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 ِِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیم 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 ی احزاب پنج سوره و سیهشت تا  و ی آیات بیست توضیحی درباره

یمبیّنی ،تبیر، ،طلبی،،نیییاطلب،،حاح ی ،تجمّلیاحزاب،همسرانپیامبرهسورها:  کلیدواژه

هیای،یمسیوونن،ریرتتایوا،هابی عذابنوبرابر،پاناشمضاعف،مدیرانحکومتاسالم،،خایوانه

نیی مرنسیانرای ،نیی ،اهللعصمتمطلق،های ینانحایا،رسیو یتطهیر،آی آیاتقرآن،

برابری.

 

ـ  البَّیِـ ه .اسیتیاحیزاببثیدنرمیورنهمسیرانپی مبیره تسورهویبیستازآی  َي ْْ  يـ  َييـه قُـ

ــراح   جي  ــرِّْحُكنَّ اي َُْكنَّ وي َُاي ْنی  وي زيبي يَــ  َـي يَــ ليْیني َُ يــ ـِّ ْي الــزه یــ  بیی !ایپی مبییر یال :ِمــِِليْزواِجــ ي ِنْ  ُنْبــُ نَّ دُــِرْل ي اْل ي

نهموبی یرماراب رمام،طلبید،بیاییدم پیامبرمهری تجمّلوهمسرایتبگواگررمانییاطلب

زییدگ،اریراح،ونییاطلبایی تیوایمیمی،م رسو اهلل.نهمزیبای،وییکوی،رماراطالقم،

بارند.آیهاکنند،یبایدآلونهب نارت بارم؛کسای،همک بام زیدگ،م،

گییرنولیتقرارم،واسالم،نرموضعمسیک نریکهامع یعن،کس،.هایکنرسبگیریمهمی 

زاهدایی وتیو مبیابایداوزیدگ،و عموممرنماستتوهّمورن،روننارم،هایگاهمدیریت،راعهدهو

حراهم،آوریثروتهمع،اسیرنییاطلب،وآلونهصورتایفرانی چ خونشب.وارستگ،وسانگ،بارد

همسیرونهیدباییداهیازه ونویی ی،ستاالتهاووسایلیالی وآیچ ک مصداقتجمّکرننخای 

نررابطی بیا،نرهمهیوریاسیالم،نمیاخیبم یکالت،کی ا .دیریوآلیونهاشبی اینهیاخایوانه
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یاویاهمسر،یعن،حرزیدان؛ ب همی آی استیار،ازعدمتوهّ،هایبرخ،ازمدیرانناریمخایوانه

ک میالالًاستو سع،کرنهوظاهراًآنمس؛نرحال،ک ایدطلب،لآلونهب نییاطلب،وتجمّ،همسران

ولیتوازمسیریص ک ییابایید،پسای یکیکت .نهدایی انهخونشراایسانوارست یکخرن

زیستبارند.سانهواشهمهمراهاوسانهزیدگ،کنندیابایدخایوانه،رونکنار

َيـِن َّ اهللي لـز   وي سيُاـهليُو وي اوي ِنْ  ُنْبُ نَّ دُـِرْل ي اهللي یبعدحرمون:آی  ْي  ِِ ِ ـْبُكنَّ اسي اْْلِخـري ُُْمْ ِسـب  اییمـ  :َيْجـرا  دي ِ  َيديـزَّ ِل

باراخرویهستید،پیسهمسرانپی مبر!اگررماخداخواهید،پیامبرخواهید،خواهانزیدگ،سعانت

ییکوکیارباریند،اهیرعییمی،نریییروبداییدک خدابرایآنگروهازرمازیانپیامبرک مثسی 

نیبیا ،اییدطلبی،ک اهلآخیرتاییعن،زیانرایست ؛یماابلآناستخبای یاط گرحت است.

بازهدووارستگ،ای انهمایندوهمراهپیامبر،ایدوزیییستندطلب،وثروتطلب،ونییالتجمّ

کنند.زیدگ،م،

َْفيْیِن وي ن  ي ذٰ  ي  ِنس ءي البَِّی ِّ  َيذاُب ِض َي  اْل یـِّبيٍة ُيض ديْف لي ِِ ِ ْبُكنَّ ِبف ِحشيٍة ُ یـي ُي  ِل ي  يْن ييْأ ایهمسران:یرا   ييسِ ى اهللِ دي

عذابنانهخواهدریدوب اوعملزرتآرکاریرون،نوبرابرنیگرانمرتکبهریکازرما!پی مبر

ای کاربرخداآساناست.

مصیونازخونرانرایثویاو،ب و وعنوانونرپناهقدرتآنمسنونوهایمسخبمعمونًخایوانه

گوییدحیانریماهمسیرپی مبیرهیماینجاخدایمتعا م،.پنداریدم،پیامدهایکارهایخالح ان

نوبرابرنیگیران،کنیمی تنهاتورامجازاتم،،ااگرکارخالفآرکاریمرتکبردیباش،امّ،هست،

نًتونریکمثیطپاکوسررارازیوراییتوطهیارتبیونیوخاطراینک اوّب !کنیمهممجازاتم،

آن.لطمی زنثاییاًای کارخالفتیوبی رصصییتپییامبر؛ چنی کارخالح،ردییبآلونه

هیم،ریویزیرسوا رحت.لذانوبرابیرتنبیی می،،باای کارخالفتو،و بونوک مسهمرصصیت،

،طلب،پی  کیرنیلتنبی کارخالفخونت،همتنبی آثارسوئ،ک ای کارتونارت.تووقت،تجمّ

میدیرانکی ،یاخیراحتانفاقات،ک نرطو ای نوس نه خبهمی ات،!گیریدنیگرانازتوالگوم،
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،طلبی،نیییابیابلیذا؛ردالگوی،براینیگرانوای مد وک یدهردیدطلب،لسمتتجمّک ورب 

یعنی،سوااسیتفانهاز،التاسیتیحراهمکرننای تجمّم سمتآیچ ک مادّطلب،ورحت ب لتجمّ

میاه،ازسیر:.ب قو راعربازردیاینهاهم باب،نزنیوامالا اینها،خواریرایت،امکایاتنولت،

.ی،زنُم،ماه،ازسرگَندهگرنن:همینطورهم،ی،زنُم.گُندهگرنن

مْ يِن ُ ُُ لِ  ديُ ٰ  ايلب  سُ  َِ گفت:راعر.مرنمروشرهبرای اناستروش1:هِک

کخیورنسییب،ل یتمَاگرزباغرعیّی


برآوریییدمالمییاناونرخییتازبییی 


اونتیرازاوبی مراتیبهایپیایی خبرنه،زیدک یکمدیربانرتب نستب کارهایخالفم،وقت،

ماریحیانگیرنکی تأثیرای قراریم،خداتثت:لذاحرمون؛رونهامع یابونم،رویدوکل،آلونهم،

تیأثیراینهیاقیرارخیداتثیت!یوزییریعمیوزانهییا،وزیریخواهریصست،مالالًبرانررئیسهمهوری

سیازیهامعی بیرایسیالم،ایی میدلنرواقع.کندخدانوبرابرنیگرانرمارامجازاتم،.گیرنیم،

!است

تنق،ینرایی آییات،ننیدمتدیّوک نلسوزکسای،،مایمدیرانورهبرانهامع ،نونوامیدواریممس

نوبرابیر،های یانکنیدمیدیرانوخیایوانهیک برخورنیکی حکومیتباییدبیاحسیاننررنه،کنند

یدییده،اگراینهاهیمکرنیید،کنندی اینک آیچ ک نیگرانم،.کندبرخورنیباردک بانیگرانم،

ُيـى اهللِ  لِـ ي نـ  ي ذٰ حرمیون:.بگیرییدح ارومجیازاتقیرارتثت،تریدگرحت رونوآننیگرانک ضعیف  دي

ای برخداآساناستک رمارانوبرابرعذابکند.یرا :ييسِ 

یعنی،؛نرنیییاهیمعیذابنیییوینارییم!معنیایعیذاباخیرویییسیتب الزاماًای عذابهمحا 

ایسیاننیییویعذابای ؛کنداعما م،ب احرانیسبت،ب حکمخداحکومتاسالم،های،ک مجازات

                                            

 .11، ص 1الغمّه، ج  اربلی، کشفو  000، ص 4کاشانی، ج  فیض؛  8، ص 101مجلسی، بحاراالنوار، ج . 1
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نرحیرنک پیامدهایتلصی،اسیتکی هست،عذابتکوین،هم.آنعذابت ریع،حعالًالبت، وستا

.استآنهمب هایخونشک ؛خواهدنارتورحسانهاطای ،نرقبا زیدگ،نییوی

هللِ :یصستی ای صفث اسیتیبعدک آی یآی  بُـْ  ِ ـْبُكنَّ ِ ْْ ـ  َيْجري ـ   وي سي وي  يـْن يـي دَِ ِْ ْْ لـ ِل    نـُ ـ َْمي ُاـهِلِو وي دـي

آنکس،ک اهیلاطاعیتمطلیقازخیداو،وامّاازبی رمازیانپی مبر   :يمـ يرَّدـيْیِن وي َيْد يْزن  لَي  ِسْزقـ   نيرِ 

ایهیمنهیموبرایاورزقکریمای نهد،نوبرابرنیگرانب اواهرم،رسو استوعملصالحایجام

بیایپییامبریعنی،وقتی،خیایوانه؛ماابلاسیتیخبای یاط یم.اهتدارکنیدوهآمانهکرن

یعنی،احیران؛دیایروینیگراننارتأثیرسازیده،پاک،زیدگ،کنندوطهارت،زیست،سانه،رایستگ،

بعملکرنههمخونآنحرنخواست:لذانوسوناینجاحاصلرده.گیریدهامع همازاینهاالگوم،

کنیدولذااینجانوبرابرپاناشنریاحیتمی،؛ونیگرانخوبردیداستردهوهمالگوبراینیگران

.ل،نارنخیونشبثیدمفصّی؟رزقکریمچیستحا است.رزقکریمبرایاونرییرگرحت خداهم

لوارنبثدآیاتروم.خواهمخیل،مفصّم یم،

ـٍز ِ ـني البِّسـ ءِ  ي  ِنس ءي البَِّی ِّ :بعدحرمون یعنی،هیایزاسیتاست،گذارت " "ببینیداینجایک؛ليْسُ نَّ نيأيحي

را" "ایی م هیای.ماللرماییست،یکاززیانهیچ!یعن،ایزیانپی مبر؛رمااینجاوقفکنید

ْیـُ نَّ هایشبعداز" "ای .نایمراملطم، ْي هیچیکاززیانب پیایریما!ایزیانپی مبر.استِنِ  ادَـّ

طلب،کنییدلتجمّوطلب،،اگرنییاتاوای،کنیداگرب،وان،.ب ررتاینک تاوانارت بارید،رسدیم،

 ییکحیانالبت،ی؟کنییدتمی،نق،ی!درسیهیچزی،ب پایرمایمی،،رویدیمبیّن مرتکبحاح  و

ِنِ  یعنی،قبیلاز؛کسنیگیریییدارناراهیچبگوییمحساسیتهایگاهرمک ،رونکرنتوهیه،م،

ْیُ نَّ  ْي ٍز ِ ني البِّسـ ءِ  ي  ِنس ءي البَِّی ِّ :وقفکنیموبگوییمادَـّ رماماللاحدیاززییاننیگیرییسیتید،:ليْسُ نَّ نيأيحي

ولی،اگیربصیواهیم؛رایدب وناینجاوقفکیرن،اگراینطورمعناکنیماساست.یعن،هایگاهتانحسّ

مصیداقایی کی زییانپی مبیریهم خبطبیعتاً،بگیریمبزرگ،زیانپی مبریی ای 
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ْیـُ نَّ بعیدازایسیاناگیرلیذا.ایدمصداقای بزرگ،،ک اهلتاواهستنداآیه.بزرگ،ییستند ْي وقیفِنِ  ادَـّ

ٍز ِ ني البِّسـ ءِ  ي  ِنس ءي البَِّی ِّ :قرونرایدمعناخیل،بهترمثا،،کند ْیـُ نَّ ليْسُ نَّ نيأيحي ْي ـٍز اگیرنر.ِنِ  ادَـّ ليْسـُ نَّ نيأيحي

ْیُ نَّ  ای ،وقفکنیمِ ني البِّس ءِ  ْي ْيْه ِ ایبرایم مادِّنِ  ادَـّ َْني بِـ ْل اگیراهیلتایوایعنی،؛خواهدبونَيال ديْخضيـ

خر یدهیید؛همیراهب یرمشنرسصنتان،پسنرگفتگویبایامثرم،کنیداگرتاواپی  م،،هستید

ُْیِـِو  يـري      َِ  یَـيیيْطميعي الَّذِ ؟چرا.باع وهواناحرفیزیید نرکی اشای اسیتکی کسی،چونیتیج : قـي

نراثرول زنم،،ضعفنارنیحیاوعف،تارانهویتاواک ازییرارانهقلبشمرضاست،یعن،کس،

،اگیراینطیورمعنیاکنییم.کنیدمیلم،ب آنطرف،کندک بااوصثبتم،ایآنصدایلطیفزیای 

ِنِ  ااگیرامّی؛ییرمشیباریدنرگفتارتان،پسنرصثبتکرننبایامثرم،بگوییماگراهلتاواهستید

ْیُ نَّ  ْي ٍز ِ ني البِّس ءِ یرانرانام ادَـّ ْيْه ِ ،بگیریمليْسُ نَّ نيأيحي َْني بِـ ْل ایک اینجاابتدارونیکهمل م،َيـال ديْخضيـ

پیسنرگوییدحیانمی،.رسدهیچزی،ب پایرمایم،،رمااگرتاواپی  کنیدگویدم،.استرده

َُْرَو   صثبتکرننبایامثرمیرمشنرآهنگصدایتانیبارد. ُْني قـيْهال   ي  وسص خوبهمبگویید.:وي قـُ

َيـال آن.خیوبسیص گفیت نیگیری،خیوبگفیت ببینیدنرای آی نوچیزگفت ردهیک،سص ِ

ْيْه ِ  َْني بِـ ْل ـ   ای .خوبسص گفت است؟چیست،ديْخضيـ َُْرَو ُْـني قـيـْهال   ي ایی سیص ِخیوب؟چیسیت،وي قـُ

اینهیارایهیرنو.خوبصثبتکی ،یگفتنتهمنرریوهویعن،همسص خوببگو؛گفت است

بثداست.ک قابل،یکاتخوب،نارن،خونای آی ،ک نرآنابگفتار؛مراعاتک 

بـُُیهِدُكنَّ:  وي قـيْر ي َِ  خای و بگیرید.نر  :وي ال دـيیـيرَّْجني دـيیـيرهجي اْلج ِ ُِیَِّة اِْلُولىٰ یخونتانقرار ماللنورانو

ومرتفعاستوگویندک بلندتبر م،ب ای عل،بر راببینید.خونیمای،یکنید،هاهلیتیصستی 

ساختمان بی  استنر خیل،چ مگیر نیگر معناست.های همی  ب  ایسان؛تبر،  اینک  معن، ب 

با.ییاییدبیرونگوی !ای ایزیانپی مبر:حرمون.ک چ مگیربارد،طورینرهمعمرنمبیاید

.ییاییدوربیرونطای ،کنداهرچیزیک رماراچ مگیرم،بخالص ویالی یوسیل ،لباس،آرایش
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َْني اهللي وي َيِقْمني الصَّالْي وي آدِ  ْي وي َيِط و: وي سيُاهليوُ یني الزَّن  خدا از و بپرنازید زکات و نارید پا ب  یماز و

اطاعتکنید.رسو 

؛زنایک ازخای بییرونعای  .عای  ؟چ کس،بارددتوایم،مصاطبش،ي بـُُیهِدُكن     وي قـيْر ي َِ خبای 

یعنی،سیوارآن؛ریدهممتبر، .هنگهملراب راهایداختسواررترردوعلی امیرالمومنی 

اشقیرارهیمنرخایی ؛حرمایده،هنگراب عهدهگرحتوراخ رد؛ی ست،برآنرترقرمزرد

علیی امیرالمیومنی !ییزنبییرون!اتآرامبگییرنرخای :بـُُیهِدُكنَّ    قـيْر ي َِ :قرآنب اوحرمون.یگرحت

بگذارییدایی .اطاعیتکنییدویمازب پاناریدوزکاتبپرنازیدوازخداورسو !ندازراهییب هنگ

.یایمبسرامشخواهمبعدم،2.یتطهیررام رنکنمقسمتآی 

ِِ اهللِ    َِ   وي اذُْنْر ي    يـُْ ُىٰ :بعدحرمون ـِة:بـُُیهِدُكنَّ ِ ْن آي  وای سیصنانمسیتثکم،ای آیاتاله، وي اْلِ ْكمي

راذکرب یاننارت بارید.رون،راتالوتم،،یوح،یعن،خای ،یرماای عاایدقویم،ک نرخای 

لمفصّیالهیدیمصیبا نرریر کتیابطوروهمی طهورررابنربثدذکرنرکتاب.ناییمم،هم

هیم؛بی زبیانذکیربگویید؛اینک ایسیانیعن،ذکرلسای،؛باردلفی،توایدم،هم،یمک ذکرا گفت

ایجیام،یعن،اطاعتازحرمیانخیدا؟ذکرعمل،یعن،چ .همذکرعمل،وذکرمعنویباردتوایدم،

   َِـ  وي اذُْنـْر ي  ـ  يـُْ ُـىٰ ایی .ای همذکیراسیت.هاستآیچ ک خداگفت وترکآیچ ک خدایه،کرن

وهمنرن خونب یاننارت بارید،یعن،همنرذهنتانیانتانبارد،گیرنیآیهارام،هم بـُیُـهِدُكنَّ 

هیای،کی خیداامیروبایستید،استهای،ک خدایه،کرنه؛طبقاینهارحتارکنید،همنررحتارتان

.اقدامکنید،استکرنه

                                            

  وَ رَسُولَهُینَ الزَّکاةَ وَ أَطِعْنَ اهللَوَ أَقِمْنَ الصَّالةَ وَ آتِ  اِْلُولىٰ بُیُوتِكُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ   یوَ قَرْنَ فِ: 00ی  ی احزاب، آیه سوره  . 1

 .یراًیْتِ وَ یُطَهِّرَکُ ْ تَطْهِ لِیُهْهِ َ نَكْكُ ُ الرْججْ َ أَهْ َ الْبَاهللُ یدُإِنَّما یُرِ
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یِ  ن  ي ليطِ اهللي ِن َّ  ریزهیاراهیموبی وآگیاهاسیتیعن،باریکخدایمتعا لطیفوخبیراست؛:یـرا  یف   خي

کس،یدید.،حکریکنیدک حانیوارک،یککاریکرنیمبیند.م،

همسیرانیهمی نهیدکی خیوبی یانمی،،بیونبی همسیرانپی مبیرای آیات،کی راهیع

نهدیکنسیت ازهمسیرانرورن،ی انم،ای آیاتب .اییبونیدرایست هایایسان،پی مبر

،نرگفتگویبایامثرم؛یمبیّن ردیدمرتکبحاح  ؛طلببونیدلتجمّ؛نییاطلببونیدحضرت

ایهمک نرنانیدومعارفالهی خر م،تبر، ب ازخای ،آمدنبیروننر؛نانیدخر م،ع وهواناب 

؛یعنی،ماابل یانینسیت هیمیاطی ییک؛نست اینهابونییدیک.برنیدازخاطرم،،بونیدآنمعرض

وخدابونید؛اهیلناتبونید؛قایتبونید؛یعن،مطیعپیامبرثس ک اهلتاوابونید؛ازمُکسای،

را،ریدوتم،ک نرخای وح،تالایگرحتندومعارفالهی عملصالحبونید؛واینهانرخای آرامم،

یاننارتند.ب هم

رورین،نرای نیگیربی .نلیلییستک ایسانخوب،بارد،ردک زنپی مبربنابرای هرکس

راهیمآیاتآناست.یتثریمآیاتسوره،دهمبصواهیدحاناگرمویّ.استیاحزابآمدهآیاتسوره

کی نختیران،پی مبیرناززییایفیرکی نونهیدخوبی انمی،یتثریمهمسوره.یگاهکنید

بی وخدایمتعا چ خ م،یسیبتیداهچ کرنحضرتبا،ینومبونید وخلیف یاوّخلیف 

اید.رأنیزو ای آیاترایالکرنههای انتهمنرکتابسن،خوناهلکند.آیهانرآنآیاتاعالمم،

ومیورناحترامنیدوسیولندنهااُمّهیاتالر،ای،بونزنپی مبربنابرای ای بثدک هرکس

راریهیدولیوسیمنانییدوپی مبیر،هرچ کرنیدکرنیید؛کس،حقیدارنب آیهااعتراضکند

کس،حقییدارنبی اینهیا،راهایداختندوامالا اینهاراب ولوحتن ایجانکرنیدوهنگهمل،کرنید

.بلی اسیتتفکییککیرنهازهیمرااهللزیانرسو خونقرآن!هاییستای حرف؛اعتراض،کند

خدیجیی هییاکیی نرصییدرآی،ندبامعنویییتوبزرگیی،نارییت،تاوابییا،همسییرانصییالحپی مبییر
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و،ک اینهیاسیرکرنگانحسیانبونیید،ندیماابلهمسرای،همنارتیاط نراامّ؛استالمومنی امّ

 خواستمازای آیاتبرنارتکنید.ایک یکیکت .ای هایبزرگردیدمرتکبهنایت

بـُُیهِدُكنَّ وي ال    وي قـيْر ي َِ :سومنوقسمتاستوس،یببینیدآی -،سوموس،یاآنقسمت،ازآی وامّ

َْني اهللي وي َيِقْمني الصَّالْي وي آدِ   دـيیـيرَّْجني دـيیـيرهجي اْلج ِ ُِیَِّة اِْلُولىٰ  ْي وي َيِط یازآی وآیاتماقبلش؛یعن، سيُاهليوُ  وي یني الزَّن 

َي  البَّیِ .استدصثبتردهیهمعموی،تمامآیاتب صی  ،ه تتااینجاوبیست ْْ ِِليْزوياِج ي ِنْ     ه يي  َييـه ُق

َي ليْیني  ،دُِرْل ي  ،ُنْبُ نَّ  َُْكنَّ  ،دـي  ،ِ ْبُكنَّ  ،دُِرْل ي  ،َُايرِّْحُكنَّ  ي ،َُ ي ـِّ ُبْ  ِ ْبُكنَّ  وي نوباره،ِ ْبُكنَّ نوباره ْْ بعدی ، يْن يـي آی 

ْیُ نَّ  ،ليْسُ نَّ  ْي َْني  ،ِنِ  ادَـّ ُْني  ،َيالي ديْخضي َْني اهللي  وي  ،وي آدِیني  ،َيِقْمني  وي  ،وي قـيْر ي  ،وي قـُ ببینیدتااینجاهم ب  ؛سيُاهليوُ   وي َيِط

الرِّْجسي  ديْبُكمُ ،ریهمعمذک،ب صی  لُِیْذِ بي ديْبُكمُ  ِننَّم  يُريُز اهللُ :اازاینجاب بعدامّ؛یهمعمویالندصی  

ريُنمْ  ْي اْلیـيْیِ  وي ُيطيَِّ صی  َيْ  ب  مذک،باز ای ریهمع خوب،ی انم،است. مصاطبای ب  ک  نهد

.ل رابیانکرنأردمستریم،ازای رور .ییستندزیانپی مبر،قسمتازای آی 

واقعاًحا  اینک  یزو  کریمموقع ،قرآن قسمت مربوت،ِننَّم  يُريُز اهللُ ای  آیات زیانوسط ب 

ی پی مبر یا رده است.اختالف،یاز  مفسّییر از عال،بعض، مالل بزرگ م ری 

آیاتنرمورن،آوریقرآنرانای استک نرموقعهمععایدهای اصالًقاطععلی تعال،اهللرضوانطباطبائ،

نرهاهای،برنید،رابونبیتب ونیتاهلآیات،ک راهعای .خر نانهردب ریطنت،ونیت

کرنید نیگر آیات ؛قاط، صراحت برونآیهاک  بی  یموی .از استآی اش تطهیر ،ی ایدآورنهک 

پی مبر،هاهمی  آنیموی .یدا گذارت،وسطآیاتزیان سوره،ینیگر ک یمائدهنر است،

چنی و،ایدوسطآیات،ک گورتخوکحراماستآورنه،ب ماهرایمدیراستک مربوتراآیات،

اینهااید.گذارت ،چنان م ری بزرگ،ماللعال،بنابرای یکییرک مفسّ؟نارنب همچ ربط،اصالً

،فتانهقرآنچیزیییازاست؛خر نانهردهخیرریطنتب  ای استک ی،طباطبائ،ب آنمعتادید
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.بیتب امامتوونیتاهلب ویژهنرآیاتمربوت.استپیشردهواپسامّ،بیشی دهوقرآنکم

 .استری ای ییریکگروهازمفسّ

آییاتگویندچوناگرای م،.استای کارراخونخداکرنه،ری معتادیدی اگروهنیگریازمفسّامّ

آوریقیرآنهمیعآنقدرت،بونک نرنوران،حکومتابابکروخالحتسایف ،نرهاهای،راخ بون

نرزمانعمروعالمانهیمبیانخرهبی یهاییت؛آوریقرآنازآنوقترروعردهایهمعزمین ؛رد

هیای،قیراروریصیریحنرهاطیباآیاتونیتتضاننارتندواگیرایی آییاتقطعاًخباینها؛رسید

خونریان،آوریکرنیدخبقرآنراخونرانهمع،ک مایعازنستیاب،آیهاب حکومتبون،گرحتم،

ای آییاتراازآنحیذف،یویس،کرنیدوب رهرهاوونیاتمصتلفحرستانیدتصویبکرنیدویسص 

وسطآیات،ک مربوتب ای وراآورنهآیها،کرنیدوخدامصصوصاًبرایاینک ای آیاتباق،بمایدم،

بییتبعیدهیماهیل.ایدونریتیج اینهاازبی یرحت استمصف،کرنهوگذارت ،موضوعییست

ای آیاتربط،بی آییاتقبیلوبعیدییدارنوییاظربیر،خیر آمدیدتوضیحنانیدوی اننانیدک ی

.استبیتیونیتمااهلمسأل 

ااینک ایی امّ. استهمب هرحا قابلتوهّهریکازآیها.نوهوننارنارمفسّییریک بی ای نو

ریهمیعمیذک،ک گفتمصی  ،هااشهمی یموی .صریحاست،آیاتربط،ب آیاتماقبلوبعدیدارن

 یدارن.،داستیهمعموی،ک صی  ،هیچربط،ب آیاتبعدوقبل

َِ ِننَّم  يُريُز اهللُ سوم:وس،یای قسمتآی  ـريُنْم ديْط ْي اْلیـيْیِ  وي يُطيَِّ عصیمتگربیای،یـرا   لُِیْذِ بي ديْبُكُم الرِّْجسي َيْ 

نارسّیمفوونل ویّیاز،هیایامامتمیاننرمجموعی بثید،نربثیدایی آیی م .استبیتاهل

خباگیرنرعصیمت؛نارنصراحتنرعصمتقسمتآی ،ک گفتمای ؛امآورنهات،مستندتسن،اهل

گفتک ریماشک آیاتقبل؛منطبقکرنروناینهارابرزیانپی مبرچطورم،،صراحتنارن

ایایی آیی !؟رماچنی وچنان،رویدمرتکبم، نمبیّیرماحاح  ،طلبیدلرماتجمّ،دطلبینییا
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گویییدکی ایی ک رمام،،استتطبیقبرچنی زیای،قابل،نارنعصمتگوییدننلتبرک رمام،

!ب،رکی !؟استآی همیاظربرزیانپی مبر

چییزیراکی کنیدیکوقتکسی،ارانهمی،.یعن،عصمتمطلق،ای طهارتمطلق؟کنیدتم،نق،

لی،رااصیطالحاًاوّ.وهونبیایید کندیگذارنچیزیبارانهم،یفریکهمیکوقت؛ازبی ببرن،هست

یعنی،ییک،تبررحیعاسییتانارانهیعن،یکوقترماارانه؛گویندنحعنوم،رام،،رحعگویندم،

یعنی،،بیرنحیعاسیتتیانیکوقتارانه.خواهیدیابونشکنیدوازبی ببریدم،؛چیزیوهوننارن

ما.استخاکک وروناخلیکوقتنرم تجاوزکرنه.خواهیداهازهیدهیداصالًب وهونبیایدم،

وریحفی طرامرزها مخواهیم،همیکوقت.بیرونکنیمواورارحعکنیمخواهیمای تجاوزرام،

.ویگیذاریموارنریوننحعیشکنییمهمانلبمرز،ک اگرنرم بصواهدتجاوزکند،وتاویتکنیم

بییتیعن،اینطوریییستکی اهیل؛استی رحعنحعیارانه،ای ارانهک نرای آی استخب

یارانه؛رحعییستیارانه؛ی .خداارانهکرنک اینهاراپاککندوب رهسبونیدیالعیاذباهللآلونه

متعصیمتهیمعصخبای !عمریهمی  ،یعن،پاکمطلق؛یدهدیعن،امکانآلونگ،؛نحعاست

وت یصی متنرعصییعنی،؛نریییراسیتمتعصمتازکارخالفوهمعصیعن،؛نرعملاست

.ارتباهنرحهم

؟مرهیعحهیمنرسیتنیی کیسیتاهللبعیدازرسیو خبهمی آی راهدبرایی اسیتکی 

حهیم،نیگیرانازنیی حهیم.حهیممعصیومای اسیت،چونحهمآیهاازنی ؟چرا.هستندبیتاهل

کنیدوک ماصونخداسترابیانمی،آیچ ک ب یای ،هممعصومای حوقت،مابی .معصومای ییست

عیاقل،ایسیانهر؟ازکدامتبعیتکنیم،رردیممصیّ،است ما خطانرآنک احت،حهممیرمعصومای 

راتحجّیکی کنیدمی،ملیزمرامیاآیی ای لذا.تبعیتک ،گویدازکس،ک حهممعصومای نارنم،

حهموبیانوبداییمبیتاهل رانیگیرانوبیداییمحهیمنیی نرواقعییتمیالکراآیهیارحتیارو

.یکنیمتبعیتآیهاازوبداییمالصطامثتمل
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ازهیای،یکتی .نارنبثدنییایکهمآی ای وکنمبثدامامتنرمورنخواهمیم،حانم .بگذریم

ای آی ب راهعآیجا.مراهع کنندهایامامتهایمربوتب بثدنوستانب حایلحتماً.امگفت راآن

ام.نانهنی توضیحمرهعحهممالاب ب 

میداممی .ریدطیونی،خیل،.بثدکنمم،عرضاییکت صفث همای یآخری آی ب راهعاامّو

ببینیید.گییرناختیارازنسیتمیامی،عنانقران،نیگرکنمچ ول،؛کنمکنتر راخونمخواهمم،

ُِمِ :آخییرکیی یآییی  ــ ِ بِ ِن َّ اْلُمْس ِْ ــ ِِ وي اْلُم ُِم  ــ ــ نِ ِ یني وي اْلُمْس ِِ وي اْلْ ــ  ِ ب ِْ ِِ وي الصَّــ ِلقِ یني وي اْلُم ــ  یني وي یني وي اْلْ نِ 

ــــ ِبرِ  ِِ وي الصَّ ــــ ِلق  َِ الصَّ ِِ وي اْلخ ِ ــــ ــــ ِبرا قِ يني وي الصَّ ــــزِّ ِِ وي اْلُم يصي ــــَ  ِِ وي یني وي اْلخ ِ  ق  ــــزِّ یني وي الصَّــــ ِ مِ یني وي اْلُم يصي

 ِ َِ ِِ وي اْل ــــ  اِنرِ الصَّــــ ِ م  ِِ وي الــــذَّ َِ ــــ  َُْم وي اْل   ــــُروجي َـُ ِِ َيديــــزَّ اهللُ یــــ ني ِ يني اهللي یني  اِنرا ْ  وي َيْجــــرا  را  وي الــــذَّ ــــْم  يْةِفــــري َُ  لي

،کننیداعتراضمی،ک ب اسالموقرآناستوای کسای، هامثکم،ب حمنیستبسیارپاس 3یم  ؛دي ِ 

ایی بثیدراهمحجابوزننرکتابوگفتیمببینیدنربثدزن.ک اسالمنی مرنسانرای است

رومیذک،،زنومیرن،رو ایسیای،ینرهنبی ما.رو ایسای،ییکهنب :زننوهنب نارن؛امیورت 

،ک تعبییرکیرنیم، رواای امّ؛دی،وراستوی می مذک،.رو ایسای،است،رو ایسای،.دیداریمی،وم

بی تاکارمتفاوتنونرای عالمخواهندچونم،.پوردیکنستلباسزیرویکنستلباسروم،

خصوصیاتروای،ویفس،لباسزیر.لباسکارهای انهمبایدباهمحرقکند، کنندمثوّهارو ای 

بی نلییلیایش.زنومرنیداریت،رو .هایک،بونیدرو ست.واهسموبدن،لباسرو.ایساناست

ب  یکنستلباسزیرزیای ویکنستلباسرویزیای ،هاسپرنیدمتفاوت،ک ب گروه،ازای رو 

رحمب .پیکرهسمای،زیای ب اونانیدطورهمی روح،زیای وویعن،خصوصیاتروای، ؛اوپورایدید

کی یاو،مرنایی یاشب نلیلب مرنهم.ونشب اونانیدنرنرونخ،امکانپرورشحرزید،اونانید

                                            

 .03 -18، آیات ی احزاب سوره .3
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لباس.یدنانمرنای رویلباسنستیکومرنای زیرلباسنستیک،کرنیدم،ایفاعالمای نرباید

.یعن،خصوصیاتروای،ولباسرویمرنای همیعن،پیکرهسمای،،زیرمرنای 

چون.ب زنومرنمتفاوتاستحکماسالمیسبت،طبیع،احراناستو،یهای،ک بثدازیاشنییا

باهمخصوصیاتروای،زن؟کدامایسانعاقل،استک ایکارکند.هسمزنباهسممرنمتفاوتاست

؛نهنیدحماقتخونرانرای انم،،کنندهمک ایکارم،کسای،.مرنمتفاوتاستروای،خصوصیات

تفاوت،ی تفاوتهسمای، .های،نارن تفاوت باپسربچّنختربچّ،دازهمانلثی تول،ها، بچّنران،و

؛طورییستک رحتارهایهامع بازنومرنمتفاوتاسیتای .متفاوتندقطعاًزنومرن.اننرحانت 

ربطی،اسیتوبی هیایبی،حرفهااین.طورییستای خیر ی ؛دنکنینهاخلایاتمتفاوت،پیدام،لذاا

؟چرا.ندنختروپسرباهممتفاوت،دازهمانبدوتول،؛ی اثباتکرنک رونتم،صورتعلم،وب نق،

یک،بایدسیرنارسلث یورمییدان.متفاوتاست،یفاکننداهای،ک نرای عالمقراراستیاشچون

نوابزارواشمتفاوتامکایاتمتفاوتای نویخب.یک،بایدمانرمهربانحرزیدپروربارد،یبرنبارد

یاظربرای ،هاهای،ک احکاممتفاوتاست.لذاب ای نوتارو متفاوتنانید؛کرنمتفاوتاقتضام،

وهایایسای،ب هنب بثدراهع،حراترازای است،اهای،ک ی امّ؛طبیع،ویاشنییای،یعن،،است

ُِمي ِ، :ییدببین.اشهمی آی یموی .هیچحرق،یدارناسالمنر؟آیجاچ ،روح،حرناست ُِِمین ويُ ْسـ ُ ْسـ

َي ِ، ُ  ي  َِین ويخي ِ ــ ــ ِلقي ِ، لَّــ ِبرِين ويلَّــ ِبرياِ، خي ِ ــ ِ بيــ ِ، قيــ نِِ ین وي قي نِ يــ ِ، لَّــ ِلِقین ويلَّ ِْ ِ ِبین ويُ  ِْ ــ ِقین وي ُ  صيــزِّ

َِ ـي ِ، ذاِنـرِين وي ذياِنـرياِ،ُ  يصيزِّقي ِ، لَّ ِ ِمین ويلَّ ِ مي ِ، حي  قیرآن.اییدعی همنرکنارهمآمده َِِ ین ويحي 

ْ  وي َيديزَّ اهللُ :قائلی دهاستوآخرهمحرمونبرای انهیچتفاوت، َُْم  يْةِفري ـ   لي رایهمی بیخدا:َيْجر ا ديِ یم 

هیایایسیای،بیی ازنیدگاهاسالمنرهنب پس.استنیدهتدارکم فرتواهرعییمیکسانطورب 

هیایازهنبی ازنیدگاهاسالمهییچتفیاوت،.چونیاظربررو آیهاست؛زنومرنهیچتفاوت،ییست

طبیعیتعالمهای،ک نرشیاونییویزیدگ،،هایطبیع،اازهنب امّ؛ییستروحای،بی زنومرن
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،حکمواحدکرننب مصیانیقمتفیاوتچون؛هممنطا،استتفاوتاحکامناریموآن،کنندایفام،

وایتییارم یاب رحتارم یاب یباید،وقت،امکایاتمتفاوتنانی.استظلمخونشیک،ازمیاهربارز

برناریتریدم،آی ای ازک ،یکت یکهمای .ای استک آیجااحکاممتفاوتاست.نارت باریم

 نان.توضیحوکرن



 َُ َـيريجي  ْْ ِّْ ديُٰ  ُ  يمٍَّز وي آِ  ُ  يمٍَّز وي ديجِّ َُمَّ لي  ُٰ  مْ ايل

 

 


