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 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

در دنباله این بحث که اختالفات صوری در بين بعضی از شرایع با بعضیی دیریر  

دت حضیرت عليامدیدرز زینی  ست که والابسيار کم است  به مناسبتی هم که امروز 

قی  اکبیر کیه محیور الثقلين اسیت  کیه  ِمجمیع در حقيقت بحث ما  است )س(کبری 

 و صییابرزالبيییت اه  کییه عقيلییه )ع(بيییت اه  قیی  اصییئر ا مییهاسییت آییرآت اسییت و  ِ

هیایی خیواهيم کیرد و است که بعدًا صحبت )س(زین  البيت اه  و مصابهالبيت اه 

  البحثين افاضه خواهند فرمود. بعضی از برادرات هم بين

شیود کیه بیر روی آت هیایی کیه در ميیات بعضیی از احکیاه دییدز میییکی از فرق

توانند با غير مسلمه صحبت است  راجع به آضيه ازدواج است. آیا مسلم و مسلمه می

سیت  البتیه عد دارد  در فقیه تصصیي  آت آمیدز او مسلم ازدواج کنند یا نه؟ این چند بُ

بیر  همعلیوه اسیت  امیا مسیلم بیا کتابيی ه  مسلم با مسلمهبين مسلم و مسلمفرق است 

نَات  مِینَ اْلمُمْمِنَیاتِ وَ »جیای  اسیت کیه ازدواج کنید.  ه سورز ما دزحس  آی وَ اْلمُحْصیَ

نِينَ غَيْیرَ اْلمُحْصَنَات  مِنَ الَّذِینَ أ وت وا اْلكِتَابَ مِنْ آَبْلِك مْ إِذَا آتَيْت مُیوهُنَّ أ جُیورَهُنَّ مُحْصیِ 

توانید های غير زانيیه مممنیه مییزتبا  مممن إلی آخر  1«مُسَافِحِينَ وَ الَ مُتَّدِذِي أَْخدَاتٍ
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  چنانچیه کیه بیردباال میی ازدواج کند  زانيه را خير  از جمله آیاتی است که مطل  را

 ر رفته است.جا باالتاین 1«وَ حُرِّهَ ذٰلِكَ عَلَى اْلمُمْمِنِينَ» در سورز نور است که

و اما نکاح زت مسلمات با مرد کتابی  این کالً حراه اسیت. میا سیه آسیم آییات در 

آیه سورز ممتحنیه  آیرآت را بیاز  عد.آرآت شریف که ناظر به این احکاه است در این بُ

بیه مدینیه و  کنيد. آیه دهم که راجع به امتحات زنانی است که از مکه هجیرت کردنید

إِذَا جَاءَك مُ اْلمُمْمِنَات  مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِن وهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ » کنند؛ادعای ایمات می

إلی »جا حساب دارد    کصار در این«فَإِتْ عَلِمْت مُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اْلك صَّارِ

و کتیابيين نبودنید  امیا در نصرمود  ببينيد  در مکه مکرمه مشیرکين بودنید  «مشرکينال

مربوط به مشرکين نيسیت از نریر حرمیت ازدواج مشیرکين بیا فقط جا چوت حکم این

تواند با غير مسلمات ازدواج کند  چیه مسلمين  بلکه حکم اعم است. زت مسلمات نمی

 تواند. ها نمیغير کتابی باشد. با این موحدحتی   مشرک باشد چه کتابی باشد

 هها مممنیاگر بدانيد این« فَإِتْ عَلِمْت مُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ»بصرمایيد؛ حره و لذا لصظ را مال

ند  و إال اگر زنانی از مکه مکرمه هجرت کردند بعید از هجیرت اصیلی مسیلمين  هست

که شوهرات میا کیافر هسیتند میا مسیلمات اگر زنانی هجرت کردند و ادعا کردند با این

بیه ویور  .ا کیه آبیون نيسیت بایید  ابیت شیودشدیم یا مسلمات هستيم  به صرف ادعی

بیا امتحیات «. فَیامْتَحِن وهُنَّ»با چه چي ی؟ بیا « فَإِتْ عَلِمْت مُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ» مجم  فرمود:

انید و هجیرت کردنید ییا مممنیه ها مممنات هستند. یا مممنه شیدزشما دانستيد که این

لِمْت مُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى فَإِتْ عَ»اند بعدًا هجرت کردند  در هر صورت بودز

ببينيد اگر زنانی از کصیار در بیين مسیلمانات هسیتند در مَهجَیر مدینیه  و  شما« اْلك صَّارِ

ها ن د کصار هستند در خود مکه  تبادلی در کار هست. تبیادن میالی زنانی از مسلمات

جیا در اینلت مراعیات شیود. امیا که عیداهست  تبادن اشداص در کار است برای این

و شیما  کیرد از مکیه مکرمیه بیه مدینیه منیورزای هجیرت استثناء است. اگر زت مممنیه

حیراه « فَیالَ تَرْجِعُیوهُنَّ إِلَیى اْلك صَّیارِ»امتحات کردید و فهميدید که این زت مممنه است 

فرز باشید ها را برگردانيد؛ چیوت آاعیدز برگردانیدت بیود دیریر. اگیر زت کیااست که آت

 گردانيم. حالت جنگ هم نيست که اسارت باشد.برمی

 سورز ممتحنه فقط امتحات زنات است یا امتحات مردات هم هست؟ -
 فعالً امتحات زنات است. -
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 آلوب هم در سورز ممتحنه وجود دارد؟امتحات  -
نه آلوب  ظاهر مطل   ظاهر مطل  این است که این مسلمات شدز است و حتی  -

 اساله است.   ظاهر مطل ه هم وارد آلبش نشدز باشداگر اسال
 شود.آل  می امتحات هر کس سورز ممتحنه را بدواند گویا نوشتند که  -
خ  البته ربطش همين است دیرر  امتحات مراح  دارد دیرر  مراحی  عليیایش  -

 این است.
 ]سمان[ -
مْمِنَییات  مُهَییاجِرَاتٍ إِذَا جَییاءَك مُ اْلمُ» صییرف ادعییا خيییر  باییید امتحییات بشییوند. -

که ممکن است جاسوس باشد  ممکن است کافر باشد و بدواهد برای این« فَامْتَحِن وهُنَّ

ادعا کرد که خراب کند. بله. در جای دیرر چنين نيست. در جای دیرر اگر زنی آمد و 

 کنيم  این مطلی ایم که شهادتين را بروید آبون میما نشنيدز اه ولومن مسلمات شدز

جیا خطرنیاک اسیت. دیرری است  ولی در بیاب هجیرت در حیان بحیث هسیتيم  این

ای هیم اند بیه مدینیه منیورز و عیدزها هجرت کردزجا خطر دارد حاال که مسلماتاین

اند. حان  اگر زنانی آمدند  امکات جاسوسی هست  امکات خرابکاری هست. پس ماندز

 د.ها امتحات بشونجا باید اینبنابراین در این

الَ هُینَّ حِی ل لَهُیمْ وَ الَ »  چیرا؟« فَإِتْ عَلِمْت مُوهُنَّ مُمْمِنَاتٍ فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اْلك صَّارِ»

از دو ورف حراه است. هم حیراه اسیت بیر میرد کیافر  زت مسیلمات  1«هُمْ یَحِلُّوتَ لَهُنَّ

  د. عقید دا یم باشیدداشته باشد  و هم حراه است بر زت مسلمات  مرد کافر داشته باش

عقد منقطع باشد  این یک بعد آت است. دوه  کصر چه کصر شرکی باشد چه کصر کتابی 

  چوت ما سه نوع کصر داریم: کسی که مسلمات نيست .غير کتابی موحدباشد  چه کصر 

این کافر به اساله است. کافر به اساله هم مراحلی دارد: یا کافر بیه اسیاله اسیت کیه 

 موحیدکه مشرک است یا کافر به اساله است که دوری او کمتیر اسیت  کالً دور است 

کتابی است. در هر سه صورت  موحداست اما کتابی نيست  یا کافر به اساله است که 

  عد این مثلث کصر مسلمات نباشدکافر به اساله است و اگر مرد در هر یک از این سه بُ

 قطع کالً حراه است.زت مسلمات داشتن یا گرفتن  عقد دا م یا عقد من

کسانی   ها به مدینه منورز هجرت کردندسمان: مرر نه این است که وآتی مسلمات

  که در مکه کافر بودند کصرشات شرکی بود؟ توحيد غير کتابی نبود. توحيد کتابی نبود
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میراد از « فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اْلك صَّارِ»: جا که فرمودبلکه کصر شرکی بود. بنابراین در این

 اند.جا فقط مشرک بودزآتدر باید باشد؛ چوت « المشرکين»کصار 

 بیرایاست خالف فصاحت عربی اسیت  « المشرکين»  «اْلك صَّارِ»جواب: اگر مراد از 

سیت. إشیراک بیدترین بعید از که کصر دارای سه بعد است  إشراک یک بعد از کصر ااین

که اگر یهودی فرض کنيید   ؟«مشرکيننَّ إِلَى الهُفَالَ تَرْجِعُو»کصر است. پس چرا نصرمود 

برگردانيید  راایین   اگر نصرانی فرض کنيد  در مکه مکرمیه بیود و زنیش مسیلمات بیود

نصرمود؟ بایید لصیظ « لمشرکينا»فرمود و لصظ « اْلك صَّارِ»اشکان ندارد. چرا خداوند لصظ 

در سیه « مشرکين»م است از اع« اْلك صَّارِ»صد مطابق معنا باشد و در اینجا لصظ صد در

شود که کصر شرکی  کصیر کتیابی توحيیدی  کصیر توحيیدی غيیر زاویه  کصر اختصار می

 شرکی و غير کتابی.

ک  غير مسلمين باید باشد. درسیت اسیت کیه در « اْلك صَّارِ»پس بنابراین مقصود از 

ین آییه آیه فقط برای این موضوع نيست  ا این مکه مکرمه فقط کصار شرکی بودند اما

ضابطه عامه است برای ویون   یک ضابطه عامه است. این آیه مبارکه نازن شدز است

کیه های اسالمی در عرض زمين و وون زمات الی ییوه القيامیا الکبیری مریر اینزمات

 کند. نسختواند کند  روایت که نمی نسخبعضی از جهاتش را آرآت شریف 

ها ت  آتها حراه اسکه برای آت همنهای ممست؟ یعنی زتاجا دو ورفی چرا این -

 .که آبون ندارند
 شید شود کیه زت بیا فیالت ها میها دو بعدی است. آخر بعضی وآتبرای آت -

  برای مرد حیالن اسیت؛ چیوت اجتهیاد و تقليید میرد ازدواج کند  برای زت حراه است

-شود کیه تصکيیک مییمی وورها اینور دیرری. بعضی وآتوزت   ور دیرری استو

دو بعدی است. هم زت  زت او باشد حیراه اسیت  مسیلمات نبایید جا  حرمت شود. این

لیو ست  حکم خیدا دربیارز ایین میرد وزت او بشود  هم مرد زت مسلمات بريرد حراه ا

که غير مسلمات است این است که زت مسلمات گیرفتن بیرای تیو حیراه اسیت. ییک این

 عدی است.عدی نيست. حرمت دو بُبُ
نَات  مِیینَ اْلمُمْمِنَییاتِ وَ »فرماییید: ورز مبارکییه ما ییدز میییسییمان: در سیی وَ اْلمُحْصییَ

نِينَ غَيْیرَ اْلمُحْصَنَات  مِنَ الَّذِینَ أ وت وا اْلكِتَابَ مِنْ آَبْلِك مْ إِذَا آتَيْت مُیوهُنَّ أ جُیورَهُنَّ  مُحْصیِ

تدصیي  و  آیا آیه ما یدز بیا ایین منافیاتی دارد؟ نیه تناسیدی هسیت  نیه 1«مُسَافِحِينَ
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هیای مسیلمات بیر کصیار بقیون  گویید: زتکه این آیه مییتقييدی هست. چرا؟ برای این

حیق ویور کیه مطلق حراه است  بحث زت است  اما در آیه ما دز  مرد مسلمات همیات

اج کنید. توانید ازدوبا زت کتابيه عصيصه هم میی  با زت مسلمات عصيصه ازدواج کند دارد

و نه به عمومش ایین را اصیالً نصیی نکیردز    نه به اوالآشآیه ممتحنه که نه به نصش

 است.

ضلع سوه زاویه ازدواج مدتلف العقيدة  سورز مبارکه بقرز است. سورز بقرز را باز 

رِكِينَ حَتَّیى یُمْمِن یوا»کنيد.  بیه مشیرکين زت ندهيید  چیه کسیانی؟  1«وَ الَ ت ْنكِحُیوا اْلمُشیْ

رِكِينَ حَتَّیى یُمْمِن یواوَ الَ ت ْنكِحُیوا اْلمُ». هیامسیلمات خطیاب بیه کيسیت؟ خطیاب بیه « شیْ

در  .«حَتَّیى یُمْمِن یوا»ها حیق ندارنید زت بدهنید بیه مشیرکين ها است. مسلماتمسلمات

جا در ر فقه که مصص  است  حاال این جهتی است که اینبحث است د« حَتَّى یُمْمِن وا»

 نرر داریم.

 ]سمان[ -
 . «اْلمُْشرِكاتِ تَْنكِحُواوَ ال »  «رِكِينَاْلمُْشوَ الَ ت ْنكِحُوا » -
 وسط آیه است؟ -
وَ الَ ت ْنكِحُوا اْلمُْشرِكِينَ حَتَّى یُمْمِن وا وَ لَعَبْید  مُیمْمِن  خَيْیر  »بله  آت مشرکات است.  -

درست شد؟ این  مربوط به این است که ما زت مسلمات را به « مِنْ مُْشرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَك مْ

ی ممتحنه هم همين را گصیت. آییه ممتحنیه مریر م است  سورزبدهيم که مسلّ مشرک

جیا جیا مشیرکش را گصتیه اسیت. در ایننصرمود که زت مسلمات را به کیافر ندهيید  این

کتیابی ییا  موحیدتحریم ازدواج زت مسلمات با مرد مشرک  امیا اگیر میرد کیافر باشید  

ما آیه ممتحنه چه کار کرد؟ ا  استغير کتابی  آت چطور است؟ آیه بقرز ساکت  موحد

منافاتی این دو آیه با هم ندارند. تناسیدی در کیار « فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اْلك صَّارِ»فرمود: 

محور تحریم  روی المشرکين و المشیرکات اسیت امیا نصیی حرمیت  در این آیه نيست.

بود. اما نصیی حرمیت  تناسخ در کار  کردکند. اگر نصی میغير مشرکين را از کصار نمی

غير کتابی  این نصی حرمت او را نکیرد   موحدازدواج کافر غير مشرک  کتابی باشد یا 

 «و المشرکين»« فَالَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اْلك صَّارِ»ا بات حرمت او را اوالق آیه ممتحنه کرد. 

 نصرمود. پس کافر بما هو کافر  جای  نيست که زت مسلمات بريرد.

 .کندکليت را بيات می که ن آیهخود ای -
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وَ الَ » :بعید از آترسیيم. به آت هم میی آت که منافات با این دو آیه اصالً ندارد. -

رِكَاتِ وَ الَ تَْنكِحُییوا »جییا اسییت خواهيیید برویيیید اینکییه شییما میاین« تَْنكِحُییوا اْلمُشییْ

أ ولٰئِیكَ »؟ چیرا« اٍ وَ لَیوْ أَعْجَبَیْتك مْرِكَمِینْ مُشیْ اْلمُْشرِكَاتِ حَتَّى یُمْمِنَّ وَ لَأَمَاٌ مُمْمِنَاٌ خَيْیر  

هیم میرد مشیرک کیه اگیر زت « أولئک»چه کسانی هستند؟ « أولئک« »یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ

کند  و برعکس  اگر مرد دعوت إلی النار میزنش را   مسلمات به او بدهيد  مرد مشرک

اگیر زت کتیابی ییک میرد  البتیه«. إِلَیى النَّیارِأ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ »مسلمات زت مشرک بريرد  

تر ن دییک هیملیی النیار مطلیق نيسیت  بينیابين اسیت  بیه مسلمات بريرد این دعیوت إ

ا میممن  مشیرک بیا مممنیه  . چوت مشرک با مممن  مشرکه با مممنه  مشیرکه بیهستند

و ال  شات کیم اسیت.بيه با مسلمات  فاصلهاما کتا  خيلی خيلی زیاد است هافاصله آت

سيما  این کتابيه و مسلمات  در صورتی که آت مسلمات  شیوهر باشید و کتابيیه زت  و 

 بسته و گرفته است. را خطرش جا درِشوهر بر زت سيطرز دارد نوعًا  بنابراین آت

رِكَاتِ »کنیيم: جا این سمان را می  این«وَ الَ تَْنكِحُوا اْلمُْشرِكَاتِ» وَ الَ تَْنكِحُیوا اْلمُشیْ

جا محور بحث  حرمت ازدواج با مشیرکات اسیت. حیان اگیر مشیرکه این« ى یُمْمِنَّحَتَّ

آیا ازدواج او حراه اسیت ییا خيیر؟   دز غير کتابيه بودنبود  موحدز کتابيه بود  یا موح

جا که حراه کرد فکر کنيد. چوت آیات آت   ایمبحث کردزالبته فکر کنيد.  این در مورد

رِكَاتِ»جا فرمیود: ؟ اینطوراه نکرد چجایی که حربسم اهلل  آت  بیا «وَ الَ تَْنكِحُیوا اْلمُشیْ

زت مشرکه ازدواج نکنيد  بسیيار خی   آبیون اسیت  امیا اگیر زت کتابيیه باشید ازدواج 

 .گوید ازدواج کنيد. مانعی نداردمیکه سورز ما دز نکنيم؟ آت

 شود؟ مشرکين شام  اه  کتاب نمی -
 شود.نمیخير   -
 گوید موضوعش خاص است.کند  میتحلي  میدز سورز ما  -
 ما دز  مشرک را نه. سورز -
 تحلي  اه  کتاب است؟ -
شیود می  تحلي  زنی که کتابيه باشد. نه مرد کتابی. ببينيد  زنی که کتابيه باشد -

 . که مرد مسلمات برود و او را بريرد
 سورز ما دز فرمود که ک  است. -
 بله  کالً. -

 ت آا   هستند.ها  نویآت -
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کسانی که مسلمات هسیتند  هیر چیه کیه  از غير یعنی   مممنها مممن نيستندآت -

بیه عنیوات اهی    الو يیهو چه باشند  منتها ؛  نویه باشند  چه باشند خواهند باشندمی

 کتاب هستند.
 ها مشرک نيستند؟این -
هیا  کسیانی کیه تپرستی خير  ببينيد  و إال در ميات مسلماعد بتإشراک در آت بُ -

آا   به وحدت وجود هستند  کسانی که آا   به تجسم خدا هستند  چه هستند و چه 

میا  ها جیاری اسیت  حتیی منیافق.ليکن عنوات مسلمات بر آتهستند  این غلط است و

وَ الَ تَْنكِحُییوا »ببينيیید رویم. کنیید  جلییو میییاوینی کییه آییرآت شییریف ذکییر میییعنیی روی

لکن عمدز ها  وت حراه است از برای مسلماتپس نکاح مشرکا« یُمْمِنَّاْلمُْشرِكَاتِ حَتَّى 

ای را بريرد  مطل  این بود که خواستيم استصادز کنيم که آیا اگر مسلمانی زت مشرکه

غير کتابی  زت مسلمات  یا یا به عکس  مرد مشرکی  مرد کتابی  مرد موحد غير مشرک

 حراه است؟ این کالً حراه است؟ یا ضابطتًا  را بريرد

جا بایید گصیت تناسیدی بیين شیریعت اگر کالً حراه است  استئراآًا حراه است  این

سیت. اگیر بریویيم: ضیابطتًا حیراه اسیت و اسیتثناء دارد  کمیا اآرآت و شریعت تورات 

« ارِأ ولٰئِیكَ یَیدْعُوتَ إِلَیى النَّی»کنيم  استصادز میی« أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ»که از آیه این

شیام  هیر دو هسیت دیریر « أ ولٰئِیكَ»  چیرا مسیلمات زت مشیرکه نريیرد؟ فرمودزعلت 

ویور کیه میرد در زت میم ر اسیت زت هیم در میرد میم ر چوت همات« یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ»

د  ولو کافر کتابی  تا چه رسید بیه نشود ولو کافر موح است. چرا زت مسلمات زت کافر

  دعوت إلی النار از مرد منحرف نسیبت بیه زت «دْعُوتَ إِلَى النَّارِأ ولٰئِكَ یَ»کافر مشرک  

کننیدز بيشتر است از دعوت الی النار از زت منحرف نسبت به مرد  ولی هیر دو دعیوت

 .ندإلی النار هست

 مشرکين است.  که دربارز در سورز بقرز است« أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» -
آت مشیرکين و مشیرکات   در سیورز بقیرز اسیت   مشیرکينکنمبقرز را عرض میی -

 «تَْنكِحُیوا ال وَ» و« وَ الَ ت ْنكِحُوا» در سورز بقرز است. آت کالً در سورز بقرز است.اصالً 

 است.« أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» :سورز بقرز است و آخر آت هم در
  یی بود که آطعیًا دعیوت إلیی النیار کیه نبیوداگر جا« أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ»این 

مسیلمات شیود   وادار کرد مرد مسلمات زت مشرک رابلکه دعوت إلی الجنا بود  بلکه 

زت مسیلمات اصیالً  در مسلمات شیود ییا حیداآ  وادار کرد زت مسلمات مرد مشرک را

رک زت تر گردد. یا مرد مسلمات که زت مشرکه دارد اصیالً شیبلکه مسلمات  تأ ير نکند
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تر گردد. چوت ببينيید  اگیر انسیات  ابت  تر گرددبلکه مسلمات أ ير نکند مشرکه در او ت

را به ورف معصيت هُ  بدهند و وسای  انجاه معصيت زیاد شود و انسات کنترن کند 

اشیکاالت را   و اگر وسای  انجاه واج  مشیک  باشید .تر است دیررخود را  این آوی

 تیر اسیت دیریر.این واجی  مهیم عم  واج  را انجاه دهد انسات پشت سر برذارد و 

آدر مشیرکه بودنید مشرکه بودند  آت )ع(جناب نوح و و جناب لوط  هایزت حاال  اگر

زت   خواسیتند برونید و آت آرییه روی سرشیات خیراب شیود)ع( که وآتی جناب لیوط 

 جا ماند.همات

 1«فَدانَتاهُما»آیه دارد که شود. این دلي  نمی -
جیا؛ چیوت ییک خيانیت در عقيیدز در چه چي ی؟ زنا نيست در این «فَدانَتاهُما» -

 یک خيانت جسمی.  است
 کردند.خيانت می  یعنی ظاهرًا مسلمات بودند  منتها رهمين دیر -
 کنيم. خير  حاال عرض می -
 خيانت به همين معنا است.  -
 .مسلمات بودند که اه  نار نبودند چوت اگر  ندير -
 ان[]سم -
 .«اللَّهُ ضَرَبَ»کنيم. ببينيد این دو آیه است. بحث می -
 او کافر بودز و آبون کردز است. نکاح ابتدایی است  اگر فرضًا زت -
 تَجْمَعُیوا أَتْ»حیراه اسیت. مثی  اگر حراه است  ی باشد چه استمراری  ایچه ابتد -

ودی بیودز و انت مسیلمات شیدز اگر جمع بين االختیين آیبالً بیودز  یهی 2«اْلأ ْختَيْنِ بَيْنَ

ی یحراه است  چیه ابتیدا بريرد حراه است  و حاال هم اگر بدواهد  است  استمرار آت

که زت و مرد با همدیرر اختالف مذهبی داشیته باشیند  باشد چه استمراری. اص  این

که دو زت را نباید داشت  هم ابتدایش حراه است و هم استمرارش  که اص  اینیا این

 کند.ی نمیفرآ
آیا ازدواج با زت مشیرکه کیه  و جناب لوط  ببينيم که جناب نوحراجع به این حان

وَ الَ تَْنكِحُیوا »آیه است     ن ّ«وَ الَ تَْنكِحُوا اْلمُْشرِكَاتِ»گویند حراه است در اساله می

هیا حیق مسیلماتها است  خطاب به مسلمات« الَ تَْنكِحُوا»این « اْلمُْشرِكَاتِ حَتَّى یُمْمِنَّ

                                                           

 .10. تحریم، آیه 1

 .23. نساء، آیه 2
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ای کیه شیود؟ زت مشیرکهشود؟ زت موحدز میندارند زت مشرکه بريرند  زت کتابيه می

کیه کلیی صید ای اسیت؟ ییا این  این حراه است. آیا این ضابطهاست و غيرزپرست بت

دو احتمان است. میا سیمان در میورد جرییات زت نیوح و زت لیوط  جااست. این درصد

حسیاب  جیا در اینایین ابتیدای آضیيه  پیس « كَصَیرُوا لِلَّذینَ ثَالًمَ اللَّهُ ضَرَبَ»کنيم. می

ل یوطٍ كَانَتَیا تَحْیتَ  امْرَأَتَ ن وح  وَ امْرَأَتَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ كَصَرُوا »حساب کصر است 

 اللَّهِ شَيْئًا وَ آِي َ ادْخ الَ النَّارَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَدَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُْئنِيَا عَْنهُمَا مِنَ

 ها کافر بودند  مشرک بودند.که اینداللت دارد بر اینهمه آیه  1«مَعَ الدَّاخِلِينَ

  ]سمان[ -

 است.« آمَن وا لِلَّذینَ» -

برای  «وان آمَ»است. « كَصَرُوا»ظاهرًا . «آمَن وا»است یا « كَصَرُوا»نيد يببآیه را بياورید   -

ل یوطٍ كَانَتَیا  امْیرَأَتَن یوح  وَ  امْرَأَتَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ كَصَرُوا »است.  2«فِرْعَوْتَ امْرَأَتَ»

رَبَ اللَّیهُ »که زت او بود. جا چيست؟ یکی اینتحت در این« تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا ضیَ

الِحَيْنِ  امْرَأَتَن وح  وَ  امْرَأَتَمَثَالً لِلَّذِینَ كَصَرُوا  ل یوطٍ كَانَتَیا تَحْیتَ عَبْیدَیْنِ مِینْ عِبَادِنَیا صیَ

رَبَ  * فَدَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُْئنِيَا عَْنهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ آِي َ ادْخ الَ النَّارَ مَیعَ الیدَّاخِلِينَ وَ ضیَ

الَْت رَبِّ ابْنِ لِي عِْندَكَ بَيْتًا فِي اْلجَنَّاِ وَ نَجِّنِیي فِرْعَوْتَ إِْذ آَ امْرَأَتَاللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ آمَن وا 

الیذین »ببينيید  اولیين مثیان را بیرای «. مِنْ فِرْعَوْتَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ اْلقَوْهِ الرَّالِمِينَ

-جیا  محیور اصیلی هسیتند. زتهیا در اینکه این زت« الذین کصروا»زدز است. « کصروا

ها خيان نکنند که اگیر این« کصروا عن الحق  کصروا عن اإلساله»ر هستند هایی که کاف

خیورد  تا چه رسید پيئمبیر بیود  صینّار بیه درد مییشوهرشات مممن بود و مسلمات و 

كَانَتَا تَحْتَ »چه چي ی؟ « ل وطٍ امْرَأَتَن وح  وَ  امْرَأَتَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ كَصَرُوا »ندير. 

هیا صیالب بودنید. نیوح و لیوط نبودنید  آت هها صیالحاین« یْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِعَبْدَ

 کافِرَین بودند.ها های آترات الهی بودند ولکن زتپيئمبر الهی بودند و پيئمب

این خيانت در اص  دعوت است. اص  دعوت چيست؟ اصی  دعیوت « فَدانَتاهُما»

 موحدحاال که –لی توحيد است و بعد  انوی بعد اوّ لی و  انوی است.عد اوّدارای دو بُ

در هر دو بعد اسیت مدصوصیًا در « فَدانَتاهُما»این ایمات را آبون کنيد. این  -هستيد

 خيانت در دعوت توحيدی است.« فَدانَتاهُما»بعد اون. بعد اون در 

                                                           

 .10 . تحریم، آیه1

 .11. همان، آیه 2
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 بودند و بعد خيانت کردند؟ موحدنی اون عی -
 «.فَدانَتاهُما»کجا؟ چوت  از -
 ]سمان[ -
 ست.اعق   فطرتکه در نه  دریافت  -
 ]سمان[ -
جیا را کیاری نیداریم. از اون میا این. «فَدانَتاهُمیا»فرض کنيد مممن بودند بعیدًا  -

در چییه چيیی ی؟ « خانَتاهُمییا»مییا کییاری نییداریم.  ؟خییا ن بودنیید یییا بعییدًا خییا ن شییدند

لیی دارد و لوط یک بعد اوّدر بعد رسالتی نوح و لوط. بعد رسالتی نوح و « خانَتاهُما»

م لی آدر مسلّلی دعوت توحيد است. بعد دومی این دین. بعد اوّیک بعد دومی. بعد اوّ

ز است. پس بنابراین این کصر  کصر إشراکی بودز است  کصر شیرکی و کصیر إشیراکی بیود

 است. «فِرْعَوْتَ امْرَأَتَ»است. حاال بدتر از آت در آضيه 
 حضرت موسی ایمات آوردند.بعد از ظهور د. چوت شوحاال آت هم دلي  نمی -
آیه هر ورف ما را کشاند میا هیم کم. اصرار نداریم  رسيم کمم میحاال آت را ه -

برادرات درست باشید.  فرمایشرویم. ولو حرف من درست نباشد و به همات ورف می

 شاءاهلل.ما مقيد به چي ی نيستيم  مقيد به حق هستيم إت
عید عید اسیت  بُخيانت کردند. این خيانت دارای دو بُ« یُْئنِيا فَلَمْ فَدانَتاهُما»ببينيد  

تر از آت  بعد مسئله خاص است. این آیه مبارکیه بعد توحيدی است بعد پایين آت أهم

م آیییه اسییت. چییوت در آیییه نیی  یییا کییالن  اسییت  ظهییور کییالن  آت هییم آییدر مسییلّ

شود ییا حیداآ  بعید اون دو بعد را شام  می یا هر ؛خيانت دو بعد دارد« فَدانَتاهُما»

 را. 

جیا این« فَدَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُْئنِيَا عَْنهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ آِي َ ادْخ الَ النَّارَ مَعَ الیدَّاخِلِينَ»

شود؟ خير  کتیابی در صیورتی هم حرف دیرری است. مرر کتابی حتمًا داخ  نار می

باشد  آت کسی مسیتقيم و بیدوت  غيرز آیات اهلل وه مکذّب ب شود کهداخ  در نار می

رَكَ بِیهِ وَ »مشرک است.   شودهيچ چوت و چرایی داخ  نار می إِتَّ اللَّهَ الَ یَْئصِیرُ أَتْ یُشیْ

-صرف خيانت نيست. آخر هر خيانتی که به آتش نمیی 1«یَْئصِرُ مَا دُوتَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ

خيانت کیرده کیه میرا  و برداشتم شدصیجي   ان دز ه ار ازبرد. اگر من فرض کنيد پ

 کند.آتشی نمی

                                                           

 .48. نساء، آیه 1
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 خيانت در عقيدز است. -
فَدَانَتَاهُمَیا »اسیت   رسالتخيانت در عقيدز در بعد اون  که بعد اون بعد اصلی  -

 .«فَلَمْ یُْئنِيَا عَْنهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ آِي َ ادْخ الَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

 ]سمان[ -
کیرد خبیر مییخيلی جاها رسيد. یعنی خيانت زت لوط ووری بود که افیرادی را  -

 د و آت کارها را انجاه بدهند.که بياین
 بيند.عذاب نمی تنها به خاور کتابی بودنش که -
 ت.نبودز اسکه کتابی   خير -
 رود.جهنم نمیبه به خاور کتابی بودنش اگر به جهنم برود   -
 مشرک بودز است. زت لوط جا تماه ابعاد جمع است. بله. این  مفهممی -
 مشرک بودنش مشک  است. -
 فهمم.وور میعد اون رسالت است دیرر  عرض کرده. حاال اگر نپذیرید من اینبُ -
 است که کافر بودز است. این دلي « كَصَرُوا لِلَّذینَ مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَ» -
خواهم إشراک او را ا بیات کینم. که شکی نيست. من میکافر بودز است. در این -

ا اون عیرض کیرده کصیر ایین ر« كَصَرُوا لِلَّذینَ مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَ»م است چوت مسلّ کصر او

بودز باشند  ممکن است کتابی  موحدلکن صرف کصر بودز و ممکن است بودز است  و

 ت لوط را نداشته باشند؟ ندير.بودز باشند و شریع
 خيانت است. «كَصَرُوا لِلَّذینَ مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَ» -
 صرف خيانت کصر نيست. -

 که خيانت کردند  کصر کردند.به خاور این -
باید کصر عقيدتی باشد و بعد خيانیت  خيانیت بعید از  صرف خيانت کصر نيست. -

اعم کصر عقيدتی. ممکن است کسی کصر عقيدتی نداشته باشد ولی خا ن است. ببينيد 

جا کصر إشراک است. چیرا؟ و اخ  من وجه است بين کصر و خيانت. آت وآت  در این

عد اون دعوت رسالتی نوح و لوط توحيد است. حاال این را برذریم. مین که بُبرای این

 آدر فهميده.جا اینتا این
 ]سمان[ -
 آت مطل  دیرری است. -
 شما بر إشراک چه دليلی دارید؟ -
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وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ آمَن یوا » :. اما دومی  مالحره بصرمایيدکه عرض کردهآت -

 ال وَ»فرعوت که مشرک بودز است ال شک  مشرک به ن  آرآت شیریف «  فِرْعَوْتَتَامْرَأَ

« یُمْمِن یوا حَتَّى» شود زت مسلمات را به مشرک دادنمی« یُمْمِن وا حَتَّى اْلمُْشرِكينَ ت ْنكِحُوا

اش مشرک بودز است و از مشرکين خيلی خيلی عجي  عوت در وون خط زندگیو فر

بیودز ییا مشیرک  کیردز اسیت. ییا میادیبودز است که حتی ادعای الوهيت بر آلهه می

یا إمرأت فرعوت هم یک زنی بودز که تقریبًا تالی تلو عصمت  بودز  هر چه بودز است.

وَ »گویید اون زت فرعیوت را میی کیه آیرآت شیریفبودز است  برای ایندر بُعد عصمت 

 فِرْعَوْتَ إِْذ آَالَْت رَبِّ ابْنِ لِي عِْندَكَ بَيْتًا فِي اْلجَنَّیاِ وَ تَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ آمَن وا امْرَأَ

عِمْیرَاتَ الَّتِیي وَ مَیرْیَمَ ابْنَیاَ * نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْتَ وَ عَمَلِیهِ وَ نَجِّنِیي مِینَ اْلقَیوْهِ الرَّیالِمِينَ 

اسیت. کیه جیواب آت « فيهیا»در سورز والق  1 «نَصَْدنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَاأَحْصَنَْت فَرْجَهَا فَ

« فيیه»ضیمير در   بلیه است.« فيه»جا این [...] کنند کهدهد که خيان میرا می یآآایان

ها آآاییات وآتنيست که بعضی « جَيبها»  پس به «فَرْجَهَا»گردد؟ به به چه چي ی برمی

در « فَنَصَْدنَ»گویند. که خداوند این روح آدسی مسيب را  در گریبانش دميد. ندير  می

 نو يت. اهمات جهت آلت 

وَ مَرْیَمَ ابْنَاَ عِمْرَاتَ الَّتِي أَحْصَنَْت فَرْجَهَا فَنَصَْدنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَّآَْت بِكَلِمَیاتِ »

ببينيید  اون زت فرعیوت اسیت. بعید میریم اسیت. زت «  كَانَْت مِنَ اْلقَانِتِينَرَبِّهَا وَ ك ت بِهِ وَ

پدرش  نه پسیرش  نیه شوهرش  نه فرعوت را بر مریم مقده داشت. چرا؟ زت فرعوت  نه 

-که مممن بود  وليکن ایمات زت فرعوت به انداززکسِ او ندارد  هيچ در مورد برادرش 

کند بیر حسی  که فرعوت او را چهار ميده می رسدای آوی است که به این حالت می

إِْذ آَالَیْت رَبِّ ابْینِ لِیي »شیود کیه روایات  و شمّی هم از آیات  این مطل  استصادز می

به ویور « عِْندَكَ بَيْتًا فِي اْلجَنَّاِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْتَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ اْلقَوْهِ الرَّالِمِينَ

 و فرعونيات.مطلق فرعوت 

 ایمات نياورد؟ )ع( مرر زت فرعوت به وسيله حضرت موسی -
 چه کسی؟ -
 حضرت آسيه. -
بسيار خ   استمرار و ابتدایش یکی است. آسيه بنت م احم که زت فرعوت است  -

لکن اگر مممنیه بیود دو کیار   کاری نداریم. واهلل مشرکه بود و زت ایشات شد اگر معاذ

                                                           

 .12 و 11 ، آیات. تحریم1
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بعد ایمات آورد. وآتی مشیرکه بیود بعید ایمیات آورد بیه   وداست: فرض کنيم مشرکه ب

 .باید منصص  از او بشود و دیرر زت او نباشد   حاال که ایمات آورد )ع(موسی 
 آدرت آت را ندارد. -
 آدرت؟ زت او نيست. -
 ]سمان[ -
این را دیروز فرمودید. چطور آدرت ندارد؟ وآتی که این زت فرعوت است و حاال  -

 احتمان دوه است.روی   شدز که مسلمات
 فرض این است که ایمانش را مدصی نره داشته است. -
  چرا فرعوت این کار را کرد؟ ببينيد  اگر ایمات این زت مدصی بود  اگر مدصی بود -

 ؟کرد چرا فرعوت او را به ميخ کشيد و کشت و چنين و چنات
 ]سمان[ -
شد از او یا نه؟ زنش بیود ییا نیه؟ آت آخر األمر که خواست این کار را بکند جدا  -

إِْذ آَالَیْت رَبِّ ابْینِ » تا آت آخرین نصس کیه« فِرْعَوْتَ امْرَأَتَ»فرماید: زنش بود و آرآت می

ما روی – حاال اگر این مطل   ابت شود .تا آت آخرین لحره« عِْندَكَ بَيْتًا فِي اْلجَنَّاِلِي 

مطلی   ابیت  ایین اگیر -بصرمایيید کنيم که شما آآاییات همریی توافیقاگر صحبت می

شود این مورد از موارد نسخ احکاه شریعتی در اسیاله باشید؟ در سمان: آیا می  است

رِكينَ ت ْنكِحُیییوا ال وَ»اسیییاله  شیییریعت رِكاتِ تَْنكِحُیییوا ال وَ»  «اْلمُشیییْ  ت ْنكِحُیییوا»  «اْلمُشیییْ

رِكاتِاْل تَْنكِحُیوا ال وَ»نسبت به آسيه با فرعوت شید « اْلمُْشرِكينَ ت بیه نیوح و نسیب« مُشیْ

 شد. این یک جواب دارد. هاهای آتلوط نسبت به زت
ها مسلّم اسیت  که مسلّم نيست  کافر بودت آت مشرک بودت همسرات نوح و لوط -

 ها هم که...نصاق آت
 کیه حاال  برابر آنچه که عرض کردیم. ایین ییک جیواب دارد. جیواب ایین اسیت -

 .خواهيم در اساله استصادز کنيمرا می این« كَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِأ ولٰئِ»فرماید: آرآت می
 خیودش ای اسیت کیه حضیرت لیوط دیریر غيیر از خیانوادزاین هم ییک مسیئله -

 ازدواج کند.شد  دیرری نبودز که با او 
 اگر مردی نيست که با ییکچطور؟ اصالً ازدواج نکند. اختيار دارید. فرض کنيد  -

اگر استئراق کلی صید   با مرد کافر ازدواج کند؟ ازدواج نکند اج کند مسلمات ازدو زت

 است. درصد
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یک بعد اسالمی دارد و یک بعید  ؛عد داردجا احتمالی که هست دو بُحاال  در این

أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُو إِلَیى اْلجَنَّیاِ وَ »توراتی. بعد آرآنی آت این است که 

تواند بريرد؟ چرا اگر مرد غير مسلمات باشد زت مسلمات نمیإلی آخر.  1«مَْئصِرَةِ بِإِْذنِهِاْل

 یعنیی  «أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ»تواند با زت مشرک ازدواج کند؟ چرا زت مسلمات نمی

دعوت إلی ا نوح که ام« یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ»این مشرک شوهر باشد بيشتر  زت باشد کمتر 

از  ا ر میرد ا یر که شود از ورف زت  باالترلوط که دعوت إلی النار نمی  شودالنار نمی

 که دعیوت إلیی النیار نشید  بلکیه آسیيه )س(شود که آسيه زت بيشتر است  عرض می

درست اسیت  با استقامت خود  با پایداری و بقائ خود ارج و اجر باالتری دارد. )س(

نتوانسیت دعوت إلی الحق کند  نشد آبون کند  اما فرعوت هم نشد که آسيه فرعوت را 

برذارد. بنابراین زت مشیرکه داشیتن ویوری کیه اصیالً ا یر  در آسيه مدتصرترین ا ری

 مرد. درنکند 

 حث در ا ر نيست  بحث اص  دعوت است.ب -
انسات ر کسی   صرف دعوت که کافی نيست. ببينيد  اگ«أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» -

بلکه به عکس انجاه دهد  این   و انسات دعوت او را آبون نکند را دعوت به منکر کند

-ور است. خدا میرگوید محجا که خدا میور است؟ اینرصرف دعوت  برای من مح

گوید که چرا حراه است این ازدواج؟ این ازدواج بیرای چیه حیراه اسیت؟ حرمیت ایین 

لنار است. دعوت إلی النار که اگر ا ر نیدارد کیه ازدواج برای این است که دعوت إلی ا

چیرا حیراه باشید؟ پیس   چرا باید حراه باشد؟ دعوت إلی النیار اگیر هیيچ ا یری نیدارد

منتها ا ر دعوت إلی النار شوهر بر زت بيشتر  ا یر   دعوت إلی النار به حساب ا ر است

و در آسیيه بیه عکیس  بلکه   دعوت إلی النار زت بر مرد بيشتر  اما در نوح و لوط هيچ

 به عکس.بنت م احم هم هيچ بلکه 
یکی از ا مه هیدی  کنيم. در اساله  اگر فرض کنيد کهاستصادز می هم ما در اساله

گيیرد. پیس ایین نمیی جا رااین« أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ»ای بريرد  این زت مشرکه )ع(

اگیر زت مسیلمانی را میا  نيیدنيست ضابطه است. یا فیرض ک درصدضابطه است. صد 

  مثان که ووری نيست  آسيه بنت می احم کیه کمتیر از زینی  زنيمپيدا کنيم  مثان می

شوهر مشرک داشت  از نرر اساله اشیکان  )س( زنيم  اگر زین نيست  مثان می )س(

ر جیا دعیوت إلیی النیار اصیالً تصیواین« أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّیارِ»نداشت؛ چرا؟ چوت 
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در   اگر شوهر مشرکی داشت )س( بلکه به عکس است. یعنی ا ر زین   ندارد که هيچ

  یعنی شوهرش بسيار بسيار آوی است و اگر هم ا ر نداشته باشد به عکس ندواهد بود

که ضیابطه ایین بدهيم به عنوات اینتوانيم فتوا میجا در این پذیرد. بنابراینا ری نمی

کنند  در حکومت نرامی  ضابطه حکومت نرامی که می که فرض کنيدمث  این .است

و آاعدز این است که هيچ کس بيروت نرود. حاال اگر یک نصری کیه ملیت آبیون دارنید 

جا هم  ضیابطه بیه این استثناء است. در این   بيروت رفتن الزه است دولت آبون دارد

ات بیين زت و میرد ترین ارتباوین دیک گذارد  چوتمیکه مرد در زت تأ ير حساب این

داسیتات بسیتر هسیتند و همترین ارتباویات بیين زت و میرد اسیت کیه هماست. ن دیک

معاشرت  بنابراین ا ر روح میرد بیر غذا و همو همرختدواب زندگی و همهستند و هم

جیا زت و ا ر روح زت بیر میرد معمیولی اسیت. آت وآیت اسیتثناء دارد. بنیابراین در این

 .تناسدی در کار نيست
 تواند صيئه کند دیرر؟می جاهماتاگر کسی چند روز رفت ژاپن   -
 شرط دارد.  -
 کند.ا ر نمی -
ه در ژاپین او را صیيئه کی که محبیت آت زت مشیرکهبله  شرط دارد. به شرط این -

آت وآیت  شیرایط دیریر هیم دارد. ازدواج بیا زت حتیی  کردز است  بیر او ا یر نریذارد.

ست  شیما هیم ا تابيه  یهودیه یا نصرانيه بريرید  خيلی زیباکتابيه  اگر شما یک زت ک

دهد. ولی در پون هم می خواهد هم نمیپون  او هم فقير هستيد محروه هستيد  شما 

 «.أ ولٰئِكَ یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ»کند  چطور است؟ شد شما ا ر می
-مسلمات عرقحتی اگر یک زت مسلمانی  با یک مرد مسلمات ازدواج کند اما مرد 

کنید. ایین   این زت را دعیوت بیه فسیق و فسیاد مییو غيرز خور  تارک الصالة  زناکار

میممن و مممنیه  ازدواج هسیت   و باو  است. بلکه اگر بیين دو نصیرنکاح حراه است 

کنید کیه در آیرآت تصیریب میی  اهلل شیود ليکن ادامه این ازدواج موجی  تیرک حیدود

اگیر « اافَیدَیَ» 1« أَتْ یَدَافَیا أاَلَّ یُقِيمَیا حُیدُودَ اللَّیهِإاِلَّ»چيسیت؟   موردی که والق هست

خوات بیا ایین زت مطمئن باشيد چه؟ اگر مطمئنیًا اسیتمرار زنیدگی ایین میرد نمازشی 

اگیر  تواننید زنیدگی کننید.خیورد و نمییهایشات به هیم نمیخوات  چوت روحنمازش 

جبات الهی یا تدلف زت است استمرار زندگی موج  تدلف مرد است از بعضی از وا

                                                           

 .229. بقره، آیه 1



16 

 

یا تدلف هر دو از بعضی واجبات الهی  کنترن از دست رفته است  بقای این ازدواج  

ایین ویالق  به والیت مطلقه حراه است که اگر شوهر اجازز والق نداد  حاکم شرعی

ا انصصان است. خ  این احکامی جدهد و حتمًا باید این والق را بدهد. در اینرا می

-ما باید در فقه باید به وور تصصي  بحث کنيم. ما به همين مقدار اکتصا میاست که 

 کنيم.

جایی کیه زت میممن باشید و میرد آتشود نمی 1«سَبيالً اْلمُمْمِنينَ عَلَى لِْلكافِرینَ» -

 مشرک باشد؟
 )س( زینی   لکین اگیر زتکننید واستدالالتی است که مییخير  این هم یکی از  -

آیرار نیدادز اسیت. در  سیبيلیک باشد  خدا هرگ  برای ایین میرد باشد و مرد یک مشر

این مرد بر  غيرز  جا مرد والیت ندارد. اگر مرد مسلمانی که مجنوت و سصيه است واین

 این زت والیت دارد؟ یعنی چه؟
  ]سمان[ -
 شود.ولی تحت فرعوت نمی  شودجا تحت نوح و لوط میآت -
 ]سمان[ -
گیویيم. میا گویيد تحت اسیت. میا تحیت فیوق را مییمی ندير  آت تحتی که شما -

 تحت. نه تحتِ  کنيمتحت معنایی را عرض می
 او دختری داشتند به ناه زین  و شوهر )س( روایت هست که حضرت رسون در-

آورد. و بعدًا حضرت فرمیود کیه اگیر غذا می با شتروال  مشرک بود که در شع  ابی

ق بدز. و زین  را والق داد. در حالی کیه دارییم در زین  را وال  آوریتو ایمات نمی

 گذاشت. يری نمیأزین  ت رجا باین
 گذاشت؟بله. چه کسی گصته تأ ير نمی -
 م است. وآتی دختر پيامبر باشد.مسلّ  گذاشتتأ ير نمی -
پيئمبیر بود؟ مرر دختیرات دیریر  )س( چه کسی گصته است؟ مرر حضرت فاومه -

 مث  زین  بودند؟ )ع( مرر دخترات دیرر اميرالمممنينبودند؟  )س(فاومه  مث 
 .مًاکمتر از آسيه هم نبودند مسلّ -
ای که وآت داره به مناسیبتی کیه اون عیرض در این چند دآيقه فرمایيد.شما می -

کرده و مناسبتی که خداوند مقرر فرمود که در ازدواج بحیث کنیيم؛ چیوت روز میيالد 
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بکنیيم  بعیدًا هیم مدتصیر و مقایسیه مدتیری است ما یک بحیث  )س(حضرت زین  

شیود کیه صتیه میگ مستصيض خواهيم شد از برادرات  بعدًا هم بحیث خیواهيم داشیت.

 .چهاردز نصر هستند -وور هم هستهمين-معصومين در اساله 

 وور است؟ازدواج کند  همينخوار زت مسلمات با مرد شراب -
 رر.دی «یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ»عرض کرده.  -
  ا زدز است.ریشه او ر  مسلمات که در اص  اساله -
 برای فقه است. حاال تصصي  بحث آت. «یَدْعُوتَ إِلَى النَّارِ» -

که رأس ال اویه است در عصیمت   (ص)معصومين چهاردز نصر هستند. رسون اهلل 

 و اميرالمممنين و یازدز فرزندش. این چهاردز نصر معصوه هستند در سه )س(و فاومه 

کیرد  میمعنی عصمت این نيست که گناز نکنید  سیلمات هیم گنیاز ن .بعد. معلوه است

کنید در ییک مرتبیه گنیاز نمیی .گناز نکنید عادن است و کرد  اصالًمیابوذر هم گناز ن

هیر کردز است و بعد عادن شدز اسیت. عیدالت در وون عمر  یک مرتبه ندير  گناز می

اسیت  میا ییک  همت فیوق عیدالت مطلقیعدالت عصمت نيسیت  عیدالت عصیدو بُعد  

عدالت نسبی داریم  یک عدالت مطلقه. عدالت مطلقه از وآتی کیه تکليیف شید گنیاز 

-کنند که در وون عمر  مباح انجاه نداد. نمیبعضی از علما را نق  می از هيچ نکرد 

 حتمیًا کیه بیودرسد. مقيید ها نمیما به اینخود  دانم معنی آت چيست؟ چوت ما فهم

م ترک مسلّرا که مستح  انجاه بدهد  مرجوح را ترک کند  حراه   انجاه بدهد واج 

عد عدالت  عدالت مطلقه دارند و عدالت مطلقه هیم وبعیًا کند. بعضی هستند که در بُ

 درجات دارد. ولکن عصمت نيست.

 دادز است.شدز  انجاه نمینمی تا مباح مستح  -

 چیه امتيیازی بیر زینی  )س( فاومیه معصوه چه امتيیازی دارد؟ بله دیرر. حان -

چه امتيازی بر حضیرت عبیاس بین  )ع( حضرت اماه حسن و اماه حسين دارد؟ )س(

اگر کسی بروید نداشتند.  یگناههيچ ها همه پاک بودند  واهر بودند  این علی دارند؟

کنید. شید  عیادن غيیر اما خطا کیه میی  کندکه شد  عادن غير معصوه گناز نمی

آنچیه را کیه  یعنیی بیه ویور مطلیق عیادن هسیتند  وکه عیادن هسیتند ها معصوه  آت

  آنچیه را کیه فهميیدز اسیت حیراه اسیت تیرک کندعم  میفهميدز است واج  است 

 هیا  ایینکرد چه؟ چوت این عصیمت مطلقیه کیه نيسیتکند  اما اگر در فهم اشتباز می

  ولیی دنیها  گناز ممکن است انجیاه دهاینعصمت نسبی است  عصمت بشری است. 

ظیرف شیرابی کیه بیه حسیاب خیودش آبليمیو اسیت  آیید. ییکگناز بیه حسیاب نمیی



18 

 

داند. یا در حکم  بعضی از احکاه را کیه خورد  بعد فهميد شراب است  اصالً نمیمی

 پانصیدحکیم   دویسیتحکیم   صیدکند  ممکن اسیت در می استدالنبر محور کتاب 

بیين عصیمت و بیين عیدالت مطلقیه جا  میای  بحکم  یک حکم را اشتباز کند. در این

الهیاه   عد عصمت مطلقه است یا بیه وحیی ییا بیهیک بُست؛ عد اجا سه بُچيست؟ این

 .و ا مه معصومين )س(   الهاه مربوط به زهراوحی مربوط به رسون اهلل )ص(

 ]سمان[ -
این آده  عد دیرر  نه وحی است و نه الهاه است بُاست.  عداین یک بُ. صبر کنيد -

 و عدالت مطلقه دارد. تهد است و یا مقلدیا مج

 ممکن است اشتباز باشد؟ او کند دیرر؟ یقيناشتباز نمی  اگر بر یقين عم  کند -
بينیابين  )س( بعد سیوه بينیابين اسیت. زینی  ممکن است اشتباز باشد.یقين او  -

امیا اتصیان بیه   است. حضرت عباس بينیابين اسیت. حضیرت عبیاس معصیوه نيسیت

اسیت   )س(روز زینی    که امروز )س(حضرت عباس و حضرت زین  عصمت دارد. 

لکن این تیالی تلیو   باالتر است واز اعدن عدالی عالم وجود که معصوه نيستند شاتای

جا هم نيست  مقاه عصمت است. چوت وحی نيست  الهاه که استمرار وحی است این

کنید؟ امیا نمیی کند؟ در عمی  خطیااما عادن که عادن مطلق است در حکم خطا نمی

کند؛ چیرا؟ چیوت زینی  پیدرش معصیوه  دو بیرادرش معصیوه  فرزنید زین  خطا نمی

برادرش معصوه  در مربعیی از عصیمت در کی  زنیدگی آیرار دارد. ایین زینی  اسیت. 

سیت. ااما نتيجه عصیمت در کیار   درست است مشهور است که ایشات معصوه نيستند

شیتند  والیییت بییه معنیای امامییت بییر والیییت ندا )س( والییت ندارنیید  حضیرت فاومییه

 أَحَی ُّ أَنَیا»: کنید از رسیون اهلل )ص(سمان می )ع( مسلمين  ولکن وآتی اميرالمممنين

 أَحَی ُّ هِیيَ وَ مِْنهَا أَعَ ُّ عِْندِي أَْنتَ»: خيلی سمان مهمی است. فرمود 1«؟فَاوِمَا  أَهْ إِلَيْكَ

 أَحَی ُّ هِیيَ وَ مِْنهَیا أَعَی ُّ عِْنیدِي أَْنیتَ» این مقاه ع ت است  آت مقاه ح  است. «.مِْنكَ

 این حسابش چيست؟ بحث دیرری الزه دارد.«. مِْنكَ

 روی دسیت بريیرد.با آت صدمات  با آت لطمات  که جسم برادرش را  )س( زین 

ست؟ بیا آت اتصیان  بیا آت محبیت  بیا آت   ال إله إال اهلل  این چه آدرتی اال إله إال اهلل

-بيند آتش گرفته است  بچیهها را میبيند  خيمهاین صحنه کربال را میارتباط کام   

 بر روی   بدت آطعه آطعه  لباس بيروت آمدز )ع( وور  بدت پارز پارز اماه حسينها آت
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 )س(اما مصا   زین    ها را. روز والدت است و روز سرور است دست بريرد این گ 

 رذاشتند  ظالمين که عيد نرذاشتند.عيد ن أميه برای ماجای سرور نرذاشته است  بنی

- م باز شدز پارز پارز شدز  بعد خطاب به رسیوناز ه گ های ورق  این بدنی که مث

 تَقَبَّْ »است: از جهتی  بعد به حضرت حق سبحانه و تعالی که جهت اصلی  )ص( اهلل

آتیی کیه آت جرییات و )ع( آتي  هم داریم. کم است. خود اماه حسين« ي َلِقَاْل هَذَا مِنَّا

ایین  کننید  در بُعید بشیریز آصیا آطیع مییا را آخر در حان انجاه است  سیر مبیارکش

خندنید کیه در عمق روح می برد عد الهی لذت میناراحتی است و درد است  اما در بُ

هیا داده  خيمه من سر در راز خدا داده. آبالً فرزندات داده. کوچک داده  ب رگ داده 

 مَّهُیاللَّ»با تماه این تشکيالت  این بدت نازنين را در دسیت گرفتیه  ده.چه داده  چه دا

ییا »: کندمی )ص( که به رسون اهلل بعد خطابی«. ي َتِا القَذَهَ»یا « قَلِي َاْل هَذَا مِنَّا تَقَبَّْ 

لَّى مُحَمَّدَازْ وَا»«   یا رسون اهلل  روحی لک الصداءجدّاز مَاءِ مَلِيیكُ عَلَيْیكَ صیَ  هَیذَا السیَّ

 1.«الرِّدَا وَ اْلعِمَامَاِ مَسْل وبُ... اْلأَعْضَاءِ مُقَطَّعُ ...بِالدِّمَاءِ مُرَمَّ ٌ حُسَيْن 

 مُک امِدَْآیأَ ابِرَت یلِ ينَمِالَعَیاْل احُوَرْأَ ی وَوحِیرُ اِالَسیَ الرِّبيیت اه  ایَی مْک يْلَعَ هُی اللَّلَّصَ»

 .«اءُدَصِاْل

نَیا لِمَیا عَرِیيمِ وَ وَفقْقآتِ اْلق یرْإِیمَاتِ وَ مَعَیارِفِ اْلمِ و اْلعِْلنَا بِن ورِ اْلص دُورَ رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَازُنَا عَمَّا لَا ت حِبُّهُ وَ لَا تَرْضَازُ وَ جَنقبْت حِبُّهُ وَ تَرْ

 «.ک مْوَ السَّلَاهُ عَلَيْ»
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