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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
در دنباله این بحث که اختالفات صوری در بين بعضی از شرایع با بعضیی دیریر
بسيار کم است به مناسبتی هم که امروز است که والدت حضیرت عليامدیدرز زینی
کبری (س) است در حقيقت بحث ما مجمیعالثقلين اسیت کیه ِقی اکبیر کیه محیور
اسییت آییرآت اسییت و ِق ی اصییئر ا مییه اه بيییت (ع) کییه عقيلییه اه البيییت و صییابرز
اه البيت و مصابه اه البيت زین (س) است که بعدًا صحبتهیایی خیواهيم کیرد و
بعضی از برادرات هم بين البحثين افاضه خواهند فرمود.
یکی از فرقهیایی کیه در ميیات بعضیی از احکیاه دییدز مییشیود کیه بیر روی آت
صحبت است راجع به آضيه ازدواج است .آیا مسلم و مسلمه میتوانند با غير مسلمه
و مسلم ازدواج کنند یا نه؟ این چند بُعد دارد در فقیه تصصیي آت آمیدز اسیت البتیه
فرق است بين مسلم و مسلمه مسلم با مسلمه معلیوه اسیت امیا مسیلم بیا کتابيیه بیر
حس آیه سورز ما دز جیای اسیت کیه ازدواج کنید« .وَ اْلمُحْصیَ نَات مِینَ الْمُمْمِنَیاتِ وَ
اْلمُحْصَنَات مِنَ الَّذِینَ أوتوا الْكِتَابَ مِنْ آَبْلِكمْ إِذَا آتَيْتمُیوهُنَّ أجُیورَهُنَّ مُحْصیِ نِينَ غَيْیرَ
مُسَافِحِينَ وَ الَ مُتَّدِذِي أَخْدَاتٍ» 1إلی آخر مممن با زتهای غير زانيیه مممنیه مییتوانید
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ازدواج کند زانيه را خير از جمله آیاتی است که مطل را باال مییبیرد چنانچیه کیه
در سورز نور است که «وَ حُرِّهَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُمْمِنِينَ» 1اینجا باالتر رفته است.
و اما نکاح زت مسلمات با مرد کتابی این کالً حراه اسیت .میا سیه آسیم آییات در
آرآت شریف که ناظر به این احکاه است در این بُعد .آیه سورز ممتحنیه آیرآت را بیاز
کنيد .آیه دهم که راجع به امتحات زنانی است که از مکه هجیرت کردنید بیه مدینیه و
ادعای ایمات میکنند؛ «إِذَا جَاءَكمُ الْمُمْمِنَات مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ
فَإِتْ عَلِمْتمُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكصَّارِ» کصار در اینجا حساب دارد «إلی
المشرکين» نصرمود ببينيد در مکه مکرمه مشیرکين بودنید و کتیابيين نبودنید امیا در
اینجا چوت حکم فقط مربوط به مشرکين نيسیت از نریر حرمیت ازدواج مشیرکين بیا
مسلمين بلکه حکم اعم است .زت مسلمات نمیتواند با غير مسلمات ازدواج کند چیه
مشرک باشد چه کتابی باشد حتی موحد غير کتابی باشد .با اینها نمیتواند.
و لذا لصظ را مالحره بصرمایيد؛ «فَإِتْ عَلِمْتمُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ» اگر بدانيد اینها مممنیه
هستند و إال اگر زنانی از مکه مکرمه هجرت کردند بعید از هجیرت اصیلی مسیلمين
اگر زنانی هجرت کردند و ادعا کردند با اینکه شوهرات میا کیافر هسیتند میا مسیلمات
شدیم یا مسلمات هستيم به صرف ادعیا کیه آبیون نيسیت بایید ابیت شیود .بیه ویور
مجم فرمود« :فَإِتْ عَلِمْتمُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ» با چه چي ی؟ بیا «فَیامْتَحِنوهُنَّ» .بیا امتحیات
شما دانستيد که اینها مممنات هستند .یا مممنه شیدزانید و هجیرت کردنید ییا مممنیه
بودزاند بعدًا هجرت کردند در هر صورت «فَإِتْ عَلِمْتمُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
الْكصَّارِ» شما ببينيد اگر زنانی از کصیار در بیين مسیلمانات هسیتند در مَهجَیر مدینیه و
زنانی از مسلمات ها ن د کصار هستند در خود مکه تبادلی در کار هست .تبیادن میالی
هست تبادن اشداص در کار است برای اینکه عیدالت مراعیات شیود .امیا در اینجیا
استثناء است .اگر زت مممنیهای هجیرت کیرد از مکیه مکرمیه بیه مدینیه منیورز و شیما
امتحات کردید و فهميدید که این زت مممنه است «فَیالَ تَرْجِعُیوهُنَّ إِلَیى الْكصَّیارِ» حیراه
است که آتها را برگردانيد؛ چیوت آاعیدز برگردانیدت بیود دیریر .اگیر زت کیافرز باشید
برمیگردانيم .حالت جنگ هم نيست که اسارت باشد.
 سورز ممتحنه فقط امتحات زنات است یا امتحات مردات هم هست؟ -فعالً امتحات زنات است.
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 امتحات آلوب هم در سورز ممتحنه وجود دارد؟ -نه آلوب ظاهر مطل

ظاهر مطل این است که این مسلمات شدز است و حتی

اگر اساله هم وارد آلبش نشدز باشد ظاهر مطل اساله است.
 گویا نوشتند که هر کس سورز ممتحنه را بدواند امتحات آل میشود. خ البته ربطش همين است دیرر امتحات مراح دارد دیرر مراحی عليیایشاین است.
 [سمان] صییرف ادعییا خيییر باییید امتحییات بشییوند« .إِذَا جَییاءَكمُ الْمُمْمِنَییات مُهَییاجِرَاتٍفَامْتَحِنوهُنَّ» برای اینکه ممکن است جاسوس باشد ممکن است کافر باشد و بدواهد
خراب کند .بله .در جای دیرر چنين نيست .در جای دیرر اگر زنی آمد و ادعا کرد که
من مسلمات شدزاه ولو ما نشنيدزایم که شهادتين را بروید آبون میکنيم این مطلی
دیرری است ولی در بیاب هجیرت در حیان بحیث هسیتيم اینجیا خطرنیاک اسیت.
اینجا خطر دارد حاال که مسلماتها هجرت کردزاند بیه مدینیه منیورز و عیدزای هیم
ماندزاند .حان اگر زنانی آمدند امکات جاسوسی هست امکات خرابکاری هست .پس
بنابراین در اینجا باید اینها امتحات بشوند.
«فَإِتْ عَلِمْتمُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكصَّارِ» چیرا؟ «الَ هُینَّ حِی ل لَهُیمْ وَ الَ
هُمْ یَحِلُّوتَ لَهُنَّ» 1از دو ورف حراه است .هم حیراه اسیت بیر میرد کیافر زت مسیلمات
داشته باشد و هم حراه است بر زت مسلمات مرد کافر داشته باشد .عقید دا یم باشید
عقد منقطع باشد این یک بعد آت است .دوه کصر چه کصر شرکی باشد چه کصر کتابی
باشد چه کصر موحد غير کتابی .چوت ما سه نوع کصر داریم :کسی که مسلمات نيست
این کافر به اساله است .کافر به اساله هم مراحلی دارد :یا کافر بیه اسیاله اسیت کیه
کالً دور است که مشرک است یا کافر به اساله است که دوری او کمتیر اسیت موحید
است اما کتابی نيست یا کافر به اساله است که موحد کتابی است .در هر سه صورت
کافر به اساله است و اگر مرد در هر یک از این سه بُعد این مثلث کصر مسلمات نباشد
زت مسلمات داشتن یا گرفتن عقد دا م یا عقد منقطع کالً حراه است.
سمان :مرر نه این است که وآتی مسلماتها به مدینه منورز هجرت کردند کسانی
که در مکه کافر بودند کصرشات شرکی بود؟ توحيد غير کتابی نبود .توحيد کتابی نبود
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بلکه کصر شرکی بود .بنابراین در اینجا که فرمود« :فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكصَّارِ» میراد از
کصار «المشرکين» باید باشد؛ چوت در آتجا فقط مشرک بودزاند.
جواب :اگر مراد از «الْكصَّارِ» «المشرکين» است خالف فصاحت عربی اسیت بیرای
اینکه کصر دارای سه بعد است إشراک یک بعد از کصر اسیت .إشیراک بیدترین بعید از
کصر است .پس چرا نصرمود «فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى المشرکين»؟ که اگر یهودی فرض کنيید
اگر نصرانی فرض کنيد در مکه مکرمیه بیود و زنیش مسیلمات بیود ایین را برگردانيید
اشکان ندارد .چرا خداوند لصظ «الْكصَّارِ» فرمود و لصظ «المشرکين» نصرمود؟ بایید لصیظ
صد درصد مطابق معنا باشد و در اینجا لصظ «الْكصَّارِ» اعم است از «مشرکين» در سیه
زاویه کصر اختصار میشود که کصر شرکی کصیر کتیابی توحيیدی کصیر توحيیدی غيیر
شرکی و غير کتابی.
پس بنابراین مقصود از «الْكصَّارِ» ک غير مسلمين باید باشد .درسیت اسیت کیه در
مکه مکرمه فقط کصار شرکی بودند اما این آیه فقط برای این موضوع نيست این آییه
یک ضابطه عامه است .این آیه مبارکه نازن شدز است ضابطه عامه است برای ویون
زمات های اسالمی در عرض زمين و وون زمات الی ییوه القيامیا الکبیری مریر اینکیه
بعضی از جهاتش را آرآت شریف نسخ کند روایت که نمیتواند نسخ کند.
 چرا اینجا دو ورفی است؟ یعنی زتهای مممنه که برای آتها حراه است آتهاکه آبون ندارند.
 برای آتها دو بعدی است .آخر بعضی وآتها میشود کیه زت بیا فیالت شیدازدواج کند برای زت حراه است برای مرد حیالن اسیت؛ چیوت اجتهیاد و تقليید میرد
وور دیرری است زت وور دیرری .بعضی وآتها اینوور میشود کیه تصکيیک میی-
شود .اینجا حرمت دو بعدی است .هم زت زت او باشد حیراه اسیت مسیلمات نبایید
زت او بشود هم مرد زت مسلمات بريرد حراه است حکم خیدا دربیارز ایین میرد ولیو
اینکه غير مسلمات است این است که زت مسلمات گیرفتن بیرای تیو حیراه اسیت .ییک
بُعدی نيست .حرمت دو بُعدی است.
ْصیینَات مِیینَ الْمُمْمِنَییاتِ وَ
سییمان :در سییورز مبارکییه ما ییدز میییفرماییید« :وَ اْلمُح َ
اْلمُحْصَنَات مِنَ الَّذِینَ أوتوا الْكِتَابَ مِنْ آَبْلِكمْ إِذَا آتَيْتمُیوهُنَّ أجُیورَهُنَّ مُحْصیِ نِينَ غَيْیرَ
مُسَافِحِينَ» 1آیا آیه ما یدز بیا ایین منافیاتی دارد؟ نیه تناسیدی هسیت نیه تدصیي
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تقييدی هست .چرا؟ برای اینکه این آیه مییگویید :زتهیای مسیلمات بیر کصیار بقیون
مطلق حراه است بحث زت است اما در آیه ما دز مرد مسلمات همیاتویور کیه حیق
دارد با زت مسلمات عصيصه ازدواج کند با زت کتابيه عصيصه هم مییتوانید ازدواج کنید.
آیه ممتحنه که نه به نصش نه به اوالآش و نه به عمومش ایین را اصیالً نصیی نکیردز
است.
ضلع سوه زاویه ازدواج مدتلف العقيدة سورز مبارکه بقرز است .سورز بقرز را باز
ُشیرِكِينَ حَتَّیى یُمْمِنیوا» 1بیه مشیرکين زت ندهيید چیه کسیانی؟
کنيد« .وَ الَ تنْكِحُیوا الْم ْ
شیرِكِينَ حَتَّیى یُمْمِنیوا» خطیاب بیه کيسیت؟ خطیاب بیه
مسیلماتهیا« .وَ الَ تنْكِحُیوا الْمُ ْ
مسلماتها است .مسلماتها حیق ندارنید زت بدهنید بیه مشیرکين «حَتَّیى یُمْمِنیوا» .در
«حَتَّى یُمْمِنوا» بحث است در فقه که مصص است حاال این جهتی است که اینجا در
نرر داریم.
 [سمان] «وَ الَ تنْكِحُوا اْلمُشْرِكِينَ» «وَ ال تَنْكِحُوا اْلمُشْرِكاتِ». وسط آیه است؟ بله آت مشرکات است« .وَ الَ تنْكِحُوا اْلمُشْرِكِينَ حَتَّى یُمْمِنوا وَ لَعَبْید مُیمْمِن خَيْیرمِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكمْ» درست شد؟ این مربوط به این است که ما زت مسلمات را به
مشرک بدهيم که مسلّم است سورزی ممتحنه هم همين را گصیت .آییه ممتحنیه مریر
نصرمود که زت مسلمات را به کیافر ندهيید اینجیا مشیرکش را گصتیه اسیت .در اینجیا
تحریم ازدواج زت مسلمات با مرد مشرک امیا اگیر میرد کیافر باشید موحید کتیابی ییا
موحد غير کتابی آت چطور است؟ آیه بقرز ساکت است اما آیه ممتحنه چه کار کرد؟
فرمود« :فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكصَّارِ» منافاتی این دو آیه با هم ندارند .تناسیدی در کیار
نيست .در این آیه محور تحریم روی المشرکين و المشیرکات اسیت امیا نصیی حرمیت
غير مشرکين را از کصار نمیکند .اگر نصی میکرد تناسخ در کار بود .اما نصیی حرمیت
ازدواج کافر غير مشرک کتابی باشد یا موحد غير کتابی این نصی حرمت او را نکیرد
ا بات حرمت او را اوالق آیه ممتحنه کرد« .فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكصَّارِ» «و المشرکين»
نصرمود .پس کافر بما هو کافر جای نيست که زت مسلمات بريرد.
 -خود این آیه که کليت را بيات میکند.
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 آت که منافات با این دو آیه اصالً ندارد .به آت هم مییرسیيم .بعید از آت« :وَ الَُشییرِكَاتِ» اینکییه شییما میخواهيیید برویيیید اینجییا اسییت «وَ الَ تَنْكِحُییوا
تَنْكِحُییوا الْم ْ
ُشیرِكَاٍ وَ لَیوْ أَعْجَبَیتْكمْ» چیرا؟ «أولٰئِیكَ
اْلمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُمْمِنَّ وَ لَأَمَاٌ مُمْمِنَاٌ خَيْیر مِینْ م ْ
یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» «أولئک» چه کسانی هستند؟ «أولئک» هیم میرد مشیرک کیه اگیر زت
مسلمات به او بدهيد مرد مشرک زنش را دعوت إلی النار میکند و برعکس اگر مرد
مسلمات زت مشرک بريرد «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَیى النَّیارِ» .البتیه اگیر زت کتیابی ییک میرد
مسلمات بريرد این دعیوت إلیی النیار مطلیق نيسیت بينیابين اسیت بیه هیم ن دییکتر
هستند .چوت مشرک با مممن مشرکه با مممنه مشیرکه بیا میممن مشیرک بیا مممنیه
فاصله آتها خيلی خيلی زیاد است اما کتابيه با مسلمات فاصلهشات کیم اسیت .و ال
سيما این کتابيه و مسلمات در صورتی که آت مسلمات شیوهر باشید و کتابيیه زت و
شوهر بر زت سيطرز دارد نوعًا بنابراین آتجا درِ خطرش را بسته و گرفته است.
ُشیرِكَاتِ
«وَ الَ تَنْكِحُوا اْلمُشْرِكَاتِ» اینجا این سمان را میکنیيم« :وَ الَ تَنْكِحُیوا الْم ْ
حَتَّى یُمْمِنَّ» اینجا محور بحث حرمت ازدواج با مشیرکات اسیت .حیان اگیر مشیرکه
نبود موحدز کتابيه بود یا موحدز غير کتابيه بود آیا ازدواج او حراه اسیت ییا خيیر؟
در مورد این فکر کنيد .البته بحث کردزایم فکر کنيد .چوت آیات آتجا که حراه کرد
ُشیرِكَاتِ» بیا
بسم اهلل آتجایی که حراه نکرد چطور؟ اینجا فرمیود« :وَ الَ تَنْكِحُیوا الْم ْ
زت مشرکه ازدواج نکنيد بسیيار خی

آبیون اسیت امیا اگیر زت کتابيیه باشید ازدواج

نکنيم؟ آتکه سورز ما دز میگوید ازدواج کنيد .مانعی ندارد.
 مشرکين شام اه کتاب نمیشود؟ خير نمیشود. سورز ما دز تحلي میکند میگوید موضوعش خاص است. سورز ما دز مشرک را نه. تحلي اه کتاب است؟ تحلي زنی که کتابيه باشد .نه مرد کتابی .ببينيد زنی که کتابيه باشد میشیودکه مرد مسلمات برود و او را بريرد.
 سورز ما دز فرمود که ک است. بله کالً. -آتها نویت آا هستند.
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 آتها مممن نيستند مممن یعنی غير از کسانی که مسلمات هسیتند هیر چیه کیهمیخواهند باشند؛ نویه باشند چه باشند و چه باشند منتها الو يیه بیه عنیوات اهی
کتاب هستند.
 اینها مشرک نيستند؟ إشراک در آت بُعد بتپرستی خير ببينيد و إال در ميات مسلماتهیا کسیانی کیهآا به وحدت وجود هستند کسانی که آا به تجسم خدا هستند چه هستند و چه
هستند این غلط است وليکن عنوات مسلمات بر آتها جیاری اسیت حتیی منیافق .میا
روی عن یاوینی کییه آییرآت شییریف ذکییر میییکنیید جلییو میییرویم .ببينيیید «وَ الَ تَنْكِحُییوا
اْلمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُمْمِنَّ» پس نکاح مشرکات حراه است از برای مسلماتها ولکن عمدز
مطل این بود که خواستيم استصادز کنيم که آیا اگر مسلمانی زت مشرکهای را بريرد
یا به عکس مرد مشرکی مرد کتابی مرد موحد غير مشرک یا غير کتابی زت مسلمات
را بريرد این کالً حراه است؟ یا ضابطتًا حراه است؟
اگر کالً حراه است استئراآًا حراه است اینجا بایید گصیت تناسیدی بیين شیریعت
آرآت و شریعت تورات اسیت .اگیر بریویيم :ضیابطتًا حیراه اسیت و اسیتثناء دارد کمیا
اینکه از آیه «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» استصادز مییکنيم «أولٰئِیكَ یَیدْعُوتَ إِلَیى النَّیارِ»
علت فرمودز چیرا مسیلمات زت مشیرکه نريیرد؟ «أولٰئِیكَ» شیام هیر دو هسیت دیریر
«یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» چوت هماتویور کیه میرد در زت میم ر اسیت زت هیم در میرد میم ر
است .چرا زت مسلمات زت کافر نشود ولو کافر موحد ولو کافر کتابی تا چه رسید بیه
کافر مشرک «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» دعوت إلی النار از مرد منحرف نسیبت بیه زت
بيشتر است از دعوت الی النار از زت منحرف نسبت به مرد ولی هیر دو دعیوتکننیدز
إلی النار هستند.
 «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» در سورز بقرز است که دربارز مشرکين است. بقرز را عرض مییکنم مشیرکين در سیورز بقیرز اسیت آت مشیرکين و مشیرکاتاصالً در سورز بقرز است .آت کالً در سورز بقرز است« .وَ الَ تنْكِحُوا» و «وَ ال تَنْكِحُیوا»
در سورز بقرز است و آخر آت هم« :أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» است.
این «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» اگر جایی بود که آطعیًا دعیوت إلیی النیار کیه نبیود
بلکه دعوت إلی الجنا بود بلکه وادار کرد مرد مسلمات زت مشرک را مسیلمات شیود
زت مسلمات مرد مشرک را وادار کرد مسلمات شیود ییا حیداآ در زت مسیلمات اصیالً
تأ ير نکند بلکه مسلماتتر گردد .یا مرد مسلمات که زت مشرکه دارد اصیالً شیرک زت
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مشرکه در او تأ ير نکند بلکه مسلماتتر گردد ابتتر گردد .چوت ببينيید اگیر انسیات
را به ورف معصيت هُ بدهند و وسای انجاه معصيت زیاد شود و انسات کنترن کند
خود را این آویتر است دیرر .و اگر وسای انجاه واج مشیک باشید اشیکاالت را
انسات پشت سر برذارد و عم واج را انجاه دهد این واجی مهیمتیر اسیت دیریر.
حاال اگر زتهای جناب نوح و و جناب لوط (ع) مشرکه بودند آتآدر مشیرکه بودنید
که وآتی جناب لیوط (ع) خواسیتند برونید و آت آرییه روی سرشیات خیراب شیود زت
هماتجا ماند.
 -این دلي نمیشود .آیه دارد که «فَدانَتاهُما»

1

 «فَدانَتاهُما» در چه چي ی؟ زنا نيست در اینجیا؛ چیوت ییک خيانیت در عقيیدزاست یک خيانت جسمی.
 همين دیرر یعنی ظاهرًا مسلمات بودند منتها خيانت میکردند. خير حاال عرض میکنيم. خيانت به همين معنا است. ندير چوت اگر مسلمات بودند که اه نار نبودند. [سمان] بحث میکنيم .ببينيد این دو آیه است« .ضَرَبَ اللَّهُ». نکاح ابتدایی است اگر فرضًا زت او کافر بودز و آبون کردز است. چه ابتدایی باشد چه استمراری اگر حراه است حیراه اسیت .مثی «أَتْ تَجْمَعُیوابَيْنَ الْأخْتَيْنِ» 2اگر جمع بين االختیين آیبالً بیودز یهیودی بیودز و انت مسیلمات شیدز
است استمرار آت حراه است و حاال هم اگر بدواهد بريرد حراه است چیه ابتیدایی
باشد چه استمراری .اص اینکه زت و مرد با همدیرر اختالف مذهبی داشیته باشیند
یا اینکه اص اینکه دو زت را نباید داشت هم ابتدایش حراه است و هم استمرارش
فرآی نمیکند.
حان راجع به اینکه جناب نوح و جناب لوط ببينيم آیا ازدواج با زت مشیرکه کیه
در اساله میگویند حراه است «وَ الَ تَنْكِحُوا اْلمُشْرِكَاتِ» ن ّ آیه است «وَ الَ تَنْكِحُیوا
اْلمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُمْمِنَّ» این «الَ تَنْكِحُوا» خطاب به مسلماتها است مسیلماتهیا حیق
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ندارند زت مشرکه بريرند زت کتابيه میشود؟ زت موحدز میشیود؟ زت مشیرکهای کیه
بتپرست است و غيرز این حراه است .آیا این ضابطهای اسیت؟ ییا اینکیه کلیی صید
درصد است .اینجا دو احتمان است .میا سیمان در میورد جرییات زت نیوح و زت لیوط
میکنيم« .ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذینَ كَصَیرُوا» ایین ابتیدای آضیيه پیس در اینجیا حسیاب
حساب کصر است «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ كَصَرُوا امْرَأَتَ نوح وَ امْرَأَتَ لیوطٍ كَانَتَیا تَحْیتَ
عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَدَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُئْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ آِي َ ادْخالَ النَّارَ
مَعَ الدَّاخِلِينَ» 1همه آیه داللت دارد بر اینکه اینها کافر بودند مشرک بودند.
 [سمان] «لِلَّذینَ آمَنوا» است. آیه را بياورید ببينيد «كَصَرُوا» است یا «آمَنوا» .ظاهرًا «كَصَرُوا» است« .آمَنوا» برای«امْرَأَتَ فِرْعَوْتَ» 2است« .ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ كَصَرُوا امْرَأَتَ نیوح وَ امْیرَأَتَ لیوطٍ كَانَتَیا
تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا» تحت در اینجا چيست؟ یکی اینکه زت او بود« .ضیَ رَبَ اللَّیهُ
مَثَالً لِلَّذِینَ كَصَرُوا امْرَأَتَ نوح وَ امْرَأَتَ لیوطٍ كَانَتَیا تَحْیتَ عَبْیدَیْنِ مِینْ عِبَادِنَیا صیَ الِحَيْنِ
فَدَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُئْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ آِي َ ادْخالَ النَّارَ مَیعَ الیدَّاخِلِينَ * وَ ضیَ رَبَ
اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ آمَنوا امْرَأَتَ فِرْعَوْتَ إِذْ آَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِ ْندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّاِ وَ نَجِّنِیي
مِنْ فِرْعَوْتَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْهِ الرَّالِمِينَ» .ببينيید اولیين مثیان را بیرای «الیذین
کصروا» زدز است« .الذین کصروا» که این زتهیا در اینجیا محیور اصیلی هسیتند .زت-
هایی که کافر هستند «کصروا عن الحق کصروا عن اإلساله» اینها خيان نکنند که اگیر
شوهرشات مممن بود و مسلمات و تا چه رسید پيئمبیر بیود صینّار بیه درد مییخیورد
ندير« .ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ كَصَرُوا امْرَأَتَ نوح وَ امْرَأَتَ لوطٍ» چه چي ی؟ «كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ» اینها صیالحه نبودنید آتهیا صیالب بودنید .نیوح و لیوط
پيئمبر الهی بودند و پيئمبرات الهی بودند ولکن زتهای آتها کافِرَین بودند.
«فَدانَتاهُما» این خيانت در اص دعوت است .اص دعوت چيست؟ اصی دعیوت
دارای دو بُعد اوّلی و انوی است .بعد اوّلی توحيد است و بعد انوی –حاال که موحد
هستيد -این ایمات را آبون کنيد .این «فَدانَتاهُما» در هر دو بعد اسیت مدصوصیًا در
بعد اون .بعد اون در «فَدانَتاهُما» خيانت در دعوت توحيدی است.
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 یعنی اون موحد بودند و بعد خيانت کردند؟ از کجا؟ چوت «فَدانَتاهُما». [سمان] نه دریافت که در فطرت عق است. [سمان] فرض کنيد مممن بودند بعیدًا «فَدانَتاهُمیا» .میا اینجیا را کیاری نیداریم .از اونخییا ن بودنیید یییا بعییدًا خییا ن شییدند؟ مییا کییاری نییداریم« .خانَتاهُمییا» در چییه چيی ی؟
«خانَتاهُما» در بعد رسالتی نوح و لوط .بعد رسالتی نوح و لوط یک بعد اوّلیی دارد و
یک بعد دومی .بعد اوّلی دعوت توحيد است .بعد دومی این دین .بعد اوّلی آدر مسلّم
است .پس بنابراین این کصر کصر إشراکی بودز است کصر شیرکی و کصیر إشیراکی بیودز
است .حاال بدتر از آت در آضيه «امْرَأَتَ فِرْعَوْتَ» است.
 حاال آت هم دلي نمیشود .چوت بعد از ظهور حضرت موسی ایمات آوردند. حاال آت را هم میرسيم کمکم .اصرار نداریم آیه هر ورف ما را کشاند میا هیمبه همات ورف میرویم .ولو حرف من درست نباشد و فرمایش برادرات درست باشید.
ما مقيد به چي ی نيستيم مقيد به حق هستيم إتشاءاهلل.
ببينيد «فَدانَتاهُما فَلَمْ یُئْنِيا» خيانت کردند .این خيانت دارای دو بُعید اسیت بُعید
أهم آت بعد توحيدی است بعد پایينتر از آت بعد مسئله خاص است .این آیه مبارکیه
نی

یییا کییالن

اسییت ظهییور کییالن

آت هییم آییدر مسیلّم آیییه اسییت .چییوت در آیییه

«فَدانَتاهُما» خيانت دو بعد دارد؛ یا هر دو بعد را شام میشود ییا حیداآ بعید اون
را.
«فَدَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُئْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ آِي َ ادْخالَ النَّارَ مَعَ الیدَّاخِلِينَ» اینجیا
هم حرف دیرری است .مرر کتابی حتمًا داخ نار میشود؟ خير کتیابی در صیورتی
داخ در نار میشود که مکذّب به آیات اهلل و غيرز باشد آت کسی مسیتقيم و بیدوت
ُشیرَكَ بِیهِ وَ
هيچ چوت و چرایی داخ نار میشود مشرک است« .إِتَّ اللَّهَ الَ یَئْصِیرُ أَتْ ی ْ
یَئْصِرُ مَا دُوتَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ» 1صرف خيانت نيست .آخر هر خيانتی که به آتش نمیی-
برد .اگر من فرض کنيد پان دز ه ار از جي شدصی برداشتم و خيانت کیرده کیه میرا
آتشی نمیکند.
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 خيانت در عقيدز است. خيانت در عقيدز در بعد اون که بعد اون بعد اصلی رسالت اسیت «فَدَانَتَاهُمَیافَلَمْ یُئْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ آِي َ ادْخالَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ».
 [سمان] خيلی جاها رسيد .یعنی خيانت زت لوط ووری بود که افیرادی را خبیر مییکیردکه بيایند و آت کارها را انجاه بدهند.
 تنها به خاور کتابی بودنش که عذاب نمیبيند. خير کتابی که نبودز است. اگر به جهنم برود به خاور کتابی بودنش به جهنم نمیرود. میفهمم بله .اینجا تماه ابعاد جمع است .زت لوط مشرک بودز است. مشرک بودنش مشک است. بُعد اون رسالت است دیرر عرض کرده .حاال اگر نپذیرید من اینوور میفهمم. «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذینَ كَصَرُوا» دلي این است که کافر بودز است. کافر بودز است .در اینکه شکی نيست .من میخواهم إشراک او را ا بیات کینم.کصر او مسلّم است چوت «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذینَ كَصَرُوا» ایین را اون عیرض کیرده کصیر
بودز است ولکن صرف کصر بودز و ممکن است موحد بودز باشند ممکن است کتابی
بودز باشند و شریعت لوط را نداشته باشند؟ ندير.
 «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذینَ كَصَرُوا» خيانت است. صرف خيانت کصر نيست. به خاور اینکه خيانت کردند کصر کردند. صرف خيانت کصر نيست .باید کصر عقيدتی باشد و بعد خيانیت خيانیت بعید ازکصر عقيدتی .ممکن است کسی کصر عقيدتی نداشته باشد ولی خا ن است .ببينيد اعم
و اخ

من وجه است بين کصر و خيانت .آت وآت در اینجا کصر إشراک است .چیرا؟

برای اینکه بُعد اون دعوت رسالتی نوح و لوط توحيد است .حاال این را برذریم .مین
تا اینجا اینآدر فهميده.
 [سمان] آت مطل دیرری است. -شما بر إشراک چه دليلی دارید؟
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 آتکه عرض کرده مالحره بصرمایيد .اما دومی« :وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ آمَنیواامْرَأَتَ فِرْعَوْتَ» فرعوت که مشرک بودز است ال شک مشرک به ن

آرآت شیریف «وَ ال

تنْكِحُوا اْلمُشْرِكينَ حَتَّى یُمْمِنوا» نمیشود زت مسلمات را به مشرک داد «حَتَّى یُمْمِنیوا»
و فرعوت در وون خط زندگیاش مشرک بودز است و از مشرکين خيلی خيلی عجي
بودز است که حتی ادعای الوهيت بر آلهه میکیردز اسیت .ییا میادی بیودز ییا مشیرک
بودز هر چه بودز است .إمرأت فرعوت هم یک زنی بودز که تقریبًا تالی تلو عصمت یا
در بُعد عصمت بودز است برای اینکیه آیرآت شیریف اون زت فرعیوت را مییگویید «وَ
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ آمَنوا امْرَأَتَ فِرْعَوْتَ إِذْ آَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِ ْندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّیاِ وَ
نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْتَ وَ عَمَلِیهِ وَ نَجِّنِیي مِینَ الْقَیوْهِ الرَّیالِمِينَ * وَ مَیرْیَمَ ابْنَیاَ عِمْیرَاتَ الَّتِیي
أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَصَدْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا»  1در سورز والق «فيهیا» اسیت .کیه جیواب آت
آآایانی را میدهد که خيان میکنند که [ ]...اینجا «فيه» است .بلیه ضیمير در «فيیه»
به چه چي ی برمیگردد؟ به «فَرْجَهَا» پس به «جَيبها» نيست که بعضی وآتها آآاییات
میگویند .که خداوند این روح آدسی مسيب را در گریبانش دميد .ندير «فَنَصَدْنَ» در
همات جهت آلت انو يت.
«وَ مَرْیَمَ ابْنَاَ عِمْرَاتَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَصَدْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَّآَتْ بِكَلِمَیاتِ
رَبِّهَا وَ كتبِهِ وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ» ببينيید اون زت فرعیوت اسیت .بعید میریم اسیت .زت
فرعوت را بر مریم مقده داشت .چرا؟ زت فرعوت نه شوهرش نه پدرش نه پسیرش نیه
برادرش در مورد هيچ کسِ او ندارد که مممن بود وليکن ایمات زت فرعوت به اندازز-
ای آوی است که به این حالت میرسد که فرعوت او را چهار ميده میکند بیر حسی
روایات و شمّی هم از آیات این مطل استصادز میشیود کیه «إِذْ آَالَیتْ رَبِّ ابْینِ لِیي
عِ ْندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّاِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْتَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْهِ الرَّالِمِينَ» به ویور
مطلق فرعوت و فرعونيات.
 مرر زت فرعوت به وسيله حضرت موسی (ع) ایمات نياورد؟ چه کسی؟ حضرت آسيه. -بسيار خ

استمرار و ابتدایش یکی است .آسيه بنت م احم که زت فرعوت است

اگر معاذ اهلل مشرکه بود و زت ایشات شد کاری نداریم .ولکن اگر مممنیه بیود دو کیار
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است :فرض کنيم مشرکه بود بعد ایمات آورد .وآتی مشیرکه بیود بعید ایمیات آورد بیه
موسی (ع) حاال که ایمات آورد باید منصص از او بشود و دیرر زت او نباشد.
 آدرت آت را ندارد. زت او نيست .آدرت؟ [سمان] این را دیروز فرمودید .چطور آدرت ندارد؟ وآتی که این زت فرعوت است و حاالکه مسلمات شدز روی احتمان دوه است.
 فرض این است که ایمانش را مدصی نره داشته است. اگر مدصی بود چرا فرعوت این کار را کرد؟ ببينيد اگر ایمات این زت مدصی بودچرا فرعوت او را به ميخ کشيد و کشت و چنين و چنات کرد؟
 [سمان] آت آخر األمر که خواست این کار را بکند جدا شد از او یا نه؟ زنش بیود ییا نیه؟زنش بود و آرآت میفرماید« :امْرَأَتَ فِرْعَوْتَ» تا آت آخرین نصس کیه «إِذْ آَالَیتْ رَبِّ ابْینِ
لِي عِ ْندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّاِ» تا آت آخرین لحره .حاال اگر این مطل

ابت شود –ما روی

اگر صحبت میکنيم که شما آآاییات همریی توافیق بصرمایيید -اگیر ایین مطلی

ابیت

است سمان :آیا میشود این مورد از موارد نسخ احکاه شریعتی در اسیاله باشید؟ در
ُشیییرِكاتِ» «تنْكِحُیییوا
ُشیییرِكينَ» «وَ ال تَنْكِحُیییوا الْم ْ
شیییریعت اسیییاله «وَ ال تنْكِحُیییوا الْم ْ
ُشیرِكاتِ» نسیبت بیه نیوح و
اْلمُشْرِكينَ» نسبت به آسيه با فرعوت شید «وَ ال تَنْكِحُیوا الْم ْ
لوط نسبت به زتهای آتها شد .این یک جواب دارد.
 مشرک بودت همسرات نوح و لوط که مسلّم نيست کافر بودت آتها مسلّم اسیتنصاق آتها هم که...
 حاال برابر آنچه که عرض کردیم .ایین ییک جیواب دارد .جیواب ایین اسیت کیهآرآت میفرماید« :أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» این را میخواهيم در اساله استصادز کنيم.
 این هم ییک مسیئلهای اسیت کیه حضیرت لیوط دیریر غيیر از خیانوادز خیودششد

دیرری نبودز که با او ازدواج کند.

 چطور؟ اصالً ازدواج نکند .اختيار دارید .فرض کنيد اگر مردی نيست که با ییکزت مسلمات ازدواج کند با مرد کافر ازدواج کند؟ ازدواج نکند اگر استئراق کلی صید
درصد است.
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حاال در اینجا احتمالی که هست دو بُعد دارد؛ یک بعد اسالمی دارد و یک بعید
توراتی .بعد آرآنی آت این است که «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُو إِلَیى الْجَنَّیاِ وَ
الْمَئْصِرَةِ بِإِذْنِهِ» 1إلی آخر .چرا اگر مرد غير مسلمات باشد زت مسلمات نمیتواند بريرد؟
چرا زت مسلمات نمیتواند با زت مشرک ازدواج کند؟ «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» یعنیی
این مشرک شوهر باشد بيشتر زت باشد کمتر «یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» اما نوح که دعوت إلی
النار نمیشود لوط که دعوت إلی النار نمیشود از ورف زت باالتر که ا ر میرد ا یر از
زت بيشتر است عرض میشود که آسيه (س) که دعیوت إلیی النیار نشید بلکیه آسیيه
(س) با استقامت خود با پایداری و بقائ خود ارج و اجر باالتری دارد .درست اسیت
نشد که آسيه فرعوت را دعوت إلی الحق کند نشد آبون کند اما فرعوت هم نتوانسیت
در آسيه مدتصرترین ا ری برذارد .بنابراین زت مشیرکه داشیتن ویوری کیه اصیالً ا یر
نکند در مرد.
 بحث در ا ر نيست بحث اص دعوت است. «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» صرف دعوت که کافی نيست .ببينيد اگر کسی انساترا دعوت به منکر کند و انسات دعوت او را آبون نکند بلکه به عکس انجاه دهد این
صرف دعوت برای من محرور است؟ اینجا که خدا میگوید محرور است .خدا می-
گوید که چرا حراه است این ازدواج؟ این ازدواج بیرای چیه حیراه اسیت؟ حرمیت ایین
ازدواج برای این است که دعوت إلی النار است .دعوت إلی النار که اگر ا ر نیدارد کیه
چرا باید حراه باشد؟ دعوت إلی النیار اگیر هیيچ ا یری نیدارد چیرا حیراه باشید؟ پیس
دعوت إلی النار به حساب ا ر است منتها ا ر دعوت إلی النار شوهر بر زت بيشتر ا یر
دعوت إلی النار زت بر مرد بيشتر اما در نوح و لوط هيچ بلکه بیه عکیس و در آسیيه
بنت م احم هم هيچ بلکه به عکس.
ما در اساله هم استصادز میکنيم .در اساله اگر فرض کنيد که یکی از ا مه هیدی
(ع) زت مشرکهای بريرد این «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» اینجا را نمییگيیرد .پیس ایین
ضابطه است .صد درصد نيست ضابطه است .یا فیرض کنيید اگیر زت مسیلمانی را میا
پيدا کنيم مثان میزنيم مثان که ووری نيست آسيه بنت می احم کیه کمتیر از زینی
(س) نيست مثان میزنيم اگر زین (س) شوهر مشرک داشت از نرر اساله اشیکان
نداشت؛ چرا؟ چوت «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّیارِ» اینجیا دعیوت إلیی النیار اصیالً تصیور
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ندارد که هيچ بلکه به عکس است .یعنی ا ر زین (س) اگر شوهر مشرکی داشت در
شوهرش بسيار بسيار آوی است و اگر هم ا ر نداشته باشد به عکس ندواهد بود یعنی
ا ری نمیپذیرد .بنابراین در اینجا میتوانيم فتوا بدهيم به عنوات اینکه ضیابطه ایین
است .مث اینکه فرض کنيد حکومت نرامی که میکنند در حکومت نرامی ضابطه
و آاعدز این است که هيچ کس بيروت نرود .حاال اگر یک نصری کیه ملیت آبیون دارنید
دولت آبون دارد بيروت رفتن الزه است این استثناء است .در اینجا هم ضیابطه بیه
حساب اینکه مرد در زت تأ ير میگذارد چوت ن دیکترین ارتباویات بیين زت و میرد
است .ن دیکترین ارتباویات بیين زت و میرد اسیت کیه همبسیتر هسیتند و همداسیتات
هستند و همزندگی و همرختدواب و همغذا و هممعاشرت بنابراین ا ر روح میرد بیر
زت و ا ر روح زت بیر میرد معمیولی اسیت .آت وآیت اسیتثناء دارد .بنیابراین در اینجیا
تناسدی در کار نيست.
 اگر کسی چند روز رفت ژاپن هماتجا میتواند صيئه کند دیرر؟ شرط دارد. ا ر نمیکند. بله شرط دارد .به شرط اینکه محبیت آت زت مشیرکه کیه در ژاپین او را صیيئهکردز است بیر او ا یر نریذارد .آت وآیت شیرایط دیریر هیم دارد .ازدواج بیا زت حتیی
کتابيه اگر شما یک زت کتابيه یهودیه یا نصرانيه بريرید خيلی زیبا است شیما هیم
محروه هستيد شما هم فقير هستيد او پون هم نمیخواهد پون هم میدهد .ولی در
شما ا ر میکند چطور است؟ شد «أولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ».
حتی اگر یک زت مسلمانی با یک مرد مسلمات ازدواج کند اما مرد مسلمات عرق-
خور تارک الصالة زناکار و غيرز این زت را دعیوت بیه فسیق و فسیاد مییکنید .ایین
نکاح حراه است و باو است .بلکه اگر بیين دو نصیر میممن و مممنیه ازدواج هسیت
ليکن ادامه این ازدواج موجی تیرک حیدود اهلل شیود آیرآت تصیریب مییکنید کیه در
موردی که والق هست چيسیت؟ «إِالَّ أَتْ یَدَافَیا أَالَّ یُقِيمَیا حُیدُودَ اللَّیهِ»« 1یَدَافَیا» اگیر
مطمئن باشيد چه؟ اگر مطمئنیًا اسیتمرار زنیدگی ایین میرد نمازشی خوات بیا ایین زت
نمازش خوات چوت روحهایشات به هیم نمیخیورد و نمییتواننید زنیدگی کننید .اگیر
استمرار زندگی موج تدلف مرد است از بعضی از واجبات الهی یا تدلف زت است
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یا تدلف هر دو از بعضی واجبات الهی کنترن از دست رفته است بقای این ازدواج
حراه است که اگر شوهر اجازز والق نداد حاکم شرعی به والیت مطلقه ایین ویالق
را میدهد و حتمًا باید این والق را بدهد .در اینجا انصصان است .خ این احکامی
است که ما باید در فقه باید به وور تصصي بحث کنيم .ما به همين مقدار اکتصا می-
کنيم.
 «لِلْكافِرینَ عَلَى الْمُمْمِنينَ سَبيالً» 1نمیشود آتجایی کیه زت میممن باشید و میردمشرک باشد؟
 خير این هم یکی از استدالالتی است که مییکننید ولکین اگیر زت زینی (س)باشد و مرد یک مشرک باشد خدا هرگ برای ایین میرد سیبيلی آیرار نیدادز اسیت .در
اینجا مرد والیت ندارد .اگر مرد مسلمانی که مجنوت و سصيه است و غيرز این مرد بر
این زت والیت دارد؟ یعنی چه؟
 [سمان] آتجا تحت نوح و لوط میشود ولی تحت فرعوت نمیشود. [سمان] ندير آت تحتی که شما میگویيد تحت اسیت .میا تحیت فیوق را مییگیویيم .میاتحت معنایی را عرض میکنيم نه تحتِ تحت.
در روایت هست که حضرت رسون (س) دختری داشتند به ناه زین و شوهر اومشرک بود که در شع ابیوال با شتر غذا میآورد .و بعدًا حضرت فرمیود کیه اگیر
تو ایمات نمیآوری زین را والق بدز .و زین را والق داد .در حالی کیه دارییم در
اینجا بر زین تأ يری نمیگذاشت.
 بله .چه کسی گصته تأ ير نمیگذاشت؟ تأ ير نمیگذاشت مسلّم است .وآتی دختر پيامبر باشد. چه کسی گصته است؟ مرر حضرت فاومه (س) بود؟ مرر دختیرات دیریر پيئمبیرمث فاومه (س) بودند؟ مرر دخترات دیرر اميرالمممنين (ع) مث زین بودند؟
 کمتر از آسيه هم نبودند مسلّمًا. شما میفرمایيد .در این چند دآيقهای که وآت داره به مناسیبتی کیه اون عیرضکرده و مناسبتی که خداوند مقرر فرمود که در ازدواج بحیث کنیيم؛ چیوت روز میيالد
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حضرت زین (س) است ما یک بحیث مدتصیر و مقایسیه مدتیری بکنیيم بعیدًا هیم
مستصيض خواهيم شد از برادرات بعدًا هم بحیث خیواهيم داشیت .گصتیه میشیود کیه
معصومين در اساله -همينوور هم هست -چهاردز نصر هستند.
 زت مسلمات با مرد شرابخوار ازدواج کند همينوور است؟ عرض کرده« .یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» دیرر. مسلمات که در اص اساله ریشه او را زدز است. «یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» .حاال تصصي بحث آت برای فقه است.معصومين چهاردز نصر هستند .رسون اهلل (ص) که رأس ال اویه است در عصیمت
و فاومه (س) و اميرالمممنين و یازدز فرزندش .این چهاردز نصر معصوه هستند در سه
بعد .معلوه است .معنی عصمت این نيست که گناز نکنید سیلمات هیم گنیاز نمیکیرد
ابوذر هم گناز نمیکرد اصالً عادن است و گناز نکنید .ییک مرتبیه گنیاز نمییکنید در
وون عمر یک مرتبه ندير گناز میکردز است و بعد عادن شدز اسیت .عیدالت در هیر
دو بُعد عدالت عصمت نيسیت عیدالت عصیمت فیوق عیدالت مطلقیه اسیت میا ییک
عدالت نسبی داریم یک عدالت مطلقه .عدالت مطلقه از وآتی کیه تکليیف شید گنیاز
هيچ نکرد از بعضی از علما را نق میکنند که در وون عمر مباح انجاه نداد .نمی-
دانم معنی آت چيست؟ چوت ما فهم خود ما به اینها نمیرسد .مقيید بیود کیه حتمیًا
واج انجاه بدهد مستح انجاه بدهد مرجوح را ترک کند حراه را که مسلّم ترک
کند .بعضی هستند که در بُعد عدالت عدالت مطلقه دارند و عدالت مطلقه هیم وبعیًا
درجات دارد .ولکن عصمت نيست.
 تا مباح مستح نمیشدز انجاه نمیدادز است. بله دیرر .حان معصوه چه امتيیازی دارد؟ فاومیه (س) چیه امتيیازی بیر زینی(س) دارد؟ حضرت اماه حسن و اماه حسين (ع) چه امتيازی بر حضیرت عبیاس بین
علی دارند؟ اینها همه پاک بودند واهر بودند هيچ گناهی نداشتند .اگر کسی بروید
که شد

عادن غير معصوه گناز نمیکند اما خطا کیه مییکنید .شید

عیادن غيیر

معصوه آتها که عیادن هسیتند و بیه ویور مطلیق عیادن هسیتند یعنیی آنچیه را کیه
فهميدز است واج است عم میکند آنچیه را کیه فهميیدز اسیت حیراه اسیت تیرک
میکند اما اگر در فهم اشتباز کرد چه؟ چوت این عصیمت مطلقیه کیه نيسیت ایینهیا
عصمت نسبی است عصمت بشری است .اینها گناز ممکن است انجیاه دهنید ولیی
گناز بیه حسیاب نمییآیید .ییک ظیرف شیرابی کیه بیه حسیاب خیودش آبليمیو اسیت
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میخورد بعد فهميد شراب است اصالً نمیداند .یا در حکم بعضی از احکاه را کیه
بر محور کتاب استدالن میکند ممکن اسیت در صید حکیم دویسیت حکیم پانصید
حکم یک حکم را اشتباز کند .در اینجا میای ببیين عصیمت و بیين عیدالت مطلقیه
چيست؟ اینجا سه بُعد است؛ یک بُعد عصمت مطلقه است یا بیه وحیی ییا بیه الهیاه
وحی مربوط به رسون اهلل (ص) الهاه مربوط به زهرا (س) و ا مه معصومين.
 [سمان] صبر کنيد .این یک بُعد است .بُعد دیرر نه وحی است و نه الهاه است این آدهیا مجتهد است و یا مقلد و عدالت مطلقه دارد.
 اگر بر یقين عم کند اشتباز نمیکند دیرر؟ یقين او ممکن است اشتباز باشد؟ یقين او ممکن است اشتباز باشد .بعد سیوه بينیابين اسیت .زینی (س) بينیابيناست .حضرت عباس بينیابين اسیت .حضیرت عبیاس معصیوه نيسیت امیا اتصیان بیه
عصمت دارد .حضرت عباس و حضرت زین (س) که امروز روز زینی (س) اسیت
ایشات از اعدن عدالی عالم وجود که معصوه نيستند باالتر است ولکن این تیالی تلیو
مقاه عصمت است .چوت وحی نيست الهاه که استمرار وحی است اینجا هم نيست
اما عادن که عادن مطلق است در حکم خطا نمیکند؟ در عمی خطیا نمییکنید؟ امیا
زین خطا نمیکند؛ چیرا؟ چیوت زینی پیدرش معصیوه دو بیرادرش معصیوه فرزنید
برادرش معصوه در مربعیی از عصیمت در کی زنیدگی آیرار دارد .ایین زینی اسیت.
درست است مشهور است که ایشات معصوه نيستند اما نتيجه عصیمت در کیار اسیت.
والییت ندارنیید حضیرت فاومییه (س) والیییت نداشیتند والیییت بییه معنیای امامییت بییر
مسلمين ولکن وآتی اميرالمممنين (ع) سمان میکنید از رسیون اهلل (ص)« :أَنَیا أَحَی ُّ
إِلَيْكَ أَهْ فَاوِمَا؟» 1خيلی سمان مهمی است .فرمود« :أَْنتَ عِنْدِي أَعَ ُّ مِ ْنهَا وَ هِیيَ أَحَی ُّ
مِنْكَ» .این مقاه ع ت است آت مقاه ح است« .أَنْیتَ عِنْیدِي أَعَی ُّ مِنْهَیا وَ هِیيَ أَحَی ُّ
مِنْكَ» .این حسابش چيست؟ بحث دیرری الزه دارد.
زین (س) با آت صدمات با آت لطمات که جسم برادرش را روی دسیت بريیرد.
ال إله إال اهلل ال إله إال اهلل این چه آدرتی است؟ بیا آت اتصیان بیا آت محبیت بیا آت
ارتباط کام این صحنه کربال را میبيند خيمهها را میبيند آتش گرفته است بچیه-
ها آتوور بدت پارز پارز اماه حسين (ع) بدت آطعه آطعه لباس بيروت آمدز بر روی
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دست بريرد این گ ها را .روز والدت است و روز سرور است اما مصا

زین (س)

جای سرور نرذاشته است بنیأميه برای ما عيد نرذاشتند ظالمين که عيد نرذاشتند.
این بدنی که مث ورقهای گ از هم باز شدز پارز پارز شدز بعد خطاب به رسیون -
اهلل (ص) از جهتی بعد به حضرت حق سبحانه و تعالی که جهت اصلی است« :تَقَبَّ ْ
مِنَّا هَذَا الْقَلِي َ» آتي هم داریم .کم است .خود اماه حسين (ع) وآتیی کیه آت جرییات
آخر در حان انجاه است سیر مبیارکش را از آصیا آطیع مییکننید در بُعید بشیری ایین
ناراحتی است و درد است اما در بُعد الهی لذت میبرد در عمق روح میخندنید کیه
من سر در راز خدا داده .آبالً فرزندات داده .کوچک داده ب رگ داده خيمههیا داده
چه داده چه داده .با تماه این تشکيالت این بدت نازنين را در دسیت گرفتیه «اللَّهُیمَّ
تَقَبَّ ْ مِنَّا هَذَا الْقَلِي َ» یا «هَذَا القَتِي َ» .بعد خطابی که به رسون اهلل (ص) میکند« :ییا
جدّاز یا رسون اهلل روحی لک الصداء» «وَا مُحَمَّدَازْ صیَ لَّى عَلَيْیكَ مَلِيیكُ السیَّ مَاءِ هَیذَا
حُسَيْن مُرَمَّ ٌ بِالدِّمَاءِ ...مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ ...مَسْلوبُ الْعِمَامَاِ وَ الرِّدَا».

1

«صَلَّی اللَّهُ عَلَيْکمْ یَیا اه بيیت الرِّسیَ الَاِ رُوحِیی وَ أَرْوَاحُ الْعَیالَمِينَ لِتیرَابِ أَآْیدَامِکمُ
الْصِدَاءُ».
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صدُورَنَا بِنورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَاتِ وَ مَعَیارِفِ الْقیرْآتِ الْعَرِیيمِ وَ وَفققْنَیا لِمَیا
تحِبُّهُ وَ تَرْضَازُ وَ جَنقبْنَا عَمَّا لَا تحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَازُ».
«وَ السَّلَاهُ عَلَيْکمْ».
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