْ هُوَ وَ 1وَعِیدَهُ ... وَ وَعْدَهُ وَ نَهْیهُ وَ اللَّهِ أَمْرَ أَبْطَلَ وَ شَر 

 عَمَّا اللَّهُ تَعَالَي «تَعْمَلُونَ  عَمَّا بِغافِلٍ اللَّهُ مَا وَ الْعَذابِ أَشَدِّ إِلي یرَدُّونَ الْقِیامَةِ  یوْمَ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي خِزْی إِلَّا مِنْكُمْ ذلِكَ یفْعَلُ مَنْ

 نَهَاهُمْ وَ فَأَمَرَهُمْ بِهَا مْتَعَبُّدِهِ اسْتِطَاعَةَ مَلَّكَهُمْ وَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ خَلَقَ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهَ  إِنَّ نَقُولُ كَبِیراً. لَكِنْ عُلُوّاً  التَّفْوِیضِ أَهْلُ بِهِ یدِینُ

 النَّهْي وَ الْأَمْرِ فِي الْخِیرَةُ لِلَّهِ وَ عَلَیهَا عَاقَبَهُ وَ عَصَاهُ مَنْ ذَمَّ وَ مَعْصِیتِهِ عَنْ نَهَاهُمْ وَ لَهُمْ بِذَلِكَ رَضِي وَ أَمْرِهِ اتِّبَاعَ مِنْهُمُ فَقَبِلَ أَرَادَ بِمَا

 ظَاهِرُ  لِأَنَّهُ مَعَاصِیهِ اجْتِنَابِ وَ أَمْرِهِ لِاتِّبَاعِ عِبَادَهُ مَلَّكَهَا الَّتِي بِاالسْتِطَاعَةِ عَلَیهِ یعَاقِبُ وَ  یكْرَهُ عَمَّا ینْهَي وَ بِهِ یأْمُرُ وَ یرِیدُ مَا یخْتَارُ

 احْتِجَاجِهِ  وَ  رِسَالَتِهِ لِتَبْلِیغِ یشَاءُ  مَنْ عِبَادِهِ مِنْ یصْطَفِي الصَّفْوَةُ إِلَیهِ وَ الْإِنْذَارِ وَ بِالْإِعْذَارِ الْحُجَّةَ بَالَغَ الْبَالِغَةِ الْحِكْمَةِ وَ النَّصَفَةِ وَ الْعَدْلِ

 الْقُرْآنُ  هذَا نُزِّلَ ال لَوْ» اسْتِكْبَاراً وَ حَسَداً قَوْمِهِ كُفَّارِ مِنْ قَالَ مَنْ فَقَالَ خَلْقِهِ إِلَي بِرِسَاالتِهِ بَعَثَهُ وَ ص مُحَمَّداً اصْطَفَي عِبَادِهِ عَلَي

 آرَاءَهُمْ  لَهُمْ یجِزْ لَمْ وَ اخْتِیارَهُمْ اللَّهُ فَأَبْطَلَ  الثَّقَفِي مَسْعُودٍ أَبَا وَ الصَّلْتِ أَبِي بْنَ أُمَیةَ بِذَلِكَ یعْنِي «عَظِیمٍ الْقَرْیتَینِ مِنَ رَجُلٍ  عَلي

 لِیتَّخِذَ دَرَجاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَهُمْ  رَفَعْنا وَ  الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي مَعِیشَتَهُمْ بَینَهُمْ قَسَمْنا نَحْنُ رَبِّكَ رَحْمَتَ سِمُونَیقْ هُمْ أَ»یقُولُ  حَیثُ

 وَ أَثَابَهُ  أَطَاعَهُ فَمَنْ كَرِهَ عَمَّا نَهَي وَ أَحَبَّ مَا الْأُمُورِ  مِنَ اخْتَارَ لِذَلِكَ وَ  «یجْمَعُونَ  مِمَّا خَیرٌ رَبِّكَ رَحْمَتُ وَ سُخْرِیا بَعْضاً بَعْضُهُمْ

 عِنْدَهُمْ  َكانَا إِذْ الثَّقَفِي مَسْعُودٍ أَبِي وَ الصَّلْتِ أَبِي بْنِ أُمَیةَ اخْتِیارَ لِقُرَیشٍ لَأَجَازَ عِبَادِهِ إِلَي أَمْرِهِ اخْتِیارَ فَوَّضَ لَوْ وَ عَاقَبَهُ عَصَاهُ مَنْ

 الْخِیرَةُ لَهُمُ یكُونَ  أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قََضي إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ» بِقَوْلِهِ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ أَدَّبَ فَلَمَّا ص مُحَمَّدٍ مِنْ أَفْضَلَ

 رَشَدَ  أَطَاعَهُ فَمَنْ اصْطَفَاهُ مَنِ یدَی عَلَي نَهْیهِ اجْتِنَابَ وَ أَمْرِهِ اتِّبَاعَ إِلَّا مِنْهُمْ  یقْبَلْ لَمْ وَ ائِهِمْبِأَهْوَ الِاخْتِیارَ لَهُمُ یجِزْ فَلَمْ «أَمْرِهِمْ مِنْ

 بِهِ  أَنْزَلَ وَ ثَوَابَهُ  حَرَمَهُ  ذَلِكَ أَجْلِ فَمِنْ نَهْیهِ اجْتِنَابِ وَ أَمْرِهِ لِاتِّبَاعِ الِاسْتِطَاعَةِ مِنَ مَلَّكَهُ بِمَا الْحُجَّةُ لَزِمَتْهُ وَ غَوَی وَ ضَلَّ عَصَاهُ  مَنْ وَ

 ... . تَفْوِیض لَا وَ بِجَبْرٍ لَیسَ الْقَوْلَینِ بَینَ الْقَوْلُ هَذَا وَ عِقَابَهُ

 

( 68)قصص/« كند[يآفریند ]و اختیار مو پروردگارت آنچه بخواهد مي»گوید از رسول اهلل درباره آیه ( انس بن مالك مي4

 خواست آفرید.سوال كردم. فرمود: خداوند آدم را از گِل، آن گونه كه مي

اختیار كرد و  (، همانا خداوند متعال در میان جمیع خلیق مرا و اهل بیتم را68)قصص/« كندو اختیار مي»سپس فرمود: 

 داد؛ طالب را وصي قرار ما را برگزید پس مرا رسول قرار داد و علي بن ابي

ر ندادم كه ( یعني من برای بندگانم این را قرا68)قصص/« نیست [دیگری گزینش]=  اختیاری آنان برایو »سپس فرمود 

 ن خلئق هستیم.شدگان او از میاكنم. پس من واهل بیتم برگزیدگان خداوند و انتخابانتخاب كنند، ولیكن منم كه انتخاب مي

 مستحقي إلي المستقیم ؛ الصراط97ص ،1ج الطوائف، مذاهب معرفة يف الطرائف ؛256ص ،1ج ع، طالب أبي آل مناقب

 722ص ،1ج التقدیم،

                                                      
 بِالتَّفْوِیضِ دَانَ فَمَنْ مَحْظُورٍ  لَا وَ عَلَیْهِ مَرْدُودٍ غَیْرَ كَانَ الْإِیمَانَ أَوْ الْكُفْرَ شَاءَ فَإِنْ بِمَشِیئَتِهِ یَعْمَلُ إِلَیْهِ الْمُفَوَّضَ لِأَنَّ إِلَیْهِ فَوَّضَهَا اللَّهَ أَنَّ زَعَمَ مَا . لِعِلَّةِ 1

 نَهْیِهِ  وَ أَمْرِهِ وَ وَعِیدِهِ وَ وَعْدِهِ مِنْ ذَكَرْنَا مَا جَمِیعَ أَبْطَلَ فَقَدْ الْمَعْنَى هَذَا عَلَى

از كتاب محمد بن مومن شیرازی )از علمای اهل سنت( نقل كرده و در الصراط المستقیم هم مطلب . در الطراوف حدیث به صورت فوق است اما  2

 بدین صورت نقل شده است:
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 ام خْلُقُی رَبُّكَ وَ قَوْلِهِ يمَعْنَ عَنْ ص اللَّهِ رَسُولَ سَأَلْتُ] أَنَسٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ[ الْجَعْدِ] الجعط بْنُ عَلِي

 ص النَّبِي قَالَـ[ فَ شاءُی

 فَجَعَلَنِي فَانْتَجَبْنَا الْخَلْقِ َجمِیعِ عَنْ بَیِتي أَهْلَ  وَ اخْتَارَنِي تَعَالَي اللَّهَ إِنَّ  «یخْتارُ وَ» قَالَ یشَاءُ. ثُمَّ كَیفَ طِینٍ مِنْ آدَمَ خَلَقَ اللَّهَ إِنَّ

 أَشَاءُ  مَنْ أَخْتَارُ لَكِنِّي وَ یخْتَارُوا أَنْ لِلْعِبَادِ جَعَلْتُ مَا یعْنِي الْخِیرَةُ لَهُمُ كانَ ما قَالَ ثُمَّ الْوَصِي. طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِي جَعَلَ وَ الرَّسُولَ

 1... خَلْقِه مِنْ خِیرَتُهُ وَ اللَّهِ صَفْوَةُ بَیتِي أَهْلُ وَ فَأَنَا

 تدبر

 «أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیرَةُ لَهُمُ یكُونَ أَنْ أَمْراً  رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَي إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ( »1

 بیند.اگر كسي مومن باشد، در مقابل دستور خدا و رسول، گزینه دیگری برای خود نمي

 ساالری دینیتاملی در فلسفه سياسی اسالم و مردم

 ساالری ناسازگار نیست؟آیا سخن فوق با دموكراسي و مردم

باشد، قطعا این  این است كه اگر دموكراسي را به این معنا بگیریم كه همه چیز باید تابع خواست و دلخواه اكثریت پاسخ

ساالری دیني، ردمساالری دیني، كه سخن قابل قبولي است، غیر از دموكراسي است. مآیه با دموكراسي ناسازگار است. اما مردم

كرده كه كسي  هایي را تعیینپذیرد. در واقع، دین یك حریمدر چارچوب دینداری ميساالری، و هر رای و نظر دیگری را مردم

ساالری دیني، ؛ و مردمحق عبور از آنها را ندارد، اما بسیاری از امور را مباح اعلم كرده و به سلیق مردم واگذار نموده است

ینه دیگری ای داده است، دنبال گزسلم حكم قطعيساالری كساني است كه دین اسلم را قبول دارند و در جایي كه امردم

 روند.نمي

 های موجودتاملی در دموكراسی

تواند بدون یك پشتوانه ایدئولوژیك وجود داشته باشد؟ ای مياما یك نكته بسیار مهم این است كه آیا هیچ دموكراسي

داند اكثریت در لزوما یك حكم عقلي نیست كه آن را غیرایدئولوژیك بدانیم؛ چرا كه مي« لزوم پیروی از اكثریت»)توجه شود 

تر و بهتر دلیلي بر حقانیت و حتي تشخیص صحیح« بیشتر بودن افراد»و صرف بسیاری از موارد ممكن است به خطا روند، 

                                                      
 أنس إلى عشر االثني التفاسیر من استخرجه الذی كتابه في الشیرازی أسند قد و الْخِیَرَة لَهُمُ كانَ ما یَخْتارُ وَ یَشاءُ ما یَخْلُقُ رَبُّكَ وَ قال تعالى اهلل إن

 أن للعباد جعلت ما أی الْخِیَرَةُ مُلَهُ كانَ ما الوصي علیا جعل و الرسول فجعلني الخلق على بیتي أهل و اختارني تعالى اهلل إن اآلیة هذه عند ص النبي قول

 أیضا أنس إلى نخبه في جبر ابن أسند مثله و یختاروا
 نیز در همین راستاست: 363ص الكبرى، . این حدیث در الهدایة 1

 مَجْلِسُهُ  بِهِمْ امْتَلَأَ  قَدِ  كَثِیر  جَمْع  عِنْدَهُ هُمْ  وَ( السَّلَامُ  عَلَیهِ) الصَّادِقِ  عَنِ  مَرَ،عُ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ ظَبْیانَ، بْنِ  یونُسَ  عَنْ  الزَّاهِرِی، سِنَانٍ بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنِ  النَّصْرِ  عَنِ

 لَهُمُ  یكُونَ َأنْ أَمْراً هُرَسُولُ وَ  اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما: یقُولُ َعلَا وَ جَلَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یا: فَقَالُوا إِلَیهِ، النَّاسُ قَامَ قَدْ وَ بَاطِنُهُ وَ ظَاهِرُهُ

 جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ» فَقَالَ فَارِقَهُنُ لَا وَ لِنَلْزَمَهُ الْأُمَّةِ هَذِهِ  مِنْ اخْتِیارَكَ اللَّهِ اخْتِیارَ  نَالَ فَبَینْ رَحْمَتِهِ وَ اللَّهِ رِضْوَانِ إِلَى عَنَّا غَیبَتَكَ نَأْمَنُ لَسْنَا وَ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیرَةُ

 وَ الْحَسَنَ عَلِي مِنْ خْتَارَا وَ عَلِیاً مِنْهُ اخْتَارَ وَ الرُّسُلِ مِنَ اللَّهِ رَسُولَ جَدِّی اخْتَارَ وَ رَمَضَانَ شَهْرَ الشُّهُورِ مِنَ وَ الْقَدْرِ لَیلَةَ اللَّیالِي مِنَ وَ الْجُمُعَةَ الْأَیامِ مِنَ اخْتَارَ

 [«.كَنِیهُ ] كنیته وَ جَدِّهِ سَمِي هُوَ وَ بَاطِنُهُمْ وَ ظَاهِرُهُمْ قَائِمُهُمْ تَاسِعُهُمْ وَ أَئِمَّةٍ تِسْعَةَ الْحُسَینِ مِنَ اخْتَارَ وَ الْحُسَینَ
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هایي مانند مدگرایي و ستاره های جمعي در شكل دادن به افكار عمومي، و پدیدهشود، بویژه اگر امروزه به نقش رسانهنمي

 شدن و ... توجه كنیم.( 

هستند « وكرسيلیبرال دم»م غالبا نه دموكراسي محض، بلكه های غربي هدر حقیقت پاسخ این سوال منفي است؛ و لذا نظام

تابد؛ نمونه بارز ای را برنميهم خودش یك ایدئولوژی است كه معیار معیني برای آزادی دارد و هرگونه آزادی« لیبرالیسم»و 

ه از بسیاری از فراد محجبهای دیني افراد )مانند مخالفت با حجاب و ممنوع كردن اآن، مخالفت لیبرالیسم با برخي از آزادی

ك خود های مطلوب ایدئولوژیخلف رویه -دست كم در درازمدت  –ها را های اجتماعي( است؛ چرا كه این آزادیفعالیت

 طلبد.شمرد؛ و تفصیل این بحث مجال دیگری ميمي

 

 فَقَدْ رَسُولَهُ  وَ  اللَّهَ یعْصِ مَنْ وَ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیرَةُ لَهُمُ یكُونَ أَنْ أَمْراً  رَسُولُهُ  وَ  اللَّهُ قَضَي إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ( »2

 «مُبیناً ضَلالً ضَلَّ

 «(های زندگی اجتماعیجدایی دین از ساحت«  )= »سکوالریسم»نقدی بر 

گذاری است. و در زندگي قانونبه معني حكمي است كه باید از آن اطاعت كرد؛ و مهمترین نمونه چنین چیزی، « قضي»

 آید و تخطي از قانون.به میان مي« قانون»آید بلفاصله پای ی به میان مي«اطاعت»اجتماعي نیز هرجا پای 

گوید و هركسي را كه از قانون خدا و در واقع، این آیه به صراحت، از ضرورت تبعیت از هرگونه قانون دیني سخن مي

 نماید؛ اهه معرفي ميرسول تخطي كند بوضوح در بیر

های زندگي فردی( پس سكوالریسم )به معنای كنار گذاشتن دین از عرصه قوانین اجتماعي و منحصر كردن آن به عرصه

 خلف صریح قرآن كریم است.

 

 «أَمْرِهِمْ مِنْ یرَةُالْخِ لَهُمُ یكُونَ أَنْ أَمْراً  رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَي إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ( »3

« أَمْرِهِمْ مِنْ»بلكه تعبیر « نیست[ دیگری گزینش]=  اختیاری آنان برایدر مقابل دستور خدا و رسول، »چرا صرفا نفرمود 

 نیست( كارشان در[ دیگری گزینش]=  اختیاری آنان را هم افزود )برای

، این است كه آن «افراد است و ربطي به خدا و رسول نداردبرخي از امور كامل در اختیار خود »الف. منشأ این توهم كه 

خواهد تاكید كند كه این حیطه دستورات دانند؛ در واقع، قرآن كریم با آوردن این قید ميمي «امر مربوط به خودشان»امور را 

شود؛ و بدانند نیز شامل مي شود، بلكه هر امری را كه آنها آن را به خودشان مربوطخدا فقط ناظر به امور عمومي جامعه نمي

 المیزان،) االجرا ندانندشود كه دستور خدا و رسول را در آن عرصه الزمصرف اینكه این امر به خودشان مربوط است، دلیل نمي

 (322-321ص ،16ج

 شناسینکته تخصصی دین

كنند؛ و معیار این تقسیم تقسیم مي هایي كه امور زندگي را به امور دیني وغیردینيكشد بر نظریهاین آیه خط بطلني مي

 ورزند كه دین نباید در ساحت امور غیردیني وارد شود؛ نمایند و اصرار ميدیني اعلم ميرا هم برون
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شود، چرا كه به نظر بسیاری اگر به شأن نزول این آیه توجه كنیم كه درباره ازدواج دو نفر است، اهیمت مساله بیشتر مي

ارتباط به خدا و رسول است! و قرآن همین را هم ازدواج با یك نفر خاص، از اموری كامل شخصي و بي از افراد، تصمیم به

 (328-323داند! )تفصیل بحث در: ایستاده در باد، صای ميمصداق چنین تخطي

 تاملی در جامعه خویش

 دانند رایج نیست؟مي « روشنفكر دیني»هایي در جامعه ما و از سوی كساني كه خود را آیا چنین نظریه

كند، و از سوی دیگر، كنند انكار ميبودن كساني كه چنین برداشتي را مطرح مي« مومن»با توجه به اینكه قرآن صریحا 

 نیستند؟« منافقان»دانست، آیا در منطق قرآن اینان همان « كافر»توان دانند نميچون خود را مسلمان مي -اینان را 

 وره ما پیامبر را از پیروی از منافقان برحذر داشت، منظورش پیروی از این طرز تفكر نیست؟آیا اینكه در ابتدای این س

 درد دلی با مخاطبان

دور شدن جامعه ما از تعالیم قرآن و غلبه ذهنیت لیبرالیستي بر اذهان بقدری زیاد است كه امروز بسیار تردید داشتم كه 

شان اند كه دغدغه دینير نظر داشته باشید كه مخاطب مستقیم این كانال افرادیشأن نزول این آیه را در كانال بگذارم؛ تازه د

 ترسم، چه رسد به كساني كه دغدغه دین هم ندارند!داران دین هم ميباالست! یعني من از گفتن حقایق دیني برای دغدغه

 

 «مُبیناً ضَلالً ضَلَّ فَقَدْ رَسُولَهُ  وَ اللَّهَ یعْصِ مَنْ وَ( »4

در افتاده « گمراهي آشكاری»ه در جامعه دیني باشد و خود را مسلمان بداند، اما خدا و رسولش را عصیان كند، به كسي ك

 برای گمراهي یعني چه؟« آشكار»است. قید 

داند. اینكه كسي خدا و رسولش را قبول الف. این آیه در مورد كسي است كه در جامعه دیني است و خود را مسلمان مي

كند و نابسامان بودن ، در عین حال دستور خدا و رسولش را اطاعت نكند حكایت از یك تناقض دروني شدیدی ميداشته باشد

را قبول داشته  –كه عالم و خیرخواه مطلق است  –مدل فكری وی كامل آشكار است. واقعا چگونه ممكن است كسي خدا 

بر نظر خدا )كه هیچ احتمال  باشد و رسول را هم فرستاده او بداند، و در عین حال، نظر خود را )كه كامل احتمال خطا دارد(

 برد( ترجیح دهد؟دهد خودش منفعتي نمياش تردیدی نیست و اگر دستور به كاری ميخطایي ندارد و در خیرخواهي

 اهي نیست؟گمر« بوضوح»آیا چنین موضعي 

 ب. ...

 

 «أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیرَةُ لَهُمُ یكُونَ أَنْ أَمْراً  رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَي إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ( »5

 گیرد؟چرا كسي كه مومن است در مقابل دستور خدا و رسول هیچ انتخابي برای خود در نظر نمي

در واقع هركس وقتي «. وضعیت بهتر را برگزیدن»یعني « اختیار»و « خیرة»پاسخ را در خود دارد. « خیرة»الف. خود كلمه 

 داند.های رقیب ميخواهد چیزی را انتخاب كند، آن را بهتر از گزینهمي
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خدا  داند كه خدا حتما بهترین گزینه را برای او انتخاب كرده، و قطعا تشخیصكسي كه خدا و رسولش را باور دارد، مي

ای، ارزش درنگ كردن هم ندارد، چه رسد از تشخیص من بهتر و جامع تر است؛ لذا در برابر گزینه پیشنهادی خدا، هیچ گزینه

 به انتخاب.

 هُوَ  وَ شَیْئاً تُحِبُّوا أَنْ يعَس وَ لَكُمْ خَْیرٌ هُوَ وَ شَیْئاً تَكْرَهُوا أَنْ يعَس» برهان این مطلب در جای دیگر چنین بیان شده است: 

: چه بسا چیزی را ناخوشایند مي دارید در حالي كه برایتان خوب است؛ و چه بسا چیزی تَعْلَمُون ال أَنْتُمْ وَ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ لَكُمْ شَرٌّ

 (216)بقره/« را دوست دارید در حالي كه برایتان بد است؛ و خدا مي داند و شما نمي دانید

 ب. ...

 

 «أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیرَةُ لَهُمُ یكُونَ أَنْ أَمْراً  رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَي إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ نَكا ما وَ( »6

 حقّ ایجاد سبب هیچكدامم المللي، بین هایسازمان و طرفدار و قبیله و شهرت و ثروت و قدرت و نژاد و سواد و سنّ

 (368ص ،9ج نور، تفسیر) .شودنمي الهي قانون برابر در

 

 «أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیرَةُ لَهُمُ یكُونَ أَنْ أَمْراً  رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَي إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ( »7

 قانون برابر در كس ندارند؛ و هر تفاوتي مرد و زن تعبّد، و تسلیم در و است؛ رسول و خدا برابر در تعبّد ایمان، ینشانه

  .كند شك خود ایمان در بیاورد، قانوني پیامبر، سنّت و خدا

 

 «أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیرَةُ لَهُمُ یكُونَ أَمْراً أَنْ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَي إِذا( »8

 .ندارد نظر اظهار حقّ كس هیچ است، روشن ياله حكم كه جا آن. است ممنوع نصّ، برابر در اجتهاد

 

 «مُبیناً  ضَلالً ضَلَّ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یعْصِ مَنْ وَ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیرَةُ لَهُمُ یكُونَ أَنْ»( 9

 ،9ج نور، تفسیر) .است آشكار انحراف و معصیت باشد، رسول و خدا قضاوت و قانون مخالف كه اینظریّه و انتخاب هر

 (368ص
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 يف يتُخْف وَ اللَّهَ اتَّقِ وَ زَوْجَكَ كَیعَلَ  أَمْسِكْ هِیعَلَ أَنْعَمْتَ وَ هِیعَلَ اللَّهُ أَنْعَمَ یلِلَّذ تَقُولُ إِذْ وَ 37 هیآ (33احزاب )سوره ( 527

 يف حَرَج  نَیالْمُؤْمِن يعَلَ كُونَی ال يلِكَ زَوَّجْناكَها وَطَراً مِنْها د یزَ يقَض فَلَمَّا تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ يتَخْشَ وَ هِیمُبْد اللَّهُ مَا نَفْسِكَ

 11/6/1396 مَفْعُوالً اللَّهِ أَمْرُ كانَ وَ وَطَراً مِنْهُنَّ  قَضَوْا إِذا ائِهِمْیأَدْعِ أَزْواجِ

 ترجمه

همسرت را پیش خود گفتي و هنگامي كه به كسي كه خدا به او نعمت بخشیده بود و ]تو نیز[ به او نعمتي داده بودی مي

ترسیدی، و م ميخداوند آشكاركننده آن بود، و از مردكردی آنچه را كه نگهدار و تقوای الهي پیشه كن؛ و در خودت نهان مي

م تا برای مومنین خداوند سزاوارتر بود كه از او بترسي. پس هنگامي كه زید از او كام برگرفت او را به ازدواج تو درآوردی

داوند همواره انجام هایشان، هنگامي كه از آنان كام برگرفته باشند؛ و امر خر ازدواج با همسران فرزندخواندهحَرَجي نباشد د

 شدني است.

 نکات ترجمه

 «وَطَراً»

« وَطَر»ین كلمه تنها هم« وطر»به معنای نیازی است كه برای شخص مهم باشد و بدان اهتمام داشته باشد. از ماده « وطر»

« وَطَراً قَضي»وجود دارد و حتي از آن، به صورت فعل هم استفاده نشده است؛ و غالبا به صورت همین عبارت در زبان عربي 

 (285ص ،5ج العرب، لسان؛ 476، ص7رود. )كتاب العین، جبه كار مي

یصله دادن است، فبه معنای به پایان رساندن و  –چنانكه در جلسه قبل توضیح داده شد  -« قضي»با توجه به اینكه تعبیر 

او كام گرفته است، اما از هم  اشاره است به اینكه مرد مورد نظر قبل با آن زن ازدواج كرده و از« وَطَراً  مِنْها قَضي»ظاهرا تعبیر 

 يف التحقیقندارند. ) با هم كاری جدا شده و روابط و علئق بین آنها كامل به پایان رسیده، به طوری كه دیگر به هم نیازی، و 

 خصوص در هبلك نیازی، هر مورد در نه عبارت، این كه است این برخي توضیح ظاهرِ و (153ص ،13ج الكریم، القرآن كلمات

 از و ،«ماعج» به عبارت این عباسابن از چنانكه( 562ص ،8ج البیان،مجمعقضي شهوة، ) رودمي كار به جنسي نیاز برآوردن

 (483ص ،8ج المحیط، البحر. )است شده تفسیر «طلق» به قتاده

 این كلمه در قرآن كریم تنها همین دوبار در همین آیه به كار رفته است.

 1اختالف قرائت

 شان نزول

ورد، زید روایت شده است مدتي بعد از آنكه پیامبر ص زینب بنت جحش را به عقد پسرخوانده خود زید بن حارثه درآ

 خواهم از همسرم جدا شوم.رسید و گفت: من ميخدمت ایشان 

                                                      
 زَوَّجْتُکَها /زَوَّجْناكَها.  1
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 پیامبر ص فرمود: چرا؟

ی الهي و ادامه آزارد. حضرت ابتدا او را به تقواكند و با زبانش مرا ميگفت: به خاطر اصل و نسبش دائما فخرفروشي مي

وند وی را مامور به نازل شد و خدا اش به پایان رسید این آیاتزندگي دعوت كردند؛ اما او نهایتا وی را طلق داد. وقتي عدّه

 ازدواج با زینب كرد.

 1942ص ،2ج القمي، ؛ تفسیر4821ص ،8ج المحیط، البحر

برای من  و از انس بن مالك نقل شده كه وقتي عدّه زینب تمام شد رسول اهلل به زید گفت: نزد زینب برو و او را

ده است و در ل اهلل مرا سراغت فرستاده و از تو خواستگاری كرخواستگاری كن. زید آمد و گفت: بر تو بشارت باد كه رسو

 مورد تو آیه نازل شده است.

ر دیدگانم دگوید: وقتي سراغش رفتم چادرش را كامل بر سر كشیده بود. هنگامي كه دیدمش دیگر، زید مي و در روایتي

ده است. پس سول اهلل ص از او خواستگاری كردیدم ربزرگ آمد تا حدی كه نتوانستم رو در رو به او نگاه كنم چرا كه مي

. خوشحال شد و رویم را به سوی دیگری انداختم و گفتم: زینب! بر تو بشارت باد كه رسول اهلل از تو خواستگاری كرده است

 «درآوریم تو را به ازدواج او»دهم تا خداوند دستوری بفرستد؛ و رفت و در مسجد ماند تا گفت: من اقدامي انجام نمي

، گوسفندی ذبح ای داد كه برای هیچیك از همسرانش نداده بود( نازل شد و رسول اهلل با او ازدواج كرد و ولیمه37)احزاب/

 كردند و با نان و گوشت از مردم پذیرایي كردند.

ها به این بهانه توانندكنم كه زنان دیگرت نميگفت: من به سه دلیل برایت ناز ميو از شعبي نقل شده كه زینب به پیامبر مي

 3 برایت ناز كنند: جدّ من و تو یكي است، خدا در آسمان عقد مرا جاری ساخت؛ و پیكِ ]خبر این ازدواج[ جبرئیل بود.

                                                      
 امام و ع حسن امام و حنفیهابن و ع صادق امام در قرائات شاذه از اما است،( لنفسه معظم متكلم یا) الغیرمع متكلم ضمیر صورت به مشهور قرائت

 . است شده روایت هم( وحده متكلم ضمیر) زَوَّجْتُكَها صورت به قرائت ع امیرالمومنین و و ع حسین

 علیه اللّه صلّى النّبىّ على( ع) علىّ أقر ما و: قال أن إلى كذلك، إلّا أبى على قرأتها ما: ع الصّادق عن و. زّوجتكها: السّالم علیهم البیت أهل قراءة و

 ( 320ص ،3ج الجامع، جوامع تفسیر) كذلك؛ إلّا آله و

 (483ص ،8ج حیط،الم البحر) للمتكلم الضمیر بتاء زوجتكها،: علي أبوهم و الحسین، و الحسن أخواه و الحنفیة، ابن و محمد، بن جعفر و
 تؤذیني و لشرفها علي تعظم لكنها و اللّه و ال: قال «ء؟شي منها رابك أ»: فقال صاحبتي، أفارق أن أرید إني اللّه، رسول یا: فقال زید فجاء... .  1

 بعد سلّم، و علیه اللّه صلّى اللّه رسول تزوجها و فطلقها،. «معاشرتها في اللَّهَ  اتَّقِ  وَ» ندب، أمر هو و تطلقها، ال أی ،«زَوْجَكَ عَلَیْكَ أَمْسِكْ »: فقال بلسانها،

 .عدّتها انقضاء

 لَتُؤْذِینِي ِإنَّهَا وَ كِبْراً فِیهَا فَإِنَّ طَلَاِقهَا فِي لِي تَأْذَنُ اللَّهِ رَسُولَ یَا: زَیْد  فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ إِلَى ءٍَشيْ فِي تَشَاجَرَا إِنَّهُمَا ثُمَّ اللَّهُ، شَاءَ مَا زَیْدٍ عِنْدَ فَمَكَثَتْ.  2

: فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ عَلَى نِكَاحَهَا اللَّهُ فَأَنْزَلَ عِدَّتُهَا انْقَضَتْ  وَ طَلَّقَهَا زَیْداً إِنَّ ثُمَّ إِلَیْهَا، أَحْسِنْ وَ زَوْجَكَ عَلَیْكَ أَمْسِكْ وَ اللَّهَ اتَّقِ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ بِلِسَانِهَا،

 .زَوَّجْناكَها وَطَراً مِنْها زَیْد  قَضى فَلَمَّا

ر برخي تفاسیر درباره این واقعه آمده كه كامال از ساحت ( اشاره شد به شرح و بسیط كه د423همین سوره )جلسه  4. در پاورقي شان نزول آیه  3

 مقدس ایشان دور است و در احادیث پاسخ ائمه به این اسرائیلیات خواهد آمد.
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 5651ص ،8ج البیان، مجمع

 حدیث

 به و دهديم طلق را زینب بزودی زید بود كه كرده وحي ص پیامبر به خداوند است كه شده روایت ع سجاد امام ( از1

 دهد،گوش نمي زینب، و اینكه به سخن او بداخلقي از زید كه هنگامي. بود خواهد زینب با ازدواج به موظف او خدا دستور

 او به خلقيا توصیه و ادب باب از ابتدا ص پیامبر دهد، طلقش خواهدمي كه داد خبر ایشان به و برد شكایت ص پیامبر به

 كه است یزیچ آن این و داد؛ خواهد طلقش او كه دانستمي البته و  «كن پیشه تقوی و نگهدار خود نزد را همسرت» فرمود

ش خواهد دانست كه او طلقمي اینكه با باشد داده او طلق به دستور خودش كه خواستنمي و كردمي مخفي خود ضمیر در

ازدواج كند بگویند  -دكه ]پیامبر ص[ سرپرست او بو –ترسید كه مردم درباره اینكه او بعد از زینب با زید داد، و رسول اهلل مي

ا مباح كرده بود، ركه او دستور به طلق دادن زینب داده است؛ و خداوند او را عتاب كرد به خاطر همین مقدار كه برایش این 

رد كه خشیت از كعلم دانست او را طلق خواهد داد؛ و به او ابا اینكه مي«همسرت را نگهدار»و با این حال او به زید گفت 

 خداوند در هر حال سزاوارتر است.

لي بن حسین عگوید: و این مطلب كه از نكته: ابوحیان )كه از مفسران برجسته اهل سنت است( بعد از ذكر این حدیث مي

ابوبكر بن ضي ]علیهما السلم[ روایت شده، مطلبي است كه محققانِ از مفسران همانند زهری و بكر بن علء و قشیری و قا

سبي با مقام نبوت دارد و اند كه نه تناهایي كردهسرایيعربي و ... آن را قبول دارند و متاسفانه برخي از مفسران در اینجا داستان

 نه ارزش ذكر كردن.

 482ص ،8ج المحیط، البحر

 أنها و خلقها، زید شكا لماف. إیاها اللّه بتزویج یتزوجها أنه و سیطلقها، زیدا أن إلیه اللّه أوحي قد كان: الحسین بن علي قال

 أنه یعلم هو و الوصیة، و األدب ریقط علي ،«اللَّهَ اتَّقِ وَ زَوْجَكَ عَلَیْكَ أَمْسِكْ»  :له قال طلقها، یرید بأنه أعلمه و تطیعه، ال

 یلحقه أن اللّه سولر خشي سیطلقها، و أنه من علم لما بالطلق و یأمره أنه یرد لم و نفسه، في أخفي الذی هو هذا و .سیطلقها

 اللّه أباحه قد ءشي يف القدر هذا علي اللّه فعاتبه بطلقها، أمره قد و مواله، هو و زید، بعد زینب یتزوج أن في الناس من قول

 انتهي. حال كل في أی بالخشیة، أحق اللّه أن فأعلمه یطلق، أن علمه مع أَمْسِكْ،: قال بأن

                                                      
 أَْبِشرِی زَیْنَبُ یَا فَقُلْتُ فَانْطَلَقْتُ زَیْد  قَالَ عَلَيَّ فَاذْكُرْهَا اذْهَبْ لِزَیْدٍ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ زَیْنَبَ عِدَّةُ انْقَضَتْ لَمَّا: قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ ثَابِت   رَوَى . وَ 1

 ِهيَ  فَإِذَا فَانْطَلَقْتُ زَیْد  قَالَ ىأُخْرَ ِروَایَةٍ فِي وَ زَوَّجْناكَها لِقَوْلِهِ إِْذنٍ بِغَیْرِ عَلَیْهَا فَدَخَلَ ص اللَّهِ رَسُولُ جَاءَ وَ الْقُرْآنُ نَزَلَ وَ یَذْكُرُكَ ص اللَّهِ رَسُولُ أَرْسَلَنِي قَدْ

 ِإنَّ  أَبْشِرِی زَیْنَبُ یَا قُلْتُ وَ ظَهْرِی فَوَلَّیْتُهَا ذَكَرَهَا ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَلِمْتُ حِینَ إِلَیْهَا أَنْظُرَ أَنْ أَسْتَطِیعُ مَا حَتَّى نَفْسِي فِي عَظُمَتْ رَأَیْتُهَا فَلَمَّا عَجِینَهَا تُخَمِّرُ

 ِبهَا دَخَلَ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَتَزَوَّجَهَا زَوَّجْناكَها نَزَلَ وَ مَسْجِدِهَا إِلَى فَقَامَتْ رَبِّي أُوَامِرَ حَتَّى شَیْئاً بِصَانِعَةٍ أَنَا مَا قَالَتْ وَ بِذَلِكَ فَفَرِحَتْ یَخْطُبُكِ ص اللَّهِ رَسُولَ

 .النَّهَارُ امْتَدَّ حَتَّى اللَّحْمَ وَ الْخُبْزَ النَّاسَ أَطْعَمَ وَ شَاةً ذَبَحَ عَلَیْهَا أَوْلَمَ مَا نِسَائِهِ مِنْ امْرَأَةٍ عَلَى أَوْلَمَ مَا وَ

 فِي اللَّهُ نْكَحَنِیكَ أَ إِنِّي وَ وَاحِد  جَدُّكَ  وَ جَدِّی بِهِنَّ تَدُلُّ  امْرَأَة  نِسَائِكَ نْ مِ مَا بِثَلَاثٍ  عَلَیْكَ لَأَدُلُّ  إِنِّي ص لِلنَّبِيِّ تَقُولُ زَیْنَبُ  كَانَتْ: قَالَ الشَّعْبِيِّ عَنِ وَ

 .ع لَجَبْرَئِیلُ  السَّفِیرَ  إِنَّ وَ السَّمَاءِ
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 و القشیری، و العلء، بن بكر و كالزهری، المفسرین، من التحقیق أهل علیه الذی هو الحسین، بن علي عن المروی هذا و

 .صفحا عنه ضربنا النبوة، منصب من النقص یقتضي اآلیة في كلم المفسرین لبعض وغیرهم  و العربي بن بكر أبي القاضي

 

ایر سخنوران سمانند یهود و نصاری و زرتشتیان و صابئین و نظران اهل اسلم و سایر ادیان ( هنگامي كه مامون صاحب2

هلل! آیا شما اای به تمام آنها داد، علي بن مجمد بن جهم بلند شد و گفت: یا ابن رسول را جمع كرد و حضرت پاسخ كوبنده

 اعتقاد به عصمت پیامبران داری؟

 فرمود: بله.

 [رآن كریم خلف عصمت پیامبران است و در آخر گفت]سپس شروع كرد به برشمردن مواردی كه از نظر وی در ق

 آشكاركننده خداوند كه را آنچه كردیمي نهان خودت در و»... ویا سخن خداوند در مورد پیامبرش حضرت محمد ص كه 

 ( 37)احزاب/« بترسي او از كه بود سزاوارتر خداوند و ترسیدی،مي مردم از و بود، آن

الهي پیشه كن و به پیامبر زشتكاری نسبت مده و كتاب خدا را بر اساس رأی و نظر  امام رضا ع فرمود: علي! تقوای

 تك موارد پاسخ دادند تا رسیدند به اینكه[شخصي خود تاویل مكن. ]سپس به تك

كردی آنچه را كه خداوند و در خودت نهان مي»و اما حضرت محمد ص و سخن خداوند عز و جل درباره او كه 

همانا خداوند عز و جل پیامبرش را آگاه «. ترسیدی، و خداوند سزاوارتر بود كه از او بترسيد، و از مردم ميآشكاركننده آن بو

كرده بود از اسم همسرانش در دنیا، و نیز آن همسرانش كه در آخرت همسر اویند و اینكه آنان ]همچون[ مادر مومنان 

مبر همانند ازدواج با مادر، حرام است[. به هر حال، یكي از همسران ایشان باشند ]كه ازدواج با آنها پس از پیاالمومنین[ مي]ام

كه اسمش را به او گفته بود زینب بنت جحش بود كه آن موقع همسر زید بن حارثه بود و حضرت ص اسم او را در دل مخفي 

گوید كه یكي از همسران من و از از ياو در مورد زني كه شوهر دارد م»كرد تا اینكه منافقان نگویند كه داشت و آشكار نميمي

و از مردم »ترسید. پس خداوند عز و جل فرمود آمیز[ منافقان ميو از سخن ]طعنه« باشد!المومنین[ ميمادران مومنین ]ام

 یعني در ضمیر خود. « ترسي؟ و خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيمي

نشد مگر تزویج حواء برای آدم، و تزویج زینب بنت جحش برای پیامبر دار تزویج كسي و همانا خداوند عز و جل، عهده

و تزویج حضرت فاطمه س برای « درآوردیم تو ازدواج به را او برگرفت كام او از زید كه هنگامي پس»ص با این عبارت كه 

 حضرت علي ع.

كنم از اینكه از این پس و جل توبه مي پس علي بن جهم به گریه افتاد و گفت یَا ابن رسول اهلل! من به درگاه خداوند عز

 درباره پیامبران جز آن گونه كه شما توضیح دادید سخن بگویم.

 195ص ،1ج السلم، علیه الرضا أخبار عیون

 عَبْدِ  بْنُ عَلِيُّ وَ الْمُكَتِّبُ هِشَامٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ الْحُسَیْنُ وَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْهَمَدَانِيُّ جَعْفَرٍ بْنِ زِیَادِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 الصَّلْتِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْبَرْمَكِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْقَاسِمُ حَدَّثَنَا قَالَ هَاشِمٍ ْبنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ الْوَرَّاقُ اللَّهِ

 وَ یالنَّصَارَ وَ الْیَهُودِ مِنَ الدِّیَانَاتِ وَ الْإِسْلَامِ أَهْلِ مِنْ الْمَقَاالتِ أَهْلَ ع الرِّضَا يمُوسَ بْنِ لِعَلِيِّ الْمَأْمُونُ جَمَعَ لَمَّا: قَالَ الْهَرَوِی
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 بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ إِلَیْهِ  فَقَامَ حَجَراً أُلْقِمَ قَدْ كَأَنَّهُ حُجَّتَهُ أَلْزَمَهُ قَدْ وَ إِلَّا أَحَدٌ  یَقُمْ فَلَمْ الْمَقَاالتِ أَهْلِ سَائِرِ  وَ الصَّابِئِینَ وَ الْمَجُوسِ

 مُحَمَّدٍ  نَبِیِّهِ فِي قَوْلِهِ وَ 1... جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي تَعْمَلُ فَمَا قَالَ يبَلَ قَالَ الْأَنْبِیَاءِ بِعِصْمَةِ تَقُولُ أَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقَالَ الْجَهْمِ

 لَا وَ اللَّهَ اتَّقِ عَلِيُّ یَا وَیْحَكَ ع الرِّضَا مَوْلَانَا فَقَالَ «تَخْشاهُ  أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ يتَخْشَ وَ مُبْدِیهِ اللَّهُ مَا نَفْسِكَ فِي تُخْفِي وَ» ص

 ...بِرَأْیِك جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ كِتَابَ تَتَأَوَّلْ لَا وَ الْفَوَاحِشَ اللَّهِ أَنْبِیَاءِ يإِلَ تَنْسُبْ

 عَزَّ  اللَّهَ إِنَّفَ «تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ  تَخْشَي وَ بْدِیهِمُ اللَّهُ مَا نَفْسِكَ  فِي تُخْفِي وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ وَ ص مُحَمَّدٌ أَمَّا وَ

 سُمِّيَ  مَنْ حْدَاهُنَّإِ وَ الْمُؤْمِنِینَ أُمَّهَاتُ أَنَّهُنَّ  وَ الْآخِرَةِ دَارِ يفِ أَزْوَاجِهِ أَسْمَاءَ وَ الدُّنْیَا دَارِ فِي أَزْوَاجِهِ أَسْمَاءَ ص نَبِیَّهُ عَرَّفَ جَلَّ وَ

 قَالَ  إِنَّهُ نَافِقِینَالْمُ مِنَ أَحَدٌ یَقُولَ لِكَیْلَا یُبْدِهِ لَمْ وَ نَفْسِهِ يفِ اسْمَهَا فَأَخْفَي حَارِثَةَ بْنِ زَیْدِ تَحْتَ یَوْمَئِذٍ هِيَ وَ جَحْشٍ بِنْتُ زَیْنَبُ لَهُ

 وَ  النَّاسَ شَيتَخْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَقَالَ الْمُنَافِقِینَ قَوْلَ شِيَخَ وَ الْمُؤْمِنِینَ أُمَّهَاتِ مِنْ أَزْوَاجِهِ إِحْدَی إِنَّهَا رَجُلٍ بَیْتِ ِفي امْرَأَةٍ فِي

 مِنْ  زَیْنَبَ وَ  ع آدَمَ مِنْ حَوَّاءَ تَزْوِیجَ إِلَّا خَلْقِهِ مِنْ أَحَدٍ زْوِیجَتَ تَوَلَّي مَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ  نَفْسِكَ فِي یَعْنِي «تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ

 .ع عَلِي  مِنْ ةَفَاطِمَ وَ الْآیَةَ زَوَّجْناكَها وَطَراً مِنْها زَیْدٌ قَضي فَلَمَّا بِقَوْلِهِ ص اللَّهِ رَسُولِ

 2.ذَكَرْتَهُ بِمَا إِلَّا هَذَا یَوْمِي بَعْدَ اللَّهِ أَنْبِیَاءِ  فِي أَنْطِقَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ يإِلَ تَائِبٌ أَنَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا قَالَ وَ الْجَهْمِ بْنُ عَلِيُّ يفَبَكَ

 

                                                      
 وَ  عَزَّ قَوْلِهِ  وَ بِها هَمَّ وَ  بِهِ هَمَّتْ لَقَدْ  وَ یُوسُفَ فِي قَوْلِهِ وَ عَلَیْهِ  نَقْدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ مُغاضِباً  ذَهَبَ إِذْ النُّونِ ذَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ  قَوْلِهِ وَ فَغَوى رَبَّهُ آدَمُ عَصى وَ.  1

 فَتَنَّاهُ أَنَّما داوُدُ ظَنَّ وَ دَاوُدَ فِي جَلَّ

 :اندداده هم دیگری توضیح حضرت 203ص كتاب همین . در 2

 حَضَرْتُ: قَالَ  الْجَهْمِ بْنِ  دِمُحَمَّ بْنِ عَلِيِّ عَنْ النَّیْسَابُورِیِّ  سُلَیْمَانَ بْنِ  حَمْدَانَ عَنْ يأَبِ حَدَّثَنِي قَالَ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ الْقُرَشِيُّ تَمِیمٍ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ  تَمِیمُ حَدَّثَنَا

 اللَّهِ  قَوْلِ مَعْنَى فَمَا الَقَ بَلَى قَالَ مَعْصُومُونَ الْأَنْبِیَاءَ أَنَّ قَوْلِكَ مِنْ  لَیْسَ  أَ لَّهِ ال رَسُولِ ابْنَ  یَا ونُالْمَأْمُ لَهُ فَقَالَ ع مُوسَى بْنُ عَلِيُّ الرِّضَا عِنْدَهُ وَ الْمَأْمُونِ مَجْلِسَ

 ... جَل وَ عَزَّ

 وَ مُبْدِیهِ اللَّهُ  مَا فْسِكَ نَ فِي تُخْفِي وَ  اللَّهَ اتَّقِ وَ  زَوْجَكَ( عَلَیْكَ) أَمْسِكْ عَلَیْهِ عَمْتَأَنْ وَ عَلَیْهِ  اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذِی تَقُولُ إِذْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ قَوْلِ عَنْ فَأَخْبِرْنِي

 لَهَا فَقَالَ تَغْتَسِلُ رَأَتَهُامْ  فَرَأَى أَرَادَهُ أَمْرٍ  فِي الْكَلْبِيِّ شَرَاحِیلَ  بْنِ  حَارِثَةَ  نِ بْ زَیْدِ  دَارَ قَصَدَ ص اللَّهِ رَسُولَ  إِنَّ ع الرِّضَا قَالَ  تَخْشاه أَنْ أَحَقُّ  اللَّهُ وَ  النَّاسَ تَخْشَى

 اتَّخَذَ  وَ بِالْبَنِینَ رَبُّكُمْ فَأَصْفاكُمْ أَ جَلَ  وَ عَزَّ هُاللَّ فَقَالَ اللَّهِ بَنَاتُ الْمَلَائِكَةَ أَنَّ مَزَعَ مَنْ قَوْلِ عَنْ  جَلَ  وَ عَزَّ الْبَارِی تَنْزِیهَ بِذَلِكَ أَرَادَ إِنَّمَا وَ خَلَقَكِ الَّذِی سُبْحَانَ

 عَادَ  فَلَمَّا الِاغْتِسَالِ وَ طْهِیرِالتَّ هَذَا إِلَى یَحْتَاجُ وَلَداً لَهُ یُتَّخَذَ أَنْ خَلَقَكِ الَّذِی سُبْحَانَ تَغْتَسِلُ  رَآهَا لَمَّا النَّبِيُّ فَقَالَ  عَظِیماً قَوْلًا لَتَقُولُونَ إِنَّكُمْ إِناثاً الْمَالئِكَةِ مِنَ

 حُسْنِهَا مِنْ أَعْجَبَهُ لِمَا لِكَذَ قَالَ  أَنَّهُ  ظَنَّ وَ بِذَلِكَ أَرَادَ مَا زَیْد   یَعْلَمْ فَلَمْ خَلَقَكِ یالَّذِ سُبْحَانَ  لَهَا قَوْلِهِ  وَ  ص اللَّهِ رَسُولِ  ءِ بِمَجِي امْرَأَتُهُ  أَخْبَرَتْهُ  مَنْزِلِهِ إِلَى زَیْد 

 كَانَ قَدْ  وَ  اللَّهَ قِاتَّ وَ زَوْجَكَ عَلَیْكَ أَمْسِكْ ص النَّبِيُّ لَهُ فَقَالَ طَلَاقَهَا رِیدُأُ إِنِّي وَ سُوء  خُلُقِهَا فِي امْرَأَتِي إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولَ یَا لَهُ  قَالَ وَ ص النَّبِيِّ  إِلَى فَجَاءَ

 امْرَأَتَكَ إِنَّ لِمَوْلَاهُ  یَقُولُ داًمُحَمَّ إِنَّ یَقُولُوا أَنْ النَّاسَ خَشِيَ وَ لِزَیْدٍ یُبْدِهِ لَمْ وَ فْسِهِنَ ِفي ذَلِكَ فَأَخْفَى مِنْهُنَّ الْمَرْأَةَ تِلْكَ أَنَّ وَ أَزْوَاجِهِ عَدَدَ عَرَّفَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 اتَّقِ  وَ زَْوجَكَ عَلَیْكَ أَمْسِكْ قِبِالْعِتْ یَعْنِي عَلَیْهِ أَنْعَمْتَ  وَ بِالْإِسْلَامِ یَعْنِي عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذِی تَقُولُ إِذْ وَ جَلَ  وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ بِذَلِكَ یَعِیبُونَهُ زَوْجَةً لِي سَتَكُونُ

 مُحَمَّدٍ  نَبِیِّهِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ اعْتَدَّتْ وَ طَلَّقَهَا حَارِثَةَ بْنَ زَیْدَ إِنَّ  ثُمَّ تَْخشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَخْشَى وَ مُبْدِیهِ اللَّهُ مَا نَفْسِكَ فِي تُخْفِي وَ اللَّهَ

 وَ وَطَراً مِنْهُنَّ وْاَقضَ إِذا أَدْعِیائِهِمْ أَزْواجِ فِي حَرَج  الْمُؤْمِنِینَ عَلَى یَكُونَ ال لِكَيْ زَوَّجْناكَها وَطَراً مِنْها زَیْد  قَضى فَلَمَّا جَلَ وَ عَزَّ فَقَالَ قُرْآناً بِذَلِكَ َأنْزَلَ وَ ص

 .لَه اللَّهُ فَرَضَ افِیم حَرَجٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى كانَ ما تَعَالَى اللَّهُ فَأَنْزَلَ وِیجِهَابِتَزْ  سَیَعِیبُونَهُ  الْمُنَافِقِینَ أَنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ عَلِمَ ثُمَّ مَفْعُولًا اللَّهِ أَمْرُ كانَ
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ل خواهید سپس در آن روز از نعمت سوا»گوید: از امام صادق ع شنیدم كه در مورد این آیه كه ( ابوحفص رنگرز مي3

 كسي به كه ميهنگا و»ی هستیم كه خداوند ذكر كرد؛ سپس این آیه را قرائت فرمود: ( فرمود: ما جزء آن نعمت8)تكاثر/ «شد

 «گفتيمي بودی داده نعمتي او به[ نیز تو] و بود بخشیده نعمت او به خدا كه

 4761ص ،2ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد؛ 605ص الكوفي، فرات تفسیر

 بْنُ  الْحَسَنُ احَدَّثَنَ قَالَ الْعَبَّاسِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ] كُوفِيُّالْ إِبْرَاِهیمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَلَوِیُّ الْقَاسِمِ أَبُو[ حَدَّثَنَا] قَالَ

 تَعَالَي هِاللَّ قَوْلِ فِي یَقُولُ ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ سَمِعْتُ الَقَ الصَّائِغِ حَْفصٍ أَبِي عَنْ[ الْحُسَیْنِ  بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُزَنِيُّ مُحَمَّدٍ

 قَالَ: «النَّعِیمِ عَنِ یَوْمَئِذٍ ئَلُنَّلَتُسْ ثُمَّ»

 .عَلَیْهِ أَنْعَمْتَ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لَّذِیلِ تَقُولُ إِذْ وَ» جَعْفَرٌ[ قَرَأَ] قَالَ ثُمَّ اللَّهُ  ذَكَرَ الَّذِی النَّعِیمِ مِنَ نَحْنُ

 تدبر

 وَ یهِمُبْد اللَّهُ مَا نَفْسِكَ في تُخْفي وَ اللَّهَ اتَّقِ وَ وْجَكَزَ عَلَیكَ أَمْسِكْ  عَلَیهِ أَنْعَمْتَ وَ عَلَیهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذی تَقُولُ إِذْ وَ( »1

 ئِهِمْ أَدْعِیا أَزْواجِ في حَرَجٌ الْمُؤْمِنینَ عَلَي یكُونَ ال لِكَي ازَوَّجْناكَه وَطَراً مِنْها زَیدٌ قَضي فَلَمَّا تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَخْشَي

 «مَفْعُوالً اللَّهِ أَمْرُ كانَ وَ وَطَراً مِنْهُنَّ قَضَوْا إِذا

جام گزینه در آیه قبل خداوند تاكید فرمود كه اگر مطلبي دستور خدا و رسولش باشد هیچ مومني حق ندارد درصدد ان

ابتدا به  برای زید بن حارثه خواستگاری كرد و او دیگری برآید. دیدیم كه پیامبر ص از دخترعمه خود، زینب بنت جحش

مومني باید به  ای جاهلیت از این كار استنكاف ورزید اما همین كه آیه نازل شد كه هر مرد و زنهای قبیلهطلبيخاطر برتری

ل و نسب اصحكم خدا و رسولش تن دهد، پذیرفت و با زید ازدواج كرد. اما در این زندگي مشترك، چون خود را به لحاظ 

ه زید دیگر ك( تا حدی 1كرد )حدیثكرد )ر.ك: شان نزول( و در مجموع با او بداخلقي ميدید به زیر فخرفروشي ميبرتر مي

 حاضر به ادامه زندگي نشد و او را طلق داد.

 شود:ای كه خدا بر دوش او گذاشت تبیین ميای كه پیامبر ص انجام داد و وظیفهدر این آیه مواجهه

( پیامبر ص 2و  1است. )حدیث« زینب بنت جحش»اوند پیامبر ص را از قبل مطلع فرموده بود كه نام یكي از زنان او خد

و از زید خواست  دانست اما به وظیفه اخلقي خود برای جلوگیری از فروپاشي یك زندگي مشترك اقدام كردبا اینكه این را مي

بیت ایشان همچنان هایي كه پیامبر اكرم ص و اهلو نیز از تحسین -ز لحن آیه كه به زندگي مشتركشان ادامه دهد. چنانكه ا

خطي از آن گناه القاعده یك دستور ارشادی بوده، نه یك حكم الزامي كه تآید این دستور عليبرمي –اند، نسبت به زید داشته

ند به پیامبر ص وی را طلق داد؛ و خداو -د كه از قدیم مورد لطف خدا و رسول قرار گرفته بو –بوده باشد، و نهایتا زید 

دانستند وا نميركه ازدواج با همسر فرزندخوانده را  –های جاهلي دستور داد كه خودش با زینب ازدواج كند؛ تا یكي از سنت

 با قاطعیت برداشته شود و خواسته خدا مستقر گردد. –

                                                      
 أَبُو حَدَّثَنَا:[ قَالَ] حُسَیْنٍ بْنُ حَسَنُ  حَدَّثَنَا الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ  جَعْفَرُ حَدَّثَنَا الْمُقَانِعِيُّ الْعَبَّاسِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا:[ قَالَ] السَّبِیعِيِّ بَكْرٍ  أَبِي عَنْ حَدَّثُونَا.  1

 أَنْعَْمتَ  وَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذِی تَقُولُ إِذْ وَ قَرَأَ وَ. النَّعِیمُ نَحْنُ: قَالَ النَّعِیمِ عَنِ یَوْمَئِذٍ لَتُسْئَلُنَّ: تَعَالَى قَوْلِهِ فِي مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ[ رَاشِدٍ بْنُ عُمَرُ] الصَّائِغُ حَفْصٍ

 .عَلَیْهِ
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 «وْجَكَ...زَ عَلَیكَ أَمْسِكْ عَلَیهِ أَنْعَمْتَ وَ عَلَیهِ اللَّهُ  أَنْعَمَ لِلَّذی تَقُولُ إِذْ وَ( »2

 كه كسي به»ر خواهد توصیه پیامبر ص به زید برای حفظ ازدواج و پرهیز از طلق را مطرح كند با تعبیخداوند وقتي مي

 كند. مطلب را شروع مي «بودی داده نعمتي او به[ نیز تو] و بود بخشیده نعمت او به خدا

به توفیق اسلم آوردن، و اینكه خدا محبت او را  -هایي كه خدا به همگان داده غیر از نعمت -خدا بر زید درباره نعمت 

 (481ص ،8ج المحیط، البحر (564ص ،8ج البیان، مجمعاند. )در دل پیامبر انداخت تا وی زیر سایه او زندگي كند، اشاره كرده

( و سزاوار 564ص ،8ج البیان، مجمعاند )قبول فرزندخواندگي او را برشمردهدرباره نعمت پیامبر بر زید، آزاد كردن او، و 

است: به اینكه سالها او را تحت حمایت خویش داشت، و برای ازدواج او با یكي از زنان سرشناس قریش، از آبروی خود 

 هزینه كرد هم اشاره شود.

 ه او نعمت داده و تو هم به او نعمت دادی( استفاده كرد؟كسي كه خدا ب»اما چرا به جای اسم بردن از زید از این تعبیر 

 (372ص ،7ج نور، تفسیر) .كنديم ينه و امر حقّ ایجاد بودن، نعمت يولالف. 

توان تصور كرد كه چه اتفاق سنگیني برای زید رخ داده. او كه پسرخوانده پیامبر ب. نوعي دلداری برای زید است: مي

طلق داده و پیامبر ص هم با همسر  -پیامبر برای این ازدواج از آبروی خود مایه گذاشته بود كه  -بوده، اكنون همسری را 

اند تا حدودی باعث آرامش و كند. یاد كردن از او به عنوان كسي كه خدا و رسول بر او انعام فراواني داشتهسابق او ازدواج مي

 (334شود. )ایستاده در باد، صاطمینان او مي

 اش برای اطاعت بیشتر شود.انگیزاند كه انگیزهابقه نعمت، حس شكرگزاری شخص را برميج. با ذكر س

اش داشته است. )توضیح د. تا دفع كند شایعاتي كه بعدها برای پیامبر ص ساختند كه نعوذباهلل چشم به زن فرزندخوانده

 در تدبر آخر خواهد آمد، ان شاءاهلل(

 ه. ... 

 

 «اللَّهَ اتَّقِ وَ زَوْجَكَ عَلَیكَ أَمْسِكْ( »3

با اینكه زینب بنای بر بداخلقي و ناسازگاری گذاشته بود، اما پیامبر ص زید را به تداوم زندگي مشترك  و تقوا دعوت 

 كرد؛ پس:

 (372ص ،7ج نور، )تفسیر .ندهید؛ بلكه به تقوا توصیه كنید جدایي پیشنهاد فوراً كرد شكایت شما نزد همسری الف. هرگاه

 خانواده بنیاد تحكیم طرفدار ب. این گونه نیست كه اسلم طرفدار مردان باشد، همواره از مردان جانبداری كند، بلكه اسلم

كند كه اگر زنتان است؛ و اگر در موارد دیگری به زنان توصیه بر رعایت حال همسرانشان را كرده، به مردان هم توصیه مي

 بداخلق بود، شما او را تحمل كنید

( حتي در جایي كه یكي از طرفین بنا را 372ص ،7ج نور، )تفسیر كمك كند خانوادگي پیوند تحكیم تواند بهمي ج. تقوا

 بر ناسازگاری گذاشته است.
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 د. ...

 

 حَرَجٌ  الْمُؤْمِنینَ عَلَي یكُونَ ال لِكَي ... زَوَّجْناكَها النَّاسَ يتَخْشَ وَ  ... نَفْسِكَ في تُخْفي( 4

دهد، تا مومنان به سختي و های ناصواب مردم قرار مياندازد و او را در معرض حرفپیامبرش را به سختي مي خدا گاه

 حرج نیفتند!

 

 «تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَخْشَي وَ»( 5

نترسد و تنها از خدا خواهد كه از مردم پیامبر قرار است برخلف یك سنت جاهلي عمل كند؛ و خداوند از پیامبرش مي

 بترسد. پس:

 ارزش یك دیگران برای حقّ راه كردن باشند؛ و هموار پیشقدم باطل هایسنّت شكستن در باید جامعه دیني رهبران»الف. 

 (372ص ،7ج نور، )تفسیر« است.

 نور، )تفسیر. كنیم مبارزه باشد عمومي افكار گرچه منحرف، و فاسد افكار با كه است آن صلبت و قاطعیّت یب. الزمه

 (372ص ،7ج

 المللي بین مجامع تأیید نترسیم و منتظر مردم هیاهوی از اجتماعي، غلط هایعادت و شكستن خدا فرمان اجرای ج. در

 (372ص ،7ج نور، )تفسیر .نباشید

 د. ...

 

 «تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَخْشَي وَ»( 6

 واقعا مواخذه پیامبر است؟« ترسي در حالي كه خدا سزاوار بود كه از او بترسيمي از مردم»آیا این تعبیر كه 

های خدا را ابلغ اللَّهَ: كساني كه رسالت إِلَّا أَحَداً یَخْشَوْنَ ال وَ یَخْشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ یُبَلِّغُونَ الَّذِینَ» الف. با توجه به آیه 

( كه تنها با فاصله یك آیه در ادامه همین آیات خواهد 39)احزاب/ «ترسنداحدی جز خدا نمي ترسند و ازكنند و از او ميمي

شود كه این خشیت پیامبر ص از مردم، ترس بر خود نبوده است، بلكه مصداق خشیت في اهلل بوده است؛ مثل آمد، معلوم مي

كند منافقان طعنه و كنایه زنند و این اثر نامطلوبي در ایمان از این باب كه نگران بوده كه اگر آنچه خدا به او فرموده بود بیان 

خواهد بفرماید در مسیر ابلغ دستور خدا دلنگران این مخالفتها ( و درواقع، مي322، ص16عموم جامعه بگذارد. )المیزان، ج

 نباش و تاثیر كار را برعهده ما بگذار و فقط از ما حساب ببر.

نكه عتاب پیامبر ص باشد به طور غیرمستقیم عتاب كساني است كه به پیامبر ص طعنه ب. این عتاب ظاهری، بیش از ای

 است.« گویم تا دیوار بشنودبه در مي»شوند. و از باب زنند و مانع پیشبرد اهداف دیني ميمي

 ج. ...
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 «وَطَراً مِنْها زَیْدٌ قَضي»( 7

 «حاجت او]زید[ از وی ]= زینب[ به پایان رسید.»چرا برای جدا شدن زید و زینب این تعبیر را به كار برد: 

 (372ص ،7ج نور، )تفسیر. بگویید كنایه با را زناشویي خواهد به ما بیاموزد كه مسائلالف. مي

 (372ص ،7ج نور، باشد. )تفسیر او تمكین عدم دلیلي برای نباید شوهر به زن علقگي ب. بي

عدم اشباع جنسي زوجین از همدیگر است. اگرچه این عامل را به عنوان  كنند علت اصلي همه طلقهاج. برخي گمان مي

اختلفات و عدم  به دلیل هاجدایي و هاطلق یتوان پذیرفت؛ اما اخلقیات هم نقش بسیار مهمي دارند و همهیك عامل مي

 )زید از زینب كام برگفت و به نیازش رسید و جدا شد(. نیست اشباع جنسي

 د. ...

 

 «مَفْعُوالً اللَّهِ  أَمْرُ كانَ وَ ... الْمُؤْمِنینَ عَلَي یكُونَ ال لِكَي جْناكَهازَوَّ( »8

كند. )بویژه اگر توجه زند و در قرآن بر آن تاكید ميچرا خداوند خودش ازدواج پیامبر ص با زینب بنت جحش را رقم مي

 (2امیرالمومنین و صدیقه كبری است؛ حدیثهای این ازدواج، ازدواج آدم و حوا، و ازدواج كنیم كه تنها مشابه

انداخته، بر اساس خود آیه، فلسفه اصلي این ازدواج این بوده است كه یك سنت جاهلي كه مومنان را به حرج و سختي مي

ن مهم های الهي در زمینه خانواده و برانداختن اعتبارات جاهلي چه اندازه در دیبراندازد و قبل توضیح داده شد كه تثبیت سنت

 (1، تدبر425، جلسه2، تدبر424؛ جلسه4، تدبر423است. )جلسه

 تواند ثمرات جنبي دیگری هم داشته باشد:اما این اقدام مي

 كرد،مي قلمداد شخص خود پسر همچون را پسرخوانده عرب، و بود شده مطرح ص پیامبر پسرخوانده عنوان به زید الف.

 قهمطلّ زن با ازدواج به ص پیامبر الزام با و یافته ادامه س زهرا حضرت طریق از ص پیامبر نسل كه دهد نشان خواسته خداوند

 - س زهرا حضرت عداد در را وی مردم كه داشت اصرار هم زید خود چنانكه نیست؛ ص پیامبر پسر زید كه كند تثبیت زید،

 نگه را ع بیت اهل حریم كه زید، اقدام همین ص، پیامبر خود از كلمي در و ندهند قرار - بوده ص پیامبر واقعي فرزند كه

 (645-642ص ،ع العسكری الحسن اإلمام يإل المنسوب التفسیر. )است شده برشمرده وی مهم فضائل از یكي داشت،مي

كند. رغم دلخواه خودش تابع دستور خدا و پیامبر ص شد، خدا دلخواه او را به بهترین وجه تامین ميب. اگر كسي، علي

آمد و صرفا چون پیامبر گفته بود با زید ازدواج خواست با خود پیامبر ص ازدواج كند و از زید خوشش نميمي)زینب دلش 

 دار ازدواج زینب با پیامبر ص شد(كرد، خدا هم خودش عهده

 نیست، حتي اگر آن زن همسرفرزندخوانده شخص باشد. شأن كسر آنان با ازدواج و هستند محترم بیوه و مطلقه ج. زنان

 (372ص ،7ج نور، )تفسیر

 های شخصي و هوسراني.های پیامبر ص بر اساس دستور خدا بوده است، نه به خاطر دلخواهد. مردم دریابند كه ازدواج

 ه. ...
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 «مَفْعُوالً  اللَّهِ أَمْرُ كانَ وَ( »9

 ستد.تواند در مقابل آن بایشود؛ و چیزی نميكاری را كه بخواهد انجام دهد، حتما انجام مي

 

 وَ  مُبْدیهِ اللَّهُ مَا نَفْسِكَ في تُخْفي وَ اللَّهَ  اتَّقِ وَ زَوْجَكَ عَلَیكَ أَمْسِكْ عَلَیهِ أَنْعَمْتَ وَ عَلَیهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذی تَقُولُ إِذْ وَ( »10

 أَدْعِیائِهِمْ  أَزْواجِ في حَرَجٌ الْمُؤْمِنینَ عَلَي یكُونَ ال لِكَي زَوَّجْناكَها وَطَراً مِنْها زَیدٌ قَضي فَلَمَّا تَخْشاهُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَخْشَي

 «مَفْعُوالً اللَّهِ أَمْرُ كانَ وَ وَطَراً مِنْهُنَّ قَضَوْا إِذا

 پاسخ به شبهه و دفاع از قداست پيامبر

اند كه نعوذباهلل عاشق زن را به این معنا گرفته« كردپیامبر ص در دلش مخفي مي»ای این مطلب را كه متاسفانه عده

اند كه پیامبر ص چگونه محبت زینبِ شوهردار را در دل داشت و این بود آن اش بوده؛ و بعد داستانهایي ساختهفرزندخوانده

د كه پیامبر اند كه محبت یك امر طبیعي و غریزی است و اشكالي نداركرد! و بعد توجیه هم كردهچیزی كه در دلش مخفي مي

 هم چنین باشد!

 پردازان بیشرم را رسوا كند. اما خداوند در متن آیه نكات متعددی گنجانده تا این داستان

 عَلَیهِ  الف. أَنْعَمْتَ

ها داده بود. آیا كسي كه این گونه در حق كسي لطف و محبت دارد، تا حدی كه از آبروی پیامبر كسي بود كه به زید نعمت

كرد؟ خصوصا ازدواج او هزینه مي كند، اگر واقعا چنین محبتي داشت، آیا از ابتدا برای خودش خواستگاری نميخودش برای 

 دانست.كه زینب هم به ازدواج با پیامبر ص بسیار بیشتر رغبت داشت تا ازدواج با كسي كه او را در شأن خود نمي

 مُبْدیهِ  اللَّهُ ب. مَا

ای نازل شد كند. آیا بعد از این ماجرا هیچگاه آیهنچه را در دل پیامبر ص بود آشكار ميكند كه خدا آآیه صریحا بیان مي

یا حتي خود پیامبر در جایي به چنین عشقي اذعان كرده است؟ خداوند تنها چیزی كه در این باره گفته و آشكار كرده، یكي 

اهلي را از میان برداشت. آیا صرف اینكه شما را به این است كه خدا شما را به ازدواج هم درآورد و بدین وسیله یك سنت ج

ازدواج هم درآورد، بویژه با توجه به اینكه فلسفه این ازدواج را هم برداشتن یك سنت جاهلي معرفي كرده، به این معناست 

 ؟«!!محبت مخفي تو به زینب را آشكار كرده» كه 

 تَخْشاهُ  أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ تَخْشَي وَ مُبْدیهِ اللَّهُ ج. مَا

گویند منظور این است كه از برمل شدن عشقش سرایان ميترسیدی و خدا سزاوارتر بود به ترسیدن. داستانتو از مردم مي

كند آیا جزایش این است داشت؟ اگر آیه از این جهت پیامبر را مواخذه ميترسید در حالي كه باید حرمت خدا را نگه ميمي

كند و به پیامبر برسانند یا او را به خاطر این كار توبیخ كنند؟! همین كه خدا از طرفي پیامبر را در ظاهر عتاب ميكه آن زن را 

 داند معلوم است كه چنان عشقي در كار نبوده كه مورد عتاب قرار گیرد.از طرف دیگر این ازدواج را به دستور خود مي

 یكُونَ ال لِكَي د. زَوَّجْناكَها
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كند: این ازدواج برای بهترین دلیل بر بطلن چنان ادعایي همین است كه فلسفه این ازدواج را خود آیه به صراحت بیان مي

 عشق ناروا.  ترسیدی، نه به خاطر یكبرانداختن یك رسم جاهلي بود كه تو به خاطر آن شیوع آن رسم غلط، از حرف مردم مي

 مَفْعُوالً  اللَّهِ أَمْرُ كانَ وَه. 

 كار خدا انجام شدني است تاكیدی بر این است كه این ازدواج دستور خدا برای رفع یك سنت جاهلي بود.

 لَهُ  اللَّهُ فَرَضَ فیما حَرَجٍ مِنْو. در آیه بعد: 

دهد كه آنچه پیامبر در بخوبي نشان مي« بر پیامبر ص در آنچه خدا بر او واجب كرده هیچ حَرَجي نیست»این تعبیر كه 

جبي بود كه كرد، نه یك علقه شخصي، بلكه امر وامخفي كرده بود و به خاطرش از مردم نگران بود و احساس حَرَج ميدل 

 خدا بر دوش او نهاده بود.

 سرایي هاست:علوه بر اینها شواهد تاریخي هم كامل برخلف این داستان

های زید به خاطر بداخلقي و فخرفروشي زینب آغاز گلیهاند شروع واقعه را از همه كساني كه این واقعه را روایت كرده

زیستي سوره احزاب است كه در مواجهه با ساده 29-28ای در زینب است حكایت آیات اند، و آنچه موید چنین روحیهكرده

(. 1، حدیث518سه)جل« یابیم.شأن خود را مياگر ما را رها كني در قوم خودمان هم»حضرت ع، زینب بود كه به پیامبر ص گفت 

یعني به لحاظ روحیات و اخلقیات هم او زني نبوده است كه كسي عاشق او شود و بویژه كه ظاهرا وی هنگام ازدواج با زید 

سالگي ازدواج  30رغم برخورداری از اصل و نسبي معروف، تا و اینكه زني در آن جامعه، علي 1سال داشته است 30بیش از 

 د دیگری بر این نكته باشد.تواند موینكرده باشد مي

 

 

 اللَّهِ  أَمْرُ كانَ وَ  قَبْلُ  مِنْ خَلَوْا نَیالَّذ يفِ  اللَّهِ  سُنَّةَ لَهُ  اللَّهُ  فَرَضَ  مایف حَرَجٍ مِنْ يالنَّبِ يعَلَ كانَ  ما 38 هیآ (33احزاب )سوره ( 528

 12/6/1396 مَقْدُوراً قَدَراً

 ترجمه

یش از این در پبر پیامبر حَرَجي نیست در آنچه خداوند برای او تعیین كرده است. ]این[ سنت خدا ]است[ در كساني كه 

 شده ]متناسب با توانایي افراد[ دارد.ای معینگذشتند، و امر خدا اندازه

 نکات ترجمه

 «حَرَج»

دهد ار ميبه معنای جمع شدن چیزی یا چند چیز كنار هم است كه آنها را در حالت ضیق و تنگنا قر« حرج»اصل ماده 

ای كه بر اثر مشقت و ( و غالبا به معنای یك فشار رواني50ص ،2ج اللغة، مقاییس معجم ؛227: ص القرآن، ألفاظ مفردات)

 (.220ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات يف التحقیقرود )شود به كار ميشخصي عارض ميسختي و به تكلف و دردسر افتادن بر 

                                                      
 است بوده هجرت از بعد زید با ازدواجش و داشته سال 53 مرگ هنگام و رفته دنیا از هجری 20سال در او چون.  1
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نایي است كه آن ضیق و تنگ« حَرَج»اند بسیار نزدیك است و در تفاوت این دو گفته« ضیق: تنگنا»مفهوم آن به مفهوم 

ن به آن داخل انبوهي شاخ و برگش نتوا شود چنانكه به درخت انبوهي كه از شدتمنفذی ندارد و راه خروجي از آن یافت نمي

 (301شود )الفروق في اللغة، صگفته مي« حرج»یا از آن خارج شود 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 15و « حَرَج»این ماده تنها به صورت همین كلمه 

 «مَقْدُوراً» «قَدَراً»

 كندمي داللت دارد، شيء یك كه ظرفیتي نهایت و كنه بر ماده این اصل كه شد داده توضیح قبل است «قدر» مادهدرباره 

و  (1القدر؛ قدر/)لیلة 97جلسه . انددانسته نیز شيء غایت و بلوغ حد معنای به نیز و ،«مقدار» و «اندازه» معنای به را آن ولذا

 .(74؛ حج/22)ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه 122جلسه توضیحات تكمیلي در 

در تنگنا قرار »و نیز در معنای  «قدرت داشتن بر انجام كاری»اضافه شد كه این ماده در معنای  334جلسه همچنین در 

  /balad-http://yekaye.ir/al-90-5رود. هم به كار مي« دادن

را هم اسم « مقدور»سران اند؛ و به تناسب آن، بسیاری از مفرا عموما به همان معنای اول )اندازه( دانسته« قَدَر»در این آیه 

رسد ما به نظر مياگیری قرار گرفته و معین شده است( )یعني چیزی كه به دقت مورد اندازهاند قلمداد كرده« قَدَر»مفعول از 

در زبان « مقدور»بوده باشد، ]كه این معنا از « قدرت»تواند بر اساس معنای دوم این ماده، یعني اسم مفعول از مي« مقدور»

 )متناسب با توانایي( مكلفین باشد.فارسي هم رایج شده[ یعني دستور خدا بر اساس چیزی است كه مقدور 

 حدیث

« ر گذشتنداین[ سنت خدا ]است[ در كساني كه پیش از این د»]فرماید ( از رسول اهلل ص در مورد اینكه خداوند مي1

 روایت شده است كه: آن سنتي است كه جایز نیست تغییر داده و عوض شود.

 300ص ،1ج ،(شهرآشوب البن) ع طالب أبي آل مناقب

 .تُبَدِّلَ لَا وَ تُغَیَّرَ أَنْ یَجُوزُ لَا الَّتِي هِيَ  وَ قَبْلُ مِنْ خَلَوْا الَّذِینَ فِي اللَّهِ سُنَّةَ قَوْلِهِ فِي ص النَّبِيُّ قَالَ أَنَسٌ لَقَا

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند: 2

 بند باشد و از سنت من، نكاح است.به سنت من پایهركس دوست دارد كه بر فطرتِ من باشد، باید كه 

 496ص ،5ج الكافي،

 عَنْ سَیَّارٍ يأَبِ مِسْمَعٍ عَنْ الرَّحْمَنِ عَْبدِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ شَمُّونٍ بْنِ الْحَسَنِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 ص: اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 1.النِّكَاحَ سُنَّتِيَ مِنْ إِنَّ وَ بِسُنَّتِي فَلْیَسْتَنَّ فِطْرَتِي عَلَي یَكُونَ أَنْ أَحَبَّ مَنْ

                                                      
 كه دبین صورت بدون سند در جامع« مِنِّي فَلَیْسَ  سُنَّتِي عَنْ رَغِبَ  فَمَنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ ». این روایت غالبا بدین صورت مشهور است كه  1

 آمده است. 101ص ،(للشعیری)األخبار

http://yekaye.ir/al-qadr-097-01/
http://yekaye.ir/al-hajj-022-74/
http://yekaye.ir/al-balad-90-5/
http://yekaye.ir/al-balad-90-5/
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 ( از رسول اهلل روایت شده است:3

 و مو به مو! های گذشته بود، در این امت هم مثل آن خواهد بود، طابق النعل بالنعلهر آنچه در امت

 5301ص ،2ج النعمة، تمام و الدین كمال

 ةِ.بِالْقُذَّ الْقُذَّةِ وَ بِالنَّعْلِ النَّعْلِ حَذْوَ مِثْلُهُ ةِالْأُمَّ هَذِهِ فِي یَكُونُ السَّالِفَةِ الْأُمَمِ فِي كَانَ  مَا كُلُّ: قَالَ ص النَّبِيِّ عَنِ

 

 یا: گفت یشانا به صفّین از برگشت از بعد بود، همراه ع المؤمنین امیر با صفّین جنگ در كه شام اهل از ( پیرمردی4

  بود؟ او قدر و تعالي خدای قضای به آیا شام به ما رفتن كه دهید خبر مرا! امیرالمومنین

 نگذاشتیم قدم يجای در ما آورد، بیرون خاك از را جوانه و شكافت را دانه كه كسي به قسم. شامي برادر ای بلي،: فرمود

 .خدا جانب از قَدَری و قضا به مگر نرفتیم باال ایتپه از و نیامدیم فرود ایوادی در و

 قضایي نینچ ما بر خدا اگر كه حالي در كنم حساب خدا با را امسختي و رنج چگونه پس المؤمنین، امیر یا: گفت شامي

 !باشم؟ داشته اجری تلشم این در كه است بعید باشد، داده قرار من قَدَر در را این و رانده

ر و وقتي كه د پیمودید برای پیمودنتان،خداوند اجر  شما را بزرگ داشت وقتي كه مسیر را مي: فرمود ع المؤمنین امیر

ند، نه مضطر و گزیدید برای اقامت گزیدنتان، چرا كه در هیچ یك از حاالت به زور شما را وادار نكرده بودجایي اقامت مي

 انجام این كارها بودید و نه مجبورتان كرده بودند. ناگزیر از

بوده  آن از ما برگشتن و رفتن و بردبه این سو و آن سو مي را ما قدر و قضا آنكه حال و است چگونه چنین: گفت شامي

 است؟

 است؛ در كار بودهای حتمي قَدَر و الزم قضاء ایكرده گمان گویي! تو بر رحمت شامي، برادر ای: فرمود ع المؤمنین امیر

برخورداری  به كارنیكو ماند، نهو نهي الهي نمي امر و وعید و و جایي برای وعده شدمي باطل بود ثواب و عقابچنان مي اگر كه

 و پرستانبت سخن ناز نیكوكار بود. ای ، ترجیحي بر بدكار داشت؛ و نه بدكار برای عقوبت گناه، سزاوارتراز پاداش نیكوكاری

 باشد. های این امت ميها و مجوسمدعیان باطل و قَدَری و رحمان دشمنان و انشیط حزب

برای برحذر ماندن، نهي كرد؛ تكالیف ساده و  كرد؛ و امر را در حالي كه اختیار داشتند، خود بندگان خداوند كه بدرستي

د اطاعت قرار گرفت و نه عصیان شدنش، پذیری قرار داد و به خاطر عمل كم ثواب فراوان عطا فرمود؛ نه به زور مورامكان

 و را زمین و آسمانها نشان از مغلوب شدنش داشت، فرستادن پیامبرانش بازی نبود و كتاب را بر بندگان بیهوده نازل نفرمود و

                                                      
 بدین صورت است: 413ص ،2ج القمي، . این مضمون با تعابیر مختلف در كتب شیعه و سني آمده است. مثال در تفسیر 1

 حَتَّى -بِبَاعٍ بَاع  وَ بِذِرَاعٍ ذِرَاع  وَ -بِشِبْرٍ شِبْر  طَرِیقَتَهُمْ تُخْطِئُون لَا وَ -بِالْقُذَّةِ ةِالْقُذَّ وَ بِالنَّعْلِ النَّعْلِ حَذْوَ -قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ سُنَّةَ لَتَرْكَبُنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ

 أَوَّلُ  فَیَكُونُ -عُرْوَةً ةًعُرْوَ الْإِسْلَامِ عُرَى لَیُنْقَضُ أَعْنِي فَمَنْ: قَالَ اللَّهِ رَسُولَ ایَ عْنِيتَ النَّصَارَى وَ الْیَهُودَ قَالُوا -لَدَخَلْتُمُوهُ ضَبٍّ جُحْرَ دَخَلَ قَبْلَكُمْ مَنْ كَانَ لَوْ أَنْ

 .الصَّلَاةَ آخِرُهُ وَ[ الْأَمَانَةَ] الْإِمَامَةَ -دِینِكُمُ مِنْ تَنْقُضُونَ مَا
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« آتشاین گمان كساني است كه كفر ورزیدند، پس وای بر كساني كه كفر ورزیدند از »به باطل نیافرید؛  آنهاست میان آنچه

 (28)ص/

 بود، چیست؟ آن از و آن به ما رفتن كه قدری و قضاء پس: گفت شامي

قَدَراً مَقْدُوراً: و امر خدا  لَّهِال أَمْرُ كانَ وَ»تلوت فرمود:  را آیه این حكمي از او؛ سپس و خداوند متعال بدان بود امرِ: فرمود

 «شده ]متناسب با توانایي افراد[ دارد.ای معیناندازه

گشایت گره رد شامي وقتي این را شنید با خوشحالي بلند شد و گفت: یا امیرالمومنین! گرهي از من گشودی، خداوندم

 باشد.

 151-150ص ،1ج ،يالمرتض أمالي؛ 72-70ص ،)للمفید( المختارة الفصول

 أَبِي عَنْ  رٍجَابِ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ سَعْدٍ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنِي قَالَ يِّالْیَمَانِ وَهْبٍ بْنِ  عَمْرِو عَنْ مُرْسَلًا عِزَّهُ  اللَّهُ  أَدَامَ الشَّیْخُ أَخْبَرَنِي وَ

 :قَالَ السَّبِیعِيِّ إِسْحَاقَ

 إِلَي مَسِیرِنَا عَنْ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ  یَا أَخْبِرْنَا صِفِّینَ مِنْ افِهِمْانْصِرَ بَعْدَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ  مَعَ صِفِّینَ حَضَرَ الشَّامِ  أَهْلِ مِنْ شَیْخٌ قَالَ

 قَدَرٍ؟ وَ اللَّهِ مِنَ بِقَضَاءٍ كَانَ أَ الشَّامِ

 اللَّهِ  مِنَ  بِقَضَاءٍ إِلَّا ةًلْعَ تَ عَلَوْنَا لَا وَ وَادِیاً  هَبَطْنَا لَا وَ مَوْطِئاً طِئْنَاوَ مَا النَّسَمَةَ بَرَأَ وَ الْحَبَّةَ فَلَقَ الَّذِی وَ الشَّامِ أَهْلِ یَا أَخَا نَعَمْ قَالَ

 قَدَرِهِ. وَ

 وَ عَلَيَّ قَضَاهُ اللَّهُ كَانَ إِذَا سَعْیِي ِفي أَجْراً لِي أَنَّ أَظُنُّ مَا وَ نَالْمُؤْمِنِی أَمِیرَ یَا إِذاً عَنَایَ أَحْتَسِبُ تَعَالَي اللَّهِ عِنْدَ الشَّامِيُّ فَقَالَ

 لِي؟ قَدَّرَهُ

 تَكُونُوا لَمْ وَ نَمُقِیمُو أَنْتُمْ وَ مُقَامِكُمْ عَلَي وَ سَائِرُونَ أَنْتُمْ وَ مَسِیرِكُمْ عَلَي الْأَجْرَ لَكُمُ أَعْظَمَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ

 .مُجْبَرِینَ عَلَیْهَا لَا وَ مُضْطَرِّینَ إِلَیْهَا لَا وَ مُكْرَهِینَ حَاالتِكُمْ مِنْ ءٍشَيْ فِي

 انْصِرَافُنَا. وَ مَسِیرُنَا انَكَ عَنْهُمَا وَ  سَاقَانَا الْقَدَرُ وَ الْقَضَاءُ وَ ذَلِكَ یَكُونُ فَكَیْفَ الشَّامِيُّ فَقَالَ

 وَ الثَّوَابُ طَلَلَبَ كَذَلِكَ ذَلِكَ كَانَ لَوْ حَتْماً قَدَراً وَ لَازِماً ضَاءًقَ ظَنَنْتَ لَعَلَّكَ الشَّامِ أَهْلِ أَخَا یَا وَیْحَكَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ لَهُ فَقَالَ

 لَا وَ ءِاْلمُسِي مِنَ الْإِحْسَانِ بِثَوَابِ أَوْلَي الْمُحْسِنُ كَانَ مَا وَ مِنْهُ النَّهْيُ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ الْأَمْرُ وَ الْوَعِیدُ وَ الْوَعْدُ سَقَطَ وَ الْعِقَابُ

 قَدَرِیَّةِ وَ رِالزُّو شُهَدَاءِ وَ الرَّحْمَنِ خُصَمَاءِ وَ الشَّیْطَانِ حِزْبِ وَ الْأَوْثَانِ عَبَدَةِ مَقَالَةُ تِلْكَ الْمُحْسِنِ مِنَ الذَّنْبِ بِعُقُوبَةِ أَوْلَي ءُالْمُسِي

 لَمْ وَ مُكْرَهاً عْیُطَ  لَمْ وَ كَثِیراً الْقَلِیلِ  عَلَي أَعْطَي وَ یَسِیراً كَلَّفَ وَ تَحْذِیراً نَهَاهُمْ وَ  تَخْیِیراً عِبَادَهُ  أَمَرَ اللَّهَ إِنَّ مَجُوسِهَا وَ الْأُمَّةِ  هَذِهِ

 مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ مَا وَ» عَبَثاً الْعِبَادِ عَلَي الْكُتُبَ زِلِیُنْ لَمْ وَ لَعِباً الْأَنْبِیَاءَ یُرْسِلِ لَمْ وَ عَسِیراً یُكَلِّفْ لَمْ وَ مَغْلُوباً یُعْصَ

 « النَّارِ مِنَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ فَوَیْلٌ كَفَرُوا الَّذِینَ ظَنُّ ذلِكَ بَاطِلًا بَیْنَهُمَا

 ا؟عَنْهُمَ وَ بِهِمَا مَسِیرُنَا كَانَ اللَّذَانِ الْقَدَرُ وَ الْقَضَاءُ فَمَا الشَّامِيُّ قَالَ

 .«قَدَراً مَقْدُوراً اللَّهِ رُأَمْ كانَ وَ» تَلَا ثُمَّ مِنْهُ الْحُكْمُ وَ ذَلِكَ فِي تَعَالَي اللَّهِ مِنَ الْأَمْرُ قَالَ
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 1عَنْك. اللَّهُ فَرَّجَ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا عَنِّي فَرَّجْتَ قَالَ وَ الْمَقَالَ هَذَا سَمِعَ لَمَّا فَرِحاً مَسْرُوراً الشَّامِيُّ فَقَامَ

 تدبر

 «لَهُ  اللَّهُ فَرَضَ فیما حَرَجٍ مِنْ النَّبِي عَلَي كانَ ما( »1

ین بوده كه ای پسرخوانده خودش سخن گفت كه یك هدف در آیات قبل، از دستور خدا برای ازدواج پیامبر با زنِ مطلّقه

افكار عمومي  نیاز به چنین اقدامي با سختي و فشاریك سنت جاهلي را بشكند و راه را برای مومنان باز كند كه در صورت 

 مواجه نشوند.

ی را از آنها دهد كه بدین ترتیب ما دشوارإخبار است )خبر مي« تا بر مومنان حرجي نباشد»در آیه قبل، اینكه فرمود 

اند )یعني نباید به خاطر دانسته به معنای انشاء« بر پیامبر حرجي نیست»فرماید برداشتیم( اما بسیاری از مفسران اینجا را كه مي

كار بدانید یا در تنگنا او را گناه  -اش ی پسرخواندهازدواج با بیوه -آنچه خدا برای پیامبر تعیین و بر او واجب ویا مجاز كرده 

ند به معنای اخبار توارسد مي(. اما به نظر مي324ص ،16ج ویا او را منع كنید. )المیزان، (566ص ،8ج البیان، مجمع)قرار دهید 

بر داده است كه خهم باشد، یعني خداوند در مورد پیامبر یكبار به عنوان یكي از مومنان، و بار دیگر به عنوان شخص خودش، 

 (484ص ،8ج المحیط، دشواری و حرج را از او برداشته است. )البحر

 

 «لَهُ اللَّهُ رَضَفَ فیما حَرَجٍ مِنْ النَّبِي يعَلَ كانَ .... ما حَرَجٌ الْمُؤْمِنینَ يعَلَ یكُونَ ال لِكَي( »2

 خدا از مومنان حَرَج را برداشته است، و چیزی كه خدا واجب كند حَرَج ندارد.

 شناسی: آیا دینداری سختی دارد یا نه؟نکته تخصصی دین

یچ كاری برای ( و و در ه78؛ حج/حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِي عَلَیْكُمْ جَعَلَ مااینكه خداوند در دین خود حرج قرار نداده است )

ني مورد تاكید قرار گرفته است كه فقها ( چنان در ادبیات دی7؛ مائده/حَرَجٍ مِنْ عَلَیْكُمْ لِیَجْعَلَ اللَّهُ یُریدُ ماخواهد )ما حرج نمي

ر حكمي در دین ؛ یعني اگر هاست« حاكم»اند كه اصطلحاً بر همه احكام فقهي ساخته« قاعده الحرج»ای به نام از آن قاعده

ح شده، برداشتن هایش كه در خود قرآن نیز تصریدارد؛ كه از معروفترین نمونهمستلزم حرج باشد، این قاعده حكم آن را برمي

ز تیمم بدل ( است و نی91؛ توبه/17حكم روزه برای شخص مریض، برداشته شدن حكم جهاد از مریض و نابینا و افلیج )فتح/

 (6ضو برای كسي كه آب برایش ضرر دارد )مائده/از غسل و و

، چگونه قابل جمع است با «نبودن حرج در دین، حتي بر پیامبر»شاید این اشكال به ذهن برخي خطور كند كه این 

دوستان البلء للوالء: بل برای »های فراواني كه پیامبر دید تا حدی كه گفتند های بسیاری از احكام، و نیز با این سختيدشواری

                                                      
 قابل توجه است: 40ص ،1ج المتعظین، بصیرة و الواعظین . درباره قضا و قدر این چند روایت هم از روضة 1

 تَعَالَى اللَّهِ  مِنَ تَكُونَ أَنْ ىفَنَفَ الْوُجُودِ  إِلَى الْعَدَمِ مِنَ ءِالشَّيْ إِخْرَاجُ  التَّكْوِینُ وَ نٍتَكْوِی خَلْقَ لَا تَقْدِیرٍ خَلْقَ تَعَالَى لِلَّهِ مَخْلُوقَة  الْعِبَادِ أَفْعَالُ  ع الصَّادِقُ قَالَ وَ

 .الْعِبَادِ  جِهَةِ  مِنْ تَكُونَ أَنْ فَیَنْبَغِي

 .الْعِلْمُ هُوَ التَّقْدِیرَ أَنَّ ع عَنْهُ رُوِیَ وَ

 .تَتَكَلَّفُوهُ فَلَا تَعَالَى اللَّهِ سِرُّ وَ تَلِجُوهُ فَلَا عَمِیق  بَحْر  وَ تَسْلُكُوهُ فَلَا مُظْلِم  طَرِیق  فَقَالَ الْقَدَرِ عَنِ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ سُئِلَ
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balad-http://yekaye.ir/al-90- 333، جلسه4)بلد/« كَبَدٍ في الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»؟ )درباره مطلب اخیر در بحث از آیه «است

 ( توضیحاتي داده شد(/ahzab-http://yekaye.ir/al-33-11 430؛ جلسه11)احزاب/« الْمُؤْمِنُونَ ابْتُلِيَ هُنالِكَ»( و آیه /4

ای كه صرفا برای به ای است كه الزمه رشد است؛ و گاه سختياند. گاهي سختيها بر دو قسمپاسخ این است كه سختي

ید تمرینات فراواني انجام دهد كه این تمرینات قطعا خواهد در المپیك برنده شود بادردسر انداختن است. مثل كسي كه مي

اند. شاید سخت و دشوار است؛ اما اگر در زمان استراحت، جای مناسبي در اختیارش قرار ندهند، او را به زحمت انداخته

را با رغبت شود چند ده برابر سختي خوابیدن در یك مكان نامناسب باشد، اما اولي ای كه در حین تمرینات متحمل ميسختي

 دهد در حالي كه این دومي برایش حَرَج است.انجام مي

اندازند )مانند برخي گاه برخي از افراد برای اینكه شأنیتي از خود در ذهن مخاطب ایجاد كنند، بیهوده وی را به سختي مي

گوید كه اما قاعده الحرج مي كنند(های غربي برای گرفتن ویزا بر مخاطب خود تحمیل ميهایي كه برخي از سفارتخانهزحمت

ای در هر حكمي هست، هیچ حكمي در دین خدا وجود ندارد كه در راستای به دردسر انداختن یك متدین باشد؛ اگر سختي

تنها و تنها چیزی است كه برای رشد فرد الزم است؛ و لذا هرجا سختي مذكور واقعا به حد حرج برسد، )مانند روزه و ... كه 

 شود.م برداشته مياشاره شد( حك

 

 «قَبْلُ مِنْ خَلَوْا الَّذینَ فِي اللَّهِ سُنَّةَ( »3

 اند؟مفصود از این سنتي كه در گذشتگان بوده چیست؟ و مقصود از گذشتگان چه كساني

 (566ص ،8ج البیان، الف. این مطلب كه خداوند حرج قرار نداده است، در میان تمام امتهای قبل )مجمع

اند ( و مقصود از گذشتگان هم پیامبران بوده566ص ،8ج البیان، های انبیاء است )مجمعازدواج، كه از سنتب. اصل سنت 

؛ 324ص ،16ج ، تعبیر كرد. )المیزان،«كنندهای الهي را ابلغ ميكساني كه رسالت»به قرینه اینكه در آیه بعد از آنان به عنوان 

 (484ص ،8ج المحیط، البحر

( درواقع، یهودیان پیامبر را 566ص ،8ج البیان، وجات، كه در پیامبران قبلي هم جاری بوده است. )مجمعج. حكم تعدد ز

به خاطر تعدد همسرانش سرزنش مي كردند و خدا بیان فرمود كه این كثرت تعداد همسران، در مورد پیامبران سابق مانند 

 (484ص ،8ج المحیط، سلیمان و داوود هم بوده است. )البحر

دانستند، كه مقصود از گذشتگان حضرت های جاهلي یك قوم آن ازدواج را نادرست ميد. حكم ازدواج با زني كه در سنت

داوود است كه خدا وی را موظف به ازدواج با زن یكي از سرداران شهیدش كرد، چرا آنان ازدواج زني كه شوهرش در جنگ 

 و شكن، خط انبیا، یخواهد تاكید كند كه همه( درواقع، مي484ص ،8ج حیط،الم دانستند. )البحركشته شده باشد را ناروا مي

 (373ص ،9ج نور، )تفسیر. اندبوده درگیر عمومي منحرف افكار با

 ه. ...

 

  «مَقْدُوراً قَدَراً اللَّهِ أَمْرُ كانَ وَ»( 4

http://yekaye.ir/al-balad-90-4/
http://yekaye.ir/al-balad-90-4/
http://yekaye.ir/al-balad-90-4/
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 مقصود از این تعبیر چیست؟

 (324ص ،16ج حال اوست، )المیزان، الف. آنچه خدا برای هركسي مقدر فرموده متناسب با

خلف نیست[ ب. آن امری كه خدا مي خواهد و بر پیامبرانش نازل كرده است، قضای قطعي و رانده شده است ]كه قابل ت

 (566ص ،8ج البیان، )مجمع

 ،8ج البیان، معج. آن امری كه خدا بر پیامبرانش نازل فرموده، به مقداری است كه زیاده و نقصان در آن راه ندارد. )مج

 1(566ص

 (484ص ،8ج المحیط، ای است. )البحرشدهشود بر اساس حساب و كتاب و اندازه معیند. هرچه از امر خدا كه واقع مي

 (373ص ،9ج نور، )تفسیر. است االجراء الزم و شده حساب الهي، هایه. فرمان

 و. ...

 شناسینکته تخصصی دین

گیری و حساب و دهنده اندازهبا یك سنت جاهلي بود. شاید آوردن این تعبیر كه نشان در آیات قبل بحث بر سر مبارزه

با هر  شكني موضوعیت دارد و دینكتاب دقیق در كار خداست، از این بابت است كه تذكر دهد كه خیال نكنید نفس سنت

ای شدهثبیتتگر دین الهي با یك رویه شود؛ خیر، دستورات خدا حساب و كتاب دارد، و اسنتي كه از قدیم رسیده درگیر مي

ر باد، كند. )ایستاده دهای دقیقي است كه مصلحت انسان را تامین ميكند بر اساس حساب و كتابدر جامعه مخالفت مي

 (335ص

 

 «لَهُ  اللَّهُ فَرَضَ فیما حَرَجٍ مِنْ النَّبِي عَلَي كانَ ما( »5

 مانع و هاسازیجوّ  به خدا فرمان انجام در ا را برعهده گرفته است[ نبایدای از جانب خد]و بلكه هركس كه وظیفه پیامبر

 (373ص ،9ج نور، )تفسیر. كند اعتنا هاتراشي

 

 «لَهُ  اللَّهُ فَرَضَ فیما حَرَجٍ مِنْ النَّبِي عَلَي كانَ ما( »6

 (373ص ،9ج نور، باشد. )تفسیر داشته نیز اختصاصي دستورات و وظایف است ممكن پیامبر،

 

 18/1/1395حَسیباً  بِاللَّهِ كَفي وَ اللَّهَ إاِلَّ  أَحَداً یخْشَوْنَ ال وَ  یخْشَوْنَهُ  وَ  اللَّهِ  رِساالتِ یبَلِّغُونَ الَّذینَ  39 هیآ (33احزاب )سوره ( 18

 ترجمه

 .است يكاف يحسابرس برای خدا و رسند،تينم اهلل جز یاحد از و سندتريم او از و رسانندمي را خدای هاپیام كهآنان 

                                                      
 .الحكمة جهة من تفاوت فیه یكون ال مقدار على جاریا معناه قیل ومرحوم طبرسي یكي دیگر از اقوالي كه برای آن مطرح كرده است چنین است:  1
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 نکته

http://yekaye.ir/al- 18سوره احزاب از اولین آیاتي بود كه در این كانال مورد بحث قرار گرفت؛ یعني در جلسه  39آیه 

39-33-ahzab/ آوریم و خوانندگان را به لینك لذا در اینجا فقط از باب اینكه اتصال آیات معلوم شود، متن و ترجمه آن را مي

 رویم.دهیم و سراغ آیه بعد ميفوق ارجاع مي

 شود.كه آن موقع در كانال نگذاشته بودم( تقدیم ميبه اضافه دو حدیث )بحث دیث احاالبته تیمنا و تبركاً 

 1اختالف قرائت

 حدیث

 :فرمایندمي متقین وصف در متقین خطبه در ع امیرالمومنین( 1

 .نمود خرد هاشاندیده در اوست جز چه هر پس بود، بزرگ نزدشان آفریدگار

 193 خطبه البلغه،نهج

 أَعْیُنِهِم فِي دُونَهُ مَا فَصَغُرَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْخَالِقُ عَظُمَ

 :فرمودند آن از قسمتي در و خواندند ایخطبه كربل سمت به مكه از خروج هنگام ع حسین امام( 2

 پس.. . كرد خواهیم دریافت را صابران هایپاداش و كنیممي صبر او بلی بر خداست، رضایت در بیت اهل ما رضایت

 كرد، اهمخو كوچ صبح خدا خواست به من كه كند، كوچ ما با دلبسته، ما دیدار به و دهدمي ما راه در را اشهستي هركس

 .اهلل شاءان

 29ص ،2ج األئمة، معرفة في الغمة كشف

 نَفْسَهُ لِقَائِنَا لَىعَ مُوَطِّناً وَ مُهْجَتَهُ بَاذِلًا فِینَا كَانَ مَنْ...  بِرِینَالصَّا أُجُورَ  یُوَفِّینَا وَ بَلَائِهِ عَلَى نَصْبِرُ الْبَیْتِ أَهْلَ رِضَانَا اللَّهِ رِضَى

 .اللَّهُ شَاءَ إِنْ مُصْبِحاً رَاحِلٌ فَإِنِّي فَلْیَرْحَلْ

 این دو حدیث هم بعدا افزودن شد

 های خود فرمودند( امیرالمومنین ع در فرازی از یكي از خطبه3

و روشنيِ  ها و تمام كلمات به من تعلیم داده شد؛ و ابواب حكمتها و تمام كردن وعدهبه خدا سوگند رساندن رسالت

 نزد ما اهل بیت است. كار

  120البلغه، خطبهنهج

 ع له كلم من و

 أَمْر.الْ ضِیَاءُ وَ الْحُكْمِ أَبْوَابُ الْبَیْتِ أَهْلَ عِنْدَنَا وَ اتِالْكَلِمَ تَمَامَ وَ الْعِدَاتِ إِتْمَامَ وَ الرِّسَاالتِ تَبْلِیغَ عُلِّمْتُ لَقَدْ تَاللَّهِ

 

                                                      
آمده « رساالت اهلل»به جای « رسالة اهلل»يّ و در قرائت أُبَ« یبلّغون»به جای « بلّغوا»مسعود . در قرائات مشهور اختالفي نیست اما در قرائت ابن 1

 (485ص ،8ج المحیط، )البحر. جمعا «رساالت یبلغون»الجمهو:ر و التوحید؛ على الّله رسالة: أبي قرأ و. ماضیا فعال جعله بلغوا، الذین: اللّه عبد قرأ است: و

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-39/
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 گوید: ( حارث بن مغیره مي4

 امام صادق ع مرا در راه مدینه دید و فرمود: كیستي؟ حارث هستي؟

 گفتم: بله.

 تان است؛ و سپس رفت.خِرَدهایتان بر عهده عالمانفرمود: اما گناه كم

خِرَدهایتان بر اما گناه كم»به سراغشان رفتم و اجازه گرفتم و بر ایشان وارد شدم و گفتم: مرا در راه دیدید و فرمودید 

 و خیلي این مطلب بر من سنگین آمد.« المانتان استعهده ع

دانید كه[ به رسد كه ناخوشایند دارید و ]ميفرمود: بله، ]همین طور است كه گفتم[ وقتي كه از شخصي مطلبي به شما مي

بلیغ و  شود كه سراغش بروید و او را توبیخ و سرزنش كنید و با سخنيشویم، چه چیزی مانع شما ميخاطر آن ما اذیت مي

 رسا با او صحبت كنید؟

 پذیرند.كنند و از ما مطلبي را نميگفتم: فدایت شوم! آنگاه دیگر از ما اطاعت نمي

 نشیني با آنها[ خودداری كنید.فرمود: پس رهایشان كنید و از ]مجالس آنها ]یا: از هم

 162ص ،8ج الكافي،

 :قَالَ الْمُغِیرَةِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ  مُحَمَّدٍ بْنِ ابِخَطَّ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ زِیادٍ بْنُ سَهْلُ 

 ثُمَّ  عُلَمَائِكُمْ عَلَي سُفَهَائِكُمْ ذُنُوبَ لَأَحْمِلَنَّ  أَمَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَارِثٌ أَ ذَا مَنْ فَقَالَ الْمَدِینَةِ طَرِیقِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَقِینِي

 فَقَالَ  عَظِیمٌ أَمْرٌ ذَلِكَ مِنْ فَدَخَلَنِي عُلَمَائِكُمْ عَلَي سُفَهَائِكُمْ ذُنُوبَ لَأَحْمِلَنَّ فَقُلْتَ لَقِیتَنِي فَقُلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَیهِ فَاسْتَأْذَنْتُ فَأَتَیتُهُ مَضَي

 بَلِیغاً قَوْلًا لَهُ تَقُولُوا وَ تُعَذِّلُوهُ وَ فَتُؤَنِّبُوهُ تَأْتُوهُ أَنْ الْأَذَی بِهِ عَلَینَا یدْخُلُ مَا وَ  تَكَْرهُونَ مَا مِنْكُمْ الرَّجُلِ عَنِ بَلَغَكُمْ إِذَا یمْنَعُكُمْ مَا نَعَمْ

 مَجَالِسَهُمْ. اجْتَنِبُوا وَ اهْجُرُوهُمْ فَقَالَ مِنَّا یقْبَلُونَ لَا وَ یطِیعُونَّا لَا إِذاً فِدَاكَ جُعِلْتُ[ لَهُ] فَقُلْتُ

 

 

 ءٍ يشَ بِكُلِّ اللَّهُ كانَ وَ نَییالنَّبِ خاتَمَ وَ اللَّهِ رَسُولَ لكِنْ وَ رِجالِكُمْ مِنْ  أَحَدٍ أَبا مُحَمَّد  كانَ ما 40 هیآ (33احزاب )سوره ( 529

 13/6/1396 ماً یعَل

 ترجمه

به هر چیزی  یك از مردان شما نیست ولیكن رسول خدا و خاتَِم پیامبران است؛ و خداوند هموارهمحمد ص پدرِ هیچ

 كامل داناست.

 نکات ترجمه

 «رَسُول»

( و یا برانگیختي كه با 392ص ،2ج اللغة، مقاییس معجمدر اصل به معنای برانگیختن و امتداد یافتن است )« رسل»ماده 

به كار  «رَسْلَةٌ  ناقة»توان او را به حركت واداشت تعبیر نرمي و مدارا همراه باشد، چنانكه برای شتری كه رام است و براحتي مي
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(. برخي بر این باورند كه اساساً این ماده در اصل به معنای نافذ دانستن )انفاذ( و 352ص القرآن، ألفاظ )مفردات برند.مي

گذارد، و لذا همراه با نوعي حركت و سیر )ولو سیر شود ميبرانگیختني است كه كار و ماموریتي را بر دوش آنكه برانگیخته مي

 ( 137ص ،4ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیق ) راه است.معنوی( هم

بریم اما ظاهرا تفاوت اندكي بین این دو هست؛ شبیه تفاوتي كه اهل لغت بین را به كار مي« فرستادن»در فارسي ما تعبیر 

ي را برای ارسال كننده اند كه: در ارسال، حتما شخص ارسال شده، كار و ماموریتمطرح كرده« ارسال»)بعث( با « برانگیختن»

نیست چنانكه مثل برای فارسي[ لزوما چنین چیزی مد نظر « فرستادن»دهد در حالي كه در بعث ]و همین طور در انجام مي

 (.283ص اللغة، فى الفروق) «.أرسَلتُهُ »رود، نه به كار مي«« بَعَثتُهُ »فرستادن بچه به مدرسه تعبیر 

ای است كه برای مذكر و مونث، شود. این كلمهست كه برای انجام كاری فرستاده ميبه معنای كسي ا« رسول»پس، كلمه 

( چنانكه در قرآن كریم گاه برای اشاره به دو پیامبر از تعبیر 226ص ،2ج المنیر، المصباحرود )مفرد و تثنیه و جمع به كار مي

 رَسُوال إِنَّا فَقُوال( و البته استعمال آن به صورت مثتي )16)شعراء/« الْعالَمین رَبِّ رَسُولُ إِنَّا فَقُوال» استفاده شده است:« رسول»

 ( هم رایج است. 109؛ مائده/الرُّسُل اللَّهُ یَجْمَعُ یَوْمَ( و یا جمع )47، طه/رَبِّكَ

 یُْمسِكْ ما وَ لَها مُمْسِكَ فَل رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ )ما است« امساك: نگهداشتن»نقطه مقابل « ارسال: فرستادن»كلمه 

را فقط در مورد پیامبران )انسانها( به كار نبرده است بلكه در « رسول»( و در قرآن كریم كلمه 2/؛ فاطربَعْدِهِ مِنْ  لَهُ مُرْسِلَ فَل

( و تعبیر 31/، عنكبوتبِالْبُشْرى إِبْراهِیمَ رُسُلُنا جاءَتْ لَمَّا ؛ و19َ/كَرِیمٍ، تكویر رَسُولٍ لَقَوْلُ مورد فرشتگان هم استفاده شده )إِنَّهُ

(، بلكه حتي در مورد 22؛ حجر/لَواقِحَ الرِّیاحَ أَرْسَلْنَا تنها در مورد باد و باران و ... )مثل: ورا علوه بر اینها، نهارسال )فرستادن( 

 (353ص القرآن، ألفاظ مفردات( )83/أَزًّا؛ مریم تَؤُزُّهُمْ الْكافِرِینَ عَلَى الشَّیاطِینَ أَرْسَلْنَا أَنَّا تَرَ لَمْ )أَ شیاطین هم به كار برده است

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 513و مشتقات آن « رسل»ماده 

 «النَّبِيين»

 (/qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-13 188اند. درباره این ماده )در جلسه دانسته« نبأ»را اغلب از ماده « نبيّ »كلمه 

 هم دادن «خبر» مورد در اساس همین بر كه بوده «دیگر جای به جایي از چیزی انتقال»توضیح داده شد كه در اصل به معنای 

داشته باشد: مهم باشد، دارای فایده زیاد باشد و به طوری باشد سه شرط  ی كهخبرالبته نه هر خبری، بلكه  ؛است رفته كار به

و پیامبر را هم از این جهت كه  (788ص القرآن، ألفاظ كه انسان بر اصر شنیدن آن، یقین یا گمان قوی پیدا كند. )مفردات

ی است كه نبيّ )بر وزن ؛ و این احتمال جدگویند «نبي»آورد برخوردار از چنین خبری است و چنین خبری را برای مردم مي

 (789ص القرآن، ألفاظ )مفردات«. مُخبِر»فعیل( به معنای فاعل باشد، یعني خبر دهنده 

« نبوّت»و « نبيّ»بسا اند كه چهاند، این احتمال را مطرح كردهدانسته« نبأ»ای از همان كساني كه ریشه این كلمه را اما عده

عنای آن است كه چیزی نسبت به چیزهای دیگر رفعت بیابد و در جایگاه بلندتری قرار به م« نبو»باشد كه ماده « نبو»از ماده 

 السیفُ  نبا»گویند (؛ چنانكه وقتي مي790ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات384ص ،5ج اللغة، مقاییس معجمگیرد و از بقیه جدا شود )

( و 592ص ،1ج اللغة، فقه فى اإلفصاح) ن را قطع كندزده، بلند شد بدون اینكه آ یعني شمشیر از محلي كه ضربه« الضریبة عن

دانند و معتقدند كه چون پیامبران هم به لحاظ اصل تكوین )در آفرینش( و هم از برخي اساسا این احتمال را نظر درست مي

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-13/
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به بقیه مردم  لحاظ عمل و مجاهدت و هم از لحاظ اینكه ماموریتي الهي بر دوش آنان گذاشته شده، از جایگاه باالتری نسبت

 (19-15ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیقاند. )خوانده« نبيّ»برخوردارند، بدین جهت آنان را 

بار در قرآن كریم به كار رفته است؛ اما  160باید بگوییم این ماده و مشتقاتش  بدانیم« نبأ»را از ماده « نبوّت»و « نبيّ »اگر 

بار به كار رفته است؛ و  80بدانیم باید گفت در قرآن كریم هر یك از این دو ماده « نبأ»مایز از ماده و مت« نبو» اگر آن را از ماده

)به صورت مفرد، یا به صورت  «نبيّال»بار( و  5)جمعا « النُّبُوَّة»جز به صورت « نبو»الزم به ذكر است در صورت اخیر، ماده 

 1به كار نرفته است.«( النَّبِیِّین»و « ونالنَّبِیُّ»و یا جمع سالم « األنبیاء»جمع مكسر 

 «خاتَم»

و اصل معنای این ماده دبسیار رایج است و اینكه كدام از این « مُهر: خاتَم»و « پایان: خاتمه»دو معنای « ختم»درباره ماده 

چون  انداند؛ و گفتهدانستهدهد محل اختلف است. اغلب، اصل این ماده را به معنای به نهایت و پایان كار رسیدن را تشكیل مي

 اللغة، مقاییس معجمست )ازنند، از این جهت این ماده برای مُهر و مُهر زدن هم به كار رفته همواره مُهر را در پایان یك نامه مي

اند انستهد« مُهر»ی ( اما برخي از اهل لغت ظاهراً اصل این را به معنا26ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیق؛ 245ص ،2ج

( ؛ و گاهي از 7/؛ بقرةقُلُوبِهِمْ  عَلى اللَّهُ رود )خََتمَماند به كار ميكه گاه به معنای خود مُهر زدن و تاثیری كه از مُهر بر جای مي

 (275ص القرآن، ألفاظ جهت پایان یافتن و به نهایت كار رسیدني كه موجب شده بر آن چیز مهر بزنند. )مفردات

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 8تقاتش جمعاً این ماده و مش

 اختالف قرائات

 خاتِم / خاتَم

د بن علي، و قرائت كرده است و البته حسن بصری، شعبي، زی« خاتَم»از میان قراء سبعه، تنها عاصم است كه به صورت 

 البیان، مجمعاند. )ردهكقرائت « خاتِم»به صورت  اند. اما بقیه قرائتها این رانیز همین طور قرائت كردهأعرج )از قرائات شاذه( 

 (485ص ،8ج المحیط، البحر؛ 562ص ،8ج

باشد به معنای « خاتَم»را به پایان رساند، و اگر  باشد اسم فاعل است به معنای كسي است كه سلسله انبیاء« خاتِم»اگر 

)ابزار و وسیله ختم كردن، « و نهایت خود رسیده است[ شود كه كار به پایانشود ]و معلوم ميچیزی است كه با آن مُهر مي»

 2اند(گفتهچنانكه به انگشتر، از این جهت كه مُهر بوده است، خاتَم مي

                                                      
 موید «اللَّهِ نَبِيُّ لَكِنْ وَ اللَّهِ ءِبِنَبِي لَسْتُ» فرمود پیامبر و «اللَّه ءَنَبِي یَا» گفت و كند صدا را پیامبر خواست شخصي كه شده نقل كه حدیثي شاید.  1

 .نبأ از نه است نبو از نبيّ، كه باشد این
 گذارد:در این آیه كه البته تاثیر چنداني در معنا نمي اختالف قرائت. مورد دیگر  2

 لكِنَّ  وَ/  لكِنْ وَ

 عبد قرأ و. أَحَدٍ أَبا على العطف ىعل أو: قیل علیه؛ المتقدّمة كان لداللة كان، إضمار على رسول نصب و لكن بتخفیف رَسُولَ، لكِنْ وَ الجمهور؛ قرأ و

 و علیه اللّه صلّى محمد أی هو، النَّبِیِّینَ خاتَمَ وَ اللَّهِ رَسُولَ لكِنْ وَ: تقدیره محذوف الخبر و لكن، خبر أنه على النصب و بالتشدید: عمرو أبي عن الوارث،

 (485ص ،8ج التفسیر، فى المحیط البحر. )الدلیل علیه دل إذا جائز أخواتها و لكن خبر حذف و. سلّم
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 شأن نزول

به طور خاص درباره « نیست شما مردان از یكهیچ پدرِ ص محمد»همه مفسران اتفاق نظر دارند كه عبارت اول این آیه  

http://yekaye.ir/al- 423پیامبر ص او را به پسرخواندگي قبول كرده بود و حكایت او در )جلسهزید بن حارثه نازل شد كه 

4-33-ahzab/)  در اینجا مهم است؛ وگرنه پیامبر پسراني داشت كه در طفولیت از دنیا رفتند و امام « مردان»گذشت؛ و كلمه

كرد؛ هنوز خطاب مي« پسران خود»حسین ع )فرزندان حضرت زهرا( را كه بر اساس روایات متواتر شیعه و سني، حسن و امام 

 طفل بودند كه ایشان از دنیا رخت بربست.

 194ص ،2ج القمي، تفسیر

 بعضنا یدعي محمد یعیرنا یشقر قالت حارثة بن زید شأن في نزلت هذه فإن رِجالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ  أَبا مُحَمَّدٌ كانَ ما: قوله و

 زید. بأبي لیس نهإ: قال یومئذ یعني رِجالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبا مُحَمَّدٌ كانَ ما: اهلل فقال زیدا هو ادعى قد و -بعضا

 حدیث

 ( از رسول اكرم ص روایت شده است:1

 اند، قیام كنند یا بر جای خود بنشینند.حسن و حسین دو پسرم هستند، آنها امام

 شود و عصبة ]= بزرگ ومنابع اهل سنت از عمر بن خطاب روایت شده است: هر فرزندش به پدرش منسوب ميدر 

 ریش سفید قوم[ او پدرش است؛ اما فرزندان فاطمه، من هستم كه پدر آنها و عصبة آنان هستم.

 در منابع شیعه این روایت بدین صورت آمده است:

 شوند، غیر از فرزندان فاطمه كه منم كه پدرشان هستم.هر فرزندان دختری به پدرشان منسوب مي

 ،2ج ،)للمفید( اإلرشاد، 567ص ،8ج البیان، )مجمع .اقَعَدَ أَوْ قَامَا إِمَامَانِ  هَذَانِ ابْنَایَ ع الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ فِي ص النَّبِيِّ قال

 (30ص

 َرسُولَ سَمِعْتُقال  1الْخَطَّابِ  بْنَ عُمَرَ أَنَّ الْمُسْتَظِلِّ، عَنِ غَرْقَدَةَ، بْنِ شَبِیبِ عَنْ شَرِیكٌ، نا مِهْرَانَ، بْنُ بِشْرُ قثنا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا

 الصحابهفضائل) وَعَصَبَتُهُمْ أَبُوهُمْ أَنَا فَإِنِّي فَاطِمَةَ؛ وَلَدَ خَلَا مَا لِأَبِیهِمْ، عَصَبَتَهُمْ فَإِنَّ أَبٍ وَلَدِ كُلُّ 2:یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ

 3(.357ص ،1ج الفوائد، كنز ؛626ص ،2ج ،(حنبل بن احمد)

 (567ص ،8ج البیان، أبوهم. )مجمع أنا فإني فاطمة أوالد إال أبیهم إلى ینتسبون بنت بني كل إن ص قال

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

                                                      
 وَلَكِنِّي الْبَاهَ، أُرِدِ لَمْ إِنِّي: فَقَالَ بِصِغَرِهَا، عَلَیْهِ فَاعْتَلَّ كُلْثُومٍ، أُمَّ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ إِلَى خَطَبَ.  1
 وَنَسَبِي سَبَبِي خَلَا مَا الْقِیَامَةِ، یَوْمَ مُنْقَطِع  وَنَسَبٍ سَبَبٍ كُلُّ.  2
 أَرْبَعِینِ  وَ عَبَّاسٍ  ابْنِ عَنِ  بِإِسْنَادِهِ الطَّبَرَانِيِّ عْجَمِ: مُ است شده روایت نیز انصاری عبداهلل بن جابر و عباسابن از سنت اهل منابه در حدیث این.  3

 صُلْبِ  مِنْ وَ صُلْبِي مِنْ ذُرِّیَّتِي جَعَلَ وَ خَاصَّةً  صُلْبِهِ مِنْ نَبِيٍّ كُلِّ ذُرِّیَّةَ جَعَلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ ص النَّبِيُّ قَالَ جَابِرٍ إِلَى بِأَسَانِیدِهِمْ  الْخَطِیبِ تَارِیخِ وَ الْمُؤَذِّنِ

 (387ص ،2ج ع، طالب أبي آل مناقب. )أَبُوهُمْ أَنَا فَإِنِّي فَاطِمَةَ أَوْلَادُ إِلَّا أَبِیهِمْ إِلَى ُینْسَبُونَ بِنْتٍ بَنِي لَّكُ إِنَّ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-4/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-4/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-4/
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فات شما به آرمیده بود. یكباره سر برداشت و گفت: باباجون! كسي كه بعد از ویكبار حسین ع در دامن رسول اهلل ص 

 زیارت شما بیاید و هدفي جز زیارت شما نداشته باشد، چه چیزی برایش خواهد بود؟

رسد؛ و هشت ميبپیامبر ص فرمود: پسركم! هركس كه بعد از وفاتم به زیارتم بیاید و هدفي جز زیارتم نداشته باشد، به 

ز وفات ارسد و هركس بعد س بعد از وفات پدرت به زیارت او بیاید و هدفي جز زیارت او نداشته باشد به بهشت ميهرك

ه زیارتت بیاید رسد و هركس كه بعد از وفات تو ببرادرت به زیارت او بیاید و هدفي جز زیارت او نداشته باشد به بهشت مي

 رسد.و هدفي جز زیارت تو نداشته باشد به بهشت مي

 21ص ،6ج األحكام، تهذیب

 عَبْدُ ثَنِيحَدَّ قَالَ مَسْعَدَةَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَعْمَرٍ  نِبْ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُوفِيِّ  الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَنْهُ وَ

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ یْبٍشُعَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ نَجْرَانَ أَبِي بْنُ الرَّحْمَنِ

 بَعْدَ أَتَاكَ لِمَنْ مَا قَالَ بُنَيَّ یَا لَبَّیْكَ قَالَ أَبَتِ یَا فَقَالَ  إِلَیْهِ رَأْسَهُ  رَفَعَ إِذْ یَوْمٍ ذَاتَ ص اللَّهِ رَسُولِ حَجْرِ فِي قَاعِدٌ ع الْحُسَیْنُ بَیْنَا

 زَائِراً  وَفَاتِهِ بَعْدَ أَبَاكَ أَتَى مَنْ وَ الْجَنَّةُ فَلَهُ زِیَارَتِي إِلَّا یُرِیدُ لَا زَائِراً وَفَاتِي بَعْدَ أَتَانِي مَنْ بُنَيَّ یَا قَالَ زِیَارَتَكَ إِلَّا یُرِیدُ لَا زَائِراً وَفَاتِكَ

 إِلَّا یُرِیدُ لَا زَائِراً  وَفَاتِكَ بَعْدَ أَتَاكَ مَنْ وَ الْجَنَّةُ  فَلَهُ زِیَارَتَهُ  إِلَّا یُرِیدُ لَا زَائِراً وَفَاتِهِ بَعْدَ  أَخَاكَ أَتَى مَنْ وَ  الْجَنَّةُ فَلَهُ زِیَارَتَهُ إِلَّا یُرِیدُ  لَا

 1.الْجَنَّةُ فَلَهُ زِیَارَتَكَ

 

 ( از پیامبر ص روایت شده است:3

وجه آراست  و آن را كامل كرد و به نیكوترینای ساخت همانا مَثَل من و انبیا ]ی پیشین[ حكایت شخصي است كه خانه

گفتند ای كاش كردند و ميشدند تعجب ميجز اینكه جای خشت و آجری را خالي گذاشته بود. هنگامي كه مردم وارد مي

 كردی. من همان خشت هستم و منم كه خاتم پیامبرانم.جای این خشت آخر را هم پر مي

 5672ص ،8ج البیان، مجمع؛ 231ص ،1ج طالب ع، أبي آل مناقب

 :قَالَ ص النَّبِيَّ إِنَّ هُرَیْرَةَ أَبُو وَ جَابِرٌ

 یَقُولُونَ وَ  بِهَا بُونَیَعْجَ وَ یَدْخُلُونَهَا النَّاسُ فَجَعَلَ لَبِنَةٍ مَوْضِعَ إِلَّا اأَحْسَنَهَ وَ فَأَكْمَلَهَا دَاراً بَنَى كَرَجُلٍ الْأَنْبِیَاءِ مَثَلُ وَ مَثَلِي إِنَّمَا وَ

 .النَّبِیِّینَ خَاتَمُ أَنَا وَ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ هَذِهِ وُضِعَتْ هَلَّا

 

                                                      
است. از اند بسیار زیاد اند یا دیگران ایشان را پسر ایشان حساب كرده. روایاتي كه امام حسن و امام حسین رسول اهلل ص را پدر خطاب كرده 1

 كنیم:البالغه اشاره ميباب نمونه به كالمي از امیرالمومنین ع در نهج

 الحرب إلى یتسرع ع ابنه الحسن رأى قد و صفین أیام بعض في ع له كالم من و

 (207خطبه البالغه،نهج) .ص اللَّهِ رَسُولِ نَْسلُ بِهِمَا یَنْقَطِعَ لِئَلَّا الْمَوْتِ عَلَى ع یْنَالْحُسَ  وَ الْحَسَنَ یَعْنِي بِهَذَیْنِ أَنْفَسُ فَإِنَِّني یَهُدَّنِي لَا الْغُلَامَ هَذَا عَنِّي امْلِكُوا
 قال إلیها فنظر فیها دخل من فكان لبنة موضع حسنها و فأكملها دارا بني رجل كمثل األنبیاء في مثلي إنما قال ص النبي عن اهلل عبد بن جابر عن.  2

 صحیحیهما في مسلم و البخاری أورده األنبیاء بي ختم اللبنة موضع فأنا ص قال اللبنة هذه موضع إال أحسنها ما
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 ( از انس بن مالك روایت شده است كه پیامبر ص فرمود:4

 من خاتم پیامبرانم و علي جان! تو خاتم اوصیاء ]یا: اولیاء[ هستي. 

 262ص ،3ج طالب ع، أبي آل مناقب

 رَسُولَ  سَمِعْتُ طَوِیلٍ حَدِیثٍ فِي أَنَسٍ  عَنْ الْبَصْرِیِّ الْحَسَنِ  عَنِ دِینَارٍ بْنِ  مَالِكِ عَنْ  سَوَّارٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَهْلُ

 1.األوصیاء ]الْأَوْلِیَاءِ[ خَاتَمُ عَلِيُّ یَا أَنْتَ وَ الْأَنْبِیَاءِ  خَاتَمُ أَنَا یَقُولُ ص اللَّهِ

 

 گوید: از امام صادق ع درباره حلل و حرام سوال كردم. فرمود:( زراره مي5

خواهد بود نحلل محمد ص حلل است ابدا تا روز قیامت؛ و حرام محمد ص حرام است ابدا تا روز قیامت؛ غیر از این 

 و غیر از این نخواهد آمد.

 58ص ،1ج الكافي،

 الْحَرَامِ  وَ لَالِالْحَ  عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ : قَالَ زُرَارَةَ نْعَ حَرِیزٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدٍ بْنِ عِیسَى بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 .غَیْرُه ءُیَجِي لَا وَ غَیْرُهُ یَكُونُ لَا الْقِیَامَةِ یَوْمِ لَىإِ أَبَداً حَرَامٌ حَرَامُهُ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى أَبَداً حَلَالٌ مُحَمَّدٍ حَلَالُ فَقَالَ

 تدبر

 «عَلیماً  ءٍشَي بِكُلِّ اللَّهُ كانَ وَ نَالنَّبِیی خاتَمَ وَ اللَّهِ رَسُولَ لكِنْ وَ رِجالِكُمْ مِنْ  أَحَدٍ أَبا مُحَمَّدٌ كانَ ما( »1

دواج پیامبر ضوع بحث در آیات قبل دستور خدا بود برای ازبندی آیات قبل دانست. موتوان به نحوی جمعاین آیه را مي

كند آیه تاكید مي دانستند براندازد. در اینوی كه این رسم جاهلي كه فرزندخوانده را مثل فرزند مي ص با همسر فرزندخوانده

اینكه  طي هست بیننیست؛ اما چه ارتبا –كه منظور زید بن حارثه است  –كه حضرت محمد ص پدر هیچ یك از مردان شما 

 ؟«ولیكن او رسول اهلل و خاتم پیامبران است»او پدر هیچیك از مردان شما نیست، با این كه در ادامه بگوید 

ین فرزندخواندگي، خواهید وی را احترام كنید، نباید دلیلتان این باشد كه با االف. مي خواهد هشدار دهد كه شما اگر مي

ین پیامبر هم هست، بلكه جایگاه او به خاطر این است كه اوال او فرستاده خداست و ثانیا آخر اند.او نسبت فامیلي پیدا كرده

 (567، ص8البیان، جهای سابق برتر است و شریعت اوست كه همواره باقي خواهد بود. )مجمعیعني شریعت او از همه شریعت

 ب. ...

 

 «رِجالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبا مُحَمَّدٌ كانَ ما»(2

                                                      
 .یُكَلَّفُوا لَمْ مَا كُلِّفْتُ إِنِّي وَ وَصِيٍّ أَلْفَ خَتَمْتُ إِنِّي وَ نَبِيٍّ أَلْفَ مُحَمَّد  خَتَمَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ وَاش این روایت آمده است: در ادامه 1

 این روایت هم درباره خاتمیت قابل توجه است:

 رَفَعَهُ عِیسَى بْنِ  يِّعَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ  أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ قَال رَفَعَهُ  عِیسَى بْنِ عَلِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ  أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 أَخْتِمُ  بِأُمَّتِهِ وَ  السَّاعَةَ حُأَفْتَ بِهِ خَلَقْتُهُ كَذَلِكَ وَ عِلْمِي فِي كَانَ كَذَلِكَ عَلَیْهِ بَارَكُیُ وَ عَلَیْهِ یَدَهُ وَضَعَ فِیمَا لَهُ یُبَارَكُ صِدْق  عَبْد   هُوَ وَ أُمِّيٌّ إِنَّهُ مُوسَى یَا... َ  قَال

 (43ص ،8ج الكافي،) االدُّنْیَ مَفَاتِیحَ



116 

 شبهه

م حسن و امام نیست، چرا شیعیان اما شما مردان از یكهیچ فرماید كه حضرت محمد ص پدرِبا توجه به اینكه این آیه مي

 كنند؟خطاب مي« یا ابن رسول اهلل: ای پسر رسول خدا»حسین ع و بلكه امامان بعدی را 

 پاسخ

(، بلكه بسیاری از مفسران )مثل البحر 325، ص16میزان، ج؛ ال566، ص8البیان، جمجمع تنها مفسران شیعه )مثل:چنانكه نه

اند: اینجا ( نیز گفته262ص ،11ج البلغة، نهج شرح الحدید درابيو سایر علمای اهل سنت )مثل ابن 1(548ص ،8جالمحیط، 

قاسم و طیب و طاهر و های هیچ تردیدی پیامبر اكرم ص پسراني )به نامموضوعیت دارد؛ وگرنه اوال بي« مردان شما»كلمه 

تنها در روایات فراوان )مثل اند؛ و ثانیا و مهمتر اینكه نهابراهیم( داشته )و لذا پدر آنها بوده!( كه همگي در طفولیت از دنیا رفته

مطرح « پسران پیامبر»( امام حسن و امام حسین ع به عنوان 61عمران/( بلكه در خود قرآن كریم در آیه مباهله )آل1حدیث

مرداني از »نه « مرداني از خود او بودند»تنها آن زمان طفل بودند، بلكه وقتي هم كه مرد شدند اند، گذشته از اینكه اینها نهشده

 «دیگران

 حکایت

 كس دیگری ای ابوحنیفه كرد، زندانى بودن شیعه به جرم را میثم بن اسماعیل بن هارون الرشید، از خلفای عباسي، حسن

 خاطر این اعتقادش باید به قتل رساند.او را به : گفت

 پیامبر ص كیست؟ او را از زندان بیرون آورد و با ابوحنیفه روبرو كرد و خودش از او پرسید: بهترین امت بعد از هارون

 او گفت: علي پسر عباس بن عبدالمطلب!

دانستند[ فرزندی ه او منسوب ميعباس خود را بای! مگر عباس ]عموی پیامبر ص، كه بنيگفت: وای بر تو، دیوانه شده

 به اسم علي داشته؟

                                                      
 الجملة، هذه مقصود هذا. ولده و األب بین یثبت ما النكاح و الصهارة حرمة من تبناه من بین و بینه رِجالِكُمْ، مِنْ أَحَدٍ أَبا رسوله كون تعالى نفى . ثم 1

 رجالكم إضافة و. طفلین كانا بأنهما الحسین الحسن و أمر في ال و ماتوا، كانوا بأنهم بنیه أمر في االحتجاج إلى فیحتاج ولد، له یكن لم أنه المقصود لیس و

 المخاطبین. رجال ال رجاله، ألنهم بنیه، من كان من یخرج المخاطبین ضمیر إلى

 .اهلل رسول نسل و اهلل رسول ذریة و اهلل رسول ولد و اهلل رسول أبناء ولدهما و الحسین و للحسن یقال أن یجوز أ قلت . فإن 2

 أوالد فیه دخل بمال فالن لولد أوصى لو و حسینال و الحسن عنى إنما و «أَبْناءَكُمْ وَ أَبْناءَنا نَدْعُ» تعالى قوله في أبناءه سماهم تعالى اهلل ألن نعم قلت

 البنات ولد أن في اللغة أهل یختلف لم و عِیسى وَ حْیىیَ وَ قال أن إلى« 4» سُلَیْمانَ وَ داوُدَ ذُرِّیَّتِهِ مِنْ  وَ قوله في إبراهیم ذریة عیسى تعالى اهلل سمى و البنات

 .الرجل نسل من

 عن جوابي فهو ذلك عن به تجیب فكما اریةم بن إلبراهیم أبوته عن أسألك قلت رِجالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبا مُحَمَّد  كانَ ما تعالى بقوله تصنع فما قلت فإن

 .ع الحسین و الحسن

 عن نهى و ذلك تعالى اهلل فأبطل العبید تبني في عادتهم على محمد بن زید تقول كانت العرب ألن حارثة بن زید عنى أنه للجمیع الشامل الجواب و

 لفظة علیهم تطلق لم ألطفال أبا كونه يینف ال ذلك و بالنبوة إلیه لیعتزی بینكم المعروفین البالغین الرجال من لواحد أبا لیس ع محمدا إن قال و الجاهلیة سنة

  .ع حسین و حسن و كإبراهیم الرجال
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خدای تو را » پدر[ نامیده چنانكه از فرزندان یعقوب نقل كرده« ]= أب»گفت: بله: خداوند در كتاب خودش، عمو را هم 

ا خاله را ؛ و ی(، در حالي كه اسماعیل پدر یعقوب نبوده133)بقره/« پرستیم و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاقمي

عقوب و ( یعني پدرش ی300)یوسف/« یوسف والدینش را بر اریكه سلطنتي باال برد»فرماید مادر خطاب كرده چنانكه مي

الرشید! اگر اش زیرا مادر یوسف قبل مرده بود؛ به همین ترتیب، حضرت علي ع هم همین طور است؛ حاال ای هارونخاله

 همان جلو ]بهترین امت بعد از پیامبر ص[ قرار بده! تر ببر یاخواهي جایگاه او را عقبمي

 محمد »فرماید گویي كه آنها پسران رسول اهلل هستند در حالي كه خداوند ميابوحنیفه گفت: درباره حسن و حسین تو مي

 (؟!40)احزاب/« نیست شما مردان از یكهیچ پدرِ ص

خترش بود، در هیچ یك از مردان آنها، اما پدر پسران دپاسخ داد: بله، حضرت محمد ص پدر زید نبود، و همین طور پ

از »فرمود  همان طور كه خداوند در قرآن كریم از حضرت عیسي سخن گفت و نَسَبِ او را به حضرت ابراهیم ع برگرداند و

دارد و ذریه من از صلب  ای( و خود پیامبر هم فرمود: هر پیامبری ذریه85-84)انعام/« ذریه او ]ابراهیم[ ، ... و عیسي را قرار داد

 «علي ع است.

د بگو ببینم، كدام ابوحنیفه گفت: در مورد اختلفي كه عباس و ]حضرت[ علي ع داشتند و اختلفشان را به نزد ابوبكر بردن

 از آن دو بر باطل بود؟

 بود؟  بر باطل(، كدامشان 21ای كه اختلفي را نزد داوود بردند )ص/پاسخ داد: تو اول بگو ببینم آن دو فرشته

 گفت: هر دو برحق بودند؛ آنها مي خواستند داوود را هشدار دهند.

 گفت: خوب، همین را هم درباره عباس و ]حضرت[ علي ع بگو!

 كند!الرشید خندید و گفت: خیلي خدانشناس است كسي كه تو را متهم به كفر ميدر اینجا هارون

 3941-393ص (،طاووسبالفتن )ابن التعریف في بالمنن التشریف

                                                      
 الحبس، من فاخرج الدم، حالل بمقالته هو: غیره أو حنیفة أبو فقال بالرفض، میثم بن إسماعیل بن الحسن هارون الرشید حبس: قال المجموع من . و 1

 نبیّنا؟ بعد االمّة خیر من: له فقال الرشید، مجلس في بینهما جمع و

 أبا، العمّ كتابه يف اللّه سمّى نعم،: قال عليّ؟: له یقال صلبه من ولد للعباس هل و أنت؟ مجنون أ ویلك: فقال المطلب، عبد بن العباس بن علي: فقال

 أَبَوَیْهِ رَفَعَ وَ»: قال امّا، الخالة سمّى و لیعقوب، أبا اعیلإسم كان ما و «إِسْحاقَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِبْراهِیمَ آبائِكَ إِلهَ وَ إِلهَكَ نَعْبُدُ: یعقوب بني عن حاكیا فقال

 .فأخّره شئت إن و ،فقدّمه شئت فإن كذلك كان الرشید أیّها عليّ و ماتت، قد كانت یوسف أم فإنّ خالته و یعقوب أباه یعني «الْعَرْشِ عَلَى

 «رِجالِكُمْ نْ مِ أَحَدٍ أَبا مُحَمَّد  كانَ ما: یقول اللّه و اللّه، رسول ابنا إنّهما الحسین و للحسن قولكم ما: حنیفة أبو قال

 من جعله و إبراهیم، إلى نسبه و ن،القرآ في عیسى اللّه ذكر كما بنته، ابني أبا كان لكن و رجالهم، من أحد أبا ال و زید، أبا محمد كان ما نعم: فقال

 .«علي صلب من تيذرّی و ذریة، نبيّ لكل»: آله و علیه اللّه صلّى النبي قال و. «عِیسى وَ: قوله إلى ذُرِّیَّتِهِ مِنْ:قوله في ذرّیته

  باطل؟ صاحب منهما كان من بكر، أبي إلى اختصامهما و علي و العباس عن أخبرني: ... قال

 قل فكذلك: قال داوود، نبیهت فأرادا محقّین، كانا: قال باطل؟ صاحب...  صاحب منهما كان من داوود، على تسوّرا اللّذین الملكین عن أخبرني: قال

 .علي و العباس في

 الكفر إلیك نسب لمن اللّه كان ال: قال و الرشید، فتبسّم
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 «النَّبِیینَ  خاتَمَ وَ اللَّهِ رَسُولَ( »3

در قرآن خیلي عام است و شامل غیرپیامبران )مثل « رسول»اگرچه كاربرد كلمه «. نبي»بود و هم « رسول»پیامبر ص هم 

معنای اصطلحي آن مد نظر به « پیامبر»شود، اما هرجا تعبیر رسول در مورد انسان آمده است، ظاهرا برخي از فرشتگان( هم مي

 1(374-368ص ،1ج الدرجات، بصائر ؛177-176ص ،1ج كافي،شود )است و از فضای آیات و نیز تصریح روایات فهمیده مي

فرماید حضرت محمد ای رسول نیست؛ لذا وقتي مياست و هر رسولي نبي هست، اما هر نبي« نبي»باالتر از « رسول»كه مقام 

 قطعا ختم كننده سلسله رسوالن هم بوده است. ص خاتم انبیاء است،

 نکته

ول، داشتن ماموریت بر اساس معنای كلمه، ظاهرا در نبي، اصل ارتباط با عالم غیب و دریافت پیام مد نظر بوده، اما در رس

وبژه نحوه ب( اما در فضای احادیث، امور دیگری )325، ص16ای در ابلغ این پیام هم نقش داشته است؛ )المیزان، جویژه

 بصائر ؛177-176ص ،1ج كافي،دریافت پیام از خدا و عالم غیب( نیز به عنوان مبنای تفاوت بین این دو عنوان شده است. )

 (374-368ص ،1ج الدرجات،

 

 «عَلیماً  ءٍشَي بِكُلِّ اللَّهُ كانَ وَ نَالنَّبِیی خاتَمَ وَ اللَّهِ رَسُولَ لكِنْ وَ رِجالِكُمْ مِنْ  أَحَدٍ أَبا مُحَمَّدٌ كانَ ما( »4

 تاكید بر اینكه خداوند همواره به همه چیز كامل داناست، چه ارتباطي با مطالب قبل دارد؟

ا برای شما بیان رالف. تاكیدی است بر اینكه اگر چنین احكامي )ازدواج پیامبر ص و نفي پدر بودن او برای مردان آنها( 

؛ 567، ص8البیان، جت همگي بر اساس احاطه علمي او به مصالح بندگان بوده است. )مجمعفرمود و شما را بدانها ملزم ساخ

 (325، ص16المیزان، ج

ه او ختم داند چه كسي شایسته رسول خدا بودن و بویژه شایسته آن است كه نبوت بب. تاكیدی است بر اینكه خدا مي

 ند.( و شریعتش تا ابد باقي بما194ص ،4ج الصافي، شود )تفسیر

 ج. ...

                                                      
 شود:. روایات متعددی درباره تفاوت نبي و رسول آمده است كه از باب نمونه به یكي اشاره مي 1

 الَّذِی الرَّسُولُ الَ قَ الْمُحَدَّثِ  وَ  النَّبِيِّ وَ الرَّسُولِ عَنِ  ع جَعْفَرٍ  أَبَا أَلْتُسَ: قَالَ الْأَحْوَلِ عَنِ  مَحْبُوبٍ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 قَبْلَ  النُّبُوَّةِ أَسْبَابِ  مِنْ ص للَّهِا رَسُولُ رَأَى كَانَ مَا نَحْوَ  وَ إِبْرَاهِیمَ رُؤْیَا نَحْوَ مَنَامِهِ فِي رَىیَ  الَّذِی فَهُوَ النَّبِيُّ أَمَّا وَ الرَّسُولُ فَهَذَا یُكَلِّمُهُ وَ فَیَرَاهُ قُبُلًا جَبْرَئِیلُ یَأْتِیهِ

 وَ قُبُلًا بِهَا یُكَلِّمُهُ وَ بْرَئِیلُجَ بِهَا یَجِیئُهُ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ الرِّسَالَةُ جَاءَتْهُ وَ النُّبُوَّةُ لَهُ جُمِعَ حِینَ ص مُحَمَّد  كَانَ وَ بِالرِّسَالَةِ اللَّهِ عِنْدِ  مِنْ ع جَبْرَئِیلُ أَتَاهُ حَتَّى الْوَحْيِ

 وَ  فَیَسْمَعُ یُحَدَّثُ الَّذِی فَهُوَ ثُالْمُحَدَّ أَمَّا وَ الْیَقَظَةِ فِي یَرَى یَكُونَ أَنْ غَیْرِ مِنْ یُحَدِّثُهُ وَ یُكَلِّمُهُ وَ الرُّوحُ یَأْتِیهِ وَ مَنَامِهِ  فِي یَرَى وَ النُّبُوَّةُ لَهُ جُمِعَ مَنْ الْأَنْبِیَاءِ مِنَ

 (176ص ،1ج الكافي،) .مَنَامِهِ فِي یَرَى لَا وَ یُعَایِنُ لَا

 محمد آل فضائل يف الدرجات بصائرتر ؛ و از آن مفصل177-176ص ،1ج كافي،برای مرور تعداد زیادی از این روایات به باب مربوطه در كتاب 

 مراجعه شود. 374-368ص ،1ج علیهم، اهلل صلى
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 شناسینکته تخصصی جامعه

 اگر 

 . خدا به همه چیز عالم است1مقدمه

داشناسي خ. نبوت و فرستادن شریعت برای هدایت انسان یك امر ضروری است )كه به فرموده قرآن كریم، هركه 2مقدمه

 (؛ و91كند؛ انعام/اش درست باشد حتما آن را درك مي

نسانها برقرار اشریعت قرار داده است و تا روز قیامت احكام این شریعت برای همه . خدا شریعت اسلم را آخرین 3مقدمه

 (5خواهد بود )حدیث

 آنگاه

دانسته كه بعد از عهد پیامبر ص، تحوالت اجتماعي جوامع بقدری بنیادین نخواهد بود كه كامل كلیات نتیجه: خدا مي

 = شریعت[ جدیدی داشته باشد.برنامه زندگي عوض شود و زندگي انسان نیاز به برنامه ]

 پس

كنند كه ای تصویر ميكساني كه مدرنیته، انقلب صنعتي، انقلب اطلعاتي، ویا سایر تحوالت مهم اجتماعي را به گونه

گویي زندگي انسان قبل و بعد از اینها كامل متفاوت گردیده و عالَم و آدم عوض شده است، مبنای صحیحي در فهم و ضابطه 

 اند.در پیش نگرفته هاتفاوت

اصطلح بوده كه برخي از به -و شاید هم یا عدم باور جدی به نبوت پیامبر یا خاتمیت وی -عدم توجه به همین نكته دقیق

كوشند به اسم همراهي با زمانه، آیات رو اند و ميبرآمده« عصری كردن دین و معرفت دیني»روشنفكران معاصر هم دنبال 

 اصلي خود تهي كنند و هرچه دلخواه زمانه بود به دین نسبت دهند!روایات را از معاني 

 

 14/6/1396                       كَثیراً ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا 41 هیآ (33احزاب )سوره ( 530

 ترجمه

 اید! خدا را یاد كنید، یادی بسیار.ای كساني كه ایمان آورده

 ترجمهنکات 

 «ذِكْراً» «اذْكُرُوا»

به  هم و كندمي نگهداری آورده دست به كه را اطلعاتي آن وسیله به انسان كهشود ميگفته اینفساني حالتهم به  «كرذِ»

شود. و درباره گفته ميم سخن در یا[ ذهن]=  دل در چیزی حضور خود به گاه و ذهن؛ در اطلعات آن[ مجدد] احضارخود 

 /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-19توضیح داده شد.  465آن در جلسه 

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-19/
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 حدیث

http://yekaye.ir/al- 525در جلسه 6و  5و احادیث  ahzab-http://yekaye.ir/al-033-021/ 198در جلسه 3حدیث

35-33-ahzab/  كنیم.نیز كامل به بحث ذكر كثیر مربوط است كه مجددا تكرار نمي 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

رسد، غیر از ذكر كه هیچ حدِّ پایاني ندارد؛ خداوند پایان خود ميای دارد كه در آن به چیزی نیست مگر اینكه حد و اندازه

اش را بگیرد همان عز و جل واجبات را واجب فرمود و هركس آنها را ادا كند همان حد آنهاست؛ ماه رمضان، هركس روزه

راضي نشد و حدش است؛ حج، هركس كه به حج برود، همان حدش است؛ اما ذكر، خداوند عز و جل در مورد آن به كم 

اید! خدا را یاد كنید، یادی بسیار؛ و ای كساني كه ایمان آورده»برایش حدی كه در آن به پایان رسد قرار نداد؛ و تلوت فرمود: 

 ( و خداوند عز و جل حدی كه در آن به انتها برسد قرار نداد.42-41)احزاب/« صبح و شام او را تسبیح گویید

خوردم و او خدا را كرد؛ همراهش غذا ميرفتم و او خدا را یاد ميد، من همراهش راه ميسپس فرمود: پدرم كثیرالذكر بو

دیدم كه زبانش به كام دهانش چسبیده كرد؛ و ميگفت ولي این هم او را از یاد خدا مشغول نميكرد؛ و با مردم سخن ميیاد مي

دانست امر نكه خورشید طلوع كند، و هریك از ما را كه خواندن ميفرمود تا ایگوید؛ ما را به ذكر دستور ميو ال اله اال اهلل مي

 فرمود؛ كرد و هركس كه اهل خواندن نبود او را به ذكر دستور ميبه قرائت ]قرآن[ مي

گردد و فرشتگان در آن حاضر ای كه در آن قرآن خوانده شود و خداوند عز و جل در آن یاد شود بركتش فراوان ميو خانه

كند آن طور كه ستارگان درخشان برای زمینیان نورافشاني گویند و برای آسمانیان نورافشاني ميشیاطین آن را ترك مي شوند ومي

شود و فرشتگان تركش كنند و شیاطین در آن ای كه در آن قرآن خوانده نشود و خدا یاد نشود بركتش كم ميكنند؛ و خانهمي

 حاضر شوند؛

دهد و ا به شما خبر بدهم از بهترین اعمالتان برایتان كه بیش از همه درجاتتان را رفعت ميفرمود: آیو رسول اهلل ص مي

كند و برایتان از دینار و درهم بهتر است، و برایتان بهتر از آن است كه با اختیارتان پاك و تزكیه ميشما را در پیشگاه صاحب

ود: اینكه خداوند عز و جل را زیاد یاد كنید. سپس مردی از رسول دشمن روبرو شوید و بجنگید و كشته شوید؟ گفتند: بله؛ فرم

 اهلل سوال كرد: چه كسي بهترینِ اهل مسجد است؟ فرمود: كسي كه بیشتر خدا را یاد كند؛

اند؛ و در مورد سخن خداوند كه و رسول اهلل ص فرمود: به كسي كه زبانِ گویا به ذكر بدهند خیر دنیا و آخرت را داده

 دهي، زیاد مشمار.( فرمودند: كار خوبي كه برای خدا انجام مي6)مدثر/« منت مگذار و زیاد نشمار»د فرمایمي

 499-488ص ،2ج الكافي،

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْقَدَّاحِ ابْنِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 حَدُّهُنَّ فَهُوَ أَدَّاهُنَّ فَمَنْ الْفَرَائِضَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَرَضَ إِلَیْهِ یَنْتَهِي حَدٌّ لَهُ فَلَیْسَ الذِّكْرَ إِلَّا إِلَیْهِ یَنْتَهِي حَدٌّ لَهُ وَ إِلَّا ءٍشَيْ  مِنْ مَا

 لَهُ یَجْعَلْ َلمْ وَ بِالْقَلِیلِ مِنْهُ یَرْضَ لَمْ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ َفإِنَّ الذِّكْرَ ِإلَّا حَدُّهُ فَهُوَ  حَجَّ فَمَنْ  الْحَجَّ وَ  هُحَدُّ فَهُوَ صَامَهُ فَمَنْ رَمَضَانَ شَهْرَ وَ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَجْعَلِ لَمْ فَقَالَ« أَصِیلًا وَ بُكْرَةً سَبِّحُوهُ وَ كَثِیراً ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یا» الْآیَةَ هَذِهِ تَلَا ثُمَّ إِلَیْهِ یَنْتَهِي حَدّاً

 كَانَ  لَقَدْ  وَ اللَّهَ لَیَذْكُرُ إِنَّهُ وَ الطَّعَامَ مَعَهُ آُكلُ وَ اللَّهَ لَیَذْكُرُ إِنَّهُ وَ مَعَهُ أَْمشِي كُنْتُ لَقَدْ الذِّكْرِ كَثِیرَ ع َأبِي كَانَ وَ  قَالَ إِلَیْهِ یَنْتَهِي حَدّاً لَهُ

http://yekaye.ir/al-ahzab-033-021/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-35/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-35/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-35/
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 حَتَّى بِالذِّكْرِ فَیَأْمُرُنَا یَجْمَعُنَا كَانَ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا یَقُولُ بِحَنَكِهِ لَازِقاً لِسَانَهُ أَرَى كُنْتُ وَ  اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ ذَلِكَ یَشْغَلُهُ مَا وَ الْقَوْمَ یُحَدِّثُ

 وَ  عَزَّ اللَّهُ یُذْكَرُ وَ  الْقُرْآنُ فِیهِ  یُقْرَأُ الَّذِی الْبَیْتُ وَ بِالذِّكْرِ  أَمَرَهُ مِنَّا یَقْرَأُ لَا كَانَ  مَنْ وَ  مِنَّا یَقْرَأُ  كَانَ مَنْ بِالْقِرَاءَةِ یَأْمُرُ وَ الشَّمْسُ تَطْلُعَ

 الْبَیْتُ  وَ الْأَرْضِ لِأَهْلِ الدُّرِّیُّ الْكَوْكَبُ ءُیُضِي كَمَا السَّمَاءِ  لِأَهْلِ ءُیُضِي وَ الشَّیَاطِینُ تَهْجُرُهُ وَ  الْمَلَائِكَةُ تَحْضُرُهُ وَ  بَرَكَتُهُ تَكْثُرُ فِیهِ جَلَّ

 أُخْبِرُكُمْ  لَا أَ  ص اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ قَدْ وَ الشَّیَاطِینُ تَحْضُرُهُ وَ الْمَلَائِكَةُ  تَهْجُرُهُ وَ  بَرَكَتُهُ تَقِلُّ  فِیهِ اللَّهُ یُذْكَرُ لَا وَ الْقُرْآنُ  فِیهِ  یُقْرَأُ لَا الَّذِی

 عَدُوَّكُمْ  تَلْقَوْا أَنْ مِنْ لَكُمْ خَیْرٍ وَ الدِّرْهَمِ وَ الدِّینَارِ مِنَ لَكُمْ خَیْرٍ وَ مَلِیكِكُمْ عِنْدَ أَزْكَاهَا وَ دَرَجَاتِكُمْ فِي أَرْفَعِهَا لَكُمْ أَعْمَالِكُمْ بِخَیْرِ

 فَقَالَ الَْمسْجِدِ أَهْلِ خَیْرُ مَنْ فَقَالَ ص النَّبِيِّ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ قَالَ ثُمَّ كَثِیراً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِكْرُ فَقَالَ بَلَى فَقَالُوا یَقْتُلُوكُمْ وَ فَتَقْتُلُوهُمْ

 َتمْنُنْ  ال وَ» تَعَالَى قَوْلِهِ فِي قَالَ وَ اْلآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا خَیْرَ  أُعْطِيَ فَقَدْ ذَاكِراً لِسَاناً أُعْطِيَ مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ -قَالَ وَ ذِكْراً لِلَّهِ أَكْثَرُهُمْ

 .لِلَّهِ خَیْرٍ مِنْ عَمِلْتَ مَا تَسْتَكْثِرْ لَا قَالَ« تَسْتَكْثِرُ

 

 شوند خدا را بسیار یاد كنند.وقتي تنها مياند كه ( از امام صادق ع روایت شده است: شیعیان ما كساني2

انجام داده است؛ چرا كه منافقان « ذكر كثیر»و از امیرالمومنین ع روایت شده است: كسي كه خدا را در سرّ و نهان یاد كند، 

كنند و ردم ریا ميدر مقابل م»كردند و خداوند عز و جل فرمود: خدا را علني و آشكارا یاد مي كردند اما در سرّ و نهان یاد نمي

 (142)نساء/« كنندخدا را جز اندكي یاد نمي

 501و499ص ،2ج الكافي،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَِبي عَنْ حَفْصٍ بْنِ وُهَیْبِ عَنْ سَمَاعَةَ  ابْنِ عَنِ زِیَادٍ بْنُ حُمَیْدُ

 .كَثِیراً اللَّهَ ذَكَرُوا خَلَوْا إِذَا الَّذِینَ شِیعَتُنَا

 أَبِي عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَمِیرَةَ بْنِ سَیْفِ عَنْ مِهْرَانَ  بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 ع: الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ رَفَعَهُ الْخَصَّافِ الْمَغْرَاءِ

 عَزَّ  اللَّهُ فَقَالَ السِّرِّ فِي یَذْكُرُونَهُ لَا وَ عَلَانِیَةً اللَّهَ یَذْكُرُونَ كَانُوا الْمُنَافِقِینَ إِنَّ كَثِیراً اللَّهَ ذَكَرَ فَقَدْ السِّرِّ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ ذَكَرَ مَنْ

 «.قَلِیل إِلَّا اللَّهَ یَذْكُرُونَ ال وَ النَّاسَ یُراؤُنَ» جَلَّ وَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 برای مومن ابتلیي شدیدتر از این وجود ندارد كه از سه خصلت محروم شود:

 آنها چیستند؟پرسیدند:

 فرمودند: 

 در آنچه در دست دارد با دیگران مواسات و برادری نماید؛

 در مورد خودش انصاف به خرج دهد؛

گویم كه فقط سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر بگوید؛ ولیكن خدا را در هر يو خدا را بسیار یاد كند؛ و نم

 آید به یاد داشته باشد.كار حلل و حرامي كه پیش مي
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 192ص األخبار، معاني

 مَحْبُوبٍ نِبْ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحِمْیَرِیُّ فَرٍجَعْ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ الشَّحَّامِ زَیْدٍ أُسَامَةَ أَبِي عَنْ

 وَ  نَْفسِهِ مِنْ الْإِنْصَافُ وَ یَدِهِ ذَاتِ ِفي الْمُؤَاسَاةُ قَالَ هِيَ امَ وَ قِیلَ یُحْرَمُهَا ثَلَاثٍ خِصَالٍ مِنْ عَلَیْهِ أَشَدَّ ءٍبِشَيْ الْمُؤْمِنُ ابْتُلِيَ مَا

 مَا عِنْدَ وَ لَهُ  أَحَلَّ مَا عِنْدَ  اللَّهِ ذِكْرُ لَكِنْ وَ  أَكْبَرُ اللَّهُ  وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا وَ لِلَّهِ  الْحَمْدُ  وَ  اللَّهِ سُبْحَانَ لَكُمْ أَقُولُ  لَا إِنِّي أَمَا كَثِیراً اللَّهِ ذِكْرُ

 1.عَلَیْهِ حَرَّمَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

ذكر كثیر: »اهلل[ در زمره همان بار سبحان33بار الحمدهلل و 33بار اهلل اكبر،  34تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلم اهلل علیها ]= 

 «یادی بسیار خدا را یاد كنید»است كه خداوند عز و جل فرمود: « یاد بسیار

 4462ص الظاهرة، اآلیات ؛ تأویل568ص ،8ج البیان، مجمع؛ 193ص األخبار، معاني؛ 500ص ،2ج الكافي،

 بْنِ رَارَةَزُ عَنْ بَكْرٍ أَبِي بْنِ بَكْرِ عَنْ عَمِیرَةَ بْنِ سَیْفِ نْعَ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَعْیَنَ

 3«.كَثِیراً  ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الَّذِی الْكَثِیرِ الذِّكْرِ مِنَ ع الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ تَسْبِیحُ

                                                      
 دو حدیث دیگر هست كه مضموني نزدیك به مضمون فوق دارد: 193ص األخبار، . در معاني 1

 عَنْ  مَحْبُوبٍ بْنِ حَسَنِالْ  عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحِمْیَرِیُّ جَعْفَرٍ نُبْ  اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 النَّاسِ إِْنصَافُ قَالَ لَىبَ  قُلْتُ خَلْقِهِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَرَضَ مَا بِأَشَدِّ أُحَدِّثُكَ لَا أَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِي قَالَ: قَالَ  الْبَزَّازِ الْحُسَیْنِ عَنِ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ

 لَكِنْ  وَ ذَاكَ مِنْ هَذَا كَانَ إِنْ وَ بَرُ أَكْ اللَّهُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ  لَا وَ اللَّهُ الْحَمْدُ وَ اللَّهِ سُبْحَانَ -أَقُولُ لَا إِنِّي أَمَا مَوْطِنٍ  كُلِّ فِي اللَّهِ ذِكْرُ وَ لِأَخِیكَ مُؤَاسَاتُكَ وَ نَفْسِكَ مِنْ

 .«مَعْصِیَةٍ أَوْ طَاعَةٍ عَلَى هَجَمْتَ إِذَا مَوْطِنٍ  كُلِّ فِي اللَّهِ ذِكْرُ

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ  یِّالْكِنْدِ الْمُنْذِرِ جَارُودٍ أَبِي عَنْ  عُقْبَةَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ  ضَّالٍفَ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 ُكلِّ  عَلَى اللَّهِ ذِكْرُ وَ لِالْمَا فِي الْأَخَ مُؤَاسَاتُكَ وَ بِمِثْلِهِ مِنْهَا لَهُمْ رَضِیتَ إِلَّا ءٍبِشَيْ مِنْهُمْ لَهَا تَرْضَى لَا حَتَّى نَفْسِكَ مِنْ النَّاسِ إِنْصَافُ ثَلَاثَة  الْأَعْمَالِ أَشَدُّ: قَالَ

 .تَرَكْتَهُ  عَنْهُ َنَهى ء شَيْ عَلَیْكَ دَوَرَ إِذَا وَ بِهِ أَخَذْتَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ء شَيْ عَلَیْكَ وَرَدَ إِذَا كِنْلَ وَ فَقَطْ أَكْبَرُ  اللَّهُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ اللَّهِ سُبْحَانَ لَیْسَ حَالٍ

 مُحَمَّدِ  عَنْ حَمَّادٍ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ النَّهَاوَنْدِیِّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عَنْ الْبَاهِلِيُّ هَوْذَةَ بْنُ أَحْمَدُ . سند حدیث در این كتاب بدین صورت است: حَدَّثَنَا 2

 فَاطِمَةَ... تَسْبِیحُ یَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ

 عَمَّارٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ  یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ  مَّدِمُحَ عَنْ  أَحْمَدَ بْنُ  الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا أَیْضاً قَالَ  و این حدیث هم در همین كتاب در همین راستاست: وَ 

 وَ  ثَلَاثاً تُسَبِّحَ وَ تَكْبِیرَةً اثِینَثَلَ وَ أَرْبَعاً تُكَبِّرَ أَنْ ع فَاطِمَةَ عَلَّمَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ الَقَ حَدُّهُ  مَا كَثِیراً ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ  ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ

 .كَثِیراً اللَّهَ ذَكَرْتَ فَقَدْ مَرَّةً بِالنَّهَارِ وَ ةًمَرَّ بِاللَّیْلِ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَإِذَا تَحْمِیدَةً ثَلَاثِینَ وَ ثَلَاثاً تُحَمِّدَ  وَ تَسْبِیحَةً ثَلَاثِینَ

 اند:. در روایات متعددی، گفتن اذكار خاصي در تعداد خاصي را راهي برای رسیدن به ذكر كثیر دانسته 3

 مِائَةَ  الْیَوْمِ فِي رَبَّهُ عَبْدُالْ ذَكَرَ إِذَا قَالَ «كَثِیراً ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا» تَعَالَى وْلِهِقَ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ یَحْیَى بْنُ صَفْوَانُ

 (137ص ،(لألشعری)النوادر ؛18ص الزهد،كَثِیرا ) ذَلِكَ كَانَ مَرَّةٍ
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اش[ ندگيزاغهای بهشت پرسه بزند، ذكر اهلل را ]در رسول اهلل ص روایت شده است: كسي كه دوست دارد در ب ( از 5

 فراوان كند.

ت سایه خود و از امام صادق ع روایت شده است: كسي كه بسیار خداوند عز و جل را یاد كند، خداوند او در بهشتش تح

 قرار خواهد داد.

 (153ص ،10ج الحدید، أبي البن البلغة نهج شرح. )اهلل ذكر من فلیكثر الجنة ریاض في یرتع أن أحب من ص قال

 جَلَّ وَ عَزَّ هِاللَّ ذِكْرَ أَكْثَرَ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ارِالْحَمَّ دَاوُدَ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ

 (500ص ،2ج الكافي،. )جَنَّتِهِ فِي اللَّهُ أَظَلَّهُ

 ندادم قرار كانال موارد زیر در اختصار رعایت برای

 ینفقه أن بالمال بخل و یجاهده أن العدو عن جبن و یكابده أن اللیل عن عجز من قال ص النبي عن عباس ابن ( روى6

 (568ص ،8ج البیان، مجمع) جل و عز اهلل ذكر فلیكثر

 بْنُ مَاعِیلُإِسْ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَكَمِ بِأَبِي الْمَعْرُوفُ الْكُوفِيُّ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَنْدَةَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ  عَلِيُّ ( حَدَّثَنِي7

 قَیْسٍ  بْنِ مَةَعَلْقَ عَنْ النَّخَعِيِّ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جُبَیْرٍ  بْنِ كِیمِحَ عَنْ  شَرِیكٌ حَدَّثَنِي قَالَ حَبِیبٍ بْنُ سُلَیْمَانُ حَدَّثَنِي قَالَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُوسَى

 إِلَى مُنْطَلِقٌ وَ  قَرِیبٍ عَنْ ظَاعِنٌ إِنِّي وَ أَلَا آخِرِهَا فِي قَالَ فِیمَا الَفَقَ اللُّؤْلُؤَةَ خُطْبَتَهُ الْكُوفَةِ مِنْبَرِ عَلَى ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ  خَطَبَنَا: قَالَ

 وَ بُیُوتِكُمْ فِي صَوَامِعَكُمْ اتَّخِذُوا وَ اللَّهُ أَمَاتَهُ  مَا إِحْیَاءَ وَ اللَّهُ أَحْیَاهُ مَا إِمَاتَةَ  وَ الْكِسْرَوِیَّةَ الْمَمْلِكَةَ وَ الْأُمَوِیَّةَ  الْفِتْنَةَ فَارْتَقِبُوا الْمَغِیبِ

 عشر، اإلثني األئمة على النص في األثر كفایة) تَعْلَمُون كُنْتُمْ وْلَ أَكْبَرُ فَذِكْرُهُ  كَثِیراً ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا وَ  الْغَضَا جَمْرِ مِثْلِ عَلَى عَضُّوا

 (214-213ص

 كرد خدا ذكر چندانى -السّلم لها و علیه -رسول ،«كَثِیراً  ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا: كه آمد آیت این چون: گفت خدرىّ سعید ( ابو8

 نَزَلَ  لَمَّا: قَالَ الْخُدْرِیِّ سَعِیدٍ أَبِي عَنْ( 233ص ،2ج تفسیرالقرآن، فى الجنان روح و الجنان روض. )است دیوانه: گفتند كافران تا

 . جُنَّ إِنَّهُ الْكُفَّارُ قَالَ حَتَّى تَعَالَى اللَّهِ بِذِكْرِ ص اللَّهِ رَسُولُ اشْتَغَلَ كَثِیراً ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا تَعَالَى قَوْلُهُ

 الحدید، يأب البن البلغة نهج شرح. )اهلل بذكر رطب لسانك و تموت أن قال ص أفضل األعمال أی ]النبي[ ص سئل( 9

 (154ص ،10ج

 تدبر

 «كَثیراً  ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا( »1

 مقصود از ذكر كثیر چیست؟

                                                      
 أَدْنَى مَا: قُلْتُ: قَالَ «كَثِیراً ذِكْراً  اللَّهَ اذْكُرُوا» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ  عَنْ السَّلَامُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ:: قَالَ بُكَیْرٍ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ الْوَلِیدِ، بْنُ  مُحَمَّدُ

 (169ص اإلسناد، قرب) «مَرَّةً ثَلَاثِینَ صَلَاةٍ كُلِّ دُبُرِ فِي التَّسْبِیحُ»: فَقَالَ : قَالَ الْكَثِیرِ؟ الذِّكْرِ

 قَالَ هُوَ  كَثِیر  مَرَّةٍ ائَتَيْمِ اللَّهَ ذَكَرَ مَنْ: قُلْتُ قَالَ «كَثِیراً ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا لَّجَ وَ عَزَّ  اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَخِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنُ عَلِيُّ

 (143ص عفر،ج بن علي مسائل. )الشَّمْسُ تَطْلُعَ حَتَّى لَا قَالَ الْغَدَاةِ بَعْدَ النَّوْمِ عَنِ سَأَلْتُهُ  وَ قَالَنَعَمْ
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د نبردن )مجاهد، ( و هیچگاه خدا را از یا94، ص9؛ و المیزان، ج1دیثالف. دائما ذكر خدا را در دل و بر زبان داشتن )ح

 (568، ص8البیان، جبه نقل مجمع

 (2تنها در حضور دیگران، بلكه در خلوت به یاد داشتن و حاضر و ناظر دیدن )حدیثب. خدا را نه

 (3یثج. هنگام انجام هركاری خدا را در نظر گرفتن و بر اساس دستورات وی عمل كردن. )حد

ای از اذكار كه بسیار مورد تاكید اولیای دین بوده است مانند تسبیحات حضرت فاطمه د. مداومت با حضور قلب بر پاره

بار در روز، روایت به نقل از 30گفتن )بویژه « رأكب اهلل و اهلل إال إله ال و هلل الحمد و اهلل سبحان»( یا 4اهلل علیها )حدیثسلم

 2(12االعمال، صگفتن در روز )روایت در ثواب« سُبحان اهلل»یا صدبار  1(568ص، 8البیان، جمجمع

 ه. ...

 نکته

 اند:علمه طباطبایي در توضیح ذكر كثیر گفته

تمایز م یكدیگر از را آدمى مقاصد كه چیزى گوید، مقصودی دارد و آنكند و هر سخني كه ميانسان هر كاری كه مي»

ه بیمار شده و كباشد، یا نباشد. انسان مومني  مطابق حالت آن با هم لفظ چه است، انسان قلبى و درونى حاالت آن سازد،مي

ني هم كه است؛ موم« ای شفابخش»گوید، منظورش مي« خدایا»بیماریش شدت یافته همه همِ و غمّش شفا یافتن است و اگر 

گوید تي ميمتوجه پیروزی و غلبه بر دشمن است و وقكه در میدان جهاد في سبیل اهلل مشغول نبرد است همه فكر و ذكرش 

 است.« دهندهای نصرت»، منظورش «خدایا»

أني از شئون شاكنون اگر توجه كنیم كه ذكر، در حقیقت همان توجه قلبي است، ذكر كثیر بدین معناست كه انسان در هر 

زندگي خود حاضر  ازگار است؛ یعني خدا را در جزءجزءای باشد كه با آن شأن سگیرد، متذكر به تعالیم الهيزندگي كه قرار مي

رجمه المیزان، ؛ ت95، ص9ببیند و بداند كه او پروردگار وی است و زندگي و مرگ و همه چیز وی به دست اوست. )المیزان، ج

 (125، ص9ج

صرفا در دل « ثیرذكر ك» دهد كه مقصود ازبه معاني مختلف به كار رفته، نشان مي« ذكر كثیر»در واقع، اینكه در احادیث، 

ه حضور خدا هر اقدامي ك به یاد خدا بودن، یا بر زبان ذكر گفتن یا ...، نیست، بلكه همه اینها ابعاد مختلفي از ذكر خدا هستند.

 باشد.« ذكر كثیر»تواند مصداق در زندگي ما را پررنگ كند مي

 

 «كَثیراً  اًذِكْر اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا( »2

                                                      
 .كثیرا ذكرا اهلل ذكر فقد مرة ثالثین[ أكبر اهلل و اهلل إال إله ال و هلل الحمد و اهلل سبحان] قالها من قالوا أنهم( ع) أئمتنا عن ورد قد.  1

: قَالَ یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ  عَنْ  فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ السَّعْدَآبَادِیُّ الْحُسَیْنِ  بْنُ  عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي.  2

 .نَعَمْ قَالَ كَثِیراً اللَّهَ ذَكَرَ مِمَّنْ كَانَ مَرَّةٍ مِائَةَ اللَّهِ سُبْحَانَ قَالَ  مَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ
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دارند « ذكر قلیل»ه كدانشته باشند؛ و در مقابل، منافقان را كساني معرفي كرده « ذكر كثیر»خواهد كه خداوند از مومنان مي

آوردن به  اه مهم برای حفظ خود از نفاق، رویرتوان دریافت كه یك ( از این تقابل ميقَلیل إِالَّ اللَّهَ یَذْكُرُونَ ال ... الْمُنافِقینَ إِنَّ)

 ذكر كثیر است.

جدی گرفتن  جاری كردن عباراتي بر زبان نیست، بلكهصرفِ « ذكر كثیر»اند كه اگر به احادیث فراواني كه تذكر داده

ومن ماندن، م(، شاید بتوان نتیجه گرفت كه مهمترین وظیفه یك مومن، برای 3دستورات خدا در مقام عمل است )مانند حدیث

كوشد كه این و تعالیم دین را در تمام ابعاد زندگي خود پررنگ كند؛ و در نقطه مقابل، منافق مي این است كه حضور دین

 های خاصي محدود شود.حضور تنها به عرصه

 تحليل اجتماعی نفاق

استفاده خود از دین تواند به سوءمنافق كسي نیست كه بخواهد دین كامل حذف شود، چرا كه در این صورت، او نمي

ین باشد، اما در دكاره نباشد؛ خواهد دین باشد، اما دین همهدارد، یعني مي« ذكر قلیل»دهد؛ بلكه منافق كسي است كه ادامه 

اند! این همان های وی سازگار است، نه در حدی كه خدا و رسولش دستور دادهپسندد و با منافع و دلخواهحدی كه وی مي

: آیا به بِبَعْض تَكْفُرُونَ وَ تابِالْكِ بِبَعْضِ فَتُؤْمِنُونَ أَآن بودند در پیش گرفته بودند )ای است كه یهودیاني كه مورد مذمت قررویه

 نُؤْمِنُ  یَقُولُونَ)( و بنای منافقان هم بر همین است 85ورزید؛ بقره/آورید و به قسمتي دیگر كفر ميقسمتي از كتاب ایمان مي

ورزیم آوریم و به برخي كفر ميي چیزها ایمان ميگویند به برخ: ميسَبیلً ذلِكَ بَیْنَ یَتَّخِذُوا أَنْ یُریدُونَ وَ بِبَعْضٍ نَكْفُرُ وَ بِبَعْضٍ

 (150خواهند در این میانه راهي در پیش گیرند؛ نساء/و مي

 هایي مانند:با این اوصاف، آیا ترویج تئوری

 اجتماعي و محدود كردن آن به عرصه فردی(،های سكوالریسم )جدا كردن دین از سیاست و عرصه

ین اجازه دارد دجا باشد، فقط در اقلّي از امور كه دستمان كامل خالي است، نظریه دین حداقلي )= دین قرار نیست همه

 ورود پیدا كند(،

د كند و نه دین جالیبرالیسم )= اصالت آزادی: هركس در انجام هر كاری آزاد است مگر اینكه برای افراد دیگر مزاحمت ای

ها ]= ا آزادیای حق ندارد محدودیتي برای كسي مطرح كند، و دین تنها تا جایي پذیرفتني است كه بو نه هیچ نهاد قانوني

 ها[ی ما مخالفتي نكند(،دلخواه

 گرایي )تقدم دادن منافع ملي بر همه چیز حتي بر وظایف دیني ما در قبال سایر مسلمانان(ملي

 و ...

 زه كردن نفاق در جامعه نیست؟!تئوری 

 (379-351)برای تفصیل این بحث با بیاني شیوا و مستدل، مراجعه كنید به: ایستاده در باد، ص

 

 «كَثیراً  ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا( »3
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روی آورند « ذكر كثیر»ته شده كه به قرآن كریم بارها انسانهایي را كه اهل ذكر كثیرند ستوده است و از مومنان خواس

( اما هیچ جا میزان آن را 109، و جمعه/418و 357و 216، احزاب/2275، شعراء/404، حج/343، طه/452، انفال/411عمران/)آل

 – ای ندارد و با هیچ اقداميهیچ حد و اندازه« ذكر خدا»اند كه علتش این است كه معلوم نكرده است. ائمه اطهار توضیح داده

 (1رسد )حدیثبه پایان نمي –كلماتي معین، رفتارهایي خاص یا ... 

را كه تمام عالم خواهد ما را متوجه این حقیقت كند كه ذكر خدا هرچه بیشتر بهتر! چاین بدان معناست كه قرآن كریم مي»

 یَوْمٍ  كُلَّ ،الْأَرْضِ وَ ماواتِالسَّ فِي مَنْ یَسْئَلُهُآیات خداست و هر لحظه، لحظه او، و هر اراده و عملي در این عالم، اراده اوست )

هر لحظه از لحظات  ( پس در29طلبد و او هر روز در كاری است؛ الرحمن/: هركه در آسمانها و زمین است او را ميشَأْن في هُوَ

تر ذكر كرده و این توانید خدا را بیشها جا دارد كه انسان خودش را با خدا پیوند زند؛ یعني هرقدر ميو هر وضعیتي از وضعیت

)ایستاده « د.ای نیست كه خدا در آن حاضر نباشحضور و پیوند را در درون خود فزوني بخشید چرا كه هیچ جایي و هیچ لحظه

 (356در باد، ص

بینيِ هرچه قعبه تعبیر دیگر، اگر واقعیت این است كه همه عالم آیه خداست، ذكر كثیر داشتن، یعني انسان به سمت وا

اش عیت زندگيتر بگیرد، و بر اساس این واقاش جدیتواند، این واقعیت را در زندگيدقیقتری حركت كند و هر اندازه كه مي

 را تنظیم كند.

 شناختیجامعه -ثمره فلسفی 

است. اما كسي كه  رفتهگرایي )رئالیسم( قرار گبیني و واقعدر مقابل واقعدر مكاتب غربي همواره آرمانگرایي )ایدئالیسم( 

بیني قت، واقعفهمد كه چگونه در محضر حقیخدا را جدی بگیرد به واقعیتي رسیده است كه آرمان نهایي هر انساني است و مي

 اند. و آرمانگرایي، نه در مقابل هم، بلكه دو روی یك سكه

اقعیت مرتبط وكه اولي انسان را بشدت با های كاذب مدرن، این است تفاوت مهم بین معنویت ناشي از اسلم، با معنویت

كند و به دور مي كند؛ و دومي، به بهانه معنویت، انسان را از زندگي واقعيسازد و دینداری را در دل زندگي دنیا طلب ميمي

 سازد.ور ميهای توهمي غوطهكشاند و در دل دلخوشيرهبانیت مي

                                                      
 الْإِبْكارِ وَ بِالْعَشِيِّ سَبِّحْ وَ كَثیراً رَبَّكَ اذْكُرْ وَ رَمْزاً إِالَّ أَیَّامٍ ثَالثَةَ النَّاسَ تُكَلِّمَ أَالَّ آیَتُكَ قالَ آیَةً لي اجْعَلْ رَبِّ قالَ.  1
 تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثیراً اللَّهَ اذْكُرُوا وَ فَاثْبُتُوا فِئَةً  لَقیتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ  أَیُّهَا یا.  2
 كَثیراً  نَذْكُرَكَ وَ.  3

 لَقَوِیٌّ  اللَّهَ  إِنَّ یَنْصُرُهُ  مَنْ  اللَّهُ  لَیَنْصُرَنَّ وَ كَثیراً اللَّهِ اسْمُ فیهَا یُذْكَرُ مَساجِدُ وَ صَلَوات  وَ بِیَع  وَ صَوامِعُ لَهُدِّمَتْ بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ النَّاسَ  اللَّهِ دَفْعُ  ال لَوْ  وَ  . ُ 4

 زعَزی

 ظُلِمُوا ما بَعْدِ مِنْ انْتَصَرُوا وَ كَثیراً اللَّهَ ذَكَرُوا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِالَّ.  5

 كَثیراً  اللَّهَ ذَكَرَ  وَ الْآخِرَ الْیَوْمَ وَ اللَّهَ یَرْجُوا كانَ لِمَنْ حَسَنَة  أُسْوَة  اللَّهِ رَسُولِ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ.  6

 عَظیم أَجْراً وَ مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ الذَّاكِراتِ وَ كَثیراً اللَّهَ الذَّاكِرینَ وَ الْحافِظاتِ وَ ... الْمُسْلِماتِ وَ الْمُسْلِمینَ إِنَّ.  7

 كَثیراً  ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ  أَیُّهَا یا.  8

 نحُوتُفْلِ لَعَلَّكُمْ  كَثیراً اللَّهَ اذْكُرُوا وَ اللَّهِ فَضْلِ مِنْ ابْتَغُوا وَ الْأَرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّالةُ قُضِیَتِ فَإِذا.  9
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 «كَثیراً  ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا( »4

 ای كساني كه ایمان آوردید؛ خدا را زیاد یاد كنید.

 حکایت

 گفت:یكي از دوستان چندی پیش درگیر ساختن خانه شد. بعد از پایان كار مي

اءاهلل شد، حتما از اولیاگر این اندازه كه فكر و ذهن من درگیر مسائل خانه بود، همین اندازه فكر و ذهمنان درگیر خدا مي

 شده بودم!

 خویشتاملی با 

خوانیم، اما در همان نماز آیا به یاد خداییم یا یاد مشكلت در زندگي ما حضور دارد؟ بله، نماز مي« ذكر خدا»چه اندازه 

 مان؟ روزانه

 بیایید از همین امروز تصمیم بگیریم هر روز الاقل دقایقي را به یاد خدا سپری كنیم!

 هم زمان یكي از نمازهایمان است!!و البته بهترین وقتش 

 نماز خواندن خیلي از ما یك عادت شده است. تصمیم بگیریم الاقل یك نماز را تا حد امكان با حضور قلب بخوانیم! 

خواهم در محضر خدا حاضر راهش ساده است. از لحظه وضو گرفتن و اذان و اقامه مرتب به خودمان تذكر دهیم كه مي

 كند.خودش كمك ميشاء اهلل شوم. ان

 

 

 15/6/1396                                          أَصیالً وَ بُكْرَةً سَبِّحُوهُ وَ 42 هیآ (33احزاب )سوره ( 531

 ترجمه

 صبح و شام او را تسبیح گویید. و

 نکات ترجمه

 «سَبِّحُوا»

http://yekaye.ir/al- 452 هدر جلس آن بارهرود و دریه خداوند به كار مياست كه در معنای تنز« سبح»از ماده 

 /7-73-muzzammilتوضیحاتي ارائه شد. 

 «بُکْرَةً»

 معجمدر اصل داللت دارد بر ابتدا و شروع هر چیزی، كه به فراخور موضوع خود معاني متعددی گرفته است. )» بكر»ماده 

 (. بر این اساس،287ص ،1ج اللغة، مقاییس

 (41؛ آل عمران/الْإِبْكارِ وَ بِالْعَشِيِّ سَبِّحْبه صبحدم و ابتدای روز گفته مي شود )« إِبْكار»و « بُكْرَة»

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-7/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-7/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-7/
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 ... مُسْلِماتٍ مِنْكُنَّ راً خَیْ أَزْواجاًاست )« أبكار»شود كه دوشیزه باشد و نكاح نكرده یاشد و جمع آن به زني گفته مي« بِكْر»

(  و البته 364ص ،5ج العین، كتابشود )( و همچنین به اولین فرزند هم  )پسر باشد یا دختر( گفته مي5تحریم/ ؛أَبْكاراً وَ ثَیِّباتٍ

« بكر»( و وقتي 289ص ،1ج اللغة، مقاییس معجمشود )از ابوعبید نقل شده كه گاه به زني كه فقط یك فرزند آورده هم گفته مي

 مفردات( )68/بقرة)« بِكْرٌ ال وَ فارِضٌ ال»: ای نزاده استمورد حیوانات به كار مي رود مقصود حیواني است كه هنوز بچه در

 (140ص القرآن، ألفاظ

 بار آمده است. 12این ماده در قرآن كریم جمعاً 

 «أَصيالً»

اساس و بنیان چیزی، مار بزرگ، و زمان بعد از رفته است: در خصوص سه معنای مختلف به كار مي« أصل»اند ماده گفته

  1(109ص ،1ج اللغة، مقاییس معجمشام )

 از این سه معنا تنها دو معنای اول و آخر در قرآن به كار رفته است. 

 فِي فَرْعُها وَ ثابِتٌ لُهاأَصْ طَیِّبَةٍ ةٍكَشَجَرَ(؛ 64، صافات/الْجَحیمِ  أَصْلِ في تَخْرُجُ شَجَرَةٌ إِنَّهادر معنای اول )اسا و بنیان( )

آن را باال ببرد كل  اند به طوری كه اگر كسيبرخي آن را به معنای قاعده )سطح زیرین( یك چیز دانسته (24، ابراهیم/السَّماءِ

اند. دانستهشد ای بر آن مبتني شده با( و برخي به معنای هر چیزی كه شي79ص القرآن، ألفاظ مفرداتیابد )آن چیز رفعت مي

 أَوْ  لینَةٍ مِنْ تُمْ قَطَعْ ما) شودجمع بسته مي« اُصُول»( و در هر حال، به صورت 105ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیق)

 (5؛ حشر/أُصُولِها عَلى قائِمَةً تَرَكْتُمُوها

 وَ بِالْغُدُوِّاست )« آصَال»صورت )شامگاه( به كار رفته كه جمع آن به « أصیل»به صورت « اصل»در معنای دیگر، ماده 

 (79ص القرآن، ألفاظ مفردات( )205/الْآصالِ؛ أعراف

 ار رفته است.بار در قرآن كریم به ك 7بار و در معنای اخیر )أصیل، آصال(  3این ماده در معنای اول )اصل و اصول( 

 حدیث

 گوید: ( یونس بن یعقوب مي1

 اد كرده است؟صدبار سبحان اهلل بگوید، در زمره كساني است كه خدا را زیاد یبه امام صادق ع عرض كردم آیا كسي كه 

 فرمود: بله.

 12ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب

 فَضَّالٍ  ابْنِ عَنِ اللَّهِ بْدِعَ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ السَّعْدَآبَادِیُّ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي

 :قَالَ یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ عَنْ

                                                      
آمیز انجام داده رسد ارجاع دو معنای دیگر را كامال تكلفداند ولي به نظر ميمرحوم مصطفوی ریشه اصلي این ماده را همان بینان و اساس مي 1

گوید مي« شامگاهوقت »اند و در مورد داسنتهگویند شاید از این جهت كه عرب، اصل و بنیان مارها از چنین ماری ميمي« مار بزرگ»است. در مورد 

 كلمات فى التحقیقگردد. )شود پس اصل و اساس هر روز در آن موقع معلوم ميبندی ميچون پایان روز است و انسان نتیجه هر روزش در پایان جمع

 (105ص ،1ج الكریم، القرآن
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 ؟كَثِیراً اللَّهَ رَذَكَ مِمَّنْ  كَانَ مَرَّةٍ مِائَةَ اللَّهِ سُبْحَانَ قَالَ مَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ

 . نَعَمْ ع قَالَ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

گیرد؛ و آن در زبان زهرا س خدا را تسبیح گوید و سپس استغفار نماید، مورد مغفرت قرار ميهركه با تسبیح حضرت 

واهد بود؛ و شیطان خ[ و در ترازو]ی اعمال در روز قیامت[ هزار 100سبحان اهلل =  33الحمدهلل +  33اهلل اكبر +  34صدتاست ]

 آورد.راند و رضایت خدای رحمان را ميرا مي

 55ص ،(للشعیری)األخبار  ؛ جامع163ص األعمال، ثواب

 بْنِ  انَصَفْوَ  أَخِي ابْنِ الْبَجَلِيِّ سَعِیدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رِجَعْفَ أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ ره أَبِي

 ع: عْفَرٍجَ أَبُو قَالَ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَائِذِیِّ مٍنُعَیْ بْنِ الصَّبَّاحِ أَبِي عَنْ عَمِیرَةَ بْنِ سَیْفِ عَنْ  أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ یَحْیَى

 1.الرَّحْمَنَ تُرْضِي وَ الشَّیْطَانَ تَطْرُدُ وَ الْمِیزَانِ فِي أَلْفٌ وَ بِاللِّسَانِ مِائَةٌ هِيَ وَ لَهُ غُفِرَ اسْتَغْفَرَ ثُمَّ ع الزَّهْرَاءِ تَسْبِیحَ سَبَّحَ مَنْ

 

ای به شیعیان نوشته و خواسته بودند كه هر روز بعد از نمازهایشان آن را مرور كنند. توضیحاتي مام صادق ع نامه( ا3

 1، حدیث202و جلسه.ir/sadhttp://yekaye-38-28/   2، حدیث175درباره این نامه و فرازهایي از آن در جلسه

   /31-003-imran-http://yekaye.ir/ale73-11/  3حدیث 456و جلسه-muzzammil-http://yekaye.ir/al 490و جلسه ،

 :گذشت. در فراز دیگری از این نامه آمده است /http://yekaye.ir/alqalam-68-24 3حدیث

منش او را بخوانند ... زیاد خدا را بخوانید ]= به درگاه خدا زیاد دعا كنید[ كه همانا خداوند دوست دارد كه بندگان مو

گرداند كه لي مياستجابت داده است؛ و خداوند روز قیامت دعای مومنان را برایشان عم]دعا كنند[ و به بندگان مومنش وعده 

تي از شب و روز توانید در هر ساعافزاید؛ پس بسیار خدا را یاد كنید تا جایي كه ميهای[ آنان را در بهشت ميبدان  ]ثواب

دانید كه خداوند س از مومنان كه او را یاد كند؛ و بكند هركچرا كه خداوند به ذكر كثیر دستور داده است و خداوند یاد مي

 كند...كند مگر اینكه او را به نیكي یاد مياحدی از بندگان مومنش را یاد نمي

 7، ص8الكافي، ج

اللَّهِ ع وَ عَنْ  نْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِي عَبْدِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ َأبِی

الَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ رٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِ

  نَظَرُوا فِیهَا؛عُونَهَا فِي مَسَاجِدِ بُیُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِبِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِیهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَكَانُوا یَضَ أَمَرَهُمْ

 … بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْد

                                                      
 . این حدیث هم مضمون نزدیكي دارد اما در خصوص بعد از هر نماز:  1

 سَبَّحَ  مَنْ ع اللَّهِ  بْدِ عَ أَبُو قَالَ  قَالَ  سِنَانٍ  بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ أَیُّوبَ  بْنِ فَضَالَةَ  نْعَ مَهْزِیَارَ  بْنِ عَلِيِّ عَنْ  عَامِرٍ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ  الْأَشْعَرِیُّ  مَّدٍمُحَ بْنُ  الْحُسَیْنُ

 (164ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب ؛342ص ،3ج الكافي،. )بِالتَّكْبِیرِ لْیَبْدَأْ وَ لَهُ  اللَّهُ غَفَرَ الْفَرِیضَةِ صَلَاةِ مِنْ رِجْلَیْهِ یَثْنِيَ أَنْ  قَبْلَ ع الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ تَسْبِیحَ

http://yekaye.ir/sad-38-28/
http://yekaye.ir/sad-38-28/
http://yekaye.ir/ale-imran-003-31/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11/
http://yekaye.ir/alqalam-68-24/
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 اللَّهُ  وَ  االسْتِجَابَةِبِ الْمُؤْمِنِینَ عِبَادَهُ اللَّهُ  وَعَدَ قَدْ وَ یَدْعُوهُ أَنْ نَالْمُؤْمِنِی عِبَادِهِ مِنْ یُحِبُّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ اتَدْعُو أَنْ مِنْ ... أَكْثِرُوا

 وَ اللَّیْلِ سَاعَاتِ مِنْ سَاعَةٍ كُلِّ  فِي اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهِ ذِكْرَ فَأَكْثِرُوا ةِاْلجَنَّ فِي بِهِ یَزِیدُهُمْ عَمَلًا لَهُمْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْمُؤْمِنِینَ دُعَاءَ مُصَیِّرٌ

 ذَكَرَهُ  إِلَّا الْمُؤْمِنِینَ بَادِهِعِ مِنْ أَحَدٌ یَذْكُرْهُ لَمْ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ الْمُؤْمِنِینَ نَمِ ذَكَرَهُ لِمَنْ ذَاكِرٌ  اللَّهُ وَ لَهُ الذِّكْرِ  بِكَثْرَةِ أَمَرَ  اللَّهَ فَإِنَّ النَّهَارِ

 بِخَیْر...

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:4

كند ه طلوع ميشود و وقتي كلشكریانش را در هنگامي كه خورشید ناپدید مي -های خدا بر او بادكه لعنت –همانا ابلیس 

بلیس و لشكریانش اپراكند؛ پس در این دو زمان بسیار خداوند عز و جل را یاد كنید و به خدا از شر ]به این سو و آن سو[ مي

 ه دهید كه اینها دو زمان غفلت است.پناه ببرید و خردساالنتان را در این دو زمان پنا

 522ص ،2ج الكافي،

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَمِیلَةَ أَبِي عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 السَّاعَتَیْنِ  اتَیْنِهَ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِكْرَ فَأَكْثِرُوا تَطْلُعُ وَ مْسُالشَّ تَغِیبُ حَیْثُ مِنْ لِاللَّیْ جُنُودَ یَبُثُّ اللَّهِ لَعَائِنُ عَلَیْهِ إِبْلِیسَ إِنَّ

 .غَفْلَةٍ سَاعَتَا فَإِنَّهُمَا سَّاعَتَیْنِال تِلْكَ فِي صِغَارَكُمْ عَوِّذُوا وَ جُنُودِهِ وَ إِبْلِیسَ شَرِّ مِنْ بِاللَّهِ تَعَوَّذُوا وَ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند:5

نویسد. پس در شود كه در آن عمل فرزند آدم را ميای نازل ميای در ابتدای روز و ابتدای شب با صحیفههمانا فرشته

ین دو مورد مغفرت شما را در بین ا شاء اهللابتدا و انتهای این صحیفه، مطالب خوب بر او امل كنید تا خداوند عز و جل ان

و یاد خدا برتر »رماید: ف( و نیز مي 152)بقره/ «مرا یاد كنید تا شما را یاد كنم»فرماید: قرار دهد، و همانا خداوند عز و جل مي

 (45)عنكبوت/« است

 167ص األعمال، ؛ ثواب579ص ،(للصدوق) األمالي

 َمعْرُوفٍ  بْنِ اسِالْعَبَّ عَنِ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا الَقَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْوَلِیدِ بْنِ  حْمَدَأَ  بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع الْبَاقِرِ جَعْفَرٍأَبِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ رِبْنِجَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ

 اللَّهَ  فَإِنَّ خَیْراً آخِرِهَا فِي وَ خَیْراً أَوَّلِهَا فِي فَأَمْلُوا آدَمَ ابْنِ عَمَلَ فِیهَا فَیَكْتُبُ اللَّیْلِ أَوَّلَ وَ النَّهَارِ أَوَّلَ بِصَحِیفَةٍ یَنْزِلُ الْمَلَكَ إِنَّ

 1«.أَكْبَر اللَّهِ لَذِكْرُ  وَ» جَلَالُهُ جَلَّ یَقُولُ وَ «أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي» یَقُولُ عَزَّوَجَلَّ اللَّهَ إِنَّ وَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ ذَلِكَ بَیْنَ فِیمَا لَكُمْ یَغْفِرُ جَلَّ وَ عَزَّ

 تدبر

 «أَصیلً وَ بُكْرَةً سَبِّحُوهُ وَ» (1

                                                      
 این حدیث بدین صورت آمده است. 100ص ،(للشعیری)األخبار . در جامع 1

 لِمَلَائِكَتِهِ  قَالَ اإِلَّ  خَیْراً آخِرِهَا فِي وَ خَیْراً الصَّحِیفَةِ  أَوَّلِ فِي تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ فَیَرَى حَفِظَا مَا اللَّهِ إِلَى یَرْفَعَانِ حَافِظَیْنِ  مِنْ مَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 .الصَّحِیفَةِ طَرْفَيِ بَیْنَ مَا لِعَبْدِی غَفَرْتُ قَدْ أَنِّي اشْهَدُوا
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 و شام باید تسبیح گفت.خدا را در صبح 

 چرا بر صبح و شام تاكید ورزیده است؟

رد كه الف. صبح و شام ناظر به دو زماني است كه تحول احوال بسیار محسوس است و این زمان مناسبت بیشتری دا

 (2( )توضیح بیشتر در تدبر329، ص16خداوند از هرگونه تحول و تغییری منزه دانسته شود. )المیزان، ج

( ]كه 38)فصلت/ «النَّهارِ وَ بِاللَّیْلِ لَهُ  یُسَبِّحُونَ»است هماند آیه « همه اوقات»كنایه از « صبح و شام»است تعبیر ب. ممكن 

 (329، ص16درباره فرشتگان مقرب الهي است.[ )المیزان، ج

بت بیشتری در معنویت شود و مراقج. این دو زمان دو زماني است كه بنا به دالیلي، هجوم شیاطین بر انسانها بیشتر مي

 (4یابد .)برگرفته از حدیثضرورت مي

تری داشته باشد د. این دو زمان ابتدا و انتهای روز است و اگر كسي در شروع و پایان كار خود در هر روز مراقبت جدی

ز شیطان باشد. دهد كه كل آن روزش غرق در الطاف خدا و دوری او اعمال خوبي در نامه عملش ثبت كند، خداوند توفیق مي

 (5)برگرفته از حدیث

اند. )قتاده، ه. مقصود نماز صبح و نماز عشاء است و این دو را برشمرد چون در این زمان ملئكه روز و شب جمع

الطلوعین )اذان صبح تا طلوع آفتاب(، آمده كه ( )در روایات بویژه، در مقام توصیه به بیداری بین568، ص8البیان، جمجمع

آیند و روند و آنها ميلئكه، مامور روز و برخي ملئكه مامور شب هستند و در ابتدای روز و ابتدای شب، اینها ميبرخي از م

 عمل در این دو مقطع هر دو با هم حضور دارند( 

 و. ...

  

 «أَصیلً وَ بُكْرَةً سَبِّحُوهُ وَ» (2

رود؛ و از ظلمت شب، به ره در ظلمت شب فرو ميهای تحول روز )اینكه فضای روشن روز به یكبادر مهمترین لحظه

اند كه خدا را شود( از ما خواستهیكباره عوض ميتوانیم ببینیم بهای كه ميزند و همه عرصهیكباره روشنایي روز بیرون مي

 تسبیح كرده، او را از هر تغییر و تحولي منزه بدانیم.

 شناسینکته تخصصی انسان

آساترین م است كه یك انسان مومن او را هدف خود قرار داده است. اگر خداوند در تحولخداوند برترین واقعیت عالَ

واقعه زمان، از هر تحولي مصون و منزه است، یعني آرمان و هدف یك انسان موحد تحت تاثیر تغییرات و تحوالت بیروني 

 تان نباید بگذارد.نیست؛ و هر اتفاقي در عالَم رخ دهد، نقشي در هدف شما و ارتباط شما با هدف

 تاملی با خویش

)توضیح در « كبراهای ما در زندگي»تر اگر زندگي ما این چنین نیست و با تحوالت پیرامون خود، مبناها و به تعبیر دقیق

ایم. )اقتباس از ، بدانیم كه خدا را تسبیح نگفتهشود( دچار تغییر مي /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-1 4، تدبر420جلسه

 (370-368ایستاده در باد، ص

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-1/
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 «صیلًأَ وَ بُكْرَةً سَبِّحُوهُ ؛ وَكَثیراً  ذِكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا( »3

ر عملي خدا را در هنگام انجام ه در آیه قبل، صرفا ذكر زباني نبود، بلكه اینكه انسان در« ذكر»همان طور كه مقصود از 

داوند، صرفا ( به همین ترتیب، مقصود از تسبیح خ3نظر داشته باشد مهمترین مصداق ذكر شمرده شده بود )جلسه قبل، حدیث

 (329، ص16تسبیح زباني نیست. )المیزان، ج

ز هر بدی و امقام عمل خدا را كاره عالَم است، تسبیح عملي خداوند در صبح و شام، و در اگر توجه كنیم كه خدا همه

های صهنقص و تغییری منزه دانستن، یعني علم خدا، قدرت خدا، رحمانیت خدا، و همه صفات كمالي خدا را در همه عر

 گر باشد مانند:تواند در اموری جلوهعیب و نقص دانستن؛ كه این در زندگي مومن ميبي

ست از اینكه ابست ندارد؛ چون خدا منزه ، )جهاني كه خدا دارد، بنالف. خسته و ناامید نشدن در برابر انبوه مشكلت

 مشكلي را نتواند برطرف سازد(

ه نیازی در ما كهای خود را )خداوند منزه است ب. پرهیز از انجام گناه و هر كار ناصوابي برای رفع نیازهای و خواسته

 قرار دهد اما راه مشروعي برای تامینش قرار ندهد(

دن ما به مكلف دانستن به انجام وظیفه، نه لزوما رسیدن به هدف. )خدای منزه است از جهل، و مكلف كرج. خود را 

 رسد( دستوری كه واقعا به نتیجه نمي

 ه است(از هر تغییری منز -كه هدف نهایي ماست  –قدم بودن در راه هدف خویش )خدا مزاج نبودن و ثابته. دمدمي

 م دستورات الهي )خدا منزه است كه از كارهای ما سودی به او برسد(و . مغرور نشدن به خاطر انجا

 ز. ...

 شما هم بیندیشید و موارد دیگری  به این فهرست بیافزایید.

 

 «أَصیلً وَ بُكْرَةً سَبِّحُوهُ وَ( »4

 ؟«او را صبح و شام تسبیح گویید»، بلفاصله فرمود «خدا را زیاد یاد كنید»چرا بعد از اینكه فرمود 

(؛ 3گیرد كه همه چیز عالم را از خدا بیند )جلسه قبل، تدبركم یاد ميالف. یك انسان خداباور، اگر خدا را زیاد یاد كند، كم

بیند، امور ناخوشایند اما در كنار این، باید یاد بگیرد كه خدا را از هر بدی و نقصي منزه بدارد. در میان همه اموری كه مي

داند كه خداوند رحمان است یعني رحمتش جهانشمول است و خیر همگان را واقعي مي فراواني هم هست؛ یك مومن

ناشي از رحمانیت  -هرچند برای ساكنان آن جز رنج و زحمت نیست  –خواهد و حتي در یك نگاه عمیق، عذاب جهنم هم مي

باشد، و نه به خاطر اینها نقص و  . پس، نه این امور ناخوشایند مواردی است كه از دست خدا خارج بوده1(45اوست )مریم/

آید یك مصلحتي داشته كه وجودش را در كلیت ای كه به نظر ما بد ميیابد؛ بلكه در نظام الهي، هر بدیای در خدا ميبدی

 عالم ضروری نموده است. پس ذكر خداوند همواره باید با تسبیح و تنزیه او همراه باشد تا به بیراهه نرود.

                                                      
 الرَّحْمن مِنَ عَذاب  یَمَسَّكَ أَنْ أَخافُ إِنِّي أَبَتِ یا.  1
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های زندگي است اما منافقاني هستند كه مرتب به معنای جدی گرفتن حضور خدا در تمام عرصه ب. ذكر كثیر خدا

ای های زندگي مخالفت كنند. شما خدا را منزه بدانید كه عرصهای از عرصههای مختلف، با حضور دین در پارهكوشند به بهانهمي

 (2های عالم دستور او را نادیده گرفت. )جلسه قبل، تدبرای از عرصهبتواند از حضور او خالي باشد یا بتوان در عرصه

 ج. ...

 

 

رَحیماً  بِالْمُؤْمِنینَ كانَ وَ النُّورِ يإِلَ الظُّلُماتِ مِنَ لِیُخْرِجَكُمْ مَالئِكَتُهُ وَ  عَلَیْكُمْ یُصَلِّي الَّذی هُوَ 43 هیآ (33احزاب )سوره ( 532

16/6/1396 

 ترجمه

ها به نور درآورد و به مومنان همواره رحیم بوده اش، تا شما را از ظلمتفرستد و نیز ملئكهمياوست كه بر شما صلوات 

 است.

 نکات ترجمه

 «یُصَلِّی»

 مستقل معنای دو وجود به معتقد اغلبباشد؛ البته مي« صلي»یا « صلو»بین اهل لغت اختلف است كه این كلمه از ماده 

 «صلي» معنای را برافروختن و زدن آتش و «صلو» برای را عبادت و نماز و دعا معنای اكثراً و هستند؛ «صلي» و «صلو» برای

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-22توضیح داده شد.  293. كه در این باره در جلسه دانندمي

شود كه به فراخور موضوع متفاوت مي است «كردن توجه برای شدن منعطف»نوعي « صلت»جامع  معنای طباطبایي علمه

فرشتگان به ما باشد به معنای  جانب از وقتي شود؛مي رحمت نزول معنای به باشد ما به خدا جانب از وقتي. و لذا گفته شده

؛ و در قرآن صلت خدا بر مومنان آن رحمت است عاد معنای به باشد خدا به مااستغفار آنها برای ماست و وقتي از جانب 

فرماید تا شما را از شود و موید این مطلب ادامه همین آیه است كه ميای است كه از جانب خدا شامل حال مومنان ميخاصه

 (329، ص16ها به نور درآورد و به مومنان همواره رحیم بوده است. )المیزان، جظلمت

بار در قرآن كریم به كار رفته است و اگر هم  98بدانیم باید بگوییم این ماده و مشتقات آن « وصل»اگر صلت را از ماده 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 123تفاوتي قائل نشویم جمعا « صلو»بین این ماده و ماده 

 «رَحيماً»

دانسته اند كه در مورد خداوند « احسان كردن باشدرقت قلبي كه توام با »است كه اصل این ماده را به معنای « رحم»از ماده 

 رحیم و رحمن تفاوت بارهدر 1جلسه در و ( http://yekaye.ir/yunus-010-058/ 89جلسه) باشدتنها به معنای احسان مي

 كه كسي یعني است مشبهه صفت «رحیم» و است؛ فراگیر رحمتش كه كسي یعني است، مبالغه صیغه «رحمن» كه شد اشاره

 .توضیحاتي گذشت «رحیم»و  «: مهربانرئوف»در تفاوت  47جلسه  6تدبر ، و در است همیشگي و دائمي رحمتش

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-22/
http://yekaye.ir/yunus-010-058/
http://yekaye.ir/yunus-010-058/#_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1
http://yekaye.ir/yunus-010-058/#_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_11
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 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 563و مشتقات آن جمعا « رحم»ماده 

 حدیث

 گوید: امام صادق ع فرمود: ( اسحاق بن فرّوخ مي1

فرستند؛ و ياسحاق! كسي كه بر محمد و آل محمد ده بار صلوات بفرستد خداوند و فرشتگانش صد بار بر او صلوات م

ای فرستند؛ آیا نشنیدهكسي كه بر محمد و آل محمد صد بار صلوات بفرستد، خداوند و فرشتگانش هزار بار بر او صلوات مي

 نور به هاظلمت از را شما تا اش،ملئكه نیز و فرستدمي صلوات شما بر كه اوست»سخن خداوند عز و جل را كه فرمود: 

 (43)احزاب/« .است بوده رحیم همواره مومنان به و درآورد

 494ص ،2ج الكافي،

  قَالَ طَلْحَةَ آلِ مَوْلَى فَرُّوخَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِاللَّ عَبْدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 مَنْ  وَ مَرَّةٍ ةَمِائَ مَلَائِكَتُهُ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى عَشْراً حَمَّدٍمُ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَّى مَنْ  فَرُّوخَ بْنَ إِسْحَاقَ  یَا ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 وَ عَلَیْكُمْ صَلِّيیُ الَّذِی هُوَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلَ تَسْمَعُ مَا أَ أَلْفاً مَلَائِكَتُهُ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى مَرَّةٍ مِائَةَ مُحَمَّدٍ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى صَلَّى

 رَحِیماً. بِالْمُؤْمِنِینَ كانَ وَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ لِیُخْرِجَكُمْ مَلئِكَتُهُ

 

 همچنین از امام صادق ع روایت شده است كه:

تد، خداوند ه هركس یك صلوات بر پیامبر ص بفرسهنگامي كه یادی از پیامبر ص شد زیاد بر او صلوات بفرستید؛ چرا ك

ه خاطر بماند مگر اینكه فرستد و چیزی از آنچه خداوند خلق كرده نميبر او هزار صلوات در هزار صف از فرشتگان مي

خداوند  فرستند؛ پس هركه بدین كار رغبت نكند، جاهل مغروری است كهصلوات خدا و صلوات فرشتگانش، بر او صلوات مي

 پیامبرش و اهل بیت او از او بیزارند.و 

 61ص ،(للشعیری)األخبار جامع؛ 154ص األعمال، ؛ ثواب492ص ،2ج الكافي،

 حُسَیْنِ وَ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ  مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 صَلَاةً  ص النَّبِيِّ عَلَى صَلَّى مَنْ فَإِنَّهُ عَلَیْهِ الصَّلَاةَ فَأَكْثِرُوا ص النَّبِيُّ ذُكِرَ إِذَا: قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي َعنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ الْعَلَاءِ أَبِي بْنِ

 وَ  عَلَیْهِ اللَّهِ لِصَلَاةِ الْعَبْدِ عَلَى صَلَّى إِلَّا اللَّهُ خَلَقَهُ مِمَّا ءٌشَيْ  یَبْقَ لَمْ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ صَف  أَلْفِ فِي صَلَاةٍ أَلْفَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى وَاحِدَةً

 1.بَیْتِهِ أَهْلُ وَ رَسُولُهُ وَ مِنْهُ اللَّهُ َبرِئَ قَدْ مَغْرُورٌ جَاهِلٌ فَهُوَ هَذَا فِي یَرْغَبْ لَمْ فَمَنْ مَلَائِكَتِهِ صَلَاةِ

                                                      
 عَنْ  الْقَدَّاحِ  ابْنِ عَنِ  الْأَشْعَرِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ زِیَادٍ  بْنِ سَهْلِ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ  عِدَّة . این حدیث در همان صفحه از كافي نیز در همین راستاست:  1

 .فَلْیُكْثِرْ شَاءَ  مَنْ وَ فَلْیُقِلَّ شَاءَ مَنْ وَ مَلَائِكَتُهُ  وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ لَقَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 نیز در همین راستا قابل توجه است: 678ص ،(للطوسي) و این روایت در األمالي

 جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ بِرٍ،جَا عَنْ شِمْرٍ، بْنِ عَمْرِو عَنْ بَكَّارٍ، بْنِ بِشْرِ عَنْ الْعَبَّاسِ، عَنِ فَضَّالٍ، بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الزُّبَیْرِ، ابْنِ عَنِ عُبْدُونٍ، بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا

 صَلَّى: یَقُولُ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ  أَحَد   لَیْسَ السَّاعَةُ تَقُومَ حَتَّى قَائِم  الْمَلَكُ فَذَلِكَ اللَّهُ، فَأَعْطَاهُ الْعِبَادِ  سَمْعَ یُعْطِیَهُ  أَنْ اللَّهَ سَأَلَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ مَلَكاً إِنَّ: قَالَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِ)

 .السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ: هِاللَّ رَسُولُ فَیَقُولُ  السَّلَامَ، یُقْرِئُكَ فُلَاناً إِنَّ اللَّهِ، رَسُولَ ایَ: الْمَلَكُ یَقُولُ ثُمَّ السَّلَامُ، عَلَیْكَ وَ: الْمَلَكُ قَالَ إِلَّا سَلَّمَ، وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ
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 فرمودند:« رددرآو نور به هاظلمت از را شما تا»( از امام باقر ع و امام صادق ع روایت شده است كه درباره عبارت 2

 ها یعني از كفر؛ و به نور، یعني به والیت علي ع.از ظلمت

 741ص ،2ج التقدیم، مستحقي إلى المستقیم ؛ الصراط08ص ،3ج طالب، أبي آل مناقب

 .ع عَلِي لِ الْوَلَایَةِ إِلَى یَعْنِي الْإِیمَانِ إِلَى الْكُفْرِ مِنَ لُیَقُو النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ لِیُخْرِجَكُمْ قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٌ وَ جَعْفَرٍ أَبُو

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است كه:3

رشته و سخنشان رفتیم، جبرئیل در جایگاه خود ایستاد و دیگر از تحیت هیچ فآسمانها ميدر شب معراج، در مسیری كه در 

شتند، دلم به خبری نبود و به مقامي رسیدم كه در آن مقام همه صداها قطع گردید و مردگان و زندگان به نزد من یكسان گ

ه پروردگارت كطالب گفت: محمد! بایست! ي بن ابيای با زبان علام مضاعف گردید؛ پس شنیدم ندادهندهاضطراب افتاد و سختي

 فرستد!صلوات مي

 نیاز است؟فرستد در حالي كه او از صلت بر هر كسي بيگفتم چگونه خداوند صلوات مي

 و علي ع چگونه به این مقام رسیده است؟

 بر كه النُّورِ: اوست إِلَي الظُّلُماتِ  مِنَ كُمْلِیُخْرِجَ تُهُمَلئِكَ وَ عَلَیْكُمْ یُصَلِّي الَّذی هُوَ»خداوند متعال فرمود: بخوان محمد! كه: 

رای تو و ب( و صلت من رحمتي 43)احزاب/« درآورد نور به هاظلمت از را شما تا اش،ملئكه نیز و فرستدمي صلوات شما

 امت توست؛

ر عظیمي را كه طور آمد و دید آن اموو اما اینكه صدای علي ع را شنیدی، پس همانا برادرت موسي ع هنگامي كه به كوه 

ترین داشتنيود به دوستدید، آنچه مشاهده كرد، وی را از آنچه به او القا شد بازداشت، پس او را از آن هیبتي كه مشاهده كرده ب

]تا ( 17)طه/ «موسي آن چیست كه در دستت است؟»چیزی كه داشت، كه همان عصا بود، مشغول كردم هنگامي كه به او گفتم 

وبترین مردم به از عظمت و حیرت ناشي از آن هیبت به در آید و مطالب القا شده را درست بفهمد[، و از آنجا كه علي ع محب

 شود، بفهمي.القا مي نزد توست، با زبان و كلم او تو را ندا دادم تا دلت از آن رعب و وحشت آرام بگیرد و آنچه را كه بر تو

 477ص ،4ج ؛ و761ص ،3ج القرآن، تفسیر في البرهان

 404ص ،2ج عشر، اإلثني األئمة معاجز مدینة

 السماء إلى بي اسری تيال اللیلة كانت لمّا: قال -آله و علیه اللّه صلّى -اللّه رسول عن روی: قال: األوسي إبراهیم بن عمر

 عندی اوىتس و األصوات، فیه عنّي انقطع بمقام صرت و كلمه و ملك كلّ تحیّة عن غبت ]عبت[ و مقامه في جبرئیل وقف

 ربّك فإنّ ،محمد یا قف: طالب أبي بن عليّ بلغة ینادی منادیا فسمعت كربي، تضاعف و قلبي، اضطرب األموات، و األحیاء

 المقام؟ هذا علي بلغ كیف و ألحد، الصلة عن غنيّ هو و یصلّي كیف: قلت .یصلّي

                                                      
 .علي والیة إلى یعني النُّورِ إِلَى الكفر یعني الظُّلُماتِ مِنَ لِیُخْرِجَكُمْ ع الصادق إلى نخبه في جبر ابن أسند.  1
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 و لك رحمة صلتي و النور، إلى الظلمات من لیخرجكم ملئكته و علیكم یصلّي الّذی هو محمد، یا اقرأ: تعالى اللّه فقال

 یلقى عمّا رآه ما أذهله االمور عظیم من عاین ما عاین و الطور جبل جاء لمّا موسى أخاك فإنّ عليّ صوت سماعك فأمّا المّتك،

 علیّا كان لمّا و مُوسى یا بِیَمِینِكَ تِلْكَ ما وَ :له قلت إذ العصا هي و إلیه ]حبّ[ األشیاء أحبّ اللّه بذكر الهیبة عن فشغلته إلیه

 1إلیك ... یلقى ما لتفهم و الرعب، من بقلبك ما لیسكن كلمه و بلغته نادیناك إلیك الناس أحبّ

 

 گوید: به امام صادق ع عرض كردم: آیا صلوات فرستادن بر مومنان جایز است؟( از سلیمان بن خالد مي4

ای ؛ آیا نشنیدهشود، چرا كه خداوند بر آنان صلوات فرستاده استفرمود: به خدا سوگند بله، بر آنها صلوات فرستاده مي

 ...« فرستد بر شما و اوست كه صلوات مي»سخن خداوند را كه 

 70ص ،91ج األنوار، بحار

 ؟الْمُؤْمِنِینَ عَلَى یُصَلَّى أَنْ یَجُوزُ أَ ع لِلصَّادِقِ لْتُقُ: قَالَ الْأَقْطَعِ الِدٍخَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ شَهْرَآشُوبَ لِابْنِ التَّنْزِیلِ، بَیَانُ

 الْآیَة «عَلَیْكُمْ یُصَلِّي الَّذِی هُوَ» اللَّهِ لَقَوْ سَمِعْتَ مَا أَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ صَلَّى فَقَدْ عَلَیْهِمْ یُصَلَّى اللَّهِ وَ إِی قَالَ

 تدبر

 «ورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنینَ رَحیماًالنُّ يالَّذی یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَ مَلئِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَوَ هُ( »1

 صلوات جمعِ صلت است. مقصود از صلوات خدا بر مومنان چیست؟

بصری، به نقل  ، همچنین: نظر سعید بن جبیر و حسن3)حدیث الف. صلت از جانب خدا مغفرت و رحمت است

ما باشد  از جانب خدا به ياست كه وقت« توجه كردن یمنعطف شدن برا» ينوع« صلت»( در واقع، 569، ص8البیان، جمجمع

ن را سعادت جاوداو  شودياست كه از جانب خدا شامل حال مومنان م یاآن رحمت خاصه و شود؛ينزول رحمت م یبه معنا

و به مومنان همواره  ها به نور درآوردتا شما را از ظلمت دیفرماياست كه م هیآ نیب ادامه هممطل نیا دیموآورد. به ارمغان مي

 (329، ص16ج زان،یبوده است. )الم میرح

 ب. ...

 

 «ورِالنُّ يوَ الَّذی یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَ مَلئِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَهُ( »2

گوید كه خدا هم بر شما صلوات اش را ميفرمود كه خدا را زیاد یاد كنید؛ در این آیه نتیجهدر دو آیه قبل به مومنان 

 اش خارج كردن مومنان است از ظلمات به نور.ها كه نزول رحمت بر ایشان است، ثمرهو صلوات خدا بر انسان 2فرستد.مي

                                                      
 .كه معلوم نیست ادامه حدیث است یا كالم مولف كتاب« ذكرها موضع هنا لیس معجزة ألف بها أُخْرى مَآرِبُ فِیها لِيَ وَ قال »است . در ادامه آمده  1

 درباره صلوات خدا بر مومنان این حكایت قابل توجه است: 2

میر المؤمنین و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السّالم فشرب روی عن ابن عباس عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله أنه استدعى یوما ماء و عنده أ

هنیئا مریئا یا أبا محمد، ثم ناوله الحسین، فقال له النبي: هنیئا مریئا یا أبا عبد اللّه، ثم ناوله  النبي صلّى اللّه علیه و آله ثم ناوله الحسن فشرب، فقال له النبي:

ه علیه و آله: هنیئا مریئا یا أم األبرار الطاهرین، ثم ناوله علیا فلما شرب سجد النبي صلّى اللّه علیه و آله فلما رفع الزهراء فشربت، فقال لها النبي صلّى اللّ
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( دانست كه نشان 15/بقرة) «م: مرا یاد كنید تا شما را یاد كنفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ »توان شرح آیه در واقع این آیات را مي

برد. نور مي دهد یاد كردن خدا همان صلوات و رحمت ویژه خود را شامل انسان كردن است كه انسان را از ظلمات به سویمي

 (329، ص16ج زان،ی)الم

ا برگردد و اهل بیت ایشان اثرش به خود مشود صلوات فرستادن ما برای پیامبر و این تاثیر متقابل است كه موجب مي

 (1خدا و فرشتگانش بر ما صلوات بفرستند. )حدیث

 حشانیمن نگردم پاك از تسب

 شوند و درفشان شانیهم ا پاك

36sh/2https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar/  

 

 «ورِالنُّ يوَ الَّذی یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَ مَلئِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَهُ( »3

 هدف صلوات خدا و فرشتگانش، خارج كردن ما از ظلمات به سوی نور است.

دارد؛ و اگر ي دهد كه صلوات خدا بر انسان، یك مساله اعتباری و تشریفاتي نیست؛ بلكه یك اثر عیني واقعاین نشان مي

فرستیم ن ميهایي است كه ما بر پیامبر و اهل بیت ایشاتوجه كنیم كه این صلوات نتیجه ذكر خود ما )آیه قبل( و صلوات

 شود كه صلوات فرستادن ما هم یك امر تشریفاتي و اعتباری نیست.(، معلوم مي1)حدیث

 

 «النُّورِ يلِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ » (4

 د از ظلمات و نور چیست؟مقصو

 (329، ص16ج زان،ی)المالف. ظلمات فراموشي و غفلت، و نور یاد خدا. 

                                                      
ذلك، ثم ناولته رأسه قال له بعض أزواجه: یا رسول اللّه شربت ثم ناولت الماء للحسن، فلما شرب قلت له هنیئا مریئا، ثم ناولته الحسین فشرب فقلت له ك

فقال لها: إنّي لما شربت الماء قال لي جبرائیل و المالئكة  طمة فلما شربت قلت لها ما قلت للحسن و للحسین ثم ناولته علیا فلما شرب سجدت فما ذاك؟فا

یئا، فقلت كما قالوا، و لما معه هنیئا مریئا یا رسول اللّه، و لما شرب الحسن قالوا له كذلك و لما شرب الحسین و فاطمة قال جبرائیل و المالئكة: هنیئا مر

 یتي.شرب أمیر المؤمنین علیه السّالم قال اللّه له: هنیئا مریئا یا ولیّي و حجّتي على خلقي، فسجدت للّه شكرا على ما أنعم عليّ في أهل ب

 !فلما وقر هذا في سمعه و وعاه لم یحمله عقله، و قال: یقول اللّه لعلي هنیئا مریئا؟

هَنِیئاً مَرِیئاً، و إذا قال اللّه لعامة خلقه هنیئا مریئا فكیف  ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُه القرآن من كالم الرحمن فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْأ ما سمعت ما صرّح ب

 تستعظم قوله لولیّه و علیّه هنیئا مریئا؟

ه، فغاظ ذاك المنافق و قال: ال فذكر علیا فقال المؤمن: صلى اللّه علی ثم قلت له: أنت في اعتقادك في ولي معادك كمنافق مرّ في طریق فوافقه مؤمن

فهذه الصالة على من؟ قال: على أمة محمد، فقال « كَتُهُیجوز الصالة إلّا على النبي، فقال له المؤمن: فما تقول في قوله سبحانه هُوَ الَّذِی یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَ مَالئِ 

ر أمیر المؤمنین علیه السالم، مشارق أنوار الیقین في أسرا) ى أمة محمد و ال یجوز الصالة على آل محمد؟ فبهت الذی كفر.المؤمن: فكیف یجوز الصالة عل

 (274-273ص

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh36/
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برد. ب. ظلمات جهل نسبت به خدا و معرفت او؛ چرا كه معرفت و جهل است كه انسان را به سوی بهشت و جهنم مي

 (569، ص8البیان، ج)مجمع

 (569ص، 8البیان، جج. ظلمت ظللت و نور هدایت )مجمع

آوردن  شود؛ پس خروج از ظلمات به سوی نور، یعني به دستد. نور منشأ ظهور است و ظهور تنها با وجود محقق مي

 (384-382رشد و كمال وجودی؛ یعني حركت در مسیر قرب الهي. )ایستاده در باد، ص

 ه. ...

 

 «النُّورِ يلِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ ( »5

 متكثر و نور را واحد آورد )نفرمود از ظلمت به نور، یا از ظلمات به انوار(؟چرا ظلمات را 

ه ندارد. الف. حق واحد است و اختلفي در آن راه ندارد، در حالي كه باطل همواره متشتت است و وحدتي در آن را

 (346، ص2)المیزان، ج

 اند يكیمستان خدا گر چه هزارند 

 ستانهست و سه گهوا جمله دوگانه مستان

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh332 / 

 ب. حركت از ظلمات به نور حركت به سوی خداوندی است كه واحد محض است؛ و هر چیزی غیر از او متكثر است.

 ج. ...

 

 «النُّورِ يلُماتِ إِلَ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ( »6

دهد به سوی نور مطرح كرد؛ این نشان مي« ظلمات»هستند سخن از خارج كردن آنها از « مومنان»با اینكه مخاطبین آیه 

 ای نسبت به مرتبه باالتر ظلمت است.كه مومنان هم در ظلمتند. در حقیقت در طي مراتب كمال، هر مرتبه

 

 «النُّورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنینَ رَحیماً يكُمْ وَ مَلئِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَوَ الَّذی یُصَلِّي عَلَیْهُ( »7

به شما رحیم »از ظلمات به نور شروع شد، چرا در ادامه نفرمود « شما»و خارج كردن « شما»با اینكه آیه با صلوات بر 

 ؟«به مومنان رحیم است»و فرمود « است

شماست. آنگاه با توجه به دو آیه « ایمان»شود همان نشان دهد آنچه موجب نزول این رحمت خاصه مي خواهدالف. مي

فرستد و از ظلمات به قبل، آیه مي خواهد بفرماید اگر مومن هستید ذكر زیاد داشته باشید كه آنگاه خدا هم بر شما صلوات مي

البیان، ؛ مجمع329، ص16ج زان،ی)المای دارد. و به مومنان رحمت خاصهكند كه همه اینها ناشي از این است كه انور خارجتان مي

 (569، ص8ج

 ب. ...

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh332/
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh332/


139 

 

 «كانَ بِالْمُؤْمِنینَ رَحیماً» (8

 (378، ص9شود. )تفسیر نور، جایمان موجب نزول رحمت ویژه خداوند مي

 

 

 17/6/1396               كَریماً أَجْراً  لَهُمْ أَعَدَّ وَ سَالم  یَلْقَوْنَهُ  یَوْمَ تَحِیَّتُهُمْ 44 هیآ (33احزاب )سوره ( 533

 ترجمه

 شان روزی كه به دیدار او رسند، سلم است؛ و برایشان اجری پاداشي بزرگمنشانه آماده كرده است.تحیت

 نکات ترجمه

 «تَحِيَّت»

 245یكي حیات و زندگي، و دیگری شرم و حیا. )جلسه بر دو معنا داللت دارد:«[ حیو»]یا « حیي»قبل اشاره شد كه ماده 

25-7-aaraf-http://yekaye.ir/al/ 1) 

)خدا برای تو زندگي قرار دهد( است « حَیَّاكَ اللّه»گفتن همان « تحیة»اند و گفته دانسته« حیات»را عموما از « تحیة»اصل 

شاءاهلل زنده باشي؛ خدا عمرت را زیاد كند[ و اصل این عبارت خبری بوده كه به صورت دعا درآمده ان گوییم:]در فارسي مي

سلم »به معنای « اكَ اللّهحَیَّ »اند ( و آن یك نوع تهنیت گفتن است؛ تا حدی كه برخي گفته270مفردات ألفاظ القرآن، صاست )

و مُلك  یعني توجه كنید كه سلم و بقا« التحیات هلل»شود كه بگویید وقتي به مسلمانان گفته مي 2رود.هم به كار مي« علیك

یة النها)تحیِیَة( بوده كه دو حرف یآء در هم ادغام شده است. )« تفعله»بر وزن « تحیّة»]حكومت و سلطنت[ از آنِ خداست. كلمه 

 (183، ص1في غریب الحدیث و األثر، ج

( آمده 86، نساء/فَحَیُّوا...  حُیِّیتُمْ ؛8، مجادله/ بِما لَمْ یُحَیِّكَكَحَیَّوْبار ) 4بار و به صورت فعل  6« تحیّة»در قرآن كریم، كلمه 

 است.

 «یَلْقَوْنَ»

اش توضیح داده شد. رسیدن است كه قبل درباره به معنای به معنای مواجهه و مقابل هم قرار گرفتن و به هم« لقي»ماده 

 baqarah-http://yekaye.ir/al/ 3-2-37 227جلسه 

 «ساَلم»

                                                      
 كه از همین ماده است توضیح داده شد.« حیوان»هم درباره   /ankabut-http://yekaye.ir/al-029-64 161جلسه . البته در  1

 .50است. (الفروق في اللغ,، ص« سالم علیك»اعم از « حیاك اهلل»اند كه ای تذكر دادهالبته عده 2

 http://yekaye.ir/yunus-010-007/ 132جلسه. و نیز در  3

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-25/
http://yekaye.ir/al-baqarah-2-37/
http://yekaye.ir/al-ankabut-029-64/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
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 ،3، جاست )معجم المقاییس اللغة يو نقص بیاز هرگونه ع يسلمتصحت، عافیت، و  یبه معنا« سلم»از ماده « سَلم»

كه خداوند  يقرآن ریها با سخن، و در خداوند ]مانند تعابكردن است كه در انسان يطلب سلمت یبه معنا« سلم» ریو تعب( 91ص

؛ و همچنین اسمي از اسماء اهلل است؛ بدین جهت كه از هر عیب و آفتي كه شوديبا فعلش انجام م[ …ي: سلمٌ علدیفرمايم

 1(421ألفاظ القرآن/ ات)مفرد .گردد مصون و سالم استبر خلئق عارض مي

اهر و ظ)دشمني( است و به معنای همراهي و موافقت شدید در « خصومت»اند اصل این ماده، نقطه مقابل برخي گفته

 (189، ص5التحقیق في كلمات القرآن الكریم، جباطن است به صورتي كه هیچ اختلفي در میان نباشد. )

معجم المقاییس ( 61؛ انفال/لَها وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْبه معنای صلح است. )« سِلم»شود كه چرا بدین ترتیب معلوم مي

رود و لذا كاربرد آن در دو آیه هر سه به معنای صلح به كار مي «سَلَم»و  «لْمسِ »و  «لَامسَ»اند و برخي گفته (91ص ،3، جاللغة

ح ( را نیز به معنای صل94نساء/؛ ِإلَیْكُمُ السَّلمَ لَسْتَ ُمؤْمِناً وَ ال تَقُولُوا لَِمنْ أَلْقى( و )87؛ نحل/لسَّلَموَ أَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ یَوْمَئِذٍ ا)

 (423)مفردات ألفاظ القرآن/ اند.دانسته

اند بدین جهت ( را هم گفته35ء؛ انعام/اً فِي السَّمالَّمفَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُ)« نردبان»به معنای « سُّلَّم»

اما برخي  (91ص ،3، ج)معجم المقاییس اللغةرسد شده كه شخصي كه از آن پایین بیاید به سلمت به زمین مي چنین نامیده

سبب  بدین توان به مكانهای مرتفع رفت و به سلمتي دست یافت واند بدین جهت است كه چیزی است كه با آن ميگفته

 (424ن/)مفردات ألفاظ القرآاست كه در مورد هر چیزی كه با آن بتوان به جای رفیعي دست یافت به كار رفته است. 

( را هم 22؛ احزاب/مْ إاِلَّ إیماناً وَ تَسْلیماً وَ ما زادَهُ)« تسلیم»( و 19عمران/آل؛ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلمُ )« اسلم»تعبیر 

ص دیگر اعلم شوند هركس با اسلم آوردن به شخو صلح با یكدیگر وارد مي« سِلم»اند كه افراد در برخي چنین توضیح داده

اند به این جهت اسلم ؛ و برخي گفته(423)مفردات ألفاظ القرآن/ای از جانب من مصون هستي كند كه از هر آسیب و صدمهمي

  (91ص ،3، جللغة)معجم المقاییس اماند آن، از سرپیچي كردن و مخالفت ورزیدن ]با حق[ سالم مي اند كه شخص با قبولنامیده

( 81نمل/؛ مِنُ بِآیاتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَإِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ یُؤْكند. )هم به كسي گویند كه تسلیم حق شده و به حق اذعان مي« مُسلِم»

 (423)مفردات ألفاظ القرآن/

غل و خیانتي ( قلب و باطني است كه از هر گونه د89)شعراء/« قَلْبٍ سَلیمٍ »هم صفت مشبهه از سلمت است و « یمسل»

 (421)مفردات ألفاظ القرآن/سالم باشد. 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است.140این ماده و مشتقاتش 

 «كَریماً»

 352در جلسه  این كلمه و تفاوتش با كلمات متشابه كه دربارهكند ت و بزرگمنشي ميدر اصل داللت بر شراف« كرم»ماده 

3-96-alaq-http://yekaye.ir/al/ 2ضیح داده شد.تو 

                                                      
 توضیح داده شد.  /qadr-http://yekaye.ir/al-097-05 101جلسهالب قبال در . این مط 1

 در این باره ارائه شد. /infitar-http://yekaye.ir/al-082-11 191جلسه. توضیحي هم در  2

http://yekaye.ir/al-alaq-96-3/
http://yekaye.ir/al-qadr-097-05/
http://yekaye.ir/al-infitar-082-11/
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 حدیث

 1شود.كامل به این آیه مرتبط است كه مجددا تكرار نمي 132جلسه  5حدیث

 ع فرمود: ...بگویید: كنند كه امام صادقامام صادق ع چگونگي صلوات بر پیامبر را نقل مي( عبداهلل بن سنان در روایتي از 1

گرفتي كه به نبوت  خدایا، ای برافرازنده سقف آسمانها و ای گستراننده سطح زمین، آفریننده زمین و آسمانها، از ما عهدی

 س شنیدیم و اطاعت كردیم؛طالب ع اقرار كنیم؛ پحضرت محمد ص اعتراف، و به والیت علي بن ابي

 و ما را به صلوات بر ایشان دستور فرمودی، و آن را حق دانستیم و از آن پیروی كردیم؛

 گیرم و ]حضرت[ محمد ص و ]حضرت[ علي ع و هشت حامل عرش و چهار فرشته خازن علمتخدایا، تو را شاهد مي

شود بر محمد و آل و آنچه از قول و عمل برایم میسر مي گیرم كه وجوب نمازم برای تو و مستحباتم و  زكاتمرا شاهد مي

 محمد است. 

                                                      
كه از نظر خودش با هم ناسازگار است،  كنديم انیرا ب ياتیام و آدر كتاب خداوند شك كرده دیگويو م رسديع م نیرالمومنیخدمت ام يشخص.  1

 :دهديپاسخ م نیع چن نیرالمومنیو ام كنديمربوط به لقاء اهلل اشاره م اتیبه آ یگفتگو و نیاز ا یدر فراز

 دین را لقاء خود نامآ[ است و خدا امتیشدن ]در ق ختهی( منظورش برانگ10)سجده/« ه لقاء پروردگارشان كافرندبلكه آنها ب»فرمود  نكهیا اما

دارند كه  نیقیت كه اس نی( منظورش ا46)بقره/ «كننديكه ظن دارند كه پروردگارشان را مالقات م يكسان»فرمود  نیطور در مورد مومن نیهم و

 خاص است؛ نیقی یبه معنا نجایدر ا« ظن» شوند،يو با ثواب و عقاب جزا داده م رندیگيو مورد محاسبه قرار م شونديو محشور م ختهیبرانگ

 دیهركه ام»كه  هیآ نیا( و 110)كهف/« صالح انجام دهد يكه عمل دیبه لقاء پروردگارش دارد با دیپس هركه ام»سخن خدا كه  نیاست ا نیهمچن و

ند كه وعده ثواب و عقاب خدا خواهد شد بدا ختهیدارد كه برانگ مانیهركه ا يعنی( 5)عنكبوت/ «رسديه مهلت خدا حتما سر مبه لقاء اهلل دارد ]بداند[ ك

درباره لقاء خدا آمده را بفهم  شدن است؛ پس هرآنچه در كل كتاب اهلل ختهیبرانگ یبلكه به معنا ستین دنید یبه معنا نجایحتما خواهد آمد؛ پس لقاء در ا

( 44)احزاب/« [ استيمتسالم ]سال كنند،يكه او را مالقات م یآنها در روز یيگوتیتح»كه فرمود:  هیآ نیا نیهمچن و شدن است؛ ختهیكه منظورش برانگ

 !نیرالمومنیام ایند كخدا مشكالتت را حل  ی: عقده مرا گشودگفت زدوده نخواهد شد.آنها  یاز قلبها مانیا شوند،يم ختهیكه برانگ یدر روز يعنی

 244، ص1؛ االحتجاج، ج267و  258)للصدوق(، ص التوحید

رٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ مَطَ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ بَكْرِ بْنِ  حَدَّثَنَا

 بِي مَعْمَرٍ السَّعْدَانِيِّ:أَنِ عُبَیْدٍ عَنْ هِ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْالْجُنْدُ بِنَیْسَابُورَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ دَبُالْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْأَحْ

 ..إِنِّي قَدْ شَكَكْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ. رَجُلًا أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  أَنَّ

 «راجِعُونَ إِلَیْهِ أَنَّهُمْ وَ هِمْرَبِّ ماُلقُوا أَنَّهُمْ  یَظُنُّونَ الَّذِینَ» فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ كَرَذَ وَ «كافِرُونَ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ بَلْ» یَقُولُ َجلَالُهُ جَلَّ اللَّهَ أَجِدُ وَ …لَهُ الرَّجُل قَالَ

فَمَرَّةً یُخْبِرُ أَنَّهُمْ « لًا صالِحاًفَمَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَ»وَ قَالَ « اللَّهِ لَآتٍ رْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَمَنْ كانَ یَ »وَ قَالَ « سَالم  قَوْنَهُ هُمْ یَوْمَ یَلْتَحِیَّتُ» قَالَ وَ

 … فَ لَا أَشُكُّ فِیمَا تَسْمَعفَأَنَّى ذَلِكَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ كَیْ« ال یُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً وَ»یَقُولُ  وَ مَرَّةً« هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَأَنَّهُ ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ »یَلْقَوْنَهُ وَ مَرَّةً 

 «رَبِّهِمْ ماُلقُوا أَنَّهُمْ ونَیَظُنُّ  الَّذِینَ » الْمُؤْمِنِینَ ذِكْرُ  كَذَلِكَ وَ لِقَاءَهُ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ فَسَمَّاهُ الْبَعْثَ یَعْنِي «كافِرُونَ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ  بَلْ» قَوْلُهُ  فَأَمَّا …ع  فَقَالَ

رْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ فَمَنْ كانَ یَ»لُهُ بِ فَالظَّنُّ هَاهُنَا الْیَقِینُ خَاصَّةً وَ كَذَلِكَ قَوْ وَ یُحْشَرُونَ وَ یُحَاسَبُونَ وَ یُجْزَوْنَ بِالثَّوَابِ وَ الْعِقَا ونَیُبْعَثُ أَنَّهُمْ یُوقِنُونَ یَعْنِي

فَاللِّقَاءُ هَاهُنَا وَ الْعِقَابِ  نَ یُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مَبْعُوث  فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَآتٍ مِنَ الثَّوَابِیَعْنِي مَنْ كَا« أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ»وَ قَوْلُهُ « عَمَلًا صالِحاً

 یَعْنِي أَنَّهُ لَا یَزُولُ « قَوْنَهُ سَالم تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْ»نَّهُ یَعْنِي بِذَلِكَ الْبَعْثَ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِ ئِهِلَیْسَ بِالرُّؤْیَةِ وَ اللِّقَاءُ هُوَ الْبَعْثُ فَافْهَمْ جَمِیعَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ لِقَا

 …حَلَلْتَ عَنِّي عُقْدَة  قَدْهُ عَنْكَ فَالْإِیمَانُ عَنْ قُلُوبِهِمْ یَوْمَ یُبْعَثُونَ قَالَ فَرَّجْتَ عَنِّي یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَرَّجَ اللَّ 
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ر دادی كه بر آنها خواهم كه مرا به آنها برساني و با آنها به خودت نزدیك گرداني آن طور كه به ما دستوخدایا از تو مي

كنم و نه تكبر م، نه سرپیچي ميهست -اسلمعلیهم –دهم كه من تسلیم او و اهل بیتش صلوات بفرستیم؛ و نزد تو شهادت مي

كه بر  اوست»ورزم؛ پس با صلوات خود و صلوات فرشتگانت مرا پاك و تزكیه فرما كه این وعده تو و سخن توست كه مي

 شانتیتح است. ها به نور درآورد و به مومنان همواره رحیم بودهاش، تا شما را از ظلمتفرستد و نیز ملئكهشما صلوات مي

 ( 44-43)احزاب/« بزرگمنشانه آماده كرده است. يپاداش شانیاو رسند، سلم است؛ و برا داریبه دكه  یروز

ا از جانب ای از رحمتت بر ما منت گذار و ما رپس ما را با تحیت و سلم خود نزدیك فرما و با پاداش بزرگمنشانه

« است كه همانا صلوات تو مایه آرامش آنانبر آنها صلوات بفرست »مند ساز و ]حضرت[ محمد با برترین صلوات بهره

ا دادی نزد خودت ( و با صلوات او و صلوات اهل بیتش ما را پاك و تزكیه فرما و آنچه از علم و معرفت آنها به م103)توبه/

 كنندگان.ترین رحمكنندهمستقر و مقبول، و نه موقت و گذرا، قرار بده، ای رحم

 240-238ص المشروع، العمل بكمال األسبوع جمال

 عَنْ سِنَانٍ بْنِ  مُحَمَّدِ جَدِّی عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ  سِنَانٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ  مُحَمَّدُ عِیسَى أَبُو أَخْبَرَنَا قَالُوا أَصْحَابِنَا مِنْ  جَمَاعَةٌ حَدَّثَ

  تَقُولُونَ ع قَال1َ... أَصْحَابِنَا مِنْ جَمَاعَةً ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنَّا: قَالَ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ

 وَ  ص مَّدٍ مُحَ بِنُبُوَّةِ اعْتَرَفْنَا وَ عَهْدَكَ عَلَیْنَا أَخَذْتَ  تِالسَّمَاوَا وَ الْأَرْضِ خَالِقَ الْمَدْحُوَّاتِ دَاحِيَ وَ الْمَسْمُوكَاتِ  سَامِكَ اللَّهُمَّ

 أُشْهِدُ  وَ أُشْهِدُكَ إِنِّي لَّهُمَّال فَاتَّبَعْنَاهُ حَقٌّ ذَلِكَ أَنَّ فَعَلِمْنَا عَلَیْهِمْ صَّلَاةِبِال أَمَرْتَنَا وَ أَطَعْنَا وَ فَسَمِعْنَا ع طَاِلبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بِوَلَایَةِ أَقْرَرْنَا

 لِي طَابَ َما وَ يزَكَوَاتِ وَ نَوَافِلِي وَ لِوَجْهِكَ صَلَاتِي فَرْضَ أَنَّ عِلْمِكَ خَزَنَةَ الْأَمْلَاكَ الْأَرْبَعَةَ وَ الْعَرْشِ حَمَلَةَ  الثَّمَانِیَةَ وَ عَلِیّاً وَ مُحَمَّداً

 وَ  عَلَیْهِ بِالصَّلَاةِ أَمَرْتَنِي مَاكَ لَدَیْكَ بِهِمْ تُقَرِّبَِني وَ بِهِمْ وصِلَنِيتُ أَنْ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ فَعَلى عِنْدَكَ عَمَلٍ وَ  قَوْلٍ مِنْ

 وَ وَعْدِكَ فِي إِنَّهُ مَلَائِكَتِكَ صَلَاةِ وَ بِصَلَوَاتِكَ فَزَكِّنَا مُسْتَكْبِرٍ لَا وَ مُسْتَنْكِفٍ غَیْرُ السَّلَامُ عَلَیْهِمُ بَیْتِهِ لِأَهْلِ  وَ لَهُ مُسَلِّمٌ أَنِّي أُشْهِدُكَ

 وَ سَلمٌ لْقَوْنَهُیَ یَوْمَ تَحِیَّتُهُمْ رَحِیماً بِالْمُؤِْمنِینَ كانَ وَ  لنُّورِا إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ لِیُخْرِجَكُمْ  مَلئِكَتُهُ وَ عَلَیْكُمْ یُصَلِّي الَّذِی هُوَ  قَوْلِكَ

 صَلَوَاتِكَ بِأَفْضَلِ ص مُحَمَّدٍ مِنْ اخْصُصْنَا وَ  رَحْمَتِكَ مِنْ كَرِیمٍ جْرٍبِأَ عَلَیْنَا امْنُنْ وَ سَلَامِكَ وَ بِتَحِیَّتِكَ فَأَزْلِفْنَا كَرِیماً أَجْراً لَهُمْ أَعَدَّ

 عِنْدَكَ  رّاًسْتَقَ مُ  مَعْرِفَتِهِمْ وَ عِلْمِهِمْ  مِنْ آتَیْتَنَا مَا فَاجْعَلْ تِهِ بَیْ أَهْلِ صَلَوَاتِ وَ  بِصَلَاتِهِ زَكِّنَا وَ لَهُمْ سَكَنٌ صَلتَكَ إِنَّ عَلَیْهِمْ  صَلِّ وَ

 .الرَّاحِمِینَ أَرْحَمَ یَا مُسْتَوْدَعاً لَا مَشْفُوعاً

 

 ( روایت شده است كه امام صادق ع به یكي از شیعیان فرمود:2

ا اشاره است به ]زنان پاك[ هستند ]ظاهر« طیبات»های شما همان شما ]شیعیان واقعي[ همان طیبان ]= پاكان[ هستید و زن

 [ ...26نور/« لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتالطَّیِّباتُ »آیه 

به  ل دعوتشما كساني هستید كه خداوند با سلم خود بر شما تحیت فرستاد و شمایید اهل توفیق به عصمت خدا، و اه

 طاعت خدا.

                                                      
كَیْفَ لَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ كَأَنَّكُمْ تَأْمُرُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُصَلِّيَ عَلَیْهِمْ فَقُلْنَا فَ فَقَالَ لَنَا ابْتِدَاءً كَیْفَ تُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ فَقُلْنَا نَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَ.  1

 نَقُولُ 
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 14فضائل الشیعة، ص؛ 366، ص8الكافي، ج

لِ عَنْ أَبِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْ  بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ

للَّهِ بِسَلَامِهِ وَ أَهْلُ أُثْرَِة اأَنْتُمْ أَهْلُ تَحِیَّةِ ...   بُونَ وَ نِسَاؤُكُمُ الطَّیِّبَاتُحَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِرَجُلٍ مِنَ الشِّیعَةِ أَنْتُمُ الطَّیِّ

 ...تِهِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ وَ أَهْلُ تَوْفِیقِ اللَّهِ بِعِصْمَتِهِ وَ أَهْلُ دَعْوَةِ اللَّهِ بِطَاعَ

 تدبر

 «اًتَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلمٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَریم( »1

فرستد تا آنها را از كنند، خداوند هم بر آنها صلوات ميكساني كه زیاد به یاد خدا هستند و صبح و شام او را تسبیح مي

كنند گویند و از آنها استقبال ميرسند با سلم بدانان تهنیت ميها درآورد و به سوی نور ببرد؛ در روزی كه به لقاء اهلل ميظلمت

 اند.شان تدارك دیدهو اجری كریمانه برای

 شود؟!كنند، آیا واقعا در عالم عملي ارزشمندتر از ذكر كثیر و تسبیح خدا یافت ميای مياگر چنین مواجهه

 

 «تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلمٌ( »2

 چیست؟« او رسند، سلم است داریكه به د یروز شانتیتح»مقصود از اینكه 

یت است شود كه سراسر سلمتي و عافاست به حیاتي كه از جانب خدا بر آنان افاضه ميهالف. تحیت در اینجا اشار

اند كه آنان را به ( یعني همان كه در جای دیگر فرمود برخي چنان329، ص16، با اقتباس از المیزان، ج385)ایستاده در باد، ص

 (97ل/؛ نحفَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةای حیات بخشیم )حیات طیبه

گویند به اینكه: سلمتي از جمیع آفات بر شما تهنیت رسند همدیگر را تهنیت ميهای الهي ميب. یعني روزی كه به ثواب

 1(569، ص8البیان، جباد. )مجمع

الموت هم كند، و ملكشود وی را با سلم و سلمتي قبض روح ميالموت نائل ميج. روزی كه مومن به ملقات ملك

 (569، ص8البیان، ج)براء بن عازب، به نقل مجمع 2ئكه است ]كه در آیه قبل به آنها اشاره شد[یكي از مل

 (487ص، 8گویند. )رقاشي، به نقل البحر المحیط، جد. ملئكه آنان را به سلمتي از هر بدی و آفتي تهنیت مي

 ه. 

                                                      
گویند، تهنیت مي روزی كه به بهشت وارد شوند همدیگر را با سالم باشد كه گفته است:. ظاهرا این نظر مرحوم طبرسي برگرفته از نظر قتاده مي 1

 (487، ص8یعني كه هم ما و هم شما از هر امر ترسناكي به سالمت ماندیم. )به نقل البحر المحیط، ج

الموت برگرداندید در حالي كه مرجعي برای این ضمیر وجود ندارد؛ پاسخش این است در یلقونه را به ملك« ه». یعني اشكال نشود كه چرا ضمیر  2

 گردد.الموت یكي از مالئكه است، لذا ضمیر به او برميبر اهلل، از مالئكه نام برد و ملك كه در آِه قبل عالوه
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 نکته تخصصی تفسيری

فظ در چند معنا، دارد كه با توجه به قاعده امكان استفاده از یك ل این عبارت از عباراتي است كه ظرفیت معاني متعددی

 شت. توان از آیه داهای متعدد دیگری هم ميتواند مد نظر باشد؛ یعني علوه بر دیدگاههای فوق، برداشتهمگي مي

االت در ز این حشود كه با ضرب هر یك اچنین در آیه ایجاد كرده است، اشاره ميدر ادامه چند مورد كه ظرفیت این

 آید:دیگری، معنای متفاوتي به دست مي

 شیدن باشد.تواند به معنای تهنیت گفتن باشد یا مفاد لغوی آن هم مد نظر بوده، به معنای حیات خاص بخ. تحیة مي1

اني كه تواند اضافه مصدر به مفعول )تحیت گفتن به آنها( باشد یا اضافه مصدر به جریمي« تحیتهم». به لحاظ نحوی، 2

 (487، ص8( )البحر المحیط، ج87؛ انبیاء/كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِینَ گردد )تحیت بین آنها( )همانند:بین فاعل و مفعول مي

توان روز مرگ باشد یا )كه این یوم مي« یوم»یا « واحدٌ من الملئكه»باشد، یا « اهلل»تواند در یلقون، مي« ه». مرجع ضمیر 3

 قبر، یا روز قیامت یا لحظه نهایي ورود در بهشت یا ...(لحظه خروج از 

اش گویند( یا معنای وصفيتواند یكي از اسماء اهلل باشد )یعني با اسمي از اسماء اهلل به آنها تهنیت ميمي« سلم. »4

 بریم.ارف به كار مي)سلمتي( مد نظر باشد یا صرفاً همان مفاد تهنیت گفتن و خوشامدگویي و استقبال باشد كه به طور متع

 

 «تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلمٌ( »3

 این تعبیر به زیبایي دو مضمون را با هم تلفیق كرده است:

خدا تو »اللفظي این تعبیر ، كه ترجمه تحت«حیّاك اهلل»تحیت، تهنیت گفتن )= خوشامدگویي و شادباش( است با تعبیر 

 باشد. مي« را زنده بدارد

 به آنها در« خدا تو را زنده بدارد»گفتنِ »این معنا نهفته كه « ، سلم استدر آن روز شانتیتح»ترتیب در دل مفهوم  بدین

 «سلم است ،روزآن 

و اگر توجه كنیم كه آخرت عرصه حقیقت محض است و جای تعارفات و امور اعتباری نیست، این تحیت اشاره دارد به 

ای است سراسر گردد، یعني ارتباطات وجودی این افراد، زندگانيومنان در آن عرصه آشكار ميارتباط وجودی عمیقي كه برای م

شود. )ایستاده در باد، داشتني و مطلوب است و باعث رضایت و آرامش انسان ميای كه حقیقتا دوستسلمتي، یعني به گونه

 (385-384ص

 

 «تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلمٌ... النُّورِ  يلِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ ( »4

 او رسند، سلم است؛ داریكه به د یروز شانتیتح

 پس،
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از طرفي، روزی كه هنوز مومن به لقاء اهلل نرسیده، و لقاءاهلل را در وجود خویش درك و تثبیت نكرده است، هنوز به چنان 

آید، نشان دارد كه تي كه گاه در زندگي دنیا برای مومنان پیش ميسلمت و اطمینان و آرامشي نرسیده است؛ و این اضطرابا

 هنوز راهشان به نهایت نرسیده است.

و از طرف دیگر، از آنجا كه آخرت باطن دنیاست، كسي كه همچون انبیاء و اولیاء مراتب لقاء اهلل را پیموده باشند و در 

ذاشته باشند، در همین دنیا نیز در سلم و سلمتي محض بسر ( گ9)نجم/« قاب قوسین او أدني»معراج خویش قدم در وادی 

 شوندبرند؛ و همواره با سلمت الهي تحنیت ميمي

بخش نماز، ابتدا سلمي شاید این باشد رمز صلوات خداوند و ملئكه بر چنین مومناني؛ و شاید این است رمز اینكه پایان

 خدا. است به پیامبر خاتم و سپس سلمي به بندگان صالح

 

 «تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلمٌ( »5

 رسد؛آید و به حیاتي سراسر سلم ميكسي كه ذكر كثیر و تسبیح در صبح و شام داشت، از ظلمات به نور درمي

 پس،

 اش بر اساس ذكر كثیر شكل نگرفته،كسي كه زندگاني

 هاست؛ها و تاریكياوال پر از تیرگي

 (385یست، و اگر هم حیات محسوب شود، زندگي ناسالم و بیمارگونه است. )ایستاده در باد، صثانیا حیاتي حقیقي ن

 

 «تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلمٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَریماً( »6

ماند كه بخواهد مي ، بندالف(، چه چیز دیگری2رسند )تدبرشوند و به حیاتي طیبه مياگر آنها با سلمي الهي استقبال مي

 به عنوان اجر كریم بدانها داده شود؟!

شود كه برای مومنان علوه بر تجلي حیاتشان در روز قیامت، كه ثمره عملشان است، پاداش الف. از آیات قرآن فهمیده مي

 (؛ مثل:355، ص18و ج 43، ص10و كمال دیگری هم هست كه فوق تصور و فوق انتظار آنان است )المیزان، ج

ای هم هست: های انسان بر اساس فهم خویش است( برایشان مهیاست، اما نزد خدا اضافهآنها هرچه بخواهند )كه خواسته

 (35)ق/« لَهُمْ ما یَشاؤُنَ فیها وَ لَدَیْنا مَزید»

 (26)یونس/« زِیادَةٌوَ  لِلَّذینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى»ای: كنند، و اضافهشان نیكي دریافت ميآنان به ازای نیكوكاری

 (386گنجد. )ایستاده در باد، صای است كه در تصور كسي نميشاید این اجر كریم اشاره به همان اضافه

 ب. ...

 

 «وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَریماً( »7

 (379، ص9)تفسیر نور، جگوارانه است، هم بزرگ و گرانقدر. هاى الهى، هم بزرپاداش
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 توضيح

« یُعْظِمْ لَهُ أَجْراً» و دو بار دیگر از تعابیر:« أجر عظیم»بار تعبیر  18بار از عظمت و بزرگي اجر اخروی ) 20)در قرآن كریم 

تنها بزرگ است، بلكه دهد كه اجر خداوند نه( به كار رفته است؛ این آیه نشان مي20مزمل/« اًهُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْر»؛ 5طلق/

 هست. بزرگوارانه و كریمانه هم

 

 

 18/6/1396            نَذیراً  وَ مُبَشِّراً وَ شاهِداً أَرْسَلْناكَ  إِنَّا النَّبِيُّ أَیُّهَا یا 45 هیآ (33احزاب )سوره ( 534

 ترجمه

 بخش و انذاردهنده،ای پیامبر! بدرستي كه ما فرستادیم تو را شاهد و  بشارت

 تبریک عيد سعيد غدیر

 جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمَسِّكِینَ بِوِالیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ األَئِمَّةِ علیهم السلم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی

(؛ و تا امتي این رهبری الهي را نپذیرفت، جامعه 64خدا هر پیامبری كه فرستاد امت را به اطاعت از او فراخواند )نساء/

السلم آمدند و رفتند ابراهیم و لوط و هود و صالح و شعیب علیهمدیني تأسیس نشد. بدین سان قرنها گذشت و امثال نوح و 

 و جوامع آنها با عذاب الهي برچیده شد.

اسرائیل بود، و شاید از این زمان بود كه خداوند تثبیت امامت در اولین امتي كه به رهبریِ یك پیامبر الهي لبیك گفت، بني

وز كه نبود، هارون ع را گذاشت، و سلسله پیامبران متصل در یك امت، جامعه دیني را جدی كرد: موسي ع حتي برای چند ر

ها، خدا پیاپي برای آنان ها و ناسازگاریرغم همه كژیاسرائیل آغاز گشت؛ و عليكه همگي رهبران الهيِ آن امت بودند، با بني

 47بودند )بقره/ «امت برگزیده»بری پیامبرانشان، فرستاد؛ اما نهایتا این امت، كه زماني به خاطر پیروی از رهپیامبری به امامت مي

 (!78راهه رفتند كه توسط پیامبران خودشان لعنت شدند )مائده/( بقدری كج122و 

 و تقدیر چنین بود كه این بار جامعه دیني در نقطه دیگری از عالَم و با پیامبری جهاني تاسیس گردد.

النبي بودند كه به عنوان یك امت، رهبری او را پذیرفتند ا این مردم مدینةپیامبر اسلم ص دعوتش را از مكه آغاز كرد، ام

 گذاشت. اندازی جامعه دیني، حتي برای چند روز نبودنش، جانشین ميو تأسیس جامعه اسلمي را رقم زدند؛ و او هم، پس از راه

ترین تا در چنین روز شریفي، در جهانياو كه همه هستي خود را خرج هدایت مردم كرده بود، بعد از بارها تاكید، نهای

بینِي گردهمایي مسلمانان، اعلم كرد هركس امامت و والیت مرا پذیرفته، این علي ع موالی اوست؛ و این گونه بود كه، به پیش

 اسرائیل، اما این بار نه در سطح یك قوم خاص، بلكه برای كل جهان آغاز شد!خود پیامبر ص، یكبار دیگر داستان بني

سالگرد سرآغاز تثبیت والیت همیشگي برگزیدگان خدا، كه هم اتمام نعمت و اكمال دین را به همراه داشت و هم آغاز 

كرد (، و آنان را آماده تحقق وعده نهایي خدا در زمین مي3زد )مائده/دور جدیدی از ابتلئات برای مومنان حقیقي را رقم مي

 زنندگان به والیت امیرمومنان ع، مبارك باد.ن واقعي جهان، دلدادگان و چنگ(، بر خداجویان و خداپرستا105)انبیاء/



147 

 اسلم شد نیبه ا يدلش راض یانگار تازه  را كه در دستش گرفت آرام شد تیهادست

 تبسم كرد و گفت: كی نجایلحظه ا كی! نیمؤمن را گرفت و رو به مردم كرد و گفت: تیهادست

 ستي: علدشیشناسيم یاو عشق است، آر امن  ست؟یست كد نكیدر دستانم ا دیدانيم خوب

 شدم طالبيبن اب يعل یمددها با  عرب غالب شدم انیاگر بر جنگجو من 

 يگفتم: عل« عمرو عبدود»مبارز خواست  تا  يو بدر و اُُحد گفتم: عل بریو خ نیحُن در

 ...يگفتم: عل! «يمصطف ای»آمد بخوان  امیپ تا  يشب با خدا گفتم: عل ،يحرا گفتم: عل در

 شدم «هِمیدیفوقِ اَ»آمدم تا « اهلل دُی» با   اگر مُحرِم شدم دم،یكعبه را د مستجار

 «نیال اُحبُّ اآلفِل ياِنّ»اوست،  يباق وجه «نیمیاصحابُ ال»ند اسرمست ،اوست يكه ساق تا

 ؟دل من مست اوست ایشد  غمبرانیپ يساق ؟دست من در دست اوست ایاو در دست من،  دست

 خمار يآوردند و او پر كرد با چشم ساغر  هزار  كیبا هر  نهییو چهار آ ستیو ب كصدی

 او شیپ نمیتركه من عاشق كردميم فكر   او شیام در كدلداده غمبریپ نیآخر

 ياسم عل دیسراپا شور و طوفان تا شن شد   يآرامش، ول یایدارم دلش در یدختر

 ...يشد عل دارشنهییازل در پرده بود، آ از  يدار و ندارش شد عل ،يشد عل روزگارش

 «میصراط المستق»هم  نیا« اِهدنا» طالبان  «میعظ»دارم « نبأ» كیدر كنارم  اَمينب من

 «اتیوالعاد»، شور مركبش «والطور» خلوتش «مُحكمات» شیهاشانه ،«نیاسی»مرآتِ  اشچهره

 . اوست یموال يعل نیا م،یاو یكه من موال هر  اوست یمایاز س يفیخط قرآنِ من، توص هر

 )شاعر: قاسم صرافان(

 نکات ترجمه

 «شاهِداً»

 با مشاهده )حسي یا قلبي(حضوری است كه همراه »است كه این ماده در اصل به معنای « شهد»اسم فاعل از ماده « شاهد»

 روديبه كار م كنديو شخص حاضر است و به واقعه توجه م دهديكه واقعه رخ م یيهم در جا« شهادت»و اصطلح  «باشد

 گرانیرا كه در آن حاضر بوده، در مقابل د یاواقعه شوديكه از شخص تقاضا م یي)اصطلحا: تحمل شهادت( و هم در جا

 شهادت(. یدهد )اصطلحا: ادا يگواه

 (maaarij-http://yekaye.ir/al-70-33/ شد توضیح داده 304جلسه باره این ماده دردر

 «مُبَشِّراً»

به معنای ظاهر « بشرة»اند كه از این ماده دانسته« ظهور چیزی همراه با حُسن و جمال»را در اصل به معنای «بشر»ماده 

در « بشارت»بوده است، و وقتي « سیماخوش»هم در اصل به معنای « بشیر»پوست انسان )كه نمایان است( معروف است؛ و 

 ( 251، ص1معجم المقاییس اللغة، جرود، داللت بر خبر خوش دادن )در مقابل بیم دادن( دارد. )به كار مي« انذار»مقابل 

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-33/
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ادن( را هم دمژده « )= بشارت»و  البته قبل توضیح داده شد كه از نظر برخي، اصل این ماده، همین پوست ظاهری است

 (125مفردات ألفاظ القرآن، ص. )شودياند كه موجب انبساط در چهره )پوست صورت( شخص مجهت بشارت گفته نیز اا

 (/http://yekaye.ir/sad-038-71 165)جلسه

 «نَذیراً»

و انذار ه منذر قبل دربار وو  باشديم« انذاردهنده: مُنذِر» یاست كه به همان معنا« نذر»صفت مشبهه از ماده  «رینذ»

 دن( : هشدار داياست كه با ترساندن توأم باشد )در فارس يانیابلغ و ب یبه معنا« انذار»كه  شد داده حاتیتوض

 (/furqan-http://yekaye.ir/al-025-51 206و جلسه /shuara-http://yekaye.ir/ash-026-194 113جلسه)

 1شأن نزول

 حدیث

 ینكه فرمودند:ا( از امام صادق ع روایت شده است كه امیرالمومنین ع درباره ناسخ و منسوخ توضیحاتي دادند از جمله 1

اد كه تنها محمد ص را مبعوث فرمود، در ابتدای كارش به او دستور دهمانا خداوند تبارك و تعالي هنگامي كه حضرت 

؛ بخش و انذاردهندهشاهد و  بشارت تو را میكه ما فرستاد ي! بدرستامبریپ یا»به دعوت كردن بسنده كند و بر او نازل فرمود: 

شان از جانب خداوند و چراغي فروزان؛ و به مومنین بشارت بده كه همانا برای –البته به اذن او  –ای به سوی خدا كنندهو دعوت

كیل شدن خدا وفضل و رحمتي بزرگ است؛ و از كافران و منافقان اطاعت مكن و اذیت آنها را رها كن و بر خدا توكل نما و 

ری نرساند ]= با آنها ر داد كه به آنها آزا( پس خداوند او را تنها به دعوت مامور كرد و به او دستو48-45)احزاب/« كافي است.

دستور هجرت داد و  به جنگ و مبارزه اقدام نكند[ اما همین كه آنان تصمیم گرفتند كه شبانه ایشان را به قتل رسانند، به او

ورد ظلم واقع كه م به كساني كه مورد قتل و كشتار قرار گرفتند اذن داده شد بدین سبب»مبارزه را بر او واجب كرد، و فرمود 

 ( ...39)حج/« شده بودند و همانا خداوند بر یاری آنها تواناست.

 85، ص15وسائل الشیعة، ج؛ 176، ص19بحار األنوار، ج

عَنِ أَمِیر الْمُْؤمِنِینَ دٍ عَنْ آبَائِهِ ع بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ُمحَمَّ عَنْ إِسَْماعِیل فِي تَفْسِیرِ النُّعْمَانِيِّ بِسَنَدِهِ الْمَْذكُورِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ

بَدْءِ أَمْرِهِ أَنْ یَدْعُوَ بِالدَّعْوَةِ فَقَطْ وَ أَنْزَلَ  ع فِي ذِكِْر النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ وَ مِنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً ص أَمَرَهُ ِفي

شِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً وَ بَ یا أَیُّهَا»عَلَیْهِ 

فَبَعَثَهُ اللَّهُ بِالدَّعْوَةِ فَقَطْ وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا یُؤْذِیَهُمْ  «بِاللَّهِ وَكِیلًا تَوَكَّلْ عََلى اللَّهِ وَ كَفى كَبِیراً وَ ال تُطِعِ الْكافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ دَعْ أَذاهُمْ وَ

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا َو »الَ سُبْحَانَهُ قَفَلَمَّا أَرَادُوهُ بِمَا هَمُّوا بِهِ مِنْ تَْبیِیتٍ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْهِجْرَةِ وَ فَرَضَ عَلَیْهِ الْقِتَالَ فَ

 2« ...نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ  إِنَّ اللَّهَ عَلى

                                                      
 تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إلى قوله وَ دَعْ أَذاهُمْ وَ  -وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً  -قال علي بن إبراهیم في قوله: إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً.  1

 (195، ص2تفسیر القمي، ج) الهجرة بخمس سنین بِاللَّهِ وَكِیلًا فإنها نزلت بمكة قبل وَ كَفى

 
 . ادامه روایت چنین است  2

http://yekaye.ir/sad-038-71/
http://yekaye.ir/ash-shuara-026-194/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-51/
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دیث ( روایت شده است كه شخصي حكایت كرده است: وارد مسجد مدینه شدم و مردی را دیدم كه از رسول اهلل ح2

( 3)بروج/« اهد و مشهودو سوگند به ش»اند. به او گفتم: به من خبر بده از مراد از آیه شدهكند و مردم پیرامون او جمع روایت مي

 گفت: شاهد روز جمعه است و مشهود روز عرفه است.

و سوگند به »ه كرد. به او گفتم: به من خبر بده از مراد از آیاز او عبور كردم و شخص دیگری دیدم كه حدیث روایت مي

 ( گفت: شاهد روز جمعه است و مشهود روز قرباني كردن است.3ج/)برو« شاهد و مشهود

كرد. به او گفتم: به ای نوراني داشت و او هم از رسول اهلل حدیث روایت مياز او عبور كردم و جواني را دیدم كه چهره

ز قیامت مشهود رو( گفت: شاهد حضرت محمد ص است و 3)بروج/« و سوگند به شاهد و مشهود»من خبر بده از مراد از آیه 

 است.

آن »فرماید ( و نیز مي45)احزاب/...« و  شاهد تو را میكه ما فرستاد ي! بدرستامبریپ یا»فرماید ای كه خداوند ميآیا نشنیده

 (.103)هود/« شوند و آن روزی است كه مشهود استروزی است كه مردم در آن گردآورده مي

طالب ع. ن ابيعمر؛ و سومي حسن بن علي بعباس بود؛ دومي ابنتند: اولي ابناند؟ گفپس ]از مردم[ پرسیدم كه اینها كي

 و سخن ]امام[ حسن ع از همه نیكوتر بود.

 544، ص1كشف الغمة في معرفة األئمة، ج؛ 708، ص10، جمجمع البیان

حَوْلَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَوى أَنَّ رَجُلًا قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِینَةِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ النَّاسُ 

شاهِدٍ »شْهُودُ فَیَوْمُ عَرَفَةَ فَجُزْتُهُ إِلَى آخَرَ یُحَدِّثُ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ فَقَالَ نَعَمْ أَمَّا الشَّاهِدُ فَیَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ أَمَّا الْمَ« شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ »

ینَارُ وَ هُوَ یُحَدِّثُ عَنْ أَنَّ وَجْهَهُ الدِّفَقَالَ نَعَمْ أَمَّا الشَّاهِدُ فَیَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ أَمَّا الْمَشْهُودُ فَیَوْمُ النَّحْرِ فَجُزْتُهُمَا إِلَى غُلَامٍ كَ «وَ مَشْهُودٍ 

شْهُودُ فَیَوْمُ الْقِیَامَةِ أَ مَا سَمِعْتَهُ یَقُولُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ فَقَالَ نَعَمْ أَمَّا الشَّاهِدُ فَمُحَمَّدٌ ص وَ أَمَّا الْمَ

                                                      
كاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ ذِینَ قِیلَ لَهُمْ كُفُّوا أَیْدِیَكُمْ وَ أَقِیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّالَّفَلَمَّا أَمَرَ النَّاسَ بِالْحَرْبِ جَزِعُوا وَ خَافُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَ لَمْ تَرَ إِلَى 

 سُبْحَانَهُ أَیْنَما تَكُونُوا یُدْرِكْكُمُ َأجَلٍ قَرِیبٍ إِلَى قَوْلِهِ  لَوْ ال أَخَّرْتَنا إِلىبْتَ عَلَیْنَا الْقِتالَإِذا فَرِیق  مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشَْیةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْیَةً وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ َكتَ

بِیِّهِ وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ جَ الْمُسْلِمِینَ أَنْزَلَ عَلَى نَوْمُ بَدْرٍ وَ عَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى حَرَالْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ فَنَسَخَتْ آیَةُ الْقِتَالِ آیَةَ الْكَفِّ فَلَمَّا كَانَ یَ

 عَكُمْ وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ فَنَسَخَتْ مَوْنَ وَ اللَّهُ ى فَال تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الَْأعْلَلَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسَْلامُ وَ كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَ

حْصُرُوهُمْ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ ا وَ خِرِ السُّورَةِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْهَذِهِ الْآیَةُ الْآیَةَ الَّتِي أُذِنَ لَهُمْ فِیهَا أَْن یَجْنَحُوا ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي آ

تَیْنِ ونَ صابِرُونَ َیغْلِبُوا مِائَنْ یُقَاتِلَ عَشَرًَة مِنَ الْمُشْرِكِینَ فَقَالَ إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْقِتَالَ عَلَى الْأُمَّةِ فَجَعَلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَ

ى آخِرِ الْآیَةِ فَنَسَخَ بِهَذِهِ الْآیَةِ مَا مْ ضَعْفاً فَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَة  صابِرَة  یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ إِلَإِلَى آخِرِ الْآیَةِ ثُمَّ نَسَخَهَا سُبْحَانَهُ فَقَالَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیكُ

دَّةُ رَجُلَیْنِ لِرَجُلٍ كَانَ فَارًّا نْ رَجُلَیْنِ لِرَجُلٍ لَمْ یَكُنْ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ كَانَتِ الْعِصَارَ مَنْ فَرَّ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الْحَرْبِ إِنْ كَانَتْ عِدَُّة الْمُشْرِكِینَ أَكْثَرَ مِقَبْلَهَا فَ

نْ غَزَاةِ تَبُوكَ أَنْزَلَ  یَعْنِي الْیَهُودَ حِینَ هَادَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا رَجَعَ مِ ى قَوْلِهِ ع وَ نُسِخَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً مِنَ الزَّحْفِ وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَ

 .ى وَ هُمْ صاغِرُونَ فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةُ تِلْكَ الْهُدْنَةآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَاللَّهُ تَعَالَى قاتِلُوا الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْیَوْمِ الْ
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سَأَلْتُ عَنِ الْأَوَّلِ فَقَالُوا ابْنُ عَبَّاسٍ « ذلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ »وَ قَالَ تَعَالَى «  شاهِداًیا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ»

 1 نِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ كَانَ قَوْلُ الْحَسَنِ أَحْسَنَ.وَ سَأَلْتُ عَنِ الثَّانِي فَقَالُوا ابْنُ عُمَرَ وَ سَأَلْتُ عَنِ الثَّالِثِ فَقَالُوا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْ

  

 حدیث ذیل هم ارتباطی با آیه امروز دارد و هم ارتباطی با مناسبت امروز

 ای خواند و فرمود:( روایت شده است هنگامي كه امیرالمومنین ع به شهادت رسید، امام حسن ع بر منبر رفت و خطبه3

ند رسید؛ بعد ید كه نه گذشتگان در علم بر او سبقت جستند و نه آیندگان به گَرد او خواهدر امشب مردی به شهادت رس

ست از حقوقش ای( در زمین باقي نگذاشت و تنها چیزی كه از او مانده هفتصد درهم ااز خود، زرد و سفیدی )= طل و نقره

 كند. اش خدمتكاری استخدامخواست با آن برای خانوادهكه مي المال،از بیت

لي هستم، شناسد ]بداند كه[ من حسن بن عشناسد؛ و هركه مرا نميشناسد، كه ميسپس فرمود: ای مردم! هر كه مرا مي

ز اهل بیتي او چراغي فروزان بود. من  -به اذن او  –كننده به سوی خدا ای كه دعوتبخش انذاردهندهمنم فرزند آن بشارت

ی را از آنها رفت؛ من از اهل بیتي هستم كه خداوند پلیدشد و به آسمان مينازل ميهستم كه جبرئیل در آن بیت ]= خانه[ 

 زدود و كامل پاك و طاهرشان كرد.

 329مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص

حَمَّدٍ عَنِ مُلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ  عَنْ إِسْمَاعِیقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ

 الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِي  ع قَالَ: 

ا یُدْرِكُهُ الْآخَرُونَ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ وَ لَ یْلَةِ رَجُلٌ لَمْ َیسْبِقْهُخَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي  ع النَّاسَ حِینَ قُتِلَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ قُِبضَ فِي هَذِهِ اللَّ

ثُمَّ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ  هِ تْ مِنْ عَطَائِهِ أَرَادَ أَنْ یَبْتَاعَ بِهَا خَادِماً لِأَهْلِ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ صَفْرَاءَ وَ لَا بَیْضَاءَ إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَ

لسِّرَاجِ الْمُنِیرِ أَنَا مِنْ اابْنُ الْبَشِیرِ النَّذِیرِ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ   عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنِي فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي  وَ أَنَامَنْ

 .طْهِیراتَیْتِ الَّذِینَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ صْعَدُ وَ أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَأَهْلِ الْبَیْتِ الَّذِی كَانَ یَنْزِلُ فِیهِ جَبْرَئِیلُ وَ یَ

 تدبر

 «یا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً( »1

 (381، ص9یر نور، ج. )تفسباید نقش و مسئولیّت افراد را به آنان و جامعه اعلم كرد

                                                      
 قابل توجه است: ریو نذ ریحضرت به بش هیهم درباره وجه تسم 52در معاني األخبار، ص تیروا نیا.  1

 بْنِ الْحُسَیْنِ الرَّقِّيِّ عَنْ لْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّعَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي امُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِیلَوَیْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  حَدَّثَنَا

الْیَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  نْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: جَاءَ نَفَر  مِنَعَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ  اوِیَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَ

 ص أَمَّا مُحَمَّد  فَإِنِّي مَحْمُود  شِیراً وَ نَذِیراً وَ دَاعِیاً فَقَالَ النَّبِيُّدَ وَ أَبَا الْقَاسِمِ وَ بَءٍ سُمِّیتَ مُحَمَّداً وَ أَحْمَشَيْ أَیِّص فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ وَ كَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ لِ

مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فَفِي النَّارِ  ارِ فَمَنْ كَفَرَ بِيزَّ وَ جَلَّ یَقْسِمُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قِسْمَةَ النَّاللَّهَ عَ نَّ فِي الْأَرْضِ وَ أَمَّا أَحْمَدُ َفإِنِّي مَحْمُود  فِي السَّمَاءِ وَ أَمَّا أَبُو الْقَاسِمِ فَإِ

إِنِّي أُنْذِرُ بِالنَّارِ مَنْ عَصَانِي وَ فَذِیرُ أَدْعُو النَّاسَ إِلَى دِینِ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا النَّ نِّيإِفَ وَ یَقْسِمُ قِسْمَةَ الْجَنَّةِ فَمَنْ آمَنَ بِي وَ أَقَرَّ بِنُبُوَّتِي فَفِي الْجَنَّةِ وَ أَمَّا الدَّاعِي 

 أَمَّا الْبَشِیرُ فَإِنِّي أُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ مَنْ أَطَاعَنِي.



151 

 

 «یا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً ( »2

 (381، ص9پیامبر ص بر اعمال مردم شاهد و گواه است. )تفسیر نور، ج

 

 «یا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً» (3

ا حتي مقدم بر وظیفه رفرستاد؛ و این شاهد بودن « شاهد»ذار فرستاد، بلكه به عنوان تنها برای بشارت و انخدا پیامبر را نه

 بشارت و انذار ذكر كرد. چرا؟

 ایآن انتظارات برآورده شد  ایكه آ نیهم بر ا یرا انتظار دارند، حتما شاهد يو انجام اعمال خاص دهنديم يامیاگر پالف. 

انجام رسالت ( به تعبیر دیگر، /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-15 2، تدبر461)توضیح بیشتر در جلسه .گمارندينه، م

 (273، ص10نور، ج ریهمراه با نظارت است. )تفس

، 9، جد )تفسیر نورو در صحنه حاضر باش تواند بشارت و هشدار دهد كه بر اعمال و رفتار مردم شاهدكسى مىب. 

 (381ص

ای وجودی بر رساني ساده نیست؛ بلكه احاطهج. مخاطب بفهمد كه مسئولیت ابلغ پیام و بشارت و انذار مردم، یك پیام

هم های هستي ما رسالت پیامبر ص صرفا ناظر به اعمال ما نیست، بلكه ناظر به نحوه وجود و ریشه»مخاطب الزم دارد؛ و 

 (393)ایستاده در باد، ص« هست.

 شناسینکته تخصصی دین

و شریعتش  (107با توجه به اینكه پیامبر اكرم ص، نه فقط برای قوم خود، بلكه برای كل عالمیان فرستاده شده )انبیاء/

( پس شاهد بودن او، صرفا مربوط به مردم زمان و /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-40 5، حدیث529ابدی است )جلسه

بیند و بر آن شهادت مكان خودش نیست، و در قرآن كریم تصریح شده است كه هر كسي كه عملي انجام دهد، او آن را مي

و این حكایت  2(89/و نه فقط شاهد بر اعمال امت خود، بلكه شاهد بر تمام شاهدان الهي است )نحل 1(105و  94دهد )توبه/مي

 دارد از اینكه این شهادت، صرفا یك شهادت حسي و ظاهری نیست.

 د. ...

 

 «مُبَشِّراً وَ نَذیراً  ...یا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ ( »4

 مطلوب. دهد، یا به شوق رسیدن به وضع مطلوبي است یا برای فرار از یك وضع ناهر انساني هر كاری كه انجام مي

                                                      
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَُسولُهُ وَ ( »94)توبه/ ونَعالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبُِّئكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُ سَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى.  1

 (105)توبه/« عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُون الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى
 هؤُالء هِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهیداً عَلىكُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْ  وَ یَوْمَ نَبْعَثُ في.  2

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-15/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-40/
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فرستد )كه قرار است كاری كند كه آنها با اراده ها ميظاهرا به همین جهت است كه كسي را كه خدا برای دعوت انسان

گذارد: بشارت )و نشان دادن وضع مطلوب( و انذار و هشدار )برحذر خویش راه صحیح را بپیمایند( دو وظیفه بر دوش او مي

 (392داشتن از وضع نامطلوب( )اقتباس از ایستاده در باد، ص

 

 «مُبَشِّراً وَ نَذیراً  ...یا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ ( »5

 اگر

 دهنده و هشدار دهنده است؛ وپیامبر بشارت

 وب، و انذار ناظر به وضع نامطلوب زندگي است، وبشارت ناظر به وضع مطل

 هدف از بشارت و انذار این است كه ما به وضع مطلوب برسیم و به وضع نامطلوب گرفتار نیاییم، 

 پس،

 ماند مگر اینكه پیامبر در آن زمینه برای ما سخني دارد؛ هیچ مطلبي درباره وضع مطلوب یا نامطلوب ما باقي نمي

توان و نباید دین را به عرصه ارتباط با دعوت دیني نیست؛ و نميای از زندگي بيت كه هیچ عرصهو این بدان معناس

 (393خاصي فروكاست. )ایستاده در باد، ص

 

 

 19/6/1396                          مُنیراً  سِراجاً وَ بِإِذْنِهِ اللَّهِ يإِلَ داعِیاً وَ 46 هیآ (33احزاب )سوره ( 535

 ترجمه

 ای به خدا به اذن او، و چراغي فروزنده.كنندهفرستادیم تو را[ دعوتو ]

 نکات ترجمه

 «داعِياً»

كه درباره اصل این ماده )به معنای توجه كردن به كسي  )دعوت كننده(، )خواندن( است« دعو»از ماده اسم فاعل « داعي»

 hajj-http://yekaye.ir/al-22-12/. توضیح داده شد 317و خواندن او( در جلسه 

 بـ + إذن + ه« = بِإِذْنِهِ»

 دن؛یگوش، و گوش دادن و شن يكیهم داللت دارد:  كینزد یماده بر دو معنا نیكه اصل ا قبل بیان شد« أذن»درباره ماده 

 یاند كه اذن به معناگفتهبرخي  و ؛است یاعلم اجازه و رخصت در انجام كار یهم به معنا «إذن»و دوم عِلم و اعلم كردن؛ 

كار در منظر علم خدا رخ داده  نیا يعنیبه علم خدا،  يعنی ،«به اذن خدا»اعلم كردن است؛ و  یعلم است و اذن دادن به معنا

  .است

  /anbiyaa-http://yekaye.ir/al-21-109 416جلسه 

http://yekaye.ir/al-hajj-22-12/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-109/
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 حدیث

 شود:ای روایت شده است كه بعد از حمد و ثنای خدا، چنین آغاز مي( از امیرالمومنین ع خطبه1

دگيِ بندگانش اما بعد، پس همانا خداوند تبارك و تعالي ]حضرت[ محمد ص را به حق مبعوث فرمود تا بندگانش را از بن

نش به والیت یر عهد بندگانش به عهد خود، و از طاعت بندگانش به طاعت خویش، و از والیت بندگابه بندگيِ خود، و از ز

-45)احزاب/« نای به خدا به اذن او و چراغي فروزاكنندهدهنده بود و دعوتدهنده و انذاربشارت»خویش درآورد در حالي كه 

یلي كه آن را محكم دادن؛ به حكمي كه آن را تفصیل داد، و تفص ( از ابتدا تا انتها، هم برای اتمام حجت و هم برای هشدار46

در حالي كه نسبت به  فرمود، و فرقاني كه آن را جدا كرد، و قرآني كه آن را تبیین فرمود؛ تا بندگان پروردگارشان را بشناسند

قدم بمانند، در دادند، و بر او ثابتج ميای كه در برابر او لجاجت به خراو جاهل بودند، و به ]ربوبیت[ او اقرار كنند، در زمانه

 كردند ...زماني كه او را انكار مي

 387-386، ص8الكافي، ج

بِیهِ قَالَ:  أَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ  بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ

 :قَالَ هُ خَطَبَ بِذِی قَارٍ[  فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّخَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ]وَ رَوَاهَا غَیْرُهُ بِغَیْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَ ذَكَرَ أَنَّ

بِالْحَقِّ لِیُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ عِبَادِهِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ عُهُودِ عِبَادِهِ إِلَى عُهُودِهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاَلى بَعَثَ مُحَمَّداً ص 

وَ بَدْءاً وَ عُذْراً  ذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً عَوْداًبَشِیراً وَ نَذِیراً وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِ وَ مِنْ طَاعَةِ عِبَادِهِ إِلَى طَاعَتِهِ وَ مِنْ وَلَایَةِ عِبَادِهِ إِلَى وَلَایَتِهِ 

وهُ وَ قُرْآنٍ قَدْ بَیَّنَهُ لِیَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ وَ لِیُقِرُّوا بِهِ إِذْ جَحَدُ  وَ تَفْصِیلٍ قَدْ أَحْكَمَهُ وَ فُرْقَانٍ قَدْ َفرَقَهُ  بِحُكْمٍ قَدْ فَصَّلَهُ  -وَ نُذْراً

 1... وَ لِیُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ

 های خود فرمودند:( امیرالمومنین ع در فرازی از یكي از خطبه2 

ي جوید؛ پس ای همانا مَثَلِ من در بین شما مَثَلِ چراغي است در ظلمت، كه هر كه در آن ]ظلمت[ وارد شود بدان روشن

 ه كنید تا به فهم برسید.های دلتان را آمادمردم! دل بدهید و گوش

 187، خطبهنهج البلغة

 .وبِكُمْ تَفْهَمُواا فَاسْمَعُوا أَیُّهَا النَّاسُ وَ عُوا وَ أَحْضِرُوا آذَانَ قُلُءُ بِهِ مَنْ وَلَجَهَإِنَّمَا مَثَلِي بَیْنَكُمْ كَمَثَلِ السِّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ یَسْتَضِي

 

                                                      
خَوَّفَهُمْ مِنْ سَطْوَتِهِ  تَهُ كَیْفَ قَدَرَ وَمِنْ غَیْرِ أَنْ یَكُونُوا رَأَوْهُ فَأَرَاهُمْ حِلْمَهُ كَیْفَ حَلُمَ وَ أَرَاهُمْ عَفْوَهُ كَیْفَ عَفَا وَ أَرَاهُمْ قُدْرَ  فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ .  1

وَ كَیْفَ رَزَقَ وَ هَدَى وَ أَعَْطى وَ َأرَاهُمْ حُكْمَهُ   صَدَ بِالنَّقِمَاتِ وَ كَیْفَ خَلَقَ مَا خَلَقَ مِنَ الْآیَاتِ وَ كَیْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ مِنَ الْعُصَاةِ بِالْمَثُلَاتِ وَ احْتَصَدَ مَنِ احْتَ

ء  أَخْفَى كُمْ مِنْ بَعْدِی زَمَان  لَیْسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ شَيْرَ حَتَّى یَسْمَعَ مَا یَسْمَعُ وَ یَرَى فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً ص بِذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُ سَیَأْتِي عَلَیْكَیْفَ حَكَمَ وَ صَبَ

كِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَ رَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ رَسُولِهِ ص وَ لَیْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَة   أَبْوَرَ مِنَ الْمِنَ الْحَقِّ وَ لَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ لَا أَكْثَ

 ... مَوَاضِعِهلَا سِلْعَة  أَنْفَقَ بَیْعاً  وَ لَا أَغْلَى ثَمَناً مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ 
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ر مناره باال رفت باند كه یكبار در مسجد نشسته بودیم كه موذن امام حسین ع روایت كرده( امام كاظم ع از پدرانشان از 3

دانید موذن چه د: آیا مياش ما هم به گریه افتادیم. وقتي اذان تمام شد فرموو اذان داد. امیرالمومنین ع چنان گریست كه از گریه

 سیدند كه:رشان شروع كردند به شرح عبارات اذان تا بدینجا دانند. ایمي گوید؟ گفتیم خدا و رسولش و وصي او بهتر مي

بدین معناست كه « ل اهلل استدهم كه ]حضرت[ محمد رسو: شهادت ميأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ»... اما این سخن كه 

گزیده و رسول و نبيّ و بردهم كه خدایي جز او نیست و ]حضرت[ محمد ص بنده گیرم كه من شهادت ميخدا را شاهد مي

اند هرچند سخنِ اوست، او را با هدایت و دین حق به جانب جمیع مردم فرستاد تا ]دینش را[ بر هر دیني چیره گردو هم

گیرم كه شاهد مي مشركان را ناخوش آید؛ و هر كه در آسمانها و زمین است، از انبیاء و رسوالن و فرشتگان و مردم، همگي را

 دهم كه حضرت محمد ص سرور اولین و آخرین است؛ من شهادت مي

یازی ندارد به هیچ كسي مگر ندهم كه هیچكس یعني شهادت مي« أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ»گوییم و دفعه دومي كه مي

ه حضرت محمد و اوست كنیاز است؛ به خدای واحد قهار كه سراسر نیازمند اویند؛ و او از همه بندگانش و از همه خلئق بي

نكار كند و در اای به خدا به اذن او، و چراغي فروزنده. پس هركه او را كنندهبخش و هشدار دهنده و دعوترا فرستاد بشارت

وارد سازد و او  این انكارش لجاجت ورزد و به او ایمان نیاورد خداوند عز و جل او را جاودانه و برای همیشه در آتش جهنم

 آن رهایي نیابد...هیچگاه از 

 39االخبار، ص؛ معاني239التوحید )للصدوق(، ص

رِئُ الْجُرْجَانِيُّ ئُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُقْحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوَزِیُّ الْحَاكِمُ الْمُقْرِ

دٍ عَیَّاشُ بْنُ یَزِیدَ بْنِ ا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ الطَّرِیفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَیْا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُْن الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَقَالَ حَدَّثَنَ

عْفَرِ بْنِ جَنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ي أَبِي یَزِیدُ بْالْحَسَنِ بْنِ عَلِي  الْكَحَّالُ مَوْلَى زَیْدِ بْنِ عَلِي  قَالَ أَخْبَرَنِ

 الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ:  مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي  عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ

بِي طَالِبٍ ع وَ َبكَیْنَا رُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَبَكَى أَمِیرُ الْمُؤِْمنِینَ عَلِيُّ بْنُ أَلُوساً فِي الْمَسْجِدِ إِذَا صَعِدَ الْمُؤَذِّنُ الْمَنَارَةَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَكُنَّا جُ

قُولُ لَضَحِكْتُمْ قَلِیلًا وَ یَهُ وَ رَسُولُهُ وَ وَصِیُّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذِّنُ قُلْنَا اللَّبِبُكَائِهِ فَلَمَّا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَا یَقُولُ الْمُؤَ

 ...لَبَكَیْتُمْ كَثِیراً 

إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَبِیُّهُ وَ صَفِیُّهُ  وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ یَقُولُ أُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا

نْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ دِینِ الْحَقِّ ِلیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَِرهَ الْمُشْرِكُونَ وَ أُشْهِدُ مَ وَ نَجِیُّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ أَجْمَعِینَ بِالْهُدى

ص سَیِّدُ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِیَةِ وَ الْأَرْضِ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً 

سُبْحَانَهُ وَ أَنَّهُ الْغَنِيُّ عَنْ هِ یَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا حَاجَةَ لِأَحَدٍ إِلَى أَحَدٍ إِلَّا إِلَى اللَّهِ الْوَاحِدِ الَْقهَّارِ مُفْتَقِرَةً إِلَیْهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّ

وَ نَذِیراً وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً فَمَنْ أَنْكَرَهُ وَ جَحَدَهُ وَ  عِبَادِهِ وَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِینَ وَ أَنَّهُ أَرْسَلَ مُحَمَّداً إِلَى النَّاسِ بَشِیراً

 1...لَمْ یُؤْمِنْ بِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً لَا یَنْفَكُّ عَنْهَا أَبَدا

                                                      
 تواند مرتبط قلمداد شود:. دو حكایت زیر هریك به نحوی به این آیه مي 1
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[ اللَّهُ] یُوجِبُ  مَا وَ الْقَتْلِ، اهَذَ مِنْ بِأَعْظَمَ أُنَبِّئُكُمْ لَا وَ أَ رُوحَهُ، تُفْنُونَ وَ نْیَاالدُّ فِي تَقْتُلُونَهُ لِمَنْ  -قَتْلِكُمْ قِصَاصُ هَذَا اللَّهِ عِبَادَ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ ( قَال1َ)

 .اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا بَلَى: قَالُوا الْقِصَاصِ هَذَا مِنْ أَعْظَمُ هُوَ مِمَّا قَاتِلِهِ عَلَى

 .أَبَداً بَعْدَهُ یَحْیَى لَا وَ یَنْجَبِرُ، لَا قَتْلًا تَقْتُلَهُ أَنْ الْقَتْلِ هَذَا مِنْ أَعْظَمُ: قَالَ

 الْقَوْلِ  وَ ع عَلِيٍّ أَعْدَاءِ قِطَرِی بِاتِّبَاعِ  تُغْرِیَهُ  وَ اللَّهِ، سَبِیلِ غَیْرَ  بِهِ تَسْلُكَ وَ ص بٍطَالِ أَبِي بْنِ عَلِيِّ وَلَایَةِ  عَنْ وَ مُحَمَّدٍ نُبُوَّةِ عَنْ تُضِلَّهُ أَنْ: قَالَ هُوَ مَا: قَالُوا

 .ظِیمِهِتَعْ وَاجِبَ  بِإِعْطَائِهِ تُبَالِيَ لَا وَ فَضْلِهِ، جَحْدِ وَ حَقِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ دَفْعِ وَ بِإِمَامَتِهِمْ

  جَهَنَّمَ  نَارِ فِي ودِالْخُلُ ذَلِكَ مِثْلُ -الْقَتْلِ هَذَا فَجَزَاءُ بَداًأَ مُخَلَّداً خَالِداً جَهَنَّمَ، نَارِ فِي الْمَقْتُولِ هَذَا تَخْلِیدُ  هُوَ الَّذِی الْقَتْلُ هُوَ فَهَذَا

 فَكَأَنَّ ثَوَابَهُ، اللَّهُ لِیُعْظِمَ عَنْهُ  یَعْفُوَ أَنْ سَأَلَهُ وَ الْقِصَاصَ، عَلَیْهِ فَأَوْجَبَ اعْتَرَفَ،فَ أَبِیهِ قَاتِلُ أَنَّهُ یَزْعُمُ بِرَجُلٍ ع الْحُسَیْنِ  بْنِ عَلِيِّ إِلَى یَوْماً رَجُل  جَاءَ لَقَدْ وَ

 .بِذَلِكَ تَطِبْ لَمْ نَفْسَهُ

. الذَّنْبَ هَذَا هُلَ  اغْفِرْ وَ الْجِنَایَةَ، هَذِهِ لَهُ فََهبْ  حَقّاً عَلَیْكَ الرَّجُلِ لِهَذَا ذْكُرُتَ كُْنتَ إِنْ: لِلْقِصَاصِ الْمُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَلِيِّ -لِلْمُدَّعِي ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ فَقَالَ

 .وَالِدِی تْلِقَ عَنْ لَهُ  أَعْفُوَ أَنْ[ بِهِ ] یَبْلُغْ لَمْ لَكِنْ وَ -حَقٌّ عَلَيَّ لَهُ ص اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ  یَا: قَالَ

 . عَنْهُ عَفَوْتُ وَ صَالَحْتُهُ لدِّیَةِا عَلَى أُصَالِحَهُ أَنْ عَلَيَّ لِحَقِّهِ أَرَادَ فَإِنْ  الْقَوَدَ أُرِیدُ: قَالَ ذَا مَا فَتُرِیدُ: قَالَ

 .ع الْأَئِمَّةِ وَ طَالِبٍ بِيأَ بْنِ عَلِيِّ إِمَامَةَ وَ اللَّهِ، رَسُولِ  نُبُوَّةَ وَ اللَّهِ وْحِیدَتَ لَقَّنَنِي ص اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا قَالَ عَلَیْكَ حَقُّهُ  ذَا فَمَا: ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ

 إِنْ  ع الْأَئِمَّةِ[ وَ نْبِیَاءِالْأَ] سِوَى الْآخِرِینَ وَ الْأَوَّلِینَ مِنَ -كُلِّهِمْ الْأَرْضِ أَهْلِ اءِبِدِمَ یَفِيَ هَذَا اللَّهِ، وَ بَلَى! أَبِیكَ بِدَمِ یَفِي لَا فَهَذَا: ع سَیْنِالْحُ بْنُ عَلِيُّ فَقَالَ

 .بَلَى: قَالَ بِالدِّیَةِ  مِنْهُ تَقْنَعُ وَ أَ ء ،شَيْ  بِدِمَائِهِمْ یَفِي لَا فَإِنَّهُ قُتِلُوا

 وَ إِلَیْهَا، مُحْتَاج   أَنَا ص اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا قَالَ  الْقَتْلِ مِنَ بِهَا فَتَنْجُوَ  الدِّیَةَ  كَلَ أَبْذُلَ حَتَّى  لَهُ  تَلْقِینِكَ ثَوَابَ لِي فَتَجْعَلُ أَ: لِلْقَاتِلِ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ

 .هَذَا وَلِیِّهِ بَیْنَ  وَ بَیْنِي لَا یْنَهُ،بَ وَ بَیْنِي أَیْضاً الْمَقْتُولِ  هَذَا إِلَى ذَنْبِي وَ عَظِیمَة ، ذُنُوبِي فَإِنَّ عَنْهَا مُسْتَغْنٍ أَنْتَ

 .اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا بَلَى: قَالَ التَّلْقِینِ ذَاهَ ثَوَابِ عَنْ نُزُولِكَ مِنْ إِلَیْكَ أَحَبُّ -لِلْقَتْلِ فَتَسْتَسْلِمُ: ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ

 فِیهَا، بِهِ التَّمَتُّعَ حَرَمَكَ وَ نْیَا،الدُّ لَذَّةَ فَحَرَمَهُ أَبَاكَ قَتَلَ عَلَیْكَ، تَطَوُّلِهِ بَیْنَ وَ إِلَیْكَ، هَذَا ذَنْبِهِ بَیْنَ قَابِلْ اللَّهِ عَبْدَ یَا: الْمَقْتُولِ لِوَلِيِّ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ فَقَالَ

[ أَضْعَافُ] إِلَیْكَ فَإِحْسَانُهُ ئِمِ،الدَّا عَذَابِهِ مِنْ أَنْقَذَكَ وَ  الدَّائِمَةَ، اللَّهِ جَنَّةَ  بِهِ لَكَ فَأَوْجَبَ الْإِیمَانَ لَقَّنَكَ وَ الْجِنَانِ، فِي  أَبِیكَ فَرَفِیقُ سَلَّمْتَ وَ صَبَرْتَ إِنْ أَنَّكَ عَلَى

 تَأْبَى أَنْ إِمَّا وَ  فِیهَا، مَابِ الدُّنْیَا مِنَ لَكُمَا خَیْر  ص اللَّهِ  رَسُولِ فَضْلِ مِنْ  بِحَدِیثٍ مَالِأُحَدِّثَكُ!  إِلَیْكَ إِحْسَانِهِ عَلَى جَزَاءً عَنْهُ تَعْفُوَ أَنْ فَإِمَّا عَلَیْكَ جِنَایَتِهِ أَضْعَافِ

 .بِهِ اعْتَبَرْتَ لَوِ  یهَافِ بِمَا الدُّنْیَا مِنَ خَیْر  -الْحَدِیثِ ذَلِكَ مِنْ یَفُوتُكَ لَمَا وَ ونَكَ،دُ بِالْحَدِیثِ أُحَدِّثُهُ ثُمَّ عَلَیْهَا، لِتُصَالِحَهُ الدِّیَةَ لَكَ أَبْذُلَ حَتَّى -عَنْهُ تَعْفُوَ أَنْ

 .بِالْحَدِیثِ اللَّهِ  ولِرَسُ ابْنَ یَا فَحَدِّثْنَا أَمْرِهِ، فِي لِمَسْأَلَتِكَ وَ اللَّهِ  وَجْهِ اءَابْتِغَ إِلَّا ءٍشَيْ  لَا وَ دِیَةٍ، بِلَا عَنْهُ عَفَوْتُ قَدْ: اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ  یَا: الْفَتَى فَقَالَ

 تَرِدُ  الْوُفُودُ  جَعَلَتِ مُنِیراً، سِراجاً وَ بِإِذْنِهِ اللَّهِ  إِلَى داعِیاً  وَ نَذِیراً، وَ بَشِیراً بِالْحَقِّ كَافَّةً  النَّاسِ إِلَى بُعِثَ لَمَّا ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ: ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ

 یَصِیرَ أَنْ یَلْبَثُ فَلَا مُعْجِزَاتِهِ، مِنْ لَهُ یُظْهِرُ وَ آیَاتِهِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ عَلَیْهِ یُورِدُهُ مَا -مُتَبَیِّنٍ مُنْصِفٍ لِلْحَقِّ قَاصِدٍ مُرِیدٍ فَمِنْ لَدَیْهِ، یَكْثُرُونَ الْمُنَازِعُونَ وَ عَلَیْهِ،

 فِي الْعَالِمِینَ مِنَ هُوَ  وَ -عِنَادُهُ صَوَّرَهُ قَدْ اللَّعْنَةِ عَلَى بِاللَّعْنَةِ فَیَبُوءُ -مُیَفْهَ فِیمَا، یُكَابِرُهُ وَ یَعْلَمُ مَا یَجْحَدُ  مُعَانِدٍ مِنْ  وَ عَلَیْهِ، أَكْرَمَهُمْ وَ -إِلَیْهِ تَعَالَى اللَّهِ خَلْقِ أَحَبَّ

 نَفَرٍ  سَبْعَةُ مِنْهُمْ فَكَانَ مُتَفَهِّمُونَ، مُتَبَیِّنُونَ مُنْصِفُونَ فِیهِمْ وَ مُكَابِرُونَ مُعَانِدُونَ فِیهِمْ -طَوَائِفُ مُنَازَعَتِهِ وَ لِمُحَاجَّتِهِ اللَّهِ رَسُولَ قَصَدَ مِمَّنْ فَكَانَ .الْجَاهِلِینَ صُورَةِ

 مَنْزِل   جَمَعَهُمْ الْعَرَبِ مُشْرِكِي مِنْ عِشْرُونَ وَ مُعَطِّلَة  دَهْرِیَّة  عَشَرَة  وَ بَرَاهِمَة  عَشَرَة  وَ ثَنَوِیَّة  عَشَرَة  وَ مَجُوس  عَشَرَة  وَ صَابِئُونَ أَرْبَعَة  وَ نَصَارَى خَمْسَة  وَ یَهُودُ

 عَفَاجْتَمَ .بِلَال  وَ  الْأَسْوَدِ، بْنُ الْمِقْدَادُ وَ   الْأَرَتِّ، بْنُ خَبَّابُ وَ یَاسِرٍ، بْنُ عَمَّارُ : مِنْهُمْ -نَفَر   الْمُسْلِمِینَ خِیَارِ  مِنْ  الْمَنْزِلِ فِي وَ  ص اللَّهِ رَسُولِ  عَلَى وُرُودِهِمْ قَبْلَ

 أَصْحَابِهِ، مِنْ نَفَراً الْمَنْزِلِ هَذَا فِي مَعَنَا إِنَّ :بَعْضُهُمْ فَقَالَ الْمُعْجِزَاتِ، مِنَ  نَفْسِهِ فِي یَذْكُرُ وَ  الْآیَاتِ، مِنَ یَدَّعِیهِ مَا وَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ یَتَحَدَّثُونَ الْكَافِرِینَ أَصْنَافُ

 مِنْ  أَنْتُمْ: قَالُوا وَ بِهِمْ فَرَحَّبُوا إِلَیْهِمْ، فَجَاءُوا كِذْبِهِ، وَ صِدْقِهِ  فِي أَحْوَالِهِ بَعْضِ عَلَى -جِهَتِهِمْ مِنْ نَقِفَ أَنْ فَلَعَلَّنَا مُشَاهَدَتِهِ، قَبْلَ  عَنْهُ نَسْأَلُهُمْ إِلَیْهِمْ  بِنَا هَلُمُّوا وَ

 جَمِیعَ  تَعَالَى اللَّهُ  نَشَرَ لَوْ مَنْ وَ الدِّینِ، یَوْمِ فِي الشَّفَاعَاتِ بِأَفْضَلِ الْمَخْصُوصِ وَ الْآخِرِینَ، وَ الْأَوَّلِینَ سَیِّدِ مُحَمَّدٍ أَصْحَابِ مِنْ نَحْنُ بَلَى،: قَالُوا مُحَمَّدٍ أَصْحَابِ

 أَمَرَكُمْ ذَا فَبِمَا: فَقَالُوا الْمَحَاسِنَ، بِهِ كَمَّلَ وَ الْمَكَارِمَ، بِهِ تَمَّمَ وَ النَّبِیِّینَ، بِهِ تَعَالَى اللَّهُ خَتَمَ حِكْمَتِهِ، نْمِ آخِذِینَ عُلُومِهِ، مِنْ مُسْتَفِیدِینَ إِلَّا یَلْقَوْهُ لَمْ فَحَضَرُوهُ أَنْبِیَائِهِ،

 نُحِبُّ لَا بِمَا اللَّهِ عِبَادِ إِلَى نَأْتِيَ لَا وَ لِلْأَنَامِ، نُنْصِفَ وَ الْأَرْحَامَ، نَصِلَ وَ الزَّكَاةَ، نُؤْتِيَ وَ الصَّلَاةَ،  نُقِیمَ أَنْ وَ شَیْئاً، بِهِ نُشْرِكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهَ نَعْبُدَ أَنْ أَمَرَنَا: فَقَالُوا مُحَمَّد 
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 هُمُ  -بِالْإِمَامَةِ الْمَخْصُوصِینَ ذُرِّیَّتِهِ مِنْ الطَّیِّبِینَ َأنَّ وَ الْوَصِیِّینَ، سَیِّدُ أَخَاهُ ع َعلِیّاً أَنَّ وَ الْآخِرِینَ، وَ الْأَوَّلِینَ سَیِّدُ مُحَمَّداً أَنَّ  نَعْتَِرفَ وَ نَعْتَقِدَ أَنْ وَ إِلَیْنَا، بِهِ یَأْتُوا أَنْ

 دَلَائِلَ  وَ ظَاهِرَةٍ، بِحُجَجٍ إِلَّا تُعْرَفُ لَا أُمُور  هَذِهِ -هَؤُلَاءِ  یَا: فَقَالُوا .مُوَاالتِهِمْ وَ تَهُمْمُتَابَعَ أَلْزَمَ وَ -طَاعَتَهُمْ تَعَالَى اللَّهُ أَوْجَبَ الَّذِینَ -الْمُكَلَّفِینَ جَمِیعِ عَلَى الْأَئِمَّةُ

 بَلَى: قَالُوا أَلْزَمَتْكُمْ عَلَامَاتٍ وَ بَهَرَتْكُمْ، آیَاتٍ لَهُ  فَرَأَیْتُمْ أَ إِلَیْهَا، تَهْدِی صَحِیحَةٍ عَلَامَةٍ لَا وَ عَلَیْهَا، تَدُلُّ   أَمَارَةٍ  بِلَا أَحَداً یُلْزِمَهَا أَنْ لِأَحَدٍ لَیْسَ  -بَیِّنَة  أُمُور  وَ بَاهِرَةٍ،

 بِآیَاتِ الْمُؤَیَّدُ -اللَّهِ بِرِسَاالتِ الْمَخْصُوصُ أَنَّهُ فَعَلِمْنَا  مَوْئِلَ  لَا وَ اللَّهِ، عَذَابِ مِنْ لِجَاحِدِهِ مَنْجَى لَا وَ مَلْجَأَ، لَا وَ  مَعْدِلَ  لَا وَ  عَنْهُ، مَحِیصَ لَا مَا رَأَیْنَا لَقَدْ اللَّهِ، وَ

 لَا مُحَمَّدُ یَا: فَقُلْتُ شَاكٌّ، فِیهِ أَنَا وَ  قَصَدْتُهُ فَإِنِّي ا،أَنَ رَأَیْتُهُ الَّذِی أَمَّا: یَاسِرٍ بْنُ عَمَّارُ قَالَ رَأَیْتُمُوهُ الَّذِی فَمَا: قَالُوا. اللَّهِ عِلْمِ مِنْ بِهِ اللَّهُ اخْتَصَّهُ بِمَا الْمُشَرَّفُ اللَّهِ،

 مِنَ  لَقِیتَ مَا عَنِّي فَاسْأَلْ -مَنْزِلِكَ إِلَى رَجَعْتَ إِذَا: قَالَ هِيَ مَا: قُلْتُ. بَلَى: قَالَ دَلَالَةٍ  مِنْ فَهَلْ قَلْبِي، عَلَى فِیكَ الشَّكِّ اسْتِیلَاءِ مَعَ -بِكَ التَّصْدِیقِ إِلَى سَبِیلَ

 إِنَّ الشَّجَرُ، أَیُّهَا یَا الْحَجَرُ، أَیُّهَا یَا: نَادَیْتُهُ إِلَّا رَأَیْتُهُ شَجَرٍ لَا وَ لَقِیتُهُ، حَجَرٍ مِنْ فَمَا فَرَجَعْتُ .بِنُبُوَّتِي عِنْدَكَ تَشْهَدُ وَ بِرِسَالَتِي، تُصَدِّقُنِي -الْأَشْجَارِ وَ الْأَحْجَارِ

 اإلمام إلى المنسوب )التفسیر .رَبِّنَا رَسُولُ ص مُحَمَّداً أَنَّ أَشْهَدُ: الشَّجَرُ وَ الْحَجَرُ َفنَطَقَ لَهُ  تَشْهَدُ ذَا فَبِمَا بِرِسَالَتِهِ، لَهُ تَصْدِیقَكَ وَ بِنُبُوَّتِهِ، شَهَادَتَكَ یَدَّعِي مُحَمَّداً

 (600-596ص السالم، علیه العسكری الحسن

 حضرت إذا العرب، قبائل على سهنف یعرض آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول أمر لما: قال السّالم، علیه علي عن باسناده، ، الهشیم الكریم عبد (2)

 .الساّلم فردوا سلّم،علیهم، ف بكر أبو فوقف قوم، إلى فدفعنا نسابة، رجال كان و بكر، أبو معه خرج و معه، فخرجت أمرني، و لذلك، خرج الموسم

 القوم؟ ممن: فقال

 .ربیعة من: قالوا

 ؟ لهازمها من أو هامتها من: قال

 .العظمى  هامتها من: قالوا

 أنتم؟ العظمى هامتها أیّ و: قال

 .األكبر ذهل: قالوا

 عوف؟ بوادی حر ال: یقال كان الذی عوف أمنكم: قال

 .ال: قالوا

 األحیاء؟ منتهى و اللوى ذو  قیس بن بسطام فمنكم أ: قال

 .ال: قالوا

 البحار؟ مانع و  الذمار حامي مرة بن حساس فمنكم أ: قال

 .ال: قالوا

 أنفسها؟ سالبها و الملوك قاتل الحوفدان فمنكم أ: قال

 .ال: قالوا

 الفردة؟ العمامة صاحب  المزدلف فمنكم أ: قال

 .ال: قالوا

 كندة؟ من الملوك أخوال فمنكم أ: قال

 .ال: قالوا

 لخم؟ من الملوك أصهار فأنتم أ: قال

 .ال: قالوا

 .األصغر ذهل أنتم و األكبر ذهل فلستم أ: قال

 .دغفل: له یقال وجهه، بقل كان شیبان، من غالم إلیه فقام



157 

                                                      
 الرجل؟ ممن. كتمنات فال سائلوك نحن و نكتمك فلم سألتنا قد إنك هذا یا. تحمله أو نعرفه ال العباء و نسأله، أن سائلنا على إن: فقال

 .قریش من: قال

 أنت؟ قریش أیّ فمن. الرئاسة و الشرف أهل بخ، بخ: قال

 . مرة بن تیم من: قال

 .ال: قال. ا؟مجمع یدعى كان و فهر، من القبائل جمع الذی مرة بن كالب بن قصي أمنكم.  الشغرة صفا من الزامي اللّه و أمكنت: قال

 الحجیج؟ أطعم و الثرید  هشم الذی هاشم فمنكم أ: قال

 .ال: قالوا

 الداجي؟ الظالم لیلة ءیضي قمر وجهه كان الذی السماء طیر مطعم الحمد شیبة فمنكم أ: قال

 .ال: قال

 أنت؟ بالناس المفیضین فمن أ: قال

 .ال: قال

 أنت؟ الندوة أهل فمن أ: قال

 .ال: قال

 الرفادة؟ أهل فمن أ: قال

 .ال: قال

 الحجابة؟ أهل فمن أ: قال

 .ال: قال

 أنت؟ السقایة أهل فمن أ: قال

 .آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول الى فرجع ناقته، زمام بكر أبو فاجتذب. ال: قال

 .دغفل أنا ما أو  قریش زمعان إنك ألخبرتك وقفت لو اللّه و أما: دغفل فقال

 . باقعة على األعرابي من وقعت لقد: بكر ألبي أنا قلت و. تبسم اللّه رسول ذلك سمع فلما: السّالم علیه علي قال

 .بالمنطق موكل البالء و موكل طامة لكل الحسن أبا یا أجل: قال

 القوم؟ ممن: فقال. السّالم علیه فردوا فسلّم، بكر، أبو فتقدم. الوقار و السكینة علیه آخر مجلس الى دفعنا ثم

 .ربیعة بن شیبان من: له قالوا

 هاني و ، عمرو بن مفروق القوم في انك و. قومهم في عزّ هؤالء بعد لیس أنت أمي و بأبي: له فقال آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول الى بكر أبو فالتفت

 و تربیته، على تسقطان  رتانغدی له كانت و. لسانا و جماال علیهم أربى قد عمرو بن مفروق كان و. شریك بن النعمان و حارثة، بن المثنى و ، قبیصة بن

 .مجلسا بكر أبي من القوم أدنى كان

 فیكم؟ العدد كم: بكر أبو له فقال

 .قلة من الف تغلب لن و. الف على لنزید إنا: قال

 فیكم؟ المنعة فكیف: قال

 .جد قوم لكل و الجهد علینا: قال

 عدوكم؟ بین و بینكم فیما الحرب فكیف: قال
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 تدبر

 «بِإِذْنِهِ  اللَّهِ إِلَي داعِیاً وَ( »1

 ن قید چیست؟و منظور از افزودن ای« به اذن خدا»است؛ اما چرا فرمود « كننده به سوی خدادعوت»دانیم كه پیامبر مي

                                                      
 اللّه عند من النصر و اللقاح، ىعل السالح و أوالدنا، على جیادنا لنؤثر إنا و ،[التلقي] حین غضبا یكون ما أشد و نغضب، حین یكون ما أشد إنا: قال

 .قریش أخو لعلك علینا، بدیل و لنا بدیل جلّ و عزّ

 .-لهآ و علیه اللّه صلّى اللّه رسول إلى أشار و -هذا فهو آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول أمر بلغكم قد كان إن: قال

 قریش؟ أخا یا إلیه تدعونا ما: فقال آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول على أقبل و. ذلك یقول أنه بلغنا قد: قال

 على ظاهرت قد قریشا فإن نصروني،ت و تؤوني اللّه رسول محمّد أني و اللّه إال إله ال أن شهادة الى أدعوكم: آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول فقال

 .حمید نّيغ اللّه و لدینه وفقه و منها جلّ و عزّ اللّه عصم من إال الحق عن بالباطل استغنت و رسوله كذبت و جلّ و عزّ اللّه أمر

 أیضا؟ تدعونا ما الى و: قال

 .«بِهِ وَصَّاكُمْ مْذلِكُ»: قوله الى «إِحْساناً بِالْوالِدَیْنِ وَ شَیْئاً بِهِ شْرِكُواتُ أَلَّا عَلَیْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ ما أَتْلُ تَعالَوْا قُلْ»: آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول علیهم فتال

 أیضا؟ تدعونا ما الى و: قال

: عمرو بن مفروق قال. «ونَتَذَكَّرُ لَعَلَّكُمْ یَعِظُكُمْ الْبَغْيِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ یَنْهى وَ الْقُرْبى ذِی إِیتاءِ وَ الْإِحْسانِ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ»: علیهم فتال

: قال. -الكالم في بیضةق بن هاني یشركه أن أحب كأنه و -كذبوك و علیك ظاهروا قوم أفك لقد و. األعمال محاسن و األخالق مكارم الى اللّه و دعوت

 .دیننا صاحب و شیخنا هو و قبیصة بن هاني هذا و

 في -فیه ننظر لم و جلسه،ن مجلس في دینك الى االنتقال و دیننا ترك أن لنرى إنا و مقالتك، سمعنا قد قریش أخا یا: فقال قبیضة بن هاني فتكلم

 و عقدا، علیهم نعقد أن یكرهون وماق ورائنا من أن و العجلة، مع تكون الزلة و النظر، في عجال أو الرأی، في لزلة إلیه تدعو ما عاقبة في نرتئي لم و أمرك

 صاحب و كبیرنا و شیخنا هو و حارثة بن المثنى هذا و: فقال. -حارثة بن المثنى الكالم في یشركه أن أحب كأنه و -ننظر و تنظر و ترجع و نرجع لكن

 .حربنا

 أما و هاني، جواب فهو كدین على إیاك اتباعنا و دیننا تركنا في الجواب فأما مقالتك، سمعت قد قریش أخا یا: فقال ، حارثة بن المثنى فتكلم

 . السماوة و  الیمامة: صیرین بین نزلنا فإنا ننصرك، و نؤویك أن في الجواب

 الصیران؟ هذان ما: آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول له فقال

 غیر صاحبه فذنب كسرى نهارأ یلي كان ما أما و. مقبول عذره و مغفور، صاحبه فذنب العرب میاه یلي كان ما فأما كسرى، أنهار و العرب میاه: قال

 الذی األمر هذا یكون أن من نأمن لسنا و محدثا، نؤوی ال و حدثا نحدث ألّا كسرى علینا أخذه عهد على هنالك نزلنا إنما و. مقبول غیر عذره و مغفور،

 .نصرناك و آویناك العرب میاه یلي ممّا ننصرك و نؤویك أن أحببت فان الملوك، تكره مما إلیه تدعو

 أریتم جوانبه، جمیع من حاطه من الإ جلّ و عزّ  اللّه بدین یقوم لیس و بالصدق، فصحتم إذا الردّ في أسأتم ما: آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول فقال

 تقدّسونه؟ و لىتعا اللّه تسبّحون أ نساءهم، یفرشكم و دیارهم، یورثكم و أموالهم جلّ و عزّ اللّه یمنحكم حتى یسیرا إال تلبثوا لم إن

 .ذلك لك اللهمّ: شریك بن النعمان فقال

 قال و ،بیدی فأخذ آله و علیه اللّه صلّى وثب و «مُنِیراً سِراجاً وَ بِإِذْنِهِ للَّهِا إِلَى داعِیاً وَ نَذِیراً وَ مُبَشِّراً وَ شاهِداً أَرْسَلْناكَ إِنَّا النَّبِيُّ أَیُّهَا یا»: علیهم فتال

 على وفد و أسلم من اولئك نم كان و. الدنیا هذه في بها یتحاجزون و بعض عن بعضهم بأس بها جلّ و عزّ اللّه یرد الجاهلیة في أحالم أیّ علي، یا: لي

 في األخبار شرح) .حروبه في السّالم علیه علیا نصر و كسرى مملكة من آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول وعدهم بما نال و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول

 (389-383ص ،2ج السالم، علیهم األطهار األئمة فضائل
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ت پیامبر برای خواهد با این قید اشاره كند به بعث( و مي569، ص8البیان، جالف. مقصود از اذن خدا، امر خداست )مجمع

 گری مامور كرده است.(، كه خدا او را به این دعوت330، ص16ج این كار توسط خدا )المیزان،

 شناسینکته تخصصی دین

در « بإذنه»كلمه  با توجه به اینكه هر اقدامي توسط هر كسي انجام شود، از اذن تكویني خداوند برخوردار است، تاكید بر

عوت او، به اذن خدا، دخواند؛ بلكه این را به سوی خدا ميتنها پیامبر مردم ای است به اذن تشریعي خدا؛ یعني نهاین آیه، اشاره

، محتاج آن خواهد تاكید كند كه انسان برای تكامل وجودی خویشو در واقع، به دستور خداوند است. شاید بدین ترتیب مي

به اذن »ست كه كسي این است كه اعمالي را تنها با این انگیزه كه خدا دستور داده، انجام دهد؛ تو گویي تكامل انسان در گرو ا

 (398انسانها را به سوی او دعوت كند، و پیامبر ما در چنین جایگاهي نشسته است. )ایستاده در باد، ص« خدا

ای هگری وی تحت علم و اشراف ویژ( یعني این دعوت569، ص8البیان، جب. مقصود از اذن خدا، علم خداست )مجمع

 حكیمانه بودن تدبیر كلي عالم ضرورت دارد.شود كه برای از جانب خداوند انجام مي

 (381، ص9فسیر نور، ج. )تاست الهى اذن با آنان دعوت و قیّتموفّ و ندارند استقللى خود از خداوند برابر در نیز انبیاج. 

 د. ...

 

 «بِإِذْنِهِ  اللَّهِ إِلَي داعِیاً وَ( »2

 خواند.به سوی خدا ميای است كه به اذن خدا انسانها را كنندهپیامبر ص دعوت

 شناسی )تاملی فلسفی در معنای دعوت(بحث تخصصی انسان

 و افعال. ستا آنها غیرارادی از بخشي و ارادی انسان، معلوالت و افعال از است و بخشي فعال ذاتًا موجود یك انسان

 .است ارجيخ موجودات به سانهاان حصوليِ علوم بر مبتني انسان از صدورشان كه چیزهایي است انسان، آن ارادی معلوالت

 ر حقیقت، هراست. د خارج جهان به نسبت او علم حصولي تغییر انسان، افعال و اعمال تغییر برای راهها موثرترین از یكي

 از وجودیمان حاالت از ما حصولي است؛ و علم حاالتي نامطلوب از اجتناب و مطلوب، حاالتي به رسیدن خواهان ذاتا انساني

 از دهديم رخ برایمان وجودی ]مطلوب یا نامطلوبي[ چه حالت بكنیم، كاری چه اگر كه این از ما حصولي علم و طرف، یك

 .ماست گیریهایتصمیم و ارادی اعمال تمامي مبنای دیگر، طرف

 یك ایجاد از طریق خاص، ارادی عمل یك زدن سر برای تلش»ترتیب، دعوت كردن یك نفر به سوی چیزی یعني بدین

 هب او رفتن و است شوندهدعوت حصوليِ علم دارد، موضوعیت دعوت كه در چه ؛ و آن«موجود آن در خاص حصولي علم

 دانستن. و فهمیدن همین طریق از مقصد سوی

 در انساني ارتباطات اغلب .است آدمیان برای كمال صفت یك و انسانها تمام در عمومي ویژگي یك دعوتگریپس، 

 جای به انسانها وجود در را دعوت نوعي تأثیر به شبیه تأثیری كم دست آگاهانه نباشند، دعوت نوعي شامل اگر امر، نهایت
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ها را منحصر به دعوت زباني نكنیم: اند دعوت دیگران به خوبيگذاشت؛ ]و بر همین اساس است كه از ما خواسته خواهند

 [1(105، ص2)كافي، ج أَلْسِنَتِكُم بِغَیْرِ  بِالْخَیْرِ لِلنَّاسِ دُعَاةً كُونُوا

 آگاهي و طرف، یك از بودنشان دعوتگر به نسبت آنها خودآگاهي یابند، حقیقي دست كمال و رشد به انسانها چقدر هر

ي است كه به اذن رسید؛ ]و پیامبر در اوج قله چنین كمال خواهد كمال به دیگر، از طرف دعوتها غلطي و درستي به نسبت آنها

 با دستور مستقیم الهي به دعوت انسانها مي پردازد.[خدا و 

 اجتماعی _ثمره اخالقی

 دعوتگر به گاهيآعدم  یا آگاهي در باشد، اگر تفاوتي. نیست آنها میان تفاوتي هیچ جهت این از و دعوتگرند همه انسانها

  .دهندمي رارق دیگران برابر در  ناخواسته یا خواسته كه دعوتي است محتوای در البته و بودنشان

بیشتر  دیگران ویر بر تأثیرگذاری از و نداشته كاری دیگران كار به كس هر كه میشود ادعا چنین گاه امروز، در دنیای اما

الي قلمداد های مهم اخلق لیبرتر است؛ و این از ویژگيكلس با  امروزی اصطلح به  و ترفرهیخته فردی جوید، احتراز

شكار دهد زیرا اگر معني دعوت درست فهمیده شود، آناصواب بودن چنین ادعایي را بخوبي نشان ميشود. بحث فوق مي

 به. ندارد وجود اتتأثر و تأثیر این بردن میان از برای راهي و روی یكدیگرند بر تأثیرگذاری حال در انسانها گردد كه همةمي

روی  بر تأثیراتشان هب نسبت را انسانها كه است این كرد باید و میتوان كه كاری تنها و دعوتگرند انسانها همة دقیقتر، تعبیری

 .نمود اصلح است، ممكن كه آنجا تا را تأثیرات این مسیر و نموده آگاه دیگران

، نوشته سید محمد 19-7)جلسه دوم تفسیر سوره شعراء( ص« تبدیل گنجشك به كلغ»تحلیل فوق برگرفته از مقاله 

  pdf02http://halgheh.com/paper/shoara.ریافت این مقاله به لینك زیر مراجعه كنید: روحاني است. برای د

 

 «مُنیراً سِراجاً وَ بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَي داعِیاً وَ( »3

كننده به سوی تدعو»ای در تعبیر كرد. چه نكته اضافهدهنده و هشدار دهنده معرفي در آیه قبل پیامبر را شاهد و بشارت

 ای دیگر مطرح كرد؟هست كه آن را مستقل و در آیه« خدا

خواهد بفرماید كه های دروني فرد است؛ شاید با افزودن این عبارت ميالف. بشارت و هشدار عمدتا ناظر به دلمشغولي

( 1یح در تدبراو به سوی خداست؛ آن هم به اذن و به دستور او )توض ها و هشدارهای پیامبر در راستای دعوتكه همه بشارت

 و خط بطلني بكشد بر اخلق سكوالر.

                                                      
 لِلنَّاسِ  دُعَاةً كُونُوا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ یَعْفُورٍ أَبِي بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ رَزِینٍ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ . عِدَّة  1

 .الْوَرَعَ وَ الصِّدْقَ وَ الِاجْتِهَادَ مِنْكُمُ  لِیَرَوْا أَلْسِنَتِكُمْ بِغَیْرِ بِالْخَیْرِ 

http://halgheh.com/paper/shoara02.pdf
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 نکته تخصصی فلسفه اخالق

ا برای اخلقي كند اوال اخلقي بودن برای سعادتمندی انسان كافي است، و ثانیاخلق سكوالر، اخلقي است كه گمان مي

قام ضمانت مزی نیست. )هم در مقام معني اخلق، هم در مقام داللت و مصداق، و هم در بودن، به دین و شریعت الهي نیا

 اجرا( 

 و ضروری برای رسیدن به سعادتمندی است، تردیدی نیست؛ « شرط الزم»در اینكه اخلقي زیستن 

 ل مناقشه است.ر دو محباشد؛ و هم اینكه برای اخلقي زیستن نیازی به شریعت الهي نباشد، ه« شرط كافي»اما هم اینكه 

داری، آیا اساساً عنيدار است، و به فرض ممعنيای به نام خدا اصلً مساله اصلي این است كه اوال آیا اخلق، بدون پشتوانه

نكته بد نیست  تواند موجه باشد، و به فرض هم كه موجه شود، آیا ضمانت اجرا خواهد داشت؟ )اشاره به اینچنین اخلقي مي

را به عنوان  ای جز این ندید كه خدامهمترین فیلسوف مدرنیته هم كه خدا را از عرصه فلسفه بیرون كرد، چاره« كانت»كه 

 پشتوانه اخلق وارد كند(

وری ندهد؟ و در ثانیا، آیا ممكن است خدا خدا باشد و كاری به كار بشر نداشته باشد و با او سخني نگوید و به او دست

 ه دستور او، با اخلقي بودن سازگار است؟این صورت، بي اعتنایي ب

تواند تصور كند؟ آیا خدا معشوق حقیقيِ انسان نیست؛ و ثالثا آیا كسي كه به خدایي خدا پي برده، بدون او سعادتي را مي

 1آیا زندگي برای یك عاشق حقیقي، بدون عنایت و توجه و دریافت دستور از جانب معشوقش ارزشي دارد؟

دن هشدار، توجه و آگاهي دادن شخص است به مقصدی كه در پیش گرفته؛ اما دعوت كردن، آگاهي داب. بشارت و 

 (2برای حركت دادن وی است در مسیر رسیدن به آن مقصد. )تدبر

 ج. ...

 

 «مُنیراً  سِراجاً( »4

 خواند؟« چراغ نورافشان»چرا پیامبر را 

یافته است. پیامبر هم كسي است كه هم خودش هدایتبخش دیگران الف. چراغ هم خودش روشن است و هم روشني

 شود.است و هم توسل به او و تعالیمش موجب هدایت مي

لکه كننده به خداست؛ بتنها دعوتپيامبر نهشود؛ و ب. با چراغ است كه تشخیص و حركت در مسیر صحیح میسر مي

 .ها در اختيار انسان قرار می دهدای است كه سنگ محک و معياری برای تشخيص سایر دعوتدعوتش به گونه

                                                      
 :گفت . شاعری 1

 «تراني لن» جواب به تمنا این نیرزد كه  بگذر  و مگوی «أرِني» سینا كوه به رسي چو

 :داد جوابش شاعری

 «تَراني لَن» چه «تری» چه جوابي او از است خوش چه  مگذر تو بگو اَرِنِي سینا طور به چورسي
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 نکته تخصصی فلسفه دین

باور داشته است؛ یعني قبول داشته كه ورود در « حسن و قبح عقلي»شیعه از روز نخست و با هدایت امامان معصوم، به 

است كه  دین نیازمند عقل است و عقل پیش از ورود در ساحت تعالیم وحیاني، توان تشخیص دارد و با همین تشخیص عقلي

گیرد این است كه این تشخیص یك ای كه گاه مورد غفلت قرار ميدهد. اما نكتهدینِ حق را از مدعیان دروغین تشخیص مي

تشخیص اجمالي و كلي است، نه تفصیلي. به تعبیر دیگر، خودِ عقل به عدم خودبسندگيِ مطلق، و ضرورت نیاز به وحي و 

رد )عموم ادله نبوت، مبتني بر عدم كفایت و خودبسندگي عقل در تمام ساحات زندگي براهنمایي الهي برای مسیر خود پي مي

رسد، اما وحي همچون نورافكني است كه توان بینایي عقل را است(؛ و وحي مددكار عقل است. عقل با نور خود به وحي مي

دید؛ بلكه بیند كه قبل نميها امور فراواني ميتنسازد؛ به نحوی كه با در اختیار داشتن این نورافكن، اكنون نهصدها برابر مي

 ای دیگرند.نمودند، حقیقتاً به گونهای خاص رخ ميبه گونه -به خاطر ابهام ناشي از تاریكي –یابد بسیاری از امور كه قبل درمي

به بهانه در پیش  اصطلح روشنفكران را،عدم توجه به این نكته ظریف، ریشه بسیاری از مغالطاتي است كه برخي از به

ای از ضروریات شریعت كشانده است تا حدی گرفتن رویكرد معتزلي و طرفداری از حسن وقبح عقلي، به تردید و انكار پاره

 ( سرمي دهند.150)نساء/« نومن ببعض و نكفر ببعض»كه رسماً با طرح نظریه دین حداقلي، شعار 

 ج. ...

 

 «مُنیراً سِراجاً وَ بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَي داعِیاً وَ( »5

 (380ص ،9ج نور، تفسیر). خود نه كنند،مى دعوت خدا سوى به را مردم انبیا

 اجتماعی-ثمره اخالقی

خواند، و دنبال مرید جمع كردن است، و در مقام عمل، دل مریدان را به دست آوردن را به كسي كه مردم را به خود مي

 شمرد، باید با دیده تردید نگریست.ميمهمتر از تاكید بر رعایت شریعت الهي 

 

 

 20/6/1396                  كَبیراً فَضْالً اللَّهِ مِنَ لَهُمْ  بِأَنَّ الْمُؤْمِنینَ بَشِّرِ وَ 47 هیآ (33احزاب )سوره ( 536

 ترجمه

 و مومنان را بشارت بده به اینكه قطعاً برایشان از جانب خداوند تفضلي بزرگ ]در كار[ است.

 ميالد امام كاظم ع مبارک باد

 نکات ترجمه

  «فَضْلً»
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 از بیش اعطای معنای به خدا فضل و و كندمي «معمول و میانه حالت از زیادتر» بر داللت «فضل»قبل بیان شد كه ماده 

 ( /http://yekaye.ir/yunus-010-058 89)جلسه .باشدمي رود،مي انتظار و است نیاز معمول طور به كه حدی

 البیان،مجمع) اند.را عطایي اضافه بر آنچه كه گیرنده آن استحقاقش را داشته است، معرفي كرده« فضل»بسیاری از مفسران، 

 (330، ص16؛ المیزان، ج488، ص8؛ البحر المحیط، ج569ص ،8ج

 حدیث

 :فرمودند علیه اهلل صلوات امیرالمومنین كه است شده روایت ع باقر امام از ع صادق امام از( 1

 برابر در بودن تسلیم و الهي، قدر و قضا به رضایت خدا، به امور تفویض خدا؛ بر توكل: است استوار ركن چهار بر ایمان

 .خدا امر

 47ص ،2ج الكافي،

 :عَلَیْهِ  اللَّهِ اتُصَلَوَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّكُونِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ لِأَمْرِ التَّسْلِیمُ وَ اللَّهِ بِقَضَاءِ الرِّضَا وَ للَّهِا إِلَى الْأَمْرِ تَفْوِیضُ وَ اللَّهِ عَلَى التَّوَكُّلُ  أَرْبَعَةٌ أَرْكَانٌ لَهُ الْإِیمَانُ

 

  باشند؟ كي قوم این: پرسید حضرت. رسیدند ایشان خدمت قومي ص پیامبر غزوات از یكي در( 2

 .اهلل رسول یا مومنانیم: گفتند

 است؟ رسیده ایمرتبه چه به ایمانتان: فرمود

 .الهي قضای به رضایت و آسایش هنگام شكر و بلء بر صبر: گفتند

 ایدگونه این راگ! شوند محسوب پیامبران از است نزدیك عمیقشان فهم شدت از كه عالِم، بردباراني: فرمود ص اهلل رسول

 تقوای و خورد، نخواهید كه را چیزی نكنید جمع و كرد، نخواهید سكونت آن در كه نسازید بنایي پس كردید، توصیف كه

 .گشت بازخواهید او سوی به كه كنید پیشه را خدایي

 48ص ،2ج الكافي،

 رَفَعَ : الَقَ ع أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِي عَنْ الْجَعْفَرِیِّ نَسُلَیْمَا عَنْ أَبِیه عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

  غَزَوَاتِهِ َبعْضِ فِي قَوْمٌ  ص اللَّهِ رَسُولِ إِلَى

  الْقَوْمُ  مَنِ فَقَالَ

  اللَّهِ رَسُولَ یَا مُؤْمِنُونَ فَقَالُوا 

  إِیمَانِكُمْ مِنْ بَلَغَ مَا وَ قَالَ

  بِالْقَضَاءِ الرِّضَا وَ الرَّخَاءِ عِنْدَ الشُّكْرُ  وَ الْبَلَاءِ عِنْدَ الصَّبْرُ قَالُوا

http://yekaye.ir/yunus-010-058/
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 تَجْمَعُوا لَا وَ تَسْكُنُونَ لَا مَا تَبْنُوا فَلَا تَصِفُونَ كَمَا كُنْتُمْ إِنْ أَنْبِیَاءَ یَكُونُوا أَنْ الْفِقْهِ مِنَ كَادُوا عُلَمَاءُ  حُلَمَاءُ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ

 1 .تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ الَّذِی اللَّهَ اتَّقُوا وَ تَأْكُلُونَ لَا مَا

 

 :فرمودند. شد سوال «ایمان» درباره ع امیرالمومنین از( 3

 : داد قرار بنیان چهار بر را ایمان جل و عز خداوند همانا

 جهاد؛ و عدل و یقین و صبر

 مراقبت؛ و زهد و دلهره و شوق: دارد شاخه چهار خودش صبر .1

 بركَنَد،[ دل از] را شهوات داشت، شوق بهشت به كه كسي •

 گردد؛بر محرمات از داشت، دلهره آتش از كه كسي و •

 شود؛ آسان او بر هامصیبت ورزید، زهد دنیا در كه كسي و •

 .شتابد هاخوبي سوی به بود، مرگ مراقب كه كسي و •

 زا گرفتن موعظه و ،[رسیدن حكمت اصل به] حكمت دریافت و زیركانه، بصیرت: دارد شاخه چهار هم یقین .2

 .گذشتگان سنت[ بر تامل] و ها،عبرت

  شد؛ آشكار او بر حكمت افكند، نظر زیركانه كه هر پس  •

  آموخت؛ عبرت یافت، دست حكمت به كه كسي و  •

  شناخت؛ را سنت آموخت، عبرت كه كسي و  •

 در و شده، هدایت است استوارتر كه آنچه به و بوده گذشتگان با همراه گویي شناخت؛ را سنت كه كسي و  •

 كرده ظرن نیك -گردیده هلكتش مایه آنچه به -شد هلك آنكه در و -شد نجاتش مایه آنچه به - یافت نجات آنكه

 عتشطا سبب به داد نجات را كه هر و كرد؛ هلك معصیتش سبب به كرد هلك را كه هر خداوند همانا و است؛

 داد؛ نجات

 ردباری؛ب در رسوخي و حُكم، در زیبایي و علم، در كردني غور و فهم، در ژرفایي: دارد شاخه چهار هم عدل .3

 كرد، غور عمیقاً علم در فهمید كه كسي پس  •

 یافت، دست كردن حُكم آبشخورهای به كرد، غور علم در كسي و  •

 زیست؛ پسندیده مردم میان در و نشد تفریط و كوتاهي دچار كارش در ورزید بردباری كه كسي و  •

                                                      
 اند. از جمله آنها این است:د ر بسیاری از روایات خصلتهایي را برای مومن برشمرده 1

 یَنْبَغِي: قَالَ ع هِ اللَّ عَبْدِ أَبِي عَنْ  غَالِبٍ بْنِ الْمَلِكِ عَبْدِ  نْعَ صَالِحٍ  نِبْ جَمِیلِ  عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ  عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 بَدَنُهُ لِلْأَصْدِقَاءِ یَتَحَامَلُ لَا وَ الْأَعْدَاءَ یَظْلِمُ لَا -اللَّهُ رَزَقَهُ بِمَا قَانِعاً  الرَّخَاءِ عِنْدَ  اًشَكُور الْبَلَاءِ  عِنْدَ  صَبُوراً الْهَزَاهِزِ  عِنْدَ وَقُوراً خِصَالٍ  ثَمَانِي فِیهِ  یَكُونَ  أَنْ لِلْمُؤْمِنِ

 (47ص ،2ج الكافي،. )وَالِدُهُ الْبِرَّ وَ أَخُوهُ الرِّفْقَ وَ جُنُودِهِ أَمِیرُ لْعَقْلَا وَ وَزِیرُهُ الْحِلْمَ وَ الْمُؤْمِنِ خَلِیلُ الْعِلْمَ إِنَّ رَاحَةٍ  فِي مِنْهُ النَّاسُ وَ تَعَبٍ فِي مِنْهُ
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 فاسقان؛ با دشمني و ها،بزنگاه در راستي و منكر، از نهي و معروف، به امر: دارد شاخه چهار هم جهاد .4

 [كرد تقویت را او پشتوانه] داشت قوی را مومن پشت كرد، معروف به امر آنكه پس  •

 شد؛ ایمن او كید از و مالید خاك به را منافق بیني نمود، منكر از نهي آنكه و  •

 كرد؛ ادا بود اشعهده بر آنچه ورزید، راستي هابزنگاه در كه كسي و  •

 او برای خدا آمد، خشم به خدا برای كه كسي و آمد؛ خشم به خدا برای ورزید، دشمني فاسقان با كه كسي و  •

 .سازد راضي قیامت روز را او و آید خشم به

 . هایششاخه و بنیانها و ایمان بود این

 31حكمت البلغه، نهج ؛51-50ص ،2ج الكافي،

 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ  عِدَّةٌ وَ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 :فَقَالَ الْإِیمَانِ عَنِ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ سُئِلَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ السَّرَّاجِ یَعْقُوب عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ جَمِیعاً خَالِدٍ

  الْجِهَادِ وَ الْعَدْلِ وَ الْیَقِینِ وَ الصَّبْرِ  عَلَى دَعَائِمَ أَرْبَعِ عَلَى الْإِیمَانَ جَعَلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ

 مَنْ  وَ الشَّهَوَاتِ  عَنِ  سَلَا الْجَنَّةِ إِلَى اشْتَاقَ فَمَنِ التََّرقُّبِ وَ الزُّهْدِ وَ  الْإِشْفَاقِ  وَ الشَّوْقِ عَلَى ُشعَبٍ أَرْبَعِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ فَالصَّبْرُ

  الْخَیْرَاتِ إِلَى سَارَعَ الْمَوْتَ رَاقَبَ مَنْ وَ الْمُصِیبَاتُ عَلَیْهِ هَانَتْ الدُّنْیَا فِي زَهِدَ مَنْ وَ  الْمُحَرَّمَاتِ  عَنِ رَجَعَ النَّارِ مِنَ أَشْفَقَ

 عَرَفَ  الْفِطْنَةَ  أَبْصَرَ فَمَنْ الْأَوَّلِینَ سُنَّةِ وَ الْعِبْرَةِ[ مَوْعِظَةِ] مَعْرِفَةِ وَ  الْحِكْمَةِ تَأَوُّلِ وَ الْفِطْنَةِ تَبْصِرَةِ شُعَبٍ أَرْبَعِ عَلَى الْیَقِینُ وَ

 وَ  الْأَوَّلِینَ مَعَ  كَانَ فَكَأَنَّمَا السُّنَّةَ عَرَفَ مَنْ وَ السُّنَّةَ عَرَفَ الْعِبْرَةَ عَرَفَ مَنْ وَ الْعِبْرَةَ عَرَفَ الْحِكْمَةَ تَأَوَّلَ مَنْ  وَ الْحِكْمَةَ[ لَهُ تَبَیَّنَتْ]

 مَنْ أَنْجَى وَ بِمَعْصِیَتِهِ أَهْلَكَ مَنْ اللَّهُ أَهْلَكَ مَاإِنَّ وَ هَلَكَ بِمَا هَلَكَ مَنْ وَ نَجَا بِمَا نَجَا مَنْ إِلَى نَظَرَ وَ َأقْوَمُ هِيَ الَّتِي إِلَى اهْتَدَى

  بِطَاعَتِهِ أَنْجَى

 جَمِیعَ فَسَّرَ فَهِمَ فَمَنْ  الْحِلْمِ [ رَسَاخَةِ] رَوْضَةِ وَ الْحُكْمِ زَهْرَةِ وَ الْعِلْمِ [ غَوْرِ] غَمْرِ وَ الْفَهْمِ غَامِضِ شُعَبٍ أَرْبَعِ عَلَى الْعَدْلُ وَ

   حَِمیداً النَّاسِ فِي عَاشَ وَ أَمْرِهِ فِي یُفَرِّطْ لَمْ حَلُمَ مَنْ وَ الْحُكْمِ شَرَائِعَ[ عَنْ صَدَرَ] عَرَفَ عَلِمَ مَنْ وَ[ الْعِلْمِ غَوْرَ عَلِمَ] الْعِلْمِ

 أَمَرَ  فَمَنْ  الْفَاسِقِینَ  شَنَآنِ وَ الْمَوَاطِنِ فِي الصِّدْقِ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْيِ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرِ عَلَى شُعَبٍ أَرْبَعِ عَلَى الْجِهَادُ وَ

 صَدَقَ مَنْ وَ كَیْدَهُ أَمِنَ وَ[ الْمُنَافِقِینَ أُنُوفَ] الْمُنَافِقِ أَنْفَ أَرْغَمَ الْمُنْكَرِ عَنِ نَهَى مَنْ وَ[ الْمُؤْمِنِینَ ظُهُورَ] الْمُؤْمِنِ ظَهْرَ  شَدَّ بِالْمَعْرُوفِ

 الْإِیمَانُ  فَذَلِكَ[ الْقِیَامَة یَوْمَ أَرْضَاهُ وَ] لَهُ اللَّهُ  غَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ مَنْ وَ لِلَّهِ غَضِبَ الْفَاسِقِینَ شَنِئَ مَنْ وَ عَلَیْهِ الَّذِی قَضَى الْمَوَاطِنِ فِي

 .شُعَبُهُ وَ دَعَائِمُهُ وَ

 تدبر

 «كَبیراً فَضْلً اللَّهِ مِنَ لَهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنینَ بَشِّرِ وَ( »1

ترین ترین بشارت او را در این آیه و اصليبخش و انذاردهنده معرفي كرد. ظاهرا اصليپیامبر ص را بشارت 45در آیه 

 انذار او را در آیه بعد مورد توجه قرار داد.
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تنها پاداش كامل ایمان و عمل سخن پیامبر ص را جدی بگیرد، نه بشارت او این است: اگر كسي ایمان بیاورد و واقعا

صالح خود را دریافت خواهد نمود، بلكه از فضل الهي )اعطایي فوق استحقاق وی(، آن هم فضلي بزرگ برخوردار خواهد 

 شد.

 

 «كَبیراً فَضْلً اللَّهِ مِنَ لَهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنینَ بَشِّرِ وَ( »2

 (381ص ،9ج نور، )تفسیر. است الهى ىویژه الطاف دریافت شرط ایمان،

 

 «كَبیراً فَضْلً اللَّهِ مِنَ لَهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنینَ بَشِّرِ وَ( »3

 الهى تفضّلت نشان مي دهد كه« كبیر: بزرگ»توصیف فضل الهي به صفت  است؛ و فضل اساس بر مؤمنان با خدا رفتار

 (381ص ،9ج نور، )تفسیر. است راتبىم و درجات داراى بندگان، بر

 

 «كَبیراً فَضْلً اللَّهِ مِنَ لَهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنینَ بَشِّرِ وَ( »4

دهد، یا به شوق رسیدن به وضع مطلوبي است یا برای بیان شد هر انساني هر كاری كه انجام مي 4، تدبر534در جلسه 

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-45فرار از یك وضع نامطلوب. 

كند پس رسیدن به فضل الهي، وضع مطلوبي است كه مهمترین معرفي مي« فضل الهي»در این آیه، وقتي موضوع بشارت را 

 باشد.انگیزه مومن برای كارهایش مي

 به تعبیر دیگر،

)ایستاده در باد، « است« فضل الهي»ی مومن در زندگي، و غایت و مطلوب آنها از دینداری، هاانگیزه اساسي انسان»

 (399ص

 شناسینکته تخصصی انسان

های دینداری این است كه پي ببریم كه بسیاری از حساب و توضیح داده شد یكي از مهمترین نكتهبارها قبل . 1مقدمه

 . مان در زندگي تجدید نظر كنیممدل محاسباتيهای ما درست نیست؛ و باید به طور در كتاب

  / muminoon-http://yekaye.ir/al-023-1115، تدبر96جلسه)مثل: 

  /balad-http://yekaye.ir/al-90-5 1، تدبر334و جلسه

 سازد و قرآن كریم دائما ما را به تقابل دو نظام محاسباتي متوجه مي

  /baqarah-http://yekaye.ir/al-02-013 4، تدبر105جلسه

 شود در نظام محاسبات مادی منحصر نمي و اصرار دارد كه نظام محاسباتي مومنان،

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-9 5، تدبر297جلسه

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-9 5، تدبر428و جلسه

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-45/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-balad-90-5/
http://yekaye.ir/al-baqarah-02-013/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-9/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-9/
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 بر بلكه مادی، ظواهر اساس بر صرفاً نه را، خود محاسباتي مدلو مهمترین خواسته خدا از انسان مومن این است كه 

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-25 2، تدبر443جلسه .دهند سامان ناپذیر،شكست و قوی خدایي به باور اساس

 تعاملنا ال و بفضلك اعاملنرفتار كند، نه به عدلش ) خواهیم كه با ما به فضلش. در بسیاری از ادعیه دائما از خدا مي2مقدمه

 كَرَمَكَ  رَأَیْتُ إِذَا وَ فَزِعْتُ نُوبِيذُ مَوْلَایَ رَأَیْتُ إِذَاچرا كه ما در خود جز گناه سراغ نداریم، و در تو جز فضل و انعام  ) (بعدلك

 (.طَمِعْت

كند؛ نه اعتماد به كارهای رخورداری از فصل خدا معرفي مي. این آیه هم مهمترین انگیزه مومن در كارهایش را ب3مقدمه

 خود و ثواب آن كارها.

 نتیجه

ر یك مبنای مهم چنان مضموني در ادعیه، صرفاً جنبه تشریفاتي ندارد؛ بلكه حكایتگر یك نظام محاسباتي مهم، و مبتني ب

 شناسي است:انسان

ي، دامنه و بُرد این مقام فوق هر عملي و فوق تصور ماست؛ هر عملاللهي برسد؛ و اساساً انسان قرار است به مقام خلیفة

نهایت ا را به بيمنهایت داشته باشد و تواند اثر بينهایت ميمحدودی دارد، اما قرب خدا عرصه بي نهایت است؛ و تنها خود بي

 برساند، نه اعمال محدود ما. 

رز آن در نماز شاید بتوان گفت پشت پرده تمام تعالیم دین، این است كه چنین معرفتي در انسان حاصل شود كه نمونه با

كند، يمالحسنه، مشكل نیازمندی را حل است. اغلب كارهای خوب، آثار عیني خارجي مشهود در دنیا دارد: صدقه و قرض

ای ، ظاهرا چنین ثمرهكند و ... . اما نماز، كه آن را برترین عمل شمرده انديپرهیز از تهمت و غیبت، آبروی انسانها را حفظ م

اند باور به خدایيِ خدا و تسلیم خواهند ما را متوجه كنند كه مهمترین چیزی كه از ما انسانها خواستهبسا با نماز ميندارد. چه

هم با فضلش،  در مقابل خدایيِ خدا تسلیم شویم، اومحض او بودن است، نه رسیدن به فلن و بهمان نتیجه و هدف؛ كه اگر 

ه برایش چه كو نه صرفا با عدلش، با ما مواجه خواهد شد و این آرمان نهایي بشر است كه خود بشر هم نمي تواند بفهمد 

 (17)سجده/ أَعْیُن قُرَّةِ مِنْ لَهُمْ أُخْفِيَ ما نَفْسٌ تَعْلَمُ فَلاند:  ذخیره كرده

 ،به طور خلصه

و آنچه  ای است برای عبودیت و قرب خداوند؛انسان صرفا یك حیوان اخلقمند نیست؛ بلكه همه اخلقیات هم مقدمه

 اللهي است، كه برتر از مقام همه فرشتگان است؛ سزاوار انسان است، مقام خلیفة

 افزونتریم مَلَك وز برتریم فلك ز خود

 كبریاست ما منزل نگذریم؟ چرا دو زین

463https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh/  

 توان رفت، چرا كه:و آنجا نیز نه با تكیه بر عمل خویش، كه تنها با تكیه بر فضل الهي مي

 بست توان كجا صورت نهایت را راه این

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-25/
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh463/


168 

 1بدایت در است بیش منزل هزار صد كش

 

 «كَبیراً فَضْلً اللَّهِ مِنَ لَهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنینَ بَشِّرِ وَ( »5

متي بر همه تنها از همه موجودات بزرگتر است، بلكه بزرگتر از آن است كه وصف شود، به پیامبرش كه رحخدایي كه نه

 از جانب خدا برای آنان است؟« بزرگي»دهد كه به مومنان بشارت بده كه فضل و عطای عالیمان است، دستور مي

 واقعا این عطا چه اندازه است كه خدا آن را بزرگ خوانده است؟!

 و واقعا چه بشارتي برتر از این؟

 ثمره اخالقی

مآبانه گرانه و كاسبگذارند، حتي از عقل محاسبههایش كنار ميكساني كه از ایمان رویگردانند و دین را به خاطر سختي

 100ي، و حداكثر كه حداكثر چند هزار میلیارد دالر دارای –ار نیستند! كساني كه برای یك زندگي مرفهانه درستي هم برخورد

اش، نه فقط یك اندازند، چرا حاضر نیستند برای بهشتي كه گسترهاین همه خود را به زحمت مي –سال زندگي در دنیاست 

اودان ج( و مدتش، نه فقط چند صد سال، بلكه 133عمران/لویلی چندصد هزار متری، بلكه كل آسمانها و زمین است )آ

 است، زحمت دینداری را تحمل كنند؟!

 ظاهرا ریشه مشكل در این است كه انسان بودن و جایگاه عظیم خود در عالم را باور ندارند!

 

 

 21/6/1396  وَكیالً بِاللَّهِ  يكَف وَ اللَّهِ يعَلَ تَوَكَّلْ وَ أَذاهُمْ  دَعْ وَ الْمُنافِقینَ وَ  الْكافِرینَ تُطِعِ ال وَ 48 آیه( 33) احزاب سوره (537

 ترجمه

[ كارساز] د وكیلخداون كه است كافي و ؛كن توكل خدا بر وشان بگذر و كافران و منافقان را اطاعت مكن و از آزار و اذیت

 .باشد

 توجه

 3در آیه « وَكیلً بِاللَّهِ  كَفي وَ  اللَّهِ عَلَي تَوَكَّلْ وَ»و عبارت  سوره همین 1در آیه« الْمُنافِقینَ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ  ال وَ»عبارت 

ای احادیث و نكات تدبری« وكیل»و « توكل»، « منافق»، « كافر»های مورد بررسي قرار گرفت و علوه بر بحث از معاني واژه

                                                      
 اند:. البته برخي مطلب را كامال بالعكس برداشت كرده و گفته 1

 و كبیر دهند،مي قاقاستح بر اضافه آنچه وقتي. گویند استحقاق فوق اعطای به فضل. بود خواهد برایشان كبیری فضل كه داد بشارت را مومنان

 (488ص ،8ج المحیط، البحر! )بود؟ خواهد اندازه چه دهندمي پاداش آنچه اصل است، بزرگ

ظ در بیش از یك معنا، بتوان بسا از باب استعمال یك لفهرچند اگر این دو را دو زاویه دید در نظر بگیریم نه دو سخن ناظر به یك مقام؛ آنگاه چه

 این برداشت را هم درست دانست.
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های زیر مراجعه توانید به لینكشود و برای مطالعه آنهامييآید. آن نكات مجددا تكرار نمارائه گردید كه در اینجا نیز به كار مي

 كنید:

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-1  420جلسه

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-3 422جلسه

 حدیث

 ام حسن عسكری روایت شده كه امیرالمومنین ع فرمودند: ...( از ام1

هنگامي كه رسول اهلل مسجد مدینه را بنا كرد و دری برایش قرار داد و مهاجران و انصار هم هریك دری به سوی مسجد 

ب خداوند باز كردند، خداوند عز و جل خواست حضرت محمد و آل ایشان را به فضیلتي متمایز گرداند، پس جبرئیل از جان

متعال نازل شد كه درها را از مسجد رسول اهلل ص ببندید قبل از اینكه عذابي بر شما نازل شود. پس اولین كسي كه رسول اهلل 

دهم و اطاعت به سراغش فرستاد تا در را ببندد، عباس بن عبدالمطلب بود؛ او گفت: ]دستور[ خدا و رسولش را گوش مي

 ای كه سراغش رفت معاذ بن جبل بود.ستادهكنم )سمعاً و طاعتاً( و فرمي

اند. كرد و دید حضرت فاطمه س جلوی درب منزلش نشسته و حسن و حسین همراهش نشستهمدتي بعد عباس عبور 

ای رسول شیرهایش جلویش هستند. گمان كردهای؟ نگاهشان كنید: گویي ماده شیری است كه بچهگفت: چه شده اینجا نشسته

 دارد؟كند و پسرعمویش را داخل نگه ميارج مياهلل عمویش را خ

 ای؟رسول اهلل ص به آنها رسید و فرمود: چه شده اینجا نشسته

 حضرت زهرا س فرمود: منتظر دستور رسول اهلل برای بستن درها هستم.

 رسول اهلل هستید. ایشان فرمودند: خداوند دستور به بستن درها فرمود و از این میان رسول خود را استثنا كرد؛ و شما جان

روید شما را نگاه كنم. اجازه اندكي بعد عمربن خطاب آمد و گفت: من دوست دارم وقتي شما به محل نماز خواندنتان مي

 ای را به مسجد باز نگه دارم!بدهید پنجره

 حضرت فرمود: خداوند اجازه نداده است. 

 گفت: به اندازه صورتم؟

 فرمود: خداوند منع فرموده است.

 ای كه با یكي از چشمانم نگاه كنم؟ت: به اندازهگف

دادم، و به كسي كه جانم به دست فرمود: خدا منع فرموده است؛ واگر مي گفتي به اندازه سر سوزني، باز هم اجازه نمي

برای  اوست سوگند، من شما را خارج و آنها را داخل نكردم، بلكه خداوند شما را خارج و آنها را داخل كرد. سپس فرمود:

احدی از كساني كه به خدا و روز قیامت ایمان دارند سزاوار نیست در حالي كه محتلم هستند شب را در این مسجد به صبح 

 السلم.آرند مگر محمد و علي و فاطمه و حسن و حسین و برگزیدگان از آل ایشان، همان پاكان از اوالد ایشان، علیهم

امیرالمومنین ع ادامه داد: در این جریان، مومنان رضایت دادند و تسلیم شدند، اما منافقان به خشم آمدند و ناراحت شدند، 

دهد تا ما را با شرمندگي و نزد همدیگر رفتند و گفتند: آیا نمي بینید كه محمد ص دائما فضائلي را به پسرعمویش اختصاص مي

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-1/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-3/
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ر زمان حیاتش سخنش را اجرا كنیم بعد از وفاتش با آن مخالفت خواهیم كرد؛ و عبداهلل بن اُبَيّ كنار بزند، به خدا سوگند اگر د

گفت: همانا ای آرام مي گرفت و به آنها ميشد و لحظهای عصباني ميداد لحظه]منافق معروف[ هم كه به سخنشان گوش مي

، چرا كه هركس با یك فرد خدایي رودررو درافتد زیانكار و محمد یك آدم خدایي )متألّه( است، مبادا رودررو با او درافتید

زده بازخواهد گشت و روزگارش تباه خواهد شد؛ آدم زیرك و باهوش كسي است كه خشم خود را فرو برد و منتظر حسرت

ا را تكذیب فرصت بماند. در این حال بودند كه یكي از مومنان، زید بن ارقم، بر آنها وارد شد و گفت: ای دشمنان خدا! خد

ورزید؟ به خدا سوگند كه رسول اهلل ص را از وضع شما خبردار زنید و در دین او حیله ميكنید و به رسول اهلل ص طعنه ميمي

 خواهم كرد.

كنیم و نزد او سوگند خواهیم خورد و عبداهلل بن اُبَيّ و آن جماعت گفتند: به خدا سوگند اگر خبردارش كني تكذیبت مي

آوریم كه علیه تو شهادتي دهند كه مستلزم قتل یا بریدن كند، سپس به خدا سوگند كساني را ميا را قبول ميآنگاه حرف م

 دستت و یا جاری كردن حد بر تو باشد.

اطاعت »با این حال زید نزد پیامبر ص آمد و حكایت عبداهلل بن ابي و اصحابش را به ایشان گفت و خداوند نازل فرمود: 

وقتي آنان را به ایمان به خدا و دوستي با تو و دوستانت، و دشمني با دشمنانت  –ای محمد  –]یعني[ كساني كه  «مكن از كافران

كنند و در باطن با تو ]یعني[ كساني كه در ظاهر از تو اطاعت مي« و منافقان»ایستند كني، آشكارا در مقابلت ميدعوت مي

 بر و»ات از آنان واقع شد ]یعني[ آن سخنان زشتي كه در مورد تو و خانواده« شانو بگذر از آزار و اذیت»ورزند مخالفت مي

در به نهایت رساندنِ كار تو و استوار ساختن حجت تو؛ كه همانا مومن كسي است كه حجتش پیروز خواهد « كن توكل خدا

بیند هایي كه مومن در دنیا ميتيشد، هرچند ]خودش[ در دنیا مغلوب واقع شود، چرا كه عاقبت برای اوست؛ زیرا غرض از سخ

 رسیدن به نعمت جاودانه در بهشت است و این برای تو و آل تو و اصحاب تو و شیعیانشان حاصل خواهد شد...

 19-17ص السلم، علیه العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 :...قَالَ ع لْمُؤْمِنِینَا أَمِیرَ َفإِنَّ...  ع الْإِمَامُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْحَسَنُ قَالَ

 جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ( أَبْوَابَهُمْ) الْأَنْصَارُ وَ الْمُهَاجِرُونَ أَشْرَعَ وَ بَابَهُ، فِیهِ أَشْرَعَ وَ بِالْمَدِینَةِ مَسْجِدَهُ بَنَى لَمَّا ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ

 یَنْزِلَ أَنْ قَبْلَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَسْجِدِ عَنْ الْأَبْوَابَ سُدُّوا بِأَنْ تَعَالَى اللَّهِ عَنِ ع جَبْرَئِیلُ فَنَزَلَ بِالْفَضِیلَةِ، الْأَفْضَلِینَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ إِبَانَةَ

 وَ  لِرَسُولِهِ، وَ لِلَّهِ طَاعَةً وَ سَمْعاً: فَقَالَ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنُ الْعَبَّاسُ الْأَبْوَابِ بِسَدِّ یَأْمُرُهُ ص اللَّهِ رَسُولُ إِلَیْهِ بَعَثَ مَنْ فَأَوَّلُ .الْعَذَابُ بِكُمُ

 بَالُكِ مَا: لَهَا فَقَالَ ع، الْحُسَیْنَ  وَ الْحَسَنَ أَقْعَدَتِ  قَدْ وَ بَابِهَا، عَلَى قَاعِدَةً فَرَآهَا ع بِفَاطِمَةَ  الْعَبَّاسُ  مَرَّ ثُمَّ.جَبَلٍ بْنَ مُعَاذَ الرَّسُولُ كَانَ

 .عَمِّهِ ابْنَ یُدْخِلُ وَ عَمَّهُ، یُخْرِجُ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ تَظُنُّ  جَرْوَاهَا یَدَیْهَا بَیْنَ  لَبْوَةٌ كَأَنَّهَا إِلَیْهَا انْظُرُوا قَاعِدَةً

 أَمَرَهُمْ  تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ :لَهَا فَقَالَ. الْأَبْوَابِ بِسَدِّ ص اللَّهِ رَسُولِ أَمْرَ أَنْتَظِرُ: قَالَتْ قَاعِدَةً بَالُكِ مَا: لَهَا فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولُ بِهِمْ فَمَرَّ

 اللَّهِ. رَسُولِ نَفْسُ أَنْتُمْ[ إِنَّمَا] وَ رَسُولَهُ مِنْهُمْ اسْتَثْنَى وَ الْأَبْوَابِ، بِسَدِّ

 إِلَیْكَ  أَنْظُرْ  فُرْجَةٍ  فِي لِي فَأْذَنْ مُصَلَّاكَ، إِلَى مَرَرْتَ إِذَا اللَّهِ رَسُولَ یَا إِلَیْكَ النَّظَرَ أُحِبُّ  إِنِّي: َفقَالَ جَاءَ الْخَطَّابِ بْنَ عُمَرَ  إِنَّ ثُمَّ

[ عَلَیْهِ ] َأضَعُ مَا فَمِقْدَارَ: قَالَ. ذَلِكَ اللَّهُ أََبى قَدْ :قَالَ. وَجْهِي عَلَیْهِ أَضَعُ مَا فَمِقْدَارَ: قَالَ. ذَلِكَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ أَبَى قَدْ: ص فَقَالَ! مِنْهَا

 وَ أَدْخَلْتُهُمْ، لَا وَ  أَخَْرجْتُكُمْ أَنَا مَا بِیَدِهِ  نَفْسِي الَّذِی وَ  لَكَ، آذَنْ لَمْ ِإبْرَةٍ طَرَفِ قَدْرَ: لَْو قُلْتَ وَ ذَلِكَ، اللَّهُ  أَبَى قَدْ: قَالَ. عَیْنَيَّ إِحْدَى
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 وَ  مُحَمَّدٌ إِلَّا جُنُباً الْمَسْجِدِ هَذَا فِي یَبِیتَ أَنْ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لِأَحَدٍ یَنْبَغِي لَا :ص قَالَ ثُمَّ. أَخْرَجَكُمْ وَ أَدْخَلَهُمْ اللَّهَ لَكِنَّ

 .أَوْلَادِهِمْ مِنْ الطَّیِّبُونَ آلِهِمُ، مِنْ الْمُنْتَجَبُونَ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ عَلِيٌّ

 فِیمَا] یَقُولُونَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ مَشَى وَ أَنِفُوا، وَ لِذَلِكَ فَاغْتَاظُوا الْمُنَافِقُونَ أَمَّا وَ سَلَّمُوا، وَ رَضُوا فَقَدْ الْمُؤْمِنُونَ فَأَمَّا: ع قَالَ

! وَفَاتِهِ بَعْدَ عَلَیْهِ  لَنَأْبَیَنَ  حَیَاتِهِ فِي لَهُ أَنْفَذْنَا لَئِنْ اللَّهِ وَ صُفْراً مِنْهَا لِیُخْرِجَنَا عَمِّهِ ابْنَ بِالْفَضَائِلِ یَخُصُّ یَزَالُ لَا مُحَمَّداً تَرَوْنَ لَا أَ[: بَیْنَهُمْ 

 مُكَاشَفَتَهُ، وَ فَإِیَّاكُمْ لَمُتَأَلِّهٌ، ص مُحَمَّداً إِنَّ: لَهُمْ یَقُولُ وَ أُخْرَى یَسْكُنُ وَ تَارَةً، بُیَغْضَ وَ مَقَالَتِهِمْ، إِلَى یُصْغِي أُبَي  بْنُ اللَّهِ عَبْدُ جَعَلَ وَ

 .الْفُرْصَةَ لِیَنْتَهِزَ الْغُصَّةِ عَلَى تَجَرَّعَ مَنْ اللَّبِیبَ الْفَطِنَ إِنَّ وَ عَیْشُهُ عَلَیْهِ یُنَغَّصُ وَ حَسِیراً، خَاسِئاً انْقَلَبَ الْمُتَأَلِّهَ كَاشَفَ مَنْ فَإِنَّ

 عَلَى وَ تُكَذِّبُونَ، بِاللَّهِ أَ اللَّهِ أَعْدَاءَ یَا :لَهُمْ فَقَالَ أَرْقَمَ، بْنُ زَیْدُ لَهُ یُقَالُ -الْمُؤْمِنِینَ مِنَ رَجُلٌ[ عَلَیْهِمْ] طَلَعَ إِذْ كَذَلِكَ هُمْ فَبَیْنَا

 بِنَا َأخْبَرْتَهُ لَئِنْ اللَّهِ وَ: الْجَمَاعَةُ وَ  أُبَي  بْنُ اللَّهِ عَبْدُ فَقَالَ .بِكُمْ ص اللَّهِ  رَسُولَ لَأُخْبِرَنَّ اللَّهِ وَ تَكِیُدونَ  دِینِهِ  وَ تَطْعَنُونَ رَسُولِهِ

 .حَدَّكَ أَوْ قَطْعَكَ أَوْ  قَتْلَكَ یُوجِبُ  بِمَا -عِنْدَهُ  عَلَیْكَ یَشْهَدُ مَنْ عَلَیْكَ لَنُقِیمَنَّ  اللَّهِ وَ ثُمَّ یُصَدِّقُنَا، إِذًا فَإِنَّهُ[ لَهُ] لَنَحْلِفَنَّ وَ لَنُكَذِّبَنَّكَ،

 تُطِعِ  ال وَ) :جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ أَصْحَابِهِ وَ أُبَي  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ مِنْ كَانَ مَا -إِلَیْهِ فَأَسَرَّ ص اللَّهِ رَسُولَ زَیْدٌ فَأَتَى:[ ع قَالَ]

 .لِأَعْدَائِكَ الْمُعَادَاةِ وَ لِأَوْلِیَائِكَ وَ لَكَ الْمُوَاالةِ وَ بِاللَّهِ، الْإِیمَانِ مِنَ  -إِلَیْهِ دَعَوْتَهُمْ فِیمَا مُحَمَّدُ یَا لَكَ  الْمُجَاهِرِینَ(  الْكافِرِینَ

 وَ فِیكَ السَّیِّئِ الْقَوْلِ مِنَ -مِنْهُمْ َیكُونُ بِمَا( أَذاهُمْ دَعْ وَ ) الْبَاطِنِ فِي یُخَالِفُونَكَ وَ الظَّاهِرِ، فِي یُطِیعُونَكَ الَّذِینَ( الْمُنافِقِینَ وَ)

 .حُجَّتِكَ إِقَامَةِ وَ أَمْرِكَ إِْتمَامِ فِي( اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلْ وَ) ذَوِیكَ فِي

 هُوَ  إِنَّمَا -الدُّنْیَا فِي كَدْحِهِمْ فِي الْمُؤْمِنِینَ غَرَضَ لِأَنَّ لَهُ الْعَاقِبَةَ لِأَنَّ الدُّنْیَا، فِي غُلِبَ إِنْ وَ[ بِالْحُجَّةِ] لظَّاهِرُا هُوَ الْمُؤْمِنَ فَإِنَّ

 شِیعَتِهِم وَ لِأَصْحَابِكَ وَ لِآلِكَ وَ لَكَ حَاصِلٌ ذَلِكَ وَ الْجَنَّةِ، فِي الْأَبَدِ نَعِیمِ إِلَى الْوُصُولُ

 

 ( از پیامبر ص روایت شده است:2

كند اجرش بیش است از كسي كه با آنها رفت و آمد ندارد مومني كه با مردم رفت و آمد دارد و بر آزار و اذیتشان صبر مي

 كند.و بر آزار و اذیت آنها هم صبر نمي

 193ص األخبار، غرر في األنوار مشكاة

 :قَالَ ص النَّبِيِّ عَنِ

 .أَذَاهُمْ عَلَى یَصْبِرُ لَا وَ یُخَالِطُهُمْ لَا الَّذِی مِنَ أَجْراً  أَعْظَمُ -أَذَاهُمْ عَلَى یَصْبِرُ وَ النَّاسَ یُخَالِطُ الَّذِی الْمُؤْمِنُ

 

مردمان منطقه  هایفرستد و ظاهرا از نامردیای خدمت ایشان مي( سعد الخیر یكي از اصحاب امام باقر ع است كه نامه3

 نویسند كه در فرازی از آن آمده است:كند. حضرت پاسخي برای او ميخویش گلیه مي

توان رسید آید مگر با بغض بسیاری از مردم، و به والیت او نميكه محبت خدا به دست نمي -خدا رحمتت كند –و بدان 

اند خُرد و آسان است. برادرم! همانا خداوند عز و جل نستنمگر با دشمني آنان، و تحمل این در ازای آن برای آنان كه اهل دا

خوانند. بر آزار و اذیتهای آنان صبر در امت هر پیامبری شماری از اهل علم را قرار داد كه هر كه را گمراه شود به هدایت مي
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خدا رحمتت  –ها را بشناس نمایند؛ پس آنكنند و خود به سوی خدا دعوت ميكننده به سوی خدا را اجابت ميكند؛ دعوتمي

 ند هرچند كه دنیا آنان را در جایي پست نگه داشته باشد؛چرا كه آنان در جایگاهي رفیع –كند 

كُشتگان ابلیس را كه  سازند؛ پس چه بسیارهمانا آنان با كتاب خدا مردگان را زنده مي كنند و با نور خدا كورها را بینا مي

كنند و چه يه سرگرداني را كه هدایت نمودند؛ جان خود را پیش روی مهلكه بندگان بذل مبسیار گمرااند؛ و چهزنده كرده

 نیكوست اثر آنان بر بندگان و چه زشت است اثر بندگان بر ایشان.

 56ص ،8ج الكافي،

 إِلَى ع جَعْفَرٍ  أَبُو كَتَبَ قَالَ  بَزِیعٍ بْنِ حَمْزَةَ عَمِّهِ عَنْ بَزِیعٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 1... الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ الْخَیْرِ سَعْدٍ

 لِدَرْكِ یَسِیرٌ قَلِیلٌ ذَلِكَ فَوْتُ وَ بِمُعَادَاتِهِمْ إِلَّا وَلَایَتُهُ لَا وَ النَّاسِ مِنَ كَثِیرٍ بِبُغْضِ إِلَّا اللَّهِ مَحَبَّةُ تُنَالُ لَا أَنَّهُ اللَّهُ رَحِمَكَ اعْلَمْ وَ

 وَ  الْهُدَى لَىإِ ضَلَّ مَنْ یَدْعُونَ الْعِلْمِ أَْهلِ مِنْ بَقَایَا الرُّسُلِ نَمِ كُل  فِي جَعَلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ أَخِي یَا یَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ اللَّهِ مِنَ ذَلِكَ

 فِي أَصَابَتْهُمْ نْ إِ وَ رَفِیعَةٍ مَنْزِلَةٍ  فِي فَإِنَّهُمْ اللَّهُ رَحِمَكَ رْهُمْفَأَبْصِ اللَّهِ إِلَى یَدْعُونَ وَ  اللَّهِ دَاعِيَ یُجِیبُونَ الْأَذَى عَلَى مَعَهُمْ یَصْبِرُونَ

 قَدْ ضَالٍ  تَاِئهٍ مِنْ مْكَ وَ أَحْیَوْهُ قَدْ لِإِبْلِیسَ قَتِیلٍ مِنْ كَمْ الْعَمَى مِنَ هِاللَّ بِنُورِ یُبَصِّرُنَّ وَ الْمَوْتَى اللَّهِ بِكِتَابِ یُحْیُونَ إِنَّهُمْ وَضِیعَةٌ الدُّنْیَا

 .عَلَیْهِمْ الْعِبَادِ آثَارَ أَقْبَحَ وَ بَادِالْعِ عَلَى أَثَرَهُمْ أَحْسَنَ مَا وَ الْعِبَادِ هَلَكَةِ دُونَ دِمَاءَهُمْ یَبْذُلُونَ هَدَوْهُ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:4

 شد. خورده و فراری نخواهدشود؛ و كسي كه به خدا پناه جوید، شكستكسي كه بر خدا توكل كند مغلوب واقع نمي

 118ص ،(للشعیری)األخبار جامع

 :ع الْبَاقِرُ قَالَ

 .یُهْزَمُ لَا بِاللَّهِ اعْتَصَمَ مَنِ وَ  یُغْلَبُ لَا اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلَ مَنْ

 تدبر

 «وَكیلً  بِاللَّهِ فيكَ وَ اللَّهِ عَلَي تَوَكَّلْ وَ أَذاهُمْ دَعْ وَ الْمُنافِقینَ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ ال وَ( »1

شروع این سوره با همین تعبیر بود كه ای پیامبر از كافران و منافقان اطاعت مكن؛ كه در آنجا اشاره شد كه این تعبیر نشان 

ahzab-http://yekaye.ir/al-33-  3، تدبر420دهد كه اوال منطق واحدی بر رفتارهای كافران و منافقان وجود دارد )جلسهمي

 (4، تدبر420های خودش و مومنان نشود )جلسهگیری(؛ و ثانیا پیامبر باید مراقبت كند كه آن منطق، مبنای تصمیم/1

                                                      
 تَرَكْتَهُ  لَوْ مُرْتَهَنَةً نَفْسُكَ كَانَتْ مَا لِنَفْسِكَ ذَلِكَ مِنْ فَقُلْتَ رِضَاهُ اللَّهِ رِضَا مَنْ طَاعَةَ وَ تَرْكُهُ یَنْبَغِي الَ مَا مَعْرِفَةَ فِیهِ تَذْكُرُ كِتَابُكَ جَاءَنِي فَقَدْ بَعْدُ أَمَّا.  1

 مِنَ  بِهِ یَرْمُونَهُمْ لِمَا سِخْرِیّاً النَّاسُ اتَّخَذَهُمُ قَدِ النَّاسِ مِنَ  أَخْلَاءً غُرَبَاءَ عِبَادٍ فِي إِلَّا تُعْرَفُ لَا وَ تُوجَدُ لَا وَ تُقْبَلُ لَا نَصِیحَتَهُ وَ طَاعَتَهُ وَ اللَّهِ  رِضَا أَنَّ تَعْجَبُ

 النَّاسِ  فِتْنَةَ فَتَجْعَلَ أَصَابَنَا الَّذِی مِثْلُ الْبَلَاءِ مِنَ یُصِیبَكَ أَنْ لَا لَوْ وَ الْحِمَارِ جِیفَةِ مِنْ النَّاسِ إِلَى أَبْغَضَ یَكُونَ حَتَّى مُؤْمِناً الْمُؤْمِنُ یَكُونُ لَا یُقَالُ كَانَ وَ الْمُنْكَرَاتِ

 مَنْزِلَتِكَ  بُعْدِ عَلَى لَقَرُبْتَ ذَلِكَ مِنْ إِیَّانَا وَ بِاللَّهِ أُعِیذُكَ وَ اللَّهِ كَعَذابِ

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-1/
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و اینكه در همانجا هم بعد از این دستور، از پیامبر خواست كه بر خدا توكل كند و خدا را كافي دانست، نشان از سختي 

 ( /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-3 3، تدبر422اشت )جلسهآن دستور اول د

« ر و اذیتشان را رهاكن: آزاأَذاهُمْ دَعْ  وَ»در این آیه همان دو مضمون را آورد با این تفاوت كه بین دو توصیه فوق عبارت 

 خواهد نشان دهد كه:يرا افزود. این تكرار و آن افزوده شاید م

 هم این اطاعت نكردن از منطق كافران و منافقان چقدر اهمیت دارد، 

هایي خواهند كرد و و هم اینكه گمان نكنید كه این اطاعت نكردن از آنان بدون دردسر خواهد بود؛ آنان حتما كارشكني

اعتنا باش و بر خدا ها بيسست نكند، به این آزار و اذیت آزاری از آنان به تو خواهد رسید، اما اینها تو را از پیمودن این مسیر

 توكل كن كه او خودش همه چیز را جبران خواهد كرد.

 اجتماعی_ثمره اخالقی

های جدی از جانب دشمنان خدا را داشته باشد؛ و این دشمنان خواهد در راه خدا گام بردارد، باید انتظار اذیتكسي كه مي

دهند نیز در عرض ان علني خدا نیستند؛ بلكه منافقان، و كساني كه در ظاهر خود را همراه نشان ميخدا، تنها كافران و دشمن

 كافران، اما به اسم دین و دینداری، به آزار و اذیت مشغول خواهند بود!

 

 «أَذاهُمْ و دَعْ( »2

( و هم اضافه به مفعول 1باشد )حدیثتواند اضافه به فاعل )آزار و اذیتي كه آنها انجام مي دهند( هم مي« أذاهم»تركیب 

تنها در احادیث معصومین ع، بلكه در مفسران هم از همان صدر اسلم، هر (؛ و نه1، حدیث534)تو آنها را آزار دهي( )جلسه

؛ و تفسیر دوم توسط كلبي، به 488، ص8دو تفسیر مطرح شده است )مثل تفسیر اول توسط مجاهد، به نقل البحر المحیط، ج

 (568، ص8البیان، ججمعنقل م

در هر دو صورت، مراد از این تعبیر، دلداری دادن به پیامبر ص و دعوت ایشان به صبر است؛ در صورت  اول، از او 

 خواهد كه در مقابله با آنها تعجیل نكند. رسد ندهد؛ و در صورت دوم، از او ميخواهد اهمیتي به آزار و اذیتي كه از آنان ميمي

 نکته

مقابله به مثل »ست كه نهي از اذیت كردن آنها، به معنای این است كه فعل اقدام به مقابله به مثل نكند؛ و اصل واضح ا

آمده است؛ « به همان اندازه تجاوز كنید»ای نیست )چنانكه در دفع تجاوزگران هم تعبیر به هیچ عنوان اقدام غیراخلقي« كردن

و توصیه به صبر « مقابله به مثل كردن»آزاری، بلكه نهي موقت از ه، نه نهي از مردم( و اگر پیامبر ص از آن نهي شد194بقره/

اند، حكم آن را با آیاتي كه هاست؛ لذاست كه در برخي از احادیث كه این آیه را به این معنا دانستهبیشتر در برابر آزار و اذیت

 اند.اجازه جهاد داده، منسوخ اعلم كرده

 

 «وَكیلً  بِاللَّهِ كَفي وَ اللَّهِ عَلَي تَوَكَّلْ وَ أَذاهُمْ دَعْ وَ الْمُنافِقینَ وَ لْكافِرینَا تُطِعِ ال وَ( »3

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-3/
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های بر سر راه تحقق یك جامعه دیني اصیل بقدری زیاد است كه حتي در حضور پیامبر هم چهره خود مشكلت و سختي

های شیوع منطق كافران و منافقان هشدار، و[ به خاطر آزار و اذیترا نشان مي دهد و خداوند پیامبرش را دائما ]نسبت به خطر 

 (417كند. )ایستاده در باد، صدهد و به صبر و توكل دعوت ميآنان دلداری مي

 تاملی در جامعه خویش

م ای كه پیامبر ص در راس آن است با چنین هشدار و چنان مشكلتي مواجه است، آیا واقعا انتظار داریوقتي كه جامعه

 كه جامعه ما بدون مشكل منافقان پیش رود؟!

 

 «الْمُنافِقینَ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ ال وَ( »4

بندی به خودی و بیگانه معنا ندارد و سخن حق را از هركس كه بگوید باید پذیرفت، اما اگرچه در ساحت تفكر تقسیم

ر است و نباید اجازه داد كه منطق كافر و منافق مبنای بندی به خودی و بیگانه كامل معني دادر عرصه حیات اجتماعي تقسیم

 (434-433های اجتماعي شود. )اقتباس از ایستاده در باد، صگیریتصمیم

 

 «الْمُنافِقینَ ... تُطِعِ ال وَ( »5

 دهند كه از منافقان اطاعت نكن، یعني منافق و نفاق قابل شناسایي است.وقتي دستور مي

 تاملی در جامعه دینی

كنند چون ایمان و نفاق یك امر باطني و دروني است، قابل تشخیص نیست و تشخیص آن تنها برعهده برخي گمان مي

خداست و اگر ما منافق را قابل شناسایي بدانیم، هركس ممكن است دیگری را منافق خطاب كند و همواره جنگ و دعوا راه 

 بخواند و نظر خودش را عین اسلم بداند. آلودبیفتد؛ و هیچكس حق ندارد اندیشه دیگری را نفاق

دهند از كساني اطاعت نكن، این بدان معناست كه آن كسان قابل شناسایي هستند؛ و در پاسخ باید گفت: وقتي دستور مي

 قطعا توصیه فوق، توصیه قرآني نیست.

رها باید محتاط و متواضع باشیم البته دغدغه گویندگان سخن فوق، قابل درك است و اگر مقصود این باشد كه در اظهارنظ

و زود قضاوت نكنیم، سخن كامل صحیحي است. اما این بدان معنا نیست كه به صرف اینكه گوینده سخن مسلمان است بسنده 

تفاوت باشیم و تلش برای تشخیص و شناساندن انحرافات فكری را نادرست بدانیم. كنیم و نسبت به انحرافات فكری بي

 (438-435د، ص)ایستاده در با

ای خواهد اره نفاق و منافق چه فایدههای قرآن درباگر شناسایي نفاق امكان نداشته باشد، این همه توصیفات و توصیه

داشت؟ نفاق در منطق قرآن، بیش از آنكه صفت انسانيِ فرد فرد انسانها باشد، وصف یك جریان اجتماعي است؛ و دقیقا به 

عي بودنش، برای ما هم كه علم غیب نداریم، قابل تشخیص است. یعني بدون آنكه لزومي دلیل همین ویژگي عیني و اجتما

داشته باشد درباره نیات دروني افراد قضاوتي بكنیم، بر اساس رفتار اجتماعي آنان مي توان نفاق را شناسایي كرد. )ایستاده در 

 (422-420باد، ص
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 مِنْ  عَلَیْهِنَّ لَكُمْ فَما تَمَسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِناتِ نَكَحْتُمُ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا 49 هیآ (33احزاب )سوره ( 538

 22/6/1396  جَمیالً سَراحاً سَرِّحُوهُنَّ وَ  فَمَتِّعُوهُنَّ تَعْتَدُّونَها عِدَّةٍ

 ترجمه

ا آنان آمیزش ببا زنان مومن ازدواج كردید، سپس طلقشان دادید پیش از آنكه ای كساني كه ایمان آوردید! هنگامي كه 

مند سازید و [ بهرهای بر عهده آنان نیست تا حسابش را داشته باشید؛ پس آنان را ]از اموال خودكنید، پس به خاطر شما عِدّه

 خوش و خرم رها كنید.

 نکات ترجمه

 توضیح داده شد.  518ر جلسهد« سَراحاً  سَرِّحَ» و «مَتِّعَ»تعابیر 

 1اختالف قرائت

 حدیث

فرمودند:  «كنید رها خرم و خوش و سازید مندبهره را آنان پس»ی ( از امام باقر ع روایت شده است كه درباره آیه1

چرا كه دهید؛ بمندشان سازید یعني آن مقدار كه به لحاظ عرفي در توان شما هست، به زیبایي و نیكویي سهمي به آنان بهره

زرگوار است بگردند؛ و خداوند كریم و شان[ برميای بزرگ و سرزنش دشمنان ]به خانه پدریآنان با سختي و ناراحتي و غصه

دارند و زرگ مياند كه بیش از همه همسران خود را بو حیا دارد و اهل حیا را دوست دارد؛ همانا بزرگوارترین شما، كساني

 كنند.اكرام مي

 ام صادق ع روایت شده است:و نیز از ام

 مند ساختن زنان مطلقه، واجب است.همانا بهره

                                                      
 كلته: قولك نحو عددها؛ استوفى أی فاعتدها، الدراهم عد: قولك من عددها، تستوفون أی العد، من افتعل: الدال بتشدید تَعْتَدُّونَها،: الجمهور . قرأ 1

 روی و: عطیة ابن قال و. الرازی الفضل أبو و خالویه ابن كثیر ابن عن نقلها و الدال، بتخفیف: مكة أهل من غیره و كثیر ابن عن و. فاتزنته زنته و اكتاله، و

 تخفیف و كثیر، ابن عن أشهر األولى القراءة و لهنّ، ظلما و عدوانا تلزمونها عدة لكم فما: قال كأنه العدوان، من الدال بتخفیف: كثیر ابن عن برزة، أبي عن

 الرازی نقلها و ،(القراءات شواذ في اللوامح كتاب) في الرازی الفضل أبو و خالویه ابن كثیر ابن عن نقلها قد إذ بوهم، لیس و. انتهى. برزة أبي من هم و الدال

 یتعدى االعتداء ألن ضعف، الظلم هو الذی االعتداء من جعلت فإن  .فخففوه التضعیف كرهوا لكنهم محالة، ال االعتداد من هو: قال و مكة أهل عن المذكور

 ال لو الذی أخفى /  و   صبابة من بها ما فتبدى تحن» :قوله نحو الضمیر، إلى الفعل یصل و على، یحذف ال أن فیجوز بعلى، یتعدى كان إذا و. انتهى. بعلى

 ال و: قوله في ما باالعتداء المراد و. شهدناه یوما و :كقوله فیها، تعتدون أی مخففا، تعتدونها: قرئ و: الزمخشری قال و. علي لقضى: أی« لقضاني األسى

 شهدنا: أی عامرا و سلیما شهدناه یوما و :كقوله العدة، ضمیر إلى الفعل وصل الجر حرف حذف لما بالفعل اتصل أنه یعني و. انتهى. لتعتدوا ضرارا تمسكوهنّ

 التفسیر، فى المحیط )البحر .الساكنین بین جمعا الدال تشدید و كغیره، العین بإسكان :الحسن قرأ و. فیها علیهنّ تعتدون: فالمعنى على، تقدیر على أما و. فیه

 (490ص ،8ج
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 506ص ،3ج الفقیه، یحضره ال من؛ 141ص ،8ج األحكام، تهذیب

 ابِرٍ جَ عَنْ شِمْرٍ بْنِ  عَمْرِو عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِي  خِیهِأَ  عَنْ سَیْفٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْكَرْخِيِّ  عَنِ مَحْبُوبٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَى

 مَعْرُوفٍ  مِنْ لَیْهِعَ قَدَرْتُمْ  مِمَّا جَمِّلُوهُنَّ  مَتِّعُوهُنَّ قَالَ «جَمِیلًا سَراحاً سَرِّحُوهُنَّ وَ  فَمَتِّعُوهُنَّ» جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ

 أَشَدُّكُمْ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ الْحَیَاءِ أَهْلَ یُحِبُّ وَ یَسْتَحِي كَرِیمٌ اللَّهَ إِنَّفَ أَعْدَائِهِنَّ مِنْ شَمَاتَةٍ وَ عَظِیمٍ هَم  وَ شْیَةٍ خَ وَ بِكَآبَةٍ یَرْجِعْنَ فَإِنَّهُنَّ

 .لِحَلَائِلِهِمْ إِكْرَاماً

 1.فَرِیضَةٌ الْمُطَلَّقَةِ مُتْعَةَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است: 2

ر است، زني كه همسرش او را در حالي كه غایب است ]= در مسافرت است[ طلق داده، اگر از روز طلق دادن باخب

 رسد نگه دارد؛ اش را از روزی كه خبر به او ميداند، عدهو اگر نميعِدّه را از همان روز نگه دارد؛ 

وزی كه خبر میرد، بلكه از راش را، نه از روزی كه همسرش مياما كسي كه همسرش از دنیا رفته، عزادار است، پس عده

ي ندارد، پس از همان اده شده، عزایرود؛ در حالي كه زني كه طلق درسد باید نگه دارد؛ چرا كه او به استقبال عزا ميبه او مي

شوند ]و مي شود؛ و اگر هم این طلق قبل از آمیزش بوده، بلفاصله از هم جدااش شروع ميروزی كه طلق داده شده، عده

ن دادید پیش سپس طلقشا»فرماید: تواند ازدواج كند كه خداوند عز و جل ميای ندارد[ و اگر دلش خواست بلفاصله ميعده

 «ای بر عهده آنان نیست تا حسابش را داشته باشید.آنكه با آنان آمیزش كنید، پس به خاطر شما عِدّه از

 و از امیرالمومنین ع و امام باقر ع و امام صادق ع روایت شده است كه فرمودند:

 شود.بیرون نمي آن خانه كند و تا زمانش به پایان نرسیده است ازاش را تنها در خانه همسرش سپری ميزن مطلقه ایام عده

 287-286ص ،2ج اإلسلم، دعائم

 : ع مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ قَالَ

 الْخَبَرُ  یَبْلُغُهَا یَوْمِ مِنْ اعْتَدَّتْ تَعْلَمْ لَمْ إِنْ وَ مِنْهُ اعْتَدَّتْ فِیهِ قَهَاطَلَّ الَّذِی الْیَوْمَ عَلِمَتِ إِنْ غَائِبٌ هُوَ وَ زَوْجُهَا یُطَلِّقُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَ

 الْإِحْدَادَ  تَسْتَقْبِلُ لِأَنَّهَا هُخَبَرُ یَبْلُغُهَا الَّذِی الْیَوْمِ مِنَ تَعْتَدُّ إِنَّمَا وَ جُهَازَوْ مَاتَ یَوْمَ مِنْ تَعْتَدُّ فَلَا إِحْدَادٌ عَلَیْهَا زَوْجُهَا عَنْهَا الْمُتَوَفَّى لِأَنَّ

 فَإِنْ  الْخَبَرُ فِیهِ یَبْلُغُهَا یالَّذِ الْیَوْمِ مِنَ اعْتَدَّتْ تَعْلَمْ لَمْ إِنْ وَ مِنْهُ تَدَّتْاعْ فِیهِ طَلَّقَهَا الَّذِی بِالْیَوْمِ عَلِمَتْ فَإِنْ عَلَیْهَا إِحْدَادَ لَا الْمُطَلَّقَةُ وَ

 فَما تَمَسُّوهُنَّ أَنْ  بْلِقَ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ» جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ  قَالَ تِهَاسَاعَ  مِنْ شَاءَتْ إِنْ  تَتَزَوَّجُ وَ مِنْهُ بَانَتْ فَقَدْ  بِهَا یَدْخُلَ أَنْ قَبْلَ طَلَّقَهَا

 «تَعْتَدُّونَها عِدَّةٍ مِنْ عَلَیْهِنَّ لَكُمْ

 قَالُوا: أَنَّهُمْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي وَ جَعْفَرٍ أَبِي وَ عَلِي  و عَنْ

 .أَجَلُهَا یَخْلُوَ حَتَّى مِنْهُ تَخْرُجُ لَا وَ زَوْجِهَا بَیْتِ فِي إِلَّا تَعْتَدُّ لَا الْمُطَلَّقَةُ

                                                      
 :است آمده هم روایت این دوم، روایت این بر عالوه 105-104ص ،6ج الكافي، . در 1

 یَكُونَ أَنْ یُحِبُّ مَا أَ عَمْنَ قَالَ  یُمَتِّعُهَا أَ امْرَأَتَهُ یُطَلِّقُ الرَّجُلِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ  الْبَخْتَرِیِّ  بْنِ حَفْصِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 .الْمُتَّقِینَ مِنَ یَكُونَ أَنْ یُحِبُّ مَا أَ الْمُحْسِنِینَ مِنَ
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 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

تواند ت ميشوند و زن هر لحظه كه خواسهنگامي كه مردی همسرش را قبل از آمیزش طلق مي دهد، كامل از هم جدا مي

مند اند، باید كه آن زن را بهرهای تعیین نكردهاند نصف مهریه برای اوست و اگر مهریهرا تعیین كرده كند، و اگر مهریهازدواج 

 سازد.

 106ص ،6ج الكافي،

 عَنِ زِیَادٍ  بْنُ  حُمَیْدُ وَ نُوحٍ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ زَّازُالرَّ جَعْفَرٍ  بْنُ دُمُحَمَّ الْعَبَّاسِ أَبُو وَ الْجَبَّارِ  عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  الْأَشْعَرِیُّ عَلِي  أَبُو

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ صَفْوَانَ  عَنْ جَمِیعاً سَمَاعَةَ ابْنِ

 نِصْفُ فَلَهَا مَهْراً لَهَا فَرَضَ كَانَ إِنْ وَ  سَاعَتِهَا مِنْ شَاءَتْ إِنْ تَتَزَوَّجُ وَ مِنْهُ بَانَتْ فَقَدْ بِهَا یَدْخُلَ أَنْ  قَبْلَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ طَلَّقَ إِذَا

 1.فَلْیُمَتِّعْهَا مَهْراً لَهَا فَرَضَ یَكُنْ لَمْ إِنْ وَ الْمَهْرِ

 

عني در ضمن ق دادم. ]یكنم و او را طل( شخصي خدمت امام سجاد ع آمد و گفت: من امروز گفتم: با فلني ازدواج مي4

 خواندن صیغه عقد، صیغه طلق را هم خواندم[

سپس این  وحضرت فرمود: برو و به زندگي با همسرت ادامه بده كه خداوند ازدواج را مقدم بر طلق مطرح كرده است 

 «هنگامي كه با زنان مومن ازدواج كردید سپس طلقشان دادید»آیه را خواند 

 571ص ،8ج البیان، مجمع

 فَقَالَ  طَالِقٌ فَهِيَ فُلَانَةَ أَتَزَوَّجُ یَوْمَ قُلْتُ إِنِّي رَجُلٌ  لَهُ فَقَالَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ قاعداً عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ ثَابِتٍ أَبِي بْنِ  حَبِیبِ عَنْ

 2(طَلَّقْتُمُوهُن ثُمَّ الْمُؤْمِناتِ نَكَحْتُمُ إِذااآلیة ) هذه قرأ و الطَّلَاقِ قَبْلَ بِالنِّكَاحِ بَدَأَ اللَّهَ فَإِنَّ فَتَزَوَّجْهَا اذْهَبْ

                                                      
 است شده روایت صورت بدین 570ص ،8ج البیان، مجمع در مضمون این به . قریب 1

 ع أئمتنا عن المروی وهو المتعة والتستحق نصفه فلها صداقا لها فرض فإذا صداقا لها سمي یكن لم إذا هذا عباسابن قال

 :است آمده 108ص ،6ج الكافي، در همچنین

 فَرَضَ كَانَ إِنْ الْمَهْرِ فُنِصْ عَلَیْهِ قَالَ  بِهَا یَدْخُلَ أَنْ قَبْلَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَ رَجُلٍ يفِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ  الْحَلَبِيِّ عَنِ  حَمَّادٍ عَنْ  عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ  عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٌّ

 سَاءالنِّ مِنَ مِثْلُهَا یُمَتَّعُ مَا نَحْوِ عَلَى فَلْیُمَتِّعْهَا لَهَا فَرَضَ یَكُنْ لَمْ إِنْ وَ شَیْئاً لَهَا

 قَبْلَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَ رَجُلٍ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ زَةَحَمْ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .النِّسَاءِ مِنَ مِثْلُهَا بِهِ یُمَتَّعُ مَا نَحْوِ عَلَى فَلْیُمَتِّعْهَا شَیْئاً هَالَ فَرَضَ یَكُنْ  لَمْ إِنْ وَ شَیْئاً لَهَا فَرَضَ كَانَ إِنْ الْمَهْرِ نِصْفُ عَلَیْهِ قَالَ بِهَا یَدْخُلَ أَنْ
 :دارد اشاره آیه این ابعاد از برخي به نیز 110-109ص ،6ج الكافي، كتاب در روایات . این 2

 .هِنَّبِ الْإِیقَاعُ هُوَ  النِّسَاءِ مُلَامَسَةُ : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي نْعَ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 وَ  سِتْراً أَرْخَى وَ بَاباً فَأَغْلَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَ رَجُلٍ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا أَلْتُسَ: قَالَ یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ  عَنْ فَضَّالٍ  ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 .لْوِقَاعُا إِلَّا الصَّدَاقَ عَلَیْهِ یُوجِبُ لَا قَالَ الصَّدَاقَ عَلَیْهِ  یُوجِبُ أَ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَبَّلَ وَ لَمَسَ
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 تدبر

 «الْمُؤْمِناتِ نَكَحْتُمُ...  آمَنُوا الَّذینَ»( 1

 (383، ص9)تفسیر نور، ج .است ایمان ازدواج، شرط ترینمهم

 

 «طَلَّقْتُمُوهُنَّ( »2

 رد.تواند طلق بگیو زن با مراجعه به دادگاه مي( 383، ص9)تفسیر نور، ج است مرد با طلق،اولیه  اختیار

 شناختی )قانون در خدمت رشد فرهنگی(نکته تخصصی جامعه

گذار، تعیین حد و مرزها به منظور جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران است؛ اما در ذهنیت اغلب افراد، كار اصلي قانون

است. « طلق»كنند؛ كه نمونه آن احكام مربوط به ني را هم تعقیب ميدر اسلم، قوانین، كاركرد فرهنگي و تقویت رابطه انسا

در منطق اسلم، بنیان خانواده مقدس است و باید تمام تلش را مبذول داشت تا این بنیان از هم نپاشد؛ اما در عین حال، گاهي 

حلل »دین جهت اسلم طلق را شود و ادامه زندگي مشترك ممكن نیست. بپیوند عاطفي الزم بین زن و مرد برقرار نمي

معرفي كرده است: یعني، برخلف اغلب جوامع لیبرال، قوانین مربوط به طلق را كامل آزاد و  1(54ص ،6ج )الكافي،« مبغوض

شناختي زن و مرد اقتضا دارد كه اگر تنها های روانشناختي و جامعهصرفا ناظر به حد و مرزگذاری طراحي ننموده است. تفاوت

ها را جدی بگیریم خواهیم نهاد خانواده را تا حد امكان حفظ كنیم، در طراحي قوانین این تفاوتغدغه حد و مرز نداریم و ميد

و این یكي از عواملي است كه موجب شده قوانین اسلم در خصوص چگونگي اقدام به طلق در مرد و زن متفاوت باشد. 

 مثل:

                                                      
 امْرَأَةً تَزَوَّجَ  لٍرَجُ عَنْ حَاضِر  أَنَا وَ أَبِي سَأَلَهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي نْعَ سِنَانٍ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 أَدْخَلَهُ  إِذَا فَقَالَ یُنْزِلْ  لَمْ وَ الْفَرْجِ  يفِ وَاقَعَهَا كَانَ فَإِنْ لَهُ  قِیلَ الْمَاءِ مِنَ الْعِدَّةُ إِنَّمَا فَقَالَ  مِنْهُ  عِدَّة  عَلَیْهَا هَلْ طَلَّقَهَا حَتَّى إِلَیْهَا یَصِلْ لَمْ وَ یَمَسَّهَا فَلَمْ عَلَیْهِ فَأُدْخِلَتْ

 .الْعِدَّةُ وَ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ وَجَبَ

 إِلَّا مِنْهَا ءٍشَيْ  كُلَّ مَسَّ دْقَ وَ الْمَرْأَةَ یُطَلِّقُ الرَّجُلِ عَنِ سَأَلْتُهُ : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنِ  حَمَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 .الْعِدَّةُ وَ الْمَهْرُ وَجَبَ سِتْراً أَرْخَى وَ بَاباً أَغْلَقَ إِذَا ع الْحُسَیْنِ بْنُ يُّعَلِ أَبُوهُ لَهُ فَقَالَ بِذَلِكَ ع جَعْفَرٍ أَبُو ابْتُلِيَ فَقَالَ عِدَّة  لَهَا أَ یُجَامِعْهَا لَمْ أَنَّهُ

 أَغْلَقَ  إِذَا الظَّاهِرِ الْحُكْمِبِ یَحْكُمُ إِنَّمَا الْوَالِيَ َأنَّ ذَلِكَ مَعْنَى إِنَّمَا وَ الْمَهْرِ نِصْفُ قَالَ بَعُْضهُمْ وَ كَمَلًا الْمَهْرَ لَهَا أَنَّ فِي الْحَدِیثُ اخْتَلَفَ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنُ قَالَ

 .الْمَهْرِ نِصْفُ إِلَّا اللَّهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهَا فِیمَا لَهَا فَلَیْسَ ایَمَسَّهَ لَمْ أَنَّهُ َعلِمَتْ إِذَا عَلَیْهَا هَذَا إِنَّمَا وَ الْمَهْرُ وَجَبَ تْرَالسِّ أَرْخَى وَ الْبَابَ

 یُغْلِقُ وَ السِّتْرَ عَلَْیهَا وَ عَلَیْهِ فَیُرْخِي الْمَرْأَةَ یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ ع اللَّهِ عَبْدِ بِيلِأَ قُلْتُ: قَالَ َبصِیرٍ أَبِي عَنْ رِئَابٍ ابْنِ عَنِ زِیَادٍ  بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّة 

 وَ نَفْسِهَا عَنْ الْعِدَّةَ تَدْفَعَ أَنْ دُ تُرِی أَنَّهَا ذَلِكَ وَ یُصَدَّقَانِ لَا فَقَالَ آتِهَا لَمْ فَیَقُولُ تَیْتَهَاأَ هَلْ  هُوَ  یُسْأَلُ وَ أَتَانِي مَا فَتَقُولُ  أَتَاكِ هَلْ الْمَرْأَةُ فَتُسْأَلُ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ الْبَابَ

 (.مُتَّهَمَیْنِ كَانَا إِذَا یَعْنِي) نَفْسِهِ عَنْ الْمَهْرَ یَدْفَعَ أَنْ هُوَ یُرِیدُ

 فَیُغْلِقُ  بِهَا فَیَدْخُلُ مَرْأَةَالْ یَتَزَوَّجُ الرَّجُلِ عَنِ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع الْحَسَنِ أَبِي عَنْ ارٍعَمَّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ الْجَبَّارِ عَبْدِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِیُّ عَلِيٍّ أَبُو

 كَانَا إِذَا َیعْنِي) اعْتَدَّتْ ءَالْمَا أَخْرَجَ ِإنْ قَالَ ءٍشَيْ دُونَ  ء شَيْ فَإِنَّهُ قُلْتُ لَا قَالَ دَّة عِ عَلَیَْها بِذَلِكَ هِيَ تُصَدِّقُهُ وَ یَمَسَّهَا لَمْ َأنَّهُ یَزْعُمُ وَ عَلَیْهَا سِتْراً یُرْخِي وَ بَاباً

 (صُدِّقَا مَأْمُونَیْنِ
 .الطَّلَاق مِنَ إِلَیْهِ أَبْغَضَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَحَلَّهُ مِمَّا ءٍشَيْ  مِنْ مَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ وَاحِدٍ غَیْرِ  عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ.  1
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شود كه از تصمیم خود گیرند، اما وقتي تصمیم گرفتند، كمتر ميدیرتر تصمیم ميبه لحاظ روانشناختي، غالباً مردها 

اند كنند اما به همان سرعت زودتر از تصمیمي كه انجام دادهبرگردند. برعكس، زنها زودتر دلخواهشان را به تصمیم تبدیل مي

 شوند. پشیمان مي

ا شدت بیشتری شود و زنها این محبت را باز مردها شروع مي یا: مردها غالبا عاشقند و زنها معشوق، یعني محبت غالبا

 دهند.انعكاس مي

 یا ... .

شود و اگر گیرد، كسي كه محبت از او شروع ميلذا طلق در درجه اول، در دست كسي گذاشته شده كه دیرتر تصمیم مي

این بحث، مراجعه  دارد و ... . )برای تفصیلمحبت طرف مقابلش از بین رفته باشد، با ابراز محبت، امكان احیای مجدد آن را 

 (127-117، ص3؛ سوزنچي، روایت مطهر، ج281-229كنید به: مطهری، نظام حقوق زن در اسلم، ص

 

 «جَمیلً سَراحاً سَرِّحُوهُنَّ وَ فَمَتِّعُوهُنَّ تَدُّونَهاتَعْ عِدَّةٍ مِنْ عَلَیْهِنَّ لَكُمْ فَما تََمسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ( »3

نگه دارد، یعني مدت زمان معیني حق ندارند با مرد دیگری ازدواج كنند؛ و در این مدت « عِدّه»زنان پس از طلق باید 

توانند زندگي مي اگر بین زن و شوهر توافق شود، بلفاصله و بدون هیچ تشریفاتي )اعم از خطبه عقد، شاهد، اذن پدر، و ...(

دهد كه حُكمِ عِدّه نگه داشتن در جایي است كه آمیزش در كار باشد؛ در غیر ترك خود را از سربگیرند. در این آیه تذكر ميمش

این صورت، عِدّه الزم نیست؛ و در عین حال، حتي اگر بر سر مهریه توافق نكرده باشند، باز هم مرد موظف است از اموال خود 

 ن آنها باید با خیر و خوشي تمام شود، نه با نزاع و ناراحتي.مند سازد و جدایي بیزن را بهره

 شناختینکته تخصصی جامعه

باشند؛ كه نمونه آن حكم در تدبر قبل اشاره شد كه در اسلم، قوانین كاركرد فرهنگي و تقویت رابطه انساني را هم دارا مي

 است.« عِدّه»

در صورت باردار بودن زن، معلوم شود كه بچه مربوط به كدام  كنند كه تنها خاصیت عدّه، این است كهبرخي گمان مي

 توان براحتي معلوم كرد كه بچه واقعا از آنِ كیست؛ و دیگر عده الزم نیست!مي گویند با پیشرفت تكنولوژیمرد است؛ و مي

ن پدر بچه نیست. یكي در حالي كه حكم عِدّه، كاركردهای مهم دیگری هم دارد كه اهمیت آنها به هیچ وجه كمتر از تعیی

 سازد: از كاركردها این است كه زمینه برگشت از طلق، و از سرگیری زندگي مشترك را مهیا مي

 در ایام عِدّه، 

 (؛ و2برد و شوهر نیز همچنان موظف به تامین مخارج اوست )حدیثاوالً زن همچنان در خانه شوهر بسر مي

توانند از طلق منصرف شوند و این انصراف هیچ تشریفاتي )خطبه عقد و ثانیاً هر لحظه كه طرفین تصمیم بگیرند مي

 شاهد و ...( نیاز ندارد. 

در واقع، با اینكه اسلم ابتدا انواع ترمزها را برای وقوع طلق قرار داده )تفاوت اقدام به طلق در مرد و زن )تدبرقبل(، 

گذارد مین بسنده نكرده، و وقتي هم كه طلق واقع شد، زماني را ميوجود شاهد عادل، حَكَمیت توسط اقوام، و ...(، اما به ه
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كه شاید گذر زمان و تصویر آینده، مایه تجدید نظر در طرفین گردد؛ و اگر طرفین منصرف شدند، بدون هیچگونه تشریفاتي به 

 زندگي قبلي خود برگردند. 

ا وقوع آمیزش، پیوند تا حدی جدی و عمیق شده باشد؛ دهد كه این قانون در جایي است كه بالبته در این آیه تذكر مي

 ای در كار نیست:وگرنه در جایي كه هنوز زندگي مشتركشان این اندازه عمیق نشده است، عِدّه

 های زن را تامین نماید.نه زن موظف است از ازدواج بعدی خودداری كند، و نه مرد موظف است مخارج و هزینه

 وني است برای تقویت نهاد خانواده، نه صرفا تعیین حد و مرزهای بین افراد.در واقع، قانون عِدّه، قان

 

 «تَعْتَدُّونَها عِدَّةٍ مِنْ عَلَیْهِنَّ لَكُمْ فَما( »4

 یَعْتَدِدنَها ]یا: یعتَدَّنَها[؛ »و نفرمود « تَعْتَدُّونَها»چرا فرمود 

ای را بر عهده مرد دانست و فرمود: برعهده زنان عده یعني چرا با اینكه زن است كه باید عدّه نگه دارد، شمارش عده

 نیست كه شما مردان بخواهید حساب آن را نگه دارید؟

الف. اگرچه در زمان عدّه، زن است كه حق ازدواج مجدد ندارد، اما تامین مخارج و مسكن وی در این ایام برعهده مرد 

 (2ایي كند. )حدیثخود پذیر است و مرد باید همانند گذشته، از وی در خانه

ب. یكي از كاركردهای عدّه، این است كه اگر زن از شوهر خود باردار شده، معلوم شود كه این بچه اوست؛ و از این 

 جهت حقي برای مرد است كه دغدغه دارد شمارش ایام عده را از دست ندهد.

 ج. ...

 

 ...« طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِناتِ نَكَحْتُمُ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا( »5

دیدیم، گمان كنیم « یا ایها الذین آمنوا»اگرچه در مقام مقایسه ایمان برتر از اسلم است، اما چنین نیست كه هرجا تعبیر 

هنگام كه این درباره همه مسلمانان نیست؛ بلكه اسلم چون از همه مسلمانان انتظار دارد در حد اسلم ظاهری نمانند، همواره 

 كند.استفاده مي« یا ایها الذین آمنوا»بیان احكام عمومي خود از تعبیر 

 

 «جَمیلً سَراحاً سَرِّحُوهُنَّ وَ َفمَتِّعُوهُنَّ ... تََمسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ( »6

عقد كند و كار به عروسي هم  حفظ حقوق و حرمت و كرامت زنان در اسلم بقدری موضوعیت دارد كه اگر كسي با زني

نكشد، به خاطر همین چند صباحي كه از مصاحبت این زن برخوردار شده، واجب است هدیه مناسبي از اموال خود پیشكش 

 ( و جدا شدنش را هم حتما باید با خوبي و خوشي ختم كند نه با دعوا و ناراحتي.1او كند )حدیث

 

 «جَمیلً سَراحاً ... سَرِّحُوهُنَّ ... طَلَّقْتُمُوهُنَّ الْمُؤْمِناتِ ... آمَنُوا الَّذینَ( »7



181 

« ت.نیس دینى شكست ىنشانه طلق،»دهد كه كند نشان مياینكه برای طلق از تعبیر الذین آمنوا و مومنات استفاده مي

 (383، ص9)تفسیر نور، ج

خواهد تاكید كند كه اگرچه طلق اید ميش« به خوبي و خوشي و به زیبایي از هم جدا شوید»فرماید همچنین اینكه مي

 آیند.شوند، زن و مرد منفوری به شمار نميچیز منفوری است، اما به هیچ وجه در فرهنگ دیني، زن و مردی كه از هم جدا مي

 تاملی در جامعه خود

اند، فرهنگ ق را داشتهتوان گفت در جامعه ما نسبت به زن و مردی كه در زندگي خود تجربه طلاگر قرآن معیار باشد، مي

شود، هم در بُعد امكانات ای قائل ميهای ویژهغلطي رایج است. جامعه ما چه نسبت به مرد و چه نسبت به زن، محدودیت

سوای تلخي حاصل  –شود، و هم از نظر عاطفي اجتماعي و هم در بُعد عاطفي؛ یعني هم بسیاری از درها به روی آنها بسته مي

 ك بار سنگین عاطفي در نگاه مردم وجود دارد.ی –از خود طلق 

خواهیم همه وجوه زندگي خود را بر اساس قرآن بسازیم، خیلي مهم است كه پیامدهای فرهنگي و اجتماعي برای ما كه مي

 (444-443مان محك بزنیم و اگر هماهنگ نیست، در محو آنها بكوشیم. ))ایستاده در باد، صطلق را با اندیشه دیني

 

 «جَمیلً سَراحاً سَرِّحُوهُنَّ وَ ... فَمَتِّعُوهُنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ» ( 8

دهید به زنانتان اموالي بدهید و به زیبایي گوید: وقتي طلق ميكند؛ اسلم ميای بویژه به زن وارد ميطلق فشار روحي

 (383، ص9؛ تفسیر نور، ج444صاز او جدا شوید، بلكه از این فشار اندكي كاسته شود. )ایستاده در باد، 

 

 «جَمیلً سَراحاً سَرِّحُوهُنَّ( »9

 (383، ص9. )تفسیر نور، جنیست خشونت و كینه معناى به طلق و جدایى

 

 برای رعایت اختصار، این را در كانال نگذاشتم

 «فَمَتِّعُوهُنَّ َتمَسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ» (10

دهد كه مطلقا به هر زني كه قبل از آمیزش از او جدا شدید از اموال خود بهره و نصیبي بدهید، خواه بر ياین آیه دستور م

« فَرَضْتُمْ  ما فَنِصْفُ فَرِیضَةً لَهُنَّ فَرَضْتُمْ قَدْ وَ تَمَسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ إِنْ وَ»سر مهر توافق كرده باشید یا خیر؛ و آیه 

زند كه اگر مهریه معلوم كرده بودید، مقداری كه موظفید بدهید دست كم به اندازه نصف مهریه ( این حكم را قید مي237)بقره/

 (335، ص16؛ همچنین: المیزان، ج3است. )حدیث
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 اللَّهُ  أَفاءَ  مِمَّا نُكَ یمی مَلَكَتْ ما وَ جُورَهُنَّأُ تَیآتَ يالالَّت أَزْواجَكَ لَكَ  أَحْلَلْنا إِنَّا يالنَّبِ هَایأَ ای 50 هیآ (33احزاب )سوره ( 539

 إِنْ  يلِلنَّبِ نَفْسَها وَهَبَتْ إِنْ مُؤْمِنَةً امْرَأَةً وَ مَعَكَ  هاجَرْنَ يالالَّت خاالتِكَ بَناتِ  وَ خالِكَ بَناتِ وَ  عَمَّاتِكَ  بَناتِ وَ عَمِّكَ بَناتِ وَ كَیعَلَ

 كَیعَلَ  كُونَی الیلِكَ  مانُهُمْیأَ مَلَكَتْ ما وَ أَزْواجِهِمْ  يف هِمْیعَلَ  فَرَضْنا ما عَلِمْنا قَدْ  نَ یالْمُؤْمِن دُونِ  مِنْ لَكَ  خالِصَةً سْتَنْكِحَهای أَنْ  يالنَّبِ أَرادَ

 23/6/1396  ماًیرَح غَفُوراً اللَّهُ كانَ وَ حَرَج 

 ترجمه

ای ]= تحت ای و آن كه صاحب اختیارش شدهشان را دادهرا كه مَهریه ای پیامبر! همانا ما بر تو حلل كردیم همسرانت

هایت «دختردایي»هایت و «دخترعمه»هایت و «دخترعمو»ملكیت و زیر دست تو است[ از آنچه كه خدا بر تو ارزاني داشت، و 

گر پیامبر بخواهد كه او را به همسری اند، و زن مومني، اگر خود را به پیامبر ببخشد، اهایت كه با تو هجرت كرده«دخترخاله»و 

دانیم بر آنان در مورد همسرانشان و آنچه صاحب اختیارشان كه مي -بگیرد، ]این حكم[ تنها برای تو و نه سایر مومنان ]است[ 

 تا بر تو حَرَجي نباشد؛ و خداوند بسیار آمرزنده و دارای رحمتي همیشگي بوده است. -ایم هستند، چه واجب كرده

 نکات ترجمه

 «أَفاءَ»

 )مفردات« رجوع به حالت پسندیده»( بویژه 436ص ،4ج اللغة، المقاییس )معجم« رجوع»را غالبا به معنای « فيء»ماده 

رجوع از نزدیك « فيء»را در این دانسته اند كه « رجوع»را با « فيء»اند. برخي تفاوت اصلي كلمه ( دانسته650ص القرآن، ألفاظ

« بازگشت»قبل درباره كلمات مختلفي كه داللت بر معنای ) (299ص اللغة، يف الفروق)دهد( است )رجوعي كه زود رخ مي

 ( /alaq-http://yekaye.ir/al-96-8 355دارند و تفاوت آنها توضیحي گذشت. جلسه

اند رجوع و بازگشت از لوازم اند و گفتهدانسته« نرمشي كه بعد از سركشي حاصل شود»البته برخي اصل این ماده را 

 (165ص ،9ج م،یالكر القرآن كلمات يف قیالتحق) معنایي این ماده است.

دار به زندگي مشترك اند، بازگشت زوجین اختلفای كه با توجه به آن این معني را گفتهداق قرآنيظاهرا مهمترین مص

طلب از موضع نشیني گروه سركش و جنگ( و نیز عقب226)بقره/« فاؤُ  فَإِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةِ تَرَبُّصُ نِسائِهِمْ مِنْ یؤْلُونَ لِلَّذِینَ» است

 (9؛ حجرات/بِالْعَدْل بَینَهُما فَأَصْلِحُوا فاءَتْ فَإِنْ اللَّهِ أَمْرِ إِلى ءَتَفِي حَتَّى تَبْغِي الَّتِي خویش )فَقاتِلُوا

ای كه در سایه»( یا 436ص ،4ج اللغة، المقاییس )معجم« حركت سایه از غرب به شرق»و نیز « سایه»به « فيء»اما كلمه 

 (650ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات48/؛ نحلظِللُهُ فَیؤُاشود )یتَاست نیز گفته مي« حال برگشت )كم شدن(

 ما وَآید )اند تنها به غنایمي كه بدون زحمت و مشقت به دست ميشود، برخي گفتهگفته مي» فيء»به غنایم جنگي نیز 

اش شود و همچنین گفته شده كه وجه تسمیه( گفته مي6حشر/؛ ِركابٍ ال وَ لٍیخَ مِنْ هِیعَلَ أَوْجَفْتُمْ فَما مِنْهُمْ هِرَسُولِ عَلى اللَّهُ أَفاءَ

 ماند )مفرداتای است كه زودگذر است و باقي نمياز باب تشبیه به سایه بوده، یعني به دست آوردن اموال دنیا همچون سایه

http://yekaye.ir/al-alaq-96-8/
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بوده، اكنون در موقعیتي  اند از این باب است كه این اموال كه قبل در اختیار دشمنان( و برخي هم گفته650ص القرآن، ألفاظ

 (165ص ،9ج م،یالكر القرآن كلمات يف قیالتحققرار گرفته كه مقهور و تحت سیطره ماست )

ناه همدیگرند پ)به معنای جماعت( هم از همین ریشه است، جماعتي است كه پشت و « فِئَة»برخي بر این باورند كه كلمه 

 مجمع؛ 650ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات249/كَثِیرَةً؛ بقرة فِئَةً غَلَبَتْ قَلِیلَةٍ  فِئَةٍ مِنْ )كَمْ كنندو برای یاری به همدیگر رجوع مي

است كه به « یفأ»از ماده « فئة»( هرچند برخي هم بر این باورند كه كلمه 157ص ،1ج األول، الطراز ؛334ص ،1ج ن،یالبحر

شوند و متمایز مي به خاطر آراء و عقایدشان از بقیه مردم جدااست و به جماعتي كه « جدا شدن همراه با فاصله گرفتن»معنای 

 (13ص ،9ج م،یالكر القرآن كلمات يف قیالتحقگویند )مي

 یم به كار رفته است. بار در قرآن كر 18بار، و با احتساب این كلمه  7« فئة»در قرآن كریم، بدون احتساب كلمه « فيء»ماده 

 شأن نزول

یشان در منزل أن نزول این آیه روایت شده است كه زني از انصار خدمت رسول اهلل ص آمد و ااز امام باقر ع درباره ش

ون ازدواج كنند، اما من یك زن مجرد هستم كه تاكنحفصه بود. آن زن گفت: درست است كه زنان از مردان خواستگاری نمي

 دم اگر قبول كنید.دم را هدیه ای برای شما قرار دانكرده و فرزندی هم ندارم. آیا حاضرید مرا به همسری برگزینید كه من خو

ا مرا یاری رسول اهلل برایش دعا كرد و فرمود: ای خواهر انصاری! خدا شما را از رسولش خیر عطا كند كه مردان شم

 كنند.كردند و زنانتان به من اظهار تمایل مي

 شوی!باالت مواجه ميمپروا و بيحیایي هستي و با مردان چه بيحفصه گفت: چقدر آدم بي

رد و ]ولي شما به كرسول اهلل فرمود: از او دست بردار حفصه! كه او از تو بهتر است كه به او به رسول خدا ابراز تمایل 

ند! برگرد كه میلي كردید و[ تو او را ملمت كردی و بر او خرده گرفتي. سپس به آن زن فرمود: خدا رحمتت كاو اظهار بي

جب فرمود؛ اینكه به من ابراز تمایل كردی و خواستار محبت و خوشحال كردن من شدی بهشت را بر تو واخداوند به خاطر 

ود را به پیامبر خاگر  و زن مومني،»و ان شاءاهلل از جانب خدا درباره درخواست تو دستوری خواهد رسید، كه آیه نازل شد كه 

 «این حكم[ تنها برای تو و نه سایر مومنان ]است[ببخشد، اگر پیامبر بخواهد كه او را به همسری بگیرد، ]

برای هیچكس  و امام باقر ع فرمود: پس خداوند عز و جل این را كه زني خود را به پیامبر ص ببخشد حلل فرمود، اما

 دیگری حلل نیست.

 5681ص ،5ج الكافي،

                                                      
 ص اللَّهِ  رَسُولِ إِلَى الْأَنْصَارِ مِنَ امْرَأَة  جَاءَتِ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ قَیْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ  رِئَابٍ ابْنِ عَنِ  مَحْبُوبٍ ابْنِ  عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ.  1

 لَا أَیِّم  امْرَأَة  أَنَا وَ الزَّوْجَ تَخْطُبُ لَا الْمَرْأَةَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَتْ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى فَدَخَلَتْ مُتَمَشِّطَة  مُتَلَبِّسَة  الْمَرْأَةُ وَ حَفْصَةَ  مَنْزِلِ فِي هُوَ وَ عَلَیْهِ فَدَخَلَتْ

 الْأَنْصَارِ أُخْتَ یَا قَالَ ثُمَّ لَهَا دَعَا وَ خَیْراً ص اللَّهِ رَسُولُ لَهَا فَقَالَ قَِبلْتَنِي إِنْ لَكَ نَفْسِي وَهَبْتُ فَقَدْ تَكُ فَإِنْ حَاجَةٍ مِنْ لَكَ فَهَلْ وَلَدَ لَا وَ دَهْرٍ مُنْذُ لِي زَوْجَ

 اللَّهِ  رَسُولُ لَهَا فَقَالَ لِلرِّجَالِ أَنْهَمَكِ وَ أَجْرَأَكِ وَ حَیَاءَكِ أَقَلَّ مَا حَفْصَةُ لَهَا فَقَالَتْ نِسَاؤُكُمْ فِيَّ رَغِبَتْ وَ رِجَالُكُمْ نَصَرَنِي فَقَدْ  خَیْراً اللَّهِ رَسُولِ عَنْ اللَّهُ جَزَاكُمُ

 وَ فِيَّ لِرَغْبَتِكِ  الْجَنَّةَ لَكِ  اللَّهُ  أَوْجَبَ فَقَدْ  اللَّهُ رَحِمَكِ انْصَرِفِي لِلْمَرْأَةِ قَالَ ثُمَّ عَیَّبْتِهَا وَ فَلُمْتِهَا اللَّهِ  رَسُولِ  فِي رَغِبَتْ  مِنْكِ خَیْر  فَإِنَّهَا حَفْصَةُ  یَا عَنْهَا كُفِّي ص
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 اظهارنظر از عایشه بوده است )مثل تفسیرهای دیگر این واقعه در خانه عایشه رخ داده است و آن البته در برخي نقل

  1(195ص ،2ج القمي،

ها آمده كه بعد از نزول آیه، عایشه به پیامبر ص گفت: خدا چقدر برای برآوردن دلخواه تو عجله و در برخي از نقل

 البیان، كرد. )مجمع كند! پیامبر ص فرمود: تو هم اگر خدا را اطاعت كني، خدا برای برآوردن دلخواه تو هم عجله خواهدمي

 2(571ص ،8ج

 3اختالف قرائت

 حدیث

سوال كردم. فرمود: بخشش  «زن مومني، اگر خود را به پیامبر ص ببخشد»گوید: از امام باقر ع درباره آیه ( زراره مي1

 جاز نیست.]خود به عنوان همسر[ جز برای رسول اهلل حلل نشد؛ و در مورد غیر ایشان، ازدواج جز با پرداخت مهریه م

                                                      
 لَكَ  خالِصَةً  یَسْتَنْكِحَها أَنْ النَّبِيُّ  أَرادَ إِنْ لِلنَّبِيِّ نَفْسَها وَهَبَتْ إِنْ مُؤْمِنَةً  امْرَأَةً وَ  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ  فَأَنْزَلَ  اللَّهُ  شَاءَ إِنْ أَمْرِی سَیَأْتِیكِ وَ سُرُورِی وَ لِمَحَبَّتِي تَعَرُّضِكِ

 .لِغَیْرِهِ ذَلِكَ یَحِلُّ لَا وَ ص اللَّهِ لِرَسُولِ نَفْسَهَا الْمَرْأَةِ هِبَةَ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَحَلَّ قَالَ « الْمُؤْمِنِینَ دُونِ مِنْ
 نَفْسِي وَهَبْتُ فَقَدْ حَاجَة  فِيَّ لَكَ هَلْ اللَّهِ رَسُولَ  یَا: فَقَالَتْ تَزَیَّنَتْ وَ تَهَیَّأَتْ قَدْ وَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَتَتْ الْأَنْصَارِ مِنَ امْرَأَةً أَنَّ نُزُولِهَا سَبَبُ كَانَ فَإِنَّهُ.  1

 رَحِمَكِ : قَالَ ثُمَّ فِیهِ  زَهِدْتُنَّ  إِذْ ص اللَّهِ رَسُولِ فِي رَغِبَتْ فَإِنَّهَا! عَائِشَةُ یَا مَهْ  ص اللَّهِ رَسُولُ لَهَا فَقَالَ! لِلرِّجَالِ  أَنْهَمَكِ مَا اللَّهُ  قَبَّحَكِ: عَائِشَةُ لَهَا فَقَالَتْ لَكَ،

 نَفْسَها َوهَبَتْ إِنْ مُؤْمِنَةً امْرَأَةً وَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهِ أَمْرَ َأنْتَظِرُ فَإِنِّي اللَّهُ رَحِمَكِ ارْجِعِي نِسَاؤُكُمْ فِيَّ رَغِبَتْ وَ رِجَالُكُمْ نَصَرَنِي الْأَنْصَارِ  مَعَاشِرَ یَا اللَّهُ رَحِمَكُمُ وَ اللَّهُ

 ص اللَّهِ لِرَسُولِ  إِلَّا الْهِبَةُ تَحِلُّ فَلَا الْمُؤْمِنِینَ دُونِ مِنْ لَكَ خالِصَةً یَسْتَنْكِحَها أَنْ النَّبِيُّ أَرادَ إِنْ لِلنَّبِيِّ

 في یسارع إال تعالى اهلل أرى ما عائشة فقالت اآلیة فنزلت مهر بال أنفسهن یبذلن النساء بال ما عائشة قالت ص للنبي نفسها وهبت لما إنها قیل.  2

 هواك في سارع اهلل أطعت إن إنك و ص اهلل رسول فقال هواك
كند و در همگي،  قرائت جمهور در مقابل قرائات . در این آیه سه مورد اختالف قرائت گزارش شده كه ظاهراً تفاوت چنداني در معنا ایجاد نمي 3

 اند:شواذ است و قائل قرائت آخرین كلمه را نگفته

 قرائت جمهور/ابوحیوة« مُؤْمِنَة   امْرَأَة  /مُؤْمِنَةً امْرَأَةً»

 عیسى، و سالم/زید و الشعبي، و الحسن، و أبي، قرائت جمهور/« وَهَبَتْإِذ  /وَهَبَتْ نْأَ /وَهَبَتْ إِنْ»

 قرائت جمهور/نامشخص« خالِصَة   خالِصَةً/»

 اما توضیح ابوحیان درباره این قرائتها:

 في شرط الحال، معنى في الثاني و شرطان، هناف أَرادَ، إِنْ وَهَبَتْ، إِنْ. لك أحللناها أی: الهمزة بكسر وَهَبَتْ، إِنْ بالنصب تَ،امْرَأَ وَ: الجمهور قرأ

 و الهبة قبوله هي إرادته ألن كحها،تستن أن ترید أنت و نفسها، لك وهبت إن لك أحللناها: قال كأنه النبي، استنكاح إرادة الهبة في و نفسها، هبتها اإلحالل

 انيفالث شرطان، اجتمع إذا و.یُغْوِیَكُمْ أَنْ یُرِیدُ اللَّهُ كانَ نْإِ لَكُمْ، أَنَْصحَ أَنْ أَرَْدتُ إِنْ نُصْحِي یَنْفَعُكُمْ ال وَ: قوله في الشرطین نظیر الشرطان هذان و تتم، به ما

 فیها مسألة الشرطین اجتماع و. حر فعبدی طلقتك أو تزوجتك إن: نحو الترتیب، على قرینة تدل لم ما الوقوع، في متقدم اللفظ، في متأخر األول، في شرط

 . الجوازم باب في ،(التسهیل شرح) في ذلك استوفینا قد و تفصیل، و خالف

 . لك أحللناها أی: محذوف الخبر و االبتداء، على بالرفع مؤمنة، امرأة و: أبوحیوة قرأ و

 الكسر قراءة و ماض، فعل فهو ،بعینها امرأة في حكم ذلك و وهبت، ألن: تقدیره و الهمزة، بفتح أن: سالم و عیسى، و الشعبي، و الحسن، و أبي، قرأ و

 ... .ینهابع امرأة في فهو مضى، لما ظرف إذ وهبت، إذ: علي بن زید قرأ و. بعینها واحدة دون نفسها تهب كانت امرأة كل في استقبال
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 384ص ،5ج الكافي،

: قَالَ ع رٍ جَعْفَ  أَبِي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سِرْحَانَ بْنِ  دَاوُدَ عَنْ رٍنَصْ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ زِیادٍ بْنِ سَهْلِ  عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 فَقَالَ:« نَّبِيلِل نَفْسَها وَهَبَتْ إِنْ مُؤْمِنَةً امْرَأَةً وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 1.بِمَهْرٍ إِلَّا نِكَاحٌ یصْلُحُ فَلَا غَیرُهُ أَمَّا وَ ص اللَّهِ لِرَسُولِ إِلَّا الْهِبَةُ تَحِلُّ لَا

 

كردیم همسرانت  للای پیامبر! ما بر تو ح»فرماید: گوید: از امام صادق ع درباره این آیه سوال كردم كه مي( حلبي مي2

 و گفتم: چه تعداد از زنان بر ایشان مجاز شد؟...« را 

 فرمود: آن مقدار كه بخواهد.

آنان را جایگزین  آن زنان از این پس بر تو حلل نیستند، و نه اینكه»فرماید: گفتم: پس این چیست كه ]در آیات بعد[ مي

 ؟«این زنان بگیری[همسرانت كني ]همسرانت را طلق دهي و همسر دیگری از 

                                                      
 ءیجى و خلوصا، بمعنى خالِصَةً كَ،لَ أَحْلَلْنا .إخالصا لك أخلص أی ، اللَّهِ صِبْغَةَ و ، اللَّهُ وَعَدَ ك مؤكد، مصدر هو و بالنصب، خالِصَةً،: الجمهور قرأ و

 ... . فاعلة على و فاعل على المصدر

 نفسها الواهبة صفة من كَلَ خالِصَةً: قوله أن الظاهر و. المؤمنین دون من خلوص و لك، خلوص ذلك قدره مصدرا، جعله فمن بالرفع، خالصة،: قرئ و

 یجوز ال بك، مختص أنفسهنّ  النساء هبة أی لك، خالصة هي أی: مبتدأ خبر الرفع و لك، خالصة أحللناها أی: الزجاج قاله الحال، على فقراءة النصب لك،

 (494-492ص ،8ج التفسیر، في المحیط لغیرك )البحر نفسها المرأة تهب أن
 . در این زمینه روایات متعددی آمده است، از جمله: 1

 ابْنِ  عَنِ مِیعاً جَ سِنَانٍ بْنِ  مُحَمَّدِ  وَ صَفْوَانَ عَنْ  شَاذَانَ بْنِ  الْفَضْلِ عَنِ اعِیلَإِسْمَ بْنُ  مُحَمَّدُ  وَ  صَفْوَانَ عَنْ الْجَبَّارِ  عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الْأَشْعَرِیُّ  عَلِيٍّ أَبُو

 حَتَّى هَذَا یَصْلُحُ فَلَا لِغَیْرِهِ  اأَمَّ وَ ص لِلنَّبِيِّ  هَذَا كَانَ إِنَّمَا فَقَالَ مَهْرٍ  بِغَیْرِ  یَنْكِحُهَا لِلرَّجُلِ نَفْسَهَا تَهَبُ الْمَرْأَةِ عَنِ  ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْحَلَبِيِّ عَنِ كَانَ مُسْ

 (384ص ،5ج الكافي،. )الدِّرْهَمُ یُجْزِئُ قَالَ وَ م دِرْهَ أَوْ ثَوْب  لَوْ وَ كَثُرَ أَوْ قَلَّ بِهَا یَدْخُلَ أَنْ قَبْلَ  إِلَیْهَا یُقَدِّمُ شَیْئاً یُعَوِّضَهَا

 إِلَّا الْهِبَةُ تَحِلُّ لَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْكِنَانِيِّ الصَّبَّاحِ أَبِي عَنْ فُضَیْلِالْ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 (384ص ،5ج الكافي،. )بِمَهْرٍ إِلَّا نِكَاح  یَصْلُحُ فَلَا غَیْرُهُ أَمَّا وَ ص اللَّهِ لِرَسُولِ 

 كَانَ إِنَّمَا لَا فَقَالَ وَلِیُّهَا لَهُ اوَهَبَهَ أَوْ لِرَجُلٍ نَفْسَهَا وَهَبَتْ امْرَأَةٍ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَِبي عَنْ  سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ َأصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 (385ص ،5ج الكافي،. )كَثُرَ أَوْ قَلَّ شَیْئاً یُعَوِّضَهَا أَنْ إِلَّا لِغَیْرِهِ لَیْسَ وَ ص اللَّهِ لِرَسُولِ ذَلِكَ

 مِنَ  لِرَجُلٍ نَفْسَهَا هَبَتْوَ امْرَأَةٍ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  عَنْ الْكُوفِيِّ الْقَاسِمِ أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّة 

 (385ص ،5ج الكافي،. )مُسْتَقِیماً ذَلِكَ كَانَ عَوَّضَهَا إِنْ قَالَ  الْمُسْلِمِینَ

 یَنْكِحَ أَنْ لَهُ أَحَلَّ وَ شَاءَ امَ النِّسَاءِ مِنَ لَهُ أَحَلَّ قَالَ الْآیَةَ أَزْواجَكَ لَكَ أَحْلَلْنا نَّاإِ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ وَ

 هُوَ إِنَّمَا ذَلِكَ أَنَّ جَلَّ وَ عَزَّ ذَلِكَ بَیَّنَ ثُمَّ یَسْتَنْكِحَها َأنْ النَّبِيُّ أَرادَ إِنْ لِلنَّبِيِّ نَفْسَها تْوَهَبَ إِنْ مُؤْمِنَةً امْرَأَةً وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ مَهْرٍ بِغَیْرِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ

 جَعْفَرُ  قَالَ ثُمَّ رَج حَ َعلَیْكَ یَكُونَ لِكَیْال أَیْمانُهُمْ مَلَكَتْ ما وَ  أَزْواجِهِمْ فِي مْعَلَیْهِ َفرَضْنا ما عَلِمْنا قَدْ الْمُؤْمِنِینَ دُونِ مِنْ لَكَ خالِصَةً اللَّهُ فَقَالَ ص لِلنَّبِيِّ خَاصٌّ

. كَثُرَ أَوْ قَلَّ شَیْئاً أَوْ رْهَماًدِ أَوْ ثَوْباً  كَانَ مَا بِهَا یَدْخُلَ أَنْ قَبْلَ یَفْرِضُهُ  بِمَهْرٍ  إِلَّا یَنْكِحَ أَنْ یَصْلُحُ فَلَا غَیْرُهُ أَمَّا ص اللَّهِ  لِرَسُولِ إِلَّا الْهِبَةُ  تَحِلُّ فَلَا ص مُحَمَّدٍ  بْنُ

 (222ص ،2ج اإلسالم، دعائم)
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هایش ها یا دخترخالهها یا دختردایيها یا دخترعمهفرمود: رسول اهلل ص حق داشت كه ازدواج كند با هر كس از دخترعمو

و نیز آن همسرانش كه با او هجرت كرده بودند؛ و نیز برایش حلل بود كه اگر زني از مومنان خود را بدون مهریه بر ایشان 

شود؛ و بخشش جز برای رسول اهلل حلل نشد؛ و در مورد غیر زدواج كند، كه این همان بخشش محسوب ميعرضه كرد با او ا

و زن مومني، اگر كه خود را بر »ایشان، ازدواج جز با مهریه مجاز نیست، و این معنای همان سخن خداوند است كه فرمود: 

 «.پیامبر ص بخشید

« دهىمى یجا دخو نزد در خواهىب را كی هر و اندازىمى ریتأخ خواهىب كه را آنها از كی هر»فرماید گفتم: پس اینكه مي

 چیست؟

 زدواج نكرد.فرمود: كسي را جای داد همان است كه با او ازدواج كرد، و كسي را كه به تاخیر انداخت همان است كه ا

 چیست؟« از این پس، آن زنان بر تو حلل نیستند»گفتم: پس اینكه فرمود: 

...« خواهرانتان و  وبر شما حرام شد مادرانتان و دخترانتان »منظور آن زناني است كه در این آیه حرام شمرده شد: فرمود: 

ای او حلل اش این بود كه خداوند برای شما چیزی را حلل كرده كه برگویید نتیجهو اگر مطلب آن گونه بود كه شما مي

مطلب  گاه خواست همسرش را ]با كس دیگری[ جایگزین كند؛ در حالي كهتواند هرنكرده است، چرا كه هریك از شما مي

زناني كه در  گویید. همانا خداوند عز و جل برای پیامبرش ازدواج با هر زني را حلل شمرد مگراین طور نیست كه شما مي

 این آیه ازدواج با آنان را حرام كرده است.

 388-387، ص5الكافي، ج

 أَبِي عَنْ الْحَلَبِي عَنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَیرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ یعاًجَمِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یحْیى بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ مَإِبْرَاهِی بْنُ عَلِي

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 النِّسَاءِ؟ مِنَ لَهُ أُحِلَّ كَمْ قُلْتُ «اجَكَأَزْو لَكَ أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِي أَیهَا یا» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 ءٍ.شَي مِنْ شَاءَ مَا قَالَ

 «جٍأَزْوا مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ ال وَ بَعْدُ مِنْ النِّساءُ  لَكَ یحِلُّ ال» قَوْلُهُ قُلْتُ

 مَعَهُ  هَاجَْرنَ اللَّاتِي أَزْوَاجِهِ وَ خَاالتِهِ بَنَاتِ وَ خَالِهِ بَنَاتِ وَ عَمَّاتِهِ بَنَاتِ وَ عَمِّهِ بَنَاتِ مِنْ شَاءَ مَا ینْكِحَ  أَنْ ص اللَّهِ لِرَسُولِ فَقَالَ

 یصْلُحُ  فَلَا ص اللَّهِ رَسُولِ لِغَیرِ فَأَمَّا ص اللَّهِ لِرَسُولِ إِلَّا الْهِبَةُ تَحِلُّ لَا وَ الْهِبَةُ ِهي وَ مَهْرٍ بِغَیرِ الْمُؤْمِنِینَ عُرْضِ مِنْ ینْكِحَ أَنْ لَهُ أُحِلَّ وَ

  «لِلنَّبِي نَفْسَها وَهَبَتْ إِنْ مُؤْمِنَةً امْرَأَةً وَ» تَعَالَى قَوْلِهِ مَعْنَى ذَلِكَ وَ بِمَهْرٍ إِلَّا نِكَاحٌ

  «اءُتَش مَنْ إِلَیكَ تُؤْوِی وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ  تُرْجِي» قَوْلَهُ رَأَیتَ أَ قُلْتُ

 ینْكِحْ. فَلَمْ أَرْجَأَ مَنْ وَ نَكَحَ فَقَدْ آوَى مَنْ قَالَ

 «بَعْدُ مِنْ النِّساءُ  لَكَ یحِلُّ ال» قَوْلُهُ قُلْتُ

 كَانَ  لَوْ وَ الْآیةِ آخِرِ إِلَى أَخَواتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أُمَّهاتُكُمْ عَلَیكُمْ حُرِّمَتْ الْآیةِ هَذِهِ فِي عَلَیهِ حَرَّمَ اللَّاتِي النِّسَاءَ بِهِ  عَنَى إِنَّمَا قَالَ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ  إِنَّ یقُولُونَ  كَمَا الْأَمْرُ لَیسَ لَكِنْ وَ أَرَادَ كُلَّمَا یسْتَبْدِلُ أَحَدَكُمْ إِنَّ  لَهُ یحِلَّ لَمْ مَا لَكُمْ أَحَلَّ قَدْ كَانَ یقُولُونَ كَمَا الْأَمْرُ

 .النِّسَاءِ فِي الَّتِي الْآیةِ هَذِهِ فِي عَلَیهِ حَرَّمَ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنَ أَرَادَ مَا ص لِنَبِیهِ أَحَلَّ
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 تدبر

 بَناتِ  وَ عَمِّكَ بَناتِ وَ عَلَیكَ اللَّهُ أَفاءَ مِمَّا یمینُكَ لَكَتْمَ ما وَ ُأجُورَُهنَّ آتَیتَ اللَّتي أَزْواجَكَ لَكَ أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِي أَیهَا یا( »1

 نْكِحَهایسْتَ أَنْ  النَّبِي أَرادَ إِنْ لِلنَّبِي نَفْسَها وَهَبَتْ نْ إِ مُؤْمِنَةً امْرَأَةً وَ مَعَكَ هاجَرْنَ اللَّتي خاالتِكَ بَناتِ وَ خالِكَ  بَناتِ وَ عَمَّاتِكَ

 «الْمُؤْمِنینَ  دُونِ مِنْ لَكَ خالِصَةً

 كند:با چند گروه را برای پیامبر ص مجاز اعلم ميدر این آیه ازدواج 

 همسراني كه با مهریه به ازدواج ایشان درآیند،

 اند[ كساني كه وی صاحب اختیار آنان است ]تحت ملكیت او قرار گرفته

مسلمان كه  هایي كه هجرت كرده باشند )یعني اقوام نزدیك، به شرطيها و دخترخالهها، دختردایيدخترعموها، دخترعمه

 شده و زندگي در دارالكفر را بر زندگي در داراالسلم ترجیح ندهند(

ای خواهد بدون اینكه مهریهزن مومني كه خود را به پیامبر هدیه كند ]یعني خودش به پیامبر ص پیشنهاد دهد كه دلش مي

 بگیرد با وی ازدواج كند[

ختصاصي برای برقرار است، غیر از مورد آخر، كه یك حكم ا های مجازی است كه برای بقیه مومنان هماین انواع ازدواج

 پیامبر ص بوده است.

 نکته تاریخی

 اغلب زنان پیامبر ص مصداق دسته اول )كساني كه با مهریه ازدواج كردند( بودند.

البیان، باشند )مجمعدسته دوم، ماریه قبطیه )كه ابراهیم را از ایشان به دنیا آورد( و صفیه بنت حیي و جویریه بنت حارث مي

( و دوتن 200، ص1( كه اولي كنیزی است كه حاكم اسكندریه و مصر برای ایشان فرستاد )طبقات الكبری، ج571، ص8ج

بودند كه همگي را پیامبر ص ابتدا آزاد كرد و سپس با پیامبر ازدواج كردند. )در  دیگر، در جنگ با یهودیان به اسارت درآمده

 1(419ص ،2ج الخصال،برخي از منابع، نفر سوم ریحانه خندفیة معرفي شده است؛ 

 در دسته سوم، ظاهرا فقط زینب بنت حجش است كه دختر عمه ایشان بود و البته به او مهریه هم داده شد.

                                                      
 الْجَوْهَرِیُّ زَكَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ السُّكَّرِیُّ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الطَّالَقَانِيُّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا.  1

 مِنْهُنَّ  عَشْرَةَ بِثَلَاثَ دَخَلَ وَ امْرَأَةً عَشْرَةَ بِخَمْسَ ص اللَّهِ رَسُولُ  تَزَوَّجَ: قَالَ ع الصَّادِقِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ  مُحَمَّدِ نِبْ جَعْفَرِ  عَنْ

 ثُمَّ  زَمْعَةَ  بِنْتُ[ سَوْدَةُ] سورة ثُمَّ خُوَیْلِدٍ  بِنْتُ  خَدِیجَةُ فَأَوَّلُهُنَّ  بِهِنَّ دَخَلَ  اللَّاتِي عَشْرَةَ الثَّلَاثَ  أَمَّا وَ السَّنَى وَ فَعَمْرَةُ بِهِمَا یَدْخُلْ لَمْ  اللَّتَانِ  فَأَمَّا تِسْعٍ عَنْ قُبِضَ وَ

 بِنْتُ زَیْنَبُ ثُمَّ الْمَسَاكِینِ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ خُزَیْمَةَ بِنْتُ زَیْنَبُ ثُمَّ عُمَرَ بِنْتُ حَفْصَةُ ثُمَّ بَكْرٍ أَِبي بِنْتُ عَائِشَةُ اللَّهِ عَبْدِ أُمُّ ثُمَّ أُمَیَّةَ أَبِي بِنْتُ هِنْدُ اسْمُهَا وَ سَلَمَةَ أُمُّ

 وَهَبَتْ  الَّتِي وَ أَخْطَبَ بْنِ  حُیَيِّ بِنْتُ صَفِیَّةُ ثُمَّ الْحَارِثِ بِنْتُ جُوَیْرِیَةُ ثُمَّ عُمَیْسٍ بِنْتُ زَیْنَبُ ثُمَّ الْحَارِثِ  بِنْتُ مَیْمُونَةُ ثُمَّ سُفْیَانَ أَبِي بِنْتُ رَمْلَةُ  حَبِیبَةَ أُمُّ ثُمَّ  جَحْشٍ

 وَ  حَفْصَةُ وَ عَائِشَةُ عَنْهُنَّ قُبِضَ اللَّاتِي التِّسْعُ وَ الِْخنْدِفِيَّةِ رَیْحَانَةَ  وَ مَارِیَةَ زْوَاجِهِأَ مَعَ لَهُمَا یَقْسِمُ  سُرِّیَّتَانِ لَهُ كَانَ وَ السُّلَمِيِّ حَكِیمٍ بِنْتُ خَوْلَةُ ص لِلنَّبِيِّ نَفْسَها

 بِنْتُ[ سَوْدَةُ] سورة وَ الْحَارِثِ  بِنْتُ جُوَیْرِیَةُ  وَ أَخْطَبَ بْنِ  حُیَيِّ بِنْتُ صَفِیَّةُ  وَ  سُفْیَانَ أَبِي بِنْتُ  حَبِیبَةَ أُمُّ وَ الْحَارِثِ  بِنْتُ مَیْمُونَةُ وَ جَحْشٍ  بِنْتُ زَیْنَبُ  وَ سَلَمَةَ أُمُّ

 .الْحَارِثِ بِنْتُ سَلَمَةَ أُمُّ ثُمَّ خُوَیْلِدٍ  بِنْتُ خَدِیجَةُ أَفْضَلُهُنَّ وَ زَمْعَةَ
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رغم اینكه خداوند آن را حلل كرد، اما چنین ازدواجي عباس و مجاهد( معتقدند كه عليهارم، برخي )ابندر مورد دسته چ

رخ نداد، اما برخي معتقدند كه رخ داد، ولي در مورد فرد آن اختلف دارند، برخي )ضحاك، مقاتل، و روایتي از امام سجاد ع(  

عباس( وی را میمونة بنت كرده، و برخي )قتاده و روایت دیگری از ابن اسد معرفيشریك بنت جابر، از قبیله بنيوی را ام

 مجمعاند )حرث؛ و برخي )شعبي( وی را زینب بنت خزیمه، و برخي )عروة بن زبیر( وی را خوله بنت حكیم عروة دانسته

 1(157ص ،8ج ان،یالب

                                                      
 اسامي زنان پیامبر ص این گونه گزارش شده است: 390ص ،5ج الكافي،). در  1

 وَ حَرْبٍ بْنِ سُفْیَانَ يأَبِ بِنْتُ حَبِیبٍ أُمُّ وَ حَفْصَةُ وَ عَائِشَةُ صِفَتِهِنَّ وَ بِهِنَّنَسَ وَ ص النَّبِيِّ نِسَاءِ تَسْمِیَةِ فِي غَیْرِهِ  وَ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ عَنْهُ

 كَانَتْ وَ الْحَارِثِ بِنْتُ جُوَیْرِیَةُ  وَ أُمَیَّةَ أَبِي بِنْتُ سَلََمةَ أُمُّ وَ أَخْطَبَ بْنِ[ يِ حُیَ] حي بِنْتُ صَفِیَّةُ وَ الْحَارِثِ بِنْتُ مَیْمُونَةُ  وَ زَمْعَةَ بِنْتُ سَوْدَةُ وَ جَحْشٍ بِنْتُ زَیْنَبُ

 وَ  أُمَیَّةَ  بَنِي مِنْ ادُهَاعِدَ وَ أَسَدٍ بَنِي مِنْ  جَحْشٍ  بِنْتُ زَیْنَبُ وَ  الْعُزَّى عَبْدِ بْنِ سَدِأَ بَنِي مِنْ  سَوْدَةُ وَ مَخْزُومٍ بَنِي مِنْ سَلَمَةَ أُمُّ وَ  عَدِیٍّ مِنْ حَفْصَةُ  وَ تَیْمٍ  مِنْ  عَائِشَةُ

 كَانَ  وَ نِسَاءٍ تِسْعِ عَنْ ص مَاتَ وَ إِسْرَائِیلَ بَنِي مِنْ أَخْطَبَ بْنِ حَيِّ نْتُبِ صَفِیَّةُ وَ هِلَالٍ بَنِي مِنْ الْحَارِثِ بِنْتُ مَیْمُونَةُ وَ أُمَیَّةَ بَنِي مِنْ سُفْیَانَ أَبِي بِنْتُ حَبِیبٍ أُمُّ

 . الْكِنْدِیَّةُ وَ خُدِعَتْ الَّتِي الْجَوْنِ أَبِي بِنْتُ بُزَیْنَ وَ  وُلْدِهِ أُمُّ خُوَیْلِدٍ بِنْتُ خَدِیجَةُ وَ ص لِلنَّبِيِّ نَفْسَهَا وَهَبَتْ الَّتِي سِوَاهُنَّ  لَهُ

 :است آمده تفصیل به مطلب 143-140ص الهدى بأعالم الورى إعالم در اما

 عَتِیقِ  عِنْدَ قَبْلَهُ انَتْكَ وَ سَنَةً عِشْرِینَ وَ خَمْسٍ ابْنُ هُوَ وَ تَزَوَّجَهَا قُصَيٍّ بْنِ ىالْعُزَّ عَبْدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُوَیْلِدِ بِنْتُ خَدِیجَةُ ص اللَّهِ رَسُولُ تَزَوَّجَهَا امْرَأَةٍ أَوَّلُ

 رَسُولُ  اسْتَوَى لَمَّا وَ هِنْداً  نَهَاابْ رَبَّى وَ ص اللَّهِ  رَسُولُ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ  هَالَةَ أَبِي بْنَ  هِنْدَ  لَهُ  فَوَلَدَتْ  الْأَسَدِیُّ  هَالَةَ أَبُو تَزَوَّجَهَا ثُمَّ جَارِیَةً  لَهُ فَوَلَدَتْ  الْمَخْزُومِيِّ  عَائِذٍ  بْنِ

 عَمُّهَا زَوَّجَهَا قِیلَ  وَ سَدٍ أَ بْنُ خُوَیْلِدُ  أَبُوهَا إِیَّاهُ زَوَّجَهَا خَدِیجَةَ  تَزَوَّجَ رَجَعَ مَّافَلَ خُبَاشَةَ سُوقِ  إِلَى خَدِیجَةُ  اسْتَأْجَرَتْهُ  كَثِیر  مَال  لَهُ  لَیْسَ وَ  أَشُدَّهُ بَلَغَ وَ ص اللَّهِ

 بَیْتاً  لَنَا جَعَلَ وَ سْمَاعِیلَإِ ذُرِّیَّةِ وَ إِبْرَاهِیمَ زَرْعِ مِنْ جَعَلَنَا الَّذِی لِلَّهِ  حَمْدُالْ فَقَالَ حُضُور  قُرَیْشٍ مِنْ شَاهَدَ مَنْ وَ نِكَاحِهَا فِي ع طَالِبٍ أَبُو خَطَبَ وَ. أَسَدٍ بْنُ عَمْرُو

 اللَّهِ  عَبْدِ بْنَ مُحَمَّدَ أَخِي ابْنَ إِنَّ ثُمَّ فِیهِ  نَحْنُ الَّذِی بَلَدِنَا فِي لَنَا بَارَكَ وَ لنَّاسِا عَلَى الْحُكَّامَ  جَعَلَنَا وَ ءٍشَيْ  كُلِّ ثَمَراتُ إِلَیْهِ یُجْبى آمِناً حَرَماً أَنْزَلَنَا وَ مَحْجُوجاً

 حَائِل  رِزْق  الْمَالَ  فَإِنَّ لِیلًاقَ مَالُهُ كَانَ إِنْ وَ الْخَلْقِ فِي لَهُ  عِدْلَ لَا وَ عَنْهُ عَظُمَ إِلَّا مِنْهُمْ بِأَحَدٍ یُقَاسُ لَا وَ بِهِ رَجَحَ إِلَّا قُرَیْشٍ مِنْ بِرَجُلٍ یُوزَنُ لَا الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنِ

 شَافِع   لِسَان  وَ یع رَفِ شَأْن  وَ عَظِیم  خَطَر  لَهُ طَالِبٍ أَبُو كَانَ وَ مَالِي مِنْ آجِلُهُ وَ عَاجِلُهُ سَأَلْتُمْ مَا الصَّدَاقُ وَ رَغْبَة  فِیهِ لَهَا وَ رَغْبَة  خَدِیجَةَ فِي لَهُ وَ زَائِل  ظِلٌّ وَ

 نَشٌّ وَ أُوقِیَّةً عَشْرَةَ نَتَااثْ مَهْرُهَا وَ شَهْراً وَ سَنَةً عِشْرِینَ وَ أَرْبَعاً مَعَهُ أَقَامَتْ وَ مَاتَتْ حَتَّى ص اللَّهِ رَسُولُ  عَلَیْهَا یَتَزَوَّجْ لَمْ وَ الْغَدِ  مِنَ بِهَا دَخَلَ وَ فَزَوَّجَهُ جَسِیم 

 وَ  یُكَنَّى كَانَ بِهِ وَ بِكْرُهُ هُوَ وَ أَكْبَرُ الْقَاسِمَ إِنَّ قِیلَ وَ الْقَاسِمَ لَهُ وَلَدَتْ وَ الطَّاهِرُ یِّبُالطَّ هُوَ وَ مُحَمَّدٍ بْنَ اللَّهِ عَبْدَ وَلَدَتْ حَمَلَتْ مَا فَأَوَّلُ نِسَائِهِ سَائِرِ مَهْرُ كَذَلِكَ وَ

. ... فَاطِمَةُ وَ كُلْثُومٍ أُمُّ وَ رُقَیَّةُ وَ نَبُزَیْ بَنَاتٍ أَرْبَعُ وَ ابْنَانِ مِنْهَا لَهُ وُلِدَ إِنَّمَا وَ الطَّاهِرُ وَ بُالطَّیِّ وَ اللَّهِ عَبْدُ وَ الْقَاسِمُ  بَنِینَ أَرْبَعُ مِنْهَا لَهُ وُلِدَ فَیَقُولُونَ یَغْلَطُونَ النَّاسُ

 سِتَّةُ  وَ  سَنَة  لَهُ  وَ بِهَا مَاتَ وَ ةِالْهِجْرَ مِنَ ثَمَانٍ سَنَةَ بِالْمَدِینَةِ وُلِدَ  الْقِبْطِیَّةِ مَارِیَةَ مِنْ  ص اللَّهِ  رَسُولِ  بْنُ  إِبْرَاهِیمُ  إِلَّا خَدِیجَةَ  غَیْرِ مِنْ  وَلَد   ص اللَّهِ لِرَسُولِ یَكُنْ لَمْ وَ

 .بِالْبَقِیعِ قَبْرُهُ وَ أَیَّامٍ بَعْضُ وَ أَشْهُرٍ

 .مُسْلِماً بِالْحَبَشَةِ اعَنْهَ فَمَاتَ عَمْرٍو بْنِ السَّكْرَانِ عِنْدَ قَبْلَهُ كَانَتْ وَ زَمْعَةَ بِنْتُ سَوْدَةُ الثَّانِیَةُ وَ

 بَقِیَتْ  وَ  الْمَدِینَةَ مَقْدَمِهِ مِنْ أَشْهُرٍ لِسَبْعَةِ تِسْعٍ بِنْتُ هِيَ وَ بِهَا دَخَلَ وَ غَیْرَهَا بِكْراً جْیَتَزَوَّ لَمْ وَ سَبْعٍ بِنْتُ هِيَ وَ بِمَكَّةَ تَزَوَّجَهَا بَكْرٍ  أَبِي بِنْتُ عَائِشَةُ الثَّالِثَةُ وَ

 .مُعَاوِیَةَ خِلَافَةِ إِلَى

 لَهُ  فَوَلَدَتْ الْأَزْدِیِّ  يٍّسُمَ بْنِ  الْعَكَرِ أَبِي عِنْدَ قَبْلَهُ كَانَتْ  وَ عَامِرٍ بْنِ  عَوْفِ بْنِ دُودَانَ بِنْتُ غُزَیَّةُ  اسْمُهَا وَ ص لِلنَّبِيِّ  نَفْسَها وَهَبَتْ الَّتِي شَرِیكٍ أُمُّ الرَّابِعَةُ  وَ

 .شَرِیكاً

 ِكسْرَى إِلَى وَجَّهَهُ دْقَ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ وَ السَّهْمِيُّ حُذَافَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ نُبْ خُنَیْسُ زَوْجُهَا مَاتَ مَا بَعْدَ تَزَوَّجَهَا الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ بِنْتُ حَفْصَةُ الْخَامِسَةُ وَ

 .عُثْمَانَ خِلَافَةِ فِي بِالْمَدِینَةِ  مَاتَتْ وَ لَهُ عَقِبَ لَا وَ فَمَاتَ
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 فَتَزَوَّجَهَا هُنَاكَ مَاتَ وَ هَابِ تَنَصَّرَ وَ الْحَبَشَةِ إِلَى بِهَا فَهَاجَرَ الْأَسَدِیِّ  جَحْشٍ بْنِ هِاللَّ  عُبَیْدِ تَحْتَ كَانَتْ وَ رَمْلَةُ اسْمُهَا وَ سُفْیَانَ أَبِي بِنْتُ حَبِیبَةَ  أُمُّ السَّادِسَةُ وَ

 .الضَّمْرِیَّ أُمَیَّةَ بْنَ عَمْرَو وَكِیلُهُ كَانَ وَ بَعْدَهُ ص اللَّهِ رَسُولُ

 أُمَیَّةَ أَبِي بِنْتُ هِنْد  هَااسْمُ وَ غَنْمٍ بْنِ فِرَاسِ بَنِي مِنْ رَبِیعَةَ بْنِ عَامِرِ بِنْتُ اتِكَةُعَ هِيَ قِیلَ وَ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بِنْتِ عَاتِكَةَ عَمَّتِهِ بِنْتُ هِيَ وَ سَلَمَةَ أُمُّ السَّابِعَةُ وَ

 ابْنُهَا فَزَوَّجَهَا زَوِّجَكِیُ أَنْ ابْنَكِ مُرِی أَنْ سَلَمَةَ أُمِّ  إِلَى أَرْسَلَ ص اللَّهِ رَسُولَ نَّأَ رُوِیَ وَ جَهْلٍ أَبِي عَمِّ ابْنَةُ هِيَ وَ مَخْزُومٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ  الْمُغِیرَةِ بْنِ

 ص النَّبِيِّ أَزْوَاجِ آخِرِ مِنْ مَةَسَلَ أُمُّ كَانَتْ وَ. الْعَقْدِ عِنْدَ  دِینَارٍ بِأَرْبَعِمِائَةِ صَدَاقَهَا النَّجَاشِيُّ عَنْهُ  أَدَّى وَ یَبْلُغْ لَمْ  غُلَام   هُوَ وَ ص اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  سَلَمَةَ أَبِي بْنُ سَلَمَةُ

 عَمْر و كَانَ وَ عَمْر و وَ زَیْنَبُ  مِنْهُ  سَلَمَةَ لِأُمِّ كَانَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَمَّةِ ابْنُ فَهُوَ مُطَّلِبِالْ  عَبْدِ  بِنْتُ بَرَّةُ أُمُّهُ وَ  الْأَسَدِ عَبْدِ  بْنِ سَلَمَةَ أَبِي عِنْدَ  كَانَتْ وَ بَعْدَهُ  مَاتَتْ وَ

 .الْبَصْرِیِّ لْحَسَنِا أُمُّ خَیْرَةُ وَ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَدِینَةِ  أَهْلِ إِمَامُ نِصَاحٍ بْنُ ةُشَیْبَ  مَوَالِیهَا مِنْ وَ بِالْمَدِینَةِ عَقِب  لَهُ وَ الْبَحْرَیْنَ وَلَّاهُ وَ الْجَمَلِ یَوْمَ عَلِيٍّ مَعَ

 كَانَتْ وَ  عُمَرَ  خِلَافَةِ فِي تُوُفِّیَتْ بَعْدَهُ أَزْوَاجِهِ مِنْ  مَاتَ مَنْ أَوَّلُ هِيَ وَ الْمُطَّلِبِ دِعَبْ بِنْتِ  مَیْمُونَةَ عَمَّتِهِ  ابْنَةُ هِيَ وَ الْأَسَدِیَّةُ الْجَحْشِ بِنْتُ  زَیْنَبُ الثَّامِنَةُ وَ

 عُمَیْسٍ  بِنْتُ أَسْمَاءُ لَهَا لَتْجَعَ النَّعْشُ لَهَا جُعِلَ امْرَأَةٍ أَوَّلُ هِيَ وَ الْقُرْآنِ فِي زَیْنَبَ  هِزَوْجَتِ شَأْنَ وَ شَأْنَهُ تَعَالَى اللَّهُ ذَكَرَ  وَ زَیْد   فَطَلَّقَهَا حَارِثَةَ  بْنِ  زَیْدِ  عِنْدَ قَبْلَهُ

 .ذَلِكَ یَصْنَعُونَ رَأَتْهُمْ الْحَبَشَةِ بِأَرْضِ كَانَتْ وَ تُوُفِّیَتْ یَوْمَ

 یُقَالُ كَانَ وَ ص قَبْلَهُ اتَتْمَ وَ الْحَارِثِ بْنِ عُبَیْدَةَ عِنْدَ قَبْلَهُ كَانَتْ وَ صَعْصَعَةَ بْنِ مِرِ عَا بْنِ هِلَالِ بْنِ مَنَافِ عَبْدِ وُلْدِ مِنْ الْهِلَالِیَّةُ خُزَیْمَةَ بِنْتُ زَیْنَبُ التَّاسِعَةُ وَ

 .الْمَسَاكِینِ أُمُّ لَهَا

 رَجَعَ  حِینَ بِسَرِفٍ لَهَا بَنَى وَ رَافِعٍ أَبَا وَكِیلُهُ كَانَ وَ بِالْمَدِینَةِ هُوَ وَ  تَزَوَّجَهَا صَعَةَصَعْ  بْنِ مِرِ عَا بْنِ  هِلَالِ  بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ  وُلْدِ مِنْ الْحَارِثِ بِنْتُ مَیْمُونَةُ  الْعَاشِرَةُ وَ

 .الْعَامِرِیِّ رُهْمٍ أَبِي بْنِ سَبْرَةَ أَبِي عِنْدَ قَبْلَهُ كَانَتْ وَ اًأَیْض هُنَاكَ دُفِنَتْ وَ بِسَرِفٍ أَیْضاً تُوُفِّیَتْ وَ مَكَّةَ مِنْ أَمْیَالٍ عَشَرَةِ عَلَى عُمْرَتِهِ  مِنْ

 .خَمْسِینَ وَ سِتٍّ سَنَةَ تُوُفِّیَتْ وَ زَوَّجَهَاتَ وَ فَأَعْتَقَهَا سَبَاهَا الْمُصْطَلِقِ بَنِي مِنْ الْحَارِثِ بِنْتُ جُوَیْرِیَةُ عَشَرَ الْحَادِیَةَ وَ

 سَنَةَ تُوُفِّیَتْ  وَ صَدَاقَهَا قَهَاعِتْ جَعَلَ وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ الْغَنِیمَةِ مِنَ  نَفْسِهِ لِ اصْطَفَاهَا خَیْبَرَ مِنْ  النَّضْرِیِّ  أَخْطَبَ بْنِ[ حُیَيِ ] حي بِنْتُ صَفِیَّةُ عَشَرَ الثَّانِیَةَ وَ

 .مِنْهُ نَفْسَهَا وَهَبَتْ وَاحِدَةً وَ مِنْهُنَّ عَشْرَةَ ىإِحْدَ تَزَوَّجَ قَدْ وَ اللَّهِ  رَسُولُ بِهِنَّ دَخَلَ امْرَأَةً عَشْرَةَ اثْنَتَا فَهَذِهِ ثَلَاثِینَ وَ سِتٍّ

 .عَلَیْهِ أُدْخِلَتْ حِینَ طَلَّقَهَا وَ ظَبْیَانَ بِنْتَ عَالِیَةَ تَزَوَّجَ قَدْ وَ

 .مَاتَ ثُمَّ بِهَا خُلَیَدْ أَنْ قَبْلَ طَلَّقَهَا إِنَّهُ قِیلَ وَ بَعْدَهُ عِكْرِمَةُ زَوَّجَهَافَتَ بِهَا یَدْخُلَ أَنْ قَبْلَ فَمَاتَ قَیْسٍ بْنِ الْأَشْعَثِ أُخْتَ قَیْسٍ بِنْتَ قُتَیْلَةَ تَزَوَّجَ وَ

 أَنَا تَقُولُ وَ الْبَعَرَ تَلْقُطُ كَذَلِ بَعْدَ فَكَانَتْ فَارَقَهَا وَ الدُّنْیَا فَاخْتَارَتِ التَّخْیِیرِ ةُآیَ نَزَلَتْ  حِینَ خَیَّرَهَا وَ زَیْنَبَ ابْنَتِهِ وَفَاةِ بَعْدَ الضَّحَّاكِ بِنْتَ فَاطِمَةَ تَزَوَّجَ وَ

 .الدُّنْیَا اخْتَرْتُ الشَّقِیَّةُ

 .عَلَیْهِ تُدْخَلَ أَنْ قَبْلَ فَمَاتَتْ الصَّلْتِ بِنْتَ سَنَى تَزَوَّجَ وَ

 ذَلِكَ  عَلَّمَتْهَا وَاجِهِأَزْ بَعْضُ كَانَ وَ بِأَهْلِكِ الْحَقِي أَعَذْتُكِ قَدْ فَقَالَ مِنْكَ للَّهِبِا أَعُوذُ قَالَتْ عَلَیْهِ أُدْخِلَتْ فَلَمَّا شَرَاجِیلَ بْنِ النُّعْمَانِ بِنْتَ أَسْمَاءَ  تَزَوَّجَ وَ

 .بِهَا یَدْخُلْ لَمْ وَ فَطَلَّقَهَا

 مِنْكَ بِاللَّهِ أَعُوذُ فَقَالَتْ یْهَاعَلَ لِیَضَعَهَا بِیَدِهِ فَأَهْوَى لِلسُّوقَةِ نَفْسَهَا الْمَلِكَةُ تَهَبُ لْهَ  فَقَالَتْ نَفْسَكِ لِي هَبِي لَهَا قَالَ عَلَیْهَا دَخَلَ فَلَمَّا ةَاللَّیْثِیَّ مُلَیْكَةَ تَزَوَّجَ وَ

 .مَتَّعَهَا وَ فَسَرَّحَهَا بِمَعَاذٍ عُذْتِ لَقَدْ فَقَالَ

 .رَدَّهَا وَ عَلَيَّ دَلَّسْتُمْ  فَقَالَ بَیَاضاً بِهَا فَرَأَى یَزِیدَ بِنْتَ عَمْرَةَ تَزَوَّجَ وَ

 .فَأَقَالَهَا أَقِلْنِي فَقَالَتْ الْأَنْصَارِیَّةَ الْخَطِیمِ  بِنْتَ لَیْلَى تَزَوَّجَ وَ

 .بَرْصَاءُ هِيَ فَإِذَا فَرَجَعَ یَكُنْ لَمْ وَ بَرَصاً بِهَا إِنَّ أَبُوهَا فَقَالَ مُرَّةَ بَنِي مِنْ امْرَأَةً خَطَبَ وَ

 .طَلَّقَهَا بُوهَاأَ ذَلِكَ قَالَ افَلَمَّ تَزَوَّجَهَا إِنَّهُ قِیلَ وَ خَیْرٍ مِنْ اللَّهِ عِنْدَ لِهَذِهِ امَ ص فَقَالَ قَطُّ تَمْرَضْ لَمْ أَنَّهَا أَزِیدُكَ وَ قَالَ  ثُمَّ أَبُوهَا فَوَصَفَهَا امْرَأَةً خَطَبَ وَ

 زَیْنَبَ  وَ حَبِیبَةَ أُمِّ وَ سَلَمَةَ أُمِّ وَ حَفْصَةَ وَ عَائِشَةَ تِسْعٍ عَنْ قِیلَ وَ بِهَا خُلْیَدْ لَمْ مِنْهُنَّ وَاحِدَة  عَشْرٍ عَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ مَاتَ وَ امْرَأَةً عِشْرُونَ وَ إِحْدَى فَهَذِهِ

 .سَوْدَةَ وَ جُوَیْرِیَةَ وَ صَفِیَّةَ وَ مَیْمُونَةَ وَ جَحْشٍ بِنْتِ

 .أَزْوَاجِكَ فِي أُحْشَرَ  أَنْ أُرِیدُ إِنَّمَا وَ الرِّجَالِ  فِي يلِ  رَغْبَةَ لَا قَالَتْ وَ طَلَاقَهَا أَرَادَ حِینَ لِعَائِشَةَ لَیْلَتَهَا وَهَبَتْ قَدْ سَوْدَةُ كَانَتْ وَ
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 بَناتِ  وَ عَمِّكَ بَناتِ وَ عَلَیكَ اللَّهُ أَفاءَ مِمَّا یمینُكَ لَكَتْمَ ما وَ ُأجُورَُهنَّ آتَیتَ اللَّتي أَزْواجَكَ لَكَ أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِي أَیهَا یا( »2

 «مَعَكَ هاجَرْنَ اللَّتي خاالتِكَ بَناتِ وَ خالِكَ بَناتِ وَ عَمَّاتِكَ

ازدواج با »ي از ایشان، كه مصداق «دخترخاله» و «دختردایي» و «دخترعمه» و «دخترعمو»چرا با اینكه ازدواج پیامبر با 

 بود را مستقل و دوباره ذكر كرد.« مهریه

ها، ها و دخترعمهاند منظور از دخترعموالف. اینها اشاره به قبایل مهم آن زمان بوده است چنانكه برخي از مفسران گفته

 (571ص ،8البیان، جزهره است. )مجمعها بنيها و دخترخالهقریش، و منظور از دختردایي

ست كه خواهي با خویشاوندانت ازدواج كني، شرطش این ااست، یعني اگر مي« هاجرن معك»ب. شاید تاكید بر كلمه 

 اهل هجرت باشند و داراالسلم را بر دارالكفر ترجیح دهند.

 ج. ...

 

 خالِصَةً  كِحَهایسْتَنْ أَنْ النَّبِي أَرادَ إِنْ لِلنَّبِي نَفْسَها وَهَبَتْ نْإِ مُؤْمِنَةً امْرََأةً وَ ... اللَّتي أَزْواجَكَ لَكَ أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِي أَیهَا یا( »3

 «حَرَجٌ  عَلَیكَ یكُونَ لِكَیل یمانُهُمْأَ مَلَكَتْ ما وَ أَزْواجِهِمْ في عَلَیهِمْ فَرَضْنا ما عَلِمْنا قَدْ الْمُؤْمِنینَ دُونِ مِنْ لَكَ

 ای برای ایشان قرار داد؟وال مساله پیامبر ص را جداگانه مطرح كرد؟ و ثانیا احكام اختصاصيچرا در مساله ازدواج، ا

اند كه لي بودهدچار معض –و اساساً از بابت همسرانشان  -رسد پیامبر ص از نظر مساله ازدواج و طلق، الف. به نظر مي

ند كه در آیات ند كه شأن همسری ایشان را رعایت نمي كردااین به یك مساله اجتماعي تبدیل شده بود: از طرفي زناني بوده

خواست آنها را بدون ای چنان به پیامبر علقه داشتند كه دلشان ميبه زوایایي از آن اشاره شد، و از طرف دیگر، عده 28-33

های ایشان برای اجیت ازدودر پایان آیه هم موید این است كه وضع« لكیل یكون علیك حرج»مهریه به عقد خود درآوَرَد. تعبیر 

ه در باد، خواست بار این معضل را از دوش وی بردارد. )ایستادكم به یك معضلي تبدیل شده بود كه خداوند ميایشان كم

 (442-441ص

شود شود، موجب ميب. قرار گرفتن در موقعیت پیامبری، خصوصا وقتي كه مسئولیت حكومت دیني، هم به آن افزوده مي

كند و لذا اقتضا دارد ای باشد كه ابعاد اجتماعي فراواني پیدا ميدواج وی صرفا یك مساله شخصي نباشد، بلكه مسالهكه دیگر از

طلب آن ملحظات خاصي برای ازدواج وی در نظر گرفته شود كه این ملحظات در مورد دیگران مطرح نیست. موید این م

ز هجرت نها یك همسر داشت )حضرت خدیجه( و بعد از او تا پیش ااست كه پیامبر ص در اوج دوره جواني و میانسالي ت

بل از هجرت و برخي هم ظاهرا تنها با یك نفر )سوده بنت خزیمه( یا دو نفر )در مورد عایشه، برخي ازدواج وی با پیامبر را ق

ا بیش از چهار دواج ایشان بدانند( ازدواج كرده است. و عمل در مدینه بود كه آن حكم اختصاصي )جواز ازبعد از هجرت مي

 ا ... بود.یهای ایشان در مدینه، ناظر به حل یك مشكل سیاسي یا فرهنگي نفر( مصداق پیدا كرد؛ و تقریبا تمام ازدواج

 ج. ...
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 تکمله

ها ایشان وظایف احكام اختصاصي پیامبر ص منحصر به احكام مربوط به ازدواج ایشان نیست، بلكه در بسیاری از عرصه

اند كه از جمله معروفترین آنها وجوب نماز شب بر ایشان، وجوب صلوات هنگام شنیدن نام ایشان، حرمت اصي داشتهاختص

موارد متعددی از این  402-382، ص16باشد. مرحوم مجلسي در بحاراالنوار ، جازدواج با زنان ایشان پس از وی، و ... مي

 اند.گونه احكام اختصاصي ایشان را برشمرده

 

 ...« لَكَ أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِي أَیهَا یا»( 4

تعیین حلل و حرام به دست خداست و حتي پیامبر  در مسائل ظاهرا شخصي هم باید تابع قانون الهي باشد. )تفسیر نور، 

 (384، ص9ج

 

 وَ حَرَجٌ عَلَیكَ یكُونَ لِكَیل أَیمانُهُمْ مَلَكَتْ ما وَ أَزْواجِهِمْ في عَلَیهِمْ فَرَضْنا ما عَلِمْنا قَدْ الْمُؤْمِنینَ دُونِ مِنْ لَكَ خالِصَةً( »5

 ««رَحیماً غَفُوراً اللَّهُ كانَ

خداوند گاه برای شخص پیامبر ص حلل و حرام خاص قرار داده است همان گونه كه برای عموم مومنان هم واجبات 

تواند برداشتن ست، ولو كه ما فلسفه آنها را درك نكنیم. این فلسفه ميمعیني را تعیین كرده است؛ و همه اینها بر اساس علم خدا

 ای برای اینكه مغفرت و رحمت خداوند شامل حال ما گردد.عسر و حَرَج از دوش پیامبر یا مومنان باشد، یا مقدمه

 

 را بعدا اضافه كردم هانیا

 «لَكَ خالِصَةً سْتَنْكِحَهای أَنْ يالنَّبِ أَرادَ إِنْي لِلنَّبِ نَفْسَها وَهَبَتْ إِنْ مُؤْمِنَةً امْرَأَةً وَ مَعَكَ هاجَرْنَلَكَ ...  أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِي أَیهَا یا( »6

استفاده « النبي»از تعبیر « ك»شود )به جای رسد لحن كلم غایت ميشروع آیه با خطاب است، به بحث بخشش زن كه مي

 شود. علت این تغییر سیاقها چیست؟م مخاطب ميكند و دوباره بلفاصله لحن كلمي

الف. از حالت خطاب به غایب )نبي( منتقل شد تا اعلم كند كه این ویژگي اختصاصي پیامبر ص است و آوردن كلمه 

 المحیط البحر)اند خواهد نشان دهد كه این ویژگي، اكرامي است كه به خاطر پیامبر بودنش به وی اختصاص دادههم مي« نبي»

 (493-492ص ،8ج التفسیر، في

 ب. ...

 

 «لَكَ  خالِصَةً سْتَنْكِحَهای أَنْ يالنَّبِ أَرادَ إِنْي لِلنَّبِ نَفْسَها وَهَبَتْ إِنْ مُؤْمِنَةً امْرَأَةًلَكَ ...  أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِي أَیهَا یا( »7

پیشگام شود؛ اما باز مرد باید دست به جیب كند و زن ممكن است به مردی علقمند شود و بخواهد در ازدواج با مرد 

ه از این قانون استثناء ای را از باب علمت صدق در محبت )صداقهن نحلة( پیشكش او كند؛ و تنها و تنها پیامبر است كمهریه

 شده است.
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 یكُونَ  ... لِكَیل لَكَ خالِصَةً سْتَنْكِحَهای أَنْ يالنَّبِ أَرادَ إِنْي لِلنَّبِ نَفْسَها وَهَبَتْ إِنْ  مُؤْمِنَةً امْرَأَةًلَكَ ...  أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِي أَیهَا یا» (8

 «حَرَجٌ  عَلَیكَ

اما این كدام « لكیل یكون حرج»خود خداوند تحیل فرمود  چرا خداوند این حكم اختصاصي را برای پیامبر ص قرار داد؟

 حرج است؟

رنجاندند، گویي كه پیامبر ص بدانها نیاز دارد. خدا آنها را با سخنان خود ایشان را ميالف. زنهای پیامبر پرمدعا بودند و 

خوساته با قرار مختار كرد كه رها كنند اما ماندند؛ و باز به كارهایشان ادامه دادند كه خداوند تهدیدهای شدید كرد. شاید مي

ه زنان دیگر این طور حاضرند برای ازدواج با او پیشقدم شوند؛ دادن این حكم به آنان تفهیم كند كه ببینید پیامبر كسي است ك

در آیه بعد، موید » واهلل یعلم ما في قلوبكم». شاید تعبیر رنجانید! تا بلكه حساب كارشان دستشان آیدو شما این طور او را مي

 این برداشت باشد.

ای از اقدامات باز شد، كه دستش برای پاره اش در جامعه این حكم قرار دادهب. به خاطر موقعیت سیاسي و اجتماعي

 باشد.

 ج. ...

  

 

 ذلِكَ  كَیعَلَ جُناحَ فَال عَزَلْتَ مِمَّنْ تَیابْتَغَ  مَنِ وَ تَشاءُ مَنْ كَیإِلَ  یتُؤْو وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ يتُرْج 51 هیآ (33احزاب )سوره ( 540

 24/6/1396   ماًیحَل ماًیعَل اللَّهُ كانَ وَ قُلُوبِكُمْ يف ما عْلَمُی اللَّهُ وَ كُلُّهُنَّ تَهُنَّیآتَ بِما نَیرْضَی وَ حْزَنَّی ال وَ نُهُنَّیأَعْ تَقَرَّ أَنْ يأَدْن

 ترجمه

تواني[ عقب براني و هر كس را بخواهي به نزد خود جای دهي؛ و هركس كه درصددش هر كس از آنها را كه بخواهي ]مي

تر است تا دیدگانشان روشن شود و اندهگین كناره گرفته بودی، برای تو ایرادی ندارد؛ آن مناسب برآمدی از آنان كه ]از او[

داند آنچه در دلهایتان است، و خداوند به همه چیز ای راضي شوند؛ و خداوند ميشان بدانچه كه به آنها دادهنشوند و همگي

 عالم و همواره بردبار است.

 نکات ترجمه

 «یتُرْج»

 ،2ج اللغة، سییالمقا معجماست )« به تأخیر انداختن»و « تأخیر»اند كه به معنای دانسته« رجأ»را غالبا از ماده  این كلمه

 ( 36و شعراء/ 111ه؛ اعراف/أَخا وَ أَرْجِهْدر قرآن كریم به كار رفته است )« أرجِ »( و از این ماده، فعل امر 495ص

نیز برخي  -قرائت شده« مُرجَئون»كه در برخي قرائتها به صورت  -( را 106ه؛ بقره/اللَّ لِأَمْرِ مُرْجَوْنَ آخَرُونَ)« مُرجَون»تعبیر 

 ( 174ص ،6ج ن،یالع كتاباند. )از همین باب دانسته
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اند؛ و قبل توضیح داده باشد بسیاری از اهل لغت منتفي ندانسته« رجي»در این آیه از ماده « ترجي»اما این احتمال را كه 

tp://yekaye.ir/alht-، 402داللت دارد )جلسه«[ حاشیه و كناره چیزی»]یا « امید و رجاء»شد كه این ماده اخیر بر معنای 

5-29-ankaboot/اند از این جهت كه الزمه انتظار خیر كشیدن ( كه در این صورت هم باز آن را به نحوی دال بر تاخیر دانسته

عبارت است از شخص را منتظر و امیدوار نگه داشتن نسبت به اینكه « ارجاء»)امید و رجاء داشتن( نیز به تاخیر افتادن است؛ و 

 يف قیالتحقبرسد؛ و در این آیه یعني به او را به خیر و خوبي امیدوار گردان و به وی وعده حسن عاقبت بده ) خیری به او

 (81-80ص ،4ج م،یالكر القرآن كلمات

 مورد در قرآن كریم آمده است. 28و مشتقات آنها « رجأ»و « رجو»در مجموع، ماده 

 «یتُؤْو»

 ألفاظ اند )مفردات( یا به چیزی منضم شدن دانسته152ص ،1ج اللغة، سییالمقا معجمرا در جایي جمع شدن )« أوی»ماده 

دل كلمات شوند و در فارسي معاآید و مستقر ميشود كه در آن گرد ميبه مكاني گفته مي« مأوی»( و كلمه 104ص القرآن،

 (41و39؛ نازعات/الْمَأْوى هِي نَّةَالْجَ الْمَأْوى ... فَإِنَّ هِي الْجَحیمَ باشد. )فَإِنَّقرارگاه و پناهگاه مي

هم « باني ورزیدنشفقت و مهر»فارس بر این باور است كه این ماده در معنای دومي هم به كار رفته و داللت بر البته ابن

ر ه نیت استقراقصد كردن جایي ب»( اما مرحوم مصطفوی، كه اصل معنای این ماده را 152ص ،1ج اللغة، سییالمقا معجمدارد )

های این معنا ای مانند جمع شدن، منضم شدن و شفقت ورزیدن را از الزمهمعرفي كرده، معاني« و سكونت و استراحت در آن

 داند.مي

آن چیست قبل به  و اینكه واقعا اصل« آیه»دانند؛ كه درباره كلمه )جمع: آیات( را هم از این ماده مي« آیة»برخي كلمه 

 تفصیل توضیح داده شد:

 (/baqarah-http://yekaye.ir/al-002-039 229ه)جلس

ف؛ اْلَكهْ إِلَى ةُیالْفِتْ ىأَوَ إِذْو در معنای الزم )مثل: « أوی؛ یأوی»این ماده در قرآن كریم تنها به صورت فعل ثلثي مجرد 

ن آیه محل بحث( و یا ؛ یا همی69ه؛ یوسف/أَخا هِیإِلَ آوى ( ویا ثلثي مزید در باب افعال و در معنای متعدی )مثل: 10َكهف/

 به كار رفته است. « مأوی»كلمه 

را هم از این « آیه»ما اگر بار در قرآن كریم به كار رفته؛ ا 36را از مشتقات این ماده ندانیم، این ماده تنها « آیة»اگر كلمه 

 بار در قرآن كریم آمده است. 418ماده بدانیم، باید گفت جمعا 

 اختالف قرائت

 ي/ تُرْجِئتُرْج

قرائات سبع، و نیز  در قرائت اهل كوفه )حمزه، كسائي و عاصم؛ البته غیر از روایت شعبه از عاصم( و اهل مدینه )نافع( از

 شود(ختم مي« همزه»و نه به « ی»)آخرش به « تُرْجِي»قرائت اعشي و عباس )از قرائات شاذه( به صورت 

http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-5/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-5/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-5/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
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عامر(، بصره )ابوعامر( و نیز روایت شعبه از عاصم )از اهل كوفه(، از قرائات سبع، و كثیر(، شام )ابناما اهل مكه )ابن

؛ الكامل 5731، ص8ن، جالبیااند. )مجمعیعقوب )از قراء عشره( و اعمش )از قراء شاذ( به صورت تُرْجِئ )با همزه( قرائت كرده

 2(425المفصل في القرائات االربعة عشر، ص

 شأن نزول

زیستي، یا جدا شدن )كه زنان پیامبر ص را بین ماندن با پیامبر و حفظ ساده 29-28نزول این آیه را عموماً همراه با آیات 

ر ص بمانند وی حق دارد در تقسیم اوقات خود خواهند با پیامباند كه اگر زنان پیامبر ص مياز ایشان مخیر كرده بود( دانسته

تواند نوبت آنها را جلو یا عقب بیندازد یا اگر نوبت كسي را كنار گذاشته بین آنها هر طور خواست رفتار كند و اگر خواست مي

 البیان، كرد. )مجمعبود دوباره نوبت او را جلو بیندازد؛ هرچند به گزارش تاریخ پیامبر ص همچنان به مساوات بین آنها رفتار مي

 (4 372-137ص ،(یالواحد) القرآن نزول أسباب؛ 192ص ،2ج القمي، ؛ تفسیر5743ص ،8ج

                                                      
 .بالهمز الباقون و همز بغیر «تُرْجِي» المدینة أهل و عباس و األعشى إال بكر أبي غیر الكوفة أهل قرأ.  1
 محیصن/ مجهولجمهور/ ابن«: أَعْیُنُهُنَّ تُقَرَّ أَنْ أَعْیُنَهُنَّ / یُقِرَّ أَعْیُنُهُنَّ/ أَنْ تَقَرَّ أَنْ. » 2

 جمهور/ابوایاس«: كُلُّهُنَّ/ كُلَّهُنَّ»

  العین قرت من للفاعل مبنیا: أَعْیُنُهُنَّ تَقَرَّ أَنْ: الجمهور قرأ و

 . أنت أی الخطاب، ضمیر تقر فاعل و بالنصب، أعینهن أقر من یقر: محیصن ابن و

 . بالرفع أعینهن و للمفعول، مبنیا تقر: قرئ و

  یَرْضَیْنَ لنون تأكیدا بالرفع، كُلُّهُنَّ: الجمهور قرأ و

 (496ص ،8ج التفسیر، في المحیط )البحر .آتَیْتَهُنَّ في النصب لضمیر تأكیدا بالنصب: عائد بن حوبة إیاس أبو و
 اهلل فأمره التخییر آیة نزلت حتى شهرا فهجرهن النفقة زیادة بعضهن طلب و ص النبي على المؤمنین أمهات بعض غار حین األولى اآلیة نزلت.  3

 أبدا ینكحن ال و المؤمنین أمهات أنهن على رسوله و تعالى اهلل اختار من یمسك و الدنیا اختار من سبیل یخلي أن و اآلخرة و الدنیا بین یخیرهن أن تعالى

 بعض على بعضهن فضل أو لبعضهن یقسم لم و لبعضهن قسم أو یقسم لم أو لهن قسم به یرضین و منهن یشاء من یرجي و منهن یشاء من یؤوی أنه على و

 فكان الشرط هذا على اخترنه و كله بذلك فرضین ص خصائصه من هذه و یشاء ما یفعل إلیه ذلك في األمر و بینهن سوى أو العشرة و القسمة و النفقة في

 نزلت لما قیل و غیره و زید ابن عن لعائشة یومها جعلت و القسم بترك فرضیت زمعة بنت سودة هي و طالقها أراد منهن امرأة إال هذا مع بینهن یسوی ص

 و صفیة و سودة منهن أرجي ممن كان و اآلیة فنزلت حالنا على دعنا و شئت ما نفسك و مالك من لنا اجعل اهلل نبي یا فقلن یطلقن أن أشفقن التخییر آیة

 ال السواء على بینهن یقسم كان و زینب و سلمة أم و حفصة و عائشة إلیه آوى ممن كان و شاء كما شاء ما لهن یقسم فكان حبیبة أم و میمونة و جویریة

 رزین ابن عن بعض على بعضهن یفضل
 علیه اللَّه صلى اللَّه رسول فهجرهن النفقة، زیادة طلبن و بالغیرة آذینه و سلم و علیه اللَّه صلى النبي نساء بعض غار حین[ نزلت] المفسرون قال..  4

 اختارت من[ منهن] یمسك و الدنیا اختارت من سبیل یُخَلِّيَ أن و اآلخرة، و الدنیا بین یخیرهن أن تعالى اللَّه أمره و التخییر، آیة نزلت حتى شهراً سلم و

 أو لَهُنَّ قَسَمَ به، فَیَرْضین یشاء، من[ إلیه] منهن یُرْجِي و یشاء من إلیه یؤوی أن على و أبداً، ینكحن ال و المؤمنین، أمهات أنهن على رسوله، و سبحانه اللَّه

 اللَّه صلى اللَّه رسول فكان كله، بذلك فرضین یشاء، ما یفعل إلیه ذلك في األمر یكون و العشرة، و القسمة و بالنفقة بعض على بعضهن فضّل أو یَقْسِم، لم

 .القِسْمَة في بینهن یُسَوِّی التَّوْسِعَة من له تعالى اللَّه جعل ما مع سلم و علیه

 اآلیة هذه فنزلت حالنا، على دعنا و شئت، ما نفسك و مالك من لنا اجعل اللَّه، نبي یا: فقلن یطلقهن أن أشفقن التخییر آیة نزلت لما: قوم قال و
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ود را به پیامبر ص اند كه این آیه، ناظر به آیه قبل، )اینكه زني خالبته برخي از مفسران هم این احتمال را ترجیح داده

ی پیامبر در رد یا قبول درخواست همسری آزاد« تَشاءُ مَنْ إِلَیكَ تُؤْوِی وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ تُرْجِي»باشد، و مقصود از تعبیر  ببخشد(

 (335ص ،16ج زان،یالمباشد. )چنین زناني مي

 حدیث

تواني[ ي ]مير كس از آنها را كه بخواههتَشاءُ:  مَنْ إِلَیكَ تُؤْوِی وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ تُرْجِي»( از امام صادق ع درباره عبارت 1

 روایت شده كه فرمودند:« عقب براني و هر كس را بخواهي به نزد خود جای دهي

 اندازد یعني كه طلق دهد. تاخیر به كه را كسي و نكاح كند، او با یعني دهد جای را كسي

 3881ص ،5ج ؛ الكافي،193ص ،2ج القمي، تفسیر

 ع: الصَّادِقُ قَالَ

 .طَلَّقَ فَقَدْ أَرْجَى مَنْ وَ نَكَحَ فَقَدْ آوَى مَنْ

 تدبر

 «تَشاءُ مَنْ إِلَیكَ ُتؤْوی وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ تُرْجي( »1

 دهي. جای خود نزد به بخواهي را كس هر و براني عقب[ توانيمي] بخواهي كه را آنها از كس هر

 مقصود از این تعبیر چیست؟ 

دانیم كه كسي كه بیش از یك همسر داشته باشد شرعاً بین آنهاست. ميالف. آیه در مورد زنان پیامبر ص و تقسیم زمان 

تواند زمان كند و ایشان ميهایش را بین زنانش تقسیم كند؛ و این آیه پیامبر ص را از این حكم استثناء ميموظف است شب

این است كه ایشان تا آخر عمر بر  های تاریخي( هرچند همه نقل574، ص8البیان، جآنها را جلو یا عقب بیندازد )قتاده، مجمع

 2(496، ص8ورزید. )البحر المحیط، جرعایت این مساوات بشدت اصرار مي

 ای رد در امبریپ اختیار داشتن مقصود و باشد،مي (ببخشد ص امبریپ به را خود يزن نكهیا) قبل، هیآ به ناظر ه،یآ نیاب. 

 (574، ص8البیان، ج؛ زید بن اسلم و طبری، مجمع335ص ،16ج زان،یالم. )باشديم يزنان نیچن یهمسر درخواست قبول

د مجدد تواني از همبستری با هریك از زنانت كه خواستي، بدون اینكه طلقش دهي، دوری گزیني؛ و بدون عقج. مي

 (574، ص8البیان، جدوباره به سراغ او بروی )مجاهد، جبائي، و ابومسلم، مجمع

 28ون آیه ( یعني شبیه مضم574، ص8البیان، جعباس، مجمعتواني طلق دهي یا نگهداری )ابند. هریك از زنانت را مي

                                                      
 . در كافي به جای طلق، فلم ینكح آمده است: 1

 أَ  قُلْتُ: ... قَالَ ع هِاللَّ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ جَمِیعاً مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى ْبنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 یَنْكِحْ فَلَمْ أَرْجَأَ مَنْ وَ نَكَحَ فَقَدْ آوَى مَنْ قَالَ «تَشاءُ مَنْ إِلَیْكَ تُؤْوِی وَ  مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ تُرْجِي» قَوْلَهُ رَأَیْتَ
 بالفضل، أخذا و لنفسه ضبطا له، أبیح مما شیئا یستعمل لم و مات، حتى القسمة في بینهن یعدل كان السالم، و الصالة علیه أنه على الروایات . اتفقت 2

 ذكرناه )روایت شده كه سوده خودش زمانهای خود را به عایشه بخشیده بود( لسودة مما جرى ما غیر
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 (575، ص8البیان، ج، مجمع1تواني ازدواج كني یا نكني )حسن بصریه. با هركس از زنان امت مي

 و. ...

 توجه:

ه از یك لفظ در چند قاعده امكان استفاد اغلب مفسران، یكي از دو دیدگاه اول را در تفسیر آیه برگزیده اند و با توجه به

موید این مطلب این  وها، بویژه هر دو دیدگاه نخست، در آیه مستقل مورد نظر بوده باشد، معنا، بعید نیست كه همه این دیدگاه

بیندازی(  اخیرت)به « ترجئ»به نحو متواتر روایت شده است و غالبا مفسراني كه قرائت « ترجئ»و « ترجي»است كه دو قرائت 

اند، تفسیر دوم را ترجیح داده )امیدوار كني( را مد نظر قرار داده« ترجي»را مد نظر قرار داده، معنای اول، و مفسراني كه قرائت 

ی اخروی، درخواست خواهد كه یا تشكر از آنها و امید دادنشان به جزااند. )كه در تفسیر دوم، در واقع، خدا از پیامبر ص مي

 كند. توضیح در نكات ترجمه(آنها را رد 

 

 «حَلیماً عَلیماً اللَّهُ كانَ وَ قُلُوبِكُمْ في ما یعْلَمُ اللَّهُ ... وَ إِلَیكَ ُتؤْوی وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ تُرْجي( »2

 د را برگذرد آگاه است؛ و حكم خودهد كه بشدت ابعاد عاطفي دارد، خودش از آنچه در دل شما مياگر خدا حكمي مي

ر احساساتي باساس علم )شناخت همه جانبه ابعاد روانشناختي و ملحظات اجتماعي( و بردباری )نه تعجیل و قضاوت مبتني 

 شدن( صادر كرده است.

 

 وَ نَّأَعْینُهُ تَقَرَّ أَنْ أَدْني ذلِكَ عَلَیكَ جُناحَ فَل لْتَعَزَ مِمَّنْ ابَْتغَیتَ مَنِ وَ  تَشاءُ مَنْ إِلَیكَ ُتؤْوی وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ تُرْجي( »3

 «حَلیماً  عَلیماً للَّهُا كانَ وَ قُلُوبِكُمْ في ما یعْلَمُ اللَّهُ وَ كُلُّهُنَّ آتَیتَهُنَّ  بِما یرْضَینَ وَ یحْزَنَّ ال

 با توجه به فرازمان و مكان بودن قرآن كریم، هدف از این آیه چیست؟

 شبهه

این آیه اوال درباره یك حكم خاص مربوط به پیامبر ص است و وقتي پیامبر ص از دنیا برود، دیگر سالبه به انتفای موضوع 

دانیم بخشند، مياست. به علوه، به لحاظ تاریخي، اگر آیه ناظر به اختیار پیامبر درباره زناني است كه خود را به پیامبر ص مي

نهاد داد كه خودش را به پیامبر ص ببخشد، كه در اینكه پیامبر آن را پذیرفت یا نه، مساله قطعي كه تنها یك زن به پیامبر پیش

نیست؛ و اگر هم پذیرفته باشد، جواز آن كه در آیه قبلي آمده بود. اگر هم درباره اختیار پیامبر ص برای عدم مساوات بین 

                                                      
دیگران تقدم دارد و مادامي كه از خواستگاریش منصرف نشده، كس دیگری و اگر پیامبر ص از كسي خواستگاری كرد، او بر  ». وی گفته است  1

 ای در آیه نیست.كه البته چنین برداشتي مبتني بر هیچ نكته« حق ازدواج با آن زن را ندارد
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پس این دستورالعمل حتي در زمان خود  1خود را كنار نگذاشت.دانیم كه پیامبر ص هیچگاه مساوات بین زنان زنانش است، مي

 پیامبر ص هم اجرا نشد.

 پس فایده گنجاندن این آیه در قرآني كه برای همه زمانها قرار است باقي بماند چیست؟

 پاسخ )تاملی در ابعاد متنوع آیات قرآن و مسأله نسخ(

حتي اگر  اد متعددی است كه در نزول یك آیه مد نظر است.یكي از نكات مهم در فهم آیات قرآن كریم، توجه به ابع

مورد نظر در آن  ای در مقام بیان یك حكم شرعي باشد، مضمون صریحِ آن حكم، كه باید بدان عمل شود، تنها یكي از ابعادآیه

مراتب بیشتر از تي گاه بشناختي، اجتماعي، و ... را برای مخاطب باز كند كه اهمیبسا ابعاد انسانآیه است؛ و همان حكم چه

 مضمون مستقیم آن حكم داشته باشد.

قرآن كریم حاوی  اند. مثل آمدن این آیه درچنینباشد اینآیاتي كه كه در مقام بیان احكامي اختصاصي برای پیامبر ص مي

 های متعددی برای هر مسلمان است؛ از جمله:پیام

یرشخصي غگیرد، حتي ازدواجش بشدت ابعاد اجتماعي دیني قرار ميالف. كسي كه در جایگاه پیامبری و رهبری حكومت 

 دیبااه گ دارند نیسنگ هاىتیمسئول كه افرادى براى»( و 3كند )جلسه قبل، تدبركند و حكم شرعي ویژه طلب ميپیدا مي

 (387، ص9)تفسیر نور، ج« گذاشت ژهیو اراتىیاخت

یگاه پیامبر، كند: خدا برای نشان دادن جاو شأن باالی پیامبر ميب. آیه از زوایای مختلف، مخاطب را متوجه جایگاه 

ن تخفیفات آای به وی داد  كه به هیچ مسلمان دیگری داده نشده است؛ با این حال، پیامبر ص هم اصل از تخفیفات ویژه

 گرفت تا كسي از او نرنجد.استفاده نكرد و بشدت بر خود سخت مي

را به همسری  یامبر ص قرار داده، صرفاً و صرفاً به خاطر این بود كه پیامبر ص آنانج. شأني كه خدا برای همسران پ

یي، هریك از آنان را از این ای داشته باشند )چرا كه پیامبر كامل اختیار دارد با جدابرگزیده است، نه اینكه خود آنان امتیاز ویژه

ای د و از هر پلیدییامبر ص كه خدا خود آنها را كرامت ویژه بخشیجایگاه محروم كند(؛ و این بسیار متفاوت است با اهل بیت پ

 (33پاك فرمود. )احزاب/

 د. ...

 

 «هُنَّ كُلُّ آتَیتَهُنَّ بِما یرْضَینَ وَ یحْزَنَّ ال وَ أَعْیُنهُنَّ تَقَرَّ أَنْ أَدْني ذلِكَ ( »...4

امي را هم قرار های بیشتری را تحمل كنند در عوض احكسختيخدا اگر از كساني ]در اینجا: زنان پیامبر ص[ انتظار دارد 

 دهد كه مایه چشم روشني آنان باشد و غم را از دلشان بزداید و آنان را راضي كند.مي

 

                                                      
ای كه حضرت بر خودشان گیریدهد عالوه بر سختروایاتي آمده كه نشان مي 134ص ،2ج الدینیة، األحادیث في العزیزیة اللئالي . مثال در عوالي 1

كه حتي در أَمْلِكُ؛ بل لَا وَ تَمْلِكُ فِیمَا تُؤَاخِذْنِي فَلَا أَمْلِكُ فِیمَا قَسْمِي هَذَا اللَّهُمَّ یَقُولُ  وَ أَزْوَاجِهِ  بَیْنَ یَقْسِمُ كَانَ ص اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ رُوِیَ داشتند، مثال: وَ 

 .عَلَیْهِنَّ بِهِ فَیُطَافُ مَرَضِهِ  فِي نِسَائِهِ بَیْنَ یَقْسِمُ  كَانَ أَنَّهُ ص النَّبِيِّ عَنِ ع الصَّادِقِ عَنِ رُوِیَ كردند: وَشان نیز این تقسیم را رعایت ميمریضي
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 به خود گرفت لذا در كانال نگذاشتم یر حالت تخصصیموارد ز

 «عَلَیكَ جُناحَ فَل عَزَلْتَ مِمَّنْ ابْتَغَیتَ مَنِ وَ» (5

 برآمدی رصددشد كه هركس و» ( مقصود از تعبیر1با هر معنایي كه برای فراز اول این آیه در نظر بگیریم )تدبرمتناسب 

 كند. به همان ترتیب، این معاني قابل استنباط است:تفاوت مي« بودی گرفته كناره[ او از] كه آنان از

 ...ای بخواهي جلو بیندازی الف. نوبت و زمان كسي را كه عقب انداخته

 ای را بخواهي جواب مثبت دهي.ب. كسي را كه ابتدا به درخواستش برای ازدواج با تو جواب منفي داده

 تواني دوباره او را نزد خود بخواني.ج. اگر از هریك از زنان دوری گزیدی، مي

 تواني با او ازدواج كني.د. اگر هریك از زنانت را طلق دادی، دوباره مي

 تواني ببرای ازدواج با او اقدام كني.ای را دوباره ميل مساله ازدواجش با تو مطرح شده و رد كردهه. هر زني را كه قب

 

 «حَلیماً  عَلیماً اللَّهُ كانَ وَ ُقلُوبِكُمْ في ما یعْلَمُ اللَّهُ وَ كُلُّهُنَّ آتَیتَهُنَّ بِما یرْضَینَ وَ یحْزَنَّ ال وَ أَعْینُهُنَّ  تَقَرَّ أَنْ أَدْني ذلِكَ( »6

 چیست؟« ذلِكَ: آن »مرجع ضمیر 

عَزَلْتَ(، یعني اینكه كسي از آنها بطلبي كه قبل از او كناره گرفتي،  مِمَّنْ ابْتَغَیتَ الف. اشاره است به عبارت قبلي )مَنِ

عباس و مجاهد، ای )ابنندادهفهمد تو او را طلق زداید و .... چرا كه ميشود و اندوه را از دل او ميموجب جشم روشني او مي

 (575، ص8البیان، جمجمع

ب. اینكه بدانند اگر تو اقدامي در جلو و عقب انداختن نوبت آنها ]یا ازدواج كردن یا نكردن با آنها[ انجام دهي به رخصت 

 (575، ص8یان، جالبشود و دیگر از تو دلگیر نخواهند شد و ... )قتاده، مجمعالهي است، موجب اطمینان خاطر آنها مي

شود و تواني دوباره درصدد او برآیي، موجب سرور و امید وی ميج. اینكه بدانند اگر تو از آنها كناره گرفتي همچنان مي

 (575، ص8البیان، ج.... )جبائي، مجمع

دستور  دانند كه اگرد. این رخصت الهي مایه چشم روشني و عدم ناراحتي و رضایت خاطر آنها خواهد شد، زیرا مي

بسا این را حمل بر تمایل شخصي تو خداست، خدا به آنان ثواب خواهد داد، در حالي كه اگر صرفا از جانب تو بود، چه

 ( 575، ص8البیان، جكردند و پاداشي برای خود متصور نمي دیدند. )به نقل مجمعمي

شود، و یا این حكم، آن را هم كه و راضي مياندازی، خوشحال ه. اشاره است به كل عبارات قبل، یعني آن را كه جلو مي

 (336، ص16گیری، همچنان امیدوار است )المیزان، جاندازی و یا كنارهعقب مي

 و. ...
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 مَلَكَتْ  ما إِالَّ نَّحُسْنُهُ أَعْجَبَكَ  لَوْ وَ أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ ال وَ بَعْدُ  مِنْ النِّساءُ لَكَ حِلُّ ی ال 52 هیآ (33احزاب )سوره ( 541

 25/6/1396   باًیرَق ءٍيشَ  كُلِّ يعَل اللَّهُ كانَ وَ نُكَیمی

 ترجمه

شان ، و نه اینكه به ازای آنان جایگزین گیری از همسران، هرچند حُسنشوند از این پسمي نه ]آن[ زنان بر تو حلل

؛ و خداوند همواره بر هر چیزی [است تو دست ریز و تیملك تحت]=  یشد ارشیاخت صاحب هچآنبرانگیزد، مگر اعجابت را 

 1مراقب است.

 2اختالف قرائت

 شأن نزول

تو زنت را با من : گفتمى دیگر مرد به مردى كه گونه این به نمودند،مى مبادله را زنان كه بود مرسوم جاهلیت زمان در

 عزّ  خداوند كوتاه بیایم. و تو نفع به زنم از نیز من تا كوتاه بیا من نفع به زنت از تو مبادله كن تا من هم زنم را با تو مبادله كنم؛

زناني را  كه نیست حلل حُسْنُهُنَّ: و عْجَبَكَأَ  لَوْ وَ أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ ال وَ » فرستاد را آیه برای نهي از این كار این جلّ و

 «اعجاب تو را برانگیزاندهرچند كه حُسن آن زنان  كنى، با ایشان مبادله

 پیغمبر. بود تحضر آن نزد عایشه كه حالى در شد، ص اكرم پیامبر خانه وارد اجازه بدون حصین بن عیینة یكبار: و گوید

 ! اجازه گرفتن چه شد؟: فرمود

 سپس و ام،رفتهنگ اجازه جد اعلی پیامبر[« ]= مُضَر» خانه هیچ یك از مردان ]طائفه[ به ورود براى كنون تا من: گفت

  نشسته؟ كنارت در كه كیست چهرهاین گل: گفت

 .است عایشه، مادر مومنان: فرمود

 ز این كوتاه بیایي؟اكوتاه بیایم و تو هم  خودش[ همسر از ]كنایه خلیق زیباترین از تو نفع به دارى میل آیا: گفت عیینه

  است.خداوند عز و جل این كار را حرام كرده : فرمود پیامبر ص

  بود؟ كى این :پرسید عایشه رفت، بیرون چون

 ومش است!ق مهتر بیني، سرور ومورد اطاعت قرار گرفته؛ او با این وضعي كه مي كه است احمقى او»: ص فرمود پیامبر

                                                      
 ای كه ابتدا انجام دادم و بعد تصحیح كردم:. ترجمه 1

 صاحب آنچه مگر برانگیزد را اعجابت شانحُسن هرچند كني جایگزین را همسری آنان با اینكه نه و پس، این از اندحالل تو بر زنان[ این] نه

 .است مراقب چیزی هر بر همواره خداوند و ؛[است تو دست زیر و ملكیت تحت]=  شدی اختیارش
 حِلُّ تَ  /یَحِلُّ.  2

 حقیقي غیر تأنیثه النساء ألن حسنان حلت ال في الیاء و التاء و؛ ... فیهما یجیز حاتم أبو سهل و بالیاء الباقون و بالتاء تحل ال یعقوب و عمرو أبو قرأ و

 (573ص ،8ج البیان، مجمع) .كذلك التذكیر و حسن فالتأنیث الجمع تأنیث هو إنما
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 5763ص ،8ج البیان، ، مجمع2122ص ،5ج المنثور، الدر؛ 2751ص األخبار، معاني

 حدیث

 گوید:( ابوبصیر مي1

ن بر تو نه ]این[ زنا»فرماید: صادق ع عرض كردم: نظرتان درباره این سخن خداوند عز و جل چیست كه مي به امام

 (؟52)احزاب/« اند از این پس،...حلل

ما مادرانتان و شحرام شد بر »فرمود: خداوند صرفاً حلل نكرد برای او زناني را كه در این آیه بر او حرام كرده است 

را بر او حرام  كنید همه زنانگویید ]كه گمان ميشان را؛ و اگر مطلب آن طور بود كه مي( همگي23)نساء/ ...«دخترانتان و 

رگاه كه بخواهید هكرده[ آنگاه بدین معنا بود كه برای شما چیزی را حلل كرده است كه برای او حلل نكرده است؛ زیرا شما 

گویید؛ حدیثِ یگری بگیرید[ ؛ اما مطلب این طور نیست كه شما ميتوانید زني را عوض كنید ]=طلق بدهید و زن دمي

وند برای ]حكایت كردن و شرح دادنِ[ آل محمد ص غیر از احادیثِ ]= حكایت كردن و شرح دادنِ[ مردم است. همانا خدا

هران و ...[ حرام ن و خواخواهد ازدواج كند، غیر از زناني كه در سوره نساء ]مادراپیامبرش حلل فرمود كه با هر زني كه مي

 شمرد.

 391ص ،5ج الكافي،

 عَنْ  بَصِیرٍ أَبِي عَنْ سَالِمٍ  بْنِ یعْقُوبَ عَمِّهِ عَنْ أَسْبَاطٍ  بْنِ  عَلِي عَنْ فَضَّالٍ  بْنِ الْحَسَنِ  بْنِ عَلِي عَنْ الْعَاصِمِي مُحَمَّدٍ  بْنُ أَحْمَدُ

 اللَّهُ  حَرَّمَ الَّتِي النِّسَاءُ لَهُ یحِلَّ لَمْ إِنَّمَا فَقَالَ «بَعْدُ مِنْ النِّساءُ لَكَ یحِلُّ ال» جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلَ رَأَیتَ أَ  لَهُ قُلْتُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 یحِلَّ  لَمْ مَا لَكُمْ أَحَلَّ قَدْ لَكَانَ یقُولُونَ كَمَا الْأَمْرُ كَانَ لَوْ وَ كُلِّهَا الْآیةِ َهذِهِ فِي «بَناتُكُمْ وَ أُمَّهاتُكُمْ عَلَیكُمْ حُرِّمَتْ» الْآیةِ هَذِهِ فِي عَلَیهِ

                                                      
 حَدَّثَنَا قَالَ عَمْرُونَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ أَحْمَدُ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ بِهَمََدانَ الْهَمَدَانِيُّ الزَّاهِدُ السَّرَّاجُ عَبْدَوَیْهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْقَاسِمُ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا.  1

 بْنِ عَطَاءِ عَنْ أَسْلَمَ بْنِ  زَیْدِ عَنْ فَرْوَةَ أَبِي بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ  بْنِ إِسْحَاقَ  عَنْ السَّلَامِ  عَبْدُ  دَّثَنَاحَ قَالَ  الْحِمَّانِيِّ ابْنُ  حَدَّثَنَا قَالَ  الْبَغْدَادِیُّ نُعَیْسٍ بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ إِبْرَاهِیمُ

 امْرَأَتِي عَنِ لَكَ فَأَنْزِلُ امْرَأَتِكَ عَنِ لِي تَنْزِلُ بِامْرَأَتِي أُبَادِلُكَ وَ بِامْرَأَتِكَ بَادِلْنِي لِلرَّجُلِ الرَّجُلُ یَقُولَ أَنْ الْجَاهِلِیَّةِ فِي الْبَدَلُ كَانَ: قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِي عَنْ یَسَارٍ

 فَقَالَ إِذْنٍ ِبغَیْرِ فَدَخَلَ عَائِشَةُ عِنْدَهُ وَ  ص النَّبِيِّ عَلَى حُصَیْنٍ بْنُ عُیَیْنَةُ فَدَخَلَ قَالَ «حُسْنُهُنَّ أَعْجَبَكَ لَوْ وَ أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ َأنْ ال وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ

 الْمُؤْمِنِینَ  أُمُّ عَائِشَةُ  هَذِهِ ص لَّهِال رَسُولُ فَقَالَ جَنْبِكَ إِلَى الْحُمَیْرَاءُ هَذِهِ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَدْرَكْتُ مُنْذُ مُضَرَ مِنْ رَجُلٍ عَلَى اسْتَأْذَنْتُ مَا قَالَ الِاسْتِئْذَانُ فَأَیْنَ ص النَّبِيُّ لَهُ

 رَسُولَ  یَا هَذَا مَنْ عَائِشَةُ لَهُ قَالَتْ خَرَجَ فَلَمَّا ذَلِكَ حَرَّمَ قَدْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ  فَقَالَ  عَنْهَا تَنْزِلُ وَ الْخَلْقِ أَحْسَنِ عَنْ لَكَ أَنْزِلُ فَلَا أَ عُیَیْنَةُ  قَالَ

 .قَوْمِهِ سَیِّدُ تَرَیْنَ مَا عَلَى إِنَّهُ وَ مُطَاع  أَحْمَقُ هَذَا قَالَ اللَّهِ

 امرأتي عن لك أنزل و امرأتك عن لي تنزل الرجل یقول ان الجاهلیة في البدل كان قال عنه اهلل رضى هریرة أبى عن مردویه ابن و البزار أخرج.  2

 فقال اذن بال عائشة عنده و سلم و علیه اهلل صلى النبي على الفزاری حصن بن عیینة فدخل قال حُسْنُهُنَّ أَعْجَبَكَ لَوْ وَ أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ  تَبَدَّلَ  أَنْ ال وَ اهلل فانزل

 فقال جنبك إلى الحمیراء هذه من قال ثم أدركت منذ األنصار من رجل على استأذنت ما اهلل رسول یا قال االستئذان أین سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول

 رضى عائشة قالت خرج ان فلما ذلك حرم اهلل ان عیینة یا قال الخلق أحسن عن لك أنزل أفال قال المؤمنین أم عائشة هذه سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول

 قومه في لسید ترین ما على انه و مطاع أحمق قال هذا من عنها اهلل

 بدال منه زوجة بها فیأخذ رجال زوجته أحدهم فیعطي بأزواجهم تتبادل كانت العرب أن معناه في أیضا فقیل «أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ َأنْ ال وَ» قوله و . 3

 ذلك عن فنهى عنها
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 وَ  عَزَّ اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ أَحَادِیثِ خِلَافُ ص مُحَمَّدٍ آلِ أَحَادِیثُ یقُولُونَ كَمَا الْأَمْرُ لَیسَ لَكِنْ وَ أَرَادَ كُلَّمَا یسْتَبْدِلُ أَحَدَكُمْ لِأَنَّ هُوَ لَهُ

 1.الْآیةِ هَذِهِ فِي النِّسَاءِ سُورَةِ فِي عَلَیهِ حَرَّمَ مَا إِلَّا أَرَادَ مَا النِّسَاءِ مِنَ ینْكِحَ أَنْ ص لِنَبِیهِ أَحَلَّ جَلَّ

 نکته

ت مگر اینكه عباس روایت شده است كه رسول اهلل ص از دنیا نرفسلمه و ابندر كتب اهل سنت، هم از عایشه و هم از ام

( 51)احزاب/« هيتواني[ عقب براني و هر كس را بخواهي به نزد خود جای دهر كس از آنها را كه بخواهي ]مي»خداوند با آیه 

 خواهد، مگر با محارمش.برایش حلل كرده بود كه ازدواج كند با زناني كه مي

 212ص ،5ج المنثور، الدر

 أحل حتى لمس و علیه اهلل صلى اهلل رسول یمت لم قالت عنها اهلل رضى سلمة أم عن حاتم أبى ابن و سعد ابن أخرج و

 تَشاءُ مَنْ إِلَیْكَ ؤْوِیتُ وَ  مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ تُرْجِي اهلل قول ذلك و محرم ذات اال شاء ما النساء من یتزوج أن له اهلل

 جریر ابن و النسائي و صححه و الترمذی و ناسخه في داود أبو و حمید بن عبد و منصور بن سعید و الرزاق عبد أخرج و

 اهلل رسول متی لم قالت عنها اهلل رضى عائشة عن عطاء طریق من البیهقي و مردویه بان و صححه و الحاكم و المنذر ابن و

 مَنْ إِلَیْكَ تُؤْوِی وَ مِنْهُنَّ اءُتَش مَنْ تُرْجِي لقوله محرم ذات اال شاء ما النساء من یتزوج أن له اهلل أحل حتى سلم و علیه اهلل صلى

  تَشاءُ

 .مثله عباس ابن عن سعد ابن أخرج و

 

این آیه كه  ( مربوط است به52)احزاب/« حلل نیست بر تو زنان از این پس»( از امام صادق روایت شده است كه آیه 2

 (23)نساء/...« بر شما حرام شد مادرانتان و »فرمود 

                                                      
 گذشت( 2، حدیث539. دو روایت دیگر هم در همان باب كتاب كافي آمده است به شرح ذیل )و روایتي هم در جلسه 1

 لِنَبِیِّهِ  جَلَّ وَ عَزَّ لَّهِ ال قَوْلِ  فِي ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ  الْحَضْرَمِيِّ بَكْرٍ  أَبِي عَنْ مْرٍوعَ بْنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ  عَنْ نَجْرَانَ أَبِي ابْنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّة 

 لَا فَقَالَ  لِلنَّبِيِ نَفْسَها تْوَهَبَ إِنْ مُؤْمِنَةً  امْرَأَةً وَ[ جَلَ وَ عَزَّ قَوْلُهُ] قُلْتُ ءٍشَيْ  نْمِ  شَاءَ مَا قَالَ  النِّسَاءِ  مِنَ لَهُ  أَحَلَّ كَمْ   أَزْواجَكَ لَكَ أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِيُّ أَیُّهَا یا ص

 لَا بِهِ عَنَى إِنَّمَا فَقَالَ بَعْدُ مِنْ ءُالنِّسا لَكَ یَحِلُّ ال جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلَ رَأَیْتَ أَ قُلْتُ مَهْرٍبِ  إِلَّا نِكَاح  یَصْلُحُ فَلَا هِاللَّ رَسُولِ لِغَیْرِ أَمَّا وَ ص اللَّهِ لِرَسُولِ إِلَّا الْهِبَةُ تَحِلُّ

 كَانَ  تَقُولُونَ كَمَا الْأَمْرُ نَكَا لَوْ وَ  آخِرِهَا إِلَى خاالتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ كُمْبَناتُ وَ أُمَّهاتُكُمْ عَلَیْكُمْ حُرِّمَتْ الْآیَةِ هَذِهِ فِي اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النِّسَاءُ لَكَ یَحِلُّ

 مَا إِلَّا أَرَادَ مَا النِّسَاءِ مِنَ نْكِحَیَ أَنْ ص لِنَبِیِّهِ أَحَلَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ یَقُولُونَ كَمَا أَمْرُالْ  لَیْسَ لَكِنْ وَ أَرَادَ كُلَّمَا یَسْتَبْدِلُ أَحَدَكُمْ لِأَنَّ لَهُ یُحِلَّ لَمْ مَا لَكُمْ أَحَلَّ قَدْ

 (389ص ،5ج الكافي،. )النِّسَاءِ سُورَةِ فِي الْآیَةِ هَذِهِ فِي عَلَیْهِ حَرَّمَ

 یَحِلُّ ال جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِي نْعَ حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ نَجْرَانَ أَبِي ابْنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّة 

 اللَّهِ  لِرَسُولِ یَحِلَّ لَمْ مَا كُمْلَ یَحِلُّ أَنَّهُ تَزْعُمُونَ أَْنتُمْ وَ أَرَاكُمْ فَقَالَ یَمِینُكَ  لَكَتْمَ ما إِلَّا حُسْنُهُنَّ أَعْجَبَكَ لَوْ وَ أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ ال وَ بَعْدُ مِنْ النِّساءُ لَكَ

 وَ أُمَّهاتُكُمْ عَلَیْكُمْ حُرِّمَتْ قَوْلُهُ  عَلَیْكَ حَرَّمَ الَّذِی بَعْدِ مِنْ  النِّساءُ لَكَ لُّیَحِ ال قَالَ إِنَّمَا شَاءَ مَا النِّسَاءِ مِنَ یَتَزَوَّجَ َأنْ ص لِرَسُولِهِ تَعَالَى اللَّهُ أَحَلَّ قَدْ  وَ ص

 (390ص ،5ج الكافي،. )الْآیَةِ  آخِرِ إِلَى بَناتُكُمْ 
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 5752ص ،8ج ان،یالب مجمع؛ 1230ص ،1ج العیاشي، تفسیر؛ 144ص ،1ج طالب ع، أبي آل مناقب

 3الْآیة أُمَّهاتُكُمْ عَلَیكُمْ حُرِّمَتْ قَوْلَهُ یعْنِي بَعْدُ مِنْ النِّساءُ لَكَ یحِلُّ ال قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ عن أَبُو

 

 تدبر

 «یمینُكَ... مَلَكَتْ ما إِالَّ حُسْنُهُنَّ عْجَبَكَأَ لَوْ وَ أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ ال وَ بَعْدُ مِنْ النِّساءُ لَكَ یحِلُّ ال( »1

شان چند حُسنس، و نه اینكه به ازای آنان جایگزین گیری از همسران، هرشوند از این پمي نه ]آن[ زنان بر تو حلل»

 «...[است تو دست ریز و تیملك تحت]=  یشد ارشیاخت صاحب هچآنبرانگیزد، مگر اعجابت را 

گرچه خطابش به همانند بسیاری از آیاتي كه حكم عمومي مومنان را با خطاب به پیامبر آغاز كرده است، این آیه نیز، ا

 پیامبر است اما در مقام بیان احكامي برای عموم مومنان است و مقصود از آن چنین است:

ه نساء دقیقا معلوم سور 23های حرام )ازدواج با محارم( در آیه اجبعد از این )= بعد از اینكه در شریعت اسلم، حكم ازدو

شود؛ و نیز سنت (، ازدواج با هیچیك از این زنان محارم ]برای هیچكس حتي[ برای پیامبر ص هم حلل نمي2شده؛ حدیث

بود  جایز نخواهد -ن بیایدهرچقدر هم كه از آن زنان خوشتا –جاهليِ مبادله زنان ]كه دو نفر زنهایشان را با هم عوض كنند[ 

 و تنها مبادله كنیزان ]كه كسي كنیزش را به دیگری بدهد و كنیز او را به جایش بگیرد[ جایز است.

خواهد بگوید خداوند ]به اند كه این آیه ميمتاسفانه، بسیاری از مفسران، بویژه در اهل سنت، و نیز مترجمان گمان كرده

وض كردن همسرانش عشدند با او باقي بمانند،[ از این پس بر پیامبر ص هر ازدواج دیگر ویا خاطر اینكه زنان پیامبر ص حاضر 

 او داد! )به این معنا كه یكي را طلق دهد و زن دیگری بگیرد( را حرام كرد و فقط اجازه ازدواج با كنیزان را به

 بحث تخصصی تفسيری در رد برداشت فوق

 ت؛ بویژه كه درست دراست كه آیه پیامبر را مخاطب قرار داده، اما این دلیل موجهي نیساند این تنها دلیلي كه اینان داشته

 خالصة» تعبیر با نجا همآ كه –ش آخر مورد از غیراما  شد، شروع...«  كردیم حلل تو بر ما! پیامبر ای» تعبیر با هم ترقبل آیه دو

 شد،مي مومنان همه شامل مواردش بقیه - است پیامبر اختصاصي ،حكم همین فقط كه نشان داد «المومنین دون من لك

 .1تدبر ،540جلسه

این برداشت را  توان نادرستي(، به دالیل زیر نیز مي1علوه بر مخالفت شدید ائمه اطهار ع با این برداشت )مثل حدیث

 نشان داد:

                                                      
 التي به عنى إنما: قال «أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ  أَنْ ال وَ بَعْدُ مِنْ النِّساءُ لَكَ یَحِلُّ ال»: اهلل قول رأیت أ له قلت قال أحدهما عن مسلم بن محمد عن.  1

 «أُمَّهاتُكُمْ عَلَیْكُمْ حُرِّمَتْ» اآلیة هذه في علیه اهلل حرم

 (ع) اهلل عبد أبي عن النساء سورة في المحرمات یرید قیل.  2

 آمده است اما نه سندی دارد و نه با سایر احادیث باب همخواني دارد: 576ص ،8ج القرآن، تفسیر فى البیان این شبه روایت هم در مجمع . 3

 .(ع) اهلل عبد أبي عن رویالم هو و لك یحللن لم و جملتهن من علیك حرم ما حسن أعجبك إن یعني «حُسْنُهُنَّ  أَعْجَبَكَ لَوْ وَ» قوله في قیل
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برای رد یك سنت جاهلي )مبادله « أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ ال»الف. در شان نزول آیه، شیعه و سني اتفاق دارند كه عبارت 

رفتن( گمتقابل زن یك مرد با زن مرد دیگر( نازل شده، كه ربطي به معنای عوض كردن همسر )طلق دادن و زن جدیدی 

ری است كه عبیت« شان تو را خوش آیداگر زیبایي»ندارد؛ و این حرمت، قطعا اختصاصي به پیامبر ص ندارد؛ خصوصا كه تعبیر 

 راست.مخاطبش مردان هوسبازی بوده كه در شأن نزول بدانها اشاره شد، و قطعا ساحت پیامبر ص از چنین تعبیری مب

گویند حق طلق ب. بسیار غیرحكیمانه است كه بعد از اینكه به پیامبر بگوند تو دیگر حق ازدواج با هیچ زني نداری، ب

 دادن و ازدواج با یك زن جدید را نداری!

هركه »ز سخن از ب. در دو آیه قبل، سخن از جواز ازدواج پیامبر ص با هر زني بود كه خود را به پیامبر ص ببخشد؛ و نی

دهد كه دیگران این اجازه هایي مي؛ یعني دو عبارتي كه صراحتا به پیامبر ص اجازه ازدواج...«را خواستي نزد خود جای بده 

 زدواج نداری!ای، به او بگویند از این پس، تو اجازه الفاصله بعد از چنین اجازهرا ندارند. كامل نامعقول است كه ب

القاعده باید به این برگردد، نه به عبارت نزدیكتر است و علي« أَزْواجٍ  مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ  أَنْ ال»ج. استثنای كنیزان، به عبارت 

)كه « مبادله زنان حرام است، اما مبادله كنیزان جایز است»این است كه  پس این استثناء، به معنای«. ال یحل لك النساء من بعد»

 «اند!زنان دیگر بر تو حلل نیستند اما كنیزان حلل»و سني حكم همین است(؛ نه اینكه  1در تمام مكاتب فقهي شیعه

اهل سنت آمده  ایشه، در كتبعباس، و دهها روایت از عسلمه، ابند. علوه بر احادیث اهل بیت ع، روایات متعددی از ام

وق ناسازگار ف( چون این مطلب با برداشت 1ی حدیثرفت هر ازدواجي برایش حلل بود. )تكلمهكه پیامبر ص وقتي از دنیا مي

(؛ كه صرف 497ص ،8ج المحیط، البحراند این آیه توسط حدیث یا آیه قبلي! نسخ شده است )بوده، برخي از اهل سنت، گفته

ر آنها هم داند، جز همین روایات فوق، كه معناست؛ هیچ حدیثي هم بر این نسخ روایت نكردهاینكه چنین نسخي بينظر از 

اند كه چه معني دارد كه برای گویند پیامبر برایش حلل بود؛ یعني همان كه ائمه اطهار ع فرمودهسخن از نسخ نیست؛ بلكه مي

این است كه  د و برای پیامبر خدا ص )آن هم در وسط آیاتي كه در مقام بیانهمه شما ازدواج و عوض كردن همسر جایز باش

 (1اختیارات او بیش از شماست( حرام شده باشد. )حدیث

در این آیه با تعبیر  )احللنا لك: برایت حلل كردیم( آمد، اما« ماضي»با تعبیر  -كه آن هم حكم عمومي بود – 50ه. در آیه 

یامبر، و برخي را خواهد تاكید كند كه ما برخي امور را برای شما و پشود( پس ميبرایت حلل نمي لَكَ: یحِلُّ )ال« مضارع»

 شوند.خاص پیامبر حلل كردیم، اما آن زنان ]كه حرمتشان قبل بیان شده[ دیگر حلل نمي

دهد و اگر آیه را خاص پیامبر بگیریم، با سیاق ميكه دز پایان آیه آمده، بوی تهدید « رَقیباً ءٍَشي كُلِّ عَلي اللَّهُ كانَ»و. تعبیر 

ما در مقام برداشتن اآیات قبلي كه همگي در مقام برداشتن هرگونه عسر و حَرَج و زحمتي از پیامبر است، كامل ناسازگار است؛ 

 های هوسباز آن زمان، كامل تهدید معني داری است.یك سنت جاهلي در میان عرب

 

 «حُسْنُهُنَّ  أَعْجَبَكَ لَوْ وَ أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ ال( »2

                                                      
اش بوضوح این است كه ناظر به اینكه مبادله كه نتیجه« لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ یُحِلُّ الرَّجُلُ بَابُ»بابي هست با عنوان  470-468ص ،5ج الكافي، . در 1

 كنیزان كامال جایز است. 
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شود. اش كه زیبایي ظاهری زنان تنها معیار ارزش آنها باشد، مبادله زنان توسط شوهرانشان هم امری عادی ميدر جامعه

 )شأن نزول توجه شود(

 تاملی درباره زمانه مدرن

 شود؟!جاهلي نیست كه احیا ميهای آیا امروزه به اسم آزادی زن در غرب، همین سنت

رود و بتدریج كم به همان سمت ميآیا فروش فراوان وسایل آرایشي در جامعه ما، زنگ خطری نیست كه جامعه ما هم كم

 شود؟زیبایي زن مهمترین عامل ارزش او مي

 روند؟كم به كجا مياند متوجه هستند كمآیا زناني كه در این رقابت افتاده

 آیا ...

 

 «رَقیباً ءٍشَي كُلِّ عَلي اللَّهُ كانَ ... وَ حُسْنُهُنَّ أَعْجَبَكَ لَوْ وَ أَزْواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ ال»( 3

خواهد شان(، ميخداوند وقتي یك سنت جاهلي را كه ریشه در هواپرستي افراد دارد )= مبادله زنان خود به خاطر زیبایي

 كند.مراقب( بودن خود تاكید مي« )= رقیب»كنار بزند، بر 

 الفارق!(شناختی )قياس معتأملی جامعه

 جا از حضور او خالي نیست و این مهمترین پشتوانه اخلق است.ما در ادبیات دیني، مراقبي داریم به نام خدا، كه هیچ

جا مراقب رفتارهای افرادند، های پلیس كه در همههای سنگین و دوربینرعایت انضباط در كشورهای غربي، به مدد جریمه

 حاصل شده است. 

قدری زیاد است كه باید همواره یك مراقبي باالی سر ما باشد تا دست در واقع، تمایلت خودخواهانه ما انسانها همواره به

 از پا خطا نكنیم!

 اما

ها ها دائما بر تعداد این دوربینبيرانیم، ولي غركنیم و خدا را به حاشیه ميما دائما داریم یاد خدا را از زندگي حذف مي

 كنند.در تمام اماكن عمومي، و بلكه گاه خصوصي، اضافه مي

 اند؟!تر از ما بودهها در تربیت انسانها موفقشود كه غربيها بر اخلق ما، دلیل ميبا چنین روندی، آیا برتری نظم غربي
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 لكِنْ  وَ  إِناهُ نَیناظِر رَیغَ طَعامٍ يإِل لَكُمْ ؤْذَنَی أَنْ إاِلَّ يالنَّبِ وتَیبُ  تَدْخُلُوا ال نُواآمَ نَیالَّذ هَایأَ ای  53 آیه( 33) احزاب سوره( 542

 الْحَقِّ مِنَ یيسْتَحْ ی ال اللَّهُ وَ مِنْكُمْ یيسْتَحْ یفَ يالنَّبِ یؤْذِی كانَ ذلِكُمْ إِنَّ ثٍیلِحَد نَیمُسْتَأْنِس ال وَ فَانْتَشِرُوا طَعِمْتُمْ فَإِذا فَادْخُلُوا تُمْیدُع إِذا

 تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ قُلُوبِهِنَّ وَ لِقُلُوبِكُمْ أَطْهَرُ ذلِكُمْ حِجابٍ وَراءِ مِنْ فَسْئَلُوهُنَّ مَتاعاً سَأَلْتُمُوهُنَّ إِذا وَ

 26/6/1396  ماًیعَظ اللَّهِ عِنْدَ كانَ ذلِكُمْ  إِنَّ أَبَداً بَعْدِهِ مِنْ أَزْواجَهُ

 ترجمه

های پیامبر نشوید مگر به شما اذن داده شود برای ]صرف[ غدایي، بدون اینكه اید، داخل حجرهای كساني كه ایمان آورده

غذا خوردید پراكنده  ]زودتر بیایید و[ چشم به راه پخت آن باشید، ولي هنگامي كه دعوت شدید وارد شوید، و هنگامي كه

كند و رنجاند و از شما شرم ميگردید، و نه اینكه ]پس از خوردن[ دل به گفتگو بسپارید، زیرا آن ]كارتان[ پیامبر ص را مي

خواهید از پشت پرده درخواستتان از آنها را حال آنكه خداوند از ]بیان[ حق شرم ندارد؛ و هنگامي كه از زنان او متاعي مي

كه این برای پاك ماندن دلهای شما و دلهای آنها بهتر است؛ و شما را نرسد كه رسول اهلل ص را برنجانید و نه اینكه  مطرح كنید

 بعد از او هرگز با همسرانش ازدواج كنید؛ كه مسلماً این كارتان نزد خداوند ]گناهي[ بزرگ است.

 ای و نحوینکات ترجمه

 إنا + ه« : ناهُاِ»

درنگ و بردباری؛ لحظه زمان، رسیدن به چیزی، و ظرفي از »اند دارای چهار اصل معنایي دانستهرا « أني»برخي ماده 

توان به یك رسد همه این معاني )و یا الاقل سه معنای اول( را را مي( اما به نظر مي141ص ،1ج اللغة، مقاییس )معجم «ظروف

به بلوغ و زمان موعود »و یا ( 96، صالقرآن ألفاظ مفردات) «زیچی زمانِ شدن نزدیك» معنای به گرداند و آن رااصل واحد بر

)به « آن»( دانست. از این ماده كلمات 181ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات فى )التحقیق« رسیدن و نُضج گرفتن به لحاظ زماني

 رود.در فارسي هم به كار مي (كردن درنگ معنای به) «تأنّي»معنای لحظه( و 

( یعني آیا زمان اینكه دلهای آنان خاشع شود 16)حدید/« اللَّهِ  لِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَخْشَعَ أَنْ آمَنُوا لِلَّذِینَ یَأْنِ لَمْ أَ»ه در آی« یأن»مثل 

 نرسیده است.

اند در این آیه به گفته( كه برخي 113عمران/آل اللَّیْلِ؛ آناءَ  اللَّهِ آیاتِ  باشد )یَتْلُونَمي( لحظه معنای به) «آن»جمعِ « آناء»

 (181ص ،1ج معنای آن لحظاتي است كه شب به اوج خود رسیده است. )التحقیق،

( 44/)الرحمن« آنٍ حَمِیمٍ»( و 5)غاشیه/ «آنِیَةٍ عَیْنٍ»در عبارات «( آنیة»معنای دیگری هم دارد كه این كلمه )و مونث آن: « آن»

 (182ص ،1ج ؛ التحقیق،96، صالقرآن ألفاظ مفرداته حرارت رسیده است. )به معنای چشمه یا آب جوشاني كه به نهایت درج

اند كه اش را این دانسته( و وجه تسمیه15؛ انسان/فِضَّة مِنْ بِآنِیَةٍ عَلَیْهِمْ یُطافُ وَ)« ظرف»نیز معنای دیگری دارد: « آنیة»

 ،1ج )التحقیق، شود.در حد نهایت استفاده ميترین وجه ساخته شده و در وقت مورد نظر، از آن ظرفي است كه به عالي

 (182ص
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 (182ص ،1ج )التحقیق، در آیه حاضر نیز به معنای زماني است كه غذا كامل پخته و آماده خوردن شده است.« ناهُاِ»

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 8این ماده و مشتقاتش جمعا 

 «مُسْتَأْنِسِينَ»

در مقابل « إنسان»اند به معنای ظهور و آشكار شدني كه همراه با آرامش باشد دانسته و گفته را در اصل به« أنس»ماده 

شود با آنها مأنوس شد و احساس آرامش كرد؛ اما انسان آشكار است و اند و نميگویند، چون آنها مخفيمي« إنس»، «جنیان»

« نسي»را از ماده « انسان»اشاره شد كه برخي  94ته در جلسه( )الب145ص ،1ج اللغة، مقاییس توان با او أنس گرفت. )معجممي

 گویند(العین مي« إنسان»چشم هم « مردمك»( )الزم به ذكر است كه در عربي به  /ha-http://yekaye.ir/ta-020-115اند. دانسته

ن به انس و بر نزدیك شدن همراه با ظاهر و آشكار شدني است به منظور رسیدكند به تعبیر دیگر، این ماده داللت مي

ي هم بسیار در زبان فارس« مأنوس شدن»و « اُنس»( و كلمه 174ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیقباشد )آرامش مي

 رایج است.

رود م به كار ميه« دیده شدن»یا « دیدن»ی از آنجا كه در معنای این ماده، مفهوم ظهور و آشكار شدن هست، گاه در معنا

 (6؛ نساء/رُشْدا مِنْهُمْ آنَسْتُمْ نْ)إِ

شد ]و آرامش است؛ و به امر منسوب به انسان، و هر چیزی كه در جانب انسان با« وحشت»و « نفرت»نقطه مقابل « اُنس»

 (94ص لقرآن،ا ألفاظ مفرداتشود. )گفته مي «وحشيّ»گویند كه چیزی كه نقطه مقابل باشد مي« إِنْسِيّ »به همراه بیاورد[ 

« ُأناس»( و 49/)فرقان« اَناسِيّ»اند كه جمع آن دانسته« إنس»معني را از این ماده و هم« إنسان»چنانكه اشاره شد، اغلب كلمه 

اند ان( دانستهانس)به همان معنای « إنسيّ»( و برخي این دو كلمه را جمع 94ص القرآن، ألفاظ مفرداتباشد )( مي82)اعراف/

 ( 13ص ،6ج العرب، لسان)

بوده است كه برای تخفیف و « األُناس»اند كه اصلش هیثم و نیز از سیبویه نقل شده كه گفته)مردم( از ابن« الناس»درباره 

آن را شبیه  «مالف و ال»كم به صورت یك كلمه جدید درآمده كه خوانده شده و كم« الناس»اش افتاده و سهولت در كلم همزه

 العرب، لساناند. )هم استعمال كرده« ناس»رایج در كلمات عربي در نظر گرفته و آن را حذف كرده و به صورت « الف و الم»

« ناس»ورت صبه كار رفته، حتي یكبار هم به « الناس»مورد در قرآن كریم كلمه  241( و جالب است كه با اینكه 11ص ،6ج

 رفته است.)بدون الف و الم( به كار ن

« انس گرفتن»كه به معنای  (27؛ نور/سْتَأْنِسُواتَ حَتَّى بُیُوتِكُمْ غَیْرَ بُیُوتاً تَدْخُلُوا الاست )« استیناس»اسم فاعل از « مُسْتَأْنِسِینَ»

 (46ص ،4ج البحرین، مجمع) باشدمي« استیحاش: وحشت كردن»و مانوس شدن؛ و نقطه مقابل 

 ه كار رفته است.بار در قرآن كریم ب 338)و نه از ماده نسي( بدانیم، این ماده و مشتقاتش  اگر انسان را از این ماده

  «لِحَدِیثٍ مُسْتَأْنِسِينَ»

http://yekaye.ir/ta-ha-020-115/
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یا الم علت است، یعني برای كه بخواهید باب گفتگو را باز كنید؛ و یا الم تقویت است )الم كه « لِحَدِیثٍ» در« الم»حرف 

 1.(499ص ،8ج المحیط، البحر) آورد( یعني درصدد سخن گفتن با اهل خانه باشید.ميمفعول را بعد از اسم فاعل 

 2اختالف قرائت

 شأن نزول

اند كه گفته...« إِناهُ  ناظِرِینَ غَیْرَ طَعامٍ إِلى لَكُمْ ؤْذَنَیُ أَنْ إِلَّا النَّبِيِّ بُیُوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»درباره شأن نزول 

آمدند و دوست هنگامي كه رسول اهلل ص با زینب بنت جحش ازدواج كرد، ولیمه داد و اصحابش را دعوت كرد. اصحاب مي

مزاحمت ایجاد  رفتند و با طوالني ماندنشان در منزل ایشان برای حضرتداشتند برای صحبت نزد ایشان بنشینند و بیرون نمي

یزی خواستند آنها ناراحت شوند و چشدند؛ و چون حضرت نميه وارد منزل ایشان ميكردند؛ و گاهي هم بدون اجازمي

 گفتند.نمي

                                                      
 به كه است، گرفته در ابوحیان و زمخشری بین جالبي نزاع صفت، یا است حال كه) «ناظِرِینَ غَیْرَ» عبارت در «غَیْرَ» نحوی جایگاه مورد . در 1

 :باشد ابوحیان با حق سدرمي نظر

 على االستثناء أوقع تَدْخُلُوا، ال من حال: ناظِرِینَ  غَیْرَ  و لكم، یؤذن أن وقت: تقدیره الظرف معنى في یُؤْذَنَ أَنْ إِلَّا: الزمخشری قال یُؤْذَنَ، أَنْ إِلَّا و»

: تقدیره و الظرف معنى في یُؤْذَنَ أَنْ إِلَّا: فقوله. انتهى. إناه ناظرین غیر إال تدخلوها ال و اإلذن، وقت إال النبي بیوت تدخلوا ال: قیل كأنه معا، الحال و الوقت

 الدیك یاحص أجیئك: تقول .الظرف معنى في تكون ال المصدریة أن أن على نصوا قد و بصحیح، فلیس الوقت على االستثناء أوقع أنه و لكم، یؤذن أن وقت

 الجمهور، مذهب على یجوز الف معا، الحال و الوقت على وقع االستثناء أن أما و. الحاج یقدم أن ال و الدیك یصیح أن أجیئك: یجوز ال و الحاج، قدوم و

 إال القوم ذهب ما: أجازا الحال، يف ذلك الكسائي و األخفش أجاز و: منه المستثنى صفة أو منه، المستثنى أو المستثنى، إال االستثناء في إال بعد یقع ال و

 لكم، یؤذن بأن إال: التقدیر یكون ألنه ظرفا، كونی أن یتعین فال لَكُمْ، یُؤْذَنَ  أَنْ إِلَّا: قوله أما و. الحال في الزمخشری قاله ما فیجوز عنا، راحلین الجمعة یوم

 أرسلناهم. الزُّبُرِ وَ بِالْبَیِّناتِ: قوله في قرر كما ناظِرِینَ، غَیْرَ ماأ و. باإلذن مصحوبین أی للحال، أو الثَّمَراتِ، كُلِّ مِنْ بِهِ فَأَخْرَجْنا: كقوله للسببیة، الباء فتكون

 غیر باإلذن ادخلوا: تقدیره محذوف فیه العامل و فحال، ناظِرِینَ غَیْرَ معنى و. أرسلنا ما و: قوله أرسلناهم علیه دل كما تَدْخُلُوا، ال علیه دل الزبر، و بالبینات

 (499ص ،8ج یط،المح البحر. )تهیئته و استوائه وقت أی وقته، منتظرین غیر أی الزُّبُرِ، وَ بِالْبَیِّناتِ: قوله في قرر كما. ناظرین

 عبلةابي ابن/جمهور ؛ غَیْرِ /. غَیْرَ 2

 اعمش /جمهور ؛ إِناءَهُ /إِناهُ

 تمیمبني لغة /جمهور ؛ فَیَسْتَحِیي /فَیَسْتَحْیِي

 فمن له، هو من غیر على جرى ألنه بالوجه، لیس و: الزمخشری قال. لطعام صفة بالكسر،: عبلة أبي ابن و الحال؛ على بالنصب غَیْرَ: الجمهور قرأ و

 لم إذا الكوفیین عند جائز لضمیرا هذا حذف و. انتهى. هي ضاربته زید هند: كقوله أنتم، إناه ناظرین غیر: فیقال اللفظ، إلى من یبرز أن له هو ما ضمیر حق

 . أكله ساعة ناظرین غیر أی وقته،: قیل و قلى، قاله: كقوله أنى، الطعام أنى: یقال إدراكه، الطعام أنى و یلبس

 . النون بعد بمدة إناءه،: األعمش و مفردا؛ إناه: الجمهور قرأ و

 .تمیم بني لغة هي و استحا، مضارع الحاء، بكسر فیستحیي: فرقة قرأت و. مِنْكُمْ فَیَسْتَحْیِي

 (501-499ص ،8ج المحیط، البحر) .الحاء سكون و بیاءین: الجمهور قرأ و
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 ؛65ص ،1ج الشرائع، ؛ علل5742ص ،8ج البیان، ؛ مجمع1961ص ،2ج القمي، تفسیر

 را ص اهلل رسول كه نرسد را شما و: أَبَداً عْدِهِبَ مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ»شأن نزول 

 عبد و ت أبوسلمةچنین است كه وقتي پیامبر ص پس از درگذش« كنید ازدواج همسرانش با هرگز او از بعد اینكه نه و برنجانید

و ما با زنان او ازدواج  كندسلمه و حفصه ازدواج كرد، طلحه و عثمان گفتند آیا پیامبر ص با زنان ما ازدواج حذافة با ام بن اللّه

 ه این آیه نازل شد.سلمه را؛ و آنگاخواست و عثمان امكنیم؛ و طلحه عایشه را مينكنیم؟ اگر بمیرد ما هم با زنانش ازدواج مي

 ؛ 5745ص ،8ج البیان، مجمع ؛1964ص ،2ج القمي، تفسیر؛ 5983ص ،2ج الهللي، قیس بن سلیم كتاب

                                                      
 اللَّهِ  رَسُولِ  عِنْدَ یَتَحَدَّثُوا أَنْ یُحِبُّونَ -أَكَلُوا إِذَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ أَصْحَابَهُ  دَعَا وَ فَأَوْلَمَ  -یُحِبُّهَا كَانَ وَ جَحْشٍ بِنْتِ بِزَیْنَبَ ص اللَّهِ رَسُولُ تَزَوَّجَ لَمَّا فَإِنَّهُ.  1

 .إِذْنٍ بِلَا یَدْخُلُونَ كَانُوا أَنَّهُمْ ذَلِكَ وَ «لَكُمْ  یُؤْذَنَ أَنْ إِلَّا النَّبِيِّ بُیُوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یا» اللَّهُ فَأَنْزَلَ زَیْنَبَ مَعَ یَخْلُوَ أَنْ یُحِبُّ كَانَ وَ ص

 سلیم أم أمي إلیه بعثت و شاة ذبح و سویق و بتمر علیها أولم أنس قال علیها أولم و جحش بنت بزینب ص اهلل رسول بنى لما الحجاب آیة . نزلت 2

 و فیأكلون القوم ءیجي ثم یخرجون و یأكلون و یجیئون القوم فجعل فدعوتهم الطعام إلى أصحابه أدعو أن ص اهلل رسول فأمرني حجارة من تور في بحیس

 فأطالوا البیت في یتحدثون نفر ثالثة بقي و القوم خرج و طعامهم فرفعوا طعامكم ارفعوا فقال أدعوه أحدا أجد ما حتى دعوت قد اهلل نبي یا قلت یخرجون

 اآلیة فنزلت مكانهم جلوس هم فإذا معه رجعت و فرجع خرجوا قد أنهم ظن ثم عائشة حجرة بلغ حتى فمشى یخرجوا لكي معه قمت و ص فقام المكث

 لزینب محبا كان و رسبع عهد حدیث كان ألنه المنزل له یخلو أن یرید ص اهلل رسول كان و قال عباس ابن عن جبیر بن سعید عن ذلك مثل روی و

 المؤمنین أذى یكره كان و

 ... قَال الْفَارِسِيَّ سَلْمَانَ سَمِعْتُ قَالَ قَیْسٍ بْنِ سُلَیْمِ عَنْ عَیَّاشٍ أَبِي بْنِ أَبَانِ عَنْ . وَ 3

 أبو توفى لما انه -[ مَرَّتَیْنِ ] یَلْعَنُكَ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ بَلَى ع عَلِيٌّ فَقَالَ فِيَّ حَدِیث  هَؤُلَاءِ أَصْحَابِكَ عِنْدَ وَ عِنْدَكَ مَا أَ الْحَسَنِ  أَبَا یَا عُثْمَانُ فَقَالَ

 ننكح ال و متنا إذا نسائنا محمّد نكحی أ: عثمان و طلحة قال حفصة، و سلمة أمّ امرأتیهما آله و علیه اللّه صلّى النبيّ  تزوّج و حذافة بن اللّه عبد و سلمة

 تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما: تعالى اللّه زلفأن. سلمة أمّ یرید عثمان و عائشة یرید طلحة كان و! بالسهام نساءه على أجلنا لقد مات قد لو اللّه و! مات؟ إذا نساءه

 یُؤْذُونَ الَّذِینَ إِنَّ: أنزل و عَلِیماً ءٍشَيْ بِكُلِّ كانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُخْفُوهُ أَوْ شَیْئاً تُبْدُوا إِنْ اًعَظِیم اللَّهِ عِنْدَ كانَ ذلِكُمْ إِنَّ أَبَداً بَعْدِهِ مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ

 عَلَى تَدَعُنِي لَا وَ لَكَ مَا وَ لِي امَ قَالَ ثُمَّ عُثْمَانُ فَغَضِبَ لَعَنَكَ مَا بَعْدَ لَكَ اللَّهَ یَسْتَغْفِرِ مْلَ ثُمَّ -مُهِیناً عَذاباً لَهُمْ أَعَدَّ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیا فِي اللَّهُ  لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ  وَ اللَّهَ

 ... بَعْدَهُ لَا وَ النَّبِيِّ عَهْدَ حَالٍ
 لَمَّا أنه نزولها سبب كان فإنه «عَظِیماً اللَّهِ عِنْدَ كانَ ذلِكُمْ إِنَّ أَبَداً بَعْدِهِ مِنْ  أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ  كانَ ما وَ» قوله أما و.  4

 یَتَزَوَّجُ  وَ نِسَاءَهُ عَلَیْنَا مُحَمَّد   یُحَرِّمُ : فَقَالَ طَلْحَةُ، غَضِبَ  الْمُسْلِمِینَ  عَلَى النَّبِيِّ نِسَاءَ اللَّهُ حَرَّمَ وَ «أُمَّهاتُهُمْ أَزْواجُهُ وَ -أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلى النَّبِيُّ» اللَّهُ أَنْزَلَ

 عِنْدَ  كانَ ذِلكُمْ إِنَّ -أَبَداً بَعْدِهِ مِنْ أَزْواجَهُ َتنْكِحُوا َأنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ...  كَذَا وَ اكَذَ لَنَفْعَلَنَّ مُحَمَّداً اللَّهُ أَمَاتَ لَئِنْ -نِسَاءَنَا هُوَ

 قَوْلِهِ  إِلَى عَظِیماً اللَّهِ

 بكر أبي بنت عائشة ألنكحن ص اهلل رسول قبض لئن قال الصحابة من رجل في اآلیة آخر إلى «اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ  لَكُمْ كانَ ما وَ» قوله نزل و.  5

 أحدهما كان و نساءه لنكحنا مات لئن اهلل و نساءه ننكح ال و نساءنا محمد ینكح أ قاال رجلین إن قیل و اهلل عبید بن طلحة هو و مقاتل قال عباس ابن عن

 .الثمالي حمزة أبي عن سلمة أم یرید اآلخر و عائشة یرید
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 4932ص ،2ج الطوائف، مذاهب معرفة في ؛ الطرائف4141ص ،3ج المعجزات، و بالنصوص الهداة إثبات

ست؛ البته در سیرین و ...( هم آمده اعباس، سدی، مقاتل، ابناین مطلب در بسیاری از كتب اهل سنت )از قول عمر، ابن

پیامبر ما را مجبور »شود: شروع مياغلب آنها اسمي از عثمان نیامده، اما اسم طلحه آمده و در برخي از آنها سخن طلحه چنین 

 ...«كند؛ كرده است كه با دخترعموهایمان ]= زنان وی[ از پشت پرده سخن بگوییم و با زنان ما ازدواج مي

 صریحا در آنها آمده است: 3برخي از منابع اهل سنت كه اسم طلحه

                                                      
 و عبید، و طلحة، و عفان، بن عثمان في أَبَداً، بَعْدِهِ  مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ  اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ: تعالى قوله نزول حدیث روى و.  1

 أهل مفسری رئیس السدی رواه ءشي فهو فیهما اآلیات نزول أما و: قال ثم الْآخِرَةِ، وَ الدُّنْیا فِي اللَّهُ  لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ  وَ اللَّهَ یُؤْذُونَ الَّذِینَ  إِنَّ: تعالى قوله كذا

 محدثیهم رئیس الحمیدی صححه و السنة،
 إِنَّ  أَبَداً بَعْدِهِ مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ  كانَ ما وَ تعالى قوله في األحزاب سورة تفسیر في القرآن تفسیر في السدی ذكره.  2

 قَالَ  حُبَیْشٍ  تَحْتَ  كَانَتْ وَ حَفْصَةَ وَ سَلَمَةَ أُمَّ امْرَأَتَیْهِمَا ص اللَّهِ رَسُولُ  تَزَوَّجَ وَ حُذَافَةَ بْنُ  حُبَیْشُ  وَ سَلَمَةَ أَبُو تُوُفِّيَ لَمَّا السُّدِّیُّ قَالَ. عَظِیماً اللَّهِ  عِنْدَ  كانَ ذلِكُمْ

 یُرِیدُ  عُثْمَانُ وَ عَائِشَةَ یُرِیدُ طَلْحَةُ كَانَ قَالَ بِالسِّهَامِ نِسَائِهِ عَلَى لَأَجَّلْنَا مَاتَ لَئِنْ اللَّهِ وَ  مَاتَ إِذَا نِسَاءَهُ نَنْكِحُ لَا وَ مِتْناً إِذَا نِسَاءَنَا مُحَمَّد  یَنْكِحُ أَ  عُثْمَانُ وَ طَلْحَةُ

 وَ عَلِیماً ءٍشَيْ بِكُلِّ كانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُخْفُوهُ أَوْ شَیْئاً تُبْدُوا إِنْ أَنْزَلَ وَ الْآیَةَ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ تَعَالَى اللَّهُ فَأَنْزَلَ سَلَمَةَ أُمَّ

 .مُهِیناً عَذاباً لَهُمْ أَعَدَّ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیا فِي اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُؤْذُونَ الَّذِینَ إِنَّ أَنْزَلَ
 در كه روایتي جمله از اندكردهمي استناد این به افراد تاریخي های محاجه از بسیاری در كه بوده معروف بقدری گفته را سخنان این طلحه اینكه.  3

 :نیز و است آمده قبل منابع از برخي و سلیم كتاب

 العباس بن اهلل عبد بن علي نب محمد بن موسى بن لعیسى الكوفة شرطة ولي بعرة أبا یلقب التیمي اهلل عبید بن طلحة بن یحیى بن محمد بن القاسم ان

 على و هاشم بني یا علیكم غاساب إحساننا و فضلنا یزل لم محمد بن القاسم فقال المنافرة إلى فیه خرجا بكالم ع الصادق محمد بن جعفر بن إسماعیل كلم

 نسائه خالخیل بین نلنجول و محمد لیموتن بقوله جدی أبوك أغضب مناف عبد بني إلى أسدیتموه إحسان و فضل أی إسماعیل فقال كافة مناف عبد بني

 بنال البالغة نهج شرح) أَبَداً بَعْدِهِ مِنْ  أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا نْأَ ال وَ اللَّهِ  رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ ألبیك مراغمة تعالى اهلل فأنزل نسائنا خالخیل بین جال كما

 (324ص ،9ج الحدید، أبي

 قَالَ بَكْرٍ  أَبُو الرَّمَادِیُّ ورٍمَنْصُ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْجَوْهَرِیُّ الْمُغِیرَةِ بْنُ بَّاسُالْعَ الْحُسَیْنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الصَّیْرَفِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ عُمَرُ حَفْصٍ أَبُو أَخْبَرَنِي قَالَ

 رَسُولُ  تُوُفِّيَ لَقَدْ اللَّهِ وَفَ طَلْحَةُ یَا أَنْتَ أَمَّا وَ...  عُمَرُ قَالَ الْكِنْدِیِّ مَخْرَمَةَ بْنِا عَنِ شِهَابٍ ابْنِ عَنِ یُونُسُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا قَالَ صَالِحٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي

 (62ص ،(للمفید) األمالي. )لَعَاتِب عَلَیْكَ إِنَّهُ وَ ص اللَّهِ

 عَمِّنَا بِبَنَاتِ بِأَحَقَّ مُحَمَّداً اللَّهُ  جَعَلَ فَمَا بَعْدِهِ مِنْ أَزْوَاجَهُ لَنَنْكِحَنَّ  آلِهِ  وَ  لَیْهِعَ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قُبِضَ إِنْ الْقَائِلَ فَلَسْتَ أَ طَلْحَةُ یَا أَنْتَ أَمَّا وَ: عُمَرُ  فَقَالَ

 (350ص ،(447م حلبي ابوصالح) المعارف تقریب. )أَبَدا بَعْدِهِ مِنْ هُأَزْواجَ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ: فِیكَ اللَّهُ  فَأَنْزَلَ مِنَّا،

 النَّبِيُّ  قُبِضَ  إِنْ الْقَائِلَ لَسْتَفَ أَ طَلْحَةُ یَا أَْنتَ أَمَّا خَلِیفَةً یَكُونَ أَنْ یَرْجُو عِفْرِیَتَهُ زُّیَهُ مِنْهُمْ َواحِدٍ كُلُّ جَاءَنِي قَدْ قَالَ إِلَیِْهمْ نَظَرَ لَمَّا عُمَرَ أَنَّ  الْجُمْهُورُ رَوَى وَ

 بَعْدِهِ  مِنْ جَهُأَزْوا تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ فِیكَ اللَّهُ نْزَلَفَأَ مِنَّا عَمِّنَا بِبَنَاتِ أَحَقَّ مُحَمَّداً اللَّهُ جَعَلَ فَمَا بَعْدِهِ مِنْ أَزْوَاجَهُ لَنَنْكِحَنَّ ص

 (286ص ،(حلي عالمه) الصدق كشف و الحق نهج) أَبَدا

 357ص ،(447م حلبي ابوصالح) المعارف تقریب

 لَأَجَّلْنَا مَاتَ  قَدْ لَوْ للَّهِا وَ! نِسَاءَهُ نَنْكِحُ لَا وَ نِسَاءَنَا مُحَمَّد  یَنْكِحُ أَ: قَائِلَانِالْ َطلْحَةَ وَ عُثْمَانَ...  بِأَنَّ الْحَدِیثِ أَصْحَابِ وَ الشِّیعَةِ طَرِیقِ مِنْ الْخَبَرِ لِتَنَاصُرِ

 تقریب) أَبَدا بَعْدِهِ مِنْ هُأَزْواجَ تَنْكِحُوا َأنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ  لَكُمْ كانَ ما وَ: سُبْحَانَهُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ سَلَمَةَ، أُمَّ لَأَتَزَوَّجَنَّ: طَلْحَةَ قَوْلِ وَ!! السِّهَامَ نِسَائِهِ عَلَى

 (357ص ،(447م حلبي ابوصالح) المعارف
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 5013-500ص ،8ج المحیط، البحر ؛4802، ص3للواحدی، ج الوسیط ؛ التفسیر31501ص ،10ج حاتم،ابيابن تفسیر

 2876ص ،13و ج 2595ص ،12ج الحدید، أبي البن البلغة نهج ؛ شرح4214ص ،5ج المنثور، الدر

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

گر شد مميننشست و بر ایشان وارد رسید همانند یك بنده، در مقابل ایشان ميهنگامي كه جبرئیل خدمت رسول اهلل مي

 گرفت.اینكه اذن مي

 7ص ،1ج الشرائع، علل

                                                      
 حَدَث  بِهِ حَدَثَ لَئِنْ بَعْدِنَا مِنْ نِسَاءَنَا وَیَتَزَوَّجُ عَمِّنَا، بَنَاتِ عَنْ مُحَمَّد ، أََیحْجُبُنَا: قَالَ اللَّهِ عُبَیْدِ بْنَ طَلْحَةَ أَنَّ بَلَغَنَا: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ، رَضِيَ السُّدِّیِّ عَنِ.  1

 الْآیَةُ  هَذِهِ  فَنَزَلَتْ. بَعْدِهِ مِنْ نِسَاءَهُ لَنَتَزَوَّجَنَّ
[ 53: األحزاب{ ]أَبَدًا بَعْدِهِ مِنْ  أَزْوَاجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ وَال} األشیاء، من شيء في أذاه لكم لیس[ 53: األحزاب] «اللَّهِ رَسُولَ  تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كَانَ مَا َو».  2

. عنها اهلل رضي عائشة لتزوجت وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهلل رسول توفي لو: قال وَسَلَّمَ عَلَیْهِ  اهللُ صَلَّى النبي أصحاب من رجل كان: عباس ابن عن عطاء، قال

 .اهلل عبید بن طلحة هو: سلیمان بن مقاتل قال. أنزل ما اهلل فأنزل

: بقوله وعالنیتهم سرهم یعلم أنه أعلمهم ثم.عظیما نباذ: أی[ 53: األحزاب{ ]عَظِیمًا اللَّهِ عِنْدَ كَانَ ذَلِكُمْ  إِنَّ: }بقوله محرم ذلك أن اهلل أعلم: الزجاج قال

 من وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى محمد یمنعنا: طلحة قال الحجاب آیة نزل لما أنه وذلك طلحة، یعني أمرهن، من شیئا تظهروا: أی[ 54: األحزاب{ ]شَیْئًا تُبْدُوا إِنْ}

 بتزوج حدثته نفسه أن لكوذ أنفسكم، في تسروه: أی تخفوه أو: وقوله. مرة بن تیم بني من وهما عنها، اهلل رضي عائشة یعني عمنا، بنات على الدخول

 .علیما والعالنیة، السر من[ 54: األحزاب{ ]شَيْءٍ بِكُلِّ كَانَ اللَّهَ فَإِنَّ: }قوله فذلك عنها، اهلل رضي عائشة
 فالنة و: الصحابة بعض و عباس ابن قال و. فالنة ألتزوجن محمد مات لئن حجاب؟ وراء من إال عمنا بنات نكلم أن ننهى أ: قال بعضهم أن ذكر . و 3

 طلحة، أنه التحریر في و. منه عصمه اللّه فإن طلحة على یصح ال عندی هذا و: عطیة ابن قال. اللّه عبید بن طلحة هو: قال أنه معمر عن مكي حكى و. عائشة

 .ماشیا حج و اللّه، سبیل في أبعرة عشرة على حمل و رقبة، أعتق و فتاب أَبَداً، بَعْدِهِ مِنْ  أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ: فنزلت

 بال ما: حذافة بن خنیس بعد فصةح و ]ابو[سلمة، بعد أی بعده، سلمة أم سلّم، و علیه اللّه صلّى اللّه رسول تزوج حین: قال المنافقین بعض أن روی و

 .نسائه على السهام ألجلنا مات قد لو اللّه و نساءنا؟ یتزوج محمد

 لئن بعدنا من نساءنا یتزوج و عمنا بنات عن محمد یحجبنا أ قال اهلل عبید بن طلحة ان بلغنا قال عنه اهلل رضى السدى عن حاتم أبى ابن أخرج . و 4

 اآلیة هذه فنزلت بعده من نساءه لنتزوجن حدث به حدث

 تزوجت سلم و علیه اهلل لىص النبي قبض لو اهلل عبید بن طلحة قال قال عنه اهلل رضى قتادة عن المنذر ابن و حمید بن عبد و الرزاق عبد أخرج و

 اآلیة اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ فنزلت عنها اهلل رضى عائشة

 إذا قال ألنه اهلل عبید بن طلحة في نزلت لقا اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ قوله في حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبى عن سعد ابن أخرج و

 عنها اهلل رضى عائشة تزوجت سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول توفى
 یهز منهم واحد كل جاءني قد قال إلیهم نظر فلما إلي روحوا الشورى ألصحاب قال عمر أن الطریق هذا غیر من[ سعد بن محمد] یروى قد و.  5

 فأنزل منا أعمامنا ببنات أحق محمدا اهلل جعل فما بعده من أزواجه أنكح ص النبي قبض إن القائل فلست أ طلحة یا أنت أما خلیفة یكون أن یرجو عفریته

 أَبَداً  بَعْدِهِ مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ فیك تعالى اهلل
 بعده یبقى أنه بذلك فأعلمه طلحة في نزلت قالوا بَعْدِهِ مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ لطلحة العزیز الكتاب في قال.  6
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 عُمَیْرٍ أَبِي بْنِ دِمُحَمَّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ  أَحْمَدَ دِّهِجَ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ الْبَرْقِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جُمَیْعٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ

 .یَسْتَأْذِنَهُ حَتَّى یَدْخُلُ الَ كَانَ وَ الْعَبْدِ قِعْدَةَ یَدَیْهِ بَیْنَ قَعَدَ ص النَّبِيَّ أَتَى إِذَا جَبْرَئِیلُ كَانَ

 

 مل كرد:اچنین  نامه اش راعباس روایت كرده است: امام حسین ع بر بستر امام حسن ع حاضر شد و ایشان وصیت( ابن2

 كنم كه ...كند؛ سفارش ميبنویس: این است آنچه كه حسن بن علي ع به برادرش حسین بن علي ع وصیت مي

ام كه بدون سانيكنم كه مرا در كنار جدّم رسول اهلل ص دفن كنید كه من به او و به خانه او سزاوارتر از كو سفارش مي

ند متعال در آنچه بر اش وارد شدند در حالي كه خداوي از ایشان داشته باشند، در خانهاینكه از او اذني گرفته باشند یا مكتوب

« شود داده ذنا شما به مگر نشوید پیامبر هایحجره داخل اید،آورده ایمان كه كساني ای»پیامبرش نازل كرده، فرموده است: 

م اذني به آنها برای بر او وارد شوند؛ و بعد از وفاتش هپس به خدا سوگند به آنها اجازه نداد كه بدون اذنش در زمان زندگیش 

یده تصرف كنیم؛ اما اگر اش داده نشد؛ در حالي كه ماییم كه به ما اذن داده شده كه در آنچه از او به ما به ارث رسورود به خانه

ه ما را به رسول اهلل ده و رَحِمي كآن زن ]از دفن من در آنجا[ مانع شد، پس تو را به قرابتي كه خداوند بین من و تو قرار دا

ملقات كنیم و  دهم كه مبادا حتي به اندازه حجامت كردني، خوني ریخته شود تا اینكه رسول اهلل رامتصل ساخته، سوگند مي

 شكایت به او بریم و او را از آنچه از جانب مردم بعد از او به ما رسید خیردار سازیم.

 

 272ص المرتضى، لشیعة المصطفى بشارة؛ 160-159ص ،(للطوسي) األمالي

 الْبَصْرِیُّ عَبَّادٍ بْنِ الْوَارِثِ  عَبْدِ بْنُ مُزَاحِمُ  حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُهَلَّبِيُّ، بِلَالٍ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 .عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ رِمَةَ،عِكْ عَنْ الْهُذَلِيُّ، بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ بَكَّارٍ، بْنُ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْغَلَابِيُّ، زَكَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ بِمِصْرَ،

: قَاال لْوَاسِطِيُّ،ا الصَّلْتِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ النَّطَّاحِ بْنِ صَالِحِ بْنُ حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْوَاسِطِيُّ، مُحَمَّدٍ ْبنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَ: الْغَلَابِيُّ قَالَ

 .بَّاسٍعَ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ، أَبِي عَنْ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْیَمَامِيُّ، یُونُسَ بْنُ عُمَرُ حَدَّثَنَا

 بْنِ  عَلِيِّ بْنِ رَعُمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الْحُسَیْنُ  احَدَّثَنَ: قَالَ الطَّائِيُّ، الْفَضْلِ بْنُ  اللَّهِ عُبَیْدُ عِیسَى أَبُو حَدَّثَنَا وَ: قَالَ

: قَالَ  الْوَاسِطِيُّ، مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْكُوفِيُّ، سَلَامٍ نُبْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي: قَالَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِمُ) طَاِلبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ

 عَبَّاسٍ، نِابْ عَنِ صَالِحٍ، أَبِي عَنْ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْیَمَامِيُّ، نُسَیُو بْنُ عُمَرُ حَدَّثَنَا: قَاال الصَّلْتِ، بْنُ مُحَمَّدُ وَ صَالِحٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا
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 1فَقَالَ ... فِیهِ، تُُوفِّيَ الَّذِی مَرَضِهِ فِي( السَّلَامُ عَلَیْهِمَا) عَلِي  بْنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَلَى( السَّلَامُ عَلَیْهِمَا) عَلِي  بْنُ الْحُسَیْنُ قَالَ دَخَلَ 

 2... أَوْصَى ،عَلِي  بْنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ إِلَى عَلِي  بْنُ الْحَسَنُ بِهِ أَوْصَى مَا هَذَا ":اكْتُبْ

 جَاءَهُمْ كِتَابٍ لَا وَ هِ إِذْنِ بِغَیْرِ بَیْتَهُ أُدْخِلَ مِمَّنْ بِبَیْتِهِ وَ بِهِ حَقُّأَ فَإِنِّي( آلِهِ وَ  عَلَیْهِ اللَّهُ  صَلَّى) اللَّهِ  رَسُولِ  جَدِّی مَعَ  تَدْفِنَنِي أَنْ وَ

 أَنْ إِلَّا النَّبِيِّ بُیُوتَ اتَدْخُلُو ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»: كِتَابِهِ فِي( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) نَبِیِّهِ عَلَى أَنْزَلَهُ فِیمَا( تَعَالَى) اللَّهُ قَالَ بَعْدِهِ، مِنْ

 لَنَا مَأْذُونٌ نَحْنُ وَ وَفَاتِهِ، بَعْدِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْإِذْنُ جَاءَهُمُ لَا وَ ذْنِهِ،إِ بِغَیْرِ حَیَاتِهِ فِي عَلَیْهِ الدُّخُولِ فِي لَهُمْ  أُذِنَ مَا اللَّهِ فَوَ «لَكُمْ یُؤْذَنَ

 مِنْ  الْمَاسَّةِ الرَّحِمِ  وَ مِنْكَ،( جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهُ قَرَّبَ الَّتِي بِالْقَرَابَةِ كََفأَنْشُدُ الِامْرَأَةُ عَلَیْكَ أَبَتْ فَإِنْ َبعْدِهِ، مِنْ وَرِثْنَاهُ فِیمَا التَّصَرُّفِ فِي

 وَ إِلَیْهِ، نَخْتَصِمَفَ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولَ نَلْقَى تَّىحَ دَمٍ مِنْ مِحْجَمَةً ِفيَّ تُهَرِیقَ لَا أَنْ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ

 .بَعْدَه إِلَیْنَا لنَّاسِا مِنَ كَانَ بِمَا نُخْبِرَهُ

 

 سلمه ]همسر پیامبر ص[ روایت شده است:( از ام3

ما شود و این بعد  خواست وارد خانهمكتوم ميمن و مَیمونَه ]= یكي دیگر از زنان پیامبر ص[ نزد پیامبر بودیم كه ابن ام

است كه او نابیناست و  گفتیم: یا رسول اهلل! مگر نه ایناز نزول آیه حجاب ]= پرده[ بود؛ به ما دستور داد كه پشت پرده رویم. 

 بیند؟ما را نمي

 بینید؟فرمود: آیا شما دو تن هم نابینا هستید؟ آیا شما او را نمي

 41، ص6كثیر، ج؛ تفسیر ابن228، ص12؛ تفسیر قرطبي، ج134ص ،2ج اللئالي، ؛ عوالي233ص األخلق )طبرسي(، مكارم

 فَقُلْنَا احْتَجِبَا لَفَقَا بِالْحِجَابِ أُمِرَ أَنْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ مَكْتُومٍ أُمِّ ابْنُ فَأَقْبَلَ مَیْمُونَةُ عِنْدَهُ وَ ص النَّبِيِّ عِنْدَ  كُنْتُ الَتْقَ سَلَمَةَ  أُمِّ عَنْ

 .تُبْصِرَانِهِ تُمَالَسْ أَ  أَنْتُمَا فَعَمْیَاوَانِ أَ فَقَالَ یُبْصِرُنَا لَا أَعْمَى لَیْسَ أَ اللَّهِ رَسُولَ یَا

 (42ص ،5ج المنثور، الدر) سلمة أم عن سننه في البیهقي و النسائي و صححه و الترمذی و داود أبو أخرج و

 

سخن بگوید.  ( هنگامي كه امیرالمومنین ع با اهل بصره و اصحاب جمل روبرو شد، از طلحه و زبیر خواست كه با آنان4

 وبت به طلحه رسید و به او فرمود:ابتدا با زبیر سخن گفت. سپس ن

                                                      
 وَ  أَبِي عَلَى َوارِد  أَنِّي وَ أَجَلِي، أَسْبِقُ لَا أَنِّي اعْلَمْ وَ الدُّنْیَا، أَیَّامِ مِنْ یَوْمٍ آخِرِ وَ  الْآخِرَةِ أَیَّامِ مِنْ یَوْمٍ أَوَّلِ فِي أَجِدُنِي: قَالَ أَخِي یَا تَجِدُكَ كَیْفَ: لَهُ.  1

 اللَّهِ  رَسُولِ لِلِقَاءِ مِنِّي مَحَبَّةٍ  عَلَى بَلْ إِلَیْهِ، أَتُوبُ وَ هَذِهِ  مَقَالَتِي مِنْ  اللَّهَ  أَسْتَغْفِرُ وَ الْأَحِبَّةِ، فِرَاقِ وَ إِخْوَتِكَ  فِرَاقِ وَ لِفِرَاقِكَ مِنِّي كُرْهٍ عَلَى ،(السَّلَامُ عَلَیْهِمَا) جَدِّی

 كُلِّ مِنْ خَلَف ( جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهِ فِي وَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِمُ) جَعْفَرٍ وَ حَمْزَةَ وَ فَاطِمَةَ لِقَاءِ وَ( السَّلَامَ عَلَیْهِ) طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ وَ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى)

 یَا بِهِ صَانِع  أَنْتَ  فَمَا أُتِیتُ، أَیْنَ مِنْ وَ دَهَانِي، مَنْ عَرَفْتَ لَقَدْ وَ الطَّسْتِ، فِي آنِفاً كَبِدِی أَخِي یَا رَأَیْتَ. فَاتَ مَا كُلِّ مِنْ دَرَك  وَ مُصِیبَةٍ، كُلِّ مِنْ عَزَاء  وَ هَالِكٍ،

 لَكِنِ  وَ ،(آلِهِ وَ عَلَیْهِ  اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولَ نَلْقَى حَتَّى أَبَداً بِهِ أُخْبِرُكَ فَلَا: قَالَ.اللَّهِ وَ أَقْتُلُهُ(: السَّلَامُ عَلَیْهِ) الْحُسَیْنُ فَقَالَ أَخِي

 فََقدَّرَهُ ءٍشَيْ ُكلَّ خَلَقَ أَنَّهُ وَ الذُّلِّ، مِنْ لَهُ وَلِيَّ لَا وَ الْمُلْكِ، فِي لَهُ شَرِیكَ لَا عِبَادَتِهِ، حَقَّ یَعْبُدُهُ أَنَّهُ وَ لَهُ، شَرِیكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا َأنْ یَْشهَدُ أَنَّهُ.  2

 وَ  أَهْلِي مِنْ خَلَّفْتُ بِمَنْ حُسَیْنُ یَا أُوصِیكَ فَإِنِّي. اهْتَدَى إِلَیْهِ تَابَ مَنْ وَ غَوَى، عَصَاهُ مَنْ وَ رَشَدَ، أَطَاعَهُ مَنْ  حُمِدَ، مَنْ أَحَقُّ وَ عُبِدَ  مَنْ أَوْلَى أَنَّهُ وَ تَقْدِیراً،

 وَالِداً، وَ خَلَفاً لَهُمْ تَكُونَ وَ مُحْسِنِهِمْ، مِنْ  تَقْبَلَ وَ مُسِیئِهِمْ، عَنْ تَصْفَحَ أَنْ بَیْتِكَ، أَهْلِ وَ وُلْدِی
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 طلحه! آیا همسران شما دو نفر هم همراهتان است؟

 گفت: خیر.

ر معرض دید قرار اش بنشیند، و آنگاه او را دفرمود: رفته اید سراغ زني كه جایگاهش در كتاب اهلل این است كه در خانه

هلل ص رعایت ااید؟ واقعا انصاف را در حق رسول نگه داشتهها محفوظ ها و پشت پردهاید و همسران خودتان را در خیمهداده

ند دستور داده بود كه نكردید كه زنان خودتان را در خانه باقي گذاشتید و همسرِ رسول اهلل را بیرون آوردید، در حالي كه خداو

 آنان جز از پشت پرده با كسي سخن نگویند...

 800ص ،2ج الهللي، قیس بن سلیم كتاب

 مَعَكُمَا طَلْحَةُ یَا فَقَالَ طَلْحَةَ عَلَى أَقَْبلَ ثُمَّ ... ع عَلِيٌّ ... فَقَالَ الْبَصْرَة أَهْلُ وَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ الْتَقَى لَمَّا سُلَیْمٌ قَالَ أَبَانٌ قَالَ

 الْحِجَالِ  وَ الْخِیَامِ فِي حَلَائِلَكُمَا صُنْتُمَا وَ فَأَبْرَزْتُمَاهَا بَیْتِهَا فِي الْقُعُودُ هِاللَّ كِتَابِ فِي مَوْضِعُهَا امْرَأَةٍ إِلَى عَمَدْتُمَا قَالَ لَا قَالَ نِسَاؤُكُمَا

 أَنْ  اللَّهُ أَمَرَ قَدْ وَ[ ص اللَّهِ رَسُولِ زَوْجَةَ أَخْرَجْتُمَا وَ الْبُیُوتِ فِي نِسَاءَكُمَا أَجْلَسْتُمَا حَیْثُ أَنْفُسِكُمْ مِنْ] ص اللَّهِ رَسُولَ أَنْصَفْتُمَا مَا

 1.حِجاب وَراءِ مِنْ إِلَّا یُكَلَّمْنَ لَا

 

« سَنا»رد به نام كعامر ازدواج ( عمر بن اُذینه با سند خود از حسن بصری نقل كرده است كه رسول اهلل ص با زني از بني5

ش حتما جای ما را در گفتند این زن با این زیبایيكه از زیباترین زنان زمان خویش بود. وقتي نگاه عایشه و حفصه به او افتاد 

 دل رسول اهلل خواهد گرفت. پس به او گفتند: مبادا رسول اهلل از تو حرصي ]به نكاح[ ببیند.

برم و دست رسول اهلل هنگامي كه رسول اهلل ص بر او وارد شد و دست او را در دست گرفت او گفت: به خدا پناه مي

 اش برگرداند.د جدا كرد. نهایتا رسول اهلل ص او را طلق داد و او را به خانوادهص را با شدت از دست خو

 ص از ماریه قبطیه( الجون ازدواج كرد؛ وقتي ابراهیم )پسر رسول اهللهمچنین رسول اهلل ص با زني از قبیله كِنده، دختر ابي

آمیزشي داشته باشد  و رسول اهلل ص پیش از اینكه با او مرد!از دنیا رفت، این زن گفت: اگر این واقعا پیامبر بود، پسرش نمي

و زن عامری و كِندی داش برگرداند. وقتي رسول اهلل ص از دنیا رفت و ابوبكر زمام كار را به دست گرفت؛ این او را به خانواده

ودتان به اختیار خ نها گفتند:نزد ابوبكر آمدند و گفتند از ما خواستگاری شده است. ابوبكر و عمر با هم مشورت كردند و به آ

نتخاب كردند و ااست: اگر خواستید در پرده ماندن را انتخاب كنید و اگر خواستید غریزه جنسي را؛ و آنها غریزه جنسي را 

 ازدواج كردند، یكي از آن دو مردی كه با آنان ازدواج كرد به جذام مبتل شد و دیگری دیوانه شد.

                                                      
 سلمه قبل از حركت عایشه به او داد:اماند. مثال مطلب زیر تذكراتي است كه . به خود عایشه هم قبل از ورودش در این جریان تذكر داده 1

 عائشة یا:  الجمل إلى بالخروج همت لما لعائشة علیها اهلل رحمة[ سلمة أم إلیها كتبت نسخة في و] سلمة أم قالت: قال أبیه عن العتبي عن هارون قال

 من اهلل  تصحریها فال كعقیرا من اهلل سكن و  تندحیه فال ذیلك القرآن جمع قد و  حرمته على مضروب حجابك أمته بین و ص اهلل رسول بین  سدة إنك

 بأطراف  عارضك ص اهلل رسول نأ لو قائلة كنت ما البالد في  الفرطة عن نهاك قد بل  عهد فیك یعهد أن أراد لو مكانك اهلل رسول علم قد األمة هذه وراء

 ص محمدا ألقى أن حییتالست الفردوس بدخول أمرت لو و تعرضین ص اهلل رسول على و  مثواك اهلل بعین إن منهل إلى منهل من قعودا  ناصة  الفلوات

 (16ص النساء، بالغات) راض عنك هو و تلقیه حتى قبرك البیت قاعة و سترك فاجعلیه علي اهلل جعله حجابا هاتكة
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كه ایشان فرمود:  مطلب را نزد زراره و فضیل تعریف كردم؛ آنها از امام باقر ع روایت كردندگوید: این عمر بن اذینه مي

عد از ایشان خداوند عز و جل از هیچ چیزی نهي نكرد مگر اینكه در آن مورد عصیان قرار گرفت؛ حتي با زنان پیامبر ص ب

شد كه وال ميردند و سپس فرمودند: اگر از آنها سازدواج كردند؛ و امام ع همین حكایت دو زن عامری و كندی را تعریف ك

گفتند كه ، حتما ميمردی با زني ازدواج كرد و قبل از آمیزش طلقش داد، آیا جایز است كه پسر آن مرد با این زن ازدواج كند

 خیر؛ در حالي كه حرمت رسول اهلل بیش از پدرانشان بود.

اشند، حلل نمي دانند م باقر ع در ادامه فرمود: و همچنین آنها، اگر مومن بو زراره در نقلي دیگر این را هم افزود كه اما

 كه با مادرانشان ازدواج كنند، در حالي كه به لحاظ حرمت، همسران پیامبر ص مانند مادرانشان بودند.

 103ص ،(لألشعری)النوادر؛ 421ص ،5ج الكافي،

 الَ:قَ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 لَهَا یُقَالُ صَعْصَعَةَ بْنِ عَامِرِ بَنِي مِنْ امْرَأَةً تَزَوَّجَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الْبَصْرِیِّ الْحَسَنِ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَبِي بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنِي

 لَا لَهَا فَقَالَتَا ابِجَمَالِهَ  ص اللَّهِ رَسُولِ َعلَى هَذِهِ لَتَغْلِبُنَا قَالَتَا حَفْصَةُ وَ عَائِشَةُ إِلَیْهَا نَظَرَتْ فَلَمَّا زَمَانِهَا َأهْلِ  َأجْمَلِ مِنْ كَانَتْ وَ سَنَى

 ص اللَّهِ رَسُولِ یَدُ فَانْقَبَضَتْ بِاللَّهِ أَعُوذُ فَقَالَتْ  هِیَدِبِ تَنَاوَلَهَا ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى دَخَلَتْ فَلَمَّا حِرْصاً ص اللَّهِ رَسُولُ -مِنْكِ یَرَى

 ابْنُ ص اللَّهِ رَسُولِ بْنُ  إِبْرَاهِیمُ مَاتَ فََلمَّا الْجَوْنِ أَِبي بِنْتَ دَةَ كِنْ مِنْ امْرَأَةً ص اللَّهِ رَسُولُ تَزَوَّجَ وَ بِأَهْلِهَا أَلْحَقَهَا وَ فَطَلَّقَهَا عَنْهَا

 وُلِّيَ وَ ص للَّهِا رَسُولُ قُبِضَ فَلَمَّا بِهَا یَدْخُلَ أَنْ قَبْلَ بِأَهْلِهَا ص هِاللَّ رَسُولُ  فَأَلْحَقَهَا ابْنُهُ مَاتَ مَا نَبِیّاً كَانَ لَوْ قَالَتْ الْقِبْطِیَّةِ مَارِیَةَ

 الْبَاهَ شِئْتُمَا إِنْ وَ الْحِجَابَ شِئْتُمَا إِنْ اْختَارَا لَهُمَا فَقَاال عُمَرُ وَ  بَكْرٍ  بُوأَ فَاجْتَمَعَ خُطِبَتَا قَدْ  وَ الْكِنْدِیَّةُ وَ الْعَامِرِیَّةُ َأتَتْهُ بَكْرٍ أَبُو النَّاسَ

 .الْآخَرُ جُنَّ وَ الرَّجُلَیْنِ أَحَدُ فَجُذِمَ فَتَزَوَّجَتَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا

 إِلَّا ءٍشَيْ عَنْ لَّجَ وَ عَزَّ  اللَّهُ نَهَى مَا قَالَ  أَنَّهُ ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ فَرَوَیَا الْفُضَیْلَ وَ زُرَارَةَ الْحَدِیثِ بِهَذَا فَحَدَّثْتُ أُذَیْنَةَ بْنُ عُمَرُ قَالَ

 عَنْ  سَأَلْتَهُمْ لَوْ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ الِْكنْدِیَّةَ وَ ةَالْعَامِرِیَّ نِهَاتَیْ ذَكَرَ وَ بَعْدِهِ مِنْ ص النَّبِيِّ أَزْوَاجَ نََكحُوا لَقَدْ حَتَّى فِیهِ عُصِيَ  قَدْ وَ

 .آبَائِهِمْ مِنْ حُرْمَةً أَعْظَمُ ص اللَّهِ فَرَسُولُ لَا لَقَالُوا لِابْنِهِ تَحِلُّ أَ بِهَا یَدْخُلَ أَنْ قَبْلَ فَطَلَّقَهَا امْرَأَةً تَزَوَّجَ رَجُلٍ

 وَ حْوَهُنَ ع جَعْفَرٍ أَِبي عَنْ أَعْیَنَ بْنِ زُرَارَةَ  عَنْ بَكْرٍ  نِبْ مُوسَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ ْبنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .أُمَّهَاتِهِمْ مِثْلُ الْحُرْمَةِ فِي ص اللَّهِ رَسُولِ  أَزْوَاجَ إِنَّ وَ مِنِینَمُؤْ كَانُوا إِنْ أُمَّهَاتِهِمْ یَتَزَوَّجُوا أَنْ یَسْتَحِلُّونَ هُمْ لَا وَ حَدِیثِهِ فِي قَالَ

 تكمله:

اند یز گفتهاین مطلب در كتب اهل سنت هم روایت شده است با این تفاوت كه در مورد زن مورد نظر اختلف دارند و ن

و آمیزش نكرده بود اشود زیرا پیامبر با وب نميابوبكر از این حكم پشیمان شد اما عمر به او گفت كه او جزء زنان پیامبر محس

 اش برگرداند؛ و ابوبكر آرام شد!و او را به قبیله

 501ص ،8ج المحیط، البحر

 األشعث بنت قتیلة جهل أبي ابن عكرمة تزوج رجعت، ثم العرب ارتدت و سلّم، و علیه اللّه صلّى اللّه رسول توفي لما و

 له فقال قلق، و بكر أبي على ذلك فصعب. بها یبن لم و تزوجها قد سلّم، ]آله و[ و علیه اللّه صلّى اللّه رسول كان و قیس، بن
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 مع ردتها منه أبانتها قد و حجابا، علیها أرخى ال و بها، یبن لم إنه نسائه، من لیست إنها اللّه، رسول خلیفة یا خلیفة یا مهل: عمر

 1.بكر أبو فسكن. قومها

 

 چنین روایت شده است در مورد این سخن خداوند عز و جل:( از ائمه اطهار ع 6

وسي را اذیت همانند كساني كه م»( در مورد علي ع و ائمه 53)احزاب/« و شما را نرسد كه برنجانید رسول اهلل ص را»

 (69)احزاب/« كردند و خداوند او را از آنچه گفتند تبرئه كرد

 414ص ،1ج الكافي،

 ما وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي إِلَیْهِمْ َرفَعَهُ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ النَّْضرِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ

 2«قالُوا مِمَّا اللَّهُ فَبَرَّأَهُ مُوسى آذَوْا كَالَّذِینَ» الْأَئِمَّةِ وَ عَلِي  فِي «اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ

                                                      
امام حسین ع حرامند و این بهترین دلیل است كه پیامبر نسبت . درباره اینكه زنان پیامبر حتي اگر آیه فوق هم نازل نشده بود، بر امام حسن و  1

 ویژه و ممتازی با آنها دارد این روایت قابل توجه است:

 أَزْوَاجُ  النَّاسِ عَلَى حْرُمْیَ لَمْ لَوْ: قَالَ أَنَّهُ ع هِمَاأَحَدِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَزِینٍ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 وَ  عَزَّ اللَّهِ لِقَوْلِ ع الْحُسَیْنِ  وَ الْحَسَنِ عَلَى حَرُمْنَ  «أَبَداً بَعْدِهِ مِنْ أَزْواجَهُ حُواتَنْكِ أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ  كانَ ما وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  لِقَوْلِ ص النَّبِيِّ

 (420ص ،5ج الكافي،. )دِّهِجَ امْرَأَةَ یَنْكِحَ أَنْ لِلرَّجُلِ یَصْلُحُ لَا وَ «النِّساءِ مِنَ آباؤُكُمْ نَكَحَ ما تَنْكِحُوا ال وَ -جَلَّ
 عبارت در موقعیتي استفاده كرده اند از جمله:روایات متعددی آمده كه از این « واهلل ال یستحیي من الحق«. درباره عبارت  2

 یَسْأَلْنَكَ  جِئْنَ نِسْوَة  هَؤُلَاءِ إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا ص اللَّهِ لِرَسُولِ فَقَالَتْ دَّثْنَهَافَحَ ص النَّبِيِّ نِسَاءِ بَعْضِ  إِلَى نِسَاء  أَتَى: قَالَ أَنَّهُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ رُوِیَ وَ

 (30ص ،3ج اللئالي، عوالي ؛115ص ،1ج اإلسالم، دعائم... )  حَقِّالْ  مِنَ یَسْتَحْیِي ال اللَّهَ فَإِنَّ شِئْنَ عَمَّا لِیَسْأَلْنَ قَالَ  ذِكْرِهِ مِنْ یَسْتَحْیِینَ  ءٍشَيْ عَنْ

 جَرِیر   حَدَّثَنَا قَالَ حُمَیْدٍ نُبْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ مَنْدَةَ بْنُ مُحَمَّدُ ثَنَاحَدَّ قَالَ عَلِيٍّ بْنِ يِّعَلِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعِجْلِيُّ عِیسَى بْنُ صَالِحُ حَدَّثَنَا

 عَلِيٍّ  بَابَ ائْتُوا ص هِاللَّ رَسُولُ لَنَا قَالَ إِذْ مُكْفَهِرَّةٍ ظَلْمَاءَ لَیْلَةٍ فِي ابِهِأَصْحَ مِنْ رَجُلَانِ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ أََنسٍ عَن سُفْیَانَ أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ

 أَ لَنَا فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ یْفُسَ كَفِّهِ فِي بِمِثْلِهِ مُرْتَدِیاً صُوفٍ مِنْ بِإِزَارٍ مُتَّزِراً ع طَالِبٍ يأَبِ  بْنُ عَلِيُّ عَلَیْنَا خَرَجَ إِذْ خَفِیّاً نَقْراً الْبَابَ أَحَدُنَا فَنَقَرَ ع عَلِيٍّ بَابَ فَأَتَیْنَا

 الْبَارِحَةَ  أَصَابَكَ بِمَا يأَصْحَابِ أَخْبِرْ قَالَ لَبَّیْكَ قَالَ عَلِيُّ یَا فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولُ أَقْبَلَ إِذْ بِالْأَثَرِ هُوَ وَ بَابَكَ نَأْتِيَ أَنْ اللَّهِ رَسُولُ  أَمَرَنَا خَیْر  فَقُلْنَا حَدَث  حَدَثَ

 بِنْتِ ةَفَاطِمَ مِنْ ارِحَةَ الْبَ  جَنَابَة  أَصَابَتْنِي اللَّهِ رَسُولَ یَا ع عَلِيٌّ قَالَ  الْحَقِّ نَمِ یَسْتَحْیِي ال اللَّهَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ لَأَسْتَحْیِي إِنِّي اللَّهِ رَسُولَ  یَا عَلِيٌّ قَالَ

 عَلِيُّ  یَا قُمْ الْبَیْتِ سَوَادِ  مِنْ  بِهَاتِفٍ  أَنَا فَإِذَا قَفَایَ  عَلَى فَاسْتَلْقَیْتُ  عَلَيَّ فَأَبْطَئَا كَذَا الْحُسَیْنَ  وَ  كَذَا الْحَسَنَ  فَبَعَثْتُ  الْمَاءَ أَجِدِ فَلَمْ  مَاءً الْبَیْتِ فِي فَطَلَبْتُ  اللَّهِ رَسُولِ

 عَلَى الْمِنْدِیلَ تُرَدَدْ وَ بِالْمِنْدِیلِ بَدَنِي مَسَحْتُ وَ اغْتَسَلْتُ وَ السَّطْلَ خَذْتُفَأَ سُنْدُسٍ مِنْ  مِنْدِیل  عَلَیْهِ مَمْلُوءٍ مَاءٍ مِنْ بِسَطْلٍ أَنَا فَإِذَا اغْتَسِلْ وَ السَّطْلَ خُذِ وَ

 وَ أَصْبَحْتَ طَالِبٍ أَبِي ابْنَ یَا بَخْ بَخْ ص النَّبِيُّ فَقَالَ فُؤَادِی عَلَى بَرْدَهَا تُفَوَجَدْ هَامَتِي فَأَصَابَتْ جُرْعَة  السَّطْلِ مِنَ فَسَقَطَ الْهَوَاءِ فِي السَّطْلُ فَقَامَ السَّطْلِ رَأْسِ

) األمالي. )جَبْرَئِیلُ نِيأَخْبَرَ كَذَا جَبْرَئِیلُ أَخْبَرَنِي كَذَا جَبْرَئِیلُ  أَخْبَرَنِي كَذَا نَّةِالْجَ فَمِنَ لُالْمِنْدِی وَ السَّطْلُ أَمَّا وَ الْكَوْثَرِ نَهَرِ  فَمِنْ الْمَاءُ أَمَّا جَبْرَئِیلُ خَادِمُكَ

 (227ص ،(للصدوق

 :جمله از است آمده متعددی سندهای با فوق روایت

 أَبُو حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنِ يأَبِ حَدَّثَنَا الْأَحْمَرِیُّ یَحْیَى بْنِ دَاهِرِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ نَاحَدَّثَ الْبَرْمَكِيُّ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا جَمَاعَةٍ عَنْ وَ

 (318ص البصائر، مختصر ؛837ص ،2ج لجرائح،ا و الخرائج. ).. مُكْفَهِرَّةٍ لَیْلَةٍ فِي عُمَرُ وَ بَكْرٍ أَبُو وَ ص النَّبِيِّ  عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ أَنَسٍ عَنْ سُفْیَانَ
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 تدبر

 فَإِذا فَادْخُلُوا دُعیتُمْ إِذا لكِنْ وَ إِناهُ ناظِرینَ غَیرَ طَعامٍ إِلي لَكُمْ یؤْذَنَ أَنْ إِالَّ النَّبِي بُیوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »1

 «الْحَقِّ مِنَ یسْتَحْیي ال اللَّهُ  وَ مِنْكُمْ حْیيفَیسْتَ النَّبِي یؤْذِی كانَ ذلِكُمْ إِنَّ لِحَدیثٍ مُسْتَأْنِسینَ ال وَ فَانْتَشِرُوا طَعِمْتُمْ

ا تحمل كند، های نابجای مومنان رممكن است پیامبر به خاطر حیا و شرمي كه دارد در رودربایستي قرار بگیرد و زحمت

 مباالت باشند.ب معاشرت بيشود كه خود مومنان هم در آدااما این دلیل نمي

 در تربيت اجتماعی« آداب»نکته تخصصی درباره اهميت 

. انسان های گوناگون، به صورت یك تنظیم درونيادب به طور كلي یعني تنظیم كردن صحیح رفتارهای ظاهری در حالت

 مناسب باشد.شده و مودب كسي است كه خود را چنان تربیت كرده كه در هر حالتي، ظاهر اعمال او حساب

گي و بدون یك مساله مهم در تربیت اجتماعي آن است كه ما باید در خود عادات و خصوصیاتي به وجود آوریم كه بساد

د در تربیت صرف توان زیاده از حد، رفتارهای مناسبي را كه باید، انجام دهیم. آداب اجتماعي همان چیزی است كه  بای

رام به قرآن، نحوه ق و خویي مناسب با ابعاد زندگي دیني برایشان پدید آید؛ مانند احتكودكانمان هم به آن توجه كنیم تا خل

 سخن گفتن با بزرگتر، المپ اضافي خاموش، ویا نحوه رفتار با نامحرم.

و استقرار  شود؛ اما اهمیت ادب و آداب ظاهری در حفظغالبا درباره اخلق و ضرورت اخلقي بودن زیاد سخن گفته مي

های آداب معاشرت كاریوجه كم نیست. همین كه خداوند در قرآن كریم، چنین به تفصیل ریزهدر جامعه، به هیچاخلق 

 كند، برای درك اهمیت آن كافي است.اجتماعي را گوشزد مي

یا به طقي بكنند توان انتظار داشت همه افراد جامعه برای هر كار كوچك و بزرگي، ابتدا تجزیه و تحلیل مندر واقع، نمي

ن ما مستقر شود روایات مراجعه كنند یا از مرجع تقلیدشان سوال نمایند! آداب اسلمي باید به صورت یك عادت جاری در میا

یني در توان انتظار داشت اخلقیات و رفتارهای اجتماعي صحیح و متناسب با دستورهای دكه در این صورت است كه مي

 (462-460ه در باد، صجامعه رواج یابد. )برگرفته از ایستاد

 و ادب رعایت زممستل ایمان،»شروع شده، شاید بتوان نتیجه گرفت كه « یا ایها الذین آمنوا»اگر توجه كنیم كه خطاب با 

 (391ص ،9ج نور، )تفسیر «.است اجتماعى آداب

 

 ال اللَّهُ مِنْكُمْ وَ  فَیسْتَحْیي النَّبِي یؤْذِی كانَ ذلِكُمْ نَّإِ  لِحَدیثٍ مُسْتَأْنِسینَ ال وَ فَانْتَشِرُوا طَعِمْتُمْ فَإِذا فَادْخُلُوا دُعیتُمْ إِذا( »2

 «الْحَقِّ مِنَ یسْتَحْیي

                                                      
 بْنُ  اللَّهِ عَبْدُ مُحَمَّدٍ أَبُو كُمْأَخْبَرَ هُلَ قُلْتُ بِهِ فَأَقَرَّ عَلَیْهِ بِقِرَاءَتِي الشَّافِعِيُّ الْفَقِیهُ لْعَطَّارُا أَحْمَدَ بْنِ  الْمُظَفَّرِ بْنُ  أَحْمَدُ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ  الْمُقَدَّمِ بِالْإِسْنَادِ وَ

 حَدَّثَنَا قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ مَنْدَةَ نُ بْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ بِالْبَصْرَةِ  الرَّازِیُّ عِیسَى بْنُ  أَحْمَدُ نِالْحَسَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  الْوَاسِطِيِّ الْحَافِظِ السَّقَاءِ بِابْنِ الْمُلَقَّبُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ

 عمدة... ) عُمَرَ وَ رٍ بَكْ لِأَبِي ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ مَالِكٍ  بْنِ أَنَسِ عَنْ سُفْیَانَ  أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَمِیدِ  عَبْدِ بْنُ  جَرِیرُ  حَدَّثَنَا قَالَ  الرَّازِیُّ حُمَیْدٍ بْنُ  مُحَمَّدُ

 (376ص ،(600م بطریقابن) األبرار إمام مناقب في األخبار صحاح عیون

 (94ص المغازلي،ابن المناقب ،85ص ،1ج الطوائف، بمذاه معرفة في الطرائف) مَالِك بْنِ أَنَسِ إِلَى بِإِسْنَادِهِ الْمَغَازِلِيِّ ابْنُ الشَّافِعِيُّ رَوَاهُ و
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 شود.صحبتي با او، موجب زحمت برای او ميگاه علقه مردم به شخصي و میل به هم

 دوش از ار خجالت بار و كنند بیان را حقّ و بشكنند را سكوت دیگران كرد، سكوت حیا روى از شخصى دلیلى به اگر»

 (393ص ،9ج نور، )تفسیر «.بردارند او

 

 فَإِذا فَادْخُلُوا دُعیتُمْ إِذا لكِنْ وَ إِناهُ ناظِرینَ غَیرَ طَعامٍ إِلي لَكُمْ یؤْذَنَ أَنْ إِالَّ النَّبِي بُیوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا( »3

 سَأَلْتُمُوهُنَّ  إِذا وَ الْحَقِّ مِنَ یسْتَحْیي ال اللَّهُ وَ مِنْكُمْ فَیسْتَحْیي النَّبِي یؤْذِی كانَ ذلِكُمْ إِنَّ لِحَدیثٍ مُسْتَأْنِسینَ ال وَ فَانْتَشِرُوا طَعِمْتُمْ

 مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ قُلُوبِهِنَّ وَ لِقُلُوبِكُمْ أَطْهَرُ ذلِكُمْ حِجابٍ وَراءِ مِنْ فَسْئَلُوهُنَّ مَتاعاً 

 «عَظیماً  اللَّهِ عِنْدَ كانَ ذلِكُمْ إِنَّ أَبَداً بَعْدِهِ

كوشند كسي كوچكترین رنجشي از آنان پیدا اند و مياند كه مبادی آدابهایيهای برجسته دیني، انسانرهبران و شخصیت

برند، نسبت به وقت و صحبتي با آنان لذت ميكنندگان به آنها، به خاطر اینكه از همشود كه مراجعهنمينكند، اما این دلیل 

 ملحظه باشند.برنامه آنها  بي

شود وارد میدان مي« كندخدا از بیان حق حیا نمي»ملحظگي بقدری اهمیت دارد كه خود خداوند با تعبیر آسیبِ این بي

كند؛ و كساني را كه های ویژه تعیین ميدهد؛ برای زنان پیامبر ص محدودیترفتارهایشان هشدار مي و به مومنان درباره این

 نمایدقصد آزار پیامبر را دارند بشدت تهدید مي

 شناسینکته تخصصی جامعه

 حفظ حرمت بزرگان دین امری ضروری است؛ اما این حفظ حرمت چگونه باشد؟

نان به این است كه آنان ارتباطشان را با افراد جامعه كم كنند و افراد كامل تحت برخي بر این باورند كه حفظ حرمت آ

 كنترل با آنها دیدار داشته باشند؛ یا اینكه خود آنان در سیاست و مسائل اجتماعي اظهار نظر نكنند تا ابهتشان حفظ شود؛ و ...

توانست به جای دستورات این آیه، كلً ورود مردم به خانه برد. خداوند ميها را زیر سوال ميظاهرا این آیه این گونه تلقي

مردم و نه زنان خود ایشان گیری كامل از جامعه بخواند، یا با توجه به اینكه نه آن پیامبر ص را ممنوع كند؛ یا ایشان را به كناره

فاده ها را یكجا نابود كند. یا از پیامبر حرمت را نگه نمي دارند، اساساً هر ازدواجي را برای ایشان ممنوع كند تا زمینه سوءاست

 بخواهد به جای پرداختن به مسائل اجتماعي، صرفا از خدا و آخرت صحبت كند و تسبیح بگوید؛ و ... 

با این حال، چنین نكرد بلكه اصل ارتباط چهره به چهره مردم با پیامبر ص را باقي نگه داشت و از مردم و همسران و 

دانیم اغلب اینها را خواست كه آداب معاشرت با بزرگان دین را رعایت كنند؛ و با توجه به اینكه مي اطرافیان ایشان صریحا

رعایت نكردند، اما قرآن كریم عدم رعایت آنها را دلیلي كافي برای كنار كشیدن پیامبر ص ندانست. )اقتباس از ایستاده در باد، 

 (470-463ص

 و تاكید كرد كه:

 ،9ج نور، )تفسیر «.شوند مهمان حتّى و كرده آمد و رفت دینى شخصیّت اول خانه به توانندهم مى ىعادّ مردم اسلم، در»

 (392ص
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 «الْحَقِّ مِنَ یسْتَحْیي ال اللَّهُ وَ مِنْكُمْ فَیسْتَحْیي( »4

گذارد نیز مسئول ميانسان نه تنها در قبال ظاهر و باطن اعمال خویش مسئول است، بلكه در قبال تاثیری كه بر دیگران 

 است

 شناختینکته تخصصی جامعه

یان آن شرمي بكند اما خدا از دهد حقیقت مهمي هست كه پیامبر از گفتن آن حیا ميپردازی این آیه نشان مينحوه عبارت

دا از بیان حق خ» بلكه فرمود« حیا نكن و صریحا بگو»نفرمود كه « كندپیامبر از شما حیا مي»ندارد. همین كه بعد از عبارت 

 شود كه این حیای پیامبر، حیای نادرستي نبوده است.معلوم مي« حیا ندارد

د مشكلتي به معنای پنهان داشتن چیزی در درون است كه اگر آشكار شو -دست كم در اینجا –اگر توجه كنیم كه حیا 

گر پیامبر شخصا اكه وضعیت به طوری بوده كه به همراه دارد؛ ظاهرا باید گفت كه این حیا ناشي از ظرفیت طرف مقابل بوده، 

پای حقي در  فرماید اكنون كهگذاشته است؛ و لذا خدا نميپرداخت، احتماال اثر نامطلوبي بر مخاطب ميبه بیان حقیقت مي

ن حیا را امضا كند، یعني آمیان است، حیا نكن و حق را بگو؛ بلكه همین كه از كلمه حیا )كه بار اخلقي مثبت دارد( استفاده مي

 (474-471شود. )اقتباس از ایستاده در باد، صكند، در عین حال، خودش برای بیان آن حق وارد میدان ميمي

 

 «قُلُوبِهِنَّ  وَ وبِكُمْلِقُلُ أَطْهَرُ ذلِكُمْ  حِجابٍ وَراءِ مِنْ فَسْئَلُوهُنَّ مَتاعاً سَأَلْتُمُوهُنَّ إِذا وَ( »4

یامبر ص باید پامبر ص كه در اواخر عمر ایشان نازل شد این است كه ارتباط مردم با زنان یكي از دستورات اختصاصي پی

 از پشت پرده باشد.

 تفسيری-تذكر تاریخی

توجهي به تفاوت معروف شده است؛ اما بي« آیه حجاب»از همان صدر اسلم، به « حجاب»این آیه به خاطر وجود كلمه 

موجب اشتباهي مهم شده است. حجاب در این آیه قطعا به معنای پرده، دیوار، و هر معنای این كلمه در آن زمان و امروز 

در ادبیات امروز، كه به معنای پوشش خاصي است كه « حجاب»ای بین دو كس یا دو چیز بیندازد؛ و با چیزی است كه فاصله

  1باشد.بر زنان واجب است، متفاوت مي

                                                      
به كار ببرد. وی « پوشش»را به معنای  «حجاب»( كه كسي 711منظور )م ندیدم تا قبل از ابن . در حدی كه در كتب لغت و حدیث جستجو شد، 1

 شروع بحث حجاب چنین نوشته است:

 حجب:

بَ إذا اكْتنَّ من وراءِ حِجابٍ. و امرأَة مَحْجُوبة : قد سُتِرَتْ ءَ یَحْجُبُه حَجْباً و حِجاباً و حَجَّبَه: سَترَه. و قد احْتَجَبَ و تحَجَّالحِجابُ: السِّتْرُ. حَجَبَ الشي

 بِسِترٍ. 

 دهد:مي قرار« اندازمانع و فاصله»اما بالفاصله توضیحات بعدی او هم حجاب را به معنای 
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شود و وقتي در استفاده مي« ستر: پوشش»بریم از كلمه ه ما امروز به كار ميی ك«حجاب»در ادبیات دیني، غالبا به جای 

 لْیَضْرِبْنَ وَ مِنْها ظَهَرَ ما إِالَّ تَهُنَّزینَ یُبْدینَ ال ... لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ»گوییم آیه حجاب، منظورمان آیاتي است مانند ادبیات امروزی مي

هایشان كار نسازند و با روسریهایشان را جز آنچه ظاهر است، آشبه زنان با ایمان بگو ... زینت...:  جُیُوبِهِنَّ عَلى بِخُمُرِهِنَّ

ن ...: به همسرانت جَلَبِیبِهِ مِنْ عَلَیْهِنَّ یُدْنینَ  الْمُؤْمِنینَ  نِساءِ وَ بَناتِكَ وَ لِأَزْواجِكَ قُلْ»( یا 31)نور/...« گریبان را نیز بپوشانند و 

 (.59)احزاب/...« ان مومنین بگو چادرهایشان را به خویش نزدیك كنند و دخترانت و زن

 عدم توجه به این نكته ساده موجب شده،

ای اب آیهاز طرفي برخي به این دلیل كه آیه كنوني ربطي به حجاب اصطلحي ندارد، مدعي شوند كه قرآن درباره حج

 ندارد! 

بگیرند.  ا مربوط به حجاب قلمداد كنند و نتایج عجیب و غریبيو از طرف دیگر، برخي روایات مربوط به این آیه ر

الي كه حاند دستور به پوشش زن در مقابل نابیناست! در است كه گمان كرده 3های برخي از حدیث اش سوء برداشتنمونه

پشت  حجاب )=دهند كه در این مورد هم در گوید هنگام ورود شخص نابینا پیامبر ص به زنان خود دستور ميروایت مي

ینا باشد دیگر پرده( قرار بگیرند؛ زیرا برخلف پوشش واجب زن، كه هدفش مانع شدن از مشاهده مردان است و اگر مردی ناب

دارد؛ چنانكه در  نشیني زنان پیامبر اصراركند؛ و بر پردهضرورتي ندارد، این آیه محدودیت ارتباط را در دو طرف برقرار مي

دلهای مردان است  فرماید هم برایبهتر است؛ بلكه مي« این حكم برای نلغزیدن دلهای مردان»فرماید: نميپایان آیه هم صرفاً 

 و هم برای دلهای شما زنان پیامبر.

رسد این حكم، بیش از اینكه از جنس حكم پوشش ضروری برای زنان باشد، حكمي ناظر به محدود كردن به نظر مي

ر است، كه در جریان جنگ جمل، اهمیت این حكم و مضرات تخطي از آن بر همگان آشكار آفریني اجتماعي زنان پیامبنقش

 1(؛ و این پاك ماندن قلوب طرفین، بیشتر ناظر به پاك ماندن از سوءاستفاده سیاسي است، تا سوءاستفاده شهواني.4شد )حدیث

                                                      
. و الحاجِبُ: البَوَّابُ، صِفة  غالِبة ، و جمعه حَجَبة  و و حِجابُ الجَوْفِ: ما یَحْجُبُ بین الفؤَادِ و سائره؛ قال األَزهریّ: هي جِلْدة بَین الفؤَادِ و سائر البَطْن

ا، یعنون حِجابةَ الكَعْبةِ، و هي سِدانَتُها، و تَولِّي حِفْظِه ةُ.بنُو قُصَيٍّ: فینا الحِجاب في الحدیث: قالت حُجَّاب ، و خُطَّتُه الحِجابةُ. و حَجَبَه: أَی مَنَعَه عن الدخول. و

كَ جُب  ال غیر. و قوله تعالى: وَ مِنْ بَیْنِنا وَ بَیْنِو هم الذین بأَیدیهم مَفاتِیحُها. و الحَجابُ: اسمُ ما احْتُجِبَ به، و كلُّ ما حالَ بین شیئین: حِجاب ، و الجمع حُ

 .، معناه: و من بینِنا و بینِك حاجِز  في النِّحْلَةِ و الدِّینحِجاب  

كند؛ وگرنه حجاب غیر بتوانیم حجاب بگوییم صرفا از همین باب است كه مانعي ایجاد مي« ستر: پوشش»هم توضیح داده اگر به (770و فیومي )م 

 از ستر است:

صْلُ فِى )الْحِجَابِ( هَدَةَ و قِیلَ لِلْبَّوابِ )حَاجِب ( ألَنَّهُ یَمْنَعُ مِنَ الدُّخُولِ و األَهُ و مِنْهُ قِیلَ للسِّتْرِ )حِجَاب ( ألَنَّهُ یَمْنَعُ الْمُشَاحَجَبَهُ: حَجْباً مِنْ بَابِ قَتَلَ مَنَعَ

عُ )الحِجَابِ( )حُجُب ( نِ و مُرَادِهِ و )الْمَعْصِیَةُ حِجَاب ( بَیْنَ الْعَبْدِ وَ رَبِّهِ و جَمْ( بَیْنَ اإلِنْسَاجِسْم  حَائِل  بَیْنَ جَسَدَیْنِ وَ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِى الْمَعَاني فقِیلَ )العَجْزُ حِجَاب 

 حَوَاجِبُ(و اللَّحْم قاله ابن فَارِسٍ و الجَمْعُ ) وْقَ الْعَیْنَیْنِ بالشَّعْرِمثْلُ كِتَابٍ و كُتُبٍ و جَمْعُ )الحَاجِبِ( )حُجَّاب ( مثْلُ كَافِرٍ و كُفَّار و )الْحَاجِبَان( العَظْمَانِ فَ

 (122، ص2المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج)

ا این . البته اصل اینكه زن حتي در مقابل نامحرم حریم را رعایت كند حتي اگر نابینا باشد به لحاظ ذوق و سلیقه دیني، چیز بدی نیست و بحث م 1

از  95مضمون هم در الجعفریات )األشعثیات(، ص نیبه ا بیقرنانشان از باب حجاب اصطالحي امروزی نبوده است. وگرنه بود كه سخن پیامبر به ز
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 موارد زیر را در كانال نگذاشتم

 «عَظیماً اللَّهِ عِنْدَ كانَ ذلِكُمْ إِنَّ أَبَداً دِهِبَعْ مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ سُولَرَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ( »5

 شوداینكه عده ای بخواهند بعد از رسول اهلل با زنان او ازدواج كنند مایه آزار رسول اهلل مي

سوره توبه  105آیه  این آیه هم مویدی است بر اینكه مرگ رسول اهلل به منزله قطع ارتباط كامل او با دنیا نیست؛ و به نص

 او همچنان شاهد و ناظر رفتارهای ماست 

 

 «عَظیماً اللَّهِ عِنْدَ كانَ ذلِكُمْ إِنَّ أَبَداً دِهِبَعْ مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ( »6

آزار رسول  ای از صحابه معروف )مانند طلحه( سخناني گفتند كه از آن سخنان قصدبه اتفاق روایات شیعه و سني، عده

 اهلل ص داشتند و خداوند این را گناهي عظیم شمرد. 

 حکایت

 شود:يمشتم و تنها متن اصلي آنها در اینجا تقدیم درباره این آیه چند حكایت نقل شده است كه در كانال نگذا

                                                      
اوال خود حضرت زهرا س بدین كار اقدام كرد نه اینكه پیامبر ص به او  ،س حضرت زهرادر مورد تفاوت كه  نیبا ا؛ شده است تیحضرت زهرا س روا

دهد كه مساله، پشت پرده رفتن و فاصله ، كه همین تعبیر نشان ميمطرح فرموده است شوديرا متوجه محضورم من  یبواو از  نكهیمساله ا بفرماید و ثانیا

 :شودرا حفظ كردن بوده، وگرنه صرف چادر و روسری كه مانع استشمام بو نمي

 متن روایت این است:

ر حالي كه او تو را در حجاب رفت و پیامبر ص به او فرمود چرا در حجاب رفتي دكوری برای ورود به ]منزل[ حضرت زهرا اجازه گرفت. ایشان 

 دهم كه تو پاره تن مني.يكند. و رسول اهلل ص فرمود: شهادت مبینم؛ و او بو را كه استشمام ميبیند من كه او را ميبیند؛ گفت: اگر او مرا نمينمي

سَیْنِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ فَاطِمَةَ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُ  د  حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْعَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّ أَخْبَرَنَا

[ فَأَنَا أَرَاهُ وَ هُوَ یَشَمُّ وَ هُوَ لَا یَرَاكِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ یراني ]یَرَنِي النَّبِيُّ ص لِمَ حَجَبْتِهِ أَعْمَى فَحَجَبَتْهُ فَقَالَ لَهَا  عَلَیْهَابِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص اسْتَأْذَنَ 

 الرِّیحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضَْعة  مِنِّي.

 است:صورت آمده  نیهم بد 14در النوادر )للراوندی(، ص ثیحد نیا

نَا أَرَاهُ وَ هُوَ یَشَمُّ جَبْتِهِ وَ هُوَ لَا یَرَاكِ فَقَالَتْ ع إِنْ لَمْ یَكُنْ یَرَانِي فَأَرَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ حَ قَالَ عَلِيٌّ ع اسْتَأْذَنَ أَعْمَى عَلَى فَاطِمَةَ ص فَحَجَبَتْهُ فَقَالَ  قَالَ

 بَضْعَة  مِنِّي. نَّكِالرِّیحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَ

 است[ نیكتاب، چن ثیظاهرا سند آن )همانند سند كل احاد كه

بُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یلَ بْنِ أَحْمَدَ الرُّویَانِيُّ إِجَازَةً وَ سَمَاعاً أَخْبَرَنَا الشَّیْخُ أَفَضْلُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ الرَّاوَنْدِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْمَاعِ أَخْبَرَنِي

وسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَى بُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي مُثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الدِّیبَاجِيُّ حَدَّثَنَا أَحَدَّ مَاعاً التَّیْمِيُّ إِجَازَةً وَ سَ

نِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ  أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْبْنِ جَعْفَرِ ع حَدَّثَنَا أَبِي إِسْمَاعِیلُ َعنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ

 عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ قَالَ ...
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 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ ( حَدَّثَنَا1

 ... الْعَبَّاسِ: بْن عَبْداللَّهِ عن الْأَسَدِیِّ عَبَایَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ عُلْوَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى

 إِطْعَامَ  أَصَابُوا إِذَا فَكَانُوا عَشَرَةً عَشَرَةً یَدْعُو كَانَ وَ الْحَیْسَ وَلِیمَتُهُ كَاَنتْ وَ فَأَوْلَمَ جَحْشٍ بِنْتَ  زَیْنَبَ تَزَوَّجَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ

 الْمَنْزِلُ لَهُ فَیَخْلُوَ  عَنْهُ یُخَفِّفُوا أَنْ یَشْتَهِي ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ وَ وَجْهِهِ إِلَى النَّظَرَ اسْتَغْنَمُوا وَ حَدِیثِهِ إِلَى اسْتَأْنَسُوا ص اللَّهِ رَسُولِ

 أَیُّهَا یا جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ أَدَباً  قُرْآناً فِیهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ لَهُ الْمُؤْمِنِینَ أَذَى یَكْرَهُ كَانَ وَ بِعُرْسٍ عَهْدٍ حَدِیثُ لِأَنَّهُ

 ال وَ فَانْتَشِرُوا طَعِمْتُمْ فَإِذا فَادْخُلُوا دُعِیتُمْ إِذا لكِنْ وَ إِناهُ ناظِرِینَ غَیْرَ طَعامٍ إِلى لَكُمْ  یُؤْذَنَ أَنْ إِلَّا النَّبِيِّ بُیُوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ

 إِذَا النَّاسُ كَانَ الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ فَلَمَّا الْحَقِّ مِنَ یَسْتَحْیِي ال اللَّهُ  وَ مِنْكُمْ فَیَسْتَحْیِي النَّبِيَّ یُؤْذِی كانَ ذلِكُمْ إِنَّ لِحَدِیثٍ مُسْتَأْنِسِینَ

 إِلَى تَحَوَّلَ ثُمَّ   ٍجَحْش بِنْتِ زَیْنَبَ عِنْدَ لَیَالِیهِنَّ وَ أَیَّامٍ سَبْعَةَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَلَبِثَ قَالَ یَخْرُجُوا أَنْ یَلْبَثُوا لَمْ ص نَبِیِّهِمْ طَعَامَ أَصَابُوا

 فَدَقَّهُ الْبَابِ إِلَى ع عَلِيٌّ انْتَهَى النَّهَارُ َتعَالَى فَلَمَّا قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ یَوْمِهَا صَبِیحَةُ وَ لَیْلَتُهَا كَانَ وَ یَّةَأُمَ أَبِي ابْنَةِ سَلَمَةَ أُمِّ بَیْتِ

 هَذَا مَنْ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَتْ الْبَابَ لَهُ فَافْتَحِي قُومِي سَلَمَةَ أُمَّ یَا فَقَالَ سَلَمَةَ أُمُّ أَنْكَرَتْهُ وَ دَقَّهُ ص اللَّهِ  رَسُولُ عَرَفَ لَهُ خَفِیفاً دَقّاً

 مَتاعاً  سَأَلْتُمُوهُنَّ إِذا وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَْولِ مِنْ نَزَلَ قَدْ مَا بِالْأَمْسِ فِینَا نَزَلَ قَدْ وَ الْبَابَ لَهُ فَأَفْتَحَ لَهُ أَقُومَ أَنْ خَطَرِهِ مِنْ یَبْلُغُ الَّذِی

 كَهَیْئَةِ ص اللَّهِ رَسُولُ لَهَا فَقَالَ قَالَ مَعَاصِمِي وَ بِمَحَاسِنِي أَسْتَقْبِلَهُ أَنْ خَطَرِهِ مِنْ بَلَغَ الَّذِی هَذَا فَمَنْ «حِجابٍ وَراءِ مِنْ فَسْئَلُوهُنَّ

 أَمْرِهِ  فِي بِالْعَجُولِ لَا وَ بِالنَّزِقِ لَا وَ بِالْخَرِقِ لَیْسَ رَجُلًا بِالْبَابِ فَإِنَّ الْبَابَ لَهُ فَافْتَحِي قُومِي اللَّهَ أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ الْمُغْضَبِ

 بِالْبَابِ مَنْ تَدْرِی لَا هِيَ  وَ سَلَمَةَ أُمُّ فَقَامَتْ الْوَطْءُ عَنْهُ یَتَوَارَى حَتَّى الْبَابِ بِفَاتِحِ لَیْسَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ یُحِبُّهُ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُحِبُّ

 فَفَتَحَتْ  رَسُولُهُ وَ اللَّهُ یُحِبُّهُ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُحِبُّ لِرَجُلٍ  بَخْ بَخْ تَقُولُ ِهيَ وَ الْبَابِ نَحْوَ فَمَشَتْ اْلمَدْحَ وَ النَّعْتَ قَدْ حَفِظَتِ أَنَّهَا غَیْرَ

 فَسَلَّمَ  دَخَلَ وَ  الْبَابَ فَفَتَحَ  خِدْرَهَا سَلَمَةَ  أُمُّ  دَخَلَتْ وَ الْوَطْءُ عَنْهُ خَفِيَ حَتَّى قَائِماً  یَزَلْ لَمْ وَ الْبَابِ بِعِضَادَتَيِ فَأَمْسَكَ قَالَ الْبَابَ لَهُ

 سَلَمَةَ  أُمَّ یَا صَدَقْتِ فَقَالَ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ هَذَا لَهُ هَنِیئاً وَ نَعَمْ قَالَتْ تَعْرِفِینَهُ  سَلَمَةَ أُمَّ یَا اللَّهِ  رَسُولُ فَقَالَ  ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى

 اسْمَعِي سَلَمَةَ أُمَّ یَا بَعْدِی نَبِيَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي ُهوَ وَ دَمِي مِنْ دَمُهُ وَ لَحْمِي مِنْ لَحْمُهُ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ هَذَا

 بَعْدِی الَْوصِيُّ هُوَ وَ مِنْهُ أُوتِيَ  الَّذِی بَابِيَ وَ عِلْمِي عَیْبَةُ هُوَ  وَ الُْمسْلِمِینَ سَیِّدُ وَ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ َطالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ هَذَا اشْهَدِی وَ

 أُمَّ  یَا اشْهَدِی الْأَعْلَى السَّنَامِ فِي مَعِي هُوَ وَ الْآخِرَةِ وَ  الدُّنْیَا فِي أَخِي وَ أُمَّتِي مِنْ الْأَحْیَاءِ عَلَى الْخَلِیفَةُ وَ بَیْتِي لِأَهْ مِنْ الْأَمْوَاتِ عَلَى

 مَوْلَایَ  طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ أَنَّ أَشْهَدُ اللَّهِ عَبْدَ یَا عَنِّي فَرَّجْتَ الشَّامِيُّ فَقَالَ الْمَارِقِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ النَّاكِثِینَ یُقَاتِلُ أَنَّهُ احْفَظِي وَ سَلَمَةَ

  .مُسْلِمٍ كُلِّ مَوْلَى وَ

؛ 199، ص2؛ و ج206ص ،1ج ،(363حیون مع )ابن األطهار األئمة فضائل في األخبار شرح؛ 65ص ،1ج الشرائع، علل

 333ص المؤمنین، بإمرة السلم علیه علي موالنا باختصاص الیقین؛ 565)ابن طاوس( ص الیقین، كتاب من زاد ما ألسرار التحصین

 370و 

 

 فِي إِنَّ الْحَرُورِیُّ قَالَ ع الْبَاقِرِ وَ الْحَرُورِیِّ مُنَاظَرَةُ لَفْظُهُ هَذَا مَا الْأَخْبَارِ فِي أَصْحَابِنَا قُدَمَاءِ مُؤَلَّفَاتِ بَعْضِ فِي وَجَدْتُ ( أَقُول2ُ

  ... ع الْبَاقِرُ قَالَ الْإِمَامَةَ بِهَا اسْتَحَقَّ خِصَالٍ أَرْبَعَ بَكْرٍ أَبِي
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 فِي الْحَرُورِیُّ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ قَبْرُ أَیْنَ وَ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ نَعَمْ قَالَ قَبْرِهِ فِي ضَجِیعُهُ أَنَّهُ زَعَمْتَ الرَّابِعَةُ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ

 قَالَ ذَلِكَ فِي اسْتَأْذَنَهُ فَهَلِ« لَكُمْ یُؤْذَنَ َأنْ إِلَّا النَّبِيِّ بُیُوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا تَعَالَى اللَّهُ قَالَ لَیْسَ وَ  أَ جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ بَیْتِهِ

 اتْرُكْ  اللَّهِ رَسُولَ یَا عُمَرُ فَقَالَ عُمَرَ صَاحِبِهِ بَابَ وَ الْمَسْجِدِ عَنِ بَابَهُ سَدَّ ص اللَّهِ رَسُولَ لِأَنَّ كَذَبْتَ ع فَرٍجَعْ أَبُو قَالَ نَعَمْ الْحَرُورِیُّ

 جَعْفَرٍ أَبُو فَقَالَ ذَلِكَ فِي لَهُمَا أَذِنَ أَنَّهُ عَلَى الْبَیِّنَةَ فَأَقِمِ أَبْوَابَهُمَا سَدَّ وَ فَأَخْرَجَهُمَا ظُفُرٍ قُلَامَةِ مِثْلَ لَا وَ لَهُ قَالَ مِنْهَا أَنْظُرْكَ كُوَّةً  لِي

 ثُمْنٍ  مِنْ تُسْعاً بِذَلِكَ اسْتَحَقَّا حَرُورِیُّ یَا أَصَبْتَ  أَصَبْتَ ع جَعْفَرٍ أَبُو ابْنَتَیْهِمَا قَالَ بِمِیرَاثِ یُدْفَعُ لَا بِمَا قَالَ  نَص  بِأَیِّ وَ وَحْيٍ بِأَیِّ -ع

 تُورَثُ  لَا الْأَنْبِیَاءَ أَنَّ رُوِّیتُمْ أَنْتُمْ وَ نِسْوَةٍ تِسْعِ عَنْ وَ  ع فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ عَنِ مَاتَ ص اللَّهِ رَسُولَ لِأَنَّ جُزْءاً سَبْعِینَ  وَ اثْنَیْنِ مِنِ جُزْءٌ هُوَ وَ

 (325-321ص ،27ج األنوار، بحار) .الْحَرُورِیُّ فَانْقَطَعَ

 

 اللَّهِ  رَسُولِ جَدِّهِ قَبْرِ بِحُرْمَةِ أَعْرَفَ وَ أَعْلَمَ كَانَ فَإِنَّهُ اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ صَاحِبِنَا دَفْنَ نُرِیدُ لَا اْنصَرِفُوا لِمَرْوَانَ عَبَّاسٍ ابْنُ ( فَقَال3َ

 وَا لِعَائِشَةَ قَالَ ثُمَّ وَصَّى كَمَا بِالْبَقِیعِ نَدْفِنُهُ فَنَحْنُ انْصَرِفْ إِذْنِهِ بِغَیْرِ بَیْتَهُ  دَخَلَ وَ هُغَیْرُ ذَلِكَ یَطْرُقُ كَمَا هَدْماً عَلَیْهِ یَطْرُقَ أَنْ مِنْ

 .تَفَیَّلْتِ عِشْتِ إِنْ وَ تَبَغَّلْتِ یَوْماً وَ تَجَمَّلْتِ یَوْماً رِوَایَةٍ فِي وَ جَمَلٍ عَلَى یَوْماً وَ بَغْلٍ عَلَى یَوْماً سَوْأَتَاهْ

 فقال البغدادی الشاعر الحجاج ابن فأخذه

 تملكت بالكل و الثمن من التسع لك  كنت  ال و كان ال بكر أبي بنت یا

 تفیلت عشت إن و تبغلت تجملت

 .حنیفة أبي مع الكوفي فضال بن الحسن بن فضال مناظرة في ذلك كان إنما الثمن من التسع لك قوله بیان 

 هذه قال منسوخ غیر أو منسوخ« لَُكمْ یُؤْذَنَ أَنْ إِلَّا النَّبِيِّ بُیُوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا تعالى اهلل قول الفضال له فقال

 .منسوخة غیر اآلیة

 رسول ضجیعا أنهما علمت ما أ فقال ع طالب أبي بن علي أم عمر و بكر أبو ص اهلل رسول بعد الناس خیر في تقول ما قال

 .هذه من فضلهما في أوضح ترید حجة فأی قبره في ص اهلل

 لقد ص اهلل لرسول فوهباه لهما الموضع كان إن و حق فیه لهما لیس موضع في بدفنهما أوصیا إذ ظلما لقد الفضال له فقال

 منسوخة غیر لَكُمْ یُؤْذَنَ أَنْ إِلَّا النَّبِيِّ بُیُوتَ تَدْخُلُوا ال تعالى قوله أن أقررت قد و عهدهما نكثا و هبتهما في رجعا إذا أساءا

 الموضع ذلك في الدفن فاستحقا حفصة و عائشة حق في نظرا لكنهما و خاصة لهما ال و له یكن لم قال ثم حنیفة أبو فأطرق

 .ابنتیهما لحقوق

 واحدة لكل فإذا فنظرنا فاطمة ولده لمكان الثمن لهن كان و حشایا تسع عن مات ص النبي أن تعلم أنت فضال له فقال

 أكثر الرجلن یستحق فكیف عرضا و طوال كذا و كذا الحجرة و شبر في شبر هو فإذا الثمن تسع في نظرنا ثم الثمن تسع منهن

 .ذلك من

 .كثیرة وجوه من ذلك في ظاهرة فالمناقضة المیراث منعت بنته فاطمة و اهلل رسول یرثان حفصة و عائشة بال فما بعد و

 (244-243ص ،1ج الجرائح، و )الخرائج خبیث رافضي اهلل و فإنه عني قوم یا نحوه حنیفة أبو فقال
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 ُمحَمَّدِ  عَنْ الْجَهْمِ ْبنِ هَارُونَ عَنْ الدَّیْلَمِيِّ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ َعنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ ْبنُ عَلِيُّ وَ الْحَسَنِ بْنُ  ( مُحَمَّد4ُ

 أَنَا فَإِذَا فَاحْفَظْهَا بِوَصِیَّةٍ أُوصِیكَ إِنِّي أَخِي یَا لِلْحُسَیْنِ قَالَ  ع عَلِي  بْنُ الْحَسَنُ احْتُضِرَ لَمَّا یَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ مُسْلِمٍ  بْنِ

 أَنَّهُ اعْلَمْ وَ بِالْبَقِیعِ فَادْفِنِّي رُدَّنِي ثُمَّ ع فَاطَِمةَ أُمِّي إَِلى اصْرِفْنِي ثُمَّ عَهْداً بِهِ لِأُحْدِثَ ص اللَّهِ َرسُولِ ِإلَى وَجِّهْنِي ثُمَّ  فَهَیِّئْنِي مِتُّ

 وَ ع اْلحَسَنُ قُبِضَ  فَلَمَّا الْبَیْتِ  أَهْلَ الَنَ عَدَاوَتِهَا وَ ص لِرَسُولِهِ وَ لِلَّهِ عَدَاوَتِهَا وَ صَنِیعِهَا مِنْ النَّاسُ یَعْلَمُ مَا الْحُمَیْرَاءِ مِنَ سَیُصِیبُنِي

 صَلَّى أَنْ فَلَمَّا ع الْحَسَنِ عَلَى فَصَلَّى الْجَنَائِزِ عَلَى فِیهِ یُصَلِّي كَانَ الَّذِی ص اللَّهِ رَسُولِ مُصَلَّى إِلَى بِهِ  فَانْطَلَقُوا سَرِیرِهِ عَلَى وُضِعَ

 لِیُدْفَنَ عَلِي  بْنِ بِالْحَسَنِ أَقْبَلُوا قَدْ إِنَّهُمْ لََها قِیلَ وَ الْخَبَرُ عَائِشَةَ بَلَغَ ص اللَّهِ رَسُولِ قَبْرِ عَلَى أُوقِفَ فَلَمَّا الْمَسْجِدَ فَأُدْخِلَ حُمِلَ عَلَیْهِ

 بَیْتِي عَنْ ابْنَكُمْ نَحُّوا قَالَتْ وَ فَوَقَفَتْ سَرْجاً الْإِسْلَامِ  فِي رَكِبَتْ امْرَأَةٍ أَوَّلَ فَكَانَتْ بِسَرْجٍ  بَغْلٍ عَلَى مُبَادِرَةً فَخَرَجَتْ اللَّهِ رَسُولِ مَعَ

 أَبُوكِ وَ أَْنتِ هَتَكْتِ ماًقَدِی عَلَیْهِمَا اللَّهِ صَلَوَاتُ عَلِي  بْنُ الْحُسَیْنُ لَهَا فَقَالَ حِجَابُهُ اللَّهِ رَسُولِ عَلَى یُهْتَكُ لَا وَ ءٌشَيْ فِیهِ یُدْفَنُ لَا فَإِنَّهُ

 مِنْ أُقَرِّبَهُ أَنْ أَمَرَنِي أَخِي إِنَّ عَائِشَةُ یَا ذَلِكِ عَنْ سَائِلُكِ اللَّهَ  إِنَّ وَ قُرْبَهُ اللَّهِ رَسُولُ یُحِبُّ لَا مَنْ  بَیْتَهُ أَدْخَلْتِ  وَ اللَّهِ رَسُولِ حِجَابَ

 رَسُولِ  عَلَى یَهْتِكَ أَنْ مِنْ كِتَابِهِ بِتَأْوِیلِ أَعْلَمُ وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ النَّاسِ أَعْلَمُ أَخِي أَنَّ اعْلَمِي وَ عَهْداً بِهِ لِیُحْدِثَ ص اللَّهِ رَسُولِ أَبِیهِ

 رَسُولِ َبیْتَ أَنْتِ أَدْخَلْتِ  قَدْ وَ« لَكُمْ ُیؤْذَنَ أَنْ إِلَّا النَّبِيِّ بُیُوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا» یَقُولُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ لِأَنَّ سِتْرَهُ اللَّهِ

 ضَرَبْتِ  لَقَدْ رِیلَعَمْ وَ النَّبِيِّ  صَوْتِ فَوْقَ أَصْواتَكُمْ  تَرْفَعُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ  قَدْ قَالَ وَ إِذْنِهِ بِغَیْرِ  الرِّجَالَ ص اللَّهِ

 أُولئِكَ  اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ أَصْواتَهُمْ یَغُضُّونَ الَّذِینَ إِنَّ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ وَ الْمَعَاوِلَ ص اللَّهِ رَسُولِ أُذُنِ  عِنْدَ فَارُوقِهِ وَ لِأَبِیكِ أَنْتِ

 حَقِّهِ  مِنْ رَعَیَا مَا وَ الْأَذَى مِنْهُ بِقُرْبِهِمَا ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى فَارُوقُهُ وَ أَبُوكِ أَدْخَلَ لَقَدْ لَعَمْرِی وَ« لِلتَّقْوى قُلُوبَهُمْ اللَّهُ امْتَحَنَ الَّذِینَ

 الَّذِی هَذَا كَانَ لَوْ عَائِشَةُ یَا تَاللَّهِ وَ أَحْیَاءً مِنْهُمْ حَرَّمَ مَا أَمْوَاتاً الْمُؤْمِنِینَ مِنَ حَرَّمَ اللَّهَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولِ لِسَانِ عَلَى بِهِ اللَّهُ أَمَرَهُمَا مَا

 تَكَلَّمَ  ثُمَّ قَالَ مَعْطِسُكِ رَغِمَ إِنْ وَ سَیُدْفَنُ أَنَّهُ لَعَلِمْتِ اللَّهِ بَیْنَ وَ بَیْنَنَا فِیمَا جَائِزاً ص اللَّهِ رَسُولِ أَبِیهِ عِنْدَ الْحَسَنِ دَفْنِ مِنْ كَرِهْتِیهِ

 قَالَ  هَاشِمٍ لِبَنِي عَدَاوَةً الْأَرْضَ تَمْلِكِینَ لَا وَ نَفْسَكِ تَمْلِكِینَ َفمَا جَمَلٍ عَلَى یَوْماً وَ بَغْلٍ عَلَى یَوْماً عَائِشَةُ یَا قَالَ وَ الْحَنَفِیَّةِ بْنُ مُحَمَّدُ

 فَوَ الْفَوَاطِمِ مِنَ مُحَمَّداً تُبْعِدِینَ أَنَّى وَ ع الْحُسَیْنُ لَهَا فَقَالَ كَلَامُكَ فَمَا یَتَكَلَّمُونَ الْفَوَاطِمُ لَاءِهَؤُ الْحَنَفِیَّةِ ابْنَ یَا فَقَالَتْ عَلَیْهِ فَأَقْبَلَتْ

 زَائِدَةَ  بِنْتُ فَاطِمَةُ  وَ هَاشِمٍ  بْنِ  أَسَدِ بِنْتُ فَاطِمَةُ  وَ  مَخْزُومٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ  عِمْرَانَ بِنْتُ فَاطِمَةُ -فَوَاطِمَ ثَلَاثُ وَلَدَتْهُ  لَقَدْ اللَّهِ

 خَصِمُونَ قَوْمٌ فَإِنَّكُمْ  بِهِ اذْهَبُوا وَ ابْنَكُمْ نَحُّوا ع لِلْحُسَیْنِ عَائِشَةُ فَقَالَتْ قَالَ عَامِرٍ بْنِ  مَعِیصِ عَبْدِ بْنِ حُجْرِ بْنِ رَوَاحَةَ ابْنِ الْأَصَمِّ بْنِ

 (303-302ص ،1ج )الكافي، .بِالْبَقِیعِ  فَدَفَنَهُ أَخْرَجَهُ ثُمَّ أُمِّهِ قَْبرِ إِلَى ع الْحُسَیْنُ فَمَضَى قَالَ

 

 

 27/6/1396      عَلیماً ءٍشَي بِكُلِّ كانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُخْفُوهُ أَوْ شَیئاً  تُبْدُوا إِنْ 54 هیآ (33احزاب )سوره ( 543

 ترجمه

 آشكار سازید یا پنهانش كنید پس البته خداوند همواره به هر چیزی دانا بوده است.اگر چیزی را 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند:1
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 بیند؛ يمبیني، كه اگر تو كسي نیستي كه او را ببیني، او قطعا تو را خدا را چنان بندگي كن كه گویي او را مي

ز غیر خدا؛ و دال، جدایيِ[ اوست ا« ]= بَونِ »او به خداست؛ باء، « علم»تاست: عین و باء و دال؛ عین،  سه« عبد»و حروف 

 نزدیكي[ اوست به خداست بدون هیچ كیفیت و حجابي.« ]= دُنُوّ »

 8ص الشریعة، مصباح

 ص: النَّبِيُّ ... قَالَ ع الصَّادِقُ قَالَ

 وَ  سِوَاهُ عَمَّنْ بَوْنُهُ الْبَاءُ وَ بِاللَّهِ عِلْمُهُ فَالْعَیْنُ د ب ع ثَلَاثَةٌ الْعَبْدِ حُرُوفُ  وَ 1یَرَاكَ  فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ اعْبُدِ

 .حِجَاب لَا وَ كَیْفٍ بِلَا تَعَالَى اللَّهِ مِنَ دُنُوُّهُ الدَّالُ

 

 ( از امام كاظم ع روایت شده است:2

 خداوند در پنهان و آشكار بترسید تا اینكه انصاف را در مورد خود رعایت كنید.از 

 16الزهد، ص

 : یَقُولُ ع مُوسَى الْحَسَنِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ سَمَاعَةَ عَنْ عِیسَى بْنُ عُثْمَانُ

 النَّصَفَ. أَنْفُسِكُمُ مِنْ تُعْطُوا حَتَّى الْعَلَانِیَةِ وَ السِّرِّ فِي اللَّهَ خَافُوا

 

 ( از رسول اهلل روایت شده است:3

 تتان غافل نشوید.ها و هنگام اشتغاالزیاد به یاد خدا و رسول او و آل وی باشید و از او در پنهان و آشكار، و در خلوت

 407ص السلم، علیه الرضا اإلمام إلى المنسوب الفقه

 خَلَوَاتِكُمْ  يفِ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ السِّرِّ فِي عَنْهُ  تَغْفُلُوا لَا وَ ص هُآلَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهِ ذِكْرَ ثِرُوا... أَكْ أَنَّهُ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ نَرْوِی

 .أَشْغَالِكُم وَ

 

های پرسد؛ از جمله اینكه درباره عقل و شاخهرسد و سواالتي ميای به نام شمعون خدمت رسول اهلل ص مي( یهودی4

زند و از بردباری، علم؛ و از علم، رشد؛ دهند از جمله اینكه از عقل، بردباری شاخه ميكند. حضرت توضیحاتي ميآن سوال مي

و از رشد، عفاف؛ و از عفاف، صیانت و خودنگهداری؛ و از صیانت، حیاء؛ و از حیا، موقر و متین بودن؛ و از موقر و متین بودن، 

ناخوش داشتن بدی؛ و از ناخوش داشتن بدی، اطاعت از كسي كه خیرخواه است؛  مداومت در خوبي؛ و از مداومت در خوبي،

                                                      
 گذشت: /http://yekaye.ir/fussilat-041-22 3حدیث 194نزدیك به این مضمون حدیث زیر است كه در جلسه .  1

 ع أَبُوعَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٍ بْنِ  إِسْحَاقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ الْمُبَارَكِ بْنِ یَحْیَى عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 فَقَدْ بِالْمَعْصِیَةِ لَهُ بَرَزْتَ ثُمَّ یَرَاكَ أَنَّهُ تَعْلَمُ كُنْتَ إِنْ وَ كَفَرْتَ فَقَدْ یَرَاكَ لَا أَنَّهُ ىتَرَ  كُنْتَ فَإِنْ یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ لَا كُنْتَ إِنْ وَ تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ  خَفِ إِسْحَاقُ یَا

 (68ص ،2ج )الكافي، عَلَیْك اظِرِینَالنَّ أَهْوَنِ مِنْ جَعَلْتَهُ

http://yekaye.ir/fussilat-041-22/


225 

رسند كنند تا ميیك اینها ميو اینها ده گروه از انواع خیر است كه هر یك ده گروه، ده نوع دارد؛ سپس شروع به توضیح یك

 به:

از بدی، و  شكار، و سلمتي، و اجتنابگردد نرمي و مهرباني و مراقبت خدا در پنهان و آاما حیاء: از او منشعب مي

رسد؛ پس نامي شخص در میان مردم؛ اینها چیزهایي است كه از حیا به عاقل ميخوشرویي، و گذشت، و پیروزی، و خوش

 خوشا به حال كسي كه نصیحت و خیرخواهي خدا را پذیرفت و از مفتضح شدن توسط خدا ترسید.

 17ص العقول، تحف

 عَنْ  فَأَجَاَبهُ ع عِیسَى حَوَارِیِّ مِنْ یَهُودَا بْنِ لَاوَى بْنِ بِشَمْعُونَ یُعْرَفُ رَاهِبٌ عَنْهَا سَأَلَهُ كَثِیرَةٍ مَسَائِلَ وَ طَوِیلٍ خَبَرٍ ُجمْلَةِ فِي

 وَ  هُوَ كَْیفَ وَ هُوَ مَا الْعَقْلِ عَنِ أَخْبِرْنِي قَالَ مِنْهُ وَ لَیْهِإِ الْحَاجَةِ مَوْضِعَ مِنْهُ كَتَبْنَا وَ صَدَّقَهُ وَ بِهِ فَآمَنَ كَثْرَتِهِ  عَلَى عَنْهُ سَأَلَ مَا جَمِیعِ

 الْحِلْمُ  الْعَقْلِ مِنَ فَتَشَعَّبَ ... الْجَهْلِ مِنَ عِقَالٌ الْعَقْلَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ  كُلَّهَا طَوَائِفَهُ لِي صِفْ وَ یَتَشَعَّبُ  لَا مَا وَ مِنْهُ یَتَشَعَّبُ مَا

 مِنَ  وَ الرَّزَانَةُ الْحَیَاءِ مِنَ وَ الْحَیَاءُ الصِّیَانَةِ مِنَ وَ الصِّیَانَةُ الْعَفَافِ مِنَ وَ الْعَفَافُ  الرُّشْدِ مِنَ وَ الرُّشْدُ الْعِلْمِ مِنَ وَ الْعِلْمُ الْحِلْمِ مِنَ وَ

 أَنْوَاعِ  مِنْ أَصْنَافٍ عَشَرَةُ فَهَذِهِ النَّاصِحِ الشَّرِّ طَاعَةُ كَرَاهِیَةِ مِنْ وَ الشَّرِّ كَرَاهِیَةُ الْخَیْرِ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ مِنَ وَ الْخَیْرِ عَلَى الْمُدَاوَمَةُ الرَّزَانَةِ

 ... الْحِلْمُ فَأَمَّا أَنْوَاعٍ عَشَرَةُ الْأَصْنَافِ الْعَشَرَةِ هَذِهِ مِنْ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَ الْخَیْرِ

 السَّمَاحَةُ  وَ الْبَشَاشَةُ وَ الشَّرِّ اجْتِنَابُ وَ السَّلَامَةُ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ السِّرِّ فِی لِلَّهِ الْمُرَاقَبَةُ وَ  الرَّأْفَةُ وَ اللِّینُ مِنْهُ فَیَتَشَعَّبُ الْحَيَاءُ مَّاأَ وَ

 فَضِیحَتَهُ. خَافَ وَ اللَّهِ نَصِیحَةَ قَِبلَ لِمَنْ فَطُوبَى بِالْحَیَاءِ الْعَاقِلُ أَصَابَ  مَا فَهَذَا النَّاسِ فِي الْمَرْءِ عَلَى الثَّنَاءِ حُسْنُ وَ الظَّفَرُ وَ

 

 های خود فرمودند:( امیرالمومنین ع در فرازی از یكي از خطبه5

دست یابد؛ او بر رسد؛ ولي خداوند جهلي نداشته است كه بعدش به علم و هر عالِمي، بعد از جهل است كه به علم مي

شود؛ علم او بدانها قبل از آنكه ایجادشان همه اشیاء قبل از وجودشان  احاطه علمي دارد و با وجودشان علمي به او اضافه نمي

 شان.كند، همانند علمش بدانهاست بعد از تكوین

 135ص ،1ج ؛ الكافي،43ص ،(للصدوق) التوحید

 یَحْیَى بْنُ أَحْمَدُ وَ الْكُوفِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ حَمَّدِمُ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنِ مُعَاوِیَةَ أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ بُهْلُولٍ بْنِ تَمِیمِ عَنْ حَبِیبٍ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ بْنِ بَكْرِ  عَنْ الْقَطَّانُ زَكَرِیَّا بْنِ

 النَّاسَ  َحشَدَ فَلَمَّا الثَّانِیَةِ الْمَرَّةِ فِي مُعَاوِیَةَ حَرْبِ  فِي النَّاسَ اسْتَنْهَضَ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ أَنَّ ع جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَبِیهِ

 ... فَقَال خَطِیباً قَامَ

 بِهَا عِلْمُهُ عِلْماً  بِكَوْنِهَا یَزْدَدْ فَلَمْ كَوْنِهَا قَبْلَ عِلْماً بِالْأَشْیَاءِ أَحَاطَ یَتَعَلَّمْ لَمْ وَ یَجْهَلْ لَمْ اللَّهُ وَ تَعَلَّمَ جَهْلٍ بَعْدِ فَمِنْ عَالِمٍ كُلُّ وَ

 ؛ ...تَكْوِینِهَا بَعْدَ لْمِهِكَعِ  یُكَوِّنَهَا أَنْ قَبْلَ

 تدبر

 «عَلیماً ءٍشَي بِكُلِّ كانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُخْفُوهُ أَوْ شَیئاً تُبْدُوا إِنْ( »1

 بعد از اینكه خداوند به مومنان در خصوص رفتارشان با پیامبر تذكراتي داد، فرمود:
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 دارد.هر كاری انجام دهید، آشكار یا مخفي، حتما خدا بدان علم 

گفتند اگر پیامبر كردند و مياغلب مفسران نزول این آیه را همراه با آیه قبل و در مقام تهدید كساني كه پیامبر را اذیت مي

، 8؛ البحر المحیط، ج338، ص16؛ المیزان، ج577، ص8البیان، جاند )مثل: مجمعبمیرد ما با زنان او ازدواج خواهیم كرد، دانسته

 ((501ص

 

 «عَلیماً ءٍشَي بِكُلِّ كانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُخْفُوهُ أَوْ شَیئاً تُبْدُوا إِنْ( »2

( 4علم خدا بر همه موجودات احاطه دارد و این گونه نیست كه خداوند با علم حصولي به شناخت اشیاء برسد. )حدیث

ای وجود شود، وگرنه برای خدا امر پنهانيلذا تنها در برابر مخلوقات است كه كارهای ما به دو دسته پنهان و آشكار تقسیم مي

 ندارد.

 ارتباط شناخت و اخالق

مان خداشناسي یك امر صرفاً ذهني نیست كه با زندگي ما ارتباطي نداشته باشد. اگر خداشناسي ما درست شود، زندگي

عالم محضر »فهمد كه يماند، مداند و چیزی از محضر او مخفي نميدرست خواهد شد. كسي كه بداند خدا همه چیز را مي

 و كسي كه بداند عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نخواهد كرد.« خداست

 

 «عَلیماً ءٍشَي بِكُلِّ كانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُخْفُوهُ أَوْ شَیئاً تُبْدُوا إِنْ( »3

 معني است:بي نباشد، تخطي در آیه قبل، تمامي احكامي كه بیان شد، مطالبي است كه تا اقدامي ظاهر و آشكار در كار

ای مانند اینكه اگر پیامبر بمیرد با مزاحمت طوالني در منزل پیامبر ص، نحوه مواجهه با زنان پیامبر ص؛ سخنان آزاردهنده

 كنیم.زنانش ازدواج مي

 را آورد؟« أو تخفوه»پس چرا تعبیر 

گذارد، چنانكه درباره باطن و خفای انسان اثر ميالف. اگر در ظاهر، برخي احكام واجب گردیده، بدین سبب است كه در 

 عنوان نمود.« پاك ماندن دل»محدود كردن مواجهه با زنان پیامبر هم فلسفه مطلب را 

خواهد واقعا آن كارها را كنار بگذارند؛ و این گونه نباشد كه االن كنار خواهد. بلكه ميب. اسلم صرفا تسلیم ظاهری نمي

 ریزی كنند كه در موقعیتي دیگر آن كارها را انجام دهند.برنامهبگذارند اما مخفیانه 

 ج. ...
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 أَخَواتِهِنَّ أَبْناءِ  ال وَ إِخْوانِهِنَّ أَبْناءِ  ال وَ  إِخْوانِهِنَّ ال وَ أَبْنائِهِنَّ  ال وَ آبائِهِنَّ  في عَلَیهِنَّ  جُناحَ  ال 55 هیآ (33احزاب )سوره ( 544

 28/6/1396   شَهیداً ءٍشَي كُلِّ عَلي كانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقینَ وَ أَیمانُهُنَّ  مَلَكَتْ ما ال وَ نِسائِهِنَّ ال وَ

 ترجمه

 اختیارش صاحب چهو آن گناهي بر آنان نیست در مورد پدران و پسران و برادران و برادرزادگان و خواهرزادگان و زنان

هر چیزی شاهد  ]ای زنان پیامبر[ تقوای الهي پیشه كنید؛ كه قطعا خداوند بر [، وستآنها دست زیر و ملكیت تحت]=  هستند

 است.

 1شأن نزول

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه:1

د، بلكه قبل از خبر بر زنان وارد نشونرسول اهلل ص نهي كرد كه مردان جز با اجازه بر زنان وارد شوند. ]یكدفعه و بي

 نها خود را بپوشانند[ورود اطلع دهند كه آ

 528ص ،5ج الكافي،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْجَهْمِ نِبْ هَارُونَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .بِإِذْنِهِنَّ  إِلَّا النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالُ یَدْخُلَ  أَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ نَهَى

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

نین مردی اگر شود اجازه بگیرد، اما پدر برای ورود بر پسرش نیاز نیست اجازه بگیرد؛ همچمرد وقتي بر پدرش وارد مي

 دختر یا خواهرش ازدواج كرده باشند، برای ورود بر آنها اجازه بگیرد.

 528ص ،5ج الكافي،

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْخَزَّازِ أَیُّوبَ أَبِي عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 2.مُتَزَوِّجَتَیْنِ كَانَتَا إِذَا أُخْتِهِ وَ ابْنَتِهِ عَلَى الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ وَ قَالَ الِابْنِ عَلَى الْأَبُ یَسْتَأْذِنُ لَا وَ أَبِیهِ عَلَى دَخَلَ إِذَا الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ

 

                                                      
 البیان، مجمع) األیة تعالى اهلل فأنزل حجاب وراء من نكلمهن أیضا نحن و اهلل رسول یا األقارب و األبناء و اآلباء قال الحجاب آیة نزلت لما و.  1

 (577ص ،8ج
 . این روایت هم قابل توجه است: 2

 أَْستَأْذِنُ كُنْتُ قَدْ نَعَمْ الَقَ أَبِیهِ عَلَى یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: الَقَ الْحَلَبِيِّ  عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَمِیلَةَ أَِبي عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 السَّلَامُ مِنِّي ذَلِكَ  یُحِبَّانِ لَا وَ عَلَیْهِ أَفْجَأَهُمَا أَنْ أُحِبُّ  لَا مَا خَلْوَتِهِمَا مِنْ یَكُونُ دْقَ وَ غُلَام  أَنَا وَ أُمِّي تُوُفِّیَتْ أَبِي امْرَأَةُ هِيَ إِنَّمَا عِنْدَهُ أُمِّي لَیْسَتْ وَ أَِبي عَلَى

 (528ص ،5ج )الكافي، .أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ
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هایي كه رد و بدل شد، امام به پدرم ( معاویه بن عمار مي گوید با پدرم خدمت امام صادق ع رفته بودیم. بعد از صحبت3

 فرمود: این پسر توست؟

 كنند كه برایشان حلل نیست.ری ميكند كه اهل مدینه كاگفت: بله؛ و گمان مي

 فرمود: چه كاری؟

 شود در حالي كه دستش را روی سر و بازویش روی گردن غلمشخودم گفتم: زن قریشي و هاشمي سوار مركب مي

 گیرد[گذارد. ]= برای سوار مركب شدن، از غلمش كمك ميمي

 فرمود: پسرم! قرآن نخوانده ای؟

 گفتم: بله!

 صاحب آنچه و» تا رسیدند به عبارت« شانپسران و پدران مورد در نیست آنان بر گناهي»ای كه ا خواندهفرمود: این آیه ر

سپس فرمودند: فرزندم، اشكالي ندارد كه غلمش مو و ساق او را « [آنهاست دست زیر و ملكیت تحت]=  هستند اختیارش

 واجب نیست.[ببیند. ]برای زن، پوشاندن مو و ساق پا در مقابل غلم خود، 

 531ص ،5ج الكافي، 

 إِبْرَاهِیمَ  أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ  یَحْیَى وَ الْبِلَادِ أَبِي بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 إِلَى أَجْلَسَهُ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو بِهِ فَرَحَّبَ أَبِي عَلَیْهِ دَخَلَ إِذْ رَجُلًا ثَلَاثِینَ مِنْ نَحْواً ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنَّا: قَالَ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ

  فَرَجَعْتُ  مُعَاوِیَةُ  یَا ارْجِعْ أَبِي لِي فَقَالَ جَمِیعاً فَقُمْنَا خَفَّفْتُمْ فَلَوْ جَةًحَا مُعَاوِیَةَ  لِأَبِي إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ  ثُمَّ طَوِیلًا عَلَیْهِ فَأَقْبَلَ جَنْبِهِ

 الْمَرْأَةَ إِنَّ  قُلْتُ هُوَ  مَا وَ  قَالَ لَهُمْ یَحِلُّ لَا شَیْئاً یَصْنَعُونَ الْمَدِینَةِ أَهْلَ  أَنَّ  یَزْعُمُ هُوَ وَ نَعَمْ قَالَ ابْنُكَ  هَذَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ

 قُلْتُ اْلقُرْآنَ تَقْرَأُ مَا أَ  بُنَيَّ یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ عُنُقِهِ عَلَى ذِرَاعَیْهَا وَ الْأَسْوَدِ رَأْسِ عَلَى یَدَهَا َتضَعُ وَ تَرْكَبُ الْهَاشِمِیَّةَ وَ الْقُرَشِیَّةَ

 یَرَى أَنْ بَأْسَ لَا بُنَيَّ یَا قَالَ ثُمَّ« أَیْمانُهُنَّ مَلَكَتْ  ما ال وَ» بَلَغَ حَتَّى «أَبْنائِهِنَّ ال وَ آبائِهِنَّ فِي عَلَیْهِنَّ جُناحَ ال» الْآیَةَ هَذِهِ اقْرَأْ قَالَ بَلَى

 .السَّاقَ وَ الشَّعْرَ الْمَمْلُوكُ

 

 گوید:( جبر بن عبداهلل انصاری مي4

 افتاد و من همراهش بودم. وقتي به دم در رسیدیم، در زد و فرمود: السلم علیكم.پیامبر به سمت خانه فاطمه س راه 

 حضرت فاطمه س فرمود: علیك السلم یا رسول اهلل. 

 فرمود: داخل شوم؟

 پاسخ داد: بفرمایید.

 فرمود: هم من و هم كسي كه همراهم است؟

 ام همراهم نیست.فرمود: یا رسول اهلل مقنعه

 سرت را بپوشان ]تا ما بتوانیم وارد شویم[. و او چنین كرد. پیامبر ص دوباره فرمود: السلم علیكم. فرمود: پس با چیزی

 حضرت فاطمه س فرمود: علیك السلم یا رسول اهلل. 
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 فرمود: داخل شوم؟

 پاسخ داد: بفرمایید.

 فرمود: هم من و هم كسي كه همراهم است؟

 فرمود: بله هر دو بفرمایید.

ده شرسول اهلل وارد شد و من هم وارد شدم و دیدم صورت حضرت زهرا از زردی به رنگ شكم ملخ گوید: جابر مي

 بود. رسول اهلل ص به او فرمود: چرا رویت چنین زرد شده است؟ فرمود: یا رسول اهلل، از گرسنگي است ...

 528ص ،5ج الكافي،

 عَنْ عَمِیَرةَ نِبْ سَیْفِ عَنْ شُرَیْحٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ  بْنِ عُبَیْدِ عَنْ انَمِهْرَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 :قَالَ ارِیِّالْأَنْصَ  اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو

 فَقَالَتْ  عَلَیْكُمْ السَّلَامُ قَالَ ثُمَّ َفدَفَعَهُ عَلَیْهِ یَدَهُ وَضَعَ الْبَابِ إِلَى انْتَهَیْتُ فَلَمَّا مَعَهُ أَنَا وَ ع فَاطِمَةَ یُرِیدُ ص اللَّهِ رَسُولُ خَرَجَ

 عَلَيَّ  لَیْسَ اللَّهِ  رَسُولَ  یَا فَقَالَتْ مَعِي مَنْ وَ أَنَا أَدْخُلُ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا ادْخُلْ قَالَتْ أَدْخُلُ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ  یَا السَّلَامُ عَلَیْكَ  فَاطِمَةُ

 رَسُولَ  یَا السَّلَامُ  عَلَیْكَ وَ فَاطِمَةُ فَقَالَتْ عَلَیْكُمْ السَّلَامُ قَالَ ثُمَّ فَفَعَلَتْ رَأْسَكِ بِهِ فَقَنِّعِي مِلْحَفَتِكِ فَضْلَ خُذِی فَاطِمَةُ یَا فَقَالَ قِنَاعٌ

 وَجْهُ إِذَا وَ دَخَلْتُ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَدَخَلَ جَابِرٌ قَالَ مَعَكَ مَنْ وَ قَالَتْ مَعِي مَنْ وَ أَنَا قَالَ اللَّهِ رَسُولَ  یَا نَعَمْ قَالَتْ أَدْخُلُ قَالَ اللَّهِ

 1... الْجُوعُ اللَّهِ رَسُولَ یَا قَالَتْ أَصْفَرَ وَجْهَكِ أَرَى لِي مَا ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ جَرَادَةٍ بَطْنُ كَأَنَّهُ أَصْفَرُ ع فَاطِمَةَ

 تدبر

 مَلَكَتْ ما ال وَ نِسائِهِنَّ ال وَ أَخَواتِهِنَّ أَبْناءِ ال وَ خْوانِهِنَّإِ أَبْناءِ ال وَ إِخْوانِهِنَّ ال وَ أَبْنائِهِنَّ ال وَ آبائِهِنَّ في عَلَیهِنَّ جُناحَ ال( »1

 «شَهیداً  ءٍشَي كُلِّ عَلي كانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقینَ وَ أَیمانُهُنَّ

مبر ص گفتند آیا اند كه  وقتي آیه حجاب نازل شد پدران و فرزندان و نزدیكان زنان پیابرخي در شأن نزول این آیه گفته

 ما هم باید از پس پرده با آنان سخن بگوییم؟ آنگاه این آیه نازل شد.

ه را به عنوان ذكر موارد اند، با این حال این آیا این حال، بسیاری از مفسران، حتي با اینكه شأن نزول فوق را بعید ندانستهب

كند. شتي را تایید مياند و احادیث نیز چنین بردااستثنای پوشش هر زني )نه فقط زنان پیامبر ص( در مقابل نامحرم قلمداد كرده

 (3)حدیث

 سفه احکامنکته تخصصی فل

شود اما به دلیل دیگری استثناء مي خورد؛ و وجود یك استثناء در یك حكم، گاه حُكمي در جایي به دلیلي واجب مي

توان فلسفه آن حكم را زیر سوال برد و آن حكم را یك حكم تعبدی محض و بدون دلیل قلمداد كرد. بلكه گاه آن فلسفه نمي

گردد. مثل شود و از یكي صرف نظر ميه دیگری تزاحم و درگیر شده، اهم و مهم ميهمچنان باقي است اما چون با یك مسال

                                                      
 أَحْمَرَ وَجْهُهَا عَادَ حَتَّى قُصَاصِهَا مِنْ یَنْحَدِرُ الدَّمِ إِلَى لَنَظَرْتُ اللَّهِ  فَوَ جَابِر  قَالَ مُحَمَّدٍ بِنْتَ فَاطِمَةَ أَشْبِعْ الضَّیْعَةِ دَافِعَ وَ الْجَوْعَةِ مُشْبِعَ اللَّهُمَّ ص فَقَالَ.  1

 .الْیَوْمِ ذَلِكَ بَعْدَ جَاعَتْ فَمَا
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حكم حجاب )چه به معني صحبت از پشت پرده برای زنان پیامبر باشد یا به معنای حجاب اصطلحي برای همه زنان( در این 

شود، گیر زنان ميو حرجي است كه دامن آیه با استثنائاتي مواجه شده است. واضح است كه فلسفه اصلي این استثنائات، عسر

 كنند . حشر و نشر فراوان با زنان دارند.اند كه دائما در درون خانه آنان حضور پیدا ميچرا كه این افراد، افرادی

 

 «نِسائِهِنَّ ال وَ ... في عَلَیهِنَّ جُناحَ ال( »2

 چیست؟ –اند كه استثناء شده –در این آیه « نسائهن: زنانِ آن زنان»مقصود از 

 (577ص ،8ج البیان،مجمع) الف. مقصود مطلق زنان است. یعني زناني همانند خودشان.

سوره  31، ص( ، چنانكه در آیه 16؛ المیزان، ج501ص ،8ج المحیط، البحر؛ 577، ص8البیان، جب. زنان مومن )مجمع

آمده است و در آنجا « نساءهن»حرمان سخن گفته، نیز همین تعبیر نور كه درباره استثناءهای وجوب پوشاندن زینت از نام

اند مقصود، زنان مومنان است و در احادیث هم تاكید شده كه زنان مسلمان در مقابل زنان غیرمسلمان خود را بسیاری گفته

 1(519، ص5ج های این زنان را برای مردانشان تعریف كنند )مثل: كافي،بپوشانند چون ممكن است آنها زیبایي

 (501ص ،8ج المحیط، البحرج. زنان از خویشاوندان و نزدیكانشان )

 د. ...

 

 «اللَّهَ اتَّقینَ وَ ... آبائِهِنَّ في عَلَیهِنَّ جُناحَ ال( »3

 چرا خطاب بحث از غایب )هنّ( به مخاطب )اتقین( تغییر كرد؟

ه محذوفي خواهد اشاره كند به جملبا این تغییر مي ، ص( كه گویي16الف. برای تشدید و جدی كردن حكم المیزان، ج

 المحیط، البحركنید. )نمانند اینكه: پس شما به همین موارد كه بیان شد بسنده كنید و تقوای الهي پیشه كنید و از اینها تجاوز 

 (502ص ،8ج

 ب. ...

 «شَهیداً  ءٍشَي كُلِّ عَلي كانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقینَ وَ( »4

 (395، ص9)تفسیر نور، ج. تقواست رعایت اهرم و عامل بهترین انسان، اعمال بر خدا بودن توجه به شاهد

 

 

                                                      
 لَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْبَخْتَرِیِّ بْنِ حَفْصِ  عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ جَمِیعاً شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ َأبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ.  1

 لِأَزْوَاجِهِن ذَلِكَ یَصِفْنَ فَإِنَّهُنَّ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْیَهُودِیَّةِ یَدَیِ بَیْنَ تَنْكَشِفَ أَنْ لِلْمَرْأَةِ یَنْبَغِي
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 تَسْلیماً  سَلِّمُوا وَ عَلَیهِ صَلُّوا آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا النَّبِي عَلَي یصَلُّونَ مَالئِكَتَهُ وَ اللَّهَ  إِنَّ 56 آیه( 33) احزاب سوره (26

 ترجمه

 فرستید واتصل او بر اید،آورده ایمان كه كسانى اى[ پس] فرستد؛مى صلوات پیامبر بر فرشتگانش و خداوند كه بدرستي

 .(كنید سلم او به است شایسته كه گونه آن: یا) باشید( او فرمان) تسلیم است شایسته كه گونه آن و

رویم؛ و آن د ميكنیم و سراغ آیه بعآن بسنده ميبحث و بررسي این آیه انجام شده است. لذا به ترجمه  26قبل در جلسه 

 توانید مرور كنید.مباحث را با مراجعه به لینك زیر مي

ahzab-al-33-56http://yekaye.ir//  

 1اختالف قرائت

 حدیث

 شود اضافه آیه این احادیث مجموعه به است خوب هم حدیث سه این

 عن لیلى يأب بن الرحمن عبد عن زیاد أبي بن برید و األنصاری سعد بن حمید و السدی حدثني الثمالي حمزة أبو قال

 صل اللهم قولوا الق علیك الصلة فكیف عرفناه قد علیك السلم هذا اهلل رسول یا قلنا اآلیة هذه نزلت لما قال عجرة بن كعب

 اركتب كما محمد آل و محمد على بارك و مجید حمید إنك إبراهیم آل و إبراهیم على صلیت كما محمد آل و محمد على

 (579ص ،8ج البیان، مجمع) مجید حمید إنك إبراهیم آل و إبراهیم على

 له تزكیته محمد اأب یا فقال رسوله على اهلل صلة كیف فقلت اآلیة هذه عن( ع) اهلل عبد أبا سألت قال بصیر أبي عن حدث

 (579ص ،8ج ن،البیا مجمع) األمور في له التسلیم هو فقال التسلیم فكیف علیه صلواتنا عرفت قد فقلت العلى السماوات في

 قلت فسان أطیب ال و یومئذ منه استبشارا أشد أره فلم ص النبي على دخلت قال طلحة أبي عن مالك بن أنس عن حدث

 قال عندی من ائیلجبر آنفا خرج قد و یمنعني ما و فقال الیوم منك استبشارا أشد ال و نفسا أطیب قط رأیتك ما اهلل رسول یا

 مجمع) حسنا عشر له كتبت و سیئات عشر عنه محوت و صلوات عشر علیه بها صلیت صلة علیك صلى من تعالى اهلل قال

 (579ص ،8ج البیان،

 

 

                                                      
 (بصره) ابوعمر از عبدالوارث روایت و عباس ابن/جمهور مَالئِكَتُهُ /  . مَالئِكَتَهُ 1

 الفراء و إن، اسم موضع على طفع هو الفراء غیر الكوفیین فعند. رفعا: عمرو أبي عن الوارث عبد و عباس، ابن و نصبا؛ مَالئِكَتَهُ  وَ: الجمهور قرأ

 (502ص ،8ج المحیط، البحر. )یصلون مالئكته و النبي، على یصلي أی الخبر، حذف على هو البصریین عند و. إن اسم إعراب خفاء یشترط

http://yekaye.ir/56-33-al-ahzab/
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 29/6/1396  ناًیمُه عَذاباً لَهُمْ أَعَدَّ وَ الْآخِرَةِ وَ ایالدُّنْ يفِ اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ ؤْذُونَی نَیالَّذ إِنَّ 57 هیآ (33احزاب )سوره ( 545

 ترجمه

آور آماده ي خفتآزارند خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعنت كرده و برایشان عذابالبته كساني كه خدا و رسولش را مي

 نموده است.

 نکات ترجمه

 «لَعَنَهُمُ »

 .باشد نارضایتي و خشم روی از كه است كردني دور و طرد معنای به «لعن» مادهبیان شد كه  274جلسه در 

35-15-hegr-http://yekaye.ir/al/  

 «مُهیناً»

 ؛849ص القرآن، ألفاظ مفردات) به معنای وضعیت خواركننده است« مُهین»، و «خواری و ذلت»به معنای « هون»ماده 

 (298ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق

اند كه این ماده در اصل خود در دو با توجه به اینكه این كلمه گاه با بار معنایي مثبت هم به كار رفته، برخي مدعي شده

 عَلَى یَمْشُونَبه معنای با وقار و سكینه )« هَوْن»معنای مختلف به كار رفته و معنای دیگر آن، سكون و سكینه مي باشد كه كلمه 

( اما دیگران بر این 98ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم؛ 92، ص4باشد )كتاب العین، جاز این معني مي (63؛ فرقان/هَوْنا الْأَرْضِ

این جهت است كه در برخي  باورند كه اصل این ماده تنها همان در معنای ذلت و خواری است و در مواردی مانند آیه فوق، از

 ،11ج التحقیق، ؛849ص القرآن، ألفاظ مفرداتها سزاوار است كه انسان خود را كوچك ببیند و سركشي نكند. )موقعیت

 (298ص

اند كه در ذلت و ذلیل كردن، همواره شخصي از موضع گفته«( اذالل: ذلیل كردن»و « اهانت»)یا « ذلت»و « هون»در تفاوت 

نماید كند و طوری با وی رفتار ميسازد؛ اما در هون و اهانت، وی را تحقیر ميا به كرنش در برابر خویش وادار ميباال دیگری ر

كه گویي او شخص قابل اعتنایي نیست؛ لذا نقطه مقابل ذلت )اذالل(، عزت )اعزاز( است، ولي نقطه مقابل هون )اهانت(، 

 (246ص اللغة، في الفروقباشد )كرامت )اكرام( مي

( 15، نور/هَیِّنا تَحْسَبُونَهُ وَ؛ 9، مریم/هَیِّنٌ عَلَيَّ هُوَ)« هَیِّن»از دیگر مشتقات این ماده كه در قرآن كریم به كار رفته كلمه 

( كه اسم مفعول در باب افعال 69)فرقان/« مُهان»(؛ و نیز كلمه 298ص ،11ج التحقیق،باشد )ارزش مياست به معنای حقیر و كم

 «.خوار شده»مُفعَل( است به معنای ) وزن 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 26این ماده و مشتقاتش جمعا 

 توجه

بار در قرآن كریم آمده( نیز به معنای حقیر )بویژه كسي كه حقارتش كامل  4)كه « مَهین»كلمه اگرچه الزم به ذكر است كه 

هم به معنای « مهن»ساخته شده است؛ و البته ماده « مهن»، بلكه از ماده «هون»باشد، اما این كلمه، نه از ماده آشكار شده( مي

http://yekaye.ir/al-hegr-15-35/
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 خود در اشریشه و گردد برمي شيء خوده ب كه است حقارتي «هون» كه اندگفته «مهن» و «هون» تفاوت دراست، و « حقارت»

. باشد اختیار بدون خودش و بگیرد قرار دیگری اختیار تحت چیزی كه است این از ناشي است حقارتي «مهن» اما است، شيء

مراجعه كنید.  476به جلسه « مهن»و برای توضیح بیشتر درباره ماده ( 211ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقیق)

10-68-qalam-http://yekaye.ir/al/  

 شأن نزول

ه زماني است بمربوط ...«  آزارندمي را رسولش و خدا كه كسانيقطعا »اند كه آیه عباس روایت كردهضحاك و مقاتل از بن

خواهد كه اهل بیتش را كه منافقان به زبانشان ]پیامبر ص را چنین آزار دادند و[ گفتند ]حضرت[ محمد ص از ما فقط مي

« آورخفت عذابي ستا نموده آماده برایشان و» با آتش،« كرده لعنت آخرت و دنیا در را آنان خداوند»پس خدا فرمود »بپرستیم! 

 .در جهنم

 210ص ،3ج ،(شهرآشوب البن) ع طالب أبي آل مناقب

 مُحَمَّداً  إِنَّ ونَالْمُنَافِقُ قَالَ حِینَ ذَلِكَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ ؤْذُونَیُ الَّذِینَ إِنَّ تَعَالَى قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ ابْنُ قَالَ مُقَاتِلٍ وَ الضَّحَّاكِ تَفْسِیرِ

 .جَهَنَّمَ فِي مُهِیناً عَذاباً مْلَهُ أَعَدَّ وَ بِالنَّارِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیا فِي اللَّهُ عَنَهُمُلَ  فَقَالَ بِأَلْسِنَتِهِمْ اللَّهِ رَسُولِ بَیْتِ أَهْلَ نَعْبُدَ أَنْ إِلَّا مِنَّا یُرِیدُ مَا

 حدیث

 ( در دهها منبع از منابع اهل سنت روایتي آمده كه همگي آن را كامل صحیح دانسته اند كه:1

ر مسجد از او عمرو بن شاش مي گوید با علي ع به یمن رفتیم و من آنجا از او دلخور شدم و وقتي به مدینه برگشتیم د

حابش دیدم. آن روز وارد مسجد شدم و رسول اهلل را در میان اص شكایت كردم كه خبرش به گوش پیامبر ص هم رسید. فردای

 تا مرا دید نگاه تندی به من كرد و گفت: عمرو! به خدا سوگند مرا آزار دادی!

 برم از اینكه شما را اذیت كرده باشم.گفتم: به خدا پناه مي

 فرمود: بله، اذیت كردی؛ هركس علي ع را برنجاند مرا اذیت كرده است.

، 3؛ الثقات ابن حبان، ج365، ص15حبان، ج؛ صحیح ابن371، ص6شیبه، جابيمصنف ابن ؛321ص ،25ج احمد، مسند

تاریخ  ؛307، ص6؛ تاریخ الكبیر )بخاری(، ج514، ص1؛ الطبقات الكبری، ج131، ص3؛ المستدرك علي الصحیحین، ج273ص

، 4آلجری(، ج؛ الشریعة )ل501، ص2سیر اعلم النبلء، ج؛ 201، ص2قانع(، ج؛ معجم الصحابه )ابن375، ص1خیثمه، جابيابن

 450ص ،2ج الرویاني، مسند؛ 2059ص

 عَبْدِ عَنْ ، سِنَانٍ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ صَالِحٍ، بْنِ أَبَانَ عَنْ إِسْحَاقَ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمَ، بْنُ یَعْقُوبُ حَدَّثَنَا

 فَجَفَانِي الْیََمنِ، إِلَى عَلِي  مَعَ خَرَجْتُ: قَالَ الْحُدَیْبِیَةِ، أَصْحَابِ مِنْ وَكَانَ: قَالَ الْأَسْلَمِيِّ، شَاسٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ الْأَسْلَمِيِّ، نِیَارٍ بْنِ اهللِ

 عَلَیْهِ  اهللُ صَلَّى اهللِ  رَسُولَ ذَلِكَ بَلَغَ حَتَّى الْمَسْجِدِ، فِي شَكَایَتَهُ أَظْهَرْتُ قَدِمْتُ فَلَمَّا عَلَیْهِ، نَفْسِي فِي وَجَدْتُ حَتَّى ذَلِكَ، سَفَرِی فِي

 حَدَّدَ: یَقُولُ - عَیْنَیْهِ يأَبَدَّنِ رَآنِي فَلَمَّا أَصْحَابِهِ، مِنْ نَاسٍ فِي وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ وَرَسُولُ غَدَاةٍ، ذَاتَ  الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ وَسَلَّمَ،
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 آذَى مَنْ بَلَى ": قَالَ اهللِ، رَسُولَ  یَا أُوذِیَكَ أَنْ بِاهللِ أَعُوذُ: قُلْتُ " آذَیْتَنِي لَقَدْ  وَاهللِ عَمْرُو، یَا ": قَالَ جَلَسْتُ، إِذَا حَتَّى - النَّظَرَ إِلَيَّ

 1.آذَانِي فَقَدْ عَلِیًّا

                                                      
 تر چنین آمده استبه نقل از منابع اهل سنت طوالني 212ص ،3ج طالب، أبي آل . حكایت این واقعه در مناقب 1

 بْنِ  عِمْرَانَ عَنْ بَعِینَالْأَرْ فِي الْخَطِیبُ وَ الْفَضَائِلِ فِي أَحْمَدُ وَ الْمُسْنَدِ فِي لِيُّالْمَوْصِ وَ الصَّحِیحِ فِي الْبُخَارِیُّ وَ الْحِلْیَةِ فِي نُعَیْمٍ أَبُو وَ الْجَامِعِ فِي التِّرْمِذِیُّ

 أَخَذَهَا یَوْمِهَا فِي عَدْلٍ قِیمَةَ یمَتُهَاقِ بََلغَ فَلَمَّا الْأَسْلَمِيُّ بُرَیْدَةُ وَ بَلْتَعَةَ أَبِي بْنُ حَاطِبُ فَزَایَدَهُ جَارِیَةٍ فِي الْغَنَائِمِ مِنَ ع عَلِيٌّ رَغِبَ أَنَّهُ بُرَیْدَةَ وَ عَبَّاسٍ ابْنِ وَ الْحُصَیْنِ

 ثُمَّ  النَّبِيُّ عَنْهُ فَأَعْرَضَ یَشْكُو خَلْفِهِ مِنْ وَ شِمَالِهِ َعنْ وَ یَمِینِهِ عَنْ جَاءَ ثُمَّ بِيُّالنَّ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَلِيٍّ مِنْ شَكَا وَ ص الرَّسُولِ قُدَّامَ بُرَیْدَةُ وَقَفَ رَجَعُوا فَلَمَّا بِذَلِكَ

 فَقَالَ  أَوْدَاجُهُ انْتَفَخَتْ وَ« 1» وَجْهُهُ تَرَبَّدَ وَ لَوْنُهُ تَغَیَّرَ وَ ص النَّبِيُّ غَضِبَفَ قَالَهَافَ یَدَیْهِ بَیْنَ قَامَ ثُمَّ عَنْهُ فَأَعْرَضَ یَشْكُو خَلْفِهِ مِنْ وَ شِمَالِهِ عَنْ وَ یَمِینِهِ عَنْ جَاءَ

 أَ مُهِیناً عَذاباً لَهُمْ أَعَدَّ وَ لْآخِرَةِا وَ الدُّنْیا فِي اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُؤْذُونَ الَّذِینَ إِنَّ یَقُولُ اللَّهَ أَنَّ سَمِعْتَ مَا أَ الْیَوْمِ مُنْذُ اللَّهِ  رَسُولَ آذَیْتَ مَا بُرَیْدَةُ یَا لَكَ مَا

 یَا جَهَنَّمَ نَارِ فِي عَذَابِهِ أَلِیمِبِ یُؤْذِیَهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى فَحَقَّ اللَّهَ آذَى مَنْ وَ اللَّهَ آذَى قَدْفَ آذَانِي مَنْ وَ آذَانِي فَقَدْ عَلِیّاً آذَى مَنْ أَنَّ وَ مِنْهُ أَنَا وَ مِنِّي عَلِیّاً أَنَّ عَلِمْتَ مَا

 حَفَظَتُهُ  بَلْ قَالَ  طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ حَفَظَةُ أَمْ بُرَیْدَةُ یَا َأعْلَمُ أَْنتَ أَعْلَمُ الْأَرْحَامِ مَلَكُ مْأَ َأعْلَمُ أَنْتَ أَعْلَمُ الْمَحْفُوظِ اللَّوْحِ قُرَّاءُ  أَمْ  أَْعلَمُ اللَّهُ أَمِ َأعْلَمُ أَنْتَ بُرَیْدَةُ

 مِنْ تُرِیدُونَ مَا فِیهَا وَ وظِالْمَحْفُ اللَّوْحِ قُرَّاءِ وَ الْأَرْحَامِ مَلَكِ عَنْ حَكَى ثُمَّ وُلِدَ نْذُمُ خَطِیئَةً عَلَیْهِ قَطُّ كَتَبُوا مَا أَنَّهُمْ عَلِيٍّ حَفَظَةِ عَنْ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِیلُ هَذَا وَ قَالَ

 .عَلِیّاً دَعُوا أَحْمَدَ رِوَایَةِ فِي وَ بَعْدِی مُؤْمِنٍ كُلِّ وَلِيُّ هُوَ وَ« 2» مِنْهُ أَنَا وَ مِنِّي عَلِيٌّ قَالَ ثُمَّ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ عَلِيٍّ

 تر چنین آمده است:و در منابع شیعه خیلي تفصیلي

 139-136ص السالم، علیه العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 غَنِمُوا فَلَمَّا. أَمِیرَهُمْ جَعَلَهُ إِلَّا ع طَالِبٍ َأبِي بْنُ عَلِيُّ فِیهِمْ قَطُّ جَیْشاً بَعَثَ امَ وَ ع، عَلِیّاً عَلَیْهِمْ أَمَّرَ لِغَزَاةٍ، یَوْمٍ ذَاتَ جَیْشاً بَعَثَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ...  قَالَ

 نَظَرَ فَلَمَّا. زایداه و  لْأَسْلَمِيُّ،ا بُرَیْدَةُ وَ  بَلْتَعَةَ أَبِي بْنُ  حَاطِبُ فِیهَا فَكَایَدَهُ غَنَائِمِ،الْ جُمْلَةِ فِي ثَمَنَهَا یَجْعَلُ  -جَارِیَةً الْغَنَائِمِ جُمْلَةِ مِنْ یَشْتَرِیَ أَنْ[ فِي] ع عَلِيٌّ رَغِبَ

 بُرَیْدَةُ  ذَلِكَ  یَقُولَ أَنْ عَلَى تَوَاطَئَا ص، اللَّهِ رَسُولِ  إِلَى  رَجَعُوا فَلَمَّا. بِذَلِكَ فَأَخَذَهَا مِهَایَوْ  فِي عَدْلٍ  قِیمَةَ قِیمَتُهَا بَلَغَتْ أَنْ إِلَى  انْتَظَرَ یُزَایِدَانِهِ، وَ یُكَایِدَانِهِ  إِلَیْهِمَا

 عَنْهُ فَأَعْرَضَ سْلِمِینَ الْمُ دُونَ -الْمَغْنَمِ مِنَ جَارِیَةً أَخَذَ  طَالِبٍ  أَبِي بْنَ عَلِيَّ نَّأَ تَرَ  لَمْ  أَ اللَّهِ  رَسُولَ  یَا: قَالَ وَ ص اللَّهِ  رَسُولِ  قُدَّامَ  بُرَیْدَةُ فَوَقَفَ  ص اللَّهِ  لِرَسُولِ 

 ثُمَّ (  عَنْهُ فَأَعْرَضَ ،فَقَالَهَا خَلْفِهِ  مِنْ جَاءَ وَ  عَنْهُ، فَأَعْرَضَ قَالَهَا، وَ سَارِهِ یَ  عَنْ فَجَاءَهُ) ص اللَّهِ  رَسُولُ  عَنْهُ  فَأَعْرَضَ فَقَالَهَا،  یَمِینِهِ  عَنْ جَاءَ ثُمَّ  ص، اللَّهِ  رَسُولُ

 .فَقَالَهَا یَدَیْهِ بَیْنِ إِلَى عَادَ

 آذَیْتَ  بُرَیْدَةُ یَا لَكَ مَا: الَقَ وَ أَعْضَاؤُهُ، ارْتَعَدَتْ وَ أَوْدَاجُهُ، انْتَفَخَتْ وَ  تَرَبَّدَ وَ لَوْنُهُ تَغَیَّرَ وَ مِثْلُهُ، غَضَب  بَعْدَهُ لَا وَ قَبْلَهُ یُرَ لَمْ غَضَباً ص اللَّهِ رَسُولُ فَغَضِبَ

 یُؤْذُونَ  الَّذِینَ وَ -مُهِیناً عَذاباً مْلَهُ أَعَدَّ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیا فِي اللَّهُ  لَعَنَهُمُ ولَهُ رَسُ  وَ هَاللَّ یُؤْذُونَ الَّذِینَ  إِنَّ»: یَقُولُ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهَ سَمِعْتَ مَا أَ  الْیَوْمِ مُنْذُ اللَّهِ  رَسُولَ

 «. مُبِیناً إِثْماً وَ بُهْتاناً احْتَمَلُوا فَقَدِ -اكْتَسَبُوا مَا بِغَیْرِ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ

 .بِأَذًى قَصَدْتُكَ  أَنَّنِي عَلِمْتُ مَا ص اللَّهِ رَسُولَ  یَا: بُرَیْدَةُ قَالَ

 مَنْ  وَ] آذَانِي فَقَدْ عَلِیّاً آذَى مَنْ أَنَّ وَ مِنْهُ، أَنَا وَ مِنِّي عَلِیّاً أَنَّ عَلِمْتَ مَا أَ ينَفْسِ ذَاتَ قَصَدَ مَنْ إِلَّا یُؤْذِینِي لَا أَنَّهُ بُرَیْدَةُ یَا تَظُنُّ وَ أَ: ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ

 اللَّوْحِ  قُرَّاءُ أَمْ أَعْلَمُ أَنْتَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ أَمِ أَعْلَمُ أَنْتَ بُرَیْدَةُ یَا(! جَهَنَّمَ نَارِ يفِ عَذَابِهِ بِأَلِیمِ یُؤْذِیَهُ  أَنْ اللَّهِ  عَلَى فَحَقٌّ -اللَّهَ آذَى مَنْ وَ اللَّهَ، آذَى فَقَدْ[ آذَانِي

 الْأَرْحَامِ مَلَكُ أَمْ أَعْلَمُ أَنْتَ الْمَحْفُوظِ 

 .أَعْلَمُ الْأَرْحَامِ مَلَكُ وَ أَعْلَمُ، الْمَحْفُوظِ اللَّوْحِ قُرَّاءُ وَ أَعْلَمُ، اللَّهُ  بَلِ: بُرَیْدَةُ قَالَ

 .طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ حَفَظَةُ  لْبَ: قَالَ  طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ حَفَظَةُ أَمْ بُرَیْدَةُ یَا أَعْلَمُ فَأَنْتَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 خَطِیئَةً  قَطُّ عَلَیْهِ كَتَبُوا مَا أَنَّهُمْ ع عَلِيٍّ حَفَظَةِ عَنْ  أَخْبَرَنِي، جَبْرَئِیلُ هَذَا وَ فِعْلِهِ، فِي عَلَیْهِ تُشَنِّعُ وَ تُوَبِّخُهُ وَ -تَلُومُهُ وَ  تُخَطِّئُهُ فَكَیْفَ: ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ

 الْمَحْفُوظِ  اللَّوْحِ قُرَّاءُ هَؤُلَاءِ وَ أَبَداً، خَطِیئَة  مِنْهُ یَكُونُ لَا أَنَّهُ أُمِّهِ، بَطْنِ  فِي اسْتَحْكَمَ حِینَ یُولَدَ، أَنْ قَبْلَ كَتَبُوا أَنَّهُمْ حَدَّثَنِي الْأَرْحَامِ مَلَكُ هَذَا وَ وُلِدَ[ یَوْمَ ] مُنْذُ

 وَ الْعَالَمِینَ رَبُّ صَوَّبَهُ قَدْ  وَ بُرَیْدَةُ یَا[ أَنْتَ] تُخْطِئُهُ فَكَیْفَ. «زَلَّةٍ وَ خَطَإٍ كُلِّ مِنْ الْمَعْصُومُ عَلِيٌّ» الْمَحْفُوظِ اللَّوْحِ فِي وَجَدُوا أَنَّهُمْ -بِي أُسْرِیَ لَیْلَةَ أَخْبَرُونِي

 الْغُرِّ  قَائِدُ وَ الْمُسْلِمِینَ، فَارِسُ وَ[  الصَّالِحِینَ  سَیِّدُ وَ] الْوَصِیِّینَ، سَیِّدُ وَ الْمُؤْمِنِینَ، أَمِیرُ فَإِنَّهُ الْجَمِیلِ، الْحَسَنِ بِخِلَافِ لِعَلِيٍّ تَعَرَّضْ لَا بُرَیْدَةُ یَا  رَّبُونَالْمُقَ الْمَلَائِكَةُ
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موجب رنجش حضرت علي ع شده باشد و بعد پیامبر چنین سخني به او فرموده، در مورد سعد این كه كسي با اقدامي 

؛ الشریعة 1091، ص2یعلي موصلي، جگوید من و دو نفر دیگر علي ع را اذیت كردیم ...( )مسند ابيبن ابي وقاص ) كه مي

، 4؛ مسند بزاز، ج904ص ،2ج رث،حا مسند؛ 6332، ص2؛ فضائل الصحابه )احمد بن حنبل(، ج2063، ص4)لآلجری(، ج

و بُرَیدة اسلمي )البدایة و  3(390ص ،3ج قزوین، اخبار في ( و عمر بن خطاب )التدوین134، ص1؛ مسند الشاشي، ج366ص

( نقل شده 499، ص2؛ سیر اعلم النبلء، ج190، ص42؛ تاریخ دمشق، ج628، ص3؛ تاریخ اسلم ذهبي؛ ج121، ص5النهایة، ج

ر اینها از بسیاری دیگر از صحابه هم بیان این عبارت از پیامبر ص در مورد حضرت علي ع روایت شده است است؛ و علوه ب

 و ...(. 150-149ص ،2ج التنزیل، شواهد1044ص ،1ج ،(المغازليابن) المناقب)مثل: 

                                                      
  تَكَایَدُوهُ  أَلَّا الْمُسْلِمِینَ، مَعَاشِرَ  عَلَیْكُمْ الْحَقِّ مِنَ لِعَلِيٍّ لَیْسَ تَرَى أَ بُرَیْدَةُ یَا: قَالَ ثُمَّ. لَكِ هَذَا وَ  لِي هَذَا: لِلنَّارِ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَقُولُ النَّارِ، وَ الْجَنَّةِ قَسِیمُ وَ الْمُحَجَّلِینَ،

: ص اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ . اللَّهِ  رَسُولَ یَا بَلَى: قَالُوا أُخْبِرُكُمْ لَا وَ أَ عِنْدَكُمْ، قَدْرِهِ مِنْ أَعْظَمُ تَعَالَى اللَّهِ عِنْدَ عَلِيٍّ قَدْرَ إِنَّ[  هَیْهَاتَ] هَیْهَاتَ تَزَایَدُوهُ لَا وَ تَعَانَدُوهُ لَا وَ

 نَعْرِفُ مَا رَبَّنَا یَا: فَیَقُولُونَ  عَطِبْتُمْ  فَقَدْ إِلَّا وَ الْحَسَنَاتُ فَأَیْنَ السَّیِّئَاتُ هَذِهِ: لَهُمْ فَیُقَالُ -مَوَازِینُهُمْ السَّیِّئَاتِ ةِجِهَ مِنْ  تَمْتَلِئُ -أَقْوَاماً الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَبْعَثُ اللَّهَ فَإِنَّ

 صَغِیرَةٍ  بِرُقْعَةٍ الرِّیحُ تَأْتِي ثُمَّ. «عَلَیْكُمْ أُوَفِّرُهَا وَ لَكُمْ، أَعْرِفُهَا فَإِنِّي حَسَنَاتٍ -عِبَادِی -لِأَنْفُسِكُمْ  تَعْرِفُوا لَمْ لَئِنْ»: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قِبَلِ مِنْ  النِّدَاءُ فَإِذَا. حَسَنَاتٍ لَنَا

 وَ  خَاصَّتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ إِخْوَانِكَ وَ أُمِّكَ وَ أَبِیكَ بِیَدِ خُذْ: لِأَحَدِهِمْ فَیُقَالُ  الْأَرْضِ، وَ السَّمَاءِ بَیْنَ مِمَّا بِأَكْثَرَ بِسَیِّئَاتِهِمْ فَتَرْجَحُ حَسَنَاتِهِمْ، كِفَّةِ فِي تَطْرَحُهَا[ وَ]

 عِبَادِی، یَا: جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ فَیَقُولُ  حَسَنَاتُهُمْ كَانَتْ ذَا فَمَا عَرَفْنَاهَا، فَقَدْ الذُّنُوبُ  أَمَّا رَبَّنَا یَا: الْمَحْشَرِ أَهْلُ فَیَقُولُ . الْجَنَّةَ فَأَدْخِلْهُمُ مَعَارِفِكَ، وَ أَخْدَانِكَ وَ قَرَابَاتِكَ

 أَبِي بْنِ  لِعَلِيِّ بِحُبِّكَ  لَكَ تَرَكْتُهَا قَدْ: الْآخَرُ لَهُ  فَقَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ  لِعَلِيِّ  بِحُبِّكَ -أُحِبُّكَ فَإِنِّي خُذْهَا: فَقَالَ -أَخِیهِ إِلَى لِأَخِیهِ  عَلَیْهِ  دَیْنٍ بِبَقِیَّةِ أَحَدُهُمْ مَشَى

 لِوَالِدَیْهِمَا وَ لَهُمَا أَوْجَبَ وَ مَوَازِینِهِمَا، وَ صَحَائِفِهِمَا حَشْوِ  فِي ذَلِكَ  جَعَلَ وَ خَطَایَاهُمَا، بِهِ  فَحَطَّ لَهُمَا ذَلِكَ تَعَالَى اللَّهُ فَشَكَرَ. شِئْتَ مَا مَالِي مِنْ  لَكَ وَ ع طَالِبٍ

 .مِنْهُمْ تَكُونَ أَنْ فَإِیَّاكَ الْجَمَرَاتِ، عِنْدَ بِهَا یُرْمَى الَّتِي  الْخَذْفِ  حَصَى مِنْ أَكْثَرُ عَلِيٍّ بِبُغْضِ النَّارَ  یَدْخُلُ مَنْ إِنَّ بُرَیْدَةُ یَا: قَالَ ثُمَّ. الْجَنَّةَ  لِذُرِّیَّتِهِمَا وَ
 كُنْتُ: قَالَ أَبِیهِ، عَنْ وَقَّاصٍ، أَبِي بْنِ سَعْدِ بْنُ مُصْعَبُ حَدَّثَنَا النَّهْمِيُّ، اللَّهِ عَبْدِ بْنُ قَنَانُ حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةَ، بْنُ مَرْوَانُ حَدَّثَنَا خِدَاشٍ، بْنُ مَحْمُودُ نَاحَدَّثَ.  1

: فَقَالَ غَضَبِهِ، مِنْ  بِاللَّهِ فَتَعَوَّذْتُ الْغَضَبُ، وَجْهِهِ فِي یُعْرَفُ غَضْبَانَ، وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فَأَقْبَلَ عَلَيٍّ، مِنْ فَنِلْنَا مَعِي، وَرَجُلَانِ، أَنَا الْمَسْجِدِ  فِي جَالِسًا

 «آذَانِي فَقَدْ  عَلِیًّا آذَى مَنْ لِي؟ وَمَا لَكُمْ مَا»
 قَالَ : قَالَ أَبِیهِ عَنْ یُحَدِّثُ، سَعْدٍ بْنَ مُصْعَبَ سَمِعْتُ اللَّهِ، عَبْدِ بْنُ  قَنَانُ نا مُعَاوِیَةَ، بْنُ مَرْوَانُ نا: قَالَ أَحْمَدَ بْنُ سُلَیْمَانُ قثنا اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا.  2

 . «آذَانِي فَقَدْ عَلِیًّا آذَى مَنْ»: وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ
 ابن الحسن بن علي القاسم أبي جد وهو قزوین أئمة مشاهیر من كان....  المزكى الصیدناني القاسم أَبُو القزویني یزید بْن مُحَمَّد بْن عمر بْن . علي 3

 ُعمَرَ بن عَلِيُّ الْقَاسِمِ أَبُو ثنا حَرْبُوَیْهِ بْنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الفارسي الحسین ابن أحمد بن نَاصِرُ مَنْصُورٍ َأبُو الشَّیْخُ حَدَّثَ الصیدناني المعسلي عمر بْن علي

 ابن عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الزُّبَیْرِ أَبِي عَنْ مُوسَى بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مُعَسَّلِيٍّ بْنُ یَحْیَى ثنا عِیسَى بْنُ إبراهیم ثنا الْحَضْرَمِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو ثنا الصَّیْدَنَانِيُّ

 تَجْفُو قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا بَإِیشْ فَقُلْتُ عُمَرُ یَا آذَیْتَنِي": فَقَالَ وَسَلَّمَ وآله علیه اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَلَقِیَنِي عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَلِیًّا أَجْفُو كُنْتُ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخَطَّابِ

 .وثالثمائة وأربعین اثنتین سنة تُوُفِّيَ. «أَبَدًا عَلِیًّا أَجْفُو ال وَاللَّهِ قُلْتُ "آذَانِي فَقَدْ عَلِیًّا آذَى مَنْ عَلِیًّا

 :است كرده نقل هم دیگران از را مطلب این 495ص ،4ج القرآن، تفسیر في البرهان در

 في و األنصاری، جابر عن بإسناده المظفر أبي عن( الفضائل) في و األنصاری، جابر و األنصاری، اهلل عبد بن محمد عن باإلسناد: مردویه ابن

 آذیتني، إنك»: فقال ،(آله و هعلی اهلل صلى) اهلل رسول فلقیني علیا، أجفو كنت: قال الخطاب، بن عمر عن كلهم جابر، عن بإسناده النطنزی عن( الخصائص)

 .«آذاني فقد آذاه من و علیا، آذیت قد إنك»: قال. اهلل رسول أذى من باهلل أعوذ: فقلت. «عمر یا

 سعید بن الحسین بن علي الحسین أبو حدثنا: قال الحافظ المزني عثمان بن محمد بن اهلل عبد حدثنا: قال العطار أحمد بن المظفر بن أحمد أخبرنا.  4

: قال عباس ابن عن مجاهد عن نجیح أبي ابن عن عیینة بن سفیان حدثنا: قال -أبي وسأله- الزعفراني صباح بن الحسن حدثنا: قال -واسط بنیل- المقرئ
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كتب روایي اهل سنت از  ترین(، بلكه در معروف1961ص ،2ج القمي، ( نه تنها در بسیاری از كتب شیعه )مثل:تفسیر2

 رسول اهلل ص روایت شده است:

 فاطمه پاره تن من است، كسي كه او را آزار دهد مرا اذیت كرده است.

 ؛ 755، ص2؛ فضائل الصحابه )احمد بن حنبل(، ج292و  21، ص5؛ صحیح بخاری، ج1093، ص4صحیح مسلم، ج

: قَالَ خْرَمَةَ،مَ  بْنِ الْمِسْوَرِ  عَنِ مُلَیْكَةَ، أَبِي ابْنِ  عَنِ عَمْرٍو، نْعَ سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا الْهُذَلِيُّ، مَإِبْرَاهِی بْنُ إِسْمَاعِیلُ مَعْمَرٍ أَبُو حَدَّثَنِي

 «آذَاهَا مَا ؤْذِینِيیُ مِنِّي بَضْعَةٌ فَاطِمَةُ إِنَّمَا»: سَلَّمَآله و وَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ قَالَ

 

دهند تا بدینجا صادق ع روایتي طوالني نقل شده كه در فرازی از آن، جریانات زمان پیامبر ص را توضیح مي( از امام 3

 ای ساختند و پیامبر ص شبانه همه را فراخواند و در مقابل همگان فرمود:ای شایعهرسند كه چگونه عدهمي

زار داده است؛ و هر آاست و هر كه مرا برنجاند خدا را همانا فاطمه پاره تن من است، هر كه او را برنجاند مرا آزار داده 

و را برنجاند مانند اكه بعد از مرگم او را برنجاند مانند كسي است كه در زندگیم او را اذیت كرده باشد؛ و هر كس در زندگیم 

 كسي است كه بعد از مرگم او را اذیت كرده باشد. 

ریاناتي كه جندگي و بعد از مرگم یكسان است؛ سپس امام صاد ق ع به ]یعني اینكه اذیت او همانند اذیت من است در ز

لي ع اجازه تشرف كنند تا بدانجا كه ابوبكر و عمر با واسطه قرار دادن امام عبعد از شهادت رسول اهلل ص رخ داد اشاره مي

 یابند[خدمت حضرت زهرا س مي

خواهیم كه ما يدوری از خشم تو اینجا آمده ایم و از تو مابوبكر گفت: ای دختر رسول اهلل! ما برای جلب رضایت تو و 

 را ببخشي و از آنچه از ما به تو رسید درگذری.

حضرت زهرا س فرمود: من هرگز یك كلمه هم با شما سخن نخواهم گفت تا به دیدار پدرم بروم و از شما دو نفر نزد 

تكب شدید.؛ سپس رو به حضرت علي ع كرد و فرمود: من او شكایت خواهم كرد و از كاری كه كردید و آنچه در حق من مر

                                                      
! عمك بنو فیك آذوني: قال(( أغضبك؟ ما: ))وسلم علیه اهلل صلى النبي له فقال غضبان، طالب أبي بن علي أقبل إذ وسلم علیه اهلل صلى النبي عند كنت

 علیاً  آذى من الناس أیها یا اهلل، بعهد وأوفاكم إیماناً، أولكم علیاً إن آذاني، فقد علیاً آذى من الناس أیها یا: ))فقال مغضباً وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول فقام

 كلمة! جابر یا: ))فقال اهلل؟ رسول محمد وأنك اهلل، إال إله ال أن شهد وإن اهلل رسول یا: األنصاری اهلل عبد بن جابر قال((. نصرانیاً أو یهودیاً القیامة یوم بعث

 ((.صاغرون وهم یدٍ عن الجزیة یعطوا ال وأن أموالهم تستباح وال دماؤهم تسفك ال أن بها یحتجزون

 آذَانِي مَنْ وَ آذَانِي فَقَدْ آذَاهَا مَنْ وَ حَیَاتِي، فِي آذَاهَا كَمَنْ مَوْتِي بَعْدَ آذَاهَا مَنْ وَ مَوْتِي بَعْدَ آذَاهَا كَمَنْ حَیَاتِي، فِي آذَاهَا مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَدْ وَ.  1

 اللَّه آذَى فَقَدْ
 عَلَیْهِ  اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِيَ مَخْرَمَةَ بْنِ المِسْوَرِ عَنِ مُلَیْكَةَ، أَبِي ابْنِ عَنِ دِینَارٍ، بْنِ عَمْرِو عَنْ عُیَیْنَةَ، ابْنُ حَدَّثَنَا الوَلِیدِ، أَبُو حَدَّثَنَا.  2

 «أَغْضَبَنِي أَغْضَبَهَا فَمَنْ مِنِّي، بَضْعَة  فَاطِمَةُ»: قَالَ سَلَّمَ، و آله وَ
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ام سوال كنم و آنان اعتراف كنند كه آیا با این دو هیچ سخني ندارم مگر اینكه از آنها در مورد چیزی كه از رسول اهلل ص شنیده

 گیرم.اند یا خیر؛ و آنگاه تصمیمم را ميآن را از رسول اهلل ص شنیده

 نیم.كدهیم كه جز سخن حق نگوییم و اگر شاهد بر مطلبي بودیم اعتراف ا هم قول ميآن دو گفتند: قبول است. م

ای كه در مورد علي دهم: آیا به یاد دارید كه رسول اهلل در تاریكي شب به خاطر شایعهفرمود: شما را به خدا سوگند مي

 ع رخ داده بود شما را از منازلتان بیرون كشید؟

 گفتند: بله.

ه او را برنجاند به خدا سوگند مي دهم آیا از پیامبر ص شنیدید كه فرمود: فاطمه پاره تن من است، هر ك فرمود: شما را

نند كسي است كه در مرا آزار داده است و هر كه مرا برنجاند خدا را آزار داده است؛ و هر كه بعد از مرگم او را برنجاند ما

 ذیت كرده باشد.ااو را برنجاند مانند كسي است كه بعد از مرگم او را  زندگیم او را اذیت كرده باشد؛ و هر كس در زندگیم

 گفتند. بله.

دو مرا در زندگیم  گیرم و ای كساني كه اینجایید شاهد باشید كه اینفرمود: الحمد هلل! سپس فرمود: خدایا تو را شاهد مي

گارم بروم و از نخواهم گفت تا به ملقات پرورد و هنگام مرگم اذیت كردند؛ و به خدا سوگند از این پس دیگر با آنان سخن

 آنچه این دو در حق من كردند به درگاه او شكایت برم.

ی تعجب است از مردم اینجا بود كه ابوبكر فریاد واویل سر داد و گفت: كاش مادرم مرا نزاده بود؛ اما عمر گفت: واقعا جا

شوی و به بقدری ناداني كه به خاطر غضب یك زن ناراحت مي كه چگونه تو را به سرپرستي خود برگزیدند در حالي كه

 شوی؟ مگر عصباني شدن یك زن چه اهمیتي دارد؟! و بلند شدند و بیرون رفتند ...خوشنودی او خوشحال مي

 1351ص اإلمامة، ؛ دالئل187-186ص ،1ج الشرائع، علل

قاال قال  اللَّهِ بْدِعَ بْنِ زِیَادِ وَ الْمِقْدَامِ أَبِي بْنِ عَمْرِو عَنْ یَحْیَى نِبْ مُحَمَّدِ  بْنُ أَحْمَدُ الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 ع ... اللَّهِ عَبْدِ أَبو

 مَوْتِي بَعْدَ آذَاهَا مَنْ وَ اللَّهَ آذَى فَقَدْ آذَانِي مَنْ وَ آذَانِي فَقَدْ آذَاهَا فَمَنْ مِنْهَا أَنَا وَ مِنِّي بَضْعَةٌ فَاطِمَةَ ... أَنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ

 2مَوْتِي بَعْدَ آذَاهَا كَمَنْ كَانَ حَیَاتِي فِي آذَاهَا َمنْ وَ حَیَاتِي فِي آذَاهَا كَمَنْ كَانَ

                                                      
: قَالَ ،(عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ) سُهَیْلٍ بْنِ هَمَّامِ بْنُ مُحَمَّدُ  عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنِي: قَالَ أَبِي، حَدَّثَنِي: قَالَ التَّلَّعُكْبَرِیُّ، مُوسَى بْنِ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ الْحُسَیْنِ أَبُو حَدَّثَنِي.  1

 أَبِي عَنْ مُسْكَانَ، ابْنِ  عَنِ سِنَانٍ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ ،«3» نَجْرَانَ أَبِي بْنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الْقُمِّيِّ، الْأَشْعَرِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْبَرْقِيِّ، بْنِ مُحَمَّدِ  ابْنُ أَحْمَدُ رَوَى

 فَأَسْقَطَتْ  بِأَمْرِهِ، السَّیْفِ  بِنَعْلِ لَكَزَهَا عُمَرَ مَوْلَى قُنْفُذاً أَنَّ[ السَّلَامُ عَلَیْهَا فَاطِمَة] وَفَاتِهَا سَبَبُ كَانَ وَ: ... قَالَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِ) مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ  اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ،

 الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ سَأَلَا( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِيِّ أَصْحَابِ مِنْ الرَّجُلَانِ كَانَ وَ. عَلَیْهَا یَدْخُلُ آذَاهَا مِمَّنْ أَحَداً تَدَعْ لَمْ وَ شَدِیداً، مَرَضاً ذَلِكَ مِنْ مَرِضَتْ وَ مُحَسِّناً

 قَالَتْ  ثُمَّ . اللَّهِ بِحَمْدِ بِخَیْرٍ : قَالَتْ اللَّهِ؟ رَسُولِ  بِنْتَ یَا أَنْتِ كَیْفَ: لَهَا قَاال عَلَیْهَا دَخَلَا فَلَمَّا فَأَجَابَتْ،( السَّلَامُ عَلَیْهِ) الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ  فَسَأَلَهَا ،«6» إِلَیْهَا لَهُمَا یَشْفَعَ أَنْ

 لَقَدْ  اللَّهِ، فَوَ: قَالَتْ. بَلَى: قَاال ؟«اللَّهَ آذَى فَقَدْ آذَانِي مَنْ وَ آذَانِي، فَقَدْ آذَاهَا فَمَنْ مِنِّي، بَضْعَة  فَاطِمَةُ»: یَقُولُ ( آلِهِ وَ عََلیْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِيَّ سَمِعْتُمَا مَا: لَهُمَا

 عَلَیْهِمَا سَاخِطَة  هِيَ وَ عِنْدِهَا مِنْ فَخَرَجَا: قَالَ. يآذَیْتُمَانِ
 تَأْذَنِي لَمْ  وَ رَدَدْتِهِمَا وَ كَثِیرَةً مِرَاراً تَرَدَّدَ  قَدْ  وَ رَأَیْتِ قَدْ مَا الرَّجُلَیْنِ  هَذَیْنِ  مِنْ كَانَ قَدْ ص اللَّهِ  رَسُولِ  بِنْتَ  یَا فَقَالَ ع فَاطِمَةَ عَلَى عَلِيٌّ فَدَخَلَ... ْ .  2

 .مِنِّي ارْتَكَبَاهُ وَ صَنَعَاهُ بِمَا إِلَیْهِ فَأَشْكُوَهُمَا أَبِي أَلْقَى حَتَّى رَأْسِي مِنْ كَلِمَةً أُكَلِّمُهُمَا لَا وَ لَهُمَا آذَنُ لَا اللَّهِ وَ فَقَالَتْ عََلیْكِ لَهُمَا أَسْتَأْذِنَ أَنْ سَأَلَانِي قَدْ وَ لَهُمَا
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 كَانَ  عَمَّا تَصْفَحِي وَ لَنَا تَغْفِرِی أَنْ نَسْأَلُكِ سَخَطِكِ اجْتِنَابَ وَ مَرْضَاتِكِ ابْتِغَاءَ أَتَیْنَاكِ إِنَّمَا اللَّهِ رَسُولِ بِنْتَ یَا بَكْرٍ أَبُو فَقَالَ

 ارْتَكَبْتُمَا َما وَ فِعَالَكُمَا وَ صَنِیعَكُمَا َأشْكُوَ وَ ِإلَیْهِ أَشْكُوَكُمَا وَ أَبِي أَلْقَى حَتَّى أَبَداً وَاحِدَةً كَلِمَةً رَأْسِي مِنْ  أُكَلِّمُكُمَا لَا قَالَتْ إِلَیْكِ مِنَّا

 وَ ع عَلِي  إِلَى فَالْتَفَتَتْ مِنَّا كَانَ بِمَا تُؤَاخِذِینَا لَا وَ عَنَّا اصْفَحِي وَ فَاغْفِرِی مَرْضَاتَكِ[ مُبْتَغِیَیْنِ ] مبتغین مُعْتَذِرَیْنِ جِئْنَا إِنَّا قَاال مِنِّي

 لَهَا ذَلِكَ اللَّهُمَّ قَاال رَأْیِي رَأَیْتُ صَدَّقَانِي فَإِنْ  اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعَاهُ ءٍشَيْ عَنْ أَسْأَلَهُمَا حَتَّى كَلِمَةً رَأْسِي مِنْ أُكَلِّمُهُمَا لَا إِنِّي قَالَتْ

 كَانَ ءٍلِشَيْ اللَّیْلِ جَوْفِ  فِي اسْتَخْرَجَكُمَا ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ رَانِتَذْكُ أَ اللَّهَ أَنْشُدُكُمَا فَقَالَتْ صِدْقاً إِلَّا نَشْهَدُ لَا وَ حَقّاً إِلَّا نَقُولُ لَا إِنَّا وَ

 فَقَدْ آذَاهَا مَنْ  مِنْهَا أَنَا وَ مِنِّي بَضْعَةٌ فَاطِمَةُ یَقُولُ ص النَّبِيَّ سَمِعْتُمَا هَلْ بِاللَّهِ أَنْشُدُكُمَا فَقَالَتْ نَعَمْ اللَّهُمَّ فَقَاال عَلِي  أَمْرِ مِنْ حَدَثَ

 بَعْدَ آذَاهَا كَمَنْ  كَانَ حَیَاتِي فِي آذَاهَا َمنْ وَ حَیَاتِي فِي آذَاهَا كَمَنْ فَكَانَ مَوْتِي بَعْدَ آذَاهَا مَنْ وَ اللَّهَ آذَى فَقَدْ آذَانِي مَنْ وَ آذَانِي

 مَوْتِي عِنْدَ وَ  حَیَاتِي فِي آذَیَانِي قَدْ أَنَّهُمَا حَضَرَنِي مَنْ یَا فَاشْهَدُوا أُْشهِدُكَ إِنِّي اللَّهُمَّ قَالَتِ ثُمَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَتِ نَعَمْ اللَّهُمَّ قَاال مَوْتِي

 قَالَ وَ الثُُّبورِ وَ بِالْوَیْلِ بَكْرٍ أَبُو فَدَعَا ِمنِّي ارْتَكَبْتُمَا وَ بِي صَنَعْتُمَا بِمَا فَأَشْكُوَكَُما رَبِّي أَلْقَى حَتَّى َكلِمَةً رَأْسِي مِنْ أُكَلِّمُكُمَا لَا اللَّهِ وَ

 مَا وَ بِرِضَاهَا تَفْرَحُ وَ امْرَأَةٍ لِغَضَبِ َتجْزَعُ خَرِْفتَ قَدْ شَیْخٌ أَنْتَ وَ أُمُورَهُمْ وَلَّوْكَ كَیْفَ لِلنَّاسِ عَجَباً عُمَرُ فَقَالَ تَلِدْنِي لَمْ أُمِّي لَیْتَ

 1َخرَجَا... وَ قَامَا وَ امْرَأَةً بَأَغْضَ لِمَنْ

 تدبر

 «مُهیناً عَذاباً لَهُمْ أَعَدَّ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیا فِي اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ( »1

                                                      
 أَْحبَبْتَ  لِمَنْ فَأْذَنْ ءٍشَيْبِ عَلَیْكَ أُخَالِفُ لَا الرِّجَالَ تَتَّبِعُ النِّسَاءُ وَ بَیْتُكَ یْتُفَالْبَ شَیْئاً لَهُمَا ضَمِنْتَ قَدْ كُنْتَ إِنْ قَالَتْ ذَلِكِ  لَهُمَا ضَمِنْتُ فَإِنِّي ع عَلِيٌّ فَقَالَ

 وَ مِرَاراً فَعَلَتْ حَتَّى وَجْهَهَا اسْتَقْبَلَا وَ فَتَحَوَّلَا عَنْهُمَا وَجْهَهَا حَوَّلَتْ  وَ عَلَیْهِمَا دَّتَرُ فَلَمْ عَلَیْهَا سَلَّمَا ع فَاطِمَةَ عَلَى بَصَرُهُمَا وَقَعَ فَلَمَّا لَهُمَا فَأَذِنَ ع عَلِيٌّ فَخَرَجَ

 إِلَیْهَا حَوَّلَا هَاوَجْهَ حَوَّلْنَ فَلَمَّا وَجْهِي حَوِّلْنَ حَوْلَهَا لِنِسْوَةٍ قَالَتْ وَ الثَّوْبَ جَافِ عَلِيُّ یَا قَالَتْ
 آید:. درباره این آیه احادیث زیر هم قابل توجه است كه برای رعایت اختصار فقط متن آنها در اینجا مي 1

 الْأَرْطَاةِ بْنُ  حَبِیبُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْأَسَدِیُّ  یَعْقُوبَ بْنُ  عَبَّادُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْحُسَیْنِيُّ لَوِیُّالْعَ عِیسَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْقَزْوِینِيُّ رُزْمَةَ بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنُ  أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا

 حَدَّثَنِي قَالَ شَعْرِهِبِ آخِذ  هُوَ وَ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَِليُّ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ شَعْرِهِبِ آخِذ  وَهُ وَ  ع عَلِيٍّ بْنُ زَیْدُ حَدَّثَنِي قَالَ خَالِدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ ذَكْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 فَقَدْ  مِنِّي عْرَةًشَ آذَى مَنْ: قَالَ بِشَعْرِهِ آخِذ  هُوَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ شَعْرِهِبِ آخِذ  هُوَ وَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي َقالَ بِشَعْرِهِ آخِذ  هُوَ وَ عَلِيٍّ بْنُ الْحُسَیْنُ

 (330ص ،(للصدوق) األمالي. )الْأَرْضِ ءَمِلْ  وَ السَّمَاءِ ءَمِلْ  اللَّهُ لَعَنَهُ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهَ آذَى مَنْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ آذَى فَقَدْ آذَانِي مَنْ وَ آذَانِي

 لتینالمنز بین المنزلة و العدل إثبات و التفویض و الجبر أهل على الرد في ع[ ع محمد بن علي الحسن أبي اإلمام] رسالته

 وَ  الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیا فِي لَّهُال لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ  وَ اللَّهَ  یُؤْذُونَ الَّذِینَ إِنَّ -كِتَابِهِ مِ مُحْكَ فِي قَوْلِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ اللَّهِ  بِقَوْلِ مُتَّصِلَة  ص اللَّهِ رَسُولِ آلِ أَقَاوِیلَ أَنَّ... 

...  مِنْه یَنْتَقِمَ أَنْ وشِكُیُ  اللَّهَ آذَى مَنْ وَ اللَّهَ آذَى فَقَدْ آذَانِي مَنْ وَ آذَانِي فَقَدْ اًعَلِیّ آذَى مَنْ ص اللَّهِ رَسُولِ قَوْلَ الْآیَةِ هَذِهِ نَظِیرَ وَجَدْنَا وَ «مُهِیناً عَذاباً لَهُمْ أَعَدَّ

 (459ص العقول، تحف)

 وَ قَالَ  قُرْصُهَا فَغَابَ الشَّمْسُ  غَرَبَتِ إِذَا الْمَغْرِبِ وَقْتُ یَقُولُ  ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ  سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ  النَّضْرِ عَنِ سَعِیدٍ  بْنُ  الْحُسَیْنُ

 اللَّهِ  رَسُولُ  فَخَرَجَ الصِّبْیَانُ امَنَ النِّسَاءُ نَامَ اللَّهِ  رَسُولَ یَا فَقَالَ الْبَابَ فَدَقَّ عُمَرُ  جَاءَفَ اللَّهُ شَاءَ مَا الْآخِرَةَ الْعِشَاءَ اللَّیَالِي مِنَ  لَیْلَةً ص اللَّهِ  رَسُولُ أَخَّرَ یَقُولُ سَمِعْتُهُ

 (28ص ،2ج األحكام، تهذیب. )تُطِیعُوا وَ تَسْمَعُوا أَنْ عَلَیْكُمْ إِنَّمَا تَأْمُرُونِي لَا وَ تُؤْذُونِي أَنْ مْلَكُ  لَیْسَ فَقَالَ ص

 أَنْ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ ونَیُكَلَّفُ الْمُصَوِّرُونَ هُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُؤْذُونَ الَّذِینَ نَّإِ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَِبي عَنْ طَرِیفٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ جَمِیلَةَ َأبِي عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَنْهُ

 (616ص ،2ج المحاسن،) الرُّوح فِیهَا یَنْفُخُوا
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این آیه سرنوشت كساني كه به در آیه قبل از مومنان خواست كه بر پیامبر صلوات بفرستند و كامل تسلیم او باشند. در 

 كنند، لعنت الهي در دنیا و آخرت و عذاب خواركننده دانسته است.آزار و اذیت خدا و رسولش اقدام مي

لیم و سلم ما بر شاید از این تقابل بتوان نتیجه گرفت: هر قدر كه زندگي ما برای خدا و رسول خدا آزاردهنده باشد، تس

 (486ر باد، ص، اگر واقعا تسلیم او هستیم معنا ندارد كه باعث اذیت او شویم. )ایستاده داو كمتر است. به تعبیر دیگر

 

 «رَسُولَهُ  وَ اللَّهَ یؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ» (2

رسول، از باب  وواضح است كه خداوند منزه است از اینكه كسي بتواند به او آزاری برساند. این كنار هم ذكر كردن خدا 

ول و اینكه خداوند به رسول است كه مقام و شأن ایشان را به ما گوشزد كند تا نشان دهد با توجه به رسالت رس احترام گذاشتن

 (.339، ص16جاو را فرستاده است، كسي كه قصد آزار رسول دارد در واقع به قصد آزار خداوند حركت كرده است )المیزان، 

 (397ص ،9ج نور، تفسیر) .شودمى خدا رنجاندن او، جاندنرن كه رسدمى جایى به مخلص ىبه تعبیر دیگر، بنده

 

 «اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ( »3

 اذیت خدا و رسول، حركت كردن در مسیری خلف خواست خداست؛ و كسي كه در مسیر خلف دستورات الهي حركت

شود. )لعنت در مي« لعنت خداوند»محروم كرده است، برای همین مشمول  كند، طبیعي است كه خود را از رحمت خداوند

 (486لغت، به معنای دور كردن از رحمت است( )ایستاده در باد، ص

 

 «الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیا فِي اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ( »4

 نازل شده است. –كه ظاهرا مسلمان بودند  –ای از منافقان این آیه از آیات مدني است و درباره عده

رسند كه در دنیا توسط به وضعیتي مي –كه حتي ظاهرا مسلمان هستند  –ای از انسانها دهد كه عدهاین تعبیر نشان مي

شود؛ و یكي از كند، حتما لعن او جایز، بلكه واجب مي گیرند؛ و اگر خدا كسي را لعنتخود خداوند مورد لعنت قرار مي

 های لعن كردن، این است كه شخص اقدامي كند كه منجر به آزار رسول اهلل شود.ضابطه

 نکته اجتماعی

توان به انجام آن اقدام كرد. مثل یكي از وجوبِ )چه رسد به جوازِ( یك حكم، غیر از این است كه در هر شرایطي مي

شوند، تزاحم است؛ یعني اینكه یك واجب مهم تری در كار باشد كه مانع انجام یك حُكم مباح، و حتي واجب، مياموری كه 

انجام آن اولویت داشته باشد. مثل شیعه براساس سخنان صریح رسول اهلل ص،  باور دارد كه حكومت حق حضرت علي ع 

 كساني كه بناحق حكومت را به دست گرفتند مدارا كرد.بود؛ با این حال، حضرت علي ع به خاطر حفظ اصل اسلم، با 

 

 «الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیا فِي اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ» (5

 مقصود از لعنت در دنیا و آخرت چیست؟
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كه شامل  –القاعده، منظور دوری از رحمت خاص الهي الف. از آنجا كه لعن به معنای دوری از رحمت است؛ و علي

یابي آنان به اعتقاد حق و حقیقت ایمان، باشد، اگر توجه كنیم كه این رحمت خاصه بر مومنان، همان دستمي –مومنان است 

یا، محرومیت آنها از ایمان به حق و عمل صالح است؛ چنانكه در آیات و نیز توفیق عمل صالح است؛ پس لعنت اینها در دن

 جَعَلْنا وَ ( و قساوت قلب )لَعَنَّاهُم46ْقَلِیلًا؛ نساء/ إِلَّا یُؤْمِنُونَ فَل بِكُفْرِهِمْ اللَّهُ دیگر، ثمره ملعون شدن را عدم توفیق ایمان )لَعَنَهُمُ

 ( معرفي كرده است؛23محمد/ أَبْصارَهُمْ؛ أَعْمى وَ فَأَصَمَّهُمْ اللَّهُ بصیرتي )لَعَنَهُمُطني و بي( و كوربا13قاسِیَةً؛ مائده/ قُلُوبَهُمْ

( )المیزان، 15لَمَحْجُوبُونَ؛ مطففین/ یَوْمَئِذٍ رَبِّهِمْ عَنْ  إِنَّهُمْ و لعنت در آخرت هم در حجاب ماندن از لقاء اهلل است )كَلَّا

 (339، ص16ج

 شناسی معرفتهنکته تخصصی جامع

گرایي، و دست شستن از رسیدن به یقین است. كنند سرنوشت محتوم بشر، ماندن در شكاكیت و نسبيبرخي گمان مي

مورد لعن الهي  -كه در قالب دین الهي به دست ما رسیده –البته برای كسي كه با موضع گرفتن در برابر خدا و پیامبر و پیام او 

كنند قرار بگیرد و از ایمان به حق و حقیقت محروم شود، چنین سرنوشتي طبیعي است؛ اما اینان ظاهرا فقط قیاس به نفس مي

 نمایند.كه این را سرنوشت همگاني قلمداد مي

 ب. ...

 

 «مُهیناً  عَذاباً لَهُمْ ... أَعَدَّ ولَهُرَسُ وَ اللَّهَ یؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ( »6

 بار و خوار و تحقیركننده است؟چرا عذاب آنها عذابي اهانت

شان ورزیدند درصدد تحقیر رسول و كوچك شمردن دستورات خدا بودند، پس جزایالف. آنان در دنیا با تكبری كه مي

 (339، ص16هم تحقیر و خوار شدن است. )المیزان، ج

آید مبتل به خواری و حقارت دروني دهد كسي كه در مقام آزار پیامبر ص برمين دنیاست؛ این نشان ميب. آخرت باط

 (487كند. )ایستاده در باد، صاست كه این در قیامت بروز مي

 ج. ...

 

 

 30/6/1396 ناًیمُب إِثْماً  وَ بُهْتاناً احْتَمَلُوا فَقَدِ بُوااكْتَسَ مَا رِیبِغَ  الْمُؤْمِناتِ وَ نَیالْمُؤْمِن ؤْذُونَی نَیالَّذ وَ 58 هیآ (33احزاب )سوره ( 546

 ترجمه

اند، بي تردید بار تهمت و گناهي آشكار را به آزارند به خاطر كاری كه انجام ندادهمي و كساني كه مردان و زنان مومن را

 دوش دارند.



241 

 شأن نزول

كردند و بر ت ميای از منافقان او را اذیعلي ع نازل شد كه عدهاند كه در مورد حضرت در شأن نزول این آیه غالبا گفته

 گفتند.بستند یا به او دروغ مياو دروغ مي

 طالب، أبي آل ؛ مناقب141ص ،2ج التنزیل، ؛ شواهد559، ص3؛ الكشاف، ج377، ص1أسباب نزول القرآن )الواحدی(

 210ص ،3ج

مطرح شده است؛ مثل نقل شده كه منظور از مومنان، حضرت علي ع  های دیگری همالبته در برخي از تفاسیر شأن نزول

تفسیر القمي، بوده و منظور از مومنات، حضرت زهرا س بوده است؛ و البته ]پس از نزول آیه، دیگر[ اختصاص به آنان ندارد. )

جهنم بر آنان ]كه علي ع و زهرا ها را در و ابن عباس هم بعد از نقل این تعبیر، گفته است خداوند متعال عقرب 2(196، ص2ج

شود و های بدنشان كنده ميریزد و پوستهایشان ميفرستد و بقدری آنان را نیش مي زنند كه ناخنس را اذیت كردند[ مي

شنوند این عقوبت شماست به گویند این چه عذابي است كه بر ما نازل شده؟ و پاسخ ميزند و ميهایشان بیرون مياستخوان

 3(210ص ،3ج طالب، أبي آل ضي كه نسبت به اهل بیت حضرت محمد ص داشتید. )مقاتل، به نقل مناقبخاطر بغ

 حدیث

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:1

ر تورات و انجیل كسي كه مومني را بیازارد مرا رنجانده است؛ و كسي كه مرا بیازارد خدا را رنجانده است و چنین كسي د

 و زبور و فرقان مورد لعنت قرار گرفته است؛ 

 (.161)بقره/« لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگي»و در روایت دیگر: و بر او باد 

 147جامع األخبار)للشعیری(، ص

لْإِنْجِیلِ وَ  وَ مَنْ آذَى اللَّهَ فَهُوَ مَلْعُونٌ فِي التَّوْرَاةِ وَ الَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ آذَى مُؤْمِناً فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَقَا

 «لنَّاسِ أَجْمَعِینَ.ةِ وَ الَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلئِكَ»الزَّبُورِ وَ الْفُرْقَانِ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ فَعَلَیْهِ 

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

ای كردند؟ پس عدهدهد: كجایند كساني كه برای اولیای من مزاحمت ایجاد ميهنگامي كه روز قیامت شود منادی ندا مي

كردند و آنان را به زحمت اند كه مومنان را اذیت ميشود اینان كسانيشوند كه گوشتي بر صورت ندارند و گفته ميبلند مي

                                                      
 قال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب، و ذلك أن أناساً من المنافقین كانوا یؤذونه و یُسْمِعُونه ]وَ یَكْذِبُونَ عَلَیْهِ[.  1

 یعني علیا و فاطمة بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً و هي جاریة في الناس كلهم یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الَّذِینَ.  2

الَى ؤْمِناتِ یَعْنِي فَاطِمَةَ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَوَ فِي رِوَایَةِ مُقَاتِلٍ وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ یَعْنِي عَلِیّاً وَ الْمُ.  3

تَنْسَلِخَ جُلُودُهُمْ ثُمَّ یَحُكُّونَ حَتَّى تَظْهَرَ عِظَامُهُمْ وَ یَقُولُونَ مَا هَذَا  ىأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ الْجَرَبَ فِي جَهَنَّمَ فَلَا یَزَالُونَ یَحُكُّونَ حَتَّى تَقَطَّعَ أَظْفَارُهُمْ ثُمَّ یَحُكُّونَ حَتَّ

 تِ مُحَمَّدٍ.الْعَذَابُ الَّذِی نَزَلَ بِنَا فَیَقُولُونَ لَهُمْ مَعَاشِرَ الْأَشْقِیَاءِ هَذِهِ عُقُوبَة  لَكُمْ بِبُغْضِكُمْ أَهْلَ بَیْ
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آید كه آنان را ورزیدند؛ سپس دستور ميكردند و به خاطر دینشان در حق آنان خشونت ميانداختند و با آنان دشمني ميمي

 روانه جهنم كنند.

 351، ص2الكافي، ج

 :ضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُفَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ

مٌ فَیُقَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ آذَوُا الْمُؤْمِنِینَ َو إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَیْنَ الصُّدُودُ لِأَوْلِیَائِي فَیَقُومُ قَوْمٌ لَیْسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ لَحْ

 1لَهُمْ وَ عَانَدُوهُمْ وَ عَنَّفُوهُمْ فِي دِینِهِمْ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ.نَصَبُوا 

 

 گوید:( عبداهلل بن سنان مي3

كاری كه  آزارند به خاطرمي و كساني كه مردان و زنان مومن را»شخصي خدمت امام صادق ع این آیه را تلوت كرد: 

داني[ در مقابل، آیا مي( امام صادق ع فرمود: ]58)احزاب/« همت و گناهي آشكار را به دوش دارنداند، بي تردید بار تانجام نداده

 ثواب كسي كه در دل مومن سروری بیفكند و او را خوشحال چیست؟ من گفتم: فدایت شوم: ده حَسَنه.

 فرمود: آری و به خدا سوگند هزار هزار حسنه.

 192، ص2الكافي، ج

 دِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْالْحُسَیْنُ بْنُ مُ 

                                                      
 ن حال و هواست:. این روایات هم در همی 1

 اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نْ مُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَ

 (351، ص2یَائِي. )الكافي، جءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي وَ أَنَا أَسْرَعُ شَيْیَقُولُ مَنْ أَهَانَ لِي وَ

أْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَى  قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَ

 مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ لَاسْتَغْنَیْتُ د فِي الْأَرْضِ فِیمَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ إِلَّا مُؤْمِن  وَاحِ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ لْیَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ لَوْ لَمْ یَكُنْ مِنْ خَلْقِي

، 2سِوَاهُمَا. )الكافي، ج جَعَلْتُ لَهُمَا مِنْ إِیمَانِهِمَا أُنْساً لَا یَحْتَاجَانِ إِلَى أُنْسِلَبِعِبَادَتِهِمَا عَنْ جَمِیعِ مَا خَلَقْتُ فِي أَرْضِي وَ لَقَامَتْ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ وَ أَرَضِینَ بِهِمَا وَ 

 (351ص

: مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْكِیناً مَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَْن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَِبي عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَ

 (351، ص2هِ إِیَّاهُ. )الكافي، جهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاقِراً لَهُ مَاقِتاً حَتَّى یَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِ أَوْ غَیْرَ مِسْكِینٍ لَمْ یَزَلِ اللَّ

یعِ أَْعضَائِهِ وَ رُوحِهِ حَتَّى رِّ بِلَحْمِهِ وَ جِسْمِهِ وَ جَمِلَّا ظِلُّهُ وَ حَشَرَهُ ِفي صُورَةِ الذَّإِوَ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى مُؤْمِنٍ نَظْرَةً یُخِیفُهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ تَعَالَى یَوْمَ لَا ظِلَّ 

 (147یُورِدَهُ مَوْرِدَهُ. )جامع األخبار)للشعیری(، ص

لَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اشِینُهُ وَ یَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ فَهُوَ مِنَ مِعَتْ أُذُنَاهُ مِمَّنْ یَسَوَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْ عَیْنَاهُ وَ 

 (147لِیمُ الْوَیْلُ الطَّوِیلُ. )جامع األخبار)للشعیری(، صإِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذاب  أَلِیم  الْأَ -فِیهِمْ

 مِنَ النَّارِ. )جامع فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ -هِ وَقَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي طِینَةِ خَبَالٍالَ ع مَنْ رَوَى عَلَى أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا شَیْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِقَالَ وَ قَ

 (147األخبار)للشعیری(، ص

 (148 یُؤْجَرْ عَلَیْهِ. )جامع األخبار)للشعیری(، صناً ثُمَّ أَعْطَى الدُّنْیَا لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ كَفَّارَتَهُ وَ لَمْ أَحْزَنَ مُؤْمِ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ 
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تَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً فَقَدِ احْلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ ا»كَانَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ 

 ؟قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا ثَوَابُ مَنْ أَدْخَلَ عَلَیْهِ السُّرُورَ «مُبِیناً

 .فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

 1فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ.

 تدبر

 «ناً یلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبمَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَ رِیوَ الْمُؤْمِناتِ بِغَ نَیالْمُؤْمِن ؤْذُونَی نَیوَ الَّذ( »1

بلكه آزارش  (57تنها كارهایش نباید موجب خدا و رسول شود )آیه( نه56كسي كه واقعا تسلیم خدا و رسول است )آیه

 به هیچ مومني نباید برسد.

 نکته تفسيری

اً اثبات شيء، نفي كه نباید مومني را آزار دهد، معنایش این نیست كه آزار افرادی كه مومن نیستند مجاز است! اصطلحاین

ه غیر خدا و ككند؛ یعني همان طور كه در آیه قبل، هشداری بود درباره اذیت خدا و رسول، و معنایش این نبود ماعدا نمي

 باره جواز آزار دیگران.تیب، این آیه نیز صرفاً هشداری است درباره آزار مومنان، نه درتوان آزار داد، و به همین تررسول را مي

 

 «ناًیثْماً مُبفَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِ ...وَ الْمُؤْمِناتِ  نَیالْمُؤْمِن ؤْذُونَی نَیوَ الَّذ( »2

دهد و هشدار مي ست؛ در این آیه به آزار مومناندر آیه قبل به آزار خدا و رسول هشدار داد و آزاردهنده را ملعون دان

 شمرد.آزاردهنده را مرتكب گناهي مهم مي

بخشید كه پرهیز شاید علت اینكه بلفاصله سراغ مومنان رفت این است كه همان طور كه رسالت، جایگاهي به شخص مي

عیت رنجش یك مومن، برای خدا موضو بخشد كهشد، ایمان هم شرافت و ارزشي به انسان مياز رنجش او بسیار مهم مي

ل را بیازارد فرستد؛ با این حال، این دو با هم تفاوتي دارند؛ كسي كه خدا و رسوكند و برایش حكم ویژه ميخاص پیدا مي

(؛ اما 5دیگر امیدی به هدایتش نیست )لعن، دوری از رحمت خاصه خداست كه حقیقتش همان هدایت است؛ جلسه قبل، تدبر

 رایش مهیاست.بمنان را بیازارد، البته گناهكار است، اما مانند هرگناهكاری، هنوز امكان جبران گناه و توبه كسي كه مو

 

 «مَا اكْتَسَبُوا رِیوَ الْمُؤْمِناتِ بِغَ نَیالْمُؤْمِن ؤْذُونَی نَیوَ الَّذ( »3

: مَا اكْتَسَبُوا رِیغَبِ»د به ر مومنان را مشروط كردر آیه قبل، آزار خدا و رسول را مطلقا بد دانست؛ اما در این آیه بد بودن آزا

 چرا؟«. بدون اینكه چیزی كسب كرده باشند

                                                      
 دهد:. این روایت دستورالعمل این آیه را به نحوی گسترش مي 1

لسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ انِي أَبِي عَنْ أَبِیهِ الْحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَ

 (49، ص1لِ الْجَاهِلَ فَتَكُونَ مِثْلَهُ. )الخصال، جا تُجَهِّلَالثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: النَّاسُ رَجُلَانِ مُؤْمِن  وَ جَاهِل  فَلَا تُؤْذِ الْمُؤْمِنَ وَ 



244 

مكن است مالف. چون رسول معصوم است و هیچ تقصیر و گناهي دارد كه آزار وی را در شرایطي موجه سازد؛ اما مومن 

 شد(.اده باشد و این مقابله به مثل باگناهي كرده باشد كه شایسته چنین آزاری باشد )مانند اینكه او آزاری د

 ب. ...

 

 «ناًیفَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُب... نَیالْمُؤْمِن ؤْذُونَی نَیوَ الَّذ( »4

بار تهمت بر دوش  :تاناًاحْتَمَلُوا بُهْ»اینكه كسي مومني را اذیت كند گناهي آشكار انجام داده، واضح است؛ اما چرا تعبیر 

 را آورد؟« كشدمي

كند؛ یعني در نظر خود، خصلتي را در كند، بر اساس یك توجیهي این كار را ميالف. وقتي كسي دیگری را اذیت مي

دهد تا به واسطه آن، اذیت كردن او را نزد خود توجیه كند؛ پس، در واقع، به او بهتان زده است. )المیزان، طرف مقابل قرار مي

 1(491ر باد، ص؛ ایستاده د339، ص16ج

 (581، ص8البیان، جخواهد بفرماید اذیت كردن مومنان، گناهي به بزرگي گناه تهمت زدن است. )مجمعب. مي

 (581، ص8البیان، ج)مجمع كند، اذیت زباني است كه بهتان و تهمت است.ج. این اذیتي كه خداوند چنین برایش تهدید مي

 ه. ...

 

 «ناً یلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبمَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَ رِیوَ الْمُؤْمِناتِ بِغَ نَیؤْمِنالْمُ ؤْذُونَی نَیوَ الَّذ( »5

 كسي كه مومني را بیازارد، گناهي آشكار مرتكب شده است.

 شود.مومن واقعي، ممكن است مبتل به گناه شود، اما اقدامي كه آشكارا گناه باشد، مرتكب نمي

 پس،

یماني توزی در جامعه اشوند؛ و خصومت و كینهای است كه باعث آزار مومن دیگر نمينان به گونهشیوه زندگي موم

 جایگاهي ندارد.

 پس،

عني اگر در یاش مستقر نشده باشد؛ شود، كه ایمان به طور كامل در زندگيتنها زماني مومني باعث آزار مومن دیگر مي

 )ایستاده در شود كه ایمان در این جامعه هنوز ناقص است.شود معلوم ميميجامعه ایماني، آزاری نسبت به همدیگر مشاهده 

 (489-488باد، ص

                                                      
گیرد غالبا به جهت كاری است كه . شاید بتوان از منظر كسي كه مورد اذیت قرار گرفته هم مساله را تصویر كرد: وقتي كسي مورد آزار قرار مي 1

 اند كه مرتكب گناهي بوده است.به او تهمت زدهانجام داده است. وقتي شخصي را هیچ كار خطایي انجام نداده، اذیت كنند گویي 
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 تاملی در جامعه خود

مي و كنند منازعات سیاسي، الزمه مشاركت مردم و توسعه سیاسي كشور است و برای جلب افكار عموبرخي گمان مي

  افزایش مشاركت سیاسي، باید تنور این منازعات را داغ كرد.

ه رشد مشاركت این سخن، كه متاسفانه در كشور ما حتي در میان متدینان رواج دارد، با منطق دین ناسازگار است. اگرچ

اً تضارب آراء های سیاسي به صورتي باشد كه صرفسیاسي قطعا امر مطلوبي است؛ اما به چه قیمتي؟ بله، اگر مجادالت و بحث

ي در كشور ما اذیت نشود، قطعا خوب است؛ اما آیا واقعا بحثها و مجادالت سیاس ها باشد و باعث دشمني وو اختلف سلیقه

ت؟ )ایستاده در آزاریم و آزار مومنین چه گناه آشكاری اسكنیم كه همدیگر را ميها توجه مياین گونه است؟ آیا در این بحث

 (490-489باد، ص

 

 

 يأَدْن ذلِكَ بِهِنَّیجَالَبِ  مِنْ هِنَّیعَلَ  نَیدْنی نَیالْمُؤْمِن نِساءِ وَ بَناتِكَ وَ لِأَزْواجِكَ  قُلْ يالنَّبِ هَایأَ ای 59 هیآ (33احزاب )سوره ( 547

 31/6/1396    ماًیرَح غَفُوراً اللَّهُ  كانَ وَ  نَیؤْذَی فَال عْرَفْنَی أَنْ

 ترجمه

یكتر كنند ]آن را هایشان را به خود نزدروسری[]= چادر یا  ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و زنان مومنان بگو جلباب

ار قرار نگیرند، ؛ و به حالت رها نگه ندارند[. این كار ]به احتیاط[ نزدیكتر است تا ]به حیا و عفت[ شناخته شوند و مورد آز

 خداوند همواره بسیار آمرزنده و دارای رحمتي همیشگي است.

 نکات ترجمه

 «بِيجَالَبِ»

جای دیگر  بر دو معنای مختلف داللت دارد: یكي به معنای سوق دادن ویا چیزی را از جایي به« جلب»اند ماده گفته

ي با حرف رود[، كه وقتبه كار مي«به معنای احضار كردن و آوردن كسي به دادگاه« جلب كردن»آوردن ]كه در فارسي هم 

ات : با سواره و پیاده رَجِلِكَ  أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِكَ وَوَشود به معنای حركت دادن همراه با قهر و خشم است )متعدی مي« علي»

 ( 64إسراء/بر آنها بتاز؛ 

ي خوب ای است كه وقتي جراحتقشر و الیه« جُلبة»و دیگری به اینكه چیزی روی چیز دیگری را بپوشاند، چنانكه 

معجم شود )گفته مي« جلباب»پوشاند ن را ميشود، و به لباس هم از این جهت كه بدشود، روی محل زخم مشاهده ميمي

 (199مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 469، ص1المقاییس اللغة، ج

برطبق آنچنان عموم مفسران در در معنای دومش گرفته شده است. « جلب»است كه از ماده « جلباب»جمعِ « جلبیب»

سر خود  یبوده كه زنان به صورت آزاد رو یيهاپارچه اند: خمار و جلباب،ح دادهیشناسان توضخ و نیز عموم لغتیطول تار
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وَلْیَضْرِبْنَ »فرماید: ( كه قرآن كریم در مورد آن ميیامروز یهایه روسریداشته )شب یاندازه كوچكتر 1اند؛ خمارانداختهيم

 ،دیهارا هم بپوشانبانیعني با خمارها، گری« 31؛ نور/زنند شیخو بانیبر گر دیخود را با یهایو روسر: بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ

، داشته یجلباب اندازه بزرگتر ليو ؛دیتان را هم بپوشاننهیگردن و س یده شده، جلویاكنون كه باال و پشت سر شما پوش يعنی

بین چادر پوشانده است( دانسته؛ و برخي آن را ای كه تمام بدن را ميكه برخي آن را در حد رداء و چادر )الملحفة: پارچه

د یدر مورد آن تأك در این آیهقرآن كریم  ؛2شده استاند كه از باالی سر تا كمر را شامل مي)الملحفة( و خمار )روسری( دانسته

، حجابتان را محكم یر امروزید )به تعبیك كنید، بلكه آن را به خود نزدیندازیسرتان ن ید كه آن را به صورت رها روكنيم

؛ لسان 1139، ج، ص؛ شمس العلوم283؛ النهایة، ج، ص132كتاب العین، ج، ص)د، نه شل و وارفته كه دائما كنار رود(. یكن

؛ المیزان، 581، ص8البیان، ج؛ مجمع199؛ الفائق في غریب الحدیث، ج، ص23؛ مجمع البحرین، ج، ص272العرب، ج، ص

 3(.399، ص16ج

 «بِهِنَّيمِنْ جَالَبِ»

تواند داشته باشد؛ یكبار ؛ كه این دو معني مي«هایشانقسمتي از جلباب»است، یعني « تبعیض« مِن»لحاً اصط« مِن»حرف 

ستفاده كنند؛ اهایي كه حالت جلباب ]چادرمانند[ و فراگیرتر دارد هم بدین معناست كه علوه بر خِمار ]روسری[، از پوشش

ه خود به های دیگری از آن خود بود محكم بگیرند، هرچند قسمتدوم اینكه قسمتي از جلباب و چادری كه دارند را به خ

، الكشافنند[ )حالت رها خواهد بود ]یعني این گونه نباشد كه پوششي به تن كنند كل پوشش را به كل بدن خود كامل بچسبا

 (560، ص3ج

 شأن نزول

 اند:درباره شأن نزول این آیه گفته

                                                      
، ؛ لسان العرب، ج298، ر.ك: مفردات ألفاظ القرآن، ص«خمار»شناسان و مفسران درباره معنای ارائه شده از كلمه برای مشاهده اقوال برخي از معروفترین لغت .1

؛ التحقیق في كلمات 366، ص؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج291، صالبحرین، ج؛ مجمع 181، ص؛ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، ج257ص

 .129، صالقرآن الكریم، ج

؛ 199اند؛ مانند: مفردات ألفاظ القرآن، صآن را همانند خمار و در همان اندازه دانسته یيكه گو دیآیاز اهل لغت برم یالبته از ظاهر كلمات معدود.  2

 .374تاج العروس من جواهر القاموس، ج، ص

 من أحبّنا أهل البیت فلیعدّ» اند كهكرده . در بسیاری از این كتب لغت، برای باز كردن معنای بهتر این كلمه به این حدیث امیرالمومنین ع اشاره 3

استفاده حضرت امیر از این كلمه برای بیان مقصود خود، از مویداتي  است برای ترجیح اینكه جلباب را به معنای پوششي كه تمام بدن را  «للفقر جِلْبَاباً

ابَ الْحَیَاءِ لَا مَنْ أَلْقَى جِلْبَ)« جلباب حیاء»در تعابیری مانند « جلباب»ای از كلمه گیرد بدانیم؛ و در مجموع در ادبیات احادیث، استفاده استعارهدر برمي

 (90العقول، ص)تحف جِلْبَابُ الْمَسْكَنَةِ الْحِرْص( 4البالغه، خطبه؛ نهجحَتَّى سَتَرَنِي عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِّین( یا جلباب الدین )45العقول، ص؛ تحفغِیبَةَ لَهُ

الْخَوْفُ ؛ الْیَقِینُ جِلْبَابُ الْأَكْیَاسِ( و نیز تعابیری مانند 153البالغه، خطبه( جلباب غفلت )نهج266غیبة للطوسي، ص؛ القَدْ أُلْبِسُوا جِلْبَابَ الذِّلَّةجلباب ذلت )

 191و  61)تصنیف غرر الحكم و دررالكلم، ص بَ الْحِلْمنْ ارْتَوَى مِنْ مَشْرَبِ الْعِلْمِ تَجَلْبَبَ جِلْبَامَ؛ مَنْ تَعَرَّى عَنِ الْوَرَعِ ادَّرَعَ جِلْبَابَ الْعَار، جِلْبَابُ الْعَارِفِینَ

 ( همگي موید همان معنای شامل و بزرگ بودن آن است.286و  270و 
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ی نمازهای شد و آنها براخواندند؛ و هنگامي كه هوا تاریك مياهلل نماز مي آمدند و پشت سر رسولزنان به مسجد مي

كردند و ت مينشستند و آنها را اذیآمدند برخي از جوانان الابالي در راه آنها ميمغرب و عشاء و نماز صبح به مسجد مي

 شدند و خداوند این را نازل فرمود كه:متعرض آنان مي

هایشان را به خود نزدیكتر كنند ]آن را ]= چادر یا روسری[ دخترانت و زنان مومنان بگو جلبابای پیامبر! به همسرانت و 

به حالت رها نگه ندارند[. این كار ]به احتیاط[ نزدیكتر است تا ]به حیا و عفت[ شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، ؛ و 

 1 .خداوند همواره بسیار آمرزنده و دارای رحمتي همیشگي است

 4 377)الواحدی(، ص 3أسباب نزول القرآن؛ 6192، ص2تفسیر القمي، ج

                                                      
 اند قابل توجه استجلباب دانسته هی( هم كه آن را قبل از نزول آ181واقعه )در األصول الستة عشر، ص نیو ا.  1

 لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَوَجِدَتْ فِیَّةِ، قَالَ: مَاتَ ابْن  لِصَفِیَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ یُقَالُعَنْهُ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى ابْنِ الْحَنَ وَ

َن مَعَكِ حَیَاتَكِ، وَ إِْن : یَا عَمَّةِ! إِْن شِئْتِ سَأَلْتُ رَبِّي أَْن یَرُدَّهُ عَلَیْكِ فَیَكُو الََعَلى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ َو آلِهِ فَرَآهَا ثُمَّ قَ لَتْخَعَلَیْهِ وَجْداً شَدِیداً قَالَ: فَدَ

طِّي قُرْطَیْكِ؛ فَإِنَّ قَرَابَتَكِ رَّتْ عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَیْشٍ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُهُمْ: یَا صَفِیَّةُ! غَ: فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ، فَمَالَقَ،  شِئْتِ احْتَسَبْتِهِ فَهُوَ خَیْر  لَكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَحْتَسِبُهُ 

الَ: فَرَجَعَتْ مُغْضَبَةً، فَدَخَلَْت نَبَتَ فِي كِبَاةٍ، قَ  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِي بَنِي هَاشِمٍ مَثَلَ عَذْقٍاللَّ ىمِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَنْ تَنْفَعَكِ، إِنَّمَا وَجَدْنَا مَثَلَ مُحَمَّدٍ صَلَّ

دِ ابْنِي، مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنْ وَ لَكِنْ سَمِعْتُ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ فَقْ ا،لَء ؟ قَالَتْ: كِ شَيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَقَالَ لَهَا: یَا عَمَّةِ! هَلْ بَدَا لَكِ فِیمَا قُلْتُ لَ

لَ عَذْقٍ نَبَتَ فِي كِبَاةٍ، قَالَ: فِي بَنِي هَاشِمٍ مَثَ شَیْئاً، إِنَّمَا وَجَدْنَا مَثَلَ مُحَمَّدٍ  نْفَعَكِ قُرَیْشٍ، فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: یَا صَفِیَّةُ! غَطِّي قُرْطَیْكِ؛ فَإِنَّ قَرَابَتَكِ مِنْ مُحَمَّدٍ لَنْ تَ

مِنْ غَیْرِ دَعْوَةٍ فَعَلَتْ  رَمِنْبَ الْأَنْصَارُ السِّلَاحَ وَ أَحَاطُوا بِالْمَسْجِدِ، وَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْفَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مُغْضَباً وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ، وَ لَبِسَتِ

 لَّىصَبْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ  نَا؟ فَقَالُوا: أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِأَذَلِكَ الْأَنْصَارُ، قَالَ: فَمَكَثَ طَوِیلًا لَا یَتَكَلَّمُ وَ لَا یَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ: انْسُبُونِي مَنْ 

 نِ یْهِ إِلَّا أَخْبَرْتُهُ، وَ إِنِّي لَأُبْصِرُكُمْ مِنْ بَأَخْبَرْتُهُ، وَ لَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِلَّا أَخْبَرْتُهُ، وَ لَا مِنْ أَبَوَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَوَ اللَّهِ لَا یَسْأَلُنِي رَجُل  مِنْكُمُ الْیَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا

وَ هُوَ الَّذِی  -بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ  بَرَهُ، أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ قَامَ إِلَیْهِ حُبَیْشُ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَأَخْ   أَیْدِیكُمْ وَ مِنْ خَلْفِكُمْ، فَقَامَ إِلَیْهِ غَیْرُ وَاحِدٍ فَسَأَلَهُ: أَ مِنْ 

فَقَالَ: اللَّهُ  - كَانَ یُغَْمزُوَ  -حُذَافَةُ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ - أَةَ حُبَیْشٍبِنْتُ عُمَرَ عِنْدَهُ وَ هُوَ الَّذِی كَانَ یُعَیِّرُهَا بِهِ عُثْمَانُ، فَیَقُولُ: یَا سَوْ ةُكَانَتْ حَفْصَ

 لَنَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا عِلْمَ مَرُ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ! اعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، وَ اغْفِرْ نَبِیِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ. فَقَامَ إِلَیْهِ عُ نِاأَكْبَرُ الَّذِی أَثْبَتَ نَسَبِي عَلَى لِسَ

 .هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یَنْزِلَ الْجِلْبَابُ الْغَضَبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ طَلَقَنْلَنَا بِمَا صَنَعَتِ النِّسَاءُ فِي خُدُورِهَا، قَالَ: فَا

فإنه كان سبب نزولها أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ یَخْرُجْنَ إِلَى وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ  -و أما قوله یا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ.  2

 َفیُؤْذُونَهُنَّ َو  الْآخِرَةِ وَ الْغَدَاةِ: یَقْعُدُ الشُّبَّانُ لَهُنَّ فِي طَرِیقِهِنَّالْمَسْجِدِ وَ یُصَلِّینَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص َو إِذَا كَانَ بِاللَّیْلِ خَرَجْنَ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ

 «.أَنْ یُعْرَفْنَ فَال یُؤْذَیْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً یا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى قَوْلِهِ ذلِكَ أَدْنى»یَتَعَرَّضُونَ لَهُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ 

 میتقد نجایدارد در ا ياز آنها كه نكته خاص يآمده است. برخ 222-221، ص5در الدرالمنثور، ج هیآ نیكه درباره شأن نزول ا یدمتعد اتیروا.  3

 شوديم

هشیم عن یاد بن أیوب قال: حدَّثنا زأخبرنا سعید بن محمد المؤذن قال: حدَّثنا أبو علي الفقیه قال: حدَّثنا أحمد بن الحسین بن الجنید قال: حدَّثنا 

 زلت هذه اآلیة.حصین عن أبي مالك قال: كانت النساء المؤمنات یخرجن باللیل إلى حاجاتهن، و كان المنافقون یتعرضون لهنّ و یؤذونهن فن

، فإذا رأوا اق المدینة یخرجونو قال السّدی: كانت المدینة ضیقة المنازل، و كانت النساء إذا كان اللیل خرجن یقضین الحاجة، و كان فسّاق من فسّ

 اللَّه تعالى هذه اآلیة المرأة علیها قناع قالوا: هذه حرة فتركوها، و إذا رأوا المرأة بغیر قناع قالوا: هذه أمة فكانوا یراوِدُونها. فأنزل

سودة رضى اهلل عنها  أخرج ابن سعد و البخاری و مسلم و ابن جریر و ابن أبى حاتم و البیهقي في سننه عن عائشة رضى اهلل عنها قالت خرجت.  4

ینا فانظری بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها و كانت امرأة جسیمة ال تخفى على من یعرفها فرآها عمر رضى اهلل عنه فقال یا سودة انك و اهلل ما تخفین عل
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 حدیث

 اش را مي تواند آشكار كند؟( از امام صادق ع سوال شد: زن چه مقدار از زیبایي1

 فرمودند: وجه ]= صورت[ و كفین ]= دو دست تا مچ[.

 82قرب اإلسناد، ص

الْوَجْهَ وَ » قَالَ: لسَّلَامُ وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِینَتِهَازِیَادٍ: قَالَ: وَ سَمِعْتُ جَعَْفراً عَلَیْهِ اعَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، 

 «الْكَفَّیْنِ

                                                      
الت یا رسول اهلل انى خرجت لبعض كیف تخرجین فانكفأت راجعة و رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم في بیتي و انه لیتعشى و في یده عرق فدخلت و ق

 حاجتي فقال لي عمر رضى اهلل عنه كذا و كذا فأوحى الیه ثم رفع عنه و ان العرق في یده فقال انه قد أذن لكن ان تخرجن لحاجتكن

نین إذا خرجن من بیوتهن في مو أخرج ابن جریر و ابن أبى حاتم و ابن مردویه عن ابن عباس رضى اهلل عنهما في هذه اآلیة قال أمر اهلل نساء المؤ

 حاجة ان یغطین وجوههن من فوق رؤوسهن بالجالبیب و یبدین عینا واحدة

ها قالت لما نزلت هذه اآلیة و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حمید و أبو داود و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردویه عن أم سلمة رضى اهلل عن

 یبِهِنَّ خرج نساء األنصار كان على رؤوسهن الغربان من أكسیة سود یلبسنهایُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِ

و یقول انما القناع للحرائر  و أخرج ابن أبى شیبة عن أبى قالبة رضى اهلل عنه قال كان عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه ال یدع في خالفته أمة تقنع

 لكیال یؤذین

ال القى القناع ال تشبهین قس رضى اهلل عنه قال رأى عمر رضى اهلل عنه جاریة مقنعة فضربها بدرته و و أخرج ابن أبى شیبة و عبد بن حمید عن أن

 بالحرائر

وطهن بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ اآلیة شققن مر و أخرج ابن مردویه عن عائشة قالت رحم اهلل نساء األنصار لما نزلت یا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ

 فاعتجرن بها فصلین خلف رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم كأنما على رؤوسهن الغربان

ت عبیدة رضى اهلل عنه عن و أخرج الفریابي و عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن سیرین رضى اهلل عنه قال سأل

جبین و غطى وجهه و أخرج عینه الیسرى من شق یبِهِنَّ فرفع ملحفة كانت علیه فقنع بها و غطى رأسه كله حتى بلغ الحاهذه اآلیة یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِ

 وجهه األیسر مما یلي العین

لمدینة م یأتون إلى طرق او أخرج ابن أبى حاتم عن السدى رضى اهلل عنه في اآلیة قال كان أناس من فساق أهل المدینة باللیل حین یختلط الظال

ساق یتبعون ذلك منهن فإذا فیتعرضون للنساء و كانت مساكن أهل المدینة ضیقة فإذا كان اللیل خرج النساء إلى الطرق فیقضین حاجتهن فكان أولئك الف

 رأوا امرأة علیها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها و إذا رأوا المرأة لیس علیها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا علیها

دان علیهن من جالبیبهن و هو القناع فوق الخمار ج ابن أبى حاتم عن سعید بن جبیر رضى اهلل عنه في قوله یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ قال یسو أخر

 و ال یحل لمسلمة أن یراها غریب اال ان یكون علیها القناع فوق الخمار و قد شدت به رأسها و نحرها

 ثغرة نحرها ة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة رضى اهلل عنه في اآلیة قال تدنى الجلباب حتى ال یرىو أخرج ابن أبى شیب

 هو الرداء و أخرج ابن المنذر عن عبد اهلل بن مسعود رضى اهلل عنه في قوله یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ قال

ي قوله یُدْنِینَ عَلَیِْهنَّ مِنْ فحمید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد رضى اهلل عنه  و أخرج الفریابي و ابن أبى شیبة و عبد بن

 جَلَابِیبِهِنَّ قال یتجلببن بها فیعلمن انهن حرائر فال یعرض لهن فاسق بأذى من قول و ال ریبة

اهلل یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ  ال سألت عبیدة السلماني رضى اهلل عنه عن قولو أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن سیرین رضى اهلل عنه ق

 .جَلَابِیبِهِنَّ فتقنع بملحفة فغطى رأسه و وجهه و أخرج احدى عیینه
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د تواند سرش را نپوشان( از امام كاظم سوال شد درباره دختری كه به بلوغ نرسیده است كه چه موقع در برابر نامحرم مي2

 شود؟و نیز از چه زماني برای نماز خواندن پوشاندن سرش واجب مي

 تواند سرش را نپوشاند.فرمودند: تا زماني كه نماز خواندن بر او حرام نشده است ]كنایه از ورود در عادت ماهانه زنان[ مي

 533، ص5الكافي، ج

نْ عَبْدِ عَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى  بُو عَلِي  الْأَشْعَرِیُّ عَنْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَ

یْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ ا مِمَّنْ لَتُدْرِكْ مَتَى یَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِي لَمْ

 ؟مَحْرَمٌ وَ مَتَى یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ

 .قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلَاة

 

ین پاسخ مكتوب اداد. در فرازی از  ای از امام رضا ع سواالتي كرده بود كه امام به وی پاسخ( محمد بن سنان در نامه3

 آمده است:

ت به خاطر هیجاني اند[ حرام اساند ]یعني به سن بلوغ رسیدهیا هنوز ازدواج نكرده نگاه به موهای زناني كه ازدواج كرده

ل و پسندیده لكند در آنچه برایش حبرد و شخص را وارد ميكند و این هیجاني است كه ره به فساد ميكه در مردان ایجاد مي

مگر »رمود: نیست؛ و همچنیني است آنچه مانند موها باشد ]= هر آرایش و زینتي كه جلب توجه كند[؛ مگر آنچه خداوند ف

گیرند[ كه بر آنان گناهي بازنشستگان از زنان ]= زنان سالخورده[ كه امیدی به نكاح ندارند ]= مورد رغبت مردان قرار نمي

 (60نها نگاه شود. )نور/( یعني جلباب )چادر( را، و اشكالي ندارد كه به موهای امثال آ60)نور/« شان رانیست اگر فروگذارند لباس

 ( روایت شده است:60)نور/« فروگذارند آن لباسشان را »و از امام صادق ع درباره عبارت 

 رند.توانند آنها را كنار بگذایعني جلباب )چادر( و خِمار )روسری(، كه زنان سالخورده مي

بَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِيِّ بِْن الْعَ  اللَّهِ عَنْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمََد رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ

 :ا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِأَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ فِیمَالْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ 

یِیجِ الرِّجَالِ وَ مَا یَدْعُو التَّهْیِیجُ إِلَى حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ غَیْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِیهِ مِنْ تَهْ

[ وَ كَذَلَِك مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي ال لدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یحمل ]یَجْمُلُالْفَسَادِ وَ ا

؛ 565، ص2علل الشرائع، ج) وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ. 1بَابِ یَرْجُونَ نِكاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ الْجِلْ 

 (97، ص2عیون أخبار الرضا ع، ج

                                                      
ایات متعدد تصریح معنایي ندارد و در رو« غیر»بوده كه اشتباه توسط نساخ ثبت شده است، چون كلمه «یعني»در اینجا « غیر». احتمال زیاد كلمه  1

 یعني الجلباب؛ مثال:« ثیابهن»شده است كه این تعبیر 

لْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ قَالَ ا بِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَ 

 الْأُخْرَى. ء  فِي الْآیَةِهُوَ خَیْر  لَهَا وَ الزِّینَةُ الَّتِي یُبْدِینَ لَهُنَّ شَيْفَبَیْنَ یَدَیْ مَنْ كَانَ فَقَالَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ كَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِینَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ 
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ثِیابَهُنَّ قَالَ  أَنْ یَضَعْنَ -قَرَأَهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

 (522، ص5الكافي، ج) الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً.

 تدبر

وَ كانَ  نَیؤْذَ یفَل  عْرَفْنَیأَنْ  ينذلِكَ أَدْ بِهِنَّیمِنْ جَلَبِ هِنَّیعَلَ نَیدْنی نَیقُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِن يالنَّبِ هَایأَ ای( »1

 «ماًیاللَّهُ غَفُوراً رَح

ه به عنوان فردی دهد كه از زنان بخواهد كه حجابشان را كامل كنند تا بدین وسیله در جامعخداوند به پیامبرش دستور مي

 لهي قرار گیرند.پاكدامن شناخته شوند تا كسي درصدد آزار آنان برنیاید و همگان مشمول غفران و رحمت ا

 شناختینکته تخصصی جامعه

را به عنوان  خداوند در حیوانات جنس مذكر و مونث را متفاوت، و نیازمند به همدیگر آفریده، و در آنها غریزه جنسي

ند و بدین كای برای زندگي مشترك بین آنان ایجاد عاملي برای كشش به سوی همدیگر قرار داده است تا این كشش، انگیزه

 ن نسل آن حیوان باقي بماند.سا

ت كه انسان با رسد مهمترین تفاوت انسان و حیوان این استا اینجا انسان هم همانند سایر حیوانات است اما به نظر مي

ند به تصمیم كظرفیتي عظیم آفریده شده است؛ و در عین حال برخوردار از اختیار است و اینكه این ظرفیت را چگونه فعال 

 ارد.خودش بستگي د

رتیب تترین رفتارهای انسان هم رنگ و بوی فرهنگي پیدا كند؛ بدین شود كه حتي غریزیاین تفاوت عظیم موجب مي

به نام ازدواج( )تواند در در كنار سایر نیازهای وجودی خود، و در یك مكانیسم منسجم و معین انسان غریزه جنسي خود را مي

هایش قرار حور فعالیتتواند این غریزه را مكنار بگذارد و رهبانیت در پیش بگیرد؛ و ميتواند آن را كامل مدیریت نماید؛ و مي

 دهد و هر طور و در هر زمان و در ارتباط با هركس كه دلش خواست آن را اشباع كند.

ن را بر فسشاكنند؛ و این هم واضح است كه بسیاری از افراد، هوای نواضح است كه عقل و وحي راه اول را پیشنهاد مي

 گیرند.دهند و راه سوم، را در پیش ميدعوت عقل و وحي ترجیح مي

اگر هم  -كوشد مانع شود از اینكه گروه سوم اسلم به عنوان دیني كه برای زندگي اجتماعي انسانها هم برنامه دارد، مي

در عرصه اجتماعي، زندگي گروه اول و دوم را به آسیب بكشانند؛ و برای این كار تمهیداتي  -كننددر خلوت هر كاری مي

هاست، حي( یكي از آن تمهیدات است. حكم حجاب، هم به نفع تثبیت خانوادهاصطل« حجاب)»اندیشیده، كه حكم پوشش زنان 

شود و این لذت شدید، تواند از دیدن زن ببرد، محدود به همسرش ميچرا كه با محدود كردن زنان شهوتران، لذتي كه مرد مي

                                                      
نَاح  أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ  بِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَِبي عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَا

 قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.

وَ الْقَواعِدُ مِنَ  -لَّنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَعِدَّة  مِنْ أَصْحَابِنَ

 جِلْبَابُ. یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْ النِّساءِ اللَّاتِي ال یَرْجُونَ نِكاحاً مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ
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شهوتران است؛ زیرا مردان شهوتران هم كند؛ و از طرف دیگر، برای حفظ خود زنان از مردان پیوند عاطفي آنها را شدیدتر مي

روند كه او هم حاضر به این كار باشد، اما زني كه حجابش را كامل كند، با حجاب خود عفیف و در درجه اول سراغ زناني مي

 نیستم. خواهیدكند كه: من آنكه شما ميكند و در واقع، با پوشش خود، به مردان شهوتران اعلم ميباحیا بودن خود را اعلم مي

 تبصره

 توجه شود كه حجاب، 

اوال تنها یك راهكار در میان دهها راهكار اسلم برای تقویت خانواده است؛ و لذا حل همه مشكلت خانواده را نباید 

 صرفا از حجاب انتظار داشت؛

هر حال اندك های مردان شهوتران است؛ چون به و ثانیا حجاب تنها یك راهكار برای حفظ زنان پاكدامن از مزاحمت

 توان جلوی آنها را گرفت.مردان شهوتراني نیز هستند كه جز با اجرای قاطعانه و شدید قانون نمي

 

وَ كانَ  نَیؤْذَ یفَل  عْرَفْنَیأَنْ  يذلِكَ أَدْن بِهِنَّیمِنْ جَلَبِ هِنَّیعَلَ نَیدْنی نَیقُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِن يالنَّبِ هَایأَ ای( »2

 «ماًیاللَّهُ غَفُوراً رَح

 اند.كردهاند كه به خاطر مزاحمتي بوده كه جوانان مدینه برای زنان ایجاد ميدر شأن نزول این آیه گفته

 شناختیتاملی جامعه

ها حتي شود، و طبق برخي نقلدر حالي كه پیامبر زنده است، درون جامعه اسلمي و در شهر مدینه، به زنان تعرض مي

 شدند.متعرض زنان خود پیامبر ص هم مي

 (494جا مي توان فهمید كه اصلح فرهنگي یك جامعه، چه كار صعب و دشواری است. )ایستاده در باد، صاز همین

 

 «نَّ بِهِیمِنْ جَلَبِ هِنَّیعَلَ نَیدْنی نَیقُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِن يالنَّبِ هَایأَ ای( »2

 به پیامبر دستور داده شد كه امر به پوشش زنان را از همسران و دختران خود آغاز كند.

 چرا؟

 (400، ص9تفسیر نور، ج) ها شروع كنیم سپس دیگران.در امر به معروف، اوّل از خودىالف. 

پیاده شدنش از پیامبر  ب. نگاه قرآن یك نگاه اجرایي است، هرچند این قانون برای همگان وضع شده، اما برای بهتر

 (495)ایستاده در باد، ص شود اجرای آن را از كساني كه به او نزدیكترند شروع كند.خواسته مي

 

 «نَیؤْذَیفَل  عْرَفْنَیأَنْ  يذلِكَ أَدْن بِهِنَّیمِنْ جَلَبِ هِنَّیعَلَ نَیدْنی( »3

شود تا حدود زیادی افراد از است كه باعث مي یكي از كاركردهای حجاب، نوعي تشخص و تمایز زنان به عفیف بودن

 (495)ایستاده در باد، ص آنها دست بردارند.
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، 9تفسیر نور، ج) خود آنهاست. پوشش هاى هوسبازان نسبت به زنان و دختران، نوعى بسیارى از مزاحمتسرچشمهو 

 (400ص

 

 «نَیؤْذَیفَل  عْرَفْنَیأَنْ  يذلِكَ أَدْن بِهِنَّیجَلَبِمِنْ  هِنَّیعَلَ نَیدْنی» (4

 پوشیدن لباسى كه معرّف شخصیّت زن براى تأمین عفّت و آبرو باشد، الزم است. 

 (400، ص9)تفسیر نور، ج تواند معرّف شخصیّت، مكتب و هدف آنها باشد.نوع لباس مردم در جامعه، مىو بلكه، 

 شناختی درباره نقش لباس در فرهنگ بشریتاملی جامعه

های جسماني است؛ در بسیاری ممكن است گمان كنند مهمترین كاركرد لباس، حفظ بدن انسان از سرما و گرما و آسیب

حالي كه كاركرد فرهنگي و نمادین لباس بسیار بسیار بیشتر است؛ بویژه كه لباس )= پوششي مصنوعي برای بدن كه ساختن 

 شود. اني است كه در هیچ حیواني یافت نميهای انسآن نیازمند فكر و زحمت است( یكي از ممیزه

 تاثیر نمادین پوشش در زندگي انسانها، و تاثیر آن در تثبیت یا تضعیف یك فرهنگ بقدری زیاد است كه:

زدایي ایران را كشف حجاب از طرفي، استعمارگران برای تغییر هویت اسلمي جامعه ایران، اولین گام بسیار موثر در اسلم

رغم اینكه ها بر اساس یك الگوی غربي، و نه یك الگوی بومي( دانستند، و شاهدیم كه عليمتحدالشكل كردن لباس)به همراه 

ساله پهلوی شاید دهها برابر كل دوره  50سالها در دوره قاجار در تضعیف فرهنگ اسلمي در ایران تلش نمودند، اما در دوره 

 قاجار در این زمینه موفق شدند؛

رغم همه شعارهای خود در زمینه آزادی، بشدت در مقابل حجاب دختران در بسیاری از كشورهای گر، عليو از طرف دی

 كنند.كنند و زنان باحجاب را از انواع حقوق اجتماعي محروم ميخود ایستادگي مي

 

 «بِهِنَّیمِنْ جَلَبِ هِنَّیعَلَ نَیدْنی»( 5

 ؟«بِهِنَّ یجَلَبِ هِنَّیعَلَ نَیدْنی»هایشان را به خود نزدیكتر كنند؛ و نفرمود جلباب« از» «بِهِنَّیمِنْ جَلَبِ»چرا فرمود: 

های دیگری از آن خود الف. یعني قسمتي از جلباب و چادری كه بر سر دارند را به خود محكم بگیرند، هرچند قسمت

عني این گونه نباشد كه پوششي به ( ی203، ص4تفسیر الصافي، ج؛ 560، ص3، جالكشافبه خود به حالت رها خواهد بود )

لوه بر اصل پوشاندن، به عكرد كه  رینحو تعب نیبسا به اچه يعنیتن كنند كه كل پوشش را به كل بدن خود كامل بچسبانند. 

 نحوی ضرورت چسبان نبودن لباس را هم گوشزد كند. 

]چادرمانند[ و فراگیرتر دارد هم استفاده كنند هایي كه حالت جلباب ب. یعني علوه بر خِمار ]روسری[، از پوشش

 (560، ص3، جالكشاف)

 ج. ...

 

 «یُعْرَفْنَ فَل یُؤْذَیْنَ»( 6
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 بهانه به دست بیماردالن و مزاحمان عفّت عمومى ندهید.  

 (400، ص9ج)تفسیر نور،  كند.در آیات قبل هشدار به اذیّت كنندگان بود، در این آیه تكلیف اذیّت شوندگان را مطرح مى

 

 « یُعْرَفْنَ فَل یُؤْذَیْنَ» (7

 (400، ص9)تفسیر نور، ج رفت و آمد زنان در خارج از منزل، با حفظ عفّت عمومى مانعى ندارد.

 

وَ كانَ  نَیؤْذَ یفَل  عْرَفْنَیأَنْ  يدْنذلِكَ أَ بِهِنَّیمِنْ جَلَبِ هِنَّیعَلَ نَیدْنی نَیقُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِن يالنَّبِ هَایأَ ای( »8

 «ماًیاللَّهُ غَفُوراً رَح

 چرا این آیه )حكم وجوب حجاب زنان( را با تعبیر غفور و رحیم بودن خدا به پایان برد؟

 (400، ص9)تفسیر نور، ج. هاى گذشته قابل عفو استبدحجابىخواهد بیان كند كه الف. مي

شود، عمل حجاب، ناشي از غفران و رحمت الهي است؛ یعني چون جامعه از گناه دور ميخواهد بگوید حكم ب. مي

 شود.گردد، عمل مشمول رحمت الهي ميمشمول مغفرت خدا شده؛ و چون نظام خانواده تقویت مي

 ج. ...

 

وَ كانَ  نَیؤْذَ یفَل  عْرَفْنَیأَنْ  يذلِكَ أَدْن بِهِنَّیمِنْ جَلَبِ هِنَّیلَعَ نَیدْنی نَیقُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِن يالنَّبِ هَایأَ ای( »9

 «ماًیاللَّهُ غَفُوراً رَح

 تذكر تاریخی

شدند و وقتي مورد اعتراض ها درباره شأن نزول آیه چنین گفته شده كه جوانان مدینه متعرض زنان ميدر برخي كتاب

ر كردیم اینان كنیزان هستند؛ و خدا برای اینكه زنان كنیز از زنان آزاد تشخیص داده شوند، گفتند كه ما فكگرفتند، ميقرار مي

 این حد از حجاب را بر آنان واجب كرد.

اصطلح روشنفكران قرار گرفته كه بگویند اساساً حكم ای از بهمتاسفانه، این روایت ناصحیح از تاریخ، مستمسك عده

 معني است، پس ضرورتي ندارد!زاد بوده، و امروزه كه چنین تفكیكي بيحجاب برای تفكیك زنان كنیز و آ

 در پاسخ باید گفت:

« شأن نزول»های تاریخي در شأن نزول این آیه، چنین چیزی وجود ندارد؛ )همانند آنچه در بخش اوال در بسیاری از نقل

ای حتي در آیات قبل و بعد وجود ندارد بلكه هیچ قرینهتنها هیچ سخني از كنیز و آزاد نیست؛ اشاره شد( و در متن آیه نیز نه

 بتوان قلمداد كرد.« به عنوان زن آزاد شناخته شوند»را «یعرفن»كه 

اشكال بداند و صرفا متعرض زنان آزاد شدن ثانیا الزمه این سخن آن است كه اسلم ایجاد مزاحمت برای زنان كنیز را بي

ای بر چنین توهمي وجود ندارد، بلكه بوضوح خلف منطق اسلم است؛ آیا اسلمي د تاریخيتنها هیچ سنرا ممنوع بداند، كه نه
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با قرار (، 33دهد كنیزان پاكدامن خود را برای كسب درآمد در اختیار این و آن قرار دهند )نور/كه حتي به اربابان اجازه نمي

 ند؟!!!كدادن چنین حكمي، عمل مزاحمت برای كنیزان را مُجاز اعلم مي

 تکمله

ها داشته، بعد از او بعید نیست كه عمر اولین كسي باشد كه این برداشت را رایج كرده و با توجه به تاثیری كه در بعدی

حجاب را  های متعددی هست كه وی در دوره حكومت خوداند این برداشت را توجیه كنند؛ بویژه كه نقلدیگران هم خواسته

-221، ص5ور، جالدرالمنثشما باید از زنان آزاد بدین وسیله متمایز شوید )مثل گفت داشت و ميبه زور از سر كنیزان برمي

تنها كه نه ( و همین موجب گردیده كه بسیاری از فقهای اهل سنت، فتوا به حرمت حجاب سر برای كنیزان دهند! مطلبي222

سنت هم روایتي  ندارد و در منابع اهل هیچگاه در سیره اهل بیت مورد تایید قرار نگرفت، بلكه حتي توسط ابوبكر هم سابقه

 یافت نشد كه از قول پیامبر ص چنین دستوری صادر شده باشد.

دهد كه مطلبي به طور دیگری بوده كه بعدا دچار اشتباه بسا نشان های تاریخي چهدقت در دو نكته در مورد این نقل

دانند، نه نتیجه آن؛ و دوم اینكه در زان را مقدمه نزول آیه ميها این واقعه تعرض جوانان به كنیاند. یكي اینكه اغلب نقلشده

دانستند برخي افتادند، و هم فقیران كه ميها، هم این جوانان الابالي در گوشه و خیابان راه ميها آمده است كه شببرخي نقل

گفتند این زن آزاد است و سراغش د ميدیدنكنند؛ آنگاه این افراد الابالي وقتي زني با پوشش ميزنان آزاد به آنها كمك مي

گفتند این كنیز است و سراغش برویم، و بعد آیه نازل شد. )مثل تفسیر سدی، دیدند مينرویم؛ و وقتي بدون پوشش كافي مي

د گوید همه زنان حجابشان را كامل كنند تا كسي موراگر چنین باشد در واقع، این آیه مي 1(222، ص5الدرالمنثور، جبه نقل 

 تعرض واقع نشود.

 

 

 

*** 

 

 

 

 

                                                      
فإذا و قال السّدی: كانت المدینة ضیقة المنازل، و كانت النساء إذا كان اللیل خرجن یقضین الحاجة، و كان فسّاق من فسّاق المدینة یخرجون، .   1

 اع قالوا: هذه أمة فكانوا یراوِدُونها. فأنزل اللَّه تعالى هذه اآلیةرأوا المرأة علیها قناع قالوا: هذه حرة فتركوها، و إذا رأوا المرأة بغیر قن

م یأتون إلى طرق المدینة و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى رضى اهلل عنه في اآلیة قال كان أناس من فساق أهل المدینة باللیل حین یختلط الظال

ساق یتبعون ذلك منهن فإذا ل خرج النساء إلى الطرق فیقضین حاجتهن فكان أولئك الففیتعرضون للنساء و كانت مساكن أهل المدینة ضیقة فإذا كان اللی

 رأوا امرأة علیها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها و إذا رأوا المرأة لیس علیها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا علیها
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 شدای به آدرس زیر قرار داده ميمطالب فوق به صورت روزانه در كانال تلگرامي به ذكر است كه الزم

https://t.me/YekAaye  
و در آنجا علوه بر امكان  شوديداده م قرار  yekAaye.irبه آدرس  يتیهر روز در سا انیدر پا فوق یمحتواها يتمام و

 قرار گرفته است. يمورد بررس ياتیتاكنون چه آ قایكه دق دیمطلع شو دیتوانيجستجو، م

 توانید بیابید.همچنین مجموعه نهایي شده بقیه این فایلها را در لینك زیر مي

www.souzanchi.ir/site-yekaaye / 

 

كه فرصت  يكسان يراحت یشده است كه برا یاندازاز ماهها قبل راه «دهیگز -در روز هیآ كی»با عنوان  يكانال نیهمچن

 . به آدرسشوديكانال قرار داده م نیاز مطالب ا یادهیندارند، گز یاچندان علقه يتخصص یهادارند و به بحث یكمتر

https://t.me/YekAayah  
 

 هرگونه استفاده از محتواهای فوق در راستای ترویج معارف قرآن و اهل بیت ع، حتي بدون ذكر منبع، بلمانع است.

آن را به دوستان  د،یافتی دیجامعه مف ينیفرهنگ د یو ارتقا يمعارف قرآن جیكانال را در ترو نیكه مباحث ا يصورت در

 .دیكن يمعرف زیخود ن

 و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين

 حسين سوزنچی

 1396شهریور  31

 1439محرم الحرام  1
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