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« ص»ضاللت حضرت محمد 

(ص)ی توسط پیامبر ی قبطیهعدم مذمت در تحریم زناشویی با ماریه

 

 

 

 

 

 

 نفی نسبت ضاللت و گمراهی از پیامبر )ص(

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یطَّاهِرِال آلِهِ

 

 ،قرآن فقط و ردگییم قرار قرآن قداست هیعل اشکال ای و سؤال مورد که یاتیآ کل

 کره گررید اتیرآ بره هنوبر. ردیربگ قررار دقت و مطالعه مورد درست اتیآ نیا خود اگر

 چنانکره. اسرت جانبره چنرد یقرآنر دالالت امرا رسرد،ینم «بعضًا بعضه فسری القرآن»

 ًایثان و شود دقت بحث مورد یهآ خود در اگر ،اوالً م،یکرد ضعر برادران حضور کرارًا

 اتیرآ در نگرردد معلرو  براز اگرر ثالثرًا و باشرد، بعرد و قبل اتیآ در فهم یکوتاه اگر

 ایرر و راداتیررا ایرر و سررؤاالت تمررا . شررود دقررت دارد، بحررث نررهیزم نیررا در کرره مشررابه

 نسربت نجرایا در. رودیمر نیب از یکلطور به است بحث مورد یهآ هدربار که یابهامات

 بعرد. اسرت مثبرت عردبُ سه هر ،است شده داده( ص) اهللرسول به که یضاللت اتها  به

 از مسرتقر، ریغ ظاهر کی و دارد مستقر ظاهر کی نجایا 1«فَهَدى ضَاالًّ وَجَدَكَ وَ» :اول
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 تاحتماال هم مستقر ریغ ظاهر در نکهیا حال و شودیم استفاده سوء مستقر ریغ ظاهر

 اتهرا  مرورد و اسرت فهرم سروء مورد که است یاحتمال احتمال، کی. است ایمتعدده

االًّ وَجَدَكَ وَ» هیآ خود در م،یبنگر مستقر ظاهر به اگر اما و .است  اسرتفاده «فَهَردى ضرَ

 در مسرتقالً اگرر مسرتقر، ریرغ ظاهر اول چطور؟. ستین نیالد عن ضاللت که مکنییم

  .است( ص) اهللرسول نجایا در مخاطب د،دگر نظر هیآ نیا

 

 ]سؤال[ -

 احتمرال هشرت مرا اسرت، گذشته قبالً نیا احتماالت چون م،کنییم عرض حاال -

 .است إلی االسال  تیهدا نیا. دادیم تیهدا به راجع

 ]...[ ضاللت هم در بُعد دین است. -

 «فوقمرا یإلر مادون عن» نجایا در یعنی. استو إلی القرآن  االسال  یإل تیهدا -

 پر  نره، برود؟ غمبرریپ ،بشرود نرازل یوحر بزرگروار غمبرریپ برر نکرهیا از قبل که است

 خردا بعرد ،نداشت بزرگوار غمبریپ یابهره یقرآن تیهدا از یعنی «فَهَدى ضَاالًّ وَجَدَكَ»

 ایر اءیرانب تمرا  ،میخوانرد آن روز کره یاتیرآ. هستند نطوریهم اءیانب ههم و. داد او به

 آنهرا یبررا ینبروت یوحر بعردًا و یرسرالت یوحر یعمومطور به ای و یخصوصطور به

 ،ریرخ باشند، رسول نهایا فیتکل آغاز ای خلقت آغاز از که ستین نطوریا. است حادث

 .است بوده بعدًا یوح و رسالت نیا

 

 ]سؤال[ -

 همران یرو حراال ،میرداد احتمرال چنرد نجرایا ما .گرید میکن بحث میخواهیم -

 عن ضاللت نسبت خواهندیم که یکسان که یحرف. میکن بحث مخواهییم احتماالت

 مستقر ظاهر به اگر اما. است مستقر ریغ ظاهر نیا در. بدهند( ص) اهللرسول به نیالد

 قبل اتیآ که دو  عدبُ در مستقر ظاهر به اگر. شودینم داده احتمال نیا چیه، میبنگر

 مقا  به راجع که یاتیآ کل به اگر و شودینم داده احتمال ترچیه ،میبنگر است بعد و

 داده نیالرد عرن ضاللت احتمال نیا یکلطور به ،میبنگر ستا( ص) اهللرسول یقدس

 وَ» مسرتقر، ریرغ ظراهر بره نسربت اول بحرث. است بحث از یمربع نجایا پ . شودیم

اسرت،  «نیالرد عرن ضرالل » کره کنردیم الیرخ انسران را ضرالل «فَهَدى ضَاالًّ وَجَدَكَ

 اصرالً تو که امّ  ٌیهدا «یهد» مطلق، ضالل ضالل،«. هداک إلی الدین»یعنی « هَدىفَ»

 ،یبرود نهرایا ههمر منکر ،چیز چیه ل،یانج نه توارت، نه ن،ید نه خدا، نه ،یبود گمراه



3 

 

 را اصل یخدا که آمده، راه به قد  کی است مشرک که یکس چون .یبود ملحد بلکه

 .است قائل کیشر فرع یخداها یبرا و دارد قبول

 نیملحرد یبررا کره حرق هایروزنره تمرا  همطلق یکیتار یعنی مطلقه ضاللت اما

االًّ وَجَردَكَ وَ» که کند الیخ طورنیا دیایب یکس. است  هایتیهردا کرل از «فَهَردى ضرَ

 همرحلر در را ترو «یدهَرفَ» بعرد ،یبود هیربان هایتیهدا تما  منکر و یبود گم هیربان

 ظراهر نیا. است یگرید مطلب که یدرجات و یمراتب هم بعد. ددا قرار تیهدا نیآغاز

 ضَاالًّ وَجَدَكَ وَ». دآییم پیش سؤال مستقر ریغ ظاهر نیهم در کنیول ،است مستقر ریغ

 مقررا  هررر. اسررت ینسررب هررم تیهرردا ،اسررت ینسررب ضرراللت اوالً .ًایررثان و اوالً «فَهَرردى

 سرلمان کره براالتر براالترِ مقرا . تاسر ضاللت باالتر مقا  به نسبت مانیا از ترینییپا

 ،اسرت( ص)اهللرسرول کره براالتر مقرا . اسرت ضراللت بزرگوار غمبریپ به نسبت است،

 تیهردا. اسرت «مرافوق عرن» ضراللت ،اسرت دهیرسر مقرا  آن به که میابراه به نسبت

 در ایکردهگم هایبعض ،میریبگ نظر در که را نیینب درجات نیا. است مابعد به نسبت

 .است( ص) نییالنبخاتم آن و ندارند هرگز یوح عدبُ

 مقا  در معرفت و تیعبود عصمت، نظر از نبوت، نظر از رسالت، نظر از که یکسان

 نسربتًا آنها پ . هستند( ص) نییالنبخاتم مادون اولوالعز  اءیانب تما  هستند، ترنییپا

. است ممکنه تیهدا در مطلقطور به( ص) اهللرسول ولکن ، بالنسب .هستند ضالل در

. است ضاللت در 1«مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَلى رَبِّي إِنَّ» به نسبت زین( ص) اهللرسول خود اما

 نیبراالتر آن ممکنرات، تمرا  یعنری. ستین مقصره ضاللت ،است قاصره ضاللت منتها

 عردبُ در تیرربوب میمسرتق صرراط بره نسربت ،است( ص) نییالنبخاتم که ممکنات فرد

 رٍیتقصر عرن ضرالل منتهرا. اسرت ضرالل تیربوب ابعاد کل در ع،یتشر بعد رد و نیتکو

 .است شده استعمال هینسب یمعان نیا تما  به فیشر قرآن در «ضالل» لفظ و. ستین

 کره اسرت ایهیرآ مسرتقر ریرغ ظراهر عدبُ در که است یاحتماالت مبدأ نیا نجایا در

 عرن ضراالً الره، بره دهیرعق اصل عن ضاالً «فَهَدى ضَاالًّ وَجَدَكَ وَ». ماینکرده فکر هنوز

مرا احتمراالتی  اسرت؟ کردا  القررآن، ع یشرر عرن ضراالً اهلل، ع یشرر عن ضاالً ،ةالوحد

 ی کرهانیآقا آن که است همان احتمالش کی که هست احتمال هشت نجایا دردادیم. 

 ربرابر در مطلرق ضرالل ضرالل، «مطلقًا ضاالً» که. ندگوییم کنند اعتراض خواهندیم

 یبررا کره هیرفیتکل تیهردا درجرات از ایدرجه چیه یعنی است، تیهدا درجات تما 
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 هشرت انیرم در احتمرال نیرا. اسرت احتمال کی نیا. ه استنداشت است نیمکلف کل

 به مگر ثالثًا. ندارد دیمؤ احتمال نیا ًایثان. دارد قیرف هفت احتمال نیا اوالً احتمال،

 اسرت؟ احتمرال چنرد ،خروردیم ییغذا دارد یکس اگر کرد؟ استدالل شودیم محتمل

 است مرد  یغذا. است حرا و  است خودش یغذا. است حاللو  است خودش یغذا

 و اسرت مرد  یغذااین  که گفتاینجا  شودیم. ستی هاحتماالت. است کرده یدزد و

 هرگرز هرم لیردل و اسرت محتمرل کره یزیرچ به شودینم نه، خورد؟یم حرا  به دارد

 ریرغ ظهرور اول عردبُ در نجرایا در. کنرد اسرتدالل انسان ،ندارد هرگز هم حمرج ندارد،

 عررضمقرداری  نجرایا در را احتمرال هشرت نیرا مرا کره است احتمال هشت ،مستقر

 . میکرد

 یکسر مخاطرب سرت؟یک مخاطرب «وَجَردَكَ» مستقر، و اما مستقر ریغ ظهور در نیا

 و خوانردیم المقدمات جامع دارد بالفعل یکس اگر دارد؟ یمقام چه بالفعل که است

 المقدمات جامع که یحال در. بود خوانده ریم صرف که دیکن فرض. بود نخوانده قبالً

 امثلره هرم یعنری. میرداد بره ترو یراد بعرد ،دانسرتیینم ،اسرت کررده تمرا  و خواندیم

 بره اآلن .دانسرتیینم ،یدار اآلن نکرهیا نره، ؟دانستیینم هم ریم صرف ؟دانستیینم

 قربالً. دارد فعرالً را آنچره دارد، را آنچه که یفعل وضع در شودیم خطاب خصش نیا

 نجرایا در. میرداد ادیر ترو بره دانسرتیینم. میرداد ترو بره ینداشت تو بله،. است نداشته

 و رسرالت و عصرمت مقرا  نیبراالتر در کره اسرت( ص) اهللرسرول «وَجَردَكَ» مخاطب

 کره بزگروار غمبریپ یا :شودیم خطاب حالت نیا در. است تیعبود و معرفت و نبوت

 یعنری ،ینداشرت تیهردا. داد ترو بره و ینداشرت که افتی را تو ،یهست غمبریپ نیبزرگتر

 مقا  نیا و قرآن محمد نیا و محمد قرآن نیا ،یدار که یمقام نیا یعنی ،یدار نکهیا

 ابعراد کرل در ممکنرات کرل بره نسربت اإلطرالق یعلر اسرت مقامرات یاعال که یعال

 عردبُ در کره هرمرا  احتمرال کی آن مستقر، ظاهر نیا. است مستقر ظاهر نیا ت،لیفض

 .برد نیب از و کشت یکلطور به بود مستقر ریغ ظاهر

 نیرا نهیزم «سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ*  الضُّحى وَ» الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ :یقبل اتیآ

 فقرال األیرا ، مرن ردحرًا )ص( لنبريا عرن انحب  الوحي أن الروایات تقول» که است

 أ  خدیجر  قالرت و» کره ایرن بغضرًا اسرت. 1«قراله و ربره ودعه محمدًا إن: المشركون

 المؤمنرون و هرزءا، المشرركون یقوله»این غصه است. « !تركك قد ربك لعل: المؤمنین
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 زاده عرن بعیردًا یرراه إذ لره حقرًا كران و شردیدًا غمرًا )ص( النبري أغرتم لقد و ،ترحمًا

این سفر رسالتی، سفر بسیار سخت و « السفر وعثاء في األنیس  األلیف  روحه و الوحید

راحلره رسرول در ایرن تر اسرت و زاد و مشکلی است که از تما  اسرفار نبیرین مشرکل

 عن و التأنیب، و التكذیب ألواء و»وعثاء سفر، وحی قرآنی است که منقطع شده است. 

 بره. رسرالت ضد بر هاضاللتجرة محرق ؛ داغ است ها «المحرق  الهاجرة هذه في ریّه

 و داغ اریبسر مررد  در هاضراللت ظررف و مررد  وضرع یولر ،میندار یکار داغ یهوا

 الحیراة: المراء ینبروع عنره انقطرع فقرد الردعوة، علرى المنصربّ األذى و». اسرت دیشد

 تلرك حالته في كان إذا؟ یصنع ذا فما الحبیب، و العدو بین منزعجًا القدسی ، الرسالی 

 خرراطره مسررلیًا انقطاعرره، و انمحائرره بعررد الحبیررب الرروحي برردر إذ المضرررع ، المزریرر 

 کره «اللیرل في كما لحكم ، إنما و القلى، أو الودع بدافع ینقطع لم الوحي أن الشریف

 . میکرد عرض برادران حضور چهارشنبه روز را نیا

. اسرت غمبرریپ خراطر یهسرلت ست؟یچ اصالً هاحرف نیا هنیزم که مکنییم استفاده

 و صردمات برا ،اسرت شرده نرازل یوحر آن برر یمردت که( ص) اهللرسول ریخط خاطر

 اسرت ممکرن انرًایاح یبعضر. ناراحتنرد نیمؤمن. شودیم منقطع یوح اآلن و لطمات،

 نیرا. هسرتند خوشرحال یلیخ نیمشرک و«  جیخد لعلک» با هایبعض. بشوند وسیمأ

 چره دیربا خردا نجایا در. است( ص) اهللرسول یبرا ایهکنندغمناک اریبس اریبس حالِ

 یفعلر حرال ربطی به هم نردارد. ؟میکرد تموحدما  و یبود ملحد تو دیبگو د؟یبفرما

، اسرت اهللرسرول بره خطراب کره یفعل حال در. دیریبگ نظر در را یفعل حال ست؟یچ

 وَ». تسرین یمطلبر اسرت شرده منقطرع یوح اآلن نکهیا. است شده منقطع یوح حاال

 هرم یوحر تررک ،اسرت روشن روز یوح که طورهمان «سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ*  الضُّحى

 مصرلحت هرم شرب نصف ،است مصلحت روشن روز که طورهمان. است شب نصف

 کی در یوح امدنین. است رسالت نکهیا یبرا ،است مصلحت تو بر یوح آمدن. است

 خرودت هرایحرف نیرا که انندبد گرانید نکهیا یبرا ،است مصلحت یمختصر مدت

 را کرار نیرا یعراقل چیهر شرد؟ منقطرع چرا ،بود خودت به مربوط هاحرف اگر. ستین

 یمطرالب. بکنرد یغلطر یدعاا کی یعاد شخصیک  ،یعاقل شخص کی اگر .کندینم

 خردا از کره اسرت نیرا بر لیدل انقطاع چون. نشود منقطع. دیبگو مرتب دیبا دارد، که

 ،کنردیم میتعلر او به دارد که ایبنده اگر ای است، یاله رسالت یادعا اگر است، نبوده

 سرر پشت و متواترطور به دیبا است خودش از کند اثبات نکهیا یبرا. است نبوده او از

 . دیبگو است او دعوت یمبنا که را مطالب نیا هم
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 بعرد «قَلى ما وَ بُّكَرَ وَدَّعَكَ ما*  سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ*  الضُّحى وَ» از بعد نجایا در

 یراض هم اآلن 1«فَتَرْضى رَبُّكَ یُعْطیكَ لَسَوْفَ وَ*  اْلأُولى مِنَ لَكَ خَیْرٌ لَْلآخِرَةُ وَ» چه؟

. اسرت یسرلب یعطرا ،اسرت یجرابیا یعطرا :اسرت یعردبُ دو عطا اآلن ولکن،. میهست

 گررید .اسرت هیرعط اشهمره مرر  از بعرد ولکرن. است فیتکل عدبُ در امتحان حالت

 اهلل یالر دعروت حالرت در کره نجایا اما. ستین میبده ادیز ،میبده کم م،ینده م،یبده

 یوحر انقطاع ؛رسالت تیتثب ،یوح یاعطا ؛رسالت خود ،یدعوت مصالح یبرا ،یهست

 غمبرریپ بره عرالم پروردگرار کره هاییهیعط بعد «فَتَرْضى رَبُّكَ یُعْطیكَ لَسَوْفَ وَ». است

 «فَآوى یَتیمًا یَجِدْكَ لَمْ أَ. »«یربی من یال واکآف» یعنی 2«فَآوى یَتیمًا دْكَیَجِ لَمْ أَ». داد

 یبرود گمشده مرد  انیم در که نبود طورنیا ایآ. ندگوییم میتی چیزی که گم شده به

. بود شده فساد از پر عالم تما  چون. بود یرهبر کی انتظار در عالم ؟یبود مجهول و

 نیبنرابرا. برود یدیرام هروزنر کیر ناآگراه یحتر و آگراهمرهین و آگاه هایقلب عمق در

  .«کیال الناس یوآف» «فَآوى» بود، کار در ایگمشده

 نیا نیملالعارب یایعطا از مرحله نیآخر مرحله، نیآخر 3«فَهَدى ضَاالًّ وَجَدَكَ وَ»

 رهدوبرا حراال ،است امدهین که است یمدت حاال و آمدیم که یایوح نیهم را، حالت

 چررا؟. سرتین «فهرداک» نجایا .«یدهَفَ» ،یبود ضال یوح نیا از یوح نیهم. دآییم

 القررآن شرع  عن ضاالً وجدک و» یعنی. داشت معنا کی فقط بود «فهداک» اگر چون

 یوحر ؛الض -1 :است یبعد دو «فَهَدى ضَاالًّ وَجَدَكَ وَ» نه، «القرآن شرع  یال فهداک

 -2«. فهداک إلی ما لم یکن عندک». کرد یوح تو بر را نقرآ خداوند ،ینداشت را قرآن

. است شده گم یزیچ وده است؛شمن که ایضاله ست؟یچ هودشمن هضال« ضَاالًّ وَجَدَكَ»

 . کنندیم احترا  شتریب کردند دایپ اگر. گردندیم دنبالش و است شده گم

 را تو یکس ،یبود گمشده مرد  انیم در «یَتیمًا یَجِدْكَ لَمْ أَ» دو  عدبُ نیا نیهمچن

 شناختینم یکس ،گردد نازل قرآن یوح بزرگوار امبریپ بر نکهیا از قبل. شناختینم

 یفهرد ؛یفهرد» دارد؟ یوضرع چره جاهل مرد  نیا انیم در و بود خواهد چه نیا که

 یفهرد» هرم اسرت قررآن کره اسرت «نیمبرال الحرق یال فهداک» هم پ  «کیال الناس

 یال هداک» اول. است هیثان همرحل یدوم ،است یاول همرحل یلاوّ منتها «کیال الناس
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 همرحلر کره «کیال الناس یهد» ه استدش نازل تو بر قرآن نکهیا از بعد «القرآن یوح

 1«فَأَْغنى عائِالً وَجَدَكَ وَ». است دو 

 کرد؟ اراده نجایا را معنا دو هر شودیم -

 .است مراد دو هربله،  -

 

 ]سؤال[ -

 «اهلل یهد» است، فاعل کی دو هر ،نه -

 .کندیم فرق شیهامفعول، ولی است یکی فاعلش -

 «الحرق یالر اهلل فهرداک» یعنری «یفهرد». کنردیم فرق مفعول «اهلل یفهد» ر،یخ -

 . کندیمن فرق فاعل. کندیم فرق مفعول پ  «کیال الناس یهد ؛یفهد»

 .کندیم فرق مفعول -

 دو هرر مفعرول دو نکرهیا برر اسرت لیدل «یدهَفَ» اطالق دارد؟ اشکال چه بکند، -

 نره، ،«فهرداک». کرردیم تنصریص را او ،برود مراد مفعول کی فقط اگر رایز. است مراد

 النراس آوی ،المطلرب عبرد یالر آواک» «فَرآوى یَتیمًا یَجِدْكَ لَمْ أَ» نکهیا کما ،«یدهَفَ»

 خداونرد کره سرتین طرورنیا. اسرت ورطرنیا قررآن کل در و گیرد.هر دو را می «کیال

 ذکرر متعلرق اگرر. اسرت مخرل مختصرر نیا ،ریخ. است مختصر که نکند ذکر را متعلق

 بلرد هرم خردا و اسرت مراد ،باشد متعلق دارد امکان یمعنو و یادب نظر از آنچه ،نشد

 «. فَأَْغنى عائِالً وَجَدَكَ وَ». بکند معنا در اکثر از لفظ استعمال است

 اإلسرال  وحي عن ضاالً وجدك». میکرد ذکر ما نجایا در ما که یاحتماالت وقتآن

 کجرا از را هیرفعل 2«نالقررآ بروحي الفعلیر  الهدایر  عرن ضرالالً الیره، فهرداك نبوته، و

 یدارا بالفعررل رسرول. اسررت رسرول سرت؟یک «ک» «یَجِرردْكَ لَرمْ أَ» «ک» از م؟یردرآورد

االًّ وَجَرردَكَ». اسررت تیهرردا نیبرراالتر  یعنرری «یفهررد» ،یعلررف حالررت نیررا از یعنرری «ضررَ

 ابسط 3«أبسطها و هدای  كل عن ال» .«کیال الناس یفهد» بعد حالت، نیا به «فهداک»

 مِرنْ قَبْلِرهِ مِرنْ تَْتلُروا كُْنتَ ما». باشد اشراط حالت ولو ،است الحق یال تیهدا ،تیهدا
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 وَ» 2«قَوْمُكَ ال وَ أَْنتَ تَعْلَمُها تَكُْن ما» 1«اْلمُبْطِلُونَ لَارْتابَ إِذًا بِیَمِینِكَ تَخُطُّهُ ال وَ كِتابٍ

 مَرا تَردْرِ  كُْنرتَ مرا أَمْرِنرا مِرنْ رُوحرًا إِلَیْكَ أَوْحَیْنا كَذلِكَ وَ» 3«تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ ما عَلَّمَكَ

 .مرانیا نیرا «اْلإیمرانُ الَ وَ» کتراب نیرا «تَردْرِ  كُْنرتَ ما» قرآن،کدا  کتاب؟  4«اْلكِتابُ

 که یمانیا نیا ولکن بود، خودش زمان در مانیا نیباالتر( ص) اهلللرسو و بود مانیا

. نبرود مرانیا نیرا آمد، قرآن یهآ با که یمراحل نیا و آمد تو یبرا قرآن یوح هلیوسبه

 را، قررآن نیا را؟ چه 5«عِبادِنا مِنْ نَشاءُ مَنْ بِهِ نَهْد  نُورًا جَعَْلناهُ لكِنْ وَ» .مانیا کل نه

 . است بوده قبل ازکه  تیهدا مراحل ریسا نکهیا نه را، قرآن نیا

 أهردى كنرت فلقرد هردى، كرل عرن ال الهردى، ههرذ عن ضاالً كنت إنك: أجل» -1

 لیلرك العالم أخالق محاسن األمین روح بك یسلك كان بما القرآن، وحي قبل الناس

 . «نهارك و

 كرانوا فمرا المرؤمن، ضال  الحكم  كما و»شده بودی گم« الناس ضال  وجدك» -2

 .است مراد دو هرجا نیا «.اإلسال  برسال  أرسلك بما إلیك فهداهم یعرفونك،

 نیرا. سرتین شردهشناخته ضرال شخص د،یفر «الناس في فریدًا: ضاالً وجدك» -3

 كمرا». سرتین شردهشناخته. کننرد توجره او بره دیربا همره و اسرت «النراس یف دیوح»

 کره یابانیب کی در خوب اریبس و یعال اریبس درخت «ضال  تسمى الفالة في الشجرة

 ال قاحلر  الجزیررة أرض كانت لقد و» .است «ضال »، این است اهیگ و آبیب و خشک

 نه داشت، یزیچ یماد نظر از نه رهیجز ارض. است طورنیهم واقعًا «كأل ال و فیها ماء

 اإلیمان، و العلم ثمار تحمل إنسانی  شجرة بال» .یمعرفت ،یعلم ،یعقل ،یمعنو نظر از

  .«إلیك الناس فهدى المغارة، هذه في الضال  الطیب  الشجرة أنت و

 عدة مرات الطریق عن ضل لقد و». میدار یپاورق در گرید احتمال چهار نجایا بعد

 شرا  به که یسفر در 6«المطلب عبد جد  عن ضللت: یقول كما نجده إلى اللّه فهداه

 صربي أنرا و» کردنرد گرم را راه آنجا... جارتت کار. بودند تاجر شانیا چون ،کردندیم
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 محمردًا ولرد  رد رب یرا: جرد  یقرول كران و اللّره، فهداني یقتلني الجوع كاد ضائع

 «ناق  على جهل ابو أتاه حتى البیت هذا یردد زال فما ،یدًا عند  اصطنع و ربي أردده

 ناقر  و على» کرد سواراو را  ابوجهلشناخت. چون نمی ،کرد سوار را غمبریپ ابوجهل

 و المطلرب عبرد فقرال! ابنك من نرى ماذا ادر  ما: یقول هو و( ص) محمد یدیه بین

- جلرو خرود  «مرن خلفري أركبتره و». خوابانرد  را ناقره «الناقر  أنخرت اني: قال لم؟

 بلنرد نشرد حاضرر شرتر «تقو  ان الناق  فأبت» .عقب را محمد و -است نطوریا معموالً

 فلمرا» .جلرو ترو و ندیبنشر عقرب محمرد که ستین ورطنیا که دیرس فهمش شتر شود،

 خلرف یكرون فكیرف االمرا  هرو أحمرق یا: تقول الناق  كأن الناق  قامت أمامي أركبته

 در کره« (ع) بموسرى فعرل كمرا عردوه بید جده الى اللّه رده: عباس ابن قال المقتد ،

 . شدند بزر  شانیا فرعون کاخ در و فرعون دامن

 در میتحرر یرهآ. مشروییم منتقرل میتحرر یهآ به نجایا از لت،ضال نسبت یهقض نیا

 یرا« »میالررح الررحمن اهلل بسرم». دارد را وضرع همران هم نجایا ،میتحر همبارک هسور

 نجایا 1«رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ أَْزواجِكَ مَرْضاتَ تَبْتَغي لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّ ُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّهَا

 رسند،ینم هم ظاهر نیا به نوعًا که اول قد  .مستقر ریغ ظاهر باز گر،ید است نشسرز

 ظراهر نره؟ ایر اسرت سررزنش «لِمَ» «النَّبِيُّ أَیُّهَا یا». رسندینم که مستقر ریغ ظاهر حاال

 اهللرسرول «لَركَ اللَّرهُ أَحَرلَّ ما تُحَرِّ ُ لِمَ» ؟یکرد را کار نیا چرا گر،ید است نیا مطلب

 قال کردند شروع هازن ولکن. داشت بود شده هیهد شانیا به که را هیقبط یهمار (ص)

 جنجرال نقردریا نرهیمد در حفصه و شهیعا .حفصه و شهیعا مخصوصًا کردن، غوغا و

 یحاللر کرار کیر !کنردیم چره هازن یوغوغا قال و کردند غوغا و قال نقدریا کردند،

 هرازن حاال. است کرده خدا امر به اهللرسول که را حالل کار نیا. بود کرده اهللرسول

 خراص دییرتأ و کمرک خداونرد اگرر کره کننرد،یم دارنرد کرار چه -حفصه و شهیعا-

 نکرهیا بره مینردار یکرار حراال. آوردنردیدرم اهللرسرول سرر ییبالهرا چره فرمود،ینم

 اتقواهرا،بداناها،  ها،دهیفهم ها،عاقل ها،عالم ها،جاهل جاهل، ریغ ای جاهلند یکسان

 حاللرش اصرل در نکهیا حال و است، گرفته زن دینرو آقا فالن سراغ همه، تقواها،یب

 بروده حرالل اگرر حراال. اسرت بروده دروغ هرم حاللش اصل در. است بوده دروغ هم

 .است
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 تا 26 چون، میکن اعدا  ایشان را دیبا ،داشتند فیتشر اآلن اگر بزرگوار غمبریپ پ 

 شرروع( ص) اهللرسول هیعل حفصه و شهیعا ها،احمق نیا را انیجر نیهم .گرفت زن

 را احتمراالت. میردار احتمرال دچن نجایا ما کند؟ کار چه دیبا غمبریپ .زدن باد کردند

 أَحَرلَّ مرا»بحثی نداریم. تحرریم « لَكَ»فعالً روی . «اللَّهُ أَحَلَّ ما» میتحر. کنمیم عرض

 که، یزیچ است، کرده حالل را یزیچ خداوند نکهیا مقابل در -1 بُعد دارد: چند «اللَّهُ

 اسرت گفته خدا. است حرا  نیا مگوییم هم من. دار  خدا با هدمحا و مشاقه هم من

 در که است یمورد نیبدتر نیا. است عیتشر نیا. است حرا  مگوییم من است، حالل

 حردٍ یف اهلل شقٍ یف انا شقٍ یف اهلل» یعنی. است محاده و مشاقه عنوانبه فیشر قرآن

 کنم،یمر میتحرر و رسردیم عقلم خود  هم من ،کرد لیتحل تیربوب به او «حدٍ یف انا

 . است میتحر مورد نیبدتر نیا. کنندیم تیتبع من از که یکسان بر هم و خود  بر هم

. اسرت کررده میتحرر کره دهمیمر نسربت خدا به اما کنم،ینم میتحر خود  من -2

 ،اسرت کررده میتحرر را یحالل که بدهد خدا به نسبت یکس راگ. است افترا نیا دروغ،

 نرص ،اسرت کررده حرالل خداونرد دانردیم ؛اول درک .باشد درکاتش از یدرک هر در

 حرالل خردا دانردینم  ؛دو. است کرده حرا  خدا دگوییم. است حالل که است قرآن

. است افترا دو هر. است کرده حرا  خدا دگوییم ینادان یرو ،کرده حرا  ای است کرده

 دو  عردبُ نیرا. اسرت افتررا دو هرر. اسرت جهلٍ عن افترا یکی. است علمٍ عن افترا یکی

 .است کرده میتحر را نیا خداوند دهدیم نسبت که است میتحر

 میتحررر وجرود دارد کره سررزنش ایرن یلریخ نیمشررک بره نسربت فیشرر قررآن در

 اتیرآ لیرقب نیرا از و 1«لَكُرمْ اللَّهُ أَحَلَّ ما طَیِّباتِ تُحَرِّمُوا ال». لهم اهلل احل ما کنندیم

 کره است، اتیآ نیا از اریبس فیشر قرآن در چون ندارد، خواندن که است ادیز اریبس

 کیربُعرد دارد:  دو کررده حرالل حراال. کنندیم میتحر است کرده حالل خدا را آنچه

 نیرا. اسرت کررده حرالل کره اسرت یوح کتاب در ،است نیّب است، کرده حالل مرتبه

 حرالل نره اسرت، کررده حرا  نه یوح کتاب در ر،ینخ مرتبه کی. کندیم حرا  دآییم

 کررده حررا  ایر کررده حالل خداوند معلو  ستین که آنچه است نیا اصل. است کرده

بیایرد  انسران نجرایا در کرد.ذکر می بود حرا  اگر چون. است حالل که مییبگو است،

 میتحرر حررا ، ایر اسرت حرالل دانمیمن که را آنچه طًاایاحتمن  دگوییم ،تحریم کند
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 عیتشرر کره اول همرحلر. اسرت میتحرر کیر هرم نیرا. دهدیم شرع به نسبت و کنمیم

 .است یعیتشر میتحر دو هر که است اهلل یعل افتراء دو  همرحل است، محاده و مشاقه

 مرن یلرو]...[  کره است حالل. است کرده حالل خدا دانمیم ،یعمل میتحر سو :

 یلریخ دانرد،یم عرارف را خرودش کره یآدمر کیر مثل .دهمینم انجا  را حالل نیا

یعنری  اصرالً ؟یرگیرینم زن چررا مگرویییم. است نیب نطوریا تر،عارف خدا از عارف،

 احمرق، اسرت غمبرریپ عرادت نیرا میگفت. کند رانیشهوت کند، کاریکثافت انسان چه

 چره؟ یعنری کنرد یکرار کثافت و کند رانیشهوت انساناما اینکه . ستمین مرد من بگو

 یکرار کیر چون دگوییم. است کرده حرا  خداوند دگویینم. است یعمل میتحر نیا

 را انسران انردازد،یم بدن شهوت به را انسان اندازد،یم خدا ذکر از را انسان که است

 اول، عردبُ رد یعملر میتحرر نیرا چه؟ یعنی کاریکثافت نیا نیبنابرا اندازد،یم چه به

 از همتواتر تیروا که است مبنا نیهم بر و... خدا که را آنچه اول، بعد در یعمل میتحر

نَّتِي عَنْ رَغِبَ فَمَنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ» کهاست ( ص) اهللرسول  میتحرر سرت،ین « َرَّحَر» 1«سرُ

از  عمرالً. تاسر عمل نیا «عَْنهُ رَغِبَ فَمَنْ». ستین میتحر یافترا نسبت ست،ین یعیتشر

 از ،هسرت یمراد نظرر از او یبرا ازدواج، یبرا یآمادگ نکهیا با کند، اعراضمن  سنت

 کره دارد اصررار او. ستین کار در ترکش ایبر یمرجح. ندارد یاشکال. است یمال نظر

 بره ست،ین مسلمان اصالً «مِنِّي فَلَیْ َ» صورت نیا در آخر، تا کرد نخواهم ازدواج من

 یکسر کره اسرت یبزرگ اریبس دیتهد نیا یعنی نباشد، مسلمان نکهیا نه. است حد نیا

 نیا ،است دانسته راجح نسل ریتکث یبرا و کرده میتحر خداوند را آنچه بخواهد عمالً

 .کند یعمل میتحر خودش بر را

 کی اما. هست هم مستحب است، حالل ،بله که است نیا چهار  بعد چهار ، عدبُ

. کنمینمر ازدواج هرگرز مرن ،اسرت آمده کار در یاهم نچو. است آمده کار در یاهم

 کرره گفرت شرودینم .نکردنررد ازدواج یسریع و یریحی. کررد را کررار نیهمر هرم یسریع

( ع) یسریع ر،یرنخ. کردنرد ترک ،باشد ترک یبرا یمجوز نکهیا بدون را یاله مستحب

 شردیمن باشرد، داشرته زن شدینم. بود آمد و رفت در رسالتشخاطر[ ]به دائمًا چون

 ر،یررخ. ردیرربگ زن شرردینم و بررود نرراقص یسرریع نکررهیا نرره. کنررد اداره را زن واجبررات

 بلرد خردا شرودمی معلرو . اسرت نداشته پدر چون ،بود ناقص کنندیم الیخ هایبعض

 ،اسرت کررده درسرت پردر بردون کررده، درست را یلاوّ. کند درست را یدوم که نبوده
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 غلرطٌ». اسرت غلط نهایا. است نداده قرار یرا در عیس تیرجول نطفه ی،دوم برای یول

 سه فقط شانیا. است معلو  یسیع نگرفتن زن «بعض فوق بعضها ظلماتٌ و غلط یعل

 و شرب که سال سه نیا در السماء کرد. یال صعود بعدًا که بود هرجاه دعوت در سال

  لیلر هرم آخررش بکشرند، بزننرد، رنرد،یبگ دند،دوییم دنبالش ،فرطآن ،طرفنیا روز

 زن توانسرتینم او 1«اللیل  هذه في فيّ تشكون كلكم» :فرمود ونیحواره ب که الصلب

 کرار نیا نیب است امر دوران در یعنی دارد، یرجحان کی نگرفتن زن نجایا در .ردیبگ

 . است یرسالت دعوت غیتبل که واجب کار و است ازدواج که راجح

در  رود.از برین مری رسرالتش اصل که ندیبب یرسول کی چنانچه اگر پنجم، همرحل

 رسرالت اصل ،رودیم نیب از رسالت اصل. رفتینم نیب از رسالت اصل یسیعمورد 

 الز  نجرایا هسرت؟ یزیرچ نآ از اهرم مگرر نجرایا .کننردیم دارلکه را عصمت مقا  و

 هیمار به نسبت که ندبییم الحال  عیطبب که بزرگوار غمبریپ. نرود هیمار سراغ که است

 حفصره و شرهیعا نیرا هرا،زن روی برود یزنر و بود هیهد و داشت طبعًا مدآورفت که

 اثررش هرازن انیرم در مخصوصرًا... و زدنحررف و کردن غاتیتبل مرتب کردند شروع

 انیرم در. اسرت فاسرق نیا پ  است، کافر نیا پ  است، گرفته زن آقا نیا. است ادیز

 کردنرد شرروع حفصره و شرهیعا نیرا. است نیچن کنندیم فکر زن مانند که هم مردها

بره  ترازه کره بزرگروار غمبرریپ ،فرطرآن ،فرطرنیا از کردن، غیتبل و کردن باز را دهان

 دولرت لیتشرک خواهردیم ترازه و بکشرد نفر  خواهدیم تازه. است شده وارد نهیمد

 انیرم در و کرردن خفه را نییالنبخاتم همقدس عتیشر نطفه در جانیهم. بدهد اسال 

 هرم گررید کسران ،دارنرد وجود هم هودی نجایا در هستند، مسلمانتازه که  مرد انظار

 مگرر. کنرد تررک غمبرریپ است واجب اسال  عتیشر اصل حفظ یبرا نجایا در .هستند

 ،بگوید اعطا نکرن غمبریپ به که بود آمده یایوح اگر بیاید. یوح مگر ست؟ین نطوریا

 . میدار را حساب ما

 هفریوظ طبق غمبریپ که است نیا حساب کی ؛هست در حساب دو چون در اینجا

. کنرد میتحرر عمرالً خرود بر و کند رها قطعًا ،است بوده راجح را آنچه خودش یشرع

 بره اسرت امردهین یوح که یمادام یول .یاول همرحل نیا نبوت، اصل حفظ یبرا چرا؟

 نهمرا. سرتین یمطلبر ،غمبرریپ ای کره اسرت نیرا هیرثان همرحل. رسدینم هیثان همرحل

 و شرهیعا غراتیتبل. مکنییم حفظ را تو ما ،باش داشته یداشت هیمار با قبالً که یبیترت
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 مرحلره نیا در غمبریپ بر پ  است، امدهین نکهیا. مکنییم نابود یکل طوربه را حفصه

 کره کررد حسراب. کررد حسراب را براالتر غمبریپ یول. کند رها را هیمار که بود واجب

 دارد اآلن نبروت نکرهیا یبرا برو ، هیمار سراغ عمالً من اآلن است حرا  است، درست

 هرم قسرم نجرایا امرا .نکنم را کار نیا رسالت حفظ یبرا است واجب. شودیم دارلکه

 البتره خرورد؟ قسرم بررای چره خرورد، قسم غمبریپ. خورد قسم که میدار هیآ از. خورد

 ایر باشرد اشرتهد یاصرل رجحران دیربا ایر قسرم متعلرق. باشرد راجرح دیبا قسم متعلق

 یبررا هیرقبط یرهمار تررک. دارد یثرانو رجحران نجرایا در .باشد داشته یثانو رجحان

 یثرانو رجحران ،یاستحباب یثانو رجحان نه. دارد یثانو رجحان، رسالت مقا  حفظ

 در ایر یلراوّ رجحران در کره است درست. شود نازل یوح نکهیا از قبل دارد، یوجوب

 امرا. است عهد و است قسم ،است نذر هنیزم باشد استحباب صرف اگر یثانو رجحان

 کنرد نرذر انسران اینجرا اگر ،بود وجوب یثانو رجحان ای و یلاوّ رجحان چنانچه اگر

 چطرور بخواند وقت اول را نمازش کند نذر انسان اگر گر،ید است خوب است؟ چطور

 دعربُ کیر کره واجرب در است ممکن دارد؟ اشکال مگر کند، نذر را واجب خود است؟

 مرن را واجرب نیرا اگرر کره کررد نذر را واجب خود اگر اما. بکند یتهاون انسان دارد،

 واجرب حفرظ یبررا واجب نذر ست؟ین محقق واجب نذر مگر. کنمیم چه ،کرد  ترک

 اینجرا مرانع کیر اگرر د،آیریم ییجرا کیر از دیردید را یآبر کی شما اگر یعنی. است

 آب کره دگذاریریم مرانع سره ، پر دیرگذایم مانع دو پ  کند،یم نشت آب دیبگذار

 . نکند نشت اصالً

 اهم نیب امر دوران که ییجا در گرانید به میتعل بابت از و خودش بابت از غمبریپ

. اسرت یشخصر مهرم است، مهم که ییآنجا و است رسالت حفظ که است اهم اریبس

 مهرم ،مهرم یولر ،اسرت یرسرالت و یاجتمراع اهرم هرم و اسرت یشخص اهم هم اهم،

 از یعردبُ هرر در نجرایا در. اسرت یازدواجر مهم ،نیست یاجتماع مهم ،است یخصش

 هرم اگرر را یقطعر واجرب نیا. است یقطع واجب( ص) اهللرسول رسالت حفظ ابعاد

 واجب یعنی نذر متعلق نیا اما. بود نذر متعلق. بود مستحب متعلق نیا که دیکن فرض

 نرذر متعلرق نیا است، هیمار رکت و رسالت حفظ که است واجب که نذر متعلق. است

 .شودیم حساب یبرابر دو وجوب که است شده اوجب ،واجب پ  است، شده

 .است کرده اشتباه است، واجب ای ]...[ راجح -

 اسرت، نکررده اشرتباه حکرم در چرا؟ ،کدا چیه در حکم؟ در ای موضع در اشتباه -

 .است مهم و اهم نیب امر دوران چون
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 .کندیم زیچ را غمبریپ عمل اینجا در واقع -

. شرودیم چه مینیبب، مگوییم دار  فعالً را احتماالت نیا من م،یرسیم حاال نه، -

 خرود از- کره اسرت نیرا مرحله نیآخر نه؟ ای هست میتحر به راجع احتمال چند نیا

 میتحرر نه ،یشرع میتحر نه کرد، یعمل میتحر بزرگوار غمبریپ -شوداستفاده می اتیآ

یرا حرلّ؛  اسرت کرده نذر نجایا بلکه اول، عدبُ در میتحر نه ،یافترائ میتحر نه ،یعیتشر

 بلره، نره؟ ایر اسرت راجرح نرفتن، نیا ایآ. نرود هیقبط یهمار سراغ که است خورده قسم

 .بود واجب نبود؟ راجح یوح آمدن از قبل

 دهد راجح نبوده است. نشان می« تُحَرِّ ُ لِمَ» -

 «تُحَررِّ ُ لِرمَ» نکرهیا از قبرل. اسرت آمرده بعرد «تُحَررِّ ُ لِمَ» آمده، دبع آن م،یرسیم -

 أَْزواجِركَ مَرْضراتَ تَبْتَغي لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّ ُ لِمَ» نکهیا از قبل م؟یکن کار چه ،دیایب

 بعردًا کره اییوحر به غمبریپ ایآ بکند؟ دیبا چه غمبریپ نیا از قبل «رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ

 بدون است کرده نیتضم خداوند که داندیم غمبریپ ایآ. است امدهین کند؟ عمل دآییم

 وضرع. سرتین کرار در یزیرچ چنرین. شوند ساکت حفصه و شهیعا ،هیقبط یهمار ترک

 را فیرتکل مقرا  نیبراالتر کره اهللرسول به رسد چه تا یمکلف هر یبرا یعاد یمعمول

 انیجر استمرار یبرا از یوح. است مهم و اهم نیب امر دوران نجایا در ست؟یچ ،دارد

 را واجرب نیرا و کنرد تررک عمرالً کره بزرگروار غمبریپ بر بود واجب پ . است امدهین

 خیترار کرل در یاجتمراع مقامات نیباالتر رسالت مقا  نکهیا یبرا. کرد اوجب غمبریپ

 برود نراب نیزم هکر مگر بود، هم هیقبط یهمار صد اگر نیبنابرا. است رساالت و فیتکل

 ...یگرید واجب یحت اگر بشود، بوخ بشود؟ نابود

 

 ]سؤال[ -

 ...که مآورییدرم هیآ از را شما شیفرما نیهم. کنم عرض خواهمیم را نیهم -

 .اشتباه است کار نیا دگوییم باالخره باشد، هم نوازش لحن دیبا ،باشد -

 نره. سرتین شرتباها کره دآیریدرم اتیآ خود از. است شده اشتباه دگویینم ر،یخ -

 لِمَنْ تَْذكِرَةً إاِلَّ*  لِتَْشقى اْلقُرْآنَ عَلَیْكَ أَْنزَْلنا ما*  طه» :طه هسور در مثالً است، اشتباه

 زحمت خودت به نقدریا چرا ،یهاد طاهر یا نه، است؟ سرزنش نیا ست؟یچ 1«یَْخشى

                                                           

 .3تا  1. طه، آیات 1
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بِّحْ وَ» نکرهیا ای 1«فَتَرْضى رَبُّكَ یُعْطیكَ لَسَوْفَ وَ» آنقدر ؟دهییم  قَبْرلَ رَبِّركَ بِحَمْردِ سرَ

آن روز در مسرجد  کره است ایهیآ نیا 2«اللَّیْلِ آناءِ مِنْ وَ غُرُوبِها قَبْلَ وَ الشَّمْ ِ طُلُوعِ

 را خردا ترو سرت؟یچ« تَرْضى لَعَلَّكَ النَّهارِ أَْطرافَ وَ فَسَبِّحْ اللَّیْلِ آناءِ مِنْ وَ» توهین شد.

 مکرب غمبرریپ آنقردر یعنری «تَرْضرى لَعَلَّكَ» لیالل آناءدر  روز، در شب، در کن، حیتسب

 یولر. اسرت یراضر که خدا «تَرْضى لَعَلَّكَ» که است بوده عبادت در مصر و است بوده

 تیرروا در. اسرت طرورنیهم هم طه در. برود جلو تیعبود در خواهدیم مدا  غمبریپ

 طره» 3«قَردَمَاهُ تَوَرَّمَْت حَتَّى» ستادیا پا هایپنجه یرو در نماز بزرگوار غمبریپ که دارد

  «.لِتَْشقى اْلقُرْآنَ عَلَیْكَ أَْنزَْلنا ما* 

. کنردیم ریرگ ، انسراننباشرد کار در اینهیقر اگر لحن طوری است که هم نجایا در

 نجرایا ولکن، باشد، تجلیل دیشا ،باشد مذمت نیا که دیشا «تُحَرِّ ُ لِمَ» که کند یم ریگ

 کررده حرالل ترو یبررا خردا که را یزن نیا غمبریپ .است جلیلت که میردا هیقطع هنیقر

 انسان اگر :سؤال 4«أَیْمانِكُمْ تَحِلَّ َ لَكُمْ اللَّهُ فَرَضَ قَدْ»: دگوییم بعد چرا؟ ،یداشت، است

 ،واجرب تررک یبررا بخرورد قسرم نره، است؟ درست قسم ،بخورد قسم حرا  فعل یبرا

 شررع  یفر» پر  بلره، نره؟ ای باشد راجح دیبا قسم مورد و به   مقسم نه، است؟ درست

 لَكُرمْ اللَّرهُ فَررَضَ قَردْ» ولذا. نرود هیمار سراغ که است خورده قسم که بوده راحج «اهلل

 قسم پ . است بوده قسم پ  ،یبشکن را قسم است واجب نجایا یعنی «أَیْمانِكُمْ تَحِلَّ َ

 درسرت خداونرد عتیشرر در یصرورت در قسرم. اسرت بوده درست خداوند عتیشر در

 اگر «تُحَرِّ ُ لِمَ» باشد حرا  متعلق اگر اما باشد، واجب ای باشد راجح متعلقش که است

 ...نجایا در ،باشد دینبا و بوده محر  یعمل حرمت و یدتیعق حرمت

 

 ]سؤال[ -

 ...بعد کی. است بوده رجحان قطعًا. است یوح از قبل بعد کی م،یدار عدبُ دو -

 «تُحَرِّ ُ لِمَ»در همان ظرف  -

                                                           

 .5. ضحی، آیه 1

 .130. طه، آیه 2

 .220، ص 1 ج، (یللطبرس) جاجاإلحت. 3

 .2. تحریم، آیه 4
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. اسرت کررده را میتحرر نیرا غمبریپ. است ظرف از بعد مربوط به «تُحَرِّ ُ لِمَ» ریخ -

 ؟یکرد را کار نیا چرا دگوییم .«تُحَرِّ ُ لِمَ»: دگوییم میتحر از بعد

 ؟یکرد را کار نیا چرا ،همان -

 گراه ،است سرزنش چرا اهگ. است کرده که را کار نیا. است کرده را کار نیا پ  -

 بعرد از اوالً ؛اسرت احتررا  عردبُ چند در. است احترا  نجایا یچرا. ستین سرزنش چرا

 مگرر ؟«الرسرول هایا ای»: نگفت چرا «النَّبِيُّ أَیُّهَا یا». مآورییدرم هیآ هخاص الفاظ خود

 عردبُ رسرول. است رسول از کمتر ینب ؟ینب هم و میندار رسول هم ما فیشر قرآن در

 کمرا .دیربگو دینبا «یالنب هایا ای» 1«بَلِّْغ الرَّسُولُ أَیُّهَا یا»، فرستادگی است. است رسالت

 کرره یمرروقع آن ،نرردخواند نمرراز موقررت جمعرره امررا  یآقررا. هسررت مررا انیررم در نکررهیا

 یرهبر مقا  چون ،رهبر دگویینم یول .بودند رهبر که یموقع آن بودند، جمهور ییر

 .خرودش عنروان در کردا  هرر نردارد، یکرار جمعره نمراز بره یرجمهو استیر مقا  و

 و هیررپایز عبرد، گاه. است قائل بزرگوار غمبریپ یبرا عنوان، سه عنوان، دو هم خداوند

ْلنا مرا وَ» ،ینبر گاه رسول، گاه است، رسالت یربنایز ولٍ مِرنْ قَبْلِركَ مِرنْ أَرْسرَ  ال وَ رَسرُ

 .است باالتر ینب است، ترنییپا دست ولرس. دارد فرق ینب با رسول پ  2«نَبِيٍّ

 یعنری «الرسرول هرایا ای» :دگوییم و کندیم خطاب بزرگوار غمبریپ به خداوند اگر

 پر . کره در اینجاسرت، مقرا  رسرالتی نیسرت «النَّبِريُّ أَیُّهَا یا» اگر است، یرسالت مقا 

. اسرت شرخص خود عدبُ در میتحر. است نبوده یرسالت میتحر م،یتحر نیا است معلو 

 .دارد حساب ،ستین «الرسول هایا ای» ،«النَّبِيُّ أَیُّهَا یا»

  . ]...[هست هم گرید احتمال کی -

یعنی یک وحی خراص  «اهلل بسم». است نبوده خدا طرف از ست،ین یرسالت پ  -

. اسرت بروده خرودش بررای پ . آوردینم را میتحر خدا به نسبت هم غمبریپ شود.می

 هنریقر «النَّبِريُّ أَیُّهَرا یرا» عنروان پر . اسرت «النَّبِريُّ أَیُّهَا یا» ،نیست«ولالرس هایا ای» پ 

 میتحرر. ستین یعیتشر میتحر. ستین یدتیعق میتحر م،یتحر نیا که است یاول یهقطع

 یشخصر انیرجر کیر نیرا .سرتین و سرتین و سرتین ست،ین «اهلل انزل ما» ضد یعمل

 و یدار را مقرا  نیباالتر رسالت مقا  در هک یکس یا ؛دگوییم «یالنب» وقتآن. است

 هرایجنجال در را مقرا  نیبراالتر نیرا حفرظ ولکرن ،یکن حفظ را مقا  نیباالتر دیبا

                                                           

 .67. مائده، آیه 1

 .52. حج، آیه 2
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« لَركَ» چررا «لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّ ُ لِمَ». دانستینم قبالً. میمتعهد ما حفصه و شهیعا

 .ستین که «نیمسللل اهلل احل ما» دو ، عدبُ نیا. است شخص پ  فرمود؟

 تشریعی است. « اللَّهُ أَحَلَّ ما» -

 رد؟یبگ زن چهارتا از شتریب بود زیجا مگر غمبریپ ریغ یبرا ،«لَكَ» یول فهمم،یم -

 یزنر نیرا که است نیا بر لیدل «لَكَ» نجایا در دو ، .بود زیجا غمبریپ شخص یبرا نه،

 اسرت، کررده میتحر که غمبریپ و است غمبریپ خاص تحلیل نیا است، گرفته غمبریپ که

 .ستنی ینوع و یرسالت میتحر. است خودش خاص میتحر

 تشریعی نیست؟ برای تو حالل کردیم.« لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ ما» نیا -

 ...عیتشر دیبگو خواهدینم ولکن فهمم،یم -

 

 ]سؤال[ -

 اما. است کرده عیتشر را نکاح خداوند تحریم است. است، یعمل «تُحَرِّ ُ لِمَ» آخر -

 منافرات گریهمرد برا کنرد،یم تررک اوجرب کرار یبررا را یاله مشروع نیا( ع) یسیع

 یبرا. کرد حالل تو یبرا را هیمار خداوند «تُحَرِّ ُ لِمَ». است طورنیهم هم نجایا. ندارد

 میتحرر ،یکررد میتحرر ترو ،کررد حرالل ترو شرخص یبررا نکهیا. کرد حالل تو شخص

 خرودت شرخص برر بلکه. ستین هم افترائی ست،ین هم یعیتشر میتحر. ستین یرسالت

 مَرْضراتَ تَبْتَغري». کنردیم دییرتأ را اول مطلرب نیرا .یبررو او سرراغ کره یکررد حرا 

که در آن  انسان زنان کردن خشنود گرم است؟ بد ازواج مرضات ابتغاء مگر «أَْزواجِكَ

 را هرازن نیرا که دیدیم د،دییم را نیا غمبریپ خوب نه، است؟ بد، خداست یخشنود

 نهرایا یولر کنرد، رهرا را هیمار که نکنند قال و داد که کرد یراض دوشیم یصورت در

 یناراضر کره نردکرد غلرط کره نهرایا یولر .هستند یناراض که کردند غلط ند،کرد غلط

 ایچراره چیه بزرگوار غمبریپ اگر ،است غلط و دارند نهایا که ییمبنا همان بر هستند،

 و کنرد ترک را مهم دیبا بکند؟ دیبا کار چه ،حفصه و شهیعا کردن اکتس یبرا ندارد

 .ستین مذمت «أَْزواجِكَ مَرْضاتَ تَبْتَغي» پ . کند حفظ را اهم

 در مرا نه، است؟ گناه یجا درفقط  رحمت و غفران مگر «رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ» :بعد

 که ددار هیآ ده از شیب قرآن ،است قاصر یشخص که ییجا در م،یدار هم قصور یجا

 د،یبده انجا  را کار نیا نبود ممکن د،یوانستتینم شما« رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ» :دگوییم

 فَررَضَ قَدْ» :بعد. نکرد لیتحم شما بر را ممکن ریغ کار خداوند یعنی .دیبخش هم خدا

 هُروَ وَ مَرواْلكُمْ اللَّرهُ وَ أَیْمانِكُمْ حِلَّ َتَ لَكُمْ اللَّهُ فَرَضَ قَدْ» .غمبریپ فقط نه کالً، «لَكُمْ اللَّهُ



18 

 

 درسرت قسم و دیخورد یقسم شما اگر که دیبگو خواهدیم نجایا که «اْلحَكیمُ اْلعَلیمُ

 ،موضروع نیرا شرما حساب به. ستین یراجح هنیزم آن نهیزم ددانستیینم یول ،است

 موضروع نیرا بیرلغا عمق یف که شد معلو  بعد ،دیخورد قسم و بود یراجح موضوع

 «أَیْمانِكُمْ تَحِلَّ َ لَكُمْ اللَّهُ فَرَضَ قَدْ». است درست قسم است؟ درست قسم. ستین راجح

 .کنمیم عرض که دارد یمختصر هتتم

 

 ]سؤال[ -

 طرورنیا «مکُ» به راجع .دگویینم را غمبریپ شخص کرد ، عرض را «مکُ» ، مننه -

  ولی راجع به شخص پیغمبر... است،

 


