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عدم مذمت در تحریم زناشویی با ماریه ی قبطیه ی توسط پیامبر ص

 ازدواجشان با زینباز مردم در« ص»علت ترس پیامبر 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر آیات ابتدایی سوره تحریم

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 و ق رآ  مقدس ات اتی آ یمبنا بر( ص) اهللرسول به نسبت اناتیجر و مطالب اگر

 نیب از یکلطور به هم اعتراضات شود، روشن( ص) هیمحمد یهقطع سنت هاضوء یعل

 .دارند نیمسلم که یشبهات و اشکاالت چه و کنندیم کفار که یاعتراضات چه رود،یم

 چ و  اس ت، احک ا  یک ی ؛اس ت زی چ چن د بدان د دیبا( ص) بزرگوار غمبریپ را آنچه

 ص دور از بعد خداوند احکا  بر یکل اطالع که است نیهم اصالً یاله رسالت یمعنا

 ب ر و کن د ص ادر م ًیتحر ای  وجوب ً را یحکم  خداوند نکهیا از قبل قبل، نه ،احکا 

 طرف از یاحکام آنکه از بعد. ندارد معنا که قبل دانستن کند، یوح( ص) خدا رسول

 ک رد  فراموش گرید شد، یوح( ص) خدا رسول بر و شد صادر یتعال و سبحانه حق

 تی وال نی ا. اس ت غل   هم ه نه ایا آ ، نگف تن عم دً آ ، رفتن ادی آ ، ندانستن ،آ 

 همطلق  تی وال یول  س ت،ین ه م هیعیتش ر. ستین هینیتکو تیوال. است هیشرع همطلق

 اس ت، ک رده ن ازل ب ر او خداون د ک ه را یاحک ام تما  خدا سولر یعنی. است هیشرع

 دارد، غی تبل و رس الت تیمس وول چ و  بدان د، دی با حتم ً اس ت ک رده ن ازل را آنچه

 ش ودینم ک ه بُع د کی  نی ا .خ اصطور ب ه و ع ا طور ب ه گذشت، قبالً آ  هایبحث

 .لیقب نیا از و برود ادشی کند، اشتباه کند، فراموش نداند، خدا رسول
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 ک ه خداون د دان د،یم زی ن را احک ا  درج ات دان د،یم ک الً را احک ا  چو  دو ،

 ح   ک ه اس ت، روزه که است، نماز که است کرده نازل بزرگوار غمبریپ بر را یاحکام

 و واجب ات احک ا  خ ود هم ،و غیره است ینه که است، امر که است، جهاد که است،

. اس ت فرم وده ن ازل را احک ا  درجات هم و است فرموده نازل را محرمات همچنین

 درج ات. اس ت معل و  ک ه اس ت الز  رس الت یاص ل هم اد و متن در که احکا  خود

 دو. بش ود دورا  ب ه یمب تال مس لما  اس ت ممک ن چو  چرا؟ است، الز  هم احکا 

 جمع را دو هر نتواند. باشد مهم یگرید و اهم یکی ؛دیایب شیپ او اریاخت بدو  واجب

 حک م خداون د دی با بدان د؟ کجا از را اهم .بداند را اهم دیبا بکند؟ دیبا کار چه کند،

. اوس ت از اهم نیا که باشد کرده یوح هم او که است کرده نازل غمبریپ بر که را اهم

 و واجبات در مهم و اهم نیب امر دورا . است ترنییپا حکم نیا ،است باالتر حکم آ 

 یب را از هم و خودش یبرا از هم بداند، ًحتما دیبا( ص) اهللرسول زین را محرمات در

 عدبُ در یاهم اگر یمعمول هقاعد حسب بر. است کار در یسوم مطلب کی اما .گرا ید

 ه ر هفیوظ ن،یمحرم ای نیواجب دیکن فرض. آمد شیپ یمهم و آمد شیپ خداوند حکم

 رس الت حف   خداون د، عتیش ر حف  . اس ت اه م نی ا ک ه دان دیم ست؟یچ مکلف

 اما شوند، کشته هم نفر هزار هزارها اگر. است واجبات اوجب از طبعً( ص) اهللسولر

 و باالتر دارارزش و بهادار یزیچ چیه. است الز  بشود،( ص) اهللرسول رسالت حف 

 یب  را هی  فیتکل ام  ور اه  م نیبن  ابرا. س  تین( ص) اهللرس  ول رس  الت مق  ا  یمس  او ای  

 غیتبل رسالت، و یوح مقا  حف  هیحاش در نیلفمک کل یبرا از و اصل در اهللرسول

 دع وت ش د  عیض ا یجل و نک رد ، عیض ا را دع وت دعوت، نداشتن خدشه رسالت،

 . است واجبات نهایا دعوت، موانع از کرد  یریجلوگ و ستاد یا

 رس الت حف   یب را م ن، ی زچ ه ر م ن، ج ا  م ن، م ال ،ین وع م نِ من، مال اگر

 در و اشیاص ل عدبُ در رسالت نیا و. نخورد لکه سالتر نیا به که شود فدا اهللرسول

 نی ا ام ا .بشود دیبا نیا ،نخورد لکه اشیرسال دعوت بعد در و اشیرسول دعوت بعد

 و میتح ر هس ور به راجع مخواهییم ما که است یحرف همقدم که مکنییم ما را سؤال

 ک ار در مثل ث س و  هی زاو نی ا در ؛میکن بحث دیبا نجایا در. میبده ادامه میتحر یهآ

 هیقبط یهمار با آمد و رفت حف  از رسالت مقا  حف  که داندیم غمبریپ .(ص) رسول

 مش غول هس تند حفص ه و ش هیعا ک ه زن انش ک ه داندیم و است معلو  ،است واجب

 ک رد  رمک د را نب وت تی ب ط اهر ج و و زد  ح رف و فغا  و قال و داد و مظاهرات

 در حکم و داندیم را موضوع دو نیا. داندیم که را دو نیا. داندیم را دو هر. هستند
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 الز  ای آ یول  داش ت، مق د  مه م ب ر را اه م دیبا که داندیم را موضوع دو نیا ا یم

 ب ه خداون د دی با ،ن ه ب رد؟یم نیب از را مهم و اهم ا یجر خداوند که بداند هم است

 رس الت یآب رو ار ذگینم ،ر گییم را زنا  نیا یجلو من که باشد کرده یوح امبریپ

 ،گ رید اس ت یع اد خ الف ب ر ک ه ک رد یوح بزرگوار غمبریپ بر خداوند اگر. ببرند را

 یعاد ریغ امر کی نیا نکنند، غاتیتبل غمبریپ هیعل که گرفتن را هاز  یجلو نیا چو 

 .است یعاد امور ،یوح یاستثنا به کارش یمبنا بزرگوار غمبریپ و است،

 بُع د در ،اص الً اس ت ع دبُ دو در «إِلَيَّ یُوحى» 1«إِلَيَّ یُوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ اأَنَ إِنَّما قُْل»

 درج ات ا ی ب دو  بُع د و اس ت احکا  خود ا یب اول بُعد ،یاصل بُعد دو .انًیاح سو 

 اه م واج ب ک دا  دان دیم محرمً ای واجبً ای احکا  درجات ا یب در که است احکا 

 ه م ح را  در و باش د مق د  اه م ،ش د دورا  اگ ر ک ه است مهم واجب کدا  و است

 ک ه نج ایا مث ل آم د، شیپ یمهم و اهم اگر که بداند دیبا هم را نیا ایآ اما ن،یهمچن

 واج ب خوب، نیا. است هووها مقابل در هیقبط یهمار با ییزناشو فیوظا حف  مهم

 یحت . اس ت راجح ،ستین که واجب عمل نیا. است یراجح عمل کی. ستین که هم

 هی قبط ی همار با تیزوج  یشرا حف  وجوب باشد، وجوب حد در و باشد واجب اگر

 ک ه نش ود، دارلک ه نهیمد در که هیختم رسالت مقا  نبوت، مقا  حف  وجوب و کجا

 ،بکن د اس ال  دول ت سیتأس و بدهد یالتیتشک خواهدیم و بکشد ینفس آمده غمبریپ

 ینص ار ان ًیاح هس تند، ه ودی ک ه یج و در ،هس تند مس لما  تازه مرد  که یجو در

 جه ات تما  به را نبوت یقدس مقا  دیبا غمبریپ هستند، نیمنافق که یجو در ،هستند

 خ الف ب ر ک ه دهن دیم انج ا  را یاعم ال و کنن دیم ب از زبا  که یکسان کند، حف 

 .بشود یریجلوگ دیبا ،باشد رسالت یقدس

 ا ی جر اس تمرار اگ ر یحت . اس ت ه م معل و  مه م. اس ت معل و  اه م نج ایا پس

 نب وت مق ا  حف   آ  از ترواجب اما ،باشد واجب هم یلیخ هیقبط یهمار با ییزناشو

 حفصه و شهیعا که ییهافغا  و غوغاها و قال و هاجنجال و جار نیا مقابل در است

 ب ه و هس تند کلف تگرد  ه م هن وز ک ه هس تند کلفتگرد  دو آ  زنا  از دو هر که

 نجایا در. ، البته باالتر از شاید استاست شده هاازدواج نیا دیشا هم هاحساب هما 

 یجلو من که بود نکرده یوح هنوز که خداوند بالفعل بالفعل، و است معلو  موضوع

در اینج ا  چ را ب ود، ک رده یوح  اگر. بود نکرده یوح ر ،گییم را زنا  یغوغا و قال

                                                           

 .110. کهف، آیه 1
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 مَواْلهُ هُوَ اللَّهَ فَإِ َّ عَلَیْهِ تَظاهَرا إِ ْ وَ قُلُوبُكُما صَغَْت قَدْفَ اللَّهِ إِلَى تَتُوبا إِ ْ» ؟فرمایدنمی

 نی ا .دآی یم دارد ح اال نی ا 1«ظَهیرٌ ذلِكَ بَعْدَ اْلمَالئِكَةُ وَ اْلمُؤْمِنینَ صالِحُ وَ جِبْریلُ وَ

 دارد ح اال رد،ی بگ را غوغ ا و ق ال نی ا یجل و ک ه کندیم نیتضم خداوند که ا یجر

 میتحر را هیقبط یهمار با ییزناشو آمد و رفت غمبریپ که بود آمده قبالً نیا اگر. دآییم

 . کردینم یعمل

 خ ود ک ه مه م و اه م نیب امر دورا  در ؛دارد هم تیکل که سته نکته نیا نجایا

 نی ا تی مهم و اه م نی ا تی اهم. است معلو  اول هدرج در اهللرسول یبرا نیا حکم

 اه م بل ه. باش د معل و  س تین الز  یسوم اما ،است معلو  رگواربز نیا یبرا هم مهم

 طورهب که یانیجر آ  یعنی. بردیم نیب از را دورا  نیا خداوند یول. است مهم ،است

 خوف که یوقت. بردیم نیب از را آ  ،بزند صدمه اهللرسول رسالت به خواهدیم یعاد

 نیبنابرا پس کند؟ رها را هیمار چرا گرید ،نبود حضرت آ  رسالت به نسبت هصدم بر

 کنن دیم س ؤال هایبعض بداند؟ دیبا را زیچ همه غمبریپ مگر. است دانستهینم غمبریپ

 بدان د؟ دارد یلزوم  چ ه است؟ یکس چه سر در مو چندتا که دانستیم غمبریپ ایآ که

 یُْظهِ رُ الفَ  اْلغَیْ بِ ع الِمُ» :ج ن هسور در .است یرسالت علم ،بداند دیبا غمبریپ را آنچه

 مو تعداد در رسالت ست؟یچ در رسالت 2«رَسُولٍ مِنْ ارْتَضى مَنِ إاِلَّ * أَحَدً غَیْبِهِ عَلى

. البت ه اس تثناء هس ت اس ت؟ یخ وریم چه فردا و یخورد چه روزید نکهیا در است؟

 ،س تین رسالت شرط در و ستین رسالت عمق در ،سته استثنائً که است یمطلب کی

 هم اد و م تن و عم ق در ک ه اس ت یمط الب کی یول. هاییمصلحت به است یتبلورات

 خداون د بدان د، را احکا  درجات دیبا ،بداند را احکا  ههم دیبا. است رسالت یاصل

 احک ا  در نکن د، ا ینس  نرود، خطا به که دهدیم عصمت او به و کندیم حف  را او

 عم ق و اص ل در ه م یمطلب  نیچن  ای آ اما. نکند اشتباه مهم و اهم در. نکند اشتباه

 نج ایا خداون د ،آم د شیپ  که مهم و اهم نیب امر دورا  در خداوند که هست رسالت

 .نیرممح نیب چه ن،یواجب نیب چه ،بکند عادت خرق ایچاره

 ش هیعا نیب یغوغا و قال نیب امر دورا  در( ص) اهللرسول حتمی هفیوظ نیبنابرا

 و دان دینم غمب ریپ ک ه یوقت  .داش تند الترس  یقدس  مق ا  ب ه ص دمه ک ه حفصه و

 ضررها ههم یجلو که است نکرده نیضمهم ت خداوند و شد خواهد بعدً که داندینم

                                                           

 .4. تحریم، آیه 1

 .27و  26. جن، آیات 2
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 در غمب ریپ ک ه اس ت ک رده نیتض م خداون د مگ ر اس ت؟ کرده نیتضم مگر رد،یبگ را

 زند؟ینر گوسفند همعد سرش بر که است کرده نیتضم مگر نخورد؟ شکست احد جنگ

 ح بس او را طال بیاب ش عب در ک ه اس ت ک رده نیتض م مگ ر. گرید است نتاها نیا

 او ب ه که است کرده نیتضم مگر نکند؟ فرار غمبریپ که است کرده نیتضم مگر نکنند؟

 نش ده نیتض م نش کنند؟ را مب ارکش دن دا  که است کرده نیتضم مگر ندهند؟ فحش

 ف هیوظ بزرگ وار مب رغیپ پ س نش ده، نیتضم چو  ،است نشده نیتضم که نهایا. است

 ب ر اگ ر بل ه،. بکش دبای د  ماست از را مو و کند عمل کالً خودش واجبات به که دارد

 هر جنگ نیا در و کندیم حف  حتمً را نیمؤمن و را تو خداوند که شد یوح غمبریپ

 جنگ در .زدینم ریشمش در آ  صورت د،شوییم غالب د،یبکن د،یبکن دخواهییم کار

 بودن د ادهیپ اکثرً و بودند نفر 313 هامسلما  افراد که بدر جنگ در. دبو طورنیا بدر

 ریشمش  و داش تند اس ب نوع ً ک ه کف ار ه زار ده مقاب ل در. نداش تند ریشمش  همه و

 ک ه داد نش ا  غمب ریپ ب ه خداون د. ب ود نیتض م نی ا. شدند غالب هامسلما  ،داشتند

 نیتض م اگ ر ؟ط ورچ س تین نیمتض  که ییجا در یول چه، و فرستاد نیمردف همالئک

  کند؟ عمل خودش هفیوظ به دینبا غمبریپ ،نباشد

 و قال را نهیمد تما  کرد ، مظاهرات به کردند شروع حفصه و شهیعا که نجایا رد

 وغوغ ا ق ال تا،س ه و دوت ا ب ه رس د چه تا است یکاف اشدانه کی ز  که کردند غوغا

 غمبریپ را یحالل کار کی که. دارند اتحاد هم با یلیخ ،هستند هم با هم هاز  کردند،

 تم ا  از. کنن دیم س اق  نب وت از دارن د را غمب ریپ ح الل کار نیا یبرا و است کرده

 ک ه است یکس چه نیا. کنندیم ساق  دارند را غمبریپ یانسان مراتب یحت و اتیقدس

 ،دی کن تی تبع دخواهی یم ،دی کن دی تقل او از دی خواهیم ش ما و است گرفته ز  رفته

 .دیکن کار چه دیخواهیم د،یروپای درسش  دخواهییم ،دیبشو امت دخواهییم

 ]...[. است یعیطب هاز  در زهایچ نیا -

 حفصه و شهیعا باالخره بود یعیطب هم اگر ؛ًیثان ،اوالً است، نبوده یعیطب ،ریخ -

 ب ه نس بت حفص ه و ش هیعا ق ال و داد نی ا گ ر،ید ک رد  ق ال و داد ب ه کردند وعشر

 نب وده یع یطب وقت چیه. نبود حاال بود، یعیطب زند،یم صدمه رسالت یقدس ساحت

 موق ع آ  یه از  اند،نش ده ع وض ک ه ه از  چ و . اس ت بوده یعیطب هم اگر. است

 معن ا ه م یخ وددار هس تند، موقع آ  یهاز  هم حاال یهاز . هستند حاال یهاز 

 دع وا ش هیهم اخ تالف، ه م ب ا ش هیهم ز ، سه ز ، دو ز ، کی. بکنند است نداشته

 چن د ازدواج تح ت در یاس الم -یاجتم اع اس تیس ازدواج، تعدد نیا ولذا .اندداشته
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 اگ ر که عدالت است هایقدرت نیباالتر داد  لیتحو ورزش دا یم بعد کی. دارد عدبُ

 ه م ه احرف نی ا و غوغ ا و قال کردند، یزندگ زیآممسالمتطور به ز  چند با یمرد

 نی ا ک ه. هس تند هاعادله نیبهتر زنانش هم و است هاعادل نیبهتر مرد نیا هم. دنبو

 هادانشگاه که طورهما . است عدالت افراد نیبهتر داد  رو یب و ی تخر دانشگاه کی

 نیبهت ر ه م اس ال  در ،کنن دیم تعی ین نه ایا و استاد عنوا به را پزشک افراد نیبهتر

 از یک ی. ن دیایدرب ج ا چن د از دی با ع ادل اف راد نیت ربه نی ا. اس ت الز  عادل افراد

 .است ز  چند و مرد کی که ایخانه دانشگاه

 خداوند ندارد لزو  سو ، دو ، اول،. شد روشن ما یبرا که زمینه نیا نجایا در پس

 ک ه یخطرات  از خداوند حتمً احکا ، دانستن بعد ریغ در ،یرسال فیوظا عدبُ ریغ در

. اس ت ش ده متوج ه رسالت یقدس ساحت به یخطر اآل . کند یریجلوگ است متوجه

 رف تن دی با حتم ً. ردگی یم را آ  یجل و خ دا نک هیا دانستن از قبل کند؟ چه غمبریپ

 یعمل  میتح ر از ب االتر بلک ه، ن،ی ا فق   نه کند، یعمل میتحربر خود  را هیمار سراغ

 نی ا و رو ینم هیقبط یهمار سراغ من که خداوند به خورد قسم. خورد هم قسم نجایا

 مراجع  ه ا ی  آقا ک  ه اتی  آ ب  ه ول  ذا. اس  ت اهلل تیخش   لیس  ب در و اس  ت خ  دا راه در

 نی ا 1«لَ كَ اللَّ هُ أَحَ لَّ م ا تُحَرِّ ُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا» «الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» د،ییبفرما

« لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ» یعمل میرتح چو  ست،ین مذمت ؟دیکرد توجه را نهیزم ست،ین مذمت

 ک رد ، نیتض م م ن بله که ندیبچ مقدمه خواهدیم خدا یول. است بوده واجب نجایا

 اللَّ هُ فَ رَضَ قَ دْ*  رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ». ستین بد که هم نیا «أَْزواجِكَ مَرْضاتَ تَبْتَغي»

این  و است خورده قسم غمبریپ. دیبشکن را نیا یعنی مورد نیا در 2«أَیْمانِكُمْ تَحِلَّةَ لَكُمْ

 قس م ه م بزرگ وار غمب ریپ که است نیا مورد نیا با مناسبتش و است جمع «أَیْمانِكُمْ»

 و اعج ازطور ب ه. است بوده درست هم قسم بشکن، را قسم نیا ،غمبریپ. است خورده

 هُ وَ وَ مَواْلكُمْ هُاللَّ وَ». بردینم نیب از را موضوع نکهیا ،رفت نیب از دورا  عادت خرق

 .«اْلحَكیمُ اْلعَلیمُ

 و ک رد دورا  گم ا  ک رد، گم ا  مه م و اه م نیب  امر دورا  در انسا  اگر :سؤال

 اس ت، نب وده اهم که شد معلو  بعدً و دانست مهم بر مقد  را اهم دورا  گما  یرو

 ه م نج ایا. باش د راج ح قس م متعلق واقعً دیبا چو  نه، است؟ درست قسم نجایا در
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 و کن د حف   ب وده بن ا خداون د چ و . است نبوده اهم واقعً که هم نجایا طور،نیهم

 اصالً ؟«أَیْمانِكُمْ تَحِلَّةَ لَكُمْ اللَّهُ فَرَضَ قَدْ» چرا نیبنابرا. کندیم حف  که کرد ا یب بعدً

 غمب ریپ ول و اس ت، نداش ته رجح ا  قسم متعلق چو . است نبوده درست قسم اول از

 ص الِحُ وَ جِبْری لُ وَ مَ واْلهُ هُوَ اللَّهَ فَإِ َّ» که کندیم یوح خداوند اما. است دانستهینم

 واق ع مرحل ه کی . می دار مرحل ه چن د م ا که است نیا جواب« اْلمَالئِكَةُ وَ اْلمُؤْمِنینَ

 ک ه اس ت یع اد واق ع همرحل  نیهم  و عادت، خرق بدو  اعجاز، بدو ، میدار یعاد

 با االمر نفس یف متعلق نکهیا نه. است مناط نیا. ردیبگ قرار نذر ای هدع ای قسم متعلق

 انس ا  ر،ی خ مرتب ه کی . س تین بنا نیا. عادت خرق هاراد ،باشد راجح یاعجاز هاراد

 در. س تین اه م یع ادطور ب ه ش د معل و  بعد ،کرد خطا و است اهم او که کرد گما 

 و باش م کربال در عرفه روز امسال که کرد  نذر بنده نکهیا مثل. است باطل نذر نجایا

 ،ش د  عیمس تط من ح  موقع اگر. شد خواهم عیمستط ح  موقع یبرا که دانستمینم

 یواقع  رجح ا . اس ت یع اد یواقع  رجحا  متعلقش چو  نه، است؟ درست نذر آ 

 .شد  عیمستط شو ،یم عیمستط که دانستمینم من وکه  است نیا یعاد

 را موض  وع یع  اد وض  ع نیالع  المرب حف    ل  وال( ص) اهللرس  ول ه  م نج  ایا در

 نیبن ابرا. دارد تی واقع موض وع ،است کرده صددرصد را موضوع ،است داده تیحتم

 ک ه اس ت الز  و اس ت درس ت قس م نی ا اس ت درس ت. است درست غمبریپ قسماین 

 وج وب. کن د نق   ک ه اس ت واج ب و کنیول ستد،یبا قسم نیا یرو بزرگوار غمبریپ

 ؛اس ت ب وده راج ع متعل ق چ و  قسم به عمل وجوب اصل خود ست؟یچ یبرا  نق

 تی عنا و ع ادت خ رق ب ه اس تثنائً خداون د چ و   ؛نق  وج وب .نبوت مقا  حف 

 .است برده نیب از را مهم و اهم نیب امر دورا  هماد و نهیزم نیا ،خاصه

. اس ت ب وده چ ه یب را میتح ر شد معلو  پس 1«اللَّهِ إِلَى تَتُوبا إِ ْ» :بعد یهآ سه ،دو

غَْت فَقَ دْ اللَّ هِ إِلَ ى تَتُوب ا إِ ْ». بودن د زده ب اال یل یخ غ اتیتبل در نهایا نکهیا یبرا  ص َ

 و س خت اریبس  اریبس  ش ما یه ادل اس ت؟ یع دبُ چن د «قُلُوبُكُم ا صَغَْت» .«قُلُوبُكُما

 که یحالل عمل کی یبرا که است نیآهن و نیسنگ آنقدر. است شده نیآهن و نیسنگ

 واج ب پ س. دکنی یم رو و ریز دیدار را نهیمد شما نقدریا ،است کرده بزرگوار غمبریپ

 إِ ْ وَ». باش د دی با ه م یعمل  هتوب  بلک ه، ستین یقلب هتوب فق  توبه. دیکن توبه است

 «ظَهیرٌ ذلِكَ عْدَبَ اْلمَالئِكَةُ وَ اْلمُؤْمِنینَ صالِحُ وَ جِبْریلُ وَ مَواْلهُ هُوَ اللَّهَ فَإِ َّ عَلَیْهِ تَظاهَرا
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 و ش هیعا مظ اهرات 1«طَلَّقَكُ نَّ إِ ْ رَبُّهُ عَسى» :گرید دیتهد. است یسلب دیتهد کی نیا

 هی مار ب ه نسبت فق  حفصه و شهیعا نبود. شهیعا فق  د،یرس آنجا به هیبق و حفصه

 مفصلش ریتفس به حاال- کردند وادار هم را زنا  یهبق حفصه و شهیعا نیهم اما بود،

ک ه  بع د کی  د؛ع بُدو  در یغوغ ا و قال ،کردند وادار هم را زنا  یهبق -دیکن راجعهم

 یخرج  م ا به غمبریپ که یوضع نیا با دو ،. است دیجد است؟ آمده هیقبط یهمار چرا

 م،یدار التیتشک ما. بدهد یخرج شتریب ما به دیبا غمبریپ ،میبساز متوانیینم ،دهدیم

 . است شامل را دو هر ،اول و دو  جهت جهت، نیا... و میدار کار

 ]سؤال[ -

 ک ه ی مدار ه م را نی ا ،بل ه ست؟یچ مطلب اصل یول ،است بوده نهایا دانم،یم -

 رفت حضرت خواهم،ینم من ،ستمین من که گفته ز  فال . است بوده ز  فال  نوبت

 ه ر. تاس  ش ده غوغا و قال و نزاع هماد نیا بعد. است نبوده اشتباه نجایا ه،یمار سراغ

 .است بوده کار در یخرج ا یجر و ز  ا یجر ،بوده چه

 اصل ازدواج با ماریه که نبوده است.  -

 .میدار هم را نیا که است بوده هیمار با ازدواج اصل یکی -

 ]سؤال[ -

 نوب ت ک ه اس ت نی ا یگ رید. اس ت ب وده هی مار با ازدواج اصل مورد کی بله، -

 ح اال ک ه بوده گفته. است نبوده ریتقص روی هم آ . داد هیمار به اهللرسول را یگرید

]نتیجه اینک ه[  ندار ، حال من دیباش آزاد شما حاال. دیباش آزاد شما ،ندار  حال من

 ب وده یخرج  یهقض  ه م یکی .کرد  غوغا و قال به کردند شروع .رفت هیمار سراغبه 

 د؟یهس ت یکس  چ ه ش ما «مِ ْنكُنَّ خَیْ رً ًأَْزواج  یُبْدِلَهُ أَ ْ طَلَّقَكُنَّ إِ ْ رَبُّهُ عَسى». است

لِماتٍ» د؟ای آمده نییپ ا و ش ده سوراخ آسما  که دکنییم الیخ  قانِت اتٍ مُؤْمِن اتٍ مُس ْ

 .است میتحر یهقض به مربوط نیا« أَبْكارً وَ ثَیِّباتٍ سائِحاتٍ عابِداتٍ تائِباتٍ

 اح زاب هرک مبا هس ور فیش ر ق رآ  در جح ش بنت نبیز به راجع احزاب، هسور

 ك ا َ م ا وَ» :بع د ب ه 36 ی هآ از. «مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كا َ ما وَ» :36 یهآ دارد، ایجمله

 مَ نْ وَ أَمْ رِهِمْ مِ نْ اْلخِیَ رَ ُ لَهُمُ یَكُو َ أَ ْ أَمْرً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ

 وَ» .جح ش بن ت نبیز یهقض« تَقُولُ إِْذ وَ*  مُبینً ضَالالً ضَلَّ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَعْصِ

كْ عَلَیْ هِ أَْنعَمْتَ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَْنعَمَ لِلَّذي تَقُولُ إِْذ  مه م «اللَّ هَ اتَّ قِ وَ زَوْجَ كَ عَلَیْ كَ أَمْس ِ
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 دل ت در 1«مُبْدی هِ هُاللَّ  مَ ا نَْفسِكَ في تُْخفي وَ» :نجاستیامورد بحث است،  که مطلب

 به و ،یکن ازدواج یشرع علل به جحش بنت نبیز با یهست موظف که کنییم پنها 

ى وَ» نک  هیا حس  اب ب  ه حس  اب؟ چ  ه  م  رد  از «تَْخش  اهُ أَ ْ أَحَ  قُّ اللَّ  هُ وَ النَّ  ا َ تَْخش  َ

 م رد  از د یترس  اگ ر یحت .یبترس او از که است احق خداوند آنکه حال و ترسییم

 أَ ْ أَحَ قُّ اللَّ هُ وَ». داشت معارضه اگر خدا از تر  با مرد  از د یترس ولکن ،شدبا حق

 ف ي حَ رَجٌ اْلمُ ؤْمِنینَ عَلَ ى یَكُ و َ ال لِكَ يْ زَوَّجْناكَه ا وَطَرً مِْنها زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا تَْخشاهُ

 خ وانمیم ک ه را اتی آ «مَْفعُ والً اللَّ هِ رُأَمْ  كا َ وَ وَطَرً مِْنهُنَّ قَضَوْا إِذا أَدْعِیائِهِمْ أَْزواجِ

 مِ نْ النَّبِ يِّ عَلَ ى ك ا َ م ا». اس ت مربوط هم به کامالً مطلب نظر از که است نیا یبرا

 مَْق دُورً قَ دَرً اللَّهِ أَمْرُ كا َ وَ قَبْلُ مِنْ خَلَوْا الَّذینَ فِي اللَّهِ سُنَّةَ لَهُ اللَّهُ فَرَضَ فیما حَرَجٍ

 الَّ ذینَ». دی کن توج ه ش تریب را آخر یهآ نیا 2«یَْخشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ یُبَلِّغُو َ ینَالَّذ* 

 را رس ل کل ا یجر نیا که یوقت نه؟ ای است شامل را رسل کل «اللَّهِ رِساالتِ یُبَلِّغُو َ

 در ت رالز  قی طر ب ه و یاول قیطر به ،است هیآ نیا در که یمطالب کل در است شامل

 .هست مطلب نیا هیختم الترس

 ]سؤال[ -

 الَّ ذینَ». دی کن فک ر آ  یرو ک ه کنمیم  ع رض دار  را مق دمات نی ا. مرسییم -

 ههم  «حَس یبً بِاللَّ هِ كَفى وَ اللَّهَ إاِلَّ أَحَدً یَْخشَوْ َ ال وَ یَْخشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ یُبَلِّغُو َ

 که ییآنها یحت ،کندیم یمعرف را رسل کل هیآ نیا در خداوند. هستند طورنیا رسل

 مق ا  د،ینرس نبوت مقا  به که رسالت از بعد آد  آد ، یحت. هستند هیدان ترساال در

 وَ یَْخشَوْنَهُ» نیا شد، یرسالت یوح حامل و شد رسول که یوقت از است، رسالت یهدان

 ش د چط ور پ س س ت؟ین نط وریا مگ ر «یبًحَس  بِاللَّ هِ كَف ى وَ اللَّهَ إاِلَّ أَحَدً یَْخشَوْ َ ال

 نی ا «تَْخش اهُ أَ ْ أَحَ قُّ اللَّ هُ وَ النَّ ا َ تَْخشَى وَ» ،یمختصر اریبس هفاصل کی با باالتر؟

 فق  رند،یبگ تناق  عنوا به را نیا که است دهینرس عقلشا  آنها البته ست؟ین تناق 

 نیا است چطور .«تَْخشاهُ أَ ْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّا َ تَْخشَى وَ» که انددهیچسب باال هجمل به

 اس ت چط ور ،اس ت عصمت مقا  نیباالتر ما نظر به و عصمت مقا  یدارا که غمبریپ

 ؟«تَْخشاهُ أَ ْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّا َ تَْخشَى»
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. است خدا بحث محور خدا، ریغ ای خدا به نسبت. میدار ایمقدمه کی ما نجایا رد

 ج وار  و اعض ا ب ه مرب وط ش تریب خضوع. میدار تیخش کی و میدار خضوع کی ما

 نم از در. میکن  حس اب زیناچ یلیخ و لیذل یلیخ را خود دیبا حق برابر در که است

 نظ ر از اعض اء، نظ ر از ب د ، نظ ر از لب ا ، نظ ر از ادب کمال با و مرتب یلیخ دیبا

 قل ب به مربوط خشوع. ندگوییمخضوع  را نیا. مکنیم عرض جسمی را هجاات ،هاتجا

 و است شتریب انسا  خشوع ،باشد حق هدلباخت بیشتر انسا  قدر هر انسا ، قلب. است

 امنته. میباش داشته خشوع هم و میباش داشته خضوع اهلل به نسبت هم که میمأمور ما

 ه ر. اوس ت در آنچ ه هر تراود برو  کوزه از. است خضوع روبنا و است خشوع ربنایز

 دلباخته که یکس. میهست ادتریز حق هباختزیچهمه م،یباش حق هلباختد شتریب ما قدر

 عم ق نی ا ،بده د خ دا راه در و ه ر چی زی یوقت  ،یکالم ،یحال ،یمال ولکن نباشد،

. اس ت گ را ید همالحظ . اس ت ساده و  یبس اریبس ما یا ای است نفاق ای نیا. ندارد

 سیرئ  ک ه انسا  قلب ،باشد حق هدلباخت انسا  اگر. است یدلباختگ دارد عمق هچآن

 ق وا ک ل هفرمان د اگ ر. اس ت انس ا  و برون ی ینودر یقوا کل هفرماند و است قوا کل

 اس ت، عق ل ک ه اشیدرون جهات هم انسا ، وجود تما  باشد، حق هباخت صددرصد

 عش ق ش هر هف ت مراح ل تم ا . است لبّ ،قلب از باالترت، اس ردص که ،است فکر که

 و األفك ار أئمة العقول و العقول أئمة القلوب» چو . است حق هدلباخت انسا  ینودر

 قل ب. اس ت قلب است باطن در هچآن 1«األعضاء أئمة الحوا  و الحوا  أئمة األفكار

 دو ه ر ةیالظاهر و ةیالباطن االئمة اما  است، ةاالئم اما  که قلب نیا. است ةاالئم اما 

 اس ت قل ب نیا ،است رو  قیعم  رواند و است رو  یاصل محور که قلب نیا. است

 همرحل  در. ده دیم نق ش تفک ر به. دهدیم نقش فطرت به. دهدیم نقش عقل به که

 مرب وط ل ب البته. دهدیم نقش فؤاد به. دهدیم نقش لبّ به یبعد همرحل در و ،یقبل

 فق   و کرد رو یب را خدا ریغ ههم که یوقت قلب. دهدیم نقش فؤاد به. است عقل به

 دو «المعرف ة بن ور دأتف ی قلبٌ فؤاد» فؤاد، شودیم نیا ،شد اهللحب و اهلل رفةمع محور

 بِ هِ نَ زَلَ». اس ت ف ؤاد ری تعب آنج ا در 2«رَأى ما اْلفُؤادُ كَذَبَ ما» یکی گر،ید میدار فؤاد
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 .است قلب نیا. است بود  مرد  با ویلی الخلقی  عدبُ در 1«قَْلبِكَ عَلى*  اْلأَمینُ الرُّو ُ

 رَآهُ لَقَدْ وَ». است نهاده کائنات کل فرق بر پا جسمً و روحً که ییآنجا در کن،ول

یْنِ قابَ فَكا َ*  فَتَدَلَّى دَنا ثُمَّ» 2«اْلمُْنتَهى سِدْرَ ِ عِْندَ*  أُْخرى نَْزلَةً  در 3«أَدْن ى أَوْ قَوْس َ

  یعنی .ستنی قلب است، اینجا فؤاد «رَأى ما اْلفُؤادُ كَذَبَ ما» آنجا

 در چشمش و چشم در دلش   بود حاصلش غفلت که د ید آ  از

 بود دلش

 چو  فهمد،ینم هم را خود یحت فهمد،ینم حق جز یزیچ چیه است، باختهدخو

 بح ث می دار ح ق قی طر در. اس ت قل ب تبل ور ف ؤاد. است فؤاد نیا. است یدلت مقا 

 یبع د همرحل  نی ا. تاس  ح ق معرف ت و تی عبود قیطر در حق تبلور ،فؤاد. مکنییم

 را خود چو  کند،یم درست هم را یبعد همرحل کند،یم درست را یقبل همرحل. است

 ،شد خدا ریغ از یخال یتیعبود و یمعرفت ابعاد کل در که قلب نیا. است کرده درست

 کی و  «رَأى م ا اْلفُ ؤادُ كَ ذَبَ م ا». ش ودیم ف ؤاد ک ه دارد بع د به نسبت یتبلور کی

ک ه  آنچ ه تم ا  تفک ر، ،ل بّ عق ل، ص در، ب ه نسبت دارد، عقل به سبتن دهیسازما 

 ک ه یوقت  .اس ت داخ ل ب ه مربوط نیا. است انسا  یداخل وشیج و جنود به مربوط

 اعم ال اس ت، اعض اء اس ت، حس است، ظاهر همرحل بعد ،شد میتنظ را یداخل جنود

 ریس ا و اس ت قل ب ک ه اول ع دبُ ن د دریقوا ک ل هفرماند الشعاعتحت نهایا تما . است

 عقل و فطرت همرحل و است، یاعل همرحل در فؤاد که قوا کل هفرماند نیا را گیفرما 

 نی ا در أ  و وس   مح ور اس ت، قل ب مح ور پس. است یبعد همرحل در لب و فکر و

 هدلباخت  ای  اس ت حق هدلباخت ای قلب نیا. است قلب از عبارت یاصل هماد و ا یجر

 و رس الت بع د و تی عبود اول ش رط باشند؟ چه دیبا اول هجدر در اءیانب. است باطل

 إِنِّ ي» 4«اْلعابِ دینَ أَوَّلُ فَأَنَا وَلَدٌ لِلرَّحْمنِ كا َ إِ ْ قُْل» بعد و عز  تیوال بعد و نبوت بعد

 از عب ارت راه نی ا درخش ا  یاوال هنقط و یلاوّ شرط 5«أَسْلَمَ مَنْ أَوَّلَ أَكُو َ أَ ْ أُمِرْتُ

 . است حق به نسبت یدلباختگ
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تَعینُوا وَ» :بقره همبارک هسور در مثالً بْرِ اس ْ ال ِ وَ بِالص َّ  عَلَ ى إاِلَّ لَكَبی رَ ٌ إِنَّه ا وَ الص َّ

 در خشوع نجایا در 1«راجِعُو َ إِلَیْهِ أَنَّهُمْ وَ رَبِّهِمْ مُالقُوا أَنَّهُمْ یَظُنُّو َ الَّذینَ  *اْلخاشِعینَ

. اس ت ان اتیجر تم ا  یباختگ هم و است یدلباختگ هم ؛ستاشده  استعمال عدبُ دو

 و ش د  کش ته و جنگ و جهاد و ح  و روزه و نماز ،هستند حق هدلباخت که یکسان

. س تین نیس نگ ،است سبک یلیخ شا یبرا نهایا... و کشید  یگرسنگ و خورد  زخم

 راه آ  م ود یپ یب را دی با روه این تما  و وجودشا  تما  که است یراه آ  در چو 

 حس ابیب نک هیا ن ه. دارد حس اب مق دمات نی ا البت ه ،مق دمات نیا با. بشود  یبس

 م ا. میک رد ع رض ب رادرا  حض ور ق بالً را رشینظا و میکنب کال  لیتطو مخواهییم

 شک ال است اهلل ةیخش ،حق راه در تیخش. دارد یمراحل تیخش نیا مگویییم نجایا

 چن د نی ا. اس ت همه نهایا هلل، خضوع هلل، خشوع. سته هم هلل خضوع جهینت در که

 فق  . س تین کار در اهلل دارد، اهلل ریغ به نسبت تیخش انسا  مرتبه کی. است مرحله

 ن ه، مرتبه کی چ،یه نیا ها،حرفنیا و تیوانیح و شهوت و خواب و خور از ماده، از

 ش تریب نیا ای است، شتریب آ  ای. دارد تیخش خدا ریغ از هم ،دارد تیخش خدا از هم

 مرحل ه، کی  ه م نی ا. باش د اهلل ب ه مرب وط تیخش تما  که ستین ورطنیا اما. است

 نک هیا ،دارد تیخش  خدا از فق  ر،ینخ سو  همرحل. ندارد مناسبت هم ما یا با نکهیا

 .است ایمرحله چند دارد تیخش خدا از فق 

. ن دارد یمق دمات اهلل تیخش . س تین ک ار در یم وانع اس ت، شوس ه راهیک دفعه 

، این خشیت اهلل است، چیز شد دیشهدر راه خدا  و شد میتسل همانجا( ع) نیحساما 

 را ح ق یدلب اختگ م ن اگر دیگری در کار نیست. یک مرتبه خیر، راهی در کار است،

 چن ا  و ک نم نیچن . نک نم چن ا  ،ک نم نیچن دیبا بدهم نقش و بدهم نشا  بخواهم

 را ح  ق ف  ال  ،نداش  تم اهلل تیخش   م  ن اگ  ر. تاس   اهلل تیخش   هج  ینت نه  ایا نک  نم،

 مقدم ه که اگرها نیا. کرد یم صحبت کس فال  با نداشتم اهلل تیخش اگر. گفتمینم

 اهلل تیخش راه در ا یجر نیا من نظر در که یمقدمات نیا مقدمه، با اهلل تیخش. دارد

 اهلل تیخش  ا ی جر ف ال  در. اس ت غل   اهلل تیخش  راه در ا یجر آ  ،است درست

 تیخش  دو ه ر و اس ت اهلل تیخش دو  همرحل نیا پس. ندارد یسلب و یجابیا ینقش

 در یمطلب  و ییغوغ ا و ق ال و یروادع و یموانع که است اهلل تیخش یکی. است اهلل

 ر،یخ مرتبه کی .است اهلل ةیخش صاف چ،یه. ستین کار در گله و شکایتی. ستین کار
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 و سبحانه حق به نسبت را خود یدلباختگ هم،بد تحقق را اهلل ةیخش بخواهم من اگر

 فال  م،یبگو را مطلب فال . نکنم چنا  بکنم نیچن دیبا بدهم، نقش خارج در یتعال

 .است تیخش دو  همرتب هم نیا. مینگو را مطلب

 نک هیا یب را چط ور؟. س تین تناق  هیآ دو نیا نیب که بود نیا یبرا مقدمات نیا

 راه در که است تیخش دو  عدبُ نیا «تَْخشاهُ أَ ْ أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّا َ تَْخشَى وَ» :اول یهآ

 ص  دمه اهلل تیخش   ب  ه ،نش  ود ن  ا  آ  همالحظ   اگ  ر ک  ه اس  ت یناس   تیخش   ،ح ق

 و روادع چیه  بدو  ،یمقدمات چیه بدو  است، اهلل تیخش که یلاوّ مطلب. خوردیم

 قس م اهللرس ول ک ه ش د موجب اهلل تیخش ایآ .گرید است میتحر در رشینظ ،یموانع

 بود؟ شده نیچن و بود شده داده او به یگرید نوبت چو  نرود؟ هیمار سراغ که بخورد

 ای  ن دارد دوست را هیمار کرد؟ ترک را هیمار بزرگوار غمبریپ چرا. بود اهلل تیخش بله،

 در که است رسالت حف  راه در اهلل تیخش ر،یخ دارد؟یم مقد  خداوند بر را زنانش

. ش ود ت رک هی مار که بخورد قسم یحت کند، ترک را هیمار مهم و اهم نیب امر دورا 

 ک ه غمب ریپ ولک ن بب رد، نیب  از را دورا  ک ه فرم ود نیتضم خداوند که است درست

. باش د شودینم هم موضوع جهل بود، ماده در اشتباه گفت شود همینم. دانستینم

 ع رق ،اس ت مولیآب نیا که کندیم الیخ مرتبه کی ؛میدار موضوع جهل دو ما چو 

 ر،ی خ مرتب ه کی . س تین غمب ریپ هعه د ب ر کار نیا. ستین کاره نیا غمبریپ نه، درآمد،

 نی ا حک م یع اد نظ ر از ،چ ه و م ویآبل نیب  ام ر دورا  در ولکن است، مویآبل واقعً

 فاصله دو نیا نیب دیبا. است یگرید مطلب ،کند یعادت خرق اگر خداوند ولکن. است

 .دارند شرکت هم با دو نیا اخت،اند

 ت رک را هی مار که شد موجب اهلل ةیخش ایآ «لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّ ُ لِمَ» ا یجر در

 یول  ،بودن د یناراض  زن ا  اگ ر کردن د؟یم چ ه زن ا  مگ ر زن ا ؟ از تیخش  ای  کند

 تحق ق ام ا که، نبود یمطلب کردند،ینم رسالت یقدس مقا  احترا  خالف بر ییکارها

 و ق ال و داد زن ا  نی ا ک ه کن د مراعات بزرگوار غمبریپ که بود موجب اهلل ةیخش نیا

 و اس ت اهلل رس الت ک ه نخورد لطمه است آ  هدلباخت غمبریپ آنچه به که نکنند غوغا

 ا ی جر چن د ا ،ی جر دو نجایا در. است طورنیهم هم نجایا در .است اهلل یال دعوت

 ح را  را پس رخوانده ز  ک ه ب ود معم ول نییجاهل ا یم در که است مرتبه کی است.

البِكُمْ مِ نْ الَّذینَ أَبْنائِكُمُ حَالئِلُ وَ» :دگوییم قرآ . دانستندیم  ای ن ن ص اس ت. 1«أَص ْ
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 و اح زاب همبارک  هسور در نص چند 1«أَبْناءَكُمْ أَدْعِیاءَكُمْ جَعَلَ ما وَ». دارد هیآ نیچند

 فرزن  د م  ا بل  ه،. اس  ت انس  ا  یلبص   فرزن  د فق    انس  ا  فرزن  د .اس  ت گ  رید یجاه  ا

 رخواریش  شمادر به نسبت پسر پدر، به نسبت پسر فرزند نه یول ،میدار هم رخوارهیش

 پ در بر پسر نیا اما. شودیم میتحر نجایا خورد ریش یزن کی از یپسر اگر فق . است

 یزن از یخترد اگر. شودینم میتحر که پدر و پسر نیب ازدواج چه؟ یعنی بشود میتحر

 ب ر. جی در ک ار نیس تازدوا چو  ؛ندارد معنا شد  حرا  ز  بر دختر نیا ،خورد ریش

 قرآ  در و است نداده ریش او به که شوهر نیا چو  ؛شودینم حرا  هم ز  نیا شوهرِ

عْنَكُمْ الالَّت ي أُمَّه اتُكُمُ وَ» روی اس ت رفت ه فق   میتح ر فیش ر  مِ  نَ أَخَ واتُكُمْ وَ أَرْض َ

 ه م ب از و اس ت ش ده مفصل هم آ  بحث که است یضمن هاشار نیا البته 2«رَّضاعَةِال

 .شد خواهد نکا  واجبات و نکا  محرمات و نکا  باب در

. ن دارد اص ل ک ه یخوان دگ پسر. است برده نیب از را یپسرخواندگ یهقض خداوند

 نیا به نقدرآ نیمشرک ولکن ،ندارد اصل هم نیا ،باشد ابناء لئحال که هخواندپسر ز 

 هپس رخواند ز  ب ا بخواه د اگ ر بزرگ وار غمب ریپ ک ه بودن د دهیچس ب تی جاهل هخراف

 را نقش ه نیا دیبا خداوند یول ،افتدیم راه غوغا و قال نهیمد در کند، ازدواج خودش

 دی با ام ا. نبود کار در ایپسرخوانده ز  شود، دیز ز  نبیز نکهیا از قبل .کند درست

 دی ز ز  دی با تو بخواهد نبیز از خداوند یوح به غمبریپ که ودبش درست ا یجر نیا

 نی ا ،یبش و دیز ز  دیبا. است هاحرف نیاو  هپسرخواند اهیس غال  که یدیز ،یبشو

 دی با نیاأبً عن جدٍ و فال ...  دیزرخر اهیس غال  نفر کی آ  و است هاشمیبن هفیشر

 ؛بشود ا یجر چند هازال یبرا

 نی ا یول است، بزرگ هخانواد از یزن کی کس فال  .برود نیب از هیعائل امجاد -1

 در ن ه است، شرط ما یا در بود  کفو ر،یخ. ندارد ایخانواده که است یمرد کی مرد

 .لمنا در نه و قدرت در نه و مال

 ب ه را اءیادع نهایا که ببرد نیب از را هیجاهل سنت نیا عمالً خداوند نکهیا یبرا -2

 چ ه ه ر غمب ریپ ،دانس تندمی حرا  پدر بر را پسرخوانده ز  و دندآوریم ابناء حساب

 اس ت، یوح  ص احب اس ت، غمب ریپ ،دنکردن  قب ول گفت چه هر. نرفتند بار ریز گفت
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 نج ایا در لف   همرحل  ک ه یوقت  ول ذا .کنند قبول توانستندینم هم هامسلما  نیهم

 . برسد دیبا عمل همرحل به ،شد کند و نشد کارگر

 ای  موق ت ازدواج از ک ه یینهایا: گفتم و داد  غا یپ ینیخم یآقا به نم موقع کی

 دی کن متب رک را ش هدا یه از  نیا از چند نفر شما کنند،یم تحرز شهدا زنا  با دائم

 ش ا یا. بش ود س اده بش ود، آزاد گ را ید یب را انجا  بدهید تا را مطلب نیا عمالً که

پیغمب ر  ک هالز  ش د  خداون د یوح  ب ه صورت، هر در حاال. ندار  حال من فرمودند

 ک ه دی ز ز  ازدواج. ردی بگ حتم ً ،داد طالق دیز نکهیا از بعد را دیز ز  نیابزرگوار 

 فَلَمَّ ا» غمبریپ با ازدواج. بود خدا امر به طالقش. بود خدا امر به بود، غمبریپ هدخترعم

 «ج تَزوّ» لف  ک ه  خ دا البت ه ،ک رد  یت زو خداوند 1«زَوَّجْناكَها وَطَرً مِْنها زَیْدٌ قَضى

 نی ا. و ک رد  یت زو اهللرس ول نیب  و ن بیز نیب  را یواقع   یت زو نیا خداوند .ندارد

ى وَ» نی ا کن دیم ثاب ت که دارد یمطالب. کرد  عرض که بود یمقدمات  وَ النَّ ا َ تَْخش َ

 خ دا راه در ت و اس ت درس ت غمبریپ یعنی. است «تُحَرِّ ُ لِمَ» مثل «تَْخشاهُ أَ ْ أَحَقُّ اللَّهُ

 راه خ دا ام ا دانن د،یم حرا  را پسرخوانده ز  با ازدواج که یمردم از ترسییم یدار

 ی همار یهقض  در ک ه طورهم ا  بکنن د، توانن دینم یغلط  چیه و است کرده صاف را

 .فردا بحث هتتم شاءاهللا . است هیقبط

 

نَ ا لِمَ ا عَظِ یمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُ رْإِیمَا ِ وَ مَعَ ارِفِ اْلاْلمِ و عِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَیْ»
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