
 بسم الرحمن الرحیم

                                          امنیت در قرآن  و مقابله با اخالل و آشوبگران  اهمیت
 (60،61،62 سوره احزاب آیات ) :ترجمه و تفسیر

وبِهِم مََّرضٌ َو الْمُرْجِفُوَن فِى اْلَمدِيَنةِ َلنُغْرَِينََّك بِهِمْ ثُمَّ َلئِن لَّمْ َينَتهِ الْمَُنافِقُوَن َوالَّذِيَن فِى قُلُ
 «60آيه  »     َلايَُجاوِرُوَنَك فِيَهآ إِلَّا َقلِيلًا

هايشان بيمارى است و آنان كه در مدينه شايعه اگر منافقان و كسانى كه در دل
شورانيم، نان مىكنند )از كارشان( دست بر ندارند، حتماً تو را بر ضّد آپراكنى مى

 توانند در كنار تو در اين شهر بمانند.آنگاه جز مدّت كوتاهى نمى

 ها:نكته

سازى، در جامعه شود كه با شايعه، به كسانى گفته مى«ارجاف» زا «مُرجفون»
 كنند.اسالمى دلهره ايجاد مى

كست كردند كه مسلمانان شرفتند، امّا در شهر شايعه مىكسانى كه به جبهه نمى
خوردند و كفّار پيروز شدند يا پيامبر اسالم شهيد شد، آنان با اين اقدام زشت سبب 

 شدند.نگرانى مردم مى

 91تفسير سوره احزاب، ص: 

 به معناى چسباندن، كنايه از تسلّط همه جانبه است.« اغراء»از « لنُغرينّك»

نافقان و بيماردالن مدينه اين آيه را اگر در ادامه آيه قبل ببينيم، مراد آن است كه م
مزاحم زنان مؤمن بودند كه خداوند در آيه قبل به زنان دستور پوشش كامل داد و در 

دهد و ممكن است اين آيه مستقل باشد، و مراد اين اين آيه به اين بيماردالن هشدار مى
كنند سازى، ايجاد دلهره مىگرانى كه با جنگ سرد و شايعهباشد كه با توطئه

 رد كرده و آنها را قلع و قمع نماييد.برخو

ترين ى اسالمى همواره بزرگبا آن كه تندترين تهديدها در اين آيه آمده و جامعه
ها را از شايعه سازان خورده است، امّا متأسفانه در كتب فقهى كمتر به اين ضربه



 54گفت: من ها قاضى بود مىموضوع توجّه شده و حتّى يكى از مجتهدان كه سال
 بابى را نيافتم. «افارج» كتاب فقهى را گشتم و تحت عنوان

توان معنا را دو گونه مى ...«لنغرينّك بهم ثمّ ال يجاورونك » ى آخر اين آيهجمله
 كرد:

شورانيم كه همگى قلع و قمع شوند و جز مدّت كمى الف: چنان تو را بر آنان مى
 نتوانند در كنار تو بمانند.

از آنان در مجاورت تو باقى كنيم كه جز تعداد كمى ب: چنان آنان را تار و مار مى
 نمانند.

 ها:پيام

 «لئن لم ينته ... لنغرينّك» .بل از برخورد با متخلّفان، اتمام حجّت كنيدق -1

هميشه تساهل و تسامح  «لئن لم ينته المنافقون» .ى صدر حّد و اندازه داردسعه -2
 جوابگو نيست.

 92تفسير سوره احزاب، ص: 

 «لّذين فى قلوبهم مرضا -المنافقون» .انندبيمار دالن در كنار منافق -3

 .يام مسلمانان، بر اساس انتقام يا هوس نيست، بلكه با اراده و فرمان خداستق -4
 «لنغرينّك»

 «لنغرينّكم»به جاى  «لنغرينّك» .مّت وفادار بايد در رهبر ذوب شود و يكى شوندا -5

ند، رهبر برابر به مخاطره اندازان امنيّت جامعه قيام ك كه بايد دراوّل كسى -6
 «لنغرينّك بهم» .اسالمى است

دهد كه فرمانِ اخراج كسانى را كه در اسالم چنان به امنّيت جامعه اهميّت مى -7
َلنُغرينّك بهم ثمّ ال » .كنند، صادر نموده استميان مردم دلهره و ناامنى ايجاد مى

 «يجاورونك



 را بايد از شورش و اقدام انقالبى مسلمانان ترساند.دشمنان  -8

 «َلنُغرينّك بهم ثمّ ال يجاورونك»

 «61ه آي»      َملْعُونِيَن َأيَْنَما ثُقِفُواْ أُِخذُواْ َوقُتّلُواْ َتقْتِيلًا

 «62آيه  »يلًاسُنََّة اللَّهِ ِفى الَّذِيَن َخَلوْاْ مِن َقبْلُ َو َلن َتجَِد لِسُنَّةِ اللَّهِ َتبْدِ

نان لعنت شدگانند، هر كجا يافت شوند بايد دستگير شده و به سختى كشته شوند. آ
ها اند )و اين فتنه انگيزىى كسانى است كه پيش از اين بودهاين سنّت خداوند درباره

آوردند( و هرگز براى سنّت خداوند تغييرى ها را در جامعه به وجود مىو دلهره
 نخواهى يافت.

 ها:نكته

به معناى دست يافتن و چيره شدنِ دقيق و ماهرانه است، لذا به  «ثِقافة» زا «اثُقِفو»
 شود.علم و فرهنگ، ثقافة گفته مى

 93تفسير سوره احزاب، ص: 

ها را در مورد اذيّت كننده مؤمن كه در آيات گيرىبعضى مفسّران تمام اين سخت
رسد اين همه تهديد و اعالم مهدورالدم بودن براى دانند، ولى به نظر مىقبل بود مى

كسانى است كه قصد اخالل در امنيّت جامعه و شكست نظام را دارند، نه تنها 
 مزاحمان ناموس مردم.

 ها:پيام

 «المنافقون ... ملعونين» .يك شعار قرآنى است« رگ بر منافقم» -1

جراى حكم خدا در مورد فتنه انگيزانِ حقّ ستيز، به زمان و مكان و مرز ا -2
 «اينما ثقفوا اخذوا» .محدود نيست

 .گران امنيّت جامعه، هيچ جايى نبايد محل امن باشدبراى فتنه انگيزان و اخالل -3
 «اينما ثقفوا اخذوا»



 «اينما ثقفوا اخذوا» .رار فتنه انگيزان، نبايد مانع برخورد شما شودف -4

 «اينما ثقفوا اخذوا» .ر دستگيرى دشمنان، همه مردم بايد بسيج شوندد -5

 «اخذوا و قتّلوا» .زنند، امنيّت جانى ندارندم را به هم مىآنان كه امنيّت مرد -6

ست با جنگ گرم پاسخ ار قالب جنگ سرد ى شوم دشمن را كه دگاهى بايد توطئه -7
 «قُتّلوا -مرجفون» .داد

دارند، بايد با شدّت و ذلّت كشته سانى كه از ايجاد فتنه و دلهره دست بر نمىك -8
 «قتّلوا تقتيال» .شوند

 ى اديان بوده است.گران، يك سنّت الهى در همهجهاد عليه فتنه -9

 «سنّة اللّه»

خ گره ى آن در طول تاريى تبليغ، احكام سخت و سنگين را با سابقهدر شيوه -10
 كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من» .بزنيد

 94تفسير سوره احزاب، ص: 

 «قبل قتّلوا تقتيال سنّة اللّه ... من» ،«2» «...و كايّن من نبّى قاتل معه » ،«1» «قبلكم

ترين ى اديان الهى به قدرى است كه سختمقام انسانيّت و ارزش امنيّت در همه -11
 .شودزنند اعمال مىها در مورد كسانى كه از اين راه به جامعه ضربه مىمجازات

 «سنّة اللّه ... من قبل -قتّلوا»

نّة اللّه ولن تجد لس» .ناپذير استگران، تبديلانگيزان و اخاللقانون اعدامِ فتنه -12
 «تبديال

 10جلد نور  تفسیر :منبع   

 

 


